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المستيلص
أصبح تحرير التجارة اليارجية ضرورة ملحرة يري الوقرم الحاضرر سروان بالنسربة للدولرة المت دمرة ام
 يالنسبة للدولة المت دمة ي د تمكنم من تصريف منتجاتها الفائضة ارن حاجتهرا, النامية ال السوان
 كمررا أن الرردول الناميررة رري األيررري تمكنررم مررن ي ر ل تحريررر تجارتهررا, إل ر أسررواق الرردول الناميررة
 يضر ارن العملرة الصرعبة, اليارجية الحصول ال ماتحتاجة من آالم ومعدام وسلع نصف مصنعة
 كما سا م تحرير التجارة اليارجية يي التنمية. التي تحصل اليها من تصدير المواد األولية الميتلفة
 أال أن تحرير التجارة اليارجية بالنسبة للدول الناميرة كران وال يرزال يكتنفر الكعيرر, االقتصادية للدول
 و لررب ألن أالررل منتجررام الرردول النامير ال تررزال ايررر قررادرة الر منايسررة,مررن الصررعوبام والم رراكل
 وربمرا سرا م, منتجام الدول الصنااية المت دمة سروان مرن حيرث جرودة اجنتراا أم السرعر المرنيفم
 والي يعلر الردول, لب يي تراجع اجنتاا المحلي ( الزرااي ام الصنااي ) للكعير من الدول النامية
الناميررة أن ال تتسررر يرري إلررران الرسرروم الكمركيررة وإزالررة الحررواجز الكمركيررة اررن السررلع والمنتجررام
 إلر أن تصربح المنتجرام المحليرة لهر ه, األجنبية المستوردة التي تنايس منتجاتها المحليرة الم رابهة
 وكان لتحرير التجارة اليارجية أعرار ايجابيرة, الدول قادرة ال منايسة المنتجام األجنبية يي السوق
. وأيري سلبية بالنسبة للدول النامية
Abstract
The liberalization of foreign trade has become an urgent necessity at present
for both the developed and the developing countries. The developed country
has managed to discharge its surplus products to the markets of developing
countries. In addition, developing countries have managed to obtain
Machinery and equipment and semi-finished products, as well as hard
currency obtained from the export of various raw materials. The
liberalization of foreign trade has contributed to the economic development
of countries, but the liberalization of foreign trade for the developing
countries has been and is not able to compete with the products of the
advanced industrial countries both in terms of production quality or low
price. This may have contributed to the decline of domestic production
(agricultural or industrial) For many developing countries. Therefore,
developing countries should not rush to abolish customs duties and remove
customs barriers on imported foreign goods and products that compete with
similar local products, so that local products can compete with foreign
products in the market, That's share that the liberalization of foreign trade
and other positive effects negative for developing countries, depending on
the degree of development of developing countries and political and
economic system
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وتضرررمن مناق رررة ( مفهررروم التجرررارة وأنوااهرررا  ,وأ رررداف ونعريرررام التجرررارة
اليارجية وأدواتها والم اكل التي تواجهها يي الدول النامية .
المبحث العاني  -:ي د تناول اتفاقيام الجام وأ دايها ومبادئها ,ون أة وأ داف
منعمة التجارة العالمية ومبادئها .
المبحررث العالررث  -:يرري حررين نرراقح المبحررث العالررث ابعررار االيجابيررة والسررلبية
لتحرير التجارة اليارجية بالنسبة للدول النامية ب كل اام والعراق ياصة .

ل

تحرير التجاره اليارجي وآعار ا ال أقتصادام الدول النامي ب كل اام والعراق ياصة
الم دمة
ل د أرسم منعمة التجارة العالمية ومن قبلها االتفاقية العامرة للتعريفرة الكمركيرة والتجرارة () GATT
أسررس وداررائم النعررام الجديررد للتجررارة الدوليررة  ,ا اسررتهدف تحرير ررا مررن ال يررود المفروضر اليهررا ,
سوان أكانم قيود كمية او اير را ,يربعم مفكرروا الردول الناميرة يرري ضررورة اردم تفويرم الفرصرة
ل ستفادة من االمتيازام التي يمكن ان توير ا املية تحرير التجارة اليارجية و لب من ي ل إمكانية
النفا إل األسواق العالمية وزيادة الواقة التصديرية باجضاية إل إمكانية تحويل التكنولوجيا وت نيام
اجنتاا بتكاليف منيفضة  ,يض ان استفادة المستهلكين من سلع ويدمام ام جودة االية  ,ولكرن
وبالرام من المزايا التي يمكرن ان تروير مرن تحريرر التجرارة اليارجيرة للردول الناميرة  ,اال ان الربعم
يري ان النعام الجديد للتجارة اليارجية من أن ان يؤعر سلبا ال اقتصاديام الدول النامية  ,و لرب
بسررربل الفرررارق الكبيرررر برررين الررردول الصرررنااية المت دمرررة والررردول الناميرررة مرررن حيرررث الت ررردم العلمررري
والتكنولوجي  ,مما يجعل الدول النامية مجرد أسواق تجارية لتسويق المنتجام األجنبية العائدة للدول
الصنااية باجضاية ال ت روي أنمراو اجنتراا واالسرته ب  ,ومرن عرم اجب ران الر الفجروة برين الردول
الصنااية المت دمة والدول النامية قائمر كمرا رو حاصرل ابن  ,و ر ا يعنري ان اليسرائر التري تجنيهرا
الدول النامية مرن تحريرر التجرارة اليارجيرة يمكرن ان تكرون اكعرر مرن الفوائرد التري تح هرا يري االجرل
ال صير اوالمتوسو ال األقل ,اال أ نها ربما تجد من تحرير التجارة اليارجيرة دايعرا قويرا للمزيرد مرن
االص ح االقتصادي الح ي ي وال امل من ي ل ااادة النعر يري ياكلهرا االنتاجيرة واالسرتيدام االمعرل
لموارد ا األقتصادي وربما من ي ل دام اجنتاا الصنااي والصادرام .
ر ا وقررد تعررددم ابران حررول الع قررة بررين التجررارة اليارجيررة والتنميررة االقتصررادية  ,ي ررد رأي بعررم
االقتصرراديين الك سرريب ومررنهم مررع ( ادم سررميث ) بيصرروص ر ه الع قررة  ,ي ررد أ ررار ألعررر التجررارة
اليارجية يي تهيئة الفرصة لتوبيق التيصص وت سيم العمل وتصريف يائم اجنتراا ممرا يرؤدي إلر
اتسا السوق وزيادة الكفانة اجنتاجية وتح يق التنمية االقتصادية  ,وحت يري الفكرر الحرديث يهنالرب
أيضا المتفائلون أمعال( يكس ويا ينر ) ا ي ير كس ال مايمكن ان تتيح التجارة اليارجيرة للردول
الناميررة مررن مبادلررة سررلع اقررل نفعررا الارررام التنميررة بسررلع ايررري يمكررن ان تسررتيدمها الرردول الناميررة
الارام التنمية  ,اما يراينر ي رد اوضرح ان معردل النمرو االقتصرادي الي بلرد يتوقرف الر حرد مرا الر
مايستويع اومايمكن له ا البلد ان يح ان وريق التجارة اليارجية من اسهام يري النمرو ,وكرل لرب
يؤكد ا مية الدور ال ي يمكن ان تلعب التجارة اليارجية يي املية التنمية االقتصادية للدول و ر ا مرا
يررديع بررالكعير مررن الرردول الناميررة الر االي ر بتحريررر التجررارة اليارجيررة والررديول يرري اضرروية منعمررة
التجررارة العالميررة بعررد أن ي ررلم يرري اسررتيدام سياسررة االح ر ل محررل الررواردام الترري تواكبهررا ال يررود
والحماية للتجارة اليارجية يي ان تنهم بأقتصادياتها .

ا

اما مدي تأعير تحرير التجارة اليارجية ال املية التنمية االقتصرادية وياصرة يري ال ورا الصرنااي
ال ي يعتبر محرب لعملية النمو االقتصادي ألي بلد  ,او بمعن اير ما ي الع قرة برين تحريرر التجرارة
ا السؤال :
اليارجية والتنمية االقتصادية ؟ ولألجاب ال
ي د عهرم العديد من الدراسام الساب ة ل جاب ال

ا السؤال ومنها مع :

 يري الل (  9111 ) LaLLان ناب إجمااا ال أ مية دور سياسة التجارة اليارجية كمحددل دان الصنااي ويتوقع من سياسام التجارة اليارجية ان تنتج يؤائد ( اسرتاتيكي ) وأيرري
( ديناميكي ) .
 ويررري كررل مررن برراب اررام  9121وني ررمبر وروبنسررون اررام  9122و ررم مررن مؤيرردي تحريرررالتجارة  ,ان نالب يؤائد من ا التحرير  ,وقسمو ا ال يؤائرد اسرتاتيكي وايرري ديناميكير
اما الفؤائد االستاتيكي يتتمعل يي ان تيفيم مستويام الحماير بجعرل المنتجرام المحلير يري
حالة منايس متزايدة من قبل المنتجام المستورده  ,و ا يحفز المنتجرين المحليرين لتيفريم
تكاليف وأسعار منتجراتهم وتحسرين جودتهرا ا ان تحسرين الجرودة اليتولرل اسرتعمارا جديردا ,
ويمكن ان يمعل لب بيانيا بالتحرب ال نفس منحن امكانيام االنتاا  ,كمرا انر يوجرد منفعرة
ايري استاتيكي تكمن يي مكاسل الميزة التنايسية  ,يازالة الحرواجز الحمائيرة يسرمح بإارادة
تيصيص الموارد بين ودايل ال وااام وي ا" للميزة التنايسية ويمكن ان تمعل ه المكاسرل
بيا نيا" بالتحرب ال نفس منحن امكانيرام االنتراا  ,أمرا الفوائرد الديناميكيرة يتتمعرل يري نمرو
االنتاجية بمعدل نمو اكعرأرتفااا وأستيعابا لفنون أنتاجير جديرده ,وأكعرر تح ي را" لمسرتويام
جودة االية  ,ويمكن تمعيل تلب المكاسل الديناميكية بيانيا" باالنت ال يرارا منحنر امكانيرام
االنتاا يمنيا".
ويي دراسة لديفاراجان ورودريب ان تحرير التجارة يي الكاميرون  ,وجد ان تحرير التجرارة
كان يي صالح ال وا الصنااي ,وياصة صنااة تجهيرز الرر ان والسرلع الوسريو  ,ا يحردث
توسع يي االنتاا الصنااي  .كما اوضحم دراسة بريم (’ 9118 )PRIMEالياصرة بتجربرة
الصين يي مدي استجابة الصنااة لسياسرة تحريرر التجرارة اليارجيرة – وان سياسرة التحريرر
اليارجية ادم ال تحسين االدان االقتصادي يي ال وا الصنااي متمع " يي زيرادة االنتاجيرة
ومزيد مرن التيصرص يري االنتراا  ,و ر ا يعنري ان لتحريرر التجرارة اليارجيرة اعرارا" ايجابيرة
وايري سلبية ال اقتصادام الدول النامية يي االجل ال صير والمتوسو ال االقل.
مما سبق تبرز ا مية االجابة ال السؤال ال ي تدور حول م ركلة البحرث والمتمعلرة بوجرود
العديد من ابعار األيجابي والسرلبي التري يمكرن أن تنرتج ارن تحريرر التجرارة اليارجيرة الر
أقتصادام الدول النامية ب كل اام والعراق ياصة"
السيما ان تحرير التجارة اليارجية يي مععم الردول الناميرة لرم يرأتي يري سرياق امرل منهجري
مررنعم ألص ر ح اقتصرراداتها ضررمن حزمررة مررن االجرررانام الهاديررة ال ر التحررول الترردريجي مررن
اقتصاد مركزي ال اقتصاد السوق  .وانما جان بصورة مجتزئة من دون ان تسب او تراي ر
اجرانام ايري من أنها الحد من ابعار السلبية لتحرير التجارة  ,مما جعل الكعير من الدول
النامية مجرد اسواق لتصريف منتجام الدول الصنااية المت دمة ,بعرد تراجرع األنتراا المحلري
يي الدول النامي التري أنعمرم لمنعمرة التجراره العالميرة بسربل اردم قردرة منتجرام ر ه الر
منايسة منتجام الدول الصنااية المت دمة من حيث الجودة أوالسعر المنيفم .
د

دف البحث  /يهدف البحث الى التعرف على مفهوم التجارة وانواعهاا وامميتهاا واااباي مياام
التجارة الخارجية ونظرياتها وادواتها واثارما األيجابيه والالبيه على االمتصادات النامية بشكل
عام والعراق خاصة.
يرضية البحث  /لتحرير التجارة الخارجية اثار ايجابية واخرى االبية ربماا تكاوك اكثارمك تلا
األيجابيه على امتصادات الدول النامية خاصة في االجل القصير والمتواط.
ا مية البحث  /تكمك اممية البحث في كونه يتناول موضوع مهم ومعاصر وذا تاثثير امتصااد
واجتمااعي وايااااي ت يتمثاال فااي تحرياار التجااارة الخارجيااة ومااا يمكااك اك ينااتع عنهاا مااك اثااار
ايجابية و البية على امتصادات الدول النامية.
منهجية البحث  /اعتماد االالول الوصفي والتحليلي في البحث .
حدود البحث  /الدول النامية بشكل عام والعراق خاصة
يكلية البحث  /لغرض الوصول الى مدف البحث والتحقاق ماك صاحة فرضايته فقاد تام تقاايم
البحث الى ثالثة مباحث وكاالتي -:
المبحث االول  /جاء تحت عناواك تحريار التجاارة الخارجياة والتنمياه االمتصاادية اطاار نظار
ومفاميمي
أمررا المبحررث العرراني  /ف جاااء تحاات عنااواك تحرياار التجااارة الخارجيااة وفااق ااايامها التاااريخي
ومعومات ومشاكل تحرير التجارة الخارجية في الدول النامية
يي حين تناول المبحث العالث  /اآلثار األيجابيه والالبيه المتومعه مك تحرير التجاره الخارجيه
على امتصادات الدول النامية بشكل عام والعراق خاصة"
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المبحث االول  /تحرير التجرارة اليارجيرة (اورار نعرري ومفرا يم اامرة ) وتضرمن مناق رة المواضريع
االتية -:
اوال"  -:مفهوم التجارة وانوااها :
التجاره :مي عملية بيع وشراء الالع والخدمات داخليا" او خارجيا"
ويمكن ت سيمها ال نواين ما-:
 -1التجارة الداخلية  -:ومي عملية بيع وشراء الالع والخدمات داخل الحدود الجغرافية للبلد .
 -2التجارة الخارجية  -:ومي عملياة بياع وشاراء الاالع والخادمات خاارو الحادود الجغرافياة للبلاد
( ا بيك دولة واخرى ) تكما تعرف التجارة الخارجية بانها عملية التباادل التجاار فاي الاالع
والخاادمات وريرمااا مااك عناصاار االنتاااو المختلفااة باايك عاادة دول بهاادف تحقيااق منااافع متبادلااة
ألطراف التبادل)1(.
والتجارة الخارجية اصبحت ضرورة ملحة لجميع الادول فاي الومات الحاضار ت ألك ا دولاة التااتطيع
تحقيق االكتفاء الذاتي مك جميع الالع والخدمات وعوامل االنتاو وذل ألك ظروفهاا االمتصاادية ااوف
ال تمكنهااا مااك ذل ا ت ذ ك الاادول ال تاااتطيع انتاااو كاال ماتحتاجااه مااك الااالع والخاادمات لفتاارة طويلااة ت
وبالتالي عليها اك تتخصص في نتاو الالع والخدمات التاي تهملهاا ظروفهاا الطبيعياة واالمتصاادية ألك
تنتجهااا ثاام تبادلهااا بفاااتض منتجااات الاادول األخاارى التااي ال تاااتطيع نتاجهااا داخاال حاادودما و تاااتطيع
نتاجها ولكك بتكلفة مرتفعة يصبح عندما االاتيراد مك الخارو فضل مك نتاجهاا فاي داخال البلاد وماذا
مو األااس الذ تقوم عليه التجارة الخارجية بيك الدول.
عانيا"  -:أ مية التجارة اليارجية وأسبال قيامها)2(:

للتجارة الخارجية مميه كبياره ودورا" مميااا" فاي الحيااة االمتصاادية واالجتماعياة والاياااية
ويتمثل ذل في -:
 نها تعتبر منفذا" لتصريف فاتض اإلنتاو والحصول على العملة الصعبة .ي -تعتبر التجارة الخارجية وخاصة الصادرات مركا موة أل بلد.
ت -مك خاللها تاتطيع الدوله الحصول علاى الماياد ماك الاالع والخادمات بثمال تكلفاة ممكناهت
اتنادا" لمبد التخصص وتقايم العمل .
ث -تعتباار التجااارة الخارجيااة وااايلة لايااادة الاادخل القااومي للبلااد ت ووااايلة للتمنيااة االمتصااادية
وذل مك خالل ااتيراد الالع نصف المصنعة و المكاتك واالالت والمعدات التي تدخل في
العملية االنتاجية والتي تهد الى ايادة انتاو الالع والخدمات داخل البلد ت وبالتاالي تحقياق
التنميه االمتصادية المنشوده.
و -تعتبر مهشرا" على مدرة الدولة اإلنتاجية والتنافاية في الاوق الدولية .
ح -تاامم في نقل التكنولوجيا الحديثة التي تااامم فاي بنااء االمتصاادات النامياة وتعاياا عملياة
التنمية االمتصادية فيها.
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تاااامم فااي تحقيااق التااوااك فااي الاااوق الداخليااة للاادول وذلا نتيجااة التااوااك باايك الكميااات
المطلوبة والمعروضة مك الالع والخدمات .
تاااامم فااي ايااادة رفاميااة األفااراد واالرتقاااء باااالذواق واشااباع حاجااات االفااراد مااك الااالع
والخدمات .
تعايااا البنااى االاااااية الدفاعيااة للاادول مااك خااالل ااااتيراد افضاال ماتوصاالت اليااه العلااوم
والتكنولوجيا الحديثة .
تاامم في امامة عالمات ودية وصدامة بيك مختلف الدول ت وااالة الحواجا بيك الدول

أما اسبال قيام التجارة اليارجية ت فيعود الاى التخصاص فاي انتااو بعاض الاالع والخادمات ت فالادولتتخصااص فااي انتاااو الااالع والخاادمات التااي تهملهااا طبيعتهااا ومواردمااا الطبيعيااة والبشاارية وظروفهااا
االمتصادية في انتاجها بتكلفاة امال وكفااءة علاى ت وتقاوم ببيعهاا فاي دول خارى بثااعار امال ماك تكلفاة
ك الدولااة االخاارى لااو ماماات مااي بإنتاجهااا ااايكلفها ذل ا كثاار مااك اااعر
نتاجهااا فااي تل ا الدولااة (
ااتيرادما مك الخارو )’ كما تقوم الدولة بثاتيراد الالع والخدمات التاي تنتجهاا الادول االخارى بثااعار
مل مما لو مامت مي بثنتاجها)3(.
عالعا"  -:سياسام تحرير التجارة اليارجية وادواتها :
وي صررد بالسياسررة التجاريررة :مااي مجمااوع الوااااتل واالجااراءات التااي تتخااذما الاادول ذات الااايادة فااي
المجال االمتصاد لتحقيق عدة مداف منها )4(:
أ-
-

أ داف اقتصادية وتتمعل يي :
تحقيق موارد لخاينة الدولة
تحقيق توااك في ميااك المدفوعات
حماية المنتع المحلي مك المنافاة االجنبية
حماية الصناعات المحلية الناشتة
حماية االمتصاد القومي مك التقلبات الخارجية

ي -أ داف اجتمااية وتتمعل يي :
 حماية مصالح فتات اجتماعية معينةو -أ داف أستراتيجية  :وتتمثل في مك المجتمع اواء في بعده االمتصاد
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و الغذاتي و العاكر .

