إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

االندماج االقتصادي
يف املغرب العربي
مصدر للنمو مل يستغل بعد

إعداد فريق من خبراء صندوق النقد الدويل بقيادة ألكسي كيرييف ،مع بواز
ناندوا ،لورين أوكامبوس ،باباكار سار ،رمزي األمين ،أالن غريغوري أوكلير ،يويف
كاي ،جون فرانسوا دوفان.

صـ ـ ـ ـ ــندوق ال ـ ـ ــنقـ ـ ـ ــد الـ ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Copyright ©2018 International Monetary Fund
Cataloging-in-Publication Data
IMF Library

األسماء.International Monetary Fund :
العنوانEconomic integration in the Maghreb – an untapped source of growth / prepared by the staff of the :
.International Monetary Fund
االندماج االقتصادي يف املغرب العربي – مصدر للنمو مل يستغل بعد  /إعداد خبراء صندوق النقد الدويل (الطبعة العربية).
عناوين أخرى.Untapped source of growth :

مصدر للنمو مل يستغل بعد.
الوصف :]Washington, DC[ :صندوق النقد الدويل  | .2018إعداد خبراء صندوق النقد الدويل | .تتضمن ثبت املراجع.

)Identifiers: ISBN 9781484378373 (English paper
)Identifiers: ISBN 9781484389843 (Arabic paper
رؤوس املوضوعات يف مكتبة الكونغرسLCSH: Africa, North—Economic integration. | Economic development— :
.Africa, North
Arabic Translation of Economic Integration in the Maghreb – An Untapped Source of Growth
الترجمة العربية لدراسة «االندماج االقتصادي يف املغرب العربي – مصدر للنمو مل يستغل بعد»
Classification: LCC HC805.E26 2018

سلســلة دراســات إدارات صنــدوق النقــد الــدويل تعــرض بحــوث خبــراء الصنــدوق حــول القضايــا التــي حتظــى باهتمــام واســع النطــاق
علــى املســتوى اإلقليمــي أو بيــن البلــدان .وتعبــر هــذه الدراســة عــن آراء مؤلفيهــا وال تمثــل بالضــرورة وجهــات نظــر الصنــدوق أو
جملســه التنفيــذي أو إدارتــه العليــا.

تُرسل طلبات احلصول على املطبوعات عبر شبكة اإلنترنت أو عن طريق الفاكس أو البريد العادي إىل العنوان التايل:
International Monetary Fund, Publication Services
P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A.
هاتف )202( 623-7430 :فاكس)202( 623-7201 :
بريد إلكتروينpublications@imf.org :
إنترنتwww.imfbookstore.org :
www.elibrary.imf.org

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

احملتويات
شكر وتقدير ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������هـ
ف ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ز
ملخص وا ٍ
 -١مقدمة ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1

 -٢حقائق عن العالقات االقتصادية يف املغرب العربي �����������������������������������������������������������5
مبادرات حترير التجارة ���������������������������������������������������������������������������������������������������������5
اجتاهات التجارة العاملية يف بلدان املغرب العربي ���������������������������������������������������������������������7
االندماج املغاربي البيني يف اجملاالت التجارية واالستثمارية واملالية والعمالية ���������������������������10
العوامل التي قد تفسر ضآلة االندماج املغاربي البيني ���������������������������������������������������������������14

 -٣مزايا زيادة االندماج�����������������������������������������������������������������������������������������������������19
منطقيا�����������������������������������������������������������������������������������19
أمرا
ً
ملاذا تعتبر زيادة االندماج ً
إمكانات التجارة اإلقليمية ���������������������������������������������������������������������������������������������������21
األثر املمكن لزيادة االندماج على النمو�����������������������������������������������������������������������������������25
 -4األهداف املشتركة لسياسات املغرب العربي��������������������������������������������������������������������29

املرفق  -1التجارة املغاربية البينية :مزاياها النسبية الظاهرة ٣٣................................................
املراجع 37............................................................................................................................
األطر
 -١دعوة مراكش للعمل الفوري ����������������������������������������������������������������������������������������������3
 -٢املغرب العربي :األهداف املشتركة للسياسات ���������������������������������������������������������������������30
األشكال البيانية
 -١أهم االتفاقيات التجارية ��������������������������������������������������������������������������������������������������6
 -٢مؤشرات التجارة ������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
 -٣اجتاهات التجارة واالستثمار ������������������������������������������������������������������������������������������11
 -٤تدفقات التجارة البينية يف املنطقة ����������������������������������������������������������������������������������12
 -٥االندماج املايل ������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
 -٦مؤشرات السياسة التجارية ���������������������������������������������������������������������������������������������15
 -٧القيود على التدفقات الرأسمالية ��������������������������������������������������������������������������������������17
 -8تشخيص حالة التجارة ��������������������������������������������������������������������������������������������������22
 -٩امليزة النسبية الظاهرة23���������������������������������������������������������������������������������������� 2016 ،
 -١٠إمكانات التجارة البينية يف املنطقة�������������������������������������������������������������������������������24

ج

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

احملتويات

 -١١مكاسب النمو املتحققة من االندماج التجاري ������������������������������������������������������������������26

 -١٢سالسل القيمة العاملية ������������������������������������������������������������������������������������������������27
اجلداول
 -١منطقة املغرب العربي :مؤشرات اقتصادية خمتارة ����������������������������������������������������������������2

 -٢مؤشر التكامل التجاري24��������������������������������������������������������������������������������������� 2016 ،

د

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

شكر وتقدير
أعــد هــذه الدراســة الصــادرة عــن إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى فريــق مــن اخلبــراء بقيــادة
ألكســي كيرييــف وإشــراف جــون فرانســوا دوفــان وتوجيــه عدنــان مزارعــي .وتضمــن الفريــق بــواز
ناندوا ،ولورين أوكامبوس ،وباباكار سار (وجميعهم من إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
بالصنــدوق) .وقــدم املســاعدة يف اجلانــب البحثــي كل مــن رمــزي األميــن وأالن غريغــوري أوكليــر
ويويف كاي ،كما ســاعد يف عملية اإلنتاج كل من رافاكا بريفوســت وجيرالدين كروز .ويتوجه
املؤلفــون بالشــكر إىل اخلبــراء مــن إدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى وإدارات الصنــدوق
األخرى على ما أثروا به الدراســة من تعليقات واقتراحات .كذلك يعرب املؤلفون عن امتنانهم
للمســاعدة التــي قدمهــا الزمــاء مــن إدارة التواصــل.

هـ
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ف
ملخص وا ٍ
حققــت فــرادى البلــدان يف منطقــة املغــرب العربــي تقدمــا كبيــرا يف التجــارة ،لكنهــا كمنطقــة ال
تــزال األقــل اندماجــا علــى مســتوى العــامل ،حيــث تبلــغ جتارتهــا البينيــة أقــل مــن  %5مــن التجــارة
الكليــة يف بلــدان املغــرب العربــي ،وهــو أقــل بكثيــر مــن املســتوى املســجل يف كل التكتــات
التجاريــة األخــرى حــول العــامل.
وقــد تســببت االعتبــارات اجلغرافية-السياســية والسياســات االقتصاديــة التقييديــة يف تضييــق
اخلنــاق علــى فــرص االندمــاج اإلقليمــي .ذلــك أن السياســات االقتصاديــة ظلــت تسترشــد
باالعتبــارات القُطْريــة ،مــع قليــل مــن االهتمــام باملنطقــة ،وبغيــر تنســيق .وال تــزال القيــود علــى
التجــارة والتدفقــات الرأســمالية كبيــرة ،كمــا تشــكل عائقــا أمــام االندمــاج اإلقليمــي علــى مســتوى
القطــاع اخلــاص.
وتعتبــر زيــادة االندمــاج بيــن بلــدان املغــرب العربــي أمــرا منطقيــا لــدواع اقتصاديــة .فمــن شــأن
هــذا االندمــاج أن يخلــق ســوقا إقليميــة تشــمل قرابــة  100مليــون نســمة يبلــغ متوســط دخلهــم
حــوايل  4آالف دوالر أمريكــي للفــرد بالقيمــة االســمية وحــوايل  12ألــف دوالر علــى أســاس
تعــادل القــوى الشــرائية .ومــن شــأن هــذا أن يزيــد جاذبيــة املنطقــة كوجهــة لالســتثمار األجنبــي
املباشــر؛ ويخفــض تكاليــف حركــة التجــارة ورأس املــال والعمالــة عبــر بلدانهــا؛ ويعــزز كفــاءة
تخصيــص املــوارد .ومــن شــأنه أيضــا أن يُكسِــب املغــرب العربــي مزيــدا مــن الصالبــة يف مواجهــة
الصدمــات اخلارجيــة وتقلــب الســوق.
ويمكــن أن يســاهم اندمــاج املغــرب العربــي بــدور مهــم يف اســتراتيجية تشــجع زيــادة النمــو يف
املنطقــة .وهنــاك تقديــرات خمتلفــة تشــير إىل أن االندمــاج اإلقليمــي يمكــن أن يســاهم يف زيــادة
النمــو يف كل بلــد مغاربــي بنحــو نقطــة مئويــة علــى املــدى الطويــل .وبينمــا تظــل السياســات
احملليــة القويــة هــي القاطــرة االقتصاديــة األساســية ،فــإن التجــارة اإلقليميــة البينيــة يمكــن أن
تتضاعــف نتيجــة لالندمــاج ومــن ثــم تدعــم النمــو ،ممــا يرفــع مســتويات التوظيــف .وقــد تــؤدي
زيــادة االندمــاج إىل وجــود أطــراف فائــزة وأخــرى خاســرة داخــل كل بلــد ،ممــا يوجــب علــى
السياســة العامــة أن تعالــج االختــاالت احملتملــة.

ز
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وحتــى يتحقــق اندمــاج البلــدان املغاربيــة ،ينبغــي أن تخفــض حواجــز التجــارة واالســتثمار،
وتربــط شــبكات البنيــة التحتيــة فيمــا بينهــا .وينبغــي أن تركــز جهودهــا علــى حتريــر أســواق
الســلع واخلدمــات ورأس املــال والعمــل .ويمكــن إعطــاء دفعــة للتجــارة داخــل املغــرب العربــي
واملســاعدة يف زيــادة اندمــاج سالســل القيمــة العامليــة ،مــن خــال اإلزالــة التدريجيــة للحواجــز
اإلقليميــة البينيــة أمــام التجــارة وإقامــة بنيــة حتتيــة إقليميــة وحتســين منــاخ األعمــال .وينبغــي
أن تكــون زيــادة االندمــاج اإلقليمــي جــزءا مكمــا الندمــاج البلــدان املغاربيــة عامليــا.
ولتســريع خطــوات التقــدم مــن مرحلــة التعــاون إىل االندمــاج ،ينبغــي للحكومــات املغاربيــة أن
حتــدد أهدافــا مشــتركة للسياســات:
• خلق الوظائف من خالل زيادة النمو؛
• انفتاح النموذج االقتصادي يف كل بلد؛
• شمول اجلميع يف توزيع ثمار النمو؛
• التفاوض بشأن اتفاقية جديدة لالندماج اإلقليمي؛
• حتقيــق توســع كبيــر يف التجــارة اإلقليميــة مقارنــة بنطاقهــا الراهــن كوســيلة لبلــوغ هــذه
األهــداف.

ح
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الفصل

1

مقدمة

منطقــة املغــرب ،أي «األرض التــي تغــرب فيهــا الشــمس» باللغــة العربيــة ،هــي منطقــة شاســعة يف
شــمال غربــي إفريقيــا تغطــي قرابــة  6مالييــن كيلومتــر مربــع ويبلــغ عــدد ســكانها  100مليــون
نســمة .وتشــترك بلدانهــا اخلمســة — اجلزائــر وليبيــا وموريتانيــا واملغــرب وتونــس — يف كثيــر
مــن جوانــب التاريــخ والثقافــة واللغــة .فــكل البلــدان املغاربيــة اقتصــادات بحريــة حتتــل موقعــا
اســتراتيجيا بين االقتصادات املتقدمة يف أوروبا عبر البحر املتوســط يف الشــمال واقتصادات
إفريقيــا جنــوب الصحــراء الناميــة ذات اإلمكانــات الكبيــرة يف اجلنــوب.
وبلدان املغرب العربي متقاربة من الناحية اجلغرافية ولكن متنوعة من الناحية االقتصادية.
فاجلزائر هي أكبر اقتصاد يف املنطقة ومن بلدان الشريحة العليا يف فئة الدخل املتوسط التي
حتتل مكانة مهمة يف تصدير الغاز والنفط .ونظرا العتمادها الكبير على الهيدروكربونات،
فهي تواجه حتديات اقتصادية كلية مهمة بسبب انخفاض أسعار النفط يف  .2014وال تزال
احلرب األهلية دائرة منذ عام  2011يف ليبيا ،وهي أيضا من أكبر البلدان املصدرة للنفط
والغاز وتنتمي للشريحة العليا يف فئة الدخل املتوسط .وقد أدت احلرب إىل فراغ يف السلطة
وحالة من عدم االستقرار تنطوي على عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة .وموريتانيا بلد
يف الشريحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط .وباعتبارها بلدا مهما يف إنتاج احلديد اخلام ،فهي
تواصل حتقيق نمو سريع نسبيا لكنها تواجه حتدي التقلب يف أسعار املعادن .ويمر املغرب،
ثاين أكبر اقتصاد يف املنطقة ،بمرحلة من التحول التدريجي .واملغرب بلد متوسط الدخل يتسم
بتنوع اقتصادي جيد نسبيا .ورغم مكانته املهمة يف املنطقة كمصدر للمنتجات الزراعية
والسيارات واألسمدة ،فهو ال يزال معرضا لتقلب الناجت الزراعي والطلب اخلارجي .وأخيرا
تونس ،وهي بلد صغير من البلدان متوسطة الدخل ومصدر إقليمي مهم للمكونات الكهربائية،
وقطع غيار اآلالت واملعدات اخلفيفة ،وزيت الزيتون ،واملالبس .وتسعى تونس إىل استئناف
النمو واسع النطاق واستعادة االستقرار االقتصادي الكلي بعد عدد من الصدمات الداخلية
واخلارجية .وهناك تفاوت كبير بين البلدان يف مؤشر مناخ ممارسة األعمال الذي يصدره
البنك الدويل ومؤشر جودة املؤسسات الذي يصدره املنتدى االقتصادي العاملي ،حيث يشغل
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اجلدول  -1منطقة املغرب العربي :مؤشرات اقتصادية خمتارة
الوحدة

السنة

اجلزائر

ليبيا

موريتانيا

املغرب

تونس

منطقة
املغرب

املساحة
عدد السكان
البطالة
بطالة الشباب
الفقر
عدم املساواة على مؤشر جيني

مليون كيلومتر مربع
مليون نسمة
%
%
%
مؤشر

2017
2017
أحدث سنة
أحدث سنة
أحدث سنة
أحدث سنة

2.4
41.5
10.4
24.9
...
...

1.8
6.4
18.7
45.2
...
...

1.0
3.9
22.8
16.7
22.1
32.4

0.4
34.9
10.6
29.3
...
...

0.2
11.3
16.0
36.8
8.4
35.8

5.8
98.1
11.7
25.2
...
...

إجمايل الناجت احمللي االسمي
نصيب الفرد من إجمايل الناجت
احمللي
النمو احلقيقي

مليار دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

2017
2017

175.5
4,292

33.3
4,859

5.0
1,318

110.7
3,151

39.9
3,496

364.4
3,714

%

–2013
2017
–2013
2017
–2013
2017
–2013
2017
–2013
2017
–2013
2017
–2013
2017

3.1

27.9

3.5

3.4

1.7

2.4

1.0

28.5

1.1

2.3

0.4

0.7

4.6

15.0

2.4

1.3

4.8

5.6

27.9

270.2

21.9

24.3

25.6

27.4

210.0

230.3

219.6

24.8

28.8

29.1

12.5

ال
ينطبق
ال
ينطبق

85.2

63.3

57.6

23.3

38.7

32.6

43.2

30.2

2018
2017

166
3.6

185
...

150
2.9

69
4.2

88
3.8

ال ينطبق
ال ينطبق

2018
2018

4
ال يوجد

...
ال يوجد

15
ECF

19
PLL

10
EFF

48
ال ينطبق

املنطقة

االقتصاد

نصيب الفرد من نمو إجمايل الناجت
احمللي
التضخم

%
%

عجز املالية العامة

 %من إجمايل الناجت
احمللي
 %من إجمايل الناجت
احمللي
 %من إجمايل الناجت
احمللي
 %من إجمايل الناجت
احمللي

ممارسة األعمال
املؤسسات ()WEF

املرتبة ()190-1
املرتبة 7-1
(األفضل)
منذ العضوية

احلساب اجلاري
الدين العام
الصادرات

السياسات

عدد االتفاقات مع الصندوق
االتفاق احلايل مع الصندوق

25.5

املصادر :دراسة IMF, 2018d؛ والبنك الدويل؛ واملنتدى االقتصادي العاملي .ملحوظة = WEF :املنتدى االقتصادي العاملي؛  = ECFالتسهيل االئتماين املمدد؛  = PLLخط الوقاية
والسيولة؛  = EFFتسهيل الصندوق املمدد.

كل من املغرب وتونس مراكز جيدة نسبيا ،بينما تتقارب البلدان األخرى عند املراكز الدنيا
يف املقياسين1.
وقــد قطعــت البلــدان املغاربيــة خطــوات مهمــة يف اإلصالحــات االقتصاديــة خــال الســنوات
األخيــرة ،ولكــن توفيــر الفــرص للجميــع ال يــزال أولويــة للسياســات فيهــا جميعــا .ونظــرا لنســبة
الشــباب الكبيــرة وســرعة النمــو الســكاين يف املنطقــة املغاربيــة ،ينبغــي حتقيــق نمــو أســرع يف
املنطقــة عــن طريــق االســتفادة مــن مصــادر النمــو التقليديــة واألخــرى التــي مل تســتغل بعــد.
ولطاملــا ظــل النمــو يف املنطقــة شــديد االنخفــاض ومل يقــدم مســاهمة كافيــة يف خلــق فــرص
العمــل واحلــد مــن الفقــر .فقــد بلــغ معــدل النمــو املتوســط يف الســنوات اخلمــس املاضيــة أقــل مــن
 %2.4ومــن املتوقــع أال يتجــاوز  %2.7علــى املــدى املتوســط .وال يــزال متوســط نصيــب الفــرد
مــن نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي قرابــة الصفــر (اجلــدول  .)1ويالحَــظ أن البطالــة املرجحــة بعــدد
مقارنة بأنحاء أخرى يف منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا،
الســكان ال تزال مرتفعة ،حتى
ً
حيــث تبلــغ  %12كمعــدل كلــي و  %25للشــباب ( 24-15ســنة) .وهنــاك شــح يف بيانــات الفقــر
وعــدم املســاواة ،لكــن األدلــة تشــير إىل أن كليهمــا شــهد حتســنا طفيفــا منــذ الربيــع العربــي.
 1يُنصَــح بتوخــي احلــذر عنــد مقارنــة البلــدان علــى أســاس املؤشــرات الهيكليــة القائمــة علــى املســوح .فرغــم أن هــذه املؤشــرات يتــم حتديثهــا ســنويا
كمــا يتــم تعديــل منهجيــات املســح بصــورة متكــررة ،فإنهــا مؤشــرات قائمــة علــى التصــورات ومقيــدة جزئيــا بكــم البيانــات التــي يمكــن جمعهــا واقعيــا.
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مقدمة

اإلطار  -1دعوة مراكش للعمل الفوري
حتــث هــذه الدعــوة علــى إجــراء إصالحــات عبــر منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وتشــجع العناصــر
التاليــة يف النمــو االحتوائــي (دراســة :)IMF 2018c
· المســاءلة :زيــادة الشــفافية وتعزيــز المؤسســات للســيطرة علــى الفســاد وضمــان المســؤولية المشــتركة
عــن السياســات االحتوائيــة.
· المنافسة :تشجيع القطاع الخاص من خالل تحسين القواعد التنظيمية لبناء اقتصاد مليء بالحيوية.
· التجــارة والتكنولوجيــا :االســتفادة مــن إمكانــات التكنولوجيــا واالبتــكار ،وتنميــة التجــارة ،وجــذب
االســتثمار األجنبــي لتنويــع مصــادر النمــو وتوليــد مصــادر جديــدة لــه ،وخلــق فــرص العمــل.
· عــدم إغفــال أحــد :بنــاء شــبكات أمــان اجتماعــي قويــة وتمكيــن الفئــات األقــل حظـ ًـا ،ومنهــا الشــباب
والنســاء وســكان المناطــق الريفيــة والالجئــون.
· الفرصــة :خلــق بيئــة تتيــح فرصــا متكافئــة للجميــع عــن طريــق اإلنفــاق الحكومــي العــادل والداعــم للنمــو،
والنظــم الضريبيــة العادلــة ،واإلصــاح الهيكلــي.
· العمــل :االســتثمار فــي المــوارد البشــرية وتســليح العامليــن بالمهــارات الالزمــة فــي االقتصــاد الجديــد عــن
طريــق التعليــم حتــى يتســنى تعزيــز المســاواة والرخــاء.

