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 نذأة وتطور العالقات االقترادية الدولية
 
 

تسيدت العبلقات الجولية بذكل عام بالرخاعات )الدمسية والشدعات السدمحة(, ومغ ثع االنتقال 
تجريجيًا الى مخحمة التعاون بجرجات متبايشة في مجاالت مختمفة، انصبلقًا مغ مرالحيا في 

ورفالية شعػبيا او في تحقيق اىجافيا, اال ان التقجم العمسي والتصػر التكشػلػجي دفع االستقخار 
الى اخترار السدافات واختدال الدمغ، وجعل العالع يكاد ان يعير في شبو قخية. اال ن ىحا 

التي ادت الى  (globalization) افخز حالة ججيجة رغع )ايجابياتيا وسمبياتيا( تجعى العػلسة
انتقال رؤوس االمػال عبخ الحجود، او ما يصمق عميو بالتجارة الجولية واالستثسارات االجشبية. 

الجاخمية  -لحلظ فان عمى الجول ان تخاقب عبلقاتيا االقترادية مغ خبلل )الدياسات التجارية
التشديق لدياستيا مع استسخار ديسػمة  -السحمية والجولية -وادارتيا السػاق الرخف -والخارجية

االقترادية الجولية(.مسا تقجم حاول الباحث التعخف عمى اىع التحجيات التي تػاجو اقتراد الجول 
التي تعاني مغ ضعف االداء الحؼ يتعمق بسدتقبل التجارة العالسية مغ خبلل الثػرة السعمػماتية 

التجارة العالسية، التكتبلت التي تجخمت في مدارات العبلقات االقترادية الجولية الستسثمة في))
بذكل عام او  -االيجابية والدمبية -واالدوار التي لعبتيا -مشطسة التجارة العالسية -االقترادية

 .((السحمية والجولية -السػجية في االسػاق واالنطسة لشقجية والػششية والدياسات السالية والشقجية
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والسيسا في القخنييغ االخيخيغ شيج أتجاىًا  ُمتصػرنًا  ادػ  ان تصػر العبلقات االقترادية الجولية

الى الخخوج مغ شبية العدلة االقترادية، )الػششية او االقميسية(التي عاشتيا اغمبية دول العالع 
لسجة شػيمة مغ الدمغ، ليطيخ اتجاىًا اخخ يتسثل بتذابظ اقتراديات الجول مع بعزيا البعس، 

 االقتراد الجولي والعبلقات االقترادية الجوليةىحا ادػ لمتػسع في دراسة 
لحلظ ُيعخف االقتراد الجولي " بأنو ذلظ الجدء مغ دراسة االقتراد الحؼ ُيفدخ و يحمل السحتػػ 
االقترادؼ لمعبلقات االقترادية الجولية، مغ حيث التبادل التجارؼ لمدمع والخجمات وانتقال 

عغ مجػ تفاعل ىحه العبلقات مع اليياكل   رؤوس االمػال وحخكة الرخف االجشبي، فزبلً 
 االقترادية السحمية لمجول السذاركة فييا" 

كسا ُيعخف ايزًا االقتراد الجولي" بأنو ُيذيخ لجراسة الخوابط واالنذصة االقترادية ، التي تحرل 
ت بيغ دولتيغ  او مجسػعة دول ،مثل االستثسار الجولي و التجارة الجولية، وغيخىا مغ السؤشخا

 االقترادية التي تؤثخ عمى التبادل الجولي بيغ الجول"    
 
 
 
 
 

 ةالدولي العالقات االقتراديةاهمية دراسة 
 

 ُيسكغ تػضيح االىسية االقترادية لجراسة االقتراد الجولي عمى الشحػ االتي: •
.تبخز اىسية االقتراد الجولي بأنو يحجد مخاكد القػة والزعف في العبلقات االقترادية 1 •

 الجولية بيغ الجول الستذابكة ضسغ مشطػمة العبلقات االقترادية الجولية.
. تبخز اىسية االقتراد الجولي بأنو ُيداىع في الػصػل لػضع مبلئع في العبلقات 2 •

الجولية، والسيسا بسا يخز معالجة االثار الشاجسة عغ التبعية االقترادية، فزبًل عغ 
شخات االقترادية والتكشمػجيا بيغ الجول الرشاعية القزاء عمى الفجػات الدائجة في السؤ 

 الستقجمة والجول الستخمفة.
. تبخز اىسية االقتراد الجولي بأنو ُيداىع في الػصػل لعبلقات اقترادية تتستع بشػع 3 •

مغ التكافؤ و الحؼ يزسغ  اقرى نػع انتفاع مغ السػارد الستاحة في كل بمج، وىحا 
 ػافكية بيغ الجول ضسغ االقتراد الجولي. يؤدؼ لسديج مغ االرتباشات الت
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. ُيداىع االقتراد الجولي في وضع الدياسات االقترادية السدتقبمية، التي ُتديع في 4 •
تصػيخ العبلقات االقترادية، بسا يزسغ انتقال السعمػمات برػرة سيمة بيغ الجول 

ة بعيجنًا عغ اسمػب الجاخمة في عبلقات تجارية، وىحا ُيداعج عمى تحقيق الكفاءة التشافدي
 االحتكار في العبلقات التجارية الجولية بيغ الجول.

