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 في التنمية ودورىا الصادرات أىمية: ولالفصل األ

 :تمهيد      
 
لقد برز االىتمام بالصادرات والتنمية االقتصادية يف الدول النامية بشكل خاص بعد هناية اغبرب العاؼبية الثانية،       

حيث كانت ىذه الدول قد حصلت على استقبلؽبا السياسي، وأصبحت تدرك بأن ىذا االستقبلل هبب تدعيمو 
دي، وللوصول إذل ىذا األخَت كان لزاما عليها اإلسراع بقدر أكرب لتحقيق باستقبلل آخر أال وىو االستقبلل االقتصا

 .يقتصادالتنمية االقتصادية، واليت تعترب الركيزة األساسية ؽبذا االستقبلل اال
 

وفعبل فقد اذبهت جل ىذه الدول بعد هناية اغبرب العاؼبية الثانية لتبٍت سياسة التوجو كبو التصدير بغية ربقيق      
سيؤدي إذل ربقيق زيادة يف الدخل الوطٍت للدولة وإذل زيادة إيراداهتا من النقد نمية االقتصادية، باعتبار أن التصدير الت

 .وكذا إذل التخفيف من حدة البطالة والعجز يف اؼبيزان التجاري األجنيب والعمبلت الصعبة
 

إذل التجارب الناجحة اليت حققتها العديد من  ويرجع سبب اعتماد ىذه الدول على التصدير يف ربقيق التنمية،     
سًتاتيجيات قائمة على التصدير، وىذا ما يؤكد على أنبية العبلقة بُت زيادة الصادرات وربقيق االدول اليت انتهجت 

 .التنمية االقتصادية
 

العبلقة اإلهبابية كما أنو ومنذ بدايات السبعينيات من القرن اؼباضي شهد الفكر االقتصادي ترجيحا للدور و       
للصادرات وربقيق التنمية االقتصادية، ليدحض بذلك كل اآلراء التشاؤمية السابقة بشأن العبلقة بُت الصادرات 

     .  والتنمية، واليت كانت تروج لفكرة الدور السليب للصادرات على التنمية
   

األول ماىية  اؼببحثث سنتناول يف حي ،مباحثىذا الفصل إذل طبسة وعلى ىذا األساس قمنا بتقسيم      
ودورىا يف التنمية وذلك من خبلل دراسة واستعراض ـبتلف الدراسات والنماذج اليت تربط بُت الصادرات  الصادرات

أنبية إسًتاتيجية نتناول فيو أن الثاين  اؼببحث معرفة أنبية الصادرات يف عملية التنمية سنحاول يف لومن خبل ،والتنمية
درات ودورىا يف عبلج اؼبرض اؽبولندي وذلك من خبلل معرفة ماىية اؼبرض اؽبولندي ودور الصادرات تشجيع الصا

التصنيع اليت تبنتها الكثَت من الدول النامية  تسًتاتيجيااأيضا استعراض  اؼببحثيف عبلج ىذا اؼبرض، ومت يف ىذا 
وىذا بعد السلبيات اليت اكتنفت النوع األول  بدءا من سياسة إحبلل الواردات إذل سياسة التصنيع من أجل التصدير

تجارب بعض الدول النامية وخاصة دول شرق آسيا اليت قامت لمن ىذه السياسات، مث قمنا بعد ذلك باستعراض 



 

 
 

3 
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اؼبكاسب إضافة إذل تباع وتبٍت إسًتاتيجية التصنيع من أجل التصدير وخصوصا يف ؾبال الصناعات التحويلية اب
 .راء انتهاج ىذا النوع من السياساتاحملققة ج واؼبنافع

 
حيث سنقوم بتناول ـبتلف  عوائق واسًتاتيجيات التصدير إذل األسواق اػبارجيةالثالث  اؼببحثيف حُت سيتناول      

ومن مث سيتم  الصعوبات والعوائق اليت تواجو صادرات الدول النامية عموما والصادرات اعبزائرية على وجو اػبصوص
لسياسات واإلسًتاتيجيات اليت هبب أن تنتهجها ىذه الدول للولوج دبنتجاهتا إذل األسواق العاؼبية استعراض أىم ا

الشركات العاؼبية اليت  بعضذبارب ألىم  والتغلب على تلك العوائق والصعوبات ويف ىذا اعبزء أيضا قمنا باستعراض
يق غزو ؼبنتجاهتا بالرغم من وجود القيود وسياسات معينة سبكنت من خبلؽبا على ربققامت بتصميم اسًتاتيجيات 

اليت كانت فبارسة على منتجاهتا، ويف ىذا رسالة واضحة للدول النامية للحذو ذباه تلك الشركات لبلستفادة من 
 . ذبارهبا يف ؾبال تصدير اؼبنتجات وعدم التحجج من وجود قيود تفرضها الدول األجنبية على منتجاهتا

 
العبلقة بُت أداء الصادرات وسعر الصرف ودرجة تأثَت ىذا األخَت على خصص لدراسة قد ف الرابع اؼببحثأما      

، خصوصا على  التوجو التصديري ؽبذه الدول، ويف ىذا أيضا قد مت استعراض لبعض الدراسات اليت سبت يف ىذا اجملال
 .يامن اعبزائر، تونس، اؼبغرب، مصر وتركيا إضافة إذل دول أخرى يف جنوب شرق آسكل 

 
أيضا التطرق إذل األثر الذي يبكن أن وبدثو ربط سعر صرف العملة إما بعملة واحدة أو  اؼببحثكما مت يف ىذا       

سلة من العمبلت، ويف ىذا أيضا مت تقدًن بعض الدراسات اليت سبت يف ىذا السياق، لبلستفادة من ذبارهبا يف ؾبال 
 . واحدة أو بسلة من العمبلت ربديد سعر الصرف وربط قيمة العملة إما بعملة
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 :ودورىا في التنمية ماىية الصادرات: المبحث األول     
 
قبل التطرق إذل دور الصادرات يف التنمية، هبب يف األول معرفة ماىية التنمية االقتصادية واالختبلف بينها وبُت      

لية التنمية االقتصادية، والتطرق ؼبختلف اآلراء النمو االقتصادي، ومن مث سنحاول معرفة دور الصادرات يف عم
 .والتوجهات اليت تناولت ىذا اؼبوضوع، حىت وإن اختلفت ىذه التوجهات بُت ـبتلف آراء كبار االقتصاديُت

 :االقتصادية التنميةمفهوم  :المطلب األول     
والتدابير المتعمدة، والتي تتمثل في تلك اإلجراءات والسياسات  :يبكن تعريف التنمية االقتصادية على أهنا     

تغيير بيان وىيكل االقتصاد الوطني، وتهدف إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط الدخل الفردي 
الحقيقي، ويكون ىذا بعد فترة زمنية تتسم في العادة بطولها، وبحيث يستفيد من ىذه التنمية الغالبية العظمى 

 .1من السكان
يعرف على أنو ؾبرد الزيادة  بُت التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، حيث أن النمو االقتصادي ويبكن التفريق    

يف الدخل الفردي اغبقيقي، وىذا يعٍت أن النمو االقتصادي ال يقوم بتعمد ىذا التقدم االقتصادي بل يًتكو للظروف 
 . 2ذلك العفوية، أي يعٍت ىذا عدم ازباذ اإلجراءات والتدابَت اليت ربقق

كما هبب أن نشَت ىنا إذل أن نظريات النمو االقتصادي هتتم بدراسة اقتصاديات الدول اؼبتقدمة، يف حُت هتتم      
 .نظريات التنمية االقتصادية بدراسة اقتصاديات الدول النامية

 .(*)األمم كما تعرف التنمية االقتصادية بأهنا ذلك العلم الذي يهتم بدراسة كيفية التغلب على فقر     

                                                 
1

، (دساعت يٛذاَٛت نمطبع انصُبػت)إطبس يمخشط نغٛبعبث عٕافض انخصذٚش فٙ يصش فٙ ضٕء انًخغٛشاث انؼبنًٛت شو٠ف هفؼذ هىق ِؾّل اٌشبفؼٟ،  

 .19: ، ص2005، اٌمب٘وح، هٍبٌخ كوزٛهاٖ فٟ االلزصبك غ١و ِٕشٛهح، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ

2
 .ٔفٌ اٌّوعغ 

(
*

) 
٠قزٍف افزالفب عٛ٘و٠ب ػٓ ِب ؽلس فٟ ١ٌج١ب ٔز١غخ اوزشبف إٌفػ ثٙب،  ٚاٌزبٍغ ػشو، ػشو اٌضبِٓ إْ ِب ؽلس فٟ االلزصبك االٔغ١ٍيٞ فٟ اٌمو١ٔٓ

فٟ ١ٌج١ب وبْ ٔز١غخ اوزشبف إٌفػ ٚى٠بكح  اٌلفًهرفبع ففٟ وال اٌلٌٚز١ٓ اهرفغ ِزٍٛػ ٔص١ت كفً اٌفوك ِٓ اٌلفً اٌٛغٕٟ اهرفبػب وج١وا، إال أْ ا

اٌغوث١خ، ٌُٚ ٠ىٓ أثلا ٔز١غخ رجٕٟ اٌؾىِٛخ ا١ٌٍج١خ أٚ ؽزٝ شؼجٙب إلٍزوار١غ١بد أٚ  ٚأٚهٚثباٍزٙالوٗ ثشىً أوجو فٟ وً ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ 

 .رلاث١و ِؼ١ٕخ

ثأٞ شىً ِٓ األشىبي ر١ّٕخ الزصبك٠خ، ألْ ى٠بكح اٌلفٛي فٟ ١ٌج١ب وبْ فمػ ثفعً اوزشبف إٌفػ  ٚػٍٝ ٘نا األٍبً ال ٠ّىٓ اػزجبه ِب ؽلس فٟ ١ٌج١ب    

 .ثٙب، وّب أْ اٌز١ّٕخ االلزصبك٠خ رزعّٓ رغ١١واد فٟ ا١ٌٙىً االلزصبكٞ، ثبإلظبفخ إٌٝ اهرفبع ٔص١ت اٌفوك ِٓ اٌلفً

ٌصٕبػخ فٟ إٌبرظ اٌٛغٕٟ ٚريا٠ل َٔجخ ٍىبْ اٌّلْ ػٓ ٍىبْ اٌو٠ف، إظبفخ إٌٝ أْ وّب أْ أُ٘ رغ١و٠ٓ فٟ ا١ٌٙىً االلزصبكٞ ّ٘ب اهرفبع َِبّ٘خ ا    

ٌٍَغ اٌعوٚه٠خ اٌلٌٚخ اٌزٟ رّو أٚ رلفً فٟ اٌز١ّٕخ االلزصبك٠خ ػبكح ِب رّو ثؼلح ِواؽً ِٕٚٙب رغ١و أّٔبغ االٍزٙالن ثؾ١ش ٠زؾٛي ّٔػ االٍزٙالن ِٓ ا

 . إٌٝ اٌٍَغ اٌىّب١ٌخ

.19: ، صيشصغ عبك ركشِشو٠ف هفؼذ هىق ِؾّل اٌشبفؼٟ، : غ فٟ مٌهٌّي٠ل ِٓ اٌزفبص١ً هاع
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التخطيط "إذل أنو للوصول إذل التنمية االقتصادية هبب أن يسبق ىذا ما يعرف بــــــ وهبب أن نشَت ىنا أيضا     
، حيث يتضمن ىذا األخَت يف حصر وصبع البيانات واؼبعلومات عن اؼبوارد اؼبتاحة للدولة يف سبيل ربقيق "للتنمية

الكثَت من االقتصاديُت يف أن زبطيط التنمية االقتصادية يتضمن ثبلث  ويتفقأىداف معينة يف فًتة زمنية معينة، 
 :1خطوات أو مراحل أساسية

هبب ربديد معدل النمو االقتصادي خبلل فًتة خطة التنمية، ويبكن االعتماد يف ربديد ىذا : المرحلة األولى   
قتصادية اؼبتوقعة واليت يبكن أن ربدث يف اؼبعدل على معدل الناتج الوطٍت يف السنوات مع عدم إنبال التغَتات اال

 اؼبستقبل؛
كما هبب ربديد االستخدامات اؼبختلفة للناتج الوطٍت مثل اإلنفاق بشقيو اغبكومي واػباص، : المرحلة الثانية   

  االستثمارات إضافة إذل الواردات والصادرات، كما سيتم ربديد أيضا أىداف الناتج اؼبتوقع أو اعبديد على كل قطاع
، واستخدامات ىذا الناتج، دون أن ننسى ىنا ربديد اؼبوارد البلزمة لكل قطاع كقطاع الزراعة، الصناعة واػبدمات
 لتسهيل إقباز األىداف احملددة لو؛

وتعترب ىذه آخر مرحلة، حيث يتم فيها اختيار اؼبشروعات اؼبختلفة يف كل قطاع، كما أنو : المرحلة الثالثة    
النمو احملددة أو اؼبتوقعة فيجب يف ىذه اغبالة اختيار أفضل اؼبعايَت لتوزيع االستثمارات بُت  للوصول إذل معدالت

زبطيط التنمية  أي يعٍت ىذا أن. القطاعات اؼبختلفة يف االقتصاد، ويكون ىذا من خبلل وضع إسًتاتيجية معينة
 .أساسها سيتم ربديد ىيكل التنمية، واليت على إسًتاتيجية معينة وؿبددة مسبقا للتنمية يفًتض مقدما وجود

ويف األخَت، وبعد استعراض مراحل أو خطوات التنمية االقتصادية، هبب أن نقول بأنو لكي ربدد اػبطة أىدافها     
 .  فبل بد ؽبا من توفر أدوات تتمثل يف السياسات الوطنية اؼبختلفة اليت تنتهجها كل دولة للوصول إذل التنمية

    
 :االقتصادي الصادرات كعامل من عوامل النمو: لثانيالمطلب ا     

 
يف الفكر االقتصادي، ىناك توجهات عديدة ومتنوعة، إال أهنا تتفق وتلتقي بصفة عامة، يف دور اؼببادالت     

 . التجارية اػبارجية أو التجارة اػبارجية كمحرك وعامل للنمو والتنمية االقتصادية
إلى أي مدى يمكن أن تساىم المبادالت ": اإلشكال التارل قشة اعبدل الدائر حولمناويبكننا يف ىذه النقطة     

 ."للدولة في اإلسراع من عملية النمو أو التنمية االقتصادية؟( التجارة الخارجية)التجارية الخارجية 

                                                 
1

.20: ، صيشصغ عبك ركشِشو٠ف هفؼذ هىق ِؾّل اٌشبفؼٟ،  
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 الصادراتتتمثل يف أن ذلك يتوقف يف اؼبدى القصَت على مدى ارتفاع حصيلة اإلشكال إن اإلجابة عن ىذا    
 .1االستَتادودرجة مبوىا، ويتوقف كذلك أيضا على مدى اغباجة إذل عمليات 

وإذا نظرنا إذل أغلب اؼبفكرين أو الكتاب االقتصاديُت، فإننا قبد أن معظمهم اعتمدوا يف ربليلهم على مصادر    
 . يةت التجارية اػبارجية يف النمو والتنمية االقتصادالالنمو على مدى مسانبة اؼبباد

أو العبلقة بُت زيادة الطلب العاؼبي " Conjonction"ومن بُت أىم اؼبفكرين االقتصاديُت الذين بينوا االرتباط    
تلك الدول، ىو اؼبفكر االقتصادي " Revenue"على السلع اؼبصدرة من بعض الدول، وارتفاع دخول أو إيرادات 

"R. NURSKE"2 .رك أساسي للنمو يف الدول، حيث أنو قام من أجل والذي اعترب بأن الصادرات تعترب كمح
، إضافة إذل األرجنتُت، أسًتاليا، كندا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا: دول ىي( 07)إثبات ىذا بدراسة مشلت سبع 

الواليات اؼبتحدة األمريكية واألرغواي، وقد توصلت ىذه الدراسة إذل أن الصادرات قد سانبت بشكل كبَت يف ربقيق 
 .3 الدول اآلنفة الذكرالنمو يف

باإلضافة إذل ىذه الدراسة كانت ىناك دراسات أخرى بينت بأن الصادرات قد سانبت يف تسريع وتَتة التنمية     
 .االقتصادية يف بعض الدول األوروبية وباػبصوص يف أؼبانيا

ؼبفكرين واحملللُت االقتصاديُت، بتطور كما أن التنمية االقتصادية اليت شهدهتا اليابان يربطها ويرجعها الكثَت من ا      
  .وزيادة الصادرات اليت شهدىا ىذا البلد

على دولة الباكستان "  GUSTAVE PAPANEK"كما كانت ىناك دراسة قام هبا اؼبفكر االقتصادي       
ت  ، خاصة يف ؾبال الصادرا-1947عقب انفصاؽبا عن اؽبند سنة -بينت بأن توسع أو مبو السوق الذي شهدتو 

  .4كانت سببا رئيسيا يف التطور التكنولوجي الكبَت واؼبعترب الذي وصلت إليو

                                                 
1

 .44: ، ص2006، ثلْٚ كاه ٔشو، اٌمب٘وح، عّٙٛه٠خ ِصو اٌؼوث١خ، الخصبدٚبث انخصذٚش ٔانًُبطك انغشةصالػ ى٠ٓ اٌل٠ٓ،  

2
ٞ ٔغل ٕ٘بن أ٠عب ِغّٛػخ أفوٜ ِٓ اٌّفىو٠ٓ االلزصبك١٠ٓ، ٠وْٚ ثأْ اٌصبكهاد رؼزجو وّؾون أٍبٍٟ ٚعٛ٘وٞ إظبفخ إٌٝ ٘نا اٌّفىو االلزصبك  

 .ٌٍّٕٞٛ االلزصبكٌٍّٕٛ االلزصبكٞ، ٠ٚطٍك ػٍٝ ٘ؤالء االلزصبك١٠ٓ ثباللزصبك١٠ٓ اٌّزفبئ١ٍٓ رغبٖ اٌزأص١و اإل٠غبثٟ ٌٍصبكهاد وّؾون ٚػبًِ 

 :ٌّي٠ل ِٓ اٌزٛظ١ؼ هاعغ فٟ مٌه   

، ِىزجخ اٌؾو٠خ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح، عّٙٛه٠خ حكُٕنٕصٛب انًؼهٕيبث ٔصٚبدة انصبدساث ٔدػى انخًُٛت انصُبػٛتِؾّٛك ؽبِل ِؾّٛك ػجل اٌوىاق،  -

   .36: ِصو اٌؼوث١خ، ثلْٚ ٍٕخ ٔشو، ص

3
 GEERROUI Fadhila, La politique de promotion des exportations et ses effets sur la croissance économique 

cas des nouveaux pays industriels, thèse pour le doctorat en sciences économiques de l’université de Paris 2, 1992, 

P: 153.     

4
 Ibidem. 
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ويف دراسة سبت على كل من دول أمريكا البلتينية ودول شرق آسيا، وىذا ؼبعرفة ـبتلف نتائج األداء يف ؾبال      
ذلك اجملال ظبحت بتقدًن يف  –دول أمريكا البلتينية وشرق آسيا  -الصادرات والنمو، بينت أن خربة تلك الدول 

 :1فرضيتُت أو حقيقتُت نبا
؛ كما بينت أيضا أن "PIB" امأن الصادرات لعبت دورا كبَتا ومهما يف مبو الناتج احمللي اػب :الحقيقة األولى     

و ، ظبحت بنقل اؼبوارد كبتركيبة أو ىيكل الصادرات وقدرة الدولة على وضع سياسات ذبارية وصناعية كافية ومناسبة
 .األنشطة االقتصادية

وىذا ما ظهر جليا أيضا يف نتائج أداء النمو يف دول شرق آسيا، حيث كلل أداء الدولة والقطاع اػباص بنجاح     
ارد كبو اؼبنتجات اؼبوجهة للتصدير، وبالفعل فقد حققت ىذه األخَتة ارتفاعا تناسب وتبلءم مع الطلب و يف نقل اؼب

 ؛رتفعت بذلك القدرة اإلنتاجية التصديرية لتلك الدولالعاؼبي من ىذه اؼبنتجات، وا
، واليت سبثلت يف زعامة "La dynamique régionale"كما أن ىذه اغبركية اعبهوية  :ثانيةالحقيقة ال     
"Leadership "وخصوصا يف اعبانب االقتصادي قد أثرت على دول شرق آسيا، كما كان اغبال أيضا  اليابان

 .اليت لعبت ىي األخرى دورا جد إهبايب لباقي دول أمريكا البلتينية اؼبتحدة األمريكيةبالنسبة للواليات 

كما شهدت كل من كوريا اعبنوبية وتايوان مبوا مرتفعا يف اإلنتاجية والدخل الوطٍت، وىذا بفضل زيادة          
ا قد صاحب تغيَتات يف السياسة لكن دون أن ننسى أن ىذ. ا خصوصا باذباه الواليات اؼبتحدة األمريكيةمصادراهت

 .2دبا يتبلءم ويتماشى مع زيادة وترقية الصادرات يف ىذه الدول االقتصادية يف نفس تلك الفًتة
أي يبكن اعتبار أن الزيادة يف الصادرات والتغيَت يف السياسة االقتصادية كان ؽبما األثر الكبَت يف ربقيق النمو      

 .نوبية وتايواناالقتصادي يف كل من كوريا اعب
ىل أن زيادة الطلب على السلع المصدرة من تلك الدول أو ": ىذا ما هبرنا إذل طرح السؤال التارل     

 ."التغييرات في السياسة االقتصادية في تلك الدول، ىي من قادت إلى تحقيق النمو االقتصادي؟
ىت فكر جديد يرى بأن اؼببادالت أو التبادل إن الدافع وراء طرحنا ىذا التساؤل، ىو ظهور طرح أو رأي أو ح    

يعترب كمثبط لعملية التنمية االقتصادية، ويرى أصحاب ىذا الفكر أيضا بأن التبادل الدورل ( التجارة اػبارجية)الدورل 
لو دور سليب على عمليات التنمية يف الدول، ىذا الرأي أو الفكر سبت مناقشتو بشكل مستمر ومتواصل، وخاصة من 

                                                 
1
 José Gabriel PALMA (traduit par Anne Saint Girons), Stratégies actives et stratégies passives d’exportation en 

Amérique latine et en Asie orientale, Revue tiers monde (Asie: les enjeux d’une croissance élevée), N
° 
186, Avril - 

Juin 2006, P: 02. 

2
 GEERROUI Fadhila, Op cit, P: 154.   
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بأن التجارة الدولية تعترب العامل واحملرك األساسي والرئيسي  اؼبدافعُت عن نظرية أو فكرة التبعية الذين يعتربونطرف 
 .لعمليات التنمية يف الدول الصناعية وحىت يف الدول اليت تقع ربت خط التنمية يف دول العادل الثالث

ائي الذي يبكن أن ربدثو الصادرات، أو ما يعرف أيضا ومن بُت اؼبفكرين االقتصاديُت اؼبشككُت يف الدور اإلمب    
، "Perbisch"و " Myrdal"برواد اؼبدرسة التشاؤمية لدور الصادرات يف التنمية قبد من بينهم كل من االقتصاديُت 

 أن ذبربة العبلقة الطردية للصادرات على عمليةبفقد أوضح ىذان األخَتان باإلضافة إذل عدد آخر من االقتصاديُت 
تعترب ذبربة فريدة من نوعها وؽبا مواصفاهتا اػباصة اليت أىلتها ( 19)التنمية واليت حدثت يف القرن التاسع عشر 

غَت أن الظروف اغبالية لبلقتصاد العاؼبي لتحقيق ذلك، وخباصة مع توافر الطلب اػبارجي اؼبتزايد على اؼبنتجات، 
اد الدول النامية على عمليات التصدير بغية ربقيق التنمية ربول دون تكرار ذبربة اؼباضي دبا يتعذر معو اعتم

أن الصادرات تعمل على إبطاء وتثبيط أو كبح  -راء ىؤالء اؼبفكرينآالكبلم دائما حسب -االقتصادية، وىذا يعٍت 
 اواحد امبلعأن دور الصادرات يف التنمية يعترب ك" Kravis"ومن ىذا األساس يرى اؼبفكر االقتصادي . عملية التنمية

  . 1فقط من ؾبموعة من العوامل العديدة الداخلية واػبارجية اليت تؤدي إذل ربقيق التنمية يف الدول
ىو على سبيل اؼبثال، قد تبٌت من جهتو  "KINDLEBERGER"من جهة أخرى قبد أن اؼبفكر االقتصادي     

 :2لنمو وىي، واقًتح ثبلث مباذج لعن اآلراء السابقة رأيا متباينا وـبتلفااآلخر 

 بشكل كلي من طرف الصادرات؛" Induite"مبوذج للنمو ؿبث  :النموذج األول -    
بفضل تنمية الصادرات، واليت تستعمل يف سبويل الواردات من السلع  مبوذج للنمو متوازن :ثانيالنموذج ال -    

-1880، مثل حالة اليابان بُت سنوات نميةواؼبواد األولية الضرورية والبلزمة واليت ال غٌت عنها للمراحل األوذل للت
 ؛1914

 .بسبب عدم كفاية الصادرات" Freinée"مبوذج للنمو مثبط أو مكبح  :ثالثالنموذج ال -    

كما اعترب ىذا اؼبفكر أيضا بأن تأثَت التجارة اػبارجية غَت ؿبدد، وىذا ألن تأثَتىا على النمو والتنمية تارة يكون     
 ،"Neutre" ا، ويف أحيان كثَتة يكون تأثَتىا حياديمبلئم وغَت مناسبغَت  يكون ارة أخرىوت بلئما ومناسبام

وتوصل ىذا اؼبفكر أيضا إذل أن التجارة قد تقود إذل ربفيز النمو االقتصادي، ويكون ىذا عندما يتوافق الطلب 
عملية النمو االقتصادي، وىذا  اقةىذه الصادرات إذل إع ؤدياألجنيب مع العرض الوطٍت من اؼبنتجات اؼبصدرة، وقد ت

   .3يف حالة عدم حدوث توافق ما بُت الطلب األجنيب واؼبعروض الوطٍت من اؼبنتجات اؼبعدة للتصدير

                                                 
1
 .36: ، صيشصغ عبك ركشِِؾّٛك ؽبِل ِؾّٛك ػجل اٌوىاق،   

2
 GEERROUI Fadhila, Op cit, P: 154.  

3
 Ibidem.  
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، ومن خبلل ذبارب العديد من الدول، فإننا نرى بأن الصادرات يبكن اعتبارىا كأحد العوامل لكن من جهتنا    
 .اخل......ذل العوامل األخرى كاالستثمارات والتطور أو التقدم التكنولوجياألساسية للنمو االقتصادي، إضافة إ

االقتصادي  يعة اؼببادالت التجارية واؽبيكلكما هبب األخذ بعُت االعتبار الظروف احمليطة هبذه العوامل كطب   
  . للدولة

ات على النمو االقتصادي، هبب السلع واػبدم تكما أنو لدراسة تأثَتات اؼببادالت التجارية، وباألخص صادرا   
، حيث هبب أخذىا بعُت االعتبار وتتمثل ىذه ينسينا ىذا إنبال عوامل أخرى تساىم يف النمو االقتصاديال أن 

 Migration des idées et des"العوامل يف حركة رؤوس األموال، حركة األشخاص، ىجرة األفكار واؼبعرفة 
connaissance"يلعب دورا ال يستهان بو يف ربقيق النمو االقتصاد، حيث أن ىذه العوامل ت.    

