
 



 

 

 

 



 
 

 كلمة شكر
 

 عطائه.الشكر هلل أوال وأخيرا ف له الحمد و المنة و الفضل على جميل وجزيل  
 :لىالص الشكر و التقدير و االحترام إتقدم بخوبعد أ

   على  بقبوله اإلشراف  تفضل  األستاذ المشرف الدكتور ف اتح دبلة الذي
، وأسأل اهلل أن يجزيه  ولما أسداه لي من نصائح وتوجيهات  هذا البحث

 الجزاء.عنا خير  

 ناقشتهم لبحثي هذا، ف لهم الشكر  أساتذتي الذين سأنال شرف م
 .العرف ان على مجمل نصائحهم وتوجيهاتهم  و 

 من بعيد أو قريب على انجاز هذا البحث    ودعمني كل من وقف معي
 بجهده ووقته ودعائه.

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   



 اإلهداء
 

 

 من تحت قدمها تكمن الجنة، إلى أمي الحنون.إلى  

 .عزيزبي ال، إلى أمن حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلمإلى  

 إلى إخوتي و أخواتي األعزاء.
 األق ارب.إلى كل األهل و  

 رفيقة دربي حسينة.ي الغالية و أخت  إلى
 إلى كل صديق اتي في مشواري الدراسي.

 شجعني ولو بكلمة طيبة.إلى كل من  
 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل المتواضع.
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 : مقدمة
، حيث يعتبر هذا مستوى الدولعلى  هالقد انتقل مفهوم التنافسية من المؤسسات الى القطاع لينتقل تطبيق 

التي يوفرها االقتصاد المصطلح أحد آليات العولمة االقتصادية، التي تعمل على تعظيم االستفادة من المميزات 
عناصر ، وهي في ذلك تمثل نسقا من انساق الشفافية المعلوماتية الالزمة  لتقييم التقليل من سلبياتهو ، العالمي

وير قدرة عجلة النمو االقتصادي على صعيد الدولة، األمر الذي يعني أن التنافسية وسيلة رئيسية لتط
 التعايش في ظل بيئة دولية تتسم بانفتاح االقتصاديات وتحرير األسواقالنامية على االقتصاديات المتقدمة و 

وانتشار ظاهرة اإلندماج بين الشركات والمؤسسات العالمية، والتطورات الكبيرة في تقانة  والتكتالت اإلقليمية،
 .المعلومات واالتصاالت

راتب األولى في التصنيف تحقيق المملحة للدول لتضمن لنفسها النمو و حاجة  التنافسيةأصبحت حيث  
الهيئات الدولية و أصبحت الحكومات متينة، العالمي على أسس قوية و  االقتصادالسليم في  االندماجكذا و  العالمي

هي العامل باعتبارها  ى الجزئي أو على المستوى الكلي التنافسية سواء على المستو لموضوع تولي أهمية كبيرة 
   وذلك بتحديد العوامل التي تحكمها ومؤشرات قياسها. ،الخاسرين في لعبة المنافسةحين و الحاسم في تحديد الراب

تنمية  والجزائر كبقية الدول ال يمكنها ان تعيش منعزلة عن هذه التطورات السريعة فهي تسعى الى تحقيق 
 افسة العالمية ها من مواجهة المنامكانيات تمكنوكسب مقومات و  ،المعيشي ورفع المستوى اقتصادية مستدامة،

الحصول على مصادر دعائمها ات تنافسية والتي تكون أساسها و قدر ن خالل السعي الى اكتساب مزايا و م
وفي هذا الصدد . االبداعت البشرية ذات القدرات الذهنية والفكرية القادرة على االبتكار و الكفاءاالتكنولوجيا و 

سة التي تشهدها الساحة السياو  االقتصاديةهيكلة اقتصادها لتتماشى مع التحوالت  إلعادةعملت الى بذل جهود 
، حيث بات لزاما على متخذي القرار أن يسعوا لتمكين الجزائر من اكتساب االقتصاديةتعزيز تنافسيتها و  الدولية

بيئة أعمال مالئمة الوطني من خالل توفير  االقتصادالقدرة على مواجهة المنافسة وذلك بالعمل على هيكلة 
يم تنافسية النشاطات اإلنتاجية والخدمية و كذا تهيئة اجتماعية بغية تدعوتطبيق سياسات اقتصادية ومالية و 

لذا ينبغي على الجزائر ان تستجيب لكل هذه العوامل ،تعزيز القدرات التكنولوجية الذاتية و  ،ستثمارياالالمناخ 
 ضل .بشكل أف اقتصادهاحتى يتسنى لها تطوير 
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 شكالية الدراسة إ -1