 
 
 

 الفرق بين العالقات االقترادية الدولية والعالقات االقترادية المحلية:
 

 ان أوجو االختبلف بيغ ىحه العبلقات  يكػن عمى الشحػ االتي: •
السعشي، بيشسا التجارة .ان صفة التجارة السحمية تكػن بعسمة واحجة ىي عسمة البمج 1 •

الجولية تكػن عمى اقل تقجيخ بيغ دولتيغ، ان ىحا يعشي وجػد عسمتيغ لكبل الجولتيغ، 
واالختبلف بيغ ىحيغ العسمتيغ سػف يشعكذ عمى الستاجخة ،ان ىحا يتصمب االستعانة 
بدعخ الرخف لعسمة كل بمج, وال سيسا ان سعخ الرخف في الغالب يتعخض الى تقمبات 

 ره، وىحا سػف يؤثخ عمى حخكة التبادل التجارؼ بيغ الجول.في اسعا
.ان الجولة تفخض عمى ارضيا بعس التذخيعات والسيسا بسا يخز سياستيا التجارية، 2 •

والتي ىي مجسػعة االجخاءات واالنطسة والتذخيعات التي ترجرىا الجولة ،بيجف التأثيخ 
ُتعج التعخيفة الكسخكيو مغ ابخز في حجع واتجاىات عبلقاتيا التجارية بيغ الجول ،اذ 

وسائل الدياسة التجارية، اذ ان انتقال سمعة معيشة مغ بمج ألخخ سػف يخزع لتعخيفة 
كسخكية يفخضيا البمج السدتػرد، وان فخض ىحه التعخيفة الكسخكية سػف تختفع كمفة 

 الرفقة التجارية بيغ الجولتيغ الجاخميغ في عبلقات تجارية متبادلة.
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 نذأة العالقات االقترادية الدولية ضمن اطار الفكر االقترادي
 

ان السحػر الخئيدي لمتصػر العبلقات االقترادية الجولية كان في عيج السحىب التجارؼ  •
)الساركشتمي(.ان اصل كمسة الساركشتمية  تعشي الدمعة في المغة االتيشية، والتي تخجست 

القخن الثامغ عذخ السيبلدؼ في فخندا، ان انرار الى )السجرسة التجارية( في مشترف 
ىحه السجرسة يؤكجون عمى اىسية التجارة بعجىا مرجر لمجخل القػمي وخمق الفائس 

 االقترادؼ لمبمج. 
ويعخف السحىب التجارؼ " بأنو مجسػعة الدياسات والتجابيخ االقترادية التي كان يجعػ  •

ولة والسدؤولػن في معطع البمجان األوربية إلييا بعس االقترادييغ، وشّبقيا رجاالت الج
في مختمف مجاالت االقتراد الػششي سػاء كان ذلظ في مجال الرشاعة او الدراعة او 
في مجال تشطيع التجارة الخارجية والشقل البحخؼ، بيجف تحقيق ميدان تجارؼ رابح ومشع 

مغ الحىب والفزة خخوج السعادن الثسيشة مغ الببلد، ومحاولة تجسيع أكبخ كسية مسكشة 
داخل حجود الجولة، بػصفيسا يسثبلن الثخوة التي يجب أن يكػن الحرػل عمييا ىجفًا 
أعمى لمجولة". وعمية فأن ىشاك مختكدات اساسية اكج عمييا السحىب التجارؼ وعمى الشحػ 

 االتي:
وة، ـ مفيػم الثخوة: مغ الستفق عميو أن التجارييغ كانػا يعمقػن أىسية كبخػ عمى الثخ 1 •

ويعجون وفختيا أساس قػة الجولة ومحخك نذاط الفخد. كسا كانػا يؤكجون أن سعي الفخد 
وراء الثخوة مغ شأنو أن يحقق لو الدعادة مغ جية أولى، كسا يداعج في اغتشاء اآلخخيغ 
وضسان قػة الجولة مغ جية ثانية. ويقرج التجاريػن بالثخوة السعادن الثسيشة مغ الحىب 

 والفزة.
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 لمؤسدات المالية الدوليةا

شيج القخن العذخيغ الكثيخ مغ التغيخات والستغيخات التي فخضت نفديا بقػة في الحياة الدياسية 
واالقترادية واالجتساعية فرعجت دول وانيارت اخخػ وبخزت مفاليع وسيصخت عمى الػاقع 

 الدياسي واالقترادؼ وانتيت مفاليع اخخػ.

