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  :ملخص
یمثل التنویع االقتصادي خیارا استراتیجیا ومهما لجمیع الدول المتقدمة منها والمتخلفة، الغنیة بالموارد الطبیعیة وتلك   

موارد، حیث تحتاج إلیه لالستمرار في توسیع مصادر الدخل القومي وتدعیم التنمیة المستدامة وتحقیق المحدودة ال
  .التنمیة االقتصادیة بشكل عام

وال یشمل التنویع االقتصادي تنویع الصادرات فقط؛ خاصة بالنسبة للدول ذات المصدر الوحید؛ بل یمكن أن یشمل   
وتعد فرنسا من الدول المتقدمة التي خطت خطوات . كمصدر للدخل القومي أیضا تطویر قطاعات متعددة ومتنوعة

واسعة في مجال تحقیق التنویع االقتصادي من خالل التحول لقطاع الخدمات الذي أصبح یمثل عصب االقتصاد في 
لتي كثیر من دول العالم، وخاصة صناعة التأمین التي تساهم بشكل فعال في دعم سیاسة التنویع االقتصادي ا

  .تنتهجها الحكومة الفرنسیة، نظرا للدور البارز الذي تلعبه هذه الصناعة في التنمیة االقتصادیة بفرنسا
  .التنویع االقتصادي، التنمیة االقتصادیة، الخدمات، التأمین :الكلمات المفتاحیة

  jel :G22 , O11 , O52 رموز
Abstract:  
Economic diversification is an important strategic choice for all; developed and developing 
countries, rich in natural resources and those with limited ones , in which they need to continue to 
expand the sources of national income and to strengthen sustainable development and economic 
growth in general. 
Economic diversification does not include only the diversification of exports; especially for 
countries with the sole source; it may also include the development of multiple and diversed 
sectors as a source of national income. France is considred as one of the developed countries that 
has made great strides in achieving economic diversification through the orientation towards the 
services sector and which has become a backbone of  economy in many countries of the world, 
especially the insurance industry, which is effectively supporting economic diversification policy 
of the French government, due to  the prominent role played by this industry in the French 
economic development. 
Key words: economic diversification, economic development, services, insurance. 
(JEL) Classification : G22 , O11 , O52 
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  :مقدمة. 1
في  التنمیة مستقبل بها یتعلق التي األساسیة، القضایا أهم إحدى االقتصادي التنویع یشكل موضوع  

 والتصدیر، اإلنتاج من كل على واحدة سلعة أو أولیة مادة سیطرة بسبب وذلك الواحد، االقتصادیات ذات المنتوج
 تجعل قلیلة إنتاجیة مصادر على االعتماد حیث أن الدولي، العمل ونمط تقسیم التخصص رضهوالذي ف
 المخاطر ولتحقیق هذه لتفادي االقتصادي التنویع أهمیة تظهر وبالتالي. عدة وُعرضة لمخاطر هّشا االقتصاد

  .االقتصادیة التنمیة
 اإلنتاجیة وتنویع هیاكلها اقتصاداتها نویعت على فعال أقدمت نامیة، التي أو متقدمة الدول، هي فعدیدة  

 ال التي الدول بعض بالخصوص تمكنت وقد. اآلخر البعض فشل فیما ذلك في نجح منها البعض ،وصادراتها
 .بالموارد الطبیعیة الغنیة االقتصادیات بعض عكس اإلطار، هذا في نوعیة قفزة من تسجیل طبیعیة ثروات تمتلك

التحول نحو االنتاج سیة من التجارب الناجحة في مجال تنویع االقتصاد حیث قامت بوهنا تعتبر التجربة الفرن
  . الخدمي وتنویع الصادرات

من  العدید في والدینامیكي القطاع الرائد وأصبح كبیرة، قفزة األخیرة العقود خالل الخدمات، قطاع قفزلقد   
 الناتج في الخدمات لقطاع النسبي النصیب ةیعكسه زیاد ما وهذا المتقدمة كفرنسا، الدول في الدول خاصة

 مرهونا بات ،)والصناعة الزراعة( األخرى القطاعات أن تطور كما. الدولیة التجارة حركة وفي المحلي اإلجمالي
 .الخدمات قطاع في تطور یحدث من بما
قتصادي، یرتبط بمدى التنویع اال باعتماد التنمیة االقتصادیة إطار استراتیجیة في الخدمات قطاع تنمیة إن  

وفي فرنسا فإن صناعة ...). السیاحة ، النقل، االتصاالت، البنوك والتأمین، اإلدارة(تطور هیكل هذا القطاع 
التأمین تعد من الخیارات االستراتیجیة الناجحة للتنویع االقتصادي، خاصة في ظل المكانة الهامة التي تحظى 

 تأتي هنا ومن. للتنمیة االقتصادیة بالنسبة دینامیكیة القطاعاتبها محلیا وعالمیا، حیث أصبحت من أكثر 
 .هذه الصناعة وتطویر تنمیة ضرورة

  :اإلشكالیة 1.1
  :تبرز إشكالیة البحث في التساؤل التالي
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  ما هو دور صناعة التأمین كاستراتیجیة للتنویع االقتصادي وتحقیق التنمیة االقتصادیة؟
  :ؤالت التالیةوتندرج تحت هذه االشكالیة التسا

  ما هي أهمیة ومحددات التنویع االقتصادي؟ - 
ما الدور الذي یلعبه قطاع الخدمات وخاصة صناعة التأمین في تحقیق التنمیة االقتصادیة والتنویع  - 

  االقتصادي؟
  ما مدى نجاح تجربة التنویع االقتصادي والتنمیة االقتصادیة من خالل صناعة التأمین في فرنسا؟ - 
  :ثأهداف البح 1.2

  :تهدف هذه الورقة إلى
 ؛توفیر إطار نظري حول التنویع االقتصادي والتنمیة االقتصادیة - 
  ؛إبراز أهمیة التنویع االقتصادي في ظل المتغیرات العالمیة الحالیة - 
  ؛التركیز على دور صناعة التأمین في تحقیق التنویع االقتصادي والتنمیة االقتصادیة - 
 .ة الرائدة كنموذج للدراسةتسلیط الضوء على التجربة الفرنسی - 
  :المناهج المتبعة 1.3

من أجل اإلجابة عن اإلشكالیة والتساؤالت المطروحة، تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي    
والمنهج التحلیلي لعرض المفاهیم المختلفة المتعلقة بالموضوع، وكذا من أجل التشخیص السلیم والوصف الدقیق 

باإلضافة إلى تحلیل وتفسیر البیانات واإلحصاءات الوقوف على داللتها، . سة من مختلف جوانبهلموضوع الدرا
  . وذلك باستخدام أدوات إیضاحیة كالجداول واألشكال والمنحنیات البیانیة كلما دعت الحاجة لذلك

  :محاور الدراسة 1.4
  :راسة المطروحةنتطرق في هذه الورقة لمجموعة من العناصر التي تصب في إشكالیة الد