ماهي أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي الى : التالي الرئيسي بناء لما سبق  يمكننا أن نطرح التساؤل 
 تحسين تصنيف الجزائر وفق مؤشرات التنافسية الدولية ؟

 انطالقا من التساؤل الرئيسي يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:
 التساؤالت الفرعية  -2
 ما المقصود بالتنافسية الدولية ؟ -
 ؟  ما هي المحددات الرئيسية للتنافسية على المستوى الدولي -
 ؟لماذا يتأخر االقتصاد الجزائري في التصنيفات الدولية للتنافسية  -
  ؟كيف يمكن تحسين وضعية  االقتصاد الجزائري في التصنيفات الدولية للتنافسية  -
 فرضيات الدراسة  -3

 يات فرعية الدراسة على فرضية أساسية باإلضافة إلى فرضتقوم هذه 
الفرضية الرئيسية:  تعد البنية التحتية و االبتكار من أهم  العوامل االساسية التي من شأنها التأثير على  

 تصنيف الجزائر في مؤشرات التنافسية الدولية .
 منها: أما الفرضيات الفرعية      
التنافسية الدولية هي قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى المعيشة ألفراده، ويؤثر في  -

 هذه القدرة معدل الصادرات و مستوى تدفق االستثمار األجنبي المباشر؛ 
 تتحدد التنافسية على المستوى الدولي وفق مجموعة من النقاط التي تقع ضمن المؤشرات الدولية؛  -
يعود تراجع االقتصاد الجزائري في التصنيفات الدولية للتنافسية لضعف النتائج فيما يتعلق ببعض عوامل  -

 التصنيف كاالبتكار وبيئة االعمال؛  
بيئة االعمال ودعم  اصالحالسياسات لتعزيز البنية التحتية و ئر تبني جملة من االستراتيجيات و على الجزا -

 االبتكار. 
 أهداف الدراسة  -4
هذه الدراسة الى اإللمام بالجوانب النظرية للتنافسية الدولية وذلك  لما أصبح يكتسي هذا الموضوع  تهدف -

 ؛لواء على المستوى المحلي أو الدو من أهمية س
 ؛ومحاولة تحليل الوضعية التنافسية للجزائر دراسة أهم مؤشرات التنافسية -
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الصادرة عن كذا تتبع ترتيب الجزائر في المؤشرات الجزائري و  االقتصادمعرفة نقاط القوة و الضعف في  -
 و البنك العالمي .تقرير التنافسية العربية المنتدى العالمي و 

 أهمية الدراسة  -5
تستمد الدراسة أهميتها من تزايد االهتمام بموضوع التنافسية من قبل المؤسسات والدول والمنظمات  
دارات، ولها سياسات  الدولية مؤشرات فضال عن تعدد الجهات و  واستراتيجياتإذ أصبح لها مجالس وهيئات وا 

المصدرة لمؤشرات التنافسية كالمنتدى االقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية واإلدارة والمعهد العربي 
ة من أجل رفع ام بإصالحات فعالوتتزايد أهمية الدراسة من منطلق أن الدول تسعى جاهدة للقي للتخطيط...الخ

من ثم فإن موضوع الدراسة يفتخ فرصا كثيرة االقتصادي. و  وبالتالي تحقيق السبق والتطور تها التنافسيةقدرا
في نفس الوقت لتحسين قات التي تقف حائال أمام تطوره و كذا المعو جزائري و لمعرفة الوضع التنافسي لالقتصاد ال

بذلك فإن أهمية التنافسية تكمن في تعظيم و  ،التعامل معهابد من مواجهتها و الأداءه ويبرز تحديات كبيرة 
كما تعزز . التقليل من السلبيات التي يخلفهاالعالمي و  االقتصادما أمكن من المميزات التي يوفرها  االستفادة

اإلجراءات المناسبة لالنفتاح وتحسين وزنها النسبي  اتخاذأهمية الموضوع بالنسبة للجزائر الى تمكينها من 
  .البعد عن مجريات العالم الخارجيبعيدة كل لتهميش الذي طالما جعلها مهمشة و او  االنغالقالخروج من بوتقة و 

 منهجية الدراسة  -6
 :المنهج المستخدم -

التعرض الى المفاهيم النظرية وذلك  بهدف قصد اإلجابة على اإلشكالية المطروحة اتبعنا المنهج  الوصفي 
  .المتعلقة بالتنافسية وعند تشريح وتقييم الوضع التنافسي للدولة محل الدراسة

 فترة الدراسة :-
لقياس التنافسية وذلك ألن الفترة تشمل فترة   7002-7002ركزت دراسة موضوع التنافسية الدولية  فترة ما بين 

