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حتليل القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية
حمسن اإبراهمي أمحد
قسم العلوم املالية واملرصفية ،لكية الدارة والقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اإقلمي كوردس تان ،العراق.
املس تخلص -تسعى مجيع البدلان اىل رفع القدرة التنافس ية لصادراهتا يف السواق
العاملية  -ر
لتعربعن جودة صادراهتا وكفاءهتا القتصادية  -من أجل حتقيق فائض يف املزيان
التجاري ومزيان املدفوعات ،واحلصول عىل املزيد من النقد الجنيب ،ليحافظ عىل قوة
وموقع البدل عىل املس توى ادلويل يف مجيع اجملالت ،وما يرتتب عليه من حتقيق الرفاهية
القتصادية ،ويه الهدف اذلي تسعى مجيع البدلان اىل حتقيقها .من هذا املنطلق هيدف
البحث اىل حتليل القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية يف السواق العاملية إبعامتد
املؤرشات املس تخدمة يف هذا اجملال خالل مدة البحث ،للوقوف عىل مدى جناح
أوفشل الس ياسات القتصادية لتكل البدلان.
اللكامت ادلاةل -القدرة التنافس ية ،الصادرات السلعية العربية  ،مؤرش الرتكرز  ،مؤرش
التنوع.
ر
املقدمة:
يعدر قطاع التصدير من القطاعات رالرائدة واليت تعمتد علهيا ادلول لتحقيق فائض يف املزيان
التجاري وبلتايل حتقيق وإاس تدامة معلية التمنية والتطورالقتصادي  .ذلكل فاإن
تطورالصادرات من املؤرشات الرئيس ية للحمك عىل قوة وتطور اإقتصاد أي بدل  ،لن
إارتفاع جحم الصادرات يؤرش قوة وتطور النشاط القتصادي والنتايج وسالمة النظام
القتصادي وكفاءته يف اإس تغالل املوارد القتصادية  ،وخصوص ًا اإذا رمتزي هيلك الصادرات
بلتنوع وعدم القتصارعىل سلعة معينة أوعدد حمدود من السلع كام هو احلال يف ادلول
الريعية .حيث أن منووتطورالصادرات يرتبط بقدرة ادلول عىل املنافسة يف السواق
العاملية واحلصول عىل أكرب حصة ممكنة مهنا ،سواء من خالل تنويعها أو ختفيض لكفهتا
هبدف املنافسة السعرية ( التنافس ية السعرية) أو رفع درجة التكنولوجيا والسلع املبتكرة
ذات النوعية اجليدة(التنافس ية النوعية والتكنولوجية).
فادلوةل تكون تنافس ية اإذا اإس تطاعت أن جتمع بني خمتلف أنواع التنافس ية ،لن
ذكل س يعزز من ماكنهتا يف السواق العاملية من خالل التنافس بلتلكفة والسعار
والتكنولوجيا ،حىت ل تبقى همددة بإعامتدها عىل نوع واحد من التنافس ية ،ومثال ذكل
تنافس ية ادلول املتقدمة "املرتفعة" كون هذه ادلول احملتكرة للتكنولوجيا  ،بلضافة اىل

اإعامتدها عىل تنافس ية السعر والتلكفة ،خاص ًة اإذا تعلق المر بملنافسة بني ادلول املتقدمة
فامي بيهنا.
يعدر حتسني التنافس ية الهدف من النشاط القتصادي اذلي يقود اىل حتقيق الرفاهية
القتصادية  ،واذلي يتحدد عىل أساس حصة الفرد من الناجت احمليل الجاميل  .حيث
يقال عن اإقتصاد دوةل ما أنه تنافيس اإذا اكن هذا املؤرش يف إارتفاع مس متر من س نة اىل
أخرى ،كام ينبغي أن يكون "وهو المه"مرتفع ًا مقارنة ببايق ادلول الخرى أو بدلول
املرجعية اليت غالب ًا ما تكون ادلول املتقدمة أو تكل اليت يشهد اإقتصاداهتا معدلت منو
مرتفعة .
 أمهية البحث :تمكن أمهية البحث من كون التنافس ية حتظى بإهامتم مجيع بدلان العامل،لاهاتعربعن قدرة تكل البدلان عىل حتقيق فائض يف املزيان التجاري و تأمني مس توى معييش
لئق للمواطنني  ،حيث أن زايدة القدرة التنافس ية لي بدل تعربعن جناح الس ياسة
القتصادية يف خلق اإقتصاد متطورذو قاعدة إانتاجية متينة وهيلك اإقتصادي متنوع
قادرعىل املنافسة يف السواق العاملية ،وحتقيق الرفاهية القتصادية.
 مشلكة البحث :ميكن التعبري عن مشلكة البحث من خالل طرح السؤال الآيت وهو :اىل أي مدى اس تطاعت البدلان العربية من املنافسة يف السواق العاملية من خالل
صادراهتا السلعية وفق املؤرشات املعمتدة يف قياس تنافس ية الصادرات.
 فرضية البحث :ينطلق البحث من فرضية مفادها  :أن الصادرات السلعية العربية تعاينمن ضعف يف درجة التنافس ية يف السواق العاملية  ،من حيث مؤرشي الرتكز والتنوع
 ،بسبب فشل الس ياسات القتصادية العربية يف خلق اقتصاد متطور و متنوع قادرعىل
املنافسة مع القتصادات الخرى سواء النامية مهنا أم املتطورة .
 هدف البحث :هيدف البحث اىل التحقق من فرضية البحث من خالل قياس درجةتنافس ية الصادرات السلعية العربية وفق مؤرشي الرتكز والتنوع خالل مدة البحث .
 مهنج البحث  :للوصول اىل هدف البحث يس تخدم البحث السلوب الوصفي التحلييلاملقارن املستند اىل البياانت املتوفرة يف قياس درجة تنافس ية الصادرات السلعية من
خالل مؤرشي الرتكز والتنوع .
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 نطاق البحث: ماكني ًا :يغطي البحث مجيع البدلان العربية  ،بلضافة اىل لك من مالزيايوس نغافورة وكوراي اجلنوبية لغرض املقارنة.
 زماني ًا :يغطي البحث املدة ( ) 2018-2005ويه املدة اليت تتوفر عهنا البياانتاملتعلقة مبوضوع البحث .
هيلك البحث :للوصول اىل هدف البحث ،فقد مت تقس ميه اىل مبحثني ،يتناول املبحثالول الطار املفاهميي لتنافس ية الصادرات من خالل دراسة التنافس ية يف الدبيات
القتصادية ( أنواعها وحمدداهتا ومؤرشات قياسها ) ،بلضافة اىل تمنية الصادرات
(مفهوهما  ،وحمدداهتا ،وومربراهتا) ،وكذكل دور الصادرات يف المنو و التمنية الاقتصادية.
بيامن يتضمن املبحث الثاين دراسة الصادرات السلعية العربية للمدة ( )2018-2005من
خالل دراسة ( تطورها ،وهيلكها ،وإاجتاهاهتا ،وأخري ًامؤرشات تنافسيهتا) .وأآختمت
البحث بعدد من الس تنتاجات واملقرتحات .