  دور قطاع الخدمات كآلیة للتنویع االقتصادي: المحور األول
  أهمیة صناعة التأمین في تحقیق التنمیة االقتصادیة والتنویع االقتصادي: المحور الثاني
  دراسة حالة فرنسا كنموذج للتنویع االقتصادي والتنمیة االقتصادیة : المحور الثالث
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  للتنویع االقتصادي دور قطاع الخدمات كآلیة . 2
 تكوین إلى االقتصاد تؤدي في هیكلیة تحوالت إحداث إلى االقتصادي تهدف التنویع باعتماد التنمیة عملیة إن  

 على قادرة تكون القاعدة؛ هذه. ومتكاملة الوحدات النشاطات متشابكة المقومات، متنوعة صلبة، اقتصادیة قاعدة
 تولید النهایة في یحقق بما التنمیة، متطلبات مع المستقبلي والتكیف اإلنتاج نمط في الهیكلیة للتغیرات االستجابة

كما  للمجتمع، األساسیة االحتیاجات واجتماعي كفؤ، وتوفر أداء اقتصادي ذات ومتجددة ذاتیة إنتاجیة طاقة
 .الجوانب التبعیة متعددة من وتحرر االقتصاد حیاته نوعیة تحسن

  مفهوم التنویع االقتصادي 2.1
 قائمة واسعة من تصدیر وبالتالي إنتاج؛ الدولة على أن" االقتصادي التنویع بمصطلح یقصد عامة، بصفة  

والسیاحة،  التعلیم، الخدمات الصحیة، مثل الخدمات صادرات تنویع كذلك التعریف هذا ویتضمن المنتجات،
   1".الخدمات المالیة

 القطاعات اإلنتاجیة، وزیادة مساهمة القاعدة وتوسیع لدخل،ا مصادر تنویع عملیة"االقتصادي  بالتنویع ویقصد  
 هیمنة على االعتماد مخاطر یخلص االقتصاد من بما اإلجمالي، المحلي الناتج في) والخدمیة السلعیة( اإلنتاجیة

  2".رئیسیة واحدة أو سلعة أولیة مادة
نسبة المخاطر  من التقلیل لىإ تهدف تنمویة سیاسة"هو  االقتصادي باإلضافة إلى ذلك فإن التنویع  

 أو قطاعات نحو توجیه االقتصاد طریق عن وذلك الدخل، مستوى وتحسین المضافة، القیمة االقتصادیة، ورفع
 االقتصادي التنویع آخر، بمعنى". واحد أو قطاع أو منتوج سوق على االعتماد عوض أو جدیدة متنوعة أسواق
 العامة، الموازنة في اإلیرادات مصادر تنویع أو اإلجمالي، ج المحليالنات تنویع مصادرإلى  فیه یشار أن یمكن

  .الخارجیة تنویع األسواق أو
ف    اقتصاد عن طریق تطویر بدیلة دخل مصادر إیجاد "بأنه النفطیة االقتصادیات في االقتصادي التنویع ویعرّ

  نفطي غیر
 القطاع دور وتعزیز العام القطاع دور یضتخف نفس الوقت وفي أخرى إیرادات ومصادر نفطیة، غیر وصادرات 

 ".التنمیة في الخاص
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االقتصادي  بعملیة التنویع مفاهیمیا خاصا تصورا تبلور التي التالیة، الرئیسیة العناصر اعتماد یمكن سبق ومما  
 :التالي النحو على

 على إنتاج القتصاداعتماد ا إن: "رئیسیة واحدة سلعة على االعتماد من التحرر"االقتصادي  التنویع .أ
 ذلك االقتصاد، مصیر یهدد خطرا التنمیة، یشكل وتمویل للدخل وحید كمصدر رئیسیة واحدة وتصدیر سلعة

قابلة  تكون ما غالبا األولیة التي المواد الخام وتصدیر إنتاج متزاید على بشكل یعتمد االقتصاد هذا إذا كان سیما
 تكون قد واحدة، رئیسیة سلعة على االعتماد من التحرر معنى نیتضم وبالتالي التنویع االقتصادي. للنضوب

 .الدولي التجاري التبادل شروط في عرضة للتدهور المستمر
بناء  التنویع االقتصادي عملیة مفهوم یتضمن": الدخل مصادر لتنویع تدریجیة عملیة"االقتصادي  التنویع .ب

 جدیدة دخل مصادر إیجاد إلى لوحدات، تقود منطقیاومتشابكة ا القطاعات صلبة، متكاملة قاعدة اقتصادیة
 .االقتصادي الفائض وتولید المیزان التجاري، اإلجمالي وتمویل المحلي الناتج في مجال ومتجددة

في  كبیرا التغیرات الهیكلیة حیزا تحتل": القومي االقتصاد لتحول نسبیة عملیة"االقتصادي  التنویع .ت
 ترتبط بشكل التغیرات هذه ذلك كون أهمیة وتتجلى. االقتصاد في المنتهجة التنویع وبرامج السیاسات االقتصادیة

 كل مرحلة في المجتمع، حیث تطور مراحل من كل مرحلة في تحقیقه ینبغي الذي االقتصادي مع النمو واضح
 عرفة مدىم ذلك من لالقتصاد، واألهم المكونة لألجزاء معینة على توازنات المحافظة ذلك التطور یتطلب من

التنویع  التوجه نحو واقع على والوقوف اإلقلیمي، ثم ومن القطاعي التحول البنیاني لصالح التكامل توجه
 3.والتكامل االقتصادي

تلك  هو إن التنویع": واإلنتاجیة الناتج في القطاعات مساهمة لزیادة تراكمیة عملیة"االقتصادي  التنویع .ث
للقطاعات  النسبیة في المساهمة تناسب حالة تتحقق عندما وذلك االقتصاد، كلةهی توازن إلى تهدف التي العملیة

 القطاعات معظم خالله تسهم من بحیث القومي، والدخل اإلجمالي المحلي الناتج تولید في االقتصادیة
 الهیكل في لالختالل الصورة العكسیة االقتصادي التنویع یعتبر لذلك .ومتساویة مهمة االقتصادیة بنسبة

 القطاعات داخل محددة نشاطات محدودة وحتى لقطاعات النسبیة المساهمة ارتفاع في والذي یتجلى االقتصادي،
 4.بالغة أهمیة ذات حیویة قطاعات اقتصادیة مساهمة فیه تنخفض الذي الناتج، في الوقت تكوین في
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جوانب  تغیرات نوعیة في حدوث التنمیة تتضمن": االقتصادیة للتنمیة مرادفة عملیة"االقتصادي  التنویع .ج
كیفیة  العملیة اإلنتاجیة، في المدخالت المختلفة مساهمات هیكل اإلنتاج، تراكیب في تغیرات ذلك من عدیدة،

المعنى،  بهذا االقتصادیة فإن التنمیة وعلیه .كافة القطاعات االقتصادیة بین وتوزیعها المتاحة الموارد تخصیص
 الناتج تولید في والنشاطات االقتصادیة القطاعات جمیع فیه تساهم لهیكل،متنوع ا تهدف إلى خلق اقتصاد
واالجتماعي  االقتصادي التقدم وتحقیق التنمیة نجاح وبالتالي متوازنة، القومي، بصفة المحلي اإلجمالي والدخل
 .االقتصادي الهیكل في یحصل سوف مرهون بمدى التنویع الذي

