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مدتخمص البحث

تدعى الجكؿ العخبية مشح اربعيشات القخف الساضي الى تحقيق التكامل االقترادي
العخبي ،كتؼ عقج عجة اتفاقيات لتدييل عسمية التبادؿ التجاري كخمق مشظقة تجارة حخة
ككاف اخخىا مشظقة التجارة الحخة العخبية الكبخى كالتي لؼ تحقق إال نجاحاً محجكداً .كييجؼ
ىحا البحث الى دراسة كتحميل اىؼ مؤشخات التكامل االقترادي كالتي تتسثل في ندبة
التجارة العخبية البيشية كاالستثسارات العخبية البيشية فزالً عؽ مؤشخات االتحاد الشقجي،
حيث اف ىحه السؤشخات تعبخ عؽ مجى التظؾر في مجاؿ التكامل االقترادي التاـ ،كمؽ
اجل التؾصل الى ىجؼ البحث استخجـ الباحث مشيج التحميل الؾصفي باالعتساد عمى
البيانات الستاحة عؽ مؤشخات االقتراد الكمي  .كتؾصل الباحث الى بعض االستشتاجات
ككاف مؽ اىسيا ضعف التجارة العخبية البيشية كاالستثسارات العخبية البيشية كالتي ال تتجاكز
( ،)%23ك( )%4.5عمى التختيب .كعمى الخغؼ مؽ تقارب بعض مؤشخات االتحاد
الشقجي بيؽ الجكؿ العخبية ،اال اف ذلػ ال يعشي شيئاً إذا لؼ تحقق الجكؿ العخبية تقجماً في
مجاؿ التجارة العخبية البيشية كاالستثسارات العخبية البيشية باعتبار اف مشظقة التجارة الحخة
كالدؾؽ السذتخكة ىي مخاحل سابقة لالتحاد الشقجي كفقاً لشغخية بيال بالسا التي استشجت
الييا التجخبة العخبية في مجاؿ التكامل االقترادي.

الكمسات السفتاحية :التكامل االقترادي ،االتحاد الشقجي ،التجارة البيشية،


بحث مدتل من رسالة الساجدتير السهسهمة "االفاق السدتقبمية لمتكامل االقترادي العربي
في عل الستغيرات االقترادية والدياسية الجولية -دراسة تحميمية ،مقجمة الى كمية االدارة
واالقتراد – قدم االقتراد /جامعة السهصل.

:
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Abstract
Arab countries seek since the 1940s to achieve Arab
economic integration, several agreements have been held to
facilitate trade exchange and to create free trade area finally
ended with establishing the great Arab free trade area، which
had achieved only limited success.
The aim of this research to study and analyses the most
important indicators of economic integration, which are
represented by the percentage of Arab trade and intra-Arab
investments as well as the indicators of the Monetary Union, as
these indicators reflect the extent of the development in the area
of full economic integration, macroeconomic indicators. In
order to achieve the goal of research, the researcher used
descriptive analysis method, depending on available data of
indicators of the full economic integration. The research
concludes some result, the most important which is weakness of
intra-Arab trade and intra-Arab investments which are no more
than (12%)، (3.4%) respectively. Despite of closeness of some
monetary union indicators among Arab nations. But that doesn't
mean a matter as there are no advance among Arab nations
being achieved in intra-Arab trade and investment fields،
considering that free trade area and common market are
advanced steps according to Bela Balassa that Arab experience
concerning economic integration has been based on .
Keywords : economic integration, monetary union, intratrade, intra-investment.
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السقجمة

بخز التكامل االقترادي العخبي كؾسيمة اساسية لتحقيق نيزة االمة العخبية

كتظؾرىا كبشائيا الحزاري  ،إذ اف التشسية بجؾانبيا الذاممة ال يسكؽ تحقيقيا اال
في اطارىا العخبي كخاصة في الؾقت الحاضخ الحي يذيج اتجاىا كاسعا نحؾ
التكامل كالتكتالت االقترادية كالدياسية مثل االتحاد االكربي كمشظقة التجارة

الحخة المخيكا الذسالية North American Free Trade Agreement
) (NAFTAكمجسؾعة دكؿ جشؾب شخؽ اسيا Association of South East
.(ASIAN) Asian Nations

لقج بجأت التجخبة العخبية في التكامل االقترادي العخبي بسجسؾعة مؽ

االتفاقيات االقترادية التي كانت تدتيجؼ باألساس تحخيخ التجارة كخمق مشظقة

تجارة حخة ثؼ مشظقة لالتحاد الكسخكي كالدؾؽ السذتخكة كأخي اخ الؾحجة االقترادية
العخبية كلكؽ لحج االف لؼ تدتظع الجكؿ العخبية تحقيق االتحاد الكسخكي  ،كعمى

الخغؼ مؽ محاكالت الجامعة العخبية عبخ مؤسداتيا باتباع مشيج اخخ لمتكامل

االقترادي يتسثل بالسجخل االنتاجي عؽ طخيق اقامة بعض السذاريع االنتاجية
السذتخكة كذلػ التاحة الفخصة النتقاؿ العسل كرؤكس االمؾاؿ العخبية اال اف
التجخبة كانت متؾاضعة كلؼ ترل الى الحج االدنى مؽ مخاحل التكامل االقترادي

كقج تذكمت في عقج الثسانيشات بعض التكتالت االقميسية العخبية التي كانت الى

حج كبيخ سياسية في حقيقتيا كاقترادية في عاىخىا ،ككاف اكليا مجمذ التعاكف

لجكؿ الخميج العخبية كمجمذ التعاكف العخبي كاتحاد السغخب العخبي ،كميسا قيل
عؽ مدؾغات قياميا فخبسا كاف السدؾغ الخئيذ ىؾ تخاجع العسل العخبي السذتخؾ

الحي لؼ يدتقظب الجكؿ العخبية جسيعا بعج مخكر اكثخ مؽ نرف قخف عمى
تأسيذ الجامعة العخبية .كمؽ ىحا السشظمق كالىسية التكامل العخبي في الؾقت

الحاضخ فقج انظمقت الجراسة مؽ :
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اهسية البحث:
تأتي اىسية ىحه الجراسة مؽ اىسية التكامل االقترادي في ضخكرة تعديد
كرفع كفاءة االقترادات العخبية كاالستغالؿ االمثل لمسؾارد االقترادية كزيادة
الخفاىية االقترادية في كقت يذيج العالؼ تكتالت اقترادية كبخى خاصة كاف
الجكؿ العخبية تسخ بغخكؼ اقميسية كدكلية معقجة كمتذابكة سؾؼ تتخؾ اثارىا في
االقترادات العخبية حتساً.
مذكمة البحث
عمى الخغؼ مؽ اف فكخة التكامل االقترادي العخبي قج بجأت مشح عرخ
الخسديشات مؽ القخف الساضي كعمى الخغؼ مؽ كل الجيؾد السبحكلة لتحقيق ىحا
اليجؼ مؽ قبل الجكؿ العخبية اال انيا لؼ تحقق الحج االدنى مؽ مخاحل التكامل
االقترادي كذلػ السباب سياسية إقميسية كتأثيخات دكلية.
هجف البحث
ييجؼ البحث الى دراسة كتحميل اىؼ مؤشخات التكامل االقترادي العخبي
كمجى تأثيخىا في تعديد مديخة التكامل االقترادي العخبي خالؿ السجة السجركسة .
فرضية البحث :يشظمق البحث مؽ الفخضيتيؽ اآلتيتيؽ.
 .2ال يداؿ العامل الدياسي مؽ اكثخ العؾامل تأثي اًخ في مديخة التكامل االقترادي
العخبي باالتجاه الدمبي.
 .3ال يسكؽ تحقيق التكامل االقترادي العخبي كاالتحاد الشقجي دكف كجؾد ارادة
حقيقية لجسيع االطخاؼ العخبية.
اسمهب البحث
استخجـ الباحث السشيج الؾصفي كالسشيج التحميمي السقارف باالعتساد عمى
البيانات الستاحة عؽ مؤشخات االقتراد الكمي لمجكؿ العخبية.
خظة البحث
كقج اقتزت الزخكرة تقديؼ البحث الى ثالثة مباحث  ،تشاكؿ السبحث
االكؿ لتحميل نغخية التكامل االقترادي  ،اما السبحث الثاني فقج تشاكؿ مؤشخات
االستثسار كالتجارة العخبية البيشية  ،اما السبحث الثالث فقج تشاكؿ مؤشخات االتحاد
الشقجي العخبي.
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كقج اختتسشا ىحا البحث بعجد مؽ االستشتاجات التي تؼ التؾصل الييا بعج
الجراسة السعسقة لسحتؾى البحث ،كسا تقجمشا بعجد مؽ التؾصيات التي نخى انيا
ضخكرية لتعديد مديخة التكامل االقترادي العخبي.
املبحث االول

