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  المجـلس

  االقتصـادي واالجتمـاعي

  

  

  
  )اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
   المعنية بتحرير التجارة الخارجية والعولمةالفنية اللجنة

  اإلسكوافي بلدان منطقة ل التنمية وتموي  االقتصادية  
  الثامنة الدورة
  ٢٠١٣أآتوبر /تشرين األول ٨-٧، انعمَّ
  

  من جدول األعمال المؤقت ٧البند 
  

  دور السياسات التجارية الوطنية في تطوير القدرات االنتاجية
  في المنطقة العربية

  
  موجـز

  
لمتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا تسعى إدارة التنمية االقتصادية والعولمة في لجنة األمم ا  

 إلى دعم التكامل اإلقليمي بين البلدان األعضاء من خالل بناء شراآات اقتصادية مرنة، وإلى، )اإلسكوا(
  .تحسين اندماجها االقتصادي سواء فيما بينها أو مع بقية بلدان العالم

  
ل، لكنها تواجه عقبات أساسية تمنعها ولدى المنطقة فرص آبيرة لتطوير قطاع التجارة بشكل فاع  

 هذه الوثيقة تطور القدرات تناول وت. من تعزيز قدرتها التنافسية في األسواق المحلية واالقليمية والعالمية
منذ اعتماد اتفاقية   طرأت على سياساتها التجاريةرات التيبالتغيُّتأثرها االنتاجية في البلدان العربية ومدى 

 .ما تالها من اتفاقيات التجارة الحرة بين بلدان المنطقة وشرآائها التجاريينو ١٩٩٤عام ات غال
  

، مع ترآيز اإلسكواآذلك تستعرض الوثيقة أهم خصائص االقتصاد الكلي في البلدان األعضاء في   
وتبين عالقة  . خاص على مكونات الناتج المحلي اإلجمالي ومصادر النمو التي توّلد الطاقات االنتاجية

تجارة الخارجية بالطاقات اإلنتاجية المحلية، ودورها في زيادة النمو من خالل رفع مساهمة مختلف ال
، مع إشارة اإلسكواوتعرض الوثيقة أهم السياسات التجارية في عدد من بلدان  . القطاعات في الناتج

كومية، وااللتزام بقواعد آالتعريفات، والقيود غير الجمرآية، والمشتريات الح( أدواتها المعتمدة إلىخاصة 
  .آما تتناول بالتحليل القدرة التنافسية في هذه البلدان، ودور محددات التنافسية في آل منها) الملكية الفكرية

  
 إلىصياغة سياسات تجارية تؤدي  مقترحات رئيسية من شأنها المساهمة في إلىوتخلص الوثيقة   
 . اإلنتاجية وإنشاء أسواق جديدةزيادة



E/ESCWA/EDGD/2013/IG.2/6 
  

-٢-  
  

  

  وياتالمحت
  

  الصفحة    الفقرات
  

  ٣  ٣-١  ...........................................................................................مقدمة
  

  الفصل
  

  ٣  ١٢-٤  ..........................................................التجارية العربيةالسياسات   -أوًال
  

  ٦  ١٤-١٣  ..............التبادل التجاري العربي البيني ودوره في تحفيز الطاقات االنتاجية  -ثانيًا
  

  ٦  ٢٠-١٥  ...............................................أسباب ضعف التجارة البينية العربية  -ثالثًا
  

  ٨  ٣٠-٢١  .................................ية والقدرة االنتاجيةالعالقة بين السياسات التجار  -رابعًا
  

  ١٠  ٣٤-٣١  ... االنتاجيةعلى الطاقةوآثارها آليات السياسة االقتصادية والتجارية المعتمدة   -خامسًا
  

  ١١  ٤٠-٣٥  .....................................................عالقة التجارة الخارجية بالنمو  -سادسًا
  

  ١٤  ٤٧-٤١  .................................القدرة التنافسية في البلدان األعضاء في اإلسكوا  -سابعًا
  

  ١٥  ٥٣-٤٨  ..........................اجيةات تجارية داعمة لبناء الطاقات االنتصياغة سياس  -ثامنًا



E/ESCWA/EDGD/2013/IG.2/6 
  

-٣-  
  

  

  ةـمقدم
  
في لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  تسعى إدارة التنمية االقتصادية والعولمة  -١
ين تحس إلىو دعم التكامل اإلقليمي بين البلدان األعضاء من خالل بناء شراآات اقتصادية مرنة، إلى، )اإلسكوا(

تنظيم  إلى اإلسكوا تبادرفي هذا اإلطار، و  .اندماجها االقتصادي سواء فيما بينها أو مع بقية بلدان العالم
وتخلص  ،المعلوماتوتبادل الخبرات و منتديات ولقاءات ومؤتمرات لمناقشة السياسات االقتصادية والتجارية

 في تهاتقييم مساهمولالستخدامها وأدوات   وتطوير معايير،أساسيةسياسات تجارية  صياغة  حول توصياتإلى
اآلليات  واقتراح، تطوير الدور االنمائي للتجارةل البلدان األعضاء إلىالمساعدة تقديم و ،النمو االقتصادي

 بما في ذلك خفض الحواجز العربية الخارجيةاتية لتحفيز التجارة ؤمالوالوسائل القانونية والمؤسسية والمعيارية 
تعزيز القدرة لتطوير برامج  على تعزيز النمو الشامل في المنطقة من خالل اإلسكواوترآز   .فنية والاإلجرائية
  . الحد من الفقرإلى الرامية هادعم جهودوللدول العربية التنافسية 

  
 أساسية تمنعها من تواجه عقبات لكنها، بشكل فاعلتجارة ال المنطقة فرص آبيرة لتطوير قطاع ولدى  -٢

 يعتبر تعزيز وفي هذا اإلطار،  .العالمية وأقليمية سواق المحلية أو اإل سواء في األةينافست الادرتهقتعزيز 
 المحرآات الرئيسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية، ال سيما في أحداإلنتاجية  القدرةتطوير التجارة الدولية و
ومع ذلك، فإن  .  والحد من الفقر،، وتوليد الدخل زيادة فرص العملإلىتؤدي ، ألنها نموًااألقل البلدان النامية و

 دراسة بل يتطلب، بديهيًا، والنمو والتنمية من جهة أخرى جهة منبين التجارة واإلنتاج  تحديد اتجاه العالقة
  . دقيقينتحليًالو
  
 تأثرها العربية ومدى البلدانتطور القدرات االنتاجية في   يناقش هذا التقرير،ومن هذا المنطلق  -٣

حرة التجارة الها من اتفاقيات  وما تال١٩٩٤ عامات الغ منذ اعتماد اتفاقية ها طرأت على سياساترات التيبالتغيُّ
  . التجاريينابين دول المنطقة وشرآائه

  
  السياسات التجارية العربية  -أوًال

  
 هذه وستعتمد  . متعددة ومختلفةهااالنتاجية خاصة وأن تعريفاتقدرات  تحديد اليجب االنطالق من  -٤

الموارد المنتجة، ب يحدد القدرات االنتاجية الذي )١(تعريف مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية الورقة
تحدد مجتمعة، طاقة بلد معين على إنتاج السلع  لوهي عواموالقدرات التنظيمية، والترابطات القطاعية، 

  .والخدمات
  
اتخذت البلدان العربية، منذ خمسينات القرن  ،ي العربيتعزيز مسيرة التكامل االقتصادفي إطار   -٥

في عام  ةيبالعرالتابع لجامعة الدول إنشاء المجلس االقتصادي : هاهم أالتدابير البارزة من ًا عددالماضي،
إبرام ، ١٩٥٣الترانزيت بين الدول العربية في عام تجارة اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم إبرام ، ١٩٥٠

في ، إنشاء مجلس الوحدة االقتصادية العربية ١٩٥٧  عامالعربية فيبين دول الجامعة قية الوحدة االقتصادية تفاإ
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين إبرام ، ١٩٦٤، إعالن السوق العربية المشترآة في عام ١٩٥٧عام 

عالن البدء في إ، و١٩٩٨ية الكبرى في عام ، إعالن منطقة التجارة الحرة العرب١٩٨١ عام  فيالدول العربية
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي انشاء وتعتبر إتفاقية   .٢٠٠٩نشاء االتحاد الجمرآي العربي في عام إ

                                                       
)١(  UNCTAD, the Least Developed Countries Report, 2006.  
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 جميع بنودها وقد جرى تطبيق ،أهم اتفاقيات التكامل العربيمن  ٢٠٠٥يناير /ثانيالاستكمل تنفيذها في آانون 
  .الزراعيةوال سيما جمرآية على بعض السلع ال بعض العراقيل الغيربالرغم من ، وااللتزام بها

  
واستند البرنامج التنفيذي لهذه االتفاقية على تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول   -٦

 دن، اإلماراتاألر:  سبع عشرة دولة هيئذوقد صادقت على االتفاقية حين . ١٩٨١العربية الموقعة في سنة 
قطر، فلسطين، مان، العراق، ُع السودان،سورية، الجمهورية العربية ال، البحرين، تونس، العربية المتحدة

ليصبح عدد  ٢٠٠٦ عامالتفاقية في  اإلىوانضمت الجزائر  . الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، واليمن
  .أعضائها ثماني عشرة دولة عربية

  
من الرسوم الجمرآية للسلع العربية التجارة البينية أوًال، تحرير  . بعة محاور رئيسيةوشملت االتفاقية س  -٧

، إزالة جميع ثانيًا.  عدد من السلع الزراعيةمع استثناء  ،والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل
، بموجب ثالثًا .  االتفاقية ألحكامالعوائق غير الجمرآية على السلع التي يتم تداولها بين الدول األعضاء وفقًا

 لإلستفادة من  في المائة٤٠أال تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن  ضرورة ،قواعد المنشأ المقرة في االتفاقية
 لضعف االندماج األفقي في الصناعات العربية والتي  نظرًا مهمًا، وهو ما يشكل في حد ذاته عائقًا)٢(مزاياها

، تبادل  رابعًا .)٣(على مواد أولية ونصف مصنعة من خارج المنطقة العربيةترتكز في جانب مهم منها 
المعلومات والبيانات التجارية لضمان الشفافية، وإخطار المجلس االقتصادي واالجتماعي بالمعلومات والبيانات 

، خامسًا . عضاءواإلجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري بما يكفل حسن تنفيذ االتفاقية بين الدول األ
الدول  معاملة سادسًا،  . المنازعات التجارية العربية من خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي العربيةتسوي

 معاملة خاصة تتمثل في إعفاء صادراتها من الرسوم ، فلسطينإلى وهي اليمن والسودان، إضافة األقل نموًا
د دخولها أسواق الدول األعضاء في منطقة التجارة الحرة الجمرآية والرسوم والضرائب ذات األثر المماثل عن

 ، متابعة التشاور بين الدول االعضاء حول سبل تحرير تجارة الخدمات اعتمادًا وأخيرًاسابعًا . العربية الكبرى
  ها المفاوضات المتعددة األطراف في جولة الدوحة والتي توقفت منذ أآثر من يلإعلى النتائج التي ستتوصل 

 وقد عقدت عدة جوالت مفاوضات ضمن ما يعرف بجولة بيروت لتجارة الخدمات بين الدول  .واتسن ٤
مارس /آذارالدوحة في في بالرغم من القرار الصادر عن القمة العربية  نتائج ملموسة إلى التوصل دونالعربية 
  تفاوضي جديد في شهرومن المفترض أن يعقد اجتماع . ٢٠١٣ هذه المفاوضات قبل نهاية عام باختتام ٢٠١٣
  . تحرير تجارة الخدمات حولاتفاق إلىللتسريع في التوصل  ٢٠١٣سبتمبر /أيلول

  
، إعفاء قل نظريًااألتم، على فاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  ُأنجز العديد من بنودوقد   -٨

ة والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر جميع السلع العربية المتبادلة بين الدول األعضاء من الرسوم الجمرآي
آما أزيلت  ،آانت مستثناة من اإلعفاءبعد أن  الزراعية السلع ٢٠٠٥ عام في بدايةآذلك شمل اإلعفاء   .المماثل
التصديق على شهادات المنشأ والفواتير والمستندات من  وألغيت عملية ، االستثناءات بين الدول العربيةجميع

