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 ستخلصالم

عددط يقيدد  تهتم دول العالم المتقدمة والنامية علي حددد اددواق مة امددة عق دداي ا تنددادية مينهددا 
التجاقة الخاقجية، وذلك في ظل ايااة التحقق اال تنادي، حيث تؤدي هذه العق دداي اال تنددادية الددي 
انتقال التكنولوجيا والمعقفة ميط الدول، ومط ثم تؤثق علي جوانب التنمية اال تنددادية المختل،ددة، وتادداهم 

المحددث الددي تحليددل هيكددل   دفهدد التجاقة الخاقجية م،ضل المنافاة في خ،ض أاددعاق الاددلل والخدددماي   
 فيها،واعتمد المحددث عليددالمنه تحليل العق ة ميط النادقاي وميط النمو اال تنادي الكويي، ونادقاي  
ااددتخدام ااادداليب وتددم التحليلددي لتحليددل المياندداي،  المددنه ااددتخدام  واالاددتنمايي، وتددم االاددتققا  

اإلنحددداق التدددقيجي، وااددتخدامي الندديتة تم ااددتخدام المحددث،وقياس العق ددة مدديط متتيددقاي الكميددةل
اللوغاقيتمية لتقديق العق ة ميط متتيقاي المحث    وتميط مط المحث نحة ال،قض المحثي موجود عق ة 
يقدية في مجملها ميط النادقاي مكل أنواعها ومدديط النمددو اال تنددادي فددي الكويددي   وأونددي المحددث 

تقكيز الجهود نحو تنويددل القاعدددة ادقاي غيق الالعية،ومضقوقة زيادة اإلهتمام مالنادقاي عامة والن
زيادة فاعليددة المؤاادداي المخننددة الخدميددة،واال تنادية، وعل  وجه الخنوص القاعدة النناعية و

  االاتققاقالاياايواال تنادي، وضقوقة لتيويق وتنمية النادقاي

 اال تنادي، اإلن،اق العام   الكلماي الم،تاحية: النادقاي، الواقداي، النات  المحلي، اإلن،تاح

Abstract 

The developed and developing countries alike are interested in 
establishing economic relations between them through foreign trade, in light of 
the policy of economic liberalization, as these economic relations lead to the 
transfer of technology and knowledge between countries, and then affect 
various aspects of economic development, and foreign trade contributes thanks 
to competition In reducing the prices of goods and services. The aim of the 
research was to analyze the structure of Kuwait's exports, and to analyze the 
relationship between exports and the economic growth therein, and the research 
was based on the inductive and deductive approach, and the analytical approach 
was used to analyze the data, and quantitative methods were used to measure 
the relationship between the research variables, and the gradual regression was 
used, and the logarithmic formula was used to estimate The relationship 
between research variables,The research revealed the validity of the research 
hypothesis that there is a positive relationship as a whole between exports of all 
kinds and the economic growth in Kuwait,The research recommended 
thenecessity of increasing attention to exports in general and non-commodity 
exports, and to focus efforts towards diversifying the economic base, especially 
the industrial and service base, and to increase the effectiveness of institutions 
dedicated to developing and developing exports, and the need for political and 
economic stability. 

Key words: exports, imports, GDP, economic openness, public spending 
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 مقدمة: -1

تهتم دول العالم المتقدمة والنامية علي حد اواق مة امة عق اي ا تنادية مينها عط يقي  التجاقة 
الخاقجية، وذلك في ظل ايااة التحقق اال تنادي، حيث تؤدي هددذه العق دداي اال تنددادية الددي انتقددال 

تنادية المختل،ة، وتااهم التجاقة التكنولوجيا والمعقفة ميط الدول، ومط ثم تؤثق علي جوانب التنمية اال 
 الخاقجية م،ضل المنافاة في خ،ض أاعاق الالل والخدماي        

ومط هنا تعتمق التجاقة الخاقجية مط أهم العوامل التدد  تددؤدى تلدد  تنميددة ا تندداياي الدددول، فددق 
ال التجدداقة يمكط تنعاش أية دولة مدوط تيوق تجاقتهددا الخاقجيددة، ميددد أط النظقيددة اال تنددادية فدد  مجدد 

الخاقجية تتجه نوب تحليل عنانق المشكلة اال تنادية ف  تياقها الدددول ، وحكومدداي الدددول تاددع  
دا ما ال   تيويق نادقاتها ودخول اااواق العالميددة، و ددد اتخددذي الحكومدداي الاددلة مددط اإلجددقاقاي 

 تهدف تل  تنقح هيكل التجاقة الخاقجية 

ميق لعق ة التجاقة الخاقجية مالنمو اال تنددادي وحقيقددة أط وتيق ي اادمياي اال تنادية مشكل ك
مط خقل تتاحة تمكانية القفل مط مداخيلها مط العملددة  ةناالتجاقة الخاقجية ت،يد الدول عامة والنامية خ

 النعمة، زيادة عل  أط التوجه الخاقجي يقود تل  ك،اقة عالية في ااتخدام المواقد 

 ي الحالي مط ميط ااهداف الق ياية التي تاع  الدول مقمتهددا تلدد  ويعد النمو اال تنادى في الو
تحقيقه، اواقا تلك المتقدمه منها أو النامية  تذ أنه ال يمكط تنوق عملية تنمية ت تنادية مط دوط تحقيدد  

مط ميط أهددم المؤشددقاي التددي ت،ددقق مدديط  ، انهالدخل الحقيقي لل،قد  في متوايمعدالي عالية وماتمقه  
دول وتخل،ها، تذ ماقت،اعه يعيي داللددة علدد  تحادديط الوضددل المعيشددي لهفددقاد وقفدداهيتهم  لهددذا تقدم ال

فال،واقق الحانلة ما ميط الدول المتقدمة والدول النامية في ماتوياي القفاهية اممها هددو ال،جددوة الها لددة 
الكميددق فددي اانظمددة في ماتوياي الدخول ميط هذه الدول؛ هذه ال،جوة التي تقجل مااااس تل  التدددهوق  

اإلنتاجية لهذه الدول و دم واا لها وأااليمها اإلنتاجية، وأيضا في جانب أخق الدد  النمددو الاددكاني الكميددق 
الذى تعقفه مط جهة أخقى  وأمام هذا الوا ل المقيض وضعف اإلنتاج المحلي لجأي العديددد مددط الدددول 

لتقكيز عل  عدد محدود منها متية الحنول تل  التخنص في تنديق المواد الخام وفي غالب ااحياط ا
عل  العملة النعمة لمواجهة حاجماي اكانها المتزايدة؛ هذه النددادقاي التددي تعددقف أاددعاقها تدددهوقا  
كميقا  في الاددوق العددالمي  فمالقدددق الددذي تلعمدده النددادقاي فددي تاددقيل النمددو اال تنددادي، تددقهط هددذه 

تنوعها وا تناقها عل  نادقاي تقليدية وخلوهددا مددط   النادقاي منيق العديد مط الدول في حال عدم
النادقاي المننعة  أمق يحتم عل  هذه الدول العمل وماقعة عل  تنميه نادقاتها وتنويعها واالنتقددال 

 ( 1تلي تقكيمة مط النادقاي غيق تقليدية)

 مشكلة البحث: -2

نددادقاي وحادداب   فددي دقااددته مياندداي عددط النددات  الددويني الحقيقددي وال Emeryااددتخدم   
، كمددا ااددتخلص نندديب 1963و   1953دولة وذلك لل،تقة مددا مدديط    50المتحنقي الجاقية انويا في  

ال،قد مط الدخل عط يقي  تدخال أثق معدل النمو الاكاني انويا، و د تونلي الدقااة تل  أط االقتماي 

 
دراسة لآلثار المتوقعة على   :آثر السياسة البيئية على القدرات التنافسية لصادرات الدول الناميةساميه سرحان، )1(

 . 43ص  ، (2011جامعة فرحات عباس ،  :الكويت ، )، رسالة ماجستيريةالكويتتنافسية الصادرات 
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  أط كددل زيددادة فددي ، كمددا تونددلي الدقااددة تلدد %82ميط النادقاي والنمو اال تنادي  ددوي جدددا ملدد   
 ( 2في متواي ننيب ال،قد مط النات  الويني) %1يتقتب عنها زيادة ممعدل  %2.5النادقاي ممعدل 

مط الدول النامية التي تعاني مط ااحادية في التنديق، حيث تهيمط فيهددا المددواد ااوليددة   الكوييو
وتقلمدداي   ةلهاددواق الخاقجيدد   عل  النامة الكميقة مط تجمددالي النددادقاي، ممددا يجعددل ا تنددادها قهينددا

أاعاقها، وهو ما دفل هذه الدول تلي الت،كيق ممحاولة تنويل النادقاي، وخانددة النددادقاي النددناعية 
 والخدمية، في تياق اإلنتقال تل  ا تناد الاوق 

 وعليه تتمثل مشكلة المحث، في محاولة اإلجامة عط الاؤال التالي:

 ؟  الكوييدي في النمو اال تناما أثق النادقاي علي   

 أهداف البحث: -3

 ياعي المحث الي تحقي  مجموعة ااهداف التالية:

  الكوييتحليل هيكل نادقاي  -أ

  الكوييتحليل العق ة ميط النادقاي وميط النمو اال تنادي في  -ب

 أهمية البحث: -4

ة النددادقاي معد ات،ا ياي الجاي وتحقيق التجاقة العالمية، أنددمحي التجدداقة الخاقجيددة، وخاندد 
اي ا تناد هي المحقك اااااددي اي ا تندداد، وعليدده هأتدد  أهالة هددذا المحددث اط اليا ة تل  هعالق 
الاعقفة فدد  اوعوا اله اقة الخاقجيددة، فعق عط أط  وقة الاعلوااي وعلق الهق لاي اليدل ة رهتلق 

 كثيقا  ف  خقليدة اله داقة الخاقجية    

ل اإلاتهقكية وعدم  دقة القياا اإلنتاج  المحل  عل  تأمينها ومل تزايد حاجاي الاكاط مط الال
تم اللجوق ال  اإلاتيقاد، فكاني العامل ااهددم الددذى حددتم علدد  الدددول الناميددة ضددقوقة الادديق فدد  نهدد  

 تاتقاتيجية لتنمية النادقاي مط خقل مجموعة مط اإلجقاقاي التح،يزية لتنمية النادقاي  

لنادقاي دوقا ماقزا ف  تيويق تجاقة التنديق، اواقا مط حيث الكددم وتلعب تاتقاتيجية تنمية ا
أو النوا، فه  ومط خددقل ايااددتها الهادفددة الدد  تقددديم اإلعانددة المعقولددة للمندددقيط، وتددوفيق الهياكددل 
اااااية الت  تااعد عل  نمو النناعاي الموجهة للتنديق وقفل  دقاتها التنظيمية والتقنية، تاع  ال  

ويل مكوناي هذه النادقاي مالشكل الذى يؤدى ال  ااتققاق مدددخقتها ونموهددا، ليددنعكس ذلددك تنمية وتن
 ( 3تيجاما عل  معدالي النمو اإل تنادى المحققة)

 

 

 

 

 
ص  (  1993  )االسدددر،ة: د داة اامعمتددع    ر ولإلنماط  لقتصداط ا لتداا لل لتيط  ا نشاط  لتصدا  (محمود حسين وجدد،    2) 

92-93 . 
 .65(، ص 2009، )اإلسكندرية: الدار الجامعية، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرةعبد المطلب عبد الحميد، )3(
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 فروض البحث:   -5

 يقوم المحث علي اختماق نحة ال،قضية التالية:

    الكوييالنمو اال تنادي في علي لنادقاي يوجد أثق تيجامي ل  

 د البحث:  حدو  -6

  الكوييالحدود المكانية: تقتنق الدقااة محل هذا المقتقح مالتيمي  عل  

  2018حت   2008الحدود الزمانية: تتناول هذه الدقااة ال،تقة مط  

 منهج البحث:   -7

 اقتكز منه  المحث عل  جانميط، هما: 

انب النظددقي للمحددث، وذلددك تناول الج  االاتققا   الذى يتم مط خقله  المنه ااول: ااتخدم الماحث
 متناول المقاجل العقمية وااجنمية 

ااتخدام كما تم التحليلي لتحليل المياناي،  المنه التيميق : ااتخدام الماحثالتحليلي والثان : الجانب  
 Stepwise اإلنحداق التدددقيجي تم ااددتخدام،ولدقااددةاقياس العق ددة مدديط متتيددقاي الكميددةلااادداليب 

Regression د تم ااددتخدام الندديتة اللوغاقيتميددة لتقددديق العق ددة مدديط المتتيددق التددامل والمتتيددقاي ، و
  SPSSمااتخدام مقنام   ، وذلكلتقديق المعلمايالماتقلة و

 نياغة النموذج القياضي: 

G=a0+ a1X1+ a2x2+ a3X3+ a4x4+ a5x5+ a6x6+ a7x7 

 المتتيق التامل:

(:(Gdp معدل نمو النات  المحلي اإلجمال  

 المتتقاي الماتقلة:

(X1 اجمالي النادقاي :) 

(X2اجمالي الواقداي :)  

(X3 )(: اجمالي )التكويط القأامالي 

(X4 االاتثماق ااجنمي المماشق :) 

(X5 االن،اق الحكومي :) 

(X6 اعق النقف:) 

(X7 معدل التضخم :) 

(X8)نات  المحلي[ : دقجة االن،تاح اال تنادي = ])النادقاي+الواقداي( ÷ تجمالي الX 100 
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 خطة البحث:   -8

 التالية: النقاي، مط خقل ا المحثتم تناول هذ

 م،هوم ااتقاتيجية تنمية النادقاي  -
 محاوق ااتقاتيجية تنمية النادقاي  -
  النمو اال تنادي قفل معدل مط أجل التنديقيةاتقاتيجياي  االأهم  -
 عق ة النمو اال تنادى مالقياا التنديقي  -
 التنديق في تدف  االاتثماقاي ااجنمية  دوق -
 تحليل أهمية النادقاي لق تناد الكويتي  -
  ياس أثق النادقاي علي النمو اال تنادي في الكويي  -

 مفهوم استراتيجية تنمية الصادرات:  -1

ية حاب تققيق المنك الدول  للتنمية ف  العالم، فةط معظم الدول منخ،ضددة الدددخل تنددته  تاددتقاتيج
تحقل الواقداي  أما الدول المقت،عة الدخل فهدد  تتجدده نحددو الاددوق العددالم  وتنددته  تاددتقاتيجية تنميددة 
النادقاي  يت،  هذا التوزا مل الت،ايق الددذى يشدديق الدد  أط النددادقاي تددؤثق ميقيقددة مماشددقة وغيددق 

الكلدد  زيددادة فدد    مماشقة عل  التنمية اإل تنادية، لكوط أط النادقاي تمثل عل  الماددتوى اإل تنددادى
اليلب الكل  مشكل غيق مماشق  اط نناعاي التنديق تعد منمعا حيويا لعملية التددقاكم القأاددمال  علدد  

 الماتوى الوين ، مط خقل ما تحققه هذه النادقاي مط ايولة  

ومط هذا المنيل  فةط مااهمة التجاقة الخاقجية ف  عملية التنميددة اإل تنددادية وتاددقيعها يتحدددد 
امد القنيق ممدى تقت،اا مداخيل النادقاي ومعدل نموها، كما يتو ددف أيضددا علدد  مدددى الحاجددة ف  ا

لإلاتيقاد، لهذا الامب نجد العديد مط الدول تعمل علدد  تاددييق تاددتقاتيجية لتنميددة النددادقاي متددقض 
 ( 4تنويعها واالمتعاد عط ااحادية ف  التنديق والنادقاي التقليدية)

 ،اهيم الاتقاتيجية تنمية النادقاي، وأهمها:وتوجد العديد مط الم

الم،هوم ااول: أنها تن،يذ مجموعة مط اإلجقاقاي والواا ل المختل،ة عل  ماتوى الدولددة، مهدددف 
التأثيق عل  كمية و يمة نادقاتها، مما يؤدى ال  زيادة القدقة التنافاية للمنتجدداي المحليددة فدد  اااددواق 

 ( 5العالمية)

  مأنهددا مجموعددة مددط اإلجددقاقاي والواددا ل  Krouger 1981قفهددا كقوجددق الم،هددوم الثاني:يع
 (  6المختل،ة الت  يتم تتماعها لتح،يز جميل الالل المندقة دوط ا تناق عل  العة واحدة  )

وكما أط الحكومة تتدخل مط خقل هذه اإلاتقاتيجية ف  التجدداقة الخاقجيددة ، محيددث تقددوم متقددديم 
اعداي نقدية أو اع،اقاي ضقيمية، أو تقديم أشكال أخددقى مددط التاددهيقي الدعم للنادقاي ف  شكل ما

لمنتج  الالل المخننة للتنديق، ويمكط هددذا الدددعم المندددقيط مددط عددقض منتجدداتهم فدد  اااددواق 
الخاقجية مأاعاق منخ،ضة ناميا، ممايؤهلها ال  المنافاة مهذه اااواق   فهذه اإلاتقاتيجية تعمددل علدد  

 
)جعمت     ةسعا  معجستير  لتكويت لس  حطت   ر  –إسصرلت ج   تصحقيق لتصيم   لإلتصدط ي  لتصد  ر كموالى عب،ااقعدة   )4(

 .  21-20  ص ص (   2007كلي  ااتلوم اإلقتصعدي  وعلوم ااتسيير  د ااكو:ت 
ر:   مدتب  ااح )ااقعهرةد    تكيوتوج ط لتمعاو طت وزيط ة لتدط رلت و عم لتصيم   لتديطع   محمود حعم، محمود عب،اارازق  )5(

 . 34  ص (   2006الرشر وااتوز:ع   
 . 34  ص طتسطبق تمرجع ل )6(
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ت  المحل  ف  منافاة المنتجدداي ااجنميددة فدد  الخدداقج  علدد  عكددس التعقي،ددة الجمقكيددة زيادة  دقة المن
ونظام الحنص اللذيط يزيددداط مددط  دددقة المنتددوج المحلدد  علدد  منافاددة نظيددقه ااجنمدد  فدد  اااددواق 

 (  7الداخلية)

ولكط يجب وكشقي ضقوقى لنجدداح هددذه اإلاددتقاتيجية تح،يددز التواددل فدد  االاددتثماق اإلنتدداج  
ض التنديق، خانة ماع،اق الالل الواييية الداخلة ف  تنتاج الل التنديق مط التعاقيف الجمقكيددة متق

والضقا ب المختل،ة تضافة ال  اإلع،اق مط الضقيمة المحليددة المماشددقة وغيددق المماشددقة علدد  نشدداياي 
 التنديق، وتأميط عملياي التنديق والمندقيط  

يل النادقاي الالعية ال  اقت،اا النادقاي وهذا مامب ومط المحتمل ومنامة كميقة أط ياهم تنو
أط اليلب الخاقج  ايكوط متميزا ناميا ممقونة اعقية ومقونة داخلية وهو مددا يكاددب ت تندداد الدولددة 

 نوعا مط الثماي ف  مواجهة تذمذب اااعاق العالمية والتقلماي ف  اااواق الدولية 

اي اإل تنادية الدولية فدد  الننددف الثددان  مددط القددقط ومط ميط الظواهق الهامة الت  ميزي العق 
الماض ، ظاهقة الدول النناعية الجديدة ف  آايا والماماه مالنموق اإل تنددادية، والتدد  يتميددز تيوقهددا 
اإل تنادى ماعتماده عل  التنددنيل مددط أجددل التنددديق، فقاحددي هددذه الدددول تنددافس ومشدددة علدد  غددزو 

ماب الت  ااعدي هددذه الدددول علدد  الونددول الدد  ماددتوياي التنميددة  اااواق العالمية  ومالمحث ف  ااا
المتااقعة، نجد أط القاام المشتقك ميط هذه الدول هو اتماا هذه الدول الاتقاتيجية تتجه نحو التنددديق 
وكاط ذلك ممااعدة االاتققاق الاياا  الذى عقفته هذه الدول، وتوافق القدددق المنااددب مددط قأس المددال 

جود وع  وثقافة قااخة لدى مواين  هذه الدول حول ضقوقة اإلدخاق، اإلخقص فدد  المشقى وكذا و
العمل، حب النظام، احتقام الالية، وكذا وجود عق ة وييدددة مدديط الدددول واإل تندداد والمحددث العلمدد ، 
تاتهدف تقااق وتقوية  اعدة منالمحث والتيويق، ووضل ااتقاتيجياي تعتمد علدد  ااددتخدم التكنولوجيددا 

  دة والقمي ميط اياااي التننيل، التكنولوجيا، والتجاقة الخاقجية  القا

 (: 8محاور استراتيجية تنمية الصادرات) -2

تنيوى ااتقاتيجية تنمية النادقاي عل  جملددة مددط المعددالم اااااددية تشددكل محدداوق وأاااددياي 
 االاتقاتيجية، والت  تعمل عل  تاهيل الونول ال  ااهداف المقجوة منها  

 محاور استراتيجية تنمية الصادرات:    -2-1

متية توضيح اإلجقاقاي القزمة الت  تقتكز عليها تاددتقاتيجية تنميددة النددادقاي، المددد أوال مددط 
تمددقاز المحدداوق والمجدداالي اااااددية التدد  ينمتدد  التددأثيق والعمددل عليددا متددقض الونددول الدد  تنميددة 

نالح للتن،يذ ف  كامل الدددول، مددالنظق الخددتقف   النادقاي  ويقحظ هنا أنه ليس ثمة مط نموذج موحد
الظددقوف اإل تنددادية واإلجتماعيددة والايااددية والثقافيددة للدددول  تط هددذه المحدداوق التدد  تقكددز عليهددا 

 (:2ااتقاتيجية تنمية النادقاي يمكط اإلشاقة اليها في اآلت )

 

 
 .   167 – 166  ص ص ( 2007  1ط  داة ااثقعف  الرشر وااتوز:ع   األةدن   )األةدند    لإلتصدط  لتكاى األشقر  أحم،  )7(
طت  لتمؤسسطت  :  رلس  حلتكويتأثر تيم   لتدط رلت غير لتيفط   عاي لتيمو لقتصدط ا في  مصطفي بن سعح  (8)

(  ص  2011د اامركز اامعمتي بغرداي   مته، ااتلوم ااقتصعدي  وااتمعة:   ااكو:تستير  )   ةسعا  معج لتدغيرة ولتمصوسط  
 .96-90ص 

 .    25 -24 ص    ص لتسطبقلتمرجع (2)
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 اإلطار المؤسسى:  -أ

خلف وتيجاد مجموعة مددط المؤاادداي التدد  تذ تقتكز تاتقاتيجية تنمية النادقاي عل  ضقوقة  
تخدم وتاهل عملية التنديق، وتأخذ عل  عاتقها تيجاد الحلول لمختلف العقا يددل التدد  تعتددقض العمليددة 
التنديقية، اواق ما تعل  منها متقوي  النادقاي، أو المنتجاي الموجهة للتنديق، أو ما يتعل  متمويددل 