وقــد قامــت األطــراف املعنيــة اإلقليميــة بإثــارة قضايــا النمــو االحتوائــي والتجــارة واالندمــاج
بصورة قوية يف ســياق أوســع يشــمل الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا .ففي يناير  ،2018اجتمع
يف مراكــش ممثلــون ألكثــر مــن  20بلــدا يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،ومنهــا كل
بلــدان املغــرب العربــي ،يف مؤتمــر إقليمــي بعنــوان «الفــرص للجميــع :تشــجيع النمــو وخلــق فــرص
العمل وتعزيز االحتوائية يف العامل العربي» شاركت يف استضافته احلكومة املغربية وصندوق
النقــد الــدويل والصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي وصنــدوق النقــد العربــي
( .)IMF 2018cوكان املؤتمــر منبــرا لتبــادل اآلراء بيــن املســؤولين العمومييــن وممثلــي القطــاع
اخلــاص واجملتمــع املــدين حــول قضايــا انخفــاض النمــو وعــدم املســاواة والتجــارة ومســاءلة
احلكومــة والفســاد .ويمكــن تلخيــص أولويــات السياســة التــي انتهــت إليهــا هــذه املناقشــات يف
العبــارة اإلجنليزيــة  ACT NOWأو «العمــل الفــوري» (اإلطــار  .)1وكانــت التجــارة — التــي
يشــير لهــا احلــرف“ ”Tيف عبــارة  — ACT NOWعنصــرا مهمــا يف اســتراتيجية تعمــل
ـواء للجميــع — أي نمــو يقتســم ثمــاره اجلميــع ويتيــح للجميــع
علــى حتقيــق نمــو أعلــى وأكثــر احتـ ً
احلصــول علــى فرصــة اقتصاديــة متكافئــة ،بمــا يف ذلــك الفئــات األقــل حظــا.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،وإقــرارا بأهميــة التجــارة يف حتقيــق النمــو ،وقعــت البلــدان اإلفريقيــة،
ومنهــا كل البلــدان املغاربيــة ،اتفاقيــة مؤخــرا إلنشــاء منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة
( .)AfCFTAوبمجــرد تنفيــذ هــذه االتفاقيــة التــي أطلقهــا  44بلــدا إفريقيــا يف مــارس ،2018
ســتصبح أكبــر اتفاقيــة للتجــارة احلــرة تهــدف إىل حتريــر التجــارة اإلفريقيــة البينيــة يف الســلع
واخلدمــات .ويرســل توقيعهــا إشــارة قويــة عــن منافــع التعــاون اإلقليمــي البينــي .وعلــى املــدى
املتوســط ،تهــدف االتفاقيــة إىل خفــض التعريفــات اجلمركيــة إىل الصفــر علــى  %90مــن الــواردات
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بيــن البلــدان اإلفريقيــة وحتريــر التجــارة يف اخلدمــات .ويمكــن أن يكــون االندمــاج التجــاري
داخــل منطقــة املغــرب العربــي خطــوة علــى مســار التنفيــذ الكامــل ملنطقــة التجــارة احلــرة القاريــة
اإلفريقيــة.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،يمكــن أن يكــون تعزيــز االندمــاج داخــل املنطقــة املغاربيــة بمثابــة هامــش
أمــان ضــد التأثيــر املمكــن الحتــدام التوتــرات التجاريــة العامليــة .فــإذا تصاعــدت احلمائيــة يف
األســواق التقليدية ،يصبح بمقدور بلدان املغرب أن تعوض جانبا من خســائر التصدير والنمو
عــن طريــق القيــام بمعامــات جتاريــة إضافيــة داخــل املنطقــة.
وعلــى هــذه اخللفيــة ،تناقــش هــذه الدراســة إمكانــات االندمــاج االقتصــادي بيــن بلــدان املغــرب
العربــي كمصــدر للنمــو مل يســتغل بعــد .وتذهــب الدراســة إىل أن زيــادة االندمــاج االقتصــادي
اإلقليمــي والعاملــي يمكــن أن تخلــق ديناميكيــة إيجابيــة لالنتقــال إىل معــدالت أعلــى مــن النمــو
القابــل لالســتمرار .ومــن شــأن زيــادة االنفتــاح علــى التجــارة واالســتثمار بيــن بلــدان املنطقــة
أن تتيــح احلصــول علــى مزيــد مــن الســلع واخلدمــات بأســعار أقــل ،وحتفيــز املنافســة ،وتشــجيع
ال إىل زيــادة اإلنتاجيــة
االبتــكار والتنــوع ،وزيــادة الشــفافية ،واحلــد مــن املكاســب الريعيــة ،وصــو ً
والنمــو يف كل البلــدان .ويمكــن أن يكــون هــذا االندمــاج اإلقليمــي أداة قويــة ،تكملهــا السياســات
احملليــة ،لرفــع النمــو املمكــن يف املغــرب العربــي ،وخلــق فــرص العمــل ،واحلــد مــن الفقــر .وتقــوم
هــذه الدراســة باألمــور التاليــة علــى وجــه التحديــد:
·دراسة األسباب األساسية لضآلة االندماج اإلقليمي؛
·عرض املسوغات االقتصادية الداعمة لزيادة االندماج اإلقليمي؛
·تقييم األثر املمكن لالندماج على النمو والتوظيف؛
·اقتراح جمموعة من األهداف «املشتركة» لتحقيق املزيد من التكامل اإلقليمي.
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حقائق حول العالقات االقتصادية بين بلدان
املغرب العربي

مبادرات حترير التجارة
طاملــا أدركــت بلــدان املغــرب العربــي الفوائــد الناجتــة عــن زيــادة االندمــاج االقتصــادي ،ولكــن
اخلطــوات التــي تــم اتخاذهــا يف هــذا االجتــاه مل حتقــق ســوى جنــاح جزئــي .إذ أبرمــت البلــدان
املغاربيــة عــددا مــن اتفاقيــات التجــارة احلــرة (الشــكل البيــاين  )1مــن أجــل تعزيــز التجــارة داخــل
منطقــة املغــرب العربــي .ففــي عــام  ،1989أسســت البلــدان املغاربيــة اخلمســة احتــاد املغــرب
العربــي بغــرض تعزيــز التعــاون واالندمــاج بيــن الــدول العربيــة يف شــمال إفريقيــا .ويف هــذا
الســياق ،أجــرت البلــدان األعضــاء مفاوضــات بشــأن تأســيس منطقــة التجــارة احلــرة املغاربيــة
بغــرض حتقيــق االندمــاج يف جميــع جمــاالت النشــاط االقتصــادي .ووقــع وزراء التجــارة علــى
اتفاقيــة يف عــام  ،2010ومل يتــم التصديــق عليهــا حتــى اآلن .كذلــك وقــع كل مــن ليبيــا واملغــرب
وتونــس علــى اتفاقيــة منطقــة التجــارة العربيــة احلــرة الكبــرى يف عــام  ،1997إىل جانــب عضويــة
هــذه البلــدان يف احتــاد املغــرب العربــي .وشــارك كل مــن املغــرب وتونــس يف إبــرام اتفاقيــة أغاديــر
املوقعــة يف عــام  2004بغــرض إنشــاء منطقــة جتــارة حــرة .وبينمــا كانــت املبــادرات الســابقة
مفيــدة يف تشــجيع روح االندمــاج ،مل يكــن لهــا ســوى تأثيــر حمــدود علــى التجــارة اإلقليميــة يف
الواقــع العملــي .فعلــى ســبيل املثــال ،اســتهدف احتــاد املغــرب العربــي حتقيــق أهــداف ملموســة علــى
طريــق االندمــاج ،ولكنــه متوقــف عــن العمــل منــذ ســنوات عديــدة.
وكان لترتيبــات اندمــاج بلــدان املغــرب العربــي مــع شــركاء مــن خارجــه ،والتــي تضمــن بعضهــا
بنــودا بشــأن التجــارة عبــر بلــدان املنطقــة ،أثــر أكبــر .وتشــارك البلــدان املغاربيــة يف عــدد مــن
اتفاقيــات التجــارة بغــرض حتقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن الروابــط التجاريــة التقليديــة
مــع أوروبــا .فعلــى ســبيل املثــال ،تشــارك اجلزائــر واملغــرب وتونــس ،مــن بيــن بلــدان أخــرى ،يف
االتفاقيــة األورومتوســطية التــي تنــص علــى تأســيس رابطــة مــع االحتــاد األوروبــي وبلدانــه
األعضــاء .وتهــدف االتفاقيــة إىل إزالــة احلواجــز علــى التجــارة واالســتثمار بيــن االحتــاد األوروبــي
وبلــدان جنــوب املتوســط ،وفيمــا بيــن بلــدان جنــوب املتوســط .وتشــارك موريتانيــا يف اتفاقيــة
الشــراكة االقتصاديــة بيــن االحتــاد األوروبــي وبلــدان غــرب إفريقيــا والتــي تهــدف إىل حتريــر
التجــارة الثنائيــة وتقديــم الدعــم اإلنمائــي إىل جمموعــة البلــدان تلــك .وأبرمــت موريتانيــا أيضــا
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االندماج االقتصادي يف املغرب العربي—مصدر للنمو مل يستغل بعد

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١أﻫﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ(

ﺑﻠﺪ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدرة اﳊﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﺼﻴﻦ

اﺗ

ﻏﺎدﻳﺮ
ﻴﺔ أ
ﻔﺎﻗ

ﻣﺼﺮ اﻷردن

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳊﺮة

اﳌﻐﺮب

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﳌﺼﺪر :ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ .WTO, 2018

ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﰲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎرﻳﺔ
ﺑﻠﺪ ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻷوروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻸﻓﻀﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺑﻴﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
وﻏﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﲢﺎ
د اﳌﻐﺮ
ب اﻟﻌ
ﺮ
ﺑ
ﻲ

اﳉﺰاﺋﺮ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻟﺪول ﻏﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اتفاقيــة جتــارة حــرة مــع اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا .ووقــع كل مــن املغــرب
وتونــس عــددا مــن اتفاقيــات حتريــر التجــارة مــع الرابطــة األوروبيــة للتجــارة احلــرة التــي تشــمل
ضمــن عضويتهــا آيســلندا وﻟﻴﺨﺘﻨﺸـﺘﺎﻳﻦ والنرويــج وسويســرا .وأبــرم املغــرب وتونــس اتفاقيــات
جتــارة حــرة ثنائيــة مــع تركيــا ،كمــا توصــل املغــرب إىل اتفــاق مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
وتشــارك البلــدان املغاربيــة يف املنظمــات الدوليــة التــي تهــدف إىل تشــجيع التعــاون الــدويل
واإلقليمــي .فعلــى ســبيل املثــال ،تشــارك جميــع بلــدان املغــرب العربــي يف عضويــة جامعــة
الــدول العربيــة التــي تــم تأسيســها عــام  1945والتــي اضطلعــت يف الســابق بــدور رائــد يف جهــود
االندمــاج يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا .وتشــارك جميعهــا أيضــا يف عضويــة
االحتــاد اإلفريقــي ،وهــو منظمــة سياســية تضــم جميــع البلــدان اإلفريقيــة وتهــدف يف األســاس إىل
تيســير التعــاون .فضــا عــن ذلــك ،تشــارك جميــع البلــدان املغاربيــة يف اتفاقيــة النظــام الشــامل
لألفضليــات التجاريــة بيــن البلــدان الناميــة والتــي تشــكل إطــارا أسســه مؤتمــر األمم املتحــدة
للتجــارة والتنميــة عــام  1988لتبــادل األفضليــات التجاريــة بيــن البلــدان الناميــة بغــرض
تشــجيع التجــارة داخــل البلــدان الناميــة .وبالرغــم مــن أن بلــدان املغــرب العربــي أبرمــت عــددا مــن
اتفاقيــات التجــارة التفضيليــة اســتنادا إىل هــذا اإلطــار ،ال توجــد ســوى اتفاقيــة واحــدة بيــن بلــدان
املغــرب العربــي ،وهــي اتفاقيــة مبرمــة بيــن املغــرب وموريتانيــا .وأخيــرا ،تشــارك موريتانيــا
واملغــرب وتونــس يف عضويــة منظمــة التجــارة العامليــة ،وتســتعين باملنظمــة كمنصــة للتفــاوض
وتســوية املنازعــات .وتقدمــت اجلزائــر بطلــب لالنضمــام إىل منظمــة التجــارة العامليــة يف عــام
 ،1987ولكــن املفاوضــات مل تختتــم بعــد .وتقدمــت ليبيــا كذلــك بطلــب لالنضمــام إىل منظمــة
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حقائق حول العالقات االقتصادية بين بلدان املغرب العربي

التجــارة العامليــة عــام  ،2004ولكنهــا مل تتخــذ أي إجــراءات إضافيــة للتفــاوض يف هــذا الشــأن.
لذلــك ال يــزال البلــدان خــارج نطــاق االلتــزام بالقواعــد الصــادرة عــن املنظمــة.
ويشارك املغرب العربي يف مبادرة احلزام والطريق التي أعلنتها الصين مؤخرا .ووقعت اجلزائر
وليبيــا واملغــرب وتونــس بالفعــل علــى اتفاقيــات شــراكة مــع الصيــن يف إطــار املبــادرة .ويمكــن
ملوريتانيــا النظــر يف إبــرام اتفاقيــات مماثلــة .وتركــز املبــادرة علــى تعزيــز التعــاون االقتصــادي
مــن خــال اســتثمارات البنيــة التحتيــة ،بمــا يف ذلــك الطــرق والســكك احلديديــة وشــبكات الكهربــاء،
ولكنهــا تغطــي أيضــا خمتلــف أشــكال التعــاون بوجــه أعــم ،مثــل تيســير التجــارة واملســاعدة الفنيــة.

اجتاهات التجارة بين البلدان املغاربية والعامل
شــهدت الســنوات األخيــرة تراجعــا يف درجــة االنفتــاح التجــاري عبــر جميــع بلــدان املغــرب العربــي،
مــا عــدا املغــرب (الشــكل البيــاين  .)2ويتســق هــذا التراجــع مــع االجتاهــات الدوليــة ،بمــا يف ذلــك
الضعــف العــام يف النشــاط االقتصــادي الــدويل ،بمــا يف ذلــك االســتثمار ،وتباطــؤ وتيــرة التحريــر
التجــاري ،وانخفــاض أســعار الســلع األوليــة ،بمــا يف ذلــك النفــط ،وتراجــع نمــو سالســل القيمــة
العامليــة .ويعــزى تراجــع االنفتــاح التجــاري يف اجلزائــر وليبيــا وموريتانيــا إىل انخفــاض أســعار
الســلع األوليــة وعــدم كفايــة التنــوع االقتصــادي.
وعلــى غــرار الكثيــر مــن األســواق الصاعــدة ،تســتورد البلــدان املغاربيــة بكثــرة مــن الصيــن .وقــد
ازدادت الصــادرات الصينيــة إىل املغــرب العربــي ازديــادا كبيــرا منــذ أوائــل العقــد األول مــن
القــرن احلــادي والعشــرين ،حيــث بلغــت حــوايل  14مليــار دوالر أمريكــي يف عــام %12( 2016
مــن جممــوع واردات املغــرب العربــي) ،مقابــل أقــل مــن  5مليــارات دوالر أمريكــي منــذ عشــر
ســنوات ( %8مــن جممــوع الــواردات) .وتتضمــن الســلع التــي توفرهــا الصيــن املاكينــات الزراعيــة
واجلــرارات والســيارات وغيرهــا الكثيــر .ومــن املمكــن أن تكــون املنافســة املتزايــدة مــن الصيــن
وغيرهــا مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يف آســيا أحــد التحديــات
األخــرى التــي تعــوق االندمــاج اإلقليمــي .كذلــك ازدادت أهميــة الصيــن والبلــدان اآلســيوية األخــرى
كســوق صــادرات أساســية جلميــع بلــدان املغــرب العربــي ،ال ســيما موريتانيــا.
ويف الســنوات األخيرة ،شــهد كل من املغرب وتونس حتســنا يف مســتوى جودة املنتجات وتنوع
الصــادرات ،بينمــا ظــل املســتوى ثابتــا عمومــا يف موريتانيــا وتراجــع يف اجلزائــر .ونتيجــة لذلــك،
ازداد تغلغــل املغــرب وتونــس ازديــادا كبيــرا يف أســواق الصــادرات مقارنــة باقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ومقارنــة باملتوســطات اإلقليميــة أيضــا .ولكــن بخــاف املعــادن
والوقــود واإلنتــاج احليــواين والزيــوت النباتيــة ،ال تــزال جــودة املنتجــات التصديريــة لبلــدان
املغــرب العربــي أقــل عمومــا منهــا يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة
األخــرى ،ال ســيما الســلع يف قطاعــات الصناعــة التحويليــة واملاكينــات والنقــل.
وتتفــاوت درجــة التركــز الســوقي تفاوتــا كبيــرا بيــن بلــدان منطقــة املغــرب العربــي .فبخــاف
املغــرب وتونــس ،تصــدر البلــدان املغاربيــة جمموعــة قليلــة مــن املنتجــات .وتعكــس صــادرات
اجلزائــر وليبيــا وموريتانيــا درجــة كبيــرة مــن التركــز .ففــي اجلزائــر وليبيــا ،يمثــل الوقــود %90
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢
 – ٢ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺼﺎدرات٢٠١٦-٢٠٠٤ ،
)ﻋﺪد اﻷﺳﻮاق واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ(

١٤٠
١٢٠

ﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

١٠٠

ﺗﻮﻧﺲ

٨٠
٦٠
٤٠
١,٥٠٠

اﳌﻐﺮب
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
٢٠٠٦-٢٠٠٤ ٢٠١٦-٢٠١٤
ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ اﳉﺰاﺋﺮ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
وﺷﻤﺎل
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
٥٠٠

١,٠٠٠

ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺪرة

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

اﳉﺰاﺋﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ١٢٠
٨٠
٦٠
٤٠

ﺻﻔﺮ

 – ٤ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﺼﺎدرات٢٠١٥ ،
)اﻷﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ(

٢٠١٤

٢٠١٦

٢٠١٢

٢٠١٠

٢٠٠٨

٢٠٠٦

٢٠٠٤

٢٠٠٢

اﳌﺼــﺎدر :ﻋــﺪد أﻛﺘﻮﺑــﺮ  ٢٠١٧ﻣــﻦ ﺗﻘﺮﻳــﺮ آﻓــﺎق اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌــﻲ ،وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻐﺮب

١٫٠
٠٫٨

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ٣٫٢ ،
١٫٦

اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت

اﻟﺴﻠﻊ
اﳌﺼﻨﻌﺔ

اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت

اﻟﻮﻗﻮد
اﳌﻌﺪﱐ
اﻟﺰﻳﻮت
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ
واﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺟﻮدة اﻟﺼﺎدرات ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺗﺴــﺘﺜﻨﻰ اﻟﻔﺌﺘــﺎن »أﺻﻨــﺎف ﻣﺼﻨﻌــﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ« و»أﺧــﺮى« ،ﺣﻴــﺚ ﺗﻤﺜــﻼن ﻧﺴــﺒﺔ
ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪان.

