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  املقدمة
رمبا مل يكن العامل بكل تعقيداته ومهومه وعجائبه مهماً بالنسبة لألغلبية -1

فالبنسبة هلؤالء الغارقني واملنهمكني يف روتني احلياة اليوميـة         . العظمى من البشرية  
يبدو العامل غامضاً وبعيداً عن مهومهم الذاتية، بعيداً عـن قـضاياهم ومعانـام              

نه حىت بالنسبة لنا مجيعاً يبدو العامل يف أغلب األحيان كأنه الشخصية واحلياتية، بل إ
جمرد ومضات ونصورات ال تدوم طويالً، ونود أحياناً أن يكون هذا العامل الغامض           
واملليء باألحداث العنيفة واملزعجة واملثرية، نود لو مل يكن له حضور ووجود مؤثر    

مل كلياً، ويكف عـن تدخالتـه يف   يف وعينا ومن حولنا، نود أحياناً لو يتركنا العا     
شؤوننا ويف عاملنا اليومي اخلاص الذي نشعر فيه باالطمئنان واألمان والوضوح بيد            
أنه، ويف أحيان أخرى يبدو لنا العامل مهماً ولسبب ما يبدو كأنه جزء منا أو أننـا                 

ويف عند ذلك نود لو كان العامل أكثر استاعاً وأكثر حضوراً يف وعينـا              . جزء منه 
واقعنا، ونشعر فجأة أننا نؤثر يف جمرياته ونساهم يف تطوره ونستفيد أشد االستفادة          

  .من وجوده
هكذا هي يف العموم عالقتنا بالعامل متضاربة ومتناقضة، فنحن أحيانـاً    -2

يف قلبه، وأحياناً نكون على هامشه، وأحياناً نؤثر يف أحداثـه، وأحيانـاً نتـأثر               
يكون و. هم هذا العامل، وأحياناً كثرية يبدو لنا غامضاً       مبجريات أحداثه، وأحياناً نف   

اآلخرين الذي ال عالقة لنـا       .عاملنا الذي ننمىت إليه ويكون مصدر السعادة      أحياناً  
لكن مهما كان الشعور غامـضاً  . به، ويكون مصدر إزعاج حيايت ووجودي حاد  

ي نعيش فيه ونشارك    أو واضحاً فإننا شئنا أم أبينا جزء ال يتجزأ من هذا العامل الذ            
لقد أصبح العامل واقعاً وأصبح وجوده يهيمن علـى وعـي           . يف تقدمه أو تأخره   

وتفكري وسلوك كل فرد مهما كام بعيداً عن األحداث ومهما تعمد جتاهل العـامل     
بل إنه رغم مجيع حتفظاتنا على العامل ورغم كل رغباتنا االنزوائية فإن العامل مـن               

  .ريخ، وهو أكرب حقيقة من حقائق الوجودحولنا هو قدمي قدم التا
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ويبدو أنه رغم قدم العامل تارخيياً فإن وعي اإلنسان بعامليـة العـامل مل    -3
فمنذ بداية هذا القرن تسارع     . يتبلور إال مع بروز العامل املعاصر يف القرن العشرين        

التاريخ بشكل ملحوظ وتسارعت التحوالت باضطراد وتقلصت املسافات واختفى 
 الزمان واملكان وازداد جتانس الثقافات واحلضارات وحدث تقارب هائل بني           بعد

الشعوب واتمعات وبزغت يف ايات هذا القرن بشرية واحـدة ذات مـصاحل             
لقد عمقت التطورات العلمية واملعرفية واحلياتية الكربى اليت . ومهوم كونية مشتركة

دفعت اإلنسان إىل التخلي تدرجيياً حدته، وشهدها القرن العشرون الوعي بعاملية وبو
وازداد إحـساس  . عن حمليته وتقليدية وتقوقعه، وربطته ببعديه اإلنساين والعـاملي      

اإلنسان يف هذا العصر بأنه جزء من عامل أعم وأمشل من عامله اخلاص، وبأنه يرتبط               
 باآلخرين بروابط إنسانية وتارخيية ومؤسسايت، وبأنه حيمل ذاكرة وجتارب حياتية          
ووجودية مشتركة، وازداد اإلحساس يف هذا العصر بأن مشاكل اإلنـسان هـي             
مشاكل عاملية، فاحلياة والبيئة واحلضارة واملوارد والديون والطاقة هي مجيعها قضايا    

حـىت القـرارات    . عاملية وإنسانية مشتركة تبحث عن حلول عامليـة مـشتركة         
لقد تدرج اإلنسان . بعاد عامليةواألحداث والصراعات احمللية العابرة أصبحت ذات أ

حنن . عرب التطور التارخيي وبلغ اآلن طور الوعي بأولوية املصاحل اإلنسانية املشتركة          
مجيعا قد بلغنا اليوم عصر عاملية التفكري وعاملية احلضارة وعاملية احلرب والـسلم             

موحـات  وعاملية العلم واملعرفة وعاملية األزمات واإلجنازات وعاملية احلقوق والط        
إن البشرية تواجه اليوم مصريا مشتركا ومصلحة مشتركة، وأصبح . وعاملية اإلنسان

البقاء والفناء قضايا عاملية مشتركة، فإما أن تغرق البشرية سويا يف حبر صـراعاا              
  .وتناقضاا املزمنة وإما أن جتد خمرجا موحدا لتفادي حدوث كارثة باجلنس

إن عاملنا املعاصـر    . ة مترابطة أشد الترابط   لقد أصبح العامل قرية اتصالي    -4
هو عامل مترابط سياسيا واقتصاديا وثقافيا حبيث مل يعد هناك جـزء مبنـأى عـن        
التفاعل والتأثر باألجزاء األخرى، وأي خلل أو تطور يف أي جزء من العامل ينتشر              
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ـ    . يف مجيع أحناء النظام السياسي واالقتصادي واإلعالمي العاملي        امل إن تـصور الع
املعاصر كنظام عاملي مترابط ومتداخل األجزاء هو أحد أهم فرضيات هذا الكتاب            
الذي يهدف إىل تعزيز الشعور بأننا مجيعا جزء من هـذا العـامل ومـن تارخيـه                 

  .وحضارته، وجزء ال يتجزأ من مهومه وإجنازاته
احلديث عن النظام االقتصادي الدويل املعاصر يتوقف علـى فهمنـا           -5
  .االقتصادية واملؤسسية منذ اية احلرب العاملية الثانيةللتطورات 

فعلى رغم أن التاريخ مستمر ال انقطاع فيه، كانت احلرب العاملية الثانيـة    
فاصال رئيسيا بني مرحلة زائلة وبداية مرحلة جديدة مل تلبث هـي األخـرى أن               

  .تعرضت لتغريات عميقة يف إثر انتهاء احلرب الباردة، كما سنرى
ترة بني احلربني األوىل والثانية كانت فترة انتقالية مضطربة مل تـسمح            فالف

  .بإرساء نظام اقتصادي دويل مستقر املعامل، بل كانت فترة ختبط وعدم استقرار
وميكن القول بنوع من التعميم، ورمبا التبسيط، إن العامل عـرف درجـة           

لقرن التاسع عشر منذ    كبرية من االستقرار والوضوح يف عالقاته االقتصادية خالل ا        
من ناحية، وحىت قيام احلرب العاملية      ) 1815(سقوط نابليون وإبرام معاهدة فيينا      

  .من ناحية أخرى) 1914(األوىل 
ففي خالل هـذا القـرن سـادت الرأمساليـة الـصناعية، وسـيطرت         
اإلمرباطوريات االستعمارية على معظم أرجاء املعمورة خـارج أوروبـا، مـع            

وأخذ العـامل  . ذ بنظام حرية التجارة على أوضاع االقتصاد العاملي      االعتراف باألخ 
 الذهب وثبات أسعار الصرف، مع قيـام        بشكل عام يف عالقاته التجارية بقاعدة     

. اإلسترليين بالدور الرئيسي يف املعامالت التجارية، واليت كانت لندن مركزا هلـا           
فكر االقتصادي، حبيث كان وغلب مذهب حرية التجارة وحياد املالية العامة على ال

فالدولة بشكل عام دولة حارسة تؤمن      . تدخل الدولة حمددا يف ااالت االقتصادية     
وليس معىن  . الدفاع واألمن والعدالة، ويتكفل السوق بالدور االقتصادي الرئيسي       
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ذلك أن الدولة ختلت متاما عن كل دور اقتصادي، فاحلقيقة أا كانت وراء املصاحل 
ية الغالبة، سواء بتوفري عناصر البنية األساسية الالزمة، أو بتحقيق االستقرار االقتصاد

 بالتدخل املباشـر    -أخريا–القانوين والنقدي الضروريني الستمرار املعامالت، أو       
  . حلماية املصاحل الرأمسالية والصناعية خارج احلدودوأحيانا بالقوة العسكرية،

صاحل االستعمارية يف مستعمرات    وقد ظهر ذلك بوجه خاص يف محاية امل       
  .الدول الصناعية وراء البحار

، تفويضا وهدمها هلـذه     1914وجاءت احلرب العاملية األوىل، العام      -6
وكان أول ضحايا هذه احلرب هو نظام الـذهب واسـتقرار أسـعار            . األوضاع
فبمجرد قيام احلرب اضطرت الدول احملاربة إىل التخلي عن قاعدة الذهب . الصرف

وفرضت القيود  .  اإلسراف يف إصدار النقود الورقية ملواجهة احتياجات احلرب        مع
بل قبـل   –وبعد انتهاء احلرب    . على التجارة اليت توقفت متاما فيما بني املتحاربني       

فقامت الثورة البلشفية .  ظهرت بوادر االنقالب على املفاهيم السائدة قبال-انتهائها
 ليتفـسك  – موقعة معها معاهدة برسـت     وخرجت روسيا من احلرب ضد أملانيا     

)Treaty of Brest - Litovsk( مث مل تلبث الدول الغربية 1918 العام ،
وبعـد  ). 1919(أن تدخلت يف حرب غري معلنة ضد روسيا االشتراكية اجلديدة    

، ووقعت هذه الدولـة املنهزمـة       )1919(استسالم أملانيا مت إبرام اتفاقية فرساي       
ففرضت عليها يف إطار معاهـدة      . تصادية وسياسية متعددة  فريسة الضطرابات اق  

تعويضات مالية قاسية كـان  ) Treaty of Versaille) (1919(فرساي 
الدافع إليها رغبة فرنسا يف الثأر من أملانيا، ومل تلبث أن واجهت مجهورية فيمـار               

)Weimar Repubic( الناشئة صعوبات اقتصادية هائلة، فانزلقت أملانيا إىل ،
اوية التضخم واالخنفاض املستمر يف قيمة العملة، فيما عرف بالتـضخم اهلائـل            ه
)Hyper Inflation( ،ومل تفلح احملاوالت يف تثبيت األسعار ومحاية العملة ،

ومل تستقر احلال إال حني     . ويف الوقت نفسه استمرت البطالة وزادت زيادة كبرية       
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ية، من احلصول علـى نـسبة       متكن احلزب النازي، حتت خطر الوقوع يف الشيوع       
 Paulهندنربج "كبرية من املقاعد يف الربملان، ومل يلبث أن دعا رئيس اجلمهورية، 

von Hindenburg" ،" أدولف هتلرAdolf Hitler "  لتويل املستـشارية
  .، واجنرت أملانيا إىل احلكم النازي واالستعداد للحرب1933يف 

ريطانيا املنتصرة يف احلـرب     وأما على الناحية األخرى، فقد حاولت ب      -7
إعادة عقارب الساعة والعودة إىل النظام االقتصادي ملا قبل احلرب العاملية األوىل،            

، وزير املالية حينذاك، العـودة إىل  "Winston Churchillتشرشل "واختار 
، على أساس العودة إىل سعر اإلسـترليين بالنـسبة   1925قاعدة الذهب يف العام  

ر السائد يف فترة ما قبل احلرب، ودون مراعاة ملا أصاب االقتصاد للذهب وفقا للسع
الربيطاين من اختالالت بسبب احلرب، وكان رأي كيرت، االقتـصادي الربيطـاين        

 أن هذا القرار سوف يدمر قدرة االقتصاد الربيطاين على املنافسة، يف وقت املشهور،
  .ىل رفعهاكانت فيه بريطانيا يف حاجة إىل ختفيض عملتها وليس إ

وقد أصاب تشرشل، وزير اخلزانة آنذاك، الكثري مـن انتقـادات كـيرت           
، إشارة  "النتائج االقتصادية للسيد تشرشل   "وكماته، إذ كتب مقاالته ختت عنوان       

 عرفـت بريطانيـا     وبالفعل". النتائج االقتصادية للسالم  "إىل كتاب سابق له عن      
يف وقت ) 1930(عن قاعدة الذهب يف كسادا، ومل تلبث ان اضطرت إىل التخلي 

شهد فيه االقتصاد العاملي أكرب أزمة اقتصادية، اارت فيها البورصات، وتضخمت           
أعداد العاطلني يف بريطانيا، والواليات املتحدة األمريكية، ويف أملانيا، فيما عـرف            

وبدأت الدول يف األخـذ  ). The Great Depression(بالكساد العظيم 
ماية اجلمركية، وحروب ختفيض العمالت بقصد كسب األسـواق،       بسياسات احل 

  .وااللتجاء إىل اتفاقات املقاصة واتفاقات الدفع والتجارة الثنائية
ويف الوقت نفسه الذي بدأت تتخبط االحتاد السوفيييت يف حماولة لألخذ -8

وبعد فترة من حـروب التـدخل       . بنظام اقتصادي مناقض، وهو النظام الشيوعي     
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ة يف روسيا من ناحية، وحماولة النظام البلشفي إثارة الثورة الشيوعية العامليـة             الغربي
من ناحية أخرى، انكفأت روسيا على نفسها وأخذت بفكرة االشتراكية يف دولة            

  .واحد على رغم احلصار الغريب عليها
فساعدت جزئيا على ختفيف    ) 1929(وجاءت األزمة االقتصادية العاملية     

 على روسيا، حيث اضطرت العديـد مـن الـشركات           تصاديحدة احلصار االق  
األمريكية، يف حبثها عن األسواق، إىل تقدمي تسهيالت يف الدفع لروسيا، على رغم             
اخلالف العقائدي بينهما، مما سعد على جناح اخلطة اخلمسية األوىل لروسيا اعتبارا            

طط اخلمـسية،    وهي السنة اليت عرف فيها االحتاد السوفيييت بداية اخل         1929من  
  .واليت تعاصرت مع بداية األزمة االقتصادية الكربى يف العامل الرأمسايل

وهكذا، تكاتفت التناقضات النامجة عن احلرب األوىل، سواء يف ايار          -9
نظام النقد القائم على قاعدة الذهب، أو يف ظهور األزمة االقتصادية العاملية وفشل             

أو يف قيام نظام اقتصادي معارض يف روسيا، أو         الدول الغربية يف السيطرة عليها،      
.  يف ظهور نظام نازي معاد وجمروح يف كرامته وبالتايل راغب يف الثـأر             -أخريا–

ويف الوقت نفسه غلبت احلمائية على سلوك الدول، وتعددت اتفاقـات الـدفع،             
. وتراجعت حرية التجارة، وغلبت الرقابة والقيود على انتقاالت السلع واألمـوال          

على املستوى السياسي احنصرت الدميقراطيات وغلب املد الفاشي والدكتاتوري،         و
وكان البد من وقوع األزمة، فكان أن قامت احلرب العاملية          . وفشلت عصبة األمم  

الثانية كنتيجة منطقية لفترة من القلق واالضطراب عمت بعد سقوط النظام العاملي            
  .العامل يتطلع إىل نظام جديدالسائد قبل احلرب العاملية األوىل، وبدأ 

وقد وضعت نواة النظام االقتصادي الدويل اجلديد قبل اية احلرب،          -10
ولكن ما إن بدأت فترة ما بعد احلرب حىت خيم على العامل شكل جديـد مـن                 
احلرب الباردة بني حلفاء األمس، الغرب حتت قيادة الواليات املتحدة األمريكيـة،         
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وهكذا تكون النظام االقتـصادي الـدويل       . د السوفيييت والشرق حتت قيادة االحتا   
  .املقترح حتت مقتضيات هذه احلرب الباردة

  .ويف العقد األخري من القرن حتلل النظام االشتراكي وانتهت احلرب الباردة
االقتصاد الدويل من أقدم التخصـصات      : دراسة االقتصاد الدويل  -11

 األخرى مـن اهتمـام البـاحثني        االقتصادية ومل حيظى فرع من فروع االقتصاد      
إن ما كتب يف التجارة  . والكتاب مثل موضوع االقتصاد الدويل والتجارة اخلارجية      

اخلارجية والعالقات االقتصادية الدولية يفوق كل ما كتب يف كل فروع االقتصاد            
األخرى جمتمعة، وذلك ألمهية االقتصاد الدويل والتجارة اخلارجية ليست فقط على         

فراد والدول ولكن على مستوى ككل، واملكتبة العربية بدورها غنيـة           مستوى األ 
  .مبراجع قيمة يف التجارة اخلارجية واالقتصاد الدويل

وكانت ظاهرة تبادل السلع بني الدول وبعضها البعض من أوىل املظـاهر            
اليت لفتت نظر االقتصاديني وإهتمامهم حيث بدأت دراسة املالية والتجارة اخلارجية     

لقرن السادس عشر مع شغف ورغبة أوربا يف احلصول على الذهب األسباين،            يف ا 
يف القرنني . ووصلت إىل مرحلة البلوغ يف السنوات اليت شهدت بناء الدولة احلديثة      

الثامن والتاسع عشر جذب موضوع االقتصاد الدويل أعظم االقتصاديني حينـذاك           
 ميل الذي تعترب أعمـاهلم      ومن بينهم آدم مسيث، ديفيد ريكاردو، جون ستيوارت       

األساس الذي يسترشد به االقتصاديون حىت يومنا هذا، ومن الطريف أن نالحظ أن 
وذلك من " العرض والطلب"جون ستيوارت ميل وضع أول تكوين متكامل لقانون 

خالل تفسريه حملددات السعر التوازين يف األسواق العاملية، ومما هو جدير بالـذكر             
كرب من النظرية النقدية احلديثة خرج من احملاوالت األوىل إلجياد          أيضاً أن اجلزء األ   

  .العالقة بني التجارة اخلارجية وأثرها على مستوى األسعار احمللية
وينظر االقتصادي الدويل إىل العامل على أنه جمموعة مـن الـدول            -12

لقوة العاملـة  املنفصلة، كل دولة هلا مواردها الطبيعية، رأس املال، املعرفة الفنية، وا        
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. اخلاصة ا، ولكل دولة مؤسساا االقتصادية واالجتماعية وسياساا االقتصادية        
وغالبا ما يهمل االقتصادي الدويل نفقات النقل ويفترض أن مجيع األسواق تسودها 

قادرة على التنقل بـسهولة     ) عمالة، رأس مال  (املنافسة احلرة وأن عناصر اإلنتاج      
  .واحدة ولكن ليس بني الدولويسر داخل الدولة ال

لو أننا نظرنا إىل عاملنا املعاصر وتأملنا التطورات اجلارية فيه وتفكرنا           -13
يف العالقات القائمة بني الدول يف مجيع أحناء الدنيا، لوجدنا أن مجيع دول العـامل               
مهما تباينت نظمها السياسية واالقتصادية ال تستطيع أن تعيش يف عزلة وانغالق أو           

تنتج بنفسها مجيع حاجياا من السلع واخلدمات، فمن أهم احلقائق أن كـل             أن  
الدول تقريباً يف عاملنا املعاصر تعتمد على بعضها البعض يف إشباع جزء كـبري أو               
قليل من حاجتها إىل السلع واخلدمات، وذلك ما يـسمى باالعتمـاد املتبـادل،              

ية أو فقريا، متقدما اقتصاديا أو      ويتساوى يف ذلك كون البلد غنيا يف ثرواته الطبيع        
  .نامياً

والعالقات االقتصادية قدمية منذ قيام التبـادل ألول مـرة ونـشأة            -14
األسواق وتطورها، فاإلنسان منذ زمن بعيد على اتصال جتاري دائم مـع أخيـه              
اإلنسان، سواء كان هذا االتصال يف داخل الدولة الواحدة وهو ما يسمى بالتجارة         

 كان هذا االتصال يتم عرب احلدود السياسية، وهو ما يعرف بالتجارة            الداخلية، أم 
اخلارجية أو التجارة الدولية اليت اتعست بصفة خاصة بسبب التخصص وتقـسيم            

  .العمل ومبادئ احلرية االقتصادية
ويعترب التخصص وتقسيم العمل الدويل من أهـم نتـائج الثـورة            -15

لثامن عشر، مث انتشرت آثارهـا بـني دول         الصناعية يف اجنلترا يف منتصف القرن ا      
غرب أوربا مث بقية دول العامل، وبفضل التقدم الذي أحدثته الثورة الـصناعية يف              
أساليب اإلنتاج وعالقات اإلنتاج أصبحت السلع الصناعية تنتج بتكلفة أقل نسبياً           
عن ذي قبل وبكميات كبرية تزيد عن حاجة السوق القومية، ونتيجة لذلك أخذت 
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دول تبادل جزءاً من ناجتها لتحصل مقابل ذلك على جزء من ناتج دولة أخرى،              ال
وبذلك تقوم التجارة الدولية، فالتخصص الدويل يف اإلنتاج وتقسيم العمل الدويل           

  .مها أصل التجارة الدولية والعالقات االقتصادية الدولية يف عاملنا املعاصر
ور عملية اإلنتاج وتدويلها،    وقد تطورت العالقات االقتصادية الدولية بتط     

وتقدم وسائل املواصالت والكنولوجيا احلديثة واتساع األسواق، فأصـبح عاملنـا     
املعاصر بذلك يعيش يف شبكة كبرية من العالقات االقتصادية الدولية، حيث يـتم             
تبادل السلع واخلدمات، وحيث يتم أيضاً انتقال رؤوس األموال، وحيث يتم انتقال 

ولة ألخرى بغرض العمل أو السياحة أو اهلجرة، وأصبحت كل دولة           األفراد من د  
تستطيع أن حتصل على السلع اليت ال تنتجها عن طريق التجارة الدوليـة، وقيـام               
عالقات اقتصادية بغريها من الدول عن طريق الصادرات والواردات، وأيضاً انتقال           

  .األفراد ورؤوس األموال عرب احلدود السياسية للدول
املشكالت الناجتة عن قيام التبادل السلعي بني الدول تم ملوضوع          و-16

العالقات االقتصادية الدولية، مضمونة أن العالقات االقتصادية الدولية هي منظومة          
العالقات والتشابكات والتداخالت اليت تنشأ بني دول العامل والوحدات االقتصادية    

 أي تبادل السلع واخلدمات فيمـا       وبعضها البعض من خالل قيام التجارة الدولية      
بينها، وكذلك من خالل حركة عنصر العمل ورأس املال عرب احلدود الـسياسية             

  .للدول
ونود يف هذا الكتاب أن نتعرض ألهم التطورات لالقتصاد الـدويل           -17

على الساحة العاملية واالندماج االقتصادي املعاصر وبطبيعة احلال فإن مثـل هـذا       
ن أن يكون تفصيالً وال حييط بكل شاردة وواردة وإمنا الغرض           االستعراض لن ميك  

منه هو اضفاء نوع من النظرة املنهجية على اخلطوط الرئيسية ألهـم تطـورات              
  .االقتصاد الدويل
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والكتاب يتضمن معلومات أولية لفهم االقتصاد الدويل املعاصـر وفهـم           
  .مكوناته ونظرياته

لم فيه عن   يتك : الباب األول  :ة أبواب ثالثوقد رأينا تقسيم هذا املؤلف إىل       
،  ميزان املدفوعات وسعر الـصرف      يتكلم :والباب الثاين دراسة االقتصاد الدويل،    

 االندماج  يتكلم عن :  اجلمركي واخللل يف ميزان املدفوعات، الباب الثالث       التعريف
 .االقتصادي املعاصر
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  الباب األول
  تطور دراسة االقتصاد الدويل

 بشكل كبري يف مـدة       تطوره  أدت إىل  مر االقتصاد الدويل مبراحل عديدة    
  : هذا الباب الفصول اآلتيةزمنية بسيطة ونتناول يف

  :تطور االقتصاد الدويل:  األولالفصل
  ).نظام بريتون وودز (1971 – 1943املرحلة األوىل -1              

  .املرحلة الثانية ما بعد بريتون وودز-2              
  1991املرحلة الثالثة االقتصاد الدويل الرأمسايل ما بعد -3              
،  النظام العاملي اجلديـد    – مرحلة األلفية الثالثة     –املرحلة الرابعة   -4              

ة رؤوس األموال، حرك:  الثالثالفصلمنو التجارة يف السلع الدولية، :  الثاين الفصل
  .االنتقال الدويل لألشخاص:  الرابعالفصلوأمهية انتقاهلا، 

   األولالفصل
  تطور االقتصاد الدويل

دخول العامل عـصر  : أسفرت احلرب العاملية الثانية عن نتائج عديدة أمهها    
الذرة وأسلحة الدمار الشامل، احنسار النفوذ االستعماري لبعض الدول الكـربى           

نسا، بروز الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت كدول أعظم علـى          كربيطانيا وفر 
 حليفـة الساحة الدولية، وإنشاء هيئة األمم املتحدة بوكاالا وأجهزا املتعددة ك         

  .لعصبة األمم وكنظام يعين بالسلم واألمن الدوليني
م وإنشاء نظام بريتون وودز بثالث      1945مر االقتصاد الدويل منذ عام      و
يسة ختتلف عن بعضها البعض؛ بسبب التحوالت اليت أصـابت النظـام         مراحل رئ 

السياسي الدويل والعالقات الدولية رغم استمرار بعض املتغريات االقتصادية الـيت           
بالطبع كانت املرحلـة األوىل مرحلـة       . اتسعت يف مداها ومضامينها كما ونوعا     

عينيات من القرن املاضي،    تطبيق نظام بريتون وودز اليت امتدت إىل بداية عقد السب         
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م وامتدت حىت 1973أما املرحلة الثانية فانطلقت بعد انتهاء هذا النظام عملياً سنة 
م أما املرحلة الثالثـة     1991انتهاء احلرب الباردة وسقوط الكتلة االشتراكية عام        

  .م وما زالت مستمرة حىت اآلن1991فبدأت عام 
نظمات االقتصادية يف العـامل     شهدت هذه الفترة زيادة يف قوة بعض امل       و

ومنظمة الدول املـصدرة للبتـرول      اإلحتاد األورويب   كالسوق األوروبية املشتركة    
وكذلك اتساع نطاق املنظمات االقتصادية العاملية كصندوق النقد الدويل  ،  )أوبك(

كما تعززت أمهية  أمهية الشركات املتعددة اجلنسياتوالبنك الدويل وكذلك ازدياد 
ت واالعتبارات االقتصادية يف العالقات الدولية إضافة إىل تنامي قوة ونفوذ           املتغريا

املؤسسات االقتصادية اخلاصة كالبنوك والشركات املتعددة اجلنسية بدليل ارتفاع          
 بليون دوالر بعد    634م إىل أكثر من     1970حجم التجارة الدولية يف مطلع عام       

  .م1880 بليوناً عام 156أن كان 
 فيه أن هذه العوامل أسهمت يف تلك الفترة يف ازدياد تـأثري             ومما ال ريب  

زيادة : االعتمادية املتبادلة على مستوى العامل، وهو ما محل معه نتائج يف مقدمتها           
اهلوة بني دول الشمال واجلنوب، وفتح اال أمام عودة التركيز على متطلبات قيام       

ل نظرية التبعية وظهور نظريات مث] MODERN STATE[الدولة احلديثة 
]DEPENDENCY THEORY [ صاحبها مطالبات من دول اجلنوب

داخل وخارج إطار منظومة األمم املتحدة بضرورة إجياد نظـام اقتـصادي دويل             
جديد مبين على قيام دول الشمال مبساعدة دول اجلنوب على تنمية نفسها، وفتح             

جـارة الدوليـة    األسواق املهمة لدول الشمال كأسواق منظمـة التعـاون والت         
)OECD (          أمام صادرات دول اجلنوب، مث وضع نظم جديدة لالستثمار الدويل

وخصوصاً املباشر بشروط ال تكون على حساب دول اجلنوب ولصاحل مؤسسات           
  .ودول الشمال فحسب
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  1971 – 1943املرحلة األوىل 

عي بدأ نظام بريتون وودز يف التـدا      وقد  : بداية نظام بريتون وودز   : أوالً
  :منذ عقد الستينيات ألسباب عديدة منها

  :اسباب انتشار نظام بريتون وودز، وأهم ما مييز نظام بريتون وودز ما يلي
الكم اهلائل من الدوالرات األمريكية املتداولة يف العامل اليت فاقت حجـم            

  . هب املوجود لدى الواليات املتحدةتغطيتها بالذ
  . ت يف ارتفاع العجز التجاريأسهمالسياسات املالية األمريكية اليت 

على برامج املساعدات اخلارجيـة املاليـة   األمريكي زيادة اإلنفاق الوطين   
  .واالقتصادية والعسكرية واالقتصادية

جود فائض يف ميزانيات الدول املهمة ويف طليعتها الـدول األوروبيـة            و
 الـشركات   قـوة ظهور   وبية املشتركة إضافة إىل اليابان،    األقوى يف السوق األور   

املتعددة اجلنسية اليت أخذت تتمدد إىل كثري من مناطق العامل، حيث كان انتشارها             
واستثماراا ال بداية انتشار ما سمي باالستثمار األجنيب املباشر املرتبط ـا، بـل       
أيضاً ولعله األمر األبرز، أن األموال الدولية عرب هذه االستثمارات أخذت طابعـاً             

و ما فضل بالضرورة ما بني رأس املال يف القطاع اخلاص املستثمر خارج             عاملياً، وه 
. احلدود وبني سيطرة الدولة الكاملة على القطاع املايل سياسيا أو تنظيميا وقانونيا           

ولعل هذا هو ما حتم عليها تسهيل ودعم نشاطات مؤسساا الوطنية يف الداخل              
  .واخلارج

لعبت تداعيات السياسات الدولية  :وودزأسباب ايار نظام بريتون  : ثانياً
واالقتصادية للواليات املتحدة دورا مهما يف إسقاط نظام بريتون وودز وجتلى ذلك        

   :فيما يلي
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م الـيت رافقهـا     1968دخول أمريكا احلرب ضد فيتنام الشمالية عام        -
برنامج الرئيس األمريكي جونسون ضد التفرقة العنصرية وإعالنه احلرب على الفقر        

   .يف بالده
 األوضاع االقتصادية على الصعيدين احمللي والدويل؛ بسبب موقـع     سوء-

  . الواليات املتحدة يف االقتصاد الدويل
تدهور قيمة الدوالر آنذاك يف ضوء اخنفاض احتياطي الـذهب لـدى            -

الواليات املتحدة بشكل كبري، قام خليفة جونسون الرئيس ريتشارد نيكـسون يف            
   .م1971أغسطس 
قف التحويل بالسعر الثابت للدوالر سواء بالنسبة للذهب أو للعمالت          و-

، حبيث يصبح سعره خاضعا للعرض والطلب       1971 وذلك يف اغسطس     األجنبية
  .يف السوق

 إىل الدعوة لعقـد   -نتيجة ألزمة الدوالر هذه   – بادرت الواليات املتحدة    
ارة الدولية، وهو ما    اجتماعات دولية متعددة األطراف لبحث انعكاساا على التج       

م يف مؤمتر وجولة مفاوضات اجلات يف طوكيو وكانـت          1973حتقق فعال عام    
  .م1947السابعة آنذاك يف سلسلة مفاوضات هذه املنظمة منذ عام 

حيث م  1973عام  مع اية     التخلي عن نظام بريتون وودز رمسياً      وقد مت 
صاحبها على أمهيـة تـوافر    احلرب العربية اإلسرائيلية واحلظر النفطي الذي  قامت

موارد الطاقة وأسعارها على الدول املصدرة واملستهلكة حبد سواء، وعلى مدى تأثر 
فالواليات املتحـدة   . الدول كافة باألزمات االقتصادية املهمة على الساحة الدولية       

تأثرت اقتصاديا بانقطاع النفط؛ ألا كانت ) ومعظم حلفائها الغربيني كذلك(مثال 
على األسواق اخلارجية، لتلبية نصف متطلباا االستهالكية من املواد اخلـام    تعتمد  

عموماً، أما االحتاد السوفييت، الدولة األعظم األخرى، فقد كان يستورد هو اآلخر            
  .ما ال يقل عن ربع حاجاة الغذائية من القمح واحلبوب من أسواق العامل املختلفة
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-2-  
  م1991 – 1973مرحلة ما بعد بريتون وودز 

  :ما يليمن أبرز مميزات هذه الفترة 
تراجع اهليمنة األمريكية شبه املطلقة على االقتصاد الدويل الرأمسـايل          -1

الطابع وحتوله إىل اقتصاد متعدد القطبية، رغم بقـاء اهليمنـة األمريكيـة علـى               
   .املؤسسات اليت وجدت يف ظل هذا النظام

م سبب ثراء الدول 1973ويل عام ارتفاع أسعار الطاقة إثر احلظر البتر-2
، انتهت كميات كـبرية     الدول كثرية بني يدي هذه       ووفر أمواالً  املصدرة للنفظ، 

  .منها لدى املصارف واملؤسسات املالية اخلاصة يف أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان
اخنفاض معدالت النمو االقتصادي يف الدول املتقدمة مقارنة بالـدول          -3

   .النامية آنذاك
 تبحث عن   وأخذت املصارف واملؤسسات املالية     زادت األموال لدى  -4

فرص استثمارية يف الدول النامية األخرى، وهو ما بدأ سهال وانتشر مث انتهى خبلق              
  .مشكلة املديونية اليت ما تزال قائمة إىل اآلن

  .االتصاالت واملعلومات) ثورة(االزدهار امللحوظ لتكنولوجيا -5
لالقتصاد والـدول يف هـذه      أن هذا التغري والتحوالت     وقد رأى البعض    

، أدى إىل زيادة ملحوظة يف الطبيعة االندماجية لالقتصاد العاملي، حبيث كان            الفترة
لثورة تكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصال أثرها يف التوسع املضطرد يف حجـم            

 8   إىل – حسب بعض التقـديرات      –م  1993التجارة الدولية الذي وصل عام      
لـسياسات  فالزيادة الواضحة يف هذا احلجم كانت بالضرورة        . تريليونات دوالر 

 املتمثلة يف ازدياد سرعة انتقال التكنولوجيا عرب احلدود وإسهامها يف تنامي االندماج
   .شرةحجم االستثمارات األجنبية املبا
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نضوج األسواق العاملية اخلاصة بالتمويل والعمالت واألسهم والـسندات       
   .ألوراق املاليةوا

  .لعديد من املنتجات واملشتقات املالية اجلديدةا ظهور
دلت الطبيعة االقتصادية هلذا االندماج وغريها من األسباب على وجود          و

شبكة من االعتمادية املتبادلة بني األسواق الوطنية والعاملية، حيث انعكس ذلك من           
  :خالل أمرين

وق معينة قد يؤثر على نشاطات      أن وقوع حدث يف دولة ما أو س       : األول
  .األسواق يف أماكن أخرى من العامل

هو وضوح تالقي أسعار السلع واخلـدمات ورأس املـال بـني            : والثاين
  .األسواق الداخلية واخلارجية للدول كافة

 اليت تتعلق بالتجارة مبا يف ذلك النـشاطات يف          املالية اخلدمات   ظهور-6
وخدمات االستشارات اليت يقدمها املختصون يف      ميادين املصارف والتأمني والنقل     

كما يضم بالـضرورة    . إخل... األعمال التجارية واملالية والقانون واهلندسة والطب     
أيضا العديد من ااالت الصناعية والثقافية والتارخيية واللغوية والفنيـة والدينيـة            

ات وخـصوصا يف    وغريها، ومما بلفت االنتباه حقيقة أنه إذا كان منو قطاع اخلدم          
ميدان النشاطات املالية واملصرفية الدولية كان يف طليعة ما جسدته الثورة الصناعية            

  .الثالثة، فقد شكل هذا القطاع احملور األهم يف تربيرات دعاة العوملة وأنصارها
-3-  

  2000 -1991االقتصاد الدويل الرأمسايل 
  :أهم ما مييز هذه املرحلة: أوالً

شتراكية وازدهار العديد من الدول كنمور آسيا وانتشار   حتلل النظم اال  -1
  . النظم الرأمسالية وأسواقها يف معظم أحناء العامل
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والـيت  تكنولوجيات االتصال  ومعاجلة وحفظ وبث البيانات        ظهور  -2
إىل تصغري املسافات وزيادة حجم وتواتر انتقال األفكار واألموال واملنتجات          أدت  

  . ت والبشراملالية والسلع واخلدما
العمليات املالية العاملية كالتعامـل املـصريف عـرب الوسـائل           اتساع  -3
  االلكترونية 
حجم التحركات الذاتية لـرأس املـال وكـذلك املنتجـات           جتاوز  -4

حجم مبادالت السلع التجارية من جتاوز كثريا   و خالل هذه الفترة  واخلدمات املالية   
  . ضعفا لقيمة هذه املبادالت40 و 20عرب العامل ومبقدار تراوح ما بني 

وصول مديونات الدول النامية إىل أرقام منخفضة، واخنفاض حجـم          -5
 – 1النمو االقتصادي حيث زادت الفجوة بني الدول النامية والدول املتقدمة إىل            

  . ضعف60
  .سقوط االحتاد السوفييت والدول الشرقية-6
  .ول اقتصادية قويةكد)  الصني–اليابان (ظهور دول النمور األسيوية -7
 – أوروبا   –ظهور النظام العاملي اجلديد متمثالً يف قبضة ثالث أمريكا          -8

  .  الصني– النمور األسيوية -اليابان 
لقد مت تصنيف العالقـات      :تصنيف العالقات االقتصادية الدولية   : ثانياً

ـ       االقتصادية الدولية    دويل طبقا لثالث مستويات تشكل يف جمملها واقع االقتصاد ال
  . ككل

فاملستوى األول من العالقات هو بني الدول املتقدمة الغنية والـصناعية،           
  . وهي الفئة املسيطرة واألهم على الساحة الدولية

أما املستوى الثاين من هذه العالقات، فبني دول الـشمال الغنيـة ودول             
  . اجلنوب الفقرية
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حت تتكون مـن    أما دول الشمال وهي الدول الغنية واملتقدمة، فقد أصب        
الذي وصـل  (ثالث جمموعات رئيسة تتنافس فيما بينها هي دول االحتاد األورويب   

، اليابان، ومنطقـة    )م2004 عضوا يف شهر إبريل من عام        25عدد أعضائه إىل    
الواليات املتحدة، كندا، واملكسيك،    : التجارة احلرة ألمريكا الشمالية املكونة من     

ايل وتؤمن بالتجارة احلرة ورفع القيود على التجارة        وتتبع هذه الدول النظام الرأمس    
  .ورأس املال كما تتنافس فيما بينها يف كثري من القطاعات

أما دول اجلنوب فهي الدول النامية اليت سعت وتسعى لتطـوير نفـسها             
وحتاول احلصول على شروط جتارية ومالية أفضل من الدول الغنية سواء على أسس  

 وتضم تشكيلة هذه الدول دوال غنية       ت واملؤسسات الدولية،   عرب املنظما  ثنائية أو 
كالدول ذات املوارد الطبيعية املهمة، وبالطبع الدول املنتجة للبترول، أو دوال ذات            
قدرة تكنولوجية تنافس الدول الغنية وتتفوق عليها يف بعض اـاالت كالـدول             

وريا اجلنوبية اليت أصبحت    الصناعية اجلديدة يف أمريكا اجلنوبية أو يف آسيا ومنها ك         
  .مثال إحدى أكرب دول العامل يف تصنيع أجهزة وشرائح احلاسبات اآللية

ويضم عامل اجلنوب كذلك الفئة األدىن يف السلم االقتصادي، وهي بالطبع        
   .فقر يف العامل وما أكثرهاللدول األ

ا بني  أما املستوى الثالث من العالقات االقتصادية الدولية فهو العالقات م         
دول اجلنوب نفسها، وهي مقارنة بالفئة األوىل من العالقات ضئيلة مـن حيـث              
احلجم والعائد، رغم أن التنافس قد بدأ فيما بينها على اجتذاب رؤوس األمـوال              

  .واالستثمارات األجنبية خصوصا منذ منتصف الثمانينيات من القرن العشرين
 التسعينيات استقراراً رغم    يفقد شهد    االقتصاد العاملي    البد أن نوضح أن   

   .بعض اهلزات اليت أصابته منذ منتصف ذلك العقد
وظهرت العوملة والنظام العاملي اجلديد الذى قوى وتضخم بعـد تـويل            

 حيث أعلن بوضوح بأن أهم حتدي له هو         1992الرئيس كلينتون رئاسة أمريكا     

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


   االقتصادي المعاصرواالندماج                                االقتصاد الدولي
 

-23- 

 – فيما بعد –ياسة هذه السأضرت وقد  .تأكيد هيمنة أمريكا على االقتصاد العاملي
ببعض الدول األفضل حاال يف العامل الثالث، سواء امللقبة بالنمور االقتصادية أو تلك 

   .الدول الصناعية احلديثة
من ناحية أخرى، ويف ظل التداعيات السياسية واالجتماعيـة للفـوارق           

ري مـن   االقتصادية املتزايدة بني الدول النامية وتلك املتقدمة اشتد اجلدل حول الكث          
أمور االقتصاد والتجارة الدولية خصوصاً بعد أن دخلـت معظـم دول االحتـاد              

م يف فعاليات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل 1992السوفييت السابق منذ عام  
  . تريليونات دوالر8م إىل حوايل 1993ووصول حجم التجارة  الدولية عام 

ضات األوروغواي اليت   وفيما اتضح هذا اجلدل املتواصل يف جوالت مفاو       
م فإن الدول النامية مل نتجح يف حسم معظـم قـضاياها            1986بدأت منذ عام    

وبدال من ذلك كان الهتمامات الـدول       . املوضوعة على أجندة هذه املفاوضات    
الصناعية املتقدمة األسبقية يف البحث والتقرير سواء تعلق األمر بتحرير الـسوق أو        

إن التوسع يف أمهية وحجم     .  وحقوق امللكية الفكرية   التجارة والزراعة أو اخلدمات   
وهو ما كانت الدول النامية     –االجتار يف قطاع اخلدمات والضغوط لفتح األسواق        

 قد دلل على عدة أمـور       –ترفض وضعه يف جوالت مفاوضات التجارة الدولية        
  :منها

تشار وتنـوع   أن تزايد االجتار يف منتجات هذا القطاع كان بسبب ان         -1
   .كنولوجيات اجلديدةالت

ية نشوء نظام مايل عاملي مترابط نتيجة توسع العمليات املصرفية واملال          -2
   باستخدام الوسائل االلكترونية

   .زدياد تعقيد وختصص السلع املصنعةا-3
وتنامي العالقة ما بني هذا النوع من التجارة وأسـواق رأس املـال             -4

  . العاملية
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فقط رأوا أا ولدت ضغوطاً على مجيع الدول        أما بالنسبة ألنصار العوملة،     
كي تغري سياساا ومؤسساا نظرا للحاجة إىل حتريـر الـسياسات االقتـصادية             

الية أمـام   واخلصخصة وإزالة القيود على حترك رؤوس األموال، وفتح األسواق امل         
أس لقد أعطت وسائل العوملة قوة تأثري متزايدة ملن ميلك ر         االستثمارات األجنبية، و  

املال سواء كان مؤسسات خاصة كالشركات املتعددة اجلنسية أو املؤسسات املالية        
الدولية، ألنه أصبح مبقدورها الطلب من الدولة إجـراء تغـيريات يف سياسـاا              

خصوصاً إذا كانت دولة نامية أو فقـرية        ) بل وماقبتها أحياناً  (االقتصادية الدولية   
  .على وجه التحديد

بسبب هيمنة االعتبارات االقتصادية ولدت يف الفتـرة    من ناحية أخرى، و   
م العديد من الترتيبات اإلقليمية الدولية، متثلـت يف         1995 – 1990بني عامي   

عقد اتفاقات على إقامة مؤسسات ومناطق جتارة حرة، أو منظمـات اقتـصادية             
تشجع على االستثمار والتبادل التجاري وإزالة العوائق اليت تقف يف وجه تطـور             

  .ومنو القطاعات االقتصادية بني أعضائها
) العوملـة (وعلى الرغم من استفادة الواليات املتحدة من فتح األسـواق           

وحرية التجارة وانتقال رؤوس األموال، وانعكاس ذلك يف ازدهارها ووجود فائض   
كبري يف ميزان مدفوعاا، فقد دللت األزمة على أن عقيدة االنفتاح واحلريـة يف               

وس األموال، وترك األمور لعوامل السوق وحدها لتقرير الكـثري مـن            انتقال رؤ 
األمور االقتصادية، قد ال يكون يف صاحل االقتصادات الرأمسالية دومـاً وبالـذات             

. الصغرية أو يف مصلحة إجياد الفرص املتكافئة للتنافس أو النجـاح االقتـصادي            
تحدة أو املؤسسات املالية    كذلك، كان من امللفت للنظر أيضاً، أنه ال الواليات امل         

واالقتصادية الدولية كانت تتوقع سرعة أو شدة هذه األزمات، بـل إن أمريكـا              
وصندوق النقد الدويل انتقدا يف بادئ األمر هذه األزمات، اليت كانت تعـود يف              
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نظرمها إىل كون مؤسسات تلك الدويل عفنة، وحكوماا فاسدة، والبالد حباجـة           
  .للعديد من اإلصالحات

وقد أشارت هذه التقارير إىل أنه حبلول اية التسعينيات فإن دول العـامل            
الثالث وباستثناء فئة قليلة جداً مل تستفد من العوملة، بصرف النظر عـن الـسوق               
املفتوحة وتوافر التكنولوجيا، وأن دخل الفرد يف الكثري منها قـد تراجـع فيمـا               

ق احمللية يف األسواق العامليـة إال    تضاءلت فرص العمل، ومل يفد دمج بعض األسوا       
العمالة املاهرة والطبقات املتعلمة والفئات العليا مـن العـاملني يف املؤسـسات             

ولعل األهم يف كل ذلك هو أن اهلوة بني الدول الغنية والفقرية زاد . إخل... التجارية
 يف   وباملقارنة بني هذه الدول فإن مخس سكان العامل ممن يعيشون          -إىل حد كبري  –

من جمموع الدخل العاملي، فيما حيصل اخلمس       % 86الدول الغنية يتمتعون بنسبة     
  .فقط منه % 1األفقر على نسبة 

من سوق التصدير العاملي؛ فإن  % 82وفيما ميتلك اخلمس الغين ما نسبته  
كذلك، بينما تبلغ حصة اخلمس األغىن من       . فقط % 1حصة اخلمس األفقر هي     

وفيما %. 1، فإن حصة اخلمس األفقر تبلغ  %68باشر نسبة  االستثمار األجنيب امل  
، فإن حصة %74تبلغ حصة اخلمس األغىن من اخلطوط اهلاتفية يف العامل ما نسبته      

  .فقط % 1.5اخلمس األفقر ما نسبته 
وحني دخل العامل األلفية الثالثة، ويف تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي           

 يف التنمية   – وهي عماد العوملة     –نولوجيا اجلديدة   خصص لبحث كيفية وضع التك    
البشرية، أشار التقرير إىل الطموحات، وكذلك إىل األرقام اليت تعكس حال العامل            

  .الثالث
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-4-  
  مرحلة األلفية الثالثة

تتميز هذه املرحلة بظهور االحتاد األوريب والصني فلم يعد النظام الـدويل            
 اقتصاد العامل، بـل كـان سياسـة االنـدماج     دولة القطب الواحد املهيمن على   

االقتصادي اليت اتبعتها دول أوربا الغربية بتشكل االحتاد األورويب وإزالـة مجيـع             
احلواجز بني الدول األوربية وتوحيد العملة األوروبية ودولة االحتاد املسماه باليورو           

 الصني كقـوة    أثره الكبري يف النظام االقتصادي الدويل بل واألكثر من ذلك ظهور          
اقتصادية كبرية وكذلك تعايف االحتاد السوفييت مرة أخرى وظهوره كقوة عظمى له   

  .أثر كبري على االقتصاد الدويل
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  الثاين الفصل
  منو التجارة يف السلع الدولية

-1-  
  تطور واجتاهات التجارة الدولية

   .من أهم نتائج الثورة الصناعية يف القرن الثامن عشر
   .ج الكبري وخفض تكلفة اإلنتاجظهور اإلنتا-1
   .من السلع لدى بعض الدول األوربيةحتقق فائض -2
تطورت وسائل املواصالت مما أدى إىل ازدهار التجـارة الدوليـة يف          -3

   .القرن التاسع عشر الذي سادت فيه مبادئ حرية التجارة
 حرية انتقال السلع واألفراد ورؤوس األموال، بصورة مل يسبق هلا مثيل    -4

  .قبل
ويف فترة ما بني احلربني العامليتني اخنفضت التجارة الدولية لدرجة كـبرية            
وانتشر الكساد العاملي الكبري يف الثالثينيات تعبريا عن تفجر أزمـات يف النظـام              
االقتصادي العاملي، وبعد احلرب العاملية الثانية بدأت مرحلة جديدة انتعشت فيهـا         

لتجارة الدولية يف فترة الـستينيات والـسبعينيات        التجارة الدولية، وارتفع حجم ا    
  .لدرجة كبرية

ويالحظ منذ بداية الستينيات أن العالقات االقتصادية الدولية قد متيـزت           
   : نذكر منهابسمات جديدة ختتلف عن الفترة اليت سبقتها

   . مرحلة إعادة البناء والتعمري بعد احلرب العاملية الثانيةالاكتم-1
ات القوى الدولية إىل صورة أخرى من التوازن يف ظـل            عالق انتقال-2

   .احلرب الباردة بني املعسكرين الرأمسايل واالشتراكي
  .ستقالل والتبعية يف العالقات بني الدولظهور أشكال جديدة من اال-3
  . مرحلة إعادة البناء والتعمري تنطبق فقط على الدول الصناعية الغربية-4 
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 وتعميق وتركز العالقات االقتصادية الدوليـة       اتساع التجارة الدولية  -5
   .وتطورها بشكل مطرد

باملقارنة حبالتها قبل   القومي يف البالد الصناعية      عوامل اإلنتاج    ازدهار-6
   .احلرب

 السياسة اخلارجية للدول الصناعية الغربية حنـو التوسـع بكـل     اجتاه-7
  .يةالوسائل مما أدى إىل تفاقم األزمات االقتصادية والسياس

-2-  
  مشكالت العالقات االقتصادية الدولية

متيزت العالقات االقتصادية الدولية بعد احلرب العاملية الثانية بظهور ثالث          
  :مشكالت رئيسية، وهي

إنتهاء االستعمار القدمي وقيام دول مستقلة سياسيا يف العامل الثالـث           -1
  .الذي يعاين من مظاهر التخلف االقتصادي

د العاملي إىل نظام اقتصادي رأمسايل ونظام اقتـصادي         انقسام االقتصا -2
  . املصلحة االقتصاديةوبرزت الصراعات األيدولوجية ومن مث خففاشتراكي، 
تفكك االحتاد السوفييت ودول الكتلة االشتراكية يف بداية التسعينيات،         -3

ـ              ة بعد انتهاء احلرب الباردة اليت طغت على العالقات الدولية بعد احلـرب العاملي
  .الثانية

قيام نظام عاملي جديد، وإن مل تتبلور مالحمه بعد، قد تكـون فيـه              -4 
الواليات املتحدة قطبه الوحيد وقد يشاركها عاجالً أو آجالً أوروبـا املوحـدة             

  .واليابان والصني
ظهور جتارب وطموحات للتكامل االقتـصادي بـدرجات خمتلفـة          -5

التناقضات القائمة من ناحية ولكنها     وبأشكال متنوعة، واليت أدت إىل إزالة بعض        
  .أدت إىل ظهور تناقضات جديدة من ناحية أخرى
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إتسم منو التجارة الدولية منذ النصف الثاين من الثمانيات باإلنتعاش النسيب           
على عكس الفترة السابقة هلا، إال أنه من املالحظ استمرار تركز التجارة الدوليـة              

لبعض، كما احتلت الصادرات الصناعية املرتبة      فيما بني الدول الصناعية وبعضها ا     
األوىل من حيث معدل النمو يف احلجم، بينما إحتلت الصادرات التعدينية املرتبـة             

  .األوىل من حيث معدل النمو يف القيمة
-3-  

  منو التجارة الدولية والعوامل املؤثرة فيه
صناعية وبعض  أدت السياسات املالية النقدية املتشددة اليت اتبعتها الدول ال        

الدول النامية يف أواخر السبعينيات ملواجهة األوضاع االقتصادية السائدة آنـذاك           
واليت متثلت يف إرتفاع معدالت التضخم املقترنة بالركود، إىل هبوط معدالت النمو    
االقتصادي وما تبعه من تراجع يف منو التجارة الدولية يف ظل إجتاهـات محائيـة               

  .دول الصناعيةمتزايدة سارت عليها ال
 النصف الثاين من الثمانينات اتسم باإلنتعاش بعد أن سجل النمو يف            إال أن 

، مث أخذ معدل النمـو يف  1985يف عام %) 2.6(التجارة الدولية أدىن معدل له     
، وقد جـاء ذلـك   1988يف عام %) 9.1(اإلرتفاع حىت بلغ أعلى مستوى له      

خـالل عـام   % 4.5ي الذي بلغ معدلـه     انعكاساً للنمو املتزايد يف اإلنتاج العامل     
 وشاركت فيه الدول النامية خاصة تلك الدول حديثة التـصنيع، مث بـدأ          1988

، سواء بالنسبة للـدول الـصناعية أو        1989معدل منو الناتج يف التراجع يف عام        
الدولة النامية، وحدث حتول يف بداية التسعينات ليصبح معدل النمو بالـسالب يف             

 ويف 1990عام % 2.5ناطق، حيث بلغ يف الدول الصناعية الرئيسية العديد من امل
، ويف دول أمريكا    %1.5ويف دول الشرق األوسط     % 2.9الدول النامية بأوربا    