غَت أننا سنقوم بدراسة أثر الصادرات فقط على ربقيق النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية، وىذا ألنو يعترب     
 .موضوع دراستنا ىذه

 
 :تأثير الصادرات على التنمية: المطلب الثالث    

                                           "Les effets des exportation sur le développement" 
 

معرفة تأثَت مبو الصادرات على التنمية االقتصادية، ومن مث سنقوم بدراسة اآلثار الناذبة عن عدم  سنحاول بداية     
فكرة اآلثار اإلهبابية استقرار الصادرات على التنمية، وىنا سنحاول أخذ الرأيُت، أي أصحاب فكرة اآلثار السليبة و 

  .وحجج كل فكر أو طرف يف ذلك
 

 :تأثير نمو الصادرات على التنمية: الفرع األول     

                "Les effets de la croissance des exportations sur le développement" 
جوانب  ةا دراسة ىذا التأثَت من ثبلثؼبعرفة آثار أو تأثَت مبو الصادرات على التنمية يف كل دولة، هبب علين     

 :1أساسية، تتمثل يف ما يلي
 La"التأثَت قصَت األجل على الدخل الوطٍت والتشغيل، أو ما نسميو أيضا بالتأثَت على النمو اؼبباشر  -1  

croissance immédiate" ؛ 
 التأثَت طويل األجل على ـبتلف اؼبتغَتات اإلسًتاتيجية للتنمية؛ -2  

                                                 
1
 Ibid, PP: 155- 158. 
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 Capacité"على القدرة على االستَتاد " Complémentaire"لتأثَت غَت اؼبباشر والتكميلي ا -3  
d’importation "واليت ترتبط أو تتعلق بشكل كبَت على تطور وارتقاء الصادرات. 

بينها،  إن ـبتلف أنواع تأثَت مبو الصادرات على التنمية واؼبذكورة آنفا أعبله، ىي يف اغبقيقة من الصعب التمييز    
ترتكز أو تقوم باألساس " Les analyses empirique"ويعود ىذا إذل أن ـبتلف التحاليل التجريبية أو اإلختبارية 

 Le produit" (PIB) على تأثَت واحد، وىو تأثَت مبو الصادرات على مبو الناتج أو الدخل احمللي أو اػبام
intérieur brut ." 

  
 :(توفير فرص عمل جديدة) لى الدخل والتشغيلالتأثير قصير األجل ع -1     

                           "Effets de courte période sur le revenu et emploi"  
إن أول حافز أو ؿبفز ربدثو أو تسببو الصادرات على النمو يتمثل يف اآلثار احملسوسة أو اؼبلموسة يف اؼبدى      

 .القصَت على الدخل والتشغيل
وىذا ألن سياسة التوجو كبو التصدير وغزو األسواق اػبارجية، من أجل زيادة وتعظيم الصادرات، تعٍت زيادة      

احمللية، ىذه األخَتة تعمل على ربفيز النشاط االقتصادي على زيادة اإلنتاج لتغطية الطلب  اؼبنتجاتالطلب على 
 . 1د العاملة، وىذا ما يعٍت توفَت فرص عمل جديدةاؼبتزايد عليها، ولن يتحقق ىذا إال بتوظيف اؼبزيد من الي

عديد من الدول على قدرة الصادرات يف زيادة توفَت مناصب الولقد أكدت العديد من الدراسات والتجارب يف       
أو فرص العمل، فلقد سانبت الصادرات مثبل يف دول شرق آسيا واليت تبنت التوجو كبو التصدير إذل ربقيق معدالت 

اؼبزيد من فرص العمل اعبديدة، فبا أدى ىذا إذل البفاض نسبة البطالة إذل مستويات  توفَترتفعة، إضافة إذل مبو م
 .2وتايبلند، ماليزيا إندونيسيااليابان، ىونغ كونغ، كوريا اعبنوبية، سنغافورة، تايوان، : منخفضة، ونذكر من ىذه الدول

قة االرتباط الطردية بُت مبو قيمة الصادرات وبُت مبو العمالة أو كما أكدت دراسات تطبيقية أخرى على قوة عبل     
، بينما كانت بُت مبو الصادرات وبُت مبو القيمة اؼبضافة (0.56)التشغيل يف الصناعة التحويلية، واليت بلغت كبو 
ات وبُت القيمة يف حُت كان االرتباط بُت صبلة الصادر ( 0.44)اؼبتولدة يف قطاع الصناعة التحويلية بالدولة كبو 

 .3(1986 -1977)، وكان ذلك خبلل الفًتة (%01)عند مستوى معنوية ( 0.55)اؼبضافة الصناعية كبو 

                                                 
1
، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و دٔس انضٕدة انشبيهت فٙ حًُٛت انصبدساث انًصشٚت يغ انخطبٛك ػهٗ لطبع انغضل ٔانُغٛشكا١ٌب ػبكي هِعبْ اٌي٠بكٞ،   

 .05: ، ص2006ِٕشٛهح، و١ٍخ اٌزغبهح، لَُ االلزصبك، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌمب٘وح، 

2
 .ٔفٌ اٌّوعغ  

3
، ٍٍٍَخ ثؾٛس عغواف١خ، اٌؼلك "دساعت فٙ صغشافٛت انخضبسة انخبسصٛت"صبدساث انًٕانظ انًصشٚت إنٗ انغٕق انؼشبٛت انخهٛضٛت إثوا١ُ٘ ػٍٟ غبُٔ،   

 . 05: ، ص2006، اٌغّؼ١خ اٌغغواف١خ اٌّصو٠خ، ِصو، (13)اٌضبٌش ػشو 
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كما أكدت ذبارب العديد من الدول، على قدرة التصدير على زيادة فرص العمل، فعلى سبيل اؼبثال سبكنت عدة      
ية، سنغافورة، تايوان، إندونيسيا، ماليزيا وتايبلند من دول من شرق آسيا وىي اليابان، ىونغ كونج، كوريا اعبنوب
فرص عمل جديدة، وىذا ما أدى إذل البفاض  توفَتاستخدام التوجو التصديري يف توليد معدالت مبو مرتفعة و 

1998 يف سنة %04إذل  02مستوى البطالة إذل مستويات متدنية تراوحت بُت 
1. 

بأن الصادرات تلعب دورا ىاما ورئيسيا يف توفَت فرص العمل، حيث أن كل  وىذا ما يتوافق مع الدراسة القائلة     
 .2فرصة عمل جديدة 270.000مليار دوالر من الصادرات يضيف كبو 

كما أن الصادرات تؤدي إذل إحداث قيمة مضافة، تتمثل يف إيرادات أو عوائد اؼبداخيل اؼبوزعة ىي عبارة عن       
 .3مة الوارداتقيمة الصادرات منقوصا منها قي

اؼبوزعة حسب لعبة اؼبضاعف  داخيلاؼب كما أن تأثَت الصادرات على الدخل تنتج أو تنشأ عن زيادة إيرادات      
"Le jeu du multiplicateur" ألنو باألحرى سيكون اؼبيل اغبدي لبلستَتاد ،"La propention 

marginale à importer "رتبط وتتعلق بشكل مباشر بالتغَتات اليت ضعيف جدا، وعليو فإن أنبية اؼبضاعف ت
 . 4ربدث على القدرة يف االستَتاد، ىذه األخَتة ترتبط ىي األخرى بالصادرات

ضف إذل ذلك أن الصادرات ستساىم يف توفَت العمبلت األجنبية، واليت ستستعمل فيما بعد لتمويل برامج أ    
 .التنمية يف الدولة

، بينت أن مبو الصادرات يف الدول النامية سيؤدي إذل "H.F. LYDAL" االقتصاديويف دراسة قام هبا اؼبفكر      
 . (*)، وىذا ما سيًتجم أيضا إذل زيادة التشغيل يف ىذه الدول5زيادة مداخيل تلك الدول من العمبلت األجنبية

 
 
 

                                                 
1
نهصبدساث انصُبػٛت فٙ ظم آنٛبث االلخصبد انؼبنًٙ انضذٚذ يغ انخطبٛك ػهٗ بؼض انصُبػبث بفغٛت انمذسة انخ١ُٔف١ٓ ؽ١َٓ ِؾّل ِؾّٛك شّذ،   

 .  03: ، ص2004، هٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِٕشٛهح فٟ اٌفٍَفخ فٟ االلزصبك، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، ِصو، انخغٕٚهٛت

2
 .ٔفٌ اٌّوعغ  

3
 GEERROUI Fadhila, Op cit, P: 156.   

4
، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح فٟ حًُٛت انصبدساث ٔأرشْب فٙ حغغٍٛ ٔضغ انًٛضاٌ انخضبس٘ فٙ انضًٕٓسٚت انًُٛٛتٙبي ػٛض أؽّل ِؾفٛظ، اثز  

 .  09: ، ص1999االلزصبك، و١ٍخ االلزصبك ٚاإلكاهح، عبِؼخ ػلْ، اٌغّٙٛه٠خ ا١ّٕ١ٌخ، 

5
 Ibidem. 

(
*

)
 .١ٍٗ ٍبثمبِواد ػٍٝ ِب وبْ ػ 5إٌٝ  2اٌزشغ١ً رعبػف ِٓ  
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درات إذل الناتج احمللي أو وعلى ذلك فإننا ال نذىب بعيدا إذا قلنا أن حجم الصادرات بصفة عامة أو نسبة الصا    
الداخلي اإلصبارل ىو اؼبؤشر اغبقيقي للقوة االقتصادية ألي دولة يف نطاق مكاين أو زماين معُت، وذلك على الرغم 

 . (*)، كتلك اؼبوجودة يف اقتصاديات دول العادل الثالث1من أنو يف بعض األحيان قد ىبفي اختبلالت ىيكلية عميقة

يف سنوات السبعينيات من القرن اؼباضي قديبو ىنا، ىو ما شهدتو دول أمريكا البلتينية مثال يبكن توأحسن     
قدر بالتقريب إذل النصف " PIB"، وىذا عند أول أزمة نفطية أو بًتولية البفاض كبَت يف الناتج احمللي اػبام (1970)

لقرن اؼباضي دائما، وىذا بسبب من ا( 1950)يف سنوات اػبمسينيات " PIB"وىذا إذا ما مت مقارنتو مع مستوى 
اعتماد ىذه الدول على الصادرات النفطية وصادرات اؼبواد األولية، وكذالك بسبب البفاض الطلب الدورل على اؼبواد 

من القرن ( 1960)األولية، وعلى النقيض من ذلك فقد عرفت أو شهدت دول شرق آسيا منذ سنوات الستينيات 
 .2وىذا بفضل زيادة الصادرات من جهة وزيادة اؼبنتجات الصناعية من جهة أخرى ،"PIB"اؼباضي زيادة صافية يف 

 

  :النمو والتنميةاألجل على  طويلالتأثير  -2     
                         "Effets à long période sur la croissance et le développement" 

 
على عرض وفعالية عوامل اإلنتاج  و تأثَتات طويلة األجلإن مبو وزيادة الصادرات سيكون لو كذلك آثار أ    

"Efficacité des facteurs de production" كما قد تساىم ىذه التأثَتات كذلك يف تغيَت زبصيص عوامل ،
 .Son avantage comparatif"3"البلد وميزتو التنافسية 

 
 
 

 

                                                 
1
 اٌمب٘وح، ،176، وزبة األ٘واَ االلزصبكٞ، ٠صله شٙو٠ب ػٓ ِؤٍَخ األ٘واَ، اٌؼلك -آساء انًصذسٍٚ -لضٛت انصبدساث فٙ يصش ١ٌٍٝ اٌقٛاعخ،   

 .04: ، ص2002أٚد 

(
*

)
ىٕٗ ال ٠ؼزجو فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٘ٛ ِؤشو وّب ٘ٛ األِو ثبٌَٕجخ ٌٍغيائو، ؽ١ش رشىً اٌصبكهاد إٌفط١خ ؽصخ وج١وح فٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ، ٌٚ 

٘نٖ اٌؾبٌخ  ؽم١مٟ ٌٍمٛح االلزصبك٠خ ٌٍغيائو، ثً ٠ؼزجو فٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ وّؤشو ؽم١مٟ ٌعؼف االلزصبك، مٌه أْ اػزّبك اٌغيائو ػٍٝ إٌفػ فمػ، فٟٙ فٟ

اٌـ، ٚػٍٝ ٘نا األٍبً فئٔٗ ٚثبٌوغُ ِٓ رشى١ً ....ٚاإلٔزبط ، ال ٠مَٛ ػٍٝ األٌٍ اٌؾم١م١خ ٌاللزصبك اٌمٛٞ، ِضً اٌصٕبػخبه٠ؼ١ ا٠ؼزجو الزصبك٘ب الزصبك

ٌٛغٕٟ، شأٔٗ فٟ اٌصبكهاد ٌؾصخ وج١وح فٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ، إال أْ مٌه ٠قفٟ ٚهاءٖ اٌىض١و ِٓ اإلفزالالد ا١ٌٙى١ٍخ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب االلزصبك ا

 .اٌصبكهاد اٌو٠ؼ١خ وبٌٕفػ ،اٌّؼبكْ ٚاٌّٛاك األ١ٌٚخ مٌه شأْ ثبلٟ الزصبك٠بد اٌلٚي إٌب١ِخ األفوٜ، ٚاٌزٟ رؼزّل ػٍٝ

2
 José Gabriel PALMA (traduit par Anne Saint Girons), Op cit, P: 03.   

3
 GEERROUI Fadhila, Op cit, P: 157.  



 

 
 

13 

 في التنمية ودورىا الصادرات أىمية: ولالفصل األ

 "L’effet sur L’offre des facteurs de production"  : التأثير على عرض عوامل اإلنتاج -أ    
)واالستثمار  االدخارمن  زبص كبل األساسية فيما ىبص التأثَت على عرض عوامل اإلنتاج، فإن التأثَتات     

*
)1 ،

ففي الدول النامية فإن الدخل الفردي يعترب جد مهم، وىو يتغَت تبعا ؼبداخيل الصادرات، كما أن تأثَت ىذه األخَتة 
، ال سيما يف (ادخار الدولة)وكذلك االدخار العمومي أو العام ( ادخار اؼبؤسسات)االدخار اػباص سيشمل كذلك 

 ".Les prélèvement fiscaux" أو اعببائية الدول اليت تعتمد بشكل كبَت وخاص على االقتطاعات الضريبية
يف اإليرادات اعببائية اإلصبالية للدولة، مسانبتها  يف مدىبالنسبة للدولة تربز أنبيتها ىنا الصادرات  إنوعليو ف     

 .ىا على أرضهاو ه األخَتة من جراء عمليات التصدير اليت يقوم هبا مواطنذواليت يبكن أن ربصل عليها ى
فإن اإليرادات اعببائية اؼبتحصل عليها من الصادرات تشكل مصدرا ال بأس " Marc Loze"وكما يرى الكاتب      

 هنا تشكل منافسة قوية لئليرادات اعببائية األخرى للدولة، وىذاإاعببائية الكلية للدولة، أي  بو من إصبارل اإليرادات

                                                 
1
  

(
*

اٌؼاللخ، ؽ١ش أْ ى٠بكح ِؼلي رواوُ هأً االٍزضّبه ٠ورجػ ثبٌصبكهاد ثؼاللخ غ١و ِجبشوح، ؽ١ش ٠ؼزجو اإلٔزبط اٌّؾٍٟ ٘ٛ ا١ٌٍٛػ فٟ ٘نٖ  إْ (

 .اٌّبي ٠ؼزجو ِٓ اٌشوٚغ األٍب١ٍخ ٌي٠بكح ٚرول١خ اإلٔزبط اٌّؾٍٟ ٚاٌنٞ ٠ؼزجو اٌمبػلح األٍب١ٍخ اٌزٟ رورىي ػ١ٍٙب ػوض اٌصبكهاد

زٗ، ٠ٚزؾلك ٘نا ثبٌؼل٠ل ِٓ اٌؼٕبصو ِضً ِٕبؿ إال أْ االٍزضّبه ٕ٘ب ال ٠مصل ثٗ ؽغُ االٍزضّبه فمػ، ٚإّٔب ٠مصل ثٗ أ٠عب عٛكح مٌه االٍزضّبه ٚٔٛػ١     

 .االٍزضّبه فٟ اٌلٌٚخ ٚٔص١ت االٍزضّبه اٌؼِّٟٛ ِٓ إعّبٌٟ االٍزضّبهاد، إظبفخ إٌٝ َِزٜٛ اٌزعقُ

ٍٛغ فٟ االٍزضّبهاد، ٚلل لبِذ اٌىض١و ِٓ اٌلٚي ال١ٍّب إٌب١ِخ ِٕٙب ثزقف١ف اٌم١ٛك ػٍٝ االٍزضّبهاد فبصخ اٌّجبشوح ِٕٙب، ٚمٌه ثغ١خ اٌي٠بكح ٚاٌز     

 .ثبػزجبه أْ ٘نٖ األف١وح وؼبًِ َِبػل ػٍٝ ر١ّٕخ اٌصبكهاد

 .هادإال أْ اٌلهاٍبد إٌظو٠خ ٚاٌزطج١م١خ ٌُ رَزطغ اٌزٛصً ثشىً ٚاظؼ ٚكل١ك ٚلبغغ ػٍٝ كٚه االٍزضّبهاد األعٕج١خ اٌّجبشوح فٟ ى٠بكح اٌصبك     

٠ؼزّل ثشىً أٍبٍٟ ػٍٝ اٌٙلف ِٓ ٚهاء ٘نا االٍزضّبه، فئما وبْ اٌٙلف ِٓ ٘نا األف١و ٘ٛ  إال أْ ثؼط اٌلهاٍبد لل أٚظؾذ أْ ٘نا اٌلٚه     

ٌصبكهاد رٍه  االٍزفبكح ِٓ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ اٌزٟ رزّزغ ثٙب اٌلٌٚخ اٌغبمثخ ٌٙنا االٍزضّبه، فئْ ٘نا األف١و ١ٍَبُ٘ ِٓ كْٚ أكٔٝ شه فٟ رؾم١ك ّٔٛ

 . اٌلٌٚخ

ٌم١بً أصو رلفك االٍزضّبه األعٕجٟ  1999ٍٕخ " Goldberg Klein"ٌزطج١م١خ ونٌه ثّؾبٌٚخ إصجبد رٍه اٌؼاللخ، ولهاٍخ وّب لبِذ ثؼط اٌلهاٍبد ا   

ٌلٚي اٌّجبشو ِٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ إٌٝ ثؼط اٌمطبػبد اٌّؼ١ٕخ فٟ وً كٌٚخ ِٓ كٚي أِو٠ىب اٌغٕٛث١خ ػٍٝ اٌصبكهاد اٌصٕبػ١خ ٌزٍه ا

 .1994إٌٝ  1972األفوٜ، ٚلل وبْ مٌه فالي اٌفزوح اٌّّزلح ِٓ ٚاٌمطبػبد اٌصٕبػ١خ 

٠ّىٓ ٚوبٔذ ٔزبئظ رٍه اٌلهاٍخ ٟ٘ أٔٗ فٟ ثؼط اٌّغبالد أكٜ االٍزضّبه األعٕجٟ إٌٝ ى٠بكح اٌصبكهاد، ٚفٟ ؽبالد أفوٜ أكٜ إٌٝ أقفبظٙب، أٞ     

 .ؼ١ٓ ٌشىً اٌؼاللخ ث١ٓ اٌصبكهاد ٚاالٍزضّبهاالٍزٕزبط ِٓ ٘نا ثأٔٗ ال ٠ّىٓ فٟ أٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي رؼ١ُّ ارغبٖ ِ

ِٓ ٠ّٚىٓ فٟ إٌٙب٠خ اٌمٛي ثأْ ٕ٘بن ػاللخ رجبك١ٌخ ث١ٓ االٍزضّبه ٚاٌصبكهاد، ؽ١ش أْ ٚعٛك لطبع رصل٠وٞ لٛٞ ١ٍؤكٞ ؽزّب إٌٝ عنة اٌّي٠ل     

ّب ٍزؤكٞ أ٠عب إٌٝ رؾ١َٓ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌٍّٕزغبد اٌزٟ االٍزضّبهاد اٌزٟ ٍزؤكٞ ثلٚه٘ب ٟ٘ األفوٜ إٌٝ ى٠بكح اإلٔزبع١خ ٚإٔشبء صٕبػبد عل٠لح، و

غ١ٓ ١ٍزُ رصل٠و٘ب الؽمب، ثقبصخ فٟ ِغبي االٍزضّبهاد األعٕج١خ اٌّجبشوح ٚاٌّٛعٙخ ٌٍزصل٠و، كْٚ أْ َٕٔٝ أْ ٘نا ١ٍؤكٞ أ٠عب إٌٝ هثػ إٌّز

 .اٌّؾ١١ٍٓ ٚإٌّزغبد اٌّؾ١ٍخ ثٕظوائّٙب فٟ األٍٛاق اٌل١ٌٚخ

 :ٌزٛظ١ؼ ٚاٌزفبص١ً ٠وعٝ ِواعؼخ فٟ مٌهٌّٚي٠ل ِٓ ا    

، هٍبٌخ ِملِخ ١ًٌٕ كهعخ (1999 -1974)احفبلٛبث يُبطك انخضبسة انغشة ٔيشكهت حًُٛت انصبدساث انغبنت انًصشٚت إ٠ٕبً فّٟٙ ؽ١َٓ ػجل هللا،  -    

 .13 -12: ، ص ص2003اٌّبعَز١و فٟ االلزصبك، و١ٍخ اٌزغبهح ٚإكاهح األػّبي، عبِؼخ ؽٍٛاْ، ِصو، 
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الدول النامية، ولتوضيح ذلك نقوم بتقدًن اإلحصائيات اآلتية واليت سبثل نسبة اإليرادات اعببائية من  يفخباصة 
 .1ةالصادرات يف بعض الدول النامي

 
  الجبائية من الصادرات مقارنة باإليرادات الجبائية اإلجماليةنسبة اإليرادات : (01)جدول رقم 

 (بدون سنة)
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Marc Loze, Les finances de l’état, Editions la porte, Rabat (Maghreb), SD, P: 268.  
    

مسانبة  تضاف إذل معتربةن نسب مسانبة الصادرات يف اإليرادات اعببائية للدولة ىي نسبة وعليو يتضح لنا أ     
وعليو فإن الصادرات تساىم بشكل ما يف اإليرادات اإلصبالية للدولة، . اؼبوجودة يف اقتصاد الدولة النشاطات األخرى

 .فقط وىذه اإلحصائيات ىي لبعض الدول النامية

                                                 
 1

 Marc Loze, Les finances de l’état, Editions la porte, Rabat (Maghreb), SD, P268.  

