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إن البـُْعد الدويل للنشاط االقتصادي أصبح من األمور اليومية اليت يعيشها الفرد، اجملتمع 

والدولة، فقفة العائلة حتتوي على سلع منتجة يف اخلارج، املؤسسة تستورد مواد أولية ومواد نصف 

ملرتبطة مصنعة، وأخرى تصدر حصة متزايدة من إنتاجها، كالمها تسري متحصالهتا من العملة الصعبة ا

بالعمليات مع اخلارج، حيث من املمكن أن تستدين أو توظف أمواهلا يف السوق املالية الدولية. 

البنوك بدورها تتدخل أكثر فأكثر يف األسواق، سواء كوسيط أو حلساهبا اخلاص، الدولة تتدخل 

ية وكذلك عندما ترى بأن من مصلحتها التحرك حلماية بعض القطاعات املهددة باملنافسة اخلارج

عندما ترى أن وضعية املدفوعات اخلارجية أو سعر الصرف مزعجة أو ليست يف صاحلها، هلذا فإن 

النشاط االقتصادي للدولة مرتبط بعدة عوامل خارجية  كما أن ظهور العوملة وتطور تكنولوجية 

د يف ذلك االتصال واملواصالت دفع بالدولة إىل تبين سياسات اقتصادية ذات منحى خارجي، مما جن

مربر ضرورة دراسة هذه العوامل وعالقاهتا مع سلوك وقرارات األعوان االقتصادية املقيمة يف البلد 

                                                                                           حيث متثل مرحلة ضرورية يف التكوين االقتصادي.                                                                                  

إال أن دراسة العالقات االقتصادية الدولية أخذت مكانتها يف الفكر االقتصادي على يد 

مفكري املذهب التجاري يف القرن السابع عشر، ّمث درج بعدهم االقتصاديون التقليديون اإلجنليز يف 

أوائل القرن التاسع عشر (آدم امسيث، دفيد ريكاردو، جون استيوارت أواخر القرن الثامن عشر و 

 ميل)، وكانت كل مقاالهتم ودراساهتم هلذا املوضوع تتم حتت باب التجارة الدولية. 

أما يف العصر احلديث بفضل الثورة العلمية والتكنولوجية والطبيعة الدولية املتزايدة لرأس املال 

ية خاصة حيث أصبح االقتصاد الدويل حمل الدراسة يف منهج مستقل اكتسبت التجارة الدولية أمه

بذاته وحيضا باهتمام كبري، وتأكدت خصوصياته ومنت مع تطور وتشعب العالقات االقتصادية 

 الدولية.   
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      االقتصاد الدولي وتطور المبحث األول: نشأة

رف باالقتصاد الدويل، ظاهرة تعترب ظاهرة انضمام أجزاء العامل املختلفة يف نظام شامل يع

حديثة العهد نسبيا، إذ ترجع إىل منتصف القرن التاسع عشر، وقبل ذلك التاريخ كانت العالقات 

االقتصادية الدولية بني أجزاء العامل املختلفة ضعيفة جدا، وكان التبادل يتم بصفة رئيسية داخل كل 

 لبعض.        جزء من هذه األجزاء وبصفة ثانوية بني األجزاء بعضها 

وقبل  وإذا تتّبعنا املراحل التارخيية لتطّور البشرية يف انتقاهلا من نظام الرّق إىل النظام اإلقطاعي،

وصوهلا إىل النظام الرأمسايل، يالحظ أّن البشرية كانت تنتج بغرض اإلشباع املباشر للحاجات أي 

وبصفة رئيسية إالّ  عي على نطاق واسعتنتج منتجات وليس سلعا، ومل يتم التحّول إىل اإلنتاج السل

مع ظهور النظام الرأمسايل واستكمال سيطرته، ويف ظل هذه السيطرة أصبح سكان الكرة األرضية 

أطرافا يف نظام االقتصاد الدويل من خالل عملية مهمة جدا يف تاريخ اإلنسانية هي عملية االندماج 

 تتعدى قرنني من الزمان. الرأمسايل، كل ذلك حدث يف فرتة وجيزة للغاية ال

فمما تقدم ميكن القول، إن كانت الرأمسالية التجارية قد أدت إىل التوسع يف النشاط التجاري 

اخلارجي، وأدى هذا التوسع إىل ثورة كاملة يف طرق الصناعة واملواصالت. فإن كل ذلك كان له أثره 

كما أحدث هذا التحول الرأمسايل تطورا على منو املبادالت بني الدول منذ بداية القرن التاسع عشر.  

 مماثال يف العالقات الدولية وكانت له نتائج ال يزال أغلبها قائما. 

ميكن تعريف االقتصاد الدويل يف نطاق هذه الدراسة، بأنّه ذلك : أوال: تعريف االقتصاد الدولي

بعضها لبعض من خالل  الكّل الذي حيتوي دول العامل أجزاءه املختلفة كأعضاء تتعامل وتتفاعل مع

   شكل التبادل الدويل. آلية حمّددة هي آلية السوق، ولقد أخذ هذا التبادل والتفاعل
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 هيكل.           .1

 أجزاء.                               االقتصاد الدويل. .2

 تفاعل أو تبادل. .3

 آلية السوق.  .4

جّمع العناصر املختلفة ومن البديهي أن يقوم التبادل على أساس الّتخصص، ومن هنا تت

فهو هيكل للّتبادل الدويل يقوم على أساس تقسيم معّني للعمل  :الداخلة يف تعريف االقتصاد الدويل

الدويل يف إطار السوق الرأمسالية العاملية، ويرتبط هبذا اهليكل، هيكل لتوزيع القوى السياسية 

 طرف مسيطر وطرف مسيطر عليه.واالقتصادية، حبيث تنقسم األجزاء املكونة له إىل طرفني، 

ال تعين ظاهرة االقتصاد الدويل انتفاء االقتصاد الوطين، وال تعين على األخص أن مجيع 

االقتصاديات الوطنية تشارك على قدم املساواة. فالعامل كله تقوم بني دوله عالقات اقتصادية غري أن 

ا بدأت تتخذ شكلها احلايل منذ بداية هذه العالقات االقتصادية مل تكن مثلما هي عليه اليوم، وإمن

 التكوين االجتماعي الرأمسايل، وبصفة خاصة منذ قيام الثورة الصناعية.

 ثانيا: تطّور االقتصاد الدولي:

االقتصاد الدويل مبعناه السابق مل يظهر إّال مع ظهور الرأمسالية وسيطرهتا على العامل، وهنا تتطّلب 

 ل املختلفة هلذا التطّور.منهجية الدراسة استعراض املراح

 :االنتقال من اإلقطاعية إلى الرأسمالية .1

كان يسود أوربا يف العصور الوسطى ما يعرف بالنظام اإلقطاعي، ويف ظل هذا النظام كانت 

األرض هي وسيلة اإلنتاج الرئيسية وكان الّنبالء ميلكون األراضي ومن عليها من البشر (األقنان)، 

ذه تنتقل مع األرض من سّيد إىل آخر. وكان اإلنتاج يتم بالّدرجة األوىل وكانت ملكية األقنان ه

إلشباع احلاجات وليس لغرض التبادل، ولقد حدث التطّور من الّنظام اإلقطاعي إىل الّنظام الرأمسايل 
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اخلامس والسادس عشر يف أوربا، وكان وراء هذا التطّور عّدة عوامل داخلية  تدرجييا خالل القرنني

 ية.وخارج

  العوامل الداخلية: •

 هروب األقنان من الريف إىل املدينة وانفصاهلم عن أدوات اإلنتاج، وحتّوهلم إىل أجراء. -أ     

 تعاظم قّوة التّجار بعد االكتشافات اجلغرافية، يف مواجهة السادة اإلقطاعيني -ب     

 واألمراء.

   انتشار استخدام النقود.            -ج     

 :الخارجيةالعوامل  •

يف مواجهة مع الشرق اإلسالمي  أنداكاحلروب الصليبية اليت وضعت الغرب املتخلف  -أ

املتقدم اقتصاديا. حيث استمر اتصال أوربا بالشرق ومنو العالقات التجارية بينهما فيما بعد 

 احلرب الصليبية. 

 رة بني الشرقالسيطرة على طرق التجا ألروبااالكتشافات اجلغرافية اليت مسحت  -ب    

والغرب واكتشاف طرق مواصالت حبرية دولية جديدة، األمر الذي ساعد يف منو التجارة بينهما، 

واحلصول على ثروات ومعادن من العامل اجلديد، واحلصول يف نفس الوقت على األيدي الرخيصة 

 لإلنتاج.

 1489م الطريق البحري إىل القارة األمريكية عا «COLOMBUS» سإن اكتشاف كولومب

واكتشاف مناجم الذهب الغنية هناك، فتح باب الغزو واالستيطان األوريب يف أمريكا ومنو حركة 

الذهب والتجارة بينها وبني أوربا. وكانت النتيجة الكتشاف املناجم وزيادة التجارة اخلارجية أن زاد 

 ذهم.ثراء طبقة التجار وأصحاب رؤوس األموال وزاد نشاطهم التجاري واملايل ونفو 
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وعليه ميكن القول أن القرن اخلامس عشر شهد حترير العبيد من سطوة النظام اإلقطاعي يف 

أوربا واجته معظم احملررين خارج النشاط الزراعي ليعملوا بالتجارة، إال أن نشاط التجارة الداخلي مل 

الدهم ولقد جاء يكن من االتساع واألمهية حبيث يوفر هلم مكانة اقتصادية كربى وسطوة سياسية يف ب

التحول أو التغري األساسي يف األوضاع االقتصادية واالجتماعية عن طريق التجارة اخلارجية اليت كانت 

 تنمو يف ذلك احلني بصورة قوية.     

إّن هذا التطّور من اإلقطاعية إىل الرأمسالية كان له انعكاسات على األوضاع داخل أوربا 

تّجار وأصحاب رؤوس األموال ويف املقابل أفل جنم طبقة مّالك نفسها، فلقد ارتفع جنم طبقة ال

 األراضي.           

   :االنتقال من الرأسمالية التنافسية إلى الرأسمالية االحتكارية .2

بعد أن حسم الصراع لصاحل الطبقات الرأمسالية (التّجار وأصحاب رؤوس األموال)، بدأ النظام 

اخلية وبالّتحديد بفعل قوانني الرتاكم والرتّكز، ففي البدء كانت الرأمسايل يتطّور مبوجب تفاعالت د

املشاريع اإلنتاجية صغرية احلجم وكثرية العدد، حبيث تتنافس مع بعضها البعض على تصريفها 

للمنتجات، وبفعل قوانني الرتاكم والرتكز أخذت هذه املنافسة ختلي سبيلها لالحتكار وسيطرة 

ى على األسواق. لقد واكب هذا التطور تغري مصاحب يف دور الدولة يف املشروعات اإلنتاجية الكرب 

النشاط االقتصادي، ففي البداية كانت الدولة تلعب دورا نشيطا يف توجيه احلياة االقتصادية للحصول 

على أكرب قدر من املعدن النفيس (الذهب والفضة) وهو وسيلة الرتاكم اجلديدة، ومن هنا سيطر 

وبعد أن  ،لى اإلجراءات االقتصادية من القرن السادس عشر إىل الثامن عشرمذهب التجاريني ع

قوت الرأمسالية خاصة يف بريطانيا مل تعد الرأمسالية يف حاجة إىل تدّخل الدولة بل أصبحت تريد منازلة 

نطلق غريها من الرأمساليات األقل قّوة وتطّورا، وغزو مواقعها االحتكارية يف العامل اجلديد. من هذا امل

بدأت السيطرة الفكرية تنعقد يف مذهب التقليديني واليت ظهرت يف أواخر القرن الثامن عشر وخالل 

القرن التاسع عشر (دعه يعمل دعه مير)، ومن خالل هذا املذهب يالحظ كيف يقّدم مفّكروه تربير 
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 ختضع هلا يف ذلك منط تقسيم العمل الدويل، الذي كان سائدا يف بريطانيا أو بينها وبني الدول اليت

 الوقت.

           المبحث الثاني: التطّور الالّ متساوي في ظل الرأسمالية:

متّيز التطّور االقتصادي يف ظل الرأمسالية بأنه تطّور ال متساوي، مبعىن أنّه لكل مرحلة من مراحله 

دول العامل، يف نفس يكون إلحدى الدول الرأمسالية املتقّدمة أو لعدد قليل منها السيطرة على باقي 

الوقت الذي تسيطر فيه الدول املتقّدمة مجيعا على الدول املتخّلفة، وكل من الدول املتخّلفة والدول 

املتقّدمة تنتمي إىل ما يعرف باالقتصاد الدويل. ففي بداية التحّول من اإلقطاعية إىل الرأمسالية كانت 

وخالل القرن السابع والثامن  ان لالكتشافات اجلغرافيةالسيطرة إلسبانيا والربتغال حبيث كانتا السّباقت

، مث بدأت بريطانيا وفرنسا تتنازعان السيطرة خالل القرن التاسع اعشر أصبحت هولندا تنافسهم

بعد أن كانت بريطانيا القّوة االقتصادية املسيطرة حىت احلرب العاملية األوىل بدأت الواليات و  ،عشر

ّلها، إىل أن تأكدت هلا السيطرة املطلقة بعد احلرب العاملية الثانية. أي أّن املّتحدة األمريكية حتّل حم

التاريخ االقتصادي احلديث للعامل يوّضح أّن معّدالت النمو االقتصادي للبلدان الرأمسالية املتقّدمة 

تصادية تتفاوت تفاوتا كبريا يف مراحل خمتلفة، ويرتّتب على ذلك إعادة توزيع السلطة السياسية واالق

والعسكرية يف العامل. هذا التطّور الّال متساوي مل حيدث فقط داخل أوربا بل انزلق ليشمل كذلك 

الدول اليت تدعى بدول العامل الثالث. وحدث حتت الغزو والنهب واالستعمار ما شّوه البنية الثقافية 

 واالجتماعية واالقتصادية للبلدان النامية.

  لي:خريطة معاصرة لالقتصاد الدو 

إّن االقتصاد العاملي يتكّون من جمموعتني رئيسيتني من الدول، متثل اجملموعة األوىل دول العامل 

) سكان العامل يف 4/3فالدول الفقرية حتتوي على ثالثة أرباع ( الثالث واجملموعة الثانية الدول املتقّدمة.

الوقت، جند أن نسبة الناتج  ) سكان العامل فقط يف نفس4/1حني ميّثل سكان الدول الغنية ربع (
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) دخل العامل، بينما نصيب الدول 5/4القومي اإلمجايل املتوّلد يف الدول الغنية يزيد على أربع أمخاس (

 أّدى هذا التفاوت إىل أّن: ،) فقط5/1الفقرية يكاد يصل إىل اخلمس (

الدول الفقرية الفرق بني نسبة متوسط دخل الفرد يف الدول الغنية ومتوسط دخل الفرد يف  -

 ).1إىل  12(أي  12تبلغ أكثر من 

 مرّات. 10كما أّن استهالك الطاقة وصل معّدل هذا الفرق إىل   -

 ، أّما على املستوى االجتماعي:االقتصاديهذا على املستوى 

 سنة فقط. 58سنة يف حني يبلغ يف الدول الفقرية  73يبلغ توّقع احلياة يف الدول الغنية  -

 .43%فقط، أّما يف الدول الفقرية تفوق  1%ألمية عند الكبار يف الدول الغنية تبلغ نسبة ا -

كما يبلغ من يعانون من الفقر املطلق يف الدول الفقرية حوايل ثلث عدد السكان (باستثناء   -

 الصني)، وهو يف تزايد مستمر.

امت هبا الدول يرجع العديد من دارسي التاريخ االقتصادي احلديث إىل أّن املمارسات اليت ق

الغنية من �ب لثروات البلدان الفقرية وإحداث خلل يف ميكانزمات األنظمة وأمناط وأساليب اإلنتاج 

يف البلدان الفقرية كانت السبب يف ظهور هذا التفاوت (هولندا يف جزر اهلند الشرقية، بريطانيا يف 

 كا الالتينية).سبانيا يف أمريإاهلند ومصر، فرنسا يف اجلزائر املغرب وتونس، 

إّن اإلفرازات مل تقف عند مستوى العالقات بني البلدان املتقّدمة والبلدان املتخلفة بل تعّدى 

ذلك إىل ابتداع ترتيب معّني ألوضاع العامل أي نظام اقتصادي دويل، حبيث يضمن تأطري استغالل 

إلطار يف الرتتيبات املتعّلقة الدول الرأمسالية لشعوب العامل الثالث بصفة منتظمة، وقد متّثل هذا ا

بالتجارة الدولية واملدفوعات والنظام النقدي الدويل، ونشأ حول هذا اإلطار نظريّات لتقسيم العمل 
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الدويل يف صورة نظريات للتخصص الدويل وحلرية التجارة. ولقد ظل وضع االقتصاد الدويل يف صورته 

 شكال.املتقدمة حىت يومنا هذا وإن اختلفت املسميات واأل

(دول  حني تعيش الدول املتخلفة يفإن الدول الرأمسالية املتقدمة حتتل مركز االقتصاد العاملي 

آسيا، إفريقيا وأمريكا الالتينية) على هامش هذا االقتصاد. هذه حقيقة جيب أن نعيها جيدا وأن 

اد منذ القرن نضعها يف إطارها التارخيي. فهي نتيجة طبيعية لنمط تقسيم العمل الدويل الذي س

 التاسع عشر.    

 نسب مسامهة الدول يف التجارة الدولية:

 % 70 الدول املتقدمة تساهم بنسبة -

إال أن النسبة ارتفعت اليوم مع بروز الصني كقوة  % 17 الدول اآلسيوية تساهم بنسبة -

 اقتصادية يف املنطقة، منوها مسحوب بتجارهتا اخلارجية.   

       % 4.6ة تساهم بنسبة دول أمريكا الالتيني -

  % 1حيث تساهم إفريقيا اجلنوبية لوحدها بنسبة  % 2.1الدول اإلفريقية تساهم بنسبة  -

 .روقاتخارج احمل%  0.4 الدول العربية تساهم بنسبة -

 توضح هذه النسب جليا بأن الدول املتقدمة هي مركز املبادالت الدولية.

 2014فقط سنة  % 9ول العربية على سبيل املثال فتقدر بنسبة أما ما يتعلق بالتجارة البينية للد

 .يف السنوات األخرية%  10على سبيل املثال، وبقيت تدور حبدود 
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 .المبحث الثالث: الفرق بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية

ات شكلية، هناك العديد من االختالفات بني التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية، بعضها اختالف

وبعضها اختالفات حقيقية جذرية تشكل هوة بني طبيعة التبادل الداخلي والتبادل اخلارجي 

 وسنتعرض إىل بعض هذه االختالفات:

: تقوم التجارة الداخلية بني أفراد ووحدات تضمهم حدود اختالف الوحدات السياسية -

نظم جتارية واحدة. يف حني سياسية واحدة وبالتايل خيضعون لقانون واحد، وعادات وتقاليد و 

أن التجارة الدولية تقوم بني أفراد ووحدات ينتمون لدول خمتلفة، لكل منها قانو�ا وتقاليدها 

 .ونظمها التجارية

إّن وحدة التعامل النقدي ختتلف بإخالف التجارة  اختالف الوحدات النقدية والمصرفية: -

واحدة وهي عملية آلية يقبلها اجلميع، أّما يف  الداخلية واخلارجية، فالعملة يف التجارة الداخلية

التجارة الدولية فإّن العمالت متعّددة وعددها يساوي عدد دول العامل وال بّد من االتفاق 

على العمالت اليت يتّم مبقتضاها عملّيات التصدير واالسترياد مما ينجر عنها عمليات الصرف 

 األجنيب.

بني البلدان املختلفة هناك أيضا االختالف يف باإلضافة إىل اختالف وحدات النقود 

النظام املصريف سواء بالنسبة لعملية إصدار النقود، أو بالنسبة لعملية الودائع، أو منح 

االئتمان، ولعل اختالف شروط منح االئتمان من دولة إىل أخرى تشكل العامل املهم يف 

 واخلارجي. ني التجارة على املستوى الداخلي التفرقة ب

: فالنظم القانونية والتشريعات الختالف في السياسات االقتصادية والتوجهات الوطنيةا -

االقتصادية والضرائبية واالجتماعية وغريها ختتلف وتتباين من دولة ألخرى ويرتتب على ذلك 

أن الدولة قد تفرض نظاما خاصا للتعامل مع اخلارج خيتلف عن النظام املتبع يف الداخل. 

اجلمركية، ونظام احلصص، والرقابة على النقد األجنيب وغري ذلك من القيود اليت فهناك الرسوم 
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تفرض على املعامالت اخلارجية، بينما ال توجد مثل هذه األنظمة يف املبادالت اليت جتري يف 

أو بني منطقة وأخرى داخل الدولة أو بني مؤسسة وأخرى الداخل بني شخص وآخر 

        الواحدة.                

يعترب االختالف يف طبيعة األسواق بني البلدان املختلفة من  االختالف في طبيعة األسواق: -

العوامل اليت تأثر تأثريا واضحا على طبيعة التبادل التجاري الدويل ويتمثل ذلك يف االختالف 

م الطبيعي أو املكتسب للمستهلكني يف البلدان املختلفة كاختالف أذواقهم وطبائعهم وبيئته

 مما يؤدي إىل تباين تفضيالهتم للسلع واخلدمات.

: ختتلف الدول فيما بينها من حيث وفرة أنواع املوارد االختالف في الموارد الطبيعية -

الطبيعية املتاحة ومن مت متيل هذه الدول إىل التخصص يف إنتاج تلك السلع اليت تعتمد على 

 هذه املوارد نادرة يف دول أخرى. املوارد املتوفرة مث تبادهلا بسلع أخرى حيث تكون

: إن عوامل اإلنتاج ورأس املال واملوارد الطبيعية تنتقل االختالف في انتقال عوامل اإلنتاج -

من نشاط إىل آخر حسب العائد الذي يدره كل نشاط من شأنه أن حيقق التوازن يف السوق 

ندرة عوامل اإلنتاج  وجيعل أسعار السلع متناسبة مع احتياجات املستهلكني من جهة، ومع

من جهة أخرى، ومن مت ال نتوقع أن تنشأ داخل البلد الواحد اختالف يف أسعار السلع ال 

تربرها حاجات املستهلكني أو ندرة عوامل اإلنتاج. أما إذا ما انتقلنا من املستوى احمللي إىل 

حيث قابليتها  املستوى الدويل، فإننا نالحظ أن عوامل اإلنتاج تتسم باجلمود النسيب، من

للتنقل وينشأ عن هذه اجلمود، وجود اختالف يف أسعار السلع املختلفة، بل واختالف يف 

أسعار السلع الواحدة من دولة إىل أخرى، يعزى هذا االختالف بصفة أساسية إىل عدم 

 قابلية عوامل اإلنتاج للتنقل من دولة إىل أخرى بنفس السهولة واليسر اليت تنتقل به من منطقة

 إىل أخرى داخل حدود الدولة الواحدة. 

 اخلارجية. التجارةكل هذه العوامل تؤّدي إىل االختالف بني التجارة الداخلية و 

       



وليةجلطي غامل                                                   حماضرات يف العالقات االقتصادية الدد.   
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 التجارة الدوليةالكالسيكية والحديثة في نظريات ال

  

 

 

 

 

 



وليةجلطي غامل                                                   حماضرات يف العالقات االقتصادية الدد.   
 

13 
 

 المبحث األول: النظريات الكالسيكية في التجارة الدولية:

ية التقليدية يف التجارة الدولية يف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع ظهرت النظر 

عشر، ومن أهم أقطاب هذه النظرية الكتّاب اإلجنليز رواد املدرسة يف االقتصاد: آدم امسيث، دفيد 

 ريكاردو وجون استيوارت ميل.

ني)، الذي كان ينادي جاءت النظرية التقليدية كرد فعل على مذهب التجاريني (املركنتيلي

بضرورة فرض الدولة القيود على التجارة اخلارجية بغية احلصول على أكرب كمية من املعدن النفيس 

(الذهب والفضة)، حيث يعترب مقياس قّوة الدولة يف ذلك الوقت. إزاء هذا املناخ الفكري نشأت 

لدولة ال تقاس مبا لديها من معدن نفيس النظرية التقليدية حاملة لواء حرية التجارة، ومبّينة أّن قّوة ا

فقط وإّمنا أيضا مبا لديها من ثروة حقيقية ممثّلة يف األراضي واملنازل وسلع االستهالك. وقد أوضحت 

 أّن حرية التجارة هي السبيل لزيادة ثروة البالد وبالتايل قّوهتا. 

ت عليها النظرية، حيث الغرض قبل مناقشة النظرية التقليدية البد من إعطاء الفرضيّات اليت قام

 منها تبسيط التحليل، وتتمّثل هذه الفرضيات فيما يلي: 

التجارة تتّم بني دولتني يف صورة مقايضة وال تنصّب إّال على سلعتني فقط، كما أ�ا ال  )1

 تشمل السلع غري املنظورة.

فرضية تقوم القيمة التبادلية لكّل سلعة تتحّدد مبا بُِذل فيها من ساعات عمل، وهذه ال )2

 على نظرية العمل يف حتديد القيمة اليت أخذ هبا الكالسيك.

كمية املوارد املتاحة معطاة وال تتأثّر بالتبادل الدويل، كما أّن هناك تشغيال كامال هلا  )3

 وذلك حّىت ينحصر أثر التبادل يف إعادة ختصيص املوارد.

نفقات النقل   أو  ثبات تكلفة العمل حّىت مع اختالف حجم اإلنتاج، عدم وجود )4

 التأمني أو الرسوم اجلمركية أثناء تبادل السلع بني الدولتني.

                                       سيادة قانون املنافسة الكاملة داخليا وخارجيا. )5
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 :)1790-1723( أوال: نظرية التكاليف المطلقة آلدم اسميث في التجارة الدولية

تفسري التجارة الدولية والتخصص تفسريا علميا إىل آدم امسيت الذي ترجع أّول حماولة جّدية ل

مبزايا تقسيم العمل والتخصص سواء يف نطاق املشروع الواحد أو  1776نّوه يف كتابه ثروة األمم عام 

 يف احمليط الدويل.

 :إشكالية آدم امسيث -1

تصريف الفائض حسب آدم امسيت الوظيفة األساسية للتجارة اخلارجية هي اليت تسمح ب

الذي يوجد يف قطاع معّني، فإذا مل نتمّكن من تصريفه فليس هناك أّي صالحية لوجوده، ويف نفس 

الوقت جيب أن تسمح التجارة اخلارجية لكل بلد من تغطية العجز الذي ميكن أن يقع فيه أّي نشاط 

الطريق الوحيد لتطوير  من أنشطة االقتصاد الوطين، وبالتايل البد من توسيع السوق الداخلية ألنه

وزيادة الثروة الوطنية. ففي ظل التجارة الدولية احلرّة، البد من تقسيم العمل يف التجارة الداخلية 

واخلارجية معا باعتباره هو الذي حيكم قدرة الدولة اإلنتاجية ويوّجهها التوجيه االقتصادي الصحيح، 

 ملناسبة لظروفها املالئمة.فتقسيم العمل جيعل الدولة تتخصص يف إنتاج السلع ا

     :             آدم امسيث، منوذج السوق وانتقال عوامل اإلنتاج -*

تلعب السوق دورا مهًما عند امسيث، من حيث تقسيم العمل وزيادة اإلنتاجية، فإذا كانت 

 السوق ضّيقة فال تتيح ألحد الفرصة كي يتخصص، الستحالة تبادل الفائض من إنتاجه مع منتجات

األفراد اآلخرين واليت هو حباجة إليها. وباملقابل فإّن اّتساع السوق يعطي األمهية لكّل املنتوجات اليت 

تفيض بعد االستهالك، ممّا يؤّدي إىل زيادة رفاهية اجملتمع ومنو املقدرة اإلنتاجية وزيادة الدخل القومي 

 والثروة.

 كما حّلل امسيت منوذج السوق على مستويني:
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ى الفرد: يزاول كّل فرد نشاطه االقتصادي حبيث يشّغل رأمساله من أجل احلصول مستو  -أ 

أّن  ثعلى أكرب ربح، أي حتقيق مصلحته الشخصية وبالتايل أهداف الصاحل العام، ومن ّمت يرى امسي

املنافسة بني األفراد من أجل حتسني نوع العمل ومستوى األجر وكذلك رؤوس األموال هي من األمور 

ب إزالة أّي عائق يقف يف طريقها، مبا أّن ذلك سيؤدي يف النهاية إىل حتقيق تراكم رأس املال اليت جي

 الذي يتوّقف عليه التقّدم يف تقسيم العمل.

(الدولة): على الدولة أن توّجه األفراد إىل النشاطات االقتصادية اليت تُِدرُّ  مستوى النظام -ب 

تزيل أي قيود أو عوائق متنع دخول السلع ورؤوس األموال إليها، للصاحل العام أكرب فائدة ممكنة، وأن 

 أي أّن منوذج السوق عند امسيث يقوم على املنافسة الكاملة حيث توجد احلرية االقتصادية.

