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 :الملخ   ص

تعترب حرية التجارة من األسس اليت يبٌت عليها االقتصاد العاؼبي اؼبعاصر، ولكن زبتلف نظرة الدوؿ النامية ؽبا 
بينما تراىا الدوؿ  عن الدوؿ اؼبتقدمة، فالدوؿ اؼبتقدمة تعتربىا قنوات الكتساح األسواؽ والتسابق لتصريف اؼبنتجات

 النامية فرصا للحصوؿ على سلع بتكلفة أقل أو فرصا لدخوؿ أسواؽ الدوؿ اؼبتقدمة ولو يف إطار ضيق.

فالدوؿ اليت لديها منتجات قابلة للمنافسة والبيع يف أسواؽ أجنبية سوؼ تستفيد من فتح األسواؽ ويف 
 تنافسية ؿبليا ال يبكنها ربقيق نفس الدرجة من االستفادة.اؼبقابل الدوؿ اليت تكوف منتجاهتا ال ربمل حىت اؼبيزة ال

وذبد أي  .إف الصادرات زبلق مناصب الشغل والواردات خاصة االستهبلكية قد تقضي على مناصب الشغل
دولة مصلحتها يف ربرير التجارة اػبارجية كلما زادت اؼبزايا احملققة من وراءىا، وكل دولة تبحث عن ربقيق فائض يف 

ا التجاري، أو حىت على األقل ذبنب ربقيق العجز، ولكن فيما يتعلق بتحرير التجارة اػبارجية زبتلف النتائ  يف ميزاهن
الدوؿ اؼبتقدمة عنها يف الدوؿ النامية، ففي حالة اعبزائر ومن خبلؿ دراستنا وجدنا بأنو نتيجة جهود التحرير اؼببذولة 

منصب شغل من إصباِف العاطلُت  %114,5لوطٍت وكمتوسط حواِف بلغ عدد مناصب الشغل اليت خسرىا االقتصاد ا
من القوة العاملة، ولذلك ينبغي أف نعي بأف اختيارنا كمستهلكُت للسلع اؼبستوردة على  %21عن العمل، وحواِف 

حساب السلع الوطنية يعٍت بطريقة غَت مباشرة أننا نوظف بأموالنا أشخاص عاطلُت عن العمل يف دوؿ أخرى 
 على فرص توظيف القوة العاملة الوطنية. ونقضي

 

 

 

 

 

 

 



Résumé: 

 

     La libéralisation du commerce est l'une des bases sur lesquelles l'économie mondiale 

contemporaine est construite. Bien que, les pays ont des opinions différentes à ce sujet, tandis 

que les pays développés la considèrent comme des canaux de conquête des marchés et de 

concurrence pour la distribution des produits; les pays en voie de développement y voient des 

opportunités pour avoir des marchandises à bas prix ou à pénétrer les marchés des pays 

développés, même dans un cadre restrictif. 

      Les pays qui ont des produits compétitifs prêts à être vendus sur les marchés étrangers 

peuvent bénéficier de l'ouverture des marchés, par conséquent, les pays que leurs produits n'ont 

même pas l'avantage concurrentiel ne pourraient pas réaliser le même privilège. 

L’export crée de nouveaux emplois et l'import, en particulier celui de consommation, pourrait 

détruire des emplois. Tout pays gagne plus de bénéfices de la libéralisation du commerce 

extérieur où il peut réaliser plus d'avantages. En outre, n'importe quel pays est à la recherche d'un 

excédent de la balance commerciale, ou au moins empêcher le déficit. 

     En ce qui concerne la libéralisation du commerce extérieur, les résultats diffèrent des pays 

développés aux pays en voie de développement. Dans notre étude, l'Algérie comme un cas, les 

résultats montrent que les efforts delibéralisation ont entraîné une perte d'emplois, soit environ 114,5 

% du total des chômeurs, et 21% de la main-d'œuvre. Pour cette raison, nous devons être conscients 

que notre choix en tant que consommateurs pour les produits importés au détriment des produits 

locaux signifie qu’indirectement nous employons, avec notre argent, les chômeurs des autres pays et 

détruisons les possibilités d'employer la main-d'œuvre locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract : 

     Liberalization of commerce is one of the bases on which contemporary world economy is 

built. Though, countries have different views about it; while developed countries consider it as 

channels to conquer markets and compete for distributing goods; developing countries see it as 

opportunities to have goods at low prices or to enter markets of developed countries even in a 

restrictive framework. 

      Countries that have competitive products ready to be sold in foreign markets can benefit 

from the Opening of markets, therefore; countries that their products do not even have 

competitive advantage could not realize the same benefit. 

      Exportation creates new jobs and importation, especially consumptive, could destroy jobs. 

Any country gains more benefit from the liberalization of foreign commerce where it can realize 

more advantages. In addition, any country is looking for a surplus in trade balance, or at least 

preventing deficit. 

     Regarding the liberalization of foreign commerce, results differ from developed to developing 

countries. In our study, Algeria as a case, the findings show that efforts of liberalization resulted 

a loss of jobs, about 114.5% from the total of unemployed, and 21% from manpower. For that 

reason, we should be aware that our choice as consumers for imported products on the account of 

local products means that indirectly we are employing, with our money, jobless people of other 

countries and destroy the opportunities to employ local manpower. 
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 055 . الفرع الثالث: قراءة كامربيدج والقراءة النيوكينزية للتحليل الكينزي للبطالة

 la théorie de la discrimination  057 نظرية التمييز لرابع:الفرع ا

 LE CHOMAGE D’EQUILIBRE  058 البطالة التوازنية  :اؼبطلب الثالث

 058 . البطالة االحتكاكية :الفرع األوؿ

 059 . البطالة اؽبيكلية :الفرع الثاين

 le chômage à longue durée  061البطالة التوازنية طويلة اؼبدى  :الفرع الثالث

 062 . اؼببحث الثالث: البطالة واؼبتغَتات االقتصادية الكلية

 062  النظريات االقتصادية.تأثَت اؽبجرة يف ظل اؼبطلب األوؿ: 

 062   .الفرع األوؿ: يف األجل القصَت

 062   .النموذج النيوكينزي/أوال 

 d’appariement  063مباذج اؼبطابقة /ثانيا 

 064  .الفرع الثاين: يف األجل الطويل

 064  .تأثَت اؽبجرة يف ظل سوؽ العمل اؼبرف /أوال

 064  .رفاؼبعمل غَت تأثَت اؽبجرة يف ظل سوؽ ال/ثانيا 

 065 . الفرع الثالث: دراسات قياسية

 066  اؼبطلب الثاين: البطالة والتضخم

 066 البطالة"-عبلقة فيليبس األصلية"معدؿ مبو األجور /اؼبرحلة األوُف:الفرع األوؿ 



 068 البطالة"-تفسَت عبلقة فيليبس"معدؿ مبو األجور /اؼبرحلة الثانية:الفرع الثاين

 071 البطالة"-توسيع العبلقة"التضخم /اؼبرحلة الثالثة:ع الثالث الفر 

 072  تسارع معدالت التضخم والبطالة /اؼبرحلة الرابعة :الفرع الرابع

 074 اختبلالت عبلقة فيليبس"الكساد التضخمي" /اؼبرحلة اػبامسة:الفرع اػبامس 

 074  .التحليل النقدي/أوال 

 077  .تأثَت التوقعات/ثانيا 

 077 .التحليل النيوكينزي"الدفاع عن الفكر الكينزي من خبلؿ منحٌت فيليبس"/ثالثا 

 082  .والبطالة اؽبيكلية WS/PSمنحٌت /رابعا 

 083  .سلوؾ اؼبؤسسات/خامسا 

 084  .اؼببحث الرابع: السياسة االقتصادية والبطالة

 084 .ينزي والكبلسيكيالطلب الكلي والعرض الكلي يف التحليل الك :اؼبطلب األوؿ

 084  .لتحليل الكلي الكبلسيكيا:الفرع األوؿ 

 087  .التحليل الكينزي :الفرع الثاين

 090 . : الفروؽ اعبوىرية بُت التحليل الكبلسيكي والكينزيلثالفرع الثا

 090 من وبفز زيادة اإلنتاج؟  /أوال

 090  .نشأة البطالة/ثانيا 

 092  .يز الطلبفعالية سياسة ربف/ثالثا 

 093  اؼبطلب الثاين: يف اقتصاد مفتوح

 094  .يف ظل نظاـ الصرؼ الثابت :الفرع األوؿ



 095  .يف ظل نظاـ الصرؼ اؼبرف:الفرع الثاين 

 097 .مناقشة فرضية الطلب وبفز العرض :الفرع الثالث

 097  .يف ظل تغَت األسعار Mundell, Flemingمبوذج /أوال 

 098  .رض األجنيبالع/ثانيا 

 211  .النمو، التوظيف والبطالة :اؼبطلب الثالث

 la loi d’OKUN.  211قانوف أوكن  :الفرع األوؿ

 210  .النمو-جدلية العبلقة البطالة :الفرع الثاين

 210  .كثافة العمل وكثافة رأس اؼباؿ/ أوال

 210  .معدؿ اؼبشاركة يف سوؽ العمل/  ثانيا

 210  .تجابة أرباب العمل وتغَت حجم التوظيفسرعة اس/ ثالثا

 Fitoussi  212و  Blanchardمعادلة  :الفرع الثالث

 214  خبلصة الفصل الثالث.

       انعكاسات السياسة التجارية اعبزائرية على اؼببادالت التجارية اػبارجية الفصل الرابع:

  262 - 207                                               1994يف ظل اإلصبلحات االقتصادية منذ 

 

 217 سبهيد:   

 218  .اؼببحث األوؿ: الظروؼ االقتصادية لربام  اإلصبلح االقتصادية يف اعبزائر

 218 . 0994 اؼبطلب األوؿ الظروؼ االقتصادية قبيل برنام  اإلصبلح

 214 . 0989الفرع األوؿ: اتفاقية التثبيت



 202 . 0990قية التثبيتالفرع الثاين: اتفا

 203  .0994اؼبطلب الثاين برنام  اإلصبلح 

 203 . 0994 ع األوؿ: االختبلالت االقتصادية قبيل اتفاقية الفر

 203 .االختبلالت الداخلية  /أوال

 205 .االختبلالت اػبارجية /ثانيا 

 206 . 0994 الفرع الثاين: بنود برنام  اإلصبلح االقتصادي

 206 .م بنود الربنام  أى /أوال

 208 .اؼبؤشرات اؼبستهدفة /ثانيا 

 209 .الفرع الثالث: نظرة عامة حوؿ الوضعية االقتصادية يف اعبزائر يف ظل اإلصبلحات 

 209  .النمو االقتصادي/أوال 

 221 .السياسة اؼبالية /ثانيا 

 220 .اؼبؤشرات النقدية /ثالثا 

 224 .لتجارية يف اعبزائر يف ظل اإلصبلحات االقتصادية اؼببحث الثاين: تطور السياسة ا

 224 . 0994اؼبطلب األوؿ: أدوات السياسة التجارية يف اعبزائر قبل إصبلح

 224 .اعبمركية  التعريفةالفرع األوؿ: 

 224 .حسب اؼبنشأ /أوال 

 225 .حسب طبيعة السلعة  /ثانيا 

 227 .الفرع الثاين: اإلجراءات التنظيمية  

 228   .مرحلة الرقابة والتوجيو/أوال 



 228 .  مرحلة االحتكار/ثانيا 

 229  . مرحلة زبفيف االحتكار /ثالثا

 229 .مرحلة االحتكار اؼبطلق للتجارة اػبارجية" التأميم"/رابعا 

 231 .  مرحلة التمهيد لبلنفتاح/خامسا 

 233 . 0994ئر منذتطور أدوات السياسة التجارية يف اعبزااؼبطلب الثاين: 

 233 . األدوات الكمية :الفرع األوؿ

 233 . الرسـو اعبمركية/أوال 

 235  .الصرؼ والتمويل بالعملة الصعبة/ثانيا 

 236  الفرع الثاين: اإلجراءات التنظيمية

 236 . اؼبعايَت التقنية واؼبهنية/أوال 

 236  .نظاـ الًتاخيص واغبظر/ثانيا 

 238 . راتدعم الصاد/ثالثا 

 239 .  اإلجراءات اغبمائية/رابعا 

 240  . الفرع الثالث: االتفاقيات الثنائية واؼبتعددة

 240 . اتفاقية الشراكة مع االرباد األورويب/أوال 

 246 . منطقة التجارة اغبرة العربية/ثانيا 

 247 . فاوضات االنضماـ ؼبنظمة التجارة العاؼبية/مثالثا 

 249 .: انعكاسات السياسة التجارية على التجارة اػبارجية يف اعبزائر اؼبطلب الثالث

 249 . الفرع األوؿ: تطور مؤشرات التجارة اػبارجية يف اعبزائر



 251 و رصيد اؼبيزاف التجاري. تطور اؼبؤشرات العامة: التغطية، التبعية واالنفتاح/أوال 

 252  1994درات والواردات يف اعبزائر منذتطور اذباه وحجم التجارة اػبارجية: الصا/ثانيا 

 255 .الفرع الثاين: أثر التحرير على اؼبيزاف التجاري يف اعبزائر

 255 .اؼبيزاف التجاري الكلي/أوال 

 256 . تطور اؼبيزاف حسب الًتكيبة السلعية/ثانيا

 256 . تطور اؼبيزاف التجاري خارج احملروقات/ثالثا 

 259  العربية يف ظل انضماـ اعبزائر ؼبنطقة التجارة اغبرة العربية-اعبزائرية : التجارة الفرع الثالث

 259  العربية.-تطور الواردات اعبزائرية/أوال 

 261  العربية.-تطور الصادرات اعبزائرية/ثانيا 

 262  .خبلصة الفصل الرابع

  333-264               ائرالفصل اػبامس: تطور سوؽ العمل يف ظل تطور السياسة التجارية يف اعبز 

 264  سبهيد:

 265  .1994يف اعبزائر منذ  اؼببحث األوؿ: تطور سوؽ العمل

 266 . اؼبطلب األوؿ: نظرة عامة حوؿ العرض والطلب يف سوؽ العمل

 266 . 1994الفرع األوؿ: تطور عرض العمل يف اعبزائر منذ

 269 . 1994ر منذالفرع الثاين: تطور الطلب على العمل يف اعبزائ

 269  .التوظيف حسب القطاعات /أوال

 271 . مسانبة القطاع اػباص يف التوظيف /ثانيا



 270 . 1994الفرع الثالث: تطور مشكلة البطالة يف اعبزائر منذ

 274 . رظبي يف اعبزائرالالفرع الرابع: سوؽ العمل غَت 

 274  .رظبيالغَت ماىية سوؽ العمل  /أوال

 276  .رظبي يف اعبزائرالاقع سوؽ العمل غَت و  /ثانيا

 278 . رظبيالالعبلقة بُت البطالة وسوؽ العمل غَت  /ثالثا

 281  .1994منذ  اؼبطلب الثاين: سياسة التشغيل اؼبتبعة يف اعبزائر

 281  الفرع األوؿ: ماىية سياسة التشغيل يف اعبزائر

 281  تعريف أساسي /أوال

 280  التشغيل يف اعبزائرأىداؼ سياسة  /ثانيا

 280  ؿباور سياسة التشغيل يف اعبزائر /ثالثا

 Emploi d'attente" 284الربام  اػباصة بػ" انتظار التشغيل" الفرع الثاين: 

 Esils   284تشغيل األجراء عن طريق اؼببادرات احمللية  /أوال

 CPE  285عقود ما قبل التشغيل  /ثانيا

 Tuphimo   286اؼبصلحة العامة بكثافة عالية من اليد العاملة  برنام  أشغاؿ /ثالثا

 IAIG   286برنام  النشاطات ذات منفعة عامة /رابعا

 287  (DAIPاعبهاز اعبديد للمساعدة على اإلدماج اؼبهٍت ) /خامسا

 291  الفرع الثالث: دعم اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة

 291  َتة يف اعبزائرتطور اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغ /أوال

 292  دور اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة يف توفَت مناصب الشغل/ثانيا



 295  دور األجهزة اليت تدعم اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة يف اعبزائر /ثالثا

 313  1994اؼببحث الثاين: العبلقة بُت قياـ وربرير التجارة اػبارجية وحجم التوظيف يف اعبزائر منذ

 313  لب األوؿ:العبلقة بُت حجم التوظيف والتجارة اػبارجية كمكوف من مكونات الطلب الكلياؼبط

 314  .تأثَت مكونات الطلب الكلي على معدالت مبو النات  الفرع األوؿ: 

 318  تأثَت قياـ وربرير التجارة اػبارجية على مبو حجم التوظيف يف اعبزائر الفرع الثاين:

 304  1994ر ميزاف التوظيف يف اعبزائر منذ اؼبطلب الثاين:تطو 

 النات  عن التجارة اػبارجية اؼبعادلة األصلية ؼبيزاف التوظيف الفرع األوؿ:

 -1994حالة اعبزائر منذ-            

304 

 304  الشكل العاـ للمعادلة /أوال

 305  1994على حالة اعبزائر منذ اؼبعادلة االصلية تطبيق /ثانيا

 الطريقة اؼبعدلة لتقدير ميزاف التوظيف النات  عن قياـ وربرير التجارة اػبارجيةثاين: الفرع ال

 1994يف اعبزائر منذ                

306 

 306  .تقدير اؼبيزاف بتصحيح القيمة اؼبكافئة ؿبليا للواردات /أوال

 309  .تقدير اؼبيزاف باستثناء الصادرات خارج احملروقات /ثانيا

 320  .قدير ميزاف التوظيف حسب اجملموعات السلعيةت /ثالثا

 322  .تعديبلت أخرى /رابعا

 322  .العبلقة بُت ميزاف التوظيف ومشكلة البطالة /خامسا

 323  على الواردات.لطلب االستهبلكي حبث ميداين لتأثَت ااؼبطلب الثالث: 

 323 منهجية االستبياف.الفرع األوؿ: 



 324 ليل نتائ  االستبياف.عرض وربالفرع الثاين: 

  اػبامس ة الفصلصبلخ

 اػباسبة العامة.

 اؼبقًتحات.     

 آفاؽ البحث.        
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                                                                      اؼبقدمة العامة:

قبل صندوؽ النقد الدوِف كاف سوؽ العمل أكثر  نمنذ بداية تطبيق برام  اإلصبلح االقتصادي اؼبفروضة م
اؼبتغَتات تأثرا ببنوده سواء بطريق مباشرة من خبلؿ عمليات اػبوصصة وتسريح العمالة و تقليص الوظائف العامة 

تؤثر على حجم اإلنتاج و بالتاِف على حجم العمالة  ويا أو بطريقة غَت مباشرة من خبلؿ اإلجراءات اليتاؼبعروضة سن
 اؼبستخدمة فيو.

وبرغم مبليَت الدينارات اليت أنفقت على سياسات التشغيل فإف النتائ  َف تعرب عن ضخامة اؼببالغ اؼبنفقة َف 
د ضيقة .و بينما أخذ القطاع اػباص يف اعبزائر يف االنتعاش يًتاجع معدؿ البطالة عندما تراجع إال يف حدود ج

عملت السياسة و بقوة على انفتاح السوؽ اعبزائرية دبا يعرض اإلنتاج احمللي إُف منافسة غَت متكافئة على صبيع 
و  اؼبستويات، وباإلضافة إُف اؼبيل النفسي للمستهلك اعبزائري للمنتجات األجنبية فقد سعت إجراءات التحرير

االنفتاح إُف تدعيم اؼبيزة التنافسية للسلع اؼبستوردة داخل السوؽ الوطنية يف الوقت الذي يًتاجع فيو معدؿ التضخم و 
يتحسن فيو استهبلؾ األسر لصاٌف اؼبنتجات اؼبستوردة و اليت يتزايد حجمها سنويا يدعمها ربسن حصيلة اإليرادات 

 .اؽبيدروكربونية ذات الطبيعة غَت اؼبستقرة 

و الصراع القائم حاليا بُت مؤيدي االنفتاح و معارضيو يكمن حوؿ مصَت اإلنتاج الوطٍت و بالتاِف العمالة الوطنية 
اؼبستخدمة فيو بعد توقيع االتفاقيات اؼبختلفة اليت حررت التجارة اػبارجية و فتحت األسواؽ الوطنية أماـ اؼبنتجات 

 اؼبستوردة.

 مثل يف السؤاؿ التاِف:و ؽبذا فاإلشكالية اؼبطروحة تت

ىل ؽلكن اتباع سياسة تعمل على و ؟ على حجم التوظيف السياسة التجارية ادلتبعة يف اجلزائر  إذل أي مدى أثرت
 زبفيض اآلثار السلبية على القطاعات األكثر مرونة يف التوظيف؟ 

 يح جزئيات اؼبوضوع:و يرتبط باإلشكالية الرئيسية ؾبموعة من األسئلة الفرعية اليت تساعدنا على توض

ؼباذا التخوؼ أصبل من االنفتاح التجاري؟ و ما ىي خصائص االقتصاد اعبزائري اليت تتعارض مع  -0
 خصائص االنفتاح التجاري؟



إُف أي مدى عملت برام  اإلصبلح االقتصادي على هتيئة اقتصاد مثل اقتصاد اعبزائر ألف يكوف سوقا  -2
 دعيم و تقوية االنفتاح االقتصادي؟مناسبا لتصريف اؼبنتجات األجنبية بعد ت

إُف أي مدى تعرب الشراكات اؼبعروضة على الدوؿ النامية عن صورة أخرى للصراع بُت الدوؿ اؼبتقدمة حوؿ  -3
 اكتساح األسواؽ ؟

و ربصنا أماـ اؼبنتجات األجنبية و  ةتعترب الياباف و ىي عضو يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة أكثر األسواؽ مناع -4
 تعترب الياباف رائدة يف إنتاجها و ىي بذلك تؤكد على ضباية اإلنتاج و العمالة الوطنية فما ىي خاصة اليت

اإلجراءات اؼبتبعة و ىل ىي انتقائية حسب السلع و العمالة اؼبستخدمة فيها أـ ىي موحدة؟ و ربديدا:ىل 
 يبكن االستفادة هبذه اغبالة؟

سلع األجنبية؟ فبغض النظر عن اؼبيل النفسي للمستهلكُت ما ىي ؿبددات عبوء اؼبستهلكُت اعبزائريُت لل -5
للسلع اؼبستوردة توجد و ال بد عوامل أخرى تتعلق بعوامل العرض احمللي و الطلب عليو سواء كاف أجنبيا أـ 

 ؿبليا و تأثره ىو أيضا دبجريات اؼبنافسة غَت اؼبتكافئة.

 فرضيات الدراسة:

 لى فروض أساسية نبحث يف تأكيدىا أو العكس،  وتتمثل فيما يلي:و يتضح أف اإلشكالية اؼبطروحة مبنية ع

  كوف الدوؿ اؼبتقدمة اليت فرضت علينا ربرير التجارة دبثل ىذه الصيغ و التوقيت هتدؼ للتسابق الكتساح
أسواقنا بعد هتيئتها من خبلؿ برام  اإلصبلح االقتصادي اؼبتتالية و ليس من باب حرية اؼبنافسة و اؼبعاملة 

 ؼبثل ألهنا تضمن الريادة التنافسية و ىذا ما يطرح مشكل التوقيت غَت اؼبناسب النفتاح السوؽ اعبزائرية.با

  الفرضية الثانية تتمثل يف ضرورة التدرج و اؼبرحلية يف التحرير حالة حبالة حسب السلع و وضعية إنتاجها و
التحرير لو َف تكن الرائدة ؼبا سعت لفتح العمالة اؼبستخدمة يف ذلك،  فحىت الدوؿ اؼبتقدمة اليت تنادي ب

 أسواقها ؼبنتجات تقضي على مناصب الشغل احمللية.

  كما يفًتض وجود إسًتاتيجية داخلية تقاـو عكسيا اآلثار السلبية لبلنفتاح خاصة إذا اتضح لدينا أف
سيحدد بطريقة غَت  اؼبستهلك و ىو أىم حلقة،  ىو الذي ىبتار أي السلع ستبقى و أيها ال يبقى،  وبالتاِف

 مباشرة مصَت العمالة يف كبل النوعُت من اإلنتاج.

  ويفًتض كذلك أف وضعية االقتصاد اعبزائري لن تسمح يف ظل ربرير التجارة اػبارجية بالشكل اؼبتفق عليو و
 بلؾ.اؼبفروض إال باستنزاؼ الثروة احمللية على اؼبدى الطويل و لن يبقى ما يستهلك أو من يقدر على االسته

 أسباب اختيار موضوع البحث:



  إف استلهاـ اإلشكالية الرئيسة للموضوع جاء نتيجة اؼبناقشات اليت سبت خبلؿ عرض مذكرة ماجستَت اؼبعنونة
،  فبا دفعنا كسبب رئيسي "0991"آثار برامج االصالح ادلارل على سوق العمل يف اجلزائر بعدبػ

 د أىم بنود اإلصبلح،  وتوضيح آثاره على حجم التوظيف.للتخصص و اختيار ربرير التجارة اػبارجية أح
  و يرجع اختيار اؼبوضوع و اإلشكالية احملددة أيضا ألنبية و خطورة كل جزئية فيو،  فحديث الساعة حوؿ

سيطرة الدوؿ اؼبتقدمة على دوؿ العاَف ال يستبعد منو السيطرة االقتصادية و اليت هتدؼ عبعل اقتصاديات 
اعبزائر واحدة منها  سوقا مساعدة تعمل على تسويق السلع األجنبية وتوفَت عناصر اإلنتاج  الدوؿ النامية و

بأقل تكلفة مع عدـ إمكانية خلق مشاكل اقتصادية ذات القدرة على االنتقاؿ الدوِف كالتضخم،  الذي 
قتصادية األخرى نبلحظ تركيز الربام  االقتصادية على كبحو و القضاء عليو أكثر من بقية اإلختبلالت اال

 على خطورهتا كالبطالة .
  أما سبب اختيار دراسة آثار ىذا االنفتاح على سوؽ العمالة ومصَت العمالة اعبزائرية فؤلف حجم التوظيف و

معدؿ البطالة ىو الصورة اغبقيقية والنهائية ألي تنمية اقتصادية و طاؼبا َف توفر التنمية مناصب الشغل 
 ضمن اؼبستوى اؼبعيشي اؼببلئم فهي َف ربقق أىدافها اؼبرجوة.الكافية و األجور اليت ت

  و ألف دراسة اؼبوضوع سوؼ ذبعلنا ندرس حتما طبيعة اإلنتاج واؼبؤسسات الوطنية و البيئة االقتصادية
اؼبتواجدة فيها سواء من حيث قدرهتا على اؼبنافسة و بالتاِف على التوسع و توفَت مناصب الشغل أو من 

عة األنشطة االقتصادية باألنشطة األجنبية و ربوؽبا من و إُف أنشطة متفاوتة اؼبرونة يف توفَت حيث تأثر طبي
مناصب الشغل. ويف كل اغباالت سوؽ العمل سيجعلنا ندرس صبيع األسواؽ األخرى ما داـ سوؽ العمل 

أو بصفة غَت مباشرة يتأثر باإلنتاج واإلنتاج بدوره يتأثر دبجموعة واسعة من اؼبتغَتات اؼبتعرضة مباشرة 
 لبلنفتاح االقتصادي.

 أىداف البحث:

  هتدؼ دراسة اؼبوضوع يف جوىرىا إُف التحقق من مدى مصداقية مربرات ربرير التجارة اػبارجية وخاصة على
مستوى ظروؼ االقتصاد اعبزائري، من خبلؿ التعرؼ على وضعية اؼبؤسسات اعبزائرية اليت تنقسم لنوعُت 

نشأة و أخرى أصبحت ضعيفة بفعل عدـ االستثمار ألكثر من عشرية و كبلنبا غَت :"مؤسسات حديثة ال
قادرين على منافسة اؼبؤسسات العمبلقة ذات الباع الطويل يف التصدير، و ىذا يبُت ضرورة اغبماية اليت 

 هندؼ إلهباد صيغ قوية ؽبا خاصة للمؤسسات ذات القدرة العالية على توفَت الشغل.
  إُف دراسة مصَت االقتصاد الوطٍت بعد االنفتاح على اؼبدى الطويل،  فبينما قد يظهر أف كما يهدؼ البحث

التحرير لصاٌف اؼبستهلكُت بتوفَت السلع ذات التكنولوجيا العالية و التكلفة األقل مع األجل الطويل سيصبح 
لي غَت القادر على اؼبنافسة مع مبو الواردات و تردي وضعية اإلنتاج احمل مىؤالء ىم أنفسهم اؼبتضررين خبياراهت

 سواء يف تلبية الطلب احمللي أو اؼبوجو للتصدير.
 ربديد مصطلحات البحث:



العوؼبة، اإلصبلح االقتصادي، اؼبديونية،  ربرير التجارة اػبارجية،  السياسة التجارية،  اكتساح األسواؽ، 
نظمة العاؼبية للتجارة، الشراكة األوروجزائرية، سياسة ضبائية، السياسة التعريفية، تفكيك التعريفة اعبمركية، اؼب

 االستهبلؾ احمللي، اإلنتاج احمللي،  سوؽ العمل،  البطالة،  حجم التوظيف، سياسة التشغيل.

 حدود البحث:

 ؽبذا البحث حدود معينة نوضحها فيما يلي:

 البعد ادلوضوعي:

نفا: مربرات ربرير التجارة ومساوئها يشمل البحث كل اعبوانب اؼبتعلقة بإشكالية الدراسة اؼبوضحة آ
وطبيعة السياسة التجارية اؼبتبعة يف اغبالتُت، وإسقاط الدراسة النظرية على مستويُت: العاؼبي واعبزائر على وجو 

وما انعكس على  0994اػبصوص، إضافة للتعرض لتطور السياسة التجارية يف اعبزائر خاصة بعد إصبلحات 
 لبية أو إهبابية.سوؽ العمل من آثار سواء س

 البعد الزمٍت:

على مستوى اعبانب النظري َف نرتبط بفًتة دراسة معينة خاصة عندما تعلق األمر بتطور السياسة التجارية 
، أما اعبانب 2119عرب التاريخ وعلى مستوى ؾبموعة من الدوؿ، ولكن دراستنا للجانب النظري توقفت عند 

، ومع ذلك فقد 0994تضح من العنواف بالفًتة التالية إلصبلحات التطبيقي فَتتبط موضوع الدراسة كما ي
تطرقنا يف بعض اغباالت لفًتات قبل ذلك للتعرؼ على واقع االقتصاد اعبزائري وواقع السياسة التجارية قبل 

 اإلصبلحات.

 :البعد ادلكاين

ستوى النظري فهو موضوع دراستنا حوؿ التجارة اػبارجية والعوؼبة وسوؽ العمل، لذلك وخاصة على اؼب
مرتبط بعديد من الدوؿ، ولكن عند ربط التجارة اػبارجية بسوؽ العمل وخاصة اعبانب التطبيقي فإف دراستنا 
مرتبطة ربديدا حبالة اعبزائر ككل، كما أف االستبياف الذي قمنا باستخدامو وتوزيعو على مستوى ؾبموعة متنوعة 

 من واليات الوطن. 

 الدراسات السابقة:



 العديد من الدراسات السابقة اليت استفدنا منها وأنبها:يوجد 

دراسة قياسية على دوؿ اإلرباد اإلقتصادي والنقدي  أثر ربرير التجارة اخلارجية على النمو اإلقتصادي- 

-2006مذكرة ماجستَت للطالب رشاش عباسية جامعة سيدي بلعباس،  "UEMOAغرب إفريقيا "ل

2007. 

- Robert E. Baldwin, LES EFFETS DES ÉCHANGES ET DE 

L'INVESTISSEMENT DIRECT INTERNATIONAL SUR  L'EMPLOI ET 

LES SALAIRES RELATIFS, Revue économique de l'OCDE, no  23,  

hiver 1994. 

- Bernard ANGELS, La relation macroeconomique entre la 

consommation des ménages et les importations, SENAT,2008-

2009. 

- Hatem DERBEL, Rami ABDELKAFI, Ali CHKIR, Impact du commerce 

extérieur sur la productivité au sein des secteurs  en Tunisie : cas 

de l’industrie manufacturière, MPRA Paper No. 8533, posted 30. 

April 2008 

- Patrick A  . Messerlin, THE IMPACT OF TRADE AND CAPITAL 

MOVEMENTS  

- ON LABOUR EVIDENCE ON THE FRENCH CASE, OECD Economic 

Studies No  .  24, 1995. 

- George J. Borjas, others, on the labor market effects of 

immigration and trade, NATIONAL BUREAU OF RESEARCH, june 

1991, report n°3761. 

 منهج البحث:

 د يف دراسة ىذه اإلشكالية على اؼبنه  الوصفي التحليلي و اؼبنه  الرياضي، حيث:و نعتم

  نستخدـ اؼبنه  الوصفي التحليلي ضمن اإلطار النظري عند استعراضنا لظاىرة العوؼبة و دور برام  اإلصبلح
االتفاقيات و  يف تدعيم جذورىا،  عند دراسة ربرير التجارة اػبارجية:مربراهتا و سلبياهتا،  التحرير ضمن

 الشراكات  و منظمة التجارة العاؼبية.



  نستخدـ منه  دراسة اغبالة من خبلؿ تقدًن اقتصاد اعبزائر وتوضيح مربرات تطبيق برام  اإلصبلح
االقتػصادي اؼبتضمنة لبنود ربرير التجارة اػبارجية، أيضا من خبلؿ عرض خصائص السياسة االقتصادية و 

 التحرير. التجارية خصوصا قبل و بعد
   اؼبنه  الرياضي سيتم إتباعو عند ضمن النماذج اليت تقيس العبلقة بُت: ربرير التجارة اػبارجية وحجم النات

الوطٍت من جهة،  و بُت النات  و حجم التوظيف احمللي من جهة أخرى. كذلك عند دراسة و ربليل 
إُف قياس للعبلقة بُت ربرير التجارة  معطيات االقتصاد اعبزائري قبل و بعد التحرير، و ؿباولة الوصوؿ

 اػبارجية و حجم العمالة الوطنية.
 ىيكل البحث:

 كباوؿ تقدًن حبثنا يف جزئُت:

كباوؿ دراسة ربرير التجارة اػبارجية بناءا على فرض ىاـ جدا،  و ىو أف سعي دوؿ العاَف جزء نظري:
وصوؿ إُف أسواؽ ىذه األخَتة،  و هبذا يكوف ربرير اؼبتقدـ إُف إدماج االقتصاديات النامية ضمن العوؼبة بغرض ال

التجارة اػبارجية أداة ىامة و ال يبكن إلغاؤىا،  و برغم كوف العوؼبة و اإلصبلح االقتصادي و من مث ربرير 
التجارة اػبارجية واقع مفروض و ليس رىنا للخيار، إال أف اآلراء َف تزؿ غَت متفقة هبذا الشأف:بُت معارض و 

 اء للعوؼبة،  أو اإلصبلح أو ربرير التجارة اػبارجية،  و لكل ما يربر موقفو.مؤيد، سو 

لقد فرضت العوؼبة ربرير التجارة بعدة طرؽ: االتفاقيات الثنائية، الشراكات، التكتبلت اإلقليمية، و أىم من ذلك  
تقدمة عن الدوؿ النامية،  كلو: اؼبنظمة العاؼبية للتجارة. ومن دوف شك زبتلف صور الشراكة واالنضماـ للدوؿ اؼب

 كالفرؽ بُت إسًتاتيجية الرائد وإسًتاتيجية اؼبدافع و التابع.

يف اعبانب التطبيقي نتعرض لتطور السياسة التجارية للجزائر يف ظل اإلصبلحات االقتصادية جزء تطبيقي: 
يضا تقدير اػبسائر أو اليت حتمتها وضعية اقتصادية معينة قبل تطبيق برام  صندوؽ النقد الدوِف، وكباوؿ أ

يف ظل تطور التجارة اػبارجية  -حجم التوظيف بالتحديد-اؼبكاسب اليت نشأت على مستوى سوؽ العمل
للجزائر ويف ظل ؿباور سياسة التشغيل دبراحلها، إضافة لدراسة سلوؾ اؼبستهلكُت اعبزائريُت وربديد أسباب 

وطنية وذلك حملاولة ربديد أسباب تدىور اإلنتاج الوطٍت تفضيلهم الستهبلؾ السلع اؼبستوردة بدال من السلع ال
 وبالتاِف عدـ قدرة جهاز الوطٍت على امتصاص األعداد اؼبتزايدة من العاطلُت عن العمل.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول:

 لتجارة الحرة و الحمائية.لالتحليل النظري  
 

 

"Sauf domination politique ou violences directes, la dépendance ne 

peut être la cause du retard économique; elle en est l’effet on a la 

dépendance de son sous-développement et non le sous-

développement de sa dépendance. »  Arghiri emmanuel.   
 

 

 

 

 

 

 

 



 :دـسبهي
دئ التجػػػػػػػػارة اغبػػػػػػػػرة اؼبرجعيػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػية لكػػػػػػػػل اؼبنظمػػػػػػػػات بصػػػػػػػػفتها الوصػػػػػػػػفة السػػػػػػػػحرية للتنميػػػػػػػػة سبثػػػػػػػػل مبػػػػػػػػا         

بػػػػػػػالرغم مػػػػػػػن أف التػػػػػػػاريخ  ،اؼبنظمػػػػػػػة العاؼبيػػػػػػػة للتجػػػػػػػارة....اٍف ،واؽبيئػػػػػػػات الدوليػػػػػػػة الكػػػػػػػربى: صػػػػػػػندوؽ النقػػػػػػػد الػػػػػػػدوِف
فػػػػػػػًتة  .أ و بريطانيػػػػػػػا صػػػػػػػنعتا قوهتمػػػػػػػا يفاالقتصػػػػػػػادي و السياسػػػػػػػي يؤكػػػػػػػد أف الػػػػػػػدوؿ العظمػػػػػػػى و علػػػػػػػى رأسػػػػػػػها الػػػػػػػو.ـ

و ارة النزاعػػػػػػػات التجاريػػػػػػػة بسياسػػػػػػػة االنتقػػػػػػػاـ   و إد ،قتصػػػػػػػادي علػػػػػػػى اغبمايػػػػػػػة و تقييػػػػػػػد التجػػػػػػػارةارتكػػػػػػػز نظامهمػػػػػػػا اال
 التهديد و اؼبعاملة باؼبثل.

يف بعػػػػػض القطاعػػػػػات  تػػػػػزاؿ مطبقػػػػػةال  اويف األخػػػػػَت أصػػػػػبحت سياسػػػػػة اغبمايػػػػػة أمػػػػػر مرفػػػػػوض سبامػػػػػا بػػػػػالرغم مػػػػػن أهنػػػػػ
 شعارات التحرير. حىت يف الدوؿ الكربى اليت تندد باغبماية و ترفع كل أنواع

الرئيسػػػػػيُت ذبػػػػػاه التجػػػػػارة  وقفُتاؼبػػػػػسػػػػػنحاوؿ مػػػػػن خػػػػػبلؿ ىػػػػػذا الفصػػػػػل تقػػػػػدًن األسػػػػػس النظريػػػػػة و الفكريػػػػػة الػػػػػيت تػػػػػربر و 
 التحرير و احلماية.اػبارجية: 

و سنوضػػػػػح أيضػػػػػا اآلليػػػػػات الػػػػػيت مػػػػػن خبلؽبػػػػػا تسػػػػػتطيع دولػػػػػة مػػػػػا أف ربصػػػػػن سػػػػػوقها احمللػػػػػي أو تسػػػػػاعد صػػػػػناعة ؿبليػػػػػة 
 ومن شبة تتبٌت فكر التجارة اغبرة. ،التصديرلتتمكن فيما بعد من 

 

 

 

 

 

 



 نظريات ومربرات. - التجارة احلرة :المبحث األول      
تعتػػػػػػػرب التجػػػػػػػارة اغبػػػػػػػرة وليػػػػػػػدة متطلبػػػػػػػات معينػػػػػػػة أفرزهتػػػػػػػا وضػػػػػػػعية اغبمايػػػػػػػة الػػػػػػػيت رسػػػػػػػخت مبادئهػػػػػػػا اؼبدرسػػػػػػػة 

ذىب ىػػػػػو ضػػػػػرورة حصػػػػػوؿ الدولػػػػػػة و أىػػػػػم مػػػػػا اعتمػػػػػد عليػػػػػو ىػػػػػػذا اؼبػػػػػ ،التجاريػػػػػة أو مػػػػػا تسػػػػػمى بػػػػػالفكر اؼباركػػػػػػانتيلي
الػػػػذىب و اؼبعػػػػادف النفيسػػػػة و بػػػػأي طريقػػػػة، فكانػػػػت سياسػػػػة تشػػػػجيع الصػػػػادرات للحصػػػػوؿ علػػػػى أكػػػػرب قػػػػدر فبكػػػػن مػػػػن 

علػػػػى الػػػػذىب، و تقليػػػػل الػػػػواردات للحػػػػد مػػػػن خػػػػروج الػػػػذىب مػػػػن ناحيػػػػة و مػػػػن ناحيػػػػة أخػػػػرى فػػػػرض رسػػػػـو علػػػػى السػػػػلع 
 1.منواؼبستوردة سيؤدي على زيادة اغبصوؿ على كميات أكرب 

قبػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػروز الفكػػػػػػػػػر الكبلسػػػػػػػػػيكي و أفكػػػػػػػػػار آدـ ظبيػػػػػػػػػث كانػػػػػػػػػت أفكػػػػػػػػػار اؼبػػػػػػػػػذىب التجػػػػػػػػػاري تسػػػػػػػػػيطر علػػػػػػػػػى و 
و االجتماعيػػػػػػة اؼبتبعػػػػػػة يف الػػػػػػدوؿ الكػػػػػػربى يف العػػػػػػاَف، و جػػػػػػاء الفكػػػػػػر الكبلسػػػػػػيكي لػػػػػػدحض ىػػػػػػذه  السياسػػػػػػات االقتصػػػػػػادية

               كػػػػػػػرة أو مصػػػػػػػطلح ثػػػػػػػروة الدولػػػػػػػةاغبجػػػػػػػ  مػػػػػػػدافعا عػػػػػػػن مزايػػػػػػػا و مػػػػػػػربرات قيػػػػػػػاـ التجػػػػػػػارة الدوليػػػػػػػة، و ذلػػػػػػػك نتيجػػػػػػػة لتغػػػػػػػَت ف
يف حػػػػد ذاتػػػػو، فكمػػػػا أكػػػػد آدـ ظبيػػػػث ال تكمػػػػن ثػػػػروة الدولػػػػة فقػػػػط فيمػػػػا سبتلكػػػػو مػػػػن ذىػػػػب و معػػػػادف نفيسػػػػة، بػػػػل فيمػػػػػا 

 2.يتوافر لديها من موارد اقتصادية حقيقية فبثلة يف األراضي و اؼبنازؿ و سلع االستهبلؾ

 .ر وتدافع عن التجارة احلرةالنظريات اليت ترب  :ادلطلب األول       

حدثت تغيَتا كبَتا يف اغبياة االقتصادية عموما و يف التجارة الدولية أتعترب نظرية آدـ ظبيث أوؿ األفكار اليت 
فقد كانت البداية لشد االنتباه إُف أنبية ما تعود بو التجارة اغبرة على الدولة مقارنة بتلك الرسـو اليت  ،خصوصا

و جاءت أفكار ريكاردو لتطور و تعدؿ ولكنها كانت تفسر و تدافع عن  ،جارة حبجة صبع الثروةتفرضها لتقييد الت
م أنواع التجارة احملتمل قيامها بُت وؿ، لذلك تطور التحليل النظري ليضالتجارة اليت تقـو بُت ؾبموعة معينة من الد

 ؾبموعات متباينة من الدوؿ.

 .النظريات التقليدية :الفرع األول       

يف   تظم النظريات التقليدية ؾبموعة األفكار اليت برر هبا أصحاهبا قياـ التجارة الدولية على أساس التخصص
 و ىي حسب تطورىا الفكري و التارىبي كما يلي: ،اإلنتاج
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 ":نظرية ادليزة ادلطلقة"آدم مسيثأوال/          

تُت، إال إذا كانت إحدانبا سبلك اؼبيزة حسب نظرية آدـ ظبيث، ال يبكن أف يقـو تبادؿ ذباري بُت دول
أي أف إنتاج  ،اؼبطلقة يف إنتاج سلعة أو ؾبموعة من السلع، أي أهنا تنت  السلع بأقل تكلفة من صبيع الدوؿ األخرى

وحدة من السلع اؼبعنية يف الدولة اؼبصدرة يكلف وحدات أقل من العمل و رأس اؼباؿ مقارنة بالدولة اؼبستوردة وظبيت 
 3ألفكار بنظرية اؼبيزة اؼبطلقة لتربير قياـ التجارة الدولية.ىذه ا

ها و لكن لتطويرىا وسد النقائص اؼبوجودة فيها ئإال أف ىذه الفكرة تعرضت لبلنتقاد الشديد ليس من قبيل إلغا
ا كانت ؽبا فكرة ظبيث الذي هبعل دولة ال تقـو باؼبتاجرة مع دولة أخرى إال إذ  Elzwoorthفقد انتقد مثبل إلزوورث 

ميزة مطلقة يف تلك السلع ؿبل التبادؿ، و ذلك ألنو توجد العديد من الدوؿ النامية و اليت ليس ؽبا أي ميزة مطلقة يف 
 4.إنتاج أي سلعة و مع ذلك فهي سبلك مبادالت ذبارية مع دوؿ أخرى

و    ا للميزة اؼبطلقة يف إنتاجها فالواليات اؼبتحدة مثبل تقـو باستَتاد اؼبنسوجات من دوؿ شرؽ آسيا برغم امتبلكه
 5.إنتاج القطن عاِف اعبودة

و لكن اغباؿ ـبتلف مع عمق التحليل الذي قدمو ريكاردو من خبلؿ إمكانية و جود ىذا التبادؿ حىت يف حالة 
 الدوؿ اليت ال سبتلك أي ميزة مطلقة يف إنتاج أي سلعة. 

 ":نظرية ادليزة النسبية "ريكاردوثانيـا/         

قد سبتلك دولة ما ميزة مطلقة يف إنتاج ؾبموعة من السلع، و مع ذلك قد تسعى إُف استَتاد إحداىا من دولة 
و      أخرى ال سبتلك ىذه اؼبيزة، و ذلك من منطلق أف ىذه الدولة تسعى للتخصص يف إنتاج أحد ىذه السلع

من خبلؿ استَتادىا من دولة  احمللي عليهاتتوقف أو زبفض إنتاجها من السلعة أو السلع األخرى و تغطي الطلب 
و ذلك استنادا إُف أنو يكفي توافر إحدى الدوؿ على ميزة نسبية يف إحدى السلع حىت يقـو تبادؿ ذباري أخرى، 

 بينها و بُت دولة أخرى.
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 تكلفة اإلنتاج يف دولتُت.(: 0-0اجلدول)

 Bسلعة  Aسلعة  الدولة

0 61 41 

2 21 31 

 

ؼبقدـ أعبله، فالدولة األوُف قد تتوقف عن إنتاج األحذية إذا وجدت أهنا عندما تقدـ للدولػة الثانيػة وحدة و حسب اعبدوؿ ا
من         وحدة عمل ستتحصل على وحدة من األحذية، و هبذا ربصل على وحدة  41من اؼببلبس و اليت تكلفها 

وحدة عمل، و بذلك تكوف قد استفادت من التجارة  61وحدة عمل بدال من إنتاجها بنفسها بتكلفة  41األحذية بتكلفة 
 ساعة عمل يبكنها االستفادة منها يف إنتاج سلع أخرى أو زيادة إنتاج اؼببلبس. 21توفَت ما يقدر بػ

وحدة،  31وحدة عمل و يكلفها إنتاج وحدة اؼببلبس  21و باؼبقابػػػل الدولة الثانية اليت يكلفها إنتاج وحدة األحذية 
وحدة عمل،  21تتوقف عن إنتاج اؼببلبس إذا قدمت للدولة األوُف بالتبادؿ التجاري وحدة من األحذية كلفتها  تستطيع أف

وحدة عمل،  31وحدة عمل بدال من إنتاجها بنفسها بػتكلفة  21مقابل وحدة من اؼببلبس، و بذلك كلفتها ىذه األخَتة 
ل تستطيع استخدامها كما أسلفنا الذكر يف حالة الدولة ساعات عم 01و بذلك تكوف قد استفادت من التجارة توفَت 

 6.األوُف

يف      فالتكلفة يف التجارة الدولية ال تقاس بوحدات العمل اػبارجية و لكنها تقاس بوحدات العمل اليت تستخدمها
فة اغبصوؿ على السلعة إنتاج السلعة اليت ستصدرىا إُف الدولة األخرى أي الشريك التجاري، وعلى الدولة أف تقارف بُت تكل

 بالتجارة و تكلفتها عند إنتاجها ؿبليا.

فبالتاِف تقـو التجارة بُت الدوؿ بتخلي دولة ما عن سلعة تكلفها أقل مقارنة بتكلفة إنتاجها للسلع األخرى، حىت لو كانت 
السلع اليت تكوف فيها إنتاجية إنتاج و تصدير يف الدولة تتخصص بطريقة أخرى:  7،لديها اؼبيزة اؼبطلقة يف إنتاج كل السلع

 .عنصر العمل مرتفعة

ومن اؼبهم أف نذكر أف التحليل الريكاردي معتمد على افًتاض أف تكلفة عنصر العمل ىي العنصر اإلنتاجي الذي وبدد 
 التكلفة النهائية للسلع ؿبل التبادؿ.
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 تقييم النظرية:

 ما يتعلق بفرضيات الفكر الكبلسيكي إصباال، و منها ما وجهت لنظرية اؼبيزة النسبية ؾبموعة من االنتقادات منها
 يتعلق بالنظرية ربديدا:

حيػػػػػث ارتكػػػػػزت نظريػػػػػة ريكػػػػػاردو علػػػػػى فرضػػػػػية أصػػػػػيلة االنتقـــــادات ادلتعلقـــــة بفرضـــــيات ادلدرســـــة الكالســـــيكية:-0
يهػػػػػا يف الفكػػػػػر الرأظبػػػػػاِف و الفكػػػػػر الكبلسػػػػػيكي ربديػػػػػدا و ىػػػػػي فرضػػػػػية التشػػػػػغيل الكامػػػػػل، فرضػػػػػية أثبتػػػػػت عػػػػػدـ واقع

يف           فإنػػػػػػػػػو ال توجػػػػػػػػػد حالػػػػػػػػػة ،علػػػػػػػػػى اإلطػػػػػػػػػبلؽ، فكمػػػػػػػػػا أثبتػػػػػػػػػت النظريػػػػػػػػػة الكينزيػػػػػػػػػة و يثبػػػػػػػػػت الواقػػػػػػػػػع اغبػػػػػػػػػاِف
 االقتصاد تسمى حبالة التشغيل الكامل.

وكػػػػذلك فرضػػػػػية اؼبنافسػػػػة التامػػػػػة و ىػػػػي الفرضػػػػػية الػػػػيت أثبتػػػػػت أيضػػػػػا عػػػػدـ توفرىػػػػػا واقعيػػػػا و أبسػػػػػط مثػػػػاؿ علػػػػػى ذلػػػػػك 
 .8احتكارات الشركات الكربى

 تتمثل أىم االنتقادات اؼبوجهة للنظرية فيما يلي:االنتقادات ادلتعلقة بالنظرية نفسها:  -2

  قامت النظرية أساسا على فكرة اؼبقايضة، و ىذا ما يوضحو التحليل يف النظرية عندما تتبادؿ دولتُت سلعتُت
 ـبتلفة. بغض النظر عن التباين بُت تكاليف إنتاجهما يف ظروؼ متباينة و عناصر إنتاج جد

 و        9إنباؿ تكاليف عناصر اإلنتاج عدا عنصر العمل، و ذلك ألف ريكاردو يتبٌت نظرية العمل يف القيم
و يف       ىذا أيضا فرض غَت واقعي فقد يستخدـ منتجُت نفس كمية العمل يف إنتاج سلعتُت ـبتلفتُت سباما

 عناصر إنتاج أخرى متباينة التكاليف.النهاية تكوف قيمة إحدانبا أعلى من الثانية بسبب إدخاؿ 
 .عدـ واقعية فرضية عدـ انتقاؿ عناصر اإلنتاج، وكذا ثبات نفقات اإلنتاج 
  هنا تؤثر سباما على قرار اؼبتاجرة أـ عدمها، ففي منطقة ىامبورغ يف أإغفاؿ النظرية لنفقات النقل بالرغم من

تشًتيو من إقليم آخر من أؼبانيا و ذلك بسبب البفاض مثبل تفضل استَتاد الفحم من بريطانيا على أف أؼبانيا 
 10.نفقة النقل البحري من بريطانيا إُف أؼبانيا مقارنة بتكلفة النقل الربي من أؼبانيا نفسها

 :نظرية جون ستيوارت ميلا/ ـثالث
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من   فكاره اؼبتمثلة يف ربديد نصيب كل دولةميل أعلى نفس خطوات و فرضيات نظرية اؼبيزة النسبية قدـ 
 La demandeالتبادؿ و الذي وبدده حسب النظرية معدؿ التبادؿ، و الذي يتحدد بدوره بالطلب اؼبتبادؿ 

réciproque أف يتطرؽ ميل  حيث وبدد ىذا األخَت منطقة أو حدود التجارة بُت الدولتُت اؼبعنيتُت، فقد حاوؿ
 .11دؿ التبادؿ التجاري فيما بينهماإُف تأثَت طلب كل دولة على سلع الدولة األخرى و تأثَته على مع

و بدؿ أف يستخدـ لتوضيح نظريتو مقدار العمل اؼبستخدـ إلنتاج وحدة من السلعة استخدـ حجم العمل الكلي 
 اؼبستخدـ يف إنتاج النات  الكلي من السلعة.

 (: توضيح التجارة حسب نظرية جون ستيوارت ميل.2-0اجلدول)

 الدولة كمية العمل الكلية
 الكلي من السلعة الناتج

 اؼببلبس األحذية

 A 011 75الدولة  يـو 311

 B 51 61الدولة  يـو 311

 

سبتلك ميزة مطلقة يف إنتاج السلعتُت و مع ذلك  Bو حسب اعبدوؿ أعبله، فإف الدولة ميل حسب أفكار 
أما        يز نسبيا يف إنتاج اؼببلبسيبكن قياـ ذبارة بُت الدولتُت وفق اؼبيزة النسبية، حيث يظهر أف الدولة األوُف تتم

ميز نسبيا يف إنتاج األحذية أكثر من اؼببلبس، و ىكذا تتخصص الدولة األوُف يف إنتاج اؼببلبس و تالدولة الثانية فت
 الثانية يف إنتاج األحذية.

وحدة  75مقابل  Aة وحدة من األحذية يبكن أف ًن تبادؽبا يف الدول 011فبالنسبة لشروط التبادؿ اؼبمكنة، قبد أف 
 وحدة مبلبس. 021وحدة من األحذية يبكن تبادؽبا مقابل  011من اؼببلبس، أما يف الدولة الثانية فإف 

 75وحدة أحذية على ما يزيد عن  011تستفيد من التجارة إذا ربصلت مقابل  Aومن الواضح أف الدولة 
وحدة أحذية مقابل التخلي  011جارة إذا حصلت على وحدة مبلبس، أما الدولة الثانية فيمكنها أف تستفيد من الت

 وحدة من اؼببلبس. 021عن ما ىو أقل من 
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 وبذلك تكوف حدود التبادؿ اؼبفيد للطرفُت كما يلي:

 وحدة مبلبس 75                 

 األحذية

 وحدة مبلبس 021                 

لة ما لتصديرىا لدولة أخرى عند معدالت التبادؿ الطلب اؼبتبادؿ على أنو الكمية اليت تستعد دو  ميلويعرؼ 
 .12اؼبختلفة مقابل كميات ـبتلفة من الواردات

و يبكن القوؿ أف معدؿ التكلفة احمللية للسلعتُت يف الدولتُت يشكل اغبدود اؼبلموسة للتجارة، فضمن ىذه اغبدود 
فيها ميزة نسبية أكثر، و اغبصوؿ على اؼبنت  يكوف مفيدا لكل دولة أف تقـو بالًتكيز على إنتاج السلعة اليت سبتلك 

تكلفة الفرصة البديلة ، وتسمى اغبدود اؼبلموسة ؼبنافع التجارة يف ظل اؼبيزة النسبية 13اآلخر من خبلؿ التجارة
 وىي ما يعرب عنو الشكل التاِف:، 14ادلقارنة

 يزة النسبية.(: حدود ادلنافع ادلتبادلة من التجارة الدولية يف ظل ادل0-0الشكل البياين)

 

 

 

 

 

 

، 2117،دار اؼبريخ، ترصبة:عطية مسعود،منصور ابراىيم، الرياض، االقتصاد الدورل مدخل للسياساتموردخاي كريانُت، ادلصدر:
 .56ص.
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منطقة عدم التجارة  ادلالبس
 Bللدولة 

 Aمنطقة عدم التجارة للدولة 

منطقة ادلنافع ادلتبادلة من 
 التجارة

0 

 

0.5 

 

 األحذية



وحدة من اؼببلبس، و أي تبادؿ ذباري من شأنو  1.75تستطيع ؿبليا إنتاج وحدة حذاء مقابل   Aفبالنسبة للدولة
 وحدة مبلبس سًتحب بو و سيكوف مفيدا بالنسبة ؽبا. 1.75وحدة حذاء أكثر من  أف يتيح ؽبا مقابل

             فًتحب بأي تبادؿ يعطيها أكثر من وحدة حذاء مقابل تقديبها لوحدة و نصف من اؼببلبس Bأما الدولة 
 و بذلك تكوف اؼبنطقة بُت اػبطُت ىي منطقة تعرب عن أف الدولتُت تستفيداف من التبادؿ.

اغبصوؿ على الربح األكرب من التجارة الدولية حسب النظرية مرتبط بعاملُت )و يشاطره الرأي على سبيل اؼبثاؿ و 
 15:مارشال(االقتصادي االقبليزي 

 اغبصوؿ على Aفحسب اؼبثاؿ السابق إذا استطاعت الدولة حجم الطلب يف كل من الدولتُت:  -0
مع       من األحذية فقد حققت أكرب ربح من التجارة  وحدة 011وحدة من اؼببلبس مقابل تصديرىا لػ 021 

 . Bالدولة

 B على سلع الدولة  Aأساسا ترغب يف استَتاد كمية أقل من األحذية و كاف طلب الدولة Bولكن إذا كانت الدولة 

 .Aوضد الدولة   Bكبَتا و متزايدا فإف شروط التبادؿ ستكوف لصاٌف الدولة  

 مرونة الطلب ىي تغَت حجم الطلب نتيجة لتغَت قيمة السلعة تُت:مرونة الطلب يف كل من الدول -2
اكرب و ىدد بتدىور معدؿ التبادؿ كاف من  Bعلى سلع الدولة  Aوحسب اؼبثاؿ السابق عندما كاف طلب الدولة  

من               فبثلة يف اؼبستهلكُت أو اؼبستوردين عموما، عن استهبلؾ كميات كبَتة   Aاؼبمكن أف تعزؼ الدولة
ألف قيمة ما يدفعونو مقابل حجم معُت من السلع اؼبستوردة قد زاد )حسب قانوف مرونة الطلب(،  Bواردات الدولة 

وكلما كاف زبفيضهم ؼبقدار ما يطلبونو من السلع اؼبستوردة كبَتا كلما اذبو الوضع كبو التوازف و كبو استعادة معدؿ 
 التبادؿ السابق. 

كتوسع يف النظرية الريكاردية لذلك فاالنتقادات اليت مت تقديبها ؽبذه األخَتة تعترب نفسها أفكاره   ميلقدـ مالحظة: 
 اؼبقدمة ىنا.

ال     النظرية الريكاردية ولكن باستخداـ القيم النقدية بدال من القيم بعنصر العمل، فالسلع اصلل  وقدـ االقتصادي 
وبرغم إدخاؿ فكرة التقييم النقدي يبقى بادؿ مقابل النقود، تتبادؿ بالسلع كما كاف يفًتض الكبلسيك، و لكنها تت

 التحليل كما قدمناه سابقا.
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 :أولُت-نظرية ىكشرا/ ـرابع         

تعتمد ىذه النظرية أيضا على ربليل ريكاردو، مع تركيزىا على العوامل و األسباب اليت أدت لتخصص كل 
 .ة معينةدولة يف إنتاج و تصدير سلعة ما، أو ؾبموعة سلعي

و             فتؤكد النظرية على أف كل دولة تقـو بالًتكيز على إنتاج السلع اليت تتوافر لديها عوامل إنتاجها بكثرة 
 . وىذا ما يصطلح عليو بالوفرة أو الندرة النسبية. 16تستورد السلع اليت تعتمد على عوامل إنتاج متميزة بالندرة

و        ىو الندرة النسبية ؼبختلف عوامل اإلنتاج -اليت قدمتها نظرية ريكاردو -و بذلك يكوف مصدر اؼبيزة النسبية
 . 17كذا افًتاض عدـ قابلية عوامل اإلنتاج لبلنتقاؿ الدوِف

ىي اليت تؤثر على تكلفتها و من مث تفسر قياـ التبادؿ التجاري، فالدولة  -أو الندرة-فالوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج
عنصر العمل ستكوف مكافئتو أي األجور منخفضة، فتستطيع التخصص يف إنتاج و تصدير السلع   اليت يتوافر لديها

ستكوف مرتفعة لذلك  النسبية فمكافئتو كثيفة عنصر العمل، أما إذا كاف رأس اؼباؿ يف تلك الدولة يتميز بالندرة
ا العنصر اإلنتاجي بالوفرة ألنو سيكوف تفضل الدولة أف تستورد السلع كثيفة رأس اؼباؿ من الدوؿ اليت يتميز فيها ىذ

 . 18استَتاد ىذه السلع أفضل و أقل تكلفة من إنتاجها ؿبليا ةمنخفض التكلفة و من شب

األمواؿ  ويف الواقع تتخصص الدوؿ الغنية يف إنتاج السلع ذات قيمة مضافة جد مرتفعة، نتيجة سبلكها لرؤوس
لديها عمالة رخيصة وغَت مؤىلة، وفقَتة لرؤوس األمواؿ، فهي تتخصص أما الدوؿ النامية فوالعمالة الكفء اؼبؤىلة، 

يف إنتاج اؼبواد اػباـ و اؼبواد نصف اؼبصنعة، أي اؼبنتجات ضعيفة القيمة اؼبضافة، ويصطلح على التبادؿ التجاري 
 19.(le commerce interbrancheالقائم بُت الدوؿ على ىذا األساس بػ: )

أف تبتعد عن حصر تقييم السلع يف عنصر إنتاجي واحد )العمل(، وقدمت تفسَتا لسبب ورغم أف النظرية استطاعت 
على فرضيات        وجود ونشأة اؼبيزة النسبية اليت قدمها ريكاردو، إال أهنا تعرضت النتقادات كثَتة أنبها اعتمادىا 

على الواليات  Wassily Leontiefواسيلي ليونتيف الفكر الكبلسيكي نفسها اليت سبق انتقادىا، كما أف دراسة 
اؼبخرجات وجدت أف الواليات اؼبتحدة اليت تتميز بوفرة عنصر  -اػبمسينات باستخداـ جدوؿ اؼبدخبلت يفاؼبتحدة 

رأس اؼباؿ أكثر من عنصر العمل تتخصص يف تصدير السلع كثيفة العمالة و تستورد السلع كثيفة رأس اؼباؿ، و ىو ما 
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الدراسات باالىتماـ و البحث عن تفسَت لوجود و بدأت بذلك  أولُت،-ىكشرإليها نظرية زعزع النتائ  اليت وصلت 
 20.لغز ليونتيفىذه النتائ  احملَتة و اليت عرفت بإسم: 

 .النظريات احلديثة لتفسَت التجارة الدولية :الفرع الثانـي    

               فدوؿ بعد لغز ليونتيلقد انقسمت النظريات اليت تبحث يف تفسَت قياـ التبادؿ التجاري بُت ال
بأكملها على أساس أهنا قامت على فروض أساسية خاطئة أولُت -ىكشر إُف قسمُت: قسم وباوؿ دحض نظرية

لذلك جاءت النتائ  ـبالفة للواقع و أثبتت النظرية فشلها، و قسم آخر وباوؿ تصحيح األخطاء اليت أوقعت بالنظرية 
دة كما أسلفنا الذكر، و مع ذلك سنحاوؿ تقدًن النظريات اليت تفسر التجارة اػبارجية وجعلتها تتلقى انتقادات شدي

 بغض النظر عن ىذا التقسيم.أولُت -ىكشربعد 

  B.S.Minhas:21دراسة منحاس أوال/        

يف انتقاده لنظرية ىكشر أولُت و يف حبثو غبل لغز ليونتيف على قابلية كثافة عناصر اإلنتاج  منحاسركز 
 لتحويل وىو ما افًتضت النظرية اؼبنتقدة عكسو.ل

حيث قاـ بإجراء دراسة تطبيقية جملموعة من الصناعات واضعا فرضيتو األساسية و ىي دحض فرضية نظرية 
أولُت األساسية، حيث أثبت اختبلؼ كثافة عناصر اإلنتاج بالنسبة للسلعة الواحدة عند مستويات ـبتلفة -ىكشر

حيث افًتضت ثبات مستويات كثافة أولُت، -ىكشرلفرضية األساسية اليت قدمتها نظرية لؤلسعار، وىذا مناقض ل
عناصر إنتاج السلعة الواحدة عند ـبتلف مستويات األسعار )وىي ما عرؼ بظاىرة تبديل أو انعكاس كثافة عناصر 

 اإلنتاج(.

حيث تركزت ىذه  أولُت،-كشرىومع ذلك فقد تعرضت الدراسة النتقادات أكثر من تلك اليت تعرضت ؽبا نظرية 
 االنتقادات على العينة اؼبأخوذة للدراسة و كذا الطريق اإلحصائية اؼبتبعة للوصوؿ إُف النتائ .

 :ىيكل احلماية التجاريةا/ ـثاني         
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من خبلؿ نقض الفرضية اليت تلغي أثر السياسة أولُت -ىكشرتقـو ىذه الدراسات على دحض مبوذج 
على حل لغز ليونتيف بإدخاؿ الرسـو اعبمركية  W.P.Travisسها الرسـو اعبمركية. فلقد قامت دراسة التجارية وعلى رأ

من السلع     ، حيث أف الواليات اؼبتحدة تركز على الواردات 22يف ربليل ىيكل ذبارة الواليات اؼبتحدة األمريكية
ة النسبية للعنصر األوؿ و ذلك بسبب أف الواليات كثيفة رأس اؼباؿ أكثر من السلع كثيفة العمل رغم أهنا تتمتع بالوفر 

اؼبتحدة األمريكية تفرض رسوما صبركيا على الواردات من السلع كثيفة العمالة أكثر من تلك اؼبفروضة على السلع  
 ، و ىذا ما انعكس على ىيكل صادرات وواردات الدولة.23كثيفة رأس اؼباؿ. أي أف السلع األوُف تتمتع باغبماية

 preferences similarity hypothesis : نظرية التفضيل ادلتشابوا/ ـثالث         

من          أولُت-ىكشرالبحث عن دحض لنظرية " Staffan Burestam Linder"، حاوؿ 0960يف           
الطلب"،  : متعلق بفرضية "عوامل العرض ىي اليت ربرؾ اذباه و حجملاحملور األو خبلؿ الًتكيز على ؿبورين ىامُت: 

 .le commerce interbranche: متعلق بتحليل نوع معُت من التجارة احملور الثاينو 

فقد اعترب ليندر  أف الطلب احمللي ىو احملدد الرئيسي غبجم و نوع التجارة، فعلى اؼبستوى  باحملور األوؿففيما يتعلق 
السلع، و بذلك فإف اؼبنت  احمللي ينت  السلع للسوؽ احمللي الطلب الداخلي يعترب احملفز وراء إنتاج نوعيات معينة من 

احمللية أوال )اؼبستهلك حمللي( قبل أف يتوجو إُف التصدير، بعد اكتساب خربة يف السوؽ. ولذلك هبب أف يوجد سوؽ 
ما ىو إال ضرورة    ؿبلي للمنتجات احمللية حىت توجد يف مرحلة الحقة إمكانية للتصدير، و هبذا فإف التصدير 

 24.و الذي َف يكن ليوجد لوال وجود طلب ؿبلي يف األصل Sur plusصريف فائض اإلنتاج لت

دبا أف ظروؼ الطلب احمللي يف الدوؿ الغنية متشاهبة، فهذا ىبلق إمكانية كبَتة جدا لتشابو اؼبنتجات اؼبوجهة  و
من             يثار التساؤؿ "، وىنا قد Les échanges intrabrancheوىذا ما يسمى بالتجارة النمطية " للتصدير
 دلاذا تستورد دولة سلعا و تصدر السلع نفسها؟"جديد"

إف اإلجابة على ىذا السؤاؿ أيضا مرتبطة بسلوؾ اؼبستهلكُت يف كل من الدولتُت، فقد تكوف السلعتُت متشاهبتُت و 
سباما عما سبثلو لدى ؾبموعة مع ذلك سبثل كل واحدة على حدى انعكاسا ـبتلفا لدى ؾبموعة من اؼبستهلكُت ىبتلف 

أخرى، فبل يهتم اؼبستهلك باسم السلعة أو نوعها بقدر ما يهتم باؼباركة، بلد الصنع، و بذلك فنحن بصدد اغبديث 
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أين يكوف اؼبنت  ؿبتكرا لسلعتو دبواصفاهتا     و دبا سبثلو من قيم ، différenciation verticale  التباين الرأسي عن
 25لكُت.معينة لدى اؼبسته

         واؼبوارد و القدرات البشرية و تكاليفها متشاهبة يف ىذه الدوؿ او يف ىذه اغبالة، حىت لو كانت التكنولوجي
فإف قياـ التجارة أو التبادؿ بينهما وارد جدا، بسبب حبث اؼبستهلكُت احملليُت لكل منهما على حدى، عن السلعة 

 ا.اؼبتميزة بغض النظر عن مكاف أو بلد صنعه

يف    و بذلك يكوف ليندر و بوزنر قد قدما مربرا لقياـ التجارة بُت الدوؿ اؼبتقدمة يف السلع نفسها اليت تتميز كبلىا 
    .      أولُت-ىكشرإنتاجها و ذلك بعيدا سباما عن تفسَت النظرية الريكاردية أو حىت نظرية 

  la théorie des qualifications du travail 26:نظرية مستوى تأىيل العملا/ ـرابع         

تتمثل اإلضافة اليت قدمتها ىذه النظرية يف أنو إُف جانب عنصري اإلنتاج: رأس اؼباؿ و العمل، هبب أف مبيز 
حيث يعترب   يف عنصر العمل نفسو نوعُت من العمالة حسب درجة اؼبهارة و التعليم، العمل اؼباىر و العمل غَت اؼباىر

لغز أف تفسر        و استطاعت النظرية  رأس ادلال البشري،ن االستثمارات و يسمى لذلك: النوع األوؿ نوعا م
مثل يف كوف صادرات الواليات اؼبتحدة األمريكية تسيطر عليها السلع كثيفة عنصر العمل عكس تاؼب ليونتيف

 نصر رأس اؼباؿ.الواردات اليت تسيطر عليها السلع كثيفة رأس اؼباؿ، بالرغم من أهنا تتميز بكثافة ع

فحسب ما جاءت بو النظرية فإف السلع اليت تسيطر على صادرات الواليات اؼبتحدة ىي سلع كثيفة عنصر العمل ذو 
فإذا أضفنا إُف جانب صادرات الواليات . اؼبهارة التقنية العالية، و ىي تصنف ضمن سلع كثيفة رأس اؼباؿ البشري

دي تلك الصادرات كثيفة رأس اؼباؿ البشري لوصلنا إُف حجم كلي يفوؽ اؼبتحدة األمريكية كثيفة رأس اؼباؿ اؼبا
 الواردات من السلع كثيفة رأس اؼباؿ اؼبادي.

أكدت يف فًتة الدراسة عكس ما توصل إليو ليونتيف عندما مت استخداـ مفهـو رأس اؼباؿ  Kessingفأعماؿ 
اف، بريطانيا، فرنسا وحىت االرباد السوفييت حينها كانت البشري  فقد توصل إُف أف صادرات الواليات اؼبتحدة إُف الياب

أف           كثيفة عنصر رأس اؼباؿ البشري أكثر من وارداهتا من تلك الدوؿ نفسها، كما أكدت الدراسات 
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بعكس  صادرات فرنسا مثبل إُف الو.ـ.أ و بريطانيا وحىت االرباد السوفيييت كانت كثيفة عنصر العمل غَت اؼبؤىل
 هتا للدوؿ النامية مثل اؼبغرب و تونس.صادرا

و ىذا يعٍت أف النظرية قدمت لنا تفسَتا و وصفا لطبيعة و نوع التجارة بُت الدوؿ حسب درجة استخدامها لنوعي 
ففرنسا مثبل تظهر أقوى من الدوؿ النامية ألف الدوؿ النامية أساسا ضعيفة جدا خبلؿ فًتة الدراسة  ،عنصر العمل

خداـ العمالة اؼباىرة و اؼبدربة، و فرنسا نفسها أماـ دوؿ أقوى منها و أكثر تقدما تظهر ضعيفة يف فيما يتعلق باست
 مدى استخداـ العمالة اؼباىرة.

 :نظرية اقتصاديات احلجما/ ـخامس         

 تبحث النظرية بدورىا عن تفسَت أو مربر لقياـ التجارة بُت الدوؿ، و وجدت أنو حىت لو كانت ىناؾ دولتُت
يتوافر لديهما عوامل اإلنتاج نفسها و بنفس القدر، و بنفس درجة الكفاءة، يبكن أف يقـو بينهما تبادؿ ذباري و 

 ذلك نتيجة للفوائد اليت تعود هبا اقتصاديات اغبجم على كل منهما.

م عناصر اإلنتاج بنفس حج xفإذا افًتضنا دولتُت:أمريكا و بريطانيا كبلنبا يقوماف بإنتاج الكمية نفسها من سلعة 
ُف إ       تستطيع إحدانبا و لتكن أمريكا مثبل أف تقـو بالًتكيز دبواردىا على صناعة ىذه السلعة و بذلك تصل 

على إنتاج الكمية نفسها اليت تنتجها بريطانيا و لكن باستخداـ حجم أقل من عناصر اإلنتاج )حيث يعٍت الًتكيز 
رات اغبجم، بذلك استطاعت أمريكا أف زبلق وفو  إنتاج سلع أخرى( و استخداـ عناصر إنتاج كانت مستخدمة يف

أي إنتاج كمية أكرب حبجم أقل من عناصر اإلنتاج، و إذا افًتضنا أف بريطانيا قامت بتطبيق اإلسًتاتيجية نفسها و 
وبدث فبا         حيث بتخصصها أصبحت تنت  كمية أكرب بعناصر إنتاج أقل  yلكن بالتخصص يف إنتاج سلعة 

من بريطانيا،  yمن أمريكا و شراء السلعة  xيف أمريكا، و بذلك يصبح من اؼبربح لؤلمريكيُت أف يقوموا بشراء السلعة 
 27و العكس بالنسبة للمستهلكُت يف بريطانيا.

ا و بذلك تسعى ىذه النظرية لتفسَت قياـ التبادؿ التجاري بُت الدوؿ اؼبتشاهبة، من خبلؿ قباح الدولة اليت لديه
مؤسسات ذات حجم كبَت يف الوصوؿ إُف األسواؽ األخرى برغم أف ىذه األخَتة تنت  السلع نفسها، و ىذا راجع 

و إذا ربطنا ىذا التفسَت بنظرية ليندر و دور الطلب احمللي لوجدنا أف ، 28وفورات احلجمللمبدأ االقتصادي اؼبعروؼ: 
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 Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Achille Hannequart, Économie internationale, Traduit par Achille 

Hannequart, Fabienne Leloup, Edition: 4, De Boeck Université, 2003,p. 138-139. 

28
 André Dumas, op.cit, p. 23. 



اإلنتاج احمللي، ألهنم وبصلوف على ميزة وفورات اغبجم شيئا نجح يف التصدير عندما ينجح منتجوىا أصبل يف تالدوؿ 
 فشيئا من السوؽ احمللية.

 

 :ظلوذج الفجوة التكنولوجيةا/ ـسادس         

        تسعى ىذه النظرية للبحث عن عنصر إنتاجي جديد من شأنو أف هبعل دولة ما قادرة على السيطرة 
  التكنولوجيا.على سوؽ سلعي معُت، و يتمثل ىذا العنصر يف

        فتستطيع دولة ما اغبصوؿ على مزايا نسبية أفضل و جودة أحسن و بالتاِف التفوؽ و التميز يف تصدير سلعة ما
 إذا قبحت يف إنتاجها بتكنولوجيا جديدة و ألوؿ مرة، و ذلك إما بػ:

 :االخًتاع 
 :التجديد 

     ستطيع دولة أخرى كانت مستوردة للسلع اؼبعنية و لكنها ستنجح يف السيطرة على تصدير ىذه السلع إُف أف ت
أف تقلد ىذا اؼبنت ، و ىذا ما يدرسو النموذج ىنا، الفجوة التكنولوجية، و اليت تعٍت كما عرفها صاحب النموذج 

تلك الفًتة الزمنية بُت بداية تصدير اؼبنت  و بداية تقليده من طرؼ ،  Michael Vivian Posnerاالقتصادي 
إذا      . وقد تتحوؿ ىذه األخَتة من ؾبرد مستورد متلقي للتكنولوجيا إُف مصَدر رئيسي29يف دوؿ أخرىمؤسسات 

كانت سبلك إُف جانب التكنولوجيا اؼبقلدة مزايا نسبية فيما يتعلق بالعمل أو رأس اؼباؿ، و ىذا يعٍت أف الدولة األـ 
ة فيما يتعلق بالتكنولوجيا فسوؼ تفقد قدرهتا على التميز صاحبة التكنولوجيا األصلية إذا كانت تتمتع فقط دبيزة نسبي

 يف حالة تقليدىا بأي طريقة كانت. 

الذي تلعبو الفروقات بُت مستويات  الدور اؽباـ  C.Freemanو  G.C.Hufbauerو قد أضافت دراسات كل من
فقد تنتقل التكنولوجيا من الدولة  األجور بُت الدوؿ يف ربديد مدى طوؿ الفًتة اليت تستمر فيها الفجوة التكنولوجية،

األـ إُف دولة أخرى إذا وجدت اؼبؤسسة اؼبنتجة أف األجور يف ىذه األخَتة منخفضة مقارنة مع األجور يف الدولة 
قد ال تكوف مقنعة ألف الشركات     األـ. وىذا ما تقـو بو فعبل الشركات متعددة اعبنسيات. بالرغم أف ىذه اغبجة 

 لن تسمح بتقليد أو سرقة التكنولوجيا دوف مقابل.  متعددة اعبنسيات
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 ىوفباور:و  فرؽلانو يوضح الشكل التاِف كيف يبكن للميزة النسبية التكنولوجية االنتقاؿ حسب كل من 

 

 

 

 

 

 .Hufbauerو  Freeman(: آلية انتقال ادليزة النسبية التكنولوجية حسب 0-0)ادلخطط التوضيحي

                                   

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Paul Krugman, op.cit. 

على الصادرات  احملافظة
 مؤسساتباؼبيزة النسبية لل
 اؼببتكرة

اجلمركية احلصيلة  

 اإلنتاج طرؽ ابتكار

 ابتكار اؼبنتجات

نتاجية مكاسب زيادة اإل
 و البفاض التكاليف

زيادة اغبصص يف 
 السوؽ

ذبارة دولية لسلع مبطية 
 لدوؿ متشاهبة

 زيادة معدؿ األرباح

 مبو النشاط اإلنتاج

انتقاؿ اؼبيزة النسبية لدولة 
 أخرى ميزة األجور

ميزة نسبية للدولة اؼببتكرة 
 )احتكار(

عودة اؼبيزة النسبية للدولة اؼببتكرة بسبب 
 جديدة للمنتجات أو طرؽ اإلنتاج ابتكارات



 

أف الفجوة التكنولوجية يبكنها أف تفسر  ىوفباوروفرؽلان و من بُت ما توصلت إليو أيضا دراسات كل من 
 شرحها كما سيأيت-التجارة بُت الدوؿ و لكن ىذا فقط فيما يتعلق بنوع معُت من السلع و ىي سلع دورة اؼبنت 

 -الحقا

 

 

 :ظلوذج دورة حياة ادلنتجا/ ـسابع        

هبذا الصدد أف يقدـ ربليلو اػباص   Robert Vernonفقد حاوؿ ،تعترب ىذه النظرية استمرارا للنظرية السابقة
 ىذه اؼبراحل: (11)باؼبراحل اليت سبر هبا السلع القابلة للتبادؿ من حيث عنصر التكنولوجيا، حيث يوضح الشكل

 (:تطور التجارة الدولية حسب نظرية دورة ادلنتج.2-0)ادلخطط التوضيحي

 

 

 

 

 

 

 

Source : Paul Krugman, op.cit. 

 

و  ؿ اؼببتكرة، الدوؿ الصناعيةيوضح الشكل السابق كيف تطورت ذبارة السلعة اؼببتكرة بُت ؾبموعة دوؿ العاَف: الدو 
 الدوؿ النامية.

 

 البداية التدىور النضج النمو

 الــدول الـصـنـاعــية الـدول ادلـبتكرة
 الـــدول الـنــامــيــة

لص
ا

ــــ
ات
ادر

ـــــال 
ات
وارد

 



فإف ىذه اؼبرحلة تأيت ليندر لتصدير عند بداية مرحلة النمو، ألنو و حسب تفسَت حيث تبدأ الدولة اؼببتكرة يف ا
و           مباشرة بعد اكتساب اؼبنت  حجم من السوؽ احمللية، و يبدأ التصدير إُف ؾبموعة الدوؿ الصناعية اؼبشاهبة 

تبدأ عملية إنتاج ىذه السلعة و ىو ما يسمى بالتجارة النمطية نظرا لتشابو ظروؼ الطلب احمللي للمجموعتُت، مث 
تصديرىا من طرؼ الدوؿ الصناعية إُف كل من: الدولة اؼببتكرة اليت ربولت تدرهبيا إُف مستورد، و الدوؿ النامية اليت 

 تتحوؿ يف اؼبرحلة األخَتة إُف مصدر ؽبذه اؼبنتجات و ذلك خبلؿ مرحلة تدىور السلعة.

 وىنا تثار األسئلة التالية:

 إُف   اب اليت قدمتها النظرية لتفسَت ربوؿ الوضع التجاري للسلعة اؼببتكرة، من الدولة اؼببتكرة ما ىي األسب
 الدوؿ الصناعية مث يف مرحلة التدىور إُف الدوؿ النامية؟ 

 ما ىي الظواىر اؼبرافقة لعملية التحوؿ؟ 
ت اؼبنتجة و عبلقتها بطبيعة و يبكن اإلجابة على ىذه األسئلة من خبلؿ توضيح التطورات اليت تعرفها الشركا

 اقتصاديات الدوؿ اؼبعنية: الصناعية و النامية.

أو    تتميز ىذه اؼبرحلة بارتفاع التكاليف، و على رأسها طبعا تكاليف البحث العلمي و االخًتاع  ادلرحلة األوذل:
أو ذو         الدة منت  جديداالبتكار و كذلك تكاليف اإلشهار و اإلعبلف و التأثَت على اؼبستهلكُت و إعبلمهم بو 

 فكرة جديدة.

هبب أف يتوافر لديها سوؽ ؿبلي يشجعها "سلع دورة حياة ادلنتج" ولكي تستطيع دولة ما اغبصوؿ على ىذه السلع 
على وجود        على االبتكار، فمن غَت اؼبعقوؿ أف تقـو مؤسسة بتحمل تكاليف ابتكار و اخًتاع دوف االستناد 

لعها. كما هبب أف يتوافر لديها اؼبستوى التكنولوجي الكايف و القادر أساسا على ابتكار سلع طلب ؿبلي على س
رأس اؼباؿ البشري    جديدة، و ىذا من حيث رأس اؼباؿ اؼبادي أي التمويل البلـز للبحوث و التطوير، و من حيث 

جود جو من اؼبنافسة و الذي يبثل عنصر و ىو األىم، متمثبل يف األدمغة اليت ستخًتع أو تبتكر. ناىيك عن ضرورة و 
 هتديد للمؤسسة: إما التجديد و إما اػبروج من السوؽ بسبب اؼبنافسُت.

و اؼببلحظ أف صبيع ىذه الشروط ال تتوافر لدى الدوؿ النامية، و حىت داخل الدوؿ اؼبتقدمة نفسها، كما توصل 
صوؿ على كل ىذه الشروط، و تعد الو.ـ.أ الدولة فَتنوف يف دراستو، توجد ؾبموعة من الدوؿ غَت قادرة على اغب

 30.األكثر توافرا عليها تليها أؼبانيا و الياباف
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وتتميز بزيادة معرفة اؼبستهلكُت ؽبذه السلع اؼببتكرة، و الوصوؿ إُف مواصفاهتا النهائية، واستقرار طرؽ : ادلرحلة الثانية
لعدـ توافقها إما مع توقعات اؼبنتجُت أو أذواؽ  ،وؽووسائل إنتاجها.كما زبتفي الكثَت من اؼبنتجات يف الس

 اؼبستهلكُت. و تنخفض تكاليف البحث و التطوير و استخداـ العمالة اؼباىرة.

و ينت  عن رغبة الدولة األـ التوسع يف تصريف منتجاهتا سلوؾ أحد الطريقُت: إما التصدير و إما االستثمارات 
حيث ىبتلف ازباذ أحد القرارين حسب الدولة اؼبعنية) دولة السوؽ  ،األجنبية يف بلداف األسواؽ اؼبستهدفة

 اؼبستهدفة(، فإذا كانت تكلفة التصدير أقل من تكلفة االستثمار األجنيب فتختار الشركات اػبيار األوؿ.

تتمثل  و على العمـو تتمثل تكاليف التصدير يف تكاليف النقل و الرسـو اعبمركية، بينما تكاليف االستثمار اؼبباشر
 31.أساسا يف األجور و النفقات اؼبصاحبة إلنشاء الفروع

كما يتحدد اػبيار بُت القرارين حسب حجم الشركة اؼبعنية، فالشركات الكربى يبكنها االستفادة من مزايا وفورات 
 32.اغبجم )اقتصاديات اغبجم(

 سلع إُف           تتحوؿ يف ىذه اؼبرحلة جـاة ادلنتـع دورة حيـسل: يرى اقتصاديو ىذا اؼبنه  أف ةـة الثالثـادلرحل
أىم ما يبيز ىذه اؼبرحلة ىو حالة التقليد اليت تنت  بسبب كثافة استَتاد الدوؿ اؼبقلدة ؽبذه السلع من  أولُت،-ىكشر

 تصبح األسعار جهة و االستثمارات اؼبباشرة من جهة أخرى. وبسبب فقداف الدولة اؼببتكرة ميزهتا النسبية التكنولوجية
 33.ىي األداة التنافسية الوحيدة

 مزايـا قيام التبادل التجـاري. :يـادلطلب الثان       

منذ بروز أفكار آدـ ظبيث أف يبحو سحر الفكر التجاري الذي كاف سائدا من  ياستطاع الفكر الكبلسيك
تستطيع من خبلؽبا دوؿ العاَف قبل، و أصبحت حرية التجارة اؼبربرة نظريا كما أسلفنا الذكر ىي األداة األساسية اليت 

 أف ربقق مبوىا االقتصادي اؼبنشود.
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 34ويبكن تقسيم مزايا أو فوائد التجارة اغبرة إُف ثبلث ؾبموعات:

 متعلقة بتأثَت التجارة على زيادة الكمية اإلصبالية من البضائع و اػبدمات اؼبتوفرة للسكاف. اجملموعة األوذل: -
 تيحو التجارة على مستوى السلع و اػبدمات.التنوع الذي ت اجملموعة الثانية: -

 االستقرار يف إمدادات اإلنتاج و كذا االستقرار يف األسعار.  اجملموعة الثالثة: -

 

 .تأثَت ربرير التجارة على ظلو الكمية ادلتاحة من السلع و اخلدمات:الفرع األول         

من   هم من عوامل النمو االقتصادي، فقد ساعد ؾبموعة يعتقد أنصار التحرير أف التبادؿ اغبر عامل م  -0         
الدوؿ اليت كانت متخلفة على القفز إُف مسار السباؽ مع الدوؿ اؼبتقدمة يف بعض الصناعات، و يقدموف كمثاؿ 
على ذلك ؾبموعة دوؿ جنوب شرؽ آسيا من خبلؿ ربط عبلقة قوية بُت النمو االقتصادي الداخلي للدوؿ و بُت 

زيادة الدخل الوطٍت،  ةفزيادة حجم الصادرات سيؤدي إُف دخوؿ العملة الصعبة و من شب ،هتا اػبارجيةمستوى مبادال
سيدعم  بالتبعيةو سواء أدى إُف االستهبلؾ أو االدخار، ففي اغبالتُت سوؼ يبوؿ عجلة االستثمار الداخلي و 

 35، كما يوضح اعبدوؿ التاِف:استمرارية النمو الداخلي

 .ارنة معدالت النمو و الصادرات يف دول جنوب شرق آسيا و فرنسا(:مق2-0اجلدول)

نسبة الصادرات سنة  
2112 

مابُت PIBمعدل ظلو 
 2112و0991

PIB  2112يف 
 بادلليار$

 الدول

 كوريا اجلنوبية 871 5.3 40

 ماليزيا 210 5.1 114

 الفلبُت 334 4.0 49
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 José Maria Caballero, Maria Grazia Quieti and Materne Maetz, International Trade Some Basic Theories and 

Concepts,  MULTILATERAL TRADE NEGOTIATIONS ON AGRICULTURE : A RESOURCE MANUAL, FAO 

Training Series  - Part. I, 2000,  p. 02 
35

 Bertrand Affilé, Christian Gentil, Les grandes questions de l'économie contemporaine, Editions l'Etudiant, 

2007, p.136. 



 تايالند 421 3.2 65

 فرنسا 1438 2.1 27

Source: Bertrand Affilé, Christian Gentil,op.cit, p.136, du : PNUD, rapport mondial sur le  

développent humain,2004. 

إذا قرأنا معطيات اعبدوؿ كل دولة على حدى فإننا نبلحظ أف معدالت مبو النات  مرفوقة بنسب ىامة للصادرات، 
نا لن قبد اذباىا ؿبددا، فهناؾ دوؿ نسبة الصادرات هبا عالية جدا أما إذا قرأنا اؼبعطيات بشكل مقارنة بُت الدوؿ فإن

بينما معدالت مبو النات  فيها أقل من دوؿ أخرى وكمثاؿ على ذلك تايبلند والفلبُت، حيث كانت نسبة الصادرات 
تايبلند بالرغم من أف  باؼبائة، بينما كاف معدؿ مبو النات  يف الفلبُت أعلى من 49باؼبائة ويف الثانية أقل  65يف األوُف 

 نسبة الصادرات كانت أعلى.

 التاِف فهو أمشل نوعا ما، إذ يربط العبلقة بُت مبو النات  العاؼبي و مبو التجارة العاؼبية، و األمر الذي ٌتأما اؼبنح
السنة يف   يتبع بأثر سابق) أي القيمة خبلؿ السنة السابقة( تطور حجم الصادرات PIBيوضحو اؼبنحٌت ىو أف مبو 

وبشدة خبلؿ  PIBتراجع مبو  0980السابقة، و على سبيل اؼبثاؿ عندما البفض حجم الصادرات و بشدة عاـ 
سنة مبو موجب  0984كانت سنة   0983النمو اؼبوجب سنة  إُف، وعندما عادت الصادرات 0982السنة اؼبوالية 

 :PIBأيضا للػ

  .2111-0991العادلي خالل  الناتجو (: تطور التجارة العادلية 2-0)الشكل البياين

 

 

Source: Les raisons du développement de l’échange international, http://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr, 

aout 2008. 

http://www.lyc-arsonval-brive.ac-limoges.fr/


ىي عدـ استغرابنا للعبلقة الطردية بُت مبو النات  و مبو حجم و لكن انتقادنا اؼبوجو إُف ىذه النقطة بالتحديد 
الصادرات فمن اؼبعروؼ أف الدولة كلما وجدت سوقا تصرؼ فيو منتجاهتا كلما سرعت عجلة اإلنتاج و النمو لديها، 

 و لكن السؤاؿ: ىل من دليل بأف االنفتاح يولد اإلنتاج؟

ن اؼبمكن أف وبدث ذلك ألنو و حسب نظريتو فإف الطلب ىبلق إذا خضعت التجارة اػبارجية للتحليل الكينزي فم
العرض اؼبقابل لو، فإذا توافر طلب عاؼبي إضايف قد وبفز ذلك عجلة اإلنتاج احمللية، و لكن إذا خضعت التجارة 

 .للتحليل الكبلسيكي و ىو األمر الواقع فعبل مع أنصار التحرير فإف مبو الصادرات نفسو وبتاج إُف تفسَت أصبل

دبعٌت أف ىذه اغبجة ينبغي أف تطبق على دولة متخلفة أو نامية بدوف إنتاج ذو ميزة نسبية، ىل تستطيع أصبل 
 التصدير؟ 

حسب نظرية ريكاردو تستطيع الدوؿ أف تتحصل على حجم من السلع و اػبدمات بتكلفة أقل بينما  -2         
سبق أف ناقشنا  قدو  السلع اليت تستطيع إنتاجها بأقل تكلفة.نتاج اؼبختلفة( إُف إلتوجو و زبصص مواردىا )عناصر ا

 اب و مزايا التقسيم الدوِف للعمل.أسب

و من اؼبهم ىنا أف نعلم أف التخصص و التقسيم العاؼبي للعمل أخذ بعدين أو شكلُت من الضروري التعرؼ على كل 
 36منهما :

 :نتجات ذات قيمة مضافة عالية جداحيث تنت  الدوؿ الغنية و تصدر اؼب التقسيم القدًن للعمل      
و اؼبتخلفة يف إنتاج و تصدير يف حُت تتخصص الدوؿ النامية  ) اؼبصنعة(،و تتميز بتكنولوجيا خاصة

 اؼبواد األولية ذات القيمة اؼبضافة الضعيفة.
 :منة التبادؿ و ىذا يعٍت ظهور مبلمح جديدة نوعا ما من التخصص و من شب التقسيم احلديث للعمل 

خبلؿ دخوؿ بعض الدوؿ النامية يف ؾباؿ اؼبنافسة مع الدوؿ اؼبتقدمة يف بعض الصناعات اليت كانت 
أصبحت تنت  و تنافس  ،حكرا على ىذه األخَتة فالدوؿ حديثة التصنيع، األسيوية على وجو اػبصوص

 دمة بشدة يف إنتاج السلع اؼبصنعة وذات التكنولوجيا العالية.الدوؿ اؼبتق

 le commerceلتقسيم اغبديث للعمل الدوِف تنامي ظاىرة التبادؿ ضمن السلع اؼبتشاهبةكما أفرز ا

intrabranche. 
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و         و يؤكد البعض على أف الشكل اعبديد لتقسيم العمل ما ىو إال استمرار يف تكريس قاعدة التبعية     
      ديد اؼبتمثل يف زبلي الدوؿ اؼبتقدمة و ذلك من خبلؿ الشكل اعب 37،استغبلؿ الدوؿ اؼبتقدمة للدوؿ اؼبتخلفة

و        ةعن بعض الفروع الصناعية التقليدية لكي تتخصص فيها الدوؿ اؼبتخلفة مثل الصناعات الغذائية و التجميعي
ىي صناعات ربمل الكثَت من اؼبخاطر الصحية و البيئية، بينما تتخصص ىي يف الصناعات التقنية الدقيقة سابقة 

  الذكر.

و        إذا كانت الدوؿ و اغبكومات ىي احملرؾ األساسي لعملية تقسيم العمل الكبلسيكي فإف التقسيم اغبديثو 
يف          اؼبعاصر للعمل يقوده الشركات متعددة اعبنسيات، فمعظم اؼبنتجات السلعية من العاَف الثالث اؼبوجودة 

و تايواف و الربازيل، حيث هتيمن الشركات اؼبتعددة  أسواؽ الدوؿ اؼبتقدمة ىي صادرات بعض الدوؿ مثل كوريا
  38على النشاط االقتصادي فيها. -واليت تنتمي يف األصل إُف الدوؿ اؼبتقدمة -اعبنسيات

يقدـ ريكاردو يف نفس السياؽ مزايا التجارة اغبرة الناذبة عن اؼبيزة النسبية، حيث أنو يف ظل التجارة  -2         
شراء السلع بأسعار أقل، وىذا حسب ريكاردو سيدفع إُف خفض األجور، ويعظم األرباح فبا  اغبرة تستطيع الدولة

يشجع االستثمار. ومن ناحية أخرى يستطيع األغنياء اغبصوؿ على السلع الكمالية بأسعار أقل يف ظل التجارة اغبرة، 
 39ستثمارات.توفَت اؼبصدر التمويلي البلـز لبل ةفبا وبفزىم على زيادة مدخراهتم ومن شب

تستطيع االقتصاديات ربقيق الكفاءة من خبلؿ ربرير التبادؿ التجاري، و ذلك ما تتيحو اقتصاديات  -1         
 اغبجم أو السعة.

و       تشجيع اؼبنافسة: فاؼبؤسسات تسعى الكتساب حصص يف األسواؽ، فتضطر لبلبتكار و التميز  -9         
و بذلك ربقق اؼبنافسة توجيو اؼبوارد احمللية )عناصر اإلنتاج( إُف القطاعات األكثر التطوير و زيادة حجم إنتاجها، 

  40فعالية.

و ما يثَت االىتماـ أف اؼبنافسة تنقل ميزهتا للمستهلك من خبلؿ زبفيض األسعار، و تكتسب ىذه اؼبسألة أنبية 
بيعة عملية اإلنتاج، اليت قد تتطلب خاصة يف الصناعات اليت سبيل إُف االحتكار أو حىت احتكار القلة بسبب ط
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تكاليف إنتاج باىظة أو تكنولوجيا غَت متاحة ؿبليا....إٍف، لذلك تتيح التجارة فرصة جديدة ػبلق اؼبنافسة و رفع 
 .41الكفاءة يف قطاعات اإلنتاج اؼبستفيدة من التحرير

من السوؽ )أكرب قدرة على تصريف إف سعي اؼبؤسسات للمنافسة فيما بينها يدفعو الرغبة يف اكتساب أكرب حصة 
 منتجاهتا(، و ىذا ما يصطلح عليو بالتنافسية.

و ىذه األخَتة تعرؼ على أهنا:"قدرة مؤسسة أو صناعة أو دولة ما على زيادة حصصها يف األسواؽ، سواء احمللية أو 
 42األجنبية"

 :ةو يبكننا أف مبيز بُت نوعُت من التنافسي

 تنافسية سعرية: .0

 ة للصادرات.تنافسية سعري .0.0

 .  تنافسية سعرية ؿبلية .2.0         

 43من خبلؿ الًتكيز على: التنافسية السعريةتستطيع اؼبؤسسات اغبصوؿ على و 

فبا      أسعار عوامل اإلنتاج )تكلفة اإلنتاج(، و يبكنها اغبصوؿ على ىذه اؼبيزة بالوصوؿ لتخفيض واحد  -
 ة، رفع إنتاجية العمل، خلق اقتصاديات اغبجم.يلي: األجور، أسعار اؼبواد الوسيطة و األولي

 ا صدرت، يف حالة زيادة سعر الصرؼ       سعر الصرؼ: تصبح السلع اؼبنتجة يف دولة ما أقل تنافسية إذ -
 و العكس صحيح و البفاض سعر الصرؼ وبمي اؼبنتجات احمللية.

مع         و على عبلقة عكسية ىوامش اؼبؤسسة: اؼبقصود هبا ىامش الربح الذي ربصل عليو اؼبؤسسة، وى -
 تنافسية منتجات مؤسسة ما.

لعوامل اؼبدى الطويل با على تحدد على عكس التنافسية السعرية: وتhors prix التنافسية اذليكلية -2
 :44التالية

 تنظيم العمل و اإلنتاج. -
 االستثمار غَت اؼبادي "البشري" التكوين، الربام  اإللكًتونية....إٍف. -

 التطوير التقٍت. االبتكار و -
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 السياسة االقتصادية.   -

 بالتنافسية اؽبيكلية.   االدوؿ النامية لديها تنافسية سعرية يف بعض اؼبنتجات، سعت الدولة اؼبتقدمة ؼبنافستهإف 

 ة ـحجة التنوع "إمكانية احلصول على رلموعات سلعي الفرع الثانـي:       

 .ا"ــأكثر تنوع                                               

أو ال يبكن إنتاجها  ال يبكن إنتاجها يف البلد اؼبستورد توفر بضائع: بالتنوعاؼبدافعوف عن حرية التجارة  قصدي
، سواء بسبب ندرة عناصر اإلنتاج، ارتفاع أسعارىا أو عدـ توافر مثبل إال يف ظل ظروؼ خاصة، بتكلفة عالية

 التكنولوجيا ؿبليا.

و حىت لو كانت السلعة يتم إنتاج مثيلها يف البلد اؼبستورد          يضمن توفر أنواع و ماركات ـبتلفة كما أف التنوع 
إذا كانت ىذه  للمنتجُتإذا كانت السلع اؼبعنية سلعا استهبلكية، و  ادلستهلكُتيقدـ ىذا التنوع ميزات لكل من 

 45.بكامل أشكاؽبا( )اؼبدخبلت االستثماريةلع سلعا استثمارية أو مواد أولية الس

 .رارـة االستقـحج :الفـرع الثالث        

         يفيد التبادؿ اغبر أيضا يف خلق استقرار كلي على مستوى سوؽ السلع و اػبدمات: العرض الكلي 
و الطلب الكلي و األسعار. ففرضا أف اإلنتاج احمللي يفوؽ مستوى الطلب الكلي و ىذا ما ىبلق حالة فائض إنتاج و 
البفاض األسعار، فبا وبقق خسائر ؿبتملة للمنتجُت احملليُت، يستطيعوف تفاديها بتصريف منتجاهتم ليمتصها الطلب 

وبذلك ينخفض عرضها ؿبليا و يقل حجم الضغط على البفاض  األجنيب من خبلؿ تصديرىا أين يزيد الطلب عليها،
وضع العكسي، إذا كاف الطلب احمللي على سلعة يفوؽ األسعار و بذلك تلعب التجارة دورا ؼبنع البفاضها. و يف ال

اؼبعروض منها ؿبليا فسوؼ يضغط ىذا على األسعار باذباه االرتفاع و من خبلؿ استَتاد ىذه السلعة يعود مستوى 
 اؼبعروض منها إُف مستوى يغطي الطلب احمللي عليها، و بذلك تعود األسعار إُف وضعها التوازين. 

من خبلؿ ضرب مثاؿ باؼبنتجات الزراعية، فاألسواؽ الزراعية سبيل بشكل خاص ألف تكوف و يبكن أف نوضح ذلك 
تستغرق استجابة ادلنتجات الزراعية دلؤشرات ]نتيجة لـ:عدم مرونة اإلمدادات بعناصر اإلنتاج غَت مستقرة)
غذية ؽليل ألن يكون ، و كذا ادلؤثرات اخلارجية على اإلنتاج )مثل الطقس(، و ألن الطلب على األ[السوق وقتا
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و اؼبنتجات         ( فقد يكوف البلد مكتفي ذاتيا من األغذية قليل التغيَت، سواء ارتفعت األسعار أو اطلفضت
الزراعية غبد كبَت، و لديو فوائض زراعية كبَتة، يف السنوات اعبيدة، فبا سيؤدي إُف ضغوط قوية تدفع األسعار إُف 

وفر السوؽ العاؼبي ؾباال للتخلص من ىذه الفوائض، مع اغبد األدىن من اإلخبلؿ أسفل، يف ىذه اغبالة يبكن أف ي
  46باألسعار، و اؼبداخيل احمللية، بينما وبدث العكس يف السنوات الزراعية الشحيحة)قليلة اإلنتاج(.

 

 

 ة.ـــــالتجاري ــةالسياس :المبحث الثاني     

" ففػػػػػػػتح اغبػػػػػػػدود أمػػػػػػػاـ الشػػػػػػػركاء التجػػػػػػػاريُت أصػػػػػػػبح َف يعػػػػػػػد اعبػػػػػػػدؿ اآلف قائمػػػػػػػا حػػػػػػػوؿ "ىػػػػػػػل نتػػػػػػػاجر أـ ال
ضػػػػػػػرورة ال بػػػػػػػد مػػػػػػػن التعػػػػػػػايش معهػػػػػػػا، و لكػػػػػػػن اإلشػػػػػػػكاؿ اؼبطػػػػػػػروح ىػػػػػػػو: إذا كػػػػػػػاف هبػػػػػػػب علػػػػػػػى الػػػػػػػدوؿ أف تفػػػػػػػتح 
حػػػػػدودىا أمػػػػػاـ شػػػػػركائها، فػػػػػإُف أي حػػػػػد؟ و ىػػػػػل توجػػػػػد مػػػػػربرات ذبعػػػػػل الدولػػػػػة تتػػػػػدخل بسياسػػػػػة لتػػػػػؤثر علػػػػػى ىػػػػػذا 

 اغبجم من التبادؿ التجاري؟

ت خلقػػػػػػػػت بػػػػػػػػُت أنصػػػػػػػػار  ربريػػػػػػػػر التجػػػػػػػػارة منهجػػػػػػػػا جديػػػػػػػػدا للتجػػػػػػػػارة الدوليػػػػػػػػة اصػػػػػػػػطلح عليػػػػػػػػو إف ىػػػػػػػػذه التسػػػػػػػػاؤال
 السياسة التجارية اإلسًتاتيجية".بػ"

"ىي استعمال السياسة بغرض إنشاء قواعد متعلقة السياسة التجارية على أهنا: Robert A. Pastorو بداية يعرؼ 
نشطة احلكومية دولة أخرى، فهي تتضمن رلموعة األ ٍتبالتبادل االقتصادي بُت دولة و مواطنيها و بُت مواط
 47اليت من شأهنا أن تؤثر على البيئة االقتصادية الدولية".

اه واردااها دولة هبدف التأثَت على تركيبة و اذب"رلموع إجراءات تتخذىا العلى أهنا: Benjamin J. Cohenو يعرفها 
 48.و صادرااها من السلع و اخلدمات"
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ة التجارية تشمل صبيع اإلجراءات اليت تتخذىا و تقـو هبا دولة ما بغرض التأثَت على حجم و بذلك فالسياس
على  و اذباه صادراهتا و وارداهتا، قد تكوف ؾبموعة من اإلجراءات اليت تؤثر على الصادرات و أخرى تؤثر        

و أدوات تقليدية و أخرى حديثة.... الواردات، و يبكن أف نقسمها أيضا إُف أدوات صبركية و أخرى غَت صبركية، أ
 اٍف

ىي واقع بُت التحرير و اغبماية، وسنحاوؿ بالتدري   Paul Krugmanأما السياسة التجارية اإلسًتاتيجية فكما قدمها 
 توضيح مربرات اغبماية، آلياهتا مث يف النهاية حدود السياسة التجارية.

 

 : مربرات احلماية.ادلطلب األول

يعتمد على حج  اقتصادية  ما ضبائية، فمنها ضعها اؼبفكروف لقياـ الدوؿ بإجراءاتاليت يزبتلف اؼبربرات 
على حج  البلعدالة و البلمساواة اليت زبلقها قياـ التجارة بُت الدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ  حبتة و منها، ما يعتمد

 .....اٍف.النامية..

 : احلجج االقتصاديـة.رع األولـالف

 : le protectionnisme éducateur ة الصناعات الناشئةمحاي /أوال         

          تتضمن اغبجة فكرة أف اغبماية تستطيع أف تضمن مبو و نشأة و تطور صناعة جديدة، َف تكن قادرة 
 على االستمرار يف ظل منافسة قوية أماـ فتح اغبدود للمنتجات األجنبية اؼبستوردة.

بل و        ( أىم اؼبنظرين هبذا الصدد0846-0789االقتصادي األؼباين ) Frederick LIST فردريك لستو يعترب 
-Alexander Hamilton         (0755 ألكسندر ىاملتون يعترب أب السياسة اغبمائية، فقد قاـ بتطوير أعماؿ

اؼبؤسسات  ( وزير اؼبالية األمريكي، الذي كاف ينادي بضرورة وضع ضباية صبركية و إعانات مالية بغرض دعم0814
 .  ( 09األمريكية اليت َف تقدر على منافسة اؼبنتجات الربيطانية يف ذلك الوقت )القرف 

من خبلؿ اغبواجز  و يعٍت ىذا النوع من اغبماية مساعدة الصناعة احمللية الناشئة على اكتساب اؼبيزة النسبية التنافسية
، تقدماحرب يف أيدي الدوؿ األكثر  ةرة هبذه اغبالة كماكيناعبمركية و غَت اعبمركية، فبدوف ضباية ستكوف التجارة اغب



كما يؤكد   ،49تػػػىنا ىو بريطانيا اؼبستفيد األكرب من التحرير و الثورة الصناعية يف ذلك الوق Listو ما كاف يقصده 
ؽبدؼ على أف اغبماية هبب أف ال سبس كل القطاعات بل على العكس ينبغي أف تكوف جزئية، موجهة فقط ػبدمة ا

 50.األساسي: ضباية اؼبؤسسات و الصناعات الناشئة

، وتشَت بعض  l’industries dans l’enfanceعلى ىذه الصناعات اؼبعنية باغبماية بػ لستفردريك لقد اصطلح 
يف                   جون ستيوارت ميلو خاصة  سايو  مسيثاؼبراجع إُف أف الفكرة نفسها كاف قد طرحها 

أف اغبماية هبب            لستفردريك حيث أكدوا كما أكد ، 0111 عاـ القتصاد السياسي"أساسيات اكتابو"
أف تكوف مؤقتة وجزئية، و دبجرد وصوؿ الصناعة الناشئة إُف مرحلة النض  هبب أف ترفع عنها اغبماية و تعود التجارة 

ىناؾ من يشَت إُف أف ما جاءت بو نظرية و لعل اعبدير باؼببلحظة و االىتماـ ىو أف  51اغبرة إُف التحكم يف السوؽ.
آدـ ظبيث و حىت نظرية ريكاردو اؼبتعلق باؼبيزة اؼبطلقة و النسبية يدعم ضرورة تدخل الدولة بسياسة ضبائية، حبيث 

على القياـ            يؤكدوف على أف الدولة هبب أف تتدخل لتقـو خبلق اؼبيزة اؼبطلقة أو النسبية كي تصبح قادرة 
 دؿ مع الدوؿ األخرى، و ىذا التدخل اصطلح عليو حبماية الصناعة الناشئة. بالتبا

أي   Le protectionnisme défensif بتطوير ىذه األفكار ليظهر مصطلح Nicolas Kaldorنيكوالس كالدور وقاـ 
ؤسسات اليت فهذا النوع يعٍت ضباية اؼب ىذا اؼبصطلح أعمق من مصطلح السياسة اغبمائية،و ، احلماية الدفاعية

 52.سواء كانت ناشئة أـ التتعرض ألي من ـباطر اؼبنافسة األجنبية، 

 :   Market failures عجز السوقا/ ـثاني         

دخل السياسة اغبمائية تكثَتا ما تعاين األسواؽ يف الدوؿ النامية و الفقَتة من عدـ الكماؿ أو اؼبعوقات فت
  ظل ىذه اؼبعوقات.ؼبساعدة الصناعات الناشئة على العمل يف

فعلى سبيل اؼبثاؿ إذا كانت األسواؽ اؼبالية يف دولة ما ال تعمل بالكفاءة البلزمة لتوفر التمويل البلـز ؼبساعدة صناعة 
 53.ؿبلية، تستطيع السياسة اغبمائية أف تتدخل لتوفر التمويل البلـز ؼبساعدة ىذه الصناعات

 :التأثَت على األسعارا/ ـثالث         
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من ما يسمى بنظرية التعريفة اعبمركية اؼبثلى، فيمكن تأييد وضع سياسة ضبائية  ضمنيت ربليل ىذا اؼبربر يأ
 ، كبلنبا وبقق مصلحة اقتصادية للدولة اؼبطبقة للسياسة: ربقق أحد اؽبدفُترسـو صبركية خبلؿ فرض 

وىذا ما يدفع بأسعارىا إُف فرض الرسـو اعبمركية على الواردات يؤدي إُف زبفيض الطلب احمللي عليها،  -0
، وبالتاِف يستطيع اؼبستهلكوف شراء كميات االلبفاض )العبلقة عكسية بُت سعر السلعة و الطلب عليها(

  أكرب منها.
 54.فرض الرسـو اعبمركية على الصادرات يرفع أسعارىا عند تصديرىا لصاٌف الدولة اؼبنتجة ؽبا -2

لتدخل من شأنو أف يضر بالشركاء التجاريُت ؽبذه الدولة، إال أف التحليل و مع أف أنصار ىذا التوجو يؤكدوف أف ىذا ا
يبدو متناقضا، فإذا افًتضنا صحة النتيجة اليت توصل إليها التحليل يف النقطة األوُف فإف نتيجة النقطة الثانية تبدو 

ض ميزهتا النسبية، ألف ارتفاع رىا تسعى إُف زبفيػػخاطئة، ألف الدولة اليت تفرض رسم صبركي على صادراهتا لًتفع سع
و يكوف التحليل السابق صحيحا إذا كانت الدولة  األسعار ىبفض الطلب فتنخفض حصة البلد من سوؽ صادراهتا.

، وكذلك اغباؿ مع الدوؿ اؼبصدرة للمحروقات على سبيل ؿبتكرة إلنتاج السلعة اؼبعنية، أو إذا كانت سلعا ضرورية
 اؼبثاؿ.

 :ادي عدم استقرار األسعارتفا/ ـرابع         

الدوؿ اليت تعتمد اعتمادا كبَتا ، فإمكانية عدـ استقرار األسعار قدـ معارضو التجارة اغبرة انتقادا يتمثل يف
على الواردات ىي أكثر الدوؿ تعرضا ؼبواجهة ىذا اػبطر، السيما إذا تعلق األمر بالسلع اليت تتميز طبيعة أسعارىا 

  55.و السلع الزراعية خصوصابعدـ االستقرار كالنفط 

 56:حجة جذب االستثمارات األجنبية ادلباشرةا/ ـخامس         

وجود آليات للحماية ضد االنفتاح التجاري بغرض جذب االستثمارات األجنبية ضرورة يدافع البعض عن 
على الواردات           ة وبالتاِف زيادة التوظيف احمللي، فإذا قامت دولة مستورد رئيسي لسلعة ما بفرض رسـو صبركي

من ىذه السلعة سًتفع تكاليف بيعها ؿبليا و بالتاِف سينخفض الطلب عليها، و ىذا ما هبعل اؼبؤسسات اؼبصدرة 
 أماـ ثبلث خيارات:

                                                           
54

 Jose-Maria Garcia, Alvarez-coque, trade and domestic policies in open economy, NAPC, Ministry of  

Agriculture and Agrarian Reforms, Syria, 2003, p.35.   
55

 José María Caballero and others, International Trade Some Basic Theories and Concepts, op.cit,,  p. 9  
56

 Richard E. Caves, Jeffrey A Frankel, Ronald W. Jones, Commerce et paiements internationaux, T> raduit par 

Mireille Chiroleu-Assouline, De Boeck Université, 2002, p. 238.  



 .إما أف زبفض األسعار لتحافظ على حجم السوؽ 
 ء من السوؽ.تفقد جز  ةإما أف ربافظ على مستوى األسعار لتحافظ على ىامش األرباح و من شب 
 .إما أف تقـو بإنتاج السلع اؼبعنية مباشرة يف السوؽ احمللي تفاديا للرسـو اعبمركية 

أف عبئ الرسـو اعبمركية غالبا ما إُف ؾبموعة من الدراسات حوؿ سلوؾ الشركات اؼبتعددة اعبنسيات  و لقد توصلت
 .إليها التصديربدال من  داخل الدولة اؼبستوردة يدفع الشركات إُف اإلنتاج احمللي

 :احلماية الطارئةا/ ـسادس         

يربر تدخل الدولة بسياسة ضبائية يف ىذه اغبالة كرد فعل على فبارسات غَت عادلة عند دخوؿ السلع 
ستوردة بأقل من سعرىا اؼبستوردة من خبلؿ اإلغراؽ مثبل ) عندما تبيع الدولة اؼبصدرة سلعها يف سوؽ الدولة اؼب

 57.ف ترد الدولة على إجراء فباثل يطبقو أحد الشركاء التجاريُتأو أاغبقيقي ( 

 :حجة التوزيع غَت العادل دلكاسب التجارةا/ ـسابع          

احتلت مسألة توزيع اؼبكاسب الناذبة عن التجارة بُت البلداف الصناعية )مركز االقتصاد العاؼبي( و البلداف 
وظة منذ اػبمسينيات و الستينات، و يرجع ذلك بشكل أساسي النامية )اؽبامش أو األطراؼ( أنبية جد ملح

االقتصادي األرجنتيٍت، الذي ظل يرأس لسنوات عديدة اللجنة االقتصادية ألمريكا  Raul Prebishلدراسات اؼبفكر 
) اؼبتقدمة(           البلتينية، التابعة لؤلمم اؼبتحدة، و الذي توصل يف دراساتو إُف أف التبادؿ القائم بُت الدوؿ اؼبركز

  58و الدوؿ األطراؼ )النامية( ال يقـو على العدالة أو التوازف بسبب:

أف مرونة الدخل تقل بالنسبة لطلب الواردات يف اؼبركز عنها يف األطراؼ، بسبب اختبلؼ نوع البضائع  .0
التاِف زاد اؼبستوردة لكل من اجملموعتُت، و ترتب على ذلك أف عملية النمو أدت إُف زيادة الدخل، و ب

 بُتطلب الواردات يف الدوؿ األطراؼ أكثر بكثَت عنو يف اؼبركز، و ىذا يعٍت التزايد اؼبستمر يف الفجوة 
 معدالت التبادؿ.

و          التقدـ التقٍت يف اؼبركز يدفع إُف تقليل الطلب على صادرات بلداف األطراؼ )من خبلؿ الوصوؿ  .2
س يدفع التقدـ التكنولوجي اؼبتوصل إليو يف األطراؼ لزيادة الطلب البحث الدائم عن البدائل( و على العك

على السلع االستثمارية اؼبنتجة يف دوؿ اؼبركز من اجل استخدامها، و ىذا أيضا هبعل النمو التكنولوجي يرفع 
 بشكل مستمر الفجوة يف معدالت التبادؿ.
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يؤكد الوصوؿ إُف النتيجة نفسها و لكن بطريقة  و اعبدير بالذكر أف ىناؾ من مفكري اؼبدرسة النيوكبلسيكية من
          أف اؼببادالت الدولية تتأثر دبدى خضوع اؼبنتجات لقانوف تناقص الغلة جراىام  ـبتلفة، حيث يرى اؼبفكر 

أو تزايدىا، و على ىذا األساس تتفاوت البلداف الصناعية عن البلداف الزراعية، فمع مرور الزمن تصبح فائدة البلد 
الصناعي أكرب فهو وبصل على موارد أكرب من اؼبواد األولية، و يتمكن طبقا لقانوف الغلة اؼبتزايدة من زيادة إنتاجيتو، 
أما البلد الزراعي فكما أكدت النظريات ىبضع لقانوف الغلة اؼبتناقصة، فيتمكن من زيادة إنتاجيتو و لكن يف حدود 

 59الفرؽ بُت الكتلتُت.ضيقة و بنفقات متزايدة، و بذلك تزداد ىوة 

 .حلجج غَت االقتصاديةا :يـالفرع الثان       

            يبدو من الصعب أف نفصل بُت ما ىو اقتصادي و ما ىو اجتماعي و ذلك الف مشكلة الفقر مثبل
 .ىي مشكلة اقتصادية حبتة و لكن بعدىا االجتماعي أقوى و أوضح، و كذلك األمر مع كافة اؼبشاكل االقتصادية

و لكن هبب أف نشَت يف البداية إُف أف ما سَتد ذكره ىنا، ىو تلك اؼبربرات اؼبعتمدة على البعد االجتماعي لتأثَت 
 ربرير التجارة و كذا تلك الضغوط السياسية اليت تدفع برفض التحرير دوف ضباية.

 : حجة األمن الغذائيأوال/          

          التجارة اغبرة على مستوى توفَت اؼبواد الغذائية البلزمة قد يكوف من اإلجحاؼ أف ال نذكر ىنا فوائد
 إذ تتلخص يف النقاط التالية:

 .توفَت فرصة لسد العجز اغباصل بُت اإلنتاج احمللي و الطلب احمللي على السلع الغذائية 
 .تتيح التجارة اغبرة فرصة لتوزيع أكثر لؤلغذية عرب دوؿ العاَف 

 نمو االقتصادي، فاؼبؤكد أهنا ربقق زيادة يف دخل الفرد، فبا يرفع من قدرتو على مادامت التجارة ربقق ال
 اغبصوؿ على األغذية البلزمة.

  السعي لتصدير اؼبنتجات الغذائية ىبلق اؼبنافسة بُت اؼبنتجُت ما يؤدي إُف التطوير يف نظم إنتاج ىذه السلع
من    ، إذا تقبلنا فكرة النمو اؼبتناقص غبجم اؼبعروض من ىذه السلع حالضرورية، فبا ىبلق إمكانية زيادة اؼبتا 

 (.قانون الغلة ادلتناقصةاؼبوارد) 

  60و مع ذلك ال نستطيع إغفاؿ اعبوانب اؼبضرة أو اػبطَتة اليت زبلفها حرية التجارة يف ىذا اعبانب:
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 ر أو أماف فيما يتعلق االعتماد على السوؽ العاؼبية يف توفَت اؼبواد الغذائية، فبا يعٍت حالة عدـ استقرا
 باغبصوؿ على ىذه السلع اؽبامة.   

 .العوائق اليت يتعرض ؽبا صغار اؼبنتجُت عند التصدير 

  الدوؿ اليت تتعرض بكثرة للجفاؼ تتعرض غبالة عدـ استقرار، سواء يف اغبصوؿ على تغطية ؿبلية للمواد
      لتصدير، إذا اعتمدت على ىذه اؼبواد الغذائية، أو حجم صادراهتا منها و بالتاِف الدخل اؼبتأيت من ا

 يف إصباِف الصادرات.

بذلك زبلق ىذه اغبجة اؼبربرات اليت ذبعل من الضروري للدولة أف تتدخل بسياسة ضبائية لتحفيز و تشجيع اؼبنتجُت 
 احملليُت لؤلغذية، وخصوصا الصغار منهم، و ذلك للوصوؿ لؤلمن الغذائي.

 ":دالة )الالتكافؤ("حجة ماركسحجة الالعثانيـا/          

ينتقد الفكر اؼباركسي ربرير التجارة من خبلؿ العنصر األساسي الذي اعتربتو اؼبدرسة الكبلسيكية مربرا 
لقيامها و ىو التخصص و التقسيم العاؼبي للعمل. فحسب ماركس ىذا التقسيم ما ىو إال نتيجة سيطرة الدوؿ 

ة الضعيفة، فأخذت لنفسها إنتاج ما يباع بأشباف باىضة و تركت للدوؿ النامية ما الرأظبالية )الغنية( على الدوؿ الفقَت 
  61يباع بأسعار منخفضة.

(   Theotonio Dos Santos, Paul Baran، مسَت أمُتكما أف ىناؾ مفكرين ينتموف إُف مدارس التخلف و التبعية )
و اآلف لو َف تكن استغلت الدوؿ األطراؼ و جعلتها أف الدوؿ اؼبركز ما كانت لتستطيع أف تصل إُف ماىي علييروف ب

 يف الوضع الذي ىي عليو اآلف.

و زبتلف وجهات نظر ىؤالء يف تفسَت الوضعية، و لكنهم يتفقوف يف الًتكيز على األسباب التارىبية و الضغوط 
 ها البلمتكافئ.اػبارجية اقتصادية كانت أو غَت اقتصادية، كتفسَت لشكل العبلقات التجارية الدولية بشكل

فهذا األخَت شكل بسبب الطريقة اليت توسع هبا النظاـ الرأظباِف تارىبيا واحتك هبا بأمباط أخرى لئلنتاج، حيث 
أغبقت بلداف األطراؼ ببلداف اؼبركز لتحقيق مصاغبها اػباصة، استغبلؿ الثروات الطبيعية، اليد العاملة 

 )السخرة(...اٍف.
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اد الدوِف على أنو نظاـ سيطرة دوؿ اؼبركز اليت تسعى لتكريس التخلف يف الدوؿ فينظر يف ىذا اإلطار لبلقتص
  62 ىا ضعيفة ىو سر بقاء دوؿ اؼبركز قوية.ءاألضعف، ألف بقا

 63و قد عرض ظبَت أمُت مرحلتُت لعبلقات التبادؿ البلمتكافئ:

ستعمارية ىي األداة اؼبستعملة حيث كانت اغبركة اال إذل ما بعد احلرب العادلية الثانية: 0111األوذل/ منذ 
 من الدوؿ اؼبركز الستغبلؿ و هنب الدوؿ النامية اؼبستعمرة يف تلك الفًتة، و بالتاِف أعاقت قدرهتا على التنمية.

و           من خبلؿ حركة التجارة اغبرة و الشركات متعددة اعبنسيات الثانية/ ما بعد احلرب العادلية الثانية:
الذي يسعى إُف ربقيق اؽبدؼ نفسو من االستعمار:اغبصوؿ على الثروات و اليد العاملة  االستثمار األجنيب

 الرخيصة.

و زبلص ىذه اؼبدرسة الفكرية إُف أف االنفتاح التجاري أماـ ىذه الدوؿ االستغبللية يدعم التخلف، و بذلك 
على إسًتاتيجية تنموية تركز على فإف التقييد التجاري تربره ضرورات التنمية االقتصادية إُف جانب االعتماد 

 الذات. 

 :ة و األجورـحجة العمالا/ ـثالث         

تعترب األجور أحد أىم تكاليف اإلنتاج اليت ربدد السعر النهائي للمنت  و بالتاِف قدرتو التنافسية، وحسب 
َتي إيبانويل )غأر 

Arghiri Emmanuelو          لعوامل اؼبؤسسية ( اؼبنظر الكبلسيكي للتبادؿ البلمتكافئ، فإف ا
ىي        اؼبفاوضات )من خبلؿ النقابات( ىي اليت تقرر معدالت األجور يف دوؿ اؼبركز، و أف معدالت األجور 

فإف ىناؾ ميل للحصوؿ على  ةربدد األسعار و ليس العكس، و يفًتض أف رأس اؼباؿ قابل لبلنتقاؿ و من شباليت 
 ألطراؼ.نفس معدالت الربح يف اؼبركز و ا

ؽ بُت معدالت و ىو بذلك يؤكد بأف معدالت األجور يف اؼبركز أعلى منها يف دوؿ األطراؼ، كما ىو أيضا الفر 
 بالتاِفو وؿ اؼبركز عنها يف الدوؿ األطراؼ، األسعار أعلى يف منتجات الد أدى ألف تكوففبا األجور و اإلنتاجية، 

َت       و يت تستوردىا من األطراؼ ألنتجتها يف ظل أجور أعلى بكثإذا أرادت دوؿ اؼبركز أف تنت  بنفسها السلع ال
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 .33، مرجع سابق، ص.العالقات االقتصادية الدولية بُت النظرية و التطبيقرضا عبد السبلـ،   
 « Sauf domination politique ou violences directes, la dépendance ne peut être la cause du retard économique; 

elle en est l’effet on a la dépendance de son sous-développement et non le sous-développement de sa 

dépendance. »  Arghiri emmanuel.   



يف دوؿ األطراؼ، و وبدث العكس مع الدوؿ النامية، اليت ستبيع سلعها بأسعار أقل عليو أسعار أعلى من األسعار 
ربليلو على أف أف الدوؿ األطراؼ ستستفيد من التبادؿ، و لكنو يركز  إؽلانويللتشًتي سلعا بأسعار أعلى. وَف ينكر 

 64.مكاسب التجارة لن تكوف بشكل متكافئ

حينما يأخذ بلد ما يف تقدم معُت، فإنو ػلصل بواسطة التبادل الالمتكافئ و الذي و ىذا ما كاف يقصده دبقولتو:"
 بواسطتو غلعل البلدان األخرى تتحمل فروقات األجور ادلرتفعة لديو".

كانت زامبيا تستطيع شراء   0961ة ؽبذا البلتكافؤ، فعلى سبيل اؼبثاؿ يف و أخطر ما يف اؼبوضوع ىو القدرة الًتاكمي
 351ل بتشًتي السيارة نفسها مقا 0981طن من فلزات النحاس و أصبحت يف  091سيارة جيب مقابل إنتاج 

 0981 طن من نبات سيزاؿ أصبحت عاـ  5تستطيع شراء جرار مقابل إنتاج  0963و تنزانيا اليت كانت عاـ ،طن
 65ًتي اعبرار نفسو بعشرة أطناف....اٍفتش

          لديها تبادالت ذبارية مع دوؿ متقدمة، و ينصح إيبانويل  امية تدفع أسعارا مرتفعة بسبب أفأي أف الدوؿ الن
من           هبذا الصدد الدوؿ النامية بأف تزيد مبادالهتا مع الدوؿ حيث األجور منخفضة و تقلص يف الوقت نفسو 

 66هتا مع الدوؿ حيث تكوف األجور مرتفعة، كما عليها أف تزيد من االعتماد على الذات.مبادال

            بإلقاء الضوء على تأثَتات العوؼبة اؼبتنامية  Marcel Mazoyerو يف نفس السياؽ قاـ كتاب آخروف، مثل 
آلالت و التقنيات اغبديثة يف اإلنتاج( و )الذين يستعملوف ا على شروط التنافس غَت اؼبتساوية بُت اؼبزارعُت اغبديثُت

اؼبزارعُت التقليديُت، الذين فرض عليم أف يتنافسوا يف السوؽ العاؼبي يف ظل شروط شديدة التفاوت. فبينما تتساوى 
 بسبب العوؼبة أسعار اؼبنتجات الزراعية يف البلداف اؼبختلفة، تقريبا قبد اختبلفات كبَتة يف اإلنتاجية.

أف   يب معد جيدا باألرض و اؼبدخبلت و اؼبعداتو ، بأنو يف استطاعة مزارع أور Roudartو  مازيورؿ هباد ةو من شب
                   طن من ؿباصيل اغببوب يف السنة الواحدة، بينما قد يستطيع نظَته يف إفريقيا  511ينت  وحده 

           ائل يدوية، أف ينت  فقط طنا واحدا شبو الصحراوية، الذي يعمل يف قطعة حقلية صغَتة و ال يبلك غَت و س
يف العاـ، و من ىنا ينت  الفارؽ الكبَت جدا يف األجور أو اؼبداخيل عموما. و النقطة اؽبامة ىنا ليست فقط الفرؽ 

 67الكبَت يف الدخل، و اؼبًتتب على الفجوة الضخمة يف اإلنتاجية، بل أيضا واقع أف:
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 لعمالة يف الزراعة اغبديثة تضغط على أسعار اؼبنتجات الزراعية بقوة إُف أسفل و الزيادة اؼبستمرة يف إنتاجية ا
من         ىو ما يضطر أف يتحملو اؼبزارعوف التقليديوف رغم ما يبذلونو من ؾبهود كبَت يف ظل نوعية متدنية 

 اؼبوارد .
  بسبب مداخيلهم اؼبتدنيةلن يكوف لدى ىؤالء اؼبزارعُت، إال أقل الفرص للوصوؿ إُف التقنية اغبديثة. 