 عليها ووافقت آلية فض المنازعات وُوضعت اللمسات األخيرة علىليات في الخارج، قبل السفارات والقنص
  .عليها المجلس االقتصادي واالجتماعي وصّدقالدول األعضاء، 

                                                       
  . العربية الكبرى تفصيل لكيفية قياس نسبة القيمة المضافة المحلية الحرةفي الفصل التاسع من اتفاقية انشاء منطقة التجارة  )٢(

 في المائة في تجمعات اقتصادية تشمل دوًال ذات نسيج اقتصادي متنوع، وبالتالي أقل ارتباطًا بالخارج فيما ٤٠تطبق نسبة   )٣(
 المثال تطبق نفس النسبة مع االختالف الكبير في نسب بلدان تجمع اآلسيان على سبيل(يتعلق بمستورداتها من عناصر االنتاج الوسيطة 

بعكس الدول العربية التي تعتمد على صناعات ذات قيمة مضافة ضعيفة آالنسيج والصناعات  االندماج العمودي واألفقي لصناعاتها،
جدى تحديد النسبة المحلية من القيمة ونظرًا لهيمنة واردات السلع النصف المصنعة على الصناعة العربية، فقد آان من األ).  الميكانيكية

  ).سنوات ١٠ في المائة على األقل، في مرحلة انتقالية ال تقل عن ٣٠المضافة بما ال يتعدى 
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اقليمية أخرى على مستوى ، قامت مبادرات سعوالعربي الم جهود التكامل التجاري إلىباالضافة و  -٩
  .اتفاقية أغاديرومجلس التعاون الخليجي  على غرار ،فيما بينها هدف تعزيز التكاملبتجمعات عربية صغيرة 

 السوق هتلي ،٢٠٠٣يناير /آانون الثاني في أول االتحاد الجمرآي رسميًا التعاون الخليجي مجلس فقد أطلق
التي الخليجية الجتماع القمة  ٢٩تبنت الدورة  آذلك  .٢٠٠٨يناير /آانون الثانيالخليجية المشترآة في أول 

. إصدار عملة موحدةو وميثاق لجنة العملة إلنشاء البنك المرآزي الخليجي ، لتوحيد النقدعقدت في مسقط اتفاقًا
 الصادرات الخليجية البينية شهد تراجعًانمو المستوى المتقدم في التكامل االقتصادي الخليجي، فان من رغم الوب

لية اجمنتيجة للنمو السريع للقيمة اإل ائة في الم٢٫٢ إلى  في المائة٤٫٢من  ٢٠١١و ٢٠٠٠ عاميبين 
 في أسعارها العالمية، في  متواصًالللصادرات الخليجية، التي تهيمن عليها السلع النفطية التي شهدت ارتفاعًا

  .)٤( عليها السلع الزراعيةتجارة البينية الخليجية التي تطغىمقابل درجات نمو أدنى لقيمة ال
  
تحرير ال و،مة الجمرآيةظ وتوحيد االن،يز حرآة البضائع واالشخاصتعزوبالرغم من محاوالت   -١٠

في  ١٩٨٩في عام  الذي تم انشائه اتحاد المغرب العربيبين دول التدريجي للسلع والخدمات وعوامل اإلنتاج 
ية رادة السياسلنتائج بقيت شبه منعدمة لغياب اإلن ا، فإمراآش بين الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس

، أضعف النسب عالميًامن واحدة دول المغرب العربي البينية لالصادرات  فسجلت  .في تطبيق مختلف التعهدات
 إلىجمالي صادرات دول االتحاد إ من  في المائة٢٫٩ وهي لم تتعدَّ ،دول مجلس التعاون الخليجيمباشرة بعد 

  .٢٠٠٠ عام  في المائة٢٫٢ مقارنة بنسبة ،٢٠١١ عامالخارج 
  
مصر بين من  ،٢٠٠٧ عام فيدخلت حيز التنفيذ التي ، ٢٠٠٤في عام " غاديرأ"اتفاقية  توقيع وشّكل  -١١

 إلىأغادير وتهدف اتفاقية  . العالقات التجارية بين هذه البلدان في تطوير  مهمًاحدثًا ،والمغرب واألردن وتونس
" اتغال" الجمرآية والتجارة ةتعرفللقية العامة  ألحكام االتفاوفقًا بين الدول األربعتجارة الحرة للإنشاء منطقة 

 اإلنتاجية تطوير مستويات إلىولتحقيق ذلك، سعت االتفاقية  . متوسطية-وحسب آليات اتفاقية الشراآة األورو
التجارة ومن أهمها سياسات ، هابينفي ما  وتنسيق السياسات االقتصادية الكلية والقطاعية في الدول األعضاء

مة ءموا إلىتهدف االتفاقية و  .راعة والصناعة والنظام الضريبي والتمويل والخدمات والجماركالخارجية والز
على وبالرغم من مرور ست سنوات   . في ما بينهاالتكامل االقتصاديلتسهيل التشريعات بين البلدان األعضاء 

صادرات الدول األعضاء مجمل  من  في المائة٣٫٣التجارة البينية ضعيفة ولم تتجاوز ظلت ، ها في تطبيقءالبد
  .٢٠١١ عام
  
مع الدول العربية اتفاقيات تجارية العديد من عت وّقالعربية، -االتفاقيات التجارية العربية إلىباالضافة و  -١٢

ر الجزائ( أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي ،العربيةشرآاء تجاريين من خارج المنطقة 
ردن ولبنان مصر واأل (اتفاقيات التجارة الحرة مع ترآياو، )غرب وفلسطين وتونس ولبنانردن والمومصر واأل

مان ُع (اتفاقيات التجارة الحرة مع الواليات المتحدة األمريكيةو، ) وتونسوالجمهورية العربية السورية
ردن واأل مصر (الحرةاتفاقيات التجارة الحرة مع الرابطة األوروبية للتجارة و، )ردن والمغربوالبحرين واأل

  .)٥()وتونس والمغرب ولبنان
  

                                                       
  .fr.cepii.wwwحسابات اإلسكوا، استنادًا إلى قاعدة بيانات مرآز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية،   )٤(

  ة التجارة الحرة بين تونس واالتحاد األوروبي على االقتصاد التونسي، انظرلالطالع على انعكاسات اتفاقي  )٥(
Chemingui and Bchir (2012). تقييم مفصل ألثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة  وفي تقرير التكامل االقتصادي العربي الذي سيصدر قريبًا 

  .العربية الكبرى على تطور التجارة البينية العربية
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    التبادل التجاري العربي البيني ودوره في تحفيز الطاقات االنتاجية-ثانيًا
  
مستوى الصادرات البينية ، حيث  التجارية من الناحيةمن أقل مناطق العالم تكامًالهي المنطقة العربية   -١٣

 وهي نسبة شديدة التواضع اذا ما قورنت ،٢٠١٠  عامرات في من مجموع الصاد في المائة٥٫٢لم يتجاوز 
 المسجلة بين دول منطقة التجارة  في المائة٤٩ أو ، المسجلة بين دول االتحاد األوروبي في المائة٦٥بنسبة 

 حتى بالمقارنة بمناطق نامية أخرى مثل  ويبقى أداء المنطقة العربية ضعيفًا .)نافتا(الحرة ألمريكا الشمالية 
 ، في المائة٢٤٫٨ إلىالذي وصلت نسبة التجارة البينية بين اعضائه ) اآلسيان(جمع دول جنوب شرق آسيا ت
والملفت لالنتباه أن التجارة العربية البينية   .)١الشكل  ( في المائة١٢٫٤ إلىوصلت هذه النسبة  حيثأفريقيا و

 تهيمن المنتجات الكيميائية،  حين ففي ).٢ شكلال(العالم  بلدانالعربية مع بقية  البلدان من تجارة أآثر تنوعًا
المنتجات مثل ، ت) في المائة٨٢(لعالم  اإلىوالتي تشمل النفط ومشتقاته، على صادرات المنطقة العربية 

  في المائة١٤٫٣المنتجات الزراعية على  تستحوذفيما  ،من التجارة البينية العربية  في المائة٤٢الصناعية 
شكلت إذ نشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إ المشرق العربي أآبر مستفيد من لدانبوتعتبر  . منها

ومن خالل دراسة التجارة البينية العربية   من مجموع صادراتها في المائة١٩٫١ العربية البلدان إلىصادراتها 
نفطية وغير القطاعات غير ندماج التجاري العربي في الن نسبة االأ ١ يبين الجدول ،من الناحية القطاعية

 في ٦٩٫٩ شكلت العربية البلدان إلىفنسبة صادرات دول المشرق العربي الزراعية  . منجمية هو أآثر أهميةال
 إلى بالنسبة  في المائة٤١٫٧هذه النسبة  بلغتبينما  ،٢٠١٠ عام من مجموع صادراتها الزراعية المائة

 من مجموع  في المائة٣٤٫٨ الدول العربية إلىصادرات ال شكلت نسبة هذه آذلك  .لصادرات الصناعيةا
 الصادرات إلى بالنسبة  في المائة١٦٫١ إلىتصل هي دول الخليج العربي و إلىالصادرات الزراعية 

 إلىيبقى االندماج التجاري لدول المغرب العربي هو األضعف إذ لم تتجاوز صادراته الزراعية و  .الصناعية
 إلى بالنسبة  في المائة٩ ولم تتجاوز هذه النسبة ، من مجموع صادراته الزراعيةلمائة في ا٧٫٢الدول العربية 

 ترآيز هذه الدول على التجارة مع الدول األوروبية التي إلىويرجع هذا الضعف باألساس  . القطاع الصناعي
لبينية العربية في  معدالت نمو الصادرات ا٢يبرز الجدول و  . من جملة الصادراتالمائة في ٦٠ قرابة تتلقى

 فبمقارنة متوسط  .وبعدهحيز التنفيذ  العربية الكبرىالحرة منطقة التجارة دخول اتفاقية فترتين مختلفتين، قبل 
 في ٣٫٦من  نمت يتضح أن هذه النسبة ،مجموع الصادرات آنسبة مئوية منالعربية البينية الصادرات نمو 
 ،دول المغرب العربي إلى بالنسبة ٢٠١٠-٢٠٠٥فترة ال في ة في المائ٤ إلى ٢٠٠٤-٢٠٠٠فترة ال في المائة
 إلى  في المائة١٥٫٦ ومن ،دول الخليج العربي إلى بالنسبة  في المائة٧٫٢ إلى  في المائة٦٫٣من تطورت بينما 
  .دول المشرق العربي إلى بالنسبة  في المائة١٦٫٨

  
من التبادل ل المشرق العربي أآبر مستفيد يعتبر القطاع الصناعي في دوف أما على مستوى القطاعات،  -١٤

 في ٣٩٫٦ إلى  في المائة٢٩٫٦لدول العربية من  اإلى الصناعية هانسبة صادرات ارتفعت التجاري البيني، إذ
 ٦٨٫٣ من ت انخفض، التي الدول العربيةإلى على حساب الصادرات الزراعية تّم التطورغير أن هذا   .المائة

 شهدت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا ترآز في مجمله في ذلك آ .لمائة في ا٦٤٫٦ إلى في المائة
  . في المائة٥٧٫٨ إلى  في المائة٤٨٫٧ الدول العربية من إلىنسبة صادراته ارتفعت القطاع الزراعي الذي 

  
  أسباب ضعف التجارة البينية العربية  -ثالثًا

  
العديد إبرام  و٢٠٠٥يناير /آانون الثانيفي " لعربية الكبرى ا الحرةمنطقة التجارة"بالرغم من إنشاء   -١٥

، فإن مستويات ) واتفاقية أغاديرمنطقة التجارة الحرة الخليجيةاتفاقية خاصة (اإلقليمية ومن االتفاقيات الثنائية 
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نمو ق عوامل تعي وجود إلىويشير هذا الوضع   . ملموسًاالتجارة البينية اإلجمالية العربية لم تشهد تطورًا
، )وبالتالي الصادرات(تشابه النسيج االنتاجي و،  معينةترآيز الصادرات على منتجات أبرزها ،التجارة البينية