 – ٥اﻻﻧﺪﻣﺎج اﳋﻠﻔﻲ ﰲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ٢٠١٣-٢٠٠٩ ،
)اﳌﺘﻮﺳﻂ(
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ٢٠١٣-٢٠٠٩ ،

٢٠٠٠-١٩٩٦

٢٠٠٠-١٩٩٦

٠٫٠

ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﰲ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪان

 – ٦اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻷﻣﺎﻣﻲ ﰲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ٢٠١٣-٢٠٠٩ ،
)اﳌﺘﻮﺳﻂ(

اﳌﻮاد
اﳋﺎم

اﳉﺰاﺋﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺣﻠــﻮل اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ،وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﻘﻴــﺲ ﻫــﺬا اﳌﺆﺷــﺮ ﻣــﺪى وﺻــﻮل ﺻــﺎدرات ﺑﻠــﺪ ﻣــﺎ إﱃ اﻷﺳــﻮاق اﳌﺜﺒﺘــﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ.
وﻳﺤﺴــﺐ ﻛﻌــﺪد اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ ﻳﺼــﺪر ﻟﻬــﺎ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟﻘﺎﺋــﻢ ﺑﺎﻹﺑــﻼغ ﻣﻨﺘﺠــﺎ ﻣــﺎ ﻣﻘﺴــﻮﻣﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺮاد ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

٣٥
٣٠
٢٥

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ٢٠١٣-٢٠٠٩ ،

٢٠
١٥
١٠

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى
اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى
اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﳉﺰاﺋﺮ

اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة

اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى
اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى
اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﳉﺰاﺋﺮ

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
ﺻﻔﺮ

٠٫٢

اﳌﺸﺮوﺑﺎت
واﻟﺘﺒﻎ

اﳌﻐﺮب

٠٫٤

اﻟﻐﺬاء واﻟﺜﺮوة
اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ

ﺗﻮﻧﺲ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

٠٫٦

١٫٧

١٫٦

١٫٢

ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت
) = ١اﳌﺌﻴﻦ اﻟﺘﺴﻌﻮن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ(

اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق
اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻠﻢ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺗﻮﻧﺲ
اﳉﺰاﺋﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ٤٫٢ ،

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

٢٠٠٠

٢٠
ﺻﻔﺮ

 – ٣ﺳﻠﻢ ﺟﻮدة اﻟﺼﺎدرات٢٠١٤ ،
)ﺻﻔﺮ إﱃ  ،١٫٢اﻷﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ(

٥٫٩

٥٫٤

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

١٤٠
١٠٠

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺣﻠــﻮل اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ،وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

ﻧﺴﺒﺔ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
ﰲ ﺻﺎدرات ﺑﻠﺪان اﳌﻘﺼﺪ

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺠﺎرة

 – ١اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري
)ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻮاردات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ(

٥
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت  ،Eora MRIOوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ =MRIO :اﳌﺪﺧــﻼت وا�ﺮﺟــﺎت ﻣﺘﻌــﺪدة اﳌﻨﺎﻃــﻖ .وﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺒﻠــﺪان اﻷﺧــﺮى اﳌﺴــﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔــﻂ ﺑﻨﻐﻼدﻳــﺶ وﻛﻤﺒﻮدﻳــﺎ وﻓﻴﻴــﺖ ﻧــﺎم ،وﺗﺘﻀﻤــﻦ اﻟﺒﻠــﺪان اﻷﺧــﺮى اﳌﺼــﺪرة ﻟﻠﻨﻔــﻂ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ واﳌﻜﺴﻴﻚ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.
 ١ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ ا�ﺎوف ﺑﺸﺄن ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت  ،Eora MRIOﺗﻢ ﻋﺮض ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ دﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرات اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
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و %98من جمموع الصادرات على الترتيب .وتتكون صادرات موريتانيا يف اجلزء األكبر منها
مــن الســلع األوليــة ،مثــل املعــادن والفلــزات واألســماك .بينمــا يــزداد تنــوع القاعــدة التصديريــة يف
املغــرب وتونــس :الصناعــة التحويليــة (الكيماويــات واملاكينــات وقطــع غيــار املعــدات) والزراعــة
واخلدمــات (الســياحة واخلدمــات املاليــة والطبيــة).
وقــد أحــرزت بلــدان املغــرب العربــي تقدمــا نحــو االندمــاج يف سالســل القيمــة العامليــة .ويف
تونــس فقــط ،تقتــرب مســتويات االندمــاج اخللفــي يف سالســل القيمــة العامليــة – أي نســبة القيمــة
املضافــة األجنبيــة املســتوردة املســتخدمة يف إنتــاج الصــادرات – مــن متوســط اقتصــادات
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،ولكنهــا ال تــزال منخفضــة رغــم حتســنها املســتمر
يف موريتانيــا واملغــرب ،ومنخفضــة للغايــة دون أي حتســن يف اجلزائــر وليبيــا .ويف اجلزائــر
وليبيــا ،ترتفــع للغايــة مســتويات االندمــاج األمامــي يف سالســل القيمــة العامليــة ،أي نســبة
القيمــة املضافــة املســتخدمة يف اإلنتــاج يف بلــدان املقصــد ،وهــو مــا يعكــس دور البلديــن كمــورد
يف العمليــات املتممــة إلنتــاج املنتجــات النفطيــة .ويبــدو أن باقــي البلــدان املغاربيــة األخــرى
مندجمــة بدرجــة كبيــرة نســبيا يف العمليــات املتممــة لإلنتــاج يف سالســل القيمــة العامليــة ،ولكــن
اجلــزء األكبــر مــن هــذا االندمــاج مــع شــركاء اقتصادييــن خــارج املنطقــة .ويف الوقــت نفســه ،ال
تـ�زال سالسـ�ل القيمـ�ة العامليـ�ة اإلقليميـ�ة بيـ�ن البلـ�دان املغاربيـ�ة ضعيفـ�ة .وتشـ�ير دراسـ�ة �Bald
) win (2012إىل أنــه يف جمموعــات البلــدان املندجمــة بدرجــة كبيــرة فيمــا بينهــا ،عــادة مــا يتــم
اســتيراد املدخــات الوســيطة املســتخدمة يف الصــادرات مــن داخــل املنطقــة نفســها – وهــي
ظاهــرة غالبــا مــا يطلــق عليهــا اســم مصنــع آســيا ومصنــع أوروبــا .ومــن ثــم فــإن الهــدف املنشــود
هــو إقامــة مصنــع املغــرب العربــي.
وتنمــو التجــارة يف اخلدمــات التجاريــة ،ال ســيما الســياحة ،ولكــن بمعــدالت بطيئــة .وبينمــا ال
تتوافــر معلومــات تفصيليــة عــن التجــارة يف اخلدمــات يف بلــدان املغــرب العربــي ،تشــير الشــواهد
الواقعيــة إىل أن الشــركات متعــددة اجلنســيات زاد حجــم اســتثماراتها يف جتــارة اخلدمــات
األجنبيــة يف املغــرب وتونــس خصوصــا ،ال ســيما كجــزء مــن اخلدمــات اللوجســتية العامليــة
املقدمــة لألســواق األوروبيــة (دراســة  .)World Bank 2010واملغــرب وتونــس مــن املقاصــد
املعتــادة التــي يزورهــا الســائحون مــن أوروبــا والبلــدان العربيــة يف اخلليــج العربــي وروســيا.
ويف عــام  ،2017أعلــن املغــرب عــن حجــم اســتثمارات يف قطــاع الســفر والســياحة بلــغ حــوايل
 4.6مليــار دوالر أمريكــي ،وهــو مــا شــكل مســاهمة مباشــرة بنســبة  %8.2يف إجمــايل النــاجت
احمللــي بفضــل بلــوغ عــدد الســائحين األجانــب حــوايل  10مالييــن ســائح .وخــال الفتــرة نفســها،
اســتثمرت تونــس حــوايل  0.8مليــار دوالر أمريكــي ،وســاهم القطــاع مســاهمة مباشــرة بلغــت
 %6.9يف إجمــايل النــاجت احملــي بفضــل بلــوغ عــدد الســائحين  7مالييــن ســائح (راجــع WTTC
 .)2018ويف املقابــل ،ينخفــض مســتوى النشــاط الســياحي يف اجلزائــر وموريتانيــا .وبينمــا يأتــي
معظــم الســائحين مــن خــارج املنطقــة ،يعــد نشــاط الســفر والســياحة بيــن بلــدان املنطقــة حمــدودا.
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التكامــل بيــن بلــدان املغــرب العربــي يف جمــاالت التجــارة واالســتثمار واخلدمــات
املاليــة والعمــل
التجارة
بالرغــم مــن الترتيبــات املؤسســية القائمــة ،ال يــزال حجــم التجــارة بيــن بلــدان املغــرب العربــي
حمــدودا .إذ تقــل مســتويات التجــارة كثيــرا فيمــا بيــن بلــدان املنطقــة عنهــا بيــن بلــدان املنطقــة
وباقــي العــامل .ويبلــغ حجــم التجــارة بيــن بلــدان املغــرب العربــي أقــل مــن  %5مــن جممــوع التجــارة
يف املنطقــة ،مقارنــة بحجــم التجــارة اإلقليميــة الــذي يبلــغ حــوايل  %16يف إفريقيــا و %19يف
أمريــكا الالتينيــة و %51يف آســيا و %54يف أمريــكا الشــمالية و %70يف أوروبــا.
وال تتخــذ البلــدان املغاربيــة اخلمســة أيـ ًـا مــن بلــدان منطقتهــا شــريكا جتاريــا أساســيا لهــا .فمعظــم
األنشــطة التجاريــة لبلــدان املغــرب العربــي تتــم مــع أوروبــا ،وهــو مــا يعكــس جزئيــا األوضــاع
التاريخيــة وطبيعــة الســلع األوليــة التجاريــة واجلهــود املبذولــة مؤخــرا مــن جانــب فــرادى البلــدان
بهــدف حتريــر التجــارة مــع أوروبــا .وتمثــل بلــدان االحتــاد األوروبــي ،ال ســيما فرنســا وإيطاليــا
وإســبانيا التــي تعــد االقتصــادات املتقدمــة األقــرب جغرافيــا مــن املغــرب العربــي ،مقصــدا ملــا
يزيــد علــى نصــف صــادرات جميــع البلــدان املغاربيــة مــا عــدا موريتانيــا (الشــكل البيــاين  .)3ويف
تونــس واجلزائــر فقــط ،تمثــل الصــادرات إىل بلــدان املغــرب العربــي نســبة كبيــرة مــن جممــوع
التجــارة (حــوايل  %10و %4مــن الصــادرات علــى الترتيــب).
وتتكــون التجــارة فيمــا بيــن بلــدان املغــرب العربــي مــن تدفقــات أساســية قليلــة .ففــي عــام ،2016
شــكل عــدد قليــل مــن التدفقــات الســلعية اجلــزء األكبــر مــن التجــارة اإلقليميــة :صــادرات الغــاز
والنفــط مــن اجلزائــر إىل املغــرب وتونــس ،وصــادرات احلديــد والصلــب واملالبــس مــن املغــرب
إىل اجلزائــر ،وصــادرات احلديــد والصلــب مــن تونــس إىل اجلزائــر ،وصــادرات الزيــوت احليوانيــة
والنباتيــة مــن تونــس إىل ليبيــا (الشــكل البيــاين  .)4أمــا باقــي التدفقــات التجاريــة األخــرى،
فكانــت جميعهــا حمــدودة .وتوجــد بعــض الســلع املهمــة القابلــة للتصديــر التــي ال تدخــل ضمــن
تدفقــات التجــارة اإلقليميــة علــى اإلطــاق .فعلــى ســبيل املثــال ،ال حتتــل الســيارات وقطــع غيارهــا
مــن املغــرب ،واألســمدة مــن اجلزائــر ،واألســماك مــن موريتانيــا ،وأشــباه املوصــات الكهربائيــة
مــن تونــس جانبــا كبيــرا مــن التجــارة اإلقليميــة .وبوجــه عــام ،توجــد  20ســلعة حمتملــة يمكــن أن
تشــملها التدفقــات التجاريــة الثنائيــة يشــغل ربعهــا فقــط جانبــا كبيــرا مــن التجــارة اإلقليميــة بيــن
البلــدان املغاربيــة.
االستثمار األجنبي املباشر
تشير املعلومات املتاحة إىل أن االستثمارات األجنبية املباشرة الثنائية حمدودة على مستوى
املنطقــة .كذلــك اتضــح مــن الدراســات الســابقة أن التدفقــات الثنائيــة داخــل املنطقــة أقــل كثيــرا
مــن املســتويات املالحظــة يف املناطــق األخــرى (راجــع  .)World Bank 2010وال يتوافــر ســوى
القليــل مــن البيانــات املوثوقــة احلديثــة عــن التدفقــات الرأســمالية الثنائيــة ،ولكــن حالــة املغــرب،
الــذي تتوافــر بيانــات عنــه ،تشــير إىل أن التدفقــات الرأســمالية مــع بلــدان املغــرب العربــي متدنيــة
للغايــة (الشــكل البيــاين  .)3فاالســتثمارات املباشــرة للمغــرب يف بلــدان املغــرب العربــي ،ســواء
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٣اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
 – ٢اﻟﺘﺠﺎرة داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺼﺪ
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات(
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﳉﺰاﺋﺮ

اﳌﻐﺮب

٠٫٩
١٠

٨

٦

٢٫٠

٤

٢

 – ١اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺼﺪ
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات(

اﳌﻐﺮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﱂ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
اﻟﺼﺤﺮاء
٣٫٩
اﳉﺰاﺋﺮ
اﳉﺰاﺋﺮ
٠٫٤
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
٠٫٢
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
٢٫٦
اﳌﻐﺮب
اﳌﻐﺮب
٩٫٥
ﺗﻮﻧﺲ
ﺗﻮﻧﺲ
٤٫٥
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻐﺮب
 ١٫٦ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﻐﺮب
اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺻﻔﺮ
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﻟﺼﺎدرات ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ.

 – ٤ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳋﺎرﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب٢٠١٦ ،
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳋﺎرﺟﺔ(

 – ٣ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﺪاﺧﻠﺔ إﱃ اﳌﻐﺮب٢٠١٦ ،
) ٪ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ(
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﱂ٧٫٧ ،

ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﱂ٢٣٫٨ ،
اﻻﲢﺎد
اﻷوروﺑﻲ،
٤١٫٠
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب
اﻟﺼﺤﺮاء
٢٦٫٣

آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة١٫٥ ،
اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ٢٫١ ،
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ٥٫٣ ،

اﻻﲢﺎد
اﻷوروﺑﻲ،
٥٠٫٨

اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ٠٫٠١ ،
آﺳﻴﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪة٠٫٣ ،
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء١٫٣ ،
اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
٣٩.٨

اﳌﺼﺪر :اﳌﺴﺢ اﳌﻨﺴﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ.٢٠١٨ ،

الداخلــة أو اخلارجــة ،حمــدودة للغايــة مقارنــة بالتدفقــات مــن وإىل املناطــق األخــرى .ويتركــز
حــوايل نصــف تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر الداخلــة واخلارجــة مــع أوروبــا وأجــزاء
أخــرى مــن العــامل .ويطبــق املغــرب أيضــا سياســة اقتصاديــة خارجيــة طموحــة جتــاه إفريقيــا
جنــوب الصحــراء .وبينمــا ال تــزال مســتويات التجــارة مــع إفريقيــا جنــوب الصحــراء متدنيــة ،تعــد
املنطقــة مقصــدا مهمــا لالســتثمارات املغربيــة ،ال ســيما يف القطــاع املــايل .وتوجــد يف معظــم
بلــدان املغــرب العربــي معوقــات أمــام االســتثمار األجنبــي املباشــر – مثــل القيــود املفروضــة علــى
االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة يف خمتلــف القطاعــات ،كإلــزام الشــركات األجنبيــة بالعمــل مــع
شــركاء حملييــن واســتخدام مدخــات حمليــة.
االندماج املايل
ال يــزال االندمــاج املــايل عبــر احلــدود حمــدودا ،ممــا يعكــس حالــة التعــاون االقتصــادي اإلقليمــي.
وكانــت البنــوك املغربيــة العاملــة عبــر احلــدود هــي األكثــر نشــاطا يف التغلغــل يف املنطقــة ،حيــث
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االندماج االقتصادي يف املغرب العربي—مصدر للنمو مل يستغل بعد

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٤اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ

)ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻹﻃﺎر ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺮض اﻟﺴﻬﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت(
اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻌﺪﱐ واﻟﺰﻳﻮت
اﻟﺰﺟﺎج واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ

ﺑﻠﺪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ

ﺗﻮﻧﺲ

ﺑﻠﺪ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﳉﺰاﺋﺮ
اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت
اﳊﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ
اﻟﺴﻜﺮ

اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻌﺪﱐ
واﻟﺰﻳﻮت

اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺜﻤﺎر اﻟﻘﺸﺮﻳﺔ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻌﺪﱐ
واﻟﺰﻳﻮت

اﻟﻮﻗﻮد اﳌﻌﺪﱐ
واﻟﺰﻳﻮت
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت

اﳊﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ
اﳌﻼﺑﺲ

اﻟﺴﻴﺎرات

اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

اﳌﻐﺮب

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.