انتكامم االقتصادي (حتهيم اننظري)

اوال" :تعريف التكامل االقترادي
عمى الخغؼ

مؽ حجاثة فكخة التكامل االقترادي

(Economic

) Integrationالتي بخزت بعجىا عاىخة دكلية بعج الحخب العالسية الثانية إال أنيا
أصبحت مؽ السفاىيؼ األساسية كاسعة االنتذار في الؾقت الحاضخ  ،كتتبايؽ

مفاىيؼ التكامل االقترادي باختالؼ السجارس الفكخية كالغخكؼ السؾضؾعية،
ىشاؾ اختالؼ كبيخ بيؽ االقترادييؽ حؾؿ تحجيج مرظمح التكامل االقترادي ،

كيخجع ىحا االختالؼ بذكل عاـ الى التبايؽ في كجيات نغخ ىؤالء االقترادييؽ

حؾؿ درجة كنؾع التعاكف االقترادي القائؼ اك السقتخح بيؽ الجكؿ السختمفة محل
الجراسة عمى أساس الشغخ الييا كؾحجات اقترادية مدتقمة تخغب في اقامة شكل
اك آخخ مؽ اشكاؿ التكامل االقترادي لحلػ نحاكؿ تقجيؼ بعض التعخيفات

الخاصة بسرظمح التكامل االقترادي التي قاـ بيا مجسؾعة مؽ ركاد الفكخ

االقترادي التكاممي كىؼ.

((بيالبالسا))  B.Balassaيعخؼ التكامل االقترادي عمى أنو "عسمية

كحالة في آف كاحج  ،فيؾ عسمية النو يشظؾي عمى التجابيخ كاالجخاءات كالؾسائل
التي تدتخجـ في انجاز العسمية التكاممية كالغاء التسييد بيؽ الؾحجات االقترادية
السشتسية الى مجسؾعة الجكؿ السختمفة  ،كىؾ حالة  ،النو يعسل عمى الغاء امؾر

التفخقة بيؽ اقتراديات الجكؿ االطخاؼ كيشقميا مؽ حالة تفخقة كتسايد الى حالة
()2

التحاـ كاندجاـ

".
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اما "جاف تشبخجؽ"  J.Tinbergenفيعخؼ التكامل االقترادي بانو اجخاء
مخظط كمجركس لخمق بشاء اقترادي ججيج اكثخ قؾة كصالبة  ،بحيث تدكؿ فيو
القيؾد الكسخكية كافة كغيخ الكسخكية تجاه حخكة الدمع كعؾامل االنتاج  ،كإيجاد

السؤسدات كالؾسائل الخاصة بتشديق كتؾحيج الدياسات االقترادية التي تؤدي

جسيعيا الى التكامل االقترادي(.)3

كاذا انتقمشا الى السفيؾـ الثالث لمتكامل االقترادي عمى الشحؾ الحي حجده

"جؾنار ميخداؿ"  ، J. Myrdalفشججه يؤكج عمى أىسية تحخيخ حخكة الدمع
كعشاصخ االنتاج كإجخاء معيؽ لتحقيق التكامل االقترادي في اعمى مخاحمو(.)4

كاستكساال لمسشاقذات الخاصة بتحجيج مفيؾـ التكامل االقترادي  ،فانشا نجج

اف "ماجمؾب"  F. Machlupيخى اف التعخيف االكثخ مالئسة ليحا السرظمح
يشرخؼ الى فكخة التكامل االقترادي التاـ التي تشظؾي عمى االستفادة الفعمية مؽ

كل الفخص السسكشة التي يتيحيا التقديؼ الكفء لمعسل(.)5

ثانيا :نغريات التكامل االقترادي
-2نغخية بيال بالسا

يعج بيالبالسا  Bela Balasaمؽ اكثخ االقترادييؽ شيخًة في كتاباتو في
مجاؿ التكامل االقترادي كالتجارة الجكلية ،كاصبح كتابو عؽ التكامل االقترادي

الرادر عاـ  2:72كالسؾسؾـ بػ (نغخية االتحاد الكسخكي) الحجخ االساس

لمجراسات الشغخية كالتظبيقية ،إذ اتخحت معغؼ التكتالت االقترادية الجكلية نغخية
بيالبالسا مشيجاً في التظبيق كخاصة ما يتعمق بسخاحل التكامل االقترادي كالتي

تتزسؽ اآلتي:
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-2مشظقة التجارة الحرة :تتزسؽ ىحه السخحمة اتفاؽ الجكؿ االعزاء عمى الغاء
جسيع التعخيفات الكسخكية كغيخ الكسخكية عمى حخكة الدمع بيشيا مع احتفاظ كل

دكلة بالشغاـ الكسخكي الخاص بيا تجاه الجكؿ االخخى غيخ االعزاء .

-3االتحاد الكسركي :يتؼ االتفاؽ بيؽ الجكؿ االعزاء عمى كضع تعخيفة كسخكية
مؾحجة تجاه الجكؿ غيخ االعزاء .

-4الدهق السذتركة :االتفاؽ عمى حخكة عؾامل االنتاج (العسل كرأس الساؿ) بيؽ
الجكؿ االعزاء.

-5االتحاد الشقجي :يتؼ انذاء ىيئة نقجية مخكدية ترجر عسمة مؾحجة ،كتكؾف مؽ
صالحياتيا مدؤكلية كضع الدياسة الشقجية لمكتمة االقترادية.
-6االتحاد االقترادي التام :تتزسؽ ِ
ىحه السخحمة تؾحيج الدياسات الشقجية
كالسالية كاالجتساعية ،كتكؾيؽ سمظة فؾؽ الؾطشية لسعالجة االزمات كتتستع
()6

برالحية اتخاذ الق اخرات السمدمة لجسيع الجكؿ االعزاء

-3الشغريات الحجيثة (جاكهب فايشر)

.

ُيعج جاكؾب فايشخ" ، (1970-1892) "Jacob Vinerأستاذ االقتراد
الكشجي في جامعة شيكاغؾ اكؿ مؽ قجـ تحميالً عمسياً عؽ قزية االتحاد الكسخكي
فخؽ بيؽ عسمية خمق التجارة كعسمية تحؾيل التجارة كسا اف
عاـ ) (1950إذ ّ

مداىسة " "Vinerكانت مقجمة القترادات الخفاىية كفزالً عؽ نغخية التجارة

بعامة كنغخية االتحاد الكسخكي بخاصة "،)7( "Customs Union Theory

كيسثل االتحاد الكسخكي اساساً لشغخية لمتكامل االقترادي كىؾ ما يشظبق عمى
باقي صؾر التكامل كالتحميالت الشغخية عؽ االتحاد الكسخكي كالتي مخ عمييا
قخابة ثالثة عقؾد كنرف  ،كمع اف بعض الجؾانب قج تشاكلت كتابات البعض مثل

اكغدتؽ كؾرنؾ" "Augastin Cournotككشت كيكدل " Kunt Wicksellقبل ذلػ

 ،فانو لؼ يغيخ تحميالً نغخياً متخابظاً عؽ القزايا التي يذتسل عمييا االتحاد
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الكسخكي حتى عاـ ) (1950حيؽ عيخت في كقت كاحج كتابات مؾريذ باي
""Maurice Byeكىخبخت كيخش" "Herbert Giershكجاكؾب فايشخ "Jacob

" Vinerكقج قاـ ىؤالء بجراسة تأثيخ االتحاد الكسخكي في تجفق التجارة مؽ خالؿ
دراسة اآلثار الدكؾنية كالحخكية لو.

أ -االثار الدكهنية

تتؾقف ىحه اآلثار قريخة االجل عمػى عػامميؽ ميسػيؽ ىسػا أثػخ خمػق التجػارة

" " Trade Creatiom Effectكأثػػخ تحؾيػل التجػػارة

"Trade Diversion

".Effect

 -2أثخ خمق التجارة  :يخاد بو األثخ الشافع مؽ االتحاد الكسخكي كذلػ بشقل انتاج
الدمع مؽ مرجر عالي التكمفة الى مرجر اقل تكمفة مؽ احج االعزاء اي نقل
االنتاج مؽ البمج ذي التكمفة االعمى الى بمج ذي التكمفة االقل كاالقتخاب اك

التظابق مع التؾزيع االمثل لالنتاج في عل حخية التجارة(.)8

-2أثخ تحؾيل التجارة

السقرؾد بأثخ تحؾيل التجارة الشاشيء عؽ االتحاد الكسخكي ىؾ األثخ الشاتج

عؽ انتقاؿ االنتاج مؽ دكلة غيخ عزؾ في االتحاد كتتدؼ بالكفاءة كانخفاض
التكمفة الى دكلة عزؾ عمى الخغؼ مؽ اف ىحه الجكلة االخيخة العزؾ تتسيد

بانخفاض الكفاءة كارتفاع التكمفة  ،كيتختب عمى اعادة تؾزيع السؾارد عمى ىحا

الذكل االبتعاد عؽ التخر

االمثل لمسؾارد االقترادية كانخفاض الخفاىية

االقترادية.