  .وال تزال تداعياتها تؤثر في مختلف مجاالت التنافسية  7002م األزمة المالية الدولية التي اندلعت عا
 :مجتمع الدراسة-
معرفة تصنيف دولتنا ة في الجزائر لوجود اإلحصائيات والمعلومات و طبقت دراستنا لموضوع التنافسية الدولي 

 عالميا في مجال التنافسية.
 :وسائل جمع البيانات-

من كتب ، مذكرات وملتقيات وتقارير بمجموعة من المراجع العربية  االستعانةمن أجل إتمام هذه الدراسة تمت 
 .المواقع اإللكترونية  ومجالت باإلضافة الى
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 حث: صعوبات الب-
 :أبرزها مايليالصعوبات و المشاكل التي واجهتنا أثناء الدراسة من بعض هناك 
 ؛ خرىباإلقتصاد الجزائري من هيئة ألالبيانات واإلحصائيات حول المؤشرات الخاصة اختالف في  -
 .المؤشرات خالل السنة األخيرة محل الدراسةبعض اإلحصائيات في ع صعوبة في جم -

 الدراسات السابقة -7
شكالية لتنافسية و اتحت عنوان ماجيستير رسالة مقدمة لنيل شهادة  كلثوم كبابي،- العالمي  االقتصادفي  االندماجا 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة و  7002 - 7002المغرب و تونس سنة درست حالة  مقارنة بين الجزائر و 
األسباب الكامنة وراء ضعف تنافسية دول المغرب نجاح الدول في تطوير تنافسيتها و المؤشرات الدالة على 

المنهج  باستخدامفي اإلقتصاد العالمي  تفعيل اإلندماجا النهوض بقدرتها التنافسية و العربي و كيف يمكن له
على الموارد الموهوبة بقدر  الوصفي اإلحصائي حيث توصلت هذه الدراسة الى أن المزايا التنافسية  ال تعتمد

ن بنية التجارة الخارجية    على الموارد المبتكرة اعتمادها أن و  كسان القدرة التنافسية للدول االستثمار ات تعو وا 
مواجهة تحديات السلبية لنقاط الضعف و  ثارجها استراتيجيا ضروريا بتعويض اآلتكار يشكالن تو المعرفة واإلب

 العولمة.
، رسالة مقدمة لنيل شهادة  ماجيستير تحت عنوان دراسة تنافسية اإلقتصاد الجزائري في يالحفيظ عبد إبراهيم  -

، هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على معرفة الخطوات العملية 7002- 7002 لسنة االقتصاديةظل العولمة 
جزائري تنافسي وقوي باستخدام منهج الوصفي  اقتصادالتي يمكن بواسطتها رسم و تنفيذ خطة مستقبلية لبناء 

توصل و التحليلي لدراسة بعض البيانات كما إستخدم المنهج اإلستقرائي لتطرقه لبعض الدول في مجال التنافسية و 
أنه رغم بين الدول و ي إشتداد المنافسة بين المؤسسات و سبب رئيسي ف االقتصاديةدراسته إلى أن ظهور العولمة ب

ال أنه لم ينعكس إالكلي  االقتصادالخاصة بتوازن  المؤشراتالجزائري من نتائج ايجابية في  االقتصادما حققه 
 ذلك ايجابيا على تحسين أوضاعها التنافسية وال تزال تحتل المراتب األخيرة .   

في دعم و ترقية تنافسية  االستثماريتحت عنوان دور المناخ  اقتصاديةمجلة  هوام لمياء،ريحان الشريف و -
المناخ  تقديم أهم مالمح لى عرض و إ ، هدفت الدراسة7002نة مطروحة س الوطني الجزائري االقتصاد

ابراز الجهود التي بذلتها الجزائر للنهوض بقدرتها التنافسية اتبعت المنهج الوصفي االستثماري في الجزائر و 
التحليلي وأهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة على الرغم من اإلصالحات التي باشرتها الجزائر في كل 

، إال أن االقتصاد الجزائري مهمةعلى الرغم من السيولة الشرات الكلية و م من تحسن بعض المؤ الميادين، وبالرغ
مازال بعيدا عن منافسة االقتصاديات األخرى بما فيها األوربية، بدليل المركز المتدني للجزائر بخصوص القدرة 
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االقتصادي  دىفي مختلف التقارير الدولية، إذ تظهر مؤشرات التنافسية الصادرة عن المنت ةالتنافسية المنشور 
 تأتي الجزائر في رتب متوسطة في مؤشر التنافسية و في تنافسية االقتصاد الجزائري، العالمي الضعف النسبي 
تتميز البيئة االستثمارية في الجزائر بالعديد من و ك في مجموعة المتطلبات الرئيسة، العالمي اإلجمالي، وكذل

من بين الدول التي تحتل المراتب األخيرة حسب المناخ عالميا  ئرالعراقيل والعوائق، ولقد صنفت الجزا
 االستثماري.