جمرآية الات الغير ءقات الفنية واالجراو العديد من المعإلىضافة إ ،ات النقلضعف البنية التحتية لقطاعو
  .األخرى

  
 درجة تكامل لمعرفةمؤشر التكامل التجاري تخدام اسيمكن ، ر التبادل التجارييتطوطار إوفي   -١٦

 أن درجة التكامل التجاري تختلف ٣ الجدول ويظهر في . هو وارداتأ خرآصادرات بلد معين مع احتياجات بلد 
ففي حين ينخفض مؤشر التكامل بين الدول الخليجية،  . خرى ضمن المنطقة العربية نفسهاأ إلىمن منطقة 

 إلى ارتفاع مؤشر التكامل مع الدول العربية بالنسبة إلى ٣يشير الجدول و  .غاديرأجمع  بين دول تقيمتهترتفع 
 في ٢٦( ردنألوا، ) في المائة٢٦( تونسو ،) في المائة٣٠٫١( آمصر لدول ذات االقتصادات االآثر تنوعًاا

مقومات تطوير صادراتها  إلى التي تفتقر الدول إلى بالنسبة  انخفاضهإلىو، ) في المائة٢٧٫٩(لبنان  و،)المائة
) ٢٫٤(العراق ه، آأو حتى غياب خاصة تلك التي تعاني من ضعف التنوع االقتصادي ، العربيةالبلداننحو 

  ).٩٫٧(وقطر 
  
المنطقة سيطرة النفط على تجارتها دول بعض في أسباب ضعف التجارة البينية العربية أبرز من و  -١٧

في مع االرتفاع المتواصل خاصًة  ،ية التصديرهايراداتإ من مائة في ال٨٠ حيث يشكل ما يزيد عن ،الخارجية
 وتجدر  . تطور الصادرات العربية بمستويات أعلى من تطور وارداتهايفسر جزئيًا ما ،أسعار النفط العالمية

لنفط ن األ أن نمو التجارة البينية العربية لم يستفد بنفس المستوى من تطور أسعار النفط العالمية إلىاالشارة 
  .٢٠١٠ عاممن التجارة البينية العربية  فحسب  في المائة٣٢ شكل

  
ذ تشكل الصناعات إ ،االقتصاد العربي من الترآيز النسبي على سلة محدودة من السلعيعاني و  -١٨

 ٩٫٣للزراعة، و  في المائة٦٫١ مقابل في ،قتصادات العربيةاالجمالي إ من  في المائة٣٥آثر من أاالستخراجية 
تساهم الخدمات الحكومية بنسبة آبيرة من  آذلك  .لخدمات ل في المائة٤٢٫٦، ولصناعات التحويليةل لمائةفي ا
 من  في المائة٥٫٦ نسبة ٢٠١٠في عام   تتجاوز الصادرات العربية الكليةم ول .قطاع الخدمات حصة

 في ٧٢ على ما يقارب النفط والمعادن التي تستحوذ وحدها  منصادراتها بما في ذلك ية العالمصادراتال
 في )٦(٣٫٨ والزراعية على  في المائة١٩٫٥مساهمة الصادرات الصناعية على  اقتصرت  حين في،المائة
 في الوقت الذي شكل  في المائة٢٫٨  نسبة يتجاوز نصيب الخدمات من الصادرات العالمية للخدماتم ول. المائة

حرزت بعض التقدم أالعربية  البلدان غير ان بعض )٧(لعربية من الناتج االجمالي للدول ا في المائة٤٠اآثر من 
 فأنشأت  . في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات تنويع اقتصاداتها خصوصًاإلىفي جهودها الرامية 

رآزت على أو  ، مساحات شاسعة لالستصالح الزراعيخصصت وأ، مناطق صناعية لتشجيع الصناعات
  .االنشاءاتخدمات  السياحية والمالية وماوال سي اتتعزيز دور قطاع الخدم

  
النفطية والغير (جميع الدول العربية في تطور مؤشر التنوع التجاري حول  ٤ و٣ نيوضح الشكالو  -١٩

 تعزيز الصادرات الخارجية والبينية العربية لم تشهد تطورًا عملية أن ٢٠١٠ و٢٠٠٠بين عامي ) نفطية
  .على عدد محدود من السلع ترآز ربيةمعظم الدول الع، إذ ال تزال ملموسًا

                                                       
  .٢٠١١ االقتصادي العربي الموحد التقرير  )٦(

  .٢٠١٠ ، قاعدة البياناتالبنك الدولي  )٧(
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لخدمات اللوجستية والنقل المرتبطة ارتفاع تكاليف ا التجارة الخارجية العربية أبرز معوقاتومن   -٢٠
ترتيب  ٤ويبرز الجدول .  تسهيل التجارة الخارجيةلتمثل العنصر الثاني األهم علمًا أنها  ،بالعمليات التجارية

 مقارنة بأهم دول )LPI(اللوجستي المرتبط بالتجارة الخارجية  األداءمؤشر  ثحي العربية من البلدانمعظم 
 من ناحية  والسابعة عشرة دوليًاالمرتبة األولى عربيًاالعربية المتحدة تحتل االمارات ويتبين أن  . )٨(مالعال

 ةخمسثم  ،نيثثالاللثالثة و تليها دولة قطر في المرتبة ا،فاعلية العمليات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الخارجية
 . )مصر( المرتبة السابعة والخمسينو )العربية السعوديةلمملكة ا( تتوزع بين المرتبة السابعة والثالثين بلدان

في المرتبة الثانية والستين، وجيبوتي في مان ُع فهي المجال اللوجستي  األشد ضعفًا فيأما الدول العربية
 البيئة المالئمة إلىتفتقر  العربية البلدان نتائج هذا المؤشر أن ويستخلص من  . وخمسينةوأربعالمرتبة المائة 

  .البينية بصفة خاصةالتجارة  و،الخارجية بصفة عامةلتطوير التجارة 
  

   العالقة بين السياسات التجارية والقدرة االنتاجية -رابعًا
  
لتطوير تجارتها نية واستراتيجيات وبرامج  سياسات تمكيإلىبحاجة  المنطقة العربية يتبين مما تقدم أن  -٢١

السياسات  إدراجاألخرى أهمية  لبلداناوقد أظهرت تجارب العديد من   . اإلنتاجيةهاقدراتتعزيز والخارجية 
 ولتحقيق استفادة قصوى من  .تنمية القدرات اإلنتاجية إلىيؤدي متكامل إنمائي طار إفي التجارية  والتدابير

لذا، يجب أن   .اإلنتاج والتجارةعلى تحقيق التكامل بين اإلنمائية  اتالسياس ان ترآز ، يجبالفرص التجارية
 آلا والهيا المستخدمة في اإلنتاجالتكنولوجي وتطويرتراآم رأس المال،  التجارة الخارجية تشجع سياسات

 وتحقيقًا . العالميةاالنتاج  واالندماج في سالسل ، والحد من الفقر،خلق فرص عملوأن تساهم في ، اإلنتاجية
، لصياغة استراتيجيات  وتهميشًالهذه الغاية، يجب تقديم الدعم الالزم للبلدان النامية، وال سيما تلك األآثر ضعفًا

تحسين و ،تعزيز التناسق بين السياسات الكليةول ،تهاتجارقدراتها اإلنتاجية وتطوير وتنويع  إلىتؤدي إنمائية 
  .والتشغيل واالنتاج والتصديرلالستثمار اتية ؤبيئة م وإنشاء ،التنافسيةات القدر

  
ويعتمد تحسين  . ته اإلنتاجيةآفاءو تنافسيةالته بقدر  مابلدفي القدرات اإلنتاجية  بشكٍل عام، ترتبطو  -٢٢

تراآم رأس المال والتقدم التكنولوجي و . واالبتكارالتكنولوجيا وتوفر  توسيع االستثمار القدرات اإلنتاجية على
االقتصادي ويعززان القدرة تنويع العملية أيضًا  يسهالن بل، وحسبالطاقات اإلنتاجية  تطوير إلىان  يؤديال

وفي ، بشكل أساسي الفقر الحد منساهم في ، ما ي فرص العمل، فتزداد االندماج في االقتصاد العالميعلى
  .ل القاعدة اإلنتاجية لالقتصاديحوت

  
 ،لتنمية االجتماعية واالقتصاديةل المقومات األساسيةو، قطاعات اإلنتاجيع بتطوير وتنو هتماماال وعدم  -٢٣

انخفاض  بسبب عديدة هيكلية من مشاآلاالقتصادات الضعيفة  وتعاني . يعيق التقدم االجتماعي واالقتصادي
التجارة  بينوالعالقة  .  المؤسسيةوالتدابيراتساق السياسات عدم مستوى تنمية القدرات اإلنتاجية والتجارية، و

العملة األجنبية الالزمة الستيراد توفر التجارة الخارجية ف في بلد ما عالقة متبادلة،الدولية والقدرات اإلنتاجية 
آليات قودها تسياسات تجارية تطبيق ، فإن وبالتالي . تمويل التنميةتيسر و ، الجديدةتالتكنولوجياو المنتجات،
االعتبار االختالفات في مستويات التنمية والدخل، والهياآل في خذ أتالقدرات اإلنتاجية تطوير لوبرامج 

  .تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةمن عوامل  ًاأساسيال عاميعتبر  ، المؤسسيوالتطويراالقتصادية، 
                                                       

إجراءات الجمارك ) ١(نقطة لكل من المعايير التالية  داء اللوجستي باعتماد مقياس من خمس نقاط بمعدلاأليحسب مؤشر   )٨(
آلفة اللوجستيات المعتمدة في عمليات ) ٣(النقل والتجارة؛ نوعية البنى التحتية المتعلقة ب) ٢(؛ )آفاءة إجراءات العبور وسهولة المعامالت(

  .مالحقة ومتابعة عمليات النقل الدولية والزمن المحدد للبضائع للوصول إلى نقطة المقصد) ٥(؛ جستيةالخدمات اللوآفاءة ) ٤(نقل البضائع؛ 
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 تحسين الصناعة و، ورفع المستوى التكنولوجيوال بد أيضًا من إيالء االهتمام الكافي للقطاع الزراعي،  -٢٤
تحسين اإلنتاجية الزراعية ف  .دفع النمو والتنمية في وبالتالي ، الفوائد من التجارةزيادة  مساهمتها فيإلىًا نظر

 بالموارد الكفيلة بتطوير الغنيةنفطية اللدول غير في ا لنمو الشاملل استراتيجية أيمن  أساسيًا ًاعنصريشكل 
المنتجات الزراعية لالستهالك الوسيط أو صنيع ت يشكلو  .قطاع زراعي عصري آالسودان على سبيل المثال

رفع مستوى التكنولوجيا ومن الضروري أيضًا  . الدخل في البلدان الناميةإنتاج  للعمالة وًا رئيسيًاالنهائي مصدر
التكنولوجيات تطوير  ومن خالل . ، يمكن أن تعرقل الصادراتغابتلالمتثال للمعايير الصحية، التي إذا 

متوقعة في الطلب على الزيادة ال إلى االستجابةيمكن  ،مبتكرةالجديدة والام التكنولوجيات استخدو القائمة
  .المنتجات الغذائية والمواد الغذائية

  
 ، وذلكاقيمة منتجاته رفع دون  تحقيق مستويات مقبولة من النمو من البلداندد قليل جدًااستطاع عوقد   -٢٥

 انتاجية وذات نموال دائمة ية قطاعات صناعلديها التي تنمو بسرعةاالقتصادات و  .التصنيعمن خالل عمليات 
إجمالي عوامل اإلنتاج انتاجية  في مستويات االختالف إلىيعود التفاوت في مستويات تطور البلدان و  .عالية
المال ل رأس يتحوفي  البلدان فشلويؤدي   .انتاجية األعلى القطاع يالصناعالقطاع يكون وغالبًا ما   .)٩(فيها

 ،وعليه  . النموؤتباط إلى العالية لقطاعات ذات اإلنتاجيةا إلى المنخفضة لقطاعات ذات اإلنتاجيةاوالعمل من 
فضًال  . لنمو والتنمية الشاملة والمستدامةا ؤو تباطزيادة أ  ومحوريًا فييلعب دورًا هامًا تنتجه البلدان ما نفإ

