
منظمة التجارة العالمية تدعم عادة الجهود 
المستقلة لإلصالح االقتصادي والتي تبذلها 
ال���دول النامية، خاص���ة فيما يتعل���ق بتحرير 
تجارة الخدمات حي���ث يضفي االلتزام بتحرير 
القطاعات التي تضمنتها اتفاقية )الجاتس(، 
مثل االتصاالت والخدمات المصرفية والمالية 
والنقل إلى تدفق االستثمار األجنبي المباشر 

إلى هذه القطاعات وما يصاحبه من اكتساب 
التقنية والمهارات المتعلقة بها واجتذاب الشركات العالمية إليها وتوفير فرص عمل جديدة.

المصادر:
• تحرير التجارة الخارجية في الدول العربية – الدكتور/جمال الدين زروق	
• التجارة الدولية – مقال عن أكاديمية العرب البريطانية للتعليم العالي	
• التجارة الدولية – صفحة المعرفة اإللكترونية	

أي  في  الحيوية  القطاعات  أهم  من  الخارجية  التجارة  تعد 
على  الجوهري  المؤشر  القطاع  هذا  يعتبر  حيث  اقتصاد 
تربط  الخارجية  فالتجارة  للدولة.  والتنافسية  اإلنتاجية  القدرة 
الدول والمجتمعات مع بعضها البعض وتساعد في توسيع 
القدرة التسويقية عن طريق فتح أسواق جديدة أمام منتجات 
عن  تختلف  بها،  خاصة  طبيعة  الخارجية  للتجارة  لذا،  الدولة. 

طبيعة التجارة الداخلية في الدولة الواحدة.

محاور العدد:
• مفهوم التجارة الخارجية	
• أوجه االختالف بين التجارة الداخلية 	

والتجارة الخارجية
• نظرية التجارة الخارجية	
• أسباب قيام التجارة الخارجية	
• أهمية التجارة الخارجية	
• تمويل التجارة الدولية	
• تحرير التجارة ومنظمة التجارة العالمية	

إضاءات نشرة توعوية يصدرها 
معهد الدراسات المصرفية
دولة الكويت - يوليو  2016 
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طبيعة خاصة بها، تختلف عن طبيعة التجارة الداخلية 
في الدولة الواحدة.

ومما س���بق نس���تنتج أن التجارة الخارجية تنطوي على 
عنصرين هامين هما:

• االستيراد
• التصدير

أوجه االختالف بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية

تصن���ف العالق���ات التجاري���ة بوج���ه ع���ام ضم���ن نوعين 
رئيس���يين، الن���وع األول: العالق���ات التجاري���ة الداخلي���ة 
التي تمث���ل المعامالت التجارية الت���ي تتم داخل الدولة 
الواح���دة وذل���ك إم���ا بين أش���خاص طبيعي���ة وطنية أو 
أش���خاص اعتبارية توصف بالوطني���ة، ويطبق على هذا 
النمط م���ن العالق���ات التجارية القانون التج���اري للدولة. 
أم���ا النوع الثاني: العالقات التجارية الخارجية وهو يعتبر 
األكث���ر تط���ورا وتش���عبا م���ن األول، فهو يحم���ل معنى 
االنفتاح العالمي على التجارة الدولية ويشجع التكامل 
بين الدول ألنه يتجاوز حدود العالقات الوطنية الضيقة 
بأن يفتح أمامها آفاقا واسعة للرواج والكثافة وتسويق 
الصناع���ة الوطني���ة ف���ي الخ���ارج. وإذا كان���ت العالق���ات 
التج���ارة الداخلي���ة محكوم���ة كله���ا بقواع���د القان���ون 
التجاري ف���إن األمر ليس كذلك على مس���توى العالقات 
التجارية الخارجية التي توص���ف بكونها عالقات متحررة 
ومتش���عبة وال يحكمها بالضرورة نم���ط تقليدي واحد. 
وسوف نورد فيما يلي أبرز أوجه االختالف بين النوعين:

	•تت���م التجارة الداخلية داخل الحدود الجغرافية للدولة 
بينما تتم التجارة الخارجية بين دول العالم التي تفصل 

بينها حدود سياسية.

