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  المدخل اإلنتاجي للتكامل االقتصادي المغاربي كأداة للتحقيق أهداف التنمية االقتصادية
  *لرباع الهادي    

 

Résumé: 

Cette étude tourne autour de 
souligner vers l'entrée avant de 
manière interactive pour le 
processus d'intégration à travers 
l'entrée d'intégration économique 
productive régionale, et de préciser 
les conditions qui doivent être 
fournis afin d'être en mesure de 
contribuer à celle-ci dans la 
réalisation des objectifs de 
développement économique régional. 

Cette étude tire son importance par 
l'entrée limitée Exchange (bourse) 
l'intégration économique des pays en 
développement en général, et les 
pays du Maghreb en particulier dans 
la réalisation des objectifs 
stratégiques, au motif que les 
problèmes de ces pays sont liés à 
l'insuffisance structurelle des 
principaux secteurs productifs. 

Mots clés :  

Intégration économique régionale, Le 
développent durable économique, 
Intégration productive. 

  :ملخص

تدور هذه الدراسة، حول تسليط الضوء حنو 
ا قبل تباديل للعملية التكاملية من خالل املدخل م

املدخل االنتاجي للتكامل االقتصادي االقليمي، 
وتوضيح الشروط الواجب توفرها لكي يستطيع أن  
يساهم هذا األخري إقليميا يف حتقيق أهداف 

  .التنمية االقتصادية

تستمد هذه الدراسة أمهيتها من خالل حمدودية  
لتكامل االقتصادي ل) التجاري( املدخل التباديل

ودول املغرب العريب   ،بالنسبة للدول النامية عامة
خاصة يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية، انطالقا 
من أن مشكالت هذه البلدان هي بنيوية متعلقة 

  . بتخلف القطاعات اإلنتاجية الرئيسية 

  :الكلمات المفتاحية

التكامل االقتصادي اإلقليمي، استدامة التنمية 
 .االقتصادية، التكامل اإلنتاجي

                                                
 .، اجلزائرجامعة عنابةقسم ب،  حماضرأستاذ *
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  :مقدمـــة

ليس هناك أدىن شك أن املسرية احلضارية إمنا ترتكز على املسرية اإلنتاجية يف كل زمان ومكان،      
وباختصار فانه ما كان للمجتمعات الرأمسالية يف أوروبا وأمريكا واليابان وال للمجتمع االشرتاكي السوفيايت 

إنتاج : دها على قاعدة اإلنتاجأن تصل إىل ما وصلت إليه من تطور مضطرد لو مل حتقق بناء اقتصا...
  .الضروري، فالكمايل، فاحلضاري 

تمعات املتطورة املذكورة أوروبا       تمعات األخرى اليت حتاول اللحاق بركب ا لو دققنا اليوم يف جتربة ا
تمعات إىل ضغط العمليات اإلنتاجية ..الشرقية والصني  وان كانت عملية اللحاق اضطرت هذه ا

مل هذه –نظرا لسرعة التطور يف الرتاكم  الرأمسايل والتكنولوجي  -اوتداخله ا مل  بل  القاعدة،فإ
ودعمتها خبلق أوساط إنتاجية واسعة قائمة على اإلنتاج املوسع واملعمق بالتخصص يف أسواق مشرتكة 

  .  هائلة كالسوق األوروبية املشرتكة

غاربية مغمضة العينني وبقيت كذلك يف عملية التنمية  إن هذه املسرية احلضارية دخلتها الدول امل      
وال يفوتنا إدراك أسباب التبعية االقتصادية املطلقة،  والتكامل،كدويالت منفردة ويف نزوعها عن التعاون 

  .ال تعرف كيف يرتاكم رأمسال وال كيف تكونت التكنولوجيا ،فهي تتأتى من كون املنطقة ال إنتاجية

من خالل  عليها،لق حتديدا، إن الدول املغاربية حباجة لكسر وجتاوز ماهو مفروض من هذا املنط      
 : تسليط الضوء على املدخل االنتاجي للتكامل االقتصادي االقليمي حماولني طرح تساءل رئيس

اإلنتاجي للتكامل االقتصادي اإلقليمي المغاربي في تحقيق أهداف التنمية  يساهم المدخلكيف 
  االقتصادية؟

 : »التجاري المدخل«االقليمي التكامل االقتصادي  تعريف-1

باختالف املدارس الفكرية والظروف املوضوعية القائمة تتباين مفاهيم التكامل االقتصادي،إال أنه ميكن 
  )1( :تثبيت التايل

دف إىل إزالة كافة أشكال التمييز بني  - مرحلة متقدمة من العالقات االقتصادية الدولية 
 .جديداقتصادي  خللق كيانالوحدات االقتصادية 

عملية موضوعية مجاعية موجهة لرسم االقتصاد الوطين وتدويل احلياة االقتصادية عن طريق رسم  -
 .ادية متماثلة لبلوغ هدف معني تنظيم التبادل بني بلدين أو أكثر ذات أنظمة اقتص



 2015 -06: العدد                     /                           المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية

157 

عملية حتقيق االعتماد املتبادل بني اقتصاديات جمموعة من الدول حسب درجاته وصوره  -
هذه الصور تندرج يف القضاء على التمييز يف املعاملة بني أعضائها بدءا من املرحلة  املتصاعدة،

 .التامالتفضيلية وصوال إىل التكامل 

األسواق املشرتكة وال شك أن هذه  اجلمركية،االحتادات  احلرة،ناطق التجارة م الصورتني،تقع بني هاتني 
  .االهتمامتستأثر يف الوقت الراهن باجلانب األكرب من " األشكال "األخرية 

  :أهداف التكامل االقتصادي االقليمي. 2

النامية والبالد املتقدمة وإن نسارع إىل التنبيه إىل أن هذه األهداف  ال ختتلف من حيث املبدأ بني البالد 
ونسارع إىل التنبيه أيضا إىل أنه  ،اختلفت أمهية كل منها بالقياس إىل البلدان النامية عنها بالنسبة للمتقدمة

وان كانت االعتبارات االقتصادية أقوى ما تكون إىل تربير التكامل االقتصادي بالنسبة للبالد النامية 
  :)2(كن أن نوجز أهم تلك األهداف يفومي ،فهناك جوانب غري اقتصادية