مجاال  تتیح هو  العملیة التي االقتصادي التنویع ":التنمیة جهود في اركةالمش توسیع"االقتصادي  التنویع .ح
یجابیا دورا محوریا ویلعب یتصف بالتنوع، مختلط، اقتصادي نظام إلقامة سلیمة أسس واسعا لترسیخ في عملیة  وإ

تنفیذ  في المساهمة في للقطاع الخاص، وممیز هام دور خالل إعطاء من إال یكون ال النظام وهذا التنمیة،
كل  وفي ممكن نطاق أوسع إلى التنمیة مشاركته في توسیع أهمها عدیدة وذلك العتبارات التنمیة، مشروعات

  هذا القطاع، فتح  وقدرات جهود مع النشاطات من المجاالت، تناسب العدید
  .ككل المجتمع مصلحة في التي تصب الوطنیة في تعبئة المدخرات ودوره إلبداعاته المجال
 :كالتالي االقتصادي، التنویع خصائص ألهم جامع مفاهیمي تصور استخالص، یمكن ،وعلیه

مصادر الدخل، وتخفیض  في االنحسار حالة من االقتصاد خروج تتضمن، التي العملیة هو االقتصادي التنویع"
اقتصادیة  بإقامة قاعدة وذلك على اإلیرادات، الحصول في وحیدة رئیسیة سلعة أو معین قطاع على االعتماد

المتزایدة  األساسیة والمتطلبات تستجیب للحاجات متكاملة القطاعات، والنشاطات، المقومات صلبة، متنوعة
القطاعات ما  بین داخلیة قویة روابط بوجود الخارجیة، وتتصف الصدمات من الحمایة لالقتصاد للمجتمع، وتوفر

 االستمرار والتجدد تكفل لها للتنمیة ذاتي دفع عطي قوةبینها، وت والتكامل التماسك من أدنى إلى توفیر حد یؤدي
  ."مستقبال

  أهداف التنویع االقتصادي ومحدداته  2.2
 :أهداف التنویع االقتصادي 2.2.1

  :یلي فیما االقتصادي للتنویع الرئیسیة االهداف تلخیص یمكن
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تقلبات  مثل صدمات الخارجیة،األزمات وال مع التعامل والقدرة على االقتصادیة المخاطر نسبة من التقلیل . أ
في  االقتصادي النشاط تدهور أو الغذائیة، الزراعیة و للمواد الجفاف بالنسبة أو كالبترول، األولیة المواد أسعار

  ؛)العربیة بالنسبة للدول األوروبیة الدول مثال(الشریكة  الدول في خاصة العالمیة األسواق
 وللنقد للدخل ومتنوعة كمصدر متعددة قطاعات تطویر اللخ من التنمیة وتیرة استمرار وضمان تحسین . ب

 فیها؛ االستثمار وتشجیع اإلجمالي الناتج المحلي في المضافة ورفع قیمتها العامة، المیزانیة ولعائدات األجنبي
 استیراد في الخارج من االعتماد على والتقلیل الصادرات، وزیادة والخدمات، السلع من الذاتي االكتفاء تحقیق . ت

 األفراد؛ مستوى معیشة تحسین الشغل وبالتالي فرص وتوفیر االستهالكیة، السلع
 والسلطات وتقلیص دور الدولة االقتصادیة العملیة في وأكبر مهم دور لعب من الخاص القطاع تمكین . ث

  العمومیة؛
قد  قصیر،ال فعلى المدى. الزمني األفق حسب االقتصادي التنویع أهداف بین التمییز یمكن أخرى، جهة من . ج

 القطاع في هذا نصیب زیادة وبالتالي ،)البترول مثال(الرئیسي  القطاع عائدات وتعزیز التوسع هو الهدف یكون
استخدام  هو المنشود فالهدف الطویل، المدى على أما. اإلجمالي والعائدات التصدیریة المحلي الناتج من كل

في  االستثمار نحو التنویع والتوجه على مرتكزة اقتصادیة تنمیة إحداث في الرئیسي عن القطاع المكتسبة العوائد
 التنوع وسیلة إلحداث لیصبح علیه االعتماد قد یتم كالنفط، الرئیسي، القطاع أن أي .أخرى قطاعات

  .االقتصادي
 :االقتصادي التنویع محددات 2.2.2
 والتي من المتغیرات نا بمجموعةورهی مرتبطا یبقى لكنه االقتصاد، وتطور نمو في هاما دورا التنویع یلعب  

 المتحدة باألمم ألفریقیا اللجنة االقتصادیة تقریر یسرد اإلطار، في هذا .فشله أو نجاحه نسبة في مهما دورا تلعب
  :التنویع، وهي عملیة تؤثر على التي المتغیرات من فئات خمس )2006 (حول التنویع

 البشري؛ المال ورأس االستثمار ؛المادیة العوامل . أ
 الصناعیة؛ القاعدة على تعزیز خالل تأثیرها والصناعیة من والتجاریة المالیة السیاسات ؛العمومیة السیاسات . ب
 الخارجیة؛ والتوازنات والتضخم الصرف سعر ؛الكلي االقتصاد متغیرات . ت
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 األمني؛ والوضع االستثماریة والبیئة الحوكمة، ؛المؤسسیة المتغیرات . ث
 على ورأس المال، من خالل القضاء والخدمات السلع في التجارة على نفتاحاال ؛ درجةاألسواق إلى الوصول . ج

  .على التمویل والحصول الجمركیة، وغیر الجمركیة الحواجز
 وكذلك عدم وقانونیة مشجعة، وبیئة مؤسسیة ومتطورة ماهرة عاملة وقوة حیوي خاص قطاع غیاب فإن وهكذا،  

 جدیدة أو خلق صناعات وتطویر إنشاء یساعد على ال التضخم، التمعد الكلي، كارتفاع االقتصاد في االستقرار
 المساندة واألساسیة الخدمات توافر االقتصادي یتطلب نجاح التنویع أن كما .األعمال تنویع لعملیة مالئم مناخ
تطلب ی كما. واإلنتاجیة اإلنتاج معدالت رفع في یساهم بما والخدمات الصحیة والتأمین، والتدریب التعلیم مثل

  .العامة وغیرها والمنافع واالتصاالت المواصالت خدمات من متطورة توفر بنیة تحتیة أیضاً 
  أهمیة تنمیة قطاع الخدمات في تحقیق التنویع االقتصادي 2.3
یعتبر قطاع الخدمات قطاعا أساسیا في االقتصاد في مختلف الدول؛ المتقدمة منها والنامیة، فهو أحد الركائز   

تحقیق النمو االقتصادي وذلك من خالل توفیر الكثیر من المدخالت الالزمة للقطاعات االنتاجیة االساسیة ل
   .األخرى بما یحقق الترابط والتكامل للهیكل االقتصادي