وهو األمر الذي صاحب اآلثار الـسلبية حلـرب اخللـيج وكـذا             % 1الالتينية  
التحوالت السياسية واإلقتصادية يف دول وسط وشرق أوروبـا، مـع الركـود             
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اإلقتصادي امللحوظ يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، وقد أسـفر           
عـام  % 3.9ذلك عن تراجع يف معدل منو يف التجارة الدولية ليقتـصر علـى              

1990.  
ومن العوامل اليت ساعدت على حتقيق اإلنتعاش يف التجارة الدولية منـذ            

  :النصف الثاين من الثمانينيات ما يلي
سعار العاملية للسلع خاصة السلع املـصنعة والبتـرول حنـو           إجتاه األ -1

اإلرتفاع مما شجع على زيادة اإلنتاج للتصدير، إذ ارتفعت قيمة الوحدة من السلع             
 كـذلك   1984عـام   % 3 بعد تراجع نسبته     1990عام  % 8املصنعة بنسبة   

% 5 مقابـل    1990عام  % 17ارتفعت قيمة الوحدة من السلع التعدينية بنسبة        
  .1984 عام

اإلستخدام الواسع من جانب العديد من دول العامل املتقدم والنـامي           -2
املقايـضة، الـصفقات   (على حد سواء للترتيبات املتعلقة بنظام التجارة املتقابلـة         

لـدفع  ) املتكافئة، وصفقات إعادة الشراء ونظام األوفست يف إتفاقات املقايـضة         
  .جنيبالصادرات وللتغلب على مشكلة ندرة النقد األ

قيام العديد من الدول النامية باألخذ بربامج إصالح إقتصادي وتعديل          -3
هيكلي تتضمن بني أهدافها الرئيسية حترير التجارة اخلارجية هلـذه الـدول مثـل        

  .املكسيك وأورجواي وغانا
بـدور  قد اسهمت    الصادرات من السلع املصنعة      والبد لنا أن نوضح بأن    

لية كما سبقت اإلشارة حيث احتلت املرتبة األوىل من         كبري يف تنشيط التجارة الدو    
، وجاءت الصادرات التعدينية يف املرتبـة      1989عام  % 8 إىل   1986عام  % 4

  .1986عام % 9 مقابل 1989عام % 4.5الثانية إذ بلغ منو حجمها نسبة 
وجاءت الصادرات الزراعية يف املرتبة الثالثة حيث ارتفـع معـدل منـو             

، ويالحظ ضآلة نـسبة     1989عام  % 4 إىل   1986 عام% 1.5حجمها من   
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الصادرات الزراعية إىل إمجايل صادرات الدول الصناعية حيث تبلـغ النـسبة يف             
ويف دول منظمـة التعـاون      % 0.4ويف اليابـان    % 13.2الواليات املتحـدة    

  %.8اإلقتصادي والتنمية حنو 
ـ             دول وفيما يتعلق مبعدل التبادل التجاري، فقد اجتهت لغـري صـاحل ال

عـام  % 9 مقابـل    1990عـام   % 0.5الصناعية حيث وصلت نسبة التبادل      
وعلى العكس من ذلك بالنسبة للدول النامية املصدرة للبترول، فقد بلغت . 1986

، ويرجع ذلك بصفة أساسية إىل 1986عام % 46.5 مقابل 1990عام  % 11
امية غري املـصدرة    تأثري إرتفاع أسعار البترول على كلتا اموعتني، أما الدول الن         

للبترول فقد كانت شروط التبادل التجاري يف غري صاحلها حيث سجلت نـسبة             
  .1986عام % 1 مقابل 1990عام % 2.9التبادل 

-4-  
  السياسات التجارية ألهم املراكز التجارية

ليس هناك من شك يف أن السياسات التجارية اليت تتبعها الدول الصناعية            
كرب على حركة التجارة حبكم أا تستحوذ على نصيب هام يف           املتقدمة هلا األثر األ   

 السوق الرئيـسي    – من حيث الواقع     –كل من الصادرات والواردات مبا جيعلها       
  .للبائع واملشتري يف آن واحد

وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن كل من الواليات املتحدة األمريكية            
يا أهم املراكز التجارية يف العامل، حيث مثل        تعد حال والصني وتركيا   وأملانيا واليابان   

من صادرات الدول الصناعية وحوايل     % 15صادرات هذه الدول الثالثي حوايل      
مـن واردات الـدول     % 44.8من صادرات العامل أما وارداا فتمثـل        % 60

  .من واردات العامل% 32.5الصناعية وحوايل 
 التأثري، إال أنه ليس باإلمكان وإذا كانت الدول النامية تبدو بالتبعية حمدودة

إغفال الدور املتنامي الذي تقوم ا الدول النامية حديثة التصنيع واليت تقع مجيعها             
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، حيث أخذت هذه الـدول باسـتراتيجية التنميـة           وتركيا يف منطقة شرقي آسيا   
 االقتصادية املعتمدة على التصدير وفتح األبواب أمام االستثمارات األجنبية املباشرة         
لتلعب دورها يف هذا اال، وهو األمر الذي صاحبه تقدم تقين على مستوى رفيع، 

) وقد بلغ إسهام هذه الدول هونج كونج، وتايوان، وسنغافورة، وكوريا اجلنوبيـة    
مل يف عام   من التجارة الدولية للعا   % 7.7وحنو  % 30يف جتارة الدول النامية حنو      

1990.   
األخرى التزال تشارك بقـدر ضـئيل يف        وبالرغم من أن الدول النامية      

التجارة الدولية، إال أن ذلك ال يغفل أمهيتها كمصدر للمواد األولية الطاقة ومهـا              
عماد الصناعة واملصدر األول للنمو يف التجارة الدولية، وتأيت ضآلة املسامهة من أن     

ا الـدول   أسعار تلك املواد منخفضة للغاية باملقارنة بالسلع النهائية اليت تـصدره          
الصناعية، هذا ناهيك عن التقلبات الشديدة يف الطلب العاملي على تلك املنتجات            

  .ومن مث إنعكسا ذلك على الدخل القومي لتلك الدول
ونلقي الضوء فيما يلي على السياسات التجارية لكل من الدول الصناعية           

  :والدول النامية
أها الدول الـصناعية يف     رغم املكانة اهلامة اليت تتبو     :الدول الصناعية -1

جمال اإلنتاج والتجارة وقيام النشاط االقتصادي فيها على أساس آليات السوق، إال          
أا ما زالت تأخذ بإجراءات ذات طبيعة محائية فيما يتعلق بسياساا التجاريـة،             

 يف  1986وذلك رغم اجلهود اليت بذلت يف نطاق دورة أوروجواي منـذ عـام              
احلمائية وتقوية النظام التجاري متعدد األطراف، وهو مـا مل       حماولة خلفض القيود    

يسفر إال عن جناح حمدود، ويعد الدعم الزراعي الذي تأخذ بـه دول اجلماعـة               
األوروبية من القضايا الرئيسية اليت يشتد حوهلا اجلدل خاصة مع الواليات املتحدة            

الزراعي وخفض أسعار األمريكية، وقد أدى هذا النمو من الدعم إىل زيادة الفائض    
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املواد األولية يف األسواق الدولية األمر الذي انعكس يف ضعف إمكانيات التصدير            
  .بالنسبة للمنتجني األكفاء من خارج الدول املاحنة للدعم

ويالحظ بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية، أنه على الرغم من اجلهـود          
 إال أن سياستها التجارية تتسم يف بعض        اليت تبذهلا من أجل حرية التجارة يف العامل       

جوانبها بالقيود الكمية يف الوقت الذي تنادى فيها بإلغائهـا وضـرورة اعتمـاد              
السياسة التجارية لدول العامل على التعريفة اجلمركية وحدها، ففي جانب الواردات 
تضع الواليات املتحدة حصصاً السترياد بعض السلع مثل القطن والسكر والفـول          

سوداين ومنتجات األلبان، هذا إىل جانب أن القانون التجاري يتيح صـالحيات            ال
لرئيس اجلمهورية ختوله فرض حصص لالسترياد بالنسبة لبعض السلع يف ظـروف            

  .معينة
وبالنسبة ألملانيا، فإن سياستها التجارية متس السياسة التجارية للجماعـة          

ء باجلماعة، ومن أبرز مسات السياسة األوروبية باعتبارها أقوى الدول اهلامة األعضا     
التجارية ألملانيا ودول اجلماعة هو الدعم الذي تقدمه للمنتجات الزراعية، والذي           

 والواليات املتحدة، وهناك قائمـة  حتاد األورويباإليعد حمل نزاع رئيسي بني دول      
مثـل  –للواردات يتم التعامل معها وفقاً إلجـراءات حمـدودة، كمـا الـسلع              

 األوروبية والدول املوردة وتأخذ     اإلحتادات ينظم وفقاً التفاقيات بني      -اتاملنسوج
دول حبصص االسترياد لبعض املنتجات مثل الفحـم واحلديـد والـصلب            هذه ال 

والبتروكيماويات، أما الصادرات فتتمتع حبرية كاملة باسـتثناء بعـض الـسلع            
  .االستراتيجية اليت خيضع تصديرها لنظام التراخيص

، فقد قامت سياساا التجارية إىل مدى طويل         والصني ص اليابان وفيما خي 
على تشجيع الصادرات بكافة السبل، وغزو أكرب عدد مـن األسـواق، وعـدم              

من جتارة اليابان يتجه    % 58.6االرتباط بسوق واحدة، وإن كان يالحظ أن حنو         
نه علـى ضـوء     إىل الدول الصناعية والنسبة الباقية تتجه إىل الدول النامية، على أ          
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 – خاصة من جانب الواليات املتحدة األمريكيـة         –االنتقادات اليت توجه لليابان     
 90على اعتبار أن لديها فائض جتاري كبري مع الدول الصناعية حيث بلغ يف عام               

 مليار دوالر فائض مع الواليات املتحدة وحدها،        38 مليار دوالر منه     50.6حنو  
قات الرفاهية لتخفيض هذا الفائض كما مت وضع قيود فقد بدأت اليابان يف زيادة نف

اختيارية مقترنة برفع احلد األدىن ألسعار الصادرات خلفض حجم الصادرات خاصة 
بالنسبة للمنسوجات والسيارات ومكونات صناعة اآلالت إىل الواليات املتحـدة          

ـ            ة قامـت   األمريكية، أما فيما يتعلق بالواردات، فتتمتع اآلن بقدر كبري من احلري
 بإلغاء حصص الواردات على العديد من املنتجات الغذائيـة  1990اليابان يف عام  

 سلعة 1000مثل الفاكهة واللحوم، كما قامت بإلغاء التعريفة اجلمركية على حنو          
  . سلع أخرى صناعية4صناعية وختفيها على 

وميكن القول أن اليابان تعد من أقل الدول الصناعية إتباعـاً للـسياسات          
احلمائية خاصة وأن معظم القيود احلمائية على الصادرات قد فرضت نتيجة ضغوط     

 إال أن الصني من أكثر دول  دولية، إال أا من أكثر الدول اليت تتبع سياسة اإلغراق         
  .العامل استخدام احلماية اجلمركية

انتشرت القيود احلمائية على السياسات التجاريـة يف         :الدول النامية -2
الدول النامية حىت منتصف الثمانينات، باستثناء الدول حديثة التـصنيع          عديد من   

وبعض دول أمريكا الالتينية اليت الغت القيود الكمية خالل السبعينات، وخـالل            
الثمانينات شرع عدد كبري من الدول النامية يف تنفيذ برامج إصـالح اقتـصادي              

جية مع ما يستتبعه ذلك من      تضمنت إيالء أمهية كبرية لتحرير قطاع التجارة اخلار       
إاء النظم والترتيبات املؤدية إىل إحنراف التجارة اخلارجية عن مساراا الطبيعيـة            

علـى  –بعيداً عن نطاق املنافسة يف السوق الدولية ومتطلباا، األمر الذي أسرع            
  بإاء اتفاقات وترتيبات الدفع الثنائية ومن مث احنسارها عن جمـاالت           -سبيل املثال 

التطبيق، كما ألغى يف مناطق عديدة احتكار الدولة للتجارة اخلارجية، والذي كان            
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يتم يف إطار ختطيط مركزي يشمل كافة جوانب النشاط االقتصادي ويف ظل قيود             
نوعية وكمية خمتلفة، وتضاعف هذا االجتاه حنو التحرر مع اية عقد الثمانينـات             

  .وسط وشرق أوروباوالتحوالت االقتصادية اليت شهدا دول 
ويالحظ أن دول أمريكا الالتينية اجتهت حبماس حنو حترير أنظمة جتارـا        
اخلارجية، وهو ما يعزى إىل الرغبة يف وضع الصناعات احمللية يف هذه الدول أمـام        
املنافسة الدولية يف وقت مبكر مما يساعد على املضي قدماً يف حتقيـق املـستوى               

لصناعات، كما قام العديد من هذه الدول مع اية عقد          املناسب من الكفاءة هلذه ا    
  .الثمانينات بتخفيف هيكل التعريفة اجلمركية وإزالة القيود الكمية على التجارة

أما يف أفريقيا فما زالت عملية حترير التجارة اخلارجية تتسم البطء النسيب،            
، وإن كـان    إذ ظلت مستويات احلماية لدى العديد من الدول األفريقية مرتفعـة          

النصف الثاين من عقد الثمانينات قد شهد اتساع نطاق التحرير كما حـدث يف              
كوت دي فوار وجامبيا وغانا وكينيا وماالوي وزائري، حيث أزيلت القيود الكمية            
وألغيت عمليات ختصيص النقد األجنيب، واستمرت دول منطقة الفرنك الفرنـسي    

بياً من القيود، رغـم أن التعريفـات        يف تطبيق نظم جتارة ومدفوعات متحررة نس      
  .احلمائية ظلت مرتفعة نسبياً يف أغلب هذه الدول

هذا وبالنسبة للبالد األسيوية حديثة التصنيع مثل كوريا اجلنوبية وهـونج           
، فقد شهدت هذه الدولة حركة تنمية سريعة ا   وماليزيا كونج وتايوان وسنغافورة  

لتصنيع من أجل التصدير، مع االعتمـاد       منذ السبعينيات ارتبطت بدفع عمليات ا     
الكبري على االستثمارات اخلاصة، وذلك يف ظل اجتاه متزايـد لتحويـل بعـض              
املشروعات التابعة للقطاع العام إىل القطاع اخلاص، وكـذلك حتريـر التجـارة             
وإصالح النظام املايل والضرييب، يف الوقت الذي سجلت فيه معدالت التضخم يف            

  .ات منخفضة نسبياًهذه الدول مستوي
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ويف السنوات األخرية من عقد الثمانينات متكنت كل من كوريا وتايوان           
من إزالة كل القيود الكمية تقريباً على املواد األولية وشرعت يف برامج إصـالح              

  .تدرجيي تضمنت ختفيض التعريفات اجلمركية
وتتسم السياسة التجارية هلذه الدول بصفة عامـة بـالتحرير الكامـل             

لصادرات، أما الواردات فتغلب عليها احلرية بالنسبة السترياد املواد األولية، ورغم           ل
التحرير ما زالت كوريا تعترب أكثر الدول حديثة التصنيع تقييداً لالسترياد حيـث             
تلجأ بكثافة لتراخيص االسترياد مع متتع بعض السلع بإمكانية احلصول على موافقة            

هذه الدول تكثيفاً للحماية حيث يبلغ معدل التعريفـة  تلقائية، وتعد سنغافورة أقل    
بينما تفرض تعريفة مرتفعـة علـى البتـرول     % 5اجلمركية على وارداا حوايل     
  .والدخان وموتورات السيارات

وميكن القول أن الصيغة اليت جلأت إليها هذه الدول واليت مجعـت بـني              
ر من احلرية االقتصادية قد     إطالق الصادرات وتشجيع االستثمارات األجنبية يف إطا      

ساهم بشكل فعال يف دفع التنمية االقتصادية ذه الدول وأن ظل اإلنتاج احمللـي              
  .يتمتع بنوع من احلماية
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  الثالث الفصل
  حركة رؤوس األموال وأمهية انتقاهلا

قبل أن نتحدث عن التفرقة بني االنتقال الدويل للسلع ولرأس املال جيدر بنا 
 بني مفهوم رأس املال يف العالقات االقتصادية الدولية عن مفهوم      توضيح االختالف 

  .رأس املال يف االقتصاد القومي
-1-  

  الفرق بني رأس املال يف االقتصاد القومي
  يف العالقات االقتصادية الدولية من مفهوم رأس املال

فعندما نناقش نظرية اإلنتـاج أو      : مفهوم رأس املال يف االقتصاد القومي     -
 التوزيع أو غري هذه النظريات مما وضع لالقتصاد الداخلي نقصد برأس املال             نظرية

جمموعة األموال غري املباشرة اليت تستخدم يف إنتاج السلع واخلدمات، فرأس املال             
.... مثال إما أن يكون املباين والعدد واآلالت واملواد األولية واملخزون من البضائع           

السلع واخلدمات، وإما أن يكون القوة الـشرائية        إىل غري ذلك مما يسهم يف إنتاج        
النقدية اليت مل ختصص للحصول على سلع االستهالك إمنا للحصول على الـسلع             

  .االستثمارية مثل اآلالت اليت تستخدم يف إنتاج السلع االستهالكية
  لهنتقال رأس املالإ إن : العالقات االقتصادية الدوليةمفهوم رأس املال يف-
فاآلالت واألدوات وغري ذلك من صندوق رأس املال يف االقتـصاد           . رمفهوما آخ 

الداخلي إذا ما انتقلت من دولة ألخرى ال تعترب انتقاال لرأس املال، إمنا انتقال لسلع        
  .مثلها متاما مثل انتقال سلع االستهالك اجلاري كالقمح والسكر والفواكه

 انتقال لقوة شرائية من     أما انتقال رأس املال من دولة إىل أخرى فهو يعين         
دولة ألخرى، ويقترن هذا االنتقال بفكرة التوظيف أو اإلقـراض أو االسـتثمار،             

 على الدول املختلفة تعطي حاملها قوة شرائية يف الدولة       العمالتوتتمثل املبادلة يف    
  .اليت أصدرا ويتم مبادلتها يف سوق رأس املال الدويل
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،  واخلدمات عـن انتقـال رأس املـال        فرق بني االنتقال الدويل للسلع    ال
   :وتتلخص أوجه االختالف فيما يلي

ملا تتميز بـه  " املعامالت اجلارية" انتقال السلع واخلدمات اصطالح  أن-1
   .من التكرار والدورية

   . تسوية سريعة بني كل من الدائن واملدينتتطلب-2
فهـي  . يسيتنيأما عمليات انتقال رأس املال فتفتقر إىل هاتني الصفتني الرئ         

  .عمليات ال تتوفر هلا صفيت التكرار والدورية، كما أن تسويتها ال تكون فورية
ويالحظ أنه توجد فروق يف الدرجة يف عمليات االنتقال الدويل لـرأس            

فاىل جانب التحويالت الرأمسالية طويلة األجل توجد حتـويالت رأمساليـة           . املال
ويتها يف نفس العام كما أنـه مـن         متوسطة األجل وأخرى قصرية األجل تتم تس      

املمكن أن يكون انتقال رأس املال بصفة متكررة كما هـو احلـال يف عمليـات           
  .املضاربة اليت يقصد منها االستفادة من الفروق الوقتية يف سعر الصرف

ويترتب على التحويالت الرأمسالية التزاما على الدولـة املدينـة بـإجراء            
  :وهذا االلتزام يكون عادة من نوعنيحتويالت يف االجتاه العكسي، 

هو حتويل الفوائد أو األرباح اليت أنتجها رأس املال إىل دولة الدائن   : األول
  .يف فترات دورية
إعادة حتويل رأس املال عند حلول أجله، أي يف ميعاد االستحقاق       : والثاين

  .أو عند حل الشركة أو تصفيتها
رأس املال يعين انتقال مادي للذهب وال جيب أن يفهم أن االنتقال الدويل ل       

وميكن القول أـا  . بني الدول املختلفة، فهذه الصورة ال حتدث يف الوقت احلاضر         
متت يف املاضي يف ظل حينما كان رصيد املعامالت بني الدول يـسوى بانتقـال               

  .الذهب من الدولة املدينة إىل الدولة الدائنة
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 املختلفة إمنا يسوى عن طريـق       أما اآلن فإن رصيد املعامالت بني الدول      
 متثل ديونا على الدولة املدينة قبل الدول الدائنة، وقد يسوى فقط عن عمالتتبادل 

طريق تغيري يف أرصدة كل من الدولتني لدى الدولة األخرى، كأن يزداد أو ينقص              
الرصيد الدائن للدولة طرف الدولة املدينة طبقا ملا ترتب على املعامالت من زيادة             

  .ديونية أو نقصهاامل
.  بني الـدول  عمالتوذا الشكل يتم انتقال رأس املال يف صورة انتقال          

فإذا أراد شخص أن يوظف أمواله أو يقرضها أو يستثمرها يف اخلارج فإن العملية              
 الدولة اليت يريد توظيف أمواله فيها أو إقراضها أو          من عمالتاليت تتم هي شراءه     

 بواسطة البنوك مقابل تقدمي النقود      العمالتة شراء هذه    وتتم عملي . استثمارها ا 
  .الوطنية

 لدى البنوك نتيجة للعمليات اجلاريـة، أي نتيجـة          العمالتوتوجد هذه   
النتقال السلع واخلدمات، فإذا كانت الدولة اليت يراد االسـتثمار ـا سـبق أن             

ر ممـا   استوردت سلعا وخدمات من الدولة اليت ينتمي إليها هذا الشخص بـأكث           
صدرت إليها، فإن رصيد هذه العمليات يكون ممثال يف صكوك لدى بنوك الدولة             

  .األوىل
 متثل قوة شرائية داخل الدولة املدينة، تباع إىل الـشخص           العمالتوهذه  

أي أن هذا الشخص يدفع عملته الوطنية يف مقابـل        . الذي يرغب يف حتويل أمواله    
  .د حتويل أمواله إليهاصكوك متثل عملة الدولة األخرى اليت يري

 على الدولة اليت يراد انتقال رأس املال إليها أمر ضروري           عمالتوتوافر ال 
 فإن حتويل رأس املال ال ميكن       عمالتإلمتام العملية، وإذا حدث ومل تتوافر هذه ال       

أن حيدث إال إذا وجد شخص أو هيئة يف الدولة األخرى تريد االستدانة من الدولة              
 ال تنشأ إال بقـصد      عمالتأي أن ال  . رياد سلع أو خدمات منها    األوىل بغرض است  
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إمتام عمليات تبادل السلع واخلدمات دون أن يشترط أن يكون إصدارها الحقـا             
  .للعمليات التجارية

وباملثل حالة الشركة الكربى اليت تريد إنشاء فروع هلا يف اخلارج، فـال             
 بعد نقلها للمستلزمات من العـدد  تصبح الدولة التابعة هلا دائنة للدولة األخرى إال  

 متثـل قـوة   عمالتواملهمات والسلع الالزمة ألعماهلا يف اخلارج أو بعد شراءها        
وهكذا فإنه يف هذه احلالة أيضا ال يتم        . شرائية يف الدولة اليت تريد إنشاء الفرع ا       

  .انتقال رأس املال إال يف صورة انتقال السلع واخلدمات
-2-  
  ل بقصد املضاربةانتقال رأس املا

وباإلضافة إىل عمليات انتقال رأس املال السابقة اليت تتم بغرض التوظيف           
أو اإلقراض أو االستثمار، فإن هناك عمليات أخرى النتقال رأس املـال بغـرض              

  .املضاربة فقط
 األجنبية أو بيعها، إذا ما مت بقصد املضاربة يعين انتقـال            العمالتوشراء  

نتقال آثار هامة على تثبيت سعر الصرف وحتقيق املوازنة بني          لرأس املال، وهلذا اال   
الطلب على العمالت األجنبية وعرضها، ويالحظ أن انتقال رأس املـال يف هـذه    
احلالة إمنا يتم أيضا نتيجة لتبادل السلع واخلدمات بني الدول املختلفة، حيـث أن              

ة عليه هذه الـصكوك     األجنبية هو استرياد البلد املقوم     العمالتسبب زيادة عرض    
  .لسلع وخدمات بقيمة أكرب من تصديره هلا

وحيدث العكس عند سداد القروض وعند إجراء العمليـات العكـسية           
فيجب على البلد الذي يريد أن يسدد قروضه الدوليـة أن يزيـد مـن            . للموازنة

صادراته حىت تفوق وارداته مبقدار ما يريد سداده، وكذلك جيب أن يزداد الطلب             
حـىت يبيـع    ) نتيجة لزيادة االسترياد منها   ( أجنبية   عمالت املقومة   العمالتعلى  
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وإذا مل يكن ذلك متوقعا . املضاربون ما لديهم من صكوك اشتروها بقصد املضاربة      
  .العمالتمنذ البداية، فإن املضاربني لن يقوموا بعمليات شراء هذه 

ر أن تتم عمليـة  واخلالصة جند ال يقصد بانتقال رأس املال من بلد إىل آخ    
نقل مادية للذهب أو ألوراق النقد، بل يقصد من ذلك انتقال للحقوق والـديون              

ويـتم  . فيما بني البلدين، فالبلد املصدر لرأس املال مينح البلد املستورد قوة شرائية           
ذلك عمليا بأن تقيد مبالغ يف حسابات باسم األشخاص الطبيعيني أو املعنـويني أو    

املستورد بغرض السحب منها لشراء بضائع أو لسداد قيمة بضائع   احلكومة يف البلد    
  .سبق استريادها أو للوفاء بدين مستحق

-3-  
  أسباب انتقال رأس املال

ميكن القول بأن هناك أسبابا عديدة تؤدي إىل انتقال رأس املال بني الدولة             
  :نذكر منها ما يلي. املختلفة

  . دولة أخرىوفرة رأس املال يف دولة ما وندرته يف-1 
املضاربة من العوامل اهلامة اليت تؤدي إىل انتقال رأس املال فيـشتري            -2
   . األجنبية رغبة يف بيعها عندما تتحسن الظروفالعمالتاملضاربون 
انتقال رأس املال على أثر املعامالت اجلارية، أي على أثـر االنتقـال             -3

د دفع الثمن فإن املصدر كثريا فإذا مل يكن مبقدور املستور. الدويل للسلع واخلدمات
وقد حيدث العكس، أي مينح املستورد ائتمانا للمصدر لكي ميكنه          . ما مينحه ائتمانا  

  .من شراء السلعة من السوق احمللي وتصديرها إليه
تقدمي قروض وإعانات من دولة لدولة صديقة، أو تصدير األشخاص          -4

  .ألمواهلم من دولته إىل دولة أخرى
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-4-  
  تصدير رأس املالأسباب 

إذا ما كان انتقال رأس املال حرا، يفرق بني ثالث حاالت النتقـال رأس     
  :املال اخلاص، وهي االستثمار طويل األجل، واالستثمار قصري األجل

فيما خيتص باالستثمار اخلاص الفردي فإن       :االستثمار طويل األجل  -أوالً
اهلم الستثمارها يف اخلـارج،     عوامل كثرية تتدخل إلغراء املدخرين على تقدمي أمو       

وهنا جيب مالحظة أن كمية املدخرات املختلفة ليس هلا تأثري كبري يف اختاذ القرار              
بتصدير رأس املال، فما دام التحويل مباحا فإن أي مدخر يتخذ قـراره بتوظيـف       

  :أمواله يف الداخل أو يف اخلارج طبقا ملا يلي
  .لي والتوظيف اخلارجيلتوظيف الداخاالختالف يف العائد بني ا-1
  .االختالف يف درجة األمان-2
  .توزيع املخاطرة-3
فاألسباين مثال يستثمر أمواله غالبـا يف       : العوامل النفسية أو العاطفية   -4

إحدى بالد أمريكا الالتينية اليت ترتب تارخييا بأسبانيا، وكذلك فـإن الربيطـاين             
  .يفضل االستثمار يف أحد بالد الكومنولث

قد يكون لتوجيه الدولة داخل يف اختيار البلد الـذي          : الدولةتوجيه  -5
  .توظف فيه األموال الوطنية، حىت يف حالة عدم وجود الرقابة على النقد

هذا بالنسبة لالستثمار اخلاص الفردي، أما االستثمار اخلاص الذي تقوم به        
. ز ونسلةالشركات فيتم غالبا يف صورة إنشاء فروع هلا باخلارج مثل جنرال موتور      

ويتم غالبا بعد دراسة دقيقة لألسواق وحساب مدى ما ميكن أن جينيـه املركـز               
الرئيسي يف كل من املدى القصري واملدى البعيد، يف صورة أرباح مباشرة أو كسب     

  .غري مباشر من إنشاء هذه الفروع
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إذا كان االستثمار قصري األجـل، فـإن         :االستثمار قصري األجل  : ثانياً
ملال يسعى غالبا إىل تصريف منتجاته بأن مينح املستورد ائتمانا ميكنـه  مصدر رأس ا 

من االسترياد، وقد يتم ذلك بصورة غري مباشرة، مبعىن أن يقوم بتصدير رأس املال              
أشخاص ال عالقة هلم بعملية التبادل التجاري إمنـا         )  األجنبية عمالتأي بشراء ال  (

وك األجنبية بسبب زيادة املعروض     يقدمون رؤوس أمواهلم عند اخنفاض قيمة الصك      
وغالبا ما يكون الغرض الذي يسعى إليه املستثمر يف هذه احلالة هو الفـرق              . منها

  . األجنبيةالعمالتالوقيت يف أسعار 
وهي األموال اليت ال تستقر      :توظيف رؤوس األموال غري املستقرة    : ثالثاً

  : إليها ألسباب خمتلفة منهايف دولة معينة ويتم توظيفها يف دولة ما، أي انتقاهلا
كما حدث عندما توجهت رؤوس أموال كثرية إىل الواليات : املضاربة-1

  .26/1929املتحدة يف السنوات 
. ثبات قيمة النقود يف إحدى الدول يغرى هذه األموال باالجتاه إليهـا        -2

ولكن يالحظ أا تكون دائما مستعدة للهرب حينا تشعر بأي تزعزع يف مركـز              
  .دالنقو

  .ختفيض أسعار الضرائب على الدخل-3
  .عدم وجود رقابة على النقد أو ختفيف قيودها-4

أما انتقال رأس املال احلكومي فيخضع ألسباب أخرى غري األسباب اليت           
وتنتمي هذه األسباب عادة إىل طائفة األسباب       . ينتقل من أجلها رأس املال اخلاص     

باإلضافة إىل هذه األسباب السياسية فقد      أي يقصد ا أهدافا سياسية، و     . السياسية
يكون القصد من انتقال رأس املال احلكومي جتاريا أو اقتصاديا، ويتم ذلك عندما             
تصدر الدول االشتراكية رأس املال من إحدى املؤسسات االقتصادية التابعة هلا يف            
 صورة قرض إىل مؤسسة أو شركة جتارية يف دولة أخرى بغرض متكينها من الشراء            
منها، أو حالة قيام هذه املؤسسة االقتصادية التابعة للدولـة االشـتراكية بـبعض             
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وعدم سداد  . املشروعات االقتصادية اليت ختدم أهدافا اقتصادية يف الدولة األخرى        
  .قيمة هذه املشروعات فورا

وفيما عدا هذه احلاالت، فإن احلكومات عادة ما تقـدم رأس مـال إىل              
  :تحقيق أهداف سياسية منهاحكومات الدول األخرى ل

االنضمام حتت حلف أو منظمة عسكرية معينة كما هو احلال عندما           -1
تقدم حكومة الواليات املتحدة القروض واإلعانات إىل الـدول الـيت تنـضم إىل     

  .األحالف املعادية لالحتاد السوفييت
مثال ذلك القروض   . توحيد اجلهود خلدمة غرض مشترك يهم البلدين      -2

ودلت بني الدول الغربية احلليفة إبان احلرب العاملية الثانية من أجل التعـاون             اليت تب 
  .لتحقيق النصر العسكري

حماربة االضرابات والبطالة يف الدول اليت تنتمي إىل كتلة سياسية معينة، -3
  .وذلك حىت ال تذهب هذه االضطرابات باالجتاه السياسي القائم

  :أسباب الطلب على رأس املال
ا كان انتقال رأس املال حرا يفرق بني االستثمار يف البالد اجلديـدة             إذا م 

  :واالستثمار يف البالد القدمية، ونشرح ذلك فيما يلي
مثل الواليات املتحدة وكندا واستراليا      :االستثمار يف البالد اجلديدة   : أوالً

 العمل  فقد كانت هذه البالد تتمتع بثروات طبيعية وفرية وكان ينقصها         . ونيوزيلندا
ورأس املال لتتمكن من إنشاء الشكك احلديدية والطرق وغريها من الـضروريات        
األوىل للتنمية، وهلذا جند أن اجنلترا وفرنسا وأملانيا وقد وظفت أمواال طائلة يف هذه          

  .البالد اجلديدة
كما يالحظ ما سبق أن ذكرناه عن ظروف استرداد رؤوس األموال هذه            

  .خريةإبان احلرب العاملية األ
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اجته رأس املال األورويب كذلك يف أواخـر القـرن           :البالد القدمية : ثانياً
التاسع عشر ويف أوائل القرن احلايل على شكل قروض إىل روسيا وتركيا والربتغال            
ومصر وغريها من بالد املدنيات القدمية، ولكن هذه البالد مل تستفد كـثريا مـن               

غري منتجة، وكانت النتيجة أن هذه الدول مل        األموال املقدمة، وانفقتها يف أغراض      
  .تتمكن بسهولة من سداد األموال املفترضة

مثال ذلك دول أوروبا     :بالد متقدمة يف حاجة مؤقتة إىل رأس املال       : ثالثاً
الغربية، اليت تصدر عادة رأس املال، ولكن ظروفا معينة تضطرها إىل طلـب رأس              

تهاء احلرب العاملية األوىل، وأملانيا بعد سقوط       مثل النمسا على أثر ان    . املال األجنيب 
 وبعد احلرب العاملية الثانية، وكذلك اجنلترا وفرنسا اللتان         1923/24املارك سنة   

  .التجئتا إىل الواليات املتحدة عند اية احلرب العاملية الثانية
 هذه البالد يف حاجة إىل استثمار أموال طائلة لبعث         :البالد النامية : رابعاً

اقتصادياا املتخلفة ولكنها ال تستطيع أن تكون رأس مال قوي كاف، فحجـم             
االدخار ضعيف نتيجة لضآلة الدخل القومي، كما أن هيكل التجـارة اخلارجيـة             

. ملعظمها ال يسمح باالعتماد على فائض كبري مستمر  يف ميزان السلع واخلدمات            
ية لتمويل اجلانب األكرب مـن      أو لذلك فإن رأس املال األجنيب هو الوسيلة الرئيس        

  .االستثمارات الالزمة للتنمية االقتصادية
أهم املصادر اخلارجية اليت تعتمد عليها الدول النامية لتمويل اسـتثماراا           

  -:هي ما يلي
القروض واالستثمارات اليت تقدمها الـشركات والبنـوك الكـربى          -1

اد رأس املال والفوائد    األجنبية بعد حصوهلا على ضمان من حكومات بالدها بسد        
  .يف حالة عدم سداد الدول املدينة أو تأميمها أو مصادرا للمشروعات

املساعدات االقتصادية اليت تقدمها حكومـات الـدول الغنيـة إىل           -2
  .قريةحكومات الدول الف
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وتقدمها غالبا بالد الكتلة الشرقية، وهي قـروض   : القروض احلكومية -3
مشروعات معينة، وتستخدم يف شراء اآلالت واملهمات       بفائدة ضئيلة تقدم لتنفيذ     

  .ودفع أجور اخلرباء الالزمني إلنشاء املصانع اليت يتفق عليها بني البلدين
-5-  

  نتائج انتقال رأس املال
  -:نتائج تصدير رأس املال-أ

  :جيدر بنا أن نفرق بني وجهيت نظر
مـان، إىل  فمن وجهة نظر الفرد، فإن املدخر يـسعى، باإلضـافة إىل األ     

احلصول على أكرب قدر من العائد، وهو يستعني يف ذلك بنصائح البنوك اليت تقوم              
  .بإرشاد املدخرين إىل فرص االستثمار باخلارج وتسهيل هذه العملية

فأنـصار حريـة    . أما من وجهة النظر القومية فهناك خالل يف الـرأي         
اصة ال يقومون بتـصدير  املعامالت الدولية يدعون إىل أن األفراد أو املؤسسات اخل   

رأس املال إال إذا كانت العملية يف صاحلهم، وصاحل هذا ال يتعارض مع املـصلحة         
  .القومية

  :نتائج استرياد رأس املال-ب
خيتلف األثر طبقا للطريقة اليت استخدم ا رأس املـال وكـذلك طبقـا             

نتيجـة  فالبالد اجلديدة متكنت من التقدم االقتـصادي الـسريع          . لشروط تقدميه 
ومل يكن احلال كذلك بالنسبة لدول امريكا الالتينية حيـث       . استريادها لرأس املال  

  .أثر سوء العوامل السياسية واالقتصادية تأثريا سيئا على إمكانية تقدم هذه البالد
ومل يكن استرياد رأس املال األجنيب السبب الرئيسي لتقدم روسيا، فقـد            

اا الضخمة عن طريق ضغط استهالك اجليل       متكنت هذه الدول من متويل استثمار     
  .األول لتتمكن من تكوين رأس مال قومي
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أما الدول النامية فهي يف حاجة إىل رأس مال أجنيب لتتمكن مـن دفـع               
النفقات األوىل للتنمية، فرأس املال األجنيب خيفف من مقدار التضحية اليت يتحملها            

  . حملليالشعب إذا ما أراد أن يعتمد على رأس املال ا
وتوجد عدة حماالوت علمية لتصنيف االستثمارات األجنبية أحدثها حاليا         

  .تلك اليت تفرق بني ثالثة أنواع من االستثمارات املباشرة
  .استثمارات مباشرة تتجه حنو تدبري رؤوس األموال: النوع األول
  .استثمارات مباشرة تتجه حنو خفض التكاليف: النوع الثاين

ستثمارات مباشرة تتجه حنو تـدبري أسـواق لتـصريف          ا: النوع الثالث 
  .املنتجات

بناء على هذا التصنيف تتميز االستثمارات املباشرة يف الدول النامية بأـا          
تتجه حنو تدبري املوارد اخلام اليت ال توجد يف مواطن املـستثمرين أو أن وجـدت                

 النـسبية يف الـدول      تكون مرتفعة الثمن، أو أا تتميز باالستفادة من بعض املزايا         
النامية مثل اخنفاض مستوى األجور ورخص األيدي العاملة، أو قد تتجـه حنـو              

  .االستفادة من أسواق الدول النامية لتصريف منتجاا
-6-  

  أنواع رأس املال والقروض الدولية
قبل احلديث عن أنواع رأس املال جيب أن نفرق بني التوظيف واإلقراض            

  .واالستثمار
يقصد بالتوظيف أن يقدم رأس املال لشراء أسهم يف بعض          : التوظيف-1

املشروعات حبيث ال يكون لألجنيب رأس املال سيطرة على املشروع، بل حيـصل             
  .فقط على ربح شأنه شأن باقي املسامهني

اإلقراض فهو تقدمي رأس املال بصفة دين تدفع عنه فوائد دورية ويسدد -2
  .عند حلول أجله
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تخدام رأس املال األجنيب بواسطة أصحابه يف القيام        االستثمار فهو اس  -3
مبشروعات داخل الدولة املدينة مع حتمل املستثمرين األجانب نتيجة االستغالل من           

  .ربح أو خسارة
ويفرق أيضا بني رؤوس األموال اليت تنتقل دوليا طبقا ألسس خمتلفة مـن             

  -:أمهها
ق يف هـذا الـشأن بـني       يفر : للمدة اليت قدم هلا رأس املال      طبقاً: أوالً

االستثمار طويل األجل، واالستثمار قصري األجل، وبني انتقال رأس املـال غـري             
  :ونتناول ذلك فيما يلي. املستقر

رأس املال املقـدم لتمويـل املـشروعات         :االستثمار طويل األجل  -1
  .اإلنتاجية يف الدولة اليت ينتقل إليها

تثمار طويل األجل أو قصرية والقول بأن االس :االستثمار قصري األجل-2
فيه قدر من التحكم، ويطلق عادة على االستثمار قصري األجل إذا كان توظيـف              
رأس املال باخلارج يقصد منه املطالبة به يف فترة ال تتجاوز السنة، فإذا مـا زادت                
املدة عن ذلك، وخصوصا إذا ما كان االستثمار ال يقترن مبدة حمددة، أطلق عليـه          

  .ل األجلاستثمار طوي
هناك نوع آخر من رأس املال ال يـستقر يف           :رأس املال غري املستقر   -3

دولة من الدول، إذ يبحث أصحابه دائما عن األمان وعن سعر الفائدة األعلـى،              
وعن اهلرب من مضايقات الضرائب والرقابة على النقد والظـروف االقتـصادية            

رؤوس األموال على أمواهلم    السيئة، إىل غري ذلك من العوامل اليت خياف أصحاب          
منها، فما أن تلوح بعض املخاطر يف البلد املوظف فيها حىت يهرب منها إىل بلـد                

  .آخر
  :التفرقة طبقا للغرض من تقدمي رأس املال: ثانياً
  :قدوم رأس املال األجنيب ملشروعات التنمية-1
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  :تسهيل التسويات الدولية قصرية األجل-2
  : رأس املال طبقا لنوع العائدالتفرقة بني أنواع: ثالثاً
خيتلف العائد على رءوس األموال املقدمة من وقت آلخر، كما ختتلف           -1

درجة األمان اليت تتمتع ا رءوس األموال األجنبية طبقا للسياسة اليت تتبعها الدولة، 
لذلك جند رءوس األموال، وخصوصا غري املستقرة، تبحث دائما عن سعر الفائدة            

  .ألمان، وهي تقارن بينها يف أي حلظةاألعلى وعن ا
وهناك رءوس أموال مقدمة بدون فوائد أو بفائدة امسية، وغالبا ما تكون            
رءوس األموال هذه مقدمة من حكومات صديقة بغرض اإلعانة أو من حكومات            

  .هلا أغراض سياسية معينة
 يقسم الـبعض   :التفرقة طبقا إلدارة املستثمر ألمواله يف اخلارج      : رابعاً

واالسـتثمارات  . االستثمارات إىل استثمارات مباشرة واستثمارات غري مباشـرة       
املباشرة هي تلك اليت يكون ملقدم رأس املال األجنيب سيطرة أو رقابة على املشروع           
الذي قدم رأس املال من أجل املسامهة يف إنشاءه، أما إذا مل يكن للمستثمر سيطرة               

  .اشرعلى املشروع اعترب استثمارا غري مب
أما االستثمارات غري املباشرة فهي تتحقق حينما ميتلك األجنيب عددا مـن   
السندات احلكومية أو من األسهم أو السندات يف إحدى الشركات ال متكنه مـن             

ويكون غرض املستثمر األجنيب عادة هو احلصول       . السيطرة أو الرقابة على أعماهلا    
  .على الدخل أو املضاربة

وأطلقنا لفظ  .  فرقنا بني هذين النوعني من االستثمار      ويالحظ أننا سبق أن   
. على االسـتثمار املباشـر    " استثمار"على االستثمار غري املباشر ولفظ      " توظيف"

وهذين اللفظني يطابقان الواقع إذ أن الغرض من االستثمار غري املباشر يكون عادة             
  .توظيف األموال واحلصول على دخل منها فقط
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  الرابع الفصل
  تقال الدويل لألشخاصاالن

انتقال . تعترب دراسة موضوع االنتقال الدويل لألشخاص مكملة دراستهما       
السلع واخلدمات وانتقال رأس املال، وهي يقسم عادة طبقا للغرض الذي يتم من             

 فيمـا   الدراسة يف اخلـارج   (العمل أو السياحة أو الثقافة      : أجله انتقال األشخاص  
  ).يلي

-1-  
  الهأنواع انتقال العم

  :االنتقال العمل فقط وفيما يلي صور انتقال العمالهونتعرض 
فالعمال الذين يقطنون قرب حـدود دولـة جمـاورة       : عمال احلدود -1

بنتقلون إىل العمل داخل الدولة األخرى مع احتفاظهم مبسكنهم يف بلدهم األصلي            
 للعمل يف مثال ذلك انتقال العمال اإليطاليني. ويعودون اليه كل يوم أو كل أسبوع

  .املدن السويسرية القريبة من إيطاليا
مثل العمـال   . للعمالهانتقال مومسى   حيث يقصد م     :عمال املواسم -2

اإليطاليني أو االسبان الذين ينتقلون إىل سويسرا أو فرنسا يف مواسم معينـة مثـل    
  .وهؤالء يرجعون إىل بلدهم بعد انتهاء املوسم. موسم الكروم

سمى انتقال العمال باهلجرة إذا ما كان قصد العامل         وي: عمال اهلجرة -3
فهي تعين هجرة الدولة األصلية واإلقامة الدائمة يف        . أن يستقر يف البلد االخر ائيا     

  .املقر اجلديد
-2-  

  أسباب انتقال العمل
أسـباب اقتـصادية،    : ميكن تقسيم أسباب انتقال العمل إىل ثالثة أقسام       

  . ودينيةوأسباب نقسية، وأسباب سياسية
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وهي أهم األسباب فاألشخاص وخـصوصا       :األسباب االقتصادية : أوالً
العمال الفنيني، وال يفكرون يف مغادرة وطنهم إال للسعي وراء مـستوى معيـشة    
أفضل، فهؤالء يبحثون عن العمل يف أية دولة تكون املقدرة الشرائية ملا يرحبوه أعلى 

على اهلجرة اختالف مستوى املعيـشة     منها يف بلدهم األصلي، ومما يشجعله عادة        
  .بني البلدين، وتوافر فرص العمل سواء يف الصناعة أو يف األراضي الزراعية اخلصبة

. وهذه تعمل اما كمشجعة للهجرة أو كعائق هلا        :األسباب النفسية : ثانياً
والعوامل النفسية اليت تشجع على اهلجرة كثرية فمواطنوا أوربا الغربية مـثال قـد           

ن باهلجرة إىل الواليات املتحدة األمريكية ولو كانوا يشغلون مراكـز تـدر      يرحبو
عليهم دخال ميكنهم من العيش يف مستوى اعلى من املستوى الذي يتوقعونـه يف              
الواليات املتحدة، وكذلك فإن متاثل اللغة واألصل والثقافة والدين والنظم السياسية 

ك أن رغبة الفرد يف املغامرة قـد        يساعد على قبول فكرة اهلجرة، ويضاف إىل ذل       
  .جتعله يذهب إىل بلد آخر والبحث عن عمل دائم

والعوامل النفسية املثبطة للهجرة متعددة أيضا، فاألشخاص الذين يشغلون         
مناصب مناسبة ال يفكرون يف تركها خشية اهول، وكذلك فإنه كثريا ما يكون             

ضل كثري من األشخاص البقاء جبانب    للعامل العائلي أثر كبري يف عدم اهلجرة، إذ يف        
  .والديهم املسنني عن البحث عن عمل يدر دخال أكرب يف بلد أجنيب

وهذه أيضا قد تكون سببا للهجرة أو        :األسباب السياسية والدينية  : ثالثاً
  .قد تكون عائقا هلا

فإذا كان بالبلد اضطهاد سياسي أو ديين فإن كـثريا مـن أبنـاء البلـد          
  .ضلون أو يضطرون إىل اخلرود إىل بلد آخر ال يضطهدون فيهاملعارضني قد يف

ومن الناحية األخرى فإن الدول اليت تعمل على تقوية نفسها مثل إيطاليا            
يف عهد موسوليين متنع مواطنيها من اهلجرة، مثال ذلك يف الوقت احلاضر ما تقوم              

  . العاليةبه مجهورية مصر العربية من عدم تشجيع هجرة محلة املؤهالت الفنية
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وكذلك فإن وجود نقابات عمال قوية قد يؤدي إىل منع اهلجرة إىل داخل      
فهذه تسعى غالبا إىل جتنب منافسة العمال األجانـب الـذين           . البلد أو احلد منها   

  .يقبلون عادة أجورا تقل عن أجور العمال األصليني
-3-  

  نتائج انتقال العمال
كي تكون   : على مستوى األجور   أثر اهلجرة  :بالنسبة لبلد الوصول  : أوالً

نفقات اإلنتاج جمزية يف البالد اجلديدة، جيب وجود عدد معني من السكان يف كل              
كيلو متر مربع، ولذلك فإن هذه البالد تشجع املهاجرين اجلدد ومتنحهم أجـورا             

  .أعلى من تلك اليت كانوا يتقاضوا يف بلدهم
األثـر علـى الظـروف      يتوقف هذا    :أثر اهلجرة على االقتصاد القومي    

االقتصادية للبلد نفسه وكذلك على نوع املهاجرين، فالبالد اجلديدة يف حاجة إىل            
تنمية مواردها، ويلزمها لذلك أن تزيد من عدد سكاا، واهلجرة إليها تعتـرب يف              

  .ونفس احلال ينطبق على البالد القدمية اليت اخنفضت نسبة تزايد سكاا. صاحلها
اعية املتقدمة، فهي يف حاجة إىل عمل يـدويني يقومـون           أما البالد الصن  

بأعمال ثانوية، وقد حتتاج إىل عمال فنيني عندما حيدث عجز يف أحد الفروع فتلجأ 
  .إىل تشجيع بعض الفنيني االجانب

وعكس احلال يف الدول النامية، فهذه تكتظ غالبا باأليدي العاملـة غـري    
  . يف تنمية االقتصاد القوميالفنية، ويلزمها فنيني أجانب للمسامهة

ال يؤثر نزوح عدد كبري من املهاجرين        :أثر اهلجرة على مستوى األسعار    
إىل البلد على مستوى األسعار فيه فما دام السكان اجلدد سوف يسامهون يف زيادة            
اإلنتاج الزراعي أو الصناعي فإن األجور اليت ستدفع إليهم لن يكـون هلـا أثـر                

  .تضخمي مباشر

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


   االقتصادي المعاصرواالندماج                                االقتصاد الدولي
 

-53- 

ال ينتج عـن  :أثر اهلجرة على مستوى األجور     :بالنسبة لبلد األصل  : ثانياً
اهلجرة من البلد ارتفاع يف مستوى األجور، ألن البلد يكون غالبا مكتظا بالسكان             
وال يؤدي ذلك إىل نقص كبري يف عرض العمل فالسبيل إىل رفع األجـور لـيس                

  .دة انتاج العملانقاص عدد العمال الوطنيني، بل اتباع سياسة ترمى إىل زيا
ان اهلجرة خارج البلد تكون مفيدة يف        :أثر اهلجرة على االقتصاد القومي    

مجلتها إذا ما كان اإلنتاج القومي ال يتقدم بنسبة زيادة السكان، فاملهاجرين جيدون     
ظروف معيشية أحسن يف البلد االخر، وكذلك فهم حيولون غالبا مبالغ نقدية ملن             

  .لييعولوم يف بلدهم األص
وهناك فوائد أخرى تعود على بلد األصل، وذلك أن املهاجرين يعملـون            
غالبا على انتشار حضارة بلدهم، وهم إذا ما استقروا ائيا يتعاطفون ويناصـرون            
بالدهم ويستطيعون منحها نفوذا اقتصاديا أو سياسيا غري مباشر يف البلـد الـذي             

  .توطنوا فيه
 نتج عن نزوح بعـض الـوطنيني        ويف أغلب األحوال، فإن النقص الذي     

يعوض نتيجة الزيادة الكبرية للمواليد عن الوفيات، فريى البلد اقتصاده قد حتقـق             
ويستطيع الشراء من اخلارج بأحسن الشروط نتيجة تغلغل املشتريات مبا يرسـله            

  .هؤالء من عمالت أجنبية
اج إىل  وال ينطبق هذا بطبيعة احلال على البلد الذي ينمو خبطى حثيثة وحيت           

كل القوى الوطنية، ألن تدريب الوطنيني على القيام بأعمال فنيـة نـوع مـن               
االستثمار جيب أن يستغل يف البلد نفسه، ومن اخلسارة حرمان اإلنتاج القومي قوة             

  .هو يف أمس احلاجة إليها
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  اخلامسالفصل 
  نظريات االقتصاد الدويل

عي والتعامل د السللقد أدى إيار اإلقطاع يف أوروبا وتطور االقتصا
 للنظرية النقدية األوليةاصات تعرب عن البيانات بالنقود إىل ظهور إره

Monetarism ًفكار التجاريني يف القرنني مبكراً أل واليت كانت تعترب شكال
ايا إقتصادية بطريقة علمية ألول مرة تناول قض اخلامس عشر والسادس عشر، ومت

  :قتصاد الدويلأهم نظريات اال: منظمة، وفيما يلي
-1-  

  ة التجاريون إىل االقتصاد الدويلنظر
ولعل األمهية املتزايدة للنقود ظهرت يف شكل إسترياد املعادن النفيسة 
بكثرة، خاصة الذهب والفضة من الدول واملناطق فيما وراء البحار كنتيجة 
 إلخنفاض قيمة النقود داخل أوروبا وإنتشار غش وتزوير العمالت النقدية، وقد

وكان . تطلب ذلك كله اإلهتمام بالتجارة الدولية وحركة الكشوف اجلغرافية
أهم ممثل " مون"أول من حاول شرح الظاهرة بطريقة علمية، ويعترب " توماس مون"

لى الدولة أن تعمل على زيادة عوينادى أنصار هذه املدرسة بأن . ملدرسة التجاريني
  .صادرات واحلد من الوارداتاملخزون لديها من الذهب والفضة بزيادة ال

رأى التجاريون أن الثورة تتجسد يف املعادن النفيسة، وأن على الدولة أن و
  .تعمل على زيادة على خمزوا من الذهب والفضة بتحقيق فائض يف صادراا

فكرة امليزان التجاري، على تأثري مباديء التجاريني " مون "أوضحكما 
ب راً للثورة عندما تزيد ما متلكه الدولة من الذهوأن التجارة الدولية ستكون مصد

 هذه الفرضية األساسية لدى التجاريني، أال والفضة عن طريق إتساع الصادرات،
 حتقيق فائض يف امليزان التجاري، تعترب نواة لنظريات النقديني والتجاريني، هوو

من اخلارج، وكانت العملية هلذه اآلراء هو إنغالق الدولة ضد الواردات السلعية 
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. وكانت السياسة االقتصادية لكل من إجنلترا وفرنسا تتجه حنو احلماية املتزايدة
وأدى تطبيق أفكار التجاريني إىل حتقيق فائض يف امليزان التاجري إلجنلترا، واحتلت 
مكان الصدارة يف سيادة االقتصاد العاملي وغزوه، وهذه املكانة اليت وصلت إليها 

