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  التوجه احلذر لس التعاون اخلليجي حنو التكامل االقتصادي
  
لوين. روبرت إ

 *  
  

ازداد إدراك بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية خالل السنوات األخرية بأن حماوالا الرامية إىل حتقيق 
وقد أثار ذلك . أن يظل قليالالتكامل االقتصادي تسري بوترية بطيئة وأن ما أحرزته من تقدم ملموس يف هذا الش

قلق تلك البلدان مما حدا ا إىل طرح خطط طموحة ترمي إىل إقامة احتاد مجركي بينها ورسم أهداف جديدة 
 وإصدار عملة خليجية موحدة حبلول عام 2003لتوحيد تعريفاا اجلمركية عند نسبة مخسة يف املائة حبلول عام 

2010.  
  

وراء جتدد االهتمام بالتكامل االقتصادي، توصلت هذه الورقة إىل أن منافع إقامة احتاد بعد دراسة العوامل الكامنة 
نقدي تفوق مساوئها حيث أن من شأن مثل ذلك االحتاد يف الوقت احلاضر أن يزيد من قدرة دول اخلليج /مجركي

مبا حيقق التنوع القتصاداا على استقطاب املستثمرين األجانب وأن يعجل وترية اإلصالحات االقتصادية يف املنطقة 
  .وحيفز منوها دومنا اعتماد كلي على اإليرادات النفطية

  
  مقدمـــــة .1
  

شهد االهتمام الذي أبدته بلدان جملس التعاون اخلليجي بالتكامل االقتصادي تغريا كبريا عرب 
طر ففي البداية، كان امليثاق الذي وقعت عليه كل من البحرين والكويت وعمان وق. الزمن

ومن .  يتعلق أساسا بتعزيز دفاعات منطقة اخلليج العريب1981والسعودية واإلمارات يف مايو 
زاوية أكثر حتديدا، كان الدافع األساسي وراء تأسيس الس هو التهديد الذي كانت تشكله 

 اخلليج وسار التقدم حنو حتقيق التكامل بني دول. آنذاك احلرب العراقية اإليرانية على أمن املنطقة
فقد زادت . بوترية بطيئة جدا، وظلت اآلمال املعقودة ذا الشأن ضعيفة حىت الفترة األخرية

حبيث منا شعور لدى الدول ) Allen, 2003(التطورات اليت شهدا املنطقة مؤخرا من أمهية الس 
ى ما حترزه من األعضاء بأن مصري اقتصاداا على املدى الطويل، وبالتايل أمنها، يتوقف على مد

ويتوقف ذلك بدوره على مدى . تقدم على صعيد تقليص اعتمادها املفرط على عوائد النفط
الفاعلية اليت تتمكن ا تلك البلدان من إزالة العقبات الكثرية املاثلة أمام إقامة احتاد مجركي فيما 

                                         
  .مدرسة التعليم العايل البحرية، مونتريي، كاليفورنيا، الواليات املتحدة* 
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ل الس واجتاهاته وبتفحص سج. بينها يكفل تيسري التصنيع الناجع والتنوع االقتصادي ادي
خالل الفترة األخرية، يتضح أن الوقت قد أصبح مناسبا إلرساء تكامل اقتصادي بني بلدانه 

  .األعضاء
  

على الرغم من أن االعتبارات االقتصادية كانت حتتل مرتبة ثانوية يف عملية تأسيس الس، فقد 
، بعض األهداف 1981يو وضعت اتفاقيته االقتصادية، واليت متت املصادقة عليها يف يون

 حتقيق التنسيق :يففكما ينص عليه امليثاق، تتمثل أهداف الس . االقتصادية أمام املنظمة الناشئة
ىل وحدا، وتوثيق الروابط بني إعضاء يف مجيع امليادين وصوال ألوالتكامل والترابط بني الدول ا

دية واملالية، والتجارية واجلمارك نظمة متماثلة يف خمتلف امليادين االقتصاأشعوا، ووضع 
عالمية والسياحية، إلواملواصالت، ويف الشؤون التعليمية والثقافية، واالجتماعية والصحية، وا

دارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقين يف جماالت الصناعة والتعدين والزراعة إلوالتشريعية، وا
قامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون إث علمية ونشاء مراكز حبوإوالثروات املائية واحليوانية، و

  .القطاع اخلاص
  

  :مبا يف ذلكه اخلطوط اإلرشادية اهلامة وتتخذ الدول األعضاء التدابري الالزمة لتحقيق هذ
  

إقامة منطقة للتجارة احلرة خالية من احلواجز املفروضة على املنتجات اإلقليمية وتطبيق  •
 ة، اخلارجياتالواردفة مجركية موحدة جتاه يتعر

  
  جتاه الشركاء التجاريني اخلارجيني،دعم املركز التفاوضي لدول الس •

  
تأسيس سوق مشتركة تتيح للمواطنني حرية التنقل والعمل والتملك والوراثة يف كافة  •

 الدول األعضاء،
  

 التوفيق بني اخلطط اإلمنائية لتعزيز التكامل، •
  

 تبين سياسة نفطية موحدة، •
  

 ت الصناعية وخصوصا فيما يتعلق باملنتجات النفطية ومشتقاا،تنسيق السياسا •
  

 النهوض باملشاريع املشتركة لتنسيق سالسل اإلنتاج، •
  

 تبين إطار قانوين موحد فيما خيص التجارة واالستثمار اإلقليميني، •
  

 .ربط شبكات النقل واملواصالت •
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، األهداف االقتصادية 1981 وحددت االتفاقية االقتصادية املوحدة، املوقع عليها يف نوفمرب
حترير التجارة يف كافة املنتجات الزراعية واحليوانية والصناعية ومنتجات : والتجارية واليت تضمنت

الثروات الطبيعية خليجية املنشأ والعمل بتعريفة خارجية موحدة وتوحيد السياسات التجارية 
  .وتنسيق التنمية االقتصادية ضمن نطاق الس

  
، مت إنشاء العديد من األجهزة الفرعية لتحقيق األهداف اليت ينص عليها ميثاق 1981ومنذ عام 

 واليت تأسست يف نوفمرب هيئة املواصفات واملقاييس لدول جملس التعاون) 1: الس ومن بينها
 عندما حتولت هيئة املواصفات واملقاييس السعودية إىل مؤسسة ختدم كافة الدول األعضاء 1982
 دف دعم النشاطات 1984 واليت تأسست عام مؤسسة اخلليج لالستثمار) 2 بالس،