 يلي: املحالية عن الدراسات السابقة يميز الدراسة ا ماأهم إن 
 .خالل تحليل كل العوامل التي تؤثر على تنافسية الدول  منتنافسية االقتصاد الجزائري تحليل  -
 .عربيا وفق مؤشرات التنافسية الدوليةعالميا و تصنيف االقتصاد الجزائري ة معرف -

 هيكل الدراسة -8
 نتائج الدراسة والتوصيات. خاتمة عامة تتضمن  تتضمن هذه الدراسة مقدمة عامة يتبعها فصلين، ثم

 ذلك على النحو التالي:ل للجزء النظري لموضوع الدراسة و األو  الفصل خصص
 النظري للتنافسية، حيث خصص لدراسة كل ما يخص موضوع التنافسية الدولية األول: اإلطار الفصل 

 العوامل المؤثرة فيها من خالل أربعة مباحث وهي:و 
 ؛التنافسيـةماهيـة المبحث األول:  -
 مظاهر التنافسية و محدداتها؛ المبحث الثاني: -
 ؛مؤشـرات التنافسيـة الدوليـة  الثالث:المبحث  -
 .العوامل التي تتحكم في التنافسية الدوليةالمبحث الرابع:  -

 الفصل الثاني: يخص الجزء التطبيقي للدراسة بعنوان تنافسية االقتصاد الجزائري من خالل ثالث مباحث وهي:
  المبحث األول: القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائري؛ -
 المؤشرات الجزئية لتنافسية االقتصاد الجزائري؛ المبحث الثاني:  -
 .الجزائري االقتصاد لتنافسية الموسعة المؤشراتالمبحث الثالث:  -
 
 
 



 :ملخص

كنتاج للنظام االقتصادي العالمي الجديد  مفهوم التنافسية منذ منتصف الثمانينات و بداية التسعينات تعاظم       
منذ عقد ، و شاملو  يصعب اعطائه مفهوم محددولذلك المستمر التغيير هذا المفهوم بالديناميكية و  تميزحيث 

ي مؤسسات دولية عديدة فقد عنيت ، و االقتصاديات في العالمالثمانينات صدرت تقارير دولية حول تنافسية 
على المعطيات الرقمية لألداء  ابناءقياسها  في احيث تركز بعض منهقياس مؤشرات التنافسية، تحديد و 

المعهد العربي للتخطيط. إال أن هناك مؤسستين ن دول العالم مثل البنك الدولي و االقتصادي لمجموعة واسعة م
 االمعهد الدولي للتنمية االدارية تقومان بقياس مؤشرات التنافسية بناءهما المنتدى االقتصادي العالمي و دوليتين 

على مسح رأي قطاع األعمال في مختلف الفعاليات االقتصادية باإلضافة إلى المعطيات الرقمية لألداء 
ظهرت ، حيث سنويا ترتيب الدول وفق مؤشرات التنافسية ضمن تقارير دوليةمة تصدر االقتصادي ومن ث

وكذا العوامل  مؤشرات اقتصادها بتقييم التي تقوم تقارير التنافسية الدولية ،الدولفي قائمة هذه  مؤخرا الجزائر
 على التنافس.  التي تعزز من مكانتها دوليا أو التي تضعف من قدرتها

 التي تشير الى  فه وفق مؤشرات التنافسية الدوليةتناول البحث دراسة وضعية االقتصاد الجزائري وتصنيوي      
رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين وضعية اقتصادها اال أنه مازال متأخرا جدا في كثير من  هأن

مازالت التي يبدو أنها  ل الجزائريةاألعما عوامل التنافسية كالبنية التحتية وعامل االبداع واالبتكار وكذلك بيئة
نتيجة  لالقتصاد الوطني التصديرية القدراتضعف  جاذبة لالستثمارات األجنبية وكذلك غيرغير مالئمة و 

 تنافسيته.  على سلبا  نسبة كبيرة على قطاع المحروقات مما انعكسبالعتماده 
 

  التنافسية الدولية، االقتصاد الجزائري.  عوامل ية: مؤشرات التنافسية الدولية ، الكلمات المفتاح
 

   Résumé:       