 و بالتاِف فإف حرية التجارة تؤثر من حيث األجور على بعدين ىامُت:

من ناحية تؤدي الفروقات يف األجور إُف ارتفاع أسعار السلع اليت تنتجها الدوؿ اؼبتقدمة و البفاض أسعار السلع اليت 
 .لدوؿ النامية لصاٌف الدوؿ اؼبتقدمةتنتجها الدوؿ اؼبتخلفة، فبا يدفع بوجود تراكمي غبصيلة متدنية ل

 تبقى األجور متدنية. و بالتاِفو ىذا ما يؤثر على قدرة تلك الدوؿ على االستثمار  

و من ناحية أخرى يضطر اؼبزارع يف الدوؿ النامية أف يضع أسعارا ال تعرب فعبل على تكاليف إنتاجو و ذلك بسبب 
           ا الستخدامها للتقنيات و اآلالت و اؼبعدات اليت ترفع اإلنتاجية وجود أسعار أقل ؼبنتجات الدوؿ اؼبتقدمة نظر 

 .األسعاررفع اإلنتاج و زبفض و تؤدي إُف 

ويف ظل ما سبق يتضح أف ربرير التجارة يعاقب العمالة من حيث يرى البعض أنو يكافئها، فتحرير التجارة 
ويسمح بانتقاؿ اإلنتاج من الدوؿ اؼبتقدمة للدوؿ النامية وقد وفتح األسواؽ وتشجيع االستثمار األجنيب اؼبباشر ظبح 

رأينا ذلك بالتفصيل يف مبوذج دورة حيػػاة اؼبنت ، وىو بذلك يسمح بتوفَت مناصب الشغل للعاطلُت، ولكننا إذا أمعنا 
ة تاركة وراءىا مبليُت النظر لوجدنا بأف ىذا تأثَت سليب يف حد ذاتو، فالصناعة انتقلت من الدوؿ اؼبتقدمة للدوؿ النامي

العاطلُت عن العمل يف الدوؿ اؼبتقدمة، وذلك يربره حبث أصحاب الشركات واؼبصانع عن العمالة األرخص، وبذلك 
فإف العوؼبة والتحرير عاقبت ىؤالء العماؿ بطردىم من مناصبهم ألهنم يأخذوف أجورا أعلى من غَتىم يف دوؿ متدنية 

انع يف دولة ما وتدفع تلك األجور اؼبتدنية يظهر بأف مشكلة البطالة قد ربسنت دبا األجور، وعندما تستقر ىذه اؼبص
أف اؼبصانع قامت بتوظيف أعداد قد تتزايد من العمالة ولكننا ال ننسى بأف ما جذب اؼبنتجُت ىو األجور الزىيدة، 

ا تلك الفرصة اليت ال تُعوض، وإذا وبذلك فإف العمالة ستبقى يف ظروؼ اقتصادية واجتماعية متدنية والتحرير َف يبنحه
طمع ىؤالء العماؿ يف استغبلؿ رب العمل لرفع األجور ستعاقبهم العوؼبة من جديد بانتقاؿ ىذا اؼبنت  لبلد آخر يدفع 

 فيو أجور أقل، وىذا متاح بشدة  فالدوؿ النامية واؼبتخلفة عديدة ومبليُت ومليارات يبحثوف عن األجر الزىيد.

على سبيل اؼبثاؿ تنت  صبيع أحذيتها يف كل من كوريا اعبنوبية وتايواف  REEBOKوؾ وكانت شركة ريب
باػبصوص، وعندما رفض العماؿ الكوريوف العمل بأجور تقل عن الدوالر الواحد يف اليـو اختفت تقريبا كل مصانع 



إلندونيسية والصينية، كما أف أطباء باؼبائة من األحذية للشركات ا 61ريبوؾ يف كوريا وتايواف ومت ربويل التوكيل إلنتاج 
األسناف الفرنسيُت الذين كانوا يستوردوف األسناف الصناعية من ىونغ كونغ وسنغافورة صاروا يستوردوهنا من تايبلند 
عندما اكتشفوا أف األجور ىناؾ أقل، وسرعاف ما غَتوا ليستوردوىا من الصُت عندما اكتشفوا أف األجور أقل 

ف العماؿ يف الدوؿ النامية يف منافسة مع الذين يقبلوف أجورا أقل، وىذا ما ىبلق األثر السليب وبذلك يكو  68بكثَت،
على الطلب الكلي، فاألجور األقل تعٍت طلبا كليا ضعيفا وبالتاِف حافز ضعيف على اإلنتاج احمللي، وبذلك لن 

 وؼبة والتحرير.تساىم العوؼبة يف خلق الفرص والنتائ  اإلهبابية اليت يدعيها أنصار الع

 :احلجـة السياسيـةا/ ـرابع         

غالبا ما تكوف اغبج  السياسية للحماية أقوى من تلك االقتصادية، فاغبماية تسعى لتجنب اآلثار السلبية 
 ؼبنافسة الواردات، على مداخيل األعواف االقتصادية احمللية.

ط داخلي من اعبماعات احمللية اؼبؤثرة. فهناؾ شكل من و اؼبقصود ىنا أف السياسة قد تتدخل فقط إذا كاف ىناؾ ضغ
تبادؿ اػبدمات تقـو من خبلؽبا ؾبموعة ؿبلية ؽبا مصاٌف بشراء السياسات من خبلؿ تقدًن اؼبسانبات، و ىذه 

 اؼبسانبات قد تأخذ شكل تأييد يف االنتخابات أو شكل رشاوى مدفوعة ؼبتخذي القرار.

ات ضبائية قرارا سياسيا حبتا، و ذلك استجابة ؼبطالب ؾبموعة ؿبلية تضررت فعبل قرار ازباذ إجراء فقد يكو  عليوو 
بتحرير التجارة، و قد يأخذ أحد الشكلُت إما شراء السياسة أو رغبة فعلية ؼبتخذي القرار يف ضباية طبقات اجتماعية 

 .   69متضررة من التحرير

فيمكن أف لتجارة يبكن أف تتخذ و تطبق لنفس الظروؼ، و اعبدير بالذكر أف اغبجة نفسها تثبت أف سياسة ربرير ا
تسعى صباعات مدفوعة برغبتها لتحقيق مصاغبها اػباصة للضغط على أصحاب القرار لرفع القيود على التجارة 

حوؿ مدى تدخل رجاؿ  Christophe Mageeو   Robert Baldwinاػبارجية،فقد أكدت مثبل دراسة كل من 
أكدت أف التصويت كاف يف صاٌف  GAATو   ALENAالتجارية فيما يتعلق دبشروعي  األعماؿ يف شراء السياسة

                            70االتفاقيتُت بفضل ضغط و تدخل ؾبموعة رجاؿ األعماؿ.
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 : آليـات احلمايــــة.ادلطلب الثانـي       

        أثَت على مسار التجارة اػبارجيةيعرب تدخل الدولة عرب إجراءات معينة اقتصادية أو غَت اقتصادية للت
، تعترب ربريرية إذا كانت هبدؼ تقليص القيود، و تقييدية أو ضبائية إذا كانت هبدؼ رفع القيود "سياسة ذبارية"عن 

 لتحقيق مصاٌف ؿبلية ؿبددة.

بلث أنواع للحماية فهناؾ من يفرؽ بُت ث ،تتنوع، و بذلك تعطي سياسة اغبماية بعدا ـبتلفازبتلف أدوات السياسة و 
 حسب ىذه األدوات إُف:

 مركية.اعباغبماية  -
 مركية.اعباغبماية غَت  -

 اغبماية اؼبالية و النقدية. -

 كما ؽلكن تقسيم األدوات نفسها إذل:

 حيث تفرض أساسا على الصادرات و الواردات. أدوات مباشرة: -

قتصادية أو اجتماعية أخرى بغض النظر و ىي تلك األدوات اليت تفرض على متغَتات ا أدوات غَت مباشرة: -
 عن الصادرات و الواردات و تؤثر يف هناية اؼبطاؼ بطريقة غَت مباشرة على ىذين اؼبتغَتين.

بينما سنقدـ أدوات السياسة التجارية من خبلؿ التمييز بُت األدوات اليت تؤثر على الصادرات و تلك اليت تؤثر على 
 الواردات:

 األدوات اليت تؤثـر على الـواردات. :رع األولـالف       

و حىت ضباية سوقها احمللي من الواردات، أف تقـو بازباذ أتستطيع الدولة إذا أرادت ضباية منتجها الوطٍت 
         إجراءات تؤثر مباشرة على حجم السلع األجنبية اليت تدخل سوقها، وزبتلف ىذه األدوات و تتنوع حسب 

 ت التالية:او نية و لكنها عموما تتلخص يف األدالدولة اؼبعما تصل إليو قدرة و رغبة 



 الرسـوم اجلمركيـة:أوال/         

على          ىي ضريبة يتم فرضها على بضاعة ما عند عبورىا للحدود الدولية، و تعترب الرسـو اؼبفروضة 
على        يت تفرض رسوما الواردات، أكثر انتشارا و استخداما و منطقية، مع ذلك توجد بعض التشريعات ال

 71.الصادرات، إما لرفع السعر الدوِف ؼبنتجاهتا، و إما لضماف إيرادات عامة ىامة

 72و يبكن التمييز بُت نوعُت أساسيُت من الرسـو اعبمركية:

   رسـو قيميةles tarifs ad valorem: .تفرض كنسبة مئوية من قيمة السلعة 
   رسـو ؿبددةles tarifs spécifiques.تفرض كمبلغ على كل نوع من السلع : 

قد يبدو أف الرسـو القيمية أكثر عدالة من غَتىا، فهي تفرؽ بُت درجات جودة السلع، فكلما زادت جودة السلعة، 
زادت قيمة مبلغ الرسم اؼبفروض عليها، يف حُت أف الرسـو احملددة) أو النوعية ( مبلغ ثابت للنوع الواحد للسلعة،  

القيمية توفر مستوى ثابت من اغبماية للصناعة احمللية يف أوقات التضخم أكثر فبا توفر الرسـو كما أف الرسـو 
احملددة، ففي ظل ارتفاع األسعار العاؼبية كانت الرسـو احملددة ال تقدـ اغبصيلة الكبَتة للجمارؾ عكس الرسـو القيمية 

 لك أف تتغَت و تتجدد تشريعاهتا.اليت تزيد حصيلتها كلما زاد سعر السلعة و ال ربتاج لتحقيق ذ

و يف اعبانب اآلخر يبدو أف تطبيق الرسـو النوعية أكثر سهولة يف التطبيق فالنوعية تعٍت فرض مبلغ معُت و ؿبدد 
دبجرد التعرؼ على نوع السلعة، أما القيمية تضطر اعبمارؾ لتحديد قيمتها فعبل، و التحري عما إذا كانت الوثائق 

 ...اٍف(.CIFأو   FOBصحيحة، ناىيك عن تعدد األساليب اؼبطبقة لتقدًن السلعة )اؼبقدمة مزيفة أـ 

، أي طبيعتها موحدة Standardو يف األخَت فإف تطبيق الرسـو النوعية يكوف على السلع اليت تكوف طبيعتها معيارية 
  73.السيارات مثبل، و القيمية تستعمل مع السلع اليت تتسم بتعدد درجات جودهتا ك Les gammesعرب كامل 

 les contingentement ou Quota   :صـحلصا/ اـثاني         

تعرؼ اغبصة على أهنا ربديد حجم أقصى ال هبب ذباوزه عند استَتاد سلعة معينة، وعادة ما يتم تطبيق ىذا 
اليت حددهتا،            ة االقتصادية ػق ىدؼ السياسػػلتحقي وذلك 74النظاـ عن طريق تقدًن الدولة لرخص االستَتاد،

وتعترب ىذه األداة كبديل عملي للرسـو اعبمركية، فإذا أرادت السياسة تقليص حجم الواردات تستطيع أف تفرض حد 
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أقصى للحجم اؼبسموح استَتاده من السلعة، و ذلك ما يكوف يف شكل نظاـ حصص يسمح بو لكل مستورد على 
 حدى أو بشكل عاـ.

با الغربية بعد اغبرب العاؼبية الثانية بغرض ضباية الصناعات و ى نطاؽ واسع يف أور كانت ىذه األداة تستخدـ عل
                 OMCاحمللية، و اكبصرت بشدة يف الوقت الراىن، يف ظل تزايد االذباه كبو التحرير و االنضماـ للػ 

 اليت ال تسمح على اإلطبلؽ هبذه اؼبمارسات.

      2110اعي بطريقة ـبتلفة و ىو ؿبل نقاش و مفاوضات دامت سنوات منذ و مع ذلك يتم معاملة القطاع الزر 
إُف يومنا ىذا، فاالرباد األوريب يقـو بفرض حصص على الواردات من السلع الزراعية، و يقـو بتقدًن الدعم 

 للصادرات منها.

ربفظ اؼبزارعُت األمريكيُت  كما طبقت الياباف يف نفس االذباه حصص الواردات على اؼبنتجات الغذائية، فبا أثار
الذين ضغطوا على حكومتهم، فقامت بدورىا بالرد على الياباف بفرض حصص على الواردات من منتجات 

كما تقـو الواليات اؼبتحدة األمريكية بتحديد نظاـ حصص فيما ىبص استَتاد األجباف على سبيل اؼبثاؿ.   75.الياباف
 76استَتاد كميات معينة وؿبددة من األجباف.حيث يرخص ؼبؤسسات ذبارية معينة وؿبددة 

كما جاء يف جولة أورغواي على الدوؿ أف توضح مكافئ التقييد الكمي بالرسـو اعبمركية فاالرباد    OMCو تفرض 
باؼبائة  052و  باؼبائة  087األورويب مثبل يفرض نظاـ اغبصص على مشتقات األلباف ما يكافئ رسوما صبركية تقدر بػ

باؼبائة لؤللباف و  326باؼبائة على التواِف، و يف الياباف: 92و  93كر، أما يف الو.ـ.أ فتقدر النسبة بػبالنسبة للس
 77باؼبائة بالنسبة للقمح. 052

 و قد يأخذ نظاـ اغبصص أحد الشكلُت:

 :أف تفرض السياسة حد أقصى ال يبكن ذباوزه يف استَتاد سلعة ما. الشكل العادي 
 :( حىت حد معُت من الواردات، و بوصوؿ 1ف يتم فرض رسم صبركي قدره )أ 78حصة الرسوم اجلمركية

 الواردات إُف حجم أقصى معُت يتم فرض رسم صبركي عليها.
 79:كما يبكن أف تقدـ بأحد الشكلُت

                                                           
75

 .150ص.  موردخاي كريانُت، مرجع سابق،  
76

 Paul krugman et autres, op.cit, p.231. 
77

 Richard E. Caves et autres, op.cit, p.281. 
78

 .150موردخاي كريانُت، مرجع سابق، ص.   



 :أي تقدـ للمستوردين وفق إجراءات و معايَت إدارية فقط. رلانا 
 .تباع مباشرة أو عرب مزاد علٍت 

 les restrictions volontaires à l’exportation (RVE):ود الطوعية على الصادراتالقيا/ ـثالث         

اتفاقية التقييد الطوعي ىي وعد تقدمو حكومة دولة )أ( إُف حكومة الدولة )ب( بتقييد حجم صادراهتا 
  80)صادرات الدولة)أ( إُف )ب(( من سلعة معينة خبلؿ مدة زمنية معينة.

            اليت ال تسمح بنظاـ اغبصص. OMCـ ىذه االتفاقيات للحيلولة على شروط و لقد عبأت الدوؿ الستخدا
إُف            فإذا كانت دولة ما متضررة من زيادة غبجم وارداهتا من صناعة منافسة لدولة أخرى، تستطيع اللجوء 

يا حجم صادراهتا من ىذه السلعة، مفاوضات معها بغية إقناعها دبدى األضرار اؼبتعرضة ؽبا، طالبة منها أف تقيد طوع
و يبكن وضع كلمة طوعا بُت قوسُت ألف رفض الدولة لتقييد صادراهتا قد يقابلو تطبيق سياسة أكثر تقييدا و بذلك 

 81طلب التقييد هتديدا ضمنيا.دائما يرافق 

 82تتميز ىذه اآللية عن نظاـ اغبصص يف:

 دوؿ اليت مت معها التفاوض هبذا الشأف.أهنا سبيز بُت الدوؿ اؼبصدرة، ألهنا تستعمل مع ال 

 عكس نظاـ اغبصص الذي تباع فيو تراخيص االستَتاد للمستوردين احملليُت و بالتاِف تدفع الفاتورة ؿبليا          
يف نظاـ القيود الطوعية سوؼ تتحمل الدولة اؼبصدرة ىذه التكاليف، حيث عادة تفرض ىذه األخَتة على 

 تصدير، و بذلك فالنتيجة عكس سباما ما قبده يف نظاـ اغبصص.مصدريها شراء تراخيص ال

  تكوف اؼبفاوضات على ؾبموعة واسعة من السلع، و بذلك يكوف ىناؾ ؾباؿ للمصدرين للتفاوض بشأف أي
 اجملموعات السلعية اليت سيطبق بشأهنا التقييد الطوعي.

التجارة العاؼبية و أكثر السلع اؼبعنية هبذه من  %01تستخدـ ىذه اآللية على نطاؽ واسع جدا، فهي تغطي حواِف 
االتفاقية: الصلب و مشتقاتو، النسي  و السلع الزراعية و اؼبنتجات الغذائية و االلكًتونيات و اؼباكينات. و أكثر 

                                                                                                                                                                                           
79

 José María Caballero and others, Instruments of Protection and their Economic Impact, MULTILATERAL 

TRADE NEGOTIATIONS ON AGRICULTURE : A RESOURCE MANUAL, FAO Training Series  - Part. I,  p 03. 
80

 Richard E. Caves et autres, op.cit, p.281. 
81

 Maurice Durousset, la mondialisation et l’économie, HISTEGE, ellipses, 2
e
édition, Paris, 2005, p. 129. 

82
 Jaime de Melo, Jean-Marie Grether, Commerce international: théories et applications, Edition: 2, De Boeck 

Université, 1997, p.426. 



الدوؿ اليت سبارس ىذا الصنف من اغبماية ىي الواليات اؼبتحدة و االرباد األوريب، ضد ؾبموعة من الدوؿ على 
 .83الياباف، كوريا، تايواف رأسها:

          و قد تكوف ىذه االتفاقيات مع ؾبموعة من الدوؿ اؼبتميزة يف تلك الصناعات، كما قد تكوف مع دولة بعينها
و ذلك حسب ما ربدده من أىداؼ لسياستها التجارية. ففي سنة  ،و قد ترد الدولة باؼبعاملة باؼبثل كما قد ال تفعل

ن الياباف باغبد من صادراهتا من السيارات إُف أمريكا)كانت الياباف تسيطر على حواِف طلبت الو.ـ.أ  م 0980
(، فبا أدرى إُف ارتفاع أسعار السيارات اؼبستوردة و أجرب اؼبستهلكُت 84من السوؽ األمريكية للسيارات ℅31

يهم باؼبنفعة نفسها اليت األمريكيُت على شراء السيارات األمريكية بسبب السعر، رغم شعورىم بأهنا ال تعود عل
وبققوهنا من السيارات اليابانية، و بينما قبلت الياباف هبذا الطلب فإهنا َف تقبل بالطلب نفسو يف نطاؽ آخر، و ىو 
طلب الو.ـ.أ من الياباف بتحديد حصص وارداهتا من غبـو البقر مثبل، ألهنا َف ترغب يف أف يضطر اليابانيوف لشراء 

و يف الوقت الذي كانت فيو صادرات  85ها بأسعار أمريكية مناسبة.ئمرتفعة عوضا عن شرا ىذه السلع بأسعار جد
 86الياباف من السيارات للو.ـ.أ عرضة للقيود الكمية، استثنت من اإلجراء : السيارات األوربية.

طوعية على صادرات  كما قاـ االرباد األوريب يف التسعينيات باغبد من وارداتو من السيارات اليابانية يف إطار قيود
 87السيارات اليابانية إُف االرباد.

             يبدو واضحا أف الدولة ال تسعى ؽبذه االتفاقيات إال مع الدوؿ اليت تشكل منتجاهتا مصدر خوؼ ؿبلي 
مثلة توضح من اؼبنافسة، فلقد كانت الصناعة اليابانية دبثابة الشبح بالنسبة ألمريكا و الدوؿ األوروبية. و مع ذلك فاأل

فهذا  .أنو ليس السبب الوحيد إلقامة اتفاقية تقييد مع دولة و عدـ إقامتها مع دولة أخرى قد تكوف أكثر شراسة
 " و ىذا ما يسمى بالقوة التفاوضية. !يفسر من خبلؿ إجابة السؤاؿ: " على من تستطيع الفوز؟

 :االتفاقيات السلعية الدوليةا/ ـرابع         

فاقيات يف حالة السلع اإلسًتاتيجية اليت يعتمد عليها اقتصاد دولة أو دوؿ معينة إذا زبوفت ربدث ىذه االت
على         ىذه الدوؿ من عدـ استجابة اؼبستهلكُت أو اؼبنتجُت للتغَتات اؼبفاجئة يف أحد متغَتات السوؽ، فبا يؤثر

 أسعارىا بشكل سليب، و بالتاِف يهدد استقرار اقتصاد تلك الدوؿ.
                                                           

83
 .159-151موردخاي كريانُت، مرجع سابق، ص.   

84
 Maurice Durousset, op.cit, p.128.  

85
 Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, op.cit, p.253. 

86
 .159سابق، ص. موردخاي كريانُت، مرجع  

87
 .159، ص.اؼبرجع نفسو  



 خذ ىذه االتفاقيات أحد ثبلث أشكاؿ:تأ

  التقييد اؼبنظم للصادرات: اتفاقية بُت الدوؿ اؼبنتجة للسلعة بأف ربدد حجم اؼبطروح يف األسواؽ الدولية من
 .0993تلك السلعة، كمثاؿ على ذلك اتفاؽ الكاكاو عاـ 

  بيعها و شراءىا اؼبخزوف االحتياطي: و يتم من خبلؿ وضع سعر أدىن وسعر أقصى للسلعة من خبلؿ         
 يف األسواؽ الدولية.

  العقود متعددة األطراؼ: تلتـز دبقتضاىا الدوؿ اؼبنتجة للسلعة بطرح الكمية البلزمة يف األسواؽ للحفاظ
 ءعلى حد أدىن وحد أقصى ؿبدد سلفا للسعر، ومن ناحية أخرى تلتـز الدوؿ اؼبستهلكة لتلك السلعة بشرا

 88.واؽ، للحفاظ على اغبد األدىن من السعر اؼبتفق عليو سلفاالكمية الزائدة يف األس

 :اربادات ادلنتجُت الدوليةا/ ـخامس         

       تتمثل ىذه االربادات يف ذبمع ؾبموعة من اؼبؤسسات و منظمات األعماؿ اليت تعمل يف نفس اجملاؿ
      أحد أخطر أشكاؿ االحتكار العاؼبيمن أجل ربقيق مصاٌف خاصة باؼبنتجُت أنفسهم، و سبثل ىذه االربادات 

              OPEPمع أنو قد يربز ربقيق مصاٌف إسًتاتيجية لدوؿ و ليس فقط أفراد. وأىم مثاؿ يبكننا إبرازه ىنا ىو 
 . 89و مدى قدرتو على ربديد األسعار

 ادلنشأ": قاعدة"أو   mécanisme de contenu local ميكانيزم احملتوى احملليا/ـسادس         

تتضمن ىذه اآللية قياـ الدولة اؼبستوردة بتحفيز قياـ صناعة ؿبلية، حيث قد تشًتط ىذه الدولة حىت تباع 
سيارات مثبل يف سوقها احمللي أف تكوف قد مرت بإحدى مراحل إنتاجها ؿبليا: كمرحلة التجميع مثبل. فبا يضطر 

 ع ؽبم أو منح وكاالت ذبميع داخل ىذه الدولة.أف يقوموا بافتتاح فرو  -اؼبصدرين -اؼبنتجُت األجانب

         يف مناطق التجارة اغبرة، حيث يشًتط لتشتمل سلعة ما على مزايا اؼبنطقة و قبد تطبيقا ؽبذه القاعدة خاصة 
داخل تلك  اع منتجلباؼبائة أو الثلثُت من القيمة اؼبضافة للس 51أف ربقق قاعدة اؼبنشأ، وىي أف يكوف على األقل 

 90لدولة أو إحدى الدوؿ اؼبنظمة للمنطقة.ا

 le dumping:راقـاإلغا/ـسابع         
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يعرؼ اإلغراؽ على أنو بيع السلعة يف األسواؽ األجنبية بسعر أقل من سعر التكلفة، و قد يأخذ أحد 
 الشكلُت:

 اإلغراؽ الذي سبارسو الشركات اػباصة. -

 اإلغراؽ النات  عن دعم الدولة للمصدرين. -

 91يما يتعلق بالشكل األوؿ يبكن أف مبيز بُت ثبلثة أنواع:و ف

  اإلغراؽ االفًتاسي: و يكوف عندما تقـو مؤسسة ما ببيع منتجاهتا من دولة أخرى بأسعار منخفضة بغية
 القضاء على اؼبنافسُت و السيطرة على سوؽ تلك السلعة، لتقـو فيما بعد برفع األسعار كسلوؾ احتكاري حبت.

 تمر أو اؼبضاعف: و وبدث عندما يكوف اؼبنت  أصبل يتميز باغبماية من منافسة الواردات ؿبليا  اإلغراؽ اؼبس
و بالتاِف يتمتع بوضع احتكاري ؿبلي، و يرغب يف اغبصوؿ على حصة من سوؽ أجنبية، فيقـو بتخفيض السعر 

 يف الدولة اؼبستوردة، و يغطي ىذا االلبفاض بالسعر احمللي اؼبرتفع.
 إنتاج  تبلت اؼبنفصل: و ىو أف تباع السلعة بسعر منخفض بسبب اعتمادىا على مداخبلإغراؽ اؼبدخ

 بيعت أصبل باإلغراؽ.

 : Le Mécanisme de liaisonآليات الربط ا/ـثامن        

تستعمل ىذه اآللية عندما يتم ربط آلية من آليات اغبماية بآلية أخرى لتحقيق أغراض معينة، فعلى سبيل 
أو        تقـو دولة ما بتدعيم الصادرات باألمواؿ اليت قامت جبمعها من الرسـو اؼبفروضة على الواردات اؼبثاؿ عندما

كأف تقـو الدولة بإجبار اؼبستورد الذي منحتو رخصة استَتاد على أف يقـو بشراء حجم معُت من السلع اؼبنتجة 
 92ؿبليا.........اٍف

ضبائية سابقة الذكر، و لكن فكرة الربط يف حد ذاهتا تعترب تقنية ضبائية و الواضح من ىذه اآللية أهنا تستعمل آليات 
 قائمة بذاهتا.

 :/ أدوات أخـرىتاسعـا         
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تعترب األدوات اعبمركية أدوات جد واضحة و ربارهبا اآلف جل أشكاؿ الشراكة و االنفتاح التجاري كذلك 
 األمر بالنسبة للقيود غَت اعبمركية.

أكثر الدوؿ اليت سبارس السياسة اغبمائية و تعطينا دروسا يف ذلك، فهي أصعب األسواؽ العاؼبية دخوال وتعترب الياباف 
إليها، و ال يعود األمر إُف الرسـو اعبمركية فهي تعد من بُت أكثر الدوؿ اليت يعد متوسط الرسـو اعبمركية فيها 

تقرير البنك العاؼبي يف هناية القرف العشرين أكد على أف مركية ألف اعبمنخفضا، و ال يعود األمر أيضا إُف القيود غَت 
و لكن                 ىذه القيود يف الياباف ليست مطبقة بشكل أكرب فبا ىي عليو يف الدوؿ اؼبتقدمة األخرى

اللغة،  التفسَت الذي يقدمو االقتصاديوف لتفسَت صعوبة الدخوؿ إُف السوؽ الياباين ىو اػبصائص الثقافية اليابانية:
الذي يعطي حق  sogoshoshasتعقد اإلجراءات اإلدارية، السلوؾ اعبد وطٍت للمستهلكُت، كذلك دور الػ

 93رفض توزيع السلع إذا كانت تنافس منتجا صنع ؿبليا.

وبذلك فقد وجدنا نوعا ثالثا من أدوات اغبماية التجارية ليس مرتبطا بالسياسة التجارية نفسها و لكنو مرتبط 
و اؼبستهلكُت ربديدا و مدى إدراكهم ألبعاد ونتائ  استهبلكهم للسلع األجنبية وتفضيلها عن السلع بالشعوب 
 اؼبنتجة ؿبليا.

 : اآلليـات ادلؤثـرة على الصـادرات.الفـرع الثانـي       

إف اآلليات سابقة الذكر قد تؤثر بطريقة غَت مباشرة على الصادرات رغم أهنا قد تكوف موجهة للواردات 
عن      بصفة مباشرة، و مع ذلك فحىت اآلليات اليت من شأهنا أف تؤثر بصفة مباشرة على الصادرات ليست ـبتلفة 

 الواردات:بتعلق ناىا فيما يتلك اليت ذكر 

 :الرسوم على الصادراتأوال/          

د على صادراهتا من اؼبواد غالبا ما تكوف الدوؿ اليت فرض ىذه الرسـو على صادراهتا ىي دوؿ نامية تعتم         
و       األولية اإلسًتاتيجية، و كأمثلة على ذلك الرسـو اؼبفروضة على الصادرات النفطية أو صادرات النب و الكاكاو

 94ذلك سعيا من الدولة  اؼبعنية الستغبلؿ وضعيتها االحتكارية يف السوؽ العاؼبية لتمويل اؼبيزانية العامة.
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 :احلصص و رخص التصديرنظام ا/ـثاني         

قد تقـو دولة ما بفرض حد أقصى معُت لتصدير سلع معينة أو اشًتاط منح تراخيص معينة ؼبصدرين معينُت 
لتصدير سلعة أو ؾبموعة من السلع، قد يبدو األمر مربرا بالنسبة للواردات و ال يبدو للوىلة األوُف مربرا بالنسبة 

إذا كانت  ل إال يف حاالت جد خاصة، مثبل: ذبنب حدوث مشاكل بيئية للصادرات، و لكن ىذه اآللية ال تستعم
السلع اؼبصدرة تستعمل موارد طبيعية تؤوؿ إُف الزواؿ أو االنقراض، أو كاف استخراجها أو استخدامها يؤدي إُف 

سلعا  التصحر، ىذا من جهة، و من جهة أخرى قد تطبق ىذه اآللية بغرض اقتصادي حبت إذا كانت السلع اؼبعنية
وسيطة أو نصف مصنعة و أرادت الدولة أف تدخل يف إنتاج سلع ؿبلية أخرى أو عبعل األسعار احمللية أقل من 

و ذلك من خبلؿ إضافة ما كاف من اؼبمكن  95إذا تعلق األمر بالسلع الضرورية اؼبستوى الدوِف ألسعار السلع نفسها
 ار احمللية إُف االلبفاض.أف يصدر إُف إصباِف اؼبعروض ؿبليا، فبا سيدفع باألسع

 دعـم الصادرات:ا/ ـثالث

قد تتدخل الدولة لتشجيع منتجيها على التصدير، و قد يكوف ذلك إما بصورة مباشرة:أي بتقدًن اؼببالغ 
من       كما قد تكوف غَت مباشرة:   96اؼبالية للشركات و اؼبنتجُت الذين يقوموف بشحن بضائعهم لبيعها يف اػبارج،

 97اء أو زبفيض الضرائب، أسعار فائدة تفضيلية....اٍفخبلؿ اإلعف

 98و قد تأخذ أيضا أحد الشكلُت:

 .إما قيمية : كنسبة من قيمة السلع اؼبصدرة 
  .و إما نوعية: كمبالغ مقدمة لدعم تصدير نوع معُت من السلع 

 -              ات و بعدىاو اعبدير بالذكر أف قطيب االقتصاد العاؼبي تشتعل بينهما حروب الدعم و بشدة، قبل الغ
األمريكية  Boeingن للطائرات ونبا: فهناؾ مثبل معركة شديدة بُت منتجُت كبَتيْ  -و بعدىا OMCقبل 

Airbus   األوروبية، حيث تتهم كل واحدة األخرى بأهنا تتلقى دعما باؼببليَت من دولتها، و مع ذلك فيبقى الدعم
سبنحها  صناعة الطائرات يتم من خبلؿ تقدًن القروض بأسعار فائدة ـبفضةالصريح الذي تتلقاه الصناعات اؽبامة ك
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على        جهات متخصصة يف اغبكومة، حيث تتكفل بدفع الفرؽ بُت سعر الفائدة السوقي و سعر الفائدة 
 99القروض اؼبقدمة ؽبذه الصناعات اإلسًتاتيجية.

 

 

 

 .مائيةربليل آثار أدوات السياسة احل: ادلطلب الثالث       

        و يبكن أف تكوف بدائل لبعضها البعض ،قد تبدو أدوات السياسة التجارية متشاهبة من حيث اؽبدؼ
االستنتاج بعيد عن الصحة، ألنو و إف بدت آليتُت من شأهنما أف يقلصا من الواردات فقد تكوف  و لكن ىذا

 أخرى. إلحداىا األثر األقوى، أو األكثر تأثَتا على متغَتات اقتصادية

و ىذا ما سنحاوؿ دراستو ىنا: تأثَت آليات اغبماية، و الفروقات بُت أىم اآلليات اؼبستخدمة يف تطبيق السياسة 
 التجارية.

 .: تأثَت الرسوم اجلمركيةالفرع األول      

          التحرير من اؼبنطقي أف تنقسم آثار أدوات السياسة اغبمائية بُت مؤيد و مناصر، فاآلثار السلبية يقدمها أنصار
و اآلثار اإلهبابية يقدمها أنصار اغبماية، و مع ذلك سنحاوؿ تقدًن أىم اآلثار االقتصادية و االجتماعية، اليت قدمها 
االقتصاديوف ؼبعظم األدوات التجارية السابق توضيحها، و سنأخذ التحليل من بعدين: بياين و ربليلي وما يتفق عليو 

سـو اعبمركية لو آثار ـبتلفة يف الدوؿ الصغَتة، عنو يف الدوؿ الكبَتة، و ىذا مرتبط بقدرة اقتصاد االقتصاديوف أف فرض الر 
 الدولة على التأثَت على االقتصاد العاؼبي، سواء من خبلؿ قدرهتا على التصدير، أو حجم طلبها على الواردات.

 حالة الدولة الصغَتة: -
دوالر للطن، فإذا كاف السعر  71ىو  *pوجود التجارة، فإف السعر التوازين يف ظل عدـ  لنفًتض سوؽ النب يف بلجيكا مثبل

( و ىو حجم a bدوالر للطن، فإف الطلب احمللي يكوف أعلى من العرض احمللي دبقدار ) 51ىو  Pmالعاؼبي للنب 
 الواردات من النب اليت تليب فائض الطلب.               
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 كي على سوق سلعة معينة يف دولة صغَتة.(: تأثَت رسم مجر  2-0الشكل البياين)

 السعر                                                                                          

                      

 

 

 

 الكمية                           

Source : André Dumas, op.cit, p :16. 

ال سعرا و ال كمية، فإف فرض رسم صبركي يقدر بػ  ستطيع التأثَت على السوؽ العاؼبيال تو ألف بلجيكا دولة صغَتة و 
دوالر للطن، يف حُت يبقى سعره العاؼبي  61إُف  Pdدوالر للطن على الواردات من النب سًتفع أسعاره احمللية  01

، و (a b)من         ( بدال c dدوالر للطن، تنخفض الواردات إُف ) 61بدوف تغيَت، و بسبب ارتفاع السعر إُف 
ىنا نبلحظ نتيجة كوف البلد صغَتا، حيث البفاض الطلب على النب اؼبستورد ال يدفع منتجيو ػبفض أسعاره، بل 

 سيدفع اؼبستهلكُت إُف زبفيض استهبلكهم  عند مستوى معُت من األسعار.

          حصيلة الرسـو اعبمركية اليت صبعتها  دوالر للطن،كثمن لوارداهتا فإف 51و بينما دفعت الدولة ككل للخارج 
  100دوالر للطن قد دفعها بالكامل اؼبستهلك احمللي يف شكل أسعار أعلى. 01و ىي 

 حالة الدولة الكبَتة: -

أف نوضح الفرؽ بُت تأثَت فرض دولة صغَتة لرسـو صبركية على وارداهتا و بُت  (9-0)كباوؿ باستخداـ الشكل البياين
، ففي حالة الدولة الكبَتة و لتكن أمريكا كمستورد للنب، قامت بفرض رسم صبركي يقدر فرض دولة كبَت  ة ؽبذه الرسـو

دوالر للطن فبا يدفع باؼبستهلكُت بأمريكا إُف خفض  61دوالر للطن، فبا أدى بارتفاع األسعار احمللية إُف  01بػ 
ؾ العاؼبي للنب سيقـو اؼبنتجوف الربازيليوف خبفض استهبلكهم، و ىنا و ألف أمريكا دولة كبَتة تؤثر على االستهبل

دوالر مثبل، و بإضافة قيمة  45دوالر إُف  51أسعارىم ليحافظوا على حجم االستهبلؾ، و ليكن االلبفاض من 
 السعر العاؼبي. دوالر للطن قبل زبفيض 61دوالر بدال من  55الرسـو اعبمركية يصبح السعر احمللي للنب يف أمريكا 
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a       e                    f          b 

Pb 

P*=70 



 (: تأثَت رسم مجركي على سوق سلعة معينة يف دولة كبَتة. 1-0الشكل) 

 

 

 

 

 

                                                                         

 .98موردخاي كريانُت، مرجع سابق، ص. ادلصدر:

دوالر بينما يف  55سعر عن   (c d)و بذلك يستطيع اؼبستهلكوف األمريكيوف أف يستوردوا كمية من النب تقدر بػ
 .(e f)بلجيكا بعد فرض الرسم تقدر الواردات بػ

دوالر للطن، و ىذا يعٍت أف  55دوالر للطن، بينما اشًتاه اؼبستهلكوف بػ 45و بذلك تكوف الدولة عموما دفعت 
 ف.دوالر اؼبتبقية اؼبنتجوف الربازيليو  5دوالر من الرسم اعبمركي بينما ربمل  5اؼبستهلكُت ربملوا 

و بذلك يكوف اؼبستهلك احمللي قد دفع نصف الرسـو اعبمركية فقط، الدولة كسبت مقدار الرسم اؼبفروض مضروب 
  101.يف الكمية اؼبستوردة أما نصف الرسـو اؼبتبقية فيتحملها اؼبنت  اؼبصدر

 102و ؽلكن أن نلخص آثار الرسوم اجلمركية حسب التحليل السابق:

العاؼبية أو احمللية داخل الدولة اؼبستوردة دبقدار الرسم اعبمركي من جهة و بدرجة مرونة تتأثر أسعار النب  األسعار: -
الطلب يف الدولة اؼبستوردة من جهة ثانية و دبرونة العرض يف الدولة اؼبصدرة من جهة ثالثة، فقد ال ترتفع األسعار  

صدرة ضعيفة، و مرتفعة يف الدولة اؼبستوردة، كثَتا بسبب فرض رسـو صبركية ألف اؼبرونة للعرض و الطلب يف الدولة اؼب
 ن كوف الدولة صغَتة أو كبَتة كما سبق و أوضحنا.عوىذا ينت  

                                                           
101

 .99-91موردخاي كريانُت، مرجع سابق، ص.  
102

 François Gauthier, op.cit, p. 155-159. 

 السعر

 الكمية

 

 دوالر 61

 دوالر 55

 دوالر 51

             a   c    e        f      d     b 



سوؼ ترتفع األسعار دبقدار السعر العاؼبي زائد مقدار الرسم اعبمركي، و ذلك ألف الطلب الكندي حسب الفرضية 
 لب.ليس ذو أنبية كبَتة مقارنة بالطلب العاؼبي على اغبديد والص

سوؼ ينخفض الطلب احمللي على النب بسبب ارتفاع األسعار، ويرتبط مقدار االلبفاض األثر على االستهالك: -
 دبقدار الرسم اعبمركي اؼبفروض و بدرجة مرونة الطلب احمللي.

احملليُت سوؼ بسبب ارتفاع األسعار احمللية و حسب ما يقدمو اؼبنحٌت السابق فإف اؼبنتجُت األثر على اإلنتاج احمللي: -
يرفعوف من حجم إنتاجهم، و يرتبط حجم ىذه الزيادة بدرجة مرونة العرض احمللي للنب. و بذلك سوؼ يرتفع فائض اؼبنت  

 بسبب زيادة حجم اإلنتاج وزيادة األسعار معا.

من  حجم الواردات  بسبب زيادة األسعار و تراجع االستهبلؾ احمللي و زيادة اإلنتاج احمللي تراجعاألثر على الواردات: -
 النب، و يرتبط مقدار ىذا الًتاجع بدرجة مرونة العرض و مرونة الطلب و كذا مقدار الرسم اعبمركي نفسو.

              يسجل على مستوى اغبساب اعباري من ميزاف اؼبدفوعات عمليات ذبارة السلعاألثر على ميزان ادلدفوعات: -
ـو اعبمركية على ىذا اعبانب فهي غَت ؿبددة سباما، فاألثر اؼببدئي يتمثل يف ربقيق فائض و اػبدمات، وفيما يتعلق بتأثَت الرس

إُف تراجع         نتيجة تراجع حجم الواردات، و لكن قد يرافق فرض الدولة لرسم صبركي معاملة باؼبثل لصادراهتا فبا يؤدي 
يسجل عجزا أو فائضا، لذلك يبقى األثر على ميزاف قد يبقى رصيد اؼبيزاف كما ىو، كما قد  ةحجم الصادرات، و من شب

  اؼبدفوعات مرتبطا دبدى استجابة السياسة التجارية للمستوردين من ىذه الدولة.

كما سبق و  نفسو يف حجم التأثَتيكمن ذباه اآلثار و لكن الفرؽ بذلك فإف الدولتُت تتشاهباف من حيث او 
الكبَتة لن يرتفع السعر احمللي للسلعة اؼبستوردة بكامل قيمة الرسم أنو يف الدولة  أوضحنا، و الفرؽ األساسي ىو

 اعبمركي.

 و نسجل بعد ىذا التحليل اؼببلحظتُت التاليتُت:

اإلجراء اؼبتخذ من قبل دولة  م صبركي ىبتلف حبسب وضعية الدولة فينبغي التأكيد على أفإذا كاف أثر فرض رس -0
 تظهر آثار سلبية إلجراء قد يكوف خلق آثارا إهبابية يف دولة أخرى. ينبغي تقليده يف دولة أخرى، فقدما ال 

أظهر التحليل أف الدوؿ الكربى ربقق آثارا إهبابية أكثر عند فرضها للرسـو اعبمركية ومع ذلك ىي تسعى  إذاولكن 
ر           من اليت أظهرىا التحليل السابق كمتضرر أكث–إلزالتها تدرهبيا ىل يعٍت ىذا أف على الدوؿ النامية 

 ؟التشبث بسياسة تضرىا أكثر فبا تنفعها عدـ  -الرسـو



قد تكوف اآلثار ـبتلفة إذا أخذنا بعُت االعتبار نوعية السلع اؼبستوردة، فإذا افًتضنا أف السلعة اؼبستوردة و اليت  -2
على حجم استهبلكهم ىي سلعة ضرورية و ال غٌت عنها، سيحافظ اؼبستهلكوف احملليوف  tفرض عليها رسم صبركي 

مهما كانت األسعار، يف ىذه اغبالة قد يدفع ىذا السلوؾ إُف زيادة األسعار أكثر من مقدار الرسم اعبمركي و 
 .السبب يف ذلك الرسم اعبمركي

كما قد تكوف الدولة اؼبستوردة دولة صغَتة تستورد سلعة كمالية أو غَت ضرورية، يف ىذه اغبالة قد يؤدي االلبفاض 
 يف استَتاد ىذه السلعة إُف التأثَت على اؼبصدرين لتخفيض أسعارىم األصلية أي زبفيض ىوامش أرباحهم، و الكبَت

 من اؼبنطقي أف ال يكوف التخفيض باؼبقدار نفسو الذي ستنخفض بو األسعار يف حالة الدولة الكبَتة.

 

 .ام احلصصـر نظـتأثي: الفـرع الثانـي       

من فقداف سوقها جراء منافسة قوية من الواردات، فقامت بتحديد حد أقصى ؼبا لنفًتض أف دولة ما زبشى 
يستطيع اؼبستوردوف شراءه من تلك السلعة من اػبارج، و هبذا سيجد اؼبصدروف فرصة لرفع أسعارىم، و بدال من 

 احملليُت ، وىذا يعكس عدـ قدرة اؼبستهلكُتPcفإهنم سوؼ يبيعوهنا دبقدار أكرب  Pmبيعها بالسعر العاؼبي 
 103للوصوؿ إُف أي كميات من السلعة من السوؽ العاؼبي.
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 .(:تأثَت نظام حصص الواردات5-1)البياين الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.cit, p.233Paul krugman et autre, op. Source: 

 D1بػبينما الطلب احمللي يقدر  s1 بػالعرض احمللي من السلعة يقدر  Pmعند السعر يوضح الشكل البياين أنو 
فإف  S2D2إذا قررت الدولة تقليل حجم وارداهتا إُف  S1D1والفرؽ يتم تغطيتو عن طريق الواردات واؼبقدرة باغبجم 

السعر يرتفع  s2ويرتفع حجم مبيعات اؼبنتجُت احملليُت، حيث تزيد الكميات اؼبنتجة إُف  Pcالسعر سوؼ يرتفع إُف 
 -حجم اغبصة-بينما يقـو اؼبصدر األجنيب ببيع كميات أقل Aمكسب اؼبنت  احمللي إذا باؼبساحة  ، ويقدرPcإُف 

ولكن بأسعار أعلى، ويتعرض اؼبستهلكوف ػبسارة صافية نتيجة حصوؽبم على السلعة بأسعار أعلى           من 
 السابق.

B D 

 

Pc 

Pm 

S 

De 

 السعر

 الكمية

A C 

S1 S2 D2 D1 



اسة لتقييد واردات دولة ما من دولة أخرى و و باؼبثل تؤثر سياسة التقييد الطوعي للصادرات، فهي بطريقة أخرى سي
ما     لكن من خبلؿ قياـ الدولة اؼبصدرة بتحديد صادراهتا و ليس العكس، فبذلك يكوف األثر تقريبا نفسو ما عدا 

إذا أرادت ذلك، اليت قامت بتطبيقو يتعلق باإليرادات اغبكومية، فبينما يبكن لنظاـ اغبصص أف يدر عوائد للحكومة 
رة للحكومة ألهنا ال تقـو ببيع حصة أو رخصة و لكنها ػطيع أبدا سياسة التقييد الطوعي أف تدر أمواال مباشال تست

ببيع رخص تصدير ؼبنتجيها و ىي من  الدولة اؼبصدرةـو ػطلبت من الدولة اؼبصدرة القياـ باغبد من صادراهتا، فقد تق
 ستحصل ىذه اإليرادات إف أرادت.

 

 

 

 تأثيـر سياسـة الدعم. :لـثالفـرع الثا       

قد يأخذ دعم دولة ما لصادراهتا عدة أشكاؿ: تقدًن مبالغ مالية على كل وحدة إنتاج موجهة للتصدير منح 
 قروض بأسعار فائدة ـبفضة، زبفيض الضرائب اؼبفروضة على اؼبنتجُت....اٍف.

لي يف قطاع معُت سواء موجو للتصدير         كما قد يكوف الدعم موجها لئلنتاج اؼبوجو للتصدير فقط، أو لئلنتاج احمل
    أو للتسويق احمللي.

 :تأثَت دعم اإلنتاج احمللي لرفع قدرتو على منافسة الوارداتأوال/        

 :يقدـ الشكل البياين التاِف توضيحا لتأثَت تقدًن الدولة ؼببلغ ماِف معُت للمنتجُت احملليُت

 عم اإلنتاج احمللي ضد الواردات(: تأثَت سياسة د6-1الشكل البياين)

 

 

  S قيمة الدعم 
Ps 

Pm 

S1 

S2 

De 

 السعر

 O            A       C                   B   الكمية

E F 

D 



 

 

 

 

 

:29. André Dumas, op.cit, p: Source 

          عند ىذا السعر و ،  Pmأما السعر العاؼبي للنب ىو  Psفإذا افًتضنا أف السعر احمللي لسلعة ما و لتكن النب ىو 
، و هبذا يقدر OBاحمللي على النب بػ ، بينما يقدر الطلبOAال يستطيع اؼبنتجوف احملليوف أف ينتجوا إال الكمية 

حجم الواردات اليت يبكنها أف تسد ىذا العجز يف العرض) أو الفائض يف الطلب(، و تقدر الواردات يف ىذه اغبالة 
 .ABبػ

يف حاؿ أرادت الدولة أف زبفض من حجم اعتمادىا على الواردات و جعل اإلنتاج احمللي قادرا على امتصاص فائض 
 .sو ليكن  Psو  Pmقدر بالفرؽ بُت السعر أف تقدـ دعما للمنتجُت احملليُت بتستطيع  الطلب احمللي

و         Pmو يبيعوهنا بالسعر  OCيستطيعوف إنتاج الكمية  sعندما سبنح الدولة للمنتجُت احملليُت دعما يقدر بػ
 .S2إُف  S1، و ىذا ما يعكس انسحاب منحٌت العرض من Psكأهنم باعوىا بالسعر 

، وىذا بفضل تقديبها للدعم CBسوؼ تًتاجع وارداهتا إُف  AB أف تستورد الدولة مقدارمن بذلك بدال و 
 للمنتجُت، و منحهم ميزة تنافسية سعرية.

 :دعم اإلنتاج احمللي ادلوجو للتصدير /اـثاني         

قدمتو لئلنتاج الذي سيباع  ىبتلف التحليل و اآلثار إذا قدمت الدولة الدعم لئلنتاج اؼبوجو للتصدير عما إذا
 ؿبليا.

 (: تأثَت دعم اإلنتاج احمللي ادلوجو للتصدير.7-1)البياين الشكل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: :Paul Krugman et autres, op.cit, p Source 

 

      ة و أف سعره الداخلي يف الدولة اؼبعني Pwفإذا افًتضنا كما يوضح الشكل) ب ( أف السعر العاؼبي للنب ىو 
فإف العرض احمللي يفوؽ كثَتا الطلب احمللي و الفائض ىو مقدار النب اؼبرغوب يف تصديره، و لكن بسبب  Psىو 

 السعر

 الكمية
 ادراتــــــــالص

 اإلعانة

    

PS 

 

    

PW 

b d 

f 

a c 
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فإف          أف سعره أعلى من السعر العاؼبي، و بفرض أف اؼبنتجُت ال يرغبوف أو ال يستطيعوف زبفيض أسعارىم 
 يف السوؽ العاؼبي. سلعتهم ال سبلك ميزة تنافسية سعرية لتكوف مرغوبة

تستطيع الدولة ىنا أيضا أف تتدخل لتقدًن دعم للمنتجُت هبعلهم قادرين على بيع سلعتهم يف السوؽ العاؼبي بسعر 
أقل أو يساوي السعر العاؼبي، و يكوف الدعم قد غطى الفرؽ بُت السعر احمللي و السعر العاؼبي اعبديد.و بالتاِف 

ؿ على حصص أكرب يف السوؽ العاؼبي على حساب اؼبنتجُت اآلخرين غَت ساعدت الدولة مصدريها على اغبصو 
 ستفيدين من الدعم من دوؽبم.اؼب

 

 104 و عموما يلخص االقتصاديوف آثار نوعي الدعم يف النقاط التالية:

الدعم الذي مصدره اقتطاع الضرائب من شأنو أف يعيد توزيع الدخل الوطٍت، من دافعي الضرائب لصاٌف  -
                  االدخار  لتغيَت سلوكاهتم اؼبتعلقة بالعمل،يها فعادما أف العبء الضرييب قد يؤدي بكاؼبنتجُت،

 االستثمار..........اٍفو 

تكلفة الدعم سوؼ تؤدي إُف استخداـ أمواؿ اإليرادات العامة يف دعم الصادرات الذي قد يكوف على  -
 ،التعليم.........اٍفحساب نفقات عامة أخرى أكثر ضرورة و أنبية كالصحة

باالقًتاض لسبب ما فهذا من شأنو أف يرفع  -بسبب عبء األمواؿ اليت منحتها للدعم -إذا قامت الدولة  -
 االستثمار. ةأسعار الفائدة و يؤثر حىت على قدرة القطاع اػباص على االقًتاض ومن شب

105ربويل اؼبوارد إُف الصناعات اليت تستفيد من الدعم. -
 

من     خرى باالنتقاـ من سياسة الدولة الداعمة حبيث تقـو برفع الرسـو اعبمركية لوارداهتا قد تقـو دوؿ أ -
 ىذه الدوؿ و بالتاِف سوؼ تفقدىا اؼبيزة السعرية اليت كلفتها مبالغ ىامة.

 عدـ وجود فرصة لبلبتكار و اإلبداع ...اٍف الذي يؤدي إُفاالبتعاد عن جو اؼبنافسة اغبقيقي و  -

فهم يف اغبالة األوُف مستفيدين من الدعم، الذي وفر ؽبم السلعة ؿبليا بسعر أقل، و يبكن  بادلستهلكُت و فيما يتعلق
إذف  .القوؿ أف إصباِف اػبسارة أو التكلفة اليت ربملتها الدولة جراء ىذه السياسة ىو الفارؽ بُت ما تدفعو و ما تكسبو

و بُت زيادة رقم أعماؿ  (PsDEPm) حة اؼبستطيل: حسب الشكل)أ( ىو الفرؽ بُت قيمة الدعم اؼبمثلة دبسا
106.(DEF)، و النات  ىو مساحة اؼبثلث(PsDFPm)اؼبنتجُت احملليُت اؼبمثلة دبساحة  
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و يؤكد اقتصاديوف آخروف على أف إف اختفاء األثر السليب على االستهبلؾ ال يعٍت أنو غَت موجود و لكنو غَت ؿبدد 
 107ليس أكثر.

Ps فيكوف اؼبستهلكوف قد فقدوا فرصة شراء السلعة بالسعر -الشكل)ب(-انيةبينما يف اغبالة الث
و كاف أفضل  *

إذا كانت ؿبلية.و يف ىذه اغبالة  Psإذا كانت مستوردة و بالسعر  Pwسعر اشًتوا بو السلعة ىو السعر العاؼبي 
 108.(a+b)فخسارة اؼبستهلكُت فبثلة باؼبساحة

ارة يف الرفاىية اليت تنت  عن تغيَت ترتيب الصناعات حسب ميزهتا النسبية باإلضافة إُف أثر سليب آخر و ىو اػبس
التنافسية، فقد تكوف السلع اؼبدعمة ىي األقل تنافسية و يتم تصديرىا بسبب الدعم، و بذلك ستحل ؿبل السلع 

 109األعلى تنافسية منها.

السلع اليت تستحق أف توصف بأهنا أعلى  و هبذا الصدد هبدر بنا أف نشَت إُف أنو و يف ظل فرض حرية التجارة فإف
تنافسية يف حقيقة األمر ال ربتاج إُف الدعم، فلن ربل السلع اؼبدعومة ؿبلها و لكن و ألهنا لن تكوف من نفس النوع 

 ستكوف مكملة لبعضها البعض يف بناء جهاز إنتاجي تصديري قوي.

فلقد  .على اإلطبلؽ يف الوقت اغباِف تقريبا بكل أشكالو و اعبدير بالذكر أف ىذا النوع من اآلليات َف يعد مرحبا بو
قامت العديد من اغبروب والنزاعات التجارية بسبب الدعم، و أىم مثاؿ يبكننا تقديبو حرب الدعم اليت اشتعلت بُت  
كل من الو.ـ.أ و اإلرباد األوريب عند تنافسهما الكتساح سوؽ اغببوب الصيٍت، بدعم إنتاجهما اؼبصدر ؽبذه 

لسوؽ. و اندلعت حرب دعم بينهما، تضررت منها يف األخَت اسًتاليا اليت تعترب أىم مصدر للحبوب إُف الصُت، ا
و أصبح أماـ اسًتاليا أحد  110دعمة،اؼبحيث أف اؼبنتجات اؼبدعمة ؽبا ميزة تنافسية سعرية أعلى من تلك غَت 
الدخوؿ يف منافسة متكافئة مع الصادرات  اغبلوؿ: إما أف تدعم ىي أيضا إنتاجها اؼبصدر للصُت حىت يستطيع

األمريكية و األوروبية و ىذا ما سيكلفها مبالغ طائلة، أو أف تقـو بتطبيق سياسة تقييدية لوارداهتا من إحدى الطرفُت: 
و.ـ.أ أو االرباد األورويب ما يسمى بسياسة االنتقاـ و اؼبعاملة باؼبثل، أو أف تبحث عن سوؽ أخر ذبد فيو ميزة 

 فسية ؼبنتجاهتا.تنا

 .ة اإلغراقـر سياسـتأثي: الفـرع الرابـع      
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النحو الذي قدمناه لتأثَت سياسة اإلغراؽ على بيانيا توضيحا  اليت اطلعنا عليها َف تقدـ اؼبراجع االقتصادية
 األخرى، و لكننا سنحاوؿ إبراز اآلثار بيانيا بقدر اإلمكاف:سابقا لؤلدوات 

 أثَت سياسة اإلغراق.(: ت1-0)البياين الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إف سياسة اإلغراؽ من شأهنا أف زبفض األسعار اليت تباع هبا الصادرات يف دولة أجنبية، و بالتاِف سنحاوؿ دراسة 
 التأثَت على مستوى الدولة اؼبستوردة ألف األسعار اؼبنخفضة ستكوف فيها و ليس يف الدولة اؼبصدرة.

أقل سعرا من السعر العاؼبي و حىت السعر احمللي،  ويف ىذه اغبالة سيستفيد إذف يف سوؽ ؿبلي تصبح الواردات 
ألهنم يبيعوف بأسعار اؼبستهلكوف حبصوؽبم على كميات أكرب من السلع عند أسعار أقل، و سيخسر اؼبنتجوف احملليوف 
غراؽ(        وىذا قد أعلى فسيبيعوف كميات أقل، وإذا أرادوا بيع كميات أكرب عليهم البيع بأسعار أقل )سعر اإل

الضطرارىم لبيع كميات أقل بأسعار أعلى و كما يوضح البياف فإف يسبب ؽبم اػبسارة أو حىت التوقف عن النشاط، 
إصباِف ما ينت  عن اإلغراؽ اقتصاديا يعترب مكسبا للمستهلكُت، و ال تربح اغبكومة و ال زبسر شيئا ألهنا ال تدفع و 

 ال تأخذ.
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C B 

Pm 

 

Pc 

 الواردات نتيجة اإلغراؽ
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إذا كانت أصبل تباع ؿبليا ألنو توجد سلع تنت   -لة اؼبصدرة فتباع على مستواىا السلعة اؼبعنيةأما بالنسبة للدو 
      و إذا كاف اؼبصدروف قد اضطروا لتخفيض األسعار إُف مستوى يقًتب من التكاليف  -خصيصا للتصدير فقط

بالفرؽ بُت رقم األعماؿ بالبيع أو ردبا أقل فعندئذ ستحسب اػبسارة دبقدار الفارؽ، و تقاس خسارة اؼبصدرين 
 باإلغراؽ و رقم األعماؿ بالبيع بدوف إغراؽ.

و اعبدير بالذكر أف اؼبؤسسة سبيل إُف استعماؿ سياسة اإلغراؽ كلما كانت مرونة الطلب وىذا ما يوضحو الشكل 
 البياين التاِف:

 

 ة لإلغراق.(:وضعية ادلرونة يف السوق احمللية و األجنبية احملفز 9-0)البياين الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: . André Dumas, op.cit, p Source: 

ومع ذلك نؤكد على أف اإلغراؽ أساسا مكلف ؼبن يبارسو و لكن لو أىداؼ على اؼبستوى البعيد ال يستطيع البياف 
بحث عن توضيحو، فاؼبؤسسة اليت تقـو هبذه السياسة تبحث إما عن إزالة منافسُت و تتحمل اػبسارة مؤقتا، أو أهنا ت

 التعريف دبنتجها، و تعترب خسائر فرؽ السعر و كأهنا نفقات إشهار و إعبلف، لتبحث عن ربقيق األرباح الحقا.

احملليالسوق  السوق األجنيب  



و      و بذلك نستطيع قياس مكسب أو خسارة القائم باإلغراؽ بعد مرور الفًتة اليت يتوقع ظهور األىداؼ اؼبنشودة 
 ح.عندىا نقـو حبساب الفرؽ بُت التكاليف و األربا 

 ونلخص ما سبق توضيحو من آثار أىم أدوات السياسة التجارية من خبلؿ اعبدوؿ التاِف: 

 ملخص آثار آليات السياسة احلمائية. (:4-1اجلدول)

 

 التقييد الطوعي احلصص اإلعانات و الدعم الرسوم اجلمركية 

 زيادة زيادة زيادة زيادة فائض ادلنتج

 راجعت تراجع تراجع تراجع فائض ادلستهلك

تراجع) ألف نفقات  زيادة مكسب احلكومة
 الدولة تزايدت(

ال تغيَت إال إذا 
قامت الدولة ببيع 

 رخص االستَتاد

ال تغيَت) اؼبكسب 
 للخارج(

 ادلصلحة العامة 

 "الرفاىية العامة"

أثر غَت ؿبدد) تراجع 
 يف حالة الدولة 

 الصغَتة(

أثر غَت ؿبدد)تراجع  تراجع
 يف حالة الدولة 

 ة(الصغَت 

 تراجع

:238. Paul Krugman et autres, op.cit, p Source: 

 

 

إف التحليل السابق مبٍت على فرضيات مؤيدي التحرير، فهو وباوؿ إظهار و توضيح سلبيات اغبماية و أف أي أداة 
عرب عنو يف اغبقيقة ستفيد اؼبنتجُت أصحاب اؼبصاٌف و ىم أقلية مقارنة باؼبتضررين و ىم اؼبستهلكُت، و ىو ما 

 التحليل بالرفاىية العامة.

ذين يضغطوف اؼبصاٌف و ىم الرأظباليوف ىم ال ) و ىو عكس ما يقدمو أصحاب فكر التبعية و اؽبيمنة بأف أصحاب
 من أجل سياسة ربرير التجارة و بالتاِف فإف أصحاب اؼبصلحة و اؼبستفيدين من التحرير ىم األقلية (.



ا تأثَت اغبماية على اؼبدى البعيد، و َف توضح كيف يبكن أف تقـو أي من ىذا و مع ذلك َف تظهر النظريات نفسه
األدوات حبماية صناعة مستقبلية النشأة، وَف ربلل السياسة كأداة مؤقتة للحماية، دبعٌت أهنا مؤقتا قد تربز آثار سلبية و 

د الوطٍت من استنزاؼ أموالو يف شكل لكنها على اؼبدى البعيد تبدأ يف خلق اآلثار اإلهبابية، مثبل ضباية االقتصا
 استهبلؾ من اػبارج بغض النظر ىل السلع اؼبستوردة تنافس سلعا ؿبلية أـ ال.

فقد تقـو دولة بتطبيق سياسة تقييدية ذباه سلعة ال تنت  ؿبليا أصبل، و ذلك منعا للمبالغة يف استهبلكها وخروج 
اض واقعي و موجود و من شأنو أف يدحض أصبل حجة التحرريُت العملة الصعبة، إف التحليل القائم على ىذا االفًت 

الذين يسجلوف يف كل مرة األثر السليب على االستهبلؾ بينما قد يكوف ىذا األثر السليب يف اغبقيقة أمر إهبايب إذا 
 نظرنا ؼبصلحة الدولة ككل خاصة يف اؼبدى البعيد.

 : مناقشة السياسة التجارية.ادلطلب الرابـع       

 تزاؿ السياسة اغبمائية ذبد أنصارىا كما وجدت حرية التجارة، و لعل اؼبصطلح األكثر تداوال هبذا الشأف ال
إُف أف الدولة عليها أف توازف بُت أىدافها و بُت األدوات ىذا اؼبصطلح ىو" السياسة التجارية اإلسًتاتيجية"، و يشَت 

رباوؿ حصر النتائ  السلبية اؼبمكن نشوءىا عند تطبيق أحد اليت تريد هبا ربقيق ىذه األىداؼ، على أف ربدد أو 
من حيث       وسنحاوؿ يف ىذا اعبزء مناقشة أدوات و آليات السياسة التجارية سابقة الذكر  .ىذه األدوات

اعبوانب السلبية، حيث تعترب ىذه السلبيات كحدود هبب أف تعرفها الدولة عند عقد النية لتطبيق سياسة ذبارية، و 
 إُف صنفُت: -بغرض تقييم السياسة التجارية -ذا الصدد يبكن تصنيف مواقف االقتصاديُت اؼبختلفة هب

أراء ترى أف السياسة التجارية مربرة و لكن تطبيقها يشوبو بعض العقبات و العوائق، فبا يزيل  الصنف األول:
 إهبابيات السياسة.

         غَت مربرة، و ذلك من خبلؿ دحض اغبج  اليت قامت أراء ترى أف السياسة التجارية أصبل  الصنف الثاين:
 على أساسها.

 .مشاكل تطبيق السياسة التجارية الفرع األول:       



قدـ ؾبموعة من االقتصاديُت أنصار التجارة اغبرة أفكارىم بناءا على بعض اؼبعوقات اليت تقف أماـ تطبيق 
يت قد تؤثر على النتيجة النهائية للسياسة  ذلك برغم اعًتافهم دبنطقية و السياسة التجارية، أو بعض النتائ  السلبية ال

 مربرات تدخل الدولة إلدارة ذبارهتا اػبارجية، و يبكن تلخيص ىذه األفكار فيما يلي:

 :التخوف من االنتقام و ادلعاملة بادلثلأوال/          

ف أماـ أي دولة عند رغبتها يف فبارسة سياسة ذبارية يعترب اػبوؼ من االنتقاـ أو اؼبعاملة باؼبثل أكرب عائق يق
ضبائية، فقياـ دولة ما باستخداـ أي من آليات اغبماية اؼبذكورة بغرض تقليص حجم الواردات، أو حىت منح صادراهتا 

صبركية  قد وبدث و أف يقـو الشركاء التجاريوف باالنتقاـ بفرض رسـوميزات تنافسية سَتافقو احتماؿ اؼبعاملة باؼبثل، ف
على صادرات الدولة و بذلك سوؼ يتقلص حجمها، و من ىنا قد يؤدي فرض الرسـو اعبمركية إُف نتائ  

 والذي سَتد تقديبو الحقا.  Hawley-Smoot مسوت-ىاورلوأقوى مثاؿ على ذلك عاؼبيا رسم  111عكسية.

د باالنتقاـ، من ناحية قدرة الطلب أكثر دولة قدرة على التهدي الواليات ادلتحدة األمريكيةو على العمـو تعترب 
احمللي على التأثَت على الطلب العاؼبي و األسعار، و من ناحية أخرى اعبوانب القانونية و التنظيمية اػباصة هبذا 

اليت تدافع دبجملها على السوؽ  spécial 301و  super 301و   section301تدابَت كل من:األمر، و على رأسها 
على    مدعمة أو مغرقة....اٍف، حيث تستطيع أمريكا وفق ىذه التشريعات أف ذبرب الشركاء  األمريكي ضد واردات

و قامت .011إزالة العوائق لدخوؿ أسواقها و إال هتددىا باالنتقاـ الذي قد يصل إُف تطبيق رسـو صبركية تقدر بػ
وؿ معنية هبذه اؼببادرة: الربازيل، كانت ثبلث د 0989أمريكا فعبل بالتفاوض مع عدة دوؿ هبذا الشأف، ففي مارس 

اؽبند و الياباف، و خصوصا ىذه األخَتة حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع أمريكا تتعهد فيها بإزالة العوائق لدخوؿ 
 112سوقها و تعديل قوانُت العمل....اٍف

 السياسة التجارية:و هبسد اعبدوؿ التاِف نوعا من التحليل للمنافع و اؼبكاسب يف ظل حاالت ـبتلفة من وضعيات 

 

 (: مشكلة احلرب التجارية و ادلعاملة بادلثل. 5-1اجلدول) 
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 Krugman et autres, op.cit, p: 274. Paul : Source 

نو و يف ظل التحرير التاـ بُت البلدين تقدر اؼبكاسب احملققة يف كل منهما باعبزء األعلى أقصى فلنفًتض مثبل أ 
كاسبها من التجارة، يف البداية ماليمُت، و لنفًتض مثبل أف الياباف أرادت تقييد وارداهتا من أمريكا حىت تعظم 

          ا هوحدة أعلى بكثَت من مكسب 21ستحقق فعبل الياباف ىذا اؽبدؼ حيث ستحقق دبفردىا مكسبا يقدر بػ
 وحدة ألهنا تستورد من الياباف و ال تصدر ؽبا بالقدر نفسو. 01 - عند التحرير، بينما ربقق أمريكا خسارة تقدر بػ

     سرعاف ما تنتبو الو.ـ.أ و تعاقب الياباف على إجراءات التقييد و ذلك من خبلؿ اؼبعاملة باؼبثل و تقييد وارداهتا 
الياباف، و ألف الياباف أصبل حققت مكاسبها من سياسة التحرير اليت اتبعتها الو.ـ.أ فإهنا ستخسر ىذه اؼبكاسب من 

وحدة، و تستطيع الو.ـ.أ هبذا اإلجراء أف زبفض من  5-دبجرد غياب ىذه السياسة، و ربقق بذلك خسارة تقدر بػ
و عند ىذه  .اسة اؼبناسبة و إال استمرت بتحقيق اػبسائرخسارهتا، و تعترب السياسة التقييدية يف ىذه اؼبرحلة السي

ؾباريها و  إُف      اؼبرحلة ذبد الو.ـ.أ و الياباف أهنما أماـ أحد اغبلُت: إما أف يتفقا و يتفاوضا بشأف عودة األمور 
 على حاؽبا. ما أف تبحث كل منهما عن سوؽ ثالث أو رابع للمنافسة و تصريف اؼبنتجات و تبقى السياسة التقييديةإ

اليت وجدت أف الدوؿ اؼبتقدمة تقـو حبماية اإلنتاج  Wigleو   Markusenو بالفعل كانت دراسة كل من 
الزراعي بشدة، والدوؿ النامية تقـو حبماية اإلنتاج الصناعي، وأنو لو رفعت كل منهما اغبماية على القطاعات اليت 

 113باؼبئة. 246زاد حجم اؼببادالت التجارية بػنسبة مئويةزبشى فيها من اؼبنافسة لتحسن مستوى الرفاىية و ل

 :عدم القدرة على التحديد ادلسبق للصناعات اإلسًتاتيجيةا/ ـثاني         

على        إف تدخل الدولة بسياسة ذبارية لتحقيق اغبماية لصناعة ما أو ؼبنت  ؿبلي معُت من شأنو أف يؤثر 
على  ب ؿبدودية اؼبوارد سوؼ تنتقل عناصر اإلنتاج إُف الصناعات احملمية استخداـ اؼبوارد احمللية، حيث و بسب

 حساب الصناعات األخرى.
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و اؼبشكل اؼبطروح ىنا ىو: من يضمن أف الصناعات احملمية و اليت سحبت عناصر اإلنتاج إليها بسبب سياسة الدولة  
التجارية اغبمائية هبب أف ربدد اػبصائص فالسياسة   Marc Levinsonكانت ىي االختيار األفضل؟ و ىذا ما يؤكده

 114اليت تتوافر يف الصناعات اؼبعنية حىت تكوف مساعدات الدولة يف ظل السياسة التجارية مرحبة اقتصاديا.

 Jagdish Bhagwatiو انطبلقا من نوع اؼبعلومات الواجب توافرىا للتعرؼ على ىذه الصناعات ربديدا، يؤكد 

دولة ال سبلك بصفة مؤكدة اؼبعلومات البلزمة لتستطيع أف ربكم حكما صحيحا و من خبلؿ دراساتو على أف ال 
 115دقيقا أَي الصناعات هبب أف تكوف إسًتاتيجية.

 :احلماية السلبيةا/ ـثالث         

إذا أرادت دولة ما ضباية صناعة ؿبلية ؼبواد نصف مصنعة أو مواد أولية وسيطة و اختارت فرض رسم صبركي 
 والر مثبل، فستكوف قد سبكنت من ضباية الصناعة الوسيطة.د 611يقدر بػ

و إذا فرضنا أنو توجد صناعة ؿبلية تستعمل ىذه اؼبواد الوسيطة، فبعد فرض الرسـو اعبمركية سًتتفع أسعار ىذه 
 األخَتة و يًتاجع حجم نشاط ىذه الصناعة أي ينخفض إنتاجها.

لق بإنتاج اؼبواد الوسيطة، و تكوف ضباية سلبية فيما يتعلق بالصناعة و بذلك تكوف السياسة اغبمائية إهبابية فيما يتع
 116الثانية.

 

 

 ربرة.ادل: السياسة التجارية غَت الفرع الثانـي      

و     بينما يربر بعض أنصار التجارة اغبرة السياسة التجارية و يروف يف موقفهم ذبنبا ؼبشاكل ىذه األخَتة 
ؾبموعة من االقتصاديُت النتقاد أساس قياـ التدخل اغبكومي يف التجارة  عقبات تطبيقها، يقف على العكس

 اػبارجية، و تًتكز األفكار اليت سنحاوؿ تقديبها فيما يلي:
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 :الرسوم اجلمركية كمصدر لإليرادات العامةأوال/          

  -             لدولةعندما فرضت الرسـو اعبمركية ألوؿ مرة يف التاريخ كانت بغرض توفَت إيرادات كافية ل
           و كانت أمريكا مثبل تعتمد يف جزء كبَت من إيراداهتا العامة  -كما سبق أف أوضحنا يف الفكر التجاري

على الرسـو اعبمركية، و يف بداية القرف التاسع عشر استعملت بريطانيا الرسـو اعبمركية من أجل ضباية منتجاهتا 
و يف أواخر القرف نفسو كانت أمريكا و أؼبانيا تقوماف باألمر نفسو من خبلؿ فرض  الزراعية من منافسة الواردات،

و مع ذلك َف تعد الرسـو اعبمركية تلعب الدور اؼبهم الذي كانت  117رسـو صبركية غبماية منتجاهتم الصناعية احمللية،
و لذلك يقدـ أنصار  118ؿ النامية،تلعبو آنذاؾ خصوصا يف الدوؿ الصناعية، بينما ال تزاؿ سبثل مصدرا مهما يف الدو 

 التحرير حجة قوية ضد أنصار اغبماية اللذين يتحججوف بأنبية الرسـو اعبمركية لتمويل اؼبيزانية العامة للدولة.

و الذي يبُت عبلقة نسبة الرسم اعبمركي باغبصيلة اعبمركية من  التاِف (02-0)و يظهر ذلك من خبلؿ الشكل البياين 
 يقي من جهة أخرى.جهة و بالدخل اغبق

 (: عالقة نسبة الرسم اجلمركي باحلصيلة اجلمركية و الدخل احلقيقي.01-0الشكل البياين)

  

Richard E. Caves et autres, op.cit, p: 225. : Source 

إُف       حيث يشَت البياف إُف أف اغبصيلة اعبمركية تكوف منعدمة عند رسم صبركي يساوي الصفر و تبدأ يف التزايد 
مث تبدأ يف الًتاجع إُف أف تنعدـ عندما تصل نسبة الرسم اعبمركي إُف  t2 أقصى قيمة ؽبا عند رسم صبركي معُت
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الحقيقي الدخل احلقيقي  

احلقيقي و الدخل  

 احلصيلة اجلمركية

 نسبة الرسم اجلمركي

 احلصيلة اجلمركية



تنعدـ اغبصيلة اعبمركية. يف اؼبقابل الدخل اغبقيقي يصل إُف أقصى قيمة لو  ةمستوى تنعدـ فيو الواردات أصبل ومن شب
مركية اؼبثلى، و يأخذ يف التناقص إُف أف يستقر عندما تنعدـ اغبصيلة عند رسم صبركي أمثل أو ما يسمى بالتعريفة اعب

 119اعبمركية.و اؼببلحظة اؼبهمة ىنا ىي أف التعريفة اؼبثلى تكوف أقل من الرسم الذي يعظم قيمة اغبصيلة اعبمركية.

ة ابن خلدوف مث تطور و اليت قدمها ألوؿ مر الضريبة تقتل الضريبة، إف العبلقة األوُف تستند إُف اؼبقولة الشائعة:
  أما العبلقة الثانية فتضع أمامنا السؤاؿ اؽباـ الذي هبب   laffer،120ربليلها إُف أف وصل إُف ما يسمى دبنحٌت الفر 

 ىل تسعى الدولة لتعظيم الدخل احلقيقي أم لتعظيم قيمة احلصيلة اجلمركية؟أف يطرح قبل تطبيق السياسة وىو: 
 .الرسم اعبمركي أف يصل ي اليت ربدد إُف أي مستوى يستطيع إف اإلجابة على ىذا السؤاؿ ى

 :احلجة السياسية لدحض السياسة احلمائيةا/ ـثاني         

الذي يقر أف األصوات و ، modèle de voteاستنادا إُف نظرية ىكشر أولُت مت بناء مبوذج االنتخاب:   
اؼبطبقة، فإذا كانت األغلبية عماال ستكوف السياسة  األكثر يف بلد ما ىي اليت تؤثر على طبيعة واذباه السياسة

من  التجارية من الصنف الذي يعظم عوائدىم و إذا كانت األغلبية أصحاب رؤوس األمواؿ سوؼ تكوف السياسة 
الصنف الذي يعظم أرباح الرأظباليُت.و بالتاِف يصوت األغلبية لفرض رسـو صبركية تفرض على رأس اؼباؿ لتعوض 

 121للعماؿ.

نفس الغرض تقدـ نظرية اللويب تفسَتا أيضا لتطبيق سياسات ذبارية معينة، فتستطيع صباعة اقتصادية معينة بدعم ول
مرشحُت للوصوؿ إُف مناصب سلطة لتنفيذ سياسات تعود على اللويب دبصلحة ىامة. و يعترب دعم اؼبرشحُت دبثابة 

 استثمار ػبلق جو مناسب لتعظيم األرباح.

غبجة ضد أنصار اغبماية بسبب أف السياسة التجارية اؼبتبعة لتقييد الواردات كاف دافع وجودىا و بذلك تقف ىذه ا
ربقيق مصلحة خاصة، خصوصا إذا علمنا أف اعبماعات األقدر على تنفيذ رغباهتا يف السياسة ىي اعبماعة اليت 

122تكوف أقل حجما.
 

 :السوقدحض حجة تدخل السياسة لتعديل عدم كفاءة ا/ ـثالث         
                                                           
119

 Richard E. Caves et autres, op.cit, p. 225. 

 
 مؤسبر ، أوراؽ0428 ؿبـر الثاين، العدد عشر الثالث جمللدإسبلمية، ا اقتصادية ، دراساتوالفر خلدون ابن بُت الضريبة تقتل الضريبة مبدأقندوز،  الكرًن عبد – بلعزوز علي بن .د 120

 .058-023، ص.2116نوفمرب  5-3خلدوف، مدريد  البن االقتصادية اإلسهامات

121
 Richard E. Caves et autres, op.cit, p. 231. 

122 op.cit, p.231-232. 



قدـ بعض االقتصاديُت حالة الزراعة يف كاليفورنيا من أجل دحض حجة تدخل السياسة بسبب تعديل          
 ظروؼ عدـ كفاءة السوؽ.

ارتفاع حجم الواردات اؼبكسيكية من اػبضر والفواكو إُف إُف بُت الو.ـ.أ و اؼبكسيك اليت أدت  ALENAفاتفاقية 
إف اؼببلحظة األوُف تؤكد  نتاج احمللي األمريكي و خصوصا يف جنوب كاليفورنيا.الو.ـ.أ أدت إُف البفاض حجم اإل

 أف االتفاقية عادت على الو.ـ.أ باػبسارة و لكن ىناؾ وجهة نظر إهبابية كانت السبب وراء تدعيم االتفاقية أكثر.
حيث تقـو   انب الريلقد كاف اؼبزارعوف يف جنوب كاليفورنيا يستفيدوف من دعم الدولة لئلنتاج خصوصا يف ج

الدولة بتقدًن الدعم للمزارعُت يف ىذه اؼبنطقة نظرا لطبيعتها اعبافة جدا و الرتفاع تكاليف اغبصوؿ على اؼبياه، و 
من التكلفة اليت  7/1بذلك كاف اؼبزارعوف يف جنوب كاليفورنيا وبصلوف على مياه الري بدفع تكلفة تقدر حبواِف 

 يدفعها سكاف اؼبدف.

      حجم احتياجهم ؼبياه الري  معو تفاقية أمريكا مع اؼبكسيك البفض إنتاج جنوب كاليفورنيا و البفضو بسبب ا
                و بذلك يتم استعماؿ اؼبياه يف ؾباالت أكثر إنتاجية عندما يدفع مستعملوىا تكلفتها اغبقيقية باإلضافة 

دوف أف تصرح بذلك بل تركت لقوى السوؽ القياـ هبذا إُف أف اغبكومة قلصت من حجم نفقاهتا يف شكل تدعيم ب
  123الدور.

 :حجة االحتكار احمللي/ رابعـا         

فإف  pw لنفًتض أف ىناؾ صناعة ؿبلية ؿبتكرة، ولنفًتض أف السعر الدوِف للسلعة اؼبنتجة عند مستوى
و لكن يف ظل التجارة أثر السياسة اغبمائية اؼبنت  احمللي احملتكر يستطيع رفع السعر إُف أعلى من السعر العاؼبي زائد 

إذا قاـ اؼبنت  احمللي برفع السعر فلن يشًتي منو اؼبستهلكوف لوجود فرصة شراء سلع مستوردة بتكلفة أقل و اغبرة 
  124بذلك تستطيع التجارة اغبرة أف ربمي اؼبستهلكُت من اآلثار السلبية لبلحتكار.

نافسة التامة و حالة االحتكار ىو أنو بعد فرض الرسم يف حالة اؼبنافسة يقـو والفرؽ بُت فرض رسم صبركي يف حالة اؼب
 اؼبنتجوف احملليوف برفع حجم اإلنتاج عند مستويات أسعار أعلى.
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بينما يف حالة االحتكار يبيع اؼبنتجوف حجم النات  نفسو عند مستويات أسعار أعلى ألف الرسم اعبمركي قاـ بدور 
ن فقد ساعدىم على تقليص حجم اؼبنافسة القادمة من اػبارج. و لذلك تلعب الرسـو اعبمركية إهبايب لصاٌف احملتكري

 125دور اغبماية للمحتكرين.

            دراسة نظرية و قياسية للتعرؼ   بإقباز   الذي  قاـ  David Richardsonمثل )و يؤكد اقتصاديوف آخروف
على أف ربرير التجارة اػبارجية يف ظل  (كاملةالنافسة الكاملة و غَت ثَت ربرير التجارة اػبارجية يف حالة اؼبعلى تأ

سوؽ منافسة غَت كاملة) احتكار القلة مثبل ( غالبا ما يؤدي إُف ربقيق رفاىية اقتصادية و مكاسب أكثر من ربرير 
 127.حيث أهنا زبفض القدرة االحتكارية للمنشأة و زبفض األسعار 126التجارة يف ظل اؼبنافسة الكاملة،

 :خالصة الفصل األول      
اختلفت النظريات االقتصادية التقليدية و اغبديثة يف تفسَت قياـ التجارة بُت الدوؿ، و لكنها صبيعا وظفت 

 ُف يومنا ىذا.إؾبموعة من اؼبربرات اليت إما كانت موجودة فعبل يف ذلك الوقت أو ال زالت موجودة 

ارية فيما بينها بسبب أف إحداىا تتخصص و تنت  سلعة أو ؾبموعة فقد تسعى دوؿ العاَف للقياـ دببادالت ذب
من السلع بتكاليف أقل من دوؿ أخرى، كما قد تكوف متخصصة يف إنتاج ؾبموعة من السلع بأقل التكاليف ومع 
ذلك قد تسعى الستَتاد إحدى السلع حىت تتيح عوامل إنتاجها للتخصص يف إنتاج ؾبموعة سلعية أخرى، بشرط أف 

 ف لديها ميزة نسبية أعلى يف السلع الثانية )اؼبصدرة(.تكو 

و قد تقـو التجارة بُت الدوؿ بسبب امتبلؾ إحدى الدوؿ عناصر إنتاج ؾبموعة سلع معينة أكثر فبا لدى 
الدوؿ ىات التجارة الدولية حسب معيار ها احملتملُت و تقـو باستَتاد السلع اليت يبكن التمييز يف أمباط و اذبائشركا
 عنية بالتبادؿ: الدوؿ اؼبتقدمة، الصناعية األقل تقدما و الدوؿ النامية.اؼب

فيختلف أف تفتح دولة  تلف حسب نوع التجارة اؼبقصود.ىبانتقاد السياسة التجارية هبب أف و لعل التحليل و 
سلع تفتح حدودىا لدخوؿ عن أف حدودىا لدخوؿ سلع ربتاجها و يستحيل عليها إنتاجها )ألسباب ـبتلفة(، 

 تنتجها ؿبليا و بذلك تكوف قد أتاحت فرصة غبرب تسويق قد يفوز هبا اؼبنت  األجنيب.
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127

 .139موردخاي كريانُت، مرجع سابق، ص. 



كما أف نظرية فَتنوف قدمت حقيقة جد مهمة فيما يتعلق بواقع الدوؿ النامية، فهي َف تظهر إال من خبلؿ سعي 
َتاد الدوؿ الصناعية ؽبذه الشركات متعددة اعبنسيات لتعظيم أرباحها، فظهرت مستوردة يف مرحلة الحقة من است

سيات تبحث عن نفقات      و السلع، مث ظهرت فجأة كمناخ استثماري جذاب بسبب أف الشركات متعددة اعبن
 تكاليف أقل.

ال          ما مواد أولية و ثروات طبيعية إويف كل مرة قبد فيها أف الدوؿ النامية لديها ميزة نسبية يف سلعة ما، تكوف 
 أو اإلبداع يف خلقها و اغبصوؿ عليها، أو سلع كثيفة العمالة غَت اؼبؤىلة.دخل لبلبتكار 

 (: ملخص نظريات التجارة احلرة.6-0جدول) 

 نوع التبادل زلددات التبادل سبب التبادل النظرية

 Inter branche تكلفة العمل اؼبيزة النسبية ريكاردو

 Inter branche تشابو عناصر اإلنتاج اؼبيزة النسبية أولُت-ىكشر

 غَت ؿبدد غالبا اقتصاديات اغبجم، الطلب على التمييز و التنوع النظريات اجلديدة
Inter branche 

Ou 

Intra branche 

Source: jean Paul Simonnet, Synthèse des théories du commerce international, www.lyc-arsonval-

brive.ac-linoges.Fr,Août 2008. 
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 الفصل الثاني:

تطور   في ظلالتجارة الخارجية  تطور  تحليل  
 ف لسفة العولمة.

 

 

 

برام  التصحيح والتكييف ىي أوؿ مشروع أفبي تقـو بو الرأظبالية "
رأظباِف العاؼبية يف تارىبها إلعادة دم  بلداف العاَف الثالث باالقتصاد ال

من موقع ضعيف فبا وبقق مزيدا من إضعاؼ جهاز الدولة وحرماهنا من 
 د.رمزي زكي           "        الفائض االقتصادي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سبهيد:

 شهدت السنوات اليت تلت اغبرب العاؼبية الثانية مبوا مذىبل يف حجم التجارة العاؼبية، حيث تضاعفت
 2116 سنة  حىت 0951ضعفا من  238خبلؿ اػبمسُت سنة بعد اغبرب دمات من السلع واػب الصادرات العاؼبية

          هبابيات التجارة اغبرة وسلبياهتاباؼبائة سنويا، ويف ظل إ 2,3فيها النات  العاؼبي إال دبعدؿ  يف الفًتة اليت َف ينمو
          كبو اؼبزيد  تقدمة منها تسَت قدماكانت دوؿ العاَف واؼب  ،إهبابيات وسلبيات ضباية التجارة اليت سبق وقدمناىا و

من االنفتاح تقود خبلؿ سَتىا ؾبموعات متزايدة من الدوؿ النامية بطرؽ ـبتلفة أنبها مشاكل اؼبديونية اػبارجية اليت 
انفتاح اقتصاديات ىذه الدوؿ على العاَف اػبارجي  تركز علىأجربت ىذه الدوؿ على تبٍت برام  إصبلح اقتصادي 

 ماجها شاءت أـ أبت ضمن االقتصاد العاؼبي يف ظل ما يسمى بالعوؼبة.واند

تتبع العبلقة بُت تطور حجم التجارة العاؼبية يف ظل العوؼبة وربليل السياسات وبذلك سنقـو يف ىذا الفصل ب
 يف ىذه العملية.التجارية اؼبصاحبة ؽبذا التطور، باإلضافة إُف ربليل الفرؽ بُت دور الدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ النامية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطور حجم و اذباه التجارة اخلارجية يف ظل العودلة.:المبحث األول     
و قوانُت ، تغيب فيها اغبدود، تعكس العوؼبة يف أذىاف اعبميع صورة تشكل دوؿ العاَف يف دولة واحدة

ية فهي مصاٌف اللويب أو صباعات وإف ظهرت اؼبصلحة اعبماع، و تتغلب قوانُت السوؽ و اؼبصلحة الفردية، الدولة
 اؼبصاٌف.

و   تدفقات رؤوس األمواؿ. ةو األفراد ومن شب، أوؿ أشكاؿ ظهور العوؼبة اقتصاديا ىي التدفقات السلعية بُت الدوؿ
 لذلك نريد التعرؼ عن تطور حجم و اذباه التجارة الدولية أو العاؼبية يف ظل تطور مصطلح أو عبلقات العوؼبة.



 : تطور التجارة العادلية يف ظل العودلة.لب األولادلط       

قبل تتبع تطور التجارة اػبارجية ال بد لنا من التعرؼ على ظاىرة العوؼبة وؼباذا نربط دوما بينها وبُت التجارة 
 العاؼبية، وىل فعبل مبت التجارة العاؼبية بالشكل الذي وبقق اؼبزايا اليت تبشر هبا العوؼبة؟

 .ةـالعودل ول ظاىرةـرة عامة حـنظ :ولرع األـالف       

فاالستثمارات ، األفراد،اؼبعلومات، الصناعة،مشلت العوؼبة عرب تطورىا اؼبرحلي أربع ؾباالت ىي:االستثمار
والصناعة أصبحت عاؼبية مع تزايد دور ونشاط الشركات ، أصبحت غَت مرتبطة باغبدود اعبغرافية لدولة أو دوؿ

غَت مرتبطُت أصبح األفراد و ، ومات أصبحت متاحة مع تطور التكنولوجيا و تقنيات االتصاؿواؼبعل، متعددة اعبنسيات
                                                باؼبكاف أو الثقافة أو اللغة.                                                                                                 

أف          كد أف مصطلح العوؼبة أصبح واسع االنتشار لدرجة اؼبؤ إال أف سباما، حقق تف بدا أف كل ما قيل غَت مإو 
                       اختلطت مفاىيمو وتصورات األفراد لو.                                                                                           

       ذلك يبدو أف اعبدؿ َف يعد ربديدا حوؿ معٌت اؼبصطلح وأبعاده بقدر ما ىو متعلق بآثاره وانعكاساتوومع 
                                                                                                                                 وخباصة تلك اؼبتعلقة بزيادة الفجوة بُت عاَف الشماؿ وعاَف اعبنوب.                                                              

 :مفاىيم عامة حول العودلةأوال/          

فيها العالقات االجتماعية على الصعيد العادلي وػلدث  ف" مرحلة جديدة تتكاثالعوؼبة على أهنا :  عرؼت
للفصل بُت ما ىو زللي وما ىو عادلي بروابط ثقافية واقتصادية وسياسية من خالذلا تالحم غَت قابل 

                                                             128.وإنسانية"

والسياسة والسلوك دون اعتداد  عخل الواضح ألمور االقتصاد واالجتما ا" التد على أهنا كذلكتعرؼ   و
                                                                                               129.ذات السيادة أو انتماء إذل وطن زلدد أو دولة زلددة" يذكر باحلدود السياسية للدول

                                                           
 . 19،ص. 2007، الدار اعبامعية اعبديدة، االسكندرية، ى الطلب االستهالكيالعودلة وأثرىا علعبَت علي عبد اػبالق،   128
 

 . 19عبَت علي عبد اػبالق، مرجع سابق، ص.  129



بُت         "اتساع نطاق التعامالت االقتصادية :كما تعرؼ اعتمادا على ؿبتواىا االقتصادي على أهنا تعٍت
لفة ودبعدالت متزايدة مع التوسع يف التجارة ويف عمليات الصرف األجنيب واالستثمار األجنيب و الدول ادلخت
 130".ىجرة األفراد

"ىي التعاون االقتصادي ادلتنامي جملموعة دول العادل والذي  حد تقاريره:أويعرفها صندوؽ النقد الدوِف يف 
إضافة إذل تدفق رؤوس األموال الدولية ، احملدودػلتمو ازدياد حجم التعامل بالسلع واخلدمات وتنوعها غَت 

 131.واالنتشار ادلتسارع للتكنولوجيا يف أرجاء العادل كلو"

الشركات متعددة اعبنسيات على أهنا إعادة ىيكلة النظاـ العاؼبي يعرؼ آخروف العوؼبة استنادا إُف واقع و 
 132.سلطة الدولة -إف َف يكن إلغاء –لصاٌف ىذه الشركات و إضعاؼ 

وتفكيك احلدود ، "إلغاء الفضاء العادلي ربت سلطة الرأمساليُتعلى أهنا:   Jacques Addaيعرفها  و
 133."ادللموسة و القانونية

وتربر توسع األسواق بعيدا ، "عملية معتمدة على التحرير ادلتزايد لالقتصادويعرفها آخروف على أهنا 
، شكلها احلارل تنتمي إذل أصول الفكر الليربارل فهي إذن مهما كان، عن حدود تدخالت السلطة أو الدولة

وتدافع عن  وتدافع عن رفع القواعد التنظيمية والقوانُت، ادلؤسسات ورأس ادلال، وىي تلغي وطنية: الدولة
 134".قواعد اقتصاد السوق

ر ورؤوس األموال واألفكا سرعة تدفق السلع واخلدمات" بينما يتمثل التعريف اإلجرائي ؽبا على أهنا: 
 135"والبشر بغَت حدود أو قيود

ىذه األخَتة األخطر تعترب و ، مث اتسعت إُف الصناعة والسياسة والتقنية، األساس اقتصادية بدأت يف والعوؼبة
  136اؽبيمنة و االخًتاؽ.ب خاصة فيما يتعلق

                                                           
 .21ص. اؼبرجع نفسو،  130
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132 Baudrand Vincent et autres ،Comprendre la mondialisation ،Studyrama ،2006 ،p.18-20. 
133 Gérard Bacconnier et autres ،La mondialisation en fiches: Genèse ،acteurs et enjeux ،Editions Bréal ،2008 ،
p.14. 
134 Jacques Fontanel, op.cit ،p.19. 
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فتختلػػػػػػػػػػػػػػػف وجهػػػػػػػػػػػػػػػات النظػػػػػػػػػػػػػػػر إُف العوؼبػػػػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػػػػػب رؤيػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػل ؾبموعػػػػػػػػػػػػػػػة إُف أسػػػػػػػػػػػػػػػباب و آثػػػػػػػػػػػػػػػار العوؼبػػػػػػػػػػػػػػػة 
هنػػػػػػػػػػػػا ظػػػػػػػػػػػػاىرة نشػػػػػػػػػػػػأت تلقائيػػػػػػػػػػػػا و ال بػػػػػػػػػػػػد أف تػػػػػػػػػػػػًتؾ األمػػػػػػػػػػػػور ؽبػػػػػػػػػػػػذه التلقائيػػػػػػػػػػػػة، و ىػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػذلك فمناصػػػػػػػػػػػػروىا يرو 

الػػػػػػػػػػػػػػذي ينػػػػػػػػػػػػػػػادي ، دـ ظبيػػػػػػػػػػػػػػػث والفكػػػػػػػػػػػػػػر الكبلسػػػػػػػػػػػػػػػيكيآقػػػػػػػػػػػػػػراط أو و الفيز  يبنػػػػػػػػػػػػػػوف تصػػػػػػػػػػػػػػػورىم علػػػػػػػػػػػػػػى تصػػػػػػػػػػػػػػػورات
ف اػبػػػػػػػػػػػػػروج عػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػػػػػوى و قوانينهػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػة تكفػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػَتورة الكػػػػػػػػػػػػػوف وتوازنػػػػػػػػػػػػػو، وأبوجػػػػػػػػػػػػػود قػػػػػػػػػػػػػوى طبيع

وىػػػػػػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػػػػػػػػنح اغبريػػػػػػػػػػػػػػػة النتقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رؤوس األمػػػػػػػػػػػػػػػواؿ        137صػػػػػػػػػػػػػػػادية.سػػػػػػػػػػػػػػػيؤدي إُف إفسػػػػػػػػػػػػػػػاد اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػاٌف االقت
و السػػػػػػػػػػػػػػلع و العمالػػػػػػػػػػػػػػة دوف حػػػػػػػػػػػػػػواجز أو عوائػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػن أي نػػػػػػػػػػػػػػوع، و مػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػأف ىػػػػػػػػػػػػػػذه اغبريػػػػػػػػػػػػػػة أف ربقػػػػػػػػػػػػػػق 

    التوازنات الكلية وربقق الرفاىية.

دعـــــــــــو ، "دعـــــــــــو يعمـــــــــــلدـ ظبيػػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػبلؿ عبارتػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػهَتة و يػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػبعض أف مػػػػػػػػػػػا قدمػػػػػػػػػػػو آ
حيػػػػػػػػػػػػث إف اؼبػػػػػػػػػػػػرور أصػػػػػػػػػػػػبح وال بػػػػػػػػػػػػد أف ، ساسػػػػػػػػػػػػي لتطػػػػػػػػػػػػور وظهػػػػػػػػػػػػور ظػػػػػػػػػػػػاىرة العوؼبػػػػػػػػػػػػةالػػػػػػػػػػػػدافع األ كػػػػػػػػػػػػاف ؽلــــــــــــر"

رات، حيػػػػػػػػػث زبتفػػػػػػػػػي اغبػػػػػػػػػدود اعبغرافيػػػػػػػػػة والدولػػػػػػػػػة، وزبتفػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػل القيػػػػػػػػػود الػػػػػػػػػيت عػػػػػػػػػرب القػػػػػػػػػا، يكػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػرب اغبػػػػػػػػػدود
 هنا أف تعيق انتقاؿ عوامل اإلنتاج وخلق األرباح. من شأ

 138نقط ىامة: 4ترتكز على والعوؼبة حسب أنصارىا 

بػػػػػػػػػػل  صبركيػػػػػػػػػػة أو إداريػػػػػػػػػػة أو قيػػػػػػػػػػود ماديػػػػػػػػػػة أو عوائػػػػػػػػػػقؽ عػػػػػػػػػػاؼبي واحػػػػػػػػػػد مفتػػػػػػػػػػوح بػػػػػػػػػػدوف حػػػػػػػػػػواجز إقامػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػو  -
 إقامة سوؽ متسع فبتد يشمل العاَف كلو بكافة قطاعاتو ومؤسساتو وأفراده.

 ربقيق التجانس العاؼبي فيما يتعلق بتقليل الفوارؽ يف مستويات اؼبعيشة وحقوؽ اإلنساف. -

              أو اػبػػػػػػػػػػػػػػػدمات متبلئمػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػع متطلبػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػوؽ العػػػػػػػػػػػػػػػاؼبي بنػػػػػػػػػػػػػػػاء ىياكػػػػػػػػػػػػػػػل إنتاجيػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػواء للسػػػػػػػػػػػػػػػلع -
 أو الكوين إف صح التعبَت.

 التطوير والتسويق ونظم تشغيل اؼبوارد البشرية.     ، تنمية قوى االبتكار -

أمػػػػػػػػػػػػا مناىضػػػػػػػػػػػػو العوؼبػػػػػػػػػػػػة فيبنػػػػػػػػػػػػوف وجهػػػػػػػػػػػػات نظػػػػػػػػػػػػرىم علػػػػػػػػػػػػى مرتكػػػػػػػػػػػػزات فكػػػػػػػػػػػػر التبعيػػػػػػػػػػػػة و اؽبيمنػػػػػػػػػػػػة، و يروهنػػػػػػػػػػػػا 
ضػػػػػػػػػعف قػػػػػػػػػادرة أفهػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػاىرة تسػػػػػػػػػعى ػبلػػػػػػػػػق كتلػػػػػػػػػة ، طرة األقػػػػػػػػػوى علػػػػػػػػػى األضػػػػػػػػػعفظػػػػػػػػاىرة تكػػػػػػػػػرس قواعػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػي

 على أف تستغل ػبلق الكتلة األقوى.
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مػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػبلؿ وصػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػبعض ، األمركـــــــــــةبػػػػػػػػػػػل ويػػػػػػػػػػػذىبوف إُف أبعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػػػك ليطلقػػػػػػػػػػػوا عليهػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػمى: 
" إذا كــــــــــان العــــــــــادل قــــــــــد أصــــــــــبح قريــــــــــة كونيــــــــــة، فــــــــــإن الواليــــــــــات ادلتحــــــــــدة األمريكيــــــــــة باؼبقولػػػػػػػػػػة للعمليػػػػػػػػػػة 
أي أف العوؼبػػػػػػػػػػػة دبعػػػػػػػػػػػٌت  139يف حكـــــــــــم النخبـــــــــــة القليلـــــــــــة الغنيـــــــــــة الـــــــــــيت ربكـــــــــــم ىـــــــــــذه القريـــــــــــة" أصـــــــــــبحت
عمليػػػػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػػػػاوؿ فيهػػػػػػػػػػػػا الواليػػػػػػػػػػػػات اؼبتحػػػػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػػػػة الولػػػػػػػػػػػػوج إُف دوؿ العػػػػػػػػػػػػاَف و السػػػػػػػػػػػػيطرة عليهػػػػػػػػػػػػا  األمركػػػػػػػػػػػػة

دوف اسػػػػػػػػػػػػػػتعمار عسػػػػػػػػػػػػػػكري، وبػػػػػػػػػػػػػػدال مػػػػػػػػػػػػػػن أف تنفػػػػػػػػػػػػػػق األمػػػػػػػػػػػػػػواؿ علػػػػػػػػػػػػػػى اآللػػػػػػػػػػػػػػة اغبربيػػػػػػػػػػػػػػة و األسػػػػػػػػػػػػػػلحة سػػػػػػػػػػػػػػتقـو 
 ام  اؼبساعدات، وربسُت األوضاع اؽبيكلية و االجتماعية...اٍفبإنفاقها على بر 

 .احلمائيةو  التحريروبذلك تشكل العوؼبة ؾباال للجدؿ سباما كالذي قدمناه سابقا بُت: 

 

 

 :مراحل نشأة وظهور العودلة ثانيـا/         

 عند اغبديث عن نشأة العوؼبة هبب أف نفرؽ بُت أمرين:

 العوؼبة. مصطلح نشأة و ظهور -         

 .كظاىرةأو  كعمليةنشأة و ظهور العوؼبة  -         

النسبة للمصطلح فقد ظهر ألوؿ مرة يف الكتابات األمريكية خبلؿ الستينات، مث انتشر استعمالو حىت  -0          
و للتعبَت عن ، الذي استخدمglobalization of marketsمن قبل تيودور ليفت 0985السبعينات، ليظهر رظبيا عاـ 

 140التغيَتات اليت حدثت خبلؿ اغبقبتُت اؼباضيتُت يف االقتصاد الدوِف.

أما بالنسبة للظاىرة أو العملية فقبل أف نقدـ مراحل نشأهتا ينبغي أف نشَت إُف أف ىناؾ من يصنفها   -2          
اغبدوث، أما العملية فهي ـبطط ؽبا كظاىرة، بينما يصنفها آخروف كعملية، و الفرؽ بينهما ىو أف الظاىرة تلقائية 

 141ومنفذة وفق خطة ؿبددة ذات مدة معينة.

 وىناؾ وجهيت نظر لتقسيم مراحل نشأة العوؼبة:

                                                           
 ،.25-24، مرجع سابق، ص.اهنيار العودلةرضا عبد السبلـ،   139
 .26، ص.اؼبرجع نفسو  140
 .23، مرجع سابق، ص.اهنيار العودلةرضا عبد السبلـ،   141



 142سنة إُف يومنا ىذا. 0511منذ  األوذل: -

 143إُف يومنا ىذا. 0871منذ سنة  الثانية:  -       

  :OCDEمراحل نشأة العودلة حسب الـ 

ظهورىا إُف ثبلث فًتات  OCDEقسمت الػفلقد ، 144أف "العوؼبة ما ىي إال وليد للرأظبالية"اعتمادا على           
 ا تعنيو الكلمة:دبحىت ظهرت خبلؿ سنوات الثمانينات بشكلها الصريح 

 .internationalisation'l التدويل 0904-0871 ادلرحلة األوذل:

وطنية، سواء فيما يتعلق بالتجارة السلعية أو رؤوس يعرؼ التدويل على أنو عملية انفتاح األسواؽ ال          
سبيزت ىذه الفًتة بنمو التدفقات السلعية عرب التجارة ويعد ىذا الشكل أوؿ صور ظهور العوؼبة حيث  145األمواؿ،
تدفقات رؤوس األمواؿ واألفراد عرب اغبدود مقتصرة على الدوؿ الكربى اليت تسيطر على حركة كانت و  146اػبارجية.

  147، وتعترب العوامل التالية أىم ما أدى إُف ظهور ىذه اؼبرحلة:الستعمارياؼبد ا

التقدـ التكنولوجي يف ؾباؿ النقل من خبلؿ التحوؿ من السفن الشراعية إُف السفن البخارية وظهور اػبطوط  -
 فبا سهل وقلص تكاليف النقل.، اغبديدية

كتلك القائمة بُت ،  من خبلؿ االتفاقيات، سلع واػبدماتالتخفيف من القيود اعبمركية اؼبفروضة على ربركات ال -
  148فرنسا واقبلًتا على سبيل اؼبثاؿ.

 Transnationalisation عبور القومية0981-0944 ادلرحلة الثانية:

                                                           
 .27، ص.اؼبرجع نفسو  142

143 Baudrand Vincent et autres ،op.cit ،p.21. 
144

 LUC LECRU et autres, La mondialisation: genèse, acteurs et enjeux, Ellipses, 2004, p.47 

145 Marc Montoussé ،Dominique Chamblay,100 fiches pour comprendre les sciences économiques ،op.cit ،p.168 

146 Maurice Durousset ،op.cit ،p.03. 
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أحد أىم مراحل وأشكاؿ العوؼبة، يعرب عن حالة عبور رؤوس األمواؿ  Transnationalisationسبثل الػ           
طنية من دولة إُف دولة أخرى و تنظيمها يف شكل شركات و استثمارات متعددة اعبنسيات بفروع ـبتلفة للحدود الو 

و متعددة بعيدا عن الدولة األـ، و يكوف التكتل الواحد عبلقات عابرة للقومية، سواء عبلقات الفروع بالشركة األـ، 
يزت بتزايد زمنية دبرحلة عبور القومية حيث سبو لذلك ظبيت ىذه اؼبرحلة ال 149أو عبلقات الفروع ببعضها البعض،

 150االستثمارات واؼبشاريع األجنبية.

بسبب اغبرب العاؼبية  (0944و 0904)وبعد الًتاجع الشديد غبركة التدفقات عرب اغبدود خبلؿ الفًتة ما بُت 

الدوؿ وقياـ   ،(0933-0929)ا أزمة الكساد العاؼبيوكذ (0944-0938)والثانية (0908-0904)األوُف
تراجعت حركة  ، وحيث البفضت الصادرات والواردات، تمسك بسياسة اغبماية والتقييدالىذه الفًتة بالكربى خبلؿ 

اؼبؤرخة بُت  ض قيودا على اؽبجرة إُف بلداهنا، سجل التاريخ الحقا وخبلؿ الفًتة رؤوس األمواؿ وبدأت اغبكومات تفر 
دفقات رؤوس األمواؿ والًتاجع عن سياسة إفقار اعبار) والسبب إعادة بث قواعد ربرير التجارة وت 0981و 0944

   151يف ذلك انتهاء اغبرب العاؼبية والرغبة يف بث االستقرار على صبيع اؼبستويات(.

كما شهدت إنشاء ،  0947شهدت ىذه الفًتة إنشاء اتفاقية اعبات: االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة عاـ 
حيث يتمثل دور األوؿ يف ضبط قواعد سلوؾ أسعار الصرؼ وموازين ، ك الدوِفصندوؽ النقد الدوِف والبن

يف        اؼبدفوعات ومصادر سبويل العجز أما الثاين فيتمثل دوره يف إدارة كل ما يتعلق بانتقاؿ رؤوس األمواؿ سواء 
اؼبتعددة األطراؼ بُت ناىيك عن االتفاقيات الثنائية و قروض خارجية أو استثمارات،  صورة مساعدات أجنبية أو

  152الدوؿ للتسهيل اؼبتبادؿ للتدفقات السلعية ورؤوس األمواؿ واػبدمات.

 . La globalisation 0981ما بعد  ادلرحلة الثالثة:

و          بانتهاج سياسات اقتصاد السوؽ وتغليب آلياتو وتبٍت برام  التصحيح واؽبيكلة ة تتميز ىذه اؼبرحل        
توسع حركة إزالة القيود اعبمركية واغبواجز أماـ التدفقات من السلع ورؤوس األمواؿ  إُفضافة باإل، اػبوصصة

، ذبذر وتنوع الشركات متعددة اعبنسياتو وكذا إنشاء التكتبلت االقتصادية وانتشار ، غلب دوؿ العاَفأواػبدمات يف 
عد منظمة وت ت وانتشار وانتقاؿ اؼبعلومات.وما ساعد على كل ىذا تطور التكنولوجيا فيما يتعلق بالنقل واالتصاال

                                                           
149 Samir Amin ،Pablo González Casanova ،Le nouveau système capitaliste mondial: le monde vu du Sud ،Yves 
Bénot ،Editions L'Harmattan ،1994 ،p.54. 
150 Maurice Durousset,op.cit, p.03 
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ا تلعبو من دور ىاـ يف ربرير أسواؽ الدوؿ اؼبنضمة ؼبحد ركائز العوؼبة أت خبلؿ ىذه الفًتة أنشالتجارة العاؼبية اليت أ
153 ويبكن حصر أىم العوامل اليت أدت إُف وصوؿ العوؼبة إُف ىذه اؼبرحلة فيما يلي: إليها. 

 

ستثمار يف أي مكاف يف العاَف واليت اقًتنت حبرية رأس اؼباؿ اػباص يف اغبركة دوف أي عوائق حرية اال -0         
 على اؼبستوى العاؼبي.

حرية إقامة الصناعة يف انسب األماكن ؽبا يف العاَف بغض النظر عن اعبنسية أو السياسة القومية ألي   -2         
 دولة. 

عاؼبية اؼبعلومات اليت تقنيات وصناعة األقمار الصناعية، و تطور  تجت عننعاؼبية االتصاالت اليت  -3          
 ترتبت على تطور تقنيات وصناعة الكمبيوتر جنبا إُف جنب مع تقنيات وصناعة األقمار الصناعية.

 عاؼبية النمط االستهبلكي وحرية اؼبستهلك يف الشراء من اؼبصدر الذي ىبتاره يف العاَف.   -4          

        فالعوؼبة مرت بثبلث مراحل: اؼبرحلة األوُف أين كانت ؾبرد انتقاؿ للسلع و اػبدمات،مث تطور األمر  وبذلك
مث تطور األمر إُف إنتقاؿ السياسة االقتصادية وتعميمها على معظم دوؿ ، إُف إنتقاؿ اؼبنت  نفسو إُف دولة أخرى

 العاَف.

 عودلة القرن اخلامس عشر:

ـ، و ذلك ما يربره اغبجم الكبَت 0511بنتلي وآخروف أف العوؼبة نشأت وظهرت قبل سنة يؤكد جَتي          
للتعامبلت التجارية اليت بلغت معظم مناطق العاَف تقريبا من أوروبا إُف إفريقيا، ودعمها ضببلت كريستوفر كولومبس و 

الذي يعترب أىم  154افة و العنصر البشري،فاسكو دهباما يف اكتشاؼ العاَف، و اليت نقلوا من خبلؽبا: اؼبوارد و الثق
 أدوات العوؼبة أيا كاف نوعها.

ويف نفس السياؽ وبق لنا كمسلمُت أف ننسب ظاىرة العوؼبة إُف ظهور اإلسبلـ وما دعا إليو من مشولية إُف كل 
ألهنا رسالة إُف كل  البشر، بل إف العوؼبة اليت جاء هبا اإلسبلـ أعمق بكثَت، ذاؾ أهنا تشمل اؼبكاف والزماف: اؼبكاف

 البشر أينما كانوا ووجدوا، والزماف: ألهنا رسالة عربت عرب الزمن ومنذ قروف إُف يومنا ىذا.
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على   بظهور اإلسبلـ، و لكن األىم أف نؤكد  ; وكبن كمسلمُت ال يهمنا فقط أف نشَت إُف أف العوؼبة نشأت عندنا
 عما تعنيو يف الواقع.اإلسبلـ بعيد سباما يف أف العوؼبة ؽبا معٌت آخر 

 

 

 

 

 

 

 ر التجارة الدولية يف ظل العودلة.تطو : يـرع الثانـالف      

يبكن أف نتابع حركة و ىيكل اؼببادالت التجارية الدولية على فًتات، حيث مبيز ثبلث فًتات: فًتة          
 ما قبل اغبرب العاؼبية األوُف، بُت اغبربُت، و بعد اغبرب العاؼبية الثانية.

وألف فًتة بعد اغبرب العاؼبية الثانية سبيزت بالكثَت من األحداث اؽبامة اليت انعكست و بشدة على وضع االقتصاد 
، و اؼبرحلة الثانية مرحلة بعد 0945العاؼبي و التجارة العاؼبية ربديدا، فسنقسم الدراسة إُف مرحلتُت: مرحلة قبل 

0945. 

 :0919ىت تطور التجارة العادلية حأوال/         

 وكانت الدوؿ الغربية ىي اؼبسيطرة عليها. 09عرفت التجارة العاؼبية مبوا ىاما بداية من القرف 

 :0901التجارة الدولية حىت  -0

تزايد حجم التجارة الدولية وتوسع النطاؽ اعبغرايف للعاَف باكتشاؼ أمريكا و طريق  08منذ هناية القرف 
ا للعاَف، حيث تستورد من اؼبستعمرات والدوؿ التابعة ؽبا اؼبواد األوليػػة الضرورية و اؽبند، وأصبحت أوروبا الغربية مركز 

 اليد العاملة، وتصدر بعض السلع اغبرفية و بعض اؼبواد مدخبلت اإلنتاج الصناعي.



      أي سياسة ذبارية ضبائية، بغرض اغبصوؿ     يو كانت تطبق سياسة ذبارية ترتكز على مبادئ الفكر اؼباركانتيل
 على الثروة جبمع اؼبعدف النفيس اؼبتمثل يف الذىب.

تضاعف  0903-0811انطبلقا من هناية القرف الثامن عشر عرفت التجارة العاؼبية مبوا ملحوظا، ففي الفًتة بُت 
العاؼبي مرتفعة عموما، وقدرىا  PNBحجم التجارة العاؼبية حواِف طبسُت مرة، وكانت نسبة الصادرات من إصباِف 

، أما الو.ـ.أ و ℅02، الياباف ℅05، فرنسا و أؼبانيا حواِف ℅08يف بريطانيا  0903خبلؿ  Paul Bairochؼبؤرخ ا
 فقط. ℅6روسيا كانت النسبة 

فقد سبيز بسيطرة السلع األولية واؼبنتجات الزراعية أما فيما يتعلق هبيكل التجارة العادلية خالل ىذه الفًتة 
منها، أما اؼبواد اؼبنجمية و  ℅81لتجارة العاؼبية، حيث سبثل اؼبنتجات الزراعية والغذائية اليت كانت سبثل حواِف ثلثي ا

 اؼبتبقية. ℅21الطاقوية فتمثل 

ويف بداية القرف العشرين كانت ثبلث أرباع اؼببادالت العاؼبية من السلع اؼبصنعة وثلث اؼبواد األولية من إنتاج الدوؿ 
 ربية.الصناعية ألوروبا الشمالية والغ

من ذبارة أوروبا داخل اؼبنطقة  ℅81من التجارة العاؼبية، حيث  ℅61تسيطر على حواِف  0903وكانت أوروبا عاـ 
نفسها، بُت الدوؿ األوروبية أي ذبارة بينية، وكانت ذبارة روسيا يف معظمها مع أؼبانيا، و نصف مبادالت الياباف 

 155و.ـ.أ.التجارية مع دوؿ آسيا، و الباقي مع أوروبا و ال

تطبيق سياسة ربرير التجارة اػبارجية، وحققت عجز يف ميزاف  0841و اؼببلحظ أف بريطانيا قد بدأت منذ عاـ 
 مبادالهتا التجارية، لكنها استطاعت أف تسد العجز من استثماراهتا يف اػبارج وتوظيفاهتا األخرى.

 :0929-0901التجارة العادلية بُت  -2

قوية الضطراب مبو التجارة العاؼبية أو حىت اهنيارىا. فبُت أزمة الكساد العاؼبي  و  سبيزت ىذه الفًتة دبربرات
 0921مث ربسنت حىت  0904فقد البفضت خبلؿ اغبرب العاؼبية كاف مبو التجارة العاؼبية بُت الزيادة و الًتاجع، 

ت أوضاع التجارة العاؼبية حىت مرورا هبذه األزمة فقد ربسن، 0920-0921لتعود إُف الًتاجع من جديد بسبب أزمة  
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-0929حيث أصابت أزمة الكساد كل العاَف ومن دوف شك التجارة العاؼبية اليت البفضت خبلؿ ، 0929سنة 
 باؼبئة. 25بنسبة  0932

حيث تزايد حجمها ، َف ربقق التجارة اػبارجية ربسنا كبَتا 0933 ؿوعندما ربسنت األوضاع االقتصادية العاؼبية خبل
 0929.156وَف يتجاوز حىت القيمة اؼبسجلة عاـ ، 0903باؼبئة مقارنة بسنة  5دبعدؿ 

و كانت الو.ـ.أ خبلؿ ىذه الفًتة قد ظهرت كقوة ذبارية تستعمل سياستها التجارية بغض النظر عما تعكسو     من 
الذي سبق تقديبو(  مسوت-ىاورلآثار على اقتصاديات العاَف، وىذا ما عكستو الزيادات يف اغبواجز اعبمركية )قانوف 

 157 وما رافقو من آثار جد خطَتة.

 61فقد كانت اؼبواد األولية و الزراعية تسيطر على إصباِف التجارة حبواِف   أما ىيكل ادلبادالت خالل ىذه الفًتة:

 .℅41إُف  35سبثل سوى  أما اؼبواد اؼبصنعة فهي ال، ℅65إُف 

، حيث ℅51أرباع التجارة العاؼبية، و أوروبا لوحدىا سبثل حواِف كانػت أوروبا وأمريكا الشمالية مسيطرة على ثبلث 
 تصدر ىذه األخَتة السلع اؼبصنعة وتستورد اؼبواد األولية.

و كانت معظم صادرات كل من أوروبا و الو.ـ.أ و الياباف سلعا صناعية، أما وارداهتا فتسيطر عليها اؼبواد األولية. أما 
 158متساوية بُت مواد أولية و سلع مصنعة. واردات االرباد السوفيييت فكانت

 :5491بعد  تطور التجارة العادلية بعد احلرب العادلية الثانية /اـثاني         

الزيادة و تغَتت ىيكلتها و لكن الدوؿ العظمى ال يف منذ هناية اغبرب العاؼبية الثانية أخذت التجارة العاؼبية 
 تزاؿ ىي اؼبسيطرة على التجارة العاؼبية.

سنػػػويا          يف  ℅8لنمو تضاعف حجم اؼببادالت التجارية العاؼبية ست مرات وذباوز معدؿ ا 0973حىت 
السلبية اغباصلة  النتائ الزيادات اغباصلة يف ىذه الفًتة  عوضتاؼبتوسط، خصوصا خبلؿ سنوات الستينات حيث 

تضاعف حجم  التجارة مضطربا غَت منتظم، حيثاف مبو ك  فقد خبلؿ الثبلثُت سنة اؼبوالية، أما 0931خبلؿ أزمة 
 يف اؼبتوسط.سنويا  ℅5إُف  4واِف حب، أي ع مرات فقطبأر التجارة العاؼبية خبلؿ ىذه الفًتة 
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يف الوقت نفسو تضاعفت نسبة الصادرات و ، اِف سبع مراتإصباِف النات  العاؼبي حبو منذ سنوات األربعينات تضاعف 
 159.℅31بػ 2114تقدر خبلؿ و  ℅01حبواِف 0941من ىذا اإلصباِف، حيث قدرت يف 

وكانت نسبة الصادرات عاؼبيا متناسبة مع نسبة الصادرات على اؼبستوى احمللي، وىذا ما يوضحو اعبدوؿ التاِف  يف 
 بعض الدوؿ:

 يف بعض الدول ادلتقدمة. 2111-0991بُت  PNB(: تطور نسبة الصادرات إذل  0-2اجلدول ) 

 فرنسا 

℅ 

 أدلانيا

℅ 

 يطانيابر 

℅ 

 اليابان و أمريكا

℅ 

0991 01 6 01 2-2 

2111 22 29 21 01 

Source : Serge d' Agostino et autres ،100 Fiches pour comprendre la mondialisation , op.cit ،p12. 

 

ة بعد اغبرب العاؼبية فبعكس الفًتة السابقة، فقد سبيزت الًتكيبة السلعية للتجارة العاؼبية يف فًت  أما ىيكل ادلبادالت:
من التجارة العاؼبية، بعكس اؼبواد األولية اليت البفض نصيبها من  ℅80بسيطرة اؼبنتجات الصناعية، اليت سبثل حواِف 

 .℅20التجارة العاؼبية إُف حواِف 

ية وتصدر إُف وكانت التجارة ذات نوعُت: التجارة النمطية بُت الدوؿ اؼبتقدمة، حيث تستورد فرنسا مثبل سيارات أؼبان
، و intra-zoneمن ذبارهتا بُت دوؿ اؼبنطقة  ℅65فأوروبا الغربية مثبل تتبادؿ حواِف أؼبانيا سيارات فرنسية، 

 ℅61رباوؿ أمريكا الشمالية بدورىا أف تصل إُف الوضع نفسو أي التجارة داخل اؼبنطقة. أما الدوؿ النامية فحواِف 
TRIADEمن ذبارهتا موجهة إُف دوؿ 
لباقي عبارة عن مبادالت فيما بينها.، وا 

أمريكا  ℅43تسيطر أوروبا الغربية وحدىا على  ، حيث℅61على التجارة العاؼبية حبواِف  TRIADEؿ و تسيطر دو 
 فقط. ℅6و الياباف  ℅05 الشمالية
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ه النسبة تراجعت ىذ 0971من التجارة العاؼبية، يف عاـ ℅31كانت سبثل حواِف   0951أما الدوؿ النامية ففي سنة 
خبلؿ سنوات الثمانينات، و ذلك بفعل تعديل أسعار اؼبواد األولية  ℅31، و زادت إُف حواِف ℅21إُف أقل من 

، ℅22حيث قدر نصيبها حبواِف  0991اليت تسيطر على ذبارهتا،  ولكنها تراجعت من جديد مع حلوؿ عاـ 
ضل األداء اؼبتميز لتجارة بعض الدوؿ ، و يعود ىذا التحسن بف2114عاـ  ℅31وصعدت من جديد إُف حواِف 

 اآلسيوية الناشئة.

PECOنصيب دوؿ  ريف بداية سنوات التسعينات اهنا
  مقارنة بنسبة  ℅3من التجارة العاؼبية، حيث قدر حبواِف

.         ℅5، ولكنو تزايد نوعا ما مع هناية التسعينات حيث يقدر حاليا حبواِف 0981إُف  0951بُت  ℅01
 ℅25إُف  21ن ذبارة ىذه الدوؿ موجهة إُف الثالوث: الو.ـ.أ، االرباد األورويب والياباف، أما حواِف م ℅61-71

 160فهي ذبارة بينية.

 .التطور التارؼلي للسياسة التجارية :الفرع الثالث      

طور على النحو نفسو الذي قدمنا من خبللو تطور ظهور العوؼبة، وتطور التجارة اػبارجية، سنقدـ أيضا ت
 اذباه وشكل السياسة التجارية.

فقبل هناية اغبرب العاؼبية الثانية كانت السياسة اغبمائية عموما ىي اػبيار اؼبفضل للدوؿ اؼبتقدمة، بالرغم من وجود 
، حىت بعد اغبرب العاؼبية الثانية وبعد إنشاء منظمة التجارة العاؼبية َف 0871-0841فًتة ساد فيها خيار التحرير بُت 

 في سباما اغبمائية ولكنها أصبحت تظهر بأشكاؿ ـبتلفة.زبت

 :0919تطور السياسة التجارية قبل أوال/         

 :0111قبل  -0

فقد كانت اغبماية ىي القاعدة و الوضع ، قبل القرف التاسع عشر َف تكن مشكلة التجارة اغبرة مطروحة
 161جدا لئليرادات العامة.إذ أف الرسـو اعبمركية سبثل مصدر ىاـ ، العادي لكل الدوؿ
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وأحاطتها ، كانت بريطانيا قد اعتمدت على الصناعة حىت تصبح القوة االقتصادية اؼبسيطرة على العاَف
ا القدرة االحتكارية للسفن هتكما ساعد،  باغبماية اعبمركية ضد اؼبنافسة األجنبية منذ بداية القرف السابع عشر

 162الربيطانية.

، القتصادي خبلؿ النصف األوؿ من القرف التاسع عشر مرافقا للحماية اعبمركيةأما فرنسا فقد كاف النمو ا
لكنها تراجعت بفعل الضغوط احمللية لرجاؿ ، كانت قد حاولت التوجو إُف التجارة اغبرة  0805برغم أهنا يف 

ماية الصناعة و غب، فرض رسـو صبركية عالية جداو  بُت منع لبلستَتاد، وكانت اغبماية الفرنسية متنوعة 163الصناعة.
 164الزراعة معا.

 0834عاـ  le zollvereinأما فيما يتعلق بربوسيا فقد شكلت معظم الدوؿ األؼبانية اربادا صبركيا يسمى 

موحدة مع الدوؿ خارج         ىذا وتطبيق رسـو صبركية ، حيث يهدؼ إُف ربرير التجارة بُت الدوؿ األعضاء فيو
 165زء األكرب من الدوؿ األؼبانية قد انضم لبلرباد.ويف بضع سنوات كاف اعباالرباد، 

 Alexanderوكانت أمريكا قد اعتمدت يف تنميتها االقتصادية على السياسة اغبمائية اليت روج ؽبا 

Hamilton(1757-1804) ،.من         وكانت الزيادات يف الرسـو اعبمركية على الواردات  وزير اؼبالية األمريكي
و  0831احمللي من اؼبنافسة األجنبية. وحىت برغم االلبفاض اغباصل للرسـو اعبمركية خبلؿ أجل ضباية اإلنتاج 

 Henry Charlesيعترب . كما (جدافإهنا بقيت مرتفعة جدا. )و ىذا دليل على أهنا أساسا كانت مرتفعة  0861

Carey(1793-1879) ر التحرير ربوؿ ليدافع فبعد أف كاف من أنصا، مثاؿ ىاـ على من يدعو للحماية يف أمريكا
و من ، من جهة ألهنا ربمي اؼبنتجات احمللية، (0841عن اغبمائية خبلؿ سنوات األربعينات من القرف التاسع عشر) 

 166و اؽبيمنة على العاَف.        جهة ثانية ألنو كاف يرى أف التجارة اغبرة ىي أداة بيد الربيطانيُت من أجل السيطرة 

قد استفادت من النمو االقتصادي اغباصل يف فرنسا و بريطانيا وقامت برفع  روسياكانت ،  يف الشرؽ 
وبسبب ربسن العوائد الزراعية بسبب زيادة الصادرات تزايد الطلب على بعض الصناعات  صادراهتا من القمح.

بلقة مبوىا وَف ربقق روسيا انط .0851اػبفيفة. وقامت روسيا حبماية ؿبلية لدفع ىذا القطاع لؤلماـ حىت سنوات 
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ئق أخرى: عجز البنية عوا عدةتعاين من كانت الصناعة الروسية    ، ألفاالقتصادي إال خبلؿ هناية القرف التاسع عشر
 167الثقيلة....اٍف. اتبتكار يف الصناعاألساسية، مشكل اال

العاَف  تقطع العبلقات مع، أما الياباف فقد كانت خبلؿ النصف األوؿ من القرف التاسع عشر دولة زراعية
 168من أجل اغبفاظ على االستقبللية الوطنية و ليس من أجل ضباية اقتصادىا احمللي.، اػبارجي

 يف الببلد  يروف أنو يتوجب عليهم ولضماف استقرار سياسي واجتماعي  07منذ القرف الػو  الػ"شوغونات" كاف فقد
بلد على اػبارج، ومنع السكاف من التواصل إغبلؽ كل منافذ البمن خبلؿ ، يتحكموا يف حركة انتقاؿ األشخاص أف

األكثر إصرارا  بريطانيا تكانو األخص األوروبيُت، وقد حاولت الدوؿ العظمى كسر ىذا االنغبلؽ وبمع بقية العاَف، 
 ىناؾ. سفارات عديدة اكانت ؽبف، على ذلك

كل        ؽبا بالرسو مرة واحدة  ات" السفن الربتغالية واؽبولندية تراخيص ذبارية خاصة، كاف يسمحنمنح الػ"شوغو و 
اغبرير مع الصُت وبتكرىا  ى السواحل اليابانية. كانت ذبارةسنة يف جزيرة "ديشيكا" بالقرب من "ناكاساكي" عل

 169، وقد سبكن الػ"شوغونات" من جٍت فوائد كبَتة جراء ذلك.وفالربتغالي

الغَت انيا، فرنسا، أمريكا وأؼبانيا، والدوؿ : بريطادلستفيدةوبذلك يبكن تصنيف الدوؿ إُف ؾبموعتُت: الدوؿ 
 : روسيا والياباف، واؼبستعمرات دوف شك.مستفيدة

 :0121-0111ن ـبي -2

ت اغبمائية وأصبح، أكسبها ميزة تنافسية مقارنة ببقية الدوؿ، كانت بريطانيا ربقق تقدما تقنيا غَت مسبوؽ
اف اػبيار االسًتاتيجي ىو ربرير التجارة اػبارجية، لتدعيم فك 170سبثل عائقا لوصوؽبا إُف األسواؽ وتصريف منتجاهتا،

القدرة الصناعية الربيطانية، وكانت أوُف خطواهتا القوية هبذا الصدد زبفيض الرسـو اعبمركية على الواردات من سلع 
، 0846عاـ  corn-laws، ورفع اغبماية عن القطاع الزراعي، من خبلؿ إلغاء قانوف الغبلؿ 0842التجهيزات عاـ 

 171القانوف الذي كاف قائما حبماية منتجي القمح الربيطانيُت.
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وقد كاف ديفيد ريكاردو قد دعا إللغاء ىذه القوانُت، ألهنا تعمل من خبلؿ تأثَت الرسـو الباىظة على ردع الواردات ) 
 جور وتثبيط االستثمارات.الدور الرادع للرسـو اعبمركية اؼبرتفعة(، فهي تؤدي إُف ارتفاع األسعار ومن شبة ارتفاع األ

، anti corn-law leagueاربػػػػاد ضػػػػد قػػػػانوف الغػػػػبلؿ  إنشػػػػاءب 0846عػػػػاـ  Richard Cobdenكمػػػػا قػػػػاـ الصػػػػناعي 

 للضغط على السلطة إللغاء ىذه القوانُت.

