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.الملخص

إلبراز أثر املزيج التسويقي على فرص تسويق صادرات عينة من الدول الرائدة يف التجارة الدولية يف
 نبَّي منوذج التأثريات الثابتة أن التطورات املستقبلية لصادرات سلع هذه الدول ترتبط.2017-2007 الفرتة
 مع تسجيل تأثري سليب غري، وذلك بالرغم من تزايد األسعار.إجيابيا بكل من القدرة اإلنتاجية والتوزيعية
، وتعرف اجلزائر ضعف وسلبية مؤشرات املزيج التسويقي مقارنة هبذه الدول.منطقي للرتويج عرب االنرتنت
.لذلك من الضروري االهتمام أكثر بالتسويق الدويل لتحسَّي أداء صادرات السلع احمللية
. مزيج تسويقي؛ تسويق تصديري؛ تسويق دويل؛ فرص تسويقية؛ بيانات البانل:الكلمات المفتاحية
.C33 ؛F1 ؛M31 :JEL تصنيف

Abstract :
To highlight the impact of the marketing mix on export marketing
opportunities for a sample of leading countries in international trade in the
period 2007-2017. The fixed effects model showed that future developments in
goods exports of these countries are positively related to both production and
distribution capacity. Despite rising prices, with an illogical negative impact of
online promotion. And Algeria knows the weakness and negativity of the
marketing mix indicators compared to these countries, so it is necessary to pay
more attention to international marketing to improve the performance of exports
of domestic goods.
Key words: Marketing mix; Export marketing; International Marketing;
Marketing opportunities; Panel data.
JEL classification codes: M31; F1; C33.
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 .1مقدمة.
تؤدي القدرة اإلنتاجية والتنافسية للمنتَج ،والكفاءة يف اإلنتاج بأقل التكاليف واألسعار،
فضال عن توفر وسائل النقل واللوجيستيك ،والرتويج واستعمال االنرتنت لتبادل املنافع
التسويقية ،إىل إتاحة الفرص لتسويق صادرات السلع من خالل التطور السنوي يف قيمة
الصادرات .ومن هذا املنطلق تركز هذه الدراسة على تأثري عناصر املزيج التسويقي األربعة على
فرص تسويق الصادرات .وذلك بأخذ عينة من الدول الرائدة يف التجارة الدولية ،وذلك حىت
يتسىن قياس هذا األثر ،مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر.
وانطالقا مما سبق ميكن إنشاء اإلشكالية الرئيسية التالية:
ما مدى تأثري عناصر املزيج التسويقي على فرص تسويق صادرات عينة الدراسة من الدول يف
الفرتة 2017-2007؟
وميكن طرح السؤالَّي الفرعيَّي التاليَّي:
 ما تأثري اإلنتاج والتسعري على فرص تطور صادرات سلع الدول حمل الدراسة يف الفرتة الزمنيةللدراسة؟
 وما تأثري الرتويج والتوزيع على فرص تطور صادرات سلع الدول حمل الدراسة؟فرضيات الدراسة :ميكن طرح فرضيتَّي كما يلي:
 ترتبط القيمة املضافة يف قطاعي الصناعة والزراعة إجيابيا بفرص التطور السنوي للصادرات،ويرتبط مؤشر قيمة وحدة التصدير سلبيا بفرص تطور الصادرات؛
 وترتبط نسبة استعمال االنرتنت ومؤشر حركة نقل احلاويات يف املوانئ إجيابيا بفرص التطورالسنوي لصادرات سلع الدول حمل الدراسة يف الفرتة الزمنية للدراسة.