 

 

   

 نسبة مساىمة الصادرات في اإليرادات الجبائية Les pays الدول 

 % Togo 08,30 الطوغو-1  

 % Ethiopie 08 أثيوبيا -2

 % Libéria 01,50 ليربيا -3

 % Kenya 00,50 كينيا  -4

 % Tanzanie 00,40 تنزانيا -5

 % Pérou 07,90 بَتو -6

 % Birmanie 02,50 بَتمانيا-7

 % Indie 01,90 اؽبند -8

 % Brézil 00,30 الربازيل-9

 % Philippins 00,00 الفليبُت-10
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أما يف الدول اؼبصدرة للنفط، فإن الرسوم واالقتطاعات الضريبية على اؼبؤسسات اؼبصدرة، سبثل كذلك ىي     
الدولة  أو إيراد ، غَت أن أساس اؼبداخيل يتمثل يف دخليف مداخيل أو إيرادات الدولة األخرى حصة أساسية ومهمة

 .من وراء الصادرات النفطية
كن أن تؤدي إذل تشجيع دخول رؤوس األموال اػبارجية أو األجنبية اؼبوجهة إذل كما أن زيادة الصادرات يب     

اليت ال  االستثمار يف القطاعات التصديرية أو القطاعات اؼبرتبطة هبا، أو قد تكون حىت يف باقي القطاعات األخرى
 .عبلقة ؽبا بالتصدير

 
 : التأثير على فعالية عوامل اإلنتاج -ب     

                                         "L’effet sur l’efficacité des facteurs de production" 
أما فيما يتعلق بالتأثَت على فعالية عوامل اإلنتاج، فإن ىذا التأثَت يتمثل باألساس بظروف اؼبنافسة واليت تعمل أو     

 .مل اإلنتاجلعوا" La rationalité de la gestion" "التسيَت العقبلين"تقود إذل 
ويرجع ىذا، إذل أن اؼبؤسسات اليت توجو أو تصدر إنتاجها إذل األسواق اػبارجية ستخضع إذل ظروف اؼبنافسة     

الشرسة من قبل اؼبؤسسات األجنبية، فبا سيحتم عليها دبا ال يدع أي ؾبال للشك على ضرورة التسيَت العقبلين أو 
 .عقلنو تسيَت عوامل اإلنتاج

  :غير المباشر والتكميلي على القدرة االستيراديةأثير الت -3      
           "Les effets indirect et complémentaires sur la capacité d’importation" 

إن اآلثار أو التأثَتات السابقة الذكر لنمو الصادرات على كل من الدخل والتشغيل والنمو والتنمية للدولة، ؽبا      
 .ذلك آثار أو تأثَتات يف دعم زيادة القدرة االستَتادية لنفس الدولةمن جهة أخرى ك

   :1اإلنتاج، تتم من خبلل عدة طرق وىيىذا يعٍت، بالفعل أن التأثَتات السابقة الذكر على عرض وفعالية عوامل  

أو اآللة اإلنتاجية  أن التأثَتات األولية والثانوية على الدخل، تكون بافًتاض أنو ليس ىناك توقف للعملية -أ    
"L’appareil productif" بفعل استحالة أو عدم إمكانية استَتاد قطع الغيار ،"Pièce de rechange "

   الداخلة يف اآللة اإلنتاجية؛

ترتبط أو تتعلق جبزء كبَت  -واليت تسببها أو ربدثها الصادرات-إمكانية ربقيق أو إقباز ـبتلف االستثمارات  -ب    
 االستَتادية أو القدرة على االستَتاد؛بالقدرة 

                                                 
1
 GEERROUI Fadhila, Op cit, PP: 158- 159.  - 
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ن زيادة القدرة إ، حيث "Type d’importation"فضبل عن ذلك، يكون ىذا أيضا تبعا لنمط الواردات  -3    
  ؛االستَتادية تكون ىي األخرى قادرة على إحداث تأثَتات على عملية التنمية

 :ننا مبيز بُتإف، "مبط الواردات"أما فيما ىبص أمباط االستَتاد أو      
واليت كثَتا ما تؤدي إذل زيادة التبعية االقتصادية  ،:"Bien de consommation"السلع االستهبلكية  -أ     

 للدولة، وهبذا فإن تأثَتىا سيكون سليب على عملية التنمية؛
لى العكس من ، فإن تأثَتىا ع:"Importations productives"غَت أن استَتاد الواردات اإلنتاجية  -ب     

سيساىم يف غالب األحيان إذل جلب " سلع التجهيز"إهبايب خالص، حيث أن امتبلك السلع االستهبلكية 
 .التكنولوجيات واؼبعارف اؼبتطورة

وىناك نتيجة أخرى مت استخبلصها، وىي أن التأثَت اإلهبايب للصادرات يكون يف اغبالة اليت تكون فيها ىذه      
، كما أن ىذا التأثَت سَتتبط أو يتعلق إذن دبستوى التنمية يف الدولة أو ية األكثر تقدماالدول الناماألخَتة مرتفعة ويف 

عدم )عدل مرتفع جدا للصادرات أو عدم الثبات مالبلد اؼبصدر، لكن يبكن أن ينتج ىذا التأثَت أيضا عن وجود 
     .للصادرات ولكن بشكل ضعيف وقليل( االستقرار

  
                      :اآلثار الناتجة عن عدم استقرار الصادرات: نيالفرع الثا    
                                                         "les effet de l’instabilité des exportation" 

ية، لكن الشيء حول آثار عدم استقرار الصادرات على التنم "سادت يف القرن اؼباضي العديد من اآلراء واغبجج    
اآلثار اإلهبابية أو اؼببلئمة لعدم "فكرة  ااؼببلحظ ىو أن أغلب أو جل ىذه اآلراء كانت تسيطر أو هتيمن عليه

 L’idée d’effets défavorables de Arguments "l’instabilité des" "استقرار الصادرات على التنمية
exportations pour le développement"ذا الطرح قبد االقتصادي ، ومن أصحاب ى

"HIRSCHMAN"1. 
من القرن اؼباضي، ( 1950)إال أن ىذه الفكرة القت العديد من اؼبعارضُت ؽبا وخاصة يف سنوات اػبمسينيات     

ذين لوال" NURKSE" "MYRDALL"من االقتصاديُت  ومن بُت االقتصاديُت اؼبعارضُت ؽبذه الفكرة قبد كبل
 .2ات لو آثار سلبية وسيئة على عمليات التنميةأكدا أن عدم استقرار الصادر 

                                                 
1
 Ibid, P: 159. 

2
 Ibidem.  
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وسنحاول يف ما يلي التطرق إذل حجج كبل الرأيُت أو الفكرتُت حول تأثَت عدم استقرار الصادرات على عمليات     
  :1التنمية االقتصادية

 
                   :اآلثار السلبية لعدم استقرار الصادرات على التنمية حجج أصحاب فكرة -1    
سيئة أو  ااؼبستعملة يف الدفاع عن فرضية أو فكرة أن لعدم استقرار الصادرات آثار  ومن بُت أىم اغبجج أو الرباىُت    

 :على عمليات التنمية قبد( عدم مبلئمة)سلبية 
ن عدم استقرار أو ثبات مداخيل أو إيرادات الصادرات سيؤدي إذل نقل عدم االستقرار ىذا إذل ـبتلف أ -1    

القطاعات اؼبوجودة يف االقتصاد، كما أن ىذا قد يؤدي أيضا إذل عدم االستقرار السياسي واالجتماعي يف الدولة، 
لدى " Un sentiment d’insécurité"ىذا من شأنو كذلك أن يقود إذل تقوية وزيادة حس عدم األمان و 

 اؼبنتجُت داخل الدولة؛
غَت مبلئم لبلستثمار والتخطيط  تقرار ىذا يعترب أو يعد عامبلوقد يكون ىذا كعامل خطر، ألن عدم االس -2   

 ".Sa planification rationnelle"العقبلين لو 
 Une mentalité"، ألن ىذا يعمل على خلق ذىنية أو عقلية مضاربية عامل اختبلل أو إفسادكويعترب أيضا      

spéculative" اإلنتاجية واؼبضارباتية، ويؤدي ىذا كذلك إذل  أو اغبركات غَت االنتقاالت، وىذا بتشجيعو على
 إضعاف معدالت النمو يف الدولة؛

 Les effets" "اآلثار التضخمية"، ويتمثل يف "MYRDAL"ىناك حجة أو دليل آخر قدمو االقتصادي    -3   
inflationnistes "اليت وبدثها عدم استقرار الصادرات. 

يف الصادرات، تعقبها زيادة يف اؼبداخيل أو  اوازدياد اوتوسع اتشهد انتشار نو يف الفًتة أو اؼبرحلة اليت إحيث    
بفضل ضعف )، كما أن األسعار (تبعا لنظرية كلما زاد الدخل زاد االستهبلك أو النفقات)اإليرادات ومن مث النفقات 

يف  االلبفاض حالة ستشهد ىي األخرى زيادة مرتفعة وبشكل أعلى فبا كانت عليو يف( العرض" Elasticité"مرونة 
  .مرحلة نقص الصادرات

" عجز يف اؼبيزانية"إيرادات الصادرات سيؤدي إذل إحداث ( البفاض، سقوط)ومن جهة أخرى، فإن اهنيار      
"Un déficit budgétaire"خلق النقود" بــــــ ، ىذا األخَت سيتم سبويلو يف غالب األحيان بواسطة ما يعرف "
"Une creation de monnaie" وىذا سيعمل من دون أدىن شك على زيادة توسع وانتشار الكتلة النقدية ،

 اؼبتداولة داخل اقتصاد الدولة مقارنة بالفًتة اليت كانت تشهد مبوا للصادرات؛ 
                                                 
1
 Ibid, P: 159- 160. 
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كما أن اهنيار أو البفاض إيرادات الصادرات سيقود إذل إحداث خلل أو عدم توازن يف ميزان اؼبدفوعات   -4    
"Le déséquilibre de balance de paiement " وينتج عن ىذا اػبطر يف غالب األحيان ما يعرف بــــــ ،
، ىذه األخَتة "Restrictions d’importations( "وضع قيود على الواردات" )تقييد أو ربديد الواردات"

 ستساىم ىي األخرى يف إضعاف معدالت االستثمار؛
للمبادالت " Détérioration"لًتد أو تدىور  يبكن أن يكون عامبل كما أن عدم استقرار الصادرات  -5    

ارتفاع يف أسعار اؼبنتجات اؼبصدرة لتدارك التجارية اػبارجية خصوصا يف الدول النامية، وىذا ألنو قد وبدث ىناك 
التقييد  النقص يف إيرادات الصادرات، فبا قد وبول ىذا إذل صعوبة تصدير ىذه اؼبنتجات، وإذا أضفنا إذل ىذا

والتحديد يف حركة الواردات، فبا سيعٍت ىذا من غَت أدىن شك إذل إضعاف وتردي وتدىور حركة اؼببادالت التجارية 
 .اػبارجية ما بُت ىذه الدولة وباقي دول العادل األخرى

م استقرار أو ؼبختلف اغبجج والرباىُت اليت تبُت وتوضح الدور السليب لعد -أعبله- السابق نااستعراض لمن خبل    
، وانطبلقا من ىذا ومن مبدأ حيادية الدراسة وضرورة األخذ دبختلف اآلراء على التنمية االقتصادية ثبات الصادرات

وكذلك حىت إن كانت معارضة  - والتوجهات األخرى حىت وإن كانت معارضة ومعاكسة ؽبذه الفكرة أو تلك
ىنا أو هنمل ـبتلف اآلراء واألفكار األخرى، واليت ترى الدور ، وعليو فيجب أن ال ننسى -لدراستنا ورسالتنا ىذه 

 .اإلهبايب لعدم استقرار الصادرات
 

               :لعدم استقرار الصادرات على التنمية يجابيةاآلثار اإل حجج أصحاب فكرة -2      
   

صحاب ىذه الفكرة، يف تبياهنم سنقوم ىنا دبحاولة استعراض ـبتلف اغبجج والرباىُت اليت استند عليها أ      
وتوضيحهم لآلثار اإلهبابية لعدم استقرار الصادرات على التنمية، وباألخص على االستثمارات وإنتاجيتها وكذلك 

 :على االدخار، وتتمثل ىذه اغبجج يف
إذل إهباد أو ال ؿبالة  ؤديإن سياسة تقييد أو ربديد الواردات والناصبة عن تدىور إيرادات الصادرات ست -1      

واليت سيأيت  - "سياسة إحبلل الواردات" ــــخلق الصناعات لئلحبلل ؿبل الواردات أو ما تعرف ىذه السياسة أيضا بـ
اعبديدة لسلع االستهبلك، كما أن ىذا ( اغباجات)، وىذا لبلستجابة للطلبات -ذكرىا الحقا بشكل أكثر تفصيل 

، وىذا يف األجل منها "Compétitifs"ت اإلنتاجية وخصوصا التنافسية سيعمل أيضا على تنشيط وربفيز االستثمارا
 الطويل؛

 La" "نظرية الدخل الدائم"يرى أصحاب ىذه الفكرة أيضا وبناءا على حجة أو دليل آخر قائم على  -2    
théorie du revenue permanent"أن عدم استقرار الصادرات سيشجع على زيادة معدالت االدخار، وىذا ، 
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ألن عدم استقرار إيرادات الصادرات سينتج عنها ال ؿبالة زيادة يف حجم أو نسبة االدخار من الدخل الدائم، وىذا 
( عدم استقرار)حىت يتمكن األفراد من اغبفاظ على نفس مستوى االستهبلك الدائم، وىذا بالرغم من تقلبات 

 .دخوؽبم
ء واألفكار اؼبتناقضة واؼبتعاكسة، بقى أن ننوه ىنا إذل أن الدراسات ؼبختلف ىذه اآلراويف األخَت، وبعد استعراضنا     

اؼبتاحة دل تبُت ودل تكشف أبدا بصورة واضحة األسس ( التجارب أو االختبارات الدراسية)التجريبية أو االختبارية 
ا ؾبرد أفكار وحجج إليه االصحيحة اليت قامت عليها ـبتلف تلك اغبجج والرباىُت، وإمبا تبقى نتائجهم اليت توصلو 

 .متعارضة ومتعاكسة، إضافة إذل أهنا غَت مؤكدة
 :واؼبتتبع واؼببلحظ ؽبذه الدراسات يرى بأهنا سبت ربت شكلُت أو مبطُت ونبا     

 
، وقائمة أو مبنية فقط على أساس "Contradictoires"أن إحدى ىذه الدراسات ىي دراسات عرضية  -أ     

 ؛"Des comparaisons internationales"اؼبقارنات الدولية 
أما باقي الدراسات األخرى، فهي دراسات خاصة وزبتص ببعض الدول فقط دون غَتىا من الدول  -ب    

 .األخرى
 

، يبكننا القول بأن العبلقة بُت الصادرات والنمو والتنمية االقتصادية ليست بالضرورة عبلقة ثابتة وكنتيجة ؽبذا     
ه اؼبوجب واإلهبايب دائما، بل يتوقف شكل العبلقة ىذه على كل من مبو الصادرات واؽبيكل ومستقرة ويف االذبا

السلعي ؽبا، وحىت أيضا إذل طبيعة ونوعية وخصائص اؼبنتجات اؼبصدرة، فضبل عن طبيعة اؼبعرفة والتكنولوجيا 
 .1اؼبستخدمة يف عمليات اإلنتاج

إهبابية كلما اتسم معدل مبو الصادرات باالرتفاع اؼبستمر عرب وحسب بعض الدراسات فإن العبلقة تكون أكثر      
مقارنة  –اليت تتطلب استخدام التكنولوجيا اؼبتقدمة واؼبعرفة اغبديثة  -الزمن، وتزايدت نسبة الصادرات الصناعية 

 . الكلية للدولة بإصبارل الصادرات
اخل، واليت .....عن تصدير اؼبواد األولية واػباموىذا ألن تصدير ىذا النوع من اؼبنتجات ىبتلف بشكل جذري       

 .ال تتطلب الكثَت من التكنولوجيا واؼبعرفة
 
 

                                                 
1
 .59: ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ، وزبة األ٘واَ االلزصبكٞ،دساعت حغهٛهٛت نًؼٕلبث انخصذٚشِٕٝ اٌغوف،   
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 :الدراسات التي تربط بين الصادرات والتنمية :المطلب الرابع      
تعترب العبلقة بُت أداء الصادرات والدخل الوطٍت اإلصبارل األساس الذي ترتكز عليو الدولة يف اختيارىا       

بُت معدل مبو الصادرات ومعدل مبو الدخل الوطٍت، ن االعتقاد السائد بوجود عبلقة سببية إسياسات التنمية، حيث ل
يدفع بالدولة إذل ضرورة اختيارىا وانتهاجها لتنمية الصادرات باعتبارىا احملرك األساسي والرئيسي للنمو االقتصادي 

 .والتنمية االقتصادية
كانت هتدف يف أغلبها إذل حبث   واليت السنوات الفائتةالعديد من الدراسات على مر  ولقد قامت العديد من     

ن إالعبلقة بُت مبو معدل الصادرات ومعدل مبو الدخل الوطٍت، وكذا إذل معدل مبو نصيب الفرد من ىذا الدخل، أي 
 .ىدف ىذه الدراسات ىو معرفة دور الصادرات على أداء االقتصاد الوطٍت للدولة

وعليو سنحاول فيما يلي التعرف على أىم الدراسات اليت تناولت العبلقة بُت أداء الصادرات والنمو االقتصادي،      
  :1وسيتم التطرق ؽبا حسب التسلسل الزمٍت ؽبذه الدراسات، وتتمثل ىذه األخَتة يف

 
 Emery. R( "1951- 1961:)"دراسة  :الفرع األول      

أن تنمية الصادرات يف بعض الدول النامية كان ؽبا دور جد إهبايب يف زيادة نصيب  توصلت ىذه الدراسة إذل     
 .الفرد من الدخل الوطٍت، ومن مث يف ربقيق النمو االقتصادي يف الدولة ككل

كما بينت ىذه الدراسة أيضا إذل وجود عبلقة تأثَت إهبايب ومتبادل بُت التنمية االقتصادية وزيادة الصادرات، أي      
 . ن ربقيق التنمية االقتصادية سيؤدي إذل إحداث زيادة يف الصادرات والعكس صحيحأ
 

 Michaely( "1977:)"دراسة  :الفرع الثاني     

بُت معدل التغَت يف نسبة الصادرات إذل الدخل الوطٍت، وكذلك إذل حبث قامت ىذه الدراسة ببحث العبلقة      
 .د من الدخل مقاسا باألسعارالعبلقة بُت معدل التغَت يف نصيب الفر 

، كما مت تقسيم عينة الدراسة ىذه إذل (1973 -1950)دولة نامية خبلل الفًتة  41وقد سبت ىذه الدراسة على     
 . ؾبموعتُت وفقا ؼبتوسط دخل الفرد، أي إذل دول فيها دخل مرتفع واألخرى ذات دخل منخفض

                                                 
1
 :اػزّلد فٟ ٘نا اٌؼٕصو ػٍٝ اٌّوعؼ١ٓ اٌزب١١ٌٓ  

 .38 -36: ، ص صيشصغ عبك ركشِِؾّٛك ؽبِل ِؾّٛك ػجل اٌوىاق،  - 

ي، عبِؼخ و١ٍخ اٌزغبهح ٚإكاهح األػّب هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح فٟ االلزصبك،انًُٕرس انصُٛٙ فٙ حًُٛت انصبدساث، َٔو٠ٓ أؽّل ػجبً أثٛ ى٠ل،  - 

 .39 -29: ، ص ص2008ؽٍٛاْ، عّٙٛه٠خ ِصو اٌؼوث١خ، 
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 اؼبتغَتين، أي أن النمو السريع يف الصادرات يؤدي إذل مبو سريع ولقد توصلت الدراسة إذل وجود ارتباط قوي بُت    
يف الدخل الوطٍت وىذا يف الدول األكثر مبوا وذات الدخل اؼبرتفع، والعكس من ذلك فقد أثبتت ىذه الدراسة إذل 

 .عدم وجود ارتباط إهبايب بُت اؼبتغَتين يف الدول األقل مبوا واألقل دخبل
 

 Heller et Porter( "1978:)"سة درا :الفرع الثالث    

أي الناتج بعد خصم أو )ومبو الناتج غَت التصديري  قامت ىذه الدراسة على حبث العبلقة بُت مبو الصادرات    
 .مع استبعاد أثر الزيادة يف السكان( طرح ناتج الصادرات

اءت نتائج الدراسة لتعكس ، وج(1973 -1950)دولة نامية خبلل الفًتة  41وسبت الدراسة كسابقتها على     
 .مدى ارتفاع معدل االرتباط بُت معدل مبو الصادرات ومعدل مبو الناتج غَت التصديري

، تبُت أنو يف (طبقا أو وفقا لنصيب الفرد من الدخل)ولكن ؼبا مت تقسيم عينة الدراسة إذل دول غنية وأخرى فقَتة     
ك ارتفاع ؼبعامل االرتباط بُت اؼبتغَتين، وىو األمر ذاتو يتفق مع الدول اليت حققت مستوى أعلى من التنمية كان ىنا

 .اليت مت عرضها آنفا "Michaely"دراسة 
 

 Balassa( "1978:)"دراسة  :الفرع الرابع    

إن ىذه الدراسة وإن كان قد مت التعريج عليها آنفا، إال أننا ارتأينا إعادة تقديبها بشرح وإضافات ـبتلفة يف سياق     
 .قديبنا للدراسات اليت تناولت العبلقة بُت أداء الصادرات والنمو االقتصادي والتنمية االقتصاديةت

وقد قامت ىذه الدراسة على حبث العبلقة بُت كل من الصادرات اإلصبالية والصادرات الصناعية التحويلية من     
 .خرىاإلصبارل والناتج التحويلي من جهة أ( احمللي)خل الوطٍت دجهة، وال

دولة نامية شهدت ظهور قاعدة صناعية خبلل سنوات الستينيات ( 11)وقد سبت ىذه الدراسة على إحدى عشر    
، إال أن 1973إذل سنة  1960من القرن اؼباضي، وكانت فًتة الدراسة ىذه من سنة ( 1970 -1960)والسبعينيات 

،  ويرجع ذلك (1973 -1966)و ( 1966 -1960)ىذه الدراسة قد مت إعادة تقسيمها ىي األخرى إذل فًتتُت 
 .إذل تغيَت بعض الدول ؿبل الدراسة لسياستها يف منتصف الستينيات

مفادىا أن سياسة تشجيع الصادرات تؤدي إذل مبو أعلى فبا يبكن أن وكان ىدف ىذه الدراسة ىو اختبار فرضية     
 .ربققو سياسة التصنيع من أجل إحبلل الواردات

يف  0.4لدراسة، إذل أن معامل االرتباط بُت مبو الصادرات الصناعية والناتج الصناعي قد تطور من وقد خلصت ا    
، ويرجع ربسن معامل (1973 -1960)عن الفًتة ككل  0.709يف الفًتة الثانية و  0.846الفًتة األوذل إذل 
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صادرات اؼبصنعة يف العديد من دول العينة يف االرتباط يف الفًتة الثانية مقارنة بالفًتة األوذل إذل االلبفاض النسيب لل
 . بداية الدراسة أي الفًتة األوذل

أما عن العبلقة بُت الصادرات الكلية ومبو الناتج احمللي اإلصبارل، فقد وجد أن معامل االرتباط قد زاد من       
 .1(1973 -1960) عن الفًتة ككل 0.888يف الفًتة الثانية، و  0.934يف الفًتة األوذل إذل  0.822

منو يف حالة الصادرات  إن الشيء اؼببلحظ ىو أن معدل االرتباط يف حالة الصادرات اإلصبالية ىو أعلى وأقوى     
، وىذا يعٍت أن استبدال الصادرات اإلصبالية بالصادرات الصناعية دل يؤد إذل ربسُت نتائج معامل (0.709)الصناعية 

للصادرات الصناعية يف الدول ؿبل الدراسة  النصيب النسيب ذلك إذل البفاض" Balassa" االرتباط، ويوعز أو يربر
 .خبلل فًتة البحث ىذه

ويف األخَت، أكدت ىذه الدراسة على أنبية مبو الصادرات يف تفسَت النمو االقتصادي، من خبلل ما يصاحب      
ٍت والتكنولوجي وكذا إتاحة فرص جديدة ذلك من إعادة توزيع اؼبوارد على كبو أكفأ، وارتفاع مستوى التقدم الف

 .للعمالة، ويضاف إذل ىذا كلو دور زيادة الصادرات يف ربسُت الوضع يف اؼبيزان التجاري ومن مث يف ميزان اؼبدفوعات
  
 Tyler( "1980:)"دراسة  :الفرع الخامس     

و الصادرات اإلصبالية ومبو الصادرات جاءت ىذه الدراسة لبحث عبلقة االرتباط بُت النمو االقتصادي ومعدل مب     
حسب )، ومت استبعاد الدول األقل مبوا (1978 -1960)دولة نامية خبلل الفًتة  55الصناعية، لعينة تتكون من 

، وىذا انطبلقا من ضرورة وجود حد أدىن من التنمية كشرط ضروري كي تتمكن الصادرات من (تصنيف البنك الدورل
 .ليإحداث مبو يف الناتج احمل

نتائج الدراسة لتعكس وجود عبلقة إهبابية قوية بُت النمو االقتصادي ومبو الصادرات الصناعية، وقد جاءت      
، كما تبُت %1عند مستوى معنوية قدر بــــــــ  0.82ومعامل ارتباط الرتب  0.86حيث بلغ معامل االرتباط البسيط 

 .ادرات الصناعية من إصبارل الصادراتأيضا أن ىذه العبلقة تزداد كلما ارتفعت حصة الص
 

 Feder( "1982:)"دراسة  :الفرع السادس     

ىدفت ىذه الدراسة من خبلل استخدامها إلطار ربليلي قياس الفروق يف اإلنتاجية بُت القطاعات التصديرية     
 -1964)ل الفًتة والقطاعات غَت التصديرية، وقد سبت ىذه الدراسة على الدول حديثة العهد بالتصنيع خبل

1973.) 

