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ىاتجاهااااااااااااااهىالتةوااااااااااااا اهىال و لوااااااااااااا ى
ىفاااااااااااااااااا ىا ت ااااااااااااااااااا اهىالت اااااااااااااااااا  ى

ى

 

منىنظامىالتخطوطىالم  زيىإلىىنظامىا ت ا ى
ى(ىى4112ى–ى0991الس قىللم ةى)ى

 
 أطروحة تقدمت بها 

ى م و ىشا  ىمسلمىاالو ام ىى
 

إلى مجمس كمية اإلدارة واالقتصاد بالجامعة المستنصرية وهي جزء من متطمبات 
 نيل درجة دكتوراه فمسفة في العموم االقتصادية

 
 

 
 بإشراف األستاذ الدكتور

ىم م ى الحىت   ىالق وش 
 

 م   4002هـ                  نيسان/ 8241ربيع األول/
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 االستنتاجات                                         

متحول نحو ل )التشيك واستونيا وروسيا االتحادية( الدول المختارة الخصائص التاريخية المرافقة لتجارب -1
ي توضح مرحمة من مراحل التطور وى , ومدى التزام ىذه الدول بشروط المؤسسات الدولية السوق اقتصاد

ي تركز عمى سياسة الحرية االقتصادية أم سواء تمك الت وىي تختمف عن المراحل التي سبقتياالرأسمالي ,
,ويبقى تاريخ الرأسمالية  واقتصادية وتكنولوجية ليذا التحولوقد ساعدت ظروف سياسية السياسة التدخمية 

 . نفسو الختالف كل مرحمة ومتطمباتيا ديمثل جذور ىذه الظاىرة ولكنو ال يعي
تكن مدروسة ولم يكن        عممية التحول لم من الدراسة ان االجراءات والسياسات التي تمت بيا أتضح -2

اممة , فالسياسات االقتصادية صيغت متكال      يةفضاًل عن غياب الرؤ ستيعاب الا قدرة عمى ىنالك
شامل يتضمن المحاور كافة )السياسية  يإستراتيج إطار إلى            دون الرجوع  ونفذت من

        الذي تسبب في وقوع العديد من االختالالت في اليياكل األمروىذا ىو      واالجتماعية والثقافية(
واالجتماعية , وحتى         العديد من االزمات االقتصادية إلى أيضاً  وأدىاالقتصادية ليذه الدول 

وانحسار نفوذىا شيئا فشيئا لصالح المؤسسات         لدولةفي سيادة ا تأثيرىاتمثمت في التي السياسية 
يفتيا الجديدة تعمل لصالح االطراف الخارجية وعمى ظالذي جعل و         عالمية بالشكل والشركات ال

 حساب الداخل . 
 
معظم البمدان التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة تحول الزمت نفسيا باصالحات تستيدف تحول نظميا  -3

ويجري قي . الكبيرة غير السوقية الى نظم اقتصادية ذات توجو سو  األنشطةذات و المخططة مركزيا 
الكثير لتغيير االساليب االدارية المستخدمة  الشيء  أنجزوقد  عديدة منذ سنوات باإلصالحات عطالضاال

ان ف نفسو ليات ومؤسسات ذات توجو سوقي , لكن في الوقتآفي االدارة المركزية لالقتصاد والنشاء 
بعد في  كامالً تحقيقًا لم تتحقق بعيدة المدى الصالح االختالالت في ىياكل الدول المتحولة  األىداف

س المال أمعظم البمدان التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة تحول , وىذا يعني انو التوجد بعد اسواق حقيقية لر 
سمبيا عمى معنوية الدالة الموغارتمية المزدوجة لتقدير  ظير ظيوراً والعمل في معظم ىذه البمدان , وىذا 

م معنويتيا اقتصاديا عداعة التحويمية والخدمات( اذ انخفضت قيميا و دوال االستثمار في القطاعات )الصن
 المنطق االقتصادي في المراحل الالحقة لعممية التنمية االقتصادية . قانخفاضًا ال يواف

من عممية  األولىالسنوات  والسيما( GDP) ـلاسة انخفاض حاد وسريع في معدالت أيتبين من الدر   -4
ثار السمبية النخفاض زمة المالية الروسية فضال عن اآفي مدة اال النخفاضاالقتصادي وكذلك ا التحول

ميزان المعامالت الخارجية لروسيا ودول التحول االخرى )المختارة منيا( ترتب عمى ذلك  فياسعار النفط 
ن اختالالت مالية عامة كبيرة ومستمرة في مجمل بمدان التحول )وان تفاوتت االستجابة لالزمة( , اال ا

( وترتب عمى GDP)ألـ  تكوين القطاعات االقتصادية في اميسإانخفاض  فيا يظير ظيورًا سمبثارىا آ
( ذلك ادى الى انخفاض االجور وزيادة البطالة اي ان االثار GDP) ألـذلك انخفاض نصيب الفرد من 
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 كثير من السمبياتىياكل رخوة تعاني ال إذ أصبحتاليياكل  في لترتبت عمى عممية التحول ىي الخم التي
 .ىذا معناه ان مستويات التنمية ضعيفة وليست بالمستوى المطموب والزالت المشكمة مشكمة تنمية و  ,

 
يجب ان يتقدميا القطاع الصناعي ثم الخدمات والتجارة الخارجية واخيرا  كان ترتيب القطاعات لميياكل  -5

يذه القطاعات ل التقدم والتأخر , اختالفادية الزراعة خاصة في المراحل الالحقة لعممية التنمية االقتص
فييا , مع العمم ان  تحدث التغيرات الييكمية المرغوب ولم        االقتصادية التنمية عممية يعني اختالل

 المرور بتمك المراحل( في الدول الغربية المتقدمة . دون ) اً تمقائي حدوثاً       ىذه العممية حدثت 
 

واجيت جميع بمدان التحول  , ط المركزي والعمل باالصالحات السوقية المنحىمنذ التخمي عن التخطي -6
مستويات عالية وخفضت االجور  إلىالبطالة      ظاىرة , اذ ارتفعت بوصفيا طفرة عارمة في البطالة 

نطاق واسع ومستمر )وىذا ماوضحتو جداول  فيىذه الظاىرة          ان نشوء .وساعات العمل 
        لحكومات البمدان التي تمر  يمثل تحديا اجتماعيا رئيساً في الدراسة(     الةالعمالة والبط

وضياع فرص العمل     العالم(  دول إحصاءاتي )حسب مفالفقر المتنا , اقتصاداتيا بمرحمة تحول
 اعتادوابل يمثالن عبئا نفسيا لسكان     عمى نطاق واسع اليمثالن شاغال اقتصاديا وسياسيا فحسب

عمى توازن لالقتصاد عمى  اً يسمب ظير ظيوراً العمالة وىذا ي   والنتيجة اختالل ىيكل , الوظيفي مناأل
  القطاعيالمستوى 

عمى زيادة تفاوت   دول االتحاد السوفيتي السابق عممت نفذت فياالقتصادي التي  اإلصالحبرامج  -7
برامج التثبيت االقتصادي لمعالجة  يذنفت   الدخول بين طبقات المجتمع وتحديدا في المراحل االولى عند

الفقر البشري في شرق ووسط اوربا ورابطة  إحصاءات أشارت إذ    االختالل في ميزان المدفوعات ,
_               ذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ان السكان ال المستقمة ودول البمطيق      الدول 

حسب تعادل القوة الشرائية ب   (1990)بسعر دوالر عام ( دوالرات يوميا 4) لـ ـ (كنسبة مئويةالدخل )
( اما في استونيا فقد 1سجمت نسبة اكبر من )%    ( ,  ان جميورية التشيك1995-1989)  لممدد

َ  ( %37)         ارتفعت النسبة الى  )تقرير التنمية البشرية  (%50في روسيا فقد بمغت ) وأخيرًا
1996. ) 

 
( بحيث GDP) ـلبانخفاض حصة االستثمار العام من    أفة كانت مرتبطة مستويات االستثمار الضعي -8

 األجنبيب االستثمار باستثناء جذ الحاالت             الخاص في معظم جذب االستثمار  إلى لم تؤد  
 المباشر من خالل عممية الخصخصة . 

 
ذا يتطمب العديد من ضمن الخطط اليادفة لالصالح االقتصادي وى األجنبياالستثمار  نشيطيعد ت -9

من االستقرار في  افر قدر  في تييئة المناخ االستثماري الالزم ويعد من شروطو تو  التي منيااالجراءات 
ات يىذا جاء متزامنا او اعقب عممية التحول االقتصادي في بداية عقد التسعينو  , السياسة االقتصادية
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نافسة والممكية الفكرية لتوفير ضمانات لممستثمرين يتطمب االطار التشريعي من القوانين لحماية المىذا و 
وتشجيعيم عمى االستقرار في العمل عمى تدفق االستثمارات , اال ان عدم توفر االستقرار عمى صعيد 

ذلك عمى قيمتو التي  ظير ,رفع كمف االستثمار االجنبي وتعرضو لممخاطر إلى أدتالمستوى الكمي 
 ( .FDI)ـ الخاصة بال لبياناتا أوضحتو ات وىذا مايقد التسعينبداية ع عما كانت عميو في اختمفت

 
اظير تحميل كل من ىيكل التجارة الخارجية وىيكل االستثمار وبعض مؤشرات االنتاج )وكما  -11

الجداول المرفقة( في الدول المختارة ان تحرير التجارة سيعزز مشكمة  بيانات وضحتيا الدراسة ضمن
اد االستثمار واالنتاج في بعض فروع االنتاج الزراعي والصناعي والخدمي سيزد إذ اإلنتاج أنماطتعدد 

 التقميدية . اإلنتاجية واألساليب التقنياتستبقى فروع االنتاج االخرى رىينة  في حين,  التقنيوالتطور 
تحكمو القواعد           الفشل في التوافق واالندماج مع النظام العالمي الناشيء الذي  -11

بما في ذلك االتحاد  أورباشرق ووسط         و نتائجو , فتجربة االقتصاديات المركزية في واألنظمة ل
فاشمة فحسب ولكنيا توضح ان محاولة فرض اقتصاد  االيدولوجي        السوفيتي السابق التعد نتيجة

مرارىا است     الحر من خالل خطط االستثمارات تضعيا الحكومة ىي محاولة اليمكن          السوق
نياية األمر فشمت ىذه  ففي      محاولة لخمق نظام تجاري خاص تعد فاشمة , أيبنجاح , بل ان 

االقتصاديات المركزية نتيجة ابتعادىا عن تحديات التجارة الدولية الحرة ومزاياىا ,ونقل التكنولوجيا 
  والحصول عمى رؤوس األموال.

                                                      


