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."؟6631-6666 : تونس واملغرب للفتة، حالة اجلزائر،املدفوعات يف الدول النامية

 أحه يف الدراسا التئتيقيا فهىت دان،ك ه مت حههجلا اإلشكهليا ابستخدام ااثن ج الهصفي طااثن ج التي ي ي
 طلقد تهص نه حن خالل،"EViews8" ى ج حؤشر قيهس االمفتهح التجهرم (حههحن التجهرل) طاألدطاو اإلحره يا
 أمو تهيد ىالقا حتهشرل ةني التير ر التجهرم طحيلان،الدراسا إىل جم هىا حن النته ج طاليت كهمت حن ةين ه
 طه ا رايع، أحه يف اجللا ر فتهيد ىالقا طرد ا ةني التير ر التجهرم طرصيد حيلان ااثدفهىهو،ااثدفهىهو أم دطلا
 طتهت د كن حن تهمس طااثغرب ةدريا كتريل يف حتهدالهته التجهر ا،هلي نا قئهع النفط ى ج الرهدراو اجللا ر ا
.اخلهرييا ى ج االحتهد األطرطيب
Abstract :

. حنو ا التجهرل الههاثيا، حيلان ااثدفهىهو، دطل النهحيا، حتر ر التجهرم الدطيل:الكلمات املفتاحية

Witness the current of global economic shifts and changes, it led to the elaboration of
a new international trading system, based on trade liberalization with the support of
international financial institutions, particularly the World Trade Organization.
The international trade liberalization occupied a big part of the interest of countries
and states, and this is because of its impact on their economies, most notably the
developing countries, where this impact trade liberalization is reflected in the balance of
payments States for foreign transactions, so this study is to show the impact of
international trade liberalization on the balance of payment such Algeria, Tunisia,
Morocco, and through the following problem: "what is the impact of international
trade liberalization on the performance of the balance of payments in developing
countries, the case of Algeria, Tunisia and Morocco for the period: 2000-2013?".
Has also been addressing the problem by using descriptive method and analytical
method, while in Applied study relied on measure of trade openness index (trade
efficient) and statistical tools "8EViews", and we have reached through the study to a set
of results, which were among them, that there is a direct relationship between editorial
trade and balance of payments of any state, while in Algeria is a positive relationship
between trade liberalization and the balance of the balance of payments are found, and
this is due to the dominance of the oil sector on the Algerian exports, Tunisia and
Morocco and are highly dependent on foreign trade on the European Union..
Key words: The liberalization of international trade, developing countries, balance of
payments, the World Trade Organization.
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التعريف ابللغة العربية
اتفهقيا التجهرل احلرل ألحر كه الش هليا
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north american free trade agreement

ASEAN
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Asia-Pacific Economic Cooperation

AFTA
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GATT

General Agreement on Tariffs and Trade

االتفهقيا الههحا ل تهر فا اجل ركيا طالتجهرل

GATS
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االتفهقيا الههحا ل تجهرل يف اخلدحهو

TRIPs

Agreement on Trade-Related Aspects of طاتفهقيا اجلهامب التجهر ا ااثتر ا حبقهق ااث كيا
Intellectual Property Rights
الفكر ا

DSU

Dispute Settlement Understanding

تفههم تسه ا النلاىهو

OMC

World Trade Organization

حنو ا التجهرل الدطليا

Iso

International
Standardization

G20

It consists of South Africa, Germany,  ااث كا، أاثهميه،طهه تألف حن ينهب أفر قيه
Saudi Arabia, Argentina, Australia, ، الو از ن، أسرتاليه، األرينتني،الهرةيا السههد ا
Brazil, Canada, China, South Korea, the
 كهراي اجلنهةيا طالهالايو الهالايو، الرني،كندا
States US, France, India, Indonesia, Italy,
، إمدطميسيه، اهلند، فرمسه،ااثتيدل األحر كيا
Japan, Mexico, the UK, Russia, Turkey
، ااث كا ااثتيدل، ااثكسيك، اليهابن،إ ئهليه
and the European Union.
. تركيه طاالحتهد األطرطيب،رطسيه
The G20 represents 85% of the world
economy and two thirds of the world  حن االقترهد الههاثي طث اي٪85  ميانG20 ط
population
سكهن الههمل

ANDI

Agence Nationale de Développement de
l'investissement / National Investment
Agency of Development

FDI

foreign direct investment

FOB

Free on board

التس يم ى ج ظ ر السفينا

CIF

Cost, Insurance and Freight

التك فا طالتأحني طالشين

FMI

International Monetary Fund

صندطق النقد الدطيل

GDP

Gross domestic product

النهتج احمل ي اإلمجهيل

Organization

راةئا دطل ينهب شرق آسيه
التههطن االقترهدم آلسيه طاحمليط اهلهدئ
الراةئا األطرطةيا ل تجهرل احلرل

for

ااثنو ا الدطليا ل تهحيد القيهسي

الهكهلا الهطنيا لتئه ر االستا هر
االستا هر األينيب ااثتهشر
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املقدمة
 .3متهيد:
هتو  قئهع التجهرل اخلهرييا حن ةني القئهىهو األسهسيا ألمو ال ميكن ألم دطلا أن تتقج مبهلل ىن
ابقي الدطل األخرى ،ةهتهرل أدق ال تستئيع أم دطلا ح ه ة غت قههته االقترهد ا أن تكهن حكتفيا ذاتيه
طحستغنيا ىن الدطل األخرى ،ه ه احلقيقا االقترهد ا تتني لنه اهت هم الدطل ااثههصرل ةقضهاي ااثتهدالو التجهر ا
الدطليا ،ألهنه تدخن ض ن حمدداو الن ه االقترهدم طارتفهع مستا حه تشك و حن النهتج اإلمجهيل اخلهم لكاري حن
الدطل.
طمتيجا تس يم الدطل ةضرطرل التههطن طالتكهحن الدطيل خهصا يف اجملهل االقترهدم ،صدرو اتفهقيا
ةر تهن ططدز طظ هر التكتالو االقترهد ا الدطليا طك ا حنو ا التجهرل الههاثيا الراحيا إىل حتر ر التجهرل الدطليا طإزالا
الهها ق اليت تقف أحهح ه ،طاليت دىت أ ضه إىل ضرطرل ة هرل األطر اجل هىيا ل دطل ااثشرتكا يف التجهرل حن خالل
االتفهقيهو الدطليا اليت تتيح جمهالو طاسها النئهق لتتهدل الس ع ،اخلدحهو ،ىنهصر اإلمتهج طرؤطس األحهال.
طةستب حهيا الدطل النهحيا يف التخ ص حن االختالالو الداخ يا طاخلهرييا ،طخهصا حه ته ق مبهاز ن
ااثدفهىهو طه ا لتفهقم الهجل التجهرم هبه طهرطب رؤطس األحهال حن ه طارتفهع خدحا د ههنه اخلهرييا ،كن ذلك
أدى إىل تدخن كن حن صندطق النقد الدطيل طالتنك الههاثي اثههجلا ه ه االختالالو ططضع ةراحج اقترهد ا طحهليا
حن أين ترييح اهليكن االقترهدم هل ه الدطل ،حيث أخ و حسألا حتر ر التجهرل اخلهرييا حكهما ههحا ض ن
ه ه الو احج اليت تؤدم إىل فتح األةهاب ةني الدطل يف جمهل التجهرل مبخت ف أمهاى ه طك ا حهاكتا ى يا االمدحهج
يف االقترهد الههاثي.
لقد أدركت الدطل ااثنفتيا ى ج اخلهرج أمهيا االمفتهح التجهرم حن ضرطرل أخ مريت ه األكو  حن شتكا
اإلمتهج الههاثي طالتدفقهو ااثخت فا ،ممه تنهسب حع حهاردهه طقدراهته ،طأدركت أ ضه أمو ك ه زادو دريا امفتهح ه
طتكهح ه حع االقترهد الدطيل سه تكهن لو امهكهسهو إجيهةيا ،سهاء حن حيث ااثكهسب أط التكهليف ااثتهقها
لت ك السيهسا ،طمبه أن ى يا االمفتهح تش ن االخنراط يف ىالقهو طشراكهو يد دل تتئ ب ااثل د حن إىهدل
اهليك ا فإن االمغالق سه ستب زايدل يف إخفهقهو ل دطل ممه سيل د حن أىته ه حستقتال.
طيف تقر ر ل تنك الههاثي الرهدر يف سنا  ،0110حفهده أن ته يق التكهحن التجهرم الدطيل ميكن أن
هئي دفها قه ا القترهدايو الدطل النهحيا ،ممه حيقق الن ه ط رفع فرص اله ن ،طاستك هل ى يا التقهرب ةني
الت دان اليت ةدأو ةهد احلرب الههاثيا الاهميا ،حبيث ال تؤدم إىل خفض حستهايو الفقر فقط ،طإمنه أ ضه إىل
تق يص حجم التفهطو ةني الدطل ااثتقدحا طالنهحيا ،حن خالل زايدل امفتهح ه ى ج أسهاق االقترهدايو ااثتقدحا،
حيث ال تلال ارتفهع التهر فهو اجل ركيا طالقيهد ى ج احلرص ،طدىم ااثلارىني متان ىه ق كتري أحهم الرهدراو
أ

املقدمة
اللراىيا إىل االحتهد األطرطيب ،طجلا  الا هر الكهح ا حن التجهرل الههاثيا ،نتغي أن تسهج الت دان النهحيا إىل زايدل
حتر ر حهايلهه اجل ركيا طغري اجل ركيا طتنه ع جتهرهته ابلتهيو حنه األسهاق الرهىدل سر ها الن ه.
ك ه هكس االمفتهح التجهرم لدطلا حه دريا ااثتهدالو اخلهرييا هله حن حيث حجم الرهدراو
طالهارداو ،طقد سهد حؤخرا تهيو ىهاثي خهص ابألثر االجيهيب لالمفتهح التجهرم ى ج الن ه االقترهدم ل دطل
ااثنفتيا جتهراي.
ك ه تهتو  كن حن اجللا ر  ،تهمس طااثغرب حن أهم اقترهدايو مشهل إفر قيه ،اثه ش دتو ه ه االقترهدايو
حن ظرط اقترهد ا طحتدايو تقر ته حتشههبا ،فقهحت ةتئتيق إصالحهو اقترهد ا يف إطهر ةراحج اإلصالح
االقترهدم (ةراحج التاتيت االقترهدم طالتهد ن اهليك ي) حع ااثؤسسهو ااثهليا الدطليا يف الا همينهو طةدا ا
التسهينهو طقهحت ةتير ر جتهرهته الدطليا ل تكهحن طاالمدحهج أكار يف النوهم التجهرم الههاثي ،طسهت إىل
استقئهب رؤطس األحهال األينتيا لتيقيق الن ه االقترهدم ،ك ه ابشرو ىدل إصالحهو حؤسسهتيا لتشجيع
االستا هر اخلهص طي ب االستا هر األينيب ااثتهشر.
طتشرتك كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب ى ج غرار الهد د حن الدطل الهرةيا يف الهد د حن اخلره ص
طااث يلاو اخلهصا ابلتجهرل اخلهرييا سهاء حن حيث تركيتا الرهدراو (ابستانهء صهدراو النفط اجللا ر ا) طالهارداو
طحدى حج ه ابلنستا ل نهتج احمل ي اإلمجهيل ،إال أن هنهك اختال يف دريا امفتهح ه جتهراي ،حبيث أن ه ا
االختال هلد اختال يف حدى األثر ى ج التهازانو الك يا ،طخنص ابل كر حيلان ااثدفهىهو.
طمورا ألن اجللا ر ،تهمس طااثغرب حن ةني الت دان النهحيا اليت ىهمت ىجهزاو كتريل يف حيلان حدفهىههته
أدو هبه إىل ال جهء إىل صندطق النقد الدطيل حن أين احلرهل ى ج تس يالو ا ت هميا حع تنفي إيراءاو
طتهيي هو صندطق النقد الدطيل ااثسئرل يف ةراحج التاتيت طاالستقرار كشرط ل يرهل ى ج ااثسهىداو اال ت هميا
طاليت كهمت حن ض ن ه حتر ر التجهرل اخلهرييا طاالمفتهح ى ج الههمل اخلهريي ال ان هتو ان حن ةني ااثتهدئ
األسهسيا لالمض هم ل نو ا الههاثيا ل تجهرل طاليت تسهج اجللا ر لالمض هم إلي ه حستقتال.

ب
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 .6إشكالية الدراسة:
ل لك يهءو إشكهليا التيث طاليت متيهرو حهل:
"ما مدى أتثري التحرير التجاري الدويل على أداء ميزان املدفوعات يف الدول النامية ،حالة اجلزائر ،تونس

واملغرب للفتة6631-6666 :؟"
 .1األسئلة الفرعية:
تندرج حتت اإلشكهليا الر يسيا أسئ ا فرىيا تت ان يف:
 .0حه هي أهم التئهراو اليت سهمهت يف التير ر التجهرم الدطيل؟
 .0حههي ىالقا حيلان ااثدفهىهو ابلتير ر التجهرم الدطيل؟
 .2كيف ميكن ل دطل النهحيا أن حتقق التهازن االقترهدم يف ظن االمفتهح التجهرم؟
 .0حه حدى أتثر حيلان ااثدفهىهو اجللا ر ،تهمس ،ااثغرب ابحل ه يا التجهر ا؟
 .5الفرضيات:
تت ان فرضيهو الدراسا يف:

 .0التيهالو االقترهد ا احلهليا اليت ش دهه الههمل يف إطهر تكه ن موهم جتهرم ىهاثي خهل حن القيهد
حت ت ى ج الدطل حن التير ر التدرجيي ل تجهرل اخلهرييا حن أين االمدحهج يف االقترهد الههاثي.
 .0حيلان ااثدفهىهو هه ةيهن تسجن في ه كهفا ااثههحالو االقترهد ا ل دطلا حع ةقيا الدطل ،طابلتهيل تني
حهلا اقترهد ه ه الدطلا يراء حههحالهته اخلهرييا.
 .2االمفتهح التجهرم أصتح أحر ال ةد حنو ،خهصا طأن حهوم الدطل النهحيا يف حسهج لالمض هم إىل ااثنو ا
الههاثيا ل تجهرل ،طابلتهيل طيب ى ي ه أن تل د يف صهدراهته.
 .0ى ج كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب أن ته ن ى ج التق ين حن الهارداو يف الهقت احلهضر ،ألن حنتجههته
ستهايو حنهفسا شد دل حن ااثنتجهو األينتيا سهاء حن حيث النهىيا أط حن حيث القيهد ااثفته ا،
طابلتهيل تق ين الهارداو هه احلن األفضن حن أين ىدم اختالل حيلان ااثدفهىهو الدطل الاالثا.

ت
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 .1دوافع اختيار املوضوع:
 حداثا ااثهضهع ال م هاكب التئهراو احلهليا اليت هيش ه الههمل يف إطهر تكه ن موهم جتهرم ىهاثي خهلحن القيهد أاثرو ل ئهلب الرغتا يف االطالع طالتيث فيو؛

 حمهطلا الهقه ىند التير ر التجهرم الدطيل طأتثريه ى ج حيلان حدفهىهو الدطل النهحيا ألن التير رالتجهرم الدطيل كهن الئر الفهىن فيو هي الدطل ااثتقدحا طاهليئهو الدطليا الههاثيا طاليت حت ت ه ه
التيهالو طليست الدطل النهحيا اليت تهتو  الئر التهةع؛
 .0أهداف الدراسة:
 الهقه ىند التير ر التجهرم الدطيل طدطره يف حتسني أداء حيلان حدفهىهو الدطل النهحيا طابخلرهصاجللا ر ،تهمس طااثغرب دراسا حقهرما؛
 -حمهطلا إةراز أمهيا حيلان ااثدفهىهو حن خالل تهضيح كن التيهالو طالتغرياو الههاثيا اليت كهن

امهكهس ه ى ج حيلان ااثدفهىهو.

 .7أمهية الدراسة:
مبه أن اجللا ر حقت ا ى ج حتدايو كتريل طلهن حن أمه ه االمض هم إىل ااثنو ا الههاثيا ل تجهرل طك ا
اتفهقهو الشراكا ،طاالستا هراو األينتيا ااثتهشرل حن خالل التيفيلاو طالتشجيههو اليت طضهت ه اجللا ر ،طأمه ه
حشهطراو التخ ي ىن قهىدل  51/49حيث يهءو ه ه الدراسا لتتني أمهيا التير ر التجهرم الدطيل يف ى يا
الترد ر.
 .8إطار الدراسة:
 -احلدود الزمانية:

متتد ه ه الدراسا حن سنا  0111إىل غه ا  0102حيث ةدأو ةسنا  0111ألهنه تهتو  التهر خ
اإليراءاو الفه يا طااث هسا لتدا ا حتر ر التجهرل اخلهرييا ،طك ا سهي اجللا ر لالمض هم ل نو ا الههاثيا ل تجهرل
طإقهحا اتفهقهو الشراكا حن أين االستا هراو األينتيا طحن ي ا أخرى ،تهتو   02سنا كهفيا حن أين إظ هر أثر
التير ر التجهرم الدطيل ى ج حيلان ااثدفهىهو.

ث

املقدمة
 احلدود املكانية:مت اختيهر كن اجللا ر ،تهمس طااثغرب ألهنه تشرتك يف الهد د حن اخلره ص طااث يلاو اخلهصا ابلتجهرل
اخلهرييا طأهنه ىهمت ىجهزاو كتريل يف حيلان حدفهىههته أدو هبه إىل ال جهء إىل صندطق النقد الدطيل حن أين
احلرهل ى ج تس يالو ا ت هميا حع تنفي إيراءاو طتهيي هو صندطق النقد الدطيل ااثسئرل يف ةراحج التاتيت
طاالستقرار كشرط ل يرهل ى ج ااثسهىداو اال ت هميا طاليت كهمت حن ض ن ه حتر ر التجهرل اخلهرييا ،طك لك
القرب اجلغرايف ةني كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب ال م زاد حن حيهيل الختيهرهم.
 .3الدراسات السابقة:
دراسة عبدوس عبد العزيز  :6633دراسا ةهنهان "سيهسا االمفتهح التجهرم طدطرهه يف رفع القدرل التنهفسيال دطل-دراسا حهلا اجللا ر.1"-
طقد تنهطل التهحث حت ين الدطر ال م متهرسو سيهسا االمفتهح التجهرم يف اجللا ر يف رفع أط حتسني
القدراو التنهفسيا ل دطل طةيهن حدى أمهيا ه ه السيهسا ى ج حؤشراو التنهفسيا االقترهد ا ،طذلك طفق
اإلشكهليا التهليا" :كيف أثرو سيهسا االمفتهح التجهرم ااثتتنهل يف اجللا ر خالل الفرتل  0110-0111ى ج
طضهيا تنهفسيا االقترهد الهطا ؟"
حيث قهم التهحث ةتقد ر دريا االمفتهح االقترهدم لالقترهد اجللا رم ،طأتثري ذلك ى ج تنهفسيا
االقترهد اجللا رم ،طكهمت مته ج الدراسا حت ا ا يف:
 أمو ك ه زاد تهيو االقترهد حنه اخلهرج (ابالىت هد ى ج أداء الرهدراو ابلدريا األطىل) ،زاد حهدل منه؛ ه ن حتر ر التجهرل ى ج اخنفهض التكهليف اإلمتهج ،حن خالل ختفيض التهر فا اجل ركيا ى ج حست لحهواإلمتهج؛
 ارتفهع الرسهم اجل ركيا ى ج ااثنتجهو ااثستهردل حن حست لحهو اإلمتهج اليت تدخن يف إمتهج الرهدراورفع حن سهر ت ك الرهدراو ،ط فقدهه القدرل ى ج ااثنهفسا يف األسهاق اخلهرييا؛
 -تهيو ااثؤسسهو إىل ترد ر حنتجههته إىل األسهاق الدطليا حن شأمو أن ئهر أداء ه ه ااثؤسسهو.

1

-أطرطحا دكتهراه ،خترص اقترهد التن يا ،يهحها ت سهن ،اجللا ر.0100 ،

ج

املقدمة
-دراسة مىن بن رجب  :6663دراسا ةهنهان "أتثري االمفتهح ى ج أداء حؤسسهو األى هل-دراسا حهلا

تهمس".2

حن خالل ه ه الدراسا تتني أن التير ر التجهرم هتو  ىنررا ههحه حن سيهسا التن يا يف الدطل ى ج
حدى السنهاو الهشر ن ااثهضيا ،طذلك ةنهء ى ج حه حتقق حن منه قهم طأكار استداحا ى ج يهمب الرهدراو
طإمتهييا اله ن يف الشركهو التهمسيا ،ألن:
 الشركهو التهمسيا أصتيت أكار إمتهييا طامدحهيه يف أسهاق الترد ر؛ هيد أتثري س يب ى ج الن ه طاإلمتهييا متيجا دخهل أسهاق الترد ر يف طقت حتكر خهصا ةدا ا الفرتل( 0008أم ةدا ا إمشهء ااثؤسسا).
دراسة إميان سعودي  :6631دراسا ةهنهان " أثر حتر ر التجهرل الدطليا ى ج الن ه االقترهدم يف الدطل النهحيا:دراسا قيهسيا لدطل جم س التههطن اخل يجي حن الفرتل  0008إىل .3"0101
حيث حهطلت التهحاا حههجلا ااثهضهع حن خال ل اإلشكهليا التهليا ":حه هه أثر حتر ر التجهرل الدطليا
ى ج الن ه االقترهدم ل دطل النهحيا؟".
طهدفت ه ه الدراسا إىل إقرار أبن الن ه االقترهدم ؤدم إىل زايدل حست رل يف النشهط االقترهدم
لدطلا حه ،طابلتهيل التأكيد ى ج أمهيا استداحا الن ه االقترهدم ،طذلك حن خالل السهي إىل تئتيق إيراءاو
طىهاحن حتقيق ه ا اهلد ال م ميان حؤشر ح م لرفههيا طازدههر اقترهدايو الدطل ،طحن ةني ه ه الههاحن حتر ر
التجهرل الدطليا اليت هله دطر أسهسي يف دفع الن ه االقترهدم.
طقد أثتتت الدراسا أبمو تهيد ىالقا ةني حتر ر التجهرل طالن ه طه ا متيجا تسر ع حتر ر احلسهب
التجهرم ،احلسهب اجلهرم طحسهب رأس ااثهل.
إال أن جتهرب ىدد حن الدطل أكدو أن التير ر ليس هه الن هذج ااثاهيل يف كن احلهالو طلكن الدطل،
فإذا كهمت الدطل ااثتقدحا حققت منها حلدهرا ىن طر ق التتهدل احلر فإن ه ا خيت ف يف الدطل النهحيا الختال
اخلرهصيهو االقترهد ا طالسيهسيا طاجلغرافيا طااليت هىيا ،طتهتو  دطل جم س التههطن اخل يجي حن ةني الدطل
النهحيا اليت اجت ت إىل خيهر التير ر.

- 2أطرطحا دكتهراه يف اله هم االقترهد ا ،يهحها ابر س .0110
3

-رسهلا حهيستري يف اله هم االقترهد ا خترص اقترهدايو األى هل طالتجهرل الدطليا ،يهحها سئيف ،اجللا ر.0102

ح

املقدمة
ك لك أن حتر ر التجهرل ليس هه احملدد الهحيد ل ن ه االقترهدم إذ تؤثر فيو ىدل ىهاحن ،ك ه أن آاثر
التير ر ختت ف ةني الدطل ااثتقدحا طالدطل النهحيا طأن ه ه األخريل زاد دطرهه يف االقترهد الههاثي سهاء حن حيث
الرهدراو أط الهارداو طأن حنهفع االمفتهح ابلنستا ل دطل النهحيا ترتكل يف يهمب الهارداو طذلك حن خالل القدرل
ى ج استرياد األفكهر طالس ع االستا هر ا طااثدخالو الهسيئا حن الدطل ااثتقدحا.
دراسة عرييب مرمي  :6631دراسا ةهنهان " آاثر سيهسهو حتر ر التجهرل الدطليا ى ج حتقيق األحن الغ ا يااثستدام يف الدطل النهحيا :دراسا حت ي يا حقهرما آلاثر التير ر ى ج األحن الغ ا ي ااثستدام يف االقترهدايو
ااثغهرةيا".4
طأن اإلشكهليا اليت ى ت التهحاا ى ج حههجلت ه متا ت يف ":حه هه األثر ال م ميكن أن حتدثو سيهسهو
حتر ر التجهرل الدطليا ى ج حتقيق األحن الغ ا ي ااثستدام يف الدطل النهحيا طدطل ااثغرب الهريب ى ج طيو
اخلرهص؟".
طامئالقه حن اإلشكهليا ،ةينت التهحاا أبن التئهراو االقترهد ا الدطليا اليت ش دهه الههمل اليهم أدو إىل
فرض حتدايو كتريل ى ج الدطل النهحيا حن أين حتقيق تن يا حستداحا القترهدايهته ،طذلك حن خالل التيث يف
أسس النوهم التجهرم الدطيل اجلد د طتتيهن طاقع األحن الغ ا ي ااثستدام ل دطل ااثغهرةيا يف ظن حتر ر التجهرل
الدطليا ،طحتد د آاثر ه ه السيهسهو ى ج حقهحهو األحن الغ ا ي ل دطل ااثغهرةيا طالدطل النهحيا ةشكن ىهم،
ابىتتهر الدطر ال م ت هتو التجهرل الدطليا ك ردر أسهسي إلاتحا الغ اء ااثستدام هل ه الدطل.
إال أن الدراسا خ رت أبمو ال لال حتر ر التجهرل الههاثيا حرتتئه ارتتهطه كتريا إبرادل الدطل ااثتقدحا طفق حه
تراه حنهسته لورطف ه طحرهحل ه التجهر ا ،ممه ه ق حن ااثشهكن ااثرتتئا ةتيقيق التن يا ااثستداحا خهصا ااثته قا
ابلتهد التيئي ،طأن سيهسهو حتر ر التجهرل الدطليا ى ج حقهحهو األحن الغ ا ي ااثستدام ل دطل ااثغهرةيا خيت ف
حسب الهضع االقترهدم لكن دطلا طحدى قدرهته ى ج التكيف طاالستجهةا ل تغرياو االقترهد ا الدطليا.
دراسة ابريك مراد  :6631دراسا ةهنهان "التير ر التجهرم طسهر الرر –دراسا حهلا اجللا ر.5"-طتك ن إشكهليا الدراسا يف" :حههي طتيها الهالقا ةني التير ر التجهرم طسهر الرر احلقيقي يف
اجللا ر؟".

- 4رسهلا حهيستري ،خترص االقترهد الدطيل طالتن يا ااثستداحا ،يهحها سئيف ،اجللا ر.
- 5رسهلا حهيستري ،خترص اقترهد قيهسي حهيل طةنكي ،يهحها ت سهن ،اجللا ر.
خ

املقدمة
هتد ه ه الدراسا إىل تنهطل طتيها الهالقا ةني التير ر التجهرم طسهر الرر احلقيقي يف اجللا ر،
طذلك ابستخدام منهذج شههع االحندار ال ايت " ،"varطقد خ رت الدراسا إىل:
 أن هنهك ىالقا أتثري حتتهدل ةني التير ر التجهرم طسهر الرر احلقيقي؛ أن سيهسا االمفتهح التجهرم ته ن ى ج خفض حستهى سهر الرر احلقيقي؛ أن سهر الرر احلقيقي ل د نهر اجللا رم اقرتب حن حستهاه التهازين يف السنهاو األخريل يراء ارتفهعأسههر احملرطقهو.
-دراسة نور اهلدى بلحاج  :6631دراسا ةهنهان "أثر حتر ر التجهرل اخلهرييا ى ج ااثؤشراو االقترهد ا الك يا-

دراسا حهلا اجللا ر .6"0110-0111

طكهمت إشكهليا الدراسا ك ه ي ":حه هه أثر حتر ر التجهرل اخلهرييا ى ج ااثؤشراو االقترهد ا الك يا
ل جلا ر خالل الفرتل 0110-0111؟".
ك ه تئرقت ه ه الدراسا إىل فكرل حفهدهه أبمو ال تستئيع أم دطلا إتتهع سيهسا االكتفهء ال ايت يف
خمت ف القئهىهو ،طابلتهيل استيهلا الهيش يف حهلل ىن ةقيا الههمل ،طحع ظ هر الههاثا االقترهد ا أصتح حتر ر
التجهرل حن كن القيهد حت يا لكن الدطل طليس اختيهراي ،طاجللا ر كغريهه حن الدطل النهحيا تتنت اسرتاتيجيا
التير ر ،طى يه طقهت ى ج اتفهقيا الشراكا حع االحتهد األطرطيب طهي يف طر ق ه لالمض هم إىل حنو ا التجهرل
الههاثيا.
طقد خ رت الدراسا إىل أن أاثر االمفتهح التجهرم ى ج حؤشراو االقترهد الك ي الداخ يا طاخلهرييا
خيت ف حن دطلا إىل أخرى حسب السيهسا طالتئهر االقترهدم ال م تهرفو الدطلا طمهىيا ااثنتجهو اليت تردرهه
الدطلا طتستهردهه ه ه الت دان ،ك لك أمو ال مستئيع حالحسا أثر امفتهح التجهرل اخلهرييا ل جلا ر ةستب ارتفهع
أسههر النفط طمتكن اجللا ر حن حتقيق طفراو حهليا طتهازانو ك يا طه ا الىت هدهه الك ي ى ج قئهع احملرطقهو.
دراسة محشة عبد احلميد  :6636دراسا ةهنهان "دطر حتر ر التجهرل اخلهرييا يف ترقيا الرهدراو خهرجاحملرطقهو يف ظن التئهراو الدطليا الراهنا-دراسا حهلا اجللا ر.7"-

- 6رسهلا حهيستري ،خترص اقترهد دطيل حن يهحها ةسكرل ،اجللا ر.
- 7رسهلا حهيستري ،خترص اقترهد دطيل حن يهحها ةسكرل ،اجللا ر.
د

املقدمة
طأن إشكهليا الدراسا متيهرو يف" :كيف تسههم ى يا حتر ر التجهرل اخلهرييا يف ترقيا الرهدراو خهرج
احملرطقهو يف اجللا ر؟".
مت حن خالل ه ه الدراسا حتد د آليهو حتر ر التجهرل اخلهرييا طااثت ا ا يف سهر الرر  ،االستا هر
األينيب ااثتهشر ،آليا التكتن االقترهدم طااثنهطق احلرل ،اخلهصرا ،تدىيم القئهع اخلهص طاله ن ى ج ختفيض
القيهد اجل ركيا طاجلته يا طاإلدار ا ى ج أمشئا ااثؤسسهو ااثردرل ،حبيث أن ه ه اآلليهو تس م ةشكن كتري يف
تن يا الرهدراو خهرج احملرطقهو يف الدطل ااثردرل ل نفط ،طابلتهيل تكهن هله آاثر اجيهةيا ى ج ااثيلان التجهرم
طحيلان ااثدفهىهو طى ج الدخن اإلمجهيل ،طاجللا ر كدطلا انحيا طحردرل ل نفط حتهطل تنه ع صهدراهته حن خالل
الشراكا االطرط حتهسئيا طاله ن ى ج تفهين حتهدئ حنو ا التجهرل الههاثيا طذلك إبىهدل أتهين ااثؤسسهو ااثردرل
طحمهطلا إىهدل أتهين ااثؤسسهو ااثردرل طحتسني حنهخ االستا هر ،طقد خ رت الدراسا إىل :أن سهر الرر
سههم كأدال لتير ر التجهرل يف ترقيا الرهدراو خهرج احملرطقهو ىن طر ق يهن ااثنتجهو احمل يا أقن سهر طأكار
تنهفسيا يف األسهاق األينتيا طابلتهيل زايدل الرهدراو طالتق ين حن الهارداو ،ك لك أن زايدل تدفق االستا هر
األينيب ااثتهشر يف اجللا ر سههم ةشكن كتري يف ترقيا الرهدراو خهرج احملرطقهو ىن طر ق خ ق الارطل طالقي ا
ااثضهفا ل ؤسسهو اإلمتهييا.
-دراسة دريس رشيد  :6635دراسا ةهنهان "امهكهس االمفتهح التجهرم يف اجللا ر ى ج هيكن حيلان ااثدفهىهو

خالل الفرتل .8"0100-0111

طأن التهحث أراد حن خالل ه ا ااثقهل أن ههجل اإلشكهليا التهليا" :هن كهن لالمفتهح التجهرم يف اجللا ر
أتثري ى ج هيكن حيلان حدفهىههته خالل الفرتل 0100-0111؟".
هتد ه ه الدراسا إىل حت ين امهكهس االمفتهح التجهرم يف اجللا ر ى ج هيكن حيلان ااثدفهىهو،
طذلك ةدراسا طاقع االمفتهح التجهرم يف اجللا ر خالل الفرتل  0100-0111مث أثر ه ا االمفتهح ى ج طضهيا حيلان
حدفهىههته خالل مفس الفرتل ،ابستخدام أرةها حؤشراو تت ان يف مسب التجهرل طقيهد التجهرل ،طقد خ رت
الدراسا إىل :أن االمفتهح التجهرم لالقترهد اجللا رم ى ج االقترهد الههاثي مل كن لو أم أتثري ى ج هيكن حيلان
حدفهىههت ه خالل فرتل الدراسا ،ابستانهء التغري يف اهليكن الس هي ل هارداو طلكن ةشكن ال خيدم االقترهد الهطا 
ممه سههم يف استنلا اله ا الرهتا يف السنهاو األخريل.

- 8حقهل مبج ا األكهدمييا ل دراسهو االيت هىيا طاإلمسهميا.

ذ

املقدمة
دراسة) :Gilbert Niyongabo (2007دراسا ةهنهان "سيهسا االمفتهح التجهرم طالتن يا االقترهد ا"،9ل قد يهءو ه ه الدراسا لتني أثر تغري دريا االمفتهح التجهرم ى ج التن يا االقترهد ا ،حيث خ رت
الدراسا إىل أن الدطل اليت كهمت الستهقا يف االمفتهح التجهرم هي أى ج منها ةشرط تهفر ااثهارد الئتيهيا لد ه ،طأمو
هيد أتثري تفهى ي ةني االمفتهح االقترهدم طاالمفتهح السيهسي ،ترةئ ه ىالقا إجيهةيا حع زايدل الدخن.
دراسة وزارة االقتصاد واملالية املغربية  :3337ةهنهان " االقترهد ااثغريب يف طيو التجهرل احلرل".يهء يف ه ه الدراسا أمو حن أين حهاكتا التئهراو االقترهد ا الههاثيا طااثت ا ا يف االمدحهج يف االقترهد
الههاثي طذ لك حن خالل حتر ر التجهرل اخلهرييا قهحت ااثغرب يف حنترف الا همينهو ةتئتيق جم هىا حن
اإلصالحهو كجلء حن التكيف اهليك ي طقد سهىدهه ى ج ذلك حتد ث النوهم الضر يب لتير ر جتهرهته اخلهرييا
طحتد ث اإلطهر القهمهين متهشيه حع ااثهه ري الدطليا يف جمهل التجهرل الدطليا.
إال أمو حن النته ج الس تيا ل تير ر التجهرم ااثغريب ال م ازداد سهءا ى ج ااثدى القرري طك ا الهجل ى ج
ااثدى ااثتهسط يف احلسهب اجلهرم متيجا امفتهح السهق الداخ يا ى ج ااثنهفسا اليت أحدثت ه ااثنتجهو األطرطةيا ممه
أدى إىل زايدل سر ها يف الهارداو طتفكيك التهر فا اجل ركيا.
است رار القيهد ى ج ااثنتجهو اللراىيا ااثغرةيا طك ا ىدم يدطل االحتيهزاو ااث نهحا ل غرب حن أين
الهصهل إىل سهق االحتهد األطرطيب ممه خ ف تتهطأ منه الرهدراو ااثغرةيا ى ج الهارداو.
 .36املنهج واألدوات املستخدمة يف الدراسة:
استخدم يف ه ه الدراسا ااثن ج الهصفي طااثن ج التي ي ي ،طحؤشراو قيهس االمفتهح التجهرم طك ا
أدطاو التي ين اإلحره ي ،طاليت متكننه حن إىئهء تقد ر إحره ي طاضح مهىه حه.
 .33صعوابت الدراسة:

 حن ةني الرههابو اليت طاي ت ه ،ىدم تهفر حه هحهو ى ج االقترهد التهمسي طااثغريب ،إال أمو استهنتكاريا مبرايع ال غا األينتيا؛
 -التضهرب طالتنهقض يف دقا أرقهم التيهانو طااثهئيهو ااثته قا مبهاز ن ااثدفهىهو.

- 9أطرطحا دكتهراه يف اله هم االقترهد ا.
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متهيد:
حن احلقه ق ااثس م هبه يف ىهمل اليهم ،أ مو ح ه اخت فت النوم السيهسيا يف دطل الههمل ااثخت فا فإهنه ال
تستئيع إتتهع سيهسا االكتفهء ال ايت ةرهرل كهح ا طلفرتل طه ا حن اللحن طذلك ألن إتتهى ه هل ه السيهسا ضئر
الدطلا إىل أن تنتج كن احتيهيههته ةنفس ه ابلرغم حن أن ظرطف ه االقترهد ا طاجلغرافيه ال متكن ه حن ذلك ،طح ه
كن حين ال دطل إىل حتقيق ه ه السيهسا فإهنه ال تستئيع أن تهيش يف ىللا ىن الدطل األخرى إذ أن الدطل
كهألفراد ليس إبحكههنه أن تنتج كن حه حتتهيو حن الس ع طإمنه قتضي األحر أن تتخرص يف إمتهج الس ع ااثؤه ا
في ه لتتهدهله مبنتجهو دطل أخرى ،طحن هنه ةرزو أمهيا التخرص ال م تقهم ى يو التجهرل الدطليا.
إن أهم حه متيل ةو االقترهد الههاثي ةهد احلرب الههاثيا الاهميا هه حدطث تغرياو طتئهراو أدو إىل
تشكين موهم دطيل يد د ةكن حالحمو طأةههده طحقهحهتو ،حبيث أن ه ا النوهم سهده الفكر الغريب الدميقراطي
الرأمسهيل.
طلقد خ ف ه ا النوهم الدطيل طاقهه يد دا جتسد ى ج اخلرهص يف احتداد حستهى ااثنهفسا ،حبيث مل
تهد الكيهانو القئر ا قهدرل لهحدهه ى ج حهاي ا الرههانو اليت فرض ه التنهفس االقترهدم ةني الدطل ،طهه حه
أدى إىل التفكري يف إمشهء جت ههو إق ي يا كقهل اقترهد ا فهى ا يف الهالقهو الدطليا ،استجهةا ل تئهراو
االقترهد ا الههاثيا ،طاىتتهرا حن أن ه ه التكتالو االقترهد ا اإلق ي يا متان ح قا طصن ةني الدطل طالنوهم
الههاثي ،أم أهنه طسي ا فههلا المدحهج الدطل ض ن ااثنوهحا االقترهد ا الههاثيا.
طى ج ه ا األسهس ق نه ةتقسيم الفرن إىل أرةها حتهحث ،حيث تنهطلنه يف ااثتيث األطل أهم النورايو
ااثفسرل ل تجهرل الدطليا ،ةدءا ابلنور ا الكالسيكيا طفق النفقهو ااثئ قا طى ج رأس ه آدم مسيث ،ليئهرهه ر كهردط
طفق النفقهو النستيا لتأيت ةهده منهذج "هيكشر -أطلني" ،طأخريا النور ا احلد اا يف التجهرل الدطليا ،طسنيهطل يف
ااثتيث الاهين تس يط الضهء ى ج أهم التئهراو طالتيهالو االقترهد ا اليت حدثت حن ةهد احلرب الههاثيا الاهميا
إىل غه ا طقتنه احلهيل حن حشرطع " حهرشهل" ،حرطرا ةتههظم دطر "الشركهو ااثتهددل اجلنسيهو" إىل "التكتالو
االقترهد ا" ،أحه خبرهص ااثتيث الاهلث فيهطلنه أن مستهرض دطر ااثؤسسهو الدطليا الرا دل يف ةهث التيرر
التجهرم الدطيل.
يف حني يهء يف ااثتيث الراةع السيهسهو التجهر ا الدطليا ططاقع الدطل النهحيا في ه طذلك حن خالل
التهر ف ابلسيهسهو التجهر ا ،طك ا أدطاهته ،إىل أهم اإليراءاو اليت تتخ هه الدطل اجتهه التجهرل اخلهرييا.
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املبحث األول :النظرايت املفسرة للتجارة الدولية.
تهتو  ااثكهسب حن التجهرل احلهفل الر يسي لقيهم التجهرل ةني الدطل ،طتلداد ه ه ااثكهسب ةستب
التخرص يف إمتهج الس ع طاخلدحهو ،ممه ؤدم إىل تهييو ااثهارد االقترهد ا حنه االستخداحهو األكار إمتهييا
ل دطل ااثشرتكا يف التجهرل ،طتهتو  النور ا الكالسيكيا أطىل النورايو اليت حهطلت تفسري أستهب قيهم التجهرل ةني
الدطل ،حيث متان ه ه النور ا األسهس النورم لدراسا النورايو احلد اا يف التجهرل اخلهرييا.
املطلب األول :النظرية الكالسيكية.
ظ رو التجهرل الدطليا حن الهرهر التهرخييا األطىل ،حتنيا ى ج مورايو هتد
تقهم ى ي ه التجهرل الدطليا.

إىل حت ين األسس اليت

الفرع األول :أفكار التجاريني.
هر الفكر التجهرم (ااثركنتهيل ( Mercantilism-أبمو جم هىا ااثهتقداو االقترهد ا اليت سهدو
أطرطاب خالل الفرتل 0001-0011م  ،طاليت است دفت التيكم يف األمشئا االقترهد ا احمل يا طااثههحالو التجهر ا
الدطليا ،طالغرض األسهسي حن ه ه السيهسهو طااثهتقداو هه تركيم ثرطل األحم ،طلهن الورط اليت سهدو أطرطاب
يف ت ك الفرتل قد سهىدو ى ج خ ق ه ه األفكهر طاليت ض نت االستكشهفهو اجلغرافيا اليت أىئت الفرصا
لتدفق ااثههدن النفيسا حن الههمل اجلد د إىل أطرطاب ،ه ا إىل يهمب الن ه السكهين طتلا د أمهيا طتقا التجهر ني ى ج
حسهب الئتقا اإلقئهىيا.1
طإثر ظ هر ااث هب التجهرم ،ةدأو جم هىا حن النهس أط ق ى ي م التجهر هن كتتهن ااثقهالو ىن
التجهرل الدطليا ،2ت خرت أهداف م يف مجع ااثههدن النفيسا (ال هب طالفضا) حيث كهمها هتو طهنه أسهس ثرطل
األحا طىو ت ه ،طميكن احلرهل ى ي ه حن حنهيم ال هب طالفضا أط حن التجهرل اخلهرييا طاليت كهن متيجت ه
إخضهع التجهرل اخلهرييا ل هد د حن القيهد احل ه يا.3

 - 1شقريم مهرم حهسج طآخرطن ،التمويل الدويل ونظرايت التجارة اخلارجية ،دار ااثسريل ،ى هن ،0100 ،ص.20 :
 -2ى ي ىتد الفتهح أةه شرار ،االقتصاد الدويل نظرايت وسياسات ،دار ااثسريل ،طتها أطىل ،ى هن ،0110 ،ص.20 :
 -3سهحي ىفيفج حهمت ،التجارة اخلارجية بني التنظري والتنظيم ،الدار ااثرر ا ال تنهميا ،طتها اثميا ،القههرل ،0002 ،ص.00 :
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ك ه رى الفكر التجهرم٭ أن النوهم االقترهدم تكهن حن ثالثا قئهىهو ر يسيا هي :القئهع اإلمتهيي،
طالقئهع اخلهريي (ااثسته راو) طأن طتقا التجهر ني هي الئتقا ااث ا يف ى يا الن ه االقترهدم اليت تشيد
ةهنرر اله ن يف اله يا اإلمتهييا ،طقد استخدحها مور ا القي ا يف اله ن أم أن قي ا الس ها تم حتد دهه مبه
ت ل يف إمتهي ه حن سهىهو ى ن.1
طامئالقه حن ذلك فقد اقرتح التجهر هن أن تقهم الدطلا ابلتدخن يف الشؤطن االقترهد ا طذلك ةتشجيع
الرهدراو طتقييد الهارداو حىت تستئيع حتقيق فه ض يف ااثيلان التجهرم لرهحل ه طأتيت ابل هب طالفضا إلي ه،2
ل لك هتو  دىم الدطلا ح م يدا ابلنستا ل تجهر ني.
طقد ظن ه ا ااث هب سه دا حىت ظ رو حدرسا الئتيهيني ،طاليت اندو حبر ا النشهط االقترهدم ،طفق
القهىدل ااثهرطفا دىو ه ن » «Laisser-faireدىو مير » ،« 3Laisser-passerاألحر ال م ح د الئر ق
لو هر أفكهر االقترهد ني التق يد ني أحاهل آدم مسيث طر كهردط ال ن ههمجها مجيع أشكهل احل ه ا طالتدخن
طالقيهد ى ج التجهرل اخلهرييا.
الفرع الثاين :نظرية امليزة املطلقة آلدم مسيث.
ظ رو النور ا التق يد ا يف التجهرل الدطليا يف أطاخر القرن الاهحن ىشر طأطا ن القرن التهسع ىشر كرد
فهن ى ج ااث هب التجهرم ال م كهن دىه إىل فرض القيهد ى ج التجهرل اخلهرييا ل يرهل ى ج أكو  ك يا
ممكنا حن ااثههدن النفيسا ،فجهءو النور ا التق يد ا اليت حن أهم رطادهه "آدم مسيث" ط"دافيد ر كهردط" ،حدافها
ىن حر ا التجهرل اخلهرييا حو رل أن قهل الدطلا االقترهد ا ال تك ن في ه حته و خلا ن ه حن حههدن مفيسا فقط،
طإمنه في ه حتته و حن حهارد اقترهد ا حقيقيا مما ا يف األراضي طس ع االست الك ،4طابلتهيل أن حر ا التجهرل
اخلهرييا هي الئر ق إىل زايدل ثرطل التالد احلقيقيا.

- Emmanuel Nyahoho et Pierre-Paul roulx, Le commerce international :théories, politiques et perspectives

1

industrielles, Presses de l’Université du Québec , 3° Edition, canada, 2006, p: 37.
 -2إيمان عطية ناصف ،هشام محمد عمارة ،مبادئ االقتصاد الدولي ،اإلسكندرية ،مصر ،2002 ،ص.82 :
٭ من أهم الكتاب التجاريين :ميسلدن  Misseldenتوماس مان  ،Thomas Munميلنز  Malynesللمزيد أنظر ،تطور الفكر التجاري في
نطرية التجارة الدولية ،للكاتب سعيد النجار.

 - 3ىهدل أمحد حشيش ،أساسيات االقتصاد الدويل ،دار اجلهحها اجلد دل ،اإلسكندر ا ،حرر ،0110 ،ص.00 :
- 4ىهدل أمحد حشيش ،جمدم حم د ش هب ،أساسيات االقتصاد الدويل ،حنشهراو احل يب احلقهقيا ،ةريطو ،لتنهن ،0112 ،ص.00 :
3
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ك ه تهد ه ه النور ا أطل مور ا ظ رو لتفسري قيهم التجهرل ةني الدطل لالقترهدم آدم مسيث حن خالل
كتهةو الش ري ثرطل األحم " "Wealth of Nationsسنا  ،10000حبيث تهتو  طظيفا التجهرل اخلهرييا هي
التغ ب ى ج ضيق السهق احمل ي طإجيهد اجملهل لترر ف فه ض اإلمتهج ىن حهيا االست الك احمل ي لكن دطلا
حشرتكا يف التجهرل.
طقد كهمت الدىهل آم اك ةضرطرل أن كهن النوهم االقترهدم التق يدم تسم ةـ ـ:2
 .0إقرار حتدأ سيهدل احلر ا االقترهد ا طضرطرل ىدم تدخن الدطلا يف الشؤطن االقترهد ا؛
 .0إحكهميا حتقيق االمسجهم الت قه ي ةني ااثر يا اخلهصا طااثر يا الههحا دطن تدةري لتيقيق حر يا
اجملت ع ،طكأهنم حدفهىهن ةفهن اليد اخلفيا اليت أطالهه آدم مسيث الاقا الكو ى3؛
 .2إن التشغين الكهحن هتو  فرضه طاقهه طقه ه حيث أن الهحداو االقترهد ا اجلل يا يف سهي ه لتيقيق
أقرج رةح ممكن؛
 .0هتو  قهمهن "سهم" أط قهمهن األسهاق أسهس الفكر االقترهدم التق يدم ،ط نرر ه ا القهمهن إىل أن
الهرض خي ق الئ ب ااثسهطم لو.
طةهد أن رأ نه أهم مسهو الفكر االقترهدم التق يدم ،مهيل اآلن أهم فرطضو ااثت ا ا يف:4
 .0أن ىنهصر اإلمتهج تت تع حبر ا االمتقهل داخن الت د فقط طليس إىل التالد األخرى؛
 .0أن كن دطلا تنتج س ها طاحدل ى ج األقن أط جم هىا حن الس ع ةك فا حقيقيا أقن ممه ستئيع شركهؤهه
التجهر هن؛
 .2أن الك فا احلقيقيا أم قي ا الس ها تقهس مبقدار طقت اله ن الالزم إلمتهج الس ها طفقه لنور ا القي ا يف
اله ن؛
 .0أن اله ن هه الهنرر اإلمتهيي الهحيد ااثستخدم يف اإلمتهج.
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 -حسهم ى ي داطد طآخرطن ،اقتصادايت التجارة اخلارجية ،دار ااثسريل ،الئتها األطىل ،ى هن ،األردن ،0110 ،ص.22 :

 -2ىهدل أمحد حشيش ،جمدم حم د ش هب ،املرجع السابق ،ص.00 :
 -3سهحي ىفيفج حهمت ،التجهرل اخلهرييا ةني التنوري طالتنويم ،مرجع سبق ذكره ،ص.88 :
 -4حسهم ى ي داطد طآخرطن ،املرجع السابق ،ص.20 :
4
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طلقد أىت د آدم مسيث حتدأ التخرص طتقسيم اله ن يف ااثههحالو اليت تتم ةني إحدى الدطل طابقي
دطل الههمل طحه ؤكد ذلك ىتهرتو الش ريل:1
« C’est la devise de tout chef de famille prudent que de ne pas tenter de faire luimême ce qui lui serait plus couteux de faire que d’acheter ».

ط قرد هب ه الهتهرل أبن شههر أم حسؤطل رشيد طح ر ى ج ىه ا ،ةهدم حمهطلا إمتهج حنتهج حه ةنفسو،
ىندحه تكهن تك فا شراءه أقن حن تك فا إمتهيو ،هنه آدم مسيث أىئج حاهال ةسيئه ى ج الهه ا ليه و ى ج
الدطل ةقهلو:
« Si un pays étranger peut nous fournir un produit mois cher que nous ne le

produisons, nous avons intérêt à le leur acheter et à employer une partie de la
production de notre propre industrie de manière à en tirer un avantage ».

حن خالل ه ه الهتهرل مستخ ص أبمو إذا كهن ة د أينيب ستئيع تلط دان مبنتهج أقن تك فا ،حن تك فا
إمتهينه لو ،ف ن فه دتنه شراءه ةدل إمتهيو ،طاسته هل يلء حن تك فا ااثنتهج يف أغراض أخرى مستفيد حن ه.
إذا فيجب ى ج الدطل أن تتخرص يف ترد ر الس ع ى ج أسهس االختال يف التكهليف ااثئ قا ،2أم
اليت تت تع يف إمتهي ه مبيلل حئ قا طاسترياد الس ع اليت تت تع الدطل األخرى مبيلل حئ قا يف إمتهي ه حن ؤدم ةك ته
الدطلتني إىل االستفهدل حن حلااي التكهليف ااثئ قا.
طلتهضيح فكرل ااثيلل ااثئ قا مفرتض ااثاهل التهيل:
 .0مفرتض أن الههمل تكهن حن دطلتني مهه :اجللا ر ،تهمس؛
 .0أن هنهك س هتني تم إمتهي ه :الت ر ،الهجه ن؛
 .2تك فا اإلمتهج تقدر ةسهىهو اله ن ،طأن األيهر حتسهط ا يف كال الت د ن.

-Andrew Harrison et Ertugrul Dalkiran et Ena Elsey, Business international et mondialisation: vers une

1

nouvelle Europe, Edition De Boeck Université, Bruxelles, Belgique, 2004, p: 278.
- Emmanuel Nyahoho et Pierre-Paul roulx, 0p cit, p: 39.
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الفصل األول :تطور التحرير التجاري الدويل
جدول رقم ( :)63عدد ساعات العمل إلنتاج وحدة واحدة.

التمر

السلعة

العجائن

الدولة
اجلزائر

 0سهىا  /ك غ

 0سهىا  /ك غ

تونس

 0سهىا  /ك غ

 0سهىا  /ك غ

املصدر :حن إىداد الئهلب.

مالحظ حن اجلدطل أىاله أبن اجللا ر هله حيلل حئ قا يف إمتهج الت ر ،حبيث تستئيع احلرهل ى ج ك غ
حن الت ر خالل  0سهىا ،ةين ه تهمس حترن ى ج ك غ طاحد حن الت ر خالل  0سهىهو.
ط ها  ذلك أن اجللا ر أكار كفهءل حن تهمس يف إمتهج الت ر ،ططفقه لنور ا النفقهو ااثئ قا ميكن قيهم
التجهرل ةني الدطلتني حيث تتخرص اجللا ر خترره كهحال يف إمتهج الت ر ،طتتجو كهفا ااثهارد طىنهصر اإلمتهج يف
اجللا ر إىل إمتهج الت ر طترتك إمتهج الهجه ن ،يف حني تتخرص تهمس خترره كهحال يف إمتهج الهجه ن حبيث تتجو
كهفا حهاردهه إىل إمتهج الهجه ن طترتك متهحه إمتهج الت ر ،طستتم التجهرل ةني الدطلتني ى ج أسهس :صهدراو اجللا ر
ستكهن حن الت ر ططارداهته حن الهجه ن طتكهن صهدراو تهمس حن الهجه ن ططارداهته حن الت ر.
طمبهىن آخر فإن آدم مسيث أريع قيهم التجهرل إىل اختال

النفقهو ااثئ قا ااثت ا ا يف سهىهو اله ن

اليت تت تع هبه الدطلا يف إمتهج س ها حه طأن ااثكسب حن التجهرل سينتج ىن التخرص طتقسيم اله ن الدطيل،
طاتسهع السهق الدطيل.
الفرع الثالث :نظرية امليزة النسبية لدافيد ريكاردو.
يف ىهم 0800م مشر د فيد ر كهردط كتهةو حتهدئ االقترهد السيهسي ،1قدم فيو قهمهن النفقهو النستيا
" "Law of Comparative Advantageقهم ى ج أسهس ااثيلل النستيا ،طكهن حه ستق ذلك السؤال ال م
طرحو ،حهذا سييدث إذا كهن لت د حه حيلل حئ قا يف إمتهج اثنني أط أكار حن ااثنتجهو؟ طأمو هيد ة د آخر ليس
لد و حيلل حئ قا ألم حنتج ى ج اإلطالق؟ طهن ه ا ها  أمو ال ميكنو أن شهرك يف التجهرل الدطليا؟ طكهمت
اإليهةا ى ج ه ا السؤال حن خالل مور ا ااثيلل النستيا اليت طهرهه ر كهردط يف كتهةو "حتهدئ االقترهد السيهسي

 -1ى ي ىتد الفتهح أةه شرار ،مرجع سبق ذكره ،ص.20 :
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طالضرا ب" طةني فيو أبمو تهيد إحكهميا ااثشهركا يف التجهرل الدطليا ح ه كهمت االختالفهو يف التكهليف النستيا
ل ت دان.1
فئتقه لتي ين "ر كهردط" إذا كهمت دطلا حه حتخ فا خت ف حئ ق يف كهفا الس ع فإمو ال لال هنهك أسهس
لقيهم جتهرل حرحبا ةين ه طةني الدطلا األخرى ى ج أسهس ااثيلل النستيا حهضيه ذلك مباهلو الش ري 2ىن إمتهج
الق هش طالنتي يف كن حن ةر ئهميه طالو تغهل.
طلقد ةني ر كهردط أبمو ليس حن الضرطرم تهفر ااثيلل ااثئ قا ل دطلا يف إمتهج إحدى الس ع ،3لكي حتقق
حكهسب حن التجهرل الدطليا ةن كفي أن تهفر ل دطلا حه أمسهه ااثيلل النستيا يف إحدى أط ةهض الس ع اليت
تنتج ه ،ل لك فإن قيهم التجهرل هت د ى ج اختال التكهليف النستيا ىو  الدطل طليس التكهليف ااثئ قا ،طك ه
قهل " "jean-Marie Gretherجيب أن أنخ يف احلستهن أبن الق ح طالسكر ليس غ اء نلل حن الس هء
"  "Que le blé et le sucre ne sont pas des mannes qui tombent du cielطأمو إذا كهمت سنا
حن اله ن يف ة د حه تنتج  011كي ه حن الق ح ط 01كي ه حن السكر ،طيف ة د آخر سنا حن اله ن تنتج 011
كي ه حن الق ح ط 21كي ه حن السكر ،فإمو تتيقق هنه حكهسب لكال الدطلتني يف حهلا قيهم التجهرل ةين ه.4
طقتن أن مهئي حاهل هضح النفقهو النستيا مهيل أهم االفرتاضهو اليت تقهم ى ي م النور ا:5
 .0طيهد دطلتني طس هتني مهه ى ج التهايل :األردن طالهراق ،األح ا طاألق شا؛
 .0حر ا التجهرل طااثنهفسا الكهح ا؛
 .2تك فا اإلمتهج تقهس ةسهىهو اله ن.

-Andrew Harrison et Ertugrul Dalkiran et Ena Elsey, Ibid, p: 279.

1

 -2السيد حتهيل ىتد القهدر ،االقتصاد الدويل النظرية والسياسات ،دار الفكر الئتها األطىل ،ى هن ،األردن ،0100 ،ص.00 :
 -3إميهن ىئيا انصف ،هشهم حم د ى هرل ،مرجع سبق ذكره ،ص.20 :
- Jaime de Melo et Jean-Marie Grether, Commerce international :théories et applications,

4

Université Paris ,imprimé en Bruxelles, Belgique 1997 p :73.

-5شقريم مهرم حهسج ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
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اجلدول رقم ( :)6عدد ساعات العمل الالزمة إلنتاج واحدة من السلع.
السلعة

األحذية (حذاء واحد)

األقمشة (لكل قميص)

الدولة
األردن

81

01

العراق

001

011

املصدر :حن إىداد الئهلب.

حن اجلدطل أىاله مالحظ حه ي:
 .0أن الهراق أقن كفهءل حن األردن يف إمتهج كال الس هتني ،حيث أن تك فا إمتهج الهحدل الهاحدل حن
األح ا طتك فا إمتهج الهحدل الهاحدل حن األق شا أى ج يف الهراق حن األردن ،طه ا ها  أن األردن
لد ه حيلل حئ قا يف إمتهج كال الس هتني.
 .0أن التجهرل ميكن أن تقهم ةني األردن طالهراق ،طتكهن حرحبا لكال الدطلتني ،ألن تفهق األردن ى ج الهراق
يف إمتهج الس هتني ليس ةنفس الدريا.
 .2أن تفهق الهراق ى ج الهراق يف إمتهج األح ا أكو  حن تفهق ه يف إمتهج األق شا ،مبهىن أن األردن
تستئيع إمتهج طحدل طاحدل حن األح ا مبه ههدل  1.00 = 001÷81التك فا يف الهراق ،يف حني أهنه
{األردن} تستئيع إمتهج األق شا مبه ههدل  1.0 = 011÷01التك فا يف الهراق.
طهل ا الستب فإن مستا التكهليف يف إمتهج األح ا أقن حن مستا التكهليف األق شا ،ط قرد هنه ةنستا التك فا
احلقيقيا لكن س ها ىو  الدطل.
طةنهءا ى ج ذلك فإن األردن تت تع مبيلل مستيا يف إمتهج األح ا طلهيهد دطلتني طس هتني فقط ،فإن ذلك
ها  ابلضرطرل أن الهراق تت تع مبيلل مستيا يف إمتهج األق شا ،ةستب أمو ال ميكن أن تكهن إحدى الدطلتني تت تع
1
مبيلل مستيا يف إمتهج كال الس هتني.
إن االختال يف ااثيلل النستيا ةني الدطلتني ،ميكن ه حن االستفهدل حن تئتيق حتدأ التخرص يف اإلمتهج
مث االشرتاك يف التجهرل احلرل ،حيث أن كن دطلا سه تتخرص يف إمتهج الس ها اليت تت تع مبيلل مستيا يف

 -1حسهم ى ي داطد طآخرطن ،مرجع سبق ذكره ،ص.20 :
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إمتهي ه ،طحتهدلت ه ابلس ها اليت تنتج ه الدطلا األخرى ،1طاىت هدا ى ج ذلك فإن األردن تتخرص يف إمتهج
األح ا مث حتهدلت ه ابألق شا الهراقيا حبيث:
أ .يف غياب التجارة بني الدولتني:

ستكهن األسههر الداخ يا يف كال الدطلتني حتنهستا حع تكهليف اإلمتهج ،طحن مث فإمو يف ظن مستا
تكهليف األح ا ابلنستا ل ق هش يف الهراق طهي  ،011÷001فإمو جيب أن تم حتهدلا طحدل طاحدل حن األح ا
حقهةن  0.0ق يص حن الق هش.
فإذا أحكن حتهدلا طحدل حن األح ا يف السهق حقهةن  0.2ق يص حن الق هش ةدال حن  ،0.0فإن
النهس ىند ستئيههن أن رحبها إبمتهج أح ا إضهفيا ،طةيه ه أبكار ممه تك ف ،طه ا سه خيفض سهر
األح ا ابجتهه النستا  011÷001طيف ااثقهةن فإن مستا تك فا األح ا إىل األق شا يف األردن هي = 01÷81
 1.80حيث أمو سيتم تتهدل طحدل حن األح ا حقهةن  1.80ق يص حن األق شا.
ب .عند حدوث التبادل التجاري ،وقيام التجارة بني الدولتني ،فإن ما حيدث هو:






متيجا لتخرص األردن يف إمتهج األح ا ،فإهنه ستقهم ةتيه ن  01سهىا حن إمتهج األق شا إىل إمتهج
األح ا ،طه ا سيجه ه تنتج  0.000= 81÷01ح اء حقهةن التضييا ةهحدل طاحدل حن إمتهج
األق شا (ق يص).
متيجا لتخرص الهراق يف إمتهج األق شا ،فإهنه ستقهم ةتيه ن  001سهىا ى ن حن إمتهج طحدل طاحدل
حن األح ا إىل إمتهج األق شا طه ا سيجه ه تنتج  0.01 =011÷001طحدل ق هش (ق يص) حقهةن
التضييا ةهحدل طاحدل حن األح ا.
احملر ا الن ه يا هي زايدل اإلمتهج الههاثي حن األح ا مبقدار  1.000 = 81÷01طحدل ،طزايدل اإلمتهج
الههاثي حن األق شا مبقدار  1.01 = 011÷01طحدل.

ه ا ها  أن إىهدل ختريص ااثهارد طفقه ل يلل النستيا سيؤدم إىل زايدل اإلمتهج الههاثي حن كال الس هتني.

 -1شر ف ى ي الرهص ،التجارة الدولية األسس والتطبيقات ،دار أسهحا الئتها األطىل ،ى هن ،األردن ،0100 ،ص.00 :
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املطلب الثاين :النظرية النيوكالسيكية.
سههم النيهكالسيك يف تئهر مورايو التجهرل الدطليا حن خالل إةراز دطر الئ ب يف تفسري قيهم التجهرل
الدطليا ابإلضهفا إىل يهمب الهرض 1فقد ركلو النور ا التق يد ا ل تجهرل الدطليا ى ج دطر الهرض يف قيهم التجهرل
الىت هد رطادهه ى ج مور ا اله ن يف القي ا ك قيهس لتك فا إمتهج الس ها ،إال أن ه ا الفكر مل أيخ يف احلستهن
يهمب الئ ب ابىتتهره الشق الاهين لتيد د أسههر الس ع ،ابإلضهفا إىل األدطاو التي ي يا ااثت ا ا يف حنينيهو
السهاء ،2كن ه ا ؤدم إىل تهضيح حنئق النور ا النيهكالسيكيا يف تفسري التجهرل الدطليا حن خالل تفهىن
يهميب الئ ب طالهرض.
الفرع األول :من جانب الطلب.
تهكــس حنينيــهو الس ـهاء أذطاق ااثســت كني يف داخــن الدطلــا حيــث هــو  حنيــىن الس ـهاء ىــن التهليفــهو
ااثخت فا حن الس هتني حاال الق ح طااثنسهيهو اليت متنح ااثست ك حستهى اثةت حن اإلشتهع.
طىهدل حه كـهن حنيـىن السـهاء يف احلـهالو الههد ـا سـهلب ااثيـن حيـث أن ثتـهو حسـتهى اإلشـتهع تئ ـب
إحــالل س ـ ها ح ــه حمــن الس ـ ها األخ ــرى فهخنفــهض الك ي ــا ااثس ــت كا حــن الق ــح ى ــج ســتين ااثا ــهل تئ ــب زايدل
الهحداو ااثسـت كا حـن ااثنسـهيهو حـىت وـن حسـتهى اإلشـتهع اثةـت يف اجملت ـع ،طك ـه اةتهـد حنيـىن السـهاء ىـن
مقئا األصن زاد حستهى اإلشتهع ااثهو  ىنو.
طخيت ــف طضــع حنينيــهو الس ـهاء تتهــه الخــتال تفضــين اجملت ــع ل س ـ هتني حيــث مييــن طضــع حنينيــهو
السهاء جتهه حمهر الس ها اليت فض

ه اجملت ع.

الفرع الثاين :من جانب العرض.
قهم حت ين الفرصا التد ا ى ج أسهس ثتهو التك فا إال أن ه ا االفرتاض هتو  إىل حد كتري غري طاقهي،
حيث أن تك فا الفرصا التد ا إلمتهج س ها حهينا ىهدل حه تكهن حتلا دل طذلك الختال كفهءل طحداو الهنرر
اإلمتهيي فهند قيهم التجهرل ةني دطلتني طحع زايدل ى يا حته ن ااثهارد إىل إمتهج الس ها اليت تت يل الدطلا مستيه يف
إمتهي ه تقن كفهءل ااثهارد احملهلا إلمتهج الس ها طل لك فإن إمتهج طحدل إضهفيا حن الس ها اليت تت يل الدطلا يف
 -1إميهن ىئيا انصف ،هشهم حم د ى هرل ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
 -2سهحي ىفيفج حهمت ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
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إمتهي ه مستيه تئ ب است خدام ك يا حتلا دل حن ىنهصر اإلمتهج طمبهىن آخر الةد أن تتنهزل الدطلا ىن ك يهو
حتلا دل حن الس ها اليت ال تت يل في ه مستيه حىت ميكن ه احلرهل ى ج طحدل إضهفيا حن الس ها اليت تت يل في ه
مستيه ط ها  ذلك تلا د تك فا الفرصا التد ا حع زايدل التخرص.
طيف ه ه احلهلا فإن حين حنيىن إحكهميا اإلمتهج سيكهن حتلا دا.
طخيت ف شكن حنيىن إحكهميا اإلمتهج متيجا الختال دريا تهافر ىنهصر اإلمتهج يف الدطلا طالتكنهلهييا
ااثستخدحا يف اله يا اإلمتهييا طل لك ميان حنيىن إحكهميا اإلمتهج يهمب الهرض يف أم دطلا حيث حيدد قدرهته
ى ج إمتهج ك يهو خمت فا حن الس هتني ابستخدام ىنهصر اإلمتهج ااثتهحا.
املطلب الثالث :نظرية التجارة الدولية "هلكشر – أولني".
تضح حن النورايو السهةقا ل تجهرل الدطليا أن اختال النفقهو النستيا أط األسههر النستيا ل س ع
ااثخت فا ةني دطلتني ؤدم إىل اختال ااثلااي النستيا طحن مث تكه ن أسهس إلحكهميا قيهم جتهرل حرحبا ةني الدطلتني.
طحتهطل مور ا (هيكشر-أطلني)٭ شرح طتفسري أستهب اختال

النفقهو النستيا1طحن مث أستهب اختال

ااثيلاو النستيا ةني دطل الههمل ،ه ا حتد دا حه أيهةت ى يو النور ا احلد اا لتفسري التجهرل اخلهرييا أط مور ا مسب
ىنهصر اإلمتهج" 2هيكشر-أطلني".
طذلك ةهضع الفرضيهو التهليا:
 .0تكهن الههمل حن دطلتني قهحهن إبمتهج س هتني فقط ابستخدام ىنرر ن حن ىنهصر اإلمتهج (اله ن  ،Lرأس
ااثهل  )Kطأن طفرل الهنرر ن ختت ف حن دطلا إىل أخرى ،دطلا طفريل  Lطدطلا أخرى طفريل  K3؛

 -1إميهن ىئيا انصف ،هشهم حم د ى هرل ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
 -2السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.01 :
٭ االقترهد ني السه د ني :أطلني هه ت ي هيكشر ،ى ج الرغم أن حه يهء ةو هيكشر خيت ف ى ه يهء ةو أطلني إال أمو غهلته حه تم إدراج حسهمهت ه حهه
حتت ىنهان "النور ا احلد اا يف التجهرل اخلهرييا "
 -3ىتد الرمحهن سرم أمحد ،االقتصادايت الدولية ،الدار اجلهحهيا ،اإلسكندر ا ،حرر ،0110 ،ص.01 :
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 .0تلا د تك فا الفرصا التد ا إلمتهج الس هتني ،أم أن تك فا احلرهل ى ج طحدل حن  Kحن دطلا طفريل رأس
ااثهل تكهن أقن اباثقهرما حع دطلا أخرى ،طحن مث ال هيد حه س ج ابلتخرص الدطيل الكهحن حيث تقهم
كن دطلا إبمتهج الس هتني ةك يهو خمت فا؛
 .2ثتهو تكنهلهييه اإلمتهج ل س هتني يف الدطلتني أم ىدم إحكهميا إمتهج س ها حهينا يف إحدى الدطل ةئر قا
إمتهج حكافا لهنرر حن الهنهصر اإلمتهييا؛
 .0أسهاق الس هتني طك ا ىهاحن اإلمتهج تهرفهن حنهفسا اتحا يف كال الدطلتني؛
 .0حترك ىهاحن اإلمتهج حبر ا داخن الدطلا فقط (ال ميكن أن تتيرك خهري ه) 1؛
 .0ال تهيد حهارد ىهط ا يف كال الدطلتني ،طأن التجهرل الدطليا ةني الدطلتني حتهازما.
طتنقسم مور ا (هيكشر-أطلني)٭ إىل مور تني حرتاةئتني ةتهض ه التهض ،2فهلنور ا األطىل طااثهرطفا ةنور ا
هتهو ىنهصر اإلمتهج طختتص ةتفسري أستهب اختال ااثلااي النستيا إلمتهج الس ع ةني الدطل ،طالنور ا الاهميا
طااثهرطفا ةنور ا تههدل أسههر ىنهصر اإلمتهج طختتص ةتفسري أثر التجهرل الدطليا ى ج أسههر ىنهصر اإلمتهج يف
الدطل ااثخت فا.
الفرع األول :نظرية هبات عناصر اإلنتاج.
تهضح ه ه النور ا أن قيهم التجهرل ااثرحبا ةني دطلتني تئ ب خترص كن دطلا يف إمتهج
طترد ر الس ها اليت تئ ب إمتهي ه استخداحه كايفه٭ لهنرر اإلمتهج ااثتهفر يف الدطلا مستيه طحن مث تستئيع إمتهج
ه ه الس ها ةتك فا مستيا أقن حيث نخفض سهر ه ا الهنرر داخن الدطلا.3
ك ه تقهم الدطلا ابسترياد الس ع اليت تئ ب إمتهي ه استخداحه كايفه لهنرر اإلمتهج النهدر مستيه حيث
ترتفع تكهليف إمتهج ه ه الس ها ةستب ارتفهع سهر ىنرر اإلمتهج النهدر مستيه.

