السنة الثالثة LMD
التخصص :التجارة الدولية

اإلجابة النموذجية لالمتاا النااي ي مييا
نظريات التجارة الدولية

اإلجابة عن السؤال األول(:)07
أهم االنتيادات الت وجات لنظرية التكاليف النسبية ه :
 -المغاالة ي

التبسيط  :ا ايتراض وجود دولتي ي

التبادل الدول

وسلعتي قابلتي للتبادل قد ابعد

النظرية كثي ار ع الواقع الذي تتبادل ييه ميات الدول لماليي السلع  ،كما تتعرض ييه األذواق واإلمكانيات
الى التبدل والتغير المستمري واللذي يؤث ار على مكانة الدول التجارية؛

()01

 تستند النظرية إلى مفاوم نظرية قيمة العمل والت تبي قصورها ع مطابية الواقع؛ ()01 -النظرية تامل إمكانية انتيال عناصر اإلنتاج بي الدول مع أناا تنتيل خاصة أر

المال؛

()0.5

 تامل النظرية نفيات النيل داخل البلد ،مع أناا تعتبر بمثابة مادد للتجارة باعتبار أ هناك بلدا تتمتعبمسااة كبيرة و شاسعة قد تكو يياا تكلفة النيل المالية لما بي الجاات أكبر بكثير م تكلفة النيل الدولية
ييما بي البلدا ؛ ()01
 النظرية تفترض االة التوظيف الكامل لعوامل اإلنتاج ،كو أ قوى السوق كفيلة دايما بإصالح أي خللي

تواز االقتصاد الوطن

وبطريية تليايية وسريعة ،إال أ أاداث األزمة االقتصادية العالمية ي

أوايل

الثالثينات م الير العشري قد أثبتت خطأ ايتراض التوظيف الكامل وكذلك عدم قدرة النظام الرأسمال على
استعادة التواز ي االة االختالل بصورة تليايية؛ ()01
 -تفرض ثبات النفية وعدم تأثرها باإلنتاج الكبير أو ما يعرف باقتصاديات الاجم؛

()0.5

 تعتمد النظرية على التاليل السكون  ،يا ال تأخذ عنصر الزم بعي االعتبار ،وهذا غير صايح ايثما يمثل ميزة نسبية اليوم قد ال يكو كذلك غدا؛

()01

 ركز ريكاردو على وجود قوة تفاوضية متساوية بي البلدا  ،متجاهال وجود منطق اليوة والسيطرة بيمجموعتي م البلدا (المتيدمة والنامية).

()01

اإلجابة عن السؤال الثاني(:)06
أهم العوامل الت ديعت دول االتااد األورب الى اقامة الشراكة األورو-متوسطية ه :
 اليرب الجغراي وضرورة تعزيز األم اإلقليم ؛ ()01 -بروز االتااد األورب

كيوة اقتصادية م خالل توسيع مناطق نفوذه ليشمل كل اوض البار األبيض

المتوسط وتدعيم موقفه ي مواجاة المنايسة م طرف اليوى االقتصادية العالمية األخرى (كالواليات المتادة
واليابا )؛ ()01
 الاد م الاجرة م خالل بتنمية بلدا الجنوب ،وذلك يستوجب تيديم مساعدات أكبر ودعم اإلصالااتواالستثمار وخلق يرص العمل؛()01
 تمثل دول الجنوب شريكا جوهريا لبلدا االتااد كوناا مصد ار أساسيا للبترول والغاز ويعتمد علياا يتموينه؛ ()01
 تمثل اقتصاديات بلدا الضفة الجنوبية للمتوسط أسواقا هامة لالتااد ي ظل صراع اليوى الكبرى علىاألسواق؛ ()01
 -اشتراك دول االتااد األورب مع دول الجنوب ي نف

البار يطرح مشكلة المخاطر البييية)01( .

اإلجابة عن السؤال الثالث()07
األثار السلبية المتوقعة ي اال انضمام الجزاير الى المنظمة العالمية للتجارة ه :

 -1ي

المجال الصناع و بعد االنضمام المرتيب إلى المنظمة العالمية للتجارة يإ الجزاير ستفيد اليدرة على

اماية االقتصاد الوطن عامة واليطاع الصناع بصفة خاصة ،كما أ الصناعة الجزايرية ترتكز ي أغلباا على
المواد ا لخام (الصناعات البترولية) وهذه المادة ال تدخل ي
األوبيب ،ايث أ

اليطاع الصناع

اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة بل ي

منظمة

الجزايري يمتاز بالضعف وعدم اليدرة على المنايسة وكذا ارتفاع تكاليف

اإلنتاج باإلضاية إلى اعتماده على أساليب تيليدية ي التسيير و ضعف ي ميدا التسويق .مما يعود بالضرر
على النسيج الصناع

الجزايري خاصة بعد يتح السوق الوطنية أمام صناعات الدول المنطوية تات لواء

المنظمة العالمية للتجارة مما يعن

إغراق السوق بسلع أجنبية ذات جودة عالية وتنايسية كبيرة مما سيكو له

عواقب وخيمة على المؤسسات الجزايرية العامة والخاصة إذ سيؤدي هذا االنضمام إلى ال الكثير م المؤسسات
الت ال تيوى على المنايسة؛ )(02
 -2ينتظر أ تصبح السوق الجزايرية مال أطماع واهتمام المزارعي األجانب بعد االنضمام المرتيب للمنظمة
العالمية للتجارة ،وهذا ما يعود بالضرر على المزارعي الماليي الذي ليست لديام اليدرة على تغطية الطلب
المال  .هذا م جاة ،وم جاة أخرى و ي

ما يتعلق باإلجراءات و التدابير الصاية يإناا تعتبر م أهم

التاديات الت قد تواجه اإلنتاج الفالا الجزايري كوناا تفتير إلى معايير الصاة والتطور التكنولوج بسبب قلة
الموارد المالية واألبااث الخاصة باذا الجانب؛ ()02
 -3عند انضمام الجزاير إلى المنظمة العالمية للتجارة يجب علياا ااترام سيف التعريفة الجمركية لمختلف السلع
و الخدمات و غالباً ما يكو هذا السيف منخفضا أل تاديده يتم م خالل المفاوضات بي الجزاير و أعضاء
دول المنظمة و هدا ما ينعك

سلبا على الخزينة العمومية؛ ()01

 -4لم يرقى بعد قطاع الخدمات الجزايرية إلى اليدرة على المنايسة األجنبية بسبب الوضعية المتدهورة إلنتاج و
تصدير الخدمات ي االقتصاد الوطن  ،األمر الذي سينجر عنه أثار سلبية ي االة انضمام الجزاير إلى اتفاقية
المنظمة العالمية للتجارة؛ ()01

 -5م سلبيات مسعى انضمام الجزاير إلى المنظمة العالمية للتجارة على اليطاع المال

و المصري أ يتح

األسواق بكيفية مباشرة سوف يؤدي إلى دخول مصارف أجنبية كثيرة و كبيرة مما يجعل المصارف المالية غير
قادرة على المنايسة)01( .