املبحث الول
الطار املفاهميي لتنافس ية الصادرات ودورها يف التمنية القتصادية
أولً :التنافس ية يف الدبيات القتصادية
تكون عرب تأرخي طويل من الفاكر
اإن مفهوم التنافس ية من املفاهمي احلديثة  ،لكنه ر
والنظرايت القتصادية يف اإطار المنو القتصادي والتمنية القتصادي والتجارة اخلارجية .
ففي كتاب التنافس ية الس نوي اذلي يصدره املعهد ادلويل لتطويرالدارة ) (IMDجاء
حتت عنوان " التأرخي الطويل للتنافس ية " ،أن مفهوم التنافس ية هو نتيجة تأرخي طويل
من الفكر ،واذلي يساعدان عىل تعريف خمتلف مظاهر هذا املفهوم احلديث و املعقد .
كام ميكننا أن نركرز خاصة عىل  :النظرايت الالكس يكية ،النظرية النيوالكس يكية ،
النظرية الكيزنية ،نظرايت المنو والتمنية  ،وأخري ًا نظرية التجارة ادلولية  .حيث تضمنت
لك هذه النظرايت مفهوم التنافس ية بطريقة مضنية أو رصحية ) IMD,2005,16(.
عىل الرمغ من اإس تحواذ موضوع القدرة التنافس ية عىل مساحة واسعة من نقاشات
الس ياس يني والقتصاديني ورجال العامل ،الر أاهم مل يتفقوا عىل مفهوم ومعىن دقيق
ملصطلح القدرة التنافس ية ،وذكل انبع من اإختالف الآراء حول اإماكنية اإجياد طرق
لقياس القدرة التنافس ية .حيث أن القتصاديني والس ياس يني يفكرون دامئ ًا مبصطلح
القدرة التنافس ية عىل صعيد القتصاد اللكي ،عىل عكس رجال العامل اذلين يركزون
فقط عىل القتصاد اجلزيئ (املنشأآت والقطاعات )  (.احلجرف )41-40، 2001 ،من
هذا املنطلق هناك من ميزي بني مفهويم التنافس والتنافس ية  .حبيث تدل التنافس ية عىل
قدرة البدل عىل ترصيف منتجاته يف السواق ادلولية  ،وبلتايل حتدد دوره وماكنته يف
التجارة ادلولية  .إالر أن التنافس (املنافسة) يه الرشوط اليت يمت وفقها النتاج والتجارة
يف داخل البدل املعين،أي اليت تصف السوق املعنية ( .وديع)8 ،2003 ،
ذلكل يتباين مفهوم التنافس ية بني الدبيات اخلاصة بلنظرية القتصادية اجلزئية وتكل
املتعلقة بلنظرية القتصادية اللكية ،فعىل مس توى القتصاد اجلزيئ تمكن التنافس ية يف
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قدرة الرشاكت عىل الس مترار يف حتقيق الربح وإانتاج املنتجات اليت تليب متطلبات
السوق احلرة من حيث اجلودة والسعر وغريها من العوامل واليت جتعل هذه الرشاكت
قادرة عىل املنافسة والمنو  .فلكام إارتفعت القدرة التنافس ية لهذه الرشاكت واملؤسسات ،
لكام إارتفعت حصهتا يف السوق وبلتايل إارتفعت جحم أربهحا  .وبملقابل ،فلكام اإخنفضت
تنافس ية املؤسسة والرشكة ،اإخنفضت حصهتا السوقية وبلتايل ينخفض جحم أربهحا،
ومع إاس مترارهذا الوضع س ينهتيي هبا املطاف اىل اخلروج من السوق  (.حسن و اسامعيل،
 )4-3 ،2012أما عىل صعيد القتصاد اللكي فاإن مفهوم التنافس ية حمل خالف بني
القتصاديني ،واذلي اإنعكس يف معلية بلورة الس ياسات القتصادية عىل الرمغ من كونه
احملور الرئييس لتكل الس ياسات  .حيث أن هناك تيار نقدي متشدد ينتقد مفهوم القدرة
التنافس ية  ،فقد ذهب ( ( Paul Krugman 1994اىل أنه من غري الصحيح اإجراء
مقارنة بني ادلوةل واملنشأة  ،لن ادلوةل لتوجد حدود دنيا لفشلها مثل املنشأة ،واليت
خترج من السوق يف حاةل عدم احملافظة عىل قدرهتا التنافس ية .كام ربني بأنه من املمكن
للمنشأة أن تتنافس عىل حصته يف السوق وان جناح تكل املنشأة س يكون بلرضورة
عىل حساب منشأة أخرى  ).حسن )4 ،2012،
لكنه عىل الرمغ من لك ذكل ونظر ًا لمهية هذا املوضوع فقد أاثر مصطلح التنافس ية
اإهامتم املؤسسات ادلولية والكثري من القتصاديني  ،حيث مت اإس تخراج عدد من
املؤرشات اليت ميكن من خاللها قياس مدى تنافس ية ادلول ،اإضافة اىل العديد من
التعاريف وذكل لعدم وجود تعريف دقيق ومفهوم حمدد للتنافس ية .
ويف هذا الطار ميكن تقس مي تعاريف التنافس ية اىل ثالث فئات واكلآيت :
 الفئة الوىل  :ويه اليت تأخذ يف العتبار أوضاع التجارة اخلارجية فقط ،وبلتايلفأن القدرة التنافس ية دلوةل ما مرتبطة مبزيااها التجاري ،حبيث ر
يعربالفائض يف هذا املزيان
عن قوة تنافس ية ادلوةل ،أما وجود العجز فيه فيعربعن ضعف تنافس ية ادلوةل .
حيث ميكن تعريف التنافس ية ادلولية بأاها  :قدرة البدل عىل زايدة حصهتا يف السواق
احمللية والجنبية  .أو أاها عبارة عن قدرة البدل عىل توليد نس يب ملزيد من الرثوة بلقياس
اىل منافس يه يف السواق العاملية  (.وديع )5، 2003 ،
وقد رعرف املعهد ادلويل للتمنية والدارة ( )IMDالتنافس ية بأاها :قدرة ادلوةل عىل
توليد القمية املضافة بصورة أكربمن القتصادات املنافسة يف السواق ادلولية  (.حسن
) 5،2012،
بيامن يرى املعهد العريب للتخطيط أن التنافس ية تتعلق بلداء احلايل والاكمن للنشطة
القتصادية املرتبطة بلتنافس مع ادلول الخرى يف جمال النشطة التصديرية ومنافسة
الواردات والستامثر الجنيب املبارش ( .وديع )7-6، 2003 ،
تعرف التنافس ية وفق أوضاع التجارة اخلارجية ومس توايت
 الفئة الثانية  :ويه اليت راملعيشة  ،حييث تضيف هذه الفئة اىل توازن املزيان التجاري ،القدرة عىل حتسني
يعرفها اجمللس المرييك
املس توى املعيىش ،مما جيعلها أكرث قبو ًل من الفئة الوىل .حيث ر
للس ياسة التنافس ية عىل أاهر ا( قدرة ادلوةل عىل اإنتاج سلع وخدمات تنافس يف السواق
حتس ن ًا مس متر ًا يف مس توايت املعيشة عىل املدى
العاملية ،ويف نفس الوقت حتقق ر
يعرف بأاها قدرة دوةل ما عىل اإنتاج سلع وخدمات
الطويل) ( .نوير ) 5 ،2002 ،كام ر
تليب اإحتياجات السواق العاملية  ،وتسامه يف نفس الوقت عىل حتقيق إارتفاع يف متوسط
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نصيب الفرد من ادلخل القويم لرعااي ادلوةل املعنية والعمل عىل هذا الرتفاع و
إاس متراريته (.محمود و محمود) 115، 2010،
تعرف منظمة التعاون القتصادي والتمنية ( )OECDالتنافس ية ادلولية بأاها "
كام ر
القدرة عىل اإنتاج السلع واخلدمات اليت تواجه اإختبار املزامحة اخلارجية يف الوقت اذلي
حتافظ فيه عىل منو ادلخل احمليل احلقيقي " (.محود)6 ،2015 ،
تعرف التنافس ية اإستناد ًا اىل مس توى املعيشة فقط  .أي
 الفئة الثالثة  :وهذه الفئة رأاها قدرة البدل عىل حتقيق مس توايت معيش ية مزتايدة ومطردة  ،من خالل حتقيق
معدلت مرتفعة من المنو القتصادي مقاس ًا مبعدل منو نصيب الفرد من الناجت احمليل
بلجاميل (عبد القادر وعيل ) 5، 2015 ،
يعرفها اجمللس الورويب عىل أاها" القدرة عىل التحسني ادلامئ ملس توى املعيشة
و ر
ملواطنهيا وتوفري مس توى تشغيل عايل ومتاسك اإجامتعي ،ويه تغطي جمال واسع وتشمل
مجمل الس ياسات القتصادية "  (.دويس)5 ،2005 ،
عليه ميكن القول بأن مفهوم التنافس ية عىل مس توى القتصاد الوطين يرتكز عىل
عنرصين هام الفائض يف املريان التجاري وحتسني مس توايت املعيشة لفراد اجملمتع وذكل
بزايدة ادلخل احلقيقي  ،وحتسني التنافس ية يعترب الهدف من النشاط القتصادي اذلي
يقود اىل حتقيق الرفاهية القتصادية  ،واذلي يتحدد عىل أساس حصة الفرد من الناجت
احمليل الجاميل  .حيث يقال عن اإقتصاد دوةل ما أنه تنافيس اإذا اكن هذا املؤرش يف
إارتفاع مس متر من س نة اىل أخرى ،كام ينبغي أن يكون "وهو المه"مرتفع ًا مقارنة ببايق
ادلول الخرى أو بدلول املرجعية اليت غالب ًا ما تكون ادلول املتقدمة أو تكل اليت يشهد
اإقتصاداهتا معدلت منو مرتفعة  (.لزهر و محمد ) 187-186 ،2016 ،
اثني ًا :أنواع التنافس ية
من خالل دراسة الدبيات القتصادية اليت تتناول موضوع التنافس ية ،ميكن أن رمنزي
بني عدة أنواع من التنافس ية واكلآيت:
 -1تنافس ية اللكفة أوالسعر :فالبدل ذو التاكليف القل يمتكن من تصدير منتجاته اىل
السواق اخلارجية بشلك أفضل من البدلان الخرى  ،ويعدر أثر سعر رصف العمةل
الوطنية من العوامل احملددة لهذه التنافس ية  .ذلكل فاإن الرقابة عىل السعارحتفزعىل
التنافس ية غري السعرية )Hatfield, 2012, 1-21).
 -2التنافس ية غري السعرية  :نظر ًا لن التنافس ية تشمل عوامل أخرى غري التلكفة
والسعار  ،فاإن هناك نوعني أآخرين من التنافس ية وهام  (:احلبيب)5 ،2007 ،
 -1-2التنافس ية النوعية  :وتشمل بلضافة اىل النوعية واملالمئة عنرص البتاكر ،فالبدل
ذو املنتجات املبتكرة وذات النوعية اجليدة  ،والكرثمالمئة للمس هتكل وحيث املؤسسات
املصدرة ذات السمعة احلس نة يف السوق  ،يمتكن من تصديرمنتجاته حىت ولو اكنت
أعىل سعر ًا من منتجات منافس يه .
 -2-2التنافس ية التقنية( التكنولوجية) :حيث تتنافس املرشوعات يف صناعات عالية
التقانة ذات القمية املضافة املرتفعة.
وميزي تقرير التنافس ية العاملية للمنتدى القتصادي العاملي ( )WEF2000بني نوعني
أآخرين من التنافس ية وهام( :ظافر محمد محود)9، 2015،
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-3التنافس ية الاكمنة (املس تدامة) :واليت تركز عىل العوامل اليت تسهم يف زايدة التنافس ية
عىل املدى الطويل  ،مثل رأس املال البرشي والتعلمي والتقانة والقدرة البتاكرية .
-4التنافس ية الظرفية(اجلارية) :ويه التنافس ية اليت تر ركزعىل التنافس ية احلالية ومناخ
العامل ومعليات الرشاكت وإاسرتاتيجياهتا .
بنا ًء عىل ماس بق تكون ادلوةل تنافس ية اإذا اإس تطاعت أن جتمع بني خمتلف أنواع
التنافس ية السابقة ،لن ذكل س يعزز من ماكنهتا يف السواق العاملية من خالل التنافس
بلتلكفة والسعار والتكنولوجيا  ،حىت ل تبقى همددة بإعامتدها عىل نوع واحد من
التنافس ية  ،ومثال ذكل تنافس ية ادلول املتقدمة "املرتفعة" كون هذه ادلول احملتكرة
للتكنولوجيا  ،بلضافة اىل اإعامتدها عىل تنافس ية السعر والتلكفة  ،خاص ًة اإذا تعلق
المر بملنافسة بني ادلول املتقدمة فامي بيهنا (.طهرات. )4-3 ،2007 ،
اثلث ًا :أمهية التنافس ية
تمكن أمهية حتقيق درجة عالية من التنافس ية يف حتقيق النتاجئ الآتية:
(بوجشرية. )2015،19،
.1
.2
.3
.4
.5

