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 اقتصاديات النقل البحري
 

 

 

يتم االعتماد عليه يعتبر من أهم وسائل النقل على مستوى العالم حيث أنه غالبا النقل البحري 

من وإلى أغلب دول العالم ومن هنا جاءت األهمية التي يتم من خاللها شحن البضائع  في الطرق

 االقتصادية والتجارية للنقل البحري. 

إن الهدف الرئيسي للنقل عامة وعلى اختالف أنماطه هو تقديم أو تقريب الخدمات إلى المراكز 

الحضرية، وهذا يعني أن أي مشروع لقطاع النقل يستهدف خدمة المراكز الحضرية الرئيسية والمهمة 

بنشاطاتها االقتصادية المتباينة، ووفق هذا المفهوم فإن النقل يعد ممن أهم النشاطات االقتصادية المؤثرة 

بشكل فعال ومباشر على االقتصاد الوطني، فقد ذكر االقتصادي البريطاني مارشال " أن الحقيقة 

يقدمها النقل"، فالنقل االقتصادية المتسلطة في عصرنا هذا ليست التطور الصناعي بل التسهيالت التي 

يعمل على زيادة وتعظيم االنتاج كماً ونوعاً، كما أنه يقدم الوسيلة النتقال السلع واليد العاملة إلى األماكن 

التي تكون فيها أكثر نفعاً، ويالحظ أن هناك روابط قوية بين المستوى االقتصادي والتقدم الحضاري 

 .1لى اختالف أنماطهاألي مجتمع مع ما يمتلكه من وسائط النقل ع

 

  

                                                           
، Revue d’Economie et de Statistique Appliquée ،"األهمية االقتصادية للنقل ودوره في التنمية االقتصادية" علي، حبيطة 1

 /240/11/2/57636www.asjp.cerist.dz/en/downArticle، مقالة إلكترونية ُمتاحة عبر اإلنترنت، 59 (:2014ديسمبر ) 22العدد 
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