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 شكر وتقديــــــــــر

 
بعد شكر املوىل عز وجل والثناء على نعمه كلها أتوجه ابلشكر اجلزيل والتقدير الكبري والعرفان 

 :اجلميل إىل

أستاذي الكرمي األستاذ الدكتور يوسفي رشيد على تفضله اإلشراف على البحث، وعلى 
 .التوجيهات والنصائح القيمة اليت أثرت على هذا العمل

إىل كل أعضاء جلنة املناقشة الذي سأانل شرف مناقشتهم لبحثي هذا، فلهم مين كل الشكر 
 .والعرفان

 ,كل من ساهم يف هذا البحث من قريب أو بعيد



 
 :أىدي مثرة عملي ىذا

إىل من جعل هللا اجلنة حتت أقدامها، إىل من غمرتين بفيض حناهنا وعطائها الالحمدود، إىل اليت 
 .يرافقين دعاؤىا دوما ويزيدين رضاىا جناحا، إىل أعز ما أملك يف الوجود أمي حفظها هللا ورعاىا

 

إىل من علمين ورعاين، إىل من ضحى بقوتو وشبابو، إىل من رابين على مكارم األخالق وزرع يف 
نفسي حب العمل واالجتهاد، إىل من حلم هبذا اليوم فكان لو ذلك، والدي العزيز أطال هللا يف 

 .عمره وحفظو من كل سوء

 .إىل من آنسين ورافقين مشوار حيايت إىل رمز القوة واالحتاد إخويت

 .إىل كل أفراد العائلة واألصدقاء

 .إىل كل من ساعدين على امتام ىذا العمل املتواضع
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 :مقدمة

 اإلنتاج  لعمليات اكتشافو بعد خاصة األزل، منذ اإلنسان اىتمامات أىم من اخلدمات و السلع تبادل يعد     
 تقدم مع األمهية ىذه زادت قد و الغَت، حوزة يف ادلوجودة و إليها حيتاج اليت اخلدمات و السلع على تعرفو و

  إىلأدىشلا . الشعوب بُت االجتماعي و االقتصادي التفاعل و التكامل درجة اتساع و تطورىا و اجملتمعات،
نشوء تكتالت دولية نتج عنو  يف مجيع دول العامل و توسع التعامالت التجارية و تضاعفها االقتصاديةتعقد احلياة 

  .تسعى إىل رفع احلواجز و القيود أمام التبادل الدويل

 والدول عامة، بصفة العامل على أاثرىا ذلا كان اليت و االقتصادية السياسات تشهدىا اليت التغَتات ومع        
 فائقة مبعدالت التغَتات فيها تتابع اليت السريعة حبركتو يتميز العادلي النظام أصبح حيث خاص، بشكل النامية
 االستثمارات وتعزيز العادلية األسواق حترير مع االقتصادية العودلة اجتاه تكون االقتصادي الصعيد فعلى. السرعة

 ودورىا التطويرية طبيعتها بفعل االقتصادية للعودلة رئيسيا كمحركا التكنولوجية ادلعلومات ثورة وظهور ، اخلارجية
 .التنافسية زايدة يف

وعلى أساس ىذا التحرير و التقلبات االقتصادية اليت يشهدىا العامل يف إطار تكوين نظام جتاري عادلي خال      
من القيود ظهرت منظمات تتبٌت ىذا اذلدف، و تضع قوانُت جتارية لضمان السَت احلسن للمبادالت التجارية  

.  أقصى عدد شلكن من الدول حتت لوائها  لكي ترّسي مبدأ التحرير و العودلة وانضمام

 يف العيش تستطيع ال أهنا و خاصة دولة، أي اقتصاد يف ىاما دورا تلعب اخلارجية التجارة أصبحت ىكذا      
 ضخمة رلموعة تدفق إىل تؤدي التجارة و للتخصص احلقيقية فالعملية اخلارجي، العامل عن كاملة اقتصادية عزلة
 على تعول أن األمر عليها حيتم الدولية، التجارة على بشدة تعتمد اليت فالدولة، بينها فيما ادلشًتكة ادلبادالت من

 كما إنتاجها، يف نسبية مبيزة األجانب ادلنتجون يتمتع اليت اخلدمات و السلع على كذا و األجنبية التمويل مصادر
 وكذلك بدورىا، إنتاجو يف نسبية مبيزة تتمتع اليت احمللي انجتها لتصريف الدولية السوق على نفسو الوقت يف تعتمد

 مسَتهتا مواصلة من فشلها و حدودىا اخلارجي العامل على ادلنغلقة الدول كل جتربة فيو أثبت اليت الوقت يف
 تبادذلا معدل تدىور و جهة، من إنتاجها يف نسبيا قصةاالن واخلدمات عالسل على احلصول لتعذرىا التنموية
 االقتصادية سياساهتا يف النظر إعادة األمر عليها استوجب لذلك .أخرى جهة من األحيان أغلب يف التجاري
 الناقصة، حاجياهتا تدبَت من لتتمكن األجنبية، اخلدمات و السلع أمام أسواقها وفتح اخلارجي العامل على ابالنفتاح
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         العمل تقسيم مبدأ ظل يف ذلا مناسبا موقعا إجياد من األخَت يف لتتمكن احمللي انجتها من الفائض وتصدير
 .الدويل والتخصص

القوانُت ادلنظمة ذلذه  ن التطور احلاصل على سلتلف مستوايت األنشطة االقتصادية، نتج عنو تكييفكما أ       
فعال يف رلال التجارة الدولية، ففي ظل التطورات اليت عرفتها  القطاعات، دتاشيا مع الوضع الراىن، وىذا ما وقع

ىذه التغَتات، أصبح من الضروري  االقتصادية العادلية والتوجو احلتمي حنو االقتصاد الليربايل احلر دلواكبة الساحة
 .الدولية تغيَت السياسة العادلية يف رلال التجارة

  وأييت إنشاء منظمة التجارة العادلية يف ضوء استكمال العودلة االقتصادية آللياهتا الرئيسية الثالثة إىل جانب   
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ويعترب النظام التجاري من أىم دعائم النظام االقتصادي، حبيث لعبت 

فبعد احلرب العادلية الثانية، مت إنشاء اجلات لتقود . التجارة على مر العصور دورا كبَتا يف رلال التنمية االقتصادية
العامل إىل االنتعاش االقتصادي والرخاء ولتكون مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل الدعائم األساسية لالقتصاد 

 .العادلي

  ولعل التأمل يف التغَتات والتحوالت اليت تبلورت مند بداية التسعينات عن وجو اخلصوص تشَت كلها إىل أن    
ىناك رلموعة من العوامل والقوى الدافعة تعمل على تشكيل وتكوين نظام اقتصادي عادلي جديد خيتلف يف 

 .خصائصو ومساتو ويف ترتيباتو لألوضاع االقتصادية عن تلك اليت كانت سائدة من قبل

    لقد دتيزت ىذه ادلرحلة بتنامي وتعاظم دور الشركات ادلتعددة اجلنسيات والتكتالت االقتصادية العابرة لألقاليم 
كل ىذه .والقطبية الواحدة وسيادة آلية السوق  وميالد نظام جتاري عادلي جديد تقوده منظمة التجارة العادلية

العوامل وما صاحبها من تطور تكنولوجي ومعلومايت سامهت يف بروز ظاىرة العودلة اليت أصبحت السمة األساسية 
 .للنظام االقتصادي العادلي اجلديد

   :أمهية ادلوضوع_ 1

 والدول عام بوجو النامية للدول ابلنسبة السلبية آاثره واستقصاء العادلية للتجارة اجلـديد النظام تفهم أمهية   وتربز
 عنو ينتج شلا التنمية يف االنطالق على  قدرهتا وعدم التخلف من تعاين الدول ىذه أن ذلك  خاص، بوجو العربية
 أوضاع حتسُت مبجرد يتعلق ال ىو النامية للدول ابلنسبة واألمر. العادلي التجاري النظام ىذا من موقعها ضعف
 التصنيع يف انطلقت اليت الدول وحىت ادلتقدمة، الصناعية للدول ابلنسبة احلال ىو كما االقتصادي والنمو التجارة
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 النامية للدول ابلنسبة ادلسألة أن بل األوروجواي جولة عليو تنطوي ما مواجهة من ديكنها شلتاز موقع حتتل واليت
 الدول على نفسو يفرض الذي السؤال فإن أخرى وبعبارة اجلــديد، النظام ىذا ظل يف مبصَتىا يتعلق فاألمر أعقد

 التخلف دائرة من اخلــروج يف الدول ىذه مهمة تسهيل على العادليـة للتجارة اجلديد النظام سيعمل ىل: ىو النامية
 من تعانيو ما على زايدة جديدة عقبات أمامها سيضع أنو أو وادلتواصلة الشاملة التنمية حنو ابقتصادىا واالنطالق 

احلايل؟ االقتصادي النظام يف ختلف   

 عام بشكل النامية الدول على احملتملة أاثره وتقصى اجلديد التجارة نظام مضمون عن البحث فإن       وىكذا
.ادلتواضعة الدراسة ذلذه الرئيسي اذلدف ىو خاص بشكل واجلزائر  

 النامية والدول اجلزائر على الًتكيز مع العادلي االقتصاد على ادلرتقبة واآلاثر للتجارة العادلية ادلنظمة أمهية وتكمن  
 ما إىل التوصل يف الكربى الصناعية الدول بُت الدائم االختالف ضل يف معادلو حتدد مل جديدا موضوعا كونو

 .أساسا للتجارة العادلية ادلنظمة كانت دلا ادلصاحل ىذه لوال ،إذ النامية الدول من اقتصادية مصاحل من إليو تسعى
 ترى بينما ، الغنية الدول طرف من حقها يف واإلجحاف القصور من الكثَت النامية الدول شعوب ترى لذالك
 من بو، التمسك ينبغي مبدأ الدولية، وىو التجارية للعالقات منطقي ترتيب العادلية ادلنظمة يف الصناعية الدول
 عرض وتضرب اخلروقات كل دتارس الدول ىذه نفس أن غَت .األمم بُت واستقرار وأمن سالم إىل الوصول أجل

 .االقتصادية مصاحلها دتس حينما إليها ودعت ، هبا اندت اليت ادلبادئ كل احلائط

 للتجارة، العادلية ادلنظمة وأمهية دور حول اآلراء سلتلف إثراء يف دلسامهة إىل للدراسة ادلوضوع ىذا أمهية أرجع وقد
 على النامية، والتأكيد الدول وضع إىل التطرق الفصول مر على وحاولت النامية، الدول االقتصادايت على وآاثرىا

 .كبَتة بنسبة الكربى الصناعية الدول مسؤولية يزال وال كان الدول ىذه إليو آلت الذي الوضع أن

 :     كما تكمن أمهية ىذا ادلوضوع يف

  ـــ  اجياد موقع الدول النامية يف النظام االقتصادي الدويل، خصوصا بعد إعالن منظمة التجارة العادلية كمؤسسة 
منخصصة يف االشراف على التجارة اخلارجية اليت حتتم مستوايت عالية من التنافسية و تتطلب االنتاج الكبَت، شلا 

 .يًتتب عليو تزايد التوجو االقليمي و التكتالت الدولية 

 ـــــ ادلكانة اليت حتتلها التجارة اخلارجية حاليا يف ظل ظروف االنفتاح االقتصادي و التحول حنو اقتصاد السوق و 
 .  الشراكة الدولية
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 ـــــ تتزايد أمهية ىذا ادلوضوع أكثر من منطلق أن اقتصادايت الدول النامية تتحد حالتو على حسب حالة أوضاع 
 . قطاع التجارة اخلارجية، خاصة يف ظل التحرر و التحول الذي يشهده االقتصاد العادلي

   :أهداف ادلوضوع_ 2

هتدف ىذه الدراسة إىل حتليل أثر حترير التجارة اخلارجية يف الدول النامية ومنها اجلزائر، و انعكاسها على 
 ، كما أن ىناك أىداف فرعية تندرج حتت ىذا 2014- 1990ادلؤشرات االقتصادية و ذلك خالل الفًتة 

 :اذلدف الرئيسي وىي كمايلي 

  . معرفة مضمون اإلصالحات اليت مست التجارة اخلارجية يف اجلزائر -
معرفة مدى حتقيق أىداف إتباع اجلزائر لسياسة حترير التجارة اخلارجية وحتليل ومناقشة النتائج ادلتحصل  -

  . عليها
  الوطٍت االقتصادزلاولة إبراز الدور الذي يلعبو قطاع التجارة اخلارجية والصادرات خصوصا يف محاية  -
 . اجلزائري على التصديراالقتصادرصد تطورات حجم الصادرات اجلزائرية اليت تعطي فكرة حول قدرة  -
زلاولة إجياد أسس قوية لتعزيز ميزان ادلبادالت اخلارجية بصفة دائمة وفعالة شلا حيد من خطورة الصدمات  -

 . اجلزائري من اخلارجاالقتصاداليت يتلقاىا 

 : اختيار ادلوضوعمربرات_ 3

ع هناية الثمانينات وبداية التسعينات شرعت العديد من الدول النامية ومن بينها اجلزائر يف تبٍت رلموعة من    م
ومن التجارة اخلارجية اإلصالحات دلسايرة االجتاه العادلي، مشلت ىذه اإلصالحات عدة قطاعات من بينها قطاع 

  وبصهة خاصة لدول الناميةاانعكاسات حترير التجارة الدولية يف  ىذا ادلنطلق برزت لدينا دوافع علمية وحبثية دلعرفة
 .ي اجلزائريجتاركفاءة النشاط ال

 : ىذا ادلوضوع و نلّخصها فيما يلياختيارىناك عدة أسباب دفعتنا إىل     و

 و قطاع بصفة عامة الدول النامية اليت عرفتها االقتصاديةإحساسنا أبمهية ادلوضوع خاصة مع التحوالت  -
 . خاصة لتحرير التجارة اخلارجيةالتجارة بصفة
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خلفيات ظلت تطرح نفسها عند احلديث عن التجارة اخلارجية للدول النامية و ذلك انطالقا من واقعها  -
 .سواء دتثل ذلك يف ادلاضي االستعماري أو مرحلة ما بعد االستقالل السياسي

أمهية و حساسية ىذا ادلوضوع يف البلدان النامية خصوصا يف اجلزائر ألنو يشكل قضية وطنية تتعلق  -
 .ابالقتصاد الوطٍت

  .اإلجابة على األسئلة الواردة يف اإلشكالية -

 .اكتساب معارف جديدة تنمي فكران و فكر القارئ الذي يستعُت ببحثنا -

 :االشكــــــــــــــــــــاليـــــــــــــــــــــة_ 4

       ىذا اجلدل كان وراء اختياران معاجلة ىذا ادلوضوع ادلتشعب زلاولُت اإلجابة عن التساؤالت واخللفيات اليت 
تطرح نفسها يف ىذا الشأن ومعرفة ما مدى توافق قواعد النظام التجاري اجلديد، الذي وجد وجيد تربيراتو الفكرية 

والواقع . يف النظرية اللربالية اجلديدة ويف نظرية ادلزااي التنافسية للتجارة الدولية، مع الواقع االقتصادي العادلي عموما
االقتصادي للدول النامية خصوصا يف ظل البيئة االقتصادية السائدة حاليا ويف ظل االعتماد ادلتبادل والالمتكافئ 

 .الذي يطبع النظام التجاري اجلديد

 : االشكالية التالية   و اذلدف الرئيسي ذلذه الدراسة ىو البحث يف 

ات الدول ـــــــــــــــــــــاهتا على اقتصاديـــــــالتجارة الدولية و انعكاسماهي التحدايت اليت يطرحها حترير 
 بصورة عامة واجلزائـــــــــــــــــر بصورة خاصة؟ة ــــــــــــــالنامي

 :األسئلة الفرعية_ 5

 :يف زلاولة االجابة على التساؤل الرئيسي تظهر عدة تساؤالت فرعية حتتاج أيضا االجابة عليها أمهها

 السياسة قسمنا إذا فريق لكل ادلناصرة االقتصادية احلجج وكذا االقتصادية النظرايت أبرز مضمون ىو ما 
 .التجارية؟ احلماية و احلرية سياسة إىل التجارية

 كيف تطورت التجارة  اخلارجية يف  ظل التحوالت االقتصادية احلالية ؟ 
 ؟ النامية الدول اقتصادايت على العادلية للتجارة اجلديد النظام انعكاسات ىي ما 
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 منفعة؟ أقصى ذلا حيقق مبا العادلية، التجارية ادلنظومة يف االندماج النامية للدول ديكن كيف  
 كيف تساىم التجارة اخلارجية يف ترقية االقتصاد يف اجلزائر؟ 

 :الفرضيات_ 6

 :ديكن اإلجابة على ىذه التساؤالت من خالل الفرضية اآلتية و فرضيات أخرى

إن حترير التجارة اخلارجية يؤدي إىل فتح األسواق استريادا و تصديرا يرتتب عليه آاثر اجيابية و أخرى سلبية 
 .على اقتصادايت الدول النامية

  حترير التجارة اخلارجية يف الدول النامية يقوم بتنشيط االقتصاد ابعتبارىا احملرك األساسي لو، ويؤدي
 .لالستفادة من التخصص و التقسيم الدويل للعمل

  إن الدول النامية ومن بينها اجلزائر يف وضعية غَت متكافئة مع الدول ادلتقدمة من حيث ادلنافسة وابلتايل
 . فإن االنفتاح وحترير التجارة اخلارجية ديثل ابلنسبة ذلا تبعية

 :ة حدود الدراس_7

 ابلنسبة ألوضاع التجارة اخلارجية بدءا من إصالح التجارة 2014 إىل غاية 1986مت حتديد الفًتة من  -
 .اخلارجية والسياسات ادلتبعة يف اجلزائر

 . سياسة التجارة الدولية يف ظل ادلخططات التنموية يف اجلزائر لدراسة2014 -2001كما مت حتديد فًتة  -

: منهج الدراسة_ 8 

 الوصفي  ادلنهجمن أجل اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة آنفاً و لتحقيق ىذه الدراسة يتعُت علينا اتباع -
دلالئمتو لطبيعة ىذا ادلوضوع من خالل التطرق دلختلف ادلراحل و التطورات يف رلال التجارة اخلارجية و 
كذلك وصب خصائص االقتصاد اجلزائري، ابإلضافة إىل ادلنهج التحليلي الستخالص النتائج و اآلاثر 

 .ادلتوقعة على اقتصادايت البلدان النامية

 

 



ــة                                                                                                 ـــــقــدمـــــم  

 

  ز
 

 : الدراسات السابقة _ 9

،أطروحة دكتوراه يف العلوم "االجتاىات اجلديدة يف التجارة الدولية يف عصر العودلة ":حشماوي دمحم -
 .2006االقتصادية غَت منشورة، جامعة اجلزائر، 

ادلنظمة العادلية للتجارة وانعكاساهتا على قطاع التجارة اخلارجية ــــ دراسة حالة " :آايت هللا موحلسان -
 .2010/2011 ــــ أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، (اجلزائرـــ مصر)
، أطروحة دكتوراه يف العلوم -"حالة اجلزائر– جارة اخلارجية تتنظيم و تطور ال": عبد الرشيد بن ديب -

 .2002/2003االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، "ادلنظمة العادلية للتجارة والنظام التجاري العادلي اجلديد"، بن موسى كمال -
 .2004جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، 

 : صعوابت الدراسة_ 10

 :دتثلت الصعوابت اليت واجهتنا يف ىذا البحث يف 

ندرة ادلراجع اليت تناولت ىدا ادلوضوع من قبل ابإلضافة إىل خلو ادلكتبات من الكتب ادلتطرقة النعكاسات  -
وابلتايل حترير التجارة اخلارجية على اقتصادايت الدول النامية خاصة ابللغة العربية نظرا حلداثة ادلوضوع، 

 . الت والرسائل واألطروحات ابإلضافة إىل ادلراجع االلكًتونيةدلجاعتمدان على مراجع سلتلفة كادللتقيات وا
التضارب الكبَت يف االحصائيات ابختالف مصادرىا، الشيء الذي سيأخذ منا الوقت الكثَت، شلا يستوجب  -

 . الدقة قصد انتقاء األفضل دلا نراه أقرب من الصحة و ال يناقض الواقع
 الوضعية ادلزرية للمكتبة و البَتوقراطية اليت تعيق الطالب للحصول على الكتب -
 .اورة للحصول على ادلعلومات ما ألزمنا وقت أكربدلج التنقل إ ىل اجلامعات اضرورة -
 اجلزائري بسبب أن الواقع ادلعاش االقتصادصعوبة تطبيق وفهم ىذا ادلوضوع خاصة عند إسقاطو على   -

 .خيتلف عن اجلانب النظري

 

 



ــة                                                                                                 ـــــقــدمـــــم  

 

  ح
 

 :تقسيمات البحث_ 11

حاولنا من خالل حبثتا ىذا احملافظة على التسلسل ادلنطقي و التدرج يف طرح األفكار قدر اإلمكان لذلك قمنا 
 :بتقسيم حبثنا إىل أربعة فصول 

 و توجهات التحرير الدولية إذ خصص ادلبحث األول دلاىية التجارة اخلارجيةإىل  الفصل األولتعرضنا يف  -
التجارة اخلارجية و أمهيتها، أما ادلبحث الثاين فإنو يتصدى دلوضوع نظرايت التجارة اخلارجية، و أخَتا 

 .ادلبحث الثالث يتناول السياسات التجارية ادلتعلقة ابلتجارة اخلارجية 
 إذ الدول الناميةيف نظمة العادلية للتجارة امل قمنا ابلتطرق إىل حترير التجارة اخلارجية ودور الفصل الثاينو يف  -

خصصنا ادلبحث األول إىل حترير التجارة اخلارجية و اذلدف منها مث قمنا يف ادلبحث الثاين ابلتعرف على 
ماىية و مستقبل ادلنظمة العادلية للتجارة أما ادلبحث الثالث يتم فيو دراسة اآلاثر النامجة من النظام التجاري 

 .العلمي اجلديد يف الدول النامية
 تطرقنا دلوضوع االسًتاتيجية التنموية و التجارة اخلارجية يف الدول النامية و مت الفصل الثالثو أما يف  -

تقسيمو لثالث مباحث يتناول ادلبحث األول االمكانيات ادلتاحة لتنمية صادرات الدول النامية ، و يف 
ادلبحث الثاين االسًتاتيجيات التنموية، و ادلبحث الثالث خصص للتنمية االقتصادية ودورىا يف البلدان 

 .النامية
 و األخَت و ىو دراسة حالة اجلزائر فقمنا من خاللو بدراسة واقع حترير التجارة اخلارجية الفصل الرابعو أما  -

مكانة حترير التجارة اخلارجية يف  و أتثَتىا على االقتصاد يف اجلزائر فتطرقنا يف ادلبحث األول إىل
اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر أما ادلبحث الثاين فقمنا من خاللو إىل التطرق إىل آلية ترقية التجارة 

اخلارجية يف اجلزائر أما ادلبحث الثالث و األخَت فتطرقنا فيو إىل آفاق و حتدايت انضمام اجلزائر إىل ادلنظمة 
 .   العادلية للتجارة

 

 

 



: الفصل األول 
نظريــــات التجــــــــــــارة 

اخلـــــــــــــــــــارجية 
 وسياســـــــــاهتـــــــــــــــــــــــا
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 :متهيد
      حتتل ظاىرة التجارة لدولية مكانة ىامة يف منظومة العالقات االقتصادية الدولية ابعتبارىا فرع دراسات 
التنظَت، والتنظيم للمدى فوؽ القومي للتدفقات الدولية بُت ادلتعاملُت االقتصاديُت الدوليُت يف طياهتا الثالث 

، وقد أاثر موضوع حتديد أسباب قيامها تفكَت رلموعة من االقتصاديُت (السلع واخلدمات، رأس ادلاؿ، العمل(
أمثاؿ آدـ مسيث، دافيد ريكاردو، جوف ستيوارت ميل، ىكشر وأولُت، إستيفن ليندر وغَتىم، حيث كاف 

عمل كل منهم تكملة لعمل اآلخر ليتوصل بذلك ىؤالء االقتصاديُت إىل صياغة نظرايت سلتلفة تفسر 
األسباب احلقيقية لقياـ التبادؿ التجاري الدويل، إضافة إىل حتديد سياسات جتارية ىدفها الوصوؿ إىل 

 .األىداؼ ادلسطرة واليت تسعى الدوؿ إىل حتقيقها من خالؿ التجارة الدولية
     سنحاوؿ من خالؿ ىذا الفصل استعراض أىم ادلفاىيم ادلتعلقة بنظرية التجارة الدولية والنظرايت 

 :والسياسات التجارية اليت شهدهتا، من خالؿ ادلباحث التالية
 

 .مدخل إىل التجػػػػػػػػػػػػارة اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارجية: ادلبحث األول
 .تطورات نظرايت التجارة اخلارجية: : ادلبحث الثاين

 .سياسات التجارة اخلارجية: ادلبحث الثالث
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 مدخل إىل التجارة اخلارجية :ادلبحث األول
تعترب التجارة الدولية الركيزة األساسية اليت تقـو عليها العالقات االقتصادية الدولية ككل واحللقة ادلركزية اليت 

تربط رتيع بلداف العامل يف منظومة اقتصادية دولية موحدة، تنوعت مفاىيمها وتعددت واختلفت أسباهبا، 
ودوافع ظهورىا إضافة إىل تزايد أعليتها بُت الدوؿ حسب مستوى تقدمها االقتصادي، ومدى توفر عناصر 

 .اإلنتاج لديها
ماهية التجارة اخلارجية : ادلطلب األول

ينظر للتجارة الدولية ببالغ من األعلية بسبب الدور الذي تلعبو يف عملية التنميػة االقتصػادية خاصػة ابلنسبة  
  .للدوؿ ذات التوجو االقتصادي ادلفتوح

 :منها ما يلي ىناؾ عدة تعاريف للتجارة اخلارجية :تعريف التجارة اخلارجية -1
  تعرؼ التجارة اخلارجية على أهنا فرع من فروع علم االقتصاد الذي يهتم بدراسة الصفقات االقتصادية

والتبادؿ التجاري الذي يتم بُت الدولة والعامل اخلارجي، يف صوره الثالث ادلتمثلة يف انتقاؿ السلع 
وقد تتحوؿ التجارة اخلارجية إىل داخلية والعكس التجارة ، "واخلدمات واألفراد ورؤوس األمواؿ

إذف التخصص الدويل واإلنتاج وتقسيم العمل الدويل  ،الداخلية إىل خارجية وىو ادلفهـو العادي ذلا
 1.علا أصل التجارة الدولية اخلارجية

  ادلعامالت التجارية الدولية يف صورىا الثالثة ادلتمثلة يف انتقاؿ السلع واألفراد ورؤوس األمواؿ تنشأ بُت
أفراد يقيموف يف وحدات سياسية سلتلفة أو بُت حكومات ومنظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية 

  2.سلتلفة
من التعاريف السابقة نستنتج أف التجارة اخلارجية عبارة عن سلتلف عمليات التبادؿ التجاري اخلارجي 

سواء يف صور سلع أو أفراد أو رؤوس أمواؿ بُت أفراد يقطنوف وحدات سياسية سلتلفة هبدؼ إشباع أكرب 
الصادرات والواردات بصورتيهما ادلنظورة : وتتكوف التجارة اخلارجية من عنصرين أساسيُت علا. حاجات شلكنة

.   وغَت منظورة
 

                                                        
 .13، ص2001، 1، دار الصفاء، عماف، ط"التجارة اخلارجية"موسى سعيد وآخروف، -  1
 ص 2000: عماف الطبعة االوىل.  دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة،"التجارة اخلارجية". رشاد العصار، علياف الشريف، حساـ داود ومصطفى سلماف-  2

12.  
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 :أمهية التجارة اخلارجية .2  
ليس من الصعب علينا أف نتصور ما للتجارة الدولية من أعلية يف العصر احلديث فهي دتكننا من إشباع         

بعض حاجات لنا ما كاف من ادلمكن إشباعها لو مل يقم تبادؿ جتاري بُت الدوؿ مع بعضها البعض ، ذلك أف 
 كبَتا من حيث مزاايىا الطبيعية و ادلكتسبة ، فهذه الدولة تتمتع ّتو اختالفادوؿ العامل ختتلف فيما بينها 

معتدؿ يؤىلها إلنتاج نوع معُت من احملاصيل كادلوز أو النب أو التوابل ، و تلك تتمتع ّتو معتدؿ يؤىلها 
إلنتاج نو آخر من احملاصيل الزراعية كالقمح أو الشعَت أو الكتاف و تلك تتمتع أبرض صخورىا ذات تكوين 

 .جيولوجي معُت تؤىلها إلنتاج نوع معُت من ادلعادف كالبًتوؿ أو الفحم أو احلديد
وىكذا نالحظ تنوع طاقات الدوؿ و إمكانياهتا تنوعا ال ؽلكن حصره ، و لو أف الدوؿ رتيعاً كانت      

تتمتع بنفس النسبة من ادلزااي الطبيعية أو ادلكتسبة مبعٌت أهنا كانت تتمتع بنوع واحد من ادلناخ و بدرجة 
متساوية من خصوبة الًتبة و مبستوى واحد من الًتكيب اجليولوجي ، و بقدر متساٍو من اخلربة الفنية لتماثل ما 

ولكن الطبيعة مل  .تنتجو ىذه الدوؿ من السلع و اخلدمات و دلا كانت ىناؾ حاجة لقياـ تبادؿ جتاري دويل
دتنح الدوؿ رتيعاً قدرًا متساوايً من ادلزااي فهي تقًت على بعض الدوؿ و تسخروا على البعض اآلخر، األمر 

 فيما تنتجو دوؿ العامل من سلع و خدمات و ميزة التجارة الدولية أهنا دتكن كل دولة اختالؼالذي يؤدي إىل 
فما تتمتع بو دولة ما تضعو التجارة الدولية حتت تصرؼ الدوؿ . من أف تستفيد من مزااي الدوؿ األخرى

 1.رتيعاً 
تنشأ أعلية التجارة اخلارجية من حاجة دوؿ العامل إىل احلصوؿ على سلع و خدمات من الدوؿ األخرى        و

  : و يرجع ذلك إىل
السلع و اخلدمات اليت   أف تقـو إبنتاج كلاالقتصاديةعدـ قدرة أي دولة يف العامل مهما بلغت قوهتا - 1

ئمة إلنتاج ىذه الحتتاجها زلليا بسبب عدـ توافر ادلواد األولية أو عدـ توافر الظروؼ الطبيعية و اجلغرافية امل
 2.السلع زلليا

 

                                                        
.14،15موسى مطر و آخروف، التجارة الدولية، مرجع سابق، ص ص  -  1  

 .9،10، ص 2009السيد دمحم أزتد السرييت،  التجارة الدولية، الدار اجلامعية، االسكندرية، -  2
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سلعة معينة داخليا   تكاليف إنتاج نفس السلعة بُت دوؿ العامل، حيث تستطيع دولة ما إنتاجاختالؼ- 2
لكن بتكاليف مرتفعة نسبيا ابدلقارنة ابلدوؿ األخرى، لذا يكوف من األفضل ذلا عدـ إنتاجها زلليا واستَتادىا 

 .جمن اخلار
وبناء على ما سبق ، يكوف من األفضل أف تتخصص كل دولة يف إنتاج السلع واخلدمات اليت تنتجها         

بتكلفة أقل من غَتىا من دوؿ العامل ، مث تقـو مببادلتها ابلسلع األخرى اليت ترتفع فيها تكاليف إنتاجها ، و ما 
 . يؤكد على ذلك أنو ال يوجد يف عادلنا ادلعاصر دولة واحدة مكتفية ذاتيا من كافة السلع و اخلدمات

 و مدى توافر االقتصادي وختتلف أعلية التجارة اخلارجية من دولة إىل أخرى حسب مستوى تقدمها        
عناصر اإلنتاج لديها، وعلى العكس من ذلك تزداد أعلية التجارة اخلارجية يف الدوؿ صغَتة احلجم ، حيث 

تنخفض إمكانياهتا ادلادية و البشرية و يقل عرض عناصر اإلنتاج فيها ، و لذلك فهي تتخصص يف إنتاج عدد 
زلدود من السلع و اخلدمات و تعتمد على اخلارج يف إستَتاد اجلانب األكرب من السلع و اخلدمات اليت 

 .حتتاجها
حسب السياسة التجارية اليت  كما ختتلف أعلية التجارة اخلارجية لنفس الدولة من فًتة زمنية إىل أخرى       

تطبقها الدولة جتاه العامل اخلارجي ، فإذا كانت الدولة تطبق سياسة احلرية التجارية يزيد حجم جتارهتا الدولية 
 1.مع اخلارج ، أما إذا كانت الدولة تطبق سياسة احلماية فإف ذلك يقلل من حجم جتارهتا اخلارجية 

 أسباب قيام التجارة وفوائدها :ادلطلب الثاين 
 2 :أسباب قيام التجارة الدولية- 1

  : ؽلكن إرتاؿ أسباب قياـ التجارة الدولية إىل العوامل التالية 
نظراً لعدـ التوزيع ادلتكافئ - حتقيق اإلكتفاء الذايت -  ال تستطيع أي دولة أف تعتمد على نفسها كلياً -1

 . لعناصر اإلنتاج بُت الدوؿ ادلختلفة و ىذا ما سبق شرحو
بينا سابقاً أف الدوؿ ال تستطيع أف تعتمد على نفسها كلياً يف إشباع حاجات أفرادىا : التخصص الدويل - 2

و ذلك بسبب التباين يف توزيع الثروات الطبيعية و ادلكتسبة بُت دوؿ العامل و لذلك غلب على كل دولة أف 
تتخصص يف إنتاج بعض السلع اليت تؤىلها طبيعتها و ظروفها و إمكاانهتا اإلقتصادية أف تنتجها بتكاليف أقل 

 .ةوبكفاءة عايل
                                                        

  1 .10،11، ص 2009السيد دمحم أزتد السرييت،  التجارة الدولية، الدار اجلامعية، االسكندرية،  - 
.17موسى مطر و آخروف، ادلرجع السابق، ص -  2  
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يعد تفاوت تكاليف اإلنتاج بُت الدوؿ دافعاً للتجارة بينها و ابلذات يف :  تكاليف اإلنتاج  اختالؼ- 3
و ىذا اإلنتاج الواسع يؤدي إىل ختفيض   Ecomies  احلجم الكبَتابقتصادايتالدوؿ اليت دتلك ما يسمى 

متوسط التكلفة الكلية للوحدة ادلنتجة مقارنة مع دولة أخرى تنتج بكميات ليست وفَتة و ابلتايل ترتفع لديها 
 . تكاليف اإلنتاج شلا يعطي الدولة األوىل ميزة نسبية يف اإلنتاج مقارنة ابلدولة الثانية

فبعض ادلناطق ذات ادلناخ ادلومسي تصلح لزراعة ادلوز و القهوة فيجب أف :  ظروؼ اإلنتاج اختالؼ- 4
تتخصص هبذا النوع من ادلنتجات الزراعية و تستورد ادلنتجات األخرى اليت ال تقـو إبنتاجها كالنفط الذي 

 . يوفر يف الدوؿ ذات ادلناخ الصحراوي مثل دوؿ اخلليج العريب
 توفر البديل منها و وفادلواطن األردين يفضل ادلنتجات األجنبية حىت و ؿ:  ادليوؿ و األذواؽ اختالؼ- 5

  1.تزداد أعلية ىذا العامل مع زايدة الدخل الفردي يف الدولة
  : فوائد التجارة اخلارجية- 2

  : ؽلكن النظر إىل فوائد التجارة اخلارجية من خالؿ 
من خالؿ زايدة إشباع حاجات األفراد من السلع و اخلدمات إما بسبب عدـ :  زايدة الرفاة اإلقتصادي -1

توفر ىذه السلع و اخلدمات يف بعض الدوؿ و إنتقاذلا عن طريق التجارة اخلارجية إىل رتيع أضلاء العامل أو 
بسبب احلصوؿ على ىذه السلع بتكاليف أقل نتيجة إلستَتادىا من دوؿ لديها ميزة نسبية يف اإلنتاج بسبب 

   . وفورات احلجم اإلقتصادي
فبدال من أف تقـو الدولة يف إنتاج كل إحتياجاهتا و ىذا يؤدي إىل ىدر يف :  األمثل للموارد االستغالؿ- 2

                                    2.إنتاج السلع اليت تتمتع إبنتاجها مبيزة نسبية ابدلقارنة مع الدوؿ يؤدي إىل إستغالؿ أفضل دلوارد الدولتُت
 طبيعة التجارة اخلارجية والتخصص الدويل: ادلطلب الثالث 

  : طبيعة التجارة اخلارجية- 1
ختتلف ادلشاكل االقتصادية الدولية يف جوىرىا و درجة تعقيدىا عن تلك اليت نواجهها داخل الدولة         

ولذا يتم دراسة التجارة  .الواحدة ، و من مث حتتاج ادلشاكل االقتصادية الدولية إىل دراسة خاصة منفصلة 
 .3 اخلارجية كفرع مستقل عن ابقي فروع االقتصاد األخرى

                                                        
.17موسى مطر و آخروف، مرجع سابق، ص -  1  
.18موسى مطر و آخروف، مرجع سابق، ص  -  2  

.18 السيد دمحم أزتد السرييت،التجارة الدولية، مرجع سابق، ص  3  
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  : التجارة اخلارجية عن التجارة الداخلية فيما يلياختالؼوتتمثل العوامل الرئيسية اليت تؤدي إىل       
  : حركية عناصر اإلنتاج .1

 من نشاط إىل آخر أو من مكاف إىل االنتقاؿويقصد ْتركية عناصر اإلنتاج قدرهتا على التحوؿ أو  
 معدالت عوائدىا ، و تظل عناصر اإلنتاج تتحرؾ حىت تتساوى معدالت عوائدىا يف اختالؼحسب  آخر

العمل ، األرض ، رأس  ) الكالسيك أف عناصر اإلنتاج االقتصاديوفوقد قرر . االقتصاديةكافة األنشطة 
تتمتع ْترية اتمة يف التحرؾ من نشاط إىل آخر داخل نفس الدولة ، و يتم ىذا التحرؾ تبعاً  (ادلاؿ، التنظيم 

، حيث تًتؾ عناصر اإلنتاج نواحي النشاط اإلنتاجي األقل رْتية أو  (أو حتقيق أكرب عائد  )دلعدالت الرْتية 
 عناصر اإلنتاج عندما تتساوى 1عائد و تتجو إىل نواحي النشاط اإلنتاجي األكثر رْتية، و تتوقف عملية حترؾ

كما يقرر . معدالت عوائدىا بُت األنشطة ادلختلفة و ىذا يعٍت أف عناصر اإلنتاج وزعت توزيعا أمثالً 
 .2  الكالسيك أف عناصر اإلنتاج ليس لديها قدرة على التحرؾ على ادلستوى الدويلاالقتصاديوف

 الداخلي ابدلقارنة ادلستوىخالصة ما سبق ، إف عناصر اإلنتاج تتمتع بقدرة أكرب و أسهل يف التحرؾ على 
 . ابلتحرؾ على ادلستوى الدويل

  : السياسة التجارية .2
يتم التفرقة بُت التجارة اخلارجية والداخلية على أساس درجة احلرية يف جتارة السلع واخلدمات ، فيما      

و بصفة عامة تنقسم السياسات التجارية إىل نوعُت، . يسمى ابلسياسة التجارية اليت تطبقها الدولة يف جتارهتا 
و عادة تتم التجارة الداخلية دوف . أوذلما سياسة احلرية التجارية ، و اثنيهما سياسة احلماية أو تقييد التجارة 

وجود أي قيود على حركة التجارة أو حركة السلع و اخلدمات و من مث يتم إتباع سياسة احلرية التجارية ، وعلى 
ادلستوى الدويل يتم تقييد حركة السلع و اخلدمات أي إتباع سياسة احلماية ، حيث إتبعت حكومات الدوؿ 

ادلختلفة سياسات مقيدة لتجارهتا على ادلستوى الدويل ، و ذلك هبدؼ تغليب مصلحتها القومية على مصاحل 
   3.الدوؿ األخرى

 
  

                                                        
. 18السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص -  1  
. 19السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص -  2  
. 20ادلرجع السابق، ص -  3  
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  :  النقوداختالؼ .3
لكل دولة عملتها النقدية اخلاصة هبا ، و اليت تسمى ابلعملة احمللية و يتم هبا تسوية كافة ادلعامالت  

 العملة احمللية ذلذا البلد ، و ال ؽللك أي أحد احلق ابستخداـالتجارية و ادلالية يف االقتصاد القومي لبلد ما 
 أي سلع و خدمات من بلد أجنيب فالبد ذلم 1القانوين أف يرفض قبوذلا ، أما حينما يرغب ادلواطنوف يف شراء

أف ػلصلوا أوالً على قدر من عملتو النقدية يساوي قيمة ىذه السلع و اخلدمات ادلطلوبة ، و لذا يتم تسوية 
ادلعامالت ادلالية و التجارية الدولية ابستخداـ عمالت سلتلفة ، و يتطلب األمر حتويلها إىل بعضها البعض ، و 

ىذا ىو أحد العوامل اذلامة اليت دتيز التجارة اخلارجية عن التجارة الداخلية ، و ليس ىناؾ صعوبة يف حتويل 
العمالت القوية مثل الدوالر األمريكي أو اليورو األورويب ألي عملة أخرى يف العامل ، و لكن سهولة حتويل 

العمالت القوية ال يعٍت أف ادلعامالت التجارية الداخلية ، و لذلك ألف أسعار الصرؼ اليت تتسم هبا ادلعامالت 
التجارية الدولية تتم بنفس السهولة و اليقُت اليت مبقتضاىا يتم حتويل ىذه العمالت إىل ما يساويها من عملة 

 .2 أجنبية ليست اثبتة و إظلا عرضة للتغيَت ادلستمر و أحياانً يومياً 
  : ادلوصالت و اإلتصاالت .4
 أسواؽ الدوؿ ادلختلفة عن بعضها البعض بسبب عوامل أخرى غَت سياسة التجارة انفصاؿينشأ        

  ففي ادلاضي تسببت صعوبة ادلواصالت أحياان يف االتصاالتاخلارجية ، و من أعلها صعوبة ادلواصالت و
 اتـ بُت أسواؽ بعض الدوؿ ، فعلى سبيل ادلثاؿ البالد اليت فصلتها عن بعضها البعض انفصاؿحدوث 

 . احمليطات أو اجلباؿ الشاىقة أو الطرؽ الربية غَت ادلأمونة
ومع التقدـ ادلستمر يف وسائل ادلوصالت ، و خاصة بعد ثورة ادلواصالت البحرية يف الربع األخَت من       

القرف التاسع عشر ، مث بعد ذلك التقدـ ادلذىل يف وسائل النقل الربي و اجلوي على ادلستوى الدويل يف 
 . النصف األخَت من القرف العشرين ، بدأت أسواؽ الدوؿ ادلختلفة تقًتب من بعضها شيياً فشيياً 

ولكن إىل عصران احلايل ما زالت صعوبة ادلواصالت يف بعض احلاالت أو ارتفاع تكلفتها أمراً لو شأف ال       
 .3 ؽلكن إنكاره يف الفصل بُت أسواؽ الدوؿ النامية

                                                        
. 21السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص -  1  
.22ادلرجع السابق، ص -  2  
,23ادلرجع السابق، ص -  3  
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 أدرى بدرجة ما إىل تقليل درجة واالتصاالتويتضح شلا سبق ، أف التقدـ ادلستمر يف وسائل ادلواصالت       
 يف األسواؽ ، حيث أصبح العامل قرية واحدة و سوقاً واحداً ، ولكن ىذا الوضع مل يتحقق إال يف االنفصاؿ

 . الدوؿ ادلتقدمة
  : األذواؽ .5

 .  األذواؽ يف الفصل بُت أسواؽ البالد ادلختلفةاختالؼيسهم      
  :  يف األذواؽ إىل عوامل عديدة من أعلهااالختالؼويرجع   
 .  من دولة إىل أخرىاالجتماعية الثقافات و العادات و التقاليد اختالؼ- 1
 .  ادلناخ اجلغرايفاختالؼ- 2
 .  األدايف و ادلعتقداتاختالؼ- 3
 .  مرحلة التقدـ العلمياختالؼ- 4

 يف أنواع السلع واخلدمات ادلطلوبة و يف أشكاذلا أو اختالفات األذواؽ حدوث اختالؼويًتتب على      
 أسواؽ الدوؿ ادلختلفة ، ولكن توجد انفصاؿ األذواؽ دوراً ىاماً يف اختالؼأحجامها ، و من مث يلعب 

رلموعة من العوامل ساعدت على تقليل الفجوة بُت األذواؽ ، و ابلتايل ساعلت يف التخفيف من حدة 
 :  األسواؽ و لعل من أىم ىذه العوامل ما يليانفصاؿ

 .  الدوليةاالتصاالتالتحسن ادلستمر يف وسائل ادلواصالت و- 1
 . اإلرساؿ التليفزيوين الذي أصبح يصل إىل كل مكاف يف العامل و الذي ساىم يف التقارب بُت األسواؽ- 2
 .  من التقدـ التكنولوجي يف وسائل الدعاية واإلعالف على ادلستوى الدويلاالستفادة- 3
  . خروج أبناء الدوؿ ادلختلفة أبعداد متزايدة إىل العامل ألغراض السياحة و التعليم- 4
 . تزايد أعداد الشركات متعددة اجلنسيات اليت تعمل على تسويق منتجاهتا  يف كافة أضلاء العامل- 5
 األذواؽ بُت الدوؿ ادلختلفة ، اختالؼوابلرغم من ذلك فمازلنا صلد عالمات جتارية واضحة تدؿ على    

 .1 مازالت تلعب دوراً يف الفصل بُت أسواؽ الدوؿ ادلختلفة
 
 

                                                        
. 24،25السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص ص -  1  
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  : التجارة اخلارجية والتخصص الدويل -2
التجارة اخلارجية ارتباطا  توجد عالقة تبادلية بُت التجارة اخلارجية و التخصص الدويل ، حيث ترتبط       

وثيقا بظاىرة التخصص و تقسيم العمل على ادلستوى الدويل ، فلوال قياـ التجارة اخلارجية دلا ختصصت بعض 
الدوؿ يف إنتاج السلع و اخلدمات بكميات تزيد عن حاجتها ، دوف أف تنتج شييا من سلع و خدمات أخرى 

 . ىذا من انحية
ومن انحية أخرى فلوال وجود التخصص ألنتجت كل دولة ما يلزمها من السلع واخلدمات ادلختلفة ودلا     

 .ةقامت التجارة اخلارجي
  : ويرجع التخصص الدويل إىل رلموعة من العوامل من أعلها       
 الظروؼ الطبيعيةاختالؼ  :  
بعض ادلواد األولية أو السلع   الظروؼ الطبيعية السائدة يف كل دولة إىل ختصصها يف إنتاجاختالؼيؤدي       

 الوسيطة أو السلع النهائية الزراعية أو الصناعية ، فحيث تتوافر لدى بعض دوؿ العامل بيية إستخراجية مثل
  دوؿ اخلليج فإف ذلك غلعلها تتخصص يف إنتاج البًتوؿ اخلاـ ، 1 يفتوافر مواد خاـ يف ابطن أراضيها كالبًتوؿ

 .  منتجة للبًتوؿابعتبارىاومن مث تزداد أعلية ىذه الدوؿ 
ومياه ري ،لذا تتخصص ىذه  وقد دتتاز بعض دوؿ العامل ببيية زراعية تتمثل يف تربة خصبة و مناخ مالئم      

الدوؿ يف إنتاج ري ،لذا تتخصص ىذه الدوؿ يف إنتاج بعض السلع الزراعية مثل مصر تتخصص يف إنتاج 
  .القطن والربازيل يف إنتاج النب و اندونيسيا يف إنتاج ادلطاط

 2 مدى وفرة و ندرة عناصر اإلنتاج:  
الظروؼ الطبيعية فحسب ، بل الختالؼ ال يتحدد التخصص وتقسيم العمل على ادلستوى الدويل وفقا       

يتحدد أيضا طبقا دلدى وفرة و ندرة عناصر اإلنتاج داخل كل دولة ، و خاصة عنصري العمل و رأس ادلاؿ 
 أىم عنصرين من عناصر اإلنتاج ، وحيث يتوافر لدى بعض الدوؿ النامية ادلكتظة ابلسكاف مثل ابعتبارعلا

مصر و اذلند وفرة نسبية يف عنصر العمل و ندرة نسبية يف عنصر رأس ادلاؿ ، و لذا تتخصص ىذه الدوؿ يف 
إنتاج الصناعات اخلفيفة اليت ال تتطلب مهارة فنية عالية أو رؤوس أمواؿ ضخمة مثل صناعة الغزؿ و النسيج 

وعلى العكس من ذلك يتوافر لدى بعض الدوؿ . والصناعات الغذائية ، وغَتىا من الصناعات اخلفيفة
                                                        

. 14، 13السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص ص-  1  
  .15السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص-  2
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رة نسبية يف عنصر رأس ادلاؿ و ندرة ؼالصناعية الكربى مثل الوالايت ادلتحدة األمريكية و أدلانيا و الياابف و
نسبية يف عنصر العمل ، و لذا تتخصص ىذه الدوؿ يف إنتاج الصناعات الثقيلة مثل صناعة اآلالت و 

 .1 ادلعدات و السيارات اليت حتتاج إىل قدر كبَت من رؤوس األمواؿ
 توافر التكنولوجيا احلديثة :  

 أو التجديد تستطيع إنتاج االبتكار أو االخًتاعفالدوؿ اليت يتوافر لديها التكنولوجيا احلديثة عن طريق         
سلع إنتاجية أو رأمسالية مثل اآلالت و ادلعدات و السيارات ، و ىذه الدوؿ ىي الدوؿ ادلتقدمة اليت يتوافر 

وىذه التكنولوجيا . لديها أحدث وسائل التكنولوجيا احلديثة ، و لذا فإهنا تتخصص يف إنتاج السلع الرأمسالية 
احلديثة ال تكوف متاحة للدوؿ النامية يف فًتة ظهورىا و من مث فإهنا ال تتمكن من إنتاج ىذه السلع الرأمسالية 

ولذلك فإف التقدـ التكنولوجي يعد سببا أساسيا للتخصص و تقسيم العمل . بل تستوردىا من الدوؿ ادلتقدمة 
 2.على ادلستوى الدويل

    .تطورات نظرايت التجارة اخلارجية: ادلبحث الثاين 
لقد تعددت اآلراء و النظرايت ادلفسرة ألسباب قياـ التجارة اخلارجية بُت دوؿ العامل، و ذلك تبعا للعصر الذي 

                            .يتمي إليو كل مفكر أو ادلدرسة اليت يؤمن أبفكارىا
 .النظرايت الكالسيكية :ادلطلب األول 

ظهرت النظرية الكالسيكية يف التجارة اخلارجية يف أواخر القرف الثامن عشر و أوائل القرف التاسع عشر، 
كرد فعل دلذىب التجاريُت الذي كاف يدعو إىل فرض القيود على التجارة اخلارجية للحصوؿ على أكرب كمية 

شلكنة من ادلعادف النفيسة، فجاءت النظرية الكالسيكية مدافعة عن حرية التجارة اخلارجية، ومظهرة أف قوة 
الدولة االقتصادية ال تكمن فيما حتويو خزائنها من معادف نفيسة فقط، وإظلا أيضا مبا يتوافر لديها من موارد 

 3.اقتصادية حقيقية متمثلة يف األراضي وادلنازؿ وسلع االستهالؾ
 
 
 

                                                        
. 15السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص -  1  
. 17ادلرجع السابق، ص -  2  

. 70، ص 2007، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، "االقتصاد الدويل ادلعاصر"رلدي زلمود شهاب، - 3
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: ويف النظرية الكالسيكية ظليز ثالث اجتاىات وىي كما يلي
 : آلدم مسيثنظرية ادليزة ادلطلقة -1

استعرض آدـ مسيث يف كتابو ثروة األمم فوائد حرية التجارة، فأوضح أف حرية التجارة تتيح للبلد 
االستفادة من مزااي تقسيم العمل ألهنا توسع حجم السوؽ، ولقد جاء حديث أدـ مسيث عن حرية التجارة يف 

  1،معرض ىجومو على ما أمساه النظاـ التجاري
يرى آدـ مسيث أف تقسيم العمل ىو مبدأ كل تقدـ اقتصادي، غِت أف ىذا التخصص مرتبط مبدى سعة 

ويًتتب عن حرية التبادؿ توسيع ىذه . السوؽ، أي امكانيات تبادؿ منتوجات النشاطات ادلتخصصة
 2.االمكانيات، ْتيث يعم نفعها اجلميع

يتمتع البلد هبذه ادليزة عندما يستطيع إنتاج سلعة معينة مبوارد أقل شلا ؽلكن لبلد آخر إنتاجها من نفس 
يستطيع إنتاج ساعة اثنية بعوامل إنتاج أقل شلا ؽلكنو  (البلد الثاين )العوامل ولكن أقل من البلد األوؿ ، لكنو 

أف ينتجها البلد األوؿ ، فعندما ػلصل التبادؿ بينهما تتحقق الفائدة لكل منهما ، ويكوف كل منهما أكفأ يف 
فقد بُت آدـ . إنتاجو سلعتو من الثاين ، كذلك تشرح ىذه النظرية دلاذا ختتلف كلف اإلنتاج بُت البلداف 

أف اختالؼ تكاليف اإلنتاج بُت الدوؿ سببو اختالؽ إنتاجية عناصر اإلنتاج  (ثروة األمم )مسيث يف كتابو 
تباين اإلنتاجية ىذا يعود إىل عوامل طبيعية . وخاصة عنصر العمل ابعتباره ادلكوف الرئيس يف كلف اإلنتاج 

وعوامل مكتسبة فالطبيعية ػلكمها ادلناخ والًتبة والثروة ادلعدنية ، أما ادلكتسبة فتشمل ادلهارات وادلعرفة الفنية 
ىذه ادلزااي عندما يتوافر عليها البلد ستمكنو من إنتاج سلعة ما . والتسويقية وغَتىا إضافة إىل التكنولوجية 

 3.بكلفة أقل ما لو ابدذلا مع بلد آخر ال ؽللك نفس ادلزااي
وافًتض مسيث وجود دولتُت ىم إصللًتا والربتغاؿ ينتجاف سلعتُت علا ادلنسوجات واخلمور وأف سعر ىاتُت 

: السلعتُت قبل قياـ التجارة بينهما كالتايل 
 
 
 

                                                        
 .70، ص2003، منشورات احلليب احلقوقية، لبناف، "أساسيات االقتصاد الدويل"عادؿ أزتد حشيش ورلدي زلمود شهاب، -  1
 .110، ص 2013، 1ضياء رليد ادلوسوي، أسس علم اإلقتصاد، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزء األوؿ، ط -  2

49 ، ص 2009 عماف –التسويق الدويل ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع :  بديع رتيل قدو -  3  
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 ادليزة ادلطلقة    (: 1-1) جدول رقم
اخلمور  ادلنسوجات   

 جنيو للوحدة  1 جنيو للوحدة  2اصللًتا  
1  جنيو للوحدة  4الربتغاؿ  

2
  جنيو للوحدة 

 ص 2013 عماف األردف –دار الصفاء للنشر والتوزيع : طارؽ احلاج، مبادئ علم االفتصاد: ادلصدر
179 

 
نالحظ من ادلثاؿ السابق أف سعر ادلنسوجات يف اصللًتا أقل من سعرىا يف الربتغاؿ شلا يدفع منتجي      

. ادلنسوجات يف اصللًتا بتصديرىا إىل الربتغاؿ 

أما سعر اخلمور يف اصللًتا فأعلى منو يف الربتغاؿ ، شلا يدفع منتجيو يف الربتغاؿ بتصديره إىل اصللًتا ، معٌت     
ذلك أف إنتاجية العمل يف كال الدولتُت وابلتايل الناتج الكلي سيزيد، ألف أسواؽ ادلنسوجات واخلمور بينهما 

. قد اتسعت 

وجود ميزة مطلقة ابلنسبة " ف النظرية تفًتض أبف الشرط األساسي لقياـ التجارة بُت دولتُت ىو إوهبذا ؼ    
" . للمنتجات اليت تصدرىا الدولة 

إف ادلنتجُت يف ىذه الدولة غلب أف تتوفر لديهم رتيع اإلمكانيات وادلقومات : ومعٌت ادليزة ادلطلقة      
ابإلضافة إىل كمية معينة من العمل ورأس ادلاؿ اف ينتجوا سلعا أكثر شلا يستطيع ادلنتجوف يف دولة أخرى 

 1 .إنتاجو 

يرى آدـ مسيث أف التجارة بُت دولتُت تتم على أساس االختالؼ يف التكاليف ادلطلقة، حيث تقـو 
الدولة ابلتخصص يف إنتاج السلعة اليت تستطيع إنتاجها بكلفة أقل وتبادذلا بسلعة كلفتها أقل يف الدوؿ 

األخرى وىذا يؤدي ابلتايل إىل التخصص وتقسيم العمل الدويل ومن مث استغالؿ ادلوارد االقتصادية لكل بلد 

                                                        
180-179 ص 2013 عماف األردف –دار الصفاء للنشر والتوزيع : طارؽ احلاج ،مبادئ علم االفتصاد -  1  
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بطريقة فعالة، وزايدة اإلنتاج، واتساع نطاؽ السوؽ من سوؽ زللية ضيقة إىل سوؽ دولية واسعة، يف ظل جتارة 
 1.خارجية حرة

 : لدافيد ريكاردونظرية ادليزة النسبية -2
تقـو نظرية ادليزة النسبية أساسا على االعتبارات االقتصادية وادلكاسب ادلًتتبة بتطبيق مبدأ التخصص 

 2.وتقسيم العمل على ادلستوى الدويل
متأثرا ابألوضاع االقتصادية والسياسة اليت مرت هبا اصللًتا " ريكاردو " وضع ىذه النظرية االقتصادي       

خالؿ القرف التاسع عشر ، واعتمد يف نظريتو ىذه على ادليزة النسبية أو التكاليف النسبية لقياـ العالقة 
التجارية بُت دولتُت ، ومل يعتمد على التكاليف ادلطلقة يف كل سلعة على انفراد كما فعل آدـ مسيث ، وأوضح 

: ذلك ابدلثاؿ التايل 

 ادليزة النسبية  (: 2-1) جدول رقم 
  (ايردة )ادلنسوجاتالنبيذ   

 يـو  90 يـو 80الربتغاؿ 
  يـو100 يـو  120اصللًتا  

 2013 عماف األردف –دار الصفاء للنشر والتوزيع : طارؽ احلاج ،مبادئ علم االفتصاد: ادلصدر     
 .180ص 

 
نالحظ أف الربتغاؿ متفوقة يف إنتاج ادلنسوجات والنبيذ على اصللًتا ، فماذا ػلدث إذف ؟ حسب ىذه     

النظرية فإف ىذا التفوؽ يف إنتاج السلعتُت ال ؽلنع من قياـ التجارة بُت البلدين ، ألف تكاليف إنتاج النبيذ يف 

80الربتغاؿ ابلنسبة إلصللًتا تساوي 

120
90 وأف نسبة تكاليف القماش تساوي 

100
 .