العذخيغ جاءت الحخب العالسية الثانية لتخسع مبلمح نطام دولي احتمت وفي مشترف القخن 
وسيصخت بعس اركانو في فتخة قخيبة بعج الحخب، بيشسا استسخ البعس االخخ وبقػة اكبخ الى 

 يػمشا ىحا.

لقج سعت القػػ العطسى السشترخة في الحخب العالسية الثانية الى انذاء مجسػعة مغ السؤسدات 
رادية الجولية بسجيشة بخيتػن وودز، وقج اسشجت ليحه السؤسدات ميام معيشة في السالية واالقت

 “.مجال ادارة الذؤون السالية واالقترادية الجولية

ومغ اىع ىحه السؤسدات ىي كل مغ صشجوق الشقج الجولي ومجسػعة البشظ الجولي، اضافة الى 
 عجد مغ السؤسدات السالية االقميسية.

شقج الجولي في تثبيت االوضاع الشقجية وفي بشاء اقتراد مفتػح عالسيا، وتتمخز ميام صشجوق ال
بيشسا تتمخز ميام البشظ الجولي في تسػيل السذاريع التشسػية عبخ العالع. وفي ىحا الفرل سيتع 

 تشاول مخاحل تصػر ىحه السؤسدات والخػض في تفاصيل ىحه السؤسدات السالية الجولية.

 أواًل :

 الية الجولية ومخاحل تصػرىا :نذأة السؤسدات الس

يحىب مفيػم السشطسة الجولية الى انيا وجػد او كيان قانػني تزع مجسػعة مغ الجول، تشذأ مغ 
خبلل اتفاق دولي، و يتكػن مغ اجيدة او فخوع دائسة، وتتستع بادارة ذاتية مدتقمة عغ الجول 

ق اىجاف معيشة. والسشطسات السكػنة ليا، وذلظ بقرج رعاية بعس السرالح السذتخكة او تحقي
الجولية ىي مشاط اىتسام قانػن السشطسات الجولية او قانػن التشطيع الجولي وىػ احج فخوع القانػن 
الجولي الحؼ يشرب كل اىتسامو بالسشطسات الجولية الحكػمية، وتتسيد السشطسات الجولية 

تفاق دولي متعجد االشخاف، الحكػمية بانيا تتكػن مغ دول ذات سيادة وذلظ بسػجب معاىجة او ا
وان ليا كيانا دائسًا ومدتسخا، وانيا تسمظ الذخرية القانػنية السدتقمة بسعشى االرادة الحاتية 

 السدتقمة عغ ارادات اعزاءىا انفخاديا.
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ومغ ثع تختمف السشطسة الجولية عغ السؤتسخ الجولي ذلظ ان االخيخ ال يتستع بادارة ذاتية مشفرمة 
نة لو او السذتخكة فيو وال تمدم القخارات الرادرة عشو اال الجول التي وافقت عمييا عغ الجول السكػ 

 خبلفًا لمسشطسة التي تمدم االعزاء بقخاراتيا.

وتخجع نذأة السشطسات الجولية الى فكخة السؤتسخات الجولية بعج اعصاء عشرخ الجوام ليا مغ خبلل 
ن السؤتسخات تعالج السذاكل السذتخكة تصػرات حجثت في نصاق امانات السؤتسخات، خاصة ا

لمجول وىي تدتجيب لمسصالب العسمية وتتخح قخاراتيا باالجساع، لحا فيي تبحث عغ اتخاذ مػقف 
مذتخك اكثخ مغ كػنيا تسارس سمصة فعمية، النيا تحاول الحرػل عمى مػاقف متدقة بيغ الجول 

ة، لكغ السشطسات الجولية حرمت عمى السذاركة في السؤتسخ، ولكشيا ال تفخض عمييا ارادة خارجي
ارادة ذاتية مدتقمة عغ الجول االعزاء وبدكختارية مدتقمة، وقخارات تتخح باالغمبية البديصة او 
السػصػفة، ومغ خبلل اجيدتيا السكػنة مغ اشخاص آخخيغ او ما يصمق عمييع بالسػضفيغ 

قي مغ الجول. وغيخ ذلظ مغ الجوليػن، وامتمكت السشطسات سمصات ذاتية ناتجة عغ تفػيس حكي
 السسكشات التي رسست لمسشطسة الجولية ىيئة قػية فػق الجول.