- الدول من العدید القطاع الحیوي في وأصبح خطوات كبیرة، األخیرة العقود خالل الخدمات، قطاع خطى لقد  
القطاع، حیث بلغت حصة قطاع  هذا لحجم العمالة في الكبیر النمو یعكسه ما وهذا- مةالمتقد الدول في سیما

 زیادة النوعي، التحول هذا وواكب ،2015سنة  %62الخدمات من الوظائف على مستوى العالم أكثر من 
خدمات یوضح الجدول الموالي مساهمة قطاع الفي الناتج المحلي اإلجمالي، و  الخدمات لقطاع النسبي النصیب

  .)%( 2015في الناتج المحلي اإلجمالي لمجموعة من دول العالم سنة 
  
  
  
  
  



 دراسة -االقتصادیة التنمیة وتحقیق االقتصادي للتنویع كاستراتیجیة التأمین صناعة دور
 كنموذج فرنسا حالة

 جيرار فيروز.د

 

518  

JFBE 8 

  )%( 2015مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي لمجموعة من دول العالم سنة ): 1(جدول 

 الدولة )%( الدولة )%(

 المملكة المتحدة  2.97 تونس 6.63

 یكیةالوالیات المتحدة األمر  78 المغرب 8.56

 اسبانیا 8.73 إیران 55

 سویسرا 5.73 الصین 6.51

 الیابان 6.72 مصر 2.55

 فرنسا 19.76 الجزائر 9.48

 استرالیا 1.73 السعودیة 54

 ألمانیا 9.68 الكویت 51

  :من إعداد الباحثة باالعتماد على إحصاءات البنك العالمي :المصدر
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NV.SRV.TETC.ZS?name_desc=false 

من خالل الجدول السابق یتضح لنا األهمیة النسبیة لقطاع الخدمات في اقتصادیات الدول، غیر أن مساهمة   
جمالي في الدول المتقدمة أكبر بكثیر منه في الدول النامیة؛ وخاصة في الدول هذا القطاع في الناتج المحلي اإل

النفطیة، وهذا راجع لألهمیة النسبیة لقطاع الصناعة بهذه الدول على حساب قطاع الخدمات، السیما الصناعات 
  . المرتبطة بالنفط ومشتقاته

یمثل الجدول الموالي مساهمة  الدولیة، حیث التجارة حركة كما یعد قطاع الخدمات من القطاعات الهامة في  
  .  )%( 2015في الناتج المحلي اإلجمالي لمجموعة من دول العالم سنة ) واردات/صادرات(تجارة الخدمات 

  

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NV.SRV.TETC.ZS?name_desc=false
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في الناتج المحلي اإلجمالي لمجموعة من دول العالم سنة ) واردات/صادرات(مساهمة تجارة الخدمات ): 2(جدول 
2015 )%( 

 الدولة )%( الدولة )%(

 سويسرا 5.30 السعودية 1,15

 المملكة المتحدة 8.19 مصر 4.14

 الكويت 19 كندا 9.10

 فرنسا 9.18 استراليا 2.9

 تونس 7.15 اليابان 7.8

 ألمانيا 9.15 الجزائر 7

 اسبانيا 2.15 الواليات المتحدة األمريكية 3.7

 البحرين 1.14 الصين 7.6

  :باالعتماد على إحصاءات البنك العالميمن إعداد الباحثة : المصدر
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur  

من خالل الجدول السابق نالحظ المساهمة المتباینة لتجارة الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي بین مختلف   
درات والواردات معا، دول العالم، وهذا راجع لكون تجارة الخدمات ال تمثل الصادرات فقط بل تمثل الصا

باإلضافة إلى درجة التنویع االقتصادي في كل دولة، ومدى اعتمادها على مورد واحد أو موارد متعددة لتنمیة 
  .صادراتها

 یحتلها أصبح المتمیزة، التي المكانة على یدل فإنما شيء، على دل إن الخدمات، قطاع في المتسارع النمو إن  
 قطاع تنمیة فإن في المستقبل، وبالتالي وتزدهر تتسع أن یتوقع والتي تماعیة،واالج االقتصادیة الحیاة في

  .بنیته في تغیر هیكلي إحداث التنویع، یتطلب باعتماد التنمیة استراتیجیة إطار في الخدمات

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur
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 ،)والصناعي الزراعي(المادي  اإلنتاج قطاعات في تقدم ونمو قوي أثر ذو القطاع هذا أن إلى بالنظر وذلك 
 جدیدة نوعیة قفزات إحداث أمكن- الخدمات من هاما جزءا تشكل التي -المعلومات واالتصاالت ثورة خالل نفم

 كما اإلنتاج األساسیة، عوامل ضمن یدخل التقني التقدم أصبح بحیث الزراعیة والصناعیة، المنتجات في تطویر
تحققها  التي واألرباح للعوائد مضاعفة  أضعافا أنواعها، تعد باختالف الخدمات في من االستثمار العوائد أن

 .والزراعة الصناعة قطاعات في االستثمارات

  أهمیة صناعة التأمین في تحقیق التنمیة االقتصادیة والتنویع االقتصادي .3

تلعب شركات التأمین دورا بارزا في أسواق الخدمات المالیة، منطلقة من طبیعة األهداف االقتصادیة والمالیة   
األطراف المعنیة بوجودها والمتمثلة في الدولة، حملة األسهم وأصحاب رأس المال، المنتفعین والمتعاملین، لكافة 

من جهة ثانیة؛ فإن مضمون هذا الدور بأبعاده التنمویة یشیر إلى دور هذه الشركات في تنفیذ . اإلدارات الفنیة
ستثمار، وفعالیات أخرى تتمحور على مسار النشاط السیاسات المالیة واالستثماریة من خالل نشاط االكتتاب واال

االقتصادي والتنموي في اقتصادیات الدول، وخاصة تلك التي یتّسم اقتصادها بالتطور والنضج المناسبین لدور 
  . فّعال لألنشطة التأمینیة

  مفهوم التنمیة االقتصادیة واستراتیجیاتها 3.1

  :مفهوم التنمیة االقتصادیة 3.1.1

دید من التعاریف الخاصة بالتنمیة االقتصادیة تناولها الباحثون األكادیمیون والعلماء وتقاریر هناك الع  
 :المنظمات والهیئات الدولیة نذكر منها

التنمیة االقتصادیة هي ظاهرة مركبة تتضمن النمو االقتصادي كعنصر هام و أساسي، مقرونا بحدوث تغیر  -
سیاسیة والثقافیة والعالقات الخارجیة، أي أن التنمیة تتمثل في تغیرات في الهیاكل االقتصادیة واالجتماعیة وال

عمیقة في الهیاكل االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في المجتمع وفي العالقات التي تربطه بالنظام االقتصادي 
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تكون قابلة  والسیاسي العالمي، وینتج عن ذلك تولید زیادات تراكمیة في مستوى دخل الفرد الحقیقي، على أن
 5.لالستمرار واقتران ذلك بآثار إیجابیة غیر اقتصادیة

