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دراسة حول العراقيل التي تمنع المؤسسة الجزائرية من الدخول إلى األسواق
الخارجية
لعالوي عمر،
أستاذ محاضر صنف" أ " بالمدرسة العليا للتجارة

دحيه جمال الدين،
باحث مسجل لتحضير بالدكتوراه بالمدرسة العليا للتجارة
ملخــص :في ظروف التغيرات التي
تعيشها المؤسسة االقتصادية الجزائرية في
محيط يتميز باالنفتاح والعولمة ،وبمنافسة
المؤسسات األجنبية داخليا ،يفترض أن تهتم
وتتبني المفاهيم والممارسات المرتبطة
بالدخول إلى األسواق الدولية ،بغرض
المنافسة والبقاء ،وذلك بعد معرفة مختلف
العراقيل التي تقف في طريقها وتمنعها من
الدخول الناجح إلى هذه األسواق.
فالتسويق الدولي يفتح الباب أمام
المؤسسات الجزائرية لتعرف أكثر عن ثقافة
التصدير وغزو األسواق الدولية .ومن
خالل ما سبق يمكننا القول أن معرفة
عراقيل دخول السوق الخارجي للمؤسسات
تساهم في إعطاء المؤسسة الجزائرية
تصوراً أكثر دقة عن هذه السوق ومتطلباتها
ومعايير النجاح فيها ،وهو ما نحاول
التطرق إليه من خالل هذا العمل.
الكلمات المفتاحية :المنافسة ،السوق
الخارجي ،الحصة السوقية ،التسويق
الدولي ،التصدير ،التدويل.

Résumé: dans les conditions de changement
que vi l’entreprise économique algérienne, dans
un environnement d'ouverture et de globalisation,
caractérisée d'une concurrence due à la
pénétration du marché algérien par les
multinationales étrangères. Pour parer à cette
concurrence, l’entreprise algérienne se voit ainsi
contrainte de relever les défis par une profonde
mutation tant organisationnelle que commerciale.
Le marketing international représente une
opportunité pour les entreprises algériennes
d’acquérir la maitrise de différents concepts et
cultures telles que la culture d’exportation et de
pénétration des marchés extérieurs.
La maitrise des obstacles de pénétration des
marchés extérieurs constitue une contribution
majeure à la définition d’une vision large de
l’entreprise vis-à- vis de la mondialisation des
marchés. C'est ce que nous nous proposons de
voir à travers ce travail.
Mots clés : concurrence, marché extérieur, part
de marché, marketing international, exportation,
internationalisation.