رغم هذا فإّن كتابات امسيث تضّمنت استثناءات عديدة فيما خيّص حرية السوق، أّمهها تلك  

م مجركية على بعض السلع املستوردة املنافسة للسلع املثيلة هلا واملنتجة املتعّلقة حبق الدولة يف فرض رسو 

 يف الوطن، وسبب هذا طبعا هو محاية الصناعة الناشئة. 

أّما فيما خيص عناصر اإلنتاج فامسيث أعطى هلا احلرية املطلقة يف التنّقل بني الفروع اإلنتاجية 

نادى هبا، حيث ميكننا مالحظة مرونة هذه العناصر يف املختلفة وذلك تِبَـًعا للحرية االقتصادية اليت 

أي انتقال عناصر اإلنتاج  االنتقال عند دراستنا للتجارة اخلارجية على اختالف التكاليف املطلقة،

 وطنيا ودوليا. 

 :شرح نظرية التكاليف املطلقة -2 

ين مًعا، وال تعين عبارة التكاليف املطلقة، أقل تكلفة تنفق على سلعة واحدة ينتجها بلد

 ختتلف هذه التكلفة عن التكلفة العادية إالّ من حيث مقدارها.

 نظرية التكاليف املطلقة أعطى املثال التايل: هولتوضيح
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نفرض أّن لدينا بلدين، اجنلرتا والربتغال ينتجان: النسيج واخلمر وأّن تكلفة هاتني السلعتني قبل 

 قيام التجارة بينهما كما يلي:

 النسيج اخلمر       

 س ع 8 س ع 2 الربتغال

 س ع 5 س ع 3 اجنلرتا

  

يبدو لنا من هذا املثال أّن تكلفة النسيج يف اجنلرتا أقل من الربتغال، ويقال يف هذه احلالة أن 

اجنلرتا تتمّتع مبيزة مطلقة يف إنتاج النسيج ومن جهة أخرى فإّن تكلفة اخلمر يف الربتغال أقل من 

 فالربتغال يتمّتع مبيزة مطلقة يف إنتاج اخلمر.تكلفته يف اجنلرتا، 

إذا حسب قول امسيث "إذا كان يف مقدور بلد أجنيب أن ميّدنا بسلعة أرخص ممّا لو أنتجناها 

حنن فلنشرتيها منه ببعض إنتاج صناعتنا". فاختالف التكاليف املطلقة يشّكل عند امسيث أساسا 

ختالف، يف رأيه، هو سبب قيام التجارة الدولية، للتخصص وتقسيم العمل الدويل. ولذلك فهذا اال

وهو يرى أّن التجارة مىت قامت فإّ�ا تتيح للطرفني احلصول على منافع أكرب من ذي قبل. ومعىن 

ذلك أّن كّل دولة فتحت أبواهبا للتجارة اخلارجية واتّبعت سبيل التخصص وتقسيم العمل الدويل 

 تكن تتحقق هلا من قبل، كما أنّه ميكن هلا أن تستخدم رحبت من وراء هذا التبادل كمية عمل مل

 هذه الكمية يف املزيد من اإلنتاج الذي يؤدي هبا إىل االزدهار والنمو.

لكن السؤال الذي ميكن طرحه هو: ماذا لو كان أحد البلدين ينتج كال السلعتني بنفقات أقل 

طلقة يف كال السلعتني هل يكون هناك من نظريه يف البلد اآلخر؟ أي إذا كان بلد واحد له ميزة م

 تبادل بني الدولتني، وهل هذه التجارة تكون مرحبة للطرفني؟       
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 :)1840- 1770( ريكاردوثانيا: نظرية التكاليف النسبية دافيد 

لقد أجاب على األسئلة السابقة دافيد ريكاردو باللجوء إىل نظرية التكاليف النسبية بعد أكثر 

 نة من عرض نظرية التكاليف املطلقة.س 40من أربعني 

 :إشكالية دافيد ريكاردو -1 

انطلق من مبدأ الثروة الصناعية وما تتطّلبه لتحقيق الفائض الصناعي فإّن األمر يدعو إىل 

امتصاص الفائض الصناعي نتيجة وجود الفائض الزراعي عند آدم امسيث فإّن املشكل عند ريكاردو 

فسه رغم أمهية هذا األخري إّال انّه حيوز يف داخله على كمية من عناصر هو تواجد القطاع الزراعي ن

 اإلنتاج كقّوة العمل ورأس املال اليت هي ضرورية أيضا لتوجيه الصناعة.

لقد استعرض ريكاردو ما ذهب إليه آدم امسيث أّن التجارة اخلارجية بني دولتني ستعود بالفائدة 

على األخرى يف إنتاج إحدى السلعتني حمل املبادلة وللدولة  عليهما إذا كان إلحدامها ميزة مطلقة

الثانية ميزة يف األخرى. كما أوضح أنّه ستجين كال الدولتني فائدة من التجارة اخلارجية، حّىت ولو كان 

 إلحدامها ميزة مطلقة على األخرى يف إنتاج السلعتني معا. 

ّقف على مقارنة امليزة املطلقة يف إنتاج فالتخصص الدويل وقيام التجارة بني الدولتني ال يتو 

 السلعة وإّمنا مقارنة امليزة النسبية لكال البلدين يف إنتاج السلعتني معا إحدامها بالنسبة لألخرى.  

 :ريكاردو وانتقال عوامل اإلنتاج -*

فيما خيص عوامل اإلنتاج، فحسب فرضية من الفرضّيات اليت وضعها ريكاردو فإّن عوامل 

تتلّقى صعوبة يف انتقاهلا دوليا بينما جتد سهولة يف انتقاهلا حمليا، وسبب ذلك يرجع إىل اإلنتاج 

الظروف املختلفة اليت توجد على الصعيد الدويل. فبالنسبة لعنصر العمل إّن االختالفات يف اللغة 

 رة.ومنط احلياة والنفور الطبيعي من اهلجرة وعوامل سياسية أخرى كّلها تؤدي إىل صعوبة اهلج
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أّما بالنسبة لرأس املال فبعكس امسيث الذي مل يعّلل إمكانيات حدوث انتقال رأس املال بني 

اجنلرتا والربتغال فإّن ريكاردو يسارع بتحليل خماوف االستثمار يف اخلارج الذي يرجعه إىل اجلهل 

ستثمار يف البلدان بالقوانني واملؤّسسات األجنبية وخشية االضطرابات السياسية والتأميم والشك يف اال

 البعيدة كّلها عوامل ال تشّجع على انتقال رأس املال (رأس املال جبان). 

 :  شرح نظرية التكاليف النسبية لدفيد ريكاردو -2 

تتلّخص هذه النظرية يف انّه إذا سادت حرية التجارة فإن كل دولة تتخصص يف إنتاج السلع 

ا عن غريها من الدول األخرى   وتستورد السلع اليت اليت تستطيع إنتاجها بتكلفة منخفضة نسبي

ينتجها اخلارج بتكلفة منخفضة نسبيا أي يتمّتع يف إنتاجها مبيزة نسبية، ومؤدى ذلك أّن التجارة 

 الدولية تقوم إذا اختلفت التكاليف النسبية إلنتاج السلع بني البلدان.

افرتض وجود دولتني مها: اجنلرتا ولتوضيح ذلك قّدم ريكاردو مثاال عدديا لشرح نظريته، ف

والربتغال، تنتجان سلعتني: اخلمر والنسيج، ونفقات إنتاج الوحدة من كل سلعة مقّدرة بساعات 

 عمل: 

 النسيج اخلمر 

 س ع 90 س ع 80 الربتغال

 س ع 100 س ع 120 اجنلرتا

 

 امن تكلفة إنتاجيهموفقا لريكاردو فإنّه إذا كان الربتغال ينتج السلعتني بتكلفة مطلقة أقل 

املطلقة يف اجنلرتا، إّال أّن التكلفة النسبية إلنتاج اخلمر يف الربتغال أقل من التكلفة النسبية إلنتاج 
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يف  ايف اجنلرتا أكرب من التكلفة املطلقة إلنتاجيهم االنسيج، وإذا كانت التكلفة املطلقة إلنتاجيهم

 ج يف اجنلرتا أقل من التكلفة النسبية إلنتاج اخلمر.الربتغال، فإّن التكلفة النسبية إلنتاج النسي

وعليه، يكون من مصلحة الربتغال، وفق هذا املثال، أّن تتخصص يف إنتاج اخلمر وأن تعتمد 

على اجنلرتا يف تزويدها بالنسيج، كما أنّه من مصلحة اجنلرتا أن تتخصص يف إنتاج النسيج وتعتمد 

 على الربتغال يف تزويدها باخلمر. 

 وميكن توضيح ذلك بطريقتني:  

 امقارنة التكلفة النسبية إلنتاج السلعتني يف إحدى الدولتني مع التكلفة النسبية إلنتاجيهم -ا 

 يف الدولة األخرى ويتم ذلك كالتايل:

 0.89=  90 \ 80تكلفة إنتاج النسيج =  \: تكلفة إنتاج اخلمر يف الربتغال 

 وحدة من النسيج. 0.89خلمر تعادل تكلفة إنتاج أي أّن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من ا

  1.2=  100 \ 120تكلفة إنتاج النسيج =  \: تكلفة إنتاج اخلمر يف اجنلرتا 

 وحدة من النسيج. 1.2أي أّن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من اخلمر تعادل تكلفة إنتاج 

<  0.89منها يف اجنلرتا (وعليه تكون تكلفة إنتاج اخلمر بالنسبة إىل النسيج يف الربتغال أقل 

) ومن ّمت يكون من مصلحة الربتغال أن تتخصص يف إنتاج اخلمر ألّ�ا تنتجه بتكلفة نسبية أقل 1.2

 من تكلفة إنتاجه النسبية يف اجنلرتا.

بذات الطريقة ميكن توضيح أنّه من مصلحة اجنلرتا أن تتخصص يف إنتاج النسيج ألّ�ا تنتجه 

 لفته النسبية يف الربتغال.بتكلفة نسبية أقل من تك

 )100 \ 120 = 0.83  >90 \ 80  =1.12( 
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مقارنة التكلفة النسبية إلنتاج إحدى السلعتني يف الدولتني مع التكلفة النسبية إلنتاج  -ب

 السلعة األخرى فيهما و يتّم ذلك كالتايل:

 التكلفة النسبية إلنتاج اخلمر يف الدولتني:  - 

 تكلفة إنتاج اخلمر يف اجنلرتا = \ الربتغال تكلفة إنتاج اخلمر يف   

  0.67س ع =  120 \س ع  80  

من وحدة  0.67أي أّن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من اخلمر يف الربتغال تعادل تكلفة 

 واحدة منها يف اجنلرتا.  

 والتكلفة النسبية إلنتاج النسيج يف الدولتني: -

 نتاج النسيج يف اجنلرتا =تكلفة إ \تكلفة إنتاج النسيج يف الربتغال 

  0.9س ع =  100 \س ع  90 

من  0.9أي أّن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النسيج يف الربتغال تعادل تكلفة إنتاج 

 وحدة واحدة منها يف اجنلرتا.

ومبقارنة النسبتني يّتضح أنه من مصلحة الربتغال أن تتخصص يف إنتاج اخلمر ألّ�ا 

 ).0.9<  0.67ذا ما قورنت بالنسيج (تنتجه بتكلفة نسبية أقل إ

وبذات الطريقة ميكن توضيح أنّه من مصلحة اجنلرتا أن تتخصص يف إنتاج النسيج ألّ�ا 

 تنتجه بتكلفة نسبية أقل إذا ما قورنت باخلمر                   

)100 \ 90  =1.11  >120 \ 80  =1.5.( 



وليةجلطي غامل                                                   حماضرات يف العالقات االقتصادية الدد.   
 

21 
 

أن تتخصص يف إنتاج النسيج، رغم أّ�ا حاصل ما تقّدم أنّه ال يكون من مصلحة الربتغال 

تنتجه بتكلفة مطلقة أقل من تكلفة إنتاجه املطلقة يف اجنلرتا، ألّن التكلفة النسبية هلا أكرب من التكلفة 

النسبية للخمر، فالعربة إذا هي بالتكلفة النسبية وليس بالتكلفة املطلقة فاالختالف يف التكلفة النسبية 

يا وليس كافيا ليس فقط لقيام التبادل بني دولتني وإّمنا الستفادة كالمها من هو الذي يعّد شرطا ضرور 

 هذا التبادل.

ومع أّن ريكاردو مل يبّني القوى اليت يتوّقف عليها حتديد كمية النسيج اليت سيتّم مبادلتها مقابل 

قة سيكون من وحدة واحدة من اخلمر عندما تقوم التجارة بني الدولتني، إّال أنّه افرتض وجود منط

وحدة ) 1.2و 0.89( املفيد لكال الدولتني أن يتم تبادل السلعتني داخلها، وهذه املنطقة تقع ما بني

من النسيج مقابل وحدة واحدة من اخلمر، أي بني نسبيت التبادل اللتني كانتا سائدتني يف الدولتني 

على اجنلرتا إذا ّمت التبادل على  قبل قيام التجارة بينهما. وستعود فائدة التبادل التجاري بأكملها

وحدة من النسيج مقابل وحدة واحدة من اخلمر، أّما إذا ّمت على أساس إي نسبة تقع  0.89أساس 

 فستستفيد كال الدولتني من التبادل. 1.2و   0.89بني 

ن ا هو جدير بالذكر، أنّه إذا تساوت التكلفة النسبية إلنتاج السلعتني يف الدولتني فلن تكو ممّ 

 هناك فائدة من التخصص وقيام التجارة بينهما.
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 :الشرح التكميلي لنظرية التكاليف النسبية -ج

 لقد وضع ريكاردو منوذجا يوّضح فيه رحبية التجارة اخلارجية وذلك عن طريق مثال مبّسط.  

 اجملموع النسيج اخلمر 

 س ع 220 س ع 100 س ع 120 اجنلرتا

 س ع 170 س ع 90 س ع 80 الربتغال

 س ع 390 س ع 190 س ع 200 اجملموع

 

 حنصل على ثالث حاالت:

 : حالة كل بلد يقوم باإلنتاج لنفسه أي:الحالة األولى

ساعة عمل، والربتغال سوف يكّلفها إنتاج السلعتني  220اجنلرتا سوف يكّلفها إنتاج السلعتني 

 عة عمل.سا 390ساعة عمل. وبالتايل تكون التكلفة العاملية  170

ما دام الربتغال له ميزة يف كلتا السلعتني نفرض بأنّه يكون املنتج الوحيد، : الحالة الثانية

 ساعة عمل. x 2  =340 170فبالتايل تقوم اجنلرتا باالسترياد من الربتغال فتكون التكلفة العاملية 

عن اآلخر، والثاين  نفرض أّن كل بلد يتخصص يف إنتاج السلعة اليت ميتاز هبا :الحالة الثالثة

خيتص يف اليت يكون فيها أقل سوءا من األخرى، فيقوم الربتغال بالتخصص يف إنتاج اخلمر بينما 

 اجنلرتا تتخصص يف األقل سوءا وهي النسيج.

وبالتايل ينتج الربتغال وحدتني من اخلمر حيتفظ بواحدة ويقوم بتصدير األخرى إىل اجنلرتا 

وتقوم اجنلرتا بإنتاج وحدتني من النسيج حتتفظ بواحدة  )x 2 80( ساعة عمل 160فتكون التكلفة 
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)، وهبذا تكون التكلفة x 2 100ساعة عمل ( 200واألخرى تصدرها إىل الربتغال فتكون التكلفة 

ساعات  10.إذا اقتصدت الربتغال )200+ 160ساعة عمل ( 360العاملية يف هذه احلالة تساوي إىل 

ساعة عمل، فنالحظ أّن البلد الذي يكون يف أسوأ حال من اآلخر  20عمل واجنلرتا قد استفادت 

يقتصد (يستفيد) أكثر، وبالتايل يبّني ريكاردو أنه من األفضل أن يقوم الربتغال بإنتاج السلع الزراعية  

 وتقوم اجنلرتا بالتخصص يف إنتاج السلع الصناعية. 

 :تقييم نظرية ريكاردو -3

لنظرية التكاليف النسبية رغم أّن النتائج اليت توصَّلت إليها ال  هناك عّدة انتقادات وجِّهت

زالت موضع التقدير، خاصة لدفاعها عن مبدأ حرية التجارة ودعمها ملبدأ التخصص، فمن بني 

 االنتقادات ما يلي: 

تعترب هذه النظرية ذات طابع استاتيكي، وذلك بافرتاضها أّن كل بلد يتمّتع بكمية ثابتة  -1

صر اإلنتاج ممّا يؤّدي إىل أّن مقدرته اإلنتاجية تبقى ثابتة مع الزمن وبالتايل يكون ختصصه من عنا

الذي تفرضه النظرية أبديًا ال يلحقه تعديل مع التطّور. إضافة إىل ذلك فإّن قانون امليزة النسبية ليس 

اها احلقيقي املتمثل يف ظاهرة عفوية للتبادل احلر، فقد استعملها ريكاردو ليمنح للتجارة الدولية معن

أّن بعض البلدان تتخصص يف إنتاج السلع املعيشية والبعض اآلخر تكرِّس جهودها إلنتاج سلع 

 صناعية.

تفرتض النظرية أّن حالة التوظيف الكامل لعناصر اإلنتاج هي احلالة الطبيعية لالقتصاد  -2

االقتصادي، لكن األحداث العاملية  باعتبار أّن قوى السوق قادرة على إصالح أيِّ خلل يف التوازن

 أثبتت خطأ افرتاض التوظيف الكامل. 1929خاصة األزمة الكربى لعام 

َتعترب النظرية أّن تكلفة اإلنتاج تتمّثل يف كمية العمل املبذول يف إنتاج السلع، إّال أّن  -3

عامل إنتاج متجانسا. العمل ليس عنصر اإلنتاج الوحيد الداخل يف إنتاج السلع، كما أنّه ال يعترب 



وليةجلطي غامل                                                   حماضرات يف العالقات االقتصادية الدد.   
 

24 
 

باإلضافة إىل هذا فإّن النظرية هتمل استعمال األسعار النقدية واليت تعترب أداة من أدوات احلساب 

 االقتصادي حبكم أّن الكالسيك يعتربون النقود حيادية (حيادية النقود).     

متساوية إّن القانون الريكاردي يفرتض ضمنيا أّن أطراف التبادل لديهم قدرة تفاوض  -4

فهو يهمل عوامل القّوة والسيطرة بني الدول، عمليا فإّن بعض البلدان تسيطر على االقتصاد العاملي 

 والنتيجة هي تدهور نسب التبادل والتبعية بأشكاهلا املتعّددة: التجارية، املالية والتكنولوجية.

ل فإنّه مل حيدِّد الكيفية إذا كان ريكاردو قد أوضح احلد األعلى واحلد األدىن ملنطقة التباد -5

اليت تتحدد هبا نسبة التبادل الدويل وال الكيفية اليت تتوزّع هبا فوائد تقسيم العمل بني الدولتني، وهذا 

 ما تناوله جون استيوارت ميل. 

 ثالثا: نظرية القيم الدولية لجون استيوارت ميل

دل الدويل املفضلة، لكّنها مل تشر إىل إّن نظرية امليزات املقارنة لريكاردو قد حّددت منطقة التبا

 النسب احلقيقية للتبادل. 

حسب النموذج الريكاردي األسعار الداخلية تساوي التكاليف النسبية الداخلية، وبناًء عليه 

ميكن القول، حّىت جيين البلدين فائدة من التبادل جيب عليهما التمّكن من استرياد سلعة ما بأسعار 

 افهما إنتاجها حمليا، وتصدير سلعة ما بسعر أكرب من أن تباع يف إقليميهمأقل نسبيا مما تكلّ 

. إّن النموذج الريكاردي يعترب )1.2و 0.89(الداخلي، يف املثال السابق يرتاوح السعر الدويل بني 

األسعار الداخلية ال تتحّدد إّال بواسطة التكاليف يعين شروط العرض. فحاول استيوارت ميل تقدمي 

، النظرية اليت فرضت 1848كلة النسب احلقيقية للتبادل وهذا بعرضه لنظرية القيم الدولية عام حل ملش

نفسها حّىت العشرينيات، مقيَّدا باستخدام الوحدات احلقيقية (غري النقدية) واألسعار النسبية معربا 

 عنها هبذه الوحدات. 
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 تتحّدد على أساس تكلفة لقد أوضح جون استيوارت ميل أّن القيمة التبادلية للسلعة ال

إنتاجها، وإّمنا تتحّدد عندّ لك املستوى الذي حيّدد التعادل بني طلب كل من البلدين على سلع 

يوجد معّدل فريد هو  اآلخر، ذلك أنّه من بني املعّدالت املمكنة الكثرية بني احلّدين األدىن واألعلى،

ا كانت صادرات البلد األول هي الذي حيّقق التعادل بني قيمة صادرات البلد وقيمة و 
ّ
ارداته. ومل

واردات البلد الثاين، وواردات البلد األول هي صادرات البلد الثاين فإّن معّدل التبادل الدويل الذي 

حيّقق التساوي بني قيمة الصادرات ألحد البلدين البّد أن يكون هو نفس املعّدل الذي حيّقق 

لد اآلخر، وأّي معّدل آخر غري هذا املعّدل يؤّدي إىل التساوي بني قيمة صادرات وواردات الب

 والواردات حبيث يقع أحد البلدين يف فائض ويقع اآلخر يف عجز.  تاالختالل بني قيمة الصادرا

 أوضح استيوارت ميل أّن توزيع النفع من التجارة الدولية يتوّقف على عاملني أساسيني:

على سلع اآلخر، فيتوّقف معّدل التبادل : أي حجم طلب كل من البلدين أّوال: الطلب

الدويل على شّدة طلب اجنلرتا على النسيج واخلمر بالنسبة إىل شّدة طلب الربتغال على السلعتني، 

 ويطلق على هذا القانون الطلب املتبادل.

كلّما زاد طلب اجنلرتا على اخلمر الربتغايل (حسب املثال السابق) كّلما مالت نسبة التبادل 

الربتغال، تصبح النسبة قريبة من وحدة مخر مقابل وحدة نسيج، وبذلك حتصل الربتغال على  لصاحل

معظم الربح من التجارة اخلارجية، وقد تكون قيمة السلع اليت تطلبها إحدى الدولتني من األخرى 

، ئيةالقدرة الشراو حجم السوقأكرب من قيمة السلع اليت تطلبها الثانية من األوىل ويرجع ذلك إىل 

فال شك أّن حجم السوق وقدرة الربيطاين على الشراء تفوق حجم السوق الربتغالية وقدرة املستهلك 

الربتغايل على الشراء، وعلى ذلك يعود النفع األكرب من التجارة لصاحل البلد الذي طلبه صغري ويعود 

القاعدة أّن النفع النفع األقل للبلد الذي طلبه كبري. وقد استخلص جون استيوارت ميل من هذه 

 األكرب من التجارة يؤول إىل الدول الفقرية ويؤول النفع األقل إىل الدول الغنية.
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: أي مدى مرونة طلب كل من البلدين على سلع الدولة األخرى، متيل ثانيا: مرونة الطلب

ل املرونة أي نسبة التبادل إىل االّجتاه يف صاحل الدولة اليت يكون طلبها على سلع الدولة األخرى قلي

أّن حجم الطلب ال يتأثّر كثريا بتغّري السعر، والعكس يف حالة السلع اليت طلبها مرنا، وال ميكن أن 

نتصّور هذا الوضع إّال إذا فرضنا توّفر املنافسة احلرّة وعدم وجود اتفاق بني املنتجني، ولعّل السبب يف 

أخرى فإّن ذلك يؤدي إىل زيادة الطلب على ذلك أنّه كّلما ازدادت مرونة طلب دولة على سلع دولة 

الواردات نتيجة اخنفاض سعر السلعة، وطاملا أّن التجارة الدولية (يف ظل الفرضيّتني السابقتني) تعمل 

على خفض سعر السلع سواء أكان هذه التخفيض يف تكلفة اإلنتاج عن طريق االستفادة من اإلنتاج 

إىل وفورات داخلية أو وفورات يف تكلفة النقل فإّن طلب  الكبري أو إدخال التحسينات اليت تؤّدي

الدولة املرن على سلعة الدولة األخرى يزداد باخنفاض السعر ويزداد بنسبة قد تكون كبرية ويؤّدي إىل 

اختالل يف ميزان املدفوعات للدولة املستوردة وهذا يؤّدي إىل خروج الذهب من األوىل إىل الثانية وإىل 

 على معظم الربح من التجارة الدولية.حصول األخرية 

فحسب جون استيوارت ميل أّن البلدان املتقّدمة اقتصاديا هي اليت حتصل على الربح القليل من 

التبادل ألّن طلبها كبري على املواد األّولية: "إّن قيمة تبادل السلع الصناعية مقارنة باملنتجات الفالحية 

 سّكان والصناعة تّتجه بالتأكيد إىل االخنفاض".واملوارد الطبيعية وبقياس تطّور ال

 : إذا تبادل بلدين سلعتني فإّن البلد الصغري هو الذي حيصل على معظم الربح.S. Nicolsonوكتب 

يف نفس السياق ليقول "إّن زيادة عدد السّكان والنمو االقتصادي  ،معاصروهو كاتب  ،Clarkوكتب 

 واد األّولية".            يف العامل يؤّديان إىل ارتفاع سعر امل

هذا التنّبؤ املتفائل بالنسبة للدول النامية واملوجود عند الكالسيك مل يتحقق على أرض الواقع بل 

 حدث عكس ذلك.
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 إّن حتليل جون استيوارت ميل مّكننا من استخالص نتيجتني هاّمتني: 

اف الداخلة يف التبادل   إّن الربح من التبادل الدويل نادرا ما يكون متساويا بني األطر  -

 وحاالت التوزيع الالّمتكاىفء للربح هي األكثر شيوعا.

إّن البلدان اليت هبا أفضلية مقارنة يف إنتاج منتجات ذات الطلب الدويل الكبري هلا أكرب  -

احلظوظ يف اكتساب أرباح مرتفعة من التبادل، باملقابل فهي تستورد كمية قليلة من املواد 

 األّولية.
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 المبحث الثاني: النظرية الحديثة في التجارة الدولية، نظرية نسب عناصر اإلنتاج 

رأينا يف عرضنا للنظرية التقليدية يف التجارة الدولية أّن التبادل الدويل يقوم عندما ختتلف التكاليف 

عناصر اإلنتاج جمتمعة النسبية لإلنتاج يف البلدان املختلفة، سواء متثّلت التكاليف يف العمل وحده أو 

لكن هذه النظرية ال توّضح أسباب اختالف التكاليف النسبية بني هذه البلدان. ويعود هذا التفسري 

حيث انتقد برتل أولني عام  ،لقيام التجارة الدولية لالقتصاديني السويديني "إيل هيكشر وبرتل أولني"

 اغة نظرية الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج.النظرية الكالسيكية يف التجارة الدولية وحاول صي 1933

والذي   1919أولني" كانت هليكشر عام -من اجلدير بالذكر أن الفكرة األساسية يف نظرية "هيكشر

كان أستاذا ألولني حيث اعتقد أن الوفرة النسبية لعناصر اإلنتاج بني الدول هي اليت تؤدي إىل قيام 

أولني" واليت –كرة وطورها لكي يبين منها نظرية "هيكشر التجارة بينها. وقد محل أولني نفس الف

 عرفت بالنظرية احلديثة يف التجارة الدولية. 

أولني إىل أّن التجارة الدولية ترجع، كما الحظ التقليديون حبق، إىل اختالف -يرى هكشر

فرة أو الندرة التكاليف النسبية. لكّنهما يضيفان أّن اختالف التكاليف النسبية يرجع إىل اختالف الو 

 النسبية لعناصر اإلنتاج.

   ضيات اليت تقوم عليها النظرية: أن حنّدد الفر أّوال وقبل أن نتناول هذه النظرية بالشرح والتحليل علينا 

 الفرضيات التي تقوم عليها نظرية هكشر ـ أولين.

بكمية العمل  أولني واحملدثون بفرضية التقليديني أّن قيمة السلعة تتحّدد –ال يلتزم هكشر 

 –املبذول يف إنتاجها. لذلك سنسقط هذه الفرضية من قائمة فرضّيات التقليديني. ويضيف هكشر

 أولني واحملدثون إىل الفرضّيات الباقية يف هذه القائمة ما يلي:

 ،الواحد إّن التكنولوجية املتاحة إلنتاج نفس السلعة واحدة بالنسبة للمنتجني يف البلد -ا

 إذا واحدة يف البلد الواحد، وقد تكون كذلك بني البلدان املختلفة وقد ال تكون. فدوال اإلنتاج
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 إّن السلع املختلفة تتفاوت من حيث كثافة استخدامها لعناصر اإلنتاج. -ب

إّن أذواق املستهلكني معطاة، حبيث أنّه لن يرتّتب على التجارة الدولية إّي تغّري يف هذه  -ج

 ق ال ختتلف كثريا من بلد آلخر.األذواق، وأّن هذه األذوا

إّن منط توزيع الدخل معطاة ومعروف يف البلدان املختلفة، ويقصد بالدخل هنا الدخل  -د

  الوظيفي وليس الدخل الشخصي .       