 االقتصادية،مهما يكن من أمر فال شك أن حتقيق وفورات اإلنتاج الكبري يقف يف مقدمة الدوافع -
احلصول على مزايا اإلنتاج الكبري؛ حيث وتزداد أمهية هذا الدافع بالنسبة ملستقبل التصنيع بالبلدان النامية و 

جيه االستثمارات توجيها اقتصاديا سليما، وإعادة تكوين احلركة إن اتساع حجم السوق يشجع على تو 
  .احلرة للسلع ورأس املال والعمل من دولة إىل أخرى من خالل إزالة العوائق اليت حتول دون ذلك

احلصول على مزايا اإلنتاج الكبري؛ حيث إن اتساع حجم السوق يشجع على توجيه االستثمارات  -
إعادة تكوين احلركة احلرة للسلع ورأس املال والعمل من دولة إىل أخرى من توجيها اقتصاديا سليما، و 

  .خالل إزالة العوائق اليت حتول دون ذلك

ومن  التكاملية،االستفادة إىل أٌقصى حد ممكن من املنافع النامجة عن التخصص على صعيد املنطقة  - 
ي يتحقق بفضل التكتل عن ازدهار ملا كان يتوقع أن ينجم عن اتساع نطاق السوق الذ أخرى،ناحية 

التوقعات االقتصادية بالنسبة للمستقبل، فإن من املتوقع أن يتمخض التكتل ليس فقط عن ارتفاع مستوى 
تشغيل املقدرة اإلنتاجية بل رمبا يؤدي ازدهار هذه التوقعات إىل حتريض انسياب االستثمارات املرغوبة من 

  . رتقاء قدما مبستوى االستثمارمبا يرتتب على هذا من اال  ،)3(اخلارج

فضال عن متكني البالد األطراف من االمتصاص السريع لألساليب الفنية احلديثة على أنه مع التسليم  -
فإنه ال جيوز أن يفرتض أن يف جمرد ظهور فرص جديدة مرحبة لالستثمار ما  ،بإمكان حدوث هذا كله

  .ذ سياسات كفيلة بتدبري التمويل الالزم لالستثمار يكفل بذاته أن حتقق هذه االستثمارات ما مل تتخ
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تيسري االستفادة من مهارات الفنيني واأليدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع، حيث من  -
  .املفروض أن التكتل يؤدي إىل تقسيم العمل الفين والوظيفي

وأيسر بعد قيام التكتل، إذ إن تسهيل عملية التنمية االقتصادية؛ حيث إن هذه العملية تصبح أسهل  -
االستفادة من اتساع السوق ووفرة عنصر العمل تؤدي إىل خلق فرص جديدة تعمل على النهوض باإلنتاج 

  .واالستثمار والدخل والتشغيل

الدول  اقتصادياتكما أن التكتل االقتصادي يؤدي إىل تنويع اإلنتاج بطريقة اقتصادية، وهذا قد حيمي   -
  .األعضاء من بعض االنتكاسات والتقلبات والسياسات األجنبية

رفع مستوى رفاهية املواطنني، حيث يفرتض أن التكامل االقتصادي ميكن املستهلكني من احلصول  -
على السلع االستهالكية بأقل األسعار املمكنة نظراً إىل إزالة الرسوم اجلمركية من ناحية وإىل ختفيض 

  .تاج الناجتة عن توسيع رقعة السوق من ناحية أخرىتكاليف اإلن

التقليل من االعتماد على اخلارج وهذا ما يؤدي إىل حمدودية التأثر بالتقلبات االقتصادية والسياسية اليت  -
تمعات خارج هذه املنطقة، خصوصا إذا كان العمل التكاملي قد وصل إىل مرحلة متقدمة - حتدث يف ا

حيث حيل التبادل االقتصادي داخل املنطقة التكاملية حمل االنفتاح على العامل -قلاحتاد مجركي على األ
اخلارجي نتيجة وجود احلواجز اجلمركية وغريها من السياسات املالية والنقدية اليت حتد من حرية االنفتاح 

 .على اخلارج

توقيع على معاهدة مراكش إن ميالد احتاد املغرب العريب كان مع ال :ميالد اتحاد المغرب العربي 3  -
مث ذلك يف الوقت الذي يعيش فيه  ،اليت تعترب اإلطار السياسي و القانوين لالحتاد 1989فيفري  17

موعات القوية اقتصاديا يمنة ا كالواليات املتحدة األمريكية   ،العامل ميالد نظام دويل جديد يتسم 
مو  ،كندا  ،والدول اليت تدور يف فلكها   .عة االقتصادية األوروبية اليابان وا

وتوقف مع بروز املشاكل اجلزائرية ،إن جملس رئاسة االحتاد سجل أربع دورات للعمل املغاريب املشرتك
  :)4(املغربية 

  :تركز العمل يف هذه الدورة على احملاور التالية ): 1990جانفي 21-22(تونس : الدورة األولى* 

  :هين متخصصة يف ذلك و إعداد برامج تنفيذية وحبث أربعة جلا -

  .وجلنة البنية األساسية  ،جلنة املوارد البشرية ،جلنة االقتصاد و املالية ،جلنة األمن الغذائي
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  :وضع املشاريع التنموية االحتادية مع تدعيمها بعدة اتفاقيات  -

  .1995و إنشاء الوحدة اجلمركية املغاربية عام  ،اإللغاء التدرجيي للحواجز اجلمركية،سوق فالحيه مشرتكة

أولت قمة اجلزائر أمهية خاصة الجناز التكامل ) : 1990جويلية  24-26اجلزائر :(الدورة الثانية * 
  :االقتصادي على الصعيد املغاريب وقد اعتمدت القمة على القرارات التالية 

  .مح إسرتاتيجية مغاربية للتنمية ترشيد العمل االقتصادي املغاريب املشرتك و وضع مال -

اية  -   . 1995املصادقة على مشروع قيام الوحدة اجلمركية بني دول االحتاد قبل 

  .إبرام اتفاقية خاصة بتبادل املنتجات الفالحية  -

  .إبرام اتفاقية خاصة بتفادي االزدواج الضرييب  -

  .املصادقة على اتفاقية خاصة بتشجيع وضمان االستثمار  -

لقد درست هذه القمة عدة مشاريع  ): 1991مارس  10-11رأس النوق  –ليبيا( :الدورة الثالثة *
  :أمهها

و املركز املغاريب  ،جلنة التأمني و إعادة التأمني ،املصرف املغريب لالستثمار و التجارة اخلارجية
  .للرعاية االجتماعية 