Economie

Hannequart,

- Dominick Salvatore, traductio par: Fabienne Leloup et Achille

1

international, Editions De Boeck Université, Bruxelles, Belgique 2008, p: 150.

 -2إميهن ىئيا انصف ،هشهم حم د ى هرل ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
 -3شقريم مهرم حهسج طآخرطن ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
٭ مور ا هيكشر-أطلني مل أتخ ةهني االىتتهر ىهحن ال طق طالههحن التكنهلهيي طابلتهيل حتسهط ني يف الدطلتني.
٭ الكاهفا :تت تع ةهفرل يف ىنرر إمتهيي حه.
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الفصل األول :تطور التحرير التجاري الدويل
طحهىن ذلك أن الدطلا اليت تت تع ةهفرل مستيا يف ىنرر اله ن تقهم ةترد ر الس ع كايفا اله ن،
طاسترياد الس ع كايفا رأس ااثهل ك ه أن الدطلا اليت تت تع ةهفرل مستيا يف ىنرر رأس ااثهل تقهم ةترد ر الس ع
كايفا رأس ااثهل ،طاسترياد الس ع كايفا اله ن حن الدطل األخرى.
طقد قهم االقترهدم "سهم ط سهن" »  « Paul Samuelsonابستخدام منهذج اقترهدم هت د ى ج
التي ين التيهين لتفسري مور ا هكشر -أطلني.1
لتهضيح ه ا الن هذج ،مفرض أن دطلا حه تنتج س هتني مهه األح ا طاألق شا طذلك ابستخدام ىنرر ن
إمتهييني مهه :رأس ااثهل( )Kطاله ن( ،)Lطمفرض أن الس ها ااثراد إمتهي ه هي األق شا ،طالشكن التهيل تني
ثالث حنينيهو النهتج ااثتسهطم إلمتهج س ها األق شا ،طااثنينيهو هي C3 , C2 , C1
شكل رقم( :)63يوضح قيام التجارة املرحبة بني دولتني وفق نظرية هبات عناصر اإلنتاج.
𝑲

كمية رأس المال

𝑳
A

()K

A
…

B

𝑲
𝑳
C3

B

C2
C1
كمية العمل ()L
المصدر :شريب حم د األحني ،حماضرات يف مقياس التجارة الدولية ،ك يا اله هم االقترهد ا طى هم التسيري ،يهحها طرق ا ،اجللا ر.0100 ،

حن الشكن أىاله مالحظ حه ي:
 .0أن كن حنيىن حن حنينيهو النهتج ااثتسهطم  C3, C2 , C1ميان حهني طاثةت حن إمتهج األق شا؛
 .0أن ااثنينيهو ك ه اةتهدو ىن مقئا األصن ،دل ذلك ى ج زايدل ى يا اإلمتهج ،ألن ه ا ابلضرطرل دل
ى ج استخدام ك يهو أكو  حن رأس ااثهل طاله ن ،ف ـ ـ  C3أى ج حن C2طه ا األخري أى ج حنC1؛
 -1شريب حم د األحني ،حماضرات يف مقياس التجارة الدولية ،ك يا اله هم االقترهد ا طى هم التسيري ،يهحها طرق ا.0100 ،
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 .2أن حستهى اإلمتهج  C2تيقق إحه:
أ .ابستخدام ك يا أكو  حن ىنرر اله ن ،طك يهو أقن حن رأس ااثهل ⟸ النقئا .B
ب.

ابستخدام ك يا أكو  حن ىنرر رأس ااثهل ،طك يهو أقن حن اله ن ⟸ النقئا .A

حت ين الشكن التيهين:


ىند النقئا  Aتكهن مستا رأس ااثهل إىل اله ن
اله ن ،طذلك ىند حستهى اثةت حن اإلمتهج يف



𝑲

كتريل ،طذلك ةستب زايدل رأس ااثهل طاخنفهض ك يا

𝑳
.C2

ىند النقئا  Bتكهن مستا رأس ااثهل إىل اله ن
اله ن ااثستخدحا يف ى يا إمتهج س ها األق شا.

𝑲
𝑳

ق ي ا ،طذلك ةستب اخنفهض رأس ااثهل طزايدل ك يا

طحنو مستنتج أبمو مستئيع إحالل ىنرر إمتهيي حمن آخر طذلك دطن ختفيض يف الك يهو ااثنتجا حن
الس ها.
الفرع الثاين :نظرية تعادل أسعار عوامل اإلنتاج.
حن أهم أركهن مور ا "هيكشر–أطلني" يف التجهرل الدطليا ،مور ا تسهطم أمثهن ىنهصر اإلمتهج ،فهند ةدأ
النور ا حن فرض ثتهو ك يهو ىنهصر اإلمتهج يف كن حن الت د ن طت هب إىل كن ة د سيتخرص يف إمتهج
ا لس ها الكايفا يف استخدام ىنرر اإلمتهج األكار طفرل ،ططتقه ل هئيهو حن ىنهصر اإلمتهج كهن مثن الهنرر
األكار طفرل حنخفضه طمثن الهنرر النهدر حرتفهه ،فقيهم التجهرل الدطليا ل د حن الئ ب ى ج ىنرر اإلمتهج األكار
طفرل ط ق ن حن الئ ب ى ج ىنرر اإلمتهج األقن طفرل ط رتتب ى ج قيهم التجهرل اجتهه مثن الهنرر الهفري إىل
االرتفهع ،طاجتهه مثن الهنرر النهدر إىل االخنفهض طإذا تهافرو شرطط حهينا فإن سيهدل مثن طاحد لكن حن الهنرر ن
داخن الدطلتني.1
لكن السؤال ال م ئرح هه :ما هي توليفة اإلنتاج اليت ختتارها؟ أي ما هو العنصر اإلنتاجي الذي نستخدمه
بنسبة أكرب من العنصر اإلنتاجي اآلخر؟
إن استخدام ك يا ىنرر اإلمتهج (ىهاحن اإلمتهج) ةنستا أكو  تهقف ى ج أسههر ىنهصر(ىهاحن) اإلمتهج
يف حد ذاهته ،طههتو األخريل –أسههر ىهاحن اإلمتهج -تهت د ابألسهس ى ج حدى الهفرل النستيا هله داخن حدطد
 -1ىهدل أمحد حشيش ،جمدم حم هد ش هب ،مرجع سبق ذكره ،ص.010 :
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كن دطلا ،طمبه أن طفرل ىهاحن اإلمتهج ختت ف حن دطلا إىل أخرى ،قهدان ه ا إىل القهل أبن كن دطلا ستختهر
تهليفا إمتهييا ختت ف ىن الدطلا األخرى ،طابفرتاض ثتهو حستهى التكهليف ،فإن كن دطلا سه تسهج إىل إمتهج
أكو  قدر ممكن حن الس ها ،أم أن مقئا اإلمتهج ااثا ج سيتم حتد دهه حن خالل مستا سهر اله ن(" )Wاألير"
إىل سهر رأس ااثهل(" )Rالفه دل" ،أم أن
اإلمتهج ااثا ج لههاحن اإلمتهج
فإذا كهمت النستا

𝑤
R

هي اليت حتدد ك يا اإلمتهج ااثا ج ،طه ا حه قهدان إىل حتد د تهليفا

𝐾

.

𝑤

حرتفها دل ه ا ى ج أن التهليفا اإلمتهييا

L

R

𝐾
L

تكهن ك لك حرتفها ك ه هه حهضح

ىند النقئا  Aيف الشكن التيهين رقم( ،) 10طه ا هضح أن سهر اله ن حرتفع ممه دل ه ا ك لك ى ج أن ىنرر
اله ن غري حتهفر مستيه ،ألن اخنفهض الهفرل النستيا لهنرر اله ن( )Lتؤدم إىل ارتفهع سهر اله ن(،)W
طاخنفهض سهر رأس ااثهل( )Rستب زايدل الهفرل النستيا لرأس ااثهل(.1)K
𝑤

مستنتج أبن الهالقا ةني مستا سهر اله ن إىل سهر رأس ااثهل طمستا رأس ااثهل إىل اله ن
R

𝐾
L

هي

ىالقا طرد ا حهيتا ،ممه ها  أن ارتفهع السهر النسيب ل ه ن قهد إىل استخدام ىنرر رأس ااثهل ةشكن أكو  حن
أين ختفيض التكهليف.
طابلتهيل أن الدطلا اليت تتهفر ى ج طفرل مستيا يف ىنرر إمتهيي حهني فإهنه ستقهم إبمتهج الس ها اليت
حتتهج ه ا الهنرر اإلمتهيي ااثتهفر ،مث تقهم ةترد ر ههتو الس ها طاسترياد الس ها اليت حتتهج إىل الهنرر اإلمتهيي
ال م ال مت ك فيو طفرل مستيا.2
فهلتجهرل الدطليا رتتب ى ي ه ارتفهع مثن الهنرر الهفري طاخنفهض مثن الهنرر النهدر ،ةن طاجتهه مثن الهنرر
الهاحد إىل التسهطم داخن التالد ااثخت فا ،طابلتهيل تؤدم إىل تضييق الفرطق ةني الدطل ااثخت فا يف حستهى
الدخن ،ممه س م يف تسهطم أيهر اله هلا ذطم ااث هراو ااثتجهمسا داخن الدطل اليت تتم ةين ه التجهرل يف األين
الئه ن 3طاباثان سه تؤدم إىل تسهطم أسههر الفه دل ى ج رؤطس األحهال.

 -1شريب حم د األحني ،املرجع السابق.
 -2املرجع نفسه.
 -3إميهن ىئيا انصف ،هشهم حم د ى هرل ،املرجع السابق ،ص.012 :
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املطلب الرابع :نظرية التجارة املبنية على االختالفات التكنولوجيا.
ئ ق ى ي ه أ ضه النور ا التكنهلهييه يف التجهرل اخلهرييا طاليت تتكهن حن ثالث منهذج 1طتقه لتهر ف
قدحو "ههرم يهمسن" " "H.Johnsonطمهه :منهذج اقترهدايو احلجم ،منهذج الفجهل التكنهلهييه طمنهذج دطرل
ااثنتج حيث متان منهذج اقترهدايو احلجم يف الدطر ال م لهتتو الهفرل النستيا لههاحن اإلمتهج لن هذج "هيكشر-
أطلني" ،أحه الن هذيهن اآلخر ن فيه الن ى ج تهضيح قيهم التجهرل الدطليا ى ج أسهس التغرياو طالتئهراو
التكنهلهييه طمبه أن ىهحن اللحن حستخدم ةئر قا أسهسيا يف كن حن ه ن الن هذيني (منهذج الفجهل التكنهلهييه
طمنهذج دطرل حيهل ااثنتج) ف ه ذط طتيها حركيا طد نهحيكيا 2أحه منهذج اقترهدايو احلجم ف ه ذط طتيها سهكنا.
الفرع األول :منوذج الفجوة التكنولوجية.
طتقه لن هذج الفجهل التكنهلهييه " "Technological Gap Modelفإن قدرا كتريا حن التجهرل
الدطليا حتا  ى ج إدخهل حنتجهو يد دل أط طرق إمتهج حستيدثا ،ط هئي ه ا األحر ل دطلا صهحتا االةتكهر
حيلل مستيا احتكهر ا حؤقتا يف السهق الههاثي ،طتلطل ه ه ااثيلل االحتكهر ا ابمتشهر التكنهلهييه اجلد دل طقيهم
ةهض الدطل األخرى إبمتهج س ها حق دل.
ط شري "ةهرمل" إىل طيهد مهىني حن فرتاو اإلةئهء " "Time Lagsيف ى يا االمتشهر الدطيل
ل تكنهلهييه احلد اا مهه:3
أ .فرتل إةئهء رد الفهن " "Reaction Lagط ئ ق ى ي ه أ ضه فجهل أتخر الئ ب "Demand

 "Lagطهي تشري إىل الفجهل اللحنيا ةني ال يوا اليت قدم في ه االةتكهر اجلد د ألطل حرل طال يوا اليت
تهر في ه ااثنتجهن يف الدطل األخرى ى ج حهيههتم لالستجهةا ل تغرياو احلهدثا ،ط تيقق ذلك ىندحه
تتدأ الدطلا ااثتتكرل يف ترد ر الس ها اجلد دل إىل الدطل األخرى ،طهنه شهر ااثنتجهن يف ه ه الدطل
ةتيدم ااثنهفسا اجلد دل ط هرتفهن حبهيههتم إىل رد فهن حال م ةتهتري أخر ،تت ان ه ه الفجهل يف الفرتل
ةني ةدا ا است الك ه ه الس ها يف الدطل حهطن االةتكهر طاست الك ه ه الس ها يف الدطل األخرى.

 -1سهحي ىفيفج حهمت ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
 -2ى ي ىتد الفتهح أةه شرار ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
 -3السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.02 :
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ب .فرتل إةئهء التق يد" "Imitatio Lagطهي تشري إىل الفجهل اللحنيا ةني إمتهج الس ها اجلد دل ألطل حرل
(اإلمتهج األص ي) طإمتهج الدطل األخرى هله (اإلمتهج ااثق د) طىند ه ه النقئا تتدأ صهدراو الدطل
ااثتتكرل يف الرتايع ،طحين حم ه اإلمتهج احمل ي ااثق د يف الت دان األخرى.
طكنتيجا ل لك تت تع الدطلا ااثخرتىا مبيلل مستيا ططنيا ذاو طتيها طقتيا حرتتئا ةئهل الفرتل اللحنيا اليت
حتتفظ في ه الدطلا ااثخرتىا ةتفهق ه النسيب يف مئهق ااثهرفا الفنيا ،فهلدطل صهحتا االخرتاع متان يف ه ه احلهلا
ااثردر الهحيد ل س ع كايفا التكنهلهييه يف مجيع األسهاق الدطليا إىل أن تستئيع الدطل األخرى حتقيق جنهح يف
جمهل مقن أط تق يد التكنهلهييه ااثتكهفئا.
الفرع الثاين :منوذج دورة حياة املنتج.
أيخ ه ا الن هذج أمهيا طحكهان يف الدطل الرنهىيا األكار تقدحه ،طى ج رأس ه الهالايو ااثتيدل
األحر كيا ،اليهابن طأاثهميه مورا لتهفر ااثقهحهو األسهسيا هل ه االخرتاىهو مما ا يف الئ ب الداخ ي طااثهرفا
التكنهلهييا اليت تو ر استيداث ااثنتج اجلد د.
إذا منهذج دطرل ااثنتج٭ هه الن هذج األىم طاألطسع حن منهذج الفجهل التكنهلهييا ،طال م طهره
»  «Vernonىهم  0000طأسقئو ى ج الهالايو ااثتيدل األحر كيا ابىتتهرهه تت تع ابلتفهق التكنهلهيي ال م
1
هئي ه دطرا رايداي يف تئه ر حنتجهو يد دل طترنيه ه ىو  حراحن مير هبه ااثنتج اجلد د
طك ه تني منهذج دطرل ا اثنتج أن أىدادا كتريل حن اإلمتهج اجلد د تدأ إبمتهي ه طةيه ه يف األسهاق احمل يا
األحر كيا ،طأن نشر ااثنتج اجلد د ط رتح كاري االسته هل يف الهالايو ااثتيدل األحر كيا ،فإمو جي ب امتتهه

 -1خهلد ااثرزطق ،االقتصاد الدويل :األساليب النظرية احلديثة يف التجارة الدولية ،ةدطن دار مشر ،الهراق ،0110 ،ص.02 :

٭ دطرل ااثنتج متر أبرةها حراحن -0 :اخرتاع طتئه ر طتهد ن ااثنتج يف الهالايو ااثتيدل؛
-0زايدل الئ ب األينيب ى ج ااثنتج اجلد د طابلتهيل زايدل الرهدراو؛
-2اخنفهض يف صهدراو الهالايو ااثتيدل حن ااثنتج ةستب الشركهو األينتيا اليت ةدأو يف إمتهيو؛
-0ىندحه تنخفض أسههر ااثنتج يف الدطل األينتيا ترتح الهالايو ااثتيدل حستهردا صهفيه ل نتج.
ل ل د حن التفرين أمور :ى ي ىتد الفتهح أةه شرار ،االقتصاد الدويل ،دار ااثسريل ،ى هن ،األردن ،0110 ،ص.000 :
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الت دان األخرى طالتجهر األيهمب ال ن هقدطن صفقهو جتهر ا لشراء ه ا ااثنتج ،طترتح الهالايو ااثتيدل دطلا
حردرل هل ا ااثنتج اجلد د.1
طىندحه ن ه الئ ب األينيب ى ج ااثنتج اجلد د طترن حتيههو الهالايو ااثتيدل يف ةهض الدطل إىل
حستهى ىهل طكه ممه غرم الشركهو األينتيا غري األحر كيا يف الشرطع إبمتهج ه ا ااثنتج طترد ره لسد حهيهو
ةهض الت دان ،ىندهه تتدأ صهدراو الهالايو ااثتيدل هل ا ااثنتج ابالخنفهض.
طأخريا ،طىندحه تت كن الشركهو األينتيا حن ف م اله يا اإلمتهييا ل نتج اجلد د ف ه كهحال ،طخفض
تك فا إمتهيو ىن طر ق زايدل ك يا اإلمتهج حنو ،ف ن احملت ن أن تقهم ه ه الشركهو ةترد ر ه ا ااثنتج إىل
الهالايو ااثتيدل مفس ه ،طه ا ميان هنه ا دطرل ااثنتج ،طهك ا جند أن الهالايو ااثتيدل ةدأو ك ردر طحيد هل ا
ااثنتج طحن مث صهرو تتنهفس حع ااثنتجني األيهمب ى ج حتيههو الترد ر إىل أن أصتيت حستهردا صهفيه هل ا
ااثنتج.
طلتهضيح أس هب دطرل اإلمتهج طحه رافق ه حن تغرياو يف ااثيلان التجهرم األحر كي ،مستخدم الشكن التهيل:

 -1حسهم ى ي داطد ط آخرطن ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
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شكل رقم( :)66شكل يوضح أسلوب دورة املنتوج.
مرحلة5

مرحلة1

مرحلة6

اإلمتهج طصهيف

مرحلة3

الرهدراو
األحر كيا

QA

اللحن

1

(X-M)A

Q٭

إمتهج الدطل األخرى

املصدر :شريب حم د األحني ،مرجع سبق ذكره.

 :QAمتان ك يهو اإلمتهج األحر كي؛
 Q٭ :متان ك يهو اإلمتهج ل دطل األخرى؛
 :(X-M)Aصهيف الرهدراو األحر كيا.
شرح شكل رقم(:)66
املرحلة  :3تدأ تئه ر طإمتهج ااثنتج يف السهق األحر كيا ،ممه ؤدم إىل زايدل QA؛
املرحلة  :6ةهد جنهح ااثنتج يف السهق األحر كيا ،طةدا ا زايدل الئ ب ى يو حن طر الدطل األخرى ،ؤدم إىل
زايدل اإلمتهج حن ااثنتج اجلد د ( ،)QAطه ا سيس ح ةلايدل الفجهل ةني الرهدراو طالهارداو األحر كيا ،أم ها 
ه ا زايدل (X-M)A؛
املرحلة  :1ةهد متكن الدطل األخرى حن إمتهج ه ا ااثنتج اجلد د ،طه ا طتهه ةهد اكتسههبه ل تكنهلهييه ،فإن ذلك

ها  زايدل ٭ Qطيف مفس الهقت تنهقص  ،QAممه ؤدم إىل اخنفهض الفجهل ةني الرهدراو طالهارداو األحر كيا
أم اخنفهض (X-M)A؛

املرحلة  :5ةلايدل إمتهج الدطل األخرى هل ا ااثنتج اجلد د حتقق حه هر ةهفراو احلجم أط اإلمتهج ،ممه كسب
ه ه الدطل حيلل مستيا يف إمتهج ه ا ااثنتج متيجا الخنفهض التكهليف ،طجيهن الهالايو ااثتيدل األحر كيا حستهردل
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هل ا ااثنتج ،طيف ه ه ااثرح ا فإن ٭ Qتست ر يف اللايدل ،ةين ه  QAط (X-M)Aتست ر يف التنهقص إىل دريا
رتح في ه صهيف الرهدراو األحر كيا  (X-M)Aسهلته.
طيف األخري ،طكخالصا اثه تقدم ذكره فإن مورايو التجهرل اخلهرييا يف صيغ ه ااثخت فا تت يل يف أن كن دطلا متين
إىل التخرص يف امتهج طترد ر الس ع اليت تتفهق يف امتهي ه ،طتستهرد الس ع اليت متتهز الدطل األخرى يف امتهي ه
مستيه ،ك ه أن اختال مسب ىهاحن اإلمتهج غهلته حه ؤدم إىل خترص األقهليم يف امتهج الس ها ابلرغم حن ىدم
تهافر الههاحن األخرى ،إال أمو ميكن أن تهيو إىل ه ه النورايو ىدل امتقهداو ،طاليت حن ةين ه:


أن مورايو التجهرل اخلهرييا أمه ت سراين حتهدئ ااثنهفسا احلرل طاالحتكهر ،طاليت تت يل هبه أغ ب فرطع
اله يا اإلمتهييا ،طابلتهيل فإن يف ه ه األمو ا تتغري ظرط الترد ر طاالسترياد؛



أن حن ةني فرطض النورايو السهةقا يف التجهرل اخلهرييا ،الرةح جل يع األطرا (الدطل) الداخ ا يف
التجهرل اخلهرييا ،إال أمو تتني لنه يف الهقت احلهيل أبن ىدل دطل تتتع سيهسا إحالل الهارداو ،ممه حتهل
دطن قيهم التجهرل اخلهرييا؛



أن سيهسهو محه ا حستهى التشغين طالرنهىهو احمل يا يف الداخن أدو فرض رسهم مجركيا ،طاليت تهتو 
ىه قه أحهم التجهرل اخلهرييا ،طابلتهيل فإن النورايو ااثفسرل ل تجهرل اخلهرييا طااثهت دل يف اطهرهه ى ج
حر ا امتقهل ىهاحن اإلمتهج ،ستؤدم إىل التنهقض يف حتهدئ التجهرل اخلهرييا.
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املبحث الثاين :التحوالت االقتصادية العاملية.
ةهد احلرب الههاثيا الاهميا ىهم  ،0000ةدأو حهوم دطل الههمل سهاء ااثنتررل حن ه أط ااث لطحا يف إقرار
حتدأ أمو ال حرب ىهاثيا اثلاا ةهد ذلك ،طأمو الةد حن الههدل إىل حتدأ قر أمو ى ج االقترهد أن قهد السيهسا أم
أن التهي هو السيهسيا ألم دطلا جيب أن ترب يف ااثر يا االقترهد ا اله يه لكن دطلا ،طابلتهيل ال حنهص حن
ضرطرل إىهدل ةنهء االقترهدايو اليت دحرهته احلرب ،طالةد حن تهافر قدر حن االستقرار النقدم طاالقترهدم ى ج
حستهى االقترهد الههاثي.
إذ خريت أطرطاب طاليهابن حن احلرب ،طقد دحرو ةنيت ه األسهسيا طهدحت حهوم صنهىههته ،ططاي ته
حشك ا إىهدل الته ري طةنهء القدرل االقترهد ا هل ه اثهاص ا احليهل ةهد امت هء ه ه احلرب ،ممه تئ ب استا هراو
هه ا الستههدل مشهط ه االقترهدم ال م هتو  حن أهم األسس طالههاحن اليت حتدد طتيها الهالقهو ةني الدطل
ااثخت فا ،ةن هتو  أكار فهى يا طأتثريا.
طك ه ميكن القهل ةرفا ىهحا أن التتهدل التجهرم ةني الدطل كهن دا ه طسي ا ههحا ل يرهل ى ج ىه د
ح هس سهىد ى ج حتقيق التن يا االقترهد ا جل يع األطرا  ،ممه أدى أبطرطاب الغرةيا يف ذلك الهقت إىل حتر ر
التجهرل اخلهرييا ليتسىن هله ترييح اختالل حهاز ن حدفهىههته ،طلكي مستئيع اإلاثهم ابلدطر اهلهم ال م تقهم ةو
التجهرل الدطليا يف ه ا اجملهل ف ن الضرطرم أن مشري إىل صهر التههطن الدطيل يف جمهل التتهدل التجهرم.
املطلب األول :مشروع مارشال.
أخ و الهالايو ااثتيدل األحر كيا زحهم ااثتهدرل يف زىهحا حه أط ق ى يو الههمل احلر ،إبىالن طز ر
خهرييت ه "يهرج حهرشهل" يف حمهضرل جبهحها ههرفهرد يف  0هميه  0000حتهدرل ح ا ،طهي حه ىر يف حه ةهد
ابسم "حشرطع حهرشهل" فئ ب "حهرشهل" يف حمهضرتو طضع ةرانحج خهص اثسهىدل أطرطاب اقترهداي حتينه أمهيا
إىهدل إحيهء االحتهد األطرطيب ،1ططهلب مجيع الدطل األطرطةيا طكهمت الدىهل أ ضه تش ن االحتهد السهفييت ابلتههطن
في ه ةين ه لهضع خئا إلىهدل ةنهء حه دحرتو احلرب طاستهداد الهالايو ااثتيدل ل سهمها ااثهليا طه ا مورا المتههش
االقترهد األحر كي يراء احلرب ةهدحه ىهىن حن ركهد شد د حن األزحا الههاثيا يف سنا .0000
طىند خرطج أطرطاب حن احلرب حمئ ا كهمت قدرهته ى ج االسترياد حن الهالايو ااثتيدل حنهدحا أط شتو
حنهدحا طحهىن ذلك أن أسهاق الههمل اخلهريي كهمت شتو حغ قا أحهم االقترهد األحر كي ال م خرج حن احلرب
أقهى ممه كهن ى يو قتن احلرب طحع تهقف اجمل هد احلريب كهن قئهع ح م حن االقترهد األحر كي ح ددا ةنقص
 -1حازم الببالوي ،النظام االقتصادي الدولي المعاصر ،المجلس الوطني للثقافة واألدب ،الكويت ،2000 ،ص.81 :
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الئ ب ى يو حن الداخن طاخلهرج ،ألن الهالايو ااثتيدل مل تههين حن حشهكن إىهدل التنهء اليت ىرفت ه الدطل
األخرى ،1طة لك خريت الهالايو ااثتيدل ابقترهد ابلغ القهل يف حهاي ا ىهمل ابلغ الضهف حن حيث القدرل
ى ج اإلمتهج طالتتهدل طحن هنه فقد كهمت الدىهل إىل ته ري أطرطاب خدحا لالقترهد األحر كي 2طذلك ةتهفري أسهاق
يد دل لو يف فرتل الته ري.
ك ه رى الكاري ن أبن حشرطع حهرشهل (إىهدل إمههش أطرطاب) قد حقق جنهحه ال حراء فيو ،طذلك ابستههدل
القدرل اإلمتهييا ألطرطاب طإحيهء التجهرل احلرل ةني الدطل األطرطيب ،ف ع هنه ا ااثشرطع يف  0000زاد اإلمتهج
األطرطيب حبهايل الا ث ى ج حه كهن ى يو يف ةدا تو ،خهصا طيف ضهء حتهدرل حهرشهل ،ايت هت ست ىشرل دطلا
أطرطةيا يف ابر س طكهمت حه ىر اباثنو ا األطرطةيا ل تههطن االقترهدم" .3"OEEC
طلهن األحر األكار أمهيا يف حشرطع حهرشهل هه حه ترتب ى ج تنفي ه حن تهي هو يف السيهسهو
طااثؤسسهو االقترهد ا فهند خرطج الدطل األطرطةيا حن احلرب طيف ظن اقترهدايو احلرب كهن حن ااث كن أن
تتجو أطرطاب ىند إىهدل التنهء إىل االست رار يف األخ ةسيهسهو التقييد طالرقهةا اليت ىرفت ه طهال سنهاو احلرب،
فجهء "حشرطع حهرشهل" قه ه ى ج أسهس اله ن يف اإلسراع ةتير ر التجهرل طإزالا القيهد طة لك سههم يف طضع
أسهس النوهم االقترهدم الههاثي القه م ى ج حر ا التجهرل طحر ا امتقهل رؤطس األحهال ،طقد ترتب ى ج ذلك أن
ى دو الدطل األطرطةيا إىل تكه ن احتهد ل دفهىهو األطرطةيا في ه ةين ه ممه سهىد ذلك ى ج أحر ن كهن هل ه األثر
الكتري يف التئهراو االقترهد ا الالحقا ،4األحر األطل هه تدىيم فكرل التجهرل حتهددل األطرا طاالةتههد ىن
فكرل ااثقه ضا طاتفهقهو الدفع ،طاألحر الاهين هه دفع فكرل التههطن اإلق ي ي طالتنسيق يف السيهسهو ااثهليا
طاالقترهد ا ل دطل األطرطةيا في ه ةين ه ،األحر ال م تئهر في ه ةهد إىل إمشهء السهق األطرطةيا ااثشرتكا مث االحتهد
األطرطيب ال م سنراه الحقه.

- Gérard Bossuat, L’Europe occidentale a L’heure américaine: le plan Marshall et L’unité européenne 1945-

1

1952, Editions Complexe, France, Paris, 1992, p: 131.
- Michael.J.Hogan. the marchall plan : America .Britain and the Reconstructio of Western Europe.1947-1952,

2

Combridge, 1987, p: 45.
3

 -مسهىي ى ي ،مكانة صندوق النقد الدويل يف النظام االقتصادي العاملي اجلديد ،أطرطحا دكتهرل يف اله هم االقترهد ا غري حنشهرل ،يهحها

اجللا ر ،0118 /0110 ،ص.020 :
4

- http://www.oecd.org/general/organisationforeuropeaneconomicco-operation.htm

تاريخ ااثئهلها10 :يهمفي  ،0100السهىاL’Organisation européenne de coopération économique (OECE) 00:00:

22

الفصل األول :تطور التحرير التجاري الدويل
املطلب الثاين :سقوط االحتاد السوفيييت.
حع سقهط االحتهد السهفييت سنا  0000طاهنيهر النوم االشرتاكيا يف هنه ا الا همينهو طةدا ا التسهينهو،
طسقهط يدار ةرلني سنا  0080طةهد جنهح حلب احملهفوني ةلىهحا حهرير ت اتتشر Thatcher" "Margaret

يف االمتخهابو ،حيث قهحت إبلغهء ااثتهدئ الكينيل ا ااثكهما حن حلحا حن التهي هو حان احملهفوا ى ج مستا
اله هلا الههليا طاحلد حن اإلمفهق الههم ،1طكهن األهم يراء تفكك االحتهد السهفيييت إىل دطل حستق ا حتهل دطل
أطرطاب الشرقيا حنه تتا  التير ر االقترهدم طذلك ةتخ ر ه حن التتهيا الشيهىيا طاالشرتاكيا لو ،ك ه أدى تتا 
الرني تدرجييه هل ه السيهسا االقترهد ا إىل إىئهء القدطل ل دطل النهحيا ألن حت طا ح طهه ،2إىل أن امتررو
الرأمسهليا األحر كيا ةستب حه مت كو الهالايو ااثتيدل األحر كيا حن قهل اقترهد ا طىسكر ا طسيهسيا فقد أغراهه
ه ا الهضع لتتجو حنه يهن جترةت ه يف جمهل التجهرل طفتح األسهاق الههاثيا أحهم الس ع طاخلدحهو األحر كيا جترةا
را دل تر ح لكن دطلا طجمت ع ،فأصتح للاحه ى ج كن دطلا أن تئتق النور ا الرأمسهليا طأن ت غي حهايل امتقهل
الس ع طاخلدحهو طأن تئتق الدميقراطيا طاحلرايو الههحا طامتشرو اآلن يف كن ةقهع الههمل تقر ته طأصتيت حهوم
األحم يلءا حن موهم طاحد حتكهحن ل رأمسهليا الههاثيا 3ك ه سهمهت أطرطاب الغرةيا يف مشرهه طةدو رطسيه طالرني
قهل رأمسهليا أم ةتهتري آخر ترةا خرتا هله.
ك ه رى التهض أن ه ا اإلخفهق هه امترهر حهسم ل رأمسهليا ك ه قهل "فهكهاي" يف كتهةو هنه ا التهر خ ،أن
حرح ا ال يو اليا اجلد دل تتهالد اليهم يف حمهطلا يد دل لتهحيد الههمل أط ىهاثتو.4
طلقد طايو صندطق النقد الدطيل حشك ا امتقهل 5ه ه الدطل طحتههله إىل اقترهد السهق حيث ةدأو
ه ه الدطل تدخن حرح ا االقترهدايو االمتقهليا طقد تئ ب األحر تهفري تس يالو حهليا طا ت هميا كتريل حىت
تت كن ه ه الدطل حن إيراء التيهل حن االقترهد ااثركلم إىل اقترهد السهق ،ممه أدى إىل ظ هر السيهسهو
التخريريا طاإلصالح االقترهدم طك ه تهو  ىن استههدل دطر السهق طتضييق دطر الدطلا يف االقترهد ممه أس م
يف تئهراو طترتيتهو إق ي يا ل تههطن االقترهدم ةني جم هىهو حتقهرةا اقترهداي طأمه ه جترةا االحتهد األطرطيب
طال م سهىد ى ج ظ هر قضهاي يد دل حان حه أط ق ى ي ه الههاثا.
- James Fletcher, Capitalism A Very short Introduction , Oxford University, 2004, p: 71.

1

- Francoise Lemoine, L’économic Chinoise, Paris, France, 2006, p: 23.

2

 -3رطةرو را ش ،ترمجا أمحد إصالح ،الرأمسالية الطاغية ،الدار الدطليا لالستا هراو الدطليا الاقهفيا ،القههرل ،حرر ،0110 ،ص.8 :
 -4ختهةا ىتد هللا ،ةهقرل راةح ،الوقائع االقتصادية من التاريخ القدمي إىل بداية القرن الواحد والعشرين ،ااثسي ا ،اجللا ر ،0100 ،ص.000 :
 -5حهزم التتالطم ،املرجع السابق ،ص.001 :
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املطلب الثالث :الشركات املتعددة اجلنسيات.
الشركهو ااثتهددل اجلنسيهو أط ىهةرل القهحيهو ،هي شركهو ىهاثيا النشهط طاليت تهتو  يف كن حههمي ه
إحدى الس هو األسهسيا ل نوهم االقترهدم الههاثي اجلد د ،ف ي تؤثر ةقهل ى ج االقترهد الههاثي ،حن خالل حه
رهحب مشهط ه يف شكن استا هراو حتهشرل ،حن مقن التكنهلهييه طاخلو او التسه قيا طاإلدار ا ،طأتكيد ظههرل
الههاثيا يف كهفا اجملالو ةستب حه متت كو حن إحكهميهو مته يا هه ا طتكنهلهييه ىهليا حكنت ه حن تههظم دطرهه
طقيهح ه ابستا هراو دطليا ضخ ا ططاسها لتنهع أمشئت ه حت ت ى ج الدطل ااثستقئتا هله ل خضهع لشرطط ه اثه
هله حن القدرل يف حته ن اإلمتهج ط االستا هر حن دطلا إىل أخرى.
انهيك ىن استيهاذهه ى ج حهايل  % 01حن حجم التجهرل الدطليا ،ةن إن حهايل  % 81حن حتيههو
الههمل تتم حن خالل ت ك الشركهو 1طابلتهيل فإهنه طةال شك تؤثر ى ج حنوهحا طهيكن التجهرل الدطليا ةتهسيع ىدد
طتشكي ا رطاةئ ه التجهر ا ةني ةهض ه التهض ،2حىت ته ق حف هم الههاثيا طال م ت ان ةرفا أسهسيا يف تئه ر
إطهر أى هل حنوم ىهةر القهحيهو ؤدم إىل ىهاثا االقترهد ،حن خالل تهل ل أكار حلر ا التجهرل طالتكنهلهييه
طاالستا هر مبه يف ذلك الدفع حنه تهحيد أسهاق الس ع طاخلدحهو طأسهاق رأس ااثهل طأسهاق التكنهلهييه
طاخلدحهو احلد اا.
ك ه أن أتثريهه ى ج تهي هو االستا هر الدطيل طالتجهرل الههاثيا ،ؤدم هبه إىل التأثري يف النوهم التجهرم
الدطيل طألهنه حتفرىا طحنتشرل يف كهفا أحنهء الههمل فإهنه تسهج يف احلد حن كهفا احلهايل اإلدار ا أط الضر تيا أط
اجل ركيا طاليت تهيق طلهي ه إىل األسها ق اخلهرييا أط اليت تق ن حن أرابح ه ،حىت أن أحد التقهر ر الرهدرل يف ىهم
 0000ىن أحهما األحم ااثتيدل ،أشهرو إىل أن الشركهو ااثتهددل اجلنسيهو أصتيت ااثنوم ااثركلم لألمشئا
االقترهد ا يف اقترهد ىهاثي تلا د تكهحال.3
إذا فهلشركهو ااثتهددل اجلنسيهو هي حؤسسهو رحبيا خهصا ،متهرس مشهطهو إمتهييا ،تهز هيا طحبايا يف
أكار حن ة د طاحد ،ت ان طاحد حن أهم حههاث ه يف ااثرطما يف مقن ااثنتجهو حهل الههمل ،فه يههته ااثت ا ا يف

 -1ىتد ااثئ ب ىتد اجمليد ،النظام االقتصادي العاملي اجلديد ،جم هىا النين الهرةيا ،القههرل ،حرر ،0112 ،ص.000 :
-Theodore Moran, Multinational Corporations : the political economy of foreign direct investment,

2

Lexington Massachusetts, USA, 1985, p:78.
- Andrew Harrison et Ertugrul Dalkiran et Ena Elsey, Business international et mondialisation: vers une

3

nouvelle Europe, 0p cit, p: 63-64 .
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االستا هر األينيب ااثتهشر طحه سهىدهه يف اخنفهض تك فا النقن طاالترهالو ،لهتت دطرا حهمسه يف ىهاثا االقترهد
الههاثي ،طةهث ى يهو حتر ر التجهرل الدطليا.
املطلب الرابع :التكتالت االقتصادية اإلقليمية اجلديدة.
حن ااثهرط

أن حن أهم خره ص النوهم االقترهدم الههاثي اجلد د ،هه االجتهه ااثتلا د حنه تكه ن

التكتالو االقترهد ا اله القا ممه ق ن حن أمهيا االقترهد ال م ه ن مبفرده يف الدطلا الهاحدل ىند رسم
السيهسهو االقترهد ا اليت تتههحن حع الههمل اخلهريي حبيث حن حم و اإلق يم االقترهدم يف جم هىو ل يرهل ى ج
أكو  حكهسب ممكنا حن التجهرل الدطليا.
طتهكس ه ه التكتالو االقترهد ا دريا ىهليا حن كاهفا االىت هد ااثتتهدل طتقسيم اله ن الدطيل،
طاالستا هراو طالتجهرل طأمهاع التتهدل األخرى ،طيف مفس الهقت ال م ته ن فيو الشركهو ااثتهددل اجلنسيهو ى ج
إجيهد مهع حن الرتاةط ةني ه ه التكتالو.1
طة غا النسب جند أن أمو ا التكهحن االقترهدم طالتكتالو االقترهد ا ةكن صهرهه تش ن حهايل 00

 %حن دطل الههمل ،طحهايل  % 81حن سكهن الههمل ،طتسيئر ى ج حهايل  % 80حن التجهرل الههاثيا ،ه ا دل
ى ج حدى اآلاثر اليت حت ه ت ك التكتالو االقترهد ا ى ج االقترهد الههاثي اجلد د طتهي هتو ،2خهصا إذا
ى نه أن حنو ا التجهرل الههاثيا تس يهن ةقيهم التكتالو االقترهد ا اإلق ي يا.
طحن ه ه التكتالو االقترهد ا جند االحتهد األطرطيب ،طتكتن النهفته " "NAFTAيف أحر كه الش هليا
طالتكتن اخلهص ابألسيهن" "ASEANطاألةيك " "APECيف آسيه ،طاالحتهد اجل ركي طاالقترهدم ألفر قيه الهسئج
طاآلن أصتيت ه ه التك تالو االقترهد ا حهضهع حبث طاهت هم حن قتن الههمل طذلك ةهد قيهم السهق األطرطةيا
ااثشرتكا اليت ةرهنت طأكدو ى ج أمهيا التكهحن االقترهدم طأثره ى ج الن ه االقترهدم ل دطل ااثتكهح ا
اقترهداي ،ل لك ارأت نه أن مقدم شرح لكن تكتن طله إبجيهز:
 .0التكتل االقتصادي األورويب  :هتو  االحتهد األطرطيب أكو  التكتالو االقترهد ا يف الههمل يف الهقت احلهضر،

طأكارهه اكت هال حن حيث حراحن التئهر طالنضج فقد تهدى ه ا التكتن االقترهدم حرح ا حنئقا التجهرل احلرل،
طاالحتهد اجل ركي طالسهق ااثشرتكا إىل أن طصن حرح ا االحتهد االقترهدم طه ه حرح ا حتقدحا حن التكهحن
 -1ىتد ااثئ ب ىتد احل

يد ،املرجع السابق ،ص.000 :
- UNCTAD, trade and development, report 2013, p: 13.
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طالتكتن االقترهدم ،حبيث طصن ىدد الدطل ااثكهما لو إىل  08دطلا ىضه ،1ةهد أن أضيفت حهوم دطل أىضهء
الراةئا األطرطةيا ل تجهرل احلرل "األفته"  AFTA2ىهم  ،0000طأطكراميه ىهم  ،0102حيث أصتح ميان أكو  تكتن
اقترهدم يف مور الهد د حن اخلو اء طااث ت ني ،طه ا متيجا ااثسهمها الكتريل يف حجم التجهرل الههاثيا ،طمبه ميا و حن
ىنهصر الهحدل التهحا حان حتر ر التتهدل التجهرم داخن االحتهد ،تنقن ىهاحن اإلمتهج طتهحيد السيهسهو
االقترهد ا ،النقد ا طالضر تيا ةني الدطل األىضهء 3األحر ال م ها :4
 حر ا امتقهل رؤطس األحهال طاله هلا طتكهحن اقترهدايو الدطل الداخ ا يف ت ك اجمل هىا ،ممه حيقق زايدلاإلمتهييا طتدىيم االستا هراو طتهسيع ااثههحالو التسه قيا طزايدل التقدم التكنهلهيي طارتفهع حستهى ااثهيشا
ةني ااثهاطنني؛
 التخ ص حن احلهايل اجل ركيا ةني الدطل األىضهء طاألخ ةتهر فا مجركيا حهحدل جتهه الدطل غري األىضهء. .0التكتل االقتصادي ألمريكا الشمالية "انفتا" :س ج التكتن االقترهدم ألحر كه الش هليا ابلنهفته طهي احلرط
األطىل التفهقيا التجهرل احلرل ألحر كه الش هليا "."north american free trade agreement
طلهن ه ا التكتن خيت ف ىن التكتن االقترهدم األطرطيب ،ألمو قف ىند حرح ا إقهحا حنئقا جتهرل حرل
دطن أن تهداهه إىل إقهحا احتهد مجركي أط سهق حشرتكا ،ط وم كن حن الهالايو ااثتيدل األحر كيا ،كندا
طااثكسيك طهي دطل حتته نا اقترهداي طايت هىيه ،طك ه ةدأ سراين اتفهقيا "النهفته" يف أطل يهمفي  ،0000حبيث
يهءو الفكرل متيجا الركهد االقترهدم ال م أصهب الهالايو ااثتيدل األحر كيا يف ت ك الفرتل (ى د الر يس ةهش
األب) ،فأخ و تتيث ىن حن ل خرطج حن حهلا الركهد إىل حهلا االمتههش ،فهيدو أن احلن ك ن يف تشجيع
التجهرل الدطليا ابىتتهرهه حترك ى يا الن ه االقترهدم حن خالل زايدل االستا هر طخفض حهدل التئهلا ،طى يو
فكرو الهالايو ااثتيدل األحر كيا يف إمشهء اتفهقيا ل تجهرل احلرل ةين ه طةني كندا طااثكسيك.

- http://europa.eu/index_fr.htm/ Pays membres de l’Union européenne.

اتر خ ااثئهلها  00يهمفي  ،0100السهىا.01:20 :
 : AFTA -2تتكهن حن ستع دطل هي :الن سه ،الدامنهرك ،النرط ج ،الو تغهل ،السه د ،سه سرا ،ةر ئهميه طتكهمت يف ىهم .0001
 -3ىا هن أةه حرب ،االقتصاد الدويل ،دار أسهحا ،الئتها األطىل ،ى هن ،األردن ،0100 ،ص.000 :
 -4حم هدم حراد ،التطورات العاملية يف االقتصاد الدويل ،دار الكتهب احلد ث ،اجللا ر ،0110 ،ص.000 :
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طقد شجع الهالايو ااثتيدل ى ج ذلك إسراع دطل اجمل هىا األطرطةيا يف ى يهو التكهحن االقترهدم
طالنقدم ،طاليت خ قت حن ه قهل اقترهد ا تنهفس الهالايو ااثتيدل األحر كيا.1
طكهن حن ةني حه مش تو االتفهقيا إلغهء الرسهم اجل ركيا ةني ه ه الدطل لنيه تسها آال

س ها طزايدل

التتهدل ىو  احلدطد طتس ين االستا هراو األحر كيا طالكند ا يف ااثكسيك 2طقد ة غ حجم التتهدل التجهرم ةني
دطل النهفته  0.0تر يهن دطالر ىهم .30100
 .2التكتل االقتصادي األسيوي "األسيان واألبيك" :ميكن القهل أبن التكتن االقترهدم اآلسيهم يف

تئهر طتغري حست ر ،خهصا يف ظن تلا د حهدالو الن ه االقترهد ا يف ينهب شرق آسيه ى ج طيو التيد د
طازدايد حسهمهت ه يف التجهرل الدطليا ،4سهاء حن يهمب اليهابن أط حن يهمب الن هر األسيه ا٭ الرهىدل
طالنههضا ،طرغتا حن ه يف محه ا مفس ه حن حهيا احل ه يا ااثتهشرل ابستخدام القيهد الك يا حن قتن الهالايو
ااثتيدل األحر كيا طأطرطاب ،أط حن خالل احل ه يا غري ااثتهشرل النهجتا ىن قيهم التكتن االقترهدم ألحر كه
الش هليا أط التكتن االقترهدم األطرطيب ،طل لك فإن حتهدرل التكتن االقترهدم األسيهم هه اسرتاتيجيا دفهىيا
جتهه التغرياو يف االقترهد الههاثي اجلد د خهصا في ه ته ق ابلتكتالو االقترهد ا.
طيف ه ا اإلطهر جند أن هنهك حمهر ن ل تكتن االقترهدم يف حنئقا أسيه ،احملهر األطل ت ان يف قيهم
راةئا ينهب شرق آسيه ااثهرطفا ابسم األسيهن " "ASEANطاحملهر الاهين جنده يف مجهىا التههطن االقترهدم
آلسيه التهسفيكيا ااثهرطفا ابسم األةيك "."APEC
أ .رابطة جنوب شرق آسيا " : "ASEANتتكهن حن ست دطل هي ات المد طسنغهفهرل ،حهليلاي ،ةرطاتم

امدطميسيه طالف تني طقد أمشئ ه ا التكتن كنهع حن احل ف السيهسي ىهم  0000يف حهاي ا الشيهىيا يف ينهب

شرق أسيه طة لك ركلو الراةئا يف التدا ا ى ج التنسيق السيهسي ،مث ةدأو تركل ى ج التههطن االقترهدم في ه
ةني الدطل األىضهء طخهصا ةستب الق ق ااثشرتك ال م شهرو ةو دطل اجمل هىا يراء األضرار الشد دل ل ي ه يا
ااثتتها حن الهالايو ااثتيدل األحر كيا طأطرطاب اجتهه صهدراو ت ك الدطل ،طحن هنه طرح ر يس طزراء حهليلاي يف هليه
 -1ى ي ىتد الفتهح أةه شرار ،مرجع سبق ذكره ،ص.020 :
- http://www.naftanow.org/ .

2

- http://www.ustr.gov/north-american-free-trade-agreem.

3

اتر خ ااثئهلها  02يهمفي  ،0100السهىا10:22 :
تاريخ المطالعة 32جانفي 2015

 -4ىتد ااثئ ب ىتد اجمليد ،مرجع سبق ذكره ،ص.022 :
٭دطل الن هر األسيه ا :ات هان ،ههمغ كهمغ ،كهراي اجلنهةيا ،سنغهفهرل ط ئ ق ى ي ه أ ضه الدطل الرنهىيا اجلد دل.
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 0001إمشهء تكتن اقترهدم جتهرم حن دطل الراةئا ،طتسيري اإليراءاو جبد ا طةتنسيق كتري حنه تقه ا ه ا
التكتن.
طيف سنا  0000أمشئت حنئقا التجهرل احلرل لتين حمن النوهم السهةق طهتد

إىل إزالا مجيع احلهايل

اجل ركيا طغري اجل ركيا تدرجييه ،1ط تم تنفي هه ى ج فرتل امتقهليا متتد إىل  00سنا ،طقد دخ ت حيل التنفي يف سنا
.0000
طيف  00مهف و  ىهم  0110طقهت الرني اتفهقه اترخييه حع زى هء دطل ينهب شرق آسيه األىضهء
قضي إبقهحا أكو  حنئقا جتهرل حرل يف الههمل طهي سهق ألكار حن  0.8ح يهر مس ا.
طك ه كهمت حسهمها راةئا ينهب شرق أسيه "األسيهن" ،2يف التجهرل الههاثيا يف سنا  0100ةـ ـ ـ % 00.0

طيف كن األح هال فقد أرسج ه ا التكتن االقترهدم لآلسيهن خئهل ههحا ىن طر ق أتسيس يت ا حنو ا ضد
الهالايو ااثتيدل األحر كيا طأطرطاب حن ي ا ،طحن ي ا أخرى إىل ته يق جمالو التههطن االقترهدم في ه ةني
الدطل األىضهء طزايدل التتهدل التجهرم ةين ه.
ب .مجاعة التعاون االقتصادي آلسيا الباسيفيكية " :"APECتتكهن ه ه اجل هىا حن  08دطلا ى ج رأس ه
اليهابن ،اسرتاليه ،الهالايو ااثتيدل ،كندا ،ميهز ندل طكهراي اجلنهةيا ،الرني ،الشي ي ،ااثكسيك ،ات هان ،ابةهازم ،ههمغ
كهمغ طدطل راةئا األسيهن ،3ميان  % 01حن سكهن الههمل طك ا سههم يف  % 01حن حجم التجهرل الههاثيا.
طك ه تقرتب فكرل ه ه اجل هىا حن النهدم االقترهدم ال م تم التشهطر فيو حهل حسه ن التجهرل الدطليا
طتنسيق السيهسا االقترهد ا الك يا ةدطن التلام حقنن حستق في ه ةين ه ،طقد و ز اجتهه حته ن ه ا ااثنتدى إىل مهع حن
التج ع االقترهدم سنا  0080كرد فهن حتهشر لإلىالن ىن السهي إىل إقهحا حشرطع أطرطاب ااثهحدل سنا ،0000
طقد مت حبث األسس اليت ميكن أن قهم ى ي ه التج ع االقترهدم لألةيك " "APECةدىهل حن ر يس الهزراء

 -1خهلفي ى ي ،رحيدم ىتد الهههب ،رابطة دول جنوب شرق آسيا (األسيان) " ASEANمنوذج الدول النامية لإلقليمية املنفتحة" ،جم ا
اقترهدايو مشهل إفر قيه –الهدد السهدس ،اجللا ر ،ص.82 :
-http://www.hktdc.com/Asia Trading.

اتر خ ااثئهلها  02يهمفي  0100السهىا 00:11

2

 -3س ي هن انصر ،التكتالت االقتصادية اإلقليمية كاستاتيجية ملواجهة حتدايت االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة –دراسة حالة اجلزائر – جم ا
التهحث الهدد  ،0110 /10يهحها طرق ا ،اجللا ر ،ص.80 :
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االسرتايل طقد لقيت ترحيته طاهت هحه حن اليهابن ،اثه حيقق حن حكهسب ل ج يع ط ض ن ل يهابن ةرفا خهصا أن تقهد
تكتن اقترهدم جلنهب شرق آسيه هايو التكتالو االقترهد ا األخرى.
طيف ااثؤمتر ال م ىقد يف حد نا "أطسهكه" ل تج ع االقترهدم "األةيك" »  « APECسنا ،10000
طضيت أهدا ه ا التكتن ،حيث متا ت األهدا األسهسيا يف زايدل حر ا تنقن رؤطس األحهال ةين ه طالتههطن
ااثشرتك يف اجملهل التكنهلهيي حن خالل حتر ر كهحن ل تهدالو طاالستا هراو إىل غه ا سنا  0101ابلنستا ل ت دان
ااثتقدحا طإىل سنا  0101ابلنستا ل ت دان النهحيا.
طقد جنح ه ا التكتن يف الرقي ابقترهدايو ااثنئقا إىل صفه الدطل ااثرنها حد اه أط النهشئا ،ط ههد
ذلك إىل سيهسا ه ا التج ع ااثهي ا إىل اخلهرج طاجلهذةا لرأس ااثهل األينيب ،2ممه يه و منهذيه حيت م ةو يف التكهحن
اإلق ي ي ااثفتهح.
طةنهءا ى ج ذلك فإن ه ا التكتن االقترهدم قع يف طضع طسط حه ةني التكتن االقترهدم األطرطيب
طالتكتن االقترهدم األحر كي ،لكن جي ع ةني التكتالو الاالثا حف هم حشرتك ت خص يف أمو ال ميكن إحراز ااثل د
حن التقدم طالتئهر ةدطن التههطن االقترهدم في ه ةني الدطل طةهض ه التهض يف ظن النوهم االقترهدم الههاثي اجلد د
ال م رسخ ىهاثيا االقترهد أط الههاثا.
 .0التكتالت االقتصادية يف إفريقيا :ش دو قهرل إفر قيه ىددا حن صهر التج ههو أط التكتالو االقترهد ا
اإلق ي يا ،ذاو األطزان الضهيفا األثر ى ج االقترهد الههاثي اجلد د ،ألهنه كهمت تتشكن حن دطل انحيا ال متان
طزان كتريا يف التجهرل الدطليا طال يف دريا التقدم االقترهدم طالتكنهلهيي ،إال أمو ميكن اإلشهرل إىل ت ك التكتالو
طهي:3
أ .اجلماعة االقتصادية لشرق إفريقيا :طتتكهن حن كينيه ،أطغندا ،تنلاميه ،طكهمت هتد

إىل إمشهء سهق

إفر قيه حشرتكا متتد إىل ةقيا دطل شرق إفر قيه.
تاريخ المطالعة23 .جانفي  ،0100الساعة 01:11

1 - http://www.apec-conf.org/about/history/.

 -2ىا هن أةه حرب ،مرجع سبق ذكره ،ص.002 :
 -3حداين خلضر ،تطور سياسة التعريفة اجلمركية يف ظل النظام التجاري متعدد األطراف والتكتالت االقتصادية اإلقليمية ،دراسة حالة اجلزائر يف
إطار منطقة التبادل احلر مع االحتاد األورويب ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،فرع التي ين االقترهدم ،يهحها اجللا ر،0110 ،
ص.000 :
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ب .االحتاد اجلمركي واالقتصادي لوسط أفريقيا :تكهن حن الكهحريطن ،مج هر ا إفر قيه الهسئج ،تشهد،
الكهمغه طكهن د

إىل التنسيق يف سيهسا التن يا الرنهىيا طالتههطن االقترهدم يف حمهطلا إلقهحا سهق

حشرتكا.
و .االحتاد اجلمركي واالقتصادي لغرب إفريقيا :ط تكهن حن داههحي ،سهحن الههج ،حهيل ،حهر تهميه،
النيجر ،السنغهل ،ةهر كينه فهسه طكهن د إىل إقهحا احتهد مجركي.
طمل قترر هد

ةنهء التج ههو اإلق ي يا ى ج ة دان ذاو اقترهدايو حتجهمسا طحتقدحا كهالحتهد

األطرطيب يف ةدا ت ه ،طإمنه جتهطز إىل السهي لرةط شتكهو حن التههطن أط الشراكا حع أطرا أقن منها ،طيف ه ا
اجملهل مالحظ حتهدرل االحتهد األطرطيب يف التهسع إىل إقهحا ىالقهو شراكا ةينو طةني الدطل الهاقها ينهب حهض
التير ااثتهسط يف إطهر التههطن االقترهدم األطرطيب (الشراكا األطرطحتهسئيا) ليش ن  00دطل حبر حتهسط،
ك لك اجتهه آخر هه التيهل حن ااثسهىداو اإلمنه يا الرمسيا طالقرطض التجهر ا إىل االستا هراو ااثتهشرل طغري
ااثتهشرل ط نتع ه ا االجتهه حن التغرياو اليت طرأو ى ج النوهم االقترهدم الدطيل في ه ته ق ةن ط الت ه ن
اخلهريي ل تن يا يف الدطل النهحيا طأتثرو ةو ابقي الدطل طاألطرا ااثهحنا ،طى ج رأس ه الهالايو ااثتيدل
األحر كيا ،طك ا حه تفه و الرني يف الدطل اإلفر قيا طابلتهيل أصتيت االستا هراو األينتيا أكار الرهر تهتريا ىن
اقترهدايو ااثشهركا اليت تدفع حر ا التجهرل طاالستا هر حن أين ته يق ىهاثا االقترهد الههاثي.
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املبحث الثالث :دور اهليئات الدولية يف بعث التحرر التجاري الدويل.
لهن حن اخلره ص اهلهح ا لالقترهد الههاثي ااثههصر ،هه تلا د دطر ااثؤسسهو الههاثيا يف إدارل ه ا
االقترهد ةهد اهنيهر ااثهسكر االشرتاكي ةتفكك االحتهد السهفيييت ك ه أشران سهةقه ،طابلتهيل تالشت التنوي هو
االقترهد ا هل ا ااثهسكر ،طإمشهء حنو ا التجهرل الههاثيا يف يهمفي 1995طامض هم حهوم الدطل إلي ه ،طحن مث
اكت هل الض ع الاهلث حن حؤسسهو االقترهد الههاثي اليت ته ن ى ج إدارتو حن خالل تئتيق جم هىا حن
السيهسهو النقد ا طااثهليا طالتجهر ا ااثؤثرل يف السيهسا االقترهد ا اثهوم دطل الههمل.
املطلب األول :دعائم صندوق النقد الدويل.
صندطق الن قد الدطيل هه طكهلا حتخررا حن طكهالو حنوهحا األحم ااثتيدل ،أمشئ مبهيب حهههدل
ةر تهن ططدز يف سنا  0000ل ه ن ى ج تهل ل سالحا االقترهد الههاثي ،ه ن ى ج حتسني األحهال السه دل ىهاثيه
حن خالل حتقيق استقرار أسههر الرر طالتهسع ااثتهازن يف التجهرل الههاثيا طحراقتا التئهراو طالسيهسهو
االقترهد ا يف الت دان األىضهء 1طإقراض ه يف حهلا حدطث حشكالو يف حهاز ن حدفهىههته طك ا دىم سيهسهو
الترييح طاإلصالح الراحيا ل تخفيف أط احلد حن الهجل ال م ريب الدطل األىضهء.
طحن خالل حه قهم ةو حن ةراحج اإلصالح االقترهدم طالتكيف اهليك ي اليت مش ت الكاري حن دطل
الههمل يف الهقد األخري حن القرن الهشر ن ،خهصا الدطل النهحيا حن ه اليت طاي ت أزحا اقترهد ا حهدل أدو إىل
تلا د اإلختالالو الداخ يا طاخلهرييا ى ج حنه أصتح ميان هتد دا خئريا لقدرهته ى ج إجنهز أهدا التن يا
االقترهد ا طااليت ه ىيا ااثنشهدل ،ف جأو إىل صندطق النقد الدطيل ال م تهتو  حن أهم شرططو هه حتر ر التجهرل
اخلهرييا ل لك الت د ،حن خالل االمفتهح ى ج الههمل اخلهريي.
طيف سنا  0110أمشأ صندطق النقد الدطيل "آلية التكامل التجاري" اثسهىدل الت دان اليت تهايو ىجلا
حؤقته يف ىه د الترد ر ةستب حتر ر التجهرل يف ة دان أخرى كهل م حيدث متيجا لتنهقص األفض يهو التجهر ا أط
امت هء اله ن ةنوهم احلرص يف ىهم  0110طتقه التفهقيا ااثنسهيهو طااثالةس اليت اىت دهته حنو ا التجهرل
الههاثيا ،2طك لك تتيح آليا التكهحن التجهرم الدىم ااثهيل ل ت دان األىضهء يف الرندطق إذا كهمت تهايو
حشكالو يف حيلان ااثدفهىهو ةستب ارتفهع أسههر األغ ا ااثستهردل متيجا لتخفيض الدىم اللراىي يف الت دان
 -1السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
 - 2س س ا حئتهىهو صندطق النقد الدطيل ،قضهاي اقترهد ا ،إشراك الت دان الفقريل يف النوهم التجهرم الههاثي ،رقم النسخا الهرةيا
ISBN-978-1-58906-536-9
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الرنهىيا ،طةين ه ريع أن تكهن ه ه ااثشكالو حمدطدل ابلنستا اثهوم الت دان ط نتور أن تؤدم اآلاثر اإلجيهةيا
للايدل االمفتهح التجه رم إىل حتييد أثرهه يف هنه ا ااثئه  ،ف ي قد تكهن كتريل ابلنستا لتهض الت دان ى ج ااثدى
القرري ،طلقد كهن أطل ة د ن حرال ى ج الدىم ااثهيل حن خالل آليا التكهحن التجهرم مهه ةنغالد ش طاجل هر ا
الدطحينيكيا يف ىهحي  0110ط 0110ى ج التهايل ،طك ه ميكن تقدمي الدىم ااثهيل ااثته ق ابلتجهرل أ ضه حن خالل
تس يالو اإلقراض القه ا لدى صندطق النقد الدطيل.
ك ه دىم ك لك صندطق النقد الدطيل خئهاو دطل الشرق األطسط طمشهل إفر قيه صهب حتر ر التجهرل
طااثتهدالو التجهر ا حتهددل األطرا  ،1مبه يف ذلك اتفهقهو الشراكا اليت مت ىقدهه حع االحتهد األطرطيب ،2طحنئقا
التجهرل احلرل الهرةيا الكو ى ،طاتفهقيا التجهرل احلرل األحر كيا األردميا اليت دخ ت حيل التنفي  ،طالتهر فا اخلهرييا
ااثشرتكا اليت مت استيداث ه حؤخرا ةني ة دان جم س التههطن اخل يجي.
طأس م صندطق النقد الدطيل حن خالل حسه ىداتو الفنيا إس هحه كتريا يف حتد ث اإلداراو اجل ركيا
طترشيد سيهسهو التهر فهو ااثتتها السي ه يف تهمس ،اجللا ر ،لتنهن ،ااثغرب طالي ن ،طال لال اله ن يهراي يف ةهض
الت دان ،حان ابكستهن طحرر.3

 -1السيد حم د أمحد السر يت ،اقتصادايت التجارة اخلارجية ،حؤسسا رؤ ا ،االسكندر ا ،حرر ،0110 ،ص.200 :
 -2طافيا تيجهين ،برانمج أتهيل املؤسسات االقتصادية وحتسني تنافسيتها – واقع وآفاق ،ااث تقج الهطا  ةهنهان االقترهد اجللا رم قراءاو حد اا يف
التن يا ،ك يا اله هم االقترهد ا طى هم التسيري ،أايم  0-0حهم ،يهحها ابتنا ،اجللا ر.0110 ،
-Nadia Lemzoudi, L’impact du degré d’ouverture sur la croissance économique :Cas de six pays d’Afrique de

3

l’ouest, Rapport de recherche en vue de l’obtention de la maitrise en sciences économiques, option économie
et finance internationales, Université de Montréal, Décembre 2005, p: 06.

