


 :مقدمة
  التجارة الدولٌة تلعب دوراً أساسٌاً وفعاالً فً اقتصادٌات الدول فهً تشكل

 :جزءاً هاماً من الناتج المحلً اإلجمالً، حٌث ٌمكن

 .تصرٌف الفائض اإلنتاجً إن وجد إلى األسواق الخارجٌة1.

 .الحصول على السلع النهائٌة أو المواد الخام من األسواق الخارجٌة2.

الدول النامٌة أكثر حاجة للتجارة الدولٌة، حٌث: 

تستطٌع من خاللها الحصول على ما تحتاجه من تكنولوجٌا ومواد مصنعة 1.

 .ونصف مصنعة من أجل تحقٌق البرامج التنموٌة واالجتماعٌة

تعتمد هذه الدول بشكل كبٌر على ما تصدره من سلع أولٌة للحصول على 2.

العمالت الرئٌسٌة الدولٌة من أجل أن تتمكن من استٌراد ما تحتاجه من السلع 
 .والخدمات
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 :مقدمة
ظهرت أهمٌة التجارة الدولٌة منذ القدم، ثم تطورت واتسع نطاقها. 

 

 ازدادت أهمٌة التجارة الدولٌة مع إنشاء منظمة التجارة العالمٌة وتكوٌن

التكتالت االقتصادٌة واالندماج المتزاٌد بٌن الشركات باإلضافة لزٌادة 

 .التشابك بٌن اقتصادٌات العالم
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 :تعريف التجارة الدولية
التجارة الدولٌة: 

هً فرع من فروع علم االقتصاد ٌهتم بدراسة الصفقات االقتصادٌة           

 .الجارٌة عبر الحدود الوطنٌة

تتضمن التجارة الدولٌة العملٌات التالٌة: 

استهالكٌة، انتاجٌة، أولٌة )تشمل جمٌع السلع المختلفة : تبادل السلع المادٌة1.

 (.أو نصف مصنعة

مالٌة، صحٌة، تعلٌمٌة، نقل، )تشمل جمٌع الخدمات المختلفة : تبادل الخدمات2.

 (.الخ...تأمٌن، شحن

ألغراض االستثمار أو )تشمل حركات رؤوس األموال : تبادل النقود3.

 (.كقروض دولٌة
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 :أسباب قيام التجارة الدولية
 كل دولة من دول العالم مهما بلغت من مراحل التطور االقتصادي

االعتماد كلٌاً على نفسها )واالجتماعً، فإنها ال تستطٌع تحقٌق االكتفاء الذاتً 

إذ البد أن تحتاج إلى العالم الخارجً ( إلنتاج ما تحتاجه من سلع وخدمات

 :وذلك بسببلتلبٌة بعض احتٌاجاتها، 

 .عدم التوزٌع المتكافئ لعناصر اإلنتاج بٌن الدول1.

 .التفاوت فً مراحل التطور االقتصادي فٌما بٌنها2.

 

 لهذا لجأت الدول إلى التبادل التجاري الدولً فً السلع والخدمات وفق أسس

 .وضوابط معٌنة ومحددة
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 :أسباب قيام التجارة الدولية 
أسباب ظهور التجارة الدولٌة تتضح من خالل الحاالت التالٌة: 

سلع تنتجها الدول بكمٌات كبٌرة تفٌض عن حاجتها وتقوم بتصدٌر الفائض 1.

 .لألسواق الخارجٌة

سلع تنتجها الدولة بكمٌات قلٌلة التكفً حاجة االستهالك المحلً، مما 2.

 .ٌستدعً االستٌراد من الخارج لسد النقص فً االستهالك المحلً

 .سلع ال تنتجها الدولة أساساً مما ٌضطر الدولة لالعتماد كلٌاً على االستٌراد3.

سلع جدٌدة تنشأ نتٌجة لتغٌر أذواق المستهلكٌن وتحسن المستوى المعٌشً 4.