                                                 
1
 . 05: ص، يشصغ عبك ركشِ إثوا١ُ٘ ػٍٟ غبُٔ،  
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اليت تولدىا  وامتد التحليل يف الدراسة إذل تقدير اإلنتاجية اغبدية للقطاعات، باإلضافة إذل تقدير الوفورات    
يف اإلنتاجية اغبدية للعنصر بُت ( فروق)الصادرات داخل القطاعات، وقد أظهرت التقديرات إذل وجود فروقات 

  .غَت التصديريةالقطاعات التصديرية والقطاعات 
وخلصت الدراسة إذل أن اإلنتاجية اغبدية يف القطاع التصديري أعلى منها يف القطاع غَت التصديري، وقد أكدت     

ن تبٍت ىذه األخَتة إالدراسة على أن االقتصاديات الناجحة ىي اليت تبنت السياسات ذات التوجو التصديري، حيث 
 .ل من االقتصاد أقرب منو إذل التوزيع األمثل للمواردذبع -جو التصديريالسياسات ذات التو -
 

 Jung et Marshal( "1985:)"دراسة  :الفرع السابع   
، ؟جاءت ىذه الدراسة لبحث العبلقة السببية بُت الصادرات والنمو االقتصادي ىل ىي عبلقة طردية أم عكسية   

 (.1981 -1950)دولة خبلل الفًتة  37وقد سبت ىذه الدراسة على 
وقد مت يف ىذه الدراسة استخدام بيانات السبلسل الزمنية عن الصادرات ومعدل مبو الناتج الوطٍت اغبقيقي    

 ".Granger"باستعمال اختبار السببية لــــــــ 

إال أن الشيء اؼبثَت للجدل ىو أن نتائج ىذه الدراسة جاءت لتثَت الشكوك حول فعالية سياسة تشجيع الصادرات    
 .، أي بعكس الدراسات السابقةقيق النمو االقتصادييف رب

: ن مبو الصادرات يؤدي إذل مبو الناتج أو الدخل إال يف أربعة دول ىيإودل تتحقق نتائج الدراسة السابقة، أي    
إندونيسيا، كوستاريكا، اإلكوادور ومصر، وعلى النقيض من ذلك فقد توصلت ىذه الدراسة إذل أن مبو الصادرات 

 .ذل تدىور والبفاض معدل مبو الناتج الوطٍت يف ست دول منها، جنوب إفريقيا، كوريا، باكستان، بوليفيا والبَتوأدى إ
 

 Chow( "1987:)"دراسة  :الفرع الثامن    

على حبث العبلقة بُت مبو الصادرات الصناعية ومبو الصناعات التحويلية، أي جاءت اقتصرت ىذه الدراسة فقط     
تأثَت مبو لبحث  -"Bilateral effect"وكان ىذا باستخدام اختبار السببية يف مبوذج ثنائي التغيَت - ىذه الدراسة

ىيكل اإلنتاج يف الدولة، على كبو يضمن مبو الصناعات التحويلية بشكل ينعكس  الصادرات على إعادة تشكيل
 .إهبابيا على عمليات التنمية

األرجنتُت، : ل حديثة العهد بالتصنيع، وتضمنت من بينها كل من الدولدو ( 08)وقد مشلت ىذه الدراسة شباين      
، باعتبار 1970إذل  1960ىونغ كونج، الربازيل، كوريا واؼبكسيك، وقد كانت ىذه الدراسة خبلل الفًتة اؼبمتدة من 

ات من إصبارل الصادر  %80أن ىذه الدول ذات توجو تصديري، حيث سبثل الصادرات الصناعية ؽبذه الدول 
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من  %34و  24، كما يًتاوح نصيب الناتج أو الدخل الصناعي ؽبذه الدول بُت 1980الصناعية للدول النامية لسنة 
 .إصبارل الناتج أو الدخل احمللي هبا

 
عات وقد جاءت نتائج ىذه الدراسة لتؤكد على وجود عبلقة سببية متبادلة بُت مبو الصادرات الصناعية ومبو الصنا    

 .يف معظم دول العينة باستثناء دولتُت ونبا اؼبكسيك واألرجنتُتالتحويلية 
 

أي أن زيادة الصادرات )ن ىذه الدراسة أظهرت يف الدولة األوذل على وجود عبلقة سببية أحادية فقط إحيث     
 .، أي بدون ربقق العبلقة العكسية(الصناعية يؤدي إذل زيادة الصناعات التحويلية

 
ذلك إذل  "Chow"لثانية فقد توصلت الدراسة إذل عدم وجود عبلقة أصبل بُت اؼبتغَتين، ويوعز أما يف الدولة ا    

ضرورة أخذ تلك النتيجة بقدر كبَت من التحفظ واغبذر، ذلك أن البيانات أو اؼبعطيات اليت أتيحت حول دولة 
خم الكبَت الذي عرفتو أو شهدتو األرجنتُت كان يشوهبا الكثَت من الغموض وعدم الثقة، ويضاف إذل ذلك أيضا التض

 .ىذه الدولة خبلل فًتة الدراسة
 

بضرورة عدم االعتماد على معطيات ىذه الدولة واألخذ هبا يف إعداد مثل ىذه فبا يقود ىذا إذل االفًتاض     
 . الدراسات، وىذا حىت ال تشكك يف مصداقية الدراسات اليت مت التوصل إليها، واليت مت التطرق إليها آنفا

     
إال أننا نقول كخبلصة ؼبا مت عرضو سابقا، بأن معظم الدراسات اليت اىتمت بدراسة العبلقة بُت مبو الصادرات     

نظرا ؼبا -والنمو االقتصادي قد أكدت وتوصلت إذل أن الصادرات بصفة عامة والصادرات الصناعية بصفة خاصة 
تلعب دورا أساسيا وجوىريا يف  -ةءعالية واؼبعرفة واؼبهارات الكفتتمتع بو ىذه األخَتة من استخدام للتكنولوجيا ال

 . ربقيق والدفع والتسريع بعجلة النمو االقتصادي يف الدولة
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 :أىمية إستراتيجية تشجيع الصادرات ودورىا في عالج المرض الهولندي :المبحث الثاني    
         

بُت االقتصاد الوطٍت واالقتصاد العاؼبي، فبا  االندماجعلى ربقيق  تقوم أو تعمل إسًتاتيجية تشجيع الصادرات    
 .سيسمح ىذا بالدخول يف االقتصاد العاؼبي ومن مث االندماج معو

وقد يقود اغبديث على ىذه اإلسًتاتيجية إذل اغبديث عن ضرورة تنويع ىيكل الصادرات، إذ من غَت اؼبعقول     
ا ىو اغبال بالنسبة للدول النامية ومن بينها اعبزائر، واليت تعتمد على االعتماد على ىيكل واحد للصادرات كم

فقط، فهذا التنويع يف ىيكل الصادرات سيسمح للدولة بالدخول يف االقتصاد العاؼبي  ( النفط)صادرات احملروقات 
 .كطرف مؤثر ال طرف متأثر، إضافة إذل ؿباولة االندماج معو

أىم أىدافها، ومن مث دورىا يف عبلج اؼبرض ماىيتها و ة من خبلل معرفة وسنحاول توضيح ىذه اإلسًتاتيجي   
 .اؽبولندي

 
       :إستراتيجية تشجيع الصادرات في الدول النامية والجزائر :المطلب األول    

 ىذا ويتمثل، UNIDO"1" "اليونيدو"تصنف الدول النامية حديثة العهد بالتصنيع إذل جيلُت، وفقا لتصيف     
 :2يف
وىو ما يطلق عليو أيضا بدول النمور الكبلسيكية، أو اعبيل األول للنمور اآلسيوية واليت بدأت  :الجيل األول    

وتشمل الدول النامية اؼبصدرة الرئيسية للصناعة من القرن اؼباضي، ( 1960)مرحلة التقدم يف بداية الستينيات 
الربازيل، األرجنتُت، : وتايوان، وبعض الدول األخرى مثل كوريا اعبنوبية، ىونج كونج، سنغافورة: التحويلية مثل

 اؼبكسيك واؽبند؛

                                                 
 :، ٟٚ٘ رمَٛ ثّب 1986ٍٟ٠فٟ ػبَ  ، ٚأٔشأدوٛوبٌخ َِزمٍخ ِٓ ٚوبالد األُِ اٌّزؾلح ، ٚرؼزجوِٕظّخ األُِ اٌّزؾلح ٌٍز١ّٕخ اٌصٕبػ١خٟ٘  ":انَٕٛٛذٔ" 1

 ؛إٌب١ِخ أٚ اٌّبهح ثّوؽٍخ أزمب١ٌخ دااللزصبك٠ب١ّخ اٌصٕبػ١خ اٌَّزلاِخ فٟ اٌجٍلاْ ماد رُشّغغ اٌزٕ -    

ك١ٌٚخ  اٌصٕبػٟ اٌمبكه ػٍٝ إٌّبفَخ، ٚرؼًّ ػٍٝ إلبِخ شواوبد صٕبػ١خ اإلٔزبطرَُّقو اٌمٜٛ اٌّشزووخ ٌٍؾىِٛبد ٚاٌمطبع اٌقبص ٌزشغ١غ  -    

 ؛ٚا١ٌٍَّخ ث١ئ١ب إٌّصفخ اعزّبػ١بٚرشغ١غ اٌز١ّٕخ اٌصٕبػ١خ 

  .ٚ٘لف ا١ٔٛ١ٌلٚ إٌٙبئٟ ٘ٛ إ٠غبك ؽ١بح أفعً ٌٍٕبً ثئهٍبء لبػلح صٕبػ١خ ٌٍوفبء ٚاٌمٛح االلزصبك٠خ ػٍٝ اٌّلٜ اٌط٠ًٛ -   

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization.  

 .10:13ػٍٝ اٌَبػخ  2010ك٠َّجو  20رُ اإلغالع ػ١ٍٗ ٠َٛ االص١ٕٓ   http://www.unido.org: ٌّي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد هاعغ فٟ مٌه
2

، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح فٟ االلزصبك، و١ٍخ (1998 - 1982)حغهٛم انصبدساث انهٛبٛت يغ سؤٚت يغخمبهٛت فبٌل ػجل اٌوؽّٓ ػٛض اٌف١زٛهٞ،  

 .22: ، ص2001٘وح، االلزصبك ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، عبِؼخ اٌمب

http://www.unido.org/
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، أو باعبيل الثاين للنمور "ؾبموعة الدول حديثة العهد بالتصنيع"وىو ما يطلق عليو أيضا بــــــــ  :الجيل الثاني    
، وىي سبثل 1من القرن اؼباضي (1970) تالسبعينيا بدايةاالقتصادية، وىي تلك الدول اليت بدأت مرحلة التقدم يف 

، إندونيسيا وماليزيا، إضافة إذل دتايبلن: الدول النامية اليت حققت معدالت مبو سنوية مرتفعة، ومن ىذه الدول قبد
 .اؼبغرب، تركيا، الشيلي والفلبُت: بعض الدول األخرى مثل

من الفًتات السابقة سياسة عرفت بــــ  يف فًتة -ومن بينها اعبزائر -كما انتهجت جل الدول النامية األخرى      
)"الواردات إحالل ىعل القائمة التصنيع إستراتيجية"

*
غَت أن ىذه األخَتة نتجت عنها عدة آثار سلبية، رغم  ،2(

عدم إنكارنا بأن ىذه السياسة كانت ؽبا آثار إهبابية كبَتة، خصوصا يف اؼبراحل األوذل من بداية عمليات التنمية واليت 
 .يف األساس يف تعبئة اؼبوارد احملليةسبثلت 

غَت أن االستمرار يف إتباع ىذه السياسة القائمة على إحبلل الواردات يف اؼبدى الطويل سيؤدي إذل إىدار اؼبوارد      
 االقتصادية للدولة وحرمان ىذه األخَتة من االستفادة من اؼبزايا اليت يبكن أن سبنحها أو تضيفها التكنولوجيا اغبديثة

 .على اإلنتاج واؼبنتجات احمللية
سيتم  "صناعات اإلحبلل" ــالصناعات الناذبة عن سياسة إحبلل الواردات أو ما تعرف أيضا بــ ألنوىذا      

)جتسويقها ؿبليا ربت مظلة اغبماية اعبمركية أو حىت منع استَتادىا من اػبار 
*

وقد تكون بتكلفة زائدة على  ،3(
 .اؼبستهلك احمللي

ن سياسة إحبلل الواردات معناىا ضباية الصناعات احمللية من اؼبنافسة اػبارجية، وعليو تصبح ىذه إي أ     
الصناعات احمللية ال ىي قادرة على اؼبنافسة داخليا أمام الواردات من اؼبنتجات، وال حىت خارجيا يف األسواق العاؼبية، 

                                                 
1
  .26: ، صيشصغ عبك ركشَِٔو٠ٓ أؽّل ػجبً أثٛ ى٠ل،   

2
   

(
*

)
غو٠مب لل٠ّب ِٚؼوٚفب ٌٍٛصٛي إٌٝ " ١ٍبٍخ إؽالي اٌٛاهكاد"أٚ ِب رؼوف أ٠عب ثــ " إٍزوار١غ١خ اٌزص١ٕغ اٌمبئّخ ػٍٝ إؽالي اٌٛاهكاد"رؼزجو 

 .ِؼظُ اٌلٚي اٌصٕبػ١خ اٌؾب١ٌخ ػٕلِب رزجؼٛا أصو ثو٠طب١ٔب ٌٍضٛهح اٌصٕبػ١خِوؽٍخ اٌزص١ٕغ، ٌٚمل رطولذ ٌٙب فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو 

ٛاظؼخ، صُ رٕزمً ٚرجلأ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ أٚ اإلٍزوار١غ١خ فٟ اٌجلا٠خ ثزص١ٕغ اٌٍَغ االٍزٙالو١خ ٚاٌزٟ ػبكح ِب رىْٛ ٍٍؼب وض١فخ اٌؼًّ ٚماد ِٙبهاد ف١ٕخ ِز   

ّب١ٌخ، ٚاٌزٟ رؾزبط إٌٝ رملَ رىٌٕٛٛعٟ أػٍٝ إظبفخ إٌٝ ؽغُ اٍزضّبهاد أوجو، غ١و أْ مٌه ١ٍزٕبٍت ثؼل مٌه إٌٝ إٔزبط اٌصٕبػبد ا١ٌٍٛطخ ٚاٌوأٍ

 . غوك٠ب ِغ ؽغُ َِٚزٜٛ اٌلفٛي فٟ رٍه اٌّوؽٍخ ِٓ ِواؽً ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ

 :ٌّي٠ل ِٓ اٌزٛظ١ؼ، هاعغ فٟ مٌه  

 .25 – 22: ، ص صيشصغ عبك ركشِشو٠ف هفؼذ هىق ِؾّل اٌشبفؼٟ،  - 

3
  

(
*

)
 

ثبٌلٚي األفوٜ ٚاٌزٟ لّٕب ثّٕغ االٍز١واك ِٕٙب، أْ رمَٛ ٟ٘ ونٌه ثلٚه ِّبصً ٌصبكهاد كٌٚزٕب، ِٚٓ ٕ٘ب لل ٠ظٙو ع١ٍب اٌلٚه  إال أْ ٘نا لل ٠ؤكٞ

 .اٌٍَجٟ ٌٙبرٗ ا١ٌَبٍخ
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االقتصاد الوطٍت، وكذلك عائقا أمام التقدم والتطور  على ستصبح بعد فًتة معينة عبءا وعليو فإن ىذه السياسة
 .1االقتصادي والتكنولوجي

 .2كما أن إتباع ىذه السياسة قد يقود أو يؤدي إذل إنبال اقتصاديات التصدير      
وؽبذه اإلسًتاتيجية العديد من السلبيات اليت ال يتسع اؼبقام لذكرىا كلها، كما أن ىذه السلبيات أدت إذل      

 ."إسًتاتيجية التصنيع من أجل التصدير" تسريع يف ظهور إسًتاتيجية جديدة عرفت بــــــ ال
 :إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير :الفرع األول     
من القرن اؼباضي، ( 1930)سًتاتيجية التصنيع القائمة على إحبلل الواردات دورىا منذ الثبلثينيات القد أدت      

َتات االقتصادية والسياسية العاؼبية، أصبح من الضروري إعادة التفكَت يف إسًتاتيجية التصنيع لكن ويف ظل اؼبتغ
غَت ىذه اإلسًتاتيجية تكون أكثر كفاءة  أخرى التوجو كبو إسًتاتيجيةو  البحث القائمة على إحبلل الواردات وضرورة

 .وأكثر فائدة لبلقتصاديات اليت ستتبناىا
سًتاتيجية االكثَت من الدول النامية بعد فشل سياسة إحبلل الواردات ىذه إذل تبٍت  وبالفعل فقد اذبهت       
تقوم على االىتمام بتصنيع بعض السلع بغرض تصديرىا كبو األسواق اػبارجية بدال من الًتكيز فقط على  جديدة

وقد عرفت ىذه . لتنمية الصناعيةالسوق احمللية أو الداخلية، ويبكن تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية حىت يف اؼبراحل األوذل ل
  . 3"سًتاتيجية التصنيع من أجل التصديرا"اإلسًتاتيجية بـــــ 

ذات النظرة الخارجية أو  االقتصاديات"بـــــ  عرف ىذه اإلسًتاتيجيةقبد أن بعض الكتب األخرى ت وقد      
 . 4"التوجو الخارجي اقتصاديات

  : 5اتيجية، إال أننا سنقتصر على ذكر ثبلثة منها وتتمثل يفولقد وردت عدة تعاريف ؽبذه اإلسًت        
، بأهنا تلك اإلجراءات والوسائل اليت يتم إتباعها من قبل Krouger" (1981)"يعرفها  (:11)تعريف ال       

 الدولة بغرض ربقيق ربفيز عبميع اؼبنتجات اؼبصدرة، ويعٍت ىذا دون االقتصار على منتج واحد؛

                                                 
1

، ِغٍخ ِصو ػذد يٍ انذٔل انُبيٛتانخصذٚش انصُبػٙ كًؤشش نهخطٕٚش انخكُٕنٕصٙ ٔانخًُٛت فٙ يصش ببنًمبسَت يغ إثوا١ُ٘ ؽٍّٟ ػجل اٌوؽّٓ،  

، (81)، إٌَخ اٌؾبك٠خ ٚاٌضّبْٔٛ 420ٚ  419اٌّؼبصوح، ِغٍخ هثغ ٠ٍٕٛخ رصله٘ب اٌغّؼ١خ اٌّصو٠خ ٌاللزصبك ا١ٌَبٍٟ ٚاإلؽصبء ٚاٌزشو٠غ، اٌؼلكاْ 

 . 405: ، ص1990أثو٠ً / اٌمب٘وح، ٠ٕب٠و

2
 .41: ْ كاه ٔشو، اٌمب٘وح، عّٙٛه٠خ ِصو اٌؼوث١خ، ص، ثلٚالخصبدٚبث انخصذٚش ٔانًُبطك انغشةصالػ ى٠ٓ اٌل٠ٓ،  

3
 . 25: ، صيشصغ عبك ركشِشو٠ف هفؼذ هىق ِؾّل اٌشبفؼٟ،  

4
، هٍبٌخ دٔس يشكض انخضبسة انذٔنٙ فٙ حًُٛت انصبدساث انصُبػٛت نهذٔل انُبيٛت يغ إشبسة خبصت ناللخصبد انًصش٘وو٠ّخ ِؾّل إثوا١ُ٘ اٌؾ١َٕٟ،  

 .15: ، ص1995ٌزغبهح، لَُ اٌزغبهح اٌقبهع١خ، عبِؼخ ؽٍٛاْ، ِصو، ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح فٟ ا

5
 .34: ، صيشصغ عبك ركشِِؾّٛك ؽبِل ِؾّٛك ػجل اٌوىاق،   
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، فيعرفاهنا بأهنا Bhagwati( "1990)"وBalassa( "1985 )" ُتأما كل من االقتصادي (:12)ف تعريال       
، شرط أن تكون ىذه األخَتة غَت تلك اإلسًتاتيجية اليت هتدف إذل زيادة الصادرات من خبلل تقدًن اغبوافز السعرية

 متحيزة لصاحل صناعات إحبلل الواردات؛
، بأهنا تلك اإلجراءات والوسائل اليت يتم تنفيذىا على (1988" )فى عز العربمصط"ويعرفها  (:13)تعريف ال      

مستوى الدولة بغرض التأثَت على كمية وقيمة الصادرات، دبا يؤدي يف النهاية إذل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات 
 .اؼبنتجة ؿبليا يف األسواق العاؼبية

و " Gheraway"سًتاتيجية، فقد قدم كل من االقتصاديُت ومن أجل ضمان تطبيق أقبع وأقبح ؽبذه اإل      
"Milner " التصنيع )يف اإلنتاج من أجل التصدير  ، ؾبموعة من اإلجراءات واألدوات لتحفيز االستثمار1993سنة

واؼبستعملة يف عملية  اإلعفاءات اعبمركية والضريبية على اؼبدخبلت اؼبستوردة: 1، وسبثلت يف(من أجل التصدير
نشطة التصديرية، منح سبويل للصادرات نيع من أجل التصدير، اإلعفاءات الضريبية اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة على األالتص

اؼبخبلت الوسيطة البلزمة لعمليات التصنيع من أجل التصدير، مع إمكانية تقدًن دعم مباشر  من أجل استَتاد
 .للصناعات التصديرية

سًتاتيجية إذل أن بعض الدول النامية قد استطاعت ومن خبلل تطبيقها ؽبذه اال إذلوهبب التنويو واإلشارة ىنا،     
أن تصل إذل تنويع يف ىيكل صادراهتا، وأن ربقق معدالت مبو لصادراهتا من السلع الصناعية أعلى من معدالت مبو 

 زيادة متوسط دخل الفرد لصادراهتا من اؼبنتجات األولية، فبا أدى ذلك إذل زيادة اإلنتاج يف تلك الدول، وكذا إذل
      .2وعلى أيضا عدالة توزيع الدخل

 :إستراتيجية التصنيع من أجل التصديرمنافع ومكاسب  :الفرع الثاني     
لقد ترتب على تبٍت ىذه اإلسًتاتيجية يف بعض الدول ومنها على اػبصوص دول شرق آسيا، إذل ربقيق العديد      

 :3قتصر على ذكر بعضها فقط واؼبتمثلة يفمن اؼبكاسب واؼبنافع، واليت سن

                                                 
1
 .ٔفٌ اٌّوعغ  

2
 . 26: ، صيشصغ عبك ركشِشو٠ف هفؼذ هىق ِؾّل اٌشبفؼٟ،   

3
 :خاػزّلد فٟ ٘نا اٌؼٕصو ػٍٝ اٌّوعغ اٌزب١ٌ  

، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح فٟ (2112 -1976)دساعت حطبٛمٛت : ٔأرشْب ػهٗ انًُٕ االلخصبد٘ فٙ األسدٌهاد لصٟ ِؾّل غالفؾخ، اٌصبك -    

 .03: ، ص2005االلزصبك، عبِؼخ ا١ٌوِٛن، األهكْ، 

 .15: ، صيشصغ عبك ركشِوو٠ّخ ِؾّل إثوا١ُ٘ اٌؾ١َٕٟ،  -    

 ؛35: ، صيشصغ عبك ركشِِؾّٛك ؽبِل ِؾّٛك ػجل اٌوىاق،  -    

 .28: ، صيشصغ عبك ركشِفبٌل ػجل اٌوؽّٓ ػٛض اٌف١زٛهٞ،  -    
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إن فتح األسواق اػبارجية أمام اؼبنتجات احمللية يؤدي إذل التغلب على ضيق األسواق احمللية، كما أن اإلنتاج  -1     
اليت يتيحها ىذا النوع من اإلنتاج وخصوصا ما  بكميات أكرب بغرض التصدير يفيد يف االستفادة واستغبلل اؼبزايا

 ؛"Economics of scale" "اقتصاديات اغبجم"بــــــــ يعرف 

إن اؼبنافسة اػبارجية للمنتجات احمللية يف األسواق األجنبية، تؤدي إذل ربسُت نوعية ىذه اؼبنتجات وىذا  -2     
الناشطة حىت تتمكن ىذه األخَتة من اؼبنافسة يف ىذه األسواق، كما تعمل اؼبنافسة أيضا على ربفيز اؼبؤسسات احمللية 

 ، وكذا استخدام التكنولوجيات واؼبعارف اؼبتطورة؛يف ؿبال التصدير على التحسُت والتطوير الدائم يف عملية اإلنتاج
اؼبسانبة يف رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطٍت، العمل على تقليل التفاوت يف توزيع الدخل  -3     

 يد من فرص العمل؛والقضاء على مشكلة البطالة من خبلل توفَت اؼبز 
زيادة حجم االستثمارات األجنبية وحىت احمللية، وخباصة يف ؾبال صناعة اؼبنتجات اؼبوجهة للتصدير كبو  -4     

 األسواق اػبارجية؛
، ويرجع ذلك أن جانبا كبَتا من سًتاتيجية يف سبويل خطط التنمية يف الدول الناميةتسمح وتفيد ىذه اال -5     

ة االقتصادية يف ىذه الدول من السلع الوسيطة واالستثمارية وحىت االستهبلكية ال يبكن إشباعها احتياجات التنمي
وإهبادىا إال من خبلل االستَتاد من اػبارج، وعليو فبل بد من توفَت حصيلة من النقد األجنيب من الصادرات لتمويل 

   عمليات االستَتاد ىذه؛
ا بتحديد سعر صرف واقعي، يساعد يف رفع أداء الصادرات، وكذلك يف سًتاتيجية أيضكما تسمح ىذه اال  -6     

  . -وسيتم تناول ذلك بالتفصيل يف اعبزء األخَت من ىذا الفصل-زيادة قدرهتا التنافسية 
 

 :المرض الهولندي في االقتصاد الجزائري، مفهومو وأسبابو وأعراضو :المطلب الثاني     
ري يرى بكل وضوح مدى ىيمنة ما يعرف بالصادرات التقليدية، أو ما نسميها إن اؼبتتبع لبلقتصاد اعبزائ     

بالصادرات النفطية أو صادرات احملروقات على ىيكل الصادرات اعبزائرية، من ىنا تظهر أو تعترب اعبزائر مثاال  
قسيم العمل الدورل يف القرن وىذا طبقا لنظرية اؼبزايا النسبية اليت فرضها ت ةالوحيد أو السلعة كبلسيكيا رائعا للمنتوج

 .التاسع عشر
السنوات األخَتة ازدياد االىتمام يف الدراسات اعبامعية ويف دوائر صناعة  يف وخصوصا ومن ىنا فإننا ال نستغرب    

سًتاتيجية تشجيع الصادرات ودورىا األساسي والرئيسي يف عمليات التنمية االسياسة االقتصادية يف الدولة ب
 .االقتصادية

ولكن لؤلسف، وبالرغم من مرور كل ىذه السنوات قبد أن اؼبوضوع ما زال قاببل للنقاش ومطروحا للبحث،      
وىذا يعٍت فبا ال شك فيو أننا ال زلنا بعيدين كل البعد عن ربقيق إسًتاتيجية تشجيع الصادرات، وال زلنا أيضا حباجة 
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، وتنفيذ صياغة إسًتاتيجية وطنية لتشجيع وترقية الصادرات إذل بذل اؼبزيد والكثَت من اعبهود والدراسات من أجل
 .تلك االسًتاتيجية وربقيق والوصول إليها

إن االقتصاد اعبزائري يعاين كباقي اقتصاديات الدول النامية األخرى من ظاىرة نقص وتراجع الصادرات الصناعية     
، حيث ىيمنت ىذه األخَتة على ىيكل الصادرات أو الزراعية، لتًتك ىذه األخَتة مكاهنا للصادرات النفطية/و

خصوصا بعد األزمة -من إصبارل الصادرات، ولقد صاحب ىذا  % 98اعبزائرية، وذباوزت نسبتها يف بعض السنوات 
كإعادة جدولة الديون، ارتفاع خدمات )مشكبلت كبَتة وىيكلية على االقتصاد اعبزائري  -1986النفطية سنة 

، وىو ما يبكن أن نعرب عنو دبا أطلق عليو يف أدبيات (اخل.....ء إذل صندوق النقد الدورلالدين اػبارجي واللجو 
 ."المرض الهولندي" االقتصاد اغبديث بــــــ 

 :مفهوم المرض الهولندي   
أو الزراعية يف الدول النامية لصاحل منتج واحد يتمثل يف اؼبواد / إن ظاىرة نقص وتراجع الصادرات الصناعية و   