كفقاً لػ ” “Vinerقج يحجث ىحا األثخ عشجما تدتبجؿ إستيخادات اقل تكمفة

مؽ خارج االتحاد الكسخكي باستيخادات اعمى تكمفة مؽ عزؾ باالتحاد كىحا يشتج
عؽ السعاممة التجارية التفزيمية بيؽ الجكؿ االعزاء  ،كىحا االثخ يخفض الخفاىية
النو يشقل االنتاج مؽ مشتجيؽ اكثخ كفاءة خارج االتحاد الكسخكي الى مشتجيؽ اقل
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كفاءة داخل االتحاد الكسخكي كبحلػ فتحؾيل التجارة يبتعج عؽ التخر

لمسؾارد كيشقل االنتاج بعيجاً عؽ السيدة الشدبية(.)9
ب -االثار الحركية

الجكلي

يعج ) (Balassaربسا اكؿ مؽ ادخل مؽ أي كقت مزى مفيؾـ االثار
الحخكية لالتحاد الكسخكي كالتي تتسثل في:

 -1التأثير في السشافدة :

إف الؾصؾؿ الى االتحاد الكسخكي يؾسع الدؾؽ بالسقارنة مع التجارة

السحسية إذ تغيخ أشكاؿ ججيجة مؽ السشافدة كتؤدي الديادة في السشافدة بيؽ
شخكات االعساؿ الى جعل الستغيخات االقترادية فعالة بقجر االمكاف مؽ اجل

الحرؾؿ عمى حرة سؾقية ججيجة

 -2وفهرات الحجم:

اف قياـ االتحاد الكسخكي يؤدي الى خمق سؾؽ كاسعة كيحفد الذخكات عمى

زيادة انتاجيا كانخفاض تكاليف انتاجيا كتحقيق كفاءة اعمى مؽ خالؿ استغالؿ

الظاقة االنتاجية الكاممة لمسرشع كيتزح مسا سبق اف حجؼ الدؾؽ يعج العامل
الحاسؼ في الؾصؾؿ الى كفؾرات الحجؼ.

 -3التأثيرات في تكهين رأس السال واالستثسار
يسكؽ لالتحاد الكسخكي اف يعدز االستثسار مؽ السدتثسخيؽ الخارجييؽ كاف

يؾفخ حاف اًد لمشسؾ االقترادي كتشجحب االستثسارات الى القظاعات االكثخ انتاجية
كتشافدية كالقادرة عمى البقاء عمى قيج الحياة في الدؾؽ.
 -4االثار في التقجم التقشي (االبتكارات).

االتحاد الكسخكي يؤدي الى تحديؽ االبتكارات التقشية كالتقجـ مؽ خالؿ

بخامج البحث كالتظؾيخ.
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 -5االثار في معجالت التبادل التجاري

تتحدؽ معجالت التبادؿ التجاري في البمجاف االعزاء الف بامكانيا اف

تتستع بقجر اكبخ مؽ السداكمة(.):

-4نغريات التكامل الشقجي (مشظقه العسمة السثمى)
أ -مفههم مشظقة العسمة السثمى

يعخؼ " "Grubelمشظقة العسمة السثمى بانيا اقميؼ ذي عسمة كاحجة اك عجة

عسالت تكؾف قيستيا الشدبية ثابتة بذكل دائؼ كلكؽ تحجد قيستيا الخارجية

السذتخكة في اسؾاؽ خالية مؽ التجخل الخسسي ،كقج تكؾف احجى ىحه العسميات
ىي تذغيل آلية ربط اسعار الرخؼ التي تشقل بذكل مباشخ كتمقائي اختالالت

السجفؾعات الجكلية الى عخض الشقؾد كدخميا كاسعارىا في السشظقة كسا ىؾ مبيؽ
في معيار الحىب التقميجي ،كيجب اف تزسؽ اتفاقيات السجفؾعات الجكلية ترحيح
االختالالت في السجفؾعات داخل االتحادات في السجى الظؾيل  ،اما مؽ خالؿ

اإليخادات التمقائية اك التقجيخية كتعجيالت االسعار  ،كفقاً ليحا التعخيف كالؾصف
التحميمي لسشظقة العسمة لجكلتيؽ ذات سيادة كذات اسعار صخؼ مخنة تخغب في
تكؾيؽ عسمة ،كيجب عمى السشظقة اف تدمؼ بعض الديادة في كضع الدياسات

الشقجية كالسالية الكاممة الى ككالة فؾؽ كطشية( ،)21كيعتسج نجاح االتحاد الشقجي
عمى ما اذا كانت البمجاف التي تذكل االتحاد ىي "مشظقة العسمة السثمى"  ،كىي

نغخية كضعيا االقترادي ركبخت مانجيل) ،"Mundell"(1961كفقاً لسانجيل،
سؾؼ تؾجج مشظقة العسمة السثمى عشجما يكؾف لجى البمجاف السكؾنة ليا:

 -2درجة عالية مؽ التكامل التجاري بيشيسا
 -3التكامل بيؽ اقترادياتيا

 -4الجكرات التجارية التي تتدامؽ الى حج كبيخ كاليات لمتعامل مع الرجمات
االقترادية غيخ الستشاعخة(.)22
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ب-تظهر نغرية العسمة السثمى (نغرية التكاليف والسشافع)

ما يؤخح عمى السشيج التقميجي ىؾ انو يعتسج عمى معيار كاحج كيخكد عمى

مفيؾـ الخدائخ فقط ،لحلػ نذأ اسمؾب يقؾـ عمى فكخة السؾازنة بيؽ تكاليف كمشافع

الجخؾؿ الى مشظقة العسمة السثمى  ،كىحا ما فعمو ) ،(Woodالحي يخى تبشي

مشظقة العسمة السثمى متى ما زادت مشافعيا عمى تكاليفيا.

أوالً :السشافع
يشبغي أف نسيد بيؽ نؾعيؽ مؽ السشافع التحاد العسمة ،السشافع التي يسكؽ أف
تتحقق بسجخد تأسيذ االتحاد كالسشافع ذات الظبيعة الجيشامية كالتي قج ال تغيخ

إال عمى السجى الظؾيل  ،كىي كسا يأتي:

أ-

زيادة مدتؾى الجخل  :إحجى مديات التكامل الشقجي أثخه االيجابي في

مدتؾى رفاىية دكؿ اتحاد العسمة مسا يعشي رفع مدتؾيات دخؾليا التي تتكؾف

أساساً مؽ عشرخ العسل كرأس الساؿ كالتقشية ،كفي ىحا الذأف يخى ) (Grubelأف
إنتاجية ىحه العؾامل تتأثخ بذجة بالتكامل الشقجي كذلػ بعج ربط أسعار صخؼ

عسالت الجكؿ األعزاء كيكؾف السشتج في كضع يدسح لو بالتعامل مع السشظقة
بأكسميا كأنيا سؾؽ كاحجة ،فالديادة في حجؼ اإلنتاج يتختب عمييا تحقيق كفؾرات

الحجؼ الجاخمية مسا قج يؤدي إلى زيادة التخر

مكاسب مؽ اإلنتاج كاالستيالؾ.

كالتبادؿ فزالً عؽ تحقيق

ب -الؾفؾرات الشاشئة عؽ االحتياطيات الجكلية  :يؤدي إنذاء االتحاد الشقجي إلى
تحقيق كفؾرات فحؾاىا تخفيض االحتياطيات األجشبية كتجسيع احتياطيات في

السشظقة السثمى فزالً عؽ ذلػ لؽ تكؾف ىشاؾ حاجة إلى الشقج األجشبي لتسؾيل
التجارة البيشية كمؽ ثؼ فاف الجكؿ األعزاء سيكؾف لجييا السديج مؽ السؾارد تحت

ترخفيا ،كالتي بجكرىا تؾّلج العجيج مؽ السكاسب.
ج -مشافع التكامل السالي :تفتخض معغؼ أدبيات مشظقة العسمة السؾحجة كالتكامل

الشقجي انجماج األسؾاؽ السالية بيؽ الجكؿ األعزاء األمخ الحي يؤكجه )(Ingram
2:
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إذ يخى أف التكامل السالي ىؾ عامل مؽ عؾامل نجاح السشظقة السثمى ،كفي ىحا
اإلطار تعجدت كتشؾعت السشافع السختبظة بتحقيق التكامل السالي إذ يخبط

) (Kennenالتكامل السالي األمثل بكفاءة تخري

السؾارد السالية في االتحاد

الشقجي  ،ففي عل تكامل أسؾاؽ رأس الساؿ يربح بإمكاف أصحاب الثخكات

تحقيق مكاسب كبيخة ألنو سيكؾف ىشاؾ مجسؾعة اكبخ مؽ األصؾؿ الستاحة ألي

مدتثسخ  ،كالدساح ليؼ بتشؾيع محافغيؼ االستثسارية .