منهجية الدراسة:
لإلملام مبختلف جوانب الدراسة سيتم اعتماد املنهج الوصفي لتوصيف أثر املزيج التسويقي
على فرص تسويق الصادرات ،واملنهج التجرييب لتجريب وإبراز أثر بعض املؤشرات الدالة على
املنتَج والسعر والرتويج والتوزيع على فرص تطور صادرات السلع لعينة من الدول .وقياس التأثري
يف األجل الطويل بواسطة .Panel Data
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أهمية الدراسة :تعود أمهية الدراسة إىل ما يلي:
 مجع مؤشرات تدل على عناصر املزيج التسويقي يف منوذج قياسي وإبراز أثر هذه التوليفة علىأداء التسويق التصديري؛
 وتعود أمهية الدراسة إىل أمهية اسرتاتيجيات املزيج التسويقي على املستوى الكلي وعلىمستوى الشركات ،كوهنا تزيد من فرص تسويق صادرات السلع واملبيعات.
أهداف الدراسة :الغرض من هذه الدراسة هو الوصول إىل النقاط التالية:
 إبراز العالقة السببية بَّي عناصر املزيج التسويقي وأداء صادرات السلع؛ وتصميم منوذج إحصائي لبعض املؤشرات الدالة على املنتَج والسعر والرتويج والتوزيع ،وتأثريهاعلى فرص تسويق صادرات سلع عينة من الدول ،مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر.
الدراسات السابقة:
ميكن ِذكر الدراسات السابقة التالية:
 دراسة ) :Aleksandar Stoykovtć, et al (2016هدفت هذه الدراسة إىل إبراز كيفيةتعديل املزيج التسويقي الدويل يف البيئة االلكرتونية .ومن أهم النتائج أن التطور التكنولوجي يف
السنوات األخرية أدى إىل حتسَّي عمليات اإلنتاج والتسويق وحتسَّي التواصل بَّي الشركات
واملستهلكَّي ،وإدخال اإلنرتنت يف العمليات التجارية أدى إىل رؤية جديدة للمزيج التسويق
اإللكرتوين .وأهم التوصيات ،يتعَّي على مديري التسويق العمل يف بيئة اإلنرتنت ،لتسهيل
الوصول إىل املستهلكَّي على املستوى الدويل؛
 دراسة فرحي حممد ،بولعوينات حياة ( ،)2015هدفت هذه الدراسة إىل إبراز السبل الواجباعتمادها من املؤسسات اجلزائرية لزيادة صادراهتا ،بواسطة وصف الوضعية التصديرية للمؤسسة
اجلزائرية ،ومن أهم النتائج أن ضعف وسلبية مؤشرات البيئة التسويقية يف السوق احمللية ،أدى
إىل عدم قدرة العالمة التجارية احمللية على تلبية مواصفات اجلودة وكسب املستهلك الدويل.
ومن أهم التوصيات االهتمام أكثر بالتسويق وتكوين املوارد البشرية القادرة على نقل مداركها
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إىل املستهلك األجنيب بعد احمللي ،ودعم الشراكة مع املؤسسات املختصة يف تسويق املنتجات
دوليا الكتساب اخلربة التصديرية؛
 دراسة بن عربية مونية ( ،)2015هدفت هذه الدراسة إىل إبراز كيفية عمل التسويق الدويلعلى زيادة حجم الصادرات خارج قطاع احملروقات ،ومن أهم النتائج أن املزيج التسويقي
التصديري يعترب جوهر اإلسرتاتيجية التسويقية التصديرية ،ويعترب احملرك الرئيسي للمؤسسة حيث
يتم توحيده أينما أمكن ويتم تكييفه حيثما كان ذلك ضروريا .واعتماد املؤسسة على التسويق
الدويل يؤدي لزيادة صادراهتا والدخول للسوق الدويل.
هيكل الدراسة :ميكن تقسيم الدراسة إىل العناصر التالية:
 مفهوم فرص تسويق الصادرات؛ أهم املتغريات املؤثرة يف فرص تسويق الصادرات؛ دراسة قياسية ألثر عناصر املزيج التسويقي على فرص تسويق صادرات سلع عينة دولالدراسة يف الفرتة .2017-2007
 .2مفهوم فرص تسويق الصادرات:
تتضمن فرص تسويق صادرات التوسع اجلغرايف لألسواق ،والتوسع يف صادرات السلع لدولة
معينة يف األسواق األجنبية.

 .1.2الفرص التسويقية :هي جماالت األعمال املرغوبة يف املنظمة ،واليت تؤدي فيها رحبية
وجيعلها يف موقف تنافسي جيد ،وميكن أن تتحقق الفرص عندما تستطيع املنظمة من خالل
قدراهتا ومواردها البشرية واملعلوماتية واملادية واملالية قنص املتاح منها يف البيئة اليت تعمل هبا ،وقد
تكون الفرص البيئية للمنظمات على ارتفاع الطلب على منتجات املنظمة وغريها (طارق طه،
 ،2008ص ص  215-213بتصرف).
 .2.2تسويق الصادرات :ميثل التسويق التصديري كل األنشطة التسويقية ،اليت تقوم هبا الشركة
عندما تسوق وتصدر فوائض منتجاهتا خارج سوقها احمللية الرئيسية إىل أسواق أجنبية .ومن أهم
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مشاكل الشركات املصدرة عادة مدى قدرهتا على تكييف منتجاهتا ،واختيار قنوات التصدير
لتسويق منتجاهتا (أمحد جرب ،2007 ،ص  241بتصرف).
مبعىن أن فرص تسويق صادرات ميكن التعبري عنها بالتطور السنوي لصادرات السلع لدولة
معينة يف األسواق األجنبية على املستوى الكلي ،والذي يتأثر بالقدرات اإلنتاجية والتسويقية
للشركات احمللية املصدرة على املستوى اجلزئي ،ومؤشرات االقتصاد احمللي.
ُ
 .3.2نظرية سلوك تسويق الصادرات:
حاولت هذه النظرية أن تفسر ملاذا وكيف تعمل الشركة يف النشاط التصديري ،وخباصة يف
الطبيعة اآللية ملراحل التطور الدويل ،وركزت النظرية بشكل أساسي على دوافع واسرتاتيجيات
التصدير ،وقدرات الشركة التسويقية التصديرية ،وكذلك أن التطور يف أعمال الشركة التصديرية،
يتضمن التوسع اجلغرايف لألسواق والتوسع يف األنشطة التسويقية (هاين حامد الضمور،2004 ،

ص ص  52-50بتصرف).