أما أدوام السياسة التجارية :
يتعرض نشاط التجارة الخارجية في كل مرحلة لتشريعات ولواتح رامية مك جاني جهااة الدولاة التاي
تعماال علااى تقييااده بدرجااة و بااثخرى و تحريااره مااك العقبااات المختلفااة ت ومااع ايااادة حاادة التراجااع
االمتصاد والحاجة الماااة الاى دفاع عجلاة التنمياة االمتصاادية للادول النامياة ت بارات اتجاماات جديادة
ممياة في مجال الايااات التجارية ت يمكك تااميتها باألتجاماات الوامعياة ’ وماذه االتجاماات تتمثال فاي
اختيااار الايااااة التجاريااة وفقااا"لل ظروف االمتصااادية و للمرحلااة االمتصااادية التااي تماار بهااا الاادول دوك
التقييد مابقا" بث نظريات مومية و باث فلاافة دولياة ت وتبعاا" لاذل كااك اماام الادول النامياة اتجرا ين
للسياسة التجارية ما )5(:
 - 9سياسة الحماية التجارية  :ويقصد بها اك تقاوم الدولاة بتقيياد حرياة التجاارة ماع الادول االخارى ت
بثتباع بعض االااليي كفرض راوم كمركية على الواردات و وضع حد امصى لحصة الواردات خالل
فترة امنياة محاددة ’ مماا ياوفر نوعاا" ماك الحماياة للمنتجاات الوطنياة ماك منافااة المنتجاات األجنبياة ت
ويمكك التمييا بيك اربعة اااليي للحماية يمكك اك تتبعها الدولاة و مجموعاة ماك الادول لتقيياد التجاارة
مع دول العالم الخارجي ومي :
-

الراوم الجمركية
نظام الحصص
نظام الرمابة على الصرف االجنبي
الحظر والمنع

أما مبررام سياسة الحماية التجارية يتتمعل يي :







حماية الصناعات الناشتة .
تحقيق االاتقرار االمتصاد للدولة .
رفع ماتوى التوظيف .
مواجهة ايااة االرراق .
تحايك معدل التبادل الدولي .
تحقيق ايراد عام للدولة .

 - 8سياسة الحرية التجارية  :ويقصد بها االة كافة القياود والعقباات المفروضاة علاى حركاة
الالع والخدمات بيك دولة واخرى ت ومذا ال يعني اك اياااة الحرياة التجارياة تعناي اناه مجارد
فتح باي التجارة بيك الدول المختلفة فثك كل الالع والخدمات التي تنتع في دولة ما اوف تتدفق
خارجهااا الااى الاادول االخاارى ت وانمااا يتومااف ذلا علااى نوعيااة الااالع ماال مااي تجاريااة ام رياار
تجارية .
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أما مبررام سياسة الحرية التجارية كما يرا ا مؤيدو ا يتتمعل يي(:)1