اي التجاقيددة وت امددة المعدداقض والتعقيددف مددالمنت  المحلدد  فدد  النادقاي، أو ما يقتمي متمادل المعلوم
 المحافل الدولية    الخ  

 جودة المنتج:  -ب

تعد جودة المنت  محوقا هاما مط ميط المحاوق الت  تقتكددز عليهددا ااددتقاتيجية تنميددة النددادقاي، 
تنديقها مددط أجددل   ويتأت  ذلك مط خقل أمقيط تثنيط، ااول يتمثل ف  ت امة نظم فحص الالل الت  يتم

ضماط الجودة المناامة لهاواق الخاقجية، واامق الثان  هو الح،اظ عل  امعة المنت  مط خقل وضددل 
 نظام للجودة أو ت امة ندواي داخلية ومعاقض تقوي  لجودة الالل وجودة التنميم  

 إيجاد سياسة تمويلية وائتمانية ناجحة لتغطية الصادرات الصناعية:   –ج 

 ملية توفيق التمويل القزم للنادقاي مشكل ماقز ف  تح،يز النادقاي، مط خقل اآلت : تااهم ع

 التاهيقي الت  تمنح للمندقيط اواقا ف  المقاحل الاامقة أو القحقة لشحط المضا ل 

 خ،ض تكل،ة تمويل النادقاي  

 اع،اق المندقيط مط القاوم المنكية المقتمية معملياي التنديق  

تثماقاي ااجنمية ف  الدول، مل التقكيز علدد  تمويددل معددض النددادقاي ذاي ااهميددة تمويل االا
 الكمقى وتشجيل اال تقاض ماعق فا دة منخ،ض أو مدوط فوا د أحيانا  

 تأمين الصادرات:  -د

يتم ذلك مةنشاق نظام تأميط عل  النادقاي لتعويض الخاا ق المحتمل تحققها مط جقاق العمليددة   
 ايما نظام تأميط اعتماداي التنديق، وتقلماي اعق النقف وضماناي التنديق  التنديقية، ال

 إنشاء المناطق الحرة والمناطق التصديرية:  -هـ

والهدف مط تنشاق هذه المناي  ف  تياق ااتقاتيجية تنمية النددادقاي هددو جددذب االاددتثماقاي   
 اجها هذه النناعاي مأاعاق الموجهة للتنديق والعمل عل  توفيق الخدماي اااااية الت  تحت

 مدعمة، وكذا تحديد ماتوياي ااجوق مما اليؤدى ال  تقت،اا تكاليف اإلنتاج  
 تشجيع اإلستيراد وتسهيله بهدف إعادة التصدير:   –و 

ويكوط ذلك عط يقي  تاهيل وتمايي تجقاقاي التمويط مالالل الواددييية التدد  تدددخل فدد  تنتدداج 
تخ،يض تكاليف الحنول عل  معض هذه المدخقي، أو يكددوط ذلددك عددط   الالل الموجهة للتنديق، وكذا

 يقي  نظام تعادة التمويط ماإلع،اق والذى هو مط اانظمة الجمقكية اإل تنادية  

 إصالح القطاع المصرفى:   –ح 

زم هنا تاتعمل أدواي الايااة النقدية المختل،ة متقض تح،يز النددادقاي مددل تددوفيق التمويددل الددق
 عملية التنديق  لا النناع ، ومط ثم زيادة النادقاي النناعية مل توفيق الخدماي المنكيةلدعم القيا
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 أساسيات تنمية الصادرات فى الدول النامية:  -2-2

 تتيلب تاتقاتيجية تنمية النادقاي ف  الدول النامية جملة مط اااااياي، وتتمثل ف  اآلت : 

 لتنمية:   تدخل الدول لتأدية دور واضح فى عملية ا –أ

يتمثل فدد  تزالددة المعو دداي التدد  تقيددد  دددقة الدولددة علدد    :مقيط اثنيط، ااولايكوط هذا التدخل  
اامددق الثددان  فيكددوط مالتدددخل إلزالددة والتنديق وتحادديط اانشددية التدد  اددوف تزيددد مددط النددادقاي   

 (1يلة لإلاتيقاد)اإلضيقاماي الناجمة عط اانظمة التجاقية المتيلعة للداخل وخانة النناعاي المد

 العمل على تنمية الصادرات كماً وكيفاً:   -ب

وذلك متنويل التقكيمة الالعية لهذه النادقاي لضماط ااتققاق حنيلتها عط يقي  وضل مقنام   
للتوال ف  تنديق الالل المننعة وننف المننعة، وزيادة  دقاي اإلنتاج ف  المؤاادداي التدد  تتددذى 

اج النناع ، وخل  وحداي جديدة لإلنتاج مط أجل التنديق، والعمددل علدد  الاوق الداخل  خانة ماإلنت
قفل ماتوى الك،اقة اإلنتاجية للنناعاي التنديقية مط أجل تعزيز المقكز التنافا  لنادقاي الملد ف  
اااواق الخاقجية،  وهنا تمقز ضقوقة القمي ميط اإلنتاج المحل  والتنديق  ف،تح أاواق خاقجية أمام 

اي النناعية المحلية يزيد مط اليلب عل  هذه المنتجاي، ويؤدى أيضددا الدد  تشددجيل التواددل فدد  المنتج
مقنام  التنمية النناعية مالداخل  غيق أط هذا اامق مالنامة للدول الناميددة يتيلددب مددط هددذه ااخيددقة أط 

لمنتجدداي المنددنعة تقكز أوال عل  المنتجاي الت  تتمتل فيها مميزة نامية ف  مقنامجها النناع ، مثددل ا
مط المواد اليميعية التدد  تتددوفق عليهددا هددذه الدددول، والمنتجدداي كثي،ددة العمددل، كالمناددوجاي، المنتجدداي 

 (  2المقاتيكية، اآلثاث)

 العمل على تحقيق التوزيع الجغرافى للصادرات:   –ج 

 دداي يجب عل  الدول النامية أط تعمل عل  تنويددل أاددوا ها وتعيدداق أولويددة خانددة لتيددويق عق
التمادل التجاقى فيما مينها، محيددث تددنخ،ض حدددة المنافاددة فدد  هددذه الدددول، ممايضددمط تحقيددق عق دداي 
التمادل التجاقى مط اييقة اال تنادياي القأامالية والتخلص مط التمعية لها  عل  أط تنتقل هددذه الدددول 

مية،المتمثلددة أاااددا فدد  ف  مقحلة متقدمة مط اإلنتاج ال  مقنام  نناع  يقكز علدد  تنتدداج واددا ل التن
 (  9الالل اإلنتاجية اااااية كاآلالي والمعداي وااجهزة النناعية)

 : النمو االقتصادي رفع معدل من أجل التصديريةستراتيجيات  االأهم  -3

توجددد العديددد مددط االاددتقاتيجياي المح،ددزة للنمددو اال تنددادي، ولكددط توجددد مجموعددة مددط     
  وثيقا  مالنادقاي، وأهمها:االاتقاتيجاي مقتمية اقتمايا  

 

 

 
خل  ضمن ااملتقى   م،ا شكا  إخص طر لسصرلت ج طت لتصيم   لتد  ا  بين لتحطضر ولتمسصقدلجبعةى  شوقي زةقين و عبود (1)

جعمت  حسيب  بن بو د ااكو:ت ) د ااواقع وااتح،يع "    ااكو:ت  ااسيعسي  وإشدعاي  ااترمي  فى  ااوطرى األول حول "ااتحوال
 .2008ديسمبر  17  16على  

كلي   دااكو:ت)جعمت       ةسعا  معجستير  لتكويت حطت    –أثر تطور لتدط رلت عاى لتصيم   لقتصدط ي  بوااتعم  سميرة  (2)
 .    96 – 95  ص ص (  2001ااتلوم اإلقتصعدي  وعلوم ااتسيير  

 .  96  ص طتسطبق لتمرجع  )9(
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 إستراتيجية التصنيع لإلحالل محل الواردات: -3-1
 : (10)مفهوم إحالل الواردات -أ

عل  القغم مط كثقة ااتخدام هذا االنيقح في ال،كق اال تنادي، فةط معناه ال يددزال يحدديي مدده 
نددقى مقوتددوط وضددل  دق مط التموض، و د حاول كثيق مط اال تنادييط مثل  وناددتوط جددوقدوط و  ه

تعقيف لم،هوم تحقل الواقداي عل  أنه: أط ننت  محليا  ما كنا ناتوقده مددط  مددل، أو أط ننددت  محليددا  مددا 
يلزم ااتيقاده لو لم نقم مهذا اإلنتاج  ومتزى هذه اإلاتقاتيجية هو و ف الاوق المحلية عل  النددناعاي 

ي،اي جمقكيددة مقت،عددة علدد  المدددا ل الماددتوقدة، المحلية مهدف توفيق الحماية الكاملة لها، أو فقض تعق
مهدف خل  هيكل حما ي تاتظل مه النناعاي المحلية، أو تيمي   يددود االاددتيقاد المختل،ددة التددي تحددول 

 دوط تدف  الالل المماثلة حت  ال تنافس الالل الوينية في الاوق المحلية 

تددتم تال تذا كدداط هندداك تتيددق فددي   وفي الجانب اآلخق يقى  تشينقى أط عملية تحقل الددواقداي ال
المزايا النامية لخدماي عنانق اإلنتاج خقل عملية النمو اال تنادي، فهو يقكددز علدد  جانددب العددقض 
أكثق مط جانب اليلب في تعقيف تحقل الواقداي  وهو مددذلك ال يهددتم كثيددقا  م،ددقض أط التتيددقاي فددي 

  ومالتددالي يددقى تشددينقى أط جددوهق عمليددة هيكددل اليلددب تعددد أحددد اااددماب الق ياددية للنمددو النددناعي
الواقداي هو  تخ،يض ننيب المنتجاي المننوعة مط الواقداي، نتيجة للتتيق فددي عددقض النددناعاي 

 المحلية 

وف  الجانب اآلخق يقى تشينقى أط عملية تحددقل الددواقداي ال تددتم تال تذا كدداط هندداك تتيددق فددي 
ملية النمو اال تنادي، فهو يقكددز علدد  جانددب العددقض المزايا النامية لخدماي عنانق اإلنتاج خقل ع

أكثق مط جانب اليلب في تعقيف تحقل الواقداي  وهو مددذلك ال يهددتم كثيددقا  م،ددقض أط التتيددقاي فددي 
هيكل اليلب تعد أحد اااماب الق ياية للنمو النناعي  ومالتالي يقى  تشينقى  أط جوهق عملية تحقل 

جاي المننوعة مط الواقداي، نتيجة للتتيق فددي عددقض النددناعاي الواقداي هو  تخ،يض ننيب المنت
 المحلية 

 (: 11ويشتمل هذا التعقيف عل  ثقثة م،اهيم، وه )

 ااول:تحقل اإلنتاج المحل  محل الل معينة ماتوقدة 

 الثاني: تحداث تتيقاي في نمي االاتهقك المحل  تؤدى تل  االمتعاد عط معض الالل الماتوقدة  

 انخ،اض ننيب الالل النناعية مط جملة الواقداي الثالث: 

 دوافع )أسباب( إحالل الواردات:  -ب

والوا ل أط دوافل وممققاي اعتناق هذه اإلاتقاتيجية تت،اوي مط دولة تل  أخقى، ومط فتقة تلدد  
 أخقى، قغم وحدة اااس الت  تقوم عليها 