 .3أهم المتغيرات المؤثرة في فرص تسويق الصادرات:
ميكن حصر املتغريات املؤثرة يف فرص تسويق الصادرات من الناحية النظرية يف عناصر املزيج
التسويقي األربعة ،اإلنتاج والسعر والرتويج والتوزيع.
 .1.3أثر اإلنتاج على فرص تسويق الصادرات:
يف جمال التسويق الدويل جيب على الشركة أن تقرر ما إذا كان ينبغي عليها توحيد أو

تكييف املنتج مع السوق املستهدفة ،الختالف ثقافة وأذواق املستهلك يف األسواق الدولية (R.

) .Srinivasan, 2008, p p 69-70ومن الناحية النظرية زيادة اإلنتاجية حتسن القدرة
التنافسية الدولية للبلد من حيث السعر واجلودة ،ومن مث تعزيز صادراته (A. Jayakumar, et

) .al, 2014, p 54ويف هذه الدراسة سيتم االعتماد على جمموع القيمة املضافة يف قطاعي
صدر.
الصناعة والزراعة للتعبري عن املنتَج امل َ
ُ
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 .2.3أثر السعر على فرص تسويق الصادرات:
يتضمن التسعري دوليا تكاليف إضافية تنطوي على التغريات يف الظروف االقتصادية من بلد
إىل آخر ،مثل رسوم الشحن والتعريفات والضرائب وغريها ،كما خيتلف دخل الفرد من سوق
إىل آخر ،مما يؤثر على القدرة الشرائية ،لذلك عادة ما يكون السعر فرديا لكل بلد يتم عرض
املنتج فيه للبيع ) .(Donald L. Brady, 2011, p 256ويؤدي ارتفاع أسعار السلع احمللية
إىل جعل دور التجارة اخلارجية سلبيا على عملية التنمية االقتصادية ،حيث أن ارتفاع األسعار
جيعل السلع املنتجة حمليا غري قادرة على منافسة مثيالهتا من السلع األجنبية يف األسواق
اخلارجية ،مما يؤدي إىل اخنفاض الصادرات (حممود حسَّي الوادي ،كاظم جاسم العيساوي،
 ،2007ص  161بتصرف) .ويف هذه الدراسة سيتم االعتماد على مؤشر قيمة وحدة التصدير
للتعبري عن تسعري الصادرات.
 .3.3أثر التوزيع على فرص تسويق الصادرات:
أدت العوملة إىل التخلص من العوائق اجلمركية وغري اجلمركية ،وأصبحت خدمات النقل
أكثر تيسريا وأقل تكلفة ،وقد سامهت صناعة النقل البحري وحركة املوانئ يف توسع األسواق مبا
يستلزم معه أن تدخل سلسلة العمليات اللوجيستية ضمن العملية التسويقية والتوزيعية (أمين
النحراوي ،2008 ،ص  97بتصرف) .ونشاط النقل البحري هو نشاط إنتاجي يضيف للسلعة
املنقولة منفعة اقتصادية مكانية وزمانية ،كما يعد نشاطا توزيعيا نظرا لدوره األساسي يف عملية
التبادل وتوزيع السلع إقليميا وعامليا (مسرية إبراهيم حممد أيوب ،2002 ،ص  45بتصرف) .ويف
هذه الدراسة سيتم االعتماد على مؤشر حركة احلاويات املنقولة يف املوانئ للتعبري عن توزيع
الصادرات.
 .4.3أثر الترويج على فرص تسويق الصادرات:
يتيح التسويق االلكرتوين العديد من الفرص للشركات املصدرة ،أمهها تدنية التكاليف
واتساع نطاق دخول األسواق الدولية ،على اعتبار أن املستهلك الدويل أضحى متواجد لوقت
طويل يف فضاء االنرتنت ) .(Mindaugas KIŠKIS, 2009, p p 62-65وكما أن
التسويق اإللكرتوين غري ممارسات التسويق ،غري أيضا سلوك املستهلكَّي ،فأخذ املستهلك دور
مشرتك ومتزايد يف جوانب اإلنتاج واالستهالك للمنتج ،لذلك فالتسويق اإللكرتوين قلل من
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اعتماد املستهلكَّي على األسواق احمللية ،واالعتماد على األسواق اإلقليمية أو الدولية