  :باإلضافة غلى إبرام العديد من االتقافيات و املواثيق 

اتفاق يف جمال التضامن  ،اتفاق الربيد املغاريب ،االتفاقية التجارية و التعريفية :اتـاالتقاقي -
 .االجتماعي

 .املالمح الكربى إلسرتاتيجية التنمية  ،ميثاق حلماية البيئة ،ميثاق العمل االجتماعي :المـواثيق -

من بني النتائج اليت أفضت إليها : )  1991سبتمرب  15-16الدار البيضاء املغرب : ( الدورة الرابعة* 
  :حتديد تونس كمقر لــ  ،أعمال هذه الدورة

 .املصرف املغاريب لالستثمار التجارة  -
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  .المغاربيةالطبيعة الهيكلية لالقتصادات 4 - 

لتحقيق األهداف املرجوة كان البد من دراسة حتليلية للوضعية االقتصادية من ناحية اهليكل 
ل العالقة التجارية البينية املغاربية وسبل التفعيل، حماولة منا  وضع تشخيص من شأنه والقطاعات، وحتلي

أن يبني املعامل و األسس الواجب أخذها بعني االعتبار يف بناء النموذج التكاملي الذي يليق بالدول 
  .املغاربية و القادر على خلق التنمية و الضامن الستدامتها 

ذلك نقصت وترية اجتماعات جملس الرئاسة، وتوقفت اجتماعات جتدر اإلشارة إىل أنه بعد 
حيث كان للوضع األمين الذي عاشته اجلزائر  ،1992النواة األولية للربملان املغريب منذ  ،جملس الشورى

  .خالل العشرية املاضية تأثري سليب يف سري ميكانيزمات االحتاد املغاريب 

ا تسجل نفس املميزات اخلاصة  ،اربيةرغم اختالف أوجه النمو لالقتصاديات املغ إال أ
  )5(:وهي ملخصة كالتايل  ،بالبلدان النامية

  .اندماج حمدود يف االقتصاد العاملي  -

ا املنطقة  -   ....).املناجم و الفالحة  ،احملروقات( ختصص دويل قائم على الثروات الطبيعية اليت تزخر 

ال تسمح بنمو كايف و منتظم المتصاص املشاكل اليت  وضعية اقتصادية كلية مستقرة نسبيا، لكن -
  .اخل...تتخبط فيها املنطقة من فقر، بطالة، مديونية خارجية

حيث تبقى تطورات الوضعية االقتصادية و املالية للبلدان  ،تبعية اقتصادية شديدة نحو الخارج -
و الصادرات الزراعية  ،الة اجلزائر و ليبيااملغاربية مرتبطة بالظروف الدولية اليت تطبع السوق البرتولية  يف ح

  .مبا يف ذلك الظرف السياحي الدويل فيما خيص املغرب و تونس  ،و املنتوجات

 ،إن فقر التنوع االقتصادي هلذه اإلقتصاديات جيعلها عرضة لتقلبات األسعار يف األسواق الدولية -
وحبكم ختلفها فإن واردات هذه الدول هي أساسا مواد مصنعة مما يزيد صعوبة تطوير املبادالت بني هذه 

  .اإلقتصادات املوجهة أساسا حنو العامل اخلارجي املصنع 

يالحظ أن دول إحتاد املغرب العريب تصدر يف املقام األول النفط و الغاز الطبيعي مث الفوسفات واحلديد  -
يف حني يستورد املعدات واألجهزة والكيماويات  ،مك و التمور و املنتوجات والزيوت النباتيةاخلام و الس

ايطاليا  ،و يأيت بعدها كل من أملانيا ،اخل و تعترب فرنسا تقريبا الشريك التجاري األول لالحتاد املغاريب...
من صادرات  % 17.8حيث تشكل  مليار دوالر 47.53وتصدر دول اإلحتاد ما قيمته  ،وإسبانيا
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من صادرات دول اإلحتاد، وتبلغ واردات اإلحتاد %41و حتتل اجلزائر املكان األول بنسبة  ،الوطن العريب
  .من إستريادات الوطن العريب  % 22رأي ما بنسبته تقريبا  مليار دوال 37.71ما قيمته 

و من ضعف  ،الصناعية أوالا دون استثناء من ضعف صادرا ،املغاربية عموما تعاين اإلقتصادات      
 ،مقابل سيطرة واضحة يف تلك الصادرات للمواد اخلام و األولية ،ثانيا القيمة املضافة من تلك الصادرات

  .حيث يالحظ تركز شديد يف تلك الصادرات اخلام على النفط و الغاز 

 ،األجهزة اإلنتاجية فيها ال ميكن حتديد قطاع رئيسي بارز يف ،إن الدول املغاربية يف وضعها الراهن -
  ):تونس اجلزائر واملغرب (واجلدول يبني أمهية كل قطاع يف بلدان املغرب الثالث 

 %نسبة مساهمة القطاعات في الناتج الداخلي الخام ) : 03(الجدول رقم 
  )المغرب  ،الجزائر ،تونس( 

  القطـاعات              
  البلـــد 

  فالحة   خدمات   صناعة 

  18.3  49.8  31.9  تونس

  8.9  29.1  62  الجزائر

  44.6  35.5  19.8  المغرب

ريب والتحوالت اإلقليمية ندوة املغرب الع" الثورات العربية وضرورة التكامل االقتصادي املغاريب"الشايب  يعل:المصدر 
  . 03، ص 2013، الدوحة، فيفري "الراهنة

يليه قطاع الصناعة حبصة ،% 49.8ففي تونس ميثل قطاع اخلدمات أهم األنشطة االقتصادية حبصة 
  . % 18.3مث الفالحة حبصة  % 31.9

، وإذا % 8.9مث الفالحة  %29.1مث اخلدمات بــ %62أما اجلزائر فإن قطاع الصناعة ميثل 
مث  %35.5تليها اخلدمات بـ ،%44.6م بـ نظرنا إىل املغرب، فإن الفالحة يف هذا البلد حتتل احلصة األه

  .فقط  %19.8الصناعة بـ
لكن علينا أن نقر أن االقتصاد اجلزائري ال يزال يعتمد كثريا على إيرادات النفط اليت متثل املصدر  -