 أوال: تفسير نظرية نسب عناصر اإلنتاج للتجارة الدولية

يل لقيام التجارة الدولية، بعد كل أولني للميزة النسبية وبالتا –إّن التفسري الذي جاء به هكشر 

هذه الفرضيات هو اختالف الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج بني البلدان املختلفة. فهناك بلد 

يتوافر فيه عنصر العمل بالنسبة للعناصر األخرى (كاألرض وراس املال) بدرجة أكرب من توافره يف 

ر األرض بالنسبة للعناصر األخرى بدرجة أكرب من توافره يف ومثة بلد يتوافر فيه عنص ،البلدان األخرى

وقد يصدق نفس الشيء على رأس املال، فيتوافر باملقارنة بالعناصر األخرى يف بلد  ،البلدان األخرى

معّني أكثر من غريه من البلدان. وعندما يكون بلدا غنًيا بأحد عناصر اإلنتاج باملقارنة بغريه من 

البلد يكون يف وضع أفضل من هذه البلدان فيما يتعّلق بالقدرة على إنتاج السلع البلدان، فإّن هذا 

وطاملا أّن السلع تتفاوت من حيث درجة احتياجها  ،اليت حتتاج إىل هذا العنصر بدرجة أكرب من غريه

ن لعناصر اإلنتاج املختلفة، أي من حيث كثافة استخدامها للعناصر املختلفة، فإّن عناصر النظرية تكو 

 قد اكتملت لدينا:      

، ال بصورة مطلقة ولكن بصورة البلدان تتفاوت من حيث ما لديها من عناصر اإلنتاج -1 

 نسبية، فهناك بلد غين باألرض وآخر غين برأس املال وثالث غين بعنصر العمل.

، فهناك سلع كثيفة السلع تتفاوت من حيث كثافة استخدامها لعناصر اإلنتاج املختلفة -2 

 األرض وأخرى كثيفة رأس املال وثالثة كثيفة العمل. 
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 حيث أن: عوائد عناصر اإلنتاج ختضع لوفرهتا أو ندرهتا -3 

 عائد األرض هو الريع، فوفرة األرض هذا يعين ريع منخفض.  -   

عائد رأس املال هو الفائدة، فوفرة رأس املال هذا يعين فائدة على رأس املال  -

 منخفضة.

 لعمل هو األجر، فوفرة العمل هذا يعين أجور منخفضة.   عائد ا -   

البلد الغين بعنصر األرض يكون له ميزة نسبية يف إنتاج بناء على ما تقدم ميكن القول ما يلي: و 

السلع كثيفة األرض، والبلد الغين بعنصر رأس املال يكون له ميزة نسبية يف إنتاج السلع كثيفة رأس 

 صر العمل يكون له ميزة نسبية يف إنتاج السلع كثيفة العمل. املال، والبلد الغين بعن

فالتجارة الدولية إذا تقوم على امليزة النسبية، تلك امليزة اليت تتوّقف على نسب توافر عناصر 

 اإلنتاج يف البلدان املختلفة، ومن هنا كانت تسمية النظرية بنظرية نسب العناصر. 

 .اقعًياأولين و -ثانيا: اختبار نظرية هيكشر

أولني، أو نظرية نسب عناصر اإلنتاج، يف الثلث األول من القرن -منذ صياغة نظرية هيكشر

العشرين، ظهرت عّدة حماوالت الختبار صّحتها. واالختبار يف هذا النطاق يعين مقارنة النتائج اليت 

 د يف الواقع. تقوم عليها النظرية، فيما يتعّلق باّجتاه وتكوين التجارة الدولية، مبا هو مشاه

أولني هي أّن البلد الذي يتمّتع بوفرة نسبية يف رأس املال -النتيجة األساسية لنظرية هيكشر

سينتج السلع كثيفة رأس املال، والبلد الذي حيظى بوفرة نسبية يف العمل سينتج السلع كثيفة 

، تتنّبأ النظرية بأّن البلد ومبقتضى فرض متاثل أذواق املستهلكني يف البلدان املختلفة ،العمل،... وهكذا

 الذي يتمّتع بوفرة نسبية يف عنصر معّني لإلنتاج سيصّدر السلع الكثيفة يف استخدام هذا العنصر.
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أولني تلك احملاولة اليت قام هبا -من أبرز احملاوالت اليت جرت الختبار صّحة نظرية هكشر

 ).leontieff   w. )1953-1956ليونتيف

الواليات املتحدة األمريكية متتلك كمية كبرية نسبيا من رأس املال وكمية لقد الحظ ليونتيف أن 

أولني فإن الواليات املتحدة -طبقا لنظرية هكشرو أقل نسبيا من العمل باملقارنة مع بقية دول العامل، 

سوف تصدر السلع كثيفة رأس املال وتستورد السلع اليت يتطلب إنتاجها حمليا كمية كبرية نسبيا من 

 مل.الع

العمل ورأس  والختبار هذا التنبؤ استخدم ليونتيف إحصائيات من الواقع. وقد قدر االحتياجات من

املال املطلوب إلنتاج ما قيمته مليون دوالر من سلع الصادرات وكذا السلع املنافسة للواردات يف 

قتصاد األمريكي الواليات املّتحدة األمريكية. واستخدم يف التقدير جدول املدخالت واملخرجات لال

 وتتلّخص النتائج اليت توّصل إليها يف اجلدول التايل: ،1947لعام 

 جدول االحتياجات من رأس المال والعمل

 لكّل مليون دوالر من صادرات الواليات المتحدة

 األمريكية ومن السلع المنافسة للواردات.

السلع املنافسة  الصادرات 

 للواردات

 3.091.339 2.550.780 ) 1947ار (بالدوالر بأسع رأس املال

 170.004 182.313 العمل (بالعامل يف السنة) 

 18 14 )$(ألقرب ألف رأس املال لكلّ عامل
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يّتضح من هذا اجلدول أّن إنتاج ما قيمته مليون دوالر من الصادرات األمريكية حيتاج إىل  

 182من العمل مقدارها حوايل  مليون دوالر، وإىل كمية 2.6كمية من رأس املال مقدارها حوايل 

ألف عامل. وإنتاج ما قيمته مليون دوالر من السلع املنافسة للواردات حيتاج إىل كمية من رأس املال 

وعلى ذلك  ،ألف عامل 170مليون دوالر، وإىل كمية من العمل مقدارها حوايل  3.1مقدارها حوايل 

رأس املال لكل عامل. بينما حتتاج وحدة  ألف دوالر من 14حتتاج وحدة الصادرات إىل ما قيمته 

ألف دوالر من رأس املال لكل عامل. إذا البيانات يف  18السلع املنافسة للواردات إىل ما قيمته 

اجلدول توضح جبالء أّن وحدة الصادرات حتتاج لكمية من رأس املال أقل مما حتتاجه وحدة السلع 

لكمية من العمل أكرب مما حتتاجه وحدة السلع املنافسة  املنافسة للواردات وأّن وحدة الصادرات حتتاج

، وأّن صادرات الواليات املّتحدة كثيفة العملللواردات، أي أّن البيانات الواردة يف اجلدول توّضح أّن 

ويستنتج ليونتيف من ذلك أّن "اشرتاك أمريكا يف التقسيم  ،السلع املنافسة لوارداهتا كثيفة رأس املال

إّمنا يقوم على أساس ختّصصها يف فروع إنتاج كثيفة العمل ال الكثيفة رأس املال"  الدويل للعمل

يتمّيز بفائض -باملقارنة ببقية دول العامل –ويستطرد "إّن الرأي الشائع بأّن اقتصاد الواليات املتحدة 

حيح". . ويف احلقيقة، فإّن العكس هو الصخاطئنسيب يف رأس املال ونقص نسيب يف العمل ثبت أنّه 

وال  !وكان ليونتيف ال يستخدم الواقع للحكم على النظرية، بل يستخدم النظرية للحكم على الواقع

 شّك أّن هذا منطق معكوس يف جمال اختبار صّحة النظريّات العلمية. 

مهما قيل عن حماولة ليونتيف وهي معروفة أيضا "بلغز ليونتيف"، فهي حماولة رائدة يف هذا 

حت الباب لعدد من الدراسات تناولت بلدان أخرى. ونكتفي هنا بذكر هذه فلقد فت ،اجملال

احملاوالت دون الدخول يف تفاصيلها. فقد قام شارادواج بدراسة عن اهلند استنتج منها أّن اهلند تصدر 

سلع كثيفة رأس املال وتستورد سلع كثيفة العمل إّال يف جتارهتا مع الواليات املتحدة حيث تنقلب 

، اتضح أّن اليابان تصّدر "إيشيمورا"و "تاتيموتو"ويف دراسة عن التجارة اخلارجية لليابان قام هبا اآلية. 

سلعا كثيفة رأس املال وتستورد سلعا كثيفة العمل، إّال يف جتارهتا مع الواليات املّتحدة األمريكية أيضا 

دا اخلارجية اتضح أن عن جتارة كن "واهل"حيث تنقلب اآلية، كما يف حالة اهلند. ويف دراسة 
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ستولرب "الصادرات كثيفة رأس املال ووارداهتا كثيفة العمل. وهناك أخريا الدراسة اليت أجراها 

عن جتارة أملانيا الشرقية مع بقية دول شرق أوربا واليت أتضح منها أن صادرات أملانيا  "وروزكامب

        ...الشرقية سابقا كثيفة رأس املال وأن وارداهتا كثيفة العمل

أولني. فهل معىن ذلك أ�ا نظرية خاطئة؟ هنا جيب -ومعظم الدراسات السابقة ال تؤيّد نظرية هكشر

أن نفّرق جّيدا بني خطأ النظرية وعدم انطباق النظرية. فإذا كان االستنتاج املنطقي للنتائج من 

خاطئة. من ناحية أخرى،  الفرضّيات قد ّمت بصورة سليمة نقول أّن النظرية صحيحة، وإّال فإ�ا تكون

ويف احلالة العكسية  ،إذا كانت الفرضّيات املبنية عليها النظرية فرضّيات واقعية نقول أّن النظرية تنطبق

 نقول أ�ا ال تنطبق. 

أولني صحيحة منطقيا لكنها ال تنطبق عمليا. -بناء على هذه التحديدات نقول أّن نظرية هكشر

عرض وأمهّيته يف قيام التبادل الدويل، ولكّنها أمهلت جانب الطلب لقد رّكزت النظرية على جانب ال

      الحقا. وتأثريه على منط هذا التبادل. باإلضافة لالنتقادات اليت نتطرق هلا يف تقييم النظرية

 مسويلسن)-أولني-هيكشر H.O.Sثالثا: نظرية تساوي أسعار عناصر اإلنتاج (نظرية 

ولكي نفهم  ، يف التجارة الدولية، نظرية تساوي أمثان العناصرأولني-من أهم أركان نظرية هكشر

أولني. تبدأ النظرية من فرض ثبات كميات -هذه النظرية وداللتها نسرتجع أساس نظرية هكشر

كل بلد سيتخصص يف إنتاج السلعة الكثيفة يف عناصر اإلنتاج يف كل من البلدين، وتذهب إىل أن 

وطبّقا للمعطيات من عناصر اإلنتاج يكون مثن العنصر األكثر  ،فرةاستخدام عنصر اإلنتاج األكثر و 

يزيد من الطلب على عنصر اإلنتاج وفرة منخفضا، ومثن العنصر النادر مرتفعا. فقيام التجارة الدولية 

. ويرتتب على قيام التجارة، إذن، اجتاه يقل من الطلب على عنصر اإلنتاج األقل وفرةو األكثر وفرة

الوفري إىل االرتفاع، واجتاه مثن العنصر النادر إىل االخنفاض. وإذا توافرت شروط معنية، مثن العنصر 

فإن سيادة مثن واحدة لكل من السلعتني يف كل من البلدان يضمن سيادة مثن واحدة لكل من 

 العنصرين فيهما.
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فاع مثن العنصر وداللة نظرية تساوي أمثان العناصر واضحة فالتجارة الدولية، إذ يرتتب عليها ارت

الوفري واخنفاض مثن العنصر النادر، بل واجتاه مثن العنصر الواحد إىل التساوي داخل البلدان املختلفة، 

إمنا تؤدي إىل تضييق الفروق بني الدول املختلفة يف مستوى الدخل. فالتجارة الدولية هبذا املعىن عامل 

 دان املختلفة. من عوامل القضاء على التفاوت والالمساواة بني البل

 : أولين-نظرية هكشروانتقادات رابعا: تقييم 

            : أولين-نظرية هكشروانتقادات تقييم  •

 أولني عن النظرية الكالسيكية للتجارة الدولية بالعديد من اجلوانب:-تتميز نظرية هكشر

لكالسيكية حتررت النظرية من استخدام كمية العمل كمقياس للقيمة الذي اعتمدته النظرية ا -

أولني -عليه فقد ختلصت من االنتقادات يف هذا اجلانب، بينما نظرية هكشرو سابقا، 

 اعتمدت على األسعار النسبية لعوامل اإلنتاج واليت بدورها حتدد األسعار النسبية للسلع.

بينما مل تستطع نظرية دافيد ريكاردو للتكاليف النسبية تفسري االختالفات يف املزايا النسبية  -

أولني قد متكنت من تفسري االختالفات املوجودة بني الدول -بني الدول، فإن نظرية هكشر

 اليت تعود إىل االختالفات يف الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج يف الدول املختلفة.

أولني -ترجع النظرية الكالسيكية مكاسب التجارة الدولية إىل نظرية الرفاهة أما نظرية هكشر -

 يام التجارة الدولية بطريقة عملية جتعلها ضمن نظريات االقتصاد االجيايب.تركز على أسس ق

أولني أكثر واقعية من النظرية الكالسيكية من حيث افرتاضها حلالة -تعترب نظرية هكشر -

التخصص الكامل يف إنتاج وتصدير كل دولة، حيث ترى النظرية أن قيام التجارة بني دولتني 

 لتخصص الكامل.قد ال يؤدي بالضرورة إىل ا

أولني حالة خاصة للتجارة الداخلية أو احمللية بينما -تعترب التجارة الدولية وفق نظرية هكشر -

 تعتربها النظرية الكالسيكية خمتلفة ومستقلة عن التجارة الداخلية. 
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 :أولين-هيكشر انتقادات نظرية •

ل التجارة الدولية خطوة أبعد أولني قد سارت بالفكر اإلنساين يف جما-ال شك أن نظرية هكشر

لكنه من الضروري أن نلم باحلدود  ،. فقد قدمت تفسريا لقيام التجارة الدوليةةمن النظرية الكالسيكي

 الضيقة هلذه النظرية، تلك احلدود اليت تتجلى إذا أمعنا النظر يف االعتبارات التالية:

ة وفرة أو ندرة عناصر اإلنتاج أن النظرية تركز على االختالف الكمي أي االختالف يف درج .1

وهتمل االختالف النوعي بني العناصر وما يرتتب عنه من ميزة نسبية. وال شك أن هذا نتيجة 

النظرية مسحة من الواقعية  بطبيعية للفرض اخلاص بتجانس عناصر اإلنتاج. ويقتضي اكتسا

تحليل أكثر صعوبة التفرقة بني عدة أنواع من العمل واألرض ورأس املال، وهو ما جيعل ال

 بالضرورة.

صعوبة حتديد كثافة العناصر للسلع مىت كان هناك أكثر من عنصرين لإلنتاج. فليس هناك  .2

مشكلة يف معرفة ما إذا كانت السلع كثيفة العمل أو كثيفة رأس املال إذا كان هذان مها العنصران 

ديد كثافة العنصر للسلع الوحيدان. فإذا أضفنا إليهما عنصرا ثالثا، كاألرض مثال، يصبح حت

 املختلفة أمرا معّقدا للغاية.

 هتمل النظرية نفقات النقل وتأثريها على توّطن اإلنتاج يف بلد دون آخر. .3

فقد يسبق  ،هتمل النظرية الظروف التارخيية وأمهّيتها يف اكتساب امليزة النسبية يف بعض احلاالت .4

على هذا السبق التارخيي وحده تتحدد ميزته بلد ما بلدا آخر إىل إنتاج سلعة معّينة، وبناء 

 النسبية.

فهي ال توّضح  ،يغلب على النظرية طابع السكون، يف حني أّن األوضاع يف تطّور مستمر .5

 فما يعّد ميزة نسبية اليوم قد ال يعترب كذلك غدا. ،ديناميكية التطّور
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الدويل مفرتضة ثبات املوارد كًمً◌ا  ترّكز النظرية على اآلثار التخصيصية الناجتة عن التجارة والتبادل .6

ويقصد باآلثار التخصيصية آثار التجارة  ،ونوًعا، يف حني أّن التجارة مىت قامت تؤثر على املوارد

 على توزيع املوارد على الصناعات أو فروع اإلنتاج املختلفة. 

اهليكل االقتصادي واحد يف عند القول أّن  ،ال تفّرق النظرية بني البلدان املتقّدمة والبلدان املتخّلفة .7

 كّل البلدان من حيث مرونته وقدرته على التكّيف.                       
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 .النظريات المعاصرة في التجارة الدولية
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مثل أولني ضرورة جتاوز -هيكثر لقد بينت االختبارات التجريبية اليت أجريت على حتاليل نظرية

 هذه التحاليل حىت يتسىن لنا حتليل التخصصات الدولية بصورة أدق.

 يف هذا اجملال. ناهناك وجهتا نظر جاءتا خمتلفت

وجهة النظر األوىل اعتربت أن النماذج التقليدية كان صاحلا لرسم إطار تفكري مقبول وأنه   -

ونوعيتها، وعلى أساس  كان جيب فقط تأكيد الفرضيات والسيما فيما خيص عدد عوامل اإلنتاج

 Néoوالتكنولوجية اجلديدة  Néo factorielleوجهة النظر هذه ظهرت حتاليل حول العاملية اجلديدة 

Technologique  اليت ترتكز على تأهيل العمل وعلى التقدم التكنولوجي بصفتهما العنصرين اللذين

الدويل من خالل الفارق يف  حيددان التخصص الدويل ويكون إذا منطق االختالف كمبدأ للتبادل

 تأهيل العمل والفارق التكنولوجي.

أما وجهة النظر الثانية فقد اعتربت أن املبادالت داخل القطاعات للمنتجات املتماثلة بني  -

البلدان ذات املستوى االقتصادي املتقارب أبطلت صالحية الفروق يف العوامل أو يف املستوى 

احملددة هلذا النوع من التبادل، واعتربت أن منطق التشابه أساس التبادل  العناصر اعتبارهاالتكنولوجي ب

 الدويل.

 :منطق االختالف كمبدأ للتبادل الدوليالمبحث األول: 

 ،إن حتاليل الكالسيك والنيوكالسيك تبقى دائما متثل األسس املرجعية لنظرية التبادل الدويل

رية مرجعا هلا النتقادها ولربطها باملالحظة الواقعية والبحوث املعاصرة تتخذ من البناء الفكري للنظ

 حيث تؤدي إىل منطق االختالف وإدماج منطق التشابه كمحددات للتبادل الدويل. 

 :(تأهيل العمل والتخصص الدولي) نظرية العاملية الجديدة :أوال 

إال تأخذ  الحيث اختالف العوامل،  تمدعت"  Néo Factorielleالعاملية اجلديدة " ةحو طر أإن 

 خاصة للتبسيط، عاملني أو ثالث عوامل إنتاج متجانسة (العمل، رأس املال، املوارد الطبيعية) وهذا
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: "إذا كان اختالف 1933عام  حسب قول أولني .تنتقل بسهولة بني القطاعات أ�ا فرتضناا إذا

لفة للعمل، جيب وبشكل دائم بني الفئات املختلفة للعمال، فهذه األنواع املخت اجور واضحاأل

"، فهذا دليل االختالف القائم بني عناصر اإلنتاج وكذلك االختالف اعتبارها عوامل متباينة (خمتلفة)

 بني الفئات املختلفة للعمال.

حتديد ليونتيف إن لغز ليونتيف فتح اجملال ملراجعة املفهوم التقليدي لعوامل اإلنتاج، حيث اقرتح 

 األمريكية فالواليات املتحدة ".Unités d’efficiences بوحدات الفعالية"مفهوم العمل، راغبا يف قياسه 

من تستطيع أن يكون هلا حسابيا عدد قليل من العمال الفعليني لكن يف الواقع االقتصادي هلا أكثر 

 وحدات الفعالية للعمل.

ية، وبالتايل يف حتديد العالقة بني عناصر العمل والتدفقات التجار تبحثان ن افهناك أطروحتوعليه 

 يف اجتاهني. انظري اتعطي امتداد

 :التمييز بين مختلف عناصر العمل على أساس التأهيل -أ

إن التحليل على أساس فئات التأهيل  ،ليس للعمل دائما نفس اخلصائص، فإنه غري متجانس

 .D. Keesing ) ومت اختبارها من قبل VANEK  )1968تناوهلا خاصة 

 .طرح مشاكل نظرية وإحصائية من البدايةتة على أساس التأهيل، إال أن وضع فئات متجانس

قبل كل شيء ما هي املعايري النظرية اليت جيب األخذ هبا لتحديد مفهوم العمل املؤهل؟ فال يوجد 

بني معيار التكوين ومعيار األجر. فاألول (أي التكوين) يستعمل للتصنيف وبالتايل نستطيع  تناوب

ادة أو لتجربة مهنية يصعب تقييمها كميا، ومعيار األجر سهل االستعمال الرجوع سواء إىل الشه

 يؤدي ضمنيا بتحديد سعر التأهيل إىل السوق، مما يؤدي بالسعر إىل املواجهات واملفاوضات.
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هناك مشاكل عند املقارنة الدولية ملستويات التأهيل، فالتصنيف ليس متجانس والتغريات لسعر 

 CITP (Classificationف، رغم كل هذا هناك تصنيف دويل منوذجي للمهن (إىل االختال تؤديالصرف 

internationale Type des Professions ) للمكتب الدويل للعملBIT.( 

 : catégories de qualification 8فئات للتأهيل،  8بني  Keesingمييز 

 ن.التقنيون والرسامون الصناعيو  -2           العلماء واملهندسون  -1

 املسريون. -4   خرباء آخرون -3

 يد عاملة أخرى مؤهلة -6 العامل على اآللة، الكهربائي -5

 العمال غري املؤهلون -8   موظفو املكاتب -7

يسمح هذا التصنيف بإعطاء لكل بلد مؤشر لشدة العمل املؤهل وتصنيفه على أساس شدة 

 يف الصادرات الصافية. اجملسد تنازلية للعمل املؤهل

بلدا قد بينت أن الواليات املتحدة  14قطاعا و 46بالنسبة لـ  1962كذا جند أن دراسة عام وه

 ، وأدىن نسبة فيما خيص الفئة3، 2، 1هبا أعلى نسبة مئوية فيما خيص الفئات  ااألمريكية تصدر سلع

ملقارنة مع ، وهبذا تكون صادرات الواليات املتحدة األمريكية ذات كثافة أكرب من العمل املؤهل، با8

 البلدان األخرى.

أولني مقبول يف تفسريه للتبادل -توحي بأن منوذج هيكثر Keesingميكن القول أن أعمال وعليه 

الدويل على أساس نسب عناصر اإلنتاج بشرط أن يكون العمل يف حد ذاته مقسما إىل عدة فئات 

 فرعية أكثر جتانسا.

) ملعرفة التقسيم الدويل اجلديد Vellas )1981كذلك لقد استعمل معيار تأهيل العمل من قبل 

جمموعة الدول الصناعية وجمموعة الدول . حيث اعترب أن العامل ينقسم إىل جمموعتني: )NDITللعمل (
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 الدولو  Pays Leaders الرائدة الدول( . والدول الصناعية بدورها تنقسم إىل جمموعتني جزئيتنيالنامية

تنقسم إىل جمموعتني جزئيتني  هي األخرى النامية كذلك الدول)، و Pays Intermédiaire الوسيطة

 .والدول املتخلفة) pays relais(الدول الرابطة 

 العالـم                               

 جمموعة الدول املتقدمة                           جمموعة الدول النامية      

 الدول الرابطة        الدول املتخلفة  الدول الرائدة         الدول الوسيطة      

  NPIالو.م.أ                فرنسا                             

 

ميتاز خباصية كثافة العمل املؤهل والتطور  (كأمريكا مثال) التخصص الدويل للدول الرائدةإن  -

 التقين يف صادراهتا 

تبادل من العمل املؤهل مع الدول النامية فلها فائض يف ال )كفرنسا مثال(أما البلدان الوسيطة  -

ولكن هلا عجز يف مثل هذا النوع من التبادل مع الدول الرائدة (فميزهتا املقارنة ختتلف حسب 

 .درجة تطور متعامليها)

" (هونغ كونغ، تايوان، كوريا اجلنوبية، سنغافورة مثال) NPI"إن البلدان الصناعية حديثا  -

هلا عجز فيما إال أن ع الصناعية املوجهة للبلدان الصناعية، أصبحت مندجمة يف تبادل السل

فالبلدان الرابطة متثل أصل الشكل اجلديد العمل املؤهل،  التبادل املعتمد علىخيص 

من جهة فهي تصدر يف الغالب املنتجات اخلام للبلدان الصناعية،  ، أي أ�اللتخصص الدويل

ية ألسواق دول العامل الثالث (كوت من منتجاهتا الصناع %50ولكن تصدر أكثر من 

 .ديفوار، فنزويال، ماليزيا)

 البلدان املتخلفة تصدر املنتجات اخلام لغياب العمل املؤهل. أما -
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 Leرأس املال البشري والعمل غري املؤهل :العمل المؤهل كمركبة من عاملين أوليين -ب

qualifié non e travailtravail qualifié comme combinaison de capital humain et l. 

ة دلعاملية اجلديل أخرى ) حاوال استعراض أطروحة1982( Manning) وبعده Kenen )1965إن 

انطالقا من التمييز بني الرأمسال املادي والرأمسال البشري، فالعمل املؤهل هو ناتج تركيبة الرأمسال 

 البشري والعمل غري املؤهل.

يضيف قيمة زائدة (إضافية) لتدفقات خدمات العمل: فهو خيلق إن االستثمار يف النظام الرتبوي 

د يف وحدة عمل غري سالرأمسال البشري، إال أنه من الصعب حساب كمية الرأمسال البشري اجمل

 اجملال كون بالتقييم غري املباشر املستعمل املمثل يف مبلغ نفقات االستثمار يفتمؤهل، فاحملاولة 

فائض الدخل للعمال املؤهلني بالنسبة للعمال غري  Capitalisationمسلة للفرد الواحد، أو ر  ويالرتب

 املؤهلني،

 عادة صياغة النظرية األساسية كما يلي:إوعليه ميكن 

البلد الذي لديه توافر نسيب يف الرأمسال الرتبوي يصدر منتج ذو كثافة يف العمل املؤهل، وإذا  

 العمل غري املؤهل.كان عكس ذلك فإنه سوف يصدر منتج ذو كثافة يف 

   ):الدولي الفارق التكنولوجي كمحدد للتبادل( يا الجديدةالتكنولوج نظريةثانيا:  

Kravis )1956،(Kamatsu  )1962 ،(Vernon )1966 (و Hufbauer ةهم مروجو أطروحة امليزة التكنولوجي  

الفكرة املفتاحية  .)M. Posner )1961دراسة  تها منذخاصيأمهيتها و ، وأخذت الدويل كمحدد للتبادل

ع منتجات جديدة تضمن له صني اتكنولوجي ابلد الذي ميلك تقدمهلذه األطروحة تتمثل يف أن "ال

 ."احتكار مؤقت يف اإلنتاج والتصدير

ألن املستهلك األجنيب يطلب املنتج اجلديد بفعل التقليد  ،) ميلك ميزةInnovateur( تكرإن املب

 احملليون االستجابة هلذا الطلب.تجون املن(احملاكاة) قبل أن يتمكن 



وليةجلطي غامل                                                   حماضرات يف العالقات االقتصادية الدد.   
 

43 
 

يبقى هذا التحليل من وجهة نظر ريكاردية: إن البلد الذي ميلك ميزة يف إنتاج وتصدير السلع 

الكثيفة يف نفقات البحث والتطوير يستورد من البلدان غري املتقدمة تكنولوجيا السلع اليت تتطلب 

خالل فرتة االحتكار املؤقت تصدير املنتج اجلديد  تقنيات بسيطة. رغم أنه من اجلدير بالذكر انه من

 تعمد (توجه) أكثر على توفر املنتج اجلديد يف السوق (أي وجوده) منه عن التكاليف املوافقة.