 الخدمات والقطاعات األولية، وتعزز االبتكار مع قطاعروابط  تنشئ أنشطة الصناعة التحويليةعن ذلك، فإن 
 كثيفة العمالةالالصناعات التحويلية خاصة وان  في المساواة بين الجنسين في البلدان النامية، وتساهم ،الصناعي

ن إ )١٠() التنمية الصناعية حولاليونيدو تقريرويوضح   . المأجورةلمرأةا لعمالةتشكل المصدر الرئيسي 
 مما مكن ،صناعينتاج الاالتطور بكثير من أسرع  بوتيرةسنوات طويلة على مدى  الصناعية نمتصادرات ال

آان هذا و  . على حساب الدول الغنية المصنعةها في السوق العالميةصحصزيادة من البلدان النامية العديد من 
 فإن ،لذلك .  بشكل عامضعيفايعتبر  لكنه ، حد بعيدإلى متفاوتًاالعربية النمط من التنمية الصناعية في البلدان 

تها اقدرتحسين  هو ،والتي تمر بمرحلة انتقاليةخاصة الفقيرة منها و ،دول العربيةيواجه الاألبرز الذي تحدي ال
ممكنًا، التوسع الصناعي يصبح ، باستمرارالقدرات التنافسية لالقتصاد حسن تفعندما ت .  بشكل مستمرالتنافسية
  . حسب القدرات االنتاجية المتوفرة من عمالة ورؤوس أموال،بمستويات متفاوتةإن ولعمل  فرص اوتزداد

  .هاوجنوب القتصادات الناشئة، خاصة في شرق آسياا النمو الكبير الذي حققته وخير دليل على هذا الكالم
  
، مثل لخدمات الوسيطةاالخدمات، وال سيما  والبنية التحتيةتعزيز القدرة اإلنتاجية في مجال  آذلك فإن  -٢٦

ه، وتنويع  في تحسين اإلنتاج من السلع والخدماتهم أيضًااالطاقة، واالتصاالت، والنقل، والخدمات المالية، يس
ؤثر على بالنوعية المطلوبة ير الخدمات المختلفة يفإن تحسين توفلذلك   .ونوعيتهته التنافسية ءتطوير آفافي و

خدمات ال تساهم على سبيل المثال،ف  . القيمةسالسل  في جميع روابطالخدمات نظرًا لتواجدالمنتجات النهائية، 
   ،تبادل السلع والخدمات على المستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةتشجيع وتطوير في المرتبطة بالتجارة 

ات الصحة والتعليم بشكل مباشر في رفع مستوى الموارد البشرية والمهارات والقدر خدمات مهافيما تس
قتصادي عزز النمو االيفتحسين قطاعات الخدمات   .لبلدانلقدرات اإلنتاجية  التحسينفي وبالتالي  ،اإلدارية

اللوجستية العوائق والمسائل   النقل العابر للحدود فيها مسائلتشكل  قدال سيما في البلدان التي ووالقدرة التنافسية
  .الرئيسية لتجارة السلع

                                                       
  .٢٠٠٩، )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )٩(

  .ه نفسالمرجع  )١٠(
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االنضمام  آتسرع وتيرة النمو االقتصادي والتنميةقدرات اإلنتاجية على عوامل عدة آذلك يعتمد بناء ال  -٢٧
 عبر الدخول في اتفاقيات تجارة حرة، األسواق الخارجية إلى منظمة التجارة العالمية، وتحسين الوصول إلى

شروط لة  قواعد مبسطة ومرنواعتمادوالتقليص من آلفة المستوردات من سلع وسيطة ومعدات استثمارية، 
عوامل  جميعها ، تشكلالمباشرة من أجل التجارة واالستثمار ونقل التكنولوجياات مساعدال واالستفادة منالمنشأ، 

معايير المنتجات، ب الحواجز غير الجمرآية، خاصة فيما يتعلق معالجةو ،نتاجيةاإلقدرات البناء لضرورية 
  .لية وتحسين أحكام المعاملة التفض،وتعزيز تسهيل التجارة

  
االقتصادية والبنية القانونية لتحسين على مستوى السياسات يجب تطبيق االصالحات الالزمة  آذلك  -٢٨

هم في خلق ا يمكن أن تس القوانين الوطنية مع قوانين الدول الشريكة في التجارةمواءمةف . تدفق التجارة الدولية
  . تطور التجارة بين جميع الشرآاءيسهل نظام قانوني فعال

  
 تطوير إلىدعم الجهود الرامية  إلىالتجارة في لمساعدة اإلنمائية الرسمية ااستثمارؤدي يأن ويمكن   -٢٩

 على القطاعات ال ينبغي أن ترآز المساعدة اإلنمائية الرسمية حصرًاو  . النمو الشاملحقيقالقدرات اإلنتاجية وت
تطوير ن خالل  مدعم بقية قطاعات االقتصادأن تيجب بل االجتماعية في شكل استراتيجيات الحد من الفقر، 

تكاملة لدعم االستشمار مة مووبناء منظ، ونقل التكنولوجيا، وتوليد الموارد المحليةالبنية التحتية االقتصادية 
  .والتصدير

  
 تعبئة الموارد فهي تيّسر . أداة ربط متكاملة بين التجارة والتنمية المعونة من أجل التجارة وتشكل  -٣٠
مزيد  ب تعميم التجارة في خطط التنمية الوطنية والقطاعيةوتدعم  جانب العرض،منز القدرات اإلنتاجية تعزيل

ومن  . التنمية وتعزيز النمو االقتصاديخاللها بدعم  العمل التجاري من يساهم بيئة تمكينية  وتوفر،فعاليةمن ال
 ، األسواق المتوقعةإلىفرص تعزيز الوصول ثر من ستستفيد أآ والبلدان النامية أقل البلدان نموًاالمسلم به أن 

اعدة في بناء القدرات المسب إذا ما اقترنت هذه الفرص ،في إطار جدول أعمال الدوحة للتنميةآما جاء 
  .اإلنتاجية

  
  التجارية المعتمدةاالقتصادية والسياسة   آليات -خامسًا

  على الطاقة االنتاجيةآثارها و
  
التي اعتمدت في بعض البلدان ) حماية تعريفية وغير تعريفية(ليات التجارية اآل يستعرض هذا القسم  -٣١
  . أو إضعافها على تعزيز الطاقات اإلنتاجية المحليةهاآثارو
  
 أي إستراتيجيةالتجارية المتبعة في أغلب البلدان العربية، /هي االستراتيجية الصناعيةاألولى لية اآل  -٣٢

 إنتاج سلع إلى  ثم تنتقل،خلق طاقات إنتاجية استهالآيةب في مرحلة أولىلية هذه اآلتبدأ   .إحالل الواردات
 العربية في البلدانأغلب  ولم تنجح .  الخارجي السوقإلىو من السوق المحلي أ/وسيطة، ثم استثمارية، و

. هاالعديد منفي  مما ساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ، الوسيطةإلىاالنتقال من إنتاج السلع االستهالآية 
  زيادة المهارات،  إلىسهولة إنتاج السلع االستهالآية ومحدودية الحاجة ) أ: (ويعود ذلك لعدة أسباب، منها

الرغبة في ) ب (؛.الة غير ماهرة أو متوسطة المهارة عمإلىتحتاج هذه الصناعات أن معظم  سيما وال
، تهالآية والتمتع بالحماية التعريفية وغير التعريفيةهذه المرحلة من خلق الطاقات اإلنتاجية االسي االستمرار ف

 )Rent Seeking( ظاهرة البحث عن الريع وقد نشأت في هذا السياق  .خارجيًا ومحليًا القدرة على المنافسة ملعد
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، آما يطلق )Crony Capitalism( "رأسمالية المحاسيب" لتبادل المصالح بين فئة ،رغبة في استمرارهاهناك و
ضغوط خارجية، خاصة قبل فرض  عدم) ج (؛متخذي القراراتفي أدبيات إحالل الواردات، وبعض عليها 

 عوامل السلع االستهالآية، بفعلبإنتاج الستمرار اسياسة التي اعتمدت فترة التسعينات، على البلدان العربية 
ضد (اسة تعدد أسعار الصرف تعاظم أزمات المديونية، واستمرار سيولتفادي سيادة االتفاقيات الثنائية، عدة آ

حصول لمنتجين، واستمرار  اإلىالمقدم ، وضغط أسعار الفائدة، واستمرار الدعم )تشجيع الصادرات
  . على ائتمانات محليةهذه االستراتيجيةالمعنية بصناعات الالمستثمرين في 

  
الترآيز ، فيتمثل في ةليطاقات إنتاجية محتوليد أما ثاني آليات السياسة الصناعية المسؤولة عن ضعف   -٣٣

الحماية والدعم وعدم توفير  ،الزراعيةعلى حساب الطاقات ) االستهالآية أساسًا(الصناعية تنمية الطاقات على 
العمالة الزراعية وتحولت  الصناعي، إلى الموارد من القطاع الزراعي نتيجًة لذلك، انتقلت . لقطاع الزراعيل

الحساب التجاري للسلع الغذائية الرئيسية في الدول في عجز ال  أن ازدادوآانت النتيجة  .صناعية عمالة إلى
  .العربية الزراعية

  
 فهي السياسات االقتصادية المتبعة، سواء تلك المتعلقة بتخفيض سعر الصرف دون ة،ثالثاآللية الأما   -٣٤

وقد ساهمت . ضوابطلي بدون حتوفر شروط التخفيض، أو رفع تكلفة التمويل، أو خفض سقوف االئتمان الم
  .)١١(هاالطاقات اإلنتاجية بدًال من تعزيزوفي خفض ظاهرة التفكيك الصناعي، في  هذه السياسات

  
  عالقة التجارة الخارجية بالنمو  -سادسًا

  
  تطويرإلىوآيف يمكن أن تؤدي ، تناقش األدبيات النظرية والتطبيقية عالقة التجارة الخارجية بالنمو  -٣٥

تم من يلى دور التجارة آوسيلة نقل ع األولى ترآز.  عدة وجهات نظرمن خالل وذلك  ،يةالطاقات اإلنتاج
 دور التجارة فترآز علىالثانية أما .  )١٢( نقل التطور والمعرفة التكنولوجية بين الشرآاء التجاريينهاخالل

وأما .  )١٣(ة ومعدل النموساهم في زيادة الكفاءة اإلنتاجيما يالخارجية في زيادة التنافسية بالسوق المحلي، 
 ممازيادة حجم األسواق، أآثر من االنفتاح التجاري ود ي تستفي التالبلدان ذات األسواق الصغيرةب فتتعلقالثالثة، 
  .)Increasing Returns Scale( االستفادة من زيادة الغلة مع الحجم إلىيؤدي 

  
حصة الصادرات غير النفطية في ف.  لتعزيز النموأساسي شرط هو  تحرير التجارة أنالبعض ويرى   -٣٦

البالغ فنلندا مع مقارنة بالمتواضعة العربية، البلدان ضمنها من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة 
تبلغ  بالكادالتي  ، المجموعة المذآورةالتي تصّدر حوالي ضعف صادرات بلدانو ،سكانها خمسة ماليينعدد 

 الصادرات غير النفطية ضمن والبلدان التي تسجل أدنى نسبة من  .)١٤(لنفطية ثلث المتوقع غير اصادراتها
   . أخرى جانب بلدان إلىبالدرجة األولى، الجزائر ومصر :  هي في المجموعةمتوسطة الدخلالبلدان ال

ما يتعلق وفي . األآثر قربًا من مستوى الصادرات المتوقعفهي ألردن والمغرب لالصادرات الفعلية أما 
، ونشر  السلع والخدمات المستوردة خفض أسعارإلىسيؤدي  ها أن تحريرإلىالدراسة شير ت ،الوارداتب

                                                       
)١١(  , 2009Shafaeddin, 2001, Abdel Khalek.  

)١٢(  , 1997Sala-i-Martin and Baro.  

)١٣(  , 2001Wacziarg.  