اك حرية التجارة الخارجية تامح لكل دولة باثك تتخصاص فاي انتااو الاالع التاي تارى
فيها مياة نابية باابي ظروفهاا الطبيعياة ووفارة عناصار االنتااو المنااابة النتااو تلا
الالع ت واك انتاو تل الالع تتوفر فيها مياة تنافاية تقوم علاى ااااس الجاودة والااعر
وانخفاض التكلفة ’ وبالتاالي ياتم الحصاول علاى مااياا التخصاص الادولي الاذ يضامك
لكل دولة الحصول على مكاي مك التجارة الدولية عند تبادل الالع ’ لم يكك ليتحقق لو
انتجت كل دولة نفس الالعتيك معا" ت ويتومف حجم مذه الفواتد على مدى اتااع الاوق
الدولية .
ال تاتطيع الدول التمتع بماايا االنتااو اال فاي ظال مياام تباادل دولاي يمكاك الادول التاي
تتمتااع بمياااه نااابيه فااي نتاااو ااالعة مااا ك تتواااع فااي نتاااو تل ا الااالعه بمااا يفااوق
احتياجاتهااا المحليااة ت وتقااوم بمبادلااة ذلا الفاااتض مااع دولااة اخاارى لتحصاال منهااا علااى
احتياجاتها مك الالع التي تعاني في انتاجها مك مصور نابي.
منع االحتكارات
انتعاش ا لتجارة الدولية نتيجة اتااع الاوق امام الصادرات والمنتجات التي تتمتاع فيهاا
كل دولة بمياة نابية ومياة تنافاية .
تشجيع التنافس الدولي بما يحمله مك تحقيق امصى مدر مك االنتاو وبثمل تكلفة ممكنة ت
اذ تدفع المنتجيك الى تخفيض التكلفة مك اجل تخفيض ااعار منتجاتهم وتعظيم االرباح
ومك ثم المايد مك االنتاو ومكذا .
تهد ايااة الحرية التجارية الى ايادة الدخل القومي الطراف التبادل التجار الدولي
ت بما يعود بالرفامية على االمتصاد الدولي بثكمله(. )7
تهد الى تخصيص افضل للموارد االمتصادية وايادة ماتوى التشغيل والتوظياف فاي
االمتصاد القومي لكل دولة .
تهد الى تخفايض معادالت البطالاة بدرجاة اكبار ماك اياااة الحماياة التجارياة ت النهاا
تااعد على االاتفادة مك عناصر االنتاو المتوفرة في الدول المختلفة .
تهد الى تعظيم الصادرات في اطار اتباع ااتراتيجة االشباع مك اجل التصادير وماك
ثم تحقيق مدف التوااك الخارجي(. )8
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مشاكم تحرير انتجارة انخارجية في انذول انىامية -:
تؼاايٗ ٢أؿِ ا اُاال ٍٝاُ٘يٓ ٤ا ٓااٖ ٓثاايًَ ًخ٤ااته كاا ٢تزيةتٜااي اُذيةر ٤ا م ٣ٝترااغ ُااي ُاآ ٠زٔٞػ ا ٓااٖ
اُؼٞآَ أ ٝاألدبيبم  ٌٖٔ٣رٔيُٜي بي٥ت:)9(٢
 -1انسياسات االقتصادية نهذول انمتقذمة :
منذ القرك التااع عشر لجثت الدول االاتعمارية لى تعميق التقاايم الادولي للعمال القااتم علاى تخصاص
الماتعمرات بإنتاو المواد الخام الاراعية والمعدنية وماتهلكه للالع المصنعةت
وااااتخدمت مااك جاال ذلا جااراءات تعااافية مااااية للقضاااء علااى محاااوالت التصاانيع فااي الماااتعمرات
التابعااة لهااا ل منعهااا مااك تحقيااق التطااور االمتصاااد واالجتماااعيت وبعااد ك حصاالت الماااتعمرات علااى
ااتقاللها بعد الحري العالمية الثانية شددت الدول المتقدمة مك جراءاتها تجاه الدول النامية
فاعتمدت مباد "حرياة التجاارة الدولياة" ومباد "التفاوق الناابي فاي تكااليف اإلنتااو" مماا ثار علاى دور
الد ول النامية كحلقات إلنتاو الخامات الاراعية والمعدنية تابعة للشركات االحتكارية الدولية.
ًٔي اػتٔلت اُل ٍٝأُتولٓ ٚد٤يد اُضٔي ٣اُزٔتً ٤كٝ ٢را ٚأُ٘تزايت اُجةاػ٤ا ٝاُعا٘يػ ٤أُعالةه
ٖٓ اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤م شٌِت ٛذ ٙاُل ٍٝتٌتالت اهتعيدُِ ٣ضل ٓاٖ أُ٘يكذا اُتزية٣ا كٔ٤اي بٜ٘٤ايم ٝٝصالت
د٤يديتٜي اُتزية ٣تزي ٙاُل ٍٝاُ٘يٓٝ ٤أخذت تتبغ د٤يديت تزية٣ا ػلاي٤ا تزاي ٙرايدةات اُبِالإ اُ٘يٓ٤ا
ٖٓ اُذِغ اُزيٛجهم بض٤ج تت٘يد ٓؼلالت اُتد ّٞأُلتٝض ػِ ٠اُذيٓايت أُعالةه ٓاٖ اُال ٍٝاُ٘يٓ٤ا
طتداً ٓغ دةر تع٘٤ؼٜي(.)11
ٝأدت اُ٘ثيطيت أُتجا٣له ُِثتًيت أُتؼلده اُز٘ذ ٤ك ٢أةاض ٢اُل ٍٝاُ٘يٓ ٠ُ ٤تٜل٣ل اهتعايد٣يت ٛاذٙ
اُلٍٝم ص٤ج تٔتِي ٛذ ٙاُثتًيت أًخت ٖٓ  ٖٓ %41اإلٗتايد اُعا٘يػ ٢كا ٢اُال ٍٝاُ٘يٓ٤ا ٝتذا ٤ت ػِا٠
ٗعق تزيةتٜي اُذيةر. ٤
٣ٝتٞهق تضذٝ ٖ٤ضغ اُبِلإ اُ٘يٓ ٤اهتعيد٣ي ً ٝتزية٣ي ً ػِٓ ٠ل ٟاُتجاّ اُل ٍٝأُتولٓ بتضذ ٖ٤د٤يدايتٜي
االهتعيدٝ ٣اُتزية ٣تزي ٙاُل ٍٝاُ٘يُٓ ٝ ٤ي ٖٓ خالٍ اُؼَٔ ػِ: ٠
أ٣ -زيد ٗظيّ تلض ٢ِ٤الدت٤تاد اُذِغ اُزيٛجه ٖٓ اُل ٍٝاُ٘يٓ. ٤
ب -تذ اا٤ظ اداات٤تاد ًٔ ٤ا ٓضاالٝده ٓااٖ خيٓاايت اُبِاالإ اُ٘يٓ ٤ا ٓااٖ هبااَ اُاال ٍٝاُعاا٘يػٝ ٤اُتو٤اال بت٘ل٤ااذ
االُتجآيت اُت ٢تأخذٛي ٛذ ٙاُل ٍٝػِ ٠ػيتوٜي)11(.
دُ -ـيء اُضتاي اُؼيُ ٤أُلتٝض ػِ ٠اُبضييغ ٝاُذيٓيت أُذتٞةده ٖٓ اُل ٍٝاُ٘يٓ. ٤
د -االػتتاف بضن اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤بضٔي ٣ر٘يػيتٜي اُٞط٘ٝ ٤اُو. ٤ٓٞ
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 -2سيطرة األوشطة األونية :
تؼتٔل اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤ػِ ٠األٗث األٝ ٤ُٝال دٔ٤ي اُجةاػ ٝاُتؼلٖ٣م ص٤اج ٗزال إٔ ٓ %01-61اٖ اُ٤ال
اُؼيِٓا تؼٔااَ كااٛ ٢ااذ ٙاألٗث ا م ٝهاال تتتلااغ ٛااذ ٙاُ٘ذاب ُاا %01 ٠كاا ٢بؼااد اُاال ٍٝاُ٘يٓ٤ااٚم كاا ٢صااٖ٤
ت٘ذلد ٗذب اُؼيِٓ ٖ٤ك ٢اُضتف األ ٤ُٝد %21 ٕٝك ٢اُل ٍٝأُتولٓ .
ٝتذتِااق اُاال ٍٝاُ٘يٓ ٤ا كاا ٢دةر ا اػتٔيدٛااي ػِاا ٠اُجةاػ ا م ك٘زاال إٔ بؼضااٜي ٣ؼتٔاال اػتٔاايداً تيٓ اي ً ػِاا٠
اُجةاػ دٞاء ثةاػ أُضير َ٤اُـذاي ٤أ ٝأُضيرا َ٤اُ٘ول٣ا (اُعا٘يػٓ ) ٤خاَ اُو اٖم اُثاي١م هعا
اُذٌتم اُت بؾم اٌُيًيٝم ٝأُ يط اُ ب٤ؼ٢م ٓٔي رؼَ ُِجةاػ أً ٤ٔٛب٤ته ك ٢اُالخَ اُواُٜ ٢ٓٞاذ ٙاُالٍٝم
٣ٝتٞهق ػِٜ٤ي دخَ اُذٌيٕ ٓٝذتٞا ْٛأُؼيشٝ ٢هلةت ْٜاُثتاي ٤م ًٝذُي تتٞهق ػِٜ٤ي هلةه اُلُٝا ػِا٠
أُثيةً ك ٢اُتزيةه اُل ٤ُٝدٞاء ك ٢االدت٤تاد أ ٝاُتعل٣ت.
ٕ االدتليده ٖٓ اُظتٝف أُ٘يخ ٤أُالئ ٝاُتتب اُذعاب بيإلضايك ُا ٠اُت٘ظاٝ ْ٤اُتذ ا٤ظ اُز٤ال كا٢
بؼد اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤م أدت ُاٗ ٠تايد تزايةٓ ١تذعا ٓاٖ بؼاد أُضيرآ َ٤خاَ اُثاي ١كا ٢دات٣الٌٗي
ٝاٌُيًي ٝك ٢ؿيٗي ٝاُبٖ ك ٢اُبتاثٝ َ٣اُذٌت كًٞ ٢بي ٝأُ يط ك ٢أُال.ٞ٣
ٓٝغ إٔ بؼد اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤تؼتٔل األديُ ٤اُؼِٔ ٤اُضل٣خ ك ٢اُجةاػ ال إٔ األؿِب٤ا اُؼظٔآ ٠اٖ ٛاذٙ
اُلٓ ٍٝي ثاُت تذتذلّ أديُ ٤شال٣له اُتذِاق كا ٢اُؼٔاَ اُجةاػا٢م ٝهال اٗؼٌاخ ُاي ػِا ٠تالٗ ٢اإلٗتايد
اُجةاػ ٢بذب اٗذليض اإلٗتير ٤كٝ ٢صله أُذيص م ٣ٝترغ ُي ُ ٠هِا األةاضا ٢أُجةٝػا بيُ٘ذاب
ُِؼيَٓ اُٞاصل أ ٝهِ خعٞب اُتتب بذب ثةاػتٜي بيدتٔتاة أ ٝبذب هِ ادتذلاّ أُذعبيت اٌُ٤ٔ٤يي٤
ٝػلّ ًليءه ادتذلاّ األةض اُجةاػٝ ٤هِ ٜٓيةه اُؼٔيٍ اُجةاػٝ ٖ٤٤رـت أٌُِ ٤اُجةاػ ٤م ٓٔي ٣ؼٞم
ادتذلاّ ا٥الت اُجةاػ ٤ػِ ٗ ٠يم ٝادغ .
٣ؤد ١تلٗ ٢اإلٗتيد ٝاإلٗتير ٠ُ ٤ػلّ تٞكت ًٔ٤يت ًيك ٖٓ ٤أُ٘تزايت اُجةاػ٤ا ٌٔ٣اٖ إٔ تذاي ْٛبثاٌَ
ًب٤ت ك ٢اُتزيةه اُل ٤ُٝم ؿ٤ت إٔ بؼد أُضير َ٤اُ٘ول ٣تذ ْٜبثاٌَ ًب٤ات كا ٢اُتزايةه اُل٤ُٝا م بذاب
ادتذلاّ األديُ ٤اُؼِٔ ٤اُضل٣خ ك ٢ثةاػتٜي .صت ٠ظٜتت أُجاةع اُؼِٔ٤ا أُتذععا باأٗٞاع ٓضالده
ٖٓ ٛذ ٙاُ ٔضيرٝ َ٤بثٌَ ٝادغ ٖٓ أرَ اُتعل٣تم ًٔي  ٢ٛاُضيٍ كٓ ٢جاةع أُ يط اُ ب٤ؼآٝ ٢اجاةع
اُبٖ ٝاٌُيًيٝم  ٖٓٝاُزل٣ت بيُذًت إٔ ٛذ ٙأُجاةع تؼٞد ٌِٓ٤تٜي ُ ٠شتًيت ٝادتخٔيةات اُل ٍٝأُتولٓا
اُذيةر ٤أُ٘تثته ك ٢اُل ٍٝاُ٘يٓ.)12( ٤
تؼايٗ ٢أؿِا اُاال ٍٝاُ٘يٓ٤ا ٝأُتذِلا ٓااٖ ٗوا ةأح أُايٍ اُااذٌٔ٣ ١ااٖ اداتذلآ ٚكاا ٢تضذاا ٖ٤اُجةاػا
ٝت ٣ٞتٛاايم ٓٔااي ٣ااؤدُ ١اا ٠اُعااؼٞب كاا ٢تضذااٝ ٖ٤ت اا٣ٞت األداايُ ٤اُجةاػ ٤ا م ٝتذِااق اُب٘ ٤ا اُتضت ٤ا
اإلٗتيرٝ ٤اُذلٓ٤ا اُالثٓا ُِجةاػا ٓاٖ ص٤اج تاٞكت أُذايثٕ اُعايُض ُِتذاجٖ٣م ٗٝوا ه٘اٞات اُات١
ٝاُعتف ٝاُ٘و كٝ ٢دييَ اُ٘وَ ٝػلّ ًلي ٣اُذبته اُل٘٤ا اُضل٣خا م ٗٝوا ا٥الت اُجةاػ٤ا م ُاذُي ال
بل ٖٓ تلخَ اُضٌٓٞيت ٖٓ أرَ تأٓ ٖ٤أُٞاةد أُيُ٤ا اُالثٓا الدتعاالس األةاضا ٝ ٢هيٓا ٓثاتٝػيت
اُت ١اٌُب٤ته ٝتأٓ ٖ٤أُؼلات ٝاُٞدييَ اُضل٣خ .
٣ٝز إٔ تؼَٔ صٌٓٞيت اُل ٍٝاُ٘يٓٝ ٤أُتذِل ػِ ٠ت ٣ٞت ه يع اُجةاػ ٝث٣ايده اُالخَ اُجةاػا ٢ا
أةادت ت ٣ٞت ه يػيتٜي االهتعيد ٣األختٝ ٟإٔ تج٣ل ٖٓ تزيةتٜي اُؼيُُ ٤ألدبيب اُتيُ: ٤
آ ٣ -زيد كييد ٖٓ اُ ؼيّ ٝأُٞاد اُـذايُ ٤ذل اصت٤يريت اُذٌيٕ ُٝتعل٣ت رجء ٜٓ٘ي.
ب -ث٣يده دخَ أُثاتـِ ٖ٤كا ٢اُجةاػا ٓٔاي ٣ذايػل ػِا ٠تاٞك٤ت ٓالختات ٓضِ٤ا ٝث٣ايده اُوالةه اُثاتاي٤
ٝث٣يده ادتٜالى اُذِغ اُع٘يػ. ٤
ر  -تٞد٤غ اُلتٝم ب ٖ٤اإلٗتيد اُجةاػ ٢صت٣ ٠جداد االداتٜالى ٝاالدخاية ُالداتخٔية ٝتاجداد اُوالةه ػِا٠
اُتعل٣ت(.)13
د٣ -زاايد كااييد ٓااٖ اُؼٔاايٍ ٌٔ٣ااٖ تضِ٣ٞااُ ٚاا ٠ه يػاايت اإلٗتاايد األخاات ٟػااٖ طت٣اان ادااتذلاّ ا٥الت
اُجةاػ. ٤
ٛـ  -تأٓ ٖ٤أُٞاد األُِ ٤ُٝع٘يػ ٖٓ كييد اإلٗتيد اُجةاػ. ٢
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 -3االعتماد عهى إوتاج وتصذير سهع قهيهة :
تؼتٔل ٓؼظْ اُل ٍٝاُ٘يٓ٤ا ػِاٗ ٠تايد ٝتعال٣ت داِغ أ٤ُٝا هِِ٤ا اُؼالدم ٝتٌايد ت٘ضعات رايدةات اُالٍٝ
اُ٘يٓ ٤بئُ٘تزيت اُجةاػٓ ٤خَ اُو ٖ ٝاُابٖ ٝاٌُيًايٝ ٝاُثايٝ ١كا ٍٞاُعا٣ٞي ٝاُلا ٍٞاُذاٞدإ ٝاُذاٌت
ٝث٣اات اُ٘ذ٤ااَم أ ٝاُذيٓاايت أُؼلٗ٤ا ٓخااَ اُلٞدااليت ٝاُ٘ضاايح ٝاُوعاال٣ت ٝاٌُااتٝ ّٝاُاا٘لظم بٔ٘٤ااي تتااأُق
ريدةات اُل ٍٝأُتولٓ ٓاٖ اُذاِغ اُعا٘يػ ٤م ٝال ٓزايٍ ُِٔويةٗا با ٖ٤أداؼية اُذاِغ اُعا٘يػٝ ٤أداؼية
اُذِغ اُجةاػٝ ٤أُٞاد األ ٤ُٝك ٢األدٞام اُؼئُ ٤م باَ ٕ أداؼية أُ٘تزايت اُجةاػ٤ا تٌايد تٌا ٕٞحيبتا
ٓااغ اُااجٖٓ بض٤ااج ٌ٣اا ٕٞتـ٤تٛااي ب٘ذااب هِ ِ٤ا ا ٓااي تـ٤ااتاتم بٔ٘٤ااي تتتلااغ أدااؼية أُ٘تزاايت اُعاا٘يػ٤
بيدتٔتاةم كول هلة ػِ ٠دب َ٤أُخيٍ إٔ حٖٔ ٤ً 14خ ٖٓ اُبٖ ًايٕ ٌ٣لا ٢كا ٢ػايّ ُ 1954ثاتاء دا٤يةه
ر ٤م كأربش حٖٔ د٤يةه اُز ٤ػيّ  1962ـ أ ١بؼل حٔيٗ ٤أػٞاّ ٣ؼايدٍ حالحا أضايف ٓاي ًايٕ ػِ٤ا ٚأ١
ٗض٤ً 39 ٞخ ٖٓ اُبٖم بذب اةتليع أدؼية اُذ٤يةات بثٌَ دايْ كٔ٤ي بوا ٢داؼت اُابٖ حيبتايًم ًاذُي األٓات
بيُ٘ذااب ألدااؼية اُ ٔااٞاد اُذاايّ أُؼلٗ٤ا كٜاا ٢تتااأةرش كاا ٢اُذااٞم اُؼئُ٤ا ٝأُااتضٌْ بٜااي أُذااتٞةد ُٝاا٤خ
أُعلة .
ٝتٞار ٚاُل ٍٝاُ٘يًٓ ٤خ٤تاً ٓاٖ أُثاٌالت االهتعايد ٣بذاب ػالّ ٓتٗٝا ٗتيرٜاي اُاذ ١ال ٌ٘ٔ٣ا ٚتٌ٤٤اق
ٗلذاا ٚبذااتػ ٓااغ اُظااتٝف االهتعاايد ٣اُذاات٣ؼ اُتـ٤٤ااتم ٓٔااي ٣ؼااتض ٛااذ ٙاُاالُ ٍٝألثٓاايت االهتعاايد٣
الػتٔيدٛي ػِٓ ٠ضعاٝ ٍٞاصال هال ت٘وِا أداؼية ٙكا ٢اُذاٞم اُؼئُ٤ا م أ ٝهال ٣تالٞٛة ٗتيرا ٚتضات تاأح٤ت
ظتٝف ٓ٘يخ ٤شي هم أ ٝإلريبت ٚبي٥كيت ٝاألٓتاض ٓٔي ٣ؤدٗ ٠ُ ١و أٌُ٤يت أُعلةه ٓ٘٣ٝ ٚاؤد١
اُلخَ اُو ٢ٓٞبثٌَ ػيّ)14(.
بيُتيُٗ ٠ُ ٢و اُلخَ اُجةاػ ٖٓٝ ٢حْ ٗو
ٝهل تؤحت طب٤ؼ األدٞام اُؼئُٝ ٤تذبذبٜيم ٓٝل ٟتٞكت ٝدييَ اُ٘وَ بثاٌَ ًب٤ات ػِا ٠تعات٣ق اإلٗتايدم
ًٔي إٔ تؼتض اُل ٍٝأُؼتٔله ػِ ٠تعل٣ت ٓضعٝ ٍٞاصل ُِٔ٘يكذ ٖٓ د ٍٝأخت ٟت٘تذ ٗلخ أُضعاٍٞ
بتٌيُ٤ق أهَم ٝاُضـٞط اُذ٤يدٝ ٤االهتعيد ٖٓ ٣اُلٝ ٍٝاُتٌتالت االهتعيد. ٣
اُل ٖٓ ٤ُٝاألٓٞة اُتا ٢تزؼاَ اُال ٍٝأُ٘تزا ُِذيٓايت تتؼاتض با ٖ٤صاٝ ٖ٤آخات ُضاـٞط اهتعايدٓ ٣اٖ
اُل ٍٝأُذتُٜ ٌِٜاذ ٙأُ٘تزايتم ُٝاذُي تاتتبظ أُزتٔؼايت أُ٘تزا ُذاِغ أ٤ُٝا هِِ٤ا كا ٢ػالدٛي اةتبيطاي ً
ٝح٤وي ً بئُ٘ي طن اُع٘يػ ٤م ٝتؼ٤ش تضت ةصٔ ٛذ ٙأُ٘يطن ُذُي ال بل ُِل ٍٝاُ٘يٓٝ ٤أُتذِلا ٓاٖ ت٘٣ٞاغ
ٓعايدة دخِٜاي ا ٓاي أةادت إٔ تتلايد ٟاُٜاجات االهتعايد ٣اُتاا ٢تتؼاتض ُٜاي ٓاٖ راتاء اػتٔيدٛاي ػِاا٠
تعل٣ت دِؼ ٝاصله أ ٝدِغ هِ. ِ٤
 -4سوء استغالل انموارد :
ؿيُبي ً ٓي ٣ؼج ٟاُت ٞة ٝاُتذِق ُ ٠دٞء تٞث٣غ اُختٝات اُ ب٤ؼ ٤أٓ ٠ُ ٝذيٝئ رـتاك ٤خير ببؼد
اُبِلإ ٓخَ أُٞهغ اُزـتاكٝ ٢اُذٔيص ٝأشٌيٍ اُذ ش ٝاُتتب ٝأُ٘يطم ٛ ٌُٖٝذا ُ٤خ راض٤ضيًم ال شاي
ك ٢إٔ آتالى اُختٝات اُ ب٤ؼ ٤أُت٘ٞػ هل ٓ ٌٕٞ٣ل٤لاًم  ٌُٖٝاُختٝات بضل اتٜاي ُ٤ذات أٓاتاً صيدأي ً أٝ
ًيك٤ي ً ُِت ٞة .كٜ٘يى اٌُخ٤ت ٖٓ اُل ٍٝاُتا ٢تٔتِاي ٓخاَ ٛاذ ٙاُخاتٝات ٌُٜ٘اي ٓاي تاجاٍ ؿ٤ات ٓت اٞةهم بٔ٘٤اي
٘ٛاايى بؼااد اُاال ٍٝأُتولٓ ا راالاً ٓااغ أٜٗااي ال تٔتِااي ٓخااَ ٛااذ ٙاُخااتٝات أ ٝأٜٗااي تٔتِااي اُوِ٤ااَ ٜٓ٘ااي كوااظ.
كيُبتاث٣ااَ ٓااخالً ٗ ٝل٤ٗٝذاا٤ي ٝاُعااٝ ٖ٤اُٜ٘اال هاال صبتٜااي اُ ب٤ؼ ا بااٞكته حتٝاتٜااي اُ ب٤ؼ ٤ا ٝاتذاايع ٓذاايص
أةاضااٜ٤يم ًٔااي تااٞكت ُٜااي ب٘ ٤ا اُ ب٤ؼ ا أُذتِل ا ت٘ٞػ اي ً طبٞؿتاك ٤اي ً ٝت٘ٞػ اي ً كاا ٢اُتااتب ٝاُخااتٝه اُ٘بيت ٤ا
ٝاُضٞ٤اٗ ٤م ٓٝغ ُي كٓ ٢ٜي تاجاٍ ؿ٤ات ٓت اٞةه ٗذاب٤ي ً ٣والة دخاَ اُلاتد كٜ٤اي بأهاَ ٓاٖ  2111دٝالة
د٘٣ٞيًم ٛذا ٖٓ ر ٜم  ٖٓٝر ٜأخت ٟكإٕ دٝالً ٓخَ بِزٌ٤ي ٝد٣ٞذتا ػِ ٠اُاتؿْ ٓاٖ اُا٘و اُثال٣ل كا٢
ٓٞاةدٛااي أُؼلٗ ٤ا ٓٝااٞاةد اُ يه ا ٝهِ ا ٓذاايصتٜي ٝاٗؼاالاّ اُت٘ااٞع كاا ٢تضية٣ذااٜي ٘ٓٝيخٜااي هاال ت ااٞةت
اهتعيد٣يتٜي ُ ٠دةر أربش ٓؼٜي دخَ اُلتد كٜ٤ي ٖٓ أػِ ٠اُلخ ٍٞك ٢اُؼيُْ (.)15
تلصد األٓخِ اُذيبو بثٌَ ال ٣وبَ اُثي اُجػْ اُوييَ بإٔ ٓذيص بِل ٓي  ٢ٛػيٓاَ ةي٤ذا ٢كا ٢ت اٞةٙم
ص٤ج ٗزل أه يةاً ٓتذي ٣ٝأُذيص ٓٝغ ُي ك ٢ٜات ٓذت٣ٞيت ٓذتِلا ٓاٖ اُت اٞة (اُٞال٣ايت أُتضالهم
اُعااٖ٤م اُٜ٘االم ً٘االام ادااتتاُ٤يم اُبتاث٣ااَ) ًٔااي ٗزاال بِاالاٗي ً ٝادااؼ ٌُٜ٘ااي ال تضواان أ٤ٓ ١ااجه ػِاا ٠اُبِاالإ
اُعـ٤تهم ٔٗ ٝي ٗزل اُؼٌخ ص٤ج تٌ ٕٞاُبِلإ اُعـ٤ته أًخت ت ٞةاً ٝتولٓي ً ٖٓ تِي اٌُب٤ته أُذيص .
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رض٤ش ٕ أُذيص اٌُب٤ته تٞكت اإلٌٓيُٗ ٤ت٘ٞع اُختٝات اُ ب٤ؼ٤ا م ٌُٝاٖ ٛاذا ٣تا٤ش ٓزاتد ٌٓيٗ٤ا م ٕ ٝ
اُتولّ ٣تٞهق ُ ٠صل ًب٤ت ػِ ٠ػلد اُذٌيٕ ٝطيهيتٓٝ ْٜذتٞا ْٛأُؼتكا ٝ ٢صذيدا ْٜبيُٜالفم ٝهال ٣واّٞ
ةأح أُيٍ ٓويّ اُختٝات اُ ب٤ؼ ٤م ص٤ج ٣ت٤ش ٌٓيٗ ٤ادت٤تاد ٛذ ٙاُختٝات ٖٓ اُذيةد.
ٕ آااتالى اُخااتٝات اُ ب٤ؼ٤ا ضااتٝة ١إلٗزاايس اُت ااٞة االهتعاايدٌُ٘ ١اا ٚال ٣ثااٌَ أُضاالدات األديداا٤
ُِتواالّ االهتعاايد١م ٗٔااي ٣تٞهااق اُت ااٞة ٝاُتواالّ ػِاا ٠اُ٘اايح أٗلذااْٜم ػاالدٝ ْٛك اايت أػٔاايةْٛم هاالآْٜ
ٝهلةت ْٜػِ ٠اإلبلاع ٓٝذتٓ ٟٞؼتكت ْٜاُتٌُ٘ٞٞر ٤م ٝكٞم ًَ ُي ةؿبت ْٜاُعيده ك ٢اُتوالّ ٝػاجْٜٓ
ػِ ٠تول ْ٣اُتضض٤يت اُضاتٝةُ ٣بِاٞؽ ٛاذا اُتوالّم كوال تٔتِاي بؼاد اُال ٍٝاُ٘يٓ٤ا اٌُخ٤ات ٓاٖ اُخاتٝات
اُ ب٤ؼٝ ٤اُو ٟٞاُؼيِٓ ٝأُؼتك اُل٘ ٌُٖٝ ٤هل ت٘وعٜي اُالٝاكغ االهتعايدٝ ٣اُضيرا ُا ٠اداتـالٍ ٛاذٙ
اُختٝاتم ألٕ ادتـالٍ اُختٝات اُ ب٤ؼ ٤ال ٣ضلث تِويي٤اي ً باَ ٣ضتايد ُاٗ ٠اٞع ٓاٖ اُتعأٝ ْ٤اُتؿبا كا٢
اُت ٞة ٝاُته٢م ٝػِ ٚ٤كإٕ اُختٝات اُ ب٤ؼ ٤بضل اتٜي دِب ٤تٔيٓيًم ٌُٖ كٌٓ ْٜيٗ٤يت ٛذ ٙاُخاتٝه  ٝةاده
االٗتلاايع بٜااي ٝت ب ٤اان أُؼتك ا اُتٌُ٘ٞٞر ٤ا ٝادااتذلاّ ةأح أُاايٍ ٛاا ٢اُذااب َ٤اُٞص٤اال اُااذ ١تعاابش ٓؼااٚ
اُختٝات اُ ب٤ؼ ٤ػٞآَ كؼيُ ك ٢اُت ٞة االهتعيد١م ٣ٝز إٔ ٗ٘ظت ُ ٠آتالى اُختٝات اُ ب٤ؼ ػِ٠
أٗ ٚػيَٓ تذ َ٤ٜأًخت صذْ ألٕ ه ٔ٤اُختٝات اُ ب٤ؼٝ ٤أ٤ٔٛتٜي ُ٤ذتي حيبتتٔٗ ٝ ٖ٤ي تتـ٤اتإ تبؼاي ً ُٔتصِا
اُت ٞة .
 -5عذو انتىاسب بيه انسكان وانموارد:
تثٌ ٞاُل ٍٝاُ٘يٓٝ ٤أُتذِل ٖٓ صيُ ػلّ اُت٘يد ب ٖ٤أػلاد اُذٌيٕ ٖٓ رٝ ٜبٓ ٖ٤ي تٌِٔاٛ ٚاذ ٙاُالٍٝ
ٖٓ ر ٜأختٟم ٓٔي ٣ؤد ٠ُ ١رؼَ ٓٞضٞع اُت٘ٔ ٤االهتعيد ٣رؼبي ً كٓ ٢ؼظْ اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤م ٝػيده ٓي
تٌ ٕٞصيُ ػلّ اُت٘يد ٛذ ٙبج٣يده ػلد اُذٌيٕ ػٖ طيه أُٞاةد االهتعيدٔٓ ٣ي ٣ثٌَ ضـ ي ً ػِٛ ٠ذٙ
أُٞاةدم أ ٝب٘و ػلد اُذٌيٕ ك ٢اُلُ ٍٝلةر تؼ٤ن ادتـالٍ ٛذ ٙأُٞاةد.
ٕ ث٣يده ػلد اُذٌيٕ تثٌَ ضـ ي ً ًب٤تاً ػِ ٠أُٞاةد اُجةاػٝ ٤ال دٔ٤ي أُذيص اُعيُض ُِجةاػ ٓٔي
٣ؤد ٠ُ ١هِ ٗعا ٤اُلاتد ٓاٖ األةاضا ٢اُجةاػ٤ا م ً٘ت٤زا ُج٣ايده ٓؼالٍ اُ٘ٔا ٞاُذاٌيٗ٢م بض٤اج تلاٞم
اُج٣اايده اُ ب٤ؼ ٤ا ُِذااٌيٕ ٓؼاالٍ اُ٘ٔاا ٞكاآ ٢ذاايص األةاضاا ٢اُجةاػ ٤ا أ ٝأُذاايص أُضعاا ٤ُٞم ٝبااذُي
٣ت٘يه ٗع ٤اُلتد ٖٓ األةاض ٢اُجةاػ ٤م ٓٔي ٣ؤد ٠ُ ١هِ اإلٗتيدم ٝاٗذليض اإلٗتير٤ا ُؼالّ تاٞكت
ٌٓيٗ ٤ا ادااتذلاّ األداايُ ٤اُضل٣خ ا كاا ٢اُجةاػ ا م ٝبعااٞةه خير ا ادااتذلاّ ا٥الت اُجةاػ ٤ا م ك٤ااجداد
اُذٌيٕ كوتاً ػِ ٠كوت ٣ٝجداد اٗذليض ٗع ٤اُلتد ٖٓ اُلخَ اُو.)16(٢ٓٞ
ًااذُي األٓاات كاا ٢صيُاا اٗذلاايض أػاالاد اُذااٌيٕ بض٤ااج ال تتااٞكت اإلٌٓيٗ٤اا اُالثٓاا الدااتـالٍ أُااٞاةد
االهتعيد ٣م ُذُي كإٕ اُتذِق هل ٣ترغ ُ ٠ث٣يده ػلد اُذٌيٕ ػٖ طيه أُٞاةدم ًٔي  ٢ٛاُضيٍ كا ٢اُٜ٘ال
أٗ ٝو اُذٌيٕ ًٔي  ٢ٛاُضيٍ ك ٢اُعٓٞيٍ ٝاُذٞدإم ٝأٗذ ػلد ُِذٌيٕ ك ٢اُلٓ ٞٛ ٍٝاي ٣تؼايدٍ ٓاغ
أُٞاةد أُتيص تؼيدالً  ٖٓ ٌَٖ َٔ ٣داةه ػزِ االهتعيد بأهعً ٠لي ٌ٘ٔٓ ٣إلٗتيد ٓي ٌٔ٣اٖ إٔ ٣ذال صيرا
اُذٌيٕ ٣ٝتكغ ٓذتٓ ٟٞؼ٤ثت.)10(ْٜ
٣ؤد ١ضـظ اُذٌيٕ ػِ ٠أُٞاةد كٓ ٢ؼظْ اُال ٍٝاُ٘يٓ٤ا ُا ٠اٗتثاية اُب يُا بزٔ٤اغ أٗٞاػٜايم ٝال دأ٤ي
اُب يُ أُو٘ؼ م اُت ٢تتٔخَ بيشتـيٍ ػلد ًب٤ت ٖٓ اُؼٔيٍ ك ٢ػَٔ ِ٣جٓ ٚػلداً أهَم ٓٔي ٣ؤدُ ١ا ٠ضا٤يع
اُزٜل ٝاُٞهت بل ٕٝكييله بَ  ٠ُ ٝخذيةه كٓ ٢ؼظاْ األصاٞاٍم ك٤اؤدُ ١ا ٠اٗذلايض أراٞة اُؼٔايٍ بثاٌَ
ًب٤تم ٓٔي ٣ؤد ٠ُ ١اٗذليض ٗتير ٤اُؼيَٓ ٗت٤ز الٗذليض أرت.ٙ
تـِ ػِ ٠دٌيٕ اُل ٍٝاُ٘يٓٝ ٤أُتذِل رل اُضلاح ٝاُعبيم ألٕ ٗذب اُذاٌيٕ اُاذٛ ٖ٣اْ د ٕٝداٖ 15
د٘ بضالٝد ٓ %45-41اٖ ٓزٔاٞع اُذاٌيٕ أ ١إٔ ٓاي ٣واتب ٓاٖ ٗعاق داٌيٕ ٛاذ ٙاُال ٍٝؿ٤ات ٓ٘تزاٖ٤
أضق ُُ ٠ي هِ ٓذي ٔٛأُتأه ك ٢اُؼَٔ كٓ ٢ؼظْ اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤م ثايلاً ٖٓ  ْٛخيةد هٞه اُؼٔاَ ألٜٗاْ
تزيٝثٝا دٖ  ُٞٝ 65إٔ ٗذبتٓ ْٜتلٗ ٤ك ٢اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤بض٤ج ال تتزايٝث ٓ %4-3اٖ اُذاٌيٕ ٓٔاي ٣تكاغ
ٗذب اُؼيطِ ٖ٤ػٖ اُؼَٔ ُ ٠أًخت ٖٓ ٓ ٖٓ %01زٔٞع اُذٌيٕم ٓٔي ٣ؤدُ ١ا ٠ةكاغ ٓؼالٍ اإلػيُا كا٢
اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤بثٌَ أًبت ٓٔي  ٞٛػِ ٚ٤ك ٢اُل ٍٝأُتولٓ م ٝال دٔ٤ي إٔ اإلٗليم األديد ٢داخَ األدته ٣تْ
ػِ ٠األطليٍ رـية اُذٖ ُتأٓ ٖ٤طؼيُٓٝ ْٜبيدٝ ْٜتؼِٝ ْٜٔ٤ػالرْٜم ٝص٤ج األدت ًب٤ته ك ٢اُلٍٝ
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اُ٘يٓ ٤م ك٤ؤدُ ١ي ُ ٠اٗذليض دخَ اُلتد ٝبيُتيُ ٢اٗذليض اُلخَ اُوٝ ٢ٓٞػلّ تاٞكت ٌٓيٗ٤ا االدخاية
ٝاالدتخٔية.
ٓٔي تولّ ٗالصظ إٔ اُضَ اُٞص٤ل ُج٣يده ٓثيةً اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤ك ٢اُتزايةه اُل٤ُٝا ٌٔ٣اٖ كا ٢ث٣ايده اإلٗتايد
االهتعيدُ ١تيٓ ٖ٤اُلييد ػٖ صير األدٞام اُلاخِ ٤م ٓٔاي ٌٔ٣اٖ ٓاٖ تعال٣تُ ٙا ٠اُذايةدم ُاذُي ػِا٠
اُل ٍٝاُ٘يٓ ٤إٔ تؼَٔ ػِ ٠تضو٤ن ُي ٖٓ خالٍ(:)10
آ -ت٘٣ٞغ ٓعيدة اإلٗتيد أُؼل ُِتعل٣ت ٣ ٝزيد ٓعيدة رل٣له ُِعيدةات.
ب -ث٣يده االٛتٔيّ بيُتع٘٤غ ٖٓ أرَ تع٘٤غ أُٞاد األ ٤ُٝبلالً ٖٓ تعل٣تٛي بثٌَ خيّ.
ت ٣زايد ٗاٞع ٓاٖ اُتؼايٝ ٕٝاُت٘ذا٤ن با ٖ٤اُال ٍٝاُ٘يٓ٤ا أُعالةه ُِذاِغ أُتثايبٓ ٜاٖ خاالٍ أُ٘ظٔاايت
اُلٝ ٤ُٝاإلهِ ٤ٔ٤م ًٔي  ٢ٛاُضيٍ ك٘ٓ ٢ظٔ اُل ٍٝأُعلةه ُِ٘لظ .
رابعا  :نعريام التجارة اليارجية(: )91
يجمع ارلي االمتصادييك على اك الدرااة النظرية للتجارة الخارجية ت ترجع الاى بداياة ظهاور النظرياة
الكالاكية خالل الفترة مابيك اواخر القرك الثامك عشر ت واواتل القرك التااع عشر.
وقد جانم النعرية الك سكية كارد فعال الراء الماذمي التجاار ت التاي كانات اااتدة مبال ذلا ت والتاي
كانت تدعو الى ضرورة فرض القيود على التجارة الخارجية مك مبل الدولة ت مصد الحصول على اكبر
كمية ممكنة مك المعادك النفاية ( ذمي وفضاة ) ت باعتبارماا مقيااس لقاوة الدولاة ت كماا دافاع الكالااي
عك حرية الت جارة الخارجية وعملوا في نفس الومت على بناء ااس لنظريااتهم فاي التجاارة الخارجياة ت
ومك ثم حاولوا ايجاد حل لمشكلة التوااك المفقود في عالمات التبادل التجار ت حيث اضطلع بهذة المهمة
رواد المدراة الكالاكية االنجليا .
نعرية التكاليف المول ة الدم سرميث الدم سرميث (  ) 1791 – 1723ت الاذ يعتبار مهااس المدرااة
الكالايكية التي اادت الفكر االمتصاد االوربي عقي انهيار النظام التجار ت ومد ظهر مهلفة ( ثاورة
االمم في عام  ) 1776ت والذ حدد فية نظرته في طبيعة الثروة والعوامال المحاددة لنموماا والتاي كااك
ماك نتاتجهااا ابااراا نظرياة التكاااليف المطلقااة كااااس لتفاااير نمااط واتجااة التجااارة الخارجيااة والمكااااي
الناجمة عنها .
ويرى اميث اك ثورة االمم تقاس بما تناتع ماك االع الشاباع الحاجاات االنااانية المتعاددة وماذه تتوماف
بدورما على ظامرة التخصص وتقايم العمل مك ناحية ت وعلى توايع موة العمل بيك االنشاطة المنتجاة
وري ر المنتجة مك ناحية اخرى ت وحاي اميث فااك اخاتالف التكااليف المطلقاة ماو ااااس مياام التباادل
الدولي .
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نعرية التكاليف النسبية لريكاردو (  ) 9284 – 9778وفيها يبحث ريكاردو لالجاباة عاك التاااوالت
التي لم تجد لها نظرية التكاليف المطلقة تفايرا ت وذل انطالماا ماك نظرياة التكااليف الناابية والتاي ماك
خاللهااا كاااك لريكاااردو الاادور االاااااي فااي تطااوير النظريااة الكالاااكية ت حيااث ظهاار مهلفااه ( مباااد
االمتصاااد الايااااي والضااراتي ) فااي  1817وانطالمااا مااك تحليلااه الااذ يعتمااد علااى اااااس ظااامرة
التخصص الدولي مو التفوق النابي في نفقات االنتاو ت وليس التفاوق المطلاق كماا يارى ااميث ت وفاي
معرض اجابته على التااوالت التي عجات نظرية التكاليف المطلقة عك ايجاد تفاير لها فهو يارى اناه
يمكك اك تقوم التجارة بيك بلديك بالررم مك اك احدمما اليتمتع بتفوق مطلق فاي انتااو ا ماك الاالعتيك
ولكك ليس على اااس اختالف التكااليف المطلقاة كماا يارى ااميث ت بال علاى ااااس اخاتالف التكااليف
النابية ت وتعتبر نظرية التكاليف النابية الدعامة االاااية للنظرية الكالاكية في التجارة الخارجية.
نعرية ال يم الدولية لجون ستيوارم ميل (  ) 1873 – 1816ت الذ اامم مك خاللها في االجابة عك
التااهالت الاابقة ت حيث ظهر مهلفه ( مباد االمتصاد الايااي في  1848ت فقاد بارات نظرياة القايم
الدولية فكرة المياة النابية عوض التكاليف النابية ت حيث ترى اك نظرياة التكااليف الناابية ماو تثبيات
لكمية االنتاو الظهار الفر وق في نفقات االنتاو ومذا مايحدد معادل التباادل الاداخلي وماو الينطباق علاى
معدل التبادل الدولي .
فنظرية القيم الدولية تعتمد في تحليلها لحالة التبادل الادولي علاى تثبيات النفقاة التاي تادخل ضامك نظرياة
العمل في القيم التي تبر ا الفرق فاي االنتااو وبالتاالي الفاروق فاي االنتاجياة ت وماك ثام فالتعتبار انتاجياة
العمل واحده في البلديك المتبادليك وترى نظرية القيم الدولية اك اختالف الكفااءة الناابية النتاجياة العمال
مااااااو اااااااااس تفاااااااير ميااااااام التجااااااارة الخارجيااااااة ت ولاااااايس اال خااااااتالف فااااااي التكاااااااليف النااااااابية .
وفي مذا المجال يمكك القول انه كاك يعتقد اك ماذه النظرياة صاحيحة ت واليمكاك ال نظرياة اخارى اك
تدحظها ت رير اك محاوالت عديدة جرت الختبار مادى صاحتها ت فكااك ماك ابارا تلا المحااوالت تلا
التي جاء بها ليونتيف انة . 1953