اختبارات جتريبية عديدة وضعت ارتباط قوي بني نتائج التصدير واالسترياد للبحث والتطوير 

)R.Dن هذه الدراسات أكثر مشولية، فال منيز النفقات احملققة )، أو إيداعات براءات االخرتاع، إال أ

 .ةمن قبل الشركات أو الدولة، أي ال نستطيع تقدير (تقييم) نشر التكنولوجي

 )Vernon ،1966( :المنتج والتجارة الدولية حياة نظرية دورةثالثا:  

املنتج اجلديد  مركزا على باالبتكار،من فكرة االحتكار التكنولوجي املرتبط  Vernonينطلق 

 حياته أي أن املنتج مير بأربع مراحل وهي: الظهور، النمو، النضج، والزوال. دورةنفسه ومن حيث 

ة األوىل يكون املنتج جديدا ذو كثافة تكنولوجية مث يصبح تطويره وإنتاجه الواسع أي ليف املرح

ح ذو كثافة عالية يف رأس املال مث املرحلة الثانية وهي مرحلة االنتشار يف الدول الصناعية األخرى ويصب

يف األخري مرحلة النمطية الشديدة تتمثل يف مرحلة النضج والزوال ويكون املنتج مبتذل (منطي) ذو  

 كثافة يف اليد العاملة القليلة التأهيل حبيث ينتج يف الدول املتخلفة.
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 جديد في أمريكا.يظهر الشكل التالي نماذج التبادل الممكن توقعها خالل حياة منتج 

Vernon  1966عام 

 

 

 

 

 

 

 

  :مرحلة اإلنتاج اجلديد -1

ال ينجم عنها جتارة دولية وهناك عدة أسباب تبني كيف أن املنتج يصنع رحلة ملايف هذه 

 ويستهلك يف البلد املبتكر فيه، ومن مجلة هذه األسباب ما يلي:

اء املنتج اجلديد ألن تكلفة البلد املبتكر هو وحده فقط الذي له سكان قادرين على شر  -

 اإلنتاج مرتفعة ويصعب حتديدها بقدر كبري خالل العمليات األوىل لإلنتاج.

إن اإلنتاج الوطين هو أوال  ،ظهور منتج جديد هو استجابة حلاجة لدى سكان البلد املبتكر -

 وقبل كل شيء مرغوب بالطلب الداخلي، الذي هو املمثل الوحيد للرغبات وحجم املشرتيات

 املمكنة من طرف املستهلكني احملليني.

  :مرحلة االنتشار يف الدول الصناعية األخرى -2

يف هذه املرحلة تبدأ مث تتزايد صادرات البلد املبتكر حنو البلدان املتطورة وميكن تفسري ذلك 

 لألسباب التالية:
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 طية.بعد انقضاء وقت معني يكون املنتج قد تنوع وبدأ كل نوع يف اجتاه حنو النم -

عندما يصبح السعر يف تناقص يسعى املنتج لتوسيع سوقه وحيدث هذا التوسع خاصة على  -

مستويات أسواق البلدان املتطورة على اعتبار أن املستهلكني فيها يتمتعون بدخل مرتفع 

 جيعلهم قادرين على شراء املنتج اجلديد.

وقبل أي شركة أخرى،  ،بكرحتاول الشركة املبتكرة متديد احتكارها املؤقت باالستغالل امل -

األجنبية ذلك أنه على املستوى الوطين سرعان ما تبدأ احملاوالت يف التقليد مما يهدد لألسواق 

 السوق الداخلية للشركة املبتكرة.

وبقدر ما تتقادم التكنولوجية اخلاصة هبذا النوع من املنتجات وتصبح منطية بقدر ما يفقد البلد 

 املبتكر ميزته النسبية.

  :مرحلة النمطية الشديدة -3

يف  ،يف اجتاه املبادالتيف الوضع و خالل املرحلة الثالثة والرابعة (النضج والزوال) حيدث انقالبا 

صنع املنتج مصدرة  على قادرةهاتني املرحلتني يصبح البلد املبتكر مستوردا والبلدان املتطورة اليت 

 وميكن تفسري ذلك باألسباب التالية:

 ل (منطية) املنتج تتخلى عنه تدرجييا الشركة املبتكرة له هبدف صنع منتجات جديدة.اذإبتبعد  -

ل إىل منتج ذو كثافة يف اليد العاملة القليلة التأهيل باإلضافة إىل أمهية تكلفة ذتبحيول املنتج امل -

اإلنتاج، وقد تكون املنافسة شديدة يف السوق ويتحول صنع هذا املنتج تدرجييا إىل البلدان 

 لة مما يتناسب مع وضعية هذه البلدان.ذتبم ةالنامية حبيث تصبح التكنولوجي
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 : المبحث الثاني: منطق التشابه في التبادل الدولي (نظرية ليندر)

لقد أصبحت النماذج التقليدية للمبادالت الدولية حمل نقاش نظرا لألمهية اليت أصبحت تتمتع 

ني البلدان الصناعية. إن املبادالت بني هذه البلدان حقيقة هبا التجارة داخل القطاعات الصناعية ب

أصبحت معتمدة بشكل واسع على املنتجات املتصلة بالقطاعات املتماثلة عوضا من القطاعات ذات 

) أي commerce croisé( االختالف الكبري، ويسمى هذا التبادل بني القطاعات بالتجارة املتقاطعة

إىل نفس القطاع، وهكذا جند أن احلسابات املتعلقة بالتجارة  صادرات وواردات منتجات تنتمي

الدولية للبلدان املتقدمة تبني إىل حضور قوي للتجارة داخل القطاعات ويقدر هذا النوع من التجارة 

 ، وقد تزايد اليوم بشكل كبري.1985من التجارة بني الدول املتقدمة يف سنة  %50حوايل 

ملبادالت داخل القطاع تقتضي تطوير حتليالت نظرية جديدة فيما إن األمهية اليت تتميز هبا ا

 ."ستيفان لندر"خيص املبادالت الدولية وهذا التحليل جاء على يد 

 أوال: شرح نظرية ليندر في التجارة الدولية

قدم الكاتب السويدي ستافان ليندر منوذجا لتفسري التجارة الدولية خيتلف يف منهج حتليله 

أولني. فقد رأينا  –بالتايل يف نتائجه، عن كل من النظرية الكالسيكية ونظرية هكشرويف مضمونه، و 

املقارن حبيث تقارن بني وضع  )اإلستاتيكيالثابت (أن كال من هاتني النظريتني تستخدم التحليل 

التوازن يف االقتصاد القومي قبل قيام التجارة ووضع التوازن بعد قيام التجارة. وينحو لندر منحى 

خمتلفا إذ يتبع منهج التحليل الديناميكي، حبيث ال يكتفي مبقارنة وضع ما قبل التجارة، بل يركز  

 كذلك على مسار االقتصاد القومي انتقاال من هذا الوضع إىل ذلك. 

كما رأينا أن النظريتني السابقتني ال متيزان بني الدول املتقدمة والدول املتخلفة، وعلى خالف 

فالدقة  ،ه من اخلطأ علميا أن نفرتض أن التجارة الدولية تقوم بني دول متجانسةذلك يرى ليندر أن

العلمية حتتم على الباحث أن يفرق أساسا بني نوعني من الدول. فهناك دول تتميز اقتصاداهتا بدرجة 
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عالية من القدرة على إعادة ختصيص املوارد استجابة ألي تغري يف هيكل األمثان وفرص التجارة، 

ك دول أخرى تكون اقتصاداهتا على درجة عالية من اجلمود وعدم القدرة على إعادة ختصيص وهنا

وبناء على ذلك فإن قيام التجارة الدولية، وما يرتتب على ذلك من تغري هيكل األمثان النسبية  ،املوارد

 األنواع السلع املختلفة، يكون هلا نتائج خمتلفة على هذين النوعني من البالد.

دل قد يكون مفيدا للبلد الذي يتمتع اقتصاده بالقدرة على إعادة ختصيص موارده بني فالتبا

الفروع للسوق احمللية واإلنتاج للتصدير. ولكنه، من الناحية األخرى، قد جير على البلد الذي ال يتمتع 

يصبح من اقتصاده بتلك القدرة على إعادة ختصيص املوارد من الضرر أكثر مما جيلبه من النفع، حبيث 

 العسري إصدار حكم قاطع حول األثر الصايف للتجارة الدولية على دول العامل جمتمعة. 

فما يتعلق بتفسري التجارة الدولية، فإن ليندر يفرق بني السلع الصناعية واملواد اخلام. ففيما 

عناصر أولني، أي اختالف نسب -خيص املواد اخلام فإن تفسريه للتجارة فيما هو نفس تفسري هكشر

اإلنتاج. أما فيما خيص السلع الصناعية، فإنه يرجع قيام التجارة فيها إىل تشابه منط الطلب يف البالد 

املختلفة. فطبقا لليندر، ال يستطيع بلد أن حيقق ميزة نسبية يف إنتاج السلعة صناعية إذا مل تكن هذه 

وري، وإن مل يكن كافيا، لتحقق السلعة مطلوبة للسوق احمللية فالطلب احمللي على السلعة شرط ضر 

وعلى ذلك فإن التجارة الدولية تكون أكثر كثافة بني البالد اليت تتشابه هياكل الطلب  ،امليزة النسبية

فيها، وإذا كان الدخل الفردي هو احملدد األساسي للطلب، فإن التجارة الدولية تكون أكثر كثافة بني 

 يها. الدول اليت يتفاوت مستوى الدخل الفردي ف

كنتيجة لتحليل خيلص ليندر إىل أن التجارة الدولية لن يرتتب عليها نفع لكل األطراف وال 

بل إن التجارة الدولية ستفيد طرفا دون اآلخر، وسوف  ،اجتاه أمثان عناصر اإلنتاج كلها إىل التساوي

إىل استخالص نظرية يرتتب عليها اجتاه الربيع فقط وليس األجور أو الفوائد إىل تساوي. وهذا يقوده 

 الالمساواة الدولية يف الدخول. 
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وسوف نقسم عرضنا لنظرية ليندر إىل أربعة أقسام. يف أوهلا نتناول تفسريه لقيام التخصص 

والتبادل الدويل. ويف ثانيها نعرض حتليله ألثر قيام التبادل الدويل، مركزين على البالد اليت تتميز 

دة ختصيص املوارد، ولنسميها اختصارا الدول املختلفة، ومهملني اقتصاداهتا بعدم القدرة على إعا

البالد اليت تتميز اقتصاداهتا بالقردة على إعادة ختصيص املواد، ولنسميها اختصار الدول املتقدمة. ويف 

يف الالمساواة الدولية يف الدخول. أما يف القسم الرابع فنحاول إلقاء  هريتظالقسم الثالث نعرض لن

 تقادية على أراء ليندر. نظرية ان

    تفسير ليندر لقيام التجارة الدولية:   -

يرى ليندر أن تفسري التجارة الدولية باختالف نسب عناصر اإلنتاج مبالغ فيه بدرجة كبرية. 

فهذا االختالف ال يفسر التجارة داخل األقاليم كما أنه ال يفسر قيام التبادل الدويل إال بالنسبة 

لع فقط. وهذا ال يعين أن اختالف نسب عناصر اإلنتاج ال قيمة له على إطالق يف لبعض أنواع الس

 تفسري التبادل الدويل، بل يعين أن له قيمة حمدودة. ويستدعي ذلك البحث عن اعتبارات أخرى. 

ويف تفسريه لقيام التجارة الدولية، يفرق ليندر بني نوعني من السلع: املنتجات األولية والسلع 

. فبالنسبة للمنتجات األولية يرى ليندر أن تبادل يتم طبقا للميزة النسبية، وأن امليزة النسبية الصناعية

أولني، على ما سبق أن أوضحنا فنسب -تتحدد بنسب عناصر اإلنتاج، وهو نفس تفسري هكشر

العناصر عناصر اإلنتاج حتدد، مبعلومية الطلب، األمثان النسبية هلذه العناصر ويفرتض ليندر أن كثافة 

للمنتجات األولية واحدة بصرف النظر عن األمثان النسبية للعناصر. وينتج عن ذلك أن األمثان 

(املوارد  النسبية لعناصر اإلنتاج حتدد تكلفة املنتجات األولية بصفة قاطعة. فعندما تكثر اإلنتاج

ة، وتكون تكلفة املنتج الطبيعية) املالئمة إلنتاج منتج أوىل معني، تكون أمثان هذه العناصر منخفض

(املوارد الطبيعية) املالئمة إلنتاج منتج أوىل معني، تكون أمثان  منخفضة. وعندما تندر عناصر اإلنتاج

هذه العناصر مرتفعة وتكون تكلفة املنتج بالتايل مرتفعة. يف احلالة األوىل يتم تصدير املنتج، ويف احلالة 

 .استريادهالثانية قد جيري 
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لق بالسلع املصنوعة فربى ليندر أن األمر أكثر تعقيدا. فهناك جمموعة من العوامل أما فيما يتع

حتدد الصادرات احملتملة والواردات احملتملة. وهناك جمموعة أخرى من العوامل حتدد الصادرات الفعلية 

والواردات الفعلية. ومن أهم حمددات الصادرات احملتملة حجم الطلب احمللى. إذ لكي يصبح يف 

قدور أي بلد أن يصدر سلعة معينة إىل اخلارج، البد أن يكون هناك طلب حملى على هذه السلعة، م

 والبد أن يكون إنتاجه منها، على أقل يف املراحل األوىل، موجها هلذا الطلب احمللى.

(سواء ألغراض  واملبدأ األساسي يف نظرية ليندر هو أن وجود الطلب حملى على السلع

 ض االستثمار) يعترب شرطا ضروريا وليس كافيا، لتكون هذه صادرات حمتملة.اغر االستهالك أو أل

وجيب أن حندد معىن وجود طلب حملى على السلع بدرجة أكرب من الدقة حيث أن من 

املسلم به أن الطلب يتوقف، باإلضافة إىل عوامل أخرى، على الثمن. ولذلك فإن املقصود هو وجود 

مثان السائدة يف السوق الدولية هلذه السلع. ونظرا ألن نطاق السلع طلب حملى على السلع عند األ

اليت ينطبق عليها هذا الشرط قد يكون كبريا بدرجة تفرغ تفسريه من أي حمتوى عملي، فإن ليندر 

يلجأ إىل مفهوم (الطلب املمثل) لتضييق نطاق الصادرات احملتملة بدرجة جتعل لتفسريه معىن حمددا. 

ملقصود بالطلب املمثل دعنا نعد األسباب اليت يسوقها ليندر لتدعيم مبدأه وقبل أن نوضح ا

األساسي، وكلها تدور حول فكرة أساسية واحدة وهي أن الدراية بظروف السوق احمللية تكون أكرب 

 من الدراية بظروف األسواق اخلارجية.

على حاجات  أول هذه األسباب هو أن القرار اخلاص بإنتاج سلعة معينة البد أن يبىن -

اقتصادية واضحة وحمددة: ويعين هذا أن املنظمني سوف يستجيبون لفرص الربح اليت يكونون 

 على علم هبا.

والسبب الثاين هو أنه إذا كان االخرتاع ضروري إلنتاج السلع وحل مجيع املشاكل املرتبطة  -

ات البلد ذاته هي بتطبيق االخرتاع قبل االنطالق لألسواق اخلارجية، وبعبارة أخرى، فإن حاج

 أم االخرتاع.
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والسبب الثالث هو أن تعديل نوع السلع أو تطوير سلع جديدة بفعالية ال ميكن أن يتم إال  -

فاالحتكاك القريب واملباشر  للتعديل أو التطوير. مواتاهيف السوق احمللية حيث الظروف أكثر 

 بني املنتج والسوق أمر ضروري لتحقيق امليزة النسبية.

األسباب جند أنه من الصعب حتقيق ميزة نسبية يف إنتاج سلعة إال إذا أنتجت هذه  لكل هذه

 السلع ملواجهة طلب يف السوق احمللية يف بداية األمر.

وبإمعان الفكر جند أن هناك استثناءات ترد على املبدأ األساسي الذي سقناه وهذه 

تعرف بسهولة على الطلب اخلارجي حىت االستثناءات يف أي من احلاالت التالية: (أ) عندما ميكن ال

مع عدم وجود طلب حملي، (ب) عندما يكون إنتاج السلعة يف غري حاجة إىل االخرتاع، (ج) عندما 

 ال حيتاج األمر إىل تعديل أو تطوير يف السلع املنتجة.      

ومؤدى ما تقدم هو أن دوال اإلنتاج ليست واحدة يف كل البالد، كما تذهب نظرية نسب 

لعناصر، بل إن دوال اإلنتاج للسلع املطلوبة يف السوق احمللية حتقق درجة من االمتياز والكفاءة أكرب ا

 من دوال اإلنتاج للسلع اليت ال يكون عليها طلب يف هذه السوق.

اقتصر التحليل حىت اآلن على الصادرات احملتملة، فماذا عن الواردات احملتملة لبلد من البلدان؟ 

الطلب احمللي عند األسعار اجلارية حيدد السلع اليت قد تستورد، وال حياج األمر يف هذه  من الواضح أن

 احلالة إىل اللجوء إىل فكرة (الطلب املمثل) كما هو احلال بالنسبة للصادرات.

  كثافة التجارة في السلع المصنوعة:  -أ

د استبعاد تأثري حجم كثافة التجارة يف مفهوم لندر هي مقياس حلجم التجارة بني الدول، بع

الدول على حجم التجارة بينها. وتقاس كثافة التجارة مبيل البلدان املختلفة لالسترياد من بعضها. 

وميكن القول أنه كلما تشابه هيكل الطلب يف بلدين كلما كانت التجارة احملتملة بني هذين البلدين 

 أكثر كثافة.
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ختلفة. ويرجع لندر هيكل الطلب إىل ونتساءل عن حمددات هيكل الطلب يف البلدان امل

جمموعة من العوامل أمهها الدخل املتوسط فهو يرى أنه كلما ارتفع متوسط الدخل يف بلد ما، كلما 

أدى ذلك إىل حتول الطلب إىل سلع معقدة الرتكيب، سواء كانت سلعا استهالكية أو سلع 

الدول اليت يتقارب املستوى الدخل  استثمارية. وعلى ذلك فإن التجارة احملتملة أكثر كثافة بني

املتوسط فيها، رغم التسليم بأن هناك عوامل أخرى حتدد هيكل الطلب مثل املناخ واللغة والدين 

والثقافة. وينتج عن ذلك أن الفروق يف متوسط الدخل بني الدول تعترب عقبات أمام التجارة احملتملة، 

بة يف البلد اآلخر بسبب اختالف متوسط الدخل، فالسلع اليت تنتج بكفاءة يف بلد ال تكون مطلو 

وما يرتتب عليه من اختالف هيكل الطلب. ويف تقديرنا أن هذا هو اإلسهام احلقيقي لليندر. فلقد 

 أمهلت نظرية نسب عناصر اإلنتاج الطلب بافرتاضها أن أذواق املستهلكني واحدة يف الدول املختلفة. 

 نظرية نسب العناصر ونظرية ليندر يف التجارة الدولية يف وإذا أردنا املقارنة بشكل أوضح، بني

وطاملا أننا نتحدث عن السلع  ،السلع الصناعية، فال بد من ربط بني نسب العناصر ومتوسطة الدخل

الصناعية فال شك أن أهم عناصر اإلنتاج فيها هي العمل ورأس املال. ولنصور نسب العناصر هنا 

ظرية اإلنتاج يتضح لنا أنه كلما زادت نسبة رأس املال العمل كلما بنسبة رأس املال العمل. من ن

بني  ةزادت إنتاجية العمل، وبالتايل كلما زاد متوسط دخل الفرد. وعلى ذلك فإن هناك عالقة طر دي

نسب العناصر، مقاسة بنسبة رأس املال العمل ومتوسط دخل الفرد. وطبقا لنظرية نسب العناصر 

ة اختلفت نسب العناصر. أي أن التجارة الدولية، يف مفهوم نظرية نسب تزداد إمكانية التجار 

نقيض من الالعناصر، تكون أكرب ما تكون بني دول يتفاوت الدخل املتوسط فيها بدرجة كبرية. وعلى 

ذلك جند أن التجارة الدولية يف مفهوم نظرية ليندر، تكون أكرب ما تكون بني دول يتقارب الدخل 

 رجة كبرية. املتوسط فيها بد
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 التجارة المحتملة والتجارة الفعلية:   -ج

بعد أن أوضحنا نطاق التجارة احملتملة طبقا لنظرية ليندر، جيب علينا أن نوضح نطاق التجارة 

 وقة للتجارة. الفعلية. والتجارة الفعلية هي حمصلة ما يسميه القوى اخلالقة للتجارة والقوى املع

 بالنسبة للقوى اخلالقة للتجارة فهي تتمثل فيما يلي: 

: فاملنافسة االحتكارية تعتمد على متييز املنتجات، وهي بذلك عناصر املنافسة االحتكارية -

ختلق فرصة لرتويج املنتجات بني البلدان املختلفة، خصوصا البلدان اليت يتقارب متوسط 

 الدخل فيها.

: تلعب هذه العوامل دورا هاما يف ي واملهارات اإلدارية ووفورات النطاقالتفوق التكنولوج -

اختالف األسعار النسبية للسلع من بلد آلخر. ومن الواضح أن هذه العوامل، بشكل عام، 

دوال اإلنتاج وبالتايل فإن اعتبارها من قوى خلق التجارة ما هو إال طريقة أخرى للقول بأن 

لبلدان يؤدي إىل قيام التجارة بينها بالفعل. وجدير باملالحظة أن اختالف دوال اإلنتاج بني ا

نسب العناصر قد استبعدت هذا بافرتاض أن دوال اإلنتاج واحدة أو متماثلة يف البلدان 

 املختلفة.

: فحيث تزداد االختالف يف درجة متثيل الطلب للمنتجات املختلفة يف البلدان املختلفة -

تزداد الفروق بني درجة متثيل الطلب  متوسط دخل الفرد فيها. الفوارق بني البلدان من حيث

على املنتجات املختلفة، وهذه الفروق تؤدي، من خالل تأثريها على دوال اإلنتاج، إىل خلق 

 التجارة.

: فالسلع اليت اختالف نسب عناصر اإلنتاج بالنسبة للسلع ذات الطلب املتداخل يف البلدين -

يف   طلب ممثل) يف الشكل البياين السابق ميكن اعتبارها ذات تقع نوعيتها يف املدى (ج ه

كل من البلدين. ومن هنا نقول أ�ا ذات طلب متداخل يف البلدين، وهبذا املعىن فهي متثل 

صادرات وواردات حمتملة لكل منهما. ولكن إذا كانت نسب عناصر اإلنتاج حبيث جتعل 
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يف اآلخر، فإن هذا االختالف يف نسب  إنتاج بعض هذه السلع أرخص يف أحد البلدين عنه

العناصر يؤدي إىل حتويل الصادرات احملتملة إىل صادرات فعلية، ويعترب بذلك من قوى خلق 

 التجارة.

خيلص لندر من عرضه هلذه القوى اخلالقة للتجارة إىل نتيجة هامة وهي أنه يف حالة عدم وجود 

 رة احملتملة.عوائق للتجارة فإن التجارة الفعلية تناهز التجا

 بالنسبة للقوى املعيقة للتجارة، جنملها فيما يلي:أما 

: عامل املسافة جيعل من الصعب على املنظمني أن يكونوا على علم بطبيعة عامل املسافة -

 حاجات األسواق البعيدة، وبالتايل حيد جمال التجارة احملتملة.

لعالقة بينهما ليست رتيبة. فقد : وهي وإن كانت تتوقف على املسافة، إال أن انفقات النقل -

تكون نفقات النقل ملسافة قصرية أكرب من نفقات النقل ملسافة أطول (إذا كانت األرض 

وعرة يف املسافة األوىل مثال). وواضح أنه كلما ارتفعت نفقات النقل كلما قل نطاق التجارة 

 الفعلية.

صص وتراخيص االسترياد وخالفه. : مثل الرسوم اجلمركية ونظام احلقيود اإلنسان على التجارة -

وهذه أيضا قوى معيقة للتجارة ولكنها من طبيعة خمتلفة عن كل من املسافة ونفقات النقل. 

              

 :ثانيا: أثر قيام التبادل الدولي

كما ذكرنا سابقا، يفرق لندر يف هذا اجملال بني نوعني من البلدان: البلدان اليت تتمتع 

درة على التكيف للوضع اجلديد بإعادة ختصيص املوارد، والبلدان اليت ال تتمتع هبذه اقتصادياهتا بالق

السبب و  ،القدرة. ميكن أن نطلق على النوع األول البلدان املتقدمة وعلى النوع الثاين الدول املتخلفة

تالف درجة يف هذه التفرقة يف جمال حبث أثر التبادل الدويل هو أن هذا األثر خيتلف، كما ونوعا، باخ

فإذا كان هذا اهليكل مرنا، كما هو احلال يف النوع األول من البلدان،  ،مرونة اهليكل االقتصادي
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أما إذا   .أمكن التكيف مع الوضع اجلديد بإعادة ختصيص املوارد مبا حيقق اإلفادة من التبادل الدويل

بني قطاع التصدير وقطاع  كان اهليكل االقتصادي من اجلمود حبيث ال ميكن إعادة ختصيص املوارد

فإن النتيجة هي اختفاء قطاع منافسة الواردات يف املدى الطويل. ونتناول بشيء  ،منافسة الواردات

من التفصيل أثر التبادل الدويل على الدول ذات االقتصادات اليت ال تتمتع بالقدرة على إعادة 

 ختصيص املوارد.    

 :المتخلفةعلى الدول  الدولي أثر قيام التبادل -

ينطلق لندر يف مناقشته ألثر قيام التبادل الدويل على اقتصادات هذه البلدان من الفروض  

 اآلتية:

(أ) يتكون االقتصاد الوطين، حال قيام التجارة، من قطاعني متساويني يف حجم العمالة 

داخل كل ويكون توزيع الدخل متساويا  ،ومستوى الدخل، قطاع التصدير وقطاع منافسة الواردات

 منهما.

 (ب) قبل التجارة يكون متوسط الدخل يف االقتصاد القومي عند حد الكفاف. 

 (ج) هناك عنصرين لإلنتاج فقط مها العمل ورأس املال.  

 (ه) الطلب على منتجات قطاع التصدير تام املرونة. 

 (و) ليس هناك إمكانية إلعادة ختصيص املوارد بني قطاعي االقتصاد الوطين.  

ز) يتلقى العاملون يف قطاع منافسة الواردات، بعد قيام التجارة، أجورا أقل من حد الكفاف ( 

 وال حيصلون على أية إعانات.

وجدير باملالحظة أن الفرضني األخريين يلعبان دورا رئيسيا يف حتليل لندر، ومها يف الواقع  

-ى يد الكالسيك أو على يد هكشرمييزانه عن التحليل الشائع يف نظرية التجارة الدولية، سواء عل
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وطاملا  ،أولني. هذا التحليل الشائع يقتصر على أثر التجارة على إعادة ختصيص املوارد بني القطاعني

أن املوارد تنتقل من االستخدام األقل إنتاجية إىل االستخدام األكثر إنتاجية، فإن هذا التحول يف 

لندر، على العكس من ذلك، هو أن ينقرض قطاع  املوارد حيقق نفعا بالضرورة. لكن مؤدى حتليل

منافسة الواردات وينمو قطاع الصادرات، ويتم من خالل عدة حتوالت ديناميكية جتعل من الصعب 

 القطع بنفع التجارة.

 خالصة نظرية لندر عن أثر قيام التجارة على اقتصاديات البلدان املختلفة كما يلي:

وسط الدخل يف قطاع التصدير واخنفاض متوسط الدخل يف يرتتب على قيام التجارة ارتفاع مت

قطاع منافسة الواردات (وذلك ألن قيام التجارة يزيد من الطلب على عناصر اإلنتاج املوظفة يف 

القطاع األول ويقلل من الطلب على عناصر اإلنتاج املوظفة يف القطاع الثاين). ويؤدي ارتفاع متوسط 

 تزايد السكان وتراكم رأس املال يف هذا القطاع. كما يؤدي اخنفاض دخل الفرد يف قطاع التصدير إىل

متوسط دخل الفرد يف قطاع منافسة الواردات إىل تناقص السكان وتقلص رأس املال يف هذا القطاع. 