)١٤(  Nabli, 2007.  
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ضرورة التخصص في إنتاج السلع والخدمات التي وتشدد الدراسة على  .  اإلنتاجيةوزيادة، بتفاصيلهاالمعرفة 
، واستيراد السلع والخدمات المعتمدة )الةالعم( ه المجموعةتعتمد على عناصر اإلنتاج الفائضة والمتوفرة في هذ

  .رأس المال والمعرفةمثل على عناصر اإلنتاج النادرة 
  
 آثار إلىوبالرغم من اآلثار اإليجابية للتجارة على النمو، يرى آخرون أن تحرير التجارة قد يؤدي   -٣٧

 من آسيا يًا نامًا بلد٤٢ بعّينة من )١٥(واستعانت إحدى الدراسات.  سلبية على النمو والطاقات اإلنتاجية المحلية
وأفريقيا وأمريكا الالتينية للنظر في العالقة بين تحرير التجارة والنمو، ومعدل االستثمار، واالنفتاح، والحسابين 

 تدهور رصيد الحساب التجاري، مما يصعب إلى أن التحرير التجاري يؤدي عادة بينفت.  التجاري والجاري
  . النمو المخطط لهعلى البلدان تحقيق

  
تفتقر إذ  الصادرات والواردات السلعية، ه في مجالوليس الوضع في مجال تجارة الخدمات بأحسن من  -٣٨

 مثل شرق آسيا والباسفيك، بمناطق أخرىالكثير من حصص تجارة الخدمات دوليًا مقارنة  إلى المنطقةدول 
تخفيض القيود التعريفية وغير التعريفية آان ل ،ل على سبيل المثا)١٦( تونسففي  .وشرق أوروبا، ووسط آسيا

 البحث والتطوير في المنشآت فقد تراجع  . على النمو محدوُد أثٌر١٩٩٥مرحلة تحرير التجارة بعد عام في 
وآذلك في  . إصالحات هيكلية إجراء إلىالحاجة برزت  المؤسسات، وتاإلنتاجية، وضعفوانخفضت التونسية، 
 في  الماضية الثالثةعقودالخالل  سياسة تحرير التجارة الخارجية التي اعتمدها البلدحيث ساهمت  )١٧(األردن

- ١٩٧٠(وباالعتماد على بيانات  . العجز التجاريزيادة  إلىأدت آذلك  إال أنها ،توسيع التجارة الخارجية
 بين درجة هي قائمةف  .أن العالقة بين التحرير ومعدل النمو غير مرنة على المستوى الكلي يتبين ،)١٨()٢٠٠٩

. ات في قطاعات الخدملكنها تغيبومعدل النمو القطاعي للصناعات التحويلية، والتشييد، ) االنفتاح(التحرير 
 سيادة القطاعات إلىهذه القطاعات، أو في  قلة درجة االنفتاح إلىذلك من وجهة نظر الكاتب إّما ويعزى 

 بلد متقدم ١٠٠ شمل أآثر من )١٩( زمنيةسلسال/ تحليل مقطعيوباالعتماد على.  للتجارةالخدمية غير القابلة 
والجمهورية مان، والصومال، والسودان، مصر، واألردن، والمغرب، وُع( بلدان عربية سبعةونام، من ضمنها 
ما عدا القيود (بين القيود على التجارة  إيجابية، تبين وجود عالقة ١٩٩٧-١٩٧٠لفترة في ا )العربية السورية

  .)٢٠(والنمو) ويةغير معنوعالقة سالبة ال حيثوعات الحساب الجاري على مدف
  
خلق والتجارة الخارجية إيجابية أو سلبية بين عالقة على ما إذا آانت العدم االتفاق وتعود أسباب   -٣٩

أوًال، عدم وجود عالقة بين معدل النمو ومؤشرات التجارة : إلىطاقات إنتاجية محلية من خالل النمو، 
 أن تكون ومن الممكن  .)٢١()اردات، وغيرهامثل معدل االنفتاح، أو معدل التعريفة، أو حصص الو(ية الخارج

                                                       
)١٥(  , 2004Parikh and Cornelin.  

)١٦(  Mouelth, 2007.  

)١٧(  Awad, 2011.  

  .المرجع نفسه  )١٨(

)١٩(  aya, 2002Yanikk.  

بيان مثل هذه العالقة الموجبة، بل التأآيد على ضرورة عدم تبني قاعدة وجود عالقة ويؤآد الكاتب أن هدف دراسته ليس ت  )٢٠(
  .ةوإنما يعتمد ذلك على حالة آل بلد على حد . سالبة ما بين القيود التجارية والنمو

)٢١(  , 2001Rodriguez and Rodrik.  
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ولي لدخل حيث يعتمد تأثير التعريفة على النمو على المستوى األبالعالقة بين معدل النمو والتجارة غير خطّية، 
 بين) تحفيز النمو(اقات اإلنتاجية المحلية تحرير التجارة الخارجية على الطأثر اختالف ثانيًا، . البلد المعني

 على معدل نمو الواردات في فهو إيجابي.  )٢٢(البلدان ذات الحماية المنخفضةوالبلدان ذات الحماية المرتفعة 
تحرير المزيد من أنظمة التجارة و.  حماية مرتفعة خالل فترة ما قبل التحريرالتي آانت تخضع لالصناعات 

  .اب التجاريالحسفي  عجز إلىما يؤدي معدل نمو الصادرات، وق فبشكل يدات  معدل نمو الواريزيد
  
التطبيقية توضيح اتجاه العالقة بين التجارة وخلق الدراسات حاولت بعض ، اإلسكواببلدان وفيما يتعلق   -٤٠

 السببية بين أن أغلب العالقاتمن جهة تبين ف.  )٢٣( للسببيةالطاقات اإلنتاجية والنمو من خالل اختبار جرانجر
بين الدول العربية والدول غير األعضاء  وأ ةدول التكتل اإلقليمي العربي  بينمعدل النمو والتجارة الخارجية

 الخاص بهذه  المفسر المتغير أي أن،)٢٤(سلبية اتعالق هي (GAFTA)بمنطقة التجارة الحّرة العربية الكبرى 
ومن   .المرفق في ٥الجدول في  يظهر آما ،)المتغير التابعهو و(مو األنواع في التجارة ال يتسبب في معّدل الن

 تحسين آفاءة إلى، أظهرت العديد من الدراسات التحليلية األخرى أن االنفتاح التجاري يؤدي جهٍة أخرى
 المتوسط يين تدعيم النمو االقتصادي في المدإلى وبالتالي ،استخدام الموارد المتاحة أو عناصر االنتاج

 خاصة على ، تدارك التكاليف المرتبطة بالتغيرات التجارية على المدى القصير ولكن من المهم أيضًا .والطويل
 آما أن تحقيق األرباح المرجوة من االنفتاح التجاري،  .)٢٥(مستوى موارد الدولة وانتقال العمالة بين القطاعات

وجب هيكلة العديد من السياسات االقتصادية قليمية أو متعددة األطراف، يستأسواء في اطار اتفاقيات ثنائية أو 
نقدية، المالية والالسياسات الكلية، آ ، تعيق آليات التطوير االقتصادي المرتبطة بالتحرير التجاريآي الاألخرى 

عالقة سببية واضحة بين التحرير عدم توفر أن  إلىومن المهم االشارة في هذا الصدد   .القطاعيةوالسياسات 
التحرير ف . خاطئخيار ت النمو ال يعني أبدا أن خيار تحرير السياسات التجارية العربية هو التجاري ومعدال

دفع الصادرات يعتبر الخيار األمثل لاالعتماد على تطوير واستغالل القدرات التنافسية من خالل التجاري 
غير أن  . األسعارفي  وارتفاع  الموارد المحليةها هدر فيرافقي التي عادة ما ،حالل الوارداتإمقارنة بسياسات 

 وأ سواء في األسواق الداخلية منافسة،العلى تطلب توفر القدرة يتحقيق الفوائد المرجوة من االنفتاح التجاري 
التي تحديات اللذلك فان أهم  .  ممكنةة بأقل تكاليفيالقدرة على القيام بالعمليات التجارآما يتطلب  ،الخارجية

 وتطوير الخدمات المرتبطة بالعمليات ، على قدراتها التنافسيةي تنويع اقتصاداتها اعتمادًا هةالعربيالدول تواجه 
 مما يستدعي تحرير بعض القطاعات وتحسين البنية األساسية في البعض اآلخر آالنقل على سبيل ،ةيالتجار
  .المثال

  
  
  
  

                                                       
)٢٢(  Santos-Paulino and Thirlwall, 2004.  

)٢٣(  Granger Causality Test.  ينظر هذا االختبار في العالقة السببية بين فرضيتين) :قبول الفرضيتين بعدم وجود عالقة ) ١
  ال يتسبب في )Y(، ورفض فرضية أن )Y(ال تتسبب في  )x( قبول فرضية أن )|(، و)Y( والنمو االقتصادي )x(سببية مباشرة بين التجارة 

)x(. ين  ويعني ذلك أن هناك عالقة سببية غير مباشرة ب)Y(و )x()  .(رفض فرضية أن ) ٣x( ال يتسبب في )Y( وقبول فرضية أن ،  
)Y( تتسبب في )x(  . ويعني ذلك أن هناك عالقة سببية غير مباشرة بين)x(و )Y()  .(عدم وجود عالقة سببية بين ) ٤x(و )Y(.  

)٢٤(  , 2010Younes.  

)٢٥(  Dessus and Suwa, 2000.  
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  اإلسكوا  األعضاء فيبلدانفي التنافسية القدرة ال  -سابعًا
  
 إلى اإلسكوا في بلدانهيكل الصادرات غياب الصادرات من السلع الوسيطة واالستثمارية من أدى   -٤١

تتوزع البلدان  )٢٦(ن المنتدى االقتصادي العالميعصادر اللتنافسية ا ووفقًا لتقرير.  التنافسقدرتها على إضعاف 
 العوامل األساسية إلىالمرتكزة البلدان : في ثالث فئات بناًء على مؤشر التنافسية فيها، على الشكل التالي

)Factor Driven( المؤسسات، والبنية األساسية، واالستقرار االقتصادي الكلي، والصحة، والتعليم األساسيآ، 
التعليم العالي والتدريب، وآفاءة أسواق السلع، وآفاءة آ )Efficiency Driven( الكفاءة إلىالمرتكزة والبلدان 

االبتكار  إلىالمرتكزة التكنولوجي، وحجم السوق، والبلدان والتطور ألسواق المالية، أسواق العمل، ومدى تعقد ا
)Innovation driven( المرفقفي  ٦ويوضح الجدول .   رفع اإلنتاجيةعلى  واالبتكارقدرة إدارة األعمالآ 

  . تقرير منتدى االقتصاد العالمية في الواردالفئات حسب اإلسكوابلدان بعض تصنيف 
  
 العوامل إلىالمرتكزة  البلدان  فئةإلىتنتمي  اإلسكوافي البلدان األعضاء معظم آما ُيالحظ فإن و  -٤٢

الكفاءة  إلىبلدان مرتكزة  إلىالعوامل  إلىمرتكزة لتحول من بلدان في طور ا وبعضهااليمن، آ األساسية
األردن ولبنان  وحدهما.  ريةقطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السوومصر، والكويت، آ
أما الدولتان المرتكزتان على االبتكار . عنصر الكفاءة في تدعيم قدرتهما التنافسية إلىرتكزان بشكل رئيسي ي

  .البحرينو اإلمارات العربية المتحدة، فهما
  
شر بناًء على مؤ، ٢٠١٠/٢٠١١، و٢٠١١/٢٠١٢في الفترتين  اإلسكوامرتبة بلدان  ٧ويوضح الجدول   -٤٣

  .، ودرجة التحسن في المرتبةالتنافسية العالمي
  
ضعف  أوًال، : فهياإلسكواالبلدان األعضاء في   هذا األداء التنافسي فيإلىأما األسباب التي أدت   -٤٤

 تباعد تنوع صادرات إلىتشير القيمة األقرب للواحد الصحيح أين ) بالمرفق ٣شكل ال(درجة تنوع الصادرات 
 بالرغم من التحسن الذي حققته بعض لمتوسط العالمي، والعكس آلما اقتربت القيمة من الصفرالبلد المعني عن ا