	•تت���م التج���ارة الداخلي���ة م���ن خ���الل نظ���ام اقتص���ادي 
سياس���ي واح���د بينم���ا تتم التج���ارة الخارجي���ة في ظل 

أنظمة اقتصادية وأنظمة سياسية مختلفة.

	•تختل���ف طبيعة األس���واق الدولية والعوام���ل المؤثرة 
فيها عن مثيالتها من األسواق الوطنية.

	•وج���ود ف���رص للتكت���الت االقتصادية في ح���ال التجارة 
الخارجية.

	•س���هولة نقل عوامل اإلنت���اج داخل الحدود الجغرافية 
للدول���ة الواح���دة وصعوب���ة نقله���ا ف���ي ح���ال التج���ارة 

الخارجية.

مفهوم التجارة الخارجية

تمث���ل التج���ارة الخارجي���ة كل م���ن عملي���ات االس���تيراد 
والتصدير التي تقوم بها الدولة سواء كانت المنظورة 
أو غي���ر المنظورة. وهي تمثل أنش���طة التبادل التجاري 
للس���لع والخدمات بين دول العال���م المختلفة من أجل 
تحقي���ق المناف���ع المتبادل���ة بي���ن ال���دول. وتختلف عن 
التج���ارة المحلي���ة التي تتم كلي���ة داخل البل���د الواحد. 

وتسمى بالتجارة الدولية أو التجارة العالمية أحيانا.

ويمكن النظر إلى التجارة الخارجية على أنها ذلك النوع 
من التجارة الذي ينصب على كتلة التدفقات )الصادرات 
والواردات( السلعية المنظورة، التي تؤلف مجمل اإلنتاج 
الس���لعي المادي الملموس المتداول في أقنية التجارة 
الدولي���ة بين األط���راف المتداولة من جه���ة وعلى كتلة 
التدفقات )الصادرات والواردات( الخدمية غير المنظورة 
التي تتألف من خدمات النقل الدولي بأنواعه، وخدمات 
التأمي���ن الدول���ي، وحركة الس���فر والس���ياحة العالمية، 
والخدم���ات المصرفي���ة الدولية، وحقوق نق���ل الملكية 

الفكرية، وكذلك نقل التكنولوجيا.

يمك���ن الق���ول أن التج���ارة الدولية هي حصيلة توس���ع 
عملي���ات التب���ادل االقتص���ادي ف���ي المجتمع البش���ري، 
التي نتجت عن اتس���اع رقعة س���وق التبادل االقتصادي 
الجغرافي���ة. بحي���ث ل���م تع���د الس���وق مغلق���ة أو قائمة 
عل���ى منطقة جغرافية واح���دة، تضم مجتمعا وتكوينا 
سياس���يا واحدا. بل اتس���عت لتتم المبادالت السلعية 
والخدمي���ة فيه���ا بين أقالي���م ذات مقوم���ات اجتماعية 
وسياس���ية مختلف���ة. وعلى ذل���ك فإن للتج���ارة الدولية 
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	•اخت���الف األنظم���ة والقوانين االقتصادية والسياس���ية 
واالجتماعي���ة المنظمة للتجارة الداخلي���ة عن المنظمة 

للتجارة الخارجية.

	•اس���تخدام عمل���ة واح���دة في ح���ال التج���ارة الداخلية 
وتعدد العمالت المستخدمة في حال التجارة الخارجية.