يامسا  /التنمية االقتصادية وا بانها أو معوقاتها يي الدول النامي (. )81
 -1مفهوم التنمية االقتصادية ( باالنجلياية  : ) Economic Developmentماي عباارة عاك احاد
المقايس االمتصادية المعتمدة على التكنلوجيا لالنتقال مك حالة امتصادية الى اخرى جديدة ت بهدف
تحاينها مثل  :االنتقال مك حالة االمتصاد الاراعي الى الصناعي او االنتقال مك االمتصاد التجار
الى الكالايكي المعتمد على التكنلوجيا .
كما تعرف ا لتنمية االمتصادية  :بانها العملية الهادفة الى تعايا نمو امتصاد الدول ت وذل بتطبيق العديد
مك الخطط التطويرية ت التي تجعلها اكثر تقدما وتطورا ت مما يهثر على المجتمع تاثيرا ايجابيا ت عك
طريق تنفيذ مجموعة مك االاتراتيجيات االمتصادية الناجحه .
وتعرف ايضا  :بانها اعي المجتمعات الى ايادة مدرتها االمتصادية لالااتفادة ماك الثاروات المتاحاة فاي
بيتاتها ت وتحديدا في المناطق التي تعاني رياي التنوع االمتصاد المهثر البا على البيتة المحلية عامة

91

 -2تاريخ التنمية االقتصادية  :اك التفكير الحقيقي في التنمية االمتصادية يعود الى فتارة مابعاد الحاري
العالمياة الثانياة وخصوصاا بعاد خضاوع العدياد ماك الادول لالحاتالل االورباي ت اذ اثار كثيارا علااى
مجتمعاتها ت بابي ااتغالله الموارد الطبيعية فيها وبعد انهاء االحتالل االوربي لهذة الدولة ت بقيات
تعاني انخفاضا في معدل الماتوى المعيشي ت مع انتشار ملحاوظ للمجتمعاات الفقيارة المعروفاة فاي
االدبيات االمتصادية بمصطلح الدول النامية (. )21
واعتماد تطبياق التنمياة االمتصاادية ودراااتها فاي القارك العشاريك ت علاى ادرا مجموعاة ماك المعاايير
والمهشرات المااتخدمة للتعامال ماع الادول ت وخصوصاا النامياة منهاا ت لاذل اليوجاد الاى االك تعرياف
ثابت لمصطلح الدول النامية ت مما ادى الى ضرورة تفعيل دور القياس في فهم التنمياة االمتصاادية لهاذة
الاادول ت ومااد تاام االعتماااد علااى معيااار دخاال االفااراد ت النااه مااك اماام المعااايير االمتصااادية تاااثيرا علااى
االمتصاد ت اذ كلما كاك الدخل الفرد مرتفعا ت ادى ذل الى نمو االمتصاد ت وااتخدام كذل معيار ميمة
الخدمات والالع ت فعندما يمتل الاكاك موة شراتية مناابة ت عندما يشير ذل الى وجود تنمية امتصادية
واضحة ت تعرف بمصطلح الرفاه االمتصاد .
 -4يصائص التنمية االقتصادية :
تتميا التنمية االمتصادية بمجموعة مك الخصاتص ومنها :
 االمتمام بتحقيق االمداف التنموية المعتماد علاى وجاود اااتراتيجيات عمال منااابة ت تهادفللوصول الى معدل النمو االمتصاد المطلوي .
 التوجه نحو تحايك البيتة الداخلية للمجتمع ت والقطاع االمتصاد المحلي الخاص . االعتماااد علااى الجهااود االمتصااادية الذاتيااة ت لتحقيااق التنميااة االمتصااادية المعااااة لتطبيااقالتخطااايط فاااي الحكوماااات ت والمهاااااات االمتصاااادية المهتماااة بمتابعاااة النماااو االمتصااااد
بااتمرار .
 الحرص على اااتغالل الماوارد واالمكاناات المعاااة لادور الصاناعة والارعاة ت والتجاارةالمحلية ت حاي مايطلبة الوامع االمتصاد مك ااتخدام الوااتل واالدوات التي تتيح نهوض
انواع االعمال كافة .
 االاتفادة ماك التكنلوجياا واالجهااة االلكترونياة المتطاورة ت فهاي تقادم دعماا منااابا للتنمياةاالمتصادية ت عك طريق االاتثمار في االمكانات والطامات العلمية المعرفية المتنوعة ت مما
ياامم في تطوير العديد مك المجاالت ومك اممها االبحاث والتعليم .