( الى مشطػمة السؤسدات السالية IFIويذيخ مرصمح السؤسدات السالية الجولية او ما يعخف )
 . 1944الجولية ابان معاىجة بخيتػن وودز في عام 

تيغ اثخت تاثيخًا بالغا في سياساتيا العامة، وقج عاشت ىحه السؤسدات مشح تأسيديا مخحمتيغ متسيد 
، اما الثانية فيي 1971الى  1945وتعتبخ السخحمة االولى مخحمة ازدىار اقترادؼ وامتجت مغ 

 مخحمة ازمات متكخرة وتبجأ مغ بجاية عقج الدبعيشات وتدتسخ الى اآلن.

 مخحمة الشذػء واالنتذار: -١

م بجاية نذػء السؤسدات السالية الجولية الحكيقي  1944يعج انذاء صشجوق الشقج الجولي في عام 
، فبعج نياية الحخب العالسية الثانية بجأ التفكيخ في خمق مؤسدات اقترادية دولية، بيجف ضبط 

(. وكحا تسػيل SMIاالقتراد العالسي والدعي الحثيث لخمق استقخار في الشطام الشقجؼ الجولي )
ت لمكثيخ مغ الجول، فزبًل عغ اعادة بشاء االقترادات التي العجد الحؼ شيجتيا مػازيغ السجفػعا

عقج اتفاق بخيتػن وودز  1944دمختيا الحخب بػاسصة قخوض لتسػيل مذاريع التشسية ففي عام 
دولة في اشار الشجوة  44اثشاء مؤتسخ لدعساء العالع في الػاليات الستحجة االمخيكية وحزختو 

ستحجة. وتأسيًا عمى ذلظ انرب التفكيخ عمى تأسيذ مشطسة دولية الشقجية والسالية الجولية لبلمع ال
واعصت ميبلد االتفاقية  1947دولة في ىافانا عام  23(، وعقب ذلظ اجتسعت OICلمتجارة )

 (.GATTالعامة لمتعخيفة الجسخكية والتجارة السعخوف بالغات )
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ر كل مؤسدة عمى حج ويعتبخ عسل كل مغ البشظ والرشجوق مكسبًل لبعزيا البعس اال ان دو 
 مختمف.

فالبشظ الجولي مؤسدة اقخاض غايتيا مداعجة البمجان في دمج اقترادياتيا في االقتراد العالسي 
األوسع نصاقًا وتعديد الشسػ االقترادؼ عمى السجػ البعيج الحؼ يداعج في تخفيف حجة الفقخ في 

 البمجان الشامية.

لمعسبلت العالسية مغ خبلل السداعجة في الحفاظ عمى بيشسا يعسل صشجوق الشقج الجولي كسخاقب 
نطام متدق مغ السجفػعات بيغ جسيع البمجان، كسا ان الرشجوق يقخض السال لمبمجان االعزاء 

 الحيغ يػاجيػن عجدًا خصيخا في ميدان السجفػعات.

 اما قخوض البشظ الجولي فتخرز الصبلح الدياسات وتسػيل السذخوعات.

الجولي اىتسامو الى الدياسات فقط ويػفخ قخوضًا لمبمجان االعزاء التي  ويػلي صشجوق الشقج
تعاني عمى السجػ القخيب مغ مذكمة في الػفاء بستصمبات مجفػعاتيا االجشبية كسا يدعى 
الرشجوق الى الحرػل عمى قابمية تحػيل كاممة بيغ عسبلت اعزائو ضسغ نطام اسعار 

 .1973الرخف السخنة السصبق مشح عام 

( عمى 1971 — 1945ج اعتسج استقخار الشطام الخأسسالي وتػسعو خبلل السخحمة االولى )وق
تكامل وتػازن ثبلث مذاريع مجتسعية شكمت مخجعية لمشطع الدياسية واالقترادية الدائجة في تمظ 

 السخحمة وىي :

بالسفيػم  ـ مذخوع دولة الخفاه الجيسػقخاشية الػششية في الغخب، وىػ مذخوع رأسسالي تجخمي أ 
الكيشيدؼ قائع عمى فاعمية الشطع االنتاجية الػششية الستسخكدة عمى الحات وتقػم عمى االعتساد 
الستبادل فيا بيشيا وتتع بتدػية تاريخية بيغ رأس السال والعسل نطخًا لمجور الحؼ قامت بو القػػ 

غخبية ودول امخيكا الذعبية في االنترار عمى الفاشية، وقج تبشت ىحا السذخوع دول اوروبا ال
 الذسالية واليابان.