التنمیة االقتصادیة تتمثل في تحقیق زیادة مستمرة في الدخل الوطني الحقیقي وزیادة نصیب الفرد منه، هذا  -
فضال عن إجراء العدید من التغیرات في كل من هیكل اإلنتاج ونوعیة السلع والخدمات المنتجة إضافة إلى 

 6.تحقیق عدالة أكبر في توزیع الدخل الوطني

التنمیة االقتصادیة هي فكرة مرتبطة بفكرة التقدم وتتضمن التغیر والتطور من حالة إلى أخرى ویشغل النمو  -
 .االقتصادي عمودها الفقري، فكل من التنمیة والنمو یشترط أحدهما اآلخر

النشاط في المجتمع بما یحقق رفاه اإلنسان وكرامته، التنمیة االقتصادیة عملیة حضاریة شاملة لمختلف أوجه  -
طالق لقدراته للعمل البناء والتنمیة كذلك اكتشاف لموارد  وهي بناء لإلنسان وتحریر له وتطویر لكفاءاته وإ

 7.المجتمع وتنمیتها واالستخدام األمثل لها من أجل بناء الطاقة اإلنتاجیة القادرة على العطاء المستمر

ربط بین مختلف العناصر الواردة في التعاریف السابقة یمكن القول بأن التنمیة االقتصادیة هي ومن خالل ال
االنتقال بالوضع االقتصادي واالجتماعي والسیاسي والثقافي لمجتمع ما من حالة إلى حالة أحسن منها، "

مان توفیر الحاجات وذلك من خالل الزیادة المستمرة والحقیقیة في نصیب الفرد من الناتج الوطني مع ض
  ."األساسیة كما ونوعا، عن طریق العدالة في توزیع الدخل الوطني

 ثم ومن العامة، تحقق األهداف تنمویة سیاسات إجراء تستلزم التي الشاملة العملیة هي إذاً  فالتنمیة االقتصادیة  
 االقتصادیة للتنمیة هدافأ فتحدید .االقتصاد تنویع في مصلحة یصب ما أهمها من عّدة إجراءات فهي تتضمن

 التنمیة لعملیة هدفا نهائیا ولیست وسیلة إال هي ما االقتصادي التنویع عملیة أن حین في هي العملیة األسمى،
 نتیجة تحدث المحلي، والتي االقتصاد على الخارجیة والصدمات األزمات وقع تخفیف خالل فمن. االقتصادیة

 المضافة القیمة رفع وكذلك التصدیر، مستوى على الشركاء التجاریین نم قلیل عدد أو على نوع واحد االعتماد
 تحقیق أهداف منه الغرض وسیلة االقتصادي التنویع یكون المختلفة، القطاعات بین صالت الترابط وتعزیز
 وتشغیل القومي الدخل وارتفاع المحلي اإلجمالي، للناتج عالیة نمو معدالت تحقیق المساهمة في وهي أال أسمى
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التنمیة  على إیجابیة آثار من لذلك وما الطویل المدى على النمو العاملة، وبالتالي استمراریة الید من عدد أكبر
  .االقتصادیة

 :استراتیجیات التنمیة االقتصادیة 3.1.2

  :هناك استراتیجیات أساسیتان للتنمیة االقتصادیة هما

وازن أن تنمو جمیع القطاعات االقتصادیة دفعة واحدة، دون ویقصد بالنمو المت: استراتیجیة النمو المتوازن . أ
همال قطاع آخر وفي هذا الصدد یتم التركیز على الحلقة المفرغة التي یخلفها ضیق حجم . االهتمام بقطاع وإ

السوق أمام االستثمار الصناعي، وأن كسر هذه الحلقة المفرغة ال یتحقق إال بتوسیع حجم السوق والذي ال 
بإنشاء جبهة عریضة من الصناعات االستهالكیة یتحقق بینها التوازن، مع التأكید على ضرورة تحقیق  یتحقق إال

قدر من التوازن بین القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، حتى ال یمثل تخلف القطاع الزراعي عقبة أمام نمو 
 .القطاع الصناعي

ى االكتفاء الذاتي، بحیث أن النمو المتوازن یرفض وما یعاب على هذه االستراتیجیة هو االعتماد الكلي عل  
التخصص حسب التفوق المطلق أو النسبي، وبالتالي یرفض التجارة الدولیة، نظرا لتركیز هذه االستراتیجیة على 

  .تطویر كل القطاعات في آن واحد، وهو ما یتطلب ضرورة توفر أموال ضخمة لتنفیذها

ثل استراتیجیة النمو غیر المتوازن في أن على البلدان المتخلفة أن تبدأ تتم: استراتیجیة النمو غیر المتوازن . ب
بتركیز جهدها االنمائي على مناطق تتمیز بتمتعها بمزایا نسبیة من حیث الموارد الطبیعیة أو الموقع الجغرافي، 

ى سائر وأن تنمیة هذه المناطق سوف تجذب وراءها المناطق األخرى، ومع الوقت تنتشر عجلة التنمیة إل
 .المناطق في االقتصاد القومي

وتعتبر استراتیجیة النمو غیر المتوازن أكثر واقعیة، لكونها تتوافق والموارد المتاحة، ولفاعلیتها في التغلب على   
العجز في اتخاذ قرار االستثمار الذي تفتقر إلیه هذه البالد، وأنه إذا أرید لالقتصاد القومي أن یشق طریقه 

ى األمام فإن مهمة السیاسة االنمائیة في هذه البالد یجب أن تبقي على الضغوط وعدم التناسب باستمرار إل
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باختالل التوازن، فالدفعة القویة في التنمیة یجب أن تتركز في قطاعات أو صناعات استراتیجیة أو رائدة محددة 
ت كثیرة تتفاوت في درجة ذات أثر حاسم في تحفیز استثمارات أخرى مكملة، بدال من تشتیتها على جبها

 8.أهمیتها

  :وفي هذا الصدد فإن استراتیجیة النمو غیر المتوازن تمیز بین نوعین من التنویع االقتصادي هما

 قطاع  المثال سبیل على أي نفس الفئة، من أدوات على االستثمار توزیع على ویطلق :األفقي التنویع
 .البترول

 أو فئات  والخدمات والصناعة متنوعة كالزراعة قطاعات على ستثماراال توزیع على ویطلق :الرأسي التنویع
 .والسندات كاألسهم األدوات االستثماریة من مختلفة

  األهمیة االقتصادیة لصناعة التأمین  2.3

تلعب صناعة التأمین دورا مهما في عملیة التنمیة االقتصادیة، ویرجع ذلك إلى حجم األموال المتجمعة لدى  
. ین والتي تحوزها من مصادر مختلفة، باإلضافة إلى أهمیة استثماراتها سواء كانت مالیة أو حقیقیةشركات التأم

كما تعد صناعة التأمین من الخدمات المالیة التي تشغل اهتماما واسعا في مجال تحقیق التنویع االقتصادي، 
  :والتنمیة االقتصادیة من خالل وعموما یمكن القول أن صناعة التأمین تساهم في تحقیق التنویع االقتصادي