 -4ا داف التنمية االقتصادية  :تاعى التنمية االمتصادية الى تحقيق العديد ماك االماداف والتاي تتمثال
باالتي :
 ايادة الدخل القومي  :مذا مو الهدف الرتياي واالول للتنميه االمتصادية ت حيث تااامم فايتطوير ماتوى معيشة االفراد .
 تعاا التركيبة الهيكلية للتجاارة والصاناعة ت مماا ياااعد فاي عاالو المشاكالت الناتجاة عاكصعف االمتصاد المحلي .
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 ااااتثمار المااوارد الطبيعيااة  :ياااعى مااذا الهاادف الااى تعايااا وجااود االاااتثمارات المحليااةوالدولية للموارد الطبيعية الموجاودة علاى اراضاي الادول ت عاك طرياق دعام البنياة التحتياة
العامة (.)22
 توفير الوااتل المناابة التي تقدم الدعم لالنتاو ت والخدمات العامة ت ودعم رهوس االماوال.
 االمتمام بالتبادل التجار  :و مذا الهدف خاص بتنمياة التجاارة ت ويهاتم بمتابعاة الصاادراتوالااواردات التجاريااة المعتمااد علااى تعايااا التجااارة باايك الاادول الناميااة ت والاادول االخاارى ت
وخصوصا تل التي تشتر الصادرات بثاعار مقبولة .
 تااعد على توفير الدعم للحاجات االاااية للاكاك . معالجة الفااد االدار  :وذل باالمتمام بوضاع ماوانيك وتشاريعات تحاد ماك انتشاار الفاااداالدار الااذ يااهثر علااى ااااتقرار القطاااع االمتصاااد ت وياااتغل مااوارده ت وتاااامم مااذة
المعالجة في تطوير االمتصاد المحلي ت وتعايا نموه واادماره في المجامالت كافة .
 ادارة الااديوك الخارجيااة  :ياارتبط مااذا الهاادف بضاارورة متابعااة المبااالة الماليااة المدينااة علااىحكومات الدول النامية ت والحرص على ايجاد الوااتل والطرق المناابة لاداد تلا الاديوك
ت مما ياامم في تعايا النمو االمتصاد ت وايادة النفقات الخاصة باالنتاو .
 -5مؤ رررام التنميررة االقتصررادية  :تاااتخدم مجموعااة مااك الوااااتل والمهشاارات ت لقياااس ماادى نجاااح
التنمية االمتصادية ومك مم تل المهشرات األمتصاديه.)23(:
 الناتع القومي االجمالي  ) Gross National Product ( :يرما له ختصاارا باالحروف(  ) GNPت ويعااد حااااي ميمااة مااذا الناااتع مااك المهشاارات الماااتخدمة فااي مياااس التنميااة
االمتصادية للدول ت اذ يشير الى ميمة الخدمات والالع المنتجة باالعتماد على تاثير العوامل
االمتصادية المتنوعة في فترة امنية معينة ت تشكل جاءا مك االنتاو العام في الدولة .
 النااااتع المحلاااي االجماااالي  :) Gross Domestic Product ( :ويرماااا لاااه اختصاااارابالحروف (  ) GDPت ويعد حااي ميمته مك الواااتل المشاتركة ماع حاااي النااتع القاومي
االجمالي ت ويااعد على التعرف على طبيعة نجاح التنمية االمتصادية في الدولة ت اذ يشاير
الى ميمة الالع والخدمات المنتجة ت والماتخدمة في التداول داخل الاوق التجاار ت والتاي
تطبق عليها عمليات البيع والشراء المعتادة .
اما ا بام أو معوقام التنمية االقتصادية يي الدول النامية :
فمك الاهل القول باك الفقر والتخلف يرجعاك الى الندرة في عوامل االنتاو في البلداك النامية وكذل في
اوء ااتغاللها ت ومك الصعوبة بمكاك تفاير عدم المااواة الدولية في ماتويات التنمية االمتصاادية ماك
خالل التفاوت في مبات الموارد االمتصادية ت واك الفجوة التنموياة الحالياة ماد بارات ماك خاالل التنمياة
الصناعية في بعض المناطق مك العالم ت والتي ولدت لها مايعتبر بمثابة مباتها مك الموارد الخاصة بهاا
ت واك احدى الخصاتص الرتياية للنمو االمتصاد الحديث مي اك ذل النمو لم يبدا فاي جمياع المنااطق
في ومت واحد بل نتشر ببطء عبر وربا وامريكاا الشامالية ت ولام ينتشار الاى المنااطق التاي تقاع خاارو
مناطق الثقافة االوربية اال في الخماينيات والاتينيات مك القرك الماضي ( عدا الياباك ) .
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وتجد االشارة منا الى اك خصاتص البلداك النامية امتصاديا مي بمثابة عقبات في طريق التنمية وااوف
نقااام مااذة العقبااات الااى مجموعااات رتياااية تمثاال العقبااات االمتصااادية والعقبااات االجتماعيااة ت وعقبااات
الحكومة وعقبات دولية وفي ما يثتي شرح موجا لكل مك مذة العقبات :
 -9الع بام االقتصادية  ,وتتمعل يي (:)83
 حلقة الفقر المفررة :اك صاحي الفكرة مو االمتصاد (  ) Nurkseالذ يهكد باك الحلقة المفررة للفقر تعمل علاى
بقاء الماتوى المنخفض للتنمية االمتصادية في البلاداك النامياة وبالتاالي تعمال علاى بقااء البلاداك
الفقيرة فقيرا ت ويهكد اصحاي مذة النظرية اك ابي التخلف وبالتالي معومات التقادم ماو وجاود
عوامل في بلداك العالم الثالث يرتبط بعضهما ببعض ويهثر بعضها في بعض وتتداخل احياناا ت
والتتيح حل مذة المشكلة او تل دوك حل مشاكل اخرى اليمكك حلها .
دوك حال المشااكلة االولااى ت فانخفاااض دخال الفاارد فااي البلااداك النامياة ياارتبط بارتباااط الماااتوى
المعيشي للعمال وخاصة اوء التغذية ومذة االخيرة نتيجة النخفاض ماتوى الدخل لدى الفرد ت
واك حلقات الفقر مذة تعمل مك جاني الطلي على ضعف الحافا على االاتثمار ت وماك جاناي
العرض على ( مصور المدخرات ) .
ومك اجل كار مذة الحلقة المفررة يتعيك علاى البلاداك النامياة ت اك تكتشاف واايلة النتاااع كمياات
اكبر مك االدخار مك الفقراء واك تجد الموارد مك خارو بلدانها .
ي -محدودية الاوق :
اك العالمة بيك محدودية الاوق والتخلاف االمتصااد تااتند علاى فكارة اك وفاورات الحجام فاي
الصااناعة مظهاار رتياااي فااي التنميااة الصااناعية ت واذا كاااك علااى المنشااات الصااناعية اك تكااوك
كبيرة الحجم لك ي تاتطيع اااتغالل التكنولوجياا الحديثاة فااك حجام الااوق يجاي اك يكاوك كافياا
لياتوعي الحجم الكبير مك االنتاو ت وبالتالي فاك محدودية الاوق في العديد مك البلاداك النامياة
يعتبر عقبة في طريق التصنيع والتنمية االمتصادية .
ت -االادواجية االمتصادية :
اك مصااطلح االادواجيااة اال متصااادية يصااف الحالااة التااي يجااد البلااداك الناميااة نفاااها فيهااا خااالل
المراحل االولى للتنمية االمتصادية ت واك مثل مذة الظامرة تتر اثارما على نمط وتيرة التنمية
االمتصادية ت ومنال تفايرات مختلفة االادواجية ت ولكنه بشكل عام فانها تشير الى التقاايمات
االمتصاااادية واالجت ماعياااة فاااي االمتصااااد الاااوطني والتاااي تااانعكس فاااي الفروماااات فاااي مااااتوى
التكنولوجيااا فيمااا باايك القطاعااات او االماااليم وكااذل الفرومااات فااي درجااة التطااور فيمااا بينهمااا ت
وكذل في العادات والتقاليد االجتماعية والمواماف فيماا بايك النظاام االجتمااعي المحلاي والنظاام
االجتماعي المفروض مك الخارو .
ث -ميد الصرف االجنبي :
يهكاااد العدياااد ماااك االمتصاااادييك ماااك امثاااال (  ) Myintت (  ) R.Prebischت (  ) Singerت
(  ) ALeurisوريرمم باك موى تواانية معينة كانت تعمل في االمتصاد الدولي والتي ادت الى
اك منافع التجارة الدولية تذمي بشكل رتياي الى البلداك المتقدماة االمار الاذ يقاود الاى ظهاور
ميااد الصاارف االجنبااي ت وحتااى عنااد انفتاااح البلااداك الناميااة علااى التجااارة الدوليااة فقااد اادادت
تجارتها بشكل كبير جدا ت اال اك ذل لم ياامم في تنمية بقية اوجة االمتصاديات النامية ذل
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الك االعتماد الكبير على الصادرات مد عرض تلا االمتصاادات وكشافها علاى التقلباات الدولياة
فااي طلااي وفااي ااااعار المنتجااات ت خصوصااا واك معظاام صااادرات مااذه الادول مااي مااك الااالع
االولية التي تتميا بانخفاض مرونة الطلي الااعرية ولهاذا فااك رالبياة الادول النامياة تعااني ماك
شحه في الصرف االجنبي والذ يهثر البا على التنمية االمتصادية لها وبالتالي يشكل عقبة في
طريق تنميتها .
و -محدودية الموارد البشرية :
يعتبر عدم كفاية الموارد البشرية عقبة امام عملية التنمية االمتصادية في البلاداك النامياة ت حياث
ينعكس ذل في عدم تحقق معدالت نمو مرتفعة وكاذل يانعكس فاي انخفااض مااتوى االنتاجياة
وضعف حركة عوامل االنتاو ( الجغرافية والمهنية ) ت واك الندرة النابية في
المهارات والتخصيصات المهنياة تقاف عاتقاا بوجاه تحقياق التنمياة االمتصاادية وتواايع االنتااو
وتنويعهي الدول الناميه.
 -2الع بام االجتمااية (:)25
اك الكثير مك التحليالت التي تربط مابيك منظومة القيم االجتماعية وبايك التنمياة االمتصاادية ماد
برات الى الوجود مك خالل االمتمام بماثلة كيفية مياام المجتمعاات بايجااد العادد المطلاوي ماك
الريادييك المنظميك لقيادة الجهد التنمو مك خالل:
 التنظيم :تفتقر الدول النامية الى المنظم الرياد وذل بابي العوامل العديده التي تايد مك المخااطر
وعاادم اليقاايك مثاال  :صااغر حجاام الاااوق وتاادني ماااتوى راس المااال وتخلااف التكنولوجيااا
ورياي الملكية الفردية وشح الهارات وعدم توفر المواد الخام بالكمياة او النوعياة المطلوباة
وضااعف الهياكاال االرتكاايااة ولهااذه االاااباي فاااك البلااداك الناميااة تفتقاار للمنظماايك الاارواد ت
االمر الذ يشكل عقبة اما عملية التمية االمتصادية فيها.
ي -دوافع التنمية :
اك توفر دوافع التنمية االمتصادية امر ضرور لتحقيق امداف التنمية االمتصادية النها مي
التااي تاادفع االنااااك للعماال والجااد للوصااول الااى تحقيااق االمااداف ت ولهااذا فااك امميااة تااوفير
الدوافع امر حاام فاي عملياة التنمياة االمتصاادية لادى الادول النامياة ت وتجادر االشاارة الاى
ابي بروا العدد الكبير نابيا مك المنظميك لدى االمليات في المجتمعات مو وجاود الادوافع
القوية لديهم لتحقيق شي مك اجل التميا .
 -3ا بام دولية يي وريق التنمية :
يهكاد العديااد مااك االمتصااادييك بااك العقبااة الرتاااية للتنميااة االمتصاادية اليااوم تتمثاال فااي العواماال
الخارجية اكثر منهاا فاي العوامال الداخلياة ت وذلا الك وجاود الادول الصاناعية المتقدماة يخلاف
ضغوطا دولية تهد الى اعامة مااعي التنمية االمتصادية والنمو االمتصاد في الدول النامياة
والفقيرة ت وررم اك البعض يعترف بوجود بعض الجواني االيجابية والمفيدة للدول الفقيارة ماك
جراء وجود العالم الاذ يحتاو علاى البلاداك الغنياة ومنهاا مكاااي التجاارة وتصادير منتجاتهاا
الفاتضة الى الدول النامية ت وكذل امكانية ااتفادة الادول النامياة ماك تجااري الادول المتقدماة ت
وخاصة في مجال العلم والتكنولوجيا وفي االدارة االمتصاادية والتخطايط ت اال اك الابعض يقاول
اك مثل مذة االاتفادة لم تتحقق الك الدول المتقدمة مي التي تخلق العقبات اماام تنمياة وتطاوير
الدول النامية .
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المبحث العاني  /التجارة اليارجية ويرق سرياقها الترارييي ومعوقرام تحرير را يري الردول
النامية.
اوال  :اتفاقيام الجام متعددة األوراف(: )81
بعد اك شهد العالم اامة امتصادية كبيرة في بداية عقاد الثالثينياات ماك القارك الماضاي والمتمثلاة بااماة
الكااااااد العظاااايم ت وماكااااادت ك تنتهااااي مااااذة االامااااة حتااااى شااااهد العااااالم حربااااا عالميااااة للفتاااارة مااااك
(  ) 1944 – 1939خلقت الكثير مك المشاكل االمتصادية واالجتماعية على المااتوى العاالمي ت وماك
تل المشاكل مي حرية التجارة العالمياة  .وفرضات تلا المشااكل االمتصاادية انعقااد ماهتمر ( بريتاوك
وودا ) في الواليات المتحدة االمريكية عام  1944ت وكاك الهدف منه مو معالجة المشااكل االمتصاادية
على الماتوى العالمي ت ونتع عك المهتمر انشاء كال ماك صاندوق النقاد الادولي والبنا الادولي لالنشااء
والتعمير ت وبعد انتهاء الحري العالمية الثانية امترحت الواليات المتحادة االمريكياة انشااء نظاام تجاار
حر متعدد االطراف بيك دول العالم ت ولتحقيق ذل عقد مهتمر دولاي للتجاارة والتوظياف فاي لنادك عاام
 1946ت نتع عنه ابرام االتفامياة العاماة للتجاارة والتعريفاات ( الجاات  ) GATTوذلا فاي عاام 1947
ووضعت موضع التنفيذ في عام (  ) 1948بعاد اك رفضات الوالياات المتحادة االمريكياة انشااء منظماة
التجارة العالمية في ذل الومت خوفا مك منافاة الصناعات االوربية لصناعتها الناشتة انذا (. )26
ومنذ العام  1948والجات تعمل على وضع القواعد االاس لتنظايم التجاارة الدولياة واك كانات مهمتاه ت
حتااى تاام انشاااء منظمااة التجااارة العالميااة  1995/1/1بعااد مفاوضااات عدياادة ااااتمرت لثماااك جااوالت ت
اضافة كل جولة مك تل المفاوضات بنودا واتفاميات جديدة .
مفهوم الجام  :مي اتفامية متعددة االطراف ت تنظم التجاارة الدولياة ماك خاالل المفاوضاات الجماعياه ت
مك اجل الوصول الى اتفاميات تجاريه بيك الدول .
ا داف الجام  :تهدف الجات الى تحقيق االمداف االتية وريرما (.)27






االة العواتق والمشاكل االمتصاديه بيك الدول
خلق عالمات تجارية دولية متواانة
وضع االاس والقواعد التي تنظم الو الدول
رفع ماتوى المعيشة في الدول االعضاء
ايادة االنتاو وتشجيع التجارة على الماتوى العالمي




تاميك اجواء المفاوضات للدول االعضاء فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
تشااجيع انتقااال رهوس االمااوال باايك الاادول ممااا يااهد الااى ايااادة االاااتثمارات
العالمية .
ايجاد منتدى للمفاوضات التجارية بيك دول االعضاء وتحقيق التنمية االمتصاادية
فيها .
العمل على حل النااعات التجارية بيك دول االعضاء .
15




ن اة الجام :
نشاة الجات عام  1947في جنيف بعد انتهاء الحري العالمية الثانياة ت وتام تطبيقهاا علاى ارض
الوامع عام  1948مك خالل مهتمر دولي عقد فاي مافاناا توتام مراجعتهاا مارتيك ت االولاى عاام
 1955والثانية عام . 1965
االسس التي قامم اليها الجام  :تتمثل في:






خفض الراوم الكمركية بيك دول االعضاء .
منع نظام الحصص .
الغاء اعانات التصدير .
ت حقيق التنمية االمتصادية للدول االعضاء مك اجل تحقيق العداله بيك الدول المشاركة فيها .
تنظيم التجارة الخارجية بيك الدول االعضاء .

مبأدئ الجام  :مامت الجات على المباد ء اآلتيه







مبد الدولة االولى بالرعايه .
مبد المعاملة الوطنية .
مبدا التفاوض في اطار الجات .
مبدا الخفض العام والمتبادل للراوم الكمركية .
مبدا الشفافية .
مبدا حظر القيود الكمركية .

جوالم الجام  :ومد تضمنت ثماك جوالت مي
 جولة جنيف باويارا عام  1947ت بحضور  23دولة ت ونامشت موضاوع تخفايض اجاور
التعريفات الكمركية .
 جولة اناي عام  1949ت عقدت فاي فرنااا ت وعادد ماك الادول المشااركة منهاا  13دولاة ت
ومي اول جولة للمفاوضات التجارية متعددة االطراف في اطار اتفاميات الجات .
 جولة توركا (  ) 1951 -1951وعقدت في مديناة تاوركي فاي انكلتارا ت وحضارتها 38
دولة ت ونامشت موضوع خفض التعرفه الكمركية ايضا وريرما مك االمور .