واالجتماعً والثقافً، إضافة إلى تقسٌم العمل الدولً الذي قد ٌؤدي إلى 
 .تخصص بعض الدول فً إنتاج سلع معٌنة دون أخرى
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 :أسباب قيام التجارة الدولية 
 من األفضل للدولة أن تتخصص فً إنتاج بعض السلع التً تؤهلها طبٌعتها

من بتكالٌف أقل وبكفاءة أكبر وظروفها وإمكاناتها االقتصادٌة أن تنتجها 

غٌرها من الدول، ثم تبادل ما ٌفٌض عن حاجتها بمنتجات دول أخرى 

التستطٌع هً أن تنتجها داخل حدودها، أو تستطٌع أن تنتجها ولكن بتكالٌف 

 .أكبر مقارنة بالدول األخرى
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 :أهمية التجارة الدولية
 متقدمة، )تنبع أهمٌة التجارة الدولٌة من درجة التخصص الشامل فً دول العالم

كلما ارتفع مستوى التخصص ٌتزاد اإلنتاج من السلع والخدمات وٌتحسن (. نامٌة

 .مستوى المعٌشة، فالتخصص ٌؤدي بالضرورة للتبادل التجاري

أهمٌة التجارة الدولٌة: 

تعطً لكل دولة الفرصة فً الحصول على السلع والخدمات النهائٌة التً 1.

لعدم توفر إما الظروف الطبٌعٌة والمناخٌة المالئمة أو )التستطٌع إنتاجها 

أو ( اإلمكانات المادٌة، الرأسمالٌة والبشرٌة أو التقنٌة والخبرات الفنٌة

 .تنتجها بتكالٌف أكبر من تكلفة االستٌراد

تساعد الصادرات فً تحسٌن أوضاع المٌزان التجاري مما ٌحسن مٌزان 2.
 .المدفوعات
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 :أهمية التجارة الدولية
أهمٌة التجارة الدولٌة/ تابع: 

تلعب دوراً هاماً فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً الدول 3.
النامٌة حٌث تمكنها من تصدٌر المواد األولٌة باإلضافة للحصول على ما 

تحتاجه من تكنولوجٌا وخبرات فنٌة و مواد مصنعة أو نصف مصنعة 
 .الزمة لتحقٌق برامجها اإلنمائٌة

تشجٌع عملٌة التخصص وتقسٌم العمل، حٌث ٌزٌد التخصص من 4.
اإلنتاجٌة وٌخفض التكالٌف وٌحسن النوعٌة وٌؤدي لالستخدام األمثل 

بالتالً تتخصص كل دولة بإنتاج السلع والخدمات التً . للموارد المتاحة
 .تتمتع بمٌزة نسبٌة فٌها و تستورد السلع األخرى

زٌادة التشابك والتداخل بٌن اقتصادٌات العالم، بالتالً الحد من 5.
 .الصراعات وسٌادة االستقرار والسالم العالمً
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 :أساس التبادل التجاري الدولي
المٌزة التً تملكها كل دولة : ٌقوم التبادل التجاري بٌن الدول على أساس

فً إنتاج سلعة ما مما ٌؤهلها لعرض هذه السلعة بأسعار تنافسٌة مقارنة 

 .بالدول األخرى

تلك المٌزة التً ٌتحدد هٌكل التبادل التجاري على أساسها ٌمكن أن تكون: 

(  ب)تتمتع بمٌزة مطلقة فً إنتاج سلعة ما و دولة ( أ)دولة : مٌزة مطلقة1.

 .تتمتع بمٌزة فً إنتاج سلعة أخرى

تتمتع بمٌزة مطلقة فً إنتاج كل السلع ولكن مٌزتها ( أ)دولة : مٌزة نسبٌة2.

 .فً إحدى السلع أكبر نسبٌاً من غٌرها
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 :أساس التبادل التجاري الدولي
 ً(المثال فً الكتاب): نظرٌة التكالٌف المطلقة: أوال 

ٌعتبر آدم سمٌث أول من قدم تحلٌالً علمٌاً لتفسٌر أسباب قٌام التجارة           

 .الدولٌة والتخصص الدولً

انتقد آدم سمٌث آراء االقتصادٌٌن التجارٌٌن، خاصة فٌما ٌتعلق بـ: 

حٌث (        ما تحوٌه الدولة من معادن نفٌسة)رؤٌتهم لطبٌعة الثروة 1.

ٌرى آدم سمٌث أن ثروة األمة تقاس بإنتاجها القومً من السلع والخدمات 

 .المختلفة

كل ما ٌعٌق تقسٌم العمل داخل الدولة أو بٌن الدول        حٌث ٌرى آدم 2.