 ".اؼبرض اؽبولندي"االقتصادية باصطبلح  اخل، ىذه الظاىرة يطلق عليها يف األدبيات....األولية والنفط والغاز
من القرن اؼباضي، وىذا من خبلل اؼبناقشات  (1970)وقد انتشر استعمال ىذا اؼبصطلح يف بداية السبعينيات    

عن الًتاجع يف الصادرات الصناعية أمام زيادة الصادرات  اليت كانت ربدث بُت بعض االقتصاديُت الربيطانيُت للتعبَت
ألن تصدير ىذه األخَتة كان لو نتائج سلبية على اقتصاديات الدول  اخل،.... .من اؼبواد األولية مثل النفط والغاز

    .1واليت استفادت من استخراج نفط حبر الشمال -ومنها بريطانيا-الصناعية 
ذا اؼبرض نسبة إذل ىولندا، إذل أن ىذه األخَتة ويف ستينيات القرن اؼباضي وحينما ويرجع السبب يف تسمية ى    

وكما ىو اغبال بالنسبة للجزائر  -( الغاز الطبيعي)اكتشفت الغاز الطبيعي أمام سواحلها، أدى إذل تصدر ىذا اؼبنتج 
إلنتاج الصناعي فبا أدى ذلك لقائمة صادراهتا، وصاحب ذلك البفاض كبَت يف ا -فيما ىبص تصدير النفط والغاز

 .2"اؼبرض اؽبولندي"إذل ارتفاع معدالت البطالة هبا، ومن ىنا نشأ يف األصل تعبَت 
  

 :إستراتيجية تشجيع الصادرات كعالج للمرض الهولندي :المطلب الثالث     
لعديد من الدول ال سيما غريبا أن قبد أن ىذه اإلسًتاتيجية قد أثبتت قباعتها وقباحها يف اقتصاديات اوليس      

 .النامية منها وخصوصا يف آسيا وأمريكا البلتينية، واليت حققت زبصيصا أفضل للموارد ومعدالت مرتفعة للنمو
للبنك الدورل حول التنمية يف دول العادل، يتبُت لنا أن معظم دول العادل منخفضة الدخل ىي  وحسب تقرير     

والتوجو كبو السوق احمللية، وعلى النقيض من ذلك فإننا " يجية إحبلل الوارداتسًتاتا"تلك الدول اليت تعتمد على 
                                                 

1
 .13 -12: ، ص صيشصغ عبك ركشِصالػ ى٠ٓ اٌل٠ٓ،  

2
 .13: ٔفٌ اٌّوعغ، ص 
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قبد أن الدول اليت تعتمد على توجيو منتجاهتا كبو األسواق الدولية وتتبع إسًتاتيجية تدعيم أو تشجيع الصادرات ىي 
 . 1من الدول مرتفعة الدخل

ي ظهر الدور اإلهبايب الواضح للصادرات على ربقيق التنمية ويف العصر اغبديث ومنذ السبعينيات من القرن اؼباض    
لسياسة تشجيع الصادرات عل  ااالقتصادية بعد التجارب الناجحة يف العديد من دول العادل فبا يعٍت ىذا انتصار 

 .2سياسة إحبلل الواردات
قد أوصى  ،"UNCTAD"نمية وهبب أن نشَت يف ىذا اؼبقام كذلك، إذل أن مؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة والت     

واىتم يف بداية السبعينيات من القرن اؼباضي بقضية تشجيع صادرات الدول النامية من السلع الصناعية، وأدرج ىذا 
 .3عاصمة دولة الشيلي" سنتياغو"بــــــ  1972اؼبوضوع أيضا يف جدول أعمال مؤسبره الثالث عام 

، وكذا تدعيم قدراهتا النامية على رفع قدرهتا التنافسية يف السوق العاؼبية كما أوصى اؼبؤسبر بضرورة مساعدة الدول      
 .4اإلنتاجية اؼبتجهة للتصدير، وخاصة فيما يتعلق بتصدير السلع أو اؼبنتجات الصناعية ونصف اؼبصنعة

د قبحت يف ربقيق ويف ىذا اإلطار دائما، نرى أن ذبارب بعض الدول النامية يف كل من آسيا وأمريكا البلتينية ق     
غزو ؼبنتجاهتا من السلع الصناعية كبو األسواق العاؼبية، ويعود الفضل يف ىذا إذل قيام ىذه الدول بإهناء مرحلة 

 .اؼبعتمدة على إحبلل الواردات، وتبٍت إسًتاتيجية جديدة للتصنيع ترتكز على تشجيع الصادراتالتصدير 
   .سًتاتيجية التصنيع من أجل التصديراالدول فيما يتعلق ب ويف ما يلي سنحاول استعراض لتجارب بعض     

 
 :ستراتيجية التصنيع من أجل التصديراتجارب بعض الدول فيما يتعلق ب :المطلب الرابع    

ؿبل الواردات، بكثَت من الدول إذل انتهاج  لقد دفعت النتائج السلبية اليت ترتبت على األخذ بإسًتاتيجية اإلحبلل    
بعدما جية جديدة ىي إسًتاتيجية التصنيع من أجل التصدير، كما تبنت ىذه األخَتة الكثَت من الدول النامية إسًتاتي

  .5اقتضت الضرورة ذلك
ولعل من أىم التجارب الناجحة يف ىذا اجملال ىي دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا البلتينية اليت استطاعت      

 .دير وعلى األخص الصادرات الصناعية كنسبة من إصبارل الصادراتصبيعها ربقيق زيادات كبَتة يف التص

                                                 
1

  .14 -13: ٔفٌ اٌّوعغ، ص ص 

2
 .36: ، صيشصغ عبك ركشِِؾّٛك ؽبِل ِؾّٛك ػجل اٌوىاق،   

3
 .42: ، صيشصغ عبك ركشِصالػ ى٠ٓ اٌل٠ٓ،   

4
 .ٔفٌ اٌّوعغ  

5
 .30:، صيشصغ عبك ركشِفبٌل ػجل اٌوؽّٓ ػٛض اٌف١زٛهٞ،   
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، كالرفع من القيود الطبقة على (الرفع من الصادرات)لتحقيق ىذا  عدة إجراءات قد ازبذت ىذه الدولوكانت      
توردة التجارة اػبارجية، حرية دخول عناصر اإلنتاج من اػبارج، منح اإلعانات وزبفيض اغبماية على السلع اؼبس

  .1وغَتىا من اغبوافز األخرى
، بالرغم من بعض (كوريا، تايوان، وىونغ كونج وسنغافورة)كما أن النجاح الذي حققتو الدول اآلسيوية األربعة       

)االنتقادات
*

والصعوبات والعثرات اليت مرت هبا ىذه الدول، يعد ببل شك من أىم التجارب اؼبثَتة للجدل يف  2 (
ونشَت ىنا إذل بعض اإلحصائيات، حيث بلغت الصادرات الصناعية ؽبذه الدول األربعة . ادي اغبديثالتاريخ االقتص

من صادرات العادل، وبذلك فهي تأيت يف اؼبرتبة الرابعة بعد كل من أؼبانيا، الواليات اؼبتحدة  %08كبو  1994سنة 
جارة العاؼبية قد تضاعف منذ منتصف ، ويضاف إذل ىذا أيضا أن نصيب ىذه الدول من التاألمريكية واليابان

  .3مرات( 05)الستينيات وحىت منتصف السبعينيات من القرن اؼباضي إذل كبو طبس 
كما هبب أن نشَت ىنا أيضا إذل أن بعض الدول النامية قد شاركت يف حركة تسارع الصادرات الصناعية بنصيب       

، ويضاف إذل ىذا أيضا ؾبموعة من دول -أعبله ايت مت ذكرنبوال-ملحوظ، وخباصة دول النمور األربعة يف شرق آسيا
أمريكا البلتينية وكذلك دول يف جنوب أوروبا ويف حوض البحر األبيض اؼبتوسط ولكن بدرجات متفاوتة، وذلك 

 .  4خبلل السنوات األربعُت أو اػبمسُت اؼباضية
وكذلك دول جنوب أمريكا رق آسيا كما يبكن أيضا مبلحظة النجاح الذي حققتو كل من دول جنوب ش      

)البلتينية، وىذا من خبلل ارتفاع وتصاعد نسبة القيمة اؼبضافة للصناعات التحويلية
*

يف الناتج أو الدخل احمللي  5 (
 :1ويبكن توضيح ذلك من خبلل اعبدول التارلاػبام، 

                                                 
1

 .ٔفٌ اٌّوعغ 

2
 

(
*

٠وٜ ثأْ األكاء اٌزّٕٛٞ فٟ الزصبك٠بد عٕٛة ٚشوق آ١ٍب ِب ٘ٛ إال ٔز١غخ ٌٍزواوُ Krugman" (1998 )" "ووٚعّبْ"١ش أْ االلزصبكٞ ؽ (

ٔزبع١خ، ث١ّٕب ٠وٜ الزصبك٠ْٛ آفوْٚ أْ األكاء االلزصبكٞ اٌمٛٞ ٌٙنٖ اٌلٚي وبْ لبئّب ػٍٝ اٌوأٍّبٌٟ، ١ٌٌٚ ٔبرغب أثلا ػٓ اٌزؾَٓ فٟ َِز٠ٛبد اإل

 .١ٍبٍبد ِب١ٌخ ٚٔمل٠خ ػٍّذ ػٍٝ رقف١ط ِؼلالد اٌزعقُ ٚهفغ ِؼلالد االكفبه ٚاالٍزضّبه

 اٌزغبهح ثّب ف١ٙب اٌصبكهاد ٚاالٍزضّبه، وّب لبِذ ٘نٖ وّب رجٕذ ٘نٖ اٌلٚي أ٠عب ١ٍبٍبد الزصبك٠خ أوضو أفزبؽب ػٍٝ اٌؼبٌُ اٌقبهعٟ ٚ٘نا فٟ وً ِٓ    

 .اٌلٚي أ٠عب ِٓ اٌزقف١ف ِٓ ؽلح اٌم١ٛك اٌّفوٚظخ ػٍٝ االٍزضّبهاد األعٕج١خ اٌّجبشوح ٚاٌمطبع اٌّصوفٟ

 :ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبص١ً هاعغ فٟ مٌه   

شٚبث انخضبسة انذٔنٛت انغذٚزت يغ دساعت انمذساث انخُبفغٛت حطٕس يفٕٓو انًٛضة انخُبفغٛت نهصبدساث ٔفمب نُظآِبي إٍّبػ١ً ِؾّل ٠ٍٛف،  -   

، 2004، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح فٟ االلزصبك، لَُ االلزصبك، عبِؼخ اٌمب٘وح، ِصو، (1981إبخذاءا يٍ ػبو )نهصبدساث انصُبػٛت انًصشٚت 

  .  98: ص

3
 .47: ، صيشصغ عبك ركشِصالػ ى٠ٓ اٌل٠ٓ،  

4
 .400: ، صيشصغ عبك ركشِػجل اٌوؽّٓ، ِغٍخ ِصو اٌّؼبصوح، إثوا١ُ٘ ؽٍّٟ ( ثزصوف) 

5
 

(
*

اٌلفً اٌصٕبػخ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ٟ٘ ثصفخ ػبِخ اٌغيء األوضو ك٠ٕب١ِى١خ ِٓ اٌمطبع اٌصٕبػٟ، ٌٚنا فئْ ى٠بكح َٔجخ اٌصٕبػخ اٌزؾ١ٍ٠ٛخ إٌٝ إٌبرظ أٚ  (

 .اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ ٠ؤكٞ إٌٝ رؾ١َٓ أكاء اٌمطبع اٌصٕبػٟ وىً
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 في الناتج المحلي مساىمة القيمة المضافة للصناعة التحويلية: (02)جدول رقم 
 (%الوحدة )                 (1889، 1885، 1890)اإلجمالي خالل السنوات                           

 الدولة
 السنوات

 المكسيك البرازيل تايالند ماليزيا سنغافورة جمهورية كوريا الجنوبية

1981 28 29 21 22 33 22 
1995 37 27 33 29 34 19 
1998 26 24 34 29 23 20 

 .31:عوض الفيتوري، مرجع سبق ذكره، ص خالد عبد الرضبن: المصدر            
سًتاتيجية التصنيع من أجل التصدير قد اوهبب أن نشَت إذل نقطة مهمة، وىي أن الدول النامية اليت طبقت      

ن إ القرن اؼباضي،حيث( 1950)سًتاتيجية التصنيع من أجل إحبلل الواردات يف طبسينيات اطبقت يف البداية 
يعتمد بشكل  صانعي القرار يف ىذه الدول أيقنوا واقتنعوا يف ستينيات وسبعينيات القرن اؼباضي بأن النمو االقتصادي

، كما جاء ذلك أيضا نتيجة اقتناع ىذه الدول دبحدودية السوق أكرب على إسًتاتيجية التصنيع من أجل التصدير
 .احمللي وضعف اؼبوارد الطبيعة اؼبتاحة

اإلصبلحات يف ؾبال سعر ) :2و فإن ىذه الدول وبتطبيقها جملموعة من حوافز التصدير واليت من بينهاوعلي     
 (.اإلصبلحات على مستوى اإلطار اؼبؤسسايت، اإلصبلحات اؽبيكلية يف االقتصاد، الصرف

فقد شهدت  لفعلوىو زيادة صادراهتا، وبا ولقد أدت ىذه اإلجراءات إذل ربقيق ما كان تصبوا إليو ىذه الدول   
 .صادرات أغلب الدول اليت انتهجت ىذه اإلسًتاتيجية زيادات معتربة

كما أثبتت ذبارب العديد من الدول النامية اليت تبنت سياسة تشجيع الصادرات كإحدى إسًتاتيجيات التنمية     
 .سياسة إحبلل الوارداتاالقتصادية، إذل أهنا أدت إذل ربقيق النمو االقتصادي على كبو أسرع فبا يتحقق يف ظل 

وفيما ىبص الدول العربية ذات القاعدة الزراعية فقد حاولت زيادة حجم صادراهتا من اؼبنتجات الصناعية، وىذا    
 .لسد العجز الناجم عن تدىور شروط التبادل بالنسبة لصادراهتا من اؼبنتجات الزراعية

أمام اؼبستثمرين األجانب،  ؾبال التصدير، وفتحت اجملال كما قامت معظم الدول العربية بتشجيع االستثمارات يف    
أما فيما ىبص الدول العربية اؼبصدرة للبًتول فإهنا تسعى ىي األخرى إذل االستفادة من اؼبوارد الناذبة عن تصدير 

ل اليت ؽبا النفط يف الصناعة وخباصة صناعات تكرير النفط والبًتوكيماويات، وكذا إذل إنشاء مشاريع مشًتكة مع الدو 
 .  3خربة كبَتة وواسعة يف ىذا اجملال

                                                                                                                                                             
1

 .31:، صيشصغ عبك ركشِل اٌوؽّٓ ػٛض اٌف١زٛهٞ، فبٌل ػج 

2
 .32: ٔفٌ اٌّوعغ، ص  

3
 .ٔفٌ اٌّوعغ  
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 :عوائق واستراتيجيات التصدير إلى األسواق الخارجية: المبحث الثالث       
  

سنحاول يف ىذا العنصر يف البداية التعرف على أىم العوائق اليت ربول دون سبكن مصدرينا ومنتجينا بصفة       
صفة عامة، من تصدير منتجاهتم كبو األسواق اػبارجية، مث سنحاول بعد خاصة ومصدري ومنتجي الدول النامية ب

 .ذلك تقدًن بعض السياسات واإلسًتاتيجيات اليت هبب تصميمها لغزو األسواق اػبارجية
 :عوائق التصدير إلى األسواق الخارجية :ألولالمطلب ا     
جنبية عديدة ومتنوعة، ومنها ما ىبتص بالدول النامية إن العوائق اليت تواجو تصدير اؼبنتجات باذباه األسواق األ     

 أننا ، إال-أو قد تشًتك معها بعض الدول األخرى-بشكل عام دبا فيها اعبزائر، ومنها ما ىبتص فقط باعبزائر 
 .سنحاول تقسيم ىذه العوائق إذل عوائق زبص الدول النامية وعوائق تتعلق باعبزائر فقط

 :تصدير منتجات الدول النامية إلى األسواق الخارجيةعوائق  :الفرع األول      
، لكننا ومنها طبعا اعبزائر ال يتسع اجملال ىنا لذكر صبيع عوائق التصدير اليت تواجو اؼبصدرين يف الدول النامية 

 :يف وتتمثل -وإن كانت كثَتة -ر على ذكر أنبها اقتصحاول االسن
، وإن كانت موجودة فهي جديدة وحديثة وال تليب الغرض منها، دراتوتأمُت الصا لتمويلعدم وجود برامج  -1     

ن أي مصدر يرغب يف اغبصول على سبويل لصادراتو للقيام بالنشاط التصديري وكذلك ؼبساعدتو على منح إحيث 
لك فإن اؼبستوردين آجاال ومهبل للتسديد واليت بنظرنا ىي من أىم الوسائل عبلب اؼبزيد من اؼبستوردين األجانب، وكذ

برامج التأمُت تعمل على ضباية اؼبصدرين من األخطار اليت قد يتعرضون ؽبا أثناء قيامهم بالنشاط التصديري ومنها 
 .بشكل خاص أخطار عدم الدفع

أن النجاح الذي حققتو الكثَت من الدول وخباصة األوروبية منها يف ىذا اجملال، يرجع حسب نظرنا إذل كما       
 .لربامج سبويل وتأمُت للصادرات تبنيها واعتمادىا

مصدر يف اؼبملكة العربية السعودية تبُت أن أىم عائق  100على  ،1993سنة " عزام"ويف دراسة قام هبا الدكتور       
  ، وكذا إذل عدم وجود سبويل ؽبذه الصادرات؛ 1يف نظر ىؤالء اؼبصدرين ىو عدم وجود برامج لتأمُت الصادرات

                                                 
1
، ِغٍخ اإلكاهح اٌؼبِخ، كٚه٠خ ػ١ٍّخ ِزقصصخ ِٚؾىّخ، "األداء ٔإعخشاحٛضٛت انخصذٚش ببنًًهكت انؼشبٛت انغؼٕدٚت"ػجل اٌوؽّبْ ثٓ ٠ٍٛف اٌؼبٌٟ،   

شٛاي ) 1995، اٌؼلك اٌواثغ، ِبهً (34)، اٌّغٍل اٌواثغ ٚاٌضالصْٛ (اٌو٠بض)، اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ ٠صله٘ب وً صالصخ أشٙو ِؼٙل اإلكاهح اٌؼبِخ

 .  557: ، ص(1415
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ن ىو وجود اغبصص اغبمائية و من أىم العوائق اليت يواجهها اؼبصدر  أن ، تبُت كذلكخرىأدراسة يف و  -2     
 ؛1أو ما نستطيع تسميتها بالقيود اليت تضعها حكومات الدول األجنبية والرسوم اعبمركية يف الدول اؼبستوردة

ن السوق احمللي إق الدورل، حيث ال يزال يف كثَت من الدول البيع للسوق احمللي أكثر رحبية من البيع يف السو  -3    
للمنتج أو اؼبستثمر احمللي يف تسويق منتجاتو،  -مقارنة بالسوق الدورل -ال زال يشكل ويبثل أكثر جاذبية وسهولة 

  .2وىذا ما وبول دون زيادة الصادرات
ىذا بارتفاع أسعار كما أثبتت بعض الدراسات أن االستهبلك احمللي يتزايد دبعدل أكرب من اإلنتاج، فبا يسمح      

 .3البيع من عام آلخر
، فعليو أن يكون "Draw back"إن اؼبصدر لكي يستفيد من اسًتداد الرسوم اعبمركية أو ما يعرف بنظام  -4     

مشاكل اإلنتاج، االستَتاد )مصدرا ومستوردا ومنتجا يف نفس الوقت، وىذا ما يعرضو ؼبشاكل عديدة ومتنوعة 
 نها وتفوق يف غالب األحيان قدرة معظم اؼبصدرين؛ىو يف غٌت ع( والتصدير

ىناك تعارض بُت بعض الوزارات، فمثبل وزارة االقتصاد هتدف إذل احملافظة على سعر صرف العملة وزيادة  -5     
، ياالصادرات، بينما هتدف وزارة اؼبالية إذل زيادة اإليرادات وعليو فإن الرسوم اعبمركية بالنسبة ؽبا تعترب أمرا أساس

حيث أصبحت الرسوم أو التعريفة اعبمركية أداة بالغة األنبية للسياسات اؼبالية واالقتصادية خصوصا مع اتساع وكرب 
، أما وزارة الصناعة فإهنا هتتم حبماية اؼبنتج أو اؼبنتوج 4حجم اؼبهام اليت أصبحت سبارسها الدولة يف اجملتمعات اغبديثة

، وعليو فإنو من الضروري العمل على 5كان االستَتاد سيساىم يف زيادة اإلنتاجيةاحمللي وىذا بغض النظر عن ما إذا  
 التنسيق فيما بُت ىذه الوزارات لتوحيد أىدافها دبا ىبدم االقتصاد الوطٍت بشكل عام؛

ويرجع البفاض رصيد الدول النامية من الكفاءات العلمية والفنية والبفاض الطاقة اإلنتاجية للقوى العاملة،  -6     
أو إذل عدم استخدامها استخداما منتجا، فبا أدى إذل البفاض القيمة اؼبضافة للعامل يف ىذا سوء استخدام العمالة 

                                                 
1
كهاٍبد، ِغٍخ  ،"دساعت حغهٛهٛت نزالد لطبػبث صُبػٛت: احضبْبث يذٚش٘ انًُشآث انصُبػٛت األسدَٛت َغٕ ػًهٛت انخصذٚش" ٘بٟٔ ؽّل اٌعّٛه،  

 .46: ، ص1416، شؼجبْ 1996، وبْٔٛ اٌضبٟٔ 01، اٌؼٍَٛ اإلكاه٠خ، اٌؼلك 23رصله ػٓ ػّبكح اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌغبِؼخ األهك١ٔخ، اٌّغٍل ػ١ٍّخ ِؾىّخ، 

2
 .51: ، صيشصغ عبك ركشِصالػ ى٠ٓ اٌل٠ٓ،  

3
خ ِصو اٌّؼبصوح، ِغٍخ هثغ ٠ٍٕٛخ ، ِغٍ"دساعت حغهٛهٛت ألداء أعٕاق أْى صبدساث انخضش ٔانفبكٓت انًصشٚت"إثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ ِٚؾّل عبثو،  

، 2004أثو٠ً، /، اٌمب٘وح، ٠ٕب٠و(95)، إٌَخ اٌقبَِخ ٚاٌزَؼْٛ 374/ 373رصله٘ب اٌغّؼ١خ اٌّصو٠خ ٌاللزصبك ا١ٌَبٍٟ ٚاإلؽصبء ٚاٌزشو٠غ، اٌؼلك 

   .41: ص

4
، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ِىزجٛ ِٚطجؼخ اإلشؼبع اٌف١ٕخ، خشكتانٕاسداث ٔانصبدساث ٔانخؼشٚفت انضًشكٛت يغ دساعت نهغٕق انؼشبٛت انًشِؾّل ِلؽذ ػيِٟ،   

 .125: ، ص2006اإلٍىٕله٠خ، ِصو، 

5
 .85 -84: ، وزبة األ٘واَ االلزصبكٞ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص ص"َغٕ حُبٔل صذٚذ نخًُٛت انصبدساث انًصشٚت"٘شبَ ٠ٍٛف،   
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الدول النامية وخصوصا يف اإلنتاج الصناعي، ويضاف إذل ىذا أيضا اتساع الفجوة التكنولوجية بُت الدول النامية 
      ؛1والدول اؼبتقدمة، ومشكلة نقل التكنولوجيا

فبا ال شك فيو أن ىناك العديد من معوقات التصدير يف جانب الطلب، ومن ذلك قيام العديد من الدول  -7     
)التقليدية التعريفية وغَت حلت ؿبل القيود التعريفية اؼبتقدمة بفرض قيود جديدة الصناعية

*
الغرض منها ىو اغبد  ،2(

 :النامية، ومن بُت ىذه القيود قبد من نفاذ الواردات إذل أسواقها وخصوصا من الدول
 رسوم مكافحة اإلغراق؛ -          
 قواعد اؼبنشأ؛ -          
 .اخل....اؼبواصفات البيئية  -          

كما أن ىذه القيود قد يتم فرضها على اؼبصدرين يف حالة ثبوت استفادهتم من إعانات التصدير اليت ال تتوافق          
 ؛3جارة العاؼبية، فبا قد يؤدي ذلك أيضا إذل فرض رسوم إضافية أو زيادة يف التعريفة اعبمركيةوأحكام منظمة الت

 ؛4تأخر إجراءات زبليص الرسوم اعبمركية وإجراءات مطابقة اعبودة ومطابقة اؼبواصفات -7      
ية تعاين من ظاىرة ن جل الدولة النامإالرشيد للمبيدات واألظبدة الكيماوية، حيث  االستخدام غَت -8      

استخدام األظبدة الكيماوية واؼببيدات بشكل مكثف يف الزراعة، كما قد يتم يف بعض األحيان استخدام مبيدات 
زراعية ؿبرم استخدامها دوليا باعتبارىا كيماويات للصناعة، ومن ىنا تظهر اؼبشكلة واؼبتمثلة يف تأثَت ىذه اؼبنتجات 

                                                 
1
صُٕػت ٔشبّ انًصُٕػت ٔٔعبئم حًُٛخٓب يغ دساعت خبصت ػٍ ٔضغ يؼٕلبث صبدساث دٔل انؼبنى انزبنذ يٍ انغهغ انًإ٠ّبْ ِؾّل ِؾت ىوٟ،   

 . 40 -39: ص ص، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح فٟ االلزصبك، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ اإلٍىٕله٠خ، ِصو، ثلْٚ ٍٕخ ٔشو، تًصشٚانصبدساث ان

2
  

(
*

ش أٔٙب رؼًّ ػٍٝ اٌؾل ِٓ للهح ٘نٖ األف١وح ػٍٝ إٌفبم إٌٝ األٍٛاق إْ اإلعواءاد اٌؾّبئ١خ اٌزؼو٠ف١خ ٌٙب آصبه ِجبشوح ػٍٝ إٌّزغبد اٌّصلهح، ؽ١ (