32

الفصل األول :تطور التحرير التجاري الدويل
املطلب الثاين :دعائم البنك الدويل لإلنشاء والتعمري.
ه ه أحد حنو هو اتفهقيا "ةر تهن ططدز" ال م أمشئ حن أين إىهدل ةنهء اقترهدايو الدطل اليت مت
تدحريهه خالل احلرب الههاثيا الاهميا ،طتو ر ه ه ااث ا حن االسم الرمسي هل ا التنك ،طةهد أن متكنت ت ك الدطل
حن الهقه ى ج قدحي ه حتهل التنك إىل أهدا أخرى حن ةين ه تشجيع الن ه االقترهدم ،طذلك حن خالل
تشجيع االستا هراو األينتيا اخلهصا ىن طر ق الض هانو طااثسهمها يف القرطض خهصا ااثهي ا ل دطل النهحيا
طض هن الن ه ااثتهازن طه ن األين ل تجهرل الدطليا.1
طلقد حدث مفس التئهر يف إطهر التنك الدطيل ،حيث استيدث التنك الدطيل مهىه يد دا حن القرطض،
هي قرطض التريييهو اهليك يا ،طه ه القرطض حشرططا ابلتلام الت د ااثد ن إبيراء التريييهو اهليك يا حان
تئتيق سيهسا اخلرخرا طإىهدل النور يف أطلهايو االستا هر طحتر ر التجهرل اخلهرييا طغريهه.
طقهم أ ضه ةـ ـ ـ "مبادرة تسهيل التجارة" طذلك حن خالل زايدل ى و التي ي ي طاإلقراضي مبهيب ه ه

ااثتهدرل حن أين حسهىدل الت دان ى ج االستفهدل حن فرص التكهحن التجهرم ،ةتقدمي قرطض يد دل لالستا هر يف
ااثهامئ طالئرق طغريهه حن التىن التيتيا الالزحا ،طك ا إصالح اإليراءاو اجل ركيا طالنوم األخرى ااثته قا ابلتجهرل.
طك لك دىم التنك الدطيل ي هد الت دان األىضهء لتهل ل قدرهته التنهفسيا الدطليا ،ىن طر ق التدر ب
التيه ي ل ه هلا طأداء ااثدفهىهو ل يفهظ ى ج حستهايو دخ ه حىت تنتقن إىل أمشئا حهي ا ل ترد ر ،ط ه ن
التنك الدطيل أ ضه ى ج ةنهء شركا ىهاثيا لتيسري النقن طالتجهرل.
طك ه استيدث حتهدرل "التوسع يف املعونة من أجل التجارة" هي حتهدرل صهدقت ى ي ه جلنا التن يا يف

ىهم  0110طهي هيئا استشهر ا متان الت دان األىضهء يف الرندطق طالتنك الدطيل ى ج اقرتاحهو ةلايدل
ااثسهىداو ل ت دان الفقريل كي تت كن حن ت تيا االحتيهيهو ااثته ق ابلتنيا التيتيا طاإلحداداو األخرى الالزحا
حىت تسىن هله االستفهدل حن فرص التجهرل احلرل ،طلكي تهين ه يف ختفيف أىتهء التكهليف اليت تتي ه يف سيهق
التير ر.2
طحن ةني ه ه االقرتاحهو ،تهل ل اإلطهر ااثتكهحن ابالىت هد ى ج ىدل طسه ن ،حن ه إاتحا الت ه ن حتهدد
الفرتاو ى ج أسهس خئا طاضيا طةقي ا ترتاطح ةني  011ح يهن ط 211ح يهن دطالر أحر كي يف السنهاو
 -1شقريم مهرم حهسج طآخرطن ،مرجع سبق ذكره ،ص.020 :
- Fonds Monétaire International, L’intégration des pays pauvres dans le système commercial mondial,

2

Dossiers économiques 37, 2006, p: 15.
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اخل سا األطىل ،طهنهك اقرتاح اثين دىه إىل النور يف حدى حال ا اآلليهو احلهليا لسد احتيهيهو ااثههما حن
أين التجهرل ى ج ااثستهى اإلق ي ي طىو  الت دان ااثخت فا ،ك لك اقرتاح اثلث نص أبن قئع الرندطق طالتنك
الدطيل التلاحه أكيدا مبسهىدل الت دان ذاو االحتيهيهو الت ه يا حن خالل التي يالو طااثشهرل طةتقدمي الدىم
ااثهيل ىند احلهيا ،طهنهك فرقا ى ن حن الت دان ااثهحنا طأقن الت دان منها تقهم ةدراسا اقرتاح تهل ل اإلطهر ااثتكهحن،
طأمو صدر تقر را يف أفر ن  0110ىن اإلصالحهو ااثقرتحا يف اجلهامب التنوي يا طفي ه ترن ابحلهك ا.
طيف ايت هع حنو ا التجهرل الههاثيا الهزارم ال م ىقد يف ههمغ كهمغ يف د س و   0110مت إمشهء
ةرانحج ى ن د إىل حتد د الستن الكفي ا إبدخهل ااثههما حن أين التجهرل ،حيل التنفي طآليهو الت ه ن اليت
تض ن زايدل حستهايو الت ه ن.
املطلب الثالث :دور منظمة التجارة العاملية.
قتن ظ هر حنو ا التجهرل الههاثيا ،ظ رو " "GATTاالتفهقيا الههحا ل تهر فهو اجل ركيا ،متيجا مفس
الستب ال م ،أدى إىل ظ هر حؤمتر ةر تهن ططدز يف سنا  ،0000يف فرتل الكهرثا ةني احلرةني (احلرب الههاثيا األطىل
طالاهميا) طحه ستق ذلك تتهةع األزحهو االقترهد ا ،اليت كهمت متان فشن النوهم االقترهدم الههاثي.
إىل حتر ر التجهرل اخلهرييا حن خالل ختفيض احلهايل

طلهن جم هداو" "GATTآم اك ،كهمت هتد

اجل ركيا ،طإزالا السيهسهو التجهر ا الت ييل ا طالتفضي يا ،الىتقهد حؤسسه اإلطهر االقترهدم الههاثي حه ةهد احلرب
الههاثيا الاهميا ،أن حتر ر التجهرل اخلهرييا هه ىنرر ح م ل هصهل لألهدا االقترهد ا الر يسيا ،طااثت ا ا يف
االستقرار النقدم طالتشغين ا لكهحن ،طلكن اإلصالح التجهرم الدطيل ليس يف حد ذاتو أطله ا ىهي ا ،طه ا حه
شرح أن ااثفهطضهو ى ج إمشهء حنو ا ىهاثيا ل تجهرل طاليت جيب أن تكهن جبنب الرندطق طالتنك الدطليني ،مل
تتيقق قتن.11948
إال أن ظ رو حنو ا التجهرل الههاثيا يف حئ ع سنا  ،0000طقد كهمت هنهك حمهطالو إلمشهء حنو ا
دطليا ل تجهرل ةهد احلرب الههاثيا الاهميا ،لكن الهالايو ااثتيدل األحر كيا ىرق ت ه ا ااثسهج حن النهحيا اله يا
ى ج الرغم حن ذهههبه إىل التفهطض خبرهص إمشهء ااثنو ا ،طالستب يف ذلك هه أن حنو ا دطليا مل تكن لتخدم

- Gérard-Marie Henry, a quoi sert l’organisation mondiale du commerce ?, Edition, Levallois-Perret, France,

1

2001, p: 67.
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الهالايو ااثتيدل يف ذلك الهقت ،1حه كهن خيدح ه فهال مهه الرندطق طالتنك الدطليهن ألن الرندطق سيضتط
الهالقهو الدطليا النقد ا ةئر قا تؤدم إىل تسيد الدطالر ،طالتنك ال م سريفع ىن ه ىتئ إىهدل إى هر حه دحرتو
احلرب فضال ىن ىتئ القرطض التن ه ا ،ل لك دفهت حنه إمشه ه طأقنهت األطرطةيني إبيراء حفهطضهو الحقا
(طليس يف حؤمتر ةر تهن ططدز) خبرهص إمشهء حنو ا ل تجهرل ،طابلفهن يرى التفهطض ةهد قيهم الرندطق طالتنك،
طأىد حياهق ههفهان لههم  0008ااثنشئ اثنو ا التجهرل الدطليا ""Organisation International Trade
لكن الهالايو ااثتيدل األحر كيا مل ترهدق ى يو فهلفت الدطل األخرى ىن ااثرهدقا ى يو ألهنه أدركت أن حنو ا
دطليا ل تجهرل ال تشرتك في ه دطلا متان أكار حن ث ث التجهرل الههاثيا كهلهالايو ااثتيدل لن كتب هله النجهح يف
ت ك ااثرح ا ،يف ت ك ااثرح ا كهمت الدطل ااثتفهطضا ى ج إمشهء حنو ا التجهرل الدطليا قد ص ت اتفهقيا اجلهو
اليت زىم أهنه ستكهن حؤقتا ليجرم حن خالهله تسيري الهالقهو الدطليا التجهر ا ر ا ه تقهم حنو ا التجهرل الدطليا
(اليت مل ترى النهر أةدا) ،لكن ه ه االتفهقيا ااثؤقتا –ةستب ىدم قيهم ااثنو ا طهرو شيئه فشيئه حن خالل
يهالو تفهطضيا حتههقتا ،آخرهه يهلا "األطرايهام" اليت أتفق يف ختهح ه ى ج إمشهء حنو ا التجهرل الههاثيا ،طاليت
تهتو  إطهرا تنوي يه يد دا ستهىب اجلهو ط ضيف إلي ه ىددا حن االتفهقيهو األخرى كهالتفهقيا الههحا ل تجهرل
يف اخلدحهو " "GATSطاتفهقيا اجلهامب التجهر ا ااثتر ا حبقهق ااث كيا الفكر ا " "TRIPsفضال ىن تفههم
تسه ا النلاىهو " "DSUطآليا حرايها السيهسا التجهر ا ،لتكهن يف جم ه حه ابو هر ابالتفهقيهو حتهددل
األطرا ااثرتتئا ابتفهقيا حنو ا التجهرل الههاثيا 2اليت ظ رو إىل السهحا الدطليا حئ ع ىهم  ،0000حبيث تهدو
حن تق ين تكهليف النقن طإزالا احلهاي ل التجهر ا طالتكهليف التجهر ا إىل التهسع يف ىدد الس ع الداخ ا يف التجهرل
الههاثيا.3
ك ه أن حنو ا التجهرل الههاثيا ته ن ى ج حتر ر التجهرل الدطليا ح ه كهن ااثقهةن ةقئع النور ىن التك فا
االيت هىيا أط اآلاثر اجلهمتيا طخبهصا ى ج الفقراء ،4ف ن أتسيس حنو ا التجهرل الههاثيا أصتح حتر ر التجهرل
الدطليا إبزالا احلهايل التجهر ا اجل ركيا طغري اجل ركيا اليت تضه ه الدطل يف طر ق تتهدل الس ع ىو  احلدطد الدطليا
طفتح األسهاق طإاتحا اجملهالو ل نهفسا الدطليا أكار تهسهه حن ذم قتن ،حبيث أصتح ه ا الهضع التجهرم
 -1ايسر احله ش ،العالقة بني صندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية :تكامل أم تناقض ،جم ا يهحها دحشق ل ه هم االقترهد ا طالقهمهميا،
اجمل د  00الهدد الاهلث ،سهراي ،0102 ،ص.08 :
2

- Bernard Remiche et Hélène Ruiz-Fabri, Le commerce international entre bi- et multilatéralisme, Editions

Larcier, Bruxelles, Belgique, 2010, p: 7 .
3

- Richard Pomfret, Lecture Notes on International Trade Theory and Policy, Univercity Austraia, 2008 p: 284.

 -4حم د إةراهيم ىتد الرحيم ،العوملة والتجارة الدولية ،حؤسسا شتهب اجلهحها ،االسكندر ا ،حرر ،0110 ،ص.80 :
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الههاثي اجلد د ح لم ،ألن ااثنو ا توم غهلتيا دطل الههمل طأن ىدم امض هم دطلا ها  أهنه سه
طترتح غري قهدرل ى ج ممهرسا التجهرل الدطليا ،طهل ا فإهنه ح لحا ابالمض هم إلي ه حن النهحيا اله يا.1

حتهصر جتهراي

طأن حؤ دط" "OMCر دطن أن تقهم ااثنو ا ةتهسيع جمهل قدراهته لتأسيس قهاىد تقهم ةتغئيا كن أمهاع
ااثشهكن التجهر ا ةدءا حن سيهسا ااثنهفسا إىل التجهرل اإللكرتطميا حرطرا مبهه ري ااثنتجهو ،ه ه الرغتا يف التهسع
تهافق حه س ج ةنور ا الهج ا " "La théorie de la bicycletteل تير ر التجهرم الدطيل اليت تؤكد أبمو جيب
است رار ا طتدط ر ى ن ااثنو ا يف جمهل التير ر التجهرم الدطيل.2

 -1س ين حسني الفتالطم ،منظمة التجارة العاملية ،دار الاقهفا ،ى هن ،األردن ،0110 ،ص.80 :
- Gérard-Marie Henry, Ibid, p : 228 .

36

2

الفصل األول :تطور التحرير التجاري الدويل
املبحث الرابع :السياسات التجارية الدولية وواقع الدول النامية.
اهلد

هتد السيهسا التجهر ا يف أم دطلا إىل اله ن ى ج حتقيق ااثر يا االقترهد ا اخلهرييا ،طلكن ه ا
ليس حتفق ى يو ة ني دطل الههمل ،ألن حسألا السيهسا اليت ختتهرهه الدطلا أتيت متيجا التهز ع لألمو ا

االقترهد ا يف الههمل :النوهم الرأمسهيل ،النوهم االشرتاكي طالنوهم ااثخت ط ،طال م أصتح شه هه يف الدطل النهحيا،
طحن ااثهرط أن لكن موهم حن ه ه األمو ا ف سفتو اخلهصا طتهي و اخلهص ةو.
املطلب األول :مفهوم السياسة التجارية وأدواهتا.
السيهسا التجهر ا هي أحد فرطع السيهسا االقترهد ا اليت تئتق يف جمهل التجهرل اخلهرييا ،حسب
تهي هو طظرط اقترهد ا حهينا.
الفرع األول :مفهوم السياسة التجارية.
قرد ابلسيهسا التجهر ا أبهنه جم هىا التشر ههو طال ها ح الرمسيا اليت تستخدح ه الدطلا ل تيكم
طالسيئرل ى ج مشهط التجهرل اخلهرييا يف خمت ف دطل الههمل ااثتقدحا طالنهحيا ،طاليت ته ن ى ج حتر ر أط تقييد
النشهط التجهرم اخلهريي حن الهقتهو ااثخت فا اليت تهاي ه ى ج ااثستهى الدطيل ةني جم هىا حن الدطل.1
طيف تهر ف آخر هي جم هع اإليراءاو اليت تئتق ه الس ئهو ذاو السيهدل يف جمهل التجهرل اخلهرييا
حتقيقه ألهدا حهينا ،فهإليراءاو ااثته قا ةضتط الهارداو طالرهدراو حان احلرص طالرسهم اجل ركيا طاإلىهانو
تهتو  يلءا حن السيهسا التجهر ا ،طحنو فهلسيهسا التجهر ا هي كن اإليراءاو ااثراد هبه التيكم يف قراراو األفراد
طاهليئهو في ه ته ق ابسترياد طترد ر الس ع ابستخدام طسه ن حنهستا تكفن هله حه تر د.2
حن ه ه التههر ف مستخ ص التهر ف التهيل "هي عبارة عن جمموعة من التدابري واإلجراءات اليت تقوم
هبا الدولة يف جمال عالقاهتا التجارية مع الدول األخرى ،حبيث متكنها من اختاذ قرارات (سواء كانت حرية أو
محاية) من أجل املصلحة االقتصادية ،ابستعمال وسائل وأدوات متكنها من اختيار السياسة التجارية املناسبة
للظروف االقتصادية اليت متر هبا".
 -1السيد حم د أمحد السر يت ،حم د ىلو حم د غلالن ،التجارة الدولية واملؤسسات املالية الدولية ،دار الته يم اجلهحهي ،اإلسكندر ا ،حرر،
 ،0100ص.000 :
 -2ىهدل أمحد حشيش ،جمدم حم د ش هب ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
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الفرع الثاين :أدوات السياسة التجارية.
تت ان أدطاو السيهسا التجهر ا يف كن حن الهسه ن اليت ميكن هبه التأثري ى ج التجهرل اخلهرييا ل ت د،
سهاء ةئر قا حتهشرل أط غري حتهشرل طأهم ه ه األدطاو اآلتيا:
 .3نظام احلضر أو املنع :أم أن الدطلا حتور التههحن التجهرم حع اخلهرج ،حن هنه و رطا لنه أن احلور قع
ى ج الهارداو فقط أط ى ج الرهدراو فقط أط ى ي ه حهه طىند قد كهن احلور ى ج مجيع الس ع طى ج مجيع
التالد طقد كهن يل يه ى ج ةهض الس ع ،1كهشرتاط ه ش هدل "اآل لط"( *)ISOلتقييم يهدل ااثنتجهو طاخلدحهو
ااثتتهدلا أط ى ج ةهض الدطل ،طمجيع ه ه احلهالو ال هتو  احلور موهحه ل ي ه ا ةقدر حه هتو  موهحه إللغهء
التتهدل الدطيل ،طهل ا ف ه هتو  خئرا ى ج التجهرل الدطليا ،طفيو مهىهن:2
أ احلظر الكلي :طهه أن متنع الدطلا كن تتهدل جتهرم ةين ه طةني اخلهرج.
ب احلظر اجلزئي :حهنهه أن الدطلا متنع التتهدل التجهرم ابلنستا لتهض الدطل أط ةهض الس ع.
 .6نظام الرسوم اجلمركية :هي ضر تا تفرض ه الدطلا ى ج الس ع ىندحه جتتهز حدطدهه ،سهاء كهمت صهدراو
أط طارداو ،طكن لو أهدافو ف اال الرسم ى ج الرهدراو نئهم يف الهاقع ى ج رغتا الدطلا يف تهفري الس ها يف

الداخن حىت تهيف حهيا االست الك احمل ي طهي رسهم اندرل ،طإمنه الغهلب هه أن تفرض رسهحه ى ج الهارداو
ألغراض حتهددل ،حيث الغرض األسهسي هه حل ه ا الرنهىا طااثنتجهو احمل يا طك ا لتهفري دخن طإ راداو
ل خل نا.3
 .1نظام حصص االسترياد :هه موهم تم مبقتضهه حتد د الك يهو اليت ميكن استريادهه حن س ها خالل حدل
حهي نا ،حبيث ال س ح ابسترياد ت ك الس ها إال يف حدطد الك يا احملددل فهلدطلا فيو حتدد ك يا حهينا ال جيهز
استرياد ك يا أكو  حن ه ،طهه مهع حن القيهد ااثفرطضا ى ج الهارداو ،ى ج ك يت ه طقي ت ه.
 -1نفس املرجع ،ص.002 :
- Nadia Lemzoudi, L’impact du degré d’ouverture sur la croissance économique, Op cit, p : 18.

2

 -3ى ي ىتد حفتهح أةه شرار ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
*) :)Isoهي املنظمة العاملية للتقييس أو املعايري ،اهلدف منها هو تقييم جودة املنتجات واخلدمات املتبادلة ،للتأكد من أن متطلبات الزبون قد
مت حتديدها واإليفاء هبا بشكل مرض ويتوافق مع املتطلبات ،أما على املستوى الدويل فيكون اهلدف األساسي هو ترويج التجارة بني البلدان
وإزالة العوائق الفنية اليت تقف يف وجه التجارة ومحاية الصحة والسالمة والبيئة يف الوقت الذي حيدد فيه معيار املنتج املتطلبات اليت جيب توفرها
ليكون املنتج صاحلاً لالستخدام.
38

الفصل األول :تطور التحرير التجاري الدويل
طحاهل ذلك اإليراءاو اليت اخت هته اجللا ر خالل سنا  ،0088طااثت ا ا يف احتكهرهه ل تجهرل اخلهرييا،
حن خالل حنح احلكهحا حلرص استرياد احتكهر ا إىل حؤسسهو ىهحا حهينا ،طإقرهء الهسئهء طاخلهاص يف
جمهل التجهرل اخلهرييا ،طتهسيع موهم الرقهةا ى ج الهارداو (موهم احلرص).1
 .5نظام تشجيع التصدير :ال تتدخن الدطلا يف جمهل التجهرل اخلهرييا ،ىند حد تنويم الهارداو فيسب ،طإمنه
حتهطل أ ضه تنويم الرهدراو ،ف ي يف ةهض األحيهن تضع الرسهم ى ي ه ،طقد ختضه ه لنوهم احلرص طك ا موهم
الرتاخيص ،غري أهنه تتخ يف الههدل إيراء لغرض التشجيع (الرهدراو) طهه حنح اإلىهانو ى ج ترد ر الس ع،

حن خالل تقدمي الدطلا حلااي مقد ا أط ىينيا ل ردر ن حىت ت كنها حن ترد ر س ها حهينا ،لت كني ااثنتجني أط
ااثردر ن احمل يني لكسب األسهاق اخلهرييا.
طممه ال شك فيو ،طك ه ذكران سهةقه فإن اهلد األسهسي ل سيهسا التجهر ا هه اله ن ى ج حتقيق ااثر يا
القهحيا يف مشهط التجهرل اخلهرييا ،طة لك قسم االقترهد هن السيهسهو التجهر ا إىل مهىني :سيهسا حر ا التجهرل
طسيهسا احل ه ا ،فسيهسا احلر ا التجهر ا تقهم ى ج ىدم تدخن الدطلا يف الهالقهو التجهر ا الدطليا ،أحه سيهسا
احل ه ا ف ي ى ج الهكس حن ذلك ،حيث تستخدم الدطلا مفهذهه طصالحيههته يف التأثري ى ج اجتهه ااثتهدالو
الدطليا طى ج حج ه أط ى ج طر قا تسه ا ااثههحالو التجهر ا طلكن حو راتو ك ه سنرى يف ااثئ تني اآلتيني.
املطلب الثاين :مبدأ احلرية يف التجارة الدولية.
ركل ه ا االجتهه ى ج حتدأ حر ا امتقهل ىهاحن ططسه ن اإلمتهج حن دطلا إىل أخرى طترك التجهرل دطن
قيهد أط ىراقين ،2أم أن سيهسا احلر ا ترتكل ى ج ضرطرل إزالا كن الهقتهو أط القيهد ااثفرطضا ى ج تدفق الس ع
ىو  احلدطد سهاء كهمت صهدراو أط طارداو.

 -1محشا ىتد احل يد ،دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية الراهنة-دراسة حالة اجلزائر،
ح كرل حهيستري ،خترص اقترهد دطيل ،غري حنشهرل ،يهحها ةسكرل ،اجللا ر ،0100 ،ص.010 :
 -2شر ف ى ي الرهص ،مرجع سبق ذكره ،ص.021 :
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ط هت د أمرهر ه ا ااث هب ى ج احلجج التهليا يف أت يد طي ا مورهم:
 .3التخصص وتقسيم العمل الدويل :تتيح حر ا التجهرل لكن دطلا التخرص يف إمتهج طترد ر الس ع اليت
لد ه في ه حيلل مستيا ،طتستهرد الس ها اليت ال تت يل في ه مستيه طةتك فا أقن ممه له قهحت إبمتهي ه حم يه1؛

 .6اخنفاض أسعار السلع :اإليراءاو احل ه يا تقهد إىل ارتفهع األسههر متيجا التهر فا اجل ركيا ،طاليت تي ه
ااثست ك ،طابلتهيل فإن حر ا التجهرل تؤدم إىل اخنفهض أسههر الس ع ااثستهردل؛

 .1تشجيع التقدم التكنولوجي  :تؤدم حر ا التجهرل إىل حنهفسا حهدل ةني ااثنتجني ط سهج كن حنتج إىل
حتسني طتئه ر طرق اإلمتهج طإدخهل التكنهلهييه احلد اا اليت تسهىد ى ج زايدل اإلمتهج طخفض التك فا
ططرح الس ع أبسههر حنخفضا؛
 .5تضييق اخلناق على قيام االحتكارات :إن حر ا التجهرل متنع قيهم االحتكهراو أط ى ج األقن ترهب حن
قيهح ه حن خالل ااثنهفسا ةني ااثشرطىهو االحتكهر ا؛
 .1تساعد حرية التجارة على استخدام كل بلد ملوارده اإلنتاجية استخداما كامال والقضاء على ظاهرة
الطاقات العاطلة.2
ك ه أن الدطل ااثتقدحا أط ةريغا أدق الدطل ااثرتفها الدخن هي اليت تنهدم هب ا ااثتدأ أم حبر ا التجهرل،
اثه تش ده حن اخنفهض يف احلقهق اجل ركيا ،حهىدا يف ااثنتجهو اللراىيا ف ي حم يا ةتداةري طإيراءاو حت ا ا يف
حرص االسترياد طتهر فهو مجركيا ذاو أسههر ةيضهء (أسههر حنخفضا طحتغريل) ف اال ااثستهى ااثتهسط
ل تهر فهو اجل ركيا ابلنستا ل س ع الرنهىيا يف االحتهد األطرطيب هي  % 0.8ط %0.0يف اليهابن ،أحه الهالايو
ااثتيدل األحر كيا يف .3% 0.0
املطلب الثالث :مبدأ احلماية يف التجارة الدولية.
طتها  قيهم الدطلا ةتقييد حر ا التجهرل حع الدطل األخرى ،طذلك ةتتا  جم هىا حن اإليراءاو طاألسهليب
كفرض رسهم مجركيا ى ج الهارداو أط طضع حد أقرج حلرا الهارداو خالل فرتل زحنيا حهينا ،ممه هفر مهىه حن
احل ه ا لألمشئا احمل يا ضد ااثنهفسا األينتيا ،حبيث و رطن ذلك أبن هنهك أهدافه أخرى ذاو أمهيا ل جت ع
تهيب اله ن ى ج حتقيق ه حىت طله أدى ذلك إىل التضييا ةتهض حلااي تقسيم اله ن طالتخرص الدطيل.
 -1ى ي ىتد الفتهح أةه شرار ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
 -2السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
- Jaime de Melo et Jean-Marie Grether, Op cit, p: 24.
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ط هت د أمرهر ه ه السيهسا ى ج احلجج التهليا يف تدىيم طي ا مورهم:
 .3محاية الصناعات الوطنية الناشئة :ألن تكهليف الرنهىهو الهطنيا النهشئا ألم دطلا حد اا ابلتن يا
الرنهىيا حرتفها طال تستئيع ه ه الرنهىهو جمههبا ااثنهفسا النهجتا ىن حر ا التجهرل ،ألن إتتهع ه ه

السيهسا سه ؤدم إىل تقييد الهارداو طاخنفهض حج ه ممه حيتم ى ج ااثست ك احمل ي حته ن إمفهقو إىل
ااثنتجهو احمل يا طتهتو  ه ه احلجا أكار شيهىه يف الدطل النهحيا؛
 .6توفري املوارد املالية :تهفري حهارد حهليا إضهفيا ل دطلا حن خالل الرسهم اجل ركيا ،متكن ه حن حهاي ا الهجل
يف حيلان ااثدفهىهو طك ا القيهم ابلهظه ف ااثخت فا1؛

 .1تقييد التجارة يؤدي إىل زايدة فرص العمل :زايدل فرص اله ن ااثتهحا يف السهق الهطنيا طابلتهيل زايدل
التشغين طختفيض مستا التئهلا ،ألن احل ه ا ترفع الئ ب ى ج ااثنتجهو احمل يا ،طابلتهيل زايدل الئ ب ى ج

اليد الههح ا؛
 .5سياسة احلماية تنوع اإلنتاج :ألن سيهسا التخرص هله خمهطر ىهاثيا ،طابلتهيل االقترهد يف ه ه احلهلا
هت د ى ج حنتج طاحد ،أحه احل ه ا ف ي تسهىد ى ج التنه ع اباثنتجهو2؛

 .1مواجهة سياسة اإلغراق املفتعلة :طاليت تها  ةيع ااثنتجهو األينتيا يف األسهاق احمل يا أبسههر أقن حن
األسههر اليت تتهع هبه يف سهق الدطلا األم ،طذلك ةفرض رسم مجركي ى ج الهارداو سهطم الفرق ةني سهر
التيع يف السهق احمل ي طسهر التيع يف الدطلا األم.
طأن ه ا ااثتدأ تتخ ه الدطل ااثنخفضا الدخن ،اثه تهرفو حن ارتفهع يف احلقهق اجل ركيا ى ج الهارداو
طهله حو راهته يف ذلك (ااثهضيا أىاله).

3

إال أمنه مرى طكخالصا اثه مت ذكره سهةقه ،أبن إن الهاقع اله ي هل ه االجتهههو (احل ه ا طاحلر ا) تني أمو
ليس هنهك دطلا تتتع ةرراحا طةرفا حئ قا ح هته دطن األخر ،إمنه جند أن حهوم الدطل تتتع يف سيهست ه التجهر ا
اخلهرييا حلجيه حن االجتههني طلكن أبس هب حدرطس طحنوم ،مبه خيدم ه ه الدطل اقترهداي طسيهسيه٭.

-1السيد ىتد القهدر حتهيل ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
2

-Jean-Marc Siroèn, L'ouverture commerciale est-elle mesurable, Colloque Ouverture économique et

développement, 22-24 juin, Tunisie, 2000, p: 04.
- Jaime de Melo, Jean-Marie Grether, Ibid, P: 22 .
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املطلب الرابع :واقع الدول النامية من السياسات التجارية الدولية.
قهحت حنو ا التجهرل الههاثيا حن أين إيراء تغيري يههرم يف هيكن االقترهد الههاثي طترتكل ى ج ف سفا
حفهدهه أن التير ر الههدل ل تجهرل الههاثيا هه الستين األفضن لتيقيق منه اقترهدم ىهاثي ،طال م كاف حن آليا
رفع حستهى ااثهيشا يف الدطل النهحيا طااثتقدحا ى ج السهاء ،طابلفهن طحن إمشهءهه استئهىا أن حتقق احلر ا يف
امتقهل الس ع طرأس ااثهل ةني الدطل األىضهء ةرهرل مل ش دهه التهر خ حن قتن ،ألن اهلد األطل طاألسهس
اثنو ا التجهرل الههاثيا هه حتر ر التجهرل الههاثيا إبلغهء احلهايل ةني الدطل دطن االكرتاث خلرهصيهو ةهض الدطل
طمقرد هنه الدطل النهحيا اليت ال ترتتط سيهسههته التجهر ا أبهدا تنويم الهالقهو اخلهرييا االقترهد ا (كهلقضهء
ى ج الهجل أط االختالل يف حيلان ااثدفهىهو ،طإمنه ترتتط ارتتهطه طثيقه أبهدا التن يا االقترهد ا طااليت هىيا
اليت تسهج إىل حتقيق ه ه ه الدطل ،1حن خالل االىت هد ى ج ال او طتئتيق سيهسا اإلحالل حمن الهارداو 2طحن
مث التهيو إىل الترد ر لكي تكهن يف طضع ىهدل حع الدطل ااثتقدحا داخن إطهر حنو ا التجهرل الههاثيا.
طك ه رتكل حتر ر التجهرل ةني دطل الههمل الرنهىي ااثتقدم ،اليت تتجههن إىل حد كتري حتر ر التجهرل ى ج
الس ع ذاو األمهيا اخلهصا ةدطل اجلنهب طهه جتههن ليس حته دا ك ه قد تتهدر إىل ذهن التهض ،فهل م حدث
أن الدطل النهحيا طأغ ت ه كهن تتع اسرتاتيجيا اإلحالل حمن الهارداو ،مل تكن حستهدل لتقدمي ختفيضهو يد ا
ى ج تهرفت ه اجل ركيا ، 3إذ كهمت تتقي ى ج ه ه القيهد حل ه ا صنهىت ه الهطنيا أط لتهفري إ راد ل خل نا أط ضغط
الهارداو اثههجلا الهجل يف حيلان ااثدفهىهو هل ا الستب ةقيت الدطل النهحيا ى ج ههحش اجلهو طاكتفت ةتئتيق
حتدأ الدطلا األطىل ابلرىه ا ،طكهن التهض ئ ق ى ج الدطل النهحيا الراكتهن جمهان »  « FREE RIDERSحىت
يهءو دطرل أطريهام طحهطلت أن تضع حد هل ا الركهب اجملهين طأن تقهم ةدحج الدطل النهحيا يف ى يا التير ر.4
٭ حاهل ذلك الهالايو ااثتيدل األحر كيا حن الدطل اليت تنهدم ابلرأمسهليا طالتير ر التجهرم قهحت ةفرض رسهم مجركيا حرتفها ى ج طارداو احلد د
طالر ب اآلتيا حن الرني لتي ي حنتجي احلد د داخن الهالايو ااثتيدل ،طك ا التدخن حكهحهو الدطل الرأمسهليا خالل األزحا ااثهليا
الههاثيا  0118ةضخ أحهال كتريل يف اقترهدايتو (الهالايو ااثتيدل األحر كيا  011ح يهر دطالر ى ج حراحن).
-Ricardo Meléndez et Christophe Bellmann, commerce international et développement durable:

1

voix africaines et plurielles, Editions Charles Léopold Mayer, Paris, France, 2002, p: 15.

 -2شريب حم د األحني ،أمهية ودور متويل وأتمني قروض التصدير يف ترقية الصادرات غري النفطية ،دراسة حالة «CAGEX» FSPEخالل
الفتة ( ،)6663-1998أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل ،يهحها ةسكرل ،0100 ،ص.00 :
- Bernard Remiche et Hélène Ruiz-Fabri, Op cit, p: 9.

 -4س ين حسني الفتالطم ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
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طلهن يف أىقهب األزحا ااثهليا الههاثيا خالل ىهحي  0110-0118كهن الرتايع احلهد يف حجم التجهرل
الههاثيا إىل حستهى مل ش ده االقترهد الههاثي حن الكسهد الكتري  0000طمل قترر حجم التجهرل خالل األزحا
ى ج جتهرل الدطل ااثتقدحا فيسب ،ةن أ ضه ى ج الدطل النهحيا حبيث قدر االخنفهض يف التجهرل الههاثيا ة ـ ـ % 22

يف ىهم  0110متيجا األزحا طليست يف إيراءاو السيهسهو التجهر ا فقد اتضح حن تقهر ر حنو ا التجهرل الههاثيا
أن اإليراءاو احل ه يا اليت اخت هته ةهض الدطل ااثتقدحا طالدطل النهحيا مل ت هب دطرا حؤثرا يف تقييد التدفقهو
التجهر ا الههاثيا.
طلقد استخ ص احمل هن لألزحا أمو حن أهم الدرطس ااثستفهدل حن جترةا أزحا الكسهد الههاثي يف ثالثينهو
القرن الهشر ن ،هه أن ترهيد القيهد ى ج التجهرل اخلهرييا خالل األزحا ؤدم إىل ته يق أتثرياهته طزايدل ااثخهطر
طمبه قي االقترهد الهطا  يف فرتل ركهد طه ا ااثدى طل لك ف قد قهحت جم هىا دطل الهشر ن " "G20حن أطل
ق ا يف مهف و   ،0118اباللتلام ةهدم ال جهء إىل اإليراءاو احل ه يا اثهاي ا امهكهسهو األزحا ى ج اقترهدايهته
طحىت يف حهلا تدههر سهق اله ن في ه ،طقد قهحت دطل اجمل هىا ةتجد د ته داهته يف ه ا الشأن.1
غري أن ه ه ااثهههداو مل متنع قيهم ىدد حن دطل جم هىا الهشر ن ،ابإلضهفا إىل دطل حتقدحا طدطل انحيا
أخرى ابختهذ إيراءاو محه يا ل تجهرل طى ج حسهب دطل شر كا جتهر ا أخرى ،طقد ذكرو حنو ا التجهرل الههاثيا
يف تقر رهه الدطرم لرصد التئهراو يف السيهسهو التجهر ا لدطل جم هىا الهشر ن " "G20أن ستها ىشرل دطلا
حن اجمل هىا اخت و إيراءاو محه يا ،حبي ث أن القيهد التجهر ا ااثتخ ل حن قتن الدطل ااثتقدحا تته ق ةقئهىهو
ذاو كاهفا ى هلا كهلرنهىهو االستخراييا طااثنسهيهو طااثههدن ،طالقئهىهو اليت تكسب الدطل النهحيا في ه
حيلل مستيا طقدرل تنهفسيا أكو .
ف اال ابلنستا ل هالايو ااثتيدل األحر كيا ،ف ن أهم الهسه ن اليت مت حن خالهله فرض اإليراءاو
التقييد ا ى ج التجهرل ،قيهح ه مبنح اإلىهانو الرمسيا اليت تتض ن ه ه ه الو احج ى ج الس ع ااثنتجا حم يه حن قتن
الشركهو الهطنيا طذلك يف إطهر حه هر ةشرط "اشرتم حم يه« Buy Local Requirement »"2
حبيث أن شرط "اشرتم أحر كي" أدى إىل فقدان الاقا لدى الشركهء التجهر ني ل هالايو ااثتيدل في ه
خيص حدى احرتام الهالايو ااثتيدل اللتلاحههته يف التجهرل الدطليا طحرداقيا سيهسههته اخلهرييا.

 -1مجهل الد ن زرطق ،التجارة الدولية ومتويلها وضمان ائتمان الصادرات يف أعقاب األزمة،

صندطق النقد الهريب ،0100 ،ص.00 :
- Richard Pomfret, Op cit, p: 199.
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أحه في ه ته ق ابلدطل النهحيا فيشري تقر ر التنك الدطيل أن ىددا حن ه جلأ أ ضه إىل اختهذ إيراءاو
محه يا ،تت ان يف زايدل التهرفا اجل ركيا ى ج استرياد ىدد حن الس ع ،طحن أةرزهه الس ع االست الكيا طالسيهراو
طالس ع اللراىيا طاحلد د طالر ب ،طيف ااثقهةن قهحت ةهض الدطل النهحيا كهلسههد ا طاألردن ى ج ستين ااثاهل
ةتخفيف القيهد أحهم التجهرل اخلهرييا خالل األزحا ،ممه سهىدهه يف احلد حن التضخم ااثستهرد يف أسههر ااثست ك
طااثنتج.
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خامتة الفصل األول:
تئرقنه حن خالل ه ا الفرن إىل كن حهلو ىالقا ةتئهر التير ر التجهرم الدطيل ،اةتداء ابلنور ا
االقترهد ا يف حتر ر التجهرل الدطليا اليت أسس ه آدم مسيث طفق حتدأ النفقهو ااثئ قا طكرد ى ج أفكهر التجهر ني
ال ن نهدطن ةضرطرل تدخن الدطلا يف احليهل االقترهد ا ةغرض زايدل ثرطاو الدطلا ،طىدم ترك احلر ا االقترهد ا.
ليئهرهه ر كهردط طفق حتدأ النفقهو النستيا طك ا األحداث طالتغرياو اليت حدثت ةهد احلرب الههاثيا
الاهميا كهن متيجت ه حشرطع حهرشهل حيث كهن لو طقع كتري يف جمهل التههطن الدطيل طك ا سقهط االحتهد السهفيييت ممه
حتم دخهل االقترهد الههاثي حرح ا يد دل ،امفردو في ه الهالايو ااثتيدل األحر كيا ةرا ا الههمل الرأمسهيل ،طاليت ترى
ضرطرل سيهدل آليا السهق طاحلر ا االقترهد ا طالدميقراطيا ،لتكت ن حه ه اجل هد الدطليا اليت تت ل يف إطهر ااثنو ا
الههاثيا ل تجهرل لتير ر التجهرل الههاثيا ةرهرل غري متييل ا ،ألمو هه الهضع األحان ال م ؤدم إىل التخريص الدطيل
الكفء ل هارد.
إال أمو كهن هنهك حيهال حتلا دا ةني دطل الههمل إىل إقهحا تكتالو إق ي يا ،سهاء الدطل ااثتقدحا أط النهحيا
حنت يا إىل ااثنو ا الههاثيا ل تجهرل أط غري حنت يا طتنئهم حتت تكتن إق ي ي أط ىدل تكتالو يف آن طاحد،
طتستيهذ اآلن ى ج أكار حن  % 01حن التجهرل الههاثيا تقدح ه حن حيث القهل طاحلجم طدريا التكهحن االحتهد
األطرطيب.
طيف ظن ه ا النوهم االقترهدم اجلد د هنهك س تيهو تهرقن حرهحل الدطل النهحيا طالدطل الرغرى ةشكن
ىهم ،طذلك يف حهلا فتح أسهاق ه طحتر ر جتهرهته ،طخهض غ هر ااثنهفسا ،دطن استهداد حستق لتن يا القدراو
التفهض يا طالتنهفسيا ،طالهصهل هبه إىل احلد الضرطرم ،لتت كن حن التكهفؤ طالتقهرب حع الدطل ااثتقدحا طكو ى
الشركهو اله القا حتهددل اجلنسيهو ،طالتج ههو االقترهد ا اإلق ي يا اليت تت تع ابلنفهذ الكتري.
طلقد أصتيت ظههرل ه ا النوهم االقترهدم الههاثي اجلد د حقيقا ح هسا يف ىهمل اليهم ،طابلتهيل فإن
ه ه الوههرل مل تهد فكرل حئرطحا ل نقهش حهل حدى شرىيت ه طىدالت ه حن ىدحو ،طإمنه أصتيت حقيقا ال حنهص
حن تئتيق ه طحن هنه فقد أصتح حن الضرطرم اله ن ى ج التههحن حه ه طتغئيا آاثرهه اإلجيهةيا طاحلد حن آاثرهه
الس تيا.
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متهيد:
حن خالل حه تئرقنه إليو يف الفرن األطل حهل تئهر التير ر التجهرم الدطيل ،يف ى يهو التتهدل الدطيل،
حن هنه أتيت األمهيا الكو ى هل ه الهالقهو االقترهد ا ةرهرهه ااثخت فا ،ل لك جند أن الدطل ت جأ إىل تسجي ه
يف شكن حسهابو خهصا ىرفت اصئالحه حبسهابو حيلان ااثدفهىهو "."Balance de paiement
ك ه أن ه ه ااثههحالو االقترهد ا الدطليا اليت تتم ةني دطل الههمل ااثخت فا ،أط حه هر لدى الكاري ن
ةه يهو الترد ر طاالسترياد ،طاليت مشأو ةستب التخرص طتقسيم اله ن ى ج ااثستهى الدطيل طفقه ل لااي
النستيا اليت تت تع هبه كن دطلا ،فهندحه تتم ى يهو التتهدل الدطيل ةني طرفني طااثت ا ني يف دطلتني ،حبيث تقهم
كن دطلا ةتسجين طحسهب قيم ه ه اله يهو ،األحر ال م تئ ب حن كن دطلا أن ت تلم ةسداد قيم طارداهته حن
الههمل اخلهريي طالهكس صيي ح ،حيث أن حه تردره الدطلا حن س ع طخدحهو لدطلا أخرى هتو  مباهةا د ن ى ج
الدطلا األخرى.
ط رتتب ى ج ااثههحالو االقترهد ا لكن دطلا ،دخهل طخرطج ل نقد األينيب (اله ا الرهتا) طابلتهيل
نتج ىن ه استيقهقهو تهني تسه ت ه ىهيال أم آيال ،اجتهه الغري طيف اتر خ حهني ،فإمو طيب تسجي ه طتدط ن ه
يف سجن شهحن هل ه ااثههحالو ،ط س ج ه ا التيهن مبيلان ااثدفهىهو ،ه ا األخري هئي صهرل طاضيا ىن
ااثهقف اخلهريي القترهد الدطلا حن حيث مقهط القهل طمقهط الضهف.
ك ه قترر حيلان ااثدفهىهو فقط ى ج ااثههحالو االقترهد ا اليت تتم ةني الدطلا طحميئ ه اخلهريي ،أحه
ااثههحالو االقترهد ا الداخ يا ،أم اليت تتم يف إق يم الدطلا ،فال شأن اثيلان ااثدفهىهو هبه ،طه ا حه دفهنه
ل تيث ىن حقرهد ه ا ااثيلان حن مجيع يهامتو؟
طل لك قس نه الفرن إىل أرةها حتهحث هي:
ااثتيث األطل :دراسا مور ا اثيلان ااثدفهىهو.
ااثتيث الاهين :االختالل طالتهازن يف حيلان ااثدفهىهو.
ااثتيث الاهلث :آليا طحنههج تهد ن االختالل يف حيلان ااثدفهىهو.
ااثتيث الراةع :حيلان حدفهىهو الدطل النهحيا.
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املبحث األول :دراسة نظرية مليزان املدفوعات.
هتتم كهفا الدطل ةنشر سجالو حنتو ا طدطر ا ،طاليت تقيد في ه حههحالهته االقترهد ا حع الههمل
اخلهريي ،أم أن ه ه السجالو تهكس تررفههته االقترهد ا طحههحالهته حع الدطل األخرى ،طتهر ه ه
السجالو مبهاز ن ااثدفهىهو الدطليا.
املطلب األول :ماهية ميزان املدفوعات.
مورا لئتيها طأمهيا ااثههحالو االقترهد ا ألم دطلا ،تتج ج أمهيا تهضيح طحهرفا أ ن تدطن طتسجن ه ه
اله يهو.
الفرع األول :مفهوم ميزان املدفوعات.
لقد طردو ىدل تههر ف اثيلان ااثدفهىهو مهرد ةهض ه في ه ي:
التعريف األول  :هه سجن حنتوم تدطن فيو كهفا ااثههحالو االقترهد ا حع الههمل اخلهريي ،طاليت تتم ةني ااثقي ني
1
يف الدطلا طااثقي ني خهري ه خالل فرتل زحنيا حهينا ،ىهدل حه تكهن سنا.
التعريف الثاين  :هه ةيهن حنتوم طحتهب ل ه يهو االقترهد ا ةني ااثقي ني يف ة د حهني طابقي دطل الههمل طفق حتدأ
القيد ااثلدطج ،خالل فرتل زحنيا حهينا غهلته حه تكهن سنا.2

التعريف الثالث  :هه طثيقا حمهستيا ت خص ،مجيع التدفقهو ااثرتتئا اباثههحالو ةني ااثقي ني طغري ااثقي ني يف
التالد ،طىهدل حه تكهن اثدل سنا.3
ط تضح حن ه ه التههر ف أن حيلان ااثدفهىهو حه هه إال قه ا جم ها جل يع ااثههحالو االقترهد ا
لدطلا حه حع الدطل األخرى ،سهاء كهمت ه ه ااثههحالو تته ق ةتيع أط شراء الس ع أط اخلدحهو حان :خدحهو
النقن ،التأحني طىها د االستا هر ،أط امتقهل رؤطس األحهال ةني الت د ن كهلقرطض طاإل داىهو  ....اخل.

 -1ىتد التهسط طفه ،مشكالت التجارة اخلارجية ،دار الن ضا الهرةيا ،حرر ،0110 ،ص.00 :
 -2السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.002 :
- Marc Montoyssé, Sciences économiques et sociales Tle ES: Travaux pratiques, Edition Bréal Amazon,

3

France, sont année, p: 27.
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طلهن كن ه ه النشهطهو االقترهد ا اليت تتم ةني حقي ني حن ة د حهني طغريهم حن ااثقي ني تدخن يف
سجن طاحد حنوم طحتهب حسب أمهاع النشهطهو ااثخت فا طحدهته طال م حيته ه ئ ق ى يو حيلان ااثدفهىهو.1
ك ه شت ن حيلان ااثدفهىهو أ ضه ى ج مجيع ااثتهدالو االقترهد ا حع األيهمب طليس ت ك ااثتهدالو
اليت تتم حن خالل سهق الرر األينيب فقط ،ك ه قد تتم ااثتهدالو الدطليا (اخلهرييا) ابله ا احمل يا طدطن
ال جهء إىل سهق الرر األينيب طمها  ابل كر الدطل الرنهىيا الكو ى اليت تس ج ى الهته ابله الو الرهتا
كهلهالايو ااثتيدل األحر كيا (الدطالر) طاالحتهد األطرطيب (األطرط).
حن خالل ه ه التههر ف ميكن أن مستخ ص التهر ف التهيل اثيلان ااثدفهىهو :هو سجل منظم وبيان
حسايب شامل لكل املعامالت االقتصادية اليت تتم بني حكومات ومقيمني ومؤسسات حملية لبلد ما (أي
املقيمني يف هذا البلد) مع مثيلتها لبلد أجنيب خالل فتة معينة عادة تكون سنة واحدة.
طسنيهطل في ه ي شرح ةهض ااثرئ يهو الهاردل يف التههر ف السهةقا:
 .0املقيم :هه أم شخص طتيهي أط حهنهم ترةئو ىالقهو إبق يم الدطلا ( قيم في ه) طخيضع لقهامين ه ط ت تع

حب ه ت ه ىند ال لطم ،فهاثسهفرطن طالسه يهن القهدحهن حن ةالد أخرى هتو طن يف حكم غري ااثقي ني ،ألن حمن
إقهحت م هه حهطن م األص ي ،ك لك ابلنستا ألىضهء الدة هحهسيني طالقنر يني طالقهاو األينتيا ااثراةئا

داخن حدطد الدطلا هتو طن يف حكم غري ااثقي ني ،2طةنهءا ى يو فإن ااثههحالو االقترهد ا اليت تتم ةين م طةني
ااثقي ني تهتو  حههحالو اقترهد ا تتم ةني الداخن طاخلهرج طتسجن يف حيلان ااثدفهىهو.
 .0املعامالت االقتصادية :سجن يف حيلان ااثدفهىهو كن األمشئا اليت تتم ةني ااثقي ني طغري ااثقي ني سهاء
تهلد ىن ه حقهقه ل قي ني لدى غري ااثقي ني ،أط متج ىن ه حقهقه لغري ااثقي ني تهني ى ج ااثقي ني أدا ه،
أحه األمشئا الداخ يا ةني ااثقي ني ى ج إق يم مفس الدطلا فال شأن اثيلان ااثدفهىهو هبه.3

- François Gauthier, Relations économiques internationales, Edition: Sainte-Foy, Québec, canada, 1992, p:

1

296.
 -2سامي عفيفي حاتم ،مرجع سبق ذكره ،ص.333 :
 -3السيد محمد أحمد السريتي ،محمد عزت محمد غزالن ،التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدولية ،دار التعليم الجامعين ،اإلسكندرية ،مصر،
 ،2082ص.221 :
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 .2الفتة الزمنية  :قد ال جند قهىدل حمددل يف حتد د ةدا ا الفرتل اللحنيا اليت غئي ه ااثيلان ،ف اال تتدأ ةهض
الدطل فرتل السنا يف أطل يهمفي طتنت ي يف آخر د س و  ،أحه ابلنستا لدطلا حان اليهابن تتدأ ه ه الفرتل حع

ةدا ا ش ر أكتهةر حن كن سنا لتنت ي يف أخر ش ر حهرس حن الههم التهيل(ستا أش ر) ،أحه يف الهالايو
ااثتيدل األحر كيا طحهوم الدطل ااثتقدحا اقترهداي فإن تقد راو حهاز ن ااثدفهىهو تهد يف فرتل تقن ىن
السنا(1كن ثالثا أش ر) ،طذلك اثسهىدل الس ئهو ااثخترا ى ج حهرفا حقيقا الهضع االقترهدم اخلهريي
طحن مث اله ن ى ج اختهذ اإليراءاو ااثنهستا لتدارك الهضع ةدال حن االمتوهر حىت هنه ا الههم.
 .0القيد املزدوج  :تم إىداد حيلان ااثدفهىهو طفقه اثتدأ القيد ااثلدطج ،ممه جيه و ابلضرطرل حتهازان دا ه حن النهحيا

احملهستيا ،مبهىن أن تكهن ااثد هميا طالدا نيا حتسهط ا يف مجيع األحهال ،طتهازن حيلان ااثدفهىهو حن النهحيا
احملهستيا ال حيهل دطن طيهد اختالالو حن النهحيا الهاقهيا.2

طفي ه ي سنيهطل الهقه ى ج أقسهم حيلان ااثدفهىهو.
الفرع الثاين :أقسام ميزان املدفوعات.
مورا لتهدد أمهاع ااثههحالو االقترهد ا ألم ة د حع ةقيا الههمل اخلهرج ،فإمو حن الرهب حررهه إال أمو
ميكن تقسيم حيلان ااثدفهىهو إىل حهاز ن ى ّدل أط حسهابو فرىيا طتقهً ل تجهمس أط تشهةو ااثههحالو االقترهد ا
الدطليا ،طابلتهيل قسم ى ج النيه التهيل:
أوال :ميزان املعامالت اجلارية.
طهي ى يهو أط حههحالو اقترهد ا يهر ا حع الههمل اخلهريي طاليت تش ن الس ع (ااثيلان التجهرم)،
طاخلدحهو (حيلان اخلدحهو) ط ئ ق ى يو حيلان اله يهو اجلهر ا ،ألن األصن يف اله يهو اليت تندرج فيو تترف
ابلتكرار طالدطر ا ط قسم ه ا ااثيلان إىل:
 .0امليزان التجاري :ط وم الرهدراو طالهارداو حن الس ع طالتضه ع ،ل لك ئ ق ى يو أ ضه حيلان ااثههحالو

ااثنوهرل أط ااث هسا ،طتسجن فيو الرهدراو الس هيا دا نا يف ااثيلان التجهرم ألمو رتتب ى ي ه دخهل ى ا
أينتيا ،طحيقق ااثيلان التجهرم فه ضه إذا كهمت صهدراو الس ع أكو  حن طارداو الس ع ،أحه الهارداو الس هيا

 -1نفس املرجع ،ص.021 :
- François Gauthier, 0p cit, p: 297.
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فتسجن يف اجلهمب ااثد ن حيث رتتب ى ي ه خرطج مقد أينيب ،طحيقق ااثيلان التجهرم ىجلا إذا كهمت صهدراو
الس ع أقن حن طارداو الس ع ،طحيقق ااثيلان التجهرم تهازان إذا كهمت صهدراو الس ع تسهطم طارداو الس ع.
طميكن أن مرنف ااثيلان التجهرم ك ه ي:
ااثيلان التجهرم يف حهلا فه ض ⇐ تكهن الرهدراو < الهارداو.
ااثيلان التجهرم يف حهلا ىجل ⇐ تكهن الرهدراو > الهارداو.
ااثيلان التجهرم يف حهلا تهازن ⇐ تكهن الرهدراو = الهارداو.
 .0ميزان اخلدمات :طتسجن فيو ااثههحالو الدطليا يف اخلدحهو اليت ال تتجسد يف كيهن حهدم ح هس ،ط ئ ق
ى يو حيلان ااثههحالو غري ااثنوهرل ،ف ه ضم الهها د احملر ا أط ااثدفهىا ىن اخلدحهو حان :ىها د النقن

طالتأحني ،السيهحا طالته يم.
طك ه درج يف اجلهمب الدا ن يف حيلان اخلدحهو قي ا اخلدحهو اليت ؤد ه ااثقي هن يف الدطلا لغري
ااثقي ني كخدحا النقن أط اخلدحهو السيهحيا ،يف حني دطن يف اجلهمب ااثد ن قي ا اخلدحهو اليت ؤد ه غري
ااثقي ني يف الدطلا ل قي ني هبه.
ط كهن حيلان اخلدحهو يف حهلا فه ض إذا زادو قي ا اجلهمب الدا ن ىن قي ا اجلهمب ااثد ن ،حاال يف
حهلا امتههش قئهع السيهحا يف ة د حه ه ا رتتب ى يا دخهل ى ا أينتيا ،أحه يف حهلا ىجل حيلان اخلدحهو
ف ا ها  أن اجلهمب ااثد ن أكو  حن اجلهمب الدا ن يف جمهل اخلدحهو ابلئتع.
طميكن أن مرنف حيلان اخلدحهو ك ه ي:
حيلان اخلدحهو يف حهلا فه ض ⇐ اجلهمب الدا ن < اجلهمب ااثد ن.
ااثيلان التجهرم يف حهلا ىجل ⇐ اجلهمب الدا ن > اجلهمب ااثد ن.
ااثيلان التجهرم يف حهلا تهازن ⇐ اجلهمب الدا ن = اجلهمب ااثد ن.
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اثنيا :ميزان التحويالت بال مقابل (من جانب واحد):
مسي ه ا القسم مبيلان التيه الو حن يهمب طاحدUnilatéral Transactions" 1٭" ،ألمو تم حن
خاللو امتقهل رؤطس األحهال حن يهمب طاحد ،دطن أن رتتب ى يو التلام ى ج ىهتق الدطلا ااثت قيا لو.
طأن ه ه ااثدفهىهو ليست لغرض الترد ر طاسترياد الس ع أط اخلدحهو ،طإمنه قد تكهن لغرض اهلتهو
طاهلدااي اليت ال ترد ،أط قد تك هن حته الو الههح ني يف اخلهرج إىل أططههنم أط قد تكهن حسهىداو أط تهه ضهو
سهاء حن األفراد أط الدطل أط ااثنو هو الدطليا.
فه يا الترد ر حاال متان صفقا ثنه يا ،ألن ترد ر الس ع رتتب ى يو القيهم ابلدفع ااثقهةن ،أحه
التيه الو أحهد ا اجلهمب فال رتتب ى ج الئر الاهين في ه أم التلام حقهةن ،طحن أحا ت ه حته الو الههح ني.
ك ه خيضع تسجين ه ه اله يهو يف ااثيلان حن حيث الدا نيا طااثد هميا إىل القهىدل مفس ه ،أم كن
ى يا تؤدم إىل حرهل الت د ى ج إ راداو (مقد أينيب) تسجن يف اجلهمب الدا ن ،طكن ى يا تؤدم إىل خرطج
مقد أينيب حن الت د تسجن يف اجلهمب ااثد ن ،2ك ه هه يف الشكن التهيل:

 -1ىتد التهسط طفه ،مرجع سبق ذكره ،ص.02 :
 -2طليد ىيدم ىتد النيب ،ميزان املدفوعات بوصفه أداة يف التحليل االقتصادي ،التنك ااثركلم الهراقي ،الهراق ،0102 ،ص.0 :
٭ابلنستا اثيلان التيه الو ةال حقهةن :مل تفق خو اء صندطق النقد الدطيل ى ج حهقع اثةت هل ا التند داخن ةنهد حيلان ااثدفهىهو ،ف ن م حن دريو
داخن ةند اله يهو اجلهر ا ،طهنهك حن دريو داخن ةنهد اله يهو الرأمسهليا طحن م خيرص لو قس ه حستقال ة اتو ،ط ريع ه ا االختال

إىل طتيها

ااثههحالو اليت حيه ه ف ه أحيهان نئهم ى ج حههحالو س هيا أط خدحيا ةال حقهةن ،طأحيهان أخرى حيهم حته الو رأمسهليا ةال حقهةن فيدرج ض ن
حيلان اله يهو الرأمسهليا.
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جدول رقم( :)03يوضح حساب التحويالت من جانب واحد.
حيلان ااثدفهىهو
اثميه :حسهب التيه الو حن يهمب طاحد

.0
.0
.2

دا ن حد ن

استالم حن اخلهرج (حن غري حقي ني)
هتهو طحنح طهدااي طحسهىداو رمسيا.
هتهو طحنح طهدااي طحسهىداو غري رمسيا.
حته الو حن الههح ني يف اخلهرج.

+
+
+

 دفع إىل اخلهرج (إىل غري ااثقي ني)
 .0هتهو طحنح طهدااي طحسهىداو رمسيا.
 .0هتهو طحنح طهدااي طحسهىداو غري رمسيا.

-

 .2حته الو حن الههح ني يف اخلهرج.

-

املصدر :طليد ىيدم ىتد النيب ،ميزان املدفوعات بوصفه أداة يف التحليل االقتصادي ،التنك ااثركلم الهراقي ،0102 ،ص.0 :

حن خالل اجلدطل أىاله تضح أبن كن حه نتج ىنو دخهل ل ه ا األينتيا سجن يف اجلهمب الدا ن
( هو  ىنو ابإلشهرل  ،)+أحه اله يا اليت ترتتب ى ي ه خرطج ل ه ا األينتيا فتسجن يف اجلهمب ااثد ن ( هو  ىن ه
ابإلشهرل .)-
اثلثا :ميزان رأس املال أو العمليات الرأمسالية:
ط ش ن ى ج تدفقهو رؤطس األحهال ةني الت د ااثها  طابقي الههمل ،ممه ؤدم إىل تغري حراكل الدا نيا
طااثد هميا ل دطلا ،سهاء كهن ه ا التدفق ةني حؤسسهو خهصا ،حقي ا طغري حقي ا أط ةني احلكهحهو ،فقد كهن
التدفق يف اجتهه الدطلا ااثهنيا أم أن هنهك رؤطس أحهال تدخن الت د ط ئ ق ى ي ه تدفقهو رؤطس األحهال الداخ ا
" ،"Capital In flowطقد تكهن حركا ه ه األحهال حن الت د إىل اخلهرج ط ئ ق ى ي ه تدفقهو رؤطس األحهال
اخلهريا " "Capital Out flowط تم تسجين التدفقهو اخلهريا أط الداخ ا طتقه اثهيهر حدل ةقهء رأس ااثهل
سهاء يف الت د ااثها  أط يف الدطل األخرى حيث أن هنهك:
 .0رؤوس األموال الطويل :طهي التدفقهو الرأمسهليا اخلهصا طالرمسيا ،طاليت تتقج حدل أطهل حن سنا حان
إقهحا أيهمب اثرنع أط شركا يف دطلا أخرى أط شراء حقي ني األس م (االستا هراو األينتيا ااثتهشرل) أط
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لسنداو مت إصدارهه يف دطلا أخرى ،أط القرطض طه ا األين اليت تهقدهه احلكهحهو حع اخلهرج أط حع
ااثنو هو النقد ا طااثهليا الدطليا ،1ط ش ن ه ا احلسهب ى ج حه ي:
أ .االستثمار املباشر  :ت كن حن خاللو ااثستا ر حن إدارل ااثنشأل اليت ته ن يف االقترهد األينيب ،ط تخ
األشكهل التهليا:2

 إقهحا ااثقي ني اثشرطىهو يد دل أط فرطع اثشرطىهو يف دطلا أخرى ،ممه هئي ه احلق يف إدارهته ،أط شراءحؤسسا أينتيا أط االمدحهج جبلء حهتو  يف رأس حهل الشركا؛
 االكتتهب يف أس م ةهدد حهتو  ،س ح ل قي ني مبراقتا مشهط ه ه ااثؤسسا طحتدد ىهدل ه ه النستا ةـ ـ % 01حن رأس حهل الشركا ،ابإلضهفا لشراء ااثقي ني لهقهراو جتهر ا أط غري جتهر ا يف اخلهرج ،طتقيد
ه ه االستا هراو يف اجلهمب ااثد ن ،ألهنه تهتو  خرطج لرؤطس األحهال حن الدطلا ،أم ترد ر لرؤطس
األحهال طه ا األين.
ب .القروض الدولية :تت ان يف القرطض اليت تيرن ى ي ه ااثقي هن حن حرهدر خهصا أط حكهحيا،
طتكهن طه ا األين ،سهاء كهمت قرطض جتهر ا-حته قا ابلرهدراو أط الهارداو حن الس ع-طه ا
األين ،أط قرطض غري جتهر ا ،ط تم تقييدهه يف اجلهمب الدا ن ألهنه متان دخهل لرؤطس األحهال ،ط ضه
إىل ه ا اجلهمب كن أقسهط سداد القرطض الرأمسهليا الهطنيا حن قتن األيهمب ،أحه القرطض الهطنيا اليت
قدح ه ااثقي هن (أفراد طحشرطىهو) لأليهمب طأقسهط سداد القرطض الرأمسهليا األينتيا حن طر
ااثقي ني األيهمب ،تم تقييدهه يف اجلهمب ااثد ن.3
ج .استثمارات احملافظ املالية :تت ان ه ه ااثههحالو يف شراء طةيع األس م طالسنداو طه ا األين ةني
ااثتههح ني االقترهد ني ،حبيث تقيد األس م طالسنداو األينتيا اليت ميت ك ه ااثقي هن يف اقترهد حه يف

 -1السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
 -2فيرن حتيب حهفظ ،دور االستثمار املباشر يف تنمية اقتصاد اململكة العربية السعودية ،ح كرل حهيستري ،غري حنشهرل ،خترص إدارل أى هل،
قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر ،0110 ،ص ص( .00-00 :ةترر ).
 -3حنهن لهرطق ،سياسة سعر الصرف والتوازن اخلارجي-دراسة حالة اجلزائر ،ح كرل حهيستري يف اله هم االقترهد ا،
غري حنشهرل ،يهحها حنتهرم ،قسنئينا ،اجللا ر ،0110 ،ص.00 :
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اجلهمب ااثد ن ى ج أسهس أهنه ى يا استرياد ألطراق حهليا ،1رتتب ىن ه خرطج لرؤطس األحهال ،أحه األس م
طالسنداو الهطنيا اليت قهم غري ااثقيم ةشرا ه حن ااثقي ني فتقيد يف اجلهمب الدا ن ،ى ج أسهس أهنه ى يا
ترد ر األطراق ااثهليا ،رتتب ىن ه دخهل لرؤطس األحهال.
د .استثمارات أخرى  :تم يف ه ا التند تقييد اله يهو ى ج رؤطس األحهال األخرى غري اليت ذكرو،
طحاهل ذلك ح كيا الهالحهو التجهر ا ،ةراءاو االخرتاع ،طحشهركا الدطلا يف رؤطس أحهال ااثنو هو ااثهليا
الدطليا.

 .0رؤوس األموال قصرية األجل :طيف ه ا احلسهب تم تسجين ااثههحالو ااثهليا طالنقد ا اخلهصا طالرمسيا
ااثستق ا اليت تكهن حدل ةقه ه أقن حن سنا حان التجهرل يف اله الو األينتيا طالهدا ع اجلهر ا طالهدا ع
االدخهر ا قرريل األين اليت قهم ااثقي ني يف دطلا حه إب داى ه ابلتنهك يف اخلهرج ،طتس ج أ ضه ابألحهال
السهخنا ٭طميكن أن متئرق إلي ه يف النقهط التهليا:
 الهدا ع اجلهر ا طألين يف التنهك ،ابإلضهفا إىل أذطانو اخلل نا طالقرطض قرريل األين ،األطراق التجهر ا،طالقرطض ااثهليا قرريل األين.
 االستا هر يف األطراق ااثهليا اليت كهن أين استيقهق ه أقن حن سنا ،طميان خرطج لرؤطس األحهال قرريلاألين ،2حا ن :إ داع ااثقي ني ألحهاهلم يف التنهك األينتيا ،القيهم ةشراء أذطانو اخللاما ،أط األطراق
التجهر ا األينتيا.
طكخالصا ،فإن رؤطس األحهال قرريل األين تت ان يف أصهل تستيق يف آيهل قرريل ط كهن الغرض حن التههحن
في ه:

-1أمحد ةهراس ،أسواق رؤوس األموال ،حئتهىهو يهحها حنتهرم ،قسنئينا ،اجللا ر ،ةدطن سنا ،ص:

.17

 -2مسهى ي فهزم ،تدفقات رؤوس األموال وترتيبات أسعار الصرف يف األسواق الناشئة واالقتصادات االنتقالية-البدائل املمكنة لنشوء االقتصاد
اجلزائري ،جم ا أحبهث اقترهد ا طإدار ا ،الهدد اخلهحس ،اجللا ر ،يهان  ،0110ص.00 :
٭ األموال الساخنة :أط أحهال ااثضهرةا ،تدخن األسهاق طقت الرههد طحتقق أرابح خيهليا طسرىهن حه خترج حستتا هتهطه حهدا يف األسهاق.
طهي السيهلا األينتيا اليت تدخن إىل أسهاق ااثهل احمل يا يف دطلا حه هبد يا  األرابح السر ها حهت دل ى ج االرتفهع ااثفهيئ لألس م طالسنداو متيجا
دخهل ه ه األحهال ،طختتفي ه ه األحهال مبجرد ظ هر حهيا ترييح يف األسههر ،خم فا طراءهه اهنيهر يف أسههر األطراق ااثهليا هب
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االستا هر حن أين حتقيق ىه د أكو  ةشراء األطراق ااثهليا قرريل األين ،طاالستفهدل حن ارتفهع أسههر
الفه دل (قرريل األين) يف التنهك األينتيا ىند اإل داع حقهرما هبه يف الت د احمل ي.



ةغرض ااثضهرةا أط ااثههحالو الدطليا ،حبيث إذا تهقع ااثضهرةهن ارتفهىه لقي ا ى ا أينتيا يف ااثستقتن



تهي هن إىل شراء ه ه اله الو حن أين إىهدل ةيه ه ىندحه تتيقق تهقهههتم ،أحه إذا تهقع ااثضهرةهن
اخنفهضه طتدههرا يف قي ا ى ا ة د حه فإن أحهاهلم تتدفق خهرج ه ا الت د.
التخه حن األطضهع السيهسيا أط االقترهد ا اليت تسهد الت د كهالستقرار السيهسي أط ىدحو ،التضخم،
ارتفهع الضرا ب ....اخل حيث أن ه ه األطضهع قد تشجع أط متنع تدفق األحهال قرريل األين إىل الت د
ااثها .

 .2حساب االحتياطي الرمسي والذهب النقدي :ط سجن يف ه ا احلسهب حركا اله الو الرهتا طال هب
النقدم طاليت متان ااثدفهىهو أط ااثتيرالو اليت تنتج ىن حهلا حيلان ااثدفهىهو حن حيث كهمو ةو ىجل
أط فه ض ، 1ط هتو  ه ا التند حن ةنهد ااثهازما اليت حتقق التهازن احلسهيب يف حيلان ااثدفهىهو حبيث ئ ق
ى يو أ ضه حسهب التسه ا ط تكهن حن الهنهصر التهليا:2
.0
.0
.2
.0

ال هب النقدم لدى الس ئهو النقد ا؛
الهدا ع ابله الو األينتيا اليت حتتفظ هبه التنهك التجهر ا الهطنيا لدى التنهك األينتيا؛
الهدا ع اليت حتتفظ هبه التنهك األينتيا لدى التنهك الهطنيا؛
حهارد صندطق النقد الدطيل؛

 .0القرطض ااثخترا لتسه ا الهجل يف حيلان ااثدفهىهو ،طهي حركهو رؤطس األحهال القرريل
األين الت ه يا ،طتتم ه ه احلركهو ةدافع حهيا االقترهد طتغئيا حست لحهتو ،طابلتهيل تنتقن
هبد التسهايو يف حيلان ااثدفهىهو طتس ج يف ه ه احلهلا حبركهو ااثهازما.3
تت ان ه ه ااثهازما (التسه ا) يف حتركهو االحتيهطهو الدطليا (ال هب النقدم لدى الس ئهو النقد ا،
اله الو القهة ا ل تيه ن ،حقهق السيب اخلهصا طحرا الت د يف ااثؤسسهو الدطليا) طذلك ك ه ي:1
 -1زا رم ة قهسم ،كفاية االحتياطات الدولية يف االقتصاد اجلزائري ،جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه ،الهدد السهةع ،يهحها طهران ،اجللا ر ،ص.08 :
 -2السيد حم د أمحد السر يت ،حم د ىلو حم د غلالن ،مرجع سبق ذكره ،ص.020 :
 -3انهض قهسم القدرل ،اختالل ميزان املدفوعات الفلسطيين أسبابه وطرق عالجه ،ح كرل حقدحا لنين ش هدل ااثهيستري ،غري حنشهرل ،ك يا
االقترهد طاله هم اإلدار ا ،يهحها األزهر ،غلل ،ف سئني ،0102 ،ص.00 :
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 .0-2يف حالة العجز:
 إحه ةتسد د قي ا الهجل ذهته أط ى الو قهة ا ل تيه ن طابلتهيل ختفيض حستهى احتيهطههته حن الرر ؛ أط ةئ ب قرض قرري األين حن ة د حه طابلتهيل ارتفهع حد هميا الت د صهحب الهجل؛ أط ةتخفيض دا نيا الت د اجتهه الههمل اخلهريي. .2-2يف حالة الفائض:
 إحه ةلايدل احتيهطههته حن ال هب طاله الو الرهتا؛ تقدمي قرطض قرريل األين ل دطل ،طابلتهيل زايدل دا نيت ه اجتهه الههمل اخلهريي؛ أط تسد د د ههنه السهةقا.رابعا :اخلطأ والسهو :ط سجن يف ه ا ااثيلان الرصيد الرهيف الالزم لتسهطم اجلهمب الدا ن حع اجلهمب ااثد ن
اثيلان ااثدفهىهو ففي كاري حن األحيهن قد حتدث ةهض األخئهء يف جت يع طتته ب التنهد ااثخت فا السهةقا ،طقد
قهم األفراد إبىئهء تقد راو غري صيييا ىن حههحالهتم حع اخلهرج ،طابلتهيل فإن ااثهاز ن السهةقا قد ال
تتسهطى ،طل لك ضه إىل حيلان ااثدفهىهو ةند اخلئأ طالس ه ليسجن كن الفرطق اليت تؤدم إىل حتقيق
التهازن احملهسيب.
ك ه جترم الههدل يف ىرض حيلان ااثدفهىهو يف صهرل يدطل حقسم أفقيه إىل أقسهم ر يسيا حسب طتيها
ااثههحالو ااثهنيا ،طالشكن الشه ع اثيلان ااثدفهىهو طال م أيخ ةو صندطق النقد الدطيل يف مشراتو الدطر ا هه
ك ه ي:

 -1حقران ىتد الكرمي ،اإلصالحات االقتصادية ودورها يف حتسني ميزان املدفوعات  ،ح كرل حقدحا لنين ش هدل ااثهيستري ،غري حنشهرل ،ك يا اله هم
االقترهد ا ،خترص التي ين االقترهدم ،يهحها اجللا ر ،0100 ،2ص.10 :
56
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جدول رقم( :)04يوضح أقسام ميزان املدفوعات:
دائن

احلساب
 .0حيلان احلسهب اجلهرم:
أ .ااثيلان التجهرم(ااثنوهرل)
 الرهدراو. الهارداو.ب .حيلان اخلدحهو (غري ااثنوهرل).
 االستالم حن أرابح ،فها د (االستا هر ،سيهحا،مقن.)......
 ااثدفهىهو (أرابح ،فها د). .0حيلان ااثدفهىهو حن يهمب طاحد.
 حسهىداو طهتهو ،تهه ضهو. -حته الو خهصا.

.2
أ

ب
و
-

+

مدين

الصايف

-

+

+
-

حيلان أط حسهب رأس ااثهل.
حسهب رأس ااثهل طه ن األين (صفقهو رأس
حهليا) الرمسي طاخلهص.
حسهب رأس ااثهل قرري األين الرمسي طاخلهص.
حسهب االحتيهطي الرمسي طال هب.
النقد األينيب.
ال هب.

 .0اخلئأ طالس ه.