يتواجــد التجــاري وفــا بنــك ،وهــو البنــك املغربــي األكبــر علــى اإلطــاق وســابع أكبــر بنــك يف
إفريقيــا ،يف تونــس وموريتانيــا .ولكــن توســع البنــوك املغربيــة يف اجلزائــر وليبيــا كان حمــدودا.
ونتيجــة لذلــك ،ال توجــد تقريبــا أي مؤسســات ماليــة عبــر احلــدود يف منطقــة املغــرب العربــي.
ويوجــد تفــاوت بيــن القطاعــات املاليــة يف فــرادى بلــدان املغــرب العربــي مــن حيــث مســتويات
التطــور ،ولكــن احلصــول علــى التمويــل مــن التحديــات املشــتركة يف جميــع البلــدان (الشــكل البيــاين
 .)5ويعــد املغــرب يف طليعــة البلــدان املتطــورة ماليــا ،حيــث يتمتــع بنظــام مــايل فعــال تهيمــن
عليــه بنــوك خاصــة ديناميكيــة .وقــد توســع اجلهــاز املصــريف املغربــي يف العمليــات عبــر احلــدود،
ويتواجــد حاليــا يف  22بلــدا إفريقيــا ،بمــا يف ذلــك يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء (بنــن وبورونــدي
وغانــا) .وال تــزال تونــس ،وهــي علــى درجــة مــن التطــور املــايل مماثلــة القتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،تواجــه حتديــات يف إعــادة هيكلــة البنــوك العامــة الضعيفــة
والتعامــل مــع األعبــاء الكبيــرة الناجتــة عــن القــروض غيــر املنتظمــة ،بالرغــم مــن أن أداء بنوكهــا
اخلاصــة ســليم نســبيا .وال يــزال القطــاع املــايل يف اجلزائــر وليبيــا تهيمــن عليــه البنــوك اململوكــة
للدولــة .ويف معظــم البلــدان ،يصعــب احلصــول علــى التمويــل ،ال ســيما بالنســبة للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة ،بالرغــم مــن التقــدم الكبيــر احملــرز خــال العقــد املاضــي .وتعــد إمكانيــة
احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة مرتفعــة نســبيا يف املغــرب وتونــس ،وإن كانــت دون متوســط
اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،ولكنهــا أقــل يف البلــدان األخــرى.
وتشــهد بلــدان املنطقــة نمــوا مســتمرا يف جمــال التكنولوجيــا املاليــة ،ممــا يخلــق األســاس الــازم
لتعميــق االندمــاج املــايل .ويــزداد عــدد الشــركات اجلديــدة املتخصصــة يف جمــال التكنولوجيــا
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حقائق حول العالقات االقتصادية بين بلدان املغرب العربي

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٥اﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﺎﱄ
 – ١ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺎﱄ
)ﺻﻔﺮ إﱃ  ،١ﻣﻦ اﻷﺳﻮأ إﱃ اﻷﻓﻀﻞ(

 – ٢ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﻮاﻓﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ٢٠١٤ ،
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

٤٠
٣٠

اﳉﺰاﺋﺮ
اﳌﻐﺮب
ﺗﻮﻧﺲ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

٢٠

٠٫٤
٠٫٣

١٠

٠٫٢

اﳉﺰاﺋﺮ

اﳌﻐﺮب

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺗﻮﻧﺲ

اﳉﺰاﺋﺮ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

ﺗﻮﻧﺲ

٠٫١

اﳌﻐﺮب

ﺻﻔﺮ

٠٫٥

ﺻﻔﺮ
ﻋﺪد ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻵﱄ
اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
١٩٨٠ ١٩٨٤ ١٩٨٨ ١٩٩٢ ١٩٩٦ ٢٠٠٠ ٢٠٠٤ ٢٠٠٨ ٢٠١٢
ﻟﻜﻞ  ١٠٠٠ﺷﺨﺺ
١٩٨٢ ١٩٨٦ ١٩٩٠ ١٩٩٤ ١٩٩٨ ٢٠٠٢ ٢٠٠٦ ٢٠١٠ ٢٠١٤
اﳌﺼــﺎدر :ﻣﺴــﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ .IMF 2018a
اﻟــﺪوﱄ ،وﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺸــﻤﻮل اﳌــﺎﱄ اﻟﺼــﺎدر ﻋــﻦ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ ،وﺣﺴــﺎﺑﺎت ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ
اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﻌﺒﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻦ اﻷوﺿﺎع ﰲ ﻋﺎم .٢٠١٢

املاليــة يف املغــرب وتونــس واجلزائــر .وقــد وضــع كل مــن املغــرب وتونــس إطــارا لتنظيــم اخلدمــات
املاليــة الرقميــة وتــداول النقــود عبــر الهاتــف احملمــول ،وهــو مــا يســاعد يف احلــد مــن نســبة
الســكان غيــر املســتفيدين مــن اخلدمــات املصرفيــة .كذلــك زاد تغلغــل تكنولوجيــات املعلومــات
واالتصــاالت زيــادة كبيــرة خــال الســنوات األخيــرة يف املغــرب وتونــس ،وبدرجــة أقــل يف اجلزائــر
وموريتانيــا .وعلــى اجلانــب التنظيمــي ،أقــرت اجلزائــر واملغــرب وتونــس تشــريعات ملكافحــة
اجلرائــم اإللكترونيــة واألمــن اإللكتــروين .ويمكــن املســاعدة ،مــن خــال إزالــة احلواجــز التجاريــة
والتنســيق التنظيمــي ،يف تطبيــق التكنولوجيــات املاليــة اجلديــدة علــى نحــو أســرع وأوســع نطاقــا
والتشــجيع علــى زيــادة االندمــاج املــايل.
ويهــدف املصــرف املغاربــي لالســتثمار والتجــارة اخلارجيــة اجلديــد إىل تســريع وتيــرة
االندمــاج املــايل .وقــد تــم تأســيس هــذا املصــرف اإلقليمــي عــام  ،2017ويبلــغ رأســماله 500
مليــون دوالر أمريكــي مقســمة بالتســاوي بيــن البلــدان اخلمســة .والغــرض مــن هــذا املصــرف
تســريع وتيــرة االندمــاج املــايل وتشــجيع التجــارة واالســتثمار داخــل املنطقــة مــن خــال إزالــة
احلواجــز التنظيميــة واملؤسســية التــي تعــوق نمــو التمويــل داخــل املغــرب العربــي .وســيمكن تعزيــز
االندمــاج املــايل أيضــا مــن خــال تفعيــل اتفاقيــة نظــام املدفوعــات لعــام  1991املبرمــة بيــن
البنــوك املركزيــة اخلمســة والتــي تتيــح لهــا ممارســة عملياتهــا يف جميــع البلــدان .وبينمــا سيســهم
االندمــاج املــايل يف النمــو ،يتعيــن توخــي احلــرص يف إدارة اخملــارط الناجتــة عــن إمكانيــة زيــادة
التقلبــات املاليــة.
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االندماج االقتصادي يف املغرب العربي—مصدر للنمو مل يستغل بعد

العمل
تبــدو مســتويات الهجــرة الرســمية بيــن البلــدان املغاربيــة ضعيفــة ،بالرغــم مــن أن حريــة انتقــال
العمالــة كانــت أحــد أهــداف احتــاد املغــرب العربــي .وبينمــا ال تــزال املعلومــات املتاحــة عــن حجــم
الهجــرة بيــن بلــدان املغــرب العربــي تقريبيــة بســبب نقــص البيانــات ،تشــير املعلومات املتاحة إىل
أن مســتويات الهجــرة بيــن بلــدان املنطقــة ال تــزال متدنيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،يف عــام ،2013
بلغــت نســبة املهاجريــن يف جممــوع ســكان املنطقــة  %1فقــط ،وكانــت نســبة العمــال املهاجريــن
مــن جممــوع العامليــن أقــل ( )%0.5مقارنــة باملناطــق األخــرى (راجــع دراســة  .)ILO 2015ويعــد
املغــرب العربــي مصــدرا للمهاجريــن ،حيــث يعــد كل مــن املغــرب واجلزائــر مــن بيــن أكبــر البلــدان
املصــدرة للمهاجريــن يف العــامل .وال تــزال الهجــرة مــن بلــدان املغــرب العربــي موجهــة يف معظمهــا
نحــو بلــدان االحتــاد األوروبــي.

العوامل التي قد تفسر ضعف االندماج داخل منطقة املغرب العربي
توجــد أســباب عديــدة ومعقــدة وراء عــدم اندمــاج بلــدان املغــرب العربــي بدرجــة كافيــة .ومــن هــذه
األســباب السياســات التجاريــة واالســتثمارية التقييديــة ،واحلواجــز التجاريــة اجلمركيــة وغيــر
اجلمركيــة ،وعــدم كفايــة البنيــة التحتيــة اإلقليميــة ،واالعتبــارات اجلغرافيــة السياســية .كذلــك أدى
التوجــه التقليــدي للتجــارة جتــاه أوروبــا ،واحملــاوالت األخيــرة للتنويــع يف اجتــاه إفريقيــا جنــوب
الصحــراء ،وصعــود الصيــن كســوق لصــادرات املغــرب العربــي ،إىل حتــول تركيــز بلــدان املغــرب
العربــي عــن االندمــاج اإلقليمــي.
وثمــة عوامــل جغرافيــة سياســية أعاقــت االندمــاج اإلقليمــي .واألســباب الرئيســية وراء
االضطرابــات معقــدة وخمتلفــة عبــر البلــدان .وال يــزال احتــاد املغــرب العربــي معطــا منــذ ســنوات
بســبب اخلالفــات بيــن البلــدان األعضــاء ،ال ســيما بيــن اجلزائــر واملغــرب .كذلــك أدت التهديــدات
اإلرهابيــة إىل تشــديد الضوابــط احلدوديــة .وال تــزال احلــدود املمتــدة علــى مســافة  1000ميــل بيــن
اجلزائــر واملغــرب مغلقــة منــذ عــام  .1994وتواجــه بلــدان عديــدة أوضاعــا اقتصاديــة سياســية
ذات خصوصيــة قطريــة ،ممــا يكــون قــد أدى يف أحيــان عديــدة إىل مزيــد مــن التأخــر يف إحــراز أي
تقــدم نحــو التكامــل اإلقليمــي .غيــر أنــه يف اآلونــة األخيــرة ،دعــت جمموعــات خمتلفــة إىل إحيــاء
احتــاد املغــرب العربــي.
وتواجه التجارة داخل املغرب العربي صعوبات بسبب السياسات التجارية التقييدية .وتخضع
البلــدان املغاربيــة لتعريفــة جمركيــة أقــل مــع أوروبــا مقارنــة بالتجــارة مــع بعضهــا البعــض.
وبوجــه عــام ،فــإن املتوســط البســيط للتعريفــة اجلمركيــة املطبقــة يف بلــدان املغــرب العربــي أعلــى
كثيــرا منــه يف جمموعــة العشــرين أو جمموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة (الشــكل البيــاين  .)6فعلــى ســبيل املثــال ،بلــغ املتوســط البســيط للتعريفــة اجلمركيــة يف
بلــدان املغــرب العربــي حــوايل  %14يف عــام  ،2016مقابــل  %5يف االحتــاد األوروبــي ،و %4يف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،و %10يف الصيــن .وتخضــع الســوق اجلزائريــة ألعلــى مســتويات
احلمايــة ،حيــث يبلــغ متوســط التعريفــة اجلمركيــة  ،%19بينمــا تبلــغ التعريفــة اجلمركيــة يف
البلــدان األخــرى حــوايل  .%12كذلــك تخضــع جمموعــة خمتــارة مــن القطاعــات حلمايــة شــديدة
حتــى يف البلــدان املنفتحــة نســبيا أمــام التجــارة .فعلــى ســبيل املثــال ،تبلــغ التعريفــة اجلمركيــة
علــى اســتيراد املنتجــات الزراعيــة  %28يف املغــرب و %31يف تونــس .كذلــك تــم تشــديد احلواجــز
اجلمركيــة وغيــر اجلمركيــة يف اجلزائــر يف أوائــل عــام  ،2018حيــث تــم تطبيــق حظــر مؤقــت علــى
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حقائق حول العالقات االقتصادية بين بلدان املغرب العربي

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٦ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 – ١ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)ﺻﻔﺮ = اﻟﺒﻠﺪ اﻷﻗﻞ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ = ١ ،اﻟﺒﻠﺪ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ(
أداء ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
١

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
اﳌﻐﺮب
اﳉﺰاﺋﺮ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﺴﻠﻊ
اﳋﺪﻣﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ
اﳌﺒﺎﺷﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺰراﻋﻲ

ﺻﻔﺮ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺑﺪء اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت

اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

اﳌﺼﺎدر :ﻧﺸﺮة  World Tariff Profiles 2015–2016اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،و ،OECD 2015-2016و ،World Bank 2008-2011و.(IFC) 2008-2011

 – ٣اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﳊﺪود٢٠١٦ ،
)اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸداء ،ﺻﻔﺮ إﱃ  ،١٠٠اﻷﺳﻮأ إﱃ اﻷﻓﻀﻞ(
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ

٨٠٠

٧٠٨

٨٤١

٦٦٩

٦٠٠
٤٠٠
٢٠٠

٩٦٧

٦٢٥

٨٠
٦٠
٤٠

٢٦٣

١٨٥٫٣

١٠٠

٢٠

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺒﻠﺪان ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ
اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﳌﺼﺪر.World Bank, 2018 :

اﳉﺰاﺋﺮ

ﺻﻔﺮ

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸداء

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

١,٠٠٠

اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﳊﺪ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸداء

 – ٢أداء اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ٢٠١٦ ،
)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪان ،اﻟﺪاﺧﻞ أﺳﻮأ(
آﺳﻴﺎن

اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

دﻗﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

اﻟﺸﺤﻦ اﻟﺪوﱄ

ﺻﻔﺮ

اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ

اﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﺮﺻﺪ

ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ وﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ
اﳌﺼﺪر.World Bank 2018 :

اســتيراد حــوايل  850فئــة مــن الســلع ،وزيــادة عــدد الســلع اخلاضعــة لضريبــة انتقائيــة نســبتها
 ،%30إىل جانــب تطبيــق زيــادة كبيــرة يف التعريفــة اجلمركيــة (حتــى  )%60علــى بعــض املنتجــات
األخــرى.
وإىل جانــب احلواجــز اجلمركيــة ،تواجــه التجــارة اإلقليميــة الداخليــة معوقــات غيــر جمركيــة
عديــدة .فعلــى ســبيل املثــال ،يعــد متوســط تكلفــة التصديــر أحــد أعلــى املتوســطات العامليــة
ويتفــاوت بدرجــة كبيــرة عبــر املنطقــة بيــن البلــدان املصــدرة األعلــى كفــاءة (املغــرب وتونــس)
واألقــل كفــاءة (اجلزائــر وليبيــا وموريتانيــا) .وبالنســبة لوقــت التصديــر ،فهــو مماثــل عمومــا
القتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة األخــرى ولكنــه أعلــى كثيــرا منــه يف
االقتصــادات املتقدمــة .ويتضــح مــن مؤشــر أداء اخلدمــات اللوجســتية لبلــدان املغــرب العربــي يف
تقريــر ممارســة األعمــال الصــادر عــن البنــك الــدويل أن أصحــاب األنشــطة التجاريــة يواجهــون
معوقــات كبيــرة يف املنطقــة .وباملثــل ،يتضــح مــن مؤشــر التجــارة عبــر احلــدود يف تقريــر ممارســة
األعمــال أن تكلفــة معامــات التصديــر أو االســتيراد ال تــزال مرتفعــة يف املنطقــة .ومــن املعوقــات
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اإلضافيــة نقــاط التفتيــش العديــدة علــى الطــرق ،والتأخــر عنــد املعابــر احلدوديــة ،واملــدة التــي
تســتغرقها إجــراءات التخليــص اجلمركــي وأوجــه القصــور التــي تشــوبها .وغالبــا مــا يتــم تشــديد
القيــود احلدوديــة بــدال مــن إرخائهــا حلمايــة املصلحــة احملليــة ،ممــن يتيــح فرصــا أكبــر للكســب
الريعــي.
ويعــد ضعــف شــبكة النقــل البــري واجلــوي اإلقليميــة يف املغــرب العربــي حاجــزا كبيــرا أمــام
االندمــاج التجــاري .وتوجــد أربــع وســائل نقــل بيــن بلــدان املغــرب العربــي :البحــر واجلــو والبــر
والســكك احلديديــة .وتعــد جميــع وســائل النقــل بخــاف النقــل البحــري غيــر مطــورة بالدرجــة
الكافيــة .وال يوجــد ســوى طريــق ســريع جتــاري واحــد للربــط بيــن جميــع البلــدان املغاربيــة ،وهــو
طريــق القاهــرة داكار الســريع ،ولكــن غلــق احلــدود بيــن املغــرب واجلزائــر يســتحيل معــه نقــل
الســلع بــرا مــن ليبيــا وتونــس واجلزائــر إىل املغــرب أو موريتانيــا .كذلــك توجــد بعــض األجــزاء
علــى هــذا الطريــق مل يتــم االنتهــاء مــن جتهيزهــا بعــد ،وال يوجــد جســر لعبــور النهــر بيــن موريتانيــا
والســنغال .ويتــم العبــور باســتخدام العبــارات ،ممــا يحــد مــن حركــة التجــارة بدرجــة كبيــرة.
وبالرغــم مــن وجــود طــرق ســكك حديديــة حمليــة يف اجلزائــر واملغــرب وتونــس ،تتوقــف اخلطــوط
احلديديــة عنــد احلــدود أيضــا ،ممــا يحــول دون وجــود شــبكة ســكك حديديــة بيــن الشــرق والغــرب.
وتوجــد أنابيــب يف عــدد مــن البلــدان لنقــل النفــط والغــاز إىل إســبانيا وإيطاليــا ،ولكنهــا ال تســير
يف الطــرق املتاحــة خــال البلــدان اجملــاورة يف املنطقــة والتــي قــد تكــون أكثــر كفــاءة .وبالرغــم
مــن وجــود رحــات جويــة بيــن بعــض البلــدان املغاربيــة ،ال تــزال معظــم شــركات النقــل اجلــوي
اإلقليميــة صغيــرة وتنظــم رحالتهــا إىل وجهــات حمليــة يف األســاس.
ويخــدم النقــل البحــري ،وهــو الوســيلة األساســية للتجــارة داخــل منطقــة املغــرب العربــي ،التجــارة
مع أوروبا يف األســاس .وبالرغم من وجود موانئ يف جميع البلدان املغاربية ،ال توجد خطوط
شــحن جتاريــة كبيــرة فيمــا بينهــا .فقــد وضــع كل مــن البلــدان البنيــة التحتيــة ملينائــه علــى نحــو
يخــدم التجــارة مــع أوروبــا ،بينمــا تأتــي مصلحــة التجــارة اإلقليميــة يف املقــام الثــاين .وال يتمتــع
ســوى القليــل مــن املوانــئ بقــدرات تنافســية حســب املقاييــس الدوليــة ،ويف مقدمتهــا مينــاء طنجــة
يف املغــرب الــذي أصبــح مركــزا لوجســتيا للمنطقــة ككل .ونتيجــة لذلــك ،حتــول اجلــزء األكبــر مــن
حركــة املــرور البحــري عبــر املغــرب العربــي مــن املوانــئ اإلقليميــة األخــرى إىل املغــرب .ويوجــد
عــدد قليــل للغايــة مــن خطــوط النقــل البحــري املباشــرة بيــن البلــدان املغاربيــة ،وتســتخدم يف نقــل
الســلع اإلقليميــة مــن خــال موانــئ بلــدان أخــرى ،مثــل مينــاء مارســيليا يف فرنســا ،ومينــاء أمليريــا
يف إســبانيا ،وحتــى مينــاء روتــردام يف هولنــدا .ويــؤدي اســتخدام هــذه املواقــع إىل تكاليــف
إضافيــة ،كمــا يحــد مــن تنافســية أســعار املنتجــات التجاريــة.
وتوجــد قيــود كبيــرة علــى التدفقــات الرأســمالية يف جميــع البلــدان تزيــد علــى متوســط البلــدان
النظيــرة .ويعــد حســاب رأس املــال يف املغــرب مــن بيــن األكثــر انفتاحــا أمــام التدفقــات
الرأســمالية الداخلــة مقارنــة بجميــع البلــدان املغاربيــة (الشــكل البيــاين  .)7فــا يشــترط احلصــول
علــى موافقــة مســبقة علــى االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة ،وال تفــرض اإلجــراءات الرســمية
املرتبطــة باالســتثمار يف املغــرب أي حواجــز ملموســة علــى االســتثمار .وتفــرض اجلزائــر قيــودا
شــديدة علــى التدفقــات الرأســمالية الداخلــة .ويشــترط إطارهــا القانــوين وجــود شــريك جزائــري
يمتلــك حصــة أغلبيــة يف أي اســتثمار أجنبــي .ويف تونــس ،ظــل احلســاب الرأســمايل منغلقــا نســبيا
حتــى عــام  .2015ووفقــا لقانــون االســتثمار لعــام  ،2016يعامــل املســتثمرون األجانــب حاليــا
كمســتثمرين حملييــن مثلهــم مثــل املســتثمرين التونســيين مــن حيــث احلقــوق وااللتزامــات .وتطبــق
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٧اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ

١٫٠

اﳌﻐﺮب

ﺗﻮﻧﺲ

 – ٢اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳋﺎرﺟﺔ
)ﺻﻔﺮ إﱃ  ،١اﻷﻗﻞ إﱃ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪا(

اﳉﺰاﺋﺮ

اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

 – ١اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ
)ﺻﻔﺮ إﱃ  ،١اﻷﻗﻞ إﱃ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪا(