 قياس مساهمة إحالل الواردات في النمو الصناعى:  -ج

 تشينقى  ياس العوامل الما ولة عط زيادة اإلنتاج النناعي مااتخدام نموذجه القياضي،  حاول

 
(10)Meier Gerald and D. Seers (ed.s) ," Pioneers Development ", Oxford University 

Press,1994,P.87. 
 . 80  ص  يبى االسالم  برك د 1990  معيو   107 جا  لقتصدط  لإلسال ى، ع    عب، ااحمي، محبوب   )11(
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والذى فضله كثيق مددط اال تنددادييط مثددل  تاددي،ط لددويس فددي تيميقدده علدد  هدداالي معددض الدددول 
النامية، ومنوقة خانة دول جنوب شددقق آادديا، كالهنددد وماكاددتاط   كمددا ااددتخدم هددذا النمددوذج أيضددا  

ة التعاوط والتنمية ااوقمية لدقااة أنماي التنددنيل والتجدداقة لددمعض الدددول الناميددة، مثددل موااية منظم
 ال،لميط وايقط وغيقها مط الدول  

 (:12عوامل ما ولة عط تيويق اإلنتاج النناع  لدولة ما، ه )هناك ثقثة وي،تقض تشينقى أط

 تل  العقض الكل   زيادة اليلب المحل ، وذلك عل  أااس افتقاض ثماي نامة الواقداي

 الزيادة في اليلب الخاقجي ) النادقاي( 

 نقص نامة الواقداي تل  اليلب الكل ، وهو المعامل المعقوف منامة اإلحقل محل الواقداي 

 :(13) إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير  -3-2

 امتهددا هددو تقوم هذه اإلاتقاتيجية عل  اختياق عدد معيط مط النناعاي التي يكددوط الهدددف مددط ت
التوجه للاوق الخاقجي، ال الاوق الداخلي  ومط هنا فةط العننق الحاكم لنجاحها هو مدى توفق اليلب 
الخاقجي، ذلددك أط تحديددد نددوا اإلنتدداج ومواندد،اته وحجمدده ومعدددالي نمددوه كلهددا أمددوق تتو ددف علدد  

 اتجاهاي اليلب الخاقجي 

حددقل محددل الددواقداي ال تلمددث أط ت،قددد وغن  عط الميدداط أط  تاددتقاتيجية التنددنيل مددط أجددل اإل
وجاهتها مةمعاط المجتمل في التنمية اال تنادية، وحيث يتم تشمل الاوق الداخلي ماإلنتاج المحلي، وذلددك 
في الحدود التي تامح مها الميزة النامية للدولة مندد كافة مكوناي الواقداي  وهنددا تظهددق عقمددة ضددي  

للخاقج أمقا  ال م،ق مندده تذا مددا أقيددد لجهددود التنميددة االاددتمقاق نياق الاوق مط جديد  وينمح االتجاه 
والتقدم الميقد  ومط هنددا، فددةط عددددا  مددط الدددول المتخل،ددة يتمندد  اآلط مددا ياددم  مةاددتقاتيجية التنددنيل 
الموجه للتنديق  وهناك مط يدعو اآلط تل  ما يام  مالتنديق الذي يقود النمو  والوا ددل أط هددذا الددنمي 

الذي توجد له اآلط نماذج واضحة في معض مقد جنددوب شددقق آادديا )مثددل كوقيددا الجنوميددة التننيعي،  
وهون  كون  وتايواط وانتافوقة( يتم التقوي  له اآلط مط  مل عدد كميق مط اال تنادييط في المنظمدداي 

أنه النمي الدولية )المنك الدولي، نندوق النقد الدولي، منظمة التعاوط اال تنادي والتنمية(، عل  أااس  
الذي يتان  للدول المتخل،ة مط خقله التتلب عل  مشاكل العجز المزمط في موازيط المدفوعاي، ودعددم 

  دقاتها عل  الوفاق مأعماق ديونها الخاقجية، والحنول عل  التكنولوجيا الحديثة 

اقكة فددي وتجدق اإلشاقة تل  أط الدول القأامالية النناعية ال تمانل في الو ي القاهط مددط المشدد 
دعم هذا النوا مط التننيل  مل تنها تمدى ااتعدادها لكي تتخل  عددط معددض النددناعاي التحويليددة حتدد  

 تتخنص فيها الدول المتخل،ة  ومالذاي هذه النناعاي التي تتميز ماآلت :

 تحتاج تل  عمالة كثي،ة 

 تنها ملوثة للمي ة 

 تنها تاتهلك  دقا  كميقا  مط اليا ة 

 

(   1990  2  )اار:عضداامؤاف  ااطبت لقتصدط ى فى لتصخط ط تيدى هللا  وسف عا ه لتسالم  لتميهج وافي ااحليس )12(
 .99ص 

 .72(  ص 7919  )ااقعهرةد داة اارهض  ااتربي    لتصخاف ولتصيم    عمرو محى اا،ين  )13(
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اتقاتيجية معظم الدول النامية منذ مداية الاتيناي وتخل  الكثيق عنها في منتنف وأخذي مهذه اال
 الامعيناي وفي و تنا الحاضق 

ويقند مةحقل الواقداي أط تنت  محليا  ما كنا ناتوقد مط  مددل أو ننددت  محليددا مددا كدداط يمكددط أط 
لمحل  للنناعة التدد  تحددل محددل نقوم مااتيقاده لم لم نقم مهذا اإلنتاج ويتم ذلك عط يقي  خل  الاوق ا

الواقداي، والاميل لذلك هو توفيق الحماية الكافية لهذه النناعة وذلددك عددط يقيدد  منددل ااددتيقاد الاددلل 
د تحقلها ماالنتاج المحل  ماتخدميط في ذلك تمددا التعقي،ددة الجمقكيددة أو أدواي  يددود االاددتيقاد اقيالت   

 ااخقى مثل القيود الكمية 

القيددود علدد  ااددتيقاد تلددك الاددلل التددي نمتددي تحقلهددا ماإلنتدداج المحلدد  ويتقتددب علدد  فددقض 
 (:14ط)اأمق

 ااول: أط المنت  المحل  ينمح في وضل أفضل مط المنت  ااجنمي مط حيث المنافاة الاعقية  

الثاني: أنه م،قض هذه القيود عل  االاتيقاد لهذه الالل ينشأ محليددا  فددا ض فددي اليلددب علدد  هددذه 
تقتددب عليدده اقت،دداا أاددعاقها ومالتددال  قمحيددة االاددتثماق فيهددا فتتجدده المددواقد المحليددة تلدد  الالل مما ي

االاتثماق في تنشاق هذه النناعاي الت  تقوم مةنتاج هذه الالعة الت  كدداط يددتم ااددتيقادها مددط  مددل  و ددد 
 ذكقي عدة حج  تمقق ااخذ مةاتقاتيجية التننيل عط يقي  تحقل الواقداي، ومنها: 

ف العجز في ميددزاط المدددفوعاي والتددوفيق فددي ااددتخدام مددواقد النقددد ااجنمددي القددادقة علدد  تخ،ي
 االاتخدام اامثل 

انخ،اض ااهمية النامية للواقداي مط الالل االاتهقكية النناعية وزيددادة الددواقداي مددط الاددلل 
قيق مواقد النقد ااجنمي االاتثماقية ذلك أط تقييد الواقداي مط الالل االاتهقكية اوف يتقتب عليه تح

التي كاني تاتخدم في ااتيقادها مط  مل وتاتخدم هذه المواقد المحققة فددي ااددتيقاد المعددداي واآلالي 
والالل االاتثماقية ااخقى القزمة لقفل معدل االاتثماق في القياا النناعي مل وفي جملة اال تندداد 

 القومي 

 (:15لها في العنانق التالية)اجمتووجهي انتقاداي لهذه اإلاتقاتيجية يمكط 

أط هيكل الحماية الذى تاتند تليه ايااة تحقل الواقداي يؤدى تل  تحيز واضددح تجدداه نددناعاي 
 التنديق وتل  التننيل في المقاحل ااول  للتنمية )أى النناعاي الثقيلة والمتواية( 

ط النددعب االنتقددال أط مقاحل التيوقاي الت  تظهق في المقحلة ااول  تخل  ظددقوف تجعددل مدد 
تل  المقحلة الثانية وه  اإلتجاه نحو التنديق أو تنشاق النناعاي الثقيلة والوايية حيث يتزايد اعتمدداد 

 اال تناد القوم  عل  الواقداي 

 يجعل القدقة االاتيعامية لإل تناد القوم  مالنامة للعمالة في القياا النناع  ضعي،ة مما

 النناع  في حل مشكلة الميالة في الدول النامية   يتقتب عليه عدم مااهمة القياا

يتضمط خيوقة احتمددال زيددادة ماددتوى االاددتهقك ومالتددال  انخ،دداض معدددل االدخدداق عمددا كدداط 
 مخييا  له مامب تشجيل  يام النناعاي االاتهقكية محليا   

 
(14)Papanck, Gustav F.," Economic Development Theory" , in Michael Todaro (editor), 
The Struggle for Economic Development , 1993. Longman Ins, New York, P.P.17-26. 
(15)Taylor, Lance," Structuralism Macroeconomics", Basic .Inc ., New York, 1993,p.36 . 



  لكويتياس أثر الصادرات علي النمو االقتصادي في اق                                                               د. علي سالم علي الحصينان
 

 

(602) 
 م 2021 رياني   الثانيالجزء  .(  11)العدد  -( 7المجلد )                                                 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

نددنيل تعددان  مددط أنها أدي إلهمال الزقاعة في الدول النامية مما جعل هذه الدول معد فتقة مط الت
 مط تجمال  الواقداي   %30مشكقي تتعل  ماامط التذا ي و د تنل واقداي التذاق تل  

ولقد أدى فشل ااتقاتيجية تحقل الواقداي في معظم الدول الناميددة تلدد  تمندد  ااددتقاتيجية جديدددة 
 تقوم عل  تشجيل النادقاي فما هو مضموط تلك االاتقاتيجية الجديدة ؟ 

 (: 16يجية تشجيع الصادرات)استرات -3-3

يمكط تعقيف النناعاي التنددديقية مأنهددا تلددك النددناعاي التدد  تعمددل مندد،ة ق ياددية مددط أجددل 
 تنقيف منتجاتها لهاواق الخاقجية 

وتذا كاني ايااة تنمية النناعاي اإلحقليددة مق مددة خددقل المقاحددل ااولدد  للتنميددة تال أندده فددي 
 هنا نشأي الحاجة تل  تنمية النناعاي التنديقية  المدى اليويل نجد عدم نقحيتها، ومط

 دوافل ااتقاتيجية تشجيل النادقاي: -

 ويمكط القول أط دوافل  يام النناعاي التنديقية ماتمدة مط اآلثاق الالمية للنناعاي اإلحقلية

وعل  قأاها تلك اآلثاق الت  تحددد مددط  دددقة المجتمددل علدد  اإلاددقاا معمليددة التنميددة النددناعية، 
 (:17 )ه

الزيادة في الواقداي: تط االاتمقاق في تعياق دفعددة  ويددة للنددناعاي اإلحقليددة يتقتددب عليدده   -أ
ونول هذه النناعاي تل  مقحلة تنا ص ثم انعدام العا د مددط العمددقي ااجنميددة وعلدد  ذلددك فةندده فددي 