د -مشافع تجسيع السخاطخُ :يعج التكامل الشقجي مخحمة متقجمة مؽ مخاحل التكامل
االقترادي إذ يتؼ تثبيت اسعار صخؼ عسالت البمجاف االعزاء اك ادخاؿ عسمة
مذتخكة كاحجة تحل محل العسالت كبالتالي يتؼ القزاء عمى السخاطخ السختبظة

بتقمبات اسعار الرخؼ(.)23

ثانياً  :التكاليف
أ -إف ما يقيج الدياسات السالية السحمية :انيا في عل نغاـ سعخ الرخؼ الثابت
تكؾف جج فعالة في االقترادات السعدكلة (ليدت اعزاء في التكامل الشقجي) ،

كتكؾف محجكدة الفعالية في الجكؿ التي تشتسي الى مشظقة نقجية معيشة ،النيا تكؾف
مقيجة ضسؽ نظاؽ االىجاؼ العامة لمسشظقة الشقجية ككل.

ب -يسكؽ اف تؤدي حخية انتقاؿ عشاصخ االنتاج داخل السشظقة الشقجية الى ازدىار
دكؿ معيشة كتخاجع كتأزـ دكؿ اخخى.

ج -عجـ تسكؽ الجكؿ االعزاء في السشاطق الشقجية مؽ اختيار احدؽ تؾليفة مؽ
معجالت التزخؼ كالبظالة التي تتؾافق مع طبيعة اقترادىا  ،كىحا لفقجانيا

سمظتيا الشقجية كالسالية الختيار التذكيمة السثمى مؽ معجالت التزخؼ كالبظالة ،

مسا يخمق ضغؾطاً تزخسية تؤدي الى عجد في ميداف السجفؾعات لبعض
الجكؿ(. )24
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املبحث انثاني

مؤشراث االستثمار وانتجارة انعربيت انبينيت
اوال" :مؤشر التجارة العربية البيشية

شيجت التجارة بيؽ البمجاف العخبية تظؾ ار مؾازياً إلى حج ما لحخكة تظؾر
التجارة الخارجية العخبية ،إذ تسيدت التجارة العخبية البيشية بالتخكيد الذجيج في كل
مؽ الرادرات كاالستيخادات عمى مختمف الدمع كالخجمات ،كسا أف مؽ خرائ
االقترادات العخبية أف انفتاحيا عمى بعزيا أقل مؽ انفتاحيا عمى العالؼ
الخارجي عمى الخغؼ مؽ االتفاقيات السؾقعة كالتي كاف اليجؼ مشيا رفع حجؼ
كمدتؾى العالقات االقترادية العخبية كالدبب في ذلػ يعؾد إلى التذابو الكبيخ في
السؾارد كاليياكل اإلنتاجية ،كالججكؿ اآلتي يؾضح حجؼ التجارة العخبية البيشية
كندبتيا إلى أجسالي التجارة العخبية مع العالؼ الخارجي.

ججكؿ ( :)2حجؼ التجارة العخبية البيشية لمسجة (( )3125 -3116مميار دكالر)
التجارة العخبية
البيشية

2005

2010

2011

95.1

265.:

298.8

2012
334.5

2013
338.3

2014
354.:

اجسالي التجارة
العخبية

مع

984.5

266:.7

2:59.5

3237.7

32:4.4

3229.:

العالؼ الخارجي
التجارة البيشية
الى

اجسالي

التجارة العخبية

:.72

:.:4

:.74

()%

21.62

21.47

22.62

السرجر :جامعة الجول العربية ،صشجوق الشقج العربي ،التقرير االقترادي العربي السهحج ،أعجاد
مختمفة لمدشهات (.)2015-2006
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مؽ خالؿ الججكؿ ( )2يتبيؽ ،أف السؤشخات األكلية تذيخ إلى أف حجؼ

التجارة العخبية البيشية عمى مدتؾى كل مؽ الرادرات كاالستيخادات قج تدايج بذكل

مظخد خالؿ السجة ( )3125-3116كىؾ ما يعشي أف البمجاف العخبية تتقجـ باتجاه

تجعيؼ عالقاتيا التجارية البيشية كزيادة االعتساد الستبادؿ فيسا بيشيا تحت لؾاء مشظقة

التجارة الحخة العخبية الكبخى ،إذ أف قيسة التجارة العخبية البيشية قج سجمت أعمى قيسة

ليا عاـ  3125بشحؾ ( )354.:مميار دكالر ،إما أدنى قيسة ليا فقج سجمت عاـ

 3116كبقيسة ( )95.1مميار دكالر ،كالسالحع أيزاً أف حجؼ التجارة العخبية
البيشية كاف يدداد بسعجالت مؾجبة متحبحبة ،كال يسكؽ تفديخ معجالت الشسؾ السؾجبة

لمتجارة البيشية بديادة قيسة التبادؿ التجاري بيؽ الجكؿ العخبية حدب ،كإنسا يخجع
ذلػ إلى زيادة حجؼ إجسالي التجارة العخبية البيشية كالتي كانت تشسؾ بسعجالت أكبخ
مؽ معجالت نسؾ التجارة البيشية ،كبقيت ندبة التجارة العخبية البيشية إلى إجسالي

التجارة العخبية مع العالؼ الخارجي ضئيمة ،إذ تخاكحت ىحه الشدب ما بيؽ ()%:

إلى ( ،)%22فأف التجارة البيشية داخل مشظقة التجارة الحخة العخبية الكبخى لؼ
تختمف كثي اًخ في مداراتيا عؽ نسط التجارة البيشية عامة ،كىحا ما يجؿ عمى أف
االتفاؽ لؼ ِ
يؤت ثساره كلؼ يحقق األىجاؼ السخجؾة مشو خاصة زيادة حجؼ التجارة
البيشية ،كيخجع ذلػ إلى السذاكل البشيؾية التي تعاني مشيا االقترادات العخبية
خاصة محجكدية القاعجة اإلنتاجية فييا ،كتساثل مشتجاتيا في بعض األحياف ،كمؽ

ثؼ لؼ ِ
يؤد تحخيخ التجارة كإلغاء الحؾاجد الكسخكية بيؽ الجكؿ العخبية إلى زيادة حجؼ

كمدتؾى التجارة البيشية.

33

د.انويس عبوش هدايه

دراست تحهيهيت ألهى يؤشراث انتكايم...

ثانيا :مؤشر االستثسارات العربية البيشية
تُعج االستثسارات العخبية البيشية مجخالً أساسياً مؽ مجاخل التكامل
االقترادي العخبي في الؾقت الحالي ،كمؽ ىشا تبخز أىسية مجخل االستثسارات
البيشية ،التي مؽ شأنيا أف تؤدي إلى تشسية القظاعات اإلنتاجية العخبية كرفع

مدتؾى إنتاجيا ،كخمق صشاعات ججيجة في الجكؿ العخبية.