االقتصادية للبلدان األعضاء فيما يتعلق باالستثمارات الزراعية والتجارية والصناعية والتعدينية 
 والذي تأسس يف مكتب براءات االختراع لس التعاون) 3وغريها من االستثمارات املختلفة، 

ظيم قواعد براءات االختراع يف البلدان األعضاء وتوثيق ونشر البيانات ذات  لتن1992ديسمرب 
 لتسوية النـزاعات 1993 والذي تأسس يف ديسمرب مركز التحكيم التجاري) 4العالقة، 

  .التجارية بني مواطين بلدان الس وبينهم وبني األجانب
  

  2001مبادرات ديسمرب  .2
  

، شعر الكثري من املراقبني بأن جملس التعاون حاد 1988 عام إثر انتهاء الصراع العراقي اإليراين
فبمرور الزمن، مت تعديل أو إبطال الكثري من األهداف املذكورة . بعض الشيء عن مساره األصلي

ومع ذلك، ظلت ). Dar and Presley, 2001(أعاله بدعوى أا متس السيادة االقتصادية الوطنية 
ألعضاء تعقد يف إطار الس الوزاري مرة كل ثالثة أشهر وظلت مؤمترات وزراء خارجية الدول ا

  .مؤمترات القمة تعقد على أساس سنوي
  

وظهر ذلك واضحا من . ، بدا أن كل شيء قد تغري2001وبانعقاد االجتماع األخري يف ديسمرب 
ليت انتقد فيها الكلمة االفتتاحية اليت ألقاها صاحب السمو امللكي األمري عبد اهللا بن عبد العزيز وا

إننا ال خنجل من القول إننا مل "وجاء يف كلمة مسوه . ضعف التقدم الذي حققه الس حىت تارخيه
فلم نصل بعد إىل إنشاء قوة …نستطع بعد حتقيق األهداف اليت توخيناها حني إنشاء الس

 نتمكن بعد عسكرية واحدة تردع العدو وتدعم الصديق، ومل نصل بعد إىل السوق الواحدة ومل
 وأضاف أن املوضوعية ."من صياغة موقف سياسي واحد جنابه به كل األزمات السياسية

وأننا " جزء يسري يذكرنا باجلزء الكبري الذي مل يتحقق"والصراحة تقتضي اإلقرار بأن ما حتقق هو 
ليدي هو الذي متسكنا املبالغ فيه مبفهوم السيادة التق"وأن " نسري ببطء ال يتناسب مع وترية العصر"

  ".يقف حجر عثرة أمام مساعي التوحيد
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 عاما على إنشاء الس، مل يرتفع 20فبعد مرور . ومما ال شك فيه أن البيانات املتاحة تؤيد ذلك
 إىل أكثر 1982 يف املائة تقريبا يف عام 5حجم التجارة البينية للدول األعضاء سوى من نسبة 

 ومن املتعارف عليه أن التجارة البينية للتجمعات اإلقليمية .2000 يف املائة يف عام 7بقليل من 
  . يف املائة لدى االحتاد األورويب55 يف املائة من إمجايل التجارة وهي تزيد على 30تفوق نسبة 

  
ويبدو أن الدول األعضاء األخرى قد شاطرت انشغال األمري عبد اهللا ووافقت لذلك على تقدمي 

وتضمنت تلك املوافقة توحيد التعريفات اجلمركية عند . ركي بينهاموعد خططها إلنشاء احتاد مج
وكخطوة هامة أخرى، تقرر إصدار العملة اخلليجية املوحدة . 2003 يف املائة حبلول عام 5نسبة 

  .2010حبلول عام 
  

  يف املائة خطوة لتعجيل العملية املتفق عليها5وميثل القرار بتوحيد التعريفات اجلمركية عند نسبة 
 1999فقد كان قادة دول الس قد وافقوا يف الرياض عام . خالل اجتماعات القمة السابقة

 وهو قرار أكدوا عليه مرة أخرى يف 2005على تأجيل العمل بالتعريفة املوحدة حىت عام 
ومن . 2003 عندما رفض مقترح بتقدمي خفض التعريفات إىل عام 2000البحرين اية عام 

ة، فإن قرار توحيد التعريفة يعترب تنفيذا لالتفاقية األوىل للتكامل االقتصادي بني الناحية العملي
وبالنظر إىل العشرين سنة تقريبا اليت استلزمها بلوغ هذه اخلطوة األوىل على . الدول األعضاء

 يعد أمرا مربكا 2003درب إقامة احتاد مجركي، فإن املوعد املقرر إلقامة االحتاد واحملدد لسنة 
  .قاح
  

ومن ناحية أخرى، وافق قادة دول الس من حيث املبدأ على التحاق اليمن بعضوية الس يف 
ومل تصبح . إال أن عضوية هذا البلد الفعلية يف أهم مؤسسات الس تظل بعيدة األمد. آخر األمر

تقتصر وس. 2000الفكرة واردة سوى بعد تسوية النـزاع احلدودي بينه وبني السعودية يف عام 
  .عضوية اليمن يف الوقت احلايل على األجهزة املعنية بالصحة والتعليم والعمل والشؤون االجتماعية

  
أوال، ربط كافة : أخريا، وافقت الدول األعضاء على إقامة احتاد نقدي على ثالث مراحل

الثا، ، ث2005العمالت الوطنية بالدوالر خالل مدة عام، ثانيا، وضع إطار قانوين حبلول عام 
ومن الواضح أن هذه العملية تستلهم من جتربة االحتاد . 2010إصدار عملة موحدة يف عام 

  .األورويب وهي أيضا متثل مهمة صعبة بالنسبة لدول الس
  
  أمناط التجارة مع التكامل .3
  

ر انظ(لقد سار التقدم احملرز يف زيادة التجارة البينية لدول الس عموما وفق عدة أمناط حمددة 
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  ).2 و1اجلدولني امللحقني 
  البحريـــن

  
  1الشكل رقم 

  أمناط التبادل التجاري
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شهدت البحرين زيادات كبرية يف الصادرات إىل البلدان األعضاء األخرى يف الس والواردات 
 إىل االجتاه إال أن منو تلك الصادرات والواردات حتول. منها خالل فترة ما قبل تأسيس الس

فنظرا للزيادة اليت شهدها إمجايل صادرات وواردات البحرين، . السليب بعد تأسيس الس
 يف املائة قبل تأسيس 52.74تراجعت حصة وارداا من دول الس بصورة حادة من نسبة 

وكذلك كانت احلال بالنسبة . 2001-1993 يف املائة خالل الفترة 37.47الس إىل نسبة 
 يف املائة يف 7.58 يف املائة يف الفترة األوىل إىل نسبة 27.16ادرات إذ تراجعت من نسبة للص

ومن بني بلدان الس، تعترب البحرين منوذجا فريدا من حيث حتوهلا حنو زيادة . الفترة الثانية
  .الواردات من البلدان الصناعية وتراجعها من بلدان الس

ن
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  لبلدان الصناعيةالواردات من ا

  الصادرات إىل البلدان الصناعية 
  الصادرات إىل بلدان الس
  الواردات من بلدان الس
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  عمــــان
  

  2الشكل رقم 
   التبادل التجاريأمناط

  

  
فخالل فتريت ما قبل . على عكس البحرين، شهدت عمان زيادة كبرية يف جتارا مع بلدان الس

وما بعد إنشاء الس منت جتارة عمان مع بلدان الس مبعدل أعلى بكثري من املعدل الذي منا به 
 يف جتارة السلطنة زيادة كبرية لذلك، فقد شهدت حصة دول الس. إمجايل صادراا ووارداا

 يف 11.68 يف املائة من اإلمجايل إىل نسبة 0.27حيث زادت صادراا إىل تلك الدول من نسبة 
انظر (وقد حتقق اجلزء األكرب من تلك الزيادة خالل العقد املذكور . املائة حبلول عقد التسعينات

ان الس يف الزيادة بعد فترة وجيزة ويف املقابل، بدأت حصة الواردات من بلد). 2الشكل رقم 
 يف املائة 31.25 يف املائة قبل تأسيس الس إىل نسبة 20.83من إنشائه حيث منت من نسبة 

  .خالل التسعينات
  

  الكويــــت
  

فقد شهدت جتارا مع . متثل الكويت منطا خمتلفا من أمناط التجارة مقارنة بباقي دول الس
 73.37ؤا طفيفا مع مرور الزمن حيث تراجعت حصة الواردات من نسبة البلدان الصناعية تباط
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  دان الصناعية الواردات من البل

  الصادرات إىل البلدان الصناعية
  الصادرات إىل بلدان الس
  الواردات من بلدان الس
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أما الصادرات فكانت .  يف املائة خالل التسعينات65.42يف املائة قبل إنشاء الس إىل نسبة 
وكذلك كانت .  يف املائة على التوايل47.33 يف املائة و57.48خالل نفس الفترتني بنسبة 
دول الس، واليت كانت ضئيلة احلجم دائما، إذ تراجعت من نسبة احلال بالنسبة للصادرات إىل 

أما الواردات من .  يف املائة خالل التسعينات1.56 يف املائة قبل إنشاء الس إىل نسبة 4.15
 يف املائة 11.77مبتوسط سنوي بلغ ) 3الشكل رقم (دول الس، فقد شهدت منوا سريعا نسبيا 

وكنتيجة لذلك، شهدت حصة دول الس من إمجايل واردات . لسخالل فترة ما بعد إنشاء ا
 يف 10.18 يف املائة قبل إنشاء الس إىل نسبة 0.66الكويت زيادة من نسبة ضئيلة مقدارها 

  .املائة خالل التسعينات
  

  3الشكل رقم 
  أمناط التبادل التجاري

  
  قطــــر

  
فكما هو احلال ). 4الشكل رقم (ى الكويت يشبه منط جتارة قطر مع دول الس مثيله لد

. بالنسبة للكويت، ال تزال حصة دول الس يف إمجايل الواردات والصادرات القطرية ضئيلة
وكما هو احلال بالنسبة للكويت أيضا، شهدت حصة الواردات القطرية من دول الس زيادة 
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 يف املائة خالل 13.90إىل نسبة  يف املائة 6.22من نسبة (خالل فترة ما بعد إنشاء الس 
أما بالنسبة للصادرات، فعلى الرغم من عدم تراجعها إال أا بقيت على وترية ثابتة ). التسعينات

 ونسبة 1992-1982 يف املائة للفترة 5.26نسبة (تقريبا خالل فترة ما بعد إنشاء الس 
  ).2001-1993 يف املائة للفترة 5.34

  
  4الشكل رقم 

    تبادل التجاريأمناط ال

  
  اإلمـــارات

  
شهدت جتارة اإلمارات مع دول الس منوا مطردا خالل فترة ما بعد إنشاء الس إذ بلغ متوسط 

ومن املفارقة .  يف املائة10.63 يف املائة وللصادرات نسبة 10.14النمو السنوي للواردات نسبة 
 يف 20.79(وات مـا قبل إنشـاء الس أن يكون هذين املعدلني أدىن من مثيليهمـا خالل سن

ونظرا الرتفاع معديلْ إمجايل الواردات والصادرات لدى ).  يف املائة على التوايل21.84املائة و
اإلمارات خالل فترة ما بعد إنشاء الس، مل تشهد حصة جتارا مع دول الس تغريا كبريا 

 يف املائة قبل إنشاء الس إىل نسبة 2.31 فقد زادت الصادرات من نسبة). 5انظر الشكل رقم (
 يف املائة خالل 5.77أما الواردات، فقد تراجعت من نسبة .  يف املائة حبلول التسعينات6.77

 يف 5.99بعد أن كان متوسطها بنسبة ( يف املائة خالل الفترة الثانية 5.33الفترة األوىل إىل نسبة 
  ).1992-1982املائة خالل الفترة 
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  5رقم الشكل 
  أمناط التبادل التجاري

  

  
  السعوديــــة

  
  6الشكل رقم 

  أمناط التبادل التجاري
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الواردات لديها التأثري بدرجة /متثل السعودية أكرب بلد من بلدان الس مما يتيح ألمناط الصادرات
ية مثيالا ومن منظور شامل، تشبه أمناط التجارة لدى السعود. كبرية على حجم التجارة البينية

  مع ) صادرات وواردات(فقد ظلت حصة تبادهلا التجاري ). 6 و5انظر الشكلني (لدى اإلمارات 
  

  7الشكل رقم 
    الصادرات إىل بلدان الس

الس إىل إمجايل جتارا منخفضة عموما مع حدوث تراجع طفيف يف نسبة جتارا مع دول 
اإلمارات، فعلى الرغم من ارتفاع نسبة التبادل التجاري وكما هو احلال لدى . البلدان الصناعية

للسعودية مع دول الس خالل فترة ما بعد إنشاء الس، فإن تلك النسبة تظل مع ذلك أدىن مما 
 يف 9.05كانت عليه قبل إنشاء الس حيث تراجع متوسط النمو السنوي للصادرات من نسبة 

 يف 10.05ذلك متوسط النمو السنوي للواردات من نسبة  يف املائة، وك5.92املائة إىل نسبة 
لذلك، .  يف املائة خالل فترة ما بعد إنشائه5.65املائة خالل فترة ما قبل إنشاء الس إىل نسبة 

 يف املائة يف الفترة 5.23فقد شهدت الصادرات السعودية إىل دول الس زيادة طفيفة من نسبة 
وبالنسبة للواردات، كنسبة من إمجايل التجارة، . ة خالل التسعينات يف املائ6.9األوىل إىل نسبة 

ومتثل .  يف املائة خالل التسعينات3.1 يف املائة لفترة ما قبل إنشاء الس و2.88فقد بلغت 
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الزيادة اليت شهدا الصادرات السعودية إىل دول الس منطا يستحق االنتباه حيث حتتل فيه 
  ).7انظر الشكل رقم (على حساب البحرين ) وبدرجة أقل الكويت (اإلمارات املركز األول

  
  أسباب الوترية البطيئة .4
  

بالنظر إىل احلماس الذي حيدو اجلميع لتحقيق التكامل االقتصادي، ما هو لغز البطء الشديد الذي 
سارت به هذه العملية؟ عادة ما يعزى نقص التكامل بني دول الس إىل اعتمادها املفرط على 

إال أن النجاح الذي حالف مصدرين آخرين للسلع مثل شيلي وماليزيا . إنتاج وتصدير النفط
واملغرب وتركيا يوحي بأن إنتاج السلع يف حد ذاته ال حيكم على أي بلد باخنفاض اإلنتاجية 

  .وعدم القدرة على تنويع القاعدة االقتصادية
  

وكما يذكر . ن يواجهون عدة عقبات جتاريةومع ذلك، فمن الواضح أن أعضاء اموعة ال يزالو
  ):25-24، ص 2002(حسن وأنطوان مهنا 

  
تتميز دول اخلليج بتماثل عوامل اإلنتاج املتاحة، وصغر حجم السوق، ومتاثل 
القطاعات اليت حتظى فيها مبزايا تفاضلية، وعدم التكامل فيما بني منتجاا، وتشابه 

دة التصديرية املرتكزة أساسا على النفط وهو هياكل التكلفة واإلنتاج، وضيق القاع
وتقع تلك البلدان يف منطقة مليئة بالصراعات السياسية، . مصدر متقلب للدخل

، إىل جانب وجود )السعودية مثال(ويلقي الدور الكبري الذي تلعبه بعض حكوماا 
يعيق بعض القيود على امللكية األجنبية، محال ثقيال على عاتق القطاع اخلاص مبا 

ومتثل كل هذه األمور عقبات . املبادرات اخلاصة وتدفق رؤوس األموال األجنبية
  .رئيسية يف وجه التجارة

  
  :ومما ال شك فيه أنه توجد عوامل أخرى تعيق التكامل، ومن بينها

  
  اتباع البلدان األعضاء الرئيسة استراتيجيات تنموية متعارضة، -
ا اليت ستدرها إقامة احتاد مجركي ال توازي خشية بعض البلدان أو مجيعها أن املزاي -

 اخلسائر اليت قد ترتبط بالتكامل االقتصادي،
 خشية فقدان السيادة مع قيام احتاد نقدي، -
 وجود روابط اقتصادية راسخة مع االحتاد األورويب والواليات املتحدة واليابان، -
 التأثر بالصدمات االقتصادية، -
 . على االشتراك بني القطاعني العام واخلاصتنامي آلية للنمو االقتصادي ترتكز -
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  االستراتيجيات التنموية املتعارضة. 4-1
  

ينطوي هذا العامل على اتباع البلدان األعضاء يف الس استراتيجيات اقتصادية متباينة إىل حد 
فمن ناحية، تعتمد السعودية، وهي صاحبة أكرب اقتصاد خليجي، استراتيجية تنموية ترتكز . كبري

على إحالل الواردات أي التشجيع النشط من قبل احلكومة لصناعات خمتارة قادرة على استبدال 
ويف هذا اإلطار، تقدم احلكومة . الواردات ورمبا، على املدى األطول، إنتاج صادرات تنافسية

ن السعودية العديد من احلوافز للمنتجني احملليني، كما متنح الصناعات الناشئة محاية تعريفية م
ومن بني باقي دول اخلليج، تعترب السعودية هي .  يف املائة20الواردات املنافسة تصل إىل نسبة 

البلد الوحيد الذي ميتلك اقتصادا يتمتع بسوق حملية كبرية احلجم حبيث تصبح هذه االستراتيجية 
  .جمدية، وإن انطبق ذلك على عدد حمدود فقط من الصناعات

  
 يف 30، تنتهج البحرين سياسة جتارية دف إىل استبدال ما نسبته بسبب تراجع خمزوا النفطي

وتشجع احلكومة بصورة نشطة أصحاب املبادرات اخلاصة . املائة من الواردات مبنتجات حملية
احملليني للبحث يف إمكانية إقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين أجانب لصنع منتجات مثل 

  .ملستحضرات الدوائيةاملصنوعات واألدوات البالستيكية وا
  

فقبل عام . ومن ناحية أخرى، تتبع اإلمارات العربية املتحدة على مدى تارخيها سياسة جتارية حرة
وحىت بعد ).  يف املائة1نسبة (، كانت التعريفات املطبقة على الواردات شديدة االخنفاض 1994

أدىن بكثري مما هو مطبق يف معظم  يف املائة أي 4العام املذكور، ظلت التعريفة الرمسية عند نسبة 
  .الدول األعضاء األخرى

  
ومن الناحية اجلوهرية، يتطلب التعاون يف جمال التكامل قبول السعودية خفض التعريفات اجلمركية 

أو قبول اإلمارات منح درجة أعلى من احلماية /بدرجة كبرية على بعض صناعاا الرئيسية و
ويوحي االتفاق . إلضرار بقطاع إعادة التصدير إىل السعوديةلسوقها  أي مبا ينطوي ضمنا على ا

 يف املائة بأن السعودية شغوفة بنجاح التكامل وواثقة 5اجلديد بشأن توحيد التعريفة عند نسبة 
  .رمبا من أن صناعاا القائمة على إبدال الواردات بلغت مرحلة تتطلب قدرا أقل من احلماية

  
  اخلسائر احملتملة. 4-2
  

الرغم من عدم إحراز تقدم كبري على طريق التكامل االقتصادي حىت اآلن، فال تزال البلدان على 
األعضاء جممعة على ضرورة قيام نوع من التعاون أو التنسيق خلفض تكاليف التغيري االقتصادي 

وتتمثل إحدى املشكالت يف اختيار أسلوب التكامل الذي يكون هو األمثل . إىل أدىن درجة ممكنة
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ويف هذا السياق، يوجد شكالن رئيسيان للتكامل، أوهلما أكثر عمومية وهو . مجموعة ككللل
. االحتاد اجلمركي، وثانيهما أكثر خصوصية وهو التكامل القطاعي من خالل املشاريع املشتركة

وحىت فترة قريبة، كان اجلزء األكرب من النشاط يتم يف إطار الشكل الثاين للتكامل بينما مل حيظ 
  .حتاد اجلمركي إال بالدعم الشفهي فحسباال
  

قد تعزى صعوبة إقامة احتاد مجركي إىل أنه، بعكس املشاريع املشتركة، ينطوي على حتميل البلدان 
ومن غري الواضح متاما ما إذا كانت بلدان الس كمجموعة ستتمكن . األعضاء تكاليف حمددة

ويرجع . خل من خالل إقامة احتاد مجركيعلى املدى القصري من توليد مستويات أعلى من الد
طويل (واآلخر نشط ) قصري املدى(ذلك إىل كون االحتاد اجلمركي يتميز جبانبني، األول ساكن 

أي (فمن حيث اجلانب الساكن، يصبح االحتاد اجلمركي مفيدا إذا فاق أثر خلق التجارة ). املدى
أي حتول مسار التجارة بعيدا عن البلدان  (أثر حتويل التجارة) حفز التجارة بني البلدان األعضاء

وحىت وقت قصري، مل يكن من الواضح متاما ما إذا ). غري األعضاء ذات املنتجات منخفضة التكلفة
خلق (كانت الصناعات احمللية ستتمتع بالقدرة التنافسية الكافية مبا يرجح كفة اجلانب األول 

رة من الشركات األوروبية واليابانية واألمريكية ومن املرجح جدا أن يؤدي حتول التجا). التجارة
ذات املنتجات منخفضة التكلفة إىل املنتجني احملليني ذوي املنتجات مرتفعة التكلفة إىل تراجع 
دخل بلدان الس ككل كما ورد يف دراسة للبنك الدويل بشأن منطقة التجارة يف أمريكا 

حسن (بعض الدراسـات اليت أجريت حديثا وتشيـر ). Yeates, 1998) (مركوسر(الالتينية 
  .إىل أن أثر خلق التجارة فاق أثر حتويل التجارة لدى بلدان الس ككل) 2002وأنطوان مهنا، 

  
  :وعلى املدى الطويل، تكون لالحتاد اجلمركي مربراته إذا صح واحد على األقل من العوامل التالية

  
  املصلحة العامة  )أ 

  
.  قطاع معني بعض االنعكاسات اإلجيابية على املصلحة العامةمن املفترض أن يكون لتطوير

بل يعترب ذلك أمرا أساسيا حيث أن برامج الصحة والتعليم والدفاع لقطاع الصناعة يف بلد ما 
  .تسهم بصورة غري مباشرة يف حتقيق أمنه وتنميته االقتصادية

  
  وفورات احلجم  )ب 

  
ق حملي واسع مينح الفرصة ألكثر املنتجني إن تأسيس احتاد مجركي وما ينتج عنه من قيام سو

كفاءة لالستحواذ على تلك األسواق ومزيد ختفيض األسعار بفضل اإلنتاج كبري احلجم 
ويف حالة بلدان الس، فإن فرصة وفورات احلجم ليست كافية لتربير ). وفورات احلجم(
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اليت تطبقها الدول غري االحتاد اجلمركي إال إذا كانت تكاليف النقل والتعريفات اجلمركية 
وميكن لدول الس أن تنتج . األعضاء جتعل التصدير إىل باقي أحناء العامل أمرا غري ميسر

للسوقني احمللي والعاملي وجتين بالتايل مزايا وفورات احلجم كما هو احلال بالنسبة لكوريا 
  .وتايوان وسنغافورة

  
  ميزان التبادل التجاري  )ج 

  
والضرائب ( ميزانه التجاري من خالل فرض التعريفات على وارداته ميكن ألي بلد أن حيسن

فيما لو كانت جتارته متثل حصة كبرية يف التجارة العاملية مبا يؤثر على األسعار ) على صادراته
ومن ناحية أخرى، ميكن أن يستخدم البلد نفوذه االقتصادي خالل عمليات املساومة . العاملية

 وعامل ميزان التبادل التجاري ال يكفي يف حد ذاته أيضا لتربير .إلبرام صفقات أكثر رحبا
االحتاد اجلمركي على اعتبار أنه من غري احملتمل أن تتمكن دول الس من التأثري بدرجة هامة 

  .على األسعار العاملية لوارداا أو صادراا غري النفطية
  
  خلق االستثمارات  )د 

  
تصادي إىل زيادة معدل املردود إىل رأس املال املادي من الوارد جدا أن يؤدي التكامل االق

إضافة إىل عوامل إنتاجية أولية أخرى مثل خدمات خمتلف فئات األيدي العاملة املاهرة وغري (
ومن هنا، فإن التكامل االقتصادي بني دول اخلليج ميكن أن يؤثر على حجم ونوعية ). املاهرة

إن القضية تكمن يف املراجحة بني خلق . دان األعضاءاالستثمارات احمللية واألجنبية يف البل
فقيام االحتاد اجلمركي ميكن أن يستقطب كما كبريا من االستثمارات . االستثمار وحتويله

اجلديدة إىل البلدان األعضاء نظرا لسعي الشركات احمللية والشركات متعددة اجلنسيات إىل 
  ).رخلق االستثما(االستفادة من منو حجم األسواق 

  
ومع ذلك، تظل املصلحة العامة . قد تدر كافة العوامل األربعة املذكورة أعاله منافع لبلدان الس

  .هي العامل األبرز وهي بالفعل العامل الذي تؤكد عليه حكومات دول الس أكثر من غريه
  
  فقدان السيادة. 4-3
  

فمن . قدي على تكاليف ومزايا حمتملةكما هو احلال بالنسبة لالحتاد اجلمركي، ينطوي قيام احتاد ن
حيث املزايا، ما من شك يف أن االحتاد النقدي كما هو متصور اآلن سيؤدي إىل اخنفاض تكلفة 