زمددة لمواجهددة غياب النناعاي التنديقية ينمح المجتمل غيق  ادق عل  توفيق العمددقي ااجنميددة الق
 الزيادة المضيقدة في الواقداي القأامالية والالل المننعة وواقداي المواد التذا ية 

فتح أاواق جديدة: يؤدى تل  تخي  عقمة ضي  الاددوق التددي تحددول دوط تنميددة النددناعة أو   -ب
 تمنل حت   يامها في ااااس  

افاددة العالميددة ومالتددالي تجماقهددا يؤدى التننيل للتنديق: تل  تعقيض النددناعة المحليددة للمن  -ج
عل  العمل للونددول تلدد  ماددتوياي مقت،عددة مددط الك،دداقة اإلنتاجيددة واالقت،دداا مماددتوى نوعيددة الاددلعة 
المنتجة ويتقتب عل  ذلك أط تقدديم النددناعة نددوا مددط الحمايددة الذاتيددة ضددد انخ،دداض الك،دداقة اإلنتاجيددة 

  تنشأ في اوق محلدد  نددتيق وفددي ظددل حمايددة والمماقااي اإلحتكاقية الت  تتعقض لها النناعة الت
 كميقة مجعل النناعاي االحقلية تيقد النناعاي التنديقية 

أعماق خدمة الديط الخاقج : مط المقحظ أط مشكلة المديونية الخاقجية  د ت،ا مددي حدددتها فددي   -د
ل النددادقاي، معظم الملداط النامية خانة تلك التي اعتمدي عل  نناعاي تحقل الواقداي وعدم تشجي

 (:18و د تقتب عل  ذلك عدة مشكقي نذكق، منها اآلت )

 
(16)Porter M. 2003 b., Competitivenessand Economic Development of Gulf and Middle 
Eastern Countries, Middle East Petrotech 2003. Harvard Business School,p.33. 
(17)Perkins, D.H. et al, "Economics of Development", 5 th edition, chapters, W.W. Norton & 
Co., 2001,p.56. 
(18)Amin, S., Imperialism and Unequal Development ,New York, Monthly Review, Press, 
1997,p.55. 
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زيادة االعتماد عل  اال تقاض الخاقجي خقل الاددنواي الاددامقة الددذى مدددأ  يشددكل عددا   للتنميددة 
 النناعية مامب اآلت : 

 ثقل عبق الديط الخاقجي مالنامة لتالمية الدول النامية 

ط الخاقجية ي،وق متواي معدل نمددو النددادقاي فددي هددذه أط متواي معدل الزيادة في اداد الديو
 الدول 

أط نمو النادقاي ممعدل يقل عط معدل نمو الواقداي هذا ماإلضافة تل  الزيددادة فددي معدددل نمددو 
اداد الديط الخاقج  لقدقة هذا الملد عل  تتيية الواقداي مط خقل النادقاي كما أنه يعن  دخول هذه 

 اداد أعماق الديط الخاقج  الدول في مقحلة اال تقاض ل

 االات،ادة مط المزايا النامية للمواقد المتاحة مالدول المتخل،ة:-ه

حيث تقوم هددذه الدددول متنددديق المددواد ااوليددة معددد تجددقاق العمليدداي التحويليددة عليهددا، مدددال  مددط 
 تنددديقها كمددواد خددام  والمثددال الواضددح علدد  ذلددك مجموعددة الدددول الن،ييددة التددي دخلددي فددي مجددال

 النناعاي المتقوكيماوية، مدال  مط  يامها متنديق الن،ي كمادة خام 

 زيادة المواقد مط النقد ااجنمي لتحايط وضل ميزاط المدفوعاي: -و

وميزاط المديونية والدا نية للدول المتخل،ة، حيث كاط الامب الق يس النتهاج الدول المتخل،ددة هددذه 
قد ااجنمددي، وضددملة معوندداي التنميددة التددي تقدددمها لهددا الدددول اإلاتقاتيجية هو انخ،اض عا داتها مط الن

 المتقدمة 

 زيادة المقدقة التنافاية للدول المتخل،ة في الاوق العالمية: -ز

نتيجة تحايط جودة المنت  وخ،ض تكل،ة تنتاجه، وهو ما يامح مزيادة دقجة التقكز والتخنددص  
 لحجم الكميق  فيتحاط مذلك ماتوى جودةوتحقي  الوفوقاي الداخلية والخاقجية، أو وفوقاي ا

 المنتجاي وتتحق  الك،اقة اال تنادية للنناعاي 

 ضي  نياق الاوق المحلية نتيجة النخ،اض متواي دخل ال،قد: -ح

يوجه جزق كميق مط الدخل نحو ااتهقك المددواد التذا يددة والاددلل والخدددماي الضددقوقية ويتمثددل 
ذاي الدددخل المددنخ،ض التددي يقددل عدددد اددكانها عددط خماددة  ضي  الاوق منوقة واضحة مالنامة للدول

 مقييط نامة 

 استراتيجية الجمع بين إحالل الواردات وتشجيع الصادرات: -3-4

يقى معض اال تنادييط تمكانية الجمل ميط ايااة تحقل الواقداي وتقوي   مل أط هددذه  الخليددة  
تتق   الالمياي الكامنة في كل منهما عل  حدة  يمكط أط تتحول تل  تاتقاتيجية جديدة للتنمية النناعية  

وياود هذا القأي في معض الدوا ق ال،كقية في جنوب وشقق آايا وأوقوما الشق ية  وم،اده في أط حددل 
 مأزق التننيل في الدول المتخل،ة له محوقاط، هما:

اد القددومي، ممددا ااول: ت امة فقوا تنديقية للنناعاي التحويلية ذاي اآلثاق العميقة عل  اال تن
 يؤدي تل  توايل الاوق المحلية 

الثاني: المضي في ايااة تحقل الواقداي، محيث يمكط أط يتيوق المنه  فددي مقحلددة تاليددة تلدد  
التنديق  وهو ما حدث فعق  في نموذج اال تناد الياماني الذي ال يعد نموذجا  تقليديا  لتقوي  النادقاي، 
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ل والمنتجاي النناعية مط الدول التقميددة، ثددم مدددأي فددي انتهدداج ايااددة حيث كاني الياماط تاتوقد الال
تحقل الواقداي مالمنتجاي الوينية  ومعد أط أنمحي منتجاتها عل  دقجة ك،اقة عالية مط الجودة مدأي 
في مقحلة تقوي  النادقاي، وذلك لمواجهددة الن،قدداي الخانددة مااددتيقاد المددواد الخددام واليا ددة، انهددا 

مواقدهددا اليميعيددة  وييلدد  علدد  الددنمي اليامدداني للتنميددة اال تنددادية اندديقح نمددي ااوز   تشتهق م،قق
اليا ق ، والوا ل أط تاتقاتيجية التننيل مط أجل التنديق ال تتعاقض مل تاتقاتيجية التننيل لإلحقل 
ل محل الواقداي، مل عل  العكس، حيث يمكط لإلاددتقاتيجية ااولدد  أط تادداهم فددي حددل معددض المشدداك

المتقتمة عل  انتهاج الثانية، وذلك مط خقل غزو اااواق ااجنمية، وتوايل نياق الاددوق مالتددالي أمددام 
النناعاي المحلية، وزيادة النشاي في مجال االمتكاقاي والتجديداي ال،نية، لضماط ميزة تنافاددية عاليددة 

 وقفل ماتوى ك،اقتها لهذه المنتجاي في اااواق العالمية، اامق الذي يااعد عل  تيويقها 

و د يظهق ثمة تعاقض ميط تاتقاتيجية التننيل لإلحددقل محددل الددواقداي وتاددتقاتيجية التنددنيل 
قاحل ااول  الممكقة للتننيل، نظقا  لتقكز االهتمام عل  تيويق النددناعاي مط أجل التنديق خقل الم

الناش ة وتوفيق دقجة حماية مناامة لها في مقاحل التننيل الممكقة ، تال أندده مددط الممكددط التتلددب علدد  
مثل هذه ااوضاا عندما تنل نناعاي اإلحقل محل الواقداي تل  مقحلة تتي  فيها اليلب المحلي، 

كط في هذه المقحلة التحول مها تل  نناعاي موجهة نحو التنددديق للخدداقج، وذلددك مددط خددقل حيث يم
تخ،يف دقجة الحماية وتقديم الدعم لها، لزيادة  وتها التنافاددية الدوليددة وتمكدداط كاددب أاددواق خاقجيددة  

،ددض ويتيح هذا التحول توفيق مزيددد مددط الدددوافل لتيددويق هددذه النددناعاي وقفددل ك،اقتهددا اإلنتاجيددة وخ
تكاليف اإلنتاج، اامق الذي يااعد في ن،س الو ي عل  حل معض المشاكل التددي يمكددط أط تتقتددب علدد  
االاتمقاق في اتمدداا نمددي التنددنيل لإلحددقل محددل الددواقداي، وعندددما تتحقدد  دقجددة منااددمة مددط  ددوة 

ا عند هذا الحد المنافاة لهذه النناعاي فةنه يجب تخ،يف الدعم المقدم لها مشكل تدقيجي، حيث تتوفق له
 وة الدفل الذاتية لتيويق وقفل الك،اقة، للمحافظة عل  اااواق العالمية المتاحددة  فددي حدديط أط ااددتمقاق 
الدعم  د يخ،ض مط هذه الك،اقة  وفي هذه المقحلة ال تكوط إلاددتقاتيجية التنددنيل للاددوق المحلددي تلددك 

أط تتواجد جنما  تل  جنددب مددل نددناعاي ااهمية الكمقى، حيث يمكط لنناعاي اإلحقل محل الواقداي  
 التنديق 

والوا ل أننا ال نؤيد اآلقاق الت  تقى ماتماا تحدى االاتقاتيجيتيط كمديل تام عط ااخددقى  فاتنميددة 
النناعية يمكط أط تتم ممزي  مط اإلاددتقاتيجيتيط محيددث يظددل القيدداا الخدداقج  يلعددب دوقه الهددام فددي 

جهد المحل   وأنه مط غيق المتنوق ومط غيددق العملددي تمكانيددة تتمدداا التنمية ولكط دوقه يكوط مكمق  لل
كافة الالل الماتوقدة محليا  محيث ن،قي في ااتخدام ااتقاتيجية اإلحقل محل الددواقداي أط ذلددك يعندد  

 عدم االلت،اي لممدأ الميزة النامية 

داي، والقياعدداي التدد  ومط المنااب اختياق القياعاي الت  تنيم  عليها ااتقاتيجية احقل الواق
اتعتمق  ياعاي تنديقية اواق كاني تنت  منتجاي زقاعية أو تنت  منتجاي نناعية ويجددب أط يحدددث 
تكامل وتناي  ميط االاتقاتيجيتيط في تياق خية  ومية، وهذا التكامل والتناي  ميط اإلاتقاتيجيتيط فددي 

 تياق خية  ومية شاملة تقاعي ظقوف الدولة وتحق  أهدافها 

 عالقة النمو االقتصادى بالقطاع التصديري:  -4
 العالقة بين النمو االقتصادي ونمو الصادرات:  -4-1

تط أ ل ما يقال عط عق ة النادقاي مالنمو اال تنادي أط النادقاي محقك للنمددو اال تنددادي، 
 ، ومعددده  1940( فددي مقددال نشددقها عددام  Dnisrobortsoineوهذا ما أشاق تليه دنيس قومقي اددواط )