خلق املزيد من املؤسسات والوحدات الصناعية واخلدمية احمللية ،من خالل
اإاتحة الفرصة لتكوين املؤسسات القتصادية وهتيئة الظروف املناس بة ذلكل .
فتح جمالت العمل للعامةل احمللية وتوظيفها لدارة وتشغيل هذه الوحدات
واملؤسسات.
حتسني جودة املنتج احمليل ورفع كفاءة الدارة وتأهيل العنارص الفنية .
ختفيض أسعار السلع واخلدمات.
تصدير العديد من السلع واخلدمات للسواق اخلارجية مما يسامه يف تنويع
مصادرادلخل وعدم العامتد اللكي عىل مصدر وحيد (بلنس بة للبدلان النفطية).

رابع ًا :حمددات التنافس ية
هناك عدد من العوامل اليت تضمن توفري بيئة حملية مالمئة لتوليد الرثوة وزايدة القمية
املضافة اليت يقوم هبا الفراد واملؤسسات مبا يضمن حتقيق القدرة التنافس ية لدلوةل  .وجاء
تقرير املعهد ادلويل للتمنية الدارية ( )IMDس نة  2000ليعكس احملددات الساس ية
للتنافس ية يف اإطار تكل العوامل  ،وتقس ميها عىل أربعة حمددات رئيس ية ويه ):زهية
وشافية)8 ، 2010 ،
 .1كفاءة الداء القتصادي ،وتمتحور حول أمهية توافر املنافسة احمللية والعاملية كحد
املقومات الساس ية لتحقيق التنافس ية .
 .2كفاءة احلكومة ،وهذا مايتطلب احلد من تدخل ادلوةل يف النشاط القتصادي ،
فض ًال عن حتقيق الس تقرار يف الس ياسات القتصادية اللكية  ،وضامن مرونة
التكيف والس تجابة للمتغريات املالية .
 .3كفاءة بيئة العامل ،واليت تقوم عىل توفري قطاع مايل متطور ومتاكمل مع العامل،
بلضافة اىل توفري العامةل ذات النتاجية املرتفعة .

جمةل جامعة التمنية البرشية
 .4توافر البنية الساس ية ،وتشمل البنية املتطورة متضمنة التكنولوجيا واملعلومات
والستامثريف البحث والتطوير ،والعنارص البرشية املاهرة والقادرة عىل التعامل
مع البنية الساس ية املتقدمة .
خامس ًا :مؤرشات قياس القدرة التنافس ية
هناك عدد من املؤرشات اليت تس تخدم من قبل ادلول والهيئات ادلولية يف قياس
القدرة التنافس ية للصادرات يف السواق ادلولية  ،وفامي يأيت عرض لبعض من هذه
املؤرشات :
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DXj = ∑│hij - hi│ / 2
حيث أن :
 DXjيعرب عن مؤرش التنويع .
 hijيعرب عن حصة املنتج  iمن اإجاميل صادرات البدل . j
 hiيعرب عن حصة املنتج  iمن اإجاميل صادرات العامل .

 -4مؤرش الرتكز Concentration Index

 -1مؤرش تنويع املنتجات حسب املهارات وكثافة التكنولوجيا  :حيث ميكن القول بأن ويس رمى أيض ًا مؤرش هريشامن -هريفندال Hirshman Herfindahl Index
هذا املؤرش هو اذلي يس تخلص منه درجة اإعامتد ادلوةل يف جتارهتا اخلارجية عىل
التكنولوجيا املتطورة واملهارة العالية  ،حيث إارتفاع قمية صادرات ادلوةل من هذه
املنتجات يعين اإمتالكها لتنافس ية خارج السعر(غريالسعرية) ،ولكام تراجعت هذه القمية
تراجعت التنافس ية خارج السعر لدلوةل  (.لزهر و محمد )194 ،2016،

 -2مؤرش صايف الصادرات (التخصص)The Net Export Index(NIE) :
هذا املؤرش يبني املزية النسبية  ،واذلي يعمتد عىل املزيان التجاري العام للبدل .حيث
أن قمية هذا املؤرش ترتاوح بني ( -1و  . )+1فاإذا اكنت مساوية ( )+1فاإاها تشري اىل
أن الصادرات تفوق الس تريادات  ،وأن البدل مصدر صايف "أي يصدر أكرث مما يس تورد"
 ،وبلعكس اإذا اكنت قمية املؤرش مساوية ( )-1فاإاها تشري اىل الاس تريادات تفوق
الصادرات  ،وأن البدل مس تورد صايف" أي يس تورد أكرث مما يصدر" ول حيقق الكتفاء
اذلايت من املنتج املعني .

يقيس هذا املؤرش مس توى الرتكز السويق حلصة ادلوةل من الصادرات العاملية يف سلعة
أو مجموعة سلعية حمددة أو تنوعها بني أكرث من سلعة ومجموعة سلعية  .وترتاوح قمية هذا
املؤرش ما بني ( 0و ، )1حيث تشري القمي ادلنيا للمؤرش(القريبة من الصفر) اىل درجات
تركز أقل واليت تشري اىل حاةل ادلول ذات التنوع الكبري يف الصادرات  ،بيامن تشري القمي
العىل للمؤرش(القريبة من الواحد) اىل درجات تركز أكرب واليت تشري اىل ادلول اليت
ترتكز صادراهتا يف عدد حمدود من السلع  .وحيتسب املؤرش وفق الصيغة الآتية ( :حسن
و اإسامعيل)21 ،2012،

وحيتسب املؤرش وفق الصيغة الآتية(Erkan & Saricoban 2014,121) :

) NEI = ( Xij – Mij ) / ( Xij + Mij

 -5مؤرش كفاءة التجارة Trade Performance Index

حيث أن NEI :يعرب عن مؤرش صايف الصادرات (التخصص)

وهو مؤرش مركب يرتكز اإحتسابه عىل عدد من املؤرشات الفرعية لتنافس ية الصادرات
الوطنية يف السواق العاملية  ،مثل متوسط نصيب الفرد من الصادرات  ،احلصة
السوقية ،تنوع املنتجات املصدرة  ،وتنوع أسواق التصدير العاملية  .ويؤدي اإحتساب
مؤرش كفاءة التجارة اىل ترتيب عام ملوقع ادلوةل املصدرة مضن  184دوةل  ،وكذكل
ترتيب فرعي لدلول حسب السلع املصدرة  ،وذكل بلنس بة ل  14مجموعة سلعية رئيس ية
 (.صندوق النقد العريب)231 ،2016 ،

 Xijيعرب عن صادرات البدل  jمن املنتج . i
 Mijيعرب عن اإس تريادات البدل  jمن املنتج . i

 -3مؤرش التنوع Diversity Index :
ويعدر من املؤرشات املهمة خصوص ًا بلنس بة للبدلان النامية  ،واليت تعمتد يف صادراهتا
عىل عدد حمدود من املنتجات ،حبيث أن عدم اإس تقرار أو تذبذب أسعار تكل املنتجات
يعرض اإقتصادات تكل البدلان اىل صدمات مس مترة  .لهذا السبب  ،فاإن تنويع الصادرات
ر
ل
ت
يعدر من مس تلزمات ا منية املس تدامة ويرفع من تنافس ية صادرات تكل البدلان .وترتاوح
قمية املؤرش بني ( ،)1-0حبيث لكام اإقرتبت قمية املؤرش من صفر لكام اكنت درجة تنوع
الصادرات أعىل  .ان اإقرتاهبا من الواحد يعين التقارب من الهيلك العاملي للصادرات.
وحيتسب املؤرش وفق الصيغة الآتية (Sargsyan , 2018, 7) :