ينقرض قطاع منافسة الواردات كلية ويستقر االقتصاد الوطين عند وضع وتستمر هذه العملية حىت 

من كل هذا أن لندر يتبع حتليال ديناميكيا ألثر التجارة حبيث تكون نتيجتها ال ويتضح . توازين جديد

 .جمرد إعادة ختصيص املوارد بل تغري حجم ونوع املوارد ذاهتا

نثري السؤال التايل: هل ميكن القول على وجه اليقني أن قيام التجارة استنادا على كل ما تقدم 

ان؟ واإلجابة على السؤال يف إطار التحليل املقدم أصعب بكثري الدولية حيقق نفعا هلذا النوع من البلد

أولني. ففي إطار التحليل الكالسيكي وحتليل -منها يف إطار حتليل النظرية الكالسيكية ونظرية هكشر

أولني، كان حجم السكان ثابتا وكان تركيبهم ثابتا أيضا وكان يفرتض إمكانية دفع تعويض -هكشر

التجارة إىل الفئات املتضررة منها، وباإلضافة إىل ذلك كان يفرتض أن كل آثار  من الفئة املستفيدة من

التجارة حتدث فوريا. وبناء على كل هذا فإن التجارة الدولية، إذ تتيح لكل دولة احلصول على كمية 

أكرب من كل من السلعتني حمل التبادل، حتقق النفع لكل األطراف. وعلى النقيض من ذلك، ففي 
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ليل لندر، يتغري حجم السكان ويتغري تركيبهم ويفرتض عدم إمكانية دفع تعويض من الفئات إطار حت

املستفيدة من التجارة إىل الفئات املتضررة منها، فضال عن أن هذه التغريات حتدث على املدى 

الطويل مما قد يعين تغري تفضيالت األفراد. فعلى سبيل املثال قد يرتتب على اختفاء قطاع إنتاج 

 السلع املنافسة للواردات ضرر يفوق النفع املتمثل يف توسع الصادرات. 

نتيجة لكل هذا تكون إجابتنا على السؤال املتقدم هو أنه ال ميكن القطع بأن التجارة الدولية 

حتقق نفعا للدول املتخلفة، أو على حد تعبري لندر، إن التجارة الدولية ليست ضمانا للكسب، كما 

 النظرية الراهنة، ولكنها جمرد دعوة للكسب. هو احلال يف ظل

وحياول لندر التدليل على صحة نظريته باإلشارة إىل ما حدث جلنوب إيطاليا بعد الوحدة 

اإليطالية، وهو يالحظ أن إلغاء احلواجز اجلمركية اليت كانت تبلغ يف جنوب إيطاليا أربعة أمثاهلا يف 

ل لصناعات اجلنوب، واألمثلة على هذا النمط من التطور مشال إيطاليا أدى إىل االختفاء شبه الكام

التارخيي كثرية، كما حدث يف اهلند بعد االستعمار اإلجنليزي، ويف مصر بعد هزمية حممد علي وتوقيع 

ومبقتضى االتفاق األخري تعهدت تركيا بإلغاء نظام  1838الرتكي عام  -االتفاق التجاري الربيطاين

االحتكار يف أحناء اإلمرباطورية وألزمت حممد علي بالتخلي عن نظام االحتكار وإغالق مصانعه 

وبذلك أدى فتح باب االقتصاد املصري على مصراعيه إىل القضاء على الصناعة املصرية الناشئة، 

 عملية النمو إىل منتهاها.بينما مل يستطع قطاع التصدير أن يقود 

حدث باملثل يف اجلزائر، عندما خضعت اجلزائر لشروط اهليئات املالية الدولية من خالل 

تطبيقها لربنامج التكييف اهليكلي بعدما وقعت يف فخ املديونية فحدث إثر ذلك انفتاح جتاري يف 

األوريب وفُتح الباب على مصراعيه  التسعينات زاد هذا االنفتاح بعد إمضاء اتفاقية الشراكة مع االحتاد

 أمام الواردات ما أدى إىل القضاء على النسيج الصناعي.
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 : التجارة الدولية والالمساواة الدولية في الدخول - 

ذكرنا أن لندر خيلص من نظريته إىل أن التجارة الدولية حتفز على النمو يف الدول ذات اهليكل 

ليها الدول املتقدمة، وال حتفز على النمو يف الدول ذات اهليكل االقتصادي املرن وهي ما أطلقنا ع

االقتصادي اجلامد، وهي ما أطلقنا عليها الدول املتخلفة. ويرتتب على ذلك اجتاه الفجوة بني 

متوسط دخل الفرد يف النوعني من البلدان إىل التزايد مع التجارة الدولية. فالتبادل الدويل إذن، طبقا 

يس وسيلة لتضييق اهلوة يف الدخل بني الدول املتخلفة والدول املتقدمة، بل أنه يؤدي لنظرية لندر، ل

 إىل زيادة حدة التفاوت بني النوعني من البلدان. 

سينجر الذي ينادي بأن التبادل الدويل، -شبر يب-وهذه النتيجة متسقة مع فكر مريدال

كما أ�ا تتعارض مع ما  دمة والدول املتخلفة.بصورته الراهنة، يؤدي إىل اتساع الفجوة بني الدول املتق

أولني من أن التبادل الدويل يؤدي إىل تضييق هذه -خلصت إليه النظرية الكالسيكية ونظرية هكشر

 الفجوة.

 :في التجارة الدولية تقييم نظرية لندرثالثا: 

يوجه هلا من الشك أن نظرية لندر يف تفسري قيام التجارة الدولية وحتليل آثارها، رغم ما قد 

 انتقادات، تعترب تطويرا لألدب االقتصادي يف هذا اجملال، وهذا يرجع إىل عدة أسباب أمهها:

تدخل النظرية يف اعتبارها جانب الطلب يف حتديد إمكانيات التخصص الدويل، وهو  -1

 اعتبار أمهلته نظرية نسب العناصر باللجوء إىل فرضيات غري واقعية.

جلوهري بني البنيان االقتصادي للبلدان املتخلفة والبلدان املتقدمة، وهي تؤكد الفارق ا -2

اتساقا مع اختالف هذه الدول يف هيكل القيم والرتاث واملؤسسات والنظام االجتماعي والسياسي 

باإلضافة إىل درجة التطور االقتصادي، هي بذلك تنقل التحليل النظري يف جمال التجارة الدولية 

 واقعية و الداللة.خطوة كبرية حنو ال
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وهي تطبق املنهج الديناميكي يف التحليل، مما مكنها من إلقاء الضوء على العالقة  -3

كمية ونوع املوارد، أي أن النظرية هبذا املعىن تدرس العالقة بني التجارة و اجلدلية بني التجارة الدولية 

ة نسب العناصر اليت هتتم فقط الدولية والنمو االقتصادي، وهي بذلك تذهب إىل مدى أبعد من نظري

 بأثر التجارة الدولية على ختصيص كمية معطاة من املوارد.

تقدم لنا حتليال نظريا ألسباب التفاوت يف الدخول بني دول العامل، وهي حتقق بذلك  -4

 االنسجام بني النظرية والواقع. كما أ�ا تفتح باب اجلدل يف موضوع النظام االقتصادي العاملي اجلديد

 وطبيعة بعض التغريات اليت البد أن حتدث لتحقيقه.

لقي النظرية ظالال من الشك على مذهب حرية التجارة، مؤكدة أن وضع حرية التجارة تُ  -5

 ليس بالضرورة أفضل من وضع عدم احلرية التجارية.     
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لكل دولة معامالهتا اخلارجية، فاملقيمون فيها سواء كانوا شركات أو أفراد من املعروف أن 

يقومون بالتصدير إىل، واالسترياد من الدول األخرى، أضف إىل ذلك أ�م يقدمون لألجانب 

خدمات خمتلفة مثل الشحن والنقل والتأمني... اخل، كما تؤدى هلم يف ذات الوقت خدمات مماثلة 

ن هذه املعامالت استحقاقات مالية متبادلة يتعني تسويتها آجال أم عاجال. من األجانب، وينتج ع

فاجلزائر مثال تقوم بتصدير البرتول والتمر إىل اخلارج وتقوم شركات التأمني واملالحة والطريان اجلزائرية 

مل بتقدمي خدماهتا لألجانب، ويف نفس الوقت تقوم اجلزائر باسترياد املعدات واآلالت من دول العا

املختلفة، كما تقوم شركات الطريان واملالحة والتأمني األجنبية بتقدمي خدماهتا للجزائريني. وواضح أن 

صادرات اجلزائر من السلع واخلدمات تأيت هلا مبتحصالت من الدول اليت تصدر إليها، يف حني أن 

 ا.وارداهتا من السلع واخلدمات يقتضي قيامها مبدفوعات للدول اليت تستورد منه

هذه احلقوق و االلتزامات تقوم يف الواقع، بالنقود ويتعني أداؤها يف تاريخ معني و لذلك، فمن 

املهم لكل دولة دائنة كانت أو مدينة، أن تعرف على وجه التحديد حقوقها والتزاماهتا، ومن هنا فإن 

وما عليها حنوه من  عليها أن تعد بيانا كافيا أو سجال وافيا تسجل فيه ما هلا على اخلارج من حقوق

التزامات، هذا السجل هو ما يسمى مبيزان املدفوعات وحيث يعطي هذا امليزان صورة واضحة 

للسلطات املسؤولة يف الدولة ليس فقط عن نقاط القوة والضعف للموقف اخلارجي لالقتصاد الوطين، 

 يل يف الداخل. ولكن أيضا عن تأثري املعامالت اخلارجية على الدخل الوطين و مستوى التشغ

 ماهية ميزان المدفوعاتالمبحث األول: 

 تعريف ميزان املدفوعات  أوال:

يعرف ميزان املدفوعات لدولة ما بأنه (سجل منظم أو بيان حسايب شامل لكل املعامالت 

 االقتصادية اليت تتم بني املقيمني يف الدولة واملقيمني يف الدول األخرى خالل فرتة زمنية معينة عادة ما

 تكون سنة).
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 يتضح من التعريف ما يلي: 

ينصب اهتمام ميزان املدفوعات فقط على املعامالت االقتصادية اخلارجية سواء تولد عنها  -

حقوقا للمقيمني لدى غري املقيمني، أو نتج عنها حقوق لغري املقيمني يتعني على املقيمني أداؤها، 

ال، أو حىت كانت بدون مقابل، أما املعامالت سواء مت اقتضاء قيمة هذه املعامالت عاجال أم أج

 االقتصادية الداخلية بني املقيمني على اإلقليم نفس الدولة فال شأن مليزان املدفوعات هبا. 

يعترب املواطنون هم املقيمون عادة على إقليم الدولة، وذلك يعين أن األشخاص الذين  -

نني، مثل السائحني األجانب، وعلى العكس، يقيمون عرضا على أرض الدولة ال يعتربون من املواط

فإن اإلقامة العارضة للمواطنني يف خارج الدولة ال تلغي عنهم صفة املواطنة ولذلك فال يعترب أعضاء 

البعثات الدراسية والدبلوماسية رغم وجودهم يف اخلارج، مقيمون يف الدولة اليت يتواجدون فيها إذ أ�م 

 اليت أوفدهتم.خيضعون لتوجيه ورقابة الدولة 

(بنوك، شركات، مؤسسات)  يشمل مفهوم املقيمني كل األشخاص الطبيعيني واالعتباريني -

الذين يزاولون نشاطهم داخل إقليم الدولة مبا يف ذلك مياهها اإلقليمية وجماهلا اجلوي، يضاف إىل 

اليت تدار عن طريق ذلك السفن والطائرات اليت حتمل علم الدولة وأساطيل الصيد يف املياه الدولية 

رعاياها، والعربة يف ذلك هو خضوع هؤالء األفراد والشركات لتوجيهات وقوانني الدولة ومتنحهم 

 محايتها عند الضرورة، ولذلك فنشاطهم وثيق الصلة باقتصاد هذه الدولة عن غريها من الدول.

ليا فيدرج يف ميزان اإلقامة وليست اجلنسية هي اليت يعتمد عليها للتفرقة بني ما يعترب دو  -

فاملعامالت تكون دولية إذا ما متت بني أشخاص  ،املدفوعات وماال يعترب كذلك فال يدرج فيه

يقيمون يف دول خمتلفة حىت لو كانت جنسيتهم واحدة وعلى العكس، فال تعد املعامالت دولية إذا 

 .عقدت بني أشخاص يقيمون يف دولة واحدة رغم انتمائهم إىل جنسيات خمتلفة
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ال توجد قاعدة حمددة يف حتديد بداية الفرتة الزمنية اليت يغطيها امليزان، فإن دولة مثل اليابان  -

تبدأ هذه الفرتة مع بداية شهر أفريل من كل عام لتنتهي يف آخر شهر مارس من العام املوايل. 

(كل ثالثة  سنة باإلضافة إىل ذلك، فإن بعض الدول تعد تقديرات ملوازين مدفوعاهتا لفرتة تقل عن

أشهر)، متثل الواليات املتحدة ومعظم الدول املتقدمة اقتصاديا، وذلك ملساعدة السلطات املختصة 

على معرفة حقيقة الوضع االقتصادي اخلارجي ومن مت العمل على اختاذ اإلجراءات املناسبة لتدارك 

 الوضع بدال من االنتظار حىت �اية العام.                       

   مكونات ميزان المدفوعات ثانيا: 

يتم احلصول على البيانات الالزمة إلعداد ميزان املدفوعات من مصادر خمتلفة، فمصلحة 

اجلمارك تصدر بيانات دورية عن قيمة السلع املصدرة واملستوردة، كما تتضمن حسابات احلكومة 

ة، فوائد القروض اخلارجية، الدخل من اإلنفاق الرمسي يف اخلارج (إنفاق البعثات الدبلوماسية والعلمي

االستثمارات، أرباح األسهم، فوائد السندات...اخل ) أيضا، تظهر حسابات البنوك تفاصيل 

املعامالت يف األوراق املالية األجنبية و معظم عمليات االئتمان و القروض اخلاصة، كما تظهر ميزانية 

يات الدولية (النقد األجنيب، الذهب، حقوق السحب البنك املركزي التغريات اليت تطرأ على االحتياط

 اخلاصة...اخل ).

وإلدماج هذه البيانات يف ميزان املدفوعات، وفقا لقاعدة القيد املزدوج، فإنه ميكن تصنيفها وفق 

 النموذج الذي أعده صندوق النقد الدويل كما يلي:

 لنقدي.ميزان املعامالت اجلارية، وميزان حركة رؤوس األموال والذهب ا

 ميزان المعامالت الجارية: -1

وهو يقوم بإحصاء أنواع كثرية من التدفقات (السلع، اخلدمات، والتحويالت من جانب واحد) 

 وينقسم ميزان املعامالت اجلارية إىل ما يلي:
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ويشتمل على الصادرات والواردات السلعية، مبا يف ذلك الذهب غري  الميزان التجاري: -ا 

ادله بني املقيمني وغري املقيمني، ويف حني تكون الصادرات مقومة بالقيمة النقدي الذي يتم تب

)f.o.b) (free on board أي قيمة السلعة حىت مثنها على السفينة يف ميناء الذهاب، فإن (

) أي قيمة السلعة يف coût assurance fret) (c.i.f) أو (c.a.fالواردات تقوم بالقيمة (

 ميناء الوصول.

ريقة يف تقييم الصادرات والواردات ليست متجانسة، فبالنسبة للصادرات يتم تقييمها على إن هذه الط

واليت  cafواليت ال تأخذ بعني االعتبار الشحن والتأمني بينما الواردات فتقيم على أساس  fobأساس 

 تأخذ بعني االعتبار الشحن والتأمني. 

درات والواردات، مبعىن أن قيمة واردات العامل فعلى املستوى الدويل إذا ليس هناك تساوي بني الصا

(أي الواردات لكل السلع من قبل كل البلدان) أكرب من قيمة صادراته. فصندوق النقد الدويل من 

) fobخالل اجملهودات اليت يبدهلا لرتشيد استعمال الطرق اإلحصائية، اقرتح التقييم على أساس (

 ميكن متييز قيمة السلعة ذاهتا عن قيمة اخلدمات للصادرات وللواردات يف آن واحد وذلك حىت

 املتعلقة هبا نقال وتأمينا. 

ويقال أن امليزان يف صاحل الدولة أي موافق إذا كانت قيمة الصادرات السلعية، أثناء الفرتة اليت 

الدولة يعد فيها امليزان، تفوق قيمة الواردات منها، أي يوجد فائضا، كما يقال أن امليزان يف غري صاحل 

 أي غري موافق، إذا كانت قيمة الصادرات السلعية أقل من قيمة الواردات فيها.

  الصعوبات العملية في تقدير عمليات الميزان التجاري:

 هناك جمموعة من الصعوبات العملية يف تقييم الصادرات والواردات يتم حصرها فيما يلي:  
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ة من قبل البلد متثل حقيقة صادراته من الصعب معرفة ما إذا كانت سلعة معينة مصدر  -

الفعلية، أم أن األمر يتعلق بإعادة التصدير فبعض البلدان مييزون بني التصدير وإعادة التصدير يف 

 امليزان التجاري. 

مكانه استعمال هذه إاالسترياد من السلع يف املوانئ احلرة ليست مسجلة رغم أن البلد ب -

 السلع املستوردة من اخلارج. 

إن تطور وسائل االتصال اجلديدة وكذلك نقص املراقبة الدقيقة يف حدود البلد (خاصة يف  -

إفريقيا) يصعب من مشكل إحصاء حركة السلع، فتقييم الطرود الربيدية، وكذلك املشرتيات اليومية 

تزيد للعمال اجملاورين للحدود، وكذلك التهريب والتجارة يف السوق السوداء أو العائالت الرحل كلها 

 من صعوبة إعطاء أرقام صحيحة عن امليزان التجاري.

إن معطيات امليزان التجاري على أساس احلسابات اخلارجية املوجودة بالبنوك ختتلف عن  -

اإلحصائيات اليت تقدمها اجلمارك، حيث أن األوىل (احلسابات اخلارجية) معدة على أساس حتويل 

رجية أما الثانية (إحصائيات اجلمارك) ال هتتم إال بقيمة السلع األموال املتعلقة بعمليات التجارة اخلا

 اليت عربت احلدود الوطنية. 

ويشتمل على الصادرات والواردات من اخلدمات ومن أهم ما تشمل ميزان الخدمات:  -ب 

 عليه هذه املعامالت ما يلي:

لربي، خدمات النقل: وتتضمن املدفوعات املتعلقة مبختلف أنواع خدمات النقل (ا .1

) اليت تؤديها الدولة إىل غري املقيمني (دائن) أو يؤديها اخلارج إىل املقيمني واجلويالبحري 

(مدين) وتشمل أيضا أجور شحن البضائع ومثن تذاكر السفر وبنود أخرى مثل رسوم 

 ونفقات صفقات صيانة السفن والطائرات ومتوينها بالوقود...اخل. املوانئ
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وعات املتعلقة بكل أنواع التأمني (نقل البضائع، حياة، التأمني: ويشمل كل املدف .2

 حوادث...)، مبا يف ذلك إعادة التأمني.

الرحالت إىل اخلارج: وتشمل مصروفات املسافرين سواء للسياحة أو الدراسة أو العالج  .3

أو العمل وتقدر القيمة هنا يف الغالب على أساس متوسط يومي ملصروفات املسافر 

أو اعتمادا على ما قد تقدمه أجهزة الرقابة على الصرف األجنيب من خالل مدة إقامته 

 بيانات.

مداخيل رأس املال: وتشمل العائد من األصول املستثمرة يف اخلارج سواء كانت  .4

عن  ناشئاستثمارات مباشرة (فوائد وأرباح من فروع وشركات تابعة يف اخلارج أو دخل 

 فوائد قروض أو سندات. عقارات جتارية...اخل)، أو أرباح أسهم أو

العمليات احلكومية: وتتضمن املدفوعات احلكومية اليت قد تكون خاصة بالناحية  .5

العسكرية (املسامهة يف صيانة القوات املسلحة يف اخلارج، مصاريف قوات يف نطاق اتفاقية 

ض الدفاع املشرتك) أو غري العسكرية (املسامهة يف نفقات املنظمات الدولية، فوائد القرو 

 العامة، مصروفات البعثات الدبلوماسية وغريها...).      

اخلدمات األخرى: وتشتمل على بنود مثل الدخول املكتسبة من العمل باخلارج،  .6

العموالت التجارية، مدفوعات الربيد والتلفون، التلغراف والتلكس، الدعاية، إجيار 

 األفالم، عوائد احلقوق األدبية...اخل.   

خيصص هذا احلساب للمدفوعات اليت يرتتب يالت من جانب واحد: حساب التحو  -ج

عليها حتويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من وإىل بقية دول العامل دون أي مقابل، وقد يتم التحويل 

يف صورة سلع وخدمات (كمنح حكومية اليت تتخذ شكل املواد الغذائية أو املعدات احلربية) ويف هذه 

السلع واخلدمات دائنا يف الدولة اليت قامت بالتحويل بينما املقابل لذلك يسمى احلالة يظهر حساب 

(مدفوع لتحويل عيين) فيظهر يف جانب املدين من حساب (التحويالت احلكومية)، أما يف الدولة 

احملول إليها فيظهر حساب السلع مدينا والقيد املقابل لذلك يسجل يف اجلانب الدائن من حساب 
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اب اهلبات أو حساب التحويالت احلكومية، أما إذا اختذ التحويل شكل نقود أو خاص يسمى حس

حقوق مالية (كتحويالت العائالت باخلارج إىل ذويهم) فسيظهر حساب رأس املال دائنا يف الدولة 

اليت قامت بالتحويل، يف حني أن املقابل لذلك والذي يسمى (مدفوع لتحويل نقدي) فيظهر يف 

حساب (التحويالت اخلاصة)، أما يف الدولة احملول إليها، فيظهر حساب رأس املال جانب املدين من 

 قصري األجل مدينا بقيمة التحويل وحساب التحويالت النقدية أو اهلبات دائنا هبذه القيمة. 

وكما هو واضح، فإن هذه التحويالت قد تكون خاصة (حتويالت األفراد واملنظمات الدينية والثقافية 

 ة وحتويالت املهاجرين) أو عامة (معونة عسكرية أو غري عسكرية، منح حكومية...اخل). واخلريي

 حساب أو (ميزان) حركات رؤوس األموال والذهب النقدي:  - 2

معامالت  قسم صندوق النقد الدويل املعامالت املدونة يف هذا احلساب إىل جمموعتني مها

 القطاع غري النقدي ومعامالت القطاع النقدي. 

معامالت رأس املال املتعلقة بالقطاع غري النقدي: ويقصد هبا املعامالت اليت يقوم هبا أفراد  -أ

 أو مؤسسات غري مصرفية وتشمل على ما يلي:

االستثمارات اخلاصة املباشرة: ويقصد هبا االستثمارات يف مشروعات تقع يف دولة  -1

خاص يقيمون يف دولة أخرى مبعىن معينة، ولكنها من الناحية الفعلية تقع حتت إشراف أش

آخر هذه املشروعات ليست إال فروعا ملؤسسات أجنبية، وهذه االستثمارات بطبيعتها طويلة 

 األجل.

حركة رؤوس األموال اخلاصة طويلة األجل: وتشمل القروض اليت تزيد مدهتا عن  -2

 investissement de( سنة وكذا العمليات املتعلقة باالستثمار يف األوراق املالية

portefeuille.( 



وليةجلطي غامل                                                   حماضرات يف العالقات االقتصادية الدد.   
 

67 
 

حركة رؤوس األموال اخلاصة قصرية األجل: وتشمل القروض اليت تقل مدهتا عن  -3

سنة مثل القروض التجارية قصرية األجل واملديونية للبنوك (يف جانب اخلصوم)، واإليداعات 

 يف البنوك األجنبية واألسهم والسندات األجنبية يف جانب األصول.

لرأمسالية للقطاع العام: وهي املعامالت املتعلقة بكل املؤسسات العامة، املعامالت ا -4

فيما عدا تلك املنضمة إىل القطاع اخلاص، وكذا املؤسسات النقدية الداخلية يف القطاع 

النقدي، مثل القروض العامة وسدادها واملعامالت مع املنظمات الدولة غري النقدية مثل 

 ة الصحة العاملية...اخل.منظمة األغذية والزراعة ومنظم

 معامالت رأس املال املتعلقة بالقطاع النقدي:  -ب

ويقصد هبا املعامالت اليت تباشرها هيئات رمسية مثل املصاحل احلكومية والبنك املركزي، 

والعمليات اليت تقوم هبا املؤسسات املصرفية ومجيع اهليئات املصرح هلا بالتعامل يف الصرف األجنيب يف 

ليت تأخذ بنظام الرقابة على الصرف. وهذه املعامالت ينبغي أن تكون واضحة متاما، إذ أن الدول ا

التغيري يف أصول وخصوم املؤسسات اليت يضمها هذا القطاع تلعب دورا أساسيا يف تشويه املعامالت 

 الدولية وميكن التمييز بني جمموعتني من املؤسسات. 

 اإليداع واملؤسسات املماثلة. املؤسسات النقدية اخلاصة: مثل بنوك  -

املؤسسات النقدية املركزية: مثل البنك املركزي وصناديق موازنة أسعار الصرف، وهذه  -

املؤسسات متثل السلطات النقدية للدولة يكون لديها االحتياطي من الذهب والعمالت 

لبنوك  األجنبية، كما أ�ا تتدخل يف سوق الصرف وتصدر النقد القانوين أو االحتياطي

 اإليداع.  

 اآليت:     وميكن حتديد أصول وخصوم هاتني اجملموعتني من املؤسسات جتاه اخلارج من

 رأس املال طويل األجل ويتمثل يف: -1
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 القروض احلكومية واملصرفية طويلة األجل. -

الديون على صندوق النقد الدويل، مثل حصة الدولة يف رأس مال الصندوق سواء  -

من النقد الوطين (احمللي)، أو القروض املمنوحة له بالعملة الوطنية، وهذا البند من الذهب أو 

 ال يوجد إال بالنسبة ملؤسسات النقد املركزية. 

 التعامل مع البنك الدويل لإلنشاء والتعمري.  -

األصول احلكومية مثل أذونات اخلزينة والسندات اليت تصدرها احلكومات وهي  -

 صكوك طويلة األجل. 

 رأس املال قصري األجل:  -2

الذهب النقدي: وهو الذهب املوجود يف حوزة املؤسسات النقدية، اهليئات الرمسية  -3

 والبنوك، واملخصص ألغراض نقدية.

بناء عليه ميكن القول إن البيانات اليت تقدمها لنا احلسابات الثالثة السابقة (حساب السلع 

د، حساب رأس املال والذهب النقدي). يتكون لدينا واخلدمات، حساب التحويالت من جانب واح

ما يسمى (باملعطيات األساسية، اخلاصة باملعامالت االقتصادية لدولة مع اخلارج، وجيب بالطبع 

حتليل هذه املعطيات إذا أردنا معرفة املشكالت االقتصادية املرتتبة على وجود هذه املعامالت، إال أنه 

ت فإن ميزان املدفوعات، باعتباره مستند حماسيب، جيب أن يكون مهما كانت طبيعة هذه املشكال

دائما يف تعادل، مبعىن أن املتحصالت الكلية جيب أن تكون متعادلة مع املدفوعات الكلية، غري أنه 

يف جمال التطبيق العملي، فإن الكثري من البيانات املتعلق باملعامالت االقتصادية تكون ناقصة أو 

يدون بعضها أصال، وعلى ذلك فإن جمموع اجلانب املدين من ميزان املدفوعات خاطئة بل وقد ال 

سيختلف عن جمموع اجلانب الدائن، وهلذا السبب يضاف بندا يف ميزان املدفوعات يطلق عليه اسم 

 (السهو واخلطأ) ليتحقق التعادل احملاسيب بني اجلانبني.
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و سالبا فإن رصيد عمليات رأس املال والذهب فإذا ما كان رصيد ميزان املعامالت اجلارية موجبا أ

النقدي من الضروري أن يكون مساويا هلذا الرصيد ولكن باإلشارة العكسية، إذ أن ميزان املدفوعات 

البد أن يكون متعادال حسابيا، ومعىن أن رصيد ميزان املعامالت اجلارية يكون موجبا، أن األصول 

ة دائنة للخارج. وعندئذ نقول أن ميزان املدفوعات موافق، و اخلارجية تكون قد زادت مبعىن أن الدول

بالطبع يكون امليزان غري موافق يف احلالة العكسية. أما إذا تصادف وكان هذا الرصيد مساويا للصفر، 

 فإذا امليزان يكون يف توازن.