( أط يثمي أط زيادة النادقاي كاني محقكا للنمو اال تنادي في اا ياق Nourqosieحاول نوقكايه)
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نف الثاني مط الققط التاال عشق، وأظهددقي عديددد مددط الدقاادداي أط نمددو نالمنتجة للمواد الخام في ال
تميل تلدد  تنددديق التي تنمو ماقعة  الدولالنادقاي كاط ذا اقتماي كميق مل النات  المحل  ، ويثمي أط 

 ( 19)قفل معدل النموالمزيد مط الالل وأط زيادة النادقاي تؤدي تل  

تط ما يتمتل مه القياا مط أهمية جعل له القدقة عل  المااهمة في عملية النمو اال تنادي، حيددث 
يمقز دوقه في تحقي  التوازط ميط العقض اإلنتاجي غيق مددقط واليلددب شددديد المقونددة، ماإلضددافة تلدد  

 ( 20قها اليويل المدى في المااهمة في توفيق النقد ااجنمي القزم إلعادة مناق الهيكل اال تنادي)دو

وقكددزي الكثيددق مددط اادميدداي اإل تنددادية علدد  دقااددة ظدداهقة النمددو اإل تنددادي، فالنظقيددة 
اتهم اإل تنادية  د تناولمي في مضمونها آلية وأاماب تقي  القفاه اإل تنددادى للشددعوب وتحادديط ماددتوي

المعيشية  وعمق التاقيخ وخنونا  معد الحقب العالمية الثانية، شهدي العديد مط دول العالم تااقعا  في 
معدالي نموها اال تنادى، وانعكس ذلك تيجاما  علدد  مددداخيل اافددقاد وظددقوف معيشددتهم، تضددافة تلدد  

أط ثمددة أاددماما  وقاق هددذه   تيويق وعنقية كافة المن  والمقاف  المقتمية محياتهم اليومية  وما مط شددك
الق،ددزاي الكميددقة فددي معدددالي النمددو اإليجاميددة، فمنهددا مددا يقجددل تلدد  تحددديث مكددا ط اإلنتدداج وتدخددال 
التكنولوجيا المتقدمة في العملية اإلنتاجية والتوال في اإلنتاج والتنديق تل  أاواق خاقجيددة  ومنهددا مددا 

افاي الجديدة ) الن،ي  المعادط الن،ياة،   ألخ( مثددل مددا اقتمي متوال في المواقد اليميعية، كنتيجة لإلكتش
 هو الحال عليه مالنامة للدول النامية 

 أثر مضاعف الصادرات علي النمو االقتصادي )اجمالي الدخل المحلي(:  -4-2

تعتمق النادقاي اليلب ااجنمي عل  الالل والخدماي واانول القأامالية المنتجة في الدولددة ، 
حقنا  داخل التدف  اادا ي للدخل المحلي ، أي كلما زاد حجم النادقاي ازداد حجم اليلب  فه  مذلك تعد

 ( 21الكل  وهو ما يؤدى تل  زيادة حجم الدخل الكل  عط يقي  المضاعف)

 (:22ولتمياط أثق المضاعف نقوم متحليل وااتخدام معض العق اي القياضية التالية)

أي عق ة مل الخاقج ومةهمالنا لن،قاته العامددة يتحقدد  التددوازط تذا تفتقضنا أنه يوجد ملد ال تقميه  
 في هذا الملد في شكل عق ة مزدوجة 

 Y = C + I …………..(1)    

Y= C + S ……………(2)  

 : اإلدخاق  S: اإلاتثماق ؛  I: االاتهقك النها ي؛  C: النات  المحل  اإلجمال ؛  Yحيث  

 ( نجد أط:2( و )1مط المعادلة )

 S = I …………….(3)  

 فةذا  منا م،تح ا تناد هذا الملد عل  العالم الخاقج ، تنمح المعادلة عل  الشكل التال : 

 
 . 44  صلتمرجع لتسطبق( 19) 
 .101-100، ص ص مرجع سبق ذكره، بن جلولخالد ( 20)

، ( 2003،  1طالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،، )بيروت: ، العالقات االقتصادية الدوليةالحجار، بسام  (  21)

 .89ص  

 رسااطت   طجسااصير،   م اا  دااط رلت لتاا وم لتيط  اا لتعطتم اا  تاصجااطرة ولق كطن ااطت لتمصطحاا  تصي لتميظماا بوكزاطععة، سععليم  (22)
 .14 – 13  ص  ، ص(. 2002د كلي  ااتلوم االقتصعدي  وعلوم ااتسيير   ااكو:ت)جعمت   
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Y + M = C + I + X ………..(4) 

 : النادقاي   X: الواقداي و  Mمحيث :

 ( كما يلي:4تكوط المعادلة ) Y= C + Sوحيث أط :

C + S + M = C + I + X ………(5) 

 ادلة نحنل عل :مط يقفي المع Cوماختزال 

S + M = I + X     (6) 

( نخلص تلدد  أط النددادقاي لهددا ن،ددس أثددق اإلاددتثماق، كمددا أط للددواقداي آثدداقا  6ومط المعادلة )
 مماثلة لإلدخاق، فه  ال تااهم فقي في تحاط اإل تناد المحل  مل وا تناد العالم الخاقج  

 ( نحنل عل :6ومتعظيم المعادلة )

 X…….. (7)      ∆I + ∆M = ∆ S +  ∆ 

                                  1وفي النهاية فةط مضاعف التجاقة الخاقجية، هو عماقة عط:    

 ددددددد    
S+m 

وي،يد مأط كل زيادة في حجم النادقاي اوف تؤدي الددي زيددادة أكمددق فددي حجددم النددات  المحلددي، 
 خاق ولقاتيقاد  ويكوط أثق المضاعف كميقا  علي كلما  لي الميول الحدية لقد

 التصدير في تدفق االستثمارات األجنبية:   دور -5

التنديق هو العملية المكملة للعملية اإلنتاجية، فمدوط التنديق يظددل اإلنتدداج المحلددي عدداجزا  عددط 
الن،اذ لهاواق الخاقجية ومط ثم عدم تمكنه مط تحقي  الزيادة المقجوة في الدخل القومي  وتعتمق عملية 

نويل النادقاي  ضية منيقية اي دولة انها تتيح لها زيادة معدددالي نمددو ا تنددادها وتحقيدد  تنمية وت
أهدددافها فددي زيددادة اليا دداي اإلنتاجيددة وتددوفيق فددقص العمددل القزمددة لمواينيهددا وااددتتقل مواقدهددا 

وعاي االاتتقل اامثل  كما تعد عملية تنمية النادقاي مط العوامددل الحاكمددة فددي تدددعيم ميددزاط المدددف
وتحقي  التوازط الخاقجي، وتدعيم االحتياياي الخاقجية للدولة، كما يؤدي التنديق تل  توفيق العمقي 

 (  23الحقة للدولة مما يقلل مط آثاق تمويل االاتيقاد اواق لماتلزماي اإلنتاج أو الالل تامة الننل)

ل الكامددل لليا دداي اإلنتاجيددة أما عط أهمية التنديق للقياعاي اإلنتاجية فةنه يمكنها مط االاددتتق
المتاحة لديها، كما يااعدها عل  تنقيف منتجاتها خانة في حالة اإلنتاج الكميق الذي يزيد عددط حاجددة 
الاوق المحلية، ويزيد التنديق مط فقص القمحية للمشددقوعاي القا مددة، ومالتددالي يزيددد مددط احتمدداالي 

ا د التنديق تاددمح لهددذه المشددقوعاي مااددتيقاد مددا تواعها وتحايط ك،اقتها اإلنتاجية، كما أط توفيق عو
يلزمها مط آالي وخاماي، ويمكنها كذلك مط الحنول علدد  التقنيدداي الحديثددة القزمددة لتيددويق العمليددة 

 
 . 153المرجع السابق، )23(
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اإلنتاجية خانة في ظل المنافاة الدا مة التي تواجهها المنتجاي المندقة مما يح،ز المندقيط لتحايط 
 (  24قاي في التجاقة الخاقجية)منتجاتهم ويمكنهم مط اكتااب خم

ي تلدد وأشاقي  دقااة  موجود قأييط حول أثق النادقاي عل  تدف  االاددتثماق ااجنمددي المماشددق 
 (: 25عقمية، هما)الدول معض ال

القأي ااول: تط االاتثماق ااجنمي المماشق يؤثق في النادقاي، والمنيل  في ذلك يقوم عل  أط 
مدوقا  كميقا  في قفددل ك،دداقة  يدداا التنددديق فددي الدددول الناميددة، وهندداك الشقكاي متعددة الجناية تاهم  

أاماب ودوافل لدى هذه الشقكاي تعمل عل  نقل وتوييط معض النناعاي في الملداط الناميددة، ويتضددح 
أط هناك  موال  متزايدا  عل  الشقكاي متعددة الجناية فددي الدددول الناميددة التددي تتمنددي تاددتقاتجية التوجدده 

، وهناك المنافل المتحققة للدول النامية مط جددقاق ذلددك تتمثددل فددي تقليددل كل،ددة حنددولها علدد  التنديقي
التكنولوجيا الحديثة والتدقيب عليها ومماقاة العمل مها وفتح أاواق الدول النامية ماإلضافة تلدد   يامهددا 

 متاوي  المنتجاي في اااواق العالمية  

اتثماق ااجنمي المماشددق، ويقتكددز هددذا الددقأي علدد  أط القأي الثاني: أثق النادقاي في تدف  اال
النادقاي تعد القوة الجديدة المحقكة للنمو اال تنادي في الققط الحادي والعشقيط ومشكل أاااددي فددي 
 ياا التننيل أو الخدماي، وذلك اط االاتثماق ااجنمي يتجه في القيدداا اإلنتدداجي الددذي يكددوط العا ددد 

القياعاي اإلنتاجية ااخقى  ولقد أوضددحي الدقاادداي التيميقيددة فددي الدددول الحدي أعل  مقاقنة ماا ق  
النامية اقت،اا معدالي االاتثماق ااجنمي المماشق وتحق  النمددو اال تنددادي ونمددو النددادقاي فددي دول 

 جنوب آايا من،ة خانة، وهذا ما يؤهلها لقندماج في عملية العولمة وتقايم العمل الدولي   

د التي تعود عل  التنمية اال تنادية مط جقاق زيادة النادقاي أنه مط خقل تنمية ومط ميط ال،وا 
النادقاي تاتييل الدول النامية أط تزيد مط يا ة االاتيقاد لديها، كما تاتييل هددذه الدددول الناميددة مددط 

فددي الاددوق   االات،ادة مط مزايا تقايم العمل الدولي وقفل ك،اقة نناعتها الوينية و دقتها عل  المنافاة
العالميددة  ومالتددالي فددةط تشددجيل النددادقاي يددؤدي تلدد  االاددت،ادة مددط فددقص االاددتثماق فددي القياعدداي 

 اال تنادية ااكثق تنتاجية 

فددتح أاددواق  وتلدديومذلك فةط تشجيل النادقاي يؤدي تل  دعددم التخنددص وتلدد  زيددادة اإلنتدداج 
تلدد  تنشدديي   وكددذلكوفددوقاي اإلنتدداج الكميددق   جديدة للمنتجاي الوينية وهذا يؤدي مالتالي لقات،ادة مددط  

االاتهقك المحلي، اط اقت،اا دخول الماددتهلكيط يزيددد مددط اليلددب علدد  الاددلل ااجنميددة وذلددك ينشددي 
المنتجوط لتقليد المنتجاي ااجنمية  ومط خددقل نمددو  يدداا التنددديق تظهددق حددوافز الاددتثماقاي جديدددة 

نناعاي القا مة  ماإلضافة تلدد  ذلددك أط زيددادة النددادقاي محلية وأجنمية وتتاح ال،قص لتوايل نياق ال
تاهم وم،عالية في تحايط عملية نقل التكنولوجيددا ومدداليقق المختل،ددة، اددواق عددط يقيدد  جلددب المعقفددة 

 (  26ال،نية أو المعداي القأامالية)

 

 
، )القاهرة: دار تنمية التجارة الدولية  االتفاقية الخاصة بانشاء المنظمة العالمية للتجارة ودورها فيمطهر عبد الملك، )24(

 .  162(، ص 2006تب القانونية، الك

رسالة   ، الكويت استراتيجية ترقية الصادرات غير النفطية وأثرها علي النمو االقتصادي في عبد الرزاق بن هارون، )25(

(، ص ص  2013م التسيير، : جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوالكويت ماجستير، )

33-35 . 