 جولاااة جنياااف (  ) 1956ت وحضااارتها  26دولاااة ت وايضاااا نامشااات موضاااوع
التعريفات الكمركية وتقليل الحواجا امام التجارة الدولية .
 جولااة ديلااوك (  ) 1962 -1961ت ومااي الجولااة الخاماااه ت ومااد بحثاات اجااراء
الماياااد ماااك تباااادل التناااااالت والتخفيضاااات الجمركياااة بااايك الااادول االعضااااء ت
وشاركت فيها ( ) 26دولة .
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 جولة (  ) Kennedyت وعقدت في اوياارا ماابيك (  ) 1967 – 1964ت وشااركت فيهاا
 62دولاااة ت ونامشااات ايضاااا موضاااوع التعريفاااات الكمركياااة ونظاااام الحصاااص ت وتجاااارة
المنتجات الاراعية والموارد االولية .
 جولااة طوكيااو ت عقاادت عااام  1973وااااتمرت المفاوضااات الفعليااة فااي جنيااف حتااى عااام
 1979ت واشاتركت فيهاا  99دولاة ت ونامشات موضااوع تنشايط التجاارة الدولياة ت وركااات
ايضا على انهيار نظام ( بريثونه وودا ) والمناداة بثتباع ايااة الحماية التجارية .
 جولة االورجوا ت ومي الجولة االخيرة مك مفاوضات الجاات وماد تام اطالمهاا فاي منتجاع
المحاايط االطلاااي فااي ( يونتااادل ااااتي ) فااي عااام  1986ونامشاات مضااايا تجاريااة كثياارة ت
وانتهت ماذه الجولاه باالتوميع علاى الوثيقاة الختامياة فاي ماراكش باالمغري فاي عاام 1994
وحضرتها  117دولة ت وفيها وافقات علاى انشااء منظماة التجاارة العالمياة (  ) WTOالتاي
دخلت حيا التنفيذ في . 1995/1/1

عانيا  /منعمة التجارة العالمية(: )82
ن أتها  :تم الموافقاة علاى انشااء منظماة التجاارة العالمياة ماك خاالل المفاوضاات متعاددة االطاراف فاي
جولااة االورجااوا ت اذ تاام التوميااع مااك مباال  117دولااة علااى انشاااء مااذه المنظمااة وذلا فااي ابرياال عااام
 1994ت ودخلت حيا التنفيذ في يناير عام . 1995
مفهومها  :مي منظمة ماتقلة ماليا واداريا ت ومي على ماتوى كل مك صندوق النقد والبن الدولييك ت
وتمثل االااس القانوني والمهااي للنظام التجار المتعدد االطراف(. )29
أسبال ن رأتها  :جااءت نشااة منظماة التجاارة العالمياة تلبياة الحتياجاات الادول فاي التجاارة الخارجياة ت
بابي ايادة وضخامة حجم التجارة الخارجية في عقد الثمانينات مك القرك الماضي ومابعده مقارنة بماا
كاك عليه الوضاع مبال ذلا ت اذ اخاذت التجاارة الدولياة تتوااع بشاكل كبيار جادا ت وباد االااتثمار علاى
ماتوى العالم ينمو بقوة ت وبد ة تجارة الخدمات تفارض نفااها علاى العاالم ت وماي التجاارة التاي لام ياتم
االتفاق عليها عند انشاء اتفاميات الجات .
ا داف المنعم  :كاك منا عدة امداف مك وراء انشاء منظمة التجارة العالمية منها :









تحقيااق حريااة التجااارة الدوليااة مااك خااالل القضاااء علااى المعاملااه التمييايااة وااالااة القيااود
والحواجا التي تمنع تدفق حركة التجارة بيك الدول .
تحقيق التنمية االمتصادية في الدول االعضاء ورفع ماتوى معيشة المواطك فيها
الاعي لتحقيق ماتويات عالية في التوظيف .
تنشيط الطلي الفعال .
رفع ماتوى الدخل الحقيقي للدول االعضاء .
االاتغالل االمثل للموارد االمتصادية في الدول االعضاء .
تشجيع حركة االنتاو وحركة رهوس االموال واالاتثمارات .
خفض الحواجا الكمركية والكمية لايادة حجم التجارة الدولية .
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 اعتماد المفاوضات كاااس لحل النااعات التجاريه بيك الدول االعضاء .
 توحيد الراوم الكمركية المفروضة على بعض الالع .
 تشجيع وتوايع حجم التجارة الدولية فيما بيك الدول االعضاء لتطوير االنتاو وتحاينه .
 ا م أتفاقيام منعمة التجارة العالمية ( : )81() WTO -1االتفامية العامة لتجارة الخدمات .
 -2اتفامية الوماية .
 -3اتفامية المالبس والمناوجات .
 -4اتفامية الحواجا الفنية امام التجارة .
 -5اتفامية اجراءات االاتثمارات المرتبط بالتجارة .
 -6اتفامية االجراءات المضادة لالرراق .
 -7اتفامية حقوق الملكية الفكرية ذات العالمة بالتجارة .
 - 8اتفامية االعانات واالجراءات التعويضية .
 مبادين منعمة التجارة العالمية  :مي مباادا المعاملااه التجاريااه التفضاايلية لاابعض الاادول  :ومااذا يعنااي ماانح بعااض الاادول الناميااهعالماات تجاريااة تفضاايليه ماع الاادول المتقدمااة ماك اجاال دعاام خطاط التنميااة االمتصااادية فااي
الدول النامية ت وايادة حصيلتها مك العملة الصعبة .
ي -مبدا الشفافية  :ويقصد بها االعتماد علاى التعريفاة الكمركياة بادل القياود الكمياة التاي تفتقار
للشفافية .
ت -مبدا عدم التميا  :ومذا يعني عدم التمياا بايك الادول االعضااء فاي المنظماة او مانح رعاياه
خاصة لدوله على حااي دوله اخرى كالمما اعضاء في المنظمة .
ث -مبادا المعاملااه الوطنيااة  :ومااذا يعنااي اك الااالع والخاادمات التااي تعباار الحاادود مااك دولااة الااى
اخرى تعامل معامله الالع المنتجة محليا مك حيث الالع والضراتي .

عالعا  /معوقام تحرير التجارة اليارجية يي الدول النامية (:)41
بما اك ايااة تحرير التجارة الخارجية تاتهدف االمتصادات التي تعاني مك اختالالت ميكلية ومشكالت
تنظيمية فاك مذه الايااة تواجه الكثير مك العقبات والمعوماات التاي تقاف فاي طرياق تنفياذما فاي الادول
النامية ومك مذه المعومات :
 -1اك تعويم العملة الوطنية كنتاو طبيعي لايااة التحرير تهد الى انخفاض ميمة العملاه الوطنياة
مقابل العمالت االجنبية .
 -2انخفاض ميمة العملة يهد الى ارتفاع تكلفة مدخالت االنتاو مك المصاادر الخارجياة ت وترتفاع
ميمة الترحيل يتجه الرتفاع ميمة الموارد البتروليه ومشتقاتها .
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 -3ضااعف امكانيااة الحصااول علااى النقااذ االجنبااي الرتباطااه بعمليااات الصااادر والااذ يحتاااو لرفااع
معدالت االنتاو ت االمر الذ يتطلي توفير العمله الحره مقادما لرفاع القادرة الصاناعية وماك ثام
رفع االنتاو لتحقيق الفاتض للتصدير .
 -4القصور الهيكلي لمهااات الوااطه الماليه التي تاامم في عمليات ااوق الماال ت وذلا لغيااي
المهااات صانعة االااواق ت الشاي الاذ يلقاي بتبعاتاه علاى القطااع المصارفي النجااح بارامع
التحرير .
 -5عادم كفااءة النظاام الضاريبي ماك حياث العدالاه الضاريبية وكاذل عادم القادرة فاي القضااء علااى
التهري الضريبي
 -6الايااات التعافيه للدول المتقدمة ضد الدول النامية ت وذل مك خالل اتخاذما ايااات تجارياة
عداتية تجاه صادرات الدول الناميه مك الالع الاراعية والصناعية
.
 -7اعتماد الدول النامية على انتاو وتصدير الع مليله .
 -8مواجهااة ارتفاااع االاااعار بااابي التضااخم المكبااوت ت اذ لاام تاانخفض االاااعار االبعااد اك ياااتم
التصحيح الحقيقا ي والجاومر فاي االمتصااد ( الاوطني والقضااء علاى االخاتالالت القاتماة بايك
االنتاو واالاتهال وبيك االدخار واالاتثمار .
 -9اوء ااتغالل الموارد مك مبل الدول النامية .
 -11تصاحي عملية التحرير تعرض مجموعة مك العامليك للبطالة .
 -11ضااعف البنااى التحتيااة مااك وااااتل مواصااالت واتصاااالت وط ارق وماادرات بشااريه ذات ثقاال
نوعي .
 -12تهثر ايااة التحرير على الشراتح الضعيفة والفقراء ومحدود الدخل بصورة اكبر .
 -13االنماط االاتهالكية الايتة لمااتهلكي الادول النامياة نحاو اااتخدام الاالع المااتوردة ت الشاي
الااذ يتطلااي تااوفير مااوارد مااك العمااالت الصااعبه ممااا يااهد الااى ايااادة العبااي علااى ميااااك
المدفوعات .
 -14ضعف معدل الوعي للعامليك وضعف القادرات االدارياة فاي مهاااات الدولاه والمهاااات
الخاصااه ت وضااعف االعااالم االمتصاااد لااذا فعلااى الاادول الناميااة التااي تاااعى لتحرياار تجارتهااا
الخارجية اك تعمل على تذليل المعومات اعاله لمواجهة االثار الالبيه لتحرير التجاره .
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المبحث العالث  /االعار المتوقعة من تحرير التجارة اليارجية ال اقتصادام الدول النامية ب كل اام
والعراق ياصة .
منحت االتفاميات متعددة االطراف للدول النامية فترة انتقالياة ماك اجال تطبياق احكاام ولاواتح المنظماة ت
لتكوك على ااتعداد لالاتفادة مك الماايا الممنوحة لها ت وتحمل جميع االعباء التي يمكك اك تتحملها مك
تحرير التجارة ت وفيما ياتي جملة مك االثار االيجابية والالبية المترتبة علاى تحريار التجاارة الخارجياة
على الدول النامية بشكل عام والعراق خاصة .
اوال  /االعار االيجابية والسلبية لتحرير التجارة اليارجية ال الدول النامية ب كل اام (.)49
-1
-

االعار االيجابية  :يرى مهيدوا تحرير التجارة الخارجية في الدول النامياة ت ك تحريار التجااره
الخارجيه يمكك ك يهد الى االثار االيجابية االتية:
تحااايك المعااامالت الفنيااة لالنتاااو ت الك المنافاااة تقتضااي االاااتخدام االمثاال لعناصاار االنتاااو
والموارد المتاحة بتكلفة منخفضة .
البحااث عااك ااااواق جدياادة وذلا لضااماك ايااادة الصااادرات التااي تااهد الااى ايااادة الماادخوالت
المالية للدولة .
يااامح تحرياار التجااارة الخارجيااة بثنشاااء شااراكة مااع االطااراف االجنبيااة فااي مجااال البحااوث
والتطوير نتيجة الرتفاع تكلفتها وبالتالي تضييق الفجوة التكنولوجية والحد مك التبعية المطلقة .
يهد تحرير التجارة الخارجية الى ايادة امكانية نفاذ الالع التي تنتجها الدول النامية وتصدرما
الاواق الدول المتقدمة .
يااهد تحرياار التجااارة الخارجيااة الااى ايااادة الكفاااءة االنتاجيااة للاادول الناميااة مااك خااالل تصاااعد
المنافاة الدولية .
ايادة حجم التبادل الدولي يد الى انعكااس اثار انتعااش امتصاادات الادول المتقدماة علاى الادول
النامية .
تحرير التجارة الخارجية ياهل عملية الوصول الى االاواق العالمية .
يهد تحرير التجاارة الخارجياة فاي الادول النامياة الاى اياادة الطلاي علاى الماوارد االمتصاادية
وااتغاللها بطريقة مثلى ت مما ياامم في رفع ماتوى الدخل القومي لهذة الدول .
يامح تحرير التجاارة الخارجياة الاى الغااء الحاواجا التجارياة ت مماا يااهل التجاارة بايك الادول
ويفتح االبواي امام اناياي المعامالت التجارية بيك الدول .
تاامم تحرير التجارة الخارجية بتشجيع التنمية واالصالح االمتصاد في الدول النامية .
تحرير التجارة الخارجية يفتح الباي امام الماتهلكيك فرصه للحصول على الع وخدمات عديدة
ومتنوعه وربما بااعار ارخص مك مثيالتها في الاوق المحلي .
ياااااعد تحريااار التجاااارة الخارجياااة فاااي مياااام نظاااام تجاااار متعااادد االطاااراف وبالتاااالي يهيااا
للماتثمريك والماتخدميك بيتة عمل تشجع التجارة واالاتثمار
ياااهد تحريااار التجاااارة الخارجياااة الاااى تحقياااق المكاااااي لااابعض منتجاااات الااادول النامياااة ماااك
الصناعات التقليدية نتيجة لايادة صادراتها وخاصة مك المناوجات والمالبس.
يهد تحرير التجارة الخارجية الى ااالة الحواجا والعواتق امام التجارة الخارجية .
ايادة الصادرات الاراعية للدول النامية .
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تخفيض الحواجا الكمركية على ماتلامات االنتاو ت يهد الى خفض تكلفة االنتاو .
يهيا للشااركات فاارص الحصااول علااى الماادخرات الراااامالية المحااانه والحديثااة مثاال المعاادات
واالالت ومااواما ت والتي تايد مك االنتاو واالنتاجية .
اك تحر ير التجارة ياامم ويشجع على اعادة تواياع عناصار االنتااو وتوجيههاا نحاو القطاعاات
االوفر انتاجية .
اك تحرياار التجااارة ياااامم فااي تحقيااق التحااول الماااتمر لاابعض انشااطة الصااناعات التحويليااة
والخدمات مك الدول الصناعية الى الدول النامية ت مما يوفر للنمو فرصا جديدة .
اامم تحرير التجارة الخارجية في ايادة ميمة الصادرات كما حصل في الجااتر كما يظهر ذل
في الجدول ( ) 1اذ حقاق المياااك التجاار الجااتار فاتضاا للمادة ماك (  ) 2113 – 2111ت
ومذا دليل على اك تحرير التجارة الخارجية اثرا ايجابياا علاى االمتصااد الجااتار خاالل المادة
المذكورة في الجدول .
جدول (  ) 9الميزان التجاري الجزائري للفترة من (. ) 8194 – 8111

رصيد الميزان التجاري
قيمة الصادرام قيمة الواردام
السنة
966,789.9
691,425.7 1657,2156
2111
715,473.4
764,862.4
14813358
2111
548,152.1
957,139.8
15111919
2112
854,612.1 1,147,441.4
19121533
2113
1,123,148 1,314,399.8
23374478
2114
1,927,913.5 1,493,644.8
34215483
2115
2,421,461.1 1,558,541.8
39791119
2116
2,297,334 1,916,829.1
42141631
2117
2,522,986.3 2,572,133.4
51951197
2118
492,831.7 2,854,815.3
33476361
2119
1,321,779.8 3,111,817.6
43335874
2111
1,931,629.7 3,442,511.6
53741313
2111
1,997,129.7 5,115,941.5
71129712
2112
911,683.2 5,477,524.7
63792179
2113
المصدر /بن الجااترت النشره االحصاتيه الانويه ت لألعوام مك 3113 - 2111
يالحاظ ماك تحلياال بياناات الجادول (  ) 1اك الميااااك التجاار فاي الجااتاار ماد ااجل فاتضااا للفتارة مااك
 2111الى  2113اذ كانت ميمة الصادرات اعلى ماك ميماة االااتيرادات خاالل الفتارة المدروااة وماذا
يدل على انه كاك لتحرير التجارة اثر ايجابي على الميااك التجار الجااتر .
يضاف أل

لب آعارأيجابي أيري معل:

 اك فااتح االاااواق وتحريرمااا فااي الاادول الناميااة يحفااا االاااتثمار ويااهد الااى تطااوير الطاماااتالاكانية وتنمية االمتصاد .كذل يهد الى تطوير القطاع الخاص .
 يتم تحويل التكنلوجيا الحديثة الى الدول النامية .21

 دخول المهااات االمتصاادية فاي الادول النامياة الاى المنافااة فاي ظال امصااء الااوق والعولماه مماايحاك مك ماتواما وانتاجها .
 تهد الى تطوير الصادرات وخلق فرص للعمل . تهد الى انتعاش امتصاد وخروو اواء بالنابة للدول المتقدمة او النامية . خفض الراوم الكمركية على الالع الماتوردة وخفض ااعار ماتلامات االنتاو يهد الاى خفاضاعباء تكاليف االنتاو المحلي وخفض معدالت التضخم الناتع عك التكلفه .
 انضمام الدول النامية الى المنظمة تتيح لها الحصول علاى وضاع الدولاه االولاى بالرعاياة ( او االكثاررعايه ) ت ومذا الوضع يمكنها مك االاتفادة مك التنااالت والتخفيضات الجمركية والمعامالت والمااياا
التفضيلية االخرى
2
-