 :كما يلي  مكونات ميزان المدفوعاتيمكن إجمال  

 املعامالت اجلارية. -1

 السلع  -

 دمات.اخل -

 التحويالت من جانب واحد. -

 رصيد ميزان املعامالت اجلارية 

 عمليات رأس املال والذهب النقدي. -2

 رؤوس األموال الطويلة األجل. -

 رؤوس األموال قصرية األجل. -

 ذهب نقدي. -

 السهو واخلطأ. -

 رصيد ميزان عمليات رأس املال والذهب النقدي.
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 في ميزان المدفوعات تأنواع االختالالالمبحث الثاني: 

جيب التمييز بني أنواع االختالل يف ميزان املدفوعات حىت ميكن فهم طبيعة كل نوع منها ومن 

مت حماولة التعرف على أفضل األساليب املالئمة لعالجه. وميكن التمييز بني هذه األنواع حسب 

 األسباب اليت أوجدهتا، وذلك على النحو التايل:  

رض: وهو ذلك الذي ينجم عن حدث عارض ال يتفق وطبيعة األمور  وال االختالل العا -1

يعرب عن القوى االقتصادية احلقيقية للدولة ومثال ذلك العجز الذي حيدث يف ميزان املدفوعات، 

خصوصا يف الدولة الزراعية، نتيجة إصابة حمصول التصدير الرئيسي بآفة زراعية، ومثلما يؤدي احلدث 

ل سليب يف امليزان التجاري، فقد يؤدي أيضا إىل اختالل إجيايب ومثال ذلك ما قد العارض إىل االختال

حتدثه احلروب من زيادة يف الطلب على املواد األولية مما يؤدي إىل زيادة صادرات الدولة املنتجة هلا 

  جمموعه.وبالتايل حتقيق فائض يف امليزان التجاري قد يؤدي إىل اختالل إجيايب يف ميزان املدفوعات يف

مبعىن أنه  ،وعلى وجه العموم، فإن االختالل العارض، سواء كان موجبا أو سالبا، مصريه إىل الزوال

من الضروري أن يتالشى عاجال أو آجال دون احلاجة إىل تغيري أساسي يف اهليكل االقتصادي للدولة 

          أو يف سياستها، إذ أنه بطبيعته مؤقت ويزول بزوال السبب الذي أوجده.  

االختالل املومسي: يتوقف هذا النوع من االختالل على املدة املأخوذة يف االعتبار عند  -2

النظر إىل ميزان املدفوعات. فكلما كانت هذه املدة قصرية كلما كرب احتمال وجوده والعكس 

الزراعة صحيح. ويظهر هذا االختالل بنوع خاص يف الدول اليت يقوم النشاط االقتصادي فيها على 

ففي مواسم تصدير احملاصيل يتحقق لديها فائض يف معامالهتا مع اخلارج. أما يف آخر العام، فقد 

ومثل هذا النوع من االختالل ال يتطلب سياسة معينة  ،يتالشى هذا الفائض ورمبا يتحول إىل عجز

         ملواجهته إذ من احملتمل أن تتعادل االختالالت املومسية على مدار السنة.     
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االختالل الدوري: جتتاح النظام الرأمسايل عادة نوبات من الرواج والكساد ينعكس أثرها  -3

وهذا الفائض أو العجز يطلق  ،على ميزان املدفوعات، فهو تارة حيقق فائضا و تارة أخرى حيقق عجزا

الدورية تنتقل من دولة ومثل هذه التقلبات  ،عليه تعبري االختالل الدوري نسبة إىل الدورة االقتصادية

ألخرى من خالل التجارة اخلارجية. فالرواج الذي حيدث يف إحدى الدول من شأنه زيادة وارداهتا من 

الدول األخرى ومن شأن هذه الزيادة يف الواردات زيادة اإلنتاج والتوظيف يف الدول املنتجة هلذه 

 ن العكس حيدث يف حالة الكساد. السلع، مما ينعكس أثره على موازين مدفوعاهتا، وبالطبع فإ

ومما جتدر اإلشارة إليه، أن فرتات الرواج والكساد ال حتدث يف وقت واحد يف خمتلف الدول، كما أ�ا 

فإن لكل نوع من  ال تكون بنفس الدرجة وكذلك، فبسبب اختالف طبيعة اهلياكل االقتصادية

ولذلك آثاره  ،الدخل واألمثان الصادرات والواردات درجة مرونة خاصة به عند حدوث تغريات

 املختلفة على ميزان مدفوعات كل دولة على حنو ما سنرى فيما بعد. 

 ومثل هذا النوع من االختالل ميكن عالجه عن طريق إتباع السياسات النقدية واملالية املناسبة.                 

جاري بصفة خاصة، خالل : وهو االختالل الذي يظهر، يف امليزان التاالجتاهياالختالل  -4

انتقال االقتصاد القومي من مرحلة التخلف إىل مرحلة النمو. ذلك أنه خالل الفرتات األوىل للتنمية 

تزداد الواردات زيادة كبرية، يف حني تنعدم القدرة على زيادة الصادرات بنفس الدرجة. أما السبب يف 

الية والوسيطة اليت حتتاجها الدول لتكوين رأس زيادة الواردات، فهو الطلب املستمر على السلع الرأمس

 املال الالزم للنمو االقتصادي.

وهذا االختالل من املمكن معاجلته عن طريق حركات رؤوس األموال الدولية طويلة األجل، على أنه 

ملا كانت هذه احلركات مرتبطة بدرجة النمو االقتصادي فقد ميز االقتصاديون بني جمموعة خمتلفة من 

 راحل اليت متر هبا الدول املقرتضة لرؤوس األموال منذ أن تشرع يف متويل عمليات التنمية.             امل
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االختالل النقدي: يعترب التضخم احمللي يف الواقع أحد مصادر اختالل ميزان املدفوعات  -5

طلبا متزايدا على فمن املعروف أن الزيادة يف الدخول النقدية يف دولة ما تولد، يف ظل ظروف معينة، 

بل وقد تقلل من السلع املتاحة لديها للتصدير. أضف إىل ذلك أن ارتفاع  ،الواردات يف هذه الدولة

مستوى األسعار داخليا قد يشجع على التحول إىل الواردات البديلة لإلنتاج احمللي حيث تكون 

طبيعة احلال يتوقف على مرونة (وهذا ب أسعارها رخيصة نسبيا إذا ما قورنت بأسعار املنتجات احمللية

اإلحالل بني الواردات واملنتجات الوطنية) أيضا، فإن الطلب األجنيب على صادرات هذه الدول، 

بسبب ارتفاع األسعار فيها، قد يتحول إىل الدول املنافسة ومن شأن كل هذا أن يؤدي إىل عجز 

 ميزان املدفوعات. 

القيمة اخلارجية للعملة، أو إعادة األسعار إىل ما كانت هذا العجز ال سبيل إىل عالجه إال بتخفيض 

 عليه عن طريق إتباع سياسة انكماشية مناسبة.     

االختالل اهليكلي: هو ذلك االختالل الذي يكون مصدره تغيري أساسي يف ظروف  -6

تلفة، وهو الطلب أو العرض، مما يؤثر يف هيكل االقتصاد القومي ويف توزيع املوارد بني قطاعاته املخ

 يرجع إىل أحد أو بعض العوامل التالية: 

مثل التحول من الفحم  ،حتول الطلب اخلارجي إىل بعض السلع على حساب البعض اآلخر -

 إىل البرتول ومن األلياف الطبيعية إىل األلياف الصناعية...اخل.

رض املوارد تغري عرض عناصر اإلنتاج. فقد يتغري عرض العمل بسبب النمو يف السكان، وع -

 الطبيعية بسبب البحث والتنقيب واالكتشافات اجلديدة. 

تغري فنون اإلنتاج فقد يؤدي التغري يف استخدام أحد األساليب الفنية يف اإلنتاج إىل التوفري  -

يف استخدام أحد أو بعض عناصر اإلنتاج، أو إىل إحالل عنصر إنتاجي متوفر نسبيا حمل عنصر آخر 

 ؤدي إىل اخنفاض تكلفة اإلنتاج ومن مثة إىل زيادة إمكانيات التصدير.نادرا نسبيا مما ي
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التغري يف األصول اململوكة للدولة باخلارج وذلك بسبب استثماراهتا الدولية، وهو ما يؤدي إىل  -

 تغري العائد الذي حتصل عليه من هذه االستثمارات.

 ،ع قوهتا اإلنتاجية بنفس الدرجةحتسن مستوى املعيشة الداخلية لسكان الدولة دون أن ترتف -

 وهذا قد يؤدي إىل زيادة الطلب على الواردات بدرجة تفوق قدرة الدولة على التصدير. 

(االختالل اهليكلي) ال يصلح لعالجه تغيري سعر الصرف وال تغيري  ومثل هذا النوع من االختالل

ري، وإمنا يلزمه االرتقاء بالفن سياسة اإلنفاق أو سياسة األسعار، مثل االختالل النقدي أو الدو 

اإلنتاجي والتنظيمي حىت تنخفض تكاليف اإلنتاج يف الداخل، وكذا االجتاه حنو فروع اإلنتاج 

اجلديدة. كما يلزم أيضا إعادة توزيع املوارد على القطاعات املختلفة املكونة لالقتصاد القومي، وجتديد 

التنافسية... وهكذا. ومبعىن آخر، فإن أساليب عالج شامل للطاقات اإلنتاجية تدعيما لقدرة الدولة 

هذا االختالل جيب أن تنصرف إىل األسباب احلقيقية اليت أوجدته وذلك بطبيعة احلال يتطلب الكثري 

 من اجلهود اليت قد متتد لفرتة طويلة.

 

 

 

 

 

 

 

 



وليةجلطي غامل                                                   حماضرات يف العالقات االقتصادية الدد.   
 

74 
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 سعرالصرف
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قليال ما يأخذ شكل املقايضة، وعليه تتوسط النقود عملييت التصدير  إن التبادل الدويل

واالسترياد. يف الفصول املاضية كانت تتم دراسة التجارة الدولية كأ�ا مقايضة حيث إمهال دور النقود 

 من التحليل بني املميزات والتأثريات األساسية يف التبادل.

(شراء سلع، تقدمي خدمات، دفع فوائد  اخلياد تتم املدفوعات الناجتة عن خمتلف املعامالت

يف أي بلد من بلدان العامل، بانتقال أوراق نقدية (صكوك أو أوراق مالية جتارية) من  الديون...اخل)

  طرف املدين إىل الدائن واملعرب عنها بالوحدة النقدية السائدة يف هذا البلد.

متعاملني اقتصاديني ينتمون إىل بلدان خمتلفة،  إال أن األمر خيتلف إذا كانت هذه املعامالت تتم بني

املتميزة عن بعضها فمن أجل حتقيق هذه املعامالت يتطلب وضع ميكانزمي لتحويل النقود الوطنية 

وهذا بسبب عدم وجود نقد دويل يستعمل من قبل كل دول العامل، مما يؤدي إىل بروز ظاهرة البعض 

  املدفوعات الداخلية.الصرف غري املطلوبة وغري املعمول هبا يف

 المبحث األول: سعر الصرف

يعترب سعر الصرف أداة ربط بني اقتصاد مفتوح وباقي اقتصاديات العامل، فهو ميثل حلقة ربط 
بني أسعار البيع والتكلفة بني الشركاء التجاريني على املستوى الدويل، فبواسطته تتم ترمجة األسعار 

لعب دورا بارزا يف القدرة التنافسية لالقتصاد وبالتايل يف وضعية فيما بني الدول، ويف الوقت نفسه ي
 ميزان املدفوعات ويف معدالت التضخم والنمو احلقيقي.

إن أمهية هذا السعر ال تكمن فقط يف أسواق السلع بل تصل إىل أسواق رأس املال وعوامل اإلنتاج 
ات االقتصادية، ولذلك ميكن اعتباره من وما يرتبط بذلك من آثار ارتدادية وانعكاسية على جل املتغري 

أهم األسعار املستخدمة كأداة للسياسة االقتصادية بشكل مرض وفعال، ميكن من حتسني القدرة 
بشكل  التنافسية للدولة وما يرتتب على ذلك من حتقيق نتائج توسعية يف جمال اإلنتاج والعمالة والنمو

ناسب فإنه يؤدي إىل ازدياد تدهور القدرة التنافسية عام. ويف حال استخدام هذا السعر بشكل غري م
 للدولة وما يرتبط بذلك من انعكاسات وانكماشية على االقتصاد يف كامل جوانبه. 
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  : تعريف عملية الصرف وسعر الصرفأوال

نشأ مفهوم سعر الصرف نتيجة للتبادل الدويل يف السلع واخلدمات بني خمتلف دول العامل، 
الذي مت تعريفه  عامالت التجارية واالقتصادية باستخدام سعر الصرف، هذا األخريحيث يتم تسوية امل

 من خالل وجهات نظر عديدة.

 : الصرفيتطلب تعريف عملية قبل التطرق لسعر الصرف 

هو عبارة عن حتويل (أي تبديل) نقد بنقد آخر لتسهيل عملية التنفيذ املايل اخلاصة  فالصرف
 باملعامالت الدولية.

وهي العملية  في سوق الصرفالطلب لعملة ما بالعملية اليت تسمح، مبقابلة (مقارنة) العرض  وتتم
  ".سعر الصرفاليت يتحدد فيها سعر هذا التحويل لكل عملة واملسمى ب"

 ميكانزمات عمليات الصرف: -أ
ملية اليت من خالهلا ميكن احلصول، يف بلد ما ومقابل عملة هذا الصرف هي تلك الع ةإن عملي

 ) املقبولة يف اخلارج.mode de règlementالبلد، على وسائل الدفع (
 ): change manuelالصرف اليدوي (-

يعين تبديل كمية من النقود الوطنية مقابل كمية من العمالت األجنبية ويتم هذا التبادل 
 "من يد إىل يد" هذا الشكل من الصرف، يهم خاصة السواح.

 ): (change tiréالصرف املسحوب -
نظرا للتكاليف الضخمة اليت يتطلبها إرسال األوراق النقدية عن طريق الربيد، تلجأ البلدان 
إىل "الصرف املسحوب" لتسوية معامالهتا الدولية: كمبياالت (....)، صكوك، حتويل اإليداعات 

 .البنكية
 المشاركون في سوق الصرف:  -ب

 تساهم يف سوق الصرف جمموعة من اهليئات:
 سوق الصرف هي يف احلقيقة "سوق بني البنوك" وهذا لعدة أسباب: إنالبنوك:  -

o ) إن البنوك هي اليت يتمركز فيها مشرتيات ومبيعات األوراق املاليةles titres املمكن (
 تسديدها يف اخلارج.
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o ءاتواجهة املستمرة للعرض والطلب للعمالت عرب العامل تتطلب جتهيزا مناسبا وكفاإن امل 
اليت بواسطتها  كست يف متناول مجيع املؤسسات، زيادة على ذلك أن البنو معتربة واليت لي

 كل عمليات الصرف، فهي باتصال دائم مع مراسليها األجانب.  تعرب
o فعمليات بيع يف البنوك عمالت املعاجلة فهي ودائع مصرفية (أي ودائع مودعةإن ال .(

البنوك اليت ميكن  وجود شبكة منبفضل ذه العمالت ال ميكن أن تتم إال هوشراء 
 إلكرتونيةمبعدات  اآلن، و االتصال فيما بينها عن طريق اهلاتف، والربق، والتليكس

 .متطورة
فهي من جهة تنفذ أوامر زبائنها، اإلدارات والبنوك املركزية األجنبية  ركزية:مالبنوك ال -

 واملنظمات الدولة، ومن جهة أخرى تتدخل من أجل تعديل سعر العمالت الصعبة.
الذين يلعبون دورا أساسيا يف سوق الصرف ) courtiers de changeماسرة الصرف (س -

 باعتبارهم: 
 كمبلغني: خيربون املتعاملني عن سعر شراء وبيع العمالت املختلفة،  .1
 العمالت لبنوك عديدة.وبيع وكوسطاء: جيمعون أوامر شراء  .2

 ).fluideلية وأكثر سيولة (االتصال املستمر بعدة بنوك جيعل سوق الصرف أكثر فعا فهذا  

 سعر الصرف:  -ج

لقد عرف سعر الصرف بأنه سعر الوحدة من النقد األجنيب مقدرا من العملة الوطنية، كما 
ميكن التعبري عنه أيضا بأنه سعر وحدة من العملة احمللية معربا عنه بعملة أجنبية. وواقع األمر أنه ال 

على سبيل املثال تتبع  فإجنلرتاالتعبري عن سعر الصرف،  يوجد اختالف بني األسلوبني السابقني عند
معربا عنه بوحدات من  اإلسرتليينطريقتها التقليدية يف حتديد سعر صرف عملتها على أساس اجلنيه 

العملة األجنبية. أما يف معظم املراكز املالية األخرى كنيويورك وباريس يتم اتباع الطريقة العكسية يف 
ويعترب آخرون أن النقد األجنيب مبثابة السلع كغريها من السلع يتم تبادهلا مع حتديد سعر الصرف، 

 الدول املصدرة هلذه العمالت، ويعرب عن مثنها بوحدات من العملة الوطنية.
مما سبق، ميكن القول أن سعر الصرف لعملة ما هو إال عبارة عن سعر إحدى العمالت بداللة 

املبالدة، حبيث يعرب عن الوحدات من العملة األجنبية اليت ميكن عملة أخرى، والذي يتم على أساسه 
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) مثال أو بشكل آخر عدد الوحدات $ 0.2دج = 1شراؤها بوحدة واحدة من العملة الوطنية (
دج) وعليه فاألوىل تسمى 5=  $1الوطنية الالزمة للحصول على وحدة من العمالت األجنبية (

 ة غري املؤكدة للعمالت.بالتسعرية املؤكدة والثانية بالتسعري 

 العمالت الرئيسية المتفاوض عليها في سوق الصرف: -د
 كذاستعماهلا الواسع يف املدفوعات الدولية و ال فنظرا :مميزة صائصتتميز بعض العمالت خب

. وهكذا كان األمر ات البلداناحتياطيف  ةرصدأهذه العمالت ك تستخدماستقرار قدرهتا الشرائية 
أصبح الدوالر  1945إىل غاية احلرب العاملية الثانية. ومنذ  19يف القرن ه االسرتليين فيما خيص اجلني

)، فبالفعل اجلزء األكرب من Monnaie de référenceاألمريكي ميثل النقد املرجعي (
اكتسب الني الياباين  1985العمليات التجارية يف الساحات املالية تتم بالعملة األمريكية، ومنذ 

 ك األملاين مكانة عاملية حقيقية.والدتشمار 
أما فيما خيص العمالت غري القابلة للتحويل، فيتحدد سعرها من طرف البنوك املركزية (السوق 

 ال تلعب أي دور يف هذا التحديد).
 ):cotation des devisesتسعيرة العمالت الصعبة ( -و

 أنه ال يلغي أو يزيل إن استعمال العمالت الصعبة يسهل عملية املدفوعات اخلارجية إال
ونقد املدين  créancier)مشكل الصرف ألنه جيب حتديد معدل التحويل بني نقد الدائن (

)débiteur.أي حتديد سعر الصرف ( 
يستعمل على مستوى الساحة املالية (مركز لسوق الصرف)، نوعني من تسعرية العمالت 

 ت األجنبية):األجنبية (وهي النسبة بني النقد الوطين وخمتلف العمال
لتسعرية الكمية املتغرية ا تشري هذه): (cotation à l’incertainالتسعرية غري املؤكدة للصرف  -

دفعها) للحصول على وحدة واحدة من ( وأها ؤ من الوحدات النقدية الوطنية اليت جيب إعطا
جنبية العملة األجنبية. ويف هذه الصيغة سعر الصرف يعني ميني مثن الوحدة من العملة األ

 قيمة الدوالر األمريكي مبدينة باريس:جند أن مثال: يف تاريخ حمدد  بالنسبة للعملة الوطنية.
 $0.8564=كندي دوالر 1الدوالر الكندي ما بنيويورك جند أن قيمة أ، أورو 0.9120=  1$

، فهذه التسعرية واملسماة بالتسعرية غري املؤكدة للصرف مستعملة يف كافة الساحات أمركي
 ملالية العاملية ما عدى ساحة لندن. ا
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تشري إىل الكمية املتغرية من وحدات نقدية ): (cotation au certainالتسعرية املؤكدة للصرف  -
أجنبية واملستبدلة بوحدة واحدة من العملة الوطنية، يف هذه الصيغة فإن سعر الصرف يعني 

بية. مثال: مبدين لندن، ويف تاريخ مثن وحدة واحدة من العملة الوطنية بالنسبة للعملة األجن
)، وبالتايل فإنه $ 1.5845= £ 1دوالر أمريكي ( 1.5845حمدد، يقدر اجلنيه اإلسرتليين ب 

، يعين االعرتاف بالقوة. أما فيما ة للصرف، تعرف الغري بالنسبة لنابالنسبة للتسعرية املؤكد
 نا بالنسبة للغري. خيص التسعرية غري املؤكدة للصرف فإننا نعرف أو حندد أنفس

لكن هاتني الصيغتني تعربان عن حقيقة واحدة (نفس احلقيقة)، يعين أن التسعريتني لنفس 
 العملة يف فرتة معينة تساوي إىل الواحد الصحيح.

 
 ثانيا: محددات سعر الصرف

إن سعر الصرف، شأنه شأن أي سعر آخر، يتوقف على العرض من، والطلب على، الصرف 
املفروض أن يعكس سعر الصرف قيمة عملة البلد، وتتحدد قيمة العملة كأية سلعة األجنيب، ومن 

 عوامل الطلب وعوامل العرض. أخرى مبجموعتني من العوامل النابعة من ميزان املدفوعات:

عوامل الطلب على عملة البلد: وتتمثل يف كل الظروف اليت ينتج عنها الطلب على العملة  -1
 حمل االعتبار وهي:

 السلع أو الصادرات املنظورة. صادرات -أ
 صادرات اخلدمات أو الصادرات غري منظومة. -ب

 التحويالت للداخل.-ج
 حركة رؤوس األموال الداخلة.-د
 صادرات الذهب.-ه

عوامل العرض على عملة البلد: وتتمثل يف كل الظروف اليت ينتج عنها عرض هلذه العملة  -2
 وهي:

 واردات السلع أو الواردات املنظورة. -أ
 ات اخلدمات أو الواردات غري منظورة.وارد -ب
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 التحويالت للخارج.-ج
 حركة رؤوس األموال اخلارجة.-د
 واردات النهب.-ه

فالنوع األول من العوامل يؤدي إىل زيادة الطلب على عملة البلد وبالتايل يؤدي إىل ارتفاع قيمة 
يز وتدعيم مركز عملة العملة مع فرض ثبات العوامل األخرى، فكلما زادت الصادرات أدى إىل تعز 

البلد وكذلك إذا زادت حتويالت العمال املهاجرين حنو الداخل وكذلك حنو رؤوس األسوق سواء 
قصرية األجل أو طويلة األجل وكدا صادرات الذهب فكلها عوامل تؤدي إىل زيادة طلب عملة البلد 

ميس السابقة حنن بصدد ومنها دفع عملة قيمة هذه العملة مقارنة بعمالت أجنبية فكل اكالت اخل
 عرض العمالت األجنبية وطلب العملة احمللية.

أما النوع الثاين من العوامل فيزيد من عرض عملة البلد وبالتايل يؤدي مع فرض تبات العوامل 
األخرى إىل اخنفاض قيمة العملة، فلكي يستورد اجلزائريون سلع وخدمات من اخلارج فال بد أن 

وأن يطلبوا العمالت األجنبية لكي يدفعوا قيمة الواردات ونفس الشيء عندما  يعرضوا الدين واجلزائري
نكون بصدد حتويالت للخارج وتصدير رؤوس األسواق قصرية وطويلة األجل واسترياد الذهب وكلها 

 عوامل تؤدي إىل عرض النقد الدويل وطلب النقد األجنيب.

لي) وعرض النقد األجنيب (طلب مالحظة: إن الطلب على الصرف األجنيب (عرض النقد احمل
النقد احمللي) ال يتم لذاته وإمنا لتسوية املدفوعات الدولية، فالطلب على النقد احمللي ناتج عن الطلب 

 احمللي للسلع واخلدمات األجنبية.

 لإلجابة على عدة أسئلة مثل: يساعدناهذا هو املبدأ العام لكن ال 

 هل يكون سعر الصرف ثابت أو متغري؟ -
 هذا الثبات أو التغري مطلق أم له حدود معنية؟ هل -
 ماهي هذه احلدود إن وجدت؟ -
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هذه األسئلة ليس هلا جواب واحد بل هلا عدة أجوبة وهذه األخرية مرتبطة وتتوقف على نظام 
الصرف (وهو عبارة عن جمموعة قواعد) الذي حيدد دور كل من السلطات النقدية يف سوق الصرف 

 األجنيب.

 ز بني ثالثة نظم خمتلفة للصرف:ميكن التميي

 نظام أسعار الصرف الثابتة  -1
 نظام العمالت الورقية املستقلة (األوراق اإللزامية) -2
 نظام الرقابة على الصرف. -3

 يالمبحث الثاني: نظريات الصرف األجنب

حاولت جمموعة من النظريات إجياد تفسري لكيفية حتديد وتكوين سعر الصرف باالستناد إىل 

ولكن قبل ذلك ميكن التطرق إىل األهداف اليت ترمي  االقتصادية كالتضخم وسعر الفائدة. املتغريات

 إليها سياسة الصرف األجنيب.

 أوال: أهداف سياسة الصرف األجنبي

 هناك جمموعة من األهداف اليت ترمي إليها سياسات الصرف األجنيب وتتمثل فيما يلي: 

هتدف سياسة الصرف للحفاظ على القوة  ومكافحة التضخم:احلفاظ على قيمة العملة  .1

الشرائية للعملة الوطنية وذلك بالتنسيق مع السياسة النقدية اليت هتدف إىل ختفيض 

معدالت التضخم، ويؤدي حتسن سعر الصرف إىل ختفيض معدالت التضخم، ففي 

املدى القصري يكون الخنفاض تكاليف االسترياد أثر إجيايب على اخنفاض مستوى 

 التضخم.
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ختصيص املوارد: يؤدي سعر الصرف الذي جيعل االقتصاد أكثر تنافسية، إىل حتويل املوارد إىل  .2

قطاع السلع الدولية (املوجهة للتصدير)، وهذا ما يساعد على اتساع قاعدة السلع القابلة 

 للتجارة دوليا وبالتايل يقل عدد السلع اليت يتم استريادها.

هاما يف توزيع الدخل بني الفئات أو بني القطاعات  توزيع الدخل: يلعب سعر الصرف دورا .3

احمللية، فعند ارتفاع التنافسية لقطاع التصدير التقليدي (مواد أولية، زراعة) نتيجة اخنفاض 

سعر الصرف احلقيقي فإن ذلك جيعله أكثر رحبية ويعود هذا الربح من هذا الوضع إىل 

قدرة الشرائية للعمال، وعند أصحاب رؤوس األموال يف الوقت الذي تنخفض فيه ال

إىل اخنفاض رحبية املؤسسات وارتفاع القدرة اخنفاض القدرة التنافسية فإن ذلك يؤدي 

الشرائية لألجور، لذلك يتم اللجوء إىل اعتماد أسعار الصرف متعددة (سعر صرف 

الصادرات التقليدية سعر صرف الواردات الغذائية) وهذا ما يوافق عليه صندوق النقدي 

 لدويل.ا

تنمية الصناعة احمللية: ميكن للبنك املركزي أن يعتمد على سياسة ختفيض أسعار الصرف من  .4

       أجل تشجيع الصناعة الوطنية. 

 : ثانيا: نظريات الصرف األجنبي 

باالستناد اىل حاولت العديد من النظريات إجياد تفسري لكيفية حتديد وتكوين سعر الصرف 

كالتضخم وسعر الفائدة، لذلك سوف حياول هذا املطلب اإلحاطة بأهم هذه املتغريات االقتصادية  

 النظريات والتفسريات اليت أتت هبا.

: يتحدد سعر الصرف وفقا هلذه النظرية على أساس القدر من نظرية تعادل القوة الشرائية  .1

زنية للعملة االعملتني الذي حيقق تعادل القوة الشرائية هبذا القدر منهما، أي أن القيمة التو 
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ن سعر أيف املدى الطويل تتحدد بالنسبة بني األسعار احمللة واألسعار اخلارجية، مبعىن 

 ميكن أن تشرتيه هذه العملة يف الداخل واخلارج.صرف عملة ما يتحدد على أساس ما 

ن سعر صرف العملة يتحدد على أساس رصيد الدولة يف أ: ترى هذه النظرية نظرية األرصدة  .2

ىل زيادة الطلب على إدي ؤ ذا كان رصيدها موجبا، أي هناك فائض يإفوعات فمدميزان 

العملة احمللية، وارتفاع قيمتها يف اخلارج، وإذا كان سلبيا فهذا يدل على زيادة العملة 

 احمللية واخنفاض قيمتها اخلارجية.

هاز : يتحدد سعر الصرف وفقا هلذه النظرية على أساس كفاية وقدرة اجلنظرية اإلنتاج  .3

ومن مث مستوى معيشته، مبا ، اإلنتاجي، وزيادة اإلنتاجية مبا يف ذلك زيادة إنتاجية الفرد

ىل احلد من إمر الذي يؤدي سعار األيتضمنه هذا من ارتفاع يف مستويات الدخول واأل

الصادرات وزيادة الواردات، وهذا معناه زيادة الطلب على العمالت األجنبية مما يؤدي 

يمة العملة احللية، واخنفاض سعر صرفها، وارتفاع قيمة العملة األجنبية ىل اخنفاض قإ

 وارتفاع سعر صرفها.