الرئيسي للدخل يف البالد لكنها مل تتمكن من تنويع و تطوير التصنيع لكي تصبح ذات قدرة تنافسية 
احتلت املرتبة الثانية عشرة عامليا يف  ،حيث تعترب اجلزائر من اكرب منتجي الغاز و النقط يف العامل ،عاملية

متلك احتياطي يقدر حبوايل  ،و املرتبة السابعة يف إنتاج الغاز الطبيعي عامليا ،2009إنتاج النفط لسنة 
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 ،من النفط برميل يوميامليون  1.45 من الغاز الطبيعي و تنتج اجلزائر مليار متر مكعب 25000
 )6(. مليار متر مكعبمن الغاز الطبيعي سنوي 152و
، هي متكونة من احلبوب، قصب السكرأما بالنسبة للمغرب فلما كانت الزراعة أهم مصدر للدخل و  -

واحلمضيات والزيتون واخلضروات، وتربية املاشية، فإن هذا القطاع ال يزال متعلقا باملخاطر املناخية 
ف االقتصادية العاملية، سيما وأن القطاع الثاين األهم يف البالد وهو اخلدمات وباألخص السياحة والظرو 

 .ال يزال مرتبط باحمليط االقتصادي العاملي و خماطره 
 من احتياطات الفوسفات العاملي  % 70 ال يفوتنا الرتكيز أن املغرب ميلك

عالميا لسنة  18على غرار اجلزائر تعترب ليبيا من أكرب منتجي النفط يف العامل حيث احتلت املرتبة  -
مما جيعلها عرضة  ،تعتمد ليبيا شبه كلي على النفط إىل جانب الصناعات الكيمائية يف اقتصادها ،2009

 .لتقلبات األسعار يف السوق الدولية 
لى السياحة و على الصناعة مثل املناولة يف صناعة املالبس ألبرز أما االقتصاد التونسي فهو يعتمد ع -

ا الفالحية ،العالمات التجارية األوربية  ،حيث تشكل الصادرات التونسية من زيت الزيتون أهم صادرا
كما أن صادرات تونس   ،حيث أن تونس تعترب ثالث مصدر لزيت الزيتون يف العامل بعد إسبانيا و إيطاليا

 .تعترب ثاين صادرات تونس الفالحية  من التمور

أما االقتصاد املوريطاين فهو رعوي بالدرجة األوىل، مع وجود بعض األنشطة الصناعية كمناجم احلديد، 
  .باإلضافة إىل أنشطة الصيد البحري 

 : )7(الدور التنموي لحجم السوق  - 4-1

يف األصل عالقة حجم السوق بالتنمية  هي -تنمية / تكامل  -إذا آمنا أن العالقة بني طريف املعادلة 
وإذا تأملنا يف امليزة األساسية للتكامل واملتمثلة أساسا يف القدرة على توسيع  ،الصناعية بالدرجة األوىل

  :فإنهنطاق السوق 

مما ال جدال فيه أن أكثر الدول النامية اليت شرعت يف بناء قاعدة اإلنتاج الصناعي اصطدمت مبشكل * 
ا ضيق األسواق واتساع السوق الذي ينجم عن التكامل  ،احمللية الناجم عن ضعف الطلب على منتجا

االقتصادي عادة ما يساعد على إتاحة الفرصة لرفع الكفاءة االقتصادية للصناعة وزيادة اإلنتاجية ارتباطا 
  .)8(بارتفاع الطلب عليها
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النشاط االستثماري يف الصناعات يلعب حجم السوق على اإلنتاج الصناعي دورا فعاال يف حتفيز * 
الذي يؤدي إىل ضعف ،مل يكن ممكنا إنشائها من قبل نتيجة طبيعية  الخنفاض مستوى املعيشة ،اجلديدة

القوة الشرائية بالنسبة إىل عدد كبري من السلع اليت يستهلكها الفرد عادة عندما يتجاوز دخله حد 
لفكرة االحتاد سوف نوضح واقع دول املغرب العريب يف إنتاج ونظرا خلطورة هذه الناحية بالنسبة ، الكفاف

فهذا اإلنتاج املعدين والطاقوي  ،الثروة املعدنية والطاقوية اليت متثل املدخالت األساسية للصناعات املتنوعة
يوضح إنتاج ) 01(اهلام جيعل املنطقة يف حالة تكاملها جماال الستقطاب االستثمارات اإلنتاجية واجلدول 

  .ض الثروات املعدنية والطاقوية بع

  :2009الموارد االقتصادية والطاقوية لبلدان المغرب العربي : )01(الجدول

 موريتانيا  ليبيا  تونس  المغرب  الجزائر  الموارد 

 ----- 0.130 1.600 3.800 4.500 القمح (مليون طن) 

 ----- 70.09 3.71 0.02 44.00 البرتول (مليون طن) 

 ----- 3.10 1.75 0.04 152.00 غاز طبيعي(مليار مرت مكعب)

Tep اإلنتاج اإلمجايل للطاقة    142.880 0.628 7.120 73.420 ----- 

 ----- ----- 8 21 5 الفوسفات(مليون طن) 

 ----- ----- ----- ----- 700 الذهب(كغ)

 11 10.400 1.500 0.182 0.006 احلديد (مليون طن) 

 .2010التنمية البشرية  على تقريرباالعتماد / بتصرف  :المصدر

يصدر احتاد املغرب العريب يف املقام األول النفط والغاز الطبيعي مث الفوسفات واحلديد اخلام والسمك * 
وتعترب فرنسا . إخل..يف حني يستورد املعدات واألجهزة والكيماويات, والتمور واملنسوجات والزيوت النباتية
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وتصدر دول . من أملانيا وإيطاليا وإسبانياتقريبا الشريك التجاري األول لالحتاد املغاريب، يأيت بعدها كل 
وحتتل اجلزائر املكان , من صادرات الوطن العريب% 17.8مليار دوالر تشكل  47.53االحتاد ما قيمته 

مليار دوالر أي  37.71وتبلغ واردات االحتاد ما قيمته . من صادرات دول االحتاد% 41األول بنسبة 
  .وطن العريبمن استريادات ال% 22ما نسبته تقريبا 

إن اتساع حجم السوق أيضا هو السبيل األسرع الذي يتيح للدول املغاربية يف املدى البعيد جتاوز مرحلة * 
حىت بعد  النامية،إنتاج السلع النهائية والصناعات االستهالكية اخلفيفة والذي قد جعل كثريا من الدول 