فٟ ٘نا اٌقصٛص، ؽ١ش أٚظؾذ ؽَت " UNCTAD"، ٚٔؼزّل فٟ رؾ١ًٍ ٘نا ػٍٝ ا٢صبه اٌزٟ َِذ ثؼط إٌّزغبد ؽَت ِب للِزٗ أِبٔخ األعٕج١خ

ػٍٝ ِٕزظ اٌلفبْ ِضال إٌٝ أقفبض اٌٛاهكاد ِٓ ٘نٖ اٌٍَؼخ إٌٝ ِب عبء فٟ أؽل اٌلهاٍبد، أٔٗ لل رورت ػٍٝ فوض ثؼط األٍٛاق ٌٍوٍَٛ اٌغّوو١خ 

 .فمػ ِٓ اٌى١ّخ اٌزٟ وبْ ِٓ اٌّّىٓ اٍز١واك٘ب فٟ ظً غ١بة ٘نا إٌٛع ِٓ اٌوٍَٛ 13%

ٝ أقفبض ػٍٝ اٌزور١ت، إٌ %111ٚ  %23وّب أٔٗ رورت ػٍٝ فوض اٌغّبػخ االلزصبك٠خ األٚهٚث١خ هٍِٛب عّوو١خ ػٍٝ اٌلفبْ ٚإٌشب ثٍغذ       

ػّب وبٔذ ػ١ٍٗ لجً فوض ٘نٖ اٌوٍَٛ، ٚلل للهد َٔجخ اٌٛاهكاد ِٓ ٘بر١ٓ اٌٍَؼز١ٓ ِٓ  %40ٚاهكاد أٍٛاق رٍه اٌلٚي ِٓ ٘بر١ٓ اٌٍَؼز١ٓ ثَٕجخ 

ٍه اإلعواءاد ، ٟٚ٘ َٔت ألً ثىض١و ِّب وبْ ٠ّىٓ ٌٙنٖ اٌلٚي رصل٠و٘ب ألٍٛاق رٍه اٌلٚي ٌٛال ٚعٛك ر%10ٚ  %07اٌلٚي إٌب١ِخ ثّب ٠زواٚػ ث١ٓ 

 . اٌؾّبئ١خ

 :ٌّي٠ل ِٓ اٌزفص١ً هاعغ فٟ مٌه     

، اإلكاهح (1985 -1975)اإلصشاءاث انغًبئٛت ٔانخًٛٛضٚت انخٙ حٕاصٓب صبدساث انذٔل انؼشبٛت إنٗ انغٕق انصُبػٛت فالف ػجل اٌغبثو فالف،  - 

         . 71: اٌؼبِخ ٌٍشؤْٚ االلزصبك٠خ، كاه إٌٙعخ اٌؼوث١خ، ثلْٚ ثٍل ٍٕٚخ ٔشو، ص

3
، 1994، ِطبثغ األ٘واَ اٌزغبه٠خ، ِصو، "كٛف َصم بصبدساحُب انغهؼٛت إنٗ ػششة يهٛبساث دٔالس خالل خًظ عُٕاث"انخصذٚش أٔال ِؾّل غبُٔ،  

 .46: ص

4
 .70: ص ،يشصغ عبك ركشِااللزصبكٞ،  َ، وزبة األ٘وا"دساعت حغهٛهٛت نؼٕائك انخصذٚش"ِٕٝ اٌغوف،   
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البيئة، وأيضا على مستوى ىذه اؼبنتجات الزراعية، أما اؼبشكلة األكرب فهي تتمثل  الزراعية على الصحة العامة وعلى
تصدير ىذه اؼبنتجات ذباه أسواق الدول يف العادل، السيما دول اجملموعة األوروبية،  استحالة  نقلدل صعوبة إنيف 

توفر يف اؼبنتجات خصوصا الزراعية باعتبار أن ىذه األخَتة تفرض ؾبموعة من الشروط الصحية والبيئية اليت هبب أن ت
   .1للسماح باستَتادىا، وىذه ما تفتقد إليو ىذه اؼبنتجات اؼبنتجة بواسطة استعمال اؼببيدات واألظبدة الكيماوية

عدم مطابقة مواصفات السلع اؼبصدرة للدول النامية للمتطلبات والشروط اليت تفرضها أسواق الدول  -9      
ايَت اعبودة والكفاءة وشرط حصول منتجات اؼبتقدمة وعلى وجو اػبصوص األسواق األوروبية، وىذا فيما ىبص مع

ضا عدم تطبيق ىذه الدول إلدارة دبختلف أنواعها، ويضاف ىذا أي" اإليزو" ما يعرف بشهاداتعلى  تلك الدول
 .البيئة وإدارة اغبد من التلوث واؼبخلفات، ويرجع ذلك لغياب التكنولوجيا النظيفة

ولقد شهدت صادرات الدول النامية عموما والدول العربية على الوجو اػباص، البفاضا واكبسارا معتربا ذباه دول       
 .19942انون التعبئة والتغليف وإدارة اؼبخلفات الصادر سنة اإلرباد األورويب، بعد تطبيق ىذا األخَت لق

ويضاف إذل ىذا أيضا ضعف عمليات التعبئة والتغليف للمنتجات اؼبصدرة واليت ال ترقى للمستوى العاؼبي       
ذا اليت سبت يف ى خاصة يف ظل أنظمة إعادة العبوات النهائية غَت اؼبتوافقة مع البيئة، ومن خبلل بعض الدراسات

 ؛3مت التوصل إذل نتيجة مفادىا أن ىناك عبلقة قوية بُت التعبئة والتغليف من اؼبنظور البيئي على الصادرات السياق،
)إن التصدير اإللكًتوين -10      

*
، -واليت ال يتسع اجملال ىنا لذكرىا كلها-يتيح العديد من اؼبزايا واؼبكاسب  4(

يط الصادرات، حيث أن التصدير اإللكًتوين وبقق االنفتاح على االقتصاد واليت لعل من أنبها على اإلطبلق ىو تنش
)5العاؼبي ويتيح أيضا االندماج معو وبأقل التكاليف

*
، وقد بينت العديد من الدراسات أن الكثَت من الشركات (

 .6واغبكومات قد اقبذبت كبو استخدام ىذا النوع من التصدير لبلستفادة من اؼبزايا اليت يتيحها
                                                 

1
، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح فٟ االلزصبك، و١ٍخ االلزصبك انصبدساث انضساػٛت انًصشٚت ٔلٕٛد اإلحغبد األٔسٔبٙؽَٓ عّؼخ،  هشب عالي اٌل٠ٓ 

 .75 -73: ، ص ص2001ٚاٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، عبِؼخ اٌمب٘وح، ِصو، 

2
، بدساث انًصشٚت يغ انخطبٛك ػهٗ انصُبػبث انغزائٛتانبؼذ انبٛئٙ نهًخطهببث انذٔنٛت نهخؼبئت ٔانخغهٛف ٔآربسِ ػهٗ انصأؽّل ؽَٓ إثوا١ُ٘ ػّو،  

 .153 -151: ، ص ص2003شٙبكح ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح فٟ اٌؼٍَٛ اٌج١ئ١خ، ِؼٙل اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس اٌج١ئ١خ، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، ِصو، 

3
 .153 -152: ٔفٌ اٌّوعغ، ص ص 

4
 

(
*

) 
ػٍٝ َِبِؼٕب ِب ٠ؼوف ثبٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ، ؽ١ش أْ ٘نٖ األف١وح ِب ٟ٘ إال  ٘نا اٌّصطٍؼ غ١و َِزؼًّ وض١وا ٚغ١و ِٕزشو ثشىً وج١و، إم غغذ

أؽل شطوٞ ػجبهح ػٓ رغبهح إٌىزو١ٔٚخ ِؾ١ٍخ ٚرغبهح إٌىزو١ٔٚخ ك١ٌٚخ أٚ ِب َٔزط١غ أْ ١َّٔٙب ثبٌزصل٠و اإلٌىزوٟٚٔ، أٞ أْ ٘نا األف١و ِب ٘ٛ إال 

 .اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ

5
 

(
*

) 
ر١َ١و اٌؼ١ٍّبد اٌزغبه٠خ ٚرٛف١و اٌىُ اٌىج١و ِٓ اٌٛهق، رؾ١َٓ )ْ ِٓ ِىبٍت اٌزصل٠و اإلٌىزوٟٚٔ ٘ٛ إاٌلهاٍبد، ؽ١ش  ٚ٘نا ِب أولرٗ اٌىض١و ِٓ

ػٓ ِؼٍِٛبد أفعً ػٓ األٍٛاق األعٕج١خ ٚرؾم١ك اٌَوػخ فٟ إثواَ اٌصفمبد، ؽ١ش أْ اٌّواٍالد ٚاٌزفبٚض ٚاٌزؼبلل ٠زُ ٚر١ًَٙ إِىب١ٔخ اٌؾصٛي 

   .٠ؤكٞ إٌٝ رم١ًٍ اٌزىب١ٌف إٌىزو١ٔٚب، ٚ٘نا ِب

6
، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و (دساعت يٛذاَٛت)فٙ حُشٛظ انصبدساث انًصشٚت حضبِ ًَٕرس نهخصذٚش اإلنكخشَٔٙ دٔس انخضبسة اإلنكخشَٔٛت ػج١و ا١ٌَل فب٠ل،  

  .55 -38: ، ص ص2006ِٕشٛهح فٟ إكاهح األػّبي، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ثٕٙب، ِصو، 
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إال أن الشيء الذي ىبصنا كبن كدول نامية بشكل عام ودول عربية بشكل خاص، ىو أننا ال نستطيع أن       
نستفيد من التصدير اإللكًتوين يف تطوير وتنشيط وزيادة صادراتنا نظرا لعدم استخدامنا ؽبذا النوع من التصدير أصبل، 

غياب التدريب الفعال )سبيل اؼبثال ال على سبيل اغبصر  وىذا لوجود الكثَت من العوائق واليت نذكر منها فقط على
)1(اخل....وثقافة اإلنًتنت، عدم توفر نظام الدفع اإللكًتوين وعدم وجود تشريعات تنظم ىذا النوع من التجارة 

*
).    

 :عوائق تصدير المنتجات الجزائرية إلى األسواق الخارجية :الفرع الثاني    
تكتنفهـا يف غالـب  إذجات اعبزائرية كبو األسواق األجنبية ليست بالعمليـة السـهلة والبسـيطة، إن عملية تصدير اؼبنت    

األحيــان العديــد والكثــَت مــن الصــعوبات والعراقيــل، ىــذه األخــَتة بعضــها خــاص ومــرتبط بــاؼبنتج يف حــد ذاتــو، وبعضــها 
 :از ىذه الصعوبات والعراقيل يفاآلخر ال يرتبط باؼبنتوج وإمبا بالظروف اػبارجية واحمليطة بو، ويبكن إهب

إن اؼبتتبع للتوزيع اعبغرايف لصادراتنا سيبلحظ حتما أن أغلبها متجو كبو سوق واحد وىو السوق األورويب،  -1    
 وعليو إذ كبن مطالبُت بتنويع صادراتنا فإننا يف الوقت ذاتو مطالبُت بتنويع األسواق اؼبتجهة إليها ىذه الصادرات؛

ء واكبصار اؼبؤسسات اعبزائرية لفًتة طويلة نسبيا يف تسويق منتجاهتا يف األسواق احمللية فقط، جعلها إن بقا -2    
غائبة سباما عن ظروف اؼبنافسة اػبارجية وضرورة التحسُت اؼبستمر واؼبتواصل يف منتجاهتا، فبا أبقى ىذه األخَتة ضمن 

وىذا ألهنا موجهة للسوق الداخلي أو –للمستهلكُت احملليُت  دائرة اؼبعايَت واؼبقاييس الوطنية البحتة واؼبوجهة فقط
ثر ىذا وأدى إذل عدم تطابق اؼبنتجات اعبزائرية مع اؼبعايَت والشروط الدولية واػباصة يف ؾبال أ، فبا -احمللي فقط

حتما عنها اعبودة والنوعية والسعر، وكذا عدم موافقتها لرغبات وأذواق وحاجات اؼبستهلكُت األجانب اليت زبتلف 
 لدى اؼبستهلكُت احملليُت؛

إن اؼبتتبـع للمنتجـات اعبزائريـة سـيبلحظ مـن دون شـك ارتفـاع يف أسـعارىا وضـعف يف جودهتـا ونوعيتهـا، وىـذا  -3    
-والــيت غــزت األســواق اعبزائريــة وحــىت الدوليــة-إذا مت مقارنتهــا ببــاقي اؼبنتجــات األجنبيــة األخــرى وخاصــة الصــينية منهــا 

جعــل مــن اؼبؤسســات اعبزائريــة غــَت قــادرة حــىت علــى تســويق منتجاهتــا يف األســواق احملليــة أصــبل، فمــا بالــك األمــر الــذي 
 :باألسواق األجنبية، وقد يرجع ىذا إذل عدة عوامل لعل من بينها وأنبها

بلكية إن معظــم منتجاتنــا وخاصــة الصــناعية منهــا ربتــاج إلنتاجهــا إذل مــدخبلت مــن قطــع غيــار ومــواد اســته -         
خبلت داخل، يــتم اســتَتادىا يف غالــب األحيــان مــن اػبــارج، ىــذا مــا هبعــل اؼبنتــوج احمللــي رىــُت وحبــيس ىــذه اؼبــ...ومــواد

                                                 
1

 
(
*

) 
 .اٍخ اٍزٙلفذ اٌزؼوف ػٍٝ ِؼٛلبد اٍزقلاَ اٌزصل٠و اإلٌىزوٟٚٔ فٟ اٌٛغٓ اٌؼوثٟرٛعل ٕ٘بن كه

 :ِٓ اٌزفبص١ً ٠وعٝ ِواعؼخ فٟ مٌهٌّٚي٠ل   

كثٟ، كٌٚخ اإلِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح، ، ِغٍخ إٔزؤذ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ، "إعخشاحٛضٛبث انخخطٛظ نهخضبسة اإلنكخشَٔٛت"إٍّبػ١ً، ِبعلح، إٌٛٚٞ، ِؾّل،  -

1999.  
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 ىــذه وتبعيتـو الدائمـة إذل اػبـارج، وكـذا التـأثَت علـى أسـعاره الــيت سـتميل حتمـا إذل االرتفـاع بسـبب ارتفـاع تكلفـة اسـتَتاد
 اؼبدخبلت من اػبارج؛

والــيت ، "Economies d'échelle" االسـتفادة مـن اؼبزايــا الـيت تتيحهـا اقتصـاديات اغبجــم أو الس ـلم عـدم -         
ألن ىـذه التكـاليف وخاصـة الثابتـة منهـا سـتوزع  -يف التكـاليف  اتعٍت أن اإلنتاج بشكل أو حجـم اكـرب سـيتيح البفاضـ

 ؛-فضةفبا سيسمح بتحقيق أسعار منخفضة أو ـب -على ؾبموعة كبَتة من اؼبنتجات
عدم االستخدام األمثل للموارد والطاقات اؼبتاحة، يضاف إذل ىذا كذلك ضعف إنتاجية العامل اعبزائري  -          

مقارنة بالعامل يف دول أخرى، ولقد مت إعداد دراسة  يف ىذا اجملال بُت إنتاجية عامل جزائري وعامل تونسي على 
 .1الدراسة تفوق إنتاجية العامل التونسي مقارنة مع العامل اعبزائري سبيل اؼبثال ال على سبيل اغبصر، وأظهرت ىذه

بسبب -إن ظروف اؼبنافسة الشرسة اليت تواجهها اؼبؤسسات اعبزائرية من نظَتاهتا من اؼبؤسسات األجنبية  -4       
ىذا أيضا عدم تأىيل ويضاف إذل  -وف اؼبنافسة كما مت ذكر ذلك آنفابقاء اؼبؤسسات اعبزائرية لفًتة طويلة خارج ظر 

ىذه اؼبؤسسات حال من دون أدىن شك من وصول وغزو ىذه اؼبنتجات لؤلسواق األجنبية وبقاؤىا حبيسة ورىينة 
 ؛األسواق احمللية

مشكلة الشحن والنقل يف اعبزائر إضافة إذل ارتفاع أسعارنبا، حبيث لو أخذنا شركة اػبطوط اعبوية اعبزائرية   -5       
وىذا إذا ما مت مقارنتها بأسعار خطوط الطَتان -الشحن، فإننا قبد أن أسعارىا ىي األغلى كنموذج للنقل و 

 ، واألمر ذاتو بالنسبة ألنواع الشحن والنقل األخرى كالنقل البحري والربي على سبيل اؼبثال؛-األخرى
إذا أخذنا ىنا حالة -ائري ن اؼبصدر اعبز إافتقار اؼبصدر اعبزائري لرعاية الدولة لو يف اػبارج، حيث  -6       

، فإنو ال يلقى االىتمام الكايف من قبل السفَت أو القنصل يف تلك الدولة إن دل نقل -مشاركتو يف اؼبعارض الدولية
، ىذا إذا كان األمر بالنسبة للمصدر الذي يشارك يف -وىذا إذا ما مت مقارنتهم بدول أخرى-عدم االىتمام أصبل 

 بالك باؼبصدرين اؼبشاركُت أو حىت الذين يقومون بتصدير منتجاهتم بشكل فردي؛تظاىرات بشكل رظبي، فما 
افتقار اؼبصدر اعبزائري للمعلومات اػباصة باألسواق اػبارجية واؼبنافسُت احملتملُت وكذا أذواق ورغبات  -7       

للدولة اعبزائرية واؼبنتشرة يف   مكاتب التمثيل التجارياؼبستهلكُت يف الدول اؼبستهدفة، نقول ىذا بالرغم من وجود 
 .كثَت من دول العادل

يف صبع البيانات واؼبعلومات اليت وبتاجها حيث تتمثل الوظيفة األساسية ؼبكاتب التمثيل التجاري باػبارج        
فبا  ،2، وكذا الًتويج للصادرات يف األسواق اؼبستهدفة، من خبلل ـبتلف الوسائل واألدوات اؼبتاحة لديها1اؼبصدرون

                                                 
1

ِغٍخ )، ِغٍخ الزصبك٠بد شّبي إفو٠م١ب "انخغٕٚك انذٔنٙ: دفغ انصبدساث انضضائشٚت خبسس انًغشٔلبث ببعخخذاو يمبسبت"ثواق ِؾّل ٚػج١ٍخ ِؾّل،  

واثغ، عٛاْ ، اٌؼلك اٌ-اٌغيائو - ، ٠صله٘ب ِقجو اٌؼٌّٛخ ٚالزصبك٠بد شّبي إفو٠م١ب، عبِؼخ ؽَج١خ ثٓ ثٛػٍٟ ثبٌشٍف(ػ١ٍّخ كٚه٠خ ِزقصصخ ِؾىّخ

 .126: ، ص2006
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، وقد يساعدىم ىذا يف التخطيط ىذه األسواق حولقاعدة بيانات دقيقة  يتيح للمنتجُت واؼبصدرين اعبزائريُت توفر
 لتصدير منتجاهتم كبو ىذه األسواق مستقببل؛

عــدم وجــود ثقافــة تصــديرية لــدى اؼبنتجــُت اعبزائــريُت، وبنظرنــا فــإن ىــذه اؼبشــكلة تعتــرب مشــكلة خطــَتة ومــن  -8       
رجــة العاليــة، لكننــا نؤكــد يف ىــذا الســياق بأنــو يبكننــا التغلــب علــى ىــذه اؼبشــكلة مــن خــبلل اىتمامنــا بتنميــة الثقافــة الد

وزرعهـــا يف ـبتلـــف شـــرائح اجملتمـــع مـــن  -اخل.....منتجـــات، خـــدمات وســـياحة -التصـــديرية لـــدى اؼبنتجـــُت اعبزائـــريُت 
 ، وكدليل على أن ىذه اؼبهمة غَت مستحيلة ىو ما وصلت إليو(اخل....تلفزيون، إذاعة وجرائد)خبلل القنوات اؼبتوفرة 

ونبا على سبيل اؼبثال ال على سبيل اغبصر كل من ( الصادرات)وحققتو بعض الدول الفقَتة من قفزات يف ىذا اجملال 
 ؛"بوركينافاسو"و" كينيا"الدولتُت 

ق األجنبية، نتيجة ارتباط ىؤالء اؼبصدرين قتحام والدخول يف األسوااالضعف اؼبصدرين اعبزائريُت على  -8       
ودخوؽبم لوقت طويل يف عبلقات ذبارية قائمة على التبادل احملدد باتفاقيات أو حىت بروتوكوالت حكومية، وليس 

 على أساس اؼبنافسة والتنافس اغبر بينهم وبُت مصدري الدول األخرى؛  
فاوض، وإال كيف يفسر استَتادنا ؼبليارات الدوالرات من بعض افتقار اؼبفاوض اعبزائري لقواعد ولعبة الت -9       

 .الدول، يف حُت ترفض ىذه األخَتة باؼبقابل قبول منتجاتنا
 

متعلق بأسواق الدول -طاؼبا أن قطاع الطلب ىو خارج عن سيطرتنا  يبكننا القول بأنووكخبلصة ؽبذا اعبزء      
 قطاع العرض ىو اغبل الذي ربت سيطرتنا، واؼبؤكد أن ربسينو ىو وعليو فإنو يصبح االعتماد على ربسُت -األجنبية
ن الدول األجنبية ال عبلقة ؽبا دبشاكلنا إفرصا للتأثَت على الطلب اػبارجي من قبل األسواق األجنبية، إذ ما يوفر 

 .وعيوبنا
ات اليت تواجو اعبزائر كما أن الشيء اؼببلحظ أيضا من خبلل ما مت استعراضو أعبله ألىم العوائق والصعوب      

والدول النامية، ىو أن أغلب ىذه اؼبشكبلت والعوائق ىو أننا كبن جزء من ىذه اؼبشكبلت، إن دل نقل أنو باألحرى 
كبن مصدر ىذه اؼبشكبلت واليت ربول دون زيادتنا لصادراتنا، وعلى ىذا األساس فمن واجبنا تصحيح ىذه األخطاء 

 .هوض هبذه الصادرات مستقببلاليت تسببنا فيها دبا يضمن الن
سًتاتيجيات وسياسات للتغلب على ىذه العوائق، ومن مث امن ىنا تظهر اغباجة اؼبلحة لضرورة تصميم وعليو ف     

إتاحة الفرص ؼبصدرينا ومنتجينا لغزو األسواق اػبارجية، كما سنتناول يف ىذا العنصر أيضا ذبارب بعض الدول 
                                                                                                                                                             

1
 .17: ، صيشصغ عبك ركشِ، وزبة األ٘واَ االلزصبكٞ، "ًَبرس يٍ انًؼٕلبث انذاخهٛت نضٚبدة انصبدساث"ِؾّٛك ػّبهح،   

2
ك ػهٗ يغ انخطبٛ)دٔس لطبع انًمبٔالث فٙ دػى انصبدساث انخذيٛت انًصشٚت فٙ ظم انًخغٛشاث االلخصبدٚت انذٔنٛت ِؾّل أَٟٔ اٌجشٛرٟ ِؾّل،   

 .192: ، ص2002، هٍبٌخ كوزٛهاٖ غ١و ِٕشٛهح فٟ االلزصبك، و١ٍخ اٌزغبهح، لَُ االلزصبك، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، ِصو، (ششكت انًمبٔنٌٕ انؼشة
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ات وسياسات بغية تسهيل دخول منتجاهتا إذل األسواق الدولية والرقي بصادراهتا سًتاتيجياوالشركات يف تصميم 
بالرغم من القيود اليت كانت تفرضها بعض الدول يف وجو اؼبنتجات األجنبية، كل ىذا واؼبزيد سنحاول استعراضو يف 

 .احملور التارل
 :ل في األسواق الدوليةستراتيجيات للتصدير للتوغاضرورة تصميم سياسات و  :المطلب الثاني    

زبتلف طرق التصدير من دولة إذل أخرى وكذا من مؤسسة ألخرى، وىذا باختبلف اؽبدف من وراء التصدير،      
فقد قبد أن بعض اؼبؤسسات أو الدول ترغب من وراء التصدير معرفة فقط انطباع وآراء اؼبستهلكُت األجانب يف 

اؼبؤسسات أو الدول هتدف إذل التقليل من درجة اؼبخاطر اليت قد تتعرض ؽبا ويف ىذه اغبالة أيضا فإن ىذه ) منتجاهتا
أثناء قيامها بعمليات التصدير، بينما قبد دوال أخرى أو مؤسسات هتدف من وراء التصدير إذل اغبصول على 

ريق اغبصول عائدات وأرباح يف األجل القصَت، ويف ىذه اغبالة تفضل ىذه الدول أو اؼبؤسسات طريقة التصدير عن ط
طريقة بعلى الًتاخيص للدخول إذل األسواق الدولية، أما اغبالة األخَتة فهي تتمثل يف قيام بعض الدول أو اؼبؤسسات 

التصدير عن طريق االستثمارات اؼبباشرة، وهتدف من وراء ىذا إذل إحكام سيطرهتا على منتجاهتا داخل ىذه األسواق 
 .1األجنبية

ات والسياسات اؼبتاحة واؼبتوفرة للدولة اعبزائرية فبثلة يف مؤسساتنا الوطنية، والراغبة يف أما عن اإلسًتاتيجي     
 :2التصدير والدخول إذل األسواق الدولية، فيمكن إهبازىا يف ما يلي

 :إستراتيجيات تصدير األصول المادية الملموسة :الفرع األول    
 :أربعة أنواع وتتمثل يف ويبكن تقسيم ىذا النوع من اإلسًتاتيجيات إذل    
 :التصدير العرضي -1     

يف ىذا النوع من التصدير تقوم اؼبؤسسات اؼبصدرة بتصدير منتجاهتا اؼبنتجة يف الدولة األم إذل األسواق الدولية      
اىرات كاؼبشاركة يف اؼبعارض أو التظدومبا زبطيط أو ذبهيز مسبق، ويكون ىذا انتهازا واستغبلال فقط لفرص قائمة  