 السابع عشر حاولت إجنلترا احملافظة عليها يف التطورات إجنلترا منذ القرن
  .االقتصادية الالحقة

لقد كانت نشأة السوق العاملية نتيجة مباشرة للثورة الصناعية اليت بدأت و
 جعلها تعمل على تكثيف جتارا اخلارجية وحتقق أكرب مكانهيف إجنلترا، واحتلت 

دة تتمشى مع التطورات اجلديدة، لقد منفعة هلا، ومن هنا كان البد من أفكار جدي
كانت فوائد سياسة احلماية اليت أملتها أفكار التجاريني قد استرتفت حىت ايتها، 
ووصلت إجنلترا إىل مرحلة جديدة من التفكري لكي تقف أمام املنافسة األجنبية، 
 وتفتح هلا أسواقاً خارجية، أدت هذه املتغريات إىل تطور فروض وأفكار التجارة

 ظهرت تناقضات كثرية بني أفكار التجاريني 17احلرة الكاملة، ويف اية القرن 
  .ونظرية التجارة احلرة

-2-  
  تطور نظرية التجارة الكالسيكية

 تطورت نظرية التجارة الكالسيكية متأثرة 19 وبداية 18نهاية القرن ب
ستند النظرية بأفكار التجارة احلرة، ودور إجنلترا يف صياغة السوق العاملية، وت

  ". جون ستيوارت ميل– مسيث وريكاردو"الكالسيكية على أعمال 
آدم "على العكس من أفكار التجاريني، يعرب  :نظرية آدم مسيث: أوالً

 Wealth ofيف كتابه الشهري ثروة األمم ) 1791 – 1723" (مسيث
Nationداً ثه مؤكحب" مسيث"للبحث اإلقتصادي، ويبدأ ار علمية مسنقة ك، عن أف

أن تاريخ اإلنسانية هو تاريخ التخصص وتقسيم العمل، ووصل بتحليله إىل نتيجة 
مفادها أن زيادة التخصص يف النشاط االقتصادي، ستؤدي إىل زيادة الرفاهية 
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شروط تكوين " مسيث"وقد حبث . االقتصادية، واليت تؤدي بالتايل إىل تقسيم العمل
مجيع األمم، ومن هنا يتناول كتابه الشهري الثروة ليس فقط يف أمة واحدة وإمنا يف 

   :وينطلق من فرضية أساسية، وهي. طبيعة وأسباب ثروة األمم
   .أن تقسيم العمل الدويل يعترب حالة خاصة لتقسيم العمل-1
أن التخصص بني الدول يؤدي إىل زيادة الرفاهية االقتصادية جلميع -2

  .الدول املشتركة يف التجارة الدولية
تتلخص نظرية آم مسيث عن  : عند الكالسيكنيالتكاليف املطلقةنظرية -أ

  :نظرية التكاليف املطلقة فيما يلي
وجود فروق مطلقة بني دولة وأخرى، فثمة بلد مبزايا تؤهله ألن ينتج -1

ة بلد آخر تتوافر له ة إنتاجها يف البالد األخرى، ومثسلعة معينة بتكلفة أقل من تكلف
اجها  يؤهله إلنتاج سلعة أخرى بتكلفة أقل من تكلفة إنتمن الظروف اإلنتاجية ما

   .يف البلد األول
ا يف إنتاج السلعة اليت يف أن تتخصص كل منه لكل بلدفائدة هناك -2

   . من تكلفة إنتاجها يف البلد اآلخرليستطيع إنتاجها بتكلفة أق
 مل لسلعة اليتإحتياجاته من ابيقوم التبادل الدويل مبد كل من البلدين -3

   .يتخصص يف إنتاجها
وظيفة التجارة الدولية هي التغلب على ضيق السوق احمللي وإجياد -4

   .ة االستهالك احملليالفائض عن حاجاال احليوي لتصريف اإلنتاج 
إن تقسيم العمل على مستوى اهليكل االقتصادي يؤدي إىل زيادة -5

 من هذه الزيادة تضاف إىل الناتج الكلي من السلع واخلدمات وتدخر الدولة جزءاً
   . وليس زيادة ما حتتويه الدولة من رصيد من املعادن النفيسةرأمساهلا،

أن تقسيم العمل الدويل جيرب الدولة على أن ختصص يف إنتاج السلع اليت متكنها -6
 Absoluteظروفها الطبيعية من أن تكون هلا ميزة مطلقة يف إنتاجها 
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Advantage عن حاجتها من هذه السلع ما يفيض عن  مث تبادل ما يفيض
  .حاجة الدول األخرى من سلع تتمتع بإنتاجها بنفس امليزان املطلقة

  : آلراء التجاريني فيما يتعلق بتطبيق الثروة فيما يلي" آدم مسيث"ونقد 
أن الثروة تقاس مبا تنتجه الدولة من سلع إنتاجية صاحلة إلشباع -1

  . وليس مبا حتتويه الدولة من معادن نفيسةاحلاجات اإلنسانسية بطريق مباشر
إن حرية تبادل السلع بني الدول، جيب أن تكون حرة من كل قيد حىت -2

  .تستطيع الدول أن  تتخصص فيما وهبته هلا الطبيعة من مزايا
  :مثال لتوضيح امليزات املطلقة

ن  تنتجاالربتغال اجنلترايفترض لتوضيح نظرية امليزات املطلقة دولتني مها 
، وأن مثن هاتني السلعتني قبل قيام التجارة معلبات التونةاملنسوجات و: سلعتان مها

  :بينهما كان كاآليت
 معلبات التونةيتكلف إنتاج وحدة من ) الدولة أ (الربتغاليفرض أن 

مقدرة بعدد العمال أو أيام العمل أو عدد ( وحدة عمل 80فيها ) السلعة س(
 وحدة 100يتكلف ) السلعة ص(وإنتاج وحدة من املنسوجات ) الساعات مثال
 وحدة عمل إلنتاج وحدة من 120حتتاج إىل ) الدولة ب (اجنلتراعمل، بينما 
  .ات وحدة عمل إلنتاج وحدة من املنسوج90، وإىل معلبات التونة

 وحدة عمل يف اإلنتاج 390ميكن القول ببساطة أن الدولتني تنفقات 
بدون تقسيم العمل بينهما، وعند التقسيم بينهما فإن كل دولة تتخصص يف إنتاج 

فتعترب أكثر . أي أرخص من غريها. السلعة اليت يستلزم إنتاجها وحدات عمل أقل
  .وتبادهلا مع الدولة األخرى. إنتاجية

 340دات العمل املستخدمة يف اإلنتاج يف الدولتني إىل ويقل عدد وح
  .وحدة

  :وكال الدولتان حتققان مزايا مطلقة كما هو موضح يف اجلداول
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 التكاليف املطلقة

 تكاليف اإلنتاج قبل قيام التجارة –أوالً 
  :الدولية

منسوجات )         س (الدول معلبات تونة
  )ص(

  جمموع

  100                     80)      أ (الربتغال
  90                    120  )   ب(  اجنلترا

180  
  
210  

  390                            190                    200   جمموع       
 تكاليف اإلنتاج بعد قيام التجارة –أوالً 
  :الدولية
  -                     160)     أ (الربتغال

  180                     -  )    ب (ااجنلتر

160  
  
180  

  340  180                   160    جمموع       
  )1(جدول رقم 

بعد قيام التجارة بني البلدين أ، ب جند أن الكميات من السلعتني س 
) 30 – 20 توفر الربتغال( ساعة عمل 50بنفس الكمية، سيتم إنتاجها بتوفري 

آدم "جة الرئيسية اليت إستند عليها نتاج املطلقة كان احلهذا التوفري يف تكاليف اإل
  .يف نقد آراء التجاريني، ودعوته إلطالق التجارة" مسيث

يف حتليله أن " مسيث"يفترض : ظرية التكاليف املطلقة آلدم مسيثنقد ن-ب
اختالف التلكفة املطلقة هو األساس الوحيد للتخصص والتجارة الدوليني، وهذا 

ا تفسرياً لقيام التجارة الدولية يف حاالت خاصة، ولكنه ال ميدنا التحليل يعطين
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بنظرية عامة لتفسري قيام التجارة الدولية يف مجيع احلاالت، فمثالً ماذا تفعل دولة ما 
مل يتوفر هلا امليزة املطلقة يف اإلنتاج؟ هل تنعزل مثل هذه الدولة عن احلياة 

  االقتصادية الدولية؟
  .كلفة املطلقة مثل هذه احلالة عالجاً علمياً مقنعاًمل تعاجل نظرية الت

 Comparative"نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكـاردو : ثانياً
Costs Theory"  

بتطوير األفكار الرئيسية آلدم مسيث يف التجارة الدولية، " ريكاردو"قام 
 أن قيام 1817ردو يف مؤلفه مباديء االقتصاد السياسي سنة اوأوضح ريك

تخصص والتجارة الدولية ال يقتضي إختالف التكاليف املطلقة إلنتاج السلع ال
  . ولكنه يستلزم فقط إختالف التكاليف النسبية للسلع يف البالد املختلفة

وإذا كانت التكلفة املطلقة لسلعة ما، بإفتراض قيمة العمل، هي كمية 
السلعة هي النفقة املطلقة العمل الالزمة إلنتاج وحدة منها، فإن النفقة النسبية هلذه 

  .هلا منسوبة إىل النفقة املطلقة إلنتاج سلعة أخرى يف البلد نفسه
على " ريكاردو"يقوم حتليل  :الفروض األساسية لنظرية ريكاردو -أ

  :الفروض التالية
ال يقوم التبادل التجاري إال عندما يستخدم كل بلد موارده -1

  .االقتصادية إستخداماً كامالً
  . أن تكون وحدات العمل متجانسةيشترط-2
ة الكاملة حيث تتساوى التكلفة إنتاج وتبادل السلع يتم يف ظل املنافس-3

  .دية مع الثمناحل
خضوع إنتاج السلع لقانون الغلة الثابتة مبعىن أن تكاليف إنتاج السلع -4

  .ال تتغري بزيادة أو نقص الكميات املنتجة
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تتناول . تجارة بني بلدين فقطيفترض هذا النموذج البسيط قيام ال-5
فيسري التبادل الطبيعي ويعرب عن مثن السلعة . عتني فقط، وال تستخدم النقودلس

  .بكميات معينة من السلعة األخرى
  .ال تؤخذ الضرائب اجلمركية أو التكاليف النقل يف اإلعتبار-6

  :مثال لتوضيح املزايا أو التكاليف النسبية
 قبل قيام التجارة الدولية بينهما كانت تنتج لالربتغا واجنلترايفترض أن 

معلبات  واملنسوجات، يف إجنلترا يتكلف إنتاج وحدة معلبات التونةكل دولة منهما 
 وحدة عمل 100 وحدة عمل، ويتكلف إنتاج وحدة املنسوجات 120 التونة

 وحدة عمل ويتكلف منتج وحدة 80 يتكلف إنتاج وحدة النبيذ الربتغالبينما يف 
  . وحدة عمل90سوجات املن

 مزايا مطلقة يف إنتاج السلعتني للربتغاليالحظ أنه قبل قيام التجارة يتوقف 
 أن تنتج املنسوجات بكمية مضاعفة الجنلترا فيدوبقيام التجارة بينهما يصبح من امل

 الذي تستورده معلبات التونةعند ختصصها يف إنتاج املنسوجات وتتنازل عن إنتاج 
  . الربتغالمن 

، وتستورد ما معلبات تونةتنتج ضعف كمية  الربتغالفإن من جهة أخرى 
 يف عملية تبادل املنسوجات اليت اجنلترا، ألن اجنلتراحتتاجه من املنسوجات من 

 وحدة عمل، 120 الذي كان يتكلف معلبات التونة وحدة عمل، 100تكلفت 
  . وحدة عمل20توفر 

 وحدة عمل، 80 يتكلف  اليتمعلبات التونة تنتج وحدة والربتغال
  . وحدات عمل10، فتقوم بتوفري 90 اجنلتراوتتكلف يف 

وفر لديها تكاليف إذن من املفيد أن تتخصص كل دولة يف إنتاج سلعة يت
ها وبالتايل إنتاجية مرتفعة، واجلدول التايل يوضح املزايا أو التكاليف نسبية يف إنتاج

  .النسبية
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  التكاليف النسبية
  :اإلنتاج قبل قيام التجارة بوحدات العمل تكاليف –أوالً 

  جمموع  )ص(منسوجات   )س (معلبات تونة  الدولة

  )أ (الربتغال
  )ب(  اجنلترا

80  
  

120  

90  
  

100  

170  
  

220  
  290  190  200  جمموع

  : تكاليف اإلنتاج بعد قيام التجارة بوحدات العمل–ثانياً 
  جمموع  )ص(منسوجات   )س (معلبات تونة  الدولة

  )أ (غالالربت
  )ب (اجنلترا

160  
-  

-  
200  

160  
  

200  
  360  200  160  جمموع

  )2(جدول رقم 
بعد إتباع مبدأ التخصص وتقسيم العمل وقيام التبادل التجاري على هذا 

 وحدة عمل، كما 20 وحدات عمل، كما توفر إجنلترا 10األساس توفر الربتغال 
  . وحدة عمل360  إىل390أن كمية العمل اليت يتم إستخدامها تنخفض من 

وبذلك يؤدي التخصص وقيام التجارة الدولية إىل مكاسب لكل من 
  .الدولتني

خنلص مما سبق إىل أن السبب يف قيام التجارة الدولية هو إختالف النفقات 
النسبية، ومن ذلك نرى أن العالقات التجارية بني الدولتني ال حتكمها فكرة 

يف ذلك املثال تتفوق تفوقاً مطلقاً يف إنتاج  الربتغالالنفقات املطلقة، حيث كانت 
  . واملنسوجات وإمنا العربة هي النفقات النسبيةمعلبات التونةسلعيت 
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من هذا التحليل، هو أن تركز اإلنتاج " ريكاردو"واملعىن الذي يهدف إليه 
  .يف الدولة املختلفة يتبع مبدأ أو نظرية التكاليف النسبية

يف إنتاج ذلك النوع من السلع الذي فكل دولة متيل إىل التخصص 
تنخفض فيها تكاليف اإلنتاج بالنسبة لغريها إىل أقل درجة ممكنة، وتشكل نظرية 
التكاليف النسبية أساساً هاماًَ لفهم وتفسري العالقات االقتصادية الدولية، كما تعترب 

" اردوريك"هذه النظرية مقبولة يف كافة النظريات التجارة الدولية، وتضع نظرية 
فإذا سلمنا بأن : شرطاً أساسياً يكتسب أمهية يف املناقشات النظرية حىت اليوم

التجارة الدولية تقوم على أساس التكاليف النسبية وأنه يتم تبادل سلع فقط بني 
الدول وليس عنصري العمل ورأس املال، اليت تفترض عدم إنتقاهلا خارج حدود 

ه عناصر اإلنتاج حنو فروع الصناعة اليت حتقق الدولة القومية، ينتج عن ذلك أو تتج
أن القاعدة اليت حتدد القيمة النسبية للسلعة داخل " ريكاردو"فيها مزايا نسبية ويقرر 

دولة ما، ال ميكن أن حتدد القيمة النسبية للسلع اليت يتم تبادهلا بني دولتني أو أكثر 
. حمددات قيام التجارة الدوليةأن قيام الدولة القومية يعترب أهم " ريكاردو"ويعتقد 

ويفرض قيام التجارة بني الدول تنتقل فيها عناصر اإلنتاج حبرية وبفرض أنه مت إزالة 
العوائق أمام حرية إنتقال عناصر أيضاً فيما بني الدول، فإنه ميكن إعتبار أن هذه 

معلبات الدول القومية أصبحت أقاليم، أو ميكن املنسوجات وتتنازل عن إنتاج 
 ضعف كمية الربتغالمن جهة أخرى تنتج . الربتغال الذي تستورده من لتونةا

 يف عملية اجنلترا، ألن اجنلترا، وتستورد ما حتتاجه من املنسوجات من معلبات التونة
 الذي كان يتكلف والتمور وحدة عمل، 100تبادل املنسوجات اليت تكلفت 

  . وحدة عمل20 وحدة عمل، توفر 120
 وحدة عمل، 80 اليت يتكلف معلبات التونة وحدة  تنتجوالربتغال

  . وحدات عمل10، فتقوم بتوفري اجنلتراوتتكلف يف 
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  :نظرية جون ستيوارت ميل يف القيم الدولية: ثالثاً
  :تتلخص نظرية جون ستيوارت ميل فيما يلي

   .لى املستوى الدويل وكذلك أمثااحتليل القيمة التبادلية للسلعة عأن -1
 العالقة اليت يقوم على أساسها التجارة الدولية مع نظريةتدرس ال-2
  .  ملاذا يقوم التبادل التجاري بني الدولمع التركيزاالهتمام 

أن التقسيم االجتماعي للعمل يأخذ مكان الصدارة يف هذا التحليل، -3
  .وسيصبح هو الشرط األساسي لوجود اإلنتاج السلعي قومياً وعاملياً

لتكاليف النسبية، عند حتليلها للتجارة الدولية، لقد اهتمت نظرية او
، وتفسري قيام التجارة الدويل بدراسة وحبث أسباب تقسيم العمل االجتماعي

  .تالف التكاليف النسبيةباخ
نظرية التجارة "ومنذ تويل مارشال تسمية التجارة الدولية يف السلع باسم 

   .ة، جند أن مشكلة تكوين القيم الدولي"الدويل البحتة
، يشكل يف حد أو ما يعرب عنه مبشكلة تكوين الثمن يف التجارة الدولية

   .ذاته املوضوع األول
  .بينما املوضوع الثاين هو مشكلة حتديد املزايا أو التكاليف النسبية

لتطور النظرية حول التكاليف النسبية أكثر أمهية، بالرغم من أن ولقد كان 
  . لتطوير النظرية التقليديةهناك بعض الفروض اإلضافية املعقدة 

ويالحظ أنه يف فترة ومنية تاليه لعصر ريكاردو أصبحت النظرية التقليدية 
   .ت أمهية كبرية، وموضع حبوث كثريةذا

ترتكز نظرية جون استيوارت ميل يف  :فروض نظرية القيم الدولية: أوالً
سي، متمثلة يف التجارة الدولية على فروض املدرسة التقليدية يف االقتصاد السيا

غري أن أفكار جون ستيوارت ميل سنجد أا تتميز . ردو وآدم مسيثا ريكفكارأ
  :كار األساسية آلدم مسيث وريكاردو فيما يليقليالً عن األف
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مييز جون استيوارت بني تلك السلع اليت تنتج حملياً، وبني اليت تنتج يف -1
  بلد أجنيب

 ما ترتبط متاماً بالتكلفة الكلية أن قيمة هذه السلع اليت تنتج يف بلد-2
  . إلنتاج هذه السلع

تقرر نظرية القيم الدولية جلون استيوارت أن قيمة السلع األجنبية -3
املستوردة تتوقف على كمية السلع املنتجة حملياً واليت يتم تبادهلا مع سلع أجنبية من 

   .خالل التجارة الدولية
ملستوى الدويل ال تتوقف فقط يقرر أن شروط التبادل التجاري على ا-4

 على توازن الطلب الدويل، والذي  ولكن.على قانون العرض والطلب الدويل
  .يسمى يف الكتابات االقتصادية من بعده بالطلب التباديل أو قانون الطلب التباديل

أن قانون التكاليف النسبية يسري مفعوله يف عالقات التبادل التجارى -5
ملزايا اليت تتمتع ا الدول املشتركة يف التجارة الدولية و ااملكاسب أوبني الدول 

وتلتقي أفكار جون ستيوارت .  هليكل الطلب يف كل دولة من الدول طبقاًختتلفو
ميل كثرياً مع أفكار كل من مسيث وريكاردو، وبطريقة ضمنية يوافق ميل على 

 الدول اليت تدخل شرط املنافسة الكاملة، وكذلك حرية انتقال عناصر اإلنتاج بني
  .يف التجارة الدولية

وبناء على هذا التحليل فإن، املكاسب أو املزايا اليت تعود على الدول 
 عن تتوقف عن اإلنتاج بتكلفة أقل، وإمنا تتوقفاملشتركة يف التبادل التجاري، ال 

أن صادرات كل دولة يكون عليها طلب كبري يف الدول األخرى ويصل إىل حالة 
ند التقاء العرض بالطلب الدويل، وعند هذه النقطة يتجدد مثن السلعة التوازن ع

وهنا خيتلف حتليل استيوارت عن سابقيه . الذي يتم على أساسه تبادهلا بني الدول
 ملاذا تقوم التجارة الدولية، من االقتصاديني الكالسيكيني الذين كان يشغلهم معرفة
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التجاري بني الدول، وعلى أي أساس هي العالقات اليت حتدد عمليات التبادل ما 
  .يقوم تبادل هذه السلع

وطبقاً لنظرية استيوارت يف القيم الدولية، فإن السلع اليت يتم تبادهلا يف 
. التجارة الدولية، جيب أن تكون متكافئة من حيث كمية العمل املبذولة يف إنتاجها

عالقات االقتصادية  بقانون التبادل املتكايفء، ويعين تطبيقه على الذلكويسمى 
  .الدولية أن مجيع الدول املشتركة يف التبادل حتصل على مزايا أو مكاسب متساوية

 متت بنظرية  الأن نظرية القيم الدولية جلون استيوارت قوبلت بنقد شديد على أا
القيمة الكالسيكية من قريب بعيد وإمنا تعرب عن تفاعل قوى العرض والطلب على 

 يتحدد مثن السلع بوحدات نقدية على املستوى الدويل كما يف مستوى الدويل حىت
 ضئيل فيكون قالسوق احمللية وليست هناك تفرقة بني القيمة والثمن وإذا وجد فر
  .أن القيمة أصبح هي نفسها الثمن عندما يتم تقريها بوحدات نقدية

فيما يلي حماوالت بعض االقتصاديني لتفسري وتطوير نظرية جون و
  .تاستيوار

إذا رجعنا إىل املثال العددي الذي ضربه  :اشتقاق منحىن الطلب املتبادل
  :ريكاردو لتوضيح نظرية التكاليف النسبية، توجد مالحظتني

يفترض ريكاردو شروط التبادل بني إجنلترا والربتغال ستتم على أساس -1
، ويكون الربح الناتج من معلبات التونةوحدة من األقمشة مقابل وحدة من 

  .التجارة على أساس الفروق يف التكاليف النسبية إلنتاج السلعتني كما سبق شرحه
أن السلعة اليت يتمتع البلد مبيزة نسبية يف إنتاجها هي  يالحظ يف البلدين-2

فإجنلترا مثالً تتمتع مبيزة نسبية . نفسها السلعة اليت تتكلف وحدات أقل من العمل
إن وحدة األقمشة هي اليت تتكلف وحدات يف إنتاج األقمشة ويف الوقت ذاته ف

ونفس احلال بالنسبة للربتغال كما يف املثال . التونةعمل يف السنة أقل من وحدة 
  .العددي السابق
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ولقد أوضح جون استيوارت أنه ميكن إسقاط هاتني النقطتني من احلسبان 
  .بدون املساس بأساس نظرية النفقات النسبية

 من األقمشة القطنية امتار 10ت أن إنتاج ولتوضيح ذلك افترض استيوار
أما .  من التيلمتر 15يف إجنلترا يتكلف من وحدات العمل نفس ما يتكلفه إنتاج 

  : من التيلمتر 20 من األقمشة القطنية يتكلف إنتاج أمتار 10يف أملانيا فإن إنتاج 
  باملترتيل     باملترأقمشة قطنية   
  15  =  10  إجنلترا
  20  =  10  أملانيا

  )3(جدول رقم 
ويتضح من هذا املثال أن أملانيا تتمتع مبيزة نسبية يف إنتاج التيل وتتمتع 

  .إجنلترا مبزايا نسبية يف إنتاج األقمشة القطنية
  :وميكن وضع هذا املثال بطريقة أخرى كالتايل

   ونصف تيلمتر= نية ط واحدة من األقمشة القمتر: يف إجنلترا
  . تيلمترين =ألقمشة القطنية  واحدة من امتر: يف أملانيا

إذن لكي نستطيع تبني امليزات النسبية اليت يتمتع ا بلدان يتاجران يف 
سلعتني فإن علينا أن نقارن بني معدالت التبادل بني هاتني السلعتني كما حتددت 

  .داخل كل من هذين البلدين قبل بدء التجارة
. يل يف أملانيا عنه يف إجنلترافاختالف معدل التبادل بني األقمشة القطنية والت

  .هو سبب قيام التجارة بينهما
ميكن توضيح ذلك بصورة أخرى إذا افترضنا تساوي معدالت التبادل بني 
السلعتني يف البلدين فهنا ال تقوم التجارة بينهما حيث ال ينتج منها أي ربح كما 

  :يلي
  .تيل من المتر 15=  من األقمشة القطنية أمتار 10: يف اجنلترا
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  . من التيلمتر 30=  من األقمشة القطنية متر 20: يف أملانيا
 يف كل من 1.5 : 1نية والتيل هو طفمعدل التبادل بني األقمشة الق

  .البلدين وعليه ال ينتج أي ربح من تبادل هاتني السلعتني بينهما
كما ناقش جون استيوارت ميل النقطة األخرى يف املثال الذي أورده 

 خالصة بشروط التبادل فأوضح أن فرض ريكاردو القائل بأن ريكاردو وهي
شروط التبادل مت على أساس استبدال وحدة من سلعة معينة مقابل وحدة من 

هو فرض غري أساسي بالنسبة لنظرية التكاليف النسبية، ) 1 : 1(السلعة األخرى 
دي الذي فمثالً باستخدام املثال العد. باإلضافة إىل عدم صحته يف بعض األحوال

أورده استيوارت فإنه ال ميكن القول بأن إجنلترا سوت تبادل وحدة من األقمشة 
فهذا جيلب خسارة إلجنلترا حيث أن معدل التبادل . مقابل وحدة من التيل األملاين

. بني السلعتني داخلهما هو وحدة من األقمشة مقابل وحدة ونصف من التيل
  :معدل التبادل بني السلعتني يتراوح ما بنيفالتجارة بني البلدين ستقوم إذا كان 

  وحدة ونصف تيل،= وحدة أقمشة 
  .وحدتني تيل= وحدة أقمشة 

ويرى جون استيوارت أن شروط التبادل الفعلي بني الدولتني سوف 
  :يتحدد على أساس ما يلي

  .طلب كل منهما على السلعة اليت تنتجها الدولة األخرى-1
  .مرونة الطلب-2

  .بادل الدويل يتحدد على أساس الطلب املتبادلأي أن شرط الت
فإذا كان إلجنلترا احتياجات كبرية من التيل األملاين بينما أملانيا هلا 
احتياجات صغرية نسبياً من األقمشة اليت تتخصص فيها إجنلترا فسوف متيل شروط 

را وإنفاقها وإذا افترضنا أيضاً أن احتياجات إجنلت. التبادل بني الدولتني لصاحل أملانيا
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على التيل األملاين يتزايد كلما نقص سعره فإن شروط التبادل سوف متيل أكثر 
  .لصاحل إجنلترا

والعكس صحيح، فإذا كان طلب إجنلترا على التيل األملين قليل نسبياً 
ومرونته قليلة فإن اخنفاض سعر التيل األملاين سيمكن إجنلترا من احلصول على 

  .شروط تبادل أحسن
  :ما أمساه استيوارت بقانون الطلب املتبادلوهذا 

وميكننا اشتقاق منحنيات الطلب املتبادل من منحنيات اإلمكانيات 
 وسوف نقوم باستعانة هذه املنتجات بعد اإلنتاجية ومنحنيات السواء االستهالكية،

  .توضيح تكلفة الفرصة البديلة
كلفة الفرصة أن حتل نظرية ت" هابرلر"ويقترح  :تكلفة الفرصة البديلة

البديلة حمل نظرية العمل أساس القيمة ألنه تبعاً للمفهوم احلديث للقيمة فإن التكلفة 
احلقيقية إلنتاج السلعة هو ما كان ميكن إنتاجه من السلعة أو السلع األخرى، ألن 
املوارد حمدودة يف اتمع، توجيهها إلنتاج سلعة معينة يعين عدم استخدامها يف 

أي أن التكلفة احلقيقية إلنتاج القطن هو عدد الوحدات من . األخرىإنتاج السلع 
  .التيل اليت نفقدها يف سبيل احلصول على وحدة من القطن

 فبدالً من أن اإلنتاجوميكن متثيل هذه النظرية برسم منحنيات إمكانيات 
 من التيل أمتار 15 من القطن أو أمتار 10نقول أن كمية معينة من العمل تنتج 

طيع القول أن كمية معينة من العمل ميكنها مبساعدة رأس املال واألرض انتاج نست
  . من التيل أو خليط من هذا وذلكأمتار 15 من القطن أو أمتار 10

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


   االقتصادي المعاصرواالندماج                                االقتصاد الدولي
 

-69- 

  
  )1(شكل رقم 

  
  )2(شكل رقم 
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وكل نقطة على منحىن االنتاج تدلنا على جمموعة من السلعتني اليت سوف 
ات اإلنتاج يف الشكل تدلنا على أن أملانيا يف فالنقطة أ على منحىن إمكاني. تنتج

أي .  من القطنمتر مليون 5 من التيل وكذلك متر مليون 10هذه احلالة ستنتج 
 قطن متر مليون 2نقطة داخل املنحىن أيضاً ميكن إنتاجها فمثالً النقطة ب اليت متثل 

دات عمل ولكن يف هذه احلالة يكون هناك وح.  تيل ميكن إنتاجهامتر مليون 10و
  .عاطلة ميكن االستفادة منها لزيادة القطن أو لزيادة إنتاج التيل حىت النقطة جـ

وباستخدام منحىن إمكانيات اإلنتاج نستطيع أن نعرف تكلفة إنتاج كمية 
معينة من التيل مقاسه بكمية القطن اليت نضحي ا يف سبيل احلصول على هذه 

  .الكمية من التيل
ج عند النقطة أ ونريد االنتقال إىل النقطة جـ بزيادة فإذا كانت الدولة تنت

إنتاج التيل بالكمية ب جـ فالبد من نقص إنتاج القطن مبقدار أ ب وبذلك يكون 
ب جـ بأا معدل / وتعرف هذه النسبة أ ب. ب جـ/ مثن قنطار القطن هو أ ب

 Marginal rate of technicalالتحول الفين للتيل إىل قطن 
transformation.  

  .وميثل منحىن إمكانيات اإلنتاج يف هذه احلالة خط السعر
ميكن استخدام منحنيات السواء للتعبري عن  :الطلب ومنحنيات السواء

يوضح كل منحىن من . أذواق وميول املستهلكني بالنسبة لكل من السلعتني
  . منحنيات السواء يف الشكل مستوى إشباع معني

ل من منحىن سواء إىل منحىن سواء أعلى، ويزيد مستوى اإلشباع باالنتقا
  .ولكن مجيع النقط الواقعة على نفس املنحىن تعرب عن نفس درجة اإلشباع

 يكون هلما نفس مستوى 2فمثال النقطتني أ، ب الواقعتني على املنحىن 
اإلشباع وأن كانت النقطة أ حتتوي على كمية أكرب من التيل وكمية أقل من 

 يكون على استعداد بالتضحية بالكمية أ جـ من التيل يف أي أن املستهلك. القطن
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مقابل احلصول على الكمية ب جـ من القطن والعكس دون أن يؤثر ذلك على 
مستوى إشباعه أي أن الكمية ب جـ من القطن تقدم حمل الكمية أ جـ من التيل 

ب جـ على أا معدل / وتعرف النسبة أ ج. وعلى نفس مستوى اإلشباع
  .احلدي للتيل والقطناإلحالل 

  
  )3(شكل رقم 

استهالكها عند النقطة د أو النقطة هـ، أو عند النقطينت أ، ب الوقعتني             
غري أن هذا االختيار يتوقف علـى    . على منحىن السواء وهلما نفس درجة التفضيل      

الدخل القومي أي اإلمكانيات اإلنتاجية يف الدولة، والدولة يف ذلك مثلـها مثـل         
  .ى إىل احلصول على أقصى إشباع ممكن يف حدود مواردهااألفراد تسع

والشكل جيمع بني منحنيات السواء االستهالكية ومنحىن اإلمكانيات 
 2ويتضح من الشكل أن أقصى إشباع ميكن ألمانيا حتقيقه هو املستوى . اإلنتاجية

).  قطنمتر مليون 5 تيل، متر مليون 10(حيث تستهلك وتنتج عند النقطة جـ 
ذلك نرى أن أفضل مستوى إلشباع رغبات املستهلكني يف أملانيا يتحدد عند فمن 

  .3نقطة متاس منحىن اإلمكانيات اإلنتاجية مع منحىن السواء االستهالكي 
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  )4(شكل رقم 

وعند هذه النقطة يكون معدل اإلحالل احلدي أي ميل منحىن السواء 
ات اإلنتاجية وجند أن املنفعة مساوياً ملعدل اإلحالل الفين أي ميل ضمين اإلمكاني

  :احلدية لكل سلعة يتناسب مع سعرها، مبعىن آخر يكون
  .معدل التبادل الداخلي= معدل اإلحالل الفين = معدل اإلحالل احلدي 

ويتضح أيضاً أن هذا التحليل هو نفس التحليل املستخدم يف الوصول إىل 
املثال منحىن اإلمكانيات نقطة توازن املستهلك حيث ميثل خط امليزانية يف هذا 

  .اإلنتاجية
عند قيام التجارة بني أملانيا وإجنلترا فسوف  :منحنيات الطلب املتبادل

يكون استهالك أملانيا من كل من السلعتني حمدوداً مبنحىن إمكانياا اإلنتاجية، فإذ 
ختصصت أملانيا يف صناعة التيل يكون يف استطاعتها إنفاق الدخل الذي حتصل عليه 
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ويعتمد الدخل الذي حتصل عليه أملانيا على سعر التيل يف . على كل من السلعتني
فإذا كان السعر العاملي للتيل بالنسبة إىل القطن هو نفس السعر . السوق العاملية

، فإن 0 : 1الداخلي يف أملانيا قبل قيام التجارة أي عندما يكون معدل التبادل 
، ويكون اإلنتاج عند النقطة أ، 1عند النقطة أملانيا يف هذه احلالة سوف تستهلك 

 ياردة 1 بل م أ1كما يف الشكل كون طلب أملانيا على املنسوجات القطنية هو م ب
  .من التيل

  
  )5(شكل رقم 
 أي عندما يكون سعر التيل هو 1 : 1أما إذا كان معدل التبادل الدويل 

 وتكون نقطة االستهالك 2 جـ 2 ياردة قطن، فإن الدخل يف أملانيا ميثله اخلط أ 1
، 2 حيث يكون طلب أملانيا على املنسوجات القطنية هو ب 2هي النقطة جـ 
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 يكون طلب أملانيا على القطن هو م ب 1.5 : 1وعندما يكون معدل التبادل هو 
أما إذا كان معدل التبادل الدويل أقل من معدل التبادل الداخلي يف .  وهكذا3

  .أملانيا ال جيب أن تتخصص يف إنتاج التيل وتصديره فإن 0.2 : 1أملانيا مثال 
نرى مما تقدم أن طلب أملانيا على املنسوجات القكنية يعتمد على معدل 

النسبة بني سعر القطن إىل (التبادل الدويل، ويرسم هذه العالقة بني معدل التبادل 
 املتبادل سعر التيل وطلب أملانبا من املنسوجات القطنية، وحنصل على منحىن الطلب

  .)6( رقم ألملانيا كما يوضحه الشكل

  
  )6(شكل رقم 

 يف 1وباملثل جند أن إجنلترا قبل قيام التجارة تنتج وتستهلك عند النقطة س
 : 1الشكل وإذا ختصصت إجنلترا املنسوجات القطنية وكان معدل التبادل هو 

ملانيا  أو وحدة ونصف من التيل لكل وحدة من القطن، فسوف تصدر إىل أ1.5
 من التيل، وعندما يكون 1 ص1 من القطن وتستورد رد الكمية س1الكمية م ص 
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 يف مقابل استرياد 2 فسوف تصدر إىل أملانيا الكمية م ص1:1معدل التبادل هو 
  . من التيل وهكذا2 ص2الكمية س

  
  )7(شكل رقم 

وبرسم العالقة بني عرض إجنلترا من املنسوجات القطنية وبني معدل 
ل حنصل على املنحىن عرض إجنلترا من املنسوجات القطنية إىل أملانيا كما هو التباد

  .)8( رقم موضح يف الشكل

  
  )8(شكل رقم 
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إن اختالف طبيعة وتكوين عنصري العمل ورأس املال املشتركان يف حتديد 
الثمن والتكلفة، آثارت الكثري من املناقشات النظرية لدى االقتصاديني النيو 

  .كالسيك
  :ر التجارة الدولية على السلع ومكافآت عوامل اإلنتاجآثا

أن اختالف نفقات انتاج السلع من بلد  :أثر التجارة على أسعار السلع)أ
آلخر وبالتايل اختالف أسعار السلع بني البالد املختلفة يدعو لقيام التجارة الدولية 

يت ترتفع أسعارها وتتجه السلع من البالد اليت تنخفض أسعارها فيها إىل البالد ال
وإذا تصورنا أنه ليس هناك نفقات نقل أو رسوم مجركية فإن قيام التجارة . فيها

الدولية يؤدي إىل ازالة االختالف بني أمثان السلع يف البالد أطراف التبادل ويصري 
لكل سلعة مثن واحد يف البالد املختلفة وحبيث يكون أعلى من مثن السلعة يف البلد 

  .يام التجارة وأقل من مثنها يف البلد املستورد قبل قيام التجارةاملصدر قبل ق
ولكن وجود نفقات النقل والرسوم اجلمركية حيول دون احداث التكافؤ 
بني أسعار يف البالد املصدرة واملستوردة، ويظل االختالف يف أسعار السلع قائماً 

 البلد املصدر وسعرها بني البالد أطراف التبادل، ويتحدد الفرق بني سعر السلعة يف
  .يف البلد املستورد مبقدار نفقات النقل والرسوم اجلمركية

قبل قيام التخصص  :أثر التجارة على مكافآت عوامل االنتاج)ب
والتجارة الدولية تنخفض مكافآت عوامل االنتاج اليت متيز بوفرة نسبية وترتفع 

د قيام التجارة الدولية فإن أما بع. مكافآت عوامل االنتاج اليت تتميز بندرة نسبية
... ختصص البلد يف انتاج السلع اليت تستخدم عامل االنتاج املتوافر نسبياً يؤدي إىل 

زيادة الطلب عليه فتميل مكافآته إىل الزيادة عما كانت عليه قبل قيام التجارة، 
يف ومن الناحية األخرى فإن استرياد السلع اليت يدخل عامل االنتاج النادر نسبياً 

انتاجها يؤدي إىل نقص الطلب عليه فتميل مكافآته إىل االخنفاض عما كانت عليه 
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وهكذا يؤدي قيام التخصص الدويل والتجارة الدولية إىل امليل . قبل التجارة
  .مبكافآت عوامل االنتاج يف البلد حنو التكافؤ

نظرية التجارة الدولية سواء يف اطارها  :تقييم نظرية التخصص الدول
السيكي أو اطارها حديث امنا تقوم على عدد من الفروض االساسية، وينبغي الك

لتقييم هذه النظرية مطابقة فروضها مع الواقع االقتصادي ألنه لو تبيني عدم مطابقة 
الفروض االساسية مع واقع احلياة االقتصادية فإنه ال جيوز قبول التحليل النظري 

  .تصادية اخلارجيةكأساس يستند إليه يف رسم السياسة االق
 استند التحليل النظري إىل افتراض سريان املنافسة الكاملة، وأنه يف :أوالً

ظل املنافسة الكاملة تعكس أمثان السلع النفقات احلقيقية النتاجها، وعندما تقوم 
التجارة الدولية على أساس اختالف االمثان اليت تعكس النفقة احلقيقية النتاج فإن 

خصص الدويل يقوم على أساس املزايا النسبية لكل بلد، وحتصل معىن ذلك أن الت
لكن واقع احلياة غري ذلك ففي كثري . مجيع األطراف بالتايل على أكرب ناتج ممكن

من األحوال يسود االحتكار أو املنافسة االحتكارية ومعلوم أن أسعار ونفقات 
والنفقة ختتلف يف املنافسة االنتاج والقوانني اليت حتكم االنتاج والعالقة بني السعر 

  .الكاملة عنها يف االحتكار يف املنافسة االحتكارية
 تنتهي نظرية التجارة الدولية إىل أن حرية التجارة وقيام التخصص :ثانياً

على أساس املزايا النسبية لكل بلد يؤدي إىل االستخدام األمثل للموارد يف البلد ويف 
  .ممكن من املوارد احملدودةالعامل وبالتايل حتقيق أكرب ناتج 

تقوم نظرية التخصص الدويل على افتراض التوظف الكامل للموارد،      : ثالثاً
لذلك يترتب على قيام التخصص واألخذ حبرية التجارة وأن يسحب البلد موارده            
اليت تستخدم يف انتاج السلعة ذات التخلف النسيب وحيوهلا النتاج السلعة ذات امليزة 

واقع احلياة االقتصادية غري ذلك إذ أن كثرياً من البالد يعاين من عدم ولكن . النسبية
وأن األخذ بسياسة حرية التجارة بتعارض مـع        . االستغالل الكامل ملوارد االنتاج   
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وبالتايل فإنه من األفضل اتباع سياسة احلمايـة        . اجراءات مواجهة مشكلة البطالة   
.  لتشغيل عناصر االنتاج العاطلـة     واالستمرار يف انتاج السلع ذات التخلف النسيب      

هذه النتيجة تتعارض مع ما ينتهي إليه حتليل نظرية التخصص الدويل من ضـرورة              
وال شك يف أنه ازاء مشكلة التخلف اليت تعاين منها كل . األخذ مببدأ حرية التجارة   

البالد النامية فإن حل مشكلة البطالة وحتقيق االستغالل الكامل للموارد وحتقيـق            
لتوازن الداخلي اعتبارات هامة ولكنها ال تدخل يف حسبان نظريـة التخـصص             ا

  .الدويل، وال شك أا أا اعتبارات أهم من التخصص وحرية التجارة
 االقتصاد  ذوأصحاب هذه املدرسة يرون أن     :Monetaristالنقديون  

ـ            ا اخلاص، يف األساس، يتصف باالستقرار وبالتايل، فإن التدخل احلكومي عادة م
فاحلكومة جيب أن تكون لديها سياسات حنو عدد حمدود مـن   . يضر أكثر مما ينفع   

متغريات االقتصاد الكلي مثل معدالت زيادة عرض النقود، واالنفاق احلكـومي،           
وينادي أصحاب هذه املدرسة بأن يتبـع إزاء        . الضرائب، وعجز موازنة احلكومة   
اعد اهلامة املعروفة القاعدة اليت     وأحد هذه القو  . سلوك هذه املتغريات قواعد حمددة    

وقاعدة . تقضي بأن تكون زيادة الكمية املعروضة من النقود بنسبة مئوية ثابتة معينة       
أخرى ينادي ا النقديون هي أن ميزانية الدولة جيـب أن تكـون متوازنـة، يف                

  ).مدة الدورة االقتصادية(املتوسط، عرب أربع إىل مخس سنوات 
.  النقديون وهي العالقة بـني النقـود والتـضخم         نقطة هامة يتعرض هلا   

فالنقديون يرون أن كمية النقود هي احملدد األول للمستوى العام لألسعار والنشاط            
ويرى أصحاب هذه املدرسة أن االسراع يف املعدل الذي يزيـد بـه             . االقتصادي

 ونظـرا . عرض النقود هو املسئول عن التضخم وعن التقلبات يف االقتصاد القومي    
القتناعهم بأن التغريات يف معدل الزيادة يف عرض النقود هلا أثرها على التغريات يف              
النمو احلقيقي القتصاد القومي، لذلك فإم ينادون بسياسة نقدية يكـون فيهـا             

  .معدالت الزيادة يف عرض النقود منخفضة وثابتة
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   أوهلني يف نسب عناصر اإلنتاج–نظرية هيكشر 

لتقليدية يف التجارة الدولية أا تعتمد على فكرة التخصص لنظرية اتفترض ا
أن التعامل يف التجارة يتم بـني       أيضاً  الدويل ومبدأ العمل أساسا للقيمة، ونفترض       

دولتني اثنتني ويف سلعتني وكل دولة تبادل سلعتها ألا تستطيع إنتاجها بتكاليف             
اليف النسبة هـو الـسبب      تقل بالنسبة عما تنتجه الدولة األخرى، فاختالف التك       

اجلوهري لقيام التجارة الدولية، غري أن النظرية التقليدية مل تتناول شرح األسـباب   
اليت من أجلها ختتلف هذه التكاليف النسبية من دولة إىل أخرى، واعتربت أن ذلك            
يرجع إىل االختالف بني البالد يف الظروف الطبيعية واملكتسبة، اليت تضفى على بلد    

  .زايا كامنة متكنها من إنتاج سلعة ما بكفاية أكثرمعني م
ة قـدم االقتـصاديان     ويف حماولة لشرح أسباب اختالف التكاليف النسبي      

 B . Ohlin" أوهلني" وتلميذه Eli F . Heckscher" رهكش"السويديان 
تفسريا اقتصاديا جديدا ألسباب قيام التجارة الدولية، عرف بنظرية أسعار أو نسب          

ويطلق عليها بعض االقتصاديني تسمية النظرية السويدية يف التجارة   . نتاجعناصر اإل 
  .الدولية

 أوهلني  –تقوم نظرية هكشر     :)1( أوهلني –فروض نظرية هكشر    : أوالً
على منوذج يفترض قيام التجارة بني دولتني ويتم تبادل سلعتني، كمـا يـستخدم          

  .عاملني من عوامل اإلنتاج
  :ة تشمل جانيب العرض والطلب كما يليوالفروض األساسية للنظري

  :فروض يف جانب العرض-أ

                                                
  : يف كتابه الشهري1933هكشر عام  1

Interregional and International Trade 
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يتم اإلنتاج يف الدولتني يف ظل سيادة املنافسة الكاملة يف أسواق السلع            -1
  .وعوامل اإلنتاج

متاثل طرق اإلنتاج والتكنولوجيا املستخدمة وثبات نوعية اإلنتـاج يف          -2
  .الدولتني

  .إلنتاج يف كل دولةإمكانية قياس حجم املعروض من عوامل ا-3
  .تكاليف اإلنتاج ثابتة-4
  .إمهال تكاليف النقل ومشكلة سعر الصرف-5

  :فروض يف جانب الطلب: ثانياً
 Reciprocalالتجارة الدولية تتوقف علـى الطلـب املتبـادل    -1

Demandألن الطلب على عوامل اإلنتاج مشتق من الطلب على السلع املنتجة  .
 الدولية بالدور الذي يلعبه الطلب على السلع اليت تنتج          ومبعىن آخر تتحدد التجارة   

  .يف الدولة األخرى
أثر ملكية عوامل اإلنتاج على دخول وطلـب املـستهلكني، فـريى       -2

إن لدخول املشترين أثر يف حجم املبادالت الدولية مثلما يؤثر يف حجـم       " أوهلني"
  .الطلب الداخلي

  .رغبات املستهلكني وأذواقهم-3
ساسية لنظرية أسعار عوامل اإلنتاج مؤداها أن التجارة الدوليـة     الفكرة األ 

هي اإلمتداد الطبيعي للتجارة الداخلية، وإن األسعار يف اال الدويل تتحدد بنفس            
   .املبادئ والقوى اليت تتحدد على أساسها األسعار يف اال الداخلي

يـة الـبالد    وختتلف التكاليف النسبية بني البالد ختتلف بـاختالف إنتاج        
  :املختلفة، وهذه تتوقف على عاملني أساسيني

اختالف درجة ندرة أو توافر عوامل اإلنتاج يؤدي إىل اختالف نـسب         -
أسعار عوامل اإلنتاج من بلد آلخر، ففي البالد اليت تتمتع بوفرة يف األرض سنجد              
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، أن أسعار األرض تكون أقل من أسعار عوامل اإلنتاج األخرى كما يف أسـتراليا             
بينما ينخفض أجر العامل بالنسبة لعوائد عناصر اإلنتاج األخرى حيـث يوجـد             

  .العمال بوفرة كما هو احلال يف البالد النامية املكتظة بالسكان
يضاف إىل ذلك أن عوامل اإلنتاج هي عناصر غري متجانسة وخمتلفة، بل            

ـ              ال تنقسم يف داخلها إىل جمموعات متخصصة ختتلف كل منها عن األخرى، مث
ذلك العمال ودرجة التفاوت يف مهارم أو ختصصهم وكذلك األرض ودرجـة            

إخل إن االختالفات   ... صالحيتها للزراعة أو للبناء أو أرض مناجم أو مصايد أمساك         
  . بني هذه العناصر هلا أمهيتهاQualitative Differencesالنوعية 

ج نسب خمتلفة   العامل فين يتوقف احتياج بعض السلع يف إنتاجها إىل مز         -
من عوامل اإلنتاج فبعض السلع مثال حيتاج إىل عنصر األرض أكثر من عنصر رأس              

بينما حتتاج املنسوجات لرأس املال بنسبة أكرب       . املال والعمل، كزراعة القمح مثال    
رأس (من األرض والعمل، كما أن صناعة السيارات حتتاج إىل عدد مـن اآلالت              

تاجه صناعة النسيج، لذا يقال أن صناعة الـسيارات         لكل عامل أكثر مما حت    ) املال
  .صناعة كثيفة رأس املال وصناعة النسيج كثيفة العمالة

إن سبب قيـام    : عند هكشر وأوهلني   أسباب قيام التجارة الدولية   : ثالثاً
  ":  أوهلني–هكشر "التجارة الدولية طبقا لنظرية 

  . اختالف األسعار النسبية لعناصر اإلنتاج-1
  .ف هذه األسعار على حالة العرض والطلب على عناصر اإلنتاجتتوق-2

أن كل دولة تتمتع بقدر من إمكانيات اإلنتاج لسلع معينة،      " أوهلني"يقرر  
وذلك يرجع إىل مدى توافر عناصر اإلنتاج ا، فمثال بلد ما يتوفر ا خمزون مـن           

عناصـر اإلنتـاج   خام احلديد وقليل من حقول القمح بالنسبة لغريها فبقدر توافر           
  .لديها بقدر ما تنهض الصناعة ا
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ولشرح ذلك نفترض مثال استراليا واجنلترا، يتوافر يف استراليا املراعـى،           
  .ويندر ا عنصري العمل ورأس املال بينما يتوفر العنصران يف اجنلترا

يف هذا املثال تكون استراليا مؤهلة إلنتاج سلع زراعية وذلك لتوفر املراعي     
عية ا، بينما سيكون الجنلترا ميزة يف إنتاج السلع الصناعية لتوافر عنـصري             الطبي

  .رأس املال والعمل ا
وإذا مل حيدث تبادل جتاري بني البلدين، فستظل أسعار السلع الزراعية يف            

. بينما تكون أسعار السلع الصناعية املنتجة ا مرتفعة جدا        . استراليا منخفضة جدا  
جنلترا، حيث تضطر إىل زراعة أرضها احملدودة كثافة رأمسالية وعلى عكس ذلك يف ا

  .، مما يؤدي إىل ارتفاع أسعار منتجاا الزراعيةأقلكبرية، وكثافة عمل 
وبسبب قانون تناقص الغلة تصبح اإلنتاجية احلدية لعنـصر رأس املـال،            

لزراعيـة  أما يف استراليا مبـساحاا ا     . واإلنتاجية احلدية لعنصر العمل ضئيلة جدا     
الشاسعة فستطبق طرق التوسيع األفقي يف الزراعة، وتصبح إنتاجية كل عنصر من            

  .عناصر اإلنتاج مرتفعة
خنلص من ذلك إىل أن كل بلد تتمتع مبيزة يف إنتاج السلع اليت تكـون               و

عناصر إنتاجها متوفرة ا ورخيصة نسبيا، ومبعىن آخر ميكن لبلد ما إنتاج بعـض              
منها يف البلد األخرى، وتقوم بتصديرها إليهـا، حيـث أن           السلع بتكلفة أرخص    

إنتاج هذه السلع حيتاج إىل كميات كبرية نسبيا من عناصر اإلنتاج الـيت تكـون               
لذلك تتكون صادرات بلد ما من جمموعة الـسلع  . أرخص منها يف البالد األخرى   

ما الـسلع  اليت يتطلب إنتاجها توفر كميات كبرية من عناصر اإلنتاج الرخيصة، بين  
اليت يتطلب إنتاجها عناصر إنتاج مرتفعة الثمن وغـري متـوفرة نـسبيا سـوف               

  .تستوردها
وذلك يعين ضمنيا أن كل دولة تشترك يف التجارة الدولية تقـوم مببادلـة     

  .عناصر اإلنتاج املتوفرة لديها بكثرة بتلك العناصر اليت يقل لديها املعروض منها
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على عالقات التبادل التجـاري بـني       "  أوهلني –هكشر  "وتنطبق نظرية   
  .الدول النامية والدول الصناعية إىل حد كبري

ميكن تبسيط عرض نظرية    : نظرية هيكشر أوهلني والتوازن العام    : رابعاً
 أهلني وعالقتها بالتوازن العام أي التوازن بني العرض الكلي والطلب يف            –هيكشر  

  :)9(رقم شكل  يف  الدويلاتمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )9(كل رقم ش
يالحظ يف أسفل الركن األمين هلذا الشكل أن توزيع ملكية عناصر اإلنتاج            

 دان الطلب على السلع والذي حيـد      دوأذواق املستهلكني حيد  ) مثال توزيع الدخل  (
كما تفاعل الطلب على عناصر اإلنتاج      . بدوره الطلب املشتق على عناصر اإلنتاج     

  . اإلنتاج يف ظل املنافسة الكاملة مثن عناصرددمع عرض عناصر اإلنتاج حي
ويف النهاية جند أمثان عناصر اإلنتاج والتكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتـاج           

 لنا دواختالف األمثان النسبية للسلع من دولة ألخرى حيد.  أمثان السلع النهائية   دحتد
  .امليزة النسبية لكل دولة والسلعة الواجب إنتاجها وتصديرها