         Le concept de croissance de la compétitivité depuis le milieu des années 

quatre-vingt et le début des années nonante en tant que produit du système 

économique du monde nouveau où la distinction de ce concept de changement 

dynamique et constante et donc difficile de lui donner le concept d'une des 

institutions internationales particulières et globales , et depuis les années quatre-vingt 

ont publié des rapports internationaux sur la compétitivité des économies dans le 

monde , a nommé , nombreux dans l'identification et la mesure des indicateurs 

concurrentiel , dont certains se concentrent  sur mesure sur la base de données 

numériques de la performance économique d'un grand nombre de pays à travers le 

monde tels que la Banque mondiale et l'Institut arabe de planification . Cependant, il 



y a deux institutions deux Forum international de l'économie mondiale et l'Institut 

international de gestion encyclopédie mesurent  des indicateurs de compétitivité 

basés sur une enquête de l'avis du secteur des entreprises dans diverses activités 

économiques , en plus des données numériques de la performance économique , et ils 

publient  chaque année le classement des pays en fonction des indicateurs de 

compétitivité dans les rapports internationaux , dans la liste de ces pays, l’Algérie 

s’est figuré dans ces dernières années. Les rapports, qui évaluent la compétitivité 

internationale de ses indicateurs de l’économie, ainsi que les facteurs qui favorisent 

sa position à l'échelle internationale, ou qui affaiblissent leur capacité à concourir. 

           La recherche porte sur l'étude de l'état de l'économie algérienne et son 

classement selon les indicateurs de la compétitivité internationale , qui indiquent que, 

malgré les efforts déployés par l'Etat pour améliorer l'état de l'économie , mais il est 

toujours trop tard dans la plupart des facteurs de compétitivité tels que les 

infrastructures et le facteur de la créativité et de l'innovation ainsi que 

l'environnement des affaires algérien semble qu'ils sont encore inapproprié et 

attrayant pour les investissements étrangers , ainsi que la faiblesse de la capacité 

d'exportation de l'économie nationale à la suite de son adoption par une grande marge 

sur le secteur des hydrocarbures , qui reflète négativement sur sa compétitivité .  

 

    mots clés : les indicateurs de la compétitivité internationale, les  facteurs de 

compétitivité internationale, l'économie algérienne.  
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 تمهيد :
لقد بات من القناعات الراسخة أن التنافسية وسيلة أساسية لتعزيز قدرة كل من االقتصاديات المتقدمة والنامية       

االستثمارات خاصة و  ممكن من التدفقات الماليةعلى حجز حصصها في األسواق العالمية والحصول على أكبر قدر 
وتحرير األسواق وارتفاع وتيرة التطور والتواصل بين  لمية تتسم باالنفتاحطار بيئة اقتصادية عاإجنبية المباشرة في األ

 الدول .
 مسألة في غاية الصعوبة ويات معينة من خالل مؤشرات ثابتةفي مستإن حصر التنافسية في مجال محدد و       

سية مفهوم يتميز ألن التناف تكييفها مع طبيعة االقتصاديات يعد األصعب،والوصول الى توحيد الرؤى حولها و 
التنمية االقتصادية وازدهار الدول ولم تعرف االستقرار حول اخل مع عدة مفاهيم أخرى كالنمو و بالحداثة وكثيرا ما يتد

وبناء عليه عنيت تعريف موحد وال حول كيفية قياسها وال حتى على أهميتها بالنسبة للدول على اختالف مستوياتها. 
ومجالس وهيئات التنافسية في العديد من دول العالم لتحديد مؤشرات قياس التنافسية مجموعة من المؤسسات الدولية 

والعوامل المحددة لها وتفسيرها، وتقييم السياسات وصياغة االستراتيجيات االقتصادية المستقبلية في اطار المعطيات 
 .والتطورات االقتصادية واالجتماعية الدولية ضمن تقارير سنوية 

 في هذا الفصل الى كل ما يلم بموضوع التنافسية الدولية  بتقسيمه الى أربعة مباحث كالتالي : وعليه سنتطرق
 .المبحث األول: ماهية التنافسية 
 .المبحث الثاني: مظاهر التنافسية الدولية ومحدداتها 
 .المبحث الثالث: مؤشرات التنافسية الدولية 
 الدولية. المبحث الرابع: العوامل التي تتحكم في التنافسية 
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 : ماهية التنافسية المبحث األول
ختلفت، فمفهوم تنافسية المؤسسة ا  نظرا لحداثة المصطلح ال يوجد إجماع على تعريف لذلك تعددت التعاريف و       

وهو ما سيتم عرضه من خالل تعاريف  ،وكذلك عن مفهوم تنافسية الدولة يختلف عن مفهوم تنافسية القطاع
العالقة بين تحديد فتنافسية القطاع ثم تنافسية الدولة، ثم   مجال الدراسة بداية بتنافسية المؤسسة التنافسية حسب