كقج شيجت الجكؿ العخبية تظؾرات الفتة كسية كنؾعية عمى صعيج االستثسار

العخبي البيشي في االعؾاـ القميمة الساضية ،أدت إلى حجكث نسؾ كبيخ في التجفقات

البيشية ،فزالً عؽ حجكث تغيخات إيجابية عمى صعيج التؾزيع الجغخافي لتمػ
التجفقات سؾاء الرادرة أك الؾاردة ،تزاعفت تجفقات االستثسارات البيشية العخبية

خالؿ السجة  ،3125-3117إذ بمغ إجسالي االستثسارات البيشية العخبية خالؿ عاـ،
 3117نحؾ ( )27615مميؾف دكالر أي ندبة ( )%37.5مؽ إجسالي التجفقات

كإلى ( )3117مميؾف دكالر أي ندبة ( )%5.7مؽ إجسالي تجفقات االستثسار
األجشبي السباشخ ،كرغؼ تحبحب االستثسارات العخبية البيشية التي تختبط في األساس
بالعائجات الشفظية إال أف ىشاؾ اتجاه نحؾ االنخفاض كذلػ ناجؼ عؽ انخفاض

الديؾلة في السرارؼ العخبية مؽ جية كارتفاع االستثسارات األجشبية السباشخة في

بعض الجكؿ العخبية كىؾ ما يؾضحو الججكؿ اآلتي:
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ججول ( :)2االهسية الشدبية لإلستثسارات العربية البيشية وندبتها من اإلستثسار
االجشبي السباشر لمسجة (( )2014 -2006ماليين الجوالرات)

2011 2010 2009 2008 2007 2006
اإلستثسارات
العخبية البيشية

7927 23636 336:: 46481 31771 27615

-2012
2013
4474

2014
3117

اإلستثسارات
العخبية البيشية
مؽ

(%

37.5

36.6

47.7

3:.7

29.4

26.:

8.2

5.7

التجفقات)
السرجر :السؤسدةة العربيةة لزةسان االسةتثسار وانتسةان الرةادرات ،مشةاخ االسةتثسار فةي الةجول
العربية أعجاد مختمفة لدشهات .2015 ،2013 ،2011 ،2009
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املبحث انثانث

مؤشراث االحتاد اننقدي انعربي
أ -معايير دول اإلتحاد االوربي في التكامل الشقجي
حجدت معاىجة ماستخيخت السؾقعة سشة  2::3كالتي دخمت حيد التشفيح في
( )2نؾفسبخ  ،2::4الذخكط التي يجب استيفائيا مؽ جانب الجكلة الخاغبة في
االنزساـ الى الؾحجة الشقجية حخصاً عمى قؾة ىحه العسمة  ،كسا تؼ كضع معاييخ
يجب احتخاميا في آف كاحج مؽ طخؼ الجكؿ الخاغبة في االنزساـ( ،)25لقج تأثخت
معاييخ معاىجة ماستخيخت باألكضاع االقترادية األكربية في بجاية التدعيشات ،
كقج تخكدت ىحه السعاييخ بالشقاط اآلتية:
 -1معيار استقرار األسعار "معجل التزخم"
بيشت معاىجة ماستخيخت شخط التقارب السؤىل لمجكؿ السعشية باالنزساـ
الى الؾحجة الشقجية األكربية مؽ حيث معجالت التزخؼ التي يجب اف تقتخب مؽ
السعجالت التي حققتيا إقترادات أفزل ثالث دكؿ مؽ حيث قجرتيا عمى التحكؼ
في السعجالت السختفعة لمتزخؼ أي عجـ تجاكزهُ في الجكؿ السعشية ) (%1.5مقارن ًة
باقل ثالثة بمجاف داخمة في االتحاد ،كييجؼ ىحا السعيار أساسا الى ما يأتي:
أ -أف يكؾف عائج االستثسارات السباشخة في السذخكعات األكربية اكبخ مؽ العائج
الستحقق عؽ االدخار السرخفي بيجؼ ضساف التسؾيل لألنذظة االستثسارية .
ب -اف يكؾف ىشاؾ مجاؿ تسؾيل مدتقخ سؾاء مؽ تجفقات داخمية أكربية أك مؽ
تجفقات خارجية.
 -2ندبة عجز السيزانية العسهمية إلى الشاتج السحمي اإلجسالي:
اشتخطت معاىجة ماستخيخت أف ال تتجاكز ندبة العجد الدشؾي لمسيدانية
في الجكلة حجكد ) (3%مؽ ناتجيا السحمي اإلجسالي ككفقاً ليحا السعيار فانو
السدؾغ ،الحي
اليسكؽ لمجكؿ األعزاء في مشظقة اليؾرك بالتؾسع في اإلنفاؽ غيخ
ّ
ال يؤدي إلى زيادة الشاتج السحمي االجسالي لكل دكلة كمؽ ثؼ فاف الدبيل الؾحيج
أماـ أي دكلة مؽ دكؿ السجسؾعة لديادة إنفاقيا ىؾ زيادة الشاتج السحمي اإلجسالي
36

دراساث إقهيميت انعدد ()93

مركز اندراساث اإلقهيميت

ليا ،كييجؼ ىحا السعيار إلى تقؾية الشغاـ السالي لمجكلة مؽ خالؿ رفع قجرتو عمى
تحريل السؾارد كمشع كمحاربة التيخب الزخيبي.
 -3ندبة الجين العام إلى الشاتج السحمي اإلجسالي
نرت االتفاقية عمى أف ال يتعجى إجسالي الجيؾف الحكؾمية السدتحقة الى
إجسالي ناتجيا السحمي اإلجسالي لمجكؿ السشغسة لالتحاد الشقجي عؽ ) (60%في
العاـ الدابق ،إال إذا كانت ىحه الشدبة تتجو نحؾ االنخفاض كتقتخب مؽ القيسة
السحجدة) (60%بدخعة مخضية كيحتل السعيار السالي السختبة األكلى مؽ حيث
األىسية الف السؾازنة العامة تمعب دك اًر ميساً في الحياة اليؾمية لألفخاد ،كفي
األنذظة االقترادية لمذخكات.
 -4سعر الررف
يجػػب الحفػػاظ عمػػى سػػعخ الرػػخؼ ضػػسؽ آليػػة سػػعخ صػػخؼ الشغػػاـ الشقػػجي
االكركبػي ) European Monitory System (EMSمػؽ دكف تخفػيض قيسػة
العسمة ،لسجة سشتيؽ عمى االقل قبل االنزساـ الى االتحاد الشقجي االكربي  ،كىجؼ
ىػػحا السعيػػار ىػػؾ تالفػػي سػػمبيات كمخػػاطخ تقمبػػات معػػجالت الرػػخؼ بػػيؽ عسػػالت
الجكؿ األعزاء باالتحاد  ،كتأثيخ ىحه التقمبات في أداء الذػخكات  ،كحخكػة رؤكس
االمؾاؿ بيؽ الجكؿ األعزاء .
 -5معيار اسعار الفانجة:
إف تقارب معجالت الفائجة خالؿ مجة سشة قبل االختبار يعشي اف البمج
العزؾ قج حرل عمى معجؿ فائجة اسسي طؾيل األجل ال يديج عمى اكثخ مؽ
) (2%مقارنة بستؾسط ىحا السعجؿ في ثالثة دكؿ مؽ االتحاد التي تتستع بأكثخ
السعجالت استق اخ ًار  ،إذ يتؼ حداب معجالت الفائجة عمى أساس سشجات الجكلة اك ما
يذبييا  ،كقج اعتسج ندبة ) (7.8%كحج أقرى لسعجؿ الفائجة(.)26
ب-التكامل الشقجي العربي وفقا" لذروط اتفاقية ماستريخت
تعج السعاييخ التي ذكخت سابقاً حؾؿ مجى إمكانية أف تسثل السشظقة العخبية
مشظقة مثمى لالستفادة مشيا في إقامة اتحاد نقجي مؾحج .البج ىشا مؽ التظخؽ إلى
معاييخ اتفاقية ماستخيخت التي اعتسجىا االتحاد األكربي في إصجار اليؾرك كتظبيق
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ىحه السعاييخ عمى الجكؿ العخبية كمجى تؾافخىا فييا إلكساؿ مذخكع إقامة االتحاد
الشقجي العخبي ،كمؽ ىحه السعاييخ ما يأتي:
 -1معيار التزخم
يالحع مؽ الججكؿ ( )4انخفاض معجالت التزخؼ في معغؼ الجكؿ العخبية
في عاـ  ،3125إذ استظاعت ىحه الجكؿ التحكؼ في معجالت التزخؼ ،يخجع ذلػ
ألسباب عجة عمى رأسيا مؾاصمة انخفاض أسعار الدمع الغحائية كعجد مؽ الدمع
األكلية عمى غخار الشفط في األسؾاؽ الجكلية فزالً عؽ ارتفاع قيسة صخؼ الجكالر
مقابل عجد مؽ العسالت الخئيدة األخخى ،مسا أدى إلى انخفاض في كمفة
االستيخادات السدعخة بتمػ العسالت ،كقج بمغ أدنى معجؿ لمتزخؼ في البحخيؽ نحؾ
( )%3.1عاـ  3117بيشسا بمغ أعمى معجؿ لمتزخؼ ( )%4.4عاـ  ،3124أما
الكؾيت فقج تخاكحت معجالت التزخؼ بيؽ أعمى مدتؾى ليا كالبالغ ( )%21.7عاـ
 3119كبيؽ أدنى مدتؾى ليا ( )%3.7عاـ  ،3124أما في سؾرية فقج بمغ أعمى
معجؿ التزخؼ عاـ  3124كالبالغ ( )%98.8كبجأ باالنخفاض عاـ  3125فبمغ
( )%35.4نتيجة األكضاع التي تذيجىا البالد
مؽ خالؿ ىحا السعيار نالحع أف الجكؿ العخبية استظاعت أف تحقق معجالت
تزخؼ مشخفزة بعج عاـ  3124كالخجؾع إلى السعجالت الظبيعية كيعج تحقيق ىحا
السعيار ىؾ األىؼ مؽ بيؽ معاييخ التقارب نغ اًخ لجكره في مداعجة الدياسة الشقجية
عمى تؾجيو أدكاتيا بظخيقة متجاندة إلى األعزاء مؽ دكف تأثيخات سمبية في
البعض ،كبعامة يسكؽ القؾؿ أف الجكؿ العخبية تتذابو في الزغؾط التزخسية حتى
كأف اختمفت في ندبة تمػ الزغؾط.
كعمى الخغؼ مؽ أف معيار التزخؼ قج تجاكز ( )%2.6في عجد مؽ الجكؿ
العخبية لالعؾاـ ( )3125-3124مقارنة بالجكؿ األقل تزخساً (األردف كاألمارات
كالبحخيؽ كالدعؾدية كالعخاؽ كعساف كالكؾيت كلبشاف كليبيا كالسغخب) ،إال أف ذلػ
ال يذكل عائقاً في تذكيل االتحاد الشقجي ،كذلػ لقجرة تمػ الجكؿ عمى مؾاجية
مذكمة التزخؼ كالتقارب في مدتؾيات األسعار مؽ خالؿ التشديق في سياساتيا
السالية كالشقجية.
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ججكؿ ()4
معجالت التزخؼ في الجكؿ العخبية لمسجة (()3125 -3116ندبة مئؾية)