قامت فرنسا بالسَت وراء إسًتاتيجية بريطانيا، حيث لوحظ االلبفاض اؼبتسارع لنسبة حصيلة الرسـو اعبمركية 
قامت بتوقيع اتفاقية مع فرنسا، مت التفاوض عليها سريا  0861، ويف عاـ 0851-0831إصباِف الواردات خبلؿ  إُف

 من اعبانب الفرنسي. Michel Chevalierو  RICHARD COBDENبُت وزير بريطانيا 

داف من أقل الرسـو ومت زبفيض الرسـو اعبمركية، ووضع شرط الدولة األوُف بالرعاية، دبعٌت أف طريف االتفاؽ يستفي
 172اعبمركية اليت يطبقها الطرؼ اآلخر مقارنة بكل الشركاء التجاريُت اآلخرين.

اتفاقية ربرير  le Zollverein، ووقعت بروسيا باسم 0857وقامت روسيا بتحرير ذبارهتا اػبارجية بداية من 
 .0862التجارة عاـ 

عندما دخل عنوة ، طوؽ اغبظر أف تكسر Matthew Perryأما الياباف فقد استطاعت اغبمبلت العسكرية لػ
(طوكيو" )"إيدوخلي  " األمريكية بتقدًن طلب رظبي يتضمن اؼبوافقة على فتح موانئ  قاـ قائد البحريةو ، " اليـو

وبسبب اؼبشاكل السياسية الداخلية وضعف القوة العسكرية على التجارة مع الدوؿ اػبارجية.  ومنافذ الببلد اػبارجية
مت          . 0854" يف مارس كاناغاواالنظاـ الياباين على توقيع اتفاقية " وافقة آنذاؾ ية مقارنة باألمريكالياباني

األجنبية بالتزود يف  " على اؼببادالت التجارية، كما مت ترخيص اؼبراكبىاكودايت" و"شيمودامينائي " دبوجبها فتح
تفاقية األوُف بسنتُت، مت توقيع اتفاقية أخرى هتدؼ إُف فتح موانئ وبعد توقيع اال .اؼبوانئ اليابانية عند حاجتها لذلك

 173أمريكا، مث اقبلًتا، فرنسا وأخَتا روسيا. 0858أخرى، وربرير التجارة اػبارجية للياباف، وقعتها يف 

َف    ويف ظل كل حركات ربرير التجارة االختيارية منها واإلجبارية، كانت أمريكا الدولة الوحيدة اليت         
نشأ صراع بُت الواليات الشمالية اليت تؤيد اغبماية و اعبنوبية اليت  0861 تأخذ هبذا اػبيار، ومع ذلك ففي بدايات
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، فقد كاف خيار اغبماية ىو 0865-0860 تؤيد التجارة اغبرة، وبعد انتصار الواليات الشمالية يف اغبرب األىلية
 174السائد يف الو.ـ.أ.

توجهات كبو التحرير مدفوعة بدوافع سياسية إُف حد كبَت، ففي فرنسا مثبل كاف دافع  ويف اغبقيقة كانت ال
ىو ؿباولة اللحاؽ بالتقدـ الربيطاين، ويف بروسيا كاف توقيع  0861نابليوف الثالث عند توقيع االتفاقية مع بريطانيا عاـ 

le Zollverein السياسية لربوسيا. واألمر نفسو مع الياباف التفاقيات التحرير مع الدوؿ اؼبختلفة بغرض ربقيق مصاٌف 
اليت كانت منغلقة على نفسها، وأجربهتا الظروؼ السياسية على فتح حدودىا، والدليل على ذلك أهنا يف سنوات 

 175عندما شكلت جيشا قويا وموحدا عادت أدراجها إُف اغبمائية. 0901

 :0911-0121بيـن  -2

ئيػػػػػة، فقػػػػػد نػػػػػت  عػػػػػن التحريػػػػػر يف الفػػػػػًتة السػػػػػابقة أيػػػػػن كانػػػػػت بريطانيػػػػػا سبيػػػػػزت ىػػػػػذه الفػػػػػًتة بػػػػػالعودة إُف اغبما
 قد دعمت و بشدة ىيمنتها مستغلة سبقها الصناعي، واستغبلؽبا لثروات اؼبستعمرات.

لػػػػػذا نػػػػػادى العديػػػػػد مػػػػػن االقتصػػػػػاديُت يف كػػػػػل مػػػػػن أؼبانيػػػػػا و الػػػػػو.ـ.أ خاصػػػػػة إُف ضػػػػػرورة ضبايػػػػػة اؼبنتجػػػػػات الصػػػػػناعية  
 176ربيطانية و الفرنسية.الوطنية من غزو السلع ال

، حيث عادت معظم الدوؿ الكربى لفرض الرسـو اعبمركية 0873وقد تزامنت العودة إُف اغبمائية مع أزمة 
 177وضباية منتجاهتا احمللية ما عدا: بريطانيا، ىولندا والدامبارؾ.

( فإف اؼببادرة األؼبانية  0878، إيطاليا عاـ 0877وبرغم سبق بعض الدوؿ يف اغبماية) روسيا، النمسا واسبانيا عاـ 
بفػرض زيادات جد مرتفعة للرسـو اعبمركية على الوردات األؼبانية،  0879عاـ  Bismarckكانت األقوى، حيث قاـ 

من ناحية ألسباب سياسية )ربالفو مع احملافظُت الزراعيُت(، ومن ناحية ثانية غبماية اإلنتاج احمللي، كما سبق و أف 
 178ذكرنا.

                                                           
 ى عل الرؽ حيث اعتمد الشماليوف على الصناعة اآللية بينما اعبنوبيوف يعتمدوف يف الزراعة قامت اغبرب األىلية األمريكية بُت الشماؿ الصناعي و اعبنوب الزراعي حوؿ إلغاء نظاـ
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عاـ  Mélineمن خبلؿ فرض الضريبة اؼبعروفة برسـو 0880لتفرض ضبايتها للصناعة الوطنية عاـ وعادت فرنسا 
 179، واليت تفرض ضباية مشددة للقطاع الزراعي.0892

أما الو.ـ.أ اليت َف تلجأ للتحرير بعد، وبعد انتصار مشاؿ أمريكا يف اغبرب األىلية، مت رفع الرسـو اعبمركية أعلى بكثَت 
(. وقامت روسيا حبماية اقتصادىا 0897عاـ  Dingley، رسـو 0891عاـ  Mac Kinleyو سابقا )رسـو فبا كانت علي

  Mendeleïev.180من خبلؿ رسـو  0877انطبلقا من عاـ 

و بعد اغبرب العاؼبية األوُف َف هتجر الدوؿ العظمى السياسة اغبمائية، بل على العكس قامت بريطانيا اليت َف تكن قد 
. وقامت 0905على السلع الكمالية عاـ   Mac Kenna، بفرض رسـو 0873ة حىت يف ظل أزمة انتهجت اغبماي

، ويف السنة نفسها قامت فرنسا برفع رسومها اعبمركية، وأمريكا 0920بفرض ضباية للصناعات احمللية اإلسًتاتيجية يف 
أف تطبق سياسة تقييدية    ويف الياباف فقد استطاعت     ، Fordney-Mac Cumberقامت بفرض رسم  0922يف 

 181دوف ضغوطات، وازبذت تدابَت ضد اإلغراؽ، باإلضافة إُف فرض رسـو خاصة مرتفعة على الكماليات.

االقتصاد العاؼبي، ورافقتها أزمة اهنيار نظاـ الذىب، اختلفت ردات فعل الدوؿ،  0929وعندما ضربت أزمة 
 ة عمق وحدة األزمة.ولكن الو.ـ.أ كانت قد ازبذت إجراءات أدت إُف زياد

وسنحاوؿ  تقدًن النزاع ،   Hawley-Smootمسوت-ىاورلفقد قامت بتشديد سياستها اغبمائية من خبلؿ قانوف 
 Antoine Bouet  :182القائم عقب ىذا القانوف خبلؿ ثبلث مراحل كما قدمها 

 ة.ـ: البدايادلرحلة األوذل

و اختارت الو.ـ.أ حلها اػباص من خبلؿ ، طالة يف العاَفعندما اشتدت أزمة الب 0929بدأت اؼبرحلة األوُف عاـ 
 برفع الرسـو اعبمركية على الواردات من أجل توجيو الطلب األمريكي لئلنتاج احمللي.، التأثَت على التجارة اػبارجية

ك و ارتفعت بذل، منت  25111حيث فاقت قائمة السلع اؼبعنية  0931عاـ  مسوت-ىاورلو مت التوقيع على قانوف 
 . %53إُف %39قيمة الرسـو اعبمركية من 
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 ام.ـ: االنتقادلرحلة الثانية

ففي حُت كانت بعض السلع يبكن إنتاجها ؿبليا و بذلك ، كانت قائمة اؼبنتجات األمريكية احملمية غَت منسجمة
       نت  يف أمريكا كانت منتجات أخرى ال يشملها ىذا اؼبربر ألهنا ال ت،  تبدو اغبماية مربرة بتشجيع اإلنتاج احمللي

            و كمثاؿ على ذلك زيادة شديدة  ) ...اٍفإما لظروؼ مناخية أو عدـ وجود اؼبوارد الطبيعية البلزمة إلنتاجها.
أف    و قد اعتقد بعض اؼبفكرين  (  noix de cajouيف الرسـو اعبمركية اؼبفروضة على الواردات األمريكية من 

قيع ىذا و عودة إُف سياسة االكتفاء الذايت. و لقد ىددت بعض الدوؿ الو.ـ.أ باالنتقاـ إذا مت تمربر ىذا القانوف ىو ال
الذي وضع  0932و بذلك فعند اعتماده فعبل و تنفيذه قامت اقبلًتا بإصدار قانوف الرسـو اعبمركية عاـ ، القانوف

. كما قامت بتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية ضمن العديد من اغبواجز اعبمركية على ؾبموعة واسعة من اؼبنتجات اؼبستوردة
وقامت اسبانيا برد فعل فباثل حيث فرضت رسوما صبركية على ، (  Ottawaؾبموعة الكومنولث) اتفاقيات 

 الواردات األمريكية بالتحديد) خصوصا السيارات(.                                   

       يث صرح موسوليٍت بأف إيطاليا لن تدفع إال بقدر ما ستستفيد أما رد فعل إيطاليا فقد كاف قويا و شديدا ح
و بذلك فقد توقفت ايطاليا عن شراء عدة سلع أمريكية على رأسها السيارات األمر الذي نت  عنو ، من أمريكا

 إغبلؽ عدة مصانع لشركة فورد.

 ث مرات خبلؿ ثبلث سنوات.ة فقد تقلص وبشدة حجم التجارة الدولية حيث البفض دبقدار ثبليو يف النها

 ويوضح اعبدوؿ التاِف التغَت الذي سجلتو اغبصيلة اعبمركية يف بعض الدوؿ اؼبتقدمة:

 

-0902(: متوسط االقتطاعات اجلمركية على الواردات السلعية يف بعض الدول ادلتقدمة  2-2اجلدول )
0920. 

 0902℅ 0929℅ 0920℅ 

 21 20 13 أدلانيا

 30 21 20 فرنسا

 NC 5 0 طانيابري



 48 37 44 الو.م.أ

 NC NC 30 اليابان

NC.غَت متاحة : 

Source : Serge d' Agostino ،Libre-échange et protectionnisme ،op.cit ،p.37.  

 

 :مرحلة العودة إذل التعاون.ادلرحلة الثالثة

من        و قد تراجع نصيبها ، تو ما نت  عنو من انتقاما مسوت-ىاورلتضررت الو.ـ.أ كثَتا جراء إصدار قانوف 
 .0935و  0931بُت  %00 إُف %06ارة العاؼبية من التج

 Reciprocal Trade Agreement و بذلك سعت إُف ؿباولة التفاوض الثنائي مع ؾبموعة من الدوؿ يف ظل ما ظبي بػ:

Act    خبلؿ ثبلث سنوات. %51كية األمريكية على الواردات بػلتخفيض الرسـو اعبمر 

الرسـو اعبمركية ما ىي إال بداية لنزاعات لن ربلها إال اعتمد البعض على ىذه التجربة للتأكيد على أف فقد عليو و 
 العودة و الرجوع إُف فلسفة التحرير.

 

 :بعد احلرب العادلية الثانيةثانيا/          

صها أف التجارة اغبرة أصبحت اػبط سبيزت الفًتة بعد اغبرب العاؼبية بعدة تغيَتات على اؼبستوى العاؼبي، ملخ
األساسي و التوجو الرئيسي للعاَف ككل، من خبلؿ نشأة عدة ىيئات دولية وعاؼبية تدعم ىذا التوجو: صندوؽ النقد 

 الدوِف، منظمة التجارة العاؼبية....اٍف

لتجارة ىناؾ فبارسات وىذا ال يعٍت غياب تاـ للسياسة اغبمائية، بل على العكس، فحىت يف ظل اؼبنظمة العاؼبية ل
 ضبائية حىت من طرؼ أكثر الدوؿ زعما للتحرر.

وسنحاوؿ تقدًن كل التطورات اليت حدثت على مستوى السياسة التجارية الحقا عند اغبديث عن منظمة التجارة 
 العاؼبية بالتفصيل.



 .:التكتالت واالتفاقيات يف مواجهة العودلة و ربرير التجارةادلطلب الثاين        

 Cooper، B.F Massel،Samyكما يؤكد اإلطار النظري الذي بناه ؾبموعة من االقتصاديُت النيوكبلسيك) 

Hatem…etc183يكمن يف الرغبة القوية للدوؿ  -أحد أشكاؿ التكتبلت-( على أف سبب إقامة االرباد اعبمركي
فإننا يف نفس السياؽ كباوؿ   184األعضاء فيو لتحقيق أىداؼ معينة تعجز عن ربقيقها يف غياب االرباد اعبمركي.

ىنا تقدًن أىم االتفاقيات والتكتبلت اليت قامت بُت ؾبموعات من دوؿ العاَف، بغرض ذبنب ـباطر          أو 
 سلبيات اضطرارىا لبلنفتاح التجاري.

 سعت كل دوؿ العاَف إُف التجمع ضمن ؾبموعات ـبتلفة ربقيقا ألحد األىداؼ التالية:

 لتخوؼ من منافسة إحدى الدوؿ فتسعى إُف ضماف اؼبعاملة باؼبثل من ىذه الدوؿ.إما ل 
 .إما للتخوؼ من دوؿ أخرى فتسعى الدوؿ اؼبعنية لكسب شركاء لتقوية قدرهتا على منافسة الدوؿ األقوى 
 .إما لضماف ظروؼ جيدة يف أسواؽ تلك الدوؿ للتمكن من الولوج إليها 

لعديد من التكتبلت االقتصادية و االربادات سنحاوؿ تقدًن أنبها سواء بُت الدوؿ و نت  عن ىذه اؼبربرات نشوء ا
 اؼبتقدمة أو النامية...اٍف

 

 

 

 

 .أشكال االتفاقيات والتكتالت :الفرع األول     

تندرج االتفاقيات و التكتبلت االقتصادية اليت تقيمها الدوؿ فيما بينها يف إطار التجارة اػبارجية ضمن أحد 
 ت سلم التكامل االقتصادي التالية:درجا

                                                           
 .53 .ص ق،مرجع ساب ،دراسات يف االقتصاد الدورلسامي عفيفي حامت،   183
 .55 .، صاؼبرجع نفسو  184



          : تعترب أضعف أشكاؿ ومستويات التكتبلت االقتصادية الدولية، وىي عبارة  *منطقة التفضيل اعبزئي -0 
اتفاقيات الدوؿ اليت عادة ما تربطها عبلقات جوار خاص أو تاريخ مشًتؾ أو استعمار سابق. ويبنح خبلؽبا عن 

كأف   185يف ؾباؿ التجارة اػبارجية لبعض السلع واػبدمات، بينما ال تشًتط اؼبعاملة باؼبثل،معامبلت تفضيلية خاصة 
تتفق دوؿ منطقة معينة على إلغاء نظاـ اغبصص الذي زبضع لو اؼببادالت التجارية فيما بينها، أو أف تعطي لبعضها 

   187ويبلحظ على ىذه االتفاقيات أهنا: 186البعض امتيازات صبركية معينة...اٍف.

 تشمل التخفيف من حدة اغبواجز اعبمركية وغَت اعبمركية، وال تتضمن إلغاءىا. -            

 تًتكز ىذه االتفاقيات على التجارة السلعية وال سبتد إُف اعبانب النقدي. -            

 االتفاقية.ربتفظ الدوؿ األعضاء حبق صياغة أي سياسة ذبارية مع شركائها التجاريُت خارج  -            

وىي عبارة عن اتفاؽ بُت دولتُت أو أكثر، يتم دبوجبو ربرير التجارة فيما بينها، مع احتفاظ  منطقة التجارة اغبرة: -2
كل دولة حبريتها يف فرض القيود أو الرسـو اعبمركية يف عبلقاهتا التجارية مع بقية دوؿ العاَف غَت األعضاء يف اتفاؽ 

 188اؼبنطقة اغبرة.

يبثل مستوى أعلى يف التكتل االقتصادي، حيث يتم إلغاء اغبواجز اعبمركية وغَت اعبمركية بُت  د اعبمركي:االربا -3
الدوؿ األعضاء يف االرباد وحرماف الدوؿ األعضاء من حق عقد اتفاقيات ذبارية أو اتفاقيات دفع مع دوؿ أخرى 

  190ل إذف االرباد اعبمركي العناصر التالية:ويشم189 خارج االرباد دوف موافقة الدوؿ األعضاء يف ىذا االرباد،

 إزالة كافة اغبواجز اعبمركية وغَت اعبمركية اؼبفروضة على التجارة البينية بُت الدوؿ األعضاء. -             

 إقامة حاجز صبركي موحد أماـ دوؿ العاَف خارج االرباد. -             

                                                           
 تعترب منطقة الكومنولث أىم مثاؿ على ىذه االتفاقية. *

، رسالة ماجستَت، االقتصاد الزراعي، جامعة التجارة اخلارجية الزراعية ادلصرية مع التكتل االقتصادي لدول شرق وجنوب إفريقيا"، "الكوميسا"سرحاف أضبد عبد اللطيف،"  185
 .07.، ص2003طنطا، مصر، 

 .,2005www.ahewar.org-05-1069، اغبوار اؼبتمدف، العددمنطقة التجارة احلرة العربية الكربىمصطفى العبد هللا الكفري،   186
 .37مرجع سابق، ص. ،دراسات يف االقتصاد الدورل سامي عفيفي حامت،  187
 

 مصطفى العبد هللا الكفري ،مرجع سابق.  188
 .07سابق ،ص. سرحاف أضبد عبد اللطيف ،مرجع  189
 .40مرجع سابق، ص.، دراسات يف االقتصاد الدورل سامي عفيفي حامت ،  190



رير التجارة البينية بُت الدوؿ األعضاء وكذا ربرير حركة رؤوس السوؽ اؼبشًتكة بتح تتعلق وؽ اؼبشًتكة:سال -4
األمواؿ، التكنولوجيا والعمالة، وذلك من خبلؿ إلغاء كل العقبات اليت من شأهنا الوقوؼ عائقا أماـ حرية حركة ىذه 

 3 العناصر بُت الدوؿ األعضاء.

من الدوؿ تتسع فيها إجراءات التكامل  وىو عبارة عن اتفاؽ بُت دولتُت أو ؾبموعةالوحدة االقتصادية:  -5
االقتصادي إُف جانب ميزات السوؽ اؼبشًتكة فيما بُت الدوؿ األعضاء يف االتفاقيات لتشمل تنسيق السياسات 
االقتصادية واؼبالية والنقدية والسياسات االجتماعية وتشريعات العمل والضرائب. وذلك من خبلؿ إهباد سلطة إقليمية 

ي مسؤوؿ عن تنفيذ ىذه السياسات، كما أف على كل دولة عضو تقليص سلطاهتا التنفيذية الذاتية عليا وجهاز إدار 
  4وخضوعها يف كثَت من اجملاالت للسلطة اإلقليمية العليا. 

التكامل النقدي على أنو ؾبموعة من الًتتيبات اؽبادفة إُف تسهيل  Freitz Machlupيعرؼ الوحدة النقدية:  -6
لية عن طريق إحبلؿ عملة مشًتكة ؿبل العمبلت الوطنية للدوؿ األعضاء يف االرباد النقدي. فقياـ اؼبدفوعات الدو 

 األشكاؿ السابقة للتكتل االقتصادي ىبلق مشاكل نقدية قد تعوؽ أصبل قدرة نشأة ىذه التكتبلت.

 5وبالتاِف ذبد الدوؿ نفسها أماـ أحد شكلي التكامل النقدي:

ذي يتعلق بإجراءات العمل النقدي اؼبشًتؾ بُت ؾبموعة األعضاء يف اؼبنطقة، أي توحيد : الاعبزئي -            
 السياسات النقدية، االتفاؽ على إدارة موحدة لسعر الصرؼ...اٍف.

 وىو الوصوؿ إُف إصدار عملة واحدة مشًتكة.  الكامل:  -            

القتصادي، حيث تنصب اقتصاديات الدوؿ اؼبعنية    ويعد آخر وأحدث درجات سلم التكامل ا التكامل اؼباِف: -7
     6 يف قالب اقتصاد واحد. كما حدث مع االرباد األوريب.

 و هبب أف نفرؽ بُت معنيُت للتكتبلت االقتصادية أو االتفاقيات التجارية:

هـو التبعية االقتصادية ظهر مف و يكوف بُت دولة أو دوؿ قوية و دولة أو دوؿ ضعيفة. التبعية االقتصاديةدبعٌت  األوؿ
يف البداية يف دراسات بعض باحثي أمريكا البلتينية كتفسَت لظاىرة التخلف االقتصادي يف الدوؿ النامية اليت تربطها 

وينصرؼ مفهـو التبعية االقتصادية إُف العبلقة غَت اؼبتكافئة بُت الدوؿ اؼبتقدمة  .عبلقات تبعية مع الدوؿ اؼبتقدمة
لقائمة على االستغبلؿ والتبادؿ غَت اؼبتكافئ وأسلوب االستثمارات واؼبعونات اليت تشكل عودة والدوؿ النامية ا



، ومن خبلؿ مفهـو التبعية يبكن تصنيف االتفاقيات والتكتبلت بُت الدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ النامية لبلستعمار اعبديد
 191على أهنا تعمل باذباه التبعية.

و الذي يعٍت الًتتيبات اليت تسعى إُف إقامة عبلقات اقتصادية متكافئة االقتصادي  التكاملبفهو اؼبتعلق  الثاينأما 
 192ؼبنفعة كافة الدوؿ يف اؼبنطقة التكاملية.

 

 

 

 

 .: أىم التكتالت االقتصادية الدوليةيـرع الثانـلفا     

الطلبات      حسب أحدث إحصائيات للمنظمة العاؼبية للتجارة فإف االتفاقيات التجارية اإلقليمية حسب
266اليت قدمت على مستوى اؼبنظمة تقدر بػ

 :مصنفة كما يلي حسب مستوى التكتل 

  OMC(: تصنيف مستويات االتفاقيات التجارية االقليمية حسب الـ2-2اجلدول)

 العدد ادلستوى

 21 ارباد مجركي

 75 اتفاق تكامل اقتصادي

 02 اتفاق ذباري تفضيلي

 059 اتفاقية ربرير ذبارة

                                                           

 .5،ص.2005،مكتبة الرشد ناشروف،التبعية االقتصادية يف الدول العربية وعالجها يف االقتصاد اإلسالميعمر بن فيحاف اؼبرزوقي،   191

 .32ص.مرجع سابق ،، دراسات يف االقتصاد الدورل سامي عفيفي حامت ، 192
    اتفاقية، وذلك بسبب التكرار، فضمن االتفاقية نفسها إذا رغبت الدوؿ توسيعها للخدمات عليها ذبديد الطلب. 400يتجاوز عدد التصروبات لدى اؼبنظمة العاؼبية للتجارة 



                                             Source : www.wto.org, 06-02-2010. 

 وفيما يلي تقدًن ألىم ىذه االتفاقيات:

 :أوروبـا أوال/       

 European Union (EU) :  األورويب اإلرباد -0     

لقد مر االرباد األورويب  ،اِف أرقى درجات التكامل االقتصادي الذي عرفو العاَفألورويب يف وضعو اغبيعترب االرباد ا
ربرير التجارة البينية مث االرباد  ،: أي االنتقاؿ عرب درجات التكامل االقتصادي سابقة الذكرالتكامل الرأسيدبراحل 

 ضمُت لئلرباد.عدد األعضاء اؼبن تزايدأي  :التكامل األفقيو مراحل ، اعبمركي و ىكذا دواليك
بدأت أوؿ خطوات االرباد األورويب اقتصاديا عندما اشًتطت الو.ـ.أ عند تقدًن مساعداهتا  التكامل الرأسي: -

ضمن مشروع مارشاؿ أف يقـو التعاوف االقتصادي بُت الدوؿ اؼبستفيدة، وبذلك قامت الدوؿ العشر اليت قبلت ىذه 
، اليت تقـو بتنظيم توزيع اؼبساعدات 1951، عاـ OCDEف االقتصادي اؼبساعدات بإنشاء اؼبنظمة األوروبية للتعاو 

اؼبالية، ومن مث اسند إليها دور تطوير التعاوف فيما يتعلق بالتبادؿ التجاري بُت الدوؿ اؼبعنية ) اإللغاء التدرهبي لنظاـ 
 اغبصص، إنشاء نظاـ أورويب للمدفوعات..اٍف(.

، الذي يسند إليو دور تطوير اجمللس األوريبا الغربية مشروع اقًتحت عشرة من دوؿ أوروب 1959ويف ماي 
التعاوف السياسي و الثقايف بُت الدوؿ األعضاء. ولكن اؼبشروع َف يتم بسبب اػببلفات بُت الكتلة          

 .الربيطانيةوالكتلة  البلجيكية-الفرنسية
ًتكة تقـو باإلشراؼ على كل ما يتعلق بإنتاج قاـ وزير اػبارجية الفرنسي باقًتاح إنشاء سلطة مش 1932 ماي 9يف 

كاف الغرض  الفحم و الصلب الفرنسي و األؼباين، على أف يفتح باب االشًتاؾ يف ىذه اؽبيئة لبقية الدوؿ األوروبية،
األساسي من تقدًن ىذا االقًتاح الفرنسي تقريب العبلقات الفرنسية األؼبانية، القى ىذا االقًتاح القبوؿ      حيث 

اجلماعة األوروبية للفحم و اليت أنشأت  ، 1931أفريل  11ستجابت طبس دوؿ غرب أوروبية، وقامت بتوقيع اتفاقية ا
 .1930جويلية  03، على أف تدخل حيز التنفيذ بداية من CECAب و الصل

مركية      مث وكانت االتفاقية دبثابة إنشاء سوؽ مشًتكة للفحم و الصلب، من خبلؿ إلغاء نظاـ اغبصص والرسـو اعب
 القياـ بتطبيق رسـو صبركية موحدة مع العاَف اػبارجي.

ونتيجة لؤلحداث اليت عرفها العاَف آنذاؾ ) التدخل السوفييت يف ىنغاريا، واغبمبلت          1933يف سنة 
ية روما إلنشاء على مصر( أدت اؼبفاوضات بُت الدوؿ الستة إُف توقيع اتفاقيتُت قويتُت: اتفاق الفرنسية -ةالربيطاني

، واليت تدخل حيز التنفيذ            يف CEEالسوؽ األوروبية اؼبشًتكة، أو ما ظبيت باعبماعة االقتصادية األوروبية 
، تتضمن إلغاء الرسـو اعبمركية للتجارة بُت الدوؿ الستة األعضاء، وتطبيق رسـو صبركية موحدة مع 1931جويلية  1

http://www.wto.org/


، أو ما تسمى CEEA ة الثانية ىي: اعبماعة األوروبية للطاقة الذرية الدوؿ غَت األعضاء. واالتفاقي
Euratom.193

 

عزيز التنسيق بُت سياسات إدارة التبادؿ يف البلداف األوروبية وضماف االستقرار من خبلؿ وبغرض ت ،1920 سنةويف 
، لتتشكل هبذا اآللية (Pacربديد ىامش تقلب من أجل إنقاذ آلية األسعار لدعم السياسة الزراعية اؼبشًتكة )

النظام النقدي  "ف النقدي إُف اتفاؽ فعلي للتحويلربوؿ الثعبا 1929اؼبعروفة باسم "الثعباف النقدي". ويف 
 للمرة األوُف باالقًتاع العاـ. انُتخب الربؼباف األورويبالسنة نفسها  ويف ."(SMEاألورويب)

اد األورويب الذي دعمو سبينيلي )والذي كاف دبثابة مسودة أوُف مت إقرار مشروع اؼبعاىدة بشأف االرب 1915 فيفريويف 
 وفعلية للدستور األورويب( وذلك بأغلبية ساحقة يف الربؼباف.

       ، مت التوقيع على اتفاؽ شنغن من قبل أؼبانيا وفرنسا وبلداف البنلوكس لتيسَت إلغاء عمليات اؼبراقبة 1913ويف 
تعزيز حرية حركة األشخاص والتعاوف القضائي داخل اإلطار  إزالة العوائق بشأف ؿباولةعلى اغبدود الداخلية، مع 
 اؼبؤسسايت للجماعة األوروبية.

، قرر اجمللس األورويب يف لوكسمبورغ تعديل معاىدة روما وإعطاء دفعة جديدة لعملية السنة نفسهاويف ديسمرب من 
. وإضافة إُف قيامو 1913 فيفريحيد، اؼبوقع يف الىاي يف التكامل األورويب من خبلؿ إنشاء القانوف األورويب الو 

بإقباز إصبلحات مؤسساتية ىامة، ظبح القانوف األورويب الواحد باستمرار اؼبسار كبو استكماؿ السوؽ اؼبوحدة. وكي 
فتو ، قاـ جاؾ ديلور بص1990إُف واقع حبلوؿ العاـ  1912األىداؼ اليت حددىا اؼبيثاؽ الواحد يف العاـ   تًتجم

أماـ حرية حركة   ما تبقى من عقبات  لضماف إزالة   رئيسا للمفوضية األوروبية بتقدًن برنام  طموح تشريعي وعملي
ة األشخاص والسلع ورؤوس األمواؿ واػبدمات. وقد مهد إنشاء الفضاء االقتصادي اؼبوحد الطريق إلدخاؿ العمل

 194.اؼبوحدة
علن عن والدة االرباد األورويب، دخلت االتفاقية حيز التنفيذ      لت 1990فيفري  2يف  توجاءت معاىدة مسًتىب

 . 1995نوفمرب 1يف 
للجماعة و اؼبعاىدات اؼبنشئة  معاىدة االرباد األورويباليت أتت كتعديل على  ،1992جواف  ،وتلتها اتفاقية أمسًتداـ

أكرب دليل على قوة التوجو كبو االرباد  1999وكانت االتفاقية اليت أنشأت العملة األوروبية اؼبوحدة عاـ  ، األوروبية
  االقتصادي بُت الدوؿ األوروبية.

 195االرباد كما يلي:تزايد االنضماـ إُف : لقد  les élargissements أما التكامل األفقي -
 : بريطانيا، إيرلندا، الدامبارؾ. 1925 -
 : اليوناف.1911-

                                                           
193 Maurice durousset ،op.cit ،p.140-142. 

 .2009، جواف http://www.esteri.it/MAE/AR، وزارة الشؤوف اػبارجية، إيطاليا، االرباد األورويب 194
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 : اسبانيا، الربتغاؿ.1913 -
 :النمسا، السويد، فنلندا.1993 -
 ص. مالطا.قرب  ،سلوفينيا اجملر، ،سلوفاكيا ،صبهورية التشيك ،لتوانيا، بولونياالتفيا  ،: استونيا0225 -
 : بلغاريا، رومانيا.0222 -

 : AELE: Association europeenne de libre-echangeالـ  -0         
االنضماـ إُف اعبماعة األوربية، و راحت تبحث عن تكتل آخر منافس ؽبذه اعبماعة و  0957رفضت بريطانيا عاـ 

كل من بريطانيا، الربتغاؿ سويسرا، النمسا النروي ،   ( اليت تضم0959نوفمرب  21) بذلك مت توقيع اتفاقية ستوكهوَف
 السويد و الدامبارؾ.

حيث تضمنت االتفاقية إنشاء منطقة ذبارة حرة خاصة بالسلع اؼبصنعة فقط، و تبقى للدوؿ األعضاء مطلق اغبرية يف 
 يختنشتاينلبلتفاقية لعمليا فقد انظم أعضاء جدد  196ربديد الرسـو اعبمركية ذباه ذبارهتا مع الدوؿ غَت األعضاء،

، وانسحب أعضاء آخروف بسبب انضمامهم للجماعة األوربية: 0970، ايزلندا 0960، فنلندا عاـ 0961سنة 
، و بذلك تراجعت أنبية اؼبنظمة 0995، فنلندا، النمسا و السويد 0986، الربتغاؿ 0973بريطانيا و الدامبارؾ 

 197اغبرة.

متعلقة بتجارة السلع  CEEو  AELEفقد مت توقيع اتفاقيات ذبارية بُت الػ  و لتدعيم التعاوف بُت الدوؿ األوربية
 اؼبصنعة.

من             AELE، زبوفت دوؿ الػ 0993و عندما مت إنشاء السوؽ الكربى يف اعبماعة األوربية يف جانفي 
 اإلنعكاس السليب على مبادالهتا التجارية.

يب الكبَت، و باؼبشاركة يف السوؽ األور  AELEتوقيع اتفاقية تسمح لدوؿ و ازداد ىذا القلق و التخوؼ، فبا أدى إُف 
واالستفادة بكامل مزاياه: حرية حركة السلع و اػبدمات، رؤوس األمواؿ، التضافر و بكل شروطو: اؼبنافسة اغبرة تأطَت 

"، يضم يف العاَف       "أكرب سوؽ   Portoيف  0992ماي  12اؼبساعدات اغبكومية. و بذلك أنشأت يف 
 198با.و أقوى اقتصاديات أور 

 :االتفاقيات األمريكيةثانيا/        

                                                           
196 Maurice DUROUSSET ،op.cit, p.144. 
197 Serge d' Agostino ،Libre-échange et protectionnisme ،op.cit ،p.52. 
198 Maurice Durousset ،opcit ،p: 145. 



ظهرت أوؿ احملاوالت للتكتل يف أمريكا البلتينية خبلؿ سنوات الستينات كمحاولة غبل  :ةـأمريكا الالتيني -0       
 مشاكل عدـ كفاية األسواؽ احمللية، و أنبها:

- ALALC : de Libre Echange Association Latino Américaine :      أنشأتاؼبنطقة اغبرة البلتينية، و اليت 
من تلك اؼبرجوة             و  و ألهنا َف تعط أي نتيجة دولة، ىي دوؿ أمريكا اعبنوبية. 00، بُت 0961 عاـ

لك فإهنا َف و مع ذ ALADI (Association de Libre-échange D’intégration)باتفاقية استبداؽبا  ، فقد متاؼبستهدفة
    199.َف تتحقق 0991ربقق النتائ  اؼبستهدفة، فحىت منطقة التجارة اغبرة اؼبقرر إنشاءىا يف 

 ذبمع وىو  Area Laten American Free Trade(LAFTA) الالتينية ألمريكا احلرة التجارة منطقة -
 عاـ اؼبنطقة ىذه قياـ اتفاؽ توقيع مت وقد ، وربقيق على اؼبتحدة األمم ةيئؽب ةعالتاب االقتصادية ةنللجا تلعم ادىصإقت

 وبارجواي أورجواي و،َت ب اؼبكسيك، شيلى، الربازيل، ،األرجنتُت ىي وعلي اؼبوقعة الدوؿ وكانت  مونتفيديو يف 1963
 قاـ أعضائها بُت للتناقضات ونتيجة وبوليفيا بلػفنزوي ،  كولومبيا ، اإلكوادور من كل تباعاً  ذلك بعد تػػإنضم مث
 200." األندين ؾبموعة"  باسم جديد تكتل بتكوين الصغار األعضاء عضب
 le pacte andin(CAN:) حلف األندين"األندين" -

 نويعاين حلف دوؿ األنديحيث يضم كل من بوليفيا، البَتو، االكوادور، كولومبيا، فنزويبل.  ،0969مت إنشاؤه عاـ 
يف كولومبيا.         سية يف بوليفيا والبَتو وفنزويبل وخاصة من نزاعات داخلية وأزمات سيا 0969الذي أنشيء عاـ 

وربت ضغط الواليات اؼبتحدة اليت ترمي مسؤولية االذبار باؼبخدرات كاملة على الدوؿ اؼبنتجة، فإف أعضاء الرابطة 
م إُف سوؽ أمريكا يعانوف دوامة من القمع والتهميش تعمق الفروقات االجتماعية القوية فيهم بينما يزداد ارهتاف ذبارهت

 201 الشمالية.

 :MCCAى الوسط ألمريكا ادلشًتكة السوق -

ضم كل من:  ي 202،اؼبتوقعة الضارة التأثَتات من خوفاً 1958 عاـ اؼبشًتكة األوروبية السوؽ عقب قاـ تكتل وىو
مشاكل  اال، سلفادور، ىيندوراس نيكاراغوا، و بسبب أف ىذه الدوؿ كانت تعاين ؿبليا منكوستاريكا، غواتيم

سلفادور و  سياسية عميقة، فقد تأخر قياـ اإلرباد اعبمركي اؼبتوقع و مع ذلك فقد قبحت ثبلث دوؿ منها )غواتيماال

                                                           
199 op.cit, p.145. 

 . 09سرحاف أضبد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص. 200
 

 .0229، جويلية  www.mafhoum.com/press5/atlas32.htmاألمريكيتاف من الشماؿ إُف اعبنوب سوؽ مرهتنة للواليات اؼبتحدة،  201
 .08ع سابق، ص.سرحاف أضبد عبد اللطيف، مرج 202
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 TCN            (le Triangleىيندوراس( يف إقامة منطقة ذبارة حرة، عرفت باسم: الثبلثي التجاري الشماِف 

Commercial du Nord)203   

 :الكارييب عةجملمو  ادلشًتكة السوق -
 السوؽ وضمت ، 1973 عاـ ماسشكورا يف إنشائو معاىدة ىلع عيالتوق مت ،الكارييب لبلداف إقتصادى تكتل وىو 
 سانت  جريناد ،دومينيكا  ، بليذ من كل تبعتهم مث ، وتوباجو ترينيداد ، جويانا ، باربادوس من كل البداية يف

 ىف التعاوف على السوؽ إتفاقية وتنص ، أنكوببلو  نيفس ، كتس نتسا ، انتكوا،  مونًتات ، فنسنت سانت ، لوسيا
 التقليدية قتصاديةإلا األىداؼ إلػى باإلضافة األعضاء، للدوؿ اػبارجية السياسات يف والتنسيق اػبدمات ؾباؿ
 204. اؼبشًتكة واؽػلؤلس
 :Mercosurاتفاقية ادلركوسور  -

و       ، انضمت إليهم كل من بوليفيا يُت، األرجواي و الربجوا، بُت كل من : الربازيل، األرجنت0990ت عاـ ئأنش
، ومن أجل إنشاء سوؽ مشًتؾ للجنوب و إقتداءا بالسوؽ األوربية، فقد مت إلغاء كل الرسـو 0996الشيلي منذ 

، و تطبيق رسـو صبركية موحدة مع الدوؿ غَت األعضاء كذلك سبيز السوؽ حبرية حركة 0995اعبمركية بداية من 
 لسلع  اػبدمات، رؤوس األمواؿ و األشخاص.....اٍف.ا

و كاف األثر اإلهبايب ؽبذه االتفاقية واضحا، من خبلؿ تضاعف حجم اؼببادالت البينية ؽبذه الدوؿ، تطور حجم 
 االستثمارات ...اٍف.

ف فوز اليسار األرجنتيٍت و مع ذلك فقد انقلب الوضع عند وقوع األزمة النقدية الربازيلية و األرجنتينية، باإلضافة إُف أ
(Kichner( أو الربازيل )Lula)205 نصب عينيها، و َف رباربو فقط باتفاقية  مَتكوسورجعل من الو.ـ.أ، تضع الػ
 du، و لكن من خبلؿ اؼبشروع الذي قدمتو إدارة الرئيس جورج بوش األب إلنشاء سوؽ كربى NAFTAالػ 

yukon à la terre de feu (0988-0992)206. 

 :أمريكا الشمالية -2  

 :NAFTA اتفاقية النافتا -

                                                           
203 Maurice DUROUSSET ،op.cit, p.145. 

 .09سرحاف أضبد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص. 204
205 Maurice DUROUSSET ،op.cit, p.146. 
206  op.cit, p.147. 



، حيث يبدأ تطبيقها انطبلقا سنة 0987كانت أوؿ احملاوالت هبذا الصدد اتفاقية التجارة اغبرة بُت الو.ـ.أ و كندا يف 
 ، تتضمن ربرير تبادؿ السلع و اػبدمات و االستثمارات.0989

: منطقة التجارة اغبرة ألمريكا  NAFTAانطونيو الػ ، حيث أنشأت اتفاقية ساف 0992واليت ذبسدت عمليا سنة 
 .207الشمالية اليت تضم كل من الو.ـ.أ و كندا و اؼبكسيك

أكرب منطقة حرة )من حيث عدد السكاف، نصيبها من التجارة العاؼبية...إٍف(، من خبلؿ اإللغاء  NAFTAو سبثل الػ 
و يبقى الشرط الوحيد للتبادؿ التجاري  ،بُت الدوؿ الثبلثسنة العوائق اعبمركية  وغَت اعبمركية  05التدرهبي وؼبدة 

بينها ىو قاعدة اؼبنشأ، حيث يشًتط يف ىذه اؼببادالت أف يكوف معظمها )ما يتعلق بالسيارات( أو كلها 
 .208)اؼبنسوجات( قد صنع يف أمريكا الشمالية

موارد الطاقة يف اؼبواد األولية، سبلك الو.ـ.أ و كاف ىذا التكتل مفيدا ألطرافو الثبلثة، ففي حُت سبلك اؼبكسيك و كندا 
 رؤوس األمواؿ و التكنولوجيا، وىذا ما يضفي ميزة التكامل ؽبذا التكتل.

و يبكن أف نسجل أىم األىداؼ اليت و صفها كل من أمريكا و اؼبكسيك ألهنا جديرة باالىتماـ. فأمريكا كانت 
و   فاالتفاقية َف تشمل حرية ربرؾ األشخاص بُت دوؿ اؼبنطقة هتدؼ للحد من التوسع ؽبجرة اؼبكسيك إُف الو.ـ.أ،

يف اؼبقابل مت الًتكيز على االستثمارات عابرة اغبدود، و اليت تستطيع أف تستفيد من العمالة اؼبكسيكية األقل تكلفة، 
  !بدال من أف تنتقل العمالة إُف االستثمارات يف أمريكا

ستثمارات األجنبية إليها، و مع ذلك فهي تعاين من منافسة قوية من و بذلك استفادت اؼبكسيك من تدفقات اال
اؼبنتجات الزراعية األمريكية اؼبدعمة، الربح احملدود للصناعة، ألف الصناعات اؼبنشأة كانت صناعات تركيب ليس 

ما انعكس بلجوء أكثر، باإلضافة لقلقها حوؿ ارتباط اقتصادىا أكثر، يف ظل ىذه االتفاقية، باقتصاد الو.ـ.أ، وىذا 
و يف          اؼبكسيك لتوقيع عدة اتفاقيات تبادؿ ذباري مع دوؿ أخرى مثل: التشيلي، فنزويبل، كوامبيا، كوستاريكا

 . 209مع اإلرباد األوريب 2111سنة 

 منطقة التجارة احلرة األمريكية: -

                                                           
207  op.cit, p.147. 
208  op.cit, p.147. 
209 Maurice DUROUSSET ،op.cit, p.147.   



حيػػػػػػث مت االتفػػػػػػاؽ علػػػػػػى  ،2110يف كيبيػػػػػػك بكنػػػػػػدا يف أفريػػػػػػل  -مػػػػػػا عػػػػػػدا كوبػػػػػػا -دولػػػػػػة أمريكيػػػػػػة 34اجتمػػػػػػع رؤسػػػػػػاء 
إقامػػػػػػة منطقػػػػػػة ذبػػػػػػارة حػػػػػػرة شػػػػػػاملة بػػػػػػُت كافػػػػػػة الػػػػػػدوؿ األمريكيػػػػػػة اؼبعنيػػػػػػة. وسبتػػػػػػد ىػػػػػػذه اؼبنطقػػػػػػة مػػػػػػن واليػػػػػػة أالسػػػػػػكا 

 بالواليات اؼبتحدة

 2115.210وذلك حبلوؿ هناية ديسمرب  ،مشاال إُف األرجنتُت جنوبا

باءت بالفشل، نتيجة عدـ االتفاؽ و  2114ومفاوضات قمة مونتَتي جانفي  ،2113ولكن مفاوضات ميامي نوفمرب 
االختبلؼ حوؿ عدة أمور، مثبل معارضة بعض الدوؿ )كندا، اؼبكسيك، الربازيل( للتدخل األمريكي يف العراؽ 

كندا واؼبكسيك، إزاء االتفاقية   ،، كذلك قلق كل من الشيلي Mercosurتفضيل الربازيل لوضعها السيادي يف ظل الػ
(، كل ىذا أدى لفشل اؼبفاوضات اؼبتعددة، و 2114الربازيل قبيل قمة مونتَتي )اؼبكسيك  الثنائية بُت الو.ـ.أ و

 211انعكس يف قياـ الو.ـ.أ بعقد اتفاقيات متعددة مع كل دولة على حدى.

 

   :ات اآلسيويةـاالتفاقي /اـثالث          

 رابطة اآلسيان: -

: دوؿ 5و ىي عبارة عن اتفاقية تضم، ASEANآلسيافبإنشاء ا 0962 قامت ؾبموعة من الدوؿ اعبنوب آسيوية يف
وتضم حاليا إُف جانب الدوؿ  ؼبواجهة خطر النظاـ االشًتاكي. ،ماليزيا، سنغافورة، الفلبُت، بروناي ،اندونيسيا

  212اؼبذكورة: الوس، الفتناـ، كمبوديا، مينامار، تايلندا.

: منطقة التجارة اغبرة اآلسيوية، ىدفها بداية AFTA شاءإلن، قامت ىذه الدوؿ بتعميق ىذه االتفاقية 0992و يف سنة 
و َف يشمل االتفاؽ اؼبنتجات ، 2111حىت  % 5 ، زبفيض الرسـو اعبمركية على اؼبنتجات الصناعية إُف نسبة0992من 

 213الزراعية و حركة األشخاص و رؤوس األمواؿ.

 . 214لياباف، كوريا، الصُت و اؽبند(و َف تكن أىم الدوؿ يف آسيا عضوا أو طرفا يف أي تكتل إقليمي )ا

                                                           
 .361، مرجع سابق، ص.يف االقتصاد الدورل و التجارة الدولية االذباىات احلديثةسامي عفيفي حامت،  210

211 Maurice DUROUSSET ،op.cit, p.147-148.   
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 ECO:215منظمة اإليكو -

وتسمى منظمة التعاوف االقتصادي، وتضم كل من:إيراف، باكستاف، تركيا، أذربيجاف، تركمنستاف، طاجيستاف  
منظمة التعاون االقليمي كازاخستاف، قَتغَتستاف، أوزبكستاف وأفغانستاف، ونشأت اؼبنظمة خبلؿ مرحلتُت: مرحلة 

 .واليت ضم حيث كانت تضم: إيراف، باكستاف و تركيا. 0964 ، اليت أنشأت عاـةللتنمي

مث عقب اؼبشاكل اليت عانت منها كل دوؿ اؼبؤسسة مت ذبميد نشاط اؼبنظمة، لتنطلق من جديدضمن مرحلة ثانية 
ب حيث أسستها الدوؿ الثبلث سابقة الذكر، وترؾ با، 0985عاـ  منظمة التعاون االقتصاديربت مسمى 

 اإلنضماـ مفتوحا.

وهتدؼ اؼبنظمة ػبلق اؼبناخ  اؼبناسب لتحقيق التنمية االقتصادية اؼبستدامة، وحبث مشروعات التعاوف االقتصادي بُت 
 الدوؿ األعضاء، وإزالة اغبواجز اعبمركية وغَت اعبمركية اؼبفروضة على التجارة البينية للدوؿ األعضاء.

جعلت ىذه اؼبنظمة غَت فعالة سباما، ومثاؿ ؿباوالت تركيا لبلنضماـ لبلرباد  ومع ذلك فإف التفاوتات واالختبلفات
 األورويب، اليت ستؤدي حتما إُف إضعاؼ اؼبنظمة.

 0980 ، الػػػػذي أنشػػػػأ يف مػػػػايCGCو فيمػػػػا يتعلػػػػق بالشػػػػرؽ األوسػػػػط، فػػػػأبرز مثػػػػاؿ ىػػػػو: ؾبلػػػػس التعػػػػاوف اػبليجػػػػي، 
ويػػت، قطػػر و عمػػاف ىدفػػو اغبػػد مػػن الرسػػـو اعبمركيػػة، و علػػى نضػػماـ كػػل مػػن: السػػعودية، البحػػرين، اإلمػػارات، الكبػػا

   216اؼبدى الطويل خلق عملة موحدة.

 

 

 :االتفاقيـات األفريقيةرابعـا/           

، نػػػذكر أنبهػػا فيمػػػا تعتػػرب االتفاقيػػات األفريقيػػػة، علػػى اؼبسػػػتوى العػػاؼبي، مثػػػاال لكثػػرة العػػدد و ؿبدوديػػػة الفعاليػػة
 217يلي:

 : UNDEC) أفريقيا لوسط قتصادىاإل اجلمركي ربادإلا -
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 وىدافأو       والكامَتوف الوسطي أفريقيا صبهورية ، يلفبراز  الكنغو ، تشاد ، اعبابوف من كل بُت 1964 عاـ تأسس
 قباحاً  التجربة ىذه ربقق وَف ، اإلربادأقطار  بُت التخصص من ةػدرج وتطبيق ، األعضاء بُت اإلقليمية التجارة ربرير
 .واػبسائر اؼبنافع من لكل العادؿ التوزيع مسألة حوؿ ربادإلا أعضاء بُت اػببلفات بسبب
 :(EAC)أفريقيا لشرق ادلشًتكة السوق -
 فرض طريق عن األعضاء الدوؿ بُت التجارة تدعيم فهااوأىد وتنزانيا أوغنداو  كينيا من كل بُت1917 عاـ تئنشأ

 ذات الدوؿ من إليها الواردة الصناعية اؼبنتجات على اريالتج اؼبيزاف ىف العجز ذات الدوؿ تفرضها ضريبة ربويلية
 التفكك بوادر ظهرت دػوق ، التجاري اؼبيزاف ىف التوازف بلوغ عند الضريبة تلغى أف على ، التجاري اؼبيزاف ىف الفائض
 أف يبكن يتال اإلقتصادية السياسات ىف تعارضاً  إستقبلؽبا بعد األعضاء الدوؿ وجدت إذ الستينات خبلؿ السوؽ ؽبذه

 . 1978 عاـ سباماً  واهنارت تفككت وقد ، األساسية اإلقتصادية فهااأىد مع تتناسب
 :) (ECOWAS ربيةغال أفريقيا لدول اإلقتصادية اجملموعة -

 مػوأى ووتوج سَتاليوف ، بساو غينيا ، غينيا ، غانا ، جاميبيا  ، بوركينافاسو من كل بُت 1975 عاـ تأسست
 وفتح ُتواإلداري ُتيالفن من اؼبهرة األفراد وتبادؿ الصناعية التنمية وخطط التصنيع سياسات بُت قتنسيال ربقيق فهااأىد

 واإلستغبلؿ اؼبشًتكة اؼبشروعات تنمية ىػف وفػاوالتع األعضاء ألخرىا الدوؿ مواطٍت اـػأم الوطنية التدريب مؤسسات
 . األظباؾ مصايد وتنمية اغبيواف بًتبية واإلىتماـ الغابات ىف توفرةاؼب للموارد اؼبشًتؾ

 : جاجَتا هنر حوض وتنمية إدارة منظمة -
 األمثل اإلستخداـ ؾباؿ ىف للتعاوف وهتدؼ  وأوغندا اروا ند ، تنزانيا ، بوروندي وتضم 1977 أغسطس أنشئت ىف
 . والزراعية اؼبائية للموارد

 :النيجر هنر حوض ىيئة -
  .اديةػػإقتص بلقاتػػع وإقامة النيجر لنهر اؼبائية للموارد مثلاأل ـواإلستخدا للتنمية دوؿ تسع وتضم
 : تشاد حبَتة حوض جلنة -

 ىذه بُت اغبواجز وإزالة اإلنتاج ؾباالت تنسيق وىدفها ياَت ونيج النيجر ، الكامَتوف ، تشاد ىى  دوؿ أربع وتضم
  .الدوؿ
 
 
 :السنغال هنر حوض ستغاللإ منظمة -
 اؼبوارد تنمية وىدفها غينياو  مورتيانيا ، النيجر ،مالػي ، السنغاؿ ىي دوؿ طبس وتضم 1973 عاـ اؼبنظمة ىذه إقامة مت

 . الشأف هبذا اػببلفات وحل اؼبائية
 :جاميبيا هنر منظمة -
 . بيايجام لنهر اؼبائية اؼبوارد تنمية وىدفها اوناميبي بيايجام ، السنغاؿ ،نيايغ وتضم 1978 عاـ اؼبنظمة إقامة مت



 :ادلانو داربا -
 التجاري والتحرير اإلقتصادى التكامل وىدفو غينياو  سَتاليوف ، ليربياكل من   ويضم 1980 عاـ اإلرباد ىذا إقامة مت

 . ؿبلياً  اؼبنتجة للسلع
 :اإلغلاد منظمة -

 ولذلك"  الكوميسا "تكتل ىف أعضاء كلها دوؿ تسع وتضم مصر ماعدا النيل حوض دوؿلتنمية  تعمل منظمة وىى
 . تكتلال ىذا طريق عن دوؿػػال ىذه وبُت بينها ابطرو ال قويةلت اً ىام"  الكوميسا " لتكتل مصر إنضماـ يعد

 :(SADC)" الساداك " األفريقى اجلنوب لدول التنمية رلموعة -
 من انسحبت دػق دوالً  ىناؾ أف اػكم " الكوميسا "تكتلب أعضاء معظمها دولة عشرة أربع وتضم 1992 عاـأنشئت 
 حرية تنشيط اجملموعة ىذه وىدؼ ، تنزانياو  موزمبيق ، وتلوسو  ىي اجملموعة ىذه إُف وانضمت " الكوميسا " تكتل
 هائأعضا بُت واالجتماعي السياسي التوافق ؿباولة إُف أىدافها تدسبو  اغبرة للتجارةمنطقة  إلقامة وتسعى التجارة
 ىى ىامة ؿبورية دولة وجود ىف       القانوف وحكم اإلنساف حقوؽ واحًتاـ السوؽ واقتصاد الديبقراطية لقيم إستناداً 
 الغذائية السلع تقدًن من تستفيد اليت األفريقي اعبنوب دوؿ معظم لدى إقتصادى نفوذ من بو تتمتع ؼبا أفريقيا جنوب

 . أفريقيا قارة خارج من استَتادىا من أقل بأسعار أفريقيا جنوب من األخرى واؼبنتجات
 :(COMESA)" الكوميسا " أفريقيا وجنوب شرق لدول صادىاإلقت التكتل -

 زامبيا ىي دولة 20 أخرى دوؿ وإنسحاب دوؿ إنضماـ بعد حالياً و عضويت ىف ويضم ، 1994 عاـ التكتل ىذا ئأنش
سوازيبلند   السوداف ، نداارو  ، ناميبيا ، كينيا ، أثيوبيا ، القمر جزر ، بوروندي ، أرتَتيا ، أقبوال ، ، ماالوي أوغندا ،
 يونيو يف      انضمت اليت ومصرمدغشقر  ،جيبوتى  ،سيشيل  ،الكنغو الديبقراطية  ،موريشيوس  ،زيببابوى  ،

 تكتبلت إُف        توانضم"  الكوميسا " تكتل من تانسحب قد وموزمبيق لوسوتوو  تنزانيا من كل وكانت 1998
 السياسية الظروؼ نتيجة لكن"  الكوميسا " تكتل يف مؤسساً  عضواً  كاف الصوماؿ أف كما ، أفريقيا يف أخرى
 لتالتك ىذا ويهدؼ ، استبعاده مت ولذلك األعضاء بقية مع ذبارية مبادالت لو عضواً  تلقائياً  يعد َف األىلية واغبرب

 ام إُف الوصوؿ حىت ةمشًتك خارجية ةصبركي ةتعريف إُف والتوصل األعضاء الدوؿ بُت حرة ذبارة ةمنطق ربقيق إُف
 .األفريقية االقتصادية اعبماعة يسمى

 

  :Inter continentaux Ou Inter  Régionauxاالتفاقيات بُت إقليمية أو قارية./خامسا                 



 0996ففي  يشمل ىذا النوع االتفاقيات اليت تعقدىا مناطق إقليمية مع مناطق إقليمية أخرى، أو مع دوؿ.
، و منذ منتصف التسعينيات قامت Mercosurبتوقيع اتفاقية تبادؿ ذباري مع الػ  مثبل، قامت بوليفيا و الشيلي

 218.التجارة بينهما ة مع اإلرباد األورويب، بشأف ربريرىذه األخَتة بالتفاوض و توقيع عدة اتفاقيات ذباري

صنف من االتفاقيات  يب مع اؼبناطق التجارية أو تكتبلت أخرىو ويف السياؽ نفسو تعترب كل اتفاقيات اإلرباد األور 
، ؿباوالت صعبة بسبب عدـ 0995انت ؿباوالت إنشاء منطقة ذبارة حرة عرب األطلنطي يف قمة مدريد ، وكالبينية

 لو.ـ.أ.ل  يف الوجود ربت سيطرة من نوع مايبو رغبة اإلرباد األور 

ُت التبادؿ التجاري اآلسيوي، بغرض ربس-يبو اليت فتحت اغبوار األور  0996لك كانت ؿباوالت قمة بانكوؾ كذ
 بُت اؼبنطقتُت، و ذلك بسبب الضغوط التجارية الناذبة عن نوعية اؼبنافسة بسبب اليد العاملة.

        يب يعترب أوؿ شريك ذباري لدوؿ اؼبَتكوسَتو و كانت احملاوالت مع أمريكا البلتينية أكثر إهبابية )فاإلرباد األور 
بية و نية(، لكنها ؿبدودة بسبب اؼبشاكل اؼبتعلقة بالسياسة الزراعية األور و ثاين شريك جملموعة دوؿ أمريكا البلتي
 . 219)فالزراعة تعترب قطاع ىاـ لدوؿ اؼبركوسور(

 األمم مؤسبر - .05 اؿ دوؿ ؾبموعة -.77 اؿ دوؿ ؾبموعة  -.APECاتفاقية  -وفيما يلي أىم االتفاقيات:
 ."سدافو "العاؼبي اإلقتصادي اؼبنتدى - . (UNCTAD)" االونكتاد " والتنمية للتجارة اؼبتحدة 
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 : التكتالت اإلقليمية بُت التأييد و ادلعارضة.لفرع الثالثا     

و االتفاقيات اإلقليمية وبققاف اؽبدؼ نفسو: تدويل  GATTحىت سنوات الثمانينات، كانت اتفاقيات الػ 
 ية.األسواؽ وربريرىا، تشجيع حرية التبادؿ التجارية العاؼب

و منذ الثمانينات أخذ األمر منحى ـبتلف، ففي حُت كانت مفاوضات االورجواي، و مفاوضات الدوحة تبلقي 
 صعوبات و عوائق مستمرة، كانت االتفاقيات و التكتبلت اإلقليمية يف تزايد.

 .OMCو GAAT(: تطور عدد االتفاقيات التجارية اإلقليمية يف ظل الـ0-2ادلنحٌت )

 
 Source: Anne-Hélène Roignan, Les accordscommerciaux régionaux, DREE dossiers, eptembre2003,  

 http://www.commerce-exterieur.gouv.fr/publications, AOUT 2009. 
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بية و ضات اعبات صعوبات، شهدت إنشاء السوؽ األور أين كانت تعاين مفاو  0994-0993و عمليا خبلؿ 
اؼبشًتكة  وكذلك بداية اؼبفاوضات اؼبتعلقة بإنشاء منطقة ذبارة حرة أمريكية، و اجتماع "سياتل" بشأف التعاوف 

 (.APECالباسيفيكي -االقتصادي )اآلسيوي

قليمية، و ترى يف االتفاقيات دلاذا ترحب الدول بالتكتالت و االتفاقيات اإلو ىذا ما يطرح التساؤؿ اؽباـ: 
 ادلتعددة األطراف غَت التفضيلية كابوسا مرعبا؟

 :اآلراء ضد التكتالت االقتصادية /أوال         

يركز معارضو التكتبلت على ؾبموعة من اغبج ، أوؽبا يتمثل يف خاصية مهمة من خصائص اإلرباد 
ؿ غَت األعضاء، فَتوف أف ىذه اؼبمارسة يف حد ذاهتا تلعب اعبمركي، و ىي: تطبيق رسـو صبركية موحدة دبواجهة الدو 

عضاء لدوؿ التكتل حىت لو  األدور السياسة اغبمائية، اليت تقيد التجارة اػبارجية، و زبفض صادرات الدوؿ غَت 
 220.كانت أكثر جودة و أعلى تنافسية

دوؿ، ػػلبلرباد على التبادؿ التجاري بُت ال ثرين متناقضُتأ إذ ىبلقو ىذا ما يربزه قانوف فاينر لبلربادات اعبمركية، 
أو زبفيض  األثر األوؿ: أثر القوة اإلنشائية أو ما يسمى بأثر خلق التجارة، و ىو األثر اإلهبايب النات  عن إلغاء 

 الرسـو اعبمركية بُت الدوؿ األعضاء، و من مث قياـ و تطور حجم التجارة البينية.

يا على الرفاىية االقتصادية، إذ يتم توفَت السلع باستَتادىا من الدوؿ داخل اإلرباد بأقل و ينت  األثر نفسو تأثَتا إهباب
 تكلفة مقارنة بالوضع قبل قياـ اإلرباد.

يف           و األثر الثاين: القوة التحويلية، و ىي القوة الناشئة عن اغبماية اؼبوحدة ضد واردات الدوؿ غَت األعضاء 
للتحليل نفسو الذي قدمناه لفرض الرسـو اعبمركية، حيث يبكن أف تؤدي الرتفاع أسعار اإلرباد، و اليت زبضع 

الواردات من الدوؿ غَت األعضاء مقارنة بواردات الدوؿ األعضاء، فيزداد اؼبيل الستهبلكها بغض النظر عن جودهتا أو 
 .221ميزهتا الصحية

على أف التكتل اإلقليمي َف ىبلق  Paul Krugmanما يتعلق باألثر األوؿ، و ىو األثر اإلهبايب يؤكد فيو 
 تبادؿ ذباري إضايف و لكنو أحل )من اإلحبلؿ( واردات الدوؿ األعضاء، ؿبل واردات الدوؿ غَت األعضاء.
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              ، أصبحت تستورداف اغببوب 1986عاـ  يبو ت أسبانيا و الربتغاؿ إُف اإلرباد األور ضمفمثبل عندما أن
ريُت اعبدد، بدال من وارداهتما من أمريكا الشمالية، بالرغم من أف األسعار العاؼبية ؽبذه األخَتة التجا مامن شركائه
 أقل ارتفاعا.

عضاء، حىت بدوف زيادة األغَت بالدوؿ  قيات التفصيلية أف تضرو بذلك فيمكن ؼبناطق التجارة اغبرة، أو حىت االتفا
 . 222السياسة اغبمائية ضدىم

        حسب ىذا الوزف   يف السوؽ العاؼبية، فبا يدفعهاليمية تعطي الدوؿ األعضاء وزنا أكربكما أف التكتبلت اإلق
و ىنا قد هتدد االقتصاد ، قل وزناأو  ر باقتصاديات دوؿ أخرى غَت أعضاءإُف إتباع سياسات ذبارية من شأهنا أف تض

 اؼببادالت التجارية العاؼبية. تنعكس آثارىا األولية على تراجع حجم 223 العاؼبي باستعماؿ حرب ذبارية

 :اإلقليمية تؤيد التجارة احلرة /ثانيا         

يؤكد اقتصاديوف آخروف على أف االتفاقيات التفضيلية اإلقليمية، أو أي شكل آخر من أشكاؿ التكتبلت 
 من شأهنا أف ربفز ربرير التجارة العاؼبية.

ات تكثف اؼببادالت البينية على حساب اؼببادالت مع العاَف و أف حج  اؼبعارضُت اؼبرتكزة على أف ىذه االتفاقي
 اػبارجي حجة ضعيفة جدا.

 Michael Freuden berg ،Guillaumeوذلك ما أثبتتو عدة دراسات مثل دراسات كل من: 
Gauilier et Deniz Unal – Kesenci  و اليت أكدت أف كثافة اؼببادالت البينية بُت الدوؿ اؼبعنية متأثرة

 224ارب اعبغرايف، الثقايف والتارىبي.بالتق

يب مثبل، سيكوف قبل اإلرباد األوريب، أو يف ظل و فبل يستطيع أحد أف يعرؼ كم كاف التبادؿ التجاري الزراعي األور 
 يب )مع وجود مقومات التقارب بغض النظر عن اإلرباد(.و دوف وجود اإلرباد األور  OMCاعبات و الػ

، فالدراسات تؤكد على أف زيادة التجارة البينية تعود إُف APECرية بُت دوؿ الػكذلك اغباؿ مع اؼببادالت التجا
 225.انفتاح اقتصادياهتا يف ظل اؼبفاوضات اؼبتعددة األطراؼ أكثر من االتفاقيات اإلقليمية
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بينية و من جهة أخرى، تؤكد الدراسات على أف االتفاقيات اإلقليمية يف حد ذاهتا ليست كافية لتكثيف اؼببادالت ال
 %20بػ  Mercosurيف حالة غياب ظروؼ التبادؿ التجاري قبل االتفاقيات، فمثبل تقدر اؼببادالت البينية لدوؿ 

بينما سبثل نسب أكثر ارتفاعا يف كل من  ANDINبالنسبة جملموعة  %15-10من إصباِف ذبارة ىذه الدوؿ، 
NAFTA  226.على الًتتيب %60و  %50و اإلرباد األوريب، حيث سبثل 

باإلضػػػػػػػػػافة لكػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػبق، يضػػػػػػػػػيف أنصػػػػػػػػػار التكػػػػػػػػػتبلت اإلقليميػػػػػػػػػة أف النمػػػػػػػػػو االقتصػػػػػػػػػادي الػػػػػػػػػذي قػػػػػػػػػد زبلقػػػػػػػػػو 
قػػػػػد يػػػػػدفعهم لزيػػػػػادة وارداهتػػػػػم  ةاالتفاقيػػػػػات اإلقليميػػػػػة، مػػػػػن شػػػػػأنو أف يرفػػػػػع الػػػػػدخل الػػػػػوطٍت للػػػػػدوؿ اؼبعنيػػػػػة، ومػػػػػن شبػػػػػ

غبجػػػػػػم إُف زيػػػػػػادة حجػػػػػػم ربقيػػػػػػق مزايػػػػػػا اقتصػػػػػػاديات امػػػػػػن أجػػػػػل د يسػػػػػػعى اؼبنتجػػػػػػوف قػػػػػػمػػػػػن دوؿ خػػػػػػارج اجملموعػػػػػػة، و 
       إنتػػػػػػػػػاجهم و البحػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػن أسػػػػػػػػػواؽ خػػػػػػػػػارج اجملموعػػػػػػػػػة اإلقليميػػػػػػػػػة، و بػػػػػػػػػذلك كانػػػػػػػػػت التكػػػػػػػػػتبلت اإلقليميػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػببا 

 227.عضاء يف التكتلاأليف خلق مداخيل، و مؤسسات ربتاج إُف التجارة مع الدوؿ غَت 

 :اإلقليمية القائمة على االكتفاء الذايت /اـثالث         

ؿ التكتبلت اإلقليمية تقوقعها داخل اجملموعة نفسها، سواء بشكل عاـ، أو يف قطاع معُت. سبثل بعض أشكا
تكتبل اشًتاكيا، قائما على التخطيط اؼبركزي، حيث كانت  1949ت يف ئاليت أنش Comeconفمثبل سبثل 

 الصادرات أساسا موجهة لتغطية الواردات األساسية.

ند إُف التجارة اغبرة، و لكنو يبحث عن اإلبتعاد عن التبعية لقوى عاؼبية و بذلك فإف ىذا النوع من التكتل ال يست
 228.معينة  و االعتماد على دوؿ تتبٌت نفس االيدولوجيا لتوفَت حاجيات الصناعة احمللية، خاصة

وؿ بية اؼبشًتكة أحد أىم أشكاؿ اإلقليمية اغبمائية، حيث ترتكز على جعل الدو كما تعترب السياسة الزراعية األور 
 229.ية تعتمد على إنتاجها الزراعي، من خبلؿ إجراءات عديدةوباألور 
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فالسياسة الزراعية اؼبشًتكة ترتكز على قاعدتُت أساسيتُت، األوُف تتمثل يف تفضيل اؼبنتجات الزراعية لدوؿ اعبماعة 
ال يتم استَتاد  بية اليت لديها فائض، لسد حاجيات الدوؿ األخرى العضو يف اإلرباد، حيثو االقتصادية األور 

 اؼبنتجات الزراعية من دوؿ خارج السوؽ اؼبستوردة إال يف حاالت العجز الكلي لدوؿ اجملموعة.

و تتمثل القاعدة الثانية يف ربمل حكومات دوؿ اعبماعة، تكاليف السياسة الزراعية اؼبشًتكة، و على رأس ىذه 
تاج و التسويق، إتباع سياسة سعرية مشًتكة، قائمة على التكاليف: منح اإلعانات اؼبالية للمنتجُت يف مرحليت اإلن

 .230قواعد تثبت األسعار...إٍف

ففي ظل قواعد اؼبنافسة اغبرة، تظهر السياسة الزراعية بعيدا سباما عن دائرة اغبرية التجارية لقرهبا من حيث اؼبضموف و 
           .                                  231الطبيعة لفلسفة االقتصاد اؼبوجو

لقد شكلت التكتالت التجارية و االقتصادية تأثَتا ىاما جدا يف ظلو اقتصاديات دول كثَتة و أىم مثال االرباد 
 النسبة لدول أخرى.بدون جدوى باألورويب، و لكن التكتالت كانت 

أوذل هبا من  وإذا كانت دول كثَتة استفادت من ىذه التكتالت فلماذا ال نستفيد منها فنحن الدول النامية
  ، وأكثر احتياجا ذلذه التكتالت.ىاغَت 
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  والسياسات التجاريـة ور التجارة العادليةـتط:ي ث الثان المبح      

 .OMC يف ظل                                    
عدد أعضائها بُت  تعرب اؼبنظمة العاؼبية للتجارة عن التبٍت العاؼبي لفكر ربرير التجارة اػبارجية، ويتزايد

اقتصاديات متقدمة ونامية واقتصاديات ناشئة منذ بداية نشأهتا، وقبل التعرؼ على طبيعة السياسات التجارية اليت 
يتبعها أعضاء ىذه اؼبنظمة ومدى ربيزىا للتحرير أو اغبماية، لصاٌف الدوؿ النامية أو اؼبتقدمة ال بد من التعرؼ على 

 إليها من طرؼ الدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ النامية كل على حدى: ظروؼ نشأهتا وشروط االنضماـ

 ؟  OMCما ىي  :ادلطلب األول         

للتعرؼ على ماىية اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ال بد من العودة إُف جذور نشأهتا لنفهم أسباب اللجوء إُف مثل 
اليت تعلم الدوؿ األعضاء أهنا ال بد أف ىذه االتفاقيات، وأسباب ومراحل وأشكاؿ تطورىا، وكذا ـبتلف الشروط 

 تستجيب ؽبا فيما يتعلق دببادالهتا التجارية اػبارجية مع الدوؿ االعضاء:

 .ارةـة العادلية للتجـأة ودور ادلنظمـنش :الفرع األول       

عرفت اؼبنظمة منذ أوُف خطوات نشأهتا تغَتات عديدة على مستويات ـبتلفة، فقد انطلقت من ؿباوالت 
لعقد اتفاقيات ثنائية األطراؼ للتقليل من حدة اغبروب التجارية اليت كانت تنشأ بُت االقتصاديات اؼبتقدمة حبجة 



اؼبعاملة باؼبثل وضباية االقتصاديات الوطنية، لتصل يف الوقت اغباِف إُف نظاـ ذبارة عاؼبي قائم بذاتو هبعل الدوؿ اليت َف 
 :تنظم بعد وكأهنا ال تنتمي إُف العاَف

 .من الثنائية إذل متعددة األطراف: االتفاقيات التجارية /أوال                

عقب اآلثار اػبطَتة اليت خلفها قانوف ىاوِف ظبوت على االقتصاد األمريكي، سعت ىذه األخَتة حملاوالت 
ات الضغط على إقناع الكوقبرس األمريكي من أجل خفض الرسـو اعبمركية على الورادات األمريكية، ولكن صباع

الكوقبرس و اؼبتمثلة يف اؼبنتجُت األمريكيُت الذين ىبشوف على مصاغبهم اػباصة، رفضت ىذا التوجو سباما، وبذلك 
سعت الو.ـ. أ للتفاوض الثنائي مع اؼبنتجُت الكبار لكل سلعة على حدى، و ذلك من خبلؿ تقدًن زبفيض الرسـو 

تقـو ىذه الدولة بتخفيض فباثل على وارداهتا األمريكية أف  لسلعة مقابلاعبمركية على الواردات األمريكية من ىذه ا
 من سلعة أخرى.

الو. ـ.أ من خبلؿ ىذه  سبكنتواستطاعت اقناع الكوقبرس باألمر، نتيجة للمصاٌف اليت يستطيع ىؤالء ربقيقها، و 
رب العاؼبية الثانية. عقب اغب %25 إُف 0932 عاـ %59 اؼبفاوضات زبفيض الرسـو اعبمركية يف اؼبتوسط من

وبسبب النقائص اليت كانت نتيجة اؼبفاوضات الثنائية، على سبيل اؼبثاؿ قدرة دولة على االستفادة من نتيجة 
مفاوضات َف تشارؾ فيها وَف تكلفها شيئا، سعت الو.ـ،أ وكثَت من الدوؿ إُف خلق نوع جديد من اؼبفاوضات لتبادؿ 

 232ؼبتعددة األطراؼ.اؼبصاٌف، وىو ما يسمى باؼبفاوضات ا

وبذلك نشأ ىذا النوع اعبديد عقب اغبرب العاؼبية الثانية، وؼبا رغبت دوؿ اغبلفاء يف جعل اؼبفاوضات ضمن منظمة 
من طرؼ        عاؼبية للتجارة تعمل إُف جانب كل من البنك الدوِف وصندوؽ النقد الدوِف، مت رفض العرض خاصة 

ومرت  GATT233 إطار ما ظبي باالتفاقية العامة للتعريفة اعبمركيةاعبانب األمريكي، وظلت اؼبفاوضات يف
 االتفاؽ حوؿ إنشاء وإقامة اؼبنظمة العاؼبية للتجارة:  0995اؼبفاوضات باؼبراحل اؼببينة باعبدوؿ أدناه حىت مت يف 

 . 0991-0912(: جوالت مفاوضات الغات 1-2اجلدول)

 زلاور أساسية عدد الدول التاريخ الدورة

 من التجارة العاؼبية.  ٪51زبفيض صبركي على  23 1947 جنيف

                                                           
232 Richard E. Caves et autres، op.cit، p.275. 
233 op.cit، p.276. 



 من الرسـو اعبمركية. ٪45زبفيض  13 1949 أنيسي

 منت . 55111من  25٪زبفيض صبركي على  38 1951-1959 تركواي

 نتائ  ضعيفة. 26 1956 جنيف

 ية منت  دبنت .منت  واؼبفاوضات على اؼبنتجات الزراع 61111زبفيض صبركي على  26 1962-1961 ديلون

 .٪35زبفيض صبركي  48 1967-1964 كينيدي

 .33٪زبفيض صبركي  102 1979-1973 طوكيو

 إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، الزراعة، القواعد الصحية،اؼبنسوجات، وحقوؽ اؼبلكية الفكرية. 116 1994-1986 األرجواي

Source: Angela Barthes، Petit manuel simplifié pour comprendre la mondialisation، Editions 

Publibook، 2005، p.71. 

 234ومنذ إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة عقدت اؼبؤسبرات الوزارية التالية:

 .0996ديسمرب 03 -9 مؤسبر سنغافورة:

 .0998ماي   21 -08 مؤسبر جنيف:

 .0999ديسمرب  13-نوفمرب 31 سياتل:

 . 2110رب نوفم 04 -01 مؤسبر الدوحة:

 .2113سبتمرب 04-01 مؤسبر كانكون:

 .2115ديسمرب  03 مؤسبر ىونغ كونغ:

ولكن اؼبؤسبرات التالية تصنف على أهنا األىم من بينها، من ناحية ألهنا تعرضت ؼبواضيع ىامة، ومن ناحية أخرى 
 ألهنا تشَت لتغَت اذباه اؼبفاوضات:

 مؤسبر سياتل:
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ديسمرب، حيث فشلت ؿباوالت بدأ اؼبفاوضات حوؿ  13 -نوفمرب 31لفًتة بُت أقيم يف سياتل بالػ و.ـ.أ خبلؿ ا
اؼبنافسة، االستثمارات، الشفافية على مستوى الصفقات العمومية، البيئة واؼبعايَت االجتماعية. ويعود ىذا الفشل  

  235لثبلث أسباب أساسية:

اؼبلف الزراعي، ويقف إُف جانب االرباد األورويب أوال االختبلفات الدائمة بُت الو.ـ.أ واالرباد األورويب، حوؿ  -
ومشاكل الشماؿ بينما تقف الدوؿ الناشئة إُف جانب ، PECOs صاحب اؼبوقف اؼبعتدؿ كل من الياباف و دوؿ

 الو.ـ.أ صاحبة اؼبوقف اؼبتشدد.

اليت اعتربهتا أدوات  رفض الدوؿ النامية للبنود اعبديدة للمفاوضات )خبلؿ معايَت الصحة واؼبعايَت االجتماعية( -
 ضبائية.

 سوقية ضمن تشكيل النظاـ االقتصادي العاؼبي.الضغط الرأي العاؼبي الذي طالب باألخذ بعُت االعتبار القيم غَت  -

 مؤسبر الدوحة:

بغية ذبديد إنطبلؽ اؼبفاوضات، وقد قبحت ىذه ، 2110 نوفمرب لعاـ 04إُف  9 أقيم اؼبؤسبر بالعاصمة القطرية من
عن            ؾبموعة الدوؿ يف فتح باب اؼبفاوضات اؼبتعلقة ببنود ىامة، كالزراعة، فقد مت قبوؿ فكرة رفع الدعم اؼبرة 

القطاع الفبلحي وخاصة من طرؼ االرباد األورويب، ولكنو َف وبدد أي خطة زمنية هبذا الشأف، أما جانب البيئة فقد 
أصبل على إتفاقية كيوتو) ما عدا الو.ـ.أ(، واؼبتعلقة باؼبنتجات  مت فتح باب اؼبفاوضات بشأهنا بُت الدوؿ اؼبوقعة

اؼبتسببة يف ظاىرة االحتباس اغبراري، ومت ربويل بند اغبقوؽ االجتماعية للعمل ؼبنظمة العمل الدولية وذلك بناء على 
متع دبيزة تنافسية وىو مكسب بالنسبة لصادرات الدوؿ النامية اليت تت 77،236طلب الدوؿ النامية وخاصة ؾبموعة الػ

 237من حيث البفاض تكلفة العمل وبالتاِف البفاض سعر اؼبنتجات يف السوؽ العاؼبي.

) البديلة ( فقد وافقت الدوؿ الصناعية على زبفيف شروط اؼبلكية الفكرية فيما يتعلق  وفيما يتعلق باألدوية اعبنيسة
ازؿ الو.ـ.أ وسويسرا عن موقفهما اؼبتشدد والنات  ببعض األدوية اعبنيسة وخاصة يف حاالت الطوارئ، وذلك بعد تن

السماح أف         عن ضغط الشركات الكربى لؤلدوية، حبجة حقوؽ اؼبلكية الفكرية من جهة ومن جهة أخرى حبجة
للدوؿ النامية بإنتاج األدوية البديلة لن وبل مشاكلها الصحية، بل أنو سيضرىا من خبلؿ عدـ اعتمادىا على سبويل 
                                                           
235 Quelles perspectives pour l’OMC ، http://www.ps-metz.org/omc.html#, 27-11-2009. 

  .دوؿ أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية 
236 Quelles perspectives pour l’OMC ، op.cit. 
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و مع كل ذلك ال زالت وعود الدوؿ اؼبتقدمة هبذا الشأف ولليـو ؾبرد وعد نظري َف ير  238ع البحث العلمي.مشاري
النور غبد اآلف، وقد وافقت الدوؿ اؼبتقدمة على اؼبفاوضات حوؿ اؼبعاملة التفضيلية للدوؿ النامية وإعادة مناقشة ما 

 239غَت عادلة وغَت قابلة للتنفيذ. جاء يف اتفاقية مراكش من بنود قررت الدوؿ النامية أهنا

أف  ونبلحظ أف اؼبؤسبر َف يقدـ جديدا، فمجرد وعود َف ترافقها أي تعهدات واتفاقات تلـز الدوؿ اؼبتقدمة دبا عليها 
تفعلو ذباه الدوؿ النامية، بينما الدوؿ النامية دبجرد انتمائها للمنظمة فهي تلتـز بكل شروطها، واعبديد على مستوى 

لدوحة سبثل حقا يف تزايد قوة موقف الدوؿ النامية بدخوؿ الصُت عضو جديد يف اؼبنظمة، بتصنيفها آنذاؾ، مؤسبر ا
وكانت سببا يف فشل ذريع يف فتح باب النقاش والتفاوض  يف السابقوظهور بعض التنازالت اليت كانت أمرا مستحيبل 

 أصبل على مستوى مؤسبر سياتل.

 مؤسبر كانكون:

، وقد كاف مآلو الفشل لؤلسباب نفسها اليت أدت لفشل 2113ستمرب  04-01 يف الفًتة بُتعقد يف اؼبكسيك 
 ألورويب، ورفض الدوؿ النامية لبعض القضايا اغبساسة....اٍفا -مؤسبر سياتل: الصراع األمريكي

الزراعية غَت  بشأف تغيَت سياستو  2113جواف  26على مستوى اؼبلف الزراعي: فقد كاف إعبلف االرباد األورويب يف 
كافيا كما علقت عليو ؾبموعة الكَتنز  والو.ـ.أ، وشكلت من ناحية أخرى الدوؿ النامية ما ظبيت دبجموعة الواحد 

( من بينها اؽبند والصُت والربازيل، واليت سبثل اكثر من نصف سكاف العاَف، من 22والعشرين) اليت اصبحت ؾبموعة الػ
وألف وعود الدوؿ   دوؿ اؼبتقدمة تلغي دعمها اؼبوجو لصادراهتا الزراعيةأجل الضغط لتحقيق مصاغبها، عبعل ال

 240اؼبتقدمة َف تكن كافية فقد رفضت ىذه اجملموعة التفاوض يف كانكوف.

اؼبلف االفريقي للقطن: قدمت أربع دوؿ افريقية: بينُت، بوركينافاسو، ماِف والتشاد ملفا لدى اؼبنظمة العاؼبية للتجارة 
ؼبتقدمة خاصة الو.ـ.أ بإيقاؼ دعمها ؼبزارعيها وتعويضها) تعويض الدوؿ األربعة( عن اػبسائر اليت يطالب الدوؿ ا

 241تعرضت ؽبا جراء ىذا الدعم، وقد أدى رفض ىذا اؼبطلب إُف استياء كبَت ؽبذه الدوؿ.

، ولكنها باءت كما تعرض اؼبؤسبر لقضايا سبق طرحها يف مؤسبرات سابقة كاؼبنافسة وشفافية اؼبناقصات العمومية
 242بالفشل لرفض الدوؿ النامية واالفريقية خاصة النقاش فيها.
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ما      وقد عادت قضية اؼبعاملة التفضيلية لتطرح مرة أخرى، فقد وافقت الدوؿ اؼبتقدمة على منحها للدوؿ النامية 
ستحق حسب الدوؿ عدا الصُت، الربازيل واؽبند، وىي دوؿ أصبحت تصنف ضمن الدوؿ اؼبتقدمة إقتصاديا وال ت

  243اؼبتقدمة اؼبعاملة التفضيلية.

 مؤسبر ىونغ كونغ:

على   ، حيث تضمن يف هناية اؼبطاؼ توقيع اتفاقية جديدة تضم 2115ديسمرب08-03والذي داـ خبلؿ الفًتة بُت 
 اػبصوص احملاور التالية:

ات الزراعية وخاصة القطن، السلعة اليت االتفاؽ على إلغاء الو.ـ.أ واالرباد األورويب لدعم صادراهتما من اؼبنتج -0
طالبت بالسماح  77، يف الوقت الذي كانت فيو دوؿ ؾبموعة الػ2103تركزت حوؽبا اؼبفاوضات، وذلك حىت سنة 

إضافة لتخفيض الرسـو اعبمركية على  244ؽبا بدعم صادراهتا أيضا على غرار ما تفعلو الو.ـ.أ واالرباد األورويب.
الو.ـ.أ واالرباد االورويب بسياستو الزراعية اؼبشًتكة أف  .مع العلم %61إُف  %35عية يف حدود واردات اؼبنتجات الزرا

 245وعدوا بإلغاء دعم التصدير، ولكنهم َف يلتزمو بوقف دعم اؼبنتجُت احملليُت) خاصة ما يتعلق دبشكلة القطن(.

وف تعريفات صبركية وال نظاـ حصص انطبلقا من منتجات الدوؿ األقل مبوا د %97التزاـ الدوؿ اؼبتقدمة باستَتاد  -2
 2118.246من سنة 

) بدال من اتفاؽ االستَتاد يف  تتعلق بتسهيل استَتاد األدوية اعبنيسة لصاٌف الدوؿ األقل مبوا بشكل عادي ودائم  -3
معقد  عقب اختتاـ مؤسبر كانكوف( ولكن االتفاؽ مت تقييمو على أنو جد 2113حاالت الطوارئ الذي مت يف هناية 

 وَف يطبق لغاية اآلف.

 مؤسبر جنيف:

بسويسرا، وقد انعقد بصفة أساسية حوؿ  2119ديسمرب  12 -نوفمرب 31ىو اؼبؤسبر السابع الذي انعقد بُت و 
، وعلى رأسها اؼبلف الزراعي الذي يتضمن زبفيضات وإلغاء الدعم 2110القضايا واؼبلفات العالقة منذ مؤسبر الدوحة 
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اؼبتقدمة مقابل اشًتاط ىذه األخَتة زبفيضات سقوؼ الرسـو اعبمركية على اؼبنتجات الصناعية، الزراعي يف الدوؿ 
ولكن اؼبؤسبر اختتم دوف اتفاؽ حوؿ اؼبلفات العالقة، فالدوؿ النامية تشدد يف مطالبتها بتنازالت          من الدوؿ 

لدوؿ النامية تنازالت الستمرار اؼبفاوضات، وعلى اؼبتقدمة والدوؿ اؼبتقدمة بدورىا هتدد وتتشدد حوؿ ضرورة إبداء ا
 247اػبصوص الربازيل.

 248:أىم مبادئ اجلات وادلنظمة العادلية للتجارة /اـثاني           

  مبدأ عدـ التمييزla non discrimination:ويضم ىذا اؼببدأ ثبلث شروط أساسية : 

أي ميزة ذبارية ويعٍت أف  NPF:ويسمى اختصارا la nation la plus favoriséeشرط الدولة األوُف بالرعاية  -
ىذا الشرط الذي دفع . OMCاؼبوقعة على اتفاقية الغات أو اؼبنظمة للػ سبنح لبقية الدوؿأف  هبب ما تقدـ لدولة

ة بالواليات اؼبتحدة لفرض عقوبات مالية على االرباد األورويب من خبلؿ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، فيما يتعلق باؼبعامل
، قدمت الواليات 0999، ففي سنة 0963بدًءا من عاـ  ACPاػباصة اليت قدمها االرباد األورويب لوارداتو من دوؿ

 090، وبلغت العقوبة حواِف ACPاؼبتحدة شكوى ضده فيما يتعلق بنظامو التفضيلي لوارداتو من اؼبوز من دوؿ الػ
أو أمريكا البلتينية أو األفارقة لصاٌف الشركات        يف الكارييب مليوف دوالر، وَف هتتم اؼبنظمة بآالؼ العماؿ واؼبزارع 

 249(.Chiquita، Doleمتعددة اعبنسيات) شيكيتا ودوؿ

يتم معاملة اؼبنتجات اؼبستوردة و اؼبنتجة أف  :دبعٌت أنو هببtraitement nationalشرط اؼبعاملة الوطنية  -
 ت  األجنيب والوطٍت باؼبعاملة نفسها.وطنيا بنفس اؼبعاملة، وبنفس السياؽ معاملة اؼبن

تقـو الدولة العضو بتخفيض العوائق اعبمركية اماـ الدولة اليت أف  :ويعٍتréciprocité شرط اؼبعاملة باؼبثل  -
 قامت بذلك معها.

  مبدأ التخفيض التدرهبي للرسـو اعبمركية: ىناؾ ثبلث تقنيات مستعملة بصدد التخفيض اعبمركي: التخفيض
 االنسجاـ مع الرسـو اعبمركية يف الدوؿ األخرى واؼبفاوضات: منت  تلو اؼبنت .اػبطي، 

  ي اجراء سياسة ذبارية تقييدية سواء تعلق األمر بالصادرات أو أمبدأ منع أي شكل من نظاـ اغبصص: يبنع
 الواردات.
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 .مبدأ منع اإلغراؽ وإعانات التصدير 

 ظمة نشر القوانُت واألنظمة والقرارات واإلجراءات التفصيلية اؼبرتبطة شفافية السياسة التجارية، فعلى كل عضو يف اؼبن
باػبدمات ، ويتعُت إعبلـ ؾبلس ذبارة اػبدمات التابع للمنظمة على األقل مرة واحدة سنويا بالتعديبلت اليت تطرأ 

س باؼبصلحة عليها. ووبق ألي عضو طلب معلومات حوؿ اػبدمات يف دولة أخرى شريطة أال يؤدي ذلك إُف اؼبسا
العامة أو مصاٌف الشركات . ويناشد االتفاؽ متعدد األطراؼ الدوؿ الصناعية بذؿ جهودىا لتقدًن اؼبعلومات للدوؿ 

 250النامية بغية تطوير قطاعاهتا االقتصادية.

 ثناءات اليت تغيب فيها ىذا ادلبادئ:تويف مقابل ىذا توجد بعض االس

  يف الدولة       يف حاؿ ما اذا كانت السلع اؼبستوردة تستفيد من دعم حق الدوؿ األعضاء يف تطبيق رسم تعويضي
 اؼبنتجة او اهنا بيعت باإلغراؽ.

 .حق ازباذ اجراءات تقييدية كمية اذا كاف ميزاف اؼبدفوعات للدولة اؼبستوردة يعرؼ عجزا حادا 

 

 

 

 

 .ارةـة للتجـة العادليـشروط ادلنظم :يـرع الثانـالف       

أي دولة ترغب يف االنضماـ للمنظمة العاؼبية للتجارة ال بد من توفر ؾبموعة مػن الشػروط علػى  حىت يتم قبوؿ
رأسها تقدًن جدوؿ للتخفيضات اعبمركية، والػيت سبثػل التزامػا غػَت قابػل للًتاجػع، إال ضػمن حػاالت خاصػة مسػموح هبػا 

شػػروط و الدولػػة اؼبعنيػػة باؼبوافقػػة علػػى كػػل يف ظػػل مبػػائ اؼبنظمػػة، إضػػافة إُف الشػػرط األساسػػي اؼبتمثػػل يف تعهػػد الػػدوؿ أ
 .  اتفاقيات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة

يف مػراكش بػاؼبغرب انتهػى الوجػود  05/4/0994ورغػواي بتػاريخ عبولػة األ الوثيقػة اػبتاميػةفإنو بتوقيع  وعموما
وقػد تضػمنت   0994اعبات وربولت مع الوثائق الصادرة يف ظلها اُف جزء من اتفاقية  0947الواقعي التفاقية اعبات 

الوثيقػػة اػبتاميػػة عبولػػة االورغػػواي الًتتيبػػات اػباصػػة لقبػػوؿ اتفاقيػػة انشػػاء منظمػػة التجػػارة العاؼبيػػة واالتفاقيػػات واؼببلحػػق 
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  قية اؼبناقصات اغبكومية واتفاقية الطائرات اؼبدنية ألهنا اتفاقيات اختيارية.ما عدا اتفا 



مػػػادة ووقعػػػت عليهػػػا الػػػدوؿ اؼبشػػػاركة يف ختػػػاـ جولػػػة  06اؼبرفقػػػة هبػػػا، وقػػػد جػػػاءت اتفاقيػػػة انشػػػاء اؼبنظمػػػة مكونػػػة مػػػن 
ربعػػة مبلحػػػق، االوؿ أغبػػق هبػػػا واحػػد وعشػػروف اتفاقػػػا ووثيقػػة تفػػاىم موزعػػػة علػػى أ، و  05/4/0994االورغػػواي بتػػاريخ 

ات( ومػن ضػمنها االتفػاؽ اتفاقا بشاف ربرير التجارة يف السلع )اعبػ 03/أ( ويضم 0ويتكوف من اجزاء ثبلثة ، اؼبلحق )
 ت الزراعة واؼبنسوجات وغَتىا.اقيا( طبعا اُف جانب اتفTRIMSف اجراءات االستثمار يف التجارة )اػباص بشأ

غبػػق بػػو أ/ب( ويضػػم االتفاقيػػة العامػػة للتعريفػػات والتجػػارة يف اػبػػدمات )جػػاتس( ، والػػذي بػػدوره 0واؼبلحػػق )
ؾبموعػػػة مبلحػػػق حػػػوؿ اػبػػػدمات اؼباليػػػة واالتصػػػاالت وغَتىػػػا لكنهػػػا صبيعػػػا تعتػػػرب جػػػزءا مػػػن اتفاقيػػػة اػبػػػدمات نفسػػػها  

مػػا اؼبلحػػق الثػػاين أ(. TRIPS -نػػب اؼبتصػػلة بالتجػػارة مػػن اؼبلكيػػة الفكريػػة )تػػربس /ج( ويضػػم اتفاقيػػة اعبوا0واؼبلحػػق )
مػػػا اؼبلحػػػق الثالػػػث فيتعلػػػق بآليػػػة أف القواعػػػد واالجػػػراءات الػػػيت ربكػػػم تسػػػوية اؼبنازعػػػات ، و أفيتضػػػمن وثيقػػػة التفػػػاىم بشػػػ

رة الدوليػػة متعػػددة االطػػراؼ والػػيت مراجعػػة السياسػػة التجاريػػة. وصبيػػع االتفاقيػػات اؼبتقدمػػة ىػػي الػػيت سبثػػل اتفاقيػػات التجػػا
مػػا اؼبلحػػق الرابػػع التفاقيػػة منظمػػة التجػػارة العاؼبيػػة أيػػة دولػػة تصػػبح عضػػوا يف اؼبنظمػػة، أتلتػػـز هبػػا صبيعػػا وكوحػػدة واحػػدة 

ربػػع اتفاقيػػات تتعلػػق بالطػػائرات اؼبدنيػػة واؼبشػػًتيات أطػػراؼ ، وىػػي مى االتفاقيػػات التجاريػػة عديػػدة األفيتضػػمن مػػا يسػػ
   251هبا سوى العضو اؼبنضم اليها فقط.منتجات االلباف وغبـو البقر، وىذه االتفاقيات ال يلتـز اغبكومية و 

 ويبكن أف يقدـ اؼبخطط التوضيحي التاِف ملخصا ؽبذه االتفاقيات واالتفاقيات الضمنية:

 

 

 

 

 

 

 (: ملخص التفاقيات ادلنظمة العادلية للتجارة.0-2ادلخطط التوضيحي)
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 العاؼبية التجارة منظمة نشاءإ اتفاقية

 السلع

 اإلغراق منع
 والتعويضات الدعم

 الزراعة
 الصحية اإلجراءات

 الفكرية دللكيةا حقوق
 IPRs 

 ادللكية حقوق 

 اخلدمات

 التجارة حول العامة االتفاقية 
   (GATS)اخلدمات يف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .www.eos.org.eg ،19-12-2101 ،ومنظومة التجارة العادلية ادلتعددة األطراف دور التجارة يف التنمية أنور الطويل، :ادلصدر

 

 وسنحاوؿ التطرؽ إُف بعض النقاط اليت نراىا مهمة يف موضوعنا على مستوى ىذه االتفاقيات:

 :عـة بالسلـت ادلتعلقاـاالتفاقي /أوال         

  االتفاق يف رلال الزراعة:

http://www.eos.org.eg/


دبا أف الزراعة سبثل نسبة ىامة ضمن التجارة العاؼبية، وسبثل أنبية اسًتاتيجية لبعض الدوؿ اؼبتقدمة والنامية، فقد أعطت 
ست سنوات  اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ؽبذا القطاع أنبية خاصة، ومت االتفاؽ يف جولة أورجواي على أف يتم يف خبلؿ

 252ما يلي:

  خبلؿ عشرة سنوات  %46 وخبلؿ ست سنوات بالنسبة للدوؿ اؼبتقدمة،  %58زبفيض الرسـو اعبمركية بنسبة
 بالنسبة للدوؿ النامية.

  خبلؿ ست سنوات بالنسبة للدوؿ اؼبتقدمة، ودبقدار الثلثُت خبلؿ عشرة  %58زبفيض إعانات التصدير بنسبة
 ، بينما ال تطبق الدوؿ األقل مبوا أي زبفيضات.سنوات بالنسبة للدوؿ النامية

  على أقساط متساوية سنويا،  ;;;3-5;;3% خبلؿ فًتة 42زبفيض الدعم الداخلي لئلنتاج الزراعي بنسبة
، ويستثٌت من ىذا ::;3-8:;3 وتقدر ىذه النسبة من متوسط قيمة الدعم اؼبقدـ للسلع الزراعية يف الفًتة بُت

 من إصباِف قيمة اإلنتاج اػباضع للدعم. %7 تتجاوز فيها قيمة الدعم االتفاؽ السلع اليت ال
 .تعويض وربويل كافة  القيود غَت الكمية إُف قيود كمية وخاصة رسـو صبركية ، لكي تكوف واضحة وغَت خفية 

 االتفاقية حول ادلنسوجات وادلالبس:

ات و اؼببلبس، حيث يتم ربريرىا تدرهبيا مت وضع جدوؿ زمٍت لتطبيق اتفاقية ربرير التجارة الدولية للمنسوج
، حيث يتم خبلؿ كل مرحلة إضافة نسبة               من 96;3من نظاـ اغبصص الذي كاف معموال بو منذ 

 اؼبنتجات اؼبعنية يف إطار التحرير من نظاـ اغبصص، كما يوضح اعبدوؿ التاِف:

 

 .5441 البس ضمن الغات منذ(: جدول زمٍت لتطبيق اتفاقية ادلنسوجات وادل 1-2اجلدول)

 

نسبة ادلنتجات ادلدرلة يف إطار الغات) وىي تتضمن تلك  ادلرحلة
  ادلنتجات اليت ألغي سباما خبصوصها نظام احلصص(

 6معدل ظلو سنوي للحصص ادلتبقية بفرض معدل
 .4991عام %

إُف  0993-10-10ادلرحلة األوذل:
20-01-0991. 

16% 

  0991الواردات سنة اغبد األدىن على أساس قيمة 

6,96% 
 

إُف  0991-10-10 ادلرحلة الثانية:
20-01-1110.  

17% 8,7% 
 

                                                           
 .129- 127، ص.2006الطبعة الثانية، دار اغبكمة للنشر، القاىرة، ربرير التجارة الدولية بُت التأييد وادلعارضة، ، بيلؿبمد صفوت قا  252



إُف  1111-10-10: ادلرحلة الثالثة
 .1113-01-20غاية 

18% 11,05% 
 

  1114-10-10بدءا  ادلرحلة الرابعة:
 التطبيق الكامل التفاقية الغات

49% 

 )اغبد األقصى(

11,05% 
 

Source : www.wto.org, 05-02-2010. 

 

 االتفاق حول الدعم واإلجراءات ادلضادة أو التعويضية:

تنص مبادئ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة على ضرورة اؼبعاملة الوطنية وعدـ التمييز بُت الدوؿ األعضاء، ومع ذلك 
إعانات ورسـو تعويضية مقابل واردات مدعومة،  تسمح ببعض اؼبمارسات يف حاالت الضرورة: مكافحة اإلغراؽ،

إجراءات طارئة يف حالة تضرر شديد للصناعة الوطنية، وسنحاوؿ تقدًن فكرة عامة حوؿ ما نصت عليو اتفاقيات 
 اؼبنظمة العاؼبية للتجارة فيما يتعلق دبكافحة اإلغراؽ والدعم:

 

 

 االتفاق حول مكافحة اإلغراق:

 -على أف الدولة العضو اليت تضررت من إغراؽ واردات سلعة ما يبكنها        نصت االتفاقية هبذا الصدد 
أف تلجأ إُف فرض رسـو صبركية على واردات ىذه السلعة ؿبل اإلغراؽ دبا ال يتجاوز الفرؽ  -بعد إثبات وقوع الضرر

غراؽ ويف ظروؼ معينة بُت سعرىا احمللي وسعرىا يف البلد اؼبستورد، كما تستطيع قبل استكماؿ التحقيق بشأف اإل
من إصباِف واردات الدولة اؼبتضررة من السلعة  %3فرض رسم صبركي مؤقت، بشرط أف تكوف نسبة الواردات اؼبغرقة 

من سعر تصدير اؼبنت  اؼبعٍت، وأف يتم وقف تطبيق الرسم بعد مرور طبس سنوات  %2نفسها، وأف يتجاوز اإلغراؽ 
باؼبائة من اؼبنتجُت احملليُت ؽبذه السلعة  25يضا بتقدًن ما ال يقل عن كل ىذا مشًتط أ  253من بداية استعمالو،

                                                           

253 Mesures antidumping, subventions, sauvegardes : faire face à l’imprévu, www.wto.org, 06-02-2010. 

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/


ومع ذلك فإف واقع تطبيق ىذه اإلجراءات يؤكد على أف النسبة األكرب يف  254لطلب يفيد بتضررىم من اإلغراؽ،
 منها. استعمالو ىي الدوؿ اؼبتقدمة، وضد منتجات زبشى من منافستها وقامت باستغبلؿ ىذه اإلجراءات للتخلص

 إجراءات مضادة للدعم:

تسمح اتفاقيات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة للدولة اؼبتضررة من واردات مدعمة ؿبليا أف تقـو بفرض رسـو صبركية 
ضدىا كما ىو اغباؿ يف اإلغراؽ، يف حاؿ استطاعت اثبات الضرر فعبل على اإلنتاج أو الصناعة الوطنية وقد حددت 

اص أو اؼبخصص، والذي يقدـ لصناعة معينة أو ؼبنت  معُت، سواء احمللي         أو اؼبوجو االتفاقية معٌت الدعم اػب
 للتصدير.

الدعم احملضور سباما، والدعم الذي يبكن ازباذ إجراءات  255ويبكن التمييز بُت حالتُت أساسينت للدعم:
 بشأنو إذا مت إثبات وقوع أضرار على اؼبنتجُت احملليُت للدولة اؼبستوردة.

من األمثلة على النوع األوؿ: توفَت اؼبدخبلت احمللية اؼبدعومة، االمتيازات الضريبية للصناعات و 
 التصديرية...اٍف، أما النوع الثاين فيشمل على سبيل اؼبثاؿ الدعم الذي تقدمو اغبكومات للبحوث الصناعية ...اٍف

دوالر فهي معفاة من العقوبات جراء منحها  3222أما الدوؿ النامية واألقل مبوا اليت ال يتجاوز فيها نصيب الفرد 
 256ألي شكل من أشكاؿ الدعم ؼبنتجيها.

 االتفاقيات بشأن العوائق غَت اجلمركية:

تضم ىذه االتفاقيات ما يتعلق بًتاخيص االستَتاد، قواعد ربديد الرسـو اعبمركية، إجراءات الفحص قبل 
 ة بالتجارة...اٍفالشحن، قواعد اؼبنشأ، إجراءات االستثمار اؼبتعلق

فاالتفاقية ربدد اغباالت والشروط والكيفيات اليت تقـو من خبلؽبا السلطات  يف  بًتاخيص االستَتادفيما يتعلق  -
 الدوؿ األعضاء دبنح ىذه الًتاخيص، مع التزامها بالشفافية واؼبصداقية والعدالة والسرعة يف تقديبها.

ذا كاف ىناؾ شك حوؿ القيمة اغبقيقية للسلع فإف االتفاقية اعطت ، وإتقدير الرسوم اجلمركيةتوحيد أسلوب  -
 اغبق للدوؿ يف اغبصوؿ على معلومات حوؽبا لدى الدوؿ اؼبصدرة ؽبا.
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ومت هبذا الصدد التصدي للشروط اليت قد تضعها الدوؿ االتفاق حول إجراءات االستثمار ادلتصلة بالتجارة: -
 واألجنيب، حيث اعطت االتفاقية لنفسها سلطة إيقاؼ أي تشريعات يف الدوؿ األعضاء للتمييز بُت اؼبستثمر الوطٍت 

 257األعضاء واليت من شأهنا أف تشًتط مثبل:

 .استخداـ نسبة من اؼبكوف احمللي يف اؼبنت  النهائي 
 .تصدير حصة من اإلنتاج إُف اػبارج أو دبنح نسبة من اإلنتاج يف السوؽ احمللي 
 رات والواردات.االلتزاـ بالتوازف بُت الصاد 

، فقد مشلت االتفاقية عدـ التمييز بُت األطراؼ يف اإلجراءات  تطبيق بإجراءات الفحص قبل الشحنفيما يتعلق  -
مبدأ الشفافية وضماف ضباية اؼبعلومات السرية، وذبنب التأخَت اؼبتعمد، توحيد إجراءات الشحن               و 

 258الفحص..اٍف

فقد نص على أف الدوؿ ال ينبغي ؽبا أف تعيق التجارة الدولية أثناء  لعوائق الفنية يف التجارةباأما االتفاؽ اؼبتعلق  -
اؼبطابقة بغرض ربسُت الكفاءة اإلنتاجية، وخاصة فيما يتعلق بالدوؿ  مسعيها يف ربديد متطلبات اؼبقاييس الدولية ونظ

ومن شبة فإف للدوؿ ىذا اغبق على أف ال تبالغ يف استعمالو  النامية واليت ال بد وأف ذبد صعوبة يف التزامها هبذه اؼبعايَت،
للحد من واردات دولة معينة، كما فعل االرباد األورويب للحد من واردات السمك من كينيا حبجة احتماؿ انتقاؿ 

 259الكولَتا يف صادرات ىذه اؼبنتجات.

 )جاتس(: االتفاقية يف رلال اخلدمات

، فإهنا تغطي اعبوانب اعبوي خاصة كومية وما يتعلق حبقوؽ اؼبروربينما ال تغطي اعباتس اػبدمات اغب
اػبدمية التالية: اػبدمات اؼبقدمة من دولة إُف دولة أخرى: كخدمات االتصاؿ، انتقاؿ العمبلء من دولة معينة 

دولة أخرى   لبلستفادة من خدمات تقدمها دولة اخرى مثل السياحة، انتقاؿ اؼبنت  اػبدمي من دولة لتقدًن اػبدمة يف
 كاألعماؿ الفنية، البناء..اٍف، قياـ شركة بإنشاء شركات تابعة ؽبا أو فروع يف دوؿ أخرى لتقدًن خدماهتا ىناؾ.

ويف الوقت الذي تلتـز فيو الدوؿ األعضاء دببادئ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كشرط اؼبعاملة الوطنية وعدـ التمييز..اٍف 
مى بااللتزامات العامة، تتمتع يف ظل ىذه االتفاقية حبرية أكرب من حيث قدرهتا ضمن جانب ىاـ من االتفاقية اؼبس

                                                           
 .138ؿبمد صفوت قابل، مرجع سابق، ص.  257
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على ربديد جدوؽبا الوطٍت الذي تقدـ فيو التزاماهتا وقيودىا اػباصة، كشرط التوظيف احمللي وانتقاؿ 
 260التكنولوجيا..اٍف

 

 اتفاقية احلقوق ادللكية الفكرية)تريبس(:

 ،ارة السلع واتفاقية اعباتس اػباصة بتجارة اػبدماتػة بتجػات اػباصػة اعبػاقيىي الركيزة الثالثة إُف جانب اتف
إف حقوؽ اؼبلكية الفكرية ىي  غبماية فكر اإلنساف وإبداع العقل البشري ومبتكري األعماؿ الفنية.هتدؼ االتفاقية و 

ت اؼبنشأ، كالعبلمات حقوؽ منحت ألشخاص وشركات مقابل ابداعاهتم مثل االخًتاعات واألعماؿ الفنية مؤشرا
حقوؽ اؼبؤلف والعبلمات التجارية وبراءات االخًتاع واؼبؤشرات اعبغرافية والتدابَت اغبدودية  التجارية واألسم التجاري،
...اٍف وبذلك يتم منح صاحب اغبق ملكية خاصة ؼبدة زمنية ؿبددة. وقد كانت ىذه اغبقوؽ واؼبنافسة غَت اؼبشروعة

ب اتفاقيات دولية ومعاىدات اشهرىا اتفاقية باريس وبَتف، ولكنها ربولت إُف اتفاقيات قبل الًتيبس ؿبمية دبوج
متعددة األطراؼ يف ظل ىذه االتفاقية، واليت زبضع ؼببائد اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كما سبق توضيحها: الدولة األوُف 

يف ضباية ىذه اغبقوؽ وذبرًن من لة تطبيقها يف حاوتساىم أحكاـ ىذه االتفاقػية  بالرعاية ومبدأ اؼبعاملة الوطنية.
التجار وأرباب العمل واؼبؤسسات لتميز منتجاهتم عن منتجات و وىذا يزيد من ثقة اؼبستثمرين ، يتعدى عليها ومعاقبتو

 إلنتاج األدوية وسلع احملليةغَتىم بواسطة العبلمات واألظباء التجارية ويضاعف تدفق رأس اؼباؿ األجنيب إُف األسواؽ 
 عبلماتالمع توفَت الضمانات القانونية البلزمة غبماية حقوقهم من التقليد والنسخ وسرقة  ...اٍفتقنية اؼبعلومات

سواؽ إُف األ. كما أف نظاـ التدابَت اغبدودية يساىم بشكل مباشر يف منع دخوؿ اؼبنتجات اؼبقلدة واؼبنسوخة ءظبااألو 
  261.يشًتيها  اؼبنتجات األصلية اليتيف         فبا يعطي اؼبستهلك الثقة  احمللية

وبذلك فإف ىذه االتفاقية من شأهنا أف ربقق إهبابيات على ؿبورين: ربفيز اؼبنتجُت، وزرع الثقة لدى 
 اؼبستهلكُت يف اغبصوؿ على العبلمة األصلية وليس تلك العبلمات اليت أصبح معظمها مزورا.
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 . ةـالتجارة العادلية و ـالدول النامي :يـادلطلب الثان       

إف إنضماـ الدوؿ النامية للمنظمة يضمن إنفتاح أسواقها أماـ منتجات الدوؿ اؼبتقدمة، ولكن ىل العكس 
 صحيح؟

ذلك ما أثبتتو اغبقائق، فبنود اؼبنظمة تستثٍت قطاعات تتميز الدوؿ النامية بإنتاجها، كما أف سيطرة الدوؿ اؼبتقدمة 
دوؿ النامية ضعيفا حىت يف ظل انتهاؾ حقوقها اليت التزمت الدوؿ اؼبتقدمة بتقديبها، على اؼبنظمة ذبعل من موقف ال

 فالدوؿ اؼبتقدمة تضمن أسواؽ الدوؿ النامية، ولكن ىذه األخَتة ال تضمن إال ما تريد الدوؿ اؼبتقدمة إعطاءه ؽبا.

 .ة وادلتقدمةنظرة عامة حول تقسيم التجارة العادلية بُت الدول النامي:الفرع األول      

 ؾبموعات ىذه الدوؿ، فبينما توجد الدوؿ يفتعترب الدوؿ النامية الطرؼ األضعف يف العوؼبة، وذلك رغم التباين 
و             اآلسيوية: أندونيسيا، الفلبُت، تايواف، ىونغ كونغ راألكثر فقرا داخل ىذه اجملموعة، توجد كذلك النمو 

ي، أين ال يزيد متوسط نصيب الفرد من النات  الوطٍت و بيا، ماالو لديبقراطية، أثيفورة. و توجد أيضا: الكونغو ااسنغ
تعيش  مكانا يف العاَف يف ظل العوؼبة، و ىناؾ ؾبموعة ال تزاؿ ت ؽباجدفهناؾ ؾبموعة دوؿ و دوالر سنويا. 061

 وحىت التهميش. التبعية بل

 :رة العادليةنصيب التجارة اخلارجية للدول النامية من التجا أوال/     

 :0922-0911التجارة اخلارجية للدول النامية بُت   -أ     

                                                           
 "La grande menace pour les PMA (pays les moins avancés) n’est pas la mondialisation، mais la      

  marginalisation."  Directeur de l’OMC à contonou, 2002. 

 



ا بينما اتبعت ؾبموعة من الدوؿ النامية خبلؿ الستينات سياسات التصنيع اؼبركزية اليت اتبعت يف بعض منه
 les"         دوؿ اآلسيوية لعض اآلخر التصنيع إلحبلؿ الواردات، كانت بعض اسياسة التصنيع للتصنيع، و يف الب

quatre dragons" قد اتبعت النموذج الياباين، الذي قدمو "AKMATSU من خبلؿ انتاج السلع اؼبصنعة ،"
 .262توجيهها إُف التصدير ةللسوؽ احمللي حىت ربل ؿبل الواردات، و من شب

مة يف التجارة األجور اؼبنخفضة، و استطاعت بذلك أف ذبد ؽبا مكانة مه و ىي نتاج فيهامستغلة أىم ميزات اال
 العاؼبية.

 .263 %08إُف %31و بذلك فقد سبيزت ىذه الفًتة بًتاجع نصيب الدوؿ النامية من التجارة العاؼبية من 

 

 

 :0921 ذـمن -ب

. تلك 20انطبلقا من سنوات السبعينات، تزايد نصيب الدوؿ النامية من التجارة العاؼبية، ليحقق مع بداية القرف 
 . %31: بنسبة 0948النسبة اؼبسجلة عاـ 

 و يبكن أف ينسب ىذا التغيَت، أو التطور إُف :

 .0981-0979و أزمة  0974 -0973 زمة النفطية:سُت أسعار النفط، ماعدا فًتات األرب -

و      ترؾ سياسات التصنيع السابقة، و القائمة على هتميش التجارة اػبارجية، و خصوصا دوؿ امريكا البلتينية  -
   اآلسيوية.

 

 

 2110.264-0911(: تطور نصيب الدول النامية من التجارة العادلية بُت 2-2شكل بياين)لا

                                                           
262 Maurice DUROUSSET ،op.cit, p.160. 
263 op.cit, p.160. 
264 op.cit, p.161. 



 
 

 ىيكل التجارة اخلارجية للدول النامية:ثانيا. 

بعكس ذبارة الدوؿ اؼبتقدمة، و اليت تسيطر عليو التجارة البينية، تشكل التبادالت التجارية مع الدوؿ 
 .  265وؿ الناميةاؼبتقدمة، النصيب األكرب من ذبارة الد

من اصباِف صادراهتا، بينما  %04َف سبثل سوى  0979لقد تزايد حجم الصادرات الصناعية للدوؿ النامية، ففي 
 .2111من اصباِف صادرات الدوؿ النامية سنة  %71وصلت النسبة إُف 

ية....إٍف، أي السلع ساسا يف: اؼبنسوجات، اؼبلبوسات، األلعاب، اؼبنتجات اإللكًتونأحيث تتمثل ىذه الصادرات 
 اليت تتميز بالكثافة يف عنصر العمالة.

ألف ىذه الصادرات الصناعية  ،و مع ذلك فهي ال تعٍت تطورا فباثبل يف اؼبسانبة يف خلق القيمة اؼبضاعفة العاؼبية
 ألكثر الدوؿ اؼبتقدمة، كما أف الدوؿ النامية،ا -و مصدرىا عموماأ –تعتمد بصورة كبَتة على مدخبلت مستوردة 

حيث  ارغم تزايدى اؼبصنعة العاؼبية، ال تزاؿ منخفضةالصادرات تبعية تكنولوجية للدوؿ اؼبتقدمة، و تقدما، ال تزاؿ يف 
 .   266 %28إُف  % 6,9من  2111حىت  0971منذ  تتزايد

ع الصادرات على ثبلث أربا  منهادولة فقط  02و اليبكن أف ننسب ىذه الزيادة إُف كافة الدوؿ النامية، إذ تسيطر 
اؼبصنعة: األرجنتُت، الربازيل، شيلي، اؼبكسيك )أىم دوؿ اؼبركوسور(، الصُت، ىونغ كونغ، كوريا اعبنوبية، أندونيسيا، 
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 االقتصاديات االشًتاكية أو االنتقالية.           االقتصاديات يف طريق النمو.          االقتصاديات ادلتقدمة.      



من اصباِف ىذه  %71ماليزيا، سنغافورة، تايواف تاياندا، حيث تسيطر دوؿ شرؽ، و جنوب شرؽ آسيا لوحدىا على 
 .267الصادرات

نصيب الصادرات من اؼبواد األولية و الزراعية )ماعدا السنوات اليت ترتفع فيها و بشدة ع فيو يف الوقت الذي يًتاج
ل: ػأسعار النفط(، حيث يعترب النفط أىم ىذه الصادرات، بينما ربتل اؼبواد األخرى أنبية أق

(،زامبيا)اعبلود(،ليبَتيا)اغبديد(،ػالنيج  .268و السوداف)القطن(وغندا)القهوة(،كوبا)السكروالتبغ(، تشاد أر)األورانيـو

الدوؿ األكثر تقدما داخل ؾبموعة الدوؿ النامية يف انتاج و تصدير السلع  -يف ظل العوؼبة –و بذلك فقد زبصصت 
 اؼبصنعة، بينما زبصصت بصفة غَت اختيارية الدوؿ األضعف يف الدوؿ النامية يف إنتاج وتصدير اؼبواد األولية.

بينما ال تزاؿ التجارة  -على النحو الذي نبلحظو مع الدوؿ اؼبتقدمة –عة األوُف و تزايدات اؼببادالت البينية للمجمو 
 269.مع الدوؿ اؼبتقدمة ىي اؼبسيطرة على ذبارة اجملموعة الثانية

 : الدول النامية يف ظل النظام التجاري العادلي.الفـرع الثانـي                   

مة العاؼبية من حيث شروط االنضماـ وااللتزامات اؼبخففة إذا كانت الدوؿ النامية ؽبا وضع خاص يف اؼبنظ
 ىل أدى ذلك لتحسن مكاسبها ونصيبها من التجارة العاؼبية؟

 :اجلات وادلنظمة العادلية للتجارة والدول الناميةأوال/          

الدوؿ  أصبح االنضماـ للمنظمة أمرا حتميا على االقتصاديات، هبب أف تسعى إليو طوعا، وطلبا، ورباوؿ
 اؼبتقدمة إغراء الدوؿ النامية للمشاركة يف النظاـ التجاري الدوِف، من خبلؿ تقدًن التحفيزات واالستثناءات.

 :يف ظل اجلات -0

مت تقدًن ؾبموعة من االجراءات كمعاملة خاصة للدوؿ النامية، بغية إغرائها لبلنضماـ لبلتفاقية، وذلك من خبلؿ 
 .270لبات ىذه الدوؿ، وىي مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة والتنمية"االنكتاد"إنشاء منظمة أخرى تستجيب ؼبتط
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 .136، ص.2007، دار أسامة، االقتصاد الدورل عثماف أبو حرب،  270
 



 0964على أساس توجيهات اؼبؤسبر األوؿ للتجارة و التنمية الذي عقد يف جنيف عاـ  0964تأسس اؼبؤسبر عاـ 
عطي مزايا هبدؼ تنظيم التجارة الدولية  بشكل ـبتلف عما جاءت بو اعبات، وذلك باؼبطالبة بقيم نظاـ ذباري ي

وعقب مفاوضات عديدة مت إضافة قسم كامل خاص بالدوؿ النامية يف اتفاقية اعبات  271للدوؿ النامية دوف غَتىا،
 ، والذي يبنح الدوؿ النامية فعبل معاملة تفضيلية يف النظاـ التجاري العاؼبي.0966عاـ 

، دخل حيز التنفيذ          0965ك سنةطرأت ؾبموعة من التغيَتات على مستوى اعبات خصيصا للدوؿ النامية، وذل
، تسهل الدوؿ النامية وتشجعها لتحرير التجارة اػبارجية، وذلك من خبلؿ نظاـ تفضيلي 0967جواف  27

 272لصادراهتا، والسماح بتطبيق بعض اإلجراءات اغبمائية للمنتجُت احملليُت.

جيع إنشاء مؤسسات إنتاجية وطنية، كما يلتـز فسمحت للدوؿ النامية باتباع إجراءات ضبائية غَت صبركية بغرض تش
الدوؿ األعضاء يف اعبات بتسهيل وصوؿ منتجات الدوؿ النامية ألسواقها لتشجيعها على التصدير وبالتحديد السلع 
االسًتاتيجية للدوؿ النامية، من خبلؿ منح أولوية قصوى لصادرات الدوؿ النامية االسًتاتيجية عند تطبيق 

 كية وغَت اعبمركية من حواجز التجارة اػبارجية.التخفيضات اعبمر 

وتشمل اغبواجز أي إجراءات من شأهنا أف تكبح أو تقلص من استهبلؾ شعوب ىذه الدوؿ للمنتجات االسًتاتيجية 
 اؼبستوردة من الدوؿ النامية األعضاء، وذلك دوف اشًتاط اؼبعاملة باؼبثل.

ىذه الدوؿ على اتباع إجراءات اإلصبلح االقتصادي الداخلي الذي  إُف جانب اؼبساعدة التقنية اؼبتمثلة يف مساعدة
 يساعدىا على زيادة صادراهتا وتقوية اقتصادىا.

واليت  273مت إدماج ما ظبي بقاعدة التمكُت، 0978نوفمرب  28وبغية تسهيل تنفيذ ىذه اؼبعاملة التفضيلية مت يف 
لرعاية يف حالة الدوؿ النامية، ومع ذلك وبداية          من تسمح للدوؿ اؼبتقدمة بعدـ تطبيق شرط الدولة األوُف با

الثمانينات ظهر رفض تطبيق الدوؿ اؼبتقدمة ؽبذه البنود، من خبلؿ قيامها بازباذ اجراءات ضد مصلحة الدوؿ النامية 
باإلضافة إُف  من خبلؿ اغبد من صادراهتا، رفع الرسـو اعبمركية على السلع اليت سبثل أنبية اسًتاتيجية ؽبذه الدوؿ
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اؼبفاوضات الثنائية اليت هتدد بتوقيع عقوبات اقتصادية، ومثلت مفاوضات األورغواي انطبلقة جديدة للدوؿ النامية 
 274ؼبناقشة تطبيق بنود اؼبعاملة التفضيلية سابقة الذكر.

 :يف ظل ادلنظمة العادلية للتجارة -2

، ربت التهديد من جهة 0995اؼبية للتجارة يف أفريل أجربت الدوؿ النامية على توقيع اتفاقيات اؼبنظمة الع
وباإلغراءات واغبوافز من جهة ثانية، وذلك لتستطيع الو.ـ.أ القياـ بتوقيع االتفاقيات قبل انتهاء األجل الذي منحو 

 275الكونغرس األمريكي إلهناءىا.

صوؿ على اؼبزايا نفسها اليت ربصل كما أف اؼبفاوضات على اؼبستوى اؼبتعدد األطراؼ سبنح للدوؿ النامية ميزة اغب
 276عليها الدوؿ اؼبتقدمة يف اؼبنظمة، يف الوقت الذي سبثل اؼبفاوضات الثنائية تكلفة ووقت إلسبامها.

ومع ذلك ظلت اؼبعاملة التفضيلية للدوؿ النامية متعثرة عرب كامل مفاوضات اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، كما رأينا سابقا، 
 تفضيلية شبو فردية من الدوؿ. ما عدا أنظمة تعامل

 :Generalized System of  PreferencesG.S.P. 277النظام ادلعمم للمزايا  /اـثاني         

شكل  تنقسم اؼبعاملة التفضيلية للدوؿ النامية إُف ثبلث أشكاؿ: إما نظاـ معمم للمعاملة التفضيلية، وإما
، وأخَتا يف شكل نظاـ خاص للمعاملة التفضيلية،  2و  0ومياؼبساعدات احادية اعبانب، كما حدث ضمن اتفاقية ل

، ويعد ىذا الشكل األخَت ACPكما الحظناه سابقا ضمن االتفاقيات بُت االرباد األورويب ودوؿ نامية كدوؿ الػ
ارة أضعف أشكاؿ اؼبعاملة التفضيلية ألنو مبٍت على معاملة ذبارية متبادلة أكثر منو معاملة تفضيلية لدعم تنمية ذب

 و          0968عاـ سبق اغبديث عن ىذا النظاـ الذي أنشئ يف ظل مطالبات األنكتاد ولقد 278الدوؿ النامية.
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الدوؿ اؼبتقدمة من جانبها تفضيبلت صبركية تصل إُف حد اإلعفاء اعبمركي لبعض صادرات الدوؿ  الذي سبنح دبقتضاه
 النامية.

 : أىم مالمح النظام -0َ  

 ي فبنوح من الدوؿ اؼبتقدمة للدوؿ النامية دوف التزاـ قانوين.نو نظاـ تطوعي :أأ -

      حيث ال ربصل الدوؿ اؼبتقدمة على مزايا أو تفضيبلت صبركية  : نو نظاـ ال يقـو على مبدأ اؼبعاملة باؼبثلأ -
 مزايا مشاهبة. من الدوؿ النامية يف مقابل ما سبنحو ؽبا من

ي دولة ماكبة أف تعدؿ يف معاملتها التمييزية ألفيمكن  ةدـ التمييز ومن شبكما أف ىذا النظاـ ال يتضمن شرط ع -
 مع أي دولة نامية دوف مطالبة باقي الدوؿ النامية بذات اؼبعاملة.

وتعزيز حصيلة صادراهتا وعلى الرغم من أف النظاـ اؼبعمم للمزايا قد ساعد يف حالة بعض البلداف النامية على زيادة 
 ،اـ ليس مثالياػػهبب األخذ بعُت االعتبار أف النظ وإال أن ،ة وقدرهتا التنافسية يف األسواؽ اػبارجيةتنميتها االقتصادي

 يتضمن بعض االنتقادات:وإمبا 

ال يشكل التزاما عليها باالستمرار يف منحو، إضافة لقدرهتا على تعديل أو سحب  دبا أف ىذا النظاـ تطوعي فهو -
 النامية دوف مراجعة أو احتجاج من أي طرؼ. االمتيازات اليت سبنحها للدوؿ

أف الدوؿ النامية ال ربقق االستفادة الكاملة من النظاـ نظرا لتغَته باستمرار فضبل عن ارتباط النظاـ بقواعد صارمة  -
ومعقدة للمنشأ فقد جرت العادة على عدـ استطاعة مصدري الدوؿ النامية وىم يف العادة صغار اغبجم معرفة كيفية 

لتزاـ بشروط اؼبنشأ.اال  

التدرج أف تسحب التفضيبلت اليت سبنحها لبعض الدوؿ نظرا لبلوغها ق الدوؿ اؼبتقدمة وفقا ؼبفهـو أف من ح - 
مرحلة النض  أو التقدـ االقتصادي وىو ما ظهر مؤخرا يف قياـ الواليات اؼبتحدة والسوؽ األوروبية بسحب اؼبعاملة 

مثل سنغافورة وكوريا كما انو يتم استخداـ ىذا النظاـ كأداة ضغط على الدوؿ  التفضيلية اليت كانت لبعض الدوؿ
 النامية إلجبارىا على االلتزاـ بسياسات ذبارية معينة او للحصوؿ على مقابل معُت يف اجملاؿ االقتصادي.

إال أف مثل ىذه اهتا نو بالرغم من قياـ الدوؿ اؼبتقدمة اؼباكبة للنظاـ بإدخاؿ ربسينات متتالية على نظم افضليأ -
سوى بتأثَت ىامشي خاصة مع ظهور ما يعرؼ بتآكل النظاـ اؼبعمم للمزايا نتيجة التخفيضات  التحسينات َف تأت

 اعبمركية اليت يتم االتفاؽ عليها يف إطار منظمة التجارة العاؼبية.



 :أمثلة ألىم أنظمة ادلزايا يف العادل -2

ا إال الدوؿ اؼبتقدمة، وسبنحها للدوؿ النامية اليت تكوف ضمن درجة مبو تستحق من اؼبعروؼ أف ىذه األنظمة ال سبنحه
اؼبساعدة من وجهة نظر الدولة اؼبتقدمة اؼبعنية دبنح ىذه اؼبعاملة. وسنحاوؿ تقدًن مثالُت ىامُت: الو.ـ.أ واالرباد 

 .األورويب والياباف

من       الدوؿ األقل مبوا إعفاءا صبركيا كامبل لعدد كبَت ظاـ األمريكي مثبل يعمل على أساس منح الدوؿ النامية و فالن
ع، ػر من ىذه السلػسلع زراعية وزراعية مصنعة وصناعية، وذلك وفقا ؼبدى قدرة ىذه الدوؿ على التصدي السلع:

وكذلك درجة حساسية ىذه السلع بالنسبة اُف االقتصاد األمريكي، كما أف القانوف األمريكي هبذا الصدد يستثٍت 
ؾبموعة ىامة من السلع اليت تصنف ىامة للدوؿ النامية، حيث مت حظر ىذه السلع ضمن قائمة اؼبنتجات اليت 

 حقائباليد،  حقائب ،ػةات، األحذيػالساع جية واؼببلبس اعباىزة،يتستفيد من معاملة تفضيلية: اؼبنتجات النس
اؼبصنوعات اليدوية من صنف  –بنود صبركية  6باستثناء ، ، الصلب، الزجاج، االلكًتونيات، مبلبس جلديةالسفر

اؼبنسوجات واؼببلبس اعباىزة وىي اليت سبنحها الواليات اؼبتحدة لعدد بسيط من الدوؿ من بينها مصر ، كولومبيا 
 ،األردف ،اؼبغرب ،بوتسوانا ،جواتيماال.