  .دول المنطقة
  
لدى ، وبشكل خاص ٠٫٥٠ يزيد عن اإلسكوافي  األعضاء البلدانمعظم أن مؤشر التنوع في يالحظ و  -٤٥

كانيات تنافس الصادرات  ضعف إممما يدل على ،٢٠١٠أو لعام  ٢٠٠٠سواء لعام النفطية  البلدانمجموعة 
.   على األداء االقتصادي المحليما يؤثر سلبًا زيادة إمكانيات التعرض لصدمات خارجية، إلىدوليًا باإلضافة 

من حيث تنوع الصادرات هي البلدان المصنفة تحت فئة البلدان  اإلسكوا بلدانفي نسبيًا أفضل المجموعات أما 
  .ذات االقتصاد المتنوع

  
 على احصائيات  واعتمادًا . لتعزيز تنافسية الصادراتًا أساسيًاشرط أسعار الصرفمرونة  تعتبر ثانيًا،  -٤٦

 يالحظ استقرار ،)٢٧(٢٠١١-١٩٨٠ بتطور أسعار الصرف اإلسمية خالل الفترة ةالخاصصندوق النقد الدولي 
عمان، وقطر، ، وسلطنة ٢٠٠٠ البحرين، والكويت، ولبنان منذ عام في آل منأسعار الصرف، نسبيًا، 

 مصر في هاتقلب إزاء ، العربية المتحدة، واإلماراتةسوريالجمهورية العربية السعودية، ومملكة العربية الوال

                                                       
  .٢٠١٣-٢٠١٢، تقرير التنافسية العالمي، المنتدى االقتصادي العالمي  )٢٦(

  .المرجع نفسه  )٢٧(
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ترآيا، (بلدان المقارنة بعض في نحو االنخفاض اتجاه أسعار الصرف ويالحظ أيضًا .  والعراق والسودان
إال أن األهم من انخفاض سعر الصرف اإلسمي، .  ل عام بشك)وآوريا الجنوبية، وأندونيسيا، والصين، وماليزيا

بالشكل )  حاليًااإلسكوابلدان في  اتجاههوالذي ال تتوفر معلومات آافية عن (سعر الصرف الحقيقي ر تغّيهو 
أسعار المستهلك، مؤشر فعند مقارنة التغير السنوي في .  أثر معدل التضخم بين الشرآاء التجاريينيفسر الذي 
 في  في المائة١٠٫٠٥ بلغتضخم النمو ل أعلى معدل اشهدتوالسودان أن مصر يتضح عدل التضخم، شر لمؤآم

معدل نمو التضخم بين زيادة  مع ،٢٠١٠ عام  في حالة السودان في في المائة١٢٫٩٩و ٢٠١٠ عام حالة مصر
أي  تحول دون أن من شأن معدالت التضخم المرتفعةو  .)٢٨( في بقية البلدان باستثناء قطر في المائة٥ و٣

  . تنافسية الصادراتيضعفتخفيض في سعر الصرف اإلسمي، األمر الذي قد 
  
مع شروط المنافسة في التجارة تناسقها ثالثًا، القدرات أو الطاقات اإلنتاجية المتاحة محليًا، ومدى   -٤٧

الوسيطة واالستثمارية السلع لجهة  اإلسكوااألعضاء في بلدان في الجاري تالظل عجز الحساب ففي .  الدولية
ناعي فإن مساهمة الصادرات تعتبر متواضعة في تفسير معدل النمو الص)  الصادراتتفوقالواردات (أساسًا 

  .في العديد من هذه البلدان
  

  عمة لبناء الطاقات االنتاجيةا  صياغة سياسات تجارية د-ثامنًا
  
 السياسة التجارية بتنمية القدرات اإلنتاجية إن نقطة االنطالق الرئيسية في صياغة استراتيجية لربط  -٤٨

 اتفاق على وفي غياب أي . ًا فهم اتجاه العالقة بين قطاع التجارة الخارجية والنمو والتنمية محليهيالوطنية 
 ات لبيان مدى تطور السياس،ة دراسة حالة آل بلد من البلدان العربية على حدينبغي ،العالقةهذه اتجاه 

الزراعية والخدمية، وما إذا آان هذا التطور يشكل حماية لتنافسية المنتجين المحليين وية، التجار والصناعية
 .وأنشطتهم المختلفة

  
ة وتعزيز البنى يالتجارية، مثل القيود التعريفو الصناعية اتاستخدام أدوات السياسيجب حصر و  -٤٩

ق في لعب دورها األساسي في توزيع الحاالت التي تفشل فيها األسواب األساسية، وأسعار الصرف، وغيرها
في التساؤل وينبغي  . خلق قطاعات إنتاجيةبالموارد المتاحة بالصفة األجدى وبالتالي تدعيم القدرات اإلنتاجية 

أي دعم جميع التوجه األفقي أهو : التجاريةو في مجال السياسات الصناعية عن التوجه األنسبهذا اإلطار 
بلدان المتقدمة تجارب الاالطالع على  ومن ؟ أنشطة مختارة تكون عادًة األقوىأي دعمالعمودي أم  ،األنشطة

يتبين أنها اعتمدت مزيجًا من السياسات مثل اليابان، والمصّنعة حديثًا مثل آوريا الجنوبية، وبلدان شرق آسيا، 
 نمٍط اعتماد هو والعشرين العامل األهم في تطوير القدرات اإلنتاجية في القرن الواحد ولعل  .والعموديةاألفقية 

أساسًا على القدرات التكنولوجية والمعرفة، بدًال من االعتماد على يقوم الصناعية و التجارية اتآخر من السياس
  .)٢٩(والموارد الطبيعيةالة المزايا النسبية للعم

  
 في تها عضويض معال يتناق اإلنتاجية هاصناعية لدعم طاقات و تجاريةات سياساعتماد البلدان العربيةو  -٥٠

االستخدام األمثل التفاقية خالل ويتم ذلك من  . منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات الشراآة األوروبية، وغيرها
خاصة فيما يتعلق   Subsidies and Countervailing Measures(Agreement on(الدعم واإلجراءات التعويضية 

                                                       
)٢٨(  World Bank, World Development Indicators, 2012.  

)٢٩(  Nabli et al., 2005.  
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، واالتجاه نحو التكتل اإلقليمي )actionable subsidy) Actionable and Nonباإلعانات القابلة وغير القابلة للتقاضي
من االتفاقية العامة ) ٥(ات، والمادة من الغ) ٢٤(لالستفادة من مزايا الحجم والتعريفة الموّحدة، وفقًا للمادة 

الحاجة المطبقة في حالة  تعريفةالو للخدمات، أساسًا، وآذلك إمكانيات استخدام الفارق ما بين التعريفة المربوطة
 األعضاء في منظمة التجارة العديد من الدولتفرض  ، فعلى سبيل المثال . الماليةلحماية األنشطة المحلية

 على متدنيةمقارنة بتعريفات العالمية نسب حماية عالية على بعض القطاعات، آالصلب في الواليات المتحدة، 
 على نسيجها ب على الدول العربية تحديد التزاماتها التجارية اعتمادًالذلك يتوج  .غالبية مستورداتها الصناعية

  ثال معلى سبيل الدول الخليج العربي ف  .اتها لتنويع اقتصاد التي ستعتمدهاستراتيجياتاالالصناعي الحالي و
  . بتطبيق تعريفات جمرآية ضعيفةهاأن تتقدم في تطوير صناعات جديدة في ظل التزاماتال يمكن 

  
اإلقليمية بدًال لسياسة التجارية ا تقوم عليهمن المهم جدًا تفعيل المشروعات العربية المشترآة آأساس و  -٥١

 ذه المشاريعفي ه تفعيل االستثمار العربي المباشر وينبغي في هذا اإلطار  .من منهج المدخل التجاري
ت التنمية العربية نحو مساعداتوجيه ، والعمل على إيجاد سياسات قطاعية مشترآة، ودعم ةالمشترآ

لما لذلك من أثر من خالل االستثمار فيه،  القطاع الزراعيإنعاش إعادة  وينبغي أيضًا . المشروعات المشترآة
توفير الحاجات الغذائية وجز الحساب الجاري الزراعي، وتحسين وضع الحساب اإلجمالي، عفي تخفيض 
ة بتحفيز الطاقات اإلنتاجية في الدول النامية، خاصًة األقل  فإن ربط التجارة الخارجيذلك آ .األساسية محليًا

عام (مختلط  نموذج اقتصادياعتماد  من خالل قيام الدولة بدور إنمائييستدعي ) مثل اليمن والسودان(نموًا 
 اتالسياستعزيز  )٢( ؛الطاقات اإلنتاجية المالئمةبناء  توجيه السياسات االقتصادية نحو )١(: بهدف) خاصو

استخدام األدوات  تنويع مصادر الدخل من خالل إلىالسياسة التجارية الهادفة تعزيز  )٣( ؛ناعية والزراعيةالص
 تشجيع تمويل )٥( ؛ع بهدف خلق أنشطة جديدةيرا تشجيع القدرات واالبتكارات على مستوى المش)٤( ؛المتاحة

 .بنية األساسية الملموسة وغير الملموسة تطوير الإلى العام والخاص الهادفة ينمبادرات الشراآة بين القطاع
السلع   أسواقإلى ،اإلسكوا زيادة نفاذ البلدان النامية، ومن ضمنها بلدان إلى تفعيل الجهود الهادفة يجبآذلك 

  .الواردة في إعالن الدوحةاإلنمائية تحقيق األهداف ل، )NAMA(غير الزراعية 
  
 بلدانفي ، لتحفيز الطاقات اإلنتاجية إن آان غير آاٍفويعتبر الجانب التمويلي شرطًا ضروريًا، و  -٥٢

من (، واألجنبية )من خالل السياسات المالية والنقدية المالئمة( ويستلزم ذلك تعبئة المدخرات المحلية  .اإلسكوا
ة، طاقات إنتاجية ترتبط بزيادة الطلب على الطاقات اإلنتاجية المحلينحو بناء خالل االستثمار األجنبي الموجه 

 إيجاد آلية لتمويل آذلك يستلزم  ).وتساهم في رفع اإلنتاجية، وتدريب العمالة، وفتح األسواق الجديدة
،  جديدةمؤسساتإنشاء  إلىباإلضافة المشروعات الكبيرة، ربطها بأنشطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

إّال أن  . بنمط مساعدات التنمية العربيةإعادة النظر لتغطية المخاطر غير التجارية، وودعم المؤسسات الحالية 
إيجاد  بهدف ،وبشكل فّعال تمويل المشروعات اإلقليمية المشترآةيصاحبة هذا التوجه، رغم أهميته، يجب أن 

. الخالفات السياسيةب ال تتأثرتنمية مستدامة تحقيق أسواق جديدة تساهم في مشترآة، وإنشاء مصالح اقتصادية 
،  أهداف األلفية، وهو تخفيف الفقر والقضاء عليه مستقبًالضمنالذي تبنته األمم المتحدة  ويبقى الهدف الرئيسي

  .)٣٠(سياسات اقتصادية آليةوضع طاقات إنتاجية، وبناء   تحقيقه من خاللإلىالسعي  يجب وهو هدف
  
خلق سب لوح على السياسات التجارية والسياسات االقتصادية الكلية والقطاعيةوال ينبغي االعتماد   -٥٣

وتدعيم لمؤسسات  اإدارةتحسين آالتنمية وتوفر الشروط المسبقة للنمو ت  ان بل ال بد من،قدرات إنتاجية محلية
قائمة على بيئة أعمال وإنشاء  ،تعليمالمخرجات تحسين و، مردوديتها من خالل تطوير برامج تدريبية للعمال

                                                       
)٣٠(  UNCTAD, 2012; Nabli et al., 2005.  
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  تحقيقإلىتؤدي  طاقات إنتاجية تولد ه العوامل مجتمعًةفهذ  .سياسيالستقرار االجتماعي وتحسين االو، التنافس
فان الدول العربية مطالبة بادخال ، وأخيرًا  .)٣١(لفيةنمائية لألهداف اإلاأل التي تدعو إليهامستدامة التنمية ال