        عطاء لمحة تاريخية لنشأة التنافسية . ا  هاته المستويات و 
 :اإلقتصادية المؤسسة مستوى على التنافسية تعريف :األول المطلب
رة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة لقدالتنافسية على صعيد المؤسسة " تعني ا      

فعالية من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية مما يعني نجاحا مستمرا لهذه الشركة على الصعيد العالمي في ظل و 
ية يتم ذلك من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج الموظفة في العمل، و الحماية من قبل الحكومةلدعم و غياب ا
  1.مل و رأس المال و التكنولوجيا(الع)اإلنتاجية 
لسعر باأنها " القدرة على انتاج السلع والخدمات بالنوعية الجيدة و  عرفها علىهناك التعريف البريطاني و        

هذا يعني تلبية حاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من المؤسسات األخرى " المناسب و في الوقت المناسب، و 
خدمات تلبية رغبات المستهلكين المختلفة، وذلك بتوفير سلع و ور التعريف البريطاني حول قدرة المؤسسة على يتمح

في الوقت المناسب حتى تستطيع من خاللها النفاذ إلى األسواق ة وجودة عالية بالسعر المناسب و ذات نوعية جيد
 2الدولية .
اعة مؤسسة ما أن من القيمة التي باستط ية للمؤسسة تنشأ أساسارة التنافسبأن القد "مايكل بورتر* "يرىكما       

منافع  أو بتقديم، أقل بالنسبة ألسعار المنافسين وبمنافع متساوية ، إذ يمكن أن تأخذ شكل أسعارتخلقها لزبائنها
سبة "لمايكل أي أن الموسسة التي تملك قدرة تنافسية بالن ض بشكل واسع الزيادة السعرية فيهمتفردة في المنتج تعو 

 بورتر" هي التي تتميز بقدر ما على : 

                                                           
، الملتقى الدولي بعنوان آثار ائري تنافسي دراسة في سياسات تحسين القدرة التنافسية في ظل اتفاق الشراكة متى يصبح االقتصاد الجز عالل بن ثابت،   1

 .236ص ، 6002نوفمبر  31-31الجزائري، االقتصادق الشراكة على وانعكاسات اتفا
، )غير منشورة(، مذكرة ماجيستير، ئج تأهيل المؤسسات الجزائريةآلية برامج تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،دراسة تحليلية لنتاابتسام بوشويط،   2

 .1، ص 6030تخصص إدارة مالية، جامعة قسنطينة ،

 ، وهو مختص في إدارة األعمال االستراتيجية، باإلضافة الى أنه صاحب الميزة التنافسية."هارفرد "مايكل بورتر: أستاذ التعليم العالي بجامعة *
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من قدرة المؤسسة على تقليل التكلفة ، هذه الميزة تنشأ المنتجات بسعر أقل من المنافسين إنتاج أو بيع نفس -
 ؛  مع المحافظة على مستوى من الجودة و الربح

، سعر المستهلك ) جودة أعلىجهة نظر إنتاج منتجات و تقديم خدمات فيها شيئ ما له قيمة مرتفعة من و  -
 1.، خدمات ما بعد البيع ،....( بحيث تتفرد به المؤسسة عن متافسيها أقل 

، بحيث يرى بأن تنافسية المؤسسة يمكن أن د عرفها من خالل ربطها بمؤشراتها: قMC Fetrige( 5991تعريف )
رباح مقابل إنخفاض في التكاليف األجية و تفظ بمستوى مرتفع من اإلنتاتحقق في حال ما إذا كان بإستطاعتها أن تح

 2 .، على أال يكون ذلك على حساب األرباحفي الحصة السوقية وارتفاع
يد مدى نجاح سابقة يمكن القول أن التنافسية  بالنسبة للشركة تعتبر بمثابة مؤشر لتحدمن خالل التعاريف الو       

 والسعر التكلفة قواعد متينة مبنية على الجودة والتميز و  ساءبقاءها واستمرارها يتم  بإر  أن و أو فشل تلك الشركة 
 . األقل في االنتاج والسرعة التوقيت و األفضل 
الجدير بالذكر أنه ال يعتبر نجاح تنافسية إحدى الشركات العاملة في دولة ما مقياسا على القدرة التنافسية و       

امل إستثنائية ال تسهل محاكاتها في الشركات األخرى أو للدولة. حيث يمكن أن يرجع نجاح شركة واحدة إلى عو 
كافة النشاطات لى قدرة وتنافسية صناعة معينة و ولهذا كان البد من التركيز ع ،على صعيد القطاع أو الدولة

في تحقيق ميزة تنافسية دليل حيث أن نجاح مجموعة من الشركات المكملة لبعضها البعض  المتعلقة والمرتبطة بها،
وجود عوامل قوة في الصناعة ككل ويؤكد هذا أيضا أن تنافسية القطاع أو الصناعة في الغالب هي أحسن على 

رق الى تنافسية القطاع لذلك البد من التط، 3مؤشر على اإلزدهار اإلقتصادي للدولة بدال عن تنافسية المؤسسة 
 )الصناعة، فرع النشاط االقتصادي(.