عدم إبقاء أموال شركة التأمین مجمدة ومعطلة دون عائد أوربح؛ فاستثمار األموال التي تتجمع لدى شركات  .أ 
  التأمین یسمح بتحقیق عوائد للشركة من جهة وخدمة االقتصاد القومي من جهة أخرى؛

ذلك من خالل االحتیاطات المالیة المتجمعة تعتبر استثمارات شركات التأمین وسیلة لتكوین رأس المال، و  .ب 
 استخدامها في تمویل خطط التنمیة االقتصادیة من خالل أوجه االستثمار المختلفة؛ لدیها والتي تستطیع

تعتبر صناعة شركات التأمین عامال مهما من عوامل االئتمان، فعلى مستوى الدول تساعد هذه استثمارات  .ج 
في الحصول على ما یحتاجه من قروض من خالل استخدام المبالغ المتجمعة  شركات التأمین االقتصاد القومي
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االستثمارات على مستوى األفراد ضمانا یسهل لألفراد عملیة االقتراض من  لدى شركات التأمین، كذلك توفر
 البنوك بضمان وثیقة التأمین؛

ة في قنوات مختلفة التي تدعم تساهم صناعة التأمین في تمویل االقتصاد، من خالل توظیف األموال الضخم .د 
  احتیاجات االقتصاد من األموال، مما یزید من مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي؛

تعتبر صناعة التأمین وسیلة من وسائل االدخار، فالتأمین یقوم بامتصاص األموال الصغیرة التي توجه عادة  .ه 
ركات التأمین التي تساهم في تمویل مشروعات التنمیة وادخارها لدى ش) كأقساط تأمین(لشراء السلع االستهالكیة 

  القومیة من خالل االستثمار؛

تساهم صناعة التأمین في خفض نسبة البطالة وبالتالي في تحقیق التنمیة االقتصادیة، وذلك من خالل  .و 
  امتصاص قوة العمل العاطلة في النشاط التأمیني والمشروعات االستثماریة؛

ي خفض نسبة التضخم، وذلك من خالل مساهمتها في امتصاص جزء من األموال تساهم صناعة التأمین ف .ز 
الزائدة بطریقة غیر مباشرة من خالل أقساط التأمین وتجمیعها لدى شركات التأمین التي تقوم بدورها باستثمار 

 هذه األموال في المشاریع المختلفة ومن ثم تحقیق التنمیة االقتصادیة؛

نمو الناتج المحلي اإلجمالي، حیث أنه كلما كانت استثمارات شركات التأمین تساهم صناعة التأمین في  .ح 
ضخمة وهامة كلما عادت باألرباح على شركة التأمین واالقتصاد ككل، مما یساهم في تحقیق التنویع 

 االقتصادي؛

قتصادیة ضد زیادة الكفایة االنتاجیة، حیث یؤدي التأمین إلى استبعاد الخطر وعدم التأكد لدى الوحدات اال .ط 
األخطار التي تتعرض لها، مما یؤدي إلى زیادة كفایة تلك الوحدات؛ حیث أن استبعاد الخطر ونقله للغیر یتیح 
لألفراد والشركات تكریس جهودهم وطاقاتهم في العمل وابتكار واستحداث الوسائل الكفیلة بزیادة اإلنتاج وتحسین 

 مستواه، وبالتالي دعم التنمیة االقتصادیة؛
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تكوین رؤوس األموال وتمویل المشروعات، حیث أن شركات التأمین تقوم باستیفاء أقساط التأمین من المؤمن  .ي 
 9لهم، وبذلك یتجمع لدیها حصیلة من األموال یمكن االستفادة منها في تمویل المشاریع االقتصادیة المختلفة؛

من عمالت أجنبیة مقابل ما تقوم به  إن ما تحصل علیه شركات التأمین الوطنیة تحسین میزان المدفوعات، .ك 
من خدمات في الدول األجنبیة باإلضافة إلى عملیات إعادة التأمین؛ یؤدي إلى زیادة الصادرات غیر المنظورة 
مما یساعد على تحسین میزان المدفوعات ویعمل على اتساع حجم التجارة الخارجیة وهو ما یساهم في تحقیق 

 10.التنویع في الصادرات

  اسة حالة فرنسا كنموذج للتنویع االقتصادي والتنمیة االقتصادیة من خالل صناعة التأمیندر  . 4

القطاعات   في والترابط الكبیر التشابك ما یعكسه وهو اقتصادیاتها، في الكبیر بالتنوع المتقدمة الدول تتصف  
إنتاج  في بالتخصص فتتسم المتخلفة أما الدول ،)اإلنتاجیة والتبادلیة( مستویات، عدة على وتكاملها االقتصادیة،

وفي  المواد من محدود عدد في تتركز حیث الصادرات، یعكسه مؤشر ما وهو األولیة، المواد من قلیل عدد
 هذه  االقتصادیات تعتبر وبالتالي الكلیة، الصادرات قیمة من االرتفاع نسبة بالغة أولیة واحدة مادة الغالب تشكل
  .الواحد المحصول باقتصادیات تسمیتها إلى أدى ما وهو متنوعة، وغیر غیر متكاملة

وتعد فرنسا من الدول المتقدمة التي یتمیز اقتصادها بالتنوع، حیث تساهم مختلف القطاعات في دعم االقتصاد   
وقد أولت الحكومة الفرنسیة اهتماما بتنویع اقتصادها من خالل قطاع الخدمات وخاصة صناعة . الفرنسي

للطلب المتزاید علیها محلیا وعالمیا، باإلضافة إلى المساهمة المعتبرة لصناعة التأمین في التنمیة  التأمین نظرا
ولعل من أهم المؤشرات الدالة على مدى التنویع االقتصادي في بلد ما هو مدى مساهمة . االقتصادیة بفرنسا

ا في صادرات البلد، وهو ما سیتم مختلف القطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي اإلجمالي، ومدى مساهمته
  .االعتماد علیه في دراسة حالة التنویع االقتصادي والتنمیة االقتصادیة في فرنسا

  فرنسا؛ األداء االقتصادي العام  4.1
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للتعرف على مدى ومصادر التطور االقتصادي في فرنسا، یجب معرفة وتحلیل الناتج المحلي اإلجمالي   
  .تعكس األداء الكلي والقطاعي لالقتصاد ومكوناته أو مصادره التي

سنة  ملیار دوالر 2935تحتل فرنسا المرتبة السادسة عالمیا من حیث الناتج المحلي اإلجمالي الذي بلغ   
بعد كل من الوالیات المتحدة األمریكیة، الصین، الیابان، ألمانیا، المملكة  %1,1بنسبة تطور بلغت  2015،11

الفالحة، (ة اقتصادیة هامة على المستوى األوروبي والعالمي في جمیع القطاعات وتشكل فرنسا قو . المتحدة
من باقي القوى االقتصادیة  %3,64، حیث تمثل صادراتها لالتحاد األوروبي )الصناعة، التجارة، الخدمات