 . 36، ص سابقالمرجع ال )26(
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 م 2021 رياني   الثانيالجزء  .(  11)العدد  -( 7المجلد )                                                 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 في الكويت: لصادرات النسبية لهمية  األتحليل  -6
 الي الناتج في الكويت:إلي إجملصادرات النسبية لهمية األ -6-1

ويتضح مط الجدول التالي: أط النادقاي تمثل أهمية كميقة مالنامية إلجمددالي النددات  المحلددي،    
 ( %74,7-%44,6فنامتها الي النات  المحلي تتقاوح مط )

 

 تلي تجمالي النات  المحلي في الكوييلنادقاي النامية لهمية (:اا1جدول )
 الناتج المحلي  السنة 

 $ مليار

الصادرات مليار  

 دوالر 

 نسبة الصادرات 

 المحلي%  من الناتج

2000 37.7 21.3 56.5 

2001 34.9 17.9 51.3 

2002 38.1 17.0 44.6 

2003 47.9 24.9 52.0 

2004 59.4 33.8 56.9 

2005 80.8 51.7 64.0 

2006 101.5 66.6 65.6 

2007 114.6 72.7 63.4 

2008 147.4 98.4 66.8 

2009 106.0 63.0 59.4 

2010 115.4 77.0 66.7 

2011 154.0 112.8 73.2 

2012 174.1 130.1 74.7 

2013 174.2 123.4 70.8 

2014 162.6 111.4 68.5 

2015 114.6 61.6 53.8 

2016 109.4 52.1 47.6 

2017 120.7 61.8 51.2 

2018 140.6 79.8 56.8 

 60.2 67.2 107.0 متوسط 

 44.6 17.0 34.9 الحد االدنى 

 74.7 130.1 174.2 الحد األقصي 

 المندق: الماحث ماالعتماد علي احناقاي المنك الدولي، انواي مختل،ة 
 السلعية إلي إجمالي الصادرات في الكويت:صادرات النسبية للهمية األ -6-2

ي ويتضح مط الجدول التالي: أط النادقاي الالعية تشكل الناددمة الكميددقة مددط تجمددالي النددادقا
(، ويقجل ذلك تلي أط الكويي تعتمد في نادقاتها علي العة الددن،ي %93,3-%%83منامة تتقاوح مط )

 الخام والتاز اليمييعي، كما ايتضح فيما معد 
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 م 2021 رياني   الثانيالجزء  .(  11)العدد  -( 7المجلد )                                                 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 الالعية تلي تجمالي النادقاي في الكويي  % نادقاي النامية للهمية (: اا2جدول)
 اجمالي الصادرات  السنة 

 مليار دوالر 

 عية الصادراتالسل

 مليار دوالر 

 نسبة الصادرات السلعية 

 إلي اجمالي الصادرات % 

2000 21.3 19.4 91.2 

2001 17.9 16.2 90.5 

2002 17.0 15.4 90.4 

2003 24.9 20.7 83.0 

2004 33.8 28.6 84.6 

2005 51.7 44.9 86.8 

2006 66.6 56.0 84.1 

2007 72.7 62.7 86.2 

2008 98.4 87.5 88.9 

2009 63.0 54.0 85.7 

2010 77.0 70.0 90.9 

2011 112.8 102.1 90.5 

2012 130.1 118.9 91.4 

2013 123.4 115.1 93.3 

2014 111.4 102.1 91.7 

2015 61.6 54.1 87.9 

2016 52.1 46.3 88.8 

2017 61.8 55.0 89.0 

2018 79.8 71.9 90.1 

 88.7 60.0 67.2 متوسط 

 83.0 15.4 17.0 الحد االدنى 

الحد  

 األقصي 
130.1 118.9 93.3 

 المندق: الماحث ماالعتماد علي احناقاي المنك الدولي، انواي مختل،ة 
 الخدمية إلي إجمالي الصادرات في الكويت:صادرات النسبية للهمية األ -6-3

ويتضح مط الجدول التالي: أط النادقاي الخدميددة تشددكل ناددمة ضدد يلة مددط تجمددالي النددادقاي 
 ( %17 -%6,7تقاوح مط )منامة ت
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 الخدمية تلي تجمالي النادقاي في الكويي  % نادقاي النامية للهمية (: اا3جدول)
اجمالي  السنة

 الصادرات 
 مليار$

 الصادراتالخدمية
 مليار دوالر 

 نسبة الصادرات الخدمية
إلي اجمالي الصادرات 

% 
2000 21.3 1.9 8.8 
2001 17.9 1.7 9.5 
2002 17.0 1.6 9.6 
2003 24.9 4.2 17.0 
2004 33.8 5.2 15.4 
2005 51.7 6.8 13.2 
2006 66.6 10.6 15.9 
2007 72.7 10.0 13.8 
2008 98.4 10.9 11.1 
2009 63.0 9.0 14.3 
2010 77.0 7.0 9.1 
2011 112.8 10.7 9.5 
2012 130.1 11.2 8.6 
2013 123.4 8.3 6.7 
2014 111.4 9.3 8.3 
2015 61.6 7.5 12.1 
2016 52.1 5.8 11.2 
2017 61.8 6.8 11.0 
2018 79.8 7.9 9.9 
 11.3 7.2 67.2 متوسط
الحد  
 االدنى

17.0 1.6 6.7 

الحد  
 األقصي

130.1 11.2 17.0 

 المندق: الماحث ماالعتماد علي احناقاي المنك الدولي، انواي مختل،ة 
 إلي الصادراتالسلعية في الكويت: عةالسلع المصنصادراتالنسبية لهمية األ -6-4

ويتضددح مددط الجدددول التددالي: أط الكويتتعتمددد علددي نددادقاي المددواد الخددام )الددن،ي( أكثددق مددط 
النددادقاي النددناعية، مدددليل أط النددادقاي النددناعية تشددكل ناددمة ضدد يلة مددط تجمددالي النددادقاي 

 ( %7,8-%3,2الالعيةفتقاوحي مط )
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 الالل المننعة تلي النادقاتالالعية في الكويي %  نادقايمية لالناهمية (: اا4جدول )
 الصادرات السلعية  السنة 

 مليار$ 

 صادرات السلعالمصنعة 

 مليار دوالر 

نسبة صادرات السلع  

 المصنعة 

 إلي الصادرات السلعية % 

2000 19.4 0.9 4.5 

2001 16.2 0.8 5.2 

2002 15.4 0.9 5.6 

2003 20.7 1.0 4.7 

2004 28.6 1.2 4.1 

2005 44.9 1.7 3.7 

2006 56.0 1.8 3.2 

2007 62.7 2.1 3.3 

2008 87.5 2.8 3.2 

2009 54.0 3.4 6.2 

2010 70.0 4.6 6.6 

2011 102.1 4.7 4.6 

2012 118.9 5.7 4.8 

2013 115.1 5.9 5.1 

2014 102.1 4.2 4.1 

2015 54.1 3.3 6.1 

2016 46.3 2.7 5.8 

2017 55.0 2.8 5.1 

2018 71.9 5.6 7.8 

 4.9 2.9 60.0 متوسط 

 3.2 0.8 15.4 الحد االدنى 

 7.8 5.9 118.9 الحد األقصي 

 المندق: الماحث ماالعتماد علي احناقاي المنك الدولي، انواي مختل،ة 
 التكنولوجيا المتقدمة إلي صادراتالسلع المصنعة في الكويت:  صادراتالنسبية لهمية األ -6-5

 الجدول التالي، ما يلي:مط  ويتضح
 التكنولوجيا المتقدمة: دقايمالنامة للقيم الميلقة لنا -أ

( مليدداق دوالق، 0,231 -0,004التكنولوجيا المتقدمة، حيث تقاوحي مددط )  دقايضملة  يمة نا
، ثم أخددذي فددي اإلقت،دداا 2010ملياق دوالق في عام    0,128ومل هذا فهي تقت،ل مط عام اخق فملتي  

 ملياق دوالق  0,231ي تلي ونل تلي أط
 التكنولوجيا المتقدمة تلي نادقاتالالل المننعة: دقايمالنامة لناب نا -ب

التكنولوجيا المتقدمددة تلددي نادقاتالاددلل المنددنعة ناددمة ضدد يلة، فتقاوحددي مددط   دقايتشكل نا
اا قت،دد ، ثم أخددذي فددي اإل2008في عام  %4(، ومل هذا فهي تقت،ل مط عام اخق فملتي 4,1%-0,1%)

  %4,1تلي أط ونلي تلي 
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 التكنولوجيا المتقدمة تلي نادقاتالالل المننعة في الكويي  %  نادقايالنامية لهمية (: اا5جدول )
  صادرات السلع السنة

 المصنعة 
 مليار$

صادرات التكنولوجيا 
 المتقدمة 

 مليار دوالر 

نسبة صادرات 
التكنولوجيا المتقدمة 
 إلي صادرات السلع

 %  المصنعة

2008 2.8 0.113 4 
2009 3.4 0,119 3.5 
2010 4.6 0.128 2.8 
2011 4.7 0.131 2.8 
2012 5.7 0.121 2.1 
2013 5.9 0.098 1.6 
2014 4.2 0.006 0.1 
2015 3.3 0.004 0.1 
2016 2.7 0.004 0.1 
2017 2.8 0.005 0.2 
2018 5.6 0.231 4.1 
 1.6 0.1 2.9 متوسط
الحد  
 االدنى

0.8 0.004 0.1 

الحد  
 األقصي

5.9 0.231 4.1 

 المندق: الماحث ماالعتماد علي احناقاي المنك الدولي، انواي مختل،ة 
 األهمية النسبية لقيمة )النفط+الغاز( المنتج إلجماليالصادرات فيالكويت: -6-6

   %(: ااهمية النامية لقيمة )الن،ي+التاز( المنت  إلجمالي النادقاي في الكويي6جدول )
 اجمالي الصادرات  السنة 

 مليار دوالر 

 صادرات النفط والغاز 

 مليار دوالر 

 نسبة صادرات النفط والغاز 

 إلي الصادرات% 

2000 21.3 18.5 95.2 

2001 17.9 14.8 91.3 

2002 17.0 13.5 87.8 

2003 24.9 19.1 92.4 

2004 33.8 27.4 95.8 

2005 51.7 45.6 94.9 

2006 66.6 55.6 99.3 

2007 72.7 58.2 92.8 

2008 98.4 82.1 93.9 

2009 63.0 40.3 74.6 

2010 77.0 56.8 81.2 

2011 112.8 94.3 92.4 

2012 130.1 106.3 89.4 

2013 123.4 100.1 87.0 

2014 111.4 88.2 86.4 

2015 61.6 42.5 78.5 

2016 52.1 34.6 74.8 

2017 61.8 44.2 80.3 
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 اجمالي الصادرات  السنة 