+
-

+
+

+
-

امليزان العام مليزان املدفوعات
املصدر :صندطق النقد الدطيل ،دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل ،الئتها السهدسا  ،0110ص.02 :
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املطلب الثاين :أمهية ومكانة ميزان املدفوعات.
حن خال ل أمهيا طحت يا الهالقهو االقترهد ا الدطليا ،تنتع أمهيا حهرفا الهضهيا االقترهد ا ل دطلا حن
حيث حستهى تئهر طمنه اقترهدهه طذلك خالل فرتل زحنيا حهينا ،طابلتهيل إىئهء صهرل طاضيا ىن مقهط القهل
طالضهف ل هقف اخلهريي يف االقترهد الهطا .
الفرع األول :أمهية ميزان املدفوعات.
تهكس ةيهانو حيلان ااثدفهىهو دالالهته اخلهصا ،طاليت تهو  ىن األحهال االقترهد ا ل ت د ةغض النور
ىن الفرتل اللحنيا اليت تغئي ه دراسا ه ه التيهانو ،طل لك فإن تسجين ه ه ااثههحالو االقترهد ا الدطليا يف حد
ذاهته حسهلا حيه ا ألم اقترهد ططا  طذلك لألستهب التهليا:
 .0يعكس قوة االقتصاد الوطين للدولة  :إظ هر ااثهقف اخلهريي لالقترهد الهطا  طااثسهىدل يف إدارل االقترهد
ةرهرل فههلا ،فهند قيهم احلكهحا ةتخفيض الرسهم اجل ركيا أط قي ا اله ا أط زايدل الهرض النقدم ،طإن ذلك قد
تستب يف تغرياو كتريل ى ج حستهى االقترهد ككن فإذا حه أردان حهرفا أتثري ت ك السيهسهو ى ج ااثهقف
اخلهريي لالقترهد فإمنه حنتهج الريهع إىل حيلان ااثدفهىهو اثالحوا التغرياو اليت ميكن أن حتدث ى ج الرهدراو
طالهارداو طاألرصدل الدطليا ،1مبه يف ذلك ااثتغرياو الك يا األخرى كيجم االستا هراو طدريا التهظيف ،حستهى
األسههر طالتكهليف ....اخل؛
 .0يظهر القوة احملددة لسعر الصرف :إن حيلان ااثدفهىهو هكس قهى الهرض طالئ ب ى ج اله الو األينتيا،
ط تني أثر السيهسهو االقترهد ا ى ج هيكن التجهرل اخلهرييا حن حيث حجم ااثتهدالو طمهع الس ع ااثتتهدلا،

الشيء ال م ؤدم إىل حتهةها طحهرفا حدى تئهر التنيهن االقترهدم ل دطلا طمته ج سيهسههته االقترهد ا2؛
 .2يساعد على ختطيط وتوجيه العالقات االقتصادية اخلارجية للدولة :حيث شكن حيلان ااثدفهىهو أدال ههحا
تسهىد الس ئهو الههحا ى ج تفسري طتقييم احلهالو االقترهد ا ااثرتتئا ابالقترهد الههاثي حن خالل التيهانو

الهاردل يف حيلان ااثدفهىهو ،طابلتهيل كهن حؤشر الختهذ قراراو ترييييا لالقترهد كتخئيط التجهرل اخلهرييا
حن اجلهمب الس هي طاجلغرايف أط ىند طضع السيهسهو ااثهليا طالنقد ا ،ل لك تهد ااثه هحهو ااثدطما فيو ضرطر ا
ل تنهك طااثؤسسهو طاألشخهص ض ن جمهالو الت ه ن طالتجهرل اخلهرييا؛

 -1حقران ىتد الكرمي ،املرجع السابق ،ص.8 :
- Marc Montoussé et Dominique Chamblay, 1OO fiches pour comprendre les sciences économiques, Fiche

2

67 , Les déterminants des taux de change, Edition Bréal amazon France,2005, p: 156.
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 .0تقيس الوضع اخلارجي للدولة  :حيث إن ااثههحالو االقترهد ا اليت ترةط الدطلا حع الههمل اخلهريي هي متيجا
امدحهيو يف االقترهد اخلهريي ،طهي ة لك تهكس الهضع اخلهريي ل دطلا ،ممه سهىد الس ئهو اله هحيا ى ج
طضع السيهسا االقترهد ا حان اختهذ إيراءاو الرقهةا ى ج الرر يف حهلا ىجل ااثيلان التجهرم.1
الفرع الثاين :نتائج اختالل ميزان املدفوعات.
ختت ف ه ه النته ج يف حهلا الهجل ىن ه يف حهلا الفه ض طيف األين القرري ىن ه يف األين الئه ن.
أ .نتائج العجز يف ميزان املدفوعات:
تم تسه ا الهجل يف حيلان ااثدفهىهو ىن طر ق خرطج ال هب النقدم ل خهرج أط مقص األصهل
األينتيا اليت ميت ك ه ااثهاطنهن أط زايدل االلتلاحهو جتهه التالد األينتيا ،2طه ا ها  أن الهجل ؤدم إىل تدههر
حركل االحتيهطهو الدطليا لدى الت د.
طحن هنه تتضح خئهرل الهجل ااثست ر إذ أمو ها  تدههر حست ر يف احتيهطهو الت د الدطليا ،طحن
ااثنتور أن رن الت د صهحب الهجل ااثست ر إىل طضع ال ستئيع ةهده أن ق ن حن احتيهطهتو الدطليا طتكهن
التلاحهتو جتهه األيهمب قد ة غت حد أقرج ال ميكن زايدتو ،طيف ه ه الورط ضئر الت د إىل اختهذ إيراءاو
استانه يا لتقييد طارداتو حن اخلهرج أط تنفي ةهض اإليراءاو اليت مت ج ى يو حن قتن الدطل الدا نا٭.

 -1ةهلهسن مشس الد ن ،العوملة املالية وانعكاساهتا على اقتصادايت الدول النامية-دراسة حالة الدول العربية ،ح كرل حهيستري ،غري حنشهرل،
خترص التي ين االقترهدم ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر ،0110 ،ص.20 :
 -2السيد حم د أمحد السر يت ،حم د ىلو حم د غلالن ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
٭ ك ه حدث لدطلا اجللا ر ةستب اضئراابو السهق الههاثي ل نفط طاخنفهض حستهايو الئ ب ى يو خالل الفرتل  ،0110- 0001حيث جلأو
الس ئهو اجللا ر ا إىل إيراءاو إصالحهو اقترهد ا شهح ا ابالتفهق حع حؤسسهو النقد الدطليا ل يرهل ى ج ااثسهىداو ااثهليا الضرطر ا الست رار
التن يا ،طحهاي ا الهجل يف حيلان ااثدفهىهو ،طلتفرين أكار أمور ة هلطز ةن ى ي ،حماضرات يف النظرايت والسياسات النقدية ،دار ااثئتهىهو
اجلهحهيا ةن ىكنهن ،الئتها الاهميا ،اجللا ر ،0110 ،ص.000 :
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ب .نتائج الفائض يف ميزان املدفوعات:
ؤدم الفه ض إىل حتسن حركل االحتيهطيهو الدطليا لدى الت د ،طلكن است رار الفه ض يف حيلان
ااثدفهىهو لفرتل طه ا حن اللحن ليس ابلوههرل الرييا ،1طذلك ألن است رار الفه ض ها  است رار دخهل
ال هب النقدم طاست رار زايدل األصهل األينتيا ااث هكا ل هاطنني طاست رار زايدل التلاحهو التالد األينتيا ،طةهد
الهصهل إىل ااثستهى ااثرغهب فيو لالحتيهطيهو الدطليا فإن است رار تراكم االحتيهطيهو الدطليا فهق ااثستهى
ااثرغهب فيو اري الهد د حن ااثشهكن حن ه:
 .3أن ه ا ها  جت يد يلء حن الدخن القهحي يف أصهل ىهط ا ،فهل هب النقدم ال در دخال2؛
 .6أمو حع است رار الت د يف تركي و لالحتيهطهو الدطليا تقن قدرل التالد األينتيا ى ج التههحن حهو طت جأ إىل
تقييد ىالقههته التجهر ا حهو ،طهنه ضئر الت د صهحب الفه ض إىل حنح ااثسهىداو طالقرطض ل تالد
األينتيا حىت تست ر يف تههح ه حهو ،طقد ضئر الت د لرفع قي ا ى تو الهطنيا حىت ترتفع أسههر
الرهدراو طتنخفض أسههر الهارداو فتقن صهدراو الت د طتل د طارداتو.

-Joseph Deiss, Monnaie et prix internationaux : une théorie séquentielle des marchés, Edition Librairie Droz,

1

Paris, France, 1979, p: 406.
- Ibidem, p: 407.
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املبحث الثاين :االختالل والتوازن يف ميزان املدفوعات.
االختالل يف حيلان ااثدفهىهو ها  زايدل أحد اجلهمتني الدا ن أط ااثد ن ى ج اجلهمب األخر يف ااثيلان،
أم زايدل حقهق الدطلا اليت ترتتب ى ج الدطل األخرى ،ط تيقق يف ه ه احلهلا فه ض يف حيلان ااثدفهىهو،
طحيد ث الهجل ىندحه تجهطز اجلهمب ااثد ن اجلهمب الدا ن فيو ،أم جتهطز االلتلاحهو اليت تستيق ى ج الدطلا
ل دطل األخرى.
طتهازن حيلان ااثدفهىهو ها  تسهطم اجلهمب ااثد ن حع اجلهمب الدا ن ،أم تسهطم االلتلاحهو اليت
تستيق ى ج الدطلا ل دطل األخرى حع حقهق الدطلا ى ج الدطل األخرى ،ك ه سنرى ذلك حن خالل الهنهصر
اآلتيا.
املطلب األول :أنواع االختالل يف ميزان املدفوعات.
ميكن الت ييل ةني أمهاع االختالالو التهليا يف حيلان ااثدفهىهو:
 .3االختالل العارض أو العشوائي:
حيدث متيجا لورط

طهر ا كهلورط

ااثرتتئا ابلكهارث الئتيهيا أط اآلفهو اللراىيا أط الكهارث

ااثرهحتا ل يرطب طاللالزل طالفيضهانو ،أط قد ريع ه ا اخل ن إىل تغري حفهيئ يف أذطاق طتفضيالو
ااثست كني يف الدطل األخرى ممه ؤثر ى ج صهدراو الدطلا صهحتا الهجل ط ترف ه ا النهع حن االختالل
ةئتيهتو الهقتيا حيث لطل ةلطال األستهب ااثؤد ا إليو.
طجتدر اإلشهرل إىل أن االختالالو الهرضيا تههد إىل أستهب ىرضيا ال ميكن التنتؤ هبه.
 .0االختالل املومسي:
س ج ابختالل التق تهو قرريل األين اليت تريب حيلان ااثدفهىهو لفرتل زحنيا تكهن أقن حن سنا،
ط نشأ ه ا النهع ح ن االختالل يف الدطل النهحيا اليت تهت د ى ج احملهصين اللراىيا ،1طلكن ه ا اخل ن لطل مبرطر

 -1شقريم مهرم حهسج ،مرجع سبق ذكره ،ص.018 :
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الهقت طح هل حهسم أخر ،فهخنفهض الرهدراو يف فرتل حهينا حن السنا سه
السنا مفس ه.1

ههض ه اللايدل يف فرتل أخرى حن

 .2االختالل الدوري:
نشأ ىن التق تهو الدطر ا ال يت تتهرض هله الدطل ااثهت دل ى ج اقترهد السهق أط الدطل الرأمسهليا،
ةستب االىت هد ااثتتهدل ةين ه طةني الدطل األخرى يف جمهل التجهرل الدطليا ،اليت تقهم ةنقن ه ه التق تهو حن دطلا
إىل أخرى ،فلايدل الرهدراو أط اخنفهض ه ابلنستا لدطلا حه ،هي مفس ه ىتهرل ىن زايدل أط اخنفهض طارداو الههمل
اخلهريي( ،الدطل ااثستهردل) تتهقف ى ج حهلا التهظيف طالتشغين السه د هبه طاقرتاب الورط االقترهد ا هب ه
الدطل حن حهالو الرطاج أط الكسهد ،ففي حهلا الرطاج لداد الئ ب ى ج الهارداو طحن مث تل د صهدراو الدطل
األخرى ،طحيدث الهكس أن تيقق الهجل ةستب اخنفهض الرهدراو إىل الههمل اخلهريي يف حهلا الركهد
طالكسهد.2
ط ها  ذلك أن التق تهو الدطر ا يف اقترهدايو الههمل اخلهريي سه تنتقن إىل الدطل األخرى طترتتط
ابختالالو يف حهاز ن ااثدفهىهو طه ا االمتقهل تم حن خالل ى ن حضهىف التجهرل اخلهرييا.
 .0االختالل اهليكلي أو البنيوي:
طحيدث االختالل اهليك ي لههاحن ترتتط هبيكن اإلمتهج طالدخن طالتشغين ابلدطلا حمن الدراسا ،ط ون
قه ه حىت تم إحداث التغيري اهليك ي يف قئهىهو االقترهد ،طهه أشد أتثريا ى ج طضع حهاز ن حدفهىهو الدطل،
الحتداد أاثره حدل طه ا ،حبيث ته ر ى ج الس ئهو ااثههجلا الس ا ،3ط ههد الستب يف ظ هره إىل:
 .0تغري هيكن الئ ب اخلهريي طحتهلو إىل ةهض الس ع ى ج حسهب التهض األخر ،حاال قد ؤدم التقدم
التكنهلهيي إىل اكتشه حهاد خهم ةد ا ىن ااثهاد األص يا؛
 .0التغرياو اليت تريب هيكن النفقهو النستيا ااثكتستا ،اليت تؤدم إىل اختال ااثلااي النستيا ةني الدطل؛

 -1السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.028 :
 -2ةهالكهر مهر الد ن ،أثر التكامل االقتصادي على التوازانت اخلارجية للدول األعضاء-حالة التكامل االقتصادي العريب ،ح كرل حهيستري غري
حنشهرل ،خترص اقترهدايو ااثهليا طالتنهك ،فسم اله هم االقترهد ا ،يهحها ةهحرداس ،اجللا ر ،0110 ،ص.000 :
 -3ىتد التهسط طفه ،مرجع سبق ذكره ،ص.01 :
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 .2ارتفهع حستهايو الدخهل إلحدى الدطل ممه ؤدم إىل زايدل الئ ب اخلهريي ى ج الهارداو ،طابلتهيل
إحداث اختالل يف ااثيلان؛
 .0حدطث تغيري يف األصهل اليت متت ك ه إحدى الدطل يف الههمل اخلهريي ،طابلتهيل تغري يف الهه د ال م حترن
ى يو الدطلا ،طحنو حدطث اختالل يف حيلان ااثدفهىهو.
 .0التقييم اخلاطئ لسعر صرف العملة احمللية:
تهيد ىالقا طثيقا ةني حيلان ااثدفهىهو طسهر صر ى ا الت د ،فإذا كهن سهر الرر له ا ة د حه
أكو  حن قي ت ه احلقيقيا ،سيؤدم ذلك إىل ارتفهع أسههر س ع الت د ذاتو حن طي ا مور األيهمب ممه ؤدم إىل
اخنفهض الئ ب اخلهريي ى ي ه طابلتهيل سيؤدم ذلك إىل حدطث اختالل يف حيلان ااثدفهىهو.1
املطلب الثاين :أسباب وعوامل اختالل ميزان املدفوعات.
تهيد ىدل ىهاحن تؤدم إىل اختالل حيلان ااثدفهىهو طحن أمه ه:
أوال :تغري مستوى األسعار:
إن حهالو التضخم أط االمك هش اليت تريب إحدى الدطل رتتب ى ي ه تغرياو حنهظرل هله يف
حستهايو األسههر احمل يا طالههاثيا ،ففي حهلا التضخم فإن اللايدل ااثقرتما مبستهايو األسههر احمل يا تؤثر ى ج
حجم الرهدراو طالهارداو (ابفرتاض ةقهء حستهى اإلمتهج طسهر الرر  ،حستهى الدخن اثةت) ممه ؤدم
إىل اخنفهض الئ ب اخلهريي ى ج الرهدراو طزايدل الئ ب الداخ ي ى ج الهارداو ،األحر ال م ؤدم إىل
حدطث اختالل يف حيلان ااثدفهىهو.2

 -1السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.020 :
 -2حريامدا زغ هل رزق ،مرجع سبق ذكره ،ص.010 :
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اثنيا :تغري سعر الصرف:
نتج ىن تغري يف سهر الر ر أثرا ى ج حيلان ااثدفهىهو حبيث أن ارتفهع القي ا اخلهرييا ل ه ا
ؤدم إىل خفض القدرل التنهفسيا ل س ع طاخلدحهو ااثنتجا حم يه ،1طترتح أسههر الهارداو أكار يهذةيا
ابلنستا ل قي ني ،طى ج ىكس ذلك ؤدم ختفيض القي ا اخلهرييا ل ه ا إىل زايدل القدرل التنهفسيا ل س ع
طاخلدحهو ااثنتجا حم يه ل ترد ر طه ا حن طي ا مور األيهمب ،طترتح أسههر الهارداو أقن يهذةيا ابلنستا
ل ست كني احمل يني.
اثلثا :تغري مستوى الدخل:
تؤدم زايدل حستهايو الدخهل يف الدطلا إىل زايدل إمفهق ه ى ج الهارداو ،ك ه أن اخنفهض
حستهايو الدخهل دا خن الدطلا ؤدم إىل اخنفهض إمفهق ه ى ج الهارداو ،ألن الهارداو ى ج ىكس
الرهدراو حرتتئا مبستهى الدخن الهطا  ،طى يو ترتح الهارداو دالا اتةها ل دخن 2أم:
Mt= M0 +mYt
حيث : M0 :حستهى الهارداو ىندحه كهن الدخن الهطا  حهدطم.
 :mااثين احلدم لالسترياد.
 :Ytالدخن الهطا .
طابلتهيل فإن زايدل حستهايو الدخهل يف الدطل األينتيا ؤدم إىل زايدل إمفهق ه ى ج الس ع
طاخلدحهو ااثنتجا يف الدطل األخرى ،أم أن زايدل صهدراو الدطلا إىل الههمل اخلهريي حرتتط ةلايدل دخهل
الدطل ااثستهردل ،طحنن مه م أبن زايدل الرهدراو ؤدم إىل التأثري يف حيلان ااثدفهىهو ابإلجيهب ،طالهكس يف
حهلا اخنفهض دخهل الههمل اخلهريي فإمو ؤدم إىل اخنفهض صهدراو الدطلا طابلتهيل التأثري ى ج حيلان
حدفهىههته ابلس ب.
 -1ةرةرم حم د أحني ،مربرات ودوافع التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية-دراسة حالة سعر صرف الدينار اجلزائري-جم ا اقترهدايو مشهل
إفر قيه-الهدد السهةع ،اجللا ر ،0101 ،ص.01 :

 -2ةن قهما امسهىين ،دراسة قياسية لبعض متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري (بني )6663-3376 :والتنبؤ هبا (للفتة ،)6660-6666
ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،خترص دراسهو اقترهد ا ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها طرق ا ،اجللا ر ،0110 ،ص.02 :
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املطلب الثالث :سياسات إرجاع التوازن مليزان املدفوعات.
يف حهلا تهرض حيلان ااثدفهىهو الختالالو ،فإمو تهني ى ج الدطل إتتهع سيهسهو كفي ا إبصالحو
طإىهدل التهازن إليو حرل أخرى ،طإال امت ج األحر ةنفهذ احتيهطهو الدطلا اخلهرييا أط ة هغ حد هميت ه ل ههمل اخلهريي
حدا خئريا طال ستئيع أحد أن قرض ه ،طترتح الدطلا يف طضع حرج طال تهفر لد ه أم غئهء كهيف ضد
التق تهو قرريل األين يف حيلان ااثدفهىهو ،طتنيرر ه ه السيهسهو اليت ميكن ل دطلا إتتهى ه يف:1
 .0السياسات النقدية واملالية:
تهتو  السيهسا النقد ا إحدى أهم جمهالو السيهسا االقترهد ا اليت تتخ حن ااثهئيهو النقد ا جمهال
لتدخ ه أخ ل ةهني االىتتهر ىالقا النقهد طالنشهط االقترهدم حن ي ا ،ط قرد ابلسيهسا النقد ا جم هىا
اإليراءاو اليت تتخ هه الدطلا ةغرض الرقهةا ى ج اال ت هن طالتأثري ى يو ،مبه تفق طحتقيق األهدا
اليت ترتها إلي ه احلكهحا ،فهلنقهد ال تد ر مفس ه ةنفس ه ،ةن جيب تدخن الس ئا النقد ا يف الدطلا.2

االقترهد ا

أحه السيهسا ااثهليا ف ي الئر قا اليت تنت ج ه الدطلا الستخدام األدطاو ااثهليا ،طذلك لت كن ه حن
التيكم يف اإل راداو الههحا طالنفقهو الههحا طااثهازما الههحا ،اثهاي ا طىـالج ااثشهكـن االقترهد ــا ااثخت فـا،
طلتيقيـق األهـدا االقترهد ـا طااليت هىيـا طالسيهسيـا اليت تتته ه الدطلا.3
طلف م آليا ى ن السيهسا النقد ا ته ن الس ئهو النقد ا حت ا ا يف التنك ااثركلم ةفضن أدطاو
السيهسا النقد ا ى ج حههجلا االختالل يف حيلان ااثدفهىهو ففي حهلا الفه ض جأ إىل زايدل الهرض النقدم ىن
طر ق أدطاو السيهسا النقد ا حىت رتح الهرض النقدم اكو  حن الئ ب ى يو ،طابلتهيل تلداد األرصدل النقد ا
اليت حبهزل األفراد مبستهى أى ج حن ال م كهمت ى يو طيف حان ه ا الهضع فهن ااثقي ني يف الت د رغتهن يف إمفهق
ه ه اللايدل يف شراء الس ع طاخلدحهو األينتيا طه ا حه ؤدم إىل خرطج رؤطس األحهال إىل اخلهرج متيجا زايدل
الهارداو طه ا حه ؤدم إىل تسه ا الفه ض يف حيلان ااثدفهىهو.
أحه يف حهلا ىجل حيلان ااثدفهىهو فإن التنك ااثركلم رفع سهر اخلرم ألمو سيجهن التنهك التجهر ا ترفع
أسههر الفه دل طإذا ارتفهت فإن اإلقتهل ى ج اال ت هن أط ط تو سينخفض ،طهه حه جيهن األسههر متين إىل
 -1حريامدا زغ هل رزق ،التجارة الدولية ،حركل الته يم ااثفتهح ،يهحها ةن ه ،حرر ،0101 ،ص.010 :
- Jean-Luc Bailly et Collectif, Economie monétaire et financière, Edition: Bréal Amazon France, 2006, pp: 213-

2

215.
-Ibidem, p: 136.
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االخنفهض أ ضه طإذا اخنفضت األسههر حم يه فإن ه ا اإليراء سيؤدم إىل تشجيع الرهدراو ،طك ه أن ارتفهع
أسههر الفه دل حم يه سيغرم األفراد األيهمب إىل تهظيف أحهاهلم ابلتنهك الهطنيا ممه سههم يف ختفيض الهجل يف
حيلان ااثدفهىهو ،طى يو فإن ه ه اإليراءاو جتهن دطر السيهسا النقد ا ح ه يف إريهع التهازن.1
ك ه أن إتتهع سيهسا حهليا امك هشيا ؤدم إىل التأثري ى ج حستهى الئ ب الك ي يف االقترهد ،حن خالل
خفض حجم اإلمفهق طزايدل الضرا ب ،طه ا ؤثر ةدطره ى ج حيلان ااثدفهىهو ،حن خالل ختفيض زايدل الضرا ب
ى ج الس ع األينتيا ،طختفيض اإلمفهق احلكهحي ،طحن مث نخفض حستهى الئ ب الك ي ى ج الس ع طاخلدحهو،
فتنخفض األسههر احمل يا ابلنستا لألسههر األينتيا ،فيتهيو إمفهق ااثهاطنني إىل الس ع ااثنتجا حم يه ،طمتيجا ه ه
اله يا تيسن حيلان ااثدفهىهو.
طلهن تئتيق إيراءاو مقد ا طحهليا امك هشيا سهىد ى ج ختفيض الئ ب احمل ي اللا د ى ج الس ع
طاخلدحهو ،طه ا األثر يف حد ذاتو كفين أبن خيفض الهارداو ط شجع الرهدراو.2
 .0ختفيض سعر الصرف:
قرد ةسهر الرر  ،مستا أط سهر حتهدلا ى ا حه ةه ا أخرى ،طابلتهيل ف ه ىدد الهحداو حن ى ا
حهينا الهايب دفه ه ل يرهل ى ج طحدل طاحدل حن ى ا أخرى.3
طإن ختفيض سهر صر اله ا احمل يا حن شأمو أن ه ن ى ج خفض أسههر الس ع اثهي ا ل ترد ر
حقهحا ابله ا األينتيا ،طحنو زايدل الئ ب اخلهريي ى ج الرهدراو طيف ااثقهةن نخفض الئ ب احمل ي ى ج
ااثنتجهو األينتيا ااثستهردل ألن أسههرهه حرتفها حقهرما اباثنتجهو احمل يا ممه ؤدم إىل حتسني طضع حيلان
ااثدفهىهو.4

 -1إكن لهميس ،السياسة النقدية ودورها يف ضبط العرض النقدي يف اجلزائر خالل الفتة( ،)6663-6666ح كرل لنين ش هدل ااثهيستري غري
حنشهرل ،خترص مقهد طةنهك ،ك يا اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر  ،0101 ،12ص.08 :
- Christian Bordes, Relations monétaires internationales, la balance des paiements, Paris, France, 2008, p :

2

19.
- Marc Montoussé, Dominique Chamblay, 0p cit, pp: 156-157.

3

 -4ك هل الهقر ب ،أثر تغري سعر الصرف على ميزان املدفوعات-حالة اجلزائر ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،خترص مقهد حهليا طةنهك ،قسم اله هم
االقترهد ا ،يهحها الت يدل ،اجللا ر ،0110 ،ص.01 :
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طك ه أن ختفيض سهر صر اله ا ؤثر ى ج كهفا ةنهد حيلان ااثدفهىهو حن حني الرهدراو
طالهارداو حن الس ع طاخلدحهو ،طحركا رؤطس األحهال (القرطض اخلهصا ،األطراق ااثهليا ،االستا هراو ااثتهشرل) إىل
أن تيسن طضع ااثيلان طإريهع التهازن.
 .2القيود املباشرة على املعامالت اخلارجية:
طهي أحد التدا ن لترييح اختالل حيلان ااثدفهىهو ،حيث تقهم ه ه السيهسا ى ج ثالث جم هىهو
ر يسيا حن القيهد ى ج ااثههحالو اخلهرييا ،طاليت تت ان يف :القيهد مقد ا ،قيهد حهليا طقيهد جتهر ا حيث تست د
ت ك القيهد التأثري ى ج ىنهصر حهينا يف حيلان ااثدفهىهو ةئر قا حتهشرل.
 -3.3القيود النقدية :تت ان يف الرقهةا ى ج الرر

مبخت ف أشكهلو ططسه و ،طميكن تهر ف الرقهةا ى ج

الرر ى ج أهنه :اإلشرا احلكهحي ااثنوم له يهو ط ب طىرض اله الو األينتيا ،إذ ال متنح هنه ل تههح ني
حر ا الترر  ،ةن تفرض ى ي م إيراءاو صهرحا طشد دل تقيدهم في ه حير هن ى يو حن ى ا صهتا طحه دفههمو
ل خهرج.1
ط كهن ذلك ةهضع قيهد يد صهرحا ى ج مجيع ااثههحالو اجلهر ا حع اخلهرج حن خالل موهم احلرص
طتراخيص االسترياد ،2طموهم احلضر الدا م يف حهلا الس ع الضهرل أط الس ع األسهسيا اليت ست ك ه ااثهاطنهن،
ط شكن خرطي ه ضررا كتريا ى ج االقترهد الهطا  ،أط حضر استانه ي لتهض ااثهاد طالس ع ،طكن ه ا هبد محه ا
القي ا اخلهرييا ل ه ا الهطنيا ،طحتقيق التهازن يف حيلان ااثدفهىهو.
طك ه كهمت تفهن اجللا ر ىند إتتهع سيهسا الرقهةا ى ج الرر  ،طتكر س حتدأ احتكهر الدطلا ل تجهرل
اخلهرييا ،إىل أن صدر القهمهن رقم  01/01ااثته ق ابلنقد طالقرض.
-6.1القيود املالية :تت ان القيهد ااثهليا يف الضرا ب طاإلىهانو ى ج ةنهد حهينا يف حيلان ااثدفهىهو حان الرسهم
3
اجل ركيا اإلضهفيا ى ج الهارداو أط اإلىهانو لتشجيع الرهدراو.
 -1ليندل ة يهرث ،نظام الرقابة على الصرف يف ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر ،أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل ،خترص قهمهن ،ك يا احلقهق
طاله هم السيهسيا ،يهحها حهلهد حه رم تيلم طزط ،اجللا ر ،0102 ،ص.00 :
 -2شهيب ةهمهل ،خيهط رحي ا ،يهحها ت سهن ،سياسة سعر الصرف ابجلزائر-منذجة قياسية للدينار اجلزائري ،األكهدمييا ل دراسهو االيت هىيا
طاإلمسهميا ،الهدد  ،0اجللا ر ،0100 ،ص.002 :
- Christian Bordes, Ibid, p: 21.
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فهلرسهم اجل ركيا الغرض حن ه هه التيكم يف الهارداو لغرض احلد حن استنلا النقد األينيب ،ممه ؤدم
إىل حتسني ااثيلان التجهرم.
أحه إىهانو تشجيع الرهدراو ك ن دطرهه يف متكني ااثردر ن احمل يني ل هلهج إىل األسهاق الههاثيا ،ألن
الرهدراو هله دطر حتهشر يف حههجلا اخل ن يف ااثيلان التجهرم ،طابلتهيل حيلان ااثدفهىهو ابىتتهرهه أحد ااثهارد
الر يسيا ل نقد األينيب.1
-1.1القيود التجارية :أحه القيهد التجهر ا فتت ان يف حرص االسترياد طاحتكهر التجهرل اخلهرييا حن قتن الدطلا
ل تأثري ااثتهشر يف حركت ه حن خالل موهم احلرص (التقييد الك ي) ،ك ه تقهم حن خاللو الدطلا ةتهز ع رخص
االسترياد ى ج ااثستهرد ن طحتدد مبهيت ه احلد األقرج ل ك يهو ااثس هح ابستريادهه.
طك لك اإليراءاو اليت تقهم الس ئهو اإلدار ا ةتئتيق ه لغرض إىهقا حركا االسترياد طمحه ا األسهاق
الهطنيا ،طحن ةني ه ه اإليراءاو فرض مفقهو حرتفها ى ج مقن طختل ن التضه ع ااثستهردل يف ااثنئقا اجل ركيا،
طك ا التشدد يف تئتيق ال ها ح الرييا طالتيئيا.2

 -1مهر اهلدى ة يهج ،أثر حترير التجارة اخلارجية على املؤشرات االقتصادية الكلية-دراسة حالة اجلزائر للفتة  ،6663-6666ح كرل حهيستري
غري حنشهرل ،خترص اقترهد دطيل ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها ةسكرل ،اجللا ر ،0102 ،ص.00 :
 -2ىه شا خ هيف ،أتثري التكتالت االقتصادية اإلقليمية على حركة التجارة الدولية-دراسة حالة االحتاد األورويب ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل،
خترص اقترهدايو األى هل طالتجهرل الدطليا ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها سئيف ،اجللا ر ،0100 ،ص ص.01-20 :
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املطلب الرابع :التوازن يف ميزان املدفوعات.
قسم التهازن يف حيلان ااثدفهىهو إىل قس ني مهه:
الفرع األول :التوازن احلسايب مليزان املدفوعات:
إن حيلان حدفهىهو سيتهازن حمهستيهً طابست رار 1ألن كن ى يا تؤثر ى ج يهمتني :أحدمهه دا ن طاآلخر
حد ن طابلتهيل فإن حيلان ااثدفهىهو سيتهازن حمهستيهَ طقد كهن هنهك ىجلا يف احلسهابو الفرىيا اثيلان ااثدفهىهو
كهحلسهب اجلهرم أط حسهب رأس حهل طقد تكهن صهدراو الدطلا حن الس ع طاخلدحهو أقن حن طارداهته حن
الس ع طاخلدحهو طابلتهيل كهن هنهك ىجل يف ااثيلان التجهرم ةقي ا الفرق ةني الرهدراو طالهارداو فإذا مت تغئيا
ه ا الفرق ةتيه الو مقد ا حن اخلهرج ةنفس قي ا الهجل يف ااثيلان التجهرم فإن ه ا سيؤدم إىل تهازن احلسهب
اجلهرم اثيلان ااثدفهىهو.
الفرع الثاين :التوازن االقتصادي مليزان املدفوعات:
إن التهازن االقترهدم اثيلان ااثدفهىهو ال غئي مجيع ةنهد األصهل طااللتلاحهو ك ه هه احلهل يف التهازن
احلسهيب ،طإمنه ته ق ةتنهد حهينا يف ه ه األصهل طااللتلاحهو ذاو الئتيها اخلهصا ،طحن ه ه اللاط ا ،فإن التهازن
اباثهىن االقترهدم قد تيقق طقد ال تيقق.2
طحن هنه فإن التهازن االقترهدم اثيلان ااثدفهىهو ته ق ةكيفيا حتد د ىنهصر حيلان ااثدفهىهو اليت
ميكن اختهذهه ك هيهر لقيهس حهلا التهازن االقترهدم حن ىدحو.
إذا اثهرفا كيف تيقق التهازن االقترهدم طيب تقسيم ةنهد حيلان ااثدفهىهو أفقيه إىل قس ني:
 )0حههحالو اقترهد ا فهق اخلط ط ئ ق ى ي ه ابله يهو الت قه يا أط ااثستق ا :ف ي ت ك اله يهو اليت
جترم ل اهته طةغض النور ىن الهضع اإلمجهيل ل يلان طذلك مورا اثه حتققو حن رةح أط حن إشتهع اثن قهم هبه،
طحاهل ذلك ترد ر ا لس ع أط استريادهه ،طتقدمي اخلدحهو أط احلرهل ى ي ه ،طت قي استا هراو أينتيا أط القيهم
هبه ،ف ه اله يهو ك ه تتيقق دطن النور إىل حهلا أط طضع حيلان ااثدفهىهو.

 -1ىهدل امحد حشيش ،جمدم حم هد ش هب ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
 -2شقريم مهرم حهسج طآخرطن ،مرجع سبق ذكره ،ص.010 :
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 )0حههحالو اقترهد ا حتت اخلط ط ئ ق ى ي ه اله يهو التهه ضيا أط ااثهازما :ف ي ت ك اله يهو اليت ال
جت رم ل اهته طإمنه جترم ابلنور إىل حهلا أط طضع حيلان ااثدفهىهو ،طحاهل ذلك استرياد ال هب أط ترد ره،
طاللايدل يف قي ا األطراق التجهر ا ااثسيهةا ى ج ااثقي ني أط غري ااثقي ني أط النقص في ه ،طابلتهيل فإن ه ه
اله يهو ك ه مل تكن لتيدث له مل تكن هنهك ى يهو ت قه يا أط الهاقها فهق اخلط ستق القيهم هبه ،طهي
تتيقق حن أين تهه ض أط تسه ا أط حهازما حه مت حن ى يهو ت قه يا أط حستق ا.
ط هصف حيلان ااثدفهىهو أبمو حتهازان أط خمتن اقترهداي ىندحه ركل النور ى ج اله يهو الت قه يا أط
ااثستق ا طحدهه دطن غريهه.1
طهك ا ميكننه القهل أبن ااثههحالو االقترهد ا الهاقها فهق اخلط تهد حردر اخل ن يف حيلان
ااثدفهىهو سهاء كهمت يف صهرل فه ض أط ىجل ،أحه ابلنستا ل ههحالو االقترهد ا الهاقها حتت اخلط ف ي
مباهةا اإليراءاو ااثتخ ل حن قتن الس ئهو اثهرفا حهلا ااثههحالو االقترهد ا الهاقها فهق اخلط في ه كهمت يف
حهلا فه ض أط ىجل ،طابلتهيل فإن س هك الس ئهو االقترهد ا يف ااثههحالو االقترهد ا الهاقها حتت اخلط
حتدده احلهلا اليت تتهرض هله ااثههحالو االقترهد ا الهاقها فهق اخلط.

-1ىهدل أمحد حشيش ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
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املبحث الثالث :آلية ومناهج تعديل االختالل يف ميزان املدفوعات.
إن آليهو التكيف أط ااثها ا هي سيهسهو تم إتتهى ه ،حىت ت كن االقترهد القهحي ىن طر ق ه حن
استههدل التهازن يف حيلان ااثدفهىهو.
املطلب األول :التصحيح وفق املنهج التقليدي.
تهر آبليا التكيف الت قه ي اثيلان ااثدفهىهو ،حيث هي ىتهرل ىن جم هىا القهى ااثنتاقا ىن أتثرياو
الهجل أط الفه ض يف حيلان ااثدفهىهو طاليت تستئيع أن تهيد التهازن إىل ه ا ااثيلان حرل أخرى ،طكن ه ا شرتط
ىدم تدخن الدطلا أبم صهرل حن الرهر.1
أوال :النظرية الكالسيكية:
استقر الفكر الكالسيكي التق يدم يف ه ا اجملهل ى ج قدرل ي هز الا ن(السهر) ى ج حتقيق التهازن
اخلهريي2طأتخ ه ه الئر قا ثالث أشكهل هي:
 . 0التصحيح عن طريق آلية األسعار (قاعدة الذهب).
طختتص ه ه اآلليا ابلترييح ةفرتل سراين قهىدل ال هب الدطليا طشرطط ه ،ط تئ ب تئتيق ه ه اآلليا
تهافر ثالث شرطط أسهسيا حستقا طهي:


ثتهو أسههر الرر ؛



التهظيف الكهحن :أم االستخدام الكهحن لهنهصر اإلمتهج داخن االقترهد؛
حرطما األسههر طاأليهر.



طمتان ه ه الشرطط أهم أركهن النور ا الكالسيكيا ،حيث ترةط ه ه اآلليا ةني حركا ال هب حن طإىل
الدطلا حع حهلا حيلان حدفهىههته طك يا النقهد احمل يا طحستهايو األسههر.

 -1درطاسي حسههد ،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي اخلارجي حالة اجلزائر ،6665-3336 :أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل،
قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر ،0110 ،ص.018 :
 -2حنهن لهرطق ،مرجع سبق ذكره ،ص.20 :
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ففي حهلا حدطث فه ض يف ااثيلان فإمو ها  دخهل ك يهو كتريل حن ال هب إىل الدطلا رافق ه زايدل يف
ىرض النقهد ااثتداطلا ،األحر ال م نجم ىنو ارتفهع يف األسههر احمل يا هل ا االقترهد ااث كهر حقهرما حع الدطل
األخرى.1
طسترتتب ىن ذلك متيجتني ،األوىل :اخنفهض صهدراو الدطلا إىل اخلهرج مورا الرتفهع أسههرهه حن
طي ا مور األيهمب ،الثانية  :هه ارتفهع يف طارداو الدطلا حن اخلهرج مورا اثال ا أسههر الس ع األينتيا حن طي ا
مور حهاطا  الدطلا ،طتست ر ه ه اله يا حىت ههد التهازن إىل حيلان ااثدفهىهو.
أحه يف حهلا حدطث ىجل يف ااثيلان ،فإمو ها  خرطج ك يهو كتريل حن ال هب حن الدطلا رافق ه
اخنفهض يف ىرض النقهد ااثتداطلا ،األحر ال م نجم ىنو اخنفهض يف حستهايو األسههر احمل يا هل ا االقترهد
ااث كهر حقهرما حع الدطل األخرى.
طسترتتب ىن ذلك متيجتني ،أوهلا  :تشجيع صهدراو الدطلا إىل اخلهرج مورا الخنفهض أسههرهه حن ي ا
مور األيهمب ،طاثنيهما  :هه تق يص طارداو الدطلا حن اخلهرج مورا الرتفهع أسههر الس ع األينتيا حن طي ا مور
حهاطا  الدطلا ،طتست ر ه ه اله يا ةشكن ت قه ي حىت ههد التهازن إىل حيلان ااثدفهىهو.
 . 6التصحيح عن طريق آلية سعر الصرف:
طهي اآلليا ااثتتها يف حهلا التخ ي ىن قهىدل ال هب الدطليا (سيهدل موهم اله الو الهرقيا خالل الفرتل
ااث تدل حه ةني احلرةني الههاثيتني) ،طاختهذ موهم سهر صر حر طىدم تقييده حن قتن الس ئهو النقد ا.
ففي حهلا الهجل :تههين الدطلا صهحتا الهجل حن قرهر يف الرر األينيب طحن مث زايدل ىرض اله ا
احمل يا ،ةيد أن زايدل ىرض اله ا احمل يا سيؤدم إىل اخنفهض سهرهه يف األسهاق ااث كهرل طىندهه ستغدط أسههر
الس ع طاخلدحهو ااثنتجا حم يه حنخفضا حقهرما ابلس ع طاخلدحهو األينتيا ااثستهردل فيلداد الئ ب ى ج حنتجهو

 -1ىرهم حسا  حم د ىتد احل يم أةه ز د ،التجارة الدولية ،يهحها ةن ه ،ك يا احلقهق ،ةدطن دار مشر ،حرر ،ةدطن سنا ،ص.000 :
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com.
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ه ا االقترهد ،1طهك ا تلداد صهدراتو حقهةن اخنفهض طارداتو مورا الرتفهع أسههر ااثنتجهو األينتيا يف ه ه احلهلا،
طتست ر ه ه اله يا حىت ههد التهازن إىل حيلان ااثدفهىهو 2طيف حهلا الفه ض حيدث الهكس متهحه.
 . 1التصحيح عن طريق تغريات سعر الفائدة:
ططتقه هل ه اآلليا فإن التغرياو اليت حتدث يف ااثهرطض النقدم تؤدم إىل تغرياو يف أسههر الفه دل،3
طه ه ةدطرهه ستؤثر ى ج طضع حيلان ااثدفهىهو طلكن ليس حا ه ؤثر حستهى األسههر ى ج إىهدل التهازن إىل
ااثيلان:
ففي حهلا الفه ض طزايدل ااثهرطض النقدم (ك يا النقهد ااثتداطلا) طمورا الرتفهع السيهلا النقد ا تنخفض
سهر الفه دل احمل يا حقهرما ةسهر الفه دل األينتيا ،ط ؤدم ه ا إىل تدفق رؤطس األحهال إىل خهرج الت د طابلتهيل
التخ ص حن الفه ض ااثتهح طإىهدل التهازن ل يلان اثميا.4
طيف حهلا الهجل طاخنفهض الرصيد النقدم طحن مث ارتفهع سهر الفه دل احمل يا حقهرما ةسهر الفه دل األينيب
طحن مث تشجيع دخهل طتدفق رؤطس األحهال األينتيا إىل الداخن ال م ؤدم إىل إىهدل التهازن ل يلان.

 -1إمسهىين ةن قهما ،ىيسج هبدم ،قياس أثر اختالل سعر الصرف على متغريات منوذج هيكلي لالقتصاد اجلزائري للفتة بني-3376 :
 ،6636جم ا التهحث ،الهدد  ،0100/00يهحها قهصدم حرابح طرق ا ،اجللا ر ،ص.010 :
 -2طه ن هبهء الد ن ،دور السياسة املالية والنقدية ضمن منوذج  ،M-Fجم ا أحبهث اقترهد ا طإدار ا-الهدد  ،0100/00يهحها ابتنا ،اجللا ر،
ص.000 :
 -3ةنهيب فتييا ،السياسة النقدية والنمو االقتصادي-دراسة نظرية  ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،خترص اقترهدايو ااثهليا طالتنهك ،قسم اله هم
االقترهد ا ،يهحها أحم د ةهقرل ،ةهحرداس ،اجللا ر ،0110 ،ص.020 :
 -4ةهىنهن مهر الد ن ،حقي ح صو م ،أمهية التنسيق بني السياسة النقدية والسياسة املالية ،حداخ ا يف ااث تقج الدطيل حهل السيهسهو النقد ا
طااثؤسسهو ااثهليا ،أايم  01-10مهف و   ،0101قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها  01أطو ،سكيكدل ،اجللا ر ،ص.10 :
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 . 5التصحيح عن طريق التغريات يف الرصيد النقدي:
حن خالل ه ه اآلليا فإن القهى النهجتا ىن اخل ن يف حيلان ااثدفهىهو سه تغري األرصدل النقد ا اليت
يف حهزل األفراد ،طه ه ةدطرهه ستؤثر ى ج طضع حيلان ااثدفهىهو طلكن ليس حا ه ؤثر حستهى األسههر ى ج
إىهدل التهازن يف ااثيلان:
ففي حهلا الفه ض حتدث زايدل يف األرصدل النقد ا اليت يف حهزل األفراد (ابىتتهر األرصدل النقد ا اللا دل
انجتا ىن ى يا الترد ر) ،ممه ؤدم إىل زايدل اإلمفهق ى ج الس ع طاخلدحهو األينتيا (زايدل الهارداو) طافرتاض
ىدم أتثر الرهدراو طابلتهيل تم التخ ص حن الفه ض طإىهدل التهازن ل يلان اثميا.1
أحه يف حهلا الهجل تتضهءل األرصدل النقد ا اليت يف حهزل األفراد ،ممه ؤدم إىل ختفيض األمفهق ى ج
الس ع طاخلدحهو األينتيا (اخنفهض الهارداو) طافرتاض ىدم أتثر الرهدراو طابلتهيل تم التخ ص حن الهجل
طإىهدل التهازن ل يلان اثميا.
اثنيا :النظرية الكينزية:
تهت د ه ه النور ا ى ج التغرياو يف الدخهل استنهدا إىل فرطض النور ا الكينل ا اليت هتتم ابلتغرياو
احلهص ا يف الدخهل طآاثرهه ى ج الرر األينيب طابلتهيل ى ج طضع حيلان ااثدفهىهو طأهم شرطط النور ا هي:2




ثتهو أسههر الرر ؛
مجهد األسههر (ثتههته)؛
سيهدل حهلا التهظيف النهقص.
طتت خص ه ه النور ا يف أن االختالل احلهصن يف حيلان ااثدفهىهو سيؤدم إىل إحداث تغري يف حستهى

االستخدام طاإلمتهج ل ت د طابلتهيل يف حستهى الدخن احملقق طذلك حتت أتثري حضهىف التجهرل اخلهرييا ،فيين ه
سجن حيلان ااثدفهىهو لت د حه فه ض متيجا التلا د يف صهدراتو ،فإمو سه رتفع حستهى االستخدام يف ت ك
 -1فهرس هتهش ،دراسة حتليلية للعالقة واألثر املتبادل بني الكتلة النقدية وسعر الصرف-دراسة حالة اجلزائر للفتتني ()6663-3336
و( ،)6633-6666جم ا اله هم االقترهد ا طى هم التسيري ،الهدد  ،0100/00يهحها سئيف ،اجللا ر ،ص.008 :
 -2هسفي ىتد التهقي :دور سعر الصرف يف تعديل ميزان املدفوعات للدول النامية ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،فرع التسيري ،قسم اله هم
االقترهد ا ،يهحها اجللا ر ،0110 ،ص.00 :
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الرنهىهو الترد ر ا فتهاكت ه زايدل يف حهدل األيهر طحن مث الدخهل ااثهزىا طسيرتتب ى ج ذلك زايدل الدخهل
تنهحي يف الئ ب ى ج الس ع طاخلدحهو ةنستا أكو  متيجا له ن ااثضهىف فتل د الهارداو ممه ؤدم إىل ىهدل
التهازن إىل ااثيلان.1
طحيدث الهكس يف حهلا طيهد ىجل يف ااثيلان.
االنتقادات املوجهة آلليات التصحيح التقليدي:
 أن االىت هد ى ج آليا األسههر فقط دطن تدخن الس ئهو االقترهد ا رتتط ةهيهد خمهط حقيقيا
ةتهر ض االقترهد اثهيهو حن التق تهو االقترهد ا اليت تستغرق زحنه طه ال مستيه حىت تأتج القضهء ى ج
اخل ن ال م دد ااثركل االقترهدم اخلهريي ل دطلا؛
 أن التغرياو يف الدخن ال تض ن حههجلا اخل ن يف حيلان ااثدفهىهو طتقه لآلليا الكينيل ا ذلك ألمو يف حهلا
الهجل فإن اخنف هض الدخن قد ال كهن مبقدار االخنفهض مفسو احلهصن يف اإلمفهق طه ا حه ؤدم ةدطره
إىل اخنفهض يف الئ ب ى ج الرر األينيب طهل ا الستب طحده ميكن أن تتدخن الس ئهو الههحا حن
أين إيراء تغيرياو حنهستا يف الدخن ابلقدر ال م ؤدم إىل إىهدل التهازن يف حيلان ااثدفهىهو.
املطلب الثاين :التصحيح وفق املنهج النقدي.
ته ق ااثدخن النقدم لترييح حيلان ااثدفهىهو اباثيلان الك ي (طال م تكهن حن جم هع احلسهب
اجلهرم طحسهب رأس ااثهل) ط رتتب ى ج ذلك أن ىدم التهازن يف حيلان ااثدفهىهو سهطم التغري يف حستهى
االحتيهطيهو الرمسيا طال هب النقدم ،ألن التغري يف ه ه االحتيهطهو ميان النتيجا الن ه يا.
طيف ه ا اإلطهر فإن ه ا ااثف هم هضح أن االختالل يف حيلان ااثدفهىهو أييت متيجا لهدم التهازن ةني
الهرض طالئ ب يف ك يا النقهد ،2أضف إىل ذلك ،أن السيهسهو ااثته قا ةتسه ا حشهكن حيلان ااثدفهىهو حن
ااث كن إجنهح ه ىن طر ق إزالا االختالل ةني الهرض طالئ ب يف ك يا النقهد ،طمبهىن آخر فإن ااثشهكن ااثته قا
مبيلان ااثدفهىهو تهتو  ظهاهر مقد ا ،طابلتهيل فإن الترييح جيب أن تم ىن طر ق السيهسا النقد ا.3
 -1درواسي مسعود ،مرجع سبق ذكره ،ص.882 :
- Dumas Benjamin, la monnaie et les banques dans l’économie, Edition Educa Vision, amazon France, Greek,

2

2005, p: 304.

 -3ى هر ةن ىيشي ،دور السياسة النقدية يف حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي ،حداخ ا يف ااث تقج الدطيل حهل السيهسهو النقد ا طااثؤسسهو ااثهليا،
أايم  01-10مهف و   ،0101قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها  01أطو ،سكيكدل ،اجللا ر ،ص.00 :
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طلقد طضع  "Hahnسنو 1977منهذيه ل ن ج النقدم اثيلان ااثدفهىهو ةهد حرايهتو طتئه ره لن هذج
"فرمكن طيهمسهن"  "Fränkel &Johnson1976ط قهم ه ا الن هذج ى ج جم هىا حن االفرتاضهو التهليا:


أن االقترهد تتع موهم أسههر الرر الاهةتا؛



دالا الئ ب ى ج النقهد حستقرل طحهرفا يف ىدد ق ين حن ااثتغرياو؛
النهتج طالتهظيف طااثتغرياو احلقيقيا األخرى يف االقترهد ىند حستهاهه التهازين يف األين الئه ن؛
التغري يف ىرض النقهد ال ؤثر ى ج ااثتغرياو احلقيقيا يف االقترهد أم أن النقهد حمه دل؛
أن قهة يا امتقهل رؤطس األحهال ىو  احلدطد تسهطم الرفر ،طأن األصهل ااثهليا تت ان يف النقهد فقط.





طلف م كيفيا استخدام ااثن ج النقدم جيب التهر ى ج طي ا مور النقد ني يف أثر التهسع النقدم يف
حهلا االقترهد ااثغ ق طحهلا االقترهد ااثفتهح ى ج النيه التهيل:1


أثر زايدة النقود يف حالة االقتصاد املغلق:
ؤدم التهسع النقدم أم زايدل ااثهرطض النقدم  Mإىل اآلاثر التهليا:

أ .طيهد فه ض يف ك يا األرصدل النقد ا اليت يف حهزل القئهع اخلهص H؛
ب .زايدل اإلمفهق ى ج الس ع احمل يا EN؛

و .إذا كهن النهتج ىند حستهى التهظيف الكهحن  YFفإن زايدل اإلمفهق  ENسه تؤدم إىل طيهد فه ض
ط ب يف سهق الس ع طارتفهع األسههر؛
ث .زايدل األسههر  Pممه ؤدم إىل ختفيض احليهزاو النقد ا احلقيقيا.

 -1السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
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أثر زايدة النقود يف حالة االقتصاد املفتوح:
تؤدم زايدل ااثهرطض النقدم  Mإىل اآلاثر التهليا:1

أ .طيهد فه ض يف حيهزل النقهد لدى القئهع اخلهص؛
ب .زايدل اإلمفهق ى ج الس ع احمل يا طااثستهردل؛
و .ؤدم ىجل حيلان ااثدفهىهو إىل ختفيض ااثهرطض النقدم تدرجييه إىل أن تههد ك يا النقهد احملهزل إىل
حستهاهه األطل.
يف إطهر ااثدخن النقدم ،فإن حستهى االحتيهطهو األينتيا تهتو  ااثتغري الهحيد طال م ميكن التأثري ى يو
ىن طر ق اللايدل يف ىرض النقهد طذلك ابفرتاض التهازن يف سهق الس ع يف األين الئه ن إضهفا إىل اىتتهر أن
سهر الفه دل حهئج طأبن دالا الئ ب ى ج النقهد حستقرل.
فتهفرتاض أن األصهل يف االقترهد هي فقط النقهد ،طابىتتهر أن الئ ب ااثتلا د ى ج النقهد طااثريهب
ةفه ض يف حيلان ااثدفهىهو ،سه ؤدم إىل زايدل ىرض النقهد ىن طر ق تراكم االحتيهطي النقدم األينيب.
طابفرتاض أن الئ ب ى ج الس ع  ENسهطم صفر فإن  Bال م هو  ىن فه ض حيلان ااثدفهىهو
سهطم  Mdالنقهد ااثئ هةا ،ها  أن فه ض حيلان ااثدفهىهو دل ى ج الئ ب ااثتلا د ى ج النقهد طيف الهقت
مفسو فإن الهجل يف حيلان ااثدفهىهو دل ى ج الهرض ااثتلا د ل نقهد طال م ةدطره ؤكد اشرتاط التهازن طالقهضي
أبن اللايدل يف الئ ب أط الهرض ل نقهد هه متيجا ل فرق ةني الئ ب طالهرض ل نقهد احمل يا ،طيف ه ه احلهلا فإن
ىرض النقهد سه
رتح صفرا.

ل د طابلتهيل فإن الئ ب ااثتلا د ل نقهد سيقن طى يو فإن الفه ض يف حيلان ااثدفهىهو سه

إضهفا إىل ذلك فإن اللايدل يف ىرض النقهد طااثرهحتا ل هجل يف حيلان ااثدفهىهو سه ؤدم إىل
االخنفهض يف حستهى ىرض النقهد طإىل االخنفهض يف حستهى االحتيهطي الههاثي متيجا ل هجل يف حيلان ااثدفهىهو
إضهفا ل تدفقهو اخلهرييا لالحتيهطهو األينتيا.2

 -1ىتد احلق ةهىرتطس ،حم د دههن ،أثر التغري يف التداول النقدي على الناتج احمللي يف االقتصاد اجلزائري ،ك يا اله هم االقترهد ا ،جم ا أحبهث
اقترهد ا طإدار ا ،الهدد  ،0110/0اجللا ر ،ص ص( 0-2 :ةترر ).
 - 2آدم ح دم أمحد ،املالية الدولية ،الشركا الههاثيا ل ئتهىا طالنشر ،السهدان ،0110 ،ص.008 :
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طى يو ،فإن التغرياو يف االحتيهطيهو النقد ا قد هكس ظههرل حؤقتا يف اختالل ااثخلطن يف سهق النقد
(الهرض طالئ ب) طال م ميكن تريييو ذاتيه ابلتهاةع النقد ا.
طإذا مت تهسيع الن هذج إىل أكار حن ةند طاحد لألصهل (النقهد) ،طذلك إبضهفا الئ ب ى ج السنداو،
طابفرتاض حتقق التهازن يف سهق النقهد طسهق الس ع فإن الفه ض يف حيلان ااثدفهىهو ؤدم إىل زايدل الئ ب ى ج
السنداو طأن الهجل يف حيلان ااثدفهىهو ؤدم إىل زايدل الهرض يف السنداو طيف ه ه احلهلا فإن الفه ض تئ ب
خرطج رؤطس األحهال ،طابلتهيل ىدم احلهيا إىل ختفيض حستهى االحتيهطيهو الههاثيا ،ه ا طيف ك ته احلهلتني فإن
التسهايو القه ا ال تتئ ب أم تغرياو يف األرصدل النقد ا.
تقييم املنهج النقدي مليزان املدفوعات:
 االختالل يف حيلان ااثدفهىهو ال ميكن تفسريه ،كوههرل مقد ا طستتيا تته ق ةشك يا ااثهازما ةني الفه ض
يف الهرض طالئ ب ى ج النقهد يف السهق ،فقد كهن هنهك احت هل ل تهازن ةني اإلمفهق طالدخن ااثتهقع.
 ال هيد حه ض ن دا ه الهالقا القه ا ةني التغرياو يف ىرض النقهد احمل ي طحستهى االحتيهطهو
األينتيا.
 مبه أن اللايدل يف صفقهو الئ ب ى ج النقهد ال تها  أبم حهل حن األحهال احتجهز النقهد حن اإلمفهق،
فإن أم زايدل يف الئ ب ى ج النقهد حن أين الرفقهو قد ال تؤدم إىل الفه ض يف حيلان ااثدفهىهو.
املطلب الثالث :التصحيح وفق منهج االستيعاب.
هت د حن ج االستيههب ى ج النور ا الكينيل ا اليت هتتم ابلتغرياو احلهص ا يف الدخهل طآاثرهه ى ج
الرر األينيب طابلتهيل ى ج طضع حيلان ااثدفهىهو ط ئ ق ى يو أ ضه حته ن اإلمفهق ،ط ت خص ه ا ااثن ج يف أن
التغرياو يف الدخن احلقيقي متان احملدد األسهسي اثيلان ااثدفهىهو طسهر الرر طحيث أن ااثن ج فرتض أن
األسههر اثةتا فإن كن التغرياو تكهن ةداللا حقيقيا.
لد نه اإلمفهق احمل ي أط االستيههب احمل ي ط رحل لو ة ـ ـ ـ ـ  Dط تكهن حن:
اإلمفهق االست الكي.C :

اإلمفهق االستا هرم.I :
اإلمفهق احلكهحي.G :
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طاإلمفهق ى ج الهارداو.M :
طميكن متاي و ك ه يD = C + I+ G+ M :

طلد نه الدخن القهحي ط رحل لو ة ـ ــ Y = C+ I+ G + X :حيث  Xمتان الرهدراو.
طألمو حن النهحيا التهرخييا قد مت تئه ر حن ج االستيههب خالل فرتل اتفهقيا ةر تهن ططدز ىهم 0000

حيث كهمت التدفقهو الرأمسهليا ةني الدطل غري ههحا فإن تدفقهو التجهرل كهمت متان احملدد األسهسي ل يلان
التجهرم طال م مرحل لو ابلرحل CA :طحن مث فإنCA= X - M :
طى ج ستين ااثاهل :إذا كهمت الرهدراو أكو  حن الهارداو  X > Mفإن الدطلا سه حتقق فه ضه

يف حيلان ااثدفهىهو.

ططتقه اثن ج االستيههب فإن حيلان ااثههحالو التجهر ا تيدد ابلفرق ةني الدخن احلقيقي طاالستيههب
(اإلمفهق).
أمY - D = ] C+ I +G + X ] - [ C+ I + G+ M] = X –M :
Y - D = CA

طابستخدام ااثن ج ميكن ااثسهىدل يف ف م طتقييم األداء اخلهريي لالقترهد أثنهء فرتاو االمك هش
طالتهسع ،طحن مث إذا كهن االقترهد مير حبهلا امك هش هن حن الضرطرم أن تيسن ااثيلان التجهرم طتتيسن قي ا
ى ت ه؟
طهن حن الضرطرم أن حيدث الهكس يف حهلا التهسع؟
ففي حهلا التهسع لداد الدخن احلقيقي طحن مث لداد اإلمفهق أط االستيههب طتتهقف النتيجا ااثت ا ا يف
حتسن أط تدههر ااثيلان التجهرم ال م نهكس ى ج حيلان ااثدفهىهو ةنفس حهلا ااثيلان التجهرم (حتسن أط
تدههر):
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 فإذا زاد الدخن احلقيقي مبهدل أسرع حن اللايدل يف االستيههب (اإلمفهق) فسه حيدث حتسن يف ااثيلان
→ ΔY˃ ΔD
ΔCA
˃0
التجهرم أم:
 طإذا ارتفع الدخن احلقيقي مبهدل أةئأ حن اللايدل يف االستيههب فسه
→ ΔY˂ ΔD
ΔCA
˂0
التجهرم أم:

حيدث تدههر يف ااثيلان

طحن مث قهم ه ا ااثن ج ى ج أن االختالل يف حيلان ااثدفهىهو سيؤدم إىل إحداث تغري يف حستهى
االستخدام طاإلمتهج ل ت د ،طابلتهيل يف حستهى الدخن احملقق طذلك حتت أتثري حضهىف التجهرل اخلهرييا.
فيين ه سجن حيلان ااثدفهىهو لت د حه فه ضه متيجا اللايدل يف صهدراتو ،فإن ذلك سه ؤدم إىل
ارتفهع حستهى االستخدام يف ت ك الرنهىهو الترد ر ا فتهاكت ه زايدل يف حهدل األيهر طحن مث الدخهل ااثهزىا،
طسيرتتب ى ج زايدل الدخهل تنهحي يف الئ ب ى ج الس ع طاخلدحهو ةنستا أكو  متيجا له ن ااثضهىف فتل د
الهارداو ممه ؤدم إىل ىهدل التهازن إىل ااثيلان طحيدث الهكس يف حهلا طيهد ىجل يف ااثيلان.
تقييم منهج االستيعاب:
تجههن حن ج االستيههب أتثرياو ظههرل االختالل االقترهدم اخلهريي ى ج ك يا النقهد ااثتداطلا طحه
متهرسو التغرياو في ه حن تغرياو حنهظرل ى ج حستهايو الدخن حان:
 تغرياو حستهى األسههر احمل يا حقهرما حع األسههر اخلهرييا؛
 تغرياو حستهى أسههر الفه دل احمل يا حقهرما اباثستهايو الههاثيا هله؛
 حقدار األرصدل النقد ا اليت حيتفظ هبه األفراد.
ك ه هئي ه ا ااثن ج الهالقا ةني تغري اإلمفهق طتغري الدخهل دطرا أسهسيه يف إحداث التهازن.
املطلب الرابع :التصحيح وفق منهج املروانت.
أظ رو النور تهن الكالسيكيا طالكينيل ا ةهض الهيهب يف تفسري التريييهو ااث كنا لالختالل
احلهصن يف حيلان ااثدفهىهو ،حيث اىت دو ك تهمهه ى ج ثتهو أسههر الرر اليت ق ه تهيد يف الهقت احلهضر
ةهد اهنيهر موهم القي ا الههدلا يف سنا  0000طامتشهر موم الرر القه ا ى ج التههمي.
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ظ ر حن ج ااثرطانو ليهت د ى ج التغرياو ااثرتتتا ى ج تغيري سهر صر اله ا ،حن خالل إيراء
ختفيض قي ا اله ا ،طاليت تؤثر ى ج ااثيلان التجهرم ل ت د ااثها  ،حيث تلداد الرهدراو طابلتهيل التأثري ى ج
الهرض طالئ ب ى ج الرر األينيب طحن مث سيتأثر طضع حيلان ااثدفهىهو.1
طلف م حن ج ااثرطانو طيب ف م إيهةا السؤال التهيل:2
حىت ؤدم إىهدل تقهمي ى ا دطلا حه ،يف ظن موهم سهر صر اثةت أط ختفيض قي ا اله ا يف ظن
موهم سهر صر حههم إىل حتسني حهقف حيلان ااثههحالو اجلهر ا هل ه الدطلا يف األين الئه ن؟
اإليهةا هي :إذا حتقق شرط "حهرشهل-لريمل" طالقه ن :إن ختفيض قي ا اله ا لدطلا حه ميكن أن ؤدم
إىل حتسني حهقف حيلان ااثدفهىهو ةشرط أن كهن جم هع حرطما الئ ب ى ج الرهدراو طحرطما الئ ب ى ج
الهارداو أكو  حن الهاحد.
فئتقه ل نور ا االقترهد ا تهر حرطما الئ ب ى ج الهارداو لسهر الرر أبهنه التغري النسيب يف الك يا
ااثئ هةا حن الهارداو ى ج التغري النسيب لسهر الرر  ،فإذا كهن الئ ب ى ج الهارداو غري حرن حهىن ذلك أن
التغري النسيب يف الك يا ااثئ هةا سيكهن أقن حن التغري النسيب يف سهر الرر  ،طابلتهيل فإن أثر السهر سه
فهق أثر الك يا ،طه ا الهضع رتتب ى يو زايدل ااثدفهىهو النقد ا (اإلمفهق ى ج الهارداو) طتدههر حيلان
ااثدفهىهو.3
أحه إذا كهن الئ ب ى ج الهارداو حران حهىن ذلك أن التغري النسيب يف سهر الرر سيكهن أقن حن
التغري النسيب يف الك يا ااثئ هةا ،طابلتهيل فإن أثر الك يا سه
اخنفهض ااثدفهىهو النقد ا ل هارداو طحتسني حهقف حيلان ااثدفهىهو.

فهق أثر السهر ،طه ا الهضع رتتب ى يو

طاباثنئق مفسو إذا كهن الئ ب ى ج الرهدراو غري حرن ،حهىن ذلك أن التغري النسيب يف الك يا ااثئ هةا
حن قتن األيهمب سيكهن أقن حن التغري النسيب يف سهر الرر  ،طحن مث سيفهق أثر السهر أثر الك يا ،طه ا
الهضع رتتب ى يو اخنفهض قي ا حتيرالو الرهدراو طتدههر حيلان ااثدفهىهو ،أحه إذا كهن الئ ب ى ج
 -1حم د راتهل ،الدينار اجلزائري بني نظرية أسلوب املروانت وإعادة التقومي ،يهحها الش ف ،اجللا ر ،جم ا مشهل افر قيه ،الهدد  ،0اجللا ر ،ص:
.020
 -2السيد حتهيل ىتد القهدر ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
 -3ى ي ىتد الرضه محهدم اله يد ،املداخل احلديثة يف تصحيح اختالل ميزان املدفوعات ،الهراق ،0100 ،ص .00:
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الرهدراو حران فإن أثر الك يا سه فهق أثر السهر ،طه ا الهضع رتتب ى يو اخنفهض ااثدفهىهو النقد ا
ل هارداو طحتسني حهقف حيلان ااثدفهىهو (زايدل حتيرالو الرهدراو).
طل تتسيط فرتض ااثن ج أن حهاز ن التجهرل يف اخلدحهو طدخهل االستا هر طالتيه الو حن يهمب
طاحد تسهطم الرفر ،فإن حيلان التجهرل سه ههدل ااثيلان اجلهرم ،طحن مث فإن شرط حهرشهل  MLقرر أن
ختفيض أط اخنفهض قي ا اله ا لدطلا حه سه ؤدم إىل حتسني حهقف حيلان التجهرل ،إذا كهن جم هع حرطما
الئ ب ى ج الهارداو لسهر الرر طحرطما الئ ب ى ج الرهدراو لسهر الرر أكو  حن الهاحد 1أم+Y˃ :
1٭Y

اشتقهق شرط حهرشهل لريمل :M-L

حيث إن حيلان التجهرل  NXميان الفرق ةني الرهدراو حقهحا ابله ا األينتيا طقي ا الهارداو حقهحا
ابله ا احمل يا  Mحضرطةا يف سهر الرر  EXفترتح:
NX=X-M.EX

إبيراء التفهىن حنرن:
ابلقس ا ى ج  Xجند:
حيث ان التهازن هه:

−M
𝐌
𝐗

𝐌√
𝐗𝐄√

𝑋𝐸 −

𝐌√ 𝑿𝑬

−
𝐗𝐄√

𝑿

𝐗√
𝐗𝐄√

𝐗√

−
𝐗𝐄𝐗.

=

𝑿𝑵√
𝑿𝑬√

𝑿𝑵√

√

=
𝑿𝑬𝑿.

√

X=M . EX
𝐌√ 𝑿𝑬
𝟏
−
𝑿𝑬 𝐗𝐄√ 𝑿

−

𝐗√
𝐗 √𝐄𝐗.

=

𝑿𝑵√
𝑿 √𝑬𝑿.

ابلضرب يف  EXجند:
𝐌√ 𝑿𝑬
𝟏−
𝐗𝐄√ 𝑴

متان حرطما الئ ب ى ج الهارداو

𝐌√ 𝐗𝐄
𝐗𝐄√ 𝐌

−

𝐗𝐄 √𝐗.
𝐗 √𝐄𝐗.

=

𝑿𝑬 √𝑵𝑿.
𝑿 √𝑬𝑿.

=Y

 -1ىتد اجمليد قدم ،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية-دراسة حتليلية تقييمية ،د هان ااثئتهىهو اجلهحهيا ،ةن ىكنهن ،اجللا ر ،0112 ،ص:
.020
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متان حرطما الئ ب ى ج الرهدراو

𝐗𝐄√𝐗.
𝐗√𝐄𝐗.