للدول الصناعية املتقدمة من الناحية االقتصادية أكثر تبعية من ذي قبل  الصناعات،جناحها يف إقامة تلك 
وجب على الدول املتكتلة االستفادة إىل أقصى حد من احلجم  والتكلفة،نظرا للعالقة الوطيدة بني احلجم 

  :العالقةوالشكل يوضح هذه  الواسع،

  تكاليف اإلنتاجحجم السوق وأثره على )  :01(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  
  35 ذكره صحممد زكي شافعي، مرجع سابق  :المرجع

كنتيجة التساع حجم السوق الذي يؤدي   3ك إىل 2ك حيث يالحظ أن حجم اإلنتاج يزداد من 
، وبالتايل يالحظ العالقة العكسية بني حجم السوق 3سإىل  2س بالتكاليف إىل االخنفاض من

والتكاليف، عموما تصب هذه العالقة يف تكثيف عملية التصنيع وتسريعها بصفة مباشرة لبلوغ التنمية 

 سعر الواردات 

  شحن متوسط التكالیف 
 الكلیة

 كمیة اإلنتاج 

س
2  

 األسعار
 التكالیفو

س
1  

س
3  

 1ك 3ك 2ك

0  
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 ،استقطاب االستثمارات ،وفورات خارجية ،جموفورات احل: املنشودة حيث ميكن حصر أهم الفوائد يف
  .ختفيف التبعية اخلارجية ،تدعيم املركز التفاوضي

حيث تشري دراسات لألمم املتحدة، تتعلق األوىل مبنطقة جنوب شرق آسيا حيث جاء أن تكلفة اإلنتاج 
عندما تنخفض طاقة اإلنتاج إىل نصف الطاقة الفضلى، وتزيد   %10 يف صناعة الصلب تزيد بنسبة 

أما يف صناعة الورق،يالحظ أنه عندما تنخفض  ،عندما تنخفض الطاقة اإلنتاجية إىل الربع % 25بنسبة 
  %.30مث  %  16 طاقة اإلنتاج إىل النصف فان التكلفة تزيد بنسب

مجيعها، مؤكدة األمهية الكربى لوفورات احلجم  تشري دراسات أخرى فيما خيص الصناعات البرت وكيماوية
مادة كيماوية، أن تكاليف اإلنتاج  36يف هذه الصناعات، حيث أظهرت إحدى الدراسات عند تناول 

حىت بلوغ حدودها الدنيا يف سوق يوازي حجم أمريكا  االقتصادي،تنخفض باستمرار مع كرب حجم البلد 
ابقة يف إطار دولة الشيلي مثال توازي ضعفني ونصف تكاليف اإلنتاج فتكاليف املواد الس بأسرها،الالتينية 

  .)9(فيما لو كانت يف إطار أمريكا الالتينية بأسرها 

من هذا املنطلق حتديدا ميكن القول أن توسيع أسواق البلدان النامية يبدو من األمهية البالغة وذلك      
ا تلعب دورا رئيسيا يف التنمية الصناعية لقيامه بإتاحة الفرصة أمام مثل هذه الصناعات اليت  الشك أ

 .والتنمية االقتصادية بشكل عام 

  :المغاربيللتكامل االقتصادي  الصناعيإلنتاج مدخال - 4-2

إن إمهال مدخل اإلنتاج الصناعي و ما يتطلب من تنسيق و ختطيط يعترب إحدى العوامل لرئيسية 
و هو املدخل األكثر حاجة للجهود اجلادة  ،االقتصاديلعدم حتقيق خطوات جادة يف طريق التكامل 

حىت يصبح اهليكل اإلنتاجي أكثر  ،واالستثمارات الكبرية و اإلدارة الرشيدة لضمان زيادة اإلنتاج و تنويعه
فاملدخل الصناعي جيب أن  ،املغاربية تلالقتصاديامالئمة لتحقيق التكامل خاصة يف الظروف الراهنة 

ي الذي يستند إليه التكامل املغاريب و من حوله تقوم املداخل األخرى بنشاطها يكون العمود الفقر 
  .من اجل حتقيق األهداف الرئيسية للتكامل االقتصادي الضامن لتحقيق التنمية و استدامتها  ،إلسناده

  :تحليل نظري لبنية االقتصاديات المغاربية دوليا  -

ا تشرتك مجيعا خباصية رغم التفاوتات بني االقتصادات املغاربية ذا ا و فيما بينها إال أ
ا  ،هيكلية واحدة بالنسبة ملنظومة االقتصاد العاملي ، من منظور العالقات تابعة اتياقتصادهي أ
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مبعىن أكثر  لكن االختالف يكمن يف شكل هذه التبعية و طريقتها من اقتصاد آلخر، ،اإلقتصادية الدولية
  .)10(يكمن يف عمق التبعيةحتديد فإن االختالف بينها 

يقصد مما سبق أن البىن اإلنتاجية، والعالقات السائدة إنتاجيا يف هذه االقتصادات غري متطورة إىل 
احلد الذي يسمح هلا بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة مستقلة بواسطة استخدام مواردها االقتصادية والبشرية 

ر عليها و مستنزفة من مراكز النظام االقتصادي العاملي ، مسيط"العالقات " املتاحة، و أن تلك البىن 
) األطراف(و النتيجة أن صفة  ،بطرق مباشرة و غري مباشرة تعيق حتقيق التنمية و ضمان استدامتها

  : بالنسبة للدول املغاربية  نامجة بدرجة أساسية عن تفاعل متغريين رئيسيان مها 

  "السيطرة العالمي تخلف نظم اإلنتاج المحلية و تطور نظام " 

رغم التباين املوجود بني العديد منها من حيث اهلياكل اإلنتاجية، إال أن هذه اهلياكل املتباينة مل  -
يف منظومة االقتصاد العاملي " كاقتصادات اطراف " تؤهل أي من هذه اإلقتصادات على جتاوز حالته 

 ،ت النفط  أو الصناعات اإلستخراجية األخرىفاالقتصاديات ذات اهلياكل اإلنتاجية املستندة إىل صناعا
مثلها مثل اإلقتصادات ذات اهلياكل اإلنتاجية املستندة إىل الصناعات الزراعية و الصناعات التحويلية 

ات ذات ياخلفيفة ما تزال ذات موقع ثابت يف بنية االقتصاد العاملي، و هذا مع انعدام وجود إقتصاد
 .            القتصاد املعريف هياكل إنتاجية مبنية على أسس ا