نالحظ أبف تكاليف إنتاج النبيذ ابلنسبة للربتغاؿ أقل من نسبة إنتاج القماش ، فاألفضل أف تتخصص    
 90 يـو من العمل ما كاف سيكلفها 80الربتغاؿ يف إنتاج النبيذ دلبادلتو ابلقماش ألهنا ستحصل على انتج 

.  ابلتجارة تقميـو لو مل 
                                                        

 36،37، ص ص 2007، دار ادلسَتة، األردف، الطبعة األوىل،"االقتصاد الدويل"علي عبد الفتاح أبو شرار، -  1
2 - économie international ,édition Dalloz, France, 1997, p05, Jean-Louis mucheielli. 
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 يـو 100أما اصللًتا ستتخصص يف صناعة القماش دلبادلتو ابلنبيذ ألف ذلك سيتيح ذلا احلصوؿ على انتج     
 1 . يـو عمل 120عمل على ما قيمتو 

:   جلون ستيوارت ميلنظرية القيم الدولية ػػػػػػػػ 3
حيث قاـ جوف ستيوارت ميل ابستكماؿ النقص يف نظرية . تنسب ىذه النظرية إىل جوف ستيوارت ميل

ريكاردو، فقد عٌت ميل بدراسة موضوع القيم الدولية أو بعبارة أخرى النسبة اليت يتم على أساسها مبادلة سلعة 
 2.بسلعة أخرى

حاوؿ جوف ستيوارت ميل ْتث العوامل والقوى اليت حتكم معدؿ التبادؿ الدويل، واليت مل يتم التطرؽ 
إليها من قبل ريكاردو يف نظرية ادليزة النسبية، وقد أوضح ميل أف القيم الدولية للسلعة ال تتحدد على أساس 
نفقة إنتاجها، بل ػلددىا ادلستوى الذي يتعادؿ فيو طلب كل دولة على سلعة الدولة األخرى، أو ما يطلق 

  3.عليو ادلستوى التوازين للطلب ادلتبادؿ على السلعتُت من قبل الدولتُت
 أف حتديد معدؿ التبادؿ ستيوارت ميل لتحل ىذه ادلشكلة، يرى جوف ستيوارت ميلوجاءت مداخلة 

يعتمد ضمن ىذه ادلساحة الواقعةبُت الرقمُت على كثافة الطلب لدى أي بلد على انتاج البلد اآلخر، أو على 
كمية الصادرات اليت يوفرىا البلد عند مستوايت التبادؿ : ويقصد ابلطلب ادلتبادؿ. مدى كثافة الطلب ادلتبادؿ

وعند توازف معدالت التبادؿ ستتساوى الصادرات الكلية . ادلختلفة مقابل الكميات ادلختلفة من االستَتادات
 4.لكل بلد مع االستَتادات الكلية من البلد اآلخر

 
 النظرية النيوكالسيكية : ادلطلب الثاين

لقد تعرضت النظرية الكالسيكية يف تفسَت قياـ التجارة اخلارجية إىل الكثَت من االنتقادات خاصة ما 
تعلق منها بنظرية العمل للقيمة أي ذتن السلعة يتحدد فقط ابلعمل ادلبذوؿ يف إنتاجها، ووجود دولتُت وسلعتُت 

فقط وأيضا حالة االقتصاد يف التشغيل التاـ وعدـ وجود تكاليف للنقل والتعريفة اجلمركية كل ىذا جعل 

                                                        
181-180 طارؽ احلاج ادلرجع السابق ، ص   1  

  .71ػػ70، ص ص ، 2001االقتصاد الدويل، دار النهضة العربية، مصر، "سامي خليل، -  2
 .56، ص 2004، الطبعة األوىل، مؤسسة الوراؽ للنشر، األردف، "العالقات االقتصادية الدولية"فليح حسن خلف، -  3
 .114ضياء رليد ادلوسوي، أسس علم اإلقتصاد، مرجع سابق، ص  -  4
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التحليل الساكن للنظرية الكالسيكية بسيط جدا وظهرت دراسات عدة لتحسينو بعد فًتة طويلة من االعتماد 
. عليو يف التحليل

 :)أولني -  هيكشر(نظرية وفرة عوامل اإلنتاج  -1
ذلك ألف نظرية النفقات النسبية فسرت – أولُت امتدادا لنظرية النفقات النسبية –       تعد نظرية ىكشر 

سبب قياـ التجارة اخلارجية وأرجعت ذلك إىل اختالؼ النفقات النسبية إلنتاج السلع ، أما نظرية ىكشر 
أولُت فإهنا توضح تفسَت أسباب اختالؼ النفقات النسبية للسلع ادلختلفة ،ومن ىنا نقوؿ أف نظرية – 

  1.أولُت تعترب نظرية مكملة لنظرية النفقات النسبية وليست بديلة ذلا – ىكشر 

صاغ أوىلُت نظرية للتجارة الدولية على نفس منواؿ نظرية األسعار، اليت مت تطويرىا من قبل ليوف    
والراس ، كارؿ منجر ، وليم ستالٍت جيفونز ، وفليفريدو ابريتو ، وارفنك فيشر ، والفريد مارشاؿ 

رافضا اعتماد نظرية قيمة العمل الكالسيكية كأساس يف بناء نظرية التجارة . وكوستاؼ كاسيل ، وآخروف 
 .الدولية 

وتقـو ىذه النظرية على أساس االختالفات يف أسعار السلع يف منطقتُت متباعدتُت داخل البلد       
إذ يدعي أصحاب ىذه النظرية أف التجارة اخلارجية ال ختتلف عن النظرية العامة للتبادؿ احمللي اليت . الواحد

تتناوؿ مشكلة حتديد األسعار على النطاؽ احمللي بُت ادلقاطعات ادلختلفة داخل البلد الواحد ويعزو 
أصحاب ىذه النظرية إىل أف السبب األساسي يف قياـ التجارة الدولية يعود إىل عاملي الطلب والعرض 

 2.للسلع واخلدمات بُت دولتُت وأكثر
 : وؽلكن إغلاز نظرية أوىلُت ابلنقاط التالية

إىل االختالفات يف األسعار النسبية للسلع ‘أف السبب ادلباشر يف قياـ التجارة الدولية يعود  -1
واخلدمات بُت البلدين كما ىو احلاؿ ابلنسبة للتبادؿ احمللي بُت منطقتُت متباعدتُت بعبارة أخرى 

 . أف مفتاح قياـ التجارة يكمن يف وجود عدـ التساوي يف األسعار النسبية للسلع يف البلدين
تعود االختالفات يف أسعار السلع إىل االختالفات يف العرض النسيب لعوامل اإلنتاج ادلختلفة يف  -2

البلدين ، أي نتيجة االختالفات يف اإلمكانيات ادلتوفرة يف البلدين ، وللتوضيح أف بعض البلداف 

                                                        
 .85السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص -  1
 .115، 114ضياء رليد ادلوسوي، أسس علم االقتصاد، مرجع سابق، ص- 2 
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تتمتع بوجود وفرة من األراضي اخلصبة ، يف حُت تتمتع بلداف أخرى بوفرة يف رأس ادلاؿ ورلموعة 
اثلثة من البلداف لديها وفرة يف عنصر العمل ونظرا ألف سعر عنصر اإلنتاج يتناسب عكسيا مع 

عرضو ، فإف الوفرة من كمية العنصر اإلنتاجي جتعل سعره رخيصا نسبيا ، يف حُت أف الندرة جتعل 
 . سعره عاليا نسبيا

إضافة إىل االختالفات يف أسعار عناصر اإلنتاج ، البد من وجود اختالفات يف دواؿ اإلنتاج  -3
 . للسلع ادلختلفة يف البلداف ادلتعددة حىت تقـو التجارة بينها

أولُت يف نظرية التجارة - ىذه الشروط الثالثة ابإلضافة إىل النظرية العامة لألسعار تكوف بؤرة نظرية ىكشَت
 .1الدولية

 :أولني – االنتقادات ادلوجهة لنظرية هكشر 

أولُت على أساس اختالؼ – تقـو نظرية ىكشر : عدم تتجانس وحدات عناصر اإلنتاج  -1
درجة الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج بُت الدوؿ ادلختلفة وىي تفًتض بذلك جتانس 

أي هتتم ابالختالفات الكمية يف عناصر اإلنتاج وهتمل دتاما – وحدات عناصر اإلنتاج 
 2.االختالفات النوعية يف عناصر اإلنتاج

 اشًتكت نظرية ىكشر :  إمهال النظرية إلمكانية انتقال عناصر اإلنتاج على ادلستوى الدويل  -2
أولُت مع نظرية النفقات النسبية يف إعلاؿ إمكانية حترؾ عناصر اإلنتاج على ادلستوى الدويل – 

وابلنسبة لعنصر األرض فيستحيل انتقالو جغرافيا أما ابلنسبة للعماؿ ورأس ادلاؿ فهناؾ اذلجرات 
العمالية وحركات رؤوس األمواؿ بُت الدوؿ وإف كاف االجتاه احلديث يضع قيودا على ىجرات 

العماؿ وحركات رؤوس األمواؿ ، ولكن اذلجرات العمالية إىل بلد يعاين من ندرة نسبية يف عنصر 
العمل يؤدي إىل قياـ البلد إبنتاج وتصدير سلع كثيفة العمل بتكلفة منخفضة نسبيا ، كما أف 

حركات رؤوس األمواؿ لبلد يعاين من ندرة نسبية يف عنصر رأس ادلاؿ يؤدي إىل إنتاج سلع كثيفة 
 3.رأس ادلاؿ

                                                        
115ضياء رليد ادلوسوي، ادلرجع السابق، ص -  1  

 .101السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص  -  2
 .103السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص -  3
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أولُت افًتضت - صلد أف نظرية ىكشر:  إمكانية اختالف أساليب اإلنتاج للسلعة الواحدة  -3
دتاثل دالة إنتاج السلعة الواحدة ، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك حيث أف دالة إنتاج السلعة 

 1.الواحدة ختتلف من دولة إىل أخرى وليست متماثلة ، وىذا ما يسمى بلغز ليونتيف
 : لغز ليونتيف  ـــــــ2

أولُت كأساس مقبوؿ لنظرية التجارة اخلارجية حىت قدـو االقتصادي - لقد استمرت نظرية ىكشر       
 ، والذي قاـ ابختبارىا مستخدما بياانت واقعية خاصة ىيكل 1947األمريكي ادلشهور واسيلي ليونتيف سنة 

التجارة اخلارجية للوالايت ادلتحدة األمريكية معتدا يف ذلك على أسلوب جديد يف التحليل االقتصادي عرؼ 
. ابسم جداوؿ ادلدخالف وادلخرجات للربىنة على مدى صحة ىذه النظرية 

ولقد استهل ليونتيف دراساتو التطبيقية مؤكدا على االقتناع ابلنتائج والتوصيات اليت انتهت إليها الدراسة     
أولُت ، واليت تتلخص يف قياـ كل بلد إبنتاج وتصدير تلك السلع اليت تعتمد يف -التحليلية لنموذج ىكشر

إنتاجها على عنصر اإلنتاج األوفر نسبيا ، وتستورد تلك السلع اليت تعتمد يف إنتاجها على عنصر اإلنتاج 
ودلا كانت ىذه الدراسات التطبيقية تركز على الوالايت ادلتحدة األمريكية ، وكانت ىذه الدولة . النادر نسبيا 

- أكثر دوؿ العامل وفرة يف عنصر رأس ادلاؿ ، فقد توقع ليونتيف وغَته من االقتصاديُت ادلؤيدين لنظرية ىكشر
أولُت أف تقـو الوالايت ادلتحدة األمريكية إبنتاج وتصدير السلع كثيفة رأس ادلاؿ وتستورد تلك السلع كثيفة 

العمل ، غَت أف النتائج اليت توصل إليها ليونتيف قد أذىلتو ىو نفسو وابقي االقتصاديُت ، وذلك بعد 
اكتشافو أف صادرات الوالايت ادلتحدة األمريكية تتكوف ابألساس من سلع كثيفة العمل وأف وارداهتا تتكوف 
من سلع كثيفة رأس ادلاؿ ، وبتعبَت متكافئ تتجو الوالايت ادلتحدة األمريكية إىل تصدير سلع كثيفة العمل 

أولُت حيث عرفت ىذه –  وىي نتائج ختالف ما ينص عليو ظلوذج ىكشر ،وتستورد سلع كثيفة رأس ادلاؿ
". لغز ليونتيف" النتائج يف األدب االقتصادي اخلاص ابلتجارة اخلارجية ابسم 

لقد وجهت انتقادات كبَتة لليونتيف حوؿ طبيعة عوامل اإلنتاج ادلستخدمة يف حتليلو ، إذ يقـو ليونتيف       
يف ىذه الصدد بتفسَت نتيجتو ادلتوصل إليها على أساس وجود اختالفات نوعية لعنصر العمل ما بُت سلتلف 

   2.الدوؿ ، إذ يؤكد أبف العماؿ األمريكيُت ىم أكثر إنتاجية من غَتىم خارج الوالايت ادلتحدة األمريكية

                                                        
 103السيد دمحم أزتد السرييت، مرجع سابق، ص  -  1
أطروحة دكتوراه علـو يف العلـو -  اجلزائر، مصر–آايت هللا موحلساف، ادلنظمة العادلية للتجارة وانعكاساهتا على قطاع التجارة اخلارجية دراسة حالة  -  2

 .9، ص 2010/2011االقتصادية، شعبة اقتصاد التنمية، جامعة احلاج خلضر ابتنة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، 
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وحسب ليونتيف لكي ضلصل على جتانس ودتاثل دويل لعنصر العمل ، مع األخذ بعُت االعتبار مستوى    
اإلنتاجية ادلرتفعة للعامل األمريكي ، فإنو من الضروري ضرب عدد العماؿ األمريكيُت يف ثالث مرات ابلنسبة 

وأف قيمة وكفاءة العامل األمريكي تصل إىل ثالث أمثاؿ العامل األجنيب ، ذلذا ظهرت يف النتيجة ، لنظرائهم
أبف الوالايت ادلتحدة األمريكية بلد يتوفر بو العمل أكثر من رأس ادلاؿ ، وابلتايل فقد ركز ليونتيف االىتماـ 

على دراسة نوعية ومهارة اليد العاملة األمريكية مقارنة بتلك ادلوجودة يف الدوؿ األخرى يف حُت صلد أف نظرية 
أولُت واليت اعتمد عليها ليونتيف يف إجراء تطبيقو العملي قد أعللت دتاما اجلانب النوعي لعناصر – ىكشر 

اإلنتاج واىتمت فقد ابالختالفات الكمية النسبية ذلا بُت سلتلف الدوؿ ، الشيء الذي غلعلو ؼلرج عن اإلطار 
 .أولُت– نظرية ىكشر  الذي وضعتو ورمستو

ومهما يكن فإف زلاولة ليونتيف قد فتحت الباب أماـ العديد من الدراسات اليت أسفر معظمها عن عدـ       
أولُت ليس من انحية صحتها ولكن من حيث انطباقها عمليا ، وادلبنية على افًتاضات - أتييده لنظرية ىكشر

افًتاض دتاثل دواؿ اإلنتاج للسلعة الواحدة يف سلتلف الدوؿ ابإلضافة إىل : بعيدة عن الواقع االقتصادي مثل 
أف التجارة الدولية البعيدة عن فكرة ادلنافسة الكاملة يسودىا دائما بشكل أو آبخر االحتكار شلا غلعل ادلزااي 

  1.النسبية تتماشى دائما مع الوفرة أو الندرة النسبية لعوامل اإلنتاج
 حمددات النظرايت اجلديدة يف التجارة: ادلطلب الثالث

بعد االنتقادات اليت وجهت إىل النظرايت ادلفسرة لقياـ التجارة اخلارجية، خاصة عدـ قابليتها للتطبيق 
  . زلاولة جتاوز تلك االنتقادات واالقًتاب أكثر إىل الواقعدداترض الواقع، ظهرت ىذه ادلحأعلى 

 
أي أف بعض الدوؿ تقود و البعض  ) ىناؾ فجوات تكنولوجية بُت الدوؿ :الفجوات التكنولوجية - 1

حيث . ، واليت إف أخذت يف االعتبار تؤدي إىل خلق أساس نظري سلتلف للتجارة اخلارجية  (اآلخر يتبع 
 2.تًتكز القوة التكنولوجية يف بلداف بعينها

                                                        
 .10ادلرجع السابق، ص -  اجلزائر، مصر–آايت هللا موحلساف، ادلنظمة العادلية للتجارة وانعكاساهتا على قطاع التجارة اخلارجية دراسة حالة -  1
 .23، ص 2009دمحم إبراىيم عبد الرحيم، العودلة والتجارة الدولية، مؤسسة شبلب اجلامعة، االسكندرية، -  2
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دتر عملية إنتاج السلع منذ اكتشافها بعدة مراحل يعتمد فيها إنتاجها على نوعيات : دورة حياة السلعة - 2
سلتلفة من العوامل شلا قد يقتضي استَتاد دولة لسلعة كانت ىي ادلصدر ذلا يف فًتات سابقة ، وعادة ما ػلدث 

 Depmlation . 1الناضبة  (اخلاـ )ىذا يف سلع ادلواد األولية 

 و Linderوخاصة نظرية . تعطى النظرايت اعتبارا ىاما ودورا فعاال جلانب الطلب  :أتثري الدخل - 3
تستند على افًتاضيُت علا أف احتماؿ تصدير الدولة لسلعة يزداد مع توافر األسواؽ احمللية للسلعة وأف رلموعة 

 .السلع ادلوجودة يف األسواؽ احمللية تعتمد على معدؿ دخل الفرد 

بُت ىذه الشركات و بُت فروعها جزءا كبَتا ومتزايدا من احلجم الكلي : الشركات متعددة اجلنسيات - 4
للتجارة و نظرا ألعليتها اإلضافية يف نقل رؤوس األمواؿ و التكنولوجيا بُت الدوؿ فإف عملية إنتاج السلع مل تعد 

تتم يف دولة واحدة و إظلا تتم من خالؿ إنتاج األجزاء بواسطة الشركات ذات ادليزة النسبية أو ذات حقوؽ 
 .ملكية للتكنولوجية ادلطلوب إلنتاج ىذا اجلزء يف دوؿ سلتلفة سلعة عادلية

نظرا الختالؼ األذواؽ واآلراء حوؿ السلع صلد أنو يف معظم األحياف توجد نوعيات  :اختالف السلع - 5
نوعيات متعددة من نفس حجم السيارات و أحياان من نفس ادلوديل ، نوعيات  )كثَتة من نفس السلعة 

، ويف كثَت من األحياف تصدر الدوؿ  (....سلتلفة من ادلشروابت الغازية و أحياان نوعيات من نفس ادلشروب 
 .بعض النوعيات وتستورد يف نفس الوقت نوعيات أخرى شلا يؤدي إىل ظاىرة التجارة البييية يف نفس السلعة 

تستند النظرايت ىنا على ظاىرة أنو ابلنسبة لبعض السلع كما زاد حجم اإلنتاج منها  :وفورات احلجم - 6
وترتبط مثل ىذه الظواىر و بدرجة عالية مباشرة ابدلعرفة الناجتة عن . كلما قلت تكلفة إنتاج الوحدة منها 

وتؤدي مثل ىذه الظاىرة إىل خلق أسباب للتجارة بُت الدوؿ . البحث و التنمية و ظروؼ ادلنافسة غَت التامة
 2.خترج دتاما عن نطاؽ ادلزااي النسبية

 
 
 

                                                        
 .23دمحم إبراىيم عبد الرحيم، العودلة والتجارة الدولية، ادلرجع السابق، ص  -  1 

 24دمحم أبراىيم عبد الرحيم ، ادلرجع السابق ، ص -   2
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 .سياسات التجارة اخلارجية: ادلبحث الثالث  
يتعرض قطاع التجارة اخلارجية يف كل دوؿ العامل سواء كانت متقدمة أو انمية إىل لوائح رمسية  

وتشريعات تضعها أجهزة الدولة من أجل تنظيمو وتسيَته وتوجيهو حسب التوجهات العامة للدولة أو 
إيديولوجيتها، من أجل حتقيق رتلة أىداؼ اقتصادية وعَت اقتصادية، ويف ىذا الصدد ىناؾ مذىباف أو 

اجتاىاف ابرزاف يف تنظيم قطاع التجارة اخلارجية، األوؿ ينادي بضرورة تقييد ىذا القطاع وفرض رقابة وتدخل 
حكومي عليو، واالجتاه الثاين ينادي بضرورة حترير قطاع التجارة اخلارجية ورفع كل القيود اليت تعرقل عمل 

التبادؿ التجاري بُت الدوؿ، ولكل مذىب حجج و مربرات يستند إليها إضافة إىل رتلة أىداؼ ختتلف من 
. دولة إىل أخرى وأيضا ىناؾ وسائل تعتمدىا الدوؿ من أجل تطبيق سياسة التجارية على أرض الواقع

ة  ي التجاراتسياساهية الم: ادلطلب األول
 : تعريف سياسة التجارة اخلارجية -1

ىناؾ عدة تعاريف لسياسة التجارة اخلارجية فهي ختتلف ابختالؼ طبيعة النظاـ االقتصادي ودرجة ظلو 
الدولة وذلك ألف كل دولة حتاوؿ التأثَت على اقتصادىا لتحقيق رلموعة أىداؼ ال تتناىف وطبيعة النظاـ 

. االقتصادي الذي تتبناه
: ومن بُت تعاريف سياسة التجارة اخلارجية ما يلي

يقصد ابلسياسات التجارية يف رلاؿ العالقات االقتصادية الدولية رلموعة الوسائل اليت تلجأ إليها - 1    
الدولة يف جتارهتا اخلارجية بقصد حتقيق أىداؼ معينة ، فإذا كانت السياسة ىي فن االختيار يف البدائل 

Alternativrs  ادلطروحة وادلمكنة ، فإف السياسة التجارية دتثل اختيار مصر مثال أو بلد معُت يف ، 
عالقاهتا التجارية مع اخلارج بُت احلرية واحلماية ، وتعرب عن توجهها من خالؿ إصدار التشريعات واختاذ 

 1. القرارات واإلجراءات اليت تضعها موضع التطبيق

يقصد ابلسياسة التجارية رلموعة الوسائل اليت تلجأ إليها الدوؿ للتدخل يف جتارهتا اخلارجية بقصد حتقيق - 2 
أىداؼ زلددة ومبينة، أو موقف إزاء العالقات االقتصادية اليت ينشيها األشخاص ادلقيموف على أرضها مع 

 2.األشخاص ادلقيمُت يف اخلارج

                                                        
77ادلكتبة العصرية ، جامعة ادلنصورة ص" يف ظالؿ األزمة االقتصادية العادلية" رضا عبد السالـ ،العالقات االقتصادية الدولية -  1  

 .125، ص 2006، دار زىراف للنشر والتوزيع، األردف، "التجارة الدولية"جاسم دمحم، -  2
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 السياسة التجارية ىي كل اإلجراءات ادلراد هبا التحكم يف قرارات األفراد و اذلييات فيما يتعلق ابستَتاد – 3
 1.وتصدير السلع واخلدمات

ومنو دتكن القوؿ أف سياسة التجارة اخلارجية ىي تلك القوانُت واإلجراءات اليت تسنها الدولة وتنفذىا 
. بغرض تنظيم قطاع التجارة اخلارجية على النحو الذي يضمن ذلا حتقيق رلموعة أىداؼ زلددة

 :أهداف السياسات التجارية -2
مهما تنوعت السياسات التجارية اليت تتبعها سلتلف الدوؿ ، فإهنا تتفق يف حتقيق ىدؼ زلوري ، وىو      

العمل على حتقيق ادلصلحة القومية يف نشاط التجارة اخلارجية ، وبناء عليو ، فقد يتمثل حتقيق ادلصلحة 
وتشكل تنمية االقتصاد . القومية يف فرض سياسة جتارية حرة أو زتائية تقييدية كما سنعرض ابلتفصيل الحقا 

القومي اذلدؼ احملوري ألي سياسة جتاري ، ولكن السياسة التجارية قد ترمي أيضا إىل حتقيق أىداؼ أخرى 
فرعية مثل خفض نسب البطالة ، وحتقيق التشغيل واحلفاظ على سعر صرؼ العملة الوطنية واحلفاظ على 

. توازف ميزاف ادلدفوعات وزتاية الصناعات الوطنية ، وإىل غَت ذلك من األىداؼ 

فقد هتدؼ السياسة التجارية لدولة مع دولة أخرى إىل معاقبة الدولة األوىل للدولة الثانية ، ويكوف ىذا     
األمر يف صورة عقوابت جتارية ، كتلك اليت فرضتها أمريكا على العراؽ وليبيا والسوداف وسوراي لسنوات ، وبعد 

وزير دفاع أمريكا السابق دوانلد رامزفيلد فشل تلك – وعلى ادلأل – تلك السنوات من العقاب اجلماعي يعلن 
السياسة ، وأنو البد من البحث عن سياسة أخرى وكأف تلك البلداف مبثابة حشرات أو فيراف جتارب يف ادلعمل 

. األمريكي 

ولكن ينبغي علينا التأكيد على أف السياسات التجارية ال ؽلكن أف تنجز وحدىا مثل تلك األىداؼ ،       
فهناؾ السياسات االقتصادية الكلية لكل بلد مثل السياسات النقدية اإلستثمارية وغَتىا من االعتبارات غَت 

االقتصادية ، مثل االعتبارات السياسية والدؽلقراطية ، وكل تلك السياسات تعمل يف منظومة متكاملة ضلو 
 2.حتقيق تنمية االقتصاد القومي 

 

                                                        
 113، مرجع سابق، ص "االقتصاد الدويل ادلعاصر"رلدي زلمود شهاب، -  1

. 77،78رضا عبد السالـ ، ادلرجع السابق ،ص ص -   2  
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سياسة حترير التجارة  :ادلطلب الثاين
من خالؿ ما سبق سوؼ نتطرؽ من خالؿ الفرع يف اجلزء األوؿ منو إىل ماىية أو مضموف سياسة 

. احلرية التجارية، لتعرج يف اجلزء الثاين منو إىل مربرات أو حجج ىذا ادلذىب
: سياسة حترير التجارة الدوليةماهية _ 1

ترؾ التجارة حرة دوف تدخل أو قيد من خالؿ وضع القوانُت والتشريعات " يقصد بسياسة التجارة احلرة      
اليت حتظر وضع القيود أماـ التدفق احلر للسلع واخلدمات واٌستثمارات عرب احلدود الوطنية سواء كاف التدفق يف 

. صورة صادرات أو واردات دخوؿ أو خروج لرؤوس األمواؿ ، وسواءا كانت التجارة منظورة أو غَت منظورة 

وقد كاف رواد ادلدرسة الطبيعية أوؿ من اندى بتحرير التجارة ونتذكر كلمتهم ادلشهورة دعو يعمل دعو ؽلر،      
، أتكد ذات ادلبدأ على يد رواد ادلدرسة الكالسيكية 1ألف يف ذلك التحرر مصلحة للجميع حسب زعمهم 

مسيث وريكاردو وغَتعلا ، وعلى أثر فشل الدولة خالؿ الستينات والسبعينات ووفقا لفكر ادلدرسة النقدية 
، عادت الدماء من جديد  (وىي ادلدرسة اليت كاف ذلا الدور الرائد يف التحوؿ ضلو العودلة الرأمسالية ادلعاصرة )

دلبدأ أو سياسة احلرية االقتصادية ادلطلقة ، فقد كانوا حادلُت ابلعودة إىل عامل آدـ مسيث ذلك العامل الذي تسَته 
 تنسق بُت كل  Magical Hidden Handsقوانُت طبيعية خالدة وتتحكم يف أموره يد خفية سحرية 

. شيء وتوفر اذلارمونية الكاملة للنظاـ 

فقد آمن الفكر التقليدي ْترية التجارة كأساس لعمل السوؽ ، سواء على ادلستوى احمللي أو الدويل ، وىو    
وضع تدعمو وتؤكده االجتاىات الليربالية ادلعاصرة ، وليس أدؿ على ذلك من اتفاقات منظمة التجارة العادلية 

وبرامج اإلصالح االقتصادي اليت يدعمها صندوؽ النقد الدويل وغَتىا من ادلؤسسات اليت حتمل أو تؤمن 
. بنفس التوجهات

كما يتضمن ىذا ادلفهـو التقليل من التدخل احلكومي يف التجارة الدولية إىل أدىن حد شلكن أو حىت 
منع ىذا التدخل منعا ابات ألف التجارة بُت الشعوب حق طبيعي موروث وجد بوجود اإلنساف، لذلك ينظر 
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مؤيدو سياسة احلرية التجارية إىل التجارة الدولية نفس نظرهتم إىل التجارة الداخلة، فهي مظهر من مظاىر 
  1.تعاوف اإلنساف مع أخيو اإلنساف بغض النظر عن احلدود اجلغرافية والسياسية اليت تفصل بينهما

  .حجج ادلدافعني عن احلرية التجارية- 2
ذىب ادلدافعوف عن مذىب حرية التجارة إىل أف ىناؾ العديد من ادلزااي اليت ؽلكن أف تتحقق من جراء 

:  تطبيق سياسة حرية التجارة، ويعتمد مذىب احلرية على عدد من احلجج أعلها
 التخصص يف اإلنتاج وتقسيم العمل الدول : 

يرى أنصار مذىب حرية التجارة الدولية أف ترؾ التجارة حرة تتيح للدولة التمتع مبزااي تقسيم العمل   
والتخصص يف اإلنتاج، إذ يتوقف تقسيم العمل على مدى اتساع السوؽ الذي يتم فيو مبادلة سلتلف 
السلع واخلدمات، فكلما كانت ىذه السوؽ حرة ستتسع لتشمل أسواؽ عدد أكرب من الدوؿ ويصبح 

وستخلص أنصار احلرية من ذلك أنو بتخصص كل دولة يف إنتاج . تقسيم العمل على نطاؽ دويل
السلع واخلدمات وفقا دلا يتناسب مع ظروفها الطبيعية والتارؼلية سيؤدي إىل زايدة احلجم الكلي للسلع 

ىذا يف حالة احلرية . واخلدمات ادلنتجة يف العامل وابلتايل االستخداـ األمثل دلوارد كل دولة على حدا
أما عند تقييدىا يتقلب الوضع حيث يضعف حجم اإلنتاج الكلي و ترتفع تكاليف اإلنتاج . التجارية

من جراء جلوء كل دولة لالكتفاء مبا يف إقليمها من موارد اقتصادية، وختصصها يف إنتاج السلع اليت 
كاف من األفضل استَتادىا من اخلارج مقابل تصدير الفائض من ادلنتجات اليت تتمتع مبيزة نسبية يف 

.  إنتاجها
 صعوبة قيام االحتكارات: 

دتنع سياسة احلرية التجارية قياـ االحتكارات أو على األقل تصعب قيامها مع سيادة مبدأ ادلنافسة بُت 
ادلنتجُت، حيث يكوف ىناؾ دافع إىل التجدد واالبتكار، وابلتايل تنخفض التكاليف إىل أدىن حد 

شلكن، األمر الذي ػلد من قياـ االحتكارات يف الداخل، ألف ادلستهلك يدافع عن نفسو صد 
 2.استغالؿ احملتكر بشرائو أو اقتنائو للسلع األجنبية
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 منافع ادلنافسة  : 
إف احلرية التجارية تعمل على خلق جو تنافسي دويل شلا يؤدي إىل حتقيق منافع رتة على ادلستهلكُت 

 نتيجة تنافس ادلنتجُت يف استخداـ اإلنتاجيةوادلنتجُت معا، فادلنافسة تعمل على االرتفاع مبستوى 
وسائل اإلنتاج األكثر تطورا وفعالية، فيستفيدوف من مزااي اإلنتاج الكبَت وتنخفض التكاليف فيعود 
ىذا ابلفائدة على ادلستهلكُت الذين تتوفر ذلم أجود أصناؼ ادلنتجات أبسعار معقولة فتعظم بذلك 

.  منفعتهم، وتتيح ذلم االختيار بُت السلع و البدائل ادلتاحة
 احلرية تشجع التقدم الفين : 

إف تنافس الدوؿ يف إنتاج السلع يؤدي إىل زايدة حركة وتنقل عوامل اإلنتاج بُت فروع اإلنتاج، وىذا 
مهم جدا لكفاءة الصناعة حيث تستطيع ىذه الدوؿ أف ختتار ظروؼ اإلنتاج ادلالئمة، والتقنيات 

احلديثة والفعالة، شلا يشجع التقدـ الفٍت وحتسُت وسائل اإلنتاج إبدخاؿ التجديدات الفنية 
والتكنولوجية، وبذلك يضمن العامل أجود  ادلنتجات أبرخص األذتاف، ويتاح انتقاؿ التكنولوجية دوف 
عوائق، وتسعى كل دولة إىل تطبيق التغَتات التكنولوجية اجلديدة، فَتتقي اذليكل الصناعي هبا، كما 

 1.ؽلكنها أف تستفيد من التقدـ الفٍت احملقق يف الدوؿ األخرى
 احلماية تؤدي إىل سياسة إفقار الغري: 

تعترب ىذه احلجة من أحدث احلجج االقتصادية اليت تؤيد سياسة احلرية التجارية، وقد ظهرت يف 
األوساط االقتصادية بعد احلرب العادلية الثانية مباشرة، وأساس سياسة عدـ إفقار الغَت أف الرسـو 
اجلمركية تدعو إىل إضعاؼ التجارة الدولية بوجو عاـ، ابلتقليل من الواردات ينتهي عادة بنقص 

ىي إال وسيلة للتبادؿ أو ادلقايضة يف السلع واخلدمات، فلن تستطيع  الصادرات، ومبا أف التجارة ما
فائض من إنتاج العامل اؿىذه الدوؿ تصدير الفائض  من إنتاجها بصفة مستمرة دوف أف تستورد 

 2.اخلارجي
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 سياسة تقييد التجارة:ادلطلب الثالث 
 يف نفس التوقيت الذي ظهرت فيو Protection Theoriesظهرت نظرايت احلماية    

نظرايت  حرية التجارة ، فأنصار النظاـ الرأمسايل اندوا بنظرايت احلرية حلماية مكاسبهم القومية ، و 
قد نتج عن اتساع رقعة تطبيق ىذا النظاـ ، ازدىار االقتصاد القومي للدوؿ اليت طبقتو ، مثل الدوؿ 

األوروبية ، إال أف ىذا االزدىار كاف على حساب دوؿ أخرى ، مل تكن قد تطورت بعد ، مثل الدوؿ 
ادلتخلفة يف أفريقيا و أسيا و أمريكا اجلنوبية ، وعندما شعرت ىذه الدوؿ بوطأة اإلستغالؿ رأت 

 1.ضرورة زتاية اقتصادىا القومي من غزو السلع األكرب زتاية 
 مضمون سياسة تقييد التجارة- 1
 احلالة اليت تستخدـ فيها الدولة سلطتها العامة للتأثَت بطريق أو آبخر كليقصد بسياسة احلماية التجارية    

وذلدؼ أو آخر، على اجتاه ادلبادالت التجارية، أو على حجمها، أو على الطريقة اليت تسوى هبا ىذه 
ارية مظهرا من مظاىر تدخل الدولة يف تجولذلك تعترب احلماية اؿ. ادلبادالت، أو على كل ىذه العناصر رلتمعة

 2.احلياة االقتصادية
 يقصد بسياسة تقييد التجارة تلك السياسة اليت تطبق و تنفذ من خالؿ سن التشريعات        

legislation   وقد تتم تلك . و القواعد اذلادفة إىل زتاية الصناعة و السوؽ الوطنية من ادلنافسة األجنبية
للحد من دخوؿ السلع األجنبية    Custom Taxes السياسات التقييدية يف شكل فرض ضرائب رتركية

  حيث ترفع أسعارىا ،أو تقنُت دخوذلا من خالؿ ما يعرؼ بنظاـ احلصص أو عقد االتفاقيات الدولية
Internation Treaties  لتحديد حجم و أنواع السلع ادلسموح بدخوذلا . 

كما قد أتخذ .   دخوؿ السلعة األجنبية للسوؽ احمللية كلية Preventionوقد يصل األمر إىل حد حظر 
 إعاانت  إىل ادلنتجُت احملليُت ، لتمكُت السلع احمللية من منافسة Subsidiesاحلماية شكل تقدًن دعم   

السلع األجنبية ، وقد تقدـ ما يعرؼ بدعم الصادرات ، أو استخداـ سعر الصرؼ كأداة جتارية ، دتاما كما 
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كما أف ىناؾ أساليب إدارية و تنظيمية و بييية عديدة . فعلت الصُت خالؿ العقود الثالث ادلاضية 
 1.تستخدمها الدوؿ للتحكم يف جتارهتا مع بقية دوؿ العامل

 :ادلدافعني عن السياسة احلمائيةحجج - 2
 يستند أنصار احلماية التجارية إىل العديد من احلجج، بعضها اقتصادي يهدؼ إىل زايدة الدخل الوطٍت 
ومعاجلة ما قد يكوف بو من اختالؿ، واألخرى غَت اقتصادية تعًتؼ أصال بصحة ما ينادي بو أنصار مذىب 

 .احلرية التجارية، إال أهنا تؤكد على وجود أىداؼ أخرى غَت الرفاىية ادلادية ينبغي على الدولة أف تراعيها
 :2 إف لكل ما تقدـ من أسباب للحماية ، ىناؾ حججا أخرى تدعم سياسة احلماية وىي

حيث أف ىذه الصناعات ال تستطيع مواجهة الضغوط التنافسية من  (الفتية )حجة الصناعة الناشية   -
 . قبل صناعات مشاهبة قائمة يف بلداف أكثر تقدما صناعيا

حجة األمن القومي ، أي البلد الذي ػلمي صناعتو خاصة أنواع معينة مثل األسلحة ، أو صناعة   -
 . احلديد والصلب ألغراض أمنية بصرؼ النظر عن التكاليف االقتصادية

زتاية شروط ادلبادلة التجارية ، فالبلد ادلستورد بكميات كبَتة لسلعة معينة قد يستطيع أف يفرض - 
 . رسـو رتركية على استَتاد تلك السلعة خاصة إذا كاف عرضها غَت مرف

زتاية مستوى ادلعيشة ، ىناؾ من يشعر أبف مستوى معيشة البلداف اليت تسود فيها أجور حقيقية   -     
 .عالية سيتعرض لالطلفاض يف حالة استَتاد سلع رخيصة ف أقطار ذات أجور منخفضة

 . منع احملتكرين األجانب من إغراؽ سوؽ البلد نتيجة سياستهم التمييزية  -
لتصحيح االختالؿ يف ميزاف ادلدفوعات الذي يكوف على شكل جدوؿ معُت ومفصل دلعامالت   -

 . البلد مع العامل اخلارجي ف ويبُت فيو جانيب الدائن وادلدين والذي من ادلفروض أف يكوف متوازان دائما
تقفز احملاججة إىل وضع حالة التوازف تكوف التجارة مستمرة فيو وتكوف قيمة استَتادات كل قطر مساوية 

لقيمة صادراتو ويقـو كل قطر بتصدير السلع مبوجب موارده نسبة إىل الطلب ، كما يستورد تلك السلع اليت 
تكوف تكاليفها أعلى ، وعلى ىذا األساس فسيكوف معدؿ قيمة اإلنتاج للوحدة الواحدة من ادلوارد أعلى شلا 

 .سبق
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لقد اندي االقتصاديوف الكالسيكيوف ابدلتاجرة احلرة ، أي ترؾ الناس أحرارا يف ادلتاجرة مع أي جهة يرغبوف هبا 
، إال أننا رأينا اندرا من اتبع سياسة تقـو على حرية التجارة ، بل العكس فقد أقامت الدوؿ الرأمسالية خاصة 
ادلتقدمة منها جدارا من العوائق لإليقاؼ تدفق السلع األجنبية إىل داخل أسواقها ، ومن حقنا أف نسأؿ دلاذا 
ذلك ىل األسباب سياسية أـ اقتصادية ؟ إف الواقع يشَت إىل مثل ىذه األسباب كانت خليطا بُت االثنُت ، 
. ولكن الذي يعنينا ىو النوع االقتصادي منها ، إف القيود الثالثة السابقة ىي زلور تقييد التجارة بُت البلداف 

ومهما كاف إشكاؿ التدخل يف التجارة الدولية فإف نتائجها واحدة ، وىي إنتاج سلع يف دوؿ قد ال دتلك ميزة 
نسبية يف إنتاجها ، وابلتايل احلد من العرض العادلي للسلع ، مثال التعريفة اجلمركية واليت ىي ضريبة على السلع 

ادلستوردة ، إذ ىي تقتضي من ادلستورد أف يدفع  إما نسبة معينة من قيمة السلعة ادلستوردة ، أو مقدارا معينا 
 analysis by B.L.. das in)من النقد مقابل كل وحدة عينية من السلع ادلستوردة 

SUNS.2006.)1 

 2:ىناؾ حججا أخرى تدعم سياسة احلماية وىي
: إف لكل ما تقدـ من أسباب للحماية ، ىناؾ حججا أخرى تدعم سياسة احلماية وىي 

حيث أف ىذه الصناعات ال تستطيع مواجهة الضغوط التنافسية من قبل  (الفتية )حجة الصناعة الناشية - 1
. صناعات مشاهبة قائمة يف بلداف أكثر تقدما صناعيا 

حجة األمن القومي ، أي البلد الذي ػلمي صناعتو خاصة أنواع معينة مثل األسلحة ، أو صناعة احلديد - 2
. والصلب ألغراض أمنية بصرؼ النظر عن التكاليف االقتصادية 

زتاية شروط ادلبادلة التجارية ، فالبلد ادلستورد بكميات كبَتة لسلعة معينة قد يستطيع أف يفرض رسـو - 3
. رتركية على استَتاد تلك السلعة خاصة إذا كاف عرضها غَت مرف 

زتاية مستوى ادلعيشة ، ىناؾ من يشعر أبف مستوى معيشة البلداف اليت تسود فيها أجور حقيقية عالية - 4
. سيتعرض لالطلفاض يف حالة استَتاد سلع رخيصة ف أقطار ذات أجور منخفضة

. منع احملتكرين األجانب من إغراؽ سوؽ البلد نتيجة سياستهم التمييزية - 5
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لتصحيح االختالؿ يف ميزاف ادلدفوعات الذي يكوف على شكل جدوؿ معُت ومفصل دلعامالت البلد مع - 6
. العامل اخلارجي ف ويبُت فيو جانيب الدائن وادلدين والذي من ادلفروض أف يكوف متوازان دائما 

تقفز احملاججة إىل وضع حالة التوازف تكوف التجارة مستمرة فيو وتكوف قيمة استَتادات كل قطر مساوية لقيمة 
صادراتو ويقـو كل قطر بتصدير السلع مبوجب موارده نسبة إىل الطلب ، كما يستورد تلك السلع اليت تكوف 

. تكاليفها أعلى ، وعلى ىذا األساس فسيكوف معدؿ قيمة اإلنتاج للوحدة الواحدة من ادلوارد أعلى شلا سبق
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: خالصة الفصل
موضوع التبادؿ التجاري وجد مع ظهور العالقات اإلنسانية، و نظرا لعراقتو و أعليتو و تطوره امتد ليصبح     

نشاطا ؽلارس على مستوى الدوؿ فيما بينها، و ذلذا و جدت العديد من الدراسات اليت حاولت تسليط 
الضوء على ىذه الظاىرة االقتصادية مربزة أسباب قيامها و أتثَتىا على اقتصادايت الدوؿ و الفائدة ادلرجوة 

و ىذه الدراسات كانت على شكل نظرايت اقتصادية قائمة على فرضيات و تستخدـ ادلنهج العلمي يف . منها
التحليل، و تعرضت للتطور عرب الزمن حيث صلد ادلدرسة التجارية أوؿ من تناوؿ موضوع التجارة اخلارجية مث 
تلتها ادلدرسة الكالسيكية مث النيوكالسيكية مث النظرايت احلديثة و إىل يومنا ىذا تتعرض النظرايت االقتصادية 

ادلفسرة لقياـ التجارة اخلارجية إىل زلاوالت للتحديث و التطوير من اجل مواكبة التطورات االقتصادية و الطرؽ 
 .اجلديدة للتبادؿ التجاري

و االختالؼ يف تفسَت قياـ التجارة اخلارجية أدى إىل االختالؼ يف سبل تنظيم و تسيَت ىذا القطاع       
االقتصادي، فهناؾ من يدعو إىل التدخل ادلباشر و القوي للحكومة يف ىذا القطاع و تقييد عملية التبادؿ 

التجاري أو ما يسمى بسياسة احلماية التجارية مستندا ابلعديد من احلجج منها زتاية الصناعات الوطنية من 
و يف ادلقابل ىناؾ من .  اخلارجي عليواملادلنافسة األجنبية و زتاية االقتصاد الوطٍت من التأثَتات السلبية للع

يدعو إىل فك القيود على عملية التبادؿ التجاري أو ما يسمى بسياسة حترير التجارة اخلارجية ألنو يرى يف 
ذلك نفع و مكاسب عدة تعود على الدوؿ ادلتبادلة، منها االستفادة من مبدأ التخصص الدويل و تقسيم 

العمل بُت دوؿ العامل و انتقاؿ التكنولوجيا ْترية بُت دوؿ العامل ما يضمن رخاء و رفاه الدوؿ و الشعوب على 
.  حد سواء

 
 

 



 

 

 :الفصل الثاين 
حترير التجارة اخلارجية  ودور 
املنظمة العاملية للتجـارة يف 

 الدول النامية
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 :متهيد
شهد العادل بعد هناية اغبرب العاؼبية العديد من التطورات، أنبها ؿباوالت تنظيم العالقات الدولية يف كل     

اؼبيادين؛ ففي ميدان العالقات السياسية قبد إنشاء منظمة األمم اؼبتحدة اؼبستحدثة من اجل تنظيم العالقات 
و يف ميدان العالقات االقتصادية الدولية قبد ؿباوالت إرساء أو أتسيس لنظام اقتصادي . السياسية بُت دول العادل

متكامل من حيث األىداف و وظائف اؼبؤسسات اليت أنشأت إلدارتو، و ىذه اؼبؤسسات تتقاسم األدوار حسب 
اختصاص كل مؤسسة ففي القطاع النقدي الدورل قبد صندوق النقد الدورل، و يف القطاع اؼبارل قبد البنك الدورل 

لإلنشاء و التعمَت، و يف العالقات التجارية الدولية قبد اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، و اليت أوكلت ؽبا مهمة إدارة 
 .النظام التجاري الدورل

ن معظم اؼببادالت التجارية الدولية حاليا تتم بُت الدول اؼبنضمة إذل منظمة التجارة العاؼبية، و من بُت      كما أ
فإن الدول اليت تسعى إذل ربرير ذبارهتا اػبارجية تسعى إذل . ىذه الدول تلك اؼبهيمنة على االقتصاد العاؼبي

االنضمام إذل منظمة التجارة العاؼبية من اجل ربقيق اكرب استفادة، و من أجل ضباية نفسها من خالل االتفاقيات 
 .و االلتزامات اؼبربمة داخل اؼبنظمة

سنتناول يف ىذا الفصل منهجية ربرير التجارة اػبارجية من خالل األىداف و اؼبراحل و الشروط، و سنتناول     
ذبارهتا اػبارجية و االندماج يف االقتصاد العاؼبي  أيضا التحوالت و الدعوات العاؼبية إذل الدول من اجل ربرير

مث نتناول بشيء من . لالستفادة و ربقيق التنمية االقتصادية من خالل العوؼبة االقتصادية و صندوق النقد الدورل
اإلسهاب يف دور اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يف ربرير التجارة اػبارجية، بصفتها مديرا للنظام التجاري العاؼبي، و حاليا 

 :، وذلك من خالل اؼبباحث التاليةربرير التجارة اػبارجية يتم عرب قنواهتا و االنضمام إليها
 .ربرير التجارة اػبارجية ونتائج قيامها: دلبحث األول ا

 .ماىية و مستقبل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة: ادلبحث الثاين 
 .النظام التجاري العاؼبي اعبديد يف الدول النامية: ادلبحث الثالث 

 
 
 
 



.    حترير التجارة اخلارجية ودور ادلنظمة العادلية للتجارة يف الدول النامية         : الفصل الثاين  
 

33 
 

.  ونتائج قيامهاحترير التجارة اخلارجية: األولادلبحث 
سنتناول يف ىذا اؼببحث مفهوم ربرير التجارة اػبارجية واألىداف اؼبرجوة من ىذه العملية، إضافة إذل 

 .الشروط توفرىا لتحقيق األىداف اؼبتوافرة ومنهجية ربرير التجارة اػبارجية
 .ماهية حترير التجارة اخلارجية وأشكاذلا: ادلطلب األول

ربرير التجارة " يف قضااي اإلصالح االقتصادي، وخاصة يف الدول النامية يتم استعمال مصطلح 
، وسنتناول يف ىذا اؼبطلب معٌت ربرير التجارة اػبارجية وأشكال ربريرىا إضافة إذل الشروط الواجب ."اػبارجية

 .توفرىا لتحرير التجارة اػبارجية، حىت نضمن ربقيق أفضل النتائج دون اإلضرار ببقية القطاعات االقتصادية للدولة
 :مفهوم حترير التجارة اخلارجية -1

ىي صبلة اإلجراءات والتدابَت اؽبادفة إذل ربويل نظام التجارة : تعرف عملية ربرير التجارة اػبارجية أبهنا
اػبارجية إذل اذباه اغبياد، دبعٌت عدم تدخل الدولة التفضيلي اذباه الواردات أو الصادرات، وىي عملية تستغرق 

 1.وقتا طويال
ربرير التجارة اػبارجية ىو ؾبموعة من القواعد واإلجراءات والتدابَت اليت تعمل على إزالة أو زبفيض القيود 

اؼبباشرة أو غَت اؼبباشرة، الكمية وغَت الكمية التعريفية وغَت التعريفية على تدفقات التجارة اػبارجية عَت حدود 
 2.الدولة لتحقيق أىداف اقتصادية معينة

أي أن عملية ربرير التجارة اػبارجية ىي ربييد نظام التجارة اػبارجية يف الدولة عن طريق ازباذ ؾبموعة 
إجراءات وتدابَت، حيث أن ذلك يؤدي إذل عدم تدخل الدولة يف نشاط التجارة اػبارجية سواء من انحية 

الصادرات أو الواردات، وذلك يعٍت إعطاء حرية مطلقة للتجارة اػبارجية وعدم تقييدىا أبي من أدوات السياسة 
 .التجارية

وربرير التجارة اػبارجية يستغرق وقتا طويال نظرا إذل أن اإلجراءات تتطلب وقتا إلعدادىا وسن قوانينها 
وتطبيقها على أرض الواقع، دون إغفال االرتباط الوثيق لقطاع التجارة اػبارجية بكل القطاعات االقتصادية 

األخرى، أي أن ذلك يتطلب إعداد كل القطاعات حىت ال تكون نتائج سلبية على بعضها، كالصناعات الناشئة 
مثال، واليت قد ال تكون يف مستوى التنافسية للسلع األجنبية فبا قد يؤدي إذل القضاء عليها يف حالة فتح السوق 

 .احمللي
                                                        

 . 249، ص2005، 2، ديوان اؼبطبوعات اعبامعية، ط"اؼبدخل إذل السياسات االقتصادية الكلية"عبد اجمليد قدي، -  1
. 412، مرجع سابق، ص "النظرية االقتصادية: "عبد اؼبطلب عبد اغبميد وبتصرف-  2
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 .أشكال حترير التجارة اخلارجية -2
: ىناك أربعة أشكال لتحرير التجارة

وفيو تقوم الدولة دبفردىا إبزالة اغبواجز اغبمائية، حيث ترى الدولة أهنا تصبح أكثر :التحرير من جانب واحد- 1
. استفادة من التجارة الدولية من خالل خفض القيود أمام ابقي الدول 

. حيث تتفاوض دولتُت على زبفيض اغبماية ابلنسبة لتجارهتما معا :التحرير الثنائي- 2
وتقوم فيو ؾبموعة من الدول بتطوير ترتيبات التجارة اإلقليمية فيما بينهم، حبيث ربصل الدول : التحرير اإلقليمي - 3

أعضاء التكتل على مزااي متبادلة يف التبادل التجاري وغالبا ما تكون ىذه الًتتيبات تشمل إقامة منطقة ذبارة حرة فيما 
. بينهم 

وفيو يتم التحرير على مستوى العادل من خالل اتفاقيات مفتوحة النضمام الدول :التحرير متعدد األطراف - 4
 1.إليها

 حترير التجارة اخلارجية يف النظام الرأمسايل :ادلطلب الثاين 
 حترير التجارة اخلارجية يف النظام الرأمسايل- 1

من اؼبعروف أن ربرير التجارة الدولية قد ارتبط ابلنظام الرأظبارل حيث كان النظام السابق على الرأظبارل والذي      
 ساد أورواب عقب سقوط النظام اإلقطاعي وبدء ظهور الدول القومية قد ازبذ من مذىب التجاريُت إطارا القتصاده،

ويؤمن وفقا لذلك أبنو يف حالة استَتاد سلعة فإهنم وبصلون على السلعة ويفقدون النقود وىي يف النهاية ذىبا ،بينما 
يف حالة إنتاج السلعة فإهنم وبصلون على السلعة ووبتفظون ابلنقود يف نفس الوقت ،وعلى اختالف اؼبراحل اليت 

مرت هبا النظرية التجارية فإن التجاريُت كانوا يرون أنو البد من تدخل الدولة يف التجارة اػبارجية ألن فائض اؼبيزان 
التجاري ال ينشأ من تلقاء نفسو ،لذلك البد من إخضاع التجارة اػبارجية لقيود بقصد ربقيق فائض دائم يف اؼبيزان 

. التجاري وتتمثل ىذه القيود يف فرض ضرائب صبركية على الواردات وحظر بعضها

ىذا عن النظام السابق على الرأظبالية ،كذلك كان األمر ابلنسبة للنظام االشًتاكي الذي أخضع التجارة اػبارجية 
للتخطيط وحاولت الدول االشًتاكية ان تنشئ فيما بينها السوق االشًتاكية الدولية واليت يتم فيها تبادل اؼبنتجات 

  2.وفقا ػبطة موضوعة مسبقا وؿبدد هبا شروط التبادل

                                                        
 16 ، مصر ، ص2008 اإلسكندرية ، –دمحم صفوت قابل ، منظمة التجارة العاؼبية وربرير التجارة الدولية ، الدار اعبامعية -  1
 17دمحم صفوت قابل ، اؼبرجع السابق ،ص-  2
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أما ؼباذا ارتبط ربرير التجارة ابلنظام الرأظبارل فيعود ذلك إذل طبيعة ذلك النظام واؽبدف األساسي الذي يسعى     
 ويبكن ربديد مبط اإلنتاج الرأظبارل على أساس سبلك طبقة لوسائل اإلنتاج وابلتارل تتحكم يف العملية اإلنتاجية إليو

وابلطبع فإن اؽبدف األساسي الذي يسعى إليو الرأظبارل ىو الربح ، وىو ما دفع ىذا النظام إذل التوسع خارج 
أورواب فبا أدى إذل التقسيم اغبارل للعمل الدورل، وإذل  فرض النمط الرأظبارل على السوق العاؼبي حبيث أصبح 

سوق عاؼبية للرأظبالية ،فبداية عهد التبعية يرجع إذل القرن السابع عشر عندما ظهرت اإلمرباطورايت التابعة لبعض 
م ظهور الثورة الصناعية يف اقبلًتا ،وىكذا ربصلت أورواب الغربية 18دول أورواب الغربية ، مث تبع ذلك يف القرن 

على السيطرة واؼبعرفة العلمية اليت مكنتها من إقامة الصناعات اغبديثة ،فبا سهل عليها السيطرة على العادل 
 وتشكيل النظام االقتصادي الدورل الذي قام منذ ذلك الوقت على التخصص وتقسيم العمل الدورل ، حيث

. زبصصت الدول اؼبتخلفة يف إنتاج اؼبواد األولية 
 واػباصية األساسية اليت دفعت الرأظبالية للتوسع اػبارجي تكمن يف جوىر النظام الرأظبارل وىو دافع الربح،    

فالرأظبارل يبحث عن تراكم أرابحو يف السوق الداخلي أو اػبارجي ، ودبا أن النظام الرأظبارل كان يتجو كبو 
االحتفاظ دبستوى األجر الفعلي يف السوق الداخلي ،فبا أدى إذل عدم زايدة الطلب الفعلي فان الًتاكم يتطلب 

 1880تعويض ذلك ابلتوسع اػبارجي للسوق ، وقبد أتكيدا لذلك أنو على امتداد القرن التاسع عشر وحىت 
وابعتبار أن األجور الفعلية دل ترتفع بشكل كاف يف اؼبركز برز شكل من التوسع الضروري أعطى للمحيط بعض 

الوظائف احملددة ، لكن ومنذ العقود األخَتة ؽبذا القرن، ازدادت األجور الفعلية يف اؼبركز األمر الذي أعطى لنمط 
اإلنتاج الرأظبارل شكال جديدا سبثل يف تصدير رؤوس األموال الستثمارىا يف الدول اؼبتخلفة ، أيضا فان الرأظبالية 

تسعى لتوسيع األسواق ابالمتداد اػبارجي حينما تعجز عن تعميق السوق الداخلي أو احملافظة على مستواه نتيجة 
الدورات االقتصادية حيث يقع التناقض بُت إمكانيات اإلنتاج وحجم االستهالك فبا يتطلب االذباه لتوسيع 

 . 1السوق وخارجها

 :حترير التجارة اخلارجية يف النظرية الرأمسالية- 2
من الطبيعي أن الدول تسعى لتحقيق مصاغبها من خالل تعامالهتا االقتصادية اػبارجية ،ووفقا لنظرية النفقات     

النسبية فان الدولة تتخصص يف إنتاج السلع اليت تتمتع فيها دبيزة نسبية وابلتارل فهي أكثر كفاءة يف إنتاجها وأبقل 
تكلفة فبكنة ،فبا يؤدي إذل االستخدام األمثل للموارد وابلتارل زايدة حجم اإلنتاج وفقا للتخصص وتقسيم العمل، 

                                                        
18 دمحم صفوت قابل، اؼبرجع السابق ،ص   1  
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فبا هبعل كل دولة ربصل على كمية اكرب من السلع مقارنة بكمية السلع اليت كان يبكن إن ربصل عليها دبواردىا 
. اػباصة دون الدخول يف التجارة الدولية 