 سمٌث أن مزاٌا ومكاسب تقسٌم العمل المحلً نتٌجة لتقسٌم العمل الدولً
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 :أساس التبادل التجاري الدولي
تقسٌم العمل الدولً الناتج عن اتساع نطاق السوق ٌتٌح لكل دولة أن  :

تتخصص فً إنتاج السلع التً تتمتع فٌها بمٌزة مطلقة، ثم تقوم هذه الدولة 

بتبادل ما ٌفٌض عن حاجة االستهالك المحلً مقابل ما ٌفٌض عن حاجة 

 .الدول األخرى من السلع التً تتمتع فٌها تلك الدول بمٌزة مطلقة

سبب التجارة الدولٌة حسب آدم سمٌث: 

وجود تفاوت فً تكالٌف إنتاج السلع والخدمات بٌن الدول بسبب           

حٌث تتخصص كل دولة . اختالف الدول فٌما تملكه من عناصر اإلنتاج

بإنتاج السلع والخدمات التً تنتجها بتكالٌف أقل نسبٌاً من غٌرها من الدول 

هذا . ومبادلتها بسلع وخدمات أخرى تنتجها دول أخرى بتكالٌف إنتاج أقل

 .سٌساعد على زٌادة اإلنتاج العالمً، الرفاهٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

12 



 :أساس التبادل التجاري الدولي
الدولة التً تنتج سلعة ما بتكلفة : تنص نظرٌة التكلفة المطلقة على أن

حقٌقٌة أقل من الدولة األخرى، ستقوم بتصدٌر هذه السلعة وستستورد تلك 
 .السلعة التً تنتجها بتكلفة حقٌقٌة عالٌة

مقدار وقت العمل الالزم إلنتاج السلعة: التكلفة الحقٌقٌة. 

األٌدي العاملة تتحرك بحرٌة داخل البلد الواحد، لكنها : تفترض النظرٌة أن
 .ال تنتقل من بلد آلخر ألسباب نظامٌة

تقوم التجارة الدولٌة بوظٌفتٌن مهمتٌن حسب آدم سمٌث: 

خلق مجال لتصرٌف اإلنتاج الفائض عن حاجة االستهالك المحلً 1.
 .واستبداله بشئ آخر ذي نفع وفائدة أكبر

التغلب على ضٌق السوق المحلٌة والوصول لمزٌد من التخصص وتقسٌم 2.
 .العمل بحٌث ٌتحقق االستغالل األمثل للموارد و تزداد اإلنتاجٌة
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 :أساس التبادل التجاري الدولي
االنتقادات التً واجهت أفكار آدم سمٌث: 

قد ال تحظى بعض الدول بأي مٌزة مطلقة فً إنتاج أي سلعة، وبالتالً لن 1.

 .تستطٌع أن تصدر أو تستورد أي سلعة

 .المٌزة المطلقة لٌست هً فقط أساس التبادالت الدولٌة2.

التجارٌة الدولٌة والداخلٌة حسب آدم سمٌث وسٌلة للتخلص من اإلنتاج 3.

الفائض ولتطبٌق التخصص، إال أن هناك اختالفات كبٌرة بٌن نوعً 

 .التجارة

 إذا كانت التكالٌف المطلقة تحكم التجارة الداخلٌة، فإن قانون التكالٌف

 .النسبٌةٌحكم التجارة الدولٌة
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 :أساس التبادل التجاري الدولي
 ً(المثال فً الكتاب): نظرٌة التكالٌف النسبٌة: ثانٌا 

دافٌد رٌكاردو أول من أشار إلى إمكانٌة التبادل التجاري بٌن الدول           

 .حتى لو لم ٌكن لدى الدولة أٌة مٌزة مطلقة

 ًأوضح رٌكاردو أن المٌزة المطلقة فً التكالٌف التعتبر شرط ضروري لك

فالتجارة ستفٌد كال البلدٌن . ٌحقق أي بلدٌن مكاسب من التبادل التجاري

 .بشرط أن تختلف التكالٌف النسبٌة للسلع

فً ظل ظروف حرٌة التجارة فإن : تنص نظرٌة التكالٌف النسبٌة على أنه

كل دولة ستتخصص فً إنتاج السلع التً تستطٌع إنتاجها بتكالٌف أرخص 

، وتستورد السلع التً تتمتع دول اخرى بمٌزة (تتمتع بمٌزة نسبٌة فٌها)نسبٌاً 

 .نسبٌة فً إنتاجها
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 :أساس التبادل التجاري الدولي
 رٌكاردو قام بتوسٌع نظرٌة التجارة الدولٌة بحٌث أصبحت تشمل حاالت