 (النشاط االقتصادي ،)الصناعة قطاعالة على مستوى : تعريف التنافسيالمطلب الثاني

هذا بسبب أن كسب تنافسية في جميع القطاعات و  من الصعب جدا على دولة معينة ان تكون قادرة على      
توزيع الموارد بين هذه القطاعات غير متكافئ ألن النظرة اإلستراتيجية لكل قطاع تختلف من دولة إلى أخرى ثم إن 

                                                           
1 Michael Porter , L’avantage concurrentiel des nation, inter-éditions , Paris 2000,p08  .  

الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات، المعرفة الركيزة الجديدة و تحدي التنافسية للمؤسسات  ،تنافسية المؤسسة وتحديات اقتصاد المعرفة ،أحمد باللي  2
 .310، ص  6002ـنوفمبر، 31-36و االقتصاديات، بسكرة، 

 . 10، ص 6030، دار التعليم الجامعي، االسكندرية ، التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية والعالميةنفين حسين شمت،   3
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عض القطاعات دون ، وهو ما يحتم عليها التركيز أكثر على بيات اإلنتاجية تختلف بين كل قطاعطبيعة العمل
ذا كان القطاع يمثل مجال النشاط الذياألخرى، و  فإنه يكون ذو تنافسية إذا تتشارك فيه مجموعة من المؤسسات  ا 

ونه يضم مجموعة من المؤسسات نتيجة كهذا تصادي ، و كان يستطيع أن يحقق معدل أرباح يفوق معدل النمو االق
الحكومية الحماية ل الدولة من خالل سياسات الدعم و دون الحاجة لتدخ 1،نموالذات قدرة على تحقيق ذات تنافسية و 

، و يجب تحديد القطاع بدقة فمثال قطاع فسية لتلك الدولة في هذه الصناعةوهذا ما يؤدي الى إكتساب ميزة تنا
  2.طه مع قطاع اإللكترونيات ألن مجاالت و ظروف اإلنتاج تختلفصناعة المواصالت ال يمكن خل

قدرة شركات بأنها  اقتصاديعلى صعيد القطاع في أي نشاط  مصطفى أحمد حامد رضوان التنافسية وعرف      
ق نجاح مستمر في األسواق الدولية، دون اإلعتماد على الدعم والحماية قطاع صناعي معين في دولة ما على تحقي

 3، وبالتالي تميز تلك الدولة في هذه الصناعة .حكوميةال
 4: نشطة األخرى في المجاالت التاليةتقاس تنافسية مستوى الصناعة أو النشاط الممارس من حيث تفوقه على األو 

 المواصفات القياسية األرقى ؛األفضل و الجودة  -

 قدرة المنتجات على اإلشباع للحاجات المتنامية ؛ -

  .ستخدمة و خدمات ما بعد البيع التكنولوجيا الم -

 5 خالل:كذلك تقاس تنافسية قطاع صناعي معين من و 
 الربحية الكلية للقطاع ؛ -

 الميزان التجاري للقطاع ؛ -

  الداخل والخارج. محصلة اإلستثمار األجنبي المباشر -

                                                           
وين المزايا التنافسية المعرفي و مساهمتها في تك لدولي حول المعرفة في ظل االقتصاد، الملتقى العلمي ا الميزة التنافسية المتواصلة، قورين  قويدر حاج   1

 .1، ص 6002، نوفمبر ، 62- 62شلف ، للبلدان العربية ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، ال
التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع   االستراتيجياتو قى الدولي الرابع حول المنافسة ملتال ،سعر الصرف و مؤشرات قياس التنافسية ،زواوي  الحبيب  2

 .1، ص 6030نوفمبر 9-2 الشلف، ،ول العربيةالمحروقات في الد
، لدار الجامعية، االسكندرية، االتنافسية كآلية من آليات العولمة االقتصادية و دورها في دعم جهود النمو و التنمية في العالم، رضوان مصطفى أحمد حامد   3