نظرية التجارة الخارجية

تكون���ت نظري���ة التج���ارة الخارجية التي تحاول تفس���ير 
مب���ادئ التج���ارة الخارجي���ة وآلياته���ا من تراك���م تاريخي 
امتد قرابة قرنين من الزمن، إذ سجلها االقتصادي »آدم 
س���ميث«  ف���ي كتاباته، التي ش���رح فيه���ا نظريته حول 
الميزة المطلقة، التي تمثل أس���اس ق���درة الدولة على 
التصدي���ر، وهي تعني أن تتف���وق الدولة المعنية على 
باقي الدول في توافر عوامل اإلنتاج وانخفاض تكاليفها 

بحيث تستطيع هذه الدولة أن تغزو بصادراتها أسواق 
الدول األخرى. ثم جاء »دافيد ريكاردو« ليذكر في كتابه 
»االقتصاد السياسي والضريبة« الميزة النسبية القائمة 
عل���ى هب���ات الطبيعة الت���ي تملكه���ا الدول���ة. وتعني 
المي���زة النس���بية تف���وق كل من البلدان بإنتاج س���لعة 
أو س���لع معين���ة مما يجع���ل التبادل بين ال���دول مربحا 
له���ا جميعه���ا على أس���اس تف���وق كل منه���ا ببعض 
الس���لع. وتوف���ر مقول���ة الميزة النس���بية أساس���ا نظريا 
لقي���ام التجارة الخارجية بين دول العالم، وقيام التبادل 
التجاري المشترك )تصديرا واستيرادا( وتقسيم العمل 

الدولي.

أسباب قيام التجارة الخارجية

���ن التج���ارة الخارجية من إنتاج س���لع أكثر وإش���باع  ُتمكِّ
رغبات إنسانية بطريقة أفضل، مما لو حاول بلد ما، إنتاج 
كل ما يحتاجه داخل حدوده الخاصة. كما تعود أس���باب 
قي���ام التج���ارة الخارجي���ة بي���ن مختل���ف دول العالم إلى 
السبب الرئيس���ي المتمثل في المش���كلة االقتصادية 
أو ما يعرف بمش���كلة الندرة النس���بية، وتعدد األسباب 

على النحو التالي:

	•اختالف عناصر اإلنتاج واإلمكانات من دولة إلى أخرى.

	•تف���اوت كبي���ر ف���ي أس���عار عوام���ل اإلنت���اج وأس���عار 
المنتج���ات المحلية لكل دولة، مما ي���ؤدي إلى انخفاض 
تكالي���ف إنتاج س���لعة ف���ي دولة معين���ة وارتفاعها في 

دولة أخرى.

	•اختالف مستوى التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج 
من دولة ألخرى، مما ينتج عنه تفاوت االستخدام األمثل 
للم���وارد االقتصادي���ة حي���ث تتمت���ع العملي���ة اإلنتاجي���ة 
بالكف���اءة العالي���ة مع وج���ود تكنولوجي���ا متطورة في 
حي���ن يؤدي تدني المس���توى التكنولوج���ي في الدولة 
إل���ى ضعف الكفاءة اإلنتاجية وس���وء اس���تغالل الموارد 

االقتصادية.

	•وج���ود فائض في اإلنتاج المحلي يجب تصريفه بإيجاد 
أسواق خارجية.

	•اخت���الف ميول وأذواق المس���تهلكين حيث يس���عى 
ذات  الس���لعة  عل���ى  للحص���ول  دوم���ا  المس���تهلكون 

المواصفات العالية من الجودة.

	•عدم مقدرة الدولة على تحقيق االكتفاء الذاتي.

أهمية التجارة الخارجية

تس���مح التجارة الخارجي���ة للدول بالتخص���ص في إنتاج 
المواد التي يتناسب صنعها مع الموارد الموجودة في 
تلك الدول. وتس���تفيد الدول م���ن التجارة الخارجية عن 
طريق إنتاج السلع التي تستطيع إنتاجها بتكلفة أقل، 
وش���راء الس���لع الرخيصة التي ينتجها اآلخرون. وتعود 

أهميتها للعوامل التالية:

	•مؤشر لقوة الدولة اإلنتاجية والتنافسية في األسواق 
الدولية.