=*Y

طحيث أن Y* :متان حدطما الئ ب ى ج الرهدراو لسهر الرر طاليت رحل هله ةـ ـY*:

 : Yمتان حرطما الئ ب ى ج الهارداو لسهر الرر ط رحل هله ةـ ـ Yطحنو فهن شرط حهرشهل  M-Lؤخ الشرط
التهيل. Y* + Y ˃ 0 :
تقييم منهج املروانت:
إن فههليا حن ج ااثرطانو تهقف يف ااثقهم األطل ى ج حرطما الئ ب ى ج الرهدراو طى ج حرطما الئ ب
ى ج الهارداو أم حدى استجهابهت ه إىل ختفيض قي ا اله ا.
املطلب اخلامس :التصحيح وفق تدخل السلطات العامة.
قد تقتنع الس ئا أبن آليهو النور ا الكينل ا (التغرياو يف الدخن) هي األمسب لالقترهد حمن التيث
حقهرما آبليهو التغرياو يف األسههر مورا لالىتقهد أبن اخل ن يف حيلان ااثدفهىهو ال هتو  ظههرل مقد ا ،أط متيجا
التغرياو يف أسههر الرر مورا لهدم تهفر شرط حهرشهل ،طةهد ه ا االختيهر ترسم الس ئهو سيهسهو إمفهذ ه ه
اآلليا ،ط كهن التدخن غري ااثتهشر حن خالل السيهسهو النقد ا طااثهليا طترك التهقي لقهى السهق.
طلكن يف الهاقع ال تدع الس ئهو قهى السهق شأهنه إلىهدل التهازن اثيلان ااثدفهىهو ،1ةن ت جأ إىل
الهد د حن السيهسهو لهالج اختالل حيلان ااثدفهىهو ،ف نهك إيراءاو تتخ داخن االقترهد الهطا  طإيراءاو
تتخ خهرج االقترهد الهطا  ،فهإليراءاو اليت تتخ يف الداخن تت ان يف:
 .0ةيع األس م طالسنداو احمل يا أط الهقهراو احمل يا لأليهمب ل يرهل ى ج اله الو األينتيا يف حهلا
حرهل ىجل يف ااثيلان؛
 .0استخدام أدطاو السيهسا التجهر ا ااثخت فا لتقييد الهارداو حان :موهم احلرص أط الرسهم اجل ركيا
اإلضهفيا ،إضهفا إىل تشجيع الرهدراو حن أين حتقيق التهازن يف حيلان ااثدفهىهو؛
 .2استخدام ال هب طاالحتيهطيهو الدطليا ااثتهحا لدى الدطلا يف ترييح اخل ن يف ااثيلان.
أحه اإليراءاو اليت تتخ خهرج االقترهد الهطا  تت ان يف:
- Fonds Monétaire International, Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale,

1

Sixième édition, 2009, p: 211.
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 .0ال جهء إىل القرطض اخلهرييا حن ااثرهدر ااثخت فا حان صندطق النقد الدطيل أط حن التنهك ااثركل ا
األينتيا أط حن أسهاق ااثهل الدطليا؛
 .0ةيع يلء حن االحتيهطي ال هيب ل خهرج؛
 .2ةيع األس م طالسنداو اليت مت ك ه الس ئهو الههحا يف ااثؤسسهو األينتيا ل يرهل ى ج النقد األينيب.
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املبحث الرابع :ميزان مدفوعات والدول النامية.
هب حيلان ااثدفهىهو دطرا ح ه يف اجملهل االقترهدم طااليت هىي طالسيهسي طاألحا  يف اجملت ع ،ه ا
طجتدر اإلشهرل إىل أمو يف ضهء تنهحي تههظم األمهيا اليت أصتح حيت ه حيلان ااثدفهىهو يف خمت ف اقترهدايو الههمل
طخبهصا ةهد احلرب الههاثيا الاهميا طيف ضهء تنهحي الدطر ال م أصتح ت هتو احلكهحهو يف النشهط االقترهدم ،اجتو
الهجل يف حيلان ااثدفهىهو ل دطل إىل التلا د يف خمت ف دطل الههمل ،طمنه ه ا الهجل أدى إىل تلا د الق ق ةشأمو
طخبهصا ةهد جتهطز ه ا الهجل احلدطد ااثهقهلا ،ططصهال إىل حستهايو هتدد االستقرار ااثهيل طالنقدم ،طزاد حن
خئهرل األحر أن ه ا الهجل أصتح مسا هيك يا ،أم ذا حين طه ن األين ،طه ا تلاحنه حع األزحا ااثهليا الههاثيا طك ا
الركهد االقترهدم الههاثي يف الهقت احلهيل ممه تستب يف ضهف الن ه الههاثي طامهكس ذلك ى ج صهدراو الدطل
النهحيا خم فه ىجهزاو كتريل يف حهاز ن حدفهىههته ،طاليت سنخر ه هب ه الدراسا.
املطلب األول :واقع ميزان مدفوعات الدول النامية.
تهتو  حهلا حيلان ااثدفهىهو يف ظن االمفتهح االقترهدم لت د حه حرآل حلهلا االقترهد ااثها  طالسيهسهو
االقترهد ا القه ا ،فهلهجل أط الفه ض يف حيلان ااثدفهىهو ميان أحد ااثؤشراو التهرزل ألداء االقترهد ،طابلتهيل
حدى صهاب السيهسهو االقترهد ا ااثتتها ،طأييت اهت هم الدطل النهحيا مبهضهع ىجل حيلان حدفهىههته طإن كهمت
ةدريهو حتفهطتا  ،ممه تهلد ىنو مته ج س تيا ،حىت أصتح ىالج ه ا الهجل طالسيهسهو ااثقرتحا ل لك طالنته ج
ااثت خضا ىن ه ،طتيها الا ن االيت هىي هله حمهرا لرراع فكرم طايت هىي طسيهسي كتري.
طال خال ى ج أن التردم اثشك ا الهجل يف حيلان ااثدفهىهو الدطل النهحيا ،حيتن حكهان ابرزا يف أ ا
ةرانحج لإلصالح االقترهدم ،طابلفهن ته ن ااثؤسسهو ااثهليا الدطليا ى ج ىالج ىجل حهاز ن ااثدفهىهو الدطل
األ ىضهء طأكارهه الدطل النهحيا ،ةرؤ ا ليو اليا حهت دل ى ج الفكر االقترهدم النيهكالسيكي طاليت تستند حن
النهحيا ااثن جيا ى ج اإلميهن أبن النوهم الرأمسهيل قهدر طةشكن ت قه ي ،ى ج تنويم مفسو طتهازمو طاستقراره آليه،
شر ئا احرتام احلر ا االقترهد ا طآليهو السهق طااثنهفسا احلرل طاةتههد الدطل ىن التدخن يف النشهط االقترهدم.
ف ن النهحيا االقترهد ا ،فقد أصتح تهازن حيلان ااثدفهىهو طحه نئهم ى يو حن مفقهو ىهحا تؤثر يف
حجم الئ ب الك ي طأن التغري يف حجم الئ ب الك ي ؤثر يف كهفا حتغرياو حيلان ااثدفهىهو.
طتستخدم احلكهحهو السيهسا ااثهليا ل تأثري يف حيلان ااثدفهىهو حن خالل ااثههح ا اجل ركيا طالضر تيا ى ج
الهارداو طالرهدراو طحركا رؤطس األحهال إىل أمو تتقج خره ص حيلان حدفهىهو الدطل النهحيا تت يل ابلس تيا
طه ا متيجا التخ ف االقترهدم طتشهه التنيا االقترهد ا طك ا التتهيا االقترهد ا ل دطل ااثتقدحا.
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جدول رقم ( :)05يوضح وضع ميزان املدفوعات لبعض الدول النامية للفتة  .6633-6666الوحدة :مليار دوالر.
السنوات

2002

2004 2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

الدولة
األردن

ميزان

مدفوعات
احلساب
التجاري

تونس

ميزان

مدفوعات
احلساب
التجاري

اجلزائر

ميزان

-5.285 -4.039 -3.185 -3.634 -2.536 -2.062 -1.611 -1.901 -1.778 -1.732

احلساب

7.920

4.480

8.440

31.666 28.412 27.312 19.113

ميزان

2.736 -1.909

1.608

96.057 35.256 -32.638 137.04 79.794 70.910 63.968

مدفوعات
التجاري

ميزان

مدفوعات
احلساب
التجاري

ميزان

مدفوعات
احلساب
التجاري

املغرب

0.283

0.140

0.383

0.936

2.082

0.689

1.667

1.639

-1.709 -0.222

7.720

احلساب

مصر

-8.336 -5.704 -5.022 -6.118 -5.737 -4.666 -4.888 -2.007 -1.763 -2.084

4.840

التجاري

لبنان

261

8.820

مدفوعات

السعودية

-255

894

1.277

1.442

890

1.197

3.128

1.460

-1.653

ميزان

مدفوعات
احلساب
التجاري

3.759 36.809 29.364 16.828 16.183
-2.231

20.230 15.303
9.496

17.042

187.930 94.672 48.627 155.334 110.422 115.846 104.838 55.852 40.655 36.699
0.663 -1.169

5.035

0.458

0.250

-0.665

7.336

8.935

3.059

2.294

-7.294 -10.188 -8.568 -6.463 -4.373 -3.085 -3.811 -5.469 -4.619 -5.541
5.226 -0.407 -0.804 -1.345
0.145 -3.337 -4.346
0.861

0.154 -0.052

2.937

3.687

0.931

-19.736 -0.218 -1.635

-20.705 -16.943 -11.309 -11.173 -7.911 -3.134 -3.645
0.449

0.628

-6.413 -3.012 -4.404 -5.704 -0.840

-16.115 -11.196 -12.422 -13.297 -7.825 -4.918 -4.335 -2.520 -1.853 -1.944

املصدر :صندطق النقد الهريب لسنا  0102الهدد  ،22ص.10 :

تتني حن خالل اجلدطل أبن مجيع الدطل ختت ف طضهيا حيلان حدفهىههته ،حن سنا إىل أخرى أم حهلا
فه ض طحهلا ىجل ،ابستانهء الدطل النهحيا النفئيا ،فإن حيلان حدفهىههته يف حهلا فه ض حست ر طه ا رايع إىل

86

الفصل الثاين :ميزان املدفوعات والدول النامية.
ارتفهع أسههر النفط خالل الفرتل ااثهضيا يف اجلدطل ،ابستانهء سنا  0110متيجا أتثري األزحا ااثهليا الههاثيا،
طابستانهء الههحني اآلخر ن متيجا اخنفهض أسههر النفط لرتايع الئ ب الههاثي ى يو.
طابلنور إىل ااثيلان التجهرم فنجده دطحه يف حهلا ىجل حست ر ى ج حدار الفرتل ااثهضيا يف اجلدطل،
لضهف صهدراهته ،طأاي كهن األحر ال م آلت إليو األطضهع االقترهد ا يف الدطل النهحيا طالهرةيا خرهصه يراء
فشن منهذج التن يا ،طتلا د أتثرهه ابلردحهو اخلهرييا ف اال الدطل النفئيا يف جمهل اخنفهض سهر الترتطل أط
ابلنستا ل دطل األخرى حان تهمس طااثغرب متيجا ارتتهط ه الكتري ابلههمل اخلهريي طحه أفرزه حن امهكهسهو س تيا
متيجا األزحهو ااثهليا الههاثيا.
طحن ااثه هم فإن الهجل يف الدطل النهحيا ن ه ط تفهقم يف ظن ااثتغرياو الههاثيا حن ه الركهد الههاثي ،التكتالو
اإلق ي يا طكن ه ا خيفض حن مريب الدطل النهحيا يف التجهرل الدطليا ،طهه حه هضيو الهجل ااثست ر يف ااثيلان
التجهرم ال م هتو  ااثيلان األسهسي يف حيلان ااثدفهىهو ،طهل ا فإن ااثتأحن يف أستهب ىجل حيلان حدفهىهو
الدطل النهحيا جنده يف منه اإلمفهق الههم ،متيجا زايدل الئ ب الك ي ،ممه أدى إىل ارتفهع كتري حستهى الهارداو ىن
الرهدراو ،فتهرطت الكاري حن ه ه الدطل النهحيا يف االستداما اخلهرييا ،فيدث حه شتو االمفجهر يف حدفهىهو
خدحا الد ن.
ك ه أن حن النهحيا الفنيا ،تنئ ق رؤ ا صندطق النقد طالتنك الدطليني حن األفكهر النيهكالسيكيا اليت
ترى أن اختالل التهازن اخلهريي (ىجل حيلان ااثدفهىهو) ال م تههين حنو الدطل النهحيا ،إمنه ريع إىل طيهد
فه ض ط ب يف االقترهد الهطا  ،فهق ااثقدرل احلقيقيا ل هرض الك ي يف الداخن ،األحر ال م ستب تضخم
طحد هميا خهرييا طه ا اإلفراط يف الئ ب الك ي جنم يف رأ م ،ىن طيهد ط هحهو إمنه يا طاست الكيا تفهق
طابلتهيل يههر
حهارد الدطلا ،طىن أخئهء السيهسا االقترهد ا طسهء استخدام ااثهارد االقترهد ا،
ااثشك ا هه القضهء ى ج فه ض الئ ب الك ي ،ط كهن ى هدهه التيكم يف ااثتغرياو ااثهليا طالنقد ا حن خالل
اإليراءاو اليت نئهم ى ي ه الو انحج لتقييد الئ ب الك ي حان زايدل الضرا ب غري ااثتهشرل طزايدل أسههر الفه دل،
طرفع أسههر الئهقا طالنقن ،طك ل ك اإليراءاو ااثهليا طالنقد ا األخرى اليت تض ن ه ةرانحج التاتيت االقترهدم،
حان إيراءاو حتر ر التجهرل اخلهرييا طحه ست لحو ذلك حن ختفيض شد د يف الرسهم طالتهر فهو اجل ركيا.
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املطلب الثاين :املشكالت التجارية مليزان مدفوعات الدول النامية.
إن ال تغرياو الهاقهيا طااثتلا دل يف النوهم التجهرم الههاثي ،أدو إىل الشك يف ىدالا تهز ع حنهفع التجهرل
ةني الدطل النهحيا طااثتقدحا ،طترى الدطل النهحيا أن سيهسهو محه ا التتهدل التجهرم حن قتن الدطل ااثتقدحا هيق
الترنيع يف دطل انحيا ىدل طاستنهدا إىل ذلك فإن الدطل النهحيا كهمت قد سهت إىل احلرهل ى ج موهم تتهديل
ىهاثي يد د حع حنهف حمسنا ى ج أسهاق الدطل ااثتقدحا ،طحن ةني ااثشكالو اليت تؤثر س ته ى ج حهاز ن
حدفهىهو االقترهدايو النهحيا هي ىدم االستقرار ألسهاق صهدراهته طتردم حهدالو التتهدل التجهرم طااثنهف
احملدطدل ى ج أسهاق الدطل الرنهىيا ،طاليت سنراهه.
 . 0عدم استقرار أسواق الصادرات:
تترف دطل انحيا ىدل أبن صهدراهته حركلل يف حنتهج خهم طاحد أط ىدد ق ين حن ااثنتهيهو اخلهم،
ط ؤكد الهد د حن ااثراقتني أن الهنرر الر يسي ال م ستب ىدم استقرار أسههر ااثنتهيهو اخلهم طإ راداو
الرهدراو هه ااثرطما السهر ا ااثنخفضا جلدطل الئ ب طيدطل الهرض اثنتجهو حان :النيهس ،القرد ر ،الق هل
طالترتطل ، 1أم أن اخنفهض السهر الههاثي متيجا ترايع الئ ب ؤدم إىل اخنفهض يف إ راداو الدطلا ااثردرل ،أحه
إذا كهن هنهك زايدل يف الئ ب الههاثي ى ج الس ها فإن ذلك سه قهد إىل أسههر أى ج طإىل إ راداو صهدراو
أى ج ل دطلا النهحيا ااثردرل ،طمستنتج أن أسههر الرهدراو طاإل راداو ااثتأتيا حن ى يا الترد ر ميكن أن تكهن
حتق تا ىندحه كهن ىرض ااثنتهج أط الس ها غري حرن ىند حدطث تغيري يف الئ ب ،طتهيد تغرياو أخرى يف
الهرض حتفل ى ج تق تهو طاسها يف السهر ىندحه كهن الئ ب ى ج الس ها أط ااثنتهج غري حرن.
طابلتهيل فإن صهدراو الدطل النهحيا ترتكل ى ج حنه كتري ةهدد حمدطد أط ق ين حن ااثنتهيهو اخلهم طاليت
هي ىرضا لتق تهو يف شرطط الهرض ى ج حنه قهسي طإىل ت ة ب الئ ب يف الت دان ااثتقدحا ،ممه ؤدم إىل
أتثرياو س تيا ى ج االقترهد الك ي تهلد ىنو ىجهزاو يف حهاز ن ااثدفهىهو متيجا ىدم استقرار الرهدراو.
طمبه أن حهوم الدطل النهحيا ال مت ك احتيهطهو دطليا (حه ىدى الدطل النفئيا) ختفف حن ىجل حيلان
ااثدفهىهو ،2فإن خئهرل تق تهو أسههر الرهدراو ال تقف ى ج ظ هر الهجل يف حيلان ااثدفهىهو فيسب ةن
ميتد ذلك إىل ىدل حتغرياو اقترهد ا ههحا ك ستهى الدخن ،حستهى التشغين ،االست الك ،االدخهر طاالستا هر

 -1حم د صهحل تركي القر شي ،مرجع سبق ذكره ،ص.001 :
- UNCTAD, Rapport sur le commerce et le Développement 2009, p: 128.

88

2

الفصل الثاين :ميزان املدفوعات والدول النامية.
طى ج حري ا الضرا ب انهيك ىن أتثرياو ذلك ى ج طهقا الدطلا ى ج االسترياد ،1إذ تتهقف قدرل الدطلا ى ج
االسترياد يف ااثدى الئه ن ى ج قدرهته ى ج الترد ر.
طك ه ؤثر ت ة ب حري ا الرهدراو ى ج حيلان ااثدفهىهو أتثريا س تيه ،حيث نتقن ه ا األثر حن
خالل أثر ت ة ب حري ا الرهدراو ى ج اله الو األينتيا ااثتهحا ل دطلا ،طذلك ابىتتهر أن تيهراو دخهل
طخرطج رؤطس األح هال طىها دهه تؤثر ى ج حيلان ااثدفهىهو ،ف ه فهق تيهر خرطج األحهال لالستا هراو يف
اخلهرج يف فرتل حه ،تيهر دخهل ىها د االستا هر ابخلهرج ،ف ا شكن ضغئه ى يو أم ى ج حيلان ااثدفهىهو.
 . 6تردي معدالت التبادل التجاري للدول النامية:
تهر حهدالو التتهدل التجهرم ةهصف ه مستا الرقم القيهسي لسهر صهدراو دطلا  Pxإىل الرقم القيهسي
لسهر االسترياد لت ك الدطلا  PMحضرطةا يف  011حن أين أن تهرض ت ك ااثهدالو ةريغا النستا ااثئه ا طه ا
𝑥𝑃

ها .N= 𝑃𝑀 ×100 :
ى ج ستين ااثاهل إذا أخ ان سنا  0081ةهصف ه سنا أسهس سنا ( )N=011طجند أمو يف هنه ا سنا
 0111فإن الرقم القيهسي ألسههر صهدراو دطلا حهينا اخنفض مبقدار  % 0إىل  % 00ةين ه الرقم القيهسي
ألسههر استرياد ت ك الدطلا ارتفع مبقدار  %01إىل  001ىند فإن حهدالو التتهدل التجهرم الس هيا اخنفضت
إىل:
×011= 80,20

95
100

=N

طه ا ها  أمو ةني ىهم  0081طىهم  0111اخنفضت أسههر صهدراو ت ك الدطلا ةنستا  %00حقهرما
أبسههر استرياد ت ك الدطلا.
إن تهز ع ااثكهسب حن التجهرل الدطليا ةني األطرا الداخ ا يف التجهرل (الدطل ااثتقدحا طالدطل النهحيا)
ال لال خيضع ل كاري حن النقهش طاجلدل خبهصا ةني الدطل النهحيا اليت ترتكل صهدراهته يف ااثنتجهو األطليا أط اخلهم٭،
طه ه الدطل ى ج حنه ىهم تؤكد أن حنهفع التجهرل الدطليا حترن ى ج حنه غري حنهسب ل دطل الرنهىيا ،طل لك
تشتكي الدطل النهحيا حن أن حهدالو تتهدهله التجهرم الس هي كهن قد تردى يف القرن الهشر ن ،طهم رطن أن
 -1جميلة الجوزي ،ميزان المدفوعات الجزائري في ظل السعي لالنضمام إلى المنضمة العالمية للتجارة ،مجلة الباحث العدد ،2082/88
الجزائر ،ص.221 :
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أسههر صهدراهتم مستا إىل أسههر استريادهم قد اخنفضت ،حيث أن تردم حهدالو التتهدل التجهرم استه ت يف
تو  ر رفض الدطل النهحيا الهد دل حن ه ،يف ااثسهمها يف حفهطضهو حتر ر التجهرل الدطليا ،طك لك أن حهدالو
التتهدل التجهرم كهمت الهنرر ال م خ ف حئهلب الدطل النهحيا يف احلرهل ى ج حههحالو تفضي يا يف
الهالقهو التجهر ا حع الدطل ااثتقدحا ،طحن ةني األستهب الفه يا يف تردم حهدالو التتهدل التجهرم هي:1
 .0أن حرطما الئ ب الههاثي ى ج حنتجهو الرنهىهو التيه يا أى ج ةدريا كتريل يدا حن حرطما الئ ب
ال ههاثي ى ج ااثنتجهو اخلهم ،طيف حقيقا األحر فإن اإلمتهج الههاثي طالتجهرل الههاثيا يف حنتجهو
الرنهىهو التيه يا منج ةكاري ،ةين ه التجهرل يف ااثنتجهو األطليا اخلهم منت مبهدل ةئيء ،طاألكار
حن ذلك فإن الت د د ااثتأيت حن قيهم الرنهىهو التيه يا إبمتهج ةدا ن ىن الس ع اخلهم أط األطليا
ؤدم إىل ختفيض سهر صهدراو ااثهاد األطليا حن الدطل النهحيا طابلتهيل خيفض إ راداو ت ك
الرهدراو؛
 .0إن هيكن القئهع اللراىي خيت ف ىن هيكن قئهع الرنهىهو التيه يا ،فهألطل ترف اباثنهفسا يف
حني الاهين ترف ةدريهو خمت فا حن االحتكهر ،2طه ا هكس االختالفهو يف ااثرطما السهر ا حع
حكهسب يف اإلمتهييا يف الدطل النهحيا ،طه ا قهد إىل ختفيض أسههر ااثنتجهو اخلهم أط األطليا،
ةين ه ااثكهسب يف اإلمتهييا ل دطل ااثتقدحا تقهد إىل أيهر مقد ا أى ج طه ا هلد ىجل يف حيلان
حدفهىهو الدطل النهحيا؛
 .2مثا رأم آخر طهه أن التغيري التكنهلهيي حتييل ضد اله ن طااثهارد الئتيهيا طاثر يا رأس ااثهل
طااث هراو ،طىند جيب أن ه ن ضد اإلمتهج األطيل ال م تض ن حهارد كاريل مستيه حن اله ن
طااثهارد الئتيهيا يف الت دان النهحيا.3

 -1ىيسج حم د الغلايل ،عجز املوازنة ،املشكالت واحللول ،ااثه د الهريب ل تخئيط ابلكه ت ،س س ا دطر ا تهىن ةقضهاي التن يا يف الدطل الهرةيا،
الهدد  ،02الكه ت ،حهم  ،0110ص.10 :
٭ تون الت دان ااثنتجا ل نتجهو األطليا ،إىل أن تهلز ااثيلل النستيا يف جمهل ااثهاد األطليا ،طاحترهص ااثهارد حن األمشئا األخرى إىل قئهع الترد ر ،ممه
تستب هله يف االمسيهب حن الترنيع ،ل ل د أمور تقرير التجارة والتنمية لعام  6631الرهدر ىن حنو ا األحم ااثتيدل ل تجهرل طالتن يا(األطمكتهد)،
ص.00 :
 -2إمسهىين حم د ةن قهما ،مرجع سبق ذكره ،ص.080 :
 -3حم د صهحل تركي القر شي ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :
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 . 1منافذ حمدودة على السوق:
استئهىت الدطل النهحيا أن حتسن مفهذهه إىل األسهاق الههاثيا يف األىهام ااثهضيا ،إال أن احل ه يا الههاثيا
كهمت تشكن ىه قه لنفهذهه إىل األسهاق الههاثيا ،خهصا ابلنستا ل نتهيهو اللراىيا طحنتهيهو الرنهىهو
التيه يا كايفا اله ن حان ااثالةس طالنسيج ،طاليت تهتو  ح ا ل دطل النهحيا طحمدطدل الدخن ألهنه تشكن أكار
حن مرف صهدراهته أم حهايل  % 01حن إ راداو صهدراو الدطل النهحيا أط األقن تقدحه.
طلهن فرض تهر فهو مجركيا حن قتن الدطل الرنهىيا ى ج االسترياد حن الدطل النهحيا طخهصا طأن ت ك
التهر فهو إىل أن تكهن أكو  حن ت ك اليت تفرض ى ج ةقيا الدطل الرنهىيا خهرج جمهل اللراىا ،حيث أن ه ه
الفرطقهو أط االختالفهو يف حهدالو التهر فهو تهكس يل يه طيهد كتن ر يسا يف التجهرل حان االحتهد األطرطيب
طاتفهقيا التجهرل احلرل لش هل أحر كه ،طأ ضه ةستب أن الت دان النهحيا اليت مل تنشط يف ااثسهمها يف اتفهقيهو حتر ر
الت جهرل الانه يا حه قتن التسهينيهو حن القرن الهشر ن ااثهضي فإن حنتهيههته قد ح فت حن التخفيضهو الكتريل يف
حهدالو التهر فا اليت حر ت يف ت ك احملئهو.
ك ه أن احل ه يا الههاثيا يف اللراىا هي حشك ا أخرى ل دطل النهحيا ،متيجا قيهم الدطل الرنهىيا ةدىم
حلارى م إبىهانو ضخ ا طاسته هل تهر فهو كتريل حل ه ا حلارى م حن ااثنتهيهو ااثستهردل ااثنهفسا ،طاألكار حن
ذلك فإن ه ه الهها ق احل ه يا كهمت ستب يف قيهم الدطل النهحيا ااثنتجا ل نسيج طااثالةس ابلتخ ي ىن إ راداو
صهدراهته لهقهد حن اللحن ،ألن الت دان الرنهىيا تفرض حرص ى ج استرياد ه ه ااثنتهيهو ابلرغم حن أن اتفهقيا
يهلا أرغهام دىت إىل إلغهء احلرص ىو  حدل  01سنهاو ( )0110 -0000إال أمو ةقيت ااثنهف ى ج أسهاق
النسيج طااثالةس حقيدل ألن التهر فهو اجل ركيا ىهليا.
طمثا مقئا أسهسيا طهي أن الدطل النهحيا كهمت تئهلب أن تهئي طضهه تفضي يه حن قتن الدطل ااثتقدحا
الرنهىيا ل ستهرداو ااثرنها يف الدطل النهحيا طمل تئ ب مشهل ااثهاد اخلهم ة لك التفضين ،طلكن الهالايو
ااثتيدل األحر كيا رفضت إىئهء طضهه تفضي يه إلمتهج س ها حرنها حردرل حن قتن أم ة د حن الت دان ،طكهمت
حجا الهالايو ااثتيدل يف ذلك هه ىدم حنح تفضيالو ألن ت ك التفضيالو سه
الت ييل اليت كهمت اتفهقيا اجلهو " "GAATحتهطل حررهه يف احلد األدىن.
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املطلب الثالث :معاجلة مشكالت ميزان مدفوعات الدول النامية.
إن طيهد اختالل يف حيلان حدفهىهو الدطلا النهحيا هتو  حن أهم ااثؤشراو االقترهد ا اخلئريل ى ج
اقترهدهه الهطا  ،خهصا في ه ته ق مبركل ت ك الدطلا يف حههحالهته االقترهد ا ،ال سي ه طأمنه مه م أبن ىجل حيلان
حدفهىهو الدطل النهحيا هه تقر ته ىجل هيك ي ،طابلتهيل ف ه ىجل دا م ،ل لك طحن خالل ه ا الهنرر حهطلت
تقدمي رؤ ا شخريا حهل إحكهميا حههجلا حيلان حدفهىهو الدطل النهحيا طفق إحكهميههته طحهاردهه ااثتهفرل:
 .1من حيث الصادرات :إن حري ا صهدراو حهوم ة دان الههمل النهحي أتيت ةرفا أسهسيا حن حتيههو الس ع
األطليا ،اليت متان أسههرهه ةني  % 80ط % 20حن مستا أسههر الس ع الرنهىيا ااثستهردل ،طى يو فإن أسههر
الس ع الرنهىيا ،متان مستا كتريل يف فهتهرل الهارداو ،اليت ته ق ىجل حيلان ااثدفهىهو ،ل لك طيب احلد حن
ترد رهه ،ط ههد ترنيه ه حم يه ،طله كهمت ةتك فا أكو  طتكنهلهييه حتهسئا.
 .2من حيث اإلجراءات :تهفري ااثل د حن احلهافل طهتيئا التيئا ااثنهستا (تس ين اإليراءاو اإلدار ا ،إصالح النوهم
الضر يب) ،لن ه القئهىهو اإلمتهييا ،حن خالل استقئهب الشركهو الدطليا طاالستا هر األينيب ااثتهشر اليت
تنشأ القهاىد الترد ر ا ،ألن ه ه اله يا تؤدم إىل تدفق النقد األينيب إىل الداخن طحه نجر ىنو حن فها د
ى ج االقترهد احمل ي ،طابلتهيل ى ج حيلان ااثدفهىهو.
 .3من حيث الزراعة :التخئيط الفه ي لإلصالح اللراىي اجل رم طالتهجين ةو ،طةرفا خهصا إلمتهج الغ اء
ال م ميان احلرا الكتريل حن طارداو حهوم الدطل النهحيا ،طهه األس ن يف اإلمتهج يف حدطد إحكهميهو ااثتهفرل
ل دطل النهحيا حقهرما ابلس ع الرنهىيا طحه حتتهيو حن تكنهلهييا اليت تفتقدهه حهوم ه ه الدطل.
حه ميكن قهلو هه أن التد ن الهحيد ل لايدل يف صهدراو الدطل النهحيا يف حدطد إحكهميههته ااثتهفرل ،هه
ختفيض طارداهته.
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خامتة الفصل الثاين:
ك ه ذكران سهةقه ،تهتو  حهلا حيلان ااثدفهىهو يف ظن االمفتهح االقترهدم لت د حه حرآل حلهلا االقترهد
ااثها  طحرآل ى ج السيهسهو االقترهد ا القه ا ،فهلهجل أط الفه ض يف حيلان ااثدفهىهو ميان أحد ااثؤشراو التهرزل
ألداء االقترهد ،طابلتهيل حدى صهاب السيهسهو االقترهد ا ااثتتها.
طقد تهرض حيلان ااثدفهىهو إىل االختالل ااثؤقت أط الدا م ل ا ال ةد حن ال جهء إىل ح هل تت ان يف
إيراءاو تتخ هه الس ئهو تس ج سيهسهو التسه ا حن أين إىهدل التهازن اثيلان ااثدفهىهو ،طهل ه السيهسهو
ىدل حنههج :ااثن ج التق يدم ،ااثن ج النقدم ،حن ج ااثرطانو ،حن ج االستيههب طحن ج تدخن الس ئهو.
ك ه ههين حيلان حدفهىهو الدطل النهحيا حن ىجل دا م تقر ته انتج ىن اختالل هيك ي يف طتيها
اقترهدايهته ط و ر ه ا االختالل يف احلسهب اجلهرم ،حت ان يف ااثيلان التجهرم الس هي ،ط ريع ذلك إىل ضهف
القهىدل اإلمتهييا طك ا اىت هدهه ى ج حنتج طاحد ل ترد ر ال م هه ىرضا لهدم التيكم يف استقرار سهره،
طابلتهيل ىدم تغئيا الئ ب احمل ي الك ي.
طتهتو  أسههر ااثهاد األطليا شد دل احلسهسيا طالتأثر ابلسيهسهو االقترهد ا اليت تتته ه الدطل ااثتقدحا
حيث ؤدم اخنفهض حجم الئ ب الك ي يف الدطل ااثتقدحا إىل اخنفهض أسههر ااثهاد األطليا يف الدطل ااثتخ فا
اقترهدايً طحه رتتب ى ج ذلك حن اخنفهض حستهى الدخن احلقيقي لدى ه ه الدطل الفقريل.
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الفصل الثالث:
ىالقا االمفتهح التجهرم ابلتهازانو الك يا
ل جلا ر ،تهمس طااثغرب.

الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
متهيد:
ش د االقترهد الههاثي حهيا حتر ر التجهرل الههاثيا ةكن يهامت ه الس هيا ،اخلدحيا طاالستا هر ،طاليت تها 
يف الن ه ا إزالا كن القيهد اليت تقف ىه قه أحهم حتركهو الس ع طاخلدحهو طرؤطس األحهال طاله هلا طإىل يهمب
حتر ر التجهرل الههاثيا ،كهمت هنهك الاهرل التكنهلهييا طااثه هحهتيا ةكن أةههدهه ،طالتيهل إىل آليا السهق.
طى ج الرغم حن اختال ااثو راو النور ا طالهاقهيا لالمفتهح االقترهدم ،فإن أم اقترهد ال هدط أن
كهن إحه حنفتح ةشكن اتم ،طفيو س ح ل س ع طاخلدحهو طرؤطس األحهال ابالمتقهل حبر ا اتحا حن طإىل الداخن،
أط حه مييله االمغالق التهم ال م ال س ح فيو ابمتقهل أم شكن حن أشكهل ه ه التدفقهو ى ج اإلطالق ،ف ا
الهضههن أةهد حن أن كهان طاقهيني ،طى يو فهلهضع األقرب ى يه اثهوم االقترهدايو هه حتر ر حههحالهته التجهر ا
طالرأمسهليا لالستفهدل حن التخريص األحان ل هارد ،طيف مفس الهقت تقهم ةهضع قيهد ل يد حن حر ا ه ه
التدفقهو ةفرض ىدل أشكهل حن القيهد طىهدل حه تهتو  الدطل النهحيا أقن امفتهحه ى ج الههمل حقهرما ابلدطل
ااثتقدحا.
ك ه تهتو  كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب حن أهم اقترهدايو مشهل إفر قيه ،اثه ش دتو ه ه االقترهدايو
حن ظرط اقترهد ا طحتدايو تقر ته حتشههبا ،فقهحت ةتئتيق إصالحهو اقترهد ا يف إطهر ةراحج اإلصالح
االقترهدم (ةراحج التاتيت االقترهدم طالتهد ن اهليك ي) حع ااثؤسسهو ااثهليا الدطليا يف الا همينهو طةدا ا
التسهينهو طقهحت ةتير ر جتهرهته الدطليا ل تكهحن طاالمدحهج أكار يف النوهم التجهرم الههاثي ،طسهت إىل
استقئهب رؤطس األحهال األينتيا لتيقيق الن ه االقترهدم ،ك ه ابشرو ىدل إصالحهو حؤسسهتيا لتشجيع
االستا هر اخلهص طي ب االستا هر األينيب ااثتهشر ،ل لك سنيهطل يف ه ا الفرن الهقه أط حهرفا ىالقا

االمفتهح التجهرم يف اجللا ر ،تهمس طااثغرب ابلتهازانو الك يا.

طلإليهةا ى ج ه ا السؤال ق نه ةتقسيم ه ا الفرن إىل ثالث حتهحث هي:
ااثتيث األطل :دراسا حت ي يا لالمفتهح التجهرم.
ااثتيث الاهين :طاقع االمفتهح التجهرم يف كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب.
ااثتيث الاهلث :حؤشراو التهازانو الك يا اخلهرييا يف كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب.
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
املبحث األول :دراسة حتليلية لالنفتاح التجاري.
لقد أحدثت األمهيا ااثترهىدل لالمفتهح االقترهدم ،يدال كتريا ةني الدطل خهصا يف حدى أتثريه ى ج
النشهط االقترهدم طحسهمهتو يف زايدل الارطل ،طقد ازداد ه ا االهت هم يف الهقهد األخريل تلاحنه حع ظ هر ااثنو ا
الههاثيا ل تجهرل ،طاليت استئهىت أن تضم حهوم دطل الههمل تقر ته طفرض شرطط ه ى ي م طاليت تت يهر يف حت يا
االمفتهح التجهرم ،ل ا سنتئرق يف ه ا ااثتيث إىل حف هم االمفتهح االقترهدم أطال ،مث حف هم االمفتهح التجهرم،
أشكهلو طآاثره.
املطلب األول :مفهوم االنفتاح التجاري.
االمفتهح٭ التجهرم هه يلء حن االمفتهح االقترهدم ،طى يو طيب ى ينه حهرفا االمفتهح االقترهدم أطال،
طذلك حىت تسىن لنه حهرفا حف هم االمفتهح التجهرم ةشكن ييد.
التعريف األول :االمفتهح االقترهدم ،هه فتح األةهاب لرأس ااثهل األينيب طاالسترياد طحر ا التتهدل يف ااثههحالو

حع اخلهرج.1

التعريف الثاين :االمفتهح االقترهدم ها  ختفيف القيهد اليت ه ن يف إطهرهه االقترهد الهطا  حان القيهد ى ج
االسترياد طالرر األينيب طاالستا هراو األينتيا طاأليهر طالضرا ب.2
التعريف الثالث :هه ى يا هتد

إىل فتح السهق الهطنيا أحهم ااثههحالو األينتيا االقترهد ا استا هراو كهمت

أم جتهر ا ،ى ج أسهس القهاىد اليت سري ى ي ه التقسيم الدطيل ل ه ن ،طة لك رتح االمفتهح مباهةا اىرتا
الس ئا ةشرىيا ه ا التقسيم ،طهي الشرىيا اليت كهمت حمن رفض طامتقهد حن قتن الس ئهو االشرتاكيا.3

حن

٭ ال فظ فتح يف ال غا الهرةيا ها  إزالا إغالقو ،طاثل د حن التهضيح أمور اجليالين ةن احلهج حيي طآخرطن ،القاموس املدرسي ،سراس ل نشر ،تهمس
 ،0110ص.200 :
- Gilbert Niyongabo, Politiques d’ouverture commerciale et développement économique, Thèse présentée

1

et soutenue publiquement pour l’obtention du Doctorat en Sciences Economiques, Université d’auvergne,
Clermont-Ferrand I, France, 2007, p: 09.
- Paolo Figini and Enrico Santarelli, Openness, Economic Reforms, And Poverty : Globalization in Developing

2

countries, the Journal of Developing Areas, Volume 39, Number 2, Spring 2006, pp: 133-134.

 -3ىجا اجلياليل ،التجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية من احتكار الدولة إىل احتكار اخلواص ،دار اخل دطميا ،اجللا ر  ،0110ص.000 :
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
طهنهك حن رى أن حف هم االمفتهح االقترهدم نرر إىل التير ر االقترهدم ،ال م ىهدل حه رتتط
ةو احج اإلصالح االقترهدم خهصا ابلنستا ل دطل اليت متر مبرح ا حتهل حن االقترهد ااثهيو إىل اقترهد السهق،
سهاء كهمت ه ه الو احج ذاتيا أط حهت دل حن ةهض ااثؤسسهو ااثهليا الدطليا كرندطق النقد الدطيل طالتنك
الدطيل.1
ه ا ابلنستا لالمفتهح االقترهدم ،أحه االمفتهح التجهرم ف ه:
التعريف األول :هه التخ ي ةشكن ىهم ىن قيهد التجهرل طأسههر الرر .2
التعريف الثاين :هه مج ا حن اإليرا ءاو طالتداةري اهلهدفا إىل حته ن موهم التجهرل اخلهرييا جتهه احليهد ،مبهىن ىدم
تدخن الدطلا اجتهه الرهدراو أط الهارداو حيث أهنه ى يا تستغرق طقته طه ال.3
طإذا موران إىل ذلك حن حنوهر ااثؤسسهو الدطليا فتهتو  الدطلا حنفتيا جتهراي إذا قهحت ةـ ـ ـ:4
 التخ ي ىن السيهسهو ااثنيهزل ضد الترد ر؛ إتتهع سيهسهو حيهد ا ةني الترد ر طاالسترياد؛ التخفيض التدرجيي لقي ا الرسهم اجل ركيا إىل غه ا التخ ي ىن ه.طى يو ميكن القهل :أن االنفتاح التجاري هو اإلزالة التامة للقيود على التجارة اخلارجية وأسعار الصرف،
وذلك وفق مجلة من اإلجراءات والتدابري اليت تضعها منظمة التجارة العاملية.
املطلب الثاين :أشكال االنفتاح التجاري.

- Y.Benabdallah, L’économie algérienne entre réformes et ouverture : quelle priorité ?, Alger, 2007, pp : 2-4.

1

https://www.gate.cnrs.fr/uneca07/communications%2520pdf/Benabdallah-Rabat07.pdf

- Sami Bousselmi, Impact de la dévaluation sur les échanges extérieurs- cas de la Tunisie, Rapport de

2

recherche présenté à la Faculté des Etudes Supérieures en vue de l’obtention du grade de Maitre ès Sciences,
Département des Sciences Economiques, Université de Montréal, canada, 2000, p : 10.

 -3ىتدطس ىتد الهل ل ،سياسة االنفتاح التجاري ودورها يف رفع القدرة التنافسية للدول-دراسة حالة اجلزائر-أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل ،قسم
اله هم االقترهد ا ،خترص اقترهد التن يا ،يهحها ت سهن ،اجللا ر ،0100 ،ص.10 :
 -4صندطق النقد الدطيل ،قضهاي اقترهد ا ،20إشراك الت دان الفقريل يف النوهم التجهرم الدطيل ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.2-0 :
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
كتسب النوهم التجهرم الدطيل زمخه هه ال يف الفرتل الراهنا ،حيث قهده ط سهمده أكار القهى
السيهسيا ،االقترهد ا طااثهليا مفهذا يف ااثراكل الرأمسهليا الر يسيا ،إذ رتكل النشهط األسهسي هل ه اهليئهو ى ج
تشجيع اقترهد السهق طتق يص دطر الدطلا يف احليهل االقترهد ا ،هبد حتر ر حركا الس ع طرأس ااثهل مبه ؤدم
إىل قيهم سهق دطليا طاحدل ،طإن تهددو طرق طأشكهل حتقيق ذلك ،طحن ةني ه ه األشكهل جند:
الفرع األول :االنفتاح التجاري من خالل اإلطار اإلقليمي واإلطار متعدد األطراف.
رغم أن هد االمفتهح هه حتر ر التجهرل الدطليا حن القيهد ااثفرطضا ى ي ه ،إال أن هنهك حدخ ني
خمت فني لت هغ ه ا اهلد مهه:1
 .0ترتيبات التجارة اإلقليمية :اليت تهر ابلتكهحن االقترهدم الدطيل مبخت ف حراح و ،طال م تقهم فيو
جم هىا حن الدطل خب ق أط تئه ر ترتيتهو ل تجهرل اإلق ي يا في ه ةين ه حبيث حترن دطل أىضهء التكتن
ى ج حلااي حتتهدلا يف التتهدل التجهرم في ه ةين ه ،طأتخ ىدل أشكهل أمه ه:
-

حنئقا التجهرل احلرل؛
االحتهد اجل ركي؛
السهق ااثشرتكا؛
التكهحن االقترهدم.

 .0اإلطار املتعدد األطراف :أط حه هر مبنئقا التجهرل الههاثيا ،حبيث تقهم ااثنو ا ى ج قهاىد حتفق ى ي ه
يف إطهر حتهدد األطرا لتنويم مشهط التجهرل الدطليا يف جمهالو الس ع الرنهىيا ،اللراىيا ،اخلدحهو،
محه ا حقهق ااث كيا الفكر ا طحتر ر إيراءاو االستا هر فضال ىن قهاىد إيراءاو حكهفيا الدىم،
اإلغراق طإيراءاو الهقه ا ،طموهم حتكهحن لتسه ا ااثنهزىهو التجهر ا ةني األىضهء.

 -1طيتا ىتد الهل ل ،أثر االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي املستدمي دراسة حالة دول مشال إفريقيا خالل الفتة ،6636-3336
أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،خترص مقهد طحهليا ،يهحها اجللا ر ،0100 ،2ص.00 :
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
الفرع الثاين :االنفتاح اإلرادي واالنفتاح اإلجباري.
تسهج الدطل ةشكن إرادم إىل حتر ر جتهرهته هبد حتقيق حستهى أى ج حن االمدحهج يف االقترهد
الههاثي ةغيا االستفهدل حن ااثلااي اليت ترتتب ى ج امفتهح اقترهدهه ،1طأن ه ا النهع حن االمفتهح خيص الدطل
ااثتقدحا طالرنهىيا.
أحه االمفتهح التجهرم اإليتهرم فههدل حه تم حتت ضغهط طشرطط اهليئهو االقترهد ا الدطليا ك نو ا
التجهرل الههاثيا ،صندطق النقد الدطيل طالتنك الدطيل ،طتتتىن ه ه االقترهدايو ةراحج لإلصالح االقترهدم حىت
تض ن است رار دىم ه ه اهليئهو ،طتش ن ه ه الو احج إصالح النوهم التجهرم طموهم سهر الرر طك ا امتقهل
رؤطس األحهال.2
الفرع الثالث :االنفتاح التدرجيي واالنفتاح االنتقائي.
تم االمفتهح التدرجيي ةشكن حرح ي طفق هنج تم رمسو طتنفي ه يف أين زحا  حمدد ،فهالمتقهل حن
احل ه ا أبس هب احلرص إىل احل ه ا ابلتهر فا اجل ركيا مث إزالت ه هي األخرى تهتو  مباهةا امفتهح جتهرم تدرجيي.
أحه االمفتهح التجهرم االمتقه ي فيقترر ى ج حتر ر ةهض ااثنتجهو حع االحتفهظ ةقيهد ى ج التهض
اآلخر ،طخري حاهل ى ج ذلك ااثنتجهو اللراىيا.

-Jean-Marc Siroen, L’OMC et la Mondialisation des économies, Edition : Lattre de Tassigny, sans année, Paris,

1

12-14.
-Pierre Salama, ouverture et pauvreté : Quelle ouverture ?, revue Tiers Monde, 2006, p: 06.
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
الفرع الرابع :االنفتاح التجاري السطحي والعميق.
ركل االمفتهح التجهرم السئيي ى ج إزالا احلهايل التق يد ا كهلتهر فا اجل ركيا ،طهه أس هب غري كهيف
ل ت تع مبلااي االمفتهح التجهرم.1
أحه االمفتهح التجهرم اله يق فإمو إضهفا إىل إزالا احلهايل التق يد ا ،فإمو س ح حبر ا امتقهل األشخهص،
حع تهحيد طتقر ب القهامني ذاو الر ا ابلتجهرل ،خهصا ااثته قا إبيراءاو اجل هرك.2
املطلب الثالث :آثر االنفتاح التجاري.
إضه فا إىل التي يالو طالتفسرياو النور ا ل هالقهو االقترهد ا ااثخت فا ،فقد ظ ر التي ين القيهسي
طالك ي طمورا ل تئهر اله ي احلهصن ،طال م تستخدم أدطاتو اثهرفا طتيها الهالقهو ااثهيهدل ةني ااثتغرياو
االقترهد ا ،طمورا لهالقا الن ه االقترهدم ابالمفتهح التجهرم هنهك الهد د حن الدراسهو القيهسيا ااثنجلل هب ا
الردد طحن ه:
الفرع األول :دراسة ".3378 "Balassa
قهحت ه ه الدراسا ى ج حبث الهالقا ةني كن حن منه الرهدراو طمنه النهتج الهطا  احلقيقي ،حيث
مش ت الدراسا  00دطلا خالل فرتتني مهه  0000-0001ط 0002-0000طتهص ت الدراسا إىل طيهد ىالقا
قه ا ةني الرهدراو طالنهتج الهطا  احلقيقي.3
الفرع الثاين :دراسة البنك الدويل .3387
أير ت ه ه الدراسا ى ج ىدد حن الدطل النهحيا طتض نت حت يال لتر يم  20منهذيه حن منهذج االمفتهح
التجهرم يف  00دطلا ةني ىهحي  ،0080-0000طقد صنفت إىل أرةع جم هىهو حسب تهيو التجهرل اخلهرييا
- Abdelkader Kadid, Nouvelle Approche de Mesure de l’ouverture Commerciale dans les Modèles de

1

Gravite, Revue académique des études humaines et sociales, N° 13, janvier 2015, université de chlef, Algérie, p:

2.
- Gilbert Niyongabo, 0p cit, p: 68.
-Alain Bourdages, Le Commerce Extérieur est-il un Instrument de Croissance viable pour l’Amérique-

2
3

Latine ?, Une étude empirique des gains de croissance économique provenant du commerce international,
Centre de documentation, Département de Science économie université de Montréal, Canada, 2000, p: 14.
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
طفقه اثهه ري ك يا طكيفيا هي :حهدل احل ه ا الفه يا طالرقهةا ااثتهشرل حن خالل احلرص طتراخيص االسترياد
طاستخدام حهافل الرهدراو طدريا تقييم سهر الرر أبى ج حن قي تو طهي:
 اقترهدايو شد دل التهيو حنه اخلهرج؛ اقترهدايو ضهيفا التهيو حنه اخلهرج؛ اقترهدايو ضهيفا التهيو حنه الداخن؛ اقترهدايو شد دل التهيو حنه الداخن.طكهمت متيجا الدراسا هه تسهرع منه الرهدراو طإمجهيل النهتج احمل ي احلقيقي يف الن هذج اليت اتسم في ه
االمفتهح التجهرم ابلقهل طاالست رار ا.1
الفرع الثالث :دراسة "وعيل ميلود" .6631
أطرطحا دكتهراه يف اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر ،12ةهنهان" :احملدداو احلد اا ل ن ه االقترهدم يف
الدطل الهرةيا طستن تفهي ه ،حهلا :اجللا ر ،حرر ،السههد ا-دراسا حقهرما .0101-0001
حيث حن ةني احملدداو احلد اا ل ن ه االقترهدم ،االمفتهح التجهرم ،ال م حيفل الن ه االقترهدم ىن
طر ق االستفهدل حن طفراو التجهرل اخلهرييا ،فهلتهسع يف الرهدراو س م يف متكن الدطلا حن التخرص يف إمتهج
طترد ر الس ع طاخلدحهو اليت مت ك في ه حيلل مستيا ،ممه ؤدم إىل حتقيق تهز ع أفضن ل هارد االقترهد ا ااثتهحا
طإىل زايدل حهدالو الن ه.
طك ه أن سيهسا االمفتهح التجهرم تس ح ةدىم التهسع يف استرياد الس ع الرأمسهليا طاالستا هر ا ،ممه
سهىد ى ج مقن التكنهلهييه طحتسني حستهايو أداء ىهاحن اإلمتهج ممه سههم يف زايدل النهتج الهطا  ،طتس م
التجهرل اخلهرييا يف زايدل االستا هراو األينتيا مبه دىم التنهفسيا ةني ااثؤسسهو طه ا حه دفع إىل زايدل حجم
اإلمتهج احمل ي ك ه طمهىه ،طهب ا تجو االقترهد إىل حتسني حهدالو منه.

 -ىتدطس ىتد الهل ل ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
طقد أمجهت ين الدراسهو السهةقا ى ج حه ي:
 أن التهسع يف الرهدراو س م يف متكني الدطلا حن التخرص يف إمتهج طترد ر الس ع طاخلدحهو اليتمتت ك في ه حيلل مستيا ممه ؤدم إىل تهز ع أفضن ل هارد االقترهد ا ااثتهحا طإىل زايدل حهدالو إمتهييا
ىهاحن اإلمتهج طحن مث زايدل حهدالو الن ه االقترهدم؛
 أن سيهسا التهسع يف الرهدراو س م ةشكن كتري يف القضهء ى ج االختالالو اليت تههمي ه الهد د حنالدطل يف حيلان حدفهىههته طحه مش و حن حسهابو أخرى.
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املبحث الثاين :واقع االنفتاح التجاري يف كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
إن حن حوههر الههاثا هه التهسع السر ع ل تجهرل اخلهرييا خالل الهقد ن ااثهضيني ،طاليت رى أمرهرهه
أبهنه مه ا يف ازدايد حجم التجهرل ممه هفر فرصه كتريل ل تن يا ،حبيث حت ت ى ج الدطل االهت هم أكار مبسألا
التهيو حنه فتح أسهاق ه طاقترهداهته ،ألهنه أدركت أن حسألا تتا  طتئتيق سيهسا االمفتهح التجهرم ليس هدفه يف
حد ذاتو طإمنه طسي ا حن طسه ن حتقيق التن يا االقترهد ا ،طحن أين ذلك ى دو كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب
إىل اله ن حنه االرتقهء أبداء اقترهداهته احمل يا.
املطلب األول :تطور سياسة التحرير التجاري الدويل يف اجلزائر.
ىهىن االقترهد اجللا رم يف السنهاو األخريل طيف ىقد الا همينهو حتد دا حن الهد د حن ااثشهكن
االقترهد ا ،طاليت كهمت ىه قه أحهم تقدحو يف جمهل التن يا االقترهد ا ،طلهن حن ةني أهم ه ه ااثشهكن حهدالو
الن ه ااثنخفضا طزايدل حدل التضخم طارتفهع حجم التئهلا طمقض اله الو األينتيا ةستب تدههر أسههر
احملرطقهو ،ابإلضهفا إىل ارتفهع حهدالو خدحا الد ن طحه تشك و حن ضغهطهو تهيق التقدم االقترهدم
طااليت هىي ،1ممه ؤدم إىل زايدل االىت هد ى ج اخلهرج ل يرهل ى ج االحتيهيهو األسهسيا حن الس ع
طاخلدحهو طابلتهيل زايدل التتهيا ل ههمل اخلهريي طكن ه ه الرههابو دفهت ابلدطلا اجللا ر ا إىل طضع اسرتاتيجيا
شهح ا لإلصال ح االقترهدم هتد إىل ترييح االختالالو السهر ا طإىهدل تهييو االقترهد الهطا  لقهى السهق
طسيهسهو التير ر.2
طحن ااثه هم أن أتثري حتر ر التجهرل اخلهرييا ى ج الن ه االقترهدم هه أتثري أكيد طإجيهيب ،فتير ر
الهارداو ؤدم إىل تهسيع القهىدل اإلمتهييا طتئه رهه طحتد ا ه ىن طر ق تهفري طسه ن اإلمتهج الضرطر ا ،األحر
ال م ؤدم إىل خفض األسههر ،ك ه أن حتر ر الهارداو ؤدم إىل حتفيل اإلمتهج الهطا  ،طذلك ةدفع ااثنتجني
احمل يني إىل قتهل التيدم ال م متا و ااثنتجهو األينتيا ااثنهفسا اثنتجههتم ،سهاء يف السهق احمل يا أط األسهاق
اخلهرييا طالهصهل إىل حستهى ااثنهفسا ااثئ هةا ،ل لك طيب ى ج ااثنتجني احمل يني ترشيد استا هراهتم طختفيض

 -1حهحد مهر الد ن ،اخلوصصة من وجهة نظر املؤسسات املالية الدولية حالة اجلزائر ،حداخ ا يف ااث تقج الدطيل ةهنهان :اقترهدايو اخلهصرا
طالدطر اجلد د ل دطلا ،حن  10-12أكتهةر ،يهحها فرحهو ىتهس ،سئيف ،اجللا ر ،0110 ،ص.10:
 -2ةئههر ى ي ،سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي يف اجلزائر ،جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه ،الهدد األطل ،يهحها الش ف ،اجللا ر،0101 ،
ص.000 :
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النفقهو طرفع حستهى اإلمتهج طحتسني يهدتو ،طأن ه ه الشرطط هي حيه ا لالقترهد ااثتقدم أط النهحي ،إذ أن رفع
حستهى اإلمتهج طحتسني مهىيتو أصتح شرطه الزحه ل هلهج إىل األسهاق اخلهرييا.1
طةنهءا ى ج ذلك ،طيف إطهر اإلصالحهو ،حر ت اجللا ر ى ج الدىم الدطيل لسيهسههته اإلصالحيا حن
خالل حهافقا كن حن صندطق النقد الدطيل طالتنك الدطيل ى ج إةرام جم هىا حن االتفهقيهو حع اجللا ر ،حبيث
تههظم في ه دطر الرندطق يف تهييو االقترهد الهطا  يف هنه ا الا همينهو خهصا ةهد خئهب النهااي ال م أرس و
طز ر ااثهليا اجللا رم ل د ر التنفي م لرندطق النقد الدطيل يف ش ر حهرس  ،00802طال م ته دو فيو حكهحا
اجللا ر ى ج االلتلام ابالخنراط يف اقترهد السهق فأكدو ى ج ":ااثضي يف ى يا الالحركل ا االقترهد ا تدرجييه،
طخ ق التيئا اليت متكن حن اختهذ القرار ى ج أسهس ااثسؤطليا ااثهليا طالرحبيا طاالىت هد الكتري ى ج حيكهميلم األسههر
مبه يف ذلك سيهسا سهر الرر " ،طك ا تهسيع دطر القئهع اخلهص.
طأ ضه ته دو احلكهحا اجللا ر ا ةتنفي ةرانحج التكيف طاالستقرار يف االتفهقيهو ااثو حا حع صندطق
النقد الدطيل ألطل حرل يف حهم  ، 0080طاالتفهقيا ااثو حا حع التنك الدطيل يف ستت و  حن مفس السنا طى ج ضهء
ذلك تدىم طرح الرندطق يف إىهدل تكييف االقترهد اجللا رم فكهمت أطىل خئهاو حتر ر التجهرل اخلهرييا
طااثدفهىهو إبلغهء التخريص ااثركلم ل نقد األينيب ،طإهنهء احتكهر الدطلا ل تجهرل اخلهرييا ،ك ه ةدأو خئهاو
االىت هد ى ج آليهو الهرض طالئ ب يف حتد د أسههر الفه دل طأسههر الرر  ،طمت تق يص تشكي ا الس ع اليت
حتدد الدطلا أسههرهه ك ه ةدأو إيراءاو حنح االستقالليا القهمهميا خل س ةنهك جتهر ا.
أحه اثين اتفهق حع صندطق النقد الدطيل طالتنك الدطيل كهن يف يهان  ،0000طيهء ليستك ن تئتيق
ةرانحج التهد ن يف حهوم اجملهالو حان إىئهء االستقالليا الكهح ا ل ؤسسهو يف اختهذ القراراو اإلدار ا طااثهليا
ى ج أسهس قهاىد السهق طحؤشراو الرحبيا االقترهد ا طااثهليا طحر ا حتد د األسههر طتق يص دطر خل نا الدطلا يف
مته ن ىجل ت ك ااثؤسسهو.3

 -1ىتدطس ىتد الهل ل ،سياسة االنفتاح التجاري بني حماربة الفقر ومحاية البيئة :الوجه اآلخر ،جم ا التهحث ،0101/18-يهحها ةشهر ،اجللا ر،
ص.000 :
 -2سهحن فهتح ،شهتهين لئفي ،آاثر وانعكاسات برانمج التعديل اهليكلي على االقتصاد اجلزائري ،ااث تقج الدطيل األطل حهل أةههد اجلين الاهين حن
اإلصالحهو االقترهد ا ،أايم  10ط 10د س و  ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها ةهحرداس ،اجللا ر ،0110 ،ص.10 :
 -3ةرطدم مهي ا ،االقتصاد اجلزائري بني سندان االختالالت اهليكلية واإلنعاش االقتصادي ومطرقة التعديل اهليكلي ،ااث تقج الدطيل األطل حهل
أةههد اجلين الاهين حن اإلصالحهو االقترهد ا ،أايم  10ط 10د س و  ،يهحها ةهحرداس ،اجللا ر ،0110 ،ص.0:
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ك ه اخت و إيراءاو إلصالح موهم األيهر طتغيري سيهسهو اإلىهانو طموم الدىم طإلغهء الت ييل ةني
القئهع الههم طاخلهص في ه ته ق ابلقرطض طأسههر الفه دل ،ك ه تهقفت الدطلا ىن الت ه ن ااثتهشر ل تنهء السكا 
طحكنت القئهع اخلهص حن ااثشهركا يف التجهرل اخلهرييا ،طذلك حن خالل سن جم هىا حن النرهص القهمهميا
طالتنوي يا احملددل لكيفيهو طشرطط ممهرسا ى يهو االسترياد طالترد ر ،طأمه ه:1
اإلجراء األول:
ت ان يف سن القهمهن  01-01حهل النقد طالقرض ،ااثنوم حلر ا االستا هر األينيب يف اجللا ر طالرهدر
يف  0001/01/00طااثت م يف ش ر ستت و  ةته ي ا حن التنك ااثركلم حتدد في ه الكيفيهو طالن ط ااثنهسب ل لك.
اإلجراء الثاين:
كهن يف ش ر أطو  0001طااثت ان يف القهمهن 00-01ااثؤرخ يف  10أطو  0001طااثت ان يف النوهم
اخلهص ةه ن جتهر اجل ا طالهكالء ،طااثت م ابلته ي ا رقم  02لقهمهن ااثهليا التك ي ي لسنا  0001طالرهدر ىن
طزارل االقترهد ةتهر خ  0001/18/01طااثته ق ةشرطط ى ن هؤالء الهكالء طجتهر اجل ا.
اإلجراء الثالث:
كهن يف حهرس  ،0000طااثت ان يف صدطر ااثنشهر التنفي م رقم  20-00ااثؤرخ يف ،0000/10/02
طااثته ق إبزالا احتكهر الدطلا ل تجهرل اخلهرييا ،ك ه تؤكد ته ي ا التنك ااثركلم رقم  12-00ااثؤرخا يف
 0000/10/00ى ج شرطط ططرق ى يهو مته ن التجهرل اخلهرييا ،طاليت تنص ى ج حه ي:
 إلغهء حيلاميا اله ا الرهتا ل ؤسسهو اله هحيا؛ ت لم ااثستهرد ن ى ج االستفهدل حن إحكهميهو الت ه ن اخلهريي ذط االستيقهق أكار حن  08ش را،طت لح م ةهضع حقهةن ذلك ل هارداو ابله ا الهطنيا؛
 متنع ى يهو التسد د ابله ا الرهتا يف السهق احمل ي ابلنستا ل نتجهو ااثستهردل حن طر الهكالءطتهه ض ه ابلد نهر اجللا رم؛

 -1طىين حي هد ،احملددات احلديثة للنمو االقتصادي يف الدول العربية وسبل تفعيلها -حالة :اجلزائر ،مصر ،السعودية-دراسة مقارنة خالل الفتة
 ،6636/3336أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر ،0102 ،2ص.000 :
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 ت لم األىهان االقترهد ني ال ن و حهن صفقهو استرياد ةدطن دفع أبن تينها حقهق م طحتد د حكهنصفقههتم لدى أحد التنهك.
طحن ىهم  0000شرىت الس ئهو اله هحيا يف إيراءاو اتةها ل تير ر التهم ل تجهرل اخلهرييا ،تت ان
يف طضع ةراحج لإلصالح االقترهدم 1طاختهذ تداةري طاسها لتير ر التجهرل اخلهرييا تنفي ا لشرطط صندطق النقد
الدطيل لالمفتهح ى ج الههمل اخلهريي حن أين دخهل الس ع طاخلدحهو األينتيا طك لك دخهل رؤطس األحهال ،ممه
حتم ى ج احلكهحا إبصدار ته ي ا رقم  02-00ةتهر خ 00أفر ن  20000طاليت تؤكد ى ج التهيو اجلد د لسيهسا
التجهرل اخلهرييا يف اجللا ر طحن ذلك التهر خ مت حتر ر ااثتهدالو التجهر ا ةرفا اتحا ،فكن شخص طتيهي أط
حهنهم حسجن يف السجن التجهرم طفقه ل رسهم  20-00ميكنو ممهرسا مشهط االسترياد.3
تتهه ل ته ي ا  02-00أصدر ةنك اجللا ر ال م أىئج حكهما يف التقسيم الدطيل اجلد د ل ه ن حمهطلا
 AD-HOCااثك فا مبراقتا اله يهو االسترياد ا سهةقه،
٭
ة لك اخلرطج حن االقترهد الر هي ،طابىتتهر ال جنا
كهمت مهىه حن أمهاع تقييد التجهرل فقد مت إلغهءهه ،طأصتح إبحكهن ااثستهرد ن احلرهل ى ج اله ا الرهتا.
طسهيه حن ه لتيقيق األهدا ااثسئرل قهحت اجللا ر ةتخفيض تدرجيي اثهدالو الرسهم اجل ركيا حيث
حب هل سنا  0000تقرر إلغهء القيهد ى ج حدفهىهو الس ع غري ااثنوهرل ى ج حراحن ةدا ا ابخلدحهو الرييا

- BOURICHE Riadh, La bonne gouvernance et la problématique des politiques économiques et

1

développement : le cas de l'Algérie, université Mentouri de Constantine, sons année, p: 02.

-2محشا ىتد احل يد ،دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل التطورات الدولية الراهنة-دراسة حالة اجلزائر،
ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،قسم االقترهد ،خترص اقترهد دطيل ،يهحها ةسكرل ،اجللا ر ،0102 ،ص.80 :
 -3ه ي ز نب ،تطور التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفتة  ،6636-6666ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،خترص إدارل
اله يهو التجهر ا ،يهحها اجللا ر ،0100 ،2ص.080 :
٭ :جلنا امشأو يف  00مهف و   0000تدىج  ad-hocته ن حتت طصه ا ر يس احلكهحا (ة هيد ىتد السالم) طتضم مما ني حن كن حن :ةنك اجللا ر،
طزارل اخلهرييا ،ططزارل الريا ،حك فا ةتخريص غال

حهيل حن اله الو الرهتا ل ستهرد ن اله هحيني طاخلهاص طاليت حن ح هح ه األسهسيا :الس ر

ى ج تهفري أفضن مته ن حهيو ل ه يهو االسترياد ا حن أين احلد حن ااثد هميا طك ا تفهدم حشهكن اخلل نا ،طتدخن ض ن آفهق تقييد التجهرل اخلهرييا.
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طالته يم مث ابقي اخلدحهو ،أحه ابلنستا ل س ع ااثنوهرل فقد اخنفضت سنا  0000إىل حهدل  % 01مث  % 00سنا
.10000
أحه يف ةرانحج الترييح اهليك ي ل فرتل  ،0008-0000طفي ه ته ق ابلقئهع اخلهريي ،فقد ركل ى ج
حتهةها حتر ر التجهرل اخلهرييا ىن طر ق رفع القيهد اإلدار ا طااثهليا ابإلضهفا إىل تشجيع الرهدراو خهرج
احملرطقهو ،2طركل أ ضه ى ج تئه ر موهم الرر إبقهحا سهق ل رر حه ةني التنهك سنا  ،0000ك ه مت اله ن
ى ج يهن الد نهر قهةن ل تيه ن أ ضه ،مث اله ن ى ج ختفيض حستهى احل ه ا اجل ركيا طاحلدطد القرهى ل تهر فا
اجل ركيا ى ج الهارداو يف إطهر التيضري لالمض هم إىل ااثنو ا الههاثيا ل تجهرل.3
طيف حسهرهه حنه االمفتهح مت تهقيع اتفهقيا الشراكا اجللا ر ا األطرطةيا طاالمفتهح ى ج حهض ااثتهسط ،طاليت
كهمت ةدا ت ه  0000اتر خ ةدا ا حسهر ةرش هما ل شراكا األطرطحتهسئيا اليت كهمت اجللا ر أحد أطراف ه ،4حيث
كهن تهقيع أطل اتفهق يف 02د س و  0110ةت جيكه (ةرطكسن) ،5طةهد ذلك تهقيع اتفهق هنه ي يف  00أفر ن
 ،0110طهب ا دخ ت اجللا ر حرح ا يد دل ةهد الهللا اليت ىهشت ه خالل التسهينهو ،طةهد أكار حن ثالث
سنهاو دخن االتفهق حيل التنفي اةتداء حن الفهتح ستت و  .60110

 -1در س رشيد ،انعكاس االنفتاح التجاري يف اجلزائر على هيكل ميزان املدفوعات خالل الفتة  ،6636-6666األكهدمييا ل دراسهو
االيت هىيا طاإلمسهميا ،الهدد  ،00يهحها اجللا ر  ،12يهمفي  ،0100ص.00 :
 -2صهحل تهحي ،ىيسج شقتقب ،النمذجة القياسية لقطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر خالل الفتة( ،)6666-3376جم ا التهحث-ىدد
 ،0110/10يهحها اجللا ر ،ص.20 :
-Mohamed Elloumi, Slimane Bedrani, Mondialisation et sociétés rurales en Méditerranée, Edition :

3

KARTHALA, Paris, France, 2002, p: 143.

 -4زىتهط ىتد احل يد ،الشراكة األورو-متوسطية وأثرها على االقتصاد اجلزائري ،جم ا اقترهدايو مشهل افر قيه-الهدد األطل ،ةدطن سنا ،يهحها
اجللا ر ،ص.02 :
 -5مسينا ىل لل ،الشراكة األورو جزائرية بني متطلبات االنفتاح االقتصادي والتنمية املستقلة ،جم ا التهحث-ىدد  ،0100/10يهحها ةسكرل،
اجللا ر ،ص.000 :
 -6حسههدم ى ي ،واقع التجارة اخلارجية يف اجلزائر وآفاقها يف ظل مسار التحرير التجاري ( ،)6636-3336ح كرل حهيستري غري حنشهرل،
قسم ى هم التسيري ،خترص اقترهد تئتيقي طإدارل ااثنو هو ،يهحها الهادم ،اجللا ر ،0100 ،ص.00 :
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طتن تع أمهيا ه ه االتفهقيا حن كهن االحتهد األطرطيب ميان الشر ك التجهرم األطل ل جلا ر ،إذ أن ث ث
ااثتهدالو التجهر ا تتم حع االحتهد األطرطيب ،طأتحن اجللا ر ى ج األحد الئه ن أن حتسن هيكن ااثتهدالو التجهر ا
طك ا اجل هز اإلمتهيي ،ك ه أن االتفهق ال تهقف ىند قيهم حنئقا التتهدل احلر يف حدطد  ،0100طإمنه سهج
لتأهين االقترهد اجللا رم اثهاي ا ااثنهفسا اخلهرييا.1
طيف خئهل حن خئهاو االمفتهح ،قهحت اجللا ر ابالمض هم إىل حنئقا التجهرل احلرل الهرةيا الكو ى
طاالمفتهح ى ج احمليط الهريب ،طتندرج ى يا االمض هم إىل حنئقا التتهدل التجهرم احلر ل دطل الهرةيا ،2يف إطهر
اتفهقيا تسيري طتن يا التتهدل التجهرم ةني الدطل الهرةيا ااثهقها سنا  0080ةتهمس ،طهي هتد إىل حتر ر التتهدل
التجهرم ةني الدطل الهرةيا حن الرسهم طالقيهد ااثخت فا اليت تفرض ى ي ه تس ين جتهرل اخلدحهو ،طقهحت اجللا ر
اباثرهدقا ى ي ه يف أطو  0110طدخ ت ه ه ااثنئقا حيل التنفي يف أطو  0110طقد أى ن ر يس اجل هر ا يف
ق ا الرايض  0110ىن امض هم اجللا ر رمسيه هل ه ااثنئقا طمت إرسهل ح ف االمض هم رمسيه يف د س و   0118إىل
اجلهحها الهرةيا ىن طر ق ااثندطب الدا م ،طامئ قت اجللا ر يف تئتيق الو انحج التنفي م هل ه ااثنئقا اىتتهرا حن أطل
يهمفي .0110
أحه في ه خيص اسرتاتيجيا ي ب االستا هر األينيب ااثتهشر ،فقد قهحت اجللا ر ةهضع إطهر تشر هي
لرتقيا االستا هر األينيب ااثتهشر حن خالل قهمهن النقد طالقرض  ،0001طال م أىئج إصالحهو يل يا
لالستا هر األينيب متا ت يف:






الرتخيص ةفتح حكهتب ل ت اين أط فرطع يف اجللا ر ل تنهك طااثؤسسهو ااثهليا األينتيا طك ا اباثسهمههو
األينتيا يف التنهك طااثؤسسهو اخلهضها ل قهمهن اجللا رم؛
رخص ل قي ني طغري ااثقي ني ابحلر ا الكهح ا ل قيهم ابلشراكا أط االستا هر ااثتهشر طحته ن رؤطس
األحهال ةني اجللا ر طاخلهرج لت ه ن حشهر ع اقترهد ا؛
األحر رقم  12/10ااثؤرخ يف  01أطو  0110ااثته ق ةتئه ر االستا هر ،طال م يهء ةتغرياو كتريل
أمه ه:3

 -1زىتهط ىتد احل يد ،املرجع السابق ،ص.00 :
-Douah Belkacem, Les zones franches en Algérie: Conclusion d'une expérience, revue des économies nord-

2

africaines N° 6, UNIV- Mostaganem, Algérie, p: 72.