ضػػمن قواعػػد اؼبنشػػأ أال تقػػل نسػػبة  للمزايػػااغبكومػػة األمريكيػػة عنػػد التصػػدير إليهػػا يف إطػػار النظػػاـ اؼبعمػػم  تشػػًتط كمػػا
     ، كػػػذلك يشػػػًتط للسػػػماح  للمنتجػػػات اؼبدرجػػػة %35لػػػدوؿ اؼبسػػػتفيدة عػػػن مػػػة اؼبضػػػافة بالنسػػػبة إلكسػػػاب منشػػػأ لالقي

يف ىذا النظاـ الدخوؿ إُف اؼبنافذ اعبمركية بػأف تكػوف مشػحونة شػحنا مباشػرا مػن دولػة اؼبنشػأ، ويف حالػة مػرور البضػائع 
 279)ذبارة الًتانزيت( هبب أال تعرب اؼبنتجات اؼبشار إليها  إقليم بلد الًتانزيت. بدولة أو بدوؿ أخرى

ارداهتػػا، أو إذا بلغػػت مسػػتوى مػػن إصبػػاِف و  % 51وتلغػػي الػػو.ـ.أ ىػػذه اؼبعاملػػة إذا زادت وارداهتػػا مػػن تلػػك الدولػػة عػػن 
تسػػتطيع إلغػػاء اؼبعاملػػة التفضػػيلية  مػػن التنميػػة االقتصػػادية معػػربا عنهػػا دبسػػتوى معػػُت مػن دخػػل الفػػرد السػػنوي، كمػػا معػُت

حسػب درجػة حساسػية االقتصػاد األمريكػي ؽبػذه  ،ليس لكامل وارداهتا من ىذه الدولػة ولكػن لوارداهتػا مػن سػلعة معينػة
   280السلعة.

، حيث يشمل 2100حىت سنة  0970أما يف الياباف فنجد تطبيقا لنظاـ تفضيلي للدوؿ النامية األقل مبوا منذ سنة 
السلع الزراعية والصناعية، على أف ىناؾ فرقا بُت معاملة السلع الزراعية والصناعية، فالسلع الزراعية مثبل ؾبموعة من 
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واؼبنتجات السمكية زبضع لتخفيض صبركي أو احيانا إعفاءا كامبل من الرسـو اعبمركية، مع عدـ فرض سقف 
 80)       ُت: صنف ضمن القائمة السلبيةتصديري على اإلطبلؽ، بينما اؼبنتجات الصناعية فهي تنقسم إُف صنف

سلعة ( اليت زبضع ألسقف تصديرية، وتتمتع بإعفاء صبركي جزئي، وصنف آخر وىو األغلب ال ىبضع ألي سقف 
من ىذه ا تصديري ويستفيد من إعفاء صبركي كامل. ومع ذلك فإف الياباف تقرر حدا ؽبذا النظاـ عندما تصل وارداهت

حددتو من واردات ىذه السلعة بالتحديد، وتطبق عليها آنذاؾ معاملة الدولة األوُف  السلعة طبس السقف الذي
 والواضح أف ىذه السلع أو اؼبنتجات ىي اليت ربتاجها الياباف لذلك فهي ال ربتاج لفرض سقوؼ عليها. 281بالرعاية.

وِف كاقتصاد متقدـ خبلؿ ثبلث ويتم إلغاء اؼبعاملة التفضيلية أيضا إذا مت تصنيف الدولة اؼبعنية حسب البنك الد
من واردات الياباف من بقية دوؿ  %25سنوات متتالية، أو إذا زادت صادرات ىذه الدولة من السلعة اؼبعنية عن 

وذلك يعٍت أف الدولة دخلت يف مصاؼ اؼبنافسُت، وَف تعد  282العاَف، وأخَتا إذا زادت صادراهتا للياباف عن مليارين.
 ية.تستحق اؼبعاملة التفضيل

أما بالنسبة لبلرباد األورويب فكاف على سبيل اؼبثاؿ باسكاؿ المي)اؼبفوض األورويب اؼبكلف بشؤوف التجارة اػبارجية( 
% 3,5عن منح الدوؿ النامية معاملة صبركية تفضيلية، من خبلؿ زبفيض صبركي يقدر بنسبة  2110قد أعلن يف 

من واردات  %01ما يعٍت أف اإلجراء اؼبتخذ يبس حواِف . وىو 2114إُف  2112مقارنة باؼبعدالت السائدة من 
للدوؿ اليت تتعهد باحًتاـ اغبقوؽ االجتماعية للعمل.  %5االرباد األورويب، وأعلن عن زبفيضات إضافية دبعدؿ 

 283ولكنو يف اؼبقابل ىدد بنظاـ رقابة دقيق لسحب ىذه اؼبعاملة التفضيلية يف حالة إثبات عدـ احًتاـ ىذه الشروط.
 كاف حجم الواردات األوروبية اليت كانت ضمن ىذا النظاـ حواِف   2112أكدت االحصائيات أنو يف سنة و 

 284بليوف أورو.53,2

يبدو النظاـ وكأنو يف خدمة الدوؿ النامية ولكنو أيضا يعرب عن الوجو اآلخر وىو مصلحة الدوؿ اؼبتقدمة، فمن شأف 
ض تكلفة استهبلؾ ىذه السلع داخل الدوؿ اؼبتقدمة. وأفضل دليل على تقليل اغبواجز اعبمركية وغَت اعبمركية أف زبف

أف اؽبدؼ ليس التحرير واؼبساعدة بقدر ما ىو االستفادة، أف ىناؾ سلع مستثناة من اؼبعاملة التفضيلية رغم أهنا سبثل 
 أنبية اقتصادية كبَتة للدوؿ النامية.
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فيضات قد ربقق الفائدة للمستوردين أكثر من اؼبصديرين  أف ىذه التخ285ستيفان تاصلرمانكما تؤكد دراسة أجراىا 
كما تواجو داخل الدوؿ النامية نفسها مشكلة توجيو ؽبيكل اإلنتاج لصاٌف منتجات قد ال تستطيع الصمود مع تزايد 

 إنفتاح التجارة واشتداد اؼبنافسة.

نتجُت الذين يرفضوف تقدًن معاملة ومن ناحية الدوؿ اؼبتقدمة تؤكد الدراسة نفسها أهنا قد تواجو مشكلة مع اؼب
تفضيلية ؼبنتجات قد تنافسهم، ومع ذلك فقد الحظنا أف ىذه األنظمة تستتثٍت من اؼبعاملة التفضيلية أصبل ىذه 
السلع اليت تنافس اؼبنتجُت احملليُت، كما أهنا تؤكد على أف اىتماـ الدوؿ دبنح اؼبعاملة التفضيلية من شأنو أف يقلل من 

 286ر النظاـ اؼبتعدد األطراؼ للتجارة العاؼبية.أنبية ودو 

، كما حدث خبلؿ حرب اؼبوز بُت كما أف ىذه األنظمة تبلقي انتقادا كبَتا أو تثَت حروبا ذبارية بُت البلداف اؼبتقدمة
ضررا  ACPاالرباد االورويب والو.ـ.أ ىذه االخَتة اليت رأت يف اؼبعاملة اػباصة اليت يبنحها االرباد االورويب لدوؿ الػ

بدوؿ أمريكا البلتينية ويضيع ؽبا فرصا ذبارية يف ىذا اؼبنت . والنظاـ اؼبعمم ىو نظاـ متفق عليو بُت الدوؿ اؼبتقدمة، 
 وىذا ىو الفرؽ.

 :ةـالتجارة العادلية للمواد األساسي ثالثـا/         

قليلة التنوع، تتكوف أساسا من  تشًتؾ الدوؿ النامية يف ما يتعلق بصادراهتا يف ثبلث خصائص: أف صادراهتا
مواد أولية أو مدخبلت زراعية، حساسية تغَت األسعار ألي تغَت ىيكلي يف الدوؿ النامية نفسها أو اؼبتقدمة.   و ىو 

       الصدد تساؤالت ىامة يف ىذا تطرح وهبذا  287ما هبعل الدوؿ النامية ضعيفة وىشة أماـ أي صدمات خارجية،
كاف النظاـ التجاري العاؼبي   لى عدة اتفاقيات وإقامة ىيئات دولية، وأنبها:لسبب وراء عقد و خطَتة جدا، كانت ا

 ضد الدوؿ النامية، ومن مث سببا يف ربجيمها يف ظل العوؼبة؟ سببا يف تدىور شروط التبادؿ

و        كثر عددابة الصادرات من اؼبواد األساسية للمداخيل لبعض الدوؿ النامية األخرى وىي األسربغم تراجع نف
لتعريف  0948فحسب ما قدمو ميثاؽ ىافانا  .يعترب النفط أىم ىذه اؼبواد ،األكرب حجما، خاصة عدد السكاف
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  .النسبة بُت اسعار الصادرات وأسعار الواردات 



الفواكو   من: اؼبنتجات الزراعية )اغببوب، الزيوت، منتجات حيوانية، األظباؾ ، فإهنا تتكوف أساسااؼبواد األساسية
 .288، و اؼبنتجات اؼبعدنية و الطاقوية(د األولية الزراعيةااألستوائية، اؼبو 

ؽ ربديد األسعار من جهة   و ذلك نظرا لطر و عدـ اإلستقرار حبد ذاتو، ليعد ىذا النوع من اؼبنتجات مصدرا و 
، و تتمثل أىم طرؽ من جهة أخرى ة أسعار ىذه اؼبنتجات ألي تغَتات ربدث يف جانب الطلب  أو العرضغبساسي

 289:ة يفربديد أسعار اؼبواد األساسي

سباـ الفعلي و اآلين اؼبفاوضات الفعلية بُت البائعُت و اؼبشًتين، سواء عن طريق وسطاء أو من دوهنم فاؼبهم ىو اال -
 للصفقة.

، ربديدا العقود اؼبستقبلية أو اآلجلة 290البورصة: )غالبا ما يتم تسعَت اؼبنتجات األساسية هبذه الطريقة( -
"Futuresلية سبثل تعهدات بتسليم كمية معينة من اؼبواد األساسية يف تاريخ الحق " حيث يتم تداوؿ أوراؽ ما

ؿبدد، و تباع ىذه العقود، العديد و العديد من اؼبرات، معتمدا يف عمليات إعادة البيع على اؼبضاربة القائمة على 
 تضارب التوقعات اؼبستقبلية.

 

 (: أىم البورصات العادلية للمواد األساسية.6-2اجلدول )

 ادلنتج البورصة دولةال

 بريطانيا
Le.london.Metal.Exchange 

Le.london.commodity.Exchange 

 اؼبعادف

 الكاكاو، السكر، القهوة

 و.م.أ
Le.chicago.board.trade 

Le.new.york.mercantill.Exchange 

 اغببوب، الصوجا
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288 ANDRE DUMAS ، op.cit, P : 67. 
289 op.cit, P : 67. 
290 Maurice DUROUSSET ،op.cit, p.164. 



Le.new.york.commodity.Exchange 

Le.new.york.coffee 

 نتجات النفطيةالببلتُت و اؼب

 اؼبعادف، الذىب، النحاس، البوكسيت

 القهوة  

 السكر Paris فرنسا

 الذىب Hong-Kong ىونغ كونغ

 القصدير Malaisie ماليزيا

 

SOURCE : ANDRE DUMAS, op.cit, P :67. 

ه السلع، بتحديد أسواؽ اؼبنتجُت: ظبيت ىذه الطريقة هبذا اإلسم ألهنا تسمح للمنتجُت اؼبسيطرين على انتاج ىذ -
 األسعار من طرؼ واحد.

اؼبفاوضات: و تستعمل ىذه الطريقة عندما يكوف ىناؾ عدد ؿبدود من البائعُت واؼبشًتين عاؼبيا، لكميات كبَتة  -
 من السلع األساسية.

تميز بعدـ األسعار بطبيعتها ت فإف ا،و بسبب الوسطاء، وسلوؾ اؼبضاربات اؼبرافقة للتسعَتة بالبورصة، أو حىت خارجه
 291.ستقراراال

نتاج الفعلي للمنتجات اؼبعنية( تتأثر صعودا أو ىبوطا بعدة ضعف حجم اال 05) أحيانا سبثل  جلةآلفأسعار العقود ا
وىي  عوامل: أسعار الصرؼ، الظروؼ السياسية واألمنية، القروض واإلستثمارات يف قطاع إنتاج السلع اؼبعنية...إٍف

ونتيجة لتزايد اؼبعروض من اؼبنتجات األساسية مقابل الطلب العاؼبي  ،يف السوؽ الفعليةتنعكس بدورىا على األسعار 
) واليت تعترب واردات  )أي البفاض كبَت يف حالة زيادة بسيطة لؤلسعار( فإف أسعار ىذه اؼبنتجات اؼبصنعة اؼبرف

ذا ما يعكس يف النهاية تدىور معدالت تفاع، و ىتتجو إُف االر  بالنسبة للدوؿ النامية اليت تصدر اؼبنتجات األولية(
 292.التبادؿ التجاري لغَت صاٌف الدوؿ النامية اؼبعنية
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291 Maurice DUROUSSET ،op.cit, p.165. 
292 ANDRE DUMAS، op.cit، P : 66-67. 



ة طرؽ من أجل ذبنب عدـ االستقرار من جهة، أو للتخفيف من اآلثار و ؽبذا السبب سعت الدولة النامية لعد
 السلبية لعدـ االستقرار، وذلك من خبلؿ:

 :االتفاقيات -0

منتجات أساسية: القمح، السكر، القصدير، زيت  17ناؾ اتفاقيات بشأف ، كانت ى0976-0949خبلؿ 
 Fourchetteاقيات عبعل األسعار تتحرؾ داخل ىامش فحيث سعت ىذه اإلتالزيتوف،القهوة الكاكاو،اؼبطاط، 

 293:أو ؾباؿ سعري ؿبدد: سعر أدىن، وسعر أقصى، من خبلؿ تقنيُت

        ها، يف حالة اذباه األسعار لئللبفاض أقل من اغبد األدىننزيسحب كميات من اإلنتاج من السوؽ و زب األوذل:
 و العكس إذا اذبهت األسعار أعلى من اغبد األقصى.

د من الكميات اؼبعروضة بتطبيق نظاـ اغبصص لكل ب بُت الطلب و العرض، من خبلؿ اغبخلق التناس الثانية:
ا َف تكن قادرة على ربقيق أىدافها، بسبب األسس اليت هنأمنت ، و لكن ىذه اإلتفاقيات كاف مآؽبا الفشل، حيث 

 294:قامت عليها من جهة، و بسبب اآلليات اليت استخدمتها لتحقيق أىدافها من جهة أخرى

فاإلتفاقيات اليت استغلها الليرباليوف َف تتصد ألسباب عدـ استقرار األسعار، أو سلوؾ  فيما يتعلق باألسس: -
 أف ربديد سعر توازين وحد أقصى وحد أدىن، توضح عدـ وجود مصداقية للمنه  اؼبتبع. كما  ،اؼبضاربُت يف األسواؽ

فلقد واجهت الدوؿ النامية مشاكل تكنولوجية وسبويلية عند قيامها، أو ؾبرد رغبتها  :وفيما يتعلق باآلليات -
         بة التحقيق معا: ثناء فًتات الفائض، أما نظاـ اغبصص، فإنو يتطلب ثبلث شروط صعأبتشكيل ـبزوف السلع 

أف يتفقوا على شكل تقسيم اغبصص و أف وبًتموا حصصهم اليت ربددىا و أف يشارؾ صبيع اؼبنتجوف يف اإلتفاقية، 
 فًتات األزمة.

يف مؤسبر نَتويب  CNUCEDػو نتيجة لفشل ىذه اإلتفاقيات، فقد توصلت الدوؿ النامية، ألف تطرح مطالبها يف ظل ال
 تتضمن مطالبهم عدة نقاط أنبها:، حيث 0976عاـ 
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الشاي، اػبشب، البوكسيت  ،سلعة أساسية: اؼبوز، الكاكاو، القهوة، القطن، السكر 08سعار أربقيق استقرار 
.            ، غبـو البقر، الزيوت، اؼبنغنيز، الفوسفات و القصدير(Fibres dures ،Juteالنحاس، اؼبعادف، اؼبطاط، 
 يل مشًتؾ لتمويل اؼبخزوف بغرض التعديل.من خبلؿ تدخل صندوؽ سبو 

 اج الدوؿ النامية.تنويع انت -

 ربسُت أنظمة تسويق اؼبنتجات األساسية. -

 تشجيع و تطوير تنافسية اؼبنتجات األساسية مقابل السلع اإلصطناعية. -

 اؼبشروع أيضا الفشل. و لعدة أسباب، كاف مآؿ ىذا

 :يبو سبويل اإلرباد األور  -2

سنة               0لوميبية و دوؿ: أفريقيا، الكارييب، الباسيفيك، و بالتحديد اتفاقية و بلقات التجارية األور يف إطار الع
نشاء نظاـ لدعم اػبسائر اليت قد تقع فيها الدوؿ النامية يف حاالت تدىور أسعار الصادرات من اؼبواد إمت  ،0975

)   والذي يضم كل من اؼبنتجات الزراعية و اؼبعدنية ، le stabexاألساسية حيث مت إنشاء نظاـ الستابكس 
( من خبلؿ تقدًن الدعم اؼباِف للدوؿ اليت تدىورت أسعار صادراهتا من السلع سابقة الذكر 0984اؼبعدنية حىت 

 بشرط أف ال يكوف سبب التدىور سوء التسيَت، أو ازباذ قرارات إقتصادية و سياسية خاطئة أدت إُف ىذا التدىور.

من صادرات الدولة اؼبعنية، و االلبفاض اغبادث على 7,5%ب أف تكوف اؼبنتجات اؼبعنية سبثل على األقل كما هب
بية من السلعة اؼبعنية)اؼبتوسط: خبلؿ أربع سنوات و من متوسط صادرات الدولة إُف اجملموعة األور  7,5%األقل 

  295 .7,5%بدال من  % 2,5السابقة(، أما بالنسبة للدوؿ األقل مبوا، مت زبفيض النسبة إُف

" و ىو نظاـ le sysmin، حيث مت انشاء نظاـ جديد "2باتفاقية لومي 0979، عاـ 0و مت تعديل اتفاقية لومي
 296.الستابكس تدعيم و لكنو ـبتلف عن نظاـ

 .4، 3، 2، 0 ويبثل اعبدوؿ التاِف تطور مبالغ سبويل الدعم اؼبقدمة ضمن اتفاقيات لومي

 ضمن اتفاقية لومي sysminو  stabexجم التمويل يف نظامي (: تطوير ح 2-2اجلدول)
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 0لومي 

0929 

 2لومي 

0911 

 2لومي 

0919 

 1لومي 

0991 

 0511 925 557 381 ستابكس

 481 405 282.1  سيسمان

 01811 7411 4627 2981.3 إمجارل سبويل الصندوق األوريب للتنمية

                           
                                 SOURCE : ANDRE DUMAS، op.cit، P :69 

وىذا راجع لتنوع قائمة السلع  ،على بكثَت من نظاـ سيسمنأواؼببلحظ أف حجم التمويل ضمن نظاـ ستابكس 
 اؼبعنية بالنظاـ األوؿ مقارنة بنظاـ سيسمن.

فاشًتاط نسبة  ،ا ىاما للتبادؿ التجاري بينهماتعترب اؼببالغ الضخمة اليت يقدمها االرباد األورويب للدوؿ النامية ؿبفز 
من الصادرات كبو االرباد لتقدًن الدعم يعترب دافعا للدوؿ النامية من أجل تكثيف ذبارهتا مع االرباد األورويب  %7,5

 حىت تتمكن من اغبصوؿ على ىذه اؼببالغ وىي حباجة ؽبا دوف شك.

دوؿ اؼبتقدمة واؼبدارس الكبلسيكية والنيوكبلسيكية عن التجارة أنبها: يف حُت تدافع ال ،وىنا نطرح عدة تساؤالت
كيف يقـو   .وقياـ حروب ذبارية كربى بُت االرباد األورويب والو.ـ.أ والياباف خاصة بسبب الدعم وما شابو ،اغبرة

 االرباد األورويب نفسو بتقدًن الدعم للدوؿ النامية؟

        بصفة مباشرة أو غَت مباشرة من تقديبو ؽبذا الدعم؟ وىل يبكن ومن جهة أخرى: ماذا يستفيد االرباد األورويب 
أداة جديدة للحرب التجارية بُت الدوؿ اؼبتقدمة على من تكتسح أكثر  –آليات الدعم  -أف نعترب ىذه اآلليات
 األسواؽ يف العاَف؟

اد األورويب حالو حاؿ أي قوة اقتصادية فاالرب ،جابة بطريقة غَت مباشرة عن التساؤلُت األوليُتويعترب السؤاؿ األخَت إ
 ويدافع عن اغبماية عندما ربقق لو مصاغبو. ،مصاغبو ، تدافع عن التحرير عندما وبقق لوأخرى

إذ أنو قد يكوف أداة لتكريس التبعية وتدىور شروط التبادؿ التجاري  ،وقد نذىب بعيدا يف ربليل نظاـ الدعم السابق
 ضد الدوؿ النامية.

 :فات والكارتالتالتحال -2



وؿباولة لزيادة مداخيل  ،مع بعضها البعض من أجل مواجهة عدـ استقرار األسعار عتسعى الدوؿ اؼبنتجة إُف التجم
الدوؿ النامية لتشكيل التحالفات والكارتبلت  دفعالتصدير ورفع القدرة التفاوضية للمجموعة. وىذا بالتحديد ما 

 سية.اؼبتعلقة بسلعة معينة من السلع األسا

والذي وبتل مكانة  ،OPAEPحيث يضم داخلو أيضا كارتل الدوؿ العربية  ،ىم كارتل منتجُتأويعترب األوبيب 
 297ىامة جدا.

ؼبواجهة خطر   ،فنزويبل ،الكويت ،العراؽ ،إيراف ،حيث كانت تضم بداية: السعودية 0961مت إنشاء األوبيب سنة 
ف يضم شركات متعددة اعبنسيات تسيطر على اإلنتاج الذي كا les sept majeur.298كارتل السبعة الكبار

والذي يسعى) كارتل standard oil of new jersy، 299 من حيث األسعار وحىت التسويق ،العاؼبي للنفط
عضوا بعد اإلنضماـ التدرهبي لؤلعضاء  03وحاليا يضم األوبيب  ،السبعة الكبار ( إُف دفع األسعار كبو االلبفاض

) بسبب حرب كيبور( 0974 -0973واستطاعت اؼبنظمة أف تلعب دورا مهما عقب أزمة  ،عرب السنوات داعبد
حيث تضاعفت أسعار الربميل ثبلث مرات بعد األزمة  ،) بسبب الثورة اإلسبلمية يف إيراف(0981 -0979وأزمة 

 300األوُف بينما تضاعفت مرتُت خبلؿ األزمة الثانية.

 لنفط منذ سنوات السبعينات:ويوضح اعبدوؿ التاِف تطور أسعار برميل ا

 .0921(: تطور متوسط أسعار برميل النفط منذ سنوات 1-2اجلدول)

 

 ادلالحظات السعر السنوات

 سعر ربكم السبعة الكبار دوالر 2أقل من  1970-1072

 حرب كيبور دوالر 02و 01بُت  1973-1978

 اغبرب االيرانية دوالر 42حىت  1979
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 حرب العراؽ وايراف ردوال 38و 31بُت  1980-1982

 نظاـ حصص األوبيب دوالر 28و 35بُت  1983-1985

 قرار السعودية دوالر 8 1986

 األسواؽ العاؼبية دوالر 21و 01بُت  1987-1988

 حرب اػبلي  دوالر 41حىت  1989-1990

 األسواؽ العاؼبية دوالر 24و 01بُت  1991-1998

 فنزويبلأزمة فلسطُت و  دوالر 35حىت  1999-2000

 هتديد حرب أمريكا على العراؽ دوالر 33و 25بُت  2001-2003

 

SOURCE: ANDRE DUMAS، op.cit، p.76. 

 301وذلك يعود لؤلسباب التالية: ،تريد ب على ربديد األسعار العاؼبية كماو يسجل اػبرباء تراجع قدرة األوبي

 تجُت غَت األعضاء ينتجوف النفط بكميات تفوؽ بكثَت إذ أف اؼبن ،أف اؼبنظمة ال تضم كافة منتجي النفط يف العاَف
 إنتاج األوبيب.

 .تراجع استهبلؾ النفط 
 .النزاعات القائمة بُت الدوؿ األعضاء 

من  ،أما الدوؿ اؼبتقدمة اؼبستهلكة للنفط فقد قامت دبحاوالت أجل ربجيم دور األوبيب يف التأثَت على سعر النفط
زبفيض طلب الدوؿ  ،اغبد من انتقاؿ التكنولوجيا ،فع أسعار الصادرات اؼبصنعةر  ،خبلؿ التأثَت على العرض والطلب

 اؼبتقدمة على النفط من خبلؿ البدائل الطاقوية.

 

 

 .OMC: التجارة العادلية بُت احلمائية و التحرير يف ظلادلطلب الثالث       
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لتجارة تناقش حدود حرية التجارة، إف الدوؿ اؼبتقدمة نفسها اليت أنشأت اعبات ومن مث اؼبنظمة العاؼبية ل
ومدى السلبيات اليت زبلفها على التوازنات االقتصادية الداخلية، وتعيش حقيقة التناقضات بُت التحرير واغبماية، 
ففي حُت تُلزِـ الدوؿ النامية بضرورة احًتاـ بنود االتفاقيات وإلغاء إجراءات اغبماية زبرؽ ىي ىذه البنود يف عدة 

وؿ تقدًن أمثلة من خبلؿ ما توفره آليات فض اؼبنازعات حوؿ الشكاوى اليت تقدمها الدوؿ ضد مرات، وسنحا
بعضها البعض بشأف اخًتاؽ أحد بنود االتفاقيات، باإلضافة إُف تقدًن مبوذج ىاـ جدا للسياسة التجارية التقييدية 

 ضمن اؼبنظمة العاؼبية للتجارة فبثبل يف الياباف.

 . OMCالصراع التجاري بُت الدول ادلتقدمة يف ظل  :الفرع األول        

بالضغط  0986قامت الياباف خبرؽ مبدأ تعميم اؼبعاملة الوطنية، فعندما قامت الواليات اؼبتحدة عاـ  -0         
وهتديد الياباف من أجل فتح أسواقها أماـ السجائر األمريكية، َف تعمم ىذا اإلجراء بل اكتفت بالسماح فقط 

 302ر األمريكية متناسية بذلك مبدأ أساسي من مبادئ اعبات.للسجائ

مليار دوالر سنويا بسبب أف سلعها عندما تدخل أسواؽ  51تواجو الدوؿ النامية خسائر تقدر حبواِف  -2         
صة الدوؿ اؼبتقدمة تواجو رسوما صبركية تزيد دبقدار أربع مرات يف اؼبتوسط عما تدفعو الدوؿ الصناعية األخرى خا

السلع الزراعية والصناعات كثيفة العمالة، فبينما سبضي الدوؿ النامية على طريق التحرير تنفق الدوؿ الصناعية مليار 
 303دوالر يوميا على الدعم اغبكومي لئلنتاج الزراعي.

ار مت إصدار قر  2111يف سنة  شكوى االرباد األورويب ضد الواليات اؼبتحدة بشأف رسـو اإلغراؽ: -2         
أمريكي يقضي بتحويل حصيلة رسـو اإلغراؽ لصاٌف الشركات األمريكية اؼبنتجة للسلع اؼبعنية بعقوبة اإلغراؽ  وقد مت 

عبارة عن إجراء  بتعديل روبرت بَتداغبكم ضد الواليات اؼبتحدة هبذا الشأف على أف ىذا اإلجراء واؼبسمى 
 هم ميزة تنافسية مقارنة باؼبنافسُت األجانب.يتمثل يف تقدًن دعم للمنتجُت االمريكُت يبنح 304ضبائي

شكوى االرباد األورويب ضد الواليات اؼبتحدة بشأف اإلعفاءات الضريبية اغبكومية اؼبمنوحة للشركات  -1         
تقدـ االرباد األورويب بشكوى ؼبنظمة التجارة العاؼبية ضد االعفاءات الضريبية اليت تقدمها اغبكومة  األمريكية:

فبا يبنحهم ميزة تنافسية اماـ منافسيهم مايكروسوفت وبوينج وولت ديزين، ريكية لشركاهتا الكربى مثل األم
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األجانب، واستطاعت بذلك ىذه الشركات أف ترفع من حجم صادراهتا إُف كل دوؿ العاَف والدوؿ األوروبية خاصة، 
ت دعما موجها للمصدرين احملليُت، ومت فرض مت اغبكم ضد الواليات اؼبتحدة باعتبار ىذه االعفاءا 2112ويف سنة 

غرامة مالية تقدر بأربعة مليارات دوالر كتعويض عن اػبسائر التجارية السنوية اليت تكبدهتا الشركات األوروبية 
 305األعضاء جراء ىذا اإلجراء التمييزي.

قاـ الرئيس  :ات الصلبشكوى ضد الواليات اؼبتحدة بشأف فرضها لرسـو صبركية إضافية على منتج -5         
على الواردات األمريكية من الصلب  %31و 8بفرض رسـو صبركية تًتاوح بُت  2112السابق جورج بوش عاـ 

غبماية الصناعة االمريكية، فبا أدى باالرباد األورويب لتقدًن شكوى هبذا اػبصوص، وإعبلف الياباف عن تدابَت انتقامية 
فرضت اؼبنظمة التجارية  2114رداهتا من الواليات اؼبتحدة، ويف نوفمرب من خبلؿ فرض عقوبات ذبارية على وا

العاؼبية عقوبات ذبارية على ؾبموعة من الصادرات األمريكية فبا جعل الواليات اؼبتحدة تًتاجع عن قرارىا بفرض 
 306الرسـو اعبمركية اليت مت تقريرىا.

، عندما قاـ بُت الو.ـ.أ والياباف 2115ة سنة اشتعلت حرب ذباري :شكوى الو.ـ.أ ضد الياباف -6         
الكونغرس األمريكي باهتاـ الياباف باتباع سياسة ضبائية متعلقة بتخفيض قيمة العملة لتزيد مبيعات سياراهتا يف السوؽ 
اف األمريكي، من خبلؿ منحها ميزة تنافسية سبييزية مقارنة بالسيارت األمريكية، وذلك ردا على إجراء ازبذتو الياب

اؼبتضمن حضر استَتاد الياباف للحـو البقر من الو.ـ.أ بسبب مرض جنوف البقر، وتؤكد الياباف على أف  2113أواخر 
 307ىذا القرار كاف علميا وليس سياسيا.

تقدمت كل       من  شكوى الربازيل وفنزويبل ضد الواليات اؼبتحدة األمريكية بشأف قضية الغازولُت: -2         
لربازيل بشكوى ضد الواليات اؼبتحدة األمريكية بشأف سبييز ىذه األخَتة بُت الغازولُت اؼبعدؿ اؼبنت  ؿبليا فنزويبل وا

وهبذا كانت امريكا قد خرقت شرطا اساسيا من شروط ومبادئ اعبات  308وبُت اؼبستورد من الربازيل وفنزويبل،
واليات اؼبتحدة أثبتت أف يف معاملتها التمييزية استهدافا واؼبنظمة العاؼبية للتجارة وىو شرط اؼبعاملة الوطنية، ولكن ال
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للمحافظة على مواردىا القابلة للنفاذ، وذلك من خبلؿ ذبنب وزبفيض استهبلؾ الغازولُت الفنزويلي والربازيلي الذي 
 309أضر دبواردىا، ولكن مع استئناؼ كل من فنزويبل والربازيل مت اغبكم لصاغبها يف ىذه الشكوى.

تتزعم الواليات اؼبتحدة االمريكية ؾبموعة الشكاوى  شكوى الواليات اؼبتحدة األمريكية ضد الصُت: - 1         
اؼبتعلقة بالصُت على مستويُت، األوؿ متعلق بانتهاؾ حقوؽ اؼبلكية الفكرية، والذي يكلف الشركات االمريكية خسائر 

ة اغبواجز أماـ االستَتاد والتوزيع الداخلي للموسيقى و إضافة إُف اهتامها بإقام 310تقدر دبليارات الدوالرات سنويا،
األفبلـ األمريكية فبا أدى لنشوء سوؽ ضخمة لؤلفبلـ و الكتب و اؼبوسيقى اؼبقرصنة ، وما أدى ػبسائر ضخمة 

أما اؼبستوى الثاين متعلق بشكاوى حوؿ تقدًن الصُت إلعفاءات ضريبية سبنح الشركات  311للمنتجُت األمريكُت.
ة ميزة غَت عادلة وتقدًن معونات مالية لقطاع واسع من الصناعات الصينية، وتفرض          يف الوقت نفسو الصيني

 312ضرائب وتعريفات للحد من شراء اؼبنتجات األجنبية يف الببلد.

بشكوى للمنظمة ضد  2115 تقدمت الربازيل يف شكوى الربازيل ضد الواليات اؼبتحدة بشأف القطن: -9          
لواليات اؼبتحدة األمريكية خبصوص الدعم الذي تقدمو ىذه األخَتة ؼبزارعي القطن األمريكيُت، وأصدرت اؼبنظمة ا

قرارا يقضي بأف ىذه اؼبعونات انتهاؾ ؼببادئ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، ولكن الواليات اؼبتحدة قامت بتخطئة قضاة 
 313عليها بأهنا فبنوعة وسبثل انتهاكا ؼببادئ اؼبنظمة. اؼبنظمة يف حساب قيمة اؼبعونات اليت يبكن أف وبكم

تقدمت ؾبموعة من الدوؿ من كبار منتجي السكر  : شكوى ضد االرباد األورويب بشأف دعم السكر -01         
اد كالربازيل واسًتاليا وتايلندا بشكوى ؼبنظمة التجارة الدولية ضد االرباد األورويب بشأف الدعم الذي تقدمو دوؿ االرب

األورويب للمنتجُت احملليُت للسكر، والذي يبكنهم من بيع الفائض من السكر عاؼبيا بأقل من أسعاره احمللية داخل 
االرباد األورويب نفسو، وأقل من األسعار العاؼبية عموما، وىذا ما خلق وىبلق نوعا من التنافس غَت اؼبتكافئ بفعل 

مبادئ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، كما يطبق االرباد األورويب نظاما وبمي تدخل الدولة بسياسة ذبارية غَت مقبولة ضمن 
أسواقو من منافسة الواردات من السكر، حيث تبلغ الضرائب اليت تفرضها ىذه اغبكومات على شعوهبا من أجل 
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وبعد استئنافو مليوف دوالر يف السنة، وبعد اغبكم ضد االرباد األورويب هبذا الشأف  95تغطية الدعم للسكر حواِف 
 314وفشلو يف االستئناؼ وافق يف النهاية على إعادة النظر يف سياسة دعمو ؽبذه السلعة اؽبامة.

يف نفس السياؽ سابق الذكر،  شكوى ضد االرباد األورويب بشأف سياستو التجارية اػباصة بالقطن: -00         
باقًتاح لتعديل  2113من مؤسبر كانكوف الوزاري عاـ تقدمت ؾبموعة من الدوؿ: بينُت، بوركينا فاسو، تشاد وماِف ض

سياسة االرباد األورويب ذباه القطن واليت أضرت باقتصادياهتا، حيث أف اقًتاحها سبثل يف تطبيق عادؿ ؼببادئ اؼبنظمة 
قطن هبذه العاؼبية للتجارية، كما وصفو اؼبدير العاـ للمنظمة آنذاؾ، حيث أف االرباد األورويب أضر بنتاج وذبارة ال

الدوؿ جراء سياسة الدعم اليت يتبعها مع منتجيو األوروبيُت، واليت قاربت حسب تقرير قدمتو ىذه الدوؿ قيمة التجارة 
العاؼبية للقطن، ويف حُت أيدت معظم الدوؿ ىذا اؼبقًتح وخاصة يف جزئو اؼبتمثل يف إلغاء اؼبعونات، أكد االرباد 

د تستطيع سياستو التجارية التاثَت على مستوى واداء التجارة العاؼبية ؽبذا اؼبنت ، األورويب اف حجم إنتاجو صغَت وبالكا
 ومغ ذلك فقد اكد أهنم بصدد دراسة إجراء تغيَتات على برام  منتجي القطن ومعاعبة ىذه اإلشكالية.

 

 

 315.ة لليابانـة التجاريـ: السياسالفـرع الثانـي      

جدؿ فيما يتعلق بانفتاح أسواقو أماـ الشركات األجنبية، بالرغم من أنو دولة يعترب الياباف أكثر الدوؿ إثارة لل
رأظبالية حبتة، وأىم عضو يف اتفاقية اعبات أو منظمة التجارة العاؼبية، ومع ذلك تفشل الواليات اؼبتحدة دائما يف 

ومع ذلك   كثَتا أماـ ىذه التهديداتربديها التجاري أماـ الياباف، وتلجأ للتهديد يف كل مرة فبا هبعل الياباف يًتاجع  
ظلت وتظل اؼبشكلة اليابانية قائمة أماـ كل من وباوؿ التقدـ على مستوى التجارة العاؼبية، ألهنا سوؽ منفتح جدا يف 

 التصدير، ومنغلق يف االستَتاد.

الياباين بأكملو، فكل ما تقـو فالشركات األمريكية تعتقد دائما بأهنا ال تتنافس مع الشركات اليابانية وإمبا مع النظاـ 
  .بو اغبكومة لدعم اؼبنشآت اليابانية يبنع ويعيق مساعي اؼبنتجُت األمريكيُت للبيع يف الياباف

                                                           
 .90، ص.اؼبرجع نفسو 314
، 1997مصر، ، الدار الدولية لنشر والتوزيع، 1، ترصبة عبد اغبميد ؿببوب، الطبعةمن يسحق من؟ الصراع التجاري يف صناعات التكنولوجيا العاليةلورا داندريا تايسوف،   315
 .88-83ص.



إف اغبواجز التجارية التقليدية ال تعد مشكلة التجارة مع الياباف، فالياباف تعد من أقل الدوؿ من حيث الرسـو 
غاء ىذه اغبواجز إُف حد كبَت بنهاية السبعينات استجابة لضغط الو.ـ.أ ويؤكد  اعبمركية وحصص االستَتاد، وقد مت إل

اف معظم عوائق دخوؿ السوؽ اليابانية ىي عوائق ىيكلية وأف اختفاءىا من شأنو رفع كالين و برجستُت كل من 
 .%31قيمة صادرات الو.ـ.أ على األقل بنسبة 

 الياباين يف النقاط التالية: ويبكن تقدًن أىم اؼبعوقات اؽبيكلية لدخوؿ السوؽ

هناؾ ف /أوؿ معوقات دخوؿ السوؽ اليابانية يتمثل يف سلوؾ اليابانيُت إزاء اؼبنتجات األمريكية أساسا،أوال         
فالفرد الياباين من خبلؿ تكوين شخصيتو يفضل شراء  ،معادي لؤلمريكيُت يف الياباف منذ اغبرب العاؼبية الثانية شعور

 316انية عن مثيلتها من السلع األجنبية وذلك من منطلق تبنيو ؼبفهـو األمن القومي الياباين.السلع الياب

من أىم اؼبعوقات اؽبيكلية لدخوؿ السوؽ اليابانية ىي العبلقات بُت منظمات األعماؿ اليابانية ثانيـا/          
ين والصادرات اليابانية تتميز بالتكامل الرأسي وعبلقاهتا مع اغبكومة، فالشركات اليابانية اؼبسيطرة على السوؽ اليابا

، والذي يبنح الشركات عدة مزايا ربط الدعم خبطوط اإلنتاج، keiretsuفيما بينها ضمن ما يسمى بالكَتيتسو
استخداـ األرباح من األقساـ القوية لؤلقساـ الضعيفة والقدرة على االعتماد على الطلب الداخلي يف حالة عجز 

، والقدرة على تعديل صنع اؼبعدات وفقا لبلستخدامات اؼبطلوبة، وكذلك القدرة على اغبفاظ على الطلب اػبارجي
 ـبزوف كاؼ من مستلزمات اإلنتاج الضرورية.

إف عضوية الكَتيتسو سبنح الشركات اليابانية اؼبعنية ميزة استقرار األسهم، فاألسهم ضمن التجمع ال ثالثـا/           
باؼبائة، وبذلك ال تقلق الشركات اليابانية بشأف استقرار األسهم  81إُف  61و شراء يف حدود التعامل هبا بيعا أ

وأسعارىا يف البورصة...اٍف عكس الشركات األمريكية. كما وبد استمرار واستقرار ملكية اليابانيُت ألسهم الشركات 
 ًتاتيجية لدخوؿ السوؽ الياباين.اليابانية العمبلقة من قدرة األجانب على سبلك اؼبنشآت اليابانية كاس

توفر عضوية الكَتيتسو للمنشآت اليابانية ميزة ىامة عندما تكوف منتجات منشأة ما َف تصل بعد إُف رابعـا/          
القدرة الكاملة على اؼبنافسة فاؼببيعات بُت أعضاء الكَتيتسو يبكن اف تعمل على إتاحة الفرصة الكافية لتحقيق 

 م واكتساب اػبربة التكنولوجية على حساب اؼبنشآت غَت عضو يف اعبماعة.اقتصاديات اغبج
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ترتكز معظم صباعات األعماؿ يف الياباف حوؿ البنوؾ الكبَتة اليت تقدـ ؽبا التسهيبلت التمويلية خامسا/         
 البلزمة واليت تعطيها ميزة تنافسية سبويلية مقارنة باؼبنافسُت.

على انو كلما زادت حصة إنتاج الصناعة اليت  ك.س.فونجو بيًت .أ. بيًتي ة كل من وضحت دراسسادسا/         
 سبتلكها منشآت الكَتيتسو كلما زادت صعوبة اخًتاؽ الواردات ؽبذه الصناعة.

 عدـ تنفيذ اليابانيُت للوائح التنظيمية والقوانُت اؼبتعلقة باؼبنافسة، فقد مت التغاضي عن العديد منسابعـا/         
الشكاوى اؼبتعلقة باالحتكار، كما سبيز بعض قوانُت مكافحة االحتكار قطاع االلكًتونيات وىو القطاع الذي يقلق 

 اؼبنافسُت الكبار، باإلضافة إُف إعفاءات أخرى مت تقديبها لقطاعات أخرى عند مرورىا بظروؼ صعبة.

الدعم واإلعفاءات...اٍف حيث استهدفت  مساندة اغبكومة ؼبنشآت الكَتيتسو، وذلك من خبلؿثامنـا/         
 اغبكومة الصناعات اليت حددهتا إسًتاتيجية كقطاع االلكًتونيات.

يعتمد النظاـ الياباين وبشدة على اؼبواصفات القياسية الدقيقة إلصدار شهادات القبوؿ وصنع القواعد تاسعـا/        
 ونة النظاـ األمريكي.إداريا، وينتقد اعبانب األمريكي ذلك مقارنة بسهولة ومر 

فقد كاف اؼبنتجوف األجانب يصدموف باؼبواصفات اليت تفرضها السلطات اليابانية لتقدًن شهادات القبوؿ، واليت تعتمد 
على مواصفات شكلية أكثر منها تعلقا بالفعالية واألداء، ناىيك عن أف ىذه اؼبعايَت والشروط موضوعة       من 

كات يابانية تنت  يف ىذا اجملاؿ، واليت تضمن هبذه اؼبواصفات وفاء منتجاهتا طرؼ عباف مشكلة أساسا من شر 
  دبتطلبات إصدار شهادات القبوؿ.

 

 

 

 

 

 



 

 

 ج ـة كجزء من برامـر التجارة اخلارجيـربري :الثالث  المبحث      

 ادي.ـاإلصالح االقتص                                    

إُف جانب صندوؽ النقد الدوِف والبنك ، اليد التجارية() ارة اؼبكمل لثالوث العوؼبةتعترب اؼبنظمة العاؼبية للتج
وكما أف صندوؽ النقد الدوِف يقـو بفرض برنام  إقتصادي على الدوؿ اليت تلجأ إُف طلب ، الدوِف لئلنشاء والتعمَت

ـ بتحديد ؾبموعة من الشروط اؼبتعلقة فمنظمة التجارة العاؼبية باؼبثل تقو ، إعاناتو واؼبتعلقة بإعادة جدولة الديوف
 والسياسة االقتصادية للدولة طالبة اإلنضماـ للمنظمة.، باؽبيكل االقتصادي

إقتصاديات الدوؿ  لبنود اليت هتيئوبالتحديد تلك ا، وبذلك سنحاوؿ التعرؼ على برام  اإلصبلح االقتصادي عموما
 اؼبعنية باإلصبلح لتحرير ذبارهتا اػبارجية.

 :برامج اإلصالح االقتصادي جزء من عودلة االقتصاد: ادلطلب األول       

على كل دوؿ العاَف، فإف برام  اإلصبلح االقتصادي ىي  رلموعة دولإذا كانت العوؼبة دبعٌت ؿباولة سيطرة 
يف      أىم األدوات اؼبستعملة لذلك، فهي األدوات اليت سبكن من ربضَت وهتيئة الدوؿ النامية ألف تكوف فاعلة    

 العوؼبة، دبا وبقق مصاٌف اجملموعة األقوى.

 فنحن نتصور مبدئيا أف على الدوؿ النامية أف توفر:

 .اؼبواد األولية 
 .العمالة الرخيسة 
 .سوؽ الستيعاب واستهبلؾ اؼبنتجات، أثناء الصراع التجاري بُت كبار اؼبنتجُت يف العاَف 

 ؟صاديما ىي برامج اإلصالح االقت :الفرع األول      



تنطوي على إجراء الربام  اليت  تلك على أهنابرام  اإلصبلح االقتصادي بشكل حيادي نظري تعرؼ 
التعديبلت االقتصادية البلزمة يف بناء ىيكل االقتصاد القومي على كبو يعظم من قدرتو على مواجهة الصدمات 

اؼبعنية جملموعة متكاملة من أدوات السياسة  اػبارجية والداخلية دبختلف أشكاؽبا وأنواعها ، وذلك بانتهاج الدولة
يف           عن تلك األىداؼ  ر    االقتصادية اليت تستخدـ لتحقيق أىداؼ اجملتمع اإلقتصػػػادي واالجتماعي، ويعبّ 

صورة قيم مستهدفة ؼبعػدالت اآلداء االقتصػادي ، سواء داخليا )معدؿ عجز اؼبوازنة، معدالت التضخم  معدالت مبو 
 .317ض النقدي..( أو خارجيا )معدالت عجز ميزاف اؼبدفوعات، مستوى اؼبديونية اػبارجية...(العر 

بُت األنصار واؼبعارضة ذبد ؽبا ، ولكن برام  اإلصبلح اليت أفرزىا ثالوث العوؼبة حاؽبا حاؿ العوؼبة وربرير التجارة
زالة االختبلالت االقتصادية الداخلية فيعرفها البعض على أهنا حزمة من السياسات هتدؼ إُف إ، تعاريف ـبتلفة

باإلضافة إُف اتباع ؾبموعة من السياسات اليت هتدؼ إلعادة زبصيص اؼبوارد بغرض رفع الكفاءة اإلنتاجية ، واػبارجية
، وذلك يف إطار ربرير اإلقتصاد القومي واعتماده على آليات السوؽ واغبد من دور الدولة يف اغبياة االقتصادية

 318قُت: برام  التثبيت وبرام  التكيف اؽبيكلي.وتتكوف من ش

          إحداث تغَتات جذرية يف اؽبياكل االقتصادية ذباه سيادة توجهات نظاـ السوؽ اغبر ّ  ويعرفها آخروف على أهنا
 يف النشػاط االقتصادي ؿبليا وعلى الصعيػػد الدولػي ، ويعٍت ىذا التوجو على اػبصوص تنصيب رأس اؼباؿ اػباص على

 319.أنو الفاعل الرئيسي، وإعبلء الربح على أنو اغبافز االساسي يف إحداث النمو االقتصادي

 شقُت نبا: ، وتضم برام  إصبلح صندوؽ النقد الدوِف والبنك الدوِف واؼبنظمة العاؼبية للتجارة

لتضخم رصيد عبلج اؼبشاكل االقتصادية قصَتة األجل، مثل معدؿ التصدى ويسمى بربام  التثبيت، وي األول:
وعادة ما يتم الًتكيز على سياسات جانب الطلب ، االحتياطات النقدية ، ىروب رأس اؼباؿ الوطٍت إُف اػبارج...إٍف

الكلي ؼبواجهة ىذه اؼبشاكل ، واليت تضم كافة اإلجراءات والتدابَت النقدية واؼبالية، الكبلسيكية، اليت هتدؼ للتأثَت 
 320.معدؿ مبوهعلى مستوى الطلب اإلظبي الكلي و 
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إنطبلقا  يعدىا ويصممها صندوؽ النقد الدوِف على النظرية النيوكبلسيكية ؼبيزاف اؼبدفوعاتاليت ربام  ىذه ال تستندو 
والتكيفات الضرورية اليت يتعُت تنفيذىا داخل االقتصاد الوطٍت ، من ربليل الصلة القائمة بُت تراكم الديوف ومشكبلهتا

 321.ف اؼبدفوعات وذلك يف األجل القصَتلتصحيح عدـ التوازف يف ميزا

ض مواصلة النمو يف األجل ًت مواجهة اإلختبلالت اليت تعبرنام  التكيف اؽبيكلي، ويركز على :والثاين
)سعر الصرؼ، القيود السعرية، الرسـو اعبمركية ...اٍف( وتتوُف سياسات  الطويل،مثل:اإلكبراؼ يف حوافز اإلنتاج

 322وتصحيحها.ب العرض ىذه اإلختبلالت جان

لتفسَت استخداـ آليات السوؽ وعدـ التدخل اغبكومي لتربير وجهة  السابقة ينطلق البنك الدوِف من نفس النظرية
البنك الدوِف معٍت ، فاليت يتعُت على الدوؿ األخذ هبا، نظره يف التكيفات اؼبطلوبة يف ؾباؿ السياسات الكلية

 بالسياسات االقتصادية ذات األجل الطويل.

من كوف مشاكل اؼبديونية والركود  تنطلق فكرة برام  اإلصبلح للصندوؽ النقد الدوِف والبنك الدوِفلك فإف وبذ
ولذلك ومن ، عن خيارات خاطئة للسياسات االقتصادية الكلية الداخلية ةاالقتصادي الذي تواجهو الدوؿ النامية ناذب

 323ىذه السياسات.امية تغيَت أجل اػبروج من ىذا اؼبأزؽ هبب على الدوؿ الن

بػػػػػػػػػرام  التصػػػػػػػػػحيح والتكيػػػػػػػػػف سبثػػػػػػػػػل أوؿ مشػػػػػػػػػروع  ويعلػػػػػػػػػق الػػػػػػػػػدكتور رمػػػػػػػػػزي زكػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػربام  قػػػػػػػػػائبل"
الرأظبػػػػػاِف  دمػػػػػ  بلػػػػػداف العػػػػػاَف الثالػػػػػث يف االقتصػػػػػاد إلعػػػػػادةتارىبهػػػػػا  العاؼبيػػػػػة يف الرأظباليػػػػػة أفبػػػػػي تقػػػػػـو بػػػػػو

، االقتصػػػػػػػادي الفػػػػػػػائضمػػػػػػػن موقػػػػػػػع ضػػػػػػػعيف دبػػػػػػػا وبقػػػػػػػق مزيػػػػػػػدا مػػػػػػػن إضػػػػػػػعاؼ جهػػػػػػػاز الدولػػػػػػػة وحرماهنػػػػػػػا مػػػػػػػن 
 ." ونبا الدعامتاف الرئيسيتاف اللتاف تعتمد عليهما الليربالية اعبديدة

 .بنود برامج اإلصالح االقتصادي :يـرع الثانـالف        

تنقسم سياسات اإلصبلح االقتصادي إُف ؾبموعتُت: ؾبموعة التثبيت واالستقرار يف األجل القصَت 
 ي يف األجل اؼبتوسط والطويل.وؾبموعة سياسات للتعديل اؽبيكل

 :برامج التثبيت اذليكلي /أوال         
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ىي ؾبموعة إجراءات تعمل يف األجل القصَت على تصحيح مشاكل عجز ميزاف اؼبدفوعات، من خبلؿ 
االعتماد على فرضية أف فائض الطلب الكلي ىو سبب ىذا العجز وتفاقم مشكلة اؼبديوينة، وعلى فرض           

 اسات الداخلية اػباطئة ىي اؼبتسبب يف ىذا الفائض.أف السي

 وتضم ثبلث ؿباور:

 :ةـة ادلاليـالسياس /0

 324وتضم ؾبموعة من اإلجراءات لعبلج عجز اؼبيزانية، وبدورىا تنقسم لثبلث ؿباور:

، وتقليل وتعمل على رفع اإليرادات من خبلؿ: إعادة ىيكلة النظاـ الضرييب وجعلو أكثر شفافية :اإليرادات العامة
ربيزه ضد أنشطة التصدير، وتوسيع قاعدة الدخل اػباضع للضريبة، رفع أسعار السلع واػبدمات العامة عبعلها تتناسق 

 مع األسعار العاؼبية.

ويتم خفض النفقات العامة اعبارية وخاصة األجور وزبفيض عدد العاملُت يف اعبكومة والقطاع : النفقات العامة
ء الدعم اغبكومي، وزبفيض اإلنفاؽ العسكري، إُف جانب زبفيض اإلنفاؽ االستثماري العاـ، وزبفيض أو إلغا

 اغبكومي، وترؾ اجملاؿ للقطاع اػباص.

من خبلؿ جعل إصدار أذوف اػبزينة العامة وفقا لقواعد العرض والطلب، كبديل عن  اللجوء : أسلوب سبويل العجز
 للدين اػبارجي وؿباربة التضخم.

 :ةـدية النقـالسياس/ 2

 325من خبلؿ استهداؼ التحكم يف عرض النقود عن طريق السياسات النقدية التالية:

حيث تتجاوز التضخم، وبذلك ربقق أسعارا حقيقية موجبة، لتشجيع اإلدخار  :ربرير أسعار الفائدة الدائنة وادلدينة
 واالستثمار.

 قروض اؼبمنوحة للحكومة والقطاع العاـ.: ال يبكن تعديلها خبلؿ فًتة التثبيت، وخاصة الوضع سقوف ائتمانية
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: من خبلؿ تفعيل أدوات غَت مباشرة للسياسة النقدية بواسطة الدور اإلشرايف للبنك طار السياسة النقديةيربسُت إ
اؼبركزي بشكل مستقل عن التدخل اغبكومي، باإلضافة إُف تشجيع اؼبنافسة داخل القطاع اؼباِف، بإعادة ىيكلة البنوؾ 

 لتهيئتها للخصخصة كمرحلة تالية، إُف جانب تطوير األسواؽ اؼبالية.العمومية 

 326:سياسة زبفيض سعر صرف العملة/ 2

يعتمد صندوؽ النقد الدوِف كثَتا على ىذه اجملموعة من اإلجراءات، العتقاده أف الدوؿ النامية ربدد إداريا أسعار 
دوؽ النقد الدوِف يبنع من زيادة الطلب على الصرؼ بأعلى من قيمتها اغبقيقية، وزبفيض سعر الصرؼ حسب صن

النقد األجنيب نظرا الرتفاع أسعار الواردات ويف الوقت نفسو يعمل على زيادة النقد األجنيب عن طريق زيادة 
 الصادرات، وكل ىذا يؤثر حسبو إهبابيا على ميزاف اؼبدفوعات.

 327:برامج التكييف اذليكليثانيـا/         

ام  بعكس برام  التثبيت خبلؿ ثبلث سنوات، اي األجل اؼبتوسط، وال ىبتلف تشخيص يتم تنفيذ ىذه الرب 
 مشاكل الدوؿ النامية اؼبعنية بالربام  ىنا عن التشخيص ضمن برام  التثبيت، كما سبق وأوضحنا.

 وتتضمن ىذه الربام  عموما احملاور التالية:

 :تشجيع القطاع اخلاص -0

ىنا، فالبنك الدوِف ينسب للقطاع العاـ الدور األساسي يف تشوىات اؽبيكل  وتأخذ عملية اػبصخصة حيزا ىاما
االقتصادي للدوؿ النامية، ألف شركاتو الضعيفة َف تكن قادرة على تقدًن نتائ  تربر تكاليف إقامتها، فاإليرادات أقل 

ه اؼبؤسسات وديوهنا اؼبعدومة، من اإللتزامات، وعائد رأس اؼباؿ ضعيف جدا، وكانت اؼبيزانية العامة تتحمل أعباء ىذ
و لذلك كانت ىذه الربام  تسعى بداية لتخليص القطاع العاـ من االحتكار وبَتوقراطية التسيَت، مث يف مرحلة الحقة 

 تأجَت مؤسسات القطاع العاـ للقطاع اػباص، هناية إُف ربويل هنائي ؼبلكية ىذه اؼبؤسسات للقطاع اػباص.

 :ربرير األسعار -2

نك الدوِف وحىت صندوؽ النقد الدوِف سبثل انظمة األسعار يف الدوؿ النامية احد اىم التشوىات اؽبيكلية حسب الب
 ولذلك هبب تعديلها وإزالة الفوارؽ بُت االسعار احمللية واالسعار العاؼبية من خبلؿ:
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سعار األراضي الزراعية وخلق والقضاء على احتكار اغبكومات للمنتجات الزراعية، وربرير ا ربرير األسعار الزراعية -
 سوؽ ربدد فيها اإلهبارات بناء على قوى العرض والطلب.

 ورفع أسعار اؼبواد الطاقوية للوصوؿ لؤلسعار العاؼبية. ربرير أسعار قطاع الصناعة -

 

 

ف كالصحة والتعليم، تقدًن الدعم للمنتجُت وليس اؼبستهلكُت، ألتشجيع ادلنافسة يف قطاع اخلدمات العامة  -
 ذلك حسب مصممي الربام  يؤدي لتخصيص اؼبوارد بشكل أفضل.

 :ربرير التجارة اخلارجية -2

يرى خرباء الصندوؽ الدوِف والبنك الدوِف أف الدوؿ األكثر إنفتاحا على االقتصاد العاؼبي ىي األفضل واألقدر على 
 يلي: مواجهة الصدمات اػبارجية، وبذلك تشمل اإلصبلحات يف ىذا القطاع اؽباـ ما

 ؿبل القيود غَت اعبمركية، مع زبفيضها، وإلغاء اتفاقيات الدفع والتجارة الثنائية. إحالل الرسوم اجلمركية -

 مبنية على جودة وكفاءة اؼبنتجات.تبٍت اسًتاتيجية تصدير  -

كلفة قائمة على بدائل الواردات، حىت ال تضطر الدولة للحصوؿ على سلع ؿبلية بتعدم تبٍت سياسات تصنيع  -
 مرتفعة بينما توجد عاؼبيا السلع نفسها بأقل من تكلفتها وجبودة أفضل.

 :شبكات األمان اإلجتماعي -1

بسبب اآلثار االجتماعية القاسية لربام  اإلصبلح االقتصادي، بدأت يف الظهور مع عقد الثمانينات بوادر االىتماـ 
 ت االجتماعية اؼبتضررة من ىذه الربام .هبذا اعبانب اؽباـ من خبلؿ برام  دعم وتشغيل ومنح للفئا

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ـج اإلصالح االقتصادي ادلوجهـ: بنود برامادلطلـب الثانـي        

 .ةـارة اخلارجيـللتج                                     

يبكن أف تقسم إف السياسات االقتصادية سابقة الذكر، سواء ضمن برام  التثبيت أو التكييف اؽبيكلي، 
 عموما إُف ثبلث ؿباور: السياسة اؼبالية، السياسة النقدية، السياسة التجارية واجراءات اإلصبلح اؽبيكلي.

 ساسية:اورىا األويقّدـ اؼبخطط التاِف صبلة ىذه السياسات وؿب

 

 (: بنود برامج اإلصالح االقتصادي2-2ادلخطط) 



 

 برام  اإلصبلح االقتصاديأدوات 
 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

االقتصادية يف  اؼبؤسسةضمن: اؼبلتقى الدوِف حوؿ تأىيل  مداخلة"  اجلزائر، اإلصلازات والتحديات يفاإلصالح االقتصادي  سياساتعبد اغبق بوعًتوس ، ادلصدر: 
 .سطيف ، اعبزائر. - والتسيَت، كلية العلـو االقتصادية  2110أكتوبر  31-29اعبزائر، 

 

  تسعى مباشرة لتحرير التجارة اػبارجية، من خبلؿ هتيئة السوؽ احمللي الستيعاب السلع فجزء من بنود ىذه الربام
األجنبية، واعبزء اآلخر لتهيئة السوؽ احمللية الستيعاب اؼبنتجُت األجانب، وبذلك قبد البنود تركز على انفتاح السوؽ 

 باذباىات: الصادرات والواردات، وربرير حركة رءوس األمواؿ.

لدينا ؾبموعة من األدوات تؤثر بطريقة مباشرة على التجارة اػبارجية، وىي اؼبوضحة أخَتا ربت مسمى كما تنشأ 
السياسة التجارية، وؾبموعة من األدوات تؤثر بدورىا على مسار واذباه التجارة اػبارجية ولكن بطريقة غَت مباشرة، 

لتغيَت ىيكل االقتصاد واؼبلكية من جهة، وتلك وىي ؾبموعة اإلجراءات واألدوات اليت تسعى من خبلؽبا السلطات 

 اػبوصصة-
تشجيع االستثمار -

 األجنيب.

 تطبيق واقعية األسعار.-

لسياسة التجارية ا السياسة ادلالية اإلصالح اذليكلي
 وإدراة ادلديونية

 السياسة النقدية

 إلغاء الدعم السلعي. -

زيادة اإليرادات  -
 العامة.

اغبد من عجز اؼبوازنة  -
 العامة.

ربرير التجارة  -
 اػبارجية.

 زبفيض قيمة العملة. -

 رفع سعر الفائدة. -

زبفيض السقوؼ  -
 االئتمانية.



األدوات اليت تسعى غبل مشكلة اؼبيزانية العامة وزبفيض العجز اؼباِف للدولة وأدوات السياسة النقدية االنكماشية من 
 جهة ثانية.

 ر ـج اإلصالح ذات التأثَت ادلباشـ: أدوات برامرع األولـالف       

 .ةـارة اخلارجيـى التجـعل                                

 :األدوات الضريبية أو اجلمركيةأوال/           

ترشػػػػػػيد عمليػػػػػػات االسػػػػػػتَتاد مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ توحيػػػػػػد ىيكػػػػػػل التعريفػػػػػػة اعبمركيػػػػػػة  علػػػػػػىاإلصػػػػػػبلح  برنػػػػػػام  ركػػػػػػزي 
إُف جانػػػػػب تركيػػػػػز فػػػػػرض الرسػػػػػـو اعبمركيػػػػػة علػػػػػى عػػػػػدد ؿبػػػػػدد ، وكػػػػػذلك ترشػػػػػيد مػػػػػنح اإلعفػػػػػاءات اعبمركيػػػػػة، وتبسػػػػػيطو
ترشػػػػػػػػيد نظػػػػػػػػاـ اغبصػػػػػػػػص والتحػػػػػػػػوؿ ة لصػػػػػػػػاٌف الضػػػػػػػػريبة العامػػػػػػػػة للمبيعػػػػػػػػات، و وإلغػػػػػػػػاء الرسػػػػػػػػـو الثانويػػػػػػػػ، لسػػػػػػػػلعمػػػػػػػػن ا

 التدرهبي لنظاـ الًتاخيص اغبر كوسيلة لتقييد حجم الواردات.

علػى سػبيل اؼبثػاؿ ؿباولػة إلخضػاع ، ويف جانب الصادرات يتم استخداـ الرسػـو علػى الصػادرات يف أضػيق نطػاؽ فبكػن
مػػع مبلحظػػة  ة اؼبعروفػػة بصػػعوبة إخضػػاعها للضػػرائب اؼبباشػػرة علػػى الػػدخوؿ الشخصػػية يف الػػدوؿ الناميػػةالػػدخوؿ الزراعيػػ

عدـ اؼبغاالة يف فرض الضرائب الصروبة أو الضمنية على اؼبزارعُت وذلك بغرض اغبد من التحيز الضػرييب ضػد احملاصػيل 
يف التجػػػػارة اػبارجيػػػػة       صػػػػبلحات الضػػػػريبية إعطػػػػاء األولويػػػػة يف اإلالزراعيػػػة الػػػػيت تػػػػدخل توجػػػػو للتصػػػػدير. كمػػػػا يػػػتم 

والعمػػل علػػى إهنػػاء االحتكػػار اغبكػػومي لتسػػويق ، للمصػدرين وذلػػك مػػن خػػبلؿ الػػتخلص مػػن كػػل العوائػػق أمػاـ التصػػدير
تسػهيل اغبصػوؿ ، باإلضافة لكل مػا سػبق تسػتهدؼ ىػذه الػربام  خاصة عمليات تسويق احملاصيل الزراعية، الصادرات

 328ة ومدخبلت اإلنتاج وخاصة اؼبستوردة من أجل تشجيع التصدير.على السلع الوسيط

عنػػػػد قيػػػػاـ الػػػػدوؿ الناميػػػػة بفػػػػرض رسػػػػـو علػػػػى الصػػػػادرات الزراعيػػػػة فهػػػػذا يرفػػػػع مػػػػن أسػػػػعارىا مــــا ؽلكــــن مالحظتــــو أنــــو 
وهبعػػػػػػل الػػػػػػدوؿ الناميػػػػػػة زبسػػػػػػر جػػػػػػزءا مػػػػػػن سػػػػػػوقها الػػػػػػذي يضػػػػػػم ، وىبفػػػػػػض مػػػػػػن قػػػػػػدرهتا التنافسػػػػػػية يف السػػػػػػوؽ العاؼبيػػػػػػة

وربػػػػػدث النتيجػػػػػة نفسػػػػػها الػػػػػيت خلفهػػػػػا إجػػػػػراءات الواليػػػػػات اؼبتحػػػػػدة ضػػػػػد االربػػػػػاد األورويب بشػػػػػأف ، ويػػػػػاءمنافسػػػػػُت أق
 وأثرىا على ذبارة الفواكو. APCاتفاقيتو مع دوؿ 

تشجيع الصادرات من شأهنا أف تكوف موجهة إلزالة العوائق أماـ ل تلك البنود اؼبوجهة حىت أنو وباإلضافة إذل 
 تشجيع برام  اإلصبلح لئلستثمار األجنيب اؼبباشر وليس فيما يتعلق باؼبنتجُت احملليُت. اؼبنتجُت األجانب يف ظل
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فطاؼبا بقي االقتصاد احمللي ألي دولة غَت قادر على النهوض بالشكل البلـز فحىت وجود اؼبستثمرين األجانب لن 
هيل تصديرىم منتجُت أجانب وتس ونصبح يف معايشة أزمة مزدوجة:، خلق إنتاج وطٍت ةوبفزه على اؼبنافسة ومن شب

 ! أف األجانب يتنافسوف ويشكلوف ؾبموعات بُت الداخل واػبارجوتشجيع واردات أجانب، وىذا يعٍت 

 

 

 :األدوات ادلتعلقة بأسعار الصرف /اـثاني         

ها تسعى برام  اإلصبلح االقتصادي لعبلج ميزاف اؼبدفوعات من خبلؿ التأثَت على عدة متغَتات من بين
وذلك من ، وتعمل ىذه السياسة على زيادة أسعار الواردات ؿبليا، سياسة زبفيض القيمة اػبارجية للعملة الوطنية

واألثر  وزيادة الطلب على بدائل الوارادت، أف يعمل على زبفيض الواردات، شأنو حسب خرباء صندوؽ النقد الدوِف
وتكوف النتيجة ىي زيادة ، ادة الطلب األجنيب عليهازي ةاالهبايب االخر ىو زبفيض أسعار الصادرات ومن شب

  329.الصادرات وزبفيض الواردات وبذلك عبلج  عجز ميزاف اؼبدفوعات

 ا؟ائبل ؼبنتجاهتزبلق الدوؿ النامية بدىل يعقل أف يشجع صندوؽ النقد الدوِف بزعامة الدوؿ اؼبتقدمة على أف 
 ا؟ويتسبب يف تدىور مبيعات شركاهت

فمعظم الدوؿ النامية ، إُف وجود شك كبَت بشأف النتائ  اإلهبابية اؼبتوقعةتشَت لية ؽبذه اإلجراءات التجارب العمإف 
من ناحية لوجود اتفاقيات تبادؿ ذبارية فيما بينها ومع الدوؿ ، ؽبا القدرة الفعالة للتأثَت على األسعار العاؼبية تليس

طلب اػبارجي على الصادرات خاصة للدوؿ اليت تتخصص يف باإلضافة إُف ضعف مرونة ال، اؼبتقدمة من ناحية ثانية
واليت تكوف شبو   إضافة إُف ضعف شديد يف مرونة الطلب الداخلي على الواردات، إنتاج اؼبواد األولية وتصديرىا

ال توجد القدرة على اللجوء  ةإضافة إُف ضعف وتدىور مرونة اعبهاز اإلنتاجي للدوؿ النامية ومن شب، معدومة
  330جات البديلة.للمنت
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على أنو حىت يف تلك الدوؿ اليت حققت نتائجا إهبابية فقد يكوف ذلك  Cooperوتقرر دراسة أجراىا كوبر 
 331التحسن مرتبطا بعوامل أخرى غَت اإلجراء العبلجي للصندوؽ فمثبل قد يكوف ناذبا بسبب:

 لصدمة سعرية مفاجئة. وجود عجز مؤقت يف اؼبيزاف التجاري بسبب تعرض أسعار الصادرات األساسية 
 .احتماؿ توقع اؼبصدرين لتخفيض قيمة العملة 

 ولكن قد يكوف غباجة الصناعة ؽبذه ، زيادة الطلب اػبارجي لصادرات الدوؿ اؼبعنية ألسباب ال تتعلق باإلجراء اؼبتخذ
 الصادرات بالذات.

 

 

 

 

 

 

 

 ر ـاشج اإلصالح ذات التأثَت غَت ادلبـأدوات برام :الفـرع الثانـي      

 .ةـارة اخلارجيـعلى التج                               

وىو اؽبدؼ ، إف البنود اليت َف يتم توجيهها مباشرة لتحرير التجارة اػبارجية تستهدؼ عموما كبح التضخم
كن فإهنا ىي أيضا يب، شكلةىذه اؼببغض النظر عن فعاليتها أو عدـ فعاليتها يف حل ، األساسي من برام  اإلصبلح

 أو إنتاجها ؿبليا.، أف تصنف ضمن اإلجراءات اليت تسهل استَتاد السلع

: ؼباذا تسعى الدوؿ اؼبتقدمة غبل مشكلة التضخم لدى الدوؿ امهم ولكن قبل التطرؽ ؽبذا التحليل نطرح تساؤال
 النامية وىي كما أسلفنا الذكر ال هتتم إال ؼبصاغبها اػباصة؟
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فالسعي لتكثيف اؼببادالت مع دولة ، ية فقط فهي كالفَتوس قابلة لئلنتقاؿ دولياألف التضخم ليس مشكلة ؿبل /أوال
 أف تنتقل إليها جراء ىذه اؼببادالت. ليت يبكنما يستلـز القضاء على األمراض االقتصادية ا

فاض ألف وجود التضخم يف دولة ما هبعل قدرهتا على استيعاب الواردات ضعيفا بسبب ارتفاع األسعار والب /ثانيا
 القدرة الشرائية ؼبواطنيها.

 :انتقال التضخم دوليا /أوال          

وبدال من ، غٌت عنهايف  زبشى الدوؿ اؼبتقدمة من أف سبثل الدوؿ النامية بؤرة لتصدير مشاكل اقتصادية ىي 
اليت تعترب إُف حد و ، ربقق يف األخَت ارتفاع ؼبعدالت التضخم، أف ربقق وذبٍت الفوائد جراء إنفتاح أسواؽ ىذه الدوؿ

 ما ىي نفسها مصدرة ؽبا لبقية دوؿ العاَف.

واإلندماج يف التجارة اػبارجية تعلم أف األمراض االقتصادية سوؼ ، إف الدولة اليت تعمل على ربرير أسواقها الوطنية
 تنتقل مع السلع: دخوال وخروجا.

كد على حلو برام  اإلصبلح ىو مشكلة ؼبن وعند ىذا اؼبستوى كباوؿ أف نوضح أو أف نثبت بأف التضخم الذي تؤ 
 وباوؿ أف يكوف شريكنا يف التجارة اػبارجية بشكل أخطر فبا يبثلو كمشكلة لنا.

 :آثار التضخم على حجم الواردات/اـثاني         

وىذا ما يؤدي إُف ، يف حالة وجود تضخم ؿبلي يبكن أف يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكُت احملليُت
ويؤثر األمر يف النهاية على حجم مبيعات وصادرات اؼبنتجُت يف الدوؿ ، ض قدرهتم على استهبلؾ الوارداتالبفا

 اؼبتقدمة.

 

 

 

 



 :خالصة الفص ل الثان ي

وجدنا بأنو يف ظل تطور ظاىرة العوؼبة كانت السياسة التجارية يف الدوؿ اؼبتقدمة خاصة تتأرجح بُت اغبمائية 
ظمة العاؼبية للتجارة كاف بسبب اػبسائر الضخمة اليت تكبدهتا الدوؿ اؼبتقدمة وعلى رأسها والتحرير، وأف إنشاء اؼبن

ظبوت يف الو.ـ.أ، وبعد أف كانت ؿباوالت ثنائية -الو.ـ.أ جراء التشدد يف إتباع إجراءات ضبائية مثل قانوف ىاوِف
يو الدوؿ اؼبتقدمة وبعد أف كاف يغلب متعددة األطراؼ أصبحت اآلف تشكل نظاما عاؼبيا للتجارة تتحكم ف ةومن شب

ة من الدوؿ النامية ظهر ػعلى التجارة العاؼبية استحواذ الدوؿ اؼبتقدمة على تصدير السلع الصناعية واستَتاد اؼبواد األولي
أو ما أصبحت تسمى  -نوع جديد من التجارة وىو التجارة النمطية بُت الدوؿ اؼبتقدمة، وقياـ الدوؿ النامية 

وىذا ما ينسبو البعض ؼبزايا اؼبنظمة  .بتصدير بعض اؼبنتجات الصناعية والتكنولوجيا العالية -اديات الناشئةباالقتص
 العاؼبية للتجارة والعوؼبة عموما.

بذلك انقسمت الدوؿ النامية إُف ؾبموعتُت: ؾبموعة استطاعت استغبلؿ انضمامها للمنظمة من أجل ربقيق 
ما ويف نصيبها من التجارة خصوصا، وؾبموعة أخرى أجربت على ربرير اقتصادياهتا معدالت مبو يف اقتصادياهتا عمو 

بسبب أزمة اؼبديونية وضرورة عبوئها لصندوؽ النقد الدوِف الذي يفرض على ىذه الدوؿ برنام  إصبلح اقتصادي 
 تتمحور بنوده حوؿ ربرير األسواؽ وخاصة انفتاح االقتصاد على العاَف اػبارجي.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لفصل الثالث:ا

و    تال وعالق  ل آليات سوق العم  تحلي
 .ة  رات االقتصادي  بالمتغي

 
 

 

 "إن مأساة الفقراء ليس سببها قوانُت الطبيعة ولكن سببها ىو مؤسساتنا"

 "داروين" 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :دـسبهي

ما إت اختبلالت و يتكوف النظاـ االقتصادي من ؾبموعة أسواؽ تتفاعل فيما بينها لتخلق يف النتيجة إما حاال
حاالت توازف إهبابية، وأىم ىذه األسواؽ: سوؽ السلع واػبدمات، سوؽ النقد وسوؽ العمل، ىذا األخَت حيث 
يعمل على توفَت عنصر إنتاجي مهم ػبلق السلع واػبدمات، لذلك فإف حاالت االختبلؿ أو التوازف يف ىذا السوؽ 

خرى، وللطبيعة اػباصة ؽبذا العنصر اإلنتاجي اختلف االقتصاديوف تعترب مصدرا الختبلؿ أو توازف يف األسواؽ األ
حوؿ طبيعة العبلقات القائمة على مستوى ىذا السوؽ، فكيف يعمل ؟ وما ىي طبيعة االختبلالت اليت يبكن أف 

 تنشأ فيو؟ وما ىي مسببات ىذه االختبلالت؟  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .لـالعمل األساسي لسوق ـالتحلي :المبحث األول      
زبتلف اؼببادئ واألسس والفرضيات اليت ينطلق منها االقتصاديوف حسب اؼبدارس االقتصادية اليت ينتموف 

، وذلك للتعرؼ على ىإليها، ولذلك نبحث يف اآلليات اليت يعمل هبا ىذا السوؽ حسب كل مدرسة على حد
ياسة اليت يبكنها أف تعاًف وتقضي أو زبفف األسباب اليت يبكن أف زبلق مشكلة البطالة، من أجل ربديد مبلمح الس

 من حدة ىذه اؼبشكلة.

 .: التحليل النيوكالسيكي لسوق العملادلطلب األول        

يتحدد الطلب والعرض يف سوؽ العمل بناء على سلوؾ كل من العماؿ وأرباب العمل )اؼبنتجُت(، وذلك من 
يد للتكلفة.وانطبلقا من دواؿ عرض وطلب فردية يبكننا خبلؿ سعيهم لتعظيم مكاسبهم، يف ظل قيد ميزانية أو ق

 التوصل لدالة عرض وطلب كلي للعمل، وبالتاِف ربديد توازف سوؽ العمل وربديد طبيعة االختبلالت اغبادثة فيو.

 .رة عليوـل ادلؤثـل والعوامـل عرض العمـ: ربليرع األولـالف        

 :دالة عرض العمل /أوال



ناء على طلب العامل على سلعػة ىامة جػدا، خاضعة لنفس ربليل الطلب على السلع يتحػدد عرض العمل ب
وقت  االستهبلكيػة على اؼبستػوى اعبزئي، ولكن الفػرؽ ىػو نوعيػة السلعة فنحن بصدد اغبديث عن سلعة فبيزة وىي

 332.الراحة

اؼبعٍت بُت العمل والراحة، بطريقة غَت كبلسيكية على ربليل عرض العمل بناء على تفضيل الفرد وبذلك تقـو النظرية ال
مباشرة بُت الراحة واستهبلؾ حجم معُت من السلع واػبدمات، ألف البحث عن العمل يعٍت البحث عن أجر 

ودبعٌت آخر وأدؽ فإف عرض العمل ىو نتيجة اؼبفاضلة بُت استهبلؾ السلع  333للحصوؿ على ىذه السلع واػبدمات.
ما        . وربليل ىذا اػبيار أو اؼبفاضلة ىو ادلفاضلة بُت استهالك سلعتُت() احةواػبدمات وبُت استهبلؾ وقت الر 

نت  الدالة على اؼبستوى تنس ةالعمل الفردية على اؼبستوى اعبزئي ومن شب مكننا من ربديد وتشكيل دالة عرضسي
استهبلؾ السلع  Cيث ح U(C,L)الكلي. وتكوف الدالة الفردية استنادا إُف دالة اؼبنفعة الصافية من الشكل 

سبثل الوقت اؼبتبقي الذي يعرضو  N0-Lفإف  N0استهبلؾ وقت الراحة، فإذا كاف الفرد لديو وقت كلي Lواػبدمات 
فإف الفرد يبحث عن  ) وىي فرضية أساسية يف الفكر الكالسيكي عموما( الفرد للعمل، وبفرض الرشادة االقتصادية للفرد

 Uلراحة والسلع، دبعٌت تعظيم منفعتو، وإذا رمزنا للمنفعة الكلية للفرد بالرمزاستهبلؾ أقصى ما يبكن من: وقت ا
فيمكنو ربقيق اؼبقدار نفسو من اؼبنفعة باستهبلؾ قدر كبَت من الراحة وقليل من السلع، أو قدر كبَت من السلع وقليل 

من اؼبنفعة دبنحٌت        توى نفسو من الراحة، وتسمى الثنائيات من استهبلؾ الراحة واستهبلؾ السلع اليت ربقق اؼبس
 334.السواء

 335إف ربديد دالة عرض العمل ؿبدد دبجموعة من الفرضيات أنبها:

  الفرد غَت متأثر بالوىم النقدي، دبعٌت أنو يقيم العمل بناء على القيمة اغبقيقية لؤلجر، وذلك ألنو يبحث
 .W/Pلؤلجر اغبقيقي بػعن العمل الستخداـ األجر يف استهبلؾ السلع واػبدمات، ويرمز 

  استخداـ معيار األجر اغبقيقي للمفاضلة بُت العمل والراحة يعٍت توافر اؼبعلومات ومن شبة افًتاض اؼبنافسة
 التامة يف سوؽ العمل.
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  وقت كل ويف للجميع اؼبعلومات توافر السوؽ يف التامة نافسةاؼب عناصر أىم أحد ألف. 



  يقـو الفرد بتعظيم مكاسبو بناء على دالة اؼبنفعة سابقة الذكر، وقيد اؼبيزانية احملدد بالدخل النات  عن
ىو الدخل من غَت  Rىو األجر،  wىو سعر السلع واػبدمات،  pحيث ،  pC ≤ wN + Rاألجر:

 Pc=wN+Rاألجر، وبفرض عدـ وجود االدخار فإف القيد يصبح: 

وانطبلقػػػػا مػػػػن نقطػػػػة التػػػػوازف بػػػػُت منحػػػػٌت السػػػػواء )الػػػػذي يفضػػػػل فيػػػػو الفػػػػرد بػػػػُت سػػػػاعات الراحػػػػة وسػػػػاعات العمػػػػل( 
اػباصػػػػػة بػػػػػالفرد، وىكػػػػػذا دواليػػػػػك للحصػػػػػوؿ علػػػػػى ؾبموعػػػػػة نقػػػػػاط  ومنحػػػػػٌت قيػػػػػد اؼبيزانيػػػػػة نتوصػػػػػل إُف نقطػػػػػة التػػػػػوازف

تػػػػوازف تشػػػػػكل لػػػػدينا اؼبنحػػػػػٌت دالػػػػة عػػػػػرض العمػػػػل الفرديػػػػػة، حيػػػػث كلمػػػػػا زاد مسػػػػتوى األجػػػػػر اغبقيقػػػػي تزيػػػػػد سػػػػػاعات 
 .N0(، يف ظل حد أقصى من الوقت Nالراحة اؼبضحى هبا ألجل العمل) يرمز ؽبا بػ

 

 ردي.(: دالة عرض العمل الف0-2الشكل البياين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونتحصل على العرض الكلي للعمل عندما نقـو بتجميع عدد ساعات العمل اؼبعروضة من كل فرد عند كل مستوى 
ؿبدد لؤلجر، وتكوف مرونة العرض الكلي أعلى من مرونة العرض الفردي أو اعبزئي للعمل، وبدال من كوف اؼبتغَت 

N0 

N 

W/p 



أي عدد  حجم العمللة دالة العرض الكلي للعمل ما يسمى التابع ىو عدد ساعات العمل أصبح لدينا يف حا
 القوة العاملة.العماؿ الراغبُت يف العمل عند مستويات ـبتلفة من األجر، أو ما يصطلح عليو بػ

 :العوامل ادلؤثرة على عرض العمل /ثانيا

أف ىناؾ عوامل أخرى  مع أف األجر يبثل العامل األساسي لتحديد توزيع العامل لوقتو بُت العمل والراحة إال
العمل عند عرض مزيد من تؤدي إُف فجميع العوامل اليت تؤدي إُف زيادة عدد السكاف 336،أيضا تؤثر على ىذا القرار

تشكل دافعا إُف انتقاؿ منحٌت عرض العمل يبينا أو العكس فإف العادات االجتماعية كل مستوى لؤلجر، و باؼبثل 
قد يسمح للمرأة بالعمل وبالتاِف زيادة عرض العمل ت معينة يف ؾبتمع ما عادا اؼبرأة، ففي ظل عملومثاؿ ذلك 

ومع ذلك يبكن تقدًن العوامل االقتصادية التالية، واليت يصنفها االقتصاديوف  ،أو العكس والضغط على سوؽ العمل
 على أهنا أكثر العوامل تأثَتا على ىيكل عرض العمل:

 : domestiquela productionنظرية العمل ادلنزرل  -0

شرح النظرية النيوكبلسيكية بالشكل السابق يلغي جزء مهما جدا من بُت اىتمامات األفراد عند حبثهم عن العمل، 
وىو قد يبدو متضمنا يف قيمة وقت الراحة بالنسبة لؤلفراد اؼبعنيُت، ولكن يف الواقع الراحة ليست البديل الوحيد 

األعماؿ واؼبهاـ اؼبنزلية ـبتلف سباما عن وقت الراحة، ويف حقيقة األمر للعمل اؼبأجور، فالوقت اؼبخصص للقياـ ب
ليست كل ىذه اؼبهاـ واجبة األداء من طرؼ األفراد أنفسهم، فقد يقـو اؼبعنيوف باستئجار من يقـو هبا لصاغبهم،  

العمل واستئجار من  كالطبخ، التنظيف، تربية األطفاؿ...اٍف، وىذا ما يبثل للفرد تكلفة إضافية، ولذلك فإف خيار
يقـو هبذه األعماؿ يعود إُف مقارنة بُت التكاليف والعوائد، فهل يستطيع الفرد إهباد عمل يستحق  التضحية بوقت 
راحتو ويوفر لو دخل يبكنو من استئجار من يقـو باؼبهاـ اؼبنزلية عنو، لذلك فالقرار يتأثر بكل من: تفضيبلت الفرد،  

 اؼبنزلية أو اؼبأجور، الدخل واألسعار. كفاءتو يف القياـ باألعماؿ

 .C=CM+CDحيث أف  U(C,L)وتصبح الدالة اؼبقدمة سابقا من الشكل 

CM  ،استهبلؾ السلع واػبدماتCD .استهبلؾ السلع واػبدمات اؼبنزلية 

 N0 = HM + HD + Lو 
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اؼبخصص للقياـ الوقت  HDالوقت اؼبضحى بو للعمل اؼبأجور،  HMىو الوقت الكلي لدى الفرد،  N0حيث: 
 337بالعمل اؼبنزِف.

 

 :آثار برامج دعم الدخل -2

نستطيع تتبع أثر السياسات اليت تلجأ الدولة من خبلؽبا لزيادة القدرة الشرائية لؤلفراد من خبلؿ تدعيم دخوؽبم بشىت 
 338الطرؽ أنبها:

 :ر أحد األثرين إذا عبأت اغبكومة لتخفيض ضريبة الدخل فمن اؼبرجح أف يظه أثر زبفيض ضرائب الدخل
: إما أف يتوجو العامل إُف زيادة ساعات العمل اؼبعروضة من أجل االستفادة باألجر اإلضايف لساعات العمل اعبديدة 

و إما أف يؤدي ىذا األثر إُف زيادة طلبو على وقت الفراغ بعد أف ارتفع مستوى ثروتو وقد يكوف أثر  ) أثر اإلحبلؿ(.
تحفيز العماؿ على لوقد يكوف أثر اإلحبلؿ ىو الغالب وىو اؼبطلوب  ،الوضع سوء الدخل ىو الغالب وىو ما سيزيد

 زيادة عرض العمل.
 :تمثل يف الدخل أو اؼبنحة تذا افًتضنا أف التعويض إ أثر برامج دعم العاطلُت أو العاجزين عن العمل

وبصل على نفس األجر بعد توقفو  ف العامللعامل قبل التسريح أو العجز (، فإاؼبفقود كامبل ) الذي كاف يكتسبو ا
ف مستوى اؼبنفعة ، ويف ىذه اغبالة تكوف اؼبنفعة الكلية للعامل قد زادت أللكن مقابل ضعف وقت الراحة، عن العمل

بعد التعطل أعلى منو قبل التعطل، وسبثل اإلعانة ربفيزا لعدـ العمل، وكلما تناقص حجم اإلعانة وكاف بعيدا عن قيمة 
برامج  ذلك العماؿ على التضحية بوقت الفراغ والبحث عن عمل، وبالتصور والتحليل نفسو تؤثر األجر كلما حفز
 على عرض العمل. دعم الفقراء

 :االستثمار يف رأس ادلال البشري ) التعليم و التدريب ( نظرية -2

وزيادة كتساب اؼبهارة ويبكن ا  .إف تزايد عرض اؼبهارات يزيد من العرض الفعلي للعمل جبعل العماؿ أكثر إنتاجية
 اػبربة من خبلؿ برام  تدريبية خاصة أو من خبلؿ العمل نفسو.

و تؤكد النظرية االقتصادية على معاملة القدرات و اػبربات كرأس اؼباؿ اؼبادي ومقارنة العوائد اؼبستقبلية بالتكاليف 
قارنة القيمة اغبالية للعوائد اؼبستقبلية وذلك دب، للحكم ما إذا كاف االستثمار يف تنمية ىذه القدرات مرحبا أـ ال
و الضغوط        الدخل الضائع أثناء التعليم  ،)الزيادة اغباصلة يف معدؿ األجر ( بالتكاليف ) اؼبصاريف الدراسية 
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 ال بد أف تراعي اؼبتغَتاتف ىذه الربام  لة عن برام  التعليم و التدريب فإو أيا كانت اعبهة اؼبسؤو  النفسية ....(.
  339التالية:

 . العدد اؼبطلوب يف سوؽ العمل 
 . التخصص اؼبطلوب يف سوؽ العمل 
 ( تربر و تغطي التكاليف . ةاؼبنافع ) العوائد و اإلنتاجي 

اؼبكاين من  ؿيشمل االنتقاؿ يف سوؽ العمل ثبلث مستويات: االنتقا: االنتقال على مستوى سوق العمـــل -1
والذي ىبلف أثرا على  340،اعبغرايف ؿبل اىتمامنا ؿن مهنة إُف أخرى و االنتقامؤسسة إُف أخرى، االنتقاؿ اؼبهٍت م
 341:مستوى الدولة اؼبستقبلة أو الدولة األـ

 :ىناؾ اذبػاىاف هبذا الصدد: اذباه مضاد للهجرة بدعوى  أثر ىجرة العمال على مستوى الدولة ادلستقبلة
من العماؿ األجانب   Xوأف استبعاد  ،ل و مستوى األجرأف اؼبهاجرين يسلبوف حقوؽ اؼبواطنُت األصليُت يف العم

 سوؼ يوفر نفس العدد من فرص العمل للمواطنُت األصليُت .
ف ىذه الفئة من العماؿ تقبل أداء أعماؿ ال يقبل اؼبواطنوف أيقر هبجرة العماؿ فبدعوى  يأما االذباه اآلخر الذ

كما أّف ؽبم   ،ؤدي إُف زبفيض أسعار اؼبنتجات اليت ينتجوهنا باإلضافة إُف أف البفاض أجورىم ي ،أداءىا  فاألصليو 
 طلبا استهبلكيا يؤدي إُف ربفيز اإلنتاج و التوظيف .

 :تعترب اؽبجرة خارج الببلد ىدرًا وفقدا للموارد البشرية للدولة باستثناء أثر اذلجرة على مستوى الدولة األم 
إذا  والثانية ، صحاب رؤوس األمواؿ وُمنعوا من إخراج رؤوس أمواؽبمإذا كاف اؼبهاجروف من أ األوذلحالتُت أساسيتُت، 

الدولة يتميز بوجود فائض كبَت يف عرض العمالة فاف ىجرة ىذه الفئة اؼبعنية تؤدي إُف التخفيف من  دكاف اقتصا
 حدة أزمة البطالة.

 .: دالة الطلب على العملالفـرع الثانـي        

 :ةـالدالأوال/ 

إُف تفسَت كمية العمل اؼبرغوب يف استخدامها من طرؼ اؼبؤسسات، دبعٌت عدد ساعات هتدؼ النظرية 
العمل وعدد العماؿ اؼبستخدمُت يف العملية اإلنتاجية. وتقـو اؼبؤسسة بتوظيف العماؿ من أجل استخدامهم يف إنتاج  
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توظيف العماؿ طاؼبا كانت كميات من السلع واػبدمات لتحقيق األرباح عند بيعها، وبذلك فصاحب اؼبؤسسة يقـو ب
األرباح احملققة من استخدامهم أعلى من التكلفة. ولذلك يكوف الطلب على العمل تابعا لتكلفة ىذا العنصر 
اإلنتاجي اؽباـ، إضافة جملموعة أخرى من اؼبتغَتات كمستوى كفاءة العماؿ وأسعار السلع...اٍف، فأما تكلفة العمل 

األخرى اليت يتحملها رب العمل، وأما كفاءة العمل فتتحدد حسب خصائص العامل فتتضمن األجر واألعباء اؼبادية 
نفسو، وحسب اؼبستوى التقٍت يف اإلنتاج، وكمية عوامل اإلنتاج األخرى) رأس اؼباؿ(، أما سعر السلعة فيحدده نوعية 

 342السلعة، تفضيبلت اؼبستهلكُت، وسلوؾ اؼبنافسُت.

عندما ىبتار اؼبنت  التوليفة اؼبثلى من عنصري العمل ورأس األوذل: ; ى مرحلتُتوبالتاِف فإف اختيار العمل يكوف عل
عندما ىبتار اغبجم األمثل واألقصى لئلنتاج من سلعتو والذي  الثانية:، ووذلك حسب تكلفة عناصر اإلنتاج اؼباؿ

 343وبقق لو تعظيم األرباح.

ؼبتغَت الوحيد ىو عنصر العمل، حبيث جوىر الدالة: يف األجل القصَت نتوصل إُف دالة مبسطة لئلنتاج يكوف فيها ا
ولكن بزيادات متناقصة انعكاسا لقانون تزايد كمية اإلنتاج ، كلما زاد استخدام عنصر العمل زادت كمية اإلنتاج

 344وتناقص اإلنتاجية احلدية.

 وإذا فرضنا دالة اإلنتاج كالتاِف:

F(Q,N)=PQ-WN     وأفQ   ة يف العمل   كمية اإلنتاج ىي أساسا دالQ=Q(N)    وبذلك يبكن التوصل
 لتعظيم مكسب اؼبنت  عندما تكوف مشتقة دالة اإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل تساوي الصفر:

 [PF(L)- WL]\ =0 

PF\ (L) – W = 0 

F\ (L)= W/P 

صر العمل، فإف اؼبعادلة حيث أف اؼبشتقة األوُف لدالػة اإلنتػاج تعٍت اإلنتاجية اغبديػة، ودبا أف اؼبشتقة بالنسبة لعن
ودبا األخَتة تعٍت أف اؼبنت  يتوصػل إُف تعظيم رحبو عندما تتعادؿ اإلنتاجية اغبديػة لعنصر العمػل مع األجر اغبقيقي. 
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فينبغػي أف ينخفػض األجػر اغبقيقي عنػد كل زيػادة يف  345أف اإلنتاجيػة اغبديػة أساسػا متناقصة مع زيادة عدد العمػاؿ،
 :التارل ادلنحٌتنصػر العمػل يف اؼبؤسسة ليعظػم اؼبنت  أرباحو. تكوف دالة طلب العمل كما يف استخػداـ ع

 346لعمل.ادلؤسسة ل (: منحٌت دالة طلب2-2)الشكل البياين

 

 

 

 

 

ويبكن ربويل دالة طلب اؼبؤسسة إُف دالة طلب كلي للعمل من خبلؿ اؼبنطق نفسو، فمن خبلؿ دواؿ فردية للطلب 
كن ذبميع عدد العماؿ اؼبرغوب استخدامهم يف االقتصاد عند كل مستوى من األجر اغبقيقي، وبذلك على العمل يب

 ربافظ دالة الطلب الكلي على نفس الشكل ونفس االذباه.

 :العوامل ادلؤثرة على طلب العملثانيـا/          

ُف إليف وعادة ما يؤدي ىذا فزيادة األجور تؤدي إُف زيادة التكا ،إف حجم التوظيف يتأثر دبستوى األجور
سمى ىذا بأثر اغبجم ، فبا يدفع باؼبنتجُت لزيادة اإلنتاج فبا يتطلب زيادة يف حجم التوظيف، ويسعار اؼبنت أزيادة يف 
 347.ما يسمى بتأثَت االحبلؿإحبلؿ اآلالت ؿبل العمالة وىذا تؤدي باؼبنت  إُف وقد  ،أو السعة

ادة الطلب على سلع معينة إُف زيادة اإلنتاج وبالتاِف زيادة الطلب على يؤدي زي زيادة الطلب على اإلنتاج: -
العمل، ويظهر أيضا أثر اغبجم حيث تنتقل الدالة إُف أعلى معربة عن زيادة الطلب على العمل عند كل مستويات 

 348لؤلجور.
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N 

W/P 



وذلك   العمالة أو العكسإف زيادة استخداـ رأس اؼباؿ قد زبلق زيادة يف استخداـ  :تغَتات استخدام رأس ادلال -
حسب طبيعتها، ىل ىي كثيفة العمالة أو كثيفة رأس اؼباؿ، فقد يظهر أثر اغبجم أو السعة من خبلؿ استخداـ 
آالت ومعدات ربتاج إُف استخداـ كثيف يف العمالة فبا يؤدي النتقاؿ الدالة إُف أعلى، وقد يظهر أثر اإلحبلؿ حيث 

حجما أقل من العماؿ فيتم االستغناء عن اغبجم السابق من العمالة، فتنتقل يتم استخداـ آالت ومعدات تستخدـ 
 .الدالة إُف أسفل

يف حالة وضع حد أدىن لؤلجور أعلى من اؼبستوى التوازين الذي وبدده سوؽ العمل  :تأثَت احلد األدىن لألجور -
ى فبا تستحقها من وجهة نظر فإف أرباب العمل يكونوف يف وضع توظيف حجم من العمالة عند مستوى أجور أعل

اؼبنتجُت وتوازف السوؽ، فبا يدفع باؼبنتجُت لتخفيض حجم العمالة، وىذا يعٍت بأف اؼبنتجُت يقوموف بتحويل ضغط 
 349اغبكومة خبلق مشكلة البطالة.

عند قياـ السياسة بفرض ضريبة أو اقتطاع معُت بسبب األجور فإف من يتحمل عبئها  :تأثَت ضرائب الدخل -
قيقي ىو العماؿ، ألف األجر اؼبدفوع بالنسبة لرب العمل سيكوف أعلى من اؼبستوى التوازين فيدفعو ىذا لتخفيض اغب

حجم التوظيف، أما بالنسبة للعماؿ فهم يستلموف اؼبستوى التوازين لؤلجر، وىنا يصبح حجم عرض العمل أكرب من 
ة لؤلجر التوازين بالنسبة لرب العمل أي أنو إذا  حجم الطلب عليو، فيضطر العماؿ لتخفيض أجورىم لتصبح مكافئ

(W/P)كاف األجر اغبقيقي التوازين 
*

وسيكوف عرض العمل  X–فإف األجر اعبديد سيكوف  Xمقدار الضريبة و 
 350أقل والطلب عليو أعلى.

تكوين رأس عندما تقـو السياسة دبنح إعانة للمنتجُت لدعم االستثمار و  :تأثَت  اإلعانات الضريبية لالستثمار -
اؼباؿ فإف ىذا قد ىبلق إما أثرا إهبابيا أو سلبيا على مستوى التوظيف، فتدعيم االستثمار حتما سيؤدي لزيادتو 
بالنسبة للمنتجُت، وىذا االستثمار قد يكوف كثيف العمالة فبا ىبلق أثر اغبجم، وقد يكوف كثيف رأس اؼباؿ فبا 

 351ىبلق أثر اإلحبلؿ وىو األثر السليب.

زبتلف اإلعانة اؼبقدمة لبلستثمار عن اإلعانة  :َت إعانات األجور ) أو اإلعانات الضريبية على التوظيف (تأث -
اؼبباشرة للتوظيف، فقد سبنح الدولة للمنتجُت إعانات بصفة مباشرة نقدية أو غَت مباشرة باػبصم من الدين 

تكلفة التوظيف اؼبدفوعة من قبل أرباب  الضرييب كنسبة من إصباِف األجور اؼبدفوعة، وىذا ما يؤدي لتخفيض
العمل، فبا يدفع هبم لزيادة التوظيف حسب الدالة، ألف تكلفة األجر بالنسبة لرب العمل تراجعت فبا يؤدي 

 352بزيادة حجم التوظيف.

 .والتحليل النيوكينزي لسوق العمل التحليل الكينزي :ادلطلب الثاين       
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ل الكينزي و النيوكينزي من أجل إبراز االختبلفات اؽبامة واعبوىرية  بُت نتعرض يف ىذا اؼبطلب لشرح التحلي
كانت التحليلُت أو اؼبدرستُت فيما يتعلق باآللية اليت تعمل على ربديد حجم التوظيف ومستويات األجور، وما إذا  

 األجور ىي اليت ربدد حجم التوظيف والرغبة فيو أـ العكس.

 الكينزي. لـ: التحليرع األولـالف       

سابق الشرح يف عديد من األمور، على رأسها جوىر التحليل،  ىبتلف النموذج الكينزي عن النيوكبلسيكي
فالنظرية النيوكبلسيكية تدرس سوؽ العمل بينما النظرية الكينزية تدرس سوؽ الوظيفة، لذلك فإف العرض ىنا يتم من 

كما أف التحليل الكينزي ربليل كلي ويف األجل  العماؿ،طرؼ اؼبؤسسات وأرباب العمل، أما الطلب فيتم من طرؼ 
 353القصَت.

  يتحدد عرض العمل) كجهد وليس عرض الوظيفة( من خبلؿ التطور الديبغرايف، مدة الدراسة، مدة العمل، سن
 354التقاعد...اٍف

 م االظبية، األجر ىو عائد للعمل أوال قبل اعتباره سعرا، وبذلك فالعماؿ يسعوف جاىدين ؼبنع البفاض أجورى
 355بالوىم النقدي.ويبكن فقط من خبلؿ التضخم أف تنخفض تكلفة اليد العاملة، وذلك جراء ما يسمى 

  :يبكن من خبلؿ تقسيم الدخل ربديد العبلقات بُت اغبجم والقيم، فإذا كاف الدخل كما يلي 

PIB = PQ = w(1+m)N 

سعر ما ىو إال نتيجة لتوزيع العوائد بُت ىامش اؼبؤسسات، وتظهر اؼبعادلة بأف ال Mىو األجر،   Wحيث 
 عناصر اإلنتاج:

P=[W(1+M)N]/Q 

=> Log P=log W+log(1+M)-log Q/N 

وىذا ما يعٍت أف مبو اؼبستوى العاـ لؤلسعار ما ىو إال نتيجة لنمو األجور، أو ىامش اؼبؤسسات، أو تراجع 
  356اإلنتاجية.
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تفع من األجور إذا استطاعوا رفع ىوامش الربح، دبعٌت ربويل وحسب ما سبق فإف اؼبنتجُت يبكنهم ربمل مستوى مر 
 زيادة األجور إُف األسعار.

  حيث ال تتغَت توليفة عناصر اإلنتاج، فإف حجم التوظيف وبدده تقدير اؼبنتجُت للكمية يف األجل القصَت
ة اؼبستفادة ىنا من الفكر الكينزي النهائية اؼبطلوبة من منتجاهتم، أكثر فبا وبدده األجر وسعر العمل. والفكرة اعبوىري

 357أن حجم التوظيف ىو الذي ػلدد األجور وليس العكس كما يقر التحليل النيوكالسيكي.ىي 

  ال يكوف البائع ىو العامل ولكنو رب العمل، والفرؽ ليس فقط فرؽ شكلي، ولكنو فرؽ يف سوؽ التوظيف
اؼبتحكموف األساسيوف واؼببادروف يف ربديد التوظيف جوىري ومفاىيمي، حيث يشَت كينز إُف أف أرباب العمل ىم 

  358وحجم التوظيف وليس العماؿ.

  عند التعاقد بُت العامل ورب العمل يبكن ربديد التزاـ رب العمل باألجر االظبي فقط، أما اغبقيقي فبل يبكن
وبذلك ال يبكن اعتباره مؤثرا ربديده إال من خبلؿ اؼبستوى العاـ لؤلسعار، والذي يعترب متغَتا الحقا بعد التوظيف، 

وؿبددا ال للطلب وال للعرض يف سوؽ العمل أو سوؽ التوظيف، وىو بذلك ال يلعب دور السعر الفعلي، ولكنو 
 .وعليايلعب دورا 

  ،انعكاس ؼبستوى اإلنتاج واالستثمار فهويعترب ربديد حجم التوظيف مستقبل سباما عن مستوى األجر 
اؿ يف االقتصاد اؼبعٍت، أما ربديد األجور فهو انعكاس لتقسيم الدخل وموازين وذلك حسب مستوى الطلب الفع

وبرغم ذلك فإف األجور اغبقيقية تعترب  القوى اؼبشاركة يف العملية اإلنتاجية بُت: أجور، أرباح وفوائد رأس اؼباؿ.
 359حساسة للتغَتات اغباصلة بُت عرض وطلب يف سوؽ العمل أو التوظيف.

 لكينزي أف ارتفاع األجور يؤدي إُف زيادة الدخوؿ فبا يؤدي إُف زيادة الطلب على السلع يفًتض النموذج ا
واػبدمات ومن شبة زيادة عرض الوظائف وىكذا دواليك، وتعًتؼ النظرية الكينزية سباما بأف زيادة األجور تعترب أداة 

 360تستطيع اؼبؤسسات استخدامها عبذب العماؿ.

 اؼبستوى اعبزئي اإلنتاجية اغبدية ربصر األجر وال ربدده، فاألجر ال يبكن              النظرية الكينزية تقر أنو على
 361أف يتجاوز اإلنتاجية اغبدية.

  يقر كينز بأف األجور أبدا ال تتميز بالقدرة على خلق التوازف التلقائي يف السوؽ، فهي تتصف باعبمود على
 362التعاقدات والتزامات أرباب العمل....اٍف األقل يف األجل القصَت، وذلك لعدة أسباب من بينها

  يعترب كينز دالة العمل عكسية لدالة العرض الكلي، حيث تربط عبلقة بُت كمية الطلب الفعاؿ اؼبقيمة
بوحدات األجر وبُت حجم التوظيف الذي يكوف عنده سعر اإلنتاج يساوي قيمة الطلب الفعاؿ، ففي اذباه العبلقة 
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أف زيادة يف حجم التوظيف سوؼ تؤدي إُف زيادة سعر بيع اإلنتاج وبالتاِف زيادة الطلب  توظيف ػػػ طلب فعاؿ تعٍت
 363الفعاؿ، والعكس صحيح.

 .ل النيوكينزيـالتحلي :الفـرع الثانـي           

، وأصحاب ىذا الفكر يتفقوف مع الفكر الكبلسيكي 0981-0975نشأ الفكر النيوكينزي خبلؿ الفًتة 
قاط معينة ومع الفكر الكينزي يف نقاط أخرى، فهم يعتقدوف بأف الفرد يتميز بالرشادة والنيوكبلسيكي يف ن

ربدث اختبلالت، وذلك أساسا  ةاالقتصادية، ولكن االقتصاد وآلية السوؽ غَت قادر على التوازف التلقائي، ومن شب
األخَت يرتكز أساسا على وىذا جوىر اختبلفهم مع الفكر الكبلسيكي ألف ىذا  364بسبب صبود األسعار واألجور.

يف         دور آلية السوؽ يف ربقيق التوازف التلقائي من خبلؿ تغَتات األسعار واألجور واليت تقود إُف حالة التوازف 
 الكميات واألحجاـ.

ويتفق أصحاب ىذا الفكر مع الفكر الكينزي يف أف النقود ليست حيادية، وىبتلفوف مع كينز يف طبيعة تدخبلت 
، ويف الفرضية األساسية اليت انطلق منها يف مبوذجو وىي الطلب الفعاؿ فهم يتبنوف النموذج النيوكبلسيكي الدولة

 العرض الكلي وبفز الطلب الكلي وليس العكس.أف أي  365،اؼبتمثل يف: العرض الكلي/الطلب الكلي

رشػيد لؤلعػواف االقتصػاديُت        أف ويبكػن للسػلوؾ الويتفقوف مع التحليل الكينزي أيضا فيما يتعلق جبمػود األسػعار، 
األسعار اغبقيقية للجمود، دبعٌت أف مواجهة الطلب والعرض يبكن أف يؤدي إُف ربقيق أسعار فعليػة غػَت توازنيػة، ب يدفع

ويفرقػوف بػُت  وبذلك فاألجور اغبقيقية الفعالة حسػب ىػذه النظريػة قػد تكػوف ـبتلفػة سبامػا عػن األجػور اغبقيقيػة التوازنيػة
 مػػن األسػػعار: الفعليػػة واغبقيقيػػة، حيػػث أف الفعليػػة تعػػٍت صبػػود األسػػعار يف االقتصػػاد ككػػل، أمػػا اغبقيقيػػة فتعػػٍت نػػوعُت

 366صبود أسعار نوع معُت من السلع واػبدمات يف االقتصاد، كجمود سعر العمل.

 لعمل:حسب األفكار اليت مت تقديبها حوؿ النظرية النيوكينزية يبكن أف يبثل اؼبنحٌت التاِف سوؽ ا

 

 (: سوق العمل يف الفكر النيوكينزي.2-2الشكل البياين)
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 حيث يربز على مستوى اؼبنحٌت اختبلفُت مقارنة بالتحليل النيوكبلسيكي:

  استبداؿ األجر اغبقيقيW/P  باألجر االظبيW وىذا افًتاض كينزي سبق شرحو، أي أنو نقطة اتفاؽ بُت ،
 النظريتُت.

 ي )فبثبل سعر العمل( عن االلبفاض عن حد أدىن معُتصبود األجر االظب  W0. 

 ويوافق التحليل النيوكبلسيكي يف نقاط عدة مثل:

 .ربليل سوؽ العمل، حيث الطلب من جانب اؼبؤسسات، والعرض من جانب العماؿ 
 .حجم التوظيف يتم ربديده يف سوؽ العمل 

اجع أساسا لتفضيل العماؿ وأرباب العمل للتعاقد وتعتمد ىذه النظرية يف جوىرىا على صبود األجور، وىذا ر 
خوؼ العماؿ من حالة عدـ  368على األقل يف األجل القصَت. ويعود ذلك لعدة أسباب مثبل: 367لتحديد األجور
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التأكد أو االستقرار، التكاليف االقتصادية واالجتماعية الناذبة يف حالة عدـ التفاوض اعبيد حوؿ األجور)اإلضرابات 
 عبماعية على سبيل اؼبثاؿ(...اٍفالعمالية ا

وحسب النظرية النيوكينزية فإف حجم التوظيف يتحدد يف سوؽ العمل، ومع ذلك فالنتيجة زبتلف، وىي مستوى 
التوازف، سواء حجم التوظيف التوازين أو مستوى األجر التوازين، األوؿ فسنتحدث عنو عندما نتعرض لتحليل  

ود األسعار هبعل العماؿ يرفضوف زبفيض أجورىم عن حد أدىن معُت متفق عليو، مشكلة البطالة، أما الثاين فؤلف صب
واؼبؤسسات أيضا ذبد أف من مصلحتها أف تدفع أجورا أقل من األجور اليت ربقق ؽبا التوازف، وبالتاِف زبلق مستوى 

 369أجور غَت توازنية كما تقر النظرية النيوكبلسيكية.

 وق العمـل ومشكلة البطالـة.تـوازن س :المبحث الثاني         
القادرين على  ،لفهم البطالة ال بد أف نفهم قوة العمل، واليت تعرؼ على أهنا ؾبموع األفراد يف ؾبتمع ما

العمل، ويف كل ؾبتمع ال يشًتط أف يكوف كل قادر على العمل راغبا فيو، لذلك تنقسم قوة العمل إُف القوة العاملة 
األوُف بأهنا عدد األفراد القادرين على العمل وغَت الراغبُت فيو، بينما تعرؼ الثانية  اػباملة والنشيطة، حيث تعرؼ

بأهنا عدد األفراد القادرين والراغبُت يف العمل، وضمن ىذه اجملموعة األخَتة ىناؾ من هبد عمبل فعبل وىناؾ من ال 
 هبد ويستمر يف البحث، وىؤالء ىم البطالوف أو العاطلوف عن العمل.

ك فإف معدؿ البطالة ىو نسبة عدد العاطلُت إُف إصباِف قوة العمل النشيطة، أي عدد الراغبُت والقادرين على وبذل
 العمل.

كما يوصف سوؽ العمل بالديناميكية واغبركية، نتيجة دخوؿ وخروج القوة العاملة وكذا تغيَت وضعيات أفرادىا كما 
 يوضح اؼبخطط التاِف:

 

 طط ديناميكي لسوق العمل.(: سل0-2ادلخطط التوضيحي)
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 العاملين العاطلين

 خارج قوة العمل النشيطة.

 اإلحباط التقاعد

 عاطلون جدد داخلون جدد

 وظائف جديدة

 تسريح عمال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Michael Burda et autres, Macroéconomie: Une perspective européenne, De Boeck Supérieur, 2002, 
p.88. 

 

 

 

 

 

 ة " االختيارية".ـة اإلراديـ: البطالادلطلب األول       

دقيقا تعبَتا  نُت الطبيعة ولكن سببها ىو مؤسساتنا"" بأن مأساة الفقراء ليس سببها قواتعرب مقولة داروين
 370للمفهـو الكبلسيكي للبطالة، حيث أف اؼبؤسسات ىي النقابات واغبد األدىن لؤلجور، إعانات البطالة...اٍف

 .ل الكالسيكيـ: التحليرع األولـالف        

، كما يوضح اؼبنحٌت عليو يتساوى فيها عرض العمل مع الطلبعن الوضعية اليت  توازف سوؽ العمل ربيع
 التاِف:

 (: توازن سوق العمل يف الفكر الكالسيكي.1-2الشكل البياين)

                                                           
370

 Muriel Maillefert, op.cit, p.49. 

 طلب العمل
 عرض العمل

W/P 

(W/P)* 



 

 

 

 

 

 

 

 

يكوف مستوى اؼبعروض من العمل مساويا للمستوى اؼبطلوب من طرؼ أرباب العمل لذلك  *(W/P)فعند األجر 
فا لكل العماؿ الذين يرضوف بالعمل عند يسمى ىذا اؼبستوى من األجر باألجر التوازين، حيث وبقق ىذا األجر توظي

 .األجر ىذا اؼبستوى من

 :واليت مبيز فيها نوعُت ختبلالت التوازف،وما عدا ذلك فيمثل حاالت ا

 :لعمل وتكوف ىذه اؼبشكلة عندما يكوف الطلب على العمل أكثر من عرض ا حالة فائض الطلب على العمل
اؼبستوى التوازين، حيث يسعى اؼبنتجوف الستغبلؿ ىذا اؼبستوى  وتكوف عندما يكوف مستوى األجر السائد اقل من

من األجر من خبلؿ زيادة طلبهم للعماؿ، ولكن عددا كبَتا من العماؿ عند ىذا اؼبستوى اؼبتدين من األجر ال 
يعرضوف جهدىم، فبا ىبلق حالة يكوف فيها طلب اؼبنتجُت أعلى من عدد العماؿ الراغبُت يف العمل عند ىذا 

ستوى، ودبا أف اؼبشكلة ىنا مشكلة اؼبنتجُت فليس أمامهم إال رفع مستوى األجر الذي يعرضونو على العماؿ، فبا اؼب
 وبفزىم للعمل.

 

 (: اختالل سوق العمل يف الفكر الكالسيكي: حالة فائض الطلب.9-2الشكل البياين)

 

 

W/P 



 

 

 

 

 

 

 :ا يكوف عدد العماؿ الراغبُت يف العمل عند مستوى أجر معُت وتكوف ىذه اؼبشكلة عندم حالة فائض عرض العمل
وبعكس حالة فائض الطلب فإف ىذه اغبالة ربدث . يتجاوز عدد مناصب الشغل عند ذلك اؼبستوى من األجر

عندما يكوف األجر السائد أعلى من األجر التوازين، فبا يغري عددا أكرب من العماؿ للدخوؿ لسوؽ العمل أو عرض 
ثر من العمل) العمل اإلضايف أىم مثاؿ على ىذا( يف الوقت الذي يقلل اؼبنتجوف طلبهم على استخداـ ساعات أك

 طلب العمالة بسبب ارتفاع أسعارىا، ألف السعر يتجاوز اإلنتاجية اغبدية للعماؿ اعبدد، وبذلك تنشأ حالة عجز يف
 بطالة.لالعمل مقارنة باؼبعروض منو، وىذا ما يسمى با

 (: اختالل سوق العمل يف حالة فائض العمل: "البطالة الكالسيكية".6-2)اينالشكل البي

 

 

 

 

 

 

 

LO 

 البطالة الكالسيكية

W/P 

L LD 

(W/P)2 

 فائض الطلب على العمل.

LD 
L LO 

(W/P)1 



ؼبستوى التوازين.        يطلب العماؿ أجورا أعلى من اربدث عندما فالبطالة يف الفكر الكبلسيكي والنيوكبلسيكي 
ر، ولكن يف حالة عدـ ربرؾ وال بد أف تلعب مرونة األجور يف التغَت دورىا غبل اؼبشكلة من خبلؿ البفاض األجو 

 القبوؿ بأجوروذلك ألف وجودىا واستمرارىا يعٍت رفض العماؿ  ،راديةبطالة إاألجور فتوصف البطالة بأهنا حالة 
 371أقل.

  لــة البحث عن فرص العمـة يف نظريـ: البطالالفـرع الثانـي       

                           le chômage de recherche  

بداية شرح ىذه النظرية لنتوصل يف هناية األمر لشرح ىذا النوع من البطالة والذي ال ىبرج عن إطار سنحاوؿ 
 البطالة الكبلسيكية:

 :نظرية البحث عن العمل /أوال         

تستند ىذه النظرية إُف سعي األفراد للبحث عن مناصب شغل يف ظل عدـ توافر اؼبعلومات بالشكل الكامل 
l’information imparfaite و عندما نتحدث عن اؼبعلومة غَت التامة فنحن بصدد اغبديث إما عن كوف ،

األفراد الباحثُت عن العمل ال يبلكوف اؼبعلومات بالدرجة نفسها، أو أف تكلفة اؼبدة البلزمة للحصوؿ على اؼبعلومة 
الشاغرة وال حىت األجور اؼبرتبطة  . فهم ال يعلموف جيدا عن مناصب الشغل اؼبتاحة أو372متباينة بُت ىؤالء األفراد

هبا، وهبذا فالبحث عن العمل يتضمن أوال البحث عن اؼبعلومة. وكلما طالت مدة البحث عن العمل واؼبعلومة كلما 
زادت التكلفة، متمثلة يف الدخل والوقت الضائع، أما عائد عملية البحث فهو اؼبعلومة يف حد ذاهتا وبذلك فإف الفرد 

ل يفاضل ويقارف بُت تكلفة البحث عن اؼبعلومة والعائد اؼبتوقع من ورائها، من أجل أف يقرر خبلؿ الباحث عن العم
  373ىل يبحث عن العمل أم ال؟مدة معينة متوقعة 

 وبناءا على ذلك فإننا ىنا هنتم بصنفُت من القرار:

 ىل يشارؾ الفرد يف سوؽ العمل أـ ال؟ الصنف األول:

 ػل اؼبعروض عليو أـ ال؟ىل يقبل بالعم الصنف الثاين:
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 374عندما: ويتم ازباذ القرار على ادلستويُت

  ال يشارؾ الفرد أصبل يف سوؽ العمل ويسمى غَت نشيط إذا كانت الفرص اليت تتيحها عملية البحث أقل من العائد
 بدوف حبث عن العمل أصبل، والعكس.

  أجر التحفظ) اغبد األدىن الذي يضعو الفرد نصب يقبل الفرد العمل اؼبعروض عليو إذا كاف األجر اؼبعروض أكرب من
وتصفو النظرية أو تعرفو  على أنو ذلك اؼبستوى من األجر الذي ال يبثل فيو فرقا  عينيو عند بداية عملية البحث(

 375لدى الفرد العاطل عن العمل بُت قبولو للعمل أو مواصلة البحث.

 فإذا رمزنا لؤلجر اؼبعروضw  والفرصة البديلةR  األجر األدىن اؼبقبوؿو X :فإف النتائ  حسب النظرية تكوف كما يلي 

376 
 

 

 

 

 

 

 :البطالة يف ظل النظريةثانيا/ 

 قد تنشأ البطالة نتيجة سلوؾ أرباب العمل أو العاملُت أنفسهم:حسب ىذه النظرية 

  يكوف العامل يف حالة عندماX ≥ W > R   لبحث ا باألجر اؼبعروض عليو ويفضل استمرار وال يرضى
 البطالة اإلرادية.للحصوؿ على أجر وعمل أفضل، وىذا ما يسمى بػ:
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  التحفظ أجر le salaire de réserve أو le salaire de réservation  عن العاطل الفرد يقبل ال الذي األجر من اؼبستوى ذلك ىو ويكيبيديا موسوعة تعرفو كما 

 . http://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire_de_r%C3%A9serve، 02-12-2101منو، بأقل وظيفة بأي العمل
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X ≥ R              <=  .فرد نشيط   

X ≤ R               <= فرد غَت نشيط 

    W≥X           <=  يعمل 

   <=    X ≥ W > R  البطالة()عاطل عن العمل 



  من جهة أخرى توجد فئات خاصة ذبد يف طوؿ مدة البحث عن العمل ميزة إضافية، حيث يوصف ىذا
دي فتميل ، وأىم مثاؿ هبذا الصدد اؼبرأة اليت ذبد يف عملها اؼبنزِف عائدا ىاما برغم كونو غَت نقدليل إذل البطالةالسلوؾ با

 377إُف إطالة مدة البحث عن العمل انعكاسا لسلوكها اؼبتمثل يف رغبة أقل وأضعف للبحث عن العمل.

  زيادة إعانات البطالة أو أي مداخيل أخرى غَت العمل تؤدي إُف زيادة معدؿ البطالة: ألف األفراد يستمروف
وال يقتصر تأثَت إعانات البطالة وما  الة.يف البحث عن عمل وبقق مستوى أعلى من األجر، وبذلك تطوؿ مدة البط

قياـ األفراد بتغيَت سلوكاهتم وخياراهتم مع مرور ، ألف زيادة البطالة و طوؿ مدهتا يؤدياف إُف شاهبها عند ىذا اؼبستوى
الوقت باذباه زبفيض اغبد األدىن اؼبطلوب من طرفهم، بعكس النموذج النيوكبلسيكي الذي يقر بأف تراجع مستوى 

 378ور يدفع األفراد إُف االنسحاب من سوؽ العمل ومن مث التخفيف من حدة البطالة.األج

  يف        يرغب رب العمل قد تنشأ البطالة حسب النظػرية أيضػا بسبب سلػوؾ أرباب العمل، فعندما
البطالة ى بػ: ، برغم وجػود طلب على العمػل، وىذا ما يسماه االلبفاض تطوؿ فًتة البطالةػور باذبػالضغط على األج

 379االحتكاكية.

  (البطالون حسب سبيز النظرية بُت أولئك الذين يرفضوف العمل بسبب البفاض مستوى األجر السائد
وبُت أولئك الذين يقبلوف األجر السائد ولكنهم يرفضوف خصائص مناصب الشغل اليت َف تكن مبلئمة ألي  النظرية(

كتكاليف االنتقاؿ ؼبقر العمل..اٍف(، ويصنف ىؤالء على أهنم العماؿ سبب من األسباب) تكاليف العمل يف حد ذاهتا  
، فهم قد يظهروف غَت مهتمُت ويصنفوف اقتصاديا ضمن البطالة اإلرادية بسبب les travailleurs découragésاحملبطوف

 380صاحبة للعمل.أهنم يرفضوف العمل باألجر السائد، ولكنهم يف اغبقيقة ال يرفضوف األجر بل يرفضوف اػبصائص اؼب
ويبكن شرح ىذه الظاىرة وإبراز أنبيتها من خبلؿ ما جاء يف دراسة مت إجراءىا حوؿ ؾبموعة من الدوؿ 

 اؼبتقدمة للتعرؼ على نسبة العماؿ احملبطُت ضمن شروبة العاطلُت عن العمل:

 (.ةملاقوة العالن )نسبة م0990(: نسبة البطالة والعمالة احملبطة يف بعض الدول ادلتقدمة عام 0-2اجلدول)

 

 %نسبة البطالة %نسبة العمال احملبطُت الدولة

 16.3 0.1 اسبانيا
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 9.4 0.1 فرنسا

 2.7 1.5 السويد

 6.7 0.8 الو.م.أ

 2.1 1.9 اليابان

 10.4 0.2 الداظلارك

 

SOURCE : Pierre Cahuc, André Zylberberg, Économie du travail: la formation des salaires et les déterminants 

du chômage, op.cit, 56. 

ويوضح اعبدوؿ بأف نسبة البطالة احملبطة ال بد أف تؤخذ بعُت االعتبار، وىي تتزايد يف الدوؿ اليت تظهر لديها 
ومع ذلك فهي تعاين من أعلى  %2,0معدالت بطالة متدنية، فالياباف مثبل لديها معدؿ بطالة منخفض جدا يقدر بػ

، وكذلك اغباؿ مع دولة مثل السويد حيث %4طالة احملبطة، ويرتفع معدؿ البطالة اإلصباِف هبا إُف معدالت الب
تسجل لديها معدؿ بطالة جد منخفض ومع ذلك معدؿ بطالة ؿببطة مرتفع مقارنة ببقية الدوؿ الواردة       يف 

يا، ولكن معدؿ البطالة احملبطة هبا اعبدوؿ، وذلك بعكس الدوؿ األخرى اليت تعرؼ معدالت بطالة أعلى مثل اسبان
 منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالياباف والسويد.

 

 

 

 

 ة.ـة اإلجباريـ: البطالادلطلب الثانـي       

يعرب الفكر الكينزي عن ثورة حقيقية يف التفكَت والتحليل االقتصادي، ومن بُت أىم ما جاء بو ىو اعًتافو 
 صادي العاـ أعدادا ىائلة من األفراد على البقاء يف وضعية بطالة.بوجود حالة هبرب فيها التوازف االقت



 .ل الكينزيـالتحلي: الفـرع األول        

 هبذا الصدد هبب أف نفرؽ بُت البطالة يف الفكر الكينزي والبطالة الكينزية:

 : البطالة يف الفكر الكينزي /أوال         

ا ىو أكرب من دبالبطالة  أو دبعٌت أصح فسر مشكلة أعمق بكثَت،فسر كينز وجود البطالة يف االقتصاد دبا ىو 
ؾبرد سلوؾ العماؿ وأرباب العمل يف سوؽ العمل، فحسب النموذج الكينزي دبا أف عرض العمل يكوف من طرؼ 

ولكن  ،اؼبؤسسات وأرباب العمل فإف البطالة حسب التحليل ال يكوف سببها أف األفراد يرفضوف العمل باألجر السائد
سببها ىو أف اؼبؤسسات ال  تعرض القدر الكايف من الوظائف بسبب البفاض الطلب الفعاؿ على إنتاجهم. وبذلك 

 381يكوف الطلب على اؼبنتجات أقل من اؼبستوى الذي يشجع اؼبنتجُت على توفَت وظائف لكافة القوة العاملة.

وف دبستوى األجور السائدة ومع ذلك ال هبدوف فوصفها أوال بأهنا إجبارية دبعٌت أف األفراد راغبوف وقادروف ويرض
عمبل، بسبب عجز أرباب العمل عن توفَت مناصب الشغل بسبب نقص الطلب على منتجاهتم، وىذا يعٍت أف كينز 

يف       َف يفسر البطالة بسلوؾ أرباب العمل وال حىت العماؿ، بل بسلوؾ االقتصاد الكلي، حيث أف الطلب الكلي 
 من وؼباذا سيقـو اؼبنتجوف باإلنتاج؟االقتصاد ضعيف فل

 :البطالـة الكينزية/ اـثاني         

حيث يكوف عرض العمل أكرب من الطلب عليو، ويكوف األفراد راغبُت يف العمل عند مستوى األجر السائد 
لبفاض أو بسبب مفاوضات وضغوطات النقابات ذلك قد يكوف بسبب صبود األجور لبلولكنهم ال هبدونو، و 

 382مالية عبعل األجور ال تنخفض عن حد أدىن معُت.الع

فهو مصطلح يتم تداولو دبعٌت البطالة الناذبة عن ربليل كينز عبمود األجور كبو االلبفاض، بل أف ىذا اؼبسمى امتداد 
َف هبدو عمبل بسبب  ، ألنو يتضمن أف األفراد العاطلُت عن العملللتحليل النيوكبلسيكي أكثر من الفكر الكينزي

ويعترب ىذا  ،فضهم لتخفيض أجورىم، وضغطهم من خبلؿ نقاباهتم العمالية لتحديد حد أدىن لؤلجور....اٍفر 
 األخَت ربليبل نيوكينزيا حبتا.
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 :ادلقارنة بُت التحليل الكينزي والبطالة الكينزيةثالثـا/ 

لة الكينزية، فهذا األخَت فسَت البطالة اإلجبارية حسب كينز ىبتلف عن تفسَت من ظبوىا بالبطات؟  رقـما الف
وضغط النقابات  ايعٍت تقدًن سبب البطالة حسب ما أوضحو كينز حوؿ صبود األجور بسبب اغبد األدىن ؽب

العمالية...اٍف، أما البطالة يف الفكر الكينزي فتنظر لسبب البطالة على أنو عجز يف الطلب الكلي على استيعاب 
لق مناصب عمل أقل فبا يقدر على استيعاب الراغبُت والقادرين على العمل، العرض الكلي فبا يدفع بأرباب العمل ػب

فحسب كينز حىت لو رضي العماؿ بتخفيض األجور فإف أرباب العمل ليس لديهم أساسا الرغبة يف توفَت مناصب 
 الشغل ليس بسبب األجور ولكن بسبب أف إنتاجهم لن يتم استيعابو يف السوؽ.

التشابو يف أنو عندما ال ربتاج اؼبؤسسات إُف عماؿ بإمكاهنا التوظيف عندما يكمن   ر الشبو؟ـأين يظه
تقلل من أجور كل عامل على حدى وتوظف بالفرؽ عماال جدد، وبسبب النقابات العمالية ورفض زبفيض األجور 

 .يتسبب العماؿ بعدـ توظيف ىؤالء اعبدد وبذلك تنشأ البطالة اإلجبارية بسبب إرادة العماؿ القدماء

 .التوظيف -اإلنتاج، اإلنتاج -إف الدراسات الكينزية تركزت تباعا على ربليل العبلقات التالية: الطلب

 383البطالة. -التوظيف 

 .ةـل النيوكينزي للبطالـ: التحليالفـرع الثانـي       

قوف مػع كينز يف يتفق النيوكينزيوف مع الكبلسيك يف عدة نقاط أنبها اعًتافهم بالبطالة اإلرادية، ولكنهم يتف
 : وجود البطالة اإلجبارية، وأف قوى السوؽ ال يبكنها ربقيق اؼبستوى األمثل للتوظيف، وىبتلفوف معو يف ميكانيـز
الطلب الكلي وبفز العرض الكلي، حيث أهنم يتفقوف مع الكبلسيك يف كوف العرض الكلي وبفز الطلب الكلي، 

ة اإلجبارية ال يعٍت اتفاقهم يف تعريفها وتفسَتىا، فالبطالة حسب ولذلك فإف اتفاقهم مع كينز حوؿ وجود البطال
 يلي: كماالنيوكينزيُت تنشأ  

 :وربدث بسبب سلوكات العماؿ وأرباب العمل واليت زبلق اختبلفا بُت األجر اغبقيقي التوازين واألجر  اإلرادية
 384اغبقيقي الفعلي.