 أثمان السلع

 أثمان عناصر اإلنتاج

 الطب المشتق على عناصر اإلنتاج

  عرض عناصر أذواق المستھلكین توزیع ملكیة عناصر اإلنتاج
 اإلنتاج
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كل كيف أن مجيع عناصر اإلنتاج تتفاعل فيما بينـها          كما يوضح لنا الش   
 أوهلني –وهذا يدعونا إىل القول بأن نظرية هيكشر .  لنا أمثان السلع النهائيةدلتحد

  .تعد منوذجا للتوازن العام
اعترض لينـدر    : نظرية ليندر حول التجارة يف السلع الصناعية       :خامساً

Linder     أوهلـني  – نظرية هكشر  على معظم فروض1961 يف دراسة له عام 
يف التجارة الدولية وكذلك مل يتفق مع وجهة النظر الكالسيكية القائلة بأن جانب             

  .العرض ومدى وفرة املوارد الطبيعية مها أساس املزايا النسبية وقيام التجارة الدولية
ويرى ليندر أن السلع الصناعية املتداولة يف عمليات التصدير أو االسترياد           

 فالسلع الصناعية بصفة خاصة جيرى تصميمها وتـصنيفها  ،وف الطلبتتحدد بظر 
وهذه السلع  . وفقا لظروف طلب معني، والذي يتأثر بشدة مبستوى توزيع الدخل         

ففي البداية على األقل تقتصر على . تشبع أوال الطلب احمللي وليس الطلب اخلارجي 
  .مناطق معينة وسوق حملى يستوعب هذه السلع

التجارية مثل الضرائب اجلمركيـة املرتفعـة، والعوائـق         وتؤدي العوائق   
االجتماعية كاختالف اللغة والثقافة إىل صعوبة اتصال منتجي الـسلع الـصناعية            

لذا يعمل املنتج األصلي على أن تالئم خصائص السلع . باملستهلكني يف دول أخرى
  .الصناعية احتياجات السوق احمللية

ع عند تصديرها أو استريادها إىل بعض يف ظل هذه الظروف قد حتتاج السل
 فإذا كانت السلعة مصممة ومنتجـة للـسوق         ،التعديل لتالئم أذواق املستهلكني   

احمللي، فيلزم عند تصديرها تعديل بعض خصائصها لتالئم احتياجات املستوردين،          
  .كما تستورد فقط السلع الذي تتطابق مع الشائع استعماهلا يف السوق احمللية

توسط دخل الفرد هو احملدد الرئيس ألذواق املستهلكني فـإن  وحيث أن م 
التجارة الدولية ستكون غالبا أكثر تركيزا بني الدول اليت يتشابه فيها متوسط دخل             
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 والعكس صحيح أيضا فسوف تقل كثافة التجارة بني دول          ،الفرد وتوزيع الدخل  
  .اليت خيتلف فيها متوسط دخل الفرد وتوزيع الدخل

ر لقيام التجارة بني الدول اليت يتماثل بينها هيكـل الطلـب            وتفسري ليند 
 أوهلني لنسب عناصر اإلنتاج اليت تقرر       –كشر  يوالدخل خيتلف متاما عن نظرية ه     

أن الدول اليت يتوفر لديها عنصر رأس املال نسبيا تصدر سلعا كثيفـة رأس املـال         
  .وتستورد سلعا كثيفة العمل

 يف السلع الصناعية كما تنطبق نظريـة        وتنطبق نظرية ليندر على التجارة    
. ريكاردو يف التكاليف النسبية على التجارة يف املواد األولية الزراعيـة والتعدينيـة     

 أوهلني تنطبق على السلع الصناعية النمطية       –ويوافق ليندر على أن نظرية هكشر       
  .واليت داعت خصائصها يف مجيع الدول

ميكن تعريف التكنولوجيا  :نولوجية نظرية كرافيز يف الفجوة التك   :سادساً
ويـؤثر الـتغري    . بأا تطبيق العلوم واملعرفة الفنية يف جمال إنتاج السلع واخلدمات         

التكنولوجي على التجارة الدولية عن طريق جلب سـلع جديـدة باسـتمرار إىل      
  .السوق، وكذلك عن طريق حتسني الطرق املستخدمة إلنتاج السلع املوجودة

وجيا ميكن انتشارها بسرعة فور تطويرها، إال أا ليـست       ومع أن التكنول  
دائما قابلة للتطبيق الفوري يف الدول النامية، حىت فيما بني الدول الصناعية جيـرى     
احلد من انتشار التكنولوجيا من خالل فترة من الوقت يتم اثنائها تقليد املنتجـات              

 االختراع وتصاريح   اجلديدة من ناحية، ومن ناحية أخرى من خالل وجود حقوق         
  .اإلنتاج والقيود القانونية األخرى على نشرها

وحيث أنه ال ميكن جلميع الدول أن تصل إىل مستوى واحد من التقـدم              
 Techrologicalالتكنولوجي، لذلك يظهر ما يسمى بالفجوات التكنولوجية 

Gaps             ـ دول  مبعىن أن التكنولوجيا األكثر تقدما تتركز يف عدد قليل نسبيا من ال
ومن البديهي أن تتجه هذه الدول إىل تطوير ميزة نسبية كبرية يف السلع             . الصناعية
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وكلما ركزت الدول األكثر تقدما     . اجلديدة اليت يتطلب إنتاجها تكنولوجيا راقية     
على إنتاج السلع ذات املستوى التكنولوجي املرتفع، فإن املزايا النسبية يف الـسلع             

قد تنتقل إىل دول أقل تقدما، ومنها بعـض الـدول           ذات التكنولوجيا املنخفضة    
  .النامية

 Gap Theoryتعود نظرية الفجـوة التكنولوجيـة    :عناصر اإلنتاج
Technoloqical لكرافيس وبوزنر Kravis & Posner( وتفسر قيام ،

التجارة الدولية بسبب وجود فجوات تكنولوجية، وذلك عندما تتمتـع الـدول            
. ات تكنولوجية كبرية ال تتوافر لدى الدولة املـستوردة        املصدرة باحتكار إلمكاني  

 يف النمو، حيث J.A. Schumpeterوتستند هذه الفكرة إىل نظرية شومبيتر 
يركز على أمهية رأس املال البشري متمثال يف املهندسـني والعلمـاء والبـاحثني              

  .واملنظمني
وتتعارض فروض نظرية الفجوة التكنولوجية مع فروض نظريـة نـسب           

  :ما يليفيناصر اإلنتاج ع
استراتيجيات االختراع، وظهور منتجات جديدة تتغلب على فرضـية    -1

جتانس املنتجات على املستوى الدويل، حيث أن املعلومات التكنولوجية ال تعتـرب            
  .سلعة عامة، أو يسهل احلصول عليها يف كل وقت

خفض تكاليف اإلنتاج بفضل حتديث عملية اإلنتاج يقـضى علـى           -2
رضية القاتلة بتجانس دوال اإلنتاج عامليا، لن املعلومات التكنولوجية ليست يف           للف

  .متناول مجيع املنتجني
قدرة املنتج على التمتع مبزايا اإلنتاج الكبري تـتحض شـروط دوال            -3

  .اإلنتاج ذات الغلة الثابتة أو املتناقصة
ة الدولية  يف هذه النظرية تظهر سياسة املنتج كمحدد الجتاه وهيكل التجار         

ة فـس كما أن شـروط املنا . بدال من أمثان السلع وعناصر اإلنتاج، أي مثن السوق   
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الكاملة مل تعد مفسرا لقيام التجـارة الدوليـة وإمنـا التخطـيط االسـتراتيجي               
للمشروعات اإلنتاجية، اليت حتاول من خالل سياسة االختراع والتجديد أن حتتـل     

اقرب إىل الواقع نظرية اإلنتاج يف ظل املنافسة   كما أصبح   . مراكز يف السوق العاملية   
غري الكاملة، وبذلك تفقد فروض نظرية التجارة الدولية حول سـيادة املنافـسة             

  .الكاملة يف اسواق السلع وعناصر اإلنتاج أمهيتها لدرجة كبرية
وتفسر نظرية الفجوة التكنولوجية أسباب قيام التجارة الدوليـة بتولـد           

وهذا . صناعية اجلديدة أو ما ميكن تسميتها بالسلع التكنولوجية      واتساع املنتجات ال  
صادر إىل أي مدى تستطيع دولة ما االحتفاظ مبركز احتكاري مل: يدفع إىل التساؤل  

السلع التكنولوجية بسبب متتعها مبركز احتكاري للمعلومات التكنولوجية وكيف         
املعرفة التكنولوجيـة يف    ستستفيد العالقات االقتصادية عندما ينتشر استخدام هذه        

  .بالد أخرى من خالل عمليات االقتباس والتقليد
 يف شرح نظريـة دور حيـاة املنـتج           على هذا السؤال   وسنجد اإلجابة 

Product Life Cycleواليت ختتصر إىل نظرية دورة املنتج .  
ترجع نظرية دورة املنتج إىل فرينـون وهـي          :نظرية دورة املنتج  : سابعاً
لتجارة من وقت اختراع وتقدمي سلعة جديدة بواسطة دولة معينة، إىل تدرس أمناط ا

الوقت الذي تصبح فيه التكنولوجيا اليت يتطلبها انتاج هذه السلعة متاحـة علـى              
  .املستوى الدويل

وتشمل دورة حياة املنتج ثالثة مراحل، وهي مرحلة الـسلعة اجلديـدة،            
  -: وسنشرحها فيما يلي.ومرحلة نضوج السلعة، مث مرحلة السلعة النمطية

يقر فرينون ان كل سلعة جديدة يبدأ انتاجها         :مرحلة السلعة اجلديدة  -أ
وتسويقها تنفيذا الختراع معني يف الدولة األصلية اليت نشأ ا هذا االختراع، واختذ   

ويكون املنظمون يف الدولة    . من الواليات املتحدة األمريكية منوذجا لتطبيق نظريته      
راع على علم بفرضية تقدمي هذه السلعة اجلديدة يف السوق أكثر من            األصلية لالخت 
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وسوف . ، وذلك لقرم من السوق ودرايتهم بظروف الطلب احملليالدول األخرى
تكون السلعة اجلديدة يف مرحلتها املبكرة غري منطية وتكاليف انتاجها وتـسويقها            

 تكاليف اإلنتاج، وتطـوير  وحياول املنتجون خفض. مرتفعة، وبالتايل أمثاا مرتفعة   
  .خصائص السلعة اجلديدة كي تشبع تفضيالت املستهلكني

يف مرحلة نضوج السلعة يدرك املنتجون أمهية     :مرحلة نضوج السلعة  -ب
تكاليف االنتاج يف حتديد موقع اإلنتاج داخل الدولة األصلية أو خارجها، وكلما             

ت تلك الدول نفسها مؤهلة تطورت االسواق األجنبية للسلع اجلديدة، كلما اصبح
 فإذا وجد املنتجون األصلييون أن السلعة       ،قبل غريها لتوطن صناعة هذه السلع ا      

ميكن انتاجها يف اخلارج بتكلفة أقل من املوطن األصلي، آخذين يف احلسبان أيضا             
تكاليف النقل فيكون من األفضل هلم اعادة توطني هذه الصناعات يف مواقع انتاج             

ينتج عن عملية توطني السلعة اجلديدة إزاحة للصادرات من       . ة األصلية خارج الدول 
 وإذا كان الفارق يف تكاليف االنتاج كبريا فإن السلعة اجلديدة رمبا            ،الدولة األصلية 

 ويف  ،تنتج يف دولة أجنبية وتصدر إىل دول أخرى، ومنها الدولة األصلية نفـسها            
االجانب انتاج السلع اجلديدة بكفاءة     اثناء مرحلة نضوج السلعة يستطيع املنتجون       

 ويؤدي هذا بالطبع إىل ختفيض صادرات الدولة األصلية         ،عالية وتصديرها للخارج  
ويالحظ ان فرينون يؤكد على تأثري التكاليف النسبية علـى حتديـد   . بدرجة أكرب 

وهذا يشري إىل أن نظرية دورة املنتج ال تنفصل متاما عـن نظريـة              . توطن االنتاج 
  .ليف النسبية الكالسيكيةالتكا

عندما يصل تطور إنتاج وتـسويق الـسلعة         :مرحلة السلعة النمطية  -ج
ملرحلة متقدمة من التنميط واملواصفات القياسية يصبح املنتجون على دراية تامـة            
بسوق هذه السلعة وهلذا ناقص احلاجة إىل االتـصال القريـب بـني املنـتجني               

  .واملستهلكني
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كون الدول االقل منوا مؤهلة لتـوطني االنتـاج،         ويف ظل هذا ميكن ان ت     
خاصة إذا كان اإلنتاج كثيف العمل نسبيا وعندما حيدث هذا االنتقال يف تـوطني         
االنتاج، فإن صادرات الدول األقل منوا سوف حتل وبدرجة كبرية حمـل انتـاج              

  .السلعة يف األصلية
ديدة كما   منط التجارة للسلع التكنولوجية اجل     )10(رقم  ويوضح الشكل   
  .تنبأت به نظرية دورة املنتج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )10(شكل رقم 

  منط التجارة الدولية ودورة حياة املنتج
يوضح هذا الشكل انتاج واستهالك السلعة اجلديدة بواسطة الدولة األصلية 
كمية الصادرات، أي الفرق بني االنتاج واالستهالك يبلغ ذروته يف مرحلة نـضج             

وهكذا فما تقدم مرحلة    . ن انتاجها خارج الدولة األصلية    السلعة، حيث يبدأ توط   
نضوج السلعة، وانتقال بعض املنتجني لالنتاج باخلارج، فإن كال من االنتاج احمللى            
والصادرات احمللية يبدآن يف التناقص ويف مرحلة السلعة النمطية يتناقص اإلنتـاج            

  .خلارجاحمللي للدولة األصلية بدرجة كبرية، حىت تستوردها من ا
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أن نزوع االقتصاد املعاصـر      :أسباب ونتائج تدويل عملية االنتاج    : ثامناً
حنو العاملية قد أدى إىل انفتاح االقتصاديات القومية بعضها على بعض مكونة شبكة    
كثيفة من العالقات االقتصادية الدولية، وتعود أسباب هذا التشابك االقتصادي إىل           

  . نفس الوقت نتيجة لهتدويل عملية االنتاج اليت هي يف
فمن أهم املؤشرات اليت تدل على تزايد اندماج االقتصاديات القوميـة يف            

. اقتصاد عاملي موحد مؤشر تدويل عمليات االنتاج والتسويق للـسلع الـصناعية           
فالوحدات اإلنتاجية أي الشركات الصناعية يف كثري من الدول الصناعية تطرح يف            

جات جديدة ال تقوم بتصنيعها كاملة يف الوطن وإمنا يف األسواق العاملية كل يوم منت
  .عدة دول

ومن هنا ميكن القول بأنه قد وىل ذلك الزمن الذي كان يسود فيه سيطرة              
إلحدى الدول الصناعية الغربية على السوق العاملية أو حىت انفرادها بسوقها احمللية            

  .مغلقة على نفسها
دة نشاط الـشركات متعـددة      ولعل اتساع حجم التجارة الدولية وزيا     

اجلنسية مها مؤشران على ان االقتصاديات القومية تتطور أكثر فأكثر حنو االندماج            
  ولكن ماهي العوامل اليت أدت إىل هذا التطور؟. يف سوق عاملية موحدة

لقد كانت احلرية االقتصادية وستظل هي الشرط األساسـي النـدماج           
حد، واجلدير بالذكر انه توجـد مخـسة        االقتصاديات القومية يف سوق عاملي مو     

عوامل البد من توافرها لرفع درجة هذا االندماج، وتلك العوامل نذكرها فيمـا             
  :يلي

أدى حتسني النقل واملواصالت واالتصاالت اىل سهولة انتشار أعمال         -1
  .الشركات وادارا يف اماكن كثرية من العامل

السوق العامليـة متثـل    يالحظ ان انتشار نشاط الشركات الكربى يف        -2
عملية تعلم طويلة املدى تبدأ بالتصدير إىل األسواق القريبة منها أوال مث تتوسـع يف    
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. عمليات التصدير ألسواق خمتلفة حىت تقوم بانشاء وحدات انتاجية هلا يف اخلارج           
لقد أغلفت نظرية التجارة الدولية إىل حد ما هذه املصاعب املكلفة واليت ال خيلـو            

  .واقع االقتصاديمنها ال
ان تقدم االدارة احلديثة وكفاءا يف إدارة املشروعات الضخمة جعل          -3

تدويل عملية االنتاج أكثر مالءمة عن ذى قبل وأصبحت الشركات قادرة علـى             
  .التعامل يف أسواق خمتلفة يف وقت واحد

كان من نتائج التخصص والتقدم يف علم االدارة وكـذلك وصـول            -4
ج إىل مرحلة النضج ان ارتفع احلجم املثايل للمشروع بـشدة،           بعض فروع االنتا  

وبذلك أصبحت الشركات الكربى الرائـدة يف جمـاالت التكولوجيـة واالدارة            
ويف نفس الوقـت    . والتسويق جمربة على اتباع سياسة توسعية على مستوى العامل        

بحوث وصل انتاج السوق احمللية إىل أقصى حد له، ويضاف إىل ذلك ان تكاليف ال      
وتطوير املنتجات ال ميكن تغطيتها إال بتدويل عملية االنتاج يف شكل بيع حقـوق              

  .االختراع أو العالقات التجارية أو انشاء املشروعات املشتركة
أدى تطور األسواق العاملية إىل تشابك االقتصاد العاملي، ويالحـظ يف     -5

العاملي وأيضا توحيد   السنوات االخرية تشابه تفضيالت املستهلكني على املستوى        
وينتج عن ذلك زيادة احلافز لدى منتجـي الـسلع االسـتهالكية            . طرق اإلنتاج 

ويف نفس الوقت يالحظ وجود متايز شـديد        . واالستثمارية لتدويل عملية االنتاج   
  .للمنتجات أدى إىل تدعيم التشابك االقتصادي على مستوى العامل

ـ         ان نتيجـة للتـشابك     وخالصة القول ان تدويل االنتاج الـصناعي ك
االقتصادي على املستوى الدويل ويف نفس الوقت سببا الندماج اقتصاديات القومية      

أن اجتاه السوق العاملية حنو االندماج يعترب حقيقة واقعيـة          . يف سوق عاملية واحدة   
  .جلميع دول العامل املعاصرة تقريبا
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ـ      :رأس املال والتكنولوجية  : تاسعاً و العنـصر   رأس املال املادي ليس ه
الوحيد الذي يتزايد بارتفاع مستوى الدخل القومي، فرمبا تزيد املهـارة واملعرفـة      

 ولكن اىل أي درجة تعترب هذه العناصر هامة لتكوين املزايا النسبية،   ،الفنية واالدارية 
  وما هي أصال املزايا الفنية؟

 أوهلني جييب على هذه األسئلة مباشرة ويفترض تـوفر          –منوذج هكشر   
نافسة يف اسواق عناصر االنتاج ومتاثل دالـة االنتـاج يف مجيـع الـدول وأن                امل

  .التكنولوجيا يف متناول مجيع املنتجني، عدم وجود حواجز مجركية أو تكاليف نقل
ويتناول هذا النموذج التكنولوجيا على اا ثابتة ويف متناول مجيع الدول            

يا يف املدى القـصري واملـدى       وهذه بعيدة جدا عن احلقيقة حيث تتغري التكنولوج       
  .الطويل، كما يهمل هذا النموذج تكلفة تطوير االساليب التكنولوجية أو اقتباسها

احدى النظريات حتاول حتسني التكنولوجيا يف مناذج جتارية وتعاملها 
وتعترب هذه النظرية أن التكنولوجيا عنصر يف متناول . كعنصر معزز لرأس املال

ثمن يف بعض البالد دون غريها، كما أنه كثافة استخدامه اجلميع لكنه مرتفع ال
 من أبرز 1968 وألرى 1970ويعترب جونسون . خيتلف من صناعة ألخرى

 هذه النظرية ويطالبان باعادة تعريف رأس املال ليشمل أيضاً رأس املال ؤيديم
  .البشري

لوجية أما نظرية دورة حياة املنتج فتتناول التكنولوجيا أو التغريات التكو
وتطبيق هذه النظرية من أن مجيع املنتجات متر مبراحل متثل دورة . بصورة أوضح

حياا وهي مرحلة االختراع وظهورها كمنتج جديد مث منوه مث نضجه مث ثباته يف 
  .السوق أو اختفائه

احل األوىل تكون تكاليف االنتاج مرتفعة وبالتايل أمثان املنتجات ريف امل
وجيرى تعديل املنتج وتطويره نسباً . ن عدد املنتجني قليالًويكو. أيضاً مرتفعة

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


   االقتصادي المعاصرواالندماج                                االقتصاد الدولي
 

-93- 

الذواق املستهلكني وحالة السوق ويلزم تشغيل نسبة عالية من العلماء واملهندسني 
  .والفنيني، ألن عملية االنتاج تتميز بكثافة عالة من املهارة

يف مرحلة نضج املنتج ترتفع املبيعات وتنخفض تكلفة الوحدة لدخول 
أن تنميط صفات املنتج وزيادة . ن املنتجني إىل السوق، وتنخفض مثن البيعكثري م

ويف مرحلة . الطلب باالضافة إىل ضغط املنافسة يؤدي إىل حتسني املنتج وانتشاره
النضج تتطلب عملية االنتاج كثافة أقل رأس املال البشري وكثافة أكرب من رأس 

  .املال املادي
ائص االنتاج منطية وتصبح تكلفة نقل ويف مرحلة نضج املنتج تصبح خص

وميتلك املزايا النسبية يف هذه املرحلة البلد اليت يتوافر ، التكنولوجيا منخفضة نسبياً
  .لديها كثافة رأس املال

كما ميكن بذلك اشتقاق بعض الفروض خبصوص توزيع املزايا النسبية على 
  :املستوى الدويل كاأليت

أو رأس املال البشري ممثلي (بياً العمل املاهر الدول اليت يكثر ا نس: أوالً
تتمتع مبيزة نسبية يف املنتجات اجلديدة أي كثيفة ) يف العلماء واملهندسني والفنييم

  .املهارة
الدول اليت يندر ا العمل املاهر ويتوفر رأس املال العيين تتمتع مبيزة : ثانياً

وي على كثافة منخفضة من العمل نسبية يف املنتجات الناضجة أي املنتجات اليت حتت
  .املاهر

وميكن التمييز بني كثافة رأس املال وكثافة التكنولوجيا وأربعة أنواع من 
  :السلع كما يلي

سلع حيتاج انتاجها إىل كثافة تكنولوجيا مرتفعة، وكثافة رأمسال -1
  .االلكترونيات والعقاقري: مرتفعة
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تفعة، وكثافة رأمسال سلع حياج انتاجها إىل كثافة تكنولوجيا مر-2
  .معادن االالت غري الكترونية: منخفضة

سلع حياج انتاجها إىل كثافة تكنولوجيا منخفضة، وكثافة رأمسال -3
  .املطاط واالمسنت واالثاث: مرتفعة

سلع حيتاج انتاجها إىل مثافة تكنولوجيا منخفضة، وكثافة رأمسال -4
  .البالستيك ومالبس ومنشوجات وأحذية: منخفضة

سبق أن  :ادماج التغريات التكنولوجية يف منوذج هكشر أوهلني: شراًعا
ذكرنا أن التكنولوجيا ليست يف متناول مجيع املنتجني كما تفترض نظرية هكشر 

كما أنه ميكن تطبيق التكنولوجيا احلديثة بصفة خاصة يف الثناعات اليت . أوهلني
جات، وهذه الصناعات تم حتتاج إىل درجة عالية من نفقات البحوث وتطوير املنت

  .أساساً بابتكار منتجات جديدة
ويبدو أن القدرة على التجديد التكنولوجي ال تتوزع بالتساوي بني الدول 
فالدول مرتفعة الدخل تكون يف وضع أحسن من غريها وتتمتع بتوافر عناصر 

، ويف التجديد يف جانب العرض ممثلة يف عدد كبري من العلماء والفنيني واملهندسني
جانب الطلب تتوفر قوى شرائية كبرية ودخل مرتفع ورغبة يف جتربة ومنتجات 

أما الدول ذات الدخل املنخفض، فهي على عكس ذلك ) 1966فرنون (جديدة 
  .تفتقر إىل أعداد كافية من العلماء واملهندسني والفنيني

 نتيجة لذلك فإن الدول الصناعية ذات الدخل املرتفع تصبح لديها مزايا
نسبية يف النصاعات اليت تتميز مبعدل مرتفع من التجديد بغض النظر عما إذا كانت 

فهذه النثاعات حتتوي على كثافة . هذه النصاعات كثيفة العمل أو كثيفة رأس املال
من البحوث وتطوير املنتجات، وهي كثيفة املهارة مبعىن أن القوى العامل ا حتتوي 

  . نسبة مرتفعة من املهارة
  :كن عرض هذه الفكرة برسم منحىن االنتاج احلدي كما يليومي
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  )11(شكل رقم 

وهذا جيعلها ايضاً ذات كثافة عالية من رأس املال البشري، ومستوى 
. األجور ا أعلى منه يف النصاعات اليت يعمل ا يعمل قوى عاملة أقل يف املهارة

 احلديث يف النموذج وميكن ادماج العناصر الديناميكية لنموذج التكنولوجيا
  . أوهلني–االستاتيكي هلكشر 

س ر . يوضح الشكل منحنيات االنتاج للسلعتني ل، ك يف بلدين أ، ب
يعرب عن منحىن االنتاج يف البلد أ، س ق يعرب عن منحىن االنتاج يف البلد بز تعرب 

  . عن االمثان السنبية للسلع يف كل من أ، ب
أو حتتاج إىل كثافة تكنولوجية تفترض أن السلعة ل هي سلعة ناضجة 

بلد أ . منخفضة، أما السلعة ك فهي سلعة جديدة أو ذات كثافة تكنولوجية مرتفعة
اليت تتميز بتوافر عنصر التكنولوجيا يكون نطاق انتاجها لسلعة ك أكرب منه يف البلد 

  :ب حيث أن
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  ن ق> ن ر 
السلع ث ب البلد ب انتاج كمية اكثر من / ث أ= عند توازن الثمن  

كثيفة التكنولوجيا ك بالنسبة للسلعة ك منخفضة التكنوجليا بغض النظر عن الكثافة 
  .النسبية لرأس املال

، 1، ن0قاط متعاقبة من الزمن نوإذا نظرنا إىل نطاقات االنتاج يف ن
 2ق ر ر> ر 1قر > ق ر : إخل، فنجد أن املسافة ق ر تنكمش تدرجيياً... 2ن

أيت وقت تصبح فيه السلعة ك ضجة وتتالشي املسافة ق ق ر ن ر وحيتمل أن ي... 
  .ر

ويف مرحلة نضج السلعة تصبح تكنوجليا انتهاجها منتشره ومعروفة ويفقد 
. مبتكرها أو منتجها األول املزايا اليت كان يتمتع ا عندما كانت سلعة جديدة

عة ك اليت فكان السل. ويتمتع منتجون أخرون مبزايا نسبية يف انتاج السلع الناضجة
  .يندمج ا األن السلعة ل حيل حمله سلعة جديدة وليكن ك

وحىت يبقى الرسم السابق صحيحاً جيب إعادة تسمية احملور الرأسي بالسلع 
الناضجة ذات كثافة تكنولوجية منخفضة واالفقي بالسلع اجلديدة ذات كثافة 

  .تكنولوجية مرتفعة
 والتجارة الدولية ميكن التطرق إىل بعض وبامعان النظر يف العالقة بني التكنولوجيا

  .التطبيقات إىل العملية لنظريات التكنولوجيا والتجارة الدولية
ولعل أشهر هذه الدراسات أشهر هذه الدراسات ما قام به ليونتيف وأمثرت ما 

وسنتناوله فيما . يعرف بلغز ليونتيف، وأثارت مناقشات واسعة بني االقتصاديني
  :يلي

باالستعانة جبداول املدخالت واملخرجات للواليات املتحدة قام ليونتيف 
حبساب نسبة العمل ورأس املال يف الصادرات والواردات االمريكية متتبعاً يف ذلك 

وكان من املتوقع أن الواليات .  أوهلني يف نسب عناصر االنتاج-+ نظرية هكشر
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 املال، ويف املقابل املتحدة كبلد غين بعنصر رأس املال أن تصدر سلعاً كثيفة رأس
غري أن نتائج دراسة لونتيف اختلفت متاماً عن املتوقع، . تستورد سلعاً كثيفة العمل

لونتيف (فثبت أن وارادات الواليات املتحدة كثيفة رأس املال أكثر من صادراا 
  .وهذا ما يطلق عليه لغز ليونتيف) 1954

ميكن مالحظة أن  :أثر التكنولوجيا يف تقسيم العمل الدويل: حادي عشر
كثرياً من السلع املتداولة يف التجارة الدولية خالل فترة زمنية معينة، متر مبراحل 

ويف نفس الفترة الومنية ختتلف درجات تصنيع . خمتلفة من مراحل تطور املنتج
 ؟ناعية على درجة عالية من التطور،من دول ص. الدول املشتركة يف التجارة الدولية

  . متقدمة، إىل دول نامية يف مرحلة التصنيعإىل دول صناعية
وتبعاً ملستوى التطور الصناعي يف هذه الدول تتميز هذه الدول باختالف 

  :االولويات يف النواحي التالية
بالنسبة النتاج السلع ميكن التركيز على السلع االستهالكية املتنوعة -1

  .واالدوات الكهربائية املرتلية اليت توفر الوقت واجلهد
  .بالنسبة هلياكل االنتاج ختتلف درجة تنوعها-2
بالنسبة لعناصر االنتاج ختتلف أيضاً املوارد الطبيعية كما ينقسم عنصر -3

  .العمل إىل عمل على درجة عالة من املهارة، وعمل غري ماهر
من هذا العرض والتحليل ميكن القول أن كل جمموعة من الدول تتمتع 

يف مرحلة معينة من دورة انتاجها، وميكن بالتايل وضع مبزايا نسبية النتاج السلع 
من املهم يف هذا . بعض الفروض حول عيكل التجارة الدولية وتقسيم العمل الدويل

الصدد اختالف درجة امكانية انتقال عناصر االنتاج على املستوى الدويل، ويقصد 
املستوى الدويل بذلك حركة العمل ورأس املال ويتميز رأس املال حبركة نسبية على 

أكرب مما يتمتع ا عنصر العمل حبيث أصبح اشتراط جتهيز اقتصاد ما برأس املال غري 
  .ذي أمهية كبرية يف ظل احلركة املستمرة وغري احملددة لرأس املال

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


                                تطور دراسة االقتصاد الدولي  الباب األول
 

-98- 

وذلك يوضح أيضاً أن الفروق النسبية لالجور على املستوى الدويل تعد 
  .ة لتكلفة رأس املال على املستوى الدويلأكثر استاعاً من الفروق النسبية الضئيل

وأدى التمييز بني مستويات األجور إىل ظهور مؤشر اقتصادي جديد 
فع فيها مستوى األجور، وجمموعات دول تلتصنيف الدول إىل جمموعات دول ير

ينخفض فيها مستوى األجور، وتتميز الدول ذات مستوى األجور املرتفع بأنه 
ن القوى العاملة املاهرة إىل القوى األقل مهارة، بينما تتميز يتوفر ا نسبة مرتفعة م

الدول ذات مستوى اجلر املنخفض بارتفاع نسبة القوى العاملة غري املتعلقة إىل 
  .القوى العاملة املاهرة ا

يف ظل هذه الشروط يتميز هيكل التجارة الدولية بأن الدول النصاعية املتقدمة يتوفر 
 املخترعات واملنتجات اجلديدة، وحتتكر أسواقها لفترة من لديها مزايا نسبية يف

الوقت مث تبدأ بلدان أخرى يف تقليد هذه املنتجات، غري أا ال تتمتع يف البداية 
ميزايا وفورات االنتاج الكبري، مث يتغري الوضع التنافسي هلذه املنتجات اجلديدة، 

  .لنضجبزيادة متوسط دخل الفرد ودخول املنتج إىل مرحلة ا
من دراستنا السابقة  :هيكل التجارة الدولية يف السلع: ثاين عشر

ميكن لنا تقسيم السلع املتداولة يف . لنظريات التجارة لدولية الكالسيكية واحلديثة
  :التجارة الدولية بني الدول الصناعية والدول النامية إىل ثالث جمموعات رئيسية

ية، املواد األولية الزراعية وهي السلع األول :جمموعة سلع ريكاردو-1
  .واملعدنية

وهي السلع الصناعية كثيفة العمل أو  : أوهلني–كشر يجمموعة سلع ه-2
  .كثيفة رأس املال، وتنتج حيث يتوافر نسب عناصر االنتاج الالزمة النتاجها

وهي السلع التكنولوجيا، أي منتجات التكنولوجيا  :سلع دورة املنتج-3
جها على مدى توفر عنصر رأس املال البشري واملعرفة والتقدم ويتوقف انتا. احلديثة

  .التكنولوجي
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ويف انتاج كثري من . وللدول النامية مزايا نسبية يف إنتاج سلع ريكاردو
أما بالنسبة لسلع .  أوهلني، خاصة السلع الصناعية كثيفة العمل–كشر ي ه–سلع 

قادرة على إنتاج هذه السلع دورة املنتج أو السلع اجلديدة فتكون الدول النامية 
بكفاءة يف مرحلة النضج وتكون فرص التصدير يف املستقبل أفضل للدول النامية يف 

  .هذا النوع من السلع
موعات الثالثة من السلع بالتفصيلوسنتناول فيما يلي بدراسة هذه ا  

يفسر ريكاردو وانصار النظرية  : سلع ريكاردو–اموعة األوىل 
. يام التجارة الدولية بتوفر املزايا النسبية، اليت ختتلف من بلد آلخرالكالسيكية ق

 السعودية تنتج املنسوجات بتكلفة نسبية أقل منها يف مصرواملثال التقليدي هو أن 
  .، فيقوم البلدان بانتاج وتبادل السلعتنيأقلنسبة ب التموراليت تنتج 

ملوارد الطبيعية وعنصر والعامل احلاسم يف هذه املزايا النسبية هو توفر ا
وبالتايل تشمل سلع ريكاردو املنتجات الزراعية والتعدينية . العمل واملناخ املالئم

 وتطور املزايا ،وأيضاً السلع تامة الصنع اليت حتتوي على جزء كبري من املوارد احمللية
  :يالنسبية لسلع ريكاردو كما يل

 املواصالت يؤدي إىلوالتقدم يف وسائل النقل و: اكتشاف موارد جديدة
  .استخدام أفضل هلذه املوارد

واملثال التقليدي هلذا التطور هو القطن . ويف مرحلة تالية تظهر سلع بديلة
ففي البداية كان انتاج القطن هو عماد االقتصاد املصري واتسعت . املصري

 السكك احلديدية يف الدلتا ليسهل النقل ملواين التصدير واالسواق اخلارجية، ويف
ويقاس على . مرحلة أخرية ظهرت األلياف الصناعية كسلع بديلة منافسة للقطن

ذلك املنتجات األولية الزراعية والتعدينية يف البلدان النامية، النجاس يف شيلي، 
  .وترتانيا، الكاكاو يف غانا، الصوف يف استراليا، البترول يف دول اخلليج العريب
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ولية التعدينية يوجد يف الدول النامية، وقد واالحتياطي العاملي من املواد األ
رمبا . استنفذت الدول الصناعية تقريباً احتياطي معظم هذه املوارد األولية لديها

والطلب . يستثىن من ذلك الفحم واحلديد يف أوربا والبترول يف الواليات املتحدة
. خل القوميعلى املواد االولية مرتفع يف البلدان الصناعية حيث يرتفع مستوى الد

وبذلك يكون اجتاه تيار السلع من املواد التعدينية من الدول النامية إىل الدول 
أما املواد األولية الزراعية يلزم توفري األرض واملناخ املالئم ويؤدي . الصناعية واضحاً

التقدم التكنولوجي إىل زيادة االنتاجية احلدية لألرض الزراعية والطلب على 
وتيار الصناعة يف هذه السلع . ية يتوقف على مستوى الدخل أيضاًاملنتجات الزراع

  .يكون معظمه من الدول النامية إىل الدول الصناعية غري أنه حيدث أيضاً العكس
هي السلع تامة الصنع وتتميز  : أوهلني– سلع هكشر –اموعة الثانية 

. نتاجها تكون معروفةبأن دالة انتاجها نشتاة يف مجيع الدول كما أن التكنولوجيا ا
واالنتاجية احلدية احلقيقة لعنصري رأس املال والعمل تتوقف على نسبة تضافرمها 
وليس جمرد تواجدمها ويتوقف انتاج هذه اموعة من السلع على مدى توافر 
عناصر االنتاج يف خمتلف البلدان فالبلدان الغنية بعنصر العمل أكثر بالنسبة لعنصر 

والبلدان اليت يتوفر ا . مبزايا نسبية يف انتاج السلع كثيفة العملرأس املال تتمتع 
رأس املال بنسبة أكرب من عنصر العمل، تتمتع مبزايا نسبية يف انتاج السلع كثيفة 

  .رأس املال
نذكر منها املنسوجات، الصناعات املعدنية :  أوهلني–وأمثلة سلع هكشر 

وجيا انتاجها معروفة ومتداولة يف مجيع مواد البناء، وهي تتميز مجيعها بأن تكنول
  .احناء العامل، ويسهل لكل بلد انتاجها، والتكنولوجيا املستخدمة يف انتاجها بسيطة

ونستخلص من ذلك أن الدول الصناعية تقوم بتصدير السلع كثيفة رأس املال لتوفر 
نصر عنصر رأس املال ا وتستورد من الدول النامية سلع كثيفة العمل لتوفري ع

  .العمل بنسبة أكرب
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وهي سلع التكنولوجيا احلديثة النتاجة  :سلع دورة املنتج: اموعة الثالثة
وتتميز هذه التكنولوجيا احلديثة بأا ليست يف . عن البحث العلمي والتطوير

متناول مجيع الدول، كما اا متغريه ومتطوره، وحتتكر انتاجها الشركات أو 
اعها وتطويرها، وترتبط عمليات انتاجها بتوفر فدر مؤسسات اليت قامت باختر

ومنوذج سلع املنتج يشمل . كبري من امكانيات البحث العلمي وتطوير املنتجات
ويقوم على ثالثة عناصر .  أوهلني والسلع التكنولوجيا معاً–ايضا سلع هكشر 

 لالنتاج وهي رأس املال املادي، قوى عاملة غري ماهرة، قوى عاملة ماهرة من
  .علماء ومهندسني وفنيني

يف بداية انتاج السلع اجلديدة حيتاج األمر إىل قوى عامله ماهرة، أما بعد 
ما تصل املنتجات إىل مرحله النضوج فإنه يلزم النتاجها قدر أقل من العمالة 

  .املاهرة، وعندما تصل إىل مرحلة التنميط فيلزم النتاجها عماله غري ماهرة
ع اجلديدة من بلد آلخر، كما أن تكاليف نقل وختتلف دول انتاج السل

مرتفعة جداً، كما أن املعلومات حول عمليات االنتاج . التكنولوجيا اخلاصة ا
وحيث أن هذه املنتجات يتم تطويرها بامكانيات . ليست يف متناول مجيع الدول

 قدر البحث العلمي واملهندسني والعلماء، فإن نقلها إىل بلد آخر يلزم أن يتوفر به
  .كاف من العلماء والفنيني واملهندسيني

 أوهلني، ويتفر لدى الدول –والسلع الناضجة هلا صفات سلع هكشر 
الصناعية مزايا نسبية يف انتاج السلع كثيفة رأس املال الناضجة أما الدول النامية 

  .فلها مزايا نسبية النتاج السلع كثيفة العمل الناضجة
السلع اجلديدة ال يتوقف فقط على توفر رأس املال واملزايا النسبية يف انتاج 

والعمل املاهر، وإمنا أيضاً على تكلفة تطوير التكنولوجيا أو نقلها، وبذلك تكون 
لعدم توفر عنصر العمل املاهر : أوالً: الدول النامية مضارة يف هذا اال بطريقتني

  .ا، وثانياً الرتفاع تكلفة نقل التكنولوجيا
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  :ضح من الدراسة السابقة هيكل التجارة الدولية كما يلييت :اخلالصة
ختتلف كثافة التجارة تبعاً الختالف نسب عناصر االنتاج من بلد آلخـر،    
فالدول الغنية باملوارد األولية الزراعية واملعدنية تصدر سلع ريكاردو، والدول الغنية          

ستورد منـها سـلع     تبرأس املال تصدر سلع كثيفة رأس املال إىل الدول النامية، و          
كثيفة العمل، أما السلع اجلديدة فتشرحها نظرية ليندر حيث يقرر أن هذه الـسلع       

فالـسيارات واملالبـس والـسلع      . تشبع رغبات املستهلكني يف مكان انتاجهـا      
االلكترونية اليت تنتج يف الواليات املتحدة االمريكية تنتج أوالً للسوق احمللي وليس            

اجها مستوى الدخل وعادات املـستهلكني وظروفالبيئـة        للتصدير، ويراعى يف انت   
وصادرات هذه املنتجات تتجه إىل البلدان اليت تتـشابه     . وأسواق الواليات املتحدة  

أسواقها وهيكل الطلب ا مع الواليات املتحدة حيث توجد عالقة ارتباط قوية بني 
بني الدول اليت   متوسط دخل الفرد وهيكل الطلب وذا يفسر نظرية لبندر التجارة           

  .يتقارب مستوى دخل الفرد ا
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  الباب الثاين
  ميزان املدفوعات وسعر الصرف

  واجلمارك وأثرهم على ميزان املدفوعات
  :نتناول يف هذا الباب

الفـصل  سعر الصرف،   : ميزان املدفوعات، الفصل الثاين   : الفصل األول 
نظرية تعادل القوة الشرائية، اخللل يف ميـزان املـدفوعات، مث التعريفـة             : الثالث

  .ن املدفوعاتاجلمركية وأثرها على ميزا
  الفصل األول

  ميزان املدفوعات
: يعرف ميزان املدفوعات لدولة ما على أنـه        :تعريف ميزان املدفوعات  

سجل منظم جلميع املعامالت االقتصادية اليت تتم بني املقيمني ذه الدولـة وبـني       
  .املقيمني بالدول األخرى خالل فترة زمنية حمدودة، غالبا ما تكون سنة كاملة

فيكون مرشدا عاما لتحديد  . ن ميزان املدفوعات هو سجل كامل     وحيث أ 
. موقف الدولة بالنسبة إىل الدول األخرى من حيث حقوقها والتزاماـا املاليـة            
. وبذلك ميكننا حتديد ما يطرأ على موقف الدولة املايل من حيث مديونيتها ودائنيتها

الية للدولـة واختـاذ     وكذلك ميكن االسترشاد به يف رسم السياسات النقدية وامل        
  .القرارات اخلاصة ا

وعلينا أن نالحظ أن على الرغم من أننا نتحدث عن التجـارة وحركـة             
رؤوس األموال بني الدول إال أننا جيب أال ننـسى أن التجـارة وحركـة رؤوس       

هـذا وإن   . األموال تتم عن طريق األفراد واملنشآت وليس عن طريق احلكومات         
تجارة وحركة رؤوس األمـوال إال أن االجتـار املباشـر           كانت احلكومة توجه ال   

ميزان املدفوعات . للحكومة يكون دائما جزءا صغريا بالنسبة للتجارة الكلية للدولة        
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إذن هو ملخص ملعامالت األفراد واملنشآت بالقطاع اخلاص والعـام والقطـاع            
  .احلكومي

ألخـرى،  ويعرف ميزان املدفوعات، كأي نوع من املوازنات احملاسبية ا        
فعملية البيع والشراء لنفس الشيء ما هـي إال وجهـان           . حبيث يكون دائما متزنا   

 فاملعامالت  ، وكل وجه منهما يساوي متاما الوجه اآلخر       ،لعملة واحدة هي التبادل   
 ةاليت ينتج عنها حقوقا أو مطالبات للمقيمني يف الدولة لدى األجانب تسمى دائني            

cridits    واملعامالت اليت ينتج عنها حقوقـا أو       . ت وتسجل يف جانب املتحصال
 debitsمطالبات نقدية لألجانب على املقيمني بالدولة يطلق عليها اسم مديونية           

  .وتسجل يف جانب املدفوعات
يقسم ميزان املدفوعات إىل جمموعة من البنود  :مكونات ميزان املدفوعات

شاة واملتقاربـة يف    يسجل يف كل منها املدفوعات واملتحصالت ذات الطبيعة املت        
  :ويقسم ميزان املدفوعات عادة إال قسمني رئيسني. أهدافها وآثارها

 هذا احلساب مجيع عمليات تـصدير       يفيدخل   : احلساب اجلاري  -أوال
واسترياد السلع واخلدمات واملعامالت اليت تدخل يف هذا احلساب هي املعـامالت      

فبالنظر إىل  . ستوى الدخل القومي  اليت يكون من شأا التأثري بصفة مباشرة على م        
  :معادلة توليد الدخل القومي ترى أن

Y = C + I + X - M 
 ترمز للـواردات  Mمتثل قيمة الصادرات من السلع واخلدمات، × حيث  

  من السلع واخلدمات ويكون امليزان التجاري هو
B = X - M 

مل تزداد  إذا كان هذا امليزان موجب فإن دائنية الدولة لدى باقي دول العا           
حىت وإن كانت الدولة تقترض مـن اخلـارج   . أو على األقل تنقص من مديونيتها 

لتمويل بعض املشروعات، فإن زيادة الصادرات عن الواردات يعين أن ما حتـصل             
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ولذلك يطلق على هذا احلساب أحيانا اسم حـساب         . عليه الدولة أكثر مما تدفعه    
 احلساب تؤثر على الدخل القـومي       فإن كل املعامالت اليت تدخل يف هذا      . الدخل

فصادرات الدولة إىل اخلارج ميثل إنفاق أجـنيب علـى الـسلع            . احلقيقي للدولة 
ليا وبالتايل فهي تؤثر على الدخل القومي ومستوى التـشغيل          واخلدمات املنتجة حم  

وباملثل جند أن الواردات متثل إنفاق على السلع واخلـدمات املنتجـة يف       . الداخلي
كاألرباح والفوائد املتحـصلة،    . عض العناصر األخرى للميزان اجلاري    بو ،اخلارج

  .أيضا خيلق دخل ولكنها ال متثل طلب مباشر على السلع واخلدمات املنتجة حمليا
ونظرا للتباين الكبري يف أنواع العمليات التجارية اليت يتضمنها احلـساب           

جارة املنظورة وحساب اجلاري فإنه ينقسم بدوره إىل جزئني رئيسني مها حساب الت
  .التجارة الغري منظورة

ويسجل يف هذا احلساب الـسلع املاديـة        : حساب التجارة املنظورة  -1
احملسوسة أو املنظورة واليت متر عادة حتت نظر السلطات اجلمركية عند انتقاهلا من             

ويسجل يف جانب املتحصالت أي سلعة تعرب حدود الدولـة إىل           . دولة إىل أخرى  
ء أدت هذه العملية إىل متحصالت فعلية أو كانت على شكل مـنح             اخلارج سوا 

ويسجل يف جانب املدفوعات أي سلعة      . ومعونات مقامة إىل اخلارج بدون مقابل     
تدخل إىل الدولة سواء مت دفع قيمة السلعة فعال أو ترتب على دخوهلا التزام بالدفع               

  .أو كانت على شكل هبات أو معونات من دول أخرى
 هناك بعض السلع اليت خترج من الدولة ولكنها مل تنتج حمليـا   ويالحظ أن 

وأيضا بعض السلع اليت تدخل إىل الدولة ولكن يعاد خروجها من الدولـة مـرة               
وخيتلـف  . Transitوهذا النوع من العمليات يسمى بالتجارة العابرة         . أخرى

نسبية هلذه  أسلوب معاجلة التجارة العابرة من دولة إىل أخرى على حسب األمهية ال           
فبالنسبة للبالد اليت ال متثل التجارة العابرة نسبة كبرية يف امليزان التجاري            . التجارة

ا، تسجل هذه العمليات ضمن احلساب التجاري شأا يف ذلك شـأن الـسلع              
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األخرى أما بالنسبة للبالد اليت متثل التجارة العابرة نسبة كبرية يف امليزان التجـاري      
فرد حساب خاص ا، أو على األقل تسجل بصورة متيزها عن غريها        ا فعادة ما ت   

أي من الطريقتني تتبعها الدولة لن      . من العمليات اليت تكون البلد طرفا أصليا فيها       
تؤثر على امليزان اجلاري ولكن إدراج التجارة العابرة ضمن الواردات والصادرات           

دات تكون عادة دالة يف الدخل      قد يعطى إنطباعا خاطئا وخاصة أننا نعلم أن الوار        
القومي للدولة ووجود التجارة العابرة ضمن الواردات قد يعطي إنطباعا خاطئا عن         

 وكذلك إذا مشلت الصادرات التجارة العابرة فـإن زيـادة    ،امليل احلدى لالسترياد  
الصادرات يف هذه احلالة نتيجة زيادة التجارة العابرة لن يؤثر على الدخل القـومي      

 أننا نعلم أن زيادة الصادرات من السلع املنتجة حمليا تؤدي إىل زيادة الدخل  يف حني 
  .القومي عن طريق مضاعف التجارة اخلارجية كما سبق وأن رأينا

ويسمى الفرق بني املتحصالت واملدفوعات يف حساب التجارة املنظـورة     
وإذا . Merchandise- trade balanceباسم ميزان التجارة املنظـورة  

ن هذا امليزان موجب دل ذلك على وجود فائض وإذا كان سالبا دل ذلك على               كا
  .وجود عجز
يدخل يف جانـب املتحـصالت يف       : ب التجارة غري املنظورة   حسا-2

حساب التجارة الغري منظورة حصيلة الدولة من استخدام الدول األخرى خلدماا           
شركات التأمني ـا    كاستخدام شركاا يف نقل البضائع أو الركاب أو إستخدام          

للتأمني على البضائع األجنبية، وكذلك ما ينفقه السياح والطلبـة الوافـدين ـا        
وأعضاء البعثات الدبلوماسية األجنبية، وكذلك األرباح والفوائد اليت حيصل عليها          

ويدخل يف جانب املدفوعات أو املديونية      . املقيمني بالدولة من الشركات األجنبية    
 الدولة على اخلدمات األجنبية كالنقل والتـأمني أو الـسياحة أو            ما ينفقه مواطين  

الدراسة يف اخلارج وكذلك مصروفات احلكومة املصرية يف اخلارج وأيضا ما حيصل 
  .عليه األجانب من فوائد وأرباح وغريها
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  اهليكل العام للحساب اجلاري) 4(يوضح اجلدول رقم 
   )-( مدفوعات   ( + )متحصالت 

  :ارة املنظورةحساب التج-1
  صادرات

  :حساب التجارة الغري منظورة-2
  النقل-أ

  التأمني-ب
  رسوم املرور يف قناة السويس-ج
  فوائد وأرباح وإيرادات-د
  السياحة-د
  متحصالت أخرى-و

  
  واردات

  
  النقل

  التأمني
  مدفوعات جتارية أخرى

  فوائد وأرباح
  مصروفات السياحة

  مصروفات احلكومة يف اخلارج
  مدفوعات أخرى

  )4(جدول رقم 
يدرج يف هذا احلساب  :حساب رأس املال أو التحويالت الرأمسالية: ثانياً

مجيع العمليات اليت تتمثل يف حركة رأس املال من دولة إىل أخرى سواء كانـت               
أو شـكل   ) طويلة األجل أو قـصرية األجـل      (هذه احلركة تأخذ شكل قروض      

ومن البديهي أن كل . إخل...باتاستثمارات مباشرة أو دفع تعويضات أو منح أو ه     
ويـتم إدراج   . هذه املعامالت تؤثر على الثروة واملديونية أو الدائنية الكلية للدولة         

  :املعامالت الداخلة يف هذا احلساب بناء على القواعد التالية
أي زيادة يف حقوق الدولة على الغري، أو نقص يف التزاماا قبل الغري             -1

  .يعترب خروجا لرأس املال
أو زيادة يف التزاماا قبل الغري      . أي نقص يف حقوق الدولة على الغري      -2

  .يعترب دخوال لرأس املال

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  ميزان المدفوعات وسعر الصرف                                الثانيالباب 
 

-108- 

دخول رأس املال إىل الدولة يسجل يف جانب املتحصالت وذلك ألن           -3
  .دخول رأس املال متاما كالصادرات يكون مصدر للدولة من العمالت األجنبية

 جانب املدفوعات، وذلك ألن     خروج رأس املال من الدولة يسجل يف      -4
  .خروج رأس املال متاما كالواردات يؤدي إىل نقص العمالت األجنبية

يسجل النقص يف أرصدة الدولة من العمالت األجنبية يف اخلـارج أو            -5
  ).دخول رأس املال(النقص يف أرصدة الذهب يف جانب املتحصالت 

ية يف اخلـارج أو     تسجل الزيادة يف أرصدة الدولة من العمالت األجنب       -6
  ).خروج رأس املال(الزيادة يف أرصدة الذهب يف جانب املدفوعات 

  :ويشمل حساب رأس املال أو التحويالت الرأمسالية ثالثة بنود رئيسية هي
وهذا البند يدخل فيـه      :املتحصالت واملدفوعات الرأمسالية  : البند األول 

قراض قصري األجل هو ذلك اال. اإلقراض واالقتراض القصري األجل والطويل األجل 
النوع من رؤوس األموال اليت تنتقل من دولة إىل أخرى لفترات قصرية من الـزمن      
بغرض االستفادة بفروق أسعار الفائدة السائدة أو دف املضاربة أمال يف تغري سعر         

 وأما اإلقراض طويل األجل فهو ذلك النوع من رؤوس األموال اليت تنتقل    ،الصرف
ويـدخل  . مار ولفترة طويلة من الزمن بغرض احلصول على دخـل         بغرض االستث 

ضمن هذا البند أيضا االئتمان قصري األجل ملقابلة التزامات جتارية معينة أو كعنصر             
  .من عناصر املوازنة بني املدفوعات واملتحصالت

ويدخل يف   :املدفوعات واملتحصالت ذات اجلانب الواحد    : البند الثاين 
ت واملدفوعات ذات اجلانب الواحد، أي اليت مل تترتب علـى           هذا البند املتحصال  

 ،تصدير أو استرياد سلع وال يترتب عليها دين أو حق للمطالبة بقيمتها يف املستقبل             
ومثال ذلك اهلبات والتعويضات اليت تدفعها دولة ألخرى وكـذلك حتـويالت            