الحؼ استيجف بشاء دولة بػرجػازية وششية في البمجان  ١٥٥٥لدشة « بانجونغ»ب ـ مذخوع مؤتسخ 
الستخمفة والسدتقمة حجيثًا آنحاك، وىػ مذخوع تشسػؼ وششي استفادت مشو القػػ الذعبية نتيجة 

سذخع مختمف الجول التي انخخشت في لجورىا التاريخي في التحخر مغ السدتعسخ، وقج ضع ال
 حخكة ما يعخف بعجم االنحياز.
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ج ـ السذخوع االشتخاكي الدػفيتي الحؼ يسكغ وصفو بسذخوع ))راسسالية الجولة((، وىػ مذخوع 
مدتقل عغ الشطام الخأسسالي العالسي استغل نسط االنتاج االشتخاكي لبشاء رأسسالية الجولة وقج 

 ة التي قادت الثػرة واستصاعت ىدم الشطام الفاشي.استفادت مشو القػػ الذعبي

غيخ ان الشطام تع اخزاعو لتحكع صارم مغ شخف شبقة سياسية بيخوقخاشية. وقج تبشت ىحا 
السذخع بسدتػيات مختمفة كل مغ دول شخق اوربا والريغ وكػبا. وبالتالي فقج ارتكد االزدىار 

عمى ىحا التكامل والتػازن الثبلثي االبعاد القائع  الشاشئ في مخحمة ما بعج الحخب العالسية الثانية
عمى الفػردية في الغخب الخأسسالي )وىي تدسية تشدب الى السيشجس االمخيكي فػرد صاحب 

 الفكخة اصبل(.

وعمى ايجيػلػجيا التشسية التي الزمت انجازات حخكات التحخر الػششي في العالع الثالث ، وعمى 
 باط السخافق لو مع السشطػمة الخأسسالية في الذخق.السذخوع االشتخاكي وفظ االرت

وقج ادػ ىحا التػازن الى تحقيق معجالت مختفعة مغ الشسػ عمى الرعيج العالسي خبلل ىحه 
لمقػػ الدائجة، كسا اضفى ىحا الشسػ فاعمية  السخحمة عمى الخغع مغ الشفقات العدكخية الباىزة

 كبيخة عمى عسل الشطام الشقجؼ، عمى الخغع مغ عيػبو الستعجدة.

ومسا تقجم يسكغ بيان الجور الحؼ لعبتو السؤسدات السالية خبلل ىحه السخحمة مغ خبلل عسميا 
ػلسة الجؤوب عمى مػاكبة ومدانجة االستقخار االقترادؼ مسا ساىع في تػسع نصاق الع

االقترادية تجريجيًا نتيجة لمخواج االقترادؼ الدائج، دون ان يتعارض ذلظ مع االستقبللية 
الحاتية لكل مذخوع مغ السذاريع الثبلثة السذار الييا، عمى الخغع مغ ان تجخبلت ىحه السؤسدات 

 لتقميجية.كانت تشحاز دائسًا في اتجاه اليسيغ، بصبيعة الحال، اؼ في اتجاه القػػ الخاسسالية ا

وقج قام مشصق السؤسدات السالية الجولية مشح البجاية عمى ان مجخد نسػ الجخل الػششي سيؤدؼ 
 الى حل ))مذكمة الفقخ((، وان االنفتاح عمى الدػق العالسية سيؤدؼ الى نتائج ايجابية.

ة الى وفي ىحا االشار كان صشجوق الشقج الجولي يقػم بجور دعع الدياسات التي تدعى الى العػد
التػازنات في حالة اختبلل في ميدان السجفػعات، كسا كان الرشجوق يقػم الى جانب البشظ الجولي 
والجات بجور الحفاظ عمى استسخار تحػيل العسبلت والتخفيس التجريجي لمخسػم الجسخكية. 

 تمفة مثل:وعسػمًا كانت السؤسدات السالية الجولية تحخم الخيارات االقترادية والسالية لمجول السخ

 . سياسة االعتساد عمى القصاع العام في تحقيق التشسية. ١

 . وسياسة فخض رقابة صارمة عمى االمػال االجشبية.٢

 . واحتخام خيارات الجول االشتخاكية ومبادغ فظ االرتباط مع السشطػمة الخأسسالية.٣
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 لسيًا.. واقامة مشطػمة اسعار محمية مدتقمة عغ مخجعية السشطػمة الدائجة عا ٤

 . واالعتساد عمى دعع سمع االستيبلك االساسية.5

 . وسياسات اعادة تػزيع الجخل الػششي.٦

ورغع اجػاء االستقخار السائجة كانت ىشاك مؤاخحات عمى عسل السؤسدات السالية الجولية  -د
 خبلل ىحه السخحمة تسثمت في :

يج لجرجة العجد والخجل، حيث ضل . ان تجخبلت السؤسدات السالية الجولية، تتع بالتحفع الذج ١
 صشجوق الشقج الجولي عاجدًا في تعاممو مع الجول الخأسسالية الكبخػ.