سادس ًا :دور الصادرات يف التمنية القتصادية
 -1مفهوم الصادرات :
ميكن القول بأن مجيع دول العامل  ،همام اكن جحم مواردها وإاماكنياهتا ،حباجة اىل ادلخول
يف معلية التبادل التجاري فامي بيهنا  ،عن طريق تصدير جزء من منتجاهتا الفائضة عن
حاجهتا احمللية اىل السواق اخلارجية  ،وبملقابل اإس ترياد لك ما حتتاج اليه من املنتجات
اليت تعجز عن أنتاهجا حملي ًا .ذلكل يعدر قطاع التصدير من القطاعات الرائدة واليت تعمتد
علهيا ادلول لتحقيق مزيان جتاري اإجيايب وبلتايل حتقيق وإاس تدامة معلية التمنية
والتطورالقتصادي .
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عليه بلماكن تعريف الصادرات بأاها احملرك الرئيس للمنو القتصادي ممتثةل بسلع تمت
حشهنا وتقدميها اىل بدل أآخر ليمت بيعها أو تداولها ونقلها للجانب  (.علاميت)363 ,2018 ،
أو أاها عبارة عن مجموع قمي السلع واخلدمات اليت تقوم ادلوةل ببيعها اىل اخلارج  (.أآمال
يعرف الصادرات بملعىن الضيرق بأاها متثل قمية ما يمت
و صفية )41 ،2020 ،وكذكل ر
بيعه من السلع اىل بقية دول العامل لتحقيق زايدة يف ادلخل القويم  ،وتشلك اجلانب
ادلائن يف حسابت املزيان التجاري لدلوةل  (.عبد الرمحن ) 110 ،2018 ،
أما مبعناها الواسع فهيي قمية لك مايمت تصديره من سلع وخدمات ورؤوس أموال اىل
بقية دول العامل لتحقيق زايدة يف ادلخل القويم  ،وتدخل يف اجلانب ادلائن يف حسابت
مزيان املدفوعات لدلوةل  (.عبد الرمحن.) 110 ،2018 ،
 -2حمددات الصادرات
يتحدد جحم الصادرات لية دوةل ويف أي وقت بثالث حمددات ويه اكلآيت  (:أآمال
و صفية)42 ،2020 ،
 -1-2الطلب العاملي(اخلاريج) :فالطلب العاملي عىل منتجات أية دوةل من العوامل
الرئيس ية احملددة لصادرات تكل ادلوةل ،فاإذا إارتفع جحم الطلب عىل منتجات تكل ادلوةل
يف السواق اخلارجية  ،إارتفع جحم صادراهتا من تكل املنتجات – رشط توفر العوامل
الخرى ، -أما اإذا اإخنفض جحم الطلب اخلاريج عىل منتجاهتا  ،اإخنفض أيض ًا جحم
صادراهتا.
 -2-2جحم الطاقات النتاجية املتاحة ومرونة يف اجلهاز النتايج :فاإذا اكن القتصاد مل
يصل بعد حاةل الس تخدام (التشغيل) الاكمل وهناك طاقات متاحة وأن اجلهاز النتايج
مرن نسبي ًا ،فاإن أي إارتفاع يف الطلب اخلاريج سوف يرتمج اىل زايدة جحم تشغيل
عوامل النتاج وبلتايل إارتفاع جحم النتاج واذلي يؤدي اىل منو وإارتفاع جحم الصادرات.
أما اإذا اكن القتصاد قد وصل اىل حاةل التشغيل الاكمل وأنه لميتكل طاقات متاحة ،
فاإن اجلهاز النتايج ليمتكن من الس تجابة للطلب اخلاريج بعد ول يرتتب عليه إارتفاع
يف جحم الصادرات .
ت
 -3-2تنافس ية املنتجات املصدرة :اإن التنافس ية متثل يف قدرة اإقتصاد ما عىل بيع منتجاهتا
يف السواق اخلارجية  ،حيث تعمتد درجة تنافس ية الصادرات عىل مدى مقاربة السعار
ادلاخلية واخلارجية  ،ونوعية وجودة املنتجات وأوقات التسلمي  ،والس ياسات التجارية
واملالية ......واخل.
 -3دور الصادرات يف التمنية القتصادية
 -1-3توس يع القاعدة القتصادية )حمرك للنتاج احمليل) :من املعروف أن ضيق السوق
احمليل هو أحد أس باب التخلف لكونه يعرقل التوسع يف النشاط القتصادي  ،ذلكل فاإن
السواق اخلارجية متثل جمالً لترصيف املزيد من النتاج احمليل  ،وبلتايل فاإاها تع رد عامل
أساس ي ًا يف توس يع القاعدة القتصادية للبدل  .حيث تؤدي تمنية الصادرات اىل فتح
جمالت جديدة للنتاج اذلي خيصص لكي ًا أو جزئي ًا ملقابةل الطلب اخلاريج وما ينتج عنه
من احلصول عىل املزيد من العمالت الجنبية وبلتايل زايدة ادلخل القويم وتوفري املزيد
من فرص العمل والتقليل من حدة البطاةل ( .محمد.)4 ،2016-2015 ،
 -2-3بناء الطاقات النتاجية  :تسهم الصادرات يف توفري رؤوس الموال النتاجية ( من
ألت ومعدات وماكئن اإنتاجية ) بلضافة اىل املنتجات نصف املصنعة اليت تس تعمل
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يف اإقامة املرشوعات  ،مما يرتتب علهيا بناء وتوس يع الطاقات النتاجية للبدل.
(خلف)358-353 ،2004،
 -3-3حتقيق الس تقرار القتصادي (التنويع القتصادي) :أن أغلب البدلان النامية تعمتد
اإعامتد ًا كبرياً يف صادراهتا مواد خام طبيعية -اكلنفط اخلام – أو املنتجات الزراعية  .ومبا
أن الطلب العاملي عىل هذه املنتجات يمتزي معوم ًا بلتقلب  ،فاإن ادلول املنتجة واملصدرة
لهذه السلع واملنتجات تعاين دامئ ًا من تقلب كبري يف حصيلهتا من النقد الجنيب مما ينعكس
سلب ًا عىل اإس تقرارها القتصادي  .وأن احلل المثل لهذه املشلكة يمكن يف قدرة تكل
البدلان عىل تنويع منتجاهتا وبلتايل تنويع صادراهتا وتقليل حدة العامتد عىل سلعة أو
سلعتني من هذا النوع من املنتجات  ،وما يرتتب عىل ذكل من حتقيق الس تقرار
القتصادي  (.دحو.) 27 ،2016/2015 ،
 -4-3حتقيق التوازن يف مزيان املدفوعات  :صاحب زايدة اإس تريادات البدلان النامية
مبعدل أكرب من زايدة صادراهتا ظهور جعز يف موازين مدفوعاهتا  ،مما أدى اىل إاضعاف
مركز العمالت احمللية من حيث قابليهتا للتحويل اىل العمالت الجنبية  .ذلكل فاإن اإعادة
التوازن اىل موازين املدفوعات ورفع قمية العمالت احمللية لتكل البدلان ل تمت الر من
خالل تمنية الصادرات  ،خصوص ًا أنه من الصعب ختفيض جحم الس تريادات كوس يةل
ملعاجلة ذكل العجز يف موازين مدفوعات تكل البدلان  (. .دحو.) 29 ،2016/2015 ،

املبحث الثاين
حتليل القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية للمدة ()2018-2005
أولً :تطور الصادرات العربية
يعدر تطورالصادرات من املؤرشات الرئيس ية للحمك عىل قوة وتطور اإقتصاد أي بدل،
لن تطور وإارتفاع الصادرات يدل عىل قوة وتطور النشاط القتصادي والنتايج ،
واذلي يؤرش سالمة النظام القتصادي والدارة القتصادية وإاس تغالل املوارد القتصادية
بشلك جيد ،وخصوص ًا اإذا رمتزي هيلك الصادرات بلتنوع وعدم القتصار عىل منتج معني
أوعدد حمدود من املنتجات كام هو احلال يف ادلول الريعية.
حيث يالحظ من اجلدول( )1بأن جحم الصادرات السلعية العربية بلغ ( )569مليار
دولر وبنس بة ( )%5.5من جحم الصادرات العاملية س نة  ، 2005وأن هذا احلجم بدأ
بلرتفاع منذ س نة  2006وأآس متر عىل هذا النحو حىت بلغ ( )1067.8مليار دولر
س نة  2008مما يشلك ( )%6.7من جحم الصادرات العاملية ومبعدل منو س نوي
( )%13.6مقارنة بس نة  . 2007ويعزى هذا الرتفاع اىل إارتفاع أسعار النفط يف سوق
النفط ادلولية  ،حيث إارتفع سعر الربميل من(  ) 61.08دولر س نة  2006اىل
( )94.45دولر س نة  (OPEC,2006&2008,20,21) ، 2008بأآعتبار أن
صادرات ادلول العربية النفطية  -واليت تشلك الصادرات النفطية النس بة العظمى مهنا -
متثل ( ( %87من اإجاميل الصادرات السلعية العربية لس نة (. 2008من اإحتساب
الباحث اإستنادا اىل  :التقرير القتصادي العريب املوحد لس نة )393، 2008
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الخنفاض مر ًة أخرى وأآس مترت يف هذا الجتاه حىت وصلت اىل ( )798مليار دولر
س نة  2016مسجةل أدىن نس بة مسامهة يف الصادرات العاملية والبالغة ( )%4.7و يعزى
هذا الخنفاض أيض ًا اىل اإخنفاض صادرات ادلول النفطية العربية والنامجة عن اإخنفاض
الطلب عىل السلعة الرئيس ية املصدرة ويه النفط  ،حيث وصل سعر الربميل اىل
( )40.76دولر واذلي يعد أدىن سعر مسجل خالل مدة البحث.
) (OPEC,2017,14بعدها وبسبب الانتعاش يف سوق النفط ادلولية وإارتفاع الطلب
عىل النفط  ،ووصول سعر الربميل اىل ( )69.78دولر ،بدأت الصادرات السلعية
العربية أيض ًا بلرتفاع مر ًة أخرى اىل أن وصلت اىل ( )1095.4مليار دولرس نة ،2018
وبنس بة مسامهة ( )%5.7من الصادرات العاملية .
معوم ًا فقد بلغ متوسط نس بة مسامهة الصادرات السلعية العربية يف الصادرات
السلعية العاملية ( )%6.0خالل مدة البحث (. )2018-2005