السرجر :المجشة االقترادية واالجتساعية لغرب آسيا (االسكها) مدح التظهرات االقترادية
واالجتساعية لسشظقة االسكها ،نيهيهرك ،نذرات مختمفة لمدشهات 2016-2009؛ التقرير

االقترادي العربي السهحج ،مرجر سابق ،2010 ،ص23.
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-2استقرار أسعار الررف
إف تحقيق االستقخار في معجالت الرخؼ بيؽ العسالت الؾطشية يتظمب
تؾافخ شخكط معيشة مشيا تشديق الدياسات االقترادية كخاصة السالية كالشقجية،
كتحقيق درجة كافية مؽ حخكة عؾامل االنتاج بسا فييا حخكة العسل ،كرأس الساؿ،

كقج انتيجت دكؿ االتحاد األكربي ىحه الظخيقة قبل اتخاذ القخار بتثبيت معجالت

الرخؼ بيؽ عسالتيا الؾطشية استشادا إلى ما جاء بو تقخيخ كيخنخ(.)27

أما بالشدبة لمجكؿ العخبية فأف الؾضع يختمف ،إذ أف تذابو سياساتيا السالية

كالشقجية إلى حج ما كعجـ كجؾد قيؾد عمى حخكة انتقاؿ رؤكس األمؾاؿ ،ككجؾد

قؾاعج تثبيت متقاربة لعسالتيا الؾطشية يجعل الذخكط الدابقة لتثبيت معجالت
الرخؼ بيؽ العسالت الؾطشية متؾافخة ضسشاً ،كىحا يعشي أنيا تدتظيع الجخؾؿ
مباشخة في إجخاءات تثبيت أسعار الرخؼ بيؽ عسالتيا الؾطشية خاصة أف معغؼ

عسالت الجكؿ العخبية مختبظة بالجكالر (الدعؾدية كاألمارات كالبحخيؽ كقظخ
كعساف كاألردف كالعخاؽ كلبشاف كجيبؾتي).

كيالحع مؽ الججكؿ ( )5استقخار معجالت الرخؼ لسعغؼ االجكؿ العخبية

خالؿ السجة السجركسة بأستثشاء مرخ كالدؾداف ،إذ شيجت معجالت الرخؼ ليحه

الجكؿ تغيخات طفيفة خالؿ عاـ  3125يسكؽ معالجتيا باتخاذ مجسؾعة مؽ

االجخاءات في الدياسات الشقجية كالسالية.
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ججول ()4

معجالت الررف وحجات العسالت العربية مقابل الجوالر ()2014 -2005

السرجر :التقرير االقترادي العربي السهحج ،مرجر سابق ،السمحق ( )11/9لمدشهات
 2015 ،2009ص 371عمى التهالي
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-3ندبة الجين العام الخارجي إلى الشاتج السحمي اإلجسالي
بغخض استكذاؼ أكضاع السجيؾنية الخارجية لمجكؿ العخبية السقتخضة ،فقج
تؼ احتداب مؤشخ ندبة الجيؽ العاـ الخارجي إلى الشاتج السحمي اإلجسالي لقياس
عبء السجيؾنية الخارجية عمى اساس أف ىحه الشدبة تجؿ عمى قجرة االقتراد عمى

تحسل أعباء الجيؽ العاـ الخارجي كإمكانية استس اخرية القياـ بحلػ.

كيالحع مؽ الججكؿ ( ،)6أنخفزت ندبة الجيؽ العاـ الخارجي إلى الشاتج

السحمي اإلجسالي في الجدائخ مؽ ( )%2.9في عاـ  3123إلى ( )%2.7في عاـ

 3124إلى ( )%2.5في عاـ  3125مدجمة الشدبة األقل بيؽ الجكؿ العخبية
السقتخضة كتخاجعت ىحه الشدبة في عساف مؽ ( )%5.:إلى ( ،)%5.9كفي مرخ

مؽ ( )%27.:إلى ( ،)%25.5كفي اليسؽ مؽ ( )%31.:إلى ( )%28.2كفي
الدؾداف مؽ ( )%72.5إلى ( )%65.9الى ( )%66.8كفي مؾريتانيا مؽ

( )%213.6إلى ( )%86.8خالؿ عاميؽ  3124إلى .3125

كفي السقابل ،فقج ارتفعت ندبة الجيؽ العاـ الخارجي إلى الشاتج السحمي

اإلجسالي في عاـ  3125في بقية الجكؿ العخبية السقتخضة ،كالتي جاء في بعزيا
نتيجة الشسؾ الكبيخ في حجؼ السجيؾنية الخارجية أك لمغخكؼ الدياسية االقميسية

الرعبة التي أثخت عمى كتيخة الشذاط االقترادي فييا.

كعشج األخح بسعيار دكؿ االتحاد األكربي التي تفتخض أف التتجاكز ()%71

أك تتجو نحؾ االنخفاض كتقتخب مؽ القيسة السحجدة ( ،)%71يتبيؽ لشا أنيا
تجاكزت ىحه الشدبة في مؾريتانيا كلبشاف كالدؾداف ،فعمى الجكؿ العخبية أف تعالجيا

عؽ طخيق فخض الزخائب كتقجر الشفقات العامة السجنية كالعدكخية لغخض أف

تعالج العجد في ميدانياتيا بأتباع سياسة اقترادية رشيجة كتشؾيع مرادر

اإليخادات.
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ججول()5

ندبة إجسالي الجين العام الخارجي الى الشاتج السحمي اإلجسالي لمسجة
( ( )2014-2005ندبة مئهية)