أي أنه سيدعم اجلوانب . املعامالت بالعملة األجنبية وتعزيز الشفافية السعرية وبالتايل زيادة املنافسة
  .اد اجلمركياإلجيابية اليت أسلفنا ذكرها بالنسبة لالحت
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ومن زاوية . وكما هو احلال بالنسبة لالحتاد اجلمركي أيضا، فإن تلك املزايا ستكون هلا تكلفتها
أكثر حتديدا، ترتبط تلك التكلفة بفقدان جانب من السيادة الوطنية نتيجة التخلي عن السيطرة 

 وتنقسم التكلفة هنا إىل .املستقلة على السياسات احمللية النقدية واملالية وسياسات أسعار الفائدة
نوعني، األول هو التكلفة النفسية بسبب فقدان العملة الوطنية، والثاين هو احتمال التراجع الصايف 
يف الدخل نتيجة لفقدان القدرة على اتباع سياسات نقدية ومالية توسعية خالل الفترات اليت 

هي اليت متثل العائق األكثر خطورة ويبدو أن هذه التكلفة الثانية . تشهد هبوطا يف أسعار النفط
  .أمام التكامل االقتصادي

  
وكما هو واضح من التجربة األوروبية، فإن قيام احتاد نقدي خليجي سيتضمن بعض القيود 

فكما هو متوقع، من شأن ذلك تقليص سلطة . التعسفية نسبيا على السياسات املوازنية الوطنية
ومن احملتمل أن يفرض النظام . الضرائب واإلنفاق العامالدول األعضاء على براجمها يف جمايل 

قواعد وقيودا موازنية صارمة على اعتبار أن العجز املايل املفرط الذي قد يسجله أي بلد من شأنه 
فعلى سبيل املثال، قد ال تتمكن . أن يزعزع استقرار أسعار الفائدة يف منطقة العملة املوحدة ككل

 خالل فترات الركود إىل املستوى الذي تراه مناسبا ملا قد يترتب على السعودية من زيادة إنفاقها
  .ذلك من آثار سلبية بالنسبة لبلد مثل البحرين أو عمان

  
وجممل القول، وكما أدركت بلدان االحتاد األورويب، يتطلب العمل بعملة موحدة وجود أوجه 

ثل ذلك االتساق غري متوفر بني بلدان ويف الواقع أن م. تشابه اقتصادي وثيق بني البلدان املشتركة
هل الفروقات القائمة بني السعودية والبحرين مثال : أما السؤال الذي يطرح نفسه فهو. الس

باحلجم الذي تنفي معه جمموعةٌ موحدة من القيود االقتصادية الكلية أي مصلحة اقتصادية 
  للبلدين؟

  
   األورويب والواليات املتحدة واليابانالروابط االقتصادية الراسخة مع االحتاد. 4-4
  

كما تبني األرقام، ال تزال بلدان الس ترتبط بعالقات جتارية قوية مع البلدان الصناعية، وإن 
وقد خلصت دراسـة مفصلة لتلك الروابط . شهدت تلك العالقـات تراجعـا مع مرور الزمن

)Mohammed, 1999 (لس وأكرب شركائها إىل وجود جمموعة من التفاعالت القوية بني دول ا
التجاريني وهم االحتاد األورويب والواليات املتحدة واليابان وإىل أن تلك التفاعالت تتأثر بدرجة 

كما تشري احندارات . كبرية بأسعار النفط وبنمو الناتج احمللي اإلمجايل لدى الشريك التجاري
 أن واردات دول الس من كل شريك جتاري املعادلة اآلنية املعروضة يف الدراسة املذكورة إىل

كما . ترتبط ارتباطا موجبا بصادرات بلدان الس إىل الشريك املعين ضمن آلية تعديل جزئي
تشري نتائج منوذج املعادلة اآلنية إىل وجود تأثريات ارتدادية قوية يف احلركة التجارية بني دول 

وترى الدراسة أن تلك التأثريات . ألورويب واليابانالس وكل من الواليات املتحدة واالحتاد ا
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تعود إىل احلجم الكبري نسبيا إلمجايل واردات دول الس من تلك اجلهات وكذلك صادراا 
  .إليها

  
إال أن تراجع حصة . وختلق طبيعة تلك الروابط تيارا قويا يصد قيام التجارة البينية داخل املنطقة

ان الصناعية يشري إىل إمكانية دفع جتارا البينية مبرور الوقت وهو ما جتارة هذه األخرية مع البلد
  .حتقق فعال يف الكثري من احلاالت

  
  الصدمات االقتصادية. 4-5
  

. لقد كان للصدمات االقتصادية الدولية أثر متناقض على عملية التكامل االقتصادي اخلليجي
ون قد شكلت رمبا حافزا هاما للتعاون، فعلى الرغم من أن الضغوط االقتصادية اخلارجية تك"

فحىت وقت قريب، أدت االنتكاسات أيضا إىل زيادة تردد البلدان األعضاء يف التنازل عن سيطرا 
فكل مرة، يتم خالل مثل ). Cammett, 1999" (على السياسات االقتصادية والتجارية الوطنية

تحرير يف إطار حماوالت احلكومات تلك الفترات تعليق اإلصالحات االقتصادية وإجراءات ال
ومن ناحية أخرى، فإنه بإصدار عملة مشتركة كخطوة على . احملافظة على مستوى االستخدام

طريق إقامة احتاد نقدي فيما بينها، ميكن لبلدان الس، بفضل أوجه التشابه بينها، أن تقاوم 
  ).Popescu and Mustafa, 2001(الصدمات اخلارجية وتتغلب عليها بصورة أكثر فاعلية 

  
  اآللية االقتصادية املشتركة بني القطاعني العام واخلاص. 4-6
  

عادة ما كانت السلطات يف بلدان الس تتردد خالل فترات هبوط أسعار النفط وتراجع املداخيل 
. يف خفض النفقات بسبب قلقها مما ميكن أن يكون لذلك من آثار سيئة على النمو غري النفطي

ند اضطرارها إىل ذلك، فقد كانت تعمد إىل خفض النفقات الرأمسالية أوال قبل النفقات وحىت ع
وقد قامت دراسة لصندوق النقد الدويل بتفحص منطي اإلنفاق املذكورين للتعرف على . اجلارية

 Fasano(ما إذا كانا ينطويان على أية دالئل جتريبية بشأن فاعليتهما يف تعزيز استقرار االقتصاد 

and Wang, 2001 .( ،نتظر بديهيا إىل حد ماوأظهرت النتيجة الرئيسية، على عكس ما كان ي
وبعبارة أخرى، فإن . غياب أي عالقة سببية قوية بني اإلنفاق احلكومي والنمو غري النفطي

مبستطاع حكومات دول الس، من حيث املبدأ، خفض اإلنفاق دون أن يؤثر ذلك سلبا على 
  .طيالنمو غري النف

  
مما ال شك فيه أن هذه العالقة اجلديدة بني إنفاق القطاع العام وإنتاج القطاع اخلاص تعكس 

وهي تظهر بصورة . التغيريات اهليكلية اليت كانت تشهدها بلدان الس على مر العقود األخرية
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هد على ومن بني الشوا. خاصة النجاح الذي حققته العديد من تلك البلدان يف تنويع اقتصاداا
ذلك تراجع االعتماد اهليكلي للنشـاطات غري النفطية على اإلنفاق العمومي يف بلد مثل السعودية 

)Looney, 2001.(  
  

إن هذه االستدالالت احلديثة عن ضعف الروابط بني اإلنفاق احلكومي من جهة واإلنتاج غري 
اوية اليت كان ينظَر منها النفطي ونشاطات القطاع اخلاص من جهة أخرى تغري بصورة جوهرية الز

فقد . كما أن هلا انعكاسات هامة أيضا بالنسبة لعملية التكامل. إىل آفاق النمو لدى دول الس
كان االعتقاد السائد قبل سنوات هو أن االقتصاد غري النفطي ما هو يف الواقع إال مرآة للسياسة 

  .د النفطية وزيادة الدين احلكومياملالية احلكومية اليت كانت بدورها تدعم بالعوائ
  

وانطالقا من هذا املنطق، فإن النظرة التقليدية للتنمية خالل فترة ما بعد االنتعاش النفطي كانت 
فقد كان االنشغال يتمحور عادة حول التخفيضات املوازنية، . على درجة كبرية من التشاؤم

يادة الدين العام، ونفاد االعتمادات وعدم قدرة احلكومات على دفع اإلصالحات االقتصادية، وز
املخصصة للقطاع اخلاص، وانقطاع تدفقات رأس املال وتراجع معدالت تكوين رأس املال 

وكان يعتقد دائما أن أي معدل منو يتم حتقيقه سيكون يف اية املطاف مرتبطا بتراجع . اخلاص
فطي يعكس احلدود املفروضة وكان اخنفاض معدالت اإلنتاج اخلاص غري الن. اإلنفاق احلكومي

وجممل القول، كان يعتقد أن تراجع قدرة احلكومة على االقتراض وما . على اإلنفاق احلكومي
  .يرتبط بذلك من إنفاق مايل سيؤديان إىل االيار السريع لالقتصاد غري النفطي

  
  اآلفــاق املستقبليــة .5
  

شاط القطاع اخلاص غري النفطي أو ما من شك يف أن ضعف الروابط بني اإلنفاق احلكومي ون
انعدامها مبرور الزمن يف بلدان اخلليج يربر بدرجة كبرية اجتاه احلكومات حنو حتقيق التكامل 

فقد كان اإلنفاق احلكومي يف البداية يعترب أمرا ال غىن عنه إلدامة النشاط . االقتصادي يف املنطقة
يطرة على السياسات املالية الوطنية تعترب وكانت تكاليف فقدان الس. االقتصادي واالستخدام

أما يف السنوات األخرية، فقد زاد اإلدراك . باهظة جدا مقابل مزايا تكاملية ال ختلو من املشاكل
 Dasgupta, Keller and(بأن األدوات املالية القدمية فقدت الكثري من تأثريها التشجيعي 

Srinivasan, 2002 (ا أو تقييدها نتيجة إلقامة احتاد مجركي أو نقدي أصبحت وأن تكلفة فقدا
ويف الوقت نفسه، يبدو أن فاعلية القطاع اخلاص قد ازدادت إىل درجة متكنه من . أقل شدة بكثري

  .أو نقدي/انتهاز معظم الفرص اليت يؤها إقامة احتاد مجركي و
  

 لصاحل كفة أو نقدي/وجممل القول، لقد مال ميزان حماسن ومساوئ إقامة احتاد مجركي و
فمن شأن إقامة احتاد مجركي يف املرحلة الراهنة إعطاء دول اخلليج دفعة أكرب حنو . احملاسن
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استقطاب املستثمرين األجانب واإلسراع بتحقيق اإلصالحات االقتصادية يف املنطقة مبا يسهم يف 
ع آخر من دوافع إقامة ويرتبط داف. تنويع وحتفيز اقتصاداا دومنا اعتماد مفرط على العوائد النفطية

ذلك أنه يف إطار سياستها الرامية إىل تشجيع قيام تكتالت . االحتاد اجلمركي باجلماعة األوروبية
جتارية إقليمية يف العامل النامي، حثت اجلماعة األوروبية دول اخلليج على اعتماد تعريفة خارجية 

  . اإلجراءموحدة ورهنت إبرام اتفاقية جتارية شاملة معها باختاذ ذلك
  

على الرغم من أن الضرر املرتبط بعملية التكامل ال يزال واردا، فإنه من غري احملتمل أن يكون 
وإذا افترضنا صحة هذا الرأي، فإن التوجه حنو االحتاد . بالقدر الذي تنتفي معه املزايا املتولدة عنها

  .ترضهاالقتصادي ال بد أن يكون من القوة حبيث يذلل أي صعاب ال تزال تع
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  1اجلدول امللحق رقم 
  2001-1974: منو التجارة لدى دول جملس التعاون

  )متوسط نسبة النمو السنوي(
  

  
فترة ما قبل 

  الس
1974-1983  

فترة ما بعد 
  الس
1984-2001  

فترة ما بعد 
  1الس 
1984-1994  

فترة ما بعد 
  2الس 
1994-2001  

          البحرين
  13.3  1.91  6.16  10.8  إمجايل الصادرات
  13.98  2.19-  1.79  0.17-  البلدان الصناعية

  2.11  8.21-  3.19-  15.39  بلدان الس
  0.3-  2.28  0.26  12.79  إمجايل الواردات
  0.61  2.46  0.79  19.84  البلدان الصناعية

  1.89-  1.11-  1.62-  8.71  بلدان الس
          

          عمــان
  9.26  3.53  5.84  15.69  إمجايل الصادرات
  4.37  4.6-  0.71  12.2  البلدان الصناعية

  6.19  49.49  27.56  30.63  بلدان الس
  5.84  4.59  4.52  22.81  إمجايل الواردات
  4.3  1.95  2.28  25.2  البلدان الصناعية

  6.11  11.16  8.06  19.49  بلدان الس
          

          الكويت
  9.99  3.14-  2.49  1.24  إمجايل الصادرات
  7.16  0.88-  2.14  2.63-  البلدان الصناعية

  8.75  13.32-  3.24-  18.56  بلدان الس
  2.24  0.21  0.76  18.87  إمجايل الواردات
  1.28  0.02  0.48-  20.43  البلدان الصناعية

  7.25  13.5  11.77  28.56  بلدان الس
          

          قطـــر
  23.56  4.64-  6.39  13.97  إمجايل الصادرات
  18.62  5.58-  3.92  12.88  البلدان الصناعية

  17.28  8.06  11.51  24.25  بلدان الس
  10.54  5.56  7.56  20.54  إمجايل الواردات
  11.67  4.25  7.3  23.04  البلدان الصناعية

  7.79  24.12  15.77  7.11  بلدان الس
  )يتبع(
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  1تابع اجلدول امللحق رقم 
  2001-1974: منو التجارة لدى دول جملس التعاون

  )متوسط نسبة النمو السنوي(
  

  
فترة ما قبل 

  الس
1974-1983  

فترة ما بعد 
  الس
1984-2001  

فترة ما بعد 
  1الس 
1984-1994  

فترة ما بعد 
  2الس 
1994-2001  

          اإلمارات
  5.6  5.84  6.3  11.98  إمجايل الصادرات
  6.7  2.93  4.22  5.12  البلدان الصناعية

  6.86  12.26  10.14  20.79  بلدان الس
  9.52  11.99  11.21  18.73  إمجايل الواردات
  7.9  7.32  8.76  20.32  البلدان الصناعية

  19.4  4.65  10.63  21.84  بلدان الس
          

          السعوديــة
  7.45  1.37  3.78  4.36  إمجايل الصادرات
  5.38  1.31-  2.81  3.14  البلدان الصناعية

  5.72  6.33  5.92  9.05  بلدان الس
          إمجايل الواردات
  7.81  1.96-  0.94  33.76  البلدان الصناعية

  5.72  2.88-  0.36-  39.78  بلدان الس
  7.77  4.18  5.65  10.05  إمجايل الصادرات

  
اشنطن، صندوق النقد و (2002: حولية إحصائيات اجتاهات التجارةصندوق النقد الدويل، : املصدر

  .2001- 1995بالنسبة لبيانات الفترة ) 2002الدويل، 
-1974، عدة إصدارات، بالنسبة لبيانات الفترة التجارة اخلارجية للدول العربيةصندوق النقد العريب، 

1994.  



22  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية  

  2اجلدول امللحق رقم 
  2001-1974: أمناط التجارة لدى دول الس

  )الواردات/دراتاحلصة املئوية من إمجايل الصا(
  

    الوقت احلاضر  ما بعد الس  ما قبل الس  الفترة اإلمجالية
1974-2001  1974-1981  1981-1992  1993-2001  

          البحرين
          النسبة إىل إمجايل الصادرات

  11.89  20.17  35.88  21.86  البلدان الصناعية
  7.58  19.13  27.16  17.28  بلدان الس

           إمجايل الوارداتالنسبة إىل
  44.99  41.91  35.71  41.20  البلدان الصناعية

  37.47  46.80  52.74  44.65  بلدان الس
          

          عمـــان
          النسبة إىل إمجايل الصادرات

  29.43  41.93  87.85  49.45  البلدان الصناعية
  11.68  27.09  0.27  14.35  بلدان الس

          اتالنسبة إىل إمجايل الوارد
  52.55  64.56  63.67  60.25  البلدان الصناعية

  31.25  22.81  20.83  25.33  بلدان الس
          

          الكويـــت
          النسبة إىل إمجايل الصادرات

  47.33  47.19  57.48  49.60  البلدان الصناعية
  1.56  3.15  4.15  2.93  بلدان الس

          النسبة إىل إمجايل الواردات
  65.42  70.92  73.37  69.80  البلدان الصناعية

  10.18  4.72  0.66  5.34  بلدان الس
          

          قطـــر
          النسبة إىل إمجايل الصادرات

  59.30  64.41  79.43  66.18  البلدان الصناعية
  5.34  5.26  1.38  4.31  بلدان الس

          النسبة إىل إمجايل الواردات
  66.23  72.90  78.41  72.45  الصناعيةالبلدان 

  13.90  5.70  6.22  8.66  بلدان الس
  )يتبع(



23    التوجه احلذر لس التعاون اخلليجي حنو التكامل االقتصادي  

  2تابع اجلدول امللحق رقم 
  2001-1974: أمناط التجارة لدى دول الس

  )الواردات/احلصة املئوية من إمجايل الصادرات(
  

    الوقت احلاضر  ما بعد الس  ما قبل الس  الفترة اإلمجالية
1974-2001  1974-1981  1981-1992  1993-2001  

          اإلمــارات
          النسبة إىل إمجايل الصادرات

  41.92  52.42  82.76  56.13  البلدان الصناعية
  6.77  4.24  2.31  4.65  بلدان الس

          النسبة إىل إمجايل الواردات
  53.92  66.88  70.77  63.67  البلدان الصناعية

  5.33  5.99  5.77  5.65  بلدان الس
          

          ديــةالسعو
          النسبة إىل إمجايل الصادرات

  54.34  64.20  70.19  62.43  البلدان الصناعية
  6.90  5.70  2.27  5.23  بلدان الس

  39.55  15.13  1.76  20.26  اإلمارات
  3.61  1.22  0.91  1.98  عمان

  39.37  71.17  94.37  65.80  البحرين
  4.36  2.63  0.67  2.73  قطر
  13.12  9.85  2.29  9.22  ويتالك
  100.00  100.00  100.00  100.00  
          

          النسبة إىل إمجايل الواردات
  70.74  77.82  70.82  74.24  البلدان الصناعية

  3.10  1.77  4.75  2.88  بلدان الس
  48.74  33.48  12.22  33.74  اإلمارات

  8.04  3.46  0.81  4.42  عمان
  23.70  23.49  23.85  23.37  البحرين

  9.74  15.06  9.24  12.05  قطر
  9.78  24.51  53.88  26.42  الكويت

  100.00  100.00  100.00  100.00  
  

واشنطن، صندوق النقد  (2002: حولية إحصائيات اجتاهات التجارةصندوق النقد الدويل، : املصدر
  .2001- 1995بالنسبة لبيانات الفترة ) 2002الدويل، 

-1974، عدة إصدارات، بالنسبة لبيانات الفترة بيةالتجارة اخلارجية للدول العرصندوق النقد العريب، 
1994.  