يكلني متداخلني بشكل شديديإن تغيري بنية اإلقتصاد - هو هيكل  األول: ) 11(ات املغاربية إمنا يرتبط 
ا و فيما بينهاياإلقتصاد و ضمن  ،هو هيكل العالقات االقتصادية الدولية و الثاني ،ات املغاربية ذا

ال ميكن احلديث عن االستقالل املطلق ألحدمها عن اآلخر بل ميكن احلديث عن  ،هذين اهليكلني
فالتبادل موجود حتما بني اهليكلني لكن شروطه و ظروفه هي اليت  ،االعتماد اهليكلي املتبادل بينهما

ة ووفقا لذلك نستطيع القول بأن تفعيل اإلمكانات يرتبط بتغريات هيكلية هلا صفة تفاعلي ،ختتلف دائما
 .ات املغاربية يبني حركية االقتصاد العاملي و اإلقتصاد

ات املغاربية تعديل شروط اندماجها يلتجاوز منطق التهميش االقتصادي يقع على اإلقتصاد -
 .....اإلقتصادي عرب جتاوز هياكلها الراهنة من عالقات إنتاج و نظم مؤسساتية

ديل املقرتح أن حيقق التنمية اإلقتصادية للدول يضاق إىل ما سبق من حتليل أن املهمة األساسية للب -
البد من معرفة الظروف الراهنة اخلاصة . املغاربية و يعمل على استدامتها و قبل معرفة ما هو البديل 

  .و لفهم بنيتها بشكل أفضل  ،ملعرفة موقعها ،باندماج الدول املغاربية باالقتصاد العاملي
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  :مغاربية واقع القطاع الصناعي في الدول ال -

ات املغاربية بوصفها جزءا من أطراف االقتصاد الدويل مل تستطيع حىت اليوم يإن اإلقتصاد
ا الصناعية الراهنة ائية للسوق الدولية بدال من بقائها صناعة  ،بواسطة قدرا التحول إىل صناعة خمرجات 

ذا املعىن مازالت تليب االحتياجات التنموية للمرا  ،مدخالت له كز الرأمسالية اخلارجية أكثر من و هي 
ا التنموية الداخلية    .تلبية احتياجا

 ،ات املوارد الطبيعيةييرجع السبب يف ذلك أن الصناعات املغاربية ال تزال تعتمد بشدة على إقتصاد -
ات املغاربية اليوم من يحيث تتكون بنية الصناعة يف اإلقتصاد ،وتبتعد على اقتصاديات التصنيع احلديث

  )12( :قطاعني صناعيني أساسيني 

و صناعة  ،و الذي يتكون من صناعة النفط و الغاز ،هو قطاع الصناعة اإلستخراجية: القطاع األول* 
  ) .البوتاس ،الفوسفات(و صناعة اخلامات غري املعدنية  ،)زنك ،حناس ،حديد(اخلامات املعدنية 

 ،صناعة األمسدة ،ن من صناعة البرت وكيماوياتالذي يتكو  ،هو الصناعة التحويلية  :القطاع الثاني* 
صناعة األملنيوم صناعة  ،صناعة احلديد و الصلب ،صناعة اإلمسنت ومواد البناء ،صناعة اخلشب و األثاث

  .الصناعة الكيميائية ،الصناعة الغذائية ،صناعة املنسوجات و املالبس ،األدوية

و الغاز يسيطران على بنية تلك الصناعة بشكل من جانب الصناعات اإلستخراجية ال يزال النفط  -
حيث بلغت  ،مطلق و يشكالن املصدر األساسي للقيمة املضافة ليس مغاربيا فحسب بل حىت عربيا

كما   ،مليار دوالر 961.6 القيمة املضافة للصناعات اإلستخراجية يف الدول العربية كمجموعة حوايل
إىل حوايل  2010عام  % 35.5  من حوايلارتفعت مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل

40.7%2011.  

يالحظ أن مسامهة هذا النوع من الصناعات يف الناتج احمللي  ،و على صعيد الدول املغاربية فرادي -
  :اإلمجايل خيتلف من دولة ألخرى كما يبينه اجلدول التايل 
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مؤشرات إحصائية ( اإلجمالي  مساهمة الصناعة االستخراجية المغاربية في الناتج المحلي 
2011(  

  موريطانيا  ليبيا  المغرب   تونس  الجزائر  البلد

  33.2  65  5.2  7.6 38 %نسبة المساهمة 

صفحة املؤشرات ( ،املنظمة العربية للتنمية الصناعة و التعدين  ،" AIDMO" إدارة البحوث و التطوير :المصـــدر 
  . )2011االقتصادية و الصناعية للدول العربية 

خاصة كانت مسامهة هذا النوع من ) ليبيا  –اجلزائر ( فاملالحظ لإلحصائيات يثبت أن الدول النفطية  -
على العكس متاما   ،%33.2موريطانيا  على التوايل اضافة اىل)  %65 ،%38( الصناعة معتربة 

، باعتبار أن الدولتان تعتمدان )%5.2،%7.6( كانت املسامهة ضعيفة ) ملغرب ا –تونس ( بالنسبة 
 ).كما مت تبيينه سابقا ) . (اخل....الفالحة  ،السياحة(على قطاعات أخرى كمورد 

فإن الكيماويات و املنتجات النفطية و البالستكية و الفحم و املطاط  ،أما بالنسبة للصناعات التحويلية-
يف حني تساهم صناعة املنتجات  ،)ليبيا  –اجلزائر ( رية فيما خيص الدول النفطية تساهم بنسبة كب

و املعدات وآالت النقل بالنسبة لبقية الدول ،و اجللود،منسوجات و املالبس ،الغذائية و املشروبات
  .املغاربية 

يالحظ أن مسامهة هذا النوع من الصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل خيتلف  ،و على صعيد الدول فرادى -
  :من دولة ألخرى كما يبينه اجلدول التايل 

  )2011مؤشرات إحصائية ( مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي 

  موريطانيا  ليبيا  المغرب  تونس  الجزائر  البلد

 3.2 5 14.5 15.8  4.8 %نسبة المساهمة 

  .مرجع سابق  AIDMOإدارة البحوث و التطوير  :المصـــدر 



 2015 -06: العدد                     /                           المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات االقتصادية