االعار السلبية  :يرى معارضوا تحرير التجاره الخارجيه في الدول النامياهت ك تحريار التجااره
الخارجيه يمكك ك يهد الى االثار الالبية االتية (.)33
يهد تحريار التجاارة الخارجياة الاى حرمااك الادول النامياة ماك اكفاا العناصار االدارياة والفنياة
والعماله المامرة نتيجة مجرتها للخارو .
فرض ضغوط على المشروعات المحلية وكيفية مواجهتها للمنافاة االجنبياة الاايما فاي الااوق
الوطنية .
تحرير التجارة الخارجياة يتايح فرصاه للبناو والمهاااات المالياة االجنبياة اك تنشاا فاروع فاي
دول العالم وخاصة النامية منها مما يهثر على الايااة االمتصادية للدوله .
ميمنة الدول الصناعية الكبرى على االمتصاد العالمي .
تحرير التجارة الخارجية يهد الى القضاء على الكثير مك الصناعات الناشتة في الدول النامياة
رير القادرة على مواجهة المنافاة القوية في االاواق العالمية ت مما يهد الى ايادة البطالة .
يهد االنخفاض التدريجي للراوم الكمركية الاى عجاا الموااناة العاماة واياادة الضاراتي مماا
يايد مك تكاليف االنتاو وارتفاع االاعار .
يااهد تحرياار التجااارة الخارجيااة الااى خلااق صااعوبات شااديدة للاادول الناميااة مااك منافاااة الاادول
المتقدمة مما يهثر البا على امتصاداتها .
يهد تحرير التجارة الى دعم مومف المحتكريك ت والقضاء على المنافايك الصغار فاي الااوق
.
رفع الحماية عك االاواق المحلية في الدول النامية اايكوك فاي صاالح الادول المتقدماة وبالتاالي
اوف تتاثر المنتجات المحلية للدول النامية والتي تتميا بتدني الجودة وارتفاع االاعار .
يهد الى ادراو الحماية الفكرية ضمك مكونات اتفامية منظماة التجاارة العالمياة الاى احتكاارات
تكنولوجية لصالح الدول المتقدمة وايادة التكاليف على الدول النامية .
علااى ماااتوى الخاادمات لاام تااراع المنظمااة العالميااة للتجااارة انعاادام التااوااك باايك حجاام مطاعااات
الخاادمات فااي الاادول الصااناعية وحجمااة فااي الاادول الناميااة ت ولاام تااراع ارتباااط بعااض مطاعااات
الخدمات في الدول النامية بمصالحها االاتراتيجية ت مما نجم عك ذل مجموعاة ماك المخااوف
اممها ام ماايا .
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 تاارى الاادول الناميااة اك تحرياار االاااتثمارات وعولمااة االاااواق الماليااة ترافقااة مخاااطر وااماااتمالية مكلفة ( اامة المكاي عام  1994ت ودول جنوي شرق اايا  1997ت والبراايل وروايا
واااايا  1999وريرمااا ) ت ومخاااطر تعاارض البنااو لالامااات ومخاااطر المضاااربة ورااايل
االموال ومخاطر اخرى .
 اك ميام منظمة التجارة العالمية ماد حقاق مكاااي كبيارة للادول المتقدماة ت اذ تاايطر ماذة الادولعلى مانابتة ( ) % 75مك التجارة العالمية ت بينماا تااداد واردات الماواد االااتهالكية والعادياة
بالنابة للدول النامية ت و مذا يجعال االثاار الاالبية لتحريار التجاارة الخارجياة فاي الادول النامياة
اكثر مك اثارما االيجابية(. )34
 ادى تحرياار التجااارة الخارجيااة الااى ارااراق االاااواق المحليااة للاادول الناميااة بالااالع والخاادماتالماتوردة ذات االاعار المنخفضة باالررم ماك انهاا لياات بتلا الجاودة العالياة ت مماا ادى الاى
تراجع االنتاو المحلي في الدول النامية اواء مك الالع الصناعية ام الاراعية .
 كاك لتحرير ا لتجارة الخارجية اثرا البيا على الميااك التجار الصناعي الااور خاالل المادة(  ) 2118 – 2111ت كمااااااااااااااااااااااااااا يظهاااااااااااااااااااااااااار مااااااااااااااااااااااااااك الجاااااااااااااااااااااااااادول (. )2
حيث نالحاظ فياة اك ميماة االااتيرادات كااك اعلاى ماك ميماة الصاادرات الصاناعية ت مماا اابي
عجاا ماتمرا خالل المدة مك (  ) 2118 – 2111ت ومذا دليل على انه كااك لتحريار التجاارة
الخارجيااااة اثاااارا ااااالبيا علااااى الميااااااك التجااااار الصااااناعي فااااي اااااوريا كمااااا يظهاااار ذلاااا
مك الجدول (.)2
جدول ( )2الميااك التجار الاور للمدة ( ( ) 2118 -2111مليوك ليرة اورية )
السنة

الصادرام الصنااية

المستوردام الصنااية

الميزان التجاري الصنااي

2111

28,211

71,928

- 42,718

2111

32,482

92,419

- 59,927

2112

52,114

111,411

- 49,389

2113

43,571

96,131

- 52,461

2114

55,316

142,671

- 87,355

2115

112,476

268,265

- 165,789

2116

193,531

312,985

- 119,455

2117

234,839

391,359

- 156,521

2118

279,126

421,899

- 142,773

المصدر  /المجموعة االحصاتية الاورية لالعوام (  ) 2119 – 2111ت المكتي المركا لالحصاء .
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معل)41(:

يضاف أل لب آعار سلبي أيري
اك ااالة التعريفة الكمركية بشكل رير مدروس مد يهد الى منافاه رير متكافتة بيك المنتجاات
الماتوردة والمنتجات المحلياة ت وماد ياهد الاى اخاتالف الماوارد التجارياة فاي الادول النامياة ت
وبالتالي الى تراجع االنتاو المحلي .
اك ااالة التعريفة مد يهد الى اضعاف ايرادات المواانات العاماة للادول النامياة ت وماذا ااوف
يهثر على مشااريع التنمياة فاي الادول النامياة ت واتخااذ اياااات صاناعية واجتماعياة تعويضايه
للتخفيف مك االامات الناجمه عك ااالة التعريفات الكمركية .
بالمقاباال تبقااى اااواق الاادول الغربيااة مغلااق امااام المنتجااات الاادول الناميااة ( اااواء المنتجااات
الاراعية او الصناعية ) النخفاض جودتها .
اك االنضمام لمنظمة التجارة العالمية ياتوجي الخضوع التفاميات الجاات المتعلقاة برفاع الادعم
عك المنتجات الاراعية ت مما يهد الى ارتفاع تكلفة الواردات الغذاتية .
اك تحرياار التجااارة الخارجيااة للخاادمات يضااع المهااااات فااي الاادول الناميااة فااي مااثاق نتيجااة
لمنافاااات المهااااات االجنبيااة الماااوده بالتكنلوجيااة الحديثااة المتطااور وخاادمات عاليااة الجااودة
والخبرة االدارية والتاويقية ت مما يهثر على االمتصاد النامي .
اك االنضاامام لمنظمااة التجااارة العالميااة كخطااوة لتحرياار التجااارة الخارجيااة ياااتوجي الخضااوع
( ألتفاميااة حمايااة الملكيااة الفكريااة ) ت بحيااث لااك يكااوك بااااتطاعة الاادول الناميااة انتاااو منتجااات
مماثلة لمنتجات الدول المتقدماة بطارق تصانيع مختلفاة وبامال تكلفاة ويصابح الااماا علاى الادول
الناميااة اك تاادفع بااااتمرار حقومااا للشااركات صاااحبة االختااراع مااك اجاال انتاااو منتجااات مماثلااة
لمنتجاتهااا ت ومااذا اااوف يااوثر علااى درجااة منافاااتها ت وفااي حالااة رفااض الاادول الناميااة لااذل ت
ياتوجي عليها التخلي عك انتاجها ت وبالتالي اتعاني الدول النامية مك التبعية للاوق الخاارجي
.
اك خفض التعريفة الكمركية مك مبل الدول النامية وثم الغاتها كلياا ت اايهد الاى ارتفااع وتيارة
االااتيراد علاى حاااي التصادير وماذا ااوف ياهد الاى اخاتالل مياااك المادفوعات فاي الادول
النامية .
تعتبر صادرات النفط الخام ومشتقاته مك الصادرات المهمه بالنابة الرلي الدول النامية ت ومك
البيات تحرير التجارة الخارجية انها التغطي النفط الخام ومشتقاته .
الحجم الك بير الذ تتميا به الشركات العمالمة في الدول الصناعية مما يجعل الدول النامية رير
مادرة على المنافاة مهما بذلت مك جهد في االفق المنظور .
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عانيا  /االعار االيجابية والسلبية المتوقعة من انضمام العراق ب ركل يراص لمنعمرة التجرارة العالميرة
وتحرير تجارت اليارجي (.)47
اتخذ العراق العديد مك االجراءات والقرارات الهادفة الى انضمامة الى (  ) WOTت لذا اتجه شانه شاك
معظم الدول النامية لالنضمام الى منظمة التجارة العالمية ت وتقدم بطلي االنضمام عام  2114ت ويمكك
معرفة امم دوافع ماذا االتجااه باالنظر الاى التواياع الجغرافاي لجاانبي التجاارة الخارجياة والاذ يبايك ام
معظم عالمات العراق التجارية تقاوم ماع دول اعضااء فاي المنظماة او تااعى لالنضامام اليهاا ت كماا اك
االنضاامام يتاايح للعااراق االاااتفادة مااك االاااتثناءات المتعااددة مااك تطيبااق احكااام االتفامااات التجاريااة التااي
توفرما تل االتفامات للدول االمل نموا ت فضاال عاك الحصاول علاى التعويضاات واالعاناات التاي تقارر
منحها تل الدول .
 -1االعار االيجابية  :امم االثار االيجابية التاي يمكاك اك تعاود علاى العاراق باالنمو واالادماار كماا
يراما مهيدو االنضمام الى (  ) wtoتتمثل في-:
 مك المتومع اك ترتفع ااعار الالع والمحاصيل الاراعية الماتوردة نتيجة لتطبيق احكام اتفامياةالاراعة المتضمنة تخفايض دعام انتااو وتصادير ماذه الاالع ت وماذا االرتفااع فاي الااعار يادفع
بالبعض الى تومع حدوث اثار ايجابية على صعيد تحقيق االكتفاء الذاتي مك ماذه الاالع ت القماح
بصفة خاصة ت وذل الك ارتفاع االاعار اوف يشجع المنتجيك المحلييك على ايادة المااحات
الاراعية المخصصة لالنتاو الاراعي ت فضاال" عاك دخاول منتجايك جادد بهادف االااتفادة ماك
ارتفاع االااعار ت وماذا االرتفااع ماك االااعار ااوف يجعال اااتيراده اكثار كلفاة وماك ثام فاثك
االاتيرادات الاراعية اوف تنخفض الى الحد الذ يمكك معه اك يعود بالميااك التجار للالع
الاراعية الى وضع التوااك .
 اااوف تتعاارض العديااد مااك الصااناعات الوطنيااة الااى منافاااة شااديدة مااك االاااواق المحليااة مااكالصناعات االجنبية المااتوردة المماثلاة وخاصاة تلا التاي تلقاى دعماا" ماك دولتهاا والتاي تبااع
بثاعار تقل عك ااعارما في بلد المنشث ( عمليات ارراق ) .
 اك رفع مذا الدعم ومكافحة االرراق الالعي وفق مباد (  ) WOTايد الى مانح الصاناعاتالوطنية فرصة للنهوض والمنافاة داخلياا وخارجياا ت واك ذلا اايهد الاى تحفياا الصاناعات
الوطنية لرفع ماتوى االن تاو والجودة وتخصيص الموارد وكل ذل يهد الاى خفاض االااعار
وايادة جودة الالع المنتجة وكل ذل يصي في الاعي لرفع ماتوى المعيشة وتحقيق االادماار
للبلد .
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 اك نظام فض المنااعات الذ رامتة منظمة التجارة العالمية ايجعل العاراق اكثار مادرة داخالالمنظمة الدولياة للحفااظ علاى مصاالحه وحقوماه التجارياة ت والاايما واك الادول داخال المنظماة
الدولية تفرض اجراءات مك طرف واحد علاى التجاارة العالمياة ت وماو ماكااك يضار بااالخريك
خارو المنظم ة دوك وجود الية فاعلاة للفصال فاي النااعاات التاي تحصال بايك الادول االعضااء
بالمنظمة .
 اك تحرير تجارة الخدمات واجراءات االاتثمار االجنبية مك القيود يهدياك الى تشجيع االاتثماراالجنبي في البلد ت الذ اعتاد وضع الكثير مك القيود على حرية حركة المااتثمريك االجاناي ت
و اك ايادة تدفق االاتثمارات االجنبية الى البلد ايكوك ماردود ايجاابي علاى التنمياة االمتصاادية
في البلد بموجي اجراءات االاتثمار المرتبطة بالتجارة .
 يرى عادد ماك البااحثيك اك تحريار التجاارة الخارجياة اايهد الاى اياادة النماو االمتصااد فايالدول المتقدمة ت ومذا النمو ايهد الى ايادة الطلي العاالمي علاى الانفط الخاام مماا ياهد الاى
ايادة ااعار النفط المصدر مك الدول النامية طبقا لقوى العرض والطلي في االاواق العالمية ت
ومذا ايعود بالنفط على الدول النامية ايادة العملة الصعبة االجنبية مك وراء ذل

.

 بقااء العاراق خااارو اطاار منظمااة التجاارة العالميااة التاي اصاابحت تضام اكثاار ماك  136دولااة توتايطر على مايايد عك  %91مك التجارة العالمية ت ايجعلة عرضة لالجاراءات االنتقامياة ت
واك عضويته اوف تمكنة مك حل النااعات مع الدول االخرى بطريقة منصفة .
 اك انضمام العراق لـــ (  ) WOTايكوك له تاثير ايجابي على مجمل النشاط االمتصاد للبلد تالك تحرياار الماااتوردات ااايهد الااى توااايع القاعاادة االنتاجيااة وتطويرمااا عااك طريااق تااوفير
وااتل االنتاو الضرورية .
 التاام العراق بحماية حقوق الملكية الصناعية نتيجة انضمامة لــ (  ) WOTايهد الى تحايكنقاال التكنولوجيااا الحديثااة للبلااد نتيجااة اطمتناااك الشااركات العالميااة المتقدمااة ت واك مااذا االلتاااام
ايهد الى تخفيض تكلفة الماتوردات العرامية مك االالت والتجهياات وطرق االنتاو المتقدمة
كما ايهد ذل االلتاام الى تحايك المناخ االاتثمار في البلد .
 ايهد انضمام العراق الى (  ) WOTالى دفع االنتاو الوطني الى االمام نتيجة توفير االاواقالخارجية للمنتجات العرامية ت وتمكينة مك االاتفادة مك معاملة الدول االكثار رعاياة ت وماك ثام
تحرير الصاادرات العرامياة ماك العواتاق النقدياة والكمركياة التاي تفرضاها الادول االعضااء فاي
المنظمة على صادرات الدول رير االعضاء .
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 -2االعار السلبية  :يجي االعتراف بااك مناا اثاار او جواناي االبية ينطاو عليهاا مارار انضامام
العراق الى (  ) WOTوتحرير تجارته الخارجيه منها :
 اك اتفاميااات التجااارة العالميااة تتضاامك التجااارة فااي الاانفط وذلاا علااى اااااس اك الاانفط ااالعةااتراتي جية تدخل في صناعة العديد مك الاالع االخارى ت فضاال عاك تحدياد ااعر الانفط اااتنادا
لحالة العرض والطلي في االاواق العالمية ت ومذا ليس في صاالح الادول المنتجاة للانفط ومنهاا
العراق باعتبار اك  %98مك صادرات العراق مي مك النفط .
 اك انضمام العراق لـــ (  ) WOTلك يترتي علية ايادة ماك الصاادرات النفطياة علاى الاررم اممنال تومعات تشير الى ايادة الطلي العالمي علاى الانفط ت علاى الاررم ماك اك منالا تومعاات
تشير الى ايادة الطلي العالمي على النفط نتيجة للنمو االمتصاد المتومع في الدول الصناعية ت
االمر الذ يترتي علية ايادة الصادرات النفطية ت اال اك ماذة الاياادة التتوماف علاى االنضامام
للمنظمة وانما تتومف على مدرة القطاع النفطي على تحقيق الايادة في االنتاو ت ااتجابة للايادة
المتومعة في الطلي على النفط في االاواق العالمية .
 ايهد نتفيذ التاامات منظمة التجارة العالمية ايضا الى ارتفاع تكلفة برامع التنمية بشكل عام تالايما ارتفااع تكلفاة اااتيراد التكنولوجياا الحديثاة وحقاوق الملكياة الفكرياة وايارادات االختاراع
وحقوق النشر وااتخدام العالمات التجارية واالمتيااات الصناعية .
 اااهد تحرياار االاااواق العالميااة الااى منافاااة شااديدة لالاااواق الماليااة والمهااااات المصاارفيةالعراميااة ممااا يااهد الااى احتمااال ااااتقطاي االدخااارات الوطنيااة وتاايااد تاادفق رهوس االمااوال
الوطنيااة علااى ااااواق المااال العالميااة ت ومااذا ياانعكس ااالبا علااى االاااتثمارات الوطنيااة وعلااى
ااتقرار االاواق المالية العرامية .
 االثر الالبي في النشاط االمتصاد بوجة عام وفي االنتاو والتوظيف في بعض المجاالت التاياوف تفتح فيها ااواق العراق كالخدمات ت وبعض المنتجات الصناعية مك جراء المنافاة رير
المتكافتااة التااي اااوف تتعاارض لهااا مااك المصااادر االجنبيااة ت وكااذل االثاار الااالبي فااي النشاااط
اال متصاااد الااذ مااد ينااتع مااك اااااءة الاادول الصااناعية ااااتخدام مواعااد االجااراءات الوماتيااة
ومواجهة االرراق والقيود الفنية مك اجل عرملة دخول بعاض صاادرات العاراق الاى اااوامها ت
وخاصة الماتقات النفطية .
 علااى الااررم مااك امكانيااة اتخاااذ اجااراءات الحمايااة ( بعااد االنضاامام لـااـ  ) WOTضااد ا ااالعةمصنعة اذا تاببت بحدوث ضرر بالة او مددت بحدوثة للصناعة الوطنية الناشتة بحاي المادة
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  19مااك اتفاميااات الجااات ت اال اك اشااتراط تعااويض الاادول المصاادرة لتل ا الااالعة عااك االثااارللحماية يجد مك امكانية ااتخدامها لحماية الصناعة الوطنية .
 اليمكك للصناعات الوطنية الناشتة اك تقف في وجة الصناعات االجنبية التاي نمات وترعرعاتفااي ظاال حمايااة ودعاام كبيااريك ت حتااى راااخت اماادامها فااي االاااواق الدوليااة ت وفااي ظاال مااذة
المنافاة رير المتكافتة اوف يتراجع االنتاو المحلي ومك ثم الصادرات .
 اوف ينتع عك اتفاميات (  ) WOTارتفااع تكااليف الخادمات كخدماة النقال والتااميك وحياث اكالعراق يتام بارتفاع تجارتة الخارجية ( ااتيرادا وتصديرا ) ماع العاالم ت فااك ارتفااع تكااليف
الخدمات المتعلقة بالتجارة ايايد مك اعباءه المالية ت ولذل فاك االثار اتكوك البية في العراق
بعد تحرير تجارة الخدمات ت وذل الك مابحواة العراق مك مياات ناابية فاي ماذا القطااع ماو
امل بكثير مما بحواة الدول المتقدمة .
-

يترتي على انضمام العراق لــ (  ) WOTممارااة الضاغوط علاى العمالاة ماك حياث تخفايض
اجورمااا وتقلاايص الخاادمات االجتماعيااة الموجااه كمااا مااع اممااال العنايااة بااالقوى العاملااة تاادرجيا
وتاميال ت وذل يهدف تخفيض تكاليف االنتاو ت ومد يصل االمر في بعض القطاعات لالاتغناء
عك اعداد كبيرة مك العمال مما يتطلي معة اعادة تاميلهم وتادريبهم العاادة انادماجهم فاي ااوق
العمل مرة اخرى .