السرجر :التقرير االقترادي العربي السهحج ،مرجر سابق ،السمحق ( )8/9لمدشهات ،2015

 ،2010ص ،404ص 504عمى التهالي
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-4العجز أو الفانض في السيزانية العسهمية
تعتسج الجكؿ العخبية السرجرة لمشفط بالجرجة األساس عمى عائجات الشفط
مرج اًر رئيدا لتسؾيل السيدانية العسؾمية ،كىحه اإليخادات معخضة لمتقمبات السدتسخة
نتيجة لتقمبات أسعار الشفط كيغيخ ذلػ كاضحاً مؽ الججكؿ ( )7إذ كاف االرتفاع
في أسعار الشفط في الشرف الثاني مؽ عاـ  3116قج أتاح لسعغؼ الجكؿ العخبية
السرجرة لمشفط تقميل العجد في ميدانيات ىحه الجكؿ ،كبفزل ارتفاع معجؿ الرخؼ
لمجكالر مقابل العسالت الجكلية الخئيدية خالؿ عاـ  3116الحي شكل دعساً قؾياً
القترادات ىحه الجكؿ ،كتكخرت ىحه الحالة في عاـ  ،3119إذا كانت األسباب
نفديا التي حجثت في عاـ  3116مسا ساعج عمى ارتفاع الفائض في السيدانيات
العسؾمية ليحه الجكؿ فقج ارتفعت ندبة الفائض الكمي إلى الشاتج السحمي اإلجسالي
في جسيع الجكؿ العخبية السرجرة لمشفط في عاـ  3119باستثشاء األمارات كقظخ
كالعخاؽ كعساف التي بقيت الشدب فييا مدتقخة مقارنة مع عاـ  ،3118أما في عاـ
 ،3125تخاجع عجد السيدانيات العسؾمية كشدبة مؽ الشاتج السحمي اإلجسالي في كل
مؽ األردف إذ بمغت نحؾ ( )%3.4عاـ  3125مقارنة بعاـ  3124البالغ
( ،)%6.6كتؾنذ بمغت ندبة ( ،)%4.6كالدؾداف ( ،)%2.2كلبشاف (،)%7.2
كمرخ ( ،)%23.6كالسغخب ( ،)%6.1كاليسؽ بمغت ندبة ( )%7.4مقارنة مع
عاـ  ،3124إال أف كضع السيدانيات العسؾمية قج تخاجع في عاـ  3125في كل مؽ
مؾريتانيا مؽ ( )%2.3عاـ  3124إلى ( )%22.:عاـ  ،3125كجيبؾتي بمغت
ندبة ( )%2.3عاـ  3124إلى ( )%22.9عاـ .3125
إف القخاءة الجقيقة لمججكؿ ( )7تؾضح أف السيدانيات العسؾمية لمجكؿ العخبية
السرجرة لمشفط غيخ مدتقخة خالؿ مجة الجراسة ،كذلػ نتيجة لمتقمبات السدتسخة في
أسعار الشفط الحي يعج السرجر األساس لتسؾيل ميدانيات ىحه الجكؿ ،كعميو فاف
السعيار الحي اعتسجتو دكؿ االتحاد األكربي بأف ال تتجاكز العجد في السيدانية إلى
إجسالي الشاتج السحمي اإلجسالي البالغ ( )%4لؼ يتحقق في الجكؿ العخبية إال في
عاـ  3119باستثشاء األردف كلبشاف كمؾريتانيا كاليسؽ ،كعميو فأف عمى الجكؿ
العخبية اف تعالج ىحا العجد في ميدانياتيا بإتباع سياسة اقترادية رشيجة أساسيا
تشؾيع مرادر اإليخادات ،كالتقميل مؽ االعتساد السفخط عمى إيخادات الشفط في
تسؾيل السيدانية.
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ججول()6

العجز والفانض في السيزانيات العسهمية الى الشاتج السحمي اإلجسالي في الجول
العربية لمسجة(( )2014-2005ندبة مئهية)

السرجر :التقرير االقترادي العربي السهحج ،مرجر سابق ،ممحقان ( )6/6و (،)15/6
لمدشهات  ،2015 ،2009ص ،372ص 460عمى التهالي
مالحغة :القيم بين األقهاس تذير إلى العجز في السيزانية
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-5معجالت الفانجة
تتؾلى معغؼ السرارؼ السخكدية في الجكؿ العخبية إدارة معجؿ الفائجة مؽ
أجل التحكؼ في حجؼ الديؾلة ،كتحقيق األىجاؼ االقترادية ،كمشيا زيادة الشسؾ

االقترادي ،كمعالجة البظالة ،كتحقيق االستقخار في األسعار ،كمؽ الججكؿ ()8
نالحع تقارب اتجاىات حخكة معجالت الفائجة في الجكؿ العخبية ،إذ شيجت معجالت

الفائجة انخفاضاً متؾاصالً خالؿ مجة الجراسة في بعض الجكؿ العخبية ،ففي األمارات
العخبية الستحجة انخفض معجؿ الفائجة مؽ ( )%6.4عاـ  3116إلى ( )%3.2عاـ

 3121ثؼ إلى ( )%2.1عاـ  ،3125كبمغ معجؿ الفائجة في البحخيؽ عاـ 3116

ما ندبتو ( )%4.2كارتفعت ىحه الشدبة إلى ( )%5.6عاـ  3118ثؼ انخفزت
حتى كصمت إلى ما ندبتو ( )%2.1عاـ  ،3125كحلػ شيجت بقية دكؿ مجمذ

التعاكف الخميجي انخفاضاً بعج عاـ  ،3121أما في األردف ارتفع معجؿ الفائجة مؽ

( )%3.:عاـ  3116إلى ( )%6.6عاـ  ،3119ثؼ انخفزت إلى ما ندبتو
( )%4.9عاـ  ،3123ثؼ بعج ذلػ ارتفعت ىحه الشدبة إلى ( )%5.6عاـ ،3125
 ،إذ نالحع مؽ الججكؿ ( )21أف معجالت الفائجة في معغؼ الجكؿ العخبية شيجت

مشح عاـ  3119تخفيزات ككصمت معجالت الفائجة عمى ضؾئيا إلى مدتؾيات
متجنية في عامي  3124ك  ،3125كسا أف التغييخات في معجالت الفائجة الخسسية

لؼ تدجل أث اًخ ممسؾساً في معجالت الرخؼ في الجكؿ العخبية نغ اًخ النتياج ىحه
الجكؿ سياسة تثبيت عسالتيا مقابل الجكالر .كعشج األخح بسعيار دكؿ االتحاد

األكربي التي تفتخض أف ال يتجاكز معجؿ الفائجة ( )%3عؽ متؾسط معجؿ الفائجة
في دكؿ االتحاد االكربي ،نالحع أف معجؿ الفائجة في بعض الجكؿ العخبية قج

تجاكز ( )%3مؽ متؾسط معجالت الفائجة في معغؼ الجكؿ العخبية كسا ىؾ مؾضح

في عاـ  ،3125كعميو فإف عمى الجكؿ العخبية أف تعالج ىحه الشدب مؽ خالؿ
تشديق الدياسات الشقجية بيؽ الجكؿ العخبية.
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ججول ()7

معجالت الفانجة في الجول العربية لمسجة ()2014-2005

السرجر :صشجوق الشقج الجولي ،االحراءات السالية الجولية ،ممفات البيانات ،اعجاد مختمفة

لمدشهات ()2015-2005

 -المجشة االقترادية واالجتساعية لغرب آسيا (االسكها) ،2014 ،ص.51
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االستشتاجات والتهصيات

بعج دراسة كتحميل كاقع االقتراد العخبي كاستشادا الى مؤشخات االقتراد

الكمي تؾصل الباحث الى عجد مؽ االستشتاجات كالتؾصيات ككاالتي:

أوالً :االستشتاجات
 .2تظؾرت التجارة العخبية البيشية لمسجة ( )3125 -3116إذ حققت زيادة كصمت
الى ( )354.:مميار دكالر في العاـ ( )3125مقارنة مع ( )95مميار دكالر في

العاـ ( )3116كذلػ لتظبيق االعفاءات الكسخكية الكاممة عمى الدمع العخبية
الستبادلة ضسؽ مشظقة التجارة الحخة العخبية الكبخى مشح مظمع عاـ (.)3116

 .3لؼ تدجل التجارة العخبية البيشية اكثخ مؽ ( )%23مؽ اجسالي التجارة العخبية

كىي بحلػ تتخمف كثي اًخ عؽ التكتالت االقميسية االخخى كالتي نذأ بعزيا بعج
البمجاف العخبية بعقؾد ،كسا تعاني التجارة العخبية البيشية مؽ ضعف تخكيبيا بدبب

تذابو اليياكل االقترادية كاالنتاجية في الجكؿ العخبية ،مسا يجعل االنتاج تشافدياً
اكثخ مؽ كؾنو تكامميا  ،كيتذابػ مع الخارج اكثخ مؽ تذابكو مع الجاخل.

 .4الزاؿ نريب الجكؿ العخبية مؽ اجسالي االستثسارات االجشبية السباشخة الؾاردة

لجكؿ العالؼ ضعيف كال يتشاسب كطسؾحاتيا في رفع مدتؾى التشسية بيا ،ال يتعجى

في الستؾسط ( ، )%4.5اما الؾاقع الحالي لالستثسارات العخبية البيشية فاتزح انو
يتسيد بزالة حجسو كتسخكده برفة اساسية في الجكؿ الشفظية الخميجية ،كسا اتزح

تخكده عمى السجاؿ الخجمي بعيجاً تساماً عؽ الشذاطات االنتاجية  ،مسا يعشي انو لؽ
يعسل عمى الشيؾض باقترادات الجكؿ العخبية كلؽ يخجـ مرمحتيا في تشسية

تجارتيا البيشية.