وتؤدي حرية التجارة إذل زايدة الدخل القومي للدول اؼبشاركة يف التجارة الدولية عما كان يبكن أن يكون عليو     
دون ىذه التجارة ،وتستفيد الدولتُت اؼبشاركتُت يف التجارة الدولية عن طريق توزيع الكسب من التجارة الدولية عن 

طريق توزيع الكسب من التجارة الدولية عليهما ،وقد ال يكون ىذا التوزيع متساواي بينهما ، وقد رباول إحدى 
. الدولتُت زايدة دخلها مرة أخرى عن طريق فرض رسوم صبركية ، فبا يؤثر ابلطبع على حرية التجارة 

وابلتارل فان وضع القيود على التجارة وفرض الرسوم اعبمركية يبكن ان يؤدي إذل إعادة توزيع الدخل لصاحل بلد    
على حساب البلد األخر ، فبا يشجع الدولة اليت تستطيع ذلك على اإلقدام على فرض ىذه القيود ،وابلتارل 

 1.تنهار نظرية حرية التجارة الدولية

 شروط جناح حترير التجارة اخلارجية ونتائج قيامها: ادلطلب الثالث 
 .شروط جناح عملية حترير التجارة اخلارجية- 1

   2:ولكي تنجح عملية ربرير التجارة اػبارجية وربقق أىدافها ىناك ؾبموعة شروط هبب توفَتىا و ىي
 وجود سياسات اقتصادية كلية سليمة؛- 
 أن تكون السياسات االقتصادية األخرى تعمل يف نفس اذباه التحرير ودعمو؛- 
 .توفر بيئة عاؼبية تشجع ربقيق اؼبزيد من التحرير التجاري- 

من أجل ربرير التجارة اػبارجية هبب أن تكون ضمن سياسة اقتصادية كلية سليمة أي متكاملة أتخذ 
ابغبسبان كل اؼبتغَتات االقتصادية داخل الدولة، كأسعار السلع و األثر على البطالة إضافة إذل ذلك هبب أن 

تعكس عملية ربرير التجارة االذباه العام للنظام االقتصادي السائد يف الدولة، معٌت ذلك أنو هبب أن تكون كل 
القطاعات تتجو كبو التحرير فمثال لو كان قطاع التجارة اػبارجية يتجو كبو التحرير ويف نفس الوقت تسعى الدولة 

إذل تقييد حرية مبادالت العملة فإن ىذا التعارض من شأنو أن ينقص من إمكانيات ربقيق السياسة على أرض 
 .الواقع

                                                        
 19 اؼبرجع السابق ،ص منظمة التجارة العاؼبية وربرير التجارة،دمحم صفوت قابل ،-  1
 .251-250، مرجع سابق، ص "اؼبدخل إذل السياسات االقتصادية الكلية"عبد اجمليد قدي، -  2
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إضافة إذل ذلك هبب توفر بيئة عاؼبية تشجع على ربرير التجارة اػبارجية، من خالل التزام الدول بتحرير 
 .ذبارهتا ذباه بعضها، فأي دولة ربرر ذبارهتا ابذباه دولة أخرى هبب أن يقابل ذلك ربرير فباثل

 : نتائج قيام التجارة الدولية- 2
: وفقا لنظرايت التجارة الدولية فان قيام التبادل التجاري بُت الدول يؤدي إذل 

تتخصص كل دولة يف إنتاج عدد من السلع واػبدمات اليت يبكنها ان تنتجها بتكلفة اقل عن الدول  -1
األخرى ،حبيث تنتج من ىذه السلع ما يكفي الطلب احمللي واألجنيب ،ويؤدي التخصص إذل زايدة 

ويف نفس الوقت تعتمد كل دولة على الدول األخرى يف اغبصول على احتياجاهتا من  اإلنتاجية،
ويؤدي ىذا التخصص إذل توزيع أكثر كفاءة للموارد االقتصادية على مستوى  السلع اليت ال تنتجها،

 1.العادل 
وعند حدوث التبادل التجاري بُت الدولتُت ، فإن السؤال الذي يثار يكون من نسب اؼببادلة فكلما  -2

. نقصت الكمية من السلعة اؼبستوردة ،كان النفع من التجارة يبيل لصاحل ىذه الدول اؼبصدرة 
وابلنسبة لتوزيع الدخل القومي نتيجة للتجارة الدولية ،فإن قيام التبادل الدورل يؤدي إذل زايدة الطلب  -3

على عناصر اإلنتاج اليت تستخدم يف سلع التصدير فبا يزيد من عوائدىا ، ويف نفس الوقت يقل 
الطلب على عناصر اإلنتاج اليت تستخدم يف السلع اليت يتم استَتادىا فبا يؤدي إذل نقص العوائد اليت 

ربصل عليها ، وكان ىذا من األسباب اليت جعلت تيارا من االقتصاديُت يرفض ىذه   النظرايت ، 
على أساس أهنا تؤدي إذل إعادة توزيع الدخل لصاحل القطاعات اليت تعمل يف سلع التصدير ويف 

الوقت تعمل على إفقار القطاعات اليت تعمل يف سلع التصدير ويف نفس الوقت تعمل على إفقار 
 2.القطاعات اليت تعمل يف السلع التقليدية ،فبا يؤدي إذل ما يسمى ابالزدواجية االقتصادية 

 

 
 
 

                                                        
19 دمحم صفوت قابل، اؼبرجع السابق،ص   1  
20 دمحم صفوت قابل، اؼبرجع السابق،ص  2  
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 .ماهية ومستقبل ادلنظمة العادلية للتجارة: ادلبحث الثاين
 يف إنشاء مؤسستُت تعمالن على إدارة النظام 1944لقد قبحت الدول اجملتمعة يف بريتون وودز عام 

النقدي واؼبارل الدوليُت، ونبا صندوق النقد الدورل والبنك الدورل لإلنشاء والتعمَت، إال أنو كانت ىناك قناعة 
حباجة النظام االقتصادي الدورل إذل مؤسسة تدير شؤون العالقات التجارية العاؼبية بُت دول العادل حىت يكتمل 
ضلع النظام االقتصادي العاؼبي ويعمل بشكل متكامل، لذا فقد سبت العديد من احملاوالت إلنشاء منظمة تدير 
النظام التجاري الدورل، وسبت ىذه احملاوالت على مراحل وجوالت من أجل إهناء اػبالفات التجارية بُت الدول 

 .والوصول إذل أرضية صلبة تؤسس عليها ىذه اؼبنظمة
 نشأة وتطور ادلنظمة العادلية للتجارة: ادلطلب األول

لقد كانت ىناك رغبة قوية للدول اؼبتقدمة خاصة الوالايت اؼبتحدة األمريكية يف التوسع يف التجارة العاؼبية، 
وزايدة نصيبها منها عن طريق ربرير النظام التجاري الدورل، إقامة نظام التجارة اغبرة بُت الدول يكفل ؽبا أكرب 

استفادة من اؼببادالت التجارية الدولية، وحىت تضمن السيطرة واؽبيمنة اقًتحت إنشاء مؤسسة تدير التجارة الدولية 
 .عن طريق اؼبفاوضات بُت الدول حىت تصل إذل نظام يرضي صبيع األطراف

 :أسباب نشأة ادلنظمة العادلية للتجارة -1
أدى ظهور القوانُت العظيمتُت على اؼبسرح العاؼبي وتصاعد اؼبنافسة بينهما منذ أوائل اػبمسينات إذل تشجيع     

الدول النامية عن اإلفصاح عن شكواىا من االتفاقية العامة للتجارة و التعريفة اعبمركية قد اذبهت إذل خدمة 
شهدت االتفاقية 1947اؼبصاحل التجارية للدول الغنية وأنبلت جانب التجارة للدول النامية،ومن ىنا ومنذ عام

  :العامة للتجارة و التعريفة اعبمركية شباين جوالت نوجزىا على النحو اؼبوارل

وسبيزت اعبوالت اػبمس األوذل ابلًتكيز على ربرير التجارة العاؼبية من القيود اعبمركية،حيث حققت ابلفعل    
تقدما كبَتا إلزالة الكثَت من القيود اعبمركية يف وجو التدفقات السلعية،أما اعبوالت الثالثة األخَتة 

 1:فإهنا ربتل اؼبرتبة مكاان متميزا ؼبا حققتو من نتائج يبكن تلخيصها فيما يلي (كيندي،طوكيو،االروغواي)

 :وقد عرفت اعبات شباين جوالت وىي

                                                        
 . 13-12ص2008معوقات االنضمام وآفاقو، دار اػبلدونية للنشر والتوزيع ، القبة ، اعبزائر " سليم سعداوي ، اعبزائر ومنظمة التجارة العاؼبية  -  1
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 دولة وبلغت قيمة التجارة الدولية اليت كانت ؾباال 23سبت حبضور : 1947جولة جنيف بسويسرا  - أ
 وهبذه اعبولة 2 تعريفة صبركية،45000 وذلك أن اؼبفاوضات مشلت 1 مليار دوالر،10للتحرير حوارل 

 .مت التوصل إذل اإلطار العام لالتفاقية
شهدت عدة تنازالت صبركية بُت الدول اليت حضرت اعبولة واليت بلغ : 1949جولة أنسي بفرنسا  - ب

 . وتعد أول جولة تعقد يف إطار االتفاقية3 دولة فقط،13عددىا 
 4 دولة بعد أن زاد الوعي والرغبة يف ربرير التجارة العاؼبية،38ضمت : 1951جولة توركاي إبجنلرتا  - ت

 . زبفيض7800وبلغ عدد التخفيضات اعبمركية 
 مليار 2.5 دولة وكانت قيمة التجارة احملررة 26واشًتك فيها : 1956-1952جولة جنيف بسويسرا  - ث

 .، وىو رقم ضئيل متواضع بسبب استئثار الوالايت اؼبتحدة األمريكية ابالمتيازات لنفسها5دوالر
حبثت يف اؼبزيد من التنازالت والتخفيضات اعبمركية : 1961-1960جولة ديلون جبنيف بسويسرا  - ج

 وظبيت تشريفا لنائب وزير اػبارجية األمريكي دوجالس ديلون، ونتج 6 دولة،26بُت الدول البالغ عددىا 
 . مليار ذبارة حرة4.9 تعريفة صبركية وحوارل 4400عن اعبولة زبفيض 

واؼبالحظ يف ىذه اعبوالت اػبمس اؼبنعقدة أهنا اقتصرت على مناقشة القيود اعبمركية فقط إضافة إذل 
 .ؿبدودية عدد الدول اؼبشاركة فيها

م 1963عقد االجتماع التمهيدي لوزراء دول األعضاء يف ماي (:1967-1963)دورة كيندي  - ح
لتحديد أسس اعبولة السادسة من اؼبفاوضات حيث حلت قاعدة التخفيض اعبمركي بنسبة معينة على 

السلع ؿبل قاعدة التخفيض اعبمركي من اؼبعدات اعبمركية القائم،سلع مقابل سلع،وقد أسفرت ىذه اعبولة 
من حجم التجارة العاؼبية ومشلت ؾبموع الدول حىت بداية ىذه %50على أساس خفض صبركي قدره
 7.دولة62اؼبفاوضات وقد حضر الدورة 

                                                        
. 38، ص 2003، الدار اعبامعية، مصر، "اعبات وآليات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة"عبد اؼبطلب عبد اغبميد، -  1
. 188 ، ص 2006، دار جرير، الطبعة األوذل، األردن، "ربليل االقتصاد الدورل" معروف، رىوشيا-  2
. 153، مرجع سابق، ص "عوؼبة النظام االقتصادي العاؼبي"عادل اؼبهدي، -  3
. 38، مرجع سابق، ص "اعبات وآليات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة"عبد اؼبطلب عبد اغبميد، -  4
. 130، ص 2006أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية غَت منشورة، جامعة اعبزائر، ،" يف عصر العوؼبةاالذباىات اعبديدة يف التجارة الدولية"حشماوي دمحم، -  5
. 39، مرجع سابق، ص "اعبات وآليات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة"عبد اؼبطلب عبد اغبميد، -  6
 13معوقات االنضمام وآفاقو، اؼبرجع السابق ، ص " سليم سعداوي ، اعبزائر ومنظمة التجارة العاؼبية -  7
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دبدينة طوكيو لوضع القواعد اػباصة 1973دولة يف سبتمرب90اجتمع وزراء :1979-1973دورة طوكيو - خ
: ابلدورة السابعة ؼبفاوضات متعددة األطراف وكان مضمون الدورة يتمحور حول

. جعل اهنيار نضام الدوالر وبروز الدول اؼبصدرة للبًتول.1

. أعضاء09إذل 06ارتفاع عدد أعضاء اجملموعة االقتصادية األوروبيُت من .2

. زايدة اغبتميات االقتصادية منها تباطؤ اإلنتاج الصناعي.3

بعد قرار الكونغرس األمريكي بقانون اإلصالح التجاري،كما استهدفت 1975بدأت دورة طوكيو فعليا يف عام     
دوالر من حجم التجارة الدولية على مدى سبع سنوات 300الغات من خالل ىذه اعبولة زبفيض صبركي متميز 

من متوسط التعريفات يف بداية الدورة كما مت األخذ %30وقد مت االتفاق على خفض الرسم اعبمركي دبا يعادل 
: بعُت االعتبار اؼبتزايدة للحماية غَت التعريفة وقد أسفر ىذا االتفاق على ربقيق نتائج منها

سنوات حيث البفض الرسم اعبمركي 8سنوات عوض 6على مدى %34ربقيق زبفيضات صبركية مقدرة حبوارل   
ابلثلث تقريبا يف أسواق السلع للدول الصناعية ىذا ما أدى إذل وجود معدل متوسط للرسوم اعبمركية اؼبقدرة 

 1.و الطبقة على اؼبنتجات الصناعية%74ب

 تعترب من أىم جوالت اعبات على اإلطالق، حيث أمكن التوصل :1994-1986جولة األوروغواي  - د
 وقد دعت إليها الوالايت اؼبتحدة األمريكية حينما 2إذل معاعبة شاملة ؼبشاكل النظام التجاري الدورل،

 .شعرت بًتاجع مكانتها على الساحة العاؼبية رغم نفوذىا العسكري والسياسي
وتعد جولة األوروغواي وما أصدرتو من واثئق قانونية إسهامها يف بناء مستقبل منظمة التجارة العاؼبية، 

حيث عقدت يف ىذه اعبولة العديد من االتفاقيات الدولية لتنظيم التجارة الدولية وحلت العديد من 
  3.اؼبسائل اؼبهمة

 
 

                                                        
14-13 سليم سعداوي ، اؼبرجع السابق ، ص  1  

. 153ص 2004 ،2ومنظمة التجارة العاؼبية ، الدار اؼبصرية اللبنانية ، ط" عوؼبة النظام االقتصادي العاؼبي"عادل اؼبهدي، -  2
. 29 ، ص 2006دار الثقافة، األردن، ، "منظمة التجارة العاؼبية"سهيل حسُت الفتالوي، -  3
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:      وقد برزت يف ىذه اعبولة اػبطوط الفاصلة اآلتية
. التأكيد على االرتباط بُت السياسات التجارية و االقتصادية و التفاوض كوحدة واحدة- أ

التعامل مع القطاعات اؼبهملة يف التجارة العامية،كالسلع الزراعية أو اػبدمات أو تلك اليت زبضع لنظم - ب
. خاصة مثل اؼبنسوجات و اؼبالبس اعباىزة

الوثيقة البنود اليت تضمنتها إعالن  دولة وقد مشلت ىذه117وصدرت الوثيقة اػبتامية عبولة األوروغواي من جانب 
 : مشلت  (Dèlesta Ponta)بونتا دليست

. إنشاء منظمة التجارة العاؼبية-1
.   االتفاقيات اػباصة ابلتجارة يف السلع- 2
. االتفاق حول التجارة يف اػبدمات- 3
 1.االتفاق حول حقوق اؼبلكية الفكرية وذبارة السلع اؼبقلدة- 4
من اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم اؼبتحدة  (WTO) طرحت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية    

م حيث مصدر ميثاق ىافاان اؼبعروف دبيثاق 1948 م مث اختتم يف عام 1947،وقد مت عقد مؤسبر يف عام 
التجارة الدولية ، لتأسيس منظمة التجارة الدولية تكون على مستوى صندوق النقد الدورل والبنك الدورل ،ولكن 

 دولة إذل إن 56وقد وقع على اتفاقية ىافاان .اختصاصها منصب على التوصل إذل اتفاقية للتجارة الدولية 
الغوقبرس االمريكي دل يصدق على اؼبيثاق ػبشية اإلدارة األمريكية بفقد السيطرة على ذبارهتا اػبارجية ، ابإلضافة 

 2.إذل خالفاهتا مع الدول األوروبية حول قضااي التجارة العاؼبية 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16-15سليم سعداوي ، اؼبرجع السابق ، ص -  1  
61 ،ص 2013دمحم ضبد القطاطشة، النظام االقتصادي السياسي الدورل ، دار وائل للنشر والتوزيع عمان ، األردن ، -  2  
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 : تطور ادلنظمة العادلية للتجارة -2
لقد شهدت اؼبنظمة العاؼبية لتجارة منذ ظهورىا عدة تطورات حيث عقد فيها أربعة مؤسبرات ابإلضافة إذل     

التطور تولدت عدة نزاعات،حيث تطرقت غبلها ويف ىذا اؼببحث نربز أىم التطورات اليت غبقت ابؼبنظمة ابإلضافة 
 .إذل كيفية حل النزاعات فيها

: 1996ادلؤمتر الوزاري األول يف سنغافورة عام

دولة عضوا ابؼبنظمة العاؼبية 120اشًتك يف ىذا اؼبؤسبر وزراء التجارة اػبارجية و اؼبالية و الزراعية ألكثر من 
للتجارة وكان أول مؤسبر منذ دخول اؼبنظمة حيز التنفيذ يف جانفي 

ومشل ىذا االجتماعات و اعبلسات عمل ثنائية وصباعية بُت الدول األعضاء وانقشت ىذه 1995 
االجتماعات و اعبلسات اؼبسائل اؼبتعلقة جبدول أعمال اؼبنظمة خالل السنتُت األوليتُت من نشاط وتنفيذ 

. اتفاقيات جولة األوروغواي

: 1998ادلؤمتر الوزاري الثاين يف جنيف بسويسرا- 

قد جاء اؼبؤسبر ليطرح موضوعات جديدة بعد أن مر على إنشاء اؼبنظمة أربع سنوات،ابإلضافة إذل التأكيد 
على ضرورة االلتزام بتنفيذ اتفاقيات اليت أسفرت عنها جولة اعبولة األوروغواي مع إجراء تقييم لذلك التنفيذ 
يف اؼبؤسبر الوزاري  الثالث الذي سيعقد يف سياتل على أن تتم عملية التقييم لكل اتفاقية على حدة االعتبار 

. أىداف تلك االتفاقيات

: 1999األمريكية عام ادلؤمتر الوزاري الثالث يف سياتل ابلوالايت ادلتحدة- 

اؼبؤسبر الذي جاء بعد مرور 02/02/1999إذل 30/11/1999يعترب مؤسبر سياتل الذي عقد يف الفًتة من
سنوات عن بدء عمل اؼبنظمة العاؼبية لتجارة وىي فًتة أظهرت بدرجة كافية نتائج تطبيق جولة األوروغواي 5

من ىنا أطلق مؤسبر سياتل العنان للفكر العاؼبي لكي وبث بقوة من عمولة أكثر وضوحا ويرجع فشلو على 
 1.التناقضات واتساع ىوة اػبالفات يف اؼبرافق بُت ـبتلف الدول اؼبتقدمة خاصة

                                                        
 .34،35معوقات االنضمام وآفاقو، اؼبرجع السابق، ص ص " سليم السعداوي، اعبزائر ومنظمة التجارة العاؼبية -  1
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إال أن أىم ما ميز ىذا اؼبؤسبر ىو انعقاده يف ظروف استثنائية تصاعدت فيو حدة الصراعات و اػبالفات 
بُت بعض دول أعضاء اؼبنظمة، ىذه الصراعات غذهتا تعاضم و تضارب مصاحل الدول اؼبتقدمة وعلى 

رأسها الوالايت اؼبتحدة األمريكية و اإلرباد األورويب والياابن ىذا من جهة وبُت ىذه الدول والدول النامية، 
 1.فبا أدى إذل فشل ىذا اؼبؤسبر على صبيع األصعدة وخرجت الوالايت اؼبتحدة األمريكية ىي الرابح األكرب

: 2001ادلؤمتر الوزاري الرابع يف الدوحة عام-

 دبشاركة الدول األعضاء البالغ 2001نوفمرب 9/13يعترب مؤسبر الدوحة اؼبؤسبر الوزاري الذي عقد يف الفًتة 
فرد من منظمات دولية وكان عدد الدول النامية اؼبشاركة 300 دولة ابإلضافة إذل حضور حوارل 142عددىا 

من %55وسبثل 11من الدول األعضاء ابؼبنظمة وعدد الدول العربية %70دولة سبثل حوارل 99يف اؼبؤسبر 
اليت تنظم اؼبنظمة 142ؾبموع الدول العربية مع العلم أن ىذا اؼبؤسبر شهد انضمام الصُت لتكون الدولة رقم

 ومن أىم ما نتج عن ىذا اؼبؤسبر ىو اعًتاف الدول 2.العاؼبية للتجارة وىي مسألة ؽبا دالالت كبَتة يف اؼبستقبل
 .3اؼبتقدمة أبنو ال يبكن أن يكون ىناك نظام ذباري عاؼبي بدون دول العادل الثالث

 سبتمرب 14 و10 انعقد يف مدينة كانكون اؼبكسيكية يف الفًتة اؼبمتدة بُت :ادلؤمتر الوزاري اخلامس- 
 وىو يعترب امتدادا ؼبا خرجت بو جولة الدوحة من قرارات، وقد جاء ىذا اؼبؤسبر ؼبواصلة النقاش 2003

حول ما مت التوصل إليو يف جولة الدوحة والعمل على تكريسها ميدانيا، إال أن اؼبالحظ على ىذه اعبولة 
ىو اإلخفاق الذي طبعها، وذلك نظرا لغياب رؤية موحدة ألىم القضااي اليت كانت مطروحة على طاولة 
النقاش من إزالة اغبواجز اعبمركية بُت الدول العربية، واإلسراع يف إقامة منطقة التجارة العربية اغبرة، ودعم 

اؼبؤسسات اؼبالية العربية الساعية لتحديد أثر النظام التجاري العاؼبي اؼبتعدد األطراف على الدول العربية يف 
ؾبال الزراعة و اؼبلكية الفكرية وغَتىا، وأييت ىذا اإلخفاق وىو اثين إخفاق يف مسَتة اؼبنظمة العاؼبية 

  4.للتجارة بعد مرور أربع سنوات عن اإلخفاق الكبَت يف سياتل األمريكية

                                                        
، ص ص 2000، جانفي 139، العدد 36، ؾبلة السياسات الدولية، السنة "قراءة يف أوراق سياتل التناقض بُت اغبرية والعدالة"خالد عبد العزيز اعبوىري، -  1

194-195 .
36-35-34 سليم سعداوي ، اؼبرجع السابق ، ص 2  

-213، ص ص 2002، جويلية 149، العدد 38، ؾبلة السياسات الدولية، السنة "منظمة التجارة العاؼبية، مراجعة موضعية"خالد عبد العزيز اعبوىري، -  3
215 .

، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، جامعة اعبزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، "اؼبنظمة العاؼبية للتجارة والنظام التجاري العاؼبي اعبديد"بن موسى كمال، -  4
. 362، ص 2004
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 2005 ديسمرب 18 إذل 13 وقد عقدت فعالياتو خالل الفًتة اؼبمتدة من :ادلؤمتر الوزاري السادس- 
يف ىونج كونج ابلصُت برائسة السيد دوانلد تسانج الرئيس التنفيذي للمنظمة اإلدارية ؽبونج كونج ابلصُت، 

 دولة أعضاء يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ابإلضافة 149ودبشاركة وزراء االقتصاد و التجارة ومسؤولُت من 
إذل مسؤولُت من اؼبنظمات الدولية واإلقليمية، وأييت ىذا اؼبؤسبر عقب فشل اؼبؤسبر الوزاري اػبامس الذي 

 وقد شهدت اؼبفاوضات اؼبتعلقة هبذا اؼبؤسبر تعثرا يف العديد من اؼبسارات كان 2003عقد ببانكون عام 
أنبها ملف الزراعة و القطن وملف السلع الصناعية، وملف التجارة يف اػبدمات، وملف التنمية، وقد 
انتهت فعاليات ىذا اؼبؤسبر بنتائج ىزلية و ابلكاد يبكن أن تكون قد أنقذت اؼبؤسبر الكبَت من الفشل 
الذريع، إال أهنا أبقت على اؼبعاملة التمييزية اليت ربضى هبا الشركات الدول الغربية الغنية، فبحساابت 

اؼبكسب واػبسارة أظهر اؼبؤسبر أن الدول النامية واليت تضم دوال عربية وإسالمية خرجت ابلقليل، يف حُت 
أبقت الدول الغنية على آماؽبا العريضة متوىجة وحصلت على موافقة ضمنية على استمرار وضعها اؼبهُت 

 .على االقتصاد العاؼبي
أما فيما ىبص النفاذ إذل األسواق للسلع الصناعية، فقد نص اإلعالن على أن يتم االتفاق على أساليب 

، والنظر 2006، وأن تقدم جداول االلتزامات بنهاية جويلية 2006وآليات اؼبفاوضات بوعد أقصاه هناية أفريل 
يف اؼببادرات اليت ستكون على أساس طوعي بُت األطراف اؼبهتمة، كما راعى النص حق الدول النامية يف ذبديد 

  1.اؼبنتجات اغبساسة
 مبادئ وأهداف ادلنظمة العادلية للتجارة :ادلطلب الثاين 

 : مبادئ ادلنظمة العادلية للتجارة  -1
(    MFN): مبدأ الدولة األوىل ابلرعاية - 1

وىو الركيزة األساسية لتحرير التجارة الدولية يف إطار اعبات ومعناه ا اني امتياز ذباري بُت بلدين من بلدان    
فإذا منحت إحدى دوؽبا نظَتة ؽبا .االتفاقية ، البد أن يشمل تلقائيا كل دوؽبا األخرى من دون اؼبطالبة بذلك 

زبفيضا أو إعفاء كم ضريبة صبركية على سلعة مستوردة منها ،فان ىذا التخفيض واإلعفاء يعمم السلعة نفسها 
فمبدأ الدولة األوذل .فتتساوى كلها يف ظروف اؼبنافسة يف األسواق الدولية .اؼبسًتدة من سائر دول اعبات األخرى 

                                                        
. 19-14، ص ص 2007، الكويت، اؼبعهد العريب للتخطيط، "برانمج عمل الدوحة ونتائج مؤسبر ىونج كونج"حسان خضر، -  1
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ابلرعاية يعٍت إذا اؼبساواة يف اؼبعاملة بُت كل دول االتفاقية وليس منح رعاية خاصة إلحدى دوؽبا دون الدول 
 1.األخرى

 :مبدأ حترير التجارة الدولية - 2

القيود التعريفية ىي الرسوم اعبمركية والقيود غَت التعريفية تشمل كثَتا من معوقات التجارة السيما القيود     
مثل حصص االستَتاد ودعم الصادرات ، وربرير التجارة ىو ىدف اعبات األساسي، إذ أن دول االتفاقية  الكمية،

إطار مفاوضات تشارك فيها كل تلك الدول على  األعضاء ملتزمة ابلعمل على إزالة تلك القيود أو زبفيضها يف
دبعٌت أن ما تعرضو كل دولة من إزالة أو زبفيض يكون مشروطا حبصوؽبا على عروض فباثلة .أساس مبدأ التبادلية 

من الدول األخرى ، فتتعادل فوائد كل منها أي أن زبفيض اغبواجز اعبمركية أو غَت اعبمركية من اعبانب األخر ، 
البد أن يقابلو زبفيض معادل يف القيمة من اعبانب األخر وما ان تسفر اؼبفاوضات عن اتفاق على تعريفة صبركية 

. معينة حىت يصبح ملزم ، ال هبوز رفعو من خالل مفاوضات أخرى أو إجراءات ؿبددة 

: مبدأ االعتماد على التعريفة اجلمركية يف تقييد التجارة الدولية - 3

. إن حصص االستَتاد وما شاهبها ىي من احملرمات يف اتفاقية اعبات     

فإذا كان البد من التقييد ، ضباية للصناعة الوطنية أو عالجا لعجز يف ميزان اؼبدفوعات ،فانو ينبغي لاللتجاء    
إذل الوسائل السعرية ، أي التعريفة اعبمركة وليس إذل الكمية أو غي التعريفية ، ومثال ذلك ان رظبا صبركيا مقداره 

يعرض على الواردات من سلعة معينة ، غبماية اؼبنتج احمللي وبدد مقدار الدعم الذي وبظى بو ذلك اؼبنتج ولو  50
اعتمد أسلوب كمي ابغبظر الكلي أو بتحديد الكمية اؼبسموح ابستَتادىا ؼبا أمكن معرفة مقدار الدعم اؼبمنوح 

ولذلك اعبات ألساليب الكمية يف حاالت استثنائية .وال النفقة اغبقوقية اليت ينطوي عليها ىذا النوع من اغبماية 
نصت صراحة وذلك يف السلع الزراعية ويف حالة عجز خطر يف ميزان اؼبدفوعات أو ازدايد مفاجئ للواردات من 

 2.سلعة معينة ، يضر إبنتاجها احمللي

 

 
                                                        

 .62دمحم ضبد القطاطشة، اؼبرجع السابق، ص -  1
 63-62اؼبرجع السابق، ص -  2
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  :مبدأ ادلعاملة التفضيلية للدول النامية- 3 

   وطبقا ؽبذا اؼببدأ ربصل الدول النامية على عدد من االمتيازات اليت تنطوي صبيعها على إقرار والتزام الدول 
اؼبتقدمة بضرورة أن تقدم للدول النامية معاملة تفضيلية متميزة هبدف مساعدهتا للقيام بربامج التنمية دبا ربتويو من 

 1.فتح أسواق الدول اؼبتقدمة أمام منتجاهتا

  :مبدأ ادلصداقية أو الشفافية- 4

 وفق ىذا اؼببدأ تعد الرسوم اعبمركية شكل اغبماية الوحيد الذي تسمح بو اعبات غبماية الصناعة الوطنية من 
 2.اؼبنافسة األجنبية

 :أهداف ادلنظمة العادلية للتجارة -2
 على اؼببادئ األساسية اعتمادا ربرير التجارة العاؼبية إذل العاؼبية للتجارة بصورة عامة اؼبنظمةهتدف     

 جزء منها وقد مت توسيع األىداف أصبحت وتتطابق أىدافها مع أىداف اعبات اليت 1947لالتفاقية اعبات 
 ذبارة اػبدمات إذل جانب ذبارة السلع كما أن األىداف توضح أبنو من أجل تنظيم اؼبنظمة صالحية ؼبنح

وقد أضيف .دفع التنمية االقتصادية من خالل توسيع التجارة البد من االىتمام حبماية التنمية واغبفاظ عليها
ىدف جديد إذل االىداف العامة للمنظمة والذي ينص على بذل اعبهود االهبابية لتأمُت حصول البلدان 

  3.العاؼبية يتماشى واحتياجات تنميتها االقتصادية النامية وخاصة األقل مبوا على نصيب أكرب من مبو التجارة

ابإلضافة إذل ربقيق أىداف اعبات تسعى منظمة التجارة العاؼبية إذل ربقيق أىداف أخرى تدور حول اؽبدف       
: الرئيسي وىو ربرير التجارة العاؼبية وىي

رفع مستوى الرفاه االقتصادي لشعوب الدول األعضاء من خالل رفع معدالت التنمية وربقيق العمالة من خالل 
رفع معادالت التنمية وربقيق العمالة الكاملة للموارد االقتصادية وتوسيع اإلنتاج وزايدة دعمو بشكل مستمر 
واالذبار ابلسلع واػبدمات ، فبا يؤدي إذل االستخدام األمثل للموارد االقتصادية وضباية البيئة وإهباد الوسائل 

الكفيلة لتحقيق ذلك ، وخلق أجواء اؼبنافسة الدولية يف التجارة اليت تعتمد على الكفاءة االقتصادية  يف زبفيض  

                                                        
. 32، ص2003، الدار اعبامعية، مصر، "اعبات وآليات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة"عبد اؼبطلب عبد اغبميد، -  1
. 20، ص ؾبموعة النيل العربية، مصر، "اعبات والعادل الثالث"عاطف السيد، -  2
 417، ص 2010ىيفاء عبد الرضبان ايسُت التكرييت، آليات العوؼبة االقتصادية آاثرىا اؼبستقبلية يف االقتصاد العريب، اؼبنهل، -  3
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والسيطرة على االقتصاد العاؼبي فمن أوذل أىداف منظمة التجارة العاؼبية وأنبها ىو السيطرة على االقتصاد .اؼبوارد
العاؼبي ويقصد ابلسيطرة على االقتصاد العاؼبي ىو ان تكون منظمة التجارة العاؼبية ىي اإلطار اؼبؤسسي اؼبشًتك 

يف سَت العالقات التجارية بُت الدول األعضاء وتطبيق االتفاقات اؼبعقودة يف نطاق اؼبنظمة والقواعد القانونية 
 .اػباصة ابؼبنظمة

ومبدأ حرية التجارة العاؼبية اليت حددتو .كما تعد حرية التجارة العاؼبية من أوذل أىداف منظمة التجارة العاؼبية   
نتائج جولة أورجواي ىو أن العادل سيشهد درجة اعلي من التحرير لفي اؼبعامالت التجارية بُت الدول ابلقياس إذل 

 1.الوضع السابق العتبارات عديدة
هتدف منظمة التجارة العاؼبية أيضا إذل صبع الدول يف شبو منتدى أو اند : إجياد منتدى ادلفاوضات التجارية

 فمن جهة تؤمن ،يتباحث األعضاء فيو يف شىت األمور التجارة العاؼبية ويتفاوضون ضمن جوالت متعددة األطراف
اجتماعات اللجان الفرعية الدورية يف اؼبنظمة فرصة للقاءات الدائمة بُت فبثلي األعضاء وتتيح اجملال أمامهم 

 .ؼبناقشة اؼبشاكل اؼبهمة ومواكبة التطورات يف شؤون منظمة التجارة

تسعى منظمة التجارة العاؼبية إذل رفع مستوى اؼبعيشة للدول األعضاء والسانبة يف ربقيق التنمية : حتقيق التنمية
وسبنح اؼبنظمة الدول . االقتصادية عبميع الدول خباصة النامية وتلك اليت سبر دبرحلة انتقالية إذل اقتصاد السوق

وسبنحها مساعدات ,فتعطيها فًتات ظباح أطول من تلك اليت سبنحها الدول اؼبتقدمة,النامية معاملة تفضيلية خاصة
 2.وتعفى الدول األقل مبوا من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العاؼبية.تقنية والتزامات أقل تشددا من غَتىا 

  إقامة نظام ذبارة دولية حرة يفضي إذل رفع مستوايت اؼبعيشة يف الدول اؼبتعاقدة والعمل على ربقيق مستوايت 
  3.التشغيل الكامل هبا

التخلي عن ضباية وربرير التجارة اػبارجية على اؼبدى الطويل، ويتم ذلك بشكل أساسي عن طريق الدخول 
  4يف مفاوضات ػبفض التعريفات اعبمركية بشكل متبادل،

 

                                                        
 67دمحم ضبد القطاطشة ، النظام االقتصادي السياسي الدورل ، اؼبرجع السابق، ص -  1

71-70دمحم صفوت قابل، منظمة التجارة العاؼبية وربرير التجارة الدولية ،اؼبرجع السابق،ص  -  2  
. 18، مرجع سابق، ص "اعبات والعادل الثالث"عاطف السيد، -  3
. 20، ص 2006دار الثقافة، األردن، ، "منظمة التجارة العاؼبية"سهيل اغبسُت الفتالوي، -  4
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   ربرير التجارة الدولية عن طريق التخلص من العقبات اليت تعًتض مسَتهتا وإنشاء ىيكل للتجارة اغبرة بُت 
 1.دول العادل الثالث

 .اذليكل التنظيمي للمنظمة العادلية للتجارة -3
منظمة التجارة العاؼبية منظمة دولية تعٍت بتنظيم التجارة بُت الدول األعضاء ،وتشكل منتدى للمفاوضات متعددة 

. األطراف ،وقد أنيط هبا بشكل أساسي مهمة تطبيق اتفاقية أورجواي ،ومن أىم عباهنا وىياكلها التنفيذية

: ادلؤمتر الوزاري -  1
يتألف اؼبؤسبر الوزاري من وزراء التجارة للدول األعضاء دبنظمة التجارة العاؼبية ويعترب رأس السلطة يف اؼبنظمة 

يف سنغافورة 1996وهبتمع اؼبؤسبر الوزاري مرة كل عامُت على األقل ،وقد انعقد اؼبؤسبر الوزاري األول يف ديسمرب .
،والثالث يف سياتل ابلوالايت اؼبتحدة األمريكية يف 1989،وانعقد اؼبؤسبر الوزاري الثاين يف جينيف يف مايو 

، والسادس يف ىونغ 2003،واػبامس يف كانون ابؼبكسيك 2001،والرابع يف الدوحة يف نوفمرب 1999ديسمرب
. 2005كونغ

 :األمانة العامة -  2
تتكون من اؼبدير العام للمنظمة وموظفُت يتمتعون ابالستقالل عن الدول اليت ينتمون اليها ،وال توجد لألمانة 
سلطة ازباذ القرار حيث تتمثل واجباهتا الرئيسة يف اإلسناد الفٍت واؼبهٍت للمجالس واللجان اؼبختلفة ،وتوفَت 

وتوفَت اؼبعلومات للجمهور .اؼبساعدة الفنية للبلدان النامية ، ومراقبة وربليل التطورات يف التجارة العاؼبية 
ووسائل اإلعالم ، وتنظيم اؼبؤسبرات الوزارية ،كما توفر األمانة أيضا بعض أشكال اؼبساعدة القانونية يف عملية 

 2.تسوية النزاعات وتقدم اؼبشورة للحكومات الراغبة يف أن تصبح أعضاء يف منظمة التجارة العاؼبية
   وتقوم ىذه األمانة إبدارة الشؤون اؼبنظمة وإعداد الواثئق، وربضَت اؼبؤسبرات السنوية واالتصال ابغبكومات، 
وتعمل ىذه اؼبنظمة ربت إشراف اؼبدير العام للمنظمة، اؼبعُت من قبل اجمللس الوزاري الذي وبدد لو سلطاتو 
وواجباتو، كما يقوم اؼبدير العام بتعيُت موظفي األمانة العامة ووبدد واجباهتم وشروط خدمتهم وفقا للقواعد 

 3.اليت يعتمدىا اؼبؤسبر الوزاري

                                                        
. 126، ص 2004، دار اؼبعرفة اعبامعية، مصر، "جغرافيا التجارة الدولية" دمحم طبيس الزوكة، -  1
 76منظمة التجارة العاؼبية وربرير التجارة الدولية ، اؼبرجع السابق،ص  -  2
 ،2001 ، و منظمة التجارة العاؼبية، مكتبة االشعاع للطباعة و النشر و التوزيع، الطبعة الثانية، االسكندرية94التجارة العاؼبية بُت جات ظبَت دمحم عبد العزيز، -  3

. 70ص 
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 :اجمللس العام -  3
يضم فبثلُت عن الدول األعضاء يف اؼبنظمة ،هبتمع مرة واحدة على األقل شهراي ، ولو عدة وظائف منها تلك اليت 

يسندىا لو اؼبؤسبر الوزاري ، كما أنو جهاز لفض اؼبنازعات التجارية ، وزبضع لو صبيع اجملالس الرئيسية واللجان 
 .الفرعية وؾبموعات العمل

: اجملالس الرئيسية -  4
: تتكون اجملالس الرئيسية من 

ووبتوي على عدة عبان منها اللجنة الزراعية وعبنة االجراءات الوقائية وعبنة مراقبة : ؾبلس ذبارة السلع - 
. اؼبنسوجات وعبنة اؼبمارسات ضد االغراق

ويشرف عليها عدة ؾبموعات منها ؾبموعة اؼبفاوضات حول االتصاالت وعبنة ذبارة :ؾبلس ذبارة اػبدمات - 
. اػبدمات اؼبصرفية 

. ويهتم ببحث القضااي اؼبتعلقة حبقوق اؼبلكية الفكرية ذات العالقة ابلتجارة : ؾبلس حقوق اؼبلكية الفكرية - 
: اللجان الفرعية -  5

. وتعٌت بدراسة أتثَت التجارة على البيئة : عبنة التجارة والبيئة -
اليت هتتم ابلعادل الثالث وابألخص الدول األقل مبوا :عبنة التجارة والتنمية -
 1.عبنة القيود اؼبفروضة ألىداف ترتبط دبيزان اؼبدفوعات -

 :والشكل اآليت يبثل األجهزة اؼبكونة ؼبنظمة التجارة العاؼبية
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 اذليكل التنظيمي دلنظمة التجارة العادلية: ( 1-2 )الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اؼبنظمة العاؼبية للتجارة وانعكاساهتا على قطاع التجارة اػبارجية ــــ دراسة حالة " :آايت هللا موحلسان :ادلصدر

، ص 2010/2011 ــــ أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة اغباج ػبضر، ابتنة، (اعبزائرـــ مصر)
80. 

 

 ادلؤمتر الوزاري

جهاز مراجعة السياسات  جهاز تسوية ادلنازعات اجمللس العام
 التجارية

دماتاخلرللس جتارة  رللس جتارة السلع  رللس ادللكية الفكرية 

دخول األسواقجلنة   

الزراعةجلنة   

ادلعايري الصحيةجلنة   

اجراء االستثمارجلنة   

قواعد ادلنشأجلنة   

الدعم واإلجراءات التعويضيةجلنة   

االتفاقات التجارية اجلهويةجلنة   

مكافحة اإلغراقجلنة   

رخص االستريادجلنة   

إجراء الوقايةجلنة   

معاينة ادلنسوجاتجلنة   

 جلنة التجارة والبيئة

والتنميةجلنة التجارة   

ميزان ادلدفوعاتجلنة   

ادليزانية واإلدارةجلنة   

 رلمع التفاوض حول االتصاالت

 رلمع التفاوض حول النقل البحري

 رلمع العمل حول اخلدمات ادلهنية

جتارة اخلدمات ادلاليةجلنة   

 رلمع التفاوض حول األشخاص
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  شروط وأسلوب اإلنضمام للمنظمة– 4
 الشروط: أوال

كما توجد بعض اإلجراءات الواجب ,تشًتط اؼبنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة يف االنضمام إليها
. إتباعها لالنضمام إذل منظمة التجارة العاؼبية اؼبوافقة على صبيع نتائج جولة أورجواي دون استثناء

تقدمي تنازالت للتعريفات اجلمركية  -1

تشًتط منظمة التجارة العاؼبية على الدولة الراغبة يف االنضمام إليها تقدمي جدول للتنازالت وبتوي على 
.  تعريفات صبركية تشكل التزامات ال يبكن الًتاجع عنها من حيث اؼببدأ إال يف حاالت خاصة

 تقدمي التزامات يف اخلدمات -2

تقدم الدول جدوال اباللتزامات اليت ستتبعها يف قطاع اػبدمات يشتمل على قائمة ابغبواجز و الشروط اليت 
. تعًتض القطاعات و النشاطات اؼبهنية اػبدماتية ووضع جدول زمٍت إلزالتها

: االلتزام ابتفاقيات منظمة التجارة العادلية-3

تتعهد الدول الراغبة يف االنضمام إذل منظمة التجارة العاؼبية ابلتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل اؼبوافقة على 
ما عدا اتفاقية اؼبناقصات اغبكومية و اتفاقية الطائرات اؼبدنية )تطبيق والتزام صبيع اتفاقيات منظمة التجارة العاؼبية 

أي عليها أن توافق على اتفاقيات بعكس ما كان سائدا أايم اعبات وخاصة بعد ,(فإهنما من االتفاقيات االختيارية
 1.جولة طوكيو حيث دل توقع معظم الدول النامية على نتائجها اليت سبثلت ابتفاقيات خاصة

 .أسلوب االنضمام واالنسحاب: اثنيا
 من االتفاقية على أنو وبق ألي دولة أو أي إقليم صبركي يتمتع حبرية اتمة يف إدارة 12لقد نصت اؼبادة 

عالقتو التجارية، يف االنضمام للمنظمة العاؼبية للتجارة بعد تقدمو بطلب االنضمام والتزامو بتقدمي تنازالت صبركية 
دبا يضمن فرص النفاذ إذل أسواقو احمللية يف ؾبال السلع واػبدمات، كما يتعُت على البلد الساعي لالنضمام إذل 

، 1994اؼبنظمة العاؼبية للتجارة التوقيع على صبيع االتفاقيات التجارية اؼبتعددة األطراف وىي اتفاقية اعبات لعام 

                                                        
 75-74دمحم صفوت قابل، منظمة التجارة العاؼبية وربرير التجارة الدولية ، اؼبرجع السابق،ص -  1
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 ولعل من أىم الشروط وااللتزامات 1واالتفاقية العامة لتجارة اػبدمات، واالتفاقية اؼبتعلقة حبقوق اؼبلكية الفكرية
 2:اليت يفرضها األعضاء الرظبيُت يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة على البلدان الساعية لالنضمام ما يلي

فتح األسواق الداخلية، رفع الدعم  )زبفيض التعريفات اعبمركية وتثبيتها كااللتزامات اػباصة ابؼبنتجات الزراعية - 
 .وكل ما يتعلق بقطاع اػبدمات (عن الصادرات اؼبتعلقة ابؼبواد الزراعية

تعهد الدول اليت تسعى لالنضمام إبجراء تعديالت يف تشريعاهتا وقوانينها الوطنية ابإلضافة إذل تبٍت - 
 .اإلصالحات االقتصادية وربرير التجارة اػبارجية

اليت تتميز هبا - السياسات–تنسيق السياسات االقتصادية والتجارية للبلدان الصناعية لالنضمام مع تلك - 
ىذا ونشَت إذل أنو يتعُت على الدول الساعية لالنضمام إذل اؼبنظمة .الدول األعضاء يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

العاؼبية للتجارة إجراء مفاوضات متعددة األطراف وكذا ثنائية األطراف، حبيث يشارك يف اؼبفاوضات اؼبتعددة 
األطراف صبيع أعضاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، ويتم من خالؽبا معاعبة نظام التجارة اػبارجية والنظام االقتصادي 

للدولة اليت تقدمت بطلب االنضمام والبحث يف مدى توافقهما مع اتفاقية اؼبنظمة، حيث يتعُت على الدولة 
الطالبة لالنضمام أن تقدم مذكرة مساعدة تكون األساس الذي ترتكز عليو ؾبموعة العمل اليت تعُت خصيصا 

لدراسة طلبها، كما يتعُت عليها اإلجابة بكل شفافية على ـبتلف األسئلة الكتابية والشفهية اؼبوجهة إليها، حيث 
أن ىذه األسئلة تكون مركزة يف الغالب على نظام األسعار، ميزان اؼبدفوعات، التعريفات اعبمركية، التبادالت 

 .اخل...اػبارجية، الدعم اؼبوجو لقطاعات خاصة كقطاع الزراعة
أما فيما يتعلق يف اؼبفاوضات الثنائية األطراف فيتم خالؽبا التفاوض حول سلسلة من التنازالت زبص ربرير 
التجارة اػبارجية ابلسلع واػبدمات، وتًتجم تلك التنازالت يف تقدمي قوائم على شكل جداول حبيث تتفاوض من 

خالؽبا الدولة اؼبعنية ابالنضمام مع كل عضو من اؼبنظمة على حدى، علما أنو بعد اختتام إجراءات االنضمام 
تقدم ؾبموعة العمل اؼبكلفة بدراسة ملف الدولة الطالبة لالنضمام تقريرا هنائيا حول كل اجملرايت اػباصة 

ابؼبفاوضات للمؤسبر الوزاري للمنظمة العاؼبية للتجارة وتتم اؼبصادقة عليو أبغلبية ثلثي األعضاء ويدخل بروتوكول 
 يوم من قبولو من طرف الدولة اؼبعنية ابلطلب، وابلتارل يتضح أن االنضمام 30االنضمام حيز التنفيذ بعد 

 .للمنظمة العاؼبية للتجارة يتوقف بدرجة كبَتة على ؾبرايت اؼبفاوضات الثنائية ونتائجها

                                                        
، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، جامعة "دراسة ربليلية–اآلاثر االقتصادية النضمام اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة على قطاع الصناعة "دمحم زايد بن زغيوة، -  1

 .38-37، ص ص 2006حلوان، كلية التجارة وإدارة األعمال، قسم االقتصاد والتجارة اػبارجية، 
. 38-37نفس اؼبرجع، ص ص -  2
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 وظائف و اجنازات ادلنظمة العادلية للتجارة: ادلطلب الثالث 
 :وظائف ادلنظمة العادلية للتجارة- 1

 مادة على ـبتلف اعبوانب والقضااي اليت ربكم عمل اؼبنظمة 16نصت اتفاقية التأسيس للمنظمة العاؼبية للتجارة 
ابعتبار اإلطار اؼبتعدد األطراف اؼبشًتك لتسَت العالقات التجارية بُت أعضائها وفقا لالتفاقيات ومذكرات التفاىم 

: اليت مت اقبازىا وقد حددت اؼبادة الثالثة من مواد ىذه االتفاقية مهام اؼبنظمة العاؼبية يف التجارة فيما يلي 

تسهيل تنفيذ وإدارة االتفاقيات اؼبتعددة األطراف ، وإدارة االتفاقيات اعبماعية وىي تلك اليت تلزم األطراف - 1
. اليت وافقت عليها فقط 

تنظيم وإدارة اؼبفاوضات بُت الدول األعضاء اؼبتعلقة دبوضوع العالقات التجارية اؼبتعددة األطراف يف اؼبسائل - 2
اؼبتعلقة أو اؼبتفق عليها فضال عن الشروط يف جوالت أخرى للمفاوضات لتحقيق اؼبزيد من التحرير يف التجارة 

. الدولية 

اإلشراف على جهاز فصل اؼبنازعات وتسوية اػبالفات التجارية اليت تنشأ بُت الدول األعضاء أثناء تنفيذ - 3
. االتفاقيات التجارية مذكرات التفاىم وذبسيد القرارات اؼبتخذة من قبل اؼبنظمة 

. مراقبة السياسات التجارية ومتابعتها وتوجيهها دبا يتفق مع القواعد والضوابط اؼبتفق عليها - 4

التعاون والتنسيق مع صندوق النقد الدورل والبنك الدورل واؼبؤسسات اؼبرتبطة هبما من اجل اؼبزيد من التنسيق - 5
 1.والتوجيو للسياسات االقتصادية على اؼبستوى الدورل

 :اجنازات ادلنظمة العادلية للتجارة- 2
: سنعرض أىم اقبازات اؼبنظمة من خالل العناصر الثالثة التالية

: اتفاقية تكنولوجيا ادلعلومات- 1

 1996 تعترب ىذه االتفاقية من أبرز االتفاقيات اليت أقبزهتا اؼبنظمة، حيث أقرىا اؼبؤسبر الوزاري األول عام    
من حجم التجارة العاؼبية يف منتجات %93دولة معظمها من الدولة اؼبتقدمة واليت تنتج43ووقعت عليها 
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تكنولوجيا اؼبعلومات وتنص ىذه االتفاقيات على أن تقوم الدول اؼبوقعة ابإللغاء التدرهبي للرسوم اعبمركية 
ابإلضافة إذل أن االتفاقية  2000سنواي إذل غاية سنة %25على اؼبنتجات تكنولوجيا اؼبعلومات بنسبة 

. أعطت مرونة لبعض الدول فيما يتعلق ابإللغاء الرسوم على ىذه اؼبنتجات

تعد ىذه االتفاقية من أبرز اإلقبازات اليت حققتها اؼبنظمة، وقد سبخضت ىذه االتفاقية عن اؼبؤسبر الوزاري 
 دولة أغلبهم ينتمون إذل الدول اؼبتقدمة واليت 43، ووقع عليها فبثلي 1996األول الذي انعقد يف سنغافورة عام 

 من حجم التجارة العاؼبية يف منتجات تكنولوجيا اؼبعلومات، وتنص ىذه االتفاقية على % 93تنتج ما يقارب 
 سنواي إذل  % 25التزام الدول اؼبوقعة إبزالة التعريفات اعبمركية تدرهبيا على منتجات تكنولوجيا اؼبعلومات بنسبة 

، ابإلضافة إذل ذلك فإن االتفاقية أعطت مرونة لبعض الدول فيما يتعلق إبلغاء الرسوم على ىذه 2000غاية سنة 
 1.اؼبنتجات

وما يبكن قولو أن ىذا القطاع يعد واحدا من القطاعات النادرة اليت تتوافق فيها مصاحل الدول اؼبتقدمة 
والنامية كل وفق ظروفو، ففي الوقت الذي تسعى فيو الدول اؼبنتجة ؽبذا النوع من التكنولوجيا لتحرير التجارة من 

أجل غزو األسواق، يكون يف صاحل الدول النامية أن ربرر ذبارهتا يف ىذا القطاع اغبيوي اؽبام من أجل زبفيض 
نفقات اغبصول على ىذا النوع من التكنولوجيا اغبيوية واليت أصبحت سبثل مكوان رئيسيا من مكوانت النمو 

 2.االقتصادي اؼبعاصر
: اتفاقية اخلدمات ادلالية- 2

وتوصلت إذل اتفاقية يف ديسمرب من 1997بدأت منظمة التجارة العاؼبية مفاوضات اػبدمات اؼبالية يف أفريل 
 3.نفس العام وىذا يعترب أحد االقبازات اؽبامة اليت حققتها اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

 4:لقد وافقت الدول اليت وقعت على االتفاقية على صبلة من االلتزامات أنبها
تزاوج الشركات الوطنية واألجنبية من خالل فتح األسواق الوطنية للبنوك والشركات األجنبية اليت تتعامل - 

 .ابألوراق اؼبالية، لتعمل جنبا إذل جنب مع اؼبؤسسات الوطنية

                                                        
 30-29حول اعبزائر و النظام العاؼبي اعبديد للتجارة بعنابة ، اؼبلتقى الدورل "انعكاسات ربرير التجارة العاؼبية على اقتصادايت الدول النامية"دمحم قويدري، -  1

. 341-340، ص ص  2002، أفريل
. 172، ص 2000مستقبل العادل العريب يف التجارة الدولية، الدار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة، الطبعة األوذل، ، "العوؼبة واإلقليمية" أسامة اجملدوب، -  2
 37-36معوقات االنضمام وآفاقو،  اؼبرجع السابق ، ص" سليم سعداوي، اعبزائر ومنظمة التجارة العاؼبية -  3
. 240-238، ص ص 2001أىم التحدايت يف مواجهة االقتصاد العريب، مكتبة األسرة، القاىرة، : اعبات و منظمة التجارة العاؼبيةنبيل حشاد، -  4
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 .فتح اجملال للشركات اؼبالية وشركات التأمُت يف دولة معينة لتصدير خدماهتا إذل عمالئها يف الدول األخرى- 
 .إفساح الطريق للشركات واؼبؤسسات اؼبشًتكة دبزاولة نشاطاهتا يف الدول اؼبضيفة-

إن ىذه االتفاقية قد فتحت اجملال أمام العادل اػبارجي للدخول إذل األسواق الدولية واالستفادة من 
 .التدفقات الرأظبالية اليت تتجو إليها، ابإلضافة إذل استفادهتا من التكنولوجيا اؼبتطورة من خالل ربرير التجارة

 1:إعطاء مزااي للدول النامية -3

وذلك بواسطة تنفيذ مساعدة للدول النامية احملدودة الداخل،إضافة لزايدة قدرهتا على زايدة      
 ذبارهتا الدولية،ويف ىذا السياق قررت دول اإلرباد األورويب عدم فرض رسوم صبركية 

 على صادرات الدول النامية ؿبدودة الدخل كما قررت الوالايت اؼبتحدة األمريكية تسهيل دخول صادرات 
. الدول النامية ؿبدودة الدخل مزااي تفضيلية

استطاعت أن تبحث وتبث 1995وال يفوتنا ىذا أن نذكر أبن اؼبنظمة العاؼبية للتجارة،ومنذ نشأهتا عام    
يف بعض اؼبوضوعات اليت ىي من صميم عملها إال أن أمامها العديد من اؼبسائل اليت ربتاج مناقشات 

: مستفيضة ومفاوضات مضنية أنبها
. التجارة العاؼبية و البيئة- 
. التجارة و االستثمار األجنيب- 
. التجارة وسياسة اؼبنافسة- 
 2.اخل....التجمعات االقتصادية اإلقليمية - 

ابإلضافة إذل ما مت استعراضو من إقبازات، فإن اؼبنظمة وافقت على إنشاء عبنة دائمة للنظر يف الًتتيبات 
 3.التجارية اإلقليمية، كما أهنا عملت على التزام الدول األعضاء أبحكام اتفاقيات مكافحة الدعم واإلغراق

 
 
 
 

                                                        
 38معوقات االنضمام وآفاقو، اؼبرجع السابق، ص " سليم سعداوي، اعبزائر ومنظمة التجارة العاؼبية -  1
 .39اؼبرجع السابق، ص -  2
. 189، مرجع سابق، ص "العوؼبة واإلقليمية"أسامة اجملدوب، -  3
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 النظام التجاري العادلي اجلديد يف الدول النامية: ادلبحث الثالث 
 النظام التجاري العادلي والدول النامية :ادلطلب األول 

 1:مزااي وجود النظام التجاري العادلي  -1
  يدعم النظام السالم و يعززه .
   يؤدي إرساء األسس و القواعد إذل جعل اغبياة أيسر للجميع وبقق الرفاىية االقتصادية
  زبفيض إنفاق القطاع العائلي .
 تقدمي اػبيارات أمام اؼبستهلكُت وأمام مستخدمي عوامل اإلنتاج .
  زايدة الناتج القومي و زايدة الدخل الفردي .
  وبمي نظام التجارة اغبرة اغبكومات من وجود التحزب و التجمعات .
  يساعد نظام التجارة اغبرة وجود حكومات قوية .
:  اجتاه النظام التجاري االنتقادات -2
  التدخل يف الشؤون االقتصادية للبالد حىت سبلى السياسات على اغبكومات .
  إن منظمة التجارة العاؼبية تعمل على ربرر التجارة إاي كان اؼبقابل بقطع النظر عن التكلفة االجتماعية أو