	•ينعك���س على ما تملك���ه الدولة من عم���الت أجنبية 
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ويؤثر على ميزان الدولة التجاري.

	•ربط الدول المختلفة مع بعضها البعض.

	•تصريف فائض اإلنتاج المحلي.

	•جن���ي األرباح نتيجة الحصول على المنتج بس���عر أقل 
مما لو قامت الدولة بإنتاجه محليا.

	•زيادة الدخل القومي.

	•نقل التطور التكنولوجي.

	•تحقيق التوازن في األسواق المحلية.

	•تحقيق متطلبات المستهلك المحلي وإشباع رغباته، 
وكذلك االرتقاء بذوقه.

تمويل التجارة الدولية

تمتل���ك الدول المختلفة أنظمة نقدية متنوعة، ونتيجة 
لهذا يجب أن يكون المس���توردون قادرين على مبادلة 
نقوده���م بنق���ود ال���دول التي يش���ترون منها الس���لع. 
وُيعّرف معدل الصرف األجنبي بأنه س���عر وحدة العملة 
األجنبي���ة معبرا عنها بالعملة المحلية. تحتفظ معظم 
الدول بس���جالت لمعامالتها مع الدول األخرى، وتس���مى 
هذه السجالت بميزان المدفوعات، وإلى جانب الصادرات 
والواردات يش���تمل ميزان المدفوع���ات على بنود أخرى 
مث���ل: المس���اعدات األجنبي���ة واالس���تثمارات الخارجي���ة 

والدخل الناتج عن االستثمارات. 

تحرير التجارة ومنظمة التجارة العالمية

إن تحري���ر التج���ارة بمفهومه الواس���ع يعني تخفيض أو 
إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وإزالة االحتكارات 

وخصخصة مؤسسات القطاع العام العاملة في مختلف 
القطاعات اإلنتاجية، التي تؤدي إلى زيادة المنافسة في 
الس���وق المحلية والتي قد تدفع بالمنتجين المحليين 
إلى تحس���ين كفاءة اإلنتاج وتعويض أس���اليب التقنية 

الحديثة على حساب تشغيل العمالة.

وف���ي المقابل، فإن انفتاح األس���واق العالمية يؤدي إلى 
التخص���ص الدولي ف���ي اإلنتاج والتصدير على أس���اس 
الميزة النس���بية، وبالتالي فقد تق���وم صناعات جديدة 

كثيفة العمالة في الدول النامية.

لقد أثبتت الش���واهد المنبثقة عن تجارب تحرير التجارة 
في بعض الدول النامية صغيرة ومتوس���طة الحجم أن 
تزايد االنفتاح االقتصادي على الخارج صاحبه توسع في 
التش���غيل وبالتالي انخفاض في مع���دالت البطالة. إن 
تبني سياس���ات تحرير التج���ارة وإزالة القيود أمام حركة 
رؤوس األموال تحفز تدفق االس���تثمار األجنبي المباش���ر 
إل���ى الداخ���ل الذي س���اهم ف���ي توليد فرص تش���غيل 

العمالة الوطنية وزيادة مستوى األجور.

أح���د  العالمي���ة  التج���ارة  لمنظم���ة  االنضم���ام  يش���كل 
المداخل الرئيس���ية القتص���ادات ال���دول النامية ومنها 
ال���دول العربية لالندماج في التجارة العالمية، وذلك لما 
ينط���وي عليه ه���ذا االنضمام من ش���روط ملزمة بإجراء 
تخفيضات جمركية وتثبيت التعرفة الجمركية الجديدة 
عند نس���ب مح���ددة، وتطبي���ق قواعد جدي���دة للتجارة 
الدولية، وذلك بهدف ضمان ش���فافية األنظمة التجارية 
ودع���م مصداقي���ة السياس���ات االقتصادي���ة والتجاري���ة 
المنف���ذة ف���ي ال���دول األعض���اء. كم���ا أن العضوي���ة في 