 .5سجمت حخكة االستثسارات العخبية البيشية زيادة مظخدة خالؿ االعؾاـ العذخة

االخيخة مجفؾعة بجسمة مؽ العؾامل الجاخمية كالخارجية التي ساعجت عمى اتجاه
بعض رؤكس االمؾاؿ العخبية نحؾ الجكؿ العخبية  ،كمع ذلػ فاف تمػ االستثسارات

لؼ تمعب الجكر السظمؾب مشيا في تحقيق التكامل االقترادي  ،كسا اف حجؼ ىحه
48

دراساث إقهيميت انعدد ()93

مركز اندراساث اإلقهيميت

االستثسارات ال يتشاسب مع حجؼ االمؾاؿ العخبية الستاحة لالستثسار التي تسيل نحؾ

اليجخة  ،كتفزل االستثسار خارج حجكدىا القؾمية.

 .6اتزح مؽ خالؿ دراسة معاييخ اتفاقية ماستخيخت ،كمجى انظباقيا عمى الجكؿ

العخبية أنيا تسيدت باآلتي -:

أ-تتقارب معجالت الفائجة مؽ حيث اتجاىات االرتفاع كاالنخفاض ،فقج شيجت

معغؼ اقترادات الجكؿ العخبية انخفاضاً ندبياً في معجؿ الفائجة كاستسخ ىحا
االنخفاض حتى عاـ  3125إذ لؾحع أف متؾسط معجؿ الفائجة في بعض الجكؿ

العخبية لؼ يتجاكز ()%3عؽ متؾسط معجؿ الفائجة لجسيع الجكؿ العخبية اما البعض
اآلخخ قج تجاكز بشدب ترل الى ()%7.:كسا في مرخ .

ب-استظاعت معغؼ الجكؿ العخبية التحكؼ في معجالت التزخؼ ،إذ بمغ أعمى

معجؿ لمتزخؼ عاـ  3125في سؾرية نحؾ ()%35.4بيشسا حققت السغخب أدنى

معجؿ لمتزخؼ ( )%1.5كتخاكحت معجالت التزخؼ في الجكؿ االخخى بيؽ
السعجليؽ السذار الييسا .

عجد في السيدانية العسؾمية في عاـ
ج-شيجت معغؼ اقترادات الجكؿ العخبية
ً
 3116تجاكز ( )%4مؽ الشاتج السحمي االجسالي كزاد ىحا العجد في جسيع الجكؿ
العخبية بأستثشاء االمارات كالدعؾدية كالعخاؽ كقظخ كالكؾيت حققؾا فائزاً في
السيدانيات العسؾمية لعاـ  3125ىحه الجكؿ يعتسج اساساً عمى االيخادات الستحققة
مؽ الرادرات الشفظية فزالً عؽ االنفاؽ الحكؾمي.

د -تسيدت معجالت صخؼ العسالت العخبية باالستقخار مقابل الجكالر خالؿ مجة

الجراسة بإستثشاء العخاؽ حيث تعخض معجؿ صخؼ الجيشار العخاقي الى تقمبات
ندبية خالؿ مجة الجراسة كالكؾيت التي اعتسجت عمى سمة مؽ العسالت كتؾنذ

كالجدائخ كالدؾداف كسؾرية كليبيا كمرخ كالسغخب كمؾريتانيا كاليسؽ .

ق -تعاني معغؼ الجكؿ العخبية مؽ مذكمة السجيؾنية الخارجية ،فقج بمغت أعمى

ندبة لمجيؽ العاـ الخارجي في مؾريتانيا البالغ ( )%86.8مؽ الشاتج السحمي
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االجسالي كأدنى ندبة لمجيؽ العاـ الخارجي في الجدائخ البالغ ( )%2.5مؽ الشاتج

السحمي االجسالي لعاـ .3125
ثانيا :التهصيات

في ضؾء االستشتاجات الدابقة ،يسكؽ كضع بعض التؾصيات التي مؽ

شأنيا زيادة أحجاـ التجارة كاالستثسارات العخبية البيشية ،كمؽ ثؼ تؾسيع دائخة
التكامل االقترادي بيؽ الجكؿ العخبية  ،كتحقيق الؾحجة االقترادية كمؽ ثؼ الؾحجة

الدياسية مشيا  .كتتسثل أىؼ تمػ التؾصيات في االتي :

-2يشبغي عمى الحكؾمات العخبية الشغخ الى التكامل العخبي في إطار رؤية

إست اختيجية تجرؾ أف ىحا التكامل ىؾ طؾؽ الشجاة لمجكؿ العخبية مسا تعانيو
اقتراداتيا ،كتعديد الدياسات التشسؾية السختكدة عمى االنفتاح نحؾ االسؾاؽ

الترجيخية ،باشتخاط بخمجة ىحا االنفتاح مؽ خالؿ أسبقية االلتداـ باتفاقية مشظقة
التجارة الحخة العخبية ،كبيجؼ أنذاء الدؾؽ العخبية السذتخكة كاالتحاد الكسخكي

الكامل بيؽ جسيع الجكؿ العخبية .

-3مؽ أجل زيادة حجؼ التجارة العخبية البيشية كتعديد دكرىا في عسمية التكامل
االقترادي بيؽ الجكؿ العخبية فأنو يجب العسل عمى اآلتي-:

أ -تحقيق نؾع مؽ التكامل في االنتاج مبشي عمى االستفادة مؽ السديات الشدبية

لكل بمج عخبي.

ب-رفع كفاءة السشتجات السحمية كزيادة قجرتيا التشافدية مؽ خالؿ تحديؽ جؾدة
السشتجات كتخفيض تكاليفيا .

ج-تحديؽ البشية التحتية كخاصة في مجاالت الشقل البخي كالبحخي كالجؾي
كاالتراالت لتدييل حخكة البزائع كالخجمات بيؽ الجكؿ العخبية كالعسل عمى

تخفيض تكمفة الشقل كالسؾاصالت .

د -تدييل االجخاءات عمى الحجكد كالتقميل مؽ السعامالت السعقجة لحخكة البزائع
كالخجمات كتؾحيجىا بيجؼ التدخيع مؽ انديابية تمػ الحخكة بيؽ الجكؿ العخبية .
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ق-خمق بشية إنتاجية كاقترادية تكاممية تخكد في االساس عمى تشؾيع قاعجة

االقتراد العخبي كزيادة درجة التذابكات االمامية كالخمفية بيؽ الجكؿ العخبية

 ،كزيادة الظاقات االنتاجية مؽ خالؿ تؾجيو االستثسارات العخبية نحؾ قظاعات
االقتراد الحقيقي .

-4زيادة دكر االستثسارات العخبية البيشية في تجعيؼ التكامل االقترادي العخبي
،كيتظمب ذلػ القياـ بسا يأتي -:

أ-تحديؽ بيئة أداء االعساؿ كمشاخ االستثسار كإزالة العقبات االدارية كتظؾيخ
التذخيعات

الشاعسة ليا ،كاعادة الشغخ في جسيع القؾانيؽ كاالنغسة التجارية

كاالقترادية كالسالية ذات العالقة بحخكة التجارة كاالستثسار بقرج التقخيب كتحقيق

التجانذ بيؽ تمػ القؾانيؽ كاالنغسة.

ب -تدييل حخكة رؤكس االمؾاؿ العخبية كاالىتساـ بجرجة رئيدة بخؤكس االمؾاؿ
السياجخة كإعظائيا االفزمية كاألكلؾية بالسقارنة مع رؤكس االمؾاؿ االجشبية.

ج -تعغيؼ مجاالت االستثسارات الجاخمية لبشاء قاعجة انتاجية عخبية كبيخة تدسح

بتخسيخ االمؾاؿ العخبية في السشظقة كالتعامل بححر كبخؤية جساعية تجاه التشغيسات
التي تدتيجؼ الجكؿ العخبية مثل "الدؾؽ الذخؽ اكسظية" أك "الذخاكة االكرك-

متؾسظية".

 - 5ضخكرة قياـ الجكؿ العخبية باصجار عسمة عخبية مؾحجة كذلػ لتؾافخ جسيع

متظمبات التكامل الشقجي التي اشخنا الييا سابقاً  ،كىحا يعشي اف كجؾد عسمة عخبية
مؾحجة يتيح ليحه الجكؿ اف تجخي معامالتيا الخارجية بعسمة تتحكؼ ىي بقيستيا
كاستقخارىا  ،كقج ترل ىحه العسمة الى درجة العسالت القيادية كالجكالر كاليؾرك..

الخ ،كمؽ ثؼ بامكاف الجكؿ العخبية االيجاع بالسرارؼ العالسية بالعسمة العخبية
السؾحجة.
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