  .املهاجرين والعاملني يف اخلارج إىل بلدهم األصلية
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ويدخل حتت هذا البند حركـة الـذهب         :حركة الذهب : البند الثالث 
ويـسجل خـروج    . دخوال أو خروجا من الدولة وذلك لألغراض النقدية البحتة        

ويسجل دخول  . يف جانب املتحصالت  ) لنقص رصيد الذهب  (الذهب من الدولة    
  .يف جانب املدفوعات) زيادة رصيد الذهب(الذهب إىل الدولة 

  : العام حلساب التحويالت الرأمسالية اهليكل)5(ويوضح اجلدول رقم 
  حساب التحويالت الرأمسالية

   )-( مدفوعات    )-( متحصالت 
  متحصالت رأمسالية-1
  استثمار األجانب يف أسهم-

  وسندات مصرية
  قروض طويلة األجل-
  قروض قصرية األجل-
  نقص أرصدة مصر يف اخلارج-
  متحصالت ذات جانب واحد-2
  هدايا وهبات-
  اتدعم وتعويض-
  حتويالت املهاجرين والعاملني-

  يف اخلارج
  صادرات الذهب-3

  مدفوعات رأمسالية
  وفاء ديون سابقة على مصر-
  
  قروض طويلة األجل-
  قروض قصرية األجل-
  زيادة أرصدة مصر يف اخلارج-

  مدفوعات ذات جانب واحد
  هدايا وهبات-
  تعويضات-
  حتويالت األجانب إىل اخلارج-
  

  واردات الذهب
  )5(قم جدول ر

املقصود بتوازن ميزان املدفوعات هو التـوازن        :توازن ميزان املدفوعات  
فمـثال إذا كانـت     . احلقيقي والفعلي الذي يتم بدون عناصر املوازنة األخـرى        

صادرات الدولة من السلع واخلدمات أقل من وارداا من السلع واخلدمات، فإن            
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اك عجز يف احلساب اجلاري     قيمة املتحصالت تكون أقل من املدفوعات ويكون هن       
 ولكن حيث   ،مقداره الفرق بني قيمة الواردات والصادرات من السلع واخلدمات        

) شامال حساب التحويالت الرأمسالية واحلـساب اجلـاري       (أن ميزان املدفوعات    
 فإن العجز يف امليزان اجلاري البد وأن يقابلـه فـائض   ،يكون يف حالة إتزان دائما    

 ومن ذلك نرى أن وجود عجـز يف      ،ن التحويالت الرأمسالية  وبنفس القيمة يف ميزا   
امليزان اجلاري البد وأن يقابله دخول لرأس املال إما عـن طريـق االقتـراض أو                
املتحصالت ذات اجلانب الواحد أو احلصول على قدر من االئتمان قصري األجـل             

  . والعكس صحيحبغرض املوازنة النهائية
ود حساب التحويالت الرأمسالية خللق فائض      هذه التغيريات اليت تنشأ يف بن     

مـدفوعات  " للعجز أو الفائض يف امليزان اجلاري يطلـق عليهـا اسـم              يمساو
باعتبارها مدفوعات أو متحصالت تتم كنتيجة مباشرة لقيام        " ومتحصالت املوازنة 

املبادالت التجارية من صادرات وواردات بغـرض حتقيـق التـوازن يف ميـزان              
  .املدفوعات

لك يعرف عجو ميزان املدفوعات بأنه مقدار مدفوعات املوازنـة          ومن ذ 
  .املطلوب احلصول عليها يف جانب املتحصالت لكي يكون ميزان املدفوعات متزنا

أو (يعرف امليزان اجلـاري  : Current Balance: امليزان اجلاري
  على أنه الفرق بني الصادرات والواردات من السلع واخلدمات، أي) التجاري

          M – X = B 
 متثـل قيمـة     M متثل قيمة الصادرات من السلع واخلدمات،        Xحيث  

  .الواردات من السلع واخلدمات
وهذا هو املفهوم التقليدي الذي يقاس به العجز أو الفـائض يف ميـزان              

  .املدفوعات وفيه تعترب كل بنود التحويالت الرأمسالية على أا بنود موازنة
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يالحـظ يف بنـود حـساب    : Basic Balanceامليزان األساسي 
التحويالت الرأمسالية املختلفة أن التحويالت ذات اجلانب الواحد ال جيب اعتبارها           
من بنود املوازنة وذلك ألا حتويالت معروفة مقدما وهلا صفة الدوريـة كـاملنح              

 وهذا النوع من التحويالت ميكن الدولة من زيادة    ،واملعونات وحتويالت املهاجرين  
ت عن الصادرات مبقدار مناظر هلذه التحويالت وبالتايل ال جيـب تـسمية          الواردا

. الفرق بني الواردات والصادرات يف هذه احلالة على أنه عجز يف ميزان املدفوعات            
ويف الواقع إذا اعتربنا حتويالت املهاجرين والعاملني باخلارج على أنه جـزء مـن              

 ضمن بنود املتحصالت يف     تصدير خدمة العمل للخارج لدخلت هذه التحويالت      
  .احلساب اجلاري

وأيضا نالحظ أن القروض طويلة األجل اليت تعقد بني الدول هي عبـارة             
عن مصدر متويل ميكن الدولة من زيادة وارداا عن صادراا لفترة طويلة من الزمن 

وهذا النوع من التمويل معروف مقدما وال جيب اعتبار         . ألغراض التنمية الصناعية  
  .ه مظهرا من مظاهر عجز ميزان املدفوعاتوجود

 على أنه حاصل مجع امليزان اجلاري وصايف        يولذلك يعرف امليزان األساس   
  .التحويالت ذات اجلانب الواحد والقروض طويلة األجل

بناء ) سواء وجود فائض أو وجود عجز     (أي أن إختالل ميزان املدفوعات      
جل سواء كانت دف املضارية أو      على هذا التعريف يتمثل يف القروض قصرية األ       

 وذلك ألن القروض ، وحتركات الذهب،دف االئتمان كعنصر من عناصر املوازنة
قصرية األجل متثل بالنسبة ألي دولة نوعا من االقتراض املؤقت وغري ثابت يساعد             
على حتقيق حالة مؤقتة من التوازن وال جيوز االلتجاء إىل هذا النوع من االقتـراض   

  .د الضرورة القصوىإال عن

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  ميزان المدفوعات وسعر الصرف                                الثانيالباب 
 

-112- 

  الفصل الثاين
  سعر الصرف

يوضح ميزان املدفوعات طبيعة التداخل والتشابك يف املعامالت االقتصادية     
املعامالت التجارية املختلفة تضيف أو تنقص من رصيد العمالت األجنبية          . الدولية

 وبالتايل فسوف تؤثر هذه املعامالت على العمالت األجنبية الالزمة للمعـامالت          
  .التجارية األخرى وأيضا على الصرف

النقد األجنيب الذي تستخدمه مصر يف معامالا التجارية حصلت عليـه        و
عن طريق املعامالت اليت ترتب عليها حقوق أو مطالبات للمصريني قبل األجانب            

 فالدوالرات األمريكيـة    ،واليت تدون يف جانب املتحصالت من ميزان املدفوعات       
ة هي حصيلة صادرات مصرية إىل الواليات املتحدة األمريكية أو لدى البنوك املصري  

 ومجيع املعامالت الـيت     ،أي دولة أخرى تستخدم الدوالر األمريكي يف معامالا       
تظهر يف جانب املتحصالت من ميزان املدفوعات تضيف إىل أرصدة البنوك املصرية    

املدفوعات تنقص من   من العمالت األجنبية ومجيع املعامالت اليت تظهر يف جانب          
  .هذه األرصدة

-1-  
  ما هو سعر الصرف

لكل دولة من الدول عملتها اخلاصة ا تتخذها أساسا للتعبري عن قيمـة             
مني فيها هي يقوالعملة احمللية لدولة ما، تعترب من وجهة نظر امل. كل سلعة من السلع

ت األجنبيـة   النقود اليت ميكن بواسطتها شراء وبيع أي سلعة مبا يف ذلك العمـال            
األخرى يف مصر مثال يتخذ اجلنيه أساسا للتعبري عن قيمة السلع مبا يف ذلك قيمـة               

  .الدوالر الذي يتخذ للتعبري عن قيمة السلع يف داخل أمريكا
ويترتب على التعامل التجاري بني الدول ضرورة وجود سعر حيول على           

ول على أساسه أسعار    وبالتايل حي . أساسه عملة الدولة إىل عمالت الدول األخرى      
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السلع واخلدمات يف كل دولة بوحدات النقود املختلفـة املـستعملة يف الـدول              
 40 جنيها ويف أمريكا 25فمثال إذا كان سعر قنطار القطن يف مصر هو     . األخرى

دوالر، فهل يكون القطن أرخص يف مصر أو يف أمريكا؟ من البديهي أن اإلجابـة          
فإذا كـان   .  الدوالر بالنسبة إىل اجلنيه املصري     على هذا السؤال تتوقف على سعر     

 قرشا فإن معىن ذلك أن سعر القطن يف أمريكا معـربا عنـه              75الدوالر يساوي   
  :باجلنيهات املصرية هو

   جنيها30 = 0.75×  دوالر 40        
ولكن إذا كان الدوالر يساوي   . أي أن القطن يف مصر أرخص من أمريكا       

  : يف أمريكا معربا عنه باجلنيهات املصرية هو قرشا فقط، فيكون سعر القطن50
   جنيها20 = 0.5×  دوالر 40        

  .أي أن القطن يف هذه احلالة يكون أرخص يف أمريكا عن مصر
فلن نتمكن من مقارنة األسـعار      . وهكذا بالنسبة لسائر السلع واخلدمات    

  .ىيف دولتني إال مبعرفة قيمة عملة كل دولة بالنسبة لعملة الدولة األخر
وتعرف قيمة عملة دولة بالنسبة لقيمة عمالت الدول األخرى باسم سعر           

  :فيقال مثال أن سعر الصرف للجنيه املصري هو. Exchange rateالصرف 
  ) من اجلنيه0.66( قرشا مصريا 66=  دوالر 1
  ) من اجلنيه10252( قرشا 125=  جنيه استرليين 1
  ) من اجلنيه0.14( قرشا 14=  فرنك فرنسي 1
يف هذه احلالة يعرف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات من العملـة             و

  .الوطنية اليت تدفع مثنا لوحدة واحدة من العملة األجنبية
وأيضا ميكن التعبري عن سعر الصرف للجنيه املصري بطريقة أخرى، فمثال           

  :نقول أن
   ونصف دوالر1=  جنيه 1
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   جنيه استرليين0.8=  جنيه 1
  رنسية فرنكات ف7=  جنيه 1

ويف هذه احلالة يكون سعر الصرف عبارة عن عدد الوحدات من العملـة       
  .األجنبية اليت تدفع مثنا لوحدة واحدة من العملة الوطنية

ومن البديهي انه ال يوجد فرق كبري بني تعريف سعر الصرف بالطريقـة             
األوىل أو الطريقة الثانية فاحداها مقلوب اآلخر، ولكن كثري مـن االقتـصاديني             
يفضلون الطريقة األوىل حيث ميكن بواسطتها النظر إىل العملة األجنبية كما لـو             

  .كانت أي سلعة أخرى يعرب عنها بوحدات من العملة الوطنية
-2-  

  Foreign exchange marketsأسواق الصرف األجنيب 
قبل أن تقوم بدراسة العوامل اليت تؤثر على سعر الصرف وكيفية حتديده،            

. فيد التعرف على األسواق اليت يتم فيها تبادل العمالت األجنبيـة          قد يكون من امل   
  .حىت نتمكن من تفهم ميكانيكية تسعري هذه العمالت

سوق العمالت األجنبية ليست مكان حمدد يلتقي فيه البائعون واملشترون،          
حيث ينتشر املتعاملني يف هذه السوق يف كافة أحناء العـامل، وإن كـان معظـم                

  .ركزوا يف املراكز املالية الكربى كنيويورك، ولندن، وباريساملتعاملني يت
وكل هذه األسواق متثل سوقا واحدة يتوافر فيها شروط املنافسة الكاملة،           

  :حيث
أن كل بائع أو مشتري لن يستطيع التأثري على األسعار السائدة، هذا            -1

  .وإن كان مجلة التعامالت يف السوق بالطبع تؤثر على األسعار
سواق املختلفة اليت تكون السوق، تكون على إتصال دائم مـستمر    األ-2

 وبالتايل فسوف تكون األسـعار يف       ،ببعضها البعض بواسطة شبكة من التليفونات     
  .مجيع األسواق متقاربة جدا
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كل العمالت متجانسة متاما، فالدوالر هو الدوالر، واملارك هو املارك          -3
  .كذلك كل العمالت األخرى هي هي

-3-  
  ديد سعر الصرفحت

نبدأ بدراسة سوق العمالت األجنبية     لتحديد سعر الصرف يتطلب منا أن       
 يف هذا النموذج سوف     ،يف حالة عدم وجود رقابة من احلكومة أو البنك املركزي         

 Feerly fluctuating orيكون سعر الـصرف حـرا وقابـل للـتغري     
flexible.  

عملة إمنا يتحدد بتفاعل    وبصفة مبدئية ميكننا القول بأن سعر الصرف ألي         
عرض العملة والطلب عليها، وسوف نقوم اآلن بدراسة كل . قوى العرض والطلب
  .من هذين املفهومني

  
الطلب على عمله معينة هو طلـب        :الطلب على العملة األجنبية   : أوالً

مشتق من الطلب على الواردات من السلع واخلدمات اليت تنتجها الدولـة الـيت              
فالذين يطلبون العمـالت    . ملة أساسا للتعبري عن قيمة السلع ا      تستخدم هذه الع  

والبد . األجنبية يف مصر هم املستوردون الذين يريدون شراء سلع وخدمات أجنبية          
 ومـن هـؤالء     ،له من احلصول على الدوالرات الالزمة لشراء تلك الـسيارات         

  .بية األخرىاملستوردين يكون الطلب على الدوالر األمريكي أو العمالت األجن
فالطلب على الواردات يتوقف على مثنها، فـإذا زاد سـعر الـواردات             
األمريكية فإن ذلك يؤدي إىل نقص الطلب املصري عليها وإذا اخنفض الـسعر زاد   

  ).11(الطلب عليها كما هو واضح من الشكل رقم 
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  )11(شكل رقم 

ولكـن  . يالطلب على الواردات يكون بداللة السعر مقاسا باجلنيه املصر      
فـإذا كـان سـعرها      . السيارات األمريكية يعلن عن سعرها يف أمريكا بالدوالر       

   هوP فإن السعر باجلنيه املصري Pبالدوالر هو 
Pr r. = Pd 

 هـو الـسعر مقاسـا       Pr هو السعر مقاسا باجلنيه املصري،       Pdحيث  
  ).مثن الدوالر باجلنيه املصري( ترمز إىل سعر الصرف rبالدوالر، 

 دوالر وكان سعر الـصرف      4000ا كان السعر بالدوالر هو      فمثال إذ 
جنيه، فيكون الـسعر باجلنيـه      =   قرش   50هو  ) سعر الدوالر باجلنيه املصري   (

  .املصري هو
      4000  ×  =Pd  
        2000=   

 جنيه ويكون طلب مصر من السيارات هو        2000أي أن السعر باجلنيه     
  ).انظر الشكل( آالف سيارة 6
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 جنيه فيكون الـسعر     0.75=  قرش   75ر الصرف هو    أما إذا كان سع   
 آالف سيارة 4 جنيه ويكون طلب مصر من السيارات     3000باجلنيه املصري هو    

  .فقط
أي أن زيادة سعر الصرف يؤدي إىل زيادة السعر مقاسا بالعملـة احملليـة    

وباملثل يؤدي إخنفـاض سـعر      . ومن مث إىل اخنفاض الكمية املطلوبة من الواردات       
  .إىل إخنفاض السعر بالعملة احمللية ومن مث زيادة الطلب على الوارداتالصرف 

أي أن  (وإذا كان السعر بالعملة األجنبية ثابتا ال يتغري بتغري سعر الصرف            
فإن الطلب على   )  دوالر بصرف النظر عن سعر الصرف      4000سعر السيارة هو    

 سعر الصرف، وذلك العملة األجنبية ينقص إذا زاد سعر الصرف ويزداد إذا اخنفض    
ألن الطلب على العملة األجنبية يساوي الكمية املطلوبة من الواردات مضروبا يف            

  سعر الوحدة من الواردات مقاسه بالعملة األجنبية، أي أن
          Pr M. = D 

 ترمز للسعر مقاسا بالعملة األجنبية      Pr ترمز لكمية الواردات،     Mحيث  
  ).الطلب على الدوالرات(ملة األجنبية  ترمز للطلب على العD، )الدوالرات(

وحيث أن زيادة سعر الصرف تؤدي إىل اخنفاض الكمية املطلوبة فإن ذلك     
  .يؤدي إىل اخنفاض الطلب على العملة األجنبية

  :فمثالً إذا كان الطلب على الواردات ميثل باملعادلة
        Pd – 10 = M 

. العملة احملليـة   إىل السعر مقاسا ب    Pd ترمز لكمية الواردات،     Mحيث  
  :جند أن) 1( من املعادلة رقم Pdوبالتعويض عن 

        Pr.2.r – 10 = M 
 ترمز للسعر مقاسا بالعملـة األجنبيـة        Pr ترمز لسعر الصرف،     rحيث  

  :هو) الدوالر(ومن ذلك يكون الطلب على العملة األجنبية ) الدوالر(
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        M.Pr = D 
        D = 10.Pr-2rP2 

فنجد )  آالف دوالر مثال   4( بالعملة األجنبية ثابتا     وإذا كان السعر مقاسا   
  أن

          D = 4.0 – 3.2.r 
وواضح أن الطلب يعتمد يف هذه      . وهذه هي معادلة الطلب على الدوالر     

  . فقطrاحلالة على سعر الصرف 
 24يكون الطلب على الدوالرات هـو   =  tفإذا كان سعر الصرف هو      

  مليون دوالر، ألن
        D = 4.0 – (32)  
          2.4=   

، يكون )جنيه=   دوالر 1أي أن  =  (rوباملثل إذا كان سعر الصرف هو  
ميثـل  ) 64(الشكل رقم   .  مليون دوالر وهكذا   32الطلب على الدوالرات هو     

العالقة بني الطلب على الدوالرات وسعر الصرف، حيث يقاس سعر الصرف على            
 يف الشكل   Dاخلط  . ور األفقي احملور الرأسي والطلب على العملة األجنبية على احمل       

 يف Dميثل الطلب على الدوالرات عندما يكون الطلب على الواردات هو اخلـط             
  . دوالر4000وعندما يكون سعر السيارة هو ) 11(الشكل رقم 
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  )12(شكل رقم 

ومن البديهي أنه إذا تغريت ظروف الطلب على الواردات نتيجـة لـتغري        
 فإن ذلك سوف يؤثر على منحىن الطلب علـى          دخول املستهلكني أو ميوهلم مثال    

فمثال إذا انتقل منحىن الطلب على الواردات إىل أعلى نتيجة لزيـادة            . الدوالرات
دخول املستهلكني فإن منحىن الطلب على الدوالرات سوف ينتقل أيضا إىل أعلى،         
وأما إذا انتقل منحىن الطلب على الواردات إىل أسفل فإن منحىن الطلـب علـى               

  .والرات سوف ينتقل أيضا إىل أسفلالد
إذا تغري سعر السيارات مقاسا بالدوالر فإن ذلك سوف يؤثر على منحىن            
الطلب على الدوالرات، ولكن انتقال منحىن الطلب على الدوالرات لن يكـون            

  ملاذا؟) 12(انتقال موازي كما يف الشكل 
 الـسعر   زيادة سعر السيارات بالدوالرات، سوف ينتج عنه زيـادة         الألن

  .باجلنيه املصري ومن مث اخنفاض الكمية املطلوبة من السيارات
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 آالف دوالر فنجد من 5فمثال إذا ارتفع السعر مقاسا بالعملة األجنبية إىل 
  أن الطلب على الدوالر هو) 5(املعادلة رقم 

        D = 50 – 50.r 
 25  جند أن الطلب على الدوالر هـو  r =وعندما يكون سعر الصرف 

 مليون دوالر عندما كان السعر هـو فقـط          24ن دوالر وذلك باملقارنة إىل      مليو
  يكون الطلـب علـى   r = دوالر ولكن عندما يكون سعر الصرف هو 4000

.  مليون دوالر قبل زيـادة الـسعر  16 مليون دوالر باملقارنة إىل   12الدوالر هو   
يف حالـة   جند أن الطلب على الدوالر يكون     r =وعندما يكون سعر الصرف هو      

يوضح منحىن الطلب على    ) 13(الشكل رقم   . زيادة السعر كما كان قبل الزيادة     
وعالقته مبـنحىن   ) Dاخلط  ( دوالر   4000الدوالرات عندما يكون سعر السيارة      

  ).Dاخلط ( دوالر، 5000الطلب على الدوالرات عندما يكون السعر هو 

  
  )13(شكل رقم 
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 على عملة معينة يعين عرض عملـة        الطلب :عرض العملة األجنبية  : ثانياً
 ، فالطلب على الدوالر يعين عرض اجلنيه املـصري يف املقابـل           ،أخرى يف مقابلها  

ولذلك ينبع عرض العملة األجنبية من املستوردين األجانب الذي يرغبون يف شراء            
  .سلع وخدمات مصرية

فإذا أراد مستورد أمريكي شراء منسوجات مصرية، فإنه ال يـستطيع أن            
فع للمنتج املصري بالدوالر وال بد له من احلصول على اجلنيهات املصرية لشراء             يد

 أي أن املستورد األمريكي يطلب اجلنيه املـصري         ،املنسوجات من السوق املصرية   
ومن مثل هؤالء املستوردين األجانب ينـتج       . ويعرض الدوالر األمريكي يف املقابل    

  . األخرىالعرض من الدوالر أو من العمالت األجنبية
فإذا زاد الـثمن    . والطلب على السلع واخلدمات املصرية يعتمد على مثنها       

 وكمـا أن الطلـب      ،قل طلب األجانب وإذا اخنفض السعر زاد طلب األجانب        
املصري على الواردات من السلع األجنبية يعتمد على سعر هذه الواردات مقاسـا             

من السلع واخلدمات املصرية    باجلنيه املصري فإن طلب األمريكيني على الواردات        
يوضح طلب  ) 14(يعتمد على سعر هذه الواردات مقاسا بالدوالر، الشكل رقم          

على الواردات من السلع املـصرية مقاسـا        ) األمريكيني يف هذه احلالة   (األجانب  
  ).الدوالر(بالسعر األجنيب 
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  )14(شكل رقم 

فإن ارتفاع سـعر   ،وإذا كان سعر املنسوجات مقاسا باجلنيه املصري ثابتا      
يعين اخنفاض السعر مقاسا بالدوالر     ) إرتفاع سعر الدوالر بالنسبة للجنيه    (الصرف  

ومن مث إىل زيادة الكمية املطلوبة من املنسوجات وبالتايل إىل زيادة الطلب علـى              
وباملثل إذا اخنفض سعر الصرف فإن ذلك يعين ارتفاع السعر مقاسا  . العملة املصرية 

 إىل اخنفاض الكمية املطلوبة من املنسوجات وبالتـايل اخنفـاض           بالدوالر ومن مث  
  .الطلب على العملة املصرية

الطلب على العملة املصرية يعين عرض العملة األجنبية يف املقابل وبالتـايل      
  :يكون العرض من الدوالر هو

        S = D/r 
 S.  ترمز لسعر الـصرف    r ترمز للطلب على العملة املصرية،       Dحيث  

إرتفاع سعر الصرف يؤدي إىل زيادة الطلب علـى         . رض العملة األجنبية  ترمز لع 
العملة املصرية وبالتايل فسوف يؤدي هذا إىل زيادة عرض العملة األجنبية إذا كان             
الطلب على الواردات مرنا، أما إذا كان الطلب غري مرن فإن ذلك سوف يـؤدي              
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ن الطلب غري مـرن فـإن   وذلك ألنه إذا كا. إىل نقص العرض من العملة األجنبية   
مثال فسوف يؤدي هذا إىل اخنفاض السعر مقاساً % 10زيادة سعر الصرف مبقدار  

أيضا ولكن الزيادة يف الكمية املطلوبة سوف تكون أقل      % 10بالعملة األجنبية إىل    
وبالتايل سوف يكون قيمة ما يدفعه األجانب من العملة األجنبية أقـل            % 10من  

فمثال إذا كان طلـب     . ية السلع املصرية اليت يستوردوا    على الرغم من زيادة كم    
  :األجانب على الواردات من السلع واخلدمات املصرية هو

        M = 15 – 3Pr 
 Prعلى السلع املـصرية،     ) األمريكيني( ترمز لطلب األجانب     Mحيث  

 Pdفإذا كان السعر يف مصر هو ). الدوالر(ترمز إىل السعر مقاسا بالعملة األجنبية 
  :مقاسا باجلنيه املصري، يكون

        Pr = Pd/r  
وبذلك يكون طلب   ). 1أنظر املعادلة رقم    ( ترمز لسعر الصرف     rحيث  

  :األجانب على السلع املصرية هو
        M = 15 – 3.Pd/r 

  :بالعملة املصرية هي) صادرات مصر(وتكون قيمة واردات األجانب 
        D = (15 – 3P d/r) Pd  
        = 15.Pr – 3Pd/r 

 ترمز لطلب األجانب على العملة املـصرية، ويكـون عـرض        Dحيث  
  األجانب من العملة األجنبية هو

        S = D/r 
  :أي أن الكمية املعروضة من الدوالر تكون

        S = 15 Pd/r – 3 Pd2/r2 
فيكـون  ) Pd = 1أي أن (فإذا كان السعر يف مصر هو جنيه واحـد  

  3  :العرض من الدوالر هو
r2 

15  
r 
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. ة املعروضة من الدوالر تعتمد فقط على سعر الصرف        وواضح أن الكمي  
  :يكون املعروض من الدوالر هو =  rفإذا كان سعر الصرف هو 

 مليـون   12أي أن املعروض من الدوالر عندما يكون سعر الصرف  هو            
 مليـون دوالر، أي  18 يكون املعروض r= وعندما يكون سعر الصرف    . دوالر

  ولكن عندما يرتفع سعر الصرف. صرفأن العرض يزيد مع زيادة سعر ال

  
  )15(شكل رقم 

 مليون دوالر، أي أن     14.66إىل  فإن املعروض من الدوالر يكون فقط         
العرض يقل عندما يرتفع سعر الصرف، السر يف ذلك هو أن عندما يكون سـعر               

يكون الطلب األجنيب على السلع املصرية غري مرن، الشكل رقـم            =  rالصرف  
  .منحىن عرض الدوالريوضح شكل ) 15(
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يتحدد السعر التوازين للصرف عند النقطـة الـيت          :حتديد سعر الصرف  
قمنـا  ) 16(يف الشكل رقم    . يتساوى فيها املطلوب من العملة مع املعروض منها       

  .بوضح منحىن الطلب على الدوالر مع منحىن عرض الدوالر يف شكل واحد

  
  )16(شكل رقم 

 حيث تكون الكمية املعروضة والكمية rويكون سعر الصرف التوازين هو      
 وإذا زاد طلب املصريني على الدوالر كنتيجة لزيـادة          Qاملطلوبة من الدوالر هي     

فـإن  ) Dاخلـط  (الدخل أو ألي سبب آخر حبيث إنتقل منحىن الطلب إىل أعلى     
 وكذلك يالحظ انه إذا زاد عرض الدوالر        rالسعر التوازين للصرف سوف يصبح      

خل األجانب أو تغري يف أذواقهم جتاه السلع املصرية حبيث انتقـل            كنتيجة لزيادة د  
  .rفإن سعر الصرف سوف خيفض إىل ) Sاخلط (منحىن العرض إىل جهة اليمني 
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  الفصل الثالث
  نظرية تعادل القوة الشرائية
  واخللل يف ميزان املدفوعات

-1-  
  نظرية تعادل القوة الشرائية

قلة متيل أسعار الصرف إىل التقلب يف ظل نظام العمالت الورقية املست
بدرجة كبرية، على أن هناك نظرية ظهرت يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، تعرف 
باسم نظرية تعادل القوة الشرائية، مؤداها أن هناك مستوى يتذبذب حوله سعر 

. الصرف، وهذا املستوى هو الذي يعادل بني القوة الشرائية لكل من العملتني
 جنيهاً 40تصور أن قنطار القطن يباع يف مصر مببلغ .  للتوضيحلنضرب مثالً

 جنيهاً 40 جنيهاً سودانياً، معىن ذلك أن كل 50مصرياً، ويباع يف السودان ميبلغ 
ولذلك .  جنيهاً سودانيا50ًمصرياً تعادل يف قوا الشرائية، معرباً عنها بالقطن، 

  :ه السوداين هويكون سعر صرف اجلنيه املصري معرباً عنه باجلني
 جنيه 1  50

  =  مصري
   جنيهاً سودانيا1.250ً  =  40

ومن الواضح أن هذا السعر للصرف يعادل أو يكايفء بني القوة الشرائية 
ولو فرض وكان سعر الصرف اجلنيه املصري باجلنيه . للعملتني يف كل من البلدين

ين، فإن منتجي  جنيه سودا1=  جنيه مصري 1، مثالً 1.250السوداين أقل من 
 قنطار قطن من مصر 1.25الغزل والنسيج يف السودان يستطيعون احلصول على 

فيزداد طلب منتجي الغزل والنسيج يف السودان على .  جنيهاً سودانيا50ًمببلغ 
اجلنيهات املصرية لشراء القطن املصري، مما يدفع بسعر صرف اجلنيه املصري حنو 

رض أن كان سعر صرف اجلنيه املصري باجلنيه ومن ناحية أخرى، لو ف. االرتقاء
جنيه سوداين، فإن 1.500=  جنيه مصري 1، مثالً 1.250السوداين أكرب من 
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 ومخس قنطار قطن من 1منتجي الغزل والنسيج يف مصر يستطيعون احلصول على 
فيزداد طلب منتجي الغزل والنسيج يف مصر على .  جنيهاً مصريا40ًالسودان مببلغ 

السودانية لشراء القطن السوداين، مما يدفع بسعر صرف اجلنيه املصري اجلنيهات 
  .حنو االخنفاض

  من ذلك يتضح أن سعر صرف اجلنيه املصري باجلنيه السوداين املتمثل يف 
   جنيهاً سودانيا1.250ً=  جنيه مصري 1

وهو السعر الذي يعادل أو يكايفء بني القوة الشرائية للعملتني يف البلدين، هو 
وأي . سعو الذي يتذبذب حوله سعر الصرف يف السوق إرتفاعاً واخنفاضاًال

إختالف لسعر الصرف يف السوق عن هذا السعر، سعر تعادل القوة الشرائية، يولد 
  .قوى ف سوق الصرف األجنيب تدفع بسعر الصرف حمو سعر التعادل هذا

تاف كاسل، ومن هنا فإن املنادي ذه النظرية، وهو االقتصادي السويدي جوس
يرى أا تستخدم ال يف حتديد سعر الصرف التوازين وإمنا يف قياس التغري الذي يطرأ 
على هذا السعر بني تاريخ وآخر نتيجة لتطور مستويات األسعار وهنا البد أن 

فلقد نشأت يف فترة ما بني . نعطيالقاريء فكرة عن اخللفية التارخيية هلذه النظرية
 1914ان موجة التضخم اليت اجتاحت أوروبا خالل الفترة احلربني، وبالتحديد إب

خالل هذه الفترة حدث ما ميكن أن نطلق عليه الفوضى النقدية، . 1923 –
وثار التساؤل، . ترتب عليها أن ارتفعت األسعار مبعدالت متفاوتة من بلد إىل آخر

. نقديةنتيجة لذلك، عن هيكل أسعار الصرف سيسود بعد أن تستقر هذه الزوبعة ال
فهي ترى أن التغري يف . وهنا نرى اإلسهام احلقيقي لنظرية تعادل القوة الشرائية

  .سعر الصرف سيتوقف على التغري يف مستوى األسعار النسبية
، بينما %100لو افترضنا أنه منذ بداية السبعينات زادت األسعار يف مصر بنسبة 

الصرف اجلديد للجنيه فقط، فإن سعر % 80زادت األسعار يف السودان بنسبة 
  . املصرف باجلنيه السوداين يصبح
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الرقم القياسي 
سعر الصرف   180  لألسعار يف السودان

  ×  سعر الصرف القدمي  =  اجلديد
الرقم القياسي 
  لألسعار يف مصر

سعر الصرف = 
  ×القدمي 

200  

أي أن سعر الصرف اجلديد للجنيه املصري يصبح تسعة أعشار سعر الصرف الذي 
وهذا منطقي، فارتفاع األسعار يف مصر مبعدل أكرب منه . ان سائداً قبل التضخمك

 خيفض من القوة الشرائية – مع بقاء العوامل األخرى دون تغري –يف السودان 
وبذلك . للجنيه املصري يف مصر بالنسبة للقوة الشرائية للجنيه السوداين يف السودان

  :لى النحو التايلفيمكن إعادة صياغة املعادلة السابقة ع
القوة الشرائية للجنيه 

سعر الصرف   املصري
سعر الصرف   =  اجلديد

  ×  القدمي
القوة الشرائية للجنيه 

  السوداين
 1.25فإذا كان سعر الصرف للجنيه املصري السائد قبل إرتفاع األسعار هو 

  :جنيهاص سودانياً، فإن سعر الصرف اجلديد يصبح يف مثالنا
سعر الصرف   180

  يداجلد
=  1.25  ×  

   جنيهاً سودانيا1.125ً  =  200

-2-  
  قييم نظرية تعادل القوة الشرائيةت

حىت نستطيع تييم نظرية تعادل القوة الشرائية، البد من مناقشة الفروض 
  :وتتمثل هذه الفروض فيما يلي. اليت تقوم عليها
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د مناقشتنا هلذه وكما سنعرف عن. تفترض النظرية العلم بسعر الصرف التوازين-1
فإن التعرف على سعر الصرف التوازين أمر تقف دونه صعاب . النقطة فيما بعد

  .كثرية
تفترض النظرية أنه مل حتدث حركات رؤوس أموال يعتد من خالل الفترة اليت -2

  .حتدد تغري سعر الصرف فيها
تفترض عدم حدوث تغريات هيكلية يف االقتصاد القومي تنعكس على تكاليف -2
  ).الطلب(وأذواق املستهلكني والدخول ) العرض(إلنتاج ا

تفترض النظرية عدم تدخل الدولة يف التجارة اخلارجية، سواء بفرض الرسوم -4
كما تفترض عدم تدخل الدولة ). 1(اجلمركية والضرائب والقيود الكمية واإلدارية

  .يف سوق الصرف
 الصرف اجلديد على ويضاف إىل هذه الفروض أن النظرية تعتمد يف حساب سعر

ومن املعروف أن تركيب أرقام قياسية لألسعار أمر على . األرقام القياسية لألسعار
ونستنتج من كل ذلك أن النظرية هلا داللة حمدودة يف . جانب كبري من الصعوبة

  .حاالت معينة فقط
-3-  

  خلل ميزان املدفوعات
ومؤقـت  هناك أسباب عديدة خللل ميزان املدفوعات، بعضها عـارض          

 وله صفة الدوام إن مل يعاجل االختالل العارض أو املؤقـت            يوبعضها اآلخر هيكل  
يكون نتيجة لتغري عوامل كثرية بعضها يؤثر على اإلنتاج وبعـضها يـؤثر علـى               
االستهالك، كاختالف درجات احلرارة وكميـات األمطـار أو تغـري يف أذواق             

                                                
يقصد بالقيود الكمية تلك القيود اليت تضعها السلطات املختصة أمام انتقال السلع، كنظام             ) 1

رياد، ويقصد بالقيود اإلدارية وضع قيود من نوع آخر كتراخيص االسـترياد أو             حصص االست 
  .التصدير
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ليت تؤثر على األفـراد سـواء     املستهلكني وبعض العوامل السيكلولوجية األخرى ا     
وهذه األسباب غالباً ما تكون غري منتظمـة وغـري          . كانوا مستهلكني أو منتجني   

معروفة مقدما وبالتايل ال ميكن حتديدها أو التنبؤ ا أو العمل على معاجلة آثارهـا          
فقد تؤدي هذه األسباب إىل وجود عجز يف ميزان املدفوعات يف سنة . قبل حدوثها

ولذلك فإن االختالالت العارضـة  . ت وإىل وجود فائض يف سنة أخرى من السنوا 
غالبا ما تلغى بعضها البعض يف املدى الطويل ولذلك فهـي ال تـثري اهتمامـات          

  .االقتصاديني
  :أسباب عجز ميزان املدفوعات يف الدول النامية فيما يلي: أوالً

ل مـن   فلكي تتمكن هذه الدو   . زيادة معدالت النمو االقتصادي ا    -1
. ة إىل معدات وآالت ومواد أجنبيـة      حتقيق معدالت منو طموحة، تكون يف حاج      

ولكن االستثمارات الالزمة لعمل مثل هذه اإلمكانيات اإلنتاجية اجلديدة حيتـاج           
  .بدوره إىل نقد أجنيب لشراء اآلالت واملعدات من اخلارج

 ،العامليـة منافسة الدول املتقدمة يف األسـواق       استطاعة الدولة النامية    -2
وحىت إذا حاولت هذه الدول زيادة إنتاجها من السلع دف االستهالك احمللي بدال        

تكون أيضا يف حاجـة إىل      ) سياسة إحالل الواردات  (من االعتماد على االسترياد     
  .معدات وآالت أجنبية

ولذلك نرى أن الدول النامية سوف تواجه مـشكلة صـعبة يف ميـزان              
 من متويل جزء من مشروعاا االستثمارية عـن طريـق           مدفوعاا إال إذا متكنت   

  .القروض طويلة األجل
  :أسباب اخللل يف ميزان املدفوعات يف الدول املتقدمة: ثانياً
. زيادة األسعار الداخلية يف الدولة مبعدالت أكرب من املعدالت العاملية         -1

ة إلعادة توزيع   وزيادة األسعار الداخلية قد يكون ناشئ من زيادة اإلنفاق أو نتيج          
 ومهما كانـت    ،الدخل بني عوامل اإلنتاج املختلفة أو نتيجة لزيادة النقد املتداول         
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األسباب اليت تؤدي إىل زيادة األسعار الداخلية، فإن التضخم الداخلي يـؤدي إىل             
  .خفض الصادرات وزيادة الواردات وبالتايل إىل عجز يف ميزان املدفوعات

نسيب يف بعض الصناعات كنتيجة لالختراعات      فقدان الدولة لتفوقها ال   -2
  .العلمية أو التقدم التكنولوجي يف الدول األخرى

هناك أيضا أسباب غري اقتصادية تؤثر على ميزان املدفوعات مثل الكوارث         
أو الفياضانات اليت تصيب بعض احملاصيل الزراعية الرئيسية اليت تعتمد عليها الدولة            

واق وميول املستهلكني أو تغري الظروف واألحـوال        وكذلك تغري أذ  . يف صادراا 
  .االقتصادية والسياسية يف بعض الدول اليت متثل أسواقا هاما لصادرات الدولة

  :كيف يعود التوازن إىل ميزان املدفوعات
والسؤال اآلن هو كيف ميكن معاجلة االختالل يف ميزان املدفوعات سواء           

سوف نعاجل هذا املوضوع يف ظـل       . ضكان هذا االختالل يتمثل يف عجز أو فائ       
  :ثالثة أنظمة للنقد وهي

 حيث تكون أسعار العمالت األجنبية ثابتـة        –يف ظل قاعدة الذهب     -1
  .ألن لكل منها قيمة ثابتة من الذهب

 حيث تتحدد أسعار العمالت األجنبية      –يف ظل نظام الصرف املتغري      -2
  .بواسطة تفاعل قوى العرض والطلب

 حيث يكون سعر الـصرف      –تحكم يف سعر الصرف     يف ظل نظام ال   -3
ويف هذه احلالة ميكن أن تـتغري       . ثابتا بواسطة الرقابة املباشرة من السلطات النقدية      

  .كمية النقود املتداولة يف الداخل وبالتايل إىل تغري األسعار وتغري ميزان املدفوعات
عدة الذهب  عملية املوائمة يف ظل قا     :التوازن يف ظل قاعدة الذهب    : أوالً

.  االقتصادي اإلجنليزي ديفيد هيوم يف القرن التاسع عشر        –توصل إليها الفيلسوف    
وميكننا بسهولة تفهم هذه العملية بواسطة النظرية الكمية للنقود الـيت تؤكـد أن              

افترض مـثال مـن أجـل       . األسعار تكون متناسبة مع الكمية املتداولة من النقود       
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يف ظـل   .  أو عملة ذهبية   –هلا غطاء كامل بالذهب     التبسيط أن العملة املستعملة     
  :هذه الظروف تكون عملية املوائمة كاآليت

زيادة الواردات بالنسبة إىل الصادرات سوف يـؤدي بالـضرورة إىل         -1
وبالتايل إىل نقص الغطاء . خروج الذهب من الدولة ذات العجز يف ميزان مدفوعاا

  .الذهيب وبالتايل إىل انكماش كمية النقود
انكماش كمية النقود سوف يؤدي إىل اخنفاض األسعار يف الدولة اليت           -2

  .تعاين عجز يف ميزان مدفوعاا
عندما تصبح السلع أرخص مما كانت عليه يف الدولة اليت تعاين عجـز    -3

يف ميزان املدفوعات، كنتيجة لتدفق الذهب خارجا منها، فإن الطلـب الـداخلي        
وبالتايل سوف تنخفض الـواردات     . وف يرتفع واخلارجي على منتجات الدولة س    

  .وتزداد الصادرات
يف الدولة ذات الفائض يف ميزان مدفوعاا، فإن دخول الذهب إليها           -4

النتيجة، تبعا للنظرية الكميـة     . سوف يعمل على زيادة كمية النقود املتداولة فيها       
  .للنقود، هو زيادة األسعار يف هذه الدولة

ر يف الدولة ذات الفائض يف ميزان مدفوعاا، فإن   وعندما تزداد األسعا  -5
وبالتايل سـوف   . الطلب اخلارجي والداخلي على منتجات الدولة سوف ينكمش       

  .تنقص الصادرات وتزداد الواردات
زيادة الصادرات واخنفاض الواردات يف الدولة ذات العجز يف ميـزان           -6

ولة ذات الفائض، سوف    املدفوعات، واخنفاض الصادرات وزيادة الواردات يف الد      
  .يؤدي إىل نقص تدفق الذهب ويف النهاية ينعكس إجتاه تدفقه

يف احلالة اليت يتحدد فيهـا       :التوازن يف ظل قاعدة الصرف املتغري     : ثانياً
سعر الصرف بتفاعل قرى العرض والطلب فإن اخللل يف ميزان املـدفوعات يـتم              

كان ميزان املدفوعات يف حالـة      فإذا  . معاجلته تلقائيا عن طريق تغري سعر الصرف      
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 أي أن الطلب على ،عجز، فإن هذا العجز يعين أن املدفوعات أكرب من املتحصالت
 زيـادة  ،العملة األجنبية يكون أكرب من العرض مما يؤدي إىل زيادة سعر الـصرف   

سعر العملة األجنبية بالنسبة للعملة الوطنية يعين أن أسـعار املنتجـات األجنبيـة              
 مما كانت عليه بالنسبة للمواطنني الذين يدفعون مثـن مـشتريام            أصبحت أعلى 

 ويترتب على اخنفاض سـعر العملـة        ،بالعملة الوطنية مما يعين إخنفاض الواردات     
الوطنية بالنسبة للعمالت األجنبية أن تصبح املنتجات الوطنية رخيـصة الـثمن يف             

تب على ختفيض العملـة      وأيضا يتر  ،اخلارج مما يعين زيادة الطلب اخلارجي عليها      
 ومن ذلك   ،ارتفاع أسعار املنتجات العاملية يف الداخل مما يعين نقص الطلب عليها          

ترى أن إخنفاض سعر العملة الوطنية سوف يترتب عليه زيادة الصادرات ونقـص             
الواردات، أي زيادة املتحصالت ونقص املدفوعات، مما يترتب عليه أن يعود ميزان           

  .زناملدفوعات إىل التوا
يتقاطع منحىن الطلب على الدوالر علـى مـنحىن   ) 17(يف الشكل رقم   

.  قرش للدوالر40 ويكون سعر الصرف يف حالة اتزان عند    Aالعرض عند النقطة    
إذ ارتفعت األسعار يف مصر لسبب من األسباب فإن ذلك يؤدي إىل زيادة الطلب              

رتب على ذلك إنتقال    ويت. على السلع األجنبية ومن مث زيادة الطلب على الدوالر        
، ويكون هناك طلب زائد علـى الـدوالر    )Dاخلط  (منحىن الطلب ناحية اليمني     

  ABيساوي املسافة 
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  )17(شكل رقم 

هذا الطلب الزائد على الدوالر ميثل يف احلقيقة مقدار العجـز يف ميـزان              
املدفوعات املصري، فهو يقيس مقدار اخللل يف سوق الصرف ومقدار الضغط على       

إرتفاع سعر الـدوالر    (اخنفاض سعر العملة املصرية     . ملة املصرية لكي تنخفض   الع
) زيادة الـصادرات   (LMسوف يترتب عليه زيادة العرض مبقدار       )  قرش 75إىل  

ويكون وضع االتزان اجلديد عند     ). نقص الواردات  (MNونقص الطلب مبقدار    
  .ميزان املدفوعات وخيتفي الطلب الزائد على الدوالر، أي خيتفي عجز Cالنقطة 

معظم دون العامل    :التوازن يف ظل قاعدة التحكم يف سعر الصرف       : ثالثاً
اليوم ال تتبع قاعدة الذهب وأيضا ال تسمح لسعر عملتها للتقلب املـستمر تبعـا               
لظروف العرض والطلب ألن عملية املوائمة التلقائية اليت تنتج من تغري سعر الصرف 

تشغيل يف الدولة وبالتايل فإن أال تزان اخلارجي يكون تؤثر على األسعار ومستوى ال 
  .عادة على حساب االتزان الداخلي
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ولذلك تلجأ كثري من الدول إىل احملافظة على سعر الصرف بواسطة تدخل  
مباشر يف سوق الصرف، حيث حيتفظ البنك املركزي بأرصـدة مـن الـذهب              

ملنع تقلبات سعر العملة والعمالت األجنبية هذه األرصدة للتدخل يف سوق الصرف 
فعندما يرتفع سعر العملة الوطنية يف سوق الصرف فإن البنك املركـزي            . الوطنية

يقوم ببيع العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية وبالتايل ينخفض سـعر العملـة             
الوطنية وباملثل إذا اخنفض سعر العملة الوطنية فإن البنك املركـزي يقـوم ببيـع               

ية أو الذهب يف مقابل العملة الوطنية وبالتايل يرتفع سعر العملـة            العمالت األجنب 
  .الوطنية

ولكن يف ظل هذا النظام قد ال يرغب البنك املركزي املصري من نقـص              
. كمية النقود املتداولة نتيجة شراء البنك املركزي للعملة املـصرية مـن الـسوق          

ة أو بشراء سندات حكومية     وبالتايل قد يقوم البنك املركزي بإقراض البنوك التجاري       
وبالتايل قد ال تتغري األسعار على اإلطـالق  . حىت حيافظ على كمية النقود املتداولة  

  .يف ظل هذا النظام
-3-  

  ختفيض سعر الصرف وأثره على ميزان املدفوعات
وجدنا أن اخللل يف ميزان املدفوعات يتم معاجلته تلقائيا يف حالة نظام سعر     

، )عجز ميزان املدفوعات  (يق سد الثغرة بني الطلب والعرض       الصرف املتغري عن طر   
سوف يؤدي إىل   ) زيادة سعر الصرف  (ولكن هل يعين هذا أن ختفيض سعر العملة         

فاملفروض أننا  . حتسني ميزان املدفوعات دائما؟ قد يبدو هذا السؤال غريبا نوعا ما          
نكماش الواردات  إنتهينا من هذه النقطة وأرينا أن زيادة سعر الصرف تعمل على إ           

وزيادة الصادرات، وهذا صحيح ولكن زيادة الصادرات ال تعين أن املتحـصالت            
اليت حتصل عليها الدولة من النقد األجنيب سوف تزداد نتيجة لزيادة الصادرات إال             

أما إذا كان الطلب اخلارجي علـى      . إذا كان الطلب اخلارجي على الواردات مرنا      
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 سعر الصرف يعين إخنفاض سعر الصادرات مقاسـا      الصادرات غري مرن فإن زيادة    
بالعملة األجنبية ومن مث زيادة الصادرات ولكن بنسبة أقل من إخنفـاض الـسعر،              

  .وبالتايل يكون ما حتصل عليه الدولة من العمالت األجنبية أقل
ميثل سوق الواردات والصادرات بالنسبة ملصر، حيث       ) 18(الشكل رقم   

ت الصادرات والواردات، واحملور الرأسي ميثل السعر مقاسا       ميثل احملور األفقي كميا   
) ب(، اجلزء   )الواردات(من الشكل ميثل سوق القمح      ) 1(اجلزء  . بالعملة األجنبية 

  ).الصادرات(ميثل سوق القطن 

  
  )18(شكل رقم 

 حيث تستورد مـصر  Pmمن الشكل نرى أن السعر التوازين للقمح هو       
  .Qx حيث تصدر مصر الكمية Px للقطن هو  وأن السعر التوازينQmالكمية 
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ويترتب على ختفيض العملة املصرية أن ينتقل منحىن الصادرات إىل أسفل           
بنفس قيمة التخفيض ألنه لكي حيصل املصدر املصري على نفس الـسعر باجلنيـه      

وباملثل ينتقـل مـنحىن     . املصري يعين حصوله على سعر أقل مقاسا بالدوالرات       
 إىل أسفل أيضا ألن إخنفاض العملة يعين زيادة السعر باجلنيه           الطلب على الواردات  

  .املصري
 Qm إىل   Qmوينتج عن ختفيض العملة أن تنخفض الـواردات مـن           

 إىل  Pmوأيضا ينخفض سعر الواردات من      . Qx إىل   Qxوتزداد الصادرات من    
P'm     وسعر الصادرات من Px   إىل P'x .       ومن الواضح أن قيمة الواردات قـد

  :تيجة ختفيض العملة، ألن قيمة الواردات هيإخنفضت ن
      M = Pm . Qm 

. وحيث أن الكمية والسعر قد إخنفضا، فال بد وأن تنخفض قيمة الواردات
مقدار اإلخنفاض يف قيمة الواردات يعتمد على مرزنة منحىن الطلب على الواردات            

جي كامل إذا كان منحىن العرض اخلار. ومرونة منحىن العرض اخلارجي للصادرات
املرونة فإن سعر الواردات لن يتغري يف حني تنخفض كمية الواردات ويف هذه احلالة  

  .يكون اإلخنفاض يف قيمة الواردات يعتمد على مرونة الطلب على الواردات فقط
ولكن الوضع بالنسبة للصادرات يكون خمتلف بعض الشيء، فقد ترتفـع           

لك ألن قيمة الصادرات تعطـي  قيمة الصاطرات أو تنخفض أو تبقى كما هي، وذ 
  .باملعادلة

          X = Px . Qx 
وحيث أن زيادة الكمية املصدرة سوف يترتب عليها اخنفاض السعر، فإن           

ويعتمـد  . حاصل ضرب الكمية يف السعر قد ترتفع أو تنخفض أو تبقى كما هي            
ويف . هذا على مرونة الطلب اخلارجي على الصادرات ومرونة عرض الـصادرات          
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فإن ) أي أفقي(اخلاصة اليت يكون فيها منحىن عرض الصادرات كامل املرونة   احلالة  
  .قيمة الصادرات تعتمد فقط على مرونة الطلب اخلارجي

   لرينر–شروط مارشال 
حىت يترتب على ختفيض العملة حتسن يف ميزان املدفوعات، فيجـب أال            

قيمة الواردات  تنخفض قيمة الصادرات أو على األقل جيب أال يكون اإلخنفاض يف            
ويتضح هذا من التعريف األساس مليزان . أقل من قيمة اإلخنفاض يف قيمة الصادرات 

  :املدفوعات
          B = X - M 

 ترمـز لقيمـة الـصادرات       X ترمـز مليـزان املـدفوعات،        Bحيث  
  ).املدفوعات( ترمز لقيمة الواردات M، )املتحصالت(

أي عندما يكون (رات كبرية   يف احلالة اخلاصة اليت يكون فيها مرونة الصاد       
فإن التغري يف ميزان املدفوعات يعتمد فقط علـى مرونـة   ) منحىن الصادرات أفقي 

) 19(من الشكل رقـم     ) ا(الطلب على الواردات يف كل من الدولتني يف اجلزء          
حيث منحىن العرض اخلارجي للقمح أفقي، لن يتغري سعر القمح مقاساً بالـدوالر             

فإذا حدث تغـري  . صري سوف يرتفع بنفس نسبة التخفيض ولكن السعر باجلنيه امل   
 Pm.  R فإن السعر باجلنيه املصري سوف يرتفع مبقدار rيف سعر الصرف قدرة 

  .وذلك ألن السعر باجلنيه املصري يعطي باملعادلة
          P = r . Pm  

 هـو الـسعر مقاسـا       Pm هو السعر مقاسا بالعملة املصرية،       Pحيث  
  وبالتايل يكون. الصرف ترمز لسعر rبالدوالر 

          P = Pm .  r 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


                                واالندماج االقتصادي المعاصر  االقتصاد الدولي
 

-139- 

  
  )19(شكل رقم 

  .وحيث أن مرونة الواردات تعطي باملعادلة
          em = - 

  :فيكون قيمة التغري يف الواردات هي
Q  P 
P .  Q  -  =  Em  

  
  

M = Pm .       Qm 
 

M = - K . M . em  
 قيمـة  وواضح أن.   هي نسبة الزيادة يف سعر الصرفr/r = Kحيث 

نـسبة  (اإلخنفاض يف قيمة الواردات تعتمد على نسبة الزيادة يف سـعر الـصرف        
  .ومرونة الواردات) ختفيض العملة
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من الشكل أن ختفيض العملة بنـسبة معينـة        ) ب(وباملثل نرى من اجلزء     
  سوف يترتب عليه إخنفاض سعر الصادرات بنفس النسبة، أي أن

          Px = - K . Px 
  . هي سعر الصادراتPxزيادة يف سعر الصرف،  هي نسبة الKحيث 

  )*(جند ان التغيري يف قيمة الصادرات هو ) 2(ومن املعادلة رقم 
          X = - KX (1-e'm) 