  2015.12األخرى سنة 

لي اإلجمالي لمنطقة األورو بعد كما تحتل فرنسا المرتبة الثانیة أوروبیا من حیث مساهمتها في الناتج المح  
  :وهو ما یوضحه الشكل الموالي %6,19بنسبة  2015ألمانیا سنة 

 2015مساهمة مجموعة من الدول األوروبیة في الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة األورو سنة ): 1(شكل 

  
Source : Tableaux de l’économie française, INSEE, France, 2017, disponible sur :  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569422?sommaire=2587886#graphique-T17F135G1 

، )25,6( بعد كل من كندا) نقطة 37,5(ومن حیث التنویع االقتصادي فإن فرنسا تحتل المرتبة الخامسة عالمیا   
حیث یتمیز االقتصاد الفرنسي  13).55,5( ، الوالیات المتحدة األمریكیة)06,6(، المملكة المتحدة )12,6(الیابان

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569422?sommaire=2587886#graphique-T17F135G1
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بالتنویع في جمیع القطاعات، ومع ذلك یحتفظ االقتصاد الفرنسي بوجود قوي في قطاعات محددة السیما 
اد الفرنسي في كثیر من األحیان بأنه اقتصاد خدمي بالدرجة األولى، الصناعة والخدمات، حیث یوصف االقتص

إذ ال تتوفر فرنسا على مورد طبیعي هام كالنفط لدعم االقتصاد، لذلك فهي تقوم بتنمیة االقتصاد من خالل 
الصناعات التحویلیة، صناعة األسلحة، الصناعات الغذائیة، (قطاعات أخرى خاصة قطاع الخدمات والصناعة 

  ...). اعة السیارات، الصناعات االستخراجیة، تسییر النفایاتصن

  

وتعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي الفرنسي األكبر مقارنة ببقیة القطاعات، حیث یساهم   
 ، والزراعة%7,2، أما الطاقة فتساهم بـ %19، في حین تعود المساهمة الثانیة للصناعة بنسبة %76بأكثر من 

ویوضح الشكل الموالي مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي . 2015سنة  %6,1بنسبة 
  .الفرنسي

  
  ، فرنسا (INSEE)على البیانات الصادرة عن المعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادیة  امن إعداد الباحثة اعتماد :المصدر

الفرنسي، فإنه یعد من ضمن القطاعات التي تركز علیها الحكومة  ونظرا ألهمیة قطاع الخدمات في االقتصاد  
  .الفرنسیة في سیاسة التنویع التي تنتهجها، حیث یعد المحرك الرئیسي لالقتصاد باإلضافة إلى الصناعة
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ویشمل قطاع الخدمات في فرنسا قطاعات مختلفة تضمن تحقیق التنویع االقتصادي المتكامل وتحقیق التنمیة   
  ...ادیة، ومن أهم هذه القطاعات نجد؛ النقل، التجارة،  االتصاالت، السیاحة، ، التمویل والتأمیناالقتص

  2015ویوضح الشكل الموالي مدى مساهمة فروع قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي في فرنسا سنة 

  
  ، فرنسا)INSEE(لإلحصاء والدراسات االقتصادیة  على البیانات الصادرة عن المعهد الوطني امن إعداد الباحثة اعتماد :المصدر

أما عن التجارة الخارجیة، فیعد هذا القطاع من أهم القطاعات االقتصادیة في فرنسا، حیث یعتمد علیه   
فعائدات التصدیر تلعب دورا أساسیا . االقتصاد في المبادالت الدولیة مع باقي دول العالم في التصدیر واالستیراد

في الناتج  %30تنمیة االقتصادیة في فرنسا، حیث تساهم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة في عملیة ال
كما تحتل فرنسا المرتبة السادسة عالمیا من حیث الصادرات السلعیة  2015.14المحلي اإلجمالي في فرنسا سنة 

میا من حیث تصدیر ، وتحتل المرتبة الرابعة عال2015من إجمالي الصادرات العالمیة سنة  %5,3بنسبة 
  15.من الصادرات العالمیة %2,5الخدمات بنسبة 

وعلى الرغم من كون االقتصاد الفرنسي اقتصادا خدمیا بالدرجة األولى، أي أن قطاع الخدمات هو المساهم   
األكبر في الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بباقي القطاعات؛ إال أن المساهمة األكبر في صادرات االقتصاد 

، مما یعني أن %23، أما الخدمات فنسبتها %74فرنسي تعود للقطاع الصناعي بمختلف فروعه بنسبة ال
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االقتصاد الفرنسي یتمیز بالتنوع داخلیا وخارجیا، حیث تقوم فرنسا بتطویر قطاع الخدمات لزیادة الناتج المحلي 
تبر استراتیجیة مثالیة لتحقیق التنویع اإلجمالي، وتقوم بدعم القطاع الصناعي لرفع عوائد صادراتها، وهو ما یع

ویوضح الشكل الموالي هیكل الصادرات حسب القطاعات في فرنسا سنة . االقتصادي والتنمیة االقتصادیة
2015.  

  
  ، فرنسا)INSEE(على البیانات الصادرة عن المعهد الوطني لإلحصاء والدراسات االقتصادیة  امن إعداد الباحثة اعتماد :المصدر

 ؤشرات مساهمة صناعة التأمین في تنویع وتنمیة االقتصاد الفرنسيم 4.2

، حیث 2015عالمیا من حیث حجم األقساط المحصلة سنة ) 5(تحتل سوق التأمین الفرنسیة المرتبة الخامسة   
وعلى الصعید األوروبي تحتل فرنسا المرتبة الثانیة حسب   . من السوق العالمیة للتأمین %06,5تساهم بنسبة 

    16.بعد المملكة المتحدة 2015جم األقساط المحصلة سنة ح

شركة تأمین  45شركة تأمین على الحیاة،  85شركة تأمین، منها  465وتضم سوق التأمین الفرنسیة حالیا 
عدد شركات التأمین . باإلضافة إلى التعاونیات وصنادیق التقاعد 17.شركة تأمین على األضرار 335مختلطة و

 AXAلحجم الكبیر للسوق، إضافة إلى كونها تضم مجموعات تأمینیة عمالقة مثل مجموعة في فرنسا یعكس ا
  .التي تحتل المرتبة الثانیة عالمیا واألولى أوروبیا
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نصیب الفرد الواحد من حجم األقساط اإلجمالي لقطاع التأمین، وتساوي رقم أعمال قطاع (قدرت كثافة التأمین   
  2015.2دوالر للفرد الواحد سنة  3902رنسا بـ في ف) التأمین على عدد السكان

  ):2015-2010(تطور رقم أعمال سوق التأمین في فرنسا  4.2.1 

مقارنة بسنة  % 4ملیار أورو بنسبة تطور بلغت  208رقم أعمال بلغ  2015حقق قطاع التأمین الفرنسي سنة   
  .یةویوضح الجدول الموالي تطور رقم أعمال سوق التأمین الفرنس. 2014