خول، ومستويات املعيشة واملتأيت املرتبطة بالدوحيدث العكس يف حالة اخنفاض األسعار 

ن الدولة املتقدمة أيالحظ يف الواقع عكس ذلك، فنجد  لكن مامن اخنفاض اإلنتاجية، 

سعار هي الدول اليت يتحقق ارتفاع وترفع فيها الدخول واألا اإلنتاجية اليت تزداد فيه

مر بالنسبة مستمر يف صادراهتا وارتفاع سعر صرف عملتها بينما ال يتحقق ذات األ

 للدول النامية اليت تنخفض فيها اإلنتاجية والدخول والصادرات.

الدولة اليت تعتمد كلية  تالئم هذه النظرية ظرف ظرية تقلبات أسواق األصول المالية:ن  .4

على قوى السوق يف حتقيق توازن سعر الصرف وميزان الدفوعات. وتقوم على أساس 

جل القصري مث ضبط املعدل الفعلي ألثار العوامل دراسة حمددات سعر الصرف يف األ

ة بغية الوصول اىل تقدير لسعر التوازن يف االجل الطويل ويتم دراسة هذه النظرية من املؤقت
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ل أسس نظريات االحتياطات النقدية يف حتديد سعر الصرف اليت تركز على الدور خال

 التوازين الذي يلعبه سعر الصرف يف موازنة الطلب األجنيب على األصول املالية األجنبية.

ان حترك أسعار الفائدة يف السوق الدولية ميكن ان يساعد على  نظرية تعادل أسعار الفائدة:  .5

لصرف يف الدى القصري، وتأثري أسعار الفائدة ال يقل أمهية عن تأثري فهم تطور أسعار ا

انه يف وضعية التوازن يتساوى التضخم. بافرتاض وجود عمليتني، توضح هذه النظرية 

فارق الفائدة على العمليتني مع فارق الصرف بني سعر الصرف الفوري لوحدة من النقد 

جل احملتسب بالنسبة لسعر الصرف الفوري األجنيب مقابل النقد الوطين، وسعر الصرف أل

 بني عمليتني.

ىل إن الزيادة يف كمية النقود، تؤدي أن أساس هذه النظرية يتلخص يف أالنظرية الكمية:  .6

ىل اخنفاض الطلب على السلع احمللية إمر الذي يؤدي ارتفاع األسعار يف الدخل األ

قل مقارنة ألع األجنبية يصبح ن سعر السوبالتايل نقص الصادرات وزيادة الواردات أل

ىل زيادة الطلب على العمالت إبعد ارتفاع أسعارها وهذا ما يؤدي بأسعار السلع احمللية 

األجنبية من اجل تسديد قيم الواردات واخنفاض الطلب على العمالت احمللية لتسديد 

خروج  ىلإقيم الصادرات وبالتايل ارتفاع سعر الصرف يف حالة حتديده بشكل حر، يؤدي 

    الذهب يف حال سريان نظام الذهب، وحصول العكس يف حال اخنفاض كمية النقود. 
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أهم مظاهر االختالف بني التجارة اخلارجية والتجارة الداخلية قدرة الدولة على  من لعل

ية بفرض أنواع متعددة من القيود يف مواجهة التجارة بينها وبني الدول التدخل يف جمال التجارة اخلارج

 وعليه فهناك سياسة جتارية معتمدة من قبل كل دولة. األخرى

يقصد بالسياسة التجارية تلك اجملموعة من اإلجراءات اليت تطبقها السلطات ذات السيادة يف جمال 

ألمر بإجراءات ضبط الصادرات والواردات من خالل ، ويتعلق االتجارة اخلارجية حتقيقا ألهداف معينة

واهليئات فيما يتعلق  ، وهذه اإلجراءات مراد هبا التحكم يف قرارات األفرادأدوات السياسة التجارية

 باسترياد السلع واخلدمات وبالصرف األجنيب.

مذهب حرية ن يف جمال التجارة اخلارجية: مذهب تقييد التجارة اخلارجية و ايف الواقع هناك مذهب

 التجارة اخلارجية.

 :مذهب تقييد التجارة الخارجيةالمبحث األول: 

منذ العصور القدمية مل تكن الدولة تتدخل يف التجارة اخلارجية أو تفرض قيودا عليها، ومتيزت 

التعريفة اجلمركية اليت كانت تفرض حىت القرن السابع عشر بطابعها املايل ومل يكن هناك اهتمام يذكر 

وقد استتبع نشأة الدولة احلديثة االهتمام باختاذ سياسات جتارية متكن من زيادة ثروة  ،رها احلمائيةبآثا

الدولة وقوهتا وذلك حتث تأثري املذهب التجاري. وكان لتطبيق آراء التجاريني آثارا اجيابية على 

فت منتجاهتما ومل اقتصاديات دول أوربا الغربية خصوصا إجنليزا وفرنسا، حيث تقدمت صناعتهما وعر 

يكن هناك خوف من منافسة أجنبية. كما تبنت الدول االشرتاكية والدول النامية سياسة محائية 

 تناسب أوضاعها االقتصادية.  

 الحجج المؤيدة للسياسات الحمائية:أوال:  

التقييد، واليت تعترب  جمموعة من احلجم لتربيرالتجارة اخلارجية مذهب تقييد  أنصار لقد قدم

  مبثابة أهداف تسعى السياسة التجارية حتقيقها.
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 حجة الصناعية الفتية: -1

يطبق بلد ما سياسة محائية عندما يعتقد أن له ميزة نسبية ممكنة يف صناعة مل تنتشر بعد أو   

يكون مستوى اإلنتاج ال زال ضعيفا، إذا عندما تكون صناعة ما ال زالت يف مرحلة الطفولة يسعى 

 FREDERIC LISTليست  كحلمايتها بصفة مؤقتة، هذه احلجة اليت جاءت على يد فريدريالبلد املعين 

على وجه اخلصوص كثريا ما استعملت لصاحل البلدان النامية كما جندها اليوم مستعملة يف بعض 

إللكرتونيك واإلعالم اآليل واجلدير باملالحظة أم حجة االبلدان حلماية بعض الصناعات املعينة مثل 

ة الصناعة الفتية ليست حمل رفض من قبل مبدأ التبادل احلر، إال أ�ا مع ذلك تثري بعض محاي

 املشاكل هي:

ال بد على البلد املعين أن حيدد بالضبط ماهية امليزات النسبية احملتملة قبل فرض محاية ما وإال  -

ميزة نسبية فقد يكون هذا البلد حيمي صناعة قد يظهر يف املستقبل أ�ا ال تتوفر على أية 

 املطروح هنا هو حتديد الصناعات اليت حتتاج فعال إىل محاية. حقيقية، إذن املشكل
حتديد املدة اليت تصبح بعدها الصناعة احمللية قادرة على املنافسة (أي بلغت السن الرشد)  -

 وبالتايل حتديد الوقت املناسب إللغاء احلماية املفروضة.

الضرورة ضعيفة قد يؤدي إىل استمرارية هذه الضعف إن محاية صناعة ناشئة واليت هي ب -

 والذي يتطلب بدوره استمرارية هذه احلماية.

 :محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة األجنبية -2

قد تستهدف السياسة االقتصادية يف ظل ظروف معينة محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة األجنبية 

اسة التجارية واملقصود هنا هو عزل املؤثرات اخلارجية اليت ولذلك يعترب هذا أيضا أحد أهداف السي

ميكن أن تؤثر تأثريا ضارا على اإلنتاج احمللي يف بعض الفروع، وتثور ضرورة احلماية يف هذا اجملال مىت  

كانت النفقة احلقيقة لإلنتاج يف الداخل أكرب منها يف اخلارج، ومىت تأكد أن احلفاظ على اإلنتاج 

وهري. ومن أمثلة ذلك ما تطبقه دول غرب أوربا من إجراءات حلماية اإلنتاج الزراعي، احمللي أمر ج
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اجملاالت مثل صناعة  ومن أمثلته أيضا ما تطبقه الدول املتقدمة حلماية إنتاجها الصناعي يف بعض

م الغزل والنسيج والصناعات اخلفيفة عموما، وكذلك ما تتبعه الدول النامية من إجراءات حلماية معظ

 فروع اإلنتاج الصناعي فيها.

 :حتقيق موارد اخلزينة العامة -3

إن التعريفة اجلمركية ضريبة فهي مقبولة مادامت هذه التعريفة ال تبلغ حد كبري جدا حيث يصبح 

الدخل منها معدوم نظرا لتوقف االسترياد من املادة املعينة، يف كثري من احلاالت يعترب احلصول على 

ريق أكثر فعالية وأكثر مقبولية سياسيا من بعض الطرق البديلة لتمويل اخلزينة موارد عن هذا الط

 العامة. فعادة ما يتم احلصول على املوارد املالية للخزينة عند مرور السلع عرب احلدود.

والواقع أن حجة رفع مستويات اجلباية مل يعد يستعمل من طرف البلدان املصنعة حيث متثل 

من جمموع اجلباية يف أمريكا مثال وذلك عكس البلدان النامية اليت  %2قل من املداخيل اجلمركية أ

 .%50متثل فيها هذه املداخيل نسبة تفوق 

إال أن هناك صعوبة للتمييز بني الضرائب اجلمركية املوجهة لرفع إيرادات اخلزينة العامة، وتلك 

 اليت تفرض بقصد محاية املنتجات احمللية.

  :ل األجنيبحجة جلب رأس املا -4

لقد بينت التجربة أن محاية سوق هامة، قد جتلب االستثمار األجنيب، وبالفعل الكثري من 

البلدان اليت فرضت رسوم مجركية على مواد مصنعة قد أجربت شركات أجنبية على إنشاء فروع هلا يف 

ة كانت تصدر ميهذه البلدان. على العموم جند أن هذه االستثمارات تستهدف احملافظة على سوق قد

 هلا الشركة األم منتجاهتا.
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  :حجة مستوى املعيشة -5

يف بعض األحيان جتد الرسوم اجلمركية مربرها يف كو�ا حتمي اليد العاملة احمللية من اليد 

العاملة األجنبية الرخيصة أو من املنافسة األجنبية، وبعبارة أخرى فإن التصنيع يف البلدان ذات 

جور البد وان ترافقه إجراءات محائية ملواجهة اقتصاديات تلك البلدان ذات املستوى العايل لأل

ة ألن األجور يف البلدان املتقدمة عالية بسبب ياملستوى املنخفض يف األجور. إن هذه احلجة واه

املستوى العايل يف إنتاجية العمل، كما أن توفر هذه البلدان على مواد وجتهيزات البد وأن ميكنها 

واجهة اقتصاديات البلدان ذات املستوى املنخفض يف األجور، فإذا كان مستوى اإلنتاجية بسهولة م

عاليا فإن التكلفة البد وأن تكون قادرة على املنافسة، إذن تكون احلماية قائمة عندما ال يكون 

أمام  الفارق بني مستويات األجور ناجتا عن الفارق بني مستويات إنتاجية العمل. ويف هذه احلالة حنن

وضعية تتميز باستغالل اليد العاملة يف البلدان ذات املستوى املنخفض يف األجور وهذا ما يعرف 

، ومهما كان األمر فإن حجة التشغيل غالبا ما تستعمل من طرف أربابا العمل ءبالتبادل الالمتكاىف

جة ميكن أن نطرح للتهديد بالبطالة إذا مل تقم الدولة بفرض نوع من احلماية وللرد على هذه احل

السؤالني التاليني: كم منصب شغل ميكن احلفاظ عليه بفضل هذه احلماية؟ وكم يكلف كل منصب 

 شغل؟

 : حجة الظروف الطارئة -6

عندما يكون هناك أزمة يف املدفوعات الدولية أو حالة  ويتم اللجوء إىل احلماية للظرفني الطارئني

 :الركود

خلارجية: إذا كان ميزان املدفوعات لبلد ما يف عجز حالة األزمة يف املدفوعات ا -أ

النقد األجنيب غري كافية وقدرة االقرتاض من اخلارج ضعيفة يف هذه احلالة تصبح  حتياطاتاو 

احلماية وسيلة لتخفيض نفقات الدولة على االسترياد أو توقيفها. وقد تأيت إجراءات احلماية يف 

املستوردة، أو تشجيع الصادرات وذلك من خالل شكل فرض رسوم مجركية عالية على السلع 
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إلغاء الضرائب على املبيعات إىل اخلارج أو التخفيض من القيود املفروضة على استرياد مواد تدخل 

 يف صنع منتجات خمصصة للتصدير.

حالة وقوع كساد: يف هذه احلالة تعمل كل البلدان على توقيف االسترياد من خالل  -ب

ويف نفس الوقت العمل على متكني املنتجات الوطنية من السوق الداخلية  فرض إجراءات محائية

 .من جديد

  :حجة حتسني معدل التبادل -7

إن فرض ضرائب مجركية على واردات بلد ما من شأنه أن ينعكس على ارتفاع سلع البلد املصدر، 

ل الدول املستوردة على  األمر الذي يدفع بالبلد املصدر إىل أن خيفض أسعار صادراته وبالتايل ستحص

الصادرات مما يعين حتسني معدل التبادل، لكن اخنفاض  كمية من الواردات مقابل كمية أقل من

أسعار السلع املستوردة يتوقف على حجم املشرتيات من هذه السلع فإذا كانت الدولة صغرية وكمية 

يتوقف اخنفاض السعر على ظروف  وارداهتا من هذه السلعة صغرية فال ميكنها التأثري على السعر. كما

اإلنتاج ومرونة العرض، فلو كانت تكلفة اإلنتاج ثابتة وعرض السلعة مرن فلن ينخفض مثنها كبريا، 

أما إذا كانت السلعة تنتج وفق نفقة متزايدة وعرضها غري مرن، فيتسبب نقص الطلب عليها يف 

 ستحصل عليه الدولة من جراء رفع ختفيض مثنها. كما ال يوجد تأكيد من الفائدة والعائد اليت

 الضرائب اجلمركية على وارداهتا.

  :حجة التنوع االقتصادي -8

إن االعتماد على فكرة النفقات النسبية سيؤدي إىل ختفيض البلد يف صناعة معينة وحمددة، مما 

رتفاع من أجل إشباع حاجات األفراد، لكن مع اخنفاض أسعار الصادرات وا دستريايفتح اجملال لال

الواردات ستكون النتيجة ضرر اقتصادي (حالة االعتماد على صادرات النفط) لكن احلال خيتلف إذا 
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ما أجته االقتصاد حنو التنوع باإلضافة إىل التخصص يف سلع معينة، فاألجدر أن تعطي فرص متوازية 

 .اسرتاتيجيلكافة القطاعات والنشاطات االقتصادية وهذا يعترب هدف 

  :ني مستوى العمالةحجة حتس -9

الفكرة األساسية هلذه احلجة هي أن االعتماد على الواردات من شأنه زيادة حدة البطالة، فيطلب 

دعاة تقييد التجارة إىل إحالل منتجات حملية بدل املنتجات املستوردة، األمر الذي يسمح بإقامة 

 نشاطات صناعية وزراعية وخدمية تساهم يف امتصاص اليد العاملة.

كن تقليل الواردات سيدفع باألطراف األخرى إىل تبين نفس الوسيلة، وبالتايل تكون النتيجة أنه ما ل

اكتسبته الدول من اخنفاض الواردات، تفقده من اخنفاض الصادرات، جتدر اإلشارة إىل أن هناك 

لسياسة وسائل أخرى لرفع مستوى النشاط االقتصادي بأقل تكلفة من سياسة تقييد الواردات منها ا

 النقدية واملالية لعالج مشكل البطالة.

  :حجة محاية االقتصاد الوطين من خطر اإلغراق -10

اإلغراق هو تطبيق لنظرية التمييز السعري يف جمال التجارة الدولية ويقصد به بيع السلع بسعر 

أن تعوض يقل عن تكاليف اإلنتاج يف األسواق اخلارجية، أو بسعر أقل من السوق الداخلية. على 

اخلسارة بالبيع بثمن مرتفع يف السوق احمللية، والواقع أن اإلغراق املؤقت ضار بالدلو اليت حيدث فيها، 

 ستضطرألنه ميثل هتديدا خطريا للمشروعات الوطنية املنتجة للسلعة املماثلة، فهذه املشروعات 

ة حقا مبيزة، وهكذا حيقق ملواجهة هذا اإلغراق إىل التحول من وجوده استخدام تتمتع فيها الدول

املغرق األجنيب غرضه بإزاحة هذه املشروعات من طريقه مث يعمد بعد هذا إىل رفع سعر سلعته، 

واإلغراق هبذا املعىن هو أحد أسلحة احلرب االقتصادية إذ يعترب وسيلة ملتوية لكسب السوق اخلارجية 

تجني األجانب الذين يصدرون إليها، على حساب املنتجني احملليني يف هذه السوق وعلى حساب املن
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اإلجراءات الكفيلة حلماية اقتصادها  باحتادولذلك فإن الدولة اليت ترى أية بادرة لإلغراق تسارع 

 الوطين.

 :ةاألساليب الفنية لتقييد التجارة الخارجثانيا: 

ألساليب وتتمثل يف ثالث أساليب: ا :هناك وسائل تتدخل هبا الدولة لتقييد التجارة اخلارجية

 السعرية واألساليب الكمية واألساليب التنظيمية.

 نظام الرقابة على الصرف.إعانات التصدير و كالرسوم اجلمركية و األساليب السعرية:  -

الرسوم اجلمركية: الرسوم اجلمركية هي ضريبة غري مباشرة على االستهالك تفرضها الدولة  -1

 وال أو خروجا من البالد. عند مرور السلع حبدودها اجلمركية، سواء دخ

 والرسوم اجلمركية نوعان: نوعية وقيمية.

الرسوم اجلمركية النوعية: تفرض يف شكل مبلغ ثابت من املال على كل وحد من وحدات  -أ

 السلع املستوردة، وهي ختتلف حبسب نوع السلع املفروضة عليها الضريبة.

قيمة السلعة اخلاضعة للضريبة الرسوم اجلمركية القيمية: تفرض يف شكل نسبة مئوية من  -ب

وقد تفرض الضريبة اجلمركية لغرضني إما  ،هذا النوع من الضرائب هو األكثر انتشارا)و (

بقصد محاية اإلنتاج الوطين من منافسة السلع األجنبية املماثلة للسلع املنتجة حمليا، أو 

بقصد احلماية بقصد احلصول على إيرادات للدولة. لكنه يرتتب على الضريبة اجلمركية 

حصول الدولة على إيرادات للميزانية، وفقط إذا كانت الضريبة اجلمركية مرتفعة فسيمنع 

االسترياد حصول الدولة على أيراد للميزانية. ومن جهة أخرى ويف حالة ما إذا كانت هذه 

الضريبة املفروضة على سلع ال مثيل هلا داخليا فلن يكون من آثارها حتقيق احلماية 

رية. كما ال يكون هلذه الضريبة اجلمركية أثرا على محاية اإلنتاج الوطين يف حالة ما التجا

إذا فرضت ضريبة داخلية على اإلنتاج احمللي مساوية للضريبة اجلمركية. وهكذا فإن كل 
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ضريبة مجركية ال تكون من االرتفاع حبيث متنع االسترياد من السلعة وال تصاحبها ضريبة 

ين املماثل مساوية هلا متاما سيكون هلا أثر يتعلق هلا باحلماية وكذلك أثر على اإلنتاج الوط

 على امليزانية من حيث اإليرادات. 

نظام احلصص: يقصد بنظام احلصص او القيود الكمية ان تضع الدولة حدا اقصى  -1

للكمية او القيمة من سلعة معنية ميكن استريادها خالل مدة معينة كان يسمح باسترياد  

او   1994طن خالل ستة شهور األوىل من عام  100من القمح ال تزيد عن  كمية

كان يسمح باستريادها ما ال يزيد قيمته عن ... مليون دينار من السيارات اخلاصة لسنة 

1994. 

كقيد على حرية التجارة اخلارجية   1929وقد انتشر هذا النظام عقب الكساد الكبري 

ليت ظهر عدم كفايتها املواجهة االخنفاض الكبري يف سعار الضرائب اجلمركية اباإلضافة اىل 

 املنتجات الزراعية األجنبية وخاصة االمريكية.

لكن العمل بنظام احلصص اخنفض نتيجة مطالبة املنظمات االقتصادية لدولة بتقييد 

التجارة الدولية بواسطة الضرائب اجلمركية، فيما عدا بعض االستثناءات ويظهر ان نظام 

من الضرائب يف تقييد التجارة اخلارجية فقد يستمر الطلب على  أكثرله فالية  احلصص

السلعة رغم فرض ضرائب مجركية ورغم ارتفاع سعرها لكن ال ميكن ذلك يف حالة تقييد 

 الكمية من السلعة املستوردة.

 أثر نظام الحصص:     

 ارتفاع سعر السلع. -أ

 تقليل االشباع الكلي للمستهلكني. -ب

 نتاج الوطين.محاية اإل -ت

 إعادة حتويل جزء من الدخل من املستهلكني للمنتجني. -ث
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 كاحلضر ونظام احلصص وتراخيص االسترياد.   األساليب الكمية: -

ميثل احلضر أعلى درجات التقييد للتجارة اخلارجية ألنه يوقف االسترياد ملادة أو جمموعة من املواد 

 ملدة زمنية قد تطول أو تقصر 

هناك طرق هبا، و  إال بالكميات املسموح داالستريايكون فيها ام احلصص الذي كما أن هناك نظ

 متعددة لتطبيق نظام احلصص.

تطبق الضريبة اجلمركية بسعر منخفض على كمية حمدودة من ية: وفيها در فاحلصة ال – 1

ورة املستوردة خالل مدة زمنية معينة، أما ما يستورد فوق هذه الكمية خالل املدة الذكالسلعة 

 ارتفاعا. أكثرفتطبق عليها ضريبة مجركية 

مجالية حيث حتدد الدولة الكمية الكلية اليت سيسمح باستريادها من السلعة إلاحلصة ا – 2

خالل مدة زمنية معينة وذلك دون أي توزيع ما بني الدول املصدرة او تقسيم بني املستوردين 

 احملليني.

حصص ما بني خمتلف الدول املصدرة للسلع حيث احلصص املوزعة: توزع الدولة املستوردة  – 3

 حتصل كل دولة على نسبة مئوية من الكمية الكلية املسموح باستريادها.

نظام الرتاخيص: وفيه تعمد الدولة صاحبة احلصة اىل تقييم الكمية املسموحة باستريادها  – 4

 من السلع بني خمتلف املستوردين املستهلكني الذين يرغبون يف استريادها.

 أساس التقسيم قائم على قوة ونشاط كل مستورد. -

عطاء الفرصة للمستوردين كما جيب إعادة النظر يف تقسيم احلصص من فرتة ألخرى إل -

 اجلدد.

احلصة املختلطة تلزم فيها الدولة املنتجني احملللني باستخدام نسبة معينة من املواد األولية  – 5

 باسترياد النسبة الباقية من اخلارج.الوطنية عند انتاجهم لسلة معينة وتسمح هلم 
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  : كاملعاهدات التجارية واتفاقيات الدفع األساليب التنظيمية -

التنظيمي الذي تتحقق يف نطاقه املبادالت التجارية ينطوي على عدد من املواضيع  اإلطارن إ

 املتصلة بالسياسة التجارية، وبالتايل بتخطيطها.

املعاهدات التجارية بقصد تنظيم العالقات التجارية بني الدول تعقد المعاهدات التجارية:   -1

وخاصة فيما يتصل باألمور ذات الطابع السياسي، من حيث حتديد مركز األجانب وحتسن 

ممارسة نشاطهم وذلك باألمور ذات الطابع االقتصادي، فيما يتصل احلدود اليت ميكنهم ضمنها 

 ث مكاتب التمثيل التجاري.حداإبالرسوم اجلمركية وإقامة املشاريع و 

 :نه يراعي عند وضع هذه املعاهدات التجارية مبادئ حمددة كما مييز فيها عادة بنيأوعلى 

مبدأ املساوات: وهو يقوم على اعتبار احلقوق اليت يتمتع هبا مواطنو الدولة مساوية متاما  -أ

السلع او من للحقوق اليت يتمت هبا مواطنو الدولة األخرى وذلك سواء من حيث تبادل 

 حيث احلقوق الشخصية.

بان تعامل منتجات ورعايا الدولة مبدا املعاملة باملثل: وهو ان تتعهد الدولة األوىل  -ب

انية مبثل ما تعامل به هذه األخرية رعايا ومنتجات الدولة األوىل وذلك لكي تتعادل ثال

 الدولتان فيما متنحه كل منهما.

متنح الدولة  ما نأ شيوعا من سابقيه ويعين أكثر أمبدالدولة األوىل بالرعاية: وهو  أمبد -ت

لدولة أخرى وعلى هذا فالدولة لحقوق ومزايا متنحهم  مننية ثااألوىل ملنتجات الدولة ال

 األوىل بالرعاية تتمن دائما بأفضل مستوى تعامل سائد.

خمتلف نه قد يقتصر هذا املبدأ على أمور معنية وقد يكون طليقا ينطبق على أوعلى      

ن أنية دون ثاحدامها جتاه الأو تتمتع به أبادال بني دولتني تشؤون التعامل ورمبا يكون م

 به هذه األخرية يف مواجهة األوىل. تعتتم

ن املعاهدات التجارية ال تكون إوال ريب عندما يكون يف صاحل طرف واحد فحسب ف

 متكافئة.
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هبذا املبدأ ن تقدم الدولة اليت تتمتع أوقد يكون التمتع هبذا املبدأ مشروطا وذلك ب     

ن تعديل النص يعترب جزءا إمقابال املاحنة للميزة او احلق لدولة أخرى ويف هذه احلالة ف

تحدد مبوجبه طبيعة املقابل ملا قدمته ين ذلك يتطلب اتفاقا أد وال شك قاعبااللتزام بالت

 الدولة األخرى.

ها عالقات وثيق، كما هو احلال بني الدول ن بعض الدول تربط فيما بينإواحلقيقة ف   

بادالت يا املان تضمن معاهداهتا التجارية نصوصا تستثين مز أالعربية جتد من الضروري 

الدولة األوىل  أن مبدأمما متنحه من مزايا وحقوق الدولة األخرى. ويبدوا فيما بينها 

التجارية الدولية ال على  واصر العالقاتأطيد و منا يقوم على أساس الرغبة يف تأبالرعاية 

 �ا دون متييز بني الدول بقدر اإلمكان.إأساس ثنائي و 

 نه يتضاءل م اليل للحماية وغلبة تطم الرقابة وتقييد املبادالت.إوهلذا ف

هناك ما مييز االتفاق التجاري عن املعاهدات وذلك من الناحية  االتفاقية التجارية: -2

نه يتناول جانبا حمددا أمدة من املعاهدات كما  قصرأفاالتفاق  ،الشكلية واملوضوعية

نه قد يعقد بناء أويف مما هو قائم يف املعاهدة اليت تتناول مبادئ عامة غالبا بأبتفصيل 

و التجارة أن يشرتط ذلك دائما وهو يعقد بواسطة وزارة االقتصاد أعلى معاهدات دون 

 جية.ن املعاهدات تعقد يف العادة عن طريق وزارة اخلار أعلى 

ىل املعاهدات املربمة ومن مت تعبريا عن الرغبة يف إوغالبا ما تتضمن االتفاقيات التجارية إشارة 

االسترياد والتصدير ملزيد من التعاون حيث تسجل يف قوائم  رغبةتوطيد العالقات االقتصادية 

ذلك امللحقة باإلنفاق وقد ينطوي االتفاق على نص ملزم بالتعامل ورمبا ال ينطوي على 

حيث تؤخذ باالعتبار عوامل االختالف يف األسعار ومن مت ظروف العرض والطلب يف 

 األسواق.
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ن تتدخل كل دولة اإلجراءات الضرورية لتطبيق بنوده ومنح أكما يشمل االتفاق على تعهد ب  

ىل املدة وطريقة إاد والتصدير كما يشار فيه ري الرتاخيص الالزمة لذلك فيما يتعلق باالست

 ه وكيفية املصادقة عليه متديد

    االنفاق.وتشكل هلذا الغرض جلنة مشرتكة لوضع بنود  

وهي اتفاقيات تربم بني الدول بغية توضيح أساليب تسوية احلسابات اتفاقيات الدفع:  -3

ىل إاملرتتبة عن االرتباطات التجارية واملالية وتربم عادة بني الدول اليت تقيد حتويل عملتها 

ذا كانت خمتلفة من إتفرض أنظمة الرقابة على الصرف. واالتفاقيات جنبية و أعمالت 

 فإ�ا تشمل عادة على ما يلي: حيث موضوعها 

a-   ة أيالعمليات بني الدولتني على أساسها، وهي قد تكون عملة هبا  ىحتديد العملة اليت تسو

ة على حتديد سعر الصرف قد يأخذ السعر الرمسي للعمل ايضأكثر انتشارا و أدولة أخرى 

 و ما يقابله من عملة أخرى. أأساس وزن الذهب 

b-  يف يركز ني الدولتني يف قيود الصرف املمجة عن التبادل باالنتسجيل العمليات احلسابية ،

و عند االنتهاء من أو كالمها، نسبة تسوية هذه احلسابات يف فرتات معينة، دورية أحدمها أ

، ويف هذا الصدد من املمكن االتفاق على االتفاقية مع توضيح كيفية حتقيق هذه التسوية

دي اىل تسوية ؤ و الذهب او بتوجيه التبادل بني الدولتني بشكل يأتسوية الفرق بعملة دولية 

 هذا الفرق.

c- دين بالفرق بني احملاسب امله احدى الدولتني جتاه األخرى ويتمثل هذا املدى اائتمان ترض

قيات والفرتة الزمنية اليت تعطيها وأسلوب والدائن وكذلك العمليات اليت تشملها االتفا

 تعديلها.
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 :المبحث الثاني: مذهب تحرير التجارة الخارجية

ينادي أنصار مذهب حرية التجارة بأن تكون التجارة الدولية حرة خالية من القيود والعقبات، فال 

اردات. وينظر ء بالنسبة للصادرات أو الو اجيوز فرض أي قيود تعوق تدفق السلع عرب احلدود سو 

 .املؤيدون هلذه السياسة بنفس نظرهتم إىل التجارة الداخلية

  حجج أنصار تحرير التجارة الخارجية: أوال:

 ت توجه حنو حترير املبادالت الدوليةعَ نَـ قد قدم هذا التيار الفكري بدوره جمموعة من احلجج صَ ل

 ويعتمد هذا املذهب على جمموعة من احلجج أمهها:

يف ظل االنفتاح االقتصادي والتجاري تتسع األسواق وتسمح  يف اإلنتاج:التخصص حجة   -1

 بتقسيم دويل للعمل ويتم التخصص حسب الظروف املالئمة للبلد.