 بسبب صبود األجور  :اإلجباريةla rigidité تها، وىذا ما ىبلق صعوبة تعديل ظروؼ سوؽ العمل وعدـ مرون
وامتصاص العاطلُت عن العمل، وبذلك صبود األجور وعدـ قدرهتا على التغَت ىي اليت أجربت العاطلُت على 
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البطالة، فقد يكونوف راضُت دبستويات أجور أقل ولكن القوانُت سبنع رب العمل عن التوظيف عند أجر يقل عن 
 385اؿ ورب العمل أنفسهم ؾبربين على ىذه الوضعية.حد معُت، وهبد البط

 

 

 :بعدة أسباب نوضح أنبها فيما يليود األجور يبكن تفسَت صبو 

ف تعاقد الطرفُت العامل ورب العمل على أجر ألحيث يفسروف صبود األجور بسبب عقود العمل،  نظرية العقود: -
لقصَت، وىذا أساسا بدافع التحوط من ظروؼ عدـ معُت يبنع الطرفُت من تغيَت األجور على األقل يف األجل ا

التأكد، حيث أف العامل ىبشى من البفاض األجور، ورب العمل ىبشى من ارتفاع األجور، وبذلك يسعى الطرفاف 
 386إُف التعاقد.

دوؿ من اليف مقارنة بُت تطورات نسبة البطالة ودور النقابات العمالية يف كل من ؾبموعة  تأثَتات النقابات: -
وروبية والو.ـ.أ، كانت نتيجة إحدى الدراسات أنو مىت كانت النقابات واالربادات العمالية ؽبا قوة ضغط أكرب األ

 على األجور سواء ؼبنع زبفيضها أو لزياداهتا كلما كانت نسبة البطالة أعلى وأكثر مدة.

ثَت العوامل اليت تؤدي إُف عدـ مرونة فهدؼ ىذه الدراسة اؼبقارنة بُت الواليات اؼبتحدة ودوؿ أوروبية ىو توضيح تأ
األجور  يف خلق ضغوط تضخمية وأنو بدال من أف يرتفع معدؿ التوظيف وتستقر األجور اغبقيقية وبدث العكس: 

 يبقى معدؿ التوظيف ضعيفا بينما األجور تتزايد.
بية، من بُت ىذه العوامل: فمنذ السبعينات سانبت ؾبموعة من العوامل يف زيادة معدالت البطالة يف الدوؿ األورو 

تزايد قوة نظاـ اؼبفاوضات العمالية اعبماعية، الصدمتُت النفطيتُت اللتُت أدتا إُف البفاض اإلنتاجية فبا أدى بدوره إُف 
انتقاؿ دالة طلب العمل إُف اليسار) يعٍت طلب عدد أقل من العماؿ عند كل مستوى من األجر اغبقيقي( وألسباب 

اجعت إنتاجية عوامل اإلنتاج فبا أدى لًتاجع العوائد الكلية اليت يتقاظبها كل من عنصر العمل أخرى غَت ؿبددة تر 
ورأس اؼباؿ، ويف ظل كل ىذه الظروؼ كانت اغبركات العمالية يف الدوؿ األوروبية يف ذبدد وخاصة اإلضراب العاـ 

يف هناية اؼبطاؼ على زيادة     ا أدى والذي شكل حالة عدوى يف الدوؿ األوروبية فب 1931الذي عرفتو فرنسا عاـ 
القوة التفاوضية عبانب العمل وأدى ىذا إُف رفع األجور اغبقيقية وشبو استحالة ألي البفاض واستتبع ذلك معدالت 
بطالة جد عالية ومتسارعة حيث وصفها اؼبسئولوف بأهنا بطالة ىيكلية ال يبكن القياـ بأي شيء حياؽبا، يف الوقت 

 هتامات تنصب على النقابات العمالية.الذي كانت اال
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أف تثبػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػو يبكػػػػػػػػػن العػػػػػػػػػودة إُف  1992-1912واسػػػػػػػػػتطاعت بعػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػدوؿ األوروبيػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػبلؿ فػػػػػػػػػًتة 
معػػػػػدالت البطالػػػػػة اؼبنخفضػػػػػة الػػػػػيت كانػػػػػت قبػػػػػل السػػػػػبعينات، ففػػػػػي بريطانيػػػػػا مػػػػػثبل يف ظػػػػػل حكومػػػػػة مرغريػػػػػت تاتشػػػػػر 

علػػػػػى األجػػػػػور، وإعانػػػػػات البطالػػػػػة، وتبػػػػػع ذلػػػػػك تبػػػػػاطؤ  اسػػػػػتطاعت التحجػػػػػيم مػػػػػن قػػػػػوة النقابػػػػػات العماليػػػػػة يف التػػػػػأثَت
لنمػػػػػػو األجػػػػػػور اغبقيقيػػػػػػة وزيػػػػػػادة معػػػػػػدالت التوظيػػػػػػف وتراجػػػػػػع معػػػػػػدالت البطالػػػػػػة، مػػػػػػن جهػػػػػػة أخػػػػػػرى عرفػػػػػػت ىولنػػػػػػدا 
ذبربػػػػػػػة تتضػػػػػػػمن تعاونػػػػػػػا أعمػػػػػػػق بػػػػػػػُت أربػػػػػػػاب العمػػػػػػػل والنقابػػػػػػػات العماليػػػػػػػة واغبكومػػػػػػػة مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ اتفػػػػػػػاؽ العتػػػػػػػداؿ 

حيػػػث تضػػػمن علػػػى  1910مت توقيعػػػو عػػػاـ   l'accord de modération salariale األجػػػور
 سبيل اؼبثاؿ زبفيض اشًتاكات الضماف االجتماعي، زبفيض الضرائب على الدخل يف العمل اعبزئي...اٍف

ومع البفاض معدالت البطالة واعتداؿ مبو األجور اغبقيقية يف كبل البلدين أصبحت اغبكمة اعبديدة اليت ال بد لبقية 
األخذ هبا ىي أنو باإلمكاف زبفيض معدالت البطالة من خبلؿ ربجيم دور النقابات العمالية وتوفَت  الدوؿ األوروبية 

 387كافة الظروؼ البلزمة عبعل األجور اغبقيقية مرنة، وىذا يتطلب الوقت واإلرادة السياسية.
ت الدوؿ األوروبية تزايدا يف واؼبنحنيُت التاليُت يوضحاف مقارنة بسيطة بُت دوؿ االرباد األورويب والو.ـ.أ، حيث عرف

مستوى األجور اغبقيقية خبلؿ الفًتة، مع شبو استقرار يف معدالت البطالة، مقارنة دبا حدث يف الو.ـ.أ حيث عرفت 
 استقرارا يف مستويات األجور اغبقيقية مقابل زيادات جد ىامة يف معدالت التوظيف.

 
-0771مقارنة بُت الو.م.أ واالرباد األورويب خالل (: التوظيف واألجور احلقيقية: 7-3الشكل البياين)

0771. 
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 االرباد األورويب الو.م.أ



 
 

SOURCE: Michael Burda et autres, op.cit, p.93. 

 

 

 

 

 

 

 ل ـقراءة كامربيدج والقراءة النيوكينزية للتحلي:الفـرع الثالـث           

 ة.ـزي للبطالـالكين                                           

 اؼبخططُت التاليُت رؤية مدرسة كامربيدج ورؤية النيوكينزيُت لنشأة البطالة يف التحليل الكينزي: يوضح

 (: ربليل كامربيدج للبطالة يف الفكر الكينزي.2-2ادلخطط التوضيحي)

 

 (: القراءة النيوكينزية للبطالة يف الفكر الكينزي.2-2ادلخطط التوضيحي)



 

Source : Muriel Maillefert, op.cit, p41 

يوضح اؼبخطط بأف السبب الوحيد لظهور البطالة ىو عدـ كفاية الطلب الكلي، أما األجور واؼبفاوضات اعبماعية 
لتحديد ىذه األجور وكذا سلوؾ اؼبؤسسات...اٍف فهي متغَتات تؤثر بطريقة غَت مباشرة على حجم مناصب الشغل 

الكبلسيكي والنيوكبلسيكي، فهي تؤثر على حجم الطلب الكلي  اؼبتاحة، وليس بطريقة مباشرة كما يظهر يف التحليل
وبالتاِف تؤثر على حجم التوظيف، فعجز أو عدـ كفاية الطلب حسب اؼبخطط تنشأ بدورىا عن سبب وحيد وىو 

ادلفاوضات اجلماعية بشأن تراجع مقدار األجور االظبية اؼبمنوحة للعماؿ، وىو بدوره يعترب متغَت يتأثرا دبتغَتين: 
 مستوى األسعار. و األجور

يف حد ذاهتا تتأثر دبعدالت البطالة، فإذا كاف معدؿ البطالة مرتفعا كانت قدرة العماؿ على الضغط على  وادلفاوضات
رفع األجور أقل وبالتاِف أجور اظبية أقل وبالتاِف طلب أقل وبالتاِف عجز أكرب يف الطلب وبالتاِف تراجع   حجم 

 معدالت البطالة، والعكس عندما يكوف معدؿ البطالة منخفضا. اإلنتاج وبالتاِف زيادة

فيحددىا سلوؾ اؼبنتجُت من ناحية ومستويات اإلنتاجية من ناحية ثانية، فاؼبنتجوف قد يرفعوف       من أما األسعـار 
اؿ فبا يؤدي مستويات األسعار رغبة منهم يف زيادة ىوامش األرباح، وقد يرفعوف األسعار بسبب زيادة إنتاجية العم

 لزيادة أجورىم...اٍف

أما القراءة النيوكينزية للتحليل الكينزي فتختلف شيئا ما عن القراءة السابقة يف ربديد العوامل اليت تؤثر مباشرة على 
 حجم البطالة وىي ليست فقط الطلب الكلي كما الحظنا يف القراءة السابقة بل عاملُت:

 مستويات األجر اغبقيقي. -                                        حجم الطلب الكلي. -



 والطلب الكلي ال يتأثر فقط بعامل واحد وىو األجور االظبية بل يتأثر بعاملُت نبا:

 عرض النقود ومستويات أسعار الفائدة. –األجر اإلظبي.                            -

ل يف دور اإلنتاجية فهي ال تؤثر على األسعار بل تؤثر إضافة إُف ىذه الفروؽ بُت القراءتُت نلحظ فرؽ جوىري يتمث
 على بطريقة مباشرة على مستويات األجر اغبقيقي.

 إذف نلخص الفروؽ يف:

 دور عرض النقود ومستويات أسعار الفائدة. -

 دور اإلنتاجية. -

 التأثَت اؼبباشر لؤلجر اغبقيقي بدال من األجر االظبي. -

 

 

 

 

 .la théorie de la discrimination التمييز : نظريـةالفـرع الرابـع        

سبثل ىذه النظرية إدماجا لدور احمليط االجتماعي والعائلي ضمن سَت سوؽ العمل، فيمكننا وفق النظرية 
دلاذا صلد فروقا يف األجر بُت شخصُت أو أكثر برغم تطابق إمكانيااهم، وقيامهم اإلجابة على سؤاؿ ىاـ جدا: 

يبكن اغبكم مبدئيا على النظرية كوهنا تفسر الفروؽ، سواء بُت األجور أو طبيعة العمل  لذلكباألعمال نفسها؟ 
 نفسو.

أرباب العمل الذين يفضلوف فئات معينة ألسباب معينة  قد  ألذواق وتفضيالتفالنظرية ترجع ىذا التمييز 
 388تكوف كما جرت العادة على أساس: اعبنس، األصوؿ العرقية، السن، الدين...اٍف 

اقتصاديا يبثل التمييز عنصرا إهبابيا ألرباب العمل اؼبعنيُت، حيث يقوموف دبنح أجور أقل للفئات اليت ال يفضلوف و 
توظيفها، وقد ال يكوف رب العمل أصبل معنيا هبذا التمييز ولكنو قد يستغل نفور اجملتمع من فئة معينة ليقـو 
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 ىذا التمييز اقتصاديا، قاـ بعض اؼبفكرين بإرجاع التمييز ويف سعيهم لتفسَت 389باستغبلؽبا من خبلؿ منح أجور أقل.
يف بعض اغباالت على ما يقـو بو أرباب العمل عند تقييمهم للعماؿ قبل توظيفهم، ودبا أف رب العمل ال يستطيع 

ة العامل تقدير إنتاجية العامل قبل توظيفو الفعلي، فإنو يتنبأ بإنتاجيتو بناءا على تقدير سابق للعمالة من نفس فئ
وتفسر إُف حد ما ؼباذا يبنح رب عمل أجرين ـبتلفُت عند توظيف بادلعلومة ادلتحيزة، اؼبعٍت، وىنا قد تنشأ ما تسمى 

 390عاملُت ؽبما نفس الكفاءة ويف اللحظة نفسها.

اؾ يف ظل ىذه النظرية اليت سعت أساسا لتفسَت الفروؽ يبكن أف تفسر البطالة على أساس التمييز، فقد يكوف ىن
أشخاصا قادرين وراغبُت يف العمل عند مستوى األجر السائد والتوازين وإنتاجيتهم عالية وفبيزة إال أف رب العمل قد 
ال يوظفهم ألسباب ال عبلقة ؽبا بإنتاجيتهم، قد تكوف بسبب االنتماء العرقي أو حسب اعبنس، أو تقييمهم حسب 

 ...اٍف.ما ىو معروؼ عن إنتاجية أمثاؽبم من نفس اجملموعة

 

 

 

 

 

 LE CHOMAGE D’EQUILIBRE  البطالـة التوازنيـة: ادلطلب الثالث       

قد وبدث وأف يكوف سوؽ العمل يف حالة توازف ومع ذلك توجد نسبة من البطالة تتجاوز معدؿ البطالة 
صاد حجم مناصب دبعٌت أدؽ فهي تعٍت أف يكوف يف االقت 391االحتكاكية، وتسمى ىذه البطالة بالبطػالة التوازنية،

رض العمل والطلب ػالشغل اؼبتاحة مساوي لعػدد العامليػن القادرين والراغبُت اؼبتعطلُت، فيبدو أف ىناؾ تساوي بُت ع
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فُت من البطالة: البطالة االحتكاكية نع ذلك ىناؾ بطػالة. تضم البطػالة التوازنيػة صػعليو عنػد مستوى أجػر معُت، وم
 392والبطالة اؽبيكلية.

 .ة االحتكاكيةـ: البطالالفـرع األول        

تفسر البطالة االحتكاكية من خبلؿ الوقت الذي يتطلبو العامل للبحث عن العمل حسب كفاءتو 
وىي إذف ناذبة عن حركية وديناميكية سوؽ العمل، فقد هبد عدد من العاطلُت مناصب  393وخصائص تكوينو،

وف عاطلُت، وبذلك يتم حساب معدؿ البطالة االحتكاكية من عمل، كما قد يفقد بعض العاملُت أعماؽبم ويصبح
خبلؿ كوف التغَت يف عدد العاطلُت ىو نتيجة الفرؽ بُت عدد العاطلُت الذين وجدوا عمبل وبُت عدد العاملُت الذين 

 فقدوا أعماؽبم ودخلوا ضمن البطالة:

∆U= sl –fU 

بة العاطلُت الذين وجدوا مناصب عمل. فإذا افًتضنا نس fىي نسبة العاملُت الذين فقدوا مناصبهم، و  sحيث أف 
 ، وبالتاِف:U=1∆أننا نتحدث عن معدؿ البطالة يف غبظة معينة، فإف 

sl = fU 

U = s/f . L 

 Lحيث أف القوة العاملة تضم العاملُت ،Ls إُف حجم القوة العاملة Uىو نسبة: البطالُت uوعلما أف معدؿ البطالة 
 .U والعاطلُت

U = s/f . L  

 

u = (s/f .L) / Ls  

u = s/(s+f) 
                                                           
392

 op.cit, p.92. 
393

 Michael Burda et autres, op.cit, p.93. 
   u = (s/f .L) / Ls أن ودبا L/Ls  أي 0 يساوي النسبتُت رلموع أن أي سباما البطالة معدل عكس وىو التوظيف معدل ىو:L/Ls=1-u الصيغة تصبح ومنو: 

u = (s/f) .(1-u) ومنو u = s/f – (s/f)u ومنو u + (s/f)u = s/f ومنوs/f ) = s/f  u(1+ ومنو u = s/f .(1/1+ s/f ) ومنو u = s/f . (1/            

 (f+s)/f) ومنو u = s/f( f/s+f) ومنو u = s/(s+f) 



وبذلك فإف معدؿ البطالة االحتكاكية ىو نسبة من فقدوا مناصبهم إُف ؾبموع الفاقدين والعاطلُت الذين وجدوا 
  394عمبل.

كما يعرفها الدكتور رمزي زكي على أهنا نتيجة التنقبلت اؼبستمرة بُت اؼبهن واؼبناطق اعبغرافية اؼبختلفة والوضعيات 
 ختلفة، كدخوؿ اؼبرأة إُف سوؽ العمل بعد ذباوز مرحلة رعاية األطفاؿ...اٍفاؼب

وبذلك فهي تنشأ نتيجة حبث طريف سوؽ العمل على بعضهم البعض: العامل يبحث عن عمل ورب العمل يبحث 
 عن العماؿ، وقد تطوؿ مدة البحث فبا ىبلق مشكلة بطالة طويلة اؼبدة، نتيجة لعدـ توافر اؼبعلومات لدى

 395الطرفُت.

 .ةـة اذليكليـالبطال الفـرع الثانـي:       

يفسر االقتصاديوف البطالة هبذا الصدد نتيجة لتغَتات ىيكلية تصيب االقتصاد الوطٍت فبا ىبلق حالة عدـ 
 ويبكن أف نقسم التغَتات اؽبيكلية اليت زبلق ىذا النوع توافق بُت فرص التوظيف اؼبتاحة ومؤىبلت العماؿ العاطلُت.

 من البطالة إُف ثبلث مستويات:

وذلك من خبلؿ التغَتات على مستوى النظاـ االقتصادي الذي تطبقو الدولة تغَتات اذليكل االقتصادي:  -0
بطالة  ةاؼبعنية، فتحوؿ الدوؿ االشًتاكية إُف اقتصاد السوؽ نت  عنو ظاىرة اػبوصصة، واليت تسببت يف تسريح ومن شب

 آالؼ ومبليُت العماؿ.

        قد اغبالة ىذه ففي .كبَتة بأعداد العمل سوؽ إُف والشباب اؼبراىقُت دخوؿ تغَتات ىيكل سوق العمل: -2
 أف ا. كمأخرى ناحية من السوؽ يف تاحةاؼب الوظائف تتطلبو ماوبُت  ناحية من وخرباهتم مؤىبلهتمُت ب توافق يوجد ال

 أخرى مرة والعودة التعليم إُف العمل قوة من االنتقاؿ يف لرغبةا غالباتكوف لديهم و  أعماؽبم يغَتوف ما كثَتا الشباب

  396.الكباربُت  وجودىا من أكرب بدرجة اؽبيكلية البطالة بينهم تكثر، وبذلك العمل قوة إُف

يبثل ىذا اؼبستوى النسبة األكرب يف تفسَت البطالة اؽبيكلية، ويبكن أف تغَتات ىيكل سوق السلع واخلدمات:  -2
 لتغَتات نتيجة لتغَتات على مستوى ىيكل العرض أو ىيكل الطلب:ربدث ىذه ا
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عندما تتغَت سلوكات وأذواؽ األفراد واؼبستهلكُت نتيجة عوامل متعددة وـبتلفة وإذا تغَتات ىيكل الطلب: -2-0
وكأرباب افًتضنا أف ىذا التغيَت أدى إُف عزوفهم عن استهبلؾ سلع معينة، فإف ىذا يدفع اؼبنتجُت لتخفيض إنتاجهم 

عمل سيخفضوف من عدد العماؿ لديهم، فتنت  البطالة اؽبيكلية، ويكوف اؼبستهلكوف قد حددوا بأذواقهم مصَت 
 آالؼ أو حىت مبليُت العماؿ ودفعهم إُف البطالة.

يبكن أف ربدث التغَتات على مستوى العرض بسبب تغَتات يف مدخبلت اإلنتاج  تغَتات ىيكل العرض:  -2-2
 397ية، تكنولوجيا اإلنتاج...اٍف أو حىت انتقاؿ الصناعة من منطقة إُف أخرى:كاؼبواد األول

  ما حدث لعماؿ مناجم الفحم يف اػبمسينات والستينات من القرف اؼباضي، ففي ىذه الفًتة أغلقت العديد من
يوشا من مناجم الفحم يف الدوؿ األوروبية والو.ـ.أ بسبب إحبلؿ النفط ؿبل الفحم كمصدر للطاقة، فبا خلق ج

  البطالة، يف الوقت الذي ظهرت صناعات جديدة تبحث عن عماؿ مؤىلُت بصعوبة.

  انتقاؿ الصناعات من دولة إُف أخرى نتيجة العوؼبة والشركات اؼبتعددة اعبنسيات، حيث أف العديد من الصناعات
التحويلية يف الو.ـ.أ ودوؿ غرب أوروبا عبأت إُف االنتقاؿ إُف الدوؿ النامية لبلستفادة من اؼبزايا اليت وفرهتا تلك 

لعاملة ذات التكلفة اؼبنخفضة جدا، وبانتقاؿ ىذه الصناعات خلفت الدوؿ عبذب االستثمار األجنيب اؼبباشر، واليد ا
 وراءىا آالؼ العاطلُت ضمن بطالة ىيكلية ؼبدة طويلة.

 .ظهور تكنولوجيا متطورة كاإلنساف اآلِف يف إنتاج السيارات مثبل أدى لبلستغناء عن أعداد كبَتة من العماؿ 

 .ة ادلدىــة طويلـة التوازنيـ:البطاللفـرع الثالـثا       

                         le chômage à longue durée. 

األصل يف ربليل البطالة التوازنية أهنا بطالة عابرة أو مؤقتة مرتبطة بفًتة زمنية تكفي الحتواء نقائص السوؽ: 
لة اؼبنخفضة منذ سبعينات القرف اؼباضي وجدت الدوؿ اؼبتقدمة أف معدالت البطانقص اؼبعلومات خاصة. إال أنو و 

فبعد الصدمة النفطية ظهر أف البطالة التوازنية أخذت بعدا زمنيا  398عرفتها سابقا أصبحت حلما بعيد اؼبناؿ، اليت
 وقدـ 399باؼبائة من إصباِف العاطلُت. 51، كما أهنا ويف معظم الدوؿ األوروبية مشلت أكثر من أطوؿ من كوهنا عابرة

                                                           
397

 .28-27.ص ،اؼبرجع نفسو  
398

 Michael Burda et autres, op.cit, p.93. 
399

 Jules Gazon, Le chômage, une fatalité ?: Pourquoi et comment l'éradiquer, Editions L'Harmattan, 2008, p.33-
34. 



تمحور حوؿ نقطتُت أساسيتُت: نقص اؼبعلومات وصعوبة اغبصوؿ عليها، تاالقتصاديوف تفسَتات عديدة وـبتلفة 
 400تكلفة البحث على العمل.

ولقد سبق تقدًن نظرية البحث عن فرصة العمل واليت قدمت تفسَتا وربليبل دقيقا لظهور البطالة ضمن 
بطالة، وكلما كانت تكلفة اجملموعتُت األوُف والثانية، فكلما كاف اغبصوؿ على اؼبعلومة صعبا كلما زادت مدة ال

 البحث عن العمل مكلفة كلما دفع ذلك الباحثُت عن العمل بقبوؿ أعماؿ عند مستويات أجور أقل.

كما أف توافر دخل أو تعويض خبلؿ فًتة البحث يدفع الباحثُت عن العمل إلطالة مدة البحث وبالتاِف تطوؿ مدة 
 البطالة.

بغية دراسة وربليل العبلقة بُت اؼببالغ اؼبالية اليت تقدمها أنظمة اغبماية لقد مت القياـ بدراسات اقتصادية عديدة 
االجتماعية يف أوروبا وبُت معدالت البطالة اليت عرفتها منذ السبعينات من القرف اؼباضي، ويوضح اؼبنحٌت البياين التاِف 

وطوؿ مدة البطالة، حيث مت قياس  نتائ  إحدى ىذه الدراسات، حيث قامت الدراسة بقياس العبلقة بُت منح البطالة
التعويضات من خبلؿ قيمة إصباِف التعويضات عند زيادة عاطل جديد إُف إصباِف العاطلُت عن العمل، أما مدة 

شهرا إُف إصباِف العاطلُت، ويوضح اؼبنحٌت أف ىناؾ تناسبا بُت طوؿ  02البطالة من خبلؿ نسبة العاطلُت ألكثر من 
  401حجم ومدة تعويضات البطالة. مدة البطالة وبُت زيادة

 

 (: عالقة منح البطالة بنسبة العاطلُت دلدة طويلة.1-2الشكل البياين)
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                                Source: Michael Burda et autres, op.cit, p.92. 

 

ماية وتعويضات البطالة ليست نفسها يف صبيع الدوؿ وال حىت الدوؿ ولعل من اؼبهم أف نوضح أف أنظمة اغب
األوروبية، فمعظم الدوؿ تربط منح ىذه اإلعانات دبدة معينة، وذلك من أجل حث العاطلُت على البحث عن 

د حبث العمل، ما عدا بلجيكا الدولة األوروبية الوحيدة اليت سبنح اإلعانات للعاطلُت لفًتة غَت ؿبدودة، بشرط تأكي
 402العاطلُت وجبدية عن العمل.

وبرغم نتائ  ىذه الدراسات إال أف ىناؾ حاالت توضح العكس سباما، فهناؾ دوؿ أوروبية عديدة مثل الدامبارؾ 
النروي  والسويد تطبق أنظمة ضباية قوية ومع ذلك فيها نسب بطالة ضعيفة، وبذلك فإف أنظمة اغبماية وتعويضات 

 403يد يف دفع العماؿ إُف إطالة مدة لبطالة.البطالة ليست السبب الوح

 

 

 

 ة وادلتغَتات االقتصادية الكلية.ـالبطال :المبحث الثالث      
يتفاعل العرض والطلب على مستوى سوؽ العمل أو سوؽ التوظيف كما أوضحنا سابقا وذلك وفق عدة 

ا على مستوى السوؽ دبعزؿ عن تصورات ـبتلفة من مدرسة اقتصادية ألخرى، ولكن ىذا التفاعل ال يتم داخلي
متغَتات خارجة عنو، فهناؾ متغَتات أخرى خارج سوؽ العمل تؤثر على عرض وطلب العمل ومستويات األجور، 
وقد تتغَت آلية عمل سوؽ العمل إذا كاف االقتصاد منفتحا أو منغلقا على العاَف اػبارجي، وقد تتغَت اآللية بسبب 

..اٍف، وىذا ما سنحاوؿ التعرض لو خبلؿ سياسة اقتصادية تتبعها الدولة ب شروط معينة كنظاـ الصرؼ الثابت أو اؼبعـو
 ىذا اؼببحث: كيف يبكن للمتغَتات االقتصادية خارج سوؽ العمل أف تؤثر على توازف السوؽ؟

 : تأثَت اذلجرة يف ظل النظريات االقتصادية.ادلطلب األول       
                                                           
402

 Jules Gazon, op.cit, p.33. 
403

 Michael Burda et autres, op.cit, p.93. 



ؿ أفراد القوة العاملة من منطقة إُف منطقة أخرى، أي االنتقاؿ تعٍت اؽبجرة على مستوى سوؽ العمل انتقا
اعبغرايف، وقد يكوف انتقاال داخليا: أي داخل البلد الواحد، وقد يكوف خارجيا: أي من دولة إُف دولة، وقد يكوف 

عملية تؤثر على االنتقاؿ شرعيا وقانونيا وقد يكوف غَت ذلك، وال نعترب حتما بأف اؽبجرة متغَت اقتصادي كلي ولكنها 
حجم السكاف وبالتحديد حجم قوة العمل يف كل من الدولتُت الدولة اؼبهاجر منها واؼبهاجر إليها ولذلك فهي متغَت  
كلي يؤثر على سوؽ العمل، وكل نوع من أنواع االنتقاؿ سيؤثر على حجم اؼبعروض من القوة العاملة يف اؼبنطقة 

يؤثر على حجم التوظيف واألجور يف اؼبنطقتُت، وزبتلف اآلثار اليت زبلفها أنواع األصلية أو اؼبنطقة اؼبنتقل إليها فبا 
 االنتقاؿ بُت األجل القصَت واألجل الطويل.

 .رـل القصيـيف األج :الفـرع األول       

إف األجل القصَت يف سوؽ العمل يشَت إُف حالة أين ال يبكن إحداث التغيَت يف بعض اؼبتغَتات 
ل الكينزي والنيوكينزي فإنو يف األجل القصَت ال يبكن لؤلجور أف تتغَت بسبب التعاقدات والنقابات بالنسبة للتحلي

العمالية...اٍف، أما بالنسبة القتصاديُت آخرين فإف األجل القصَت ال يكفي للحصوؿ على اؼبعلومات البلزمة ولكنو 
 على سوؽ العمل يف األجل القصَت.يكفي لتغيَت األجور، ولذلك قبد االختبلؼ يف تتبع آثار اؽبجرة 

 :النموذج النيوكينزي /أوال

احملدد واغبكومة واالستثمار ىو طلب العائبلت ويكوف األسعار جامدة ال تتغَت، تبدو يف األجل القصَت  
لتلبية الطلب الفعاؿ على )الطلب على العملتفاعل ج وتكوف بذلك البطالة نتا اإلنتاج والتوظيف، األساسي غبجم 

فبا    بطالةال بسببعلى خفض األجور  (األجر-السعر)وعرض العمل، ودبرور الوقت تعمل حلقة  (لع واػبدماتالس
 يؤدي إُف البفاض األسعار.

فإذا فرضنا وجود ىجرة للداخل حيث تؤدي حتما لزيادة الطلب على مناصب العمل، وبسبب أف األجور 
وألف األجور   اإلضايف على مناصب الشغل سوؼ يشكل بطالةوالتوظيف ال يتغَتاف يف األجل القصَت، فإف الطلب 

تتميز باعبمود حسب التحليل النيوكينزي فإف العماؿ لن يرضو بتخفيض أجورىم يف األجل القصَت فبل يتمكن 
 ويف دراسة أجراىا كل مناؼبنتجوف من توظيف عدد أكرب، وبذلك فاغبجم اإلضايف سيشكل زيادة يف حجم البطالة، 

Pierre Cahuc و André Zylberberg  لقياس تأثَت اؽبجرة على قوة العمل يف فرنسا مت تأكيد ىذه  2001عاـ
نتيجة للهجرة أدت  %1، وجدا أف كل زيادة يف القوة العاملة دبعدؿ  1998-1970النتائ  النظرية، فخبلؿ الفًتة 



 Muetو    Artusأجراىا كل من  يف األجل القصَت. ومع ذلك فإف دراسة%  2,4لزيادة معدؿ البطالة بنسبة 
من تؤكد بأف آلية األسعار واألجور سرعاف ما تلعب دورىا، فالدراسة وجدت بأنو لـز األمر أقل  1995عاـ 

مع مرور زمن قصَت إُف زبفيض سداسي من السنة ليتم تعديل االختبلؿ النات  عن اؽبجرة، فزيادة البطالة أدت 
فاض األسعار، وأدى ىذا األخَت لزيادة الطلب على السلع واػبدمات، وبالتاِف مستوى األجور وىذا ما أدى إُف الب

دفع اؼبنتجُت لزيادة الطلب على العماؿ وعرض مناصب شغل إضافية فبا ىبفف من حدة البطالة ووبل اؼبشكلة، 
 404.وتكوف البطالة اليت ظهرت بسبب اؽبجرة ؾبرد بطالة ظرفية ومؤقتة

  d’appariement :طابقـةظلـاذج ادل /اـثاني         

الذي يناسبو، واؼبؤسسة كذلك ربتاج  وإهباد منصب العملتقر ىذه النظرية  أف العامل وبتاج وقتا الكتشاؼ 
وقتا للحصوؿ على العماؿ الذين ربتاج إليهم، وىذا معناه أف أي سوؽ عمل ال بد أف يكوف فيو يف وقت ما عدد 

غرة، وبذلك فإف العمالة اؼبهاجرة سوؼ تؤدي إُف زيادة ظرفية يف قوة من البطالُت وعدد من مناصب الشغل الشا
وبذلك تعمل البطالة على العمل، واليت ربتاج وقتا لبلستقرار وإهباد عمل مناسب، وبذلك تنشأ البطالة الظرفية، 

البحث عن ويف اغبقيقة عند قياـ اؼبؤسسات ب 405زبفيض األجور وذبد اؼبؤسسات مصلحتها يف التوظيف بأجور أقل،
العمالة اؼبؤىلة خبلؿ الوقت البلـز لذلك فإنو وبسبب البطالة سوؼ يتجو األجر اؼبطلوب من طرؼ الباحثُت عن 
العمل كبو االلبفاض، فبا يؤدي لزيادة التوظيف، فبينما كاف أرباب العمل يبحثوف عن التوظيف        يف ظل أجر 

 ذا ما يدفع على زيادة التوظيف عن ما كاف ـبططا لو.معُت فإف البطالة عملت على زبفيض ىذا األجر وى

 

 

 

 .: يف األجـل الطويـلالفـرع الثانـي        
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قد يفتقد سوؽ العمل حىت يف األجل الطويل للمرونة، وقد يكوف سوؽ العمل يف دولة معينة ؾبزء: جزء 
يف السوؽ، واؼبقصود باؼبرونة ىنا ىو قابلية منو يتميز باؼبرونة وجزء يتميز بعدـ اؼبرونة، وذلك حسب أطراؼ اؼبتعاملُت 

 األجور للتغَت حسب تغَتات العرض والطلب:

 :تأثَت اذلجرة يف ظل سوق العمل ادلرن /أوال         

     إف عرض العمل يبثل ؾبموع  ،ثَت اؽبجرة على األجورالذي يدرس تأوىو ربليل الفكر األقبلوسكسوين 
التأثَت على حجم اؼبعروض من نوع معُت اجروف اعبدد، لذلك فإف اؽبجرة تؤدي إُف ما يعرضو السكاف األصليوف واؼبه

، ودبا أف طلب اؼبؤسسات على ومستوى تأىيلهم حيث أف اؼبهاجرين متشاهبُت يف نوع العمل اؼبعروضو ، من العمالة
ة سوؼ يؤدي إُف العمالة مرتبط بتكلفة العمل أي األجر، فإف زيادة عرض العمل ذو مستوى معُت بسبب اؽبجر 

م أعلى، بذلك تراجع أجره، يف الوقت الذي سيكوف فيو عرض مستوى آخر من العمالة أقل وبالتاِف ستكوف أجورى
، وتؤدي إُف ارتفاع عائد رأس اؼباؿ والعمالة اؼبؤىلة، ويف ىا ؤىلة ستؤدي إُف البفاض أجور اؼبغَت فإف ىجرة العمالة 

الة اؼبؤىلة تؤدي إُف زيادة عوائد العمالة اؼبؤىلة ورأس اؼباؿ ولكنها تؤدي إُف اؼبقابل فإف اؽبجرة كبو اػبارج للعم
 406البفاض أجور العمالة الغَت مؤىلة من السكاف األصليُت.

 :رنادلتأثَت اذلجرة يف ظل سوق العمل غَت  /اـثاني         

 ظل صبود وثبات األجور يف تأثَت اؽبجرة على البطالة ، حيث يدرستحليل الفكر األورويبب وىو ما يعرؼ
زيادة العرض يف نوعية معينة من العمالة إُف زيادة البطالة يف ىذه النوعية أو الفئة، وىذا ما يصطلح عليو  حيث تؤدي

، كما يبكن للهجرة أف يكوف ؽبا تأثَت على تركيبة البطالة إذا كاف le chômage catégoriel بالبطالة النوعية
ماداـ   ة البطالة ضمن فئات ـبتلفة عن تلك اليت تعاين من البطالة من السكاف األصليُتاؼبهاجروف أدوا إُف زياد

معدؿ البطالة ىو متوسط ؼبعدالت البطالة يف كل فئة على حدى، فإف اؼبهاجرين إذا ضغطوا على بطالة فئة معينة من 
يف ىذه الفئة سوؼ تزيد وبالتاِف معدؿ  السكاف األصليُت فإف نسبة العاطلُت من ىذه الفئة إُف إصباِف القوة العاملة

بينما  % 9,9بنسبة  2111مثل فرنسا معدؿ البطالة اإلصباِف قدر يف سنة  متقدمة  دولةففي البطالة سوؼ يزيد. 
 407 .% 21,9معدؿ البطالة لدى اؼبهاجرين قدر بنسبة 
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 .: دراسـات قياسيـةالفـرع الثالـث        

 س أثر اؽبجرة على سوؽ العمل، من بينها األمثلة التالية:عدة دراسات مت إقبازىا لقيا

  دراسة كل منBorjas ،Freeman  ،Katz   حوؿ أثر اؽبجرة على أجور  0997يف سنة
األمريكية بُت  ؤىلةاؼبمن االلبفاض يف أجور العمالة غَت  %55إُف  27السكاف األصليُت، وجدت الدراسة أف من 

من القوة العاملة النشطة، وأنو % 21إُف  05العمالة اؼبهاجرة بنسبة تًتاوح بُت بسبب زيادة مشاركة  0979-0995
أف نسبة العمالة اؼبؤىلة إُف القوة العاملة اإلصبالية وجد بعلى سوؽ العمل بالو.ـ.أ   Borjasيف دراسة أجراىا 

قدرت  0995دة األمريكية لسنة النشطة)ؾبموع القوة العاملة من السكاف األصليُت أو اؼبهاجرين( يف الواليات اؼبتح
فقط، وبأنو ويف األجل القصَت زيادة يف القوة  %68بينما قدرت النسبة لقوة العمل اؼبهاجرة لوحدىا  %90بنسبة 

بالنسبة  %3,7ونسبة % 2,3أدت إُف تراجع يف أجور العمالة اؼبؤىلة بنسبة  %01العاملة بسبب اؽبجرة بنسبة 
، بينما تراجعت %1,5ما يف األجل الطويل فإف أجور العمالة اؼبؤىلة قد زادت دبعدؿ ؤىلة، أاؼبألجور العمالة غَت 
 .408 %4,3ؤىلة بنسبة اؼبأجور العمالة غَت 

  يف دراسة أجراىاDAVID CARD  حوؿ تأثَت قرار فتح الرئيس الكويب فيداؿ كاسًتو  0991عاـ
بلف إُف ربفيز الكوبيُت للهجرة إُف الو.ـ.أ، جراء مشكلة سياسية حبتة، أدى ىذا اإلع 0981غبدود مارييل عاـ 

استقر  أين       0981مهاجر كويب على الو.ـ.أ  فقط بُت أفريل وسبتمرب  025111وقدرت الدراسة أزيد من 
، ويف دراستو قاـ دبقارنة الوضع يف ميامي بوضع %7نصفهم يف ميامي حيث زادت نسبة القوة العاملة فيها بنسبة 

 409مدف مشاهبة ؽبذه اؼبدينة ووجد أنو ال نتائ  تدعو لبلىتماـ. سوؽ العمل يفالبطالة وؾبريات 

   ويف دراسة أخرى أجراىاJennifer Hunt  حوؿ تأثَت عودة الفرنسيُت إُف فرنسا  0992عاـ
شخص تركزوا يف معظمهم يف  911111عقب استقبلؿ اعبزائر وعودة اؼبستعمرين إُف بلدىم ففي ظل عودة حواِف 

أدت إُف زيادة معدؿ البطالة بُت السكاف دوف  %0نوب، ووجدت الدراسة أنو بزيادة القوة العاملة بنسبة مناطق اعب
فبا كانت ستكوف عليو لو َف يعد كل ىؤالء  %0,3، وأف متوسط األجور قد كانت أقل حبواِف %1,2العائدين بنسبة 

حوؿ تأثَت  أزمة البوسنة واؽبرسك  2113عاـ ويضغطوف على سوؽ العمل الفرنسي، وباؼبثل مت إقباز دراسة أخرى 
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على سوؽ العمل يف الدوؿ اؼبستقبلة أثبتت الدراسة أف  0999 -0983وأثر نزوح السكاف اؽباربُت خبلؿ الفًتة بُت 
وأف   %1,7إُف  1,2أدت إُف زيادة تراجع يف توظيف السكاف األصليُت بنسبة  %01زيادة نسبة اؼبهاجرين بنسبة 

 410.زيد كلما كاف سوؽ العمل يف الدولة اؼبعنية أكثر صبودا وثباتاىذه النسبة ت

  إف مقارنة النتائ  اليت توصلت إليها الدراسات السابقة تؤكد النتائ  النظرية سابقة الذكر، فوجود تأثَت
سليب قوي أو ضعيف، أو تأثَت على األجور أو على معدؿ البطالة يكوف حسب ظروؼ وىيكل سوؽ العمل نفسو، 

ا ىو الفرؽ الواضح بُت سوؽ العمل يف الو.ـ.أ والدوؿ األوروبية، فالسوؽ األمريكية ؽبا قدرة استيعاب عالية وىذ
للزيادات يف عرض العمل أكثر من األسواؽ األوروبية والفرنسية خاصة حسب الدراسات اؼبقدمة وصبود السوؽ 

 411.عالية األورويب راجع إُف قوانُت اغبماية اؼبتبعة، وإُف معدالت إحبلؿ

 .مـة والتضخـ: البطالادلطلـب الثانـي       

تعترب البطالة والتضخم أىم اؼبشكبلت االقتصادية بسبب تأثَتاهتما الشديدة واؼبباشرة على الواقع 
االجتماعي، ولقد ساد يف فًتة ما فكر اقتصادي هبعل رغبة الدولة يف ؿباربة التضخم مرىونة بقبوؽبا ؼبعدؿ معُت من 

 والعكس، تعترب رغبة الدولة يف ؿباربة البطالة مرىونة بقبوؽبا ؼبعدالت معينة من التضخم. البطالة

فعندما نتحدث عن عبلقة البطالة والتضخم فبل بد أننا سندرس منحٌت أو عبلقة فيليبس، ىذه العبلقة اليت تطورت 
جهات السياسات االقتصادية، ىذه وسبت إعادة قراءهتا من قبل العديد من االقتصاديُت، وانعكست على أداء وتو 

العبلقة كانت قد مرت بعدة مراحل، سنحاوؿ تقدًن أىم ىذه اؼبراحل من خبلؿ أىم الدراسات اليت ميزت كل 
 مرحلة.

 ةـس األصليـة فيليبـة األوذل/عالقـ:ادلرحلرع األولـالف       

 :"البطالــةر  ـ  و ـ"معدل ظلو األج                             

يتضػمن دراسػة تطػور العبلقػة  0958بنشػر مقػاؿ لػو عػاـ  A.W.Phillips اـ االقتصادي النيوزلندي فيلبسق
، وتوصػػل يف دراسػػتو ألف 0957-0860بػػُت معػػدالت مبػػو األجػػور االظبيػػة ومعػػدالت البطالػػة يف بريطانيػػا خػػبلؿ الفػػًتة
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وتضػخم يف مسػتوى تكلفػة عنصػر العمػل،  الفًتات اليت كانت فيها معػدالت البطالػة منخفضػة قػد رافقهػا ارتفػاع شػديد
  413فيليبس من الشكل:وتكوف دالة  412وبالعكس يف حالة وجود قوة عاملة متاحة)عاطلة( كانت األجور منخفضة.

 

 

 

gwt=a - bUt 

 حيث:

gwt :.معدؿ مبو األجر االظبي 

U: .معدؿ البطالة 

 a, b  0 :وحيث 

 

  

 ألجر النقدي والبطالة"(: منحٌت فيليبس"معدل ظلو ا9-2الشكل البياين)
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معدل ظلو 
دياألجر النق  

 معدل البطالة



 

 

 
 
                                                    Source : Joël Jalladeau, op.cit, p.381. 

 

اجملاؿ لآلخرين وبذلك كانت العبلقة اليت أطلقها ألوؿ مرة فيليبس ؾبرد قراءة لواقع معُت سرعاف ما فتح 
يسمح باستقرار األجور النقدية. وىذا  %5,5ف معدؿ بطالة يقدر بػأ فيليبس، حيث وجد للتفسَت والتحليل

أي معدؿ مبو األجور ، NAWRU : Non Accelerating Wage Rate of Unemploymentما يصطلح عليو بػ 
 الذي يسمح بعدـ تزايد سريع ؼبعدالت البطالة.

 

 

 

 

 سـة فيليبـر عالقـة: تفسيـادلرحلة الثاني :لفـرع الثانـيا        

 414:"البطالـة  -"معدل ظلو األجور                               

أف يقدـ تفسَتا للنتائ  اليت توصل إليها فيليبس، ولقد انطلق من فرضيتو األوُف اؼبتمثلة يف  ليبسيحاوؿ 
ين زاد عبلقة فائض طلب العمالة دبعدؿ مبو األجر النقدي، حيث أنو كلما تراجع مستوى األجر عن األجر التواز 

معدؿ فائض الطلب على العماؿ، وبذلك سيخلق دافعا ػبلق زيادات أكرب يف األجر، وحيث أف معدؿ فائض 
 العمالة سبثلو اؼبعادلة التالية:
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Z=(Ld-LS)/LS 

 حيث أن:

Z :.معدؿ فائض طلب العمالة 

Ld.حجم الطلب على العمالة : 

Ls .حجم اؼبعروض من العمالة 

 وبسب بالصيغة التالية:ودبا أف معدؿ مبو األجور 

W*=(W2-W1)/W1=β(Z) 

 حيث أن:

W* :.معدؿ مبو األجور 

W1: .اؼبستوى السابق لؤلجور 

W2 :.اؼبستوى اعبديد لؤلجور 

أي الفرؽ بُت مستوى األجر اعبديد والسابق منسوبا إُف مستوى األجر السابق، وألف ليبسي ربط تغَتات األجور 
 : Zالعماؿ فإف معدالت تغَت األجور دالة يف معدؿ فائض طلب العمالة  بالتغَتات على مستوى حجم فائض طلب

W*=β(Z) 

 

 

 

 وىي عبلقة خطية كما يوضحها الشكل البياين التاِف:

 (: العالقة بُت فائض طلب العمال وبُت معدل ظلو األجر النقدي.01-2الشكل البياين)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .211، ص.2117األىلية للنشر والتوزيع، األردف،  ،0طبعة، البطالة والتضخمأسامة بشَت الدباغ، ادلصدر:

 

أقل من األجر التوازين يكوف ىناؾ فائض يف سوؽ العمل، ولذلك تتجو األجور  W2و  W1فعند مستويات األجر
ىذا يعٍت أف فائض الطلب على العماؿ عند األجر األوؿ  0أعلى من  2إُف الزيادة، وحيث أف معدؿ مبو األجر 

 . W2أقل من األجر W1أف األجر)وليس معدؿ مبو األجر(أعلى بسبب 

وعندما يكوف األجر أعلى من األجر التوازين يكوف فائض الطلب على العمل سالبا، دبعٌت انو على مستوى سوؽ 
العمل كما سبق ورأينا ستكوف ىناؾ حالة فائض عرض أو عجز طلب حسب اغبالة االقتصادية، النتيجة واحدة: 

ؿ سالب، وبذلك سيكوف حسب ربليل ليبسي معدؿ مبو األجر سالبا، أي ستتجو األجور فائض طلب العما
للًتاجع، ويكوف ىذا الًتاجع أو النقصاف أكثر وأكرب كلما كاف فائض الطلب على العماؿ السالب أكرب بالقيمة 

 اؼبطلقة.

0 Z3 

W
*
=(W2-W1)/W1 

W
*

1=(W1-W0)/W0 

W
*

2=(W2-W1)/W1 

W
*
=(W2-W1)/W1 

Z=(Ld-LS)/LS Z1 Z2 

W
*

3=(W3-W2)/W2 



لصعوبة قياس ىذا األخَت.  ودبا يكوف قاببل للقياس والتقدير وذلك  Zعن متغَت بديل لفائض العمل  ليبسيمث حبث 
أف فائض الطلب يرتبط ارتباطا عكسيا مع معدؿ البطالة فقد توصل إُف العبلقة العكسية بُت معدؿ مبو األجر 

 النقدي ومعدؿ البطالة:

W*= -F(U) 

 

 

 ةـع العالقـة/ توسيـة الثالثـ: ادلرحلالفـرع الثالـث       

 .ة"ـالبطال-مـ"التضخ                                         

دراسػػة حػػوؿ االقتصػػاد  P.Samuelsonسامولســون و  R.Solowســولوقػػدـ كػػل مػػن  0961يف عػػاـ 
، حيػػث أدؾبػػا يف دراسػػتهما متغػػَتين إضػػافيُت: مبػػو اإلنتاجيػػة ومعػػدؿ التضػػخم، 0958-0911األمريكػػي خػػبلؿ الفػػًتة 

سػنويا َف وبػدث  %2,5و اإلنتاجيػة ويكػوف يف حػدود وتوصلوا إُف أف مبو األجر النقدي الذي يكوف أقل مػن معػدؿ مبػ
-NAIRU :Non، وبػرز مصػطلح جديػد %6إُف  5زيادة يف اؼبستوى العاـ لؤلسػعار، وظػل معػدؿ البطالػة يف حػدود

Accelerating Inflation Rate Unemployment  ، والػػذي يعػػٍت معػػدؿ البطالػػة الػػذي يسػػمح باسػػتقرار
 NAWRU : Non-Accelerating wages Rate األسػػػػػعار يف االقتصػػػػػاد، وكػػػػػذلك مصػػػػػطلح

Unemployment  ،3وإذا كاف معدؿ البطالػة يقػدر بػػوالذي يعٍت معدؿ البطالة الذي ال يسمح بتزايد األجور  %
، وبػػذلك نشػػأت مبادلػػة بػػُت التضػػخم والبطالػػة، فالتضػػخم يبثػػل الػػثمن الػػذي %5و 4فػػإف معػػدؿ التضػػخم يػػًتاوح بػػُت 

 415مكافحة البطالة، يف حُت سبثل البطالة شبنا حملاربة التضخم. تدفعو الدولة إذا رغبت يف

عبلقة البطالة بالتضػخم مػن خػبلؿ كػوف التضػخم نػات  عػن زيػادة األسػعار، وىػذه األخػَتة أساسػا قائمػة ليبسي ويفسر 
فاؼبؤسسػة  416على إضافة مقدار معػُت إُف تكلفػة اإلنتػاج اإلصباليػة، والػيت تكػوف األجػور النقديػة اؼبكػوف األساسػي ؽبػا،
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ربػػدد السػػعر انطبلقػػا مػػن التكلفػػة مضػػافا ؽبػػا ىػػامش ربػػح، فػػإذا افًتضػػنا أف تكلفػػة األجػػر ىػػي احملػػدد الرئيسػػي فػػيمكن 
 417تقدير سعر الوحدة كما يلي:

P = (1+m) [WtNt /Yt]  

 حيث أن:

P :سعر الوحدة. 

m :.ىامش الربح وىو نسبة من تكلفة الوحدة 

Wt :.األجر النقدي 

Nt :عدد العماؿ. 

Yt :. حجم النات 

[WtNt /Yt] : يبثل قسمة التكلفة الكلية على حجم النات .تكلفة الوحدة، حيث 

 وتصبح العبلقة السابقة كما يلي:

P = (1+m) [Wt /ynt] 

 اإلنتاجية اؼبتوسطة، قسمة النات  على عدد العماؿ. :yntحيث أن 

خم كمعدؿ مبو السعر بُت فًتتُت)باستعماؿ فإذا افًتضنا ثبات ىامش الربح لدى اؼبؤسسات يكوف معدؿ التض
 ( كما يلي:P = (1+m) [Wt /ynt] السابقة  لوغاريتم للصيغة

 = gw -  gynπ  

 حيث أن:

gw :.معدؿ مبو األجر النقدي 

gyn :.معدؿ مبو اإلنتاجية اؼبتوسطة 
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π :.معدؿ مبو السعر وىو معدؿ التضخم 

وعلػى   gw= gyn أي  gw -  gyn1 =ب أف يكػوف هب 1أي معدؿ تضخم = π=1ومن اؼبعادلة حىت يكوف 
على جعل معدؿ مبو األجر النقدي مساويا سباما ؼبعدؿ مبو اإلنتاجية، ألف مبػو األجػر دبػا ال يتسػاوى السياسة أف تعمل 

مػػػػع مبػػػػو اإلنتاجيػػػػة مػػػػن شػػػػأنو أف يػػػػدفع أربػػػػاب العمػػػػل إُف ربويػػػػل زيػػػػادة التكلفػػػػة إُف زيػػػػادة يف األسعار)حسػػػػب ربليػػػػل 
وإما لتخفيض عدد العماؿ لرفع اإلنتاجية وتػرؾ األسػعار عنػد اؼبسػتوى نفسػو، وبػذلك أمػاـ أربػاب العمػل إمػا ، ليبسي(

 أف ىبلقوا: بطالة وإما أف ىبلقوا تضخما.

   418بالصيغة التالية: -كما أوضحناىا سابقا-ودبا أف دالة فيليبس اليت تربط بُت معدؿ مبو األجور والبطالة

gwt=a - bUt 

 كما يلي:(  gw -  gynπ =يضها يف اؼبعادلة السابقة )فيمكن تعو 

= a - bUt -  gyn = (a- gyn) - bUt.............(1) π  

 

 (: منحٌت فيليبس" البطالة والتضخم"00-2الشكل البياين)
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 %2.5 مكسب اإلنتاجية 5.5%

0% 

4.5% 

معدل ظلو األجر  معدل التضخم
 النقدي

 معدل البطالة
NAIRU 

NAWRU 3% 



 

, op.cit, p.159. Isabelle Waquet,Marc Montoussé : SOURCE 

 

 

 ل الديناميكي":ـة"التحليــة الرابعـ: ادلرحلعـرع الرابـالف        

 ة.ــارع معدالت التضخم والبطالـتس                              

ظهرت فيما بعد دراسات عدة تتبع الظاىرة الفيليبسية: مبادلة التضخم والبطالة، ولكنها من نوع آخر 
 آخر أف الدولة تستطيع زبفيض ـبتلف نوعا ما وىي مبادلة: معدالت تغَت التضخم ومعدالت البطالة، دبعٌت

معدالت البطالة يف وجود معدالت التضخم اؼبستقرة، أي أف التضخم موجود ولكنو مستقر عند نفس اؼبستوى دبعٌت 
ولكن  .بل أهنم مقتنعوف بوجود معدالت تضخم يف االقتصاد π =1أي 1أنو ال يشًتط الوصوؿ ؼبعدؿ تضخم= 
، إذف تقريبا نفس اؼبعدؿبؼبعدؿ التضخم، أي أف ىناؾ تضخم سنويا ولكن  السياسة عليها أف ربافظ على استقرار

≠π1  ولكن معدؿ مبوπ  أيgπ =1 ، ومن خبلؿ اطبلعنا على اؼبراجع اؼبتاحة وجدنا دراستُت ـبتلفتُت ربققاف
 الغرض نفسو:

 :الدراسة األوذل

  419السابقة الذكر: (0باستخداـ اؼبعادلة)

= a - bUt -  gyn = (a- gyn) - bUt.............(1) π  

 استخراج معدالت التغَت يف كل من البطالة والتضخم كما يلي: يبكن

   = log(a-gyn-bUt)πlog 

  يبكن أيضا استخراج مبو معدؿ البطالة بداللة اؼبتغَتات يف اؼبعادلة:و 

gU = -(1/b)g π +(1/b)g2yn …………(2) 

                                                           
419

 Jean-Didier Lecaillon et autres, op.cit, p.190. 



 دلة كما يلي:عامبل مشًتكا وتصبح اؼبعا (b/1)و يبكن استخراج

gU = (1/b)[ g2yn - g π] 

 

ن خبلؿ اؼبعادلة اليت تظهر معدالت مبو اؼبتغَتات اؼبعنية بدال من اؼبعدالت نفسها)بدال من معدؿ البطالة أو معدؿ م
 التضخم تظهر لدينا معدؿ مبو معدؿ البطالة ومعدؿ مبو معدؿ التضخم(، ويتضح من اؼبعادلة أمراف مهماف:

ياسػػة أف زبفض من معدؿ البطالة أي أف معدؿ مبو معدؿ البطالة هبب أف يكوف سالبا أي إذا أرادت الس -
:gU<0 ،1: أي  وبذلك هبب أف يكوف الطرؼ الثاين من اؼبعادلة سالبا أيضا < π g2yn - g  

بطنا أي أف معدؿ التضخم هبب أف يتزايد دبعدالت أعلى من مربع معدؿ مبو اإلنتاجية، وإذا ر  π g < g2ynأي  
مبو اإلنتاجية باألجور فإف اؼبطلوب إذا حسب اؼبعادلة أف تتزايد األسعار على حساب األجور حىت يبكن ربقيق 

 تراجع يف معدالت البطالة، وىنا تظهر وبشدة اؼبفاضلة واؼببادلة بُت مشكلتُت خطَتتُت: البطالة والتضخم.

رادت السياسة العكس أي أهنا تريد أف ربافظ على استقرار األمر اؼبهم الثاين الذي توضحو اؼبعادلة ىو أنو إذا أ -
 πمعدالت التضخم على حساب البطالة، فإف اؼبطلوب ىو أف يكوف معدؿ مبو األسعار يساوي صفر، أي 

g=1 ،:وحسب اؼبعادلة هبب أف يكوف معدؿ البطالة 

 gU = (1/b) g2yn  

 420:الدراسة الثانية

( السابقة، بإدخاؿ بعض عوامل اؼبرونة تصبح الدالة 0اؼبعادلة) لتغيَتات علىمن خبلؿ ىذه الدراسة مت إدخاؿ بعض ا
 من الشكل:

λ1(πt-πt-1)= λ0- λ2Ut-(1- λ3)gynt…….(2) 

 حيث أف:

πt : معدؿ التضخم يف الفًتةt. 
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πt-1 : معدؿ التضخم يف الفًتة السابقةt-1. 

λ : :متغَتات سلوكية، حيث أفλ1  ،يعٍت درجة صبود األسعارλ0  ،متغَت عشوائيλ2 

 قبد تغَت معدؿ البطالة باؼبعادلة التالية:  log(3) وانطبلقا من

gUt= -( λ1/ λ2)g2π + *(0- λ3)/ λ2]g2ynt……..(1) 

( التوصل 3ومن ىذه اؼبعادلة نتوصل للنتيجة نفسها اليت توصلنا إليها من الدراسة السابقة، ويبكننا من خبلؿ اؼبعادلة)
)استقرار معدل التضخم وليس استقرارا لألسعار ألن وبقق استقرارا يف معدؿ التضخم إُف معدؿ البطالة الذي

األسعار سوف تتزايد يف ظل التضخم ولكن إذا استقر معدل التضخم فإن الزيادات سوف تكون مستقرة 
( 3لة)فيمكن بالتعويض يف اؼبعاد،  g2π = 1فإذا استهدفت الدولة استقرار معدؿ التضخم أي وليست متزايدة( 

 أف قبد معدؿ البطالة الذي وبقق ىذا اؽبدؼ:

1= λ0- λ2Ut-(1- λ3)gynt 

 

Ū t =(1/ λ2) *λ0- (1- λ3)gynt+…………(9) 

فهػػو معػػدؿ البطالػػة غػػَت اؼبسػػرع للتضػػخم ولػػيس اؼبثبػػت لؤلسػػعار، ، NAIRUوىػػذا مػػا اصػػطلحنا عليػػو سػػابقا بػػػ
اإلنتاجيػػة، ؾبموعػػة مػػن اؼبتغػػَتات السػػلوكية اؼبرتبطػػة بقػػوة  وتعػػٍت اؼبعادلػػة أف معػػدؿ البطالػػة غػػَت اؼبسػػرع مػػرتبط بكػػل مػػن

 العمل ومتغَتات سلوكية عشوائية أخرى.

 ة: اختالالت عالقة فيليبسـة اخلامسـ: ادلرحلسـرع اخلامـالف        

 ي".ـاد التضخمـ"الكس                                         

         ي تعرضت ىذه العبلقة اليت ظبيت بعبلقة فيليبس لبلنتقادخبلؿ الستينات والسبعينات من القرف اؼباض
إذ ظهر كل من التضخم والبطالة معا، فحاوؿ العديد من االقتصاديُت تفسَت ىذا التناقض، ىناؾ من أيد القراءة 

كاف يعرب عن   الكينزية ؼبنحٌت فيليبس وىناؾ من أيد القراءة الكبلسيكية والنيوكبلسيكية لو، إذ أنو يف كل اغباالت
يفسر منحٌت فيليبس( حسب  ةحالة حقيقية يف االقتصاد، وكل توجو وباوؿ أف يفسر ىذه اغبالة يف االقتصاد) ومن شب

 مبادئو ومنهجو يف التفكَت االقتصادي.



 :التحليل النقدي /أوال        

ئة التحليل الكينزي كاف التفسَت النقدي لظاىرة الكساد التضخمي من خبلؿ استخداـ منحٌت فيليبس لتخط
وإظهاره كمتسبب يف ىذه الظاىرة اليت وبضر فيها التضخم مع البطالة: فسعي الدولة حملاربة البطالة عن طريق سياسة 

 زيادة األسعار ةسوؼ تشجع على زيادة اإلنفاؽ ومن شب توسعية كينزية أدى لزيادة اؼبعروض النقدي،

ى العماؿ إال الحقا بشكل متأخر، إف ىذا التأخر هبعل أجور العماؿ وال تؤخذ زيادات األسعار بعُت االعتبار لد 
 ةاغبقيقية تًتاجع لفًتة من الزمن، ويبثل ىذا تراجع يف تكلفة اإلنتاج، حيث تزيد األسعار وال تزيد األجور، ومن شب

ننتقل على  زيادة النشاط وزيادة التوظيف، وبذلك رافق معدؿ منخفض للبطالة زيادة يف معدؿ التضخم، وبذلك
 :E1إُف النقطة  Eمن النقطة  CP1 اؼبنحٌت

 (: منحٌت فيليبس يف األجل الطويل.02-2الشكل)
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ىم عند احتكاكهم بالسوؽ أعندما يدرؾ العماؿ خطلزمن و ولكن ودبرور ا ىو ذبسيد صحيح جدا ؼبنحٌت فيليبس،و 
يف         سوؼ يعدلوف من أجورىم اؼبطلوبة، وبذلك سوؼ ترتفع األجور وترتفع التكلفة اغبقيقية للتوظيف 

ويعود معدؿ البطالة إُف مستواه السابق ولكن عند اؼبؤسسات، ويًتاجع حجم اإلنتاج والتوظيف يف اؼبؤسسات، 
ل مؤقت يف ػػػإال بشك اؼببادلة بُت البطالة والتضخمَف تظهر ، وبذلك E2على وذلك عند النقطة معدؿ تضخم أ
وعندما تسعى  .، َف يتغَت معدؿ التوظيف ومستوى النشاطE1إُف النقطة  Eعند االنتقاؿ من النقطة  األجل القصَت

رر األحداث السابقة وسوؼ زبلق الدولة ؾبددا دبحاولة مكافحة البطالة عن طريق ربفيز الطلب الكلي فستتك
ة فيليبس بشكل مؤقت سرعاف ما يعود معدؿ البطالة ؼبستواه السابق ولكن التضخم دوف كبح البطالة، وتظهر عبلق

حيث بس يف األجل الطويل شكبل عموديا، أخذ دالة فيلػػوبذلك تعند مستوى معدالت تضخم جديدة وأعلى، 
  421ستوى نفسو باستخداـ السياسة الكينزية.يتزايد التضخم وتبقى البطالة عند اؼب

كما يوضح الشكل البياين التاِف الفكرة نفسها بشكل بياين ـبتلف، فهو وباوؿ توضيح تأثَت السياسة النقدية 
التوسعية الكينزية اليت تعتمد على ربفيز الطلب الكلي من أجل ربقيق التوازف االقتصادي، فإذا كانت الزيادة حصلت 

شجع على زيادة يسوؼ ة دبعٌت أف السياسة ازبذت بشكل عابر ومؤقت)األجل القصَت( فإف ىذا يف فًتة معين
أقل يف أجور العماؿ اغبقيقية أي معدؿ تضخم أعلى، ومن جهة أخرى تصبح  زيادة األسعار، ةاإلنفاؽ ومن شب

، ويتسبب ىذا الًتاجع يف األجل القصَت ألف العماؿ َف يدركو بعد بأف أجورىم تراجعت وَف يطالبو بعد بالزيادة
زيادة النشاط وزيادة  ةكلفة اإلنتاج، حيث تزيد األسعار وال تزيد األجور، ومن شباألجور اغبقيقية يف تراجع ت

تًتاجع معدالت البطالة ولكن عند معدالت تضخم أعلى، وذلك يعٍت بيانيا االنتقاؿ من النقطة   التوظيف، وبذلك
E  إُف النقطةE1 اؿ وبدث يف األجل القصَت وبصفة مؤقتة وىو أثر إهبايب معًتؼ بو لدى التحليل ، فهذا االنتق

 النقدي، وىذه عبلقة فيليبسية حبتة حيث تظهر فيها اؼببادلة بُت التضخم والبطالة:
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التضخم يف ظل تغَتات ظلو الكتلة النقدية)األجل -حركية عالقة البطالة (:02-2)البياين الشكل
 يل(الطو -القصَت
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دائمة يف ظلو الكتلة النقدية. زيادة  

يف ظلو الكتلة النقدية. زيادة عابرة ومؤقتة  

 معدل البطالة

 التضخممعدل 



 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Pierre Cahuc, André Zylberberg, Économie du travail: la formation des salaires et les 

déterminants du chômage op.cit, p.377. 

 

كما   ولكن ودبرور الزمن وإذا اعتمدت السياسة على السياسة النقدية التوسعية مستهدفة زبفيض معدالت البطالة
الحظنا يف األجل القصَت فإف األثر لن يكوف يف األجل الطويل كما الحظناه يف األجل القصَت، حيث سيطالب 
العماؿ برفع أجورىم النقدية من أجل ؿباولة ربسُت األجور اغبقيقية، وإذا سبت تلبية مطالباهتم فسوؼ ترتفع تكلفة 

طالة قد تراجع ؼبستواه السابق بينما تسببت السياسة برفع اإلنتاج ويًتاجع حجم التوظيف، وبذلك يكوف معدؿ الب
حيث معدؿ البطالة عند اؼبستوى نفسو  'Eإُف النقطة  E1معدالت التضخم، ولذلك يكوف االنتقاؿ من النقطة

ومعدؿ التضخم أعلى بكثَت من اؼبعدؿ قبل تطبيق السياسة التوسعية.لذلك فإف سياسات ربفيز الطلب تظهر تأثَتا 
ا على مستوى البطالة يف األجل القصَت وإذا كانت ظرفية، أما إذا مت استعماؽبا للتأثَت اإلهبايب على مدى طويل إهبابي

سياسات  "فإهنا تفشل يف ربقيق أىدافها. باختصار وحسب التحليل النقدي فإف السياسات الكينزية ال تعدو كوهنا 
 ظرفية".

 :اتـتأثَت التوقع /اـثاني       



حاوؿ من خبلؽبا تربير عبلقة فيليبس والدفاع عن مبادئ الفكر  0972عاـ   LUCASدمها لوكاسيف دراسة ق
 422الكبلسيكي والنيوكبلسيكي، حيث قسم السياسات االقتصادية إُف نوعُت:

 السياسات االقتصادية اليت يستطيع األفراد التنبؤ بنتائجها وآثارىا"prévues itiqules pol"  
ويغَتوف قراراهتم سريعا وىي  ميعلم هبا األفراد ودبجرد ازباذ إجراءاهتا يتخذ األفراد احتياطاهت وىي تلك السياسات اليت

مرتبطة إذا بتوافر اؼبعلومات وسرعة اغبصوؿ عليها والتصرؼ الرشيد إزاءىا، وؽبذا فإف ىذه السياسات لن يكوف ؽبا 
إف سياسة توسعية من ىذا الصنف حسب لوكاس لن تأثَت ال يف األجل القصَت وال يف األجل الطويل، وهبذا الصدد ف

يف األجل القصَت، فهي لن زبلق إال التضخم سواء يف األجل  فريدمانتؤد أصبل إُف تراجع معدؿ البطالة كما وضح 
 القصَت أو الطويل.

 السياسة االقتصادية اليت يصعب التنبؤ بنتائجها وآثارىاles politiques non anticipées: 
ت اليت تستطيع اغبكومة من خبلؿ إجراءاهتا أف تؤثر على اؼبتغَتات االقتصادية يف األجل القصَت ولكن وىي السياسا

سرعاف ما يتعود األفراد عليها وتصبح يف األجل القصَت منعدمة التأثَت حاؽبا حاؿ الصنف األوؿ، وبذلك فإف ىذا 
 .فريدمانالصنف من السياسات ىبضع للتحليل نفسو الذي قدمو 

، فقبػػل أف تتخػػذ حكومػػة 0983ن أف نقػػدـ كمثػػاؿ لتوقػػع السياسػػة االقتصػػادية مػػا حػػدث يف فرنسػػا عػػاـ ويبكػػ
أي تغيػَت يف السياسػة االقتصػادية، كػاف العمػاؿ يتوقعػوف ويؤمنػوف بػأف اغبكومػة زبشػى للغايػة أي   Mauroyمـوروي

يػادة البطالػة وذلػك عػرب سياسػة ربفيػز ارتفاع ؼبعدالت البطالة جراء صدمات العػرض، لػذلك توقعػوا أهنػا سػتتدخل ؼبنػع ز 
الطلػػب الػػيت زبلػػق ضػػغوطا تضػػخمية، لػػذلك ونتيجػػة ؽبػػذا السػػيناريو اؼبتوقػػع طػػالبوا يف مفاوضػػاهتم األجريػػة بػػأجور أعلػػى، 

لتػػػدخل إزاءىػػػا بسياسػػػة توسػػػعية لتفػػػادي اآلثػػػار السػػػلبية لوبػػػذلك خلقػػػوا بأنفسػػػهم ضػػػغوطا تضػػػخمية اضػػػطرت الدولػػػة 
 423لسلوكهم على البطالة.

 التحليل النيوكينزي"الدفاع عن الفكر الكينزي من خالل منحٌت فيليبس": /اـثالث         

تفسَتا لظاىرة الكساد التضخمي دافع بو ومن خبللو عن مبادئ التحليل الكينزي،  Jacques Addaقدـ
بب سياسة حيث يؤكد أف األجور اؼبنخفضة َف تكن ىي سبب البفاض البطالة يف الو.ـ.أ ولكن ذلك كاف بس

كاف االلبفاض يتبع  معدؿ مبو الطلب   %7و 6زبفيض شديد ألسعار الصرؼ. فعندما كاف معدؿ البطالة حواِف 
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وظلت القراءة الكينزية صحيحة ؼبنحٌت فيلبس خبلؿ الثمانينات، ألف زيادات  الكلي وىذا جوىر ربليل كينز.
عار يف النصف األوؿ من القرف إُف غاية بداية األس ةمعدالت البطالة أدت لكبح مبو األجور النقدية ومن شب

تراجع معدالت البطالة قد  ةزيادة معدالت مبو النشاط االقتصادي ومن شبفيما بعد حيث أف التسعينات. وبالعكس 
 424 أدى إُف زيادات تضخمية أقلقت اغبكومات آنذاؾ.

صة للنقديُت النتقاد وانتقاص ت فر اليت حدثت يف اذباه العبلقة خبلؿ السبعينات واليت أعط الطفرةأما 
التحليل الكينزي فهي تفسر بشكل واضح من خبلؿ األزمات النفطية وتأثَتاهتا اغبادة على الدوؿ اؼبستوردة. فزيادة 

ألف            425التضخم يف تلك الفًتة راجع لزيادة أسعار النفط الشديدة اليت سرعاف ما انتشرت يف االقتصاد.
أسعار النفط كتكاليف لئلنتاج إُف زيادات يف األسعار، وبذلك تًتاجع القيمة اغبقيقية للكتلة  اؼبنتجُت نقلوا زيادات

ويًتاجع الطلب الكلي، ومن شبة وبدث كساد من ناحية وتضخم من ناحية أخرى بسبب  النقدية)األرصدة اغبقيقية(
 الفيليبسييف شكلها العكسي  التضخم -ولكن ىذا التأثَت ظريف سرعاف ما ستعود عبلقة البطالة 426صدمة عرض،

اؼبعهود، فلنفًتض أنو بسبب أزمة نفطية حادة زادت األسعار وزاد معدؿ البطالة، ولنتتبع زبيلُت لتطور األحداث، 
 427أحدنبا يف ظل تدخل الدولة واآلخر بدونو:

 :يئا إذا َف تتدخل الدولة فإف وجود البطالة اإلجبارية سوؼ يدفع شيئا فش حالة عدم تدخل الدولة
باألجور باذباه االلبفاض، أو على األقل هتدئ من اؼبفاوضات األجرية، فيصبح معدؿ التضخم أقل من معدؿ مبو 
الكتلة النقدية فبا يرفع من قيمة األرصدة اغبقيقية ويرفع بالتاِف من حجم الطلب الكلي، فتعود البطالة شيئا فشيئا إُف 

 مستواىا التوازين.
 :دخلت اغبكومة عند حدوث أزمة عرض كالصدمة النفطية بغية تفادي إذا ت حالة تدخل الدولة

األثر السليب على البطالة، من خبلؿ زيادة الكتلة النقدية ربفيزا منها للطلب الكلي الذي توقعت البفاضو بسبب 
 التضخم، فإف معدؿ البطالة لن يتزايد، ولكن سياسة ربفيز الطلب الكلي أدت لزيادة معدؿ التضخم أعلى عن

 اؼبستوى الذي كانت ستتسبب فيو األزمة لوحدىا.

وبالتاِف فالدولة عند تقريرىا ىل تتدخل أـ ال فهي تفاضل حقيقة بُت: معدالت بطالة منخفضة ومعدالت تضخم 
 جوىر عالقة فيليبس. أعلى، أـ معدالت تضخم أقل ومعدالت بطالة أعلى، وىذا ىو
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       خلها دكاف أكرب من ت  0973خل اغبكومة خبلؿ أزمة األوبيب تقدـ حالة فرنسا دليبل عمليا على ذلك، فتدو 
ومعدالت تضخم ، وىذا ما نت  عنو خبلؿ األزمة األوُف معدالت بطالة كينزية منخفضة 0981-0979من أزمة 

 428مرتفعة، وخبلؿ األزمة الثانية معدالت بطالة كينزية مرتفعة ومعدالت تضخم ضعيفة.

حليػل يقػدموف فكػرة جوىريػة تعكػس سبامػا توجهػات فريػدماف ومػن سػانده فكريػا، وىػي أف ويف اغبقيقة أصحاب ىذا الت
عبلقة فيليبس العكسية بُت البطالة والتضخم ىي األصل، وما عداىا ىػو حالػة ظرفيػة ألسػباب ظرفيػة)كارتفاع حػاد يف 

 سعر النفط(. 

لى شلا كان يف فًتة الستينات عند  ظاىرة زيادة معدالت التضخم يف السبعينات أعولذلك فإجابتهم حوؿ تفسَت 
 تتمثل يف انتقاؿ ظريف ؼبنحٌت فيليبس إُف أعلى، كما يوضح ذلك الشكل البياين:  كل مستويات البطالة؟

 

 (: انتقال منحٌت فيليبس.01-2الشكل البياين)
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 )ب( )أ(



 

 

مستوى معُت عبلقة  فحسب الشكل البياين فإف صدمة العرض قد سحبت منحٌت فيليبس إُف أعلى، ليستقر عند
تعرباف عن التساؤؿ سابق الذكر، حيث أف النقطة اعبديدة تقع على  'Eوالنقطة  Eفالنقطة  429فيليبس من جديد،

 منحٌت فيليبس ولكنها ثنائية جديدة تضم معدؿ بطالة أعلى ومعدؿ تضخم أعلى.

لتضخم ىو يف حد ذاتو متأثر بأسعار فهذا التحليل معتمد على أف مبو األجر النقدي الذي يؤثر على تغَتات معدؿ ا
الواردات، فزيادة حادة يف أسعار الواردات كالنفط سوؼ تنتقل إُف األسعار الداخلية ولكنها ال تلغ عبلقة 

 430فيليبس:

  a - bUt -  gyn = (a- gyn) - bUtπ = (:   0اؼبعادلة)

 حيث أف:

gwt=a - bUt 

 ( يف معادلة األجور لتصبح:*πمت إضافة معدؿ مبو أسعار الواردات)نرمز لو بػ 

gwt=π*+ a - bUt…….(1) 

 

 

 وبذلك يكوف معدؿ التضخم احمللي:

π= π*+(a- gyn) - bUt…….(9) 

 .*πوىذا يعٍت أف عبلقة فيليبس ال زالت يف نفس االذباه ولكنها صعدت لؤلعلى دبقدار

فريدماف يفسروف انتقاؿ منحٌت فيليبس بزعامة  كما هبدر بنا اإلشارة إُف ىناؾ ؾبموعة أخرى تتبع الفكر النقدوي
ضخ كتلة نقدية دبعدالت أعلى يف السبعينات عما كاف يف فًتة الستينات، وىذا ما أدى إُف بسبب قياـ اغبكومات ب
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، وَف يكن االنتقاؿ عرب اؼبنحٌت نفسو كما شرحنا يف ربليل CP2إُف  CP1انتقاؿ منحٌت فيليبس إُف األعلى من 
 وضحو اعبزء)ب( يف الشكل البياين السابق.وىذا ما ي 431.فريدمان

وال بد أف ننتبو إُف أف الفرؽ واضح جدا بُت اجملموعتُت، فالنقدويُت حىت لو صادقوا فكرة انتقاؿ منحٌت فيليبس إُف 
أعلى فهم يؤكدوف أف معدؿ البطالة سوؼ يستجيب للسياسة التوسعية وينخفض ظرفيا ولكنو سرعاف ما سيعود إُف 

وىذا  اػبط العمودي، U2 يعي، وىذا يعٍت أهنم يفًتضوف أف معدؿ البطالة الطبيعي ثابت، عند اؼبستوىمستواه الطب
 ما أثبت خطؤه ؾبموعة من الدراسات اليت نلخص نتائجها يف اعبدوؿ التاِف:

 

 .OCDEدول الـبعض (: تطور معدالت البطالة الطبيعية يف 2-2اجلدول)

 0921-0929 0911-19 0991-99 2006* 

 4.6 5.6 7.3 6.2 الو.م.أ

 3.9 3.1 2.5 1.7 اليابان

 7.2 9.2 6.8 2.4 أدلانيا

 8.1 / / / فرنسا

 5.3 8 9.6 3.6 بريطانيا

 6.9 10.9 8.4 4.7 إيطاليا

 9.1 19.7 17.5 4.4 اسبانيا

 
 
SOURCE: Michael Burda et autres, op.cit, p.93. 

*Jean-Didier Lecaillon et autres, op.cit, p.198. 
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إف تفسَت الكساد التضخمي والذي يبثل تواجد البطالة والتضخم معا يعترب عكس عبلقة حسب كل ما سبق ف
فيليبس سباما واليت جعلت اغبكومات والشعوب مطمئنة لفًتة طويلة من الزمن، تفسَت ىذه الظاىرة أخذ ثبلث 

 توجهات:

 .السياسة النقدية التوسعية يف األجل الطويل 
 وكات األفراد جراء توقعاهتم آلثار السياسات االقتصادية اؼبتبعة يف الدولة.سل 
 .الصدمات السعرية اػبارجية 

 وىذا ما يبكن تلخيصو يف اؼبخطط التوضيحي التاِف:

 

 (: التفسَت النقدي والتفسَت بصدمات العرض دلنحٌت فيليبس.1-2ادلخطط التوضيحي)

 



 

 
 

 

         

 :والبطالة اذليكلية WS/PS منحٌت/ اـرابع         

مع بداية التسعينات من القرف اؼباضي ظهرت عدة دراسات ربتوي أو تركز على عبلقة ـبتلفة نوعا ما بُت 
حيث تعتمد على داليت العرض  ،Jackmanو Layard ،Nickellالبطالة واألجور، أوؽبا وأنبها دراسة كل من 
توازين ربديدا تتحدد حسب السلوكات اليت ربدد بدورىا دالة العرض والطلب يف سوؽ العمل، فالبطالة ومستواىا ال

 ودالة الطلب كل على حدى.



 

 

 . ws/ps(: منحٌت09-2الشكل البياين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دبتغَتات اقتصادية كلية، وبذلك  psتتعلق بعوامل مؤسسية يف سوؽ العمل، تتعلق وتتأثر دالة  wsويف حُت دالة 
ود لعوامل تنظيمية ومؤسسية متعلقة بسوؽ العمل كتزايد دور النقابات العمالية، إعانات فتزايد معدالت البطالة يع

ولذلك ينبغي أف تركز السياسة االقتصادية  ....اٍف )كما أوضحناىا يف بداية الفصل(البطالة، االقتطاعات من األجور
 432يف حلها للبطالة على ىذه األسباب.

القتصادية دور وتأثَت السياسات االقتصادية الكلية على كل من البطالة واألجور فبينما قدـ التحليل السابق للمدارس ا
 ومعدالت التضخم، فهذه النظرية تؤكد بأف ىذه اؼبتغَتات تتأثر فقط على مستوى سوؽ العمل.
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ws 

ps 

U* u 

W/p 



 

 

 433:سلوك ادلؤسسات /خامسا         

يف         طالة وأسباهبا خاصة تطور الب حوؿ 0998عاـ  Fitoussiو  Blanchard يف دراسة أجراىا كل من
والذي يعٍت سباما " indice de pression salarialeمؤشر الضغط األجري"االقتصاد الفرنسي، استخدما معيارا ظبوه: 

ما قدمتو دراسة  فيليبس األصلية، زيادة البطالة تضغط عكسيا على مبو األجور، وتراجع مبو األجور يضغط إهبابيا 
ولكنهم كاعبميع طرحوا سؤاال ىاما: إذا كاف مؤشر الضغط قد تراجع منذ النصف الثاين من  على مشكلة البطالة،

 شبانينات القرف اؼباضي ؼباذا َف تًتاجع معدالت البطالة إذف؟

 سلوكات ادلستثمرين وأرباب العمللقد  تضمنت اإلجابة اليت قدمتها الدراسة سببُت أحدنبا وىو األىم يتمثل يف 
ؿ قيامهم برفع ىوامش األرباح وتقليص استخداـ العمالة عند كل مستويات اإلنتاج، وىذا راجع ربديدا، من خبل

)نتيجة سياسة أساسا للسبب الثاين وىو الزيادات اؽبامة اليت عرفها االقتصاد الفرنسي آنذاؾ ألسعار الفائدة اغبقيقية
ألدلاين يف الوقت الذي كانت السياسة نقدية انكماشية للمحافظة على قيمة الفرنك الفرنسي مقابل ادلارك ا

( فاؼبستثمروف قد وجدوا رفع النقدية األدلانية تعمل على رفع أسعار الفائدة احلقيقية باتباع سياسة نقدية انكماشية
ىوامش األرباح واستخدامها يف تسديد الديوف وخدمتها أفضل من قيامهم باالستثمار، وىذا كما أوضحت الدراسة  

 سة الصرؼ اؼبتبعة يف الدولة آنذاؾ. كاف نتيجة لسيا
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 ة.ــة االقتصادية والبطالـالسياس :ع ث الراب المبح      
على مستوى االقتصاد الكلي والسياسات االقتصادية يتم افًتاض أنو ال بد من زيادة اإلنتاج لتحقيق النمو 

 توفَت مناصب الشغل وامتصاص البطالة. ةاالقتصادي ومن شب

ا يطرح أمامنا ؾبموعة من اإلشكاليات: ىل أف مبو اإلنتاج يؤدي دائما إُف زيادة مناصب الشغل؟ وىل أف وىذا م
 زيادة مناصب الشغل يقابلها أو يرافقها دائما تراجع معدالت البطالة؟

دة اإلنتاج وقبل كل ىذا وذاؾ: ما ىي ؿبددات مبو اإلنتاج؟ فإذا ربدثنا عن الفكر الكبلسيكي والنيوكبلسيكي فإف زيا
الرئيسي  دطلب الفعاؿ ىو احملدلربددىا عوامل متعلقة جبانب العرض، بينما إذا تعلق األمر بالفكر الكينزي فإف ا

 إلنتاج.جم اغب

 ي ـي والعرض الكلـب الكلـ: الطلب األولـادلطل       

 .يـــل الكينزي والكالسيكـيف التحلي                        

بلسيكي والكينزي يف عدة نقاط وأنبها ىي االختبلؼ حوؿ من وبفز اآلخر: العرض ىبتلف التحليل الك
الكلي أو الطلب الكلي، فمبادئ التحليل الكبلسيكي تعطي األنبية القصوى للرأظباليُت واؼبستثمرين، ولذلك فإف 

وجهو إُف جهاز العرض وليس أي تغَت إهبايب يف االقتصاد ينطلق منها، فإذا أردات الدولة ازباذ أي إجراء عليها أف ت
حيث أف ىناؾ فائض        يف العرض  0929الطلب، بينما يرى التحليل الكينزي عكس ذلك سباما، مستدال بأزمة 



َف هبد الطلب الذي يستوعبو فبا خلق أزمة عاؼبية ميزىا تفاقم معدالت البطالة يف االقتصاديات اؼبتقدمة الرأظبالية 
 خاصة.

 .يـي الكالسيكـلتحليل الكل: الرع األو ـالف       

 Jeanسـايمػا يسػمى بقػانوف ، أو يعتمد أساسػا التحليػل الكبلسػيكي علػى مبػدأ جػوىري وىػو قػانوف اؼبنافػذ

Baptiste Say .  ففػائض اإلنتػاج يسػتحيل اغبػدوث، وذلػك عػرض ىبلػق الطلػب اؼبسػاوي لػو، والػذي يعػٍت أف كػل
بل بػػدافع اغبصػػوؿ علػػى سػػلع وخػػدمات أخػػرى ال يبكػػنهم إنتاجهػػا اعتمػػادا علػػى سػػلوؾ اؼبنتجػػُت، فهػػؤالء ينتجػػوف أصػػ

بأنفسػػهم، وىػػذا يعػػٍت مػػن ناحيػػة أهنػػم سػػوؼ يسػػاعدوف منتجػػا أو منتجػػُت آخػػرين علػػى تصػػريف إنتػػاجهم، فكػػل منػػت  
يساعد اآلخرين على التصػريف، ومػن ناحيػة أخػرى فػالنقود الػيت يتحصػل عليهػا كػل منػت  ليسػت مطلوبػة ألجػل النقػود 

            434ل استخدامها، وىذا متفق سباما مع اؼببدأ الكبلسيكي اؽباـ وىو: النقود وسيط للمبادالت.ولكن ألج

 

 وال أحد يرغب يف االحتفاظ هبا، فكل الدخوؿ سوؼ تستخدـ وتنفق، وهبذا تتحقق بديهية قانوف اؼبنافذ.

أف يكوف سببها حدوث خلل    فإذا حدثت مشكلة اقتصادية يف غبظة ما، وحسب التحليل الكبلسيكي ال يبكن 
أو عجز يف تصريف )نفاذ( اإلنتاج، ألف اؼبشكلة ليست يف احتماؿ عدـ كفاية الطلب على امتصاص العرض ولكن 
اؼبشكلة تكمن يف أف العرض قد يكوف ؿبدودا عند مستوى معُت يف غبظة معينة. لذلك قبد مباذج التحليل 

لسياسات االقتصادية اليت ربسن وتطور ىذا اعبانب، اعتقادا منها الكبلسيكي تركز على جانب العرض، من خبلؿ ا
بأف أي خلل اقتصادي لن يكوف سببو الطلب، فهذا األخَت يستجيب لكل تغَتات جانب العرض وليس لتدعيم 

 435الطلب.

العبلقػػات ويقػػدـ الشػػكل البيػػاين التػػاِف توضػػيحا للتػػوازف يف ظػػل التحليػػل الكبلسػػيكي، ومػػا يهمنػػا ىنػػا ىػػو الًتكيػػز علػػى 
 ومن أين نبدأ ليزيد اإلنتاج وبالتاِف تصور لزيادة التوظيف:
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 (: التوازن االقتصادي الكلي يف النموذج الكالسيكي.06-2الشكل البياين)
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 سوق إقراض رؤوس األموال. سوق العمل

 سوق النقد

 °19منحٌت مساعد خط

 حجم العمل

 األجر احلقيقي

 قيمة رأس ادلال

معدل الفائدة 
احلقيقي  العرض

 الطلب العرض الطلب

 حجم العمل



 

 

SOURCE: Jean-José Quilès et autres, op.cit, p.29. 

 

 

 

زيادة اإلنتاج تنطلق من أوؿ سػوؽ، سػوؽ العمػل وسػوؽ رؤوس األمواؿ،لػذلك  انطبلقا من الشكل البياين فإف
ففػػػي حالػػػة تػػػدخل الدولػػػة ال بػػػد ؽبػػػا مػػػن التػػػدخل يف جانػػػب العػػػرض، مػػػن أجػػػل ربفيػػػز اؼبنتجػػػُت علػػػى اإلنتػػػاج ولػػػيس 

 ليف ظػػػ    اؼبسػػتهلكُت علػػػى الطلػػػب، ومػػن ناحيػػػة أخػػػرى وبَمػػػل الكبلسػػيك العمػػػاؿ مسػػػؤولية تػػوازف النمػػػوذج، وذلػػػك 
زبلػق مشػػكلتُت: البطالػة مػػن  ةمفاوضػاهتم األجريػة، فػػإذا طػالبوا بزيػادة األجػػور ىػذا يعػٍت تراجػػع حجػم التوظيػف ومػػن شبػ

 ناحية ومن ناحية أخرى تراجع حجم النات  الوطٍت، ولذلك ظبيت البطالة يف التحليل الكبلسيكي باالختيارية.

 .: التحليـل الكينـزيالفـرع الثانـي       

حليل الكينزي فإف زيادة اإلنتاج مرتبطة أساسا حبجم وطبيعة الطلب الكلي، فالنموذج الكينزي حسب الت
 ربدده العبلقة الرئيسة التالية:

 

 

 

أي أف الطلب الكلي وبفز العرض الكلي، وىو احملدد الرئيسي غبجم اإلنتاج، وىذا ما يعكس االنتقاد الكينزي لقانوف 
أف كل عرض ىبلق بالضرورة الطلب اؼبساوي لو، ببساطة: كل ما ينت  سوؼ  للمنافذ، فهذا األخَت يتضمن ساي
 يباع.

ولكن أزمة الكساد يف بداية القرف اؼباضي أثبتت العكس، فنظرية كينز العامة كانت تسعى غبل مشكلة الكساد    من 
  خبلؿ تفسَته اؼبعتمد على أخطاء مبادئ اؼبدرسة الكبلسيكية.

 الطلب الكلي العرض الكلي.



 ي؟ما ىي مكونات الطلب الكل

واػبػدمات، أمػا العػرض الكلػي فيعػرؼ علػى  قيمػة كليػة ؼبػا يطلبػو أفػراد اجملتمػع مػن السػلع يعرؼ الطلب الكلي علػى أنػو
ويؤكد كينز على أف الطلب الكلػي ىػو الػذي ىبلػق العػرض  ،قيمة كلية ؼبا تعرضو كل اؼبشروعات من سلع وخدماتأنو 

 436.وقعوف استهبلكوالكلي ، من خبلؿ كوف اؼبنتجُت ال ينتجوف إال ما يت

لذلك من اؼبهم التعرؼ على العوامػل الػيت زبلػق الػدافع لئلنتػاج ومػن شبػة التوظيػف يف االقتصػاد، فيتكػوف الطلػب الكلػي 
 من:

 

 

 

وىػو إصبػاِف اإلنفػاؽ العػائلي اعبػاري علػى السػلع واػبػدمات االسػتهبلكية، حيػث تتحػدد  437:االستهالك العائلي -0
 الة التالية:دالة االستهبلؾ العائلي بالد

C = a + byd 

 حيث أن:

C: .ىو قيمة االستهبلؾ العائلي 

a: .قيمة االستهبلؾ اؼبستقل عن الدخل 

b: أي أف  ،وىػػو النسػػبة اؼبقتطعػػة مػػن الػػدخل واؼبوجهػػة لبلسػػتهبلؾ ،اؼبيػػل اغبػػدي لبلسػػتهبلؾ(b-0)  ىػػي
 .لبلدخار من الدخلحملتفظ هبا النسبة ا

yd: مضػػافا  يعػٍت الػدخل الػوطٍت ـبصػوما منػو الضػرائب واالقتطاعػات اؼبختلفػة الػدخل الػوطٍت اؼبتػاح، والػذي
 إليو ـبتلف التحويبلت اغبكومية واإلعانات.
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 .032.ص ،2111 األردف، اؼبسَتة، دار ،0طبعة ،الكلي االقتصاد مبادئ وآخروف، سلماف مصطفى 
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 .237.ص ،0999 السعودية، اؼبريخ، دار ؿبمد، العظيم عبد الرضبن، عبد الفتاح عبد: ترصبة ،الكلي االقتصاد ب،اسًتو  رهبارد جوارتيٍت، جيمس 



تقبل يعرؼ االقتصاديوف االستثمار على أنو تدفق اإلنفاؽ على األصوؿ اؼبعمرة اليت تعمل إما على زيادة اؼبقدرة على إنتاج اؼبنتجات يف اؼبس االستثمار: -2
خلق منافع للمستهلك يف اؼبستقبل، ويعد اإلنفاؽ اعباري على األصوؿ مثل التسهيبلت اػباصة باؼبصانع اعبديدة، اآلالت ، معدات  علىأو 

ف ىناؾ ة عكسية إال أالنقل...استثمارا ألهنا تزيد من اؼبقدرة على اإلنتاج. ومع أف االقتصاديُت يتفقوف يف تركيزىم على ربط االستثمار بسعر الفائدة بعبلق
اؼببيعات اغبالية بالنسبة للقدرات اإلنتاجية اغبالية لرأس اؼباؿ القائم ، فإذا كانت اؼببيعات اغبالية أدىن من الطاقة اإلنتاجية  :ؿبددات ىامة أخرى، مثل

وبالتاِف أرباح أعلى كلما جسد ذلك  فكلما كانت اؼبنشآت تتوقع مبيعات أعلى فإف الدافع لبلستثمار يكوف ضعيفا، توقع اؼببيعات يف اؼبستقبلللمنشآت 
 438دافعا وحافزا  على االستثمار أكثر.

ويتمثل يف مشًتيات اغبكومة من السلع واػبدمات، سواء كانت استثمارية خاصة بإنشاء الطرؽ أو اعبسور ...اٍف، أو سلع  اإلنفاق احلكومي:  -3
439استهبلكية.

 

إال أف ىذا االفًتاض  440أو الدخل الوطٍت،     عل اإلنفاؽ العاـ يتغَت تلقائيا مع تغَت مستوى النات  وبرغم أف بعض اؼبراجع تؤكد أف ال يوجد من سبب هب
ة اغبارسة، ومع قد ال يكوف ذو مصداقية، ألف ىذا اغبكم متعلق بالفكر الكبلسيكي للنفقات العامة، أين تكوف ىذه األخَتة حيادية استنادا على دور الدول

 يف النموذج.           نفاؽ اغبكومي متغَتا مستقبل يف الوقت اغباِف، والذي يفًتض اإلج الكبلسيكي اؼببسط على حالو ذلك سنحافظ على النموذ 

( سبثل X( حيث أف الصادرات )M( والواردات)Xالفرؽ بُت الصادرات )يعرب ىذا اؼبتغَت عن رصيد اؼبيزاف التجاري، وىو  :صايف التجارة اخلارجية -4
السلع واػبدمات اؼبنتجة خارج الدولة واؼبستهلكة ؿبليا ،  ؾبموع( Mالواردات ) بينما سبثل ت اؼبنتجة داخل الدولة واليت تستهلك خارجهاالسلع واػبدما

 441عن رصيد اؼبيزاف التجاري. M-X  ويعرب 

 ذا الدخل:ترتبط الواردات  هب، بينما الوطٍت للدولة اؼبعنية ويعترب الطلب على الصادرات كطلب مستقل عن الدخل

M = Mo + my 

 حيث أن:

M0 :.االستَتاد اؼبستقل عن الدخل 

m :.442 اؼبيل اغبدي لبلستَتاد 

 معادلة الطلب الكلي كما يلي: وبذلك تكوف

Y = C + I + G + X – M 

 

Y = a + byd – ri + Io +G + X – Mo – my 
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 .253.ص-250.ص ، سابق مرجع ، اسًتوب رهبارد ، جوارتيٍت جيمس  
439

 .254.ص ، سابق مرجع ، اسًتوب رهبارد ، جوارتيٍت جيمس  
440

 DAVID BEGG et autres, op.cit, p.123. 
441

 op.cit, p.88-p.139. 
442

 op. cit, p 142. 

..............(10) 
a – btx + btr + Io – ri + G + X - Mo 

1 – b + m 
Y= 



يتحػدد تػوازف سػوؽ يتحػدد يف سػوؽ النقػد، حيػث  ذيويظهر لدينا من اؼبعادلة متغَت ىاـ ورئيس وىو سػعر الفائػدة، الػ
الػذي يتكػوف  Md:الذي ربدده السلطة النقدية ، وبػُت الطلػب النقػدي Ms العرض النقدي النقد من خبلؿ تساوي

 443من:

Md1  = α1y: .الطلب النقدي ألجل اؼببادالت 

Md2=-  α2i: .الطلب النقدي ألجل اؼبضاربة 

 تكوف معادلة التوازف:

       

 

 .12فإف الدخل مرتبط أيضا باؼبعروض النقدي إضافة للمتغَتات السابقة الواردة يف اؼبعادلة   Yودبا أف سعر الفائدة متعلق بالعرض النقدي وبالدخل 

 اإلنتاج ال بد من زيادة الطلب الكلي الفعاؿ، ولزيادة ىذا األخَت ال بد من التأثَت على:يتضح أنو لزيادة وبذلك 

 بلتالتحوي زيادة Tr الضرائب أو زبفيض Tx . 
  زيادة اإلنفاؽ اغبكوميG. 

  زبفيض سعر الفائدةi االستثمار من أجل زيادة I . 
 ويبكن أف نلخص النموذج الكينزي باؼبخطط التاِف:

 

 (: النموذج الكينزي.9-2ادلخطط التوضيحي)
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 .254ص.  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، قتصادية اال النظرية ، اؼبوسوي ؾبيد ضياء  
  بُت العبلقة Md2 و(i )والعكس اؼبضاربة لغرض هبا احملتفظ النقدية األرصدة حجم ينخفض مرتفع فائدة سعر عند ألنو عكسية. 

 

………(00) 
Ms = α1y- α2i => i = 

α1y -Ms 

α2 

 السياسة ادلالية.

 .النقديةالسياسة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Isabelle Waquet,Marc Montoussé, op.cit, p.44 

 

 

 .ة بُت التحليل الكالسيكي والكينزيـ: الفروق اجلوىريرع الثالثـالف       



  ؟من ػلفز زيادة اإلنتاجأوال/          

بالنسبة للتحليل الكبلسيكي فػإف العػرض ىبلػق الطلػب عليػو، أي أف اؼبنػت  إذا ىيئػت لػو كافػة ظػروؼ اإلنتػاج 
وإذا حػػدث وأف البفػػض حجػػم اإلنتػػاج فهػػذا راجػػع إلحبػػاط اؼبنتجػػُت  واسػػتطاع اإلنتػػاج فػػبل بػػد أنػػو سيصػػرؼ اإلنتػػاج،
 نتيجة عوامل اإلنتاج وخاصة عنصر العمل. 

أما كينز فيؤكد أف الطلب ىبلق العرض، وىذا من منطلق انتقاده للتحليل الكبلسيكي، حيث أف قانوف ساي خاطئ، 
ُت الفكرين يف سلوؾ اإلنفاؽ كما يوضحو فأزمة الكساد أكدت أف ىناؾ عرض ال يطلب، وىذا واضح من الفرؽ ب

اؼبخطط التاِف،حيث أف ىناؾ جزء من الدخل قد يدخر لدى األفراد يف شكل احتياط، أي أف ىناؾ جزء من 
 الدخل ال ينفق وىذا يعٍت أف ىناؾ عرضا ال يطلب وبالتاِف كساد.

 (: اإلدخار بُت النموذج الكينزي والكالسيكي.6-2ادلخطط التوضيحي)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Isabelle Waquet,Marc Montoussé, op.cit, p.43 Source: 

 :  ةـنشأة البطال /اـثاني          

 االدخار

 شراء السندات

 االحتياط شراء السندات

 االستهالك

 النموذج الكينزي

 الدخل

 االستهالك

 النموذج الكالسيكي

 الدخل



أساسا التحليل الكبلسيكي يؤكد أف اإلنتاج ربدده عناصر اإلنتاج وبشكل رئيسي عنصر العمػل، فالعمػل ىػو 
يف االقتصػػاد فػػإف اؼبتسػػبب فيهػػا ىػػم  الػػذي يػػؤثر علػػى اؼبتغػػَتات االقتصػػادية األخػػرى ولػػيس العكػػس، وإذا نشػػأت بطالػػة

العمػػاؿ أنفسػػهم، بػػل وأهنػػم قػػد تسػػببوا يف اخػػتبلالت توازنػػات األسػػواؽ األخػػرى ألهنػػا تتػػأثر بسػػوؽ العمػػل، لػػذلك حػػل 
 مشكلة البطالة بإزالة مسبباهتا، وجبانب العرض عموما.

وف عمػػػبل، ألف أربػػػاب أمػػػا التحليػػػل الكينػػػزي فػػػالعكس، فقػػػد يرضػػػى العمػػػاؿ بػػػأدىن األجػػػور ومػػػع ذلػػػك ال هبػػػد
منتجػػػاهتم فلمػػػن ينتجػػػوف وبالتػػػاِف ؼبػػػاذا سػػػيوظفوف؟ فحجػػػم التوظيػػػف يف التحليػػػل   العمػػػل أساسػػػا ال هبػػػدوف مػػػن يشػػػًت

الكينػػػزي ىػػػو نتيجػػػة تفػػػاعبلت اؼبتغػػػَتات االقتصػػػادية الكليػػػة، فػػػإذا حػػػدث أي خلػػػل ؽبػػػذه اؼبتغػػػَتات سػػػتحدث النتيجػػػة 
 ا البطالة، لذلك البطالة ىي نتيجة ولذلك ىي إجبارية.بشكل خلل يف حجم التوظيف واليت أىم أشكاؽب

 :فعالية سياسة ربفيز الطلب /اـثالث          

النموذج الكبلسيكي األساسي يعتمد على أف ترؾ اغبرية لؤلفراد ذبعلهم وبققوف أعلى مستويات فبكنة من 
...اٍف لن تؤد إال للتضخم، ومع أزمة اإلنتاج، ويؤكدوف على أف سياسة تستهدؼ دفع األفراد لئلنفاؽ واالستهبلؾ

الكساد استطاعوا الوقوؼ من أجل إعادة وتصحيح بعض األمور، وؼبا سادت أفكار كينز لسنوات مث بدأت أزمة 
ظهرت األفكار الكبلسيكية اؼبتقدمة واؼبطورة يف الظهور، من ناحية ال يبكنهم إنكار ، الكساد التضخمي يف الربوز 

ومن ناحية أخرى ال يبكنهم إنكار اؼبشاكل االقتصادية اليت تسببت فيها السياسات الكينزية  صحة التحليل الكينزي،
على حسب ربليلهم، فأقروا أف السياسة النقدية التوسعية لتحفيز الطلب ؽبا تأثَت إهبابيا، ولكن يف األجل القصَت 

نقطة البداية ـبلفة مشكلة جديدة وىي فقط، أما إذا تتبعنا أثرىا يف األجل الطويل قبد أف اؼبشاكل عادت إُف 
التضخم، لذلك فاستخداـ ربفيز الطلب بسياسة توسعية يكوف إذا كاف لدى الدولة أىدافا طبيعتها ذات أجل قصَت: 
برام  التثبيت واالستقرار ولكن عليها أف تنته  الحقا سياسة ذات بعد طويل األجل وىي دوف شك ليست 

 سياسات ربفيز الطلب.

        بب يف كوف سياسة ربفيز الطلب إهبابية يف األجل القصَت ىو صبود األجور ولكن يف األجل الطويل ردبا الس
ىو فالقرارات ستختلف واألذواؽ واػبيارات سوؼ تتغَت وبالتاِف ترتفع األجور أو تنخفض ، ال شيء سيبقى كما 

كانت دولة ما تتمتع يف األجل الطويل بثبات أما إذا   ووبدث تغيَتات عكس سباما ما كانت السياسة تأمل ربقيقو.



        القيم: األجور واألسعار فيمكنها إتباع سياسة ربفيز الطلب يف األجل الطويل. ولكن ىذه الفرضية نادرة جدا 
   444وال يبكن أف تكوف منطقية عمليا.

 

 

 

 

 

 

 .وحـاد مفتـ: يف اقتصادلطلب الثانـي       

يف بػػدايات السػػتينات  R.A.Mundell ،J.M.Fleming دمػػو كػػل مػػناعتمػػادا علػػى النمػػوذج الػػذي ق
من القرف اؼباضي، فػإف القيػد اػبػارجي علػى التػوازف العػاـ الػوطٍت متػأثر بكػل مػن الػدخل الػوطٍت يف شػق اؼبيػزاف اعبػاري، 

بيانيػػا  تمثػػلت وبسػػعر الفائػػدة يف شػػق ميػػزاف رأس اؼبػػاؿ. وىػػذا يعػػٍت أف دالػػة القيػػد اػبػػارجي) ميػػزاف اؼبػػدفوعات( يبكػػن أف
 .iو Yحيث توليفات التوازف العاـ الداخلي من  IS/LMمنحٌت  ضمن

 

 (: التوازن العام يف اقتصاد مفتوح.02-2الشكل البياين)
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 Pierre Cahuc,André Zylberberg, Économie du travail: la formation des salaires et les déterminants du chômage 
op.cit, p.378. 
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مسػػتويات سػػعر الفائػػدة والػػدخل الػػذين وبققػػاف التػػوازف الػػداخلي وتػػوازف ميػػزاف اؼبػػدفوعات عنػػد  iE ،YE وسبثػػل النقطتػػُت
 سعر الصرؼ، رغم انو َف يظهر يف الشكل البياين.مستوى معُت من 

وبػػػذلك فػػػإف سػػػعر الصػػػرؼ وبػػػدد ويػػػؤثر علػػػى التػػػوازف االقتصػػػادي العػػػاـ يف الدولػػػة، وىػػػذا مػػػا هبعلنػػػا ننػػػاقش دور نظػػػاـ 
 الصرؼ يف التأثَت على التوازف االقتصادي.

 

 

 

 

 

 .تـل نظام الصرف الثابـ: يف ظالفـرع األول       

صػػوؿ علػػى اؼبعػػادالت التاليػػة الػػيت سبثػػل التػػوازف االقتصػػادي العػػاـ يف ظػػل قيػػد التػػوازف حسػػب مػػا سػػبق يبكػػن اغب
 اػبارجي:



 :(is) منحٌتدالة الطلب الداخلي

Y = C + I + G + X – M 

 (:LMدالة السيولة الداخلية) منحٌت

L = L(Y, i) 

 (:BPدالة الطلب اخلارجي)منحٌت

BP = X -M(Y) + K(i) 

يف  الذي ال تتدخل الدولة لتعديلو يف حاالت العجز أو الفائض، نفًتض حدوث زيادة  يف ظل سعر الصرؼ الثابت
سوؼ ربفز زيادة  Y الدخل أو مبو يف الكتلة النقدية، سوؼ ىبلق ىذا دافعا لعجز اؼبيزاف التجاري، فزيادة

 اؼبيزاف التجاري، وىو متغَت مستقل عن الدخل، فإف ىناؾ دافع غبدوث عجز يف X وإذا افًتضنا ثبات، Mالواردات
وإذا واصلنا متابعة فروض ، E1 إُف النقطة E نفسو من النقطة BPوىذا يعٍت حدوث انتقاؿ على مستوى اؼبنحٌت

) iالنموذج فإف زيادة الدخل إذا كانت بسبب زيادة اإلنفاؽ اغبكومي مثبل، سوؼ تؤدي إُف زيادة سعر الفائدة
سوؼ تؤدي زيادة أسعار الفائدة إُف جذب رؤوس األمواؿ إُف الداخل، و (، IS يف منحٌت yو i العبلقة الطردية بُت
وبذلك وبدث التوازف عند النقطة ، LM1 إُف LM جم السيولة الداخلية، وينتقل منحٌتح L  وبذلك سوؼ تتزايد

 توازف عاـ، عند مستويات دخل وسعر فائدة أعلى.، E1 اعبديدة

              فائدة دورا ىاما يف زبفيض حجم زيادة ىذا األخَت، فبدال وتلعب العبلقة العكسية بُت السيولة وسعر ال
 .i1 سَتتفع فقط إُف 'i0 من االرتفاع إُف مستوى

 

 

 

 



 

 

 

 (: التوازن العام يف ظل سعر الصرف الثابت.01-2الشكل البياين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Quilès et autres, op.cit, p.234.-Jean SOURCE: 

 

ال تقـو الدولة بالتدخل يف سوؽ الصرؼ، ولكنها تستطيع ربقيق التوازنات بسياسة داخلية نقدية ففي حاالت العجز 
 أو مالية.

أقل كلما كاف تأثَت زيادة يف سعر الفائدة أكرب على رصيد اؼبيزاف التجاري،  BPواؼببلحظ أنو كلما كاف ميل منحٌت 
دة احمللية على جذب رؤوس األمواؿ من اػبارج كلما والعكس صحيح، دبعٌت أنو كلما كانت قدرة زيادة سعر الفائ

استطاع ميزاف رأس اؼباؿ تغطية العجز يف اؼبيزاف التجاري، وىذا يعٍت أنو إذا تواجدت عوامل تضعف قدرة سعر 
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سيكوف مرتفعا وتفشل زيادات سعر الفائدة يف إعادة توازف  BP الفائدة) كاألمن واؼبخاطرة...اٍف( فإف ميل منحٌت
 اؼبدفوعات. ميزاف 

 .رنـل نظام الصرف ادلـ: يف ظالفـرع الثانـي        

يف ظػػػػػػػػػػػل نظػػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػػرؼ اؼبػػػػػػػػػػػرف تتػػػػػػػػػػػدخل الدولػػػػػػػػػػػة لتعػػػػػػػػػػػديل أسػػػػػػػػػػػعار الصػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػىت وجػػػػػػػػػػػدت اغباجػػػػػػػػػػػة 
 يبكننا أف مبيز بُت حالتُت حسب السياسة االقتصادية اؼبتبعة: لذلك،

 445السياسة ادلالية:

فػػإف ىػػذا يفػػًتض زيػػادة الطلػػب الكلػػي والػػدخل، فبػػا يػػؤدي إُف زيػػادة حجػػم  إذا انطلقنػػا مػػن زيػػادة الدولػػة لئلنفػػاؽ العػػاـ
فيحدث عجز يف اؼبيزاف التجاري، وبسػبب نظػاـ الصػرؼ اؼبػرف فػإف العجػز سػوؼ يػؤدي إُف تراجػع قيمػة ، Mالواردات

ئػدة جديػد ، عند مستوى الدخل اعبديػد، وسػعر فاBP1إُف   BPالعملة الوطنية مقابل العملة األجنبية، فينتقل منحٌت
أعلى، حيث سيؤدي ارتفاع سعر الفائدة إُف جػذب رؤوس األمػواؿ مػن اػبػارج إُف الػداخل، فيزيػد الطلػب علػى العملػة 

و  ،BPإُف  BP1الوطنيػػػة والعكػػػس بالنسػػػبة للعملػػػة األجنبيػػػة، فبػػػا يرفػػػع قيمػػػة العملػػػة الوطنيػػػة مقابلهػػػا، فيعػػػود منحػػػٌت 
إلنتػاج احمللػي مقارنػة بػاألجنيب فتًتاجػع قدرتػو التنافسػية السػعرية، فبػا يػؤدي بسبب زيادة قيمة العملػة الوطنيػة تزيػد قيمػة ا

الػػػذي زاد منػػػذ البدايػػػة إُف مسػػػتواه وبػػػذلك نعػػػود إُف نقطػػػة التػػػوازف  Yإُف تراجػػػع الصػػػادرات وزيػػػادة الػػػواردات، فيًتاجػػػع 
 األوُف.

 

 (: تأثَت سياسة مالية توسعية يف نظام صرف مرن.09-2الشكل البياين)
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 Gregory N. Mankiw, MACROECONOMIE, De Boeck Supérieur, 2003 p.376-377. 



 
 

 446سياسة النقدية:ال

إُف اليمػػػػػػػػػُت، أي أهنػػػػػػػػػا  LMلنفػػػػػػػػػًتض أف اغبكومػػػػػػػػػة قامػػػػػػػػػت بزيػػػػػػػػػادة اؼبعػػػػػػػػػروض النقػػػػػػػػػدي، سػػػػػػػػػوؼ ينتقػػػػػػػػػل منحػػػػػػػػػٌت 
سػػػػػتؤدي إُف زيػػػػػادة الػػػػػدخل الػػػػػوطٍت و البفػػػػػاض سػػػػػعر الفائػػػػػدة ، وسػػػػػيؤدي البفػػػػػاض ىػػػػػذا األخػػػػػَت إُف ىػػػػػروب رؤوس 

مػػػػػة العملػػػػػة الوطنيػػػػػة مقابػػػػػل العملػػػػػة األمػػػػػواؿ إُف اػبػػػػػارج حبثػػػػػا عػػػػػن فػػػػػرص اسػػػػػتثمار أفضػػػػػل، وهبػػػػػذا سػػػػػوؼ تتػػػػػدىور قي
، فتزيػػػػػػػػد الصػػػػػػػػادرات وتًتاجػػػػػػػػع الػػػػػػػػواردات، ويظهػػػػػػػػر يف BP1إُف األسػػػػػػػػفل BPالصػػػػػػػػعبة، وىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا ينقػػػػػػػػل منحػػػػػػػػٌت 

النتيجػػػػػػػة أف السياسػػػػػػػة النقديػػػػػػػة ؽبػػػػػػػػا تػػػػػػػأثَت جػػػػػػػد إهبػػػػػػػػايب ومضػػػػػػػاعف: فزيػػػػػػػادة الصػػػػػػػػادرات سػػػػػػػوؼ تػػػػػػػؤدي إُف زيػػػػػػػػادة 
األعلػػػػػػػػى، وبسػػػػػػػػبب زيػػػػػػػػادة الػػػػػػػػدخل سػػػػػػػػوؼ تزيػػػػػػػػد  سػػػػػػػػوؼ ينتقػػػػػػػػل بػػػػػػػػدوره إُف ISالػػػػػػػػدخل الػػػػػػػػوطٍت، أي أف منحػػػػػػػػٌت 

 الواردات أيضا، وىي تدفع بدورىا لزيادة الطلب الكلي ومن مث الدخل.

 

 (: تأثَت سياسة نقدية توسعية يف نظام صرف مرن.21-2الشكل البياين)
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 Jean-José Quilès et autres, op.cit, p.238. 
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 .ز العرضـة الطلب ػلفـة فرضيـ: مناقشالفـرع الثالـث       

لى الفروض الكينزية اليت تؤكد على أنو يكفي ربفيز الطلب الكلي ليزيد حجم التحليل السابق قائم عإف 
 زيادة مناصب الشغل..اٍف ةالنات  الوطٍت ومن شب

ولكن سياسة ربفيز الطلب الكلي زبضع لقيود ربد من إمكانية استخدامها رغم إهبابيتها اليت أكدهتا أزمة بداية القرف 
درة العرض الكلي على االستجابة، وىذا القيد بدوره يتضمن قيدين: العرض اؼباضي، ويتمثل القيد األساسي يف ق

 الكلي الوطٍت، واألسعار.

 :يف ظل تغَت األسعار Mundell, Flemingوذج ظل /أوال          

إْف تغََت ىذا االفًتاض وىو ما َف يقدمو النموذج الكينزي األصػلي أو اؼبطػور: يف اقتصػاد مفتػوح أو منغلػق فػإف 
 السياسات تتغَت سواء يف اقتصاد مفتوح أو العكس. نتائ 
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فإذا تتبعنا اؼبثاؿ السابق عندما قامت الدولة بزيادة الكتلة النقدية، يف ظل ثبات األسعار كانت النتيجة جد إهبابية: 
إُف خلق  زيادة النات  ومن شبة زيادة التوظيف، ولكن إذا افًتضنا أنو عندما زادت اغبكومة اؼبعروض النقدي أدى ىذا

ضغوط تضخمية وحدث ارتفاع يف األسعار احمللية، ىذا االرتفاع قد يلغي األثر اإلهبايب الذي خلفو البفاض قيمة 
العملة الوطنية، فكما رأينا سابقا زيادة العرض النقدي أدت إُف البفاض قيمة العملة احمللية، واكتساب اؼبنت  احمللي 

لصادرات ومن شبة الدخل الوطٍت....اٍف، ولكن يف حالة زيادة األسعار فإف ىذه ميزة تنافسية سعرية، فبا يرفع قيمة ا
النتيجة اإلهبابية قد تتبلشى سباما أو قد تتناقص + إُف أضيق اغبدود، ألف ارتفاع األسعار سوؼ ىبفض وقد يلغي 

 اؼبيزة التنافسية السعرية، فبا يقلل من الصادرات ويرفع من حجم الواردات.

 :رض األجنيبـالع /اـنيثا          

يعتمد النموذج على آلية سعر الصرؼ يف تسيَت العرض والطلب، ومع ذلك وبالنسبة للدوؿ النامية ال بد من 
التأكيد على أف سياسة ربفيز الطلب يف ظل عدـ مرونة جهاز العرض احمللي لن تؤد بالضرورة الرتفاع األسعار، فقد 

تسرب زيادات الطلب الكلي إُف اػبارج من خبلؿ زيادة الواردات، ويف ىذه تبقى األسعار احمللية كما ىي ولكن ت
 اغبالة يبكننا ربويل زيادة الطلب الكلي احمللي لصاٌف العرض الكلي األجنيب.

إذا انطلقنا من النموذج الكينزي، لنفًتض أف الدولة انتهجت سياسة توسعية عن طريق زيادة اإلنفاؽ اغبكومي مثبل، 
ولكن ىذه  D1، عند مستوى طلب كلي أعلىIS1إُف  IS رائب على الدخل، سوؼ ينتقل منحٌتأو زبفيض الض

النات  َف يتزايد نتيجة لزيادة الطلب الكلي، وظل عند مستواه  Y، فإف Mالزيادة كلها ذىبت لبلستَتاد، أي زيادة
إُف  IS1ذا يرجع منحٌت ؽب Mفإف يًتاجع بسبب زيادة G، أما الطلب الكلي الذي تزايد بسبب زيادة Y0األوؿ

 لقد كانت السياسة اغبكومية التوسعية عقيمة، حىت يف ظل افًتاض عدـ مرونة األسعار. .ISمستواه األوؿ

 (: تسرب ربفيز الطلب الكلي إذل اخلارج.20-2الشكل البياين)

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

موجهػة لدولػة واحػدة، ولػيكن التػوازف  كلهػا  Mواآلف لننتبو إُف األىم، وىي الدولة اؼبصدرة، للتبسيط نفػًتض أف زيػادة 
، IS'1إُف         'IS. بسبب زيػادة الطلػب األجنػيب علػى منتجػات ىػذه الدولػة سػينتقل منحػٌت'Eالداخلي عند النقطة

، وىػػذا يعػػٍت زيػػادة اإلنتػػاج بػػنفس اغبجػػم، وىػػذا مػػا يػػنعكس إهبابيػػا علػػى D'1ويرتفػػع الطلػػب الكلػػي إُف مسػػتوى أعلػػى
 التوظيف.

للطلػب الكلػي انتقػل واسػتفادت بػو  Aالدولة نفسها اؼبليارات لتحفيز الطلب الكلػي، فػإف ربفيػز الدولػة دوف أف تكلف
 . Bالدولة

 (: استفادة الدولة ادلصدرة من ربفيز الطلب الكلي يف دولة مستوردة.22-2) البياين الشكل

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

( لن تكوف قادرة على جذب رؤوس 0وردة يف اؼبرحلة )ونتصور أنو حىت آلية سعر الفائدة الذي ارتفع يف الدولة اؼبست
األمواؿ األجنبية حىت سبكن ميزاف رأس اؼباؿ من تعويض العجز يف اؼبيزاف التجاري. فكما أكدنا سابقا أف آلية سعر 

 الفائدة تعمل إُف جانب عوامل عديدة أخرى. 

ات استهبلكية أو استثمارية، فهذه األخَتة تؤثر ومع ذلك فبل بد من مناقشة حالتُت ؽبذه الواردات، إذا كانت الوارد
سلبا على اؼبيزاف التجاري يف األجل القصَت، ولكنها قد سبثل العكس يف األجل الطويل، إذا كانت موجهة للجهاز 
 اإلنتاجي، فهي ستساعد على زيادة اإلنتاج، وبذلك تظهر آثار السياسة التوسعية يف األجل اؼبتوسط      أو الطويل.

 

 ة.ـو، التوظيف والبطالـ: النمادلطلـب الثالـث       

نو يكفي ربقيق معدالت مبو اقتصادي حىت تًتاجع معدالت البطالة، فقد تقـو أقد نتصور للوىلة األوُف 
اغبكومة يف دولة ما بإنفاؽ اؼبليارات لدعم النشاط االقتصادي، وربفيز الطلب الكلي والعرض الكلي، ويف هناية 

لذلك نطرح ىذه اإلشكالية: من زيادة معدالت البطالة، وقد تبلـ اغبكومات وكأهنا ال وَف تفعل شيئا،  اؼبطاؼ تعاين
 ، إذل أي مدى تساىم زيادة اإلنتاج يف تراجع معدالت البطالة؟بغض النظر عن ما الذي ػلفز زيادة اإلنتاج



 .la loi d’OKUN ون أوكنـقان :الفـرع األول    

يتضمن قياسا وتقديرا للعبلقة بُت  و.م.أيف دراسة حوؿ اؿ 0962قدمو عاـ  الذي OKUNأوكن قانوف 
 معدالت البطالة ومستوى إصباِف النات  الوطٍت، من الشكل:

 

U – U* = (1/3) .[(Y* - Y) /Y*] 

 حيث أن:

U :.معدؿ البطالة الفعلي 

U*: (معدؿ البطالة األدىنincompressible) 

Y :اإلنتاج الوطٍت اإلصباِفPIB. 

Y* :.إصباِف النات  الوطٍت األمثل 

 

أي أنو كلما كاف مستوى اإلنتاج قريب من مستوى اإلنتاج األمثل كلما تراجعت معدالت البطالة، وبالتحديد البطالة 
اإلجبارية، فاؼبعادلة يف الطرؼ األوؿ ؽبا تقدـ فرقا بُت معدؿ البطالة الفعلية والبطالة اؽبيكلية أو التوازنية الفرؽ ىو 

 عدؿ بطالة مرتبط باإلنتاج، وىي البطالة اإلجبارية اليت تعرضنا لتفاصيلها يف التحليل الكينزي. م

إف اقًتاب النات  من مستواه األمثل يعٍت إُف حد ما زيادة النات  من خبلؿ زيادة استعماؿ اؼبوارد اؼبتاحة، واليت من 
 بينها عنصر العمل الذي يتنامى بزيادة القوة العاملة.

 

 

 



 .وـالنم -ةـة البطالـ: جدلية العالقالفـرع الثانـي                      

فكرة ىامة مفادىا انو لتخفيض معدالت البطالة ال بد من زيادة معدالت مبو اإلنتاج.   أو  أوكنقانوف  ـقد
ا ليس بتعبَت أدؽ االقًتاب أكثر من معدؿ النمو األمثل، ومع ذلك فإف ؾبموعة من الدراسات أكدت أف ىذ

 نتقادات ؽبذه العبلقة:صحيحا بالضرورة، وسنحاوؿ تقدًن بعض اال

 :كثافة العمل وكثافة رأس ادلال /أوال          

قد يتحقق النمو االقتصادي فبثبل يف زيادة حجم النات  ومع ذلك ال تتحقق الزيادة يف حجم التوظيف 
ادة اإلنتاج تكوف باستخداـ آالت ربتاج إُف حجم وذلك كما سبق وأوضحنا يف حالة ظهور أثر اإلحبلؿ، أي أف زي

 أقل من العمالة.

 :معدل ادلشاركة يف سوق العمل/ اـثاني          

وربفز  ىناؾ دراسات أكدت بأنو عند زيادة التوظيف سيؤدي إُف زيادة البطالة، ألف زيادة التوظيف تشجع
 وتزيد البطالة من جديد. يووبذلك يضغطوف علسابقا لسوؽ العمل للدخوؿ للسوؽ،  احملبطُت والذين َف يدخلو

التوظيف إال أف العبلقة اؽبامة  ةاإلنتاج ومن شبتفقت على العبلقة بُت الطلب ومبو وبرغم أف النماذج ا
واػبطَتة وىي األخَتة متعرضة للجدؿ واختبلفات نتائ  الدراسات، ففي إحدى الدراسات حوؿ البطالة يف فرنسا مت 

عبلقة موجبة بُت معدؿ التوظيف والبطالة، فعندما يزيد معدؿ النمو وتزيد الوظائف يشعر بعض التأكيد على وجود 
األفراد احملبطُت أو الذين َف يدخلو سابقا لسوؽ العمل باغبافز للدخوؿ، وبالتاِف يزيد حجم القوة العاملة ويضغطوف 

عاطل عن  011باؼبائة، أي أف توظيف  31ػ اؼبرونة تقدر ب على البطالة، ففي األجل القصَت) ثبلثة أشهر ( كانت
بأف اؼبرونة تقدر فرد جديد إُف سوؽ العمل، بينما يف األجل اؼبتوسط وجدت الدراسة  031العمل يؤدي إُف دخوؿ 

 447إُف السوؽ.             فرد جديد  118عامل يؤدي إُف دخوؿ  011باؼبائة، أي أف توظيف  08بػ

 :أرباب العمل وتغَت حجم التوظيفسرعة استجابة  /اـثالث          

ويظهر القيد اعبديد على عبلقة النمو والبطالة يف سلوكات اؼبنتجُت وأرباب العمل، فالعديد من الدراسات 
أكدت على تأخر رد فعل زيادة التوظيف عن زيادة حجم اإلنتاج، ألف اؼبنتجُت يعتمدوف يف زيادة اإلنتاج على زيادة 
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 Muriel Maillefert, op.cit, p.59. 



،  448أشهر 9مستويات أعلى من اإلنتاج، وقد تصل مدة التأخَت يف أحسن اغباالت إُف  اإلنتاجية: عماؿ أقل عند
 ويرجح زيادة ىذه اؼبدة يف الدوؿ النامية.

 .Fitoussiو  Blanchard: معادلـة الفـرع الثالـث   

       حوؿ مشكلة البطالة  0998عاـ  Fitoussiو  Blanchard وهبذا الصدد قدمت دراسة كل من
يأخذ بعُت االعتبار ىذا اؼبتغَت اؽباـ، حبيث ال بد من ربديد معدؿ مبو اإلنتاج الذي يكفي مبوذجا ا، يف فرنس

لتخفيض معدؿ البطالة إُف حد ما مستهدؼ بالنظر إُف اؼبتوقع دخوؽبم إُف سوؽ العمل، وكاف النموذج ينطلق   من 
 اؼبعادالت التالية:

gY* = ga* + gL 

 حيث أن:

ga* :ل لنمو اإلنتاجية.اؼبعدؿ األمث 

gL: )معدؿ مبو القوة العاملة)معدؿ مبو األفراد القادرين و يف سن العمل 

 يف حُت تعرب اؼبعادلة التالية عن معدؿ النمو الفعلي:

gY = ga + gN 

 حيث أن:

ga: .معدؿ مبو إنتاجية العمل الفعلية 

gN: .معدؿ مبو التوظيف 

 يلي:بذلك يبكن كتابة معادلة النمو الفعلي كما 

gY = gY* -[( ga*-ga) + (gL– gN)] 
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(gL– gN)= (gY* -gY) - ( ga*-ga)  

 

وىذا يعٍت أف النموذج َف يستعمل معدؿ البطالة ولكنو استعمل الفرؽ بُت معدؿ مبو مناصب الشغل ومبو القوة 
األىم ىو توفَت      العاملة، ألف األىم كما سبق وأوضحنا ليس توفَت مناصب الشغل لعدد معُت من األفراد، ولكن

 ما يناسب اغبجم اؼبتوقع من الداخلُت للسوؽ.

خبلؿ طبس سنوات، فإنو وال بد من  %7,5من أجل الوصوؿ إُف معدؿ بطالة يف حدود توصل الباحثاف إُف أنو 
يها فعل %4أما إذا أرادت الدولة زبفيض البطالة إُف %، 3,8-3,6دفع عجلة النمو االقتصادي دبعدالت تًتاوح بُت 

 سنويا خبلؿ الفًتة نفسها. %7حتما ربقيق معدالت مبو تتجاوز 

 

 

 

 

 وعموما وحسب النموذج فإف البطالة تتزايد عندما يًتاجع معدؿ النمو االقتصادي، ويًتاجع ىذا األخَت بسبب:

 .البفاض يف معدؿ النمو األمثل 
 اإلنتاج.-رأس ادلالة:مبو اإلنتاجية دبعدؿ أقل من مبو اإلنتاجية اؼبثلى، بسبب تراجع نسب 
 .مبو التوظيف بأقل من معدالت مبو القوة العاملة 

لقد قدمت الدراسة تشخيصا دقيقا ؼبشكلة البطالة يف فرنسا منذ ظهور بوادر أزمة الكساد التضخمي، ويف آخر األمر 
يز الطلب        ويف توصلت إُف أف النسبة األكرب يف ىذه اؼبشكلة ىي مشكلة بطالة إجبارية، ربتاج إُف سياسة ربف

 الوقت نفسو إجراءات تًتكز على ربفيز جانب العرض لتفادي خلق الضغوط التضخمية.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ل الثالث ة الفص خالص

      من خبلؿ الدراسة وجدنا بأنو يبكن تقسيم اؼبدارس االقتصادية اليت تعمل على تفسَت حجم التوظيف 
 يف اقتصاد ما إُف ؾبموعتُت:

 على مستوى سوؽ العمل: يضم اؼبدرسة الكبلسيكية، النيوكبلسيكية والنيوكينزية. -

 على مستوى سوؽ السلع واػبدمات: يضم اؼبدرسة الكينزية. -

وزبتلف أنواع البطالة بُت االقتصاديُت من اجملموعة نفسها، فتختفي البطالة مثبل بسبب قدرة السوؽ على التوازف 
 .يف الفكر الكبلسيكي بالبطالة االختياريةاد القوة العاملة البطالة بأنفسهم وىي ما تسمى التلقائي إال إذا اختار أفر 

ال     ومع ذلك  ،بينما تظهر يف الفكر النيوكينزي إمكانية أف يقبل األفراد دبستويات األجر السائدة وشروط العمل
 .بالبطالة اإلجباريةهبدوف فرصة للعمل وىذا ما يعٍت 

، حيث يربط كينز مستوى التوظيف بطالة نقص الطلبكينزي فنجد نوعا ـبتلفا من البطالة وىو أما يف الفكر ال
مهما كاف دبستويات الطلب على السلع واػبدمات، فكلما كاف مستوى الطلب الكلي عاليا تشجع اؼبنتجوف على 

وغالبا ما يصطلح عليها  زيادة اإلنتاج وبالتاِف زيادة التوظيف، والعكس صحيح، وىنا تظهر بطالة نقص الطلب،
 .بالبطالة اإلجباريةأيضا 

كما أبرز الفكر النيوكبلسيكي أنواعا أخرى للبطالة بعد زبلي الفكر الكبلسيكي عن تقديس بعض مبادئو، فقد تنازؿ 
نقص  عن فكرة اؼبنافسة التامة بإقراره بالبطالة االحتكاكية باعتبارىا بطالة مؤقتة تنشأ إما بسبب نقص اؼبعلومات أو

قد يتعطل         القدرة على االنتقاؿ اعبغرايف أو االنتقاؿ من وظيفة ألخرى، مقدسُت مبدأ التوازف التلقائي الذي 
 بصفة مؤقتة ولكن موجود.