. اآلاثر اعبانبية و خباصة على الفقراء 
  تغليب اؼبصاحل التجارية على التنمية اغبقيقية ومقتدايت البيئة النظيفة وابلتارل على الصحة واألمان .
  إن منظمة التجارة العاؼبية تقضي على فرص التوظف و تزيد من حدة الفقر .
  إن الدول الصغَتة ال حول ؽبا و ال قوة يف منظمة التجارة العاؼبية .
 ت و التجمعات و اللويب القوية ايإن منظمة التجارة العاؼبية ىي أداة يف يد التحز .
  إن الدول األضعف ؾبربة على االنضمام ؼبنظمة التجارة العاؼبية .
  إن منظمة التجارة العاؼبية منظمة غَت ديبقراطية. 
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 انعكاسات حترير التجارة العادلية على البلدان النامية :ادلطلب الثاين 

 :أثر حترير التجارة اخلارجية على اقتصادايت الدول النامية -1

   منحت االتفاقات متعددة األطراف للدول النامية ومن بينها الدول العربية فًتة انتقالية بغية تطبيق أحكام 
ولوائح اؼبنظمة، وبذلك تكون على استعداد لالستفادة من اؼبزااي اؼبمنوحة ؽبا، ابإلضافة إذل ربمل صبيع األعباء، 

 :وفيما يلي بعض اآلاثر اؼبًتتبة على ربرير التجارة العاؼبية
تلتزم الدول األعضاء يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة : أثر حترير التجارة اخلارجية على السلع الصناعية -

ابلتقليص التدرهبي للرسوم اعبمركية وإزالة القيود الكمية، كما أن جولة األورغواي أدت إذل تقليص الرسوم 
 . يف البلدان النامية% 19 يف الدول الصناعية و % 38اعبمركية اؼبفروضة على السلع اؼبصنعة بنسبة 

إن ىاتُت النسبتُت توحي أبن اجملموعة األوذل خفضت رسومها بنسبة عالية تعادل ضعف نسبة التخفيض 
 (التعريفة)والواقع أن كال من ىاتُت النسبتُت كان نتيجة حسابية للعالقة بُت السعر . يف اجملموعة الثانية

الرسوم اعبمركية قبل وبعد جولة األوروغواي، قبل ىذه اعبولة كان اؼبعدل العام ألسعار الرسوم اعبمركية يف 
 ليحصلوا % 6,3 نقطة و 2,4 بلغ التخفيض إذن % 3,9 وانتقل بعدىا إذل % 6,3الدول الصناعية 

، وال عالقة ؽبذه النسبة األخَتة بسعر الرسوم، فهي سبثل نسبة ىبوط اإليرادات فقط، وينطبق % 38على 
 قبل جولة % 15,3ىذا الوصف على البلدان النامية حيث كان اؼبعدل العام ألسعار رسومها اعبمركية 

 بعدىا، بلغ التخفيض ثالث نقاط مئوية، أي أعلى من التخفيض يف % 12,3األوروغواي فأصبح 
 1.الدول الصناعية

يعد قطاع اؼبنسوجات واؼبالبس ذا أنبية ابلغة : أثر حترير التجارة العادلية على ادلنسوجات وادلالبس   
حيث بلغ عدد العاملُت يف ىذا القطاع يف الدول  (دبا فيها الدول العربية)يف اقتصادايت البلدان النامية 

 .من ىؤالء العمال يف مصر وتونس واؼبغرب¾  ألف منشأة، 76 يشتغلون يف 854العربية 
 وربرير ذبارة اؼبنسوجات يف ظل 1974طبقا التفاقية منظمة التجارة العاؼبية مت إلغاء اتفاق األلياف لعام 

 .اتفاق متعدد األطراف وذلك بغية السماح بفرص أوسع للنفاذ إذل األسواق العاؼبية
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إن االتفاق اعبديد دل وبرر كليا ذبارة ىذه السلع، بل تعُت اؼبرور أبربع مراحل مدهتا عشر سنوات، يتم 
 من قيمة الواردات الكلية لتلك السلع، % 49، % 18، % 17، % 16خالؽبا وعلى التوارل ربرير 

 .إن الدول النامية تعرب يف أكثر من مناسبة عن امتعاضها الشديد لعدم احًتام الدول الصناعية اللتزاماهتا
 إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة بسنة واحدة مت االستعاضة :أثر حترير التجارة اخلارجية على قطاع الزراعة -

 من القيود الكمية اليت كانت مفروضة على اؼبنتجات الزراعية برسوم صبركية، وبذلك % 30عن ما نسبتو 
 وخالل % 36التزمت الدول اؼبتقدمة بتقليص ىذه الرسوم تدرهبيا خالل ست سنوات بنسبة معدؽبا 

 فيما ىبص الدول النامية، أما الدول األقل مبوا فهي غَت ؾبربة على % 25عشر سنوات بنسبة معدؽبا 
 .تقليص رسومها اعبمركية اؼبفروضة على الواردات الزراعية

     نشَت ىنا إذل أن الصادرات الزراعية لبعض الدول النامية ومنها بعض الدول العربية تعتمد على 
اتفاقات تفضيلية مع الشركاء التجاريُت الرئيسيُت مثل اإلرباد األورويب وابلتارل ال تتأثر ىذه الصادرات 

بعمليات ربويل القيود إذل رسوم أو تقليص الرسوم إال بعد انقضاء مدة تلك االتفاقات، لكنها تتأثر سلبا 
حال انفتاح األسواق وزايدة حدة اؼبنافسة للدول غَت اؼبنتمية لتلك االتفاقات وابلتارل سوف تتضرر 

 .صادرات الدول اليت تفتقر إذل اؼبيزة التنافسية
     إن ربرير التجارة اػبارجية دبوجب اتفاقات متعددة األطراف يدفع ابلدول الصناعية إذل رفع الدعم 

على اؼبنتجات الزراعية األمر الذي يؤدي إذل ارتفاع أسعارىا وابلتارل تتكبد الدول النامية خسائر كبَتة، 
 . طبس مليارات دوالر1994ويف ىذا السياق فقد ذباوزت فاتورة الغذاء للدول إرباد اؼبغرب العريب سنة 
 70 ابلنسبة للجزائر و % 80     أما االعتماد على اغببوب اؼبستوردة لتغطية العجز الداخلي فقد بلغ 

 ابلنسبة لكل من اؼبغرب وتونس، أما ؾبموع اؼبواد الغذائية اؼبستوردة فقد شكلت ما نسبتو من ؾبموع %
 1. ابلنسبة لتونس وموريتانيا% 30 ابلنسبة للمغرب و% 15 ابلنسبة للجزائر و% 26الواردات 

 من % 1 مليار دوالر أي 7   ابإلضافة إذل أن الصادرات الزراعية للدول العربية تقدر أبقل من 
 من الواردات الزراعية العاؼبية يف % 6 مليار دوالر أي 28الصادرات الزراعية العاؼبية، أما وارداهتا فتفوق 

ذات الوقت وعلى صعيد اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، ال توجد معاعبة حقيقية ؽبذه اؼبعضلة، بل إن التبعية 
الغذائية للدول النامية تتعاظم تدرهبيا، وتدفع ابذباه متفاقم اؼبديونية اػبارجية بسبب تزايد القروض اؼبقدمة 
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من قبل صندوق النقد الدورل، ومن جهة أخرى قد يًتتب على ربرير السلع الغذائية بعض اآلاثر اإلهبابية 
مثل إعادة االعتبار للقطاع الزراعي وتنمية اؼبيزة التنافسية، نتيجة زايدة اغبافز االستثماري إال أن األمر 

  1.يتوقف على ضرورة االعتماد على سياسة زراعية أتىيلية مدعمة من قبل الدولة
أصبحت ذبارة اػبدمات ربتل مركزا مهما يف التجارة : أثر حترير التجارة العادلية على قطاع اخلدمات -

 مليار دوالر أي طبس التجارة العاؼبية، حيث تستحوذ 1415 بلغ حجمها  2000العاؼبية ففي عام 
الدول الصناعية على اعبزء األكرب من ذبارهتا، وقد بلغت صادرات اػبدمات يف الوالايت اؼبتحدة واإلرباد 

 مليار دوالر أي ثلث صادرات العادل يف حُت ال تتجاوز صادرات البلدان 939األورويب والياابن وكندا 
 مليار 38 فقط من الصادرات اػبدمات يف العادل، وتبلغ وارداهتا % 2,1 مليار دوالر أي 30اإلفريقية 

 . من الواردات العاؼبية% 2,7دوالر أي 
    استنادا إذل اؼببادئ العامة اليت تسري على صبيع أعضاء منظمة التجارة العاؼبية واؼبتعلقة ابلدولة األوذل 

ابلرعاية وشفافية السياسة التجارية واؼبعاملة الوطنية، إذ على كل عضو أن يبنح حاال وبدون شروط معاملة 
متساوية عبميع األعضاء كما ىو ملزم دبعاملة خدمات دولة أخرى معاملة اػبدمات احمللية، وعليو أيضا 

 .نشر القوانُت واإلجراءات التفضيلية اؼبرتبطة ابػبدمات
مثل السعودية، مصر، تونس، )    وذبدر اؼبالحظة أن بعض الدول النامية دبا فيها بعض الدول العربية 

قد شهدت مبوا يف قطاع اػبدمات وتكوين حصيلة ىامة من  (اإلمارات العربية اؼبتحدة، األردن، اؼبغرب
النقد األجنيب، إال أهنا ال تزال تعاين من ضعف مؤسساهتا العاملة يف ىذا اجملال نظرا لعدم سبتعها ابؼبزااي 

التكنولوجية اليت سبتلكها الشركات األجنبية، وابلتارل فقدرهتا على عرض خدماهتا يف األسواق العاؼبية 
 2.ضعيفة

 تعود جذور ضباية ىذه اغبقوق الفكرية، إذل :أثر حترير التجارة العادلية على حقوق ادللكية الفكرية -
 اليت 1971 لعام BERNE اػباصة حبقوق اؼبلكية الصناعية واتفاقية 1967اتفاقية ابريس عام 

تتناول حقوق التأليف، كما توجد مؤسسة عاؼبية متخصصة وىي اؼبنظمة العاؼبية غبماية اؼبلكية الفكرية 
 دولة، وربت ضغط الوالايت 157 مهمتها تطبيق ىاتُت االتفاقيتُت وتضم 1967اليت أنشأت عام 

                                                        
، اؼبلتقى الدورل حول أتىيل اؼبؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج يف اغبركة "اآلاثر اؼبتوقعة النضمام اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة" صاحل صاغبي، -  1

. 8، ص 2001 أكتوبر 30 -29، سطيف، "االقتصادية العاؼبية
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اؼبتحدة األمريكية واإلرباد األورويب ورغم معارضة معظم الدول النامية، انتقلت أحكام االتفاقيتُت مع 
بعض التعديالت إذل جولة األوروغواي فظهر االتفاق متعدد األطراف حول حقوق اؼبلكية الفردية ذات 
العالقة ابلتجارة، والواقع أن مناقشة اؼبلكية الفردية يف إطار اعبات أو يف إطار اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ال 

تعدو أن تكون ؿباولة من قبل الدول الصناعية من أجل ضباية نتائج إبتكاراهتم واخًتاعاهتم العلمية، 
واالنفراد ابستغالؽبا ألطول مدة فبكنة وؿباولة وضع العقبات أمام الدول النامية للحيلولة دون استخدام 

 .تلك التكنولوجيا وبراءات االخًتاع إال بشروط تضعها الدول اؼبتقدمة
    إن مقدرات الدول النامية ال تسمح ؽبا يف الوقت الراىن اكتساب ميزة تكنولوجية وإبتكارية، إذ األمر 

يتطلب ضرورة االستثمار يف ؾبال البحوث والتطوير، وذلك يعد مشروعا جد مكلف، وعليو قد تكون 
مشروعات الشراكة مع الطرف األجنيب مسألة إسًتاتيجية لتضييق الفجوة التكنولوجية واغبد من التبعية 

 .اؼبطلقة للعادل اؼبتقدم
يعترب موضوع التجارة وحقوق العمل من أكثر : أثر حترير التجارة العادلية على احلقوق االجتماعية للعمل -

اؼبوضوعات اليت ىي ؿبل خالف بُت الدول اؼبتقدمة والدول النامية وقد مت إاثرهتا خالل اؼبؤسبر الوزاري 
اؼبعايَت "  وأدرج يف جدول أعمالو ما يسمى 1996األول للمنظمة العاؼبية للتجارة يف سنغافورة عام 

حيث طالبت الدول اؼبتقدمة أبن تكف الدول النامية عن استخدام العمالة من صغار " األساسية للعمل
السن وذلك للمحافظة على حقوق العمل، وأي ذباىل ؽبذه اغبقوق يقود إذل إفساد مبدأ التبادل اغبر 

 .وإبطال مشروعيتو
  وبذلك طالبت الدول النامية مناقشة موضوع العمالة لدى منظمة العمل الدولية ابعتبارىا اعبهاز 

اؼبختص ؼبناقشة ىذه اؼبشاكل، وذبدر اإلشارة ىنا إذل أن توسيع دائرة تشغيل األطفال سوف ربرمهم من 
 1.فرص التعلم وذبعلهم غَت مؤىلُت إلحداث تنمية اقتصادية أساسها التنمية االجتماعية

: أثر التحرير على اذليكل االقتصادي للدول النامية  -2

    الشك أن ربرير التجارة الدولية قد أدى إذل تغَتات ىامة على اؽبيكل االقتصادي للدول النامية، وبعض ىذه 
التغَتات تعد تعميقا ألوضاع كانت موجودة هبذه االقتصادايت مثل االزدواجية االقتصادية ، وبعضها جديد مثل 

. اتساع دور القطاع اػباص وتراجع القدرة على وضع خطط تنموية

                                                        
 .22،23دمحم قويدري، اؼبرجع السابق، ص ص، -  1



.    حترير التجارة اخلارجية ودور ادلنظمة العادلية للتجارة يف الدول النامية         : الفصل الثاين  
 

61 
 

 :الدول النامية وكيفية التحول القتصاد السوق -1

تعد العوؼبة كمصفوفة من العمليات اؼبتداخلة واؼبرتبطة ببعضها ، وليس كعملية أحادية تدور بشكل مركزي     
حول االقتصاد العاؼبي ، وانتقال تطبيقات السوق اغبر إذل مرحلة غَت مسبوقة جغرافيا والبعد السياسي يف العوؼبة 

يف الكثَت من البلدان اليت قضت عقودا " السوق اغبر"ال يقل حبال عن البعد االقتصادي ، بل إن عملية إطالق 
وىي تسَت اقتصادايهتا وفق نظرية التخطيط اؼبركزي للعملية االقتصادية دل تتم إال بتدخل قوي من الدولة دل ىبل من 

وىذا ينطوي على مغزى كبَت ومضاد فاألساسيات األولية وراء فكرة السوق اغبر تقول . قسر يف عدد من األحيان 
بضرورة انسحاب الدولة إذل خارج اجملال االقتصادي ، وتًتك لقوى السوق حرية تشكيل أمباط اؼببادالت 

يف ؾبتمعات ال سبلك قطاعات خاصة ، أو شركات ، أو – االقتصادية ، وتدخل الدولة بقوة لفرض السوق اغبر 
بٌت ربتية متدرجة النمو ، تكون استجابتها لبيئة السوق اغبر موضوعية ، وغَت مسَتة بعوامل خارجة عن اؼبنطق 

يؤدي إذل اختالالت وتشوىات تكون ىي النتيجة البديلة عن االختالالت والتشوىات اليت أنتجتها – االقتصادي 
. العقود الطويلة من االعتماد على سياسات التخطيط اؼبركزي لالقتصاد

 : ازدواجية االقتصاد وسيطرة قطاع السلع التصديرية  -2

من اؼبعروف أن ىدف رأظبالية اؼبركز من سيطرهتا على األطراف ىو فتح أسواق جديدة لصناعتها واستجالب 
اؼبواد اػبام الرخيصة لتغذية صناعتها ، فبا أدى إذل التقسيم اغبارل للعمل الدورل ولتحقيق ذلك بدأت دول اؼبركز 

 اليت ربتاجها ، ورفع وربسُت معدالت اإلنتاج يف ىذه القطاعات ، ،يف السيطرة على قطاعات السلع األولية
وقطاعات اػبدمات اؼبكملة ؽبا ، واستخدمت رؤوس أمواؽبا يف االستثمار يف ىذه القطاعات ، بل ومن خالل 
  1السيطرة السياسية على األطراف، استطاعت دول اؼبركز أن توجو االستثمارات احمللية لصاحل قطاعات التصدير

اليت تفيدىا ، وقد مت إتباع ىذا التوجو حبجة أن ىذه القطاعات التصديرية تعطي عائدا أكرب وذبد سوقا 
لتصريفاإلنتاج ، بعكس اغبال عند التوجو للسوق الداخلي اليت لن ذبد الصناعات ؾباال للتصريف فيها لقلة 

. الدخول واليت ستجعل العائد قليال بدوره

ولقد ترتب على ربديث قطاع السلع التصديرية أن أصبح ىذا القطاع يستورل على نسبة كبَتة من الدخل      
القومي فبا أدى إذل ظهور التفاوت الكبَت يف دخول األفراد ، والذي أدى بدوره إذل زايدة طلب ىذه الفئات ذات 
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الدخل اؼبرتفع وخاصة على السلع الكمالية واالستهالكية رغبة ؿباكاة اجملتمعات اؼبتقدمة وربت أتثَت فنون الًتويج 
الرأظبالية ، فبا أدى إذل زايدة االستَتاد وؿباولة البدء يف صناعات خفيفة زبدم السوق احمللي ابألساس وىكذا أدت 

ىذه اغبلقة اؼبًتابطة إذل خلق طبقة سبتلك ؿبليا وسائل إنتاج ما يتم تصديره وتقوم ابستَتاد ما تريده سلعيا وتعمل 
. كوسيط للرأظبال العاؼبي 

 : التبعية االقتصادية للدول ادلتقدمة -3

ترتب على البراط الدول اؼبتخلفة يف سوق الرأظبالية العاؼبي ، أن أصبحت اقتصادايهتا اتبعة للدول اؼبتقدمة ،     
دبعٌت أن صادراهتا تعتمد على التصريف يف أسواق الدول الصناعية اليت تستورد منها ما ربتاجو ، ىذه التبعية 

االقتصادية ليست انشئة عن كون صادرات الدول اؼبتخلفة مكونة من منتجات أولية زراعية أو منجميو فهناك 
ولكن  (أمريكا وكندا من أكرب الدول اؼبصدرة للقمح مثال )العديد من الدول اؼبتقدمة تصدر مثل ىذه اؼبنتجات 

نشأت التبعية بسبب أن اقتصادايت الدول اؼبتخلفة تقتصر على ىذه اؼبنتجات أي أن اإلنتاج ال يتكامل وال 
تتم  (الدول اؼبتخلفة  )يتداخل ضمن بنية صناعية تعتمد على السوق احمللي يف األساس وأصبحت ذبارة األطراف 

بعكس اغبال فيما بُت الدول اؼبتقدمة اليت تتم غالبية ذبارهتا فيما  (الدول الصناعية  )يف أغلبها مع دول اؼبركز 
. بينها

كما تتجلى السيطرة كذلك عرب بنية التمويل ، ففي دول اؼبركز التمويل داخلي أي تتواله الرأظبالية احمللية ، أما     
يف األطراف فالتمويل أييت بصورة أساسية من رأس اؼبال األجنيب ، فبا يؤدي إذل تدفق األرابح للخارج على كبو 

 1.يؤدي إذل تقليل الًتاكم الداخلي الذي يبكن إعادة استثماره

 :االهتمام ابلتجارة على حساب التنمية  -4

من االنتقادات اليت توجو لتحرير التجارة والتحول القتصاد السوق أن الًتكيز واالىتمام ينصب على جانب 
التجارة يف اؼبقام األول قبل التنمية واليت هبب أن يوجو ؽبا االىتمام وأنو يتم التغاضي عن التغيَت اؽبيكلي لالقتصاد 

مقابل اؼبصاحل التجارية ، وتعمد عدم التمييز بُت أثر ربرير التجارة الدولية واالستثمارات األجنبية يف رفع معدل 
النمو وأثره يف تغيَت ىيكل الناتج القومي إذ من اؼبمكن جدا أن يكون أثر ىذا التحرير إهبابيا فيما يتعلق دبعدل 

النمو وسلبيا فيما يتعلق ابلتنمية ، ألن إهناء إجراءات اغبماية قد يؤدي إذل البفاض معدل التصنيع ويعرض 
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الصناعات الوليدة إذل منافسة شرسة من طرف الشركات اؼبتعددة اعبنسيات ، كما أن الزايدة اغباصلة يف مبو 
 . الناتج القومي إثر ربرير التجارة قد تكون مؤقتة وال تؤدي إذل تغيَت اؽبيكل اإلنتاجي  

 :حترير االستثمارات لصاحل الشركات الدولية وعلى حساب مصاحل الدولة الوطنية  -5

زبلو اتفاقية ربرير االستثمار من أية قيود على الشركات الدولية ؼبنعها من الدخول يف اتفاق فيما بينها القتسام 
األسواق أو لفرض أسعار احتكارية ، أو ؼبنعها من التالعب أبسعار ما تستورده من فروعها يف اػبارج ، وترى 
الدول النامية أن حرماهنا من وضع قيود على االستثمارات األجنبية دون إلزام الشركات متعددة اعبنسيات عن 

احتكارية  والتالعب ابألسعار ىو ضد مصاغبها ، ولقد أثبتت التجربة العملية أن ربرير  االمتناع عن فرض أسعار
 ودول 1994أزمة اؼبكسيك عام  )االستثمارات وعوؼبة األسواق اؼبالية ترافقو ـباطر صبة وأزمات مالية مكلفة 

ومن اؼبخاطر اليت يبكن للدول النامية أن تتعرض ؽبا من  (1999 والربازيل وروسيا 1998جنوب شرق آسيا 
: جراء ربرير االستثمارات 

 اؼبخاطر الناذبة عن التقلبات الفجائية لرأس اؼبال -
 ـباطر تعرض البنوك لألزمات  -
 ـباطر التعرض ؽبجمات اؼبضاربة اؼبدمرة -
 ـباطر ىروب األموال الوطنية للخارج -
 إضعاف السياسة الوطنية يف ؾبال السياسة النقدية واؼبالية -
 1(غسيل األموال )ـباطر دخول األموال بغرض -

 مدى احلرية للدول النامية يف اختبار اقتصاد السوق وحترير التجارة  -6

 ربت التهديد حينها بتحميلها مسؤولية 1994وقعت الدول النامية على اتفاقيات منظمة التجارة العاؼبية يف أبريل 
فشل اؼبنظمة وابإلغراء أحياان أخرى ابلوعود اليت تقدمت هبا الدول الصناعية ؼبساعدة الدول النامية يف التغلب 
على اؼبشاكل اليت ستواجهها ، ومن األمور اليت شكلت ضغطا على الدول النامية الكوقبرس األمريكي كان قد 

 هناية للفًتة اليت حددىا للرئيس األمريكي للتفاوض حول نتائج جولة أورجواي 1993 ديسمرب 15حدد اتريخ 
من دون الرجوع إليو وىو ما استثمرتو اإلدارة األمريكية للضغط على الدول النامية من أجل اؼبوافقة على نتائج 
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جولة أورجواي دون الدخول يف مفاوضات أخرى ، كما كانت ىناك ـباوف تتعلق حبرماهنا من اؼبساعدات يف 
 1.حالة عدم توقيعها

 .ادلنظمة العادلية للتجارة وآاثرها على اقتصادايت الدول النامية: ادلطلب الثالث
اتفقت الدول الكربى على إنشاء منظمة ذبارية  دولية ربول دون اؼبمارسات التجارية اػباطئة اليت أدت إذل       

اإلضرار ابقتصادايت ىذه الدول خاصة إابن اغبرب العاؼبية الثانية و ما أسفرت عليو من خراب يف اجملال 
  .االقتصادي

 :األاثر السلبية و اإلجيابية التفاقيات حترير التجارة- 1
: االاثر االجيابية التفاقيات حترير التجارة : أوال

: ىناك أاثر اهبابية تنجم عن تطبيق اتفاقيات جولة أورجواي اػباصة ابلسلع ،ومن ذلك 

 إن االتفاقيات اعبديدة تتيح للدول النامية فرصا أوسع لتصدير منتجات سبلك فيها مزااي نسبية مهمة ،  -1
 التدرهبي غبصص الواردات من كاؼبنتجات الزراعية واؼبنسوجات واؼبالبس ، حيث سيؤدي اإللغاء

 .اؼبنسوجات واؼبالبس اعباىزة إذل زايدة نفاذ صادرات الدول النامية من ىذه السلع إذل الدول اؼبتقدمة 
 إن الضوابط اليت أدخلتها االتفاقات على تطبيق الكثَت من قواعد اعبات تكفل للدول النامية فرصا  -2

أفضل غبماية حقوقها التجارية والوقاية من إجراءات الدعم وسياسات اإلغراق من جانب الدول 
 2.وإن كان حدث عكس ذلك عند التطبيق,األخرى

 تكفل االتفاقات اعبديدة للدول النامية معاملة متميزة وأكثر تفضيال يف كثَت من اغباالت،دبا يف ذلك  -3
 .كفالة الفرص غبماية الصناعات الوطنية

 يؤدي زبفيض الرسوم اعبمركية إذل زايدة حجم التجارة الدولية،فبا يؤدي إذل زايدة اإلنتاج وزايدة الطلب  -4
 .سواءا من الدول الصناعية أو الدول النامية 

 ومن اآلاثر اإلهبابية أن التحسينات اليت أدخلت على آلية فض اؼبنازعات تؤمن للدول النامية فرصا  -5
 .أفضل غبل منازعاهتا التجارية مع الدول األخرى 
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 من اؼبتوقع ونتيجة لزايدة اؼبنافسة حىت داخل األسواق احمللية أن يؤدى ذالك إذل ربسُت الكفاءة  -6
 .اإلنتاجي  ة وربسُت جودة اؼبنتجات يف الدول النامية حىت تستطيع مواجهة اؼبنافسة

 Tariff) من أبرز نتائج اتفاقيات جولة أورجواي خفض معدل الزايدة يف التعريفة اعبمركية  -7
escalation rate) ويقصد بذلك نسبة التعريفة اعبمركية اليت تفرض على السلع يف صورهتا األوذل كمادة

أولية ،مقارنة ابلتعريفة اؼبفروضة على نفس السلعة يف حالتها كنصف مصنعة مث كسلعة اتمة الصنع،وكان 
االذباه العام ىو أن تفرض الدولة تعريفة صبركية منخفضة على السلع األولية ترتفع نسبيا عند ربوؽبا لنصف 

مصنعة ،مث تصل ألقصاىا عند استَتادىا كسلعة اتمة الصنع،وكان متوسط التعريفة اعبمركية اؼبطبقة على اؼبواد 
ابلنسبة إذل السلع النصف مصنعة،مث إذل %5.4تزيد إذل %2.1اػبام قبل التوقيع على جولة أورجواي 

أما بعد %7ابلنسبة للسلع اتمة الصنع ويف ىذه اغبالة بلغ معدل التصعيد أو الزايدة يف التعريفة بنسبة 9.1%
  إذل% 2.8وترتفع إذل %0.8توقيع االتفاقية فقد البفضت التعريفة اعبمركية اؼبفروضة على اؼبواد األولية إذل 

 %5.4للسلع اتمة الصنع ليصيح معدل التصعيد للتعريفة يف ىذه اغبالة%0.2مصنعة،مث  لسلع النصف
ابلنسبة للسلع اتمة الصنع ، ويف ىذه اغبالة بلغ معدل " 9.1ابلنسبة إذل السلع نصف اؼبصنعة ، مث إذل 

 أما بعد توقيع االتفاقية فقد البفضت التعريفة اعبمركية اؼبفروضة على %7التصعيد أو الزايدة يف التعريفة نسبة 
 للسلع اتمة الصنع %6.2 للسلع نصف اؼبصنعة ، مث إألى %2.8 وترتفع إذل %0.8اؼبواد األولية إذل 

 1..%5.4ليصبح معدل التصعيد للتعريفة يف ىذه اغبالة 
:  األاثر السلبية التفاقيات حترير التجارة :اثنيا

ىناك شبو اتفاق بُت غالبية احملللُت االقتصاديُت على أن الدول النامية ستتعرض لبعض اآلاثر السلبية نتيجة 
: اتفاقيات ربرير التجارة،ومن ىذه اآلاثر السلبية

ارتفاع أسعار اؼبنتجات الزراعية، وخصوصا اؼبواد الغذائية،من جراء إلغاء الدعم الزراعية سيؤدي إذل زايدة  -1
 .التكاليف للدول اليت تعترب السلع الزراعية مهمة يف قائمة وارداهتا 

أتكل اؼبيزانية اػباصة اليت كانت صادرات الدول إذل أسواق الدول الصناعية اؼبتقدمة ومن أنبها اؼبزااي  -2
 .اؼبرتبطة ابلنظام العام للتفضيالت و اؼبزااي اؼبرتبطة ابتفاقية لومي
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ارتفاع تكلفة برامج التنمية نتيجة ما سيًتتب على تطبيق االتفاقات اػباصة حبقوق اؼبلكية الفكرية من  -3
ارتفاع يف تكلفة استَتاد التكنولوجيا و يف اإلاتوات و الصروفات األخرى اؼبرتبطة ابستخدام العالمات 

وىذا ابلطبع إضافة إذل ارتفاع تكاليف اإلنتاج .التجارية وحقوق الطبع والنشر والربؾبيات وما إذل ذلك
نظرا إذل االرتفاع يف أسعار اؼبدخالت من اؼبنتجات الزراعية اؼبستوردة ،وكذلك االرتفاع احملتمل يف األجور 

 .نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء 
األثر السليب يف النشاط االقتصادي بوجو عام،ويف اإلنتاج و التوظف يف بعض اجملاالت اليت سوف تفتح  -4

 .فيها أسواق الدول النامية ،كاػبدمات وبعض اؼبنتجات الصناعية
من احملتمل أن يؤدي الرفع الكبَت يف مستوى النواحي و اؼبتطلبات الفنية و القانونية و اإلجرائية و  -5

وقد أتيت ىذه اػبسارة نتيجة .اؼبعلوماتية للنظام اعبديد للتجارة العاؼبية إذل بعض اػبسارة للدول النامية
قبول التزامات أكثر أو أشد فبا ينبغي،أو لضياع بعض الفرص التجارية اليت  الضطرار ىذه الدول إذل

تتيحها االتفاقات اعبديدة،ويرجع ذلك لضعف القدرات اإلدارية و اؼبؤسسية وندرة الكوادر الفنية اؼبؤىل 
ونضم اؼبعلومات اعبيدة يف ىذه الدول،فبا هبعل ىذه الدول على دراسة ىذه االتفاقيات ومتابعة مدى 

التزام شركائها التجاريُت ابلقواعد و اإلجراءات كذالك ال يبكنها أتمُت اػبرباء الالزمُت لتمثيلها يف اجملالس 
واللجان اػباصة هبذه االتفاقيات فبا قد يعرضها للموافقة على إجراءات قد تسبب ؽبا األضرار مستقبال 
لذلك فقد تضمنت االتفاقيات نصوص خاصة بتقدمي العون الفٍت واؼبارل للدول النامية لكي تتمكن من 

 1.ربسُت أوضاعها اإلدارية والفنية والقانونية
تقلص قدرة الدول النامية على تصميم سياستها التنموية دبا يتفق وظروفها الواقعية وأىدافها الوطنية ،  -6

وذلك الن اتفاقيات منظمة التجارة العاؼبية تنطوي على ربويل قدر من صالحيات ازباذ القرارات 
الوطنية يف عدد من اجملاالت إذل اؼبنظمة الدولية ،أو التشاور مع اؼبنظمة قبل ازباذ العديد من القرارات 
اؼبتعلقة ابلتجارة ،كما أن الزايدة الضخمة يف مستوى االلتزامات والضوابط اليت تضمنتها االتفاقيات 

ستحد من حرية اغبركة أمام حكومات الدول النامية يف اختيار األدوات اؼبختلفة الالزمة لتطبيق 
 .سياساهتا 
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إن إاتحة النفاذ إذل األسواق من خالل اػبفض التدرهبي ؼبستوايت  :زايدة الواردات للدول النامية  -7
التعريفات اعبمركية ومستوى القيود غَت التعريفية ، سيؤدي إذل تواجد منتجات الدول األخرى ، وخاصة 

فبا (نتيجة خفض مستوايت الرسوم اعبمركية )الدول الصناعية اؼبتقدمة ،حبرية اتمة  وأبسعار نسبية اقل 
األجنبية وابلتارل يتأثر حجم الطلب على السلع اؼبثيلة احمللية ، وحىت يبكن  يزيد من اإلقبال على السلع

إنقاذ الصناعة الوطنية البد من إعادة ىيكلة منظوميت اإلنتاج وتسويق لتكييف مع ىذا الوضع اعبديد ، 
ففي ؾبال اإلنتاج هبب العمل على زبفيض تكاليف اإلنتاج لكي يكون قادرا على اؼبنافسة ويتطلب 

اؼبقاييس العاؼبية اؼبستخدمة، تقليل حجم الفاقد والتالف خالل عمليات اإلنتاج والتخزين والتسويق ، 
 .ؿباولة ربقيق التكامل الصناعي الرأسي واألفقي وابلتارل ربقيق وفورات يف اإلنتاج 

رغم انو من أىداف اتفاقيات  :إمكانية النفاذ لصادرات الدول النامية يف أسواق الدول ادلتقدمة  -8
ربرير التجارة زايدة حجم التجارة الدولية ،اال انو ابلنسبة للدول النامية فإهنا ستواجو ابرتفاع تعريفات 
اعبمركية عند دخول سلعها ألسواق الدول اؼبتقدمة ،رغم االذباه إذل زبفيض ىذه التعريفات عموما ، 

ستكون ىي السارية %12وبرجع السبب يف ذلك إذل ان التعريفات اعبمركية اؼبرتفعة واليت تزيد عن 
من بنود التعريفة %10ابلنسبة للسلع اليت هتم الدول النامية ، وتبلغ نسبة ىذه التعريفات اؼبرتفعة حوارل 

من بنود التعريفة يف الوالايت %20لندا يف الدول الصناعية السبع الكبار ، حيث سبثل 4000اليت تبلغ 
 يف كندا ، ومن أمثلة السلع %15يف الياابن ، %30يف االرباد األورويب ، %25اؼبتحدة األمريكية ،

اليت تتعرض الرتفاع التعريفة اعبمركية عليها اؼبنتجات اعبلدية حيث تًتاوح التعريفة اعبمركية يف الوالايت 
 1.يف الياابن%30حسب النوع من ىذه اؼبنتجات اعبلدية ،%58،%38اؼبتحدة األمريكية بُت 

قد يؤدي االلبفاض يف الرسوم اعبمركية وابلتارل البفاض إيرادات الدول إذل  :الرسوم اجلمركية - 9
زايدة العجز يف اؼبوازنة العامة للدول ،وخصوصا ابلنسبة للدول النامية اليت تشكل ىذه الرسوم نسبة كبَتة 

 .من ؾبموع إيراداهتا ، فبا يؤدي إذل زايدة الضرائب وىو ما يعكس سلبيا على تكلفة اإلنتاج 
زبتلف اآلاثر اؼبالية واالقتصادية الناصبة عن زبفيض الرسوم اعبمركية وفق درجة اعتماد اؼبيزانية العامة 

من إيراداهتا العامة ، يف %1عليها ،ففي الدول الصناعية الكربى ال تتجاوز حصيلة الرسوم اعبمركية 
 بلغت 1999من إيراداهتا العامة لغالبية البلدان النامية ويف عام % 15حُت أهنا تساىم أبكثر من 

                                                        
 208-207: دمحم صفوت قابل، منظمة التجارة العاؼبية وربرير التجارة الدولية، اؼبرجع السابق، ص ص-  1



.    حترير التجارة اخلارجية ودور ادلنظمة العادلية للتجارة يف الدول النامية         : الفصل الثاين  
 

68 
 

من اإليرادات %15.5و من اإليرادات الكلية للميزانية7.6%حصيلة الرسوم اعبمركية يف الدول العربية 
العامة غَت الضريبية ، وابلتارل قبد أن ربرير التجارة اػبارجية لن يضر اؼبالية العامة للمجموعة األوذل 

وذلك على عكس الدول النامية ، حيث يصبح من الالزم مواجهة ىبوط اإليرادات  (الدول الصناعية)
العامة ابلضغط على النفقات ذات الطابع االجتماعي ، عندئذ يرتفع معدل البطالة ويهبط مستوى 
معيشة الفئات ذات الدخل اؼبنخفض ، وىذا ما حدث للدول العربية اليت طبقت برامج اإلصالح 

. االقتصادي اؼبدعومة من قبل صندوق النقد الدورل 
ونتيجة ؽبذا الوضع البد من تعويض اػبسارة اؼبالية دبكاسب ذبارية ،بيد أن ربقيق ىذه اؼبكاسب     
مؤكد نظرا لضعف مرونة اإلنتاج يف الكثَت من الدول النامية ولوجود قيود ذبارية خارجية كسياسات  غَت 

مكافحة اإلغراق ، من ىذا اعبانب تصبح سلبيات النظام التجاري العاؼبي أكرب من اهبابياتو ، ولذلك 
على 1996فقد احتوى البيان اػبتامي للمؤسبر الوزاري األول ؼبنظمة التجارة العاؼبية اؼبنعقد بسنغافورة عام

خيبة األمل فبثلو البلدان األقل مبوا من النتائج اليت حصلت عليها يلداهنم اليت قلصت الرسوم اعبمركية 
اؼبفروضة على الواردات استجابة ؼبتطلبات النظام التجاري العاؼبي فهبطت بشدة إيرادات اؼبيزانية 

العامة،يف حُت دل يتحسن مركز اؼبيزان التجاري بسبب عدم ارتفاع الصادرات، أي قدمت ىذه البلدان 
 1. من مكاسبها بكثَتربصل على مكاسب أو على األقل كانت تنازالهتا أكربن تنازالت دون أ

من حجم القوة %2إذل%1بعض الدراسات تقدر أن حوارل من: األثر على التشغيل و العمالة-10
العاملة يف العادل ستحتاج إذل تغيَت أعماؽبا نتيجة ربرير التجارة حيث لن تستطيع بعض اؼبنتجات منافسة 

مليون عامل سوف يتأثرون ويبكن أن يرتفع 7السلع اؼبستوردة فبا يتطلب تصفيتها،وىذا يعٍت أن حوارل 
. مليون إذا أدخلنا يف االعتبار أسرىم30العدد إذل 

ويرى أنصار ربرير التجارة أنو رغم ذلك فإنو يبكن أن يكون ىناك زايدة صافية يف معدالت التشغيل    
وإذا ,مع إمكانية تعويض اػباسرين من خالل برانمج لذلك وإن كان ىناك شك كبَت يف تنفيذ ذلك
من %2حدث ذلك يف الدول اؼبتقدمة منذ أنفقت دول منظمة التعاون االقتصادي و التنمية أقل من

. إال أن ذلك لن وبدث يف الدول النامية, الناتج احمللي اإلصبارل على برامج العمالة
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أدى ربرير السلع إذل تعريض الصناعات الوليدة للدول النامية إذل منافسة  :األثر على الصناعة-11
شرسة قد ال تستطيع مواجهتها حىت ابللجوء إذل اإلجراءات اغبمائية واليت تفرض رسوم صبركية 

تعويضية،وذلك ألن األفراد سيطلبون ىذه السلع األجنبية كنوع من التفاخر ابستهالك اؼبنتجات 
األجنبية رغم ارتفاع سعرىا فبا يقلل من أثر ارتفاع األسعار 

كسلع اؼبنسوجات،مازالت الدول ,كما أن السلع اليت تتمتع فيها الدول النامية بقدرة تنافسية عالية     
 1.اؼبتقدمة غَت متحمسة لتحريرىا ابؼبقارنة مع سلع أخرى تعترب ذات أنبية ابلنسبة للدول النامية

 :2اآلاثر ادلتوقعة من ادلنظمة على الدول النامية والعربية - 2

 ،  Developing Ccountriesالواقع أن الدول العربية تنتمي يف أغلبها إذل ؾبموعة الدول النامية 
وعليو فإن ربليل  .  The least Developed Countriesوبعضها يقع تصنيفو ضمن الدول األقل مبوا 

اآلاثر اؼبتوقعة من تواجد على رأس النظام التجاري الدورل على الدول العربية ينطوي على نفس ربليل اآلاثر على 
الدول النامية ، واؼبالحظة اعبديرة ابلذكر ىنا ىو أن الدول النامية تتباين مصاغبها التجارية بصورة كبَتة غَت أهنا 
صبيعا سوف تستفيد من تنظيم التجارة الدولية وفقا لقواعد دولية ؿبددة ، وذلك يف األجل الطويل ، أما األجل 

القصَت فسوف ينطوي على جوانب سلبية عديدة وىذه اعبوانب السلبية ستكون النتاج  الطبيعي لعمليات إعادة 
اؽبيكلة حيث زبتفي صناعات عدم التميز النسيب ، وتظهر صناعات تنطوي على مزااي تنافسية سواء كانت ىذه 

. اؼبزااي طبيعية أو مكتسبة 

وىناك ؾبموعة أخرى من الدول العربية ال زالت بعيدة عن العضوية سواء كانت دائمة ، أو بصفة مراقب       
. وىذه الدول ىي ، ليبيا والعراق وسوراي ، وجزر القمر والصومال وفلسطُت

ترى بعض الدراسات أن ىناك آاثر سلبية على الدول النامية دبا فيها الدول العربية من جراء انضمامها إذل    
: عضوية منظمة التجارة العاؼبية ومن ىذه اآلاثر مايلي 

 سوف تشهد الدول حالة من تزايد معدالت البطالة يف األجل القصَت نتيجة لتدىور وإغالق بعض الصناعات 
 .غَت القادرة على اؼبنافسة
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احتماالت مزاضبة الشركات الدولية لالستثمار الوطٍت خاصة بعد تطبيق اتفاق إجراءات االستثمار  -1
اؼبرتبطة ابلتجارة ، وىذا يعٍت تزايد أنشطة الدمج واالستحواذ وانتشار الكياانت الكربى ذات السيطرة 

 .على حركة االستثمارات يف الدول النامية 
سوف يًتتب على إلغاء أو زبفيض الدعم احملظور على السلع الزراعية ، أو ارتفاع فاتورة الواردات من  -2

السلع الزراعية والسلع الغذائية يف الدول النامية األمر الذي ينعكس سلبا عل موازين مدفوعات ىذه 
 .الدول 

نظرا لبطء مبو نظم اإلنتاج اؼبراعية ألوضاع البيئة وضباية صحة اإلنسان واغبيوان والنبات ، فإن صادرات  -3
 .الدول النامية سوف تشهد تراجعا إذل أن تتكيف نظم اإلنتاج يف ىذه الدول ؼبراعاة البيئية والصحة 

تنطوي صبيع االتفاقيات على شرط اؼبعاملة الوطنية ، وىذا الشرط يًتتب عليو إلغاء أي معاملة  تفضيلية  -4
إذل اؼبنتجات الوطنية ، األمر الذي يؤدي إذل فقدان اؼبنتجات الوطنية للحماية أو التفضيل ، ومن مث 

 .تدىور أحوال العديد من الصناعات نتيجة لعدم القدرة على اؼبنافسة 
تدىور أنشطة اػبدمات يف الدول النامية هبعل من الصعوبة دبكان مواجهة التقدم الكبَت يف ىذا القطاع  -5

يف الدول اؼبتقدمة ، ومن مث فإن ربرير ذبارة اػبدمات وفقا عبداول االلتزامات اليت قدمها األعضاء سوف 
 .يًتتب عليها اختفاء بعض أنشطة اػبدمات يف اجملاالت اليت ال تقوى على اؼبنافسة 

زايدة النفقات اليت تتحملها الدول النامية ابعتبارىا مستخدمة غبقوق اؼبلكية الفكرية اؼبختلفة ، خاصة   -6
 .إخل ....اغبقوق اؼبتعلقة بقطاعات األدوية والكيماوايت والسلع الزراعية وبرامج اغبواسب اآللية 

ارتفاع نفقات اغبصول على اػبربة واؼبعرفة الفنية من الدول اؼبتقدمة ، وىو ما ينعكس على نفقات  -7
 .اإلنتاج وتدىور اؼبزااي النسبية للصناعات اليت تعتمد على ىذه اؼبعرفة

سوف يًتتب على استمرار التخفيضات اعبمركية على الواردات وفقا عبداول االلتزامات البفاض حصيلة  -8
الدولة من الضرائب والرسوم اعبمركية ، ومن مث تزايد العجز يف اؼبوازنة العامة ، ويعكس ىذا العجز آاثر 

  1.اقتصادية داخلية غَت مرغوب فيها
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  1:اآلاثر اإلجيابية 

 الواقع  أن صبيع االتفاقيات قد تضمنت بعض األحكام اليت سبنح الدول النامية ، والدول األقل مبوا بعض اؼبزااي 
التفضيلية ، واالستثناء من تطبيق بعض ىذه األحكام ، كما أعطت االتفاقيات إذل ىذه البلدان حقوقا تتضمن 
إمكانية تعظيم االستفادة من النظام التجاري الدورل متعدد األطراف ، مع ذبنب بعض اآلاثر السلبية لالنضمام 

 .إذل اؼبنظمة

ويف ىذا اإلطار سوف نستعرض بعض اغبقوق الواردة يف االتفاقيات واليت تتضمن حق الدول النامية يف الدفاع 
عن مصاغبها التجارية ، يف مواجهة الدول اؼبتقدمة ، وربقيق أكرب استفادة فبكنة من انفتاح األسواق العاؼبية ، 

 :وزايدة صادراهتا 

حق الدول األعضاء يف االحتفاظ  حباجز صبركي وفقا ؼبا تراه ؿبققا ؼبصلحتها يف ضباية الصناعات  -1
الناشئة، ويشًتط لذلك االلتزام جبداول التخفيضات اليت قدمها العضو ، وأودعت أمانة اؼبنظمة ، وىو ما 

يعٍت أن الدولة تفقد حقها يف زايدة الرسوم اعبمركية عن ذلك اؼبستوى الذي ألزمت بو نفسها يف إطار 
التفاوض مع الدول األخرى لفتح األسواق أي أن الدولة ىي اليت حددت الرابط  الضرييب وفق مصاغبها 

يف اغبصول على زبفيضات صبركية متبادلة من الدول األخرى واغبظر الوحيد يف ىذا اجملال ىو امتناع 
الدول عن تبٍت أي إجراءات أو تدابَت غَت صبركية تعوق التجارة الدولية ، وىو ما جاء يف نص اؼبادة 

 .اغبادية عشرة من اتفاقية اعبات 
وبق للدول النامية أن تلجأ إذل تقييد وارداهتا ابستخدام تدابَت غَت صبركية ، سواء كانت تدابَت وقيود  -2

كمية أو حىت اخًتاق اغبواجز اعبمركية السابق االلتزام هبا ، وقد ورد ىذا اغبق يف اؼبادة الثامنة عشر من 
 واليت تشَت إذل االستثناء من قاعدة عدم فرض قيود كمية ، وذلك يف حالة تعرض 1994اتفاقية جات 

ميزان اؼبدفوعات إذل خلل خطَت ، أو يف حالة تعرض إحدى الصناعات ألضرار جسيمة نتيجة لزايدة 
الواردات وىذا يعٍت أن الدول النامية تتمتع حبق اغبماية من اؼبنافسة األجنبية وفقا للقواعد اؼبنصوص 

 .عليها يف اتفاقيات منظمة التجارة العاؼبية
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وبق للدول األعضاء يف اؼبنظمة وفقا ألحكام اتفاق الوقاية أن تتخذ ما تشاء من التدابَت غبماية  -3
اقتصادىا من الواردات اليت أتيت بكميات كبَتة ومتزايدة وبصورة تلحق ضررا أو هتدد  بوقوع ىذا الضرر 

للصناعة احمللية اليت تنتج منتجات مشاهبة أ ومنافسة للمنتجات اؼبستوردة ، ويقصد ابلضرر اػبطَت 
 .اإلضعاف الكلي ؼبركز الصناعة احمللية 

 وبق للدول النامية استثناءا من مبدأ الدولة األوذل ابلرعاية أن ربصل على تفضيالت صبركية لصادراهتا  -4
اؼبصنعة وشبو اؼبصنعة إذل أسواق الدول اؼبتقدمة وذلك وفقا لنظام التفضيالت اؼبعممة الذي نشأ أصال 

يف كنف األنكتاد ،حيث طالب ىذا اؼبؤسبر بضرورة عدم اؼبساواة يف اؼبعاملة بُت الدول النامية والدول 
 1.اؼبتقدمة ، وإعفاء الدول النامية من مبدأ الدولة األوذل ابلرعاية

 يبكن لصادرات الدول النامية النفاذ إذل أسواق :زايدة إمكانية نفاذ سلع الدول النامية لألسواق الدولية -
الدول اؼبتقدمة يف السلع اليت تكسب فيها مزااي نسبية واضحة يف إنتاجها جراء احتواء اتفاقيات اعبات 
عدد من اإلجراءات تساعدىا على النفاذ يف األسواق الدولية مثل إلغاء الدعم على اؼبنتجات الزراعية 

 2.وإلغاء حصص واردات الدول اؼبتقدمة من اؼبنسوجات واؼبالبس
 تستفيد الدول النامية من التخفيضات اعبمركية على :انتعاش بعض قطاعات اإلنتاج يف الدول النامية -

 3.السلع األساسية ومستلزمات اإلنتاج ابلبفاض أعباء وتكاليف اإلنتاج احمللي
 حىت تتمكن الدول النامية من اؼبنافسة العاؼبية عليها أن تعيد :زايدة الكفاءة اإلنتاجية يف الدول النامية -

ىيكلة اقتصادىا وزايدة كفاءة جهازىا اإلنتاجي إبتباع عدة إجراءات وتدابَت تساعدىا على الصمود أمام 
 4.اؼبنافسة الشرسة

 :  اآلاثر السلبية -1
فرضت االتفاقية قيودا أكثر تعقيدا مقارنة دبا كان سائدا يف االتفاقيات الثنائية فيما ىبص ذبارة اػبدمات  -

 .وحقوق اؼبلكية الفكرية فبا يؤدي إذل زايدة اغبصول عليها
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عجز اؼبيزانية العامة نتيجة اإللغاء التدرهبي للرسوم اعبمركية سيؤدي إذل زايدة العجز يف اؼبيزانية العامة  -
بسبب البفاض اإليرادات لتمويل النفقات، واليت تؤدي يف األخَت إذل فرض ضرائب جديدة على األفراد 

 1.واؼبؤسسات اليت تنعكس سلبا على تكلفة اإلنتاج وعلى نفقة اؼبعيشة
 ابؼبائة 8-1إلغاء الدعم على اؼبنتجات الزراعية يف الدول اؼبتقدمة يؤدي إذل ارتفاع أسعار الغذاء ما بُت  -

 2.ويتجلى ذلك يف عجز ميزان اؼبدفوعات وزايدة التضخم
عدم التزام بعض الدول خبصوص زبفيض الرسوم اعبمركية على صادرات الدول النامية يف السلع اليت سبلك  -

 3.ميزة نسبية يف إنتاجها مثل اؼبنتجات الزراعية واؼبنسوجات
يتم توزيع الدخل اغبقيقي لصاحل الدول اؼبتقدمة على حساب الدول النامية الضعيفة من جراء ربرير  -

 . التجارة العاؼبية
 :  اآلاثر السلبية -2

فرضت االتفاقية قيودا أكثر تعقيدا مقارنة دبا كان سائدا يف االتفاقيات الثنائية فيما ىبص ذبارة اػبدمات  -
 .وحقوق اؼبلكية الفكرية فبا يؤدي إذل زايدة اغبصول عليها

عجز اؼبيزانية العامة نتيجة اإللغاء التدرهبي للرسوم اعبمركية سيؤدي إذل زايدة العجز يف اؼبيزانية العامة  -
بسبب البفاض اإليرادات لتمويل النفقات، واليت تؤدي يف األخَت إذل فرض ضرائب جديدة على األفراد 

 4.واؼبؤسسات اليت تنعكس سلبا على تكلفة اإلنتاج وعلى نفقة اؼبعيشة
 ابؼبائة 8-1إلغاء الدعم على اؼبنتجات الزراعية يف الدول اؼبتقدمة يؤدي إذل ارتفاع أسعار الغذاء ما بُت  -

 5.ويتجلى ذلك يف عجز ميزان اؼبدفوعات وزايدة التضخم
عدم التزام بعض الدول خبصوص زبفيض الرسوم اعبمركية على صادرات الدول النامية يف السلع اليت سبلك  -

 .ميزة نسبية يف إنتاجها مثل اؼبنتجات الزراعية واؼبنسوجات
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 ادلشاكل والتحدايت اليت تواحهها ادلنظمة يف الدول النامية- 3
سبيز العادل مع بداية القرن اغبادي والعشرين حبالة من االنقسام دل يسبق ؽبا مثيل ، إذ صل الفارق بُت مستوى 

معيشة دول الشمال ودول اعبنوب إذل أعلى مستوايتو ، وبدأت الفجوة اليت تفصل بُت الشمال واعبنوب أوسع فبا 
كانت عليو يف وقت مضى ، ووصل اؼبعارضة واػبالفات بُت حكومات دول الشمال وحكومات دول اعبنوب إذل 

 يوما من انعقاد اؼبؤسبر الوزاري ؼبنظمة التجارة 30درجة اؼبواجهة ، ىكذا تبدو العالقات بُت الشمال واعبنوب قبل 
. 2001العاؼبية يف الدوحة عاصمة قطر عام 

وتتحمل الدول الغنية قدرا كبَتا من اؼبسؤولية على اؼبأساة اليت تواجهها البشرية ، إذا عملت الدول اؼبصنعة على 
مدى السنُت اؼباضية وبشكل متعمد ، على إضاعة الفرصة اليت تلت انتهاء اغبرب الباردة واهنيار الصراع بُت 

. الشرق والغرب واليت مثلت فرصة ساكبة من أجل إنشاء نظام عاؼبي مبٍت على العدل واؼبساواة 
فبدال من العمل على بناء نظام عاؼبي يرتكز على التضامن واحًتام اغبقوق ، عمد اؼبعسكر اؼبنتصر بقيادة 

الوالايت اؼبتحدة األمريكية واإلرباد األورويب إذل فرض نظام ذباري عاؼبي مبٍت على أسس غربية قاد إذل توقيع 
 كأحد توابع اتفاقية األوروغواي ، ومن اؼبعروف أن اتفاقية مراكش تتميز بعدم التوازن 1994اتفاقية مراكش عام 

وبدرجة عالية من اإلجحاف حبق الدول النامية ، إذ أعفت الدول الغنية من العديد من الشروط وااللتزامات اليت 
فرضتها على الدول األخرى وسبثل االتفاقية آلية عمل ػبدمة الدول الغنية والشركات العابرة للحدود والعابرة 

. للقارات
والصراع بُت الدول الصناعية الكربى والدول النامية صراع مرير، فقد عربت ؾبموعة الدول النامية ، اليت تشكل 

 عضو يف منظمة التجارة العاؼبية ، عن رفضها عقد دورة مباحثات جديدة هتدف إذل 142األغلبية الساحقة 
إدراج اؼبزيد من القطاعات االقتصادية والثقافية ربت سلطات منظمة التجارة العاؼبية وكررت الدول النامية مطالبتها 

، منذ مؤسبر سياتل ، بضرورة إجراء تقييم شامل آلاثر اتفاقية مراكش على اجملاالت االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والبيئية وضرورة تعديل ىذه االتفاقية وفق نتائجها ، إال أن الوالايت اؼبتحدة األمريكية واالرباد األورويب 

 1.قابلت ىذه اؼبطالب ابلرفض التام
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 مطالب 2001 أيلول 19ورفض اإلرباد األورويب والوالايت اؼبتحدة األمريكية يف وثيقة صدرت يف جنيف بتاريخ 
الدول النامية الداعية إذل تعديل اتفاقية ضباية حقوق اؼبلكية الفكرية اػباصة ابلتجارة وذلك ليتسٌت للدول النامية 

وينطلق رفض الدول الغنية . اغبصول على العقاقَت واألدوية الالزمة ؼبواجهة العديد من األمراض اؼبتفشية فيها 
. ؼبطالب الدول النامية من رغبتها يف اغبفاظ على مصاحل الشركات واؼبصانع األوروبية العاملة يف ؾبال الصيدلة 
ويًتأس االرباد األورويب منذ مدة ضبلة واسعة النطاق هبدف الًتويج لعقد دورة جديدة من اؼبفاوضات هبدف 

توسيع صالحيات منظمة التجارة العاؼبية وتعزيز ىيمنة الليبَتالية االقتصادية وفرضها على دول العادل صبيعها فبا 
. سيؤدي إذل زايدة سيطرة الدول الغنية على الدول الفقَتة 

تعكس اؼبواقف اؼبعلنة نفاق الدول العربية فيما يتعلق دبسائل الكفاح ضد الفقر ، إذ يهدف النظام التجاري الذي 
تفرضو الدول الغنية إذل فتح األسواق العاؼبية أمام مصانع وشركات الدول اؼبتقدمة فبا أدى إذل خلق حالة عدم 

 1انتظام يف التبادل التجاري على اؼبستوى العاؼبي 
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 :خالصة الفصل
الدول اؼبتقدمة ىي من أرست دعائم النظام االقتصادي السائد حاليا، فقبل هناية اغبرب العاؼبية الثانية 

ففي القطاع . بدأت تفكر يف مستقبل العالقات االقتصادية الدولية و كيف يبكن ؽبا أن ربكم قبضتها عليها
إال أهنا يف ابدئ . قدي أنشأت صندوق النقد الدورل، و يف القطاع اؼبارل أسست البنك الدورل للنشاء و التعمَتنال

مة العاؼبية للتجارة بسبب تضارب مصاحل الدول اؼبتقدمة و ظاألمر دل تصل إذل اتفاق بشأن االنضمام إذل اؼبن
و اكتفت مبدئيا . تنافسها من اجل اؽبيمنة على اكرب قدر من التجارة الدولية و االستئثار ابلنصيب األكرب منو

ابتفاقية اعبات و اتفقت الدول على استئناف اؼبفاوضات إذل حُت التوصل إذل صيغة ترضي اعبميع من أجل 
 .إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

ابلنسبة لعالقة الدول النامية ابؼبنظمة العاؼبية للتجارة من خالل ما سبق عرضو يف ىذا الفصل أن الدول      أما 
النامية من خالل اؼبفاوضات يف جولة األروجواي بذلت جهدا إلدراج اؼبواضيع اليت زبص مشاكلها االقتصادية 

التجارة والتصحيح اؽبيكلي، السلع األولية وتدىور معدالت تبادؽبا ابلنسبة إذل السلع : وتعرقل مسَتهتا التنموية 
  .اؼبصنعة

 