١٫٠

٠٫٨

٠٫٨

٠٫٦

٠٫٦

٠٫٤

٠٫٤

٠٫٢
٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٢٠١٥ ١٩٩٥

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

٠٫٢
١٩٩٥

اﳌﺼﺪر :دراﺳﺔ .Fernandez and others, 2016

خمتلــف بلــدان املنطقــة قيــودا متماثلــة عمومــا علــى التدفقــات الرأســمالية اخلارجــة .ففــي املغرب،
ينــص قانــون االســتثمار علــى أن تكــون إعــادة توطيــن رأس املــال مــن خــال حســابات بالدرهــم
املغربــي قابلــة للتحويــل .وبذلــك حتــد الضوابــط الرأســمالية مــن قــدرة املواطنيــن علــى حتويــل
األرصــدة بالدرهــم إىل عملــة أجنبيــة لتحويــل أموالهــم إىل بلــدان داخــل املنطقــة أو خارجهــا
بغــرض االســتثمار .وتشــترط اجلزائــر إعــادة اســتثمار األربــاح داخــل البلــد للحــد مــن هجــرة رؤوس
األمــوال .ويف تونــس ،ال تــزال عمليــات نقــل رؤوس األمــوال إىل اخلــارج خاضعــة لقيــود مشــددة
مــن جانــب البنــك املركــزي.
ويوجــد عــدد مــن العوامــل االقتصاديــة وغيــر االقتصاديــة التــي تفســر الهجــرة احملــدودة بيــن
بلــدان املغــرب العربــي .فــا يــزال نمــو الوظائــف ضعيفــا يف البلــدان املغاربيــة ،ممــا يحــد مــن
فــرص توظيــف املهاجريــن احملتمليــن .وغالبــا مــا يفضــل املهاجــرون مــن بلــدان املغــرب العربــي
البحــث عــن فــرص يف أســواق أكثــر نضجــا (ال ســيما يف أوروبــا) .وتوجــد كذلــك منافســة متزايــدة
مــن مواطنــي البلــدان غيــر املغاربيــة مــن اجلنــوب ومــن العمالــة الصينيــة واألوروبيــة الذيــن مــا
يتــم توظيفهــم غالبــا بموجــب ترتيبــات تعاقديــة يف إطــار مشــروعات اســتثمارية .كذلــك فــإن
صعوبــات احلصــول علــى تصريــح اإلقامــة والعمــل حتــد أيضــا مــن حريــة حركــة العمالــة.
ويشــترط العديــد مــن البلــدان املغاربيــة احلصــول علــى تأشــيرة دخــول ،ســواء بالنســبة ملواطنــي
البلــدان املغاربيــة األخــرى أو باقــي بلــدان العــامل .وفضــا عــن ذلــك ،غالبــا مــا ال تزيــد مــدة اإلقامــة
علــى  90يومــا .ويأتــي كل مــن املغــرب واجلزائــر وليبيــا يف ترتيــب منخفــض للغايــة مقارنــة
بالبلــدان اإلفريقيــة األخــرى علــى مؤشــر االنفتــاح يف منــح التأشــيرات يف إفريقيــا (راجــع ADB
 )2017الــذي يرصــد التغيــرات التــي تدعــم حريــة حركــة األشــخاص عبــر إفريقيــا .ومــن بيــن بلــدان
املغــرب العربــي ،تعــد تونــس البلــد الوحيــد الــذي أحــرز تقدمــا مؤخــرا نحــو فتــح حــدوده أمــام
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املســافرين ،ليصعــد ترتيبهــا  13مرتبــة منــذ عــام  .2015وتعــد موريتانيــا البلــد األكثــر انفتاحــا
أمــام املســافرين نظــرا ألنهــا تمنــح تأشــيرات جلميــع املواطنيــن األفارقــة عنــد وصولهــم.
واالندمــاج اإلقليمــي احملــدود ليــس ســمة تختــص بهــا منطقــة املغــرب العربــي دون غيرهــا .ففــي
الواقــع ،ظلــت مســتويات التجــارة اإلقليميــة ثابتــة أو تراجعــت يف عــدد مــن املناطــق منــذ تســعينات
القــرن املاضــي ،مــع وجــود اســتثناءات ملحوظــة يف شــرق آســيا واحمليــط الهــادئ وأوروبــا ووســط
آســيا (راجــع دراســة  .)Bown and others 2017فعلــى ســبيل املثــال ،تشــير جتربــة االندمــاج
اإلقليمــي يف أمريــكا الالتينيــة إىل أن العوامــل التــي حالــت دون تعزيــز التجــارة اإلقليميــة
الداخليــة مماثلــة عمومــا للعوامــل التــي شــهدتها منطقــة املغــرب العربــي .ومــن هــذه العوامــل عــدم
االســتفادة مــن أوجــه التكامــل بيــن جهــود االندمــاج اإلقليمــي واالندمــاج العاملــي ،وعــدم كفايــة
البنيــة التحتيــة اإلقليميــة بمــا يــؤدي إىل زيــادة تكلفــة التجــارة ،وزيــادة تقلبــات حركــة الصادرات
بســبب عــدم تنفيــذ إصالحــات اقتصاديــة لــدى الشــركاء اإلقليمييــن الرئيســيين.
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ما أهمية تعزيز االندماج
مــن املهــم اقتصاديــا تعزيــز االندمــاج بيــن البلــدان املغاربيــة .فمنطقــة املغــرب العربــي عبــارة
عــن جمموعــة مقســمة مــن البلــدان املتجــاورة .وتشــكل البلــدان املغاربيــة منطقــة جغرافيــة واحــدة،
وتتشــارك بلــدان عديــدة يف نفــس احلــدود .وحتتــل البلــدان املغاربيــة موقعــا اســتراتيجيا بيــن
أوروبــا وإفريقيــا جنــوب الصحــراء ،كمــا يوجــد بينهــا تقــارب ثقــايف ولغــوي .ويف حالــة اندمــاج
هــذه البلــدان ،ســتكون قــادرة علــى االســتفادة مــن وفــورات احلجــم ،وجــذب مزيــد مــن االســتثمارات
األجنبيــة ،وإقامــة سالســل قيمــة إقليميــة واالندمــاج بشــكل أفضــل يف سالســل القيمــة العامليــة،
وتعزيــز قدرتهــا علــى التفــاوض اجلماعــي – ممــا قــد يــؤدي إىل زيــادة التجــارة فيمــا بينهــا
وتســريع وتيــرة النمــو.
وسيســهم تعزيــز االندمــاج يف حتقيــق منافــع كبيــرة للمنطقــة مــن خــال وفــورات احلجــم ،نظــرا
ألنــه ســيؤدي إىل إقامــة ســوق متكاملــة كبيــرة تضــم حــوايل  100مليــون مســتهلك مــن جمموعــة
بلــدان مماثلــة يف عــدد ســكانها للبلــدان األكثــر كثافــة ســكانية علــى مســتوى العــامل ،مثــل الفلبيــن
ومصــر وإثيوبيــا .ويف عــام  ،2017ســيتجاوز إجمــايل النــاجت احمللــي املشــترك للمغــرب العربــي
 360مليــار دوالر أمريكــي ،وهــو مســتوى مماثــل إلجمــايل النــاجت احمللــي جلنــوب إفريقيــا أو
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،أو النرويــج .وســيبلغ نصيــب الفــرد يف املنطقــة مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي اإلقليمــي حــوايل أربعــة آالف دوالر أمريكــي بالقيمــة االســمية ،وهــو مســتوى مماثــل
جلنــوب إفريقيــا وإندونيســيا وبيــرو ،وحــوايل  12ألــف دوالر أمريكــي علــى أســاس تعــادل
القــوى الشــرائية .ويف حالــة اندمــاج البلــدان املغاربيــة علــى هــذا النحــو ،وتطبيــق قواعــد جتاريــة
واســتثمارية موحــدة ،فــإن ذلــك سيســهم يف تعزيــز صمــود املنطقــة أمــام التأثيــر احملتمــل لتصعيــد
النزاعــات التجاريــة العامليــة.
وســيتيح وجــود ســوق متكاملــة حوافــز قويــة لدخــول االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة ،واالبتــكار،
ونقــل التكنولوجيــا .وتشــير دراســة ســابقة صــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل ( )2013إىل أن
حجــم الســوق ،والرصيــد التراكمــي لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة ،والسياســات االقتصاديــة
الســليمة ،والنمــو القــوي ،واســتقرار ســعر الصــرف ،ورأس املــال البشــري الســليم ،والبنيــة التحتيــة
اجليــدة ،واالســتقرار السياســي ،وجــودة اإلطــار التنظيمــي ،جميعهــا حمــددات تبــدو مهمــة ومؤثــرة
بالنســبة لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة .وتتمتــع منطقــة املغــرب العربــي بالفعــل بــأداء قــوي
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نســبيا يف بعــض هــذه اجملــاالت وليــس جميعهــا .ومــن املمكــن أن يصبــح حجــم ســوق املغــرب
العربــي املتكاملــة والقــوة الشــرائية ملســتهلكيها عامــا جاذبــا لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة
إذا ما تم تبســيط وتوحيد القوانين االســتثمارية عبر املنطقة .واســتمرت معظم البلدان املغاربية
يف تطبيــق سياســات اقتصاديــة كليــة ســليمة ،بمــا يف ذلــك سياســات املاليــة العامــة والسياســات
النقديــة ،بدعــم مــن برامــج صنــدوق النقــد الــدويل يف بعــض احلــاالت .وتوجــد بالفعــل أرصــدة
كبيــرة مــن االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة يف معظــم البلــدان ،والتــي أحــرز بعضهــا تقدمــا فيمــا
يتصــل بــرأس املــال البشــري .ولكــن مســتوى تنميــة البنيــة التحتيــة اإلقليميــة غيــر كاف ،ويأتــي
ترتيــب جميــع البلــدان املغاربيــة مــع عــدا تونــس يف تقريــر التنافســية العامليــة 2018/2017
دون املتوســط العاملــي فيمــا يتعلــق باجلــودة الكليــة للبنيــة التحتيــة احملليــة لهــذه البلــدان (راجــع
 .)WEF 2017وفيما عدا اســتثناءات قليلة ،يقل أداء املنطقة عن غيرها فيما يتصل باالســتقرار
السياســي وجــودة اإلطــار التنظيمــي.
وســيتيح االندمــاج كذلــك تنميــة سالســل القيمــة اإلقليميــة واندماجهــا علــى نحــو أفضــل مــع
سالســل القيمــة العامليــة .وبالنســبة للمغــرب العربــي ،ســيؤدي وضــع جمموعــة مــن القواعــد
التجاريــة واالســتثمارية املوحــدة إىل إقامــة بيئــة اســتثمارية أفضــل ليــس فقــط للمســتثمرين
املهتميــن بالســوق احملليــة علــى مســتوى املنطقــة ،ولكــن أيضــا بالنســبة للراغبيــن يف تصديــر
اإلنتــاج إىل األســواق القريبــة ،مثــل االحتــاد األوروبــي .وسيســاعد االندمــاج اإلقليمــي الشــركات
احملليــة أيضــا يف االندمــاج مــع سالســل اإلنتــاج العامليــة مــن خــال الســماح بحريــة حركــة
القطــع واملكونــات مــن خــال الشــركاء اإلقليمييــن وفيمــا بينهــم .ولــن يمكــن للمغــرب العربــي
بلــوغ مســتويات األداء الالزمــة لالســتمرار يف جــذب االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة املوجهــة
إىل األســواق إال مــن خــال تعزيــز االندمــاج اإلقليمــي .ويمكــن لسالســل القيمــة العامليــة أيضــا أن
تكــون بمثابــة قنــوات لنشــر املعرفــة مــن االقتصــادات املتقدمــة وفيمــا بيــن البلــدان املغاربيــة،
علــى غــرار قنــوات التجــارة واالســتثمار التقليديــة.
ويمكــن للمغــرب العربــي أن يصبــح مركــزا للتجــارة واالســتثمار بيــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء
واالحتــاد األوروبــي .ففــي عــام  ،2010أشــار التقريــر الصــادر عــن جمموعــة بوســطن االستشــارية
بشــأن الشــركات اإلفريقيــة متعــددة اجلنســيات اجلديــدة ( )BCG 2010إىل نشــأة شــركات قويــة
عابــرة للحــدود يف املغــرب العربــي ،وغطــى التقريــر  40شــركة إفريقيــة  10منهــا يف املغــرب
العربــي ( 6مــن املغــرب ،و 2مــن اجلزائــر ،و 2مــن تونــس) .ويف الواقــع ،تســتثمر الشــركات املغربيــة
والتونســية عبــر منطقــة املغــرب العربــي وأصبحــت أطرافــا فاعلــة مهمــة يف البلــدان املضيفــة.
وينبغــي أن تدعــم احلكومــات هــذا املصــدر املتنامــي لالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة مــن خــال
التشــجيع علــى زيــادة االندمــاج اإلقليمــي يف املغــرب العربــي .ومثــل هــذه االســتراتيجية ســتجعل
املغــرب العربــي أقــل اعتمــادا علــى أوروبــا وأكثــر قــدرة علــى االســتفادة مــن موقعــه بيــن أوروبــا
وإفريقيــا جنــوب الصحــراء.
وستســهم زيــادة االندمــاج يف تعزيــز القــدرات التفاوضيــة للمنطقــة يف اجملــاالت ذات االهتمــام
املشــترك .ويف الوقــت احلــايل ،يقــوم كل بلــد مــن البلــدان املغاربيــة بالتفــاوض منفــردا ،وغالبــا
مــا يكــون ذلــك مــع شــركاء جتارييــن أكبــر كثيــرا ومــع اجملموعــات التــي ينتمــون لهــا .فعلــى ســبيل
املثــال ،قــام كل بلــد مــن بلــدان املغــرب العربــي بالتفــاوض علــى اتفاقيــات التعــاون مــع االحتــاد
األوروبــي بشــكل ثنائــي .وبينمــا تتفــاوض معظــم املناطــق يف جمموعــات ،مل يســتخدم خيــار
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املفاوضــات املشــتركة أثنــاء املفاوضــات اجلاريــة بشــأن اتفاقيــة الشــراكة املمــددة مــع االحتــاد
األوروبي التي تهدف إىل إضفاء الصبغة الرسمية على األفضليات التجارية لالحتاد األوروبي
وحتقيــق االتســاق بينهــا وبيــن القواعــد الصــادرة عــن منظمــة التجــارة العامليــة .ويف ســياق متعدد
األطــراف ،وقعــت جميــع البلــدان املغاربيــة ،مــا عــدا ليبيــا ،علــى اتفاقيــة إنشــاء منطقــة التجــارة
احلــرة القاريــة اإلفريقيــة .وبالرغــم مــن أن معظــم اجملموعــات التجاريــة اإلفريقيــة األخــرى مثلــت
أعضاءهــا يف املفاوضــات بشــأن اتفاقيــة التحريــر التجــاري املهمــة تلــك ،تفاوضــت البلــدان
املغاربيــة كل علــى حــدة نظــرا ألن احتــاد املغــرب العربــي ،وهــو اجملموعــة التجاريــة التــي تمثــل
هــذه البلــدان ،ال يــزال معطــا .ويف الســياق املتعــدد األطــراف ،نــادرا مــا تقــدم البلــدان املغاربيــة
مقترحــات مشــتركة يف منظمــة التجــارة العامليــة ،ممــا يضعــف قوتهــا التفاوضيــة.
وينبغــي النظــر لتعزيــز االندمــاج اإلقليمــي بيــن بلــدان املغــرب العربــي بوصفــه مكمــا للجهــود
الراميــة إىل إدمــاج هــذه البلــدان عامليــا .وتشــير النتائــج التجريبيــة إىل أن مكاســب االندمــاج
اإلقليمــي تبــدو حمــدودة إذا مــا تــم ذلــك علــى حســاب االندمــاج العاملــي (دراســة Bown and
 .)others 2017ويف املقابــل ،يمكــن ملنطقــة املغــرب العربــي حتقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة
مــن تطبيــق اســتراتيجية اندمــاج قــادرة علــى اســتغالل أوجــه التكامــل بيــن االندمــاج اإلقليمــي
واالندمــاج العاملــي .لذلــك ينبغــي النظــر إىل االندمــاج اإلقليمــي يف منطقــة املغــرب العربــي كجــزء
مــن اســتراتيجية أوســع نطاقــا تهــدف إىل االنفتــاح بوجــه عــام أمــام جميــع الشــركاء التجارييــن،
بمــا يف ذلــك يف ســياق منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة.

اإلمكانات التجارية اإلقليمية
تؤكــد خصائــص التدفقــات التجاريــة احلاليــة علــى اإلمكانــات الكبيــرة للتجــارة اإلقليميــة .وتشــير
مســتويات التركــز الســوقي وكثافــة التجــارة ومعــدالت اســتمرارية املنتجــات إىل إمكانيــة كبيــرة
لالندمــاج وضــرورة االســتفادة بصــورة أكبــر مــن املزايــا النســبية لفــرادى البلــدان (الشــكل البيــاين
 .)8ويتضح من مؤشر التركز السوقي ،وهو مقياس لتشتت الصادرات عبر الشركاء التجاريين،
وجــود إمكانيــة كبيــرة لتنويــع الشــركاء التجارييــن ،بمــا يف ذلــك مــن خــال االندمــاج اإلقليمــي،
نظــرا ألن نصــف التدفقــات التجاريــة الثنائيــة احملتملــة علــى األقــل بيــن البلــدان املغاربيــة إمــا
منخفضــة للغايــة أو منعدمــة .ويشــير مؤشــر كثافــة التجــارة إىل أن جميــع البلــدان املغاربيــة ،مــا
عــدا موريتانيــا ،تعــد أكثــر أهميــة كوجهــات جتاريــة لبعضهــا البعــض منهــا كوجهــات جتاريــة
لباقــي بلــدان العــامل .وتعــد نســبة صــادرات كل بلــد إىل البلــدان املغاربيــة الشــريكة األخــرى أعلــى
بالفعــل مــن نســبة صــادرات العــامل إىل املغــرب العربــي .ومــن اخلصائــص األخــرى املشــتركة
بيــن جميــع البلــدان املغاربيــة انخفــاض معــدل اســتمرارية املنتجــات التصديريــة .إذ يتضــح
مــن مؤشــر اســتمرارية املنتجــات ،الــذي يقيــس اســتمرارية العالقــات التجاريــة ،أن نســبة كبيــرة
مــن املنتجــات التصديريــة اجلديــدة باختــاف قيمتهــا يتوقــف إنتاجهــا نظــرا ألن عــدد األســواق
اخلارجيــة التــي تصــل إليهــا ليــس كبيــرا بمــا يكفــي .ويشــير ذلــك أيضــا إىل وجــود إمكانيــة كبيــرة
غيــر مســتغلة لتعزيــز االندمــاج بمــا يتيــح خلــق أســواق خارجيــة جديــدة لفــرادى املنتجــات وربمــا
حتســين معــدل اســتمراريتها.
وتعــد التجــارة داخــل منطقــة املغــرب العربــي تكامليــة بدرجــة كبيــرة .فهيــكل صــادرات املغــرب
العربــي مطابــق حملتــوى واردات املنطقــة ،ومماثــل أيضــا حملتــوى واردات الشــركاء التجارييــن
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٨ﲢﻠﻴﻞ أداء اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺳﻮاﻗﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.

١٤
١٢

ﺗﺼﺪر اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ إﱃ ﻋﺪد أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ
اﻷﺧﺮى.
 – ١اﻟﺘﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮﻗﻲ٢٠١٦ ،
)اﳌﺆﺷﺮ ،ﺻﻔﺮ إﱃ  ،١٠٠ﻣﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ إﱃ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﺰا(

 – ٢ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة٢٠١٦ ،
)اﳌﺆﺷﺮ ،أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ١ﻳﺸﻴﺮ إﱃ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ(

ﻣﻊ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ

ﻣﻊ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ

١٠

٦٠
٥٠
٤٠

٨
٦

٣٠

٤

٢٠

٢

١٠

ﺻﻔﺮ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﳌﻐﺮب

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

اﳉﺰاﺋﺮ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

اﳌﻐﺮب

ﺗﻮﻧﺲ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﺻﻔﺮ

اﳉﺰاﺋﺮ

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺣﻠــﻮل اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ،وﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﲡــﺎرة اﻟﺴــﻠﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﺤﺴــﺐ ﻣﺆﺷــﺮ ﻛﺜﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻧﺴــﺒﺔ ﺻــﺎدرات اﻟﺒﻠــﺪ إﱃ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟﺸــﺮﻳﻚ
ﻣﻘﺴــﻮﻣﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﺻــﺎدرات اﻟﻌــﺎﱂ إﱃ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟﺸــﺮﻳﻚ .وﺗﺴــﺘﻨﺪ اﳊﺴــﺎﺑﺎت إﱃ اﻟﻨﻈــﺎم
اﳌﻨﺴﻖ ﻟﻌﺎم .٢٠١٢

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺣﻠــﻮل اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ،وﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﲡــﺎرة اﻟﺴــﻠﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﻘﻴــﺲ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺘﺮﻛــﺰ اﻟﺴــﻮﻗﻲ ﺗﺸــﺘﺖ ﺻــﺎدرات ﺑﻠــﺪ ﻣــﺎ ﻋﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴــﻦ.
وﺗﺴﺘﻨﺪ اﳊﺴﺎﺑﺎت إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺴﻖ ﻟﻌﺎم .٢٠١٢

اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﻗﺪر ﲡﺎرة
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
 – ٤ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة٢٠١٦ ،
)اﳌﺆﺷﺮ ،ﺻﻔﺮ إﱃ  ،١٠٠اﻷﻗﻞ إﱃ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ(

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪان اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ
اﻷﺳﻮاق اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
 – ٣زوال اﳌﻨﺘﺠﺎت واﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ٢٠١٦-٢٠١٥ ،
)اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

٦٠

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
)ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻲ(

٨٠

ﻣﻊ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ

٤٠

اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰاﺋﻠﺔ

٢٠
ﺻﻔﺮ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

اﳉﺰاﺋﺮ

١٥٠

اﳌﺼــﺎدر :ﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺣﻠــﻮل اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ،وﻗﺎﻋــﺪة ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﲡــﺎرة اﻟﺴــﻠﻊ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﻄﺎﺑــﻖ ﻣﺆﺷــﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة ﺻــﺎدرات اﻟﺒﻠــﺪ ﺑــﻮاردات اﳌﻨﻄﻘــﺔ .وﺗﺴــﺘﻨﺪ
اﳊﺴﺎﺑﺎت إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺴﻖ ﻟﻌﺎم .٢٠١٢

١٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠
١,٠٠٠
١٠٠
١٠
١

٥٠

ﻋﺪد أﺳﻮاق اﻟﺼﺎدرات

ﺻﻔﺮ

اﳌﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻠﻮل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﻐﺮب وﺗﻮﻧﺲ.