أكثر شٌوعاً فً المبادالت التجارٌة وهً الحاالت التً تختلف فٌها التكالٌف 

النسبٌة، حٌث أوضح أن التخصص مربح ومفٌد حتى لو كانت الدولة تمتلك 

 .فروق تكلفة مطلقة فً إنتاج عدد من السلع فً آن واحد
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 :سياسات الحماية التجارية
 من منافسة ( خاصة الناشئة)تلجأ الدول أحٌاناً لحماٌة صناعتها الوطنٌة

السلع األجنبٌة المماثلة فً السوق المحلً عن طرٌق تبنً عدة سٌاسات 
 :حمائٌة، منها

وهً الرسم أو الضرٌبة التً تفرض على السلعة : التعرٌفة الجمركٌة1.
 (. تمثل مورد مالً للدولة. )عندما تنتقل من دولة ألخرى

 .تفرض عادة على الواردات وأحٌاناً  على الصادرات

 :أشكال التعرٌفة الجمركٌة

 .الرسم قٌمة ثابتة محددة لكل وحدة من السلعة المستوردة: ضرٌبة نوعٌة•

 .الرسم نسبة مئوٌة محددة على قٌمة السلعة: ضرٌبة قٌمٌة•

 .تتضمن كال النوعٌن من الضرٌبة: ضرٌبة مركبة•
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 :سياسات الحماية التجارية
وضع حد قانونً لعدد الوحدات التً ٌمكن استٌرادها من : نظام الحصص2.

سلعة معٌنة خالل فترة معٌنة، أو تحدٌد حد أعلى من العمالت الصعبة 

لٌست مورد مالً إال إذا تم بٌع . )الستٌراد كمٌات معٌنة من بعض السلع

 (رخص االستٌراد

إال أنه بسبب . تتشدد العدٌد من الحكومات فً الدول النامٌة فً هذه الناحٌة

مفاوضات منظمة التجارة الدولٌة، أصبح استخدام هذا النظام محدوداً جداً 

 .وٌقتصر على بعض السلع الزراعٌة
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 :سياسات الحماية التجارية
هً إجراءات وقٌود غٌر تجارٌة على االستٌراد : العوائق غٌر التجارٌة3.

 ...قٌود التحوٌل الخارجً، القٌوم الصحٌة والبٌئٌة، الشحن والتأمٌن: مثل

التوجه العالمً لتخفٌض التعرٌفة الجمركٌة أعطى هذه المعاٌٌر أهمٌة متزاٌدة 

 .فً التبادل التجاري

انتقادات سٌاسة الحماٌة التجارٌة: 

 .قد تؤدي لعدم تحقٌق االستخدام األمثل للموارد المتاحة1.

 .قد تكون على حساب االهتمام بالنوعٌة بسبب الحماٌة للمنتج الوطن2ً.

 .قد تحد من حرٌة االختٌار للمستهلكٌن3.
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 :الخالصة
 التجارة الدولٌة هً فرع من فروع علم االقتصاد ٌهتم بدراسة الصفقات

 .االقتصادٌة الجارٌة عبر الحدود الوطنٌة

 تنص نظرٌة التكلفة المطلقة على أن الدولة التً تنتج سلعة ما بتكلفة حقٌقٌة

أقل من الدولة األخرى، ستقوم بتصدٌر هذه السلعة وستستورد تلك السلعة 

 .التً تنتجها بتكلفة حقٌقٌة عالٌة

 تنص نظرٌة التكالٌف النسبٌة على أنه فً ظل ظروف حرٌة التجارة فإن

كل دولة ستتخصص فً إنتاج السلع التً تستطٌع إنتاجها بتكالٌف أرخص 

، وتستورد السلع التً تتمتع دول اخرى بمٌزة (تتمتع بمٌزة نسبٌة فٌها)نسبٌاً 

 .نسبٌة فً إنتاجها

هناك سٌاسات مختلفة للحماٌة التجارٌة للمنتجات الوطنٌة. 
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