 ذلك من الفرص،شابو الدولية، أو قراءة إعبلن يف صحيفة ما أو إذل ما 
 :التصدير النشط أو المنتظم دون استخدام وظيفة التسويق -2    
يف ىذه اغبالة تقوم اؼبؤسسات اؼبصدرة باختيار بعض الدول قصد تصدير منتجاهتا كبوىا، إال أن ىذا يكون دون     

اد السياسات أو اإلسًتاتيجيات التسويقية اػباصة بكل سوق على حدى، وإمبا يوكل األمر يف اللجوء إذل القيام بإعد
ىذه اغباالت إذل الوكبلء يف تلك الدول اؼبستهدفة هبدف إحداث تغيَتات يف اؼبنتجات اؼبصدرة وىذا حىت تتوافق 

                                                 
1
 .140: ص ،يشصغ عبك ركشِثواق ِؾّل ٚػج١ٍخ ِؾّل،   

2
 .147 -141: ٔفٌ اٌّوعغ، ص ص  
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من رغبات وحاجيات  وتتبلءم ورغبات وحاجيات اؼبستهلكُت األجانب واليت ستختلف حتما عن مثيبلهتا
 اؼبستهلكُت احملليُت؛

 
 :التصدير النشط أو المنتظم مع استخدام وظيفة التسويق -3    
يف ىذا النوع من التصدير تقوم اؼبؤسسات اؼبصدرة بدراسة حول األسواق األجنبية وكذا صبع البيانات واؼبعلومات    

، وىذا حىت ه اؼبؤسسات يف تلك الدول اليت يبكن استهدافهاحول اؼبستهلكُت األجانب، وكذا اؼبنافسُت احملتملُت ؽبذ
تتمكن ىذه اؼبؤسسات من إنتاج اؼبنتجات اليت تتوافق وتتبلءم ورغبات اؼبستهلكُت األجانب، وكذا إمكانية ربديد 

 أسعار ىذه اؼبنتجات مسبقا؛
 :التصدير طويل األجل -4    
برام عقود مع مستوردين أو موزعُت يف األسواق الدولية، نظَت اؼبصدرة بإ يف ىذه اغبالة تقوم ىذه اؼبؤسسات    

،  (إذا كان اؼبستورد تاجرا)، أو على ىامش ربح (إذا كان اؼبستورد عميبل)حصول ىؤالء اؼبستوردين على عموالت 
 ".Filiale commerciale à l’étranger"كما يبكن ؽبذه اؼبؤسسات إنشاء فروع ذبارية ؽبا يف اػبارج 

 :التصدير غير المباشر -5    
يبكننا أن ندرج ربت ىذا النوع من التصدير العديد من عوائد الصادرات، حيث يبكن أن تكون ىذه العوائد     

 : 1مباشرة  أو ذات قيمة مضافة حبجم وأثر كبَتين على االقتصاد الوطٍت بصفة عامة، ويبكن توضيحها فيما يلي
 :تصدير الخدمات -5-1     
الضروري أن تصدر ىذه اػبدمات للخارج، وإمبا يبكن أن تؤدي واجبها التصديري داخليا، ومن أمثلة  ليس من     

اخل، كما أن عائدات اؼبطارات واؼبوانئ ....ذلك السياحة دبجاالهتا اؼبختلفة الًتفيهية والثقافية والعبلجية والرياضية 
 اؼبواطنُت يف الدولة، حيث يبكن اعتبارىا ىي واليت تستخدم بشكل يومي، ويشارك يف سدادىا األفراد من غَت

 األخرى أنشطة تصديرية، وبالتارل هبب االىتمام هبا حىت تؤدي إذل ربقيق أكرب عوائد فبكنة؛
 :التصدير المحلي -5-2    
ول لوافدين إليها من الدإن اؼبقصود بالسوق احمللي ىو إنشاء سوق ؿبلي لبيع اؼبنتجات احمللية داخل الدولة ل    

األخرى، ويبكن أن وبقق التصدير احمللي عائدا أكربا من التصدير الدورل، ولتحقيق ىذا يلزم االىتمام باؼبنتجات احمللية 
 اخل؛....من حيث اعبودة والسعر وكيفية عرضها

                                                 
1

، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و نخُبفغٛت نهصبدساث انًصشٚت يٍ انشخبو ٔانضشاَٛج فٙ األعٕاق انخبسصٛتإيكبَٛبث حًُٛت انمذسة اها١ٔب وّبي ػجل اٌٛ٘بة،  

 .139 -138: ص، ص 2003ِٕشٛهح فٟ االلزصبك، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، ِصو، 
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 :التصدير الجزئي -5-3   
دول أخرى من العادل، حيث  يقصد بالتصدير اعبزئي ىو إنتاج سلع تعترب مدخبلت ومكونات ؼبنتجات هنائية يف   

دل يصبح التصدير النهائي يف الوقت اغبارل ىدفا يف حد ذاتو ألغلب دول العادل، خصوصا بالنسبة لتلك الدول اليت 
 .تصديرية كبَتة وىائلة احققت أىداف

ل خاص يف الدول بشك-مبط التجارة التقليدية واؼبتمثل يف التجارة يف اؼبواد اػبام والسلع تامة الصنع حيث اختفى    
يف بعض الصناعات مثل السيارات واإللكًتونيات وغَتىا من السلع وانتشرت ظاىرة عاؼبية التصنيع وخاصة  -اؼبتقدمة

عالية التقنية واليت يبكن أن تتكامل أنشطة مكوناهتا اإلنتاجية، وذبارب الشركات يف ىذا اجملال كثَتة ومتعددة وال 
 .يتسع اجملال لذكرىا

 
 :الملموسة غير يةعنو إستراتيجيات تصدير األصول الم :ع الثانيالفر     
 :1تتمثل األصول اؼبعنوية غَت اؼبلموسة يف    
 ؛"La technologie"التكنولوجيا  -1       
 ؛"Brevets d’invention"براءات االخًتاع  -2       
 ؛"Savoir-faire"حق اؼبعرفة الفنية  -3       
 ؛"Enseigne"ري االسم التجا -4       

 ؛ "Marque commerciale"حق استخدام العبلمة التجارية  -5       
 ؛"Logo"أو " L’insigne"أو شعارىا /اسم الشركة و -6       

 ؛ "Secret commercial"األسرار اؼبهنية  -7       
سمى أيضا بالشركة الدولية يف ويتم تصدير ىذه األصول اؼبعنوية عن طريق ربويلها من الشركة اؼبصدرة أو ما ت    

 .الدولة األم إذل شركة ؿبلية يف دولة أجنبية
 :2فيما يلي وتتمثل أشكال تصدير ىذه األصول اؼبعنوية من قبل الشركات الدولية    

 :عقود التصنيع الدولي -1    
ة أجنبية غَت الدولة األم، وىذا تتمثل عقود التصنيع الدورل يف قيام وكيل للشركة الدولية بتصنيع منتجاهتا يف دول    

 .اخل، واؼبتحصل عليها من قبل الشركة الدولية.....عن طريق استخدام التكنولوجيا وبراءات االخًتاع واؼبعرفة الفنية

                                                 
1

  .142: ص ،يشصغ عبك ركشِثواق ِؾّل ٚػج١ٍخ ِؾّل،  

2
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، وعلى (ركات احملليةالش)ويف كثَت من األحيان ما تقوم ىذه األخَتة بتقدًن اؼبساعدة الفنية ؽبؤالء الوكبلء     
 .كل مشروع  بداياتؼبراحل األوذل من اػبصوص يف ا

وهبب أن نشَت ىنا إذل أن أىم ميزة ىبتص هبا ىذا النوع من العقود تتمثل يف حق اؼبلكية الذي ربصل عليو     
باؼبقارنة مع باقي العقود األخرى، األمر الذي يسمح ؽبذه الشركات من حق التصرف يف ( الوكبلء)الشركات احمللية 

مع إمكانية أيضا تطويرىا وإدخال التحسينات عليها أو إذل ما شابو  اؼبعارف األخرى بشكل كلي، التكنولوجيا وباقي
 .ذلك
ولكن وبالرغم من كل اؼبزايا العديدة اليت يبكن أن يبنحها ىذا النوع من العقود للشركات الدولية، إال أنو باؼبقابل     

قود إذل خلق منافس قوي، ويتمثل ذلك يف الشركات احمللية ال ىبلو من ـباطر وخسائر، فقد يؤدي ىذا النوع من الع
 .يف اؼبستقبل -الدولية -اليت قد تنافس ىذه الشركات 

هبما  ويكون ىذا عندما تستطيع الشركات احمللية من التطوير والتحسُت يف التكنولوجيا واؼبعارف بشكل تتفوق    
  .على ما ىو عليو يف الشركات الدولية أو الشركات األم

 "La cession de licence" :عقود التراخيص أو التنازل عن التراخيص -2    
اليت يتم دبقتضاىا قيام مانح الًتاخيص أو ما يطلق  تعرف عقود الًتاخيص أو التنازل عن الًتاخيص، تلك العقود    

للمرخص لو  -فاواليت مت ذكرىا آن-دبنح تراخيص أصول معنوية غَت ملموسة " Licencieur"عليو باؼبرخص 
"Licencié " غبقوق اؼبالية للمرخص، وقد يتم دفع ايف دولة أجنبية غَت الدولة األم، وىذا مقابل دفع اؼبرخص لو

  ".Cash"ىذه اغبقوق اؼبالية إما على دفعات أو مرة واحدة نقدا 
ل األجنبية، ويبكن أن تكون وسبثل ىذه الًتاخيص وسيلة الستغبلل اؼبعرفة التكنولوجية من خبلل بيعها يف الدو     

من  اىذه اؼبعرفة التكنولوجية يف شكل منتجات، عمليات إنتاجية، إسًتاتيجيات تسويقية، أو يبكن أن تكون مزهب
 .1ىؤالء صبيعا

ىذه، من بُت أىم الطرق واألساليب يف الدخول إذل األسواق الدولية، وخاصة يف حالة  وتعترب عقود الًتاخيص    
استَتاد اؼبنتجات اؼبادية اؼبلموسة، وعليو فبدال من قيام اؼبؤسسات اؼبصدرة بتصدير منتجات مادية  وجود قيود على

، وهبذا ستتحرر ىذه اؼبؤسسات -عن طريق عقود الًتاخيص ىذه-ملموسة تقوم بتصدير أصول معنوية غَت ملموسة 
 .عض الدولمن عوائق االستَتاد على اؼبنتجات اؼبادية اؼبلموسة واليت قد تفرضها ب

                                                 
1
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 Compagnie" "شركة شارل جوردو"وأحسن مثال يبكن تقديبو يف ىذا اجملال، ىو الدراسة اليت قامت هبا     
Charel Gordo" 15، حيث قدرت ىذه األخَتة تكلفة نقل أو ربويل حق اؼبعرفة التجارية إذل سوق أجنيب بــــــــ% 
    .ذباري بنفس السوق( شركة)من تكلفة فتح ؿبل 

إذ قد  ،أما عن مساوئ ىذا النوع من العقود، فهو كسابقو من عقود التصنيع ال ىبلو كذلك من ـباطر وخسائر    
وخباصة إذا استطاع اكتساب التكنولوجيا واؼبعرفة الفنية اليت تؤىلو  إذل منافس قوي ؽبذه اؼبؤسسات يتحول اؼبرخص لو

   .اكبة للًتاخيصوتسمح لو باإلنتاج، وىذا دون الرجوع إذل اؼبؤسسة اؼب
وأحسن عبلج ؽبذا ىو ضرورة احتفاظ اؼبؤسسات اؼباكبة للًتاخيص ببعض األجزاء واؼبكونات اليت تدخل يف     

عملية اإلنتاج، وىذا حىت تضمن بقاء واستمرار اؼبرخص لو يف التعامل معها، وصعوبة إن دل نقل استحالة زبليو 
النوع من العقود أشبو حبد كبَت دبا يسمى بالتصدير اؼبقنع والذي سيأيت  يصبح ىذاواستغنائو عنها، ويف ىذه اغبالة 

    .على ذكره الحقا
 

 :مقارنة بين عقود التصنيع وعقود التراخيص -     
إن ملكية األصول يف عقود التصنيع تنتقل إذل الشركات احمللية أو إذل اؼبرخص لو، ووبق ؽبذا األخَت التصرف      

، أما يف عقود الًتاخيص نولوجيا واؼبعرفة الفنية وباقي اؼبعارف األخرى، وىذا دبجرد انتقال اؼبلكيةبكل حرية يف التك
فإن اؼبؤسسات الدولية أو اؼبؤسسات اؼباكبة للًتاخيص تقوم بتحديد فًتة زمنية للمؤسسات احمللية اؼبتحصلة على ىذه 

هاء ىذه الفًتة الزمنية تنتهي معها صبلحية الًتاخيص بلستخدام واالستفادة من ىذه األصول، ودبجرد انتلالًتاخيص 
وينتهي معها حق استخدام واالستفادة من ىذه الًتاخيص، كما ترجع معها ملكية ىذه األصول كذلك إذل 

   .اؼبؤسسات األم أو اؼباكبة ؽبذه الًتاخيص
 :التصدير المقنع -3     

، وتقوم فكرتو على أسلوب بسيط وسهل، "مشروعات التجميع"بـــــــــ أيضا النوع من التصدير   ويسمى ىذا     
ول من االمق"يف الدولة األم وتدعى ىذه اؼبؤسسات يف ىذه اغبالة باسم  -اؼبصدرة-حيث تقوم اؼبؤسسات الدولية 

 ، بتصدير قطع الغيار وصبيع اؼبكونات البلزمة والضرورية إلنتاج منتج معُت إذل مؤسسات"Sous-traitant" "الباطن
، مع ضرورة تزويد ىذه األخَتة "األصيل"ؿبلية يف دولة أجنبية وتدعى ىذه اؼبؤسسات يف ىذه اغبالة باسم 

 .بالتكنولوجيا وباقي اؼبعارف األخرى البلزمة والضرورية إلسبام عملية اإلنتاج ىذه
د التعريفية اليت قد كما أن أىم شيء يستفاد بو يف ىذا النوع من التصدير، ىو إمكانية التخلص من القيو      

من السياسات واؼبنافسات الشديدة اليت قد  (اؼبنتجات احمللية)تفرضها بعض الدول بداعي ضباية اإلنتاج احمللي 
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وتعطيل سبارسها بعض اؼبؤسسات الدولية، السيما سياسة اإلغراق منها واليت تؤدي يف غالب األحيان إذل القضاء 
 .احمللي الصناعات احمللية أو عملية اإلنتاج

حيث " Charles CROUE"ولعل من بُت أىم وأحسن األمثلة اليت مت تقديبها يف ىذا السياق، ىو ما قدمو      
أوضح ىذا األخَت، إال أنو وقبل انضمام اليونان إذل اإلرباد األورويب كانت تفرض قيودا ورسوما صبركية مرتفعة على 

العطور الفرنسية من سبيل سوى تزويد مستوردي العطور يف اليونان واردات العطور الفرنسية، فما كان أمام منتجي 
بالتكنولوجيا واؼبعارف البلزمة والضرورية إلنتاج ىذه العطور يف اليونان ربت اسم العبلمة الفرنسية األصلية 

"Marque Française Original" إضافة إذل إمدادىم باؼبواد الضرورية إلنتاج ىذه العطور، وهبذا زبلص ،
مصدرو العطور الفرنسية من الرسوم اؼبرتفعة وكذا القيود الصعبة اليت كانت تفرضها اغبكومة اليونانية أمام اؼبنتجات 

 .األجنبية، واليت كانت ربول دون وصول صادرات منتجات العطور الفرنسية إذل األسواق اليونانية
نسبة للمؤسسات اؼبنتجة واليت ترغب يف توجيو منتجاهتا من ىنا تظهر األنبية الكبَتة ؽبذا النوع من التصدير بال      

، وكيف أهنا تستطيع من خبلل ىذا النوع من التصدير التغلب على كافة أنواع القيود والرسوم كبو األسواق اػبارجية
  .اليت قد تفرضها بعض الدول إزاء اؼبنتجات األجنبية

 :تصدير القوى البشرية -4      
تأتية من مدخرات أو ربويبلت العمال من اػبارج، أصبحت تشكل يف السنوات األخَتة عامبل لو إن العوائد اؼب      

صديري لو أنبيتو الكربى يف تدفق اؼبوارد النقدية من العمبلت األجنبية، حيث أثبت ىذا النوع من التصدير أنو مورد ت
بية، وعلى ىذا األساس كان من الضروري مكانتو اليت فاقت يف الكثَت من الدول اؼبصادر األخرى للعمبلت األجن

ن طاقة تصديرية تضاف إذل الصادرات من اؼبنتجات و االىتمام بإعداد أكرب قدر فبكن من القوى البشرية لتك
 .1األخرى

 
 :االستثمار األجنبي المباشرستراتيجيات ا :الفرع الثالث     
 :2ويبكن أن مبيز يف ىذا النوع من االستثمارات ما يلي     

 االستثمار اؼبشًتك؛ -       
 .االستثمار اؼبملوك بالكامل للشركة الدولية -       
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 . 140 -139: ، ص صيشصغ عبك ركشِها١ٔب وّبي ػجل اٌٛ٘بة،  
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 :االستثمار المشترك -1     
ووبصل أحد مشروعات األعمال اليت يشارك فيها طرفان أو أكثر من دولتُت ـبتلفتُت،  يبثل االستثمار اؼبشًتك     

أجنبية خبلل إطار ؿبدد بفًتة زمنية معينة على ربقيق أىداف شركة ؿبلية بالتعاون مع شركة  قيامذلك من خبلل 
 .1وال تقتصر اؼبشاركة على اغبصة يف رأس اؼبال بل سبتد إذل اإلدارة وبراءة االخًتاع أو العبلمة التجاريةؿبددة ومعينة، 

، كما أنو ية بالسوق األجنيبويفضل االستثمار اؼبشًتك يف حالة عدم توافر اؼبوارد اؼبالية والبشرية واؼبعرفة التسويق   
يعترب أيضا دبثابة وسيلة للتغلب على القيود التجارية واعبمركية يف السوق األجنيب، إال أن البفاض القدرات الفنية 

 .2واؼبالية للمستثمر احمللي تؤثر سلبا على فعالية االستثمار، إضافة إذل وجود تعارض بُت مصلحة الطرفُت
  :ية يف اللجوء إذل مثل ىذا النوع من االستثمارات إذل ما يأيتوترجع األسباب الرئيس   

 :قتصاديةالعوامل اال. أ    
يتطلبها ىذا النوع من االستثمارات،  قد وتتمثل باألساس يف شح اؼبوارد اؼبالية وحىت اؼبوارد من اؼبواد األولية اليت    

 قيام الشركة احمللية هبذا االستثمار وحدىا؛ وكذا إذل نقص اؼبعرفة واػبربات والكفاءات، واليت ربول دون
 :العوامل السياسية. ب   
القيود على االستثمارات األجنبية الواردة إليها، كأن تضع مثبل شرط مسانبتها حبصة معينة يف تفرض بعض الدول    

 ؛(اخل....رىىذا الشرط تطبقو الصُت وبعض الدول األخ)ىذا االستثمار حىت تسمح لو بالدخول إذل أسواقها 
 :العوامل البيئية. جـ    
ت والتقاليد يف الدول األجنبية، إذل جهلها بالعادا قد تعاين الكثَت من الشركات الراغبة يف استهداف أسواق معينة    

اؼبستهدفة، ومن مث يعد الدخول يف شراكات مع شركات جتماعية السائدة يف اجملتمعات يف الدول والقيم الثقافية واال
ية من تلك الدول اؼبستهدفة أمرا بالغ األنبية، ويرجع ىذا إذل معرفة تلك الشركات احمللية بالظروف السائدة يف ؿبل

 .ؾبتمعاهتم بصفة خاصة وبلداهنم بصفة عامة
 :3أما عن األمثلة اليت يبكن تقديبها لتوضيح ىذا النوع من االستثمارات فتتمثل يف    
 :المثال األول    
يف اتفاق  ااألؼبانية، وىذا حينما دخلت" Volvo" "فولفو"الفرنسية و" Renault" "رونو"متا بو شركة وىو ما قا    

مليون  60يف كولومبيا لعجز مارل قدر آنذاك حبوارل  "Renault" شراكة بينهما، وكان ىذا نتيجة تعرض فرع شركة
 .فرنك فرنسي

                                                 
1
 .13: ، صيشصغ عبك ركش١ِٔف١ٓ ِؾّل ػجل اٌىو٠ُ شٛلٟ،   

2
 .ٔفٌ اٌّوعغ  

3
 .146: ص ،يشصغ عبك ركشِثواق ِؾّل ٚػج١ٍخ ِؾّل،   
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قوة الشركتُت يف السوق األوروبية، وىذا ؼبواجهة اػبطر  كما ظبح اتفاق الشراكة ىذا أيضا إذل توحيد وتعزيز     
 "تويوتا"واؼبمثلة على وجو اػبصوص أيضا يف شركة  باػبصوص الشركات اليابانية تنامي للشركات اؼبنافسة ونذكر ىنااؼب
"Toyota"؛  
 :نيالمثال الثا    

فاق شراكة مع إحدى الشركات الفرنسية حينما وقعت ات"Michelin" "ميشبلن"وىو ما قامت بو شركة     
التايبلندية يف ؾبال صناعة العجبلت اؼبطاطية، وكان اؽبدف األساسي من وراء ىذا االتفاق ىو دخول وغزو وتسويق 

 جنوب وشرق آسيا؛ىذا النوع من اؼبنتجات يف أسواق 
 :المثال الثالث    

هتدف من  "Peujeot" كة صينية، وكانت شركةبإبرام اتفاق تعاون وشراكة مع شر " Peujeot" "بيجو"قيام شركة    
 .وراء اتفاق الشراكة والتعاون ىذا إذل اقتحام وغزو السوق الصيٍت

، فيتمثل باألساس يف اختيار الشريك اؼببلئم واؼبناسب للمشروع، وكثَتا أما عن أىم عائق يواجو االستثمار اؼبشًتك    
أو إذل احتمال وجود  ،إذل عدم توافق اؼبصلحة بُت الطرفُت ما تؤول ىذه اؼبشروعات إذل االنفصال، ويرجع ىذا

وخباصة إذا توقع أو قدر أحد الطرفُت إلمكانية ربقيقو ألرباح أكرب يف حالة  تعارض يف اؼبصاحل بُت طريف االستثمار،
 .االنفصال عن بعضهما البعض

األمريكية مع شريكها " IBM"شركة  ىو االنفصال الذي حدث بُتوأحسن مثال يبكن تقديبو يف ىذا السياق،      
 .الربازيلي

لؤلرباح احملصل عليها، بينما كان " Réinvestir"حيث كانت الشركة األمريكية ترغب يف إعادة االستثمار     
، وبالفعل تلك األرباح، وىذا ما أدى إذل استحالة استمرار العبلقة بينهما" Encaisser"الشريك الربازيلي يود ربصيل 

     .توقيع  انفصال بالًتاضي بُت ىذين الشريكُت فقد مت
 :االستثمار المملوك بالكامل للشركة الدولية -2    
 :وترجع األسباب الرئيسية إذل عبوء ىذه الشركات إذل ىذا النوع من االستثمارات إذل ما يلي    
اجات السوق احمللي، انطبلقا من قد ال تستطيع ىذه الشركات يف بعض األحيان من تغطية وتلبية طلبات وح. 1    

 ؛-عدم قدرهتا على اإلنتاج بكميات كافية–اإلنتاج يف الدولة األم 
قد ال تستطيع ىذه الشركات من تصدير منتجاهتا إذل األسواق األجنبية بسبب ردبا وجود القيود اعبمركية أو . 2    

و قد يكون بسبب اؼبنتج اؼبصدر نفسو، ويرجع ىذا غَتىا من القيود اليت قد تفرضها حكومات الدول اؼبصدر إليها، أ
 ؛(كمنتجات األلبان واغبليب ومشتقاهتما)إذل طبيعة اؼبنتج 
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بعض اؼبزايا اليت يبكن أن تستفيد منها ىذه الشركات يف حالة تواجدىا يف األسواق الدولية، وبطبيعة اغبال . 3    
عالية يف حالة ما إذا أرادت التغيَت يف منتجاهتا دبا يتوافق  قرهبا من اؼبستهلكُت األجانب، إذ يبنح ؽبا ىذا مرونة

 ويتبلءم وحاجات اؼبستهلكُت ورغباهتم اؼبتميزة أصبل بعدم ثباهتا وقابليتها للتغيَت من حُت إذل آخر؛
 اليت يبكن أن ربصل عليها يف حالة تواجدىا يف األسواق اؼبزايا رغبة ىذه الشركات من االستفادة من بعض. 4    

 .الدولية لبعض الدول، وخباصة النامية منها، واليت تشتهر بتوفرىا على أيدي عاملة بوفرة كبَتة وبأسعار رخيصة كذلك
يفسر  ااألمريكية لصناعة الزجاج العضوي ألكرب دليل على ذلك، وإال فبما ذ" Essilor"ولعل ما قامت بو شركة     

ن حاجتها ورغبتها يف توسيع نشاطها األصلي اؼبتواجد بوالية بالرغم م قيامها بإنشاء مصنع جديد يف اؼبكسيك
 .فلوريدا األمريكية

نقول أنو ليس من تفسَت ؽبذا سوى البفاض تكلفة اليد العاملة اؼبكسيكية مقارنة بنظَتهتا يف الواليات اؼبتحدة     
ة والتجارية واليت سبنحها دولة األمريكية، ويضاف إذل ىذا أيضا ـبتلف التحفيزات اعبمركية والضريبية والقانوني

  .اؼبكسيك بغرض جلب اؼبزيد من االستثمارات األجنبية
أدت إذل  االقول، بأننا نرى أن كل ىذه العوامل التحفيزية اليت تقدمها اغبكومة اؼبكسيكية، ىي م نوعليو يبك     

 .تفضيل ىذه الشركة للسوق اؼبكسيكي على حساب السوق األمريكي
الفرنسية لصناعة السيارات، " Peugeot"يف ىذا السياق دوما تقدًن مثال آخر، عن ما قامت بو شركة ويبكننا      

، حيث ظبح ؽبا ىذا اؼبصنع من االستفادة من اليد العاملة 1وىذا حينما قامت بفتح مصنع ؽبا يف دولة نيجَتيا
العراقيل واؼبشكبلت اليت كانت ربول دون  النيجَتية الرخيصة مقارنة مع نظَتهتا الفرنسية، وكذا من ذباوز الكثَت

داخل السوق النيجَتية بشكل خاص والسوق اإلفريقية بشكل عام، ( السيارات)تسويق ىذا النوع من اؼبنتجات 
 :ولبص بالذكر ىنا

 اؼبشاكل اؼبتعلقة بالضمان؛. أ    
 مشاكل اؼبراقبة التقنية للسيارات؛. ب   

                                                 
1
َ، 1969أوزٛثو  06َ، ٚروعغ فىوح فزؼ ٘نا اٌفوع فٟ ١ٔغ١و٠ب إٌٝ ربه٠ـ 1975ِبهً  02فٟ ١ٔغ١و٠ب ثزبه٠ـ " Peugeot"رُ إٔشبء فوع ٌشووخ   

ْ بْ إٌٛػافٟ ٍٕٛاد اٌَز١ٕ١بد ِٓ اٌموْ اٌّبظٟ، ؽ١ش أصجؼ ٘ن 404ٚ  403٘نا ثؼل ى٠بكح اٌطٍت ػٍٝ ١ٍبهاد ٘نٖ اٌشووخ ٚفصٛصب ِٓ ٔٛع ٚ

 .ِٓ ا١ٌَبهاد أوضو شٙوح ٚأوضو شؼج١خ فٟ ١ٔغ١و٠ب

أٌف  100أوضو ِٓ  ِٓ اٌموْ اٌّبظٟ ا٠خ اٌضّب١ٕ١ٔبدثل ف١ٟٔغ١و٠ب ؽ١ش ثٍغ ؽغُ إٔزبط ٘نٖ ا١ٌَبهح  فٟأوجو لله ِٓ إٌغبػ  504ٚلل ٌم١ذ ث١غٛ    

 .ٌم١زٙب ِٓ ا١ٌَبهاد ا١ٌبثب١ٔخ اٌزٟثَجت إٌّبفَخ اٌشوٍخ  ػ١ٍٙب اإللجبياٌؼبَ لجً أْ ٠زواعغ  ف١ٍٟبهح 

 :ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبص١ً هاعغ فٟ مٌه   

   - ww.jeddahautos.com/vb3/showthread.phphttp://w؛ 

   - country-in-http://www.peugeotnigeria.com/peugeot. 