الرئيســيين للبلــدان املغاربيــة مــن خــارج املنطقــة .وتشــير البيانــات اخلاصــة باجلزائــر
وموريتانيــا واملغــرب وتونــس إىل أن صادراتهــا متكاملــة مــع واردات البلــدان املغاربيــة األخــرى
بقــدر تكاملهــا مــع واردات االحتــاد األوروبــي علــى األقــل .ويشــير مؤشــر التكامــل التجــاري ،أي
مقــدار التداخــل بيــن هيكلــي الصــادرات والــواردات ،إىل أن حمتــوى صــادرات املغــرب العربــي
مــن املنتجــات مطابــق أو مكمــل حملتــوى واردات املنطقــة مــن املنتجــات .ففــي حالــة اجلزائــر
وموريتانيــا علــى ســبيل املثــال ،يوجــد تماثــل تقريبــا بيــن مؤشــر التكامــل التجــاري مــع املغــرب
العربــي ومؤشــر التكامــل التجــاري مــع االحتــاد األوروبــي.
 ١يوضــح مقيــاس تكامــل التجــارة (مقيــاس مــن صفــر إىل  )100مــدى التطابــق أو التكامــل بيــن صــادرات البلــد القائــم باإلبــاغ وواردات البلــد
الشــريك .ويشــير ارتفــاع قيمــة املؤشــر إىل أن البلديــن يمكــن أن يســتفيدا مــن زيــادة التجــارة فيمــا بينهمــا.
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اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :٩اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة٢٠١٦ ،

)ﺣﺠﻢ اﻟﺪاﺋﺮة ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة(

٦٨٫٩

اﻷﺳﻤﺪة

اﻟﺒﺪل
واﳌﻼﺑﺲ

اﻷﺣﻤﺎض ﻏﻴﺮ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﳌﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻼﻓﻠﺰﻳﺔ

اﻷﺳﻤﺪة
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ

ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

٦٢٫٧

٧٠٫٨

٨٣٫٠

١٣٤٫٠

١٧٦٫١

اﳉﺒﺲ واﳉﺺ
واﳊﺠﺮ اﳉﻴﺮي
واﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﻠﺴﻴﺔ

إﻣﺪادات اﻟﻐﺎز
واﻟﺴﻮاﺋﻞ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻣﻼﺑﺲ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
أﺧﺮى

زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن

اﻷﺳﻤﺪة
اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﻴﺔ

٢٣٫٨

٢٦٫٨

٣٥٫٨

٥٤٫١

٩٣٫٥

٥

٤

٣
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

٢

١

اﳌﻐﺮب

١٧٫٦

٢٠٫١

٢١٫٥

٥٩٫٦

ﺗﻮﻧﺲ

اﻷﺳﻤﺪة
اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻨﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺮان وﻏﻴﺮه ﻣﻦ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺒﺘﺮول
اﳋﺎم

اﳉﺰاﺋﺮ

اﻟﻐﺎزات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻟﺔ

اﻟﻐﺎزات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﰲ
ﺻﻮرة ﻏﺎزﻳﺔ

اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ اﳊﺴﺎﺑﺎت إﱃ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺴﻖ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٢ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷرﺑﻌﺔ أرﻗﺎم وﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺣﻠﻮل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺎم .٢٠١٣

وبعــض البلــدان املغاربيــة متكاملــة فيمــا بيــن بعضهــا البعــض أكبــر مــن تكاملهــا مــع شــركاء
التصديــر الرئيســيين .فعلــى ســبيل املثــال ،يتفــوق مؤشــر تكامــل التجــارة للجزائــر مــع موريتانيــا
واملغــرب علــى مؤشــر تكاملهــا التجــاري مــع إيطاليــا التــي تعــد شــريك التصديــر الرئيســي للجزائــر،
وإن كانــت نســبة صــادرات اجلزائــر إىل إيطاليــا أكبــر كثيــرا (اجلــدول  .)2وبالنســبة ملوريتانيــا
واملغــرب وتونــس ،يوجــد فيمــا بينهــا تكامــل يفــوق كثيــرا حجــم التجــارة الثنائيــة املالحــظ
فيمــا بينهــا .ويثبــت ذلــك أنــه بالرغــم مــن أن البلــدان األوروبيــة هــي الشــريك التجــاري التقليــدي
للمغــرب العربــي ،فــإن التجــارة بيــن البلــدان املغاربيــة تعــد مصــدرا كبيــرا لإلمكانــات التجاريــة
غيــر املســتغلة بالنســبة للبلــدان املغاربيــة.
ويمكن أن تتحقق للبلدان املغاربية مزايا نســبية ظاهرة من التجارة فيما بينها (الشــكل البياين
 .)9ومــن الواضــح أن املغــرب يتمتــع بميــزة نســبية قويــة يف الفوســفات ومشــتقاته ،كمــا تتمتــع
تونــس بميــزة نســبية يف األســمدة ،واجلزائــر بميــزة نســبية يف الغــاز الطبيعــي املســال .وبالنســبة
للبلــدان التــي تتمتــع بميــزة نســبية ظاهــرة يف جمموعــات مماثلــة مــن املنتجــات ،مثــل األســمدة
واملالبــس يف حالــة املغــرب وتونــس ،يمكــن أن تتــاح لهــا فرصــة كبيــرة للتجــارة الثنائيــة داخــل
القطــاع نفســه يف منتجــات خمتلفــة تنتمــي إىل نفــس اجملموعــة.

 ٢يقيس مؤشر امليزة النسبية الظاهرة تنافسية منتج ما يف صادرات البلدان مقارنة بنصيب املنتج يف التجارة العاملية .وتعد املنتجات ذات
امليــزة النســبية الظاهــرة الكبيــرة منتجــات تنافســية يمكــن تصديرهــا إىل بلــدان ذات ميــزة نســبية ظاهــرة منخفضــة .وإذا مــا تــم تقديــر امليــزة النســبية
الظاهــرة علــى أســاس البيانــات التفصيليــة للمنتجــات ،قــد يســاعد هــذا املؤشــر يف تركيــز االهتمــام علــى منتجــات غيــر تقليديــة يمكــن تداولهــا بنجــاح.
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اجلدول  :2مؤشر تكامل التجارة2016 ،
اجلزائر
املصدر
اجلزائر
موريتانيا
املغرب
تونس

مؤشر
تكامل
التجارة
–
0.2
12.9
17.3

املستورد
املغرب

موريتانيا
%

0.0
1.0
4.9

مؤشر
تكامل
التجارة
10.3
–
10.8
13.8

مؤشر
تكامل
التجارة

%

11.4
0.6
–
21.1

0.1
0.8
0.1

تونس
%

1.7
0.0

مؤشر
تكامل
التجارة

1.2

8.7
0.2
14.8
–

%
2.0
0.1
0.4

شريك التصدير
الرئيسي1
%
مؤشر
تكامل
التجارة
10.1
4.0
23.8
29.3

17.4
36.9
23.3
32.0

املصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة :تعتمد احلسابات على منتجات ذات رموز مكونة من  6أرقام باستخدام بيانات النظام املنسق لعام  2012املنشورة من خالل قاعدة بيانات جتارة السلع األساسية لعام 2018
لدى منظمة األمم املتحدة واملستندة إىل املنهجية الصادرة ضمن تقرير حلول التجارة العاملية املتكاملة لعام  = % .2018نسبة الصادرات إىل البلد املستورد.
 1وفقا لبيانات عام  ،2016تعد إيطاليا والصين وإسبانيا وفرنسا شركاء التصدير الرئيسيين للجزائر وموريتانيا واملغرب وتونس على الترتيب.

ومــن املمكــن زيــادة التجــارة اإلقليميــة داخــل منطقــة املغــرب العربــي يف جمموعــة كبيــرة مــن
فئــات املنتجــات .وتوضــح حســابات امليــزة النســبية الظاهــرة املنتجــات وجمموعــات املنتجــات
التــي يمكــن زيــادة التجــارة فيهــا بيــن البلــدان املغاربيــة .ويوجــد عــدد مــن مؤشــرات امليــزة
النســبية الظاهــرة التــي تزيــد قيمتهــا كثيــرا عــن  ،1ممــا يعنــي أن نصيــب بلــد مــا يف صــادرات
ســلعة مــا يتجــاوز نصيــب الشــركاء يف صــادرات نفــس الســلعة .ويمكــن جلميــع بلــدان املغــرب
العربــي تقريبــا املتــاح عنهــا بيانــات حتديــد منتجــات وجمموعــات منتجــات إضافيــة يمكنهــا
تصديرهــا إىل البلــدان اجملــاورة يف املنطقــة (الشــكل البيــاين  .)10فعلــى ســبيل املثــال ،اســتنادا

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٠إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

)ﺣﺠﻢ اﻹﻃﺎر ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦وﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة(
ﺑﻠﺪ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺑﻠﺪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ

اﳋﻀﺮوات ٥٫٦

اﻟﻨﻘﻞ ٢٨٫٣
اﻟﻐﺬاء ١٨٫٣
اﻟﻔﻠﺰات ١١٫٦
اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ٨٫٦
اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت ٦٫٩
اﳌﻌﺎدن ٥٫٩

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﻔﻠﺰات ٥٫٢

اﳌﻐﺮب

اﳌﻌﺎدن ١٢٫٠

اﻟﻮﻗﻮد ٦٫١

اﻟﻮﻗﻮد ٥٫٥

اﻷﺧﺸﺎب ٦٫٣

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﳌﻌﺎدن ١٠٫٠

اﻟﻮﻗﻮد ٤٫٨

اﳉﺰاﺋﺮ

اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ ٦٫٦
اﻟﻐﺬاء ٩٫٤

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﳌﺼﺎدر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ٢٠١٨ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ،وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺪﻳﺔ ﺗﺴﺎوي  .٥وﺗﺴﺘﺨﺪم اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻗﻤﻴﻦ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺴﻖ ﻟﻌﺎم  .٢٠١٢وﺗﺴﺘﻨﺪ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ إﱃ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻠﻮل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﺎم .٢٠١٣
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إىل تصنيــف النظــام املنســق لعــام  2012علــى مســتوى الرقميــن ،يتمتــع املغــرب بميــزة نســبية
أقــوى مــن تونــس يف عــدد كبيــر مــن جمموعــات املنتجــات ،مثــل خدمــات النقــل والغــذاء والفلــزات
والكيماويــات ،وأقــوى مــن اجلزائــر يف املعــادن ،وأقــوى مــن ليبيــا يف الفلــزات .ويشــير ذلــك إىل
أن املغــرب يمكنــه تصديــر املزيــد مــن هــذه املنتجــات إىل كل مــن هــذه البلــدان .ويف الوقــت نفســه،
يمكــن لتونــس تصديــر املزيــد مــن املعــادن إىل اجلزائــر واملزيــد مــن اخلضــروات إىل املغــرب
واملزيــد مــن األخشــاب إىل موريتانيــا.
ويتضمــن التحليــل إرشــادات بشــأن منتجــات حمــددة يمكــن زيــادة التجــارة فيهــا بيــن بلــدان
املغــرب العربــي .ويتضــح مــن تقســيم بيانــات امليــزة النســبية الظاهــرة عنــد مســتوى األربعــة أرقام
يف النظــام املنســق أن املغــرب هــو البلــد األكثــر تنافســية يف املنطقــة ،حيــث تتوافــر لــه إمكانيــة
كبيــرة لزيــادة صادراتــه إىل البلــدان املغاربيــة األخــرى ،إىل جانــب صادراتــه احلاليــة إىل باقــي
العــامل (امللحــق  .)1فعلــى ســبيل املثــال ،يمكــن للمغــرب زيــادة صادراتــه إىل اجلزائــر فيمــا ال يقــل
عــن  36منتجــا ،وإىل تونــس يف  22منتجــا ،وإىل موريتانيــا يف  10منتجــات ،وإىل ليبيــا يف 8
منتجــات .ويمكــن لتونــس أيضــا زيــادة صادراتهــا اإلقليميــة يف  30منتجــا تقريبــا حســب البلــد.
أمــا البلــد األقــل مــن حيــث إمكانيــة زيــادة التجــارة فهــي موريتانيــا التــي يمكنهــا زيــادة صادراتها
اإلقليميــة إىل املغــرب وتونــس يف أربعــة منتجــات ،وإىل اجلزائــر يف منتجيــن ،وإىل ليبيــا يف
منتــج واحــد فقــط .ويمكــن للجزائــر زيــادة صادراتهــا يف ســتة منتجــات تقريبــا حســب البلــد .لذلــك
توجــد إمكانيــة لزيــادة التدفقــات التجاريــة بدرجــة كبيــرة بيــن جميــع البلــدان املغاربيــة.

التأثير احملتمل لزيادة االندماج على النمو
يشــير العديــد مــن التقديــرات الكميــة إىل أن االندمــاج اإلقليمــي ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى
مســتويات الرخــاء داخــل املغــرب العربــي .وال يمكــن تقديــر التأثيــر احملتمــل لالندمــاج اإلقليمــي
يف املغــرب العربــي علــى النمــو والتجــارة بدقــة بســبب نقــص البيانــات والتغيــرات الســريعة التــي
تطــرأ علــى البيئــة العامليــة ،ولكــن عــددا مــن التقديــرات يشــير إىل إمكانيــة وجــود تأثيــر إيجابــي
كبيــر علــى مســتويات الرخــاء .وثبــت عمومــا أن االندمــاج التجــاري يــؤدي إىل زيــادة النمــو
وحتســين الظــروف املعيشــية (راجــع دراســات مثــل .)IMF, World Bank and WTO 2017
وقــد تــم التوصــل إىل أن حتريــر التجــارة لــه تأثيــر إيجابــي عمومــا علــى النمــو .فعلــى ســبيل املثــال،
يتضــح مــن حســابات توضيحيــة تســتند إىل بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة ()IMF 2017b
أن زيــادة االنفتــاح التجــاري وتعزيــز املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة وتنويــع الصــادرات
وزيــادة جــودة املنتجــات جميعهــا عوامــل مــن شــأنها املســاهمة يف رفــع مســتوى الدخــل بحــوايل
 %5إىل  %10خــال خمــس إىل عشــر ســنوات يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات
الناميــة العاديــة (الشــكل البيــاين  .)11ويمكــن أن تكــون زيــادة االندمــاج داخــل املغــرب العربــي،
إىل جانب اإلصالحات الهيكلية األوسع نطاقا ،وسيلة قوية لتحقيق هذه األهداف ومن ثم رفع
معدالت النمو على املدى املتوســط يف البلدان املغاربية .وتشــير التوقعات إىل أن متوســط النمو
الســنوي للفتــرة  2023-2018ســيبلغ  %1.6يف اجلزائــر ،و %3.9يف ليبيــا ،و %3.4يف تونــس،
و %4.1يف املغــرب ،و %5.5يف موريتانيــا ( .)IMF 2017bويمكــن أن ترتفــع معــدالت النمــو
تلــك بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة يف املتوســط يف حالــة زيــادة االنفتــاح يف البلــدان املغاربيــة،
وبمقــدار  0.7نقطــة مئويــة يف حالــة زيــادة مشــاركتها يف سالســل القيمــة العامليــة ،وبمقــدار 0.6
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االندماج االقتصادي يف املغرب العربي—مصدر للنمو مل يستغل بعد

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١١ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ
اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﺘﺠﺎري

نقطــة مئويــة يف حالــة تنويــع اقتصاداتهــا ،وبمقــدار
 0.2نقطــة مئويــة يف حالــة حتســين جــودة املنتجــات.
وســتزداد املنافــع احملتملــة الندمــاج البلــدان املغاربيــة
عندمــا تبــدأ أعمــال إعــادة اإلعمــار يف ليبيــا.