واملالحظ أن الصادرات السلعية العربية شهدت اإخنفاض ًا كبري ًا منذ س نة ، 2009
حيث بلغت ( )735.7مليار دولر لتنخفض نسبهتا من الصادرات العاملية أيض ًا اىل
( )%5.9ومبعدل منوس نوي سليب بلغ (  )-%11.9س نة  . 2009وذكل بسبب الزمة
املالية العاملية واليت ظهرت س نة  2008وأآشدت أآاثرها السلبية عىل القتصاد العاملي
س نة  ، 2009واليت أدت اىل ركود القتصاد العاملي حبيث اإخنفضت الصادرات العاملية
أيض ًا اىل ( )12531مليار دولر يه أدىن مس توى لها خالل مدة البحث  ،وأآخنفضت
نتيجة ذلكل أسعار النفط اخلام يف سوق النفط ادلولية ليبلغ متوسط سعر الربميل
( )61.06دولرا يف تكل الس نة  (OPEC,2009,19).بعدها ومنذ س نة  2010بدأت
الصادرات السلعية العربية والعاملية مع ًا بلرتفاع مر ًة أخرى بعد اإنهتاء تكل الزمة املالية
 ،وأآس مترت عىل هذا النحو حىت بلغت ( )1321.9مليار دولرس نة  2012ويه أقىص
حد لها خالل مدة البحث  ،حيث شلكت ( )%7.2من الصادرات العاملية واليت تعترب
أعىل نس بة مسامهة خالل مدة البحث أيض ًا .لك ذكل بسبب اإنتعاش القتصاد العاملي
واذلي اإنعكس عىل إارتفاع الطلب عىل النفط اخلام يف سوق النفط ادلولية  ،حيث إارتفع
سعر الربميل اىل ( )109.45دولر وهو أعىل سعر للربميل خالل مدة البحث.
) (OPEC,2012,26لكن املالحظ أن الصادرات السلعية العربية اإجتهت حنو

اثني ًا :الهيلك السلعي للصادرات العربية
يعد التنويع الاقتصادي من املؤرشات الساس ية للحمك عىل سالمة ومتانة الوضع
يعرف بأنه (معلية
القتصادي لي بدل سواء من حيث النتاج أو التصدير  .حيث ر
تدرجيية لتنويع مصادر ادلخل  ،أو أنه معلية ترامكية لزايدة مسامهة القطاعني الصناعي
يعرفه أآخرون بأنه معلية تس هتدف تقليل مسامهة
واخلديم يف الناجت احمليل الجاميل  .كام ر
النفط يف الناجت احمليل الجاميل ويف اليرادات احلكومية  ،وتقليص دور القطاع احلكويم
وتعزيز مسامهة القطاع اخلاص يف النشاط القتصادي )(.أمحد  ) 225، 2020 ،حيث
أن إارتفاع درجة التنويع القتصادي جينب البدل التعرض للصدمات ادلاخلية واخلارجية ،
ويشري اىل وجود هيلك اإقتصادي متوازن  .وبلعكس فاإن اإخنفاض درجة التنويع
القتصادي يشري اىل اإختالل وتشوه الهيلك القتصادي  ،وس يطرة قطاع واحد عىل
بقية القطاعات القتصادية من حيث النتاج والتصدير .وهذا المر جيعل القتصاد رهينة
التقلبات يف سوق هذا القطاع .من هذا املنطلق ومن خالل اجلدول ( )2ميكن التعرف
عىل درجة التنويع يف هيلك الصادرات العربية  ،ومن خالهل تتبني درجة التنويع يف الهيلك
القتصادي و النتايج لتكل ادلول .
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حيث يتبني من اجلدول ( )2بأن الصادرات من الوقود واملعادن تتصدر قامئة
الصادرات السلعية العربية ،وتس تحوذ عىل النس بة الكرب مهنا واليت ترتاوح بني
( )%78.0كعىل نس بة مسامهة س نة  ، 2008و( )%58.7كدىن نس بة مسامهة س نة
 ، 2016حبيث يكون متوسط نس بة مسامهة الوقود واملعادن من اإجاميل الصادرات
السلعية العربية (  )%70.7خالل مدة البحث ( )2018-2005ويه نس بة مرتفعة جد ًا
 ،وتؤرش بأن هناك اإختال ًل كبري ًا يف الهيلك السلعي للصادرات العربية  .وأن سبب ذكل
هو همينة الصادرات السلعية لدلول النفطية العربية عىل الهيلك السلعي للصادرات العربية
 ،كون تكل ادلول تنتج وتصدر النفط اخلام ويه من السلع السرتاتيجية ،وبسبب غياب
وضعف الصناعات النفطية وعدم حتويل هذه املادة اخلام اىل منتجات من خالل معليات
التكرير والتصنيع  ،فأاها تصدر اىل السواق ادلولية وتسجل يف بند الوقود واملعادن
وليس لها تأثري يذكر يف بند السلع الصناعية املصدرة ،وذكل لعدم حتويلها اىل منتجات
وسلع صناعية  .ولهذا السبب يالحظ بأن الس نوات اليت تسجل فهيا صادرات الوقود
واملعادن نسب مرتفعة يه تكل اليت شهدت إارتفاع أسعار النفط اخلام يف سوق النفط
ادلولية  ،والس نوات اليت تنخفض فهيا تكل النس بة يه الس نوات اليت إاخنفضت فهيا
أسعار النفط اخلام .
وكذكل يالحظ من نفس اجلدول ( )2بن صادرات السلع الصناعية (املصنوعات)
تأيت بملرتبة الثانية من اإجاميل الصادرات السلعية العربية مجليع الس نوات  ،حيث تراوحت
بني ( )%11.6كدىن نس بة يف س نة  2005و( )%30.7كعىل نس بة مسامهة س نة
 ،2016حبيث بلغ متوسط نس بة مسسامههتا خالل مدة البحث ( . )%20.3واجلدير
بذلكر هو أن نس بة مسامهة السلع الصناعية يف اإجاميل الصادرات السلعية العربية ترتبط
بنس بة مسامهة الوقود واملعادن إارتفاع ًا وإاخنفاض ًا عدا سنيت  2006و ، 2010فلكام إارتفعت
نس بة مسامهة الوقود واملعادن لكام اإخنفضت نس بة مسامهة املصنوعات والعكس بلعكس.
وتأيت مسامهة السلع الزراعية بملرتبة الثالثة من حيث مسامههتا يف اإجاميل الصادرات
السلعية العربية  ،حيث ترتاوح بني ( )%2.8كدىن نس بة يف الس نتني 2005و2006
،و( )%7.8كعىل نس بة مسامهة س نة  . 2016حبيث بلغ متوسط نس بة مسسامههتا
خالل مدة البحث ( . )%4.6مث تأيت سلع غري مصنفة بملرتبة الخرية ومبتوسط نس بة
مسامهة ( )%4.1خالل مدة البحث .
أما عىل مس توى السلع الصناعية (املصنوعات) ،فيالحظ بأن املواد الكميياوية تأيت
بملرتبة الوىل ومبتوسط نس بة مسامهة ( )%7.3من اإجاميل صادرات السلع الصناعية
العربية خالل مدة البحث  ،لتأيت صادرات اللت ومعدات النقل بملرتبة الثانية
ومبتوسط نس بة ( )%4.6من اإجاميل صادرات السلع الصناعية العربية خالل نفس املدة
 ،مث حتتل لك من صادرات املصنوعات الساس ية و مصنوعات متنوعة أخرى املرتبتني
الثالثة والرابعة من اإجاميل الصادرات السلعية العربية وبواقع ( )%4.3و( )%4.1للك
مهنام عىل التوايل خالل مدة البحث (. )2018-2005
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مما س بق ميكن القول بأن الهيلك السلعي للصادرات العربية ذو طابع أحادي وغري
منوع أي أنه هيلك خمتل  ،وأن نس بة مسامهة القطاعات الخرى عدا قطاع الطاقة
واملعادن ل تتناسب مع الماكانت املتاحة يف البدلان العربية  ،وعىل الخص بلنس بة
للقطاع الزراعي اذلي ميتكل مجيع املقومات ال رالزمة لتطويره ورفع نس بة مسامهته يف
الناجت وبلتايل يف اإجاميل الصادرات .

جمةل جامعة التمنية البرشية
اثلث ًا :اإجتاه الصادرات العربية ( التوزيع اجلغرايف للصادرات العربية)
يعدر احلفاظ عىل نوع من التوازن اجلغرايف يف التعامالت التجارية اخلارجية وتنويع
الرشاكء التجاريني أمر ًا رضوريأ وذكل جتنب ًا للصدمات اخلارجية و التقليل من أآاثرها
السلبية عىل القتصاد  ،وذكل يف حاةل تعرض أحد الرشاكء التجاريني أو التكتالت
الآقتصادية أو املناطق اليت يمت التعامل التجاري معها  ،أو حىت يف حاةل نشوء توتر أو
نزاع مع هؤلء الرشاكء التجاريني  .حيث أن التوازن اجلغرايف يف التعامالت التجارية
اخلارجية خيلق نوع من املرونة يف التعامل ،ومينح قوة تفاوضية ومينع يف نفس الوقت
الوقوع يف خف الرشوط اجملحفة لي طرف من هؤلء الطراف ،وحيافظ عىل اإنس يابية
وإاس مترارية حركة التجارة اخلارجية وتدفق اليرادات اخلارجية للبدل ،واحلفاظ عىل حاةل
التوازن يف املزيانني التجاري واملدفوعات مع ًا .