:  الفصل الثالث 
التجارة اخلارجية        

واالسرتاتيجية التنموية 
 يف الــدول الناميــــــــــــــــــــــة
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 :متهيد
      إف نظرية التجارة الدولية تعتمد على التحليل الستاتيكي كما رأينا ذلك مع النظرايت اؼبختلفة اليت 
وضعها الكالسيك والنيوكالسيك أي توزيع اؼبوارد اؼبتاحة على االستخدامات اؼبختلفة للوصوؿ إذل أكرب 
قدر فبكن من اإلشباع ويًتتب على ذلك اعتبار ىذه اؼبوارد معطاة ومن مث فإف اؼبشكلة اليت تواجو الدوؿ 

 .ىي كيفية توزيعها أبف تتخصص كل دولة يف اؼبنتوجات اليت تصلح ؽبا
 والتجارة الدولية من اؼبعادل األساسية لعملية التنمية االقتصادية يف البلداف اؼبختلفة ومن مث أصبح 

ومعامل  التخصص أمرا ضروراي لزايدة الكفاية اإلنتاجية ألهنا تعاين من عدـ مرونة اعبهاز اإلنتاجي،
. االستثمار يف ىذه الدوؿ معطل ال يقـو ابلدور اؼبنوط بو 

ولن يتأتى ؽبا ذلك إال     فعلى الدوؿ النامية أف تسطر برامج التصنيع وأتخذ أبساليب إنتاجية حديثة،
من السلع الوسيطية وليس ابالعتماد على الواردات اؼبوجهة وبواسطة الواردات من السلع االستثمارية 

. لالستهالؾ اؼبباشر
عن االسًتاتيجيات التنموية اليت تبنتها البلداف النامية وعن يف ىذا الفصل وسوؼ كباوؿ أف نكشف 

 : التاليةاؼبباحثالنتائج اليت أسفرت عنها وذلك من خالؿ 
 .االمكانيات اؼبتاحة لتنمية صادرات الدوؿ النامية: ادلبحث األول
 .النامية للدوؿ اػبارجية التجارة ظل يف اؼبتبعة التنموية االسًتاتيجية: ادلبحث الثاين

 .التنمية االقتصادية يف البلداف النامية: ادلبحث الثالث
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.  اإلمكانيات ادلتاحة لتنمية صادرات الدول النامية: ادلبحث األول 
اعتمدت الدوؿ النامية على تنمية صادراهتا ابعتمادىا عدة سياسات واسًتاتيجيات تتوافق مع 
قدراهتا وإمكانياهتا اؼبادية واؼبالية والطبيعية للوصوؿ إذل إقامة اقتصاد تصديري يستغل خصائص ىذه 

الدوؿ حيث كاف ىيكل الصادرات ىذه الدوؿ يتكوف من اؼبواد األولية فقط فبا حتم عليها العمل على 
. تنمية القدرات التصديرية إبنتاج منتجات أخرى أتخذ فبيزات ىذه الدوؿ بعُت االعتبار

 التجارة اخلارجية للدول النامية: ادلطلب األول
أدى التقدـ العلمي إذل إنتاج بدائل صناعية للعديد من اؼبواد األولية ، فبا يؤدي إذل البفاض صادرات     

الدوؿ النامية من ىذه اؼبواد األولية ، وابلتارل ينخفض دخلها القومي وما يستتبع ذلك من أاثر انكماشية 
على التشغيل واإلنتاج واالستهالؾ ومن األمثلة على ذلك أف األسالؾ النحاسية تستبدؿ هبا آليات 

. ضوئية ،والكاكاو يستبدؿ بو نكهات اصطناعية 

وزاد حجم صادراهتا من اؼبصنوعات عشرين . ولقد تغَت تركيب صادرات البلداف النامية تغَتا جوىراي     
 وارتفع نصيب السلع اؼبصنوعة من إصبارل الصادرات غَت 1990وعاـ 1960ضعفا يف الفًتة بُت عاـ 

 وابؼبقارنة ارتفع حجم الصادرات األولية غَت الوقودية خالؿ %68 إذل %15الوقودية للبلداف النامية من 
وقد أدى ضعف الطلب وتدىور معدالت التبادؿ التجاري للسلع األساسية .ىذه الفًتة إذل الضعف فقط

إذل التحوؿ كبو اؼبصنوعات ولكن العامل الرئيسي وراء ذلك التحوؿ ىو سرعة اندماج عدد كبَت من 
 1.البلداف النامية يف نظاـ التجارة العاؼبي خالؿ السبعينات والثمانينات 

ويالحظ اف االذباه الغالب يف ربديد نوعية  الصادرات اليت يبكن للدوؿ النامية أف تنافس هبا يف    
السوؽ العاؼبية يبيل إذل أف تكوف ىذه الصادرات تعتمد على الصناعات الكثيفة ابؼبوارد احمللية ،مثلما كاف 

اغباؿ يف ذبربة ماليزاي واندونيسيا حيث دخلتا سوؽ التصدير دبنتجات تعتمد على االستخداـ الكثيف 
للموارد الطبيعية أو األايدي العاملة الرخيصة ،كما تتمتع اؽبند وبنجالديش بقدرات تنافسية عالية يف ؾباؿ 

اؼبالبس القطنية واؼبنسوجات ،ويبكن بعد أف تكتسب الدولة ظبعة طيبة يف أسواؽ الصادرات ابلنسبة ؼبا 
يصدره يؤدي إذل اجتذاب اؼبستثمرين األجانب وابلتارل يتم التوسع يف اجملاالت اؼبرتبطة هبذه الصادرات 
 والدليل على ذلك يتمثل يف ذبربة الصُت إذ استطاعت منذ أوائل الثمانينات أف تبدأ يف اػبطوات األولية
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ت من اجتذاب اؼبوارد والتكنولوجيا اغبديثة فبا كنيف إقامة القاعدة الصناعية اؼبخصصة للتصدير مث مت
 1.مكنها من الدخوؿ يف مرحلة النمو اؼبرتفع

فقط .يبدو أكثر سوءا  (ابستثناء النفط)ويبكن القوؿ أف وضع الدوؿ اؼبنتجة للسلع األولوية اؼبصنعة    
يشكل يضر دبصاحل ىذه  (العالقة بُت تطور أسعار الصادرات و أسعار الواردات )تطور حجم التبادؿ

وسيزداد وضع ىذه الدوؿ سوءا بفعل ازدىار اؼبنتجات البديلة للصناعات الزراعية واؼبعدنية .الدوؿ
ولقد كانت دوؿ ,اليت تطورىا اؼبصانع الكيميائية والبيوتكنولوجية يف الدوؿ الصناعية الكربى,الصلبة

اعبنوب تصدر موارد طبيعية قابلة أو غَت قابلة للتجدد ولقد ازداد الوعي مؤخرا ابألضرار البيئية اليت لن 
يبكن يف بعض اغباالت إصطالحها الناذبة عن ىذا التوسع التجاري الدورل اػباضع ؼبتطلبات مبط اإلنتاج 

 2.واالستهالؾ يف الدوؿ الرأظبالية اؼبتطورة

 .خصائص اقتصادايت الدول النامية: اثينادلطلب ال 
 :خصائص البالد النامية -1

كاف يطلق على البالد اليت يعيش سكاهنا يف مستوى معيشي منخفض جدا البالد اؼبتخلفة ،       
ولكن بعد أف بدأ كثَتا من البالد يف اغبصوؿ على استقاللو وبعد أف بدأ التعأوف الدورل عن طريق 
. اؼبنظمات الدولية وبدأت ىذه البالد يف السَت قدما كبو النمو أطلق على ىذه البالد ، البالد النامية

وتتميز ىذه البالد بعدة خصائص حبيث إذا ما وجدت ىذه اػبصائص أو بعضها يف بلد ما      
أطلق عليها البالد النامية وإذا استطاعت أف تتخلص منها أصبحت بالدا متقدمة وأىم ما يبيز ىذه 

: البلداف عن غَتىا من البالد اؼبتقدمة أهنا 

منتجة للمواد األولية أي أهنا تتوافر على إنتاج اؼبواد األولية بشكل رئيسي حبيث يكاد أف يكوف - 1
 3.ىو العماد الرئيسي القتصادىا القومي
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اضطراد مبو السكاف دبعدالت متزايدة تفوؽ نسبة الزايدة يف الدخل القومي بدرجة تشكل ضغطا - 2
. متزايدا على اؼبوارد االقتصادية اؼبتاحة ؽبا

عدـ إمكانية يف استغالؿ اؼبوارد الطبيعية بطريقة فعالة ، وىذا يعٍت أنو ابلرغم من أهنا تنتج مواد - 3
. أولية فإهنا ال تستغل ابلكامل ، أو أهنا ال تستخدـ استخداما أمثال

التأخر االقتصادي واالجتماعي للسكاف ، أي زبلف السكاف أنفسهم والبفاض مستواىم - 4
. الصحي واالقتصادي ، وىذه نتيجة طبيعية اللبفاض مستوى الدخل القومي 

نقص رؤوس األمواؿ األزمة الستغالؿ اؼبوارد اإلنتاجية فبا هبعل ىناؾ قيدا على مدى كفاءة - 5
. استخداـ اؼبوارد االقتصادية 

االعتماد بشكل واضح على التجارة اػبارجية ، سواء كاف على شكل صادرات للموارد األولية - 6
أو استَتاد السلع اؼبصنوعة ، وىذا يعٍت ضيق السوؽ احمللي من انحية وتقلب اؼبيزاف التجاري من 

. انحية أخرى وتوقفو على اؼبؤثرات اػبارجية بدرجة كبَتة 

ويبكن أف نتناوؿ النقاط السابقة بشيء من التفصيل دوف توسع واضح جملرد إعطاء فكرة عامة عن 
 1.خصائص البالد النامية يف ىذه اؼبرحلة اؼببكرة من الدراسة االقتصادية

 2: خصائص اقتصادايت الدول النامية حديثا -2

: ضآلة نصيب الفرد من الناتج القومي :- أوال

 . (وىو ما يسمى متوسط الدخل اغبقيقي للفرد )يعترب نصيب الفرد من الناتج القومي الصايف 

من أىم اؼبؤشرات اليت سبيز ما بُت الدوؿ النامية و الدوؿ اؼبتقدمة اقتصاداي ، حيث يبثل متوسط الدخل 
اغبقيقي للفرد مقدار ما وبصل عليو الفرد يف اؼبتوسط من السلع و اػبدمات اليت أنتجها اجملتمع خالؿ 

. فًتة زمنية ويف العادة سنة
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: ارتفاع نسبة اإلنتاج األوىل يف اإلنتاج الكلي :- اثنيا 

حيث قبد أف اإلنتاج يف الدوؿ النامية يًتكز يف اؼبواد الغذائية مثل الزراعة واغبرؼ البسيطة بينما السلع 
 .الرأظبالية و اآلالت و اؼبعدات الثقيلة ليس ؽبا ىامش يف الصناعة

: وجود ضغوط سكانية :- اثلثا 

قبد يف ؾبموعة الدوؿ النامية أف العامل و خاصة العامل غَت اؼباىر ىو عامل اإلنتاج الزائد نسبيا عن 
اغباجة حيث يفوؽ عرض العماؿ الطلب عليهم و ىذا يؤدي بدوره إذل البفاض إنتاجية العامل ، حيث 

. تصل إنتاجية العامل اغبدية يف بعض الدوؿ النامية إذل الصفر أو سالبو

: اخنفاض إنتاجية العامل :- رابعا

إف إنتاجية العامل تتأثر بعدة عوامل منها كمية العمل واجملهود الذي يبذلو العامل يف عملو ، وكفأية 
العامل الفنية و قدرتو ، و كمية اؼبوارد غَت البشرية اليت يستعملها كاألرض و اؼبعدات واآلالت و نوعيتها 

. ىذه العوامل أدت إذل إنتاجية أقل للعامل يف الدوؿ النامية . 

: عدم كفاية التكوين الرأمسايل و اخنفاض معدلو :- خامسا 

حيث يالحظ أف كمية رأس اؼباؿ اليت يستخدمها العامل الواحد يف الدوؿ النامية ال تعادؿ إال نسبة 
ضئيلة من مثيالهتا يف الدوؿ اؼبتقدمة ، و ابلتارل فإف من مثيالهتا يف الدوؿ اؼبتقدمة ، و ابلتارل فإف معدؿ 
التكوين الرأظبارل منخفض نسبيا يف الدوؿ النامية ، إف العملية االستثمارية أو التكوين الرأظبارل ىي عملية 
حجز من الدخل القومي وربويلو من اإلنفاؽ االستهالكي الستخدامو يف شراء أو إنتاج السلع اإلنتاجية ، 

لذلك فإنو من الصعوبة دبكاف أف ترتفع معدالت االستثمار على حساب مستوايت االستهالؾ السائدة 
يف الدوؿ النامية حيث السبثل ىذه اؼبستوايت أكثر من اغبدود الدنيا، وال هبب خفضها بل يستحسن 

 1.رفعها كلما ظبحت الظروؼ بذلك
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: ضيق السوق احمللي :- سادسا 

. يبتاز السوؽ احمللي يف الدوؿ النامية ابلضيق و خصوصا ابلنسبة للمنتجات الصناعية 

. وىذا يؤدي إذل إحجاـ االستثمار عن إرساء قواعد راسخة للتنمية االقتصادية يف الدوؿ النامية 

: اختالل ىيكل العالقات االقتصادية مع العامل اخلارجي :- سابعا 

 من 40سبثل التجارة اػبارجية نسبة مئوية كبَتة من الدخوؿ القومية يف الدوؿ النامية حيث تبلغ حورل 
. الدخوؿ القومية يف معظم ىذه الدوؿ ، وىذه النسب ترتفع كثَتا عن النسب اؼبوجودة يف الدوؿ اؼبتقدمة 

ومن اؼبالحظ أف التخصص يف اإلنتاج األوذل قد نتج عنو أف معظم الصادرات مكونة من مواد أولية يف 
الدوؿ النامية ، و اليت تعتمد يف تصديرىا أساسا على عدد ؿبدود من السلع و غالبا ما يكوف مادة خاـ 

واحدة أو أكثر قليال ، وىذا ما هبعل الدوؿ النامية تتأثر أبي تقلبات اقتصادية يف الدوؿ اؼبتقدمة وأي 
تغيَت يف سياساهتا االقتصادية وقد نشأ عن اؽبيكل اإلنتاجي اؼبختل يف الدوؿ النامية معاانة معظم ىذه 
الدوؿ من عجز مستمر متزايد يف موازين مدفوعاهتا مع العادل اػبارجي أي أنو نتج عم عدـ التوازف يف 

العالقات االقتصادية يف الداخل عدـ توازف يف عالقاهتا اػبارجية ، ألف الدوؿ النامية ويف جانب االستَتاد 
تقـو ىذه الدوؿ ابستَتاد السلع اإلنتاجية الالزمة لعملية التنمية وىي يف تزايد مستمر الزدايد متطلبات 

التنمية كذلك ابؼبقابل فإنو يقابل ىذا تصدير ال ينمو بنفس اؼبعدؿ ، حيث أف مقدرة الدوؿ النامية على 
التصدير ؿبدودة بسلع غالبا ما تكوف أولية و شروط تبادؽبا مع السلع اإلنتاجية متدىورة أي ليست يف 

 1.صاحل الدوؿ النامية 

 : ابإلضافة إذل خصائص أخرى وىي

  يتألف اقتصاد البلد النامي من قطاعُت متفاوتُت، ونبا قطاع النشاطات التقليدية والقطاع
األوؿ الزراعي ووسائل االنتاج اؼبستعملة فيو قديبة، كما أف الطرؽ الفنية اؼبتبعة يف . اغبديث

 2.الزراعة طرؽ بدائية يكاد ينعدـ فيها استخداـ الفنوف االنتاجية اغبديثة

                                                        
39-38: اظباعيل دمحم سلطاف ، اؼبرجع السابق ، ص ص-   1  

 .73ضياء ؾبيد اؼبوسوي، أسس علم االقتصاد، مرجع سابق، ص  -  2
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  إف اندماج العادل الثالث ابلتجارة الدولية، أدى يف كثَت من األحياف إذل ادخاؿ التخصص يف
إف ازدىار عدة بلداف يف العادل الثالث كاف ومازاؿ يتوقف أحياان على السعر العاؼبي . اإلنتاج

 .اخل.......لعدد ضئيل من اؼبواد كالسكر، والقهوة، واؼبطاط، والقصدير، والغاز، والتربوؿ
  دل تكن البالد اليت تورد اؼبواد األولية خاضعة لتغَتات أسعار صادراهتا فحسب، بل كانت أيضا

 1.ضحية التقدـ الذي ربقق يف الصناعة الكيماوية لدى البالد اؼبتقدمة

 ىيكل الصادرات يف الدول النامية: ادلطلب الثالث 

 :النامية الدول يف التصدير ىيكل -1

 2يف جمال ديناميكية التصدير وإمكانيات اإلنتاج: أوالً 
زبتلف التأثَتات القوية إلنتاج وتصدير اؼبنتجات حسب احتماالت مبو الطلب واإلنتاجية واف ىذا    

االحتماؿ يكوف ؿبددا ابلنسبة للسلع األولية، ومع ىذا ىناؾ فروؽ كبَتة بُت اؼبصنعُت خبصوص 
اؼبهارة وكثافة التكنولوجيا والقدرات اؼبتعلقة ابإلنتاجية، وحسب ىذا التصنيف ىناؾ طبس ؾبموعات 
السلع األولية، الصناعات كثيفة العمالة، اؼبصنوعات ذات الكثافة اؼبنخفضة من اؼبهارة، واؼبصنوعات 

. ذات الكثافة اؼبتوسطة والسلع الصناعية ذات الكثافة العالية من اؼبهارة والتكنولوجيا
ولقد حققت التجارة يف اجملموعات السلعية اػبمس السابقة توسعا كبَتا منذ أواسط الثمانينات  

 إذ ازدادت 1993وخاصة يف السلع الصناعية ذات الكثافة العالية يف اؼبهارة والتكنولوجيا منذ 
 ،كما حققت التجارة يف 1998 - 1980التجارة يف مثل ىذه اؼبنتجات خبمسة أضعاؼ من 

وفيما عدا السلع األولية ػ  .اؼبنتجات كثيفة العمل واؼبوارد مبو أسرع من التجارة يف السلع غَت الطاقة
غَت الطاقة ػ حققت صادرات الدوؿ النامية مبوا سريعا يف كل اجملموعات السلعية على كبو أسرع من 

والتكنولوجيا يف اؼبنتجات ، وابلتارل شهد  الصادرات العاؼبية، وكاف الفارؽ كبَتا مع ازدايد كثافة اؼبهارة
سنة  % 20 إذل اقل من 1980سنة % 50نصيب السلع األولية غَت الطاقة ىبوطا مستمرا من 

        ،وحافظت اؼبنتجات كثيفة العمل واؼبوارد وكذلك السلع الصناعية كثيفة التكنولوجيا واؼبهارة 1998

                                                        
 .73ضياء ؾبيد اؼبوسوي، أسس علم االقتصاد، مرجع سابق، ص  -  1

بلماظ أكيوز، ترصبة السيد أضبد عبد اػبالق، الدوؿ النامية و التجارة العاؼبية، األداء و اآلفاؽ اؼبستقبلية، دار اؼبريخ، اؼبملكة العربية السعودية،  2-
 .73-67، ص 2006
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زايدة كبَتة ومثلت اعبزء األكرب من صادرات الدوؿ النامية منذ أواسط التسعينات وهبذا تكوف 
الديناميكية مستمرة إذل أساس واسع النطاؽ، ومع ىذا فاف لكل السلع اليت ذبمع بُت النمو السريع 

مع ارتفاع حصتها يف الصادرات العاؼبية تنتمي إذل اجملموعة السلعية عالية ومتوسطة الكثافة من اؼبهارة 
. والتكنولوجيا

ولقد شهدت اؼبنتجات ذات اغبصة اؼبرتفعة من الصادرات الكلية من الدوؿ النامية أعلى معدالت  
مبو على مدار العقدين اؼباضيُت، وتًتكز صادرات الدوؿ النامية يف أجهزة اؼبكاتب واالتصاالت 

واؼبالبس، حيث كلما ازداد ؿبتوى الصادرات يف اؼبهارة والتكنولوجيا كلما تسارع معدؿ مبو صادرات 
الدوؿ النامية مقارنة ابلنمو يف التجارة العاؼبية ، رغم مشاركة الدوؿ النامية يف الصادرات من ىذه 

. اؼبنتجات تتسم ابحملدودية مقارنة ابلعمليات كثيفة العمالة يف ىذه القطاعات
 مستوايت الصادرات من ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطةيف جمال : اثنياً  
ويتضح من اؼبعلومات اؼبتوفرة أف نسبة ضئيلة من اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ىي اليت تشارؾ يف   

% 50الصادرات، ولكن مسانبتها يف إصبارل الصادرات تعد على قدر من األنبية ، وكثَتا ما تتجاوز 
من الصادرات الوطنية، وتعود أسباب ضعف نسبة مشاركة اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف التصدير 

 1:يف رأينا إذل ما يلي
  غياب قاعدة اؼبعلومات اػباصة ابؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة  يف الدوؿ النامية، فمعظم

اؼبعلومات تقديرية أو انقصة، فقد تتوافر البياانت عن أعداد تلك اؼبؤسسات، واإلنتاج، 
وغَتىا، بينما اؼبعلومات اؼبوثوقة أو التقديرات اعبيدة عن مسانبة اؼبؤسسات الصغَتة … والعمالة

 .واؼبتوسطة يف الصادرات غالبا ال تكوف متوافرة
  غالبا ال يوجد اإلدراؾ الكايف ألنبية آليات  التسويق  سواء احمللي أو الدورل ، وكيفية التعامل مع

قنوات التوزيع غَت اؼبباشرة فبا يعيق اخًتاؽ منتجات اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة أسواؽ 
 .الصادرات

  ندرة رأس اؼباؿ، وقدرة ؿبدودة وغَت متكافئة لدخوؿ أسواؽ االئتماف الرظبية ،وقدرة غَت متكافئة
للحصوؿ على اؼبدخالت احمللية واؼبستوردة، وما يقًتف بذلك من تكاليف مرتفعة، وطاقة إنتاجية 

                                                        
، اؼبلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ اؼبؤسسات الصغَتة مع اإلشارة غبالة اعبزائر  اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة و تنمية الصادرات،وصػاؼ سعيػدي-  1

 .40 - 39، ص2002 أفريل 9-8واؼبتوسطة ودورىا يف التنمية، األغواط، 
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وغَتىا، و عدـ إمكانية عبوء اؼبؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الكثَت من الدوؿ … ىزيلة
غالبا ما تكوف عبارة عن شركات ذات اؼبسؤولية احملدودة أو شركات -ابلنظر إذل شكلها القانوين
إذل القيد يف السوؽ اؼبالية ، فبا يفوت عليها فرصة االستفادة من - مسانبة أو شركات تضامن

 .التمويل اؼبباشر وىذا يف ظل وجود نظاـ مصريف ضعيف الفعالية
  االفتقار إذل اؼبعلومات عن أسواؽ التصػػدير اؼبمكنة،وتفاصيل ائتماف الصػادرات، وخدمات

التأميػن، و أيضا خدمات متطلبات االستَتاد فيما ىبص خدمات استَتاد اؼبواد اػباـ ألغراض 
اإلنتاج للتصدير، ألف عددا كبَتا من الدوؿ دل ينتبو بعد إذل أنبية إنشاء ىيئات لرصد اؼبعلومات 

. اؼبتعلقة ابألسواؽ اػبارجية ودعم الصادرات
 :معوقات صادرات الدول النامية- 2

تعًتض صادرات الدوؿ النامية العديد من العراقيل ذبعلها صعبة الدخوؿ إذل أسواؽ الدوؿ اؼبتقدمة وىي 
 الدوؿ النامية يف حد ذاهتا وإذل إجراءات اغبماية اؼبنتهجة من طرؼ تسلوكياـبتلفة ترجع أحياان إذل 

  :الدوؿ اؼبتقدمة أحياان أخرى وتتمثل يف
 1: تتمثل يف:ادلشاكل وادلعوقات أمام تنمية حركة التجارة البينية للدول النامية والعربية: أوال

 وتتمثل يف القيود اإلدارية والفنية والنقدية واؼبالية وقيود كمية: القيود الغَت صبركية.   
 الرسـو والضرائب ذات األثر اؼبماثل للتعريفة اعبمركية.   
 انء على التخفيضات اعبمركيةغاؼبغاالة يف طلب االست. 
  عدـ تفعيل آلية تسوية النزاعات . 
  قواعد اؼبنشأ اليت سبثل وسيلة ىامة يف إطار تشجيع االستثمارات البينية ػبدمة التكتل . 
 وجود عراقيل مثل الكلفة ،نقص الوسائل ،مشاكل إقليمية: لبحرياالنقل الربي و. 
   وؼ من فتح األسواؽاخلاليت أدت إذل : تشابو اؽبياكل االقتصادية واالجتماعية. 
  القضااي اؼبتعلقة ابؼبواد مع الضوابط الدولية: ISO  اؼبلكية الفكرية، OMC   
  نقص اؼبعلومات الالزمة للتجارة البينية اػباصة ابلقوانُت والتشريعات واألسواؽ، والتسهيالت

 .اؼبالية والتجارية اػباصة ابالستثمار

                                                        
 .237، ص 2010، عماف، 1أضبد عارؼ العساف، و ؿبمود حسُت الوادي، اقتصادايت الوطن العريب، دار اؼبسَتة، ط-  1
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  صعوبة تنقل األفراد ورؤوس األمواؿ بُت الدوؿ النامية والعربية.  
 عدـ مشوؿ صبيع الدوؿ العربية والنامية يف اتفاقيات مناطق التجارة اغبرة 

 : وىناؾ معوقات أخرى تتمثل يف
 ؾبموعة اؼبعوقات الضريبية والرقابية اليت تؤثر على النشاط االستثماري التصديري. 
  ؾبموعة اؼبعوقات اػباصة ابؼبصدر الذي ىباؼ من اؼبخاطرة يف اخًتاؽ األسواؽ األجنبية. 
  اؼبعوقات اػباصة بتكاليف النقل اليت زبفض القدرة التنافسية للمنتجات يف األسواؽ

 اػبارجية
  اؼبعوقات اؼبرتبطة ابلتعبئة والتغليف حيث البد من مراعاة اعبودة العالية يف ىذا النشاط

الصناعات اػباصة يف ىذا اجملاؿ ػبفض التكاليف ورفع تنافسية اؼبنتجات يف  إبنشاء
  .األسواؽ األجنبية

  توافر اغبماية اعبمركية للمنتج حيث وجود ضباية داخلية ؼبنتجات الدوؿ النامية ضد
 تفضيل اؼبنتجُت تسويق منتجاهتم يف السوؽ احمللي عن القياـ  إذلاؼبنتجات األجنبية يؤدي

  .ابلتصدير
  :القيود على دخول منتجات الدول النامية ألسواق الدول ادلتقدمة: اثنيا

أعاقت اغبواجز اليت وضعتها الدوؿ الغنية يف وجو اؼبنتجات اليت تصدرىا الدوؿ النامية من فرص   
كرب أاكتساب ىذه الدوؿ أسواقا جديدة، وذلك راجع كوف الدوؿ اؼبتقدمة تقدـ معوانت دعم ؼبزارعيها 

وتعًتض الدوؿ النامية على ىذه  .من الناتج احمللي إلفريقيا وىو ما يؤدي إذل عدـ التكافؤ يف اؼبنافسة
 1.القيود اعبمركية اؼبفروضة على دخوؿ منتجاهتا الزراعية إذل األسواؽ األوربية واألمريكية

 
 
 
 
 

                                                        
 .130 ، ص 2010، 1ؿبمود عبد الرزاؽ، االقتصاد الدورل و التجارة اػبارجية، الدار اعبامعية، االسكندرية، ط-  1
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 .النامية للدول اخلارجية التجارة ظل يف ادلتبعة  التنمويةاإلسرتاتيجية: ادلبحث الثاين
يوجد معامل ارتباط واضح يف الدوؿ النامية بُت القدرة التصديرية وبُت معدؿ تكوين رأس اؼباؿ       

. الثابت وابلتارل معدؿ االستثمار والنمو االقتصادي 
إذ قبد أف اؼبكوف الرئيسي للدخل القومي يف ىذه البلداف ىي الصادرات من اؼبواد األولية والزراعية      

  .فكلما ارتفعت نسبة الصادرات كلما ارتفعت نسبة االستثمار وابلتارل معدؿ االنتعاش والنمو االقتصادي
 التحول حنو تبين اسرتاتيجية تنمية الصادرات يف الدول النامية: ادلطلب األول

ينبغي أف هتدؼ السياسات التنموية إذل ذبنب اقتصاد الدوؿ النامية قدر اإلمكاف أخطار اؼبؤثرات 
  .ىاػبارجية من جهة، وربقيق أعلى معدالت النمو االقتصادي على مدى الطويل من جهة أخر

 : مفهوم إسرتاتيجية تنمية الصادرات  -1

يتعلق مفهـو تنمية الصادرات إبسًتاتيجية تنية الصادرات يف األجل الطويل ، وىو ما يتناسب بشكل 
خاص بظروؼ الدوؿ النامية واليت تعتمد على ؾبموعة من السياسات هتدؼ إذل إحداث تغيَت جوىري  

يف اؽبياكل اإلنتاجية من حيث تركيب القطاع أو من حيث معدالت التنمية يف كل قطاع، حيث هبب أف 
يؤدي ىذا التغيَت إذل ربسُت إدارة االقتصاد الوطٍت ورفع األداء االقتصادي ، وربديث الطرؽ اإلنتاجية دبا 
يؤدي إذل ربقيق مستوى إنتاج يتناسب يف جودتو ونوعيتو مع أذواؽ اؼبستهلكُت يف السوؽ احمللي والسوؽ 

. اػبارجي 

: ولقد وردت صبلة من التعاريف حوؿ مفهـو تنمية الصادرات أنبها      

إسًتاتيجية تنمية الصادرات ىي تنفيذ ؾبموعة من اإلجراءات والوسائل اؼبختلفة على مستوى الدولة   
هبدؼ التأثَت على كمية وقيمة صادراهتا اب يؤدي إذل زايدة القدرة التنافسية للمنتجات احمللية يف األسواؽ 

 .العاؼبية

وتعرؼ إسًتاتيجية تنمية الصادرات أبهنا إسًتاتيجية توجيهية للدولة ، حيث ربدد من خالؽبا األىداؼ    
  1طويلة األجل لإلدارة العامة ، وإعطاء رؤية واضحة ؽبا، إذ أنو يف صبيع الدوؿ إسًتاتيجية تنمية الصادرات

                                                        
قشرو فتيحة، توجو الدوؿ النامية كبو اسًتاتيجية تنمية الصادرات يف ظل التحوالت االقتصادية العاؼبية، ؾبلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، -  1

 .101العدد الثاين عشر، ص 
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هبب أف أتخذ بعُت االعتبار اػبصائص االقتصادية واالجتماعية للدولة ، ألهنا ابألساس إسًتاتيجية طويلة 

األجل ، هبب أف تؤدي إذل ربسُت مؤشرات نوعية حياة األفراد ، من خالؿ زايدة معدؿ النمو 
. االقتصادي اؼبستداـ والسريع ، مع اغبفاظ على توازف قيم اجملتمع 

فبا سبق يبكن القوؿ أبف مفهـو تنمية الصادرات ينطوي يف حد ذاتو على إصالح ىيكلي يعمل على    
إعادة ىيكلة الصادرات ، ويكوف دبثابة اعبسر الذي تتفرع منو وتصب فيو بقية اإلصالحات اؽبيكلية 

األخرى، وابلتارل يقصد بتنمية الصادرات العمل على إحداث تغيَتات ىيكلية يف الصادرات حبيث تؤدي 
إذل زايدة الصادرات السلعية دبعدؿ أكرب من الصادرات اػبدمية وزايدة الصادرات غَت التقليدية دبعدؿ وزف 

أكرب من صادرات القطاع العاـ ، وكذلك تغيَت ىيكل األسواؽ اليت تتوجو إليها الصادرات حبيث تتم 
احملافظة على األسواؽ القديبة وزايدة الصادرات إليها ، واكتساب أسواؽ جديدة وتعظيم العائد منها وكل 
ىذه التغَتات تؤدي إذل زايدة كبَتة ومستمرة يف الصادرات ويتم ذلك بوجود إسًتاتيجية تنمية الصادرات 

. اليت يكوف ؽبا أىدافها وسياساهتا وبراؾبها اليت تربطها بباقي اإلصالحات اؽبيكلية األخرى

: أمهية إتباع إسرتاتيجية تنمية الصادرات يف الدول النامية -  2

اذبهت أغلب الدوؿ النامية إلتباع إسًتاتيجية تنمية الصادرات ، نظرا ؼبا تتيحو ىذه اإلسًتاتيجية من    
  :مزااي القتصادايهتا واليت نلخصها فيما يلي

التغلب على ضيق السوؽ احمللي واستغالؿ مزااي اقتصادايت اغبجم  - 
استغالؿ اؼبزااي النسبية اؼبتوافرة ؿبليا مع تطوير أساليب اإلنتاج يف الصناعة وإعادة زبصيص اؼبوارد وفقا - 

. العتبارات اؼبيزة النسبية 
تقليل التفاوت يف توزيع الدخل  - 
ربقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي  - 
زايدة حجم ونطاؽ االستثمارات اؼبنفذة سواء االستثمارات احمللية أو االستثمار األجنيب  - 
  1.ربديد سعر صرؼ واقعي فبا يؤدي إذل رفع أداء الصادرات وزايدة قدرهتا التنافسية- 
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التالحم مع اؼبنتجات اؼبنافسة يف األسواؽ العاؼبية يوفر للمنتجات احمللية اؼبعلومات عن تلك األسواؽ - 
واؼبنتجات ومدى التطورات التكنولوجية اغبادثة هبا إلمكانية االستفادة من ىذه التطورات يف رفع كفاءة 

. اؼبنتج التصديري الوطٍت 
 1:متطلبات إرساء إسرتاتيجية لتنمية الصادرات-  3

تتطلب تنمية الصادرات حزمة متكاملة ف السياسات يف ـبتلف اجملاالت ، سواء جاؿ االستثمار أو      
اإلنتاج أو السياسات اؼبالية والنقدية أو التسويق ع العمل على توفَت ؾبوعة من اغبوافز للمصدرين وحل 
مشاكلهم ، وهبب أف تتسم ىذه السياسة ابؼبرونة لتالءـ وتواكب التغَتات يف أسواؽ التصدير ، وىو ما 

يتطلب وضع إسًتاتيجية شاملة لتنمية الصادرات ، أتخذ يف اعتبارىا اؼبراحل اؼبختلفة إلسباـ العملية 
التصديرية ، وىبتلف مبوذج إسًتاتيجية تنمية الصادرات من دولة ألخرى نتيجة الختالؼ الظروؼ 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية لكل دولة ، إال أنو توجد صبلة من اؼبتطلبات تتفق حوؽبا 
: أغلب الدوؿ يف إرساء إسًتاتيجية حكمة لتنمية صادراهتا نوردىا فيما يلي

  دبا أف عملية التصدير ىي جزء ال :تنويع االقتصاد الوطين كخطوة أوىل حنو التصدير
يتجزأ من عملية اإلنتاج فبدوف نسيج اقتصادي وطٍت ونظاـ إنتاجي وطٍت قوي ال يبكن أف 

يكوف ىناؾ تصدير ، فوظيفة التصدير تعزز بطبيعتها من خالؿ اإلنتاج الوطٍت، من ىذه 
اؼبقاربة البد ف تعزيز السياسة الوطنية اؼبتبعة من طرؼ السلطات العمومية إلحالؿ الواردات 

 .عن طريق اإلنتاج الوطٍت ، وتوجيهو شيئا فشيئا كبو األسواؽ اػبارجية
  يقصد بو اإلنشاء واالعتماد على ؾبموعة من اؼبؤسسات اليت زبدـ :اإلطار ادلؤسسايت

عملية التصدير وتنهض بو سواء ما تعلق منها بًتويج الصادرات أو اؼبنتجات اؼبوجهة 
للتصدير أو ما يتعلق بتمويل الصادرات أو ما يتعلق بتبادؿ اؼبعلومات التجارية وإنشاء 

 .اؼبعارض واحملافل الدولية وغَتىا 
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  ويقصد بو صبلة القوانُت واإلجراءات والتنظيمات اليت تؤطر :اإلطار التشريعي والتنظيمي
 .نشاط التصدير وربدد ضوابطو وتعطيها الطابع القانوين ؿبليا ودوليا

  من خالؿ إقامة نظاـ فحص السلع اليت سوؼ يتم تصديرىا وذلك لضماف :جودة ادلنتج 
اعبودة اؼبناسبة لألسواؽ اػبارجية للحفاظ على ظبعة اؼبنتج من خالؿ وضع مثال نظاـ 

اعبودة أو من خالؿ إقامة الندوات الداخلية أو معارض الًتويج عبودة السلع وجودة 
 (....معايَت االيزو للجودة ، البيئة )التصميم ، واإللتزاـ دبعايَت اعبودة والنوعية العاؼبية 

  يف ظل التطورات االقتصادية :ضرورة إتباع مقاربة التسويق الدويل مبؤسسات التصدير
العاؼبية وما أحرزتو يف ؾباؿ التسويق الدورل وجودة اؼبنتجات وتنافسيتها اليت أصبحت أىم 

متطلبات اقتحاـ أسواؽ التصدير ، يعد غياب ىذه اؼبقومات يف اؼبؤسسة مشكال كبَتا 
 .وعائقا أماـ ترقية وتنويع صادراهتا خاصة خارج احملروقات منها

  يلعب سبويل الصادرات دورا ابرزا : وضع سياسة انجحة لضمان متويل وأتمني الصادرات
يف ربفيز الصادرات من خالؿ التسهيالت اليت سبنح للمصدرين سواء يف اؼبراحل السابقة أو 

الالحقة لشحن البضائع، خفض تكلفة سبويل الصادرات وإعفاء اؼبصدرين من الرسـو 
البنكية اؼبقًتنة بعمليات التصدير أو حىت سبويل االستثمارات األجنبية للمصدرين يف الدوؿ 

 .األخرى، مع الًتكيز على سبويل بعض الصادرات ذات األنبية الكربى 

كما هبب أف تركز إسًتاتيجية تنمية الصادرات على إنشاء نظاـ لتأمُت الصادرات ؼبواجهة اؼبخاطر اليت    
عتمادات التصدير وتقلبات سعر اقد تواجو الصادرات وال تشملها نظم التأمُت األخرى مثل أتمُت 

. الصرؼ وضماانت التصدير 

  اؽبدؼ منها ىو جذب االستثمارات اؼبوجهة : إنشاء ادلناطق احلرة الصناعية التصديرية
للتصدير والعمل على توفَت اػبدمات األساسية أبسعار مدعمة وكذا ربديد مستوايت األجور دبا 

 1.ال يؤدي إذل ارتفاع تكاليف اإلنتاج
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  من خالؿ تسهيل التموين ابلسلع : تشجيع االسترياد وتسهيلو هبدف إعادة التصدير 
الوسيطية اليت تدخل يف إنتاج سلع موجهة للتصدير ، وزبفيض تكاليف بعض اؼبدخالت 

واإلعفاء أو تغليق الرسـو اعبمركية مثال وما يعرؼ بنظاـ إعادة التموين ابإلعفاء والذي ىو من 
 1.األنظمة اعبمركية االقتصادية

 .السياسات التجارية و التنمية للبلدان النامية:   ادلطلب الثاين 

  إف عدـ مساعدة التجارة الدولية للبلداف النامية قد أدى بتلك الدوؿ إذل انتهاج سياسات تبعد     
اقتصادايهتا عن تعميق العالقات االقتصادية مع البلداف اؼبتقدمة ، ولكن على الرغم من ىذا اؼبوقف فإف 
بعض الدوؿ النامية مثل كينيا وساحل العاج وماليزاي قد عمدت إذل تنويع صادراهتا من السلع األولية إذل 

 comparative)البلداف اؼبتقدمة ، واتبعت بعض الدوؿ النامية األخرى اؼبيزة النسبية 
advantage)  ورأت ؾبموعة الدوؿ النامية اليت تعتقد بوجود آاثر سلبية للمسانبة يف التجارة ، 

 الذي يبكن اقبازه عن طريق (industrialization)اػبارجية أف التنمية االقتصادية تعٍت التصنيع 
. إحالؿ اإلنتاج احمللي بدال من استَتاد السلع اؼبصنعة من الدوؿ اؼبتقدمة

وعموما فإف تلك السياسة أو اإلسًتاتيجية هبب أف تكوف إسًتاتيجية تعد التجارة بوصفها إضافة أو      
مكملة للجهود احمللية اليت تبذؿ من أجل التنمية ومع ىذا النوع من الدور للتجارة فإف السياسة أو 

اإلسًتاتيجية اؼبرافقة ينبغي أف تكوف سياسة توفر التجارة اغبرة يف ؾباالت ـبتارة ، وىي تتضمن التجارة 
اغبرة والتدخل اغبكومي أبشكاؿ ـبتلفة ، إف ىذه اإلسًتاتيجية كانت قد أخذت اذباىات ؿبددة حسب 

 .2رؤية حكومات البلداف النامية وموقفها من التجارة الدولية ودورىا يف التنمية االقتصادية
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 Import Substitution:1)إحالل االستريادات -  1

إف اؼبربرات اؼبسوغة لظهور سياسة إحالؿ االستَتادات ىو من منظور الدوؿ النامية حوؿ التجارة ،إذ     
أف عددا من الدوؿ النامية يشعروف أهنم ال يستطيعوف أف يصدروا سلعا صناعية ربويلية الهتم ال 

يستطيعوف اؼبنافسة مع شركات قد ثبتت أقدامها ال يف السوؽ يف الدوؿ الصناعية وخباصة إذا أخذان بنظر 
االعتبار القيود والعوائق اليت تضعها الدوؿ الصناعية على دخوؿ الصادرات للدوؿ النامية اؼبصنعة أي 

أسواؽ الدوؿ اؼبتقدمة فإذا علمنا حاجة الدوؿ النامية إذل النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية فاف تلك 
إف استعماؿ التعريفات  الدوؿ ليس لديها اختيار إال أف تصنع لنفسها بعض السلع اليت تستوردىا اآلف

اعبمركية واغبصص تقيد االستَتادات واالحتفاظ ابلسوؽ احمللية ؼبنتجات الصناعات التحويلية احمللية ،وىذا 
وىذا يعٍت اف ضباية الصناعات يف Infant Indusrtryاؼبسوغ غالبا ما يربط ابلرأي ابلصناعة الناشئة 

بداية نشرىا سوؼ يسمح ؽبا اف تنمو لىب حجم تستطيع من خاللو أف تتنافس مع صناعات الدوؿ 
 . اؼبتقدمة

 :  ن تشجيع التنمية االقتصادية عن طريق إحالل االستريادات لو فوائد عدةإ     

إف أخطار أتسيس صناعة ؿبلية لتحل ؿبل االستَتادات منخفضة وذلك الف السوؽ احمللية للصناعة -1
. احمللية للسلع  موجود مسبقا 

انو من السهولة للبلد النامي اف وبمي منتجات صناعتو التحويلية ضد اؼبنافسُت األجانب ،بينما ليس -2
من السهولة إجبار الدوؿ اؼبتقدمة الصناعية أف تقلل القيود والعوائق التجارية على منتجات تصدر من 

. الدوؿ النامية  

من اجل ذبنب حائط التعريفة اعبمركية على االستَتادات يف الدوؿ النامية ، فاف األجانب لديهم  -3
  2.حافزا اف يوقعوا مصانع الصناعة التحويلية يف البلد النامي،وىكذا يبكن توفَت فرص عمل للعماؿ احملليُت
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 EXPORT-LED-GROWTH:1))النمو الذي يقوده التصدير  -2

: وإلسًتاتيجية النمو الذي يقوده التصدير فوائد عدة 

أهنا تشجع صناعات يف الدوؿ النامية من احملتمل أف سبتلك تلك الدوؿ ميزة نسبية - 1
(comparative advantage)مثل سلع الصناعات التحويلية كثيفة العمل  .

من خالؿ توفَت سوقا أكرب يبكن أف تباع فيو السلع فإف إسًتاتيجية النمو الذي يقوده التصدير - 2
  (Economices of scale)تسمح لصناعات ربويلية ؿبلية دبدى أكرب الستغالؿ وفورات اغبجم 

من خالؿ احملافظة على قيود قليلة مفروضة على السلع اؼبستوردة فإف إسًتاتيجية النمو الذي يقوده - 3
 التصدير تفرض نوعا من النظاـ التنافسي على الشركات احمللية والذي هبرب تلك الشركات أف تزيد

 .(Efficiency)الكفاءة

 اليت يبكن اغبصوؿ عليها من (Foreign Exchange )إف وحدة واحدة من العملة األجنبية - 4
خالؿ إسًتاتيجية  إحالؿ الصادرات أو إسًتاتيجية النمو الذي يقوده التصدير ىي الوحدة نقسها من 

العملة األجنبية اليت يبكن ادخارىا من خالؿ استخداـ إسًتاتيجية إحالؿ االستَتادات لتقليل قيد العملة 
 .األجنبية على االقتصاد النامي

إف التصنيع عن طريق إسًتاتيجية النمو الذي يقوده التصدير يسهم يف ربقيق أىداؼ معينة كالتوسع - 5
يف فرص العمل والتحسن يف توزيع الدخل وذلك  بصورة أكرب  من التصنيع من خالؿ عملية إحالؿ 

. االستَتادات 

 تعتمد على تنويع وتوسيع (Export promotion)هبب أف نالحظ أف إسًتاتيجية دعم الصادرات 
ولكن شبة مشكلة تواجو البلداف وتقع خارج إطار سلطة حكوماهتا وىي .  الصادرات غَت التقليدية

مشكلة اغبماية اليت تقرضها الدوؿ الصناعية اؼبتقدمة غبماية صناعتها التحويلية كثيفة العمل فبا تطلب من 
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بعض الدوؿ النامية أف رباوؿ اف تنتج وتصدر سلما أو مواد ال زالت الدوؿ الصناعية اؼبتقدمة دل تضع 
 1.عليها قيودا 

 .:التحرير احلديث للتجارة والتنمية االقتصادية  -3

على الرغم من أف التصدير يبكن أف يدعم النمو االقتصادي للدوؿ النامية ،فانو يعتمد على رغبة    
وقابلية الدوؿ الصناعية لالستمرار يف امتصاص أو استيعاب كميات كبَتة من السلع من الدوؿ 

،فاؼبتشائمُت يعتقدوف أف ىذه العملية تتضمن مغالطة تركيب أو بنية فإذا حاولت كل الدوؿ النامية أف 
تصدر أنيا يف الوقت نفسو فاف أسعار صادراهتا سوؼ زبصص يف األسواؽ العاؼبية واألكثر من ىذا فاف 

 الدوؿ الصناعية ردبا تصبح مدركة أو خائفة من اؼبنافسة األجنبية وخباصة خالؿ فًتات البطالة العاؼبية،
 لتقليل اؼبنافسة من االستَتادات ،فهل عملية التحرير Traffوىكذا قبدىا تفرض تعريفات صبركية 

 2للتجارة سوؼ تقتل نفسها بنفسها لذا حاولت دوؿ انمية كثَتة اف تصدر يف الوقت نفسو أوانيا؟

على الرغم من اف البلداف النامية بوصفها ؾبموعة ىي ؾبموعة ضخمة ابؼبعٌت اعبغرايف أو السكاين فإهنا    
ابؼبعٌت االقتصادي صغَتة ،فإذا أخذان الصادرات لكل دوؿ العادل الفقَتة واؼبتوسطة الدخل فإهنا تساوي 

فقط من اإلنتاج العاؼبي ،وىذه الكمية مساوية تقريبا للناتج القومي لربيطانيا ،حىت لو أف النمو 5%
الكوين يف الطلب على االستَتادات قد فاؽ أو وصل إذل مستوى التصدير اؼبتأيت من تلك األجزاء من 

 3.عادل الدوؿ النامية اليت دل تدخل يف اعبهد سوؼ ال يضع إجهادا كبَتا على نظاـ التجارة العاؼبية

إف سياسة إحالؿ االستَتادات ربمل بذور فشلها إذا عدت ىي السياسة الوحيدة اليت تؤدي إذل النمو   
االقتصادي الذايت لفًتة زمنية طويلة ، فتلك السياسة اندرا ما ساعدت على ادخار العملة الصعبة ، فضال 
عن كوهنا ال تشجع تصدير السلع اؼبصنعة من البلداف النامية إذل األسواؽ العاؼبية ، ومن األمور اإلهبابية 

يف العصر اغبديث أف صانعي القرارات يف البلداف النامية أصبحوا أكثر وعيا ؼبخاطر االعتماد الكلي 
من أبرز اؼبتحمسُت لسياسة  (Raul prebisch)سياسة إحالؿ الصادرات لقد كاف راؤوؿ بربيش 

إحالؿ الصادرات يف بلداف أمريكا االتينية خالؿ فًتة اػبمسينيات من القرف العشرين اؼباضي ولكنو بعد 
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أكثر من عشرة أعواـ أكد على بناء صناعات التصدير يف سياسات البلداف التنموية ، وحذر من 
االستمرار يف ابالعتماد على ازباذ سياسة إحالؿ االستَتادات بوصفها سياسة تنموية وحيدة ، وذلك 
العتقاده أبف ىناؾ حدودا هبب أف تتوقف عندىا سياسة إحالؿ االستَتادات يف البلداف النامية وإال 

 1.سيكوف ىناؾ تبذير كبَت يف رأس اؼباؿ

ومن خالؿ التحليل السابق يبدو أف اؼبشكلة اغبقيقة ابلنسبة لالقتصاد النامي ال تكمن يف االختيار    
بُت السياستُت اؼبذكورتُت بوصف كل واحدة منهما إسًتاتيجية وحيدة لتحقيق عملية النمو االقتصادي 

الذايت اؼبتواصل ، وإمبا تكمن يف الوصوؿ إذل استخداـ اؼبزيج الصحيح واؼبالئم من اإلسًتاتيجيتُت 
 2.فالسياسة احمللية اؼبالئمة ىي اليت توزع اؼبواد بُت الفرص الدخلية والفرص اػبارجية بكفاءة عالية 

 منها تعاين اليت وادلشاكل اخلارجية التجارة  تنميةجمال يف النامية الدول دور :ادلطلب الثالث 
إف الدوؿ اؼبتقدمة دل تًتؾ الفرصة للدوؿ النامية لتغيَت طبيعة زبصصها عرب كل مراحل التقسيم الدورل     
، بينما كانت ىذه الدوؿ أي اؼبتقدمة تتنافس فيما بينها على استخداـ التكنولوجيات اغبديثة من ؿللعم

أجل ربسُت وتطوير اإلنتاج فبا زاد من تكاملها واالنتفاع دبزااي زبصصها عرب كل مراحل تطورىا يف حُت 
. ارتفعت اؽبوة التكنولوجية بينها وبُت الدوؿ النامية اليت أصبحت تتخبط يف مشاكل عديدة 

 . سوؼ نتطرؽ ؽبا وكباوؿ الكشف عن وضعية الدوؿ النامية بُت دوؿ العادل
 3انعكاسات التقسيم الدويل للعمل على الدول النامية -1
 :التبعية التجارية - أ

 على مستوى السوق :

 اتساع نطاؽ البطالة و 1973     لقد ترتب عن أزمة التضخم الركودي يف البالد الرأظبالية منذ 
يف ظل ذلك تولدت النزعة اغبماية، و ىي . ارتفاع تكاليف اإلنتاج ارتفاع أسعار اؼبنتجات الصناعية

النزعة الرامية إذل اغبد من دخوؿ اؼبنتجات الصناعية للعادل الثالث إذل أسواؽ البالد الصناعية 
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الرأظبالية، استنادا إذل أف ىذه اؼبنتجات تستطيع ابلبفاض أشباهنا النسبية أف هتدد اؼبركز التنافسي 
للصناعات احمللية للبالد اؼبتقدمة، وىو ما يعٍت نقص معدؿ األرابح و ما يًتتب عنو من بطالة و 

. إفالس صناعي

   و ربتوي السياسة اغبمائية ضد صادرات الدوؿ النامية عدة أشكاؿ و أدوات متعددة ومتشابكة 
و اؼبباشرة تتمثل يف نظاـ التعريفات اعبمركية و نظم ربديد االستَتاد مثل . منها اؼبباشرة و غَت اؼبباشرة

.  و الًتتيبات التسويقية التقليدية و قيود التصدير االختياريةquotasالقيود الكمية 

   أما غَت اؼبباشرة فعادة ما تكوف يف صورة اؼبواصفات أو اؼبعايَت الصناعية واالشًتاطات الصحية و 
. التسهيالت اؼبالية و التجارية للصناعات احمللية

.    و فيما يلي أبرز الشواىد على انتهاؾ مبادئ ومعايَت التجارة الدولية من الدوؿ الرأظبالية

اؼبالبس، الصلب، )تصاعد اإلجراءات اغبمائية و خاصة يف ؾباالت الصناعية اليت عرفت مزااي نسبية - 
. (األحذية، و اعبلود

تصاعد النزعة اإلقليمية يف التجارة الدولية و اللجوء إذل اغبلوؿ اإلقليمية  و الثنائية خارج اإلطار - 
. القانوين للتجارة الدولية

اللجوء إذل ضبائية اؼبواد الزراعية عن طريق الدعم الزراعي حيث اتفقت أورواب و الياابف و الوالايت - 
.  مليار دوالر على برامج الدعم الزراعي71اؼبتحدة األمريكية ما يزيد عن 

 من صادرات أمريكا %50التخلي عن اؼبعاملة اؼبمايزة للبلداف النامية، حيث تقارير األمم اؼبتحدة أف - 
 1.الالتينية تعاين نوعا من القيود من البلداف الرأظبالية الصناعية

 2:على مستوى األسعار 
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   إف عدـ ربكم الدوؿ النامية يف ربديد أسعار صادراهتا و يف التقلبات اليت تطرأ عليها من حُت آلخر، 
كاف يف صاحل الدوؿ اؼبتقدمة اليت سبكنت من فرض سيطرهتا و التحكم يف ربديد كميات و أسعار 

و أدت التبعية السعرية للدوؿ النامية إذل البفاض معدالهتا التجارية مع . التدفقات التجارية الدولية
األمر الذي كلفها خسارة كبَتة من العمالت األجنبية كانت يف . البفاض حجم صادراهتا يف الثمانينات

  .حاجة إليها إلنعاش اقتصادايهتا اليت تعاين من لكساد و الركود و التخلص من خدمة ديوهنا

 1:التبعية التكنولوجية - ب

   لقد اختلفت وسائل و أدوات السيطرة على الفائض االقتصادي ابختالؼ التطورات اليت عرفتها 
فمن التجارة يف عهد الرأظبالية التجارية و استعماؽبا كأسواؽ، إذل الرأظبالية الصناعية و التوسع . الرأظبالية

يف التصنيع للسيطرة على السوؽ، إذل الرأظبالية اؼبالية وتصدير رأس اؼباؿ كهدؼ لتوسيع األسواؽ، إذل 
. عصر الثورة التكنولوجية الذي عزز موقع البالد اؼبتقدمة بسبب تفوقها التكنولوجي

   و بذلك أصبح اؽبدؼ اعبديد هبمع األىداؼ السابقة صبيعا، حبيث أف تعظيم الفائض االقتصادي و 
توسيع األسواؽ و ضماف مصادر اؼبواد اػباـ و مصادر الًتاكم الرأظبارل أصبح بتحقيق احتكار 

. التبعية التكنولوجية/ التكنولوجي أو عرب السيطرة 

ؽبذا ، فإذا كانت الدوؿ اؼبتقدمة حددت اذباىات الطلب على صادرات الدوؿ النامية عن طريق القيود و 
فإهنا أحكمت قبضتها على اعبانب اآلخر و ىو العرض للناتج الصناعي من خالؿ . التدابَت اغبمائية

. التحكم إبمدادىا ابؼبقومات اؼبالية و التكنولوجية

   فزايدة على أعباء التكلفة التكنولوجية على الدوؿ النامية، فإف اؼبقومات التكنولوجية سواء منها اؼبعارؼ 
األوذل عن طريق الًتاخيص . و اؼبهارات التكنولوجية أو اؼبنتجات التكنولوجية كلها استجلبت من اػبارج

فالصناعات .    و الثانية عن ذبارة السلع الرأظبالية و انتقاؿ اػبباءlicences et contratsو التعاقد 
أهنا صناعات ال تستند إذل . اؼبقامة دبقتضى ىذه العالقات ىي يف اعبوىر صناعات اتبعة تكنولوجيا

قاعدة تكنولوجية ؿبلية، و إمبا تنقل ىذه الصناعات و معها التكنولوجية الصناعية و منتجات 
  . و بذلك تنشأ صناعة ؿبلية بدوف قاعدة وقدرة تكنولوجية ؿبلة مستقلة. التكنولوجية
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 :النامية لدولا ادلشكالت التجارية يف -1
ابلتأسيس على ذبربة الدوؿ النامية يف التبادؿ التجاري مع الدوؿ اؼبتقدمة فإف بعض الدوؿ النامية     

وترى الدوؿ النامية أف . قد أصبحت تشكك بتوزيع منافع التجارة بُت الدوؿ النامية والدوؿ اؼبتقدمة
سياسات ضباية التبادؿ التجاري من قبل الدوؿ اؼبتقدمة يعيق التصنيع يف دوؿ انمية عدة ، واستنادا 

إذل ذلك فإف الدوؿ النامية كانت قد سعت إذل اغبصوؿ على نظاـ تبادرل عاؼبي جديد مع منافذ 
ؿبسنة على أسواؽ الدوؿ اؼبتقدمة ، ومن بُت اؼبشكالت اليت تؤثر سلبا يف االقتصادايت النامية وتردي 

 1.واؼبنافذ احملدودة على أسواؽ الدوؿ الصناعية (terms of trade)معدالت التبادؿ التجاري 

عدم استقرار أسواق الصادرات  - أ

 تتصف دوؿ انمية عدة أبف صادراهتا مركزة يف منتوج خاـ واحد أو عدد قليلي من اؼبنتوجات اػباـ ،  
أسعار  (instability)يؤكد العديد من اؼبراقبُت أف العنصر الرئيس الذي يسبب عدـ استقرارية 

اؼبنخفضة عبدوؿ  (price elasticity)اؼبنتجات اػباـ وإيرادات الصادرات ىو اؼبرونة السعرية 
الطلب وجدوؿ العرض ؼبنتجات مثل النحاس والقصدير والقهوة ، فإذا عدان إذل تعريف مرونة الطلب 

 (اؼبعروضة  )السعرية أو مرونة العرض السعرية اليت تشَت إذل النسبة اؼبئوية للتغيَت يف الكمية اؼبطلوبة 
 يف السعر وإذل مدى أف جداوؿ الطلب وجداوؿ العرض غَت مرنة نسبيا وىذا %1الناذبة ف تغيَت 