  . هي مرونة الطلب اخلارجي على الصادراتe' mحيث 
  نرى أن التغري يف ميزان املدفوعات هو) 7(، واملعادلة )5(ومن املعادلة 

B = K – X (1 – e' m) + M em 
أي عندما  (وعندما تكون قيمة الصادرات مساوية تقريبا لقيمة الواردات         

فإن التغري يف ميـزان املـدفوعات       ) يكون هناك خلل طفيف يف ميزان املدفوعات      
  :يكون

    B = K X – 1 + em + e' m 
) أي حتسن (ومن ذلك نرى أن التغري يف ميزان املدفوعات يكون موجب           

بني القوسني موجبه، أي عندما يكون جمموع مرونة الطلب         إذا كانت الكمية اليت     
ويعرف هذا الشرط باسـم     . على الواردات يف الدولتني أكرب من الواحد الصحيح       

  . لرينر–شرط مارشال 
ومن املالحظ أنه يف احلالة العامة عندما يكون عرض الصادرات له مرونة            

من احلالة اليت يكون فيهـا      غري كاملة فإن التغري يف ميزان املدفوعات يكون أكرب          
 لرينر هو شـرط كـايف       –أي أن شرط مارشال     . عرض الصادرات كامل املرونة   

  .للتأكد من أن ختفيض العملة سوف يؤدي إىل حتسن يف ميزان املدفوعات
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-4-  
  لية املواءمة يف ميزان املدفوعاتآ

 املفدوعات، يقصد بآلية املواءمة جمموعة اآلثار تترب على وجود اختالل يف ميزان
ذلك أن من شأن اختالل ميزان . واليت يكون من شأا االجتاه ذا امليزان التوازن

املدفوعات على النحو السابق تعريفه أن يطلق جمموعة من القوى من عقاهلا، هذه 
والشك أن . القوى تدفع االقتصاد القومي يف اجتاه استعادة توازن ميزان املفدوعات

وقف على الفروض اليت حنددها فيما يتعلق بطبيعة احلياة طبيعة هذه القوى تت
بعبارة أخرى تتوقف ماهية القوى اليت تتولد عن اختالل . االقتصادية يف اتمع

التوازن يف نيزان املدفوعاتعلى تصورنا اخلاص عن النشاط االقتصادي يف اتمع 
يف ميزان ولذلك أن هناك تصوران آللية املواءمة . وحمددات هذا النشاط

. املدفوعات، األول يف ظل النظرية الكالسيكية والثاين يف إطار النظرية الكيرتية
ولكن قبل أن نعرض آللية املواءمة يف إطار كل من النظرتني، علينا أن نوضح أوالً 

  .طبيعة العالقة بني الفائض أو العجز
عات وبني مستوى نبدأ توضيح طبيعة العالقة بني الفائض أو العجز يف ميزان املدفو

ما الذي حيدث عندما يكون هناك : الناتج أو الدخل القومي باثارة السؤال التايل
فائض يف ميزان املدفوعات؟ إذا كان هناك فائض يف ميزان املدفوعات فمعىن ذلك 
أنه، باستبعاد بنود املوازنة، تكون قيمة املتحصالت من النقد األجنيب أكرب من قيمة 

ة أخرى ميكن القول أن الصادرات من السلع واخلدمات تكون بعبار. املدفوعات
لكن الصادرات من السلع واخلدمات متثل . أكرب من الواردات من السلع واخلدمات

جزءاً من اإلنفاق األجنيب على السلع وخدمات البلد، والواردات من السلع 
فائض يف ال. واخلدمات متثل جزءاً من اإلنفاق احمللي على سلع وخدمات اخلارج

ميزان املدفوعات إذن يعين زيادة يف إنفاق األجانب على سلعنا وخدماتنا عن إنفاقنا 
لكن من طبيعة احلياة االقتصادية أن كل إنفاق يقوم به . على سلعهم وخدمام
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معىن ذلك أن الزيادة يف . شخص معني يتحول بالضرورة إىل دخل لشخص آخر
. عين بالضرورة زيادة يف دخل بعض املواطننيإنفاق األجانب عن إنفاق املواطنني ت

ومن املعروف أن كل زيادة يف الدخل يترتب عليها زيادة يف االستهالك، طبقاً 
كما أن كل زيادة يترتب عليها زيادة يف الواردات، طبقاً . للميل احلدى لالستهالك
اق وهو ما لكن الزيادة يف االستهالك تعترب زيادة يف االنف. للميل احلدي لالسترياد

منتجي السلع واخلدمات اليت (يعين، يف حلقة تالية، زيادة يف الدخل لبعض الفئات 
هذه الزيادة يف الدخل، بإخضاعها ملفعول امليل ). توجه إليها الزيادة يف االستهالك

احلدي لالستهالك وامليل احلدي لالستهالك، يترتب عليها زيادة االستهالك وزيادة 
  .اوهكذ... االسترياد 

ويتضح من العرض املتقدم أن الزيادة األولية يف اإلنفاق الناجتة عن فائض ميزان 
املدفوعات يترتب عليها سلسلة من الزيادات املتتالية يف اإلنفاق والدخل، حيث 

ويعرف هذا مبضاعف التجارة . ينتج عنها زيادة الدخل القومي بصورة مضاعفة
  .اخلارجية

ور ميزان املدفوعات من فائض أو عجز ينعكس على خالصة ما تقدم إذن أن ما يعت
ولسوف نرى فيما يتلو . مستوى الدخل القومي يف نفس اإلجتاه وبصورة مضاعفة

كيف أن هذا األثر للفائض أو العجز مع مستوى الدخل القومي يعترب نقطة البدء 
  .يف مناقشة آلية املواءمة يف توازن ميزان املدفوعات

ترى النظرية الكالسيكية  :يف إطار النظرية الكالسيكية آلية املواءمة   : أوالً
أن آلية املواءمة يف ميزان املدفوعات تتمثل يف تأثري حالة ميزان املـدفوعات علـى          

وتعمل النظرية الكالسيكية حتليلها علـى      . األسعار والنفقات يف الداخل واخلارج    
نه احلديث عن   ومؤدي قاعدة الذهب، على ما اتضح بيانه ع       . أساس قاعدة الذهب  

سعر الصرف، أن يكون هناك وزن معني لعملة البلد بالذهب وأن تكـون هنـاك        
حرية حتويل العملة إىل ذهب وبالعكس، باإلضافة إىل حريـة تـصدير واسـترياد     
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وباالضافة إىل ذلك يعترب الذهب أساس النظام النقدي الداخلي، حبيـث           . الذهب
. د القومي تناسباً طردياً مع كمية الذهب      تتناسب كمية النقود املتداولة يف االقتصا     

وتفترض النظرية الكالسيكية باإلضافة إىل ذلك سريان مفعول نظرية كمية النقود،           
  .وهي ما يعرب عنها باملعادلة

  ت ن= م ع 
  :حيث

  حجم املعامالت، ثابت= م 
  مستوى األسعار= ع 
  سرعة تداول النقود، ثابتة= ت 
  كمية النقود املتداولة= ن 
ترض نظرية كمية النقود أن حجم املعامالت، م، ثابت نظراً الفتراض وجود وتف

التشغيل الكامل للموارد، كما تفترض أيضاً ثبات سرعة تداول النقود، أي عدد 
وبذلك يكون املتغريان . املرات اليت تتداول فيها وحدة النقود خالل فترة معينة

ى األسعار، ع، وكمية النقود الوحيدان يف املعادلة، وتعرف الكمية، مها مستو
املتداولة، ن، ومن الواضح أن املعادلة تتضمن أن اي عالقة طردية بني كمية النقود 

يف كمية النقود ) أو نقص(املتداولة واملستوى العام لألسعار، مبعىن أن أي زيادة 
  .بنفس النسبة يف املستوى العام لألسعار) أو نقص(البد أن يصاحبه زيادة 

ميكننا اآلن التعبري عن آلية املوائمة يف ميزان املدفوعات طبقاً ملنطق النظرية 
فإذا حدث فائض يف ميزان املفدوعات، فإن هذا الفائض يسوى . الكالسيكية

وطيقاً للعالقة بني رصيد . بدخول الذهب من بالد العجز إىل االقتصاد القومي
ياً وطبقاً ملعادلة الكمية يترتب على الذهب وكمية النقود تزداد كمية النقود تلقيائ

هذا هو ما حيدث . ازدياد كمية النقود ارتفاع املستوى العام لألسعار بنفس النسبة
فبالنسة للخارج يكون هناك عجز . يف الداخل، وهناك تطورات مناظرة يف اخلارج
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هذا العجز يسوى، طبقاً لقاعدة الذهب، خبروج الذهب، . يف ميزان املدفوعات
ويؤدي نقص كمية النقود إىل .  كمية النقود املتداولة يف اخلارج تبعاً لذلكفتقل

إرتفاع األسعار يف الداخل يؤدي إىل متدد الواردات . اخنفاض األسعار يف اخلارج
. وانكماش الصادرات، وإخنفاض األسعار يف اخلارج يؤدي إىل نفس النتيجة

صاحب الفائض ويقل صادراته، ويكون األثر النهائي هو أن تزداد واردات البلد 
وتزداد صادرات البلد صاحب العجز وتقل وارداته، إىل أن يتحقق التوازن يف 

  .موازين مدفوعات كل من البلدين
  .ومن املهم أن تدبر حدود النظرية الكالسيكية يف آلية املواءمة

. فهي تفترض التشغيل الكامل للموارد، من عمل ورأس مال وأرض وخالفه)أ(
. ايل فإن مستوى الدخل القومي املتولد هو أقصى مستوى ميكن الوصول إليهوبالت

ومعىن ذلك أن أية زيادة يف اإلنفاق ال ميكن أن يترتب عليها إال زيادة الدخل 
  .النقدي، ما الدخل احلقيقي فهو معطي مبستوى التشغيل الكامل للموارد

فإذا زاد . قتضى احلالوهي تفترض أن األسعار تتمتع مبرونة كافية طبقاً مل)ب(
إلنفاق القومي عند مستوى التشغيل الكامل ترتفع األسعار، وإذا قل اإلنفاق 

واألسعار هنا تفهم باملعىن . القومي عند مستوى التشغيل الكامل تنخفض األسعار
وعلى وجه اخلصوص، فإن . الواسع أي أسعار السلع واخلدمات وعناصر اإلنتاج

وبإمعان النظر جند . مكانية ارتفع األجور أو اخنفاضهافرض مرونة األسعار يعين إ
أن هذا مبين على فرض ضمين هو سيادة املنافسة الكاملة يف أسواق السلع وعناصر 

وهذا فرض وىل زمانه، فقد أصبحت عناصر االحتكار يف أسواق السلع . اإلنتاج
عار أو واخلدمات وأسواق عناصر اإلنتاج من القوى مبا حيول دون إخنفاض األس

  .األجور
وهي تفترض حياد النقود، مبعىن أن كمية النقود ال تؤثر إال على املستوى )ج(

املطلق لالسعار وال تزاول أي تأثري على املتغريات احلقيقية يف االقتصاد القومي، مثل 
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وال شك أن النقود أضحت تلعب دوراً . الدخل والناتج والعمالة واألسعار النسبية
  . عامل اليومأكثر إجيابية يف

أي استقرار سعر (وهي تفترض، ضمناً، أن مقتضيات االستقرار اخلارجي )د(
أي استقرار األسعار والنفقات (تعلو على مقتضيات االستقرار الداخلي ) الصرف
ولكن الواقع املعاصر يشهد بأن اعتبارات االستقرار الداخلي أضحت هلا ). واألجور

  .اصرة على اعتبارات االستقرار اخلارجياألولوية يف معظم اتمعات املع
ترى النظرية الكيرتية أن آلية  :آلية املواءمة يف إطار النظرية الكيرتية: ثانياً

املواءمة يف ميزان املدفوعات تتمثل يف تأثري حالة ميزان املدفوعات على مستويات 
 يتسقر عند فالنظرية الكيرتية تعترف بأن الدخل القومي ميكن أن. اإلنتاج والتشغيل

كما تفترض . مستوى دون مستوى التشغيل الكامل للموارد، خصوصاً العمل
مرنة يف اجتاه واحد فقط، فهي مرنة إىل ) واألجور جزء منها(النظرية أن األسعار 

بعبارة أخرى هناك الكثري من االعتبارات ما . أعلى ولكنها ليست مرنة إىل أسفل
سعار واألجور ميكن أن ترتفع، لكنها ال ميكن جيعل النظرية الكيرتية تفترض أن األ

  .أن تنخفض
فإذا حدث فائض يف ميزان مدفوعات البلد، فمعىن ذلك، أن هناك زيادة يف اإلنفاق 

هذه الزيادة يف اإلنفاق تعين زيادة دخل . على السلع واخلدمات اليت ينتجها البلد
وطبقاً للميل ). ليهامنتجي السلع واخلدمات اليت يزداد اإلنفاق ع(بعض الفئات 

وحيدث العكس متاماً يف اخلارج، إذ . احلدي لالسترياد تزداد الوارادات تبعاً لذلك
يعين عجز ميزان مدفوعاته إخنفاض اإلنفاق وبالتايل إخنفاض الدخل وإخنفاض 

وزيادة واردات بلد الفائض وإخنفاض واردات بلد العجز يعين االجتاه . الواردات
وعلى عكس، إذا . ى اختالل ميزان املدفوعات يف كل منهماحنو القضاء على عل

لك على ما سبق بيانه إخنفاض 1حدث عجز يف ميزان مدفوعات البلد، فمعىن ذ
هذا اإلخنفاض يف اإلنفاق يعين . اإلنفاق على السلع واخلدمات اليت ينتجها البلد
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 تغريات وحتدث. وطبقاً للميل احلدي لالسترياد يقل الواردات. إخنفاض الدخل
  .مقابلة، ويف االجتاه العكسي، يف بلد الفائض

طبقاً للنظرية الكيرتية تلعب العالقة بني تغريات اإلنفاق وتغريات الدخل دوراً 
ومن عرضنا الساق يف . مركزياً يف تشكيل آلية املواءمة لتوازن ميزان املدفوعات

ات الدخل هو هذا الفصل اتضح لنا أن مهزة الوصل بني تغريات اإلنفاق وتغري
املضاعف، وأن املضاعف يف سياق حتليلنا يتوقف على معلمتني من معامل البنيان 

  .امليل احلدي لالسترياد. االقتصادي
فاملضاعف يتناسب طردياً مع امليل احلدي لالستهالك ويتناسب عكسياً مع امليل 

وكلما كان . ولذلك، فكلما كان امليل احلدي لالستهالك مرتفعاً. احلدي لالسترياد
  .امليل احلدي لالسترياد منخفضاً، كلما املضاعف مرتفعاً

وبالتايل كلما ترتب على الفائض يف ميزان املدفوعات زيـادة كـبرية يف             
ومن ناحية أخرى، كلما ارتفع امليل احلدي لالسترياد، كلما أدى ذلك إىل       . الدخل

ويتضح من هذا   . الفائضزيادة الوارادات نتيجة لزيادة الدخل وبالتايل القضاء على         
أن امليل احلدي لالسترياد يلعب دورين متناقصني يف آلية املواءمة طبقـاً للنظريـة              

 كلمـا   – مع ثبات العوامل األخرى      –فمن ناحية، كلما كان مرتفعاً      .. الكيرتية  
خفض من قيمة املضاعف، وبالتايل كلما قلل من الزيادة يف الدخل املترتبة علـى              

 مع ثبات العوامل اآلخرى     –ومن ناحية أخرى، كلما كان مرتفعاً       . زيادة اإلنفاق 
وبناء على ذلـك فمـن      . كلما زاد من أثر ارتفاع الدخل على ارتفاع الواردات        

املتصور وجود قيمة مثلى للميل احلدي لالسترياد، توازن بني اعتبارات رفع قيمـة             
واردات مـن ناحيـة     املضاعف من ناحية ورفع فعالية تغري الدخل بالنسبة لتغري ال         

  .أخرى
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  الفصل الرابع
   وأثرها على ميزان املدفوعاتالتعريف اجلمركية

-1-  
  مفهوم التعريفة اجلمركية

تعرف التعريفة اجلمركية بأا الضرائب اليت تفرض على الواردات من 
السلع أو على جمموعة معينة من السلع، ويعترب هذا النوع من التعريفة أكثر شيوعا 

فة اجلمركية على الصادرات واليت تستخدم بكثرة يف الدول النامية لتنمية من التعري
املوارد املالية هلذه الدول، فمثال تفرض حكومة غانا مجارك على صادراا من 
الكاكاو، كما تفرض بعض الدول املصدرة للنفظ ضرائب على النفظ الذي يتم 

الية للدول املصدرة، وإمنا تصديره، وال تقتصر آثار هذه اجلمارك على املوارد امل
تؤدي كذلك إىل اخنفاض الكميات اليت يتم تصديرها مما يؤدي إىل زيادة أسعارها 

  .العاملية وخاصة يف السلع األساسية كالنفط
ويالحظ أن اخنفاض نسبة مسامهة اجلمارك يف اإليرادات الكلية يف الدول           

 يف الواليـات    1998 فقط عـام  % 1الصناعية املتقدمة، فقد بلغت هذه النسبة       
، مما يشري إىل عدم اعتماد اخلزانة األمريكية        1900عام  % 41املتحدة يف مقابل    

على مثل هذا النوع من الضرائب أو الرسوم أما الدول النامية فإا الزالت تعتمد              
على اجلمارك كمصدر رئيسي إليراداا، حيث أن النسبة املذكورة مـثال بلغـت        

  .ن يف لبنا1998عام % 46
وتنقسم اجلمارك إىل مجارم ثابتة ال ترتبط بقيمة السلعة، أو مجارك تفرض            

  .بنسبة ثابتة على قيمة السلعة املستوردة، واجلمارك املركبة أو املتعددة
ونفرض هذه اجلمـارك علـى الـسلع         :التعريفة اجلمركية الثابتة  : أوالً

الكمبيوتر مثال يدفع مبلغ املستوردة بقيمة ثابتة كأن يقوم املستورة املصري ألجهزة         
لكل جهاز مستورد بغض النظر عن ماركة اجلهاز أو مواصفاته،          )  جنيه 1000(
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ويعترب مثل هذا النوع اجلمارك سهال يف حتصيله من املستورد وخاصة بالنسبة للسلع 
ذات املواصفات القياسية واليت قد يصعب تقدير قيمتها احلقيقية مبعرفة سـلطات            

إال أن العيب األساسي هلذه اجلمارك يكمن يف أن درجة احلماية           اجلمارك املختصة   
املفروضة اليت توفرها للمنتج احمللي تتناقص بزيادة سعر السلعة املستوردة فمثال متثل            

جنيه يف حني تبلغ تكلفة استرياده ) 1000(اجلمارك على جهاز الكمبيوتر وقدرها 
جنيه مـثال   ) 10000(هاز  ، أما عندما تبلغ قيمة هذا اجل      %50جنيه  ) 2000(

فقط، ويؤدي هذا إىل تـشجيع املنـتجني   % 10فإن نسبة اجلمارك منخفضة إىل      
احملليني على التوسع يف إنتاج السلع منخفضة التكلفة واليت تتمتع بدرجـة محايـة              
مرتفعة باملقارنة للسلع عالية التكلفة، ويفيد هذا النوع من اجلمـارك يف محايـة              

  .ل فترات الكساد اليت يتم خالهلا استرياد السلع الرخيصةاملنتجني احملليني خال
تفرض هذه التعريفة بنسبة ثابتة على قيمة        :النسبة الثابتة للجمارك  : ثانياً

السلع املستوردة، وعلى هذا فإنه يسهل تطبيقها علـى الـسلع الـصناعية ذات              
 املواصفات   تأخذ يف اعتبارها اختالف    -التعريفة–املواصفات املختلفة، حيث أا     

للسلعة الواحدة ألن هذه املواصفات تنعكس على سعر السلعة، وذلك على عكس            
التعريفة اجلمركية الثابتة واليت تفرض على السلعة بغض النظر عن نوعيتها وبالتايل            
بغض النظر عن قيمتها كما سبقت اإلشارة، فإذا كانت النـسبة الثابتـة علـى               

رة التويوتا واليت تبلـغ تكلفـة اسـتريادها         فإن السيا % 20السيارات املستوردة   
دوالر مجارك، أما ) 2000(دوالر فإن املستورد يف هذه احلالة يدفع    ) 10.000(

دوالر فإن املستورد يف هذه احلالة      ) 20.000(إذا مت استرياد سيارة أخرى قيمتها       
دوالر وهكذا، كذلك من بني املزايا األخـرى هلـذه التعريفـة    ) 4.000(يدفع  
ركية أا تؤدي إىل فرض درجة ثابتة من احلماية للمنتج احمللي خالل فتـرات              اجلم

، فإن الوحدة املستوردة %10تغري األسعار، فإذا كانت هذه التعريفة تفرض بنسبة      
) 20(دوالر تكون اجلمارك املـستحقة عليهـا        ) 200(من إحدى السلع مببلغ     
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) 30(فإن اجلمارك تـصبح     دوالر  ) 300(دوالرا، أما إذا زاد سعر الوحدة إىل        
) 10(دوالرا فإن اجلمارك تنخفض إىل      ) 100(دوالرا، أما إذا اخنفض السعر إىل       

دوالر، وهكذا، وذا فإن هذه التعريفة تؤدي إىل ثبات درجة احلماية بغض النظر             
عن تغري األسعار، أو عند مجيع املستويات السعرية للسلعة، وقد مت استخدام مثـل           

جلمارك مبعرفة العديد من الدول يف السنوات األخرية اليت شهدت          هذا النوع من ا   
  .معدالت مرتفعة من التضخم

يتم فرض هذه التعريفة على      :التعريفة اجلمركية املركبة أو املتعددة    : ثالثاً
السلع الصناعية النهائية وكذلك على املواد اخلام الداخلة يف إنتاجها، حيث يـتم             

اد اخلام حلماية املنتجني احملليني هلذه املواد، كما تفرض         فرض تعريفة حمددة على املو    
تعريفة مجركية بنسبة ثابتة على املنتج النهائي حلماية املصانع احمللية املنتجة للسلعة،            
فمثال تفرض الواليات املتحدة ضريبة مجركية على الواردات من املالبس املستوردة           

كيلو جرام من القطن الداخل يف      سنت على ال  ) 48.5(بواقع ضريبة حمددة قدرها     
تصنيع هذه املالبس وذلك حلماية منتجي القطن بالواليات املتحدة، وضريبة بنسبة           

على القطعة من املالبس حلماية املصانع احمللية املنتجـة هلـذه           % 38ثابتة قدرها   
  .املالبس

-2-  
  معدل احلماية الفعال

 إىل محايـة  – كما سـبقت اإلشـارة       –دف اجلمارك على الواردات     
املنتجات احمللية من املنافسة األجنبية حيث تؤدي اجلمـارك إىل زيـادة أسـعار              
الواردات بالسوق احمللي ومن مث تصبح املنتجات احمللية أكثر جاذبيـة ملـستهلك،             
ويؤدي هذا إىل زيادة اإلنتاج من هذه املنتجات عن احلد الذي كان من املمكـن               

تعكس درجة احلماية اجلمركية للفرق بني سـعر        وجوده يف حالة التجارة احلرة، و     
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املنتجات احمللية واملنتجات املستوردة، فكلما زادت درجة احلماية كلما كان الفرق          
  .كبريا بني السعرين املشار إليهما

ويعترب معدل احلماية الفعال مؤشرا ميكن االعتماد عليه لقياس درجة محاية           
ماية النقدي، ويشري معدل احلماية الفعال إىل الصناعات احمللية اليت يوفرها معدل احل

القيمة املضافة اليت حتققها الصناعات اليت حتل منتجاا حمل الواردات نتيجة لنظـام      
اجلمارك املعمول به، وذلك باملقارنة للقيمة املضافة اليت تتحقق يف حالة التجـارة             

ـ           ا يوضـح املعـدل    احلرة أي يف غيبة كافة املعوقات اجلمركية هلذه التجارة، كم
املذكور الزيادة يف تكلفة اإلنتاج للصناعات احمللية مقارنة بتكلفـة إنتـاج هـذه              
الصناعات يف الدول األجنبية حبيث تصبح الصناعات احمللية قادرة على املنافسة يف            

  .السوق احمللي
وتأسيساً على ما سبق فإنه ميكن القول بصفة عامة أنه عنـدما تـنخفض     

ة على مستلزمات اإلنتاج أو املدخالت املستوردة بينما يتم فرض          التعريفة اجلمركي 
مجارك مرتفعة على املنتجات النهائية املستوردة، فإن معدل احلماية الفعال يرتفـع،   
ومن مث نزيد درجة احلماية للمنتج احمللي، وعلى هذا فإن معدل احلماية النقدي ال              

 معدل احلمايـة    – املعدل األول    يعرب بدقة عن درجة احلماية الفعال حيث أن قيمة        
 تكون دائما أقل من معدل احلماية الفعـال، أمـا إذا زادت التعريفـة               –النقدي  

اجلمركية على املدخالت املستوردة عن مثليتها على املنتجات النهائية، فإن معدل           
احلماية النقدي للسلع النهائية يكون أكرب من معدل احلماية الفعال وحيدث هـذا             

ب احلكومة يف محاية منتجي مستلزمات اإلنتاج من املنافسة األجنبيـة،           عندما ترغ 
كذلك يالحظ أن الفرق بني املعدلني املشار إليهما يتلخص يف أن معدل احلمايـة              
الفعال يأخذ يف اعتباره اجلمارك على مستلزمات اإلنتاج املستوردة وكذلك املنتج           

خذ يف اعتباره اجلمارك املفروضة النهائي، بعكس معدل احلماية النقدي والذي ال يأ  
  .على مستلزمات اإلنتاج املستوردة
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جهاز التليفزيون 
  املستورد

التكلفة 
  بالدوالر

جهاز التليفزيون 
  احمللي املدخالت

  التكلفة

  املدخالت
  القيمة املضافة

  
  مجارك

800  
200  
  
10  

  املدخالت
  القيمة املضافة

  )تكاليف التجميع(

800  
300  

  1100    1100  السعر يف السوق
  )6(جدول رقم 
ظهرت فكـرة املـشاركة يف       :مشاركة أكثر من دولة يف إنتاج السلعة      

اإلنتاج أو مشاركة أكثر من دولة يف إنتاج سلعة معينة بقوة خـالل الـسنوات                
األخرية على مستوى العامل، وحيدث اإلنتاج املشترك عندما تقوم أكثر من دولة يف             

فاملكونات اإللكترونية الالزمة إلنتاج التليفزيون يتم   املشاركة يف إنتاج سلعة معنية،      
تصنيعها بالواليات املتحدة بينما يتم جتميع هذه املكونات إلنتاج جهاز التليفزيون           
بدولة أخرى مثل سنغافورة وذلك لالستفادة من معدالت األجور املنخفضة للعمالة 

 وعادة ما تقوم الدولة الـيت       املاهرة بالدولة املذكورة عن مثليتها بالواليات املتحدة      
يتم جتميع السلعة ا إىل شحن هذه السلعة للمصنع األم إلجراء بعض العمليـات              
األخرى كالتغليف، وقد جلأت الدول الصناعية املتقدمة إىل هذا األسـلوب مـن             
املشاركة يف اإلنتاج لتخفيض تكاليف إنتاج السلع اليت حتتاج إىل عمالة كثيفـة يف      

حل جتميعها حىت تصبح قادرة على املنافسة يف السوق العاملي، وذا           مرحلة من مرا  
حتافظ هذه الدول على حصتها يف السوق العاملي واليت يترتب عليها التوسـع يف               
اإلنتاج واحملافظة على معدالت العمالة املرتفعة وكذلك حتقيق مستويات مرتفعة من 

فإن تكلفة هذه األجهزة عنـد      الدخول فبدون جتميع أجهزة التليفزيون بسنغافورة       
جتميعها يف الواليات املتحدة سوف تكون مرتفعة وذا تفقد الدولـة املـذكورة             
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قدرا التنافسية يف السوق العاملي، مما يؤدي إىل اخنفاض إنتاجها من التليفزيـون             
  .وبالتايل تعرض العمال ذه الصناعة لفقد وظائفهم واخنفاض دخوهلم

يف اإلنتاج على اختراق األسواق األجنبية اليت تتمتع        وقد تساعد املشاركة    
أو تقييـد الـواردات   /بدرجة عالية من احلماية اجلمركية السترياد بعض السلع و          

سواء باملنع أو بتحديد حدا أعلى للواردات من السلع النهائية، كذلك ميكن مـن              
تمتع ا بعـض    خالل املشاركة يف اإلنتاج للحصول على املزايا التكنولوجيا اليت ت         

الدول باإلضافة إىل االستفادة من العمالة املاهرة ذات األجور املنخفضة، فضال عن            
توافر عناصر اإلنتاج أو املواد اخلام النادرة وغري ذلك من املزايا اليت تتوفر للـدول               

  .األجنبية
توجد أثار جانبية أخرى للجمارك على الواردات       : تأجيل سداد اجلمارك  

جلمارك قد ال تشجع بعض الشركات وخاصة الكبرية منها علـى           حيث أن هذه ا   
االستفادة من اخلصم الذي ميكنها احلصول عليه عند استرياد احتياجاا السنوية من        
بعض مستلزمات اإلنتاج مرة واحدة، حيث أنه يتعني على هذه الشركات سـداد             

 كميـة   كامل اجلمارك املستحقة على الواردات قبل اإلفراج عنـها وحيـث أن           
الواردات اليت تكفي الشركة طول العام من املتوقع أن تكون كثرية لـذلك فـإن               
اجلمارك املستحقة عليها تكون كبرية أيضا مما يؤدي إىل مواجهة هذه الـشركات             
لصعوبات مالية، ويسمح نظام اجلمارك األمريكي بتأجيل سداد اجلمارك بنظـام           

ملستورد بتقدمي سند أو صك يـضمن       التخزين يف املنطقة اجلمركية وحبيث يقوم ا      
قيامه بسداد املستحق عليه ملصلحة اجلمارك، وميكن االستفادة من نظام املنـاطق            
احلرة اليت تتيح للمستورد سداد اجلمارك املستحقة على ذلك اجلزء من الـواردات            

  .اليت يرغب يف دخوهلا من املنطقة احلرة إىل الداخل
يـسمح قـانون اجلمـارك       ):دالسن(التخزين مقابل صك للسداد     -1

األمريكي للمستورد بتخزين البضاعة يف املنطقة اجلمركية وختضع املخازن يف هذه           

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


                                واالندماج االقتصادي المعاصر  االقتصاد الدولي
 

-153- 

احلالة لسيطرة السلطات اجلمركية، وجيب يف هذه احلالة تقدمي صـك أو سـند              
ألصحاب هذه املخازن يلتزم املستورد مبوجبه بسداد كافة الضرائب املستحقة عليه، 

 اليت يتم تقدميها ذه املخازن على التخزين فقط وإمنا تـشمل    وال تقتصر اخلدمات  
إمكانية القيام بتصنيع الواردات أو تعبئتها وختزينها، طاملا أن املستورد لـن يقـوم              
بإدخال كامل الكمية املستوردة من السلعة أو جزءا منها فإنه ال يقوم بسداد مجارك 

 هذه السلعة للخارج أو إدخاهلـا    عليها، حيث أنه من املمكن أن يتم إعادة تصدير        
للبالد بعد سداد اجلمارك املستحقة عليها، وإذا مل يتم تصنيع بعض السلع يف أماكن 
التخزين وذلك باستخدام مكونات حملية باإلضافة إىل املكونات املستوردة، فإنـه           
عند إدخال السلعة املصنعة للسوق احمللي فإن اجلمارك تفرض علـى املكونـات             

ة فقط وليس على السلعة النهائية حيث تعفى املكونات احمللية الداخلـة يف   املستورد
  .تصنيع السلعة من اجلمارك

وتستخدم املخازن بالدائرة اجلمركية عند استرياد بعض الـسلع وإعـادة           
تصديرها وال ينفع املستورد يف هذه احلالة مجارك على السلعة وإمنا يتحمل تكاليف            

يف حالة عدم وجود هذه املخازن فإنه يـتعني علـى           التخزين فقط، ويالحظ أنه     
املستورد سداد كامل اجلمارك املستحقة عليه، وعند إعادة تصدير هذه الـواردات       

من قيمة اجلمارك اليت سبق وأن قام بسدادها        % 99للخارج فإن املستورد يسترد     
، وعند تـوافر وسـيلة   )Draw back (–ويعرف هذا النظام بنظام الدورباك 

ين بالدائرة اجلمركية فإن املستورد يتجنب التكاليف املالية املترتبة على سداد           التخز
اجلمارك املستحقة على السلعة بالكامل، كذلك يتجنب الـدخول يف إجـراءات            

  .صرف النسبة املقررة من قيمة اجلمارك اليت سبق سدادها عند إعادة التصدير
ول املشار إليه أعاله أن     يالحظ يف حالة النظام األ     :نظام املناطق احلرة  -2

سلطات اجلمارك تقوم بفحص الكميات املستوردة من السلع وتقـدير اجلمـارك        
املستحقة عليها والسماح بتخزينها يف الدائرة اجلمركية مقابل صك أو سند يقدمه            
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صاحب البضاعة لضمان سداد اجلمارك املستحقة ويتسم هذا النظـام بارتفـاع            
نظام املناطق احلرة، ويف ظل هذا النظام يسمح للمستورد         تكاليف إدارته باملقارنة ل   

ختزين بضاعته باملنطقة األجنبية احلرة بدون تـدخل مـن سـلطات اجلمـارك،              
وتستهدف املناطق احلرة تشجيع التجارة الدولية بني دول العامل، كما أا ـدف             

خلـق  إىل تشجيع املنتجني على إقامة مصانع داخل هذه املناطق ممـا يـؤدي إىل              
وظائف للعمال بالدولة اليت تقام املنطقة احلرة على أراضيها، وتتمتع هذه املنـاطق             
باإلعفاء الكامل من اجلمارك والرسوم والضرائب، وحيقق هذا النظام وفرا ماليـا            
للمستوردين حيث أم ال يكونوا ملزمني بسداد اجلمارك إال إذا مت إدخال الـسلع   

حالة إدخال جزءا من الكمية املستوردة من الـسلعة       املستوردة للسوق احمللي، ويف     
للسوق احمللى فإن اجلمارك تستحق على ذلك اجلزء فقط، وقـد شـجع قـانون             

 إقامة مثل هذه املناطق إلغـراء       1989 لسنة   230االستثمار واملناطق احلرة رقم     
لـة  املستثمرين األجانب على إقامة مصانعهم ذه املناطق مما يؤدي إىل زيادة العما           

  .مبصر
  :ويالحظ أن نظام املناطق احلرة يؤدي إىل حتقيق املزايا التالية

عدم مواجهة املستورد لصعوبات مالية تترتب على إلزامه بسداد كامل          )أ(
  .اجلمارك املستحقة عليه بدون تأجيل

أو البـضاعة   / ال يقوم املستورد بسداد مجارك على البضاعة التالفة و        )ب(
  .حيتهااليت انتهت تواريخ صال

ميكن للمستورد االختيار بني سداد اجلمارك على مستلزمات اإلنتاج         ) ج(
قبل تصنيعها أو بعد تصنيعها حبيث يدفع اجلمارك األقل وذا حيقق وفرا ماليـا مل               

  .يكن من املمكن حتقيقه لوال وجود نظام املناطق احلرة
باح الـيت   ال تستحق مجارك على العمالة، املصروفات اإلدارية، واألر       ) د(

  .حيققها املستورد باملنطقة احلرة
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  .ال يدفع املصدر ضرائب على قيمة صادراته من املنطقة احلرة) هـ(
-3-  

  اآلثار االقتصادية للجمارك
يعتقد البعض بأن اجلمارك املـستحقة       :من الذي يتحمل اجلمارك؟   : أوالً

هلك، أي أن   على السلع املستوردة يدفعها املستورد والذي حيملها بدوره للمـست         
املستهلك هو الذي يدفع قيمة اجلمارك حيث ترتفع أسعار السلع املستوردة بقيمة            

  .اجلمارك، إال أن هذا االستنتاج ليس صحيحا دائما
ويف . بفرض ان الواليات املتحدة األمريكية تقوم باسترياد النب من الربازيل         

دوالر، ) 50(ساوي  حالة وجود جتارة حرة بني البلدين فإن سعر الطن من النب ي           
دوالر للطـن فـإن   ) 10(فإذا قامت الواليات املتحدة بفرض ضريبة ثابتة قدرها         
دوالر للطن، ونتيجة   ) 60(التأثري الفوري هلذه اجلمارك يتمثل يف زيادة السعر إىل          

هلذا السعر املرتفع ينخفض الطلب على القهوة يف الواليات املتحـدة األمريكيـة             
ل النب وفقا ملا تشري به نظرية سلوك املستهلك، وحيث أن         وذلك بإحالل الشاي حم   

حجم الطلب على النب يف الواليات املتحدة يف السوق العاملي يعترب كـبريا، فـإن            
اخنفاض الطلب على القهوة يؤدي إىل اخنفاض الطلب على استرياد النب من الربازيل 

) 50(لطن بدال مـن     دوالر ل ) 45(مما يؤدي إىل اخنفاض السعر العاملي للنب إىل         
دوالر فإن سعر   ) 10(دوالر مثال، وبإضافة التعريفة اجلمركية املشار إليها وقدرها         

دوالرا، بينمـا  ) 60(دوالرا بدال مـن  ) 55(طن النب يف السوق األمريكي يبلغ       
دوالر يف حالـة    ) 50(دوالر للطن بدال من     ) 45(حيصل املصدر الربازيلي على     

دين املذكورين، ويالحظ ان قيمة اجلمارك املفروضة على        وجود جتارة حرة بني البل    
طن النب حتصل عليها احلكومة األمريكية، كذلك فإن السعر الذي يدفعه املستهلك            
يف الواليات املتحدة والسعر الذي حيصل عليه املنتج يف الربازيل يـساوي الفـرق              

ملـستهلك  دوالر وهي عبارة عن قيمة اجلمارك، وعلى هذا فـإن ا          ) 10(بينهما  
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دوالر زيادة عن قيمة الطن يف حالة عدم وجود مجارك،          ) 5(األمريكي يدفع مبلغ    
دوالر لكل طن بن يتم     ) 5(كما أن املنتج الربازيلي حيصل على مبلغ أقل مبا يعادل           

تصديره للواليات املتحدة وعلى هذا فإن الزيادة يف سعر السلعة نتيجة للجمارك ال             
  .يتحملها املستهلك وحده

يترتب على هذه اجلمارك حتسن شروط التجـارة بالنـسبة للواليـات            و
املتحدة، حيث سبق تعريف شروط التجارة بأا النـسبة بـني الـرقم القياسـي         
للصادرات والرقم القياسي للواردات، وبفرض عدم تغري أسـعار الـصادرات أو            

ـ             ا، الواردات األخرى خبالف النب، مما يؤدي إىل حتسن شروط بالنـسبة ألمريك
وحيدث العكس بالنسبة للربازيل، ويالحظ أن التحسن بشروط التجارة بالنـسبة           
للواليات املتحدة قابلة اخنفاض يف شروط التجارة بالنسبة للربازيل، ويتعارض هذا           
االستنتاج مع النتيجة اليت توصلنا إليها يف حالة التجارة احلرة واليت حتقـق منـافع               

توردة على السواء كما سبقت اإلشارة يف الفصول        متبادلة للدولتني املصدرة واملس   
  .السابقة

ونفترض اآلن قيام دولة صغرية من حيث نسبة الكميات اليت تطلبها مـن            
النب باملقارنة إىل إمجايل حجم الطلب العاملي على النب، ولتكن هذه الدولة دولـة              

) 10(اإلمارات العربية املتحدة، فإذا قامت هذه الدولة بفرض ضـريبة قـدرها             
) 60(طن على الواردات من النب من الربازيل، وعندئذ يرتفع سعر النب إىل / دوالر
دوالر مما يؤدي إىل اخنفاض الطلـب علـى القهـوة    ) 50(طن بدال من    / دوالر

باإلمارات، وبالتايل اخنفاض الطلب على الواردات من النب، إال أن هذا االخنفاض            
ة حلجم الطلب العاملي على النب الربازيلـي        يف الطلب ميثل نسبة ضئيلة جدا بالنسب      

ومن مث ال يتأثر سعر طن النب بالسوق العاملي حيث حيصل املصدر الربازيلي علـى               
دوالر للطن ومن مث ال تتغري شروط التجارة سواء يف اإلمارات العربية أو يف           ) 50(

  .الربازيل
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آلثـار  وميكن االعتماد على الرسومات البيانية أو املنحنيـات لقيـاس ا          
االقتصادية املترتبة على اجلمارك، مع األخذ يف االعتبار أن تصدير سـلعة مـا أو               
استريادها يعتمد على العالقة بني السعر احمللى هلذه السلعة والذي ينشأ عند تقاطع             
منحىن الطلب مع منحىن العرض يف السوق احمللي، والسعر السائد يف السوق العاملي  

 السعرين املشار إليهما فإنه لن حيدث تصدير أو استرياد، فإذا مل يكن هناك فرق بني  
أما إذا زاد السعر العاملي عن السعر احمللى فإنه من األفضل التوسع يف إنتاج هـذه                
السلعة وتصديرها مع األخذ يف االعتبار لتكاليف النقل، أما يف حالة اخنفاض السعر        

ة بدال من إنتاجها حمليا كما سبقت العاملي عن السعر احمللى فإنه ميكن استرياد السلع     
  .اإلشارة من قبل

العرض والطلـب   ) 21(يوضح الشكل رقم     :حالة الدول الصغرية  -1
على القهوة باإلمارات العربية املتحدة وبفرض أنه ميكن لإلمارات زراعة وإنتـاج            

) 70(النب، ويف حالة عدم وجود جتارة دولية فإن سعر الطعن مـن الـنب يبلـغ            
دوالرا للطن، وحيث   ) 50(لكن يالحظ ان السعر العاملي للنب يساوي        ، و دوالراً

أن اإلمارات العربية دولة صغرية فإنه ميكن شراء احتياجاا من النب من الـسوق              
) 50(العاملي بدون التأثري على هذا السعر، وعندما يكون سعر الطن مـن الـنب               

 من النب باملقارنـة للكميـة   دوالرا باإلمارات فإنه حيدث زيادة يف الكمية املطلوبة   
  .يف الشكل) أ ب(املعروضة تقاس باملسافة 

  )20(الشكل رقم 
  العرض والطلب على النب باإلمارات املتحدة العربية
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  )20(شكل رقم 

ويتم استيفاء الزيادة يف الطلب عن طريق االسترياد، وعند فرض مجـارك            
 هذه احلالـة يرتفـع إىل       دوالر للطن باإلمارات فإن السعر يف     ) 10(ثابتة قدرها   

دوالر للطن، علما بأن السعر يف السوق العاملي لن يتأثر نتيجة الخنفـاض             ) 60(
الطلب على القهوة باإلمارات، وعندئذ ينخفض الطلب الزائد عـن العـرض إىل             

وعندئذ تنخفض كمية الواردات من النب    ) هـ ف (واليت تساوى   ) جـ د (املسافة  
 للجمـارك، إال أن هـذا االخنفـاض يف الكميـة     نتيجة) جـ د(إىل ) أ ب (من  

املستوردة من النب لن يؤثر على السعر العاملي بالسوق العاملي لضآلة هذه الكميـة              
باملقارنة حلجم الطلب على النب بالسوق العاملي، ومتثل املساحة اليت يرمز احلـرف             

  .بقيمة اجلمارك اليت حصلت عليها احلكومة) و(إليها 
كما سبقت اإلشارة فإن الواليات املتحدة تعترب        :لكبريةحالة الدولة ا  -2

دولة كبرية من حيث الكمية اليت يطلبها املستهلكون األمريكيون من النب، وعندما            
دوالر للطن املستورد من ) 10(تفرض حكومة الدولة املذكورة ضريبة ثابتة قدرها     

إىل ) أ ب (مـن   النب فإن هذا يؤدي إىل اخنفاض الطلب على الواردات من الـنب             
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، وينخفض سعر النب باملقارنة إلمجـايل       )21(كما يوضح الشكل رقم     ) جـ د (
دوالرا، ) 50(دوالر للطن بدال مـن      ) 45(الطلب العاملي يف السوق العاملي إىل       

دوالر، ) 55(دوالر إىل   ) 50(كما يرتفع سعر الطن يف السوق األمريكي مـن          
واليت ) ج د (ر مضروبة يف املسافة     دوال) 10(وحتصل احلكومة على إيراد يساوى      

، ويالحظ أن املستهلك األمريكي     )و(متثل الكمية املستوردة من النب، أو املساحة        
  .يدفع نصف هذه الضريبة، بينما يدفع منتج النب يف الربازيل النصف الباقي

  )21(الشكل رقم 
  العرض والطلب على النب بالواليات املتحدة األمريكية

  
  )21(شكل رقم 

دوالر ) 50(جتدر اإلشارة إىل أن اخنفاض سعر الواردات من النب مـن            
دوالر، وبغرض عدم تغري أسعار الصادرات والواردات األخـرى         ) 45(للطن إىل   

فإن هذا يؤدي كما سبقت اإلشارة إىل حتسن شروط التجارة بالنسبة للواليـات             
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اض الطن الذي يتم    املتحدة، واخنفاض شروط التجارة بالنسبة للربازيل بسبب اخنف       
  .دوالر) 45(دوالر إىل ) 50(تصديره من النب من 

وبناء على ما سبق فإنه ميكن القول بأن اجلمارك تؤدي إىل استفادة الدولة             
الكبرية حيث تتحسن فيها شروط التجارة، هذا وميكن للدولة الـصغرية فـرض             

نت الكمية ضرائب على صادراا أو ختفيض كمية صادرات للدول األخرى إذا كا        
اليت تقوم بتصديرها متثل نسبة كبرية مين الصادرات، فمثال إذا قامت دولـة غانـا       
واليت تعترب مصدرا رئيسيا للكاكاو بتخفيض كمية صادراا من هذه السلعة فـإن             
سعر الطن من الكاكاو سوف يرتفع ومن مث تتحسن شروط التجارة ذه الدولـة              

لكة العربية السعودية واليت تعترب مصدرا رئيسيا       املصدرة وكذلك األمر بالنسبة للمم    
  .للبترول

-4-  
  ك على اإلنتاج واالستهالك احمللىأثر اجلمار

نفترض لقياس أثر اجلمارك على االقتصاد الوطين إلحدى الدول وأن هذه           
الدولة صغرية، ومن مث ترتفع أسعار الواردات يف هذه الدولـة بقيمـة اجلمـارك             

  :، ويؤدي ارتفاع األسعار إىل ما يلياملفروضة على الواردات
ختفيض االستهالك بسبب اخنفاض الطلب علـى الـسلع املـستوردة           )أ(

وإحالل اإلنتاج احمللى حمل هذه السلع، وحيث أن رغبة املـستهلك يف اسـتهالك        
السلع احمللية أقل من رغبته يف استهالك السلع املستوردة ويترتب على هذا اخنفاض             

  .هلكمستوى رفاهية للمست
يزيد إنتاج السلع اليت حتل حمل الواردات بسبب زيادة الطلب عليها،           )ب(

وبفرض االستغالل الكامل للموارد اإلنتاجية املتاحة للدولة فإن التوسع يف إنتـاج            
السلع املشار إليها يترتب عليه حتويل قدرا من املوارد إىل إنتاج هذه السلع وختفيض       

تمتع فيها الدولة مبيزة نسبية ومن مث حيدث عـدم          اإلنتاج من السلع األخرى اليت ت     
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كفاءة يف توزيع املوارد بني استخداماا البديلة، مع مراعاة أن منتجى السلع الـيت              
حتل حمل الواردات حيققون مكاسب اقتصادية على حساب منتجي السلع األخرى           
 اليت مت سحب جانبا من املوارد اليت كانت تستخدم يف إنتاجهـا، وقـد تعـوض           
اإليرادات اليت حتصل عليها احلكومة الفاقد يف اإلنتاج نتيجة عدم كفاءة اسـتغالل    
املوارد املتاحة، وعلى الرغم من هذا حيـدث اخنفـاض يف الـدخول احلقيقيـة               
للمستهلكني وإعادة توزيع الدخل لصاحل منتجي السلع اليت حتل حمـل الـواردات        

  .وكذلك أيضا لصاحل احلكومة
-5-  
  لى الدخل احلقيقيأثر اجلمارك ع

تؤدي اجلمارك إىل اخنفاض الدخل احلقيقي على مستوى العامل، وذلـك           
على الرغم من املكسب الذي حتققه دولة يف شروط التجارة تقابله خسارة مكافئة             
يف شروط التجارة بالنسبة للدولة األخرى، إال أن الفقد يف كمية اإلنتاج واليت متثل              

املستوى العاملي يف حالة التجارة احلرة وكمية اإلنتاج        الفرق بني كمية اإلنتاج على      
نتيجة للجمارك يؤدي إىل اخنفاض الدخل احلقيقي العاملي، وذلك بـسبب عـدم             
كفاءة استغالل املوارد املتاحة يف الدول األخرى حيث يتم حتويل جانبا من هـذه              

اب الـدول   املوارد إىل إنتاج سلع ال تتمتع فيها بعض الدول مبيزة نسبية على حس            
اليت تتمتع ذه امليزة النسبية يف إنتاجها، كذلك تـؤدي اجلمـارك إىل اخنفـاض               
مستوى رفاهية املستهلك يف الدولة اليت يتم فيها فرض مجارك على بعض الـسلع              
املستوردة، حيث يقوم املستهلك بإحالل السلع احمللية األقل جودة حمـل الـسلع             

  .املستوردة األكثر جودة
تنتاج السابق ال يعين أن مجيع الدول ختسر نتيجة للجمـارك،           إال أن االس  

فالدولة املصدرة حتقق خسارة نتيجة الخنفاض الطلب على صـادراا وتـدهور            
شروط التجارة ا، إال أن الدولة املستوردة تتعرض لقـوتني متعارضـتني لتـأثري             
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التجارة اجلمارك على الواردات أوهلما اخنفاض الدخل احلقيقي بسبب نقص حجم           
العاملية وثانيهما يتمثل يف حتسني شروط التجارة بالنسبة هلذه الدولة، فإذا كانـت             
الدولة كبرية إىل الدرجة اليت تؤثر تأثريا جوهريا على حتسني شروط التجارة، وإذا             
كانت التعريفة اجلمركية غري مرتفعة وإذا كانت التأثري األخري أقوى مـن التـأثري              

إىل حتقيق زيادة صـافية يف الـدخل احلقيقـي، ويطلـق            األول فإن هذا يؤدي     
على معدالت اجلمارك اليت حتقق     " التعريفة اجلمركية املثلى  "االقتصاديون اصطالح   

أقصى قدر ممكن من املكاسب، وتتوقف قيمة هذه املكاسب على العوامل اليت تؤثر        
  .على شروط التجارة

جلمركية وغري اجلمركيـة    وتدعى الدول النامية عادة إىل أن نظم احلماية ا        
اليت تتبعها تتفق مع التعريفة اجلمركية املثلى، إال أن هـذا اإلدعـاء مـشكوك يف        
صحته، ألن هذه الدول منفردة تعترب دوال صغرية بالنسبة حلجم التجارة العاملية فيما 
تقوم باسترياده من سلع ومن مث ال ميكنها التأثري على شروط التبادل حيث أـا ال           

ع إجبار الدول املصدرة على حتمل جزءا من اجلمارك كما هو احلال بالنسبة             تستطي
للدول الكبري املستوردة، وعلى هذا فإن التعريفة اجلمركية املثلى هلذه الدول تكون            
صفرا، أي عدم فرض اجلمارك على الواردات، أما إذا كانت الدولة النامية مصدرة         

ستهلكني يف الدول املستوردة جبـزء مـن        إلحدة السلع فإا قد تستطيع حتميل امل      
اجلمارك على الصادرات وذلك إذا كانت هذه الدولة تتمتع بوضع إحتكـاري يف             
السوق العاملي ويشترط أن تكون السلعة اليت يتم تصديرها هي سلعة أولية، فمثال             
الضرائب اليت قد تفرضها اململكة العربية السعودية على صادراا من البترول قـد             

 إىل اخنفاض املعروض من البترول يف السوق العاملي مما يترتب عليـه زيـادة    تؤدي
أسعاره وبالتايل يتحمل املستهلكون جانبا من هذه الضرائب، وتتحـسن شـروط     

  .التجارة بالنسبة للمملكة العربية السعودية وتصبح هذه الشروط يف صاحلها
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  اآلثار األخرى للجمارك

ارك على بعض السلع املـستوردة ال يـتم         على الرغم من أن فرض اجلم     
بغرض التغلب على مشاكل العجز يف ميزان املدفوعات، إال أنه مع هـذا تـؤثر               
اجلمارك على ميزان املدفوعات، حيث أن اجلمارك تؤدي إىل زيادة أسعار الـسلع           
املستوردة بوالتايل اخنفاض الطلب عليها ومن مث ينخفض العجز يف ميزان املدفوعات 

االخنفاض يف الواردات، إال أن هذه النتيجة ال تكون صـحيحة إذا كانـت         بقيمة  
الدولة املعنية قد وصلت إىل مرحلة االستغالل الكامل ملواردها اإلنتاجية املتاحـة،            
فزيادة الطلب على السلع اليت حتل حمل الواردات يتطلب حتويل جانبا من املـوارد              

لع األخرى اليت كانت تـستخدم      إلنتاج هذه السلع وذلك على حساب إنتاج الس       
هذه املوارد يف إنتاجها، فإذا كانت هذه املوارد تستخدم يف إنتاج بعض السلع اليت              
يتم تصديرها فإن اخنفاض الصادرات يف هذه احلالة نتيجة للتوسع يف إنتاج الـسلع     
اليت حتل حمل الواردات واخنفاض الواردات، قد يؤدي إىل عدم اخنفاض العجـز يف         

املدفوعات، وقد يؤدي هذا إىل زيادته إذا كانت قيمة كمية الصادرات اليت            ميزان  
متت التضحية بإنتاجها أكرب من قيمة الواردات اليت اخنفـضت كميتـها بـسبب             
اجلمارك وكذلك األمر إذا مت حتويل جانبا من املوارد اليت تستخدم يف إنتاج سـلع             