كما أف النظريات االقتصادية اختلفت عند وضع أسس للسياسة االقتصادية الكلية اليت هبب إتباعها 
      لى البطالة، فأنصار الفكر الكبلسيكي يرفضوف تدخل الدولة بأي شكل لتحقيق التشغيل الكامل والقضاء ع

من األشكاؿ، ويؤكدوف على أف حل مشكلة البطالة ىو إزالة كل معيقات التوازف التلقائي كالنقابات العمالية وقوانُت 
ى أنو إف كاف على الدولة اغبد األدىن لؤلجور اليت تفسد تلقائية عمل آليات سوؽ العمل، والنيوكبلسيكي يؤكدوف عل

بينما جاء  .التدخل فيكوف ذلك على مستوى العرض وليس الطلب، من خبلؿ توفَت ظروؼ اإلنتاج للرأظباليُت
إال أف ىناؾ  .بفكر جديد يبلي بضرورة تدخل الدولة بسياسة ربفيز للطلب الكلي 0929الفكر الكينزي بعد أزمة 



أف السياسات التوسعية اليت تعمل للقضاء على البطالة سوؼ زبلق دوف  اقتصاديوف على رأسهم فيليبس يؤكدوف على
شك مشكلة التضخم، يف شكل عبلقة تبادلية، بينما وجد اقتصاديوف آخروف بعد منحٌت فيليبس بأف السياسة 
التوسعية اليت تبحث عن القضاء على مشكلة البطالة خلقت التضخم وحافظت على مستويات البطالة يف األجل 

إال يف           ويل، ذاؾ أهنا بطالة طبيعية أو توازنية لن زبتف، وبأف السياسة اليت تنشد القضاء عليها لن تنجح الط
 خلق الضغوط التضخمية.

يف حُت استطاع اقتصاديوف آخروف تقدًن ربليل قائم على انفتاح األسواؽ على العاَف اػبارجي، حيث أف 
ؿباربة البطالة، وإذا كاف الطلب الكلي يفوؽ العرض الكلي فيمكن لئلنتاج السياسة التوسعية تستطيع العمل على 

اػبارجي أف يستوعب ىذه الزيادة بدال من تركها تضغط على اغبجم األقل للعرض احمللي، ومع ذلك ناقش 
فالسياسة  .رفاؼبغَت : نظاـ الصرؼ اؼبرف ونظاـ الصرؼ اقتصاديوف آخروف ىذا التحليل من خبلؿ سبييزىم بُت حالتُت

يف ظل     التوسعية ستعمل على زيادة النات  وبالتاِف التوظيف إذا كانت يف نظاـ الصرؼ الثابت، أما إذا كانت 
إُف       نظاـ الصرؼ اؼبرف فقد تكوف ذات جدوى يف األجل القصَت ولكن سرعاف ما ستعود مستويات النات  

 مستوياهتا السابقة.

خرى قياسية خاصة أخذت منحى ـبتلف وىو تتبع العبلقة الواقعية بُت ويف األخَت وجدنا بأف دراسات أ
 .فيتوسيو بالنشارومعادلة  أوكنمعدالت البطالة ومعدالت مبو النات ، وقمنا بتقدًن مبوذجُت على ذلك: معادلة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ع: ل الراب الفص

انعكاسات السياسة التجارية الجزائرية على  
ية في ظل  المبادالت التجارية الخارج

 .4991اإلصالحات االقتصادية منذ  
 

 

"Les négociations avec le fonds monétaire international et la banque 

mondiale sont conclus à des conditions économiques et financière 

draconienne, leurs conséquences sont brutales et profondes pour une 

large partie de la population.   " Tayeb Chenntouf 

 

 

 



 

 

 

 

 :سبهيـد

 

سػػػػػػػنة ربػػػػػػػوؿ جػػػػػػػوىري يف السياسػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية اعبزائريػػػػػػػة عمومػػػػػػػا والسياسػػػػػػػة التجاريػػػػػػػة  0994تعتػػػػػػػرب سػػػػػػػنة 
علػػػػػى وجػػػػػػو اػبصػػػػػوص، وذلػػػػػػك يعػػػػػػود لبلتفاقيػػػػػات الرظبيػػػػػػة الػػػػػػيت دخلػػػػػت حيػػػػػػز التنفيػػػػػذ بدايػػػػػػة مػػػػػػن ىػػػػػذه السػػػػػػنة مػػػػػػع 

ف ىػػػػػػػذا األخػػػػػػػَت يعػػػػػػػد مػػػػػػػن أحػػػػػػػد أركػػػػػػػاف ثػػػػػػػالوث العوؼبػػػػػػػة فػػػػػػػإف إتبػػػػػػػاع اعبزائػػػػػػػر ، وأل FMIصػػػػػػػندوؽ النقػػػػػػػد الػػػػػػػدوِف 
وكمػػػػػا توصػػػػػلنا  للسياسػػػػػات الػػػػػيت وبػػػػػددىا الصػػػػػندوؽ سػػػػػيؤدي حتمػػػػػا إُف انفتػػػػػاح السػػػػػوؽ احملليػػػػػة ذبػػػػػاه العػػػػػاَف اػبػػػػػارجي

وؿ يف اعبانػػػػب النظػػػػري فػػػػإف االنفتػػػػاح قػػػػد يكػػػػوف لػػػػو آثػػػػارا سػػػػلبية بالنسػػػػبة لػػػػدوؿ يف حػػػػُت ىبلػػػػق لػػػػو آثػػػػارا سػػػػلبية يف د
م       ا ى       ي انعكاس       ات ب       رام  اإلص       ال  االقتص       ادي   أخػػػػػػػرى، وىػػػػػػػذا مػػػػػػػا سػػػػػػػنحاوؿ تتبعػػػػػػػو يف حالػػػػػػػة اعبزائػػػػػػػر:

عل      ى السياس      ة التجاري      ة المتبع      ةخ وم      ا ى      ي انعكاس      ات ى      ذه األخي      رة عل      ى   4991المتبع      ة من      ذ  
حج     م واتج      اه المب     ادالت التجاري      ة للجزائ     ر س      وام م     ع ال      دول المتقدم     ة أو ال      دول النامي     ة وال      دول  

 ة خصوصاخالعربي

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الظروف االقتصادية لربامج اإلصالح االقتصادية: المبحث األول      

 ر.ــيف اجلزائ                                      
مر االقتصاد اعبزائري بالعديد من اإلصبلحات، منها ما ىو ذايت داخلي ومنها ما ىو خارجي، وللفصل يف 

أيا كاف الرأي األصح فإف الظروؼ االقتصادية و فإنو  ،ر فيما يتعلق بربام  اإلصبلح اػبارجيةما يتعلق بالفرض أو اػبيا
اعبزائرية وعلى اػبصوص تدىور وضعية اؼبديونية كانت السبب الرئيسي يف ضرورة اللجوء لصندوؽ النقد الدوِف 

 ويات.واالستجابة ؼبطالبو برغم ما تتضمنو من نتائ  جد قاسية على العديد من اؼبست

 ج ــامالظـروف االقتصاديـة قبيل  برن :ب األولادلطلـ           

 .0991 اإلصالح                                       

 



من سبويل من طرؼ صندوؽ النقد  تقد استفاد تكان  0994قبل عبوء اعبزائر إُف صندوؽ النقد الدوِف عاـ 
 .0990 ، والثانية يف جواف0989 الدوِف مقابل اتفاقييت تثبيت، األوُف يف ماي

، نظرا لظروؼ سياسية حبتة أدت يف هناية اؼبطاؼ إُف عدـ 0994 وَف يكن ؽبما األنبية اليت احتلها برنام  التثبيت
 التزاـ اعبزائر أساسا دبا جاء يف االتفاقُت، وبالتاِف حققتا فشبل ذريعا.

 

 زائر"مليون وحدة سحب خاصة".إذل اجل FMI أشكال ادلساعدات ادلقدمة من (:1-4)اجلدول

 

 القيمة الفعلية ادلبلغ ادلمنوح طبيعة ادلساعدة ادلدة التاريخ

 099.2 099.2 اتفاقية تثبيت - 0991حىت ماي 0919ماي20

 209 209 تسهيل التمويل التعويضي -  

 229.11 211.11 اتفاقية تثبيت 0992مارس30 0990جوان2

 219.2 192.2 ثبيتاتفاقية ت 0995ماي 22 0991ماي22

 0069.21 0069.21 تسهيل التمويل ادلوسع 0998ماي20 0999ماي22

 

، مداخلة يف اؼبلتقى الدوِف حوؿ تأىيل التصحيح اذليكلي وآثاره على ادلؤسسة االقتصادية يف اجلزائرماؿ رزيق عمار بوزعرور ، : كادلصدر
 .2001أكتوبر  30-29 ، سطيف ، اعبزائرامعة ج ، كلية العلـو االقتصادية والتسيَتاؼبؤسسة االقتصادية

 

 .0919 ة التثبيتـ: اتفاقيالفـرع األول       

كاف االقتصاد اعبزائري يتخبط يف مشاكل عدة، أورثها أداء النظاـ االشًتاكي السابق عرب   0989قبيل ماي 
زائر للجوء لصندوؽ النقد الدوِف من سنوات طويلة، انعكست يف هناية اؼبطاؼ على تفاقم أزمة اؼبديونية، فبا دفع باعب

)حيث  اؽبيدروكربونيةتدىورت مظاىر الضعف اؼباِف للدولة، بسبب تدىور إيرادات الصادرات  0986فمنذ  ،األساس



مع  0988دوالر عاـ  00و    0986دوالر للربميل عاـ  03دوالر للربميل إُف  41البفض سعر الربميل من حواِف 
باإلضافة إُف ثبات سعر الصرؼ احملدد بأكثر من قيمتو   تعترب عملة سداد صادرات النفطالبفاض قيمة الدوالر اليت

إضافة إُف ضعف اغبصيلة الضريبية، من إيرادات اؼبيزانية،  %51حيث سبثل ىذه اإليرادات أكثر من  ،449السوقية(
 0989.450إُف          0986نقطة مئوية منذ  2,8اليت تراجعت كنسبة من إصباِف النات  احمللي حبواِف 

ىذا التدىور يف حصيلة اإليرادات اؽبيدروكربونية وغَت اؽبيدروكربونية متزامًنا مع ؿباوالت الضغط على برغم أف و 
نقاط مئوية  4,5بػ 0989و 0986فاإلنفاؽ الرأظباِف البفض بُت )اإلنفاؽ العاـ كنسبة من إصباِف النات  احمللي

إال أف ىذا الضغط َف يستطع ربقيق الوفورات اؼبالية  (من إصباِف النات  احمللينقطة مئوية  3,5واإلنفاؽ اعباري بػ
من إصباِف النات   %01,7من نتيجة لكل ذلك فقد تزايد عجز اؼبيزانية و  ،البلزمة لتعويض ىبوط اإليرادات العامة

ُف إصدار النقد لتغطية عبوء الدولة إفبا نت  عنو  0988.451من ىذا اإلصباِف لعاـ  %03,7إُف  0985احمللي عاـ 
إُف جانب القروض اػبارجية اليت بدأت تًتاكم، فزاد حجم الكتلة النقدية نسبة إُف إصباِف النات  احمللي ىذا العجز، 

يد إداري ، إال أف ىذه الزيادة مع وجود نظاـ ضبط لؤلسعار )ربد0988عاـ  %79إُف  0985عاـ  %76من 
، ولكنها خلفت آثار التضخم اؼبكبوت متمثلة زيادة كبَتة يف معدؿ التضخمؤد إُف ت، َف لؤلسعار( على نطاؽ واسع

يادة استخداـ نظاـ اغبصص يف أسواؽ السلع، تراكم السيولة الزائدة وارتفاع األسعار يف األسواؽ غَت الرظبية اليت يف ز 
            452مبت وازدىرت آنذاؾ.

اؼبوجهة للصناعات األساسية وغَتىا من االستثمارات  بإيقاؼ االستثماراتكما قامت الدولة يف تلك الفًتة 
وَف ربقق أىدافها اؼبخّططة ، ووجهت االستثمارات اعبديدة  ،الضخمة اليت مثّلت التوّجهات األساسية يف السبعينات

إُف تدعيم اؼبنشآت القاعدية : السدود، الطرؽ ..اٍف وىو األمر الذي حّطم النسي  الصناعي للببلد ، فلجأت 
ىذا يف الوقت الذي عبأت فيو ،453ؤسسات احمللية إُف االستَتاد لسد حاجياهتا من اؼبواد األولية واؼبعدات ...اٍفاؼب

 454.السلطات إُف فرض قيود على االستَتاد نتيجة التدىور الشديد يف حصيلة الصادرات اؽبيدروكربونية

                                                           
 .28،ص.1998، صندوؽ النقد الدوِف،اجلزائر: ربقيق االستقرارو التحول إذل اقتصاد السوقكرًن النشاشييب و آخروف،    449
 .31، ص. اؼبرجع نفسو  450
 .31ص.-28، مرجع سابق ، ص. اؼبرجع نفسو  451
 . 08بق، ص.، مرجع سااؼبرجع نفسو  452
 .358، ص.1999، اإلصبلحات االقتصادية و سياسات اػبوصصة، مركز دراسات الوحدة العربية ، التجربة اجلزائرية يف اإلصالحات االقتصاديةعبد هللا بن دعيدة ،   453
 .101كرًن النشاشيب وآخروف ، مرجع سابق ، ص.   454



إُف الواردات ومن جهة أخرى فٌرضت عليها بالتاِف ٌوضعت ىذه اؼبؤسسات بُت نقيضُت: فرض عليها زيادة اللجوء 
وىو األمر الذي أحدث تدىورًا يف مستويات اإلنتاج يف اؼبؤسسات د تعّقد حصوؽبا على ىذه الواردات، قيو 

 455.االقتصادية الوطنية

فقد  .على مستوى القطاع اؼباِف الذي كاف صغَتا ومتجزئًا ، كانت وحداتو كأداة مالية لبلستثمارات العامةو 
معينة للتعامل معها يف إطار سياسة التوطُت اؼبصريف، وكانت القروض تقدـ دوف  ات للمؤسسات العامة بنوكخصص

دراسات تقييم للمخاطر على أسس ذباريػة، كما كانت اػبزانػة العامة تلعب الدور األساسي والرئيسي يف ىذا القطاع، 
وفَت الربيدية وإصدار السندات االستثمارية اليت يتم إذ كانت ربتكر معظم اؼبدخرات الوطنية من خبلؿ حسابات الت

456.االكتتاب فيها إجباريا من جانب شركات التأمُت والصندوؽ الوطٍت لبلدخار
لفائدة يتم ربديد أسعار ا وكاف 

إُف التوجو اؼبركز إُف االستثمارات        بقرارات إدارية عند مستويات نتجت عنها أسعار فائدة حقيقية سالبة أدت 
 457يلية لصاٌف قطاعات الزراعة والعقارات.ضكما كانت أسعار الفائدة التف  ،ذات الكثافة الرأظبالية العالية

إُف تفاقم قيمة اؼبديونية تقلبات أسعار النفط وأسعار صرؼ الدوالر األمريكي كل ىذه الضغوطات أدت إُف جانب 
يف     وجب سدادىا  0986عبزائر يف قصر آجاؿ االستحقاؽ، فهناؾ قروض قصَتة اؼبدى ربصلت عليها او 

وىكذا تراكمت الديوف مع عدـ 458 .0989، وجب سدادىا يف 0987، وقروض ربصلت عليها يف 0988
 استغبلؽبا يف مشاريع منتجة زبدـ مديونيتها ذاتيا، وىذا واضح من اآلجاؿ القصَتة للديوف االستهبلكية.

 

 

 

 

 
                                                           

مداخلة ضمن : اؼبلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ اإلصبلحات االقتصادية يف اعبزائر و اؼبمارسة التسويقية،  ذل صندوق النقد الدورل،أزمة ادلديونية و جلوء اجلزائر إ ـبلويف عبد السبلـ،  455
 .2004أفريل  21-20،جامعة بشار

. 
 .53كرًن النشاشييب وآخروف ، مرجع سابق، ص.   456
 .54-53اؼبرجع نفسو ، ص.  457
، مداخلة ضمن اؼبلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ االصبلحات االقتصادية يف اعبزائر و اؼبمارسة التسويقية ، مرجع القتصادية يف الدول الناميةالعودلة و االصالحات احامد نور الدين،   458
 سابق.



 

 

 :0989حىت االضطرار للجوء للصندوؽ عاـ  0984منذ  تطور أزمة اؼبديونيةاعبدوؿ التاِف يوضح و 

 "مليون دوالر".0919-0911 أزمة ادلديونية اجلزائرية بُت ت(:تطور معطيا2-1اجلدول)

 

 0911 1985 0916 0912 

 25122 22916 08410 05944 إمجارل الديون

 5480 5085 5140 5025 خدمة الديون

 %35 %30 %35 %34 ذل إ.ن.مإنسبة الديون 

 

صبلحات االقتصادية اإلمداخلة ضمن اؼبلتقى اؼبلتقى الوطٍت األوؿ حوؿ  ،العودلة و االصالحات االقتصادية يف الدول النامية: حامد نور الدين ، ادلصدر
 نقبل عن : ،مرجع سابق، يف اعبزائر و اؼبمارسة التسويقية

Mourad Ben Achenhou ،Dette et Democratie،ECHARIFA،Alger،p:100. 

459ودبوافقة اعبزائر على ما جاء يف رسالة النية اعبزائرية فقد استفادت بػ:
 

 وحػػػدة سػػػحب خاصػػػة تسػػػاوي  وحػػػدة سػػػحب خاصػػػة 623سػػػحب غػػػَت مشػػػروط مػػػن حصػػػتها واؼبقػػػدرة بػػػػ (
 دوالر(. 0.4456234

  مليوف وحدة سحب خاصة منها  055.7وحدة سحب خاصة، 471,7مليوف دوالر، يقدر بػ 886قرض
يف إطار تسهيل التمويل التعويضي  اؼبتبقية مليوف وحدة سحب خاصة 305م  التثبيت، بينما الػيف إطار برنا

  .نتيجة البفاض أسعار البًتوؿ وارتفاع أسعار اغببوب

 460وىذا مقابل التزامها دبا يلي:
                                                           

 كماؿ رزيق، عمار بوزعرور، مرجع سابق.   459
460 Hocine Benissad, L’ajustement structurel -l expérience du Maghreb, Office des Publications Universitaires, 

Algérie, 1999, P 67.  .  



 إتباع سياسة نقدية أكثر تقييدا. -
 تقليص العجز العاـ للميزانية. -

 تعديل سعر الصرؼ. -

 وإلغاء أسلوب التسعَت اإلداري .ربرير األسعار  -

 

 

 

 

 .0990 تـة التثبيـ: اتفاقيالفـرع الثانـي       

وبرغم ؿباولة اعبزائر التزاـ ما جاء يف االتفاقية وإصدار ؾبموعة من القوانُت واؼبراسيم هبذا الصدد إال أف 
حصيلة الصادرات  من %73تستهلك ما يتجاوزلوحدىا فقد كانت خدمة اؼبديونية االختبلالت استمرت، 
كاف يبثل بعد أف   0990من إصباِف النات  احمللي عاـ  %0,7تراجع رصيد اؼبيزانية العامة إُف اؽبيدروكربونية، يف ظل  

، وىذا بالرغم من ربسن إصباِف اإليرادات بالنسبة إلصباِف النات  احمللي لنفس 0991من ىذا اإلصباِف عاـ  3,6%
-0991وبالرغم أيضا من تراجع نسبة اإلنفاؽ الرأظباِف إُف إصباِف النات  احمللي خبلؿ  ،نقاط مئوية 4الفًتة حبواِف 

كل من صندوؽ التعويض الذي يوجو ـبصصاتو لدعم اؼبنتجات   . ىذا ما يربره نشاطنقاط مئوية 4بػ  0990
ة وتطهَتىا مالًيا الذي وكذا صندوؽ إعادة التأىيل اؼبوجو لرظبلة البنوؾ واؼبؤسسات العام ،الفبلحية ودعم األسعار

 461.نقطة مئوية 2,6ارتفعت نسبة ـبصصاتو إُف إ.ف.ـ بػ

أما بالنسبة للقطاع البنكي فإضافة للمشاكل سابقة الذكر كاف يعاين من ضعف قدرتو على ذبميع اؼبدخرات، فقد  
 462من الكتلة النقدية متداولة خارج القطاع. %51كانت أكثر من 

 463وؽ، والتزمت باتفاقية تثبيت جديدة تتضمن احملاور التالية:فلجأت اعبزائر من جديد للصند

 .ربرير التجارة اػبارجية 
                                                           

 .31كرًن النشاشييب وآخروف ، مرجع سابق، ص.   461
 . 22، ص.1999، دار موفم للنشر، اعبزائر، تسعينيات االقتصاد اجلزائريعبد اجمليد بوزيدي،   462

463 Hocine Benissad, op.cit,p:60.  



 )رفع أسعار الفائدة مع مراقبة كمية للقرض )خاصة القطاع العاـ. 

 .إصبلح عمل النظاـ اؼباِف واستقبلؿ البنك اؼبركزي أماـ اػبزانة العامة 

 .خفض سريع لسعر الصرؼ 

 .ربرير واسع النطاؽ لؤلسعار 

 .إصبلح النظاـ الضرييب واعبمركي 

  تقليص تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي والتحكم يف التضخم عن طريق تثبيت األجور وخفض النفقات
)مت توقيع اتفاؽ مع البنك العاؼبي  العامة ، كذلك خوصصة اؼبؤسسات العمومية اليت ال ربقق مردودية

 464.َت اؼباِف للمؤسسات العامة(مليوف دوالر خاص بالتطه 351خبصوص قرض قيمتو 
مليػػػوف  411مليػػػوف وحػػػدة سػػػحب خاصػػػة أي مػػػا يعػػػادؿ  311مػػػن قػػػرض قيمتػػػو  واسػػػتفادت اعبزائػػػر دبوجػػػب االتفاقيػػػة

 مليوف وحدة سحب خاصة. 75أقساط ، كل قسط دببلغ  4دوالر أمريكي ، على 

إذ مت توجيػػو القػػرض إُف ؾبػػاالت غػػَت  ،اقيػػةحملتػػوى االتفاحًتامهػػا نتيجػػة عػػدـ ولكػػن اعبزائػػر َف تسػػتفد مػػن القسػػط الرابػػع 
       466*.مستنًدا إُف إصباع عريض بُت الشركاء االجتماعيُتَف يكن الربنام   كما أف 465،متفقة مع شروط اإلقراض

 .0991 : برنامج اإلصالحادلطلب الثانـي       

صادية اليت تسببت يف هناية قبل التطرؽ ؼبختلف بنود برنام  اإلصبلح ال بد من التعرؼ على الظروؼ االقت
 اؼبطاؼ للجوء لصندوؽ النقد الدوِف وبشكل رظبي ومعلن:

 .0991 ةـ: االختالالت االقتصادية قبيل اتفاقيرع األولـالف        

وحسب تقارير خرباء صندوؽ النقد الدوِف فإف معطيات  0990بعد ؿباوالت اإلصبلح اليت سبت يف 
سنت نسبيا، ولكنها سرعاف ما عرفت تدىورا شديدا دفع هبا إُف اللجوء من جديد ومؤشرات االقتصاد اعبزائري قد رب

                                                           
 ، مداخلة يف: اؼبلتقى الدوِف حوؿ تأىيل اؼبؤسسة االقتصادية، مرجع سابق. اذليكلي لالقتصاد اجلزائريبرنامج التثبيت والتعديل عبد هللا بلوناس ،   464
 
 
 
الية اليت َف يتم ررة جزئيا ، أما النقابات العمبالنسبة ألرباب العمل تعديل سعر الصرؼ يؤدي إُف ارتفاع تكاليف لواـز اإلنتاج اؼبستوردة مع تعذر نقل ىذه التكاليف إُف األسعار احمل   *

 إشراكها يف االتفاؽ ، َف تكن مستعدة لقبوؿ البفاض قيمة األجور بالعملة الوطنية. 
   معامل حساسية اإليرادات العامة للتغَت بالنسبة للنفقات العامة(∆E/E) / /T) (∆T= ت العامة(.، دبعٌت)التغَت يف اإليرادات/إصباِف اإليرادات(/)التغَت يف النفقات/إصباِف النفقا 

 .196ص. ،1996، دار ىومة، اعبزائر، ادلرآة الكاشفة لصندوق النقد الدورل اؽبادي خالدي،  465
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لصندوؽ النقد الدوِف لطلب إعادة جدولة الديوف اؼبًتاكمة واليت حاف وقت سدادىا، وفيما يلي سنحاوؿ تقدًن أىم 
 االختبلالت اليت كانت عامبل رئيسيا يف تفاقم مشكلة اؼبديونية آنذاؾ:

 :االختالالت الداخلية أوال/         

عػػاـ  مػػن إصبػػاِف النػػات  احمللػػي %0,7 علػػى مسػػتوى اؼبيزانيػػة العامػػة للجزائػػر كانػػت قػػد حققػػت فائضػػا يقػػدر بػػػ
مػن إصبػاِف  %8,7، بػدأت التغػَتات تظهػر وسػجلت اؼبيزانيػة العامػػػة عجػزا بنسػبة 0993، لكن مع دخوؿ عػاـ 0990

 0993.467النات  احمللي عاـ 

على  0993، 0992، 0990خبلؿ السنوات  ،ة اإليرادات للتغَت بالنسبة للنفقات العامةسبثل معامل حساسي
1,13، 1,56، 0,12التواِف:

، وتناقص ىذا اؼبعامل الواضح خبلؿ ىذه الفًتة دليل على أف إصباِف اإلنفاؽ العاـ 468
فقد  469عجز اؼبوازنة العامة والعكس،ينمو دبعدؿ أكرب من معدؿ مبو اإليرادات العامة، و يؤكد ظهور اذباه عاـ لتزايد 

تزايدت النفقات العامة نتيجة تراجع اغبكومة عن التشدد اؼباِف الذي كانت قد تبنتو يف إطار االتفاقيتُت السابقتُت 
سنويا، وتزايدت ـبصصات صندوؽ  %21بسبب ظروؼ الصراع اؼبدين آنذاؾ، فارتفعت األجور اغبكومية بأكثر من 

من إصباِف النات  الوطٍت    انات دعم األسعار وخاصة األسعار الزراعية وربويبلت الفقراء كنسبة التعويض اؼبوجهة إلع
ويف  471.مئوية من إ.ف.ـ نقطة 3,5كما تزايد اإلنفاؽ الرأظباِف واإلقراض الصايف دبقدار  470.حبواِف ثبلث نقاط مئوية

على التواِف،   0993، 0992   0990خبلؿ  %93إُف  %76إُف  %60حُت كانت نفقات التسيَت تغطى حبواِف
  472كانت نفقات التجهيز سبوؿ بعجز اؼبيزانية بعد نفاذ اإليرادات.

ومػػػن جهػػػة أخػػػرى عرفػػػت اإليػػػرادات العامػػػة تراجعػػػا ملحوظػػػا بسػػػبب تراجػػػع أسػػػعار الػػػنفط وارتفػػػاع أسػػػعار الصػػػرؼ مػػػن 
سػػبب االخػػتبلالت الػػيت يعػػاين منهػػػا ناحيػػة، ومػػن ناحيػػة أخػػرى عجػػػز اإليػػرادات غػػَت اؽبيدروكربونيػػة وخاصػػة الضػػػريبية ب

 473اعبهاز اإلنتاجي يف القطاعُت العاـ واػباص آنذاؾ.
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، فقػػػد عرفػػػت اعبزائػػػر خػػػبلؿ إُف جانػػػب تػػػدىور وضػػػعية اؼبيزانيػػػة العامػػػة َف تكػػػن الوضػػػعية التضػػػخمية للجزائػػػر تنبػػػئ خبػػػَت
 475.%29،  %21,5، 474 % 32معدالت تضخم قدرت على التواِف  0994،  0993، 0992السنوات 

من خبلؿ وجود اختبلالت ىيكلية تعد دبثابة  كما يف الدوؿ النامية عامة  ويبكن تفسَت ىذه الظاىرة يف اعبزائر
تتمثل يف تنامي الطلب الكلي مقابل عدـ مرونة اعبهاز اليت و   476،مقومات أساسية لوجود قوى تضخمية ذاتية

 477.اإلنتاجي

علق بطبيعة اعبهاز العاـ نفسو وعدـ وجود قطاع خاص قادر على وفيما يتعلق دبرونة اعبهاز اإلنتاجي فاألمر مت
 اؼبسانبة بفعالية يف اإلنتاج الوطٍت.

حبواِف  0993-0992فيعود للسياسة النقدية التوسعية، حيث تزايد حجم الكتلة النقدية بُت  الطلب الكلي أما تنامي
 478.%00مقابل مبو إلصباِف النات  الوطٍت بنسبة   22%

 479نمو النقدي بسبب:حيث كاف ال

  ،تغطية عجز اؼبيزانية العامة وخاصة صندوؽ إعادة التأىيل الذي أنشأ لتمويل إعػادة ىيكلػة اؼبؤسسػات العامػة
 وكذا تغطية الزيادات يف األجور اغبكومية اؼبتزايدة خبلؿ الفًتة.

 .زيادة اإلئتماف اؼبوجو للمؤسسات العامة 
بسبب فرض الضوابط السعرية  ،عرب عن حقيقة التضخم القائمإال أهنا َف ت ومع ذلك فإف أرقاـ التضخم برغم ارتفاعها

وعرب عن ىذه الضغوطات ظهور العجز يف اؼبواد الغذائية وظهور السوؽ السوداء، الطوابَت، التباين الشديد يف األسعار 
 وغَت الرظبية )األسواؽ اؼبوازية(، وىذا ما تعنيو مظاىر التضخم اؼبكبوت.الرظبية 

 

 :االختالالت اخلارجية /اـثاني           

 يعد عجز ميزاف اؼبدفوعات من أىم مظاىر االختبلالت اػبارجية بالدوؿ اؼبتخلفة عموما واعبزائر خصوصا .
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ويعكس االختبلؿ بُت حجم الطلب الكلي وحجم اعبهاز ومرونتو اؼبشار إليها سابقا، كما يعكس من جانب آخر 
 480.ؼبديونية والدائنيةالتغَتات اليت تطرأ على مركز ا

إُف  0985من إصباِف النات  احمللي( يف عاـ  %31مليار دوالر )حواِف  08,4فقد ارتفع رصيد الدين اػبارجي من 
 0993.481من إصباِف النات  احمللي( عاـ  %63مليار دوالر)  26,5

، فقد اذبو إُف القصر والتوزيع ىذا فيما ىبص حجم الديوف ، أما يف ما يتعلق بآجاؽبا )آجاؿ االستحقاؽ( وىو األىم
 483.من الديوف واجب السداد %75كاف   0993 -0991فبُت  482،غَت اؼبتكافئ

إُف مستوى  0985من صادرات السلع واػبدمات )من غَت عوامل اإلنتاج( عاـ  %35وارتفعت خدمة الدين من 
الطلب العاؼبي على الصادرات  باإلضافة إُف أنبية تأثَت التغَتات يف 0993.484عاـ  %82 غَت قابل لبلستمرار

اعبزائرية، وكذلك انتهاج السياسات النقدية التوسعية اليت أثرت على األسعار النسبية وتدىور اؼبيزة التنافسية للسلع 
 485.الوطنية، كما أّف أسعار الفائدة اغبقيقية السالبة سانبت إُف حد بعيد يف ىروب رؤوس األمواؿ الوطنية إُف اػبارج

عندما فرضت قيوًدا صروبة أخرى  0990ُف السياسة التجارية اليت عادت إُف األساليب اإلدارية ما قبل باإلضافة إ
، عندما البفضت 0993را على ؾبموعة من الواردات وظهرت آنذاؾ أزمة النقد األجنيب يف هناية عاـ ظْ على النقد وح

 486.مليوف دوالر 0,5االحتياطات إُف أقل من 
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 .0991: بنود برنامج اإلصالح االقتصادي الثانـيالفـرع        

عقب رسالة النية اليت أرسلتها اعبزائر للصندوؽ واليت قدمت فيها ؾبموعة من االلتزامات اليت تقدـ من 
خبلؽبا نوعا من الثقة لدى اؼبقرضُت بضماف سداد ديوهنا، كانت اتفاقية التثبيت ربتوي ؾبموعة من البنود                

 موعة من القيود نوضحها فيما يلي:و ؾب

 :أىم بنود الربنامجأوال/          

 على مستوى كل ؾباؿ مت فرض توجهات وأىداؼ معينة أنبها:

 يتضمن اإلجراءات التالية: على مستوى سعر الصرف : -0

  70تعديل سعر صرؼ الدينار بتخفيض قدره%. 

 حديد السػعر بػُت البنػك اؼبركػزي والبنػوؾ إدخاؿ نظاـ التعوًن اؼبوجو للعملة من خبلؿ جلسات لت
  .le marché interbancaire de change اؼبركزية

 ويضم اإلجراءات التالية: على مستوى ربرير التجارة وادلدفوعات: -2

 )إلغاء قائمة الواردات السالبة )اؼبمنوع استَتادىا. 
 ربرير واردات سلع التجهيز الصناعية واغبرفية. 

 دج للواردات فيما يتعلق بتحويل العملة. 511.111اؼبقدر بػ إلغاء اغبد األدىن 

 سلع أساسية، من القيود الفنية والتقنية. 01ربرير التجارة اػبارجية اػباصة بػ 

 .إلغاء القيود اؼبفروضة على الصادرات ما عدا السلع و اؼبواد ذات القيمة التارىبية واألثرية 

  487قصى.كحد أ  %51زبفيف الضريبة اعبمركية بنسبة 

 وتتضمن اإلجراءات التالية: على مستوى سياسة األسعار: -3

 98تعديل أسعار السلع اؼبدعمة يف حدود% . 
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 وإلغػػػاء إجبػػػار اؼبنتجػػػُت علػػػى التصػػػريح  ،يػػػة ربديػػػد األسػػػعاريسػػػمح حبر لمنافسػػػة لقػػػانوف  إصػػػدار
 بأسعار منتجاهتم.

  راقب.اؼبربح الالسلع هبامش  ربويل فئة ىامة من السلع ضمن األسعار احملددة إداريا إُف فئة 

 سلع ىامة. 8امش الربح اؼبراقب لػإلغاء ى 

 طراؾ  اإُف اؼبصػػايف مػن طػػرؼ سػػون سداسػية ألسػػعار ربويػل الػػنفط اػبػاـ ضػمن متابعػػةت إنشػاء آليػػة
 ومتابعة ومراجعة ثبلثية ألسعار الكهرباء والغاز حسب معدؿ التضخم.

 .ربرير أسعار اؼبدخبلت الزراعية 

 ةاالجتماعي اتلسكنا بناء ربرير أسعار. 

 ويتضمن اإلجراءات التالية: على مستوى السياسة الضريبية: -1

 من الضرائب على السيارات ، وأسعار الكماليات. %51زبفيض بػ 
  65إُف  %79زبفيض الضريبة على الدخل الشخصي من% . 

 .إلغاء اإلعفاءات الضريبية على فوائد سندات اػبزانة 

 القيمة اؼبضافة على كافة اؼبنتجات والسلع. تعميم فرض الرسم على 

 ويضم اإلجراءات التالية: :الشبكة االجتماعية على مستوى -9

  بلت النقدية ؼبعدومي الدخل.يإلغاء التحو 
 نفعة العامة شغاؿ ذات اؼبنظاـ جديد لؤل إنشاء. 

  وكػػػذا ع الصػػػندوؽ والبنػػػك الػػػدوِف ، مػػػالتعػػػاوف و لتشػػػغيل الشػػػباب  28إنشػػػاء الصػػػندوؽ الػػػوطٍت
 488تدعيم نشاط نظاـ التأمُت على البطالة ، والتقاعد اؼببكر.

 ويتضمن اإلجراءات التالية: على مستوى النظام ادلارل وأسعار الفائدة: -6

  سنويا. %00على الودائع البنكية بفوائد على األقل  %3احتياطي بنسبة إنشاء 
 .إعادة النظر يف رظبلة البنوؾ التجارية العمومية 

 على قروض البنك اؼبركزي اؼبوجهة للحكومة. %3,5فائدة  معدؿ فرض 

 و يتضمن االجراءات التالية: على مستوى ادلؤسسات العامة واخلوصصة: -2

  مؤسسة عمومية غَت مستقلة. 23من  5ربقيق استقبللية 
 .إنشاء وزارة ـبتصة بإعادة اؽبيكلة وهتيئة اؼبؤسسات العامة للخوصصة 

 ح باؼبشاركة األجنبية يف رأس ماؿ بنوؾ ؿبلية.قانوف جديد لبلستثمار يسم 
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  بلستثمار.لخلق وإنشاء وكالة وطنية 

  جل بيع اؼبؤسسات العمومية.أخلق قواعد قانونية من 

  مؤسسة عمومية ؿبلية. 88حل 

 .البيع باؼبزاد العلٍت ػبمس فنادؽ عمومية 

 489ويتضمن اإلجراءات التالية: على مستوى اإلنفاق العام: -1  

 قات التجهيز وتقليصها.عقلنة نف 
 تثبيت كتلة األجور اغبكومية. 

 

 

 :ادلؤشرات ادلستهدفة /اـثاني          

تصػػػػػػنف ىػػػػػػذه البنػػػػػػود إُف إجػػػػػػراءات تثبيػػػػػػت و أخػػػػػػرى للتعػػػػػػديل اؽبيكلػػػػػػي كمػػػػػػا أوضػػػػػػحنا يف الفصػػػػػػل الثػػػػػػاين 
 من ىذا البحث.

ة الربنام  اؼبشروط يف اؼبقابل. ففي حُت مت وعليو يكمن الفرؽ يف مدة التمويل اليت تتحصل عليو الدولة و بالتاِف طبيع
مليار وحدة  006.92ؼبدة سنة، فقد قدر سبويل برنام  التعديل اؽبيكلي بػ 192.2سبويل برنام  التثبيت دبا يقدر بػ

مليار دوالر أمريكي آنذاؾ(، مت تقديبها بالتقسيط موازاة مع ربقيق األىداؼ اؼبسطرة، وىذا 0,8سحب خاصة)أي 
 اعبدوؿ التاِف:ما يوضحو 

 

 (: ادلؤشرات ادلستهدفة يف إطار تسهيل التمويل ادلوسع يف اجلزائر.2-1اجلدول)

 

الوضعية يف  
 .0991ديسمرب

 ادلؤشرات ادلستهدفة خالل كل فًتة

 21-16-
0999 

21-19-
0999 

20-02-
0999 

20-12-
0996 
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 مليار دينار جزائري

 20,9 30,1- 22,5- 9,8- 65,4- ادليزان الضرييب الكلي

 223,4 208,9 203,6 202,4 086,5 ادلوارد الداخلية الصافية لبنك اجلزائر

صايف القروض البنكية ادلوجهة 
 للحكومة.

486,6 425,5 406,5 417,5 396,5 

صايف القروض البنكية ادلقدمة 
الغَت  22للمؤسسات العمومية الـ

 مستقلة.

04,0 21 20 23 25 

 مليار دوالر أمريكي

ديونية اخلارجية للدولة ألقل حجم ادل
 من سنة.

- - - - - 

حجم ادلديونية اخلارجية للدولة بُت 
 سنة. 02سنة و

- 0471 2771 3526 4490 

حجم ديون الدولة ادلضمونة بُت سنة 
 سنوات.9و

- 0215 2451 3256 4232 

 2536 2416 2276 2046 2366 االحتياطات اخلارجية لبنك اجلزائر.

   
 
  Source : AMMAR BELHIMER, La dette extérieure de l’Algérie, CASBAH édition, alger, 1998, p.220-221. 

 

 

 0996-0995يف  % 5,3كمػػػػػػػا هبػػػػػػػب أف نشػػػػػػػَت إُف أنػػػػػػػو مت اسػػػػػػػتهداؼ ربقيػػػػػػػق معػػػػػػػدؿ مبػػػػػػػو اقتصػػػػػػػادي حقيقػػػػػػػي 
، وعجػػػػػػػػػػػػػز %01,3إُف  %35,0، وزبفػػػػػػػػػػػػػيض معػػػػػػػػػػػػػدؿ التضػػػػػػػػػػػػػخم مػػػػػػػػػػػػػن 0995-0994خػػػػػػػػػػػػػبلؿ  %0,0مقابػػػػػػػػػػػػػل 

 490من إ.ف.ـ خبلؿ الفًتة نفسها. %0,3إُف  %2,8ة العامة من اؼبيزاني

 ة ـة االقتصاديـة حول الوضعيـرة عامـ: نظالفـرع الثالـث       

 .يف اجلزائر يف ظل اإلصالحات                                 
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اسات تطبيق ىذه بالنظر إُف بنود اإلصبلح سالفة الذكر ال بد من طرح التساؤؿ التاِف: ما ىي أىم انعك
 اإلجراءات على مؤشرات السياسة االقتصادية يف اعبزائر؟

لن نتناوؿ التفاصيل العميقة ولكن سنحاوؿ التعرؼ على أىم اؼبؤشرات وتطورىا يف ظل اإلصبلح، مثل: رصيد 
 اؼبيزانية العامة، النمو النقدي، أسعار الفائدة ومعدالت التضخم، سعر الصرؼ وميزاف اؼبدفوعات.

 :النمو االقتصاديأوال/        

تعرب العديد من اؼبؤشرات عن الزيادة يف معدؿ مبو النشاط االقتصادي يف اعبزائر، ومع تراجع شديد ؼبعدالت 
، فإف ىذا انعكس على معدالت النمو اغبقيقية حىت يف ظل 0994التضخم منذ بداية تطبيق برنام  اإلصبلح عاـ 

وتوقع التقرير  %6,0النات  الوطٍت خارج قطاع احملروقات قد سجل معدال حقيقيا يقدر بػاألزمة العاؼبية اغبالية فإف مبو 
مع  برغم تراجع أسعار النفط وتراجع مؤشرات ميزاف اؼبدفوعات واؼبيزانية العامة. 2119يف  %9نفسو وصولو إُف 

 491من إصباِف النات  الوطٍت. %66 العلم أف النات  خارج قطاع احملروقات يبثل يف اعبزائر يف الفًتة األخَتة حواِف

 

 

 

 

 

 2119-2119(: معدل النمو احلقيقي إلمجارل الناتج الوطٍت يف اجلزائر 0-1الشكل البياين )
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Information Notice, IMF Country Report No. 10/57, www.imf.org, mars2010, p.05-p.22. 
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Source: Amor Tahari and David Marston, Algeria: 2009 Article IV Consultation—Staff Report; and Public 

Information Notice, IMF Country Report No. 10/57, www.imf.org, mars2010. 

 :السياسة ادلالية /اـثاني        

أو       ؿباوالت تقليص ؾبموعة ىامة من بنود اؼبيزانية سواء اإلنفاؽ اعباري ادلالمح العامة لإلنفاق العام: 
انب األوؿ سبيز بتقليص مبو نسبة بند األجور يف اإلنفاؽ اعباري، مت تفعيل وتغيَت اإلنفاؽ االستثماري، حيث يف اعب

ربنام  ال أنظمة التحويبلت اعبارية بإدخاؿ برام  األشغاؿ العامة وما شابو، وإنشاء صندوؽ دعم تشغيل الشباب
 ...اٍف. PNDAوطٍت للتنمية الفبلحية ال

اجملاالت  منخاصة  ثماري فقد عربت األرقاـ عن االنسحاب التدرهبي للدولةأما اعبانب الثاين اؼبتعلق باإلنفاؽ االست
وتوفَت الوفورات الناصبة  ،القطاع اػباص اقبازىا بكفاءة وفعالية أكرب -بلئمتو  –ذات الطابع االقتصادي اليت يبكن 
دبختلف الصور  توأزم ومشاركة الدولة يف حل يز دور الدولة االجتماعي كالسكنعن ضغط ىذا الدور إُف قطاعات سب

http://www.imf.org/


والتكوين اؼبهٍت اللذين الزاال ربت سيطرة مطلقة للقطاع  ، كذلك التعليموالتقنيات، البنية التحتية دبختلف أنواعها
 العاـ.

تطوير وتغيَت النظاـ الضرييب يف اعبزائر كانت وبرغم رغم جهود الدولة لزيادة وتنمية اؼبوارد خارج قطاع احملروقات وب
 وىذا ما يوضحو اؼبنحٌت البياين التاِف:ؽبيدروكربونية وال تزاؿ اؼبصدر الرئيسي للميزانية العامة يف اعبزائر، اإليرادات ا

 

 .2011-0991رادات العامة يف اجلزائر (: تطور مكونات اإلي2-1)الشكل البياين

 
 

 (.0-4من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات اؼبلحق) ادلصدر:

 

من إصباِف اإليرادات، بينما سبثل اإليرادات الضريبية   %68ية سبثل كمتوسط خبلؿ ىاتو الفًتة حواِف النفط تفاإليرادا
من اإليرادات العامة، وىذا يعٍت أف وضعية اعتماد اؼبيزانية على النفط  %32كمتوسط خبلؿ الفًتة نفسها حواِف

 بقيت كما ىي قبل اإلصبلح أو بعد اإلصبلح.

ات اؼبيزانية العامة ال يعود بصفة رئيسية غبسن تسيَت النفقات أو اإليرادات بقدر       ما وىذا يعٍت أف ربسن مؤشر 
 يعود إُف ربسن أسعار النفط.

 اإليرادات غَت الضريبية  اإليرادات الضريبية اإليرادات اذليدروكربونية



وما يؤكد على ذلك ىو أنو بسبب آثار األزمة العاؼبية األخَتة تراجعت اإليرادات اؽبيدروكربونية حيث مثلت حواِف 
، وىنا قبد بأف األنبية النسبية لئليرادات غَت اؽبيدروكربونية 2118ة سن %79مقارنة حبواِف  2119يف سنة  65,7%

قد تزايدت، ومع ذلك فهذا ال يعترب مؤشرا إهبابيا، ألنو مرتبط بظروؼ السوؽ العاؼبي للنفط وليس لتحسن حصيلة 
 اإليرادات احمللية. 

 :ادلؤشرات النقدية /اـثالث       

و الكتلة النقدية، القروض، أسعار الفائدة، حجم الودائع وأجلها تضم اؼبؤشرات النقدية عدة مؤشرات: مب
 معدالت التضخم، سعر الصرؼ...اٍف.

لقد عرفت الًتكيبة النسبية للكتلة النقدية تغَتا ملحوظا من حيث تزايد أنبية الودائع البنكية وخاصة اآلجلة 
اليت ربسنت مبيعاهتا خبلؿ الفًتة من جهة طية ودائع اؼبؤسسات النفربسن الوعي اؼباِف من جهة، منها، وذلك نتيجة 

 ثانية، وذلك بالرغم من تغَتات أسعار الفائدة اليت يوضحها اعبدوؿ التاِف:

 

 .2100-2112(: تطور أسعار الفائدة الدائنة وادلدينة يف اجلزائر بُت 1-1اجلدول)

 

1111 1111 1119 1118 2007 2006 2005 2004 2003  

    
 :البنوك     

 سعر الفائدة على الودائع  5.75–4.50 3.25–2.25 2.50–1.25 1.25-2.50 1.25-2.50 1.25-2.50 1.25-2.50 1.25-2.50 1.25-2.50

 سعر الفائدة على القروض  9.00–8.00 9.00–6.00 9.00–5.50 5.50-9.00 5.50-9.00 5.50-9.00 5.50-9.00 5.50-9.00 5.50-9.00

1.1-1.51  1.1-1.51  1.1-1.51  1.1-1.51  2.0–5.0 2.0–5.0 2.0–5.0 2.5–5.0 3.5–4.5 

سعر الفائدة للحسابات 
 CNEP       االدخارية

 

Source: - Gabriel Sensenbrenner and others, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, 

www.imf.org, mars2010.p.30. 

- Amina Lahreche, Statistical Appendix, IMF Country Report No. 13/49, February 2013, 

www.imf.org,.p.21. 
 

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/


 

مث إُف  %3,25إُف  2114تراجع عاـ  %5,75فاعبدوؿ يشَت إُف أف اغبد األقصى ألسعار الفائدة بعد أف كاف 
ويف  %0,25مث  %2,5تراجع خبلؿ السنوات نفسها إُف  %4,5، وباؼبثل اغبد األدىن الذي كاف 2115يف  2,5%

حقيقة األمر فإف ىذا الًتاجع يف سعر الفائدة على الودائع متزامن مع تزايد السيولة اؼبصرفية وزيادة وتنوع أدوات 
 البنك اؼبركزي المتصاص ىذه الزيادات.

ية موجهة على اػبصوص لقروض االقتصاد، أي أف القروض للخزينة كانت قد عرفت لزيادات يف الكتلة النقداوكانت 
  ، من خبلؿ ربسن الوضعية اؼبالية للدولة وربوؽبا من مدينة إُف دائنة.تغَتا جذريا منذ بداية اإلصبلح

 

 لمقارنة:ل 2100و  2118و 0994ويوضح الشكل البياين التاِف تطور توزيع القروض بُت االقتصاد والدولة بُت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100-2111-0991تطور تقسيم القروض بُت اخلزينة واالقتصاد يف اجلزائر (: 2-1الشكل البياين)



 
 من إعداد الباحثة إعتمادا على إحصائيات: ادلصدر:

- Philippe callier and others ,op.cit. 

- Amor Tahari and David Marston, op.cit. 

- Amina Lahreche, op.cit. 

 

ويف ظل التوسع النقدي) مبو الكتلة النقدية( وؿبافظة السياسة النقدية على اؼبستوى نفسو)حجم التدخل المتصاص 
، ولكنها مؤخرا 0994معدالت التضخم تراجعا جد ملحوظ منذ بداية اإلصبلح االقتصادي  عرفتالكتلة النقدية( 
 2111:492ايد بعد تراجع جد ملحوظ سنة بدأت يف التز 

 .2100-0991بُت (: تطور معدالت التضخم يف اجلزائر 1-1البياين) الشكل
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Report No 13/49, Report No. 11/40, Report No. 09/111, report No. 07/95, Report No. 05/51, Report No. 03/69, 
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 اخلزينة

 االقتصاد



وتعاين اعبزائر من التضخم اؼبستورد، إذ أنو كثَتا ما ينسب التضخم الرتفاع أسعار الواردات، وخصوصا يف ظل األزمة 
 %5,7 بػ     ، حيث قدرت االحصائيات الرظبية معدؿ التضخم   العاؼبية األخَتة، حيث تزايدت معدالت التضخم

 .%4,5حيث قدر حبواِف  2100، وتراجع نوعا ما يف 2119يف سنة 

 

 ر ـور السياسة التجارية يف اجلزائـتط :لمبحث الثانيا      

 يف ظل اإلصالحات االقتصادية.                              
 ربرير التجارة واؼبدفوعات:تضمن االتفاؽ أربع ؿباور أساسية حوؿ  0994على مستوى برنام  التثبيت لعاـ 

 للقروض اػبارجية اؼبوجهة الستَتاد السلع األساسية. de maturité minimaleاغبد من شروط  -

 اإللغاء التدرهبي لقائمة السلع احملظورة من االستَتاد. -

 إلغاء قيود سبويل الواردات، وىذا متعلق بسعر الصرؼ أيضا وتوفَت العملة. -

 ًتط الستَتادىا اػبضوع للمعايَت التقنية.إلغاء قائمة السلع اليت يش -

ولدراسة تفاصيل التغَتات اليت أحدثتها برام  اإلصبلح على أدوات السياسة التجارية يف اعبزائر ال بد بداية من 
التعرؼ على أىم أدوات ىذه السياسة قبل اإلصبلح، من أجل تقدًن حكم يف األخَت: ىل السياسة التجارية يف 

 صبلح كانت انفتاحية مقارنة بالسابق أـ ال؟اعبزائر عقب اإل

 زائر ـة يف اجلـة التجاريـ: أدوات السياسادلطلـب األول           

 .0991 قبل إصالح                                   

ـ شًتاكي وبُت عدط بُت جوىر إيديولوجية النظاـ االبعد االستقبلؿ سبيزت السياسة التجارية دبوقف وس
بنشاط القطاع اػباص، فكانت ذات طابع رقايب أكثر منها احتكاري كما ىو  سات عامة تستطيع القياـوجود مؤس

 مفروض يف ظل النظاـ االشًتاكي.

وقد كانت األىداؼ األساسية من ىذه السياسة ىي التسيَت اعبيد للموارد من العملة الصعبة من ناحية، ضباية اؼبنت  
 ة ثالثة منح اؼبعاملة التفضيلية لبعض الدوؿ ألسباب مالية وأسباب سياسية.الوطٍت من ناحية ثانية، ومن ناحي



 :ة اجلمركيةـ: التعريفالفـرع األول       

 ها من جهة أخرى:ئكانت التعريفة اعبمركية سبيز بُت السلع حسب طبيعة السلعة من جهة وحسب منش

 :حسب ادلنشـأ /أوال         

 مركية حسب الدوؿ بُت:كانت اعبزائر سبيز يف الرسـو اعب

حيث أجربت اعبزائر على منح الواردات الفرنسية رسوما صبركية تفضيلية لتستطيع  تعريفة مجركية خاصة بفرنسا: -
 االستفادة من خطوط القرض الفرنسية يف تلك الفًتة.

فاقيات ذبارية، سواء تعلق من خبلؿ منح معاملة تفضيلية للدوؿ اليت ترتبط معها اعبزائر بات تعريفة مجركية مشًتكة: -
 األمر بالتعاوف التجاري العريب، الدوؿ النامية واإلفريقية أو الدوؿ االشًتاكية.

 مع باقي دوؿ العاَف.تعريفة مجركية عامة:  -

أصبح التقسيم اإلقليمي  12/12/0968اؼبؤرخ يف  68/35األمرعندما صدر  0968وتغَت األمر فيما بعد عاـ 
ب ثبلث مناطق: السوؽ األوروبية اؼبشًتكة، الدوؿ اؼبرتبطة مع اعبزائر باتفاقيات ذبارية وباقي للرسـو اعبمركية حس

  493دوؿ العاَف اليت تفرض على ورداهتا رسـو صبركية عامة.

 :حسب طبيعة السلعة /اـثاني         

أوؿ  1963أكتوبر  28اؼبؤرخ يف  63/414رقم  ، تضمن األمر0963بعد االستقبلؿ وبالتحديد عاـ 
فقد كانت سلع التجهيز تتمتع برسـو صبركية  ، حيث مت التمييز بُت ثبلث ؾبموعات سلعية:تعريفة صبركية جزائرية

 كما يوضح اعبدوؿ التاِف:  ضئيلة بينما زبضع السلع األخرى سواء الكمالية أو الضرورية لرسـو صبركية عالية جدا،

 .23/10/1963خر ادلؤ  414-63مالسلع" األمر رق(:تصنيف الرسوم اجلمركية حسب نوعية 5-4اجلدول)

 

 نسبة الرسم اجلمركي طبيعة السلعة

                                                           
 .1968-2-6، مؤرخ يف 11، اعبريدة الرظبية العدد1968-2-2اؼبؤرخ يف  68/35األمر 493



 % . 10 السلع التجهيزية واؼبواد األولية

 % . 20 – 5 السلع نصف مصنعة 

– 15 السلع النهائية   50  . %  
 

 .180.، ص23/10/1963الصادرة يف  80اعبريدة الرظبية رقم ادلصدر:
 494وذلك ربقيقا ؽبدفُت:

 لتنمية الصناعة الوطنية.انخفضة على سلع التجهيز فذلك لتوفَت متطلبات اؼبرسـو لبالنسبة ل 

 عالية على السلع األخرى فلتوفَت اغبماية البلزمة لئلنتاج الوطٍت من اؼبنافسة اػبارجية من الرسـو لأما بالنسبة ل
 .من جهة أخرى جهة، وللحصوؿ على موارد ىامة للخزينة العامة

 

مت تغيَت نظاـ الرسـو  1972 ديسمرب 29اؼبؤرخ يف  72/68رقم د ومع بداية السبعينات ودبوجب األمر فيما بع
 اعبمركية كما يوضحو اعبدوؿ التاِف:

 29ادلؤرخ يف  68-72قمتصنيف الرسوم اجلمركية حسب نوعية السلع" األمر ر (:6-4اجلدول )
 1972ديسمرب

 نسبة الرسم اجلمركي طبيعة السلعة

 %3 .تجات ذات األولوية كالسلع التجهيزية وادلنتجات الصيدالنيةكل ادلن

كل ادلنتجات ذات األعلية الثانوية بالنسبة للمجموعة األوذل وكذلك على 
 ة.السلع الوسيط

10 % 

 

 السلع الكمالية.

 %  40 ادلعدل ادلرتفع 

 %71 ادلعدل ادلرتفع اخلاص

 %011 ادلعدل العارل

                                                           
 .21، ص.2007، دار اػبلدونية، اعبزائر، التجربة اجلزائرية يف تنظيم التجارة اخلارجية من احتكار الدولة إذل احتكار اخلواصعجة اعبيبلِف،   494



 .1972ديسمرب 29اؼبؤرخ يف  68-72األمر رقمادلصدر: 

حيث تسبب البفاض أسعار النفط يف تدىور وضعية اؼبيزانية  1913وظلت ىذه الرسـو اعبمركية مطبقة إُف غاية 
 1913العامة اعبزائرية فبا دفعها للبحث عن موارد جبائية أخرى خارج قطاع النفط، فكاف قانوف اؼبالية التكميلي لعاـ 

بدال من  %120إُف غاية  %2بدالمن اػبمسة معدالت السابقة، حيث تًتاوح من  معدؿ صبركي 19قد وضع 
، وىي كما يلي:100%  

0 ، %3 ، %5 ، %10 ، %15 ، %20 ، %25 ، %30 ، %35 ، %40 ، %50 ، %55 ، %70 ، %80  %
90 ، %100 ، %110 ، %120% .  

إُف اؼبعاىػدة عة من قبل الدولة مت االنضماـ مع بداية التسعينات ووفقا لسياسة االنتقاؿ القتصاد السوؽ اؼبتب
(، اليت سبت اؼبصادقة عليهػا من قبػل اجمللػس الشعيب   Système harmoniséالدوليػة حوؿ النظػاـ اؼبنسق ) 

حيث  معدالت فقط، 7إُف  19الت الرسـو اعبمركية من ، حيث مت تقليص تشتت معد30/03/1991 الوطٍت يف
، %0 ، وسبثلت اؼبعدالت عموما كما يلي:1986اؼبطبق سابقا يف تعريفة  %120دال من ب %60إُف  %0تًتاوح من 

3% ،7% ،15% ،25% ،40% ،60% .495 

إف الرسـو العالية على الكماليات تستهدؼ ترشيد استخداـ العملة، وليس اؼبقصود منها ضباية اؼبنت  احمللي 
أي أهنا ال سبتلك أساسا إنتاجا وطنيا للكماليات حىت وبتاج فاعبزائر تبنت يف تلك الفًتة سياسة التصنيع اؼبصنعة، 

للحماية، أما الرسـو اعبمركية اؼبنخفضة على واردات التجهيز فهي لتقليص نفقات اإلنتاج، ولكن اؼببلحظة ىي أنو 
عندما تفرض ويف ظل احتكار الدولة لبلستَتاد، ويف ظل احتكار الدولة للنشاط اإلنتاجي عموما، ويف التسيَت اؼبركزي 

؟ اػبزينة العامة بدوف شك،  الدولة رسوما عالية أو منخفضة على الواردات من سلع التجهيز من سيدفع ىذه الرسـو
لذلك فاألثر غَت ذي معٌت بالنسبة لنا، فعندما تقرر اإلدارة اؼبركزية بأنو هبب استَتاد سلع معينة فسيتم استَتادىا 

 تاح من العملة الصعبة..اٍف، وليس بالنظر إُف الرسـو اعبمركية اؼبفروضة عليها.بالنظر ألسعارىا واغباجة إليها وللم

 ويبكن توضيح تطور معدالت الرسـو اعبمركية باؼبخطط اؼببسط التاِف:

 .0991(: تطور عدد ادلعدالت اجلمركية يف اجلزائر قبل0-1ادلخطط التوضيحي)
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 : اإلجراءات التنظيمية.الفـرع الثانـي       

 ف نظاـ االستَتاد يف اعبزائر يف تلك الفًتة يقسم كما يلي:كا

 

 

 

 

 

 

قائم على منع استَتاد سلع معينة من بلداف معينة بسبب مقاطعتها، ومنع سلع أخرى  ر النوعيظاحلحيث كاف نظاـ 
ينة من سلعة فيعٍت عدـ السماح بتجاوز استَتاد كمية مع احلظر الكميبسبب السلع بغض النظر عن بلد اؼبنشأ، أما 

 معينة.

 لقد مر النظاـ عرب عدة مراحل نلخصها فيما يلي:

 

 

 الكمي

 نظام االستَتاد

 نظام احلضر النظام احلر

 النوعي

 بلد ادلنشأ حسب حسب السلعة



 

 مرحلة الرقابة والتوجيو:/ أوال          

كانت تراخيص ورخص االستَتاد سبنح حسب قرارات عبنة ـبتلطة مؤلفة من فبثلي ـبتلف الوزارات 
مرفقا برأي إدارة اعبمارؾ واؼبالية وإدارة والتجمعات اؼبهنية للمشًتيات وتعرض ىذه القرارات على ؾبلس اغبكومة 

البنك اؼبركزي، مث تقـو اغبكومة بالتحكيم بُت طلبات االستَتاد لتقرر يف األخَت ما يبكن استَتاده وبأي 
وذلك كما سبق وذكرنا اعتمادا على طبيعة اؼبنتجات وحجم العملة الصعبة اؼبطلوبة، فقد كانت  496الكميات،

واليت يتم ذبنيد السيولة البلزمة ؽبا بسهولة مقارنة  C.F.A من البلداف اؼبنتمية ؼبنطقة الفرنك الًتاخيص سبنح للواردات
مع العملة الصعبة لتسوية واردات الدوؿ األخرى، واليت يتطلب استَتادىا اغبصوؿ على رخصة بدال من الًتخيص، 

 497.اجلزائر كانت تعتمد على الًتاخيص أكثر من الرخصيبكن القوؿ أف ولذلك 

  :مرحلة االحتكار ثانيـا/         

مع بداية السبعينات وبإلغاء التجمعات اؼبهنية للمشًتيات واستبداؽبا دبؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي 
ربولت الدولة من ؾبرد فبارسة ألدوات رقابة على التجارة اػبارجية إُف  498تتوُف احتكار التبادؿ التجاري اػبارجي

 التجارة.قائمة بذاهتا هبذه 

"      ُف جانب ضباية اؼبنت  الوطٍت وتسيَت العملة الصعبة سبثل يف إوسبب احتكار الدولة للتبادؿ التجاري اػبارجي 
جانب وىو ما يوفر ؽبا القدرة على فرض اشًتاطات على اؼبوردين و التفاوضي للدولة ذباه شركائها األتقوية اؼبركز 

 .499التخلص من ضغوطاهتم"

ؽبا حق احتكار  فمؤسسات التوزيعمقسم بُت صنفُت من اؼبؤسسات العمومية،  كلُت لبلحتكارونشأ آنذاؾ ش
ؽبا  ومؤسسات اإلنتاجاستَتاد اؼبنتجات وبيعها على حالتها دوف ربويل، وتشمل أساسا سلع االستهبلؾ النهائي، 

 500:حق استَتاد سلع ذات صلة بنشاطها وحظر عليها بيع السلع على حالتها

 خاص باؼبؤسسات العامة اليت يبنحها القانوف اغبق يف ذلك.  ي:احتكار رمس
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يعٍت اؼبؤسسة اليت أعطاىا القانوف حق احتكار استَتاد سلعة معينة وَف تستطع القياـ باستَتادىا  احتكار بالتأشَتة:
ما    احتكار يقدر يبكنها أف تعطي تأشَتة ؼبستورد عمومي أو حىت خاص ليقـو هبذه اؼبهمة نيابة عنها مقابل اقتطاع 

من قيمة السلعة اؼبستوردة. وبذلك مت منح اؼبستوردين ويف ظل نظاـ االحتكار فرصة من خبلؿ ىذه  %5,6و 0بُت 
 التأشَتة للدخوؿ إُف السوؽ الدولية والقياـ باالستَتاد.

على عمليات التمويل  ها على كل من: وزارة اؼباليةئأما وظيفة الرقابة على عمليات االستَتاد فقد مت توزيع أعبا
والصرؼ، وزارة التجارة على إجراءات وشكليات التجارة اػبارجية، الوزارة الوصية على القطاع اؼبعٍت على كيفيات 
إبراـ عقود التموين، والبنوؾ من خبلؿ عمليات التوطُت اؼبصريف الوحيد، ولكن إجراءات الرقابة اؼبتعددة و اؼبعقدة 

 ة أدت إُف خلق مشاكل عدة فيما يتعلق بعمليات االستَتاد ؽبذه اؼبؤسسات.بتعدد ىذه اؽبيئات الرقابي

يف حُت كاف استَتاد اؼبواد الغذائية ال ىبضع لرقابة اللجنة اؼبركزية للصفقات العمومية بسبب التغَت اؼبستمر ألسعارىا 
 501وىذا ما يتطلب اإلسراع يف إبراـ الصفقات لتجنب تقلبات األسعار.

 :مرحلة زبفيف االحتكارا/ ثالثـ         

 0974منذ بداية سنة باغبفاظ على وضعيتها كمحتكر حاولت الدولة إعطاء فرصة للقطاع اػباص لبلستَتاد 
منح حق االحتكار الرظبي الستَتاد متطلبات النشاط الرظبي للمؤسسات اػباصة اليت لديها نفس خصائص حيث مت 

ؤسسات اػباصة األخرى االستَتاد من خبلؿ تأشَتة االحتكار برسم ال اؼبؤسسات العامة الكربى، يف حُت تستطيع اؼب
ما ربتاجو لئلنتاج       من قيمة الصفقة، بشرط عدـ قيامها بإعادة بيع وارداهتا، أي أهنا تستورد  %01يتجاوز 

  وليس إلعادة البيع.

روقات نظرا ألنبيتها اإلسًتاتيجية، ولكنو َف االحتكار اؼبطلق للدولة للصادرات باستثناء بعض اؼبواد كاحمل مت إلغاءكما 
يتضمن بنودا كافية لتنظيم التصدير هبدؼ إعطاء اغبرية للمصدرين لتحقيق أىداؼ اؼبخطط الرباعي الثاين وىو تنمية 

  502الصادرات خارج قطاع احملروقات.

 :مرحلة االحتكار ادلطلق للتجارة اخلارجية" التأميم" ا/ـرابع         
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الذي أقصى كل اػبواص يف ؾباؿ و ، 1978فيفري  11اؼبؤرخ يف  78/02حلة مع إصدار القانوف بدأت اؼبر 
وعليو فإف ىذا القانوف قد ألغى كل السبل اؼبختلفة  االستَتاد من قبل اػبواص ربت أي ظرؼ،حظر  متالتصدير، و 

وعلى ىذا األساس مت إسناد ، وفلقانلتدخل اؼبستوردين اػبواص وحل كل مؤسسات االستَتاد والتصدير اػباصة بقوة ا
العمومية ذات الطابع الصناعي  االحتكار للمؤسسات االشًتاكية ذات الطابع الوطٍت، والدواوين واؼبؤسسات

حضر الوساطة يف عمليات التجارة اػبارجية وذلك لتخليص ىذه اؼبعامبلت اؽبامة من تضخم  ، كما متوالتجاري
ة أخرى زبليصها من العبلقات والصفقات اؼبشبوىة واؼبدفوعة بأىداؼ تكاليف العموالت من ناحية، ومن ناحي

503شخصية وليست عامة.  

 اؼبستوردين كما يلي:كما قسم ىذا القانوف 

 

 

 

 

 

 .0921-2-00ادلؤرخ يف 21/12توزيع تراخيص االستَتاد وفق القانون (: 2-4ادلخطط التوضيحي)
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 ادلستوردين

 اخلواص ادلؤسسات العمومية

 احملليُت

 األجانب

يسمح ذلم باالستَتاد دبقتضى 
 حق االحتكار

 نع االستَتاد سباما.ؽل

ما عدا استَتاد لوازم اإلنتاج اليت 
دل تنشأ الدولة بعد ىيئة 

 الستَتادىا.

نح ترخيص االستَتاد للمؤسسات ؽل
مع مؤسسات  األجنبية اليت ذلا صفقة

عامة وطنية تتضمن بندا  يضع استَتاد 
سلع ضرورية للمشروع على عاتق 

 الشريك األجنيب



 

 

 

 

 

 

 نفتاح:مرحلة التمهيد لال خامسا/         

بعد رحيل الرئيس ىواري بومدين انعكست أىداؼ القيادة اعبديدة للدولة يف ـبتلف اجملاالت أنبها التجارة 
 اػبارجية، حيث برزت ؿباوالت لتحرير السوؽ الوطنية من التنظيمات اؼبقيدة ؽبا.

حياة أفضل، حيث   ربت شعار من أجل 0981وكانت أوُف اػبطوات تبٍت اغبكومة لربنام  مكافحة الندرة عاـ 
 504،إضافة إُف منح اجملاىدين ميزة استَتاد السيارات دوف دفع رسـو صبركية ،كثفت الدولة استَتاد اؼبواد االستهبلكية
 ومت تربير السياسة اؼبتبعة يف اذباىُت:

  يف فًتة ما سياسة ربفيز الطلبأهنا إجراءات ضرورية لتحفيز اإلنتاج احمللي، إذ أف العاَف أصبع تبٌت 
سياسة ربفيز الطلب من  ، ولكن السياسة اليت اتبعتها اعبزائر تستهدؼ الواردات، وضاالستهبلكي لتحفيز العر 

 .خبلؿ االستَتاد ربفز العرض لدى الدوؿ اؼبصدرة وليس اؼبستوردة
  يف أف ىذا السلوؾ من شأنو أف يعاقب اؼبنتجُت احملليُت لدفعهم لتحسُت كفاءاهتم من خبلؿ آلية اؼبنافسة، و

ىذا الصدد قاؿ وزير التجارة آنذاؾ" إف ىذه الشكليات ال ربم التنمية ولكنها ربمي اؼبنتجُت العاجزين، ويعاب على 
ناقضو مع واقع اإلنتاج احمللي، فالواردات اؼبسموح هبا أساسا ىي منتجات ال يتم إنتاجها ؿبليا، تىذا اؼبربر بدوره أف 

 اؼبعٍت ال تعاقب اؼبنتجُت احملليُت ألهنا ال تعنيهم أصبل.أي أف دخوؿ ىذه السلع يف ظل الربنام  
وما يثَت االنتباه ىو أف الفًتة اليت ازبذ فيها إجراءات ربفيز الواردات ىي نفسها الفًتة اليت ازبذ فيها إجراء زبفيض 

ثل زبلي ، والذي يب0985ؼبخطط الوطٍت للتقشف ضمن قانوف اؼبالية عاـ الواردات من سلع التجهيز من خبلؿ ا
الدولة عن سبويل تراخيص االستَتاد اؼبخصصة للتسيَت، واكتفت بتمويل االستثمارات والتجهيزات العمومية اؼبستوردة 
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وبذلك أصبحت اؼبؤسسات العمومية ؾبربة على سبويل واردات التسيَت من  505يف إطار عقود نقل التكنولوجيا،
 ذه اؼبؤسسات أساسا.التمويل الذايت وىذا األمر اؼبستحيل نظرا لعجز ى

فخبلؿ ىذه الفًتة مت إصدار العديد من القوانُت واؼبراسيم اليت ترفع وزبفف بشكل تدرهبي من القيود اؼبفروضة على 
 التجارة اػبارجية وربديدا االستَتاد، ويقدـ اؼبخطط التوضيحي التاِف أىم ىذا القوانُت يف تسلسل زمٍت:

 درغلي للتجارة اخلارجية.التحرير الت(: 2-1ادلخطط التوضيحي )
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 .إجازة الوساطة في إبرام عقود التجارة الخارجية        •
1983مارس   

 .السماح لمخواص باستيراد ما يتعمق بنشاطه وليس إلعادة البيع، ال محميا وال خارجيا       •
1983ديسمبر   

 .توسيع قائمة السمع التي يمكن لمخواص استيرادها بحرية دون تأشيرة االحتكار           •
1984ديسمبر   

1984ديسمبر 1985إعفاء المؤقت من ضريبة الدفع الجزافي في ظل قانون المالية لعام        •  

1985ديسمبر  .سنوات5-3 لمدة والتجارية الصناعية األرباح عمى الضريبة دفع من المصدرين إعفاء       •  

 1986 .وهي هيئة خاصة بدعم الصادرات AMPEXإنشاء الـــ        •

 السوق من الصعبة العممة عمى بالحصول العمومية والمؤسسات لمخواص السماح       •
1986ديسمبر .الموازية  

 ثالث خالل ومن لمشروط، دفتر ووفق الوكالة طرق عن باالستيراد لمخواص السماح •
 ،االقتصادية العمومية المؤسسة وتنمية تشغيل إطار في امتياز  :لالمتيازات أنواع

 في المنخرطين لمخواص اإلنتاجي الجهاز لتموين الحرفيين، أو لمخواص البيع إلعادة
 .لمتجارة الوطنية الغرفة

1989جانفي   

 أو عمومية مؤسسة لكل احسمال:نهائيا الخارجية لمتجارة الدولة إحتكار إلغاء       •
 شخص ولكل خاصة

 ..المركزي لمبنك مالية رقابة تحت والتصدير باالستيراد القيام معنوي أو طبيعي       •

 

 

1991 



 دوف السلع من استَتاد العديد وبسبب كل ما سبق تفاقمت فاتورة الواردات اعبزائرية واالستهبلكية منها بالتحديد، و
.الصعبة من العملة اؼبداخيل البفاض إُف أدى الذي األمر هبدؼ الربح، ضوابط ونتيجة   من عمت اليت للفوضى 
 625 رقم اغبكومية التعليمة إصدار مت اػبارجية، ربرير التجارة عملية ضبط وتنظيم وهبدؼ االستَتاد، تراخيص إجراء
الوطٍت. إذ قامت السلطات العمومية بتشديد القيود على الصرؼ  ضباية اؼبنت  وىدفها ، 1992 أوت 18 الصادرة يف

عامبلت اليت تزيد قيمتها عن األجنيب وتقليص حجم الواردات، كما وضعت قواعد صارمة على التمويل، حيث أف اؼب
عبنة متابعة عمليات التجارة اػبارجية  دوالر أصبحت زبضع ؼبوافقة اللجنة اػباصة 100.000 ADHOC كما .

506أصدرت السلطات تعليمات ربـر الواردات اليت ليست ؽبا أولوية يف تسهيبلت النقد األجنيب.  

   507:ثبلث التاليةكما مت حصر السلع اؼبسموح استَتادىا يف اجملموعات ال

وىي اؼبواد األساسية اؼبرتبطة باإلنتاج وتطويره كاؼبواد الداخلة يف إنتاج احملروقات أو  قائمة ادلواد االسًتاتيجية: -
 اإلنتاج الفبلحي أو اؼبواد االستهبلكية األساسية .

صناعي ومواد الصيانة وتتمثل يف كل من مدخبلت اعبهاز ال قائمة ادلواد ادلتعلقة باإلنتاج واالستثمار: -
 واؼبدخبلت اؼبدعمة لنشاط التصدير .

وىي اليت اعتربت غَت ذات أولوية بالنظر ألىداؼ السياسة االقتصادية وىي مواد  قائمة ادلواد موضوع تقييد: -
 يبكن استَتادىا باستعماؿ حساب خاص بالعملة الصعبة، ومواد يبنع استَتادىا إطبلقا ويبنع حىت استعماؿ اغبساب
 اػباص كالفواكو .
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 .0991 تطور أدوات السياسة التجارية يف اجلزائر منذ: ادلطلب الثانـي       

حػػدثت االنعكاسػػات التاليػػة  0994عقػػب التػػزاـ اعبزائػػر بتطبيػػق اتفػػاؽ التثبيػػت والتعػػديل اؽبيكلػػي بدايػػة مػػن 
 على مستوى ـبتلف أدوات سياسة التجارة اػبارجية للببلد:

 .ةـاألدوات الكمي :فـرع األولال          

تضم األدوات الكمية كما تتبعناىا يف اعبانب النظري الرسـو اعبمركية بالدرجة األوُف، إضافة لئلجراءات 
أو حىت ربويل      اؼبتبعة لتحديد سعر الصرؼ وسبويل اؼبستوردين دبا يلزمهم من العملة الصعبة يف عمليات االستَتاد

 مبلت صعبة أو عملة وطنية:حقوؽ اؼبصدرين يف شكل ع

 .الرسوم اجلمركية /أوال          

التوجػػو التحريػػري للسياسػػة التجاريػػة اعبزائريػػة،  0994لقػػد تػػرجم تطػػور نسػػب الرسػػـو اعبمركيػػة يف اعبزائػػر منػػذ 
مت إجػػػراء تعػػػديبلت  0995حيػػػث عرفػػػت زبفيضػػػات مسػػػتمرة مػػػن حيػػػث: العػػػدد والقيمػػػة. فضػػػمن قػػػانوف اؼباليػػػة لعػػػاـ 

، والحقػػا وضػػمن قػػانوف %61إُف  %021لػػى نسػػب الرسػػـو اعبمركيػػة، حيػػث مت زبفػػيض اغبػػد األقصػػى مػػن أساسػػية ع
ومباشػرة ضػمن قػانوف  %3، مػع إضػافة نسػبة ـبفضػة %51إُف  %61مت زبفيض اغبد األقصػى مػن  0996اؼبالية لعاـ 
مت زبفػػيض اغبػػد األقصػػى مػػن  معػػدالت، حيػػث 4 كػػاف عػػدد الرسػػـو اعبمركيػػة يف اعبزائػػر ؿبصػػورا يف  0997اؼباليػػة لعػػاـ 
، حيػػػث وضػػػمن 2110، وظلػػت الرسػػػـو اعبمركيػػػة علػػػى حاؽبػػا إُف غايػػػة %7، %3وإلغػػػاء النسػػػب:  %45جديػػد إُف 

، حيػػث يػػتم تطبيػػق النسػػبة اعبديػػدة %41وتعويضػػها دبعػػدؿ  %45قػػانوف اؼباليػػة التكميلػػي لتلػػك السػػنة مت إلغػػاء نسػػبة 
 .%45على كل البضائع اػباضعة سابقا ؼبعدؿ 

 %05، %5تتمثػػػل الرسػػـو اعبمركيػػػة يف النسػػب التاليػػػة:  2113أمػػا يف الوقػػت اغبػػػاِف ومنػػذ إصػػػدار قػػانوف اؼباليػػػة لعػػاـ 
وىػػػو  %31مت زبفيضػػػو ضػػػمن سياسػػػة ذباريػػػة ربريريػػػة انفتاحيػػػة إُف  %41، حيػػػث يتضػػػح أف اؼبعػػػدؿ األقصػػػى %31و

 آخر زبفيض منذ ذلك اغبُت.

 

 



 

 

 

 

 

 

 .0991اجلمركية يف اجلزائر منذ  (: تطور نسب الرسوم2-1اجلدول)

 

 %النسب  رقم اجلريدة الرمسية وتاريخ النشر القانون

 .61، 41، 25، 05، 7، 1 0994-02-30بتاريخ:  87العدد 0999قانون ادلالية لعام

 .51، 41، 25، 05، 7، 5، 3 0995-02-30بتاريخ:  82العدد 0996قانون ادلالية لعام

 .45، 25، 05، 5 0996-02-30بتاريخ:  85لعددا 0992قانون ادلالية لعام 

 .41، 25، 05، 5 2110-16-20بتاريخ:  38العدد 2110قانون ادلالية التكميلي

 .31، 05، 5 2112-02-25بتاريخ:  86العدد 2112قانون ادلالية لعام

 

 .www.joradp.dzاعبريدة الرظبية،  ادلصدر:

 

تطػػور الرسػػم اعبمركيػػة حسػػب اؼبنشػػأ فسػػوؼ نتعػػرض لػػو فيمػػا بعػػد ضػػمن االتفاقيػػات التجاريػػة اؼبختلفػػة للجزائػػر مػػع  أمػػا
 ـبتلف شركائها التجاريُت.

http://www.joradp.dz/


 وزبضع الواردات يف اعبزائر إضافة للرسـو اعبمركية إُف كل من:

ف اؼباليػػة التكميلػػي لسػػنة ضػػمن قػػانو  2110والػػذي كػػاف عنػػد أوؿ تأسػػيس لػػو عػػاـ  احلــق ادلؤقــت علــى االســتَتاد: -
سػػػػػنويا ابتػػػػػداء مػػػػػن أوؿ جػػػػػانفي  %02علػػػػػى أف يػػػػػتم تفكيكػػػػػو خػػػػػبلؿ طبػػػػػس سػػػػػنوات دبعػػػػػدؿ  %61بنسػػػػػبة  2110
 2115.509ه هنائيا يف هناية عاـ ؤ وقد مت إلغا 2112،508

يتم فرضو على التداوؿ احمللي لسلع ومنتجات  %011والذي قد يصل إُف  الرسم الداخلي على االستهالك: -
ضمن قوانُت اؼبالية، فهي خاضعة للتغيَت سواء يف مكونات القائمة اػباضعة للرسم، أو يف نسب الرسم ؿبددة 

 ونبلحظ أف اؼبنتجات اػباضعة ؽبذا الرسم ىي منتجات يف معظمها ال تنت  ؿبليا. 510اؼبفروضة.

للرسم على القيمة اؼبضافة  دخوؿ اغبدود اعبزائريةزبضع السلع اؼبستوردة وىي بصدد : الرسم على القيمة ادلضافة -
"TVA" يف ربمل        ضماف اؼبساواة  ، وذلك هبدؼ ربقيقبنفس الشروط والنسب اليت زبضع ؽبا السلعة احمللية

 العبء اعببائي بُت السلع األجنبية والسلع الوطنية.

قاعدة اؼبقاصة على اغبدود يعد إخضاع الواردات للرسم على القيمة اؼبضافة دبثابة احًتاـ لقاعدة دولية مهمة تعرؼ ب
"La règle de compensation aux frontièresأما " واليت أوجبتها عدة منظمات ومعاىدات دولية .

وىذا لتجنب ازدواجية فرض غَته من الضرائب واغبقوؽ و معفية من الرسم على القيمة اؼبضافة فتعترب الصادرات 
 ـو القيمة اؼبضافة عند دخوؽبا غبدود الدولة اؼبستوردة ؽبا.حيث ستفرض عليها الرسـو اعبمركية ورس 511،الضريبة

 الصرف والتمويل بالعملة الصعبة: ا/ـثاني          

 :على مستوى الصرؼ والعملة الصعبة يبكن التمييز بُت أمرين

                                                           
 .2001يوليو 21، اؼبؤرخ يف 38، اعبريدة الرظبية: العدد2001، يتضمن قانوف اؼبالية التكميلي لعاـ 2001يوليو  19مؤرخ يف  12-01قانوف رقم   508
 .2006نوفمرب  21إُف  18من  اؼبؤسبر العاشر إلرباد رجاؿ األعماؿ العرب، اعبزائر مداخلة حول التجارة اخلارجية،  509
 

 انظر قوانُت اؼبالية.  510

، مذكػػػػرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية التجارة اخلارجية وسياستها اجلبائية يف ظل التحوالت اإلقتصادية اجلديدة للجزائرحراؽ مصباح،  511
 .2002-2001ية:زبصص :ربليل إقتصادي، جامعة اعبزائر، السنة اعبامع



ث يف اؽبيكلي حدث البفاضاف للدينار:  األوؿ حديخبلؿ السنة األوُف من تطبيق برنام  التكحيث  التسعَت: -
 دج 36دج إُف  24ريكي، لتنتقل من من قيمة الدينار مقارنة بالدوالر األم %50وذلك بنسبة  1994يف أفريل 

 دج. 41، حيث سعر الدوالر األمريكي بػ 1994االلبفاض الثاين كاف يف سبتمرب و 

ويف ظػرؼ بضػعة  ،ةصػل إُف حػواِف ضػعفي السػعر الرظبػي خػبلؿ تلػك الفػًت تة ليػالسػوؽ اؼبواز  ت قيمػة الػدينار يفوالبفض
مػػن قيمتهػػا، كمػػا  نسػػجل تػػواِف اسػػتمرار البفػػاض قيمػػة العملػػة الوطنيػػة طيلػػة فػػًتة  %70العملػػة الوطنيػػة قػػدت ف شػػهور
 ف اؽبيكلي كما يلي:يالتكي

 

للدينار اجلزائر مقابل الدوالر األمريكي خالل تطبيق برنامج تطور سعر الصرف (: 8-4جلدول)ا
 اإلصالح.

0992 0991 0999 0996 0992 0991 0999 2111 2110 

24,0 42,9 52,2 54,7 57,7 58,7 66,6 75,3 77,3 

2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2101 

79,7 77,3 72 73,4 70.05 66.82 70.08 72.73 73.70 

 :ادلصدر
جامعػة حسػيبة بػن ، 2004، السداسػي الثػاين00ؾبلػة اقتصػاديات مشػاؿ إفريقيػا، العػدد، سياسات التحريـر واإلصـالح االقتصـادي يف اجلزائـرطاىر علي، ب :1994-1993القيم يف  -

 .190-189، ص.-اعبزائر-بوعلي الشلف
 ,septembre2007°banque d’ALGERIE, n bulletin statistique trimestrielle ,01 :2004-1995القيم من  -
 septembre2010°, banque d’ALGERIE, nllebulletin statistique trimestrie ,11 :2010-2005القيم من  --
 

 58,7إُف 1993دج يف ديسػػمرب  24,1وكمػػا يوضػػح اعبػػدوؿ أعػػبله أف سػػعر صػػرؼ الػػدوالر األمريكػػي، قػػد انتقػػل مػػن 
، لتعػػػديل اؽبيكلػػػيامػػػن قيمتهػػػا خػػػبلؿ فػػػًتة  %243 حػػػواِفوبػػػذلك تكػػػوف العملػػػة الوطنيػػػة قػػػد فقػػػدت ، 1998دج يف 

 . 2010-1994خبلؿ فًتة الدراسة منذ  من قيمتها %300وأكثر من 

   توفَت التمويل بالعملة الصعبة: -2
، اليت كانت ـبولة بالتمويل بالعملة الصعبة، وأصبح بنك اعبزائر اؼبخوؿ AD-HOCمت هبذا الصدد حل عبنة الػ 

وذلك  512فية،الوحيد بإدارة احتياطات الصرؼ، وعلى اػبصوص موارد الصادرات النفطية، من خبلؿ القنوات اؼبصر 

                                                           
 .445ص. مرجع سابق، بن ديب عبد الرشيد،  512



حسب طبيعة االستخداـ: فتم السماح بتحويل متطلبات الصحة والتعليم حبرية على مستوى بنك اعبزائر) منتصف 
(، أما بقية اؼبعامبلت األخرى: السياحة وما شابو فهي زبضع 0996( مث على مستوى البنوؾ التجارية ) عاـ 0995

 513لشروط السوؽ اؼبتعلقة بتحويل الدينار.

شرط  كما ألغيالقاعدة اليت تقضي بتمويل بعض الواردات من اؼبوارد بالعملة األجنبية اػباصة باؼبستورد،   إلغاءمت و 
يف آجاؿ السداد بالنسبة لتسهيل سبويل الواردات ما عدا واردات السلع الرأظبالية حيث مت ذلك بصورة  األدىناغبد 

اء اآلجل على النقد األجنيب الذي كاف يبنحو للمؤسسات توفَت الغط نر ع، بينما توقف بنك اعبزائ1995تدرهبية يف 
 العمومية.

إال أنو وبسبب استحواذ بنك اعبزائر على معظم اؼبوارد من العملة  1996وبرغم إنشاء سوؽ للصرؼ بُت البنوؾ عاـ 
خبلؿ  على مستوى السوؽ أو قوانُت العرض والطلب، ولكن من يد سعر الصرؼ يف اغبقيقة ال يتمالصعبة فإف ربد

  514سياسة الصرؼ اليت وبددىا بنك اعبزائر.

 .ةـ: اإلجراءات التنظيميالفـرع الثانـي       

إُف جانب القيود الكمية تعترب القيػود واغبػواجز التنظيميػة واإلداريػة األخطػر واألىػم، وىػي متنوعػة جػدا لدرجػة 
 أىػم اإلجػراءات التنظيميػة الػيت ازبػذت منػذ أف بعضها قد ال تبدو لػو صػلة مباشػرة بالتجػارة اػبارجيػة، وسػنحاوؿ تقػدًن

 واؼبتعلقة بصفة مباشرة بالتجارة اػبارجية: 1994

 :ادلعايَت التقنية وادلهنية /أوال          

بداية من تطبيق برنام  اإلصبلح االقتصادي مت إصدار قرار ىاـ جدا هبذا الصدد وىو تقليص فئات السلع 
مركية على الواردات وبالتاِف ربفيزا لبلستَتاد، فتضمن حذؼ كل من: اعبغَت القيود  ؼبعايَت، وىذا زبفيفا مناؼبعنية با

والذي يلغي  0994ديسمرب  28، دبوجب القرار اؼبؤرخ يف 0995الشعَت، السكر والقهوة من ىذه القائمة عاـ 
د ىي كل من: القمح ، وبذلك فإف الواردات الوحيدة اليت زبضع ؽبذا القي0994ماي  31ويعدؿ القرار اؼبؤرخ يف 

                                                           
513 AMMAR BELHIMER, op.cit, p.240. 
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الصلب واللُت، الدقيق والسميد، حليب االستهبلؾ اؼبسحوؽ، اؼبواد الصيدالنية، آالت ومعدات ضرورية للممارسة 
 515الطبية واعبراحية.

 :نظام الًتاخيص واحلظر /ثانيا          

وبكم يشاء إال أف  رغم أنو يف ظل السياسة التجارية اغبالية يتم السماح ألي كاف استَتاد وتصدير ما يشاء
 25اؼبؤرخ        يف  13/03ىناؾ العديد من الشروط اليت ربدد بُت الفًتة واألخرى ألىداؼ ؿبددة، فالقانوف رقم 

يتضمن التصريح ألي شخص طبيعي أو معنوي باالستَتاد والتصدير اغبر، باستثناء عمليات االستَتاد  2113أكتوبر
لعاـ واألخبلؽ، واليت سبس بالصحة البشرية واغبيوانية وبالبيئة وحبماية اغبيواف والتصدير اليت زبل باألمن والنظاـ ا

 516والنبات والًتاث الثقايف، حيث زبضع إُف تدابَت خاصة ربدد شروط استَتادىا وتصديرىا.

 فعلى مستوى السياسة التجارية اغبالية قبد نوعُت من اغبظر:

 :وبضائع معينة بسبب تأثَتاهتا السلبية سابقة الذكر.  وىو حظر استَتاد وتصدير منتجات احلظر ادلؤقت 

كانت اعبزائر تعتمد قائمة سلع ؿبظورة من االستَتاد والتصدير، وكانت آخر قائمة هبذا اؼبعٌت   فعلى مستوى االستَتاد
ولكنها تعرضت للحذؼ عقب  517بندا، 68، حيث تضمنت حواِف 0994أفريل  01مت إعدادىا هبذا الصدد يف 

ديسمرب  26تفاؽ مع صندوؽ النقد الدوِف ومت إلغاؤىا، وىذا ما تضمنو القرار الوزاري اؼبشًتؾ اؼبؤرخ يف توقيع اال
 والذي يلغي القرار الوزاري السابق.  0994

 13/03ومع ذلك فػإف السياسػة التجاريػة اعبزائريػة يتخللهػا بعػض تػدابَت اغبظػر ألىػداؼ مت ربػديها ضػمن القػانوف رقػم 
 مت على سبيل اؼبثاؿ: سابق الذكر، فقد

  منػػع تصػػنيع أو اسػػتَتاد  كػػل أنػػواع أليػػاؼ األميانػػت واؼبػػواد الػػػيت ربتػػوي عليهػػا، وذلػػك ؼبػػا ؽبػػا مػػن آثػػار سػػػلبية
 518توجب ازباذ ىذا القرار.

  ،كما مت منع استَتاد اؼبواد الصيدالنية واؼبستلزمات الطبية اؼبوجهة للطب البشري واليت يغطيها اإلنتاج الوطٍت
  519مادة هبذا الصدد حظرا مؤقتا، أي قابل للتعديل: إضافة وحذفا. 337حظر استَتاد حواِف حيث مت 

                                                           
 .1995أفريل  26مؤرخ يف  23جريدة رظبية العدد   515
مجادى األوذل عام  19ادلؤرخ يف  04-03دلوافقة على األمر رقم ، يتضمن ا2003أكتوبر سنة  25ادلوافق  1424شعبان عام   29مؤرخ يف   13-03قانون رقم   516

 64و ادلتعلق بالقواعد العامة ادلطبقة على عمليات استَتاد البضائع وتصديرىا. جريدة رقم  2003يوليو سنة  19ادلوافق  1424
 .1994-4-10و 1994-4-9قرار وزاري مشًتك مؤرخ يف 1994-5-31/18جريدة رمسية عدد  517
وادلتعلق بالوقاية من األخطارادلتصلة  1999أبريل سنة  19ادلؤرخ يف  95-99يعدل ادلرسوم التنفيذي رقم  2009أكتوبر سنة  8مؤرّخ يف  321-09م تنفيذي رقم مرسو   518

 .2009-10-14، 59دبادة األميانت، جريدة عدد



  منع الشركات اليت يكوف فيها شركاء أو مسانبوف أجانب من استَتاد اؼبواد األولية واؼبنتجات والبضائع
زة أشخاص طبيعيُت على األقل من رأظباؿ الشركة حبو  %31اؼبوجهة إلعادة البيع على حالتها، إال إذا كاف 

من جنسية جزائرية مقيمُت أو من قبل أشخاص معنويُت يكوف ؾبموع أرصدهتم حبوزة شركاء           أو 
 520مسانبُت مقيمُت من جنسية جزائرية.

ولكن الفرؽ بُت اغباالت اؼبذكورة ىاـ جدا، فبينما يتعلق الضرر يف اغبظر األوؿ باآلثار الصحية واليت يتفق حوؽبا 
، يتعلق اغبظر يف اؼبثاؿ الثاين والثالث بأضرار على االقتصاد الوطٍت، وىو ما يعد إجراءا ضبائيا من الدرجة اعبميع
 األوُف.

 521فهناؾ سبييز للسلع ؿبل التصدير بُت ؾبموعتُت: أما على مستوى التصدير

   :وتتمثل يف الفئات التالية: السلع ادلصدرة دبوجب دفًت شروط 
  اغبديدية.النفايات اغبديدية وغَت -

 اؼبواد اػباـ. -

 اؼبعدات والتجهيزات. -
   :وتتمثػػػل يف بقيػػػة اجملموعػػػات السػػػلعية والػػػيت زبضػػػع يف تصػػػديرىا غبريػػػة تامػػػة و زبضػػػع بقيـــة الســـلع األخـــرى

   لئلجراءات العادية للتصدير.
  :ة على وىو حظر استَتاد أو تصدير أي نوع من البضائع واؼبنتجات ليس بسبب آثارىا السلبياحلظر الدائم

من قانوف اؼبالية التكميلي  42الصحة وما شابو، ولكن بسبب عدـ احًتاـ حقوؽ اؼبلكية الفكرية، فقد نصت اؼبادة 
على حظر استَتاد كل البضائع اليت ربمل بيانات بأي شكل من شأهنا أف توحي بأف البضاعة اؼبستوردة  2117لعاـ 

ير السلع اؼبقلدة اليت سبس حبقوؽ اؼبلكية، واليت ربمل بدوف ىي ذات منشأ جزائرية، كما مت حظر استَتاد أو تصد
رخص عبلمة ذبارية تكوف فباثلة لعبلمة صنع أو عبلمة ذبارية مسجلة قانونا بالنسبة لنفس الفئة من السلع اؼبعنية،  

 522.كذلك مت حظر استَتاد وتصدير السلع اليت تعترب نسخا بدوف موافقة صاحب حق اؼبؤلف...اٍف

 :دعم الصادرات /اـثالث          

                                                                                                                                                                                           
 .2008-12-14: 70نية و ادلستلزمات الطبية ادلوجهة للطب البشري، جريدة عددإستَتاد ادلواد الصيدال  دبنع  ، يتعلق 2008نوفمرب سنة  30مؤرخ يف   قرار  519

،  2009مــــــــايو ســــــــنة  12ادلــــــــؤرخ يف  181-09، يعــــــــدل ادلرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم 2009ســــــــبتمرب ســــــــنة  2مــــــــؤرخ يف  296-09مرســــــــوم تنفيــــــــذي رقــــــــم   520
و البضـائع ادلوجهـة إلعـادة البيـع علـى حالتهـا مـن طـرف الشـركات التجاريـة الـيت يكـون فيهـا الشـركاء أو  األوليـة و ادلنتوجـات  ادلـواد  إسـتَتاد  أنشـطة  شلارسـة  شـروط  ػلدد  الذي

 (.2009سبتمرب  06ادلؤرخة يف  51)اجلريدة رقم  ادلساعلون أجانب 

 ، مرجع سابق.13-03قانون رقم   521
 .2007-12-31، 82يدة الرظبية، العدد، اعبر 2008يتضمن قانوف اؼبالية لسنة  2007-12-30مؤرخ يف 12-07قانوف رقم  522



)  اػباص لًتقية الصادرات مت تأسيس الصندوؽ FSPE حيث زبصص ، 1996( دبوجب قانوف اؼبالية لسنة 
وتسويق منتجاهتم يف األسواؽ اػبارجية. ترقيةموارده لتقدًن الدعم اؼباِف للمصدرين يف نشاطات   

ادرات لفائدة أي شركة مقيمة تقـو بإنتاج ثروات أو اػباص لًتقية الص الصندوؽ عن طريق  الدولة  كما سبنح إعانات 
يف ؾباؿ التصدير. يتم ربديد  و ينشط التجاري   بصفة منتظمة يف السجل مسجل خدمات و لكل تاجر تقدـ 

اؼبتاحة بإشراؼ وزارة التجارة و حسب نسب ربدد مسبقا وفقا للموارد اؼبتوفرة. مبلغ إعانة الدولة  

مقررة : و ىناؾ طبس ؾباالت إعانة   

أعباء ؽبا صلة بدراسة األسواؽ اػبارجية . -  

التكفل اعبزئي دبصاريف اؼبشاركة يف اؼبعارض باػبارج. -  

جزء من تكاليف دراسة األسواؽ اػبارجية.  -  

تكاليف النقل الدوِف لرفع و شحن البضائع باؼبوانئ اعبزائرية و اؼبوجهة للتصدير. -  

اؼبواد حسب مقتضيات األسواؽ اػبارجية. سبويل التكاليف اؼبتعلقة بتكييف -  

       

 

  :اإلجراءات احلمائية /اـرابع          

قد تؤدي اؼبعاملة اعبمركية التفضيلية لدولة معينة إُف زيادة الواردات من منتجات ىذه الدولة، إُف اؼبستوى 
مت  2115أو اؼبنافسة، ففي سنة  الذي قد يهدد أو يلحق بالضرر اعبسيم باؼبنتجُت الوطنيُت للمنتجات اؼبماثلة

إصدار مرسـو تنفيذي يعطي اغبق للمتضررين بتقدًن شكوى هبذا الصدد للمصاٌف اؼبعنية، ووبق للسلطات ازباذ 
التدابَت اغبمائية البلزمة، واليت تتمحور حسب اؼبرسـو يف: رفع الرسـو اعبمركية أو التقييد الكمي للواردات اؼبعنية إُف 

متوسط الواردات يف ثبلث سنوات األخَتة ويف شروط معينة، وفيما يلي أىم تدابَت اغبماية اليت  حدود ال تقل عن
 : 0994تعد كأدوات تنظيمية للسياسة التجارية اعبزائرية واليت ظهرت منذ 



 523دابَت مكافحة اإلغراق:ت -

 ية:تتمثل أضرار اإلغراؽ اليت تستدعي تدابَتا للحماية يف التأثَتات السلبية التال

  تػػػػدىور فػػػػرع إنتػػػػػاجي وطػػػػٍت قػػػػػائم: البفػػػػاض مبيعاتػػػػػو، اضػػػػطراره لتخفػػػػػيض أسػػػػعار منتجاتػػػػػو، التػػػػأثَتات علػػػػػى
 اؼبخزونات والتشغيل واألجور.

 .تأخر إنشاء فرع إنتاجي وطٍت 
 .تفاقم حجم الواردات ؿبل اإلغراؽ بصفة مطلقة، أو نسبة إُف اإلنتاج واالستهبلؾ الوطٍت 

ع منتجات بلد ما يف السوؽ الوطنية بسعر أدىن من السعر العادي للمنتجات اؼبماثلة ووبدث اإلغراؽ عندما يتم بي
من سعر التصدير، وإذا كاف حجم اؼبنتجات ؿبل اإلغراؽ       %2وال يعترب إغراقا إذا كاف ىامش اإلغراؽ أقل من 

تفوؽ  %3 على حدى بأقل من من واردات اؼبنتجات اؼبماثلة، إال إذا كانت البلداف اليت تساىم كل  %3ال يتعدى 
من اؼبنتجات اؼبعنية يف  %21، كما هبب العتبار البيع باإلغراؽ أف ربدث عملية بيع أكثر من %7حصصها معا 
 أشهر وسنة. 6مدة تًتاوح بُت 

 أما التدابَت اؼبتخذة يف حالة تأكيد حدوث اإلغراؽ من خبلؿ التحقيقات فأنبها:

يومػا مػػن فػػتح التحقيػػق، وؼبػػدة أربعػػة أشػػهر علػػى  61ع السػػلطات اعبزائريػػة بعػػد تسػػتطي احلــق ضــد اإلغــراق ادلؤقــت: -
األكثػػر، وبعػػد ربقيػػق أوِف يفيػػد بوجػػود فعلػػي لضػػرر مػػن اإلغػػراؽ، أف تفػػرض ضػػماف إيػػداع نقػػدي أو كفالػػة بنكيػػة دببلػػغ 

 اإلغراؽ احملسوب مؤقتا.

ستطيع السلطات اؼبعنية أف تطلب من اؼبصدر إذا أثبتت التحقيقات وجود ضرر باإلغراؽ ت التعهد برفع األسعار: -
 توقيع تعهد برفع األسعار إُف مستوى يلغي الضرر أو ىامش اإلغراؽ.

يتعلق اغبق التعويضي بالشكوى اليت يقدمها اؼبنتجوف الوطنيوف إذا مت إثبات أهنم تعرضوا ألضرار احلق التعويضي:  -
الدعم من دوؽبم، ويشًتط لقبوؿ الشكوى أساسا أف تقدـ من  اؼبنافسة من واردات فباثلة جراء حصوؿ منتجيها على

 من اإلنتاج الوطٍت من اؼبنت  اؼبعٍت. %25طرؼ منتجُت يبثلوف ما ال يقل عن 

ويعتػػرب دعمػػا كػػل مػػا يلػػي إذا كػػاف موجهػػا بصػػفة خاصػػة ؼبؤسسػػة بعينهػػا أو ؾبموعػػة مؤسسػػات، أو لفػػرع إنتػػاج معػػُت أو 
 ؾبموع فرع إنتاج:

                                                           
 .2010، جواف www.mincommerce.gov.dz، وبدد شروط تنفيذ اغبق ضد اإلغراؽ وكيفياتو،2005يونيو 22مؤرخ يف  222-05مرسـو تنفيذي رقم  523



 ن السلطات العمومية.مسانبة مالية م 
 .أي شكل من أشكاؿ دعم السلطات للمداخيل واألسعار 
 .)التخلي عن مداخيل عمومية تكوف عادة مستحقة التحصيل) اإلعفاء الضرييب مثبل 
 .تقدًن السلطات العمومية أو شرائها سلعا وخدمات دبقابل ال يتناسب مع شروط السوؽ يف البلد اؼبصدر 

ؤشرات تقيس كل من تفاقم نسبة الواردات اؼبدعمة، تأثَت ىذه الزيادة على األسعار اليت ويرتبط الضرر بػمجموعة م
تباع هبا اؼبنتجات اؼبدعمة يف السوؽ الوطنية، وأخَتا التأثَت السليب لزيادة الواردات وأسعارىا على فروع     أو فرع 

 اإلنتاج الوطٍت صاحب الشكوى.

 مة إذا كاف:وتعفى من ىذه التدابَت الواردات اؼبدع

  من سعر تصدير اؼبنتوج. %0مبلغ الدعم أقل من 
 مػػن قيمػػة السػػلعة، وأف  %2 إذا كانػػت السػػلعة اؼبدعمػػة مسػػتوردة مػػن بلػػد نػػامي، وكػػاف الػػدعم ال يتجػػاوز

من إصباِف الواردات من السلع اؼبماثلة، باسػتثناء أف يكػوف  %4حجم الواردات من ىذه السلعة يقل عن 
 .%9لسلعة اؼبدعمة من الدوؿ النامية أكثر من إصباِف الواردات من ا

 ومثلما ىو اغباؿ مع التدابَت ضد اإلغراؽ، فإف اإلجراءات اؼبتخذة إذا أثبتت التحقيقات الضرر من الدعم:

 اغبق التعويضي اؼبؤقت: وال هبب أف يتجاوز مبلغ الدعم اؼبقدر. -

نيػػػة ؼبنتجػػػات تسػػػتفيد مػػػن الػػػدعم اػباضػػػع تعهػػػد اؼبصػػػدر برفػػػع األسػػػعار، أو بعػػػدـ التصػػػدير كبػػػو السػػػوؽ الوط -
 للحقوؽ التعويضية.

 تعهد بلد التصدير بإلغاء الدعم أو ربديده أو ازباذ تدابَت أخرى تتعلق بآثاره. -

إف ـبػاوؼ أي دولػػة ناميػػة مػػن االنػدماج يف االقتصػػاد العػػاؼبي يكمػػن يف التهديػػد الػذي قػػد يقػػع علػػى اقتصػػادىا 
اػبصوص، ومن شأف ىذا اإلجراء أف يطمئن ىؤالء، ولكننا إذا ربػدثنا عػن حريػة  الوطٍت، وبالتاِف مناصب الشغل على

التجػػارة وعػػن األطػػراؼ الػػذين نوقػػع معهػػم اؼبعاىػػدات هبػػذا الشػػأف فػػإف ىػػذا اؼبرسػػـو يبػػدو مبالغػػا فيػػو، فػػنحن نعلػػم أف 
افسػػة األجنبيػػة، فمػػا داـ االقتصػػاد اعبزائػػري مػػن الضػػعف دبكػػاف ليجعػػل اإلنتػػاج الػػوطٍت دائمػػا يف هتديػػد مسػػتمر مػػن اؼبن

نا هبػذا النػوع مػن التػدابَت؟ إال إذا كػانوا علػى يقػُت مػن عػدـ ؤ اغبػاؿ كػذلك فلمػاذا نوقػع اؼبعاىػدات؟ وكيػف يرضػى شػركا
 تطبيقها.

 

 



 

 

 .ة وادلتعددةـت الثنائيـا: االتفاقيالفـرع الثالث       

ات هبػذا الصػدد، ولكػن معظمهػا لػيس لػو يوضػح اؼبلحػق فػإف اعبزائػر قػد وقعػت علػى العديػد مػن االتفاقيػ وكما
أي فعاليػػة عمليػػة وواقعيػػة تػػذكر، بسػػبب عػػدـ دخوؽبػػا حيػػز التنفيػػذ، ولػػذلك فسػػوؼ نركػػز يف ىػػذه الدراسػػة علػػى ثػػبلث 

 اتفاقيات ىامة:

 :اتفاقية الشراكة مع االرباد األورويبأوال/          

، ودخلت حيز التنفيذ يف 2110أفريل  22يا يف مت توقيع االتفاقية مع االرباد األورويب يف فالنسيا باسبان
 .2115سبتمرب 0

وقد نت  عن توقيع االتفاقية إتباع سياسة صبركية تفضيلية بُت الطرفُت، وذلك حسب طبيعة السلع واؼبنتجات اؼبعنية 
 باالستَتاد والتصدير:

 اإلعفاء والتخفيض اجلمركي: -1
 ادلنتجات الصناعية:
ييز بُت ثبلث ؾبموعات فرعية، حيث تتم معاملتها كل بطريقة ـبتلفة عن األخرى من داخل ىذه اجملموعة مت التم

 حيث اإلعفاء اعبمركي، فيمكن التمييز بُت ثبلث ؾبموعات:
بند يستفيد من اإلعفاء التاـ من الرسـو اعبمركية مع بداية تطبيق االتفاقية أي  4302واليت تضم  اجملموعة األوذل:

 .4332منذ 
بند صبركي، استفادت وفق االتفاقية من تفكيك تدرهبي للرسـو خبلؿ          5362واليت تضم  ثانية:اجملموعة ال

 سنويا. %43بنسبة  4334سبتمرب  5سنوات، بداية من  2
بندا، حيث استفادت ىذه اجملموعة من تفكيك تدرهبي للرسـو اعبمركية خبلؿ  5525واليت تضم  اجملموعة الثالثة:

 سنويا. %53، بنسبة 4334سبتمرب  5من  سنوات، بداية 53
 وحسب معطيات اعبدوؿ التاِف:

 
 



 
 
 
 
 

 (: الًتكيبة النسبية للرسوم اجلمركية على ادلنتجات الصناعية حسب اجملموعات.9-4اجلدول)
 

 %نسبة الرسم اجلمركي  %نسبة البنود اجلمركية 

 0 4.77  اجملموعة األوذل
17.45 5 
77.68 15 
0 .09 30 

 5 40.35 اجملموعة الثانية
20.55 15 
5.84 30 

 0 0.27 اجملموعة الثالثة
3.33 5 
6.35 15 
90.04 30 

 
Source: Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie, www.caci.com.dz, juin2010. 

 
، بينما التفكيك التدرهبي خبلؿ %52اؼبنتجات اػباضعة لرسم صبركي متوسط فإف اإلعفاء التاـ يستهدؼ أساسا 

، وأخَتا ؾبموعة اؼبنتجات اػباضعة لرسم %2سنوات قد مت توجيهو خاصة للمنتجات اػباضعة لرسم صبركي  2
سنوات. وىذا ما يبثلو  53فهي يف معظمها خاضعة لتفكيك صبركي خبلؿ اؼبدة األطوؿ وىي  %03صبركي 
 التاِف واؼبستنت  من معطيات اعبدوؿ السابق: اعبدوؿ
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 (: الًتكيبة النسبية لإلعفاءات اجلمركية على ادلنتجات الصناعية حسب الرسوم اجلمركية.11-4اجلدول )
 النسبة حسب طبيعة اإلعفاء طبيعة اإلعفاء اجلمركي

% 

نسبة عدد البنود اخلاضعة ل
 الرسم اجلمركي

 فئة الرسم اجلمركي

% 

/ / 102 0 

100% 29.02 1223  

 

5 

  65.90 سنوات 5خبلؿ  20%

  2.34 سنوات 10خبلؿ 10%

100% 82.16 1923  

  11.70 سنوات 5خبلؿ  20% 15

  6.13 سنوات 10خبلؿ 10%

100% 0.11 1739  

 

30 

  3.68 سنوات 5خبلؿ  20%

  96.20 سنوات 10خبلؿ 10%

 

 (.6-2دوؿ)اعتمادا على معطيات اعب ادلصدر:

تستفيد من اإلعفاء التاـ خبلؿ طبس سنوات بداية من  %2من اؼبنتجات الصناعية اػباضعة لرسم  %33فػحواِف 
استفادت من اإلعفاء التاـ  %52من اؼبنتجات الصناعية اػباضعة لرسم  %54، بينما حواِف 4334سبتمرب 
لن تستفيد  %03لرسم صبركي دبعدؿ  من اؼبنتجات الصناعية اػباضعة %63، يف حُت أكثر من 4332منذ 

سنوات، وىذا ما يعكس السياسة االنفتاحية اغبذرة بشأف اؼبنتجات الصناعية  53من اإلعفاء اعبمركي التاـ إال دبرور 
 الكمالية، واليت كانت الدولة تفرض عليها أعلى النسب اعبمركية.

 ادلنتجات الزراعية:



بندا ستبدأ اؼبفاوضات بشأهنا  652ء صبركي متفاوتة، بينما بقي حواِف بندا بنسب إعفا 263لقد تضمنت االتفاقية 
 ، ويبكن تقسيم اؼبنتجات الزراعية الواردة يف االتفاقية بدورىا إُف ثبلث ؾبموعات:2010بداية من 

استفادت من إعفاء صبركي متفاوت: صبركيا فرعيا،  بندا 116يف  حيث تضم اؼبنتجات الزراعية اجملموعة األوذل:
20% ،50% ،100%. 

أو إعفاء   %25بندا من منتجات الصيد، حيث استفادت من زبفيض صبركي إما  97واليت تضم  اجملموعة الثانية:
 .%100تاـ 

بندا من اؼبنتجات الزراعية احملولة، واليت استفادت من إعفاءات متفاوتة بالنسب  50واليت تضم اجملموعة الثالثة: 
 .%100و %50، %30، %25، %20 التالية:

 ويوضح اعبدوؿ التاِف الًتكيبة النسبية للمجموعات سابقة الذكر حسب الرسم اعبمركي اؼبفروض عليها قبل االتفاقية:
 : الًتكيبة النسبية للرسوم اجلمركية على ادلنتجات الزراعية حسب اجملموعات قبل االتفاقية.) 00-1(اجلدول

 % نسبة الرسم اجلمركي %نسبة البنود اجلمركية  

 5 34.48 ادلنتجات الزراعية.
14.65 15 
50.86 30 

 5 3.09 منتجات الصيد.
96.90 30 

 5 4 ادلنتجات الزراعية احملولة.
40 15 
56 30 

 
 نظام احلصص: -2

ضمن ؾبموعة اؼبنتجات الزراعية تضمن االتفاؽ أداة سياسة ذبارية خاصة جدا، وىي اإلعفاء اعبمركي حسب 
أف التخفيضات يف نسبة الرسم اعبمركي سابقة الذكر مشًتطة بعدـ ذباوز اؼبستورد غبصة معينة ؿبددة اغبصة، حيث 

 يف بروتوكوالت االتفاؽ:
 حيث ترتبط صبيع البنود الفرعية اؼبعفية سواء   / ادلتعلق بادلنتجات الزراعية الطبيعية:2الربوتوكول

َف تستفد من اإلعفاء دوف أي حدود لبلستَتاد، وىي بنود كليا أو جزئيا حبصة معينة، ما عدا بعض البنود اليت 
) %5تشًتؾ يف ميزة ىامة وىي أف اغبكومة يف األساس وبدوف االتفاقية كانت تفرض عليها الرسم اعبمركي اؼبخفض

 524، وىي عموما بعض بذور اػبضروات، األعبلؼ وبذور الفواكو...اٍف.(12 12 30 90ما عدا البند الفرعي
                                                           
  Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux servant principalement a l’alimentation humaine non 
dénommés ailleurs 
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 حيث ال ترتبط اإلعفاءات اعبمركية / ادلتعلق بادلنتجات السمكية الطبيعية: 04الربوتوكول
 اؼبمنوحة ؽبذه اجملموعة من الواردات بأي حصة.

 يف شكلها العاـ تتمتع اؼبنتجات اؼبستوردة من / ادلتعلق بادلنتجات الزراعية احملولة: 05الربوتوكول
بند فرعي معفي دوف  50بنود صبركية فرعية من بُت  5عدا  ىذه اجملموعة باإلعفاءات دوف تطبيق نظاـ اغبصص، ما

شروط، كاؼبشروبات الكحولية واػبل، بعض اؼبواد واؼبستخلصات اؼبركزة موجهة للصناعات الغذائية اػبمَتة 
 525اغبية..اٍف.

 526أ:ـقاعدة ادلنش -3
ذات منشػػأ جزائػػػري أو أورويب) يف  تتعلػػق قاعػػدة اؼبنشػػأ باػبصػػػائص الػػيت تعتػػرب ألجلهػػا اؼبنتجػػػات اؼبسػػتوردة أو اؼبصػػدرة

االرباد األورويب( حىت يتم منحها اؼبعاملة التفضػيلية اعبمركيػة، ولتعػدد القواعػد احملػددة ؼبنشػأ اؼبنتجػات فػإف االتفاقيػة قػد 
 وضحت اؼبعايَت اليت تطبق يف ىذه اغبالة، ونبا أساسا معيارين:

 ول االرباد األورويب.ادلعيار األول: ادلنتجات تامة الصنع يف اجلزائر أو د

 بنود، أنبها: 8وىي اؼبنتجات اليت تعترب تامة الصنع يف أي دولة، وضمن االتفاقية مت ربديد ىذه اؼبنتجات يف 

 اؼبنتجات اؼبعدنية اؼبستخرجة من األراضي اعبزائرية واألراضي األوروبية أو البحار..اٍف. -

 حصاد اؼبنتجات النباتية: اػبضر والفواكو. -

 اليت ولدت ونشأت يف دوؿ الطرفُت. اغبيوانات -

 اؼبنتجات اؼبستخلصة من اغبيوانات يف دوؿ الطرفُت. -

منتجػػات الصػػيد البحػػري أو الػػربي، فاؼبنتجػػات الػػيت مت صػػيدىا مػػن اؼبيػػاه اإلقليميػػة اعبزائريػػة مػػن طػػرؼ بػػاخرة  -
 أجنبية تعد جزائرية اؼبنشأ، وباؼبثل يف مياه االرباد األورويب.

ري مػن طػرؼ البػواخر اعبزائريػة أو األوروبيػة خػارج اؼبيػاه اإلقليميػة لػدوؿ الطػرفُت، فمعيػار منتجات الصيد البحػ -
 النشأة ىنا ىو جنسية الباخرة وليس اؼبياه اإلقليمية.

 اؼبنتجات اؼبصنعة على منت البواخر اعبزائرية أو األوروبية. -

 ادلعيار الثاين: التحويل الكايف.

                                                                                                                                                                                           
originaires de la Communauté, www.caci.com.dz, juin2010. 
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إحدى دوؿ الطرفُت، باستخداـ مدخبلت إنتاج من خارج اعبزائر أو دوؿ  قد تكوف بعض اؼبنتجات مت صنعها يف
 االرباد األورويب، وبذلك ينشأ غموض أو إهباـ ىل تعترب ىذه اؼبنتجات ذات منشأ حيث مت إنتاجها النهائي أـ ال؟

طبيعة العملية ويتضمن ىذا اؼبعيار ثبلث شروط: اغبد األقصى لنسبة اؼبدخبلت غَت جزائرية أو أوروبية اؼبنشأ، 
 16اإلنتاجية، طبيعة مدخبلت اإلنتاج. وقد مت ربديد ىذه الشروط لكل فئة سلعية على حدا ضمن الربوتوكوؿ 

 527التفاقية الشراكة األوروجزائرية.

إف االتفاقيػػات الػػيت قػػاـ هبػػا االربػػاد األورويب مػػع دوؿ اؼبتوسػػط كلهػػا تنصػػب يف اذبػػاه واحػػد وىػػو ؿباولػػة خلػػق 
شجع ىذه الدوؿ ودفعهػا للقبػوؿ  ، األمر الذيالتجارة ولكن اإلنتاجاؼبقصود ليس ىذه الدوؿ، وكأف  جهاز إنتاجي يف

اتفاقية اعبزائر مع االربػاد األورويب ىػو يف هبذه االتفاقيات من أجل زيادة مناصب الشغل والتصدير...اٍف فأىم ما جاء 
 528وبا.خلق منشآت إنتاج أوروبية يف اعبزائر تقـو بالتصدير كبو أور 

 :منطقة التجارة احلرة العربيةثانيـا/          

تجاري بُت الدوؿ العربية االتفاقية اغبكومة اعبزائرية على اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ ال وقعت 2114يف سنة 
اؼبنشور رقم  ، بعد صدور2119ولكن اػبطوة العملية لذلك كانت يف  0980،529فيفري  27يف تونس يف احملررة 
، الذي انضمت من خبللو اعبزائر للمنطقة العربية الكربى 2008ديسمرب  03اؼبؤرخ يف  400أخ/ـ / ـ ع ج 0769

 للتبادؿ اغبر.

لكل اؼبنتجات اؼبستوردة  2119وهبذا الصدد سبيزت السياسة التجارية اعبزائرية بػاإلعفاء اعبمركي بداية من جانفي 
اقية، ومن اعبانب اعبزائري فقد مت استثناء قائمة منتجات من اإلعفاء  واؼبصدرة بُت الدوؿ العربية األطراؼ يف االتف

 كإجراء ضبائي: صحي من ناحية واجتماعي من ناحية ثانية واقتصادي من ناحية ثالثة وأىم.

وفيما يتعلق بقاعدة اؼبنشأ فهي تطبق اؼبعيار األوؿ الذي مت تطبيقو يف اتفاقية الشراكة األوروجزائرية، كما تضمن 
لحق باؼبنشور سابق الذكر تفصيبل للشروط اليت تكفي ألجلها أف يكوف منتجا ذو منشأ عريب إذا كانت مدخبلت اؼب
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MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE 
CARACTÈRE ORIGINAIRE, www.caci.com.dz, juin2010. 
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، اعبريدة 1981فيفري 27بُت الدوؿ العربية احملررة بتونس يف يتضمن التصديق على اتفاقية تيسَت وتنمية التبادؿ التجاري  2004أوت 3مؤرخ يف  223-04مرسـو رئاسي رقم  529
 .2004أوت8، 49الرظبية، العدد 



ف زبضع للمعيار اؼبعيارين األوؿ والثاين فيمكن أ إنتاجو ليست ذات منشأ عريب. أما اؼبنتجات اليت َف ينطبق عليها
 530من القيمة النهائية للمنتجات اؼبعنية. %41لى األقل الثالث وىو: أف سبثل القيمة اؼبضافة يف الدولة العضو ع

 

 

 

 

 :مفاوضات االنضمام دلنظمة التجارة العادليةثالثـا/          

أماـ تزايد الدوؿ األعضاء يف منظمة التجارة العاؼبية أصبحت الدوؿ اليت َف تقدـ طلبا بعد خارج السرب 
دوؿ ال بد ؽبا من البحث عن مصاغبها واغبصوؿ على حصص يف لذلك يرى الكثَتوف أف اعبزائر حاؽبا حاؿ بقية ال

وىذا ما يزعم أنو يتحقق يف ظل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، خاصة وأف شركاء اعبزائر األساسيُت يف  ،السوؽ العاؼبية
لقها مشاكل التجارة اػبارجية أىم أعضاء يف ىذه اؼبنظمة، ومع ذلك تربز االنتقادات يف التحديات واؼبعوقات اليت زب

 االقتصاد اعبزائري، وضعف قدرتو على اقتناص الفرص من وراء ىذه االتفاقات متعددة األطراؼ.

، وىذا يعٍت أهنا أرادت االندماج يف االقتصاد العاؼبي 0987قدمت اعبزائر أوؿ طلب ؽبا لبلنضماـ عاـ 
وهتدد كل اؼبؤشرات االقتصادية أي  ولكن قبل أف تضرب اؼبديونية عصب االقتصاد 0986مباشرة عقب أزمة النفط 

 قبل اللجوء إُف صندوؽ النقد الدوِف.

ولكننا نرى كما يعتقد الكثَتوف بأف انضماـ اعبزائر ؼبنظمة التجارة العاؼبية يكتنفو العديد من اؼبشاكل اؼبتعلقة 
نضماـ اعبزائر ترتبط دبفاوضات االنضماـ من جهة واؼبتعلقة بآثار ىذا االنضماـ من جهة ثانية، فخطورة آثار ا

 531خباصيتُت أساسيتُت ؽبذا االقتصاد: أهنا دولة نامية من ناحية وأف اقتصادىا نفطي ريعي ضعيف التنوع.

سنة، ولكن اؼبفاوضات الفعلية َف  22ِف حوانظريا واستمرت اؼبفاوضات اعبزائرية خبصوص طلب االنضماـ 
سؤاال،حيث تقلصت  0611جوالت مفاوضات على  01، أجابت من خبلؽبا اعبزائر ضمن 2110تبدأ إال يف 
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531 Mehdi ABBAS, op.cit, p.110. 

http://www.mincommerce.gov.dz/


وتضم العديد  532سؤاال، 96تتوزع يف ، 2119ؿباور يف هناية سنة  8 حواِف نضماـ تدرهبيا لتصل إُفإشكاالت اال
وعلى اخلصوص الرسم على القيمة ادلضافة : النظام اجلبائيتوحيد أسعار الغاز، من البنود واإلشكاالت، أنبها: 

دلطبقة على االستهالك الداخلي، ادلساعدات اليت سبنحها السلطات العمومية لشركات والرسوم األخرى ا
اإلجراءات الصحية والصحة  ،حقوق التسويق والنشاط التجاري ادلؤسسات العمومية واخلوصصة، التصدير،

 533النباتية، العراقيل التقنية، حقوق ادللكية الفكرية.

: تتعلػق بالسػيادة الوطنيػة وتؤكػد اغبكومػة علػى عػدـ تقػدًن موعـة أوذلرليبكن تقسيم ىذه البنود إُف ؾبمػوعتُت: 
: تتعلػق بعجػز النظػاـ علػى مسػتوى رلموعـة ثانيـةأي  تنازؿ بشأهنا، كما أعلنت وزارة التجارة يف بداية السػنة اعباريػة، و
 تشريعي قانوين وتقٍت وكذا من حيث صعوبة تأقلم اجملتمع اعبزائري.

  أىم النقاط ؿبل اػببلؼ:وفيما يلي بعض التفصيل يف

يعد ازدواج التسعَت يف اعبزائر مشكلة أساسية يتم طرحها على مستوى مفاوضاهتا مع  :توحيد أسعار الغاز -0
اؼبنظمة العاؼبية للتجارة، فاعبزائر تبيع الغاز ؿبليا بأقل من األسعار الدولية لو، وىذا ما أثار اعًتاضات العديد من 

 األوروبيُت منهم. أعضاء اؼبنظمة، وخاصة 

يفسر اؼبوقف األورويب بأف اإلنتاج اعبزائري يستفيد من فرص حصولو على مصادر الطاقة ؿبليا بأسعار أقل وبالتاِف 
اليت  يرفع ىذا من اؼبيزة التنافسية السعرية وتفقد اؼبؤسسات األوروبية فرصها يف السوؽ العاؼبي بسبب ىذه االزدواجية،

الوزير أما اؼبوقف اعبزائري فيؤكد من خبلؿ تصروبات  ،OMCي وىذا ما يناقض مبادئ الػتعد دعما لئلنتاج احملل
بأف ىذه األسعار ليست مدعومة بل ىي تعكس كل تكاليف اإلنتاج والتسويق، وأف من حق السابق شكيب خليل 

أف رفع و الطاقة اؽبامة،  اعبزائريُت اغبصوؿ على مزايا أنتجتها االحتياطات الضخمة اليت سبتلكها اعبزائر من مصادر
األسعار احمللية للغاز وىو أحد مكونات صناعة البًتوكيمياويات سيحد من قدرة األظبدة اعبزائرية على اؼبنافسة يف 

اعبزائريُت االستفادة من اؼبيزة  حق اؼبنتجُت فمن 534،السوؽ احمللي مقارنة مع األظبدة اؼبستوردة اؼبصنوعة يف أوروبا
و أفكار اؼبدارس االقتصادية العديدة اليت دافعت عن تما تضمنكل اؼبنتجُت يف كل الدوؿ، وىذا  النسبية حاؽبم حاؿ

  حرية التجارة.

                                                           
532 Samira Imadalou, Adhésion de l'Algérie à l'OMC - Pas de concessions au détriment de l'économie 
nationale, 7 Avril 2009, allafrica.com,  
533 www.mincommerce.gov.dz, juin2010. 

 2010، جوافwww.aljazeera.net،3/5/2008، ، االقتصاد واألعماؿللتجارة رفع أسعار الغاز زلليا اجلزائر ترفض طلب ادلنظمة العادلية 534 
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ونعتقد أف اؼبنتجُت األوروبيُت اؼبنزعجُت من ىذه االزدواجية ما عليهم إال أف ينتقلوا لينتجوا يف اعبزائر، وحينذاؾ 
 صادر الطاقة.سوؼ يستفيدوف من األسعار اؼبنخفضة ليس فقط ؼب

فاالرباد األورويب ال هبد  535،من سوؽ الغاز يف اعبزائر أورويب % 80حواِف ولكن ومن وجهة نظرنا، وبالنظر ألف 
 مشكلة يف ازدواجية  التسعَت ولكنو هبد مشكلة يف البيع يف السوؽ احمللية بأقل من األسعار الدولية.

متجددة وأف كلة اعبزائر ألف ىذه اؼبصادر غَت ، فهذا ال وبل مشومع ذلك ومع تأكيدنا على حق اعبزائر يف ىذا البند
 536االعتماد عليها هبعل اعبزائر تستمر يف التخبط يف مشاكلها وىي االكبصار داخل بوتقة اؼبوارد اؽبيدروكربونية.