 -1مقـــدمة
 -1.1طرح إشكالية البحث
يعيش العالم منذ أكثر من عقدين تحوالت جذرية في األطر والممارسات
اإلقتصادية والتجارية ،وما فرضته من إزالة الحواجز في المعامالت اإلقتصادية.
إلى جانب ز يادة وتيرة الثورة التكنولوجية بما فيها سرعة معالجة المعلومة واتخاذ
القرار وغيرها .وكل هذا دفع إلى تجسيد واقع األسواق العالمية ،حيث لم تعد
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األسواق الوطنية والمحلية ضمانا الستمرار المؤسسات ،بل وجب عليها تجاوز
الرقعة الجغرافية واإلقليمية.
و قدد فرضد الشدركات متعدددة الجنسدديات اسدتمرارها فدي األسدواق الدوليدة فددي
كافددة القطاعددات عبددر قدددرتها علددى التكيددف مددع مختلددف ال ددروف ،وأصددبح القددوة
المحركة التدي تقدف وراء التحدوالت االقتصدادية الدوليدة ،والعامدل الجدوهر الدذ
ارتكزت عليه هذه الشركات هدو النشداط التسدويقي المحلدي والددولي ،والدذ يهددف
أساسددا إلددى التوفيددق األمثددل بددين إمكانيددات ومددوارد المؤسسددة وحاجددات ورغبددات
المستهلكين المحليين والدوليين.
والجزائر التي تسعى لالنضمام إلى المن مة العالمية للتجارة الداعمة لهذا
المسار ،ليس في معزل عن ذلك ،وبالتالي وجب على المؤسسات فيها التكيف مع
الواقع الجديد لمحيطها بإحداث التغييرات الالزمة ،وإدراك أهمية وضرورة دعم
تواجدها على المستوى المحلي والدولي.
وحتددى تددتمكن المؤسسددات الجزائريددة مددن التكيددف مددع معطيددات البيوددة الدوليددة
لتحقيق أهدافها ،وأهمها ضمان البقاء والدفاع عن حصتها السدوقية ،فدإإن "التسدويق
الدولي" هو المدخل الذ يضدمن لهدا التوفيدق بدين مواردهدا وإمكانياتهدا ومتطلبدات
السوق ،بينما هو ليس مجرد تفكير قصير المدى وإنما هو "تفكير استراتيجي" لكدل
من المؤسسة وإدارة التسويق الدولي ،الذ يسعى دوما إلى تطوير مندت نهدائي ذ
جددودة عاليددة يلبددي احتياجددات ورغبددات المسددتهلك ويعطيهددا ميددزة تنافسددية .وضددمن
الواقددع المشددار إليدده سددابقا ،يمكددن طددرح اإل ددكال الرئيسددي التالددإي هددل المؤسسددإة
الجزائددإرية قددادرة علددى الدددفاع عددن حصددتها السوقيددإة المحليددإة مددن خددالل اختددراق
األسواق األجنبية ؟ ويمر هذا عبر اإلجابة على هل للمؤسسة الجزائرية اإلمكانات
الماديددة والبشددرية القتحددام األسددواق األجنبيددة ؟ هددل هددي قددادرة علددى التكيددف مددع
متطلبات األسواق الدولية؟ ثم هل المؤسسات الجزائرية تقوم بالتنقيب عن األسدواق
الدولية ؟ وكيف يتم ذلك ؟
.1.1الفرضيات
كمنطلدددق للدراسدددة تمددد صدددياغة الفرضددديات التاليدددة إن اإلمكانيدددات الماديدددة
والبشرية ،أ الوضعية العامة للمؤسسدات الجزائريدة ،هدي السدبب فدي المجهدودات
القليلة للتنقيب عدن األسدواق األجنبيدة وذلدك مدن خدالل اكتفائهدا بالمعدارض المحليدة
وذلك نتيجة التكاليف الباهضة للمعارض الدوليدة؛ الهيودات الرسدمية فدي الجزائدر ال
تقددوم بمددد يددد المسدداعدة الالزمددة للمؤسسددات المصدددرة؛ تكييددف المنتجددات حسددب
خصائص السوق األجنبية يعد العائق األول الختراق األسواق الدولية.
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 -1الدراسة النظرية :الدخول إلى األسواق الدولية
حتى تتمكن المؤسسة من دخول األسواق الدولية ،عليها أن تكون مؤهلة وقادرة
على ضمان منتجات وخدمات تتصف بالجودة .وهذا رغم الصعوبة على مؤسسات
الدول النّامية الوصول إلى حاالت متقدمة من الجودة ،ن راً لعدة عوامل مثل نقص
التكنولوجيا والكفاءة ،وهو ما يشكل عائقا لها أمام دخولها هذه األسواق 1.وخاصة
مع وجود سياسات في إطار التكتالت الجهوية مثل االتحاد األوربي الذ يسيطر
على جزء كبير من التجارة الدولية.2
 -1.1البيئة الدولية
يعتبر فهم البيوة الدولية بأبعادها ومتغيراتها من المقومات األساسية لنجاح
المؤسسة في أداء أنشطة التسويق الدولي بكل فاعلية ،على اعتبار اختالف المحيط
االقتصاد والتجار والقانوني والسياسي والثقافي وغيرها من دولة ألخرى ،وما
يوافقه من تقاطعات مع التكتالت االقتصادية خاصة ،تح غطاء العولمة اليوم ،إذ
»إن الخيارات السياسية واالقتصادية وغيرها هي ما أ ّدت إلى انفتاح األسواق تح
ما يسمى بالعولمة.«3
 البيوة الثقافية تختلف الثقافات من دولة ألخرى ،حتى داخل الدولة الواحدةيمكن أن تجد العديد من الثقافات ن را للتداخل بين المجتمعات وما انج ّر عنه من
ديناميكية مجتمعيّة ،وبالتالي وجب معرفة الثقافات الكلية وحتى الجزئية ،والثقافة
هي مجموعة من القيم الرئيسية والمعتقدات والرغبات والسلوكات لدى أفراد
المجتمع والعائلة وغيرها من المؤسسات االجتماعية.4
 البيوة االقتصادية تؤثر الحالة العامة لالقتصاد الوطني في وضع سياساتالمؤسسة المصدرة ،فحالة التوسع في دورة األعمال تخلق العديد من فرص
األعمال ،وعلى العكس في حالة الركود ،لذلك البد من دراسة عناصر االقتصاد
وظروفه في البلد المستهدف قبل التصدير إليه.
 البيوة السياسية والقانونية يقصد بالبيوة السّياسيّة بالدرجة األولى ن ام الحكمالسائد ،مستوى االستقرار السياسي ،فبالنسبة لن ام الحكم فإن تركيز األنشطة
التسويقية وتوجيهها إلى التموقع في سوق دول تشتهر بقرارات المصادرة قد يجعل
قرار المؤسسة انتحاريا وذلك رغم ايجابية المؤ رات األخرى .كذلك فإن عملية
التموقع في دول تمتاز بكثرة االنقالبات والفوضى السياسية يجعل المؤسسة تخاطر
بمصالحها ،وعلى هذا األساس فقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن مسألة
الديمقراطية واستقاللية السلطات خاصة القضائية تعتبر مؤ راً ايجابيا لمبا رة
األنشطة التسويقية في دولة ما ،فيجب أخذ هذه العوامل بعين االعتبار عند تقييم
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درجة صالحية دولة معينة كسوق خارجي .أما البيوة القانونية فتعني مجمل
القوانين والضرائب القانونية واإلجرائية بين الدول التي يجب على المؤسسة التي
تُس ّوق دوليا أن تأخذها بعين االعتبار وأن تدرك المبادئ الرئيسية للقانون الدولي
الذ تستعمل في إطاره ،حتى وإن تأثرت بالقوانين على مستوى السوق المضيف
5
وكذلك القانون المحلي للدولة األم.
 البيوة التكنولوجية والتنافسية يؤثر التطور التكنولوجي على كل جوانبالحركة االقتصادية ،والتطور العلمي اليوم يسير بوتيرة متسارعة جدا .لذا يجب
على المؤسسة االستفادة من كافة االبتكارات العلمية والوسائل المتطورة المتاحة
لالستخدام إليصال كل ما تريد إيصاله للمستهلكين في البلد المعني والذين تتنامى
وتتطور رغباتهم وحاجاتهم باستمرار .وفي البيوة التنافسية فالدخول إلى األسواق
الدولية يواجهه منافسة ديدة من قبل المؤسسات الوطنية لتلك الدول والمؤسسات
األخرى للدول األجنبية ،وهي قد تؤد إلى خسارة المؤسسات لكافة أُصولها المالية
جرّاء تقلبات وضغوطات األسواق الخارجية.6
 -1.1دوافع التوسع الدولي
ترجع فكرة الدخول إلى األسواق الخارجية ،إلى تجارب المؤسسات ،وما ينجر
عنها من دوافع ،نذكر منها ما يلي
 أهداف الربح والنمو تسعى المؤسسات إلى تحقيق أهداف الربح والنمو منوراء عملياتها التجارية سواء في السوق المحلي أو السوق الخارجي ،إذ من خالل
تحقيق األرباح تستطيع االستمرار في عملياتها ،باإلضافة إلى تحقيق أهداف أخرى
مع أن هنالك العديد من المخاطر التي تحيط بالعملية التسويقية كأن تعمل المؤسسة
في أكثر من سوق واحد لتفاد الخسائر أو تحديد نسبة من العائد على االستثمار
7
الذ يعوضها في مواجهة كل المخاطر المحتملة.
 تحقيق استقرار في حجم المبيعات واإلنتاج قد يؤد العمل في التجارة الدوليةإلى تحقيق استقرار في حجم المبيعات واإلنتاج ،فبعض المؤسسات عن طريق
التصدير قد تتغلب على تذبذب الطلب الحاصل على سلعها في السوق المحلية.
 استغالل القدرة اإلنتاجية الفائضة إن الرغبة في استخدام القدرة اإلنتاجيةالفائضة عن حاجة السّوق المحلّية ،قد تحفز المؤسسة للعمل في التجارة الدولية
لتحقيق االستخدام األمثل لمواردها ،فالقدرة اإلنتاجية الفائضة قد تكون ناتجة عن
أجهزة ومع ّدات غير مستخدمة ،أو موارد مالية أو يد عاملة غير مستغلة بالشكل
المطلوب حيث أن االستخدام لن يؤ ّد إلى زيادة كبيرة في التكاليف ،بل قد يساعد
على تخفيض تكاليف اإلنتاج ،فهذا االقتصاد في اإلنتاج سوف يرفع مستوى
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المؤسسة التنافسي ،ليس فقط في السوق المحلية ،بل أيضا في األسواق الخارجية
وذلك عن طريق تقديم سلع وخدمات ذات تكلفة أقل.
 امتداد في دورة حياة السلع إن فتح أسواق جديدة أو تطويرها يُع ّد إحدىاالستراتيجيات التسويقية التي تنفّذها بعض المؤسسات ،وخاصّة المنتجة للسلع
التكنولوجية من أجل إطالة حياة السلعة ،ألن السلعة تمر في عدة مراحل من الحياة،
وهي ال هور ،النمو ،النض واالنحدار ،فقبل أن تصل السلع إلى مرحلة االنحدار
في السوق المحلية ،يتم بعثها إلى أسواق خارجية لكي تكتسب دورة حياة جديدة في
ذلك السوق.8
 جاذبية الفرص التسويقية في األسواق الخارجية إن إيحاءات توفر الفرصالتسويقية في األسواق الخارجية قد تكون حافزا قويا لدفع المؤسسة للعمل في هذه
األسواق من أجل استغاللها ،ومن المؤكد أن استغالل الفرص التسويقية في
األسواق الخارجية تعتمد على مدى قدرة المؤسسة على توفير الموارد الضرورية
لالستفادة من هذه الفرص.
 دوافع أخرى إلى جانب هذه الدوافع هناك دوافع أخرى جعل من التوسع فياألعمال الدولية خارج الحدود الجغرافية بديال جذابا ومربحا ،كعنصر تكلفة العمالة
المنخفضة في الدول النامية ،والمزايا الضريبية التي تمنحها الدول النامية لتشجيع
جذب االستثمارات األجنبية ،باإلضافة إلى اختبار بعض المنتجات في األسواق
الخارجية لتجنب المنافسة المبا رة والقرب من المواد األولية والمواد الطاقوية هو
كذلك من بين الدوافع. 9
 -2.1طرق تدويل المؤسسة االقتصادية
أصبح ظاهرة تدويل المؤسسات اليوم هدفا تطمح له المؤسسة ،ويُترجم ذلك
بنسبة التصدير من رقم األعمال مقارنة برقم األعمال الكلّي ،والمؤسسة بذلك تكون
قد استطاع الحصول على حصّة سوقية إضافية تدافع بها على حصتها المحلية
التي قد تتعرض إلى منافسة رسة من قبل بقية المؤسسات .10وهناك خمسة أنواع
من الطرق لدخول األسواق الدولية ،وأن اختيار المؤسسة لبديل أو طريقة من هذه
الطرق يعتبر أحد أصعب القرارات وأهمها ،فكل منها على النجاح للمؤسسة كما
بإمكانه هدم المؤسسة الدولية إذا ما لم تأخذ بعين االعتبار كل اإلمكانات وال روف
المحيطة به ،وهذه الطرق هي كالتالي
 التصدير هو ابسط أ كال الدخول إلى األسواق الدولية وأكثرها انتشاراً فيالتجارة العالمية للمنتجات الضرورية والمواد األولية ،ال يحتاج التصدير إلى
استثمارات مالية كبيرة ،ويتم بأقل ما يمكن من الموارد البشرية ،أ ال يتضمن
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مخاطر ونفقات كبيرة .بالمقابل ال يسمح التصدير بمعرفة تطورات السوق وسلوك
المنافسين والمستهلكين بشكل جيد ،كما أنه ال يساعد المؤسسة في إيصال سياستها
التجارية إلى األسواق الخارجية ،إضافة إلى أن المصدر يمكن أن يتعرض إلى
بعض العوائق اإلدارية والسياسية "ضرائب جمركية ،أن مة التقنين والحصص
والمواصفات ...ISOالخ" الشيء الذ يحد من نشاطه الخارجي.11
 االتفاقات التعاقدية هي عبارة عن االرتباط بين مؤسسة وطنية ومؤسسةدولية ،والذ يتم بمقتضاه إحداث تسهيالت إنتاجية أو تسويقية ،وهي ارتباط طويل
األجل بين مؤسستين في دوليتين مختلفتين يتم من خاللها نقل التكنولوجيا.12
 المشاريع المشتركة هو عبارة عن مشاركة على مستوى المؤسسة ويمكن أنتكون المشاركة محلية أو دولية في أكثر من بلد واحد عادة ،فهو مؤسسة تستحدث
لهدف وعمل محدد من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين يتشاركون في التملك
والرقابة والسيطرة ،ويعتبر المسوقون هذا األسلوب أكثر ديناميكية إلمكانية
المؤسسة األم تغيير هدفها وقدراتها.
 االستثمار األجنبي المبا ر هو استثمار المؤسسة في مشاريع إنتاجية مملوكةلها بالكامل في البلد الذ يتم فيه االستثمار ،وهذا بهدف الحصول على مزايا تفوق
ما يمكن للمنافسين المحليين تحقيقه ،فضالً عن اكتساب بعض المزايا االحتكارية،
وبالتالي فاالستثمار األجنبي المبا ر يتطلب احتكار القلة ،وعليه فهو ينطو على
التملك الجزئي أو المطلق للطرف األجنبي لمشروع االستثمار سواء كان مشروعا ً
13
للتسويق أو البيع أو التصنيع واإلنتاج أو أ نوع آخر.
التحالفات اإلستراتيجية :ألجل الحصول على أسواق جديدة وتكنولوجيا متقدمةواالستفادة من وفورات الحجم ،فإن المسوقين الدوليين يتوفرون على صيغ تن يمية
عديدة لالختيار من بينها الترخيص والتملك الجزئي أو الكلي ،االستثمار المشترك
والسيطرة واالندماج ،والصيغة التن يمية الحديثة لدخول السوق والتعاون في
المنافسة هي التحالف االستراتيجي ،هذه الصيغة من التعاون المؤسسي ح ي
بالكثير من االهتمام وخاصة من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تبحث عن
ركاء استراتيجيين الختراق السوق الدولية ،فاالتفاق أو التحالف االستراتيجي
ليس بالضرورة أن ينت عنه كيان قانوني ،ويمكن التحالف من خالل التوزيع أو
التصنيع أو البحث والتطوير ،وأسباب المشاركة بالموارد عديدة ومتغيرة منها
الوصول إلى أسواق جديدة ،اإلسراع في دخول األسواق الخارجية ،إكمال خطوط
اإلنتاج ،اكتساب مهارات جديدة .14
 -4.1معايير االختيار بين األسواق
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حسب "  "Pasco Berhoفإنه يجب أن تتوفر ثالثة معايير في السوق الخارجي
حتى تفكر المؤسسة باقتحامه ،هذه المعايير لخصها فيما يلي  15هل السوق متاح
للمؤسسة؟ هل هناك سوق محتمل أجنبي؟ هل السوق األجنبي آمن للمؤسسة؟ فيما
يتعلق بالعنصر األول ،فاألمر هنا يرتبط بالعناصر الفيزيائية المتمثلة في المسافة،
والبيوة ،والبنية التحتية للنقل و بكاته وأماكن التخزين ...،والعوامل االقتصادية
والسياسية والحواجز الجمركية وغير الجمركية من تشريعات والعوامل الثقافية من
لغة وتاريخ وعادات وتقاليد...الخ .أما فيما يتعلق بالسوق المحتمل فيما إن وجد من
سيقبل على منتجات المؤسسة ،القدرة الشرائية ،المنافسة...،الخ .ومن ناحية أمان
السوق فيُقصد به االستقرار السياسي للدولة وأسواقها وعدم وجود مافيا تحتكر
األسواق...الخ.
 -5.1أسباب التدويل
ينت البحث عن التدويل عن عوامل مرتبطة بال اهرة وهي كالتّالي
 -1.5.1العوامل التجارية :وتتمثل في عوامل داخلية بالمؤسسة تدفع بها للبحث
عن األسواق الخارجية وذلك ألسباب تجارية بحتة منها 16تشبع السوق المحلية
نتيجة كثرة المنتجين والمستوردين ،فيدفع بالمؤسسة بالتفكير بخلق سوق في
األسواق األجنبية مما يسمح لها بزيادة المبيعات وتعويض الحصص المفقودة في
السوق المحلية أو التي سيتم فقدها مع مرور الوق ؛ ركود السوق المحلية أحيانا
ولبعض الصناعات أو الخدمات يدفع بالمؤسسّة إلى البحث عن االستفادة من تلك
األسواق عوض انت ار إعادة انتعاش السوق المحلية؛ موسميّة السوق المحلية
لبعض المنتجات أو الخدمات ما يجبر المؤسسة على البحث عن أسواق دولية
لتعديل التذبذبات الموسمية؛ وبمحدودية حجم السوق المحلية يجعلها تن ر إلى
السوق الدولية كفرصتها الوحيدة لنمو المؤسسة؛ تخصص المؤسسة ومعناه اختيار
قسم معين من السوق وهذا ما يجعلها معرضة لهجمات المنافسة عند دخول أ
منافس جديد للصناعة التي تخصص فيها ،وكذلك بحكم تخصّصها قد يكون سوقها
المحلي محدوداً مما يدفع بها للتفكير في التدويل والبقاء في ميدان تخصصها.
وتمديد دورة حياة المنت دوليا ً ،على غرار المنت الذ يمر في حياته بأربعة
مراحل رئيسية وكل مرحلة تتطلب إستراتيجية معينة ،كذلك بالنسبة لتدويل
المؤسسة يتبع هذه المراحل ،ففي مرحلة التقديم المؤسسة المبتكرة والتي تستحوذ
على التقدم التكنولوجي النات عن المجهودات المسخرة للبحث والتطوير حيث يبدأ
التصدير من البلد الذ تم به االبتكار وفي مرحلة النض يتم االنتقال إلى اإلنتاج
بالخارج وفي المرحلة الموالية وهي التدهور يبدأ اإلنتاج بالدول التي بها محفزات
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كانخفاض تكلفة اليد العاملة والضرائب ثم إعادة التصدير إلى البلد األصل وهذا
يناسب كثيراً المنتجات التي تتطلب تكنولوجيا عالية.
 .1.5.1العوامل المالية :تتمثل العوامل المالية التي تدفع بالمؤسسة في التفكير
في اقتحام األسواق الدولية في تخفيض تكاليف اإلنتاج والبحث عن غلة الحجم
باإلضافة إلى إهالك استثمارات البحث والتطوير فسعر تكلفة أ وحدة ينخفض
من خالل زيادة اإلنتاج وهذا ما يجعل المؤسسة تفكر في السوق الدولية بإعطاء
أسعار تنافسية تمكنها من غزو األسواق الدولية؛ لبعض النشاطات التي تتطلب
استثمارات كبيرة بالنسبة لآلالت الصناعية والبحث والتطوير مما يحتم على
المؤسسة التفكير في السوق الدولية السترجاع بسرعة ما تم استثماره من خالل
توسيع مبيعاتها إلى األسواق الدولية؛ قد يكون الهدف من التدويل تخفيض تكاليف
اإلنتاج باالستفادة من المزايا التي تمنح للمستثمرين في البلدان المستقبلة
لالستثمارات باإلضافة إلى اليد العاملة المنخفضة التكلفة.؛ وتواجد عرض
المؤسسة بأكثر من بلد يسمح بتوزيع الخطر السياسي والقانوني والمالي.
 -2.5.1العوامل البيئية :تدويل المؤسسة يمكن أن يكون أحيانا ً دون اتخاذ قرار
استراتيجي مدروس مسبقا ً بل يكون استغالال لفرص عارضة في البيوة ومن بين
هذه الفرص يمكن ذكر هناك الكثير من المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة
منها تبدأ التعامل مع السوق الدولية صدفة وقد يكون هذا من خالل لقاء مع ممثل
لمؤسسة أجنبية أو المشاركة في ت اهرة اقتصادية .وهو حسب "" Pasco Berho
ما يحث المؤسسة على إتباع طريقة أكثر عقالنية للحصول على زبائن في الخارج
وتجعلها تفكر في اقتحام األسواق الدولية؛ ولتغير المحيط الدولي كانخفاض
الحواجز الناتجة عن المن مة العالمية للتجارة ،وفتح العديد من القطاعات كان
حكراً على القطاع العام في العديد من الدول كالنقل الج ّو  ،االتصاالت ،البنوك
وغيرها ،وتطور طرق االتصال ،وكذلك التكتل بين التجمعات االقتصادية التي
تسمح بالتبادل الحر ،والتي ت هر مستقبالً بين الدول العربية مما سيشجع الكثير من
المؤسسات حتى الصغيرة منها في التفكير في التدويل؛ ورغبة المسيرين في تدويل
المؤسسة وهذا يتوقف بدوره على مدى خبرته بالتصدير وتحمل المخاطر والقدرة
على االبتكار والتجديد ،لكن طموحات وتحفز المسيرين حسب " "Croueيتطلب
كذلك توفير اإلمكانيات المادية لغزو أ سوق دولية.
ومقابل هذا يمكن للمؤسسة أن تواجه العديد من المخاطر مثل  17مخاطر
انخفاض قيمة المنت  ،مخاطر خسارة السوق بسبب ظهور منتجين جدد يملكون
مزايا تنافسية أكبر ،المخاطر االجتماعية التي تنت عن الفهم السيئ للسلوك
االجتماعي والثقافي ،المخاطر االقتصادية وأهمها سعر الصرف ،تغيير
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األسعار...،الخ ،باإلضافة إلى المخاطر السياسية .ومن جانب آخر تعتبر بحوث
التسويق إحدى األدوات األساسية المستخدمة من طرف المؤسسة في توفير
المعلومات الضرورية عن األسواق وخصائصها ،والمستهلكين ودوافعهم وأنماط
رائهم والموزعين وكيفية تحفيزهم ،للتعامل في تصريف المنتجات وما إلى ذلك،
مما يفيد المؤسسة في تعاملها مع األسواق وتقييم وتعديل تصرفاتها بما يُم ّكن من
رفع كفاءة األداء التسويقي بصفة خاصة واألداء الكلي بصفة عامة ،ويلعب ن ام
18
معلومات التسويق الدولي دورا محددا.
 -2الدراسة التطبيقية
 -1.2مجتمع وعينة الدراسة
أفراد مجتمع الدراسة هي مجموعة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية ممن
تقوم بالتصدير للخارج وتمكن من الدخول إلى األسواق الخارجية ومؤسسات
اقتصادية ال تقوم بالتصدير ،كما أن الدراسة تم باختيار مجموعة من المؤسسات
من المنطقة الصناعية لوالية المسيلة والمنطقة الصناعية الرويبة بالجزائر
العاصمة والمنطقة الصناعية لوالية البليدة ،وهذا بغرض معرفة ما إن كان عملية
دعم التصدير خارج قطاع المحروقات لها طابع وطني أم ال ،وتختلف هذه
المؤسسات من حيث المنتجات التي تقدمها فمنها مجموعة من القطاعات كقطاع
المنتجات الغذائية والكيميائية والمعادن.
تم اختيار عينة ميسرة مكونة من  05مؤسسة منها من تقوم بالتصدير ومنها من
ال تقوم بالتصدير في الفترة ما بين عامي  0554و ،0555وهذا استناداً إلى دليل
المؤسسات االقتصادية الموضوع تح تصرف الباحثين ودليل المصدرين
الجزائريين المعد من طرف وزارة التجارة ،ويتضمن الدليل اسم المؤسسة
وعنوانها وأرقام هواتفها ورقم الفاكس وموقعها اإللكتروني باإلضافة إلى تشكيلة
المنتجات التي تنتجها وكل ما له عالقة بالمؤسسات االقتصادية.
 -1.2إعداد قائمة االستقصاء
تتشكل قائمة االستقصاء من مجموعة من األسولة ،والتي تدور حول العراقيل
التي تقف أمام المؤسسات االقتصادية لتحد من دخولها لألسواق الخارجية ،حيث
يتكون االستقصاء من  53سؤاالً ،تم تكييف هذه األسولة حسب متطلبات الدراسة.
 -2.2تحليل قائمة االستقصاء وحوصلة النتائج
 -1.2.2المرحلة األولى :في هذه المرحلة نقوم بتحليل كل متغير أو مقياس
بمفرده من خالل تحديد توزيعه التكرار  ،وإجراء بعض التحليالت اإلحصائية
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ذات الطبيعة الوصفية ،كالنسب المووية ،الوسط الحسابي ،وقد تم تحليل بيانات
قائمة االستقصاء باعتماد الجدولة في اتجاه واحد.
 القطاع اإلنتاجي نسبة  %35من هذه المؤسسات تنشط في القطاع الغذائي–الفالحي " ،"Agro-alimentaireأ ّما بقية القطاعات والمتمثلة في الصناعة
الكيميائية ،آالت وتجهيزات ،و أخرى فكان بنسب متساوية .%05
 إدراج المؤسسة ضمن المقاييس الدولية للجودة  ISOكان عدد المؤسساتال ُمحصلة على هادة  ISOهي  4من بين  05مؤسسة أ بنسبة  %34أ ّما
المؤسسات غير م ال ُمحصلة فكان  55مؤسسة بنسبة  %44وهذا راجع إلى ارتفاع
تكاليف عملية تحقيق مقاييس الجودة.
 التواجد في السوق الدولية تشير النتائ إلى وجود  4مؤسسات فقط من توجدمنتجاتها في الخارج وذلك بنسبة  ،%34أ ّما النسبة المتبقية فال تتواجد منجاتها
بالخارج .وهذا ما يطرح اإل كال عن وجود عراقيل منعتها وتمنعها من الدخول
إلى هذه األسواق األجنبية ،حيث تم دخول كل هذه المؤسسات بطريقة واحدة إلى
هذه األسواق وهي طريقة التصدير " ،"Exportationوهذا يشير إلى وجود
صعوبات أمام المؤسسات الستخدام أسلوب االستثمار األجنبي المبا ر أو
التراخيص وغيرها من الطرق من جهة ،وقلّة تكاليف طريقة التصدير ونقص
درجة المخاطرة من جهة أخرى.
 خصائص المنت توجد  3مؤسسات فقط من بين  4مؤسسات التي تتواجد فيالسوق الدولي تقوم بتكييف المنت حسب خصائص السوق الدولي المستهدف وذلك
بنسبة  ،%05أ ّما  4مؤسسات فتقوم بإبقاء المنت معيار وحيد لكل األسواق
المحلية والدولية وهذا بنسبة  %04من اإلجمالي ،ويرجع هذا إلى ضعف
اإلمكانيات المادية التي تقوم بتكييف المنتجات من جهة ،ون رة مسير المؤسسات
إلى أن النمطية قد تفي بالغرض في بعض األحيان وتكون ذات مردودية عالية
ن راً الستجابة المنت لخصائص األسواق الدولية.
 غزو األسواق الدولية من بين المؤسسات التي تمكن من غزو السوقالدولية ودخولها والبالغ عددها  4مؤسسات ،تمكن  3مؤسسات من الدخول وهذا
من خالل معارض دولية بالجزائر أ بنسبة  %3343وهو ما يعادل  %05من
اإلجمالي ،و  0مؤسسات من خالل معرض دولي بالخارج بنسبة  %0040وهو ما
يعادل  ،%55أ ّما باقي المؤسسات الثالثة فتمكن من الدخول إلى األسواق الدولية
من خالل االتصال المبا ر بالموزعين وهذا بنسبة  %4444أ  %54من إجمالي
المؤسسات.
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 حول عراقيل الدخول إلى األسواق الدولية من خالل الدراسة الن ريةواالطالع تم وضع مجموعة من العراقيل ،والتي نراها تتكرر بشكل كبير عندما تم
إجراء مقابالت مع بعض المسؤولين في بعض المؤسسات واختبار قائمة االستبيان
األولية ،وتمثّل هذه العراقيل في كل من التمويل ،اإلمكانيات المادية للمؤسسة،
التشريعات والقوانين ،الجودة ،عدم القدرة على تغطية السوق المحلّية والجمارك.
والنتائ اإلحصائية نراها من خالل الجدول التالي
الجدول رقم ( )55عراقيل دخول السوق الدولية للمؤسسات المدروسة
العإإبارة
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4
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4
4
45
45
4
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45
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55
4
44
44
4
4
34
45

موافق
50
45
4
35
4
45
55
44
0
55
4
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متوسط حسابي
مرجح

االتجاه

4454

5

0404

3

0404

3

044

0

044

0

0444

4

المصدر من إعداد الباحثين وفق نتائ االستقصاء

يأتي التمويل بدرجة أولى بمتوسط مرجح  4454وهو بالفعل عقبة أمام كل
المؤسسات لدخول األسواق الخارجية ،ثم يأتي بدرجة ثانية الجودة وعدم تغطية
السوق المحلية بمتوسط مرجح  .044فعدم التحكم في الجودة ال يسمح بدخول
األسواق الدولية ،ألن المنت ال يُسمح له بالدخول من ناحية ومن ناحية أخرى
المؤسسة ال تفكر أصالً في الدخول إلى األسواق الدولية أو تفكر بوتيرة ضعيفة،
وبعدها تأتي مشكلة الجمارك والتي أثرت على دخول وخروج المنتجات والسلع
بمتوسط حسابي مرجح مقدر بإ .0444
 الهيوات واألجهزة المكلفة بترقية التجارة الخارجية والتصدير هناك 54مؤسسة أ بنسبة  %45من المؤسسات من تعرف الهيوات المكلفة بترقية التجارة
الدولية مقابل  %05ممن ال تعرفها أو ال تتعامل معها إطالقاً.
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 مساهمات الدولة يأخذ االتصال حصة  %35أ أن الدولة تقوم باإلعالمبالسوق الدولي عن طريق االتصال بشكل أكبر ،ثم يلي ذلك االمتيازات للجمارك
والتأمينات والنقل بنسبة  ،%45ويأتي في األخير الدعم والمرافقة بنسب متساوية
 %4لكل واحدة رغم أن الدعم والمرافقة هما من أهم المساهمات الواجب أن تُركز
عليهما الدولة لدفع مؤسساتها إلى األسواق الدولية ،فالدعم وحده ال يكفي بل يجب
المتابعة والمرافقة والسهر على تنفيذ البرام والخطط لكل الهيوات التي تسعى
للنهوض وترقية التجارة الخارجية.
 الن ام البنكي الجزائر ما نسبته  %45غير راضين تماما ً عن الن ام البنكيأ ما يعادل  50مؤسسة ،و  %55غير راضين و  %55راضين عن أداء الن ام
البنكي و  %05راضون تماما ً عن الن ام البنكي أ ما يعادل  3مؤسسات ،غير أن
األغلبية غير راضية تماما ً عنه ،وهو ما يخلق صعوبات أمام المؤسسات الوطنية
في العديد من الجوانب خاصة في التمويل ومنح قروض التصدير.
 العوامل الدافعة إلى دخول األسواق الدولية كل اإلجابات كان تتعلق بعاملالحصول على حصة سوقية ،لما لها من أهمية كبيرة خاصة مع ا تداد المنافسة
وتوفر كل المنتجات المستوردة ،ضيق المجال أمام المؤسسات الوطنية.
وقبل المرور إلى المرحلة الثانية ،ارتأينا عرض معامالت االرتباط الثنائي بين
مجموعات األسولة ،لنرى مدى الترابط بين بعض العناصر بالبعض اآلخر،
وباالعتماد على برنام  SPSSنجد المعامالت التالية معامل االرتباط بين امتالك
مواصفات الجودة والتواجد في السوق الدولي =  5وهو ارتباط قو ؛ معامل
االرتباط بين التمويل والن ام البنكي =  5445أ هنالك عالقة ارتباط بينهما؛
معامل االرتباط بين التواجد في السوق الدولي وعدم القدرة على تغطية السوق
المحلية =  54444وهو ارتباط يوحي إلى كون بعض المؤسسات لم تدخل السوق
الدولية بسبب عدم قدرتها على تغطية الطلب المحلي؛ معامل االرتباط بين التواجد
في السوق الدولي وإمكانيات المؤسسة =  54453أ أنه كلما زادت اإلمكانيات
للمؤسسة تمكن بذلك من دخول األسواق الدولية وهذا يسمح لها بتوسيع نشاطها
وإنتاجها ومختلف عملياتها التجارية.
 -1.2.2المرحلة الثانية :التحليل المتقاطع وهدفها هو إعطاء فكرة واضحة
عن تأثير كل متغير وتأثره باآلخر.
 التقاطع بين التواجد في السوق الدولي والقطاع عدد المؤسسات التي تمكنمن الدخول إلى األسواق الدولية وهي تنشط في قطاع غذائي-فالحي كان  3بنسبة
 %3343يقابلها مؤسستين في الصناعة الكيميائية بنسبة  ،%0040ومؤسسة واحدة
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في التجهيزات واآلالت بنسبة  %5545ومؤسستين في القطاعات األخرى بنسبة
 ،%0040أ ّما فيما يتعلق بالمؤسسات التي لم تستطع الدخول إلى السوق الدولية
فهي  3في قطاع غذائي-فالحي بنسبة  %4443ومؤسستين في الصناعة الكيميائية
بنسبة  %54401و  4مؤسسات في أجهزة وآالت بنسبة  %0444ومؤسستين في
قطاعات أخرى بنسبة .%5440
 تقاطع بين المؤسسات الموجودة فعليا ً في السوق الدولي وخصائص المنتجاتمن بين المؤسسات المتواجدة في السوق الدولي والتي تكيف المنت حسب
خصائص السوق الدولي المستهدف هي  3مؤسسات بنسبة  %3343تقابلها 4
مؤسسات تقوم بتوجيه منت نمطي وحيد لكل األسواق الدولية بنسبة  ،%4444مع
العلم أن المؤسسات المتواجدة في السوق الدولي هي  4مؤسسات بنسبة  %34من
العينة.
 التقاطع بين التواجد في السوق الدولي وطرق غزو األسواق عدد المؤسساتالتي قام بالتنقيب عن األسواق الدولية من خالل معارض دولية بالجزائر كان 3
مؤسسات بنسبة  %3343ومؤسستين من خالل معارض دولية بالخارج بنسبة
 %0040و 4مؤسسات عن طريق االتصال المبا ر بالموزعين الدوليين بنسبة
.%4444
 التقاطع بين التواجد في السوق الدولية ومجموعة العراقيل المتمثلة فيالتمويل إمكانيات المؤسسة التشريعات والقوانين .الجودة عدم تغطية السوق المحلية
الجمارك من خالل الجدول رقم  50نالحظ أن  4مؤسسات لها مشاكل تمويل من
بين  4المؤسسات التي دخل السوق الدولية وهذا بنسبة  %4444أ ما يعادل
 %54من العينة .وكل المؤسسات التي تمكن من الدخول إلى األسواق الدولية
ليس لديها أ مشاكل فيما يتعلق باإلمكانيات المادية و 3مؤسسات لديها مشاكل
مع القوانين والتشريعات بنسبة  %3343أ ما يعادل  %05من العينة ،ولدى 4
مؤسسات منها مشاكل من الجمارك بنسبة  %4444أ ما يعادل  %54من العينة،
وفي مقابل ذلك فالمؤسسات التي لم تتمكن من الدخول إلى األسواق الدولية منها 4
مؤسسات من مجموع  55مؤسسة لديها مشاكل في التمويل بنسبة  %4544وهو ما
يعادل  %34من العينة وكذلك األمر لإ  4مؤسسات لديها مشاكل لعدم امتالكها
اإلمكانيات المادية لدخول األسواق الدولية بنسبة  %4044وهو ما يعادل  %35من
العينة ،و 55مؤسسة تشكل الجودة أمامها حاجزاً للدخول بنسبة  %555من
المؤسسات التي تتمكن من الدخول وهو ما يعادل  %44من العينة ،وهناك
مؤسستين بنسبة  %5440لم تتمكن من تغطية السوق المحلية وهو ما يعادل %55
من العينة.
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الجدول رقم ( )50التواجد في السوق الدولي  /العراقيل(فرع ) 5
العراقيل
التواجد في السوق
التشريعات
إمكانيات المؤسسة
التمويإإإإل
الدولي
غ.موافق محايد موافق مجموع غ.موافق محايد موافق مجموع غ.موافق محايد موافق مجموع
4
3 0
4
4
5 3
4
4
4 5
4
التكرار
نسبة التكرار 555 3343 0040 4444 555 5 3343 4444 555 4444 5545 4444 %
نعم
نسبة التكرار
34 4444 04 45
34 5 4444 4444 34 04 45 4444
لإلجابة %
34 05 55 54
34 5 05 04
العينة 34 54 4 04 %
النسبة من
55 0 4
4
55 4 0
5
55 4 5
5
التكرار
نسبة التكرار 555 5440 4344 0444 555 4044 5440 445 555 4544 445 445 %
ال
نسبة التكرار
44 4444 44 45
44 555 4444 5444 555 44 45 5444
لإلجابة %
44 55 45 54
44 35 55
4
555 34 4
العينة 4 %
النسبة من
555 45 35 45 555 35 45 45 555 45 55 45
المجموع
المصدر من إعداد الباحثين وفق نتائ االستقصاء

الجدول رقم ( )54التواجد في السوق الدولي  /العراقيل(فرع ) 0
العراقيل
الجمارك
عدم تغطية السوق المحلية
الجودة
التواجد في السوق الدولي
غ.موافق محايد موافق مجموع غ.موافق محايد موافق مجموع غ.موافق محايد موافق مجموع
4
4 0
3
4
5 0
4
4
5 0
4
التكرار
555 4444 0040 3343 555 5 0040 4444 555 5 0040 4444
نسبة التكرار %
نعم
نسبة التكرار لإلجابة 34 45 0040 4444 34 5 5440 555 34 5 555 555 %
34 54 55 05
34 5 55 44
34 5 55 44
النسبة من العينة %
55 0 4
0
55 4 4
5
55 55 5
5
التكرار
555 5440 4444 5440 555 5440 4544 5
555 555 5
5
نسبة التكرار %
ال
44 35 4444 4444 44 555 4544 5
44 555 5
نسبة التكرار لإلجابة 5 %
44 55 44 55
44 55 34
5
44 44 5
5
النسبة من العينة %
555 04 34 45 555 55 44 44 555 555 55 44
المجموع

المصدر من إعداد الباحثين وفق نتائ االستقصاء

 التقاطع بين كل من التواجد في السوق الدولية ومعرفة الهيوات المكلفة بترقيةودعم التجارة الخارجية والتصدير كل المؤسسات التي تمكن من الدخول
لألسواق الدولية تعرف الهيوات المكلفة بالتصدير وترقية التجارة الدولية وهي 4
مؤسسات من مجموع  05مؤسسة ،بينما  4مؤسسات من  55مؤسسة لم تتمكن من
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دخول السوق الدولية تعرف هذه الهيوات أ بنسبة  %4444والبقية  3مؤسسات
أ بنسبة  %3343ال تعرف هذه الهيوات وال تتعامل معها.
 التقاطع بين التواجد في السوق الدولي ومساهمات الدولة  %4444منالمؤسسات التي استطاع دخول األسواق الدولية وهي  4مؤسسات استفادت من
مساهمات الدولة من خالل االمتيازات الجمركية ،التأمينات ،النقل…وغيرها ،بينما
مساهمات الدولة المتمثلة في االتصال ،والتدعيم والمرافقة فنسبها ضويلة ج ّداً وهو
األمر الذ لم يسمح لمؤسسات باقتحام أوسع لألسواق الخارجية.
 التقاطع بين التواجد في السوق الدولي والن ام البنكي ّإن الن ام البنكي هو
عصب اقتصاديات الدول المتطورة كونه يهدف إلى ضمان وحماية وتسريع وتيرة
المبادالت للتجارة الدولية ،ومن بين المؤسسات التي استطاع الدخول إلى
األسواق الدولية ما نسبته  %3343راضون تماما ً على الن ام البنكي أ 3
مؤسسات ،والبقية تختلف بنسب متباينة ،أ ّما المؤسسات التي لم تستطع الدخول إلى
األسواق الدولية  %555من المؤسسات غير راضية تماما ً عن الن ام البنكي وذلك
من خالل عدم قدرتهم على الحصول على قروض التصدير ،ثقل وتيرة معالجة
الملفات المتعلقة بالتصدير ،عدم ضمان تمويل العديد من األنشطة بغرض التصدير
وغيرها.
 -4خاتمــــــة
م ّما تقدم ذكره ،نستطيع أن نٌؤكد الفرضية األولى والتي تقول بأن اإلمكانيات
المادية والبشرية ،أ الوضعية العامة للمؤسسة الجزائرية هي السبب في
المجهودات القليلة للتنقيب عن األسواق األجنبية ،كما أن الفرضية الثالثة تكييف
المنتجات حسب خصائص السوق الدولية يعد العائق الختراق األسواق الدولية
وهي مؤكدة كذلك وهذا وفقا ً لنتائ الدراسة اإلحصائية ،كما نؤكد الفرضية الثانية
الهيوات الرسمية في الجزائر ال تقوم بمد يد المساعدة الالزمة للمؤسسات
المصدرة ،وهذا ما ظهر في النسب المووية والتكرارات للمؤسسات التي لم تُدرج
بعد في المقاييس الدولية للجودة  ،ISOكما تشكل الجودة لهم عائقا ً أكبر حسب
الدراسة اإلحصائية.
واستنادا إلى البناء الن ر والعملي للبحث من جهة ،و من جهة أخرى واقع
التصدير والتجارة الدولية في الجزائر ،ووضعية مؤسساتها االقتصادية ،أبرز لنا
أهم العراقيل والعقبات والعراقيل التي تقف أمام المؤسسات الجزائرية للدخول إلى
األسواق الدولية ،ويمكن ذكرها فيما يلي
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 عدم االهتمام بالجودة كمفتاح لألسواق الدولية ،ن راً لعدم الفصل بينالمنتجات ذات االستهالك المحلي والمنتجات الدولية .وغياب المواصفات الدولية
للعديد من المنتجات الوطنية في جودتها وتغليفها وغيرها .ونمو الصادرات بشكل
سلبي وتراجع قيمتها راجع إلى ضعف الكفاءة اإلنتاجية سواء في القطاعات
الصناعية أو الفالحية.
 ضعف التنسيق بين الهيوات واألجهزة ال ُمكلفة بترقية التجارة الدوليةوالمؤسسات االقتصادية .وضعف التنسيق بين هيوات دعم وترقية التجارة الدولية
والتصدير وهذا ما ي هر في برامجها ،رغم تبعيتها لوصاية واحدة وهي وزارة
التجارة الجزائرية .والمن ومة الحمائية للمؤسسات االقتصادية الوطنية غير كافية
إلبعاد أخطار تحرير التجارة الدولية ،وهي تهدد المؤسسات الوطنية باإلغالق
ن راً لعدم كفاءة هذه المن ومة .إجراءات الدعم الماد والمتابعة والمرافقة
للمؤسسات غير كافية من قبل الهيوات والمصالح المكلفة بذلك.
 زيادة ضيق السوق المحلية من خالل االرتفاع المتزايد لوتيرة الواردات ،لميعط الفرصة للمؤسسات للتحكم في اإليرادات التي تمكنها من التصدير .وعجز
الن ام البنكي عن منح القروض للمصدرين ،وعن تمويل التجارة الخارجية من
جهة ،واإلجراءات البيروقراطية لهذا القطاع من جهة أخرى.
 عدم توفر مصدر معلومات مفصل ودقيق حول الفرص في األسواق الدولية.عدم وجود برنام واضح و امل للتصدير خارج قطاع المحروقات .وكذا سيطرة
بعض الدول على حصص كبرى في التجارة الخارجية للجزائر على حساب دول
أخرى ،يقلل الفرص التسويقية ويحد من دخول أسواق أخرى ،وهذا يرتبط على
األرجح بالجانب السياسي.
إن ذكر هذه العراقيل هي نقطة انطالق للمؤسسات التي تطمح إلى دخول
األسواق الدولية ،كما هي نقطة انطالق كذلك للهيوات المعنية بالتجارة الدولية
وترقيتها وذلك من خالل العمل على إزالتها كونها تشكل حواجز أمام المؤسسات
االقتصادية الجزائرية ،كما أن ذكرها ال يقلل من المجهودات المقدمة في دفع
الصادرات خارج قطاع المحروقات ،من خالل العمل على تقديم االستشارة والدعم
وإصالح األن مة المصرفية وغيرها وهذا لتوفير الفرص أمام المؤسسات على
المستوى الوطني لالستفادة من إمكانية الدخول إلى األسواق الدولية وضمان حصة
سوقية لها في هذه األسواق.
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