169 

  %15.8(من مالحظة اجلدول السابق يتضح أن تونس و املغرب كانت هلما  املسامهة األكرب    
فإنتاجية اليد العاملة يف الصناعات التحويلية بالنسبة  ،هلذا النوع من الصناعات على التوايل) 14.5%

  .دوالر) 20.60(وصلت إىل  2010للمغرب حسب إحصائيات 

ارتباط بين صناعة النفط و الغاز كجزء من الصناعة من واقع هذه األرقام يالحظ وجود  -
ايل فان أي خلل و بالت ،اإلستخراجية و بين صناعة المنتجات النفطية كجزء من الصناعة التحويلية

أو أي صدمة اقتصادية أو سياسية خارجية أو داخلية تصيب قطاع  ،أو سعري ،إنتاجي/ صناعي 
البد هلا و أن تنعكس بشكل مباشر و قوي على الصناعة  ،الصناعة اإلستخراجية و حتديدا النفط و الغاز

 .حويليةالتحويلية كون النفط و الغاز مها املدخالت الرئيسية لثلث الصناعة الت

فأسعار النفط و الغاز ال  ،و املغاربية خاصة ،إن هذا اجلزء أساسي من مأزق الصناعة العربية عامة -
و إمنا حتددها القوى  ،حتددها عوامل اقتصادية داخلية حبتة بسبب الطبيعة اخلاصة هلاتني السلعتني

وبالتايل فان تبعية جزء من الصناعة التحويلية  ،والظروف والتحالفات اإلقتصادية والسياسية الدولية
عموما الصناعة املغاربية ونسبتها اىل الناتج الداخلي اخلام موضحة .لظروف و شروط ذلك االقتصاد أيضا 

  : يف التايل

  )2011( القطاع الصناعي و مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي  للدول المغاربية 

مساهمة الصناعة في الناتج المحلي   الصناعي مليار دوالر القيمة المضافة للقطاع  البلدان
 )%( االجمالي 

  42.8  81.6  الجزائر

  23.4  10.85  تونس

  19.7  19.49  المغرب

  70  25.7  ليبيا

  36.4  1.53  موريطانيا

  .مرجع سابق ،املنظمة العربية للتنمية الصناعة والتعدين Aidmoإدارة البحوث والتطوير :المصـــدر
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) %75(خاصة تونس أكثر من  ،وبالتايل فان مسامهة القطاعات غري الصناعية يف البلدان املغاربية كبرية
  ).%80( واملغرب أكثر من 

يكشف عن  ،وعند التعمق يف حتليل اهليكلي ملسامهة قطاع الصناعة مغاربيا يف الناتج احمللي اإلمجايل -
حيث ال تتجاوز مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج  ،وجود خلل بنيوي آخر يتعلق ببنية هذا القطاع

ومثال ليبيا اليت تتصدر الدول املغاربية صناعيا بـ  ،ات بنسب معتربةياحمللي اإلمجايل لبعض االقتصاد
 ) % 4.8( كذلك اجلزائر   ،فقط كمسامهة للصناعة التحويلية %5  جند )70%(

على بنية  ،الحقيقيبدال من اإلنتاج  الريعيلإلنتاج و هذا معناه ببساطة أن هناك سيطرة شبه مطلقة 
األمر الذي يتطلب تعديال هيكليا يف  ،الناتج احمللي اإلمجايل من خالل سيطرة الصناعة االستخراجية عليه

ا باجتاه تعميق الصناعات التحويلية  و تطويرها وزيادة إنتاجيتها من أجل إحداث تغيري  ،بنية الصناعة ذا
و يقلل يف الوقت نفسه من أثر  ،يف بنية الصناعة يؤهلها إىل املنافسة اإلقليمية و الدوليةنوعي و كمي 

  .ات املغاربية بشكل عام يالصدمات االقتصادية اخلارجية على اإلقتصاد

ومن خالل اإلمكانيات  ،يتضح من خالل حتليل املسرية التنموية للبلدان املغاربية يف جانبها الصناعي
والقدرات اليت تتوافر عليها البلدان، أن املنطقة مازالت من حيث مستوى وكيفية استغالهلا بعيدة عن 

  .معايري االستخدام العقالين للموارد 

واإلدارة السائدة  ،من هنا حتديدا وجب إعادة النظر يف أساليب التخطيط والتنفيذ والتنظيم
كذلك كون الوضع الراهن ملنطقة املغرب العريب على الساحة   ،ه البلدانعلى مستوى اقتصاديات هذ

ا املنطقة وكل ذلك أساسا لتحسني  ،الدولية ال يتماشى مع الطاقات واملوارد االقتصادية اهلائلة اليت تزخر 
  .مستوى التطور االقتصادي و الوضع االجتماعي السائدين يف كل بلد 

  : لتكامل اإلنتاجي في إطار التكامل االقتصاديمتطلبات نجاح استراتيجية ا -6

عند حتليل طبيعة املشاريع اإلنتاجية اليت جيب أن تقام بصورة مشرتكة، البد من دراسة املفعول التكاملي  -
الذي جيب أن حتمله تلك املشاريع، ولكي تكون هذه األخرية فعال تكاملية، واندماجية جيب أن تساهم 

املتخلفة ويف نفس الوقت تستقطب معظم فوائد السوق املوسعة، ولتحقيق ذلك  يف توسيع أسواق البلدان
  :)13(جيب توفر عدة شروط يف هذه املشاريع أمهها

أال تكون املواد األولية والسلع الوسيطية الداخلة يف هذه املشاريع، حمصورة يف منطقة أو دولة واحدة من * 
  .دول السوق، بل موزعة على أكرب عدد ممكن منها
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ا متأت من أكرب عدد ممكن من البلدان الداخلة يف السوق، أو من بلدين *  أن يكون الطلب على منتجا
 .على األقل

 .أن تكون املداخيل املتأتية من هذه املشاريع، موزعة يف أكثر من بلد من بلدان السوق*  

أخرى تتوزع على أكرب عدد أن تستفيد من الوفورات اخلارجية اليت تنتج عن هذه املشاريع، صناعات * 
يتم حتقيق التكامل واالندماج اإلنتاجي خاصة لتجاوز التخلف، عن . ممكن من بلدان املنطقة التكاملية

طريق ربط مجيع بلدان السوق املوحدة، بشبكة من خطوط املواصالت ويف جمال املعرفة العلمية والتقنية 
  ".إخل...جامعات، معاهد"