  ملیار أورو: الوحدة   2015-2010تطور رقم أعمال سوق التأمین في فرنسا خالل ): 3(جدول 

 السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 رقم األعمال 1,207 5,189 4,181 2,188  200  208

Source : Fédération Française des sociétés d’assurances, l’assurance Française, France, 2016, P.47 

 2011تراجعـــا خـــالل  یتبـــین مـــن خـــالل الجـــدول أن رقـــم األعمـــال اإلجمـــالي لســـوق التـــأمین الفرنســـیة قـــد عـــرف  
لیعـــود لالرتفـــاع . 2012ملیـــار أورو ســـنة  4,181إلـــى  2010ملیـــار أورو ســـنة  1,207حیـــث انخفـــض مـــن  2012و

ویعــزى هــذا التطــور بشــكل . 2014بســنة  مقارنــة %4بنســبة تطــور  2015ملیــار أورو ســنة  208مجــددا لیصــل إلــى 
  .أساسي لفرع التأمین على الحیاة

مـن إجمـالي رقـم األعمـال وهـو مـوزع  %38كما یمثل رقم أعمال قطـاع التـأمین الفرنسـي المحقـق بالخـارج حـوالي   
  : كما یلي

                                                             
2 SwissRe, Sigma, Op.Cit, P.41 
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 frwww.ffsa. من إعداد الباحثة باالعتماد على :المصدر

من خالل الشكل السابق یتضح أن صناعة التأمین في فرنسا تعرف تنوعا في أسواقها، حیث تتجه شركات   
التأمین الفرنسیة نحو األسواق العالمیة لتصریف خدماتها التأمینیة وخاصة دول آسیا وأوروبا وأمریكا الشمالیة، 

  .وعلى سیاسة التنویع التي تنتهجها الحكومة األمر الذي ینعكس إیجابا على حجم الناتج المحلي اإلجمالي،

  ):2015-2010(تطور مساهمة قطاع التأمین في الناتج المحلي اإلجمالي في فرنسا . 2

یلعب قطاع التأمین دورا هاما في االقتصاد الفرنسي حیث یساهم في نموه وتطوره، فقد بلغ معدل النفاذیة؛   
. 2015سنة  %3,9في الناتج المحلي اإلجمالي ) لي رقم األعمالإجما(والذي یعبر عن مساهمة قطاع التأمین 

  .%3,0كما بلغ معدل النمو االقتصادي . %55أما مساهمة قطاع التأمین في تمویل االقتصاد الفرنسي فبلغت 

  ).مساهمة قطاع التأمین في الناتج المحلي اإلجمالي(ویوضح الشكل الموالي تطور معدل النفاذیة في فرنسا 
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 ) 2010Sigma Re, l’assurance dans le monde-2015( :من إعداد الباحثة باالعتماد على: درالمص

من خالل الشكل السابق یتبین مدى تحقیق صناعة التأمین لسیاسة التنویع االقتصادي والتنمیة االقتصادیة في   
، وذلك باعتبار صناعة %01و 9فرنسا، حیث تساهم بنسبة معتبرة في الناتج المحلي اإلجمالي تتراوح بین 

من إجمالي قطاع الخدمات في الناتج المحلي  %17التأمین أحد فروع قطاع الخدمات المالیة التي تساهم بحوالي 
  .2015اإلجمالي سنة 

وترجع مساهمة صناعة التأمین في تنویع االقتصاد الفرنسي إلى أهمیتها االقتصادیة من جهة، وتزاید الطلب  
علیها من جهة أخرى، باإلضافة إلى تماشیها مع سیاسة التنویع االقتصادي في فرنسا التي المحلي والعالمي 

تهدف إلى التحول لقطاع الخدمات وتنویع الصادرات في ذات الوقت، خاصة في ظل تحقیق شركات التأمین 
  .الفرنسیة مستویات عالیة من النجاح عالمیا، مما یحقق التنمیة االقتصادیة للبلد

  :مةخاتال. 5

وبنیویة  تغیرات هیكلیة إحداث تتضمن االقتصادي، التنویع باعتماد التنمیة یتضح مما سبق ذكره أن استراتیجیة  
 أو سلعة واحدة على المطرد من االعتماد والتقلیل الدخل، مصادر في االنحسار حالة من للخروج في االقتصاد،
 إلى تؤدي العالیة، اآللیات ذات الكفاءة من جملة فرتو  االستراتیجیة، هذه معین، ویقتضي تجسید قطاع رئیسي
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 الناتج تولید في كافة للقطاعات االقتصادیة زیادة األهمیة النسبیة من خالل االقتصادیة، النمو والتنمیة تحقیق
  .الصادرات اإلجمالي وتنویع المحلي

مناسبا لتحقیق التنویع كما یتبین من خالل الدراسة أن تطویر صناعة التأمین یمكن أن تكون مدخال   
االقتصادي وتحقیق التنمیة االقتصادیة، وزیادة حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي اإلجمالي، وهذا ما نجده 
خاصة في أغلب الدول المتقدمة مثل فرنسا لما یحققه هذا القطاع من إیرادات كبیرة نظرا لتزاید الطلب الكلي 

همت في نجاح تجربة التنویع االقتصادي من خالل صناعة التأمین في ولعل من أهم العوامل التي سا. علیه
 الحكومة الفرنسیة اعتماد الرئیسیة، التنمیة أولویات أحد مستوى وتنویع الصادرات في الزیادة اعتبار فرنسا هي؛

على  القائمة ةالتنمی في استراتیجیة الكامنة االعتبار المخاطر تأخذ بعین مصداقیة وذات مستقرة وقویة إدارة على
والتنمیة، التحول لقطاع  التنویع عملیة في الخاص للمساهمة للقطاع مهم دور إعطاء مصدر وحید للدخل،

الخدمات الذي یعتبر محركا أساسیا القتصادیات الدول المتقدمة، باإلضافة إلى تطور صناعة التأمین في فرنسا 
  .واحتاللها مراتب عالمیة هامة

راج مجموعة من التوصیات التي یمكن اعتمادها في مجال التنویع االقتصادي والتنمیة وفي األخیر یمكن إد  
  :االقتصادیة للدول

للتوجه  المال ورأس مخرجاتها ومدخالتها، وتحفیز العمالة توزیع في االقتصادیة القاعدة الحثیث لتنویع السعي -
  لبعید؛ا على المدى وحقیقیا مستمرا نموا تحقق اإلنتاجیة التي للقطاعات

تعزیز اإلنتاجیة ومستوى التنافسیة للقاعدة االقتصادیة باستمرار، والقیام باستثمارات استراتیجیة في مختلف  -
  القطاعات؛

 لخلق العام مع القطاع جنب إلى جنبا متواجدا یكون أن والذي یتوجب الخاص القطاع دینامیكیة تعزیز -
 دعم من اإلمكانیات الالزمة جمیع یحتم توفیر وهذا القطاعات، من كبیر عدد بمشاركة اقتصاد أكثر تنوعا
  في االقتصاد؛ أكبر بدور القیام وتحفیز لتمكینه من
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