 تااهد مااااتل االاااتثمار المتعلقااة بالتجااارة الااى ف ارض ميمنااة اجنبيااة علااى الثااروات العراميااةوااتغالل متاايد للدول الصناعية وشركاتها متعادد الجنااية للماوارد العرامياة ت ماك المتوماع اك
تجاار ااالااة جميااع جوانااي االاااتثمار التااي تتعااارض مااع مبااد ااارياك المعاملااة الوطنيااة علااى
المنتجات الماتوردة على اك تصبح مذة المعاملة على االاتثمارات الصناعية االجنبية فقط .
 اك مبول االتفامات الجديدة للتجارة يعني فقداك العراق لمصادر مهام ماك مصاادر االيارادات ماكالتعريفات الجمركية التي اتعمل على خفضها بما يالتم وفلافة تحرير المبادالت التجارية ت ومد
يعوض النقص في ماذة االيارادات الاى حادوث اياادة فاي االااترادات نتيجاة لخفاض التعريفاات
الكمركية ت ولكنة ايد في نفس الومت الى ايادة في عجا ميااك المدفوعات العرامي .
 وختاما فاك االثار التي يمكك اك يتعرض لها االمتصاد العرامي مك جراء انضمامة لـاـ ( WOT) تعتمد الى حد كبير على مدى مدرته في تكييف اياااته االمتصادية بحياث ياتمكك ماك تحاايك
مدراتة التصديرية باعتماد المواصفات النوعية العالمية للصناعات المحلية ت وتبعاا لمبادا الميااة
النابية يفترض اك يدخل العراق الى (  ) WOTمتمتعا بانتاو كبير وبماتويات كلفة متدنية مك
العة التصدير في االاواق العالمية .
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 ارراق الاوق المحلي بمختلف انواع الالع الماتوردة الصناعية منها ام الاراعية ذات االاعارالمنخفضة بالررم مك انها ليات بتل الجودة العالية ت ادى ذل الى تراجع االنتاو المحلي اواء
ماااك الاااالع الصاااناعية ام الاراعياااة ت الك الاااالع المااااتوردة امااال ااااعرا ماااك الاااالع المنتجاااة
محليا ت وكاك
 مذا احد االثار الالبية لتحرير التجارة الخارجية التي ادت الى ايادة معدالت البطالة في البلد . بالررم مك اك العراق الياال مرامبا في منظمة التجارة العالمية ولم يكتاي بعد صافة العضاويةاال اك االجراءات التي اتخذما بعد عام  2113ماك خاالل ااعية المااتمر باتجااة اعتمااد اياااة
الية الاوق وتحرير تجارتة الخارجية مك خالل خفض التعريفة الكمركية على الالع والخدمات
الماتوردة .
 ومانتع عك ذلا ماك اراراق للااوق المحلاي بمختلاف اناواع الاالع والخادمات المااتوردة ت ماعتراجع ماتمر لالنتاو المحلي مك الالع الاراعية والخدمية ت وكاك لذل اثر االبيا علاى مياااك
المدفوعات ت حيث شهد ميااك الخدمات عجاا ماتمرا للفترة مك (  2115لى  ) 2114ت كماا
يظهر ذل في الجدول ( ) 3وماذا يادل علاى ك إلجاراءات تحريار التجاارة الخارجياة اثار االبيا
على الميااك التجار في الاوق(. )38
جدول ( )3جمالي صادرات وااتيرادات العراق الخدمية للمدة ( ) 2114 – 2115
السنة

اجمالي صادرام اليدمام

اجمالي استيرادام اليدمام

العجز يي ميزان اليدمام

2115

522,854,4

8,971,1124

- 8,448,251

2116

526,575

8,142,738

- 7,616,163

2117

1,191,267

6,164,715

- 5,173,448

2118

1,814,381

9,111,681

- 7,316,311

2119

2,599,111

11,145,461

- 7,546,361

2111

3,359,831

11,717,189

- 8,347,258

2111

3,382,288

13,314,314

- 9,922,116

2112

3,494,445

16,391,146

- 12,895,711

2113

4,162,397

18,158,141

- 13,995,643

2114

5,115,134

17,955,424

-12,441,391

المصاادر  /البن ا المركااا العرامااي ت المديريااة العامااة لثحصاااء واألبحاااث ت النشاارة الااانوية لألعااداد
( مك  2115لى . ) 2114
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االستنتاجام والتوصيام :
اوال  /االستنتاجام :
 -1اك الاادول الناميااة تاااعى مااك خااالل تحرياار التجااارة الخارجيااة لالناادماو فااي االمتصاااد العااالمي
لالاتفادة مك ماايا تحرير التجارة الخارجية ت اال اك مذة الادول لام تااتفيد ماك تحريار التجاارة
الخارجية خاصة في مطاع الصناعة النها تعتمد على انتااو وتصادير الماواد االولياة والاراعياة
اكثر مك ريرما .
 -2اك تحرياار التجااارة الخارجيااة الااى نقاال التكنولوجيااا واعااادة ميكليااة البنااى التحتيااة للاادول الناميااة
وااتيراد الالع والضرورية التي اليمكك انتاجها محليا في الدول النامية .
 -3عاادم مطابقااة الجااودة والمواصاافات القيااااية ومعااايير جااودة المنتجااات الصااناعية وفااق المعااايير
العالمية في الدول النامية ادى الى عدم القدرة التنافاية لقطاع الصناعة في االاواق الخارجية .
 -4ادى تحرير التجارة الخارجية الى ارراق االاواق في الدول النامياة بالاالع والخادمات االجنبياة
ذات الجودة والاعر المنخفض مما ادى الى تراجع االنتاو المحلي في الدول النامية لعدم القادرة
على المنافاة .
 -5اك مفاوضات تحرير التجارة رير متكافتة وتصي داتما في مصلحة الدول الصناعية وليس ماك
صالح الدول النامية .
 -6عااادم شااامول الجاااات عناااد نشااااتها للاااالع والمالباااس الجااااماة والمنااااوجات والبتروكماوياااات
ومصورما في حل الكثير مك مشاكل الالع الاراعية ت وماذه كلهاا تتمتاع فيهاا العدياد ماك الادول
النامية بقدرة تنافااية ت وعلاى الجاناي االخار امتمات الجاات بالاالع الصاناعية التاي تتمياا فيهاا
الدول المتقدمة ت وفي ذل تحيا مك الجات لصالح الدول المتقدمة .
 -7نظرا العتماد ميكل الصادرات الالعية في الدول النامية علاى عادد محادود ماك الاالع االولياة ت
مثل البترول والالع الاراعية ت كاك مك االاباي التي تعوق معدالت نمو امتصاد مرتفعة فاي
مذة الدول .
 -8منا بعض العواتل الخاصة بالعالمات الدولية تحد مك ااتفادة الدول النامية مك تحرير تجارتها
الخارجية .
 -9التشامل التخفيضاات الجمركياة جميااع المنتجاات الصاناعية التاي تقاادمها الادول المتقدماة ت حيااث
اعتباارت الاادول المتقدمااة اك  % 22مااك تل ا المنتجااات ت ااالعا حاااااه بالنااابة لتل ا الاادول ت
وتحضى باممية خاصة لديها ت ومك ثام تام اااتثناءما ماك التخفيضاات او تقليال ناابة التخفايض
عليها ت وفي نفس الومت فاك مذة الالع تمثل اممية خاصة خاصة بالنابة للدول النامية .

 -11منالا تحياا مااك ناابة تخفاايض التعرفاة الكمركيااة لصاالح الااواردات ماك الاادول المتقدماة عنااة
بالنابة للواردات مك الدول النامية .
 -11منا دول نامية ادى تحريار التجاارة الاى نماو وارداتهاا وبااالخص الاواردات ماك الصاناعات
التحويلية .
 -12ادى تحريار التجاارة فاي الكثيار ماك الادول النامياة ومنهاا الادول العربياة والعاراق الاى اراراق
ااوامها بالمنتجات االجنبية على حااي المنتجات المحلية .
 -13ادى تحرير التجارة في بعض الدول النامية الاى حصاول فااتض فاي مياانهاا التجاار ت فاي
حيك ادى في دول اخرى الى حصول عجا ماتمر في مياانها التجار .
 -14اك الدول المتقدمة تماطل في تنفيذ بعض التااماتها الخاص بتحرير التجارة وخاصة في مطاع
الاراعة والمناوجات ت في حيك تضغط على الدول النامية ت بالررم مك اك ذل ااوف يكاابها
ماايا عديدة .
 -15اك ظامر االندماو المتاايد للشاركات االجنبياة العمالماة ت مطاع الطرياق اماام جهاود الشاركات
المحلية في الدول النامية ت وافقدما القدرة التنافاية وامكانية النفاذ الى االاواق العالمية .
 -16اك خيااار الاادول الناميااة لالناادماو االيجااابي ضاامك النظااام التجااار العااالمي الجديااد ت مرمااوك
بماادى ااااتعداد مااذة الاادول العتمادمااا تاادابير فعالااة ورشاايدة فااي المجااال الايااااي واالمتصاااد
ومايتصل بهما لبناء امتصاد تنافاي .
 -17اك الدول النامية تاعى مك خالل تحرير تجارتهاا الخارجياة لالنادماو فاي االمتصااد العاالمي
لالاتفادة مك مااياا تحريار التجاارة الخارجياة اال اك ماذة الادول لام تااتفيد ماك تحريار التجاارة
الخارجية خاصة في القطاع الصناعي النها تعتمد على انتاو وتصدير المواد االولية الاراعية .
 -18اك تحرير التجارة الخارجية يهد الاى نقال التكنولوجياا الحديثاة واعاادة ميكلياة البناى التحتياة
للدول النامية وااتيراد الالع الضرورية التي اليمكك انتاجها محليا .
 -19عدم مطابقة الجودة والمواصفات القيااية ومعايير جاودة المنتجاات الصاناعية وفاق المعاايير
العالمية ادى الى عدم القدرة التنافاية لقطاع الصناعة في االاواق الخارجية .
 -21ارراق ااواق الدول النامية بالالع والخدمات الماتوردة مما ادى الاى تراجاع االنتااو الاوطني
في الدول النامية .
 -21اك لتحرياار التجااارة الخارجيااة فااي ظاال (  ) WTOت اثااار ااالبية وتعقياادا خااالل االمااد القصااير
والمتواط على الاراعة في الدول النامية بشكل عام والعراق بشكل خاص بابي جمود االنتاو
الاراعي مك جهة وعدم القدرة على المنافاة مك جهة اخرى ت اذ اك الغاء او تخفيض الدعم .

 -22والحماية وتحرير االاعار يتطلي شروطا ااااية ومي وفرة االنتاو وجودته ووجود فاواتض
تصديرية مناابة ت ومذا ماال تتمتع بة ارلي الدول النامية ومنها العراق .
 -23اك التاااام العااراق بمضاااميك اتفاميااات (  ) WTOت ااايدفعة بشااكل مااار او اختيااار الااى
االاراع في عملية االصالح االم تصاد اواء مك خالل تغيير التشريعات والقوانييك لتتالتم مع
آليااات امتصاااد الاااوق وتغيياار ميكليااة مهااااات القطاااع العااام وخصاتصااها او بناااء المهااااات
واالجهاة التي تتطلبها عملية االنتاو االمتصاد والتجار والتكيف مع اليات الاوق الحر فيماا
يتعلق بالتحرير التدريجي لالاعار وااللتاام بمبدا المنافاة في التجارة وتطبيق اجاراءات الادعم
والحماية والاماح لالاتثمار االجنبي المباشر وريرما .
 -24امكانية العراق على تالفي االثار الالبية او الحد منهاا وتعاياا االااتفادة ماك الفارص المتاحاة
مك االنضمام الى (  ) WTOت واندماجها باالمتصاد العالمي الجديد مرموك بقدرة على احداث
االصالح االمتصاد المطلوبه ومعالجة الفااد االدار والمالي في المهااات العامة .
 -25اك القطاعات الالعية اك تاامم في تنويع االمتصاد العرامي مك خالل تقليل اعتماد علاى الانفط
وايادة مااممة االنشطة الالعية كالاراعة والصاناعة فضاال عاك اياادة ماااممة خادمات النقال
والتاميك والمصارف .
 -26اك اجااراءات تحرياار التجااارة ادت الااى تراجااع االنتاااو الاراعااي والصااناعي فااي العااراق بعااد
ايااات االرراق الالعي الذ شهده الاوق العرامي .
 -27لم تنجح اياااة تحريار التجاارة فاي القضااء علاى البطالاة ت بال حجام البطالاة فاي العاراق فاي
اادياد ت وادى ذل الى ايادة المشاكل االجتماعية داخل البلد وايادة معدالت الجريمة .
 -28ادت ايااات تحرير التجارة فاي العاراق الاى تطاور حجام االااتهال نتيجاة الرتفااع متوااط
دخل الفرد العرامي ت مما انعكس ذل البيا على ماتوى االدخار واالاتثمار .
 -29اك انضمام العراق لـ (  ) WTOت اتكوك له اثار البية اكثر ماك االيجابياة لعادم وجاود انتااو
اراعي او صناعي متطور مادر على منافاة المنتع الماتورد .

التوصيام :
 -1على الدول النامياة تشاجيع وجاذي االااتثمارات االجنبياة واالااتفادة منهاا لتاوفير النقاد االجنباي
و نقل التكنولوجيا وااتيراد الاالع الضارورية والهاماه لالنتااو الصاناعي والتاي اليمكاك انتاجهاا
محليا .
 -2يجي على الدول النامية تنمية وتطوير صادراتها مك الالع والخدمات ليمكنها ذل مك الحصول
على راس المال االجنبي .
 -3االرتقاء بجودة المنتجات وتطوير المواصفات القيااية النتاو الع وخدمات مادرة على النفاذ في
االاواق ومنافاة الالع األجنبيه ذات الجوده العاليه والاعر المنخفض
 -4نظرا الممية القطاع الصناعي ت يجي على الادول النامياة تنمياة وتطاوير الصاادرات الصاناعية
وذل بثتخاذ خطوات ايجابية في مجال التجاارة الخارجياة وتبناي بارامع مكثفاة العاداد الكاوادر
التاويقية في الوحدات المصدرة وتنشيط رجال االعمال والمصادريك وتاوفير البياناات لهام عناد
االاواق الخارجية والفرص المتاحه للتصدير .
 -5وضع ااتراتيجية وطنية واضحة في المفاوضات لالنظمام الى (  ) WTOت ومحاولة االااتفادة
مدر االمكاك مك الماايا التفضيلية التي تمنحها المنظمة للدول النامية .
 -6العمل على رفع جودة االنتاو المحلي ( الاراعي والصناعي ) ليتمكك مك المنافاة في االاواق
الخارجية ت وكذل منافاة الالع الماتوردة داخل الاوق المحلي .
 -7تشجيع المنتجيك لالرتقاء بصاناعتهم ومواكباة احادث ااااليي التكنولوجياا الحديثاة ت ماع العناياة
بتطوير اااليي منافاة الالع الماتوردة داخل الاوق المحلي .
 -8العمل على تخفيف الحواجا الجمركية علاى مااتلامات االنتااو لياااعد ذلا علاى تخفياف كلفاة
االنتاو  .مما يهد الى ارتفاع القدرة التنافاية للمنتع المحلي .
 -9يجي على العاراق اجاراء اصاالحات امتصاادية حقيقياة والعمال علاى تاوفر االااتقرار الاياااي
واالمني ت ليتمكك مك جذي االاتمار االجنبي للبلد .
-11

تشجيع االاتثمار المحلي واالجنبي فاي العاراق ماك خاالل تشاريع القاوانييك التاي تادعم

ذل ذل وتضمك حقوق الماتشمريك المحلييك واالجاني .
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علااى العااراق عاادم رفااع الحمايااة عناااد الصااناعات الناشااتة بحجااة ااااتكمال متطلباااات

االنضمام الى (  ) WTOت الك ذل يمثل خطارا يهادد تلا الصاناعات ويقاف عاتقاا فاي طرياق
تطورما ماتقبال .

 - 12ضرورة تطوير مدرة العرض المحلي والتناوع فاي االنتااو الاراعاي كخطاوه الباد منهاا تاابق
تحرير التجارة وذل لتعايا الصادرات العرامية وتثبيت ماعدة اراعية رااخة ت ويكوك الهدف
منها تحقيق نابة مهمه مك االكتفاء الذاتي للالع الغذاتياة الرتااية ت وذلا ماك خاالل االااتخدام
االمثل لموارد العراق الاراعية المحدودة اصال .
 13على العراق تجني التحرر الاريع لابعض النشااطات الخدمياة االااااية ذات االثار علاى عملياة
حشد المدخرات الوطنية واالاتثمار المحلي كنشاط الاياحة والتاميك .
 14على العراق تفعيل الايااة الضريبية التي تامح بها لـ (  ) WTOبما يخص التعريفة الكمركية
للحفاظ على الصناعات المحلية الناشتة مك المنافاة الكبيرة مك مبال صاناعات الادول االعضااء
وخاصتا الصناعات االاتراتيجية .
 15علااى ا لجهااات ذات العالمااة فااي العااراق اك تواصاال العماال علااى بحااث ومراجعااة ودرااااة اثااار
االنضاامام لااـ (  ) WTOعلااى مطاعااات االمتصاااد العرامااي بشااكل جااد وموضااوعي ت اذ اك
انضامام العاراق لاـ (  ) WTOااايهد الاى ظهاور اثاار ااالبية وايجابياة علاى مختلاف مطاعااات
االمتصاااد الااوطني ومااد يتطلااي ذل ا اعااادة ميكليااة بعااض فعاليااات االمتصاااد بمااا يتنااااي مااع
التااماات العاراق باياااات وشاروط ومواعاد المنظماة ت وعلاى الحكوماة تشاجيع ودعام القطاااع
الخاص لياخذ دورة في النشاط االمتصاد ت وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات الحماية االمتصادية
اوال لضماك تطور القطاعيك الاراعي والصناعي وتكوك الالع المنتع محليا مادرة على منافاة
الالع الماتورد اواء في الاوق المحلي ام في االاواق الخارجية .
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