)(٪

اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ٢٠٢٣-٢٠١٨
اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
اﳉﻮدة

٧٫٠
٦٫٠

وتــم التوصــل إىل نتائــج مماثلــة باســتخدام تقديــرات
٥٫٠
أخــرى للتأثيــر احملتمــل لالندمــاج علــى النمــو يمكــن
٤٫٠
اســتخدامها يف حالــة املغــرب العربــي .فعلــى ســبيل
٣٫٠
املثــال ،يغطــي نمــوذج التــوازن العــام احملتســب
املســتخدم يف إطــار «مشــروع حتليــل التجــارة العامليــة»
٢٫٠
للتنبــؤ بتأثيــر منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة
١٫٠
جميــع بلــدان املغــرب العربــي (راجــع دراســة Saygili,
٠٫٠
 .)Peters, and Knebel 2018وبافتــراض إلغــاء
اﳉﺰاﺋﺮ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﳌﻐﺮب
ﺗﻮﻧﺲ
جميــع التعريفــات اجلمركيــة املفروضــة علــى التجــارة
اﳌﺼﺎدر :دراﺳﺔ  ،IMF 2017bوﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :ﺗﺘﻮﻗﻒ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع أي ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎوي أﻓﻀﻞ
اإلقليميــة ،يتوقــع ارتفــاع النمــو علــى املــدى الطويــل
ﲢﺴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻷﺧﺮى ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼل
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ٧٫٧ .ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ،و ٤ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ
بمقــدار  %1تقريبــا ،وارتفــاع معــدالت التوظيــف
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،و ٢٫٤ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ ،و ١٫٥ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻮدة.
بنســبة  ،%1.2وزيــادة التجــارة اإلقليميــة بنســبة
 .%33وباســتخدام نمــوذج آخــر لقيــاس التــوازن
العــام احملتســب ،وهــو نمــوذج  MIRAGEأو «نمــوذج
التــوازن العــام احملتســب ألغــراض حتليــل السياســة التجاريــة» والــذي تــم وضعــه خصيصــا
لتقييــم السياســات التجاريــة ،تتضــح إمكانيــة حتقيــق مكاســب جتاريــة كبيــرة نتيجــة االندمــاج
اإلقليمــي .ووفقــا لهــذا النمــوذج ،ســتؤدي إقامــة منطقــة التجــارة احلــرة القاريــة اإلفريقيــة إىل
زيــادة التجــارة يف الســلع بنســبة  %52ويف اخلدمــات بنســبة ( %32راجــع دراســة Karingi and
 .)Mevel 2012ويف دراسة منفصلة ( ،)Chauvin, Ramos, and Porto 2016تم التوصل إىل أن
تأثيــر االندمــاج التجــاري علــى مســتويات الرفاهيــة حمــدود عمومــا علــى املــدى القصيــر ،ولكــن
التأثيــر أكبــر وأقــوى علــى املــدى الطويــل.
ومــن شــأن تعزيــز االندمــاج اإلقليمــي تعزيــز النمــو مــن خــال التشــجيع علــى زيــادة املشــاركة يف
سالسل القيمة العاملية وتنمية سالسل القيمة اإلقليمية .وتشير أبحاث سابقة إىل أن املشاركة
يف سالســل القيمــة العامليــة ،ال ســيما يف املراحــل املتوســطة ،تنتــج عنهــا آثــار إيجابيــة بالنســبة
للنمــو (راجــع دراســة  .)Didier and Pinat 2017ويف غيــاب االندمــاج يف العقديــن املاضييــن،
اختلــف موقــع فــرادى البلــدان املغاربيــة واجتاههــا يف سالســل القيمــة العامليــة (الشــكل البيــاين
 .)12فبينمــا زادت مشــاركة املغــرب وتونــس يف املراحــل األماميــة كمســاهمين باملدخــات
الوســيطة يف البلــدان األخــرى ،حتركــت اجلزائــر وليبيــا إىل اخللــف نحــو اســتخدام املزيــد مــن
املدخــات األجنبيــة يف صادراتهــا .وظــل موقــع موريتانيــا ثابتــا تقريبــا دون أي تغييــر .وتشــير
جتــارب االندمــاج يف االحتــاد األوروبــي ورابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا إىل منافــع حمتملــة غيــر
مســتغلة يف حالــة املغــرب العربــي .فلــو كانــت منطقــة املغــرب العربــي أكثر اندماجا ،الســتطاع كل
بلــد مــن بلــدان املنطقــة الصعــود يف سالســل القيمــة العامليــة علــى غــرار بلــدان االحتــاد األوروبــي،
واالقتــراب مــن املركــز علــى غــرار بلــدان رابطــة أمم جنــوب شــرق آســيا ،واســتغالل مزايــا املشــاركة
اخللفيــة واألماميــة يف سالســل القيمــة العامليــة.
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املنافع املترتبة على تعزيز االندماج

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  :١٢ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
 – ٢ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺮادى اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ(
٢٠١٣

٨٠
ﻟﻴﺒﻴﺎ

 – ١ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ٢٠١٣-١٩٩٠ ،
)اﻟﺘﻐﻴﺮ ﰲ اﳌﻮﻗﻊ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ(
٢٠١٣

٢٠١٣

٧٠

٢٠١٣

١٩٩٠
٦٠

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﻐﺮب
اﻟﻌﺮﺑﻲ

٢٠١٣

٥٠
١٩٩٠
٤٠
٣٠

٢٫٥

١٫٥
اﳌﻮﻗﻊ )اﳌﺆﺷﺮ(

راﺑﻄﺔ أﱈ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
آﺳﻴﺎ

اﻻﲢﺎد
اﻷوروﺑﻲ

٥٥

١٩٩٠
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

٢٠١٣
اﳌﻐﺮب

٢٠١٣

١٩٩٠
١٩٩٠

٠٫٥

١٩٩٠
١٩٩٠

١٩٩٢
اﻧﺪﻣﺎج
ﺧﻠﻔﻲ

٠٫٥-

١٫٠
اﻧﺪﻣﺎج
أﻣﺎﻣﻲ

٠٫٥

٦٠

اﳌﺸﺎرﻛﺔ )(٪

ﻣﻘﻴﺎس اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

٢٠١٣
اﳉﺰاﺋﺮ

اﻧﺪﻣﺎج
أﻣﺎﻣﻲ

٦٥

ﺻﻔﺮ
اﳌﻮﻗﻊ )اﳌﺆﺷﺮ(

٠٫٥اﻧﺪﻣﺎج
ﺧﻠﻔﻲ
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وتــم التوصــل عمومــا إىل أن االندمــاج التجــاري يحــد مــن الفقــر .إذ تشــير دراســة مشــتركة بيــن
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل ومنظمــة التجــارة العامليــة ( )2017إىل أن االنفتــاح يترتــب
عليــه نمــو ســريع يف متوســط الدخــول وتراجــع مســتويات الفقــر .فعلــى ســبيل املثــال ،ازداد نمــو
دخــل العشــرين يف املائــة األكثــر فقــرا بالتــوازي تقريبــا مــع نمــو متوســط الدخــل يف البلــدان
الناميــة خــال الفتــرة  .2008-1993ويوجــد ارتبــاط قــوي بيــن التغيــر يف الدخــل احلقيقــي
للشــريحة اخلمســية الدنيــا يف توزيــع ســكان البلــدان الناميــة والتغيــر يف االنفتــاح خــال الفتــرة
نفســها .وتشــير هــذه احلقائــق إىل أن االنفتــاح يشــجع علــى احلــد مــن الفقــر مــن خــال تســريع وتيــرة
النمــو .كذلــك فــإن إلغــاء أو تخفيــض التعريفــة اجلمركيــة املفروضــة علــى الســلع املســتوردة يــؤدي
إىل تخفيــض أســعارها بالنســبة للمســتهلكين .ونظــرا ألن جــزءا كبيــرا مــن التجــارة اإلقليميــة يف
املغــرب العربــي يتكــون مــن ســلع أساســية يســتهلكها الفقــراء يف األســاس ،ينبغــي أن يكــون تأثيــر
االندمــاج اإلقليمــي علــى رخــاء الفقــراء نتيجــة إلغــاء التعريفــة اجلمركيــة إيجابيــا للغايــة.
غيــر أن زيــادة االندمــاج التجــاري يف املغــرب العربــي قــد يؤثــر علــى بعــض جمموعــات العامليــن
أو بعــض اجملتمعــات .وتتوقــف عمليــات اإلحــال احملتملــة علــى عمــق ووتيــرة تدابيــر حتريــر
التجــارة وعلــى الظــروف بوجــه عــام ،مثــل ســامة االقتصــاد ،وأوجــه اجلمــود يف أســواق العمــل
واملعوقــات األخــرى أمــام إعــادة توزيــع املــوارد ،وقــوة املؤسســات ،وكفايــة سياســات احلمايــة
االجتماعيــة .وتشــير النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا مؤخــرا (راجــع IMF, World Bank and
 )WTO 2017إىل أنــه إذا كانــت عمليــات اإلحــال مكلفــة ،فــإن اآلثــار الســلبية علــى بعــض األفــراد
واجملتمعــات ســتكون كبيــرة وطويلــة األجــل مــا مل تتــم معاجلتهــا بشــكل ســليم وســريع .وتقــل
هــذه التكلفــة إذا كان النمــو قويــا وكانــت أســواق العمــل خاليــة مــن املعوقــات .ومــن الضــروري
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فهــم تكلفــة التصحيــح املرتبطــة بالتجــارة بهــدف وضــع سياســات فعالــة للحــد مــن هــذه التكلفــة.
ومــن شــأن السياســات العامــة التكميليــة التــي يتــم تصميمهــا وتنســيقها علــى املســتوى اإلقليمــي
مســاعدة البلــدان املغاربيــة يف احلــد مــن تكلفــة التأقلــم مــع زيــادة االندمــاج بالنســبة للفئــات
املتضــررة.
ولــن يــؤدي خفــض أو إزالــة التعريفــات اجلمركيــة علــى التجــارة بيــن البلــدان املغاربيــة علــى
األرجــح إىل خســائر كبيــرة يف اإليــرادات .ويتوقــف حجــم خســائر اإليــرادات احملتملــة علــى
نصيــب الضرائــب التجاريــة يف إيــرادات املاليــة العامــة لــكل بلــد ،وهيــكل التعريفــات اجلمركيــة،
وطريقــة خفــض التعريفــة اجلمركيــة املتفــق عليهــا ،وقيمــة التجــارة التــي ســيتم خفــض التعريفــة
املفروضــة عليهــا .ونظــرا ألن قيمــة التجــارة اإلقليميــة منخفضــة للغايــة عــادة ،يُتوقــع أن تكــون
خســائر اإليــرادات طفيفــة يف معظــم احلــاالت .كذلــك فــإن خســائر اإليــرادات احملتملــة نتيجــة
انخفــاض التعريفــة اجلمركيــة ســيمكن موازنتهــا جزئيــا بســبب زيــادة الوعــاء اخلاضــع للضريبــة
نتيجــة إقامــة عالقــات جتاريــة بيــن البلــدان املغاربيــة .وتعــد اإلصالحــات الضريبيــة الشــاملة
هــي أفضــل وســيلة ملعاجلــة تأثيــر االندمــاج التجــاري علــى خســائر اإليــرادات اجلمركيــة.
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الفصل

4

األهداف املشتركة على مستوى السياسات يف
بلدان املغرب العربي

حتقيقــا لالندمــاج املنشــود ،ينبغــي أن تســتغل البلــدان املغاربيــة الزخــم النــاجت عــن االجتاهــات
احلاليــة يف االقتصــاد والتجــارة واالســتثمار علــى مســتوى العــامل .وســيؤدي الطلــب مــن الشــركاء
التجاريين التقليديين يف أوروبا إىل زيادة اإليرادات التي يمكن استخدامها يف موازنة التكلفة
املبدئيــة الناجمــة عــن تعزيــز االندمــاج بيــن بلــدان املغــرب العربــي .ومــن شــأن زيــادة حتريــر
احلســاب الرأســمايل املســاعدة يف تشــجيع االســتثمارات األجنبية املباشــرة وإقامة سالســل قيمة
مضافــة إقليميــة ودجمهــا يف سالســل القيمــة العامليــة .ويمكــن أن يجلــب املســتثمرون اجلــدد،
بمــا فيهــم الصيــن مــن خــال مبــادرة احلــزام والطريــق ،اســتثمارات إضافيــة إىل املغــرب العربــي
خــال العقــد التــايل .وإذا مــا قامــت البلــدان املغاربيــة بتنســيق التعــاون مــع الصيــن يف إطــار
مبــادرة احلــزام والطريــق ،يمكــن اســتخدام جــزء مــن هــذا االســتثمار لصالــح االندمــاج اإلقليمــي.
ومــن املهــم أيضــا مراعــاة اخملاطــر املؤثــرة علــى اآلفــاق نتيجــة زيــادة النزعــة احلمائيــة عامليــا،
وتقلبــات األســواق املاليــة ،وعــدم االســتقرار اجلغــرايف السياســي يف املنطقــة .وأخيــرا ،ينبغــي
أن تتعــاون البلــدان املغاربيــة بشــأن التجــارة داخــل املنطقــة والنظــام املتعــدد األطــراف األوســع
نطاقــا القائــم علــى القواعــد بغــرض جنــي منافــع االقتصــاد العاملــي واحلــد مــن االنعكاســات
الســلبية لالضطرابــات التجاريــة العامليــة .ويف ظــل هــذه البيئــة اخلارجيــة الديناميكيــة نســبيا
والهشــة يف الوقــت نفســه ،ثمــة مســألة مهمــة تواجــه البلــدان املغاربيــة ،وهــي كيفيــة اســتغالل
االندمــاج اإلقليمــي كأداة إضافيــة لزيــادة النمــو وتوفيــر فــرص العمــل واحلــد مــن عــدم املســاواة.
وللعمــل فــورا يف جميــع هــذه االجتاهــات بكفــاءة أكبــر ،ستســتفيد حكومــات املغــرب العربــي مــن
وضع أهداف مشــتركة على مســتوى السياســات .وينبغي تكميل اندماج أســواق الســلع واخلدمات
ورأس املــال والعمــل يف املغــرب العربــي علــى املســتوى املؤسســي باندمــاج علــى مســتوى األفــراد
مــن خــال االســتثمارات املشــتركة يف رأس املــال البشــري وربــط املواطنيــن مــن خــال البنيــة
التحتيــة اإلقليميــة ،واملبــادرات املدنيــة اإلقليميــة .وينبغــي أال ينظــر إىل هــذا االندمــاج كهــدف يف
حــد ذاتــه ،بــل كأداة لتحقيــق أهــداف مشــتركة علــى مســتوى السياســات ذات أهميــة لــكل بلــد مــن
البلــدان املغاربيــة علــى حــدة وملنطقــة املغــرب العربــي ككل (اإلطــار .)2
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اإلطار  :2املغرب العربي – أهداف مشتركة على مستوى السياسات
•
•
•
•
•

الوظائــف :يتمثــل الهــدف النهائــي مــن االندمــاج اإلقليمــي يف توفيــر فــرص العمــل وحتســين معيشــة
املواطنيــن مــن خــال حتقيــق نمــو مرتفــع قابــل لالســتمرار .وينبغــي التشــجيع علــى توفيــر فــرص العمــل مــن
خــال سالســل القيمــة اإلقليميــة وزيــادة االندمــاج بيــن القطاعــات اخلاصــة علــى مســتوى املنطقــة.
االنفتــاح :يتعيــن وضــع نمــوذج اقتصــادي جديــد وأكثــر انفتاحــا يف جميــع البلــدان املغاربيــة .وينبغــي أن
تســعى البلــدان إىل فتــح اقتصاداتهــا أمــام بعضهــا البعــض مــن خــال توفيــر فــرص جتاريــة واســتثمارية
جديــدة يف املنطقــة وتعزيــز حريــة حركــة العمالــة ورأس املــال بيــن بلــدان املنطقــة.
االحتوائيــة :ينبغــي أن يــؤدي النمــو اإلضــايف النــاجت عــن االندمــاج اإلقليمــي إىل توفيــر فــرص للجميــع،
بمــا يف ذلــك الشــباب والنســاء وســكان الريــف واملهاجــرون.
املفاوضــات :ينبغــي أن تتفــاوض البلــدان املغاربيــة بشــأن وضــع اتفاقيــة اقتصاديــة إقليميــة عميقــة ،وأن
تصمــم نظامــا حلــل النزاعــات وآليــات لرصــد السياســات ،وأن تعمــل علــى معاجلــة االختالفــات فيمــا بينهــا
مــن خــال املفاوضــات.
التجــارة :ينبغــي أن تــويل جميــع البلــدان املغاربيــة اهتمامــا أكبــر بالتجــارة اإلقليميــة .وبينمــا يضطلــع
القطــاع العــام بتنســيق السياســات ،ينبغــي أن يضطلــع القطــاع اخلــاص بــدور أنشــط يف استكشــاف أســواق
إقليميــة جديــدة.
ولتوفيــر فــرص العمــل ،يمكــن للحكومــات املغاربيــة التركيــز علــى عــدد مــن أولويــات السياســات.
وقــد حــدد مؤتمــر مراكــش املنعقــد يف عــام  2018ثــاث سياســات ذات أولويــة ملنطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،وتنطبــق هــذه األولويــات أيضــا علــى بلــدان املغــرب العربــي (راجــع
 :)IMF 2018cضمــان املعاملــة التنظيميــة املتكافئــة بمــا يتيــح للشــركات واملشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة يف القطــاع اخلــاص حتقيــق النمــو املنشــود وتوفيــر فــرص العمــل الالزمــة
لتوظيــف شــباب املنطقــة عندمــا يصبــح القطــاع العــام غيــر قــادر علــى االضطــاع بــدور املــاذ
األول للتوظيــف ،واســتغالل التجــارة والتكنولوجيــا يف إقامــة ســوق إقليميــة داخليــة كبيــرة
بغــرض تعزيــز قــدرة املنطقــة علــى املنافســة عامليــا يف ظــل التقــدم التكنولوجــي الســريع الــذي
يحــدث تغيــرات جذريــة يف األســواق ،وإقــرار سياســات شــاملة بهــدف حتســين املهــارات واملرونــة
وإمكانيــة توظيــف العمالــة يف ظــل التطــورات التكنولوجيــة احلاليــة .ولتوفيــر فــرص العمــل
الالزمــة ،يمكــن للبلــدان املغاربيــة توجيــه االســتثمارات إىل القطاعــات التجاريــة ذات مضاعفــات
التوظيف املرتفعة .وتشــير دراســة صادرة عن البنك الدويل ()Ianchovichina and others 2013
إىل أن توفيــر فرصــة عمــل واحــدة يف قطــاع البنيــة التحتيــة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
إفريقيــا وباكســتان مــن شــأنها توفيــر أربــع فــرص عمــل إضافيــة تقريبــا ،ســواء بشــكل مباشــر أو
غيــر مباشــر.
ولزيــادة االنفتــاح ،يمكــن للبلــدان املغاربيــة اتخــاذ تدابيــر إضافيــة لزيــادة حتريــر التجــارة
واالســتثمار – تدابيــر فرديــة وإقليميــة ومتعــددة األطــراف .ويمكــن تنفيــذ إصالحــات إضافيــة
يف نظــم السياســات التجاريــة يف ضــوء توصيــات أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة يف
ســياق مراجعــات السياســات التجاريــة التــي يتــم إجراؤهــا بصفــة منتظمــة بالنســبة للمغــرب
وتونــس وموريتانيــا .وبالنســبة للجزائــر وليبيــا ،يمكــن إصــاح السياســات التجاريــة يف ضــوء
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مفاوضاتهمــا بشــأن شــروط االنضمــام إىل منظمــة التجــارة العامليــة .ويمكــن حتديــد اجملــاالت
التــي تتطلــب مزيــدا مــن إصالحــات البيئــة التجاريــة واالســتثمارية اســتنادا إىل تقريــر ممارســة
األعمــال الصــادر عــن البنــك الــدويل ،ومؤشــرات التنافســية العامليــة الصــادرة عــن املنتــدى
االقتصــادي العاملــي ،ومراجعــات السياســات االســتثمارية التــي ينظمهــا مؤتمــر األمم املتحــدة
للتجــارة والتنميــة .وينبغــي أيضــا زيــادة البيانــات املتاحــة وتعزيــز شــفافيتها ،ال ســيما
بيانــات االســتثمار اإلقليمــي وحركــة العمالــة والتدفقــات املاليــة .وينبغــي بالطبــع تنفيــذ هــذه
اإلصالحــات كجــزء مــن إصالحــات اقتصاديــة كليــة أوســع نطاقــا ،كاإلصالحــات التــي تتــم
مناقشــتها بصفــة منتظمــة بيــن خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل وســلطات فــرادى البلــدان املغاربيــة
يف ســياق مشــاورات املــادة الرابعــة الســنوية.
وتوجــد إمكانيــة كبيــرة لتعزيــز االحتوائيــة يف ظــل االندمــاج اإلقليمــي .ويف هــذا الصــدد ،يتعين أن
تركــز الســلطات يف املنطقــة علــى األولويــات التاليــة :تعزيــز احلوكمــة واملســاءلة مــن خــال وضــع
قواعــد مشــتركة بشــأن التجــارة واالســتثمار اإلقليمييــن مدعومــة بآليــة رصــد تتســم باملصداقيــة،
كإجــراء مراجعــات منتظمــة مــن جانــب النظــراء للسياســات وكيفيــة تطبيقهــا؛ وزيــادة إمكانيــة
احلصــول علــى اخلدمــات املاليــة وتعزيــز االندمــاج املــايل اإلقليمــي ،بمــا يف ذلــك إقامــة مؤسســات
ماليــة إقليميــة مشــتركة كوســيلة لتعزيــز اندمــاج أســواق الســلع واخلدمــات ورأس املــال والعمــل؛
وزيادة وحتسين شبكات األمان االجتماعي يف كل بلد ملوازنة اآلثار اجلانبية احملتملة لزيادة
االندمــاج اإلقليمــي علــى األشــخاص والعمالــة والشــركات؛ وزيــادة قــدرة املشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة واجملتمعــات الريفيــة علــى االنخــراط يف التجــارة ،بمــا يف ذلــك التجــارة اإلقليميــة،
واســتغالل التجــارة كوســيلة لتوفيــر فــرص إضافيــة للشــباب والنســاء واملهاجريــن والفئــات
األخــرى األقــل حظــا .وينبغــي تقاســم منافــع النمــو اإلضــايف املدعــوم باالندمــاج اإلقليمــي بيــن
خمتلــف اجملموعــات الســكانية – ينبغــي عــدم اســتبعاد أي فئــة مــن االســتفادة مــن منافــع النمــو.
ولالســتفادة مــن املفاوضــات ،ينبغــي أن تركــز البلــدان املغاربيــة علــى وضــع اتفاقيــة اقتصاديــة
إقليميــة عميقــة .وينبغــي أن تغطــي هــذه االتفاقيــة جميــع اجملــاالت التــي يشــملها بالفعــل
احتــاد املغــرب العربــي ،مثــل حتريــر التجــارة يف الســلع واخلدمــات وحريــة حركــة رأس املــال
والعمالــة ،كمــا ينبغــي أن تتضمــن جمــاالت جديــدة ،مثــل سياســات املنافســة املشــتركة ،ونظــام
اســتثماري ،وإنفــاذ حقــوق امللكيــة الفكريــة .وســيضع هــذا العمــق الرأســي واألفقــي البلــدان
املغاربيــة يف موضــع الريــادة يف جهــود التحريــر يف إفريقيــا يف ســياق منطقــة التجــارة احلــرة
القاريــة اإلفريقيــة .وينبغــي أن تتضمــن هــذه االتفاقيــة االقتصاديــة اإلقليميــة آليــات حلــل
النزاعــات ورصــد السياســات .وإىل جانــب اجلهــود اإلقليميــة ،ينبغــي أن تســتأنف اجلزائــر (وليبيــا
متــى أمكــن ذلــك) مفاوضاتهــا بشــأن االنضمــام إىل منظمــة التجــارة العامليــة كــي تتمكــن مــن
التجــارة علــى أســاس قواعــد مقبولــة ألطــراف متعــددة .وأخيــرا ،ينبغــي لالســتفادة مــن نقــاط القــوة
املشــتركة أن تتفــاوض البلــدان املغاربيــة كمنطقــة واحــدة مــع كبــار شــركائها التجارييــن ،مثــل
االحتــاد األوروبــي ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والصيــن – وهــي اســتراتيجية مســتخدمة يف
اجملموعــات اإلقليميــة األخــرى ولكنهــا غيــر مســتغلة تقريبــا يف املغــرب العربــي.
ولزيــادة التجــارة ،ينبغــي النظــر لالندمــاج بيــن بلــدان املغــرب العربــي كمســؤولية مشــتركة
بيــن جميــع األطــراف املعنيــة .وبينمــا ينبغــي أن تضطلــع احلكومــات بــدور الريــادة يف معاجلــة
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االختالفــات ،والتفــاوض بشــأن االتفاقيــة اإلقليميــة ،وتنســيق السياســات ،وحتريــر األســواق،
وحتســين بيئــة األعمــال ،ينبغــي أن يضطلــع القطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين بــدور أيضــا مــن
خــال الســعي إىل االنخــراط يف املنطقــة .وتشــير تكامليــة املنتجــات بيــن البلــدان املغاربيــة إىل
وجــود فــرص جتاريــة كبيــرة غيــر مســتغلة .والشــعور باملســؤولية املشــتركة أمــر ضــروري نظــرا
ألنــه ال يتوافــر ألي طــرف مــن األطــراف املعنيــة منفــردا مــا يلــزم مــن فكــر أو خبــرات عمليــة أو
جتــارب للتعامــل مــع جميــع اجلوانــب املعقــدة لالندمــاج اإلقليمــي .لذلــك فــإن التعــاون والشــراكة
أمــران ضروريــان لتصميــم سياســات فعالــة تتســق مــع احتياجــات البلــدان والتمتــع بمميــزات
نســبية يف جمــاالت جديــدة.
ورغــم أن قائمــة اإلصالحــات تبــدو طويلــة ،تشــير معاهــدة إنشــاء احتــاد املغــرب العربــي لعــام
 1989إىل خطــوات أوليــة حمــددة حتظــى بالفعــل بتأييــد جميــع البلــدان املغاربيــة .وتدعــو املــادة
الثانيــة مــن املعاهــدة حكومــات املغــرب العربــي إىل العمــل التدريجــي نحــو حتقيــق حريــة حركــة
األشــخاص ونقــل اخلدمــات والســلع ورأس املــال فيمــا بينهــا .كذلــك يهــدف احتــاد املغــرب العربــي
إىل تطبيق سياســات موحدة يف خمتلف اجملاالت .وســتكون السياســات التجارية واالســتثمارية
املوحــدة بمثابــة خطــوة أوىل جيــدة نحــو حتقيــق هــدف تعزيــز االندمــاج اإلقليمــي.
ويؤكــد صنــدوق النقــد الــدويل اســتعداده لدعــم جهــود اندمــاج البلــدان املغاربيــة ،وتربطــه بالفعــل
عالقــات تعــاون وثيقــة مــع جميــع بلــدان املنطقــة .ويقــدم الصنــدوق املشــورة بشــأن السياســات
يف ســياق أنشــطة الرقابــة بهــدف احلفــاظ علــى اســتقرار االقتصــاد الكلــي – وهــو شــرط أساســي
للنجاح يف حتقيق األهداف املشــتركة على مســتوى السياســات .وقدم الصندوق الدعم أيضا من
خــال الترتيبــات املاليــة يف موريتانيــا (التســهيل االئتمــاين املمــدد) ،وتونــس (تســهيل الصنــدوق
املمــدد) ،ويف املغــرب حتــى وقــت قريــب (خــط الوقايــة والســيولة) .كذلــك يقــدم الصنــدوق املســاعدة
الفنيــة والتدريــب يف جميــع اجملــاالت االقتصاديــة الكليــة .وإذا مــا قــررت احلكومــات املغاربيــة
املضــي نحــو تعزيــز اندماجهــا اإلقليمــي ،ســتكون آليــة التكامــل التجــاري واملســاعدة الفنيــة بشــأن
سياســة وإدارة الضرائــب واجلمــارك أدوات ضروريــة لدعــم جهودهــا يف هــذا الصــدد.

 ١تــم اســتحداث آليــة التكامــل التجــاري يف عــام  2004ملســاعدة البلــدان األعضــاء يف معاجلــة العجــز يف ميــزان املدفوعــات الــذي قــد ينتــج عــن
تدابيــر حتريــر التجــارة التــي تنفذهــا البلــدان األخــرى .وال تتيــح هــذه اآلليــة تســهيالت إقــراض خاصــة ،ولكنهــا بمثابــة سياســة مصممــة لزيــادة إمكانيــة
التنبــؤ باملــوارد املتاحــة بموجــب تســهيالت إقــراض الصنــدوق احلاليــة (راجــع .)IMF 2018b
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(املؤشر ،النظام املنسق  ،2012رموز من أربعة أرقام ،القيمة احلدية = )10

اجلزائر

ليبيا
#

النظام

املنتج

امليزة

النسبية

الظاهرة

النظام

املنتج

املنسق

امليزة

النسبية

الظاهرة

النظام

املنتج

املنسق

امليزة

النسبية

الظاهرة

النظام

املنتج

املنسق

النسبية

الظاهرة

1
2
3

1507
1701
6809

زيت فول الصويا
سكر القصب أو البنجر
اجلص

79.0
62.7
48.6

1701
0804
1902

سكر القصب أو البنجر
التمور والتين والفواكه األخرى
العجائن الغذائية

4
5
6

1512
0403

14.3
9.9
8.3

زيت بذور عباد الشمس أو زيت بذور القطن
األلبان أو القشدة

2711
2716
6809

الغازات البترولية والهيدروكربونات
الطاقة الكهربائية
اجلص

25.3
11.4

4818

35.9
23.9
19.4

أصناف ورقية صحية منزلية

2711
2904
7005

الغازات البترولية والهيدروكربونات
املشتقات الهيدروكربونية
الزجاج

1.3

2814

24.3
19.2
13.9

األمونيا

14.1

6809
2009
4707

اجلص
عصائر الفواكه واخلضروات
النفايات والفضالت الورقية

13.4
13.3
11.3

#

النظام

اجلزائر
املنتج

املنسق

امليزة

النسبية

الظاهرة

1

2827

الكلوريدات

8385

2
3
4

0302

األسماك ،الطازجة أو املبردة

225.4

#

النظام

ليبيا
املنتج

النظام

املنسق
2402

موريتانيا
امليزة

النسبية

الظاهرة
لفائف تبغ غليظة (سيجار) ،ولفائف تبغ غليظة
مقطوعة األطراف ،ولفائف تبغ عادية (سجائر)

74.4

املغرب

املنسق

اجلزائر
املنتج

امليزة

النسبية

الظاهرة

ليبيا
املنتج

النظام

املنسق

امليزة

النسبية

الظاهرة

املغرب
املنتج

النظام

املنسق

امليزة

النسبية

الظاهرة

تونس
املنتج

النظام

املنسق

5901

أقمشة من مواد منسوجة

5095

2301

0302
2505
0409

األسماك ،الطازجة أو املبردة
الرمال
العسل

359.5
37.8
36.2

0303
0302
0307

األسماك اجملمدة
األسماك ،الطازجة أو املبردة
الرخويات

النظام

املنسق

امليزة

النسبية

الظاهرة

تونس
املنتج

النظام

املنسق

1

2101

البن أو الشاي أو املتة

137.5

7612

2
3

2809
2511

41.6
25.4

4

6211

حمض الفوسفوريك
كبريتات الباريوم الطبيعي وكربونات الباريوم
الطبيعي
مالبس رياضية وألبسة سباحة ومالبس أخرى

77.9
58.6

1517
8309

خزانات مصنعة من األملونيوم وبراميل وعلب
وصناديق
املرجرين
سدادات وكبسوالت وأغطية

53.9

2101

البن أو الشاي أو املتة

17.8

0704

5
6

6210
6217

املالبس املصنوعة من النسيج
لوازم املالبس

51.3
51.2

1701
8544

سكر القصب أو البنجر
األسالك العازلة وموصالت الكهرباء

14.1
13.4

0805
0709

7
8

0303
7612

9
10

2403
3905

األسماك ،اجملمدة
خزانات مصنعة من األملونيوم وبراميل وعلب
وصناديق
التبغ املصنع وبدائله
بوليمرات أسيتات الفنيل

43.5
42.5

1515
1507

دهون وزيوت نباتية ثابتة
زيت فول الصويا وجزيئاته

12.0
12.0

3602
0403

متفجرات حمضرة
األلبان أو القشدة

40.4
40.0

11

2507

الكاولين وغيره من أنواع الطين الكاوليني

1604
2309

األسماك اجملهزة أو احملفوظة
األعالف احليوانية

37.1

2008

12

7210

احلديد والصلب غير اخمللوط

36.6

2202

النسبية

الظاهرة
الدقيق والسميد والكريات املكتلة من احلبوب

موريتانيا
املنتج

امليزة

4270
160.6
90.9
13.2
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املنسق

موريتانيا

املغرب

تونس
امليزة

امليزة

النسبية

الظاهرة

97.9

0702

الطماطم ،الطازجة واملبردة

14.7

2511

1507
0807

زيت فول الصويا وجزيئاته
الشمام والبطيخ والبابايا

14.7
14.6

2102
2811

كبريتات الباريوم الطبيعي وكربونات الباريوم
الطبيعي
اخلمائر
أحماض غير عضوية

122.5
112.7

الكرنب واخلضروات املماثلة الصاحلة لألكل من
فصيلة البراسيكا
احلمضيات ،الطازجة أو اجملففة
اخلضروات

14.6

2101

البن أو الشاي أو املتة

106.7

14.6
14.4

1703
7612

13.1
12.9

2301
6813

العسل األسود املستخلص من السكر
خزانات مصنعة من األملونيوم وبراميل وعلب
وصناديق
الدقيق
أدوات احتكاك واألصناف ذات الصلة

105.6
92.1
57.7
52.4

12.8
12.5

1211
2507

النباتات وأجزاء النباتات
الكاولين وغيره من أنواع الطين

45.5
45.3

الفاكهة والثمار القشرية

39.2

املياه ،بما يف ذلك املعدنية والغازية

36.0

175.7

(تابع)
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املغرب

#

النظام
املنسق

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2005
5808
1212
6813
0813
3209
3204
3105
2505
2008

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2104
5408
6405
6805
1704
7209
0904
1509
4911
7208
6910

34
35
36

7614
7010
6101

#

النظام
املنسق

1
2
3
4
5

خضروات حمضرة
ضفائر يف شكل أثواب
اخلروب واألعشاب البحرية والطحالب املائية
مواد احتكاك
فواكه ،جمففة
دهانات وورنيش
مواد تلوين عضوية مركبة
أسمدة ،معدنية أو كيماوية
الرمال
الفاكهة والثمار القشرية واألجزاء القابلة لألكل
من النباتات
احلساء واملرق
األقمشة املنسوجة
األحذية
مواد شحذ يف صورة مساحيق أو حبيبات
حلوى مصنوعة من السكر
احلديد أو الصلب غير اخمللوط
الفلفل من فصيلة «بيبر
زيت الزيتون وجزيئاته
مواد مطبوعة
احلديد أو الصلب غير اخمللوط
أحواض غسيل وتركيبات صحية مصنعة من
السيراميك
األلومنيوم
أوعية زجاجية
معاطف

امليزة
النسبية
الظاهرة

النظام
املنسق

4707
0713
0511
5204
3305
7801
5402
0303
6910
8524

35.7
34.9
29.2
29.0
27.7
26.5
25.2
24.0
23.2
18.1

6914
2522
2835
2809
2511

أصناف مصنعة من السيراميك
الكلس احلي والكلس املائي
الفوسفات ومتعدد الفوسفات
أحماض الفوسفوريك والبويل فوسفوريك
كبريتات الباريوم الطبيعي وكربونات الباريوم
الطبيعي

النفايات والفضالت الورقية
اخلضروات والبقول اجملففة;
املنتجات احليوانية
خيوط خياطة مصنوعة من القطن
حتضيرات للعناية بالشعر
الرصاص ،اخلام
خيوط من شعيرات تركيبية
األسماك ،اجملمدة
أحواض غسيل وتركيبات صحية مصنعة من السيراميك
التسجيالت واألشرطة واملواد املسجلة

31.1
30.6
23.2
17.5
13.0
12.3
10.9
10.4
10.2
10.2

17.8
16.3
15.8
15.1
14.6
14.4
14.0
12.3
11.4
10.8
10.8
10.8
10.5
10.2

تونس

اجلزائر
املنتج

امليزة
النسبية
الظاهرة

النظام
املنسق

امليزة
النسبية
الظاهرة

النظام
املنسق

املنتج

امليزة
النسبية
الظاهرة

34
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اجلزائر
املنتج

ليبيا
املنتج

موريتانيا
املنتج

تونس

ليبيا
امليزة
النسبية
الظاهرة

النظام
املنسق

59.8
55.9
44.8
39.2
34.8

0807
0805
0809
1509
2835

املنتج

الشمام والبطيخ والبابايا ،طازج
الفواكه احلمضية ،الطازجة أو اجملففة
املشمش والكرز واخلوخ
زيت الزيتون وجزيئاته
الفوسفات ومتعدد الفوسفات

موريتانيا
امليزة
النسبية
الظاهرة

النظام
املنسق

21.9
21.9
21.6
21.6
21.4

3909
2836
0804
1517
3907

املنتج

راتنجات فينولية ومتعدد اليوريثان
الكربونات والبيكربونات
التمور والتين والفواكه األخرى
املرجرين
بويل أسيتاالت وبويل إثيرات

تونس
امليزة
النسبية
الظاهرة

النظام
املنسق

138.5
80.0
55.4
37.6
25.9

2835
4820
0804
9608
7217

املنتج

الفوسفات ومتعدد الفوسفات
السجالت والدفاتر احملاسبية واملفكرات
التمور والتين والفواكه األخرى
أقالم حبر
أسالك مصنعة من احلديد والصلب غير اخمللوط

امليزة
النسبية
الظاهرة
120.4
108.2
102.4
66.4
61.5

(تابع)
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تونس

األهداف املشتركة على مستوى السياسات يف بلدان املغرب العربي

#

النظام
املنسق

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

8716
2828
2836
3905
7309
2001
9028
8548
1207
2523
0910
3812
7010

مقطورات ومقطورات نصفية
هيبوكلوريتات الكالسيوم التجاري
الكربونات والبيكربونات
بوليمرات أسيتات الفنيل
خزانات وصهاريج وأوعية
اخلضروات والفاكهة احملضرة باستخدام اخلل
إمدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء
قطع غيار كهربائية لآلالت
بذور وثمار زيتية
أسمنت بورتالند وغيره
زجنبيل وزعفران وتوابل أخرى
حمضرات تسريع بركنة املطاط
أوعية زجاجية

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

8609
4803
6807
3212
8431
7310
9015

أوعية
املناديل ومناشف األيدي واملائدة وما يماثلها
أسفلت ومواد مماثلة
ألوان سطحية
قطع غيار املاكينات
خزانات وبراميل وأوعية مماثلة
أدوات وأجهزة املساحة

امليزة
النسبية
الظاهرة

النظام
املنسق

32.4
30.6
29.1
27.5
26.0
23.4
22.7
22.2
19.6
18.0
17.3
15.2
15.1

3905
0804
2520
2501
2828
4804
0702
3105
0709
4810
4803
0403
3912

بوليمرات أسيتات الفنيل
التمور والتين والفواكه األخرى
اجلبس واألنهيدريت واجلص
امللح
هيبوكلوريتات
ورق وورق مقوى كرافت
الطماطم ،الطازجة أو املبردة
األسمدة ،املعدنية أو الكيماوية
اخلضروات ،طازجة أو مبردة
ورق مطلي بالكاولين
املناديل ومناشف األيدي واملائدة وما يماثلها
األلبان أو القشدة
السليلوز ومشتقاته الكيميائية

15.1
13.9
13.2
12.6
12.6
12.4
11.4

0904
1516
6309
4818
0806
7310
2833
8903
1517
3903

فلفل من فصيلة «بيبر»
الدهون والزيوت احليوانية والنباتية
أقمشة منسوجة
أصناف ورقية صحية منزلية
العنب ،الطازج أو اجملفف
خزانات وبراميل وأوعية مماثلة
كبريتات وشب وفوق كبريتات
يخوت ومراكب أخرى
املرجرين
بوليمرات الستيرين ،بأشكالها األولية

امليزة
النسبية
الظاهرة

النظام
املنسق

19.6
19.5
19.2
17.4
17.1
16.6
16.4
15.6
15.5
15.4
15.1
14.8
14.8

7210
3208
7318
4818
9028

13.4
13.1
13.0
12.9
12.9
11.2
10.7
10.6
10.5
10.1

احلديد والصلب غير اخمللوط
دهانات وورنيش
براغي وصواميل وشناكل ومسامير برشام
أصناف ورقية صحية منزلية
إمدادات الغاز أو السوائل أو الكهرباء

امليزة
النسبية
الظاهرة

النظام
املنسق

22.2
21.6
14.0
12.8
10.1

3915
3819
0207
3806
1516
1509
3905
3812
4803
8430
3305
0910
7312

املنتج

نفايات وقصاصات وفضالت من اللدائن
سوائل الفرامل الهيدروليكية
اللحوم وأحشاء الدجاج الصاحلة لألكل
قلفونات وأحماض راتنجية
الدهون والزيوت احليوانية أو النباتية
زيت الزيتون وجزيئاته
بوليمرات أسيتات الفنيل
حمضرات تسريع بركنة املطاط
املناديل ومناشف األيدي واملائدة وما يماثلها
ماكينات متحركة للتسوية والتمهيد
حتضيرات للعناية بالشعر
زجنبيل وزعفران وتوابل أخرى
أسالك جمدولة وحبال وكوابل وأمراس مضفورة

امليزة
النسبية
الظاهرة
43.7
43.3
41.7
39.0
31.7
29.7
23.2
22.2
21.1
18.3
16.7
15.5
15.1

وحبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب غير عازلة

املصدر :حسابات خبراء صندوق النقد الدويل ،استنادا إىل قاعدة بيانات حلول التجارة العاملية املتكاملة لدى البنك الدويل (.)2018
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5604
6901
0406
3306
6403

للكهرباء
خيوط وحبال من املطاط
طوب وكتل وأصناف من السيراميك
اجلبن واللبن اخملثر
حمضرات للعناية بالفم واألسنان
األحذية

13.9
13.8
12.3
11.9
11.1

35

اجلزائر
املنتج

ليبيا
املنتج

موريتانيا
املنتج

تونس
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