عند مالحظة اجلدول( )3يتبني بأن ادلول الآس يوية تس تحوذ عىل النصيب الكرب
من الصادرات السلعية العربية  ،حيث بلغ متوسط نسبهتا ( )%38.4خالل مدة البحث
 ،وأن متوسط نس بة اليابن مهنا تبلغ ( ، )%9.9تأيت بعدها الصني ومبتوسط نس بة
( . )%7.9ومما جتدر الشارة اليه هو أن الصني وإان اكنت حتتل املركز الثاين مكتوسط
خالل مدة البحث  ،الر أاها بدأت تس بق اليابن لتحتل املرتبة الوىل منذ عام ،2015
حبيث أصبحت الرشيك التجاري الول لدلول العربية من بني ادلول الآس يوية .
واملالحظ أيض ًا أن حصة ادلول الآس يوية من الصادرات السلعية العربية شهدت إارتفاع ًا
كبري ًا س نة  2018لتس تحوذ عىل أكرث من نصف تكل الصادرات وبواقع ()%53.9
مهنا  .ولعل سبب ذكل يعود اىل إارتفاع سعر النفط يف سوق النفط ادلولية ليصل سعر
الربميل اىل ( )69.8دولر يف تكل الس نة ،مقارنة مع ( )52.4دولر للربميل س نة
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 2017وبنس بة منو س نوي بلغت ((OPEC,2017&2018,14,11)، )%33.1
بأآعتبار أن ادلول الآس يوية املس توعبة الوىل لصادرات ادلول العربية من النفط ،
بلضافة اىل دخول الهند كرشيك جتاري قوي مع البدلان العربية  ،حيث إارتفعت
حصهتا من الصادرات السلعية العربية من ( )%4.5س نة  2015اىل ( )%9.8س نة
 2018وبنس بة منو ( (. )%117.7صندوق النقد العريب )156 ،2019 ،وتس تحوذ
بقية ادلول الآس يوية جممتعة عىل ( )%20.6من الصادرات السلعية العربية .
وتأيت بيق دول العامل جممتعة بملرتبة الثانية وتس تحوذ عىل ( )%30.4من اإجاميل
الصادرات السلعية العربية خالل مدة البحث  .واملالحظ أن حصة هذه ادلول من
الصادرات السلعية العربية شهدت اإخنفاض ًا كبري ًا س نة  2018حبيث وصلت اىل
( )%14.5بعد أن اكنت ( )%38.1س نة  ، 2017وتنس بة اإخنفاض س نوي بلغت
( ، )%61.9وذكل بسبب إارتفاع حصة ادلول الآس يوية ودول الحتاد الورويب
والولايت املتحدة المريكية من الصادرات السلعية العربية نتيجة إارتفاع سعر النفط
اخلام .
ومن اجلدول ( )3نفسه يالحظ بأن دول الحتاد الورويب تس تحوذ عىل املرتبة
الثالثة ومبتوسط نس بة ( )%14.6خالل مدة البحث  ،حيث تشلك الصادرات السلعية
دلول املغرب العريب ما يقارب ( )%60من اإجاميل الصادرات العربية اىل تكل ادلول
للمدة ( ،)2016-2010وخصوص ًا صادرات لك من تونس وبنس بة ( ،)%77.9وليبيا
بنس بة ( ، )%75.6واجلزائر بنس بة ( ، )%64.7واملغرب ( ، )%62.4وموريتانيا
( (.)%23.5اإسامعيل و محمود ) 4 ،2018 ،
وتأيت ادلول العربية بملرتبة الرابعة ومبتوسط نس بة ( )%10ويه متثل التجارة البينية
لتكل ادلول  .وتع رد هذه النس بة ضئيةل مقارنة بإجاميل الصادرات السلعية لتكل ادلول ،
ويه تؤرشكون السواق العربية أقل أمهية بلنس بة للصادرات السلعية لدلول العربية
نفسها  ،مبعىن أن الصادرات السلعية العربية اىل السواق العربية أقل تاكم ًال مع التجارة
البينية العربية  ،ولع رل السبب يرجع للامتثل والتشابه يف السلع املنتجة من قبل تكل
ادلول  ،وأن نس بة وزن النفط يف التجارة العربية البينية يه أقل منه يف التجارة السلعية
الجاملية  .وهذا يعين أن المنو يف التجارة العربية البينية يف الس نوات الخرية – ولو اكن
حمدود ًا – جنم جزئي ًا عن منو التجارة غري النفطية ،بدليل أن إارتفاع سعر النفط س نة
 2018سامه يف إارتفاع الصادرات العربية اىل لك من مجيع البدلان الآس يوية ودول الحتاد
الورويت والولايت املتحدة المريكية  ،الر أن حصة الصادرات العربية البينية اإخنفضت
اىل ( )%10.4يف تكل الس نة .
وأخري ًا تأيت الولايت املتحدة المريكية بملركز اخلامس والخري من حيث اإس تحواذها
عىل الصادرات السلعية العربية ومبتوسط نس بة ( )%6.5خالل مدة البحث  ،حيث
تركز معظم مصادر تكل الصادرات من لك من لك الردن وبنس بة ( )%10.5من
اإجاميل الصادرات  ،والسعودية بنس بة ( ، )%6.8والكويت بنس بة ( ، )%5.5والعراق
بنس بة( ، )%5.2وقطر تنس بة ( )%4.6ملدة ( ( . )2016-2010اإسامعيل محمود ،
) 4 ،2018
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رابع ًا :مؤرشات القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية
سامه وجود نظام جتاري دويل حديث يقوم عىل حترير التجارة من القيود التجارية
العاملية وتاليش احلواجز أمام التجارة يف زايدة حدة التنافس العاملي  ،وأصبحت
التنافس ية مؤرش ًا للقوة القتصادية ومدخ ًال لقدرة ادلول عىل البقاء داخلي ًا وخارجي ًا،
حيث تعطي التنافس ية الرشاكت فرصة للخروج من حمدودية السوق احمليل اىل رحابة
السوق العاملي  .ولقياس القدرة التنافس ية للبدلان العربية عىل مس توى صادراهتا السلعية
 ،فقد مت اإس تخدام مؤرشين من مؤرشات قياس القدرة التنافس ية للصادرات وذكل يف
ضوء البياانت املتاحة لجراء املقارنة ادلولية لتنافس ية الصادرات السلعية العربية خالل
مدة البحث وهام مؤرشي الرتكز والتنوع واكلآيت :