اليت ترتبت عن تطبيق املناهج التنموية املستوردة سواء على مستوى التكامل بعد النتائج السلبية  -
هذا التوجه سيدعم ،أو على مستوى حتقيق االكتفاء الذايت القطري -دول املغرب العريب -بني األقطار 

ية السياسات التنافرية القطرية و يزيد من تفاقم املشاكل الداخلية ويؤكد ربط هذه البلدان بالسوق الدول
ذا املعىن فاحلاجة لنموذج تنموي واضح املعامل يعظم االستغالل اجلماعي  ،على حساب السوق االقليمية

 .ويتميز بالواقعية  و املوضوعية أصبحت أكثر من ضرورة ،للثروات
 ،ال ميكن أن يتحقق تلقائيا )14(التكامل االقتصادي بشكل عام واإلنتاجي منه بشكل خاص -

 .إليه كجزء من اإلسرتاتيجية اخلاصة بالتنمية االقتصادية الشاملة وإمنا ينبغي النظر 
غري أن ذلك لن يأيت إال إذا  ،انتهاز الفرص االستثمارية اليت يتيحها التكامل بني دول األعضاء  -

والعقلية املصاحبة  ،أدرك القطاع اخلاص مسؤولياته وختلى عن حصر نفسه يف إطار جتارة االسترياد الضيق
واقتحام  ،ليت تسعى لتحقيق أكرب عائد لالستثمار يف أقصى مدة ممكنة دون جمهود يذكرلذلك و ا

  .القطاعات اإلنتاجية مبا فيها من حتديات و خماطر
 :)15(إقامة جمموعة من املؤسسات اإلقليمية القادرة على حتقيق األهداف املشرتكة و يف مقدمتها -
  وتعترب هذه  ،القرارات املوحدة ومتابعة تنفيذهامؤسسات تنظيمية متعلقة بتسهيل إمكانية اختاذ

 .املؤسسات العمود الفقري للتكامل االقتصادي 
  مؤسسات حبث علمي مشرتكة الزمة إلصدار القرارات املشرتكة وفق أسس موضوعية حتقق

شرتكة كما إن هذه املؤسسات مطلوبة لتعزيز القدرة الذاتية امل  ،مصاحل أطراف األعضاء يف املنطقة التكاملية
 .يف جمال التكنولوجية 
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 إذ إن قيام مثل هذه  ،مؤسسات التمويل املشرتكة لتسهيل مهمة التنمية على مستوى اإلقليم
املؤسسات ابتداء و مبوارد تتفق و حجم عملية التكامل و تفويضها بسلطات اختاذ القرار يف جماال ت 

 .نشاطها ستؤدي إىل تسريع وترية التكامل 
دوى التكامل والتصميم واإلرادة السياسية لتحقيقه، فالتكامل االقتصادي ومهما  توافر القناعة جب -

بل البد من املوافقة .كانت جدواه االقتصادية ال ميكن إن يتم كمجرد استجابة لدوافع اقتصادية حبتة
 .واختاذ اإلجراءات السياسية الالزمة بأعلى املستويات 

ي بني الدول احتاد املغرب العريب هو خطوة أساسية وهامة للتكامل وأخريا فان جناح التكامل اإلنتاج       
االقتصادي الشامل والتكامل االقتصادي العريب األمشل الذي ميثل الضمان الوحيد على املدى البعيد 

  .الستدامة التنمية االقتصادية
  :خالصة

وعلى اختالف األهداف  ،الناميةعلى اختالف املربرات الدقيقة لقيام التكامل االقتصادي بني الدول  -
ليس اقتصاديا فحسب،  وعلى اختالف الصور اليت يتخذها نتيجة ذلك،  إال  ،اليت ميكن أن يؤدي إليها

ا    .أن األكيد أن الظاهرة جاءت لتبقى واختالف املصاحل هو األساس املوضوعي لثبا

هي يف األصل مشكالت بنيوية ، ةواملغاربية خاص ،ميكن تثبيت أن مشكالت البالد النامية عامة - 
لذلك مبدأ التحرير التجاري رمبا يفيد الدول املتطورة لكنه  ،متعلقة بتخلف القطاعات اإلنتاجية الرئيسية

ة    .ال يعين كثريا بلدان تصدر املواد األولية واملنتوجات  النصف مصنعة إىل بلدان ذات منتجات متشا

واملغاربية خاصة حباجة   ، ات النامية عامةيأن االقتصاد ،ة التكاملكما أصبح من الثابت متاما يف نظري  -
إىل مدخل ما قبل تباديل لالندماج يؤسس لكسر وجتاوز ما هو مفروض عليها من تقسيم دويل للعمل 

  .وهو املدخل اإلنتاجي للتكامل االقتصادي إال ، وختصص يف اإلنتاج اخلام واألويل الستدامة  التنمية

تسمح هلا بإقامة  ،متلك إمكانيات ضخمة ،خالص نتيجة هامة مفادها أن البلدان املغاربيةميكن است  -
تعاون و تكامل بني خمتلف األقطار املغاربية حبيث أهم ما مييزها هو احتوائها على قطاعات صناعية 

ني وهي خصائص ميكن هلا أن تشكل النطالق ديناميكية جديدة للتقارب والتكامل ب ،متباينة حقيقة
خاصة إذا علمنا أن كل الظروف واإلمكانيات متوفرة وما ينقصها سوى بعض التحوالت  ،بلدان املنطقة

ألن النزعة  ،مبعىن التوفيق بني املنطق القطري واجلهوي املغاريب ،والتعديالت على املستوى احمللي واجلهوي
ليت ال جدال فيها هي أن البنية اهليكلية واحلقيقة ا ،احلالية للسياسة الصناعية للدول املغاربية هي تصديرية
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لقطاع املبادالت اخلارجية يف املنطقة ال يساعدان إطالقا على حتقيق اندماج إجيايب يف االقتصاد العاملي 
  .خاصة أن املنافسة أصبحت أكثر شراسة 

ندماجي من االقتصادات املغاربية اليوم كأي اقتصادات دول نامية أخرى بأمس احلاجة إلجياد منوذج ا -
باعتبار أن هذا األخري لن يغري يف بنية هذه  ،وليس من خالل املدخل التباديل ،خالل املدخل اإلنتاجي

وال يؤدي إىل إقامة أمناط   ،وألنه يقتصر على عمليات التبادل والتوزيع للسلع فقط ،ات كثرياياالقتصاد
  .إنتاجية جديدة 
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