لع سوف ترتفع إىل الدرجة     أخرى حتل حمل الواردات، فإن الواردات من هذه الس        
اليت قد تفوق قيمتها قيمة النقص يف الواردات من السلع اليت مت فـرض مجـارك                
عليها، إال أن هذه االعتبارات تكون أقل أمهية يف حالة الدول اليت مل تصل بعد إىل                
مرحلة االستغالل الكامل ملواردها اإلنتاجية حيث أنه ميكن استخدام بعض املوارد           

غلة يف إنتاج الكميات الزائدة من السلع اليت حتل منتجاا حمل الواردات،            غري املست 
ويعين هذا أن اجلمارك تؤدي إىل زيادة العمالة وخاصة خالل فتـرات الكـساد              
االقتصادي، إال أن هذا ال يعين االعتماد على اجلمارك يف حل مشكلة البطالة ألن              
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 كذلك فإنه ميكن االعتماد علـى   هذا سوف يؤثر على العالقات التجارية الدولية،      
أدوات السياسية النقدية واملالية لزيادة معدالت العمالة وحل مشكلة البطالة بدون           
التأثري على الكفاءة االقتصادية الستخدام املوارد املتاحة واليت تؤدي اجلمـارك إىل            

  .اخنفاضها كما سبق وأن أوضحنا
حتكارية اليت تتمتع ا بعض     وأخريا فإن اجلمارك تؤدي إىل زيادة القوة اال       

الوحدات االقتصادية، ما يؤدي إىل اخنفاض كفاءة توزيع املوارد اإلنتاجية املتاحـة          
بني أوجه استخداماا البديلة، وكذلك عدم االهتمام بالبحوث والتطوير بسبب قلة 

  .أو انعدام املنافسة اخلارجية مما يؤدي إىل اخنفاض معدالت النمو االقتصادي
-7-  

  أساليب التجارة احلرة
أدركت دول العامل املختلفة يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضـي          
أن األساليب املختلفة اليت اتبعتها هذه الدول يف محاية صـناعاا الوطنيـة مـن               
الواردات أدت إىل مساوئ اقتصادية تفوق تلك املزايا املمكن حتقيقها مـن هـذه      

 عملت غالبية هذه الدول على حترير نظم وارداا، إال          األساليب احلمائية، ومن مث   
أنه ال زالت توجد العديد من الدول املترددة يف ختفيض اجلمارك على الـواردات              
بسبب الضغط الذي متارسه مجاعات الضغط على احلكومات يف هذه الدول، وقد            

السلع كانت مجهورية مصر العربية أحد الدول اليت تفرض مجارك عالية على بعض             
وخاصة السلع الرفاهية منها كالسيارات الفاخرة والسلع اهلندسـية كالثالجـات           
والغساالت، إال أن احلكومة قامت مؤخرا باختاذ قرارا جريئا يتم مبقتضاه ختفـيض           

واليت ال تتجاوز   % 40إىل  % 100اجلمارك على بعض السلع مثل السيارات من        
ول العامل يف سبيل حترير اقتصادياا ، وقد قامت د)1600(سعتها اللترية للمحرك   

  :وربطها بالسوق العاملي إىل إتباع أساليب خمتلفة للتجارة نوضحها فيما يلي
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يتم هذا األسلوب من خالل منظمـة التجـارة          :األسلوب العاملي : أوالً
دولة ودف هذه املنظمة    ) 140 (2001العاملية اليت تضم يف عضويتها حىت عام        

ة العاملية بصفة عامة وختفيض التعريفة اجلمركية علـى الـسلع           إىل تشجيع التجار  
بصفة خاصة، وقد حلت هذه املنظمة حمل االتفاق العام للتعريفة اجلمركية والتجارة 

، ويقوم أعضاء هذه املنظمة بعقد      1995عام  ) GATT(واملعروفة باسم اجلات    
  . اجتماعات دورية لتبادل االمتيازات اجلمركية

تقوم بعض الدول بإنشاء احتـادات مجركيـة         :الت اإلقليمية التكت: ثانياً
ومناطق جتارة حرة فيما بينها، وينشأ االحتاد اجلمركي بني دولتني أو أكثر والـيت              
تتفق فيما بينها على إزالة كافة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية اليت حتـول دون           

موحدة فيما بينها يف مواجهة     التجارة احلرة فيما بينها كما أا تتبع سياسة مجركية          
الدول األخرى غري األعضاء باالحتاد، وقد كونت دول االحتاد األورويب فيما بينها            

دولة من دول أوروبا الغربية حيث تتم التجارة بني هذه          ) 15(احتادا مجركيا يضم    
الدول بدون مجارك أو أي عوائق أخرى، كما أا تتبع نظاما واحدا للجمارك يف              

الدول األخرى حيث يتم مثال فرض مجارك على الـواردات األمريكيـة            مواجهة  
للسوق الفرنسي حلماية منتجي السلع املنافسة بأملانيا، ويشابه نظام املناطق احلـرة            
وهو النمط الثاين للتكتالت اإلقليمية نظام االحتاد اجلمركي من حيث إزالة كافـة             

 الدول األعضاء يف املنطقة احلرة، إال املعوقات اليت حتول دون قيام التجارة احلرة بني 
أن هذه الدول ال تلتزم بتعريفة مجركية موحدة يف مواجهة الدول األخرى، حيث             
تكون كل دولة حرة يف فرض التعريفة اجلمركية اليت حتقق مصاحلها، فمثال قامت             

 بتكوين منطقة حرة تعرف باسم      1994الواليات املتحدة وكندا واملكسيك عام      
ومبوجب هذا االتفاق مت إعفـاء  ) NAFTA(ملنطقة احلرة لشمال أمريكا  اتفاق ا 

الصادرات املكسيكية للواليات املتحدة على صادرات اجلمارك والرسوم، بينمـا          
تتعرض الصادرات املماثلة من الدول األسيوية أو اإلفريقية إىل اجلمارك اليت تفرضها 
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ن املناطق احلـرة يف أمريكـا       الواليات املتحدة من هذه الدول، وتوجد العديد م       
الالتينية وآسيا وأفريقيا، وحتاول الدول العربية حاليا إقامة منطقة حرة فيما بينـها             

  .لزيادة حجم التبادل التجاري مما يعود بالفائدة على مجيع الدول األعضاء
-7-  

  ئق غري اجلمركية للتجارة الدوليةالعوا
 للحماية، إال أا ليست     على الرغم من شيوع استخدام اجلمارك كوسيلة      

الوسيلة الوحيدة اليت مث استخدامها، حيث استخدمت بعض الدول أو مجيع الدول            
بدرجات متفاوتة أساليب أخرى للحماية، وخاصة عقب اجتاه دول العامل لتخفيض   
معدالت التعريفة اجلمركية استجابة لالتفاقيات التجارية اليت تعقدها بعض الدول          

  .و املنظمات اإلقليميةمع بعضها البعض أ
وعلى الرغم من أن العوائق غري اجلمركية للتجارة العاملية حتد من تـدفق             
السلع املختلفة للسوق العاملي، إال أن هناك وسيلة أخرى تعمل عكس هذا وهـي              
اإلعانات اليت تقدمها بعض الدول للمصدرين واليت تساعد على زيادة تدفق السلع            

ظ أن مجيع األساليب أو الوسائل غري اجلمركية تؤدي إىل للسوق املشار إليه، ويالح
التأثري على قوى العرض والطلب يف السوق العاملي مما يؤدي إىل تشوه هذا السوق              

  .وعدم أدائه وظيفته يف توزيع املوارد اإلنتاجية املتاحة لدول العامل بكفاءة
ار يف  وتتخذ أساليب احلماية غري اجلمركية صور خمتلفة نوجزها باختـص         

  :األجزاء التالية من هذا الفصل
-8-  

  حصص االسترياد
بدال من جلوء احلكومة إىل فرض مجارك على السلع املستوردة فإا قـد             
تلجأ إىل وضع حدا أعلى للكميات اليت تسمح باستريادها من بعض السلع حلماية             

ردي صناعاا احمللية، فعلى سبيل املثال قد ال تسمح احلكومـة املـصرية ملـستو             
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مليون سيارة سنويا ويالحظ أن الكميـة  ) 2(السيارات األجنبية باسترياد أكثر من  
اليت يسمح باستريادها تقل عن مثليتها اليت كان من املمكن اسـتريادها يف حالـة               
التجارة احلرة وإال ملا كانت هناك ضرورة هلذه احلصة، ويطبق نظام احلصص فقط             

 بعض احلد األقصى املسموح باسترياده، مبعىن عندما تتجاوز الكميات املستوردة من 
مليـون  ) 2(أنه يف حالة إخنفاض الطلب على السيارات املستوردة إىل مصر عـن    

سيارة فإن احلد األقصى للواردات يصبح كأن مل يكن، وتقوم احلكومـة بـإدارة              
النظام املشار إليه مبنح تراخيص للمستوردين السترياد كميـات حمـدودة لكـل             

وعلى هذا فإن املستورد ال يستطيع جتاوز هذه احلصة بغض النظر عـن             مستورد،  
  .الطلب على السلعة يف السوق

ويوجد هناك نظام خليط بني اجلمارك وحصص االسترياد، حيث تقـوم           
احلكومة بإعفاء الكميات املستوردة من بعض السلع من اجلمارك حىت حد معني،            

لزيادة، كأن يتم مـثال إعفـاء       مث تقوم بعض ذلك بفرض مجارك على الكميات ا        
املليون سيارة األوىل املستوردة من اجلمارك، مث جيرى فرض اجلمارك على األعداد            

  .املستوردة من السيارات بعد احلد املشار إليه
يؤدي تقييد الواردات    :اآلثار االقتصادية لنظام حصص االسترياد    : أوالً

ة يف السوق احمللى شأا يف ذلك عن طريق احلصص إىل زيادة أسعار السلع املستورد
شأن نظام اجلمارك، حيث ميكن النظر إىل الزيادة يف السعر نتيجة لتقييد الواردات             
على أنه تعريفة مجركية مفروضة على السلعة وميكن حساب التعريفة اجلمركيـة            

  :املكافأة لنظام احلصص باملعادلة التالية
  =التعريفة اجلمركية املكافئة    السعر يف السوق العاملي–سوف احمللي السعر يف ال

  السعر يف السوق العاملي
يف الـسوق العـاملي هـو      ) 1300(فمثالً إذا كان سعر السيارة تويوتا       

دوالر وقد ترتب على تقييد عدد السيارات املـستوردة بالـسوق           ) 10.000(
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دوالر فإن اجلمارك املكافئة يف هذه احلالـة تـساوي          ) 12.000(األمريكي إىل   
20.%  

يالحـظ أن    :املقارنة بني نظام اجلمـارك وحـصص االسـترياد        : ثانياً
اإليرادات اليت ميكن حتقيقها من نظام اجلمارك باملقارنة لنظام حصص االسـترياد            
ليست هي الفرق الوحيد بني النظامني، حيث أن اجلمارك تؤثر على ألية السوق يف           

منها عند التـوازن، إال أن نظـام    حتديد أسعار السلع والكمية املطلوبة واملعروضة       
احلصص يؤدي إىل إلغاء هذه اآللية متاما، حيث أن السوق ختضع يف هذه احلالـة               
للقرارات احلكومية بشأن الكميات املمكن توافرها باألسواق من السلع املستوردة          

حيث أنه وفقاً لنظام اجلمارك فإن قيمة اجلمارك املفروضة على الـسلعة            . واحمللية
ردة تكون عادة يف حدود الفرق بني السعر العاملي للسلعة ومثيله احمللي، إال             املستو

أن هذا ال يؤثر على الكميات املستوردة من الـسلعة طاملـا وأن هنـاك بعـض                
املستهلكني الذين يقبلون على استهالك السلع املستوردة بالرغم مـن أسـعارها            

 اإلنتاج احمللية للسلع الـيت  املرتفعة، أي أنه عند مستوى معني من الطلب وتكاليف      
حتل حمل الواردات فإن أي زيادة يف الطلب على العرض احمللي ميكن تلبيتـه عـن                
طريق االسترياد عند السعر العاملي مضافا إليه قيمة اجلمارك بدون زيادة يف هـذا              
السعر نتيجة لزيادة الطلب، أو مبعىن أخر فإن اإلنتاج احمللى سوف يظل يف هـذه               

ى ما هو عليه وكذلك األمر بالنسبة لتكاليف احلماية واليت تتمثل يف سوء             احلالة عل 
توزيع املوارد اإلنتاجية املتاحة يف إنتاج سلع أقل كفاءة يف استخدام هذه املـوارد،              
وذلك عكس احلال بالنسبة لنظام حصص االسترياد حيث أنه يف هـذه احلالـة ال           

لعاملي للسلعة اليت ختضع الواردات     توجد حدود الختالف السعر احمللة عن السعر ا       
منها هلذا النظام، وحيث أنه وفقا هلذا النظام ال ميكن جتاوز احلد األعلى املسموح              
باسترياده من السلعة فإن زيادة الطلب على السلعة سـوف تـؤدي إىل ارتفـاع               
أسعارها وبالتايل تكاليف إنتاج واستهالك السلعة، نتيجة لتحويل املوارد اإلنتاجية          
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إىل إنتاج هذه السلعة على حساب السلع األخرى اليت كانت تستخدم فيها املوارد             
بكفاءة، وكذلك إجبار املستهلك على استهالك السلع احمللية األقل جودة بالنسبة           

  .ملثيلتها املستوردة
أما الفرق الثاين بني النظامني ميكن تفسريه على ضوء نظرية معدل احلماية            

 فعندما يتم فرض نظام احلصص علـى املـواد اخلـام            – سالف الذكر    –الفعال  
املستوردة فإن تكاليف إنتاج السلع اليت تستخدم هذه املواد اخلام يف إنتاجها سوف            
ترتفع ويشابه هذا الوضع ما يترتب على نظام اجلمارك من ارتفاع أسعار املـواد              

دة هذه اجلمـارك  اخلام عندما ختضع هلذا النظام، إال أنه مع هذا ميكن للمنتج استعا   
عند قيامه بتصدير السلعة، إال أنه ال ميكن استرداد الزيادة يف السعر يف ظل نظـام                

  .احلصص
ويشري الفرق الثالث بني النظامني املذكورين إىل تأثري نظام االحتكار على           
أسعار السلع اليت حتل حمل الواردات يف السوق احمللي، حيث تعمل التجارة الدولية             

 فرض مجارك على السلع املستوردة إىل محاية املستهلك جزئيـا مـن   حىت يف حالة  
املمارسة االحتكارية اليت ميارسها بعض املنتجني الذين يتمتعون ـذا الوضـع يف             
السوق، حيث أن احملتكر ال ميكنه زيادة أسعار منتجاته بأكثر من الفرق بني السعر              

ون إىل استهالك السلع املستوردة     احمللي والسعر العاملي للسلعة وإال حتول املستهلك      
عند زيادة أسعار السلع احمللية بأكثر من الفرق املشار إليه بـني الـسعرين احمللـة                
والعاملي للسلعة، اما يف حالة االعتماد على نظام حصص االسترياد فإنه ال توجـد              
قيود على احملتكر يف فرض السعر الذي حيقق له أقصى قدر ممكن مـن األربـاح،                

ه ال خيضع للمنافسة املطلقة من السلع املستوردة بسبب تقييد الكميـات            حيث أن 
  .املمكن استريادها من هذه السلع

وباإلضافة إىل الفروق املشار إليها بني النظامني املذكورين للحماية، فـإن      
نظام حصص االسترياد يتطلب إجياد كيان حكومي لتحديد احلد األعلى من السلع            

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


  ميزان المدفوعات وسعر الصرف                                الثانيالباب 
 

-170- 

كيفية توزيع حصص االسترياد على املستوردين وبني الدول اليت اليت يتم استريادها و
يتم االسترياد منها، وحيث أن هذا النظام يؤدي إىل حتقيق أرباح زائدة للمـستورد    
واليت سبق اإلشارة إليها بريع احلصص فإن هذا خيلق مناخا للفساد احلكومي حيث             

عن حـصص اإلسـترياد     حياول كل مستورد التسلل إىل اجلهة احلكومية املسئولة         
بأساليب غري مشروعة للحصول على ترخيص استرياد سلعة معينة أو زيادة حصته            
االستريادية من هذه السلعة، أما يف حالة وجود سوق منافسة لبيع رخص االسترياد             
فإن ريع احلصص سوف خيتفي حيث أنه ال ميكن لسعر السلعة يف السوق احمللي ان               

ثر من التكلفة أو القيمة اليت يدفعها املستورد للحكومة         يزيد عن السعر العاملي بأك    
  .للحصول على الترخيص

وبسبب اآلثار املترتبة على نظام حصص االسترياد فقط قـررت منظمـة            
التجارة العاملية منع الدول األعضاء من استخدام هذه الوسيلة للحماية، ومل متنـع             

 ألخرى وخـالل فتـرة   فرض مجارك على السلع يف حدود معينة ختتلف من سلعة 
  .زمنية معينة

بدال من اللجـوء لنظـام حـصص         :حصص التصدير االختيارية  : ثالثاً
االسترياد فقد تقوم بعض الدول بالدخول يف اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى لوضع             
قيود اختيارية على الصادرات، مبعىن أن تتفق حكومة الواليات املتحدة واليابـان            

بوضع حدا أعلى من الصادرات من السيارات اليابانية للسوق         بقيام الدولة األخرية    
األمريكي، وقد تقبل حكومة اليابان هذا اإلجراء حـىت ال تتعـرض للعقوبـات              
االقتصادية اليت تفرضها احلكومة األمريكية على اليابان يف حالة عدم التزامها مبا مت             

كا وتقوم حكومات   االتفاق عليه على عدد السيارات اليت يسمح بتصديرها ألمري        
الدول عادة باملفاضلة بني تكاليف تقييد الصادرات من السلع للدولـة األخـرى،       
واملنافع االقتصادية اليت حتصل عليها من هذه السلعة، فـإذا زادت املنـافع عـن               
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التكاليف اليت تتحملها الدولة املصدرة فإا تقبل باختيارها فـرض حـدا أعلـى              
  .لصادراا للدولة األخرى

يوجد هناك فرقا جوهريا بني هذا النظام ونظـام حـصص االسـترياد             و
ويتلخص هذا الفرق يف أن النظام األخري يعترب عامليا يف تطبيقه بينما النظـام األول              
وهو نظام القيود االختيارية للتصدير فإنه يتم باالتفاق بني دولتني ومـن مث فقـد               

ادرات اليت يتفق على عـدم      حتدث تفرقة بني الدول املختلفة من حيث كمية الص        
جتاوزها، فقد تتفق حكومة الواليات املتحدة مع حكومة اليابان على عدم جتـاوز             

فإا قد ال تعطى حكومة كوريا      . الصادرات من السيارات اليابانية بعدد معني منها      
اجلنوبية نفس امليزة عند السماح هلا بتصدير سياراا للواليات املتحدة، وتتعـارض   

فرقة بني لدول املصدرة مع مبادئ منظمة التجارة العاملية واليت متنع بصرامة            هذه الت 
مثل هذه التفرقة، كذلك فإن الدول اليت ال تدخل يف اتفاقيات مـع دول أخـرى       
بشأن تقييد صادراا قد تستفيد من هذا النظام حيث ميكنها تصدير كميات غـري           

ة، فمثال قامـت دول اإلحلـاد       حمدودة من سلعا وبأسعار مرتفعة للدول املستورد      
األورويب بزيادة أسعار صادراا من السيارات للواليات املتحدة نتيجة التفاقية قيود    
التصدير االختياري بني حكوميت الواليات املتحدة واليابان واليت أدت إىل تقييـد            
منافسة السيارات اليابانية للسيارات األوروبية يف السوق األمريكي، كذلك قـد           

أ الدول اليت تلتزم بنظام قيود التصدير االختياري إىل التوسع يف تصدير السلع              تلج
  .حمل االتفاقيات إىل الدول األخرى اليت ال تلتزم بتقييد كمية الصادرات إليها

ويرجع السبب يف فرض هذه القيود على الصادرات إىل حماولـة الدولـة           
 معدالت منخفضة للبطالة إال أنه املستوردة احملافظة على معدالت مرتفعة للعمالة أو  

كما سبقت اإلشارة ميكن االعتماد على أدوات السياسة املالية والنقدية لتحقيـق            
اهلدف املشار إليه لتالقي اآلثار االقتصادية الضارة اليت تترتب على استخدام نظـم             

  .احلماية املشار إليها
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 االحتكارات احمللية   تشبه االحتكارات العاملية   :االحتكارات العاملية : رابعاً
من حيث سيطرة منتج واحد أو بائع واحد على السوق يف حالة االحتكار السافر              
او جمموعة قليلة من املنتجني أو البائعني الذين ميارسون احتكار القلة ووفقا للنظرية             
االقتصادية لالحتكار فإن االحتكارات تؤدي إىل زيادة أسعار السلعة للمـستهلك           

إلنتاج عن تلك اليت كان من املمكن إنتاجهـا يف حالـة سـيادة    وختفيض كمية ا  
املنافسة الكاملة يف السوق، وتنشأ االحتكارات العاملية عندما تتفق جمموعة معينـة            
من الشركات الكبرية يف بعض الدول، أو جمموعة من احلكومات على تقييد حرية             

سلع اليت تتدفق للسوق    املنافسة وتنظيم األسواق وذلك بتقييد كميات السلعة أو ال        
العاملي، وتقتصر االحتكارات الدولية على املنتجني دون املستهلكني، فعلى سـبيل           
املثال تقوم شركات املالحة الدولية بتحديد تكلفة نقل الطـن مـن البـضائع يف              
اخلطوط املالحية الرئيسية من خالل االجتماعات الدورية الـيت تعقـدها هـذه             

  . تكلفة النقلالشركات إلعادة النظر يف
منوذجا لالحتكـارات   ) أوبك(كذلك متثل منظمة الدول املصدرة للنفط       

العاملية اليت متارسها الدول الرئيسية املصدرة للنفط، وقد جنحت هذه املنظمة عقب            
، %400 يف زيادة أسعار البترول بنسبة تصل إىل        1974 – 1973إنشائها عام   

مضاعفة أسـعار البتـرول،      يف   1980 – 1979وقد جنحت مرة أخرى عام      
وقـد تفقـد الـشركات      . 2004، عام   2000وكذلك رفعت أسعارها عام     

االحتكارية بعض قوا يف السوق من حيث رفع األسعار يف املدى الطويل بسبب             
زيادة العرض العاملي من السلع اليت حتتكرها هذه الشركات، مبعرفة شركات أخرى 

لبترول يف السوق العاملي إىل زيادة إنتـاج        غري إحتكارية، فقد أدت زيادة أسعار ا      
البترول من جانب دول أخرى ال تدخل يف عضوية منظمة األوبك مثل دول حبـر        
الشمال، كما أنه جيرى يف املدى الطويل البحث عن مصادر بديلة للطاقة البترولية             
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مثل الطاقة الشمسية والنووية والفحم، وكذلك إخنفاض الطلب على السلعة الـيت         
  .فع أسعارها يف السوق نتيجة لإلحتكارترت

وقد حدث خالل الثمانينات وجود فائض كبري من البترول يف الـسوق            
دوالر للربميل يف اية الـسبعينات      ) 36(العاملي مما أدى إىل إخنفاض األسعار من        

دوالر للربميـل يف الثمانينـات،   ) 15(دوالر بل ووصلت إىل ) 20(إىل أقل من  
، مما ترتب عليه اخنفاض عوائد التصدير اليت كانت حتصل عليها           وأوائل التسعينات 

الدول املصدرة للنفط ويرجع هذا موعة من األسباب يف جانيب العرض والطلب            
على البترول ففي جانب العرض زاد إنتاج الدول غري األعضاء يف منظمة أوبـك              

إىل تكثيف جهود   نتيجة إلرتفاع األسعار يف السبعينات وترجع الزيادة يف العرض          
شركات البترول العاملية يف البحث والتنقيب عن البترول وأصبح البترول املستخرج          
من قاع البحار واحمليطات اقتصاديا عندما ارتفعت أسعار البترول ارتفاعا كـبريا             
وذلك بسبب ارتفاع تكلفة ضخ البترول من األماكن املشار إليها، كذلك سـعت   

مة أوبك إىل زيادة إنتاجها وعرض كميات كبرية من         بعض الدول األعضاء يف منظ    
البترول يف السوق العاملي وذلك بالزيادة عن احلصص املقررة هلا مبعرفـة املنظمـة          
املذكورة فقد قامت نيجرييا واملكسيك على السبيل املثال مبحاولة بيـع كميـات           

مر بالنسبة  كبرية من البترول للتغلب على العجز يف ميزاين مدفوعاما، وكذلك األ          
لإلحتاد السوفييت، أما يف جانب الطلب على البترول فقد حاول املستهلكني ختفيض            
الكميات اليت يطلبوا من النفط بسبب ارتفاع أسعاره حيث استبدل أصـحاب            
السيارات الكبرية اليت تستهلك كميات كبرية من البرتين بسيارات أصغر، كمـا            

بدال من البترول وقد أدت كل هذه العوامـل    اعتمد البعض على الفحم يف التدفئة       
جمتمعة إىل ختفيض أسعار البترول يف السوق العاملي يف الفترات املشار إليها ويتفـق   
هذا متاما مع ما تشري به النظرية االقتصادية للعرض والطلب، حيث توضح هـذه              

قارنـة  النظرية إىل أن مرونيت العرض والطلب السعرية ترتفع يف املدى الطويل بامل           
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ملثيلتها يف املدى القصري لألسباب اليت توضحها حركة أسعار الـنفط يف الـسوق              
 2000العاملي، إال أنه أمكن ملنظمة أوبك السيطرة على األسعار مرة أخرى عام             

  .وما بعده
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  الباب الثالث
  اإلندماج االقتصادي يف ظل النظام العاملي اجلديد

قبل أن نتحدث عن االندماج االقتصادي يف ظل النظام العاملي اجلديد البد      
أن نتكلم عن عوملة النشاط االقتصادي يف ظل النظام العاملي اجلديد مـن حيـث               

البد أن نوضـح    توضيح ملذا ازداد النشاط التجاري وشهد توسعاً كبرياً، وكذلك          
بعض املفاهيم اخلاطئة عن التجارة الدولية ومن مث تأثري العوملـة علـى النـشاط               
االقتصادي ومزايا ومساويء العوملة مث نتطرق فيما بعد عن اإلندماج االقتـصادي            

ة العاملية وصندوق النقد الدويل، ونتناول يف بني دول العامل من خالل منظمة التجار   
: العوملة وأثرها على النشاط االقتصادي، الفصل الثـاين     : ولالفصل األ : هذا الباب 

صندوق النقد  : البنك الدويل، الفصل الرابع   : التجارة العاملية، الفصل الثالث    منظمة
  .الدويل

  الفصل األول
  العوملة وأثرها على النشاط االقتصادي

-1-  
  عوملة النشاط االقتصادي
 التجارة الدولية بدرجة أكرب شهدت اخلمسني سنة األخرية توسعاً كبرياً يف     

من زيادة اإلنتاج العاملي من السلع واخلدمات، مما يشري إىل زيادة إعتماد دول العامل 
على بعضها البعض يف األنشطة االقتصادية، وقد بلـغ معـدل النمـو الـسنوي            

يف الوقت الذي مل يزد فيه معـدل        % 6للصادرات خالل الفترة املذكورة حوايل      
  .، وذلك وفقاً للتقارير السنوية ملنظمة التجارة العاملية%3.7ملي عن اإلنتاج العا

ما هي الدوافع احلقيقية لزيادة : وقد يتبادر إىل الذهن يف هذا الصدد السؤال التايل
معدل منو التجارة الدولية؟ ويالحظ أن الدافع األول والرئيسي هلذا التطور يرجع 

لثورة الصناعية يف اية القرن الثامن عشر إىل التغريات التكنولوجية فمنذ قيام ا
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وبداية القرن التاسع عشر أدت التطورات التكنولوجية إىل زيادة معدالت إنتاجية 
العامل مبعدالت غري مسبوقة وقد صاحب هذا إخنفاض ملحوظ يف تكاليف نقل 
السلع والبضائع عقب إختراع اآلالت البخارية وظهور السكك احلديدة، وقد 

ة حمل اإلنسان يف هذا الوقت يف العديد من الصناعات وأبرزها صناعة حلت اآلل
الغزل والنسيج مما ترتب عليه وفرة إنتاج األقمشة بالدول الصناعية وخاصة إجنلترا 
مما أدى لزيداة تدفق السلع يف السوق العاملي، كذلك فإن اختراع الكهرباء 

وخطوط أنابيب نقل البترول والتليفونات والسيارات والشاحنات والسفن الكبرية 
وغريها من املخترعات، كل هذا أدى إىل تغيري منط اإلنتاج بالعديد من الدول 
وخاصة يف الدول الصناعية، وباملثل فإن التطورات التكنولوجية األخرية يف جمال 
احلاسبات اآللية واالتصاالت قد ترتب عليها التغلب على قيود الزمن واملوقع 

ة عمليات التبادل وإمتام الصفقات، وكل هذا أدى إىل أن يكون اجلغرايف يف سرع
  .العامل على إتساعه أقرب إىل قرية كبرية

ويالحظ أيضاً أن استمرار حترير التجارة واإلستثمار قد ترتب عليها زيادة الروابط 
االقتصادية بني دول العامل املختلفة، فعلى سبيل املثال ترتب على اجلوالت الثمانية 

مة التجارة العاملية إزالة احلواجز اليت كانت تعوق التجارة العاملية بني الدول ملنظ
املختلفة، فمثالً إخنفضت معدالت التعريفة اجلمركية بالدول الصناعية إىل أقل من 

يف اية القرن املاضي ويف نفس الوقت فإن القيود % 5يف اية الستينات، و% 10
حلصص يف الصادرات والواردات قد اختفت متاماً األخرى غري اجلمركية مثل نظام ا

يف الدول املذكورة، كذلك فإن زيادة تدفق رؤوس األموال واالستثمارات بني 
الدول املختلفة وكذلك زيادة نشاط أسواق املال العاملية قد ترتب عليها زيادة 

  .درجة العواملة، وبالتايل زيادة معدالت التجارة العاملية
ن اإلنفتاح بني دول العامل املختلفة وتدفق االستثمار وانفتاح ويف هذا اإلطار م

أسواق املال ظهرت الشركات العمالقة مثل الشركات متعددة اجلنسيات 
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والشركات الكربى اليت تقوم بتصنيع السلعة الواحدة يف أكثر من دولة وقد ساعد 
يت حتتاج على هذا سهولة االتصال بني الشركة األم األخرى، ونستورد السلع ال

إليها وال تتمتع مبيزة نسبية يف إنتاجها، فإن هذا يؤدي إىل زيادة معدالت إنتاج 
  .مجيع السلع على املستوى العاملي

ووفقنا لقانون امليزة النسبية فإن املواطنني بكل دولة ميكنهم حتقيق دخول أكرب إذا 
ج السلع واخلدمات ما خصصوا جانباً كبرياً من أوقام ومواردهم اإلنتاجية يف إنتا

اليت يتمتعون مبيزة نسبية يف إنتاجها، فإن كان من املمكن احلصول على إحدى 
السلع من السوق العاملي بقيمة أقل من تكلفة إنتاجها حملياً فإنه يكون من املنطقي 
اإلعتماد على السوق العاملي يف توفري هذه السلعة وعدم إنتاجها حملياً، ؟إال أنه قد 

طأ التركيز على ما إذا كان من األفضل إنتاج السلعة حملياً أو يكون من اخل
استريادها، وإمنا القضية اجلوهرية هي كيفية توزيع املوارد االقتصادية املتاحة عاملياً 
حبيث يتم إنتاج مجيع السلع بأقل قدر ممكن من التكلفة، فعندما تقوم الدول 

اج بعض السلع اليت تتمتع فيها مبيزة املشاركة يف التجارة العاملية بالتخصص يف إنت
نسبية يف اإلنتاج فإنه ميكن هلذه الدول جمتمعة إنتاج قدر أكرب من السلع وبالتايل 

  .تستفيد كل دولة من هذه الدول من التجارة العاملية
كذلك تؤدي التجارة العاملية إىل زيادة حدة املناقصة بني الدول املختلفة ومن 

ترتب عليها زيادة درجة التقدم التكنولوجي، وكذلك زيادة املعلوم أن املنافسة ي
كفاءة استخدام املوارد املتاحة بالدول املختلفة ويرجع هذا إىل حرص املنتجني على 
ختفيض تكاليف إنتاج السلع اليت يقومون بإنتاجها عن طريق البحوث والتطوير 

 فمثالً أدت منافسة واليت تؤدي يف نفس الوقت إىل زيادة نوعية إنتاج هذه السلع،
الشركات اليابانية املنتجة للسيارات للشركات األمريكية إىل تطور صناعة 

  .السيارات بكال البلدين وزيادة نوعية هذه السيارات وإخنفاض تكاليف إنتاجها
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  اهيم اخلاطئة عن التجارة الدوليةبعض املف

رة الدولية فإنه توجد بعض بالرغم من املزايا أو املكاسب املمكن حتقيقها من التجا
  :املفاهيم اخلاطئة اليت يرددها البعض وميكن تلخيصها فيما يلي

إن حمصلة التجارة اخلارجية بني الدول املشاركة تشاوي صفر، حيث أن -1
املكاسب اليت ميكن ألحد األطراف حتقيقها تقابلها خسارة مكافئة للطرف اآلخر، 

العكس هو الصحيح، حيث أن التجارة ويعترب هذا وللمفهوم خاطئاً حيث أن 
الدولية حتقق مزايا أو مكاسب جلميع األطراف، فمثالً إذا ختصصت دولة مثل 
الربازيل يف إنتاج النب بينما تتخصص الواليات املتحدة يف إنتاج القمح، فإنه ميكن 
 الربازيل تصدير النب إىل الواليات املتحدة ويف املقابل تستورد الربازيل القمح من
الواليات املتحدة ويف هذا احلالة سوف يزيد إنتاج النب يف الربازيل بسبب امليزة اليت 
تتمتع ا هذه الدولة يف إنتاج النب، كما يزيد إنتاج القمخ بالواليات املتحدة 
للسبب املذكور، أما إذا قامت كل دولة من الدولتني املذكورتني بإنتاج كال من 

إن إمجايل إنتاج السلعتني سوف يكون أقل يف حالة القمح والنب يف نفس الوقت ف
ختصص كل دولة يف إنتاج السلعة اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية وإسترياد السلعة 
األخرى اليت حتتاج إليها من الدولة تتمتع فيها مبيزة نسبية، ويشري هذا إىل املنافع 

ما إن هذا يدحض املشتركة اليت حتققها الدول املشاركة يف التجارة الدولية، ك
االعتقاد اخلاطيء الذي يقع فيع البعض وهو أن االسترياد يضر باالقتصاد القومي 

  .ألي دولة عكس التصدير الذي يعترب مفيداً ألي دولة
يتلخص االعتقاد أو املفهوم اخلاطيء الثاين يف أن االسترياد يؤدي إىل زيادة -2

ومي للدولة املستوردة، بينما يؤدي معدالت البطالة وإخنفاض معدل منو االقتصاد الق
التصدير إىل اخنفاض معدالت البطالة وزيادة معدل منو االقتصاد القومي، ويرجع 
هذا االعتقاد إىل الفشل يف الربط بني الواردات والصادرات فالورادات األمريكية 
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رياد من املالبس اجلاهزة املصرية يزيد القوة الشرائية للمصريني الذين يرغبون يف إست
سيارات أمريكية، فإذا مل يستطيع املصريون تصدير الكميات الكافية من املالبس 
اجلاهزة لتمويل استرياد السيارات األمريكية، فإن هذا يؤدي إىل اخنفاض إنتاج 

  .السيارات بالواليات املتحدة وزيادة معدالت البطالة ذه الصناعة
ن التوسع يف محاية السوق احمللي من أما االعتقاد الثالث واألخرية فيشري إىل أ-3

الواردات سواء عن طريق أساليب احلماية اجلمركية أو غري اجلمركية من شأنه أن 
يزيد من معدالت العمالة وذلك على إعتبار أن منافسة الواردات أو السلع األجنبية 

زيادة للسلع املنتجة حملياً من شأنه أن يؤدي إىل اخنفاض إنتاج هذه السلع وبالتايل 
معدالت البطالة، ويالحظ أن هذا االعتقاد يشابه السابق، حيث أن السبب يف هذا 
االعتقاد يرجع إىل االعتقاد بأن ختفيض الواردات ال حيدث من فراغ، فإذا جلأت 
الواليات املتحدة مثال إىل وضع قيود على الواردات من السيارات اليابانية فإن هذا 

الرات الالزمة لالقتصاد الياباين لتمويل شراء أو سوف يؤدي إىل عدم توفر الدو
استرياد ما حيتاج إليه من الواردات من السلع األمريكية، وعلى هذا فإن تقييد 
الواردات من السيارات اليابانية سوف يؤدي إىل إخنفض الصادرات األمريكية 

 سوف لليابان، من مث فإن الوظائف اليت تتيحها الصناعات اليت تتمتع باحلماية
يقابلها إخنفاض عدد الوظائف لصناعات التصدير، حىت وإن مل تلجأ اليابان اليت 
تقييد الواردات من السلع األمريكية تطبيقاً ملبدأ املعاملة باملثل، إال أنه مع هذا جيب 
أن يؤخذ يف االعتبار أن اإلزالة الفجائية للقيود على الواردات من شأنه أن يضر 

تمتع باحلماية وزيادة معدالت البطالة بني العمال الذين يعملون مبنتجي السلع اليت ت
يف إنتاج هذه السلع خاصة وأن تكلفة حتويل املوارد اإلنتاجية األخرى إىل إنتاج 
سلع أخرى تتمتع فيها الدولة املعنية مبيزة نسبية قد تكون باهظة، ومن مث فإنه 

  .يت حتول دون اإلستريادينصح عادة باإلزالة التدرجيية القيود والعوائق ال
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-3-  
  تأثري العوملة على املنافسة

 لقياس 1990أوضحت إحدى الدراسات اليت قام ا معهد ماكيرتي العاملي عام 
درجة املنافسة يف االقتصاد األمريكي والياباين واألملاين إىل أن العوملة وزيادة حدة 

لت الدراسة املذكورة املقارنة املنافسة تؤدي إىل زيادة معدل إنتاجية العامل، وقد مش
صناعات بالدول الثالثة، وقد اتضح تفوق اليابان ) 9(بني معدل إنتاجية العامل يف 

يف مخس صناعات وهي صناعات السيارات، وقطع غيار السيارات، الصناعات 
األلكترونية، الصناعات املعدنية والصلب، أما الواليات املتحدة فقد كانت متفوقة 

 األربع الباقية وهي صناعات احلاسبات اآللية، والصناعات الغذائية يف الصناعات
والصابون واملطهرات، والبرية، أما إنتاجية العامل يف أملانيا فقد كانت أقل من 
مثليتها يف الواليات املتحدة واليابان يف الصناعات املذكورة، وقد كان املتوسط 

عن مثليه % 17ات التسع أقل بنسبة املرجح النتاجية العامل يف اليابان يف الصناع
% 21بالواليات املتحدة، بينما جاء هذا املتوسط بالنسبة للعامل األملاين أقل بنسبة 

  .عما كان عليه يف الواليات املتحدة
وقد حاول الباحثون باملعهد املذكور تفسري النتائج املشار إليها واليت اتضح منها أن 

تالف التكنولوجيا املستخدمة يف الدول الثالثة مسامهة مزايا اإلنتاج الكبري واخ
املذكورة أعاله كانت قليلة يف زيادة املتوسط املرجح إلنتاجية العامل بالواليات 
املتحدة عن مثليه باليابان وأملانيا، كذلك فإن اختالف مستويات التدريب واملهارة 

تالف املشار إليه، واسعار املواد اخلام مل يكن هلا دور يذكر يف تفسري أسباب اإلخ
وقد اتضح أن أسباب هذا االختالف ترجع بصفة أساسية إىل حرص املديرين 
األمريكيني على تطوير أساليب إنتاج السلع بالصناعات املذكورة باإلضافة إىل 
قدرة املهندسني على تصميم منتجات يسهل تصنيعها بأيسر السبل، ويرجع هذا 

 السوق العاملي وكذلك السوق احمللي بسبب احلرص إىل الشعور حبدة املنافسة يف
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العوملة وزيادة اإلنفتاح على العامل اخلارجي، وذلك عكس احلال يف حالة التدخل 
احلكومي والتوسع يف فرض احلماية للصناعات احمللية من املنافسة اخلارجية، حيث 

من أوضحت الدراسة أن حكومة الواليات املتحدة األمريكية كانت أكثر إنفتاحاً 
حكومة اليابان وأملانيا فمثالً السماح للشركات اليابانية بإنشاء مصانع لتجميع 
سياراا بالواليات املتحدة األمريكية قد ساعد على زيادة إنتاجية العامل األمريكي 

  .بسبب التكنولوجيا املتطورة اليت مت إستخدامها يف هذه املصانع
-4-  

  عمالتجارة الدولية على رفاهية التأثري ال
يزعم البعض أن التجارة الدولية ترفع من مستوى رفاهية العمال يف الدول املشاركة 
يف هذه التجارة ألا تساعد العمال على شراء السلع واخلدمات بأسعار رخيصة، 
كما أا حتفز أصحاب األعمال على إدخال التكنولوجيا اجلديدة اليت تتكامل مع 

 معدل إنتاجية العامل وبالتايل زيادة دخله مستوى مهارة العمال مما يزيد من
الشهري أو السنوي ويف نفس الوقت تزيد عدد ساعات الراحة عن مثليتها يف حالة 
استخدام أساليب تكنولوجية متخلفة، وكما سبقت اإلشارة فإن الدافع الرئيسي 

ة للتغري التكنولوجي يرجع إىل حدة املنافسة بالسوق العاملي ويف األسواق احمللي
وكذلك فإن توسع إحدى الدول تصدير بعض السلع يؤدي إىل خلق فرص عمل 
جديدة مع زيادة مستويات اجلور ليس يف صناعات التصدير فحسب وإمنا على 

  .مستوى الصناعات األخرى
إال أنه على اجلانب األخر فإنه بالرغم من املزايا اليت حيصل عليها العمال يف 

ض التحفظات خبصوص اآلثار السلبية اليت تترتب صناعات التصدير، فإنه توجد بع
على التجارة الدولية يف الصناعات األخرى، فقد أدت زيادة معدالت البطالة وعدم 
زيادة األجور إىل خوف العمال من املستقبل، فقد اعترض بعض االقتصاديني 

ت األمريكيني على اتفاقية التجارة احلرة بني دول أمريكا الشمالية وهي الواليا
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املتحدة األمريكية وكندا واملكسيك وذلك بسبب فقدان بعض العمال األمريكيني 
لوظائفهم لصاحل العمال املكسيكيني الذين ميكنهم إنتاج بعض السلع املنافسة للسلع 
األمريكية بتكلفة أقل بسبب اخنفاض معدالت األجور يف البلدين، كذلك يشري 

 من الدول املتقدمة إىل الدول األقل تقدماً البعض إىل أنه قد يتم نقل بعض الثناعات
لالستفادة من اخنفاض مستويات األجور يف هذه الدول وخاصة بالنسبة للصناعات 
اليت تتسم بأا كثيفة استخدام العمالة، فقد انتقلت صناعة تعليب أمساك التونة من 

ىل فقدان اليابان إىل تايالند حىت ميكن إنتاج السلعة بتكلفة أقل، ويؤدي هذا إ
العمال اليابانيني يف صناعة التونة إىل وظائفهم لصاحل اعمال التاياليدنني، على أنه 
يالحظ أن هذه املخاوف تترمى الصناعات اليت تعتمد على بعض العمالة غري املاهرة 
يف اإلنتاج كذلك تثور بعض املخاوف من أن التوسع يف التجارة الدولية والعوملة 

سعار احمللية إىل االرتفاع لتصل إىل مثليتها يف السوق العاملية، هذا تؤدي إىل اجتاه األ
يف الوقت الذي ال تزيد فيه قيمة األجور بنفس النسبة بالنسبة جلميع العمال، حيث 
تزيد أجور العمال ذوي املهارات النادرة على املستوى العاملي مبعدالت أكرب من 

 هذا فحسب بل أن أجور هذه الطبقة زيادة أجور العمال ذوي املهارات األقل ليس
من العمال قد اخنفضت بسبب زيادة املنافسة من العمال األجانب، ويالحظ أنه 
كلما زاد انفتاح الدول على بعضها البعض وتوسعت يف التجارة الدولية فيما بينها 
فإن األمهية النسبية لندرة املهن والوظائف سوف تتغري يف السوق العاملي، مما يلحق 

لضرر بالعمال ذوي املهارات اليت تتسم بعدم الندرة مما يؤدي إىل تأثر اقتصاديات ا
الدول اليت توجد ا أعداد كبرية من هذه النوعية من العمال، اما بالنسبة ملستويات 
اجلور فإن زيادة املنافسة العاملية سوف تؤدي إىل اخنفاض أجور العمال بالدول اليت 

ية العامل عن مثليه بالدول املنافسة، وهلذا يلجأ العمال تنخفض فيها معدالت إنتاج
الذين يعملون يف الصناعات اليت تتعرض منتجاا للمنافسة من السلع املستوردة إىل 
الوقوف ضد فتح أسواق دوهلا لالسترياد وتطالب حكوماا بتفعيل نظم احلماية 
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الشعارات اليت حتث اجلمركية وغري اجلمركية، ويالحظ يف هذا الصدد زيادة رفع 
  .املواطنني على شراء منتجات صناعام الوطنية لتوفري وظائف ألبنائهم

ويالحظ بالنسبة للمؤيدين للتجارة العاملية واملعارضني أن ما قد يكون صحيحاً 
بالنسبة لبعض وجهات نظر املؤيدين واملعارضني ليس بالضرورة صحيحاً بالنسبة 

فمثالً تعترب وجهة النظر اليت تشري إىل أن التوسع يف جلميع وجهات النظر املذكورة، 
استرياد الصلب والسيارات بالواليات املتحدة تؤدي إىل فقدان بعض العاملني 
لوظائفهم ذه الصناعات صحيحة إال أنه ليس صحيحاً على الرغم من هذا االدعاء 

 جبميع بأن التوسع يف الواردات سوف يؤدي إىل اخنفاض عدد الزظائف املتاحة
الصناعات، فزيادة استرياد الصلب والواردات األخرى بالواليات املتحدة األمريكية 
سوف حيتم بالضرورة التوسع يف بعض الصناعات األخرى لزيادة صادرات منتجاا 
لتدبري العمالت الصعبة الالزمة لتمويل الواردات املتزايدة من الصلب والسيارات 

 مث فإن اخنفاض عدد الوظائف بالصناعات وغريها من السلع األخرى، ومن
املذكورة سوف تؤدي إىل زيادة الوظائف ببعض الصناعات األخرى ومن مث فإنه 
ميكن القول أن تأثري احلواجز أو العقبات اليت حتد من التجارة الدولية لن تؤدي إىل 

ادة اخنفاض معدالت البطالة يف املدى الطويل وإمنا تؤدي يف أحسن حاالا إىل إع
توزيع العمالة يف االقتصاد القومي بعيداً عن صناعات التصدير ولصاحل الصناعات 
اليت حتل حمل منتجاا حمل لواردات وبالتايل تنخفض كفاءة استخدام عنصر العمل 

  .وباقي عناصر اإلنتاج األخرى
-5-  

  مزايا ومساويء العوملة
ولة كبرية كالواليات ميكن تلخيص مزايا ومساويء العوملة بالنسبة القتصاد د

  :املتحدة على النحو التايل
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  :مزايا العوملة: أوالً
زيادة معدالت إنتاجية العامل عندما تتخصص الدولة يف إنتاج السلع -1

واخلدمات اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية، ويؤدي هذا إىل زيادة الدخول ومستويات 
  .املعيشة مبعدالت متزايدة

ضخم املرتفعة اليت قد حتدث نتيجة للمنافسة السيطرة على معدالت الت-2
العاملية واليت تؤدي إىل اخنفاض تكاليف اإلنتاج، وبالتايل اخنفاض أسعار السلع 

  .واخلدامات بالسوق العاملي واحمللي
تؤدي العوملة إىل زيادة معدالت التطور التكنولوجي واملخترعات يف -3

ذه السوق ويؤدي هذا إىل استفادة السوق العاملي بسبب زيادة حدة املنافسة يف ه
  .مجيع دول العامل من هذا التطور التكنولوجي واملخترعات

% 15زيادة معدالت األجور بالنصاعات التصديرية بنسبة ال تقل عن -4
  بالنسبة ملثيلتها بالصناعات اليت حتل منتجاا حمل الواردات

يادة زيادة معدالت تدفق االستثمارات العاملية وقد ساعدت ز-5
االستثمارات األجنبية بالواليات املتحدة األمريكية إىل اخنفاض أسعار الفائدة حىت 
خالل الفترات اليت اتبعت فيها احلكومة األمريكية سياسة مالية توسعية بينما اتبع 

  .بنك االحتياط الفيدرايل سياسة نقدية انكماشية
  :مساويء العوملة: ثانياً
مريكيني وظائفهم بسبب الواردات واجتاه فقد املاليني من العمال األ-1

بعض الشركات إىل افتتاح مصانع باخلارج، هذا وقد وجد بعض هؤالء العمال 
  .وظائف يف صناعات أخرى إال أن اجورهم كانت أقل

شعور ماليني العمال األمريكيني باخلوف من فقدان وظائفهم وخاصة         -2
  .إلحالل حمل الوارداتبالنسبة هلؤالء العمال الذين يعملون بصناعات ا
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  الفصل الثاين
  منظمة التجارة العاملية

تعترب التجارة الدولية اليوم منظومة عاملية تنافسية كبرية، جتمع العديد من 
املنظمات والقوانني التجارية العاملية، وحتكم من خالهلا تطور الشعوب واألمم 

 وأسس دولية نضجت وإنتعاشها االقتصادي واالجتماعي، وهلذه التجارة حتالفات
عرب عشرات السنني أو أكثر، وصارت جناح التجارة الدولية مقياس لنجاح الدول 

  .يف حتقيق األسس واجلودة والوصول لألسواق وبناء الثقة
وتعد منظمة التجارة العاملية هي واحدة من أصغر املنظمات العاملية عمراً؛ 

األمر هي خليفة االتفاقية م، ولكنها يف حقيقة 1995حيث أنه مت إنشائها عام 
  ".اجلات"العامة للتعريف والتجارة 

-1-  
  من اجلات إىل منظمة التجارة العاملية

سوف نتعرض إىل اتفاقية اجلات، وكيفية حتوهلا إىل منظمة التجارة العاملية 
  :وذلك من خالل

م نقطة البداية لنشأة 1946كان مطلع عام :  نشأة اجلات التارخيية:أوالً
 اجلات؛ حيث قرر الس االقتصادي واالجتماعي التابع ملنظمة األمم اتفاقية

  .املتحدة قرارا بعقد مؤمتر دويل لبحث تشكيالت التجارة الدولية
ويف عاصمة بريطانيا عقدت الدورة األوىل للجنة التحضريية للمؤمتر الذي 

دت يف أما الدورة الثانية هلذه اللجنة فقد عق. م1946عقد يف أكتوبر من عام 
م، وانتهت إىل إعداد مشروع 1947جنيف يف شهر إبريل إىل أكتوبر من عام 

  .ميثاق للتجارة الدولية يتضمن إنشاء منظمة دولية للتجارة 
االتفاقية العامة "ولقد أسفرت هذه املفاوضات عن مولد ما يعرف بـ 

ا ابتداء م، وبدأ العمل 1947، واليت أبرمت يف -"اجلات"-" للتعريفات والتجارة
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 دولة 23م، وكان عدد الدول اليت وقعت عليها يف البداية 1948من يناير عام 
  ".الواليات املتحدة األمريكية، فرنسا، إجنلترا: "من بينها

إزالة  فمن أجل؛ "ميثاق هافانا"وقد مرت هذه االتفاقية بعد جوالت منها 
م دول العامل، عمدت ويالت احلرب العاملية الثانية وما خلفته من خراب يف معظ

الدول الرأمسالية عقب احلرب مباشرة إىل بناء عامل جديد، هذا العامل يهتم بتعمري 
الدول وتنشيط األداء االقتصادي العاملي، وقد متخضت هذه اجلهود عن مولد كل 

أما بالنسبة للتجارة العاملية، فقد اقترحت . من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل
 21الية عقد مؤمتر دويل للتجارة، وانعقد يف هافانا يف الفترة من الدول الرأمس
  .م، وقد سبقته سلسلة من اللقاءات لإلعداد له1948 مارس 24نوفمرب إىل 

وقد أبرز هذا املؤمتر اجتاهات السياسات التجارية للدول األعضاء؛ حيث 
ويا عن طريق متيزت باملساواة يف املعاملة اجلمركية، والتركيز على ختفيضها سن

ومسح هذا الوضع بإنشاء االحتادات اجلمركية ومناطق التجارة احلرة، . املفاوضات
وأن يكون هذا امليثاق اإلطار العاملي الثالث املعني بالتجارة، باإلضافة إىل صندوق 

  .النقد الدويل والبنك الدويل 
ضاء وجدير بالذكر أن ميثاق هافانا قد استثىن يف مواده بعض الدول األع

املنتجات : من ختفيض القيود اجلمركية يف حاالت ثالث، هذه احلاالت هي
  .الزراعية، إنشاء صناعات جديدة، عجز ميزان املدفوعات 

وتعرب هذه االستثناءات إىل نظرة اتمع الدويل يف ذلك احلني، واملربر 
 تفاقم هذه هو املشاكل االقتصادية اليت تواجهها الدول النامية، وتقديرا منها لعدم

املشاكل االقتصادية إذا ما أجربت هذه الدول على ختفيضات مجركية تعارض 
 .خطط التنمية فيها

كذلك أعطى ميثاق هافانا عناية بزيادة املنح واإلعالنات اليت متنحها 
الدول الغنية لقطاعات اإلنتاج منها، كما أجاز للدول األعضاء مكافحة اإلغراق 
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ق اإلغراق بصناعة حملية أو أثّر على صناعة ناشئة، وملا بفرض رسوم مجركية إذا حل
كان العامل النامي يف ذلك الوقت تتنازعه كل من الكتلة االشتراكية وكتلة الدول 
الرأمسالية، فقد قرر ميثاق هافانا عدم وضع احلواجز من طرف الدول املتقدمة على 

  .سية للدول النامية صادراا، وأوصى بتثبيت أسعار الصادرات من السلع األسا
وهكذا قدم ميثاق هافانا منهجا طموحا يف صاحل الدول النامية؛ عن طريق 