 -1مؤرش الرتكزConcentration Index :
ترتاوح قمية هذا املؤرش ما بني ( 0و ، )1حيث تشري القمي ادلنيا للمؤرش(القريبة
من الصفر) اىل درجات تركز أقل واليت تشري اىل حاةل ادلول ذات التنوع الكبري يف
الصادرات ،بيامن تشري القمي العىل للمؤرش(القريبة من الواحد) اىل درجات تركز أكرب
واليت تشري اىل ادلول اليت ترتكز صادراهتا يف عدد حمدود من السلع .
وعند مالحظة اجلدول ( )4يتبني بأن قمية مؤرش الرتكز للتنافس ية تشري اىل ضعف
تنافس ية الصادرات السلعية العربية للمدة ( ، )2018-2005حيث يتذبذب قميته
اإخنفاض ًا و إارتفاع ًا بني أعىل قمية هل س نة  2006والبالغة ( )0.537و أدىن قمية هل والبالغة
( )0.373وذكل س نة  . 2018أما خالل مدة البحث فقد بلغت قميته ()0.445
مكتوسط لتكل املدة لدلول العربية جممتعة ً .وعند مقارنة قمية هذا املؤرش مع قميته بلنس بة
لدلول النامية الآس يوية الثالثة "مالزياي واليت بلغت ( ،)0.180وس نغافورة (،)0.253
و كوراي اجلنوبية ( ،)0.166ومبتوسط قمية ( )0.199لهذه ادلول الثالث فاإاها تع رد مرتفعة.
وكذكل عند مقارنهتا مع قمية مؤرش الرتكز بلنس بة دلول العامل واليت بلغت ()0.075
لنفس املدة فاإاها تعدر مرتفعة جد ًا  ،وحىت عند مقارنهتا مع ادلول النامية واليت بلغت
( )0.090س نة  2018فاإاها تعدر أيض ًا مرتفعة جد ًا (صندوق النقد العريب، 2020 ،
 . )164مما تؤرش ضعف القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية  ،وتشري بشلك
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واحض اىل أن ادلول العربية تتسم بوجود تركز سلعي يف صادراهتا بشلك عام  ،وإان اكن
هناك تفاوت يف قمية هذا املؤرش بني دوةل وأخرى  .حيث يالحظ بأن لبنان جسلت
أدىن معدل درجة تركزخالل مدة البحث والبالغة ( ، )0.117تلهيا لك من تونس والردن
واملغرب وفلسطني ومرص وبدرجات تركز ( )0.157و( )0.161و( )0.163و()0.177
و( )0.193للك مهنا عىل التوايل  ،ويه بطبيعة احلال من ادلول العربية غري النفطية .
ومن حيث ادلول اليت جسلت أعىل درجات الرتكز  ،فيالحظ بأن العراق عىل رأس
قامئة تكل ادلول بدرجة تركز ( ، )0.959يأيت بعده لك من ليبيا بدرجة تركز ()0.766
رمث السعودية بدرجة ( ، )0.688فالكويت بدرجة ( ، )0.657مث السودان بدرجة
( ، )0.640والمين بدرجة ( . )0.606حيث يتبني بأن ادلول الربع اليت جسلت أعىل
درجات الرتكز من بني تكل ادلول فاإاها من ادلول العربية النفطية الكبرية .
وعند مالحظة اجلدول ( )4نفسه يس تدل بوضوح بن متوسط درجة الرتكز للبدلان
العربية خالل مدة البحث يرتبط إارتباط ًا وثيق ًا بدرجات الرتكز يف البدلان النفطية واليت
تمتزي إبرتفاع درجات الرتكز ،حبيث أن أي تقلب يف قمية صادراهتا السلعية الساس ية
"ويه النفط بطبيعة احلال " س يؤثر بشلك كبري عىل قمية ودرجة مؤرش الرتكز يف ادلول
العربية جممتع ًة  .ذلكل يظهر جلي ًا بأن الس نوات اليت شهدت صعود ًا يف أسعار النفط
اخلام يف سوق النفط ادلولية تمتزي إبرتفاع درجة الرتكز ،بيامن يالحظ بأن الس نوات اليت
شهدت هبوط ًا يف أسعار النفط اخلام اإخنفضت فهيا درجة الرتكز  .حبيث ميكن القول
معوم ًا بأن هناك عالقة طردية بني سعر النفط يف سوق النفط ادلولية ومتوسط درجة
الرتكز يف البدلان العربية خالل مدة البحث  .بدليل أن سعر النفط إارتفع من ()90.64
دولر س نة  2005اىل ( )61.08دولر س نة (OPEC,2005&2006,29,20)2006
 ،إارتفعت معه قمية مؤرش الرتكز من ( )0.470س نة  2005اىل ( )0.537س نة 2006
 .كذكل يالحظ بأن اإجتاه سعر النفط حنوالرتفاع مر ًة أخرى و تسجيهل ( )94.45دولر
للربميل س نة  ،(OPEC,2008,18) 2008أدى اىل إارتفاع قمية مؤرش الرتكز ()0.504
 .ومع اإخنفاض سعر النفط اإخنفضت قمية مؤرش الرتكز مر ًة أخرى لتسجل ()0.419
س نة  ، 2010بعدها عاودت قمية مؤرشالرتكز إارتفاعها س نة  ، 2012وبقيت مرتفع ًة
حىت س نة  ، 2014وذكل بفعل إارتفاع سعر النفط وختطيه حاجز املائة دولرللربميل ،
حيث وصل سعر الربميل ( )109.45و ( )105.87دولريف الس نتني  2012و2013
) ، (OPEC,2012&2013,26,29لتسجل قمية مؤرش الرتكز أيض ًا إارتفاع ًا اىل
( )0.465و ( )0.441بعد أن اكنت ( )0.419س نة . 2010
واملالحظ كذكل أنه منذ س نة  2015وهبوط أسعار النفط يف سوق النفط ادلولية
يف تكل الس نوات وتسجيلها أدىن مس توايهتا خالل مدة البحث وذكل س نة 2016
حيث هبط سعر الربميل اىل ( )40.76دولر ) ،(OPEC,2016,14هبطت معها
قمية مؤرش الرتكز ،لتسجل أيض ًا أدىن مس توايهتا خالل مدة البحث والبالغة ()0.393
و( )0.413و( )0.398و( )0.373للس نوات  2015و 2016و 2017و 2018عىل
التوايل .
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 -2مؤرش التنوع Diversity Index :
وترتاوح قمية هذا املؤرش بني ( ،)1-0حبيث لكام اإقرتبت قمية املؤرش من صفر لكام
اكنت درجة تنوع الصادرات أعىل  ،وعندما يصل املؤرش اىل صفر يتطابق هيلك
الصادرات الوطنية مع هيلك الصادرات العاملية .
من خالل اجلدول ( )4يتبني بأن متوسط قمية مؤرش التنوع لدلول العربية بلغت
( )0.720خالل مدة البحث ( . )2018-2005حيث جسلت س نة  2012أدىن قمية
لهذا املؤرش والبالغة ( )0.701بأآعتبارها أفضل الس نوات من حيث تنوع الصادرات ،
أما أعالها فقد جسلت س نة  2007والبالغة ( ، )0.759ذلكل تع رد أسوأ الس نوات من
حيث تنوع الصادرات خالل تكل املدة  .وتعدر هذه القمية مرتفعة جد ًا مقارنة بقمية املؤرش
دلول العامل ويه ( ، )0.00وكذكل مقارن ًة بلك من ادلول النامية الآس يوية مثل مالزياي
واليت بلغت فهيا ( )0.453وس نغافورة واليت بلغت فهيا ( ،) 0.486رمث كوراي اجلنوبية
واليت جسلت فهيا مؤرش التنوع ( )0.454خالل نفس املدة  .ذلكل يظهر جلي ًا بأن
الصادرات السلعية لدلول العربية مل تصل بعد اىل درجة التنوع املقبوةل  ،وتتصف بتدين
درجة التنوع يف صادراهتا بدليل أن قمية مؤرشتنوع الصادرات السلعية يف مجيع ادلول
العربية أعىل من املتوسط العام لقمية هذا املؤرش والبالغة ( )0.50ومجليع س نوات تكل
املدة  ،عدا الامارات واليت جسل فهيا املؤرش يف الس نوات  2014و 2015و 2018قمي
أقل من املتوسط العام والبالغة ( )0.484و( )0.485و( )0.494للك مهنا عىل التوايل،
بلضافة اىل تونس أيض ًا واليت جسلت ( )0.495س نة . 2013
أما بلنس بة لداء ادلول العربية منفرد ًة حسب هذا املؤرش  ،فيالحظ بأن هناك
عدد ًا من ادلول جسل فهيا متوسط مؤرش التنوع حتراكً اإجيابي ًا وإان مل يصل اىل املتوسط
العام والبالغ ( . )0.50وتع رد تونس أفضلها  ،حيث بلغت متوسط قمية املؤرشلتكل املدة
( ،)0.538تلهتا المارات حبوايل ( ،)0.549مث مرص حبوايل( )0.583لتؤرش حتسن
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درجة تنوع الصادرات السلعية لتكل ادلول .وامللفت للنظر هنا هو حاةل المارات رمغ
كواها من البدلان املصدرة للنفط وأحد أعضاء منظمة أوبك ،الر أاها حققت اثين أدىن
قمية ملؤرش التنوع يف البدلان العربية  ،وهذا يتوافق مع املاكنة اليت حتتلها المارات يف
مؤرش التنافس ية العاملية .حيث تأيت يف املركز الول عاملي ًا يف عدد من املؤرشات الفرعية
املرتبطة بلتنافس ية ،وهذا انمج عن س ياس هتا اليت تعمتد عىل توفري بيئة أعامل تنافس ية
ترتب علهيا جذب الستامثرات يف قطاعات متنوعة  ،اإنعكست بشلك مبارش يف ختفيض
حصة الصادرات النفطية من اإجاميل صادراهتا  ،وبلتايل حتسن مؤرش التنوع (.صندوق
النقد العريب) 165، 2020 ،
وتأيت بعد تكل ادلول لك من لبنان حبوايل ( ، )0.622مث الردن حبوايل (،)0.631
جفيبويت بقمية ( ، )0.650بعدها فلسطني حبوايل ( ، )0.652لتأيت بعدها سورية واليت
جسلت ( ، )0.659مث املغرب حبوايل( . )0.667حيث يالحظ بأن تكل ادلول بأس تثناء
دوةل المارات ،تعدر متنوعة الصادرات لطبيعة هيألكها القتصادية وثرواهتا الطبيعية اليت
جتعل من مسامهة النفط يف صادراهتا نس بة حمدودة .
أما بقية البدلان العربية فقد إارتفعت فهيا قمية مؤرش التنوع  ،ويه بطبيعة احلال من
ادلول املصدرة للنفط  ،أو املصدرة للمواد الولية  ،حيث حقق العراق أعىل قمية لهذا
املؤرش بني مجيع ادلول العربية والبالغة ( )0.865ليكون أسوأ بدل عريب من حيث تنوع
الصادرات السلعية  ،بسبب همينة النفط عىل هيلك صادراهتا ليصبح بدلاً ريعي ًا بإمتياز.
وتأيت السودان بعد العراق ليسجل مؤرش التنوع فهيا ( ، )0.819لتصبح اثين أسوأ بدل
عريب من حيث تنوع الصادرات السلعية  ،رمغ أاها غري مصنفة كدوةل نفطية  .مث تأيت
بعدها لك من ليبيا وحبوايل ( ، )0.804والكويت وموريتانيا حبوايل ( ، )0.796لتأيت
بعدهام قطر واليت جسل فهيا مؤرش التنوع ( ، )0.794مث الصومال حبوايل (، )0.783
لتأيت بعدها لك من اجلزائر والسعودية كبدلين نفطيني وحبوايل ( ) 0.781و()0.770
للك مهنام عىل التوايل  .مث جاءت بلرتتيب لك من المين وجزرالقمر والبحرين وعامن
وحبوايل (  )0.768و( )0.739و( )0.714و( )0.706للك مهنا عىل التوايل.
مما س بق ميكن القول بأن قطاع التصدير يف البدلان العربية يعاين من اإختاللت
هيلكية واليت أدت اىل اإخنفاض القدرة التنافس ية لصادراهتا السلعية  ،وبروز ظاهرة تركز
الصادرات يف الهيلك السلعي  ،وعدم تنوعها السلعي وهو اإنعاكس مبارش للخلل يف
الهيلك السلعي واخلديم  .كام تواجه الصادرات السلعية العربية العديد من الصعوبت
والتحدايت املمتثةل بملنافسة الشديدة يف السواق ادلولية  ،سواء اكنت سعرية أو نوعية،
حيث يعمتد الكثريمن الصناعات التصديرية العربية عىل املواد اخلام املس توردة  ،مما يعين
العامتد عىل املزية النسبية لدلوةل دون تطويرها لتصبح مزية تنافس ية ،كام أن النتاج
الصناعي العريب ذو حمتوى تكنولويج وهماري منخفض ويعمتد عىل التكنولوجيا
املس توردة دون الهامتم بلبحث والتطوير خللق التكنولوجيا داخلي ًا  ،فض ًال عن تباين
دور ادلوةل يف تعزيز الصادرات عند رمس الس ياسات العامة وتنفيذ اخلطط القتصادية
والجامتعية من خالل هجاز اإداري عىل درجة عالية من الكفاءة والزناهة  ،بلضافة اىل
سلبيات التخطيط الصناعي املتعلقة بلتوزيع القطاعي واجلغرايف للنشطة وعدم ضبط
العالقات النسبية بني خمتلف القطاعات والنشطة القتصادية  ،وتنظمي اكفة اجلوانب يف
نظام الدارة القتصادية من خالل تعزيز فاعلية املؤسسات القتصادية وحتسني
مس توايت النتاج والتكنولوجيا (.صندوق النقد العريب )204 ، 2015 ،
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الس تنتاجات و املقرتحات
أولً :الس تنتاجات
من خالل البحث فقد مت التوصل اىل عدد من الس تنتاجات  ،نعرض أمهها عىل
النحو الآيت :
 -1ترتاوح نس بة مسامهة الصادرات السلعية العربية من الصادرات العاملية مابني
( )%7.2س نة  ،2012و( )%4.7س نة  ، 2016حبيث بلغ متوسط نسبهتا
( )%6.0خالل مدة البحث (. ) 2018-2005
 -2ترتبط نس بة مسامهة الصادرات السلعية العربية يف الصادرات العاملية بقمية
الصادرات السلعية للبدلان العربية املصدرة للنفط  ،حيث تشلك الصادرات السلعية
لدلول النفطية نس بة كبرية من الصادرات السلعية العربية  .ومبا أن قمية الصادرات
السلعية للبدلان النفطية مرتبطة بأسعار النفط يف سوق النفط ادلولية  ،فاإن تذبذب
نس بة مسامهة الصادرات السلعية العربية من الصادرات العاملية مرتبط أيض ًا بتذبذب
أسعار النفط يف سوق النفط ادلولية .حبيث تزداد تكل النس بة إبرتفاع أسعار
النفط ،وتنخفض بإخنفاضها.
 -3اإختالل الهيلك السلعي للصادرات السلعية العربية وعدم تنوعه ،بسبب همينة
صادرات الوقود واملعادن بإس تحواذها عىل ( )%70.7من اإجاميل الصادرات
السلعية العربية خالل مدة البحث  .تأيت بعدها الصادرات السلعية من املصنوعات
وبنس بة ( ،)%20.3تلهيا الصادرات السلعية الزراعية وبنس بة ( ،)%4.6مثر
الصادرات السلعية من السلع غري املصنعة بملركز الخري وبنس بة (. )%4.1
 -4حتتل البدلان الآس يوية مركزالصدارة من حيث اإس تحواذها عىل الصادرات السلعية
العربية واليت بلغت ( )%38.4خال ل مدة البحث  ،وتأيت دول الحتاد الورويب
بملركز الثالث وبنس بة ( ، )%14.6رمث ادلول العربية بملركز الرابع وبنس بة ()%10