اـ : إف االنتقاد قائم على أساس أف االنضمالرسم على القيمة ادلضافة والرسم الداخلي على االستهالك -2
الرسـو اعبمركية بغرض االقًتاب شيئا فشيئا من األسعار احمللية فبل  العاؼبية يقتضي التفكيك والتخفيف من لمنظمةل

ولكن  بفرض رسـو أخرى ترفع األسعار وتعاقب اؼبستهلكُت واؼبنتجُت. -واعبزائر حالتنا ىنا -هبب أف تقـو الدوؿ
ىاـ جدا يف اؼبنظمة العاؼبية للتجارة وشريك ىاـ وأساسي للجزائر  وىي أىم عضو يف االرباد األورويب وعضو -فرنسا 

 La taxeبفرض رسـو على االستهبلؾ الداخلي على وارداهتا من: منتجات الطاقة  تقـو -يف ذبارهتا اػبارجية

intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIC) وكذا الغاز ،La taxe intérieure de 

consommation sur le gaz naturel (TICGN).537 
فاألمر سياف، الفرؽ الوحيد ىو أف اعبزائر تركز يف فرض ىذا الرسم على التبغ والكحوؿ وبعض أصناؼ اؼبنتجات 
الغذائية اؼبصنعة بينما تقـو فرنسا بفرضو على اؼبنتجات اؽبيدروكربونية،  وىذا ما يندرج اقتصاديا ربت بند: اؼبعاملة 

 ونفس التعليق حوؿ الرسم على القيمة اؼبضافة الذي تفرضو اعبمارؾ دبجرد دخوؿ اؼبنتجات حدود الدولة. ثل.باؼب
حيث مت مطالبة اعبزائر بإلغاء ىذا الدعم واإلبقاء  ت اليت سبنحها الدولة للصادرات خارج احملروقات:ادلساعدا -3

دعم اؼبنتجات الفبلحية مبٍت أساسا على أف الدوؿ فاختيار اإلبقاء على  538،على دعم اؼبنتجات الفبلحية فقط
و، لفبلحي لديها، لذلك قامت باستثنائاؼبتقدمة اليت تنادي باغبرية ورفع القيود وإلغاء الدعم تركز على دعم القطاع ا

ج كما يروف أف دعم اإلنتا فهذه الدوؿ ترعى مصاغبها وتدعم القطاعات اليت ترى أف يف تدعيمها ربقيق ؼبصاغبها، ف
الفبلحي يناسبهم ترى اعبزائر أف اإلبقاء على الدعم لقطاع آخر يناسبها، وىذا ما دفع اؼبفاوضُت من اعبانب 

 اعبزائري للتعبَت عن نقاط اػببلؼ دبصطلح السيادة الوطنية اليت ال هبب أف يقدـ أي تنازؿ بشأهنا.

                                                           
535 Mehdi ABBAS, op.cit, p.114-115. 
536 Mehdi ABBAS, op.cit, p.115. 
537 www.douane.gouv.fr, juin2010. 

، خبلؿ جواف  /juin2010. http://193.194.78.233/ma_fr، موقع وزارة الشؤوف اػبارجية اعبزائرية،2010-2-11تصريح الوزير السابق اؽبامشي جعبوب، بتاريخ 538 
2010. 
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ء ما مت تسميتو بالعراقيل التقنية، واألمر متعلق مت مطالبة اعبزائر بإلغا: العراقيل التقنيةو اإلجراءات الصحية  -4
 ، ويف اإلطار نفسو مت اؼبطالبة بالسماحأنواع التصريح اؼبسبق الستَتاد بعض اؼبواد اليت ؽبا آثار صحية سلبية ببعض

  539بدخوؿ السيارات القديبة للسوؽ احمللية.
نشاط التجاري بسجبلت ال األجانب فبارسةح ومت الًتكيز على اؼبطالبة دبن: حقوق التسويق والنشاط التجاري -5

 540.أجنبية

 انعكاسات السياسة التجارية على التجارة اخلارجية : ادلطلب الثالث       

 .رــيف اجلزائ                                          

ادي سواء بعد التعرؼ على تطور أدوات السياسة التجارية للجزائر خاصة يف ظل برام  اإلصبلح االقتص
الذايت أو اؼبفروضة من طرؼ صندوؽ النقد الدوِف، واليت تتبٌت خيار انفتاح االقتصاد الوطٍت على االقتصاد العاؼبي 
يبكن طرح تساؤؿ ىاـ جدا: ما ىي انعكاسات ىذه التغَتات على التجارة اػبارجية اعبزائرية؟ وخصوصا فيما يتعلق 

 بالتبادؿ التجاري اإلقليمي؟

 .رـور مؤشرات التجارة اخلارجية يف اجلزائـ: تطـرع األولالف        

يبكن تتبع انعكاسات السياسة التجارية من خبلؿ تتبع تطور اؼبؤشرات العامة اليت تقيس العبلقة بُت 
الصادرات والواردات، واؼبؤشرات اليت تقيس اعتماد االقتصاد الوطٍت على التجارة اػبارجية، ويبكن أيضا لتطور وتركيبة 

 الصادرات والواردات حسب السلع أو الشركاء أف تعطينا صورة تفصيلية حوؿ انعكاسات السياسة:

 

 :تطور ادلؤشرات العامة: التغطية، التبعية، االنفتاح ورصيد ادليزان التجاريأوال/ 

د إف القػػػػػػراءة البسػػػػػػيطة والسػػػػػػريعة للمؤشػػػػػػرات األساسػػػػػػية للتجػػػػػػارة اػبارجيػػػػػػة وباسػػػػػػتخداـ اؼبنحػػػػػػٌت اؼبػػػػػػواِف تفيػػػػػػ
بػػػػػػأف االقتصػػػػػػاد اعبزائػػػػػػري عػػػػػػرؼ تطػػػػػػورا طفيفػػػػػػا يف درجػػػػػػة انفتػػػػػػاح ذبارتػػػػػػو اػبارجيػػػػػػة، ربسػػػػػػنا طفيفػػػػػػا يف درجػػػػػػة تبعيػػػػػػة 

 اإلنتاج احمللي للواردات، وربسنا طفيفا أيضا يف معدؿ تغطية الصادرات للواردات.
                                                           

 .سابقمرجع تصريح الوزير السابق اؽبامشي جعبوب،   539
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 .2011-1990(: تطور مؤشرات التجارة اخلارجية يف اجلزائر بُت 12-4اجلدول)

 

 

1980 1990 1994 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 

 22.61 27,1 22,5 19,6 17,6 19,2 21,4 20,0 21,2 18,8 23,1 16 24 معامل التبعية

 162.14 120,8 205,6 229,3 264,6 233,4 177,8 181,6 156,9 137,6 95,4 140,5 129,9 معدل التغطية

 29.6 29,9 34,4 32,3 32,1 32,1 29,8 28,1 27,2 22,3 22,6 19 28 معدل االنفتاح

 36.7 32,8 46,3 45,0 46,7 44,9 38,1 36,2 33,3 25,9 22,0 22.7 32.3 معدل الصادرات

 6.78 6,2 6,7 7,3 7,6 9,9 10,6 13,7 13,4 13,1 14,1 / / نسبة الرسوم اجلمركية

 

 (2-4من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات اؼبلحق) ادلصدر:

 100.(PIBمعامل التبعية=)حجم الواردات/

 100.  (حجم الصادرات/حجم الواردات)معدل التغطية=

 PIB/2معدل االنفتاح=)حجم الصادرات+الواردات(/

 100. ( PIBحجم الصادرات/)معدل التصدير=

 100نسبة الرسوم اجلمركية=)حصيلة الرسوم اجلمركية/إمجارل الواردات ( .

لتطور صادرات احملروقات، وبالتاِف سعر النفط يف السوؽ الدولية، فيمكن على سبيل إف كل اؼبؤشرات تتبع 
يف الوقت الذي كاف  %264,6، حيث بلغ اؼبؤشر قيمة 2006اؼبثاؿ أف نبلحظ التحسن الشديد ؼبؤشر التغطية يف 

دىور الشديد يف قيمة الت %3مقابل معدؿ مبو متواضع للواردات قدر حبواِف  %17معدؿ مبو الصادرات يقدر حبواِف 
مقابل معدؿ مقارب جدا  %53,68مثبل، يعود سببو إُف أف معدؿ مبو الصادرات كاف حواِف  1995اؼبؤشر يف 
 .%50.87للواردات 

 

 

 



 

 

 

 

 

 .2009-1990(: تطور مؤشرات التجارة اخلارجية يف اجلزائر بُت 5-4الشكل البياين)

 
 

عاـ  %19,6إُف حواِف 1994عاـ  %24و كاف طفيفا، فمن ويف حُت يبدو أف مؤشر التبعية يف ربسن ول
، نرى أف السبب فيو ال يعود لًتاجع التبعية الفعلية، فالتحسن يعود من جهة للتحسن اؼبلحوظ يف مبو النات  2007

ن مؤشر ربسالوطٍت مقارنة بنمو الواردات، ويعود مبو النات  الوطٍت إُف مبو النات  يف قطاع احملروقات، وىذا يعٍت أف 
التبعية للتموين من العادل اخلارجي مرتبط يف حقيقة األمر بزيادة التبعية للعادل اخلارجي فيما يتعلق بتزويده بالنفط 

بالرغم من تراجع  ،%27إُف حواِف 2009ليصل عاـ  2007يف حُت عرؼ اؼبؤشر زيادة تدرهبية بداية من ، ومشتقاتو



حجم إصباِف النات  الوطٍت وذلك بسبب تراجع قيمة النات  الوطٍت  مبو حجم االستَتاد، وىذا يعود إُف تراجع
 اؽبيدروكربوين بسبب تراجع أسعار النفط كما نبلحظ دائما.

 Mوالواردات  Xومن جهتو يعرب مؤشر االنفتاح اؼبستخدـ على مدى اعتماد النات  الوطٍت على الصادرات
الواردات، ومع ذلك يبكن أف نبلحظ الشذوذ عن تباطو بشكل أكرب من ار حجم الصادرات ب غَتاتعن االرتباط بتو 

التحسن الطفيف يف مؤشر  -مثبل -2004ففي سنة  .2004، 2002، 1996ىذه القاعدة خبلؿ السنوات: 
مقابل تراجع  %25,48بسبب معدؿ النمو اؼبلحوظ يف حجم الواردات دبعدؿ  %29,8إُف  %28,1االنفتاح من 

 نة مقارنة بالسنة اؼباضية.معدؿ مبو الصادرات يف ىذه الس

إضافة ؼبؤشر ىاـ جدا وىو نسبة إصباِف حصيلة الرسـو اعبمركية على الواردات إُف إصباِف الواردات  وىو 
مؤشر يقيس مدى تغَت وتطور أداة الرسـو اعبمركية كبو االنفتاح التجاري أو التقييد، ويوضح تطور ىذا اؼبؤشر بأف 

عاـ  %6,2إُف 1994يف  %14,1ت آخذة يف االنفتاح التدرهبي، فمن نسبة تقدر بػالسياسة التجارية بشأف الواردا
 من قيمتها عند بداية اإلصبلح. %220، وىذا يعٍت إهنا تراجعت بأكثر من 2009

 :1994 تطور اذباه وحجم التجارة اخلارجية: الصادرات والواردات يف اجلزائر منذثانيا/          

على الواردات اعبزائرية خبلؿ الفًتة األخَتة،  د األولية ومدخبلت اإلنتاجاؼبوا ةتسيطر سلع التجهيز ومن شب
السلع االستهبلكية الغذائية وأخَتا السلع االستهبلكية  بالتاِف، و 2010وخاصة خبلؿ السداسي األوؿ من سنة 

 تهبلكية الغذائية.األخرى، بعد أف كانت الواردات اعبزائرية يف بداية التسعينات تسيطر عليها السلع االس

 2010.541-1994: تطور األعلية النسبية للواردات حسب السلع بُت (6-4الشكل البياين)

 

                                                           
541- www.ons.dz. 
 - STATISTIQUES  DU COMMERCE EXTERIEUR DE L’ALGERIE  (Période : Premier trimestre  
2010), www.douane.dz, juin2010. 

 السلع االستهالكية غَت غذائية

 سلع التجهيز

 ادلواد األولية ومستلزمات اإلنتاج

 السلع الغذائية االستهالكية
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 حسب السلع سبيز دبا يلي: 1994التغَت األساسي يف تركيبة الواردات اعبزائرية منذ إف 

جع جد ، وىو ترا%16,52إُف  1994عاـ  %30,05تراجع األنبية النسبية للواردات االستهبلكية الغذائية من  -
 .2011مع هناية سنة  %20,6ملحوظ، مث ارتفعت بشكل بسيط إُف 

 2010السداسي األوؿ  13,67إُف  1994عاـ  11,9 تزايد األنبية النسبية للواردات االستهبلكية األخرى من -
 . 2011هناية   %10,9حيث قدرت حبواِف  1994لتنخفض إُف مستوى أقل فبا كانت عليو سنة 

 .2011هناية  %38,8 إُف 1994عاـ  %27,69زايد األنبية النسبية للواردات من سلع التجهيز منت -

ومن بُت السلع اليت تضمها كل ؾبموعة تسيطر األدوية والسيارات السياحية على الواردات من السلع االستهبلكية،  
لى الواردات من اؼبواد الغذائية، يف حُت كما تسيطر الواردات من اغببوب وأنواع الدقيق، اغبليب ومشتقاتو والسكر ع

 تسيطر وسائل نقل األشخاص والتوربينات على واردات التجهيز.

فإف إصباِف الواردات اعبزائرية حقق تراجعا جد ملحوظ دبعدؿ  وفيما يتعلق بالتغَتات األخَتة على مستوى الواردات،
ِف نسبة البفاض الواردات من أىم السلع ، حيث يوضح اعبدوؿ التا2010خبلؿ السداسي األوؿ من  6,79%-

 االستهبلكية الغذائية وغَت الغذائية وكذا بعض سلع التجهيز:

 

 معدل الًتاجع ادلنتجات

 . %25- السيارات السياحية دبعدل 

 .%02.48- األدوية 

 .%08.94- الثالجات واجملمدات 

 .%57.12- العجالت ادلطاطية

 .%34.75- احلبوب وأنواع الدقيق 

 .%38.97- احلليب ومشتقاتو



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: DIRECTION GENERALE  DES OUANES,  STATISTIQUES   DU COMMERCE EXTERIEUR DE L’ALGERIE  (Période 

: Premier trimestre  2010), www.douane.org.dz, juin2010. 

 

فيعود تراجع فاتورة الواردات بسبب ؾبموعة واسعة من اإلجراءات التقييدية سابقة الذكر، فعلى سبيل اؼبثاؿ يعود 
واليت ربدثنا عنيها سابقا، كما يعود  542تراجع حجم واردات األدوية إُف الشروط واؼبوانع اليت وضعتها وزارة التجارة

يف حجم واردات السيارات السياحية إُف السياسة النقدية اؼبتبناة واليت أوقفت ومنعت منح القروض الًتاجع 
 االستهبلكية، اليت عملت يف الفًتة األخَتة بالتحديد على تضخيم فاتورة واردات السيارات.

ع حجم الواردات الغذائية  يف ويعود تراجع فاتورة الواردات الغذائية إُف ارتفاع األسعار الدولية ؽبا، وقد يكوف تراج
 نفس الفًتة اليت تراجعت فيها صادرات ىذه اؼبنتجات راجعا إُف توجيو ىذه األخَتة للسوؽ احمللية.

                                                           
542 Ben yahia Farid, Processus d’adhésion de l’Algérie à l’OMC : Débat d’experts, Quotidien El Moudjahid du 
28/01/2010. 

 .%39.03- اللحوم 

 %33.14- وسائل نقل األشخاص والبضائع

http://www.douane.org.dz/


من وارداهتا، حيث تعترب  %55حبواِف  يزود اعبزائر الرباد األورويبوفيما يتعلق باؼبمونُت ومصدر واردات اعبزائر فا
دوؿ بغض النظر الانيا أىم اؼبمونُت للجزائر ضمن االرباد األورويب، أما إذا ربدثنا عن فرنسا تليها كل من إيطاليا وأؼب

 تركيا والو.م.أ.  فرنسا، الصُت، إيطاليا، أدلانيا، اسبانياعن االرباد األورويب فإف الًتتيب يتغَت نوعا ما كما يلي: 

بينما  %97ادرات اعبزائر حبواِف تسيطر وبدوف شك الصادرات النفطية على إصباِف ص يف جانب الصادرات
سبثل الصادرات خارج احملروقات النسبة الضعيفة اؼبتبقية، يتقاظبها على الًتتيب كل من: اؼبنتجات نصف اؼبصنعة، 

 اؼبواد اػباـ، اؼبواد الغذائية، وبنسب ضئيلة جدا كل من: السلع االستهبلكية وسلع التجهيز الصناعية.

 

 

 

-1994ر معدالت ظلو الصادرات خارج قطاع احملروقات يف اجلزائر بُت : تطو (7-4الشكل البياين)
2010.543 

 

 
 

وبينما حققت الصادرات خارج قطاع احملروقات يف بداية التسعينات تراجعا، حققت معدالت مبو موجبة ىامة 
 .2009ة مقارنة بالسداسي األوؿ من سن %50عدؿ مبو يقدر حبواِف دب 2010وخاصة خبلؿ السداسي األوؿ لسنة 
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ويعود ىذا التحسن حقيقة للنمو اغباد جدا يف صادرات السلع نصف اؼبصنعة، بينما حققت صادرات السلع 
-      %48-دبعدالت:  2010االستهبلكية والتجهيزات الصناعية تراجعا جد ملحوظ خبلؿ السداسي األوؿ من 

 على التواِف. 65%

يف  ات الغذائية الرتفاع أسعارىا وتراجع حجم الطلب عليها وكما سبق وأوضحنا قد يعود تراجع صادرات اؼبنتج
 السوؽ الدولية، وتوجيو جزء منها للسوؽ احمللية.

وفيما يتعلق بالشركاء التجاريُت فإف االرباد األورويب كما يف حالة الواردات يعترب الشريك األساسي، فهو 
، وبالتحديد فإف إيطاليا، 2010ألوؿ من سنة من الصادرات اعبزائرية خبلؿ السداسي ا %57,84يستوعب حواِف 

 اسبانيا، فرنسا على الًتتيب أىم زبائن اعبزائر.

من إصباِف صادرات اعبزائر، تليها تركيا حبواِف %20أما خارج االرباد األورويب فإف الصادرات كبو الو.ـ.أ سبثل حواِف 
4,36%. 

 

 

 

 .تجاري يف اجلزائر: أثر التحرير على ادليزان الالفـرع الثانـي       

بعد دراسة تطور كل من الواردات والصادرات كل على حدى، ال بد من تقييم أداء التجارة اػبارجية عموما 
 من خبلؿ تتبع تطور ـبتلف اؼبوازين اؽبامة:

 :ادليزان التجاري الكلي /أوال

 يقدر الرصيد بالفرؽ بُت إصباِف الصادرات والواردات:

 



 2011.544-1980ور رصيد ادليزان التجاري يف اجلزائر بُت(: تط8-4الشكل البياين)

 

 
 

ويتضح بأف رصيد اؼبيزاف التجاري للجزائر يف ربسن مستمر وذلك يعود لبلرتفاع اؼبلحوظ يف أسعار النفط العاؼبية، 
د ملحوظ وألف الصادرات اعبزائرية يف معظمها نفطية فإف اؼبيزاف التجاري وميزاف اؼبدفوعات عموما قد عرؼ ربسنا ج

بسبب  2009بسبب ىذا االرتفاع، ولذلك وبسبب آثار األزمة العاؼبية األخَتة تراجع الرصيد بشكل ملحوظ يف سنة 
 .2009تراجع أسعار النفط، وؽبذا نبلحظ التحسن اؼبلحوظ يف رصيد اؼبيزاف التجاري ؾبددا بعد 

 

 

 :تطور ادليزان حسب الًتكيبة السلعيةثانيـا/          

فهل نصدر أكثر فبا ىو التعرؼ على مستوى كل ؾبموعة سلعية كم نستورد منها وكم نصدر؟  اؼبقصود
 نستورد؟ أـ العكس؟
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السداسي -1994(: تطور نسبة الصادرات/الواردات حسب الًتكيبة السلعية بُت 13-4اجلدول)
 .2010األول

2010 : 0سداسي  2006 2005 1999 1994 

 
 السلع الغذائية االستهالكية 0,0118 0,0101 0,0321 0,0192 0,0307

 ادلواد األولية ومستلزمات اإلنتاج 0,0722 0,1451 0,3953 0,1604 0,0930

 سلع التجهيز 0,0043 0,0220 0,0122 0,0051 0,0010

 السلع االستهالكية غَت غذائية 0,0196 0,0143 0,0150 0,0144 0,0047

 

 عبمارؾ، صندوؽ النقد الدوِف.إحصائيات: وزارة التجارة، مديرية ا ادلصدر:

، وعلى العمـو فإف أفضل نسب التغطية رغم ضعفها 0,5خارج قطاع احملروقات َف تصل التغطية يف أحسن األحواؿ 
الشديد ىي اػباصة باؼبواد األولية ومستلزمات اإلنتاج، أما أضعف النسب ىي سلع التجهيز، ويبكن عموما ترتيب 

 ي:نسب التغطية حسب السلع كما يل

 اؼبواد األولية. -1
 السلع الغذائية. -2
 السلع االستهبلكية غَت الغذائية. -3
 سلع التجهيز. -4

 :تطور ادليزان التجاري خارج احملروقاتثالثـا/ 

اؼبؤشر اؽباـ الذي نراه على درجة عالية من األنبية ىو مؤشر يقيس ويقدر مدى التغَت اغباصل على مستوى 
دبا أف الصادرات النفطية ال تتضمن اؼبعاملة التفضيلية بل وال ربتاج إليها فإهنا  هود التحرير، والتجارة اػبارجية جراء ج

ال بد أف تستثٌت عند قيامنا بتقييم ربرير التجارة اػبارجية، فاؼبتغَتين األساسيُت الذين من خبلؽبما كبكم ونقيم جهود 
 ت وتطور حجم الصادرات خارج قطاع احملروقات.ربرير التجارة اػبارجية وآثارىا نبا: تطور حجم الواردا

 
 



 
 

 2009 5451994(: تطور رصيد ادليزان التجاري خارج احملروقات.9-4الشكل البياين)
 

 
 

 
واؼببلحظ بشكل واضح ىو أنو ونتيجة للسياسة التجارية اؼبتبعة خبلؿ الفًتة كانت زيادة ومبو الواردات أسرع 

قطاع احملروقات، وىذا يعٍت بأف سياسة االنفتاح والتحرير كانت لصاٌف تنامي  وبشكل أكرب من زيادة الصادرات خارج
الواردات، وبأف تشجيع مبو النات  احمللي واغبصوؿ على فرص للتصدير للسوؽ العاؼبية َف يتحقق، وأف استخداـ حجة 

اسة التحرير التجاري ربسن رصيد اؼبيزاف التجاري وربسن ميزاف اؼبدفوعات يعود لتحسن أسعار النفط، وليس لسي
 اؼبتبعة.

إضافة لذلك ىناؾ مؤشر يستعمل لتقدير أداء التجارة اػبارجية وبالنسبة غبالة االقتصاد اعبزائري يبكن تقديره كما 
 يلي:
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 :2011-1994ويبثل الشكل البياين التاِف تطور قيمة اؼبؤشر خبلؿ الفًتة 
 

 
 

جز الذي يعرفو اؼبيزاف التجاري خارج احملروقات، واؼبؤشر ال يعرؼ اذباىا إف القيم السالبة ىي نتيجة الع
واضحا، فقيمو متذبذبة وغَت مستقرة، وىذا بسبب تغَتات قيمة إصباِف النات  احمللي، ومع ذلك فإنو خبلؿ الفًتة 

القيمة سالبة( بعد  ، لتعود إُف التحسن)رغم أف2009حىت  2006األخَتة يبكن مبلحظة أف قيمة اؼبؤشر تًتاجع منذ 
 .2009سنة 

إُف جانب ذلك يقدـ مؤشر الرقم القياسي ألسعار الصادرات غَت النفطية والواردات دليبل واضحا أيضا على 
أف السياسة التجارية عملت على ربفيز الواردات أكثر من الصادرات، ففي الوقت الذي تعمل فيو السياسة لتحرير 

لغاء الرسـو اعبمركية على زبفيض تكلفة اغبصوؿ على السلع واػبدمات من الدوؿ التبادؿ التجاري وخاصة زبفيض وإ
األخرى قبد أف الرقم القياسي ألسعار الواردات ينمو بقيم ضعيفة جدا مقارنة بنمو الرقم القياسي ألسعار الصادرات 

سياسة التحرير التجاري مقارنة  غَت النفطية، فبا يعٍت أف التنافسية السعرية للصادرات خارج احملروقات َف تستفد من

.011 
 الواردات-الصادرات خارج احملروقات

 إمجارل الناتج الوطٍت



دبا حدث على مستوى الواردات اعبزائرية، فكما يوضح الشكل البياين وبرغم تذبذب معدالت النمو لؤلرقاـ القياسية 
ألسعار كل من الصادرات غَت النفطية والواردات اعبزائرية فإف اؼببلحظة العامة واؽبامة اليت يقدمها لنا الشكل البياين 

الغالب معدالت مبو الرقم القياسي ألسعار الصادرات غَت النفطية يف تزايد دبعدالت تفوؽ معدالت مبو ىي أنو يف 
أسعار الواردات، وىو أمر قد يكوف إهبابيا إذا نظرنا لو من زاوية شروط التبادؿ التجاري، فاألمر يبدو وكأف السياسة 

ر أعلى فبا يبيع هبا اآلخروف، ولكن السؤاؿ األىم: كم اؼبتبعة أدت لتحسُت شروط التبادؿ التجاري حيث نبيع بأسعا
نبيع مقارنة دبا يبيع اآلخروف؟ فالنتيجة ىي حجم متنامي بشدة من الواردات مقابل حجم أقل بكثَت جدا من 

 الصادرات غَت النفطية.
 
 

ردات يف (: تطور معدالت ظلو الرقم القياسي ألسعار الصادرات خ.احملروقات، الوا10-4الشكل البياين)
 1994.546اجلزائر منذ

 
 

 العربية يف ظل انضمام اجلزائر  -: التجارة اجلزائريةالفـرع الثالث       

  دلنطقة التجارة احلرة العربية.                                    

خذ اػبطوة رغم أف ؿباوالت التعاوف التجاري واالقتصادي العريب بدأت منذ فًتة طويلة إال أف اعبزائر َف تت
، حيث مت توقيع اتفاقية االنضماـ ؼبنطقة التجارة العربية اغبرة، وسنحاوؿ تقييم األثر قصَت 2009العملية إال يف 

 األجل ؽبذا اإلجراء اؽباـ:
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 صادرات خارج احملروقات. ق.معدل ظلو ر اسعار الواردات.ق.معدل ظلو ر



 :العربية-تطور الواردات اجلزائرية أوال/         

اعبزائر، من إصباِف واردات  %4واؿ الدوؿ العربية فهي َف تتعد ؾبتمعة ويف أحسن األح منبالنسبة للواردات 
، 1994بعد  %1حيث يعود النصيب األضعف للغاية لدوؿ اؼبغرب العريب، واليت َف يتعدى نصيبها من الواردات 

واؼببلحظة اؽبامة ىي أف نصيب الدوؿ العربية من الواردات قد تراجع خبلؿ التسعينات وخبلؿ الفًتة األخَتة ربديدا 
نطقة التجارة اغبرة العربية، وىذا على الرغم من أف حجم الواردات قد تزايد بالقيم االظبية دبعدؿ ومنذ توقيع اتفاقية م

 وىذا يعٍت أف الواردات من الدوؿ األخرى قد تزايدت دبعدالت أسرع وأعلى. 28,2%

 

 

 

 

 

 

 من منطقة العربية الكربى للتبادل احلرسلع مستوردة : أىم أربع (14-4اجلدول)

 -2009السداسي األول -                                            

 
 

،  -2009السداسي األول-الواردات اجلزائرية من ادلنطقة العربية الكربى للتبادل احلرالوكالة الوطنية لًتقية التجارة اػبارجية،  ادلصدر:
www.algex.dz. 

 :العربية-تطور الصادرات اجلزائرية /اـثاني        



درات اعبزائرية كبو الدوؿ العربية نسبة ضئيلة جدا، فقبل انضماـ اعبزائر ؼبنطقة التجارة اغبرة كانت سبثل الصا
ذه متضمنة الصادرات لدوؿ اؼبغرب العريب، حيث سبثل الصادرات اعبزائرية ؽب %3الصادرات اعبزائرية سبثل حواِف 
تونس  ةف كل من مصر تليها اؼبغرب ومن شبوبرغم تواضع اغبصيلة إال أ .%1متواضعة: الدوؿ على حدى نسبة جد

 تعترب الدوؿ العربية األكثر استيعابا لصادرات اعبزائر.

 %28,2وعلى العمـو فقد نت  عن انضماـ اعبزائر للمنطقة العربية الكربى للتبادؿ اغبر زيادة الواردات اعبزائرية بنسبة 

، وىذا ما يعٍت أف اعبزائر يف األجل القصَت َف %63مقابل تراجع حجم الصادرات خارج قطاع احملروقات بنسبة 
يف السوؽ       تستفد من االتفاقية فهي قد سهلت دخوؿ اؼبنتجات العربية إليها، يف حُت َف ذبد ربسنا يف حصتها 

العربية، وىذا دليل على ضعف اؼبنتجات، وهبذا الصدد سبثل اؼبنتجات التالية أىم أربع منتجات مصدرة للدوؿ 
 العربية:

 -2009السداسي األول -(: أىم أربع سلع مصدرة اذباه ادلنطقة العربية الكربى للتبادل احلر15-4اجلدول)

 %احلصة من الصادرات العربية خ.ق.م  ادلنتجات

 24.15 الكمأة

 10.29 الزنك واخلالئط

 9.21 عجالت مطاطية جديدة

 8.51 مشتقات السلفنة

 

،  -2009السداسي األول-الصادرات اجلزائرية خ.ق.م اذباه ادلنطقة العربية الكربى للتبادل احلرتجارة اػبارجية، الوكالة الوطنية لًتقية ال ادلصدر:
www.algex.dz. 

 

 العريب خارج قطاع احملروقات.-واؼببلحظ أف اؼبنتجات نصف اؼبصنعة ىي اليت تسيطر على التبادؿ التجاري اعبزائري

وحسب إحصائيات الديواف الوطٍت لئلحصاء فإف رصيد اؼبيزاف التجاري مع الدوؿ العربية كاف وبقق عجزا واضحا 
، ويعود ذلك للعجز الذي ربققو اعبزائر يف مبادالهتا التجارية مع السعودية خاصة واألردف، يف حُت 2003حىت سنة 

 ص. ربقق فائضا موجبا كبَتا يف مبادالهتا مع مصر على اػبصو 

http://www.algex.dz/
http://www.algex.dz/


وحسب إحصائيات الديواف الوطٍت لئلحصاء فإف رصيد اؼبيزاف التجاري مع دوؿ اؼبغرب كاف موجبا سباما       يف 
، يف حُت عرؼ رصيد اؼببادالت مع الدوؿ 2002وبداية من  1995حُت رصيد اؼببادالت مع تونس عرؼ عجزا قبل 

ض اؼببادالت مع مصر أف يغطي حجم العجز مع ، حيث استطاع فائ2003العربية األخرى عجزا مستمرا حىت سنة 
بقية الدوؿ العربية األخرى، وعلى اػبصوص: السعودية، األردف ولبناف، حيث ذباوزت واردات اعبزائر صادراهتا من 

 ىذه الدوؿ خبلؿ كامل الفًتة تقريبا.

ة فسنجد الرصيد موجبا بينما وباختصار إذا تركزت اؼببادالت التجارية للجزائر مع شريك معُت على اؼبنتجات النفطي
 إذا تركزت على اؼببادالت خارج احملروقات فسنجد الرصيد حتما سالبا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الرابع    خالصة الفصل

بسبب أزمة اؼبديونية عبأت اعبزائر لصندوؽ النقد الدوِف لتستفيد من مزايا إعادة اعبدولة، وكاف لزاما عليها 
ؿ تبٍت برنام  إصبلح اقتصادي يرتكز على ربرير األسواؽ الوطنية، سواء على اؼبستوى إتباع القاعدة الشرطية من خبل

 الداخلي أو على مستوى اؼببادالت التجارية اػبارجية.

ىو التخفيض التدرهبي لعدد  األولاحملور وانعكس ذلك على السياسة التجارية االنفتاحية متمثلة أساسا يف ؿبورين: 
% 31و 05، 5 ؼبفروضة على الواردات، فقد تقلص عدد الرسـو إُف ثبلث معدالت فقط:وقيمة الرسـو اعبمركية ا

 قبل بداية برنام  اإلصبلح. %021كحد أقصى بدال من 

: يتمثل يف االتفاقيات ثنائية األطراؼ واؼبتعددة األطراؼ اليت تضمنت تبادؿ ربرير األسواؽ من خبلؿ واحملور الثاين
عبمركية سواء بصفة فورية يف حاالت أو بصفة تدرهبية يف حاالت أخرى، وأىم مثاؿ على رفع القيود اعبمركية وغَت ا

ذلك االتفاقية األوروجزائرية، واتفاقية منطقة التجارة اغبرة العربية، إضافة حملاوالت اعبزائر لبلنضماـ للمنظمة العاؼبية 
غاية اآلف بسبب ملفات يرفض أطراؼ التفاوض ، وال تزاؿ عالقة ل0987للتجارة واليت انطلقت اؼبفاوضات فيها منذ 

التنازؿ بشأهنا، أنبها: ازدواج التسعَت يف سوؽ الغاز، الرسـو اؼبفروضة ؿبليا على الواردات واليت سبثل ازدواجا ضريبيا 
يت بالنسبة ؽبا، الدعم الذي تقدمو الدولة للقطاعات خارج احملروقات، إضافة لبعض العراقيل التقنية واإلجراءات ال

 تعرقل التجارة اػبارجية.

وبالرغم من ىذه احملاوالت اغبثيثة للتحرير إال أف السياسة التجارية اعبزائرية تتضمن إجراءات وأدوات ضبائية 
لئلنتاج الوطٍت وىي اليت تعرقل مفاوضات اعبزائر مع اؼبنظمة العاؼبية، ومن بُت ىذه األدوات: اؼبعايَت التقنية واؼبهنية 

الواردات، نظاـ الًتاخيص ونظاـ اغبظر بنوعيو اؼبؤقت والدائم لبعض أنواع الواردات، دعم الصادرات  اؼبشروطة على
تدابَت مكافحة إغراؽ السوؽ الوطٍت بالواردات تدابَت اغبق ، FSPEوعلى اػبصوص صندوؽ دعم الصادرات 

 نشأ....اٍفالتعويضي للمنتجُت احملليُت الذين تضرروا من واردات يتم تدعيمها يف دوؿ اؼب

وانعكست السياسة التجارية اؼبتبعة سلبا على رصيد اؼبيزاف التجاري خارج احملروقات، حيث عرؼ عجزا 
 متزايدا، وعلى اػبصوص مع األطراؼ الشركاء يف االتفاقيات التجارية اليت أبرمتها اعبزائر.

بنوعيها: الغذائية وغَت الغذائية السبب  وباستثناء النفط ومشتقاتو تعترب سلع التجهيز وتليها السلع االستهبلكية
 األساسي يف تنامي الواردات ومن شبة تدىور رصيد اؼبيزاف التجاري خارج احملروقات.



 

 

 

 الفص ل الخام س  

تطور سوق العمل في الجزائر في ظل تطور  
 1994السياسة التجارية منذ  

 

"des faits nouveaux survenues dans l’économie internationale  ont 

conduit les dirigeants des pays de l’OCDE à s’inquiéter des effets des 

échanges internationaux et de l’investissement directe international sur 

l’emploi et les salaires ".       Robert E Baldwin 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 سبهيد:
منذ بداية التسعينيات على انفتاح االقتصاد اعبزائري الضعيف على  عملت السياسة االقتصادية يف اعبزائر

العاَف اػبارجي، ونت  عن ذلك مبو لواردات اعبزائر أكثر من صادراهتا، وإذا ما استثنينا الصادرات النفطية فإف 
ىذه السياسة كاف الصادرات خارج احملروقات َف سبثل إال جزء ضئيبل جدا من إصباِف النات  الوطٍت، وألف ما نت  عن 

مبوا للواردات بصفة أكرب من الصادرات وخاصة الصادرات خارج احملروقات وىي اؼبتعلقة أساسا بالتحرير التجاري 
وىي أيضا اؼبصدر اغبقيقي ػبلق مناصب الشغل اغبقيقية اؼبنشودة يف االقتصاد، فإف سؤالنا الذي كباوؿ اإلجابة عليو 

 عمالة الورطنية في الجزائر نتيجة السياسة التجارية المتبعةخما ىي وضعية اليف ىذا الفصل ىو: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 .0991تطور سوق العمل يف اجلزائر منذ  :المبحث األول      
يتم التفاعل بُت عرض العمل والطلب عليو يف االقتصاد اعبزائري كبقية الدوؿ النامية يف إطارين: رظبي وغَت 

طالة تطاؿ سنويا أعدادا متزايدة من الشباب، خاصة الداخلُت اعبدد لسوؽ العمل، رظبي، ومع ذلك فإف مشكلة الب
وإزاء خطورة ىذه اؼبشكلة وخطورة آثارىا االجتماعية واألمنية خاصة كاف من الضروري تدخل اغبكومة بسياسة 

 رباوؿ من خبلؽبا حل اؼبشكلة أو حىت التخفيف من حدة آثارىا.
 

 يم سوق العمل يف اجلزائر.(: تقس 0-9ادلخطط التوضيحي)
 

 
 

 ، بتصرؼ.097، ص.2119، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عماف، 0ط اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل)التجربة اجلزائرية(،: عن: مدين بن شهرة، ادلصدر
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 .: نظرة عامة حول العرض والطلب يف سوق العملادلطلب األول       
إما عبانب العرض اؼبرتبط بالقوة العاملة والرغبة يف دخوؿ سوؽ العمل، وإما عبانب قد ترجع مشكلة البطالة 

الطلب والذي يرتبط دبدى قدرة ورغبة أرباب العمل على زيادة اإلنتاج وبالتاِف زيادة التوظيف، ومع اختبلؼ 
اين يف مسانبة ىذه القطاعات القطاعات اليت يبكنها اؼبسانبة يف اإلنتاج الوطٍت اإلصباِف قبد كذلك االختبلؼ والتب

 يف توفَت مناصب الشغل.
 . 0991 ر منذـل يف اجلزائـور عرض العمـتط :رع األولـالف       

هنا ذلك اغبجم من السكاف على أيبثل عرض العمل حجم القوة العاملة يف اقتصاد ما، واليت تعرؼ بدورىا 
 سنة. 64 -05درة على اػبصوص بالسن:الذي يتوافر لديو القدرة والرغبة يف العمل، وترتبط الق

أين حققت أعلى  0995فمنذ برغم الزيادات السنوية اؽبامة للقوة العاملة إال أف معدؿ مبوىا يف تراجع، يف اعبزائر و 
 %2,7أخذ يف الًتاجع بشكل تدرهبي إُف أف وصل حواِف %01,9معدؿ مبو خبلؿ الفًتة ؿبل الدراسة يقدر حبواِف 

 547.%2,3-دبعدؿ  2119ق تراجعا يف ، ليحق2118يف سنة 
ويعود ىذا الًتاجع أساسا إُف تراجع معدؿ مبو السكاف، والذي يعترب اؼبصدر األساسي لنمو القوة العاملة، حيث 

وىو معدؿ أقل حبواِف نقطة مئوية من متوسط  2117،548عاـ  %0,83إُف حواِف  0981يف  %3,3 تراجع من 
 MENA.549ألوسط ومشاؿ إفريقيامعدؿ النمو السكاين يف دوؿ الشرؽ ا

فكلما كانت  ،الًتكيبة العمرية للسكافيعود مبو القوة العاملة دبعدؿ أعلى من معدؿ النمو السكاين لطبيعة 
( سنة أكرب أدى ىذا إُف زيادة نسبة القوى العاملة، باإلضافة إُف 65-15نسبة السكاف اؼبنتمُت إُف الفئة العمرية)

لرغبة يف العمل لدى اؼبنتمُت ؽبذه الفئة وىذا ما هبعل القوى العاملة تتزايد حىت لو َف وبدث تزايد العوامل اليت زبلق ا
 . أصبل مبو يف إصباِف السكاف

         550.%17على اؼبستوى القطاعي َف تتعد نسبة القوة العاملة يف قطاع الزراعة يف أحسن اغباالت نسبة 
 األخرى حبثا عن فرصة عمل غالبا ما تكوف يف اؼبدف.يف حُت تتوزع البقية على القطاعات اؼبختلفة 

العاملة إُف  ةسبة إصباِف القو ويعترب معدؿ النشاط اػباـ مؤشرا ىاما إُف جانب ما سبق، حيث يعرب عن ن
إصباِف السكاف، ويعرب عن نسبة األفراد الذين تعتمد عليهم اغبياة والنشاط االقتصادي، ويعترب خاما ألنو يضم فئة من 

ينبغي حساب نسبة إصباِف العاملُت فعبل إُف إصباِف وغبساب معدؿ النشاط الصايف تمل أال ذبد عمبل، لذلك احمل
 .السكاف
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548www.ons.dz, juin 2010 
549  Kangni Kpodar, Why Has Unemployment in Algeria Been Higher than in MENA and Transition  
Countries?, IMF Working Paper, auguest2007, www.imf.org. 
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http://www.ons.dz/


 
 .0991(: تطور معدل ظلو: السكان، القوة العاملة ومعدل النشاط اخلام يف اجلزائر منذ0-9الشكل البياين)

 
 (1-5)انظر اؼبلحق  ادلصدر:

 www.ons.dzمعدؿ النمو السكاين:  -

 
يعرب تزايد معدؿ النشاط اػباـ عن التنامي اؼبلحوظ لنسبة الرغبة يف اؼبشاركة يف سوؽ العمل، والذي يربر يف 
 الوقت نفسو حدوث مبو يف القوة العاملة بشكل أسرع من النمو السكاين، وفيما يلي أىم العوامل اؼبتسببة يف ذلك:

العاملة والبطالة  ةيادة عبوء األفراد إُف تسجيل أنفسهم يف قوائم القو لتشغيل يف ز اوسياسة  برام  دعم التوظيفدور  -
 551.لبلستفادة من ىذه اؼبناصب بالرغم من تدين عوائدىا وعدـ ديبومتها

، ألهنن يف اؼبعظم يتخذف من التعليم وسيلة لتوفَت فرص اؼبرأة لسوؽ العمل النظاـ التعليمي يف زيادة دخوؿدور  -
من إصباِف % 50يتجاوز يف بعض األحياف ما تشَت إُف أنو مع مراحل التعليم سبثل اإلناث فاإلحصائيات  552العمل،

كما أف الشكل البياين التاِف يوضح كيف أنو مع تزايد مستوى التعليم تتزايد نسبة مسانبة   553،اؼبتمدرسُت والطلبة
 اإلناث يف القوة العاملة والعكس بالنسبة للذكور:

 
 

 

                                                           
   بينما وجدنا عند إطبلعنا على موقع الػ2007توقفت اإلحصائيات اؼبتحصل عليها عند سنة ،ONS  2011و 2010أرقاـ خاصة بسنة. 

 .2011-06-28، اإلطبلع يف  www.imf.org، 0225 ، منشورات صندوؽ النقد الدوِف،ل إفريقياخلق فرص العمل يف الشرق األوسط ومشا ادوارد غاردنر، 551
 .79. كرًن النشاشييب وآخروف ، مرجع سابق، ص  552

553 www.ONS.dz, le : 22 Mai 2004. 
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 معدل النمو السكاين معدل ظلو القوة العاملة معدل النشاط اخلام



نسبة ادلساعلة يف القوة العاملة حسب اجلنس وادلستوى التعليمي يف اجلزائر يف (:  2-5الشكل البياين)
 2010.554الربع األخَت لسنة 

 

 
تغَت نظرة اجملتمع ذباه عمل اؼبرأة وال ؿبدودية ؾباالت ىذا العمل يف زيادة دخوؿ اؼبرأة سوؽ باإلضافة إُف أنبية دور 

 العمل.
س اعم اؼباِف اؼبوجو ؼبعظم اؼبواد األساسية اليت كانت تستفيد من الدعم وانعكربرير األسعار وازباذ تدابَت حذؼ الد -

 555.الوضع على ارتفاع األرقاـ القياسية لؤلسعار بشكل جد ملحوظ يف بداية تطبيق الربنام 
ما  الزيادة األقل سرعة يف مداخيل األسر خاصة منها األجور، وىذه الزيادات َف تكن متبلئمة مع زيادات األسعار -

أدى إُف ثبات نسيب وأحيانا تراجع يف القيم اغبقيقية لؤلجور يف قدرهتا الشرائية، ولئلشارة فإف الزيادة اؼبسجلة يف 
دخل األسر ليست موحدة فيما ىبص اؼبستقلُت واألجراء، فقد كانت الزيادة أكثر سرعة مقارنة باألجراء واؼبتقاعدين 

 556.سرالبفضت حصتهم من إصباِف الدخل لؤل نالذي
 عمليات تسريح العماؿ واليت سانبت إُف حد كبَت يف تدين حصة األجور وتراجع القدرة الشرائية لؤلسر. -
 نفاؽ الدولة على اجملاالت ذات الطابع االجتماعي والتحويلي والتحوؿ التدرهبي عن ؾبانية اػبدمات.إتراجع  -

يادة معدالت البطالة فبا دفع باؼبزيد لدخوؿ سوؽ لقد سانبت ىذه العوامل وغَتىا يف تدين القدرة الشرائية وز 
 العمل، حىت من بُت الذين َف يفكرو سابقا يف الدخوؿ إليو.
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 ، مداخلة يف اؼبلتقى الدوِف حوؿ تأىيل اؼبؤسسة االقتصادية ، مرجع سابق .أثر برامج التكييف والتعديل اذليكلي على ادلؤسسة االقتصادية يف اجلزائرعيسى بن ناصر،  555
  اؼبرجع نفسو. 556
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 .0991 : تطور الطلب على العمل يف اجلزائر منذالفـرع الثانـي       

ق األمر سواء تعل ل مناصب الشغل اليت يتيحها أرباب العمل دبختلف القطاعات،ػوؽ العمػل الطلب يف سػيبث
 بطبيعة النشاط نفسو، أو بطبيعة اؼبلكية: بُت القطاع اػباص والعاـ والوظائف اغبكومية.

 :التوظيف حسب القطاعات /أوال          
برغم أف الوظائف اغبكومية تستوعب أكرب كم من العمالة، وتوفر أكرب نصيب من مناصب يف اعبزائر و 

من:  اٌف كل من قطاع الزراعة واألعماؿ األخرى اليت تضم كبلتراجع نصيبها لص 2113منذ إال أنو و الشغل، 
 الوظائف العسكرية والعمل يف اؼبنزؿ، يف حُت ظل قطاع الصناعة يف اعبزائر أقل القطاعات توفَتا ؼبناصب الشغل.

 
 0991.557(: نسبة مساعلة القطاعات يف التوظيف يف اجلزائر منذ2-9الشكل البياين)

  
 القطاعات حسب قدرهتا على توفَت مناصب الشغل كما يلي:كاف ترتيب   2113ومنذ 

 %20,7أعماؿ أخرى واليت تضم العمل يف اؼبنزؿ وكذا الوظائف العسكرية: دبتوسط .0

 فقط(. 2118)التقدير حىت سنة %20,14الوظائف اغبكومية: دبتوسط  .2

 .%21,9لزراعة: دبتوسط ا .3

  فقط(. 2118)التقدير حىت سنة %07,0 اػبدمات: دبتوسط  .4

 %05,25البناء واألشغاؿ العمومية: دبتوسط  .5

 %9,98الصناعة: دبتوسط  .6
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 غبكومي ويف قطاع اػبدمات والعمل اؼبنزِف دوف تفصيل.تقدـ إصباِف التوظيف ا 0229ألف اإلحصائيات بداية من سنة  
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 الزراعة
 الصناعة
 احلكومة
 البناء و األشغال العمومية
 اخلدمات
 آخرون



ال بد أف نشَت إُف أف الوظائف اغبكومية أخذت أنبيتها يف إصباِف التوظيف تنخفض، وأف النسبة ع ذلك ػوم
ع، بل فقط، وذلك ألف اإلحصائيات َف تقدـ لنا تفصيبل لتقدير التوظيف يف القطا  2118اليت مت تقديرىا حىت سنة 

البفاض حجم مت تقدًن أرقاـ تضم كل من الوظائف اغبكومية واػبدمات وكذا العمل اؼبنزِف، ومع ذلك وبرغم 
بواجب توظيف فإف ىذا ال يعٍت بأف الدولة تراجعت عن تكفلها  (2119)ما عدا مناصب الشغل اليت تتيحها الدولة

 يف اعبزائر.        ضمن سياسة التشغيل اؼبتبعة  اعبدد لسوؽ العمل، وىذا ما سنقدمو الحقامبليُت الداخلُت 
وإذا قمنا بتقدير معدالت مبو مناصب الشغل اليت يتيحها كل قطاع على حدى مث قمنا بتقدير متوسط معدؿ النمو 

 خبلؿ كامل الفًتة لكل قطاع فإننا سنجد الًتتيب التاِف:

 الصناعة. .0

 أعماؿ أخرى. .2

 البناء واألشغاؿ العمومية. .3

 اػبدمات. .4

 الوظائف اغبكومية. .5

 الزراعة. .6
ومن ذلك نسجل العديد من اؼببلحظات أنبها أف قطاع الزراعة برغم أنو يتيح عدد أكرب من مناصب الشغل 

ومنذ سنة يف االقتصاد ويبتص قدر أكرب من العاطلُت مقارنة بقطاعات أخرى خاصة البناء واألشغاؿ العمومية، ولكن 
ارنة حبجم الوظائف اليت يتيحها سنويا قطاع البناء واألشغاؿ العمومية فإف دور وبالنظر إُف النمو الضعيف مق 2119

فيما يتعلق دبناصب الشغل اعبديدة اليت يتيحها سنويا، كما نبلحظ بأف تراجع حجم  قطاع الزراعة ضعيف األداء
 ألشغاؿ العمومية.يرجع أساسا إُف تراجع حجم التوظيف يف كل من قطاعي الزراعة والبناء وا 2100التوظيف يف 

 :مساعلة القطاع اخلاص يف التوظيفثانيـا/          
 .أما فيما يتعلق دبسانبة القطاع اػباص فهي يف تزايد مقارنة بنصيب القطاع العاـ يف توفَت مناصب الشغل

ِف من مناصب الشغل لبلقتصاد، يسيطر الذكور على حوا %65فخبلؿ السنوات األخَتة كاف القطاع يوفر حواِف 
 558منها. 88%

واؼببلحظ أف أرباب العمل يبيلوف بشكل تدرهبي لتوظيف عمالة بشكل غَت دائم، وىذا ما تعكسو نسبة 
تزايدت نسبة فئة األجراء العاملُت بشكل غَت دائم من  2119إُف  2110ىؤالء إُف إصباِف التوظيف، فمن سنة 

 %40,2 فئة العاملُت بشكل دائم من ، مقابل تراجع نسبة2119يف  %32,7تدرهبيا لتصل إُف  21,9%
   %33,0إُف

 2111.559-2110(: تقسيم التوظيف حسب الوضعية بُت1-9الشكل البياين)
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 .0991 : تطور مشكلة البطالة يف اجلزائر منذالفـرع الثالـث       

ومشاؿ إفريقيا،  تبقى معدالت البطالة يف اعبزائر مرتفعة رغم البفاضها التدرهبي، مقارنة بدوؿ الشرؽ األوسط
 وخاصة يف صفوؼ الشباب، حيث تبقى معدالت البطالة أعلى أيضا مقارنة باؼبتوسط جملموعة الدوؿ نفسها.

، مث يأخذ االذباه التنازِف حىت 2111عاـ  %29,4ارتفع ليصل إُف  0994عاـ %24,3فمن معدؿ بطالة يقدر بػ
 .%01,06حيث وصل إُف أدىن مستوى خبلؿ الفًتة واؼبقدر بػ 2119

 

 (: تطور معدالت البطالة يف اجلزائر مقارنة بدول الشرق االوسط ومشال إفريقيا.9-9الشكل البياين)

 
 ( 3-5اؼبلحق) -ادلصدر: 
نتيجة النمو اؼبتناقص غبجم القوة العاملة من جهة  %01,2إف معدؿ البطالة عرؼ البفاضا جد ملحوظ إُف

اليت أعمال أخرى. ن جهة ثانية، وعلى اػبصوص البند األخَت اؼبسمى ولتنامي مناصب الشغل اؼبعروضة يف السوؽ م
تضم حسب مصدر اإلحصائيات: الوظائف العسكرية واألعماؿ يف اؼبنزؿ، واليت تأخذ صبغة العمل غَت الرظبي، وكذا 

  رظبي؟ فما العبلقة مثبل بُت العمل العسكري والعمل يف اؼبنزؿ أو للحساب اػباص بشكل غَت 560األعماؿ اؼبؤقتة،

                                                                                                                                                                                           
559 op.cit 
560   Kangni Kpodar, op.cit. 
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كما أف طبيعة األعماؿ اؼبؤقتة اليت تسيطر على ىذا البند واليت أتاحت أكرب حجم ؼبناصب الشغل يف االقتصاد 
 فإذاذو صبغة مؤقتة أيضا،  %01اعبزائري خبلؿ السنوات األخَتة ذبعل من البفاض معدؿ البطالة إُف مستوى 

 .عدالت البطالة سوؼ تكوف أعلى بشكل ملحوظفإف م بأعمال أخرىاستثنينا حجم التوظيف ضمن ما يسمى 
 .%35,07حواِف 2117بينما يف  %43,7حواِف  2111حيث وصل معدؿ البطالة يف 

ومقارنة بدوؿ الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا فإف معدؿ البطالة يف اعبزائر يظل أعلى بكثَت، ويربر ذلك بالعديد 
 العمل واالقتصاد بصفة عامة. من العوامل اؽبيكلية االقتصادية والتنظيمية لسوؽ

كانت بطالة فئات   2101وحسب إحصائيات قدمها الديواف الوطٍت لئلحصائيات خبلؿ الربع األخَت لسنة 
وىذا يدؿ  561فقط،%7,0سنة فما  أكثر فتقدر البطالة دبعدؿ 25، أما من %20,5تقدر بػ 24-06الشباب العمرية

بصفة أكرب وأعمق، وىؤالء يبيزىم كوهنم داخلوف جدد لسوؽ  على أف البطالة يف اعبزائر تصيب فئات الشباب
 العمل، كما يفتقروف للخربة وفرصة التعليم والتكوين اؼبناسبة.

سنة ، بينما يسيطر العاطلوف  51-21يف الفئة العمرية من  تسيطر بطالة اإلناث على إصباِف العاطلُت عن العمل
 ما يعكس البناء العمري والسيكولوجي اػباص يف اعبزائر. الذكور على بطالة بقية الفئات العمرية، وىذا

كما يبيز البطالة يف اعبزائر أف العاطلُت من دوف مستوى التعليم اعبامعي يسيطر عليهم الذكور أكثر من اإلناث. يف 
عي، حُت تفوؽ بطالة اإلناث اؼبتحصبلت على مستوى تعليم جامعي بكثَت مستوى بطالة الذكور ذوي التعليم اعبام

وىذا قد يعطينا صورة حوؿ عرض العمل يف سوؽ العمل اعبزائري، فالذكور يدخلوف سوؽ العمل بكافة األوضاع 
وكلما ربسن مستوى تعليمهم كلما زادت فرصة حصوؽبم على عمل، بينما اإلناث فيعتمد دخوؽبم إُف سوؽ العمل 

 على حصوؽبم على مستوى تعليمي معُت.
سنة، ومن  51-21إلناث تفوؽ العاطلُت الذكور، وربديدا ضمن الفئة العمرية منوبذلك فإف نسبة العاطلُت ا

 اؼبتحصبلت على التعليم اعبامعي باػبصوص.
فإف معدؿ بطالة الذكور  2101و 2119وال بد أف نبلحظ كما يوضح الشكل البياين بأنو ودبقارنة معطيات سنة 

نبلحظ بأف معدؿ البطالة يًتاجع  2101م اؼبتوسط، ولكن يف يًتاجع كلما زاد مستواىم التعليمي بعد مرحلة التعلي
فعبل عند مستوى التعليم الثانوي ولكن نسبة البطالة لدى الذكور ذوي مستوى تعليم جامعي تتزايد وىي أعلى من 

 ذوي مستوى تعليم ثانوي، ومع ذلك تظل أقل بكثَت من معدالت بطالة اإلناث.
 

 562لة: السن، اجلنس ومستوى التعليم.(: خصائص البطا6-9الشكل البياين)
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ويف مقارنة سريعة بُت خصائص البطالة يف اعبزائر وفرنسا فيما يتعلق باؼبستوى التعليمي قبد أنو يف اعبزائر 
. %0,9معدؿ البطالة ؼبن ليس ؽبم أي مستوى تعليمي إضافة لذوي مستوى التعليم االبتدائي تقدر على التواِف:

، عكس ما نبلحظو يف بطالة من لديهم مستوى تعليم عاِف حيث يقدر %05,3ا تقدر حبواِف بينما يف فرنس 7,6%
وىذا يعطينا صورة حوؿ طبيعة  563،%8,3بينما دبعدؿ أقل بكثَت يف فرنسا يقدر بػ %21,3يف اعبزائر حبواِف 

خداـ يف الدوؿ اؼبتقدمة فبثلة االستخداـ يف اعبزائر، بأنو استخداـ لعمالة غَت كفء وغَت مؤىلة، مقارنة بطبيعة االست
 يف حالتنا بفرنسا.

 
 
 
 
 
 

 
 .رـرمسي يف اجلزائالوق العمل غَت ـ: سالفـرع الرابـع        

قبل التعرؼ على خصائص وواقع سوؽ العمل غَت الرظبي يف اعبزائر ال بد من التعرؼ بداية على ماىية ىذا 
 يف االقتصاد الوطٍت:السوؽ والعوامل اليت تؤدي إُف تنامي حجمو وتغلغلو 
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 Agnès Bénassy-Quéré et autres, Politique économique, De Boeck Supérieur, 2004 , p.533. 



 :رمسيال/ ماىية سوق العمل غَت أوال          
 564توجد العديد من اؼبصطلحات اليت تعرب عن العمل خارج االقتصاد الرظبي:

  ويشَت البعض إُف أف استخداـ اؼبصطلح يعٍت العمل دوف تنظيم نقايب، وىي خاصية  نظم:ادلالعمل غَت
 جزئية.

  صطلح يشَت إُف اؼبؤسسات وليس األفراد.وىذا اؼب هيكل:ادلالعمل غَت 
 :حيث يشَت إُف نقص يف حقوؽ العماؿ، ويرفض البعض ىذا اؼبصطلح ألنو يوحي بعدـ  العمل الالنظامي

ها على الدوؿ وأرباب العمل يف حاالت ئالشرعية وإلقاء اللـو على العماؿ يف وضعيتهم، عوضا عن إلقا
 عديدة.

  صرح هبم قد يكونو ؿبميُت بطريقة اؼبذا اؼبصطلح نظرا ألف العماؿ غَت ويرفض البعض ى مي:احملالعمل غَت
 أخرى قد ال زبضع للمعايَت الدولية، ولكنهم ؿبميوف.

 رمسي"ال:"العمل غَت وبرغم كل ىذه االختبلفات يف التسميات واؼبصطلحات باللغة العربية سنتخذ مصطلح
 informal"" وباالقبليزية: l’emploi informel:"للتعبَت عن الظاىرة واؼبسماة باللغة الفرنسية

employment" مع أف ىذا اؼبصطلح يوحي بأف النظامية موجودة حتما يف القطاع العاـ واؼبؤسسات ،
 ا غَت صحيح دائما.رغم كوف ىذاغبكومية، 

 رظبي على ربديد فئاتالغَت ريف العمل لتع 2003يعتمد تقرير اؼبؤسبر السابع عشر إلحصائيي العمل يف 
 565ىؤالء، واليت تضم كل من:

 .العاملوف غبساهبم اػباص بصفة غَت رظبية 
 رظبية.الغَت  أرباب عمل يف مؤسساهتم 
 .العماؿ الذين يساعدوف أحد أفراد األسرة يف مؤسساهتم سواء الرظبية أو غَت الرظبية 
  وف اؼبعموؿ بو.رظبيُت، وىم الذين يشكلوف اربادات منتجُت خارج القانالأعضاء ارباد اؼبنتجُت غَت 
  رظبية، أو أجراء لدى أحد أفراد العائلة مقابل أجر.الغَت رظبيُت لدى اؼبؤسسات الرظبية أو الاألجراء غَت 
 .العاملوف غبساهبم اػباص يف إنتاج سلع موجهة لبلستهبلؾ النهائي العائلي 

 
 رظبي بُت:الوبذلك يبكن التمييز يف العمل غَت 
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565 Directives concernant une définition statistique de l’emploi informel, 02
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Conférence internationale des 

statisticiens du travail (novembre - décembre 2003), www.ilo.org, avril 2010. 

 رظبي:ال غَترظبي خارج سوؽ العمل الالعمل غَت 

 األجراء الغَت مصرح هبم لدى ادلؤسسات
 الرمسية.

 استئجار عمال من العائلة لصاحل مؤسسات يف
 االقتصاد الرمسي.

.أجراء يف إنتاج عائلي 
 العمل ادلنزرل، أو النشاط الذي ؼللق إنتاج

 ك العائلي النهائي.خاص باالستهال

 رظبي:الرظبي داخل السوؽ غَت الالعمل غَت 

.العاملون حلساهبم اخلاص بصفة غَت رمسية 
غَت رمسية.أرباب العمل يف مؤسسااهم ال 
.األجراء لدى ادلؤسسات يف االقتصاد غَت الرمسي 
 األجراء الذين يعملون لدى أحد أفراد العائلة يف مؤسسات

 غَت رمسية.
 أعضاء اربادات ادلنتجُت والتعاونيات للمؤسسات الغَت

 رمسية.
 العمال خارج ادلؤسسة سواء بشكل مستقل أو مستأجر

بإنتاج ما ولكن من  لدى مؤسسة غَت رمسية ويزود ادلؤسسة

http://www.ilo.org/


 
 
 
 
 
 
 

 دًن ىاتُت الفئتُت ال بد لنا من اإلشارة إُف نقطتُت ىامتُت:واستنادا إُف تق
 :رظبية ىو أف الالفرؽ بُت العاملُت غبساهبم اػباص بصفة غَت رظبية وأرباب العمل يف مؤسساهتم غَت  األوذل

ىؤالء وىم أرباب عمل غَت رظبي يستطيعوف استئجار عماؿ يف مؤسساهتم وىم العنصر الثالث ويستطيعوف 
ة خبدمات آخرين خارج اؼبؤسسة يزودوهنم جبزء من اإلنتاج أو دبواد أولية..اٍف وىؤالء ىم من يكونوف العنصر االستفاد

األوؿ: العاملوف غبساهبم اػباص، أي أهنم ليسوا مستأجرين ولكنهم يعملوف بشكل مستقل يف تكوين جزء من إنتاج 
 ل كامل.مؤسسات أخرى، فبل ىم مستقلُت بشكل كامل وال ىم تابعُت بشك

 :رظبي العماؿ الذين يشغلوف منصب عمل غَت رظبي، إذا كانوا يشغلوف إُف اليستثٌت من العمل غَت  الثانية
جانبو عمبل رظبيا، إذا كاف ىذا األخَت ىو عملهم الرئيسي، ويكوف التمييز على أساس الفًتة السابقة يف العملُت أو 

 566الدخل النات  عنهما.
رظبي، السوؽ اعبيد والسوؽ الرديء، أو ما اصطلح عليو السيم ىاـ جدا لسوؽ العمل غَت كما ينبغي أف نشَت إُف تق

 le marché supérieur:567و le marché d’acés facileبػ
  سوؽ العمل غَت رظبي سهل الدخوؿ: وىو يبثل تلك األعماؿ اليت تتميز بالبفاض الكفاءة، تراجع األجر

فهو يبثل فرصة أوؿ دخوؿ لسوؽ العمل، فهو فرصة للتدريب، الكتساب توافر اؼبناصب....اٍف، ونظرا ػبصائصو 
 خربات ومهارات معينة، وكذلك للحصوؿ على عائد حىت لو كاف أقل ما يبكن.

 (سوؽ العمل غَت رظبي اعبيد أوsupérieur وىو سوؽ يًتؾ ألجلو البعض أعماؽبم يف االقتصاد الرظبي :)
 ئمثبل لينشاالقتصاد الرظبي، فقد يًتؾ أحدىم عملو وظيفة حكومية مستقرة  ؼبا فيو من عوائد تفوؽ عوائد العمل يف

مؤسسة خاصة بصفة غَت رظبية، ويبثل ىذا السوؽ تلك األعماؿ اليت ربتاج عادة إُف خربات معينة ورأظباؿ لبداية 
 رظبي.الل غَت النشاط، ويعترب بذلك فرصة عبذب األفراد من العمل الرظبي وبالتاِف خروجهم منو باذباه العم

وجود ىذا السوؽ برغبة األفراد يف البحث عن التكلفة األقل والربح األعلى، أما مالوين  fieldsفيربر فيلدز 
Maloney فإذا كانت العائلة تستفيد من الضماف االجتماعي "احلماية االجتماعية"فيقدـ سببا آخر وىو ،

                                                           
566 La quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail, (janvier 1993), www.oit,org, avril2010. 
567 David Turnham et autres, Nouvelles approches du secteur informel, OECD Publishing, 1990, p.54-55 

http://www.oit,org/


يصبح لدى بقية أفراد العائلة غَت جذاب ألنو ال يعود  والصحي بسبب عمل أحد أفراد األسرة فإف العمل الرظبي
رظبي. وبذلك ال يصبح كل العليهم بأي فائدة سوى االقتطاع من دخوؽبم وقد ىبتاروف طواعية بذلك العمل غَت 

لذي عمل غَت رظبي بالضرورة غَت الئق، ألف الفرد قد ىبتاره ؼبزايا العائد اليت ربقق لو منافع أكثر من العمل الرظبي ا
 568قد يكوف  يف ىذه اغبالة ىو  غَت الئق بالنسبة ؽبذه الفئة من األفراد.

وحسب الدراسات فإف ىذا اؼبستوى من السوؽ يظهر أكثر يف أمريكا البلتينية وخاصة كل من اؼبكسيك الربازيل 
ؼبستوى من سوؽ العمل واألرجنتُت، وىي دوؿ تعترب من بُت أحسن الدوؿ النامية مبوا، وردبا يبكننا القوؿ بأف ىذا ا

رظبي ال يتواجد يف الدوؿ األكثر فقرا فهو مرتبط طرديا دبستوى التنمية يف الدوؿ النامية: "فكلما كانت الدولة الغَت 
 569أكثر فقرا كلما كانت نسبة سوؽ العمل االختياري أكثر ضعفا".

 :رمسي يف اجلزائرالغَت مل واقع سوق العثانيـا/          
تقدـ تقديرات البنك الدوِف أنو من بُت ثبلث مليارات شخص يعمل يف العاَف ىناؾ  اَفعالعلى مستوى 

 مليار يعملوف بصفة غَت رظبية، ىو ما يقارب ثلثي العاملُت يف العاَف: 1,8
 (: نسبة العمل الغَت رمسي يف العادل.7-5الشكل البياين)

 
رظبي قد الالدوِف منذ فًتة الثمانينات فإف حجم سوؽ العمل غَت أما يف اعبزائر وبالنظر إُف األرقاـ اليت يتيحها البنك 

 %42  إُف حواِف % 25تزايد بفعل الظروؼ االقتصادية االجتماعية اليت عرفتها اعبزائر خبلؿ الفًتة، فمن حواِف 
 :570خبلؿ السنوات األخَتة

 
 رمسي يف اجلزائر.الغَت مل (: تطور حجم الع8-5الشكل البياين)
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Source: overview : Data on informal employment and self-employment, OECD, 2009 
 

باؼبائة من النات  الوطٍت، أما خبلؿ  24,9باؼبائة من العاملُت يف اعبزائر سانبوا يف خلق  42,7يف فًتة التسعينات 
لوطٍت، وىذا ما يدفعنا للقوؿ بأف باؼبائة من النات  ا 27,1باؼبائة سانبوا يف خلق حواِف  41,3فإف  2000سنوات الػ 

أو       نسبة عمالة أقل سانبت يف خلق نات  أعلى، وىذا ما يصطلح عليو اقتصاديا بزيادة اإلنتاجية من ناحية 
 إنتاج ذو كثافة عمالية أقل. ولغرض اؼبقارنة وكما يوضح الشكل البياين:

 

 

 

 

 

 

 

 رمسي يف بعض الدول النامية.الرمسي ونسبة الناتج غَت لاالعالقة بُت تطور العمل غَت (: 9-5الشكل البياين)
 مساعلة الناتج يف االقتصاد غَت الرمسي. .1



 
 حجم سوق العمل الغَت رمسي. .2

 
Source : overview : Data on informal employment and self-employment, op.cit. 

رظبية رافقها زيادة النصيب من النات  الوطٍت الالة غَت تبدو حالة تونس مشاهبة سباما غبالة اعبزائر، فًتاجع نسبة العم
 45,9إُف 55,2رظبية من الالذي توفره ىذه الفئة، بينما يف مصر يظهر العكس: حيث أف تراجع نسبة العمالة غَت 

يف       باؼبائة وىو تراجع جد ملحوظ مقارنة باعبزائر قد رافق ىذا الًتاجع تراجع ملحوظ أيضا يف مسانبة ىؤالء 
 باؼبائة. 18,2باؼبائة إُف  24,9النات  الوطٍت من 

غَت فتزايد يف نسبة العمالة  ،حالة فنزويبل أيضا تتيح الوصوؿ إُف عبلقة طردية أيضا ولكن باذباه عكس حالة مصر
        رظبي يف خلق النات  الوطٍت منالرافقو زيادة غَت عادية يف مسانبة العمل غَت  49,4إُف  46,9رظبية من ال

 باؼبائة. 14,9باؼبائة إُف  1,4
حسب طبيعة تكوف النات  الوطٍت  بنمورظبي أو تراجعو المبو العمل غَت العبلقة بُت ولذلك ال بد من االنتباه أف 

كوف تاألعماؿ اليت اختارىا ىؤالء، فقد تكوف ذات كثافة عمالية أكثر، وبالتاِف إنتاج أكرب يتطلب عمالة أكثر، وقد 
 مالية أقل أي أف إنتاجا أكرب يتطلب عمالة أقل، وىي حالة كل من اعبزائر وتونس.كثافة ع  تذا

 :رمسيالالعالقة بُت البطالة وسوق العمل غَت ثالثـا/          
 يؤثر سوؽ العمل غَت الرظبي على مشكلة البطالة من خبلؿ ؿبورين أساسيُت ىامُت:

 مل بأف من اؼبربح ؽبم أف يستخدموا العمالة بشكل غَت عندما يتنامى سوؽ العمل غَت الرظبي هبد أرباب الع
بالتاِف فإف تراجع مبو األجر رظبي لكوف التكاليف أقل، فبا يؤدي للضغط على األجور يف السوؽ الرظبي لبللبفاض، و 

 النقدي يشجع على زيادة االستخداـ.



  انت البطالة زبلف انعداـ رظبي يف امتصاص أعداد العاطلُت عن العمل، فإذا كالكما يساىم العمل غَت
رظبي يساىم يف التخفيف من حدة ىذه الالدخل، الفقر، األمراض واؼبشاكل االجتماعية واألمنية فإف العمل غَت 

 اؼبشاكل، باعتباره مصدرا بديبل للحصوؿ على الدخوؿ.
التخفيف  ولقياس مدى قدرة سوؽ العمل غَت الرظبي على امتصاص أعداد العاطلُت عن العمل ومسانبتو يف

 رظبي:الغَت اِف عند القياـ بإحصائيات العمل نقًتح استخداـ اؼبؤشر الت نافإنمن حدهتا عمليا 
 

 
رظبي. وإذا أردنا اغبصوؿ على رقم الغَت  وكلما زادت النسبة كلما أكد ذلك الدور اإلهبايب الذي يلعبو سوؽ العمل

 :زراعيالغَت  إصباِف الوظائف يف القطاع ي إُفولو تقرييب يبكننا استخداـ نسبة العمل غَت الرظب
 

 حيث أف:
Li رظبي.الغَت : عدد العاملُت يف القطاع 
X.نسبة العمل الغَت رظبي إُف إصباِف الوظائف خارج قطاع الزراعة : 

Lf1.عدد العاملُت يف السوؽ الرظبي خارج قطاع الزراعة : 
 توصلنا ؽبذه النسبة من خبلؿ:وقد 

 رظبيُت خارج قطاع الزراعة=)عدد العاملُت غَت رظبيُت/ إصباِف الوظائف خارج قطاع الزراعة(، نسبة عدد العاملُت غَت
لذلك فإف  .الوظائف الرظبية Lfظبية والوظائف الغَت ر  Liيضم كل من  L1إصباِف الوظائف خارج قطاع الزراعة

 رظبي نرمز ؽبا:النسبة العمل غَت 
 
 
 

رظبي، ونسبة ىؤالء إُف إصباِف من الرييب لعدد العماؿ يف السوؽ غَت وبذلك يبكننا اغبصوؿ على رقم ولو تق
رظبي يف توفَت فرص العمل ؼبن َف هبدوه يف السوؽ السجلوا عاطلُت يف االقتصاد، لنقدر مدى مسانبة العمل غَت 

 ، ومتوسط حجم التوظيف خبلؿ الفًتة%42,7رظبيالغَت كانت نسبة العمل   1999-1995الرظبي، ففي فًتة 
عمل، أما خبلؿ الفًتة  2663943رظبية خارج قطاع الزراعة حواِف الغَت منصب، كاف عدد األعماؿ  3574800

، كاف متوسط التوظيف خارج %41,3حيث كانت نسبة العمل الغَت رظبي إُف إصباِف الوظائف  2000-2007
عمل غَت  3028198 اِف:عمل، وكاف عدد األعماؿ الغَت الرظبية حو منصب  4304000قطاع الزراعة حواِف  

 .% 13,67أي دبعدؿ مبو خبلؿ الفًتة  رظبي،

X= 
Li  

Lf1 + Li 

<=>Li =X ( Li + Lf1) <=> Li = X Li + X Lf1 <=> Li - X Li = X Lf1<=>Li (1- X Li) = X Lf1 <=> Li = 
X Lf1 

1-X 

 إصباِف عدد العاطلُت
 رظبي عدد العاملُت يف السوؽ الغَت

Li = 
X Lf1 

1-X 



، بينما %31,3و %33على التواِف  مثلترظبي يف تغطية القوة العاملة اليف اؼبقابل فإف نسبة العمل غَت 
 %79,6رظبي إُف إصباِف العاطلُت اؼبسجلُت خبلؿ الفًتة نفسها قبد النسبتُت على التواِف:المثلت نسبة العمل غَت 

يف          رظبي السوؽ العمل غَت قدرة أي أف  تراجع طفيف وغَت ملحوظ يف اؼبؤشر،، والذي يشَت إُف 79,5%
 571استيعاب وزبفيف بقيت تقريبا ثابتة.

 .1994 : سياسة التشغيل ادلتبعة يف اجلزائر منذادلطلـب الثانـي        

من طرؼ صندوؽ النقد الدوِف وانسحاب الدولة منذ بداية تطبيق برنام  اإلصبلح االقتصادي اؼبفروض 
التدرهبي من القياـ بدورىا كمصدر أساسي للتوظيف وتسريح آالؼ العماؿ نتيجة عمليات اػبوصصة وتصفية 

، وكاف لزاما على السلطة ازباذ التدابَت البلزمة للتخفيف من حدة ىذه األزمة  اؼبؤسسات أخذت مشكلة البطالة تتأـز
نية أكثر منها اقتصادية، فقد تعمل السياسة فقط على ؾبرد التخفيف من حدة آثارىا، كما قد تعمل االجتماعية واألم

على حلها سواء من جانب الطلب بتوفَت فرص شغل فعلية، أو من جانب العرض من خبلؿ التأثَت على حجم القوة 
 العاملة ومستوى مهاراهتا وبالتاِف رفع فرص اغبصوؿ على العمل.

 .رـة سياسة التشغيل يف اجلزائـ: ماىيرع األولالف        

 :تعريف أساسيأوال/          
       تعرؼ سياسة التشغيل على أهنا ؾبموعة اإلجراءات والتدابَت اليت يتم توجيهها من قبل اغبكومة غبل 

 أو التخفيف من حدة أزمة البطالة، ولذلك فهي تأخذ بعدين:
وقد  .بالسياسة النشيطةتوفَت فرص الشغل للعاطلُت، وىذا ما يصطلح عليو  حل مشكلة البطالة: من خبلؿ :األول

يتم ىذا سواء بتحفيز الطلب على العمل، أي بتوفَت فرص عمل جديدة، وىو ما يصطلح عليو بسياسة التشغيل 
لتناسب الكينزية، فهي تتصدى للبطالة الكينزية بتحفيز الطلب، أو بتكوين القوة العاملة وؿباولة منحها فرص 

مناصب الشغل اؼبعروضة يف السوؽ، وىي السياسة الكبلسيكية أو النيوكبلسيكية اليت ربل البطالة بتحفيز جانب 
 572العرض.
بالسياسة من خبلؿ منح العاطلُت منح وإعانات مؤقتة أو دائمة، وىو الشكل الغالب ؼبا يصطلح عليو  :الثاين

 اخلاملة.
 573وبذلك فإف سياسة التشغيل تستهدؼ:
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573 Op.cit. 



 توجيو وربسُت عملية البحث عن فرص العمل اليت تناسب زبصص وكفاءات الباحثُت عن العمل. -
التكوين والتعليم ؼبساعدة العاطلُت عن العمل على اكتساب اؼبهارات اليت ترفع مستوى فرص حصوؽبم على  -

 عمل.
 واالجتماعية للبطالة. توفَت منح نقدية تساعد العاطلُت عن العمل على التخفيف من حدة اآلثار االقتصادية -
 دفع وربفيز اؼبنتجُت وأرباب العمل على زيادة عدد مناصب الشغل اؼبتاحة. -

 :أىداف سياسة التشغيل يف اجلزائرثانيـا/          
 وال زبتلف أىداؼ سياسة التشغيل يف اعبزائر عن ذلك، فهي تستهدؼ:

 .مكافحة البطالة من خبلؿ مقاربة اقتصادية -
 .توفرة يف السوؽاؼبد العاملة الوطنية السيما يف التخصصات غَت ربسُت مؤىبلت الي -
 توفَت منحة نقدية تعُت العاطلُت عن العمل. -
 امتصاص احتجاج فئات عريضة من الشعب وىي طبعا الشباب وأكرب مشاكلهم ىي البطالة. -
أما إذا  بالنسبة ألرباب العمل تساعدىم على اغبصوؿ على عمالة ؼبدة معينة دوف ربمل تكاليفها. -

استمر توظيفهم على حساب أرباب العمل فهي سبثل توفَت فرصة لرب العمل اغبصوؿ على عمالة 
 وتدريبها على حساب الدولة اليت تدفع األجر وزبصم من فاتورة الضرائب..اٍف

 .تنمية ثقافة اؼبقاولة -
 .تكييف ـبرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوؽ العمل -
 .وساطة يف سوؽ العملربسُت وتعزيز آليات ال -
 .تدعيم االستثمار اؼبولد ؼبناصب الشغل -
 .عصرنة آليات اؼبتابعة واؼبراقبة والتقييم -

 :زلاور سياسة التشغيل يف اجلزائر /اـثالث        
سنقـو ؿباور رئيسية كما  5ؿباور تتلخص حقيقة يف  7ترتكز سياسة التشغيل حسب اؼبصادر الرظبية على 

عة اإلجراءات والربام  اؼبعتمدة يبكن أف نقسم سياسة التشغيل يف اعبزائر وفق اؼبخطط ، وحسب طبيبتوضيحها
 التوضيحي التاِف:

 
 
 
 

 (: زلاور سياسة التشغيل.2-5ادلخطط التوضيحي)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يبكن اعتبارهفإف الشق األيبن ىو ما الضيق بالنسبة ؼبا يبكن أف يصطلح عليو فعليا سياسة التشغيل باؼبعٌت 

سياسة تشغيل، وىي يف حد ذاهتا تعمل على شقُت: شق رئيسي يعتمد على تشجيع خلق مناصب الشغل بقدر 
اإلمكاف من خبلؿ دعم اؼببادرات اؼبقاوالتية وإنشاء اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة والشق الثاين وىو إجراءات دعم أو 

ة واؼبتمثلة يف ـبتلف صيغ اإلدماج وعقود ما قبل زبفيف من حدة اآلثار االقتصادية للمشكلة على الفئات الشباني
التشغيل اليت مت استحداثها خبلؿ الفًتة، حيث تعمل العديد من األجهزة على حل اؼبشكل األساسي إلنشاء ىذه 

 اؼبؤسسات وىو مشكل التمويل إضافة إُف اؼبرافقة دبختلف طرقها وشروطها.
 تبعة يف اعبزائر تتلخص فيما يلي:وبذلك فإف احملاور األساسية لسياسة التشغيل اؼب

 دعم االستثمار يف القطاع االقتصادي اؼبولد ؼبناصب الشغل، من خبلؿ: -1
 .الصناعية اإلسًتاتيجيةتنفيذ  -
 .خططات التوجيهية لتنمية القطاعاتتنفيذ كافة اؼب -
 .سات والصناعات الصغَتة واؼبتوسطةدعم تنمية اؼبؤس -
 .ي الفبلحية العمومية، واستغبلؽبايم األراضاإلسراع يف إصبلح مبط تنظ -
 اإلسراع يف إصبلح العقار الصناعي. -
 
 
 
 ترقية التكوين التأىيلي بغرض تيسَت االندماج يف عاَف الشغل، وذلك يف إطار: -2

 سياسة التشغيل

لتشغيل بشكل مباشرإجراءات تستهدف ا إجراءات تستهدف النمو االقتصادي بشكل  
 مباشر ومن مث زبلق مناصب للشغل

 إجراءات تستهدف التشغيل ربديدا

 إجراءات تستهدف التشغيل وربقق النمو االقتصادي

ادلنح دبختلف أشكاذلا: التأمُت ضد البطالة، عقود ما قبل التشغيل 
 عقود اإلدماج...اخل

إنشاء ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة إجراءات دعم  



تشجيع التكوين يف الوسط اؼبهٍت باؼبوقع من خبلؿ دعم الدولة للمؤسسات اليت تشارؾ يف نشاطات التكوين  -
 .بلت اليت تعرؼ عجزا يف سوؽ العملما يف التخصصات والتأىيالسي
تطبيق اتفاقيات التكوين يف اؼبوقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إقباز اؼبشاريع الكربى اؼبهيكلة، بغرض  -

 .لة الوطنية، بعد انتهاء اؼبشاريعاالستخبلؼ التدرهبي لليد العاملة األجنبية باليد العام
شراكة بُت اؼبؤسسات واؼبرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين اؼبهٍت، مع منح اؼبؤسسات تطبيق اتفاقيات ال -

 .ف األشخاص اؼبستفيدين من التكوينإمكانية استعماؿ ىياكل التكوين اؼبهٍت مقابل االلتزاـ بتوظي
 .ين اؼبهٍت مع احتياجات سوؽ العملتكييف ـبرجات التعليم العاِف والتكو  -
 .العمل ين يف اغبرؼ الصغَتة والصناعات التقليدية من خبلؿ دعم الدولة للحرفيُت اؼبؤطرين لطاليبتشجيع التكو  -
 ترقية سياسة ؿبفزة على إنشاء مناصب الشغل باذباه اؼبؤسسات، من خبلؿ : -3
 .ربسُت مستوى التحفيزات السارية يف اجملاؿ اعببائي وشبو اعببائي ويف ؾباؿ تشجيع تنمية االستثمارات -
من خبلؿ تكوين تأىيل الوكالة الوطنية للتشغيل برام  إلعادة  ربسُت وعصرنة تسيَت سوؽ العمل، عن طريق -

عصرنة بواسطة وضع ، ربديث الوكاالت اؼبوجودة و شبكة الوكاالت بفتح وكاالت جديدةاإلطارات واألعواف،  
 ...اٍف اصط تنصيب العماؿ إُف القطاع اػبمواصلة توسيع نشا، شبكة االنًتانت

 ترقية تشغيل الشباب: -4
وذلك من خبلؿ االىتماـ بتوفَت التكوين واغبصوؿ على اػبربة وتوفَت منح الزمة للتخفيف من حدة اآلثار االقتصادية 
للبطالة، كما تعمل السياسة على توفَت فرص شغل للعاطلُت من خبلؿ منح الفرصة إلنشاء اؼبشروعات اػباصة هبم 

 جهزة واؽبيئات والتدابَت اليت ربفز روح اؼبقاوالتية لدى الشباب.عن طريق ـبتلف األ

 

 

 

 

 

 

 

 ."Emploi d'attente الربامج اخلاصة بـ" انتظار التشغيل":الفـرع الثانـي      



 .تمثل ىذه الربام  يف توفَت مناصب شغل بأشكاؿ قانونية ـبتلفة لفئات من الشباب ذات ميزات ـبتلفةت
اجتماعي يف اؼبقاـ األوؿ، وىذه اؼبناصب ليست مناصب دائمة، بل عبارة عن فرصة  وتقع معظمها يف إطار

الكتساب خربة مهنية معينة أو مشاركة يف نشاط عاـ مقابل منحة، واصطلح عليها دبنحة نظرا لضآلة حجمها من 
 لصيغ وبُت أرباب العمل.جهة، ومن جهة أخرى ألهنا ال تعترب أجرا طاؼبا ال توجد عبلقة عمل بُت الشباب اؼبعنيُت با

 "Esils  "Emplois salaries d'inititive locales: تشغيل األجراء عن طريق ادلبادرات  /أوال         

 Disposifsت ىذه الصيغة منذ بداية تطبيق اإلجراءات اػباصة بإدماج الشباب ئأنش
proffessionnel d'insertion des jeunes  بشكل مؤقت و تسمح  ، تضم تشغيل الشباب 1990يف

شهر .ويتم التوظيف من خبلؿ اؽبيئات احمللية لدى أرباب العمل ـبتلفي  12إُف  3ؽبم باكتساب خربة مهنية ؼبدة 
 FNSEJاٍف(،مقابل منح مقدمة من …الصيغة القانونية )ىيئات ؿبلية، مؤسسات اقتصادية عامة أو خاصة 

% من اغبد األدىن 31دج فقط( أي سبثل 1800داية كانت دج )يف الب2500صندوؽ دعم تشغيل الشباب، تقدر بػ
 بدؿ575دج 10000الذي رفع ىذا األخَت إُف  2004، ودبقتضى القانوف اػباص باغبد األدىن لؤلجر لػ574،لؤلجور
 .SNMGىذا اغبد  %25أصبحت اؼبنحة تقدر بػ576دج 8000
موع العاملُت هبذه الصيغة ، وظلت اؼبنحة بشرط أف يقـو رب العمل بإدماج هنائي لنسبة من ؾب FNSEJويغطي 

 .، مع مبلحظة أف ىذه النسبة يرجح تراجعها الشديد يف السنوات األخَتة  %4و 3ىذه النسبة مًتاوحة بُت 
 :1995واعبدوؿ التاِف يوضح تطور أعداد اؼبستفيدين من ىذه الصيغة منذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2002حىت  1995منذ  ESILS(:تطور إعدادا ادلستفيدين من 1-5جلدول)ا
 1995* 1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 

                                                           
574  Rapport sur la conjoncture economique et social en 2 emesemestre 2001, www.cncs.dz le:20-09-2004. 

 .2003ديسمرب  9: 76وبدد األجر الوطٍت األدىن اؼبضموف ، اعبريدة الرظبية العدد 2003ديسمرب  2مؤرخ يف  467-03مرسـو رئاسي رقم  575
576    www.ons.dz,op.cit 
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 الزراعة والغابات
 ػػ

 ػػ 10921 8822 8842 13517 9487 ػػ

 ػػ 38061 36443 32142 54241 38936 ــ ػػ البناء والري
 ػػ 2474 2563 1978 4135 2498 ػػ ػػ الصناعة
 68173 89846 71657 75194 69877 6852 ػػ ػػ اخلدمات

 37874 37210 25996 39409 39455 33170   إلداراتا
 138000 141500 اجملموع

152943 
181225 157565 145481 178512 151495 

 
 Source: - www.ONS.dz, le :20-09-2004. 
-(*):Rapport sur la conjoncture economique et social en 2eme semestre 1996,www.CNES.dz, 20-09-2004. 
- Rapport sur la conjoncture economique et social en 2 emesemestre 2002, www.CNES.dz, 01-10-2002. 

 

 يليو قطاع اإلدارة وعلى األخص الوظائف اغبكومية %50و 40ويسيطر قطاع اػبدمات بنسبة مًتاوحة بُت 
وأضعف  . %6، وقطاع الزراعة حبواِف  %29و 20 ، البناء واألشغاؿ العامة والري بنسبة بُت% 25،  20حبواِف 

القطاعات مشاركة ىو قطاع الصناعة، وىذا ال يبدو مستغربا يف ظل عمليات إعادة ىيكلة اؼبؤسسات العمومية 
 وتسريح العماؿ وصعوبة خلق قطاع صناعي خاص.

 "CPE:Contrat pre emploi  "pre embaucheقود ما قبل التشغيل ع /اـثاني         
 19تًتاوح أعمارىم بُت  الذين ذوي شهادات جامعية وتقنُت ساميُت للشبابأنشئت ىذه الصيغة خصيصا 

يتم توفَت اؼبنصب ضمن أي جهة مستخدمة الكتساب خربة مهنية تساعد على رفع فرصة اغبصوؿ ، حبيث سنة 35و
بدفع مستحقات الشباب هبذا اػبصوص واليت تقدر  FNSEJسنة ، يقـو ؼبدة 577،ائمة ومستقرةعلى فرص عمل د

، ويسمح بتجديد ىذا العقد مرة واحدة فقط )*(دج للشهر للتقٍت السامي 4500دج للشهر للجامعيُت و 6000بػ
تبقية يواصل اؼب% 80من اؼبنحة بينما % 20أشهر بطلب من رب العمل ، ويشارؾ يف ىذا التمديد بػ 6ؼبدة 

 .الصندوؽ دفعها
شاب عرب الوطن ، حيث مثل قطاع  35233 ،2002سنة وإصباِف األفراد الذين استفادوا من ىذه الصيغة حىت 
من إصباِف اؼبناصب اؼبتاحة وشيئا فشيئا بدأ القطاع  %86اإلدارة العمومية يف بداية إنشاء الصيغة أكثر من 

من إصباِف اؼبناصب  %45: 1999و  2000العمل هبذه الصيغة ومثل يف  االقتصادي يشارؾ يف منح الشباب فرصة
اوز متوسط معدؿ التثبيت )نسبة من مت تثبيتهم واالحتفاظ هبم جوَف يت 578،من ىذا اإلصباِف %66مثل:  2001ويف 

                                                           
577 Gabris Iradian and others ,Algeria recent Economic development, IMF report No 00/105, august 2000. 
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578 Rapports sur la situation économique et social en:98,2000,2001,2002, www.cnes.dz. 
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عاـ % 5,8و 1998، 2001يف % 12، 1999يف % 15، سبثل يف % 11,2بعد انتهاء عقد ما قبل التشغيل( 
2000 .579 

  Tuphimo :برنامج أشغال ادلصلحة العامة بكثافة عالية من اليد العاملة /اـثالث          
Travaux d'utilite public a haute intencite du main d'oeuvre. 

يف توجيهو للشباب ويف طبيعة العمل اؼبؤقت ويتميز عنو يف طبيعة  ESILSوىو يشبو إُف حد ما برنام   
ة ، حيث يتضمن أشغاؿ عامة خاصة بالصيانة والًتميم والري والغابات.اٍف ، ويتم سبويلو من طرؼ األنشطة اؼبعروض

 AD.S "Agence de devloppementالصندوؽ االجتماعي للتنمية والتسيَت ، ومكلف بتسيَته "
social ي وىو خاص بتمويل من البنك العاؼب 1997ومت العمل هبذه الصيغة منذ  580،وكالة التنمية االجتماعية

دبناطق جغرافية كثيفة بعدد البطالُت واليت ربتاج إُف أعماؿ ذات منفعة عامة بقيمة مضافة اقتصادية واجتماعية ربتاج 
 .581لكثافة عالية لليد العاملة

 70638 كاف عدد اؼبستفيدين  2002ويف هناية  582مستفيد من الربنام ، 129000 نسبة  1999سنة  سجل يف هناية
 583(2001منصػػب يف  52715)أي حواِف  2001مقارنة بػ %34 دبعدؿ مبو أي 

 "  IAIG "Indemnite d'activites d'interet general: عامةالنفعة ادلبرنامج النشاطات ذات  /اـرابع         

لكن  .، من حيث طبيعة األنشطة والفئة اؼبستفيدة منها Tuphimoوىو شبيو إُف درجة كبَتة بالربنام  
يف كونو أوسع نطاقا ويضم فئة أكرب من العاطلُت عن العمل، ولقد وضحنا سابقا كيف أف إنشاء ىذا ىبتلف عنو 

دج 2800الربنام  كاف الستبداؿ نظاـ اؼبدفوعات النقدية لضعيفي ومعدومي الدخل من خبلؿ تقدًن منح دببلغ 
 اٍف.…مقابل اؼبشاركة يف أعماؿ ذات منفعة عامة كتنظيف الشوارع ، التشجَت

 .133949، على التواِف :"2002، 2001،  1999قدرت اإلحصائيات عدد اؼبستفيدين من الربنام  خبلؿ و 
131940  ،141047  ،167000584. 

 

 

 :(DAIP) اجلهاز اجلديد للمساعدة على اإلدماج ادلهٍتخامسـا/          

                                                           
579  Op.cit 
580 Garbis Iradian and others ,op.cit 

 .109-108. عبد اجمليد بوزيدي ، مرجع سابق ، ص 581
582 Garbis Iradian and others ,op.cit 
583 Rapport sur la conjoncture economique et social en 2 emesemestre 2002.op,cit 
584 op.cit. 



ة أدت إُف خلق ضرورة نت  عن اعبهاز سابق الذكر دبختلف صيغو واؼبوجو ؼبختلف الشرائح سلبيات عديد
مكاف جهود الدولة يف حل مشكلة البطالة الشبانية، اإلالستحداث جهاز جديد لتفادي ىذه السلبيات وتفعيل بقدر 

  585ومن أىم سلبيات اعبهاز السابق بصيغو:
وظيف ركز كبَت يف قطاع اإلدارة العمومية، وبدال من أف تعمل ىذه السياسة على ربفيز وتنمية التكوين والتسب -

 واإلدماج يف القطاع اػباص عملت على تكريس الدور األساسي والرئيسي للحكومة كمصدر لتوفَت مناصب الشغل .
س لديهم تكوين طوؿ مدة اإلدماج وضيق اآلفاؽ بالنسبة للتوظيف الدائم، فعلى سبيل اؼبثاؿ طاليب العمل الذين لي -

جهازي اؼبناصب اؼبوظبية وأشغاؿ اؼبنفعة العمومية بدخل مت التكفل هبم من خبلؿ سبق و أف  وال تأىيل والذين
 سنوات دوف إمكانية التوظيف. 10ضعيف، عانوا من سبديد مدة اإلدماج بالنسبة للبعض إُف 

 شروط التوظيف بقطاع الوظيف العمومي. -
 وتشجيعهم.  عدـ توفر مرافقة عن طريق التكوين، أو باألحرى عدـ اكًتاث اؼبستخدمُت ؼبرافقة اؼبستفيدين -
بالنسبة لقطاع اإلدارة العمومية، فإف جهاز عقود ما قبل التشغيل الذي كثر عليو الطلب، َف يعط نتائ  كبَتة من  -

 حيث التوظيف بعد انتهاء فًتة العقد.
 صيغ اإلدماج اجلديدة: -1

ث فئات ولذلك مت استحداث اعبهاز اعبديد للمساعدة على اإلدماج، من خبلؿ ثبلث صيغ موجهة لثبل
 ـبتلفة نلخصها خبصائصها من خبلؿ اعبدوؿ التاِف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: خصائص جهاز اإلدماج يف اجلزائر.2-5اجلدول)
 

                                                           
 ، بتصرؼ.2008، وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي، مارساسًتاتيجية ترقية التشغيل وزلاربة البطالةعن:   585



عقود إدماج حاملي  الصيغة
 (CID)الشهادات 

عقود تكوين/ إدماج  (CIP)اإلدماج اؼبهٍت 
(CFI) 

 .اإلدارة العامة واؽبيئات احمللية - طبيعة اؼبستخدـ
 االقتصادية.اؼبؤسسات  -

تكػػػػػػوين لػػػػػػدى اغبػػػػػػرفيُت  -
 اؼبؤطرين.

ـبتلػػػػف ورشػػػػات العمػػػػل  -
التابعػػػػة للجماعػػػػات احملليػػػػػة  
أو يف ـبتلػػػػػػػػػػػف قطاعػػػػػػػػػػػػات 

 النشاط.

حاملي الشهادات  - الفئة اؼبستفيدة
 .العليا
التقنيُت السامُت  -

خرهبي اؼبؤسسات 
 الوطنية للتكوين اؼبهٍت

خرهبي الطور الثانوي  -
طنية ومراكز ؼبنظومة الًتبية الو 

التكوين اؼبهٍت  أو الذين 
 تابعوا تكوينا سبهينيا

طاليب الشغل بدوف  -
 تكوين وال تأىيل.

 

مػػػن األجػػػر  %55 :جلـــامعيُتا - األجر
القاعػػػػػػػػػػػػػػدي لئلطػػػػػػػػػػػػػػار اؼببتػػػػػػػػػػػػػػدأ يف 

 11الوظيػػػػف العمػػػػومي بالصػػػػنف 
أي  498الػػػػػػػػػػػػػػػػػرقم االسػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالِف 

 دج.12300

 %50 :التقنيُت السامُت -
صػػنف مػن األجػػر القاعػػدي لل

 453الػػػرقم االسػػػتدالِف  10
 دج10100أي 

 -قػػػػػػػػػػػػدر ي: إلدارة العامــــــــــــةا -
مػػػػػػن األجػػػػػػر  %55 :جلــــــامعيُتا

القاعػػػػػػػػػػػدي لئلطػػػػػػػػػػػار اؼببتػػػػػػػػػػػدأ يف 
 11الوظيػػف العمػػومي بالصػػنف 

أي  498الػػػػػػػػػػػػػػرقم االسػػػػػػػػػػػػػػتدالِف 
 دج.12300

من  %50 :التقنيُت السامُت -
 10األجػػػػػػر القاعػػػػػػدي للصػػػػػػنف 

أي  453الػػػػػػػػػػػػػػرقم االسػػػػػػػػػػػػػػتدالِف 
 دج10100

رقم ال  

36بػ % من األجر  
 8القاعدي للصنف 

منحة شهرية تقدر  -
 .دج 4000بػ



الرقم االستدالِف 
أي  389
.دج6100  

ؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ادل-
أي  %47االقتصــــــــــــــــــــــــــــــــــادية:

 دج8000

 

 

سنة واحدة قابلة للتجديد  :ذليئات واإلدارة العامةا - اؼبدة
 .بطلب من اؼبستخدـ

 د.سنة واحدة غَت قابلة للتجديالقطاع االقتصادي:  -

لـــــــــــــدى احلـــــــــــــرفيُت  -
سػػػػػػػنة غػػػػػػػَت ادلـــــــؤطرين: 

 قابلة للتجديد.
ــــــــف األشــــــــغال  - سلتل

ـــــــــــــة  األخـــــــــــــرى) التهيئ
الغابــــــــــــــات وصــــــــــــــيانة 

 فًتة الورشة.ادلباين(: 

الضماف 
 االجتماعي

 .تتكفل الدولة حبصة أرباب العمل يف االشًتاؾ يف الضماف االجتماعي

 
 ، وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي.غيل الشبابترقية تشمن إعداد الباحثة اعتمادا على تقرير:  ادلصدر:

 
 تدابَت الدعم يف حالة التوظيف بعد فًتة اإلدماج: -2

بعد انتهاء فًتة اإلدماج ينتظر الشاب اؼبستفيد استكماؿ اؽبدؼ الرئيسي وىو التوظيف، وبذلك تقدـ الدولة 
ي لتوظيف الشباب اؼبستفيد من عقود اإلدماج. ومن بُت العديد من اؼبزايا لتحفيز أرباب العمل يف القطاع االقتصاد

 ىذه اؼبزايا واغبوافز:
 :مسانبة الدولة بشكل متناقص تدرهبي يف األجر 



 :دج، 10000دج، 12300ثبلث سنوات، للجامعيُت:  عقود إدماج حاملي الشهادات
 دج. 6100دج،  8200دج، 10200دج، أما التقنيُت الساميُت: 7800

 دج.6000دج، 8000ؼبدة سنتُت فقط: هٍت: عقود اإلدماج ادل 
 :دج6000سنة واحدة:  عقود التكوين واإلدماج 

 اؼبتعلق بتخفيض حصة 2006سبتمرب 11اؼبؤرخ يف  21/06االستفادة خبلؿ ثبلث سنوات من أحكاـ القانوف ،
 أرباب العمل من الضماف االجتماعي:

 
 20% .لكل توظيف دلدة سنة على األقل 
 28% لب عمل ألول مرة دلدة سنة على األقل.لكل توظيف لطا 
 36% .لكل توظيف دلدة سنة على األقل يف منطقة اجلنوب واذلضاب العليا 

 دج 3000إضافة ؼبا سبق فقد تضمن الربنام  اعبديد تأسيس منحة تشجيعية للبحث عن التكوين تقدر بػ
ينية مؤىلة يف التخصصات اليت زبصص وسبنح لطاليب العمل ألوؿ مرة الذين يسجلوف أنفسهم يف تربصات تكو 

 أشهر.  6تعرؼ عجزا يف سوؽ العمل ؼبدة ال تزيد عن 

 .: دعم ادلؤسسات ادلتوسطة والصغَتةالفـرع الثالـث       

تظهر أنبية اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة يف إعادة إدماج العماؿ اؼبسرحُت لظروؼ اقتصادية وامتصاص 
اؼبؤسسات من قدرة على خلق مناصب الشغل يف شىت القطاعات حيث سبثل حواِف  البطالة ؼبا يتميز بو ىذا النوع من

ولذلك كانت السياسة  586من القوة العاملة، %60 -50من اؼبؤسسات يف العاَف وتشغل ما يقارب  90%
 االقتصادية يف اعبزائر تعمل على تركيز اىتمامها هبذا النوع من اؼبؤسسات بغية خلق أكرب حجم فبكن من مناصب
الشغل من خبلؿ العديد من اؽبيئات والتدابَت واإلجراءات اليت ربفز روح اؼبقاوالتية لدى الشباب وامتصاص اغبجم 

 اؼبتزايد من العاطلُت.

 :تطور ادلؤسسات ادلتوسطة والصغَتة يف اجلزائرأوال/ 
         د العماؿ بُتيعرؼ القانوف اعبزائري اؼبؤسسة اؼبتوسطة على أهنا تلك اؼبؤسسة اليت يًتاوح فيها عد

              500-100مليار دج، أو ميزانية سنوية تقدر بُت  02إُف  مليوف 200عامل، ورقم أعماؽبا بُت  50-250
 200عامل، وال يتجاوز رقم أعماؽبا  49-10ؤسسة اليت توظف بُت ،أما اؼبؤسسة الصغَتة فهي تلك اؼبمليوف دج

 مليوف دج. 100مليوف دج، أو دبيزانية ال تتجاوز 
مليوف أو  20عماؿ برقم أعماؿ سنوي أقل من  10يف حُت تعرؼ اؼبؤسسة اؼبصغرة على أهنا مؤسسة توظف أقل من 

 مليوف دج. 10ميزانية ال تتجاوز 
                                                           

 .275ؾبلة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، العدد السادس، ص. َتة وادلتوسطة يف اجلزائر آفاق وقيود،ادلؤسسات الصغآيت عيسى عيسى،   586



بلغ عدد اؼبؤسسات  ،1994587مؤسسة بنهاية  26212فمن عدد اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف تزايد مستمر، 
اؼبتبقية  %27مؤسسات خاصة، و منها   %72,8مؤسسة،  625069حواِف  2009اية عاـ هن اؼبتوسطة والصغَتة

 .%0,09سبثل نشاطات الصناعات التقليدية، يف حُت سبثل اؼبؤسسات العمومية نسبة ضئيلة جدا تقدر حبواِف 
 
 

 
 .1994تطور عدد ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر منذ (:  3-5جدول )

 

 
 اصةادلؤسسات اخل 

 اجملموع الصناعات التقليدية ادلؤسسات العمومية

 
 أشخاص طبيعية أشخاص معنوية 

0991   / / / / 26202 

0996   / / / / 127000 

0991   / / / / 137846 

2111   
+ 

  / / / / 159507 

2110   / / 221 / 179893 

2112   / / 221 / 188893 

2112   / / 221 / 207949 

2111   229119 / 221 16222 202999 

2119   219112 / 121 96122 212211 

2116   269116 / 229 016222 226262 

2112   292916 / 666 006212 101999 

2111   220212 21626 626 026112 909926 

2119   219912 019196 990 069111 629169 

 612216 / 960 021922 112229   2102جوان

 
Source : - www.pmeart-dz.org, septembre 2010. 
+
 K. BENMOUFFOK, L’évolution de l’emploi en Algérie, quelles tendances?, GLOBAL POLICY NETWORK, 

www.gpn.org, septembre 2010. 

- Bulletin  d’information Statistique  de  la  PME N
0
21, www.mipmepi.gov.dz, le : 7mai2013. 

 
 2012_1996(: تطور معدل ظلو ادلؤسسات ادلتوسطة والصغَتة يف اجلزائر بُت 10-5الشكل البياين)

 

                                                           
 .277ؾبلة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، العدد السادس، ص. ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر آفاق وقيود،أيت عيسى عيسى،   587
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 10قل من أعن مؤسسات مصغرة تضم  توسطة يف اعبزائر عبارةمن ؾبموع اؼبؤسسات الصغَتة واؼب% 94إف أكثر من 

من          ربقيق النمو والتوسع، مقابل نسبة ؿبدودة  عماؿ، وىي مؤسسات تكتفي بضماف وجودىا وال تريد
، وبرغم الزيادة اؼبستمرة يف عدد لعب دور حيوي يف االقتصاد الوطٍت اؼبؤسسات اليت تسعى لتحقيق النمو و

الصغَتة واؼبتوسطة إال أف معدالت النمو تبدو متذبذبة، فهي ترتفع يف بعض السنوات وتنخفض يف اؼبؤسسات 
تزايد عدد ىذه اؼبؤسسات دبعدؿ مبو جد  2012وحىت جواف  2009سنوات أخرى، إال أف اؼببلحظ أنو بُت سنة 

 .%18ملحوظ يقدر حبواِف 

 :توفَت مناصب الشغلدور ادلؤسسات ادلتوسطة والصغَتة يف  /اـثاني         

 يوضح الشكل البياين التاِف:توفر ىذه اؼبؤسسات أعدادا متزايدة من مناصب الشغل، كما 
 

 2011.588-1994(: تطور نسبة مساعلة ادلؤسسات م.ص.م يف التوظيف يف اجلزائر11-5الشكل البياين)
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 (.5-3اعتمادا على معطيات اعبدوؿ)  
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 معدل البطالة

 النسبة إذل إمجارل التوظيف

 نسبة استيعاب القوة العاملة



ايدة سنويا، فالشكل البياين يوضح بأنو كلما ويظهر الدور اإلهبايب ؽبذه اؼبؤسسات يف استيعاب أعداد العاطلُت اؼبتز 
 ؼبتوسطة كلما تراجع معدؿ البطالة.زادت نسبة الوظائف اليت تتيحها اؼبؤسسات الصغَتة وا

 
 
 
 
 

 
 .2000تطور عدد مناصب الشغل اليت زبلقها ادلؤسسات ادلتوسطة والصغَتة يف اجلزائر منذ(: 4-5اجلدول )

 
 مؤسسات مؤسسات خاصة  

 عمومية
 معدؿ النمو اجملموع ناعات التقليديةالص

% 

النسبة إُف إصباِف 
 التوظيف

% 

القوة  النسبة إُف
 العاملة

% 
أرباب  أجراء  

 عمل

 
+

2000  / / / / 634375  10,16 7,16 

2001  / / / / 737062 16,18 11,17 8,12 

2002  / / / / 731082 -0,81 10,61 7,85 

2003  / / / / 705000 -3,56 9,68 7,38 

2004  592758 / 71826 173920 838504 18,93 10,41 8,57 

2005  642987 245842 76283 192744 1157856 45.22 13,62 9.63 

2006  708136 269806 61661 213044 1252647 7.72 13,51 10.13 

2007  771037 293946 57146 233270 1355399 7.94 15,05 10.67 

2008  841060 392013 52786 254350 1540209 14.59 16,84 11.90 

2009  908046 455398 51635 341885 1756964 10.05 18,54 13.42 

 15.50 17.46 18.45 1676196  467 50 314 642 415 983  2100جواف 

2102جواف   0110220 616129 11109 / 0226160 5.98 / / 

 
 على أساس إصباِف التوظيف يف اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة وباستثناء التوظيف يف الصناعات التقليدية.مت تقديرىا  2005النسب منذ  مالحظة:
  www.mipmepi.gov.dz, .citopK. BENMOUFFOK,  + ,dz.org-www.pmeart.النسب من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات: ادلصدر:

(2-9)واؼبلحق (0-9)اؼبلحق -  

 

http://www.mipmepi.gov.dz/
http://www.pmeart-dz.org/


واؼببلحظ من اعبدوؿ أف حجم مناصب الشغل اليت تتيحها اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة أخذت يف التزايد 
، 2009، ولكنو عاود التزايد من جديد حىت هناية 2007، مث بدأ معدؿ النمو يف االلبفاض حىت 2005السريع حىت 

وبرغم ذلك الًتاجع إال أف دور اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة يف حل مشكلة البطالة آخذ يف التزايد منذ بداية األلفية 
يف  %17,5من إصباِف مناصب الشغل اؼبتاحة يف االقتصاد اعبزائري،إُف حواِف  %10,16الثالثة، فمن توفَت حواِف 

أردنا معرفة دورىا يف استيعاب القوة العاملة فسنجد أف الوضع ىو ، أما إذا 2011هناية السداسي األوؿ من سنة 
، وىي 2011هناية السداسي األوؿ %15,5إُف  2000عاـ  %6اآلخر يف ربسن فمن نسبة ضعيفة تقدر بػحواِف 

 %60-50مع ذلك نسبة جد ضئيلة مقارنة دبا سبق وذكرناه عن كوف ىذه النوعية من اؼبؤسسات تستوعب حواِف 
 ة العاملة بالعاَف.من القو 

من إصباِف  %70ودبا أف اؼبؤسسات اػباصة وبالتحديد ذات األشخاص اؼبعنويُت واليت تتيح ما يزيد عن 
الوظائف اليت توفرىا اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، فإف التوزيع القطاعي ؽبذه اؼبؤسسات يعطي صورة حوؿ التوزيع 

كثر قطاع يتيح مناصب الشغل اؼبذكورة ضمن ىذه اؼبؤسسات ىو القطاعي ؼبناصب الشغل اؼبتاحة، ولذلك فإف أ
يف اؼبتوسط خبلؿ        قطاع اػبدمات، حيث سبثل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اػباصة يف ىذا القطاع ما يقدر 

 .%34، يليو قطاع البناء واألشغاؿ العمومية حبواِف %46حبواِف  2005طبس سنوات من 
، يف حُت يبثل قطاع الفبلحة والصيد البحري أضعف وأقل تواجد ضمن %18فبلحة حبواِف يليو قطاع الصناعة وال 

 .%1اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة بنسبة ضئيلة جدا تقدر حبواِف  
 

 (: توزيع ادلؤسسات اخلاصة ص.م. حسب القطاعات.12-5الشكل البياين)
 -2012-2005متوسط بُت  -

 
من إصباِف مناصب  %3سات اؼبتوسطة والصغَتة العمومية واليت تقدر حبواِف أما مناصب الشغل اليت توفرىا اؼبؤس

كل   -كما يوضح الشكل البياين التاِف- منها %60الشغل اليت توفرىا اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، فيوفر أكثر من 
 من قطاع الصناعة واػبدمات:

;  اخلدمات
46.28825023 

البناء واألشغال 
;  العمومية

34.17292449 

;  الصناعة
18.09885489 

;  الفالحة والصيد البحري
1.120846745 

اخلدمات ذات الصلة 
;  بالصناعة

0.319123651 



ت ص.م العمومية حسب القطاعات (: توزيع مناصب الشغل اليت توفرىا ادلؤسسا13-5الشكل البياين)
2009. 

 
 
 

 :دور األجهزة اليت تدعم ادلؤسسات ادلتوسطة والصغَتة يف اجلزائر /اـثالث         
 .تتكفل العديد من األجهزة هبذا النوع من اؼبؤسسات بُت مهاـ للتمويل والضماف واؼبرافقة واؼبتابعة...اٍف

 وأنبها اؽبيئات التالية:
 ل الشباب:صندوق دعم تشغي -1

 زبصػيص مبػالغ ىامػة مت، و 1996إنشاء صندوؽ دعم تشغيل الشباب دبوجب قانوف اؼبالية التكميلػي لسػنة مت 
إنشاء رسـو خاصة لفائدة الصندوؽ إضافة للرصيد اؼبتبقػي يف حسػاب صػندوؽ  إضافة إُفللصندوؽ مع بداية إنشائو، 

 589.ترقية الشغل الذي مت يف السنة نفسها
سنة، ويف حالة تضمن  35-19ماتو للشباب العاطلُت عن العمل الذين تًتاوح أعمارىم بُت يقدـ الصندوؽ خد

سنة، حبيث يتم سبويل اؼبشاريع يف اغباالت  40اؼبشروع خلق ثبلث مناصب دائمة يبكن سبديد شرط السن إُف 
 والشروط واؼبزايا اليت يوضحها اعبدوؿ التاِف:

 ع من طرف صندوق دعم تشغيل الشباب.(: ملخص عن سبويل ادلشاري 5-5اجلدول )

                                                           
 39، اعبريدة الرظبية ، العدد 96يتضمن قانوف اؼبالية التكميلي لسنة  1996يونيو  24مؤرخ يف  14-96أمر رقم   589

 الصناعة
42% 

 اخلدمات
30% 

 البناء واألشغال العمومية
15% 

 الزراعة
11% 

 ادلناجم
2% 

 نشاء مشروع جديد أو توسع يف مشروع قائمإ
   سبويل ثالثي سبويل ثنائي

  
  مليون دج 10≥مليون دج>التكلفة2 مليون 2≤ مليون دج 10≥مليون دج>التكلفة2 مليون دج2≤



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلناطق اخلاصة: اجلنوب واذلضاب العليا.+ 
 .0102، سبتمرب  www.ansej.org.dz:عن موقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ادلصدر:      

صب من 56472ا مشروعا، خلقو  223437استطاع صندوؽ دعم تشغيل الشباب منذ نشأتو أف يبوؿ فعليا 
، ويتقاسم البقية أنبية متفاوتة كما يوضح اعبدوؿ %29,24شغل، معظمهم يف قطاع اػبدمات بنسبة تقدر حبواِف 

 أدناه:
ومناصب الشغل حىت  ANSEJ(: التوزيع القطاعي للمشاريع ادلمولة من طرف 6-5اجلدول )

 -كنسبة من اإلمجارل-2012جوان
  %ادلشاريع %عدد ادلناصب  %ادلشاريع %عدد ادلناصب

 

9.24 6.81 

البناء واألشغال 
 29.21 29.24 العمومية

 
 اخلدمات

 نقل ادلسافرين  7.31 6.89 األعمال احلرة 2.07 1.96
 الصناعة التقليدية  12.64 15.96 الصيانة 1.89 2.01
 نقل البضائع  21.24 14.66 الصيد 0.31 0.62
 الزراعة  9.59 9.75 الري 0.21 0.33
 الصناعة  4.58 6.18 النقل بالتربيد 4.05 3.06

SOURCE: Bulletin  d’information Statistique  de  la  PME N
0
21, www.mipmepi.gov.dz, le : 7mai2013 

 
 صندوق التأمُت ضد البطالة: -2

 ادلساعلة الشخصية +10%، 8% 5 80 75

 قرض دون فائدة ANSEJسبويل 20 25 20 25

 القرض البنكي + 72%، 70% 70 / /

-%60من فوائد القرض البنكي لقطاعات الفبلحة والري والصيد البحري، و +%95-%80يتحمل الصندوؽ  -
 .لبقية القطاعات +80%
% على التجهيزات اؼبستوردة، اإلعفاء من حقوؽ 5للتجهيزات، تطبيق رسم صبركي ـبفض TVAاإلعفاء من  -

 نقل اؼبلكية العقارية.

  مرحلة االنطالق
 
 
 

مػػن الضػريبة علػػى الػػدخل اإلصبػاِف، الرسػػم علػػى النشػاط اؼبهػػٍت، ويػػتم سبديػػد  +سػػنوات6-إعفػاء ؼبػػدة ثػػبلث سػنوات - األخرىادلزايا 
 مناصب شغل دائمة. 3فًتة اإلعفاء سنتُت إذا مت خلق على األقل 

 اإلعفاء من شرط كفالة حسن التنفيذ يف بعض الصفقات.  -
 من الرسم على اؼبلكيات العقارية التابعة لنشاط اؼبؤسسة.اإلعفاء  -

مرحلة 
 االستغالل

http://www.ansej.org.dz/
http://www.mipmepi.gov.dz/


جويليػػػػة  06 دبوجػػػػب اؼبرسػػػػـو التنفيػػػػذي اؼبػػػػؤرخ يف CNACأنشػػػػأ الصػػػػندوؽ الػػػػوطٍت للتػػػػأمُت ضػػػػد البطالػػػػة 
 1996.590وباشر عملو فعليا عاـ 1994

 ويعمل ىذا النظاـ على حل أو التخفيف من حدة البطالة على عدة ؿباور:
 

 
 

 
 

ففي  .على تقدًن منح للعماؿ الذين تعرضوا للتسريح من مناصبهم يعمل الشق األوؿ والذي يوصف باػبامل
حالة استيفاء كل الشروط واليت من أنبها أف يكوف العامل منخرطا يف النظاـ االجتماعي ؼبدة ال تقل عن ثبلث 

سريح أشهر قبل التسريح، وأف يكوف الت 6سنوات وأف يكوف منخرطا يف نظاـ التأمُت على البطالة على األقل خبلؿ 
ألسباب اقتصادية، وأف يكوف مسجبل لدى اؼبصاٌف اؼبعنية على أنو باحث عن عمل وَف يرفض أي منصب عمل 

أو يف         عرض عليو، وبق للعامل اغبصوؿ على تعويض شهري ؼبدة شهرين عن كل سنة أقدمية يف آخر عمل لو 
 حاالت خاصة آلخر عملُت لو.

، حيث يساعد العاطلُت بـجهاز دعم إنشاء النشاطاتدوؽ يف إطار ما يسمى بينما يعمل الشق النشيط ؼبهاـ الصن
عن العمل اؼبسجلُت لدى وكاالت التشغيل على إنشاء مشاريع مصغرة من خبلؿ تقدًن سبويل بدوف فائدة إضافة إُف 

 قرض بنكي بضماف الصندوؽ يف ظل شروط ؿبددة، حيث يقدـ التمويل كما يلي:
 

 CNACمويل يف (: شروط الت7-5اجلدول)
 

نسبة القرض بدوف  ؼبسانبة الشخصيةا  
 فائدة

 نسبة القرض البنكي

 %70 %25 %5 مجيع ادلناطق مليوف دج 2≤

 
 مليوف دج 5≥التكلفة>مليوف دج2

 %70 %20 %10 مناطق عادية

 %70 %22 %8 اذلضاب العليا-نوباجل

 
http://www.cnac.dz/default.aspx?id=286 SOURCE: 

                                                           
 .5نشاطات ومهاـ ، نشرية شهرية للصندوؽ الوطٍت للتأمُت على البطالة، العدد  590

 ادلساعدة على إنشاء ادلؤسسات ادلصغرة

CNAC 

ساعدة على التكوين والبحث عن ادل منح تعويضات يف حاالت التسريح
 عمل



 
نب الدعم اؼباِف اؼبقدـ من طرؼ اعبهاز يتمتع اؼبستفيدوف من امتيازات جبائية ترافق نشأة اؼبشروع وسبتد إُف وإُف جا

 سنوات خبلؿ دورة االستغبلؿ تضم كل من: 3
 اإلعفاء من الرسم على القيمة اؼبضافة. -
 زبفيض الرسـو اعبمركية على التجهيزات اؼبستوردة. -
 قارية.اإلعفاء من حقوؽ نقل اؼبلكية الع -
 اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلصباِف ؼبدة ثبلث سنوات. -
 اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات ؼبدة ثبلث سنوات. -
 اإلعفاء من الرسم على النشاط اؼبهٍت ؼبدة ثبلث سنوات. -
 اإلعفاء من الرسم على اؼبلكيات العقارية اؼببنية ؼبدة ثبلث سنوات. -

خبلؿ فًتة من مؤسسات مصغرة من خبلؿ ىذا اعبهاز صيلة ما مت استحداثو وتفيد أحد التقارير بأف ح
ويوضح  591،منصب شغل 20757مشروع، استطاعت خلق ما يقدر بػ 7569تقدر حبواِف  2007-2005سنتُت 

اعبدوؿ التاِف إصباِف اؼبشاريع اليت قاـ الصندوؽ بتمويلها إُف جانب حجم مناصب الشغل اليت خلقتها ىذه اؼبشاريع 
 حسب القطاعات:

 
 

ومناصب الشغل حىت  CNACالتوزيع القطاعي للمشاريع ادلمولة من طرف  (: 8-5اجلدول )
 2012جوان

  ادلشاريععدد  مناصب الشغلعدد   ادلشاريععدد  الشغل عدد مناصب
 

10439 2781 

البناء واألشغال 
 988 9 235 23 العمومية

 
 اخلدمات

 نقل ادلسافرين  846 7 402 12 األعمال احلرة 159 372
 الصناعة التقليدية  802 1 209 5 الصيانة 340 869
 نقل البضائع  27000 44352 الصيد 51 120
 الزراعة  2093 5257 الري 115 444

 الصناعة  3136 9509   
 
SOURCE: Bulletin  d’information Statistique  de  la  PME N

0
21, www.mipmepi.gov.dz, le : 7mai2013 

 
ويشَت اعبدوؿ إُف أنو وحسب عدد اؼبشاريع اؼبمولة من طرؼ الصندوؽ يركز ىذا األخَت على قطاع النقل 

باؼبائة من إصباِف اؼبشاريع اؼبمولة من طرؼ الصندوؽ  ويتيح القطاع  48,8بالتحديد نقل البضائع، حيث يبثل حواِف 
                                                           

 ، تقرير من طرؼ وزارة العمل والتشغيل والضماف االجتماعي.ترقية تشغيل الشباب  591 

http://www.mipmepi.gov.dz/


باؼبائة من إصباِف مناصب الشغل اليت توفرىا ىذه اؼبشاريع، ويليو مباشرة قطاع اػبدمات الذي يبثل  39,5حواِف 
باؼبائة من إصباِف مناصب الشغل. وبذلك يسيطر قطاع  20,5باؼبائة من إصباِف اؼبشاريع ويتيح حواِف  18حواِف 

أف نقل البضائع أيضا يعترب نشاطا  اػبدمات عموما على التمويل اؼبقدـ من طرؼ صندوؽ تأمُت البطالة حيث
 خدماتيا.

 : ANGEMالوكالة الوطنية لتسيَت القرض ادلصغر -3
دج  14915102069,20مشروعا بإصباِف قروض  391251استطاع ىذا اعبهاز سبويل  2012حىت جواف       

 التاِف:منصب شغل، تتوزع قطاعيا كما يشَت الشكل البياين  586877 واستطاعت ىذه اؼبشاريع خلق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (: التوزيع القطاعي دلناصب الشغل اليت تتيحها ادلشاريع ادلمولة من 14-5الشكل البياين)        
2012.592حىت جوان  ANGEMطرف                                        
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2.164523946 

39.11841184 

9.232685821 

25.07305646 

 الفالحة 24.40649176
 الصناعة
 البناء واألشغال العمومية
 اخلدمات
 الصناعة التقليدية



ت، والصناعات تًتكز مناصب الشغل كما يوضح الشكل البياين على قطاع الصناعات اؼبصغرة، وقطاع اػبدما
التقليدية، وبنسبة أقل بشكل ملحوظ قطاع البناء واألشغاؿ العمومية، بينما ال توفر إال عددا ضئيبل من اؼبناصب 
على مستوى قطاع الفبلحة والتجارة، وىذا أيضا ما يظهر على إصباِف حصيلة القروض اؼبقدمة لكل قطاع على 

 .ىحد
 وادلتوسطة:صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغَتة  -4

منها بتمويل  %36ضمانا، حيث كاف حواِف  385مت منح   2009و وحىت هناية منذ إنشائ
منها تعود للضمانات  %56منصب شغل،  22404، وبفضل الضمانات اؼبمنوحة مت إنشاء حواِف MEDAبرنام 

اؼبتكفلة بإقراض  ضمانا ؽبيئات اإلقراض اؼبختلفة 718مت منح  2012حىت جواف و ، MEDAاليت دعمها برنام  
مليوف دج تغطي إصباِف قروض يقدر  6267,09اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، حيث قدرت ىذه الضمانات حبواِف 

مليوف دج، واؼببلحظ أف غالبية الضمانات اؼبمنوحة خاصة بالتوسع يف مؤسسات مت إنشاؤىا  16384,39حبواِف 
باؼبائة من إصباِف الضمانات مقارنة بتلك اؼبقدمة إلنشاء  48مسبقا، حيث سبثل الضمانات اؼبمنوحة ؽبا حواِف 

مؤسسات جديدة، وعلى اؼبستوى القطاعي يركز الصندوؽ على قطاع الصناعة حيث سبثل قيمة الضمانات اؼبقدمة 
 باؼبائة من إصباِف 70باؼبائة من إصباِف الضمانات، وباؼبثل يقـو بتوفَت حواِف  69للمشاريع يف ىذا القطاع نسبة 

قطاع البناء  -كما يوضح اعبدوؿ ذلك-مناصب الشغل اليت تتيحها اؼبؤسسات اؼبستفيدة من الصندوؽ، ويليو 
 واألشغاؿ العمومية:

 
 

 وحجم الوظائف اليت زبلقها ادلشاريع ادلعنية.FGAR(: حجم الضمانات ادلغطاة بالـ9-5اجلدول)
 .2102جوان

 عدد الضمانات 718

 قيمة القروض 41334384049

 قيمة الضمانات ادلمنوحة 18154160209

 الصناعة 801 327 480 12

 بادلائة 69

 البناء واألشغال العمومية  063 899 137 3

 بادلائة 17

 اخلدمات 720 272 277 2

 بادلائة 13

 الفالحة والصيد  625 660 270

 بادلائة 1

 عدد الوظائف 33098



 الصناعة 23039

 بادلائة 70

 واألشغال العمومية البناء 6721

 بادلائة 20

 اخلدمات 2839

 بادلائة 9

 الفالحة والصيد 499

 بادلائة 2

: 7mai2013 , lewww.mipmepi.gov.dz, 21
0
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 :ات للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطةصندوق ضمان قروض االستثمار  -5

ضمانا ؽبيئات اإلقراض اؼبختلفة اؼبتكفلة بإقراض اؼبؤسسات الصغَتة  597مت منح  2012جواف  حىت
مليوف دج، وعلى الرغم من أف قيمة الضمانات اؼبمنوحة اؼبقدمة  10096واؼبتوسطة، حيث قدرت ىذه الضمانات بػ
دمة  لقطاع البناء واألشغاؿ العمومية حيث سبثل كنسب مئوية من اإلصباِف لقطاع  الصناعة تفوؽ قيمة الضمانات اؼبق

إال أف عدد مناصب الشغل اليت يتيحها كل من القطاعُت واليت سيطرت على إصباِف ما  %31، %53على التواِف: 
اع ه من مناصب شغل بسبب ىذا اعبهاز تظهر العكس، حيث يفوؽ حجم مناصب الشغل اليت يتيحها قطؤ مت إنشا

باؼبائة من إصباِف مناصب الشغل اؼبعنية خبدمة الصندوؽ، وىذا ما يعكس درجة اؼبرونة العالية  38البناء ويبثل حواِف 
 لقطاع البناء واألشغاؿ العمومية وقدرتو العالية على توفَت مناصب للشغل:

 
 ليت زبلقها ادلشاريع ادلعنية.حجم الوظائف امليون دج  CGCI PME(: قيمة الضمانات اليت يغطيها الـ10-5اجلدول)

 .2102جوان
  قيمة الضمانات عدد مناصب الشغل

 البناء واألشغال العمومية 3130 3355

 النقل 1110 1501

 الصناعة 5351 3267

 الصحة 303 441

 اخلدمات 202 266

 اإلمجارل 10096 8830

: 7mai2013 , lewww.mipmepi.gov.dz, 12
0
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 :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -6
 250ىذه الوكالة اؽبامة مؤسسات متوسطة وصغَتة توظف أقل من  من اؼبشاريع اليت استفادت من 99,9%

زة األساسية اليت هتتم بتمويل اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة وليس عامل أجَت، فبا يضعها يف قائمة اؼبؤسسات واألجه
منصب شغل مت خلقو من خبلؿ مشاريع مولتها ىذه الوكالة   055.915 االستثمارات بشكل عاـ، ومن بُت

 منصب خلقتو اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اليت مت سبويلها من خبلؿ الوكالة. 336 147
 

 .2009هناية   ANDIزيع القطاعي للمشاريع ادلمولة عن طريق الـ(: التو 15-5الشكل البياين)
 

 
  

يسيطر قطاع النقل والبناء واألشغاؿ العمومية بالدرجة الثانية على إصباِف اؼبشاريع اليت سبوؽبا الوكالة الوطنية لتطوير 
ومة من إصباِف اؼبشاريع االستثمار، ويف حُت ال يتواجد قطاع السياحة مثبل إال بنسبة جد ضعيفة تكاد تكوف معد

من إصباِف التمويل اؼبمنوح ؼبختلف  %11إال أف الغبلؼ اؼباِف اؼبوجو ؽبذا القطاع يقدر حبواِف  %0,3تقدر حبواِف 
اؼبؤسسات عن طريق ىذه الوكالة، وىذا ما يغَت الًتتيب القطاعي الىتمامات الوكالة عندما نتحدث عن التمويل وىو 

 األىم.
 خص دور األجهزة األساسية لدعم ادلؤسسات ادلتوسطة والصغَتة.(: مل11-5اجلدول)

 
  عدد ادلشاريع الشغل عدد مناصب "مليون دج"حجم التمويل

 
  ANSEJصندوق دعم تشغيل الشباب  105300 298188 231989.135

4472.283288 
 

 ANGEMالوكالة الوطنية لتسيَت القرض ادلصغر   145614

  FGARندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطةص  385 22404 9871.981635

  CGCIصندوق ضمان قروض استثمارات ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة  461 4110 11376.87239

  CNACصندوق التأمُت ضد البطالة  7569 20757 

  



ما يركز كل من اؼببلحظ من تتبع التوزيع القطاعي أف األجهزة توزع اىتماماهتا لقطاعات ـبتلفة، فبين
ANSEJ  وANGEM  على سبويل قطاع اػبدمات والصناعة التقليدية ويهمشاف قطاع البناء واألشغاؿ العمومية

قبد يف اؼبقابل كل من صندوؽ ضماف قروض اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة وصندوؽ ضماف قروض استثمارات 
 ػبدمات، ودبا أف اعبهازين األولُتمشاف قطاع ااؼبؤسسات ص.ـ يركزاف على قطاع البناء واألشغاؿ العمومية ويه

يقوماف بالتمويل بينما األخَتين يقوماف بضماف ـباطر التمويل فيمكن القوؿ بأف تدخل صندوؽ ضماف قروض 
واستثمارات اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة كاف ليضمن قروض موجهة لقطاعات تتميز دبخاطرة عالية بالنسبة 

  ات يف اعبزائر يعترب القطاع األكثر جذبا حىت للشباب اؼبستثمر نظرا لكونو األقل ـباطرة.للوكالتُت، فقطاع اػبدم
 
 
 
 
 
 
 

 

 العالقة بُت قيام وربرير التجارة اخلارجية وحجم:المبحث الثاني      
 .0991 التوظيف يف اجلزائر منذ                           

د الرئيسي لنمو النات  الوطٍت، والذي بدوره يتحدد بالطلب يعترب الطلب الكلي على النات  الوطٍت احملد
احمللي من جهة، وبالطلب األجنيب من جهة أخرى، ومع ذلك فإف الطلب احمللي اؼبتسرب إُف النات  األجنيب من شأنو 

األجنبية  أف يثبط مبو النات  الوطٍت، فإذا قرر قطاع العائبلت أو اؼبستثمرين أو اغبكومة استهبلؾ السلع واػبدمات
اؼبستوردة فإف ىذا التسرب يؤدي لًتاجع فرص مبو النات  الوطٍت وبالتاِف تراجع يف فرص مبو مناصب الشغل اليت 

 يتيحها يف االقتصاد.