ومن مثّ فقد . انتهاج الدول الغنية لسياسات جتارية ختدم مصاحل مجيع دول العامل
ومن هنا كانت االتفاقية . عدلت الدول الغنية عن تطبيق ما جاء به من أحكام

ة متثل جزءا فقط من ميثاق هافانا، أما األجزاء األخرى العامة للتعريفات التجاري
فهي اليت اصطدمت باعتراض الكونغرس األمريكي، ومن ذلك تثبيت أسعار املواد 
األولية، ومنع املمارسات االحتكارية يف التجارة الدولية، وتنظيم انتقال 

  .التكنولوجيا، وتأمني ومتويل الصادرات
د يف اختصاص مؤمتر األمم املتحدة وقد دخلت هذه املسائل فيما بع

  . م1964الذي أنشأ سنة " االنتكاد"للتجارة والتنمية أو ما يسمى 
تتضمن االتفاقية العامة للتعريفات : اإلطار العام التفاقية اجلات: ثانياً

نظاما شامال للقواعد العامة اليت حتكم العالقات " اجلات"اجلمركية والتجارة 
م ثالثة 1965 مادة أضيفت هلا يف عام 35 وهي تقع يف التجارية بني األطراف،

  : مواد أخرى؛ لتلبية مطالب الدول النامية على ثالثة مبادئ رئيسية هي
  .حترير التجارة  -
  .عدم التمييز بني الدول املختلفة يف املعامالت التجارية  -
 .احلماية من خالل التعريفة اجلمركية  -

جلات هو توسيع التجارة الدولية، وهكذا فإن الغرض األساسي من إنشاء ا
ومتكني الدولة األعضاء من النفوذ إىل أسواق باقي الدول األعضاء يف االتفاقية، وما 
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حيقق التوازن بني احلماية املناسبة للمنتجات الوطنية وبني تدفق واستقرار التجارة 
 :الدولية، ولتحقيق هذا اهلدف تلتزم األعضاء بنوعني من االلتزامات 

التزامات عامة باملبادئ العامة لالتفاقية، واليت تطبق على كافة : لاألو
األعضاء، عدا بعض املرونة املمنوحة للدول األوىل بالرعاية واملعاملة الوطنية 

  .والشفافية 
التزامات حمددة، ويقصد ا قيام الدولة بتثبيت كل أو بعض بنود : الثاين

اقي األطراف املتعاقدة باالتفاقية، حبيث ال تعريفتها اجلمركية إىل حدود مقبولة مع ب
يتم تغيري هذا املستوى املربوط من التعريفة اجلمركية إال بعد الرجوع إىل األطراف 
املتعاقدة األخرى، وتعويض املتضررين منهم نتيجة التغيري، وذلك وفقا لنصوص 

  . االتفاقية
ضمام كل وهذه االتفاقية ختتلف من دولة ألخرى وترفق بربوتوكول ان

  .دولة إىل االتفاقية
ولكن مل تكن تلك املبادئ اليت حتكم نظام اجلات متفقة واملبادئ األساسية 
اليت قامت عليها استراتيجيات الدول املتخلفة للتنمية، كما أا مل تأخذ بعني 
االعتبار ظروفها اخلاصة، ومن مث انصرفت الدول النامية إىل إنشاء منظمة أخرى 

 ملتطلبات التنمية دف تنظيم التجارة الدولية على أساس ومبادئ أكثر استجابة
خمتلفة متاما عن تلك اليت قامت عليها اجلات، وأدى ذلك إىل إنشاء مؤمتر األمم 

  ".باالنتكاد"املتحدة للتجارة والتنمية املعروف 
تأسس هذا املؤمتر " االنتكاد" مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية :ثالثاً

 من ديسمرب 20عتباره جهازا من أجهزة اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف با
م على أساس توجيهات املؤمتر األول للتجارة والتنمية الذي عقد يف جنيف 1964

م دف تنظيم التجارة الدولية على أساس خمتلف متاما عن تلك اليت 1964عام 
  . قام عليها اجلات
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اتيجيات التنمية اليت سادت خالل وقد جاء االنتكاد انتكاسا الستر
  .الستينات كرد فعل ملطالب اجلنوب يف مواجهة الشمال 

وهكذا مل يعلق هذا املؤمتر أمهية كبرية على حترير التجارة اخلارجية للبالد 
النامية، ومل يبدأ التميز، وطالب بوجوب قيام النظام التجاري الدويل على أساس 

  .ية دون غريها إعطاء مزايا خاصة للبالد النام
وضم املؤمتر كل الدول األعضاء يف األمم املتحدة وكذلك اليت ال تنتمي 
إليها ولكنها عضواً لواحدة أو أكثر من الوكاالت املتخصصة، وظل يعقد دورته 

  .م1964كل أربع سنوات من تاريخ انعقاده األول يف جنيف عام 
منه ظل جامدا، وكان من املالحظ أن موقف الدول الصناعية املتقدمة 

  :فضال عن قصوره ألسباب عديدة من أمهها
تعترب نتائج املؤمتر من قبل التوصيات، فال تأخذ شكل االلتزام للدول  -

  .األعضاء فيه 
موقف جمموعة الدول املتقدمة املتشدد لعدم زعزعة منظمة اجلات يف  -

  .توليها مهام تنظيم التبادل التجاري الدويل 
راكية وقتذاك على بعض مشاكل التجارة يف عدم موافقة الدول االشت -

جمموعة الدول النامية حبجة عدم اتفاق األحكام اليت تنظم سوقها مع 
  .آليات السوق الرأمسالية 

أمام الظروف السالفة الذكر والتطورات احلاصلة :  تعديل االتفاقية :رابعاً
تفاقية األصلية، ومت يف التبادالت الدولية مل يكن التفاقية اجلات مفراً من تعديل اال
  . م 1966إضافة ما يعرف بالقسم الرابع الذي أصبح نافذ املفعول منذ عام 

وبعد إضافة هذا القسم أصبح املظهر العام للجات متعاطفا مع الدول 
النامية، وقد نص هذا القسم صراحة أن البالد النامية تتمتع من قبل االتفاقية مبعاملة 

  .خاصة وتفضيلية 
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م انضمام عدد كبري من البالد 1966 الفترة اليت أعقبت وقد شهدت
النامية إىل اجلات بعد ما أصبحت االتفاقية توفر هلا نوعا من احلماية، فضال عن 

  .املعاملة التفضيلية اليت تتيحها عملية التنمية
-2-  

  نشأة منظمة التجارة العاملية
ة العاملية حتت لقد كان لدورة أورجواي أثر كبري يف إنشاء منظمة التجار

املنظمة مع اية اجلولة الثامنة من  نشأتإشراف اجلات بعد مدة زمنية معينة؛ حيث 
 واليت انتهت يف -م1994: 1986جولة األورجواي -مفاوضات اتفاقية اجلات 
، "WTO" "منظمة التجارة العاملية"م باسم 1/1/1995مراكش لتبدأ عملها يف 

االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية "ات فهي الوريث احلقيقي التفاقية اجل
، فأصبحت املنظمة اجلديدة هي املنظم واملنفذ واملراقب الوحيد ألحكام "والتجارة

  .والتزامات واتفاقيات التجارة الدولية
وهي منظمة مستقلة وليست إحدى منظمات األمم املتحدة، حيكمها 

 600أعضاؤها، ومقرها الرئيسي يف جنيف وليس هلا فروع، ويعمل ا  حنو 
 130حوايل - مليون فرنك سويسري 160موظف، وميزانيتها السنوية تتجاوز 

  .، ويتم متويلها من خالل اشتراكات الدول األعضاء -مليون دوالر
-3-  

  ف املنظمة ومبادئهاأهدا
دف املنظمة إىل حترير التجارة الدولية بواسطة إجياد نظام جتاري دويل 

، من خالل إزالة -العرض والطلب-متعدد األطراف معتمد على قوى السوق 
القيود والعوائق اليت متنع تدفق حركة التجارة عرب الدول، معتمدة على مبادئ 

  : رئيسية هي
  . املعاملة الوطنيةجتارة بدون متييز، شرط -

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


                                واالندماج االقتصادي المعاصر  القتصاد الدوليا
 

-191- 

 .الدولة األوىل بالرعاية -
 .جتارة حرة من خالل التفاوض -
 .خفض أو إلغاء الرسوم اجلمركية والقيود الكمية وفتح األسواق -
 .-تثبيت االلتزامات والشفافية-تعامل جتاري قابل للتوقع - -

-4-  
  جماالت وأنشطة منظمة التجارة العاملية

ا جماالت وأنشطة كثرية ومتنوعة أكثر مما تغطي املنظمة بأحكامها واتفاقيا
  : كانت اتفاقية اجلات تغطيها، ومنها

سلعة، وحتكمها اتفاقية ) 7177(جتارة السلع وعددها  -
  ).GATT94(الـ

 قطاعاً فرعيا 155 قطاعاً رئيسيا، و12جتارة اخلدمات وتشمل  -
 ).GATS(وحتكمها اتفاقية الـ

باإلحالة إىل أربع اتفاقيات حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  -
 ).TRIPS(رئيسية متعلقة ذه احلقوق من خالل اتفاقية الـ

وهذه االتفاقيات الثالث هي حمور اتفاقات منظمة التجارة 
 اتفاقية 60حيتوي النظام األساسي للمنظمة على أكثر من و. )WTO(العاملية

: ألطراف تشملاتفاقية متعددة ا) 28(ومبدأ وملحق ومذكرة تفاهم، وأمهها 
، العوائق الفنية أمام التجارة، الصحة -الزراعة، املنسوجات واملالبس-جمال السلع "

والصحة النباتية، الفحص قبل الشحن، شهادات املنشأ، تراخيص االسترياد، 
اإلجراءات الوقائية اخلاصة، مكافحة اإلغراق، التجارة، وكذلك جمال حقوق 

 .رة وغريها امللكية الفكرية املتصلة بالتجا
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-5-  
  العضوية يف املنظمة

 دولة كانت 127 دولة، منها 150يبلغ عدد األعضاء احلاليني يف املنظمة 
  .  دولة انضمت فيما بعد وفق أسلوب التفاوض23أعضاء يف اتفاقية اجلات، و

: ويبلغ عدد الدول العربية األعضاء يف املنظمة اثنتا عشرة دولة عربية وهم
 مصر، موريتانيا، جيبويت، الكويت، اإلمارات العربية املتحدة، املغرب، تونس،( 

 دولة تفاوض حالياً 24، وهناك )قطر، البحرين، األردن، وعمان، وأخرياً السعودية
) لبنان، اجلزائر، السودان، اليمن: ( لالنضمام للمنظمة منها أربع دول عربية وهي 

.  
من جمموع % 80وايل واملنظمة ذا العدد من الدول األعضاء تشكل ح

من التجارة الدولية يف قطاعات السلع % 89دول العامل، وتستحوذ على 
من خدمات % 93من التعامالت املالية، و% 90واخلدمات واألفكار، وعلى 

من % 92من حقوق امللكية الفكرية، و% 97االتصاالت وتقنية املعلومات، و
من % 88ة اجلوية، ومن خطوط املالح% 90اخلدمات املالية والتأمني، و

  . مشتروات العامل يف الطاقة واألملنيوم واحلديد والبتركيماويات 
وعلى الدول الراغبة يف االنضمام إىل امنظمة أن تتقدم بطلب للمنظمة، 
وعند املوافقة املبدئية يطلب منها تقدمي وثيقة شاملة عن سياسيات الدول التجارية 

 امللكية الفكرية، والنظام القضائي العام، وطرق واملالية واالستثمارية، ومحاية حقوق
التقاضي وسبل التظلم، كما تقدم أعضاء فريق التفاوض الذين جيب أن يكونوا من 

  .موظفي الدولة الرمسيني 
بعد ذلك يتم تشكيل فريق عمل من ممثلي الدول الراغبة يف املشاركة ممن 

النضمام وحيدد له رئيس، وذلك تربطها عالقات جتارية مميزة مع الدول الراغبة يف ا
وثيقة أو برتوكول -لإلشراف على عملية املفاوضات، ومناقشة تقرير فريق العمل 
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وخيتلف عدد الدول يف فريق العمل حسب الثقل االقتصادي للعضو ، -االنضمام
 دولة 23 دولة وعمان 26فبينما كان فريق العمل املعين بانضمام تايوان . املستجد

 دولة، 58 دولة، والصني 63لة كان العدد يف حالة روسيا  دو19واألردن 
، وخالل فترة املفاوضات متنح الدولة صفة مراقب حلضور - دولة52والسعودية 

  .اجتماعات جلان املنظمة ومؤمتراا 
فاالنضمام للمنظمة مير عرب ثالثة مسارات تفاوضية متوازية، فبعد تقدمي 

قتصاد واألنظمة وتقدمي العروض األولية املعلومات الالزمة عن مجيع أوجه اال
اخلاصة بالنفاذ لسوق السلع واخلدمات، جتري مفاوضات بني جمموعة من الدول 

مفاوضات عديدة األطراف "األعضاء وبني الدولة املستجدة تسمى 
plurilaleral" ؛ للتأكد من تطابق أنظمتها مع اتفاقيات املنظمة األساسية، ويف

بشأن هذه العروض، حىت " Bilateralفاوضات الثنائية امل"نفس الوقت جتري 
اجلداول املوحدة النهائية "يتم االتفاق النهائي الذي يوضع يف وثيقة تسمى 

، يضمن يف تقرير فريق العمل الذي يتم إقراره من "لاللتزامات يف السلع واخلدمات
خالل مفاوضات متعددة األطراف مع مجيع الدول األعضاء حبيث يتضمن 

روتوكول االنضمام الوثائق الثالث املعربة عن نتائج املفاوضات الثالث املتفق ب
  : عليها وهذه الوثائق وهي

  جداول عروضـ السلـع واخلدمات املوحدة لاللتزامات -
nified Schedules of Commitments. 

 .Work Party reportتقرير فريق العمل  -
  Legislationلة األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن الدو -

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


                       اإلندماج االقتصادي في ظل النظام العالمي الجديد الثالثالباب 
 

-194- 

  الفصل الثالث
  البنك الدويل

 بلدا، 185هو مؤسسة تعاونية متثل البلدان املسامهة االعضاء البالغ عددها 
ويعترب البنك الدويل، أكرب مصدر متويل يف العامل، ويهدف إىل تقدمي املساعدات 

ساعدة املالية والفنية لبلدان العامل الثالث، وينصب حمور تركيزه الرئيسي حول م
  .اكثر الناس واشد البلدان فقرا

  .حتقيق عامل خال من الفقر: رسالته
  .بواشنطن مقاطعة كوملبيا: مقره الرئيسي

-1-  
  تاريخ ونشأة البنك الدويل

 دولة يف 44 بقرار من مؤمتر دويل حضره ممثلو 1944تأسس البنك سنة 
 باملساعدة يف إعادة بريتون وودز بنيو مهشري االمريكية، وبدأ البنك الدويل أعماله

بناء أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية، وهي الفكرة اليت تبلورت خالل احلرب يف 
  . بريتون وودز بوالية نيو هابشري األمرييكية

 مليون دوالر 250وكان قرض البنك األول من نصيب فرنسا بقيمة تبلغ 
بعد احلرب ، وقد خصص القرض هودات إعادة إعمار فرنسا 1947يف عام 

  . العاملية الثانية
واستمرت جهود اإلعمار موضع تركيز هام لعمل البنك وذلك يف ظل 
الكوارث الطبيعية والطوارئ اإلنسانية واحتياجات إعادة التأهيل يف ما بعد 

  .للرتاعات واليت دائما ما تؤثر على اقتصاديات البلدان النامية واليت متر مبرحلة حتول
عمل البنك حول ختفيف حدة الفقر كهدف عام لكن اليوم يتمركز 

  . يشمل مجيع أعماله

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


                                واالندماج االقتصادي المعاصر  القتصاد الدوليا
 

-195- 

وقد سبق للبنك أن كان له طاقم متجانس من املهندسني واحملللني املاليني 
أما اليوم فلديه طواقم متنوعة . يعمل من خالل مكتب البنك يف واشنطن العاصمة

لعامة وخمتلف ومتعددة التخصصات تشمل خرباء اقتصاديني وخرباء يف السياسات ا
من هذه الطواقم اآلن يف املكاتب % 40ويعمل . القطاعات وعلماء اجتماع

  .القطرية التابعة للبنك يف البلدان األعضاء
  :وقد عرف تاريخ البنك مروره مبرحلتني

خالل فترة الثمانينات، إختذ البنك مسالك عديدة : املرحلة االنتقالية :أوالً
  :للعمل

 البنك مع قضايا االقتصاد الكلي وإعادة جدولة يف بداية العقد، تعامل -
 . الديون

ويف وقت الحق من نفس العقد، احتلت القضايا االجتماعية والبيئية  -
 . مكان الصدارة
ويف الوقت الذي تزايد تعبري اتمعات املدنية امت بعض هذه  -

جهة القلق وملوا .اجلمعيات البنك بأنه ال يتقيد بسياساته يف بعض املشاريع البارزة
الذي اختذت بعده خطوات " وبنهانز"حول نوعية عمليات البنك، مت إصدار تقرير 

إال . جتاه اإلصالح تضمنت إنشاء جلنة تفتيش مستقلة لتقصي اإلدعاءات ضد البنك
 يف االجتماعات السنوية اليت 1994أن االنتقادات تزايدت وبلغت ذروا عام 

 .عقدت يف مدريد بأسبانيا
منذ ذلك الوقت، تقدمت جمموعة : مرحلة اإلصالح والتجديد :ثانياً

بصورة –وأصبحت املؤسسات اخلمس التابعة للبنك تعمل . البنك تقدماً كبرياً
 . لتحسني الكفاءة الداخلية والفعالية اخلارجية-منفصلة وبالتعاون فيما بينها

وا يف وعربت البلدان اليت يتعامل عن ارتياح كبري إزاء التغريات اليت ير
 .مستويات خدمات جمموعة البنك ويف التزاماها وتقيدها وكذلك ارتفاع جودا
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يقوم البنك بدور هام على صعيد رسم السياسات العاملية؛ فقد اشترك و
البنك الدويل وبفعالية مع الشركاء املعنيني والبلدان املتعامل معها يف حاالت 

لة ما بعد الرتاع، كذلك تقدمي الطوارئ املعقدة، كالعمل يف البوسنة يف مرح
املساعدات يف مرحلة ما بعد األزمة لبلدان شرق آسيا، واملساعدة يف أعمال 
التنظيف بعد اإلعصار يف أمريكا الوسطى، ودعم تركيا يف أعقاب الزلزال، والعمل 

  .يف كوسوفو و تيمور الشرقية
-2-  

  مهام ووظائف البنك الدويل
  :تتلخص وظائف البنك الدويل يف

العمل على تقدمي التمويل الدويل طويل االجل ملشاريع وبرامج التنمية  -
  .وخاصة للدول النامية

تقدمي املساعدات اخلاصة للدول النامية األكثر فقرا واليت يقل متوسط  -
 .دخل الفرد فيها عن الف دوالر سنويا

العمل على زيادة دور القطاع اخلاص يف الدول النامية بكل الوسائل   -
 .ةاملمكن

القيام بتقدمي املشورة واملساعدة الفنية للدول االعضاء ملعاونتها على  -
حتقيق افضل احللول ملشاكلها املتعلقة باهداف البنك واختيار املشروعات ذات 

 .اجلدوى االقتصادية
العمل على تقوية البنية االساسية للتنمية من خالل متويل املشروعات  -

ريع الري، وحمطات توليد الكهرباء، والسكك سدود املياه، ومشا: الكبرية ومنها
 .احلديدية والطرق

القيام بتطوير ادوات التحليل اخلاصة بدراسة اجلدوى االقتصادية  -
 .للمشروعات واصالح البنية االقتصادية اليت تعمل فيها تلك املشروعات
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-3-  
  أهداف البنك الدويل

 :تتحدد أهداف البنك الدويل يف
ية اقاليم الدولة العضو وحتقيق معدالت منو املساعدة يف تعمري وتنم -

  .اقتصادي اعلى
تشجيع االستثمارات االجنبية اخلاصة عن طريق الضمان او املسامهة  -
 .يف القروض
 .املساعدة يف حتقيق النمو املتوازن يف األجل الطويل للتجارة الدولية -
 .عالج االختالالت اهليكلية يف ميزان املدفوعات للدول النامية -
خ قواعد السلوك للنظام املايل الدويل يف كل ما يتعلق بالتحركات   ترسي -

الدولية لرؤوس االموال سواء يف صورة قروض او استثمارات اجنبية مباشرة او غري             
 .مباشرة، بغرض زيادة مستويات التنمية االقتصادية ورفع معدالت النمو االقتصادي

-4-  
  مصادر متويل البنك الدويل

 البنك الدويل -تداخلتان اللتان تشكالن البنك الدويلتقدم املؤسستان امل
 قروضاً - )IDA (واملؤسسة الدولية للتنمية) IBRD (لإلنشاء والتعمري

منخفضة الفائدة أو بدون فائدة، ومنحاً إىل البلدان اليت ال تستطيع الولوج إىل 
ل على أسواق االئتمان الدولية يف إطار مؤاٍت، أو تلك اليت ال تتمكن من احلصو

 . هذه اخلدمات على اإلطالق
وعلى خالف املؤسسات املالية األخرى، فإن البنك الدويل ال يعمل بغرض 
حتقيق الربح؛ حيث يعمل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري على أساس السوق، كما 
يستخدم البنك الدويل تصنيفه االئتماين املرتفع يف مترير ميزة الفائدة املنخفضة اليت 

، ويتحمل البنك -أي البلدان النامية- على األموال إىل البلدان املقترضة يدفعها
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الدويل تكاليفه التشغيلية؛ حيث ال يستعني مبصادر خارجية من أجل توفري أموال 
  .ألغراض متويل املصروفات العامة

إذاً، من أين تأيت النقود اليت متول أنشطة البنك الدويل؟، وكيف يستخدم 
  .موال من أجل حتقيق رسالته؟البنك الدويل األ

يتكون رأس مال البنك من مسامهة : رأس مال البنك الدويل: أوالً  
من قيمة حصته نقدا والباقي يعترب ضمان % 20األعضاء، ويدفع كل عضو 

للقروض اليت حيصل عليها البنك، وتتحدد قدرة كل دولة عضو يف البنك على 
  .التصويت وفقا حلصتها يف رأس ماله

 تسيطر -امريكا، اليابان، املانيا، فرنسا، اجنلترا-ل الصناعية املتقدمة فالدو
 راس مال البنك، وهو ما جيعلها تؤثر مباشرة على قرارات 1/3على أكثر من 

  .البنك واستراتيجية
يقدم البنك الدويل من خالل البنك الدويل لالنشاء : القروض واملنح: ثانياً  

نمية قروض ومنح، ويعتمد البنك الدويل لإلنشاء والتعمري واملؤسسة الدولية للت
والتعمري يف إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف 

وبينما جيين البنك الدويل .  يف األسواق املالية العاملية) AAA (ائتماين من مرتبة
رب من دخله لإلنشاء والتعمري هامش ربح صغري على هذه القروض، فإن اجلزء األك

ويتألف رأس املال هذا من احتياطيات . يأيت من قيامه بإقراض رأس املال اخلاص به
تراكمت عرب السنوات وأموال يدفعها مسامهو البنك من البلدان األعضاء البالغ 

كذلك ميول دخل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري املصاريف .  بلدا184ًعددها 
ساهم يف أعمال املؤسسة الدولية للتنمية وختفيف التشغيلية للبنك الدويل، كما 

  .أعباء الديون
وهي املصدر األكرب الذي -ويتم جتديد موارد املؤسسة الدولية للتنمية 

 كل -يقدم قروضاً بدون فائدة ومساعدات يف شكل منح إىل أشد بلدان العامل فقراً
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 من األموال من وتتم تعبئة املزيد.  بلداً ماحنا40ًثالث سنوات مبساعدات من 
 عاماًَ، 40 إىل 35خالل سداد أصل القروض اليت متتد آجال استحقاقها حلوايل 

وكذا سداد القروض اليت تقدم بدون فائدة، مث يعاد إقراض هذه األموال مرة 
 يف املائة من القروض اليت 40وتشكل املؤسسة الدولية للتنمية حوايل . أخرى

  .يقدمها البنك الدويل
البنك الدويل يقدم من خالل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري وبذلك فإن 

  : واملؤسسة الدولية للتنمية، نوعني أساسيني من القروض واالعتمادات
وهي تقدم إىل البلدان من أجل متويل توريد السلع، : قروض االستثمار -

وتنفيذ األعمال، وتقدمي اخلدمات املساندة ملشروعات التنمية االقتصادية 
  .الجتماعية يف جمموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات االقتصادية واالجتماعيةوا

كانت تعرف فيما مضى بقروض : قروض ألغراض سياسات التنمية -
التكييف، وهي توفر متويالً سريع الدفع من أجل مساندة إصالحات السياسات 

 .واإلصالحات املؤسسية يف البلدان
 تتقدم ا مجيع اجلهات املقترضة من ويتم تقييم املشروعات املقترحة اليت

. أجل ضمان سالمة املشروع من الناحية االقتصادية واملالية واالجتماعية والبيئية
وأثناء املفاوضات اليت يتم إجراؤها بشأن القرض، يتفق البنك واجلهة املقترضة على 

الزمين األهداف اإلمنائية والنتائج ومؤشرات األداء وخطة التنفيذ وكذا اجلدول 
وبينما يقوم البنك الدويل . الذي سيجري مبقتضاه تقدمي مدفوعات القرض

باإلشراف على تنفيذ كل من القروض اليت يقدمها وتقييم ما حتققه هذه القروض 
من نتائج، تقوم اجلهة املقترضة بتنفيذ املشروع أو الربنامج وفقاً للشروط اليت مت 

 . االتفاق عليها
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 100 يف املائة من موظفي البنك الدويل يف حنو 30ويعمل ما يقرب من 
مكتب قطري حول العامل، ويقوم على إدارة ثالثة أرباع القروض القائمة مديرون 

  .قطريون يعملون بعيداً عن مكاتب البنك الدويل يف واشنطن
تستهدف املنح تيسري إقامة املشروعات اإلمنائية من خالل تشجيع و

ظمات ومشاركة أصحاب املصاحل املباشرة املتواجدين على االبتكار والتعاون بني املن
  . املستوى احمللي يف املشروعات

ويف السنوات األخرية، مت استخدام املنح اليت تقدمها املؤسسة الدولية 
  : فيما يلي-اليت تمول مباشرةً أو تدار من خالل الشراكات-للتنمية 

لدان الفقرية املثقلة التخفيف من أعباء الديون اليت تثقل كاهل الب -
  .بالديون

 .حتسني خدمات الصرف الصحي وإمدادات املياه -
مساندة برامج التحصينات واللقاحات من أجل ختفيض حاالت  -

 .اإلصابة باألمراض املعدية مثل املالريا
 .مكافحة جائحة فريوس ومرض اإليدز -
 .مساندة منظمات اتمع املدين -
 .غازات الدفيئةوضع مبادرات من أجل ختفيض انبعاث  -

واجلدير بالذكر ان اموال البنك حمصنة ضد أي ختفيض يف عملة أي عضو؛ 
إذ تتمتع امواله باحلماية وال يتحمل خسارة الصرف، فكلما خفضت دولة سعر 
صرف عملتها طالب بدفع تعويض له مساو لنسبة التخفيض لتغطية اخلسارة اليت 

 .تصيب حصة ذلك البلد يف البنك
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  عة البنك الدويلجممو

  -:يعمل البنك الدويل من خالل مخس مؤسسات وهي
 الذي يقرض البلدان الناميـة      ،IBRDالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري    -

  .اليت يكون متوسط الدخل الفردي فيها عاليا نسبيا
 اليت تشجع النمو يف البلدان النامية بتوفري        ،IFCهيئة التمويل الدولية     -

  .صالدعم للقطاع اخلا
 اليت تقدم القروض بدون فائـدة إىل        :IDAاملؤسسة الدولية للتنمية     -

  .أفقر البلدان النامية
 تتيح التأمني ضـد     ،(MIGA)الوكالة الدولية لضمان االستثمار      -

املخاطر السياسية أو الضمانات بغية تشجيع االستثمار األجنيب املباشر يف البلـدان            
  .النامية

يـشجع  ، (ICSID)نازعـات االسـتثمار   املركز الدويل لتسوية م    -
االستثمار الدويل عن طريق إتاحة تسهيالت من أجـل املـصاحلة والتحكـيم يف              

كما يجري هذا   . منازعات االستثمار بني املستثمرين األجانب والدول املضيفة هلم       
  .املركز البحوث وينشر املطبوعات يف التحكيم الدويل وقانون االستثمار األجنيب
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  ابعالفصل الر
  صندوق النقد الدويل

تنشأ العالقات الدولية عن طريق املعامالت اليت يتم تسديدها بالنقود، 
وعلى . وعليه يكون جمال البحث يف وظائف النقود منحصرا يف املبادالت الدولية

إثر االضطرابات اليت سادت نظام النقد الدويل خالل احلرب العاملية الثانية رأت 
 وجود منظمة دولية تتوىل اإلشراف على حق تغيري أسعار الدول أنه من الضروري

 Brettonبروتن وودز "الصرف يف العامل، وقد أدت هذه اآلراء إىل انعقاد مؤمتر 
Woods " الذي ضم الكثري من رجال االقتصاد والسياسة؛ لدراسة 1944عام 

ألهداف إمكانية الوصول إىل نظام نقدي جديد ميكن أن يسري عليه العامل لتحقيق ا
  :اليت يسعى إليها واملتمثلة يف

  .خلق جتارة دولية متعددة -
  .ثبات أسعار الصرف -
 .إمكانية التحويل بني العمالت الدولية، وغريها -

  ".صندوق النقد الدويل"وقد أظفر كل هذا بظهور هيئة دولية أال وهي 
-1-  

  التعريف بصندوق النقد الدويل
 املتحدة، أنشأ مبوجب هو وكالة متخصصة من وكاالت منظمة األمم

  . ، للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد العاملي1945معاهدة دولية عام 
أي نظام املدفوعات -كما أنه مؤسسة مركزية يف النظام النقدي الدويل 

الدولية وأسعار صرف العمالت الذي يسمح بإجراء املعامالت التجارية بني البلدان 
ع وقوع األزمات واالختالل يف النظام، ؛ حيث يستهدف الصندوق من-املختلفة

عن طريق تشجيع الدول على االعتماد على سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه 
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يستفيد من موارده األعضاء الذين حيتاجون إىل متويل مؤقت ملعاجلة املشاكل احلادثة 
  .يف ميزان املدفوعات

 مجيع ويقع مقر الصندوق يف واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون
  . دولة 186بلدان العامل تقريبا بعددهم البالغ 

-2-  
  نشأة صندوق النقد الدويل

م خالل مؤمتر لألمم 1944تبلورت فكرة صندوق النقد الدويل عام 
، عندما اتفق أعضاء "نيو هامربيج"بوالية " برتن وودز"املتحدة األمريكية انعقد يف 

يستهدف جتنب تكرار كارثة  دولة على إطار للتعاون االقتصادي، 45وفود 
السياسات االقتصادية الفاشلة اليت أسهمت يف حدوث الكساد الكبري يف الثالثينات 

  .من القرن العشرين
فخالل ذلك العقد، ومع ضعف النشاط االقتصادي يف البلدان الكربى، 
حاولت البلدان املختلفة الدفاع عن اقتصادياا؛ بزيادة القيود املفروضة على 

دات، لكن هذا مل يؤد إال إىل تفاقم دائرة هبوط التجارة العاملية والناتج، الوار
ومن أجل احملافظة على االحتياطات املتناقصة من الذهب . واخنفاض توظيف العمالة

والعمالت األجنبية، جلأت بعض البلدان إىل تقييد حرية مواطنيها يف الشراء من 
عار عمالا، بينما فرض البعض اخلارج، وقامت البلدان األخرى بتخفيض أس

على أن هذه . اآلخر قيودا معقدة على حرية حيازة املواطنني للعمالت األجنبية
احللول أدت إىل نتائج عكسية، ومل يتمكن أي بلد من احملافظة على ميزته التنافسية 

هذه إىل تدمري االقتصاد الدويل، " إفقار اجلار"وأدت سياسات . لفترة طويلة
التجارة العاملية تناقصاً حاداً، وكذلك توظيف العمالة ومستويات املعيشة فتناقصت 

  .يف بلدان كثرية
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ومع انتهاء احلرب العاملية الثانية بدأت بلدان احللفاء النظر يف خطط خمتلفة 
، وضع ممثلو "برتن وودز"إلعادة النظام إىل العالقات النقدية الدولية، ويف مؤمتر 

ن على رأسهم جون ماينارد كيرت، رجل االقتصاد الذي  كا–البلدان املشاركة 
ترأس وفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب اإلسهام األكرب يف صياغة 

 اتفاقية التأسيس ملؤسسة دولية -اتفاقية تأسيس الصندوق ممثال للوفد األمريكي
تشرف على النظام النقدي الدويل، وتعمل على إلغاء قيود الصرف املرتبطة 

التجارة يف السلع واخلدمات، وحتقيق استقرار أسعار الصرف، فولد صندوق النقد ب
  . الدويل

 جاء صندوق النقد إىل حيز الوجود عند توقيع 1945 ديسمرب 27ويف 
  . دولة على اتفاقية التأسيس29

-3-  
  أهداف الصندوق

منع وقوع األزمات يف النظام النقدي الدويل؛ عن طريق تشجيع البلدان 
  .تلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمةاملخ

 صندوق ميكن أن يستفيد من موارده -كما يتضح من امسه- كما أنه -
األعضاء الذين حيتاجون إىل التمويل املؤقت ملعاجلة ما يتعرضون له من مشكالت يف 

  .ميزان املدفوعات
و  تتضمن األهداف القانونية لصندوق النقد الدويل تيسري التوسع والنم-

املتوازن يف التجارة الدولية، وحتقيق استقرار أسعار الصرف، وجتنب التخفيض 
التنافسي لقيم العمالت، وإجراء تصحيح منظم الختالالت موازين املدفوعات اليت 

 . تتعرض هلا البلدان
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 تشجيع التعاون الدويل يف امليدان النقدي؛ بواسطة هيئة دائمة يئ سبل -
ملشاكل النقدية الدولية من أجل متابعة التقدم، وزيادة التشاور فيما يتعلق با

 .املساعدات اخلارجية
 تسيري التوسع والنمو املتوازن يف التجارة الدولية، وبالتايل حتقيق -

مستويات مرتفعة من العمالة والدخل احلقيقي، وتنمية املوارد اإلنتاجية جلميع 
 .ألساسية لسياسته االقتصاديةالبلدان األعضاء، على أن يكون ذلك من األهداف ا

 العمل على حتقيق االستقرار يف أسعار الصرف، واحملافظة على ترتيبات -
 .صرف منتظمة بني البلدان األعضاء، وجتنب التخفيض التنافسي يف قيم العمالت

 املساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف فيما يتعلق -
ألعضاء، وعلى إلغاء القيود املفروضة على عمليات باملعامالت اجلارية بني البلدان ا

 .الصرف
 تدعيم الثقة لدى البلدان األعضاء، متيحا هلا استخدام موارده العامة -

مؤقتا بضمانات كافية؛ لتتمكن من تصحيح االختالالت يف موازين مدفوعاا دون 
 .إحلاق الضرر بالرخاء القومي أو الدويل

 .تالل يف ميزان املدفوعات العمل على تقصري مدة االخ-
 استعراض التطورات املالية واالقتصادية الوطنية والعاملية، وتقدمي املشورة -

 .لألعضاء بشأن سياسته
 كما أنه يقوم بإقراض األعضاء بالعمالت الصعبة؛ لدعم سياستهم املعنية -

 بالتعديل واإلصالح، لتعديل مشكالت ميزان املدفوعات، وتشجيع النمو القابل
 .لالستمرار
:  كذلك يقدم الصندوق جمموعة كبرية من املساعدات الفنية املتمثلة يف-

 .اكتساب اخلربة يف اإلدارة االقتصادية، وتوفري التدريب للعاملني يف احلكومات 
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 كما أنه يقوم بتقدمي املشورة بشان السياسات واإلشراف العاملي، أي -
 .ار الصرف يف بلدانه األعضاءالقيام بالرقابة الدقيقة على سياسات أسع

 . اإلقراض ملساعدة الدول املتعثرة وذلك مبنح القروض-
-4-  

  سياسات الصندوق
يقدم الصندوق قروضا مبوجب جمموعة متنوعة من التسهيالت اليت 

 : تطورت مع مرور السنني نذكر منها
اتفاقات االستعداد االئتماين، جوهر سياسات اإلقراض يف الصندوق،  -
ا تأكيد للبلد العضو بأن بإمكانه السحب من موارد الصندوق إىل حد حيث أ

 شهر ملعاجلة مشكلة قصرية األجل يف ميزان 18و12معني يف فترة ما بني 
  .املدفوعات
تسهيل الصندوق املمدد، وهو تأكيد للبلد العضو فيما خيص إمكانية  -

كلية اليت تسبب  سنوات، تساعده يف حل املشاكل اهلي4و3السحب يف فترة ما بني 
 .خطر يف ميزان املدفوعات

تسهيل النمو واحلد من الفقر، حلت هذه السياسة السياسة التمويلية  -
للتصحيح اهليكلي؛ حيث يتم اإلقراض مقابل سعر فائدة منخفض، هدفه مساعدة 

 .أفقر الدول األعضاء اليت تواجه مشاكل مطولة يف ميزان املدفوعات
 يوفر متويال إضافيا للبلدان األعضاء اليت تسهيل االحتياطي التكميلي، -

تعاين صعوبة استثنائية يف ميزان املدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ 
ومثري لالضطرابات، كتدفق رؤوس األموال إىل اخلارج؛ حيث يتضمن سعر الفائدة 

 .رمسا، وهذا مبوجب تسهيل االحتياطي التكميلي
طوط دفاع وقائية متكن البلدان خطوط االئتمان الطارئ، هي خ -

األعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من احلصول على متويل من صندوق 
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النقد الدويل على أساس قصري األجل عندما تواجه مشاكل مفاجئة كفقدان ثقة 
 .السوق

مساعدات الطوارئ، ظهرت هذه املساعدات ملواجهة مشكالت  -
 .الكوارث الطبيعيةميزان املدفوعات الناشئة عن 

-5-  
  ارد املالية لصندوق النقد الدويلاملو

يعترب املصدر الرئيسي ملوارد الصندوق هو اشتراكات احلصص أو رأس 
املال اليت تسددها البلدان عند االنضمام إىل عضوية الصندوق، أو يف أعقاب 

 من ℅25املراجعات الدورية اليت تزداد فيها احلصص، حيث تدفع البلدان 
تراكات حصصها حبقوق السحب اخلاصة اليت متثل يف األصل االحتياطي الدويل، اش
 . بعملته الوطنية، ألغراض اإلقراض حسب احلاجة% 75و

وحتدد احلصص ليس فقط مدفوعات االشتراك املطلوبة من البلد العضو، 
وإمنا أيضاً عدد أصواته، وحجم التمويل املتاح له من الصندوق، ونصيبه من 

  .حقوق السحب اخلاصةخمصصات 
واهلدف من احلصص عموماً هو أن تكون مبثابة مرآة حلجم البلد العضو 
النسيب يف االقتصاد العاملي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج، 

والواليات . وازداد اتساع جتارته وتنوعها، ازدادت باملثل حصته يف الصندوق
 العامل، تسهم بالنصيب األكرب يف صندوق النقد املتحدة األمريكية، أكرب اقتصاد يف

أما سيشيل، أصغر . من إمجايل احلصص% 17.6الدويل؛ حيث تبلغ حصتها 
  %.0.004اقتصاد يف العامل، فتسهم حبصة مقدارها 

كما أنه جيوز للصندوق االقتراض عند الضرورة من اجل تكميل املوارد 
  .املتاحة من حصصه
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 اتفاقات االقتراض الدائمة الستخدامها عند ولدى الصندوق جمموعتان من
  :احلاجة ملواجهة أي ديد للنظام النقدي الدويل

، 1962اليت مت إنشاؤها يف عام ) GAB(االتفاقات العامة لالقتراض 
حكومات جمموعة البلدان الصناعية العشرة –ويشارك فيها أحد عشر مشتركاً 

  .-وسويسرا أو بنوكها املركزية
 1997اليت مت استخداثها يف عام ) NAB(ديدة لالقتراض االتفاقات اجل

  . بلداً ومؤسسة25ويشارك فيها 
ومبوجب جمموعيت االتفاقات هاتني، يتاح لصندوق النقد الدويل اقتراض ما 

 بليون دوالر 46حوايل ) 1( بليون وحدة حقوق سحب خاصة34يصل إىل 
  .أمريكي

حقوق السحب اخلاصة يف وجيوز للبلدان األعضاء يف الصندوق استخدام 
حلقوق السحب اخلاصة، " مؤسسياً" حائزا 16املعامالت مع بعضها البعض، ومع 

ومع الصندوق كذلك فإن وحدة حقوق السحب اخلاصة هي وحدة احلساب اليت 
يستخدمها الصندوق، وتستخدم حقوق السحب اخلاصة كوحدة حساب أو 

                                                
 عام  هي أصل احتياطي دويل أنشأه الصندوق يف:)SDR(وحدة حقوق السحب اخلاصة ) 1(

 مبوجب التعديل األول التفاقية تأسيسه؛ نتيجة لقلق البلدان األعضاء من احتمال عدم 1969
كفاية املخزون املتوفر آنذاك والنمو املتوقع يف االحتياطيات الدولية لدعم التوسع يف التجارة 

تحدة وكانت أهم األصول االحتياطية يف ذلك احلني هي الذهب ودوالر الواليات امل. العاملية
األمريكية، ومل يشأ األعضاء أن تعتمد االحتياطيات العاملية على إنتاج الذهب مبا ينطوي عليه 
من تقلبات كامنة، وعلى العجز املتواصل يف ميزان مدفوعات الواليات املتحدة، وهو األمر 

ومت استحداث . الذي كان مطلوباً لتحقيق منو مستمر يف االحنياطيات بالدوالر األمريكي
" ختصيصه"حقوق السحب اخلاصة كأصل احتياطي تكميلي ميكن لصندوق النقد الدويل 

 .كما ميكن له إلغاؤه إذا ما اقتضت الضرورة. للبلدان األعضاء بصفة دورية حني تنشأ احلاجة
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ة واإلقليمية واالتفاقات كأساس لوحدة احلساب يف عدد من املنظمات الدولي
  .الدولية

وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب اخلاصة يومياً باستخدام سلة من أربع 
عمالت رئيسية هي اليورو الني الياباين واجلنيه االسترليين والدوالر األمريكي، ويف 

 1.26، كانت وحدة حقوق السحب اخلاصة تساوي 2001أول أغسطس 
  .دوالر أمريكي

 العمالت املكونة للسلة كل مخس سنوات لضمان متثيلها         وجتري مراجعة 
للعمالت املستخدمة يف املعامالت الدولية والتأكد من أن األوزان احملددة للعمالت           

  .تعكس أمهيتها النسبية يف النظم املالية والتجارية العاملية
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  أهم املراجع اليت اعتمد عليها املؤلف
  .أمحد الصفطي، اقتصاديات التجارة اخلارجية. د-1
  .جودة عبد اخلالق، االقتصاد الدويل، دار النهضة املصرية. د-2
  .أمحد فتحي إبراهيم، مدخل إىل التجارة الدولية. د-3
  .عبد الرحيم مبارك، االقتصاد الدويل. د-4
  .م االقتصادي الدويل املعاصرالنظاحازم الببالوي، . د-5
  .عبد اخلالق عبد اهللا، العامل املعاصر والصراعات الدولية. د-6
 ليبيـا،  -املركز العاملي لدراسات وأحباث الكتاب األخضر، طـربلس  -7

  .النظام االقتصادي العاملي اجلديد
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  الفهرس العام

  الصفحة  املوضوع
  5  املقدمة

  الباب األول
  تطور دراسة االقتصاد الدويل

15  

  الفصل األول
  تطور االقتصاد الدويل

15  

-1-  
  1971 – 1943املرحلة األوىل 

17  

  17  بداية نظام بريتون وودز: أوالً
  17  أسباب ايار نظام بريتون وودز: ثانياً

-2-  
  م1991 – 1973 وودزمرحلة ما بعد بريتون 

19  

-3-  
  2000 -1991االقتصاد الدويل الرأمسايل 

20  

  20  أهم ما مييز هذه املرحلة: أوالً
  21  تصنيف العالقات االقتصادية الدولية: ثانياً

-4-  
  مرحلة األلفية الثالثة

26  

  الفصل الثاين
  منو التجارة يف السلع الدولية

27  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


                           الفهارساالقتصاد الدولي واالندماج االقتصادي المعاصر

-214- 

-1-  
  ةتطور واجتاهات التجارة الدولي

27  

-2-  
  مشكالت العالقات االقتصادية الدولية

28  

-3-  
  منو التجارة الدولية والعوامل املؤثرة فيه

29  

-4-  
  السياسات التجارية ألهم املراكز التجارية

31  

  32  الدول الصناعية-1
  34  الدول النامية-2

  الفصل الثالث
  حركة رؤوس األموال وأمهية انتقاهلا

37  

-1-  
املال يف االقتصاد القومي من مفهوم الفرق بني رأس 

  رأس املال يف العالقات االقتصادية الدولية

37  

-2-  
  انتقال رأس املال بقصد املضاربة

40  

-3-  
  أسباب انتقال رأس املال

41  

-4-  
  أسباب تصدير رأس املال

42  

  42  االستثمار طويل األجل-أوالً
  43  االستثمار قصري األجل: ثانياً
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  43   رؤوس األموال غري املستقرةتوظيف: ثالثاً
  44  أسباب الطلب على رأس املال

  44  االستثمار يف البالد اجلديدة: أوالً
  45  البالد القدمية: ثانياً

  45  بالد متقدمة يف حاجة مؤقتة إىل رأس املال: ثالثاً
  45  البالد النامية: رابعاً

-5-  
  نتائج انتقال رأس املال

46  

-6-  
   والقروض الدوليةأنواع رأس املال

47  

  48  طبقا للمدة اليت قدم هلا رأس املال: أوالً
  48  االستثمار طويل األجل-1
  48  االستثمار قصري األجل-2

  48  رأس املال غري املستقر-3
  48  التفرقة طبقا للغرض من تقدمي رأس املال: ثانياً

  49  التفرقة بني أنواع رأس املال طبقا لنوع العائد: ثالثاً
  49  التفرقة طبقا إلدارة املستثمر ألمواله يف اخلارج: ابعاًر

  الفصل الرابع
  االنتقال الدويل لألشخاص

50  

-1-  
  أنواع انتقال العماله

50  

-2-  
  أسباب انتقال العمل

50  
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  51  األسباب االقتصادية: أوالً
  51  األسباب النفسية: ثانياً

  51  األسباب السياسية والدينية: ثالثاً
-3-  

  تائج انتقال العمالن
52  

  52  بالنسبة لبلد الوصول: أوالً
  53  بالنسبة لبلد األصل: ثانياً

  الفصل اخلامس
  نظريات االقتصاد الدويل

54  

-1-  
  نظرة التجاريون إىل االقتصاد الدويل

54  

-2-  
  تطور نظرية التجارة الكالسيكية

55  

  55  نظرية آدم مسيث: أوالً
  59  لنسبية لدافيد ريكاردونظرية التكاليف ا: ثانياً
  63  نظرية جون ستيوارت ميل يف القيم الدولية: ثالثاً

  63  فروض نظرية القيم الدولية: أوالً
  65  اشتقاق منحىن الطلب املتبادل

  68  تكلفة الفرصة البديلة
  70  الطلب ومنحنيات السواء
  72  منحنيات الطلب املتبادل

  76  كافآت عوامل اإلنتاجآثار التجارة الدولية على السلع وم
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  76  أثر التجارة على أسعار السلع)أ
  76  أثر التجارة على مكافآت عوامل االنتاج)ب

  77  تقييم نظرية التخصص الدول
  78  النقديون

-3-  
   أوهلني يف نسب عناصر اإلنتاج–نظرية هيكشر 

79  

  79   أوهلني–فروض نظرية هكشر : أوالً
  80  فروض يف جانب الطلب: ثانياً

  81  أسباب قيام التجارة الدولية عند هكشر وأوهلني: ثالثاً
  83  نظرية هيكشر أوهلني والتوازن العام: رابعاً

  84  نظرية ليندر حول التجارة يف السلع الصناعية: خامساً
  85  نظرية كرافيز يف الفجوة التكنولوجية: سادساً

  86  عناصر اإلنتاج
  87  نظرية دورة املنتج: سابعاً

  90  أسباب ونتائج تدويل عملية االنتاج: امناًث
  92  رأس املال والتكنولوجية: تاسعاً

  94  ادماج التغريات التكنولوجية يف منوذج هكشر أوهلني: عاشراً
  97  أثر التكنولوجيا يف تقسيم العمل الدويل: حادي عشر

  98  هيكل التجارة الدولية يف السلع: ثاين عشر
  الباب الثاين

  دفوعات وسعر الصرفميزان امل
  واجلمارك وأثرهم على ميزان املدفوعات

103  
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  الفصل األول
  ميزان املدفوعات

103  

  الفصل األول
  ميزان املدفوعات

103  

  104  مكونات ميزان املدفوعات
  104   احلساب اجلاري-أوال

  105  حساب التجارة املنظورة-1
  106  :حساب التجارة غري املنظورة-2

  107  حساب رأس املال أو التحويالت الرأمسالية: ثانياً
  109  توازن ميزان املدفوعات

  110  امليزان اجلاري
  111  امليزان األساسي
  الفصل الثاين
  سعر الصرف

112  

-1-  
  ما هو سعر الصرف

112  

-2-  
  أسواق الصرف األجنيب

114  

-3-  
  حتديد سعر الصرف

115  

  115  بيةالطلب على العملة األجن: أوالً
  120  عرض العملة األجنبية: ثانياً

  124  حتديد سعر الصرف
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  الفصل الثالث
  نظرية تعادل القوة الشرائية
  واخللل يف ميزان املدفوعات

126  

-1-  
  نظرية تعادل القوة الشرائية

126  

-2-  
  تقييم نظرية تعادل القوة الشرائية

128  

-3-  
  خلل ميزان املدفوعات

129  

  130  ز ميزان املدفوعات يف الدول الناميةأسباب عج: أوالً
  130  أسباب اخللل يف ميزان املدفوعات يف الدول املتقدمة: ثانياً

  131  التوازن يف ظل قاعدة الذهب: أوالً
  132  التوازن يف ظل قاعدة الصرف املتغري: ثانياً

  134  التوازن يف ظل قاعدة التحكم يف سعر الصرف: ثالثاً
-3-  

  صرف وأثره على ميزان املدفوعاتختفيض سعر ال
135  

-4-  
  آلية املواءمة يف ميزان املدفوعات

141  

  142  آلية املواءمة يف إطار النظرية الكالسيكية: أوالً
  145  آلية املواءمة يف إطار النظرية الكيرتية: ثانياً

  الفصل الرابع
  التعريف اجلمركية وأثرها على ميزان املدفوعات

147  
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-1-  
  تعريفة اجلمركيةمفهوم ال

147  

  147  التعريفة اجلمركية الثابتة: أوالً
  148  النسبة الثابتة للجمارك: ثانياً

  149  التعريفة اجلمركية املركبة أو املتعددة: ثالثاً
-2-  

  معدل احلماية الفعال
149  

  151  مشاركة أكثر من دولة يف إنتاج السلعة
  152  تأجيل سداد اجلمارك

-3-  
  صادية للجماركاآلثار االقت

155  

  155  :من الذي يتحمل اجلمارك؟: أوالً
-4-  

  أثر اجلمارك على اإلنتاج واالستهالك احمللى
160  

-5-  
  أثر اجلمارك على الدخل احلقيقي

161  

-6-  
  اآلثار األخرى للجمارك

163  

-7-  
  أساليب التجارة احلرة

164  

  165  األسلوب العاملي: أوالً
  165  يميةالتكتالت اإلقل: ثانياً

-7-  
  العوائق غري اجلمركية للتجارة الدولية

166  
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-8-  
  حصص االسترياد

166  

  الباب الثالث
  اإلندماج االقتصادي يف ظل النظام العاملي اجلديد

175  

  الفصل األول
  العوملة وأثرها على النشاط االقتصادي

175  

-1-  
  عوملة النشاط االقتصادي

175  

-2-  
   التجارة الدوليةبعض املفاهيم اخلاطئة عن

178  

-3-  
  تأثري العوملة على املنافسة

180  

-4-  
  تأثري التجارة الدولية على رفاهية العمال

181  

-5-  
  مزايا ومساويء العوملة

183  

  184  مزايا العوملة: أوالً
  184  مساويء العوملة: ثانياً

  الفصل الثاين
  منظمة التجارة العاملية

185  

-1-  
  التجارة العامليةمن اجلات إىل منظمة 

185  
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  185  نشأة اجلات التارخيية: أوالً
  187  اإلطار العام التفاقية اجلات: ثانياً

  188  "االنتكاد"مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية : ثالثاً
  189  تعديل االتفاقية: رابعاً

-2-  
  نشأة منظمة التجارة العاملية

190  

-3-  
  أهداف املنظمة ومبادئها

190  

-4-  
  جماالت وأنشطة منظمة التجارة العاملية

191  

-5-  
  العضوية يف املنظمة

192  

  الفصل الثالث
  البنك الدويل

194  

-1-  
  تاريخ ونشأة البنك الدويل

194  

  195  املرحلة االنتقالية: أوالً
  195  مرحلة اإلصالح والتجديد: ثانياً

-2-  
  مهام ووظائف البنك الدويل

196  

-3-  
  لدويلأهداف البنك ا

197  

-4-  
  مصادر متويل البنك الدويل

197  
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-5-  
  جمموعة البنك الدويل

201  

  الفصل الرابع
  صندوق النقد الدويل

202  

-1-  
  التعريف بصندوق النقد الدويل

202  

-2-  
  نشأة صندوق النقد الدويل

203  

-3-  
  أهداف الصندوق

204  

-4-  
  سياسات الصندوق

206  

-5-  
  لنقد الدويلاملوارد املالية لصندوق ا

207  

  208  االتفاقات العامة لالقتراض
  211  :املراجع
  213  :الفهرس
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