   يعٍت أو يقًتح أف النسبة اؼبئوية للتغيَت يف السعر تزيد على أو تتجاوز النسبة اؼبئوية للتغيَت يف الكمية
، على سبيل اؼبثاؿ ؿبصوؿ القهوة عندما تزره مساحات من األراضي الزراعية (اؼبطلوبة أو اؼبعروضة  )

هبذا احملصوؿ فإف الكمية الناذبة من القهوة ستكوف اثبتة بغض النظر عن سعر القهوة وكيفية تقلب 
 : 2ذلك السعر ، ولتوضيح ىذه اغبالة نستعُت ابلرسم البياين اآليت
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 أتثري مرونة الطلب ومرونة العرض : )1- 3(:  الشكل

 أتثري مرونة العرض. أتثري مرونة الطلب                                         أ.          ب

                                                                S0 

 S1 S0 

 

   B                      5.25 A                      4 

   

    A 3.0 D0                                          2 

         C                      1.50    D1    

D1 D0                                                                                                              
                          60        40                         0                                                         40                    0 

 (ابلكيلو غرام )كمية القهوة  (ابلكيلو غرام )كمية القهوة
 

 251دمحم صاحل تركي القريشي، اؼبرجع السابق ،ص : ادلصدر
 

كما يبدو يف الشكل وبسبب التفضيالت  (عموداي )لنجعل عرض القهوة غَت مرف على كبو اتـ      
، إف (d1)إذل كبٌت الطلب  (do)اؼبتغَتة افًتض أف الطلب العاؼبي على القهوة البفض من منحٌت الطلب 

دينار للكيلو غراـ الواحد ،  (2)دينار إذل  (4)البفاضا يف سعر القهوة من  االلبفاض يف الطلب يسبب
إف ىذا االلبفاض يف سعر القهوة ىو أعلى ف االلبفاض يف السعر لو أف عرض القهوة يكوف دبيل موجب 

، ونتيجة ؽبذا االلبفاض يف  (وىذا يعٍت لو أف عرض القهوة يعرض مرونة سعرية أعلى ) (ميل صاعد )
 1.السعر فإف إيرادات الدولة اليت تصدر القهوة تنخفض
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ما إذا كانت ىناؾ زايدة يف الطلب العاؼبي على القهوة فإف ذلك سوؼ يقود إذل أسعار أعلى وإذل أ      
إيرادات صادرات أعلى للدولة اليت تصدر القهوة ، نستنتج أف أسعار الصادرات واإليرادت اؼبتأتية منها 

يبكن أف تكوف متقلبة على كبو متطرؼ عندما يكوف عرض اؼبنتوج أو السلعة غَت مرف وحصل ىناؾ تغَتا 
يف السعر عندما يكوف العرض غَت  يف الطلب ، ليس التغَتات يف الطلب وحدىا  ربفز على تقلبات واسعة

مرف ، ولكن أيضا فإف التغَتات  يف العرض ربفز على تقلبات واسعة يف السعر عندما يكوف الطلب على 
من الشكل السابق الذي    (ب)السلعة أو اؼبنتوج غَت مرف ، إف ىذا الوضع أو اؼبوقف األخَت يوضحو اعبزء

وقد رسم على أنو غَت مرف سباما ،  (so)يوضح إطارا لفًتتُت ، الدولة ىنا لديها منحى عرض الصادرات 
قد رسم على أنو غَت مرف نسبيا ابلنسبة إذل السعر عند التوازف فإف سعر  (do)بينما منحٌت الطلب العاؼبي 

(  120)داننَت للكيلو غراـ الواحد والدولة اؼبصدرة ربصل على إيرادات صادرات تساوي  (3)القهوة 
دينار ، يف الفًتة الثانية لنفًتض أف الطلب العاؼبي على القهوة يزداد حبيث أف منحٌت الطلب ينتقل من 

(do)  إذل(d1)  دينار للكيلوغراـ  (5.25)داننَت إذل  (3)وينتج عن ىذا زايدة كبَتة يف سعر القهوة من
دينار ، اآلف إذا افًتضنا   (210)دينار إذل  (120)الواحد وزايدة يف إيرادات الصادرات من القهوة من 

أف اؼبزارعُت يف تلك الدولة زرعوا قهوة إضافية يف الفًتة الالحقة فبا يؤدي إذل انتقاؿ منحٌت العرض من 
(S0)  إذل(S1) .  مع طلب غَت مرف نسبيا فإف االلبفاض اؼبؤكد يف سعر القهوة سيكوف كبَتا ، دبعٌت أف

دينارا للكيلو غراـ الواحد ، كما أف إيرادات الدولة  (1.5)دينارا إذل  (5.25)سعر القهوة ينخفض من 
دينارا ، ومرة أخرى نرى أف أسعار الصادرات وإيرادات   (90)اؼبصدرة من الصادرات تنخفض إذل 

الصادرات يبكن أف تتقلب على كبو  واسع عندما يكوف العرض غَت مرف ابلنسبة إذل السعر والطلب غَت 
 1.مرف ابلنسبة إذل السعر

: تردي معدالت التبادل التجاري للدول النامية - ب

إذل الرقم  (px)تعرؼ معدالت التبادؿ التجاري بوصفها نسبة الرقم القياسي لسعر صادرات دولة 
من أجل اف تعرض تلك  (100) مضروبة يف pm))القياسي لسعر االستَتادات تلك الدولة 

  2:اؼبعدالت بصيغة النسبة اؼبئوية وىذا يعٍت 

                                                        
 252-251دمحم صاحل تركي القريشي، اؼبرجع السابق ،ص -  1
 .254اؼبرجع السابق، ص -  2
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 .100(N=( px

pm
 

وقبد أنو يف هنأية  (N=100)بوصفها سنة أساس سنة  (1980)على سبيل اؼبثاؿ إذا أخذان عاـ 
( %95)إذل  (%5)فإف الرقم القياسي ألسعار صادرات دولة معينة البفض دبقدار (2000)عاـ 

عندئذ فإف   (%110)إذل  (%10)بينما الرقم القياسي ألسعار استَتادات تلك الدولة ارتفع دبقدار

:  معدالت التبادؿ التجاري السلعية البفضت إذل

  N=( 95

100
).100=86.36 

 %14البفضت أسعار صادرات تلك الدولة بنسبة  (2000)وعاـ  (1980)وىذا يعٍت أنو بُت عاـ 
. مقارنة أبسعار استَتادات تلك الدولة 

:  أما معدالت التبادؿ التجاري الدخلية فهي كما أييت 

I=( px

pm
) Qx 

يقيس قدرة قاعدة  (I)ىي الرقم القياسي غبجم الصادرات ، وىكذا فإف  (Qx)عندما  تكوف 
إذل  (1980)يف عاـ  (100)من  (Qx)الصادرات إذل االستَتاد ، وابلعودة إذل مثالنا إذا ارتفعت 

 income terms)، عندئذ فإف معدالت التبادؿ التجاري الدخلية  (2000)يف عاـ  (120)
of trade)   لتلك الدولة

I=( 95

110
).120=(0.8636)(120)=103.63 

ابلتأسيس ) أف قدرة الدولة اؼبعنية على االستَتاد  (2000)إذل عاـ  (1980)وىذا يعٍت أنو من عاـ 
pxوحىت ولو أف  ) (%3.63)ازدادت دبقدار  (على إيرادات الصادرات 

pm
، ( البفضت

إف التغيَت يف معدالت التبادؿ التجاري الدخلية مهمة جدا ابلنسبة للدوؿ النامية ألف تلك الدوؿ 
 1.تعتمد وإذل مدى كبَت على السلع الرأظبالية اؼبستوردة ألغراض تنمية تلك االقتصادات 
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 التنمية االقتصادية يف البلدان النامية: ادلبحث الثالث 
 ماىية التنمية االقتصادية: ادلطلب األول

 Economic Development: مفهوم التنمية االقتصادية  -1

وىي تتعلق بتنمية النواحي االقتصادية من أعماؿ و ماؿ و نقد و ذبارة و زراعة و صناعة و زايدة الناتج    
القومي و الناتج اإلصبارل احمللي و زايدة دخل الفرد من الناتج اإلصبارل و ربسُت معيشة األفراد و الرفاىية 

 1.االقتصادية للمجتمع

التنمية االقتصادية ىي جزء من عملية التنمية الشاملة واليت تشمل صبيع مناحي اغبياة السياسية و  -
 إذل رفع مستوى االقتصاد الوطٍت يف مواجهة ةوهتدؼ التنمية االقتصادي .االجتماعية و االقتصادية

اقتصادايت الدوؿ عن طريق ربسُت ظروؼ االقتصاد احمللي من نواحي اإلنتاج والعمالة واستغالؿ 
التعريف الغالب ىو أهنا عملية تستهدؼ زايدة . اؼبوارد وربسُت األوضاع اؼبالية واالقتصادية للمجتمع

يبكن تعريف . ويركز ىذا التعريف على النتيجة النهائية لعملية التنمية. متوسط الدخل اغبقيقي للفرد
التنمية أهنا عملية مستمرة تستهدؼ تغيَت األوضاع السائدة يف اجملتمع إذل صورة زبالف جذراي تلك 

األوضاع السائدة يف اجملتمعات اؼبتخلفة والنامية فهي إذف عملية نقل االقتصاد من مراحل التخلف أو 
 2.النمو يف إذل التقدـ واالزدىار دبا يعود ذلك على األفراد واجملتمع ابلرفاه

يراد ابلتنمية االقتصادية زايدة متوسط الدخل اغبقيقي للفرد، أي مقدار السلع واػبدمات اليت وبصل  -
 .عليها الفرد خالؿ فًتة زمنية عادة ما تكوف سنة

العملية اليت من خالؽبا يزداد متوسط دخل الفرد : التنمية االقتصادية على أهنا" مَت " يعرؼ بروفسور -
 .اغبقيقي خالؿ فًتة األمد الطويل

 3.النمو االقتصادي ىو أحد جوانب عملية التنمية االقتصادية -
 

                                                        
 31،ص 2012اظباعيل دمحم سلطاف ، االقتصاد السياسي ، دار الزاية للنشر والتوزيع ، عماف ، األردف ،  -  1
 .36اظباعيل دمحم سلطاف ، اؼبرجع السابق، ص  -  2

3 -Sen Amartia ; developement  which_way_Now? Economic journal , vol 93,Issue 372, p.p: 
745- 762. 
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 لتعرؼ على أهنو الزايدة يف متوسط ) أو التنمية(دع النمو االقتصادي ": ابراف " و يقوؿ بروفسور  -
  1.انتج الفرد عرب الزمن

إجراءات وسياسات و تدابَت معتمدة تتمثل يف تغيَت  ):        يبكن تعريف التنمية االقتصادية على أهنا
بنياف و ىيكل االقتصاد الوطٍت و هتدؼ إذل ربقيق زايدة سريعة و دائمة يف متوسط دخل الفرد اغبقيقي 

 .(عرب فًتة فبتدة من الزمن و حبيث يستفيد منها الغالبية العظمى من األفراد 

 :من خالؿ التعريف نستنتج ما يلي 

أف الزايدة السريعة الدائمة يف متوسط دخل الفرد اغبقيقي ليست سوى ىدؼ ترمي التنمية - أ
االقتصادية إذل ربقيقو ولكن ىذا اؽبدؼ ال يبكن أف يتحقق إال عن طريق تغيَت و تطوير ىيكل و بنياف 

االقتصاد الوطٍت واؼبقصود بدلك ىو التغيَت اعبوىري يف العالقات اؽبيكلية والبنياف الذي يتميز بو االقتصاد 
 . الوطٍت مثل نسبة الناتج من قطاع الصناعة إذل عدد أفراد القوى العاملة يف اجملتمع 

أف زايدة متوسط دخل الفرد اغبقيقي هبب أف تكوف مستمرة عرب فًتة طويلة من الزمػن، -  ب
وعلى ىدا األساس فاف ؾبرد الزايدة الطارئة يف متوسط دخل الفرد اغبقيقي ال تدؿ يف حد ذاهتا على 

 2.حدوث التنمية

يشمل ؾباؿ التنمية التنمية االقتصادية العمليات والسياسات االقتصادية اليت تتخذىا دولة ما لتحسُت  -
 3.الرفاىية االقتصادية والسياسية واالجتماعية لشعبها

يوضح مفهـو التنمية التغَتات اليت ربدث يف اجملتمع أببعاده االقتصادية، السياسية، االجتماعية،  -
 4.الفكرية، والتنظيمية من أجل توفَت اغبياة الكريبة عبميع أفراد اجملتمع

 
                                                        

 .71، ص 2013، 2ضياء ؾبيد اؼبوسوي، أسس علم االقتصاد، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ط -  1
، غَت نقػود و ماليػة:  أطروحة دكتوراه يف العلػـو االقتصادية زبصػصمنصوري   الزين، آليات تشجيع وترقية االستثمار كأداة لتمويل التنمية االقتصادية، -  2

 .72،73: منشورة، ص ص
3  - O’Sullivan,A and Sheffrin, S.M (2003) Economics principles in action Pearson prentice Hall, 
upper sadde River, New Jersey, p471. 

صليحة مقاوسي، ىند صبعوين، كبو مقارابت نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصادية، ملتقى وطٍت حوؿ االقتصاد اعبزائري، قراءات جديثة يف التنمية  -  4
 .4، ص 2009/2010كلية علـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اغباج ػبضر، ابتنة، 
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 1:دعائم التنمية االقتصادية - 2

 : (اغبكومة )الدولة - 1

أكدت اغلب التجارب إف عملية التنمية ال يبكن اف تنجح بعيدا عن دور الدولة التنظيمي ، والذي    
يتمثل يف البناء اعبيد للمؤسسات والتطوير البٍت التحتية وتوفَت األمن وتطبيق القانوف ،ويفًتض أف يتوقف 

أماـ عملية التنمية ، فقد ثبت عدـ كفاءة  دور الدولة عند ىذا اغبد وال يتجاوزه وإال شكل ذلك عقبة
تدخل الدولة يف االقتصاد إذ أف الضغوط السياسية واالجتماعية قد تدفع اغبكومة يف بعض األحياف إذل 

. إتباع سياسات اجتماعية ال تتسق مع اؼبنطق االقتصادي 

إذا فالدعوة إذل تدخل الدولة ال يعٍت إلغاء دور القطاع اػباص أو العمل على ىيمنة الدولة على النشاط 
االقتصادي بل تعٍت أف يكوف دور الدولة مساند ومدعم ومصحح للقطاع اػباص دوف االبتعاد عن آلية 

. السوؽ 
:  رفع مستوى الًتاكم الرأظبارل  -2

أي توفَت حد ادين من اؼبوارد االستثمارية اليت توجو لعملية التنمية ولبناء قاعدة قوية من الصناعات 
اغبديثة ولتوفَت قاعدة من رأس اؼباؿ االجتماعي دبا يساعد على انطالؽ االقتصاد القومي يف مسار 
النمو الذايت ويقتضي رفع معدؿ الًتاكم الرأظبارل ربقيق معدؿ النمو للدخل القومي اعلي من معدؿ 
مبو السكاف ، فبا يًتتب عليو ارتفاع مبو دخل الفرد بدرجة تسمح بزايدة اؼبدخرات واالستثمارات، 

. وابلتارل ربدث إضافة مستمرة للطاقة اإلنتاجية للمجتمع 

:  التصنيع  -3
يعترب التصنيع حجر الزاوية يف عملية التنمية االقتصادية ، إذ يتوقف عليو تصحيح االختالالت 

اؽبيكلية اؼبرتبطة بظاىرة التخلف ، ووبتاج التصنيع السريع إذل زايدة االستثمار يف الصناعة يؤدي 
إذل ارتفاع معدالت مبو الدخل القومي ، ويؤدي إذل زايدة قدرة ىذا القطاع على استيعاب القوى 

. العاملة وابلتارل التخلص تدرهبيا من البطالة والفقر 

                                                        
:  ،ص ص2014سحر عبد الرؤوؼ سليم ، عبَت شعباف عبده ، قضااي معاصرة يف التنمية االقتصادية ، مكتبة الوفاء القانونية ،االسكندرية ، مثر ،-  1

85 -86. 
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ويف الوقت الذي تسعى فيو الدولة إذل ربقيق التنمية الصناعية عليها اال هتمل التنمية  الزراعية بل 
هبب اف تسَت جنبا إذل جنب مع التنمية الصناعية ، حيث اف القطاع الصناعي لو ترابط قوي مع 

قطاع الزراعة ؼبا توفره الزراعة من مواد أولية للصناعة وكذلك توفَت اؼبواد الغذائية للعاملُت 
. والسكاف

: التقدـ التكنولوجي - 4
 دبعٌت ضرورة اختيار التكنولوجيا اليت تتالءـ مع ظروؼ البلد النامي من حيث اؼبستوى الفٍت واػبربات      

اليت يبتلكها العاملُت يف ىذه الدوؿ الف اختيار التكنولوجيا اؼبعقدة وذات اؼبستوى العارل سوؼ ىبلق تبعية 
تكنولوجية لتلك البلداف اؼبصدرة ؽبا وتنبع أنبية االىتماـ ابلتقدـ التكنولوجي كإسًتاتيجية تنموية ألنو وجد 
أف التقدـ التكنولوجي والذي غالبا يتضمن ربسُت طرؽ اإلنتاج وزايدة الكفاءة اإلنتاجية  يبكن أف يؤدي 

 1.إذل زايدة اإلنتاج ومن مث الدخل القومي بنسبة تفوؽ مبو السكاف 

 2: عناصر التنمية االقتصادية - 3
: مجيع ما انطوت عليو عملية النمو االقتصادي واليت تتمثل فيو نقطتني : أوال 

. زايدة متوسط نصيب الفرد من الدخل .1
. اف تكوف الزايدة حقيقية وليست نقدية .2
. اف تكوف الزايدة على اؼبدى الطويل .3

 :عناصر أخرى تنفرد هبا عملية التنمية االقتصادية وتتمثل يف:اثنيا
حيث الزالت العديد من الدوؿ :إحداث تغَتات يف كل من اؽبيكل والبنياف االقتصادي للدولة -ا

النامية تتخصص يف إنتاج اؼبنتجات األولية وخاصة الزراعية وتصدرىا حباالهتا أو بعد إجراء 
. تعديالت بسيطة عليها وال تورل اإلنتاج الصناعي أنبية تذكر

لذلك هتدؼ التنمية االقتصادية إذل توسيع نطاؽ الطاقة اإلنتاجية وربويل ىيكل النشاط 
االقتصادي لصاحل اؼبنتجات الصناعية ، ابإلضافة إذل ضرورة االىتماـ ابلزراعة والعمل على 
اكتشاؼ موارد إنتاجية جديدة وإدخاؿ طرؽ فنية جديدة لإلنتاج وربسُت مهارات السكاف 

                                                        
  87-86:  ص ص سحر عبد الرؤوؼ سليم ، عبَت شعباف عبده، اؼبرجع السابق ،  - 1

84-83سحر عبد الرؤوؼ سليم ، عبَت شعباف عبده، اؼبرجع السابق ، ص  -  2  
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هتدؼ التنمية االقتصادية إذل توزيع الدخل ؼبصاحل الطبقات الفقَتة ، :إعادة توزيع الدخل -ب
وربسُت الوضع اؼبعيشي لألغلبية الساحقة من السكاف ، والقضاء على البطالة واعبهل والفقر 

فالكثَت من الدوؿ ربقق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي يًتتب عليها .واؼبرض يف اجملتمع 
ربقيق زايدة كبَتة يف إصبارل الناتج احمللي ، إال أف معظم تلك الزايدة تستأثر هبا الطبقة الغنية ولذا 

. يصبح من األولوايت التنمية االقتصادية العمل على إعادة توزيع الدخل لصاحل الفقراء 
حيث هتتم التنمية االقتصادية بتحسُت نوعية السلع :االىتماـ بنوعية السلع واػبدمات اؼبنتجة -ج

واػبدمات اؼبنتجة وتعطي أولوايت اكرب لألساسيات اليت ربتاجها الطبقات الفقَتة كالسلعة 
الغذائية الضرورية واؼبالبس الشعبية واؼبساكن االقتصادية فضال عن اػبدمات األساسية من تعليم 

وصحة وخدمات اجتماعية ،وىذا يتطلب ضرورة التدخل اؼبباشر أو غَت اؼبباشر من قبل 
السلطات اغبكومية اؼبركزية واحمللية من اجل الرقابة على نوعية اإلنتاج تسعَت اؼبنتجات واػبدمات 

 1.األساسية من اجل ربديد شكل وكم الدعم القدـ إذل تلك اعبهات

 نظرة عامة عن التنمية االقتصادية يف البلدان النامية :ادلطلب الثاين 
  يعتمد مستوى التطور االقتصادي يف الدوؿ النامية ابألساس على الظروؼ الداخلية، ويف ىذه األايـ 

 .يعتقد أغلب االقتصاديُت أبف التجارة الدولية يبكنها أف تساىم بكفاءة يف عمليات التنمية
 : نظرية التجارة الدولية و التنمية اإلقتصادية  -1

بناءاً على النظرية التقليدية يف التجارة الدولية ، تتخصص الدولة يف إنتاج السلعة اليت تتمتع دبيزة        
نسبية و يزيد اإلنتاج العاؼبي و ربصل كل دولة على حصتها من مكاسب التجارة ، و حسب التوزيع 

اغبارل للموارد الطبيعية و التكنولوجية بُت الدوؿ اؼبتقدمة و الدوؿ النامية ، تقتضي نظرية اؼبيزة النسبية أبف 
على الدوؿ النامية التخصص يف إنتاج اؼبواد األولية و تصدير اؼبواد اػباـ و النفط و اؼبعادف و الغذاء إذل 

  2.الدوؿ اؼبتقدمة و مبادلتها ابؼبنتجات اؼبصنعة

 

                                                        
 85-84سحر عبد الرؤوؼ سليم ، عبَت شعباف عبده، اؼبرجع السابق ، ص -  1
 .258ص . 2010 ، األردف، 1عادل الكتب اغبديث، ط" النظرية وتطبيقاهتا " السواعي خالد دمحم، التجارة الدولية -  2
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   قد يعظّم ىذه التقسيم الرفاىية يف األجل القصَت، وتعتقد الدوؿ النامية أبف مبط التخصص و نظمها 
التجارية سيجعلها بوضع أقل أنبية ابلنسبة للدوؿ اؼبتقدمة، ويبعدىا عن جٍت اؼبنافع اغبركية للصناعة     

وتعظيم رفاىيتها يف األجل الطويل، واؼبنافع اغبركية انذبة عن اإلنتاج الصناعي والتدريب العارل للقوى 
العاملة و زايدة االبتكارات ، وارتفاع واستقرار أسعار الصادرات وارتفاع دخل األفراد، فعندما تتخصص 
الدوؿ النامية ابلسلع األولية و تتخصص الدوؿ اؼبتقدمة ابؼبنتجات اؼبصنعة، هبعل صبيع أو أغلب اؼبنافع 

اغبركية للصناعة و التجارة من نصيب الدوؿ اؼبتقدمة اتركة الدوؿ النامية فقَتة ومعتمدة على الدوؿ 
اؼبتقدمة، وىذا اإلعتماد مدعم ابؼبشاىدات الواقعية على اعتبار أف صبيع الدوؿ اؼبتقدمة ىي ابألساس 

 .صناعية ، بينما الدوؿ النامية ىي ابألساس زراعية أو تستخرج اؼبعادف 

     ؽبذا فقد ىاصبت الدوؿ النامية النظرية التقليدية الساكنة و ابتعادىا عن عمليات التنمية ، و اؼبطلوب 
من النظرية التقليدية تصحيح اغباالت اغبالية، تتطلب ضرورات التنمية تغيَت الشروط اغبالية ، إبختصار ، 

من اؼبمكن أف تعظم النظرية التقليدية الرفاىية يف غبظة و ليس على طوؿ الزمن ، و اؼبطلوب تغيَت مبط 
 .التجارة و إعادة تشكيل النظاـ اإلقتصادي العاؼبي اغبارل لتلبية حاجات زبصص الدوؿ النامية 

   ليس من الضروري على الدوؿ النامية أف زبفض من مرتبتها بناءا على النظرية التقليدية و تصدير اؼبواد 
األولية و إستَتاد اؼبواد اؼبصنعة ، فعلى سبيل اؼبثاؿ ، على الدوؿ النامية أف تراكم رأس اؼباؿ و تطور 

الكنولوجيا و تنقلها اؼبيزة النسبية  من إنتاج اؼبنتجات األولية إذل إنتاج السلع اؼبصنعة البسيطة أوالً ، و من 
مثّ تصنيع السلع األكثر تطوراً ، وىذا ما حدث للربازيل و كوراي و اتيواف و اؼبكسيك و بعض الدوؿ النامية 

1.األخرى
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 1:سامهة التجارة يف التنمية االقتصادية يف الدول النامية م- 2

على الرغم من أف التجارة الدولية ال يتوقع منها أف تكوف ؿبركا للنمو االقتصادي على كبو عاـ فإنو ال يزاؿ    
اليـو شبة طرؽ عدة إذل جانب اؼبكاسب الساكنة واؼبيزة النسبية تستطيع اىلتجارة الدولية أف تساىم يف النمو 

إذل أتثَتات انفعة يف التنمية االقتصادية  (Haberler.1964 )لقد أشار ىابرلر . االقتصادي للبلداف النامية 
: أتيت من اؼبسانبة يف التجارة الدولية 

أف التجارة الدولية يبكن أف تقود إذل االستغالؿ الكامل للموارد احمللية اليت قد تكوف عاطلة يف حالة غياب - 1
. التجارة الدولية 

 Economies of)من خالؿ توسيع حجم السوؽ تقـو التجارة جبعل تقسيم العمل ووفورات اغبجم - 2
scale)  وىذا أمر مهم على كبو خاص وقد حصل ىذا فعال يف إنتاج الصناعات اػبفيفة يف اقتصادات . فبكنة

( . singapora) وسنغافورة  (Hong kong)وىونغ كونج  (Taiwan )صغَتة ، مثل اتيواف 

تعد التجارة الدولية وسيلة أو أداة لتحويل األفكار اعبديدة والتكنولوجيا اعبديدة ومهارات إدارية وغَت إدارية - 3
. جديدة 

تقـو التجارة حبفز وتسهيل التدفق الدورل لرأس اؼباؿ من البلداف اؼبتقدمة إذل البلداف النامية يف حالة - 4
االستثمارات األجنبية اؼبباشرة ،  حيث سبتلك الشركات االستثمارية األجنبية السيطرة اإلدارية على استثماراهتا 
وعادة فإف رأس اؼباؿ األجنيب ترافقو أعداد من اؼبوظفُت األجانب اؼباىرين يف تشغيل االستثمارات يبكن التعلم 

. منهم 

يف دوؿ انمية كبَتة عدة مثل الربازيل واؽبند ، فإف استَتاد منتجات صناعية ربويلية جديدة كاف قد حفز - 5
 . الطلب احمللي إذل أف يصبح إنتاج تلك السلع ؿبليا كفؤا وفبكنا
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إف التجارة الدولية يبكن أف تكوف سالحا فبتازا ضد االحتكار ألهنا ربفز على أف يكوف اؼبنتجوف احملليوف - 6
أكثر كفاءة ؼبواجهة اؼبنافسة األجنبية ، وىذا األمر مهم على كبو خاص للمحافظة على الكلفة والسعر للسلع 

الوسيطة ونسبة اؼبصنعة منخفضة واليت تستعمل بوصفها مدخالت أو عناصر إنتاج يف اإلنتاج احمللي لبقية السلع 
  1.واؼبنتجات

جبانب اؼبكاسب الساكنة من -    ودبا أف التجارة الدولية ال نتوقع منها أف تكوف ؿبركاً قوايً للنمو ، فهي ال زالت 
تساىم يف النمو االقتصادي للدوؿ النامية ىذه األايـ ، و ربقق اؼبنافع اؼبهمة اليت سبّكن التجارة - اؼبيزة النسبية 

الدولية من التأثَت على التنمية االقتصادية  فهي تقود إذل منافع كاملة للمصادر احمللية اؼبوظفة ، حيث تستطيع 
الدوؿ النامية ابلتجارة التحرؾ من نقطة إنتاج غَت كفء داخل منحٌت إمكانيات اإلنتاج ، و تبُت أف التجارة ىي 
متنفس التوسع أو الفائض اؼبتوقع للسلع الزراعية و اؼبواد اػباـ ، و ىذا ما حدث يف عدة دوؿ انمية ، خصوصاً 
يف دوؿ جنوب شرؽ آسيا و غرب أفريقيا ،إضافة إذل توسيع حجم األسواؽ ، حيث تعمل التجارة على تقسيم 

العمل و ألف اقتصادايت اغبجم مهمة فهي تعطي مكاانً إلنتاج اؼبواد اؼبصنعة لالقتصادايت الصغَتة ، مثل اتيواف 
و ىونغ كونغ و سنغافورة ، تنبو التجارة و تسهل تدفق رأس اؼباؿ الدورل من الدوؿ اؼبتقدمة إذل الدوؿ النامية ، 

ففي االستثمار األجنيب اؼبباشر ربتفظ اؼبنشآت األجنبية برقابة ىندسية على استثماراهتا ،  و يف العديد من الدوؿ 
النامية الكبَتة مثل الربازيل و اؽبند لغاية رفع كفاءة اإلنتاج احمللي ، تعمل اؼبنتجات اؼبصنعة اعبديدة على الطلب 
احمللي ، و أخَتاً  تعترب التجارة الدولية أفضل سالح ؼبكافحة االحتكار كوهنا تشكل حافزا كبَتا لتحقيق كفاءة 

السلع الوسيطة )اإلنتاج احمللي ؼبواجهة اؼبنافسة األجنبية ، و ىذا ضروراي إلبقاء التكاليف و أسعار اؼبوارد منخفضة 
 2.(و شبو اعباىزة و اؼبستخدمة كمدخل يف اإلنتاج احمللي 
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  1:دور البنك ادلركزي يف التنمية االقتصادية للدول النامية -  3

تعددت اآلراء االقتصادية حوؿ ضرورة وجود البنوؾ اؼبركزية وأنبية دورىا كناىض بعملية التنمية االقتصادية ،     
فهناؾ من اليرى ضرورة لوجودىا ألهنم يروف أهنا ليست انذبة عن النظاـ اؼبصريف بل مفروض عليو ، ولذلك فإف 

تكوينها ال يتناسب مع النظاـ اؼبصريف اغبر ، كما يروف أهنا أصبحت ربت سيطرة اغبكومات فبا جعل الفصل 
 ملتوف فريدماف (M.Friedman)بينها وبُت اغبكومات أمرا غَت موجود ، ومن ىؤالء االقتصاديُت 

مينتس ، إال أف الواقع يؤكد أف وجود البنوؾ اؼبركزية يعد أمرا ىاما وضروراي لتأثَتىا اإلهبايب على  (Mynts)و
. سايرر (Sayers)النظاـ االقتصادي ومن اؼبؤيدين ؽبذا الرأي االقتصادي 

أيدت االقًتاح القائل ابلتحوؿ التدرهبي لصندوؽ النقد  (Radcliffe Committe)كما أف عبنة راد كليف 
الدورل إذل بنك مركزي  انطالقا من إيباهنا أبنبية البنوؾ اؼبركزية ، وابلنسبة للدوؿ النامية ربديدا فإف االقتصادي 

يرى أف ليس لوجودىا أنبية يف ىذه البلداف ، حيث قلل من أنبية مسانبتها يف الدفع  (J.I. Fisher)فيشر 
بعملية التنمية االقتصادية ألف ىذه البلداف دل تصل بعد إذل اؼبستوى اؼبناسب من التطور النقدي واؼبصريف الالـز 

لوجود بنك مركزي ، إال أ، اغبقيقة أف تواجد البنوؾ اؼبركزية يف البلداف النامية يعد أمر ضروراي لتنمية الوعي اؼبصريف 
يف ىذه البلداف ، كما أف وضيفتها ال تقتصر على توفَت األرصدة النقدية والسيطرة على التضخم من خالؿ تنظيم 
عملية االئتماف ، بل إف عليها ربمل مسؤولية تقدمي التسهيالت اؼبصرفية عن طريق توفَت االئتماف دبعدالت فوائد 

. منخفضة لألنشطة اؼبختلفة ، ابإلضافة إذل توجيو االئتماف إذل األنشطة اؼبرغوبة

وألف البلداف النامية تعاين من زبلف وقلة أجهزهتا ، فإف على البنوؾ اؼبركزية فيها توفَت وتنظيم اؼبؤسسات ودعم     
وتطوير بنوؾ االدخار وبنوؾ التسليف الزراعي وشركات التأمُت إذل غَت ذلك من اؼبؤسسات اليت تساىم يف جذب 

مدخرات األفراد وتوجهها كبو االستثمارات اؼبنتجة ألف توفَت مثل ىذه اؼبؤسسات وتطويرىا وربديث نشاطها 
. يعترب شرطا مسبقا لتكوين الًتاكم الرأظبارل الذي يعترب اؼبفتاح الرئيسي للقياـ والنهوض بعملية التنمية االقتصادية 

وبذلك فإف البنك اؼبركزي يساىم يف دفع التنمية االقتصادية يف البلداف النامية وبعدة طرؽ أبرزىا  
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التمويل اؼبباشر لعملية التنمية من خالؿ القروض اليت يقدمها إذل اؼبنشآت واؼبشاريع العامة العاملة يف - أ
 .القطاعات اػبدمية العامة كالكهرابء واؼبياه والطرقات وغَتىا

التمويل غَت اؼبباشر لعملية التنمية ، ويتم ذلك عن طريق تقدمي القروض اليت يقدمها البنك للمؤسسات اؼبالية - ب
. اؼبتخصصة يف التمويل الطويل األجل ، كالبنوؾ الزراعية والصناعية واالسكانية وغَتىا من اؼبؤسسات اؼبشاهبة

خلق اؽبياكل اؼبالية الضرورية لعملية التنمية االقتصادية كاألسواؽ اؼبالية اؼبنظمة ، وصناديق االدخار شركات - ج
. التأمُت وغَتىا ، على أف يعمل على توجيو وربديث ىذه اؼبؤسسات دبا ىبدـ عملية التنمية

  1.االستخداـ الفعاؿ ألدوات السياسة النقدية الكمية والنوعية دبا وبقق أغراض التنمية يف ىذه البلداف- د

 حتدايت التنمية االقتصادية يف البلدان النامية: ادلطلب الثالث 
 .تواجو الدوؿ النامية عدة صعوابت لتحقيق التنمية االقتصادية و ذلك لعدة أسباب ـبتلفة داخلية وخارجية      
  2: مشكالت التنمية يف الدول النامية -1

:   مشاكل داخلية - 1

 عدـ كفاية رؤوس األمواؿ -
 زبلف وسائل اإلنتاج  -
 البطالة البنيانية  -
حلقة الفقر اؼبفرغة ، حيث البفاض مستوى الصحة يؤدي اللبفاض مستوى اؼبقدرة على العمل وابلتارل  -

البفاض مستوى اإلنتاجية األمر الذي يتمخض عنو البفاض مستوى الدخل اغبقيقي فالبفاض مستوى 
 .الصحة 

وىناؾ اغبلقة اؼبفرغة اؼبتعلقة ابلبفاض مستوى التعليم ، إذ أف البفاض مستوى التعليم يؤدي اللبفاض  -
 .مستوى اؼبهارة الفنية وابلتارل إذل البفاض مستوى الدخل فالبفاض مستوى التعليم 
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  :مشاكل خارجية- 2

وتتمثل يف التبعية االقتصادية ، حيث اغبصوؿ على اآلالت واؼبهارات الالزمة ؼبشاريع التنمية االقتصادية يتم 
. استَتادىا من الدوؿ الصناعية ، كما أف االستثمارات األجنبية يف الدوؿ النامية يكوف مردودىا للدولة اؼبستثمرة 

وهبذا فإف عجلة التطور يف البالد النامية مرتبطة هبيمنة الدوؿ الصناعية اؼبتقدمة عليها ، ليس من الناحية العسكرية 
. بل من الناحية االقتصادية 

:  1العقبات اليت تعرتض سبيل التنمية يف الدول النامية -  2

من دراستنا ػبصائص البالد النامية يبكن أف نلمس العقبات اليت يبكن أف تعًتض سبيل التنمية واليت يبكن    
: تلخيصها يف 

. ندرة رأس اؼباؿ بسبب قلة اؼبدخرات- 1

. البفاض متوسط الدخل الفردي بسبب ضعف الكفاية اإلنتاجية - 2

ندرة األيدي العاملة اؼباىرة بسبب البفاض مستوى التعليم  - 3

وىذه األسباب وإف بدت لنا ألوؿ وىلة منفصلة عن بعضها البعض .ضيق السوؽ احمللي بسبب صبود الطلب - 4
. فإهنا يف اغبقيقة متداخلة وكل منها يعترب سببا ونتيجة يف آف واحد 

فالندرة يف رأس اؼباؿ وإف كاف أساسها قلة اؼبدخرات ، فإف قلة اؼبدخرات سببها البفاض متوسط الدخل     
الفردي الذي يعجز عن الوفاء ابلضرورايت األساسية للحياة ، وإف كاف البفاض متوسط الدخل الفردي نتيجة 

لضعف الكفاية اإلنتاجية فمرد ىذا عدـ القدرة على التعليم والتدريب الكايف بسبب ضآلة متوسط دخل األسرة ، 
وىذا يًتتب عليو عدـ توافر اػبربات الكافية واؼبهارات اؼبختلفة وخاصة يف فئة اؼبالحظُت واألسطوات ، وىي الفئة 

اليت تعمل بُت اؼبهندسُت والعماؿ العاديُت أو ذوي اؼبهارة اؼبتوسطة ، ومن انحية أخرى يؤدي البفاض متوسط 
الدخل الفردي إذل الًتكيز على السلع االستهالكية الضرورية وىذا يؤدي إذل صبود الطلب احمللي وال يساعد على 

. توسع السوؽ 
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وىكذا قبد أف كل ىذه األسباب متداخلة ، وىي إف كانت سببا من أسباب التخلف يف التنمية فإهنا بدورىا 
. تكوف عقبات يف سبيل التنمية 

وابإلضافة إذل ما تقدـ ىناؾ سبب رئيسي يعًتض سبيل التنمية يف البالد النامية ىو وقف الدوؿ اؼبتقدمة من 
. الدوؿ النامية أو بعبارة أخرى القوى الدولية 

 1: القوى الدولية كأحد العقبات اليت تعرتض سبيل التنمية -

 من أىم أسباب التقدـ االقتصادي يف الدوؿ اؼبتقدمة أهنا استطاعت أف تستفيد من اؼبوارد االقتصادية الكامنة يف 
الشعوب اؼبتخلفة ، بل أف السيطرة االستعمارية لبعض دوؿ أوراب كانت ىي السبب الرئيسي يف جعل معظم 

شعوب آسيا وأفريقيا دوؿ متخلفة ، وعندما ىبت ىذه الشعوب لتطالب ابستقالؽبا ولًتفع من مستوى معيشتها 
حبسن استغالؿ مواردىا ، وقفت الدوؿ اؼبتقدمة بدال من مساعدهتا ورد جزء فبا هنب منها ربيك ؽبا اؼبؤامرات 

. لتذىب ابستقالؽبا الذي حصلت عليو بعد كفاح طويل

. ونقصد ابلقوى الدولية يف ىذا الصدد البحث يف أثر عالقة الدوؿ النامية ابلدوؿ اؼبتقدمة وأثرىا يف إعاقة التنمية 

تقـو ىذه العالقة على الصادرات والواردات ، فالدوؿ النامية تصدر اؼبواد األولية للدوؿ اؼبتقدمة وتستورد منها 
فإذا ما علمنا أف أشباف اؼبواد األولية منخفضة ابلنسبة  ،السلع الصناعية ، وأغلبها أيخذ شكل سلع استهالكية 

: للسلع الصناعية فإف النتيجة ىو أف تصبح التجارة اػبارجية يف غَت صاحل الدوؿ النامية وذلك لألسباب التالية 

تؤدي التجارة اػبارجية على ىذه الصورة إذل تنمية قطاع التصدير وتطويره بينما تًتؾ القطاعات األخرى - 1
.  متخلفة فبا ال هبعل ىناؾ تناسقا كبَتا بُت األنشطة االقتصادية يف اجملتمع

يؤدي اعتماد البالد النامية على مصدر واحد كنشاط اقتصادي إذل وضع احتكاري ابلنسبة للدوؿ اؼبتقدمة ، - 2
فتفرض ىذه الدوؿ أشباان منخفضة على منتجات البالد النامية فتكوف قيمة الصادرات اليت ىي أساس االقتصاد 
القومي يف ىذه البالد زىيدة جدا ، وطاؼبا أهنا تتمتع ابحتكار الشراء فإهنا تلعب أيضا دورا كبَتا يف إمداد ىذه 
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البالد ابلسلع االستهالكية اؼبصنوعة ، فتبيع ؽبا أبشباف مرتفعة فبا يؤدي إذل ارتفاع قيمة الواردات ؽبذه البالد ، وىذا 
 .ىبلق عجزا خطَتا يف اؼبيزاف التجاري

من تسديد العجز تضطر إذل االقًتاض ، فتفرض عليها الدوؿ - إزاء ىده اغبالة– وحىت تتمكن ىذه البالد - 3
اؼبتقدمة شروطا تعسفية ، أما من انحية رفع سعر الفائدة أو مدة السداد أو طريقة السداد ، أو تبيع ؽبا السلع 

أبشباف مرتفعة ، وبدعوى ضماف ديوهنا تلجأ إذل وضع ىذه البالد ربت نوع من الوصاية عن طريق احتكار 
. صادراهتا ، فال تستطيع ىذه البالد أف ذبد سبيال للتخلص من قبضتها 

ولسبب اغباجة إذل رؤوس األمواؿ تطلب البالد النامية رؤوس أمواؿ أجنبية فتجئ ىذه األمواؿ بدافع قبدهتا - 4
ولكنها يف اغبقيقة تسعى إذل احتكار ثرواهتا فتحتكر النشاط الداخلي ، كما احتكرت النشاط اػبارجي من قبل ، 

. وبذلك ىبضع النشاط االقتصادي كلو للبالد النامية لسيطرة الدوؿ اؼبتقدمة 

الكادحة إبعطائها  ومىت سبكن اؼبستثمر األجنيب من ذلك فإنو يبدأ يف استغالؿ الطبقة العاملة وىي الطبقة- 5
أجور منخفضة حىت يعجزوا عن االدخار ، ومىت مت ؽبا ذلك فإف الدخل القومي ؽبذه البالد ال يبكن أف ينمو 

    1.ربسرعة بسبب قلة االستثمار نتيجة ضعف االدخا

:  فشل جتارب التنمية يف الدول النامية-  3

فيما كانت ذبارب التنمية يف الدوؿ النامية حىت عهد قريب تؤكد على أنبية التخطيط االقتصادي كوسيلة        
لتحقيق االستخداـ األمثل للموارد وذبنبا لقطاع السوؽ ، أصبح ينظر على أنو خطيئة كربى وأنو لكي تزيد حوافز 
القطاع اػباص على االستثمار فإنو يتعُت على الدولة أف تبتعد عن التخطيط االقتصادي وأف تًتؾ آليات السوؽ 

 2.لتعمل عملها حبرية كاملة
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ونفس الشيء ، ابلنسبة للبعد االجتماعي للتنمية حيث كاف يعترب ضمن أىداؼ التنمية والتقدـ  يف الدوؿ    
النامية أصبح اآلف ىذا البعد غَت مرغوب فيو ابعتباره يشجع على التكاسل ويستنزؼ موارد مالية كثَتة وىو 

 .اؼبسؤوؿ عن العجز يف اؼبيزانية العامة

والعدالة  (التمويلي )وعلى حُت كاف ينظر للضرائب كوسيلة أساسية للتوفيق بُت متطلبات التطور االقتصادي    
. االجتماعية أصبحت كعائق أماـ رؤوس األمواؿ على االستثمار 

ولذلك قامت حكومات تلك الدوؿ بتخفيض الضرائب وعلى األخص الضرائب على أرابح اؼبشروعات   
. اإلنتاجية واغبد من تكاليف الرعاية االجتماعية 

وعلى غرار ذبارب التنمية السالفة الذكر فإف لتزايد الديوف وعدـ تناسب العائد من القطاع العاـ مع موارده وال مع 
األمواؿ اليت ضخت إليو من ميزانية الدولة ، وربت ضغط اغباجة للمساعدات األجنبية ، كلها عوامل ساعدت 

 1.وعجلت ابؼبناداة ابلتخلص من القطاع العاـ وبيعو للقطاع اػباص
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: خالصة الفصل
      لقد تطرقنا يف ىذا الفصل إذل دور التجارة اػبارجية واالسًتاتيجية التنمػػػػػػػػػػوية يف تنمية اقتصادايت الدوؿ 
النامية وجل اؼبشاكل اليت تعاين منها ىذه الدوؿ وضرورة اندماجها يف النظاـ االقتصادي العاؼبي الذي أصبح 

حتمية البد منها ؼبسايرة األوضاع الراىنة واالستفادة من اؼبزااي اؼبقدمة من خاللو، على حد ما يشاع يف 
. اجتماعات ومنشورات ىذه اؼبنظمات والتكتالت

     كما تعترب عملية تنمية الصادرات وتنويعها عملية مصَتية ألي دولة ألهنا تتيح ؽبا الفرصة يف زايدة معدالت 
مبو اقتصادىا، وربقيق أىدافها يف زايدة الطاقة اإلنتاجية، وتوفَت فرص العمل، واستغالؿ مواردىا االستغالؿ 

 .األمثل، كما تعد عملية تنمية الصادرات من العوامل اؼبهمة يف تدعيم ميزاف اؼبدفوعات وربقيق التوازف اػبارجي
     وعليو فاف تنمية القدرات التصديرية هبب أف ربتل مكانة متقدمة يف حيز االىتماـ الرظبي واعتباره ىدؼ 

يتطلب من اعبميع وعلى كل اؼبستوايت تسخَت كل اعبهود اؼبتاحة يف سبيل الرفع من مستواه وإزالة كل العوائق 
 .اليت تقف أماـ تطوره وتقدمو

     ويف ظل ىذه البيئة التجارية اعبديدة عرفت التجارة والتكتالت االقتصادية اذباىات جديدة متأثرة بتحكم 
آليات وأدوات العوؼبة االقتصادية يف مراقبة وتسيَت دواليب النظاـ االقتصادي العاؼبي اعبديد، األمر الذي عزز 
ىيمنة الدوؿ اؼبتقدمة على التجارة واالستثمارات الدولية وتدين موقع الدوؿ النامية يف النظاـ التجاري اعبديد، 
فرغم الفرص الذي يتيحها ىذا النظاـ للدوؿ النامية فهي تبقى غَت قابلة للتحقيق بسبب اؼبشاكل اؼبتعددة اليت 

. تعاين منها ىذه الدوؿ
 

 
 
 
 

 



:       الفصل الرابع
واقع حترير التجارة 

اخلارجية و أتثريها على 
 االقتصاد يف اجلزائر
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 :    متهيد

  رغم ما تزخر بو اعبزائر من إمكانيات طبيعية، طاقوية، وزراعية إال أهنا كانت ومازالت تعاين من مشاكل 
 .اقتصادية صبة

   إن حرية التجارة اػبارجية دل تكن خيارا ابلنسبة للجزائر وإمبا فرضها التحول كبو اقتصاد السوق ودبا أن سياسة 
اغبماية اؼبطبقة ضمن اؼبسار االشًتاكي دل تثبت قباعتها يف النهوض هبذا القطاع حيث بقي االقتصاد يشهد تبعية 

 .مطلقة يف ميدان الواردات من مواد أولية ومستلزمات اإلنتاج، إضافة إذل االعتماد على النفط كأداة للتصدير

   ومن ىنا جاء طلب انضمام اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ضمن سلسلة االصالحات اليت ابشرهتا اعبزائر 
ولقد عرفت مفاوضات انضمام اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة . منذ منتصف الثمانينات من القرن العشرين

ومن أجل توضيح ذلك سنستعرض يف ىذا الفصل واقع ربرير التجارة اػبارجية . تغَتات يف أداء االقتصاد اعبزائري
 :وأتثَتىا على االقتصاد يف اعبزائر من خالل ثالثة مباحث

 

 .مكانة ربرير التجارة اػبارجية يف اإلصالحات االقتصادية يف اعبزائر: ادلبحث األول

    .آلية ترقية التجارة اػبارجية يف اعبزائر: ادلبحث الثاين

 .آفاق و ربدايت انضمام اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة: ادلبحث الثالث
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 مكانة حترير التجارة اخلارجية يف اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر: ادلبحث األول

  ظهر مع بدابة األلفية اعبديدة سعي الدولة لتحرير ذبارهتا اػبارجية وتوقيعها التفاق الشراكة مع االرباد األورويب 
وقامت على أساس ذلك بعدة اصالحات على مستوى التجارة اػبارجية وخوصصة اؼبؤسسات العمومية، كما مت 
 . تدعيم ىذه االصالحات إبصدار صبلة من القوانُت قصد تشجيع االستثمار خارج احملروقات و تدعيم الصادرات

اجلزائري واقع االقتصاد : ادلطلب األول

رغم حجم اؼبواد االقتصادية اليت يتميز هبا االقتصاد اعبزائري فهو يتصف دبجموعة من اػبصائص اؼبعيقة     
لالنضمام،وىذا اغبجم يفضل اإلصالحات االقتصادية اؼبدروسة والتدرهبية وبفعل االرتفاع احملسوس يف أسعار 

النفط الذي رافقتو سياسة حكمية يف توجيو اؼبواد كبو االستثمار واقباز البٌت التحتية األساسية اليت ستؤدي 
. حتما إذل انتعاش االقتصاد الوطٍت

: وصف االقتصاد اجلزائري -1
فبا ال شك فيو أن االقتصاد اعبزائري يعترب من أىم االقتصادايت اإلفريقية حبكم طبيعة اؼبوارد البشرية و الثروات 
اؼبادية اليت يتميز هبا وحجم الطاقات اإلنسانية والكفاءات البشرية اليت يتمتع هبا،إضافة إذل مقدار اؼبوارد اؼبالية 

اؼبتاحة واإلمكاانت التنافسية اؼبمكنة ومع ىذا فإن توارل االختيارات االقتصادية اؼبتناقضة أحياان واآلاثر السلبية 
للسياسات االقتصادية غَت الكفؤة اؼبرتبطة هبا قد أفرز أوضاعا اقتصادية جعلت االقتصاد اعبزائري يتميز 

: خبصائص سلبية تساىم يف إضعاف كفاءات االندماجية يف االقتصاد العاؼبي حبيث ربول االقتصاد اعبزائري إذل
 اقتصاد ادلديونية  :

ترتكز معظم السياسات االقتصادية فيو على تسيَت وإدارة أزمة اؼبديونية من خالل بعض التوازانت النقدية     
و اؼبالية الظرفية لإلنعاش االقتصادي على حساب سياسات الالزمة و التخفيف منها واليت ترتكز على أولية 

. دالتوازانت االقتصادية واالجتماعية الدائمة اليت تستند على النمو االقتصادي اغبقيق اؼبطر
    وىذا الوضع أدى إذل الفقدان التدرهبي للسيادة االقتصادية ومن التأثَت يف طبيعة القرارات االقتصادية 

اؼبتخذة األمر الذي يدل على حجم اؼبصاعب اليت تواجو االسًتاذبيات التأىيلية لالقتصاد الوطٍت اليت ترتكز 
 1.على السيادة وحرية القرار
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   إن االقتصاد اعبزائري اآلن يعاين من اغبلقة اؼبفرغة للمديونية اليت دل تنخفض للمستوايت اليت تقل فيها 
 .ـباطر اؼبشروطة اػبارجية واعبدول الالحق صورة رقمية عن تطور اؼبديونية اػبارجية

   مازالت اؼبديونية تشكل قيدا نوعا ما،وذلك بتأثَتىا على اذباىات وكيفيات التأىيل االقتصادي ورغم 
البفاض معدالت خدمة الدين اليت تعود حجم الديون دل ينخفض إذل مستوى مقدرة التسديد لالقتصاد 

. الوطٍت وخاصة بعد مرحلة ربرير ذبارتو
أن اؼبديونية (BI)والبنك الدورل (FMI)ومن انحية أخرى أكد التقرير اؼبشًتك لصندوق النقد الدورل 

مليار دوالر من حجم 2.07اػبارجية دل تعد تشكل خطرا على اعبزائر إذ إبمكاهنا التسديد مسبقا بتقدير بلغ 
. ديوهنا دون مفاوضات مطلوبة وال عقوابت

 اقتصاد ريعي :

يقوم على إسًتاتيجية للثروة البًتولية والغازية ال تراعي ؿبدودية االحتياطات وضرورة استخالفها والكفاءة يف 
زبصيص عائداهتا والعدالة يف توزيع منافعها وضباية األجيال الالحقة فيها،وعن ىذا الوضع الذي يقوم على 
سياسة التوسيع يف التسويق،على حساب إسًتاتيجية التصنيع اؼبتنامي ؽبذه الثروة جعلت االقتصاد اعبزائري 

رىُت اإليرادات الريعية،اؼبتحققة يف األسواق الدولية،وانعكاسات سياساهتا االتفاقية يف التنامي آليات الًتييع 
.  الداخلي وأاثره السلبية

من %64من النتائج الداخلي اػبام وتشكل %35إن خاصية االعتماد على احملروقات اليت تساىم بنسبة 
.  من اإلصبارل الصادرات%98.21وحوارل (مليار دينار720حوارل )اإليرادات العامة للدولة 

 اقتصاد تطورت فيه آليات الفساد :

وأضحت تؤثر على حركية النشاط االقتصادي وؾباالتو،وربد من كفاءة السياسات واؼبؤسسات االقتصادية 
وتعطل اؼبنظومة القانونية والتشريعية االقتصادية وتوجهها وازدادت شبكات االقتصاد اؼبوازي وتنامت أحجام 

  1.الثروات اليت تتحرك يف قنواتو الذي سيؤثر يف السياسة االقتصادية الالزمة لتأىيل االقتصاد اعبزائري

                                                        
 64-63سليم سعداوي ، اؼبرجع السابق ، ص  -  1
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فكم من اعبهود تبددت بسبب ضعف اؼبؤسسات واستفحال الفساد يف أجهزهتا،وكم ىي اؼبشاريع اليت     
 1.عطلت أو ألغيت أو صبدت وربملها اجملتمع

  :ركائز حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر_ 3

 :ا وتتمثل يف بوكان لعملية ربرير التجارة اػبارجية أسس وركائز ال تكون وال تتم إال 

اػبوصصة ىي انتقال األنشطة واؼبمتلكات من اغبكومة إذل القطاع اػباص مع تقليص  : اخلوصصة -1
دور اغبكومة يف خلق األسواق، وبعبارة أخرى ىي ربجيم دور اغبكومة مقابل توسيع وتفعيل دور 

القطاع اػباص سواء يف األنشطة أو يف ملكية اؼبوجودات،كما يبكن أن نقول أن اػبوصصة ىي قيام 
القطاع اػباص وذلك يف إطار تقليص دور الدولة  الدولة بتحويل ملكية اؼبؤسسات جزئيا أو كليا إذل

 2.االقتصادييف النشاط 

 الوطٍت االقتصاد وتنفيذ عملية اػبوصصة كأداة حتمية إلصالح االقتصاديةولقد شرع يف تطبيق اإلصالحات      
 يف النظام االندماجوإرساء عالقات تعاون دولية، وابلتارل فاػبوصصة قد تسمح للجزائر أبداء دور نشيط يف مسار 

 . العاؼبياالقتصادي

عقد أو اتفاق بُت مشروعُت أو أكثر قائم على التعاون فيما بُت "تعترب الشراكة األجنبية : لشراكةا -2
وعلى أساس  ( أو ذباريايتمشاريع تكنولوجية وصناعية،أو خدم)الشركاء ويتعلق بنشاط إنتاجي 

اثبت ودائم وملكية مشًتكة وىذا التعاون ال يقتصر فقط على مسانبة كال منها يف رأس مال 
 ، العالمات االخًتاعوإمبا أيضا اؼبسانبة الفنية اػباصة بعملية اإلنتاج واستخدام براءات  (اؼبلكية)

 3.التجارية واؼبعرفة التكنولوجية
 جديد وضعت اعبزائر كافة الشروط من استثماريمن أجل خلق مناخ :  األجنيب ادلباشراالستثمار -3

 وذلك االستثمارا ترقية ىذا نوا سنت القوانُت اليت من شأنوحيث اإلمكاانت البشرية والطبيعية، كما أ

                                                        
 .65 سليم سعداوي ، اؼبرجع السابق ، ص 1
فريدة لرقط و فتيحة نوغي، اػبوصصة بُت خلفيات اؼبصاحل الرأظبالية و مربرات إصالح االقتصادايت النامية، ملتقى حول اقتصادايت اػبوصصة و الدور  -  2

 .1، ص 2004اعبديد للدولة، جامعة سطيف، 
 أضبد فتحي عبد اغبميد وبشار أضبد العراقي، التضخم وآليات أتثَته يف معدالت الفقر، ؾبلة حبوث اقتصادية عربية، اعبمعية العربية للبحوث االقتصادية ومركز -  3

 .71، ص 2008، 42دراسات الوحدة العربية، مصر، العدد 
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ا حول إلغاء اؼبميزات اليت كان يستحوذ عليها اؼبستثمر العام نوسبحور مضمو  2001 مث 1993يف 
ا ألغت اؼبميزات اليت كانت بينهما، إضافة إذل وضع حد نوعلى حساب اؼبستثمر اػباص،كما أ

 االستثمار الضريبية اعبمركية واؼبالية من أجل جذب االمتيازاتلتدخالت الدولة يف منح بعض 
 .االقتصادياػباص لتحقيق اإلصالح والنمو 

 :دوافع اصالح يف رلال التجارة اخلارجية اجلزائرية- 3

 وجدت اعبزائر نفسها يف وضعية اقتصادية حرجة تتمثل يف ضعف االدخار احمللي من جهة 1986 بعد أزمة    
 للجزائر من خيار لتدبَت أمرىا ىونقص حصيلة النقد األجنيب اؼبتأتيـة مـن الصـادرات والتحويالت من اػبارج ودل يبق

إال ابللجوء إذل سحب قسطها االحتياطي من صندوق النقد الدورل لتحسُت أوضـاعها االقتصـادية عامـة وزبفيف 
وصندوق النقد الدورل دل يفوت الفرصة أن كبل اعبزائر بشـروطو قبـل اسـتفادهتا  . العجز يف ميزان اؼبدفوعات خاصة

تتعهد بتنفيذ صبيع شروطو، واليت   طالبا منها ربرير رسالة القصد والتـي دبوجبهـا1989الفعلية من ىذه اؼبوارد سنة 
 1:من أنبها

 ربرير أسعار الصرف وأسعار الفائدة. 
 ربرير التجارة اػبارجية. 
 شاء بورصة لألوراق اؼباليةإن. 