 -3كرميا قه درم ،االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي يف اجلزائر ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل يف إطهر حدرسا الدكتهراه ،خترص التسيري
الدطيل ل ؤسسهو ،ك يا اله هم االقترهد ا ،خترص :حهليا دطليا ،يهحها ت سهن ،اجللا ر ،0100 ،ص.00:
117

الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
 إمشهء الهكهلا الهطنيا لالستا هر " "ANDIطحن حشكن الهقهر؛ إمشهء صندطق دىم االستا هر ،طاجمل س الهطا  لالستا هر؛ االحتيهزاو اجلته يا ااثت ا ا يف اإلىفهء حن ضر تا مقن ااث كيا طاإلىفهء حن الرسم ى ج القي ا ااثضهفال س ع الداخ ا يف اجنهز االستا هراو طتئتيق مستا حنخفضا يف جمهل الرسهم اجل ركيا1؛
 ض هانو االستا هر حن خالل حههح ا ااثستا ر احمل ي أط األينيب ابىتتهره شخره طتيهيه أط حهنهايةنفس احلقهق طااللتلاحهو اخلهصا ابالستا هر طفقه ل هدل 00؛
 األحر رقم  12-10الرهدر يف  10يهان  0110ااثته ق ابالستا هراو األينتيا طحيدد كيفيا حته ناألرابح طالفها د طالنهاتج يف حهلا التنهزل أط الترفيا لالستا هراو؛
 اإلقرار اجللا رم ابلتيكيم الدطيل.أصتح االستا هر األينيب ااثتهشر ااثردر الر يسي ل ت ه ن اخلهريي ل دطل النهحيا حتجهطزا ة لك القرطض
األينتيا مبخت ف أمهاى ه ،خهصا ةهد تفهقم أزحا ااثد هميا يف ةدا ا الا همينهو حن القرن ااثهضي ،ابلرغم حن أن
االستا هر األين يب كهن نور إليو خالل الستينهو طالستهينهو ةنورل ح رل حن طر الدطل النهحيا حيث كهن
نور إليو كههحن هي نا ميس السيهدل الهطنيا.2
أحه اآلن فإن كن الدطل سهاء النهحيا أط ااثتقدحا ،تتنهفس حن أين تقدمي حنهخ استا هرم يهذب
ل ستا ر ن األيهمب ،طاجللا ر ليست يف ىللا ىن طاقع االستا هر األينيب ااثتهشر ،ل لك سنتئرق جلدطل تني
أداء االستا هر األينيب ااثتهشر يف اجللا ر.

 -1طهليب حم د ،أثر احلوافز الضريبية وسبل تفعيلها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر ،جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه ،الهدد السهةع،
يهحها الت يدل ،اجللا ر ،ص.200 :
-Guerid Omar, L’investissement direct étranger en Algérie : Impacts, opportunités et entraves, Revue

2

Recherches économiques et managériales, N°3- juin 2008, Université de Biskra, Alger, p: 19.
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اجلدول رقم ( :)06تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل 6636-2000
2000

السنهاو

2002 2001

2003

2004

2005

الوحدة :مليار دوالر.

2010 2009 2008 2007 2006

تدفق2.59 1.66 1.79 1.081 0.882 0.634 1.065 1.96 0.438 FDI

2.76

2.29

املصدر :محشا ىتد احل يد ،مرجع سبق ذكره ،ص.000:

شكل رقم ( :)03يوضح تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر خالل .6636-2000

تدفقFDI
3
2,5
2
1,5

تدفقFDI

1
0,5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج حهئيهو اجلدطل أىاله.

تضح لنه حن خالل اجلدطل طالشكن أىاله أن تدفق االستا هر األينيب ااثتهشر يف اجللا ر حنخفض يدا
حقهرما ابلدطل األخرى ،فنجد يف سنا  0111مل تهدى مرف ح يهر دطالر ،طك لك أن حهدل منه التدفق خالل
الفرتل  0101-0111هتو  حنخفض إذ مل تهدى  2ح يهر دطالر ،طه ا رايع إىل أن اجللا ر ليست ةيئا يهذةا
لالستا هر األينيب ااثتهشر رغم اإلصالحهو اليت قهحت هبه يف ه ا اجلهمب.
طحتتن اجللا ر ااثرتتا  02حن حيث حجم تدفق االستا هر األينيب ااثتهشر ى ج ااثستهى اإلفر قي ،ةهد
ميجرياي ( 0ح يهر دطالر) ،حهزمتيق ( 0,0ح يهر دطالر) ،ينهب إفر قيه ( 0,0ح يهر دطالر) ،يف سنا .0100
طميان االستا هر األينيب ااثتهشر يف اجللا ر  % 1,0حن النهتج احمل ي اإلمجهيل ،طأن يلء كتري حن ه ه
االستا هراو يف قئهع النفط طالغهز ،حقهةن  % 0,0يف ااثغرب ،ط % 0يف تهمس.1
طاثهرفا تئهر التجهرل اخلهرييا اجللا ر ا جيب حهرفا تئهر حيلاهنه التجهرم ،طحدى زايدل حجم كن حن
الرهدراو طالهارداو ،اةتداء حن سنا .0111

- Ambassade de France en Algérie, publications des services économiques régional, les investissements

1

directs étrangers en Algérie en 2012, Novembre 2013, p: 02.
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طفي ه ي يدطل ميان تئهر ااثيلان التجهرم اجللا رم ل فرتل :0110-0111

اجلدول رقم( :)07تطور امليزان التجاري اجلزائري خالل الفتة

(.6663-6666الوحدة :مليار دوالر)

البيان السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

الصادرات

19.090 21.650

18.720

24.460

32.220

46.330

54.740

60.590

78.630

45.190

السلعية(فوب)
9.350

الواردات

9.480

12.010

13.320

17.950

19.860

20.680

26.350

37.390

37.620

السلعية(فوب)
املصدر :صندطق النقد الهريب ،مشرل اإلحرهءاو االقترهد ا ل دطل الهرةيا ،0100 ،ص.000 :

الشكل رقم( :)04تطور امليزان التجاري اجلزائري خالل الفتة .6663-6666
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج حهئيهو اجلدطل رقم (.)10

حن خالل حت ي نه ل جدطل طالشكن السهةقني ،مالحظ تقهرب يف حجم كن حن الرهدراو طالهارداو
خالل سنهاو  0111إىل  ،0110خت و اخنفهض يف حه ةني  0111ط ،0110لرتتفع ةشكن حمسهس يف السنهاو
 0112ط ، 0110مث ش د ااثيلان تلا دا حست را ل رهدراو ةدا ا حن سنا  0110أم ةقي ا تقدر ةـ ـ 00,221
ح يهر دطالر طحهدل ارتفهع قدر ةـ ـ  %002,00كلايدل ىن  ،0110طحهدل ارتفهع قدر ة ـ  % 002,00كلايدل
ىن سنا  ،0111طذلك إىل غه ا سنا  0118طهه حه هكس زايدل صهدراو احملرطقهو طارتفهع سهره ،طااثخئئهو
التن ه ا اليت اىت دهته احلكهحا اجللا ر ا حان خمئط اإلمههش االقترهدم طحه ست لم ذلك حن زايدل يف الهارداو،
إضهفا إىل فتح اجملهالو االستا هر احمل ي طاألينيب يف خمت ف القئهىهو ،ممه كهن لو األثر التهرز يف ااثيلان
التجهرم ،خهصا حه ته ق ابسترياد التج يلاو الرنهىيا طااثهاد اخلهم اليت حتتهي ه ه ه ااثخئئهو ،ممه أىئج دفهه
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قهاي ل رهدراو حن خالل حه أحكن حتقيقو يف إطهر الشراكهو األينتيا طترقيا االقترهد الهطا  طتشجيع الترد ر
خهصا في ه ته ق اباثنتجهو الترتطليا طةهض الرنهىهو اخلفيفا.
ط ي ذلك اخنفهض طتق ص حجم التجهرل يف سنا  ،0110حن خالل حه مالحوو يف اجلدطل أم ترايع
يف قي ا الرهدراو حن  08,02ح يهر دطالر سنا  0118إىل  00,00ح يهر دطالر سنا  0110طةقهء الهارداو
تقر ته اثةته حهايل  20ح يهر دطالر طذلك رايع إىل تداىيهو األزحا الههاثيا ،طحه ىرفتو حن تتهطؤ يف التجهرل
الههاثيا.
أحه ابلنستا اثشرطع امض هم اجللا ر إىل ااثنو ا الههاثيا ل تجهرل طالتهيو لالمدحهج يف ااثنوهحا التجهر ا
الههاثيا ،فيهتو  ضرطرل حت يا تفرض ه التيهالو االقترهد ا الههاثيا لنقن التالد إىل طضع اقترهدم أفضن ،ل لك
ف نهك دطافع جيب ى ج اجللا ر أن تدرس ه ةدقا حىت تقتنع ةقرار االمض هم ةشكن هنه ي ،ابلرغم حن أن يف ااثتهدئ
النور ا ،هتو  االمض هم إىل حنو ا التجهرل الههاثيا أدال التكهحن طاالمدحهج يف خمت ف الشتكهو اإلمتهييا ،طابلتهيل
يف االقترهد الههاثي.
ل ا ف ي حنهستا ل جلا ر الستكشه فرص االمض هم ،ى ج الرغم حن التك فا الهضه ا ،طلكن حن
خالل ااثفهطضهو اليت قهحت هبه اجللا ر تضح أن تهافق االقترهد اجللا رم حع ااثتهدئ األسهسيا اثنو ا التجهرل
الههاثيا ليس حض هان ى ج اإلطالق ،طخهصا حع امدحهج " "GATTيف حنو ا التجهرل الههاثيا ،حيث أصتيت
ااثتئ تهو أكار أمهيا ،ل لك ى ج الرغم حن اجل هد اليت تت هله اجللا ر يف جمهل اإلصالحهو االقترهد ا طالتشر هيا،
قد أدى إىل تهقيد كتري يف ى يا االمض هم ،حبيث سج ت كن ااثفهطضهو ةني اجلهمتني تنهقضهو السي ه يف
اجملهالو التهليا:1
أ .احلواجز أمام التجارة والوصول إىل السوق الداخلي:
حيث أن اجللا ر ة د هت د ى ج صهدراو النفط طالغهز ،يف جمهل التجهرل اخلهرييا ،طاليت ال تتأثر
ابحلهايل التجهر ا ةشكن كتري ،حقهةن طارداهته اليت ختضع ةشكن كتري يدا ل يهايل اجل ركيا طالغري مجركيا.

- Mohammed Djamal, Hachmi Douici, on dans l’économie-monde :les atouts et les Our l’économie

1

algérienne , Université Mouloud MAMMERI de Tizi Ouzou, Alger, 2012, p: 5.
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ب .االنتقال إىل اقتصاد السوق وحترير التجارة:
القضيا الر يسيا الاهميا اليت متنع ااثفهطضهو ،هي أن اإلصالحهو االقترهد ا طض هن اقترهد السهق قد
ةدأو حن ىدل سنهاو ،طلكن ال لال هنهك ىدد حهني حن القيهد.
ك لك حه أاثرتو حنو ا التجهرل الههاثيا ،حهل الشرطط التنوي يا ل سهق الداخ ي طالسيهسا اإلدار ا
لتسهري ةهض ااثنتجهو ،ال م تههرض حع طر قا طمرهص ى ن ااثنو ا ،حيث أن اجللا ر تؤكد أبن تسهري ةهض
ااثنتجهو الالزحا لض هن الرىه ا االيت هىيا (الدقيق ،احل يب ،اخلتل.)....
طيف التقهر ر ااثخت فا اثنو ا التجهرل الههاثيا ،أكدو ى ج أن حسألا حتد د سهر (دىم األسههر) النفط
طحشتقهتو يف السهق احمل ي ،تهتو  حنخف ضا يدا اباثقهرما حع األسههر احملددل يف السهق الههاثيا ،حبيث أن تهفري
ه ه ااثهارد الئتيهيا ةسهر حنخفض كسب اجللا ر حلااي مستيا ،حهاتيا لالستا هر األينيب ااثتهشر.
ت .سياسة التجارة اخلارجية واإلجراءات اإلدارية:
طتته ق ه ه اإليراءاو أسهسه ةهارداو الس ع طاخلدحهو ،حن خالل احتجهز ةئهقا التهير األينيب ،طأن
ه ا اإليراء نئتق إال ى ج الرىهاي األيهمب ،طابلتهيل تتههرض حع حتدأ تسهطم ااثههح ا الهطنيا ،اليت تهتو  دىهحا
سري ى ن حنو ا التجهرل اخلهرييا.
طك لك ااثستهرد ن خيضههن اللتلام التهطني التنكي ،طه ا أ ضه حمن ملاع ى ج مئهق طاسع حن قتن فر ق
ى ن حنو ا التجهرل الههاثيا ،إذ هتو  إيراء إدارم ستب تكهليف إضهفيا ،طحهايل مجركيا.
طتلاحنه حع حشرطع االمض هم فقد مو ت طزارل التجهرل أايم  21-00حهرس 0100مدطل حهل التجهرل
اخلهرييا حتت رىه ا ر يس اجل هر ا ،اثنهقشا إشكهليهو التجهرل اخلهرييا طحتد د اإليراءاو الهايب اختهذهه
لتيسني ىرض الترد ر ى ج أسهس سيهسا يد دل ل تجهرل اخلهرييا أكار تهازان طتتكيف حع اخلرهصيهو الهطنيا
طالتيهالو االقترهد ا طااثهليا الههاثيا ،حن أين ىق نا الهارداو طتنه ع االقترهد الهطا  حن أين تن يا الرهدراو
خهرج احملرطقهو.1

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/-1اتر خ ااثئهلها 0100/10/00 :السهىا 00:00
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املطلب الثاين :تطور سياسة التحرير التجاري الدويل يف تونس.
سهت تهمس ،ى ج صهيد الهضع اخلهريي طحن الستهينهو ى ج طضع منهذج اقترهدم 1ميكن ه حن
حتقيق االستقرار االقترهدم ،طذلك حن خالل اجمل هداو اليت تت هله حن أين التنه ع ااثست ر يف اهليهكن الترد ر ا
الس هيا طاخلدحيا ،طزايداو حدرطسا يف يهمب الهارداو طحن مث حتقيق فه ض/ىجل حقتهل يف حهاز ن ااثههحالو
اجلهر ا.2
ك ه ةدأو اإلصالحهو االقترهد ا يف تهمس ةرفا حتكرل طةئر قا طاسها النئهق حقهرما ابجللا ر ،ةهد
أن ىهن االقترهد التهمسي حن ىدم االستقرار اخلهريي ،3طه ا لضتط األطضهع االقترهد ا الك يا يف إطهر ةراحج
دى ه صندطق النقد الدطيل ،حيث ىقدو تهمس اتفهق االستهداد اال ت هين سنا  0080طتاله اتفهق اثدل أرةع
سنهاو حن أين إحداث مق ا يف االقترهد إىل حرح ا الن ه مث إىل الترد ر ةدال حن إحالل الهارداو.
طخالل سنهاو التسهينهو  ،0001متيلو ى يا حتر ر التجهرل يف تهمس حبدثني :احلدث األول هه
االمض هم إىل "( "GATTاجلهمب ااثتهدد األطرا ) ،أحه احلدث الثاين فيت ان يف االمض هم إىل حنو ا التجهرل
الههاثيا " "OMCسنا  ، 0000طك ا الشراكا حع االحتهد األطرطيب سنا  0000أ ضه (اجلهمب اإلق ي ي) ،طاليت
تنص ى ج إمشهء حنو ا جتهرل حرل اثهوم ااثنتجهو الرنهىيا ى ج حدى  00ىهم.4
طقد أدى التهد ااثتهدد األطرا لتير ر التجهرل يف اخنفهض احلهايل احل ه يا ،خهصا غري اجل ركيا.

 -1ةيهض حم د الهيد ،تقييم أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف االقتصادايت املغاربية دراسة مقارنة:
تونس ،اجلزائر ،املغرب ،ح كرل حهيستري يف إطهر حدرسا الدكتهراه غري حنشهرل ،ك يا اله هم االقترهد ا ،خترص :االقترهد الدطيل طالتن يا ااثستداحا،
يهحها ىتهس فرحهو ،سئيف ،اجللا ر ،0100 ،ص.001 :
 -2هتا ىتد ااثنهم ،أداء االقتصادات العربية خالل العقدين املاضيني :مالمح وسياسات االستقرار ،صندطق النقد الهريب ،يهمفي  ،0100ص:
.01
 -3حهك ي ةهحفص ،اإلصال حات والنمو االقتصادي يف مشال إفريقيا دراسة مقارنة بني اجلزائر ،املغرب ،تونس ،جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه،
الهدد السهةع ،يهحها طهران ،اجللا ر ،ص.02 :
4

-Francesco Abbate, L’intégration de la Tunisie dans L’économie mondiale: Opportunités et défis, rapport

préparé et présenté au cours d’un atelier de travail, à Tunis le 23-26 septembre 2001, p: 26.
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طى ج الرغم حن ه ا التقدم يف ختفيض التهر فا اجل ركيا ى ج الهارداو ،إال أمو ال تلال حتهسط التهر فا
اجل ركيا التهمسيا تقدر ةـ ـ ـ  ،% 20طاليت تهتو  أكار طأى ج حقهرما مبتهسط التهر فا اجل ركيا يف الت دان النهحيا.
طأن النوهم التجهرم التهمسي ت قج ترنيف  8حن أصن  01ى ج حؤشر القيهد التجهر ا ،لرندطق النقد
الدطيل.
طاألهم حن ذلك أن االمض هم إىل حنو ا التجهرل الههاثيا ،است لم تهد الو ضخ ا يف التشر ههو الهطنيا
التهمسيا ااثته قا ابلتجهرل ،حن أين الس هح لتهمس حن احرتام االلتلاحهو ااثتهددل األطرا اجلد دل اليت تتهدى
التخفيضهو اجل ركيا.
ك ه أن حهوم ااثنهطق احلسهسا اليت تتئ ب اىت هد ه ه االلتلاحهو تهتو  حردر ق ق ل نوهم التهمسي
اجلد د ،حن إلغهء تراخيص االسترياد ،طك ا سن تشر ههو حكهفيا اإلغراق ،القهاىد اجلد دل ل يد حن الدىم ى ج
الرهدراو ،كن ه ا ؤدم إىل آاثر كتريل يف صيهغا سيهسهو ترط ج الرهدراو.
إال أن تهمس امت جت سيهسا اقترهد ا حهت دل ى ج الرهدراو ،هبد إىهدل أتهين آليهو السهق
طاالمفتهح ااثتنهحي القترهدهه ى ج اخلهرج ،طقد حكنت ه ه اإلصالحهو اليت مش ت تقر ته كن اجملهالو طالسي ه
اإلطهر التشر هي ،اجلته ا األسههر ،التجهرل اخلهرييا ،االستا هر ،موم احلهافل طالتشجيع ،النوهم التنكي طااثهيل....
اخل ،حن تغيري ااثش د االقترهدم ل تالد طحتقيق حكهسب حشرفا ى ج ااثسته ني الك ي طالنهىي ،طقد كهن التفهقيا
الشراكا حع االحتهد األطرطيب احلهفل األسهسي الىت هد ه ه السيهسا حمققا ة لك مته ج ال أبس هبه ،أتكدو خالل
ااثخئط التهسع ( )0110-0000طااثخئط الههشر( )0110-0110طيف ااثخئط احلهدم ىشر ل تن يا
االقترهد ا طااليت هىيا( )0100-0110قدرل االقترهد التهمسي ى ج التأق م حع ااثقتضيهو اجلد دل.1
طك ه تهتو  أغ تيا ااثتهدالو التجهر ا لتهمس حع الت دان االحتهد األطرطيب ،حبيث تراطحت حه ةني % 00

إىل  % 81حن الرهدراو التهمسيا ابجتهه االحتهد األطرطيب ،2أم أن أسهاق االحتهد األطرطيب حفتهحا ى ج ااثنتجهو
التهمسيا ابستانهء ااثنتجهو اللراىيا طةهض ااثنتجهو النسيجيا ،طه ا ريع ألستهب ىد دل حن ه :اتفهقيا الشراكا،
 -1حم د األحني ةن قسي ا ،ا ستاتيجية ترقية وحتسني تنافسية القطاع الصناعي التونسي للفتة  ،6630-6667ااث تقج الدطيل الراةع حهل:
ااثنهفسا طاالسرتاتيجيهو التنهفسيا ل ؤسسهو الرنهىيا خهرج قئهع احملرطقهو يف الدطل الهرةيا ،الت يدل ،اجللا ر ،ص.12 :
 -2زكرم حرمي ،البعد االقتصادي للعالقات األوروبية-املغاربية ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،قسم اله هم السيهسيا طالهالقهو الدطليا ،خترص:
دراسهو أطرط-حتهسئيا ،يهحها أةه ةكر ة قه د ،ت سهن ،اجللا ر ،0100 ،ص.002 :
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القرب اجلغرايف ،زايدل ى ج ىه داو الترد ر ااثرتتئا ابلتههطن األطرطيب التهمسي ى ج حراحن خمت فا حن اللحن،
طمتا ت أهم الرهدراو التهمسيا يف :األلتسا ،ااثهاد الترتطليا ،األغ ا ،ز ت الل تهن ،مث الرنهىهو النسيجيا،
الرنهىهو الك راب يا طاخلدحهو.
طالشكن اآليت هضح ذلك.
شكل رقم( :)61يوضح تطور التجارة مع االحتاد األورويب خالل الفتة .6631-6661
الوحدة مليون دينار تونسي
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حن خالل الشكن التيهين تضح لنه أبن غهلتيا ااثتهدالو التجهر ا التهمسيا اليت تتم حع االحتهد األطرطيب،
هي تقر ته حتسهط ا حن حيث الرصيد ةني الرهدراو طالهارداو ،طابلتهيل ف ي ليست ااثؤثر الكتري يف ىجل ااثيلان
التجهرم التهمسي ،حقهرما ابلدطل األخرى ،طه ا رايع إىل األستهب اليت أطردانهه سهةقه طااثت ا ا يف الشراكا
األطرطحتهسئيا طحه أجنر ىن ه حن احتيهزاو استفهدو حن م دطلا تهمس.
أحه في ه خيص تدفق رؤطس األحهال األينتيا تهتو  تهمس أكار الت دان ااثغهرةيا هتيئه الستقئهب
االستا هر األينيب ااثتهشر ،حيث ألغت كن اإليراءاو ااثهرق ا لو طاىت دو إيراءاو حشجها يف أغ تيا
القئهىهو اإلمتهييا الرنهىيا أط اخلدحهتيا طالسيهحا ،ف قد سجن تدفق رؤطس األحهال ااثتهشرل تئهرا ههحه خهصا
يف القئهىهو ذاو القي ا ااثضهفا الههليا حان قئع الغيهر ،ااثكهانو الك راب يا طاإللكرتطميا ،طهنهك تهي ه حتلا دا
إىل القئهىهو التقنيا اجلد دل ل ه هحهتيا طاالترهل.1
- Fonds monétaire international, Rapport du FMI N°13/161, communiqué de presse sur les délibérations du

1

Conseil d’administration et déclaration de l’Administrateur pour la Tunisie, juin 2013.
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طلقد ةرهنت تهمس حسن حتك ه ى ج حستهى التهازانو االقترهد ا الك يا امئالقه حن حتقيق حهدالو
منه كهدو أن تكهن اثةتا خالل ىدل سنهاو ،حع حهدل تضخم حتيكم فيو طقد أثتتت قدرهته يف احترهص كن
الردحهو اخلهرييا ةفضن سيهسا حال ا تقهم ابلتهفيق ةني اإلصالحهو طحه لح ه حن مته ن خهريي ،دطن
ال جهء إىل اللايدل ااثفرطا يف االىت هد ى ج الد هن اخلهرييا ،طه ا حه أكست ه س هلا الدخهل ل سهق ااثهليا الدطليا
مبهدالو حقتهلا.
طيف سنا  ، 0000أط قت احلكهحا التهمسيا الو انحج الهطا  ل تأهين الرنهىي ،هبد
التنهفسيا ل ؤسسهو الهطنيا ،طتس ين امدحهي ه يف األسهاق الدطليا.1

الرفع حن القدرل

طك لك اةتداء حن سنا  0000ىرفت الرهدراو التهمسيا حنه الدطل األىضهء يف االحتهد زايدل حتهسئا
تقدر ةـ ـ ـ  % 01سنهاي.
طيف سنا  0118مت إحرهء اشرتاك أكار حن  0111حؤسسا يف الو انحج ،ط تهقع أن رن الهدد إىل
 0811حؤسسا حع هنه ا سنا ،0100حبيث مسيت الت ه الو ااث نهحا يف إطهر ه ا الو انحج ةرفع ىدد
ااثؤسسهو الرنهىيا ااثردرل ةنستا  % 00خالل سنا  ،0110طةفضن اإلطهر القهمهين ال م هفي حن الضرا ب
ى ج األرابح فإن كن ااثؤسسهو اليت تنتج ى ج األقن  % 80حن الس ع طاخلدحهو ااثهي ا ل ترد ر ،تضهىفت
 10حراو الرهدراو الرنهىيا خهرج ااثنتجهو اللراىيا حقهرما ابلنته ج احملققا سنا  0000حسج ا حداخين إمجهليا
طص ت إىل  0111ح يهن أطرط ،أم حه ميان % 80حن الرهدراو الهطنيا.
إن ه ه القفلل التن ه ا السر ها ،قد حتققت ةفضن اجل هد ااثهتو ل ااثت طلا حن طر تهمس يف ستين تئه ر
الته يم طالتكه ن ااث ا  ،طحتسني التنيا التيتيا طتئه ر قهىدل إمتهييا تتهافق طااثهه ري الدطليا اليت تشجع ى ج
ااثتهدالو اخلهرييا.
طاةتداء حن  10يهمفي  1995اتر خ االمفتهح ى ج االقترهدايو األينتيا طةدخههله إىل حنئقا التتهدل
احلر لالحتهد األطرطيب ،متكنت تهمس حن إجيهد فرص ترد ر ا طجتهر ا يد دل لكن حع حهاي ا حتدايو يد دل،
طمورا الىت هدهه القهم ى ج الرهدراو طى ج االستا هراو األينتيا ااثتهشرل متكن االقترهد التهمسي حن الت هقع
اجليد يف خهرطا االقترهد الههاثي.

- Alain Rallet, Libéralisation de L’économie, problématique de développement régional et routines

1

institutionnelles : le cas de la Tunisie, Revue Région& Développement n° 2/1995, Université de paris, France,
p: 07.
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طةهد االمت هء حن تاتيت حهدالو الن ه االقترهد ا ى ج ااثدى ااثتهسط ،تتنت احلكهحا التهمسيا
اسرتاتيجيا صنهىيا يد دل ت غ حداهه اللحا  أفق  ، 0100هتد إىل خ ق حيلل تنهفسيا خيتص هبه االقترهد
التهمسي حقهرما مبنهفسيو خرهصه اآلسيه ني ،1حن خالل إدحهج االقترهد التهمسي يف س س ا ي ه ا ل قي ا
ةتيسني الكفهءل اإلمتهييا ،طحن ي ا أخرى تئه ر االةتكهر طالته يم طالتكه ن مبه س ح ةلايدل القي ا ااثضهفا
لإلمتهج ،ممه ؤدم إىل حتقيق صهدراو ترن قي ت ه إىل  00.0ح يهر أطرط حب هل سنا  ،0100حيث مت تتا  ثالث
حمهطر تن ه ا طهي:2
 .0النهوض ابلقطاع الصناعي ابالعتماد على تشكيلة متنوعة من الصناعات التارخيية :النسيج ،ااثالةس
اجلههلل ،اجل هد طاألح ا ،ااثنتجهو اللراىيا ،كي يهء الفهسفهو طآالو التنهء.
 .0تنويع النسيج الصناعي التونسي وخلق قطاعات جديدة :الرنهىهو االلكرتطميا ،الرنهىهو
ااثيكهميكيا طالك راب يا ،تقنيهو التالستيك ،الرنهىهو الريدالميا طتكنهلهييه اإلىالم طاالترهل.

 .2تصحيح موجة القطاعات واملؤسسات القادمة :طاليت ستجدد النسيج االقترهدم التهمسي حن خالل
تشجيع ظ هر التشهةك االةتكهرم ةني القئهىهو الرنهىيا.
طحن أين حهرفا حدى جنهح ه ه اإليراءاو اليت قهحت هبه تهمس طيب التئرق إىل تئهر صهدراهته طذلك
حن خالل تئهر ااثيلان التجهرم طااثتني يف اجلدطل اآليت:

- Agence de promotion de L’industrie et de L’innovation, Informations générales sur le secteur industriel en

1

Tunisie, Tunisie, 2012, p: 06.
- Ministère de Lindustrie Tunisienne, stratégie industrielle nationale à Horizon 2016, Tunisie, sans année, p :

2

11.

117

الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
جدول رقم( :)68يوضح تطور امليزان التجاري التونسي خالل الفتة ) .6636-2003الهحدل :ح يهن د نهر تهمسي(.
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Source: Banque Centrale de Tunisie, Statistiques Financières, octobre 2014, p: 67.
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج حهئيهو اجلدطل رقم(.)08

ابلنور إىل حهئيهو اجلدطل رقم ( )08تضح لنه أبن ىجل ااثيلان التجهرم التهمسي يف تفهقم حست ر ،إذ
يف سنا  0112قدر ة ـ  2000,2ح يهن د نهر تهمسي ،ليت غ  00001,2ح يهن د نهر تهمسي ،يف سنا  ،0100أم
زايدل مستا الهجل ةـ ـ  % 200,01حن سنا  0112إىل  ،0100طتهلى ه ه النتيجا إىل األثر ااثتلاحن لتق ص
فه ض حيلان اخلدحهو ،ال م مل رن إال تغئيا ااثتهدالو التجهر ا.
ك ه ىرفت ااثتهدالو التجهر ا التهمسيا خالل الفرتل  0100-0112أطضهىه س تيا ،متيجا ارتفهع حستهى
الهارداو ىن الرهدراو ممه طلد ىجهزاو حتتهليا يف ااثيلان التجهرم التهمسي ،طه ا حه تينو لو الشكن أىاله حن
خالل ارتفهع حنيىن الهارداو ىن حنيىن الرهدراو ،طاةتههده ى يو حع حرطر السنهاو حه خي ف تفهقم الهجل طك ا
تدههر مستا التغئيا.
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طيف يهمب آخر ،و ر حت ين تئهر ااثيلان التجهرم إىل تدههر حيلان الئهقا طحيلان ااثهاد الغ ا يا ال ان
أسفرا ىن ىجل قد أصتح ذط طهةع هيك ي خالل السنهاو األخريل.
ك ه متيلو تهمس يف سنا  0102ةورط

اقترهد ا صهتا متيجا أتثرهه ةشدل ،ابلتهتراو السيهسيا

طاألحنيا اليت كهن هله أتثري س يب ،ى ج مجيع أمشئا اإلمتهج طالترد ر ،حيث ش د الن ه االقترهدم يف ىهم
 0102تتهطأ طصن إىل  % 0,2حقهةن  % 2,0سنا .0100
ةين ه ش د احلسهب اجلهرم تدههرا ،حسجال ىجلا قدر ةـ ـ ـ  %8,2حن النهتج احمل ي اإلمجهيل ،طه ا
رايع إىل ترايع صهدراو اخلدحهو مبه يف ذلك ىه داو السيهحا طالدخن حن اله ن ،طك ا تق ص تدفق
االستا هر األينيب ااثتهشر.1
املطلب الثالث :تطور سياسة التحرير التجاري الدويل يف املغرب.
ك ه هه احلهل ل غرب حع غريه حن الدطل النهشئا طالنهحيا ،فقد قهم ااثغرب حن أطا ن الا همينهو ةه يا
حتر ر التجهرل اخلهرييا ،طذلك حن خالل اىت هد ىدل تداةري لتهل ل الرهدراو طحتر ر الهارداو ،كهن ةدا ت ه القضهء
ى ج قها م حور القيهد الك يا ،طخفض التهر فهو اجل ركيا.
طلقد مت إحراز تقدم كتري حن قتن ااثغرب يف جمهل إصالح السيهسهو التجهر ا حن خالل األخ يف حر ا
استرياد طترد ر الس ع طاخلدحهو ،حع االحتاهل ل ها ح ااثه هل هبه ،حبيث مت إلغهء تراخيص االسترياد ابستانهء
ةهض ااثنتجهو الىتتهراو أحنيا ،أط ةستب جتنب اإلخالل ابلنوهم الههم ،أط الك يهو االسترياد ا ،طقد مت إةالغ
حنو ا التجهرل الههاثيا ة لك.2
طك ه متج ىن تئتيق إصالحهو التجهرل اخلهرييا سنا  0002يف القضهء ى ج القيهد الك يا ،طاستخدام
التهر فهو ابىتتهرهه الهسي ا الر يسيا حل ه ا اإلمتهج احمل ي.
طك لك كهن االمفتهح التجهرم ابلنستا ل غرب دا ه خيهرا اسرتاتيجيه ،طضرطراي لتهل ل الن ه طاالستفهدل
حن التدفقهو االستا هر ا اخلهرييا حن حيث مقن التكنهلهييه طااث هراو ،طاإلدارل التنوي يا طخ ق فرص اله ن.

-Banque Centrale de Tunisie, La balance des paiements et la position extérieure globale de la Tunisie,

1

Décembre 2014, p: 11.
- Abdelkader Djeflat, Les efforts du Maroc dans l’économie fondée sur la connaissance, CMI, Maroc,

2

Septembre 2012, p: 21.

119

الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
حبيث تهج ه ا اخليهر يف التهقيع ى ج جم هى ا حن االتفهقهو الانه يا ،حتهددل األطرا اليت تؤه و خلفض
الرسهم اجل ركيا ،أط لرتتيتهو جتهر ا تفضي يا ،حيث تشكن ه ه االتفهقيهو يلءا حن اجل هد اليت ة هله ااثغرب
لتهل ل حهطئ قدحو يف ةيئا إق ي يا دطليا ذاو تغرياو ى يقا.1
طك ه أموم ااثغرب إىل اتفهقيا " "GAATسنا  ،0080مث إىل حنو ا التجهرل الههاثيا سنا  ،0000طقد
طقع ااثغرب أ ضه اتفهقهو التجهرل احلرل حع االحتهد األطرطيب سنا  ،0000طدخ ت حيل التنفي 0حهرس ،0111
طك ا حنئقا التجهرل احلرل الهرةيا سنا  ،0008لت ي ه راةئا التجهرل احلرل األطرطةيا سنا  ،0111طةهدهه اتفهقيا
أغهد ر سنا  ،0110مث اتفهقيا التجهرل احلرل حع تركيه سنا  ،0110طالهالايو ااثتيدل األحر كيا سنا ،01102
طسنهرض حه يهء يف كن اتفهقيا إبجيهز:3
 .3اتفاقية التجارة احلرة مع االحتاد األورويب :تدخن يف إطهر الشراكا األطرطحتهسئيا ،وهتد

ه ه االتفهقيا

إىل إمشهء تد رجيي طجمهين ل تجهرل يف الس ع الرنهىيا ،حيث أن االحتهد أراد الهصهل احلر ل غرب إىل
األسهاق األطرطةيا ،يف حني قهحت ااثغرب إبلغهء التهر فا اجل ركيا ى ج حدل  01سنهاو ،طقد مت تقسيم
ااثنتجهو إىل  10قها م ،حبيث الاالثا األطىل ذاو طهةع ىهم أحه الاالثا الاهميا ف ي حنتجهو األفراد ،ط كهن
التفكيك اجل ركي ك ه ي:

التفكيك الكلي  :ط تم إلغهء التهر فا اجل ركيا ى ج الس ع الرأمسهليا ةشكن فهرم ،ةهد حه كهمت حنخفضا يدا
طتسهطم .% 0,0
التفكيك السريع :ط تم يف أرةع سنهاو ةنستا  % 00حن ةدأ مفهذ االتفهقيا ،حبيث تكهن ى ج ااثهاد اخلهم ،قئع
الغيهر ،ااثنتجهو اليت ال تنتج حم يه.

التفكيك البطيء :ط كهن اثدل ىشرل سنهاو ةنستا  % 01سنهاي.

- ministère de L’économie et des finances, La Politique commerciale extérieure du Maroc, Maroc, mai 2008.

1

- ministère de L’économie et des finances, Direction des Etudes et des prévisions financières, L’économie

2

marocaine face au défi de libre échange, Document de travail n°18, Maroc, Avril 1997, P: 07.
- ministère de L’économie et des finances, rapport économique et financier, L'ouverture de l’économie

3

marocaine : retombées et enjeux, Maroc, 30 juillet 2012, p: 12.
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 .6اتفاقية التجارة احلرة مع الوالايت املتحدة األمريكية :دخ ت االتفهقيا حيل التنفي يف 10يهمفي 0110

طهه اتفهق كهحن مستيه ألمو ميس مجيع اجملهالو ،ففيو تم الهصهل إىل أسهاق ااثنتجهو اللراىيا طالرنهىيا

األحر كيا ،إال أمو هفر محه ا ااث كيا الفكر ا ،طأدطاو الض هانو القهمهميا طاألحنيا ل ستا ر ن األحر كيني ،أحه
ابلنستا ل غرب فينص ى ج إيراءاو ض هن الشفهفيا طااثشرتايو الههحا طك ا محه ا اله ن طالتيئا ل هصهل إىل
األسهاق ااثغرةيا ،طأن ه ا االتفهق حي ن  10أمهاع حن ااثنتجهو الرنهىيا ،ط تم التفكيك الفهرم ل تهر فا
اجل ركيا طالتهقي يف حدل  01سنهاو.
 .1اتفاقية التجارة احلرة مع تركيا :دخ ت ه ه االتفهقيا حيل التنفي يف  10يهمفي  ،0110حيث تتيح
الهصهل الفهرم ل نتجهو الرنهىيا ذاو ااث نشأ ااثغريب إىل األسهاق الرتكيا ،ط تم التخ ص حن الرسهم اجل ركيا
طالضرا ب ى ج استرياد ااثنتجهو الرتكيا يف حدل  01سنهاو.
طيف ظن ه ه الورط  ،فإن اتفهقيا التجهرل احلرل حع تركيه حن احملت ن أن تهلز إحكهميا طصهل ااثنتجهو
ااثغرةيا إىل أسهاق االحتهد األطرطيب ىو  تراكم األطرط-حتهسئيا لقهاىد موهم ااثنشأ ،طحنو سيكهن أ ضه ح قا
طصن ح ا له يا التكهحن يف مجيع أحنهء حنئقا التير ااثتهسط طابلتهيل شكن الدرع الكهحن ضد الت د داو
اليت ستت ه ارتفهع ااثنهفسا اآلسيه ا طخهصا الرني.1
.4اتفاقية أغادير :هي اتفهقيا ةني ااثغرب طتهمس طحرر طاألردن ،طقهت يف فيفرم  ،0110طدخن االتفهق حيل
التنفي  ، 0110هتد إىل تسر ع التكهحن اإلق ي ي ةني ة دان اجلنهب ،حن خالل القضهء احلت ي ى ج القيهد
اجل ركيا طغري اجل ركيا طذلك هبد إمشهء حنئقا التجهرل احلرل األطرطحتهسئيا حب هل سنا .0100
طاةتداء حن سنا  ،0000طاص ت ااثغرب ى يا التتسيط ،الشفهفيا ،طترشيد الضرا ب اجل ركيا ،يف جمهل
التجهرل اخلهرييا طاالمفتهح ى ج الههمل اخلهريي حن خالل:2
أ .ختفيض ىدد حرص رسهم االسترياد ااثئتقا ى ج ااثنتجهو غري اللراىيا مبهدل (00,0 ،%01 ،% 0,0
)% 00 ،% 01 ،% 20,0،% 00 ،%؛

ب .أتكيد الدطر االقترهدم ال م قدحو ختفيض طإزالا التهر فهو ى ج ااثهاد اخلهم طااثدخالو؛

- Aziki Omar, les impacts des accords de libre-échange conclus par le Maroc : accentuation de la dépendance

1

et le pillage des ressources,2014, http://cadtm.org/IMG/pdf/Intervention_Omar_Aziki.pdf.
- Béatrice Hibou, Les enjeux de l’ouverture au Maroc : Dissidence économique et contrôle politique, Les

2

Etudes du CERI-n° 15- Avril 1996, p: 23. (centre d’études et de recherches internationales).
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ج .إىل يهمب احرتاحو اللتلاحهو حنو ا التجهرل الدطليا ،سهج ااثغرب حن خالل ه ه التداةري ااثخت فا إىل
تشجيع االستا هر األينيب ،طحتسني القدرل التنهفسيا لالقترهد الهطا  ،يف هيكن التهر فا اجل ركيا
ااثه هل هبه حهليه؛
د .إدراج يته ا الضرا ب االسترياد ا يف رسهم االسترياد؛
ه .تسهري القيهد الك يا ى ج ااثنتجهو اللراىيا.
طىالطل ى ج ذلك فإن اإلصالحهو اليت متت ى ج حستهى إدارل اجل هرك ،طمت اله ن هبه ةدا ا حن سنا
 ،0000أدو إىل إيراءاو طاضيا طشفهفا حبسب احمل ني.
أداء التجارة اخلارجية املغربية:
تلا دو التجهرل اخلهرييا ااثغرةيا خالل الفرتل ( )0001-0080ةهتريل اثةتا ،ك لك سج ت صهدراو
ااثغرب أداء اثةته خالل التسهينهو حيث منت مبهدل  ،%00طاست ر ه ا الهضع إىل غه ا  ،0110طيف الفرتل
 0110-0110تلا دو مبهدل  ،% 0,0أقن ةق ين مبهدل تلا د النهتج احمل ي اإلمجهيل ال م ة غ  ،%0,0طالشكن
اآليت هضح تئهر الرهدراو طالهارداو ااثغرةيا خالل الفرتل .0110-0080
شكل رقم ( :)07يوضح تطور الصادرات والواردات للمغرب خالل الفتة .6660-1982
تطور الصادرات والواردات خالل الفترة  2006-1982الوحدة مليون درهم

الرهدراو

الهارداو

SOURCE : ministère de L’économie et des finances, op cit, p: 05.
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حن خالل الشكن رقم ( )07تضح أن التئهر يف التجهرل ااثغرةيا خالل الفرتل اليت هضي ه الشكن
التيهين ،تهحي ةتفهقم الهجل التجهرم ،طه ا حه تضح حن خالل أن حنيىن الهارداو قع فهق حنيىن الرهدراو
طك ا تلا د اهلهل ةين ه حع حرطر السنهاو.
فقد ارتفع الهجل التجهرم ااثغريب حن  00ح يهر درهم يف ىهم  ،0110إىل  00,0ح يهر درهم يف ىهم
.0110
جدول رقم( :)09ميثل متوسط منو الناتج احمللي اإلمجايل والصادرات والواردات (األسعار احلالية).
متوسط

متوسط

متوسط

3336-3383

6666-3333

6660-6663

الناتج احمللي االمجايل

33.1

1.1

0.1

الواردات

35.0

7.1

3.1

الصادرات

30.6

0.3

0.6

SOURCE : ministère de L’économie et des finances, op cit, p: 04.

حن خالل الشكن تضح أن تلا د الرهدراو ااثغرةيا ةهتريل اثةتا خالل الفرتل ( )0001-0080قدرو ةـ ـ
 % 00حن خالل اجلدطل أىاله إال أهنه متيلو أبداء س يب خالل التسهينهو ،حسج ا حهدل منه قدر ةـ ـ % 0,0

ةهد  % 00يف الفرتل اليت ستقت ه ،طاست ر ه ا الهضع ةني ىهحي  0110ط ،0110حيث كهن حهدل منه
الرهدراو حنخفضه طأقن ق يال حن حهدل منه النهتج احمل ي اإلمجهيل ال م قدر ةـ ـ .% 0,0
طحن خالل ه ا اجلدطل مستنتج أبمو ال تهيد د نهحيكيا يف الترد ر حن ىهم  ،0000طه ا رايع لنقص
الهرض ،حيث تهيد حسهسيا ىهليا حن الهرض ى ج الترد ر ،مبه يف ذلك اجتهههو األسههر ،طركهد األطضهع
االقترهد ا اثنئقا األطرط ،يف ت ك الفرتل.
ك ه ترتكل الرهدراو ااثغرةيا ى ج األسهاق األطرطةيا ،ممه جيه ه ىرضا ل تأثرياو متيجا ترايع الئ ب حن
حنئقا األطرط.
طيف سنا  0110ترايهت ىه داو ااثغرب حن ااثالةس طااثنتهيهو متيجا زايدل ااثنهفسا حن ةهض الدطل
النهشئا كآسيه طأطرطاب الهسئج ،طالشكن اآليت تني التغري السنهم لإلمتهج الرنهىي.
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شكل رقم( :)08يوضح التغري السنوي لإلنتاج الصناعي يف املغرب خالل الفتة .6636-6668
ا

التغير السنوي بــ %
15

اإلنتاج الصناعي
إنتاج النسيج

10
5
0
-5
-10

12

11

10

09

08

SOURCE Stéphane Alby, Maroc : une économie résistante mais fragile,
BNP PARIBAS, Mai 2013, p : 3.

حن خالل الشكن أىاله تضح لنه أبن التغري السنهم لإلمتهج ااثغريب خالل الفرتل ،0100-0118
تق ب يف اجملهل  %01ط ، %01-طه ا متيجا ارتتهط اإلمتهج ااثغريب ةشكن كتري مبدى تق ب الئ ب ى ج
الرهدراو ااثغرةيا حن طر االحتهد األطرطيب خهصا استهميه طفرمسه.
طك ه أن حنئقا األطرط متتص حهايل  % 01حن الرهدراو ااثغرةيا ،حبيث مل كن هنهك ترايع ل رهدراو
ااثغرةيا ةشكن كتري ،إال يف ىهم  ، 0110ةستب األزحا ااثهليا ،طك ا أتثر شركهء ااثغرب الر يسيني هبه ممه أدى إىل
ترايع اإلمتهج ااثغريب حبهايل  %01طترايهت الرهدراو أبكار حن  % 01طه ا حه هضيو الشكن أىاله.
إال أمو يف سنا  0101امتهش االقترهد ااثغريب ،ةستب ارتفهع حتيههو الفهسفهط طحشتقهتو ،أدى إىل منه
الرهدراو حن حيث القي ا ةنستا  % 20,0يف مفس الههم ،لتنخفض يف سنا  0100ط ،0100ى ج التهايل
 %00ط ،% 0,0طيف سنا  0100امتهشت صنهىا ااثنسهيهو التق يد ا ،حيث طص ت حدطد 00إىل % 01
حن إمجهيل الرهدراو خالل السنهاو الاالثا (الشكن رقم )18ةنستا زايدل تقدر ةـ ـ .% 0
طرغم ه ا التيسن يف الرهدراو ااثغرةيا ،إىل أمو تقج رصيد ااثيلان التجهرم يف ىجل حست ر ،طه ا حه
هضيو اجلدطل التهيل:
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جدول رقم ( :)10تطورات امليزان التجاري املغريب خالل الفتة

 .6633-6661الوحدة :ابملاليري الدراهم

2008

2009

2010

2011

الواردات ()CIF

258.788 210.554 184.379

326.042

265.188

297.963

357.987

الصادرات()FOB

99.265

119.949 111.979

155.740

111.967

149.583

173.977

عجز امليزان

85.114

98.575

138.839

170.302

153.221

148.380

184.010

معدل التغطية ()%

53.8

53.2

46.4

47.8

42.2

50.2

48.6

البيان

السنة

2005

2006

2007

املصدر :أمحي ا خهلد ،أزمة الديون السيادية األوروبية وانعكاساهتا على موازين مدفوعات دول املغرب العريب (دراسة حالة اجلزائر خالل الفتة (-6661

 ،)6633ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،خترص اقترهد دطيل ،يهحها ةسكرل ،0102 ،ص.000 :

الشكل رقم( :)09يوضح تطورات امليزان التجاري املغريب خالل الفتة .6633-6661
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350
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Série1
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البيان
السنة

املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج حهئيهو اجلدطل رقم(.)10

ابلنور إىل ةيهانو اجلدطل أىاله جند أبن قي ا الهارداو ااثغرةيا متان ضهف قي ا الرهدراو أط أكار
تقر ته يف كن السنهاو ،ممه خ ف تفهقم ىجل ااثيلان التجهرم ااثغريب ،إال أن الفه ض ال م تيقق يف حيلان
اخلدحهو ،حن خالل السيهحا طغريهه ،أدى إىل تق يص مستا الهجل التجهرم ،حيث كهن أكو  ىجل سج و
ااثيلان التجهرم يف سنا  0110ةقي ا تقدر ة ـ  002,000ح يهر درهم ،متيجا ترايع السيهحا ااثغرةيا ،لتأثرهه
ةتداىيهو األزحا ااثهليا الههاثيا.
ك ه ارتفع حهدل االسترياد ليرن إىل  % 0,0يف ااثتهسط خالل الفرتل  ،0110-0110حقهةن %0,2

ةني سنيت  ، 0111-0000طه ا رايع إىل ارتفهع حشرتايو الس ع الرأمسهليا طحدخالو اإلمتهج الالزحا إلحيهء
االستا هر ،حيث قفلو أسههر ااثهاد اخلهم ،مبه يف ذلك النفط طاحلتهب ،طقد ارتفهت طارداو النفط طاحلتهب
ةشكن حهد إىل حستهايو قيهسيا ة غت ى ج التهايل  00,0ط 02,0ح يهر درهم سنا .0110
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طمورا هل ه التئهراو ،أدو التجهرل اخلهرييا ل غرب يف تفهقم الهجل التجهرم ،ال م ارتفع حن 00ح يهر
درهم يف سنا  0110إىل  00,0ح يهر درهم سنا  0110ليرن حهدل التغئيا حن  % 00,0إىل  % 02,2خالل
مفس الفرتل ،طسج ت أكو  ىجل حع ااث كا الهرةيا السههد ا ،ذلك مورا لهارداو النفط اخلهم حن ه ،ت ي ه الرني.
طميكن تفسري ه ا ااثستهى حن الهجل يف التدا ا ابىتتهره امهكهسه هلشهشا النسيج اإلمتهيي ااثغريب،
طاحلسهسيا الههليا لالقترهد ااثغريب ل ردحهو اخلهرييا ،طافتقهر ااثغرب اثهارد الئهقا ،ل لك تدط الهجل التجهرم
حو را مستيه متيجا ارتفهع طارداو الس ع الرأمسهليا طحنتجهو الئهقا ،طاليت متان ى ج التهايل  % 00,0ط% 00,8
حن إمجهيل الهارداو سنا .10110
طىالطل ى ج ذلك طاباثقهرما حع غريهه حن االقترهدايو النهشئا هاصن االقترهد ااثغريب امدحهيو التدرجيي
يف االقترهد الههاثي مبهدل حقتهل.

- Stéphane Alby, Maroc : une économie résistante mais fragile, BNP PARIBAS, maroc, Mai 2013, p : 3.
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املبحث الثالث :مؤشرات التوازانت الكلية اخلارجية يف كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
ت هب تئهراو القئهع اخلهريي ،دطرا ر يسيه يف اقترهدايو مشهل إفر قيه ،ألن احملهفوا ى ج استقرار
التهازانو االقترهد ا الك يا اخلهرييا ح ا يدا خهصا ابلنستا لالقترهدايو اليت تسهج لالمدحهج يف االقترهد
الههاثي طاالمفتهح ى يو ،طه ا حه جيه ه ىرضا ل ردحهو اخلهرييا أكار ،طحنن مه م أبن كن حن اجللا ر ،تهمس
طااثغرب قهحها إبصالحهو اقترهد ا حن أين االمفتهح ى ج االقترهد الههاثي ،طه ا ستدىي حن م امت هج
سيهسهو اقترهد ا كفي ا ابحملهفوا ى ج طضهيا حيلان ااثدفهىهو.
ك ه هتو  الن ه االقترهدم حن ةني أهم أهدا السيهسا االقترهد ا ألم اقترهد ،طحن أين حت ين أداء
األطضهع اخلهرييا لكن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب ،سنت ئرق إىل دراسا تئهر حيلان ااثدفهىهو طالنهتج احمل ي
اإلمجهيل لكن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب.
املطلب األول :ابلنسبة للجزائر.
تهتو  طضهيا حيلان ااثدفهىهو ح ا يدا لالقترهد اجللا رم ،ةستب الدطر ااثسيئر لقئهع احملرطقهو
ى ج الرهدراو ،ال م ميان أكار حن  % 00حن إمجهيل الرهدراو.
الفرع األول :تطور ميزان مدفوعات اجلزائر للفتة .6631- 6666
لقد أدى اخنفهض أسههر النفط يف سنا  0080إىل اخنفهض صهدراو احملرطقهو ةـ ـ  %20طترايع
حهدالو التتهدل التجهرم ةـ ـ  ،% 02,0طة غ ىجل احلسهب اجلهرم طاحلسهب الك ي اثيلان ااثدفهىهو  0,0ط0,0
ح يهر دطالر ى ج الرتتيب يف مفس السنا ،ليست ر ىجل احلسهب اجلهرم إىل غه ا سنا  0080مث حتهل يف سنيت
 0001ط 0000إىل فه ض ة غ مستا  % 0حن النهتج احمل ي اإلمجهيل يف سنا  0000متيجا لتيسن أسههر النفط
اليت ة غت  00,0دطالر ل و حين سنا.10000
طاةتداء حن سنا  0111سجن الرصيد الك ي اثيلان ااثدفهىهو فه ضه قدره  9.020ح يهر دطالر ،ليرتايع
ةهدهه حىت سنا  ،0112مث تضهىف  0حراو تقر ته ليرن إىل أى ج قي ا لو  20,121ح يهر دطالر سنا ،0118
مت ترايع ةشكن كتري يف سنا  0110حيث ة غ  2,0ح يهر دطالر متيجا األزحا ااثهليا الههاثيا طترايع الئ ب الههاثي
ى ج الترتطل ،مث ارتفع إىل  00,212ح يهر دطالر سنا .0101
طقد طصن الفه ض إىل أدىن قي ا لو ةـ ـ  1,001ح يهر دطالر سنا  ،0102ةستب اخنفهض سهر الترتطل.
 -1طيبة عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ،ص.822 :
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ك ه ىرفت سنهاو التسهينهو ىجلا يف احلسهب اجلهرم ،ةستب زايدل الهارداو ىقب تئتيق التداةري
اخلهصا ةتير ر الهارداو ،ابإلضهفا إىل ختفيض قي ا اله ا ال ان دخالن يف إطهر اإلصالحهو االقترهد ا حع
ااثؤسسهو ااثهليا الدطليا.
طاةتداء حن سنا  0111ةدأ احلسهب اجلهرم حيقق فها ض حهليا حهتو ل إىل غه ا سنا  ،0118حيث ة غ
 20,081ح يهر دطالر ةستب التيسن الكتري يف أسههر احملرطقهو اليت قهرةت  011دطالر ل و حين يف سنا .0118
طرغم سيهسهو اإلصالح اليت امت جت ه اجللا ر يف فرتل التسهينهو ،إال أهنه مل تستئع احتهاء االختالالو
ااثتلا دل خهصا اخنفهض احتيهطهو النقد األينيب اليت ة غت  0,0ح يهر دطالر ،طارتفهع ااثد هميا اخلهرييا إىل
 00,00ح يهر دطالر سنا  ،0000كهمت حن ه  0,0ح يهر دطالر تدفقهو رأمسهليا طافدل يف إطهر حرهل اجللا ر
ى ج تس ين الت ه ن التهه ضي طالئهرئ طاالتفهق إلىهدل اجلدطلا ل د هن حع اندم ابر س طلندن.
ك ه است ر حسهب رأس ااثهل يف حتقيق ىجهزاو ة غت أقرههه  00,00ح يهر دطالر ىندحه أقت ت
الس ئهو ى ج السداد ااثستق لد ههنه مبقدار  00,0ح يهر دطالر يف سنا  0110يف حني سجن حسهب رأس ااثهل
فه ضه ،اةتداء حن سنا  0118ةستب ارتفهع حجم االستا هراو األينتيا الرهفيا اليت ة غت  2,0ح يهر دطالر يف
سنا  0101طزايدل القرطض قرريل األين اليت قدرو ة ـ ـ  0,00ح يهر دطالر يف مفس السنا.
ك لك مالحظ أن طضع حيلان ااثدفهىهو يف اجللا ر مل ستقر طةقي حت ة اب خالل الفرتل -0111

 0102متيجا الردحهو اخلهرييا اليت تهرض هله االقترهد اجللا رم يراء ارتفهع طاخنفهض أسههر النفط طتق تهو
أسههر الرر  ،إال أمو ش د حتسن ح يهظ خالل الفرتل  0118-0112ممه جيهن السيهسهو االقترهد ا غري
قهدرل يف احلفهظ ى ج استقرار طضع حيلان ااثدفهىهو ال م ال لال خيضع إىل تغرياو الهضع االقترهدم الدطيل
طفي ه ي يدطل هضح تئهر حيلان حدفهىهو اجللا ر خالل الفرتل .0102-0111
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(الهحدل ح يهر دطالر)

جدول رقم ( :)11تطور ميزان مدفوعات اجلزائر خالل الفتة .6631-6666
السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

م .ح .ج

10.380

8.590

5.550

10.190

13.130

23.450

31.150

م .ح .ر م

1.360-

0.870-

-0.710

-1.370

1.870-

-4.240

11.220-

م .الكلي

9.020

7.720

4.840

8.820

11.260

19.210

19.930

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

م .ح .ج

30.540

35.180

0.440

12.146

19.688

م .ح .ر م
م .الكلي

-0.990
29.550

24.376

9.946

1.850

3.160

4.424

2.726

-0.240

-0.700

37.030

3.600

15.303

20.230

12.322

0.920

- Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011, p:177.
- Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2013, p:177.
- UNCTADstat, Unctad .org /wds/Balance des paiments, Compte courant, annuel, 1980-Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur(Algex).

Source:

2013.

 -ةنك اجللا ر ،النشرل اإلحره يا الاالثيا ،رقم  ،08د س و   ،0100ص.00 :

 .شكل رقم ( :)10يوضح تطور ميزان مدفوعات اجلزائر خالل الفتة
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج اجلدطل أىاله.

حه ميكن أن مقهلو ى ج طضهيا حيلان ااثدفهىهو اجللا رم خالل الفرتل  0102-0111أهنه متيلو
ابلتيسن ااثست ر حن سنا  ،0111حقهرما ةسنهاو التسهينهو طالا همينهو ،طذلك رايع إىل التيسن يف أسههر
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الترتطل ،ال م اجنر ىنو ارتفهع حري ا الرهدراو الترتطليا حن  00,10ح يهر دطالر سنا  0111إىل  00,00ح يهر
دطالر سنا  ،0118ممه حكن اجللا ر حن التسد د ااثستق لد ههنه اخلهرييا طك ا است رار تراكم احتيهطهو الرر .
طيف سنا  0110ابلنور إىل االخنفهض الكتري يف إ راداو احملرطقهو ،طال م ههد إىل اخنفهض سهر
الترتطل ةنستا  % 20,02حقهرما ةــسنا  ، 0118ةرفتو ميان القنهل الر يسيا المتقهل األزحا ااثهليا الههاثيا إىل اجللا ر،
حبيث تق قر رصيد حيلان ااثدفهىهو إىل  2,0ح يهر دطالر سنا  0110مث إىل  1,001ح يهر دطالر سنا ،0102
حقهرما ةسنا  0118اليت كهن في ه  20,121ح يهر دطالر.
ك ه أن الرهدراو خهرج احملرطقهو ،ابلرغم حن اجتهه ه التدرجيي حنه االرتفهع إال أن حستهاهه تقج
ضهيفه يدا ،حيث ابلكهد ة غت  0,0ح يهر دطالر يف أحسن األحهال طذلك يف سنا  ،0118طه ا دل ى ج
ىدم تنهفسيا االقترهد الهطا  إضهفا إىل الضهف احلهد يف د نهحيكيا النشهط االقترهدم يف احلقن اإلمتهيي خهرج
احملرطقهو.1
الفرع الثاين :تطور الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر للفتة .6631- 6666
النهتج احمل ي اإلمجهيل ) (GDPهه أكار ااثؤشراو مشهالً ل نشهط االقترهدم اإلمجهيل ط ش ن مجيع
قئهىهو االقترهد ،ف ه ميان القي ا اإلمجهليا إلمتهج الدطلا أثنهء فرتل حن الهقت ط ضم حشرتايو التضه ع
طاخلدحهو ااثنتجا حم يا حن األفراد ،طالشركهو ،طاأليهمب ،طااثؤسسهو احلكهحيا.
طإن إمجهيل النهتج احمل ي يف اجللا ر تكهن حن ىه داو احملرطقهو ةنستا كتريل طةنستا اقن حن كن حن
الرنهىا طاللراىا التنهء طاألشغهل اله هحيا طاخلدحهو ااثخت فا ك لك تهيد قئهىهو أخرى تسههم يف إمجهيل
النهتج طلكن ةنستا ضئي ا يدا طاجلدطل األيت هضح لنه تئهر النهتج احمل ي اإلمجهيل ل جلا ر ل فرتل - 0111

.0102

جدول رقم( :)12تطور الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر للفتة . 6631- 6666

الوحدة مليار دوالر

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PIB

54.790

55.181

56.760

67.864

85.333

103.198

117.209

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PIB

135.175

171.518

137.175

161.783

198.539

207.021

210.055

Source :UNCTADstat, unctad .org/PIB nominal et réel, total, annual, 1970-2013.

 -1جميلة الجوزي ،ميزان مدفوعات الجزائر في ظل السعي لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،مرجع سبق ذكره ،ص.230 :
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الشكل رقم ( :)11تطور الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر للفتة .6631-6666
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج اجلدطل أىاله.

أ-يف سنة :6660-6666
مالحظ ارتفهع النهتج احمل ي اإلمجهيل يف ظر قيهسي حدتو  0سنهاو ةشكن كتري ةنستا ثالثا أضهه
تقر ته متيجا تلا د اإلمتهج يف مجيع القئهىهو ااثكهما ل نهتج خهصا قئهع الرهدراو (صهدراو احملرطقهو).
ب-يف سنة :6631-6667
طاصن النهتج احمل ي اإلمجهيل االرتفهع إىل غه ا سنا  0118حيث طصن إىل 000.008ح يهر دطالر طهي
أكو  مستا حقق ه يف األىهام األخريل ،ةهدهه ىر ترايع حالحظ يف سنا  0110متيجا اخنفهض الرهدراو
طتلا د الهارداو ك ه أن الئ ب الداخ ي زاد ةنستا ح يهظا ممه زاد حن ىجل ااثيلاميا طترايع النشهط االقترهدم.
إال أن اجللا ر استئهىت أن حتقق حهدل منه إجيهيب يف حتهسط مريب الفرد حن النهتج الداخ ي اخلهم
احتدو ى ج  18سنهاو إىل غه ا سنا  ،0118ط ريع ه ا التئهر إىل الهه داو الترتطليا ،طاجلدطل رقم()02
هضح حتهسط مريب الفرد اجللا رم حن النهتج احمل ي اإلمجهيل ل فرتل .0118-0110
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
جدول رقم( :)13متوسط نصيب الفرد اجلزائري من الناتج احمللي اإلمجايل للفتة .6668-6663

(الوحدة دوالر)

السنة

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

نصيب الفرد
PIBمن

1508.4

1540.8

1813.2

2244

2666.4

2980.0

3352.8

4184.4

املصدر :ةيهض حم د الهيد ،تقييم أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي والتنمية املستدامة يف االقتصادايت املغاربية دراسة
مقارنة :تونس ،اجلزائر ،املغرب .ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،خترص االقترهد الدطيل طالتن يا ااثستداحا ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها سئيف،

اجللا ر ،0100 ،ص.000 :

شكل رقم( :)12متوسط نصيب الفرد اجلزائري من الناتج احمللي اإلمجايل للفتة .6668-6663
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج اجلدطل أىاله.

إن االرتفهع ااثتهاصن ل نهتج احمل ي اإلمجهيل ل جلا ر خالل سنهاو الدراسا رايع إىل ارتفهع أسههر الترتطل
ابلدريا األطىل ةغض النور ى ج التغرياو اليت تئرأ ى ج خمت ف قئهىهو النشهط االقترهدم طه ا رايع إىل أن
اجللا ر تهت د يف صهدراهته ى ج مستا كتريل ترن إىل  % 00حن صهدراو احملرطقهو ،طال م حيقق إ راداو حهتو ل
متيجا زايدل الئ ب الههاثي ى ج ه ه الس ها ،غري امو تهيد فرطقه يف حهدل منه النهتج تريع إىل التغرياو اليت
حتدث يف ةهض القئهىهو أط متيجا تغري حقدار الئ ب الههاثي ى ج الترتطل ،ممه نهكس ى ج تغري منه النهتج
اإلمجهيل يف اجللا ر.
ك ه مالحظ أن النهتج احمل ي يف تلا د حست ر ابستانهء سنا  0110أ ن ش د ترايهه ،ط ريع أستهب ه ا
التلا د إىل االرتفهع يف أسههر النفط يف األسهاق الههاثيا حيث ة غ حتهسط سهر الو حين سنا  0110حهايل 08
دطالر ل و حين ،لريتفع إىل 00,0دطالر ل و حين سنا  ،0118ةين ه سجن سهر الو حين سنا  0100حه قهرب
 010,0دطالر ل و حين ،ط الحظ أ ضه أن أدين حهدل منه سج و الـ PIBكهن يف سنا  0110متيجا أتثر االقترهد
اجللا ر ابمهكهسهو األزحا الههاثيا األحر ال م أدى إىل ترايع الئ ب الههاثي ى ج الئهقا ممه اثر س ته ى ي أسههر
النفط طابلتهيل ترايع صهدراو اجللا ر النفئيا.
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
املطلب الثاين :ابلنسبة لتونس.
متكنت السيهسهو ااثتخ ل حن قتن الدطلا التهمسيا حن حتقيق مته ج إجيهةيا امهكست ى ج منه االقترهد
طخهصا خالل الهشر ا األخريل ،حهت دل ى ج االمفتهح االقترهدم طاحملهفوا ى ج التهازانو االقترهد ا ،رغم
الرههابو طالتق تهو الورفيا الداخ يا طاخلهرييا ،طاثهرفا صيا ه ه الهتهرل سنتئرق يف ه ا ااثئ ب إىل تئهر كن
حن حيلان ااثدفهىهو التهمسي طك ا النهتج احمل ي اإلمجهيل.
الفرع األول :تطور ميزان مدفوعات تونس للفتة .6631- 6666
تشري التيهانو اإلحره يا خالل الفرتل  0102-0111أبن حسهب رأس ااثهل لو أتثري إجيهيب ى ج
الرصيد الك ي اثيلان ااثدفهىهو التهمسي ،حقهةن التأثري الس يب لرصيد احلسهب اجلهرم ال م تأثر ةهضع ااثيلان
التجهرم ال م هه يف حهلا ىجل حست ر خالل مفس الفرتل ،ىكس حيلان صهيف اخلدحهو ال م هه يف حهلا
فه ض حست ر الزدههر السيهحا يف تهمس.
طاست ر الهجل يف رصيد احلسهب اجلهرم التهمسي خالل الفرتل  ،0102-0111طه ا رايع إىل منه
الهارداو أكار حن حجم منه الرهدراو ،فكهمت قي ا الهجل ال تتهدى 0ح يهر دطالر خالل الفرتل -0111
 ،0110لرتتفع ةهدهه ىن طاحد ح يهر دطالر أم أن الهارداو أصتيت تن ه ىن حجم الرهدراو ةشكن كتري
اةتداء حن سنا .0118
إال أن صهيف التيه الو أحهد ا اجلهمب ق رت إىل حد كتري الهجل ااثسجن يف احلسهب اجلهرم ةستب
االرتفهع يف حته الو الههح ني التهمسيني يف اخلهرج.
أحه رصيد حسهب رأس ااثهل خالل الفرتل  0102-0111فقد كهن حهيته متيجا ك ه ق نه سهةقه
حته الو الههح ني ابخلهرج طك ا حسهمها االستا هر األينيب ااثتهشر إىل الداخن ،طكهمت أى ج قي ا حيقق ه رصيد
حسهب رأس ااثهل هي  2.000ح يهر دطالر يف سنا  ،0118متيجا زايدل االستا هر األينيب ااثتهشر ،ليتدأ الرصيد
يف التنهقص ةستب ترايع النشهط االقترهدم الههاثي يراء األزحا ااثهليا الههاثيا سنا  0110طشدل أتثريهه ى ج
االحتهد األطرطيب ،طت ي ه ةهد ذلك األحداث اليت ش دهته تهمس( .أمور اجلدطل رقم (.))00
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
جدول رقم ( :)14يوضح تطور ميزان مدفوعات تونس للفتة ( .6631- 6666الوحدة مليار دوالر)
السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

م .ح .ج

-0.821

-0.841

-0.746

-0.730

-0.551

-0.299

-0.620

م .ح .ر .م

0.649

1.111

0.921

1.161

1.547

1.264

2.740

م .الكلي

-0.205

0.283

0.140

0.383

0.977

0.936

2.082

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

م .ح .ج

-0.917

-1.711

-1.234

-2.104

-3.386

-4.128

-4.475

م .ح .ر .م

1.643

3.264

2.805

1.850

1.603

5.560

3.552

م .الكلي

0.689

1.667

1.639

-0.222

-1.709

-3.721

-3.970

Source: - Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011,P :177.

- Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2013,P :177.
- UNCTADstat, Unctad .org /wds/Balance des paiments, Compte courant, annuel, 1980-

2013.

-Banque Centrale de Tunisie, La Balance des Paiements et la position exterieure Globale de
la Tunisie 2013, p: 80.

الشكل رقم( :)13يوضح تطور ميزان مدفوعات تونس للفتة .6631- 6666
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج اجلدطل أىاله.

حن خالل دراستنه اثيلان ااثدفهىهو التهمسي طذلك يف الفرتل  ،0102-0111اتضح لنه أبن ااثيلان الههم
أسفر ىن فه ض طهل ااثدل  ، 0110-0111طه ا انتج ىن الفه ض يف رصيد حيلان رأس ااثهل حن خالل الدطر
اإلجيهيب لالستا هر األين يب ااثتهشر ،طليس ااثيلان التجهرم ال م سجن ىجهزاو حتتهليا خالل فرتل الدراسا ،أحه
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
اةتداء حن سنا  0101إىل  0102فقد أسفر ااثيلان الههم ل دفهىهو ىن ىجل ،كهن أشدهه سنا  0102حيث
سجن في ه  2,001ح يهر دطالر ،طذلك متيجا األحداث السيهسيا طااليت هىيا اليت حدثت سنا  ،0100طحه
اجنر ىن ه حن هرطب لرؤطس األحهال.
طجيب أن منهه أبن األحداث اليت طقهت يف تهمس سنا  ،0100كهمت أشد ضررا ى ج االقترهد
التهمسي ،حن تداىيهو األزحا ااثهليا الههاثيا.
الفرع الثاين :تطور الناتج احمللي اإلمجايل لتونس للفتة .6631- 6666
ه تو  الن ه االقترهدم يف تهمس حن ةني أهم أهدا السيهسا االقترهد ا ،طحن أين حت ين أداء الن ه
االقترهدم يف تهمس ،سنتئرق إىل دراسا تئهر حجم النهتج احمل ي اإلمجهيل خالل الفرتل .0102-0111
جدول رقم( :)15يوضح تطور الناتج احمللي اإلمجايل لتونس للفتة

 .6631-6666الهحدل :ح يهر دطالر.

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PIB

21.473

22.066

23.142

27.454

31.184

32.272

34.377

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PIB

38.910

44.855

43.456

44.321

45.980

45.132

47.401

Source : UNCTADstat, unctad .org/PIB nominal et réel, total, annual, 1970-2013.

الشكل رقم( :)14يوضح تطور الناتج احمللي اإلمجايل لتونس للفتة .6631-6666
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج اجلدطل أىاله.
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
هضح اجلدطل رقم ( )15أن النهتج احمل ي اإلمجهيل التهمسي يف تئهر طتلا د حست ر ،حيث امتقن حن
 00,002ح يهر دطالر سنا  0111إىل  00,010ح يهر دطالر سنا  ،0102ابستانهء ترايع أداء االقترهد التهمسي
سنا  0110ةستب أتثرهه ةتداىيهو األزحا ااثهليا اليت حدثت سنا  ،0118انهيك ىن ت ة ب طثتهو حجم
النهتج يف السنهاو األخريل متيجا األطضهع األحنيا داخن تهمس (الرةيع الهريب).
إال أمو رغم األحداث اليت أتثرو هبه تهمس (األزحا ااثهليا الههاثيا طك ا الرةيع الهريب) ،ةقي حتهسط مريب
الفرد حن النهتج احمل ي اإلمجهيل حمهفوه ى ج تئهره ،طذلك رايع إىل ىه داو قئهع السيهحا كهمو القئهع
االسرتاتيجي يف االقترهد التهمسي ،طال م هىل اهت هحه خهصه حن حيث اجل هد التن ه ا ،إضهفا إىل قئهع
الرنهىهو ااثهي ا ل ترد ر ال م تقهده االستا هراو األينتيا ااثتهشرل ،طاجلدطل رقم( )00هضح حتهسط مريب
الفرد التهمسي حن النهتج احمل ي اإلمجهيل ل فرتل .0118-0110
جدول رقم ( :)16متوسط نصيب الفرد التونسي من الناتج احمللي اإلمجايل للفتة
السنة
2003
2002
2001
م .ن .ت
2161.2
2013.6
1764
املصدر :ةيهض حم د الهيد ،مرجع سبق ذكره ،ص.000 :

2004
2420.4

2005
2469

(6668-6663الهحدل ألف دزالر).

2006
2618.4

2007
2967.6

2008
3369.6

شكل رقم ( :)15متوسط نصيب الفرد التونسي من الناتج احمللي اإلمجايل للفتة .6668-6663
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج اجلدطل رقم (.)16

إال أمو يراء األزحا األحنيا يف تهمس ،أصتح االقترهد هيش ظرفه حريه ل غه ا اتسم ابلرتايع طاالمك هش
يف منه مجيع ا لقئهىهو ،فقد ىرفت مستا التضخم ارتفهىه حتهاصال حن ةدا ا سنا  ،0100ممه أدى إىل تدههر
طاضئراابو يف حتهسط مريب الفرد حن النهتج احمل ي اإلمجهيل ،يراء الرتايع تقر ته الك ي اثداخين السيهحا،
طحردطد االستا هر األينيب ااثتهشر.
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
املطلب الثالث :ابلنسبة للمغرب.
ةهد جترةا ااثغرب حع ةراحج اإلصالحهو االقترهد ا ،لدىم منه االقترهد ،إال أهنه مل ت قج القتهل
ااثئ هب حن طر التنك الدطيل ال م أكد أن االقترهد ااثغريب حيتهج إىل منه اقترهدم رتاطح حن ( )8-0اباثه ا
حىت ستئيع االقترهد ااثغريب جتهطز الرههابو طاالختالالو ،طه ا يف فرتل التسهينهو ،طاليت حقق في ه حتهسط
منه قدر ةـ ـ ـ .% 0.0
طل لك خررنه ه ا ااثئ ب لدراسا كن حن حيلان ااثدفهىهو طالنهتج احمل ي اإلمجهيل يف ااثغرب خالل
الفرتل .0102-0111
الفرع األول :تطور ميزان مدفوعات املغرب للفتة .6631- 6666
ىهىن احلسهب اجلهرم ااثغريب حن ىجل يف سنا  0111ط 0110ةقي ا  1.000ط 1.000ح يهر دطالر
ى ج التهايل ،أحه يف الفرتل  0110-0110فقد حقق ااثيلان اجلهرم ااثغريب فها ض حهليا مل تتهدى  0ح يهر دطالر،
متيجا حتقيق صهيف حيلان اخلدحهو لفه ض طليس ااثيلان التجهرم ،طه ا رايع إىل ازدههر قئهع السيهحا يف
ااثغرب ،طك لك التيه الو أحهد ا اجلهمب.
طقد كهن لتأثري األزحا ااثهليا الههاثيا طقع ح يهظ ى ج ااثغرب ،حن خالل ىجل احلسهب اجلهرم اةتداء
حن سنا  ،0118لرتايع السيهحا طك ا ترايع صهدراو ااثغرب لالحتهد األطرطيب.
ك ه ش د حسهب رأس ااثهل يف ااثغرب ت ة اب خالل الفرتل  ،0102-0111فقد حقق ىجهزاو حتتهليا
ابستانهء سنا  ،0110اليت حقق في ه فه ض ةقي ا  1.100ح يهر دطالر ،ليتدأ يف التيسن اةتداء حن سنا 0101

طه ا رايع لتدفق االستا هر األينيب ااثتهشر داخن ااثغرب ،طاجلدطل اآليت هضح تئهر حيلان حدفهىهو ااثغرب
ل فرتل .0102- 0111

137

الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
(الهحدل ح يهر دطالر).

جدول رقم ( :)17يوضح تطور ميزان مدفوعات املغرب للفتة .6631- 6666
السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

م .ح .ج

-0.167

-0.475

1.611

1.477

1.582

0.970

1.041

م .ح .ر .م

-0.025

-0.806

-0.980

-1.347

-1.130

0.046

-0.185

م .الكلي

-0.069

-1.166

0.861

-0.052

0.154

0.733

0.449

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

م .ح .ج

1.411

-0.122

-4.529

-3.925

-8.000

-9.968

-8.178

م .ح .ر .م

-0.284

-0.823

-0.761

1.079

1.957

10.274

7.833

م .الكلي

0.628

-0.840

-5.704

-3.012

-6.413

-9.571

-7.815

Source: -Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011, p:177.

-Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2013, p:177.
-UNCTADstat, Unctad .org /wds/Balance des paiments, Compte courant, annuel, 1980-2013.

-www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistique/

شكل رقم ( :)16يوضح تطور ميزان مدفوعات املغرب للفتة .6631- 6666
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج اجلدطل رقم (.)17

تهيد ىدل حو راو لرههةا الهصهل إىل حتقيق أطضهع حقتهلا طحستقرل اثيلان ااثدفهىهو ااثغريب ،خالل
فرتل الدراسا ،مريه ه إىل أن ااثغرب هت د ةشكن كتري يف حتهدالتو التجهر ا اخلهرييا حع االحتهد األطرطيب ،طك لك
ااثغرب هت د ى ج قئهع اللراىا ،ال م رهب ترد ر ااثنتهيهو اللراىيا إىل االحتهد األطرطيب.
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
طك ه أن قئهع السيهحا طال م ميكن ااثغرب حن احلرهل ى ج اله ا اخلهرييا ،هه حتغري خهريي تأثر ابألطضهع
اخلهرييا الدطليا ،ممه ؤدم إىل ت ة ب حري تو.
الفرع الثاين :تطور الناتج احمللي اإلمجايل للمغرب للفتة .6631- 6666
اسرتد الن ه االقترهدم يف ااثغرب ىهفيتو حن ةدا ا سنهاو الـ ـ  ،0111حيث خالل الفرتل -0111

 ،0102حتسن الن ه االقترهدم اإلمجهيل ااثغريب إىل حد كتري ،حع حهدل حتهسط منه سنهم ت غ  %0.0خالل
ااثدل  ،0118-0110طأصتح الن ه أقن تق ته طةقي التضخم حنخفضه (حهايل  ،)%0.0طذلك ةستب اللايدل يف
االستا هر حن  % 00إىل  % 20حن النهتج احمل ي اإلمجهيل ةني سنيت  0118 - 0110طقد اظ ر االقترهد ااثغريب
حقهطحا لألزحا ااثهليا الههاثيا ،ةهد تتهطأ يف سنا .01101
طميان اجلدطل رقم( )18تئهر النهتج احمل ي ااثغريب خالل الفرتل  0102-0111ف ن خالل اجلدطل
مالحظ أن قي ا النهتج يف سنا  0111هي  20.100ح يهر دطالر ،لرتتفع ةهدهه خالل سنهاو الدراسا إىل
 88.800ح يهر دطالر يف سنا  ،0118طه ا رايع إىل زايدل االستا هر ااثغريب ،ليرن يف سنا  0102إىل
 010.011ح يهر دطالر.
جدول رقم( :)18تطور الناتج احمللي اإلمجايل املغريب للفتة

( .6631-6666الهحدل ح يهر دطالر)

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

PIB

37.022

37.725

40.418

49.823

56.948

59.524

65.640

السنة

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PIB

75.223

88.879

90.907

90.771

99.211

95.992

104.200

Source : UNCTADstat, unctad .org/PIB nominal et réel, total, annual, 1970-2013.

- Banque Mondiale, Département du Développement Durable, Promouvoir les opportunités et la

1

participation des jeunes, Royaume du Maroc, Rapport N°, Mor, Maroc, Mai 2012.
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
شكل رقم( :)17تطور الناتج احمللي اإلمجايل املغريب للفتة .6631-6666
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج اجلدطل رقم (.)18

لقد امهكس حجم النهتج احمل ي اإلمجهيل يف ااثغرب ى ج حتهسط مريب الفرد حنو ،حيث حتتن ااثغرب
ااثرتتا األخريل حن حيث حتهسط مريب الفرد حن النهتج حقهرما حع اجللا ر طتهمس ،طاجلدطل رقم( )00هضح
حتهسط مريب الفرد ااثغريب حن النهتج احمل ي اإلمجهيل ل فرتل .0118-0110
جدول رقم ( :)19يوضح متوسط نصيب الفرد املغريب من الناتج احمللي اإلمجايل للفتة .6668-6663
السنة
2003
2002
2001
م .ن .م
1408.8
1162.8
1101.6
املصدر :ةيهض حم د الهيد ،مرجع سبق ذكره ،ص. 000 :

2004
1585.2

2005
1630.8

2006
1770

2007
1993.2

2008
2240.4

(الهحدل ألف دطالر)

شكل رقم ( :)18يوضح متوسط نصيب الفرد املغريب من الناتج احمللي اإلمجايل للفتة .6668-6663
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املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج اجلدطل رقم(.)19

إذ رهب احلفهظ ى ج استداحا حهدالو الن ه االقترهدم ابىتتهرهه هد

أسهسي ل سيهسا االقترهد ا

الك يا ،فهىت هد ااثغرب ى ج ىه داو السيهحا طاللراىا ااثرتتئا أسهسه ةتق تهو األطضهع االقترهد ا الدطليا ،لو
أتثري كتري ى ج منههه االقترهدم.
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الفصل الثالث :عالقة االنفتاح التجاري ابلتوازانت الكلية للجزائر ،تونس واملغرب.
خامتة الفصل الثالث:
حن خالل ه ا الفرن تضح أبن االمفتهح التجهرم هه حتر ر القئهع اخلهريي ال م تكهن حن حيلان
ااثههحالو التجهر ا اجلهر ا طحيلان ااثههحالو الرأمسهليا ،أم حر ا تدفق الس ع طاخلدحهو طرؤطس األحهال حن طإىل
اخلهرج حن كهفا القيهد طالهقتهو ،طاليت تت ان يف الضرا ب اجل ركيا طالقيهد الك يا طاإلدار ا طالفنيا ،طابلتهيل تؤدم
ه ه اإليراءاو إىل رفع الهها ق ى ج االستا هر األينيب ااثتهشر ،طحن مث حتر ر االقترهد أبك و.
إن اقترهداو كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب ال ميكن ه التقهء مبهلل ىن التئهراو اليت ش دهه االقترهد
الههاثي ،طابلتهيل ابو حن الضرطرم التخ ي ىن إتتهع السيهسهو احل ه يا اليت حن شأهنه إضهه قدرل اإلمتهج
الهطا  ى ج ااثنهفسا ،طتدين مهىيتو طيهدتو ،طيف ااثقهةن جيب تكر س حتهدئ االمفتهح التجهرم ى ج اخلهرج.
ك ه أن اإل صالحهو االقترهد ا اليت قهحت هبه الدطل الاالثا ،ال حنهص طال ةد ن ىن ه حن أين التأق م
حع النوهم التجهرم الههاثي اجلد د ،ال م قهم ى ج االمفتهح االقترهدم.
إال أمو خالل فرتل دراسا طاقع االمفتهح التجهرم لكن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب الحونه ت ة ب طىدم
استقرار يف أداء التجهرل اخلهرييا ،متيجا ارتتهط ه ةههاحن خهرييا ،فنجد اجللا ر اىت هدهه ى ج سهر الترتطل ال م
هه ىرضا لهدل تق تهو ،أحه تهمس طااثغرب فهىت هدمهه الشد د يف ااثتهدالو التجهر ا ى ج االحتهد األطرطيب ،ممه
امهكس ذلك حتهشرل ى ج التهازانو الك يا خم فه ىجهزاو حتتهليا يف ااثيلان التجهرم خالل فرتل الدراسا.
ط الحظ أ ضه أبن اجللا ر حتتن ااثرتتا األطىل حقهرما ةتهمس طااثغرب ،حن حيث حتهسط مريب الفرد حن
النهتج احمل ي اإلمجهيل طه ا رايع الرتفهع أسههر الترتطل.
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الفصل الرابع:
أثر التير ر التجهرم الدطيل ى ج طضهيا حيلان
حدفهىهو كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب.

الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
متهيد:
تهايو كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب حتدايو حقيقيا يف إطهر االمفتهح االقترهدم ،طى يو فإن اىت هدهه
ى ج األسهليب ا حل ه يا يف جمهل التجهرل اخلهرييا ،قد هرقن ى يا االمدحهج اإلجيهيب حبسب اخلو اء يف االقترهد
الههاثي ،طأن استخدام األسهليب احل ه يا حن طر الدطل اآلمفا ال كر ،جيه ه حنهللا ،حن أن تكهن طرفه فهىال
يف التجهرل الههاثيا ،طابلتهيل فإن ى يا التير ر التجهرم الدطيل أصتيت ضرطرل حت يا لدطل مشهل إفر قيه.
طلهن االمفتهح التجهرم لدطلا حه هكس دريا ااثتهدالو اخلهرييا هله حن حيث حجم الرهدراو
طالهارداو ،طقد سهد حؤخرا تهيو ىهاثي خهص ابألثر االجيهيب لالمفتهح التجهرم ى ج الن ه االقترهدم ل دطل
ااثنفتيا جتهراي.
طتشرتك كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب ى ج غرار الهد د حن الدطل الهرةيا يف الهد د حن اخلره ص
طااث يلاو اخلهصا ابلتجهرل اخلهرييا سهاء حن حيث تركيتا الرهدراو (ابستانهء صهدراو النفط اجللا ر ا) طالهارداو
(اجللا ر تهت د ةشكن ك ي ى ج الهارداو ةهكس تهمس طااثغرب اليت طارداهته حن األغ ا أقن ةكاري حن اجللا ر)
طحدى حج ه ابلنستا ل نهتج احمل ي اإلمجهيل ،لكن هنهك اختال يف دريا امفتهح ه جتهراي ،حبيث أن ه ا
االختال هلد اختال يف حدى التأثري ى ج التهازانو الك يا ،طخنص ابل كر حيلان ااثدفهىهو.
ل لك سنقهم يف ه ا الفرن مبيهطلا حتد د طحهرفا أثر ه ا التير ر التجهرم ى ج خمت ف حهاز ن حدفهىهو
كن حن اجللا ر طتهمس طااثغرب ،خالل الفرتل  ،0102-0111طذلك حن خالل قيهس دريا االمفتهح التجهرم
لكن حن الدطل اآلمفا ال كر ى ج الههمل اخلهريي.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
املبحث األول :مؤشرات االنفتاح التجاري.
تو ز أمهيا حؤشر االمفتهح التجهرم ى ج اخلهرج يف أمو دلنه ى ج حدى حسهمها التجهرل اخلهرييا ةشقي ه
(االسترياد طالترد ر) يف تكه ن النهتج احمل ي اإلمجهيل ،لكن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب ،طةتهتري آخر فإمو هضح
حدى أمهيا التجهرل اخلهرييا يف اقترهدايو ه ه الدطل ،إال أمو قتن ذلك طيب ى ينه تهضيح ه ه ااثؤشراو،
طااثت ا ا يف اآليت:
املطلب األول :مؤشر نسبة التجارة إىل الناتج احمللي اإلمجايل.
هتو  حن أهم ااثقه يس ااثستخدحا لقيهس االمفتهح التجهرم ،حبيث هتو  ااثقيهس األسهسي ل تهتري ىن
االمفتهح التجهرم ،أط ك ه ئ ق ى يو دريا االمكشه التجهرم.
ك ه استخدحت حهوم الدراسهو ه ا ااثقيهس يف حتد د طتيها الهالقا ةني االمفتهح التجهرم طالن ه
االقترهدم.
ط س ج ه ا ااثؤشر مبههحن التجهرل اخلهرييا ألمو هو  ىن جم هع الرهدراو حضهفه إلي ه جم هع الهارداو
حنسهاب إىل النهتج الهطا  اإلمجهيل ،ط هو  ىنو رايضيه ك ه ي:
)𝑀∑(𝑋+
𝐵𝐼𝑃

=T

حيث:
 : Tحهدل االمفتهح التجهرم.
 : Xمتان الرهدراو.
 : Mمتان الهارداو.
 : PIBالنهتج احمل ي اإلمجهيل.
إن حؤشر مستا التجهرل إىل النهتج احمل ي اإلمجهيل س ح ةقيهس دريا االمفتهح التجهرم ل دطلا ،طذلك
ابلهقه

ىند ااثستهى ال م ة غتو يف حتر ر جتهرهته الدطليا خالل فرتل زحنيا حهينا ،طحهرفا ىالقا أتثري حؤشر
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
االمفتهح ى ج أداءهه االقترهدم ،حن خالل حسهمها جتهرهته الدطليا يف تكه ن النهتج الداخ ي اخلهم ،1طابلتهيل إذا
كهن ه ا ااثؤشر حرتفهه دل ذلك ى ج اىت ه د الدطلا طةشكن كتري ى ج الههمل اخلهريي ،ممه جيهن اقترهدهه أكار
تهرضه ل ردحهو اخلهرييا ،طتكهن الدطلا يف حهلا تتهيا خهرييا حن خالل اىت هدهه ى ج األسهاق اخلهرييا
لترر ف حنتجههته طاحلرهل ى ج حهيههته حن س ع طخدحهو است الكيا طاستا هر ا.
طحنو فإن لالمفتهح التجهرم أثرا يف هيهكن اإلمتهج طالترد ر يف الدطل ااثنفتيا ،حه حيد حن فهى يا
السيهسهو ااثهليا طالنقد ا اليت ميكن أن تستخدح ه الس ئهو ااثهليا طالنقد ا يف االقترهدايو الهطنيا.2
املطلب الثاين :مؤشر قيود التجارة.
هه ىتهرل ىن حؤشر تض ن مجيع القيهد اليت حتد طتهرقن التجهرل الدطليا ،3طااثت ا ا يف التهر فهو اجل ركيا
طغري اجل ركيا حيث أن التهر فهو اجل ركيا ،تش ن كن حن حتهسط حهدالو التهر فهو اجل ركيا ،الضرا ب ى ج
الرهدراو طجم هع الضرا ب ى ج التجهرل الدطليا.
أحه التهر فهو غري اجل ركيا فتت ان يف رخص االسترياد طحرص الترد ر طاإلىهانو ....اخل.
ط هتو  حمهر التهر فهو اجل ركيا حن أحد الهنهصر التهرزل يف حهرفا دريا االمفتهح التجهرم ،اثه هله حن مته ج
اقترهد ا غري حرغهب في ه ،ف ي تفقد ثقا ريهل األى هل طااثتههح ني االقترهد ني يف حيدان التتهدل الدطيل طابلتهيل
حتد حن مستا ااثههحالو اخلهرييا خهصا يف حيدان االستا هر األينيب ااثتهشر ال م هتو  ىرب االمفتهح
االقترهدم.

 -1ابر ك حراد ،التحرير التجاري وسعر الصرف احلقيقي  ،ح كرل حهيستري يف اله هم االقترهد ا غري حنشهرل ،خترص اقترهد قيهسي حهيل طةنكي،
يهحها ت سهن ،اجللا ر ،0102 ،ص.00 :
-2صهطيل حراد ،االنفتاح التجاري وأثره يف السياسات املالية والنقدية :دراسة قياسية ،جم ا ااثستقتن الهريب ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها قهاثا،
اجللا ر ،0100 ،ص.00 :
 -3ابر ك حراد ،املرجع السابق ،ص.00 :
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
ك ه أن الرسهم اجل ركيا تؤدم إىل مقص ح هس يف التجهرل الدطليا حن خالل التق ين يف الهارداو ،طال م
ؤدم ابلتتهيا إىل مقص الرهدراو (ليست ابلضرطرل ااثئ قا) ،طك لك فإن إتتهع دطلا أط جم هىا حن الدطل
لسيهسا الرسهم أط احل ه ا ؤدم إىل امتشهرهه ةني الدطل األخرى فينتشر حتدأ ااثههح ا اباثان ،طابلتهيل نجر ىنو
تق يص االمفتهح التجهرم.
أحه حن حيث الريغا ف ي:1

متوسط معدل الرسوم الجمركية
الواردات

لكن حن النهحيا اله يا فإن ىدل دراسهو سهت إىل تقييم دريا االمفتهح التجهرم ةهاسئا قيهس
التفهطو التجهرم يف األسههر الداخ يا طاألسههر األينتيا ،إال أن ه ه الدراسهو تهرضت إىل ىدل صههابو ،حن
خالل صههةا حتد د الفهارق السهر ا النهجتا ىن التهر فهو اجل ركيا طغري اجل ركيا* ةني األسههر الداخ يا طاألسههر
األينتيا ابإلضهفا لتكهليف النقن ،ىدم ضتط سهر الرر  ،اختال ااثرطانو السهر ا طغريهه حن الرههابو.2
ط ك ن ااثشكن ااثئرطح ىند قيهس االمفتهح التجهرم ةئر قا احلهايل اجل ركيا طغري اجل ركيا يف طر قا
جت يع ه ا ااثتغري ،طحن ةني ال م استخدحها القيهد التهر فيا ك قيهس لقيهد التجهرل « Anderson and

»  (1992) Nearyحيث طيد صههةا كتريل يف جت يع ه ه القيهد يف رقم قيهسي طاحد ،ك لك استخدم
" "1998-1992" "Edwardsالقيهد غري التهر فيا ك قيهس لقيهد التجهرل طاىتو هه حؤشراو ضهيفا ل يكم ى ج
التهيو التجهرم.3

-Gilbert Niyongabo, op cit, p: 35.

1

 -2ىتدطس ىتد الهل ل ،مرجع سبق ذكره ،ص.00 :
٭التهر فهو غري اجل ركيا تت ان صههةا قيهس ه أ ضه يف ارتفهع سهر الس ها متيجا زايدل الئ ب ى ي ه يف السهق الداخ ي ،طه ا رايع إىل مقص الهرض
يراء رخص االسترياد احملددل ،طابلتهيل رهب قيهس فهرق السهر متيجا زايدل الئ ب أ ضه.
 -3طيتا ىتد الهل ل ،مرجع سبق ذكره ،ص.20 :
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املطلب الثالث :مؤشر أخرى لقياس االنفتاح التجاري.
رغم أمهيا حهضهع االمفتهح التجهرم ى ج السهحا الدطليا ،إال أن التهحاني االقترهد ني مل ت كنها حن إجيهد
حقيهس دقيق لقيهسو.
إال أن هنهك حمهطالو ىد دل حن قتن التهحاني االقترهد ني ألين حتد د دريا االمفتهح التجهرم ،طااثت ا ا
يف حؤشراو الختتهر أثر االمفتهح التجهرم ى ج ااثتغرياو االقترهد ا الك يا ،غري أن حهو ه كهن ى ج الن ه
االقترهدم.
طأن ه ه ااثؤشراو مل خت ها حن االمتقهد طالتقييم ،متيجا ىدم ارتتهط ه طضهيفا االرتتهط ابلوههرل ااثدرطسا،
ةن هي حرتتئا مبتغرياو اقترهد ا أخرى ،طابلتهيل ال تهو  ىن حدى حر ا التجهرل الفه يا ،1طحن ةني ه ه ااثؤشراو
جند:
 .3مؤشر التكيز السلعي واجلغرايف للصادرات الوطنية:
حيث قيس ه ا ااثؤشر حدى اىت هد صهدراو الدطلا ى ج س ها أط ىدد حمدد حن الس ع ،حبيث أن ه ا
النهع حن الرتكيل الس هي تت يل ةو الدطل النهحيا يف صهدراهته ااثت ا ا يف ااثهاد األطليا تقر ته.
طترتاطح قي ا ه ا ااثؤشر ةني صفر ططاحد صييح ،طميان الرفر أدىن دريهو الرتكيل ،طتل د دريا الرتكيل
ك ه اجت ت القي ا حنه الهاحد الرييح ال م ميان أقرج دريهو الرتكيل.2

ط قهس حؤشر الرتكيل الس هي ل رهدراو الهطنيا ابستخدام حههحن ييا -هريمشهن حهو ا ىنو ة ـ ــ:

- Bertrand Blancheton, Ouverture commerciale, croissance et développement : malentendus et des débats,

1

Première Journée du développement du GRES, 16-17 septembre2004, Université montesquieu-Bordeaux IV,
France, 2004, P: 03.

 -2حم د حلسن ىالطم ،حتليل تدفقات التجارة العربية البينية ابستخدام منوذج جاذبية – ، Gravity Modelجم ا التهحث -الهدد
 ،0100/01يهحها طرق ا ،اجللا ر ،ص.00 :
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)
حيث:

𝑡𝑖𝑿
𝑡𝑋

( ∑=Cc

 :Ccمتان حؤشر الرتكيل الس هي ل رهدراو؛
 :Xitصهدراو الدطلا حن الس ها اليت تهت د ى ي ه خالل السنا) (t؛

 :Xtجم هع الرهدراو الهطنيا خالل السنا

).(t

أحه حؤشر الرتكيل اجلغرايف ل رهدراو الهطنيا ،فيهو  ىن حدى اىت هد الدطلا يف صهدراهته ى ج دطلا حهينا
أط ىدد حهني حن الدطل ،حان حهلا كن حن تهمس طااثغرب يف اىت هدمهه الكتري يف صهدراهت ه ى ج االحتهد
األطرطيب.
ط قهس هه أ ضه ابستخدام حههحن "ييا -هريمشهن" ،أم:
)

𝑡𝑝𝑿
𝑡𝑋

( ∑=Cc

حيث:
 :Ccمتان حؤشر الرتكيل اجلغرايف ل رهدراو؛
 :Xptصهدراو الدطلا إىل الدطلا األخرى اليت تهت د ى ي ه خالل السنا) (t؛

 :Xtجم هع الرهدراو الهطنيا خالل السنا

).(t

 .6مؤشر التبادل التجاري:
هتو  حن ااثؤشراو األكار استخداحه ،حيث أن امسو دل ى ج قرةو حن حهىن االمفتهح التجهرم.
ك ه أن ارتفهع ه ا ااثؤشر دل ى ج زايدل امفتهح ه ا الت د ى ج اخلهرج ،ط فسر ه ا ااثؤشر ىدد الهحداو
ااثستهردل اليت تم حتهدلت ه ةهحدل صهدراو ،فهرتفهىو ىن ااثه ا ها  أن ه ه الدطلا قهدرل ى ج احلرهل ى ج
طحداو إضهفيا حن ااثستهرداو حقهةن طحدل طاحدل حن الرهدراو طاخنفهض ااثؤشر ىن ااثه ا ها  أن الدطلا
حتر ت ى ج ك يهو ق ي ا حن ااثستهرداو حقهةن طحدل طاحدل حن الرهدراو طابلتهيل ترايع دريا امفتهح ه ى ج
التجهرل اخلهرييا ،ط هو  ىنو رايضيه ةنستا الرقم القيهسي لسهر طحدل الرهدراو لدطلا حه إىل الرقم القيهسي لسهر
طحدل طارداهته،
147

الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
أم:

حؤشر التتهدل التجهرم=

الرقم القيهسي لسهر طحدل الرهدراو
الرقم القيهسي لسهر طحدل الهارداو

× 011

 .1ترتيبات الدفع الثنائي كمقياس لالنفتاح التجاري:
استخدم ه ا النهع حن أين مته ن التجهرل اخلهرييا ةني الدطل ةهد احلرب الههاثيا الاهميا ،مورا لرههةا
إجيهد ى ا تت تع ابلاقا ةني الدطل يف ت ك الفرتل.1
طحن ةني ال ن قهحها ابستخدام ه ا ااثؤشر ،دراسا " 1976 "Triffinط"Trued and

"Mikesell

 1995ط" 1997 "Augusteحبيث اىتو طا أن االتفهقهو التجهر ا يف اإلطهر اإلق ي ي أط ااثتهدد األطرا
حؤشراو ى ج االمفتهح التجهرم.

- Halit Yanik Kaya, Trade openness and economic growth : across-country empirical investigation, Journal of

1

Development Economics, October 2002, p : 66.
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 .5مؤشر التعريفة املوزون وغري املوزون:
حهدل التهر فا ااثهزطن قهم ى ج أسهس ترييح أمهيا الس ها طفق حهدهله ااثخرص إىل جم هع قي ا الس ع
ااثستهردل 1أم:
حهدل التهر فا ااثهزطن =

)𝐶(𝑡1(𝐴)+𝑡2(𝐵)+𝑡3
A+B+C

حيث:
 B ،Aط Cمتان الس ع ااثستهردل.
 t1, t2, t3متان حهدالو التهر فا اجل ركيا ى ج الس ع ااثستهرل  B ،Aط. C
أحه حهدل التهر فا غري ااثهزطن ف ه حيسب حتهسط حهدالو التهر فهو اجل ركيا ،أم إذا كهن لد نه ثالث
س ع حستهردل فإن حهدل التهر فهو اجل ركيا هه:
حهدل التهر فا غري ااثهزطن=

𝑡1+𝑡2+𝑡3
3

 .1مؤشر االنفتاح التجاري حسب مؤشر البواقي:
هه حؤشر يهء ةو كن حن" "Guillarrmontط" "Syruin cheneryسنا  ،0080حيث قيس لنه
طميكننه حن حراقتا تدفقهو التتهدل التجهرم ةهاسئا حتغرياو هيك يا حستق ا ىن السيهسا التجهر ا ،طاليت تت ان
يف:
أ .حتغرياو احلجم؛
ب .حتغري النهتج الداخ ي اخلهم؛
ج .الدخن الفردم؛
د .الن ه الدميهغرايف طااثسهفا ةني الت دان طابقي الت دان األخرى ....اخل.

- Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, Les principaux indicateurs du Dispositif de Surveillance

1

Commerciale(DSC), année 2013, p : 37.
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ط قهم ه ا ااثؤشر ةت قد ر الفهرق ةني حجم التجهرل احلهليا طحج ه يف ااثستقتن ،طذلك ةهضع منهذج
حريهي رتح ك ؤشر لالمفتهح ،حيث منيل حهلتني:
احلهلا  :0الفهرق حهيب ← دل ى ج أن حجم التجهرل احلهليا أكو  حن حج ه يف ااثستقتن ،طابلتهيل الت د
حنفتح جتهراي.1
احلهلا  :0الفهرق سهلب ← دل ى ج أن حجم التجهرل احلهليا أقن حن حج ه يف ااثستقتن ،طابلتهيل الت د غري
حنفتح جتهراي.
 .0مؤشر النموذج املزدوج ":1995 "Sachs-Warner
هتو  حقيهسه أكار دقا يف مور االقترهد ني حقهرما اباثقه يس األخرى ،مورا ألمو هئي تفسريا أكار طاقهيا
طحنئقيا لسيهسا االمفتهح التجهرم ل ت دان ااثدرطسا ،طذلك حن خالل ترنيف الدطل إىل جم هىتني (حنفتيا
طحنغ قا) ى ج التجهرل اخلهرييا ابالىت هد ى ج ااثهه ري التهليا:2
 حهيهر احلهايل التهر فيا طغري التهر فيا ،إذ ال تتهدى  %01حن قي ا ااثنتج؛
 حهيهر حرا السهق السهداء ،إذ ال جيب أن تتهدى % 01؛
 حهيهر النوهم السيهسي ،إذ ال جيب أن كهن اشرتاكي*؛
 حهيهر تدخن الدطلا ،إذ ال جيب أن حتتكر الدطلا قئهع الترد ر.
ط قهس امفتهح أط امغالق الدطلا جتهراي حن خالل ه ه ااثهه ري ،إذ أن الدطلا اليت ال تستئيع احرتام ه ه
ااثهه ري فترنف ض ن االقترهداو ااثغ قا ،ةين ه الدطلا اليت تستئيع تئتيق ه ه ااثهه ري فترنف ض ن الدطل
ااثنفتيا جتهراي.

 -1ىتدطس ىتد الهل ل ،سياسة االنفتاح التجاري ودورها يف رفع القدرة التنافسية للدول-دراسة حالة اجلزائر ،مرجع سبق ذكره ،ص.08 :
 -2ابر ك حراد ،املرجع السابق ،ص.00 :
* النوهم السيهس ي االشرتاكي :هه موهم ه ن ى ج تئتيق االقترهد االشرتاكي ،حن خالل االمتقهل حن الرأمسهليا إىل االشرتاكيا ااثتنيا ى ج ااثركل ا ،أم
االقترهد ااثخئط.
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 .7مؤشر النموذج املركب ":1998 "Edward
هتو  حؤشر االمفتهح ااثركب لـ ـ  "Edward 1998حن أحدث ااثؤشراو اليت ىنيت ةقيهس طتقد ر االمفتهح
التجهرم ،حبيث يهء ه ا ااثؤشر ليهئي تفسريا حنئقيه لقيهس امفتهح دطلا حه ى ج التجهرل اخلهرييا ،رغم تهدد
ااثؤشراو يف ه ا اجملهل إىل أن " "Edwardمل قتنع هبه ،الفتقهدهه ى ج حدى التأثري ى ج الن ه االقترهدم.1
طهل ا اقرتح " "Edwardحؤشر رتكل ى ج فرضيا أن سيهسهو االمفتهح تت هشج حع ارتفهع إمتهييا
الههاحن ،ك ه قهم جب ع ااثؤشراو ااثهيهدل حن قتن ألين قيهس دريا امفتهح الدطلا يف شكن حؤشر حركب تكهن
حن تسع حؤشراو فرىيا ،الاالثا األطىل ترنف ةهيهد سيهسهو االمفتهح ةين ه الستا األخريل تقيس حستهى
التفهطاتو التجهر ا ،طهي حهزىا كهاليت:2
الثالثة األوىل :ترنف ةهيهد سيهسهو االمفتهح طهي:
أ .حؤشر Sach-Warner؛

ب .حؤشر تقر ر التن يا الههاثيا ) (1987؛
ج .حؤشر التهاقي . Learmer 1988
الستة الثانية :تقيس حستهى التفهطاتو التجهر ا طهي:
أ .حؤشر ىالطل الرر ل سهق السهداء؛
ب .التهر فا ااثتهسئا ى ج الهارداو؛
ج .ااثستهى ااثتهسط ل يهايل غري اجل ركيا؛
د .حؤشر تفهطو ااثؤسسهو ال م قيس التفهطو اخلهضع لهيهد الدطلا؛
ه .حهدل فرض الضرا ب ااثتهسئا ى ج التجهرل اخلهرييا؛
ط .حؤشر التفهطو ى ج الهارداو احملسهةا حن طر .Wolf 1993

05. op cit, p: 1- Bertrand Blancheton,

 -2ابر ك حراد ،املرجع السابق ،ص.00 :
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حيث أن ااثؤشر ااثركب هه:
ااثؤشر ااثركب=دالا ("-"Sach-Warnerىالطل الرر -التهر فا ااثتهسئا-احلرص-حؤشر" .)"wolf
طلقد ذهب " "Edwardيف تفسري ه ا ااثؤشر أبن االمفتهح التجهرم ألم ة د هت د ى ج حدى ارتفهع
احلهايل اجل ركيا أط غري اجل ركيا إىل أكار حن .% 01
حه ميكن قهلو ى ج حؤشراو االمفتهح التجهرم ،هه أمو ال ميكن قيهس طتقد ر االمفتهح التجهرم ةرهرل
دقيقا ،طفق ه ه الن هذج ااثستخدحا ،طذلك لرههةا إىئهء قي ا رق يا لتهض السيهسهو كهلتهر فا غري
اجل ركيا ،طأمو تهيد ىهاحن تؤثر ى ج سيهسهو االمفتهح ةئرق غري حتهشرل رهب إدخههله يف منهذج طحؤشراو
قيهس االمفتهح التجهرم.
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املبحث الثاين :قياس االنفتاح التجاري لكل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
حن خالل ه ا ااثتيث ،سيتم قيهس دريا االمفتهح التجهرم لكن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب ،طذلك
ابستخدام حؤشر مستا التجهرل ال م حيسب مبج هع الرهدراو طالهارداو إىل النهتج احمل ي اإلمجهيل ،طه ا خالل
الفرتل(.)0102-0111
املطلب األول :ابلنسبة للجزائر.
س ح قيهس دريا االمفتهح التجهرم يف اجللا ر ابلهقه ىند ااثستهى ال م ة غتو يف حتر ر جتهرهته الدطليا
خالل فرتل الدراسا  ، 0102-0111طمت االىت هد ى ج حؤشر مستا التجهرل إىل النهتج احمل ي اإلمجهيل أم جم هع
الرهدراو طالهارداو إىل النهتج احمل ي اإلمجهيل ط قدم ابلريغا التهليا:
)𝑀∑(𝑋+
𝐵𝐼𝑃

حيث:
 :Tحهدل االمفتهح التجهرم؛
 :Xالرهدراو؛
 :Mالهارداو؛
 :PIBالنهتج احمل ي اإلمجهيل.

طاجلدطل التهيل تني حهدل االمفتهح التجهرم ل جلا ر.
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جدول رقم( :)66يوضح تطور االنفتاح التجاري للجزائر خالل الفتة .6631-6666
الهحدل :ح يهر دطالر

أحر كي.

السنة

الصادرات

الواردات

PIB

%T

2000

21.714

8.644

54.793

0.554

2001

19.136

9.899

54.710

0.530

2002

18.839

11.809

56.760

0.539

2003

24.963

15.357

67.864

0.594

2004

31.284

18.171

85.333

0.579

2005

46.048

19.852

103.066

0.639

2006

54.549

21.372

117.220

0.647

2007

59.229

27.312

135.630

0.638

2008

79.280

39.364

171.020

0.693

2009

45.188

40.725

138.130

0.621

2010

57.064

40.489

161.950

0.602

2011

73.452

47.198

197.450

0.611

2012

73.903

50.376

207.021

0.600

2013

65.733

55.028

210.055

0.574

Source:- Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011, pp: 11-14.

- Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2013, pp: 11-14.
-Office National des Statistiques(ONS), Evolution des échanges extérieurs de marchandises de
2003 A 2013, Collections statistiques N° 188/2014, Série E: statistiques économiques N° 79, p: 10.

ابلريهع إىل ةيهانو اجلدطل أىاله ،فإمو تضح أن حالحح االمفتهح يف اجللا ر ،حرتفها مهىه حه ،حن خالل
ارتفهع مستا التجهرل اخلهرييا(صهدراو+طارداو) ااثكهما إلمجهيل النهتج احمل ي ،حيث جندهه أكو  حن % 01

خالل فرتل الدراسا .0102-0111

طابىتتهر أن االقترهد اجللا رم اقترهد مفئي ،تشكن صهدراو النفط أكار حن  %00حن إمجهيل
الرهدراو ،ممه ها  أن هله أتثري ى ج حؤشر االمفتهح التجهرم.
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طمالحظ أ ضه حن خالل اجلدطل أىاله أن مستا االمفتهح التجهرم ل جلا ر يف ارتفهع حست ر ،ةدا ا حن
سنا  0111طاليت ة غت مستت ه  % 00,01إىل سنا  ،0102انهيك ىن ةهض الت ة ابو النهجتا ى ج التئهراو
طالتغرياو اليت حتدث ى ج االقترهد الههاثي.
ط ريع ذلك إىل االرتفهع ااثتتهيل لكن حن أسههر النفط طك ا زايدل الئ ب الههاثي ى يو ،ه ا حن ي ا
الرهدراو ،أحه حن ي ا الهارداو ،فهرتفع حج ه خهصا يف الفرتل  ،0118-0110أ ن تراطحت ةني 08,000
ط 20,200ح يهر دطالر ،طاليت تلاحنت حع دخهل اتفهق الشراكا األطرطحتهسئيا طحه تته ه حن تس يالو أدو إىل
دخهل ااثنتجهو األطرطةيا إىل اجللا ر.
فنجد أن سنا  0111كهن في ه االمفتهح ميان  % 00,0إىل غه ا سنا  ،0118ال م طصن في ه
 %طهي أى ج مستا خالل فرتل الدراسا.

00,2

ليرتايع يف سنا  0110ط 0101إىل  % 00,0ط % 01,0ى ج التهايل ،مورا لتداىيهو األزحا ااثهليا
الههاثيا طحه خ فتو حن ترايع يف أسههر النفط طك ا الرتايع يف الئ ب الههاثي (ترايع التجهرل الههاثيا).
لريتفع ةهد ذلك حهدل االمفتهح ةفهرق ضئين يف سنا 0100إىل  % 00,0مورا الرتفهع أسههر النفط،
حيث ة غ أى ج سهر لو 001دطالر يف سنا .0100
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
املطلب الثاين :ابلنسبة لتونس.
حن أطاخ ر الا همينهو ،امت جت تهمس التير ر التدرجيي لتجهرهته اخلهرييا ،حه أسفر ىنو تكهح ه ااثتلا د
يف االقترهد الههاثي ،طه ا الىتقهد صنهع القرار يف تهمس أبن االمفتهح ى ج االقترهد الههاثي ،سهىد التيئا
التهمسيا ى ج الن ه ااثتسهرع.
طميان القئهع الرنهىي يف تهمس أطل قئهع اقترهدم حغهريب ىر التير ر التدرجيي لالستا هراو
طااثتهدالو التجهر ا قرد االمفتهح الك ي ى ج االقترهد الههاثي ،ط تج ج ذلك خهصا يف إحضهء اتفهقيا الشراكا
حع االحتهد األطرطيب سنا ( 0118اجملهل الرنهىي) إلرسهء حنئقا تتهدل حر لتكهن ة لك تهمس أطل ة د حتهسئي
ميضي حان ه ه االتفهقهو ،طأمو مبهيب ه ا االتفهق أصتيت ااثنتجهو الرنهىيا التهمسيا حتوج ةتس يالو
ل دخهل إىل األسهاق األطرطةيا ،اليت تهد األهم ى ج اإلطالق ل رهدراو التهمسيا.
ك ه أدى التهد ااثتهدد األطرا لتير ر التجهرل التهمسيا إىل اخنفهض احلهايل احل ه يا طغري اجل ركيا ى ج
التجهرل اخلهرييا التهمسيا ،ممه أضفج شكال أكار امفتهحه لالقترهد التهمسي ،ل لك ق نه ةقيهس حهدل االمفتهح
التجهرم لالقترهد التهمسي خالل الفرتل  ،0102-0111طاجلدطل اآليت هضح ذلك:
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
جدول رقم( :)63يوضح تطور االنفتاح التجاري لالقتصاد التونسي خالل الفتة .6631-6666
الهحدل :ح يهر دطالر أحر كي

السنة

الصادرات

الواردات

PIB

%T

2000

5.830

8.549

21 .459

0.670

2001

6.651

9.553

22.140

0.731

2002

6.857

9.503

25.446

0.642

2003

7.749

10.896

27.469

0.678

2004

9.379

12.995

31.181

0.717

2005

10.094

13.327

32.256

0.726

2006

11.370

15.028

34.419

0.766

2007

14.792

19.070

38.882

0.870

2008

18.628

24.542

44.781

0.967

2009

13.969

19.162

43.637

0.759

2010

15.278

23.567

44.341

0.876

2011

16.600

26.204

46.431

0.921

2012

13.642

19.618

45 .132

0.736

2013

14.234

20.302

47.401

0.730

Source :-Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011, pp:11-14.
-Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2013, PP:11-14.

- Banque Centrale de Tunisie, La Balance des Paiements et la position exterieure Globale de la Tunisie
2013, p: 13.

ك ه ذكران سهةقه ،لقد تتىن االقترهد التهمسي حن ج اإلصالح االقترهدم ال يو ايل حن سنا ،0080
ل لك متيل االقترهد التهمسي خالل السنهاو  0110-0111ابالمفتهح ااثتتهيل ،طذلك مبستهايو حرتفها ،طه ا
رايع لو احج اإلصالحهو االقترهد ا الفه يا ااثستندل ل تير ر االقترهدم التدرجيي اليت قهحت هبه تهمس يف
السنهاو السهةقا لسنا  ،0111طاليت أدو إىل حتقيق حستهايو حرتفها حن حهدل االمفتهح التجهرم ،حيث ة غ يف
سنا  0111حدطد  % 00طه ا طفق حهئيهو اجلدطل أىاله ،ليست ر يف االرتفهع حىت سنا  0110اليت طصن
في ه .% 80
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
ك ه مالحظ أ ضه أمو طاةتداء حن سنا  0118حقق في ه حهدل االمفتهح التجهرم يف تهمس أى ج حهدل
خالل فرتل الدراسا حبيث قدر ةـ ـ ـ  % 00,0طهه اتر خ االمفتهح ى ج االقترهدايو األينتيا ،طحع زايدل مشهل
اتفهق الشراكا حع االحتهد األطرطيب جملهالو أخرى ،طمها  ة لك اجملهل الرنهىي.
طأن حهاص ا سيهسا التير ر طاحل التدرجيي ل ي ه يا ،يهءو متهشيه حع ته داو تهمس يف مئهق
اتفهقيا الشراكا حع االحتهد األطرطيب طالتلاحههته يف إطهر ااثنو ا الههاثيا ل تجهرل.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
املطلب الثالث :ابلنسبة للمغرب.
يف إطهر حتسني ااثغرب ل نهخ االقترهدم ىو  القيهم إبصالحهو هيك يا ،حكنت حن حتر ر موهم التجهرل
طإصالح قهمهن االستا هر ةغيا االمدحهج أكار يف االقترهد الههاثي.
ك ه قهحت احلكهحا ااثغرةيا ابلتهقيع ى ج ىدل اتفهقيهو ل تتهدل احلر حع ىدل دطل كهلهالايو ااثتيدل
األحر كيا ،االحتهد األطرطيب ،تركيه ،حرر ،األردن طتهمس ،ممه ؤهن ااثغرب جل ب االستا هراو طك ا الهصهل إىل
األسهاق األينتيا.
حيث أن كن اإليراءاو طاإلصالحهو اليت قهحت هبه ااثغرب ،سهمهت ابألسهس يف حتسني حستهى
االمفتهح ،طذلك حن خالل اله ن ى ج حتر ر ااثتهدالو التجهر ا طاحلد حن السيهسهو احل ه يا اليت يهءو حرافقا
التفهقيهو التتهدل احلر ،طاجلدطل التهيل هضح ذلك:
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
جدول رقم( :)66يوضح تطور االنفتاح التجاري لالقتصاد املغريب خالل الفتة .6631-6666
الهحدل :ح يهر دطالر أحر كي.

السنة

الصادرات

الواردات

PIB

%T

2000

7.406

11.511

36.958

0.511

2001

7.137

11.034

37.766

0.481

2002

7.839

11.833

40.474

0.486

2003

8.765

14.197

49.819

0.460

2004

9.912

17.807

56.948

0.486

2005

10.644

20.336

59.524

0.520

2006

12.282

23.264

65.640

0.541

2007

14.459

31.219

75.224

0.607

2008

18.915

40.628

88.880

0.669

2009

13.461

32.394

90.553

0.506

2010

16.610

35.139

91.458

0.565

2011

20.790

43.626

93.574

0.688

2012

18.968

39.700

95.992

0.611

2013

18.948

38.979

104.200

0.555

Source: Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011, pp: 11-14.
Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011, pp: 11-14.
Royaume du Maroc- Ministère de l'Economie et des Finances, Services Douaniers,

ابلنور إىل حهئيهو اجلدطل أىاله مالحظ أبن االقترهد ااثغريب ال لال يف حرح ا االمدحهج التدرجيي يف
االقترهد الههاثي ،خهصا طخالل الفرتل  0110-0111اليت مل تهدى في ه حهدل االمفتهح التجهرم .% 01
إال أمو ةهد سنا  ،0110ارتفع حهدل االمفتهح التجهرم ااثغريب ،حيث كهن أكو  حهدل امفتهح حتققو
ااثغرب هه  % 00.0ط % 08.8يف سنيت  0118ط 0100ى ج التهايل ،طه ا رايع إىل اجل هد اليت تت هله الدطلا
ااثغرةيا يف إطهر امدحهي ه يف االقترهد الههاثي ،طحن خالل اتفهقيهو التجهرل احلرل اليت ذكرانهه يف الفرن الاهلث،
طك ا حتفيلاو مته ن الرهدراو طاحلهافل الضر تيا.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
غري أن القدرل التنهفسيا ل هرض ااثغريب تتقج حمدطدل ،طك ا تركلهه ى ج السهق األطرطةيا تقر ته طاليت متان
حهايل  % 08,0حن إمجهيل ااثتهدالو التجهر ا اخلهرييا ل غرب ،ل لك تقج حهدل امفتهح ه ى ج الههمل اخلهريي،
طال م هه يف حدطد  % 01-01خالل فرتل الدراسا ،تقج حنخفضه مستيه حقهرما ابالقترهدايو النهشئا األخرى.
ك ه أن هيكن الرهدراو ااثغرةيا ،طاليت تت ان يف ااثنتجهو الغ ا يا طااثنسهيهو طااثالةس ،ه ه
ااثنتهيهو تههين حن حنهفسا شد دل طىها ق حرتفها ،ه ا حه سههم حن تق يص حرا ااثغرب يف األسهاق الههاثيا.
طمبه أمنه ةردد دراسا حقهرما ألثر التير ر التجهرم الدطيل لكن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب أطردان يف شكن
طاحد دريا امفتهح كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب.
شكل رقم( :)33يوضح تطور االنفتاح التجاري لكل من اجلزائر ،تونس واملغرب خالل الفتة .6631-6666
1,2
1
0,8
الجزائر
0,6

تونس
المغرب

0,4
0,2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

املصدر :حن إىداد الئهلب ةنهءا ى ج حهئيهو اجلداطل (.)00( ،)00( ،)01
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
تضح لنه حن الشكن أىاله طيهد تفهطو يف حهدل االمفتهح التجهرم لكن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب
حبيث حتتن تهمس ااثرتتا األطىل ،ت ي ه اجللا ر مث ااثغرب.
ط ريع ارتفهع حهدل االمفتهح التجهرم لدطلا تهمس إىل السيهسهو االقترهد ا اليت ترحي إىل تس ين
إيراءاو التير ر التجهرم طاستقئهب االستا هر األينيب ااثتهشر ،أحه اجللا ر فإمو هيد أتثري كتري لرهدراو
احملرطقهو ى ج دريا االمفتهح التجهرم ،ممه ال هكس ةشكن ييد االمفتهح التجهرم.
أحه ااثغرب فتيتن ااثرتتا األخريل يف حهدل االمفتهح التجهرم حقهرما ةتهمس طاجللا ر ،ط ريع ذلك إال أن
ااثغرب تت يل مبنتجهو شد دل ااثنهفسا (ااثنتجهو الغ ا يا طااثنسهيهو) طك ا اقترهرهه ى ج السهق األطرةيا.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
املبحث الثالث :التحليل القياسي ألثر التحرر التجاري على موازين مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس
واملغرب.
سنقهم يف ه ا ااثتيث ةدراسا أثر التير ر التجهرم ى ج حيلان ااثدفهىهو طذلك ابستخدام ةرانحج
" "EViews8طال م سيتم حن خالل حسهب كن حن اختتهراو االحندار طاالرتتهط لالمفتهح التجهرم طرصيد
حيلان ااثدفهىهو.
طمبه أن الن هذج درس ىدل ة دان طلفرتل زحنيا حمددل يف ه ه احلهلا ميكننه استه هل منهذج .Panel

طلكن مبه أن ه ا الن هذج فيو ثالث حقهطع (ة دان) طالفرتل اللحنيا الرغريل ( )0102-0111يف ه ه
احلهلا ال ميكننه استه هل ه ا النهع حن الن هذج ،طى يو فإمنه مريع إىل السالسن اللحنيا الكالسيكيا ،مبهىن أمنه
مدرس أط منجل منهذج لكن دطلا ى ج حدى ،مث مقهرن ةني مته ج م.
املطلب  :63ابلنسبة للجزائر.
رغم حه تت تع ةو اجللا ر حن إحكهميهو طتيهيا ،طهقه ا طزراىيا ،إال أهنه كهمت طحه تلال تههين حن حشهكن
اقترهد ا ىد دل.
طإن ااثتتتع لسيهسا التجهرل اخلهرييا ابجللا ر حىت هنه ا التسهينهو الحظ أبهنه حمتكرل حن قتن الدطلا ،طأن
حه مييلهه حلد السهىا هي نا قئهع النفط يف يهمب الرهدراو ،أحه الهارداو فتهر تنهىه طارتفهىه حست را ،ل لك
سنقهم ةهرض تئهر كن حن حهدل االمفتهح التجهرم ،رصيد ااثيلان التجهرم طرصيد حيلان ااثدفهىهو خالل الفرتل
 ،0102- 0111طاجلدطل اآليت هضح ذلك:
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
جدول رقم( :)61تطور معدل االنفتاح التجاري ،رصيد امليزان التجاري ورصيد ميزان املدفوعات يف
اجلزائر خالل الفتة()6631-6666
السنوات

الوحدة مليار دوالر.

معدل االنفتاح التجاري رصيد امليزان التجاري

رصيد ميزان

X1

X2

املدفوعات Y

2000

0,554

10.380

9.020

2001

0,530

8.590

7.720

2002

0,539

5.550

4.840

2003

0,594

10.190

8.820

2004

0,579

13.130

11.260

2005

0,639

23.450

19.210

2006

0,647

31.150

19.930

2007

0,638

30.540

29.550

2008

0,693

35.180

37.030

2009

0,621

0.440

3.600

2010

0,602

12.146

15.303

2011

0,611

19.688

20.230

2012

0,600

24.376

12.322

2013

0,574

9.946

0.920

Source:- Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011, p: 177.
- Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2013, p: 177.
-Office National des Statistiques(ONS), Evolution des échanges extérieurs de marchandises de
2003 A 2013, Collections statistiques N° 188/2014, Série E: statistiques économiques N° 79, p: 15.

قتن ةنهء الن هذج الةد حن حهرفا شكن االمتشهر (سيهةا النقهط) كن حتغري ابلنستا ل تهةع ،طال م تني لنه
شكن الهالقا ةني ااثتغري التهةع طااثتغري ااثستقن هن هي ىالقا طرد ا أط ىكسيا ،طالشكن اآليت هضح ذلك:
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
شكل رقم( :)66شكل االنتشار بني  x6، x3و التابع  yللجزائر.
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y
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x2

املصدر :حن إىداد التهحث ةنهءا ى ج حهئيهو اجلدطل رقم (.)02

حن خالل سيهةا االمتشهر مالحظ أن شكن الهالقا ةني

 X2طX1

طالتهةع  Yى ج شكن خئي حهيب

ألن حي و حهيب ،أم أمو ارتتهط خئي حهيب طالهالقا طرد ا طى يو فهلريغا الرايضيا ل ن هذج ستكهن ى ج
النيه التهيل:
Yt=B0+B1x1t+B2x2t+ εt

ااثههدلا هي ىتهرل ىن تقد ر حه هو الن هذج اخلئي ااثتهدد ابسته هل ااثرفهفهو.
حيث:
 :Ytشههع قيم ااثتغري التهةع (قيم رصيد حيلان حدفهىهو اجللا ر)؛
 :Bشههع حه هو الن هذج؛
 :x1tشههع قيم ااثتغري ااثستقن( حهدل االمفتهح التجهرم ل جلا ر)؛
 :x2tشههع قيم ااثتغري ااثستقن (رصيد ااثيلان التجهرم ل جلا ر)؛
𝑡𝜀 :متان جم هع التهاقي.
طأن استه هل ه ه الهالقا اخلئيا يف احندار ةسيط حكننه حن احلرهل ى ج النته ج يف اجلدطل التهيل:
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. تونس واملغرب، أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر:الفصل الرابع
:تقدير النموذج
.) (التابعy  (املستقلني) معx6 x3 اختبار بني كل من املتغريين
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 08/25/15 Time: 00:21
Sample: 2000 2013
Included observations: 14
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.1618
0.1593
0.0052

-1.499888
1.509684
3.478051

23.91860
43.43600
0.183473

-35.87522
65.57462
0.638127

C
X1
X2

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.825465
0.793732
4.608513
233.6223
-39.56768
26.01233
0.000068

14.26821
10.14716
6.081097
6.218038
6.068421
1.422541

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

."Eviews 8" حن إجنهز التهحث ابسته هل ةرانحج:املصدر

، تفسر الوههرل ااثدرطسا ةشكن ييدx2 ،x1  مالحظ أن ااثتغرياو ااثستق ا،ىند تقد ر حه هو الن هذج
.% 80,0 طذلك ألن حههحن االرتتهط يف حدطد

:اختبار التوزيع الطبيعي
5

Series: Residuals
Sample 2000 2013
Observations 14

4

3

2

1

0
-7.5

-5.0

-2.5

0.0

2.5
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5.0

7.5

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.44e-15
1.308897
5.012695
-7.191427
4.239215
-0.635794
2.039169

Jarque-Bera
Probability

1.481744
0.476698

الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
اختبار اختالف التباين:
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.703613
4.276145
1.371632

)Prob. F(5,8
)Prob. Chi-Square(5
)Prob. Chi-Square(5

0.6367
0.5104
0.9274

املصدر :حن إجنهز التهحث ابسته هل ةرانحج"."Eviews 8

ابلنور أطال إىل ااثهنه ا اإلحره يا ل ن هذج ميكننه إةداء ااثالحوهو طالتيهلين التهليا:
أوال التفسري االحصائي:
 .3اختبار ":"Student

هه ىتهرل ىن اختتهر حهنه ا ااثه هو ااثقدرل ابلنستا ل ن هذج اخلئي ،فإذا كهمت القي ا اجملدطلا أكو  حن
حستهى ااثهنه ا  1,10طابلتهيل مقهل أن القي ا ااثقدرل هله حهنه ا ،حهىن ذلك أن الن هذج حقتهل احره يه.
حسب قيم اختتهر " "Studentطاحت هالهته و ر لنه أن  x2هه ااثتغري ااثؤثر يف  ،Yألن احت هل
( 1,10 > P=0,0052حستهى ااثهنه ا  ،)%0ها  أن القي ا ااثقدرل ليس هله حهنه ا.
 .0إحصائية فيشر:
تو ر إحره يا فيشر طاحت ههله أن )%0( 1,10 >)P=0 ,000068( :ىند حستهى ااثهنه ا ،ه ا ها 
أن حتغرياو الن هذج يف جم ه تؤثر يف ااثتغري التهةع.
.2دراسة القدرة التفسريية (قوة االرتباط) (معامل التحديد):
حههحن االرتتهط هه اجلدر الرتةيهي اثههحن التيد د ،طال م قيس لنه القدرل التفسري ا ل ن هذج ،أم قيس
القهل االرتتهطيا ل هالقا ةني ااثتغري ن.
طابلنور لقي ا حههحن التيد د  𝑅² =0,82و ر لنه أن االرتتهط قهم ةني ااثتغرياو طااثتغري التهةع يف
الن هذج.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
.5دراسة وجود املشاكل القياسية من عدمه:
 .0.4حشكن التهز ع الئتيهي ل تهاقي : "Test de normalité
ها  حت ين االحندار ى ج أن التهاقي حهزىا تهز هه طتيهيه ىند كن النقهط ل تغري ااثستقن ،طه ا ها  أهنه
تتغري حن سهلب اثهيب حهل قي ا الرفر ةشكن تهز ع طتيهي ،حبيث كهن جم هى ه سهطم الرفر ،طالرفر
ها  ال هيد خئأ يف الن هذج ،طالتهقي هه اخلئأ يف الن هذج.
طامئالقه حن الن هذج ال م لد نه فإمنه مضع الفرضيهو التهليا:
 :H0تهز ع التهاقي تهز ع طتيهي؛
 :H1تهز ع التهاقي تهز ع غري طتيهي.
طمبه أن  ⇦1,110 < P=0,047فإمنه مقتن  H0طمرفض  ،H1ه ا ها  أن تهز ع التهاقي تهز ع طتيهي،
أم ال هيد خئأ يف الن هذج.
 .0 .0حشكن التهدد اخلئي:
تهتو  حشك ا التهدد اخلئي حن ةني ااثشهكن ااثؤثرل س ته ى ج يهدل الن هذج ااثتهدد ،طحهنهه طيهد ارتتهط
قهم ةني ااثتغرياو ااثستق ا ،ممه ؤثر س ته ى ج مته ج ى يا التقد ر.
ابلنور إىل حرفهفا االرتتهطهو حه ةني ااثتغرياو ااثستق ا و ر لنه أن االرتتهط غري قهم (ضهيف) ةني
x2ط x1طى يو ال هيد حشكن تهدد خئي [ ]√xx = correlation = 0,75
ألن اإلحره يني 1قهلها أمو كهن قهم اثه كهن ˂ .1,01
 .1اختالف التباين:
طفق ه ا االختتهر ال م طضهو "فيشر" كأس هب لتي ين التيهانو فإمو ىندحه كهن احت ههله أكو  حن
حستهى ااثهنه ا  % 0ها  ال هيد اختال
اختال التته ن ،ل لك مضع الفرضيهو التهليا:

التته ن أحه إذا كهن ( %0˃ Pحستهى ااثهنه ا) ف ا ها  هيد

- 1إذا كان هناك مشكل في التعدد الخطي (عالقة ارتباط قوي بين  x1و  x2يعني <  0,10فما فوق) فالحل هو:
 .8إلغاء أحد المتغيرين.
 .2زيادة حجم العينة.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
 :H0هيد اختال التته ن؛
 :H1ال هيد اختال التته ن( مئ ح هل ا).
مبه أن  1,02ط 1,10 ˂ 1,00فإمنه مقتن  H1طمرفض  H0أم ال هيد حشكن يف اختال التته ن.
 .0اختبار ديربن واتسون:
حن أين إيراء اختتهر "د رةن طاتسهن" متتع اخلئهاو التهليا:
أ .حنسب إحره يا د رةني طاتسهن ( )dااثرهحتا لالحندار x2ط y ، x1طتس ج  dاحملسهةا.
 2(1  r )  D.W

)2

t 1

 (u  u
d
u
t

2

ب .متيث يف يداطل الن هذج ىن  dاجلدطليا.
و .إذا كهمت القي ا احملسهةا إلحره يا  D.Wتؤطل إىل الرفر( ،)1فإن التهاقي تتتع شكن حسهر ىشها ي،
طحنو التهاقي غري حستقرل طى يو ففرضيا التكهحن ااثتلاحن غري حمققا ،أحه إذا كهمت القي ا احملسهةا
إلحره يا  D.Wتؤطل إىل القي ا  0فإمو تكهن لد نه ةهاقي حستقرل طى يو حتقق فرضيا التكهحن ااثشرتك.
طابلتهيل مالحظ حن الهالقا أىاله إذا كهمت تسهطم  P=1فإمو ال هيد ارتتهط ذايت ،ط رتتب ى يو
 ،d=2أحه إذا كهمت  P=1+ها  أمو ارتتهط ذايت حهيب طاتم رتتب ى ج ذلك  ،d=0أحه إذا كهمت  P=-1ها 
أمو ارتتهط ذايت س يب ط.d=4
ارتتهط ذايت حهيب

4

حهلا شك

4-dl

ال هيد ارتتهط(استقاللية)
P=0

4-du

2

حهلا شك

dl

ارتتهط ذايت سهلب

du

1

قي ا د رةن طاتسهن  D.W=1,42طهه حه ها  أن هنهك حهلا شك حن طيهد ارتتهط ذايت لألخئهء.
إال أمو ال م
الدالا جند:

نه هه ااثتغري ااثستقن( x1االمفتهح التجهرم) ،طةهد ح
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ااثتغري  x2طإىهدل تقد ر

الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
شكل رقم ( :)63شكل االنتشار (سحابة النقاط) بني ( x1االنفتاح التجاري) ابلنسبة للتابع ( yميزان
املدفوعات) للجزائر.
40
35
30
25

Y1

20
15
10
5
0
.72

.68

.60

.64

.56

.52

X1

املصدر :حن إىداد التهحث ةنهءا ى ج حهئيهو اجلدطل رقم (.)02

حن خالل الشكن أىاله (شكن االمتشهر) مالحظ أن سيهةا النقهط ةني ااثتغري التهةع  yطااثتغري ااثستقن
 x1تو ر ى ج شكن خئي طاالمتشهر حهيب ألن حي و حهيب طى يو فهن الهالقا يف ه ه احلهلا ةين ه طرد ا،
طابلتهيل فهلريغا الرايضيا ل ن هذج ستكهن ى ج النيه التهيل:
Yt=B0+B1x1t+ εt

حيث:
 :Ytشههع قيم ااثتغري التهةع (قيم رصيد حيلان حدفهىهو اجللا ر)؛
 :Bشههع حه هو الن هذج؛
 :x1tشههع قيم ااثتغري ااثستقن( حهدل االمفتهح التجهرم ل جلا ر)؛
𝑡𝜀 :متان جم هع التهاقي.
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. تونس واملغرب، أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر:الفصل الرابع
:طأن استه هل ه ه الهالقا اخلئيا يف احندار ةسيط حكننه حن احلرهل ى ج النته ج يف اجلدطل التهيل
:تقدير النموذج
.y  واملتغري التابعx1 اختبار بني كل من املتغري املستقل
Dependent Variable: Y1
Method: Least Squares
Date: 09/17/15 Time: 22:51
Sample: 2000 2013
Included observations: 14
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0020
0.0007

-3.943338
4.554620

23.79909
39.46412

-93.84787
179.7441

C
X1

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.633527
0.602988
6.393614
490.5397
-44.76028
20.74457
0.000661

14.26821
10.14716
6.680040
6.771334
6.671589
1.979314

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

."Eviews 8" حن إجنهز التهحث ابسته هل ةرانحج:املصدر

 مالحظ أن أدىن،)ةهد إىهدل تقد ر حه هو الن هذج الاهين طةهد ح ااثتغري ااثستقن (ااثيلان التجهرم
.% 0  طابلتهيل فإن ااثه هو ااثقدرل هله حهنه ا ىند حستهى حهنه ا% 1,0 حستهى ل هنه ا هه
اختبار التوزيع الطبيعي
6

Series: Residuals
Sample 2000 2013
Observations 14

5

4

3

2

1

0
-15

-10

-5

0

5
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10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.37e-14
0.990471
8.721126
-14.17322
6.142786
-0.774972
3.205563

Jarque-Bera
Probability

1.426005
0.490170

الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
اختبار اختالف التباين:
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.197202
0.484593
0.392621

)Prob. F(2,11
)Prob. Chi-Square(2
)Prob. Chi-Square(2

0.8239
0.7848
0.8218

طابلنور أطال إىل ااثهنه ا اإلحره يا ل ن هذج ميكننه إةداء ااثالحوهو التهليا:
أوال التفسري االحصائي:
 .3اختبار ":"Student

حسب قيم اختتهر" "Studentطاحت هالهته و ر لنه أن  )%0( 0,05 ˃ P=0,0007حستهى ااثهنه ا؛
ه ا ها  أن القي ا ااثقدرل ليس هله حهنه ا.
 .0إحصائية فيشر:
تو ر إحره يا فيشر طاحت ههله  )%0( 0,05 ˃ P=0,000661ها  أن حتغرياو الن هذج يف جم ه
تؤثر يف ااثتغري التهةع  yال م هه حيلان حدفهىهو اجللا ر.
ةهتهرل أخرى فإن االمفتهح التجهرم ؤثر ى ج حيلان حدفهىهو اجللا ر.
 .2دراسة القدرة التفسريية (قوة االرتباط) (معامل التحديد):
ابلنور لقي ا حههحن التيد د  R² =0,63و ر لنه أن االرتتهط مهىه حه قهم ةني ااثتغري ااثستقن x1
طااثتغري التهةع .y
طمبهىن آخر فإمو ك ه كهن حههحن  R²قر ب حن الهاحدّ ،دل ذلك ى ج أن االرتتهط قهم طيف مفس اجتهه
التأثري ألن . −1 ≤ R ≤ +1
ك لك أمو ك ه اقرتب حههحن التيد د  Rحن  0-دل ذلك ى ج أن االرتتهط قهم طلكن يف ىكس
االجتهه أم التأثري حههكس.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
.0دراسة وجود املشاكل القياسية من عدمه:
.0.0حشكن التهز ع الئتيهي ل تهاقي ":"Test de normalité
امئالقه حن الن هذج اجلد د ال م لد نه (التخ ي ىن  (x2فإمنه مضع الفرضيهو التهليا:
 :H0تهز ع التهاقي تهز ع طتيهي؛
 :H1تهز ع التهاقي تهز ع غري طتيهي.
حن خالل ةيهن تقد ر الن هذج طيدان أن:
مبه أن  ⇦ 1,10 ˂ P=0,49فإمنه مقتن  H0طمرفض  H1أم أن التهز ع طتيهي ،طال هيد ةهاقي تؤثر ى ج
الن هذج.
.0.0حشكن التهدد اخلئي:
مبه أمو هيد لد نه حتغري طاحد حستقن  x1فإمو ال هيد حشكن تهدد خئي.
.1اختالف التباين:
اختال التته ن هه اختتهر طضهو الههمل فيشر كأس هب لتي ين التيهانو ،ك ه أس فنه ال كر فإمو ىندحه
كهن احت ههله أكو  حن حستهى ااثهنه ا  %0ها  أمو ال هيد اختال التته ن أحه إذا كهن ( %0˃ Pحستهى
ااثهنه ا) ه ا ها  أمو هيد اختال التته ن ،ل لك مضع الفرضيهو التهليا:
 :H0هيد اختال التته ن؛
 :H1ال هيد اختال التته ن (طمئ ح ل لك).
 0,82ط  1,10 ˂ 0,78فإمنه مقتن  H1طمرفض  H0أم ال هيد حشكن يف اختال التته ن.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
 .0اختبار ديربني واتسون:
قي ا د رةن طاتسهن  D.W=1 ,97≈2طه ا ها  أمو ال هيد ارتتهط ذايت لألخئهء ،طابلتهيل فإن التهاقي
حستق ا.
اثنيا التفسري االقتصادي:
ابلنور إىل حههحن االرتتهط  R²=0,63ه ا دل ى ج أن يف اجللا ر رصيد حيلان ااثدفهىهو حفسر ةـ ـ 02

 %حن خالل التغرياو يف التير ر التجهرم.
ك ه أن هنهك ىالقا طرد ا ةني التير ر التجهرم طرصيد حيلان ااثدفهىهو يف اجللا ر طه ا رايع إىل أن
اجللا ر تهت د ةنستا كتريل ى ج إ راداو احملرطقهو ،طأن قي ا صهدراو احملرطقهو أكو  حن قي ا طارداو اجللا ر،
ل لك كهمت الهالقا طرد ا خالل فرتل الدراسا .0102-0111
طأن مستا التأثري اإلجيهيب ل تير ر التجهرم ى ج رصيد حيلان حدفهىهو اجللا ر.%02 :
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
املطلب  :66ابلنسبة لتونس.
كهن التفهق الشراكا حع االحتهد األطرطيب طقع ى ج االقترهد التهمسي ،أس ت يف أتهين شهحن اثخت ف
قئهىهتو حن أين التأق م حع ااثقتضيهو اجلد دل طااثت ا ا يف التير ر التدرجيي لالستا هر طااثتهدالو التجهر ا قرد
االمفتهح الك ي ى ج االقترهد الههاثي.
لقد حوي االقترهد التهمسي مبتهةها حكافا ،حبيث طضهت تهمس يف أطا ن التسهينهو اسرتاتيجيا حتكهح ا
ل ن هض ابلرهدراو طتهل ل حكهستو ،طذلك حن خالل تنه ع النسيج الرنهىي طتئه ر حنهخ األى هل ،طتتئ ع
تهمس متيجا ه ه ااثتهدراو إىل حتسني أداءهه اخلهريي يف السنهاو القهدحا ،طسنرى ذلك حن خالل اجلدطل
اآليت:
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-6666  رصيد ميزان املدفوعات يف تونس خالل الفتة، تطور معدل االنفتاح التجاري:)65(جدول رقم
 مليار دوالر:الوحدة

.6631

رصيد ميزان

معدل االنفتاح التجاري

السنوات

Y املدفوعات

X1

0 .205-

0.670

2000

0.283

0.731

2001

0.140

0.642

2002

0.383

0.678

2003

0.977

0.717

2004

0.936

0.726

2005

2.082

0.766

2006

0.689

0.870

2007

1.667

0.967

2008

1.639

0.759

2009

0.222-

0.876

2010

1.709-

0.921

2011

3.721-

0.736

2012

3.970-

0.730

2013

Source: - Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011,P :177.