 . 11:47: ، ػٍٝ اٌَبػخ2011عبٔفٟ  03ٚلل رُ اإلغالع ػ١ٍّٙب ثزبه٠ـ      

http://www.jeddahautos.com/vb3/showthread.php؛
http://www.peugeotnigeria.com/peugeot-in-country
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 .البيع وما بعد البيع، وكذا قطع الغياراؼبشاكل اؼبرتبطة خبدمات . جـ    
السويسرية اؼبشتهرة بإنتاج األلبان  "BEL"أما عن آخر مثال نعرضو يف ىذا السياق أيضا، ىو ما قامت بو شركة     

ومشتقاهتما، حينما فتحت فرعا إنتاجيا ؽبا جبمهورية مصر العربية، حيث ظبح ؽبا ىذا بتحقيق العديد من اؼبزايا من 
فة اليد العاملة اؼبصرية الرخيصة جدا مقارنة دبا ىي عليو التكلفة يف سويسرا، واؼبتمثلة باألساس يف ربررىا غَت تكل

 .وزبلصها من العديد من القيود والرسوم اعبمركية اؼبرتفعة واليت كانت تفرضها اغبكومة اؼبصرية عليها
منتجاهتا اؼبنتجة داخل السوق اؼبصري، واؼبسوقة  كما حققت ىذه الشركة ألسعار تنافسية غَت متوقعة يف أسعار     

 La vache" "البقرة الضاحكة"داخل ىذا األخَت أو إذل خارجو، وسبثل ىذا اؼبنتج بشكل خاص يف ما يعرف باسم 
qui rit."    
ا من سًتاتيجيات اؼبختلفة لدخول األسواق األجنبية، وىذويف األخَت ارتأينا تقدًن شكل توضيحي لبعض اال       

 .1ناحية اػبطر ودرجة رقابة الشركة على أنشطتها يف تلك األسواق
 

 مستويات الخطر ودرجة الرقابة المرتبطة بإستراتيجيات(: 01)شكل رقم 
 دخول األسواق األجنبية

 
 اإلنتاج األجنيب                        خطر مرتفع                    رقابة مرتفعة

 
 االستثمار اؼبشًتك

 
 الًتاخيص

 
 التصدير اؼبباشر                    خطر منخفض                  رقابة منخفضة

 
 .14: نيفُت ؿبمد عبد الكرًن شوقي، مرجع سبق ذكره، ص(: بتصرف)المصدر                             

ه اإلسًتاتيجيات من ناحية اػبطر ومن خبلل ما يتضح من الشكل أعبله، فإن التصدير اؼبباشر يعد أقل ىذ         
 .اليت تواجهو اؼبؤسسات اؼبصدرة، وأيضا من ناحية رقابة ىذه األخَتة على أنشطتها التصديرية يف األسواق األجنبية

                                                 
1
 .14: ، صيشصغ عبك ركشِلٟ، ١ٔف١ٓ ِؾّل ػجل اٌىو٠ُ شٛ  
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 :العالقة بين أداء الصادرات وسعر الصرف: المبحث الرابع    
      

زء األول تأثَت سعر الصرف على أداء الصادرات، مث سنقوم بتقسيم ىذا العنصر إذل جزئُت، حيث سنتناول يف اعب   
 .بعملة واحدة على أداء الصادراتيف اعبزء الثاين سنحاول معرفة أثر ربط سعر الصرف 

 
 :تأثير سعر الصرف على أداء الصادرات :المطلب األول    

 
لصادرات، فالتغَتات يف سعر بُت سعر الصرف وا تبادليةو  قوية عبلقة ىناك معروف من النظرية االقتصادية أن    

كما أن التغَتات اليت تطرأ على أداء   ،1الصرف تؤثر على أسعار الصادرات، وبالتارل على عرضها والطلب عليها
 . الصادرات ستؤثر ىي األخرى كذلك على قوة العملة الوطنية أو ما يعرف بسعر صرفها

برفع أو زبفيض من قيمة الصرف سواء ما تعلق منها  حيث بينت الكثَت من الدراسات أن التغَتات على أسعار    
العملة، سيؤثر ذلك ال ؿبالة على أداء الصادرات سواء من حيث حجمها أو سعرىا، وىذا أيضا ألن ىذه التغَتات 
ستجعل من الوحدات أو اؼبؤسسات االقتصادية القائمة بعمليات التصدير دبحاولة ذبنب تلك اؼبخاطر الناذبة عن 

 .2ار أسعار الصرف، وخباصة يف ظل أنظمة سعر الصرف اؼبتغَتة واؼبدارةعدم استقر 
لقياس " Varoudakis"و" Sekkat"قام هبا كل من االقتصاديُت  اليت دراسةال وكتوضيح ؽبذا يبكن أن نقدم        

ار أربع دول سبثلت أثر سياسة سعر الصرف على أداء الصادرات اؼبصنعة يف دول مشال إفريقيا، وقد مت ؽبذا الشأن اختي
اعبزائر، تونس، اؼبغرب ومصر، ومت يف ىذه الدراسة الًتكيز على تقلبات سعر الصرف طويلة األجل، وقد  : يف كل من

كانت من أىم نتائج تلك الدراسة ىو أن تلك التقلبات كان ؽبا أثر سليب على أداء الصادرات يف ىذه الدول، حيث 
لدى مصدري ىذه الدول الخًتاق األسواق اػبارجية، ومن مث إذل ضعف  أدت ىذه التقلبات إذل زبفيض اغبافز

اؼبقدرة على الدفع من أجل تسديد قيمة الواردات من اؼبستلزمات الرأظبالية الوسيطة الداخلة يف عملية اإلنتاج اؼبوجو 
تساىم فيو  للتصدير، فبا أدى إذل ضعف ىذا األخَت، وعليو ضعف الصادرات وكذا إذل ضعف النمو الذي كانت

  . 3ىذه الصادرات

                                                 
1
 .76: ، ِوعغ ٍجك مووٖ، ص"–أداء انصبدساث  -لضٛت انصبدساث فٙ يصش "ش١و٠ٓ اٌشٛاهثٟ،   

2
، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و (1999 – 1984)احفبلٛبث يُبطك انخضبسة انغشة ٔيشكهت حًُٛت انصبدساث انغبنت انًصشٚت إ٠ٕبً فّٟٙ ؽ١َٓ ػجل هللا،   

 .10: ، ص2003ْ، اٌمب٘وح، ِٕشٛهح، عبِؼخ ؽٍٛا

3
 .12: ، صيشصغ عبك ركشِإ٠ٕبً فّٟٙ ؽ١َٓ ػجل هللا،   
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سبت على اعبمهورية التونسية، وىذا ؼبعرفة العبلقة بُت سعر الصرف وأداء الصادرات  أخرى كما بينت دراسة     
 الصادرات يفالتونسية، حيث توصلت ىذه الدراسة إذل نتيجة مفادىا أن سعر الصرف يعترب كمؤشر إهبايب على أداء 

، وعليو فإن سعر الصرف يف تونس يؤثر إهبابيا يف ترقية وزيادة الصادرات القصَت داألماألمد الطويل وكذا يف 
 . 1التونسية

مقومة بالدوالر  كما أظهرت دراسة أخرى سبت على تركيا، توصلت إذل أن التخفيض يف سعر صرف اللَتة الًتكية      
مليار دوالر، أي أن سياسة  0.016دبقدار األمريكي دبقدار وحدة واحدة، سيؤدي ذلك إذل زيادة يف قيمة الصادرات 

 .2ولكن بنسبة ضعيفة نسبيا سعر الصرف يف تركيا تؤثر ىي األخرى على أداء الصادرات
كما قامت اغبكومة األردنية بتخفيض الدينار األردين لكي يسمح بزيادة حجم الصادرات األردنية، كما قامت ىذه   

  .3 %70 ة اإلعفاء الضرييب على األرباح احملققة من الصادرات بنسبةبزيادة نسب 1993اغبكومة أيضا يف أكتوبر 
سيؤدي إذل زبفيض الواردات، ( رفع سعر الصرف األجنيب)ويتضح ذلك من خبلل أن زبفيض قيمة العملة احمللية     

للتبادل، كما  ن أسعار ىذه األخَتة ونتيجة التخفيض ىذا، ستصبح أغلى نسبيا من أسعار السلع احمللية غَت قابلةأل
ستشهد ىذه اؼبرحلة أيضا زيادة يف حجم السلع البديلة للواردات ما دام أن أسعار الواردات ستكون أغلى من 
اؼبنتجات احمللية، واستمرار ىذا سيقود إذل زيادة اإلنتاج من تلك السلع غَت قابلة للتبادل، إذل أن تصل إذل درجة 

ن أسعار ىذه السلع ستكون أقل من أسعار السلع األجنبية أمرا ؿبفزا، أل يكتفي معها الطلب احمللي ويصبح التصدير
 .  فبا يبنحها ميزة تنافسية مقارنة مع اؼبنتجات األخرى من السلع األجنبية

ن سياسة زبفيض العملة ؽبا نظريا أثر توسعي على العرض احمللي، وأثر انكماشي على الطلب احمللي من إأي       
الرتفاع أسعار ىذه األخَتة، وبالتارل سيسمح ىذا يف زبفيض عجز اؼبيزان التجاري يف ميزان  السلع اؼبستوردة
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وعلى ىذا األساس فلقد أصبح سعر الصرف من إحدى أىم األدوات اؼبستعملة يف عبلج العجز اؼبزمن باؼبيزان      
عر الصرف يؤثر على العجز يف ميزان اؼبدفوعات من ن سإالتجاري ومن مث ميزان اؼبدفوعات يف اؼبدى الطويل، حيث 

ويعاجل الفائض يف ميزان اؼبدفوعات أيضا من  ،1خبلل زبفيض قيمة العملة احمللية أي ارتفاع سعر الصرف األجنيب
  (.زبفيض سعر الصرف األجنيب)خبلل الرفع من قيمة العملة احمللية 

ارتفاع يف سعر صرف اليورو أمام الدوالر األمريكي، حيث قام وخَت مثال يبكن تقديبو ىنا، ىو عندما حدث       
بغية تشجيع )اإلرباد األورويب بتخفيض سعر الفائدة لتخفيض الطلب على اليورو ورفع سعر صرف الدوالر 

، حيث اهتم اإلرباد األورويب ىنا الواليات اؼبتحدة األمريكية صراحة بتعمدىا اغبفاظ على سعر (الصادرات األوروبية
 .2صرف الدوالر منخفضا وىذا لتشجيع الصادرات األمريكية، ومن مث وقف التدىور يف ميزان اؼبدفوعات

كما يبكن يف األخَت أن نشَت أيضا، إذل أن تطبيق سعر صرف مرتفع أو مغاذل فيو ىو عبارة عن تقييم العملة        
نو دبثابة ضريبة على الصادرات، حيث يؤدي ىذا إذل احمللية بأعلى من قيمتها اغبقيقية، ويبكن اعتبار ىذا أيضا على أ

ارتفاع أسعار اؼبنتجات اؼبصدرة مقومة بالعملة األجنبية، ويف نفس الوقت يعترب ىذا دبثابة إعانة للواردات، حيث 
  .3اؼبنتجات اؼبستوردة مقومة بالعملة احملليةيؤدي ىذا إذل زبفيض أسعار 

   
  :الصرف بعملة واحدة على أداء الصادراتأثر ربط سعر  :المطلب الثاني     

 
الدولة لسعر صرفها بعملة واحدة على أداء الصادرات، دعنا نأخذ اؼبثال التارل، لنفرض أن دولة  ؼبعرفة أثر ربط     

معينة تقوم باتباع نظام سعر صرف مربوط بالدوالر فقط يف ربديد سعر صرف عملتها، فإنو يف ىذه اغبالة أن أي 
سيقابلو ارتفاع  -على سبيل اؼبثال ال على سبيل اغبصر -قيمة الدوالر يف مواجهة العملة األوروبية  ارتفاع يف

أوتوماتيكي يف قيمة عملة ىذه الدولة أمام باقي العمبلت األخرى، والعكس صحيح، وهبذا ستتضرر التجارة اػبارجية 
  .طة بشكل أكرب مع دول اجملموعة األوروبيةؽبذه الدولة دبا فيها الصادرات، وخصوصا إذا كانت ذبارهتا مرتب
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، وىذا يف دراسة قام هبا سنة "Yelten"إن ما يعزز كبلمنا أعبله ويؤكده، ىو الدراسة اليت أعدىا االقتصادي      
، كوريا وسنغافورة لعمبلهتم بالدوالر األمريكي، وكانت أىم نتائج دحيث قيم فيها أثر ربط كل من تايبلن، 2003
حليل ىو أن كل من تايلند وكوريا كان عليهما ربط عملتيهما بسلة من العمبلت بدال من الدوالر األمريكي ىذا الت
فلو ربقق ىذا الربط بسلة من العمبلت تتضمن كل من الُت الياباين واؼبارك األؼباين باإلضافة إذل الدوالر  فقط،

ألمريكي خبلل فًتة االرتفاع الكبَت للدوالر أمام باقي األمريكي، لكانت عمبلهتم قد البفضت تلقائيا أمام الدوالر ا
 .العمبلت األساسية األخرى واليت سبقت أزمة الصرف يف آسيا

وكوريا بالدوالر األمريكي مع اذباه ىذا األخَت لبلرتفاع  دإال أن الذي حدث نتيجة ربط عمبلت كل من تايبلن   
ىو ارتفاع ، 1997وحىت منتصف سنة  1995فًتة من أفريل دبعدالت كبَتة أمام باقي العمبلت األخرى خبلل ال

ىذا تأثر صادراهتما بااللبفاض بسبب ذلك إذل ا أدى عملة تلك الدولتُت أمام كل من اؼبارك األؼباين والُت الياباين، فب
ر األمريكي وىذا ما دفع بالسلطات الكورية إذل التعجيل يف زبفيض عملتها أمام الدوال االرتفاع يف قيمة عملتيهما،
   .والتدىور ضافبغية ضباية صادراهتا من االلب

يف حُت أنو لو كانت كل من تايبلند وكوريا قد ربطتا عملتيهما بسلة عمبلت تتضمن كل من اؼبارك األؼباين        
ضا تلقائيا الكوري قد البف "الوون"و  التايبلندي "الباىت"والُت الياباين إذل جانب الدوالر األمريكي، لكان كل من 

على الًتتيب، وىذا وفقا لتقديرات االقتصادي  %12و  %18أمام الدوالر األمريكي دبا يعادل على التقريب 
"Yelten"1. 

اعبنيو اؼبصري بالدوالر األمريكي قد أسهم  ويف دراسة أخرى سبت على صبهورية مصر العربية توصلت إذل أن ربط    
اؼبصرية يف األسواق األوروبية واآلسيوية، حيث ارتفع الدوالر ومن مث ارتفع من  يف إضعاف القدرة التنافسية للصادرات

ورائو اعبنيو اؼبصري مقابل عمبلت ىذه الدول، وقد أدى ىذا االرتفاع يف قيمة اعبنيو اؼبصري إذل البفاض الصادرات 
 1237إذل  1997ر سنة مليون دوال 1621اؼبصرية، حيث البفضت ىذه األخَتة إذل دول اإلرباد األورويب من 

 .20002مليون دوالر سنة 
من ذبارة الدولة اػبارجية ترتبط وترتكز مع  %50إذل أنو لو كانت  1991سنة " Classen"وقد بُت االقتصادي     

دولة واحدة فقط، فإنو يكون ىنا من األفضل واألحسن ؽبذه الدولة العمل على ربط سعر صرف عملتها بعملة تلك 
 . ك معها يف التجارة فقطالدولة الشري
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يف تعامبلهتا اػبارجية، أما إذا دل  اويرى ىذا االقتصادي بأن ىذا اإلجراء كفيل بأن يضمن ؽبذه الدولة استقرار     
دولة واحدة تستأثر معها هبذه النسبة، فإنو سيكون ىنا من اؼبفضل ؽبذه الدولة العمل على ربط عملتها  تكن ىناك

           .1الشركاء معها يف التجارةصة ألىم عمبلت الدول بسلة من العمبلت، وخبا
كما بينت الكثَت من الدراسات األخرى، أن ربط الدولة لعملتها الوطنية بسلة من العمبلت الرئيسية سيؤدي إذل    

  . 2ربقيق استقرار اقتصادي أكرب منو يف حالة ربط الدولة لعملتها بعملة واحدة فقط
     

خَت، ال يفوتنا ىنا أن ننوه ونذكر بأنو يف حالة زبفيض قيمة العملة بغرض التقليل والتخفيض من حجم ويف األ      
وقيمة الواردات وتشجيع وزيادة الصادرات، فإنو ال بد من أن تتوافر يف اؼبنتوج احمللي صفات نوعية خاصة، وىذا حىت 

باؼبنافسة يف السوق العاؼبية، وأيضا  -غطية الطلب احملليواليت سيتم تصديرىا الحقا بعد ت-تسمح للسلع اؼبنتجة ؿبليا 
 .3لكي تكافئ اؼبنتجات البديلة للسلع اؼبستوردة سابقا، وخصوصا يف جودهتا وكذلك يف البفاض أسعارىا النسبية

امية ومنها يف عوامل اإلنتاج يف دولنا الن إال أن واقعنا اغبارل يشَت إذل عدم توافر ىذه الصفات النوعية واػباصة     
 .اعبزائر، وخصوصا يف األجل اؼبتوسط والقصَت

لكننا إذا أضفنا إذل ىذا ؾبموعة اؼبعوقات والصعوبات اليت تواجو العمليات التصديرية، فسيتبُت لنا مدى      
 .وحدىا يف ربفيز وتطوير وترقية الصادرات –زبفيض قيمة العملة  -التشكيك يف فعالية ىذه السياسة 

الرفع يف سعر الصرف )يو فإننا نوصي بضرورة تكامل السياسات األخرى مع سياسة زبفيض العملة وعل       
 .، بغية تطوير وتشجيع الصادرات(األجنيب
حيث بينت بعض الدراسات األخرى، بأن سعر الصرف ليس ىو اؼبؤثر الوحيد وبصورة مطلقة، بل إنو وبتاج        

وىذا للوصول إذل تأثَت قوي لسعر الصرف على أداء الصادرات، ومن ىذه  إذل بعض العناصر األخرى اؼبكملة لو،
، وكذلك إذل تقلبات الدخل يف األسواق 4العناصر قبد بصفة خاصة سعر الفائدة واالستثمار األجنيب اؼبباشر

 .اػبارجية
 
 
 

                                                 
1

 .15: ، صعبك ركشِ يشصغأؽّل ِؾّل ػيد أؽّل،  

2
 .153: ٔفٌ اٌّوعغ، ص 

3
 .77: ، صيشصغ عبك ركشِش١و٠ٓ اٌشٛاهثٟ،   

4
 .313: ، صيشصغ عبك ركشِعٙبك شو٠ف صجوٞ،   



 

 
 

56 

 في التنمية ودورىا الصادرات أىمية: ولالفصل األ

سعر الصرف  لقياس أثر تقلبات 2001وآخرون سنة " Christopher Baum"حيث أشارت دراسة قام هبا       
، وباستخدام كل دولة( 16) ةعل تدفق التجارة معربا عنها حبجم الصادرات، وقد سبت ىذه الدراسة على ست عشر 

من تقلبات سعر الصرف وتقلبات الدخل  من معادليت عرض الصادرات والطلب على الصادرات، حيث تبُت أن كبل
 .1ب اؼبصدرينيف األسواق اػبارجية لو تأثَت على قرارات العرض من جان

أداء الصادرات، إال أن ىذه اآلثار  يف كما توصلت ىذه الدراسة أيضا إذل أن تقلبات سعر الصرف ؽبا آثار ىامة      
نو يف بعض اغباالت قد يكون تأثَتىا مباشر ويف بعض اغباالت إمعقدة وال يبكن ربديد اذباىها بشكل دقيق، حيث 

 .2(ات الدخل يف أسواق التصديركتقلب)األخرى يكون تأثَتىا غَت مباشر 
على  فقط هبب أال ينظر إذل سياسة زبفيض قيمة العملة، ومن خبلل ما مت استعراضو أعبله، يتبُت لنا أنو وعليو     

هنا ال تنجح كوسيلة يف ربقيق ذلك إال يف ظل تكاملها مع إأهنا األداة الوحيدة لتنشيط وترقية الصادرات، حيث 
 .األخرى، دبا يؤدي يف النهاية إذل التأثَت اإلهبايب يف تنشيط وترقية الصادرات السياسات االقتصادية
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 :ولألالفصل ا خالصة        
 

قد مت يف ىذا الفصل استعراض ألنبية الصادرات ودورىا يف التنمية، من خبلل ربليلنا لئلطار النظري لدور         
والتنمية االقتصادية يف الفكر االقتصادي وعرب ـبتلف اؼبدارس واؼبذاىب الفكرية،  الصادرات يف النمو االقتصادي
من مذىب آلخر وخصوصا فيما تعلق باآلثار الناصبة  -دور الصادرات يف التنمية-حىت وإن اختلفت ىذه الفكرة 

 .عن عدم استقرار الصادرات
ذج والدراسات اليت تناولت العبلقة السببية بُت مبو كما مت التعريج أيضا يف ىذا الفصل، على ـبتلف النما        

الصادرات والنمو االقتصادي، واليت أصبعت جلها إن دل نقل كلها على الدور اإلهبايب لنمو الصادرات على الدفع 
 .بتسريع وتعجيل عجلة النمو االقتصادي

على النمو االقتصادي، من خبلل ما ن النشاط التصديري يعد ؿبدد ىام ألداء االقتصاد ويؤثر يشكل فعال إ      
اليت لعل من بينها وليست كلها، ىي زيادة حصيلة الدولة من النقد  يًتتب على ىذه الصادرات من العديد من اؼبنافع

باستَتاد السلع الرأظبالية األجنيب أو العمبلت األجنبية البلزمة لتسديد الواردات السيما منها تلك الواردات اؼبرتبطة 
، وكذلك إذل ما تؤديو ظروف اؼبنافسة اػبارجية للمنتجات التجهيزية البلزمة لعملية التنمية وـبتلف مراحلهاوالسلع 

اؼبصدرة على التحسُت يف ىذه األخَتة من حيث جودهتا، والرفع من كفاءة اإلنتاج ػبفض التكاليف وزيادة القدرة 
 .التنافسية ؽبذه اؼبنتجات

استعراض أنبية إسًتاتيجية تشجيع الصادرات اليت تبنتها أغلب الدول النامية يف ، كما مت يف ىذا الفصل أيضا      
ستينيات وحىت سبعينيات القرن اؼباضي، والدور اإلهبايب ؽبذه اإلسًتاتيجية يف معاعبة اؼبرض اؽبولندي، وكذا الدور اؽبام 

اإلطار استعراض ألىم ذبارب بعض الدول  ؽبذه اإلسًتاتيجية يف ربقيق معدالت مبو اقتصادية سريعة، وقد مت يف ىذا
 .يف ىذا اجملال

على أداء الصادرات، وىذا من خبلل  اقوي اكما توصلنا يف ىذا الفصل أيضا، إذل أن لسعر الصرف تأثَت      
استعراضنا لبعض الدراسات اليت سبت على كل من اعبزائر، تونس، اؼبغرب، مصر وتركيا، واليت أثبتت كلها على التأثَت 
الكبَت لسعر الصرف على أداء الصادرات، ولذا فإننا نرى بضرورة تبٍت الدولة إلسًتاتيجية أو نظام لسعر الصرف 

        . يتماشى أو ىبدم إسًتاتيجية تشجيع الصادرات
الفصل أنبية الصادرات ودورىا يف التنمية االقتصادية، سنقوم يف  إذل يف ىذا الفصل خَت وبعدما تطرقناويف األ        
 .سبويل الصادرات نظمـبتلف دراسة ب -ثاينالفصل ال-اؼبوارل 

  