 ة ـة بُت حجم التوظيف والتجارة اخلارجيـالعالق :ب األولـادلطل        
 .ات الطلب الكليـكمكون من مكون                            

يوضح اؼبخطط التاِف العبلقة بُت إصباِف الطلب وحجم التوظيف، وكيف أف التجارة اػبارجية بشقيها: 
 الواردات والصادرات ؽبا عبلقة غَت مباشرة حبجم التوظيف يف أي اقتصاد:



 (: العالقة بُت الطلب الكلي ومصادره والتسرب منو وبُت التوظيف 3-5ادلخطط التوضيحي)

 
 
 
 
 
 
 

 .          : تأثَت مكونات الطلب الكلي على معدالت ظلو الناتجالفـرع األول                   

يضم الطلب الكلي كل صور اإلنفاؽ: االستهبلكي واالستثماري، كما ينقسم إُف شقُت: طلب ؿبلي على 
 ٍت، كما يلي:النات  الوطٍت، وعلى النات  األجنيب اؼبستورد، إضافة إُف الطلب اػبارجي على النات  الوط

 
 
 
 
 
 
 

وإذا كاف مبو النات  الوطٍت اؼبصدر األساسي لنمو حجم التوظيف يف أي اقتصاد فإف العوامل اليت تؤثر إهبابا 
أو سلبا عليو تؤثر بنفس الشكل على مبو حجم التوظيف، وحسب اؼبخطط التوضيحي أعبله يكوف الطلب احمللي 

جم التوظيف، كما أف الطلب األجنيب على النات  احمللي لو العبلقة نفسها، على النات  احمللي لو عبلقة طردية بنمو ح

 الطلب الكلي احمللي

 الطلب الكلي على الناتج الوطٍت

 الطلب الكلي احمللي على الناتج الوطٍت

C + I + G  – M  + X 



بينما تكوف العبلقة بُت الطلب احمللي على النات  األجنيب وحجم التوظيف عبلقة عكسية، فهو يزاحم الطلب على 
 النات  الوطٍت، بل ويبثل تسربا من الطلب احمللي للنات  األجنيب.

أو زيادة معدل نمو النات  في الجزائرخ ىل بسبب نمو أكبر)أو انخف اض(   فكيف يمكن أن نفسر انخف اض
 للصادراتخ أو الطلب المحلي أو بسبب تراجع)أو زيادة( نمو الوارداتخ

 وجدنا النتائ  التالية: ىمن خبلؿ ربليل تطور معدالت مبو النات  الوطٍت ومكونات الطلب الكلي كل على حد
ساسي اؼبتحكم يف حجم واذباه تغَتات النات  الوطٍت، وبالتحديد طبعا الصادرات أف الصادرات ىي اؼبتغَت األ -

 النفطية، فكلما ربسنت الصادرات ربسنت معدالت مبو النات  الوطٍت والعكس بالعكس.
 
 
 
 
 
 

(: تطور العالقة بُت معدل ظلو إمجارل الناتج الوطٍت ومعدل ظلو الصادرات يف 16-5)الشكل البياين
 2009.593-1994 اجلزائر بُت

 
 

ويف اؼبقابل وجدنا بأنو توجد عبلقة طردية تقريبا تغلب على كامل فًتة الدراسة بُت معدؿ مبو الواردات ومعدالت  -
مبو النات  الوطٍت، وىذا ما يظهر يف الشكل البياين اؼبواِف، بينما تظهر العبلقة العكسية خبلؿ أربع سنوات فقط 

 لتحديد:خبلؿ كامل فًتة الدراسة وىي با
 حيث أف تزايد معدالت مبو الواردات رافقو تراجع يف معدالت مبو النات  الوطٍت. :2007و 1998
 حيث أف تراجع معدالت مبو الواردات رافقو زيادة يف معدالت مبو النات  الوطٍت. :2005و 2003
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ىو  %30إُف  %33حواِف  النات  من 1996مثبل يف سنة تراجع مبو النات  الوطٍت ومع ذلك ال بد أف نلحظ بأف 
غَت ملحوظ وغَت ىاـ على اإلطبلؽ مقابل تراجع جد ىاـ وملحوظ يف معدؿ مبو الواردات، فمن معدؿ مبو  تراجع
، وىذا ىبفف من وجهة %0,04يقدر بػ 1996إُف معدؿ ضعيف وأقل بكثَت عنو يف سنة  1995سنة  46,3%

 اجع مبو الواردات ظبح لنمو أقل بقليل فقط للنات  الوطٍت.نظرنا ، من حدة العبلقة الطردية بُت اؼبتغَتين، فًت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (: تطور العالقة بُت معدل ظلو إمجارل الناتج الوطٍت ومعدل ظلو الواردات يف اجلزائر بُت17-5ادلنحٌت)
1994-2009.594 

 

 
 

مثبل زاد  1999في سنة ويف اؼبقابل َف يكن مبو الواردات دائما ىبلق أثرا سلبيا على مبو النات  الوطٍت، ف
 %1,11ويف اؼبقابل زاد معدؿ مبو النات  الوطٍت من  %12,5إُف  %10,25معدؿ مبو الواردات من حواِف 

وىذا يظهر أثرا إهبابيا للواردات، وإف سبعنا يف تركيبة الواردات سنجد أف الواردات من اؼبواد اػباـ عرفت  %15,62إُف
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الواردات من التجهيزات الزراعية، ولذلك يبكن تفسَت النتيجة بكوف مبو  %91تليها دبعدؿ  %152مبوا دبعدؿ يفوؽ 
الواردات خبلؿ ىذه السنة َف يؤثر سلبيا على مبو النات  الوطٍت ألنو كاف بسبب زيادة استَتاد اؼبواد اػباـ وسلع 

 التجهيز اليت تساعد على زيادة مبو النات  الوطٍت.
و الواردات كانت جد ملحوظة ويف اؼبقابل زيادة مبو النات  الوطٍت ولكن إذا نفس الظاىرة زيادة معدؿ مب 2008يف 

يف    رجعنا للًتكيبة النسبية للواردات لوجدنا أف السلع االستهبلكية الغذائية ىي السبب، أي أف النتيجة زبتلف 
 .1999عنها يف  2008

ر من الطلب احمللي، ووجدنا بأف الواردات تكوف لغاية اآلف وجدنا بأف الصادرات احملفز األساسي لنمو النات  أكث
 أحيانا ؿبفز سليب لنمو النات  إال إذا تعلق األمر بالواردات الوسيطة وسلع التجهيز.

إف مبو النات  الوطٍت اإلصباِف ال يظهر أي عبلقة طردية سواء يف حاالت االلبفاض أو الزيادة مع مبو الطلب احمللي  -
ما يضعف فرضيتنا، ولكن ىناؾ عبلقة طردية واضحة ودائمة مع معدالت مبو النات  الوطٍت  على النات  الوطٍت، وىذا

خارج احملروقات، وىذا يعٍت بأف السياسة من أجل ربقيقها ؽبدؼ تنمية النات  خارج احملروقات عليها أف ربفز الطلب 
 احمللي على النات  الوطٍت.

 
مجارل الناتج الوطٍت خ.م ومعدل ظلو الطلب احمللي على (: تطور العالقة بُت معدل ظلو إ18-5ادلنحٌت)

 2009.595-1994الناتج الوطٍت يف اجلزائر بُت 
 

 
 
 .كما وجدنا بأف ىناؾ عبلقة طردية بُت مبو النات  ومبو الطلب احمللي على النات  احمللي ولكن بأثر متأخر بسنة -

، 1ن+ثرا بنفس االذباه غالبا لنمو الطلب احمللي يف سنة سوؼ ىبلق أ نوىذا يعٍت أف اذباه وحجم مبو النات  يف سنة 
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و ىذا يعٍت بأف النات  يف اعبزائر ىبلق الطلب الكلي وليس العكس، أي عندما يتم بيع النات  وخاصة الصادرات 
وقد يكوف النات  يف  1ن+فإف اغبصيلة تشكل حجم واذباه مبو الطلب احمللي يف السنة البلحقة  نالنفطية يف سنة 

 منخفضا أو العكس يف حاالت الزيادة. 2ن+السنة اعبديدة منخفضا فيكوف الطلب  يف السنة البلحقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(: تطور العالقة بُت معدل ظلو إمجارل الناتج الوطٍت يف سنة ن ومعدل ظلو الطلب احمللي 19-5ادلنحٌت)
 2009.596-1994بُت  1على الناتج الوطٍت يف اجلزائر يف سنة ن+

 
التحسن يف مبو الطلب احمللي كإجراء أو  سياسة لتحفيز مبو النات  الوطٍت قد يكوف غَت مفيد إذا تراجع مبو أف  -

الصادرات النفطية خصوصا.إف زيادة معدؿ النمو يف الطلب احمللي على النات  الوطٍت تؤثر إهبابيا على معدالت مبو 
ب احمللي على السلع اؼبستوردة، ألنو لو عملت السياسة على النات  الوطٍت عندما يكوف ىذا النمو أعلى من مبو الطل

زيادة الطلب احمللي على النات  احمللي ويف الوقت نفسو حدث مبو يف الطلب احمللي على السلع اؼبستوردة دبعدالت 
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ى السلع أعلى فإف ىذا سيصبح عدًن اعبدوى أيضا، وىذا ما يعترب قيدا للسياسة اؼبطلوبة: " زيادة الطلب احمللي عل

 .الوطنية دبعدالت أعلى من زيادة الطلب نفسو على السلع اؼبستوردة"

 : تأثَت قيام وربرير التجارة اخلارجية على ظلو حجم التوظيفالفـرع الثانـي      
 .رـــيف اجلزائ                                               
دالت مبو النات  من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة وأىم يوضح اعبدوؿ التاِف معدؿ مبو التوظيف من جهة ومع

نسبة مسانبة كل مكوف من مكونات الطلب الكلي يف ىذا النمو، وذلك هبدؼ التعرؼ على ما ىي اؼبكونات 
 األساسية اليت حققت الزيادة أو الًتاجع يف مبو النات .

ل من نسبة الصادرات وىذا يعٍت بأف أق احملليكانت نسبة الطلب   2006، 2005، 2000يف السنوات التالية: 
 للتجارة اػبارجية وبالتحديد الصادرات الفضل يف مبو النات  الوطٍت.

كانت نسبة الواردات حواِف)أو يتجاوز( نصف  2008،  2007، 2005، 2004، 2002، 2000ويف السنوات: 
 الزيادة يف الطلب الكلي احمللي.

 
 .2009-1995لب الكلي وظلو التوظيف يف اجلزائر من(: مصدر الزيادة يف ظلو الط12-5اجلدول )

 

 %gy %مصدر وسبب الزيادة
  

g L% 
  

 

 XH M X Di  
 11,86 13,19 12,94 33,93 33,68 5,47  1995 



من  ادلصدر:
إعداد الباحثة 
اعتمادا على 

، (7-5)اؼبلحق 
حيث مت حساب 
مصدر الزيادة يف 

لطلب الكلي ا
حسب كل مكوف 
من مكوناتو على 
حدا كما يلي:: 

التغَت يف قيمة  )
كل مكوف من 
مكونات الطلب 

 100 . (التغَت يف إصباِف النات  الوطٍت خبلؿ نفس الفًتة / وليكن الطلب احمللي مثالالكلي 

 
ردات والصادرات خارج عزؿ جهود ربرير التجارة اػبارجية اليت قامت هبا اعبزائر من خبلؿ عزؿ الوا كباوؿو 

ىا ؤ احملروقات، فلو افًتضنا أف اعبزائر طبقت أقصى تقييد للتجارة اػبارجية فإهنا ستلغي الواردات وسيقـو شركا
باؼبعاملة باؼبثل وبالتاِف ستنعدـ صادراهتا خارج احملروقات، ونتحصل على اعبدوؿ التاِف حيث يوضح معدؿ مبو النات  

ات خارج احملروقات وكذا الواردات) وكأننا نفًتض قيامنا بإنتاج متطلباتنا من الواردات الوطٍت يف حالة عزؿ الصادر 
 على اؼبستوى احمللي(:

 
 
 
 
 
 

 
 .1995(:معدل ظلو الناتج افًتاضي بإلغاء الصادرات خارج احملروقات والواردات يف اجلزائر منذ13-5اجلدول)

دون معدل النمو 
 %ربرير

 معدل النمو
 %جبهود التحرير

 

45,79 33,68 1995 
29,30 30,49 1996 

8,35 8,30 1997 

10,76 0,02 11,96 18,54 30,49 3,48  1996 

3,17 -0,70 2,42 5,18 8,30 3,38  1997 

-6,37 2,20 -6,66 9,97 1,12 3,06  1998 

8,95 2,92 9,25 9,29 15,62 1,33  1999 

24,83 3,60 25,33 4,43 26,16 2,75  2000 

-4,57 1,60 -4,65 10,21 3,96 5,72  2001 

1,04 5,49 1,17 10,21 5,89 4,85  2002 

9,47 2,20 9,19 9,31 16,29 5,22  2003 

8,39 6,16 8,65 14,44 16,93 10,6  2004 

17,95 3,97 18,04 9,21 23,28 5,54  2005 

7,27 0,57 7,67 5,54 12,64 5,94  2006 

3,16 5,43 2,96 11,70 9,24 2,97  2007 

9,36 9,08 9,62 16,46 17,01 3,37  2008 

-15,96 3,79 -16,29 12,06 -8,02 -1,1  2009 



3,59 1,12 1998 
18,24 15,62 1999 
29,26 26,16 2000 

5,64 3,96 2001 
11,24 5,89 2002 
18,78 16,29 2003 
22,83 16,93 2004 
27,16 23,28 2005 
12,81 12,64 2006 
14,86 9,24 2007 
25,82 17,01 2008 
-3,90 -8,02 2009 

 (8-5اعتمادا على اعبدوؿ )  ادلصدر:

كاف معدؿ النمو أعلى قبل استثناء الصادرات خ.ـ وكذا الواردات، ولكننا ال بد أف نؤكد  1996فقط يف 
على أف معدؿ النمو اعبديد األعلى قمنا باغبصوؿ عليو باستثناء الواردات أي أف النمو يف الطلب الكلي احمللي َف 

خارج، وكأننا نفًتض أف اإلنتاج احمللي قادر على استيعاب ىذا الطلب الكلي إذا توقفنا عن يتسرب منو جزء لل
االستَتاد وىذا ليس صحيح دائما، ولكننا حاولنا توضيح كيف أف االقتصاد اعبزائري يبتلك قدرة استيعاب من ناحية 

اإلنتاج احمللي عن استيعاب الطلب  الطلب يعوزىا قدرة من جانب العرض على االستيعاب، فالدولة وليقينها بعجز
احمللي تقـو بتوفَت مرونة العرض من خبلؿ االستَتاد بدال من ربمل الضغوط التضخمية، مع أف فاتورة التضخم قد 

 تعادؿ فاتورة االستَتاد بالعمبلت الصعبة.
ت النمو سواء باستثناء نريد يف مرحلة الحقة أف نستثٍت على األقل الواردات االستهبلكية ونبلحظ الفرؽ يف معدال

 إصباِف الصادرات خارج احملروقات أو من دوف استثناء:
 
 
 
 

 معدل النمو الفعلي 1معدل النمو 2معدل النمو
 25.70 26.45 30.49 1996 

25.70 25.95 26.16 2000 
11.34 11.63 12.64 2006 

-6.08  -6.33  -8.02  2009 
 ية.: استثناء الواردات االستهالك1معدل النمو
 : استثناء الواردات االستهالكية والصادرات خارج احملروقات.2معدل النمو



 .FMIإحصائيات ادلصدر: 

واؼببلحظ بأنو حىت لو قمنا باستثناء الصادرات خارج احملروقات يكوف معدؿ النمو أعلى من معدالت النمو 
نقاط مئوية من معدالت مبو النات   3اِف الفعلية، وبسبب االستهبلؾ احمللي للواردات يفقد االقتصاد اعبزائري حو 

 الوطٍت.
ولذلك نطرح التساؤؿ اؽباـ التاِف: إذا كانت الواردات من سلع التجهيز والنصف مصنعة ضرورية للتنمية ؼباذا يتزايد 

 نصيب الواردات االستهبلكية فبا يضر بالنمو االقتصادي الوطٍت؟
آخر: إذا كاف معدؿ مبو إصباِف النات  يتأثر بدرجة كبَتة بالصادرات وقبل اإلجابة على ىذا السؤاؿ نطرح سؤاال ىاما 

وثانيا الواردات وأخَتا الطلب احمللي ما ىي تأثَتات مكونات الطلب الكلي على معدالت مبو حجم التوظيف يف 
 اعبزائر خبلؿ الفًتة؟

ل مكوف من مكونات الطلب الكلي لو تتبعنا العبلقة بيانيا بُت معدالت مبو التوظيف يف اعبزائر ومعدالت مبو ك
 سنجد اؼببلحظات التالية:

تغلب العبلقة الطردية على العبلقة بُت مبو مناصب الشغل ومبو الطلب احمللي وكذا مبو الطلب احمللي على النات   -
تراجع مبو الوطٍت، وىذا يعٍت أنو كلما زاد مبو الطلب احمللي زاد مبو مناصب الشغل وكلما تراجع مبو الطلب احمللي 

 مناصب الشغل.
، وىذا يعٍت أنو 1ن+ومعدؿ مبو التوظيف يف السنة البلحقة  نتغلب العبلقة الطردية بُت مبو الصادرات يف سنة  -

لتوفَت مناصب الشغل يف سنة الحقة، دبعٌت أف  نيتم استخداـ حصيلة الصادرات وخاصة النفطية واؼبتحققة يف سنة 
مناصب الشغل، وليس العكس، أي أنو َف يتم استخداـ حجم أكرب للعمالة ػبلق حصيلة الصادرات تساىم يف خلق 

 نات  يتم توجيهو للتصدير.
تبدو العبلقة العكسية ىي الغالبة بُت معدالت مبو االستَتاد ومعدالت مبو حجم التوظيف يف اعبزائر، أي أف  -

 ل اؼبتاحة يف االقتصاد.اغباالت اليت زاد فيها حجم االستَتاد تراجع فيها مبو مناصب الشغ
ومن ذلك فإنو كلما ربسنت مداخيل الصادرات النفطية خاصة مت استخدامها الحقا يف خلق مناصب الشغل وفق  -

سياسة التشغيل سابقة الذكر، ولكن كلما مت استخداـ اغبصيلة يف زيادة االستَتاد فإف ىذا يؤدي إُف اإلضرار حبجم 
 د الوطٍت.مناصب الشغل اليت يتيحها االقتصا

 Mوظلو الواردات Di: العالقة بُت معدل ظلو التوظيف و: ظلو الطلب احمللي (20-5)الشكل البياين
 X.597وظلو الصادرات
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ذا قمنا بتقدير اؼبتوسط خبلؿ كامل الفًتة ومقارنتها بدراسة سابقة جملموعة من اقتصاديات الدوؿ اؼبتقدمة خبلؿ لو 

 دوؿ التاِف:سنوات سابقة من خبلؿ ما يوضحو اعب
 
 
 
 
 
 

 (: ظلو التوظيف وظلو الناتج ومساعلة مكونات الطلب الكلي يف اجلزائر ورلموعة من الدول.41-5اجلدول)
 

M X Di Gy g L الدولة/الفًتة 

-3,92 6.00 12,02 14,02 1.02 
 اجلزائر

1994-2009 

-1.58  1.85  3.48  3.56  2.38  
 كندا

1971-1986 

-1,03 1,69 1,68 2,36 0,71 
 الداظلارك
1972-1988 



-0,71 0,95 2,15 2,3 0,03 
 فرنسا

1972-1985 

-0,79 1,1 1,28 1,51 0,34 
 أدلانيا

1978-1986 

-0,42 1,13 4,3 4,28 0,77 
 اليابان

1970-1985 

-1,13 0,84 2,45 2,41 -0,2 
 اصللًتا

1968-1984 

-0,46 0,35 2,82 2,8 1,96 
 الو.م.أ
1972-1985 

 ادلصدر:
 (8-5اعتمادا على اعبدوؿ ) -

-  Robert E. Baldwin LES EFFETS DES ECHANGES ET DE L'INVESTISSEMENT DIRECT 
INTERNATIONAL SUR  L'EMPLOI ET LES SALAIRES RELATIFS, Revue économique de l'OCDE, no  23,  
hiver 1994. 

دوؿ كما تظهر حالة بقية الدوؿ ما عدا اقبلًتا أف التجارة اػبارجية رافقها معدالت موجبة غبجم ويظهر اعب
 التوظيف، وىذا ما يتم وصفو باغبالة اإلهبابية.

ولكن ال بد من التفرقة بُت تأثَت قياـ التجارة وبُت تأثَت جهود ربرير التجارة اػبارجية، ألف معدالت مبو التوظيف 
حسن اؼبداخيل النفطية وبالتحديد ربسن صادرات النفط، وىذا يعٍت تأثَتا إهبابيا لقياـ التجارة، تعود دوف شك لت

 ولكن إذا استثنينا الصادرات النفطية من اؼبؤكد أف تظهر اآلثار سلبية على التوظيف.
صادرات ولكن لؤلسف ال يبكننا اغبصوؿ على إحصائيات زبص حجم التوظيف خارج احملروقات أو النات  عن ال

 النفطية، لذلك سنلجأ الستخداـ طريقة تقريبية الحقا لتقدير ذلك.
إف مبو حجم الصادرات دبعدالت جيدة وكذلك معدالت مبو حجم التوظيف  ال يعكس وضعا اقتصاديا 
 جيدا بالضرورة، ألف نسبة ضئيلة من إصباِف العمالة تقـو خبلق النصيب األكرب من النات ، لذلك فإف ربسن معدالت

 ضرورة زيادة حجم التوظيف الفعلي.مبو النات  ال تعٍت بال
 
 

 
 .0991 تطور ميزان التوظيف يف اجلزائر منذ :يـادلطلب الثان       

  قبد تعريفا ؽبذا اؼبصطلح اؽباـ إال أننا كباوؿ تقدًن تعريف لو حسب كيفية حسابو وفيما يتم استخدامو:َف
رىا االقتصاد بسبب الواردات وبُت حجم مناصب الشغل اليت كسبها ىو الفرؽ بُت حجم مناصب الشغل اليت خس

االقتصاد بسبب الصادرات، فالصادرات تعمل على زيادة اإلنتاج الوطٍت والذي يتم استخداـ العمالة إلنتاجو، 
و، والواردات تعمل على ربفيز اإلنتاج األجنيب اؼبستورد أي تعمل على خلق مناصب شغل يف البلد الذي أنتجت في



وميزاف التوظيف يبثل الفرؽ بُت مناصب الشغل اليت خلقتها الصادرات يف البلد اؼبصدر ومناصب الشغل اليت خلقتها 
 إحالل الناتج الوطٍت زلل الواردات.الواردات يف البلد األجنيب، وىو يقـو على مبدأ أساسي ال غٌت عنو وىو مبدأ: 

 التوظيف الناتج عن التجارة اخلارجية: ادلعادلة األصلية دليزان الفرع األول      
 :-1994حالة اجلزائر منذ-                                 

 
 :الشكل العام للمعادلةأوال/          

اؼبعادلة التالية لتقدير حجم  G.J.BORJAS ،R.B.FREEMAN ،L.F.KATZقدـ لنا كل من
 598الوظائف الناذبة عن التجارة اػبارجية:

L=(Lit/Yit) .Tit …………(1) 
 حيث أن:

L.ىو رصيد أو ميزاف التوظيف النات  عن التجارة اػبارجية : 
Lit حجم التوظيف يف السنة :t يف القطاعi. 
Yit:  حجم النات  يف القطاعi  يف السنةt. 

 .tيف السنة  i: متوسط حجم العمالة البلـز إلنتاج وحدة من النات  يف القطاع(Lit/Yit)وبذلك يكوف 
ا النتيجة يف حجم الواردات نتحصل على حجم العمالة البلـز إلنتاج الواردات حسب معطيات االقتصاد إذا ضربن
 الوطٍت.

 وإذا ضربناه يف حجم الصادرات نتحصل على حجم العمالة البلـز إلنتاج الصادرات.
لواردات وما  ولذلك وللحصوؿ على الصايف النات  بُت ما خسره االقتصاد الوطٍت من مناصب للتوظيف بسبب ا

-Mالصادرات:  -كسبو بسبب الصادرات ال بد من ضرب متوسط حجم العمالة يف الرصيد التجاري: الواردات
X= Tit. 

 ويبكن التعبَت عن اؼبعادلة بالشكل التاِف:
L=Lit(Tit/Yit) 

ة اعتماد االقتصاد حيث تعٍت اؼبعادلة اعبديدة: متوسط حجم العمالة البلـز إلنتاج وحدة من النات  الوطٍت جداء نسب
 الوطٍت على العاَف اػبارجي سواء الصادرات أو الواردات

 :1994 تطبيق ادلعادلة األصلية على حالة اجلزائر منذثانيـا/ 
 :1994يوضح اعبدوؿ التاِف النتائ  اؼبتوصل إليها يف حالة اعبزائر منذ

                                                           
598 G.J.BORJAS ،R.B.FREEMAN ،L.F.KATZ, on the labor market effects of immigration and trade, national 
bureau of economic research, Cambridge, june 1991. 



 .2009-1994لتقليدية (: تطور ميزان التوظيف يف اجلزائر باستخدام الطريقة ا15-5اجلدول)
 

 السنة )ألف منصب(ادليزان
242,442 1994 

201,517 1995 

-355,124 1996 

-506,379 1997 

8,530 1998 

-325,239 1999 

-1339,643 2000 

-965,543 2001 

-674,160 2002 

-1047,144 2003 

-1162,270 2004 

-1964,803 2005 

-2415,366 2006 

-2067,512 2007 

-1871,385 2008 

56,165 2119 

 (.8-5من إعداد الباحثة، اعتمادا على إحصائيات اؼبلحق)ادلصدر: 
 

فالنتيجة السالبة تعٍت وجود مكاسب صافية يف حجم التوظيف النات  عن قياـ التجارة يف اعبزائر، أما يف حالة كوف 
 سارة صافية يف حجم التوظيف.النتيجة موجبة فهذا يعٍت أنو بسبب قياـ التجارة اػبارجية نت  خ

 
 

 : الطريقة ادلعدلة لتقدير ميزان التوظيف الناتج عن قيام الفرع الثانـي       
 .1994 وربرير التجارة اخلارجية يف اجلزائر منذ                           

ؾبموعة من النقائص  تعترب الطريقة سابقة الذكر الطريقة اؼببسطة لتقدير ميزاف التوظيف، ولذلك يظهر عليها
 اليت وجد ؽبا بعض االقتصاديُت بدائل كتصحيح :

 :تقدير ادليزان بتصحيح القيمة ادلكافئة زلليا للوارداتأوال/          
مت ربويلها بالعملة احمللية حسب  ومقيمة يف البلد اؼبصدر اليت تظهر يف اؼبيزاف التجاري قيمة الواردات إف 

ىذه القيم كما ىي فهذا يعٍت أف الدولة اؼبستوردة يبكنها إنتاج ىذه الواردات بنفس  سعر الصرؼ، وإذا استخدمنا
تكلفة إنتاجها يف البلد اؼبصدر وىذا خطأ، ألننا نستخدـ التكلفة حسب دالة اإلنتاج األجنبية بينما كبن بصدد دالة 

باالستَتاد بسبب التكاليف  -نظريةحسب ال -إنتاج ؿبلية بديلة قد تكوف بتكاليف أعلى، إذ غالبا ما تقـو الدوؿ



األقل وىذا يعٍت أنو ردبا قبد بأف الواردات تكلفنا أكثر عند إنتاجها ؿبليا، ولذلك ال بد من حساب اؼبكافئ احمللي أو 
الوطٍت للواردات بدال من قيمة الواردات اؼبستخدمة سابقا، وذلك باالعتماد على الرقم القياسي ألسعار الواردات 

قياسي ألسعار الصادرات، فما اؼبقصود بالرقم القياسي ألسعار الصادرات  والواردات؟ وكيف يتم والرقم ال
 استخدامهما لتقدير القيمة اؼبكافئة ؿبليا لقيمة الواردات؟

 الرقم القياسي ألسعار الواردات والصادرات)التجارة اخلارجية(:
 599على حدا، ووبسب بالصيغة التالية:وىي دبثابة متوسط األسعار لكل من الصادرات والواردات كل 

 
وغبسابو تعترب إحصائيات اؼبديرية العامة للجمارؾ اعبزائرية اؼبصدر الوحيد للمعلومات هبذا الصدد، متمثلة يف القيمة 

وبذلك  ،الواردات حسب نوعية وطبيعة السلعة ومصدرىا..اٍف وكذا كمية ىذه السلعو النقدية لكل من الصادرات 
وسط السعر بقسمة القيمة على الكمية لكل ؾبموعة سلعية، ويتم تقديره كل شهر كل ثبلثة أشهر، كل يتم تقدير مت

كسنة   1994واعتبار سنة  1994مث  1993ستة أشهر وحىت سنويا، كما أنو يعتمد على عينة مت ربديدىا يف سنة 
 600.*أساس

ير اإلصباِف من خبلؿ اؼبتوسط اؼبرجح ومن مث يتم حساب وتقد ىويتم حساب اؼبؤشر لكل ؾبموعة سلعية على حد
 .ىبأوزاف كل ؾبموعة سلعية يف إصباِف الصادرات أو الواردات كل على حد

 القيمة ادلكافئة زلليا لقيمة الواردات:
يتم تقدير القيمة اؼبكافئة ؿبليا لقيمة الواردات من خبلؿ حساب متوسط سعر الواردات، ومن مث قسمة قيمة 

لسعر، وتكوف النتيجة ىي كمية الواردات، ويف اؼبقابل نقـو بتقدير متوسط سعر الصادرات الواردات على متوسط ا
يف حجم      نقـو بضرب متوسط السعر احمللي  ةاؼبشاهبة للوصوؿ إُف متوسط السعر احمللي للسلع نفسها ومن شب

نستخدمها لتقدير حجم  الواردات فنتحصل على التقييم احمللي للواردات وىي القيمة اعبديدة اؼبصححة اليت
 601الواردات.

 Total import: ويف حالة اعبزائر تتيح اإلحصائيات اليت يقدمها صندوؽ النقد الدوِف مؤشر ىاـ يصطلح عليو

volume index الرقم القياسي ألسعار الواردات، ويف اؼبقابل Total export volume index :
 الرقم القياسي ألسعار الصادرات.

                                                           
   كما وجدنا يف الػ  1994كسنة أساس وليس   1995من خبلؿ تقارير صندوؽ النقد الدوِف وجدنا أف اؼبؤشرات تأخذ سنةONS . 

599 Indices de valeur et volume du commerce extérieur rénovés Nouvelle méthodologie, 
www.indices.insee.fr, le 12-06-2011. 
600 Tout savoir sur l’indice de valeur unitaire, www.ons.dz, le 12-06-2011. 
601 Hervé Bonnaz, Nathalie Courtot, Dominique Nivat, Le contenu en emplois des échanges industriels de la 
France avec les pays en développement, Economie et statistique, N°279-280, 1994. pp. 13-33. 

http://www.indices.insee.fr/
http://www.ons.dz/


اإلشارة إُف أف ىذه الطريقة تقريبية ألف الطريقة الصحيحة واألصلية ىي بالتفرقة بُت ؾبموعات السلع ومن الضروري 
حىت يبكن تقدير متوسط السعر للبديل احمللي للواردات، ودبا أف الرقم القياسي ألسعار الصادرات يتضمن صادرات 

ىا عند ا أهنا ال تستورد فيمكن استثناؤ دباحملروقات وىي سلعة ذات طابع خاص خاصة من الناحية السعرية، و 
استخداـ الرقم القياسي، لذا يقتصر استخدامنا للرقم القياسي ألسعار الصادرات خارج احملروقات، كمؤشر أقرب 
 لتقدير سعر بدائل الواردات، مادامت الواردات أصبل ال تتضمن احملروقات، لذا نستخدـ مؤشر:

Nonhydrocarbon export volume index. 
وألف إحصائيات الصندوؽ الوطٍت لئلحصائيات تزودنا فقط بالرقم القياسي ألسعار الواردات عبأنا لؤلرقاـ اليت قدمها 
صندوؽ النقد الدوِف، وألهنا ـبتلفة بسبب تقدير الواردات والصادرات بالدوالر فقد استخدمنا كل قيم اؼبتغَتات 

عدد بلصادرات، الواردات والنات  احمللي، ما عدا مناصب الشغل اليت تظهر الواردة يف اؼبعادلة السابقة بالدوالر: قيمة ا
اؼبناصب وال تتأثر بالعملة، وال يؤثر ذلك على النتيجة اؼبنشودة ألننا نقـو بتقدير رصيد ميزاف التوظيف النات  عن 

 قياـ وربرير التجارة اػبارجية واليت ستكوف بعدد مناصب الشغل.
 
 
 
 
 
 

 
 .طريقة التحويل من قيمة الواردات إذل القيمة ادلكافئة زلليا(: 16-5اجلدول)

 
 ) مليون دوالر(ادلكافئة القيمة

 

 X رقم قياسي
 خ.م
(3) 

كمية 
الواردات)مليون 

 وحدة(

 M رقم قياسي
(2) 

Mمليون دوالر ( 
(1) 

 7878,87617 82,3 95,7336108 96,1 9200 1994 
14598,1443 140,2 104,123711 97 10100 1995 
16253,1435 155,6 104,45465 87,1 9098 1996 
18097,7804 188,5 96,0094451 84,7 8132 1997 
14517,4545 151,7 95,6984479 90,2 8632 1998 
12164,1739 124,9 97,3913043 92 8960 1999 
18099,9898 190,2 95,1629328 98,2 9345 2000 
17813,5046 185,8 95,8746208 98,9 9482 2001 



19016,6477 194,6 9,7721725 122,9 12010 2002 
15293,8898 126,8 120,614273 110,7 13352 2003 
22093,1357 166 133,091179 134,9 17954 2004 

24891,007 179,6 138,591353 143,4 19874 2005 
40613,0207 265,7 152,852919 135,3 20681 2006 
35574,9261 208,2 170,869001 154,2 26348 2007 

58362,28896 274,4 212,690557 175,8 37391 2008 
31430,46507 168,4 186,641717 200,4 37403 2009 

 ادلصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات صندوق النقد الدورل.
 ( سابقة الذكر:1ونطبق اآلف اؼبعادلة)

L=Lit(Tit/Yit) 
.2009-1994(: تقدير رصيد ميزان التوظيف بعد تعديل قيمة الواردات يف اجلزائر بُت 17-5دول )اجل  

 السنة ميزان التوظيف رصيد السنة ميزان التوظيف رصيد

-2034923 2002 -125724 1994 

-981900 2003 594738 1995 

-958909 2004 359346 1996 

-1774110 2005 519157 1997 

-1088793 2006 553666 1998 

-1713708 2007 -19143 1999 

-1135584 2111 -407322 2000 

-931992 2119 -152771 2001 

 (.9-5من إعداد الباحثة، اعتمادا على إحصائيات اؼبلحق)ادلصدر: 
 

ؼبوجبة وكما سبق وأوضحنا فإف القيم السالبة تعٍت مكاسب بسبب قياـ التجارة)بسبب الصادرات( بينما تعٍت القيم ا
خسائر يف مناصب الشغل بسبب التجارة اػبارجية)بسبب الواردات(، ودببلحظة اعبدوؿ قبد بأنو خبلؿ فًتة الدراسة 
قد كانت آثار التجارة اػبارجية على مناصب الشغل إهبابية أكثر من السنوات اليت كانت فيها  اآلثار سلبية وىي 

 .2002وسنة  1998-1995بالتحديد السنوات من 
رض اؼبقارنة نقدـ اؼبنحٌت البياين التاِف الذي يوضح تطور رصيد ميزاف التوظيف قبل تصحيح قيمة الواردات وبغ

 بالقيمة اؼبكافئة احمللية وكذا تطور الرصيد بعد تصحيح قيمة الواردات:
جلزائر (: مقارنة بُت ميزان التوظيف بتصحيح قيمة الواردات ودون تصحيح الواردات يف ا21-5الشكل البياين)

 1994.602منذ

                                                           
 (.9-5اعتمادا على اؼبلحق)  602



 
 

واؼببلحظ بأف الرصيد يف اغبالتُت يأخذ االذباه نفسو برغم اختبلؼ القيم، فاؼبكاسب بدوف تصحيح قيمة الواردات 
تكوف أكثر بسبب التجارة اػبارجية وىذا ألف خسائر مناصب الشغل تكوف أقل قبل التصحيح، ألننا إذا أخذنا 

ب القيم يف بلد اؼبصدر وىي يف معظمها دوؿ متقدمة تقـو باإلنتاج حبجم بالقيمة األوُف فنحن نقـو بالتقدير حس
 عمالة أقل، ولذلك تظهر النتائ  أف مناصب الشغل اليت تتسبب يف خسارهتا الواردات تكوف أقل.

 :تقدير ادليزان باستثناء الصادرات خارج احملروقاتثانيـا/          
على حجم مناصب الشغل كما أوضحنا آنفا ودوف شك إُف ربسن  النتائ  اإلهبابية للتجارة اػبارجيةتعود 

 اؼبداخيل النفطية وىي اؼبصدر التمويلي األساسي لسياسة التشغيل يف اعبزائر.
أما إذا تعلق األمر بتأثَت ربرير التجارة اػبارجية فإف األمر ـبتلف، فعندما نريد دراسة تأثَت ربرير التجارة اػبارجية فإنو 

ثناء الصادرات النفطية ألهنا يف حقيقة األمر غَت معنية بالتحرير، ولذلك نتتبع الطريقة نفسها واؼبعادلة ال بد من است
 نفسها باستخداـ رصيد اؼبيزاف التجاري خارج احملروقات، وبذلك تكوف اؼبعادلة السابقة كما يلي:

 
L=Lit[(Mit-Xhhit)/Yit] 

 حيث أن: 
Xhhit.حجم الصادرات خارج احملروقات : 

وتظهر نتائ  تطبيق اؼبعادلة السابقة يف اعبدوؿ التاِف، حيث يظهر إُف جانب الرصيد الكلي الرصيد اعبديد الذي 
 يبثل آثار ربرير التجارة اػبارجية باستثناء الصادرات خارج احملروقات:

 .2009-1994(: تطور ميزان التوظيف الكلي وخارج احملروقات يف اجلزائر18-5اجلدول)
 

 2الرصيد 1الرصيد
 

-3000000

-2500000

-2000000

-1500000

-1000000

-500000

0

500000

1000000

 ادليزان بتصحيح الواردات ادليزان دون تصحيح قيمة الواردات



-125724 933136 1994 

594738 1936936 1995 

359346 1876896 1996 

519157 2120316 1997 

553666 1790743 1998 

-19143 1462022 1999 

-407322 2008499 2000 

-152771 2061669 2001 

-2034923 158772 2002 

-981900 1586057 2003 

-958909 2029433 2004 

-1774110 1997664 2005 

-1088793 3042878 2006 

-1713708 2369653 2007 

-1135584 3189593 2111 

-931992 2077299 2119 

 : الرصيد الكلي دون استثناء الصادرات النفطية.1الرصيد
 : الرصيد الكلي باستثناء الصادرات النفطية.2الرصيد
 (.9-5حق)من إعداد الباحثة، اعتمادا على إحصائيات اؼبلادلصدر: 

 
وتظهر النتائ  اؼبتوصل إليها القيم موجبة خبلؿ كامل فًتة الدراسة، وىذا هبعلنا كبكم على جهود ربرير 
التجارة على اؼبستوى الكلي للتشغيل يف اعبزائر بأنو خلق آثرا سلبيا سباما على مناصب الشغل، فجهود التحرير َف 

ر يف الفرص على اؼبستوى احمللي، أي أف ما حدث إذا تساىم يف خلق مناصب الشغل بقدر ما حققت من خسائ
 صح التعبَت ىو حالة استنزاؼ ؼبناصب الشغل، أو استنزاؼ حملفزات خلق مناصب الشغل.

 
 

 :تقدير ميزان التوظيف حسب اجملموعات السلعية ثالثـا/         
ت زيادة وارداهتا أكثر من الغرض من ىذه اؼبعادلة اإلجابة عن السؤاؿ التاِف: ما ىي السلع اليت تسبب

 صادراهتا يف ربقيق خسائر أكرب على مستوى مناصب الشغل؟
 ( السابقة من الشكل التاِف:0تصبح اؼبعادلة)

L = Lt/Yt  (Mmt – Xmt) 
 : اجملموعة السلعية.mحيث سبثل 

 ؿ سنوات ؿبددة:ويبثل الشكل البياين التاِف تطور اؼبيزاف حسب اجملموعات السلعية للصادرات والواردات خبل
 1994(: تطور ميزان التوظيف يف اجلزائر حسب اجملموعات السلعية لسنوات سلتارة منذ22-5الشكل البياين)



 
 (.11-5من إعداد الباحثة اعتمادا على اؼبلحق) ادلصدر:

 
وكما ىو مبلحظ من الشكل البياين فإف التجارة يف احملروقات ومواد الطاقة حققت مكاسب متزايدة يف 

جم التوظيف، بينما تسببت التجارة اػبارجية يف السلع االستهبلكية خسائر متزايدة يف مناصب الشغل، وخبلؿ ح
السنوات األخَتة قبد بأف التجارة اػبارجية يف التجهيزات الصناعية خاصة زبلق خسائر أكرب يف مناصب الشغل أكرب 

لك فبل يبكننا تقدًن اغبكم نفسو يف اغبالتُت، ألف من تلك اليت زبلقها التجارة يف السلع االستهبلكية، ومع ذ
الواردات من التجهيزات الصناعية تعمل على زيادة النات ، وىذا يعٍت أف ىناؾ مكاسب غَت مباشرة َف تظهر يف 

 النتائ  وذلك لعدـ توافر اإلحصائيات البلزمة لذلك.
االستهبلكية أدت ػبسائر صافية موجبة يف حجم  والنتيجة اؽبامة إذف ىي أف طبيعة وحجم التجارة اػبارجية للسلع

 مناصب الشغل، وىذا ما يدفعنا لدراسة سلوؾ الطلب احمللي على الواردات االستهبلكية.
 

 
 :تعديالت أخرىرابعـا/          

إضافة للتعديبلت السابقة اليت زبدـ موضوع الدراسة توجد تعديبلت أخرى نبو إليها بعض االقتصاديُت 
خدموا ىذه الطريقة لتقدير اػبسائر واؼبكاسب الناذبة عن التجارة اػبارجية على مستوى حجم التوظيف، الذين است

 وىي تعديبلت يصعب علينا إدخاؽبا يف حالة اعبزائر:
يف      إف إنتاج الصادرات يتطلب مدخبلت إنتاج وسيطة قد تكوف منتجة ؿبليا وبذلك فقد نت  عنها مكسب  -

غَت مباشرة، ولذلك ال بد من حساب حجم العمالة البلـز إلنتاج اؼبدخبلت الوسيطة  خلق فرص توظيف أخرى
 تاحة سباما.ادلوىي اإلحصائيات غَت إلنتاج الصادرات. 
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كانت الدراسة لتكوف أفضل لو قمنا باستخداـ اؼبعادلة على اؼبستوى القطاعي، ولكن البيانات غَت متاحة لذلك:  -
بل أو أحد فروعو يلزمنا أف كبدد حجم العمالة يف القطاع وحجم الصادرات والواردات فإذا أخذنا قطاع الصناعة مث

 يف القطاع واؼبستوى العاـ ألسعار الواردات والصادرات للقطاع وىذه اؼبعلومات غَت متاحة أيضا.

 :العالقة بُت ميزان التوظيف ومشكلة البطالةخامسا/          
ارة يف خلق خسائر على مستوى حجم التوظيف، بينما خلق قياـ كما الحظنا سابقا تسبب ربرير التج

التجارة مكاسب إهبابية واضحة، وكباوؿ أف نقدر مسانبة التحرير وقياـ التجارة يف استيعاب عدد العاطلُت اؼبتزايد، 
 سواء كنسبة من إصباِف العاطلُت أو كنسبة من إصباِف القوة العاملة:

 
ظيف إذل إمجارل العاطلُت وإمجارل القوة العاملة يف اجلزائر (: نسبة ميزان التو 19-5اجلدول)

1994-2009. 
النسبة من 

 إمجارل العاطلُت
النسبة من إمجارل 

 السنة القوة العاملة
النسبة من 

 إمجارل العاطلُت
النسبة من إمجارل 

 السنة القوة العاملة
6,6 1,7 2002 56,2 13,7 1994 

70,1 16,6 2003 91,1 25,6 1995 

117,4 20,8 2004 85,9 24,0 1996 

130,6 19,9 2005 93,9 26,3 1997 

240,5 29,6 2006 76,8 21,5 1998 

190,3 22,5 2007 58,2 17,0 1999 

261,4 29,5 2008 77,0 22,7 2000 

193,8 19,7 2009 83,2 22,7 2001 

 
 المتوسط 21.9 004.6

 
(: إصباِف القوة العاملة، عدد العاطلُت)عدد 3-5(: ميزاف التوظيف، اؼبلحق ) 15-5 من إعداد الباحثة اعتمادا على اعبدوؿ)ادلصدر:

 إصباِف التوظيف.-العاطلُت=إصباِف القوة العاملة

 
 

من إصباِف القوة  %21ويتضح من اعبدوؿ بأف مناصب الشغل الضائعة سبثل يف اؼبتوسط خبلؿ الفًتة حواِف 
العاطلُت عن العمل يف اعبزائر، على أف أعلى النسب نلحظها     يف  من إصباِف% 114,5العاملة، وسبثل حواِف 

على التواِف، وذلك بسبب النمو اعبد ملحوظ غبجم  %29,5و %29,6حيث سبثلت يف  2008و 2006السنتُت 
ميزاف التوظيف الذي يبثل زيادة يف معدؿ مبو خسائر التوظيف بسبب التحرير، حيث تزايد خبلؿ السنتُت على 

 بينما كانت القوة العاملة تنمو بنفس اؼبعدؿ تقريبا. %34,60، %52,3: التواِف



نبلحظ أيضا بأنو وبرغم البفاض معدؿ مبو عدد العاطلُت يف االقتصاد اعبزائري إال أف نسبة  2008ويف سنة 
كاف أكرب من   ميزاف التوظيف إُف إصباِف عدد العاطلُت قد بلغت أقصى قيمة ؽبا، وذلك ألف مبو اػبسائر يف التوظيف

 مبو عدد العاطلُت.

 .على الوارداتلطلب االستهالكي حبث ميداين لتأثَت ا: ادلطلب الثالث       
لقد الحظنا بأف الواردات االستهبلكية الغذائية وغَت الغذائية سبثل نصيبا ىاما بعد سلع التجهيز يف الواردات 

ما ىي زلددات جلوء طرحو يف مقدمة البحث واؼبتمثل يف:  اعبزائرية، وإجابة على السؤاؿ الفرعي اػبامس الذي سبق
 ادلستهلكُت اجلزائريُت للسلع األجنبية؟

لقد بنينا ىذه الدراسة على فرضية ىامة وىي أف العوؼبة سبثل ؿباولة الدوؿ اؼبتقدمة الكتساح األسواؽ، وىذا حبثا أوال 
ك نريد البحث عن إجابة ىذا السؤاؿ: ىل يرتبط تزايد عن اؼبستهلكُت وثانيا عن عناصر اإلنتاج األقل تكلفة، ولذل

الواردات االستهبلكية باؼبيل النفسي للمستهلك اعبزائري ذباه السلع األجنبية اؼبنشأ أـ أنو مرتبط بعجز اؼبنت  الوطٍت 
 عن إرضاء رغبات ىذا اؼبستهلك؟

 .انـة االستبيـ: منهجيالفـرع األول       

 :اسةربديد رلتمع وعينة الدر  -1
طبيعة اإلشكالية اؼبدروسة ربدد ؾبتمع الدراسة يف اؼبستهلكُت يف اعبزائر، أما عينة الدراسة فقد مت اختيارىا إُف حد ما 

 عشوائيا، حيث مشلت عينات عشوائية من الواليات التالية:
 بسكرة، اعبزائر العاصمة، وىراف، عنابة، الوادي، تلمساف، اؼبسيلة، باتنة، قسنطينة. -

 :االستبيان وصف -2
قمنا باستخداـ االستبياف كأداة مسح من خبلؿ ؾبموعة من األسئلة اليت مت صياغتها للوصوؿ إلجابة رئيسية تتعلق 

 بتحديد سلوؾ استهبلؾ الواردات والدوافع واألسباب حسب كل سلعة على حدى.
 
 
اؼبستهلكُت وخياراهتم واؼبتمثلة فيما  تضمن اعبزء األوؿ من االستبياف اؼبعلومات الشخصية اليت قد تؤثر على سلوؾ -

 يلي: اعبنس، العمر، اؼبستوى التعليمي، الدخل.
 سلعة: 11قمنا باختيار ؾبموعة من السلع اليت تتصدر قائمة الواردات االستهبلكية واؼبتمثلة يف  -

ت، اللحوم األثاث، احلليب ومشتقاتو، اخلضر والفواكو، السيارات، القهوة والشاي، األدوية، الثالجات وادلكيفا
 احللويات، ادلالبس، منتجات اجللود.



ولكل سلعة معينة قمنا بطرح سؤاؿ رئيسي أوؿ لنحدد ىل يفضل شراء اإلنتاج الوطٍت من السلعة اؼبعنية أـ يفضل  -
 شراء اإلنتاج اؼبستورد منها، أـ أنو عندما يقـو بشراء السلعة ال يبيز بُت اؼبستورد والوطٍت.

أسئلة مرفقة بكل  6لشخص بأنو يقـو دائما أو أحيانا بشراء السلعة اؼبستوردة بدال من الوطنية فإف إذا أجاب ا -
سؤاؿ رئيسي من أجل ربديد الدافع والسبب الذي جعلو ىبتار السلعة اؼبستوردة والدرجة اليت يؤثر هبا عليو ىذا 

كة، الشكل اخلارجي، ال يوجد أمامي بديل. اجلودة، األسعار، البلد، ادلار الدافع، وتتمثل الدوافع فيما يلي: 
 درجة ضعيفة، متوسطة ودرجة كبَتة جدا.واعتمدنا ثبلث درجات تأثَت: 

ومن أجل التعرؼ ىل اؼبستهلك اعبزائري الذي تعود على استهبلؾ سلع مستوردة معينة ىل ىو مستعد لشراء  -
أو إذا سبيز باعبودة؟ أـ أنو ال يهتم بذلك ويفضل اؼبنت  الوطٍت إذا مت إنتاجو)يف حالة َف يكن موجودا سابقا(، 

استهبلؾ السلع اؼبستوردة ألنو ال يبلك الثقة يف اؼبنت  الوطٍت؟ قمنا بطرح سؤالُت إضافيُت مرفق بكل سؤاؿ ؾبموعة 
 من األسباب اؼبفًتضة واليت سيتم ربليل نتائجها الحقا.

 .: عرض وربليل نتائج االستبيانالفـرع الثانـي      

-26من اإلصباِف والباقي إناث، أغلبهم ضمن الفئة العمرية  %57,27يبثل الذكور يف عينة الدراسة نسبة 
سنة، كما أف معظمهم ذوي مستوى تعليم ثانوي وبنسبة أقل ذوي مستوى تعليم  25-18سنة والفئة العمرية  35

دىن لؤلجور سبثل أقل نسبة وتقدر جامعي، كما يوضح الشكل البياين، حيث أف نسبة من يقل دخلهم عن اغبد األ
 دج.30000يتجاوز دخلهم  %51,3من أفراد العينة، وأغلبية أفراد العينة بنسبة  %17,7بػحواِف 

 

 

 

 

 

  

 فراد العينة حسب الفئات العمرية وادلستوى التعليمي ومستوى الدخل.أل %نسيب(: تقسيم 23-5الشكل البياين)
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ووجدنا بأف نسبة ضئيلة من أفراد عينة الدراسة ال يبيزوف بُت السلع اؼبستوردة والوطنية، وتتمثل أكرب نسبة يف 
، وىذا يعٍت بأف النسبة األكرب عند قيامهم بالشراء يبيزوف بُت السلع les sucreriesبالنسبة للحلوى  17,2%

 ك فإهنم يستطيعوف إُف حد ما ربديد أسباب اختيارىم ؽبا.الوطنية واؼبستوردة، ولذل

 (: نسبة تفضيل السلع الوطنية وادلستوردة حسب نوعية السلع.20-5اجلدول)

 تفضيل السلع الوطنية تفضيل السلع ادلستوردة

 احلليب ومشتقاتو 29,1 70,9 
 اخلضر والفواكو 41,8 58,2
 السيارات 4,5 95,5
 شايالقهوة وال 18,6 81,4
 األدوية 8,2 91,8
 الثالجات وادلكيفات 15,5 84,5
 اللحوم 57,7 42,3
 األثاث 18,6 81,4
 احللويات 32,3 67,7
 ادلالبس 5,5 94,5
 منتجات اجللود 10,9 89,1

، ولذلك %58وكما يوضح اعبدوؿ فإف نسبة الذين يفضلوف شراء السلع اؼبستوردة تتجاوز دائما  ، ما عدا اللحـو
 يعٍت أف عينة الدراسة مناسبة جدا للحصوؿ على إجابات لتحديد دوافع ىذا السلوؾ. وىذا 
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أن ادلستهلكُت يقومون بشراء السلع ادلستوردة وال ػلفزون ادلنتج الوطٍت وقد انطلقنا يف ىذه الدراسة من فرضية: 
دوافع وأسباب من خبلؿ  6 ولذلك قمنا بتحديدعلى زيادة اإلنتاج وبالتارل يؤثرون سلبا على حجم التوظيف، 

أسئلة استمارة البحث،يصعب يف بعض منها ربديد ما إذا كاف يرتبط باؼبنتجُت أو اؼبستهلكُت، ومع ذلك حاولنا 
التفرقة بُت ؾبموعتُت: ؾبموعة أسباب تتعلق باؼبنت  وؾبموعة أسباب تتعلق باؼبستهلك، دبعٌت أف اؼبستهلكُت إذا 

ن الوطنية بسبب أف اؼبنت  الوطٍت ىو الذي أنبل ميزة معينة يف السلعة فإف اؼبنت  ىنا اختاروا السلع اؼبستوردة بدال م
 ىو سبب عبوء اؼبستهلك اعبزائري للسلعة اؼبستوردة،  والشكل التوضيحي التاِف يوضح ىذا التقسيم:

 (: تصنيف أسباب اختيار السلع ادلستوردة.4-5ادلخطط التوضيحي)

 

 

 

 

 ل السلع ادلستوردة حسب الدافع وحسب نوعية السلع.(: نسب تفضي21-5اجلدول)
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 اجلودة 72,4 40,6 83,8 60,3 74,3 77,4 36,6 68,2 60,4 77,4 74,0 65,9
 األسعار 12,2 10,9 11,4 8,4 5,9 11,3 11,8 11,2 6,7 8,2 10,2 9,8

 البلد 29,5 14,1 55,7 31,8 43,6 46,8 30,1 35,2 36,2 45,7 37,8 36,9
 ادلاركة 43,0 10,9 67,6 39,1 44,1 60,2 20,4 39,7 46,3 56,3 48,0 43,2
 الشكل اخلارجي 15,4 23,4 53,8 13,4 9,9 42,5 26,9 59,2 43,6 63,0 60,2 37,4
 ال يوجد بديل 10,9 20,3 44,5 26,3 24,8 16,1 15,1 15,6 6,7 18,8 15,3 19,5

ويوضح اعبدوؿ أعبله نسبة الذين يفضلوف السلع اؼبستوردة حسب نوعية السلعة من جهة وحسب الدافع والسبب 
اغبليب ومشتقاتو اؼبستوردة )  من الذين يفضلوف شراء %72,4يف اختيارىا من جهة أخرى، وعلى سبيل اؼبثاؿ 

فقط يفضلونو بسبب شكلو  %15,4من أفراد عينة الدراسة( بدال من احمللية بسبب اعبودة، بينما  %70,9ونسبتهم 
اػبارجي وىي نسبة أقل بكثَت، وىذا يعٍت باف اإلنتاج الوطٍت ينقصو اعبودة مقارنة باإلنتاج اؼبستورد وىذا حسب 

 ودة.اعب.1
 األسعار..2
 عدـ وجود بديل.3

 الشكل اػبارجي..1
 اؼباركة..2
 البلد..3

 أسباب تتعلق بادلستهلك أسباب تتعلق بادلنتج



األخَت الذي وبدد ىل سيقـو بالشراء أما ال وبالتاِف ىو الذي سيؤثر على حجم اإلنتاج وجهة نظر اؼبستهلك، ىذا 
الوطٍت أو اؼبستورد، وعلى العمـو ما يبكن مبلحظتو من اعبدوؿ أف اعبودة تعترب غالبا)ما عدا بالنسبة للحـو واػبضر 

ع اؼبستوردة بدال من اإلنتاج الوطٍت، وىذا والفواكو(العامل الرئيسي الذي يدفع اؼبستهلكُت اعبزائريُت الختيار السل
الدافع مرتبط طبعا باؼبنت  الوطٍت وليس دبجرد الذوؽ أو الشكل اػبارجي أو اؼبيل النفسي للمستهلكُت يف الدوؿ 

 النامية ذباه السلع اؼبستوردة.
 ب اؼبتوسط كما يلي:وإذا أردنا ترتيبا عاما يشمل كل السلع الواردة يف استمارة البحث فإف الدوافع تًتتب حس

 اعبودة. -1
 اؼباركة. -2         
 الشكل اػبارجي. -3         

 البلد.  -4
 ال بوجد بديل. -5
 األسعار األقل. -6

وىذا يعٍت أنو بعد اعبودة تعترب األسباب اؼبتعلقة بأذواؽ اؼبستهلكُت وميوؽبم أكثر تأثَتا على قراراهتم عند شراء السلع 
السلع الوطنية، وتتفاوت طبعا أنبية الدوافع حسب كل سلعة كما سبق وأوضحنا من خبلؿ اؼبستوردة بدال من 

 اعبدوؿ.
وعلى العمـو إذا أراد اؼبنت  الوطٍت أف وبقق رغبات اؼبستهلكُت عند إنتاجو لبدائل الواردات فإنو هبب أف يركز يف كل 

 سلعة على ما يلي:
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 حسب خصائص عينة الدراسة وجدنا ؾبموعة اؼببلحظات اؽبامة التالية:
 .ع الستة تقريبا بنفس درجة التأثَت على كبل اعبنسُت بالنسبة للجودة واؼباركة بدرجة كبَتةتؤثر العوامل والدواف -

وبالنسبة للشكل اػبارجي والبلد وعدـ وجود بديل بدرجة متوسطة، ما عدا األسعار فإهنا تؤثر على الذكور بدرجة 
 متوسطة بينما ال تكاد تؤثر على قرارات اإلناث.



وجدنا بأنو بالنسبة للجودة تؤثر على قرارات اختيار السلع اؼبستوردة بالنسبة لكل الفئات  بالنسبة للفئة العمرية -
العمرية، بينما بقية األسباب والدوافع تؤثر على كل الفئات العمرية بدرجة متوسطة، ما عدا اؼباركة تؤثر على الفئة 

 سنة بدرجة كبَتة جدا. 50لفئة العمرية أكثر من سنة بدرجة كبَتة جدا، والبلد يؤثر على قرارات ا 18العمرية أقل من 
تؤثر اعبودة بدرجة عالية على قرارات ذوي اؼبستويات التعليمية اؼبختلفة عند اختيارىم للسلع اؼبستوردة، بينما بقية  -

 العوامل تقريبا تؤثر على صبيع أفراد العينة بدرجة متوسطة.
باختبلؼ مستوياهتا بدرجة عالية، بينما تؤثر بقية العوامل  كما تؤثر اعبودة على قرارات كل أصحاب الدخوؿ -

 األخرى على قرارات كل مستويات الدخوؿ بدرجة متوسطة.
أن ادلستهلك كما قمنا بطرح سؤالُت رئيسيُت تكميليُت لئلجابة على فرضية ىامة: نفيها أو تصديقها وىي: 

وقد   يز ادلنتج الوطٍت إذا أراد إنتاج بدائل للواردات،اجلزائري ال يثق يف اإلنتاج الوطٍت وأنو لن يعمل على ربف
 كانت اإلجابات كما يلي:

من العينة يؤكدوف بأف ىناؾ سلعا لو مت إنتاجها يف اعبزائر لن يقومو بشرائها حىت لو كانت ذات  %50حواِف  -
ع، ونسبة ىامة منهم منهم( ينتظروف من يبادر ويغامر باستهبلؾ ىذه السل %86جودة عالية، فغالبيتهم )حواِف 

( يؤكدوف بأهنم ىبشوف ارتفاع %80نهم( ليست لديهم الثقة يف اؼبنت  الوطٍت، إضافة لكوهنم) حواِف م%79)حواِف 
األسعار ألف السلع الوطنية عادة إذا توافرت على عنصر اعبودة تكوف أسعارىا مرتفعة جدا، يف حُت أف حواِف 

 يبلكوف ىذا الرأي مسبقا وبأهنم على استعداد لشراء أي منت  وطٍت إذا ينفوف ىذا القطع ويؤكدوف أهنم ال 25,5%
ىم األشخاص الذين ليس لديهم رأي مسبقا على  %24,5تأكدوا من جودتو، والنسبة اؼبقاربة جدا ؽبذه النسبة 

 اإلطبلؽ هبذا الصدد، وىذا يعٍت أهنم ليس لديهم موقف مؤكد ضد ما ىو وطٍت.
 

 

 

 

 

 (: نسبة األشخاص الذين يرفضون شراء بعض بدائل الواردات حسب السبب.24-5الشكل البياين)



 
يؤكدوف بأف ىناؾ سلع لو مت إنتاجها يف اعبزائر فسيقوموف بدوف شك بشرائها، بينما نسبة  %72,3حواِف 

م قابلية يؤكدوف بأهنم ليسوا مستعدين على اإلطبلؽ لشراء منت  وطٍت، وأهنم ليس لديه %9ضئيلة جدا تقدر حبواِف 
ال يعرفوف وال وبددوف بالضبط ىل ىناؾ ولو على األقل سلعة  %18,6وال ثقة يف اقتناء اؼبنتجات الوطنية، وحواِف 

الذين يؤكدوف شراءىم للسلع  %72,3واحدة مستوردة ىل يستطيعوف استبداؽبا بإنتاج وطٍت أـ ال، ومن بُت الػ
ف أهنم سيقوموف بذلك لتشجيع اؼبنت  الوطٍت بالدرجة األوُف، بينما منهم يؤكدو  %94 الوطنية البديلة للواردات حواِف

منهم سيقوموف بذلك الغتناـ أسعار أقل للسلع الوطنية وىروبا من أسعار أعلى للسلع  %77بنسبة أقل حواِف 
 اؼبستوردة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 (: نسبة األشخاص الذين يتقبلون بدائل الواردات حسب السبب.25-5الشكل البياين)
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وال زبتلف اإلجابات اؼبتعلقة بالسؤاؿ األوؿ من جنس آلخر، فنجد أف متوسط اإلجابات للجنسُت متقارب، بينما 

سنة يقرروف بأف ىناؾ سلع معينة لو مت  25نبلحظ االختبلؼ حسب الفئات العمرية، فأغلبية الفئة العمرية أقل من 
-26سنة، وبذلك يكوف أغلب من ىم يف الفئة  50 من إنتاجها يف اعبزائر لن يقومو بشرائها، إضافة ؼبن ىم أكرب

 سنة يؤكدوف بأهنم على استعداد لشراء أي سلعة بديلة للواردات. 50
سنة معظمهم ليست لديهم مشكلة عدـ الثقة يف اؼبنت  الوطٍت، ولكنهم ىبشوف السلع الوطنية من  35األقل من 

سنة معظمهم لديهم مشكلة عدـ  35، بينما األكرب من حيث أسعارىا اؼبرتفعة خاصة إذا كانت ذات جودة عالية
 الثقة يف اؼبنت  الوطٍت.
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 :الخامس خالصة الفصل

ينقسم سوؽ العمل يف اعبزائر إُف سوؽ عمل رظبي وسوؽ أخطر: سوؽ العمل غَت الرظبي، والذي يوفر 
من القوة العاطلة عن % 79 أكثر منمن إصباِف التوظيف خارج قطاع الزراعة، ويعمل على استيعاب % 40حواِف 

العمل، وىذا ما انعكس يف النهاية على معدالت البطالة اؼبتناقصة خبلؿ الفًتة، برغم تنامي أعداد العاطلُت عن 
 العمل، سبيزىم بطالة الشباب خاصة من ذوي مستوى التعليم العاِف.

بطالة عرب ـبتلف اإلجراءات وبالرغم من أف سياسة التشغيل سانبت دوف شك يف التصدي ؼبشكلة ال
واألجهزة، منها ما يتعلق بالتخفيف من حدهتا فقط ومنها ما يتمثل يف ؿباوالت حقيقية وجادة يف خلق مناصب 
الشغل من خبلؿ اؼبساعدة يف إنشاء اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة واؼبصغرة،  إال أف مؤشرات الفعالية يف ىذا الصدد 

من % 08,5يف توفَت حواِف  2119حيث عملت اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة حىت تدؿ على النتيجة اؼبتواضعة 
من القوة العاملة، وىي نسب متواضعة جدا مقارنة مع نسبة % 06إصباِف التوظيف، واستطاعت استيعاب حواِف 

 يف الدوؿ اؼبتقدمة.% 51-61
حجم التوظيف وجدنا بأف األثر إهبايب وبوضوح،  وعندما تتبعنا تأثَت قياـ اؼببادالت التجارية مع العاَف اػبارجي على

وذلك ألف سياسة التشغيل أساسا تعتمد على اؼبداخيل النفطية اؼبتأتية من التجارة اػبارجية، ولكن عند تتبعنا لتأثَت 
سائر ربرير ىذه اؼببادالت وجدنا العكس سباما، فمقدار ما اكتسبتو اعبزائر من انفتاح ذبارهتا كاف أقل بكثَت من اػب

اليت تعرضت ؽبا على مستوى توظيف العمالة الوطنية، وىذا عند قيامنػػا باستثناء الصادرات النفطية، وبذلك وجدنا 
أثرين للتجارة اػبارجية: أثر إهبايب لقياـ التجارة وأثر سليب لتحرير التجارة، حيث بلغ عدد مناصب الشغل اليت 

من إصباِف العاطلُت عن العمل،  %120بلؿ فًتة الدراسة حواِف خسرهتا اعبزائر بسبب ربرير التجارة كمتوسط خ
 من إصباِف القوة العاملة. %22,3وحواِف 

بعد اعبودة تعترب األسباب اؼبتعلقة بأذواؽ وأخَتا ومن خبلؿ استبياف لدراسة سلوؾ استهبلؾ الواردات توصلنا إُف أنو 
السلع اؼبستوردة بدال من السلع الوطنية، وىذا يعٍت أهنم يؤثروف  اؼبستهلكُت وميوؽبم أكثر تأثَتا على قراراهتم عند شراء

 بتفضيبلهتم على حجم اإلنتاج الوطٍت وبالتاِف حجم التوظيف.
كما توصلنا إُف أف غالبية عينة الدراسة مستعدين لشراء اؼبنت  الوطٍت إذا توافر على ميزة اعبودة وذلك لتشجيع اؼبنت  

 شراء منت  وطٍت قد تكوف أسعاره أقل.الوطٍت وؿباولة اغتناـ فرصة 
 
 
 
 
 



 اخلاسبة العامة:

بعد دراستنا ؽبذا اؼبوضوع اؽباـ واؼبتمثل يف تقدير اآلثار اليت زبلقها سياسة ذبارية ربريرية على حجم التوظيف 
 بدولة نامية مثل اعبزائر توصلنا للنتائ  التالية:

ثة يف تفسَت قياـ التجارة بُت الدوؿ، و لكنها صبيعا وظفت اختلفت النظريات االقتصادية التقليدية و اغبدي. 0
 ُف يومنا ىذا.إؾبموعة من اؼبربرات اليت إما كانت موجودة فعبل يف ذلك الوقت أو ال زالت موجودة 

فقد تسعى دوؿ العاَف للقياـ دببادالت ذبارية فيما بينها بسبب أف إحداىا تتخصص و تنت  سلعة أو ؾبموعة 
ليف أقل من دوؿ أخرى، كما قد تكوف متخصصة يف إنتاج ؾبموعة من السلع بأقل التكاليف ومع من السلع بتكا

ذلك قد تسعى الستَتاد إحدى السلع حىت تتيح عوامل إنتاجها للتخصص يف إنتاج ؾبموعة سلعية أخرى، بشرط أف 
 تكوف لديها ميزة نسبية أعلى يف السلع الثانية )اؼبصدرة(.

 الدوؿ بسبب امتبلؾ إحدى الدوؿ عناصر إنتاج ؾبموعة سلع معينة أكثر فبا لدى شركاءىا و قد تقـو التجارة بُت
الدوؿ اؼبعنية ىات التجارة الدولية حسب معيار احملتملُت و تقـو باستَتاد السلع اليت يبكن التمييز يف أمباط و اذبا
 بالتبادؿ: الدوؿ اؼبتقدمة، الصناعية األقل تقدما و الدوؿ النامية.

تلف حسب نوع التجارة اؼبقصود.فيختلف أف تفتح دولة ىبانتقاد السياسة التجارية هبب أف لعل التحليل و و 
تفتح حدودىا لدخوؿ سلع عن أف حدودىا لدخوؿ سلع ربتاجها و يستحيل عليها إنتاجها )ألسباب ـبتلفة(، 
 األجنيب.تنتجها ؿبليا و بذلك تكوف قد أتاحت فرصة غبرب تسويق قد يفوز هبا اؼبنت  

كما أف نظرية فَتنوف قدمت حقيقة جد مهمة فيما يتعلق بواقع الدوؿ النامية، فهي َف تظهر إال من خبلؿ سعي 
الشركات متعددة اعبنسيات لتعظيم أرباحها، فظهرت مستوردة يف مرحلة الحقة من استَتاد الدوؿ الصناعية ؽبذه 

سيات تبحث عن نفقات و الشركات متعددة اعبنالسلع، مث ظهرت فجأة كمناخ استثماري جذاب بسبب أف 
 تكاليف أقل.

ويف كل مرة قبد فيها أف الدوؿ النامية لديها ميزة نسبية يف سلعة ما، تكوف أما مواد أولية و ثروات طبيعية ال 
 دخل لبلبتكار أو اإلبداع يف خلقها و اغبصوؿ عليها، أو سلع كثيفة العمالة غَت اؼبؤىلة.

ظل تطور ظاىرة العوؼبة كانت السياسة التجارية يف الدوؿ اؼبتقدمة خاصة تتأرجح بُت وجدنا بأنو يف . 2
اغبمائية والتحرير، وأف إنشاء اؼبنظمة العاؼبية للتجارة كاف بسبب اػبسائر الضخمة اليت تكبدهتا الدوؿ اؼبتقدمة وعلى 

وت يف الو.ـ.أ، وبعد أف كانت ؿباوالت ظب-رأسها الو.ـ.أ جراء التشدد يف إتباع إجراءات ضبائية مثل قانوف ىاوِف
ثنائية ومن مث متعددة األطراؼ أصبحت اآلف تشكل نظاما عاؼبيا للتجارة تتحكم فيو الدوؿ اؼبتقدمة، وبعد أف كاف 
يغلب على التجارة العاؼبية استحواذ الدوؿ اؼبتقدمة على تصدير السلع الصناعية واستَتاد اؼبواد األولية من الدوؿ 

أو ما أصبحت -ظهر نوع جديد من التجارة وىو التجارة النمطية بُت الدوؿ اؼبتقدمة، وقياـ الدوؿ النامية النامية 



بتصدير بعض اؼبنتجات الصناعية والتكنولوجيا العالية، وىذا ما ينسبو البعض ؼبزايا  -تسمى باالقتصاديات الناشئة
 اؼبنظمة العاؼبية للتجارة والعوؼبة عموما.

لدوؿ النامية انقسمت إُف ؾبموعتُت: ؾبموعة استطاعت استغبلؿ انضمامها للمنظمة من بذلك انقسمت ا
أجل ربقيق معدالت مبو يف اقتصادياهتا عموما ويف نصيبها من التجارة خصوصا، وؾبموعة أخرى أجربت على ربرير 

ىذه الدوؿ برنام  إصبلح  اقتصادياهتا بسبب أزمة اؼبديونية وضرورة عبوئها لصندوؽ النقد الدوِف الذي يفرض على
 اقتصادي تتمحور بنوده حوؿ ربرير األسواؽ وخاصة انفتاح االقتصاد على العاَف اػبارجي.

. من خبلؿ الدراسة وجدنا بأنو يبكن تقسيم اؼبدارس االقتصادية اليت تعمل على تفسَت حجم التوظيف يف اقتصاد 3
 ما إُف ؾبموعتُت:

 درسة الكبلسيكية، النيوكبلسيكيةوالنيوكينزية.على مستوى سوؽ العمل نفسو: يضم اؼب -

 على مستوى سوؽ السلع واػبدمات: يضم اؼبدرسة الكينزية. -

وزبتلف أنواع البطالة بُت االقتصاديُت من اجملموعة نفسها، فتختفي البطالة مثبل بسبب قدرة السوؽ على 
يف الفكر  بالبطالة االختياريةسهم وىي ما تسمى التوازف التلقائي إال إذا اختار أفراد القوة العاملة البطالة بأنف

الكبلسيكي، بينما تظهر يف الفكر النيوكينزي إمكانية أف يقبل األفراد دبستويات األجر السائدة وشروط العمل ومع 
 .بالبطالة اإلجباريةذلك ال هبدوف فرصة للعمل وىذا ما يعٍت 

، حيث يربط كينز مستوى بطالة نقص الطلبوىو أما يف الفكر الكينزي فنجد نوعا ـبتلفا من البطالة 
التوظيف مهما كاف دبستويات الطلب على السلع واػبدمات، فكلما كاف مستوى الطلب الكلي عاليا تشجع 
اؼبنتجوف على زيادة اإلنتاج وبالتاِف زيادة التوظيف، والعكس صحيح، وىنا تظهر بطالة نقص الطلب، وغالبا ما 

 .لة اإلجباريةبالبطايصطلح عليها أيضا 
كما أبرز الفكر النيوكبلسيكي أنواعا أخرى للبطالة بعد زبلي الفكر الكبلسيكي عن تقديس بعض مبادئو، 
فقد تنازؿ عن فكرة اؼبنافسة التامة بإقراره بالبطالة االحتكاكية باعتبارىا بطالة مؤقتة تنشأ إما بسبب نقص اؼبعلومات 

أو االنتقاؿ من وظيفة ألخرى، مقدسُت مبدأ التوازف التلقائي الذي قد يتعطل أو نقص القدرة على االنتقاؿ اعبغرايف 
 بصفة مؤقتة ولكن موجود.

كما أف النظريات االقتصادية اختلفت عند وضع أسس للسياسة االقتصادية الكلية اليت هبب إتباعها لتحقيق 
تدخل الدولة بأي شكل من األشكاؿ، التشغيل الكامل والقضاء على البطالة، فأنصار الفكر الكبلسيكي يرفضوف 

ويؤكدوف على أف حل مشكلة البطالة ىو إزالة كل معيقات التوازف التلقائي كالنقابات العمالية وقوانُت اغبد األدىن 
لؤلجور اليت تفسد تلقائية عمل آليات سوؽ العمل، والنيوكبلسيكي يؤكدوف على أنو إف كاف على الدولة التدخل 

وى العرض وليس الطلب، من خبلؿ توفَت ظروؼ اإلنتاج للرأظباليُت، بينما جاء الفكر فيكوف ذلك على مست
بفكر جديد يبلي بضرورة تدخل الدولة بسياسة ربفيز للطلب الكلي، إال أف ىناؾ  0929الكينزي بعد أزمة 

لة سوؼ زبلق دوف اقتصاديوف على رأسهم فيليبس يؤكدوف على أف السياسات التوسعية اليت تعمل للقضاء على البطا



شك مشكلة التضخم، يف شكل عبلقة تبادلية، بينما وجد اقتصاديوف آخروف بعد منحٌت فيليبس بأف السياسة 
التوسعية اليت تبحث عن القضاء على مشكلة البطالة خلقت التضخم وحافظت على مستويات البطالة يف األجل 

وبأف السياسة اليت تنشد القضاء عليها لن تنجح إال يف خلق الطويل، ذاؾ أهنا بطالة طبيعية أو توازنية لن زبتفي، 
 الضغوط التضخمية.

يف حُت استطاع اقتصاديوف آخروف تقدًن ربليل قائم على انفتاح األسواؽ على العاَف اػبارجي، حيث أف 
كن لئلنتاج السياسة التوسعية تستطيع العمل على ؿباربة البطالة، وإذا كاف الطلب الكلي يفوؽ العرض الكلي فيم

اػبارجي أف يستوعب ىذه الزيادة بدال من تركها تضغط على اغبجم األقل للعرض احمللي، ومع ذلك ناقش 
اقتصاديوف آخروف ىذا التحليل من خبلؿ سبييزىم بُت حالتُت: نظاـ الصرؼ اؼبرف ونظاـ الصرؼ الغَت مرف، فالسياسة 

إذا كانت يف نظاـ الصرؼ الثابت، أما إذا كانت يف ظل نظاـ  التوسعية ستعمل على زيادة النات  وبالتاِف التوظيف
الصرؼ اؼبرف فقد تكوف ذات جدوى يف األجل القصَت ولكن سرعاف ما ستعود مستويات النات  إُف مستوياهتا 

 السابقة.
ت ويف األخَت وجدنا بأف دراسات أخرى قياسية خاصة أخذت منحى ـبتلف وىو تتبع العبلقة الواقعية بُت معدال

 .فيتوسيوبالنشارومعادلة  أوكنالبطالة ومعدالت مبو النات ، وقمنا بتقدًن مبوذجُت على ذلك: معادلة 

بسبب أزمة اؼبديونية عبأت اعبزائر لصندوؽ النقد الدوِف لتستفيد من مزايا إعادة اعبدولة، وكاف لزاما عليها اتباع . 4
يرتكز على ربرير األسواؽ الوطنية، سواء على اؼبستوى  القاعدة الشرطية من خبلؿ تبٍت برنام  إصبلح اقتصادي

 الداخلي أو على مستوى اؼببادالت التجارية اػبارجية.
ىو التخفيض التدرهبي لعدد  األولاحملور وانعكس ذلك على السياسة التجارية االنفتاحية متمثلة أساسا يف ؿبورين: 

%  31و 05، 5قلص عدد الرسـو إُف ثبلث معدالت فقط: وقيمة الرسـو اعبمركية اؼبفروضة على الواردات، فقد ت
 % قبل بداية برنام  اإلصبلح.021كحد أقصى بدال من 

: يتمثل يف االتفاقيات ثنائية األطراؼ واؼبتعددة األطراؼ اليت تضمنت تبادؿ ربرير األسواؽ من خبلؿ واحملور الثاين
حاالت أو بصفة تدرهبية يف حاالت أخرى، وأىم مثاؿ على رفع القيود اعبمركية وغَت اعبمركية سواء بصفة فورية يف 

ذلك االتفاقية األوروجزائرية، واتفاقية منطقة التجارة اغبرة العربية، إضافة حملاوالت اعبزائر لبلنضماـ للمنظمة العاؼبية 
طراؼ التفاوض ، وال تزاؿ عالقة لغاية اآلف بسبب ملفات يرفض أ0987للتجارة واليت انطلقت اؼبفاوضات فيها منذ 

التنازؿ بشأهنا أنبها: ازدواج التسعَت يف سوؽ الغاز، الرسـو اؼبفروضة ؿبليا على الواردات واليت سبثل ازدواجا ضريبيا 
بالنسبة ؽبا، الدعم الذي تقدمو الدولة للقطاعات خارج احملروقات، إضافة لبعض العراقيل التقنية واإلجراءات اليت 

 تعرقل التجارة اػبارجية.
بالرغم من ىذه احملاوالت اغبثيثة للتحرير إال أف السياسة التجارية اعبزائرية تتضمن إجراءات وأدوات ضبائية و 

لئلنتاج الوطٍت وىي اليت تعرقل مفاوضات اعبزائر مع اؼبنظمة العاؼبية، ومن بُت ىذه األدوات: اؼبعايَت التقنية واؼبهنية 
اـ اغبظر بنوعيو اؼبؤقت والدائم لبعض أنواع الواردات، دعم الصادرات اؼبشروطة على الواردات، نظاـ الًتاخيص ونظ



تدابَت مكافحة إغراؽ السوؽ الوطٍت بالواردات، تدابَت اغبق ، FSPEوعلى اػبصوص صندوؽ دعم الصادرات 
 التعويضي للمنتجُت احملليُت الذين تضرروا من واردات يتم تدعيمها يف الدوؿ اؼبنشأ....اٍف

سة التجارية اؼبتبعة سلبا على رصيد اؼبيزاف التجاري خارج احملروقات، حيث عرؼ عجزا وانعكست السيا
 متزايدا، وعلى اػبصوص مع األطراؼ الشركاء يف االتفاقيات التجارية اليت أبرمتها اعبزائر.

غذائية السبب  وباستثناء النفط ومشتقاتو تعترب سلع التجهيز وتليها السلع االستهبلكية بنوعيها: الغذائية والغَت
 األساسي يف تنامي الواردات ومن مث تدىور رصيد اؼبيزاف التجاري خارج احملروقات.

ينقسم سوؽ العمل يف اعبزائر إُف سوؽ عمل رظبي وسوؽ أخطر: سوؽ العمل الغَت رظبي، والذي يوفر حواِف . 5
% من القوة العاطلُت عن 79% من إصباِف التوظيف خارج قطاع الزراعة، ويعمل على استيعاب أكثر من 40

العمل، وىذا ما انعكس يف النهاية على معدالت البطالة اؼبتناقصة خبلؿ الفًتة، برغم تنامي أعداد العاطلُت عن 
 العمل، سبيزىم بطالة الشباب خاصة من ذوي مستوى التعليم العاِف.

ـبتلف اإلجراءات واألجهزة، منها  وبالرغم من أف سياسة التشغيل سانبت دوف شك يف التصدي ؼبشكلة البطالة عرب
ما يتعلق بالتخفيف من حدهتا فقط ومنها ما يتمثل يف ؿباوالت حقيقية وجادة يف خلق مناصب الشغل من خبلؿ 
اؼبساعدة يف إنشاء اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة واؼبصغرة،  إال أف مؤشرات الفعالية يف ىذا الصدد تدؿ على النتيجة 

% من إصباِف التوظيف، 08.5يف توفَت حواِف  2119اؼبؤسسات اؼبتوسطة والصغَتة حىت اؼبتواضعة حيث عملت 
% يف 61-51% من القوة العاملة، وىي نسب متواضعة جدا، مقارنة مع نسبة 06واستطاعت استيعاب حواِف 

 الدوؿ اؼبتقدمة.
وظيف وجدنا بأف األثر إهبايب وعندما تتبعنا تأثَت قياـ اؼببادالت التجارية مع العاَف اػبارجي على حجم الت

وبوضوح، وذلك ألف سياسة التشغيل أساسا تعتمد على اؼبداخيل النفطية اؼبتأتية من التجارة اػبارجية، ولكن عند 
تتبعنا لتأثَت ربرير ىذه اؼببادالت وجدنا العكس سباما، فمقدار ما اكتسبتو اعبزائر من انفتاح ذبارهتا كاف أقل بكثَت من 

 تعرضت ؽبا على مستوى توظيف العمالة الوطنية، وىذا عند قيامنا باستثناء الصادرات النفطية، وبذلك اػبسائر اليت
 وجدنا أثرين للتجارة اػبارجية: أثر إهبايب لقياـ التجارة واثر سليب لتحرير التجارة.

 وبذلك تظهر نتائج الفرضيات ادلطروحة يف مقدمة الرسالة كما يلي:

االقتصادي اليت مت فرضها على الدوؿ النامية أداة لتحرير أسواقها لتمكُت الدوؿ تعترب برام  اإلصبلح  .0
 اؼبتقدمة من االستفادة من أسواؽ ىذه الدوؿ.

ربرير التجارة ال بد أف يكوف مرحليا، على اؼبستوى الزمٍت واؼبستوى القطاعي، وحىت على مستوى إنتاج  .2
 سلبية على جهاز اإلنتاج الوطٍت.سلع معينة داخل القطاع نفسو حىت ال ىبلق آثارا 

يف اعبزائر مت خلق العديد من اآلليات حملاولة التخفيف من حدة اآلثار السلبية لتحرير التجارة اػبارجية،  .3
وؼبسنا ذلك من خبلؿ العديد من اإلجراءات التنظيمية اػباصة حبماية اؼبنت  الوطٍت، ومن خبلؿ سياسة 

 اية برام  اإلصبلح االقتصادي.التشغيل اليت تتبعها الدولة منذ بد



ومع ذلك فإف اإلجابة على الفرضية األخَتة تبدو ؿببطة سباما، ألف االتفاقيات اليت قامت اعبزائر بعقدىا  .4
على مستوى ربرير التجارة اػبارجية كانت نتائجها عكسية بالنسبة للجزائر، فانعكست يف شكل تنامي 

 ات.الواردات على حساب الصادرات خارج احملروق

 ادلقًتحات:

جيع الشباب على اللجوء للقطاع االقتصادي عموما والقطاع اػباص ربديدا بدال شكن للدولة من أجل تيب .1
من الًتكيز على اإلدارات العمومية يبكن أف سبنح أجورا أعلى يف القطاع اػباص فبا يبنح ؽبذا األخَت ميزة 

ة اكتساب خربات أكثر دبا أف القطاع اػباص يسعى مكانينجذب أكثر ؽبذا القطاع وبالتاِف إذبعل الشباب ي
 الستغبلؿ اليد العاملة أكثر فبا تفعلو اإلدارات العمومية.

يبكن لسياسة تشغيل نشيطة أو خاملة موجهة ربديدا للقطاعات اإلنتاجية اليت تعمل على إحبلؿ الواردات  .2
نح إعفاءات ضريبية أو إعانات أو اؼبوجهة للتصدير أف يكوف ؽبا تأثَتا ىاما، حيث تقـو الدولة دب

للمؤسسات اليت تنشط يف الصناعات البديلة للواردات أو الصناعات اؼبوجهة للتصدير واليت تقـو بتوظيف 
 فئات معينة ) الفئات متعلقة بالسن أو اعبنس أو اؼبستوى التعليمي....اٍف(

ار تلك اليت هتتم باؼبؤسسات الصغَتة اعتماد إجراءات وإنشاء ىيئات هتتم بإنشاء اؼبؤسسات الكبَتة على غر  .3
واؼبتوسطة، وخاصة اؼبؤسسات اليت تعمل على إحبلؿ الواردات أو إنتاج السلع اؼبوجهة للتصدير، وهبذا 
الصدد نقدـ مقًتحا مبتكرا: تقـو الدولة بتمويل مشروع كبَت يضم ؾبموعة من الشباب العاطلُت عن العمل 

دعم إنشاء اؼبؤسسات ص.ـ، ويقـو اجملموعة دبلكية وتسيَت اؼبشروع  على غرار الذين يستفيدوف من أجهزة 
كشركة مسانبة وؽبا ؾبلس إدارة وؽبا تصويت ...اٍف والدولة يبكن أف تكوف شريكا فبوال بطريقة اؼبشاركة 

 اؼبنتهية بالتمليك، وتكوف خصائص ىذا اؼبشروع كما يلي:
 أف يكوف مشروعا كبَتا صناعيا. -
 ؼ الدولة.يكوف التمويل من طر  -
 الشركاء اؼبستفيدوف ىم العديد من األفراد وليس فقط شريك ضخم واحد ؿبتكر. -
 الدولة تكوف فبوؿ باؼبشاركة اؼبتناقصة اؼبنتهية بالتمليك. -
 زبتار اؼبشروع الكبَت الذي يوفر أكرب عدد فبكن من مناصب الشغل. -
 َتاد.اؼبشروع يكوف كبَتا باؼبعٌت الذي يوجو للتصدير ويقلص من االست -



العديد من اؼببلؾ أو الشركاء يقلل من فرص الربح عند االقتساـ ولكنو يبنح العديد اغبق يف الدولة اليت سبوؽبم  -
من ناحية ومن ناحية ثانية اختيار العاطلُت عن العمل يسمح ويتيح فرصة أكرب ألف يقبلوا الربح القليل النات  

وا مستثمرين سابقُت لرفضوا االقتساـ وىذا نتيجة الفرصة عن االقتساـ، يف حُت لو َف يكونوا عاطلُت وكان
البديلة فالذي لديو استثمار يبحث عن فرصة أفضل وليس عن شركاء يقاظبونو الربح، وإذا أعطتو الدولة 
التمويل لوحده فهذا يضع السياسة يف مشكل كبَت ويف حرج والسياسة تعتمد على ماذا؟ تعتمد على 

العاطلُت وبالتاِف امتصاص االحتجاجات االجتماعية الناذبة عن اضطرابات  امتصاص أكرب عدد كبَت من
 اقتصادية اجتماعية، وال ننسى أف اؼبشروع الكبَت يتيح مناصب شغل متزايدة وقابلة للتوسع.

انتهاج سياسة بديلة يبكن أف نصطلح عليها بسياسة ذبارية للتشغيل أو سياسة تشغيل ذبارية، حيث تأخذ  .4
جارية بعُت االعتبار مناصب الشغل اليت يبكن أف زبلقها صادرات بكم معُت، ومناصب الشغل السياسة الت

اليت يبكن أف تتسبب خبسارهتا واردات بكم معُت، وهبذا الصدد نقًتح إجراءا نعتقد أنو من ضمن إجراءات 
ويضمنوف  السياسة النشيطة، حيث يتم مساعدة الشباب العاطل عن العمل على إنشاء مؤسسات إنتاجية
 ؽبم تسويق منتجاهتم من طرؼ شباب عاطلُت آخرين، ويبكن استخداـ اإلجراء باػبطوات التالية:

 ربديد خصائص البطالة يف كل منطقة جغرافية. -
 ربديد طبيعة السلع االستهبلكية اليت وبتاجها أغلب العاطلُت يف كل منطقة على حدا.)اجملموعة األوُف( -
 جو ىؤالء العاطلُت من طرؼ شباب عاطلُت آخرين.)اجملموعة الثانية(تشجيع وتدعيم إنتاج ما وبتا -
 تشغيل اجملموعة األوُف يف مناصب مؤقتة)عقود اإلدماج مثبل(. -
 كوبونات )صكوؾ شراء منتجات( للحصوؿ ؾبانا على سلع أنتجها الشباب يف اجملموعة الثانية.منحهم   -

 :آفاق البحث

 اج الوطٍت ؿبل الواردات.قدرة االقتصاد الوطٍت على إحبلؿ اإلنت -
 تأثَت العوامل اؼبؤسساتية واالقتصادية على معدالت البطالة. -
 دور العوؼبة يف خلق سوؽ العمل الرظبي يف الدوؿ النامية. -
 تأثَت ربرير التجارة اػبارجية على الفوارؽ بُت األجور يف الدوؿ النامية. -
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. 1994(: تطور بنود ادليزانية العامة: النفقات العامة واإليرادات العامة يف اجلزائر منذ1-4ادللحق)                               

 
 

 

 

  
إيرادات  رلموع

 ادليزانية وادلنح
 اإليرادات

 اذليدروكربونية
غَت  اإليرادات

 اذليدروكربونية
 اإليرادات
 الضريبية

على  الضرائب
 الدخل واألرباح

على  الضرائب
  اجلمركية الرسوم  السلع اخلدمات

 التسجيل
 والدمغة

غَت  اإليرادات
 ادلنح  الضريبية

1994 434,2 257,7 176,5 163,2 42,8 65,9 47,9 6,6 13,3 0 

1995 600,9 358,8 242,1 233,2 53,6 99,9 73,3 6,4 8,9 0 

1996 824,8 519,7 305,1 290,5 67,5 129,5 84,4 9,1 14,6 0 

1997 926,6 592,5 334,1 313,9 81,8 148 73,5 10,6 20,2 0 

1998 774,6 425,9 348,7 329,8 88,1 154,9 75,5 11,3 18,9 0 

1999 950,6 588,3 358,4 314,8 72,2 149,7 80,2 12,7 43,6 3,9 

2000 1578,1 1213,2 364,9 349,5 82 165 86,3 16,2 15,4 0 

2001 1479,1 1001,4 462,1 398,2 98,5 179,2 103,7 16,8 63,9 15,6 

2002 1603,3 1007,9 595,4 482,9 112,2 223,4 128,4 18,9 112,2 0 

2003 1947,4 1350 594,6 524,9 127,9 233,9 143,8 19,3 69,7 2,9 

2004 2215,2 1570,7 644,1 580,4 148 274 138,8 19,6 63,7 0,4 

2005 3082,7 2352,7 730 640 168,1 308,8 143,9 19,6 89,5 0 

2006 3639,9 2799 840 720,9 241,2 341,3 114,8 23,5 119,9 0,1 

2007 3687,9 2796,8 890,9 766,8 258,1 347,4 133,1 28,1 124,1 0,2 

2008 5190,6 4088,6 1101,9 965,3 331,5 435,2 164,9 33,6 136,7 0,1 

2009 3672,9 2412,7 1259,4 1144,5 460,8 479 169,1 35,6 114,9 0,8 

2010 4393 2905 1488 1298 562 515 182 40 190  / 

2011 5790 3980 1810 1527 685 573 222 47 283 / 



 )مليار دج(1980(: تطور مؤشرات التجارة اخلارجية يف اجلزائر منذ 2-4ادللحق)

 
   PIB    الصادرات    الواردات 

صادرات 
خارج 

 احملروقات
معامل 
 %التبعية

معدل 
 %التغطية

معدل 
 %االنفتاح

معدل 
 %الصادرات

نسبة 
 %الرسوم

 الرصيد

1980 163 40,5 52,6  24 129,9 28 32.3 / 12,1 

1990 537 87 122,2  16 140,5 19 22.7 / 35,2 

1994 1471,1 340,14 324,34 10.135 23,12 95,35 22,6 22,0 14,1 -15,8037 

1995 1966,5 513,19 498,45 24.794 26,10 97,13 25,7 25,3 14,3 -14,7417 

1996 2566 498,33 740,81 48.2775 19,42 148,66 24,1 28,9 16,9 242,4854 

1997 2779 501,58 791,77 29.1371 18,05 157,85 23,3 28,5 14,7 290,1876 

1998 2810 552,36 588,88 21.0055 19,66 106,61 20,3 21,0 13,7 36,517 

1999 3249 610,67 840,52 29.3442 18,80 137,64 22,3 25,9 13,1 229,8435 

2000 4099 690,43 1657,22 46.0711 16,84 240,03 28,6 40,4 12,5 966,7899 

2001 4261,42 764,86 1480,34 49.6678 17,95 193,54 26,3 34,7 13,6 715,4734 

2002 4512,42 957,04 1501,19 56.1918 21,21 156,86 27,2 33,3 13,4 544,1521 

2003 5247,5 1047,44 1902,05 52.0535 19,96 181,59 28,1 36,2 13,7 854,6121 

2004 6135,9 1314,40 2337,45 60.6209 21,42 177,83 29,8 38,1 10,6 1023,048 

2005 7564,6 1456,15 3398,46 66.5482 19,25 233,39 32,1 44,9 9,9 1942,31 

2006 8 520,60 1502,32 3975,85 83.2648 17,63 264,65 32,1 46,7 7,6 2473,53 

2007 9307,5 1828,07 4191,52 68.33 19,64 229,29 32,3 45,0 7,3 2363,45 

2008 10890,7 2451,73 5041,52 90.06 0,23 205,63 34,4 46,3 6,7 2589,79 

2009 10017,4 2716,98 3281,82 56.01 0,27 120,79 29,9 32,8 6,2 564,84 

2010 12034,4      2892.93 4247.33 72.11 24.04 146.86 29.7 35.3 6.29 1354.4 

2011 14481 3273.64 5307.96 88.99 22.61 162.14 29.6 36.7 6.78 2034.32 

 100(.PIBمعامل التبعية=)حجم الواردات/
 100معدل التغطية=)حجم الصادرات/حجم الواردات(  .

 PIB/2معدل االنفتاح=)حجم الصادرات+الواردات(/
 100 ( .PIBمعدل التصدير=)حجم الصادرات/

 ادلصدر:
 .DJOUDI Bouras, l’Algérie face à la mondialisation, African Books Collective, 2008, P.08  :1990-1980 القيم  -

 : تقارير صندوؽ النقد الدوِف.PIB- قيم 
 .ONS: تقارير الػ2004-1994- قيم الواردات والصادرات من 

 : تقارير بنك اعبزائر.2005 والواردات والصادرات منذ PIB- قيم 
 (.1-4قيمة الرسـو اعبمركية مأخوذة من اؼبلحق)-



 .2009-1994(: تطور ادلؤشرات السعرية للواردات والصادرات يف اجلزائر 4-4ادللحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلصدر:
- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 11/40. February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 09/111. April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 07/95. March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 05/51. February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix. IMF Country Report No. 03/69. march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix. IMF Country Report No. 01/163. september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix. IMF Country Report No. 98/87. september1998. 

 

 

رقم قياسي  %معدل النمو
 ألسعار الصادرات

 %معدل النمو
رقم قياسي 

X خارج 
 احملروقات

 Mرقم قياسي  %معدل النمو
 

 
153.7 

 
82.3 

 
96.1 1994 

7.09173715 164.6 70.35236938 140.2 0.93652445 97 1995 

7.95868773 177.7 10.98430813 155.6 -10.2061856 87.1 1996 

9.84805853 195.2 21.14395887 188.5 -2.7554535 84.7 1997 

3.02254098 201.1 -19.52254642 151.7 6.49350649 90.2 1998 

5.96718051 213.1 -17.66644693 124.9 1.99556541 92 1999 

6.99202252 228 52.28182546 190.2 6.73913043 98.2 2000 

2.45614035 233.6 -2.313354364 185.8 0.71283096 98.9 2001 

-1.19863014 230.8 4.736275565 194.6 24.2669363 122.9 2002 

7.88561525 249 -34.84069887 126.8 -9.92676973 110.7 2003 

3.37349398 257.4 30.9148265 166 21.8608853 134.9 2004 

5.74980575 272.2 8.192771084 179.6 6.30096368 143.4 2005 

-1.68993387 267.6 47.93986637 265.7 -5.64853556 135.3 2006 

-1.34529148 264 -21.64094844 208.2 13.9689579 154.2 2007 

-3.03030303 256 31.79634966 274.4 14.0077821 175.8 2008 

-10.546875 229 -38.62973761 168.4 13.9931741 200.4 2009 



 .2009-1994(: تطور القوة العاملة ومعدالت النشاط اخلام يف اجلزائر1-5ادللحق)

 (: تطور حجم القوة العاملة وعدد السكان:1اجلدول)

النشاط  معدل
اخلام)القوة 
العاملة/عدد 

 %(السكان
معدل ظلو 
 %السكان

عدد 
السكان)مليون 

 (نسمة
نسبة القوة العاملة 

 %الزراعة يف
معدل ظلو القوة 

 العاملة
القوة العاملة يف 

 الزراعة
إمجارل القوة 
 )ألف شخص( العاملة

24,7817864 2,23841749 27,496 15,0132081 / 1023 6814 *1994 

26,9458304 2,05120745 28,06 14,3367279 10,9627238 1084 7561 *1995 

27,3436953 1,80327869 28,566 14,7740366 3,30644095 1154 7811 *1996 

27,7913582 1,6768186 29,045 14,172448 3,34144156 1144 8072 *1997 

28,2170332 1,59063522 29,507 14,1724718 3,14667988 1180 8326 1998 

28,6434173 1,55217406 29,965 13,8063614 3,08671631 1185 8583 1999 

29,0965281 1,50508927 30,416 13,3898305 3,11080042 1185 8850 2000 

29,3889051 1,52222514 30,879 14,6336088 2,54237288 1328 9075 2001 

29,6743949 1,54797759 31,357 15,454057 2,53443526 1438 9305 2002 

29,9547852 1,56583857 31,848 16,4046122 2,52552391 1565 9540 2003 

30,2187616 1,62019593 32,364 16,5337423 2,51572327 1617 9780 2004 

30,4716465 1,67470028 32,906 16,7846814 2,52556237 1683 10027 2005 

30,6651534 1,74740169 33,481 17,3370994 2,39353745 1780 10267 2006 

30,8364618 1,8368627 34,096 17,5194978 2,40576605 1842 10514 2007 

/ / / 17,0447181 2,72969374 1841 10801 2008 

/ / / 11,7792109 -2,379409 1242 10544 2009 

/ / / 10.506 2.54 1136 10812 2010 

/ / / /  -1.39 / 10661 2011 

 ادلصدر:
 -Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 13/49, February 2013. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 

 

 



 )ألف منصب شغل(2009-1994(: تطور التوزيع القطاعي للتوظيف يف اجلزائر 2-5ادللحق)

 احلكومة الصناعة أعمال أخرى اإلمجارل
البناء و األشغال 

 الزراعة اخلدمات العمومية
 5154 829 528 1211 667 896 1023 1994 

5436 931 519 1292 678 932 1084 1995 

5625 984 502 1326 705 954 1154 1996 

5815 1096 487 1378 723 987 1144 1997 

5993 1135 493 1415 740 1030 1180 1998 

6073 1175 493 1420 743 1057 1185 1999 

6240 1263 497 1440 781 1074 1185 2000 

6597 1398 503 1456 803 1109 1328 2001 

6917 1455 504 1503 860 1157 1438 2002 

7278 1537 510 1490 907 1269 1565 2003 

8051 2070 523 1512 980 1349 1617 2004 

8497 2275 523 1527 1050 1439 1683 2005 

9002 2485 525 1542 1160 1510 1780 2006 

9269 2498 522 1557 1261 1589 1842 2007 

9581 2579 530 1572 1371 1688 1841 2008 

9472 / 1194 
+
5318 1718 / 1242 2009 

9736 / 1337 5377+ 1886 / 1136 2010 

9599 / 1967 5003+  1595 / 1034 2011 

تضم ىذه القيم الوظائف احلكومية واخلدمات والعمل ادلنزرل.+   
.يضم العمل ادلنزرل والعمل غَت الرمسي عموما     

 
 :نسبة مساعلة كل قطاع

 

 احلكومة الصناعة أعمال أخرى
البناء و األشغال 

 الزراعة اخلدمات العمومية
 0,16084594 0,1024447 0,23496314 0,12941405 0,17384556 0,19848661 1994 

0,17126564 0,09547461 0,23767476 0,12472406 0,1714496 0,19941133 1995 

0,17493333 0,08924444 0,23573333 0,12533333 0,1696 0,20515556 1996 

0,18847807 0,08374893 0,23697334 0,12433362 0,16973345 0,19673259 1997 

0,18938762 0,08226264 0,23610879 0,12347739 0,17186718 0,19689638 1998 

0,19347933 0,08117899 0,23382183 0,1223448 0,17404907 0,19512597 1999 

0,20240385 0,07964744 0,23076923 0,12516026 0,17211538 0,18990385 2000 

0,21191451 0,07624678 0,22070638 0,12172199 0,16810672 0,20130362 2001 

0,21035131 0,07286396 0,21729073 0,12433136 0,16726905 0,2078936 2002 

0,21118439 0,0700742 0,20472657 0,12462215 0,17436109 0,2150316 2003 

0,25711092 0,06496087 0,18780276 0,12172401 0,16755683 0,20084462 2004 

0,26774156 0,06155114 0,17971049 0,12357303 0,16935389 0,19806991 2005 

0,27604977 0,05832037 0,17129527 0,12886025 0,1677405 0,19773384 2006 

0,26950049 0,05631675 0,16797929 0,13604488 0,17143165 0,19872694 2007 

0,26917858 0,05531782 0,16407473 0,14309571 0,17618203 0,19215113 2008 

/ 0,12605574 0,56144426 0,18137669 / 0,13112331 2009 

/ 0.137 / 0.193 / 0.116 2010 

/ 0.204 / 0.166 / 0.107 2011 

 ادلتوسط 0,209 0,171 0.1525 0.2104 0.0998 0,217



(: تطور معدالت البطالة يف اجلزائر ومقارنتها دبعدالت البطالة يف 3-5ادللحق )
 .MENA:1994-2009دول

معدل البطالة يف 
 دول

MENA 

معدل البطالة 
 دون أعمال
 أخرى

  التوظيفإمجارل معدل البطالة
إمجارل القوة 
  العاملة

10,38 36,527737 24,3616085 5154 6814 1994 

10,2 40,4179341 28,104748 5436 7561 1995 

11,92 40,5837921 27,9861733 5625 7811 1996 

10,53 41,5386521 27,9608523 5815 8072 1997 

11,15 41,6526543 28,0206582 5993 8326 1998 

11 42,9337062 29,2438541 6073 8583 1999 

9,53 43,7627119 29,4915254 6240 8850 2000 

9,3 42,7107438 27,3057851 6597 9075 2001 

10,38 41,3003761 25,6636217 6917 9305 2002 

12,61 39,8218029 23,7106918 7278 9540 2003 

11 38,8445808 17,6789366 8051 9780 2004 

/ 37,9475416 15,2588012 8497 10027 2005 

/ 36,5247882 12,3210285 9002 10267 2006 

/ 35,6001522 11,8413544 9269 10514 2007 

/ 35,1726692 11,2952504 9581 10801 2008 

/ / 10,1669196 9472 10544 2009 

/ / 10 9736 10812 2010 

/ / 10 9599 10661 2011 

 ادلصدر:
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 13/49, February 2013 

-Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 

  من: MENA- معدالت البطالة يف دوؿ الػ
  -Kangni Kpodar, Algérie : Questions choisies, Rapport du FMI No. 07/61, Février 2007, P.23 

 



 .)ألف شخص(2009(: خصائص البطالة يف اجلزائر خالل 4-5ادللحق)
 : حجم القوة العاملة وحجم التوظيف حسب العمر واجلنس.1جدول

 
 حجم العمالة الفعلية العاملة النشيطة القوة

 اجملموع إناث ذكور اجملموع اإلناث الذكور 
 492 48 539 377 37 414 15 – 19 ans  

1384 274 1659 1143 174 1317 20 – 24 ans  

1554 439 1993 1354 319 1673 25 – 29 ans  

1211 286 1497 1117 237 1355 30 – 34 ans  

1003 231 1235 959 211 1169 35 – 39 ans  

949 199 1148 929 187 1116 40 – 44 ans  

881 134 1015 864 131 995 45 – 49 ans  

641 84 726 628 81 709 50 – 54 ans  

440 43 483 431 42 473 55 – 59 ans  

223 27 251 223 27 251 60 ans & + 

 المجمو  9472 1447 8025 10544 1767 8777

 
 : حجم البطالة ونسب البطالة حسب العمر واجلنس.2جدول

 
 فرد القيمة بألف %النسبة ادلئوية

 الذكور اإلناث اإلمجارل الذكور اإلناث اإلمجارل 
 23,19 22,92 23,37 125 11 115 15 – 19  

20,61 36,50 17,41 342 100 241 20 – 24  

16,06 27,33 12,87 320 120 200 25 – 29   

9,49 17,13 7,76 142 49 94 30 – 34   

5,34 8,66 4,39 66 20 44 35 – 39  

2,79 6,03 2,11 32 12 20 40 – 44  

1,97 2,24 1,93 20 3 17 45 – 49  

2,34 3,57 2,03 17 3 13 50 – 54  

2,07 2,33 2,05 10 1 9 55 – 59  

0 0 0 0 0 0 60 + 

  اجملموع 752 320 1072 8,57 18,11 10,17

 
 
 
 
 
 



  تقدير مساعلة سوق العمل الغَت رمسي يف امتصاص مشكلة البطالة يف اجلزائر (:5-5ادللحق)
 .2007-1995خالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  من إعداد الباحثة اعتمادا على نسبة العمل الغَت رظبي: المصدر:

- overview : Data on informal employment and self-employment2009, OECD, www.oecd.org/dev/employment, 

20 –mai-2010. 
 ( حيث:2- 5( واؼبلحق)1- 5إحصائيات اؼبلحق ) -

 1000 . ]5(/1999-1995 )رلموع حجم مناصب الشغل خارج قطاع الزراعة من[متوسط عدد العاملُت خارج قطاع الزراعة =
  ألن مناصب الشغل مقدرة بـألف منصب شغل(.1000)جداء

 متوسط عدد العاملُت خارج قطاع الزراعة . نسبة العمل الغَت رمسيعدد العاملُت يف السوق الغَت رمسي = 
 متوسط العاطلُت خالل فًتة= رلموع عدد العاطلُت خالل الفًتة/ عدد السنوات.

 متوسط العاطلُت خالل الفًتة.  عدد العاملُت يف السوق الغَت رمسي/ =البطالة العمل الغَت رمسي يف امتصاص نسبة مساعلة
  = رلموع عدد أفراد القوة العاملة خالل الفًتة/ عدد السنوات.متوسط القوة العاملة

 عدد العاملُت يف السوق الغَت رمسي/ متوسط القوة العاملة خالل الفًتة. = العاملة نسبة استيعاب العمل الغَت رمسي للقوة
 

2000-2007 1995-1999 
 

  نسبة العمل الغَت رمسي 0,427 0,413
  متوسط العاملُت خارج قطاع الزراعة 3574800 4304000

 عدد العاملُت يف السوق الغَت رمسي 2663943,46 3028197,61
 معدل ظلو عدد األعمال الغَت رمسية 13,6734944

 متوسط عدد العاطلُت 3346400 3810625
 البطالة العمل الغَت رمسي يف امتصاص نسبة مساعلة 79,6062472 79,4672164

 متوسط القوة العاملة 8070600 9669375
 العاملة نسبة استيعاب العمل الغَت رمسي للقوة 33,0079976 31,317408



 (: تطور مساعلة العمل الغَت رمسي يف إمجارل التوظيف خارج قطاع الزراعة يف الدول النامية:6-5ادللحق)

 

 ادلصدر:

- overview : Data on informal employment and self-employment2009, OECD, www.oecd.org/dev/employment, 20 –mai-2010. 





 (:7-5دللحـــــق )                                            ا

 
 ادلصدر:

- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 

 
 . C+G+I+X-M- مت تعديل قيمة إصباِف النات  الوطٍت يف بعض السنوات لتصحبح اجملموع وفق صيغة إصباِف الطلب الكلي:

 إمجارل الناتج الوطٍت االستثمار الطلب العائلي الطلب احلكومي الطلب احمللي الصادرات ص. خ. احملروقات ص.نفطية الواردات
 418,6 338,481883 10,9181171 349,4 1540,3 247,1 825,6 467,6 1471,1 1994 

612,7 512,949203 26,8507969 539,8 2039,4 309,7 1097,4 632,3 1966,5 1995 

613 724,494449 50,5055507 775 2404 421 1338 645 2566 1996 

595 805,86714 31,1328598 837 2537 460 1430 647 2779 1997 

656 628,74282 23,2571803 652 2814 504 1555 755 2810 1998 

738 880,160168 31,8398319 912 3075 544 1671 860 3249 1999 

855 1686,76647 48,2335301 1735 3219 560 1714 945 4099 2000 

920,6 1499,421 44,979 1544,4 3637,62 625 1848 1164,62 4261,42 2001 

1154,6 1543,584 50,816 1594,4 4072,62 683 1972 1417,62 4512,42 2002 

1254 1970,829 38,171 2009 4492,6 777,5 2125 1590,1 5247,5 2003 

1577,1 2411,1791 51,7209 2462,9 5250,2 846,9 2369,1 2034,2 6135,9 2004 

1820,4 3512,4864 57,1136 3569,6 5815,4 865,9 2553 2396,5 7564,6 2005 

1863,5 4062,5563 87,1437 4149,7 6234,4 954,9 2695,6 2583,9 8520,6 2006 

2326,1 4331,7648 70,4352 4402,2 7231,4 1062,9 2948,1 3220,4 9307,5 2007 

3170,8 5 202,64 95,364 5 298,00 8763,5 1464 3185,9 4113,6 10890,7 2008 

3583,8 3464,4852 59,9148 3524,4 10076,8 1642,9 3748,1 4685,8 10017,4 2009 

    
   ج الوطٍتتظلو النا ظلو الطلب احمللي ظلو الصادرات ظلو الواردات .مظلو الناتج خ

    
26 46,37 54,5 32,4 33,68 1995 

    
26,3 0,049 43,6 17,88 30,49 1996 

    
6,5 -2,94 8 5,532 8,301 1997 

    
12,8 10,25 -22 10,92 1,116 1998 

    
8,4 12,5 39,9 9,275 15,62 1999 

    
4,8 15,85 90,2 4,683 26,16 2000 

    
12,3 7,673 -11 13 3,962 2001 

    
7,1 25,42 3,24 11,96 5,89 2002 

    
11,6 8,609 26 10,31 16,29 2003 

    
13,3 25,77 22,6 16,86 16,93 2004 

    
10,3 15,43 44,9 10,77 23,28 2005 

    
11,4 2,368 16,3 7,205 12,64 2006 

    
14,5 24,82 6,08 15,99 9,235 2007 

    
14,3 36,31 20,3 21,19 17,01 2008 

    
14,4 13,03 -33 14,99 -8,02 2009 



  وفق ادلعادلة:2009-1994(: تقدير ميزان التوظيف يف اجلزائر 8-5ادللحق)                  
L=Lit(Tit/Yit) 
Tit=M - X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات:ادلصدر:

- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 
 -Algeria: selected issues and Statistical Appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 

 

)ألف ادليزان
 منصب(

إمجارل الناتج 
الوطٍت)مليار 

 Yit دج(

إمجارل 
الصادرات)مليار 

 Xدج(

إمجارل 
الواردات)مليار 

 Mدج(

إمجارل حجم 
التوظيف)ألف 

 السنة Lit منصب(
242,442254 1471,1 349,4 418,6 5154 1994 

201,51762 1966,5 539,8 612,7 5436 1995 

-355,12470 2566 775 613 5625 1996 

-506,37999 2779 837 595 5815 1997 

8,5309608 2810 652 656 5993 1998 

-325,23915 3249 912 738 6073 1999 

-1339,6438 4099 1735 855 6240 2000 

-965,54312 4261,42 1544,4 920,6 6596 2001 

-674,16078 4512,42 1594,4 1154,6 6917 2002 

-1047,1443 5247,5 2009 1254 7278 2003 

-1162,2705 6135,9 2462,9 1577,1 8051 2004 

-1964,8034 7564,6 3569,6 1820,4 8497 2005 

-2415,3665 8520,6 4149,7 1863,5 9002 2006 

-2067,5123 9307,5 4402,2 2326,1 9269 2007 

-1871,3859 10890,7 5298 3170,8 9581 2008 

56,1659512 10017,4 3524,4 3583,8 9472 2009 



 .2009-1994(: تقدير ميزان التوظيف قبل وبعد تصحيح قيمة الواردات، وتقدير ادليزان خارج احملروقات يف اجلزائر 9-5ادللحق)                 

   من إعداد الباحثة اعتمادا على إحصائيات:ادلصدر:
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February 2011. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 09/111, April 2009 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 07/95, March 2007 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/51, February 2005 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 03/69, march2003. 
- Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 01/163, september2001. 
- ALGERIA : selected issues and statistical appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 
 -Algeria: selected issues and Statistical Appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 

ادليزان خارج 
 احملروقات

ادليزان بتصحيح 
 قيمة الواردات

القيمة ادلكافئة زلليا 
 )مليار دوالرللواردات

 Xرقم قياسي 
 Mرقم قياسي  خارج احملروقات

ادليزان دون 
 تصحيح الواردات

الصادرات خارج 
)مليار احملروقات
 دوالر

الصادرات)مليار 
 دوالر(

الواردات)مليار 
 دوالر(

الناتج بليون 
 دوالر

حجم التوظيف)ألف 
 منصب(

 933136 -125724 7878,876171 82,3 96,1 36937 300 8900 9200 41,8604651 5154 1994 

1936936 594738 14598,14433 140,2 97 -27674 600 10300 10100 39,2857143 5436 1995 

1876896 359346 16253,14351 155,6 87,1 -498814 604 13257 9098 46,9 5625 1996 

2120316 519157 18097,7804 188,5 84,7 -691435 643 13824 8132 47,87 5815 1997 

1790743 553666 14517,45455 151,7 90,2 -191244 369 10143 8632 47,35 5993 1998 

1462022 -19143 12164,17391 124,9 92 -417892 416 12318 8960 48,8 6073 1999 

2008499 -407322 18099,98982 190,2 98,2 -1411571 590 21651 9345 54,4 6240 2000 

2061669 -152771 17813,50455 185,8 98,9 -1148325 560 19092 9482 55,2 6596 2001 

158772 -2034923 1901,664768 194,6 122,9 -2119800 591 18700 1201 57,1 6917 2002 

1586057 -981900 15293,88979 126,8 110,7 -1189739 475 24468 13352 68 7278 2003 

2029433 -958909 22093,13566 166 134,9 -1350958 667 32217 17954 85 8051 2004 

1997664 -1774110 24891,00697 179,6 143,4 -2189198 746 46334 19874 102,7 8497 2005 

3042878 -1088793 40613,02069 265,7 135,3 -2624992 1132 54740 20681 116,8 9002 2006 

2369653 -1713708 35574,92607 208,2 154,2 -2345817 985 60590 26348 135,3 9269 2007 

3189593 -1135584 58362,28896 274,4 175,8 -2310590 1435 78630 37391 171 9581 2008 

2077299 -931992 31430,46507 168,4 200,4 -527329 771 45186 37403 139,8 9472 2009 



 :10-5الملحق  
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الواردة يف التقرير1995-1994 إحصائيات الصادرات والواردات يف سنيت من إعداد الباحثة اعتمادا علىادلصدر: 
- Évolution des exportations de marchandises par groupe d’utilisation de 1992 à 2006, www.ons.dz 

  مقيمة بالدوالر من تقرير صندوؽ النقد الدوِف:1995-1994وإصباِف الصادرات والواردات يف سنيت  -
- Algeria: selected issues and Statistical Appendix, IMF Country Report No. 98/87, september1998. 

كبتاج لقيم الصادرات والواردات حسب اجملموعات السلعية مقيمة بالدوالر ونظرا لعدـ توافرىا إال بالدينار قمنا بتقدير النسب اؼبئوية لكل ؾبموعة سلعية من اإلحصائيات بالدينار مث قمنا بضرب النسبة يف إصباِف الصادرات والواردات مقيمة 
  بالدوالر لنتحصل على قيمة الصادرات والواردات حسب اجملموعات السلعية بالدوالر.

 مليون دينار جزائري ons السلعية يف تقارير الواردات حسب اجملموعات
 األغذية احملروقات مواد أولية نصف مصنعة ذبهيزات زراعية ذبهيزات صناعية سلع استهالكية أخرى اجملموع

 340 142,40 40 485,50 93 193,00 1 005,00 74 124,20 27078,7 2 017,70 102 238,30 1994 
513 192,50 83 502,60 140 081,50 1 963,20 113 111,80 37642,6 5 608,30 131 282,50 1995 

 دوالر إصباِف الواردات مليوف
       

  النسبة
9200 0,11902515 0,27398231 0,00295464 0,21792108 0,07960989 0,005931927 0,300574994 1994 

10100 0,16271204 0,27296093 0,00382547 0,22040813 0,07334986 0,010928258 0,255815313 1995 
 تقدير القيمة دبليون دوالر

 
1095,03138 2520,63724 27,1827329 2004,87396 732,411014 54,57373147 2765,289949 1994 

 
1643,39163 2756,90535 38,6371975 2226,12213 740,833625 110,3754049 2583,734661 1995 

 مليون دجons الصادرات حسب اجملموعات السلعية يف تقارير
 األغذية احملروقات مواد أولية نصف مصنعة ذبهيزات زراعية ذبهيزات صناعية سلع استهالكية أخرى اجملموع

 324338,8 796,9 318,3 94,2 6721,6 994,9 314 203,80 1209,1 1994 
498450,8 3516,2 861,1 237,8 12963,5 1959,6 473656,8 5255,8 1995 

 دوالر إصباِف الصادرات مليوف
       

  النسبة
8900 0,002457 0,00098138 0,00029044 0,02072401 0,00306747 0,968751811 0,003727892 1994 

10300 0,00705426 0,00172755 0,00047708 0,02600758 0,00393138 0,950257879 0,01054427 1995 
 تقدير القيمة دبليون دوالر

 
21,8672882 8,73429266 2,58488963 184,443674 27,3004957 8621,891121 33,17823831 1994 

 
72,6588462 17,7937923 4,91390524 267,878093 40,4932242 9787,656154 108,6059848 1995 



 .2009-1994(: تقدير ميزان التوظيف حسب اجملموعات السلعية للمبادالت التجارية اخلارجية يف اجلزائر 11-5ادللحق)

  حسب اجملموعات السلعية                                                                                                                         مليون دوالرالواردات
 خارج Xرقم قياسي 
 األغذية احملروقات مواد أولية نصف مصنعة ذبهيزات زراعية ذبهيزات صناعية سلع استهالكية أخرى Mرقم قياسي  احملروقات

 82,3 96,1 1095,03 2520,63 27,18 2004,87 732,414 54,57 2765,28 1994 

140,2 97 1643,39 2756,90 38,63 2226,12 740,83 110,37 2583,73 1995 

155,6 87,1 1037 3023 41 1788 498 110 2601 1996 

188,5 84,7 1024 2652 20 1464 467 124 2381 1997 

151,7 90,2 1211 2864 39 1581 496 116 2325 1998 

124,9 92 1329 2949 76 1556 492 119 2438 1999 

190,2 98,2 1841 2773 84 1690 495 106 2356 2000 

185,8 98,9 1400 3293 154 1747 445 97 2346 2001 

194,6 122,9 1649 4146 139 2186 490 132 2572 2002 

126,8 110,7 1984 4654 121 2683 607 41 2516 2003 

166 134,9 2610 6681 157 3422 733 158 3385 2004 

179,6 143,4 2922 7967 150 3845 706 199 3374 2005 

265,7 135,3 2830 8015 90 4637 792 230 3572 2006 

208,2 154,2 3546 9361 137 6678 1245 305 4656 2007 

274,4 175,8 4125 14095,5 161 9251 133 1722 7273 2008 

168,4 200,4 5868 14141 219 9557 1128 516 5512 2009 

  حسب اجملموعات السلعية                                                                 مليون دوالرالقيمة ادلكافئة للواردات 

  

سلع استهالكية 
 األغذية احملروقات مواد أولية نصف مصنعة ذبهيزات زراعية ذبهيزات صناعية أخرى

 

  
937,784414 2158,67268 23,2792811 1716,97322 627,236487 46,7369209 2368,19316 1994 

  
2375,29388 3984,72299 55,8446917 3217,54971 1070,7719 159,532286 3734,42886 1995 

  
1852,55109 5400,44546 73,2445465 3194,17681 889,653272 196,509759 4646,56257 1996 

  
2278,91381 5902,0307 44,5100354 3258,13459 1039,30933 275,96222 5298,91972 1997 

  
2036,68182 4816,72727 65,5909091 2658,95455 834,181818 195,090909 3910,22727 1998 

  
1804,26196 4003,58804 103,178261 2112,43913 667,943478 161,555435 3309,85 1999 

  
3565,76578 5370,92261 162,696538 3273,29939 958,747454 205,307536 4563,25051 2000 

  
2630,13145 6186,44489 289,314459 3282,02831 836,006067 182,230536 4407,34884 2001 





 جامعـة زلمـد خيضــر بسكرة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت

 

 

 "1144بين السلع الورطنية والمستوردة  في التفضيلص بدراسة سلوك المستيلكين  استبيان خا"
 وجدنا أف ىناؾ زيادة ومبو مستمر يف 0994يف دراسة قمنا هبا لتحليل حجم الصادرات والواردات يف اعبزائر منذ 

حجم الواردات على حساب الصادرات، وبالتحديد وجدنا مبو متزايد يف حجم استهبلؾ وتفضيل العائبلت اعبزائرية للسلع 
اؼبستوردة، ولذلك نقـو هبذه الدراسة للتعرؼ على أىم أسباب ىذه الزيادة من خبلؿ إجابتكم على صبيع أسئلة ىذا االستبياف 

، مع العلم أف ى رأيك الشخصي يف كل سؤاؿ على حدىيار الذي ينطبق عل( مرة واحدة فقط أماـ اػب بوضع عبلمة)
 إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ولن يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي، لذا نرجو منكم اإلجابة بدقة ودبوضوعية

 

 

 

 

 

 وشكرا على حسن تعاونكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــةبيـــانــات شخصيـ 
 نس:اجل ذكر    أنثى       
 العمر: سنة18أقل من  25-18  35-26    50-35  سنة50أكثر من 
 ادلستوى التعليمي: أساسي  ثانوي   جامعي  شهادة مهنية  أخرى 
 :1طبيعة العمل موظف لدى الغَت   مهنة حرة  أكثر من عمل     
 :2طبيعة العمل عمل رظبي   عمل غَت رظبي  أكثر من عمل     
 الدخل: 15000أقل من  30000-15000  30000أكثر من      
 عمل لإلنفاق:أ على نفسي فقط  على أسرة         

  دائما أحيانا أبدا ال أميز بُت السلع ادلستوردة والسلع الوطنية
 السلع ادلستوردة: أختار احلليب ومشتقاتوعند شراء      
 بسبب:إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذلك  جدا درجة كبَتة درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 اؼباركة: -    
 الشكل اػبارجي: -    
 ال يوجد أمامي بديل: -    

  دائما أحيانا أبدا ال أميز بُت السلع ادلستوردة والسلع الوطنية
 السلع ادلستوردة: أختار ضر والفواكوعند شراء اخل     
 بسبب:إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذلك  درجة كبَتة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 اؼباركة: -    
 الشكل اػبارجي: -    
 ال يوجد أمامي بديل: -    

  دائما أحيانا أبدا  السلع ادلستوردة والسلع الوطنيةال أميز بُت
 السلع ادلستوردة: أختار سيارةعند شراء      
 بسبب:إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذلك  درجة كبَتة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 اؼباركة: -     
 الشكل اػبارجي: -     
 ال يوجد أمامي بديل: -     

  دائما أحيانا أبدا ال أميز بُت السلع ادلستوردة والسلع الوطنية
 السلع ادلستوردة: أختار القهوة والشايعند شراء      
 بسبب:إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذلك  درجة كبَتة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 اؼباركة: -     
 الشكل اػبارجي: -     
 ال يوجد أمامي بديل: -     

 

 

 

 

 

 

 

 



  دائما أحيانا أبدا ال أميز بُت السلع ادلستوردة والسلع الوطنية
 السلع ادلستوردة: أختار دويةعند شراء األ     

 بسبب:إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذلك  درجة كبَتة جدا ة متوسطةدرج درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 اؼباركة: -    
 الشكل اػبارجي: -    
 ال يوجد أمامي بديل: -    

  دائما أحيانا أبدا ال أميز بُت السلع ادلستوردة والسلع الوطنية
 السلع ادلستوردة: أختار ثالجة أو مكيفعند شراء      
 بسبب:إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذلك  درجة كبَتة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 اؼباركة: -     
 الشكل اػبارجي: -     
 أمامي بديل: ال يوجد -     

  دائما أحيانا أبدا ال أميز بُت السلع ادلستوردة والسلع الوطنية
 السلع ادلستوردة: أختار لحومعند شراء ال     
 بسبب:إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذلك  درجة كبَتة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 الذي أنتجت فيو:البلد  -    
 اؼباركة: -    
 الشكل اػبارجي: -    
 ال يوجد أمامي بديل: -    

  دائما أحيانا أبدا ال أميز بُت السلع ادلستوردة والسلع الوطنية
 السلع ادلستوردة: أختار ثاثعند شراء األ     
 بسبب:ك إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذل درجة كبَتة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 اؼباركة: -    
 الشكل اػبارجي: -    
 ال يوجد أمامي بديل: -    

  دائما أحيانا أبدا ال أميز بُت السلع ادلستوردة والسلع الوطنية
 دة:السلع ادلستور  أختار les sucreriesلوياتعند شراء احل     

 بسبب:إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذلك  درجة كبَتة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -    
 تباع بأسعار أقل: -    
 البلد الذي أنتجت فيو: -    
 اؼباركة: -    
 الشكل اػبارجي: -    
 ال يوجد أمامي بديل: -    
     
     
     
     



 

 

     
  دائما أحيانا أبدا السلع ادلستوردة والسلع الوطنية ال أميز بُت

 السلع ادلستوردة: أختار البسعند شراء ادل     
 بسبب:إذا كنت زبتار السلع ادلستوردة فذلك  درجة كبَتة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 اؼباركة: -     
 الشكل اػبارجي: -     
 ال يوجد أمامي بديل: -     

  دائما أحيانا أبدا ال أميز بُت السلع ادلستوردة والسلع الوطنية
 السلع ادلستوردة: أختار منتجات اجللود)احلقائب واألحذية(عند شراء      
 بسبب:ردة فذلك إذا كنت زبتار السلع ادلستو  درجة كبَتة جدا درجة متوسطة درجة ضعيفة 
 أهنا أكثر جودة: -     
 تباع بأسعار أقل: -     
 البلد الذي أنتجت فيو: -     
 اؼباركة: -     
 الشكل اػبارجي: -     
 ال يوجد أمامي بديل: -     

  نعم ال ال أعرف
 ىناك سلع لو مت إنتاجها يف اجلزائر لن أقوم بشراءىا:    
 أذكر أمثلة:      
 لثقة يف اؼبنت  الوطٍت.ليست ِف ا -    
 ال أغامر بالشراء حىت يشًتي اآلخروف وينصحونٍت بالشراء. -    
 إذا كانت ذات جودة عالية بالتأكيد سيكوف سعرىا مرتفعا جدا. -    
 :بشرائهاىناك سلع لو مت إنتاجها يف اجلزائر بالتأكيد سأقوم     
 أذكر أمثلة:      
 لتشجيع اؼبنت  الوطٍت. -    
 فرصة لشراء اؼبنت  بسعر منخفض. -    