 .60 ، ص6033
صادرها ودور االبداع التكنولوجي في تنميتها دراسة ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية م، حجاج عبد الرؤوف    4

 .9، ص 6002 ، سكيكدة،تخصص اقتصاد و تسيير المؤسسات، )غير منشورة( ،ماجيستير، مذكرة العطور
، مذكرة المتطلبات البيئية لتحقيق التنمية المستدامةية و ضمن مقتضيات المنافسة الدول االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية، بلغربي  سليم  5

 .16، ص6036تخصص إدارة األعمال االستراتيجية ، سطيف ، ، )غير منشورة(،ماجيستير
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كال من أشكال فاق متسعة و تشكل معها نمطا وشآالق الصناعة على مستويات ربحية و وهو ما يؤدي الى انط 
يأتي الحديث عن التنافسية  الو  .وازدهارا على مستوى الصناعة ككلهو ما يتيح تألقا التجانس، والتوافق واالنسجام، و 

ة إلى الصناع، حيث من شأن النظر بح هذا المفهوم مع مبدأ التنافسيةفي الطليعة إذ أص إال وكان مصطلح العنقود
الفرص في الصناعة ف والخلل وأماكن القوة و عة من خالل تحدبد أماكن الضعالصناكعنقود، أن يحدد مدى تنافسية 

  1 .مرتبطة بها ، سواء من خالل التكامل األمامي أم الخلفييحيط بها من نشاطات داعمة لها و  ماو 
ن الجوانب نظرا للغموض الذي يشوب هذا المفهوم كان البد من عرض بعض التعاريف التي تزيل اللثام عو        

حيث ، 5991ي كتابه الميزة التنافسية لألمم في ف "مايكل بورتر"وضعه ، منها التعريف الذي المبهمة وتوضع الفكرة
ب الجغرافي لمجموعة من الشركات والمؤسسات المرتبطة في مجال معين، من خالل عرف العنقود على انه التقار 

 2.وتكاملية ارتباطيةعالقات 
أو عالمية لمجموعة من الشركات  ات جغرافية محلية، اقليميةعنقود هو عبارة عن تجمعيفيد هذا التعريف أن ال      

المؤسسات المرتبطة و المتصلة ببعضها البعض في مجال معين، مما يجعلها تمثل نظاما متكامال من األنشطة و 
 3 الالزمة لتشجيع التنافسية.

ة من الصناعات ذات العالقة سواء من حيث ويوضح تعريف آخر يأن العنقود عبارة عن سلسلة مترابط     
ذا يرتبط ه 4توزيع أو حتى المهارات المطلوبة .مدخالت االنتاج أو التكنولوجيا المستخدمة أو المستهلكين أو قنوات ال

المتمثلة مقابل النظرة التقليدية للصناعة و  ، يأتي ذلك فينسيق بين عناصر السلسلة المختلفةالتالمفهوم بالتعاون و 
رتبط غالبا بالتردد في التنسيق والتعامل بين الماإلنتاج النهائي المتشابه، و لقطاع الذي يشمل جميع الصناعات ذات با

  5.ة بالدعم والحماية الحكوميةالمطالبة الدائمالمتنافسين، و 

                                                           
 . 603ص  ،6002، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان األردن، التسويق الدولي ،محمود الشيخ  1
تخصص  ، )غير منشورة (،، مذكرة ماجيستيرماج في االقتصاد العالمي دراسة حالة : الجزائر المغرب و تونسالتنافسية و اشكالية االند ،كلثوم كبابي  2

 . 2، ص 6002، معة باتنة، جااقتصاد دولي
3
ت في التجربة قراءا–تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خالل استراتيجية العناقيد الصناعية ، بوديار  زهية شوقي جباري،   

 9-2، الشلف ، العربية الدول في المحروقات خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية االستراتيجيات و المنافسة حول الرابع الدولي الملتقى،  االيطالية
 .2، ص6030،نوفمبر

 ،2ص ،6033،عمان،دخول األردن في اتفاقيات دولية " التنافسية وتجربة األردنالبحوث االقتصادية األردنية،  معهد4
http://www.d1d.net/net/management/articles.htm. 

تخصص التحليل االقتصادي ،  ،)غير منشورة(،، مذكرة ماجيستير دراسة تنافسية االقتصاد الجزائري في ظل العولمة االقتصادية، عبد الحفيظيابراهيم    5
 .92، ص 6002جامعة  بن يوسف بن خدة ،
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داعمة ( مرتبطة و بين مكوناته )صناعة رئيسية، التشابك ة العنقود تكمن في مدى التفاعل والترابط و ومن ثم فإن فعالي
 من ثم على ر ذلك على تنافسية العