
 

 

  :إشكايل متهيد
 نظرياا بني متقدمة مراتب لتصدر أهلتها اليت والصناعية الفالحية مؤهالا حبكم األوريب االحتاد داخل اقتصادية قوة فرنسا أضحت

  .األوربية
  األوريب؟ االحتاد داخل لفرنسا والصناعية الفالحية القوة هي مظاهر فما 
  لذلك؟ املفسرة هي العوامل وما 
 األوريب؟ االحتاد داخل فرنسا اقتصاد تواجه اليت والتحديات هي املشاكل وما 

I  - هلا املفسرة والعوامل الفرنسية الفالحة قوة مظاهر:  
  :الفرنسية الفالحة قوة مظاهر -  1  

 3(% الداخلي الناتج يف مسامهتها ضعف من بالرغم األوريب، االحتاد مستوى على مهما اقتصاديا قطاعا الفرنسية الفالحة تشكل
 :ذلك يف ويظهر ،)م2004 سنة

 .23% بنسبة األوريب االحتاد يف فالحي منتج أول فرنسا تعترب إذ الفالحي، اإلنتاج وتنوع ضخامة �
 السكري، الشمندر الذرة، القمح،(منتجات  عدة يف األوريب املستوى على األوىل للمراتب الفرنسي الفالحي اإلنتاج تصدر �

 .)األبقار وحلوم الكروم،
 إنتاج توفري( واألغنام واخلنازير األبقار تربية وخاصة الفالحة، مداخيل بنصف تقريبا تساهم حيث املواشي، تربية مردودية ارتفاع �

 ).واأللبان اللحوم من هام
 منطقيت ،)املاشية تربية( الوسطى اهلضبة ،)والشمندر احلبوب( الشمال وسهل باريس حوض: ااالت وختصص اإلنتاج تنوع �

 اخلضر زراعة فتوجد الكربى املدن وقرب األودية يف أما ،)الكروم( وشامباين بوركوين منطقة ،)واألرز الذرة( والكامارك النكدوك
 .والفواكه

 .الصادرات مستوى على وعامليا أوربيا األوىل للمراتب فرنسا احتالل �
  :الفرنسية الفالحة لقوة املفسرة العوامل -  2

 :يلي ما يف نلخصها العوامل، من مبجموعة الفرنسية الفالحة قوة تفسر
  :الطبيعي العامل -أ 

 .اخلصبة التربات ذات) ...واألكيتان  باريس حوض( واألحواض ،)...والرون  واأللزاس الشمال سهل( السهول شساعة �
 وقاري حميطي شبه ومناخ ،)املرتفعات يف( جبلي مناخ ،)اجلنوب يف( متوسطي مناخ ،)الغرب يف( حميطي مناخ: املناخ وتنوع اعتدال �

 ).البالد معظم يف(
 )....السني  اللوار، الكارون، الرون،( األار من جمموعة يف تتمثل هامة مائية شبكة ووجود التساقطات أمهية �

 :والعلمي التقين العامل -ب 
 مراحل مجيع يف العلمية األساليب وخمتلف املكننة باستعمال متزايدا حتديثا تشهد الفرنسية الفالحة كون يف العامل هذا يتجلى

 .)INRA الزراعي للبحث الوطين املعهد( الفالحي اال يف العلمي البحث معاهد وجود إىل إضافة اإلنتاج،
  :التنظيمي العامل -ج 

 :أجل من الدولة تدخل يف ويتمثل
 ).هكتار 70 حوايل االستغالليات متوسط أصبح( وتركيزها املستغالت بتوسيع العقاري املشكل حل �
 .التعاونيات إنشاء على وتشجيعهم ومساعدم الفالحني تأطري �

 )الأوربي الاتحاد في كبرى وصناعية فلاحية قوة( فرنسا
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 .املستنقعات وجتفيف واستصالح البوادي جتهيز �
 :الرأمسايل العامل - د 

 والكيماوية الغذائية والصناعة كاخلدمات، متعددة اقتصادية قطاعات مع رأمسالية عالقات يف الفرنسية الفالحة دخول يتجلى
 الفالحة تستفيد كما الفالحي، التركيز ضمن الفالحي بالنشاط والعائالت الكربى املؤسسات اهتمام إىل إضافة وامليكانيكية والتجارة،

  ).PAC( املشتركة الفالحية السياسة إطار يف األوريب االحتاد دعم من الفرنسية
II - هلا املفسرة والعوامل الفرنسية الصناعة قوة مظاهر: 

  :الفرنسية الصناعة قوة مظاهر -  1
 :يلي فيما القطاع هذا قوة وتتجلى الفرنسي، االقتصاد بنية يف األساسية االقتصادية األنشطة من الصناعة تعترب

 احلال هو كما التحديث حنو القدمية الصناعية املناطق اجتاه مع حيوية، صناعية ومناطق أقطاب يف وانتظامها الفرنسية الصناعة تنوع �
 ...ودانكريك  ليون يف

  ...والكهرباء  الصلب مثل الصناعية املنتجات من العديد يف األوىل للمراتب فرنسا احتالل �
 السكان من كبرية لنسبة وتشغيلها متعددة صناعية قطاعات يف استثماراا قيمة حيث من( مهمة صناعية وشركات مقاوالت وجود �

 .والعاملي األوريب املستوى على مكانتها هلا اجلنسيات متعددة شركات إىل منها العديد ، وحتول)النشيطني
 .الشرقي والشمال الشمال ومنطقة باريس كمنطقة ،"تكنوبول" حيوية صناعية وأقطاب مناطق وجود �
 النشيطة للساكنة تشغيلها ونسبة ،)7.3(% التجارية املبادالت ويف ،)13.8(% الداخلي الناتج يف الصناعة مسامهة أمهية �

 .أورو مليار 200 حبوايل املضافة القيمة حيث من أملانيا بعد الثانية للمرتبة احتالهلا إىل إضافة ،)24.47(%
  :الفرنسية الصناعة لقوة املفسرة العوامل -  2

 :التالية النقط يف إمجاهلا ميكن الفرنسية الصناعة لقوة املفسرة العوامل تتعدد
  :الطبيعي العامل -أ 

 للطاقة املتزايد الداخلي استهالكها تغطية على فرنسا تعمل ،)الطبيعي والغاز ،والبترول ،الفحم( الطاقة ملصادر افتقار أمام
 والذهب واالورانيوم كاحلديد املعادن بعض على فرنسا تتوفر كما والنووية، الكهربائية الطاقة من إنتاجها وبتكثيف ،اخلارج من باالسترياد

 .والفضة
 :التحتية والبنية البشري العامل -ب 

 :يف العامل هذا يتمثل
 مليون 63 حوايل( سكان فرنسا تعداد عومجم يف 50% من بأكثر نسبتها تقدر حيث ،السكان بنية ضمن النشيطة الساكنة أمهية �

 .)م2006 سنة نسمة
 .واالستهالك اإلنتاج مستوى على الفرنسي لالقتصاد تقدمه وما األجنبية العاملة اليد حجم أمهية �
 ...). حديدية وسكك ،عصرية سيارة طرق كربى، موانئ دولية، مطارات( املواصالت من وعصرية كثيفة شبكة على البالد توفر �

  :الدولة ودور التنظيمي العامل -ج 
 تطوير على تعمل وصناعية، تكنولوجية أقطاب شكل يف الصناعات بتجميع الفرنسية الصناعة تقوية على التنظيمية األسس ساعدت �

 .واألحباث للتجارب علمية ومراكز التكنولوجيا، العالية الصناعات ميدان يف البحث
 صبغة تكتسي جهوية أو عامة خمططات بوضع الفرنسي االقتصاد وتطوير لتنمية تتدخل الدولة فإن رأمسايل، نظام إتباعها من بالرغم �

 بالقروض اخلاص القطاع تدعم كما ،العمومي للقطاع بالنسبة اإللزامية والصبغة اخلاص، للقطاع بالنسبة واإلرشاد التوجيه
 .واملساعدات
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 .اال هذا يف نفقات من الدولة توفره وما البحث عامل بفضل التكنولوجي التجديد �
 .التطبيقي البحث وخمتربات واملتوسطة العليا واملعاهد اجلامعات وإنشاء العاملة اليد بتأهيل القيام �

 :الرأمسايل العامل - د 
 االستثمارات واعتماد الصناعية اهلياكل جتديد بسبب الصناعة فروع خمتلف يف رأمساليا تركيزا الفرنسية الصناعية املؤسسات تشهد

 مسامهات هلا اجلنسية متعددة شركات إىل املؤسسات من العديد حتولت وبذلك ،األجنبية املؤسسات ملواجهة العلمي البحث يف الكربى
 .األجنيب الرأمسال على انفتحت الفرنسية الصناعة أن كما فرنسا، خارج
III  - الفرنسيتني والصناعة الفالحة تواجهها اليت والتحديات املشاكل:  

  :وحتديات مشاكل عدة الفرنسية الفالحة تواجه -  1
 :يف الفرنسية الفالحة مشاكل تلخيص ميكن

 .الفالحية املنتجات أسعار استقرار مقابل ،اآلالت ألسعار املستمر التزايد �
 من ذلك عن ينجم وما ،)األلبان ،اخلمور ،السكر ،احلبوب( العاملية السوق يف منافسة يواجه املنتوجات بعض يف فائض وجود �

 ... األسعار اخنفاض مشاكل

 اليت املستغالت وباقي األسواق، يف اندجمت اليت الكربى املستغالت بني الفرنسية الفالحة يف احلاصل التطور من االستفادة تباين �
 .والصيانة االستثمار مصاريف ارتفاع تواجه

 عن الناجتة بالنفايات تلويثها حيث من البيئة، على الفالحي امليدان يف املتطورة لألساليب السليب التأثري عن الناتج البيئي التدهور �
 املياه ضخ تفاقم بفعل املائية الفرشة ونضوب كيماوياً، املركبة األعالف واعتماد احليوانات، بقايا وكثرة لألمسدة، املكثف االستعمال

 .اجلوي والتلوث والفيضانات احلرائق بتعدد مرتبطة بيئية مشاكل إىل إضافة السقوية، املناطق يف
 .الفرنسية الفالحة خصوصيات مع بنودها بعض تتالءم ال اليت" املشتركة األوربية الفالحية السياسة" ضد الفالحني إضرابات �
 .واحليواين الزراعي اإلنتاج يف اإلحيائية للتكنولوجيا املكثف االستعمال ضد املستهلكني محاية منظمات احتجاجات �
 .واخلدمات الصناعة يف للعمل املدن إىل النشيطني السكان وهجرة اتمع شيخوخة بسبب العاملة اليد قلة �
 .اخلام الداخلي الناتج يف الفالحة مسامهة ضعف �
  .والصناعة اخلدمات قطاع مع مقارنة الفالحية العاملة اليد نسبة ضعف �

 :والتحديات املشاكل من جمموعة الفرنسية الصناعة تعترض -  2
 :يف الفرنسية الصناعة وحتديات مشاكل تتجلى

 .تبعية ومن تكاليف من ذلك يشكله وما والطاقية املعدنية للمواد الفرنسي االقتصاد حاجات تزايد �
  .الدولية األسواق يف أو الفرنسية األسواق داخل سواء وآسيوية، أمريكية أوربية األجنبية املقاوالت طرف من قوية منافسة وجود �
 ). ة( عاطل ألف 640و مليونني إىل م2003 سنة وصلت حيث البطالة تفاقم �

 املتوسط البحر على املطلة اجلنوبية واملناطق الشمالية املناطق بني للفرد اإلمجايل الداخلي الناتج حيث من الواضح اجلهوي التفاوت �
 .املرتفع الدخل ذات كباريس األخرى املناطق وبني والقليل، املتوسط الدخل ذات

 .   واملعلوماتية اإللكترونية الصناعات وتأخر الصناعات بعض تراجع �

 .الصناعات هذه واستقاللية تطور على يؤثر مما أخرى بلدان يف مبثيالا التكنولوجيا العالية الفرنسية الصناعات ارتباط �
  :خامتة

 .اقتصادها تواجه اليت والتحديات املشاكل حدة من بالرغم األوريب االحتاد يف كربى وصناعية فالحية قوة فرنسا تعترب
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