2013.

- Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2013,P :177.
- UNCTADstat, Unctad .org /wds/Balance des paiments, Compte courant, annuel, 1980-

-Banque Centrale de Tunisie, La Balance des Paiements et la position exterieure Globale de
la Tunisie 2013, p: 80.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
ك ه ذكران يف حهلا اجللا ر فإن ااثتغري ال م
أم ى ج ااثتغري التهةع .y

نه هه االمفتهح التجهرم  x1طأثره ى ج حيلان ااثدفهىهو

مفس االختتهراو اليت ق نه هبه ى ج اجللا ر ،سنقهم هبه ى ج تهمس ،طابلتهيل فإمو قتن ةنهء الن هذج الةد
حن حهرفا شكن االمتشهر (سيهةا النقهط) أم شكن االمتشهر ( x1االمفتهح التجهرم) ابلنستا ل تهةع
ااثدفهىهو) ،طالشكن التهيل هضح ذلك:

( yحيلان

شكل رقم ( :)66شكل االنتشار (سحابة النقاط) بني ( x1االنفتاح التجاري) ابلنسبة للتابع ( yميزان
املدفوعات) لتونس.
2.4

2.0

1.6

Y2

1.2

0.8

0.4

0.0
1.0

0.9

0.7

0.8

0.6

X1

املصدر :حن إىداد التهحث ةنهءا ى ج حهئيهو اجلدطل رقم (.)00

حن خالل شكن االمتشهر (سيهةا النقهط) مالحظ ىدم طيهد أم ىالقا ةني  x1ط( yال هيد ارتتهط)
طه ا رايع إىل أن النقهط ااثكهما إلحداثيهو ( )y ،x1تتهزع ةئر قا ىشها يا أم أن  x1ط yتقر ته حستق ني.
طأن ه ه الهالقا الضهيفا حكنت حن احلرهل ى ج التقد راو التهليا:
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:تقدير النموذج
.y  واملتغري التابعx1 اختبار بني كل من املتغري املستقل
Dependent Variable: Y3
Method: Least Squares
Date: 09/17/15 Time: 23:18
Sample (adjusted): 2002 2007
Included observations: 5 after adjustments
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.9131
0.8394

0.118609
0.220892

1.668078
3.147964

0.197849
0.695361

C
X1

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.016004
-0.311994
0.314828
0.297350
-0.038982
0.048793
0.839356

0.565000
0.274857
0.815593
0.659368
0.396301
1.745852

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

."Eviews 8" حن إجنهز التهحث ابسته هل ةرانحج:املصدر

 مالحظ أن،)ااثتغري ااثستقن (ااثيلان التجهرم

 طةهد ح،أن تقد ر حه هو الن هذج يف دطلا تهمس

 طأن دريا ارتتهط طأتثري، طابلتهيل فإن ااثه هو ااثقدرل هله أدىن حستهى ل هنه ا% 0,0 حستهى االرتتهط هه
.ااثتغري ااثستقن (االمفتهح التجهرم) ى ج ااثتغري التهةع (حيلان ااثدفهىهو) ضهيف يدا
:اختبار التوزيع الطبيعي
2

Series: Residuals
Sample 2002 2007
Observations 5

1

0
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2
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0.3

0.4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.000000
0.008066
0.325205
-0.381795
0.272649
-0.248039
1.899233

Jarque-Bera
Probability

0.303704
0.859115

الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
اختبار اختالف التباين:
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

15.35763
4.694332
0.759834

)Prob. F(2,2
)Prob. Chi-Square(2
)Prob. Chi-Square(2

0.0611
0.0956
0.6839

املصدر :حن إجنهز التهحث ابسته هل ةرانحج"."Eviews 8

ابلنور أطال إىل ااثهنه ا اإلحره يا ل ن هذج ميكننه إةداء ااثالحوهو التهليا:
أوال التفسري اإلحصائي:
 .3اختبار ":"Student

حسب قيم اختتهر" "Studentطاحت هالهته و ر لنه أن  )%0( 0,05 ˂ P=0,8394حستهى ااثهنه ا،
ه ا ها  أن القي ا ااثقدرل هله حهنه ا ،طابلتهيل الن هذج حقتهل احره يه.
.6اختبار فيشر:
تو ر إحره يا فيشر طاحت ههله  )%0( 0,05 ˂ P=0,8393ها  أن الن هذج تأثر مبتغرياو أخرى
خهرج الن هذج ،أم أن حيلان ااثدفهىهو التهمسي تأثر أ ضه مبتغرياو أخرى خهرييا غري االمفتهح التجهرم.
 .1دراسة القدرة التفسريية (قوة االرتباط) (معامل التحديد):
حن خالل الن هذج طيدان أن حههحن التيد د  R² =0,016و ر لنه أن االرتتهط ضهيف يدا ةني
ااثتغري ااثستقن ( x1االمفتهح التجهرم) طااثتغري التهةع ( yحيلان ااثدفهىهو).
.5دراسة وجود املشاكل القياسية من عدمه:
.0.0حشكن التهز ع الئتيهي ل تهاقي":"Test de normalité

ل تأكد حن أمو هيد حشكن تهز ع طتيهي ل تهاقي حن ىدحو متتع اخلئهاو اآلتيا حبيث مضع:
 :H0تهز ع التهاقي تهز ع طتيهي؛
 :H1تهز ع التهاقي تهز ع غري طتيهي.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
مبه أن ⇦ 1,10 ˂ P=0,85 :فإمنه مقتن  H0طمرفض  H1أم أن التهز ع طتيهي ،طأن التهاقي ال تؤثر يف
الن هذج (التهاقي تسهطم صفر).
.0.0حشكن التهدد اخلئي:
مبه أمو هيد لد نه حتغري طاحد حستقن  x1فإمو ال هيد حشكن تهدد خئي.
.1اختالف التباين:
حن أين التيقق حن اختال التته ن حن ىدحو مضع الفرضيهو التهليا:
 :H0هيد اختال التته ن،
 :H1ال هيد اختال التته ن (طمئ ح ل لك).
مبه أن  0,061ط 1,10 ˂ 0,095فإمنه مقتن  H1طمرفض  H0أم ال هيد حشكن يف اختال التته ن.
.0اختبار ديربني واتسون:
إن قي ا درةني طاتسهن  D.W=1,94≈ 2ه ا ها  أمو ال هيد ارتتهط ذايت لألخئهء طابلتهيل ف ي
حستق ا متهحه.
اثنيا :التفسري االقتصادي:
ىند دراسا الهالقا ةني التير ر التجهرم طرصيد حيلان ااثدفهىهو التهمسي طيدان أبن  R²=0,016طه ا
دل ى ج أن يف تهمس رصيد حيلان حدفهىهو حفسر ةـ ـ  %1,6متيجا التغرياو اليت حتدث يف التير ر التجهرم.
طابلتهيل هنهك ىالقا ضهيفا يدا تكهد ال أتثر ةني التير ر التجهرم طرصيد حيلان ااثدفهىهو يف تهمس،
طه ا رايع إىل أن تهمس هي الستهقا لالمفتهح االقترهدم حقهرما ابجللا ر طااثغرب ل لك مل كن التأثري طاضيه
خالل فرتل الدراسا ابلرغم حن أن تهمس تتأثر إىل حد كتري أب ا تئهراو طتغرياو اقترهد ا ىهاثيا ،طإذا أردان تهسيع
دا رل التي ين فإن ه ا االستنتهج دل ى ج أن االستا هر األينيب ااثتهشر يف تهمس أتثر ابألزحا االقترهد ا
األطرطةي ا ،ألن أغ ب ااثههحالو االقترهد ا التهمسيا تتم حع االحتهد األطرطيب ،حبيث أدو األزحا االقترهد ا
األطرطةيا إىل التأثري الس يب ى ج ةقيا شركه و حن م تهمس.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
طأن قئهع السيهحا التهمسي ال م لو أمهيا كتريل يف االقترهد التهمسي ،قد أتثر ةههح ني مهه:
 األزحا ااثهليا الههاثيا. احلراك السيهسي ال م حدث يف تهمس (الرةيع الهريب) طحه اجنر ىنو حن ىدم استقرار األطضهع األحنياالداخ يا.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
املطلب  :61ابلنسبة للمغرب

هتو  ااثغرب حن الت دان الهرةيا اليت ابشرو حتكرا ى يهو إصالح هليهك ه االقترهد ا ةدا ا حن سنا

 ،0082طذلك ةهد تدههر ااثؤشراو االقترهد ا األسهسيا ةستب األزحا االقترهد ا احلهدل اليت ىرف ه االقترهد
ااثغريب آم اك ،طااثت ا ا يف الد هن اخلهرييا ااثتهددل.
ك ه أمو حن خم فهو األزحا االقترهد ا يف ااثغرب هه التق يص يف ااثيلاميا طالتضييق ى ج الهارداو ،طذلك
ىو  رفع التهر فهو اجل ركيا ،إال أن أصتح ااثغرب ىهيلا ىن االسترياد.
طقد سهت ااثغرب يف ت ك الفرتل إىل االهت هم طالرتكيل ى ج السيهحا ،الفالحا ،الترنيع طالت هقع يف إطهر
جيه ه طي ا يهذةا لرؤطس األحهال األينتيا طاألمشئا اجلد دل ،طلهن حه قد مقهم ةو حن تقييم ألداء ااثغرب يراء
ه ه اإلصالحهو اليت قهحت هبه هم حن خالل حه هضيو اجلدطل التهيل:
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
جدول رقم( :)61تطور معدل االنفتاح التجاري ،رصيد ميزان املدفوعات يف املغرب خالل الفتة -6666
.6631
السنوات

الوحدة :مليار دوالر

معدل االنفتاح التجاري

رصيد ميزان

X1

املدفوعات Y

2000

0,511

0,069-

2001

0,481

1,166-

2002

0,486

0,861

2003

0,460

0,052-

2004

0,486

0,154

2005

0,520

0,733

2006

0,541

0,449

2007

0,607

0,628

2008

0,669

0,840-

2009

0,506

5,704-

2010

0,565

3,012-

2011

0,688

6,413-

2012

0,611

9,571-

2013

0,555

7,815-

Source: -Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2011, p:177.

-Arab Monetary Fund, Economic Statistics Bulletin of Arab Countries, 2013, p:177.
-UNCTADstat, Unctad .org /wds/Balance des paiments, Compte courant, annuel, 1980-2013.

-www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistique/

إن ااثتغري الهحيد ال م

نه هه االمفتهح التجهرم  x1طأتثريه ى ج حيلان ااثدفهىهو ااثغريب ال م هه

ااثتغري التهةع ( )yيف الن هذج ،طابلتهيل فهلهالقا تكهن حن الشكن التهيل:
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
مفس االختتهراو اليت ق نه هبه ى ج اجللا ر طتهمس ،سنقهم هبه ى ج ااثغرب.
طابلتهيل فإمو قتن ةنهء الن هذج الةد حن حهرفا شكن االمتشهر (سيهةا النقهط) أم شكن امتشهر x1
(االمفتهح التجهرم) ابلنستا ل ـ ـ  yالتهةع (حيلان ااثدفهىهو) ،طالشكن اآليت هضح ذلك:
شكل رقم ( :)61شكل اإلنتشار (سحابة النقاط) بني ( x1االنفتاح التجاري) ابلنسبة للتابع ( yميزان
املدفوعات) للمغرب.
.9
.8
.7
.6
Y3

.5
.4
.3
.2
.1
.70

.65

.55

.60

.50

.45

X1

املصدر :حن إىداد التهحث ةنهءا ى ج حهئيهو اجلدطل رقم (.)00

حه مقرأه حن الشكن أىاله (شكن االمتشهر) أمو مبه أن النقهط ااثكهما إلحداثيهو ( )y، x1تتهزع
ةئر قا ىشها يا طه ا ها  أمو ال تهيد أم ىالقا ةني ( y ، x0ال هيد ارتتهط) إال أمو تتقج الهالقا خئيا طى يو
فهلريغا الرايضيا ل ن هذج أتخ الشكن التهيل:
Yt=B0+B1x1t+ εt

حيث:
 :Ytشههع قيم ااثتغري التهةع (قيم رصيد حيلان ااثدفهىهو ااثغريب)؛
 :Bشههع حه هو الن هذج؛
 :x1tشههع قيم ااثتغري ااثستقن( حهدل االمفتهح التجهرم ل غرب)؛
𝑡𝜀 :متان جم هع التهاقي.
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
طاسته هل ه ه الهالقا اخلئيا يف احندار ةسيط حكننه حن احلرهل ى ج النته ج يف اجلدطل التهيل:
تقدير النموذج:
اختبار بني كل من املتغري املستقل  x1واملتغري التابع .y
Dependent Variable: Y2
Method: Least Squares
Date: 09/17/15 Time: 23:13
Sample (adjusted): 2001 2009
Included observations: 9 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X1

-1.765844
3.601020

1.698911
2.213420

-1.039398
1.626904

0.3332
0.1478

0.274372
0.170711
0.623900
2.724758
-7.393645
2.646815
0.147783

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

أن تقد ر حه هو الن هذج يف دطلا ااثغرب ،طةهد ح

0.977333
0.685113
2.087477
2.131304
1.992897
1.944607

ااثتغري ااثستقن (ااثيلان التجهرم) ،مالحظ أن

حستهى االرتتهط هه % 00طابلتهيل فإن ااثه هو ااثقدرل هله حهنه ا ،طك ا ااثتغري ااثستقن (االمفتهح التجهرم) ؤثر
يف ااثتغري التهةع (حيلان ااثدفهىهو).
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الفصل الرابع :أثر التحرير التجاري الدويل على وضعية ميزان مدفوعات كل من اجلزائر ،تونس واملغرب.
اختبار التوزيع الطبيعي:
3

Series: Residuals
Sample 2001 2009
Observations 9
-7.15e-16
-0.049343
1.089462
-0.678044
0.583605
0.665979
2.393989

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.803011
0.669312

Jarque-Bera
Probability

2

1

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

-0.25

-0.50

0
-0.75

اختبار اختالف التباين:
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.362947
2.811522
1.185446

)Prob. F(2,6
)Prob. Chi-Square(2
)Prob. Chi-Square(2

0.3251
0.2452
0.5528

املصدر :حن إجنهز التهحث ابسته هل ةرانحج"."Eviews 8

ابلنور أطال إىل ااثهنه ا اإلحره يا ل ن هذج ميكننه إةداء ااثالحوهو التهليا:
أوال :التفسري اإلحصائي:
 .0اختبار ":"Student

حسب قيم اختتهر" "Studentطاحت هالهته و ر لنه أن  )%0( 0,05 ˂ P=0,1478حستهى ااثهنه ا،
ه ا ها  أن القي ا ااثقدرل هله حهنه ا ،طابلتهيل الن هذج حقتهل احره يه.
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.6اختبار فيشر:
تو ر إحره يا فيشر طاحت ههله  )%0(0,05 ˂ P=0,14778ها  أن الن هذج تأثر مبتغرياو أخرى
خهرج الن هذج ،أم أن حيلان ااثدفهىهو ااثغريب تأثر أ ضه مبتغرياو أخرى خهرييا غري االمفتهح التجهرم.
 .2دراسة القدرة التفسريية (قوة االرتباط) (معامل التحديد):
ابلنور لقي ا حههحن التيد د  R²= 1,00و ر لنه أن االرتتهط ضهيف مهىه حه ةني ااثتغري ااثستقن x1
طااثتغري التهةع .y
.5دراسة وجود املشاكل القياسية من عدمه:
.0.0حشكن التهز ع الئتيهي ل تهاقي :Test de normalité
حن أين تتيهن هن هيد حشكن تهز ع طتيهي ل تهاقي حن ىدحو مضع الفرضيهو التهليا:
 :H0تهز ع التهاقي تهز ع طتيهي؛
 :H1تهز ع التهاقي تهز ع غري طتيهي.
مبه أن  ⇦ 1,10 ˂ P=0,66فإمنه مقتن  H0طمرفض  H1أم أن التهز ع طتيهي ،أم ال هيد خئأ يف
الن هذج.
.0.0حشكن التهدد اخلئي:
مبه أمو هيد لد نه حتغري طاحد حستقن  x1فإمو ال هيد حشكن تهدد خئي.
.1اختالف التباين:
ك لك يف حهلا اختال التته ن مضع الفرضيهو التهليا:
 :H0هيد اختال التته ن؛
 :H1ال هيد اختال التته ن (طمئ ح ل لك).
مبه أن  0,32ط 1,10 ˂ 0,24فإمنه مقتن  H1طمرفض  H0أم ال هيد حشكن يف اختال التته ن.
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 .0اختبار دربني واتسون:
إن قي ا د رةن طاتسهن  D.W=1,74طه ا ها  أمو ال هيد ارتتهط ذايت لألخئهء.1
اثنيا :التفسري االقتصادي:
مالحظ أن هنهك ىالقا ةني التير ر التجهرم طرصيد حيلان ااثدفهىهو ااثغريب طذلك حن خالل
 ، R²=0,27طه ا دل ى ج أن يف ااثغرب رصيد حيلان ااثدفهىهو حفسر ةـ ـ  % 00متيجا التغرياو اليت حتدث
ى ج التير ر التجهرم.
ك ه أن ه ه الهالقا (التأثري) هي ىالقا طرد ا ،أم ك ه زاد حهدل التير ر التجهرم أدى ذلك إىل
حتقيق رصيد حهيب اثيلان حدفهىهو ااثغرب طه ا رايع إىل جم هع السيهسهو طالههاحن الداخ يا طاخلهرييا اليت
قهحت هبه ااث غرب خالل الفرتل السهةقا لفرتل الدراسا حن أين االمفتهح ى ج االقترهد الههاثي ،طك ا احلضهر القهم
ل س ئهو اله هحيا يف جمهل االستا هر طتهييو السيهسهو االقترهد ا ااثته قا ابلترد ر (أط قت احلكهحا ااثغرةيا
خالل الهقد ن األخري ن جم هىا حن حشهر ع التنيهو التيتيا طالو احج القئهىيا حن ه:
.0
.0
.2
.0

خمئط إقالع "الرنهىا"2؛
ااثغرب األخضر "الفالحا" 3؛
ااثخئط األزرق "السيهحا"4؛
حغرب ترد ر طحغرب لهييستيك).

 - 1له كهمت قي ا
2

 0,67˂D.W ˂1,3ف ي حهلا شك.

 -هه خمئط أط ق يف سنا  ، 0110يف إطهر ةرانحج تههقدم ةني احلكهحا ااثغرةيا طاالحتهد الههم اثقهطالو ااثغرب ،التج ع ااث ا  ل تنهك ااثغرةيا ،ط تض ن 000

إيراء حبيث غئي الفرتل  ،0100-0110طقد حقق جنهحه كتريا ،حيث مت خ ق  00ألف طظيفا ،يف حني ارتفهت االستا هراو االستهميا ةنستا  %00طالفرمسيا
ةنستا .% 01
 - 3هي اسرتاتيجيا تتنت ه طزارل الفالحا ااثغرةيا ،كهسرتاتيجيا حتكهح ا لتن يا القئهع الفالحي ،طهتد إىل حهاي ا الرههانو طحهاكتا التيهالو اله يقا اليت هرف ه
قئهع الرنهىهو الغ ا يا ى ج ااثستهى الههاثي.
 - 4هه خمئط يف إطهر تا ني ااثؤهالو اليت لخر هبه ااثغرب يف جمهل السيهحا ،حبيث مت إطالق جم هىا حن ااثتهدراو الرا دل ،طاليت هتد إىل يهن السيهحا ركيلل
أسهسيا يف االقترهد ااثغريب ،حن خالل إمشهء اهليئا ااثغرةيا لالستا هر السيهحي ح ت ه إمشهء حمئهو سهح يا "ذكيا" هتد إىل خ ق ىرض حغريب تنهفسي ى ج
الرهيد الدطيل.
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ك ه أن لالقترهد ااثغريب مقهط قهل تت ان يف غىن التالد اباثهارد الئتيهيا طالفالحيا ،إضهفا إىل يهذةيت ه
ل سيهحا ،طك ا حهق ع ااثغرب اجلغرايف التفضي ي إزاء األسهاق األطرطةيا ،ةفضن اإلصالحهو السيهسيا طااثؤسسهتيا
اله يقا ،ممه أدى إىل امفتهح االقترهد ااثغريب ى ج جم هىا حن ااث ن ذاو اإلمتهييا الههليا ،كإلكرتطميك،
اخلدحهو ،الكي يهء ،صنهىا السيهراو ،كن ه ه الههاحن أدو إىل التأثري اإلجيهيب ل تير ر التجهرم ى ج رصيد
حيلان ااثدفهىهو ااثغريب.
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خامتة الفصل الرابع:
قهحت الهد د حن الدطل النهحيا ،ةتنفي إيراءاو ترييييا يف إطهر حتر ر جتهرهته اخلهرييا ،طامئالقه حن
النته ج اليت تهص ت إلي ه ةهض الدراسهو طالن هذج القيهسيا طك ا التجهرب التئتيقيا ،طحتت ضغهط ااثنو هو
الدطليا ،تهص ها إىل أمهيا تئتيق سيهسا االمفتهح التجهرم ليس هدفه يف حد ذاتو طإمنه طسي ا حن طسه ن حتقيق
التن يا االقترهد ا ،حيث سهت كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب إىل تكييف سيهسههته حع ه ه التئهراو
االقترهد ا (النوهم التجهرم الدطيل اجلد د).
فه ج صهيد التير ر التجهرم فهلدطل الاالثا لد ه خمهط (تنت ج سيهسا امفتهح ح رل) ،حن أتثري
التير ر التجهرم ى ج حيلان حدفهىههته طحسهابو حهليت ه الههحا طحهدالو التتهدل التجهرم ،طحن أهم ه ه
ااثخهط االخنفهض احملت ن يف إ راداو الترد ر إذا حه طضهت صهدراهته يف حنهفسا حع صهدراو ااثنتجني األقن
تك فا ةهد إلغهء االحتيهزاو اليت تت تع هبه ( ت تع ىدد كتري حن الت دان النهحيا أبفض يهو جتهر ا يف شكن تهر فهو
مجركيا صفر ا أط شد دل االخنفهض ى ج حه تردره ل ت دان األغىن) ،طضيهع إ راداو ى ج احلكهحهو إذا ألغيت
التهر فا اجل ركيا ى ج الهارداو.
طممه ستق طيف سيهق ااثقهرما ةني اجللا ر ،تهمس طااثغرب اخلهصا أبثر التير ر التجهرم ى ج طضهيا حيلان
ااثدفهىهو اتضح لنه أبن مته ج تقد ر الن هذج ل دطل الاالثا خهليا حن ااثشهكن القيهسيا طابلتهيل ف ي حقتهلا
إحره يه.
طابلنستا لهالقا التير ر التجهرم مبهاز ن حدفهىهو الدطل الاالثا ،طحن خالل حت ين ل تيهانو فقد كهمت
اجللا ر يف ااثرتتا األطىل حن حيث األثر الهاضح ى ج حيلان حدفهىههته مث ااثغرب لتأيت ةهدهه تهمس.
ك ه أن الدطل الاالثا ختت ف يف االرتتهطهو (أن ااثتغري ااثستقن خيت ف أتثريه حن دطلا إىل أخرى) ،ففي
اجللا ر ؤثر التير ر التجهرم ى ج حيلان ااثدفهىهو ةنستا  ،% 02,20طيف ااثغرب ةنستا ،% 00,02
طأخريا يف تهمس .% 0,0
ابلرغم حن طيهد ارتتهطهو ةني ااثتغري ااثستقن (التير ر التجهرم) طااثتغري التهةع (حيلان ااثدفهىهو) ،إال
أن التقد راو القيهسيا أطضيت أبمو ليس مثا أثر حتهشر طقهم ل تير ر التجهرم ى ج حهاز ن حدفهىهو الدطل
الاالثا ،حهىدا اجللا ر ( ،)%02,20حبيث هيد أثر حهيب طحهنهم ل تير ر التجهرم ى ج رصيد حيلان ااثدفهىهو
رايع الرتتهط صهدراو اجللا ر ابلرهدراو النفئيا ىكس تهمس طااثغرب ،طابلتهيل فإن ه ه النته ج تدل ى ج أن
هنهك حتغرياو أخرى تؤثر ى ج حيلان ااثدفهىهو غري التير ر التجهرم ،طه ا خيت ف حن دطلا إىل أخرى.
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اخلامتة
خالصة عامة:
ش د ىرران احلهيل تهي ه حت يلا حنه تفهين موهم جتهرم دطيل ،خهل حن احلهايل طه ا رايع إىل تلا د
قنهىا الدطل أبمهيا التجهرل اخلهرييا ،طك ا استجهةا ل تغرياو االقترهد ا الههاثيا اليت تفرض ه الههاثا ،طقد تلاحن ه ا
التهيو ،ةتلا د ي هد ااثؤسسهو ااثهليا الدطليا خهصا حنو ا التجهرل الههاثيا الراحي إىل حتر ر التجهرل الدطليا.
إن الدطل النهحيا ى هحه ،طاجللا ر ،تهمس طااثغرب خرهصه ليست يف حنأى ىن التيهالو االقترهد ا
الدطليا ،ةن أن ه ه قد كهن هله أشد األثر ى ج الدطل النهحيا ،طخنص ابل كر اجللا ر ،تهمس طااثغرب خهصا طأهنم
قهحها إبصالحهو اقترهد ا حتلاحنا ،أخ و التجهرل اخلهرييا حيلا كتريا حن ه ه اإلصالحهو.
طيف إطهر سهي كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب لتيسني اقترهدمهه طامدحهي ه يف االقترهد الههاثي ،مت
إةرام ىدل اتفهقيهو شراكا حن أمه ه الشراكا األطرطحتهسئيا ،حمهطلني ة لك االستفهدل حن حلااي التير ر التجهرم.
طابلرغم حن اإلصالحه و اليت ىرفت ه اجللا ر ،تهمس طااثغرب لتيسني أداء حهاز ن حدفهىههتم ،فهجللا ر
اباثقهةن سهت للايدل صهدراهته خهرج قئهع احملرطقهو ،أحه تهمس طااثغرب فقهحه جب هد كتريل حن أين زايدل دىم
الرهدراو ،إىل أمو ةقت حهاز ن حدفهىههتم ى ج حههله ،أم أن حتقيق اجللا ر لفه ض يف حيلان حدفهىههتهٍ رايع إىل
صهدراو احملرطقهو ،أحه تهمس طااثغرب فإن حهاز ن حدفهىههتم يف حهلا ىجل حست ر ،طإن اخت فت دريا الهجل
ةين ه.
طةهد أن س ئنه الضهء ى ج جم ن حيايهو ااثهضهع حن خالل التدء ابإلطهر النورم لتئهر التير ر
التجهرم الدطيل لكن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب حو ز ن ة لك أةرز التئهراو طالتغرياو االقترهد ا الدطليا طك ا
دطر ااثؤسسهو ااثهليا الدطليا يف ةهث التير ر التجهرم الدطيل ،ه ا يف الفرن األطل.
أحه يف الفرن الاهين فق نه ةدراسا مور ا اثيلان ااثدفهىهو ،حن حف هم طأمهيا طك ا أستهب الهجل ،طإىل
طاقع حيلان حدفهىهو الدطل النهحيا ى هحه ،طحهاز ن حدفهىهو كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب خرهصه ،طذلك
خالل فرتل الدراسا  ،0102-2000إىل ىالقا االمفتهح التجهرم ابلتهازانو الك يا ل جلا ر ،تهمس طااثغرب يف
الفرن الاهلث.
طك ه مت يف الفرن الراةع ،حمهطلا تهضيح األثر الفه ي ل تير ر التجهرم ى ج حيلان حدفهىهو كن حن
اجللا ر ،تهمس طااثغرب ىن طر ق الدراسا القيهسيا ،ابستخدام ةرانحج"."EViews8
طةهد دراستنه لكن ه ه النقهط تهص نه إىل النته ج التهليا:
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اخلامتة
 .3نتائج اختبار الفرضيات:
الفرضيا األطل :التيهالو االقترهد ا احلهليا اليت ش دهه الههمل يف إطهر تكه ن موهم جتهرم ىهاثي خهل حن
القيهد حت ت ى ج الدطل حن التير ر التدرجيي ل تجهرل اخلهرييا حن أين االمدحهج يف االقترهد الههاثي.
حن خالل دراستنه ه ه متكن حن أتكيد ه ه الفرضيا حيث أن التيهالو االقترهد ا الههاثيا أدو إىل
تكه ن موهم جتهرم ىهاثي ةرايدل حنو ا التجهرل الههاثيا ،طابلتهيل فقد تئهر التير ر التجهرم الدطيل ،ةدا ا حن
حشرطع حهرشهل إىل سقهط االحتهد السهفيهيت ،إىل تههظم دطر الشركهو ااثتهددل اجلنسيهو ،مث التكتالو اإلق ي يا،
إىل تنهحي دطر ااثؤسسهو ااثهليا الدطليا.
الفرضيا الاهميا :حيلان ااثدفهىهو هه ةيهن تسجن في ه كهفا ااثههحالو االقترهد ا ل دطلا حع ةقيا الدطل،
طابلتهيل تني حهلا اقترهد ه ه الدطلا يراء حههحالهته اخلهرييا.
ه ه الفرضيا صيييا ،طذلك أن حيلان ااثدفهىهو و ز مقهط القهل طمقهط الضهف ألم اقترهد ،طابلتهيل
هه صهرل طاضيا حلهلا اقترهد دطلا حه يراء ااثتهدالو اخلهرييا.
الفرضيا الاهلاا :االمفتهح التجهرم أصتح أحر الةد حنو ،خهصا طأن حهوم الدطل النهحيا يف حسهج لالمض هم
إىل ااثنو ا الههاثيا ل تجهرل ،طابلتهيل طيب ى ي ه أن تل د يف صهدراهته.
ه ه الفرضيا صيييا ،ألن التير ر التجهرم أصتح طاقهه ى يه مت يو الضرطرل إلقهحا تكتالو اقترهد ا
(االحتهد األطرطيب ،اتفهقيا التجهرل احلرل ألحر كه الش هليا ،)....طاالتفهقيهو التجهر ا ،طك ا حنو ا التجهرل الههاثيا،
طابلتهيل ى ج الدطل النهحيا أن تسهج لتيقيق التهازن االقترهدم يف ظن االمفتهح التجهرم.
الفرضيا الراةها :حه حدى أتثر حيلان ااثدفهىهو اجللا ر ،تهمس ،ااثغرب ابحل ه يا التجهر ا؟
مت أتكيد ه ه الفرضيا ،ألن حهوم الدطل خهصا النهحيا ت جأ إىل التق ين يف الهارداو طهىه أط كرهه طه ا
يف حهلا است رار ىجل حيلان حدفهىههته ألهنه ال جتد حن قرض ه يف حهلا ارتفهع حد هميت ه اخلهرييا ،طأن كن حن
اجللا ر ،تهمس طااثغرب تههين حن مقص الهرض ااثهيو إىل الترد ر طال م غئي حجم الهارداو ،طك ا تهايو
حنهفسا شد دل يف حهلا أرادو التهيو إىل األسهاق اخلهرييا ،طابلتهيل طيب ى ي ه إتتهع سيهسا إحالل الهارداو
حن أين احلد حن االسترياد ،طذلك ىو  اتتهع السيهسا احل ه يا.
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اخلامتة
 .6نتائج الدراسة:
 تهص نه حن خالل الدراسا أمو تهيد ىالقا حتهشرل ةني التير ر التجهرم طحيلان ااثدفهىهو ط ريعه ا إىل أن ااثههحالو االقترهد ا التجهر ا اليت تقهم هبه الدطلا حع ةقيا الدطل األخرى تدطن طتسجن
يف حيلان ااثدفهىهو.
 تهيد ىالقا طرد ا ةني التير ر التجهرم طرصيد حيلان ااثدفهىهو اجللا رم ،طه ا رايع هلي نا قئهعالنفط ى ج الرهدراو اجللا ر ا طأن قي ا ه ه األخريل أكو  حن قي ا طارداو اجللا ر ل لك كهمت
الهالقا طرد ا خالل الفرتل ااثدرطسا ،إال أمو حن انحيا الدقا فإمو ال ميكن حالحسا األثر الفه ي
ل تير ر التجهرم يف اجللا ر ةستب اىت هدهه الكتري ى ج قئهع احملرطقهو.

 أحه حن النهحيا النور ا ،طحه مييل اجللا ر يف اىت هدهه ى ج ااثهرد الهحيد يف الترد ر (الترتطل) ،طك ااىت هدهه ى ج االسترياد ةنستا كتريل لتغئيا الئ ب احمل ي ،أدى هبه إىل حتر ر جتهرهته اخلهرييا طابلتهيل
فإن ى يا التير ر يهءو كيت يا طليس خيهر.
 أدو ى يا حتر ر التجهرل اخلهرييا يف اجللا ر إىل زايدل ااثنهفسا ةني الس ع احمل يا طاألينتيا ،ممه حتمى ج ااثنشآو الرنهىيا ااثتهايدل ةهال ا ةرج ةهىر ر ج حن تق يص حجم مشهط ه أط حىت اإلفالس ممه
أدى إىل اللايدل يف فهتهرل الهارداو طابلتهيل ااثسهمها يف زايدل ىجل حيلان حدفهىهو اجللا ر.
 كهد نهدم أثر التير ر التجهرم ى ج طضهيا حيلان ااثدفهىهو التهمسي ،طه ا رايع إىل أن تهمسهي الستهقا لالمفتهح التجهرم الدطيل ،حقهرما ابجللا ر طااثغرب ،ل لك مل كن التأثري طاضيه خالل
فرتل الدراسا ابلرغم حن أن تهمس تتأثر إىل حد كتري أب ا تئهراو اقترهد ا ىهاثيا.
 هيد أتثري إجيهيب ل تير ر التجهرم ى ج حيلان حدفهىهو ااثغرب ،حبيث ك ه زاد حهدل التير رالتجهرم أدى ذلك إىل حتقيق رصيد حهيب يف حيلان حدفهىهو ااثغرب ،ط ريع ذلك إىل احتالك
االقترهد ااثغريب لنقهط قهل تت ان يف غا  التالد اباثهارد الئتيهيا طالفالحيا ااثهي ا ل ترد ر ،إضهفا
إىل يهذةيا ااثغرب ل سيهحا ،انهيك ىن جم هع السيهسهو طالههاحن الداخ يا طاخلهرييا اليت قهحت
هبه ااثغرب خالل الفرتل السهةقا لفرتل الدراسا حن أين االمفتهح ى ج االقترهد الههاثي ،طك ا احلضهر
القهم ل س ئهو اله هحيا ااثغرةيا يف جمهل االستا هر.
 أن آاثر التير ر التجهرم ى ج رصيد حيلان ااثدفهىهو خيت ف حن دطلا إىل أخرى ،طذلك حسبالسيهسا طدريا التئهر االقترهدم ال م تهرفو الدطلا ططتيها ااثنتهيهو اليت تردرهه طتستهردهه،
حيث حتتن اجللا ر ااثرتتا األطىل حن حيث أتثري التير ر التجهرم ى ج حيلان حدفهىههته ،ت ي ه ااثغرب
طأخريا تهمس.
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 تهت د كن حن تهمس طااثغرب ةدريا كتريل يف حتهدالهته التجهر ا اخلهرييا ى ج االحتهد األطرطيب ،ممهقد نهكس ذلك ى ج حيلان ااثدفهىهو يف حهلا حدطث أزحهو أط ت ة ابو يف اقترهد االحتهد
األطرطيب.
 ابلنور إىل قيم ااثتهدالو التجهر ا ةني الدطل الاالثا طةقيا الدطل جندهه حتهاضها حقهرما ابلدطلاألخرى طه ا دل ى ج ىدم التهسع يف التير ر التجهرم ،طتركل ااثتهدالو التجهر ا حع االحتهد
األطرطيب ،طإن ىرفت ترايهه حؤخرا ،طابلتهيل هد االحتهد األطرطيب الشر ك األكو  لكن حن تهمس،
ااثغرب طاجللا ر.
 .1التوصيات واالقتاحات:
 مبه أن حري ا ااثههحالو التجهر ا اليت تقهم هبه الدطلا حع ةقيا الدطل األخرى ،تدطن يف حيلانااثدفهىهو فهيب ى ج الدطلا حن تنه ع الرهدراو طخنص ابل كر اجللا ر ،تهمس طااثغرب ،طه ا لكي
ههد ى ج حيلان ااثدفهىهو ابإلجيهب (أم تق يص الهجل أط حتقيق التهازن أط تسجين فه ض)،
 ى ج الدطل النهحيا طخهصا الدطلا اجللا ر ا أن تهيد النور يف حدل تقد ر حري ا حيلان حدفهىههتهطااثت ا ا يف سنا ،حبيث طيب تق ير ه ى ج األقن إىل  10أش ر طه ا لتدارك الهجل طاختهذ
اإليراءاو ااثنهستا يف أقرب اآليهل،
 ى ج اجللا ر أن ترت ث يف حتر ر جتهرهته طفق خئا تدرجييا طةشكن حتهازن ،ططفق سيهسا اقترهد احدرطسا طذلك حن خالل خت ي ه ىن اقترهد الر ع ،حع التدرج يف حتر ر ةهض القئهىهو طإىئهءهه
فرصا ل تأهين طالقدرل ى ج ااثنهفسا حن أين محه ا الرنهىهو احمل يا النهشئا ،ألمو أصتح حن
الضرطرم يدا ،تنه ع اقترهدهه خهصا يف القئهىهو اليت ميكن أن تهيو حنه الترد ر ،حىت تسىن
هله تق ين اآلاثر الس تيا النهجتا ىن التتهيا اثهرد طاحد،
 ى ج الدطل اجللا ر ،تهمس طااثغرب ،أن تدىم حتهدراو طحشهر ع الشراكا طذلك حن خالل تسر عى ن السهق الهرةيا ااثشرتكا،
 تكييف اإلطهر القهمهين طالضر يب حن اين تشجيع االستا هراو اخلهصا طي ب االستا هراواألينتيا ،لالستفهدل حن حلاايه خهصا االستا هراو اليت هله حسهمها ةتق ين فهتهرل الهارداو.
 ضرطرل تهييو اإلرادل السيهسيا اثه خيدم السيهسا االقترهد ا يف اجللا ر، ى ج الس ئهو اجللا ر ا إذا أرادو فه يه تنه ع صهدراهته غري النفئيا طترقيت ه ،أن جت ع ةني أهن اله محن أسهت ل يهحهيني ،طاخلو ل طالتجرةا حن حردر ن طحنتجني طخو اء ،حلن ااثشهكن طالهراقين ااثرتتئا
ابلترد ر.
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 ى ج كن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب أن تنهع حن شركهءهم التجهر ني ،طال كتفها ابالحتهد األطرطيبفقط ،طه ا لتفهدم س تيهو التتهيا لشر ك طاحد.
 .5آفاق الدراسة:
هنهك الهد د حن احملهطر اهلهحا يف جمهل التجهرل اخلهرييا ،مل مت كن حن التئرق إلي ه ةشكن كهيف ،طلهن حن
ةين ه:
 دطر اتفهقيا الشراكا األطرطحتهسئيا يف ةهث التير ر التجهرم لكن حن اجللا ر ،تهمس طااثغرب. دراسا تقيي يا آلاثر حنئقا التتهدل احلر الهرةيا طآاثر الشراكا األطرطحتهسئيا ى ج اجللا ر. حتدايو ةهث شراكا آفرط يلا ر ا خهرج قئهع احملرطقهو حن ي ا أطىل ،طكتح ظههرل الت ر ب حن ي ااثميا.

مت بفضل هللا.
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قائمة املراجع
قائمة املراجع ابللغة العربية:
الكتب:
 .0شقريم مهرم حهسج ،حم د ىتد الرزاق احلنيئي طآخرطن ،التمويل الدويل ونظرايت التجارة اخلارجية،
دار ااثسريل الئتها األطىل ،ى هن ،األردن.0100 ،
 .0السيد حم د أمحد السر يت ،حم د ىلو حم د غلالن ،التجارة الدولية واملؤسسات املالية الدولية ،دار
الته يم اجلهحهي ،اإلسكندر ا ،حرر.0100 ،
 .2شر ف ى ي الرهص ،التجارة الدولية األسس والتطبيقات ،دار أسهحا ،الئتها األطىل ،ى هن ،األردن،
.0100
 .0إمسهىين حم د ةن قهما ،اقتصاد التنمية نظرايت ،مناذج ،استاتيجيات ،دار أسهحا ،الئتها األطىل،
ى هن ،األردن.0100 ،

 .0ىا هن أةه حرب ،االقتصاد الدويل ،دار أسهحا ،الئتها األطىل ،ى هن ،األردن.0100 ،
 .0السيد حتهيل ىتد القهدر ،االقتصاد الدويل النظرية والسياسات ،دار الفكر ،الئتها األطىل ،ى هن،
األردن.0100 ،
 .0ختهةا ىتد هللا ،ةهقرل راةح ،الوقائع االقتصادية من التاريخ القدمي إىل بداية القرن الواحد والعشرين،
ااثسي ا ،اجللا ر.0100 ،

 .8ى ي ىتد الرضه محهدم اله يد ،املداخل احلديثة يف تصحيح اختالل ميزان املدفوعات ،الهراق،
.0100
 .0ميفني حسني مشت ،التنافسية الدولية وأتثريها على التجارة العربية والعاملية ،دار الته يم اجلهحهي،
الئتها األطىل ،اإلسكندر ا ،حرر.0101 ،
 .01حمفهظ لهشب ،املنظمة العاملية للتجارة ،د هان ااثئتهىهو اجلهحهيا ،الئتها الاهميا ،اجللا ر.0101 ،

 .00حم د صهحل تركي القر شي ،علم اقتصاد التنمية ،إثراء ل نشر ،الئتها األطىل ،ى هن ،األردن.0101 ،
 .00حريامدا زغ هل رزق ،التجارة الدولية ،حركل الته يم ااثفتهح يهحها ةن ه ،حرر.0101 ،
 .02حم د إةراهيم ىتد الرحيم ،العوملة والتجارة الدولية ،حؤسسا شتهب اجلهحها ،اإلسكندر ا ،حرر.0110
 .00س ين حسني الفتالطم ،منظمة التجارة العاملية  ،دار الاقهفا ،الئتها األطىل ،اإلصدار الاهين ،ى هن،
األردن.0110 ،

 .00يهةر ف ي ى ران ،منظمة التجارة العاملية ،دار اجلهحها اجلد دل ،اإلسكندر ا ،حرر.0110 ،
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 .00رطةرو را ش ،ترمجا أمحد إصالح ،الرأمسالية الطاغية ،الدار الدطليا لالستا هراو الدطليا الاقهفيا،
القههرل ،حرر.0110 ،

 .00حم د ى ي ىكهز ،القيود الشرعية الواردة على حرية التجارة وأثرها على التنمية االقتصادية ،دار
الفكر اجلهحهي ،اإلسكندر ا ،حرر.0118 ،

 .08إميهن ىئيا انصف ،هشهم حم د ى هرل ،مبادئ االقتصاد الدويل ،دار اجلهحها اجلد دل ،اإلسكندر ا،
حرر.0118 ،
 .00ى ي ىتد الفتهح أةه شرار ،االقتصاد الدويل نظرايت وسياسات ،دار ااثسريل ،الئتها األطىل ،ى هن،
األردن .0110

 .01آدم ح دم أمحد ،املالية الدولية ،الشركا الههاثيا ل ئتهىا طالنشر ،الئتها األطىل ،السهدان.0110 ،
 .00ىجا اجلياليل ،التجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية من احتكار الدولة إىل احتكار اخلواص،
دار اخل دطميا ،اجللا ر.0110 ،

 .00ة هلطز ةن ى ي ،حماضرات يف النظرايت والسياسات النقدية ،د هان ااثئتهىهو اجلهحهيا ،الئتها
الاهميا ،ةن ىكنهن ،اجللا ر.0110 ،

.02

ىتد التهسط طفه ،مشكالت التجارة اخلارجية ،دار الن ضا الهرةيا ،الئتها الاهلاا ،حرر،

.0110
 .00ىهدل أمحد حشيش ،جمدم حم هد ش هب ،أساسيات االقتصاد الدويل ،حنشهراو احل يب احلقهقيا،
ةريطو ،لتنهن .0112

 .00ىتد ااثئ ب ىتد اجمليد ،النظام االقتصادي العاملي اجلديد ،طآفهقو ااثستقت يا ةهد أحداث  00ستت و ،
جم هىا النين الهرةيا ،الئتها األطىل ،القههرل ،حرر .0112

 .00ىتد اجمليد قدم ،املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية-دراسة حتليلية تقييمية ،د هان ااثئتهىهو
اجلهحهيا ،ةن ىكنهن ،اجللا ر.0112،
 .00ىهدل أحد حشيش ،أساسيات االقتصاد الدويل ،دار اجلهحها اجلد دل ،اإلسكندر ا ،حرر .0110
.08

حسهم ى ي داطد ،أمين أةه خضري طآخرطن ،اقتصادايت التجارة اخلارجية ،دار ااثسريل ،الئتها

األطىل  ،0110ى هن ،األردن.
 .00حم هدم حراد ،التطورات العاملية يف االقتصاد الدويل ،النظرية العامة للمناطق االقتصادية احلرل ،دار
الكتهب احلد ث ،اجللا ر.0110 ،

 .21ىتد الرمحهن سرم أمحد ،االقتصادايت الدولية ،الدار اجلهحهيا ،اإلسكندر ا ،حرر.0110
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 .20مسريل إةراهيم أ هب ،صندوق النقد الدويل وقضية اإلصالح االقتصادي واملايل ،حركل اإلسكندر ا
ل كتهب ،اإلسكندر ا ،حرر.0111 ،

 .20حهزم التتالطم ،النظام االقتصادي الدويل املعاصر ،اجمل س الهطا  ل اقهفا طاألدب ،الكه ت.0111 ،
 .22سهحي ىفيفي حهمت ،التجارة اخلارجية بني التنظري والتنظيم ،الدار ااثرر ا ال تنهميا ،الئتها الاهميا،
القههرل ،حرر.0002 ،

 .20أمحد ةهراس ،أسواق رؤوس األموال ،حئتهىهو يهحها حنتهرم ،قسنئينا ،ةدطن سنا.
األطروحات واملذكرات:
 .0ليندل ة يهرث ،نظام الرقابة على الصرف يف ظل اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر ،أطرطحا

دكتهراه ،غري حنشهرل ،خترص قهمهن ،ك يا احلقهق طاله هم السيهسيا ،يهحها حهلهد حه رم تيلم طزط،
اجللا ر.0102 ،

 .0طىين حي هد ،احملددات احلديثة للنمو االقتصادي يف الدول العربية وسبل تفعيلها-حالة :اجلزائر،
مصر ،السعودية-دراسة مقارنة خالل الفتة ،-6636/3336أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل ،قسم
اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر.0102 ،2
 .2طيتا ىتد الهل ل ،أثر االنفتاح االقتصادي على النمو االقتصادي املستدمي دراسة حالة دول مشال
إفريقيا خالل الفتة  ،6636-3336أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،خترص

مقهد طحهليا ،يهحها اجللا ر.0100 ،2

 .0شريب حم د األحني ،أمهية ودور متويل وأتمني قروض التصدير يف ترقية الصادرات غري النفطية ،دراسة
حالة « CAGEX »FSPEخالل الفتة ( ،)6663 -1998أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل،
يهحها ةسكرل ،اجللا ر.0100 ،
 .0ىتدطس ىتد الهل ل ،سياسة االنفتاح التجاري ودورها يف رفع القدرة التنافسية للدول-دراسة حالة
اجلزائر-أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،خترص اقترهد التن يا ،يهحها ت سهن،
اجللا ر.0100 ،

 .0مسهىي ى ي ،مكانة صندوق النقد الدويل يف النظام االقتصادي العاملي اجلديد ،أطرطحا دكتهراه يف
اله هم االقترهد ا غري حنشهرل ،يهحها اجللا ر . 0118 /0110

 .0درطاسي حسههد ،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي اخلارجي حالة اجلزائر:
 ،6665-3336أطرطحا دكتهراه غري حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر.0110 ،
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 .8انهض قهسم القدرل ،اختالل ميزان املدفوعات الفلسطيين أسبابه وطرق عالجه ،ح كرل حقدحا لنين
ش هدل ااثهيستري ،غري حنشهرل ،ك يا االقترهد طاله هم اإلدار ا ،يهحها األزهر ،غلل ،ف سئني.0102 ،

 .0مهر اهلدى ة يهج ،أثر حترير التجارة اخلارجية على املؤشرات االقتصادية الكلية-دراسة حالة اجلزائر
للفتة  ،6663-6666ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،خترص اقترهد دطيل ،قسم اله هم االقترهد ا،

يهحها ةسكرل ،اجللا ر.0102 ،

 .01محشا ىتد احل يد ،دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل
التطورات الدولية الراهنة-دراسة حالة اجلزائر ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،قسم االقترهد ،خترص

اقترهد دطيل ،يهحها ةسكرل ،اجللا ر.0102 ،

 .00أمحي ا خهلد ،أزمة الديون السيادية األوروبية وانعكاساهتا على موازين مدفوعات دول املغرب
العريب (دراسة حالة اجلزائر خالل الفتة ( ،)6633-6661ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،قسم
اله هم االقترهد ا ،خترص اقترهد دطيل ،يهحها ةسكرل ،اجللا ر.0102 ،

 .00ىه شا خ هيف ،أتثري التكتالت االقتصادية اإلقليمية على حركة التجارة الدولية-دراسة حالة االحتاد
األورويب  ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،خترص اقترهدايو األى هل طالتجهرل الدطليا ،قسم اله هم
االقترهد ا ،يهحها سئيف ،اجللا ر.0100 ،
 .02ه ي ز نب ،تطور التجارة اخلارجية اجلزائرية خالل الفتة  ،6636-6666ح كرل حهيستري غري
حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،خترص إدارل اله يهو التجهر ا ،يهحها اجللا ر.0100 ،2

 .00حسههدم ى ي ،واقع التجارة اخلارجية يف اجلزائر وآفاقها يف ظل مسار التحرير التجاري (-3336
 ،) 6636ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،قسم ى هم التسيري ،خترص اقترهد تئتيقي طإدارل ااثنو هو،

يهحها الهادم ،اجللا ر.0100 ،

 .00محشا ىتد احل يد ،دور حترير التجارة اخلارجية يف ترقية الصادرات خارج احملروقات يف ظل
التطورات الدولية الراهنة-دراسة حالة اجلزائر ،ح كرل لنين ش هدل ااثهيستري ،خترص اقترهد دطيل،

غري حنشهرل ،يهحها ةسكرل ،اجللا ر.0100 ،

 .00زكرم حرمي ،البعد االقتصادي للعالقات األوروبية-املغاربية ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،قسم اله هم
السيهسيا طالهالقهو الدطليا ،خترص :دراسهو أطرط-حتهسئيا ،يهحها أةه ةكر ة قه د ،ت سهن،
اجللا ر.0100 ،
 .00كرميا قه درم ،االستثمار األجنيب املباشر والنمو االقتصادي يف اجلزائر ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل
يف إطهر حدرسا الدكتهراه :التسيري الدطيل ل ؤسسهو ،ك يا اله هم االقترهد ا ،خترص :حهليا دطليا،
يهحها ت سهن ،اجللا ر.0100 ،
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 .08ةيهض حم د الهيد ،تقييم أثر االستثمار األجنيب املباشر على النمو االقتصادي والتنمية املستدامة
يف االقتصادايت املغاربية دراسة مقارنة :تونس ،اجلزائر ،املغرب .ح كرل حهيستري يف إطهر حدرسا
الدكتهرل غري حنشهرل ،ك يا اله هم االقترهد ا ،خترص :االقترهد الدطيل طالتن يا ااثستداحا ،يهحها ىتهس
فرحهو ،سئيف ،اجللا ر.0100 ،
 .00حقران ىتد الكرمي ،اإلصالحات االقتصادية ودورها يف حتسني ميزان املدفوعات ،ح كرل حقدحا لنين
ش هدل ااثهيستري غري حنشهرل ،ك يا اله هم االقترهد ا ،خترص التي ين االقترهدم ،يهحها اجللا ر،2
.0100
 .01إكن لهميس ،الس ياسة النقدية ودورها يف ضبط العرض النقدي يف اجلزائر خالل الفتة(-6666
 ،)6663ح كرل لنين ش هدل ااثهيستري غري حنشهرل ،خترص مقهد طةنهك ،ك يا اله هم االقترهد ا،

يهحها اجللا ر .0101 ،12

 .00ةهالكهر مهر الد ن ،أثر التكامل االقتصادي على التوازانت اخلارجية للدول األعضاء-حالة
التكامل االقتصادي العريب ،ح كرل حهيستري ،غري حنشهرل ،خترص اقترهدايو ااثهليا طالتنهك ،فسم

اله هم االقترهد ا ،يهحها ةهحرداس ،اجللا ر.0110 ،

 .00ةنهيب فتييا ،السياسة النقدية والنمو االقتصادي-دراسة نظرية ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل،
خترص اقترهدايو ااثهليا طالتنهك ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها أحم د ةهقرل ،ةهحرداس ،اجللا ر،
.0110
 .02حداين خلضر ،تطور سياسة التعريفة اجلمركية يف ظل النظام التجاري متعدد األطراف والتكتالت
االقتصادية اإلقليمية ،دراسة حالة اجلزائر يف إطار منطقة التبادل احلر مع االحتاد األورويب ،رسهلا

حهيستري غري حنشهرل ،قسم اله هم االقترهد ا ،فرع التي ين االقترهدم ،يهحها اجللا ر.0110 ،

 .00ةهلهسن مشس الد ن ،العوملة املالية وانعكاساهتا على اقتصادايت الدول النامية-دراسة حالة الدول
العربية ،ح كرل حهيستري غري حنشهرل ،خترص التي ين االقترهدم ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها
اجللا ر.0110 ،

 .00ك هل الهقر ب ،أثر تغري سعر الصرف على ميزان املدفوعات-حالة اجلزائر ،ح كرل حهيستري غري
حنشهرل ،خترص مقهد حهليا طةنهك ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها الت يدل ،اجللا ر.0110 ،
 .00فيرن حتيب حهفظ ،دور االستثمار املباشر يف تنمية اقتصاد اململكة العربية السعودية ،ح كرل
حهيستري ،غري حنشهرل ،خترص إدارل أى هل ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر.0110 ،

 .00حنهن لهرطق ،سياسة سعر الصرف والتوازن اخلارجي-دراسة حالة اجلزائر ،ح كرل لنين ش هدل
ااثهيستري يف اله هم االقترهد ا ،غري حنشهرل ،يهحها حنتهرم ،قسنئينا ،اجللا ر.0110 ،
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 .08ةن قهما امسهىين ،دراسة قياسية لبعض متغريات االقتصاد الكلي اجلزائري (بني)6663-3376 :
والتنبؤ هبا (للفتة  ،)6660-6666ح كرل حهيستري ،غري حنشهرل ،خترص دراسهو اقترهد ا ،قسم
اله هم االقترهد ا ،يهحها طرق ا ،اجللا ر.0110 ،
 .00هسفي ىتد التهقي ،دور سعر الصرف يف تعديل ميزان املدفوعات للدول النامية ،رسهلا حهيستري
غري حنشهرل ،فرع التسيري ،قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها اجللا ر.0110 ،

اجملالت:
 .0إمسهىين ةن قهما ،ىيسج هبدم ،قياس أثر اختالل سعر الصرف على متغريات منوذج هيكلي
لالقتصاد اجلزائري للفتة بني ،6636-3376 :جم ا التهحث ،الهدد  ،00يهحها قهصدم حرابح،

طرق ا ،اجللا ر.0100 ،

 .0در س رشيد ،انعكاس االنفتاح التجاري يف اجلزائر على هيكل ميزان املدفوعات خالل الفتة
 ،6636-6666األكهدمييا ل دراسهو االيت هىيا طاإلمسهميا ،الهدد ،00يهحها اجللا ر  ،12اجللا ر،
.0100

 .2فهرس هتهش ،دراسة حتليلية للعالقة واألثر املتبادل بني الكتلة النقدية وسعر الصرف-دراسة حالة
اجلزائر للفتتني( )6663-3336و( ،)6633-6666جم ا اله هم االقترهد ا طى هم التسيري ،الهدد

 ،00يهحها سئيف ،اجللا ر.0100 ،

 .0س س ا حئتهىهو صندطق النقد الدطيل ،قضااي اقتصادية ،إشراك البلدان الفقرية يف النظام التجاري
العاملي ،رقم النسخا الهرةيا ISBN-978-1-58906-536-9

 .0صندطق النقد الهريب لسنا  0102الهدد .22

 .0طليد ىيدم ىتد النيب ،ميزان املدفوعات بوصفه أداة يف التحليل االقتصادي ،التنك ااثركلم الهراقي،
الهراق.0102 ،
 .0ايسر احله ش ،العالقة بني صندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة العاملية :تكامل أم تناقض ،جم ا
يهحها دحشق ل ه هم االقترهد ا طالقهمهميا ،اجمل د  00الهدد الاهلث ،سهراي.0102 ،

 .8س ي هن انصر ،التكتالت االقتصادية اإلقليمية كاستاتيجية ملواجهة حتدايت االنضمام إىل املنظمة
العاملية للتجارة –دراسة حالة اجلزائر –جم ا التهحث الهدد  0110 /10يهحها طرق ا ،اجللا ر .
 .0هتا ىتد ااثنهم ،أداء االقتصادات العربية خالل العقدين املاضيني :مالمح وسياسات االستقرار،
صندطق النقد الهريب ،يهمفي .0100
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 .01طه ن هبهء الد ن ،دور السياسة املالية والنقدية ضمن منوذج  ،M-Fجم ا أحبهث اقترهد ا
طإدار ا-الهدد  ،00يهحها ابتنا ،اجللا ر.0100 ،

 .00حم د حلسن ىالطم ،حتليل تدفقات التجارة العربية البينية ابستخدام منوذج جاذبية – Gravity
 ،Modelجم ا التهحث-الهدد  ،01يهحها طرق ا ،اجللا ر.0100 ،
 .00مجي ا اجلهزم ،ميزان املدفوعات اجلزائري يف ظل السعي لالنضمام إىل املنضمة العاملية للتجارة،
جم ا التهحث الهدد  ،0100/00يهحها طرق ا ،اجللا ر.
 .02شهيب ةهمهل ،خيهط رحي ا ،سياسة سعر الصرف ابجلزائر-منذجة قياسية للدينار اجلزائري،
األكهدمييا ل دراسهو االيت هىيا طاإلمسهميا ،الهدد  ،0اجللا ر.0100 ،

 .00مجهل الد ن زرطق ،التجارة الدولية ومتويلها وضمان ائتمان الصادرات يف أعقاب األزمة ،صندطق
النقد الهريب .0100

 .00مسينا ىل لل ،الشراكة األورو جزائرية بني متطلبات االنفتاح االقتصادي والتنمية املستقلة ،جم ا
التهحث-ىدد  ،10يهحها ةسكرل ،اجللا ر.0100 ،
 .00ى ي ىتد الرضه محهدم اله يد ،املداخل احلديثة يف تصحيح اختالل ميزان املدفوعات ،الهراق،
.0100
 .00ةرةرم حم د أحني ،مربرات ودوافع التوجه احلديث ألنظمة الصرف الدولية-دراسة حالة سعر صرف
الدينار اجلزائري-جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه-الهدد السهةع ،ة يدل ،اجللا ر.0101 ،
 .08ىتدطس ىتد الهل ل ،سياسة االنفتاح التجاري بني حماربة الفقر ومحاية البيئة :الوجه اآلخر ،جم ا
التهحث ،18-اجللا ر.0101 ،

 .00ةئههر ى ي ،سياسات التحرير واإلصالح االقتصادي يف اجلزائر ،جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه،
الهدد األطل ،اجللا ر.0101 ،
.01
 .00ىتد احلق ةهىرتطس ،حم د دههن ،أثر التغري يف التداول النقدي على الناتج احمللي يف االقتصاد
اجلزائري ،جم ا أحبهث اقترهد ا طإدار ا ،الهدد  ،0اجللا ر.0110 ،
 .00مسهى ي فهزم ،تدفقات رؤوس األموال وترتيبات أسعار الصرف يف األسواق الناشئة واالقتصادات
االنتقالية-البدائل املمكنة لنشوء االقتصاد اجلزائري ،جم ا أحبهث اقترهد ا طإدار ا ،الهدد اخلهحس،
اجللا ر ،يهان .0110

 .02ىيسج حم د الغلايل ،عجز املوازنة ،املشكالت واحللول ،ااثه د الهريب ل تخئيط ابلكه ت ،س س ا
دطر ا تهىن ةقضهاي التن يا يف الدطل الهرةيا ،الهدد  ،02حهم .0110
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 .00صهحل تهحي ،ىيسج شقتقب ،النمذجة القياسية لقطاع التجارة اخلارجية يف اجلزائر خالل
الفتة( ،)6666-3376جم ا التهحث-ىدد ،10اجللا ر.0110 ،
 .00خهلفي ى ي ،رحيدم ىتد الهههب ،رابطة دول جنوب شرق آسيا (األسيان) " ASEANمنوذج
الدول النامية لإلقليمية املنفتحة" ،جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه –الهدد السهدس ،اجللا ر.
 .00زا رم ة قهسم ،كفاية االحتياطات الدولية يف االقتصاد اجلزائري ،جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه ،الهدد
السهةع ،يهحها ة يدل ،اجللا ر.

 .00حم د راتهل ،الدينار اجلزائري بني نظرية أسلوب املروانت وإعادة التقومي ،جم ا مشهل إفر قيه ،الهدد
 ،0اجللا ر.
 .08زىتهط ىتد احل يد ،الشراكة األورو-متوسطية وأثرها على االقتصاد اجلزائري ،جم ا اقترهدايو مشهل
افر قيه-الهدد األطل ،ةدطن سنا ،يهحها اجللا ر.

 .00طهليب حم د ،أثر احلوافز الضريبية وسبل تفعيلها يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر،
جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه ،الهدد السهةع ،يهحها الت يدل ،اجللا ر.
 .21حهك ي ةهحفص ،اإلصالحات والنمو االقتصادي يف مشال إفريقيا دراسة مقارنة بني اجلزائر،
املغرب ،تونس ،جم ا اقترهدايو مشهل إفر قيه ،الهدد السهةع ،يهحها طهران ،اجللا ر.
امللتقيات:
 .0ةهىنهن مهر الد ن ،حقي ح صو م ،أمهية التنسيق بني السياسة النقدية والسياسة املالية ،حداخ ا يف
ااث تقج الدطيل حهل السيهسهو النقد ا طااثؤسسهو ااثهليا ،أايم  01-10مهف و   ،0101قسم اله هم
االقترهد ا ،يهحها  01أطو ،سكيكدل ،اجللا ر.

 .0ى هر ةن ىيشي ،دور السياسة النقدية يف حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي ،حداخ ا يف ااث تقج الدطيل
حهل السيهسهو النقد ا طااثؤسسهو ااثهليا ،أايم  01-10مهف و   ،0101قسم اله هم االقترهد ا،
يهحها  01أطو ،سكيكدل ،اجللا ر.
 .2طافيا تيجهين ،برانمج أتهيل املؤسسات االقتصادية وحتسني تنافسيتها – طاقع طآفهق ،ااث تقج الهطا 
ةهنهان االقترهد اجللا رم قراءاو حد اا يف التن يا ،ك يا اله هم االقترهد ا طى هم التسيري ،أايم  0-0حهم
 ،0110يهحها ابتنا ،اجللا ر.
 .0سهحن فهتح ،شهتهين لئفي ،آاثر وانعكاسات برانمج التعديل اهليكلي على االقتصاد اجلزائري،
ااث تقج الدطيل األطل حهل أةههد اجلين الاهين حن اإلصالحهو االقترهد ا ،أايم  10ط 10د س و 
 ،0110قسم اله هم االقترهد ا ،يهحها ةهحرداس ،اجللا ر.
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 االقتصاد اجلزائري بني سندان االختالالت اهليكلية واإلنعاش االقتصادي ومطرقة، ةرطدم مهي ا.0
10  أايم، ااث تقج الدطيل األطل حهل أةههد اجلين الاهين حن اإلصالحهو االقترهد ا، التعديل اهليكلي

. اجللا ر، يهحها ةهحرداس، قسم اله هم االقترهد ا،0110   د س و10ط
 حداخ ا يف ااث تقج، اخلوصصة من وجهة نظر املؤسسات املالية الدولية حالة اجلزائر، حهحد مهر الد ن.0
 يهحها فرحهو،0110  أكتهةر10-12  حن، اقترهدايو اخلهصرا طالدطر اجلد د ل دطلا:الدطيل ةهنهان

. اجللا ر، سئيف،ىتهس
-6667  استاتيجية ترقية وحتسني تنافسية القطاع الصناعي التونسي للفتة، حم د األحني ةن قسي ا.0
 ااثنهفسا طاالسرتاتيجيهو التنهفسيا ل ؤسسهو الرنهىيا خهرج: ااث تقج الدطيل الراةع حهل،6630
. اجللا ر، الت يدل،قئهع احملرطقهو يف الدطل الهرةيا
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