 كما تتضمن ىذه الشروط أيضا؛ ربرير أسعار السلع ورفع الدعم عنها وفتح األبواب أمام االستثمار األجنيب 
  .اؼبباشر

من ىذه الشروط يبكن أن نستنتج أن صندوق النقد الدورل يهـدف مـن ورائهـا إلـى التقليص من تدخل الدولة يف 
  .النشاط االقتصادي، وربويل دورىا إذل ؾبرد حارسـة غبركة االقتصاد

وأيضا ىذه الشروط تؤدي إذل ربول دولة مثل اعبزائر تتبٌت النهج االشًتاكي اؼبوجو إذل نظام اقتصاد السوق، عن 
طريق ربرير أىم القطاعات االقتصادية وىـو قطـاع التجارة اػبارجية، ورفع الدعم عن األسعار فبا يعرضها مباشرة 

 .إذل منافسة السـلع األجنبية
                                                        

 دور الدولة يف النشاط االقتصادي من خالل ذبربة التنمية االقتصادية يف اعبزائر، مداخلة يف اؼبلتقى العلمي "عبد اللطيف مصطفى و عبد الرضبان بن سانية، -  1
 .2009 ماي 6-5الوطٍت حول مستقبل الدولة الوطنية يف ظل العوؼبة و ؾبتمع اؼبعلومات، حالة اعبزائر، جامعة ورقلة، يومي 
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 السياسات التجارية اخلارجية يف اجلزائر: ادلطلب الثاين

: سنحاول يف ىذا اعبزء من الورقة إظهار السياسات التجارية واليت سبيزت يف ىذا اػبصوص بثالث مراحل ىي 

 1(1969-1962 )مرحلة الرقابة على التجارة اخلارجية - 1

عقب االستقالل ورثت اعبزائر نظاما اقتصاداي يسيطر عليو اقتصاد فرنسا يف اؼببادالت التجارية مع العادل     
اػبارجي ، فبا أدى دبتخذي القرار إذل اعتماد صبلة من القوانُت واؼبراسم رباول من خالؽبا تنظيم التجارة اػبارجية 

: معتمدة على مبدأ الرقابة ومن أجل ربقيق ىذه الرقابة ، عمدت الدولة إذل عدة إجراءات منها 

  حيث عرفت اعبزائر خالل ىذه الفًتة استقرار يف سعر الصرف ، ىذا : الرقابة على الصراف
االستقرار كان ضروراي ابلنظر إذل اؼبرحلة اليت كان يعيشها االقتصاد الوطٍت واليت سبيزت بتنمية كثيفة 

 .تتطلب استثمارات كبَتة 
  الرسوم اعبمركية ويف ىذا اجملال مت استحداث معدالت جديدة ومت تنويع تشكيلتها من أجل ضباية

 .االقتصاد الوطٍت من اؼبنافسة اػبارجية وتشجيع الصناعة التحويلية
  عملت اغبكومة اعبزائرية إذل فرض نظام اغبصص : نظام اغبصص والتجمعات اؼبهيمنة للشراء

وإنشاء ذبمعات مهيمنة للشراء ، واليت استنادا إذل ؾبموعة من الرسوم التنفيذية قامت ابلرقابة على 
 التجارة اػبارجية وكان اؽبدف من ىذا اإلجراء 

  إعادة توجيو الواردات 
  كبح الواردات الكمالية واغبفاظ على العلة الصعبة 
 ضباية اإلنتاج الوطٍت وربسُت اؼبيزان التجاري يف ظل احتياطات صرف قليلة 

 عرفت اعبزائر .رغم ىذه اإلجراءات اغبمائية، إال أن وضعية اؼبيزان التجاري كانت متذبذبة بُت الفائض والعجز   
 مليون دج، ويعود ىذا العجز إذل البفاض قيمة 167 بقيمة 1965أول عجز يف ميزاهنا التجاري سنة 

 ىذا أساسا إذل عود مليون دج ، وي370 بقيمة 1969الصادرات، وأكرب عجز يف ىذه اؼبرحلة كان يف سنة 
 .الزايدة يف الواردات بشكل ملموس

                                                        
، ص 2006، 04 ؾبلة الباحث، العدد – 1970،2002 –صاحل تومي، عيسى شقبقب، النمذجة القياسية لقطاع التجارة اػبارجية يف اعبزائر خالل الفًتة -  1

 .32- 31: ص
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 1970/19891: احتكار الدولة للتجارة اخلارجية لة مرح- 2

ليفصح عن نوااي السلطات اعبزائرية  (1973-1970)بعد مرحلة الستينات، جاء اؼبخطط الرابعي األول       
 مت إقرار ؾبموعة من اإلجراءات تنص على 1971اذباه قطاع التجارة اػبارجية ، حيث وابتداءا  من جويلية 

كان اؽبدف . احتكار التجارة اػبارجية من طرف اؼبؤسسات العمومية كل واحدة حسب اؼبنتوج اؼبتخصص فيو 
من ىذا االحتكار ىو التحكم يف التدفقات التجارية وإدماجها يف إطار التخطيط اؼبركزي للنمو االقتصادي 

 من الواردات ربت رقابة الدولة وفيما ىبص تطور اؼبيزان  %80واالجتماعي وكنتيجة لذلك كانت أكرب من 
 يوضح ذلك يتبُت  من خالل اعبدول أن واردات 2التجاري والًتكيبة السلعية للصادرات والواردات ، فإن اعبدول 

 %28.49 من ؾبوع الواردات ارتفعت إذل  %10.95اؼبنتجات الغذائية يف تزايد مسًت ، فبعدما كانت سبثل 
 ، فبا يظهر أن الثورة الزراعية بصفة خاصة واإلصالح الزراعي بصفة عامة دل يؤت أكلو ويتضح 1989سنة 

كذلك ارتفاع فاتورة استَتاد سلع التموين الصناعي الصناعي والتجهيز وىذا بداية من السبعينات ، ويعود ىذا 
االرتفاع إذل التوجو اؼبتبٍت خالل ىذه الفًتة ، حيث ركزت الدولة جهودىا على إحداث قفزة نوعية يف قطاع 

الصناعات الثقيلة وقطاع احملروقات ، وهبذا تكون الواردات من سلع التجهيز واؼبواد األولية ونصف اؼبصنعة سبثل 
 . 1980 من إصبارل الواردات عام 90%

 أعاله فبعدما كانت 02أما عن الصادرات فإن اكبصارىا يف قطاع احملروقات يتضح جليا من خالل اعبدول       
 ىذه الوضعية جعلت 1985 سنة %98 ارتفعت إذل 1970 سنة %69.4نسبة صادرات احملروقات سبثل 

احملروقات سبثل اؼبورد اؼبارل األول الوحيد يف اعبزائر من العملة الصعبة ، األمر الذي يفسر العجز الوحيد اؼبسجل يف 
.  أين تزامن البفاض أسعار البًتول مع تدىور قيمة الدوالر األمريكي1986اؼبيزان التجاري يف عشرية الثمانينات 

 2 1986حترير التجارة اخلارجية ابتداءا من : ادلرحلة الثالثة - 3

 بسبب البفاض أسعار البًتول ، وتدىور قيمة 1986بعد األزمة البًتولية اليت عرفتها األسواق العاؼبية سنة      
الدوالر األمريكي وأيضا زايدة عبء اؼبديونية اػبارجية ، وكذا ضغط اؼبنظمات الدولية ، عمدت اعبزائر إذل 

                                                        
 .32 اؼبرجع السابق، ص – 1970،2002 –صاحل تومي، عيسى شقبقب، النمذجة القياسية لقطاع التجارة اػبارجية يف اعبزائر خالل الفًتة -  1
: ، ص ص2015، سبتمرب 02مناد علي، طالب اندية، حوكمة التجارة اػبارجية يف اعبزائر واالندماج يف اؼبنظمة العاؼبية دراسة قياسية، ؾبلة لعريد، العدد -  2

185 -186. 
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إصالح قطاع التجارة اػبارجية ، حبيث تزامن ذلك مع التوقيع على برانمج التعديل اؽبيكلي ، لذلك مرت سياسة 
:  بفًتتُت 1986التجارة اػبارجية ما بعد سنة 

 1994فرتة التحرير ادلقيد للتجارة اخلارجية قبل - 1

 ، واؼبرتبط أساسا برفع القيود 1991 اؼبؤرخ يف فرباير 37-91 إن عملية التحرير بدأت مع صدور اؼبرسوم رقم 
اؼبتعلقة بشهادات االستَتاد ، فبا أدى إذل استَتاد العديد من السلع دون ضوابط هبدف الربح ، األمر الذي أدى 

فنظرا للفوضى اليت عرفتها التجارة اػبارجية اعبزائرية بسبب اإلجراء الغَت . إذل البفاض اؼبداخيل من العملة الصعبة 
مدروس يف تقدًن تراخيص االستَتاد ، عمدت ىذه األخَتة إذل ضبط وتنظيم علية ربرير التجارة اػبارجية ، من 

 ، حبيث كان اؽبدف منها ضباية 1992 أوت 18 يف 625خالل إصدارىا للتعليمة اغبكومية اليت ربمل رقم 
. اؼبنتوج الوطٍت 

، ىو البفاض يف اؼبديونية  (1993-1991)من أىم النتائج اليت ميزت العودة إذل الرقابة على التجارة اػبارجية 
 27.88 والبفضت إذل 1990 مليار دوالر سنة 38 .28نتيجة ارتفاع إيرادات احملروقات حبيث بلغت اؼبديونية 

. 1993 مليار دوالر عام 25.72 مليار دوالر ، إذل 26.68 ، مث البفضت إذل 1991مليار دوالر سنة 

 19941مرحلة التحرير الفعلي للتجارة اخلارجية بعد - 2

 مليار 29.49لقد حاولت اعبزائر تفادي إعادة جدولة ديوهنا ، ونظرا الرتفاع حجم اؼبديونية اػبارجية إذل     
صندوق النقد الدورل مع ( STANDBY) ، اضطرت بعد تردد طويل إذل ابرام اتفاق 1994دوالر عام 

(FMI)  ( 1995-1994)الذي احتوى على برانؾبُت ، يتعلق األول ابغبفاظ على استقرار االقتصاد الكلي
الذي ساعد على اسًتجاع التوازانت االقتصادية الكلية ، أما الربانمج الثاين فقد تعلق ابلتعديل اؽبيكلي 

الذي مهد الطريق للجزائر للدخول إذل اقتصاد السوق واالندماج يف االقتصاد العاؼبي ،  (1995-1998)
ربرير : تضمن ىذا االتفاق شرط ربرير التجارة اػبارجية ، ومن أىم اإلجراءات اؼبتخذة يف ىذا اإلطار كان 

األسعار ، تغيَت السياسة اعبمركية دبا يالءم سياسة التحرير ، وزبفيض قيمة العملة الوطنية يف إطار ربقيق ىذا 
 ، اليت ألغت التعليمة 1994 أفريل 12 اؼبؤرخة يف 13-94الشرط صدرت أيضا التعليمة اغبكومية رقم 

ظبحت ىذه التعليمة القيام ابستَتاد البضائع دون أي قيود إدارية أو كمية ، حبيث مت ربرير  . 625السابقة رقم 
                                                        

 .186: مناد علي، طالب اندية، اؼبرجع السابق، ص-   1
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يف ىذا . صبيع عمليات االستَتاد ابستثناء ؾبموعة من السلع اغبيوية ، اليت كانت زبضع مؤقتا ؼبعايَت مهنية 
اإلطار مت إعفاء الواردات من السلع الرأظبالية اليت تقل قيمتها عن نص مليون دوالرمن شرط اغبصول على سبويل 

 ن كما مت إلغاء القيود اؼبفوضة 1995 يناير 01ال يقل أجلو عن ثالث سنوات ، حبيث كان ذلك ابتداء من 
 ، مث إلغاء تراخيص 1997 سنة %45 إذل 1996 سنة %60على الصرف وزبفيض التعريفة اعبمركية من 

. االستَتاد والتصدير وإبقاءىا فقط على بعض اؼبعامالت التجارية

ما سبق يبكننا القول أن التجاوزات واألخطاء اليت ارتكبت يف التجارة اػبارجية اعبزائرية مثل تدعيم األسعار     
بقيت مرتفعة خاصة ابلنسبة للقطاع الفالحي واإلنتاج الوطٍت الذي عرف تدىورا ، وعدم استغالل اؼبوارد 

الطاقوي أبكمل وجو ، كان السبب يف االرتفاع الذي عرفتو فاتورة الواردات خاصة تلك اؼبتعلقة ابؼبواد الغذائية 
اؼبوجهة لتلبية رغبات مواطنيها ، لذلك عمدت اعبزائر يف ىذا السياق ، إذل ازباذ سياسات صارمة من أجل 

 1.معاعبة ىذا اػبلل ابعتماد سياسة التحرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .187: مناد علي، طالب اندية، اؼبرجع السابق، ص-  1
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 2013-1970جتارة اجلزائر اخلارجية : (1-4)اجلدول

الصادرات السنة 
1  

الواردات  
2 

التجارة 
 3اخلارجية 

الناتج الداخلي 
 4اخلام 

/ الصادرات
 %1/4اإلنتاج

/ الواردات
 %2/4اإلنتاج

التجارة 
 %3/4اخلارجية

1970 4980 6205 11185 22905 21.74 27.09 48.83 
1975 18563 23755 42318 61574 30.14 38.58 68.72 
1980 52684 40519 93167 162507 32.39 24.93 57.32 
1985 64564 49491 114055 291597 22.14 16.97 39.11 
1990 114392 87018 201410 554388 20.63 15.69 36.32 
1995 488924 481394 970318 2004990 24.38 24 48.38 
2000 1657217 690426 2347643 4123513.9 40.18 16.74 56.93 
2005 3421548 1493645 4915193 5761984.3 45.24 19.75 65 
2010 4244746 3011807 7256553 12049493 35.22 25 60.22 
2011 5374131 3442502 8816633 14526608.3 37 23.69 60.69 
2012 5687369 3907072 9594441 16115429.5 35.29 24.24 59.53 
2013 5217100 4368548 9585648 16569270.8 31.48 26.36 57.85 

مناد علي، طالب اندية، حوكمة التجارة اػبارجية يف اعبزائر واالندماج يف اؼبنظمة العاؼبية دراسة قياسية،  :ادلصدر
 .187، ص، 2015، سبتمرب 02ؾبلة لعريد، العدد 
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 :)2014-2001  (تطور الربامج التنموية ابجلزائر: ادلطلب الثالث

و آاثرىـا علـى بعـض مؤشـرات مضموهنا سنتعرض فيما يلي الربامج الثالثة من خالل التطرق ألىدافها و     
 .االقتصـاد الكلي

   ) 2004-2001)برانمج دعم اإلنعاش االقتصادي _ 1 

   عبـارة عـن ـبصصـات ماليـة موزعـة علـى طـول 2001يعتـرب ـبطـط دعـم اإلنعـاش االقتصـادي الـذي أقـر يف أفريـل 
 11,9أي ما يقارب  مليار دينار جزائري، 525بنسب متفاوتة وتبلغ قيمتو اإلصبالية حوارل  2004 ــــــ 2001

  .وقـد جـاء ىـذا اؼبخطـط يف إطـار السياسـة اؼباليـة قصـد تنشـيط االقتصـاد الوطٍتمليار دوالر 

: ضـمون عـدم االنتعـاش االقتصـادي- 1-1

 ابألسـاس حـول تـدعيم األنشـطة اػباصة ابإلنتاج الفالحي والصيد 2004 -2000 يتمحـور طـول الفـًتة 
دعـم اإلصـالحات يف ـبتلـف القطاعـات وكـذلك مـا ىبـص التنميـة احملليـة والبحري، البناء واألشغال العمومية 

وزعت على النحو   مشـروعا15974والبشـرية، وبلـغ عـدد اؼبشـاريع اؼبدرجـة يف إطـار ـبطـط دعـم االنعـاش حـوارل 
 1:التارل

 

 

 

 

 

 

                                                        
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 2009-1980زىَت عماري، ربليل اقتصادي قياسي ألىم العوامل اؼبؤثرة على قيمة الناتج احمللي الفالحي اعبزائر خالل الفًتة -  1

 .66، 65: ، ص ص2014-2013الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
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  2004 -2001التوزيع القطاعي دلشاريع سلطط دعم اإلنعاش االقتصادي :) 2-4)رقم  اجلدول 

 عدد ادلشاريع ادلدرجة القطاعات
 6312 الري الفالحي و الصيد البحري

 4316 السكن، العمران و األشغال العمومية
 1369 تربية، تكوين مهين و تعليم عايل و حبث علمي

 1269 هياكل قاعدية وثقافية
 982 أشغال ادلنفعة العامة و اذلياكل االدارية

 623 اتصاالت وصناعة
 653 صحة، بيئة ونقل
 223 محاية اجتماعية

 200 طاقة و دراسات مدنية
 نبيل بوفليج ، آاثر التنمية االقتصادية على اؼبوازانت العمومية يف الدول النامية، ؾبلة مشال افريقيا، جامعة :ادلصدر

 .106 ،ص2005بن بو علي شلف، 

 األكربمن خالل اعبدول يتجلى أنو من انحية القيمة يبثل قطاع االشغال الكربى واؽبياكل القاعدية النصيب    
كصـاحبة أكـرب اؼبخصصـات، و قـد   2001أمـا علـى مـدار الفـًتة جـاءت سـنة   %40.1 نسـبة  يقاربأي مـا

 رغبـة مـن الـدول يف تسـريع وتـَتة االنفـاق خـالل أقصـر مـدة ومـن مث اسـتغالل األوليتُتجـاء ىـذا الًتكيـز يف السـنتُت 
 احمللــي ســواء مــن انحيــة معــدالت النمــو االقتصــادي، إنشــاء لالقتصاداالنفـراج اؼبـارل لتحقيـق أكــرب منفعــة 

  1.مناصــب العمــل وتطــوير البــٌت التحتية

  ):2009-2005)مرحلة سياسة دعم النمو _ 2

يتضـمن  و 2009-2005 قامت اعبزائـر ببعـث برنـامج لـدعم النمـو االقتصـادي للفـًتة 2005نطالقا من سنة ا
اعبوانب االقتصادية واالجتماعية، ولقد خصص ؽبذا الربانمج يف ىـذا الربانمج طبس ؿباور أساسية تعكس اعبزائر 

ربسُت ظروف اؼبعيشة السـكان تطـوير :  للمحاور اػبمس األساسية وىيرمليار دوال 60غالف مـارل يقدر بـ 

                                                        
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيَت، 2013-1970طاوش قندوسي، أتثَت النفقات العمومية على النمو االقتصادي، دراسة حالة اعبزائر -  1

 .64، ص 2014-2013جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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اؼبنشـآت األساسـية، دعـم التنميــة االقتصــادية، تطــوير اػبدمـة العموميــة، تطــوير التكنولوجيــا اعبديـدة واالتصــال، 
 :وىــذه احملــاور نوجزىــا يف اعبدول التارل

 ) 2009 -2005)زلاور برانمج دعم النمو للفرتة  : )3-4)اجلدول رقم  

% النسبة ج.ادلبلغ مليار د القطاعات 
 45.4 1908.5 حتسني ظروف ادلعيشة

 40.5 1703.1 تطوير ادلنشآت األساسية
 8 337.2 دعم التنمية االقتصادية

 4.9 203.9 تطوير اخلدمة العمومية و حتديثها
 1.2 50 تطوير التكنولوجيا اجلديدة لالتصال

 100 4202.7 اجملموع
، دار اػبلدونية للنشر و التوزيع، "االصالحات االقتصادية يف اعبزائر الواقع و اآلفاق"عبد الرضبن تومي،  :ادلصدر
 .243، ص 2011اعبزائر 

فقـط لكـل مـن برنـامج ربسـُت الظـروف   %85.94نالحظ من خالل اعبدول أعاله أنو خصص ما نسبة     
 اىتمام مليـار دوالر أمريكـي، وبسـبب 52اؼبعيشـية واإلسـكان، وبرنـامج تطـوير اؼبنشـآت األساسـية، أي مـا يعـادل 

السـلطات اغبكوميــة راجــع اذل الضــرر الــذي غبــق ابعبهــة االجتماعيــة مــن جــراء البطالــة والفقــر، والتأكيــد علــى 
ذي لوا  %8 أما يف اؼبقام الثالث فقد خصص حملور دعم التنميـة االقتصـادية بنسـبة االجتماعي،إعـادة التــوازن 

يسـتهدف مباشـرة كـل من قطاع الفالحة والصناعة والصيد البحري والسياحة وىي قطاعات تعكس االقتصاد 
 1.ياإلنتاجية وابلتارل تلبية جزء ىام من الطلب الداخلي واػبارجقدراهتا   مـن زيدأن تشأهنا اغبقيقي من 

 

 

 

                                                        
 .243، ص 2011، دار اػبلدونية للنشر و التوزيع، اعبزائر "االصالحات االقتصادية يف اعبزائر الواقع و اآلفاق"عبد الرضبن تومي، -  1
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  1 :2014  –2010)برانمج توطيد النمو االقتصادي _ 3

جاء يف برانمج توطيد النمو االقتصادي يف إطار مواصلة اؼبشاريع اليت سبق إقرارىا وتنفيذىا يف الربانؾبُت      
السـابقُت حيـث خصصـت اعبزائـر ؽبـذا الربنـامج غالفـا ماليـا دل يسـبق لبلـد سـائر يف طريـق النمـو أن خصصـو حـىت 

مليـار دوالر و الـذي مـن شـأنو تعزيـز اعبهـود الـيت شـرع فيهـا منـذ عشـر سـنوات لـدعم  286 اآلن و اؼبقـدر حبـوارل 
  :التنميـة االقتصـادية واالجتماعية، ولقد استهدفت اعبزائر من خالل ىذا الربانمج ربقيق مايلي

 اؼبشــاريع الكــربى اعبــاري إقبازىــا علــى اػبصــوص يف قطاعــات الســكة اغبديديــة والطــرق واؼبيــاه استكمال 
 . مليار دوالر130مليار دج أي ما يعادل  9700دببلــغ 
  مليار دوالر156 مليار دج أي ما يعادل 11534إطالق مشاريع جديدة دببلغ . 

 : لقد مت تقسيم اؼبخصصات اؼبالية ؽبذا الربانمج وفق طبس ؾباالت كمايلي 

 ) 2014 -2010)برانمج توطيد النمو االقتصادي  :) 4- 4 )اجلدول رقم 

 ج.ادلبلغ مليار د القطاع
 9386.6 التنمية البشرية

 379 اخلدمة العمومية
 6447 ادلنشآت القاعدية

اجلماعات احمللية واألمن الوطين واحلماية 
 ادلدنية

 895أكثر من 

البحث العلمي والتكنولوجيا لالعالم 
 واالتصال

250 

تقيم آاثر برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل " أنيسة عثماين، بوحصان المية، :ادلصدر  
 .10، اؼبرجع السابق، ص" 2014-2001واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفًتة 

 
                                                        

، " 2014-2001تقيم آاثر برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفًتة "أنيسة عثماين، بوحصان المية، -  1
 مارس 12-11أحباث اؼبؤسبر الدورل دراسة قياسية ألثر االستثمارات العامة على النمو االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة سطيف، 

 .9، ص 2013
 



  واقع حترير التجارة اخلارجية و أتثريها على االقتصاد يف اجلزائر                              :الفصل الرابع    

 

133 
 

مـن موراده لتحسـُت التنميـة البشـرية وذلـك علـى اػبصـوص مـن خالل   %40ىبصـص ىـذا الربنـامج أكثـر مـن    
 التكفل الطيب النوعي وربسُت ظروف السكن والتزويـد ابؼبيـاه واؼبـوارد الطاقويـة، ،ربسُت التعليم يف ـبتلف أطوراه

كمـا مت االىتمام أيضا بقطاعات الشبيبة والرايضة الثقافة واالتصال، الشؤون الدينية، التضامن الوطٍت 
 1.اجملاىدينو

من موارده ؼبواصـلة تطـوير اؼبنشـآت القاعديـة   %40خصص برانمج توطيد النمو االقتصادي ما يقارب  
األساسـية و ربسُت اػبدمة العمومية، كما ركز على ضرورة دعم التنميـة الفالحيـة والريفيـة ترقيـة اؼبؤسسـات 

دج، فيمـا يتعلـق ابلتنميـة الصـناعية فقـد   مليـار1500الصـغَتة واؼبتوسـطة مـن خالل زبصيص ما يزيد عـن 
  مليار دج من القروض البنكية اؼبسَتة من إقباز ؿبطات جديدة لتوليد2000خصصـت الدولـة أكثـر مـن 

 .الكهرابء وتطـوير الصـناعة البًتوكيماويـة وحـديث اؼبؤسسات العمومية

 مليار دج من الربانمج اػبماسي ؼبراجعة اإلدمـاج اؼبهـٍت ػبرهبـي 350يف ؾبال الشغل خصصت اعبزائر     
 .اعبامعـات ومراكز التكوين اؼبهٍت ودعم إنشاء اؼبؤسسات الصغَتة وسبويل آليات إنشاء مناصب العمل جديدة

 مليـار دج لتطـوير اقتصـاد اؼبعرفـة مـن خـالل دعـم البحـث 250علـى صـعيد آخـر ىبصـص الربنـامج مبلـغ    
العلمـي وتعميم التعليم واستعمال وسيلة االعالم اآلرل داخل اؼبنظومة الوطنية للتعليم كلها و يف اؼبواقف 

 2.العمومية

 

 

 

 

 

                                                        
، " 2014-2001تقيم آاثر برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفًتة "أنيسة عثماين، بوحصان المية، -  1

 .10اؼبرجع السابق، ص
 .12، 11: أنيسة عثماين، بوحصان المية، مرجع سابق، ص ص-  2
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 آلية ترقية التجارة اخلارجية يف اجلزائر: ادلبحث الثاين

انتهجت اعبزائر كغَتىا من البلدان السائرة يف طريق النمو خالل عقد السبعينيات سياسة تصنيعية ثقيلة قصد      
توفَت وسائل اإلنتاج واؼبواد األولية الضرورية لتنمية االقتصاد الوطٍت،إال أن ىذه السياسة ابءت ابلفشل وأصبح 

االقتصاد الوطٍت يعاين من اختالالت ىيكلية كبَتة على اؼبستويُت الداخلي واػبارجي،ومن ىنا قامت اعبزائر بعدة 
 .1988إصالحات اقتصادية وفق مراحل لتدارك ىذه االختالفات خاصة مع أحداث أكتوبر

 :مراحل التنمية االقتصادية يف اجلزائر: ادلطلب األول

 2004:1إىل  1999االجنازات االقتصادية للجزائر من  -1

من اجل اسًتجاع التوازانت االقتصادية الكربى قامت اغبكومة ابلًتكيز على كثيف مسار اإلصالحات ليشمل 
صبيع اعبوانب االقتصادية ،وربرير االقتصاد الوطٍت من اجل سبكُت اؼبؤسسة اعبزائرية من أن تصبح اؼبصدر الرئيسي 

للثروة وىذه وصلت إذل نتيجة وىي ضرورة القيام إبسًتاتيجية اإلنعاش االقتصادي والذي يبتد على فًتة 
يتمحور حول األنشطة الزراعية اؼبنتجة وغَتىا وإذل تعزيز اؼبرافق العمومية يف ميدان الري والنقل (2000-2004)

. واؼبنشآت القاعدية 

. مليار دينار جزائري525وتضمن برانمج اإلنعاش االقتصادي غالفا ماليا قدره   

. (أنظر جدول مقومات برانمج اإلنعاش االقتصادي يف اؼبلحق )يتوزع حسب اؼبقومات التالية 

: وتقوم معايَت انتقاء األنشطة واؼبشاريع على مايلي 

. إهناء العمليات اليت يف طريق االقباز-

. إعادة أتىيل وهتيئة وصيانة اؼبنشات -

. مستوى نضج اؼبشاريع -

. توفَت وسائل وقدرات االقباز اػباصة منها والوطنية -

                                                        
 .71- 70: سليم سعداوي، اعبزائر ومنظمة التجارة العاؼبية، مرجع سابق، ص ص-  1
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. العمليات اعبديدة اليت تتطابق وأىداف الربانمج والقابلة لالنطالق الفوري -

على مستوى –عبد العزيز بوتفليقة :عهدة الرئيس السيد-ومن االقبازات الكربى األخرى اليت كانت يف ىذه اؼبرحلة
: ـبتلف القطاعات نذكر منها 

 1:القطاع الصناعي 

مع مباشرة ـبطط اإلنعاش االقتصادي ،توفرت وزارة الصناعية على وسائل لتعزيز مشروع طموح لفائدة     
من اؼبساعدات اؼبالية (خاصة 18عمومية ،19)مؤسسة 37اؼبؤسسات الصناعية وسوف تستفيد يف مرحلة أوذل 

. مليون دج1161اآلتية من صندوق التنافسية واليت رصد ؽبا 

ماليُت دج كمسانبة القباز دراسات 5مليون دج لكل وحدة ، 34مؤسسة منها 34مليون لتأىيل 1157و     
. مؤسسة خالل الفًتة االنتقالية 1000التشخيص لثالث مؤسسات وقد حدد الربانمج ىدفا للتأىيل 

طلب بشان التأىيل ؼبؤسسات عمومية وخاصة ،بينما 242تلقت مصاحل وزارة الصناعة 2003وحىت هناية     
. ملف ،وتقرر على أساس معايَت ؿبددة مسبقا223عاعبت اؼبؤسسة الوطنية للمنافسة الصناعية 

 لًتقية اعبودة كأىم عوامل التنافسية الصناعية،9000ويندرج موافقة اؼبؤسسات للحصول على شهادة االيزو     
. من مصاريف اؼبؤسسات %50وسبنح مساعدات مالية لتغطية 

 ."PIB"مسانبة الصناعة يف الناتج احمللي اػبام 
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 1:القطاع الفالحي 

، والذي رظبت مالؿبو وزارة الفالحة والتنمية Pandaيف ىذا القطاع قبد اؼبخطط الوطٍت للتنمية الفالحية     
االسس واألىداف اليت يصبو إليها اؼبخطط 00332م حيث أوضح اؼبنشور رقم 2000جويلية 18الريفية منذ

: وذلك عن طريق 

  دعم وتطوير اإلنتاج الوطٍت يف ـبتلف فروعها .
  تكييف أنظمة اإلنتاج .
  إعادة وتوجيو وإعطاء األولوية للتشجَت من خالل الربانمج الوطٍت للتشجَت .
  إصالح األراضي ابعبنوب. 

: ولتنفيذ برانمج التنمية الفالحية يًتكز على صبلة من الوسائل واألطر اؼبالية ،ويكون من خالل        

  الصندوق الوطٍت للضبط والتنمية الفالحية .
 صندوق االستصالح عن طريق االمتياز .
  الصناعة الوطٍت للتعاضد الفالحي .

ولقد حقق ىذا اؼبخطط نتائج اهبابية منذ السنة األوذل من تطبيقو حيث سجلت اؼبنتوجات الفالحية معدل       
 منصب شغل،وفيما 89438حوارل 2002وقد خلقت حسب إحصائيات 2001منذ سنة %18.7مبو قدره 

مستثمرة وىذا 142670إذل 2002ىبص اؼبشاريع اليت دعمها اؼبخطط فقد وصلت يف السداسي االول سنة 
. بفضل التسهيالت اليت منحت ؽبا 

. يف اإلنتاج اػبام%9.9كما احتلت الزراعة مكانة يف االقتصاد الوطٍت اذ تساىم يف اؼبتوسط ب    

 . PIBمسانبة الزراعة يف .    
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  1:)2014 – 1995( حتليل تطور التجارة اخلارجية اجلزائرية -2

تناولنا ابلتحليل تطور صادرات وواردات اعبزائر ، وكذلك تدفقات االستثمار األجنيب الباشر ، ومؤشرات     
: االنفتاح التجاري من خالل مايلي 

تطور التجارة اخلارجية وتدفقات االستثمارات ومؤشرات االنفتاح التجاري يف اجلزائر  : ) 5-4(اجلدول   
( 2014-1995)خالل الفرتة 

                                                              القيم ابدلليون دوالر أمريكي ابألسعار اجلارية  
      البيان  

السنوات 
االستثارات األجنبية الواردات  الصادرات  

ادلباشرة الوافدة  
مؤشرات االنفتاح 

التجاري 
1995 10.240 10.761 0.001 54.70 
1996 13.375 9098 270 53.70 
1997 13.889 8687 260 52.20 
1998 10.213 9403 606.6 45.00 
1999 12.522 9164 291.6 50.40 
2000 22.031 9173 280.1 62.50 
2001 19.132 9940 1107.9 58.70 
2002 18.825 12009 1065 61.10 
2003 24.612 13534 638 62.10 
2004 32.083 18308 882 65.60 
2005 46.001 20357 1145 71.20 
2006 54.613 21456 1795.4 70.70 
2007 60.163 27631 1661.82 71.90 
2008 79.298 39479 2632.1 76.60 
2009 45.194 39294 2746.2 71.30 
2010 57.053 40473 2300.2 69.80 
2011 73.489 47247 2580 67.60 
2012 71.866 50376 3052.3 65.70 
2013 64.974 55028 2661.1 63.90 
2014 62.886 58580 1488 62.80 

 78، ص ،2017 ديسمرب 3 العدد 4رزوق حسان، ؾبلة دراسات اقتصادية، اجمللد  :ادلصدر
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من خالل اعبدول نالحظ تذبذاب يف قيمة الصادرات الكلية للجزائر خالل فًتة الدراسة فقد عرفت البفاضا        
 مليون دوالر بعد االرتفاع الذي شهدتو قبل ذلك ، ويرجع ذلك االلبفاض 102013: قدر ب 1998سنة 

 دوالرا 19.49 دوالرا للربميل الواحد بعدما كانت 12.94إذل التدىور الكبَت يف أسعار النفط اليت وصلت إذل 
 مليون دوالر بسبب ارتفاع 22031:  ب2000 ، لًتتفع قيمة الصادرات مرة أخرى سنة 1997للربميل عام 

.  دوالرا للربميل 28.5أسعار البًتول واليت وصلت إذل 

 ويعود ذلك إذل ارتفاع 2008 إذل غاية سنة 2003وشهدت الصادرات ارتفاعا ملحوظا منذ سنة       
عائدات البًتول الناتج عن ارتفاع أسعاره إذل أرقام قياسية ، إضافة إذل اإلصالحات اليت قامت هبا الدولة يف قطاع 
التجارة اػبارجية كإلغاء احتكار الدولة للنشاط التجاري ، وىذا ما أعطى نوعا ما صالحيات للمصدرين احملليُت 

 مليون 79298 ببلغ 2008ؼبمارسة نشاطاتو أبكثر حرية فبا سبق حيث سجلت أعلى قيمة للصادرات سنة 
. دوالر 

 حيث ارتفعت قيمتها من 2000ويالحظ من اعبدول أعاله أن الواردات شهدت نوا كبَتا خاصة بعد سنة       
 مليون دوالر أمريكي ، أما التناقص يف 58580 ما مقداره 2014 لتبلغ سنة 2000 مليون دوالر سنة 9173

 فَتجع إذل االختالالت اؽبيكلية اليت عاىن منها االقتصاد 1999 إذل غاية 1995قيمة الواردات منذ سنة 
. اعبزائري وشح اؼبوارد اؼبالية خالل ىذه الفًتة 

ارتفاع أسعار الغذاء يف السوق الدولية ، برامج : ويفسر النمو اؼبفرط حسب بعض الباحثُت ب       
االستثمارات العامة الضخمة اليت خدمت االستَتاد بشكل كبَت ، والزايدات يف أجور العمال واؼبوظفُت ، فبا أدى 
إذل ارتفاع الطلب على ـبتلف السلع اؼبستوردة مثل السيارات ، وانعكاسات اتفاق الشراكة مع االرباد األورويب ، 
حيث أصبح االقتصاد اعبزائري سوقا لتصريف اؼبنتجات األوروبية ، ابإلضافة إذل كل ما سبق فإن السبب الرئيسي 

لتنامي الواردات اعبزائرية يتمثل يف ضعف اعبهاز اإلنتاجي الكفيل بتلبية حاجيات السكان ، أما فيما ىبص 
اؼبستوردات اليت سانبت يف ارتفاع فاتورة الواردات فتتمثل يف السلع الصناعية يف اؼبرتبة األوذل ، مث الغذاء اثنيا 

 1.لتلبية ـبتلف السلع االستهالكية 
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ورغم الفوائض اليت حققها اؼبيزان التجاري خالل فًتة الدراسة ، فإهنا ال تعود إذل قباعة األداء االقتصادي        
اعبزائري ، وإمبا ترجع ابلدرجة األوذل إذل إيرادات اعبزائر من صادرات احملروقات نتيجة ارتفاع أسعارىا يف األسواق 

الدولية ، فبمقارنة الصادرات خارج قطاع احملروقات مع الواردات فإن اؼبيزان التجاري سجل عجزا طيلة الفًتة 
. اؼبدروسة 

ألول وىلة يبدو من خالل اعبدول أن االقتصاد اعبزائري منفتح بدرجة مرتفعة على اعتبار أن اؼبؤشر وصل      
 وىذا ما يضع االقتصاد اعبزائري يف خانة الدول األكثر انفتاحا واندماجا يف االقتصاد %60إذل مستوايت تفوق 

 ، ولكن بنية االقتصاد اعبزائري تكشف الضعف اؽبيكلي %50العاؼبي ابعتبار أن معدل االنفتاح أكثر من 
للصادرات خارج احملروقات واليت سبتاز بعدم تنوعها من جهة وضعف اإلنتاج من جهة أخرى ، وابلتارل يبكن 

القول أن صادرات احملروقات وزايدة قيمة الواردات من السلع واػبدمات القادمة من اػبارج ؽبا التأثَت الكبَت يف 
 1.ارتفاع درجة االنفتاح التجاري يف اعبزائر خالل فًتة الدراسة

 2(:2014-1995)األداء االقتصادي والتنموي للجزائر خالل الفرتة  -3

حللنا يف ىذه النقطة ؾبوعة من مؤشرات االقتصاد الكلي اؼبتعلقة ابؼبؤشرات االجتماعية والتنموية للوقوف على 
: أداء االقتصاد اعبزائري من خالل ما يلي 
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 2014-1995تطور بعض مؤشرات االقتصاد الكلي يف اجلزائر خالل الفرتة : ) 6-4( اجلدول

                                                      القيم ابألسعار اجلارية  

      البيان  
السنوات 

إمجايل الناتج احمللي 
مليون دوالر  )

 (أمريكي 
 

نصيب الفرد من 
إمجايل الناتج احمللي 

 (دوالر أمريكي  )
 

 %بطالة 
 

القيمة ادلضافة يف 
 من %قطاع الزراعة 

 إمجايل الناتج احمللي
 

1995 42066 1440 27.9 10.5 
1996 46942 1600 28.7 11.8 
1997 48177 1610 25.4 9.48 
1998 48188 1590 25.4 12.5 
1999 48641 1580 25.4 12.2 
2000 54790 1760 29.8 8.88 
2001 54745 1730 27.3 10.2 
2002 56760 1770 25.9 9.77 
2003 67864 2090 23.7 10.3 
2004 58332 2600 20.1 9.9 
2005 103198 3100 15.3 8.01 
2006 117027 3470 12.3 7.75 
2007 134977 3490 13.8 7.69 
2008 171001 4910 11.3 6.68 
2009 137211 3880 10.2 10.1 
2010 161207 4470 10 9.03 
2011 199164 5450 10 8.62 
2012 207845 5580 11 9.4 
2013 208764 5490 9.8 10.6 
2014 212358 5480 9.5 11.1 

 .82، 81: رزوق حسان، اؼبرجع السابق، ص ص:  ادلصدر
 

 

 

 

 



  واقع حترير التجارة اخلارجية و أتثريها على االقتصاد يف اجلزائر                              :الفصل الرابع    

 

141 
 

ابلنسبة إلصبارل الناتج احمللي ، نالحظ من خالل اعبدول أنو يف ارتفاع مستمر ، حيث سجلت أعلى قيمة      
 مليون دوالر أمريكي ، وذلك راجع الرتفاع 212358 دببلغ قدر ب 2014لو خالل فًتة الدراسة يف عام
 دببلغ 1995 وأدىن قيمة سجلت لو كانت يف سنة 2012 دوالر للربميل سنة 100أسعار البًتول اليت ذباوزت 

 مليون دوالر أمريكي ، وىذا راجع لالنكماش والركود االقتصادي الذي عرفتو هناية الثمانينيات وبداية 42066
 وما أتبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية ، لينخفض الناتج 1986التسعينيات ، بسبب صدمة البًتول سنة 

 بسبب األزمة اؼبالية العاؼبية وتراجع الطلب على النفط ليعاود االرتفاع 2009احمللي اإلصبارل مرة أخرى يف سنة 
 ، لينخفض مرة أخرى إذل يومنا اغبارل ، وىذا الًتاجع نتيجة 2014مرة أخرى ليصل إذل أعلى مستوى لو يف 

.  دوالر للربميل 50اهنيار أسعار النفط اليت البفضت ربت مستوى 
ونفس الشيء يقال عن نصيب الفرد من إصبارل الناتج احمللي ، حيث عرف ارتفاعا ىو اآلخر خالل سنوات      

 دوالر للفرد ، ويفسر ذلك من خالل زايدة حجم 5580 دببلغ 2012الدراسة ، أين سجل أعلى قيمة لو سنة 
االتفاق على األفراد ، وبذلك تصنف اعبزائر ضمن الدول ذات الدخل الفردي اؼبتوسط حسب تصنيف البنك 

. العاؼبي للدول النامية 

 أما معدالت البطالة، فقد عرفت البفاضا ملموسا خالل فًتة الدراسة ، فقد كان أعلى معدل للبطالة من    
 ، وىذا بسبب اؼبشاكل االقتصادية واالجتماعية اليت مرت %29.9 قدر بو 2000إصبارل القوة العاملة يف سنة 

 ، وىذا %9.5 دبعدل 2014لتنخفض البطالة إذل أدىن مستوى ؽبا يف سنة .هبا اعبزائر قبل ىذه الفًتة 
االلبفاض راجع إذل الربامج اليت انتهجتها الربامج اغبكومة اعبزائرية بفضل البحبوحة اؼبالية اليت عرفتها اعبزائر، 

 مقارنة %4.8 ، أين البفض معدل البطالة ألول مرة خالل الفًتة اؼبدروسة دبعدل 2015خاصة بعد سنة 
عقود ما قبل التشغيل ، ويف إطار الشبكة االجتماعية وكذلك القروض :  وكمثال على تلك الربامج2004بسنة

، ورغم ذلك تبقى الربامج كحلول مؤقتة غَت فعالة ، وقد أثبتت عدم قباعتها ، ألهنا غَت موجهة لرفع ...اؼبصغرة 
طاقة إنتاج االقتصاد الوطٍت يف القطاعات اغبيوية واإلسًتاتيجية ، ومعدل البطالة مرشح لالرتفاع حسب توقعات 

خرباء اقتصاديُت وىيئات رظبية دولية ، نتيجة األزمة اؼبالية اليت سبر هبا اعبزائر ، وذلك بسبب تقليص اإلنفاق 
 1.العمومي، والسياسات التقشفية للحكومة وذبيد التوظيف يف اؼبؤسسات واإلدارات العمومية
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 من إصبارل الناتج احمللي كمتوسط للفًتة اؼبدروسة، ودل %9 أما القيمة اؼبضافة يف قطاع الزراعة فلم تتجاوز     
 خالل نفس الفًتة ، وىو ما يعٍت  ضعف وتراجع اؼبكانة االقتصادية للقطاع الفالحي %5تتعد نسبة مبو اؼبؤشر

على حساب القطاعات األخرى خاصة قطاع احملروقات ، األشغال العمومية واػبدمات، رغم اؼببالغ اؼبرصودة 
إلنعاش القطاع يف إطار الربامج التنموية ، ابإلضافة إذل اؼبزااي اليت سبتلكها اعبزائر من إمكانيات طبيعية وبشرية فبا 

 1.يؤىلها لتلبية الطلب احمللي من منتجات زراعية وحىت التصدير للخارج

 مكانة الصادرات يف االقتصاد اجلزائري: ادلطلب الثاين

ؼبتمثل يف التخطيط ا ليؤدي إذل ظهور مبوذج جزائري للتنميـة واالستقالل الوطٍت منذ االقتصاديبدأ يتعمق الفكر  
اؼبركزي، وأعطى النموذج االقتصادي اؼبتبع دور مركزي ألجهزة الدولة فـي ربقيق عملية التنمية وطرح ضرورة تطوير 

 . مستقل ومتكاملاقتصادالوسيلة الوحيدة اليت تضمن  قطاع صناعي عمومي قوي، حيث اعتبـرت الصـناعة

 مشاكل الصادرات خارج احملروقات_ 1 

لقد ظبح االرتفاع اؽبائل يف أسعار احملروقات بداية السبعينات ابرتفاع الواردات اؼبتحصلة من صادرات النفط       
 اعبزائري يعتمد  االقتصاد ،و دبـا أن1980 مليـار دينـار سـنة 13.6 إلـى 1978 مليار دوالر سنة 6.3من 

 كليا على تصدير احملروقات فكان شديد التأثر للصدمات اػبارجية وخاصة تلك اؼبرتبطة أبسعار النفط، اعتمادا
عندما إهنار سعر البًتول اػبام أبكثر من نصف قيمتو، فاهنارت بذلك   ،1986وىذا ما حدث ابلفعل سنة 

مليار دوالر، أي بنسبة 7.26 مليار دوالر إذل أقل من 12.27إيرادات اعبزائر اؼبالية اػبارجية من احملروقـات مـن 
 ٪من قيمة السلع و اػبدمات، 97مع العلم أن وزن احملروقات يف اؼبيزان التجاري جد مرتفع فهو يف حدود  43٪

 ابالكبطاط عن طريق مبو أعباء الديون، كذلك اإلنتاج اؼبنخفض يف اؼبؤسسات العمومية، االقتصاديوبدأ األداء 
 2.الذي أظهر التضـخم يف القطاع الصناعي

                                                        
 .83رزوق حسان، اؼبرجع السابق، ص -  1
 .418، ص 2001رعد حسن الصرن، أساسيات التجارة الدولية اؼبعاصرة، دار الرضا للنشر، الطبعة األوذل، اعبزء الثاين، دمشق، -  2
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على الرغم من التوجو كبو الرفع من قيمة الصادرات غَت النفطية يف اعبزائر ، إال أنو البد من اإلشارة إذل صبلة    
من اؼبشاكل اليت مازالت تعًتض التوسع يف العملية التصديرية والوقوف دون إمكانية االستفادة من آاثرىا اإلهبابية 

 1:ونوجز أىم العراقيل واؼبشاكل فيما يلي.على مبو االقتصاد الوطٍت 

  اؼبشاكل على اؼبستوى اعبزئي، واؼبتمثلة يف الضعف الذي تعاين منو اؼبؤسسة اعبزائرية على مستوى اإلنتاج واعبودة وكذا
 ....قنوات التوزيع وغَتىا

  اؼبشاكل اؼبرتبطة ابحمليط االقتصادي، واؼبتمثلة يف عدم وضح معادل إسًتاتيجية التصدير، انعدام اػبربة وسوء استخدام
 التكنولوجيا

  اؼبشاكل اؼبرتبطة  ابحمليط اؼبؤسسايت والتشريعي،واؼبتمثلة يف التواجد التجاري غَت اؼبنتظم يف األسواق اػبارجية، سوء
استخدام وتوجيو اؼبوارد اؼبالية للصندوق اػباص بًتقية الصادرات خارج احملروقات زايدة إذل عدم وضح مهام اؽبيئات اؼبكلفة 

 ......بًتقية الصادرات
 :الصادرات اجلزائرية اإلمجالية النفطية وغري النفطية وحتليل هيكل وصف _2

على الرغم من اجملهودات اليت تبذؽبا اغبكومة اعبزائرية يف تقليص التبعية لقطاع احملروقات، إالّ أهنا ابءت ابلفشل  
 وعلى الرغم كذلك من رغبة اغبكومات اؼبتعاقبة منذ 2الذريع ودل تكلل ابلنجاح اؼبنشود ودل ربقق النتائج اؼبرجوة،

 مليار دوالر إالّ أن ىذه القيمة بقيت بعيدة اؼبنال بلغة األرقام، 3عقدين يف ربقيق عائدات خارج احملروقات بـ 
حيث يبقى البًتول والغاز الطبيعي يتصدران أىم مبيعات اعبزائر كبو العادل اػبارجي، وتبقى الصادرات خارج 

 3.احملروقات مهمشة يف حجم ضئيل

  بتأثَت الصادرات يف دالة التنميةتتأثروؼبعاعبة وتناول ىذه اعبزئية اليت تعترب يف غاية ومنتهى األنبية، واليت   
زايدة القيمة ) االقتصادي، على غرار تسريع وتَتة النمو (تطور الدخل الفردي، وربسن مستوى اؼبعيشة) االقتصادية

 :اؼبضافة لإلنتاج الوطٍت، ندرج اعبدول أسفلو

 
                                                        

 اؼبلتقى ،- 2000/2014دراسة قياسية – أثر االنفتاح التجاري خارج قطاع احملروقات على النمو االقتصادي يف اعبزائر ،  مسعودي وىيبة،بن زكورة العونية-  1
 .7 ص 2015 نوفمرب 19-18الوطٍت حول االطار القانوين لالستثمار األجنيب يف اعبزائر، جامعة ورقلة، يومي 

 .20، ص2010، 44عمر شريف، أنبية اإلصالحات اإلقتصادية وديناميكية تفعيل التنمية يف اعبزائر، ؾبلة علوم إنسانية، العدد -  2
مقال   ، جامعة مسيلة، اعبزائر،- مقاربة وصفية ربليلية-  ربدايت ورىاانت اسًتاتيجية ترقية الصادرات اعبزائرية خارج احملروقاتقاظبي السعيد، طارق قتدوز،-  3

 2 ص،.منشور على موقع أحباث فقو اؼبعامالت االسالمية
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(. 2015-2005)يوضح تطور الصادرات خارج احملروقات و الواردات خالل الفرتة  ( 7- 4)جدول 

 مليار دوالر: الوحدة                                                                                         

 السنوات وارداتال صادرات غري نفطيةال صادرات نفطيةال
44989 1012 20357 2005 
53433 1180 21456 2006 
58206 1312 27631 2007 
79298 1940 39479 2008 
44124 1070 39294 2009 
45530 1040 40473 2010 
73489 2062 47247 2011 
71866 2187 50378 2012 
64974 2014 55028 2013 
62956 2582 58330 2014 
 2015ثالثي أول  13038 645 10624

– أثر االنفتاح التجاري خارج قطاع احملروقات على النمو االقتصادي يف اعبزائر ،  مسعودي وىيبة،زكورة العونية بن :ادلصدر
 .25ص، - 2000/2014دراسة قياسية 

 

واؼبقدرة بـ % 4ابلرغم من االصالحات اؼبتبعة لًتقية الصادرات خارج قطاع احملروقات إال أهنادل تتعدى      
وىذا راجع إذل الصادرات خارج احملروقات % 7 اليت تعدت 1996 مليون دوالر ابستثناء سنة 480.04

مليون دوالر و ابلتارل بقيت سيطرة 784.79اؼبتكونة من اؼبواد الغذائية إذل روسيا يف إطار تسديد الديون بقيمة 
 1:وىذا ما يوضحو الشكل التارل%.  98 إذل 97صادرات احملروقات اليت تًتاوح من 

 

 

                                                        
 .8بن زكورة العوينة، مسعودي وىيبة، اؼبرجع السابق، ص-  1
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98%

2%

صادرات نفطية 

صادرات غير نفطية

 2014- 1990الصادرات النفطية و غري النفطية : ( 1- 4 )الشكل رقم 

 

 

 

أثر االنفتاح التجاري خارج قطاع احملروقات على النمو االقتصادي يف ، مسعودي وىيبة، بن زكورة العونية: ادلصدر
 اؼبلتقى الوطٍت حول االطار القانوين لالستثمار األجنيب يف اعبزائر، -2000/2014دراسة قياسية – اعبزائر 

 .7 ، ص2015 نوفمرب 19-18جامعة ورقلة، يومي 

اجلزائرية خارج احملروقات  الصادراتو  الوارداتوصف وحتليل هيكل- 3

إن تنافسية الصادرات اعبزائرية ىّشة من حيث تنوع تركيبتها السلعية بسبب إعتمادىا اؼبفرط على تصدير         
، وأيضا تنافسية الصادرات (العقدة اؽبولندية) السلطاين ابالقتصاد االقتصادسلعة وحيدة وىو ما يعرف يف أدبيات 

اعبزائرية ضعيفة من حيث قيمة حصتها السوقية ألن الفارق بُت قيمة صادراهتا خارج احملروقات وصادرات بعض 
زية كبَت، ويكرب الفرق إذل اؼبئات واآلالف إذا ما أجرينا اؼبقارنة مع صادرات ئالدول غَت اؼبصدرة ؽبذه اؼبادة الركا

: ، يف قطر%87:  إذل بعض الدول اؼبصدرة للنفط قبد سبثيل ىذا القطاع يف السعوديةفباالنتقال. الدول اؼبتقدمة
، فهذه الدول اؼبصدرة للمحروقات اليت تتفوق يف قيمة صادراهتا %75: ، يف ليبيا%90: ، يف الكويت64%

، وعند مقارنة %97منها على اعبزائر، تعمل على تنويع صادراهتا خارج ىذه اؼبادة، ودل تصل أبدا إذل نسبة 
صادرات اعبزائر مع صادرات الدول اؼبتقدمة قبد أن القدرة التنافسية الوطنية ضعيفة جدا، فحسب تقرير اؼبؤسسة 

 فإّن الفارق الذي يفصل صادرات اعبزائر من حيث القيمة عن صادرات بعض الدول االستثمارالعربية لضمان 
اؼبتقدمة يصل إذل أضعاف اؼبضاعفة، فصادرات أؼبانيا كبلد غَت نفطي تفوق صادرات اعبزائر خارج احملروقات بــ 

 1%.0.076 ضعف، أي دل سبثل إليها سوى نسبة 1301

 

 
                                                        

 .3 اؼبرجع السابق، ص  ربدايت ورىاانت اسًتاتيجية ترقية الصادرات اعبزائرية خارج احملروقات،قاظبي السعيد، طارق قندوز،-  1
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:  ولتوضيح ىذه اؼبعطيات واغبقائق نستعُت بعرض اعبدول التارل

                                                                                                      (2014-2000) السلعي للصادرات خارج احملروقات خالل الفرتة التوزيع (8-4)جدول
 دوالر مليون: الوحدة

السلع 
 االستهالكية

مواد 
التجهيز 
 الصناعية 

مواد 
التجهيز 
 الزراعية 

منتجات 
نصف 
 مصنعة

 السنوات  واد غذائيةم مواد خام

67 76 3 211 32 50 1990 
13 47 11 465 44 32 2000 
12 45 22 504 37 28 2001 
27 50 20 551 51 35 2002 
35 30 1 509 50 48 2003 
16 52 1 552 102 65 2004 
14 36 - 656 134 67 2005 
43 44 1 828 195 73 2006 
35 46 1 993 169 88 2007 
32 67 1 1384 334 119 2008 
49 42 - 692 170 113 2009 
30 30 1 1056 94 315 2010 
15 35 - 1496 161 355 2011 
19 32 1 1527 168 315 2012 
17 27 0.2 1604 109 402 2013 
10 15 1 2350 110 400 2014 

أثر االنفتاح التجاري خارج قطاع احملروقات على النمو االقتصادي يف  بن زكورة العوينة، مسعودي وىيبة،: ادلصدر
 .24 ص، -2000/2014دراسة قياسية – اعبزائر 

 



  واقع حترير التجارة اخلارجية و أتثريها على االقتصاد يف اجلزائر                              :الفصل الرابع    

 

147 
 

:  من اعبدول أعاله، يبكن القول

دف اؼبقارنة بُت ثالث سنوات واليت سبثل ثالث فًتات من الزمن وىي بو  ىذا اعبدول الذي تطرقنا إليو      أن
 مبوذج 2000 وىي اؼبرحلة اليت بدأت فيها إصالحات التجارة اػبارجية من خالل ربريرىا وسنة 1990سنة 

 1990للفًتة اليت كانت فيها اإلصالحات اعبديدة للتجارة اػبارجية وكذلك ىي نتيجة لإلصالحات األوذل عام 
 ىي دبثابة الفًتة اليت تظهر فيها النتائج وخاصة بعد الشراكة اعبزائرية مع اإلرباد األورويب بدءا من سنة 2014و 

2005. 