. انو تع استبعاد البشظ الجولي عغ مدؤوليات اعادة بشاء اوروبا بعج الحخب العالسية الثانية،  ٢
ال االمخيكية عمى الخغع مغ ان البشظ قج انذئ ليحا الفخض بالتحجيج. فقج تع احبلل خصة مارش

 مكانو.

 . ان اتفاقيات الجات اكتفت بالسصالبة بتخفيس الخسػم الجسخكية.٣

 مخحمة االزمة الييكمية لدام الخأسسالي : -٢

مع بجاية عقج الدبعيشات بجأت بػادر االزمة الييكمية لمشطام االقترادؼ العالسي تحل تجريجيًا 
 محل االزدىار الدابق.

جي نتيجة تخاجع مكانة القػػ الذعبية في ميدان القػة الدياسية لرالح وجاء ىحا االنييار التجري
التحكع السصمق لخأس السال ونتيجة لعجة عػامل اخخػ بعزيا كامغ في شبيعة الشطام الخأسسالي 
نفدو الحؼ يقػد بذكل ميكانيكي نحػ االزمة )نطخية الجورات االقترادية(، والبعس اآلخخ نتيجة 

ثي الدابق، حيث تككل تجريجيًا كل مغ السذخوع االشتخاكي الدػفيتي نتيجة انييار التػازن الثبل
عجد الشطام عغ تججيج نفدو ومذخوع بانجونغ لجول عجم االنحياز نتيجة لغياب الجيسػقخاشية 
الدياسية وليسشة الكػمبخادورية. كسا ارتبصت عػامل اخخػ بانييار الشطام الشقجؼ الجولي مع 

مغ جانب واحج ايقاف العسل بتحػيل الجوالر الى  1971حجة االمخيكية سشة اعبلن الػاليات الست
 عمى تفاقع اسعار السػاد االولية. 1973ذىب وكحا انعكاس الرجمة البتخولية االولى لدشة 

اؼ في تعاير الخكػد االقترادؼ الى -وتسثمت أبخز معالع االزمة في ضاىخة الخكػد التزخسي 
ضاىخة لع يعخفيا االقتراد الخأسسالي مغ قبل، ولع تجج الشطخيات  وىي -جانب التزخع السالي 

 االقترادية الكيشيدية حمػاًل ليا.
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فقج كان ىشاك تفاوت صارخ بيغ حجع رؤوس االمػال اليائمة وتخاجع مشافح االستثسار مسا ادػ 
يء الى الخكػد االقترادؼ والبصالة مغ جية والى ارتفاع معجالت التزخع مغ جية اخخػ الذ

 الحؼ ىجد بانييار مالي عالسي خصيخ.

وقج انتيجت السؤسدات السالية سياسات مختمفة عغ سياساتيا الدابقة في اتجاه الدعي الى 
معالجة الفػضى واالزمة القائسة لفائجة الخأسسال السالي الجولي، فسا ىي اىع معالع الدياسات 

 الججيجة التي انتيجتيا ىحه السؤسدات؟

ت السالية الجولية تدعى لمعػدة الى الخواج االقترادؼ مغ خبلل خمق شخوط أـ بجأت السؤسدا
 العػدة الى التػسع الخأسسالي الدابق.

لكشيا اخفقت في ىحه السيسة جدئيا، الن الييسشة الكمية لمسذخوع الخأسسالي الحؼ يقػم عمى 
السال، ال يسكشو ))تحكع الدػق السصمق((، واخزاع السجتسعات السختمفة لسقتزيات ربحية رأس 

 ان يشتج سػػ االزمة.

ب ـ تجبيخ السجيػنية الخارجية مغ خبلل االكتفاء بإعادة ججولة الجيػن الخارجية، بجاًل مغ 
الترجؼ لآلليات التي انتجت ىحه السجيػنية، وأدت الى تفاقع عبئيا السدتسخ )مثل اسعار الفائجة 

 . الخ(.السختفعة والغاء الخقابة عمى االنفتاح الخارجي..