-8

-9

 ،وتأيت الولايت املتحدة بملركز اخلامس والخري وبنس بة ( . )%6.5أما بقية دول
العامل من غري املذكورين أعاله فاإاها حتتل املركز الثاين وتس تحوذ عىل نس بة
( )%30.4من الصادرات السلعية العربية خالل مدة البحث.
اإخنفاض التجارة العربية البينية وحمدوديهتا واليت تشلك حوايل ( )%10خالل مدة
البحث  ،وذكل للامتثل والتشابه يف السلع واخلدمات املنتجة من قبل ادلول العربية
.وان معظم الصادرات يف التجارة العربية البينية ترتكز بني دول عربية متجاورة نظراً
لخنفاض لكفة النقل وسهوةل التسويق .
بلغ متوسط قمية مؤرش الرتكز واذلي يقيس القدرة التنافس ية للصادرات العربية
( )0.405خالل مدة البحث ( ،)2018-2005واليت تعدر مرتفعة عند مقارنهتا
بدلول الآس يوية (مالزياي وس نغافورة وكوراي اجلنوبية) واليت بلغت فهيا ()0.075
خالل نفس املدة  ،مما تؤرش ضعف القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية ،
ووجود تركز سلعي يف صادراهتا بشلك عام .
جسلت ادلول النفطية العربية أعىل درجات الرتكزخالل مدة البحث  ،يأيت العراق
عىل رأس قامئة تكل ادلول ومبتوسط قمية ( ،)0.959بعده ليبيا ( ،)0.766رمث
السعودية ( ، )0.688فالكويت ( . )0.657أما ادلول اليت جسلت أدىن معدلت
الرتكز فهيي لك من تونس( )0.157والردن ( )0.161واملغرب ( )0.163وفلسطني
( )0.177ومرص( )0.195عىل التوايل ويه من ادلول غري النفطية  .حبيث ميكن
القول بأن هناك عالقة طردية بني سعر النفط يق سوق النفط ادلولية ودرجة الرتكز
يف البدلان العربية خالل مدة البحث .
تدين وضعف درجة التنوع يف الصادرات السلعية العربية خالل مدة البحث  .حيث
بلغ متوسط قمية مؤرش التنوع ( ، )0.720واليت تع رد مرتفعة جداً مقارن ًة مع قميته
دلول العامل والبالعة ( ، )0.000وكذكل مقارنة بقميته يف لك من ادلول الآس يوية
مالزياي والبالغة ( ، )0.543وس نغافورة واليت بلغت ( ، )0.486رمث كوراي اجلنوبية
والبالغة ( . )0.454مما تؤرش ضعف القدرة التنافس ية للصادرات السلعية العربية .
جسلت ادلول العربية املصدرة للنفط واملواد الولية أعىل قمية ملؤرش التنوع أيض ًا (أي
القل تنوع ًا يف الصادرات السلعية)  .حيث حقق العراق أيض ًا أعىل قمية من بني
مجيع ادلول العربية والبالغة ( ، )0.865مث ليبيا ( ،)0.804فالكويت وموريتانيا
( )0.796للك مهنام ،مث قطر( .)0.739أما ادلول اليت جسلت أدىن قمية لهذا املؤرش
( أي الكرث تنوع ًا يف الصادرات السلعية )  ،فهيي تونس والبالغة ( ، )0.538رمث
المارات ( ، )0.549بعدها مرص (.)0.583

اثني ًا :املقرتحات
يف ضوء الس تنتاجات اليت مت التوصل الهيا ،ميكن تقدمي املقرتحات الآتية :
 -1اإعادة النظر يف س ياسة التجارة اخلارجية للبدلان العربية  ،وخصوص ًا جانب
الصادرات مهنا بغية تمنيهتا وتنويعها وتطويرها  ،من خالل معاجلة الختاللت
اليت تعاين مهنا ،وذكل عن طريق اإعادة التوازن يف الهيلك النتايج احمليل وتنويعه.
 -2الهامتم بلتمنية الصناعية ،مع الرتكزي عىل اإنتاج السلع الصناعية ذات احملتوى
التكنولويج املرتفع  ،والتوسع يف اإقامة اجملمعات الصناعية ،من أجل رفع القدرة
التنافس ية للصادرات السلعية العربية .
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 -3رضورة إاس مترارحماوةل ادلول العربية املنضمة اىل منظمة التجارة العاملية تطوير جتارهتا
مع العامل اخلاريج  ،من خالل عقد التفاقيات التجارية الثنائية مع تكل ادلول
للحصول عىل مزااي وماكسب جتارية تمتثل يف تسهيل دخول صاراهتا اىل أسواق
تكل ادلول .
 -4رضورة تطوير التجارة البينية العربية من خالل :
 زايدة التنس يق والتعاون بني ادلول العربية وعقد التفاقيات التجارية فامي بيهنا معاملتابعة املس مترة لتنفيذها ،مع اإقامة مناطق جتارية حرة ل إالس تفادة من مزاايها يف
هذا الطار .
 اإعداد اإسرتاتيجية متاكمةل لنشاء ش بكة من الطرق ووسائل النقل والتصالتبغية ختفيض التاكليف واليت تشلك قيد ًا أمام توسع التجارة العربية البينية .
 اإنشاء نقاط مكركية موحدة بني البدلان العربية املتجاورة لتفادي تكرارمعلياتالفحص والتدقيق ،وتوحيد النظمة والجراءات املتعلقة بلتجارة البينية .
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