 مليار دوالر 

 صادرات النفط والغاز 

 مليار دوالر 

 نسبة صادرات النفط والغاز 

 إلي الصادرات% 

2018 79.8 51.8 72.0 

 87.4 52.2 67.2 متوسط 

 72.0 13.5 17.0 الحد االدنى 

 99.3 106.3 130.1 الحد األقصي 

 المندق: الماحث ماالعتماد علي احناقاي المنك الدولي، انواي مختل،ة 
ويتضح مط تحليل مياناي الجدول الاام : أط نادقاي المواد الخام )الن،ي والتاز( تشددكل الناددمة 

 ( %99,3 -%72قاي منامة تقاوحي مط )ادالكميقة مط تجمالي الن
 ( في الكويت: 27مقارنة درجة اإلنفتاح االقتصادي)  -6-7

 يميط ذلك الجدول التالي:
 مقاقنة دقجة اإلن،تاح اال تنادي في الكويي % : (7جدول )

 اجمالي الناتج  السنة 

 مليار دوالر 

 الصادرات +الواردات 

 مليار دوالر 

 نسبة اإلنفتاح االقتصادي% 

2000 37.7 30.8 81.8 

2001 34.9 28.6 82.0 

2002 38.1 29.4 77.1 

2003 47.9 37.2 77.6 

2004 59.4 47.8 80.5 

2005 80.8 67.7 83.7 

2006 101.5 80.5 79.3 

2007 114.6 95.2 83.1 

2008 147.4 125.7 85.2 

2009 106 85.1 80.3 

2010 115.4 105.0 91.0 

2011 154 142.0 92.2 

2012 174.1 164.6 94.6 

2013 174.2 161.7 92.8 

2014 162.6 153.4 94.3 

2015 114.6 105.6 92.2 

2016 109.4 99.4 90.8 

2017 120.7 111.3 92.2 

2018 140.6 133.5 95.0 

 86.6 95.0 107.0 متوسط 

 77.1 28.6 34.9 قيمة  ادنى

  أقصي

 قيمة 

174.2 164.6 95.0 

 د علي احناقاي المنك الدولي، انواي مختل،ة ماالمندق: الماحث ماالعت

 

 X 100= ])ااصعدةا + ااواةدا ( ÷ إجمعاي اارعتج اامحلي[   رج  لقنفصطح لقتصدط ا)27(
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نامة تن،تاح اال تناد الكويتي علي العالم الخاقجي تزداد مددط عددام يتضح مط الجدول الاام : أط  
فددي عددام   %95، ثددم وانددلي اإلقت،دداا تلددي أط ونددلي تلددي  2000في عام    %81,8اخق، فملتي نحو  

2018  
 ويي:لكفي انادقاي تيوق النمو اال تنادي وال-6-8
ويتضح مط الجدددول التددالي أط هندداك عق ددة يقديددة مدديط النددادقاي والنمددو اال تنددادي فددي    

 الكويي، كما تأثق النمو اال تنادي مااحداث اال تنادية، كما يلي:
 ( واازمة المالية العالمية: 2009-2008خقل عامي ) -أ

يدداق دوالق فددي عددام مل 63تلددي  2008مليدداق دوالق فددي عددام  98,4تقاجعددي النددادقاي مددط 
  2009(% عام 7,1-تلي ) 2008عام  %2,5، وناحمها تقاجل معدل النمو اال تنادي مط 2009

 ( وتنهياق أاعاق الن،ي: 2016-2012خقل ال،تقة ) -ب
مليدداق دوالق فددي عددام   52,1تلددي    2012ملياق دوالق في عددام    130,1تقاجعي النادقاي مط  

  2016عام  %2,9تلي  2012عام  %6,6 تنادي مط اال، وناحمها تقاجل معدل النمو 2016
 في الكويينادقاي (: تيوق النمو اال تنادي وال8جدول )
 الصادرات  السنة 

 مليار دوالر 

 معدل النمو االقتصادي% 

2000 21.3 4.7 

2001 17.9 0.2 

2002 17.0 3 

2003 24.9 17.3 

2004 33.8 10.2 

2005 51.7 10.6 

2006 66.6 7.5 

2007 72.7 6 

2008 98.4 2.5 

2009 63.0 -7.1 

2010 77.0 -2.4 

2011 112.8 9.6 

2012 130.1 6.6 

2013 123.4 1.1 

2014 111.4 0.5 

2015 61.6 0.6 

2016 52.1 2.9 

2017 61.8 -4.7 

2018 79.8 1.2 

 3.7 67.2 متوسط 

 7.1- 17.0 الحد االدنى 

 17.3 130.1 الحد األقصي 

 ث ماالعتماد علي احناقاي المنك الدولي، انواي مختل،ة احالمندق: الم
 
 
 



  لكويتياس أثر الصادرات علي النمو االقتصادي في اق                                                               د. علي سالم علي الحصينان
 

 

(615) 
 م 2021 رياني   الثانيالجزء  .(  11)العدد  -( 7المجلد )                                                 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة 

 قياس أثر الصادرات علي النمو االقتصادي في الكويت:  -7
تميط مط التحليل اإلحنا ي أط معادلة االنحداق العددام والتددي توضددح أثددق النددادقاي علددي النمددو 

 (:28اال تنادي في الكويي، كااتي)
LnG=0.251 + 0.955 LnF1- 0.039 LnF2+ 0.008 LnF3+ 0.020 LnF4 + 0.003 

LnF5  

-0.020 LnF6  + 0.017 LnF7- 0.010 LnF8 + 0.019 LnF9+ 0.032 LnF10 

T= (5.013)*    76.059)*   (8.086)*   (0.547)*    (1.720)*   (0.219)* 

      (0.994)*     (1.383)*    (0.691)*      (1.443)*     (3.111)* 

F= 574.9 

   (0,000)** 

R2= 89.9% 

 وتوضح نتا   المعادلة الاامقة، ااتي: 
 من الناحية االقتصادية: -أ

جدداقي معظددم النتددا   مت،قددة مددل افتقاضدداي النظقيددة اال تنددادية، حيددث جدداقي العق ددة مدديط 
( F2)( ومدديط معدددل النمددو اال تنددادي يقديددة، وجدداقي العق ددة يقديددة أيضددا  مدديط)F1النددادقاي )

 دقاينا(:  F5)نادقاي الالل المننعة، و(:  F4)الخدمية، ونادقاي  ال  (:F3)و  النادقاي الالعية،
، (:االادددتثماق ااجنمدددي المماشدددقF9)، و: دقجدددة االن،تددداح اال تندددادي(F7)التكنولوجيدددا المتقدمدددة، و

 الواقداي : (F8)المحلي(، وجاقي العق ة عكاية ميط معدل النمو اال تنادي وميط (:االاتثماق  F10)و
( ومتوافقددة مددل النظقيددة F6لعق ةعكاية ميط معدل النمو اال تنادي ومدديط التضددخم )اوجاقي    

اال تنادية، وقمما يقجل  تلي عدم تقت،اا التضخم في الكويي، وفعق  مالنظق تلي تيوق معدل التضددخم 
، ممددا أدي تلددي زيددادة اليلددب 2018في عددام  %2,1تلي  2000في عام    %3في الكويي فقد تقاجل مط  

 ثماق واإلنتاج والنمو اال تنادي تواالا
 من الناحية اإلحصائية: -ب

  ( للمتتيقاي معنويةTجاقي كل  يم )

 وجاقي معنوية أي أط النموذج نالح للتحليل  574,9  (=Fملتي  يمة )

 %89,9، أي أط المتتيقاي الماتقلة في النموذج ت،اق 89,9%(=R2جاقي  يمة معامل التحديد )
 نمو اال تنادي، والما ي لمتتيقاي عشوا ية خاقج النموذج لمط التتيق في معدل ا
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 النتائج والتوصيات 
 أوالً: النتائج: 

 تميط مط نتا   المحث نحة ال،قض المحثي القا ل:
 توجد عق ة ميط النادقاي والنمو اال تنادي في الكويي

  تنادي، كما يلي:دل النمو االحيث جاقي العق ة يقدية في مجملها ميط النادقاي ومع
فجاقي معظم النتا   مت،قة مل افتقاضاي النظقيددة اال تنددادية، حيددث جدداقي العق ددة مدديط النددادقاي 

(F1(وميط معدل النمو اال تنادي يقديددة، ويقديددة أيضددا  مدديط )F2  )النددادقاي الاددلعية، و(F3:) 
لوجيددا المتقدمددة، التكنو دقاينددا(: F5)نددادقاي الاددلل المنددنعة، و(: F4)الخدميددة، ونددادقاي ال
المحلي(، (:االاتثماق  F10)، و(:االاتثماق ااجنمي المماشقF9)، و: دقجة االن،تاح اال تنادي(F7)و

 الواقداي : (F8)وجاقي العق ة عكاية ميط معدل النمو اال تنادي وميط 
 مددل النظقيددة ( ومتوافقددةF6وجدداقي العق ددة عكاددية مدديط معدددل النمددو اال تنددادي ومدديط التضددخم )  

تلي   2008في عام    %3اال تنادية، انه مال،عل مالنظق تلي تيوق التضخم في الكويي فقد تقاجل مط  
 ، وهذا يؤدي الي زيادة اليلب واالاتثماق واإلنتاج والنمو اال تنادي 2018في عام  2,1%

 
 ثانياً: التوصيات: 

 تتمثل أهم هذه التونياي في ااتي:
ي عامة والنادقاي غيق الالعية، لما لهددا مددط أثددق ايجددامي علددي م مالنادقاضقوقة زيادة اإلهتما  -1

 النمو اإل تنادي، كذلك لتنويل منادق الدخل وعدم اإلعتماد علي نادقاي المواد الخام 

، الخدميددةتقكيز الجهود نحو تنويل القاعدة اال تنادية، وعل  وجه الخنوص القاعدددة النددناعية و  -3
  زاط التجاقيفي الميمي تيجالما لها مط تأثيق 

زيادة فاعلية المؤاااي المخننة لتيويق وتنمية  ياا النادقاي، حيث يتيلب تقكيددز جهودهددا   -4
  في مجال تعداد الدقاااي والاياااي التي تح،ز تنمية النادقاي

االات،ادة مط تكنولوجيا المعلوماي في زيددادة وت،عيددل دوق المنشددمي المخننددة لدددعم النددادقاي،   -5
ك التحددول نحددو الددنظم اإللكتقونيددة الحديثددة لحنددول الشددقكاي والمؤاادداي فددي ث يتيلددب ذلدد حيدد 

  القياعاي اال تنادية الق ياية عل  الخدماي والدعم الذي يااهم في تيويق النادقاي
ضقوقة االاتققاقالايااي واال تنادي )الايااة النقدية والمالية( اط ذلك ايجذب المزيد مط   -6

ماشقة، والقزمة لخيي التنمية المنحومة مالتكنولوجيا المتقدمة والتي  االاتثماقاي ااجنمية الم
 ية  اتؤدي تل  وجود نناعاي  وية تتمتل مقدقة عالية عل  المنافاة في اااواق العالم

دقااة اااواق الدولية ومعقفة احتياجاتها مط الالل المختل،ة ،وتحديد مدى تمكانية تنتاج تلك الالل   -8
 وى الجودة الميلومة للقيام متنديقها تل  تلك اااواق فيما معد  محليا من،س مات

ينية ضقوقةاالات،ادة مط التجاقب الناجحة في مجال تنمية النادقاي كالتجقمةالكوقية والن -9
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