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الجلسة المواضيعية الرابعة :تحسين مناخ األعمال

ينبغي أن يصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو المقترن بالتوظيف الكثيف للعمالة في بلدان التحول العربي.
وتكتسب تقوية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة ألن التجارب في مختلفة أنحاء العالم أوضحت أنها عادة ما تكون
هي المسؤولة توفير حصة كبيرة من فرص العمل .وتبدأ هذا المذكرة بتقديم عرض عام عن التحديات الرئيسية التي تواجه
القطاع الخاص في بلدان التحول العربي في الوقت الراهن .وتحدد بعد ذلك مجاالت مهمة لتقوية مناخ األعمال يمكن أن تركز
عليها الحكومات على امتداد السنوات القادمة.

أوال -التحدي
القطاع الخاص القادر على المنافسة هو محرك توفير فرص العمل وتحقيق النمو :يمثل القطاع الخاص في أنحاء العالم

نصيب األسد من فرص العمل والنشاط االقتصادي .وداخل القطاع الخاص ،تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجزء
األعظم في توفير فرص العمل 2.وتضطلع الحكومات بدور مهم في دعم الشركات من خالل تهيئة بيئة مواتية لمزاولة األعمال،
من خالل وضع استراتيجيات لتلبية احتياجات األنواع المختلفة من الشركات :بينما تأثير الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم غالبا
ما يكون أقوى على مستويات توظيف العمالة ،فالشركات األكبر غالبا ما تسهم بقدر أكبر في نمو اإلنتاجية واالبتكار
(دراسة.)Ayyagari, 2011
من سمات القطاعات الخاصة في بلدان التحول العربي "غياب الشريحة الوسطى" 3:وهي ظاهرة موجودة في كثير من البلدان
النامية والصاعدة األخرى ،وتقترن عادة بما يلي:


هيمنة عدد قليل من الشركات الكبيرة و(في الغالب) المملوكة للحكومة أو ذات صلة بها على القطاع الرسمي :في كثير
الحاالت ،كانت هذه الشركات تحظى بحماية من المنافسة الكاملة من خالل قربها من صناع الق اررات السياسية 4.وأدى ذلك
إلى تقليل الحافز أمامها لكي تحسن قدراتها التنافسية على أساس متواصل ،وأسفر عن وجود عدد قليل نسبيا من الشركات
في وضع يؤهله للمنافسة في األسواق العالمية.



قطاع غير رسمي كبير يضم عدد كبير من الشركات الصغيرة (دراسة  :)Schneider and others, 2010في

هذا القطاع ،تظل الشركات في الغالب صغيرة – حتى وان كانت أوضاعها راسخة  -وربما كان ذلك أيضا أحد أساليب
التهرب من القواعد التنظيمية والضرائب الحكومية .وغالبا ما تكون إنتاجية هذه الشركات منخفضة نتيجة لعدم توافر إمكانية
حصولها على موارد ُيعتمد عليها مثل رأس المال والعمالة الماهرة (دراسة .)La Porta and Shleifer, 2008
ُ 1كتبت هذه المذكرة المرجعية لمؤتمر "الوظائف والنمو والمساواة" الذي ُعقد في ع َّمان في يومي  11و 11مايو  .1112وكتبت المذكرة كارولين
غيغينات وقدم المساعدة البحثية الممتازة كل من شادي دراج ،وبول زيماندـ ودانية أركوبي .وقد أسهم في الدراسة بتعليقات كل من دانييال غريساني،
وبيورن راوتر ،وغاييل بيير .وال ينبغي اعتبار هذه المذكرة تمثل وجهات نظر صندوق النقد الدولي .واآلراء الواردة في هذه المذكرة هي آراء المؤلفة وال
تعكس بالضرورة آراء صندوق النقد الدولي أو سياسته.
 2وفقا لدراسة مؤسسة التمويل الدولية حول خلق فرص العمل ( ،)1112تسهم المشروعات الصغيرة و المتوسطة بأكثر من نصف الوظائف الرسمية في
أنحاء العالم.
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راجع على سبيل المثال دراسة  ،Freund et al., 2013لالطالع على مناقشة تفصيلية حول ظاهرة "الشريحة الوسطى الغائبة" في تونس.

 4راجع على سبيل المثال دراسة  ،Freund and others, 2014حول استخدام الشركات ذات الصلة بنظام بن على في تونس للسياسات والقواعد
التنظيمية الصناعية في زيادة حصتها في السوق.



ندرة الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم في
القطاع الرسمي :كشف تعداد للشركات في ( %من مجموع األصول المملوكة ألكبر ثالثة بنوك)
المغرب وتونس أن عدد الشركات الصغيرة
المتوسط العالمي
التي تتطور إلى شركات كبيرة قليل للغاية
(دراسة  .)Rijkers and Arouriوفي
األردن ،هناك أدلة على أن الشركات تبدأ
أكبر حجما من الشركات في الب ارزيل،
مثال ،لكن حجم الشركات في الب ارزيل يزداد
بمقدار الضعف تقريبا بعد عشر سنوات من
العمل (تقرير .)World Bank, 2013
ومن األمثلة األخرى على ظاهرة "الشريحة
الوسطى الغائبة" ،القطاع المصرفي في
المنطقة .ففي المتوسط ،يسيطر أكبر ثالثة
بنوك في كل بلد من بلدان التحول العربي
المصدر :البنك الدولي ،قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية ،مستجدات إبريل .1112
على أكثر من  %01من األصول
المصرفية ،مقارنة بنسبة  %11في األسواق النامية األخرى (الشكل البياني .)1

الشكل البياني  -1تركز البنوك في بلدان التحول العربي أعلى من أي منطقة أخرى في العالم
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تؤثر "الشريحة الوسطى الغائبة" على نمو اإلنتاجية الكلية :بلدان التحول العربي ليست هي وحدها التي تعاني من ندرة الشركات
المتوسطة 5،لكن يبدو أن تأثير هذه الظاهرة على اإلنتاجية الكلية للقطاع الخاص أكبر من تأثيرها في المناطق األخرى .وتبين أن
القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األوسع أقل إنتاجية من القطاع الخاص في االقتصادات الصاعدة
(الشكل البياني  .)1كذلك غالبا ما تكون الشركات أقل تقدما من الناحية التكنولوجية ،وأقل ابتكا ار واستثمارا ،وتكون سلة صادراتها
من السلع أضيق (تقرير .)World Bank, 2009
الشكل البياني  -2شركات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا غالبا ما تسجل معدل نمو انتاجية منخفض واستثمار قليل
النمو السنوي إلنتاجية العمالة
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 :MENAالشرق األوسط وشمال إفريقيا.
المصادر :السلطات الوطنية ،وتقديرات خبراء الصندوق.
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المصادر :البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير؛ والبنك الدولي.

راجع على سبيل المثال ،تقرير ) World Bank (2012لالطالع على مناقشة حول "الشريحة الوسطى الغائبة" عن قطاع الصناعة التحويلية في إندونيسيا.
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محدودية النفاذ إلى األسواق والحصول على تمويل ،وكذلك ضعف البنية التحتية ،يحدان القدرة التنافسية للشركات :تُصَّنف
بلدان التحول العربي في المتوسط في المرتبة  111بين  120بلدا مدرجة في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى
االقتصادي العالمي .وبصفة خاصة ،فإن بلدان التحول العربي متأخرة عن البلدان األغنى من حيث قدرتها على االبتكار
واالستفادة من التكنولوجيا الجديدة – ويكتسب هذان الجانبان أهمية بالغة في تنمية القطاع الخاص وال يدخالن في نطاق موضوع
هذه المذكرة .غير أنها تعاني كذلك من الضعف النسبي في بيئتي المؤسسات والحوكمة ،ومن األسواق المالية األقل تطورا ،وحجم
السوق الصغير ،والبنية التحتية الداعمة التي ُينظر إليها باعتبارها متدنية الجودة (الشكل البياني  .)2على سبيل المثال:


تشير مؤسسات األعمال في المنطقة إلى أهمية زيادة مستوى الشفافية والكفاءة في القواعد التنظيمية الموجودة ،والحد من
استنساب المسؤولين وتحقيق تكافؤ الفرص أمام الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء،
الشكل البياني  -3القدرة التنافسية لبلدان التحول العربي مقارنة ببلدان منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي



البنوك غالبا ما تقرض المقترضين األكبر وذوي
الصالت األوثق .وتسجل منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا أدنى نسبة مئوية من
الشركات التي توفر لها المؤسسات المالية
خطوط ائتمان أو قروض ،وال ُيبذل مجهود
الم ْبتكرة التي
ُيذكر لتمويل الشركات الجديدة ُ



ُح ِّددت مواطن الضعف الكبيرة في البنية
التحتية ،وال سيما في قطاعي النقل والكهرباء
(تقرير ،)World Bank, 2013



االستثمار األجنبي المباشر الداخل ،الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على إنتاجية الشركات وتنمية األسواق ،غالبا ما



محدودية التكامل التجاري ت جعل من الصعب على الشركات أن تنتفع من المشاركة في األسواق العالمية وسالسل العرض
(دراسة .)Chauffour, 2012

(ركائز مؤشر القدرة التنافسية العالمي ،من ( 1األسوأ) إلى )0
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لتمويلها (دراسة Alvarez de la Campa,
 ،2011ودراسة .)Rocha and others, 2011
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المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي.

يكون منخفضا ولم يبدأ إال مؤخ ار في التعافي إلى المستويات التي كان عليها قبل بدء الربيع العربي في المغرب وتونس؛

احتماالت تأسيس شركات رسمية جديدة في بلدان التحول العربي أقل من المناطق األخرى :معدل دخول الشركات في المنطقة
أقل بكثير من المناطق األخرى .وعدد مؤسسات األعمال المسجلة لكل ألف نسمة في بلدان التحول العربي الثالثة التي تتوافر
بياناتها يصل إلى حوالي ربع العدد في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ونصفه في شرق أوروبا ووسط آسيا.
كذلك الشركات في الغالب أقدم من الشركات في المناطق األخرى (الشكل البياني  :)2حتى برغم ما تحقق من تقدم هائل على
مدى العقود الماضية في زيادة التعليم ،فإن بلدان التحول العربي والبلدان األخرى في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا لم
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تشهد تجددا في نخبة رجال األعمال ،مع تأسيس جيل من رواد األعمال األصغر سنا الذين حصلوا على قسط أوفر من التعليم –
6
وهو اتجاه ُمشاهد في أنحاء أخرى من العالم النامي.
الشكل البياني  -4معدالت دخول وخروج الشركات الجديدة في بلدان التحول العربي منخفضة
كثافة الشركات الجديدة
(الشركات ذات المسؤولية المحدودة المسجلة حديثا لكل ألف شخص في
سن العمل ،األعمار بين )12-10
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المصادر :البنك الدولي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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المصادر :البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير؛ والبنك الدولي.

للمضي قُ ُدما
ثانيا – السبيل الممكن ُ
ألف -بلدان التحول العربي تحتاج إلى تشجيع ريادة األعمال والنشاط الرسمي...
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ترتيب مزاولة األعمال

قواعد تنظيمية أكثر فعالية لتأسيس الشركات
والتحول نحو النشاط الرسمي :البلدان التي تسود فيها
بيئات جيدة لتنظيم األعمال غالبا ما تكون قطاعاتها
غير الرسمية أصغر (الشكل البياني  )0وتؤسس
المزيد من الشركات مما يؤدي في نهاية المطاف إلى
تحقيق نتائج نمو أفضل بوجه عام (دراسات
 ،Djankov and others, 2006و Klapper and
 ،others, 2006و Klapper and Love,
ُ .)2011وجد أن عوامل مثل كفاءة النظم القانونية
والقواعد التنظيمية المالئمة ،وسرعة ونفقات عملية
تسجيل مشروعات األعمال ،ومرونة القواعد المنظمة
لتوظيف العمالة ،ونظم فرض الضرائب على

الشكل البياني  -5يظل مزيد من الشركات في القطاع غير الرسمي عندما تكون
القواعد المنظمة لألعمال ضعيفة
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متوسط حجم االقتصاد غير الرسمي % ،1110-1000 ،من إجمالي الناتج المحلي.

 6تسجل منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مقارنة بالمناطق األخرى ،أعلى نسب أصحاب مشروعات الصناعات التحويلية الذين لم يتموا مرحلة
التعليم الثانوي .ويوضح هذا الشكل البياني أن النسبة هي  %12في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مقابل  %1في شرق أوروبا ووسط آسيا،
و %0في شرق آسيا ،و %2في جنوب آسيا (تقرير .)World Bank, 2008
4

الشركات ،ذات أهمية بالغة لدخول الشركات (دراسات  ،Klapper and Love, 2010و ،Bruhn, 2013و Branstetter,

.)2010

إضافة إلى ذلك ،فإن الشركات متوسطة الحجم –التي تشتد الحاجة إليها من أجل توفير فرص العمل – هي في الغالب األكثر
انتفاعا من القواعد التنظيمية البسيطة والمطبقة بصورة متسقة (دراسة .)Hallward- Driemeier and others, 2010
زيادة فعالية أطر خروج الشركات لتشجيع ريادة األعمال :يمثل إطار تسوية أوضاع الشركات أحد الجوانب المهمة في بيئة
تنظيمية فعالة .وتشير األدلة إلى زيادة رغبة المستثمرين في االستثمار وانشاء شركات جديدة في البلدان حيث يمكنهم أن يثقوا
في استعادة الحصة األكبر من استثماراتهم في حالة اإلعسار .وليس هذا هو الحال في العديد من بلدان التحول العربي:
فاإلجراءات غالبا ما تكون مطولة ومكلفة ،وبالتالي ال تزال الحماية الفعالة للمستثمرين ضعيفة .على سبيل المثال ،وفقا آلخر
مؤشرات تسوية حاالت اإلعسار في مقياس ممارسة أنشطة األعمال ،ال يمكن للدائنين المكفولين في المنطقة أن يأملوا إال في
استعادة  10سنتا من كل دوالر في حالة إعسار الشركات .وعلى العكس من ذلك ،في الواليات المتحدة ،يمكنهم استعادة ما
يصل إلى  01سنتا .واصالحات نظم اإلعسار يمكن أن تركز على ما يلي (دراسة  ،Uttamchandani, 2011ودراسة Tahari

:)and others, 2007



األمر األهم ،يتعين دعم إجراءات اإلعسار من خالل زيادة كفاءة أداء المحاكم (راجع أيضا المذكرة عن تعزيز الشفافية
والحوكمة)،



حقوق الدائنين المكفولين السابقة على اإلفالس يتعين أن تكون واضحة وشفافة وأن تتمتع بدرجة جيدة من الحماية،



قوانين اإلعسار يمكن أن تفيد في فتح السبل أمام إعادة الهيكلة بدال من التصفية .فيتعين إعادة توزيع أصول الشركات التي
ال تمتلك مقومات االستمرار وتعاني من الُعسر المالي في أقرب وقت ممكن للحفاظ على حد أقصى من اإلنتاجية
االقتصادية .وال يوجد سوى عدد قليل من البلدان (كالمغرب مثال) الذي لديه في الوقت الحاضر أنظمة إعسار تسمح بإعادة
هيكلة الشركات،



من أجل النجاح في إعادة التنظيم ،يتعين تدريب هيئة من المتخصصين – تتألف من خبراء في إعادة الهيكلة،
وأوصياء/مديري إعسار من أصحاب الخبرة في مفاوضات الدائنين واعادة هيلكة الديون ،وقضاة .وتفتقر المنطقة في الوقت
الحاضر إلى الخبرة الالزمة ،مما يعزز التوجه إلى التصفية بدال من إعادة التنظيم.

باء ... -ويتعين أن تعزز البيئة التي تسمح للشركات بالنمو
تحسين إمكانات الحصول على تمويل :تسجل

منطقة الش ـرق األوسط وشمال إفريقيا أدنى نسبة
مئوية على مستوى العالم من الشركات التي تتوافر

الشكل البياني  :6محدودية فرص التمويل الرسمي المتاحة أمام الشركات في بلدان
التحول العربي
( %من الشركات التي لديها خطوط ائتمان أو قروض من مؤسسات مالية)

لها خطوط ائتمان أو قروض من مؤسسات مالية

(الشكل البياني  ،)1حتى برغم أن البنوك تعتبر
سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أنشطة

األعمال الواعدة ،ال تحصل هذه الفئة من الشركات

إال على  %0من اإلقراض المصرفي .وتكمن
األسباب الرئيسية وراء إحجام البنوك عن إقراض
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضعف

بلدان التحول
العربي

الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

شرق آسيا
والمحيط الهادئ

المصادر :البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير؛ والبنك الدولي.
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منظمة التعاون
والتنمية في الميدان
االقتصادي

01
20
21
20
21
10
11
10
11
0
صفر

المعلومات االئتمانية وحقوق الدائنين وعدم كفاية البنية التحتية للضمانات (دراسة  ،Alvarez de la Campa, 2011ودراسة

.)Rocha, 2011

وفي إمكان الحكومات أن تدعم تحسين إمكانات الحصول على التمويل المصرفي ،وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،عن
طريق تحسين نظم االستعالمات االئتمانية وتعزيز نظم الضمانات .ويعتمد معظم بلدان التحول العربي على السجالت االئتمانية
العامة التقليدية ،وحتى البلدان التي أنشأت مكاتب االستعالم االئتماني الخاصة ال تزال متأخرة عن سائر المناطق من حيث نطاق
تغطية المعلومات وجودتها 7.إضافة إلى ذلك ،يتضح من المؤشرات القياسية أن بلدان التحول العربي لديها مواطن ضعف شديد
في معظم مكونات نظم الضمانات 8:فتأتي المنطقة في المرتبة األخيرة في مجال حقوق المقرضين حسب مقياس الحقوق القانونية
في "مؤشر مزاولة األعمال" الذي أعده البنك الدولي.

11
01
21

ليبيا
تونس
األردن
المغرب
1

0

0

البنية التحتية

2

اإلنتاجية

تحسين البنية التحتية :إن االستثمار في بنية تحتية
جديدة وصيانة البنية التحتية الموجودة من السلع
العامة الضرورية التي يتعين أن تقدمها الحكومات
لدعم إنتاجية الشركات (الشكل البياني  .)0ويؤدي
ضعف البنية التحتية في كثير من بلدان الشرق
االوسط وشمال إفريقيا إلى عرقلة القدرات اإلنتاجية:
على سبيل المثال ،يتعين على الشركات غالبا التعامل
مع عدم كفاءة البنية التحتية للنقل لكل تُ ْدخل السلع
والخدمات إلى السوق ،والتكيف مع إمدادات للكهرباء
ال ُيعتمد عليها ،وشبكات اتصال قديمة .وتختلف
أولويات مجاالت االستثمار العام لتعزيز فعالية البنية
التحتية من بلد إلى آخر:

الشكل البياني  -7تحسن البنية التحتية يمكن أن يدعم زيادة نمو اإلنتاجية

21
11
11

مصر
2

صفر
1

المصادر :تقرير التنافسية العالمي للمنتدى االقتصادي العالمي1112-1112 ،؛ والسلطات الوطنية،
وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.



في مصر ،أمثلة البن ية التحتية لتحسين إنتاجية الشركات تشمل الطرق والسكك الحديدية وشبكات الموانئ لنقل السلع إلى
األسواق المحلية واألجنبية ،وشبكات النقل العام لتوصيل العاملين إلى أماكن عملهم ،وزيادة قدرات توليد وتوزيع الكهرباء
لتعزيز إمكانية االعتماد على إمدادات الكهرباء.



في ا ألردن ،ندرة المياه هي أحد مصادر القلق الرئيسية ألن شبكة إمداد المياه ال تصل الكثير من األسر أو ربما تصلها
كميات محدودة من المياه الجارية .ويتعين القيام باستثمارات كبيرة لتحسين الخدمة ووصولها إلى نسبة أكبر من السكان،
وخاصة في المناطق الريفية .وفي نفس الوقت ،بينما يمكن االعتماد على إمدادات الكهرباء بوجه عام ،هناك حاجة كذلك
إلى القيام باستثمارات كبيرة في شبكات النقل وطاقة التوليد من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات القادمة.

 7دراسة  .Madeddu, 2010شهدت المعلومات االئتمانية تحسنا بالفعل مع إنشاء مكاتب االستعالم االئتماني الخاصة في مصر والمغرب ،وسن قانون
مخصص للمعلومات االئتمانية لتلبية الحاجة في األردن (تمهيدا إلنشاء مكتب االستعالم االئتماني الخاص في  ،)1112وتطوير السجل العام
للمعلومات االئتمانية في تونس .ومع هذا ،ينبغي بذل مزيد من الجهود لتحسين نطاق تغطية االستعالم االئتماني وعمقه ،خاصة فيما يتعلق بالمشروعات
الصغيرة والمتوسطة :فينبغي أن تكون المساهمة بالبيانات في إبالغ المعلومات االئتمانية إلزامية وأن تشمل كل القروض ،وينبغي توفير جميع البيانات
اإليجابية منها والسلبية ،وينبغي إدراج االئتمان إلى مقدمي خدمات المرافق العامة واالتصاالت ،وينبغي إعطاء مكاتب االستعالم االئتماني الخاصة
حوافز لتطوير خدمات ذات قيمة مضافة ( مثل تقدير الدرجات االئتمانية والمراتب االئتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)
 8يتعين تحسين األطر القانونية والتنظيمية للمعامالت المضمونة وذلك مثال عن طريق السماح بقبول مجموعات أوسع نطاقا من األصول كضمانات
(مثل الحسابات مستحقة القبض والمخزونات) ،ومن خالل إنشاء سجالت إلكترونية حديثة للضمانات (دراسة .)Alvarez de la Campa, 2011
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تواجه ليبيا اختناقات خطيرة في البنية التحتية في معظم المجاالت بسبب انقضاء عقود من قصور االستثمار .وأكثر
الحاجات إلحاحا هو تنفيذ مشروع شبكة الطرق السريعة التي تربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب .كذلك ،يتعين العمل
من أجل معالجة نقص المياه الحاد وزيادة إمكانات توليد الكهرباء وتعزيز طاقة التكرير.



في المغرب ،يتمثل أحد األولويات المهمة في مواصلة تأسيس البنية التحتية في المناطق األقل تطو ار من المراكز االقتصادية
الرئيسية في الدار البيضاء وطنجة ومراكش.



في اليمن ،تتمثل أكبر أوجه قصور البنية التحتية في ضعف توليد الكهرباء .واليمن لديها أقل معدالت إدخال الكهرباء على

مستوى جميع بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،حيث يبلغ نطاق تغطيتها  %00مقابل متوسط المنطقة البالغ
 .%01وهناك مزيد من أوجه قصور البنية التحتية وتتمثل في نقص القدرة على إدارة المياه (في الحصاد والتوزيع) ،فيما
يخص مياه الشرب والري.

زيادة التكامل التجاري :إن التكامل التجاري ال يساعد على تأسيس شركات وتوفير فرص العمل في صناعات التصدير وحسب،
ولكنه أيضا يحفز االستثمار األجنبي المباشر المتجه نحو الداخل والذي يعزز اإلنتاجية (تقرير  .)IMF, 2014وفي العقود
األخيرة ،كانت صادرات السلع كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان التحول العربي متأخرة عن متوسط بلدان االقتصادات

الصاعدة والبلدان النامية .وتشمل أنماط التجارة في بلدان التحول العربي ضعف التجارة البينية ومحدودية التكامل في صادراتها،
مما يؤدي إلى وضع حد لحجم سوق الشركات وامكانات النمو بتقليل المنافع التي تتحقق من سالسل العرض البينية اإلقليمية.
وبرغم الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من التحرير التجاري ،ال تزال الحواجز الجمركية وغير الجمركية مرتفعة :منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا مصنفة في مرتبة أدنى من إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشر تقييد التجارة الكلي الذي يعده البنك الدولي،
وهناك قصور في أداء المنطقة بشأن تدابير تسهيل التجارة .على سبيل المثال ،تبلغ تكاليف النقل مستويات باهظة للغاية بسبب
نقص المنافسة ،وكذلك القيود على تأشيرات وتصاريح سائقي الشاحنات األجانب (دراسة  .)Malik, 2013ومن شأن
إصالحات نظام التجارة التي تهدف إلى تحقيق مزيد من االنفتاح أن تعود بالنفع الكبير ،حيث تبين من التجربة أن زيادة تعميق
التكامل التجاري غالبا ما يكون بمثابة حافز لإلصالح في مجاالت أخرى (مثل تنظيم قطاع األعمال واصالح سوق العمل).
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