وما نالحظو من ىذا اعبدول أن منتوج الطاقة واحملروقات ىو اؼبسيطر للسنوات الثالث أما الصادرات خارج      
من ؾبموع  %1.87 للمواد نصف مصنعة بنسبة مسانبة 1990احملروقات سبثل النسبة األكرب منو يف سنة 

 2000 مليون دوالر كما احتلت اؼبواد اؼبصنعة أيضا النسبة الكرب ى لسنة 211الصادرات الكلية أي بقيمة 
 2013مليون دوالر وابؼبثل احتلت اؼبواد النصف مصنعة النسبة األكرب لسنة   465بقيمة  %2.11بنسبة 
 . من إصبارل الصادرات%2.46  مليون دوالر بنسبة 1608بقيمة 

 .ما ىو موضح يف اعبدول أعالهبينما تتمثل اؼبنتجات خارج احملروقات ونسبها وترتيبها للسنوات الثالث ك    

حيث ) الصادرات)ا اػبارجية تووىنا يبكن أن نقول ابن اعبزائر كانت وال زالت يف مصف الدول النامية يف ذبار    
ثنتُت على النسبة اؼبميزة لتجارة الدول النامية أو اؼبتخلفة ىي سيطرة مادة واحدة أو اأنو من اؼبتعارف أبن السمة 

  .العظمى من قيمة الصادرات وغالبا ما تكون يف صورة مواد خام أو سلع نصف مصنعة

كما أن نسبة مسانبة الصادرات خارج احملروقات يف إصبارل الصادرات ال يزال يبثل نسب ضعيفة من إصبارل     
 .ةالصادرات الكلية أو أقل ضعفا فبا كان عليو قبل إصالح التجارة اػبارجي
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 :التوزيع السلعي للصادرات خارج احملروقات والواردات ( 2- 4 )الشكل 

   

 .7، مرجع سابق، صمسعودي وىيبة، بن زكورة العونية :ادلصدر

(: 2015-2010)تطور الصادرات خارج احملروقات و الواردات خالل الفرتة  ( 3- 4 )الشكل 

                    
 .7، مرجع سابق، صمسعودي وىيبة،  بن زكورة العونية:ادلصدر

سبيزت دبعدالت  (1994-1990)سجل االقتصاد اعبزائري تذبذاب يف النمو خالل ىذه الفًتة، ففي الفًتة     
مبو سلبية بسبب السياسة التقشفية اؼبمارسة يف االقتصاد الوطٍت ،الشيء الذي صعب من اغبصول على التموين 

 1995سنة % 3.8الالزم للقطاعات اإلنتاجية ليسجل الناتج الداخلي اػبام بعد ىذه الفًتة مبوا إهبابيا قدر بـ 
 1995ج سنة . مليون د2004 إذل 1994ج سنة . مليون د1487حيث ارتفع الناتج الداخلي اػبام من 

 1997غَت أن النمو اؼبسجل يف الناتج عاد لينخفض سنة . ويرجع الفضل يف ذلك إذل ارتفاع أسعار البًتول
جراء التدىور اؼبسجل يف القطاع الزراعي والبفاض النمو يف قطاع البناء واألشغال % 1.02مسجال نسبة 

 .1 العمومية إذل جانب مواصلة النتائج السلبية يف القطاع الصناعي

   

                                                        
 .7بن زكورة العوينة، مسعودي وىيبة، اؼبرجع السابق، ص-  1
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 اسرتاتيجية تنمية الصادرات والصعوابت اليت تقف وراء ذلك : ادلطلب الثالث

هتدف ىذه اإلسًتاتيجية إذل إقامة قطاع تصديري حيوي و نشيط، ابلنظر إليو على أنو القطاع الذي يقود        
عملية التنمية و إن كان تنويع الصادرات ضرورة ملحة، فمع تـدىور أسـعار الـنفط فـي منتصف الثمانينات، 

 إذل فكرة ترقية الصادرات غداة تطبيـق أسـلوب اغبث اعببائي مثاًل، حيث منحت االعتبار  الدولة يف رداستمرت
يف إطار قوانُت اؼبالية اؼبختلفـة طيلـة اؼبخطـط اػبماسـي األول إعفاءات مؤقتة ألعوان التصدير من دفع الرسم على 
النشاطات ذات الطـابع الصـناعي و التجـاري تًتاوح مدهتا بُت ثالث إذل طبس سنوات و من الدفع اعبزايف الذي 

 غياب اإلطار اؼبؤسسايت و القانوين و غَتىا من قد يصل مدة اإلعفاء بشـأنو إلـى طبس سنوات، غَت أن
 .اإلجـراءات لفكـرة ترقيـة الصادرات أثّر سلباً على مردوديتها

 1:إسرتاتيجية اجلزائر يف ترقية الصادرات خارج إطار احملروقات -1

هتدف ىذه اإلسًتاتيجية إذل إقامة قطاع تصديري حيوي ونشيط، يتم االعتماد عليو يف النهوض ابلتنمية        
داخل البلد وؿباولة االبتعاد عن إيرادات البًتول ، تعتمد ىذه األخَتة على عملية  أتىيل اؼبؤسسات، وعملية 

 :اػبصخصة وجذب االستثمار األجنيب اؼبباشر وذلك من خالل

أتىيل االقتصاد الوطٍت،  •

أتىيل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة واؼبؤسسات الصناعية،    •

تطوير الشراكة ،   •

. ترقية سياسة جذب االستثمار األجنيب• 

 

 

 

                                                        
.7بن زكورة العوينة، مسعودي وىيبة، اؼبرجع السابق، ص -  1  
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 :تقييم اسرتاتيجية تنمية الصادرات خارج احملروقات يف اجلزائر_ 2

 2009فقط عام % 2.4 مليار دوالر بـ 1.047إّن الصادرات اعبزائرية من غَت احملروقات، واليت تبلغ        
التعكس القدرات اغبقيقية للسوق اعبزائرية، وذكر تقرير لبنك اعبزائر أن ىذه النسبة تبقى ضئيلة جدا، وأتثَتىا 

ففي حُت تسبح اعبزائر فوق حبَتة من النفط ظلت لسنوات طويلة تعتمد على . على ميزان اؼبدفوعات ضعيف
  .ىذه الثروة الناضبة غَت اؼبتجددة، وكلما استخرجت مًتا مكعبا من الغاز فإن ذلك يعٍت تقليص ثروات البالد

يبكن القول أنو توجد فرص إستثمارية حقيقية، حيث عند قراءة ؿبتوى برانمج اؼبخطط التنموي للخماسي      
 إبتداءا ابحملاور الكربى انطلقتة إعادة االعمار الوطٍت اليت كي الذي يندرج ضمن دينامي2010-2014

 1:التالية

  مليار دوالر؛ 6.9: 2004-2001برانمج اإلنعاش اإلقتصادي 

  مليار دوالر؛150: 2009-2005برانمج دعم النمو اإلقتصادي  

  مليار دوالر286: 2014-2010برانمج اإلستثمار العمومي . 

من أجل ذلك قامت السلطات العمومية بوضع إسًتاتيجية لًتقية الصادرات خارج احملروقات كضرورة      
 العاؼبي، ومن أىم ما سبخض عن اإلصالحات اؼبتصلة ابلتجارة االقتصاد الديناميكي يف لالندماجملحة 

: اػبارجية

 االستثناءات إنشاء إطار تشريعي يكرس ربرير التجارة اػبارجية، ووبدد 1991 مت سنة :اإلطار القانوين 
 اؼبتمثلة يف ضباية اإلنتاج الوطٍت وترقية الصادرات بفضل إجراءات متوافقة االنشغاالتاػباصة، مع إدماج 

 مع هناية االقتصادي اعبزائر مع قواعد التجارة العاؼبية، فمع بروز فكرة تغيَت مبط التوجو التزاماتمع 
 السوق ابت اقتصاد الدولة لوسائل اإلنتاج إذل مبط احتكار ـبطط قائم على اقتصادالثمانينات من 

 فيفري 13 اؼبؤرخ يف 91/37 والتصدير حسب اؼبرسوم التنفيذي االستَتاد عمليات احتكارحتميا إهناء 
 ؛1991

                                                        
 6قاظبي السعيد، طارق قندوز، ص-  1



  واقع حترير التجارة اخلارجية و أتثريها على االقتصاد يف اجلزائر                              :الفصل الرابع    

 

151 
 

  تديره الشركة 1996 مت إنشاء نظام جديد لضمان الصادرات مع بداية :اإلطار التأميين والتمويلي 
، حيث يتم دبوجب ىذا النظام أتمُت الشركات اؼبصدرة من CAGEXاعبزائرية لضمان الصادرات 

األخطار التجارية وغَت التجارية وأخطار الكوارث الطبيعية، إضافة للمشاركة يف اؼبعارض الدولية 
 أسواق جديدة، ىذا ما هبعل اؼبؤسسات اؼبعنية ابلتصدير تتشجع القتحام األسـواق واستكشاف

اػبارجية، ويف اعبانب التمويلي بتقدًن قروض للمؤسسات الراغبة يف التصدير سواء الستَتاد اؼبواد األولية 
الداخلة يف اؼبنتجات اؼبعدة للتصدير، أو أثناء العملية التصديرية، أو إبنشاء الشباك الوحيد على مستوى 

برامج سبويل التجارة العربية )البنوك لتسهيل العمليات اؼبالية للمصدرين، على غرار برامج التمويل اإلقليمية 
كما مت . (البينية؛ برامج سبويل الصادرات على مستوى الدول  األعضاء يف منظمة اؼبؤسبر اإلسالمي

، حيث زبصص 1996 دبوجب قانون اؼبالية لسنة FSPEأتسيس الصندوق اػباص لًتقية الصادرات 
موارده لتقدًن الدعم اؼبارل للمصدرين يف نشاطات ترقية وتسويق منتوجاهتم يف األسواق اػبارجية، كما 
سبنح إعاانت الدولة عن طريق الصندوق اػباص لًتقية الصادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقوم إبنتاج 

ثروات أو تقدم  خدمات ولكل اتجر مسجل بصفة منتظمة يف السجل التجاري وينشط يف ؾبال 
وبلغة األرقام، نستعرض قيمة الدعم الذي قدمتو الدولة من خالل صندوق دعم وتنمية . التصدير

 مليون 419، مقابل 2009 مصّدرا عام 160 مليون دينار لـ641 إذل حدود ارتفعالصادرات، حيث 
 ؛2008 مصدرا سنة 116دينار لـ

 وتتمثل اإلجراءات اغبكومية يف إنشاء الغرفة اعبزائرية للتجارة والصناعة :اإلطار ادلؤسسايت والتنظيمي 
CACI والشركة اعبزائرية لألسواق واؼبعارض ،SAFEX واؼبركز الوطٍت ؼبراقبة اعبودة والرزم ،

CACQE واؼبركز الوطٍت للسجل التجاري ،CNRC ،واعبمعية الوطنية للمصدريُت اعبزائريُت ،
 تتمثل مهامها يف إعداد برانمج 1997وقامت وزارة التجارة بتأسيس عبنة دائمة متعددة القطاعات سنة 

وفيما . سنوي رظبي ؼبشاركة اعبزائر يف التظاىرات االقتصادية ابػبارج والسهر على تطبيق ىذا الربانمج
 الذي 17/07/2003 اؼبؤرخ يف 03/04يتعلق بًتقية الصادرات خارج احملروقات فقد جاء األمر 

 حيث ALGEXتضمن وجهة نظر مؤسساتية عرب إنشاء ىيئة وطنية تتكلف بًتقية التجارة اػبارجية 
تتمتع بصالحية إنشاء مكاتب ربط وسبثيل وتوسع ذباري يف اػبارج بغرض مساندة دخول اؼبؤسسات 

 اؼبصّدرين وسبكينهم من ابنشغاالتالوطنية يف األسواق اػبارجية، كما مت إنشاء دار اؼبصّدر مؤخرا للتكفل 
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 الذين قاموا بعمليات تصدير خالل سنة االقتصاديُتوبلغة األرقام، فقد بلغ عدد اؼبتعاملُت . تسهيالت
.  2007 عام 791 مصّدرا و869 كبو 2008

 1التحدايت والعقبات اليت تواجه إسرتاتيجية ترقية الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات- 3

تعتمد اعبزائر بشكل أساسي على صادرات احملروقات يف سبويل إحتياطاهتا من العملة الصعبة، ودل تكن إجراءات 
 لًتفع من مستوى قباعة 1996وتدابَت دعم وتشجيع الصادرات خارج احملروقات اليت شرع فيها بداية من 

ودل تنطلق ابلشكل اؼبخطط . يف أحسن الظروف% 3اؼبؤسسات اعبزائرية يف قطاع التصدير إذ ظلت ال تتعدى 
 ما بُت األىداف اؼبخططة وبُت األرقام اؼبنجزة حيث نكتشف وجود ؿبيط اكبرافؽبا، فاألرقام تدل على وجود 

 الصادرات ابلشكل اؼبرغوب فيو، كما أن ىذه العوائق انطالقةغَت سليم تتخللو اؼبشاكل والعراقيل اليت تعًتض 
والعقبات وبتوفر اإلمكاانت الالزمة يبكن التغلب عليها والتقليل من حدهتا مع مرور الزمن، ومنو ربقيق عملية 

. ترقية الصادرات

ويف ىذا الغضون، وبعد تسليط الضوء على واقع التصدير خارج احملروقات يف اعبزائر، يبكن ذكر اإلختالالت اليت 
: ربول دون وصول اؼبنتوج اعبزائري إذل األسواق الدولية

  سوء التسيَت من منظور مؤشرات الكفاءة والفعالية واؼبرونة واؼبتمثلة يف عدم تنوع القاعدة الفالحية
 أن عمق اإلشكالية يف ابعتبار اعبزائري، حيث أن القدرة التنافسية لالقتصاد ضعيفة لالقتصادوالصناعية 

ضعف تسيَت اؼبؤسسات سواء الكبَتة أو الصغَتة واؼبتوسطة على حد سواء ؼبا كانت تسَت يف اؼباضي 
 مؤسسة 30 أو20 وابستثناءبطريقة عشوائية، وتلك الثقافة الراسبة مت تطبيقها حىت ابؼبؤسسات اػباصة، 

 تنشط بطريقة ديناميكية فإن أغلب اؼبؤسسات اؼبتبقية ما زال تسيَتىا ضعيف جدا؛

  التباطؤ يف إدراج نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة ربكم آليات التصدير واؼبنافسة واؼبعامالت التجارية
، ابلرغم من إبداء ؾبموعة من اػبرباء تفاؤال إبعادة تنشيط صادرات االستغالليةوشروط فبارسة األنشطة 

اعبزائر خارج احملروقات، إبصدار مراسيم وأوامر جديدة ؿبفزة من شأهنا زايدة حجم الصادرات، من 
 خالل زبفيف التنظيمُت اعببائي واعبمركي وإعادة تنشيط دور الصندوق اػباص بًتقية الصادرات؛
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 بل ىو موثق ولو مصادره اعتباطي ظاىرة الفساد اإلداري، وىذا الكالم ليس مرسل أو استفحال 
 عائقا رئيسيا أمام جهود التنمية ابعتبارهاحملكمة، رغم أن اغبكومة تعلن ؿباربتها للفساد بشكل مفتوح 

 الوطٍت لوال غياب الرقابة االقتصاد االستثمارات األجنبية، وكان ابإلمكان تنويع مصادر واستقطاب
% 15زراعة و% 20ؿبروقات و% 60سيما وأن بنية االقتصاد اعبزائري اغبالية تتكون من الواؼبتابعة، 

 اؼبسائلةالشفافية؛ ) اقتصادية مليار دوالر حبوكمة 286 استثمارلكن يف حال . صناعة% 5خدمات و
 ؛%40يبكن أن تصبح احملروقات كبو  (االئتمان

   قبمنت ومعايَت   نشاط التصدير على اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اليت ال تتحكم يف مااقتصار
اإلنتاج، فبا نتج عنو عرض سلع ال تتوافق واؼبواصفات الدولية، دبا يف ذلك اؼبنتوجات الفالحية واليت 

ابلرغم من الطلب الكبَت عليها يف اػبارج إال أهنا تبقى غَت متوفرة على اؼبواصفات الدقيقة اليت سبكنها من 
وذلك على العكس يف اؼبؤسسات . منافسة اؼبنتوجات األجنبية اؼبتواجدة يف األسواق األوروبية والعربية

 الكورية أو حىت اؼبغربية حيث تساىم حصيلة صادراهتا يف سبويل دورهتا اإلنتاجية؛

  عدم تطابق اؼبنتوج الوطٍت مع اؼبعايَت الدولية خاصة يف ؾبال اعبودة والنوعية وقيود البيئة، وىذا راجع  
لكوهنا عملت لسنوات طويلة يف غياب اؼبنافسة فبا جعلها تبقي سلعها ضمن مقاييس وطنية حبتة موجهة 
لسوق واحد، حيث تعاين اؼبنتجات اعبزائرية من اعبودة اؼبنخفضة والنوعية الرديئة مقارنة مع نوعية نفس 

اؼبنتجات يف السوق اػبارجية، وابلنسبة للقطاع العام فاؼبؤسسات تقوم بعرض منتجاهتا دون إجراء 
دراسات وأحباث تسويقية إلحتياجات ورغبات الزبون، إذل جانب غياب الرقابة يف مرحلة اإلنتاج وقلة 

الضوابط والشعور ابؼبسؤولية اؼبهنية، أما القطاع اػباص فرداءة منتجاتو تعود يف غالب األحيان إذل ربسُت 
لذلك فإّن . (كما ونوعا)الكفاءة اإلنتاجية من خالل زايدة اؼبخرجات إبستعمال نفس اؼبدخالت 

 التموقع اعبيد للصادرات اعبزائرية يتطلب وجود وعي دبعطيات اؼبرحلة، وما يرافق عملية التكيف مع 

 1متطلبات السوق اػبارجية؛

 اغبجم، إذل جانب اقتصادايت من االستفادة أسعار السلع اعبزائرية والذي ترجع أسبابو إذل عدم ارتفاع 
وابلرغم من .  العقالين للطاقات اإلنتاجية اؼبتوفرة، على غرار تبعية مدخالهتا للخارجاالستخدامعدم 
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 ابؼبقارنة مع نظَتهتا يف ارتفاعااإلعاانت اؼبقدمة من طرف الدولة فإن أسعار الصادرات الصناعية تشهد 
 أسعار اؼبنتجات اعبزائرية ارتفاعالدول األجنبية اليت تفرض منافسة شرسة يف ىذا اجملال، ويبكن القول أن 
ويف ىذا السياق فإن دخول . اؼبصدرة إمبا ىو نتيجة ضعف التكامل الصناعي ما بُت الوحدات اإلنتاجية

 اؼبرتقب إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يبكن أن واالنضمام الشراكة مع اإلرباد األورويب حيز التطبيق اتفاق
 من اإلعفاءات اعبمركية على االستفادة عن طريق استغالؽبايشكل فرصة للمؤسسة اعبزائرية اليت ربسن 

اؼبواد األولية اليت تدخل كمكون أساسي يف الصناعات الوطنية، خاصة إذا علمنا أبن جل ىذه 
الصناعات الزالت تعتمد على اإلرباد األورويب يف سبوين مدخالهتا، بل إن مرونة اإلنتاج ابلنسبة للواردات 

 ما يسمح بتخفيض تكلفة اؼبنتج وعرضو أبسعار تنافسية على الصعيدين احمللي 1.9مرتفعة وتقدر بــ 
 والدورل؛

  نسبة معتربة من اؼبسيَتين اعبزائريُت جبدوى عقد اؼبشروعات اؼبشًتكة كسَتورة إسًتاتيجية اقتناععدم 
إلنعاش قطاع الصادرات خارج احملروقات يف صورة التمور واآلجر واؼبنسوجات واألفرشة واألحذية وتركيب 

حيث أّن ىناك جوا من اؼبخاوف غَت اؼبربرة لدى فريق من . السيارات والصناعات الغذائية وغَتىا
 األسواق اػبارجية هبذه اإلسًتاتيجية اليت أثبتت قباعتها يف عديد من الدول اقتحاماؼبتعاملُت احملليُت إزاء 

 التكنولوجيات اغبديثة، ومنو أتمُت إنتاج ؿبلي مطابق للمعايَت الدولية على استقطابوخاصة يف ؾبال 
 كبو يدعم تنافسيتها على اؼبستوى الدورل؛ 

غياب )كل ىذه األمور، ابإلضافة إذل عوامل أخرى ال يسع ذكرىا لتشعب متغَتات اؼبوضوع وىالمية حيثياتو 
سبخضت عن ميالد ظاىرة تسمى الفجوة  ( خالل العشرية السوداء ربديداواالجتماعي السياسي واألمٍت االستقرار

 ،قانتمن الصادرات عبارة عن سلع صناعية عالية اال% 95: كوراي اعبنوبية) التصديري االغًتابالتصديرية أو 
، كما أدت إذل غياب ثقافة التصدير لدى اؼبنتجُت احملليُت، (من الصادرات عبارة عن نفط وغاز% 97: اعبزائر

 الفرص استغاللفبا نتج عنو مناخ غَت مشجع على تطوير نشاط التصدير ببالدان، وعجز اؼبصدر اعبزائري عن 
 1.اؼبتاحة يف األسواق اػبارجية 
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 آفاق وحتدايت انضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتجارة: ادلبحث الثالث

      إن تبٍت فكرة االنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة أييت سباشيا مع التغَتات االقتصادية اليت تعرفها البالد، 
فبحكم الظروف اليت تعيشها اعبزائر ابعتبارىا من الدول النامية، واعبزائر كغَتىا من الدول قد أتخرت يف طلب 
االنضمام لعضوية منظمة التجارة العاؼبية، ويرجع سبب ىذا التأخر إذل تشتت أوضاعها االقتصادية، ولكن بعد 

التوجو اعبديد لالقتصاد اعبزائري أي االنتقال إذل نظام اقتصاد السوق الذي يؤىلها لالنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية 
للتجارة، ؽبذا كلو تقدمت اعبزائر شأهنا شأن الدول العربية بطلب رظبي إذل عضوية منظمة التجارة العاؼبية يف جوان 

 . ، مرفوقا دبذكرة حول التجارة اػبارجية للجزائر إذل سكراترية اؼبنظمة1996

  اجلزائر و ادلنظمة العادلية للتجارة:  ادلطلب األول

     مع ؾبموعة االصالحات االقتصادية اليت قامت هبا اعبزائر يف إطار التحول إذل اقتصاد السوق وربرير 
القطاعات االقتصادية ويف ظل ىيمنة منظمة التجارة العاؼبية على جل اؼببادالت التجارية الدولية صار لزام على 

اعبزائر أن تدخل ربت مظلة اؼبنظمة لكي ربمي حقوقها وتضمن لنفسها حصة من اؼببادالت التجارية اليت تتم بُت 
 .أطرافها

 مسار انضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتجارة -1

، لكن انطالقا من مارس GATTلقد كانت اعبزائر قبل االستقالل اتبعة لالتفاقية العامة للتعريفة اعبمركية 
 استفادت اعبزائر ن التطبيق الفعلي لقواعد ىذه االتفاقية من خالل نظام اؼبالحظ شاهنا يف ذلك شأن 1965

 ، 1987 أفريل 30 من االتفاقية ، ودل تتقدم بطلب التعاقد يف االتفاقية إال يف 26الدول النامية تطبيقا للمادة 
 لدراسة ملف اعبزائر وشاركت اعبزائر يف جولة 1987وانطالقا من ذلك مت تشكيل فوج عمل يف جويلية 

، ولكن بتحول 1995 جانفي 01األوروغواي كعضو مالحظ ووقعت على القرار النهائي دبراكش يف 
GATT  إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة رباول اعبزائر منذ سنوات استيفاء الشروط الالزمة لالنضمام إليها ، ففي 

 1. قدمت اعبزائر رظبيا طلب االنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة1996جوان 
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وفبا الشك فيو أن سعي اعبزائر لالنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يقف وراءه ؾبموعة من األىداف اليت تسعى 
 1:اعبزائر إذل ربقيقها واليت يبكن إهبازىا فيما يلي 

  من خالل ارتفاع حجم وقيمة اؼببادالت التجارية خاصة عند ربط : إنعاش االقتصاد الوطين
التعريفة اعبمركية عند حد أدىن وحد أقصى ، واالمتناع عن استعمال القيود الكمية ، فبا قد ينتج عنو 

زايدة يف الواردات من الدول األعضاء وابلتارل زايدة اؼبنافسة اليت يبكن أن تستغلها اعبزائر كأداة 
. ضغط إلنعاش االقتصاد الوطٍت

  إن انضمام اعبزائر إذل اؼبنظمة قد يفتح ؽبا اجملال ويبنحها فرصة أكرب : حتفيز وتشجيع االستثمارات
  يف عبلب اؼبستثمرين األجانب ، ولذلك من خالل استفادهتا من االتفاقية اػباصة ابالستثمارات

 .ؾبال التجارة ، واليت تعود ابستثمارات ىامة على اعبزائر 
  وىو ما يعترب يف نفس الوقت وسيلة :التأكيد على إرادة اجلزائر يف االنفتاح على التجارة العادلية 

تسهل ربقيق الركائز األساسية للسياسة التجارية اػبارجية واؼبتمثلة يف تنويع الصادرات من خالل 
ترقية الصادرات خارج احملروقات ، الرفع من مستوى التنافسية يف القطاع الصناعي، والتحكم يف 

 .واردات اعبزائر من اؼبواد الغذائية وابلتارل تقليص حجم فاتورة الواردات الغذائية 

 اتريخ 1996إال أنو ورغم مساعي اعبزائر لالنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة والتنازالت اليت قدمتها منذ سنة 
تقديبها ملف االنضمام ، دل تفتح ىذه األخَتة األبواب ؽبا رغم انضمام العديد من الدول اليت ابشرت اؼبفاوضات 

: بعد اعبزائر ، ويرجع ذلك إذل ؾبموعة من األسباب يبكن حصرىا فيما يلي 

  تتمثل يف غياب إسًتاتيجية واضحة ، وارتكاز اعبزائر على : أسباب متعلقة مبصداقية ادللف اجلزائري
نفس النمط من اؼبفاوضات اليت جرت مع اإلرباد األورويب على الرغم من الرىاانت واؼبعطيات اؼبختلفة 

 : ابإلضافة إذل 
  عدم تفويض اؼبفاوض اعبزائري صالحيات كبَتة ، وتضييف مساحات التفاوض وىوامش اغبركة لديو وتبٍت 

النظرة اؼبعتمدة على تغليب السياسة على اػبربة واإلعتمادات اإليديولوجية السياسية على اؼبعطيات التقنية ، 
 .وىو ما وبول التفاوض إذل عمل سياسي أكثر منو اقتصادي 
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  عدم ربديد أي رزانمة أو برانمج واضح ، وعدم دقة اؼبعطيات اؼبقدمة خاصة منها اإلحصائية ، فتغيَت
اغبكومات وتعاقب القوانُت وتضارب اؼبعطيات اؼبقدمة من كل ىيئة جزائرية أفقد اؼبلف اعبزائري مصداقيتو 

 .نتيجة عدم االستقرار اؼبؤسسايت واإلطار التشريعيُت وعدم ربديد خيارات اقتصادية واضحة ودقيقة 
  إن الدول اليت دل تنضم بعد تدفع شبنا ابىظا ألن : أسباب متعلقة بشروط اإلنضمام اخلاصة ابلدول النامية

االنضمام يف السابق كان أيسر وبشروط أسهل ، وكلما أتخرت يف االنضمام كلما أصبحت الشروط 
وااللتزامات أقصى وأعسر، وفيما ىبص اعبزائر فاؼبالحظ ىو أتخر بداية اؼبفاوضات الثنائية إذل غاية بداية سنة 

 نظرا للشروط التعجيزية اليت فرضتها الدول اؼبشاركة يف اؼبفاوضات متعددة األطراف واليت صعب 2002
 بدأت اعبزائر تستجيب 2002تنفيذىا نظرا لألوضاع االقتصادية للجزائر آنذاك لكن انطالقا ومن سنة 

لشروط اؼبنظمة وىي يف طريق مطابقة قوانينها وتشريعاهتا مع قواعد اؼبنظمة ، إال أنو من الواضح أن اػبطوات 
اليت قامت هبا اعبزائر غبد اآلن دل ترق بعد إذل مستوى اؼبعايَت الدولية اؼبعتمدة واليت مكنت من انضمام العديد 

. من الدول إذل اؼبنظمة واليت منها من ابشر اؼبفاوضات بعد اعبزائر 
  وتتعلق أساسا ابألزمة السياسية واألمنية يف اعبزائر ، إذ أن : أسباب متعلقة بطبيعة االقتصاد اجلزائري

اؼبشاكل السياسة واألمنية اليت عانت منها اعبزائر خاصة يف فًتة التسعينيات أين عانت اعبزائر من ظاىرة 
اإلرىاب ، واليت أدت إذل التغيَت اؼبستمر للحكومات والقوانُت واختالف اؼبعطيات اؼبقدمة إذل اؼبنظمة ، وكذلك 

عدم قدرهتا على ربديد خيارات اقتصادية دقيقة ، ابإلضافة إذل التحرير الكامل للتجارة اػبارجية ، واألسعار 
الداخلية للغاز ، قضية اؼبؤسسات التجارية التابعة للدولة وضباية حقوق اؼبلكية الفكرية ، إعادة النظر يف بعض 

 1.الضرائب اؼبفروضة على عمليات االستَتاد واحتكار الدولة لقطاع اػبدمات
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 حتمية انضمام اجلزائر للمنظمة العادلية للتجارة -2

للخروج  يعترب االنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ضرورة حتمية تفرضها التحوالت االقتصادية العاؼبية،
ابلبالد من النفق اؼبظلم على وضع اقتصادي أفضل،لذا فهناك دوافع هبب على اعبزائر أن تدرسها بعناية حىت 

. يبكن ؽبا اػبروج بفكرة صائبة إلصدار قرار االنضمام بشكل هنائي

 ضرورة االنضمام .

: قد تعتمد اعبزائر يف انضمامها إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة على النقاط التالية
. اهنيار اؼبعسكر الشيوعي اليت كانت معظم الدول النامية ومنها اعبزائر تبٍت اقتصادىا عليو- 
اذباه معظم دول العادل بعد التوتر يف العالقات االقتصادية الدورية يف فًتة مابعد اغبرب العاؼبية الثانية كبو - 

. ربرير ذبارهتا اػبارجية وذلك برفع القيود اعبمركية على حدودىا بعد االستقالل
استفادة اعبزائر كبقية الدول اؼبستعمرة سابقا من طرف يلدان متعاقبة من تطبيق ذبارية وهبذا أصبحت ؾبربة - 

. (االتفاقية العامة للتجارة و التعريفة اعبمركية)على احًتام قواعد و البادئ العامة للغات
توجو اقتصادايت معظم دول العادل كبو العوؼبة اليت تنصب بقالب ىبضع ؽبا نضام جديد يعترب منضمة - 

. التجارة العاؼبية طرفا فيو
اؼبعاملة التمييزية اليت استفادت منها الدول النامية من طرف إدارة لغات شجعت الكثَت من الدول النامية - 

. منها اعبزائر على التفكَتي االنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة
إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كانت من متطلبات النظام العاؼبي اعبديد وليس من مصلحة اعبزائر بقاء - 

 1. دبعزل عنو و اؼبشاركة يف معاملة يكون ابالنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة
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 إشكالية انضمام اجلزائر للمنظمة العادلية للتجارة: ادلطلب الثاين
 :دوافع انضمام اجلزائر للمنظمة العادلية للتجارة -1

إن التطلعات اؼبستقبلية اؽبادفة إذل إصالح الوضع االقتصادي من حالة أفضل،ورغبت اعبزائر يف االنتقال      
من اقتصاد اؼبوجو كبو اقتصاد السوق وذلك عن طريق القيام بعدة إصالحات ليأيت أكلو برغبة اعبزائر 

ابالنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة،وكم ىو معلوم فإن وراء كل عمل ؾبموعة من الدوافع،ومن أىم ىذه 
: الدوافع مايلي

عبوء اعبزائر إذل فتح اقتصادىا على التجارة الدولية ابعتبارىا عضو سابق يف االتفاقية العامة للتجارة - 
. والتعريفة اعبمركية،فقد قامت بتخفيض اؼبراقبة التجارية وىذا من خالل تعديل الذي يشهده النظام اعبمركي

    خالل التسعينات اجرب اعبزائر خاصة على مستوى التجارة  (FMI)استنجاد اعبزائر بصندوق النقد الدورل -     
. اػبارجية على حتمية االنضمام و االستفادة من قوانُت اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

. ربديد اؼبكانة االقتصادية اليت تشغلها اعبزائر من خالل التقسيم العاؼبي اعبديد- 

االنفتاح الذي استفادت منو اعبزائر من السوق الدولية على الصادرات األجنبية،ضعف اعبهاز اإلنتاجي - 
اعبزائري حبيث يليو نقص التبادالت التجارية الذي أدى إذل تقليل اؼبوارد اؼبالية، حيث أن أغلبية ىذه اؼبوارد 

من إرادات البالد وؽبذا كانت تفكر يف آليات ربرير التبادل %97تتشكل من صادرات احملروقات اليت سبثل 
. واالستثمار لتقوية الطاقة اإلنتاجية للبالد،وابلتارل االنفتاح على السوق العاؼبية

. توسع ميدان اؼبنافسة خاصة ابؼبشاريع القادرة على فرض منتجاهتا سواء يف السوق العاؼبية- 

تسهيل عملية فتح وسبثيل البنوك واؼبؤسسات اؼبالية األجنبية يف اعبزائر واليت تعمل على تسهيل عملية - 
 .التبادل التجاري

االستفادة من التكنولوجيا العالية اليت تتمتع هبا الدول الصناعية الكربى من خالل تواجدىا يف السوق  - 

 1.احمللية فبا يؤدي إذل اكتساب اػبربات وابلتارل النهوض ابالقتصاد الوطٍت
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    شروط وإجراءات االنضمام إىل منظمة التجارة العادلية -2

. كما أن ىناك إجراءات أخرى يبكن للجزائر أن تستفيد منها يف حالة االنضمام على ىذه اؼبنظمة     

اغبصول على عضوية اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يكون إبتباع عدة إجراءات و خطوات مسلسلة،ذلك ألنو ال 
لالنضمام إذل ىذه اؼبنظمة بل يتم اغبصول على عضوية ىذه (أي يف تغَت األوضاع )توجد شروط ؿبددة 

. اؼبنظمة بعد عدة جوالت بسبب عدم وجود معايَت ؿبددة لالنضمام

يلتزم البلد الساعي لالنضمام بعدة شروط سبليها عليو الدول األعضاء يف اؼبنظمة وعلى اعبزائر إذا أرادت     
االنضمام أن تقوم بتشريع اقتصادي يتطابق مع قوانُت اؼبنظمة والعمل جاىدة على توفَت ؾبموعة من الشروط اليت 

 :يبكن أن نقسمها إذل قسمُت

:  الشروط العامة- أ

وبق ألي دولة أو إقليم اقتصادي أو إرباد صبركي يتمتع حبرية كاملة يف إدارة عالقاتو التجارية اػبارجية يف 
عليها بُت الدول األعضاء وتتخلص ىذه  االنضمام للمنظمة وكافة االتفاقيات التابعة ؽبا وفقا للشروط اؼبتفق

الشروط يف القبول نتائج جولة األوروغواي ككل،وتقدًن التزامات يف ؾبال السلع و اػبدمات من انحية ومن 
انحية أخرى يتوذل اؼبؤسبر الوزاري الذي يعقد كل سنتُت على األقل عملية البث يف طلبات االنضمام 

أصوات الدول األعضاء واليت تلتزم ابلتقدم جبداول التنازالت يف السلع وعروض التعهدات يف "2/3"أبغلبية
 1.اػبدمات وتتفاوض حوؽبا مع ـبتلف األعضاء على أن يتم التوصل حول التزامات العضو اعبديد

: الشروط اخلاصة- ب

إن من أىم الشروط اػباصة اليت تفرضها اؼبنظمة العاؼبية للتجارة على الدول الراغبة يف االنضمام إليها واليت 
هبب على اعبزائر القيام هبا ربقيق االنفتاح االقتصادي وربرير ذبارهتا الدولية ابإلضافة إذل إزالة الرسوم اعبمركية 

 2.وتعديل قوانينها وفق القوانُت والتشريعات الدولية
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 إجراءات التقدمي و القبول يف ادلنظمة: 

: يتم قبول أي دولة كعضو يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ابعتماد إحدى الطريقتُت أو كلتيهما

: الطريقة األوىل -

تتلقى الدول اؼبعنية رسائل من عبنة متخصصة للنظر يف طلبات العضوية اعبديدة،تكون يف الغالب مكونة من 
الدول الصناعية الكربى،إضافة إذل أىم الدول ذات العالقات التجارية مع الدول الراغبة يف اكتساب عضوية 

. اؼبنظمة، وتشمل الطلبات قائمة ابلسلع واػبدمات اليت ستشهد زبفيضا يف تعريفتها اعبمركية

: الطريقة الثانية -

تتقدم الدول الراغبة يف العضوية بنفسها بقائمة تشمل زبفيضا يف التعريفة اعبمركية،ويف الوقت نفسو تتلقى 
 1.قائمة ابلتخفيضات اؼبطلوبة من اللجنة ؼبشكلة للنظر يف العضوية

 حتدايت انضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتجارة: ادلطلب الثالث

 2:إجيابيات انضمام اجلزائر إىل ادلنظمة العادلية للتجارة -1

 :النضمام اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة مكاسب يف العناصر التالية

  إن االنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يتم بناء على اإلصالحات االقتصادية للمؤسسات
من طرف اعبزائر ضمن خطوات االنتقال إذل اقتصاد السوق واليت ستعزز قدرة اعبزائر على 

 .مواصلة إصالحاهتا
  إن استجابة االستثمارات األجنبية ؼبتطلبات االقتصاد اعبزائري مرىونة ابعتماد القواعد

اعبديدة  للتجارة الدولية   اليت انبثقت من جولة األورغواي بعد التوقيع على االتفاقات 
اعبديدة يف مراكش، وابلتارل ال تستطيع اعبزائر دعوة رؤوس األموال األجنبية بدون أن 

 .(مبدأ الدولة األكثر رعاية  )تسمح للمستثمرين الدخول يف أنظمة التفضيل التجاري 
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، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت  سعد دحلب البليدةة جامع، اؼبلتقى الوطٍت األول حول االقتصاد اعبزائري يف األلفية الثالثةكمال رزيق، مسدور فارس،-  2
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  إن التخفيض التدرهبي لإلعاانت اؼبقدمة لصادرات اؼبنتجات الزراعية من طرف الدولة
 .سيثقل الفاتورة الغذائية للجزائر ابعتبارىا مستوردة صافية للغذاءاؼبصدرة 

 ذا دل تنظم اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة فإهنا لن تتمكن من الدفاع عن مصاغبها وال إ
 .االستفادة من ؾبموع اإلجراءات اؼبمنوحة للدول النامية

  إن انضمام اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة هبعلها تستفيد من الًتتيبات اليت خرجت هبا
 .اتفاقية جولة األوروغواي  والداعية إذل اؼبعاملة اؼبتميزة واألكثر تفضيال لالقتصادايت النامية

  إن تطبيق مبدأ الدولة األكثر رعاية يعٍت مواجهة اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية منافسة
أقرت إجراءات غبماية  (سابقا)غات لشرسة من اؼبؤسسات األجنبية  رغم أن اتفاقات ا

ووقاية اؼبنتوج احمللي من اؼبنافسة األجنبية لكن مت ربديدىا بفًتات زمنية وتتميز ابلصفة 
 .اؼبؤقتة أو االنتقالية

  إن انضمام اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة يعٍت أهنا ستقبل إبجراء تنازالت صبركية وىذا
يعٍت تراجعا كبَتا يف إيرادات خزينة الدولة، ىذه اػبسارة البد أن تعوض عن طريق زايدة 

 .الصادرات 
 1:سلبيات انضمام اجلزائر للمنظمة العادلية للتجارة -2

: ننسى أن ؽبذا االنضمام آاثر سلبية على الصعيد االجتماعي والسياسي نذكر منها ما  يلي كما ال  

تفاقم مشكلة البطالة يف اؼبدى القصَت، وذلك نتيجة  تسريح عمال اؼبؤسسات اليت لن تستطيع الصمود  -1
 .أمام اؼبؤسسات األجنبية اؼبنافسة، ونعٍت اؼبؤسسات اػباصة والعامة

تصاعد اإلضراابت العمالية اؼبناىضة لالنضمام واليت تدرك خطر اؼبؤسسات األجنبية اليت دل تتمكن من  -2
تصريف منتجاهتا يف العادل اؼبتقدم لتجد أمامها عاؼبا متخلفا يرى اعبودة يف كل ما ىو أجنيب خاصة إذا 

 .كان أبسعار مغرية
 20تضخم الفجوة بُت األغنياء والفقراء نتيجة عدم تكافؤ الفرص يف اقتصاد تستورل الطبقة الغنية على  -3

 .من ثرواتو %
 

                                                        
 .6كمال رزيق، مسدور فارس، اؼبرجع السابق، ص -  1
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 . انتشار اآلفات االجتماعية و اعبريبة اؼبنظمة نتيجة العناصر السالفة الذكر -4
ه بصفة عامة بعض اآلاثر اليت يبكن أن تنجم عن االنضمام إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة خاصة إذا دل نبذل ذه    

جهودا ؼبواجهة ـباطر االنضمام أو على األقل ؿباولة وضع اغبواجز اؼبمكنة اليت تساعد عل التخفيف من أثر 
: صدمة االنضمام واليت يبكن أن نقًتح منها العناصر التالية

إعادة أتىيل اؼبؤسسة اعبزائرية عمومية كانت أم خاصة، دبا يعطيها القدرة على منافسة اؼبؤسسات  -1
األجنبية القوية مقارنة مع مؤسساتنا، وابلتارل مراجعة كل اؼبناىج اػباصة بتسيَت مؤسساتنا واعتماد 

 .الطرق اغبديثة يف إدارة األعمال
التخلص من اؼبؤسسات اليت أثبتت فشلها حىت يف غياب اؼبنافسة احمللية واألجنبية، وؿباولة إعادة  -2

 .زبصيصها ؼبمارسة نشاطات تكون مؤىلة ؽبا
 .البحث يف اؼبنتجات اليت يبكن لالقتصاد اعبزائري أن يتخصص فيها وينافس هبا اؼبنتجات األجنبية -3
تفعيل دور التكوين داخل اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية على كل اؼبستوايت دبا فيها اؼبسؤولُت السامُت يف  -4

 .اؼبؤسسة
 .اعتماد اؼبشاريع الكربى اليت سبتص البطالة اليت تنجم عن االنضمام وتلك اليت نعاين منها حاليا -5
اعتماد التكوين اؼبتخصص الذي وبتاجو سوق العمل وىذا على كل اؼبستوايت التعليمية دبا فيها اعبامعية  -6

 .حىت ال نستمر يف تكوين البطالُت مستقبال
البحث يف كيفية اعتماد التقنيات اإلشهارية اغبديثة اليت يبكنها أن توصل اؼبنتوج اعبزائري إذل اؼبستهلك  -7

 .يف كل أكباء العادل  ونقصد بذلك اإلشهار اإللكًتوين
التفكَت يف اعتماد التجارة اإللكًتونية يف اعبزائر دبا ربمل من كل التقنيات اؼبتعلقة هبا، تكنولوجية قانونية  -8

 إخل...
 1.وبصفة عامة اعتماد اؼبقاييس العاؼبية يف التسيَت االقتصادي -9

 

 

                                                        
 .7-6: كمال رزيق، مسدور فارس، اؼبرجع السابق، ص ص-  1
 



  واقع حترير التجارة اخلارجية و أتثريها على االقتصاد يف اجلزائر                              :الفصل الرابع    

 

164 
 

 :خالصة الفصل

توصلت الدراسة إذل أنو رغم اجملهودات اؼببذولة من السلطات العمومية يف تفعيل عالقة اؼبؤسسة اإلقتصادية    
اعبزائرية ابلتصدير، على إثر إلبفاض أسعار النفط يف السوق العاؼبي إالّ أن النتائج بقيت دون مستوى اآلمال 

، إذل جانب ضعف ديناميكية النشاط الفالحي والصناعي يف اإلنتاج، االقتصاديةلغياب اؼبناخ التنافسي والكفاءة 
%. 3وتعترب الصادرات خارج احملروقات ضعيفة للغاية ودل تتعدى يف أحسن اغباالت 

 حر اقتصاد ةـــهبدف إقامو اؼبنشودين   واألمناالستقرارربقق ل إذل ىذه اؼبنظمة ابالنضمـاماعبزائر  ت ابدرذال   
 اؼبالئمة كإعادة ىيكلة اإلجراءات ابزباذ  األرضية اؼبالئمةتىيئ ألجل ذلكو  وفعال مندمج يف السوق العاؼبية

 ارتفــاعسبثلت يف  زائر مقابل ذلك ضريبة مرتفعةـاػبوصصة وقد دفعت اجل رامجـالعمومية و تدعيم ب اتـاؼبؤسس
 .البطالة و الفقر و تدىور مستوايت اؼبعيشة معدالت
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 :اخلامتـــــــــــــــــــــــــــــــة

 ىيكل النظام العادلي بسقوط اإلحتاد اعرتتشهد العامل تغريات و حتوالت متالحقة، دفعتها التطورات اليت        
اية احلرب الباردة،كل ىذه التداعيات أدت إىل ظهور مفاىيم نو السوفيايت، و ما عرف وقتئذ ابنتصار الرأمسالية و

جديدة على صعيد العالقات االقتصادية و التجارية الدولية،كان أمهها ما أطلق عليو مسمى العودلة أو العادلية، و 
حدوث حالة من النشاط و الديناميكية على مستوى الدول يف خمتلف ادلناطق يف آسيا و إفريقيا و كأمريكا 

 .ا االقتصادية و تطبيق نظرية االقتصاد احلرتوالالتينية، و كذلك يف شرق ووسط أورواب إلصالح سياسا

أدى ىذا التطور على الصعيد الوطين إىل تزايد الشعور ابحلاجة دلزيد من التعاون التكامل فيما بني ىذه       
الدول لتعظيم مكاسب تطبيق النمط االقتصادي احلر اجلديد، وىو الشعور الذي أسفر عن إعادة إحياء تكتالت 

ألبعاد والتوجهات، اجتارية و اقتصادية قدمية كادت أن تتالشى، و ظهور ترتيبات تكاملية جديدة خمتلفة األمناط و
تطبق مستوايت خمتلفة من التكامل التجاري واالقتصادي، بعضها يف إطار شبو إقليمي و البعض اآلخر يف إطار 

ا نواالت االقتصادية الكربى نظرا ألدلجأطلق عليها مصطلح ا (عرب إقليمية )إقليمي،كما ظهرت ترتيبات عمالقة 
تتجاوز حدود اإلقليم لتضم أعضاء من قارات خمتلفة يتسع نطاقها ليشمل عددا كبريا من الدول مبساحة ضخمة 

 .للسوق الذي تنشئو مثل ىذه الرتتيبات

 والسياسية من أجل مواكبة التطورات االقتصاديةلقد أبدت الدولة اجلزائرية رلهودات جبارة لتحسني أوضاعها      
وذلك منذ بداية التسعينات أين حيث ابشرت الدولة بربامج تقوميية ترمي إىل استعادة التوازانت ادلالية  العادلية،

ج نو والتحكم يف معدالت التضخم وأعقب ىذه العملية تطبيق إصالحات مؤسسية وتنظيمية سعت وأفضت إىل
 األجنيب ادلباشر وكذا لالستثماروخوصصتو، إضافة إىل احلوافز اليت قدمت . خيارات تقوم على حترير االقتصاد

الربانمج الوطين لتأىيل ادلؤسسات الوطنية الصغرية وادلتوسطة وبرانمج التأىيل الصناعي ومع ىذه اإلصالحات فقد 
قامت الدولة اجلزائرية بتقدمي مساعدات مالية وتقنية للمؤسسات اجلزائرية ومع اإلصالحات فقد رافقتها عدة 

 االقتصاد ادلايل إال أن واالندماجدلزيد من التحرير  (...اجلبائي اجلمركي )إصالحات أخرى على التجارة اخلارجية
 .اجلزائري استمر يف تسجيل مستوايت ضعيفة يف النمو خارج قطاع احملروقات

 اجلزائري للمحروقات يبقى االقتصادلتخلص من تبعية ل اجلزائري االقتصادابلرغم من اإلصالحات اليت عرفها     
ميزان ادلدفوعات على حالو أو أسوأ مما كان، حيث تبقى كل ادلداخيل النامجة عن التجارة اخلارجية مصدرىا دائما 
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 األجنيب ادلباشر رغم حتقيقو لفوائض لكنو االستثمارىو تزايد صادرات احملروقات وادلرتبطة أبسعار النفط، كما أن 
يبقى حبيس األوضاع والقوانني اجلزائرية اليت حتد من تدفقو إىل أرض الوطن ويبقي الشيء اإلجيايب الذي وصلت 

 . اجلزائرياالقتصادإليو اجلزائر ىو التخلص من ادلديونية اخلارجية اليت أثقلت كاىل 

 :النتائج

 لعملية الكثري تعطي مل اخلارجية ة التجار أن ىي الدراسة ىذه خالل من هبا خنرج أن ميكن نتيجة ابرز إن -
 التجاري ادليزان فعجزا، لو ادلرسومة أىدافها حتقيق يف تنجح مل لكوهنا ذلك ويرجع االقتصادية التنمية
 .احملروقات حول ترتكز مازالت اجلزائرية والصادرات قائما الزال

 والتنموية االقتصادية اإلصالحات برامج إطار يف ا تنفيذه مت اليت واإلجراءات السياسات من الرغم على -
 .ذلك دون حتول مازالت وادلعوقات ادلشاكل من العديد ىناك أن إال الصادرات ترقية و تشجيع هبدف

 تعتمد مراحلها مجيع خالل جلزائرا يف االقتصادية التنمية أن الدراسة ىذه خالل من لنا تبني لقد -
 على اإلسرتاتيجية ىذه تركز حيث ،األساسيني التصدير قطاعي بني خاصة وبصفة متوازنة غري إسرتاتيجية

 من األخرى االقتصادية والقطاعات جهة من القطاع اىذ بني ادلتكافئ غري االىتمام عن انىيك قطاع
 .اثنية جهة

 خالل من االقتصادية التنمية حتقيق يف جدية تكن مل اجلزائرية السلطات أن ، إليها توصلنا اليت النتائج من -
 األجنيب التمويل تدفق ىو( ادلكبوت احلقيقي اذلدف وأن ، األصولية االقتصادية لإلصالحات تطبيقها

 .ادلدفوعات ميزان عجز ، ادلوازنة عجز ) العجوزات أزمة انفجار وأتجيل جهة، من
 إىل ابلضرورة اليؤدي قد اجلزائرك بلد يف االقتصادي التحرير سياسات تطبيق أن إىل النهاية، يف خنلص -

 تلك إجراءات وتكييف مالئمة مدى على األمر ويتوقف تفاقمها، إىل يؤدي رمبا بل األزمة، من اخلروج
 يقود السياسات تلك تطبيق عدم أصبح ما مرحلة يف أنو إال ادلعين، البلد اقتصاد ظروف مع السياسات

 .قصريا بينهما الطريق يكون فقد الكارثة من ا ضرر أخف األزمة أن ورغم كارثة، إىل
 واالنضمام اىل ادلناطق احلرة التجاريـة فـي ترقيـة الصـادرات خـارج احملروقات يف ةاالقتصاديالتنمية ساىم ت -

اجلزائر عن طريق زايدة التبادل التجاري واتساع االسواق حيث مثال عملت الشراكة مـع االحتاد االوريب 
واالنضمام اىل ادلنطقة احلرة العربية يف زايدة التبادل التجاري وتشجيع ادلؤسسات علـى زايدة االنتاج 

 والتصدير
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 .تنامي مستمر للصادرات خارج احملروقات من حيث ادلبالغ ادلرصودة ابلدوالر -
 .من امجايل الصادرات خالل فرتة الدراسة% 3مازالت الصادرات خارج احملروقات دتثل نسبة  -
 .نفس الرتكيب السلعي للصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات خالل فرتة الدراسة -

  : التوصيات

 : ابلنظر إىل النتائج اليت توصلنا إليها استخلصنا التوصيات التالية

 اجلزائري بصفة عامة دلعرفة ادلشاكل اليت يعاين منها وقطاع التجارة اخلارجية لالقتصادالدراسة الشاملة  -
 .ابصفة خاصة إلجياد احللول الكفيلة حبلو

اإلستمرار يف تشجيع اإلستثمارات والشراكة األجنبية، وإعادة توجيهها يف رلال التجارة والتوزيع إىل  -
 .األنشطة اإلنتاجية

البد من ادلراجعة الشاملة للتشريعات اليت ختدم ادلستثمر احمللي وتزيد من إنتاجو واليت دتنع ادلنافسة بني  -
 .ةالسلع األجنبية واحمللي

توفري آليات جذب اإلستثمار األجنيب ادلباشر الستقطاب أكرب عدد ممكن من ادلستثمرين األجانب  -
 .لتنشيط العمل اإلنتاجي واالستفادة من اخلربة والتكنولوجيا لزايدة اإلنتاج من أجل التصدير

إعطاء عناية أكرب للقطاع اخلاص من طرف الدولة دلزيد من التحفيزات اجلبائية واجلمركية و العمل  -
 .اإلستثماري وخلق الفوائض اإلنتاجية من أجل التصدير وتفعيل دوره يف التجارة اخلارجية

تفعيل وتنشيط خمتلف اذليئات ادلكلفة برتقية التجارة اخلارجية خارج قطاع احملروقات لتفعيل عملية  -
 .تنميتها

 .ضرورة إعادة أتىيل ادلؤسسات اإلقتصادية ابدلستوى الذي ميكنها من ادلنافسة وليس اإلنتاج فقط -
 اجلزائري من ارتفاع أسعار النفط لل مشاريع اإلسرتاتيجية اليت ختدم االقتصادتوجيو الفوائض اليت يعرفها  -

 السلع اقتناء اجلزائري على ادلدى البعيد وليس لزايدة اعتماده على األسواق اخلارجية من خالل االقتصاد
 .االستهالكية

 اللحوم صادرات على والرتكيز قاعدهتا وتنويع ، غري احملروقاتاألخرى ابلصادرات االىتمام ضرورة -
 .ادلختصة فيمصاحلها ممثلة الدولة لرقابة ة الثرو ىذه من تصديره يتم ما وإخضاعواألمساك  احلمراء
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 إذا خاصة واحليوانية، الزراعية ادلشاريع وخاصة اإلنتاجية ادلشاريع يف لالستثمار اخلاص القطاع تشجيع -
 من فإنو وعليو كبرية، حيوانية وثروة مستغلة، غري وخصبة غنية مناطق على تتوفر اجلزائر أن علمنا

 .الصادرات وزايدة حتسني يف ادلوردين ىاذين استغالل الضروري
 للحد الدويل والبنك الدويل النقد صندوق هبا يوصي اليت تلك من فاعلية أكثر إجراءات إبتباع نوصي -

 .الصادرات وزايدة الواردات منو من
 على االعتماد فكرة عن والتخلي ، االقتصادية التنمية دتويل على للحصول الذات على االعتماد ضرورة -

 .بعيد حد إىل متفشية أصبحت اليت اخلارجي العامل
كبـر مـن أكرب التكتالت االقتصادية االقليمية الستفادة أىل إىل االنضمام إالبد على اجلزائر ان تسعى  -

حياء احتاد ادلغرب العريب وتنشيط ادلنطقة التجارة احلرة العربيـة لزيـادة ادلنافع إعملية االندماج والعمل على 
 .وادلكاسب من التبادل التجاري وابلتايل تنشيط العمل التصديري

عطاء عناية اكرب للقطاع اخلاص من طرف الدولة دلزيد من التحفيزات اجلبائيـة واالداريـة لزيـادة العمل إ -
 .االستثماري وخلق الفوائض االنتاجية من اجل التصدير وتفعيل دوره يف العمل التصديري

على اجلزائر ان تعمل على زايدة ختفيض القيود اجلمركية واجلبائية واالدارية ممـا خيـدم مصـلحة ادلؤسسات  -
الوطنية ويشجع قدوم ادلستثمر االجنيب ادلباشر العطاء ديناميكيـة اكثـر للسـوق الداخليـة والتنافس من 

 .اجل الدخول اىل االسواق االجنبية
 .ةضرورة الرفع من مستوى أتىيل ادلؤسسات اإلنتاجية الوطنية من حيث اجلودة وادلنافس -
تفعيل وتنشيط خمتلف اذليئات ادلكلفة برتقية الصادرات خارج احملروقات لتفعيل عملية تنميتها بشـكل  -

 .أكثر فاعلية
 العمل على إنشاء مناطق حرة صناعية للتصدير -

:  اآلفاق البحثية

  :من اجل تعميق الدراسة نقرتح بعض ادلواضيع

 .ركيفية تفعيل آليات تنمية الصادرات خارج احملروقات يف اجلزائ -
 .عوائق التصدير خارج احملروقات وسبل معاجلتها يف ظل الشراكة األورو متوسطية  -
 .مستقبل النمو االقتصادي خارج قطاع احملروقات -
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 :امللخص

    تسلط ىذه األطروحة الضوء على واقع حترير التجارة يف الدول النامية وانعكاساهتا على ىذه الدول مع 
االىتمام حبالة اجلزائر، وقد تطرقنا فيها إىل اجلانب النظري للتجارة اخلارجية و االسرتاتيجية التنموية، كما حاولنا 
تفسري العالقة اليت تربط بني ىذين املفهومني، وذلك من خالل املسامهة اليت ميكن أن تلعبها التجارة اخلارجية يف 

النهوض ابالقتصاد عن طريق تبين اسرتاتيجية تنمية الصادرات اليت توفر النقد األجنيب أو اسرتاتيجية احالل 
 .الواردات اليت تساىم يف احملافظة على العملة الصعبة، أو تبين االسرتاتيجيتني يف حال واحد

    وبعد حترير اجلزائر لتجارهتا وانفتاحها على االقتصاد العاملي حاولنا تبيان أثر ىذا التحرير على بعض املؤشرات 
 . االقتصادية

    ومن النتائج اليت توصلنا إليها يف ىذه الدراسة ىو أن التجارة اخلارجية يف البلدان النامية مل تستطع أن تلعب 
دورا حموراي يف عملية النهوض ابالقتصاد يف ىذه الدول وعلى وجو اخلصوص يف البلد املدروس، أما فيما يتعلق 

 .ابسرتاتيجيات التجارة اخلارجية فإن تبنيها يف ىذه الدول مازال حمدودا ومل يرتقي إىل املستوى املطلوب

 .حترير التجارة اخلارجية، املنظمة العاملية للتجارة، االسرتاتيجية التنموية يف الدول النامية: الكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

Cette thèse met en lumière la réalité de la libération du commerce 

dans les pays en voie de développement et ses retombées sur ces pays 

avec la préoccupation de la réalité algérienne. Nous avons abordé le 

côté théorique du commerce et la stratégie de développement comme 

nous avons essayé de clarifier la relation entre les deux concepts et 

cela à travers le rôle que peut jouer le commerce extérieur dans le 

redressement ou le développement de l'économie par le biais de la 

mise en œuvre  de la stratégie de développement de l'exportation qui 

procure les devises au pays ou l'encouragement des importations qui 

coûtent moins de devises ou adopter les deux stratégies en même 

temps. Après la libération de l'Algérie de son commerce et l'ouverture 

sur le commerce mondial nous avons essayé de montrer l'impact de 

cette libération sur certains signes économiques. Et parmi les résultats 

que nous avons réalisé à travers cette étude est que le commerce 

extérieur dans les pays en voie de développement n'a pas pu ni su 

jouer un rôle fondamental dans le développement de l'économie de ses 

pays et plus particulièrement dans le pays analysé. Et ce qui concerne 

les stratégies du commerce extérieur leur adoption est encore limitée 

et n'atteint pas le niveau escompté. 

 LES MOTS CLEFS: -Libération du commerce extérieur. -

Organisation mondiale du commerce. -La stratégie de développement 

dans les pays en voie de développement. 

 

 

 

 

 

 



Abstract:  

This thesis sheds light on the reality of trade liberalization and its 

effects in developing countries with an emphasis on the Algerian 

situation. 

Then, after tacking the theoretical aspect of the international trade and 

the strategy of development, we tried to explain the relationship 

between the two concepts. 

After Algeria liberalized its trade and embraced the international 

trade, we tried to demonstrate the impact of this liberalization on 

economic factors. 

The conclusion we reached in this study is that the international trade 

in developing countries didn’t play its central role in boosting the 

progress of their economy especially in our case study “ Algeria”. 

Key words: liberalization of international trade, world trade 

organization ( W.T.O), strategy of development in developing 

countries. 

 

  

 

 

 