) .(Jagdish N. Sheth, Arun Sharma, 2005, p p 620-621ويف هذه الدراسة
سيتم االعتماد على نسبة استعمال االنرتنت للتعبري عن ترويج الصادرات.
ويربز اجلدول  1تقييم للمتوسط السنوي ملؤشرات تعرب عن املزيج التسويقي لتسويق
صادرات سلع عينة دول الدراسة ،مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر .حيث أن :تسويق صادرات
السلع (قيمة صادرات السلع) ،اإلنتاج (جمموع القيمة املضافة يف قطاعي الصناعة والزراعة)،
السعر (مؤشر قيمة وحدة التصدير) ،التوزيع (عدد احلاويات املنقولة يف املوانئ) والرتويج (النسبة
املئوية الستعمال االنرتنت).
جدول  :1المتوسط السنوي لعناصر المزيج التسويقي لتسويق صادرات سلع عينة دول الدراسة
التوزيع

صادرات
السلع )($

)($

()100 = 2000

)حاوية)

)(%

البرازيل

2,07E+11

2,06E+12

190,78

8738719

47,78

الصين

1,87E+12

8,19E+12

128,56

161000000

39,45

ألمانيا

1,37E+12

3,59E+12

171,72

17895938

82,71

اليابان

7,13E+11

5,19E+12

97,81

19945453

83,35

هولندا

6,11E+11

8,45E+11

164,36

11959756

90,80

كوريا ج

4,96E+11

1,24E+12

87,10

21934947

85,74

4,57E+11

2,73E+12

178,97

8731291

87,10

1,41E+12

1,64E+13

125,28

45113569

73,57

5,56E+10

1,76E+11

307,76

931855

23,15

المتغيرات

البلد

المملكة

المتحدة
الواليات
المتحدة
الجزائر

اإلنتاج

السعر

الرتويج

Source: World bank (2019), World Development Indicators
https://databank.albankaldawli.org/data/source/world-development)indicators (consulté le 03/02/2019

216

Volume: 7/ Issue 11(Rep) (2019), p 210-230
Hani ABDELMALEK
]Measuring the impact of the marketing mix on export marketing [...

من املالحظ أن فرص تسويق صادرات السلع اجلزائرية أقل بكثري من فرص تسويق صادرات
الدول الرائدة يف التجارة الدولية ،حيث أن املتوسط السنوي لصادرات السلع اجلزائرية يف الفرتة
الزمنية للدراسة أقل من  5,56E+10دوالر أمريكي ،وأقل بـ ـ ـ  11 ،25 ،34 ،4ضعف تقريبا
من املتوسط السنوي لصادرات السلع الربازيلية ،الصينية ،األملانية واهلولندية على التوايل،
والسبب يعود إىل عدة حمددات ،من أمهها السياسات التسويقية حيث أن املتوسط السنوي
لإلنتاج الصناعي والزراعي اجلزائري أقل بعشرات األضعاف من عينة دول الدراسة من حيث
الكم والنوع ،وأسعار الصادرات اجلزائرية –احملروقات -بداللة مؤشر قيمة وحدة التصدير لسلة
من السلع املصدرة أكرب من النصف تقريبا من أسعار صادرات هذه الدول .كما أن توزيع
الصادرات بداللة تدفق احلاويات وحركة شحن وتفريغ البضائع من وإىل اجلزائر ضعيف جدا
مقارنة بعينة دول الدراسة بعشرات األضعاف ،وكذا ترويج الصادرات بداللة نسبة استعمال
االنرتنت ضعيف يف اجلزائر بثالثة أضعاف تقريبا مقارنة هبذه الدول ،وهو ما تسبب يف اخنفاض
فرص تسويق صادرات السلع اجلزائرية.
 .4دراسة قياسية ألثر عناصر المزيج التسويقي على فرص تسويق صادرات سلع عينة
دول الدراسة في الفترة :2017-2007
ُميكن جتربة منوذج قياسي ألثر متغريات ذات داللة على املزيج التسويقي ،لتُعرب عن املتغريات
املفسرة للتسويق التصديري.

 عينة الدراسة :يشمل جمتمع الدراسة الدول الرائدة يف الصادرات واإلنتاج وحركة املوانئونسبة استعمال االنرتنت ،ومت حتديد اإلطار الزماين يف الفرتة  ،2017-2007يف حدود توفر
البيانات ،فكانت عينة الدول كما يلي:
1. Brazil, 2.China, 3.Germany, 4.Japan, 5.Netherlands, 6.South Korea,
7.United kingdom, 8. United State

وعدد املشاهدات 88=11*8 :مشاهدة سنوية.
 .1.4صياغة النموذج:
سيتم صياغة منوذج الدراسة وفقا لـ :Panel Data
)Exm = f(α, Prd, Prc, Plc, Prm)…(1
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وبتحويل الدالة ( )1إىل معادلة رياضية (:)2
)Exmit=αi.( Prdit)β1.( Prcit)β2.(Plcit)β3.( Prmit)β4.E…(2
وبكتابة املعادلة ( )2بالصيغة اللوغاريتمية لتفادي عدم ثبات التباين ،تكون معادلة تسويق

الصادرات يف عينة الدراسة من الدول حسب عالقة خطية كما يلي:
)Lexmit = Lαi +β1Lprdit +β2Lprcit +β3Lplcit +β4Lprmit +Eit …(3

