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  09: الوحدة
  

  :مقدمة
قــد  - مليــون نــسمة 65، وتعــداد ســكانھا حــوالي ² كلــم964543 التــي تبلــغ مــساحتھا –إذا كانــت فرنــسا 

، فإنھـا اليـوم »الـسوق ا@وربيـة المـشتركة«م إلى جانب دول أوربية أخرى في تأسيس 1957ساھمت منذ سنة 
 ھي مظاھر قوة ھذين القطاعين؟ وما العوامـل التـي فما. »ا@وربياJتحاد «تعد قوة فGحية وصناعية كبرى داخل 

  ساھمت في ذلك؟ وما التحديات التي Jزالت تواجھھما؟
I.فسرة لھامظاھر قوة الف�حة الفرنسية والعوامل الم:  

  :مظاھر قوة الف�حة الفرنسية: 1
ف مـساھمتھا تشكل الفGحة الفرنسية قطاعا اقتصاديا مھما على مستوى اJتحاد ا@وربي، بالرغم من ضع

  :، ويظھر ذلك في)م2004 سنة 3(%في الناتج الداخلي 
  .23%الفGحي إذ تعتبر فرنسا أول منتج فGحي في اJتحاد ا@وربي بنسبة نتاج  اc وتنوعةماضخ -
القمـح، :  تصدر اcنتاج الفGحي الفرنسي للمراتب ا@ولى على المستوى ا@وربي في عدة منتجـات، مثـل-

  . السكري، الكروم ولحوم ا@بقارالذرة، الشمندر
بقـار والخنـازير ة تربية ا@وخاص  تساھم تقريبا بنصف مداخيل الفGحة، حيثمردودية تربية المواشي ارتفاع -

  ).ر إنتاج ھام من اللحوم وا@لبانيتوف(وا@غنام 
الوسـطى ، الھـضبة )الحبـوب والـشمندر(حـوض بـاريس وسـھل الـشمال :  تنوع اcنتاج وتخصص المجـاJت-

ي ا@وديـة ، أما فـ)الكروم(، منطقة بوركوني وشامباني )الذرة وا@رز(، منطقتي Jنكدوك وJكامارك )تربية الماشية(
  .هتوجد زراعة الخضر والفواكف ىوقرب المدن الكبر

  . احتGل فرنسا للمراتب ا@ولى أوربيا وعالميا على مستوى الصادرات-
  :الفرنسيةالعوامل المفسرة لقوة الف�حة : 2

  :تفسر قوة الفGحة الفرنسية بمجموعة من العوامل، نلخصھا في ما يلي
  :ويتمثل في :العامل الطبيعي* 
ذات التربـات ..) حـوض بـاريس وا@كيتـان(وا@حواض ...) سھل الشمال وا@لزاس والرون( شساعة السھول -
  .الخصبة
فـي (، منـاخ جبلـي )فـي الجنـوب(وسـطي ، منـاخ مت)فـي الغـرب(منـاخ محيطـي :  اعتدال وتنـوع المنـاخ-

  ).في معظم البGد(ومناخ شبه محيطي وقاري ) المرتفعات
الـرون، الكـارون، اللـوار، : نھـار أھمية التساقطات ووجـود شـبكة مائيـة ھامـة تتمثـل فـي مجموعـة مـن ا@-
  ...السين

  :العامل التقني والعلمي* 
حديثا متزايدا باستعمال المكننـة ومختلـف ا@سـاليب يتجلى ھذا العامل في كون الفGحة الفرنسية تشھد ت

المعھـد "العلمية في جميع مراحل اcنتاج، إضافة إلى وجـود معاھـد البحـث العلمـي فـي المجـال الفGحـي مثـل 
  ).INRA" (الوطني للبحث الزراعي

  :ويتمثل في تدخل الدولة من أجل :العامل التنظيمي* 
-Gليا(ت وتركيزھا  حل المشكل العقاري بتوسيع المستغGستغJھكتار70 حوالي تأصبح متوسط ا .(  
  . تأطير الفGحين ومساعدتھم وتشجيعھم على إنشاء التعاونيات-
  . تجھيز البوادي واستصGح وتجفيف المستنقعات-

  :العامل الرأسمالي* 
، والـصناعة يتجلى دخول الفGحة الفرنسية في عGقات رأسمالية مع قطاعات اقتـصادية متعـددة كالخـدمات

الغذائية والكيماوية والميكانيكية،والتجارة، إضافة إلـى اھتمـام المؤسـسات الكبـرى والعـائGت بالنـشاط الفGحـي 
كما تستفيد الفGحة الفرنـسية مـن دعـم اJتحـاد ا@وربـي فـي إطـار الـسياسة الفGحيـة  .ضمن التركيز الفGحي

  ).PAC(المشتركة 
II.ھال فسرةعوامل الممظاھر قوة الصناعة الفرنسية وال:  

  :ةلفرنسية امظاھر قوة الصناع: 1
تعتبر الصناعة من ا@نشطة اJقتصادية ا@ساسية في بنية اJقتـصاد الفرنـسي ، وتتجلـى قـوة ھـذا القطـاع 

  :فيما يلي
 تنوع الصناعة الفرنسية وانتظامھا في أقطاب ومناطق صناعية حيوية، مع اتجاه المناطق الصناعية القديمة -

  ...في ليون ودانكيركالتحديث كما ھو الحال نحو 
  ... احتGل فرنسا للمراتب ا@ولى في العديد من المنتجات الصناعية مثل الصلب والكھرباء-
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ة مـن حيـث قيمـة اسـتثماراتھا فـي قطاعـات صـناعية متعـدد -ناعية مھمـة ت صـوجود مقـاوJت وشـركا -
العديد منھا إلى شـركات متعـددة الجنـسيات لھـا مكانتھـا  تحول - شغيلھا لنسبة كبيرة من السكان النشيطينوت

  . ا@وربي والعالمي المستوىعلى
  .الشمال الشرقيل ومنطقة الشما و كمنطقة باريس- كنوبول ت–ة ناعية حيويب صأقطاق ووجود مناط -
يلھا ونـسبة تـشغ) 7.3(%وفي المبادJت التجارية ) 13.8(% أھمية مساھمة الصناعة في الناتج الداخلي -
إضافة إلى احتGلھا للمرتبة الثانية بعد ألمانيا مـن حيـث القيمـة المـضافة بحـوالي ). 24.47(% النشيطة ةللساكن

  .أورومليار  200
  :العوامل المفسرة لقوة الصناعة الفرنسية: 2

  :تتعدد العوامل المفسرة لقوة الصناعة الفرنسية يمكن إجمالھا في النقط التالية
  :لطبيعيل العاما* 

 الـداخلي ھاتغطيـة اسـتھGكعلى  فرنسا عمل، ت)لبترول والغاز الطبيعيواالفحم  (مصادر الطاقةأمام افتقار ل
كما تتوفر فرنسا على بعـض ، والنووية  من الطاقة الكھربائيةھاف إنتاجيكثتب وستيراد من الخارجJالمتزايد للطاقة با

  .كالحديد واJورانيوم والذھب والفضة المعادن
  : والبنية التحتيةيشرلبل العاما* 

  :يتمثل ھذا العامل في 
 فـي مجتمـع يـصل تعـداد 50% أھمية الساكنة النشيطة ضمن بنية السكان حيث تقدر نسبتھا بأكثر مـن -

  .م2006 مليون نسمة سنة 63سكانه حوالي 
  .واJستھGك أھمية حجم اليد العاملة ا@جنبية وما تقدمه لGقتصاد الفرنسي على مستوى اcنتاج -
مطارات دولية، موانئ كبـرى، طـرق سـيارة عـصرية ( توفر البGد على شبكة كثيفة وعصرية من المواصGت -

  ...).وسكك حديدية
  :ةلدولر االعامل التنظيمي ودو* 
 ساعدت ا@سس التنظيمية على تقوية الصناعة الفرنسية بتجميع الصناعات في شكل أقطـاب تكنولوجيـة -

  .على تطوير البحث في ميدان الصناعات العالية التكنولوجيا، ومراكز علمية للتجارب وا@بحاثوصناعية، تعمل 
ضـع مخططـات  وتطـوير اJقتـصاد الفرنـسي بوةتتدخل لتنمي فإن الدولة ،نظام رأسماليمن إتباعھا  م بالرغ-
للقطـاع بالنـسبة ة يـمازالـصبغة اcل و،للقطـاع الخـاصواcرشـاد بالنـسبة توجيـه تكتـسي صـبغة الو جھوية أعامة 

  .تالمساعداض وتدعم القطاع الخاص بالقروكما . وميالعم
  . التجديد التكنولوجي بفضل عامل البحث وما توفره الدولة من نفقات في ھذا المجال-
  . القيام بتأھيل اليد العاملة وإنشاء الجامعات والمعاھد العليا والمتوسطة ومختبرات البحث التطبيقي-

  :يلرأسمالالعامل ا* 
سبب تجديـد الھياكـل ة بـتركيزا رأسماليا في مختلـف فـروع الـصناعالفرنسية تشھد المؤسسات الصناعية 

ت العديـد تحولـبـذلك و .مواجھة المؤسـسات ا@جنبيـةي لالصناعية واعتماد اJستثمارات الكبرى في البحث العلم
كمـا أن الـصناعة الفرنـسية انفتحـت  ،ساھمات خارج فرنـساا مإلى شركات متعددة الجنسية لھمن المؤسسات 

  .يعلى الرأسمال ا@جنب
III. المشاكل والتحديات التي تواجھھا الف�حة والصناعة الفرنسيتين:  

  :تواجه الف�حة الفرنسية عدة مشاكل وتحديات: 1
  :يمكن تلخيص مشاكل الفGحة الفرنسية في

  .جات الفGحية التزايد المستمر @سعار ا�Jت، مقابل استقرار أسعار المنت-
 ،)الحبوب والسكر والخمـور وا@لبـان(يواجه منافسة في السوق العالمية في بعض المنتوجات وجود فائض  -

  ...وما ينجم عن ذلك من مشاكل انخفاض ا@سعار
التـي انـدمجت فـي  تباين اJستفادة من التطور الحاصل في الفGحـة الفرنـسية بـين المـستغGت الكبـرى -

  .Jستثمار والصيانةف االمستغGت التي تواجه ارتفاع مصاريي  ، وباقا@سواق
 البيئي الناتج عن التأثير السلبي ل�ساليب المتطورة في الميدان الفGحي على البيئة، من حيـث التدھور -

 تلويثھا بالنفايـات الناتجـة عـن اJسـتعمال المكثـف ل�سـمدة، وكثـرة بقايـا الحيوانـات، واعتمـاد ا@عـGف المركبـة
كيماوياً، ونضوب الفرشة المائية بفعل تفاقم ضخ المياه في المناطق السقوية، إضافة إلى مـشاكل بيئيـة مرتبطـة 

  .بتعدد الحرائق والفيضانات والتلوث الجوي
التي J تتGءم بعض بنودھـا مـع خـصوصيات " السياسة الفGحية ا@وربية المشتركة" إضرابات الفGحين ضد -

  .الفGحة الفرنسية
للتكنولوجيا اcحيائية في اcنتـاج الزراعـي  احتجاجات منظمات حماية المستھلكين ضد اJستعمال المكثف -

  .والحيواني
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لمجتمع وھجرة السكان النشيطين إلـى المـدن للعمـل فـي الـصناعة ة اقلة اليد العالمة بسبب شيخوخ -
  .والخدمات

  .لفGحة في الناتج الداخلي الخامة اضعف مساھم -
  .ةلخدمات والصناعع امقارنة مع قطاالفGحية  نسبة اليد العاملة ضعف -
  :تعترض الصناعة الفرنسية مجموعة من المشاكل والتحديات: 2

  :تتجلى مشاكل وتحديات الصناعة الفرنسية في
  . ذلك من تكاليف ومن تبعيةه تزايد حاجات اJقتصاد الفرنسي للمواد المعدنية والطاقية وما يشكل-
داخـل ا@سـواق الفرنـسية  وآسيوية سواء أمريكيةأوربية،  ا@جنبية قاوJتنافسة قوية من طرف الموجود م -

  .في ا@سواق الدولية وأ
  ). ة( ألف عاطل 640م إلى مليونين و 2003 تفاقم البطالة حيث وصلت سنة -
الية والمنـاطق ث النـاتج الـداخلي اcجمـالي للفـرد بـين المنـاطق الـشمحيـالواضـح مـن التفاوت الجھوي  -

الجنوبية المطلة على البحر المتوسط ذات الدخل المتوسط والقليل، وبـين المنـاطق ا@خـرى كبـاريس ذات الـدخل 
  .المرتفع
  .   لصناعات اcلكترونية والمعلوماتيةر اتراجع بعض الصناعات وتأخ -
 ممـا يـؤثر علـى تطـور واسـتقGلية  ارتباط الصناعات الفرنسية العالية التكنولوجيا بمثيGتھا في بلدان أخرى-

   .ھذه الصناعات
   :خاتمة

فGحية وصناعية كبرى فـي اJتحـاد ا@وربـي بـالرغم مـن حـدة المـشاكل والتحـديات التـي عتبر فرنسا قوة ت
  .تواجه اقتصادھا

 
  