 يعزز ، لنموها االقتصادي هامًاجعل التجارة الخارجية محرآًافي حزمة من االصالحات اذا آانت ترغب 
 جمرآية على التجارة الخارجيةالزالة العراقيل الغير إاإلصالحات ومن أهم هذه  . التنافسيةوا االنتاجية قدراته

على أسعار المستوردات من سلع  ويزداد الضغط ،فتتحسن القدرة على التنافس ،لتصبح العمليات التجارية شفافة
 وخاصة تلك المرتبطة بالعمليات ،قطاع الخدماتاصالح يشكل آذلك   .استثماريةووسيطة واستهالآية 

 القدرات وتحسين ، واالستفادة من التحرير التجاري،تحسين بيئة األعمالل  أساسيًا شرطًا،التجارية واالنتاجية
القطاعات االنتاجية أو  إلى تدفق االستثمارات االجنبية تسهيل ال بد من ،وفي هذا االطار . التنافسية العربية

 ويجب أيضًا تعزيز  .تحسين مستويات االنتاجيةعلى لما لها من انعكاسات ايجابية الخدمات المرتبطة بها 
فوائد التحرير التجاري  تعظيمل التحتية خاصة تلك المرتبطة بالعمليات التجارية واالنتاجية البنيةاالستثمار في 

 يتم تمويله من خالل ،صندوق للتنمية أو المساعدة على التجارةإنشاء  وذلك من خالل ،واالندماج االقليمي
جعل التحرير ل التدقيق في توقيع االتفاقيات التجارية على المستوى السلعي وينبغي أيضًا . األدوات الضريبية

 لها آما وقع في العديد من دول أمريكا الالتينية في منتصف التسعينات من  للتنمية وليس مقيدًاالتجاري رافدًا
السياسات الكلية والقطاعية مع متطلبات تطوير التنافسية وفتح  تتماشى أن ينبغي وأخيرًا . القرن الماضي

استنزاف  إلىاتفاقيات التحرير التجاري فستؤدي ال إ و،يني بين الدول العربية أو مع شرآائها التجاراألسواق
  .تها الموارد األولية على موازنا لصالح الدول التي تهيمن صادراتة المتطورةنظم الضريبيذات اللدول ا

                                                       
)٣١(  UNCTAD, 2012; UNCTAD 2010.  



E/ESCWA/EDGD/2013/IG.2/6 
  

-١٨-  
  

  

  المرفق
  

 إجمالي الصادرات إلىبينية ال نسبة الصادرات  -١الشكل 
  )بالنسبة المئوية (٢٠١٠عام 

  حسب القطاعاتلصادرات العربية ا  -٢الشكل 
  )بالنسبة المئوية(
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  ٢٠١٠-٢٠٠٠ ، في البلدان العربية غير النفطية اإلقتصادي مؤشر تطور مستوى التنوع -٣الشكل 
  

 
  .WITS اعدة بيانات ويتسق: لمصدرا

  
  ٢٠١٢-٢٠٠٠ ،البلدان العربية النفطية في  اإلقتصادي التنوع مستوى مؤشر  تطور-٤الشكل 

  

 
  .WITS قاعدة بيانات ويتس: لمصدرا

  
  
  
  
  
  



E/ESCWA/EDGD/2013/IG.2/6 
  

-٢٠-  
  

  

  ٢٠١٠ ، الصادرات العربية حسب القطاعات واألسواق -١الجدول 
  

            المستورد
  المصدر

  مجلسدول 
  التعاون الخليجي

ل دو
  المغرب

دول 
  المشرق

الدول 
  أوروبا  العربية

الواليات 
  باقي دول العالم  الهند  الصين  اليابان  إيران  ترآيا  المتحدة

  ١٤٫٦  ٢٫٤  ٤٫٢  ٠٫٧  ٠٫١  ٣٫٠  ١١٫٢  ٥٩٫٦  ٤٫٣  ١٫٢  ٢٫٨  ٠٫٤  دول المغرب
  ٢٢٫٦  ٠٫١  ٠٫٣  ٧٫٦  ٠٫٠  ٠٫٤  ٠٫٩  ٦١٫٠  ٧٫٢  ٢٫٠  ٤٫٠  ١٫٢  الزراعة
  ١٩٫٨  ٣٫٥  ١٫٥  ٠٫٦  ٠٫٤  ٢٫٨  ٢٫٥  ٥٩٫٨  ٩٫٠  ٢٫٦  ٥٫٤  ١٫٠  الصناعة

  ٢٤٫٢  ٣٫٤  ٢١٫٦  ١٫٠  ٠٫١  ٠٫٨  ٦٫٨  ٣٦٫٥  ٥٫٥  ٠٫٧  ٤٫٧  ٠٫١  المواد المنجمية
  ١٢٫٣  ٢٫١  ٤٫٦  ٠٫٤  ٠٫٠  ٣٫٢  ١٤٫٥  ٦٠٫٢  ٢٫٧  ٠٫٧  ١٫٨  ٠٫٢  البترول والغاز

  مجلسدول
  ٥٤٫٥  ٨٫٩  ٧٫٠  ١٢٫٢  ٢٫١  ٠٫٥  ٤٫٨  ٥٫٠  ٥٫٠  ١٫٧  ٠٫٥  ٢٫٧  التعاون الخليجي

  ٣٣٫٩  ٠٫٤  ٠٫٢  ٠٫٦  ٢٦٫٩  ٠٫١  ٠٫٥  ٢٫٧  ٣٤٫٨  ٧٫٧  ٠٫٣  ٢٦٫٩  الزراعة
  ٣٩٫٨  ١٨٫٣  ٦٫٣  ٠٫٧  ٩٫٥  ١٫٧  ١٫٩  ٥٫٨  ١٦٫١  ٤٫١  ١٫٤  ١٠٫٦  الصناعة

  ٢٦٫٢  ١١٫٢  ١٩٫٢  ٠٫٣  ٣٫٥  ٠٫٠  ٠٫٤  ٠٫٣  ٣٨٫٩  ٣٫٤  ٢٫٤  ٣٣٫١  المواد المنجمية
  ٥٨٫٥  ٦٫٧  ٧٫١  ١٥٫٣  ٠٫٠  ٠٫٢  ٥٫٦  ٤٫٩  ١٫٨  ١٫١  ٠٫٣  ٠٫٤  البترول والغاز
  ١٧٫٢  ٩٫٨  ١٢٫٦  ٤٫٣  ٠٫٢  ٣٫٠  ١٢٫٩  ٢٠٫٩  ١٩٫١  ٩٫٧  ٢٫٩  ٦٫٤  دول المشرق

  ١٣٫٢  ٠٫٩  ٠٫٤  ٠٫٤  ٠٫٦  ١٫١  ٠٫٧  ١٢٫٩  ٦٩٫٩  ٣٢٫٤  ٤٫٢  ٣٣٫٣  الزراعة
  ٢١٫٦  ٢٫٧  ٢٫٢  ٠٫٦  ٠٫٦  ٤٫٩  ٨٫٠  ١٧٫٧  ٤١٫٧  ٢١٫٦  ٦٫٧  ١٣٫٣  الصناعة

  ٢٠٫٢  ١٩٫٣  ٨٫٥  ٠٫٥  ٠٫٠  ٢٫٨  ٣٫٥  ٢٢٫١  ٢٣٫١  ١٧٫٩  ٢٫١  ٣٫٢  المواد المنجمية
  ١٥٫٢  ١٤٫٠  ١٩٫١  ٦٫٧  ٠٫٠  ٢٫٢  ١٦٫٧  ٢٣٫١  ٣٫٠  ١٫٥  ٠٫٩  ٠٫٦  والغازالبترول 

 .)COMTRADE( باستخدام قاعدة بيانات اإلسكواحسابات : المصدر
  

  متوسط نمو الصادرات البينية العربية آنسبة مئوية من مجموع الصادرات  -٢الجدول 
  عده وب٢٠٠٥قبل دخول اتفاقية التجارة الحرة العربية حيز التنفيذ في 

  
٢٠٠٤-٢٠٠٠  ٢٠١٠-٢٠٠٥    

  دول المغرب  ٣٫٦  ٤٫٠
  الزراعة  ٤٫١  ٦٫٥
  الصناعة  ٦٫٩  ٨٫٤
  المواد المنجمية  ٥٫٠  ٥٫٣
  البترول والغاز  ٢٫١  ٢٫٥
   التعاون الخليجي مجلسدول  ٦٫٣  ٧٫٢
  الزراعة  ٤٨٫٧  ٥٧٫٨
  الصناعة  ٢٥٫١  ٢٧٫٨
  المواد المنجمية  ٤٩٫٦  ٤٢٫٥
  البترول والغاز  ١٫٩  ٢٫٨
  دول المشرق  ١٥٫٦  ١٦٫٨
  الزراعة  ٦٨٫٣  ٦٤٫٦
  الصناعة  ٢٩٫٦  ٣٩٫٦
  المواد المنجمية  ٢٣٫٩  ٢٦٫٢
  البترول والغاز  ٤٫٤  ٢٫٦

 .(TRADECOM) باستخدام قاعدة بيانات اإلسكواحسابات : المصدر
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  ٢٠١٠ ، مؤشر التكامل التجاري للبلدان العربية مع المنطقة العربية -٣الجدول 
  

  لعربيةالدول ا  
 التعاون  مجلسدول

  الخليجي
دول المغرب 

  الهند  الصين  أوروبا  دول المشرق  العربي
 العراق
  ترآيا  آنموذج

الواليات 
  المتحدة

  ١٨٫٢  ٢١٫٣  ٥٫٧  ٣٠٫٥  ١٨٫٧  ١٦٫٣  ١٥٫٤  ١٥٫٠  ١٠٫٣  ١٣٫٣  المملكة العربية السعودية
  ٣٢٫٠  ٣٣٫٨  ٢٢٫٠  ٥٤٫٦  ٢٦٫٤  ٣٠٫٤  ٣٢٫٧  ٢٩٫٩  ٣١٫١  ٣٢٫٩  اإلمارات العربية المتحدة

  ١٥٫٢  ١١٫٢  ٧٫٨  ٨٫٢  ٨٫٥  ١٢٫٠  ١٦٫٤  ١٣٫٦  ١٣٫٨  ١٥٫٥  البحرين
  ١٥٫٤  ١٨٫٧  ٣٫٠  ٢٨٫٠  ١٤٫٨  ١٢٫٥  ١٢٫٥  ١١٫٦  ٧٫٠  ٩٫٧  قطر

  ١٤٫٧  ١٨٫٧  ٣٫٢  ٢٧٫٩  ١٦٫٣  ١٢٫٦  ١٣٫٠  ١١٫٥  ٧٫١  ٩٫٨  الكويت
  ١٧٫٥  ٢٢٫٧  ٧٫٥  ٣٠٫٦  ١٨٫٤  ١٧٫٥  ١٥٫٢  ١٤٫٧  ١٤٫٣  ١٥٫٧  عمان
  ٢٥٫٦  ٣٧٫٢  ١٧٫٦  ٢٦٫١  ٢٦٫٢  ٣٣٫٩  ٢٤٫٢  ٢٦٫٦  ٢٤٫٥  ٢٦٫٠  تونس

  ١٥٫٦  ١٩٫٦  ٣٫٢  ٢٧٫٨  ١٤٫٧  ١٥٫٢  ١٣٫٤  ١٢٫٢  ٧٫٧  ١٠٫٣  الجزائر
  ١٣٫٣  ١٨٫٧  ٢٫٤  ٢٦٫٧  ١٤٫٠  ١٣٫٨  ١١٫٠  ١٠٫٥  ٦٫١  ٩٫٠  ليبيا