ت ـ بجأت السؤسدات السالية الجولية في تعسيع ايجيػلػجية الميبخالية الستػحذة عمى بكية دول 
العالع مشح صعػد اليسيغ الستصخف الى الحكع في الػاليات الستحجة االمخيكية بدعامة رونالج 

 ريغان.

الجولي لججولة  ث ـ فخض بخنامج التقػيع الييكمي عمى مختمف الجول التي تمجأ لرشجوق الشقج
ديػنيا الخارجية لتكيفيا مع شخوط معالجة االزمة، وذلظ ميسا اختمفت الطخوف الخاصة بيحه 
الجول، كأنيا لع تكغ خاضعة قبل ذلظ لقػاعج ))التساثل(( السدتسخ مع احتياجات التػسع 

ليا بالجول الخأسسالي العالسي، وكأن االزمة التي تعاني مشيا ىحه الجول خاصة بيا ؛ وال عبلقة 
 الخاسسالية الستقجمة.

ج ـ فخض بخنامج التقػيع الييكمي عمى دول السعدكخ االشتخاكي الدابق، كسا لػ ان ىحه البخامج 
 ىي الػسيمة الرحيحة لسداعجتيا في التحػل نحػ نسط االنتاج الخأسسالي.
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 نظريات سعر الررف
 

القػة الذخائية التي قجميا غػستاف كاسل نطخية تعادل القػة الذخائية: إن نطخية تعادل  •
تشز عمى أن سعخ الرخف بيغ عسمتي دولتيغ يكػن في حالة تػازن عشجما تكػن القػة 
الذخائية داخل الجولتيغ متداوية عشج نفذ سعخ الرخف ،وتعتسج الشطخية عمى فكخة أن 

لكل دولة  شخيقة قياس حجع اقتراديات الجول بشاء عمى مقارنة الشاتج السحمي اإلسسي
ال يعصي صػرة حكيكية عغ القػة الحكيكية لكل اقتراد، ألنو ال يتع األخح بعيغ االعتبار 

 القػة الذخائية وكمفة السعيذة داخل كل بمج. 
وتػفخ  ىحه الشطخية وسيمة لسقارنة اقترادية الجول باألخح بعيغ االعتبار القجرة الذخائية  •

األخح بعيغ االعتبار لدعخ الرخف بيغ العسبلت لمعسمة داخل أؼ بمج، وبالتالي عجم 
 وإنسا كمفة السعيذة التي يتع حدابيا عغ شخيق سمة مغ السشتجات والخجمات. 

يتع عادة مقارنة حجع االقتراد بيغ دولتيغ عغ شخيق السقارنة بيغ عسمتي الجولتيغ مغ  •
ية السعخوف خبلل سعخ صخفيا )أو تحػيميا إلى عسمة مػحجة( في سػق العسبلت األجشب

بالفػركذ، وعمى الشكيس مغ ذلظ تعتسج نطخية تعادل القػة الذخائية عمى القجرة الذخائية 
 حدب سمة مغ السشتجات والخجمات في السقارنة بيغ اقتراديات الجول. 

وتختكد الشطخية عمى مفيػم القجرة الذخائية الحؼ يسثل قجرة السػاششيغ داخل بمج ما عمى  •
الدمع والخجمات مغ خبلل الجخل الفخدؼ الحؼ يحرمػن عميو، ألن  اقتشاء حاجياتيع مغ

القجرة الذخائية قج تختمف في ىحه البمجان بالخغع مغ أن الجخل الفخدؼ قج يكػن متداويًا. 
وعمية تقػم نطخية تعادل القػة الذخائية بسقارنة القتراديات الجول عغ شخيق األخح بعيغ 

ج عغ شخيقة حداب كمفة السعيذة والسدتػػ العام االعتبار مدتػػ السعيذة في كل بم
لؤلسعار. وتكسغ فائجة ىحه الشطخية في تسثيميا لمسعصيات االقترادية الخاصة بكياس 
القػة الحكيكية لستػسط الجخل الفخدؼ واالقتراد بذكل عام بذكل أفزل، مع تقميل أىسية 

ال تعكذ الكيسة الحكيكية  قيسة العسبلت وأسعارىا في أسػاق الرخف، نطخًا ألن األخيخة
لمعسمة نتيجة تجخل الحكػمات في تحجيج قيستيا أو نتيجة عسميات السزاربة التي تعخفيا 

 األسػاق. 
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 المديونية الخارجية:  

 
تعج مذكمة الجيػن الخارجية لمجول الشامية وبزسشيا الجول العخبية مغ اعقج وأخصخ السذاكل التي 

مغ أعباء مالية تحػل دون إمكانية تحقيق أىجافيا، لسا تفخضو مغ  تػجو ىحه الجول بسا تسثمو
ليسشة وقيج عمى مديختيا االقترادية. يبلحع أن الجيػن الخارجية ارتبصت بتدايج عجد مػازيغ 
السجفػعات لمجول الشامية عبخ الدشيغ الساضية، وبفجػة السػارد في الجول الشامية وبديادة االنفتاح 

لشامية في الدػق الخأسسالية العالسية وكحلظ بالػضع االقترادؼ الدائج في االقترادؼ لمجول ا
األقصار الرشاعية الستقجمة الستدع بالكداد التزخسي. لقج صاحب زيادة السجيػنية الخارجية 
لمجول الشامية تغيخ في ليكميا إذ أن زيادة حاجتيا إلى التسػيل أدػ إلى تػسعيا في المجػء إلى 

ة الجولية خرػصًا وأن السؤسدات السالية الخسسية السعشية بالتسػيل كرشجوق الشقج األسػاق السالي
الجولي والبشظ الجولي لئلنذاء والتعسيخ بجأت في قبس أيجييا عغ الجول الشامية وقج أخح 

وىحا بجوره أثخ عمى معجالت نسػ  1973االقتخاض الجولي يتحػل إلى اقتخاض خاص بعج عام 
مميارات دوالر  3يعتيا أيزًا حيث ارتفعت اعباء خجمة الجيػن الخارجية مغ خجمة الجيغ وعمى شب

.وقج 2111مميار دوالر عام  352.3ثع إلى  1994مميار دوالر عام  199إلى  1965عام 
أضيخت الجراسة وجػد عبلقة بيغ االنفتاح السالي والتجفقات السالية، فقج لػحع تدايج التجفق السالي 

مميار دوالر  124.8إلى حػالي  1989مميار دوالر عام  84.5مغ حػالي  تجاه الجول الشامية
إلى  2111مميار دوالر ثع وصمت عام  227.4لترل إلى  1994ثع ارتفعت عام  1991عام 

 2111مميار دوالر. يبلحع إن حجع السجيػنية الخارجية لمجول الشامية قج أصبح عام  814.9
مميار دوالر بعج  2.191.4نحػ  2111قج بمغ عام ف 1993وعام  1961أكبخ مسا كان عميو 

. وقج أضيخت الجراسة 1993مميار دوالر عام  1812و 1961مميار دوالر عام  17أن كان 
كحلظ تخكد الجيػن الخارجية في عجد محجود مغ الجول الشامية والجول العخبية السثقمة بالجيػن إذ 

 -عسان -جيبػتي -ية وىي كل مغ تػنذمثمت مجيػنية ثبلثة عذخ قصخًا مغ األقصار العخب
 -اليسغ -مػريتانيا -الرػمال -الدػدان -سػريا -السغخب -مرخ -الجدائخ -األردن -لبشان

 2111ثع بمغت في نياية عام  1993مميار دوالر عام  154.9وقج بمغت مجيػنيتيا حػالي 
 125.7مغت نحػ فقج ب 2111مميار دوالر ثع شيجت تحدشًا كبيخًا خبلل عام  143.8حػالي 
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مميار دوالر في حيغ مثمت مجيػنية خسذ عذخ دولة مغ الجول الشامية برفة الجول السثقمة 
 -االكػادور -نيجيخيا -السكديظ -البخازيل -شيمي -بػليفيا -بيخو -بالجيػن وىي األرجشتيغ

ت يػغدبلفيا، وقج بمغ -السغخب -فشدويبل -الفمبيغ -األوروغػاؼ -ساحل العاج -كػلػمبيا
. 1981مميار دوالر عام  33.4مميار دوالر بعج أن كانت  477.4حػالي  1988مجيػنيتيا عام 

وقج تػصمت الجراسة إلى أن الجول الخأسسالية تدتخجم الجيػن الخارجية كأحج أىع وأحجث وسائل 
. االستشداف السالي والشقل السعاكذ لمسػارد السالية مغ الجول الشامية وتفخيغيا مغ رأس ماليا

وأخيخًا تػصمت الجراسة إلى استشتاج مفاده أن الجول الشامية السجيشة يتػقع ليا أن تػاجو ضخوفًا 
اقترادية صعبة لمغاية في حالة بقاء واستسخار ىحه السؤشخات الدمبية عمى صادراتيا واعتسادىا 

ية ىحه عمى الخارج وكحلظ اآلثار الدمبية الشاجسة عغ الخمل الييكمي في الدياسة االقتراد
 .العػامل مجتسعة سػف تتخك آثار سمبية عمى مقجرة الجول الشامية في خجمة ديػنيا

 