ال ميكن للصناعة احمللية أن تتطور بعيدا عن املنافسة األجنبية،  تشجيع التقدم الفين:حجة   -2

ؤدي إىل التطور الصناعي من خالل فهي احملك األساسي لالخرتاع واالبتكار فاالنفتاح ي

 البحث والتطوير

انفتاح األسواق على بعضها البعض يفسح اجملال حتد من قيام االحتكارات: حجة أن احلرية   -3

 للمنافسة اليت ال ترتك جمال لباء االحتكارات.

ق حترير املبادالت وحرية اإلنتاج واتساع األسوا تساعد على اإلنتاج الكبري:حجة أن احلرية   -4

 يؤدي إىل اإلنتاج الكبري أو ما تسمى ب "وفورات احلجم" وما له من مزايا.

يف ظل اإلنتاج الكبري تنخفض التكاليف  اخنفاض أسعار السلع:إىل حجة أن احلرية تؤدي   -5

 ويستفيد املستهلك من األسعار املنخفضة للسلع.
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  GATTاالتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة  ثانيا:

قد أدى انتشار السياسات احلمائية خالل الفرتة الواقعة بني احلربني العامليتني واألخطار ل

العديدة املتصلة مببدأ التبادل املقيد باإلضافة إىل إقامة نظام نقدي دويل، كل ذلك أدى إىل ظهور 

الطبيعية  أي جيب جتاوز الوضعيةإرادة لدى البلدان املتقدمة من أجل إقامة نظام عاملي للتجارة، 

هلذا التبادل وهي النية املعلنة أو الواضحة للواليات للتبادل احلر وهذا بالعمل على وضع أسس 

 اليت تدعو إىل التبادل احلر املنظم. 1941املتحدة األمريكية سنة 

 1945بالفعل نوعان من املفاوضات انطلقتا باجتاهني متباينني ولكن متكاملني مت الشروع فيهما �اية 

 :1946اية وبد

األوىل بإيعاز من الواليات املتحدة األمريكية يف جونيف هتدف إىل اتفاقيات تقنية املفاوضات  -

 ،للتخفيض الفوري للرسوم اجلمركية

 charte) أما الثانية موجهة يف إطار األمم املتحدة لتحضري امليثاق العاملي للتجارة -

mondiale du commerce). 

يضم  1947االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة يف أكتوبر  انتهى بإنشاءاجتماع جونيف 

 منتوج. 50000اتفاق ثنائي ويتعلق ب  123يف طياته 

حيث   1948أما امليثاق العاملي للتجارة مت املصادقة عليه يف مؤمتر انعقد يف هافانا بكوبا يف مارس 

تطلب مستوى عال من التشغيل مما يتطلب أن السلم ي" تتمثل يف كانت الفكرة املهيمنة يف املؤمتر

ال يلغي أو يبعد  (produits de base)إجراءات لصاحل تنمية املنتجات األساسية (األولية) 

يف املؤمتر واملعارضني لفرض نظام احلصص  باللرباليني Truman، ومن هنا اصطدم "تدخل الدولة

املنتجات األولية، فكل املساعي للمصادقة املربر الختالل امليزان التجاري، وبتنظيم موجه ألسواق 

على أساس أ�ا غري مقبولة، وبالتايل  الواليات املتحدة األمريكية على امليثاق مت عرقلتها من قبل
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ما ميكن أن تكون عليه املنظمة أخذت االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة على عاتقها 

      العاملية للتجارة.

مت من الواليات املتحدة األمريكية اليت كانت غايتها حتقيق ثالثة أهداف،  إذن إيعازوعليه فب

 إقامة إطار منظم للعالقات التجارية الدولية.

 إقامة إطار منظم للعالقات التجارية الدولية. -1

 . للبلدان يف التجارة الدولية إقامة إطار حيدد معايري حسن السرية -2

واحلواجز التعريفية وغري التعريفية يا على العراقيل اإلدارية توفري هيكل الغرض منه القضاء تدرجي -3

 اليت تقلص من حجم التبادل التجاري الدويل.

اليت تدعو إىل حترير التجارة  1948يف سنة  االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارةبدأ العمل ب

ولة يف البداية مقرها يف جونيف. د 23الدولية ما بني الدول املتقدمة حيث أمضت على هذه االتفاقية 

حيث هدفها هو تسهيل منو التجارة الدولية وهذا باتباع حترير التجارة، ووصل عدد البلدان املنظمة 

فقد  1990يف التجارة العاملية، أما يف سنة  9/10دولة واليت تساهم ب  95إىل  1985سنة  لالتفاقية

 دولة. 105وصل عدد املنظمني لالتفاقية 

التفاقية على ختفيض احلواجز التعريفية كالرسوم اجلمركية، وغري التعريفية كنظام احلصص، تعمل ا

وكذا املمارسات اليت تضر باملنافسة كاإلغراق وإعانات التصدير، وكذلك تعمل على تعميم املبادئ 

 الثالثة التالية:

 تكون متبادلة. التجارية: وهو أن كل ختفيضات جاءت يف املفاوضات مبدأ املعاملة باملثل  -1

: حيث أن املنتجات األجنبية بعد استريادها جيب أن مبدأ املعاملة الوطنية للسلع األجنبية  -2

 .تعامل مثل املنتجات الوطنية
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: وهو مبدأ عدم التمييز الذي يعين أن أي ختفيض يف الرسوم مبدأ البلد األكثر امتياز  -3

تطبيق هذا التخفيض مع كل البلدان  اجلمركية من قبل البلد "أ" للبلد "ب" مثال، يستدعي

األخرى املنتمية لالتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة فهي أيضا تستفيد من هذا 

 .التخفيض.  

لقد متت جمموعة من املفاوضات التجارية املتعددة األطراف ومسيت هذه املفاوضات باجلوالت 

، حيث مسحت العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة االتفاقيةواليت كان عددها مثن جوالت طوال فرتة 

 هذه املفاوضات بتخفيض عراقيل التبادل بني الدول املتطورة ذات اقتصاد السوق.       

بعد مفاوضات جولة  1995فقد بدأ العمل هبا يف جانفي  OMCاملنظمة العاملية للتجارة: أما 

باإلعالن عن  1994أفريل  15ملغرب يف وانتهت مبراكش يف ا 1986األوروقواي اليت بدأت سنة 

ت عديدة يف هذه اجلولة، وضمت عدد أكرب اميالد املنظمة العاملية للتجارة، حيث طرحت ملف

 من الدولة.

 وتتمثل هذه امللفات فيما يلي: 

 املالبس اجلاهزة واملنسوجاتملف  -1

 ملف املنتجات الفالحية -2

 ملف اخلدمات -3

 ةملف حقوق امللكية الفكرية والصناعي -4

 ملف حركة االستثمارات على املستوى الدويل. -5

مل يكن بإمكان االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة بأن تأخذ على عاتقها تسيري هذه 

امللفات كون أ�ا ليست مبنظمة وليس طابع اإللزام وأن الظروف الدولية قد تغريت وأصبح يسود 

أمسالية العاملية ويف ظل حرية املبادالت الدولية كما العمل بآليات السوق ضمن السوق الر العامل 

 حجم املبادالت واالستثمار األجنيب املباشر قد تضاعف عدة مرات.
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 جوالت المفاوضات التجارية المتعددة األطراف:

عدد الدول  موضوع التفاوض املكان التاريخ اجلولة العدد
 املشاركة

نسبة حفض 
 التعريفة

 63% 23 يفات اجلمركيةالتعر  جنيف 1947 جنيف 1

 63% 13 التعريفات اجلمركية فرنسا 1949 آنسي 2

 % 38 التعريفات اجلمركية اجنليرتا 1951 توركاي 3

 63% 26 التعريفات اجلمركية جنيف 1956 جنيف 4

 التعريفات اجلمركية جنيف 61-60 ديلون 5
وتنسيقها مع االحتاد 

 األوريب

26 %63 

 يفات اجلمركيةالتعر  جنيف 67-64 كندي 6
 ومكافحة االغراق

62 %50 

 التعريفات اجلمركية جنيف  طوكيو 7
 والقيود غري التعريفية

102 %33 

 التعريفات اجلمركية جنيف 84-86 أوروجواي 8
القيود الغري مجركية و 

وادماج السلع 
الزراعية واملنسوجات 
واملالبس اجلاهزة 

واخلدمات وحقوق 
 امللكية الفكرية. 

125 %40 
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 ثالثا: المنظمة العالمية للجارة:

 تعريف المنظمة ونشأتها: -1
ميكن تعريف هذه املنظمة على أ�ا " منظمة اقتصادية ذات شخصية قانونية مستقلة، وتعمل ضمن 

منظومة النظام االقتصادي العاملي اجلديد، مهمتها األساسية إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدويل وتقويته يف 

حترير التجارة الدولية وزيادة التبادل الدويل والنشاط االقتصادي العاملي، وتعمل مع كل من صندوق النقد جمال 

الدويل والبنك العاملي على رسم وتوجيه السياسات االقتصادية الدولية املؤثرة على األطراف املختلفة يف العامل، بغية 

 دي العاملي".الوصول اىل إدارة أكثر كفاءة وأفضل للنظام االقتصا

واليت  1994أنشئت املنظمة العاملية للتجارة بعد االتفاقية املوقعة يف جولة األوروغواي مبراكش سنة 

أصدرت فيها الوثيقة اخلتامية اليت تشمل جتارة السلع واخلدمات والتجارة املتعلقة باالستثمار وحقوق امللكية 

جارة العاملية لتحل أخريا حمل سكرتارية الغات، وباشرت عملها الفكرية. وبالتايل مت اإلعالن عن ميالد منظمة الت

دولة نامية، ليصل عدد الدول  85دولة منها  110مكونة من حوايل  1995رمسيا يف الفاتح جانفي من سنة 

 دولة حاليا. 264األعضاء فيها 

 مبادئ المنظمة  -2
املبادئ حافظت فيها على املبادئ اليت  اعتمدت منظمة التجارة العاملية يف أداء مهامها على اجملموعة من 

 كانت تقوم عليها االتفاقية سابقا وأضافت بعض املبادئ نتعرف عليها فيمايلي:

a. وهذا املبدأ تنص عليه املادة الثانية من اتفاقية اجلات واليت تقضي بأن يكون استخدام  :مبدأ عدم التمييز

ييزية واحلقيقة أن تطبيق شروط الدولة األوىل بالرعاية القيود اليت ترد على التجارة الدولية بطريقة غري مت

 .التمييزيعترب أيضا سبيال لتحقيق مبدأ عدم 

b.  :توجب املادة األوىل من اتفاقية اجلات ضرورة منح كل طرف من أطراف مبدأ الدولة األولى بالرعاية

دولة أخرى ـ دون حاجة إىل التعاقد فورا وبال شروط، مجيع املزايا واحلقوق واإلعفاءات اليت متنح ألية 

اتفاق جديد ودون مطالبة وهذا معناه أن أي ميزة أو معاملة تفضيلية متنحها دولة منظمة لالتفاقية 

إىل أي دولة أخرى يستفيد منها باقي الدول املوقعة على اتفاقية اجلات. واهلدف من هذا املبدأ 

   مجيعها أمام ظروف املنافسة الدوليةحتقيق املساواة يف املعاملة بني كل الدول. حيث تتساوى 
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c.  :ويعين هذا املبدأ عدم استخدام القيود غري التعريفية بأنواعها  مبدأ المعاملة الوطنية للسلع األجنبية

كوسيلة حلماية املنتج احمللي، ومن مث التمييز ضد املنتج املستورد. ومن أمثلة القيود غري التعريفية، 

و فرض ضرائب أو رسوم على املنتج املستورد تفوق املفروضة على املنتج تقدمي إعانة للمنتج احمللي أ

 .احمللي، أو اشرتاط نسبة معينة من املنتج احمللي يف إنتاج سلعة معينة

d.  :من االتفاقية وبررت ذلك بأن هذا الدعم  16وهذا وفقا للمادة مبدأ االلتزام بتجنب دعم الصادرات

 قد يلحق ضررا بدول أخرى متعاقدة.

e. من االتفاقية متنع الدولة من تصدير منتجاهتا بأسعار أقل من  06حسب املادة بدأ مكافحة اإلغراق: م

السعر الطبيعي هلذه املنتجات يف بلدها األصلي ملا ختلفه هذه السياسة من أضرار جسيمة على 

 املنتجني احملليني للدولة املستوردة.

f. يف حال وقوع أزمة يف ميزان املدفوعات المستوردة):  مبدأ التقييد الكمي للتجارة (تحديد كمية السلع

أو ملواجهة اخنفاض كبري يف االحتياطات النقدية، لكن بشرط ختفيف هذه القيود وإلغائها تدرجييا 

 عند زوال أسباب وجودها.

g.  :ق حيث جيوز للدول النامية اختاذ إجراءات محائية إضافية لتحقيمبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية

املرونة يف تعديل تعريفتها اجلمركية واحلصول على مزايا جتارية من الدول املتقدمة وفق ترتيبات حمددة 

 مبا فيها االعفاء من تطبيق مبدأ الدولة األوىل بالرعاية. 

h.  :تعين االلتزام بتسوية املنازعات بني الدول األعضاء عرب التشاور والتفاوض مبدأ المفاوضات التجارية

 نظمة، هبدف التوصل اىل تسوية عادلة وفعالة.ضمن امل

 

 أجھزة المنظمة العالمیة للتجارة وھیكلھا التنظیمي -3

     a- :أجھزتھا 
: هو أعلى هيئة يف املنظمة العاملية للتجارة ويتألف من ممثلي الدول األعضاء املؤمتر الوزاري - 

بعة من اتفاقية املنظمة اختصاصاته مبا يف املنظمة جيتمع مرة كل سنتني على األقل وحددت املادة الرا

 يأيت منها:
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 * القيام مبهام املنظمة ويتخذ اإلجراءات الالزمة هلذا الغرض

 * تعيني مدير عام ألمانة املنظمة

 * تعديل اتفاقية منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية متعددة األطراف

 * قبول األعضاء اجلدد يف املنظمة العاملية 

 املقصود أن اجلهاز األعلى يف املنظمة الذي يكون ممثل الدول األعضاء فيه مبرتبة وزيرو 

 :اجمللس العام -

يتألف من ممثلي الدول األعضاء يف املنظمة وجيتمع يف أي وقت يتطلب ذلك ويكون 

 التمثيل فيه للدول بشكل دائم ويعد مبثابة جملس إدارة املنظمة وخيتص يف:

 ؤمتر الوزاري يف املدة اليت تفصل بني اجتماعاته* القيام مبهام امل

 * القيام باألعمال املوكلة إليه مبوجب اتفاقية املنظمة

 * إقرار القواعد اخلاصة بإجراءات اللجان اليت ينشئها اجمللس الوزاري 

 * القيام مبسؤولية جهاز تسوية املنازعات بني الدول األعضاء يف املنظمة 

ة التجارية ويتكون من أعضاء اجمللس مجيعا وله أن يعني رئيسا * جهاز مراجعة السياس

يقوم هبما  ة اليتساسياألم اهمن املمها  اإلجراءينوأن يضع القواعد اخلاصة بإجراءاته وهاتان 

 اجمللس العام

 :  األمانة العامة -

ري تتكون من املدير العام وعدد من املوظفني ويعني املدير العام من قبل اجمللس الوزا

ويعني املدير العام املوظفني يف األمانة وحيدد واجباهتم وفقا للقواعد اليت يعتمد عليها اجمللس 

 الوزاري.
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b-هيكلها التنظيمي: 

 

 
 

 

 أهم الفوارق بين االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة والمنظمة العالمية للتجارة: 

اختالفات عن اجلات ويتجلى هذا من حيث العناصر  إن املنظمة العاملية للتجارة متيزت بعدة
 :التالية

) كانت قواعد االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة تطبق بصورة مؤقتة يف حني أن 1
 قواعد املنظمة العاملية للتجارة تطبق بصورة شاملة ودائمة.

صادقة اجملالس التشريعية للدول ) مل تكن االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة حتتاج مل2
األعضاء يف حني أن اتفاقية املنظمة العاملية تنص على وجوب ذلك مما يعطي التفاقيات املنظمة 

 أساسا قانونيا قويا.
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) مل يكن لالتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية والتجارة شخصية معنوية ومل يكن أطرافها دول 3
س أ�ا جمرد نص قانوين يف حني أن الدول يف املنظمة العاملية يطلق أعضاء بل فرقاء متعاقدين على أسا

 عليهم أعضاء على أساس أ�ا منظمة متكاملة هلا شخصيتها املعنوية.

) اقتصرت مفاوضات االتفاقية العامة على التعامل يف السلع بينما تغطي مفاوضات املنظمة 4
 مات وحقوق امللكية الفكرية والصناعية.العاملية السلع الصناعية واملنتجات الفالحية واخلد

) نظام تسوية املنازعات يف إطار املنظمة العاملية للتجارة هو جهاز دائم يعمل بشكل تلقائي 5
وبصورة أسرع عما كان موجودا يف االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية كما توفر اتفاقية املنظمة سبل 

 عات التجارية بني دول األعضاء.التنفيذ الفوري لقرار جهاز تسوية املناز 

) يف املنظمة العاملية مت وضع أسس ملقاييس السلع واخلدمات اليت تتسم تداوهلا (عرف بنظام 6
جودة املنتجات واخلدمات) وهدفه االرتقاء باجلودة وضمان الدفاع عن املستهلك وذلك بعد اعتماد 

 أسس منظمة املعايري الدولية املعروفة باسم إيزو.

دولة ومعظم  162تسبت املنظمة العاملية للتجارة صفة العاملية كون أ�ا تضم اليوم أكثر من ) اك7

 الدول الباقية فهي دول مالحظة (تفاوض من أجل االنضمام) من بينهم اجلزائر.
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 الفصل السادس: 

 التكتالت االقتصادية الدوليةالتكامل و 
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منذ مخسينيات القرن املاضي، أن التغلب على صعوبات عملية أدركت عديد من دول العامل، 

واليت تعكس حوكمة  التنمية اليت تسمح بتحقيق معدالت منو عالية تستجيب لتطلعات شعوهبا

، لن يكون إال بتظافر جهود الدول يف ظل العمل اجلماعي املشرتك يف إطار تكتالت اقتصادية رشيدة

  إقليمية ودولية.

 جابة على األسئلة التالية:وعليه يتطلب اإل

 التكتالت االقتصادية االقليمية والدولية؟  (مراحل) ما هي أشكال -

 ما هي عوامل جناحها؟  -

 ما هي مكاسب التكتالت االقتصادية اإلقليمية والدولية على الدول املنتمية إليه؟ -

 المبحث األول: أشكال التكتالت االقتصادية الدولية

 تصادي:تعريف التكامل االق -1

ألدب يف اما أيتكون منها كل واحد، ىل بعض لإكلمة تكامل على ربط أجزاء بعضها   تدل

قه نه ليس هناك اتفاقا بني االقتصاديني على تعريف التكامل فالبعض يدخل يف نطاإاالقتصادي ف

 ن ينطبقألوان التعاون الدويل ميكن أن أي لون من أبالقول بالبعض يكتفي التكامل االجتماعي و 

ن التكامل االقتصادي يعين الغاء التمييز أعليه االصطالح. مث اكتفى بعض االقتصاديني بالقول ب

 ىل دولة خمتلفة.إبني وحدات اقتصادية تنتمي 

ن نفرق بني التعاون أنه جيب ا، فإن يتضمن معىن جديدأذا كان هلذا االصطالح إنه أوالواقع 

كرب يف العالقات أىل تقدم إخري يشري وال شك االقتصادي وبني التكامل االقتصادي. فهذا األ

وطان خمتلفة بعضها بعضا أىل إث تكمل الوحدات االقتصادية اليت تنتمي ياالقتصادية للدول حب

و التعاون االقتصادي. ومن أكرب من جمرد التجاور فائدة هذه األوطان جمتمعة فائدة أوذلك ل

ون الدويل كاالتفاقات التجارية مثال التخفيف نه بينما يوقع من بعض صور التعاأاملمكن القول 
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و بعضها بني املناطق أن يلغى صور التمييز كلها أنتوقع من التكامل من التمييز بني الدول 

 املتكاملة اقتصاديا.

ن اهلدف األساسي من خلق أي تكتل اقتصادي هو تنسيق أ االقتصاديني اآلخرينويرى بعض 

و جزئيا ضمن هذا التكتل والعمل على مالءمة أوجه النشاط أا العناصر االقتصادية املختلفة كلي

 االقتصادي لتخدم األهداف املشرتكة املرسومة بصورة واحدة.

ن يشتمل العمل على زيادة الكفاءة اإلنتاجية أالبد و ن مفهوم التكامل أكما يرى غونار مريدال 

ية املتساوية لألعضاء يف هذا ضمن الكتلة االقتصادية املشكلة وذلك مع إعطاء الفرص االقتصاد

    ض النظر عن جنسياهتم.  غالتكتل عن ب

 أشكال التكتالت االقتصادية الدولية -2

 اختذت التكتالت الدولية أشكال متعددة ميكن حصرها فيما يلي:

 منطقة التجارة املفضلة: ختفيض الرسوم اجلمركية على جمموعة سلعية بني دول التكتل. -

وفيها يتم إلغاء التعريفات اجلمركية والقيود الكمية : منطقة التجارة احلرة أو منطقة التبادل احلر -
على التجارة بني الدول األعضاء بشكل تدرجيي، على أن حتتفظ تلك الدول بتعريفاهتا 

  اجلمركية إزاء الدول غري األعضاء.
االحتاد، يتم  ويشمل إىل جانب إلغاء التمييز فيما يتعلق حبركة السلع داخلاالحتاد اجلمركي:  -

باإلضافة إىل أي  توحيد التعريفات اجلمركية يف جتارة الدول األعضاء مع الدول غري األعضاء.
 حرية حركة السلع هناك توحيد الرسوم اجلمركية يف تعاملها مع باقي دول العامل.

رأس السوق املشرتكة: باإلضافة إىل حرية حركة السلع هناك حرية حركة عناصر اإلنتاج (املال و  -
 املال).
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يتميز عن السوق املشرتكة بأنه جيمع بني إلغاء القيود على جتارة السلع االحتاد االقتصادي:  -
وحركة عوامل اإلنتاج وبني درجة من التوافق والتنسيق بني السياسات االقتصادية للدول 

  املنتمية للتكتل.
قتصادي يتم توحيد باإلضافة إىل ما ذكر عن االحتاد االالوحدة االقتصادية الشاملة:  -

السياسات النقدية واملالية واالجتماعية بني الدول املكونة للتكتل، مع إنشاء هيئة عليا 
توحيد العملة وخلق مشرتكة بني الدول األعضاء حبيث تعترب قراراهتا ملزمة لألعضاء مجيعا، ك

 هيئات مشرتكة مثل بنك مركزي واحد وبرملان ودفاع مشرتك ...اخل.
 تتسم بالتكرار والتشابه بل ختطط على الالكبري و  اجلديد اإلنتاج داخل السوقإن عمليات 

والتخصص واالستفادة من امليزات النسبية املتوفرة يف كا إقليم لصاحل أساس تقسيم العمل 
 مجيع األقاليم املتكاملة.

ى تكرار وهذا يؤدي التكامل إىل تاليف تبديد املوارد الذي ينتج عن حالة التنافس املبين عل
 عملية اإلنتاج عند مستويات غري اقتصادية.

 المبحث الثاني: عوامل نجاح التكتالت االقتصادية الدولية

 إن حتقيق التكامل يتطلب يف الواقع جمموعة من الشروط: 

إن االقتصاديات املتكاملة جيب أن تكون يف مستوى واحد من التنمية تقريبا، وأن تؤمن  -
الدخل الفردي. إذا مل يتوفر هذا الشرط فإن االحتاد ال يكون  مستوى متقارب منلسكا�ا 

مفيدا للجميع، أو أنه قد يفيد البعض على حساب البعض اآلخر. إن احتاد اقتصاديات 
متباينة تباينا شديدا يف مدى التنمية االقتصادية ال ميكن أن يؤدي إال إىل املزيد من الفوارق 

 املتكاملة.بني مستويات التنمية ملختلف الدول 
 ملق: تدرجيي بشكل يسمح لالقتصاديات املختلفة بالتأآيلو تدرجيي االحتاد جيب أن يكون  -

وآيل ألن التحوالت البضائع ورؤوس األموال جحم السوق اجلديد وفعالياته املختلفة، مع 
ختلق بعض املشاكل حبيث ال ميكن جتاوزها إال يف املراحل األخرية من التكامل. هلذا جيب 
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تفاق على صيغة تدرجيية وآلية يف احلركة حنو التكامل عن طريق التنسيق التدرجيي اال
للتشريعات الضريبية واالقتصادية مع األخذ بعني االعتبار األوضاع اخلاصة لكل بلد 

 واالختالفات النامجة عن درجة التصنيع.
طاعات إن إلغاء احلواجز اجلمركية جيب أن يكون شامال إذ جيب أن يشمل كافة الق -

االقتصادية يف وقت واحد، وهبذا الشكل ميكن تأمني بعض التوازن بني ما ختسره بعض 
 القطاعات مع ما ترحبه القطاعات األخرى نتيجة التكامل.

إن التكامل يتطلب إنشاء جهاز إداري قاد على اختاذ القرارات اخلاصة بالسوق اإلقليمية  -
ل على موافقة الدول املعنية بشأن كل قضية اجلديدة وتنفيذها دون أن يكون ملزما باحلصو 

مطروحة عليه. وذلك بفضل نظام متوازن من سلطة التشريع والرقابة حبيث يسمح بإشباع 
 متطلبات التكامل وتلك اخلاصة بالسيادة لكل قطر على حد سواء.

امل أي جيب أن يكون للتكتل منطلقا سياسيا موحدا أن تكون هناك إرادة سياسية للتك -
التجربة هذا املنطلق املوحد ستبقى عملية التكامل معرضة هلزات كبرية قد تؤدي  وبدون

  بأكملها.

 ة اإلقليمية ودولية االقتصاديتالت التكمكاسب المبحث الثالث: 

 ،املنتمية إليهاالقتصادي جمموعة من املكاسب لفائدة البلدان  التكتلحيقق 

من وفورات احلجم اليت تتيحها األسواق توسيع األسواق، اليت متكن الشركات االستفادة  -
 الواسعة.

تطوير القدرات التنافسية للشركات، وخلق فضاء للمنافسة واحلد من قيام االحتكارات من  -
 خالل فتح األسواق الداخلية للشركات األجنبية. 

الرفع من اإلنتاجية والكفاءة االقتصادية والقدرة التنافسية للشركات من خالل التخصص  -
 العمل وفق مزايا نسبية لكل بلد يف التكتل. وتقسيم

حتفيز النمو االقتصادي عرب التجارة اخلارجية بفضل رفع مستوى املبادالت التجارية البينية  -
 داخل التكتل االقتصادي.
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 يضمن التكتل االقتصادي االستقرار والسلم بني الدول األعضاء فيه،  -
 يرفع من مستوى الرفاهية جملتمعاهتا. -
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