  ١٥٫٦  ١٩٫٥  ١١٫٠  ١٢٫٨  ١٥٫٧  ٢١٫٤  ١٦٫٤  ١٦٫٠  ١٦٫٥  ١٧٫٢  المغرب
  ٦٫٦  ٦٫٥  ٠٫٩  ٧٫٩  ١٣٫٣  ٧٫٥  ٣٫٥  ٣٫٧  ٤٫٢  ٤٫٠  موريتانيا
  ٣٠٫٤  ٣٢٫١  ١٨٫٢  ٢٧٫٩  ٢٢٫٩  ٣٢٫٣  ٣٣٫٥  ٢٩٫١  ٢٦٫٥  ٣٠٫١  مصر
  ٢٢٫٠  ٢٧٫٤  ١١٫٢  ٣٠٫٥  ١٩٫٣  ٢٤٫١  ٢٧٫٨  ٢١٫٧  ١٩٫٠  ٢٢٫٧  سوريا
  ٥٫٧  ١٣٫٨    ٢٣٫٤  ١١٫٢  ٧٫٠  ٢٫٤  ٣٫٠  ٢٫٢  ٢٫٤  العراق
  ١٩٫٣  ٢٠٫٩  ١٧٫٦  ١٧٫٨  ١٣٫١  ٢٤٫٧  ٢٦٫٤  ٢٢٫٠  ٢٤٫٦  ٢٦٫٠  األردن
  ٢١٫٣  ٢١٫٣  ١٧٫٢  ٢٨٫٦  ١٥٫٩  ٢٤٫٠  ٢٤٫٥  ٢١٫٧  ٢٩٫٦  ٢٧٫٩  لبنان

  ٨٫٩  ١٥٫٨  ٢٫٥  ٢٦٫٣  ١٤٫٠  ٩٫٤  ٥٫٠  ٤٫٦  ٤٫٦  ٤٫٨  السودان
  ٤٫٥  ٥٫١  ٣٫٣  ٤٫٢  ٣٫٩  ٥٫٣  ٤٫٤  ٤٫٢  ٥٫٢  ٥٫٠  جيبوتي

  ٦٫٨  ٤٫٧  ٤٫١  ٤٫٦  ٥٫١  ٧٫١  ٥٫٣  ٦٫٣  ٧٫١  ٦٫٧  جزر القمر
  ١٫٣  ٠٫٨  ٠٫٩  ٠٫٨  ٠٫٩  ١٫١  ١٫٦  ١٫١  ١٫٣  ١٫٤  الصومال

  ١٥٫١  ٢٠٫٤  ٥٫٢  ٢٨٫١  ١٥٫٨  ١٥٫٢  ١٥٫٠  ١٢٫٤  ١٠٫٥  ١٢٫٧  اليمن
  ١٠٫٨  ١٣٫٤  ٩٫٥  ٧٫٤  ٨٫٠  ١٦٫٢  ١٥٫٥  ١٢٫٨  ١٣٫٣  ١٤٫٣  فلسطين

  . آومترايداإلسكوا، استنادًا إلىحسابات : المصدر
 

  ٢٠١٢ لعام (LPI) داء اللوجستياألمؤشر   -٤الجدول 
 

 مجموع النقاط من خمسة الترتيب الدولة
  ٢٫٥٦  ١٠٢  األردن

  ٣٫٧٨  ١٧  اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٫٠٥  ٤٨  لبحرينا

  ٣٫١٧  ٤١  تونس
  ٢٫٤١  ١٢٥   الجزائر

  ٢٫١٤  ١٤٦  القمر جزر 
  ٢٫٦٠  ٩٢  الجمهورية العربية السورية

  ١٫٨٠  ١٥٤  جيبوتي
  ٢٫١٠  ١٤٨  السودان
  ٢٫١٦  ١٤٥  العراق

  ٢٫٨٩  ٦٢  مانُع
  ٣٫٣٢  ٣٣  قطر

  ٢٫٨٣  ٧٠  الكويت
  ٣٫٥٨  ٩٦  لبنان
  ٢٫٢٨  ١٣٧  ليبيا
  ٢٫٩٨  ٥٧  مصر

  ٣٫٠٣  ٥٠  المغرب
  ٣٫١٨  ٣٧  المملكة العربية السعودية

  ٢٫٤٠  ١٢٧  اموريتاني
  ٢٫٨٩  ٦٣  اليمن

 .org.doingbusiness.www: Doing Business, 2012, Trading Across Borders, World Bank: المصدر
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   للسببية"جرانجر"ار بنتائج اخت  -٥جدول ال
  

  معدل نمو حصة الفرد في الناتج

  المتغير المفّسر
 األعضاء بلدانجارة بين الالت

  في التكتل
 اإلسكوا بلدانالتجارة بين 

   األخرىبلدانوال
 األعضاء بلدانالتجارة مع جميع ال

  التكتلفي وغير األعضاء 
  -  -  -  البحرين
  -  -  +  مصر
  -  -  -  األردن
  +  -  +  الكويت
  -  -  -  لبنان
  -  +  -  ُعمان
  -  -  -  قطر

  -  -  -  السعوديةالمملكة العربية 
  -  -  -  الجمهورية العربية السورية
  -  -  +  اإلمارات العربية المتحدة
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   حسب محددات التنافسيةاإلسكواتصنيف بلدان   -٦جدول ال

  ٢٠١٢ ،تقرير منتدى االقتصاد العالميفي  ةالوارد
  

  اتجاهات المحددات  البلد
  :الكفاءة إلىتكزة بلدان مر إلىالعوامل  إلىبلدان مرتكزة البلدان العربية في طور االنتقال من : المجموعة األولى

  .تنويع االقتصاد بشكل اآبر ضرورة ضعف في االبتكار،  ؛مراقبة الدين الحكومي، واستخدام التكنولوجيا بشكل اآبرضرورة  ؛بيئة اقتصادية آلية ممتازة  الكويت

  مصر
ارة ال      بشكل أآبر   االنفتاح  وإعادة النظر في هيكلية أسواق العمل،        ضرورة تثمارات والتج ى االس ة عل د من التطوير      ؛خارجي يم بحاجة لمزي ة  ؛ قطاع التعل  بيئ

  .اقتصادية آلية غير مستقرة حاليا

  الجزائر
ال      ؛ انغالق األسواق على المنافسة الخارجية     ؛ تكنولوجي تأخر ؛بيئة اقتصادية ممتازة   سلع والم اع  ضعف أداء أسواق ال ة و ال نسب  ؛ ارتف ساد البطال  الحاجة  ؛ف

  . خاصة على المنطقة العربية االنفتاح التجاري زيادةإلى

  قطر

الم   ة     ؛من أسرع االقتصادات نموا في الع صادية الكلي ة االقت ي البيئ تقرار ف سلع    ؛ اس ي أسواق ال ة ف ساد    ؛ فعالي ستويات منخفضة من الف ة   ؛ م  مؤسسات حكومي
ى  الحاجة    ؛ تنويع االقتصاد  ضرورة مواصلة  ؛ تحسن في التعليم   ؛فعالة ة األساسية وتع       إل ال   تحسين البني د األعم ى  الحاجة  ؛ق ادة اال إل ى األسواق     زي اح عل نفت

  . العالمية

المملكة العربية 
  السعودية

ة المؤسسية      ؛ الكفاءة إلىؤه  أدابلد يرتكز    إلى  األساسية  العوامل إلىبلد يرتكز   تحول ملحوظ من     ي البني اد  تطور ملحوظ ف ة  ؛ ازدي ي   ؛سواق األ فعالي  تحسن ف
ستقرة  بيئة اقتصادية آ   ؛تعقد األعمال  ة المتطورة     ضرورة مواصلة    ؛لية م ائل التكنولوجي شجيع استخدام الوس ي أسواق     ؛ ضرورة  ت رأة ف شارآة الم تعزيز م

  .مع ضرورة مواصلة العمل فيهماالتعليم والصحة قطاعي  تحسن ملحوظ في ؛العمل
الجمهورية العربية 

  السورية
ادة  ؛ الحاجة حتيةتطوير البنية الت  إلىحاجة  ال ؛بيئة اقتصادية آلية مستقرة    ى زي ال     إل سلع والم ة أسواق العمل وال ة      ؛ فعالي ا الحديث ي التكنولوجي ي تبن  ضعف ف
  .ومخرجات التعليم العالي

  :الكفاءة إلىالمرتكزة البلدان العربية : المجموعة الثانية

   األردن
ال    فعاليةانخفاض  ؛  بنية مؤسسية جيدة   ة   ؛ وثبات أسواق الم ة مقبول ى تحتي ل صالبة من ال    عم أسواق  ؛ بن دان ل اق صاد     ؛ المحيطة بل ي أداء االقت ع تراجع ف  م

  . الكلي

  لبنان
تيعاب أسواق العمل     ؛آفاءات متميزة في القطاعين الصحي والتعليمي        ة اس ة  وتحديات  ؛ محدودي ة المؤسسية    ب متعلق ساد والبني ي  واألداءالف  ؛ االقتصادي الكل

  .األمني هشاشة الوضع ؛ضعف في البنى التحتية
  :االبتكار إلىبلدان مرتكزة  إلىالكفاءة  إلى مرتكزة بلدانالبلدان العربية في طور االنتقال من : جموعة الثالثةالم

  مانُع
وانخفاض ؛ السلع والخدمات أسواق تنافسية عالية في ؛مقابل نسب منخفضة من الدين في   نسب مرتفعة من االدخار      ؛ فائض في الميزانية   ؛اقتصاد آلي مستقر  

  . استخدام التكنولوجيا بشكل اآبرضرورة ؛ضعف في فعالية أسواق العمل وربطها مع مخرجات التعليم ؛ تحديات تواجه قطاع التعليم؛ت الفسادفي مؤشرا
  :االبتكار إلىالمرتكزة البلدان العربية : المجموعة الرابعة
اإلمارات العربية 

  المتحدة
ر    إلى الحاجة   ذات آفاءة؛ اق سلع   و أس ؛سن في فعالية الحكومة    تح ؛ بنية تحتية ممتازة   ؛أداء اقتصادي قوي ومستقر    ادة  ؛ ضرورة تنويع االقتصاد بشكل أآب  زي
  .االستثمار في الصحة والتعليم

  البحرين
 الحاجة ؛يدة مخرجات صحية وتعليمية ج؛ مالية متطورةأسواق ؛ حكومة ذات فعالية مقبولة؛ معدالت فساد قليلة؛ بنية مؤسسية صلبة؛أداء اقتصادي آلي جيد 

  .بدء األعمالعملية  تقليل تعقيد ؛زيادة االنفتاح التجاري إلى
  :العوامل إلىالمرتكزة البلدان العربية : المجموعة الخامسة

  .نة أسواق العمل االستفادة من حجم السوق الكبير نسبيا واالنفتاح االقتصادي ومروإمكانيةتوفر  ؛ ضعف مخرجات الصحة والتعليم؛ضعف البنية المؤسسية  اليمن

 .WEF, 2012: المصدر
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  مؤشر التنافسية العالميب  حساإلسكوا ترتيب بلدان  -٧جدول ال
  

  ٢٠١١-٢٠١٠مؤشر التنافسية   ٢٠١٢-٢٠١١مؤشر التنافسية 
  التغير في الرتبة  الرتبة  القيمة  الرتبة  البلد

 ٠ ٣٧ ٤٫٥٤ ٣٧  البحرين
١٣- ٨١ ٣٫٨٨ ٩٤  مصر  
 .. .. .. ..  العراق

٦- ٦٥ ٤٫١٩ ٧١  ألردنا  
+١ ٣٥ ٤٫٦٢ ٣٤  الكويت  
 ٣ ٩٢ ٣٫٩٥ ٨٩  لبنان
+٢ ٣٤ ٤٫٦٤ ٣٢  مانُع  

 .. .. .. ..  فلسطين
+٣ ١٧ ٥٫٢٤ ١٤  قطر  

+٤ ٢١ ٥٫١٧ ١٧  السعوديةالمملكة العربية   
 .. .. .. ..  السودان

١- ٩٧ ٣٫٨٥ ٩٨  الجمهورية العربية السورية  
٢- ٢٥ ٤٫٨٩ ٢٧   العربية المتحدةاإلمارات  

  م/غ  م/غ ٣٫٠٦ ١٣٨  اليمن

  .٢٠١٢-٢٠١١، تقرير التنافسية/لميموقع منتدى االقتصاد العا : المصدر
  .غير متوفر: م/غ  
  .غير مدرجة في الترتيب(..)   

  
-----  
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