حيث :دول عينة الدراسة ،i = 1,2,..., 8 :الفرتة الزمنية للدراسة:

t =1,2,3,...,11

 :αiتأثري اخلصائص غري املشاهدة بكل دولة مع ثبات الزمن؛
 :Eitالبواقي يف الدولة  iيف الفرتة t؛
 :Lexmitلوغاريتم تسويق الصادرات يف الدولة  iيف الفرتة  ،tويعرب عنه بصادرات السلع )($؛
 :Lprditلوغاريتم املنتج يف الدولة  iيف الفرتة  ،tويعرب عنه مبجموع القيمة املضافة يف قطاعي
الصناعة والزراعة )($؛
 :Lprcitلوغاريتم السعر يف الدولة  iيف الفرتة  ،tويعرب عنه مبؤشر قيمة وحدة التصدير
= )100؛

(2000

 :Lplcitلوغاريتم التوزيع يف الدولة  iيف الفرتة  ،tويعرب عنه حبركة احلاويات املنقولة يف املوانئ
(حاوية)؛
 :Lprmitلوغاريتم الرتويج يف الدولة  iيف الفرتة  ،tويعرب عنه بنسبة استعمال االنرتنت (.)%
 .2.4اختبار استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات والتكامل المشترك:
بينت اختبارات ) (LLCو) (PPأن السالسل الزمنية لكل املتغريات مستقرة عند الدرجة
األوىل ) I(1عند مستوى املعنوية .%5
* اختبار التكامل المشترك:
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حسب اجلدول  2يظهر اختبار  Pedroniللتكامل املشرتك أن ستة من أصل إحدى عشرة
اختبار أقل من مستوى املعنوية  ،%5وعليه ميكن القول أنه توجد عالقة طويلة األجل وتكامل
مشرتك بَّي تسويق الصادرات يف دول عينة الدراسة واملتغريات املفسرة.
جدول  :2اختبار  Pedroniللتكامل المشترك

المصدر :خمرجات برنامج EViews 10

 .3.4المفاضلة بين نماذج البانل:
يُ َتوقع أن منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم ،وكل دولة هلا ثابت خمتلف عن األخرى  αiألن
بيئات الدول متباينة ،والختيار أفضل منوذج من مناذج البانل سيكون ذلك من خالل اختبار
 Hsiaoللمفاضلة بَّي منوذجي االحندار التجميعي والتأثريات الثابتة ،مث وفق اختبار
 Hausmanإن مت رفض منوذج االحندار التجميعي للمفاضلة بَّي منوذجي التأثريات الثابتة
والعشوائية.
أ .اختبار  Hsiaoوإحصائية  Fisherلتجانس معلمات النموذج:
ستتم املقارنة بَّي إحصائية  Fisherاحلسابية واجلدولية كما يلي:
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أ .1.اختبار التجانس الكلي (الثوابت والمعامالت متطابقة) :H01

فرضية التجانس الكلي للنموذج كما يلي ):(Zayati Montassar, 2015, p5
وذلك وفق اختبار  F1كالتايل ):(Mostefa Belmokaddem, et al, 2013, p37

حيث 11) :سنة = 4) ,(Tمتغريات مفسرة = 8) ,(Kدول =(N

 :SCRc1ميثل جمموع مربعات بواقي منوذج التجانس التجميعي يف اجلدول  3حيث:
.SCRc1 = 7,267117
جدول  :3النموذج التجميعي

المصدر :خمرجات برنامج EViews 10

=  SCRلنموذج كل بلد على
 :SCRميثل جمموع جماميع مربعات البواقي
حدا ،وحتسب قيمتها من خالل طريقة املربعات الصغرى العادية  ،OLSوكما هو مبَّي يف
اجلدول رقم  4فإن.SCR = 0,052604 :
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جدول  :4مجموع مربعات البواقي للنموذج غير المقيد لكل بلد
,0001814

SCR Netherlands

Sum squared resid

0,008373

SCR South Korea

,0018061

SCR Brazil

0,01531

SCR United kingdom

0,001879

SCR China

0,001058

SCR United State

0,00423

SCR Germany

,0001879

SCR Japan

0,052604

المصدر :خمرجات برنامج EViews 10

188,09 Vs F1(35 ; 48)0.05 ≈ 1,67

بالنتيجة  F1احلسابية أكرب من اجلدولية من جدول فيشر ،وبالتايل ترفض فرضية التجانس
الكلي للنموذج ،واملرور إىل االختبار الثاين.
أ .2.اختبار تجانس المعامالت :H02, βi

فرضية جتانس املعامالت كما يلي ):(Zayati Montassar, 2015, p6

وإحصائية اختبار  F2كما يلي ):(Mostefa Belmokaddem, et al, 2013, p37
حيث SCRc2 :ميثل جمموع مربعات بواقي منوذج التأثريات الثابتة ،وحسب اجلدول 5

فإن.SCRc2 = 0,259242 :
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جدول  :5نموذج التأثيرات الثابتة ونتائج اآلثار الخاصة بكل دولة

المصدر :خمرجات برنامج EViews 10

6,73 Vs F2(28 ; 48)0.05 ≈ 1,71

بالنتيجة  F2احلسابية أكرب من اجلدولية ،لذلك ترفض فرضية جتانس املعامالت  ،βiواملرور
إىل االختبار التايل.
أ .3.اختبار تجانس الثوابت :H03, αi

فرضية جتانس الثوابت كما يلي ):(Zayati Montassar, 2015, p6

وإحصائية اختبار  F3كما يلي ):(Mostefa Belmokaddem, et al, 2013, p38
293,49 Vs F3(7 ; 76)0.05 ≈ 2,13
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وبالتايل مبا أن  F3احلسابية أكرب من اجلدولية من جدول فيشر ،ترفض فرضية جتانس
الثوابت  ،αiولذلك منوذج االحندار التجميعي ليس املالئم ،ويتم اختيار منوذج التأثريات الفردية
الناجم عن عدم التجانس يف الثوابت  αiوعدم جتانس املعامالت  ،βiوحتديد طبيعة هذا التأثري
(ثابت أو عشوائي) تكون بواسطة اختبار .Hausman

ب .اختبار :Hausman
يظهر يف خمرجات اختبار  Hausmanيف اجلدول  6أن منوذج التأثريات الثابتة هو املالئم،
ألن القيمة االحتمالية أقل من مستوى املعنوية .%5
جدول  :6اختبار Hausman

المصدر :خمرجات برنامج EViews 10

 .4.4تشخيص نموذج التأثيرات الثابتة:

بعد اختيار منوذج التأثريات الثابتة املبينة يف اجلدول  .5جيب تشخيصه كما يلي:

أ .اختبار االرتباط الذاتي بين البواقي :عند مقارنة القيمة احلسابية ) (D-W ≈ 1.08بالقيمة
اجلدولية لـ ـ ـ  ،D-Wوفقا ملستوى معنوية  ،%5حجم العينة ) ،(n = 11وعدد املتغريات
املفسرة ) (K = 4والقيمة القصوى ) (du = 2.28والقيمة الدنيا ) ،(dL = 0.44تكون القيمة
احلسابية لـ ـ  D-Wتقع بَّي القيمة القصوى والقيمة الدنيا ،وبالتايل يف هذه املنطقة ال ميكن
اختاذ قرار إحصائي بشأن وجود ارتباط ذايت بَّي البواقي من عدمه.

ب .المعنوية الجزئية :من املالحظ أن القيمة االحتمالية إلحصائية  Studentبالنسبة لكل
املتغريات املفسرة هي أقل من مستوى املعنوية  ،%5وبالتايل فهي ذات داللة إحصائية.
ت .المعنوية الكلية :من املالحظ أن:
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 ،F (K ; n-K-1)0.05 = F (4 ; 6)0.05 ≈ 4.53 < 1122.76ومبا أن  Fاحلسابية أكرب من
اجلدولية من جدول فيشر ،والقيمة االحتمالية إلحصائية  Fisherمعدومة أقل من مستوى
املعنوية  ،%5وعليه للنموذج معنوية كلية يف تفسري تسويق الصادرات.
ث .القوة التفسيرية للنموذج :قيمة معامل التحديد املصحح  ،%99.3بالنتيجة متغريات
النموذج عالية التفسري ،وتبقى قيمة ضئيلة جدا تفسرها متغريات ،أسباب وبواقي أخرى.
ج .توزيع البواقي :بالنتيجة البواقي تتبع التوزيع الطبيعي ألنه حسب الشكل :1
Jarque-bera ≈ 3,25 < x20,05(2) ≈ 5,99,

Probjarque-bera ≈ 0,2 > 0,05

شكل  :1اختبار التوزيع الطبيعي

12

Series: Standardized Residuals
Sample 2007 2017
Observations 88
5.95e-18
0.002078
0.161458
-0.171559
0.054587
-0.197449
3.855118

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

3.252957
0.196621

Jarque-Bera
Probability

10

8

6

4

2

0
0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

-0.10

-0.15

المصدر :خمرجات برنامج EViews 10

بالنتيجة منوذج التأثريات الثابتة يتوفر على أهم خصائص البواقي ،لذلك يتم قبوله إحصائيا،
ويشري اجلدول  5إىل عدم جتانس اآلثار الثابتة اخلاصة بكل دولة ،حيث متثل هذه اآلثار قيم
املعامل الثابت لكل دولة عندما تنعدم قيم املتغريات املستقلة ،حيث أن الربازيل ،الصَّي
والواليات املتحدة األمريكية أكثر تأثرا بفعالية عناصر املزيج التسويقي ،ذلك أن القيم السالبة
تدل على اخنفاض الفرص لتسويق الصادرات السلعية سنويا دون األخذ بعَّي االعتبار تأثري
اإلنتاج والتسعري والتوزيع والرتويج ،يف حَّي أن أملانيا ،اليابان ،هولندا ،كوريا اجلنوبية وامللكة
املتحدة أقل تأثرا بعناصر املزيج التسويقي ،ذلك أن القيم املوجبة تدل على توفر الفرص لتسويق
الصادرات السلعية سنويا دون األخذ بعَّي االعتبار تأثري عناصر املزيج التسويقي.
 .5تحليل النتائج:
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مما سبق ميكن حتليل معادلة النموذج والنتائج املتوصل إليها كما يلي:

 LEXM = 5.67 + 0.27*LPRD + 0.66*LPRC + 0.68*LPLC]0.22*LPRM + [CX=F

 إذا انعدمت كل املتغريات املستقلة تكون فرص تسويق الصادرات الثابتة أو االبتدائية املتاحةيف عينة الدراسة من الدول يف األجل الطويل موجبة اإلشارة ومعنوية ( ،)5,67واإلشارة املوجبة
تدل على توفر احلد األدىن من فرص تسويق صادرات السلع ،بغض النظر عن التغري يف عناصر
املزيج التسويقي ،إضافة إىل اآلثار اخلاصة بكل دولة أو ثابت كل دولة ] [CX=Fاملختلف عن
األخرى والثابت عرب الزمن ،ألن بيئة الدول غري متجانسة ،وألن اقتصاديات هذه الدول متقدمة
ومندجمة يف االقتصاد الدويل ويف تكتالت اقتصادية ،األمر الذي يكفل ضمان حصة تسويقية
معينة.
 وأظهرت العالقة السببية بَّي متغريات الدراسة يف الفرتة  2017-2007على نتائج مفادها أنعينة الدراسة من الدول إذا عرفت زيادة يف اإلنتاج الصناعي والزراعي بـ ـ  %01فإن ذلك يؤدي
إىل إتاحة الفرص لتسويق صادرات السلع إىل األسواق األجنبية ،وذلك بزيادة الصادرات
السنوية بـ ـ  ،%0,27وهذه العالقة اإلجيابية تتوافق مع الفرضية األوىل ،وتتوافق مع نتائج دراسة
) ،(Aleksandar Stoykovtć, et al 2016ألنه حسب املنطق االقتصادي زيادة
اإلنتاجية حتسن القدرة التنافسية الدولية للبلد وتعزز صادراته ،وعند الزيادة يف التسعري بداللة
مؤشر قيمة وحدة التصدير بـ ـ  %01ترتفع الفرص لتسويق صادرات عينة الدراسة من الدول بـ ـ ـ
 ،%0,66وهذه العالقة اإلجيابية ال تتوافق مع الفرضية األوىل وال تتوافق مع املنطق االقتصادي
على اعتبار أن الزيادة يف أسعار املنتجات احمللية خيفض من فرص تصديرها .وميكن أن يعود
ذلك إىل تالزمية الزيادة يف كل من األسعار والطلب على السلع األجنبية ،وزيادة التوزيع بداللة
حركة نقل احلاويات يف املوانئ بـ ـ  %01يؤدي إىل ارتفاع الفرص لتسويق صادرات السلع بـ ـ ـ
 ،%0,68وهذه العالقة اإلجيابية تتوافق مع الفرضية الثانية وتتوافق مع املنطق االقتصادي،
وتتوافق مع نتائج (دراسة بن عربية مونية )2015 ،من حيث إجيابية تأثري املزيج التسويقي على
زيادة الصادرات ،وبالتايل ميثل التوزيع أكرب عامل يؤثر يف األجل الطويل على مدى التطور
السنوي لصادرات السلع .وتؤدي زيادة الرتويج بداللة تطور نسبة استعمال االنرتنت ب ـ %01
إىل اخنفاض الفرص لتسويق صادرات سلع عينة الدراسة من الدول ب ـ ـ  ،%0,22وهذه العالقة
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السلبية ال تتوافق مع الفرضية الثانية وال تتوافق مع املنطق االقتصادي ،وميكن أن يفسر ذلك بأن
الزيادة املتسارعة يف نسبة استعمال االنرتنت لألغراض التسويقية ،يقابلها اخنفاض يف األجل
الطويل لواردات السلع يف بعض األسواق الدولية نتيجة للسياسات االنكماشية وإتباع
اسرتاتيجيات إلحالل الواردات ،وعليه فالتأثري اإلجيايب لالنرتنت على فرص تسويق الصادرات
ميكن أن يكون يف األجل القصري.
 .6الخاتمة:
دلنت هذه الدراسة على أن املزيج التسويقي من خالل املؤشرات اليت مت االعتماد عليها
للتعبري عن املنتَج والسعر والتوزيع والرتويج ،يؤثر على أداء صادرات الدول الرائدة يف التجارة
الدولية .بالنتيجة جيب تطوير اسرتاتيجيات املزيج التسويقي الستغالل فرص تسويق صادرات
السلع يف األسواق الدولية.

النتائج :ميكن ذكر أهم النتائج بإجياز يف النقاط التالية:
 تتميز الربازيل ،الصَّي ،أملانيا والواليات املتحدة األمريكية وغريها ،بتطور اقتصادياهتا وتفتحجتارهتا اخلارجية ،بدليل املتوسط احلسايب السنوي للمؤشرات اليت مت جتربتها يف النموذج يف الفرتة
 ،2017-2007حيث على سبيل التمثيل قُدر املتوسط احلسايب السنوي لصادرات السلع
الصينية واهلولندية ب ـ ( )6,11E+11( ،)1,87E+12دوالر أمريكي على التوايل ،وهذه القيم
املرتفعة عرفت التطور من سنة إىل أخرى ،مبعىن أن تسويق الصادرات فعال والفرص مستغلة يف
هذه الدول؛
 بالنتيجة فعالية تسويق الصادرات تعود إىل إجيابية املتوسط احلسايب السنوي ملؤشرات املزيجالتسويقي يف عينة دول الدراسة ،حيث على سبيل التمثيل قُدرت قيم اإلنتاج الصناعي والزراعي
ب ـ ( )3,59E+12( ،)2,06E+12دوالر أمريكي يف الربازيل وأملانيا على التوايل ،ومت تسجيل
متوسط حسايب سنوي عايل للقدرة التوزيعية بداللة حركة احلاويات يف املوانئ قدر ب ـ
( )45113569( ،)161000000حاوية يف الصَّي والو م أ على التوايل .وتتسم هذه الدول
أيضا بالتطور يف نسبة استعمال االنرتنت وهو ما ينعكس باإلجياب على الرتويج ،حيث قدرت
ب ـ ( % )87,10( ،)85,74يف كوريا ج واململكة املتحدة على التوايل ،مع تسجيل متوسط
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حسايب سنوي متباين ملؤشر قيمة وحدة التصدير حيث قدر ب ـ ( )87,10( ،)97,81يف اليابان
وكوريا ج على التوايل؛
 تُبىن التطورات املستقبلية اليت حتدث يف تسويق صادرات السلع حسب جتربة منوذج الدراسةعلى أساس القدرة اإلنتاجية للبلد ،وعلى أساس القدرة على التوزيع بداللة حركة النقل البحري
عرب املوانئ ،بغض النظر عن السياسات التسعريية والرتوجيية .وكإشارة ومقارنة بَّي اجلزائر وعينة
الدراسة ،فإن ضعف أداء تسويق صادرات السلع اجلزائرية يعود باألساس إىل ضعف وسلبية
مؤشرات املزيج التسويقي ،وهذا يتوافق مع نتائج دراسة (فرحي حممد ،بولعوينات حياة،
 .)2015إذ تقل صادرات السلع اجلزائرية –أغلبها حمروقات -بعشرات األضعاف عن صادرات
دول عينة الدراسة ،بسبب اخنفاض القدرة اإلنتاجية والتوزيعية ،واخنفاض نسبة استعمال
االنرتنت ،فضال عن سلبية مؤشر قيمة وحدة التصدير يف اجلزائر ،حيث ميثل ِضعف املؤشر يف
بعض دول عينة الدراسة ،وذلك بسبب تأثري سعر النفط على سلة السلع املصدرة.
االقتراحات :بناءا على نتائج الدراسة ،فيجب على املؤسسات اجلزائرية االهتمام أكثر
بالتسويق الدويل ،وجيب تطوير عناصر املزيج التسويقي الدويل من حيث تطوير وتنويع اإلنتاج
مع احلرص على اجلودة ،ألن التنويع والوفرة من شأهنما ختفيض تكاليف وأسعار الوحدات
املصدرة .كما جيب تطوير البنية التحتية املتعلقة بالنقل البحري للبضائع ،بتطوير املوانئ
واالندماج أكثر يف التجارة الدولية ،مع ضرورة تطوير التكنولوجيا واستعمال التسويق عرب
االنرتنت لالستفادة من منافع تسويقية أكثر .وهذا األمر يتطلب ختطيط ونوايا صادقة من
املسؤولَّي على االقتصاد الوطين حلل مشكلة العجز التصديري.

آفاق بحثية :هذه الدراسة تفتح آفاق لبحوث أكادميية قادمة لتكملة هذا الطرح ،لذلك ميكن
جتربة مؤشرات كمية أخرى كالناتج احمللي اإلمجايل ومعدل التضخم والنقل بالسكك احلديدية
وغريها ،للتعبري عن املزيج التسويقي الدويل وتأثريه على تسويق صادرت السلع .كما أنه يف
املستقبل عند توفر عدد املشاهدات الكافية إحصائيا ميكن جتربة منوذج خاص باجلزائر ،لقياس
تسويق الصادرات بداللة مؤشرات كمية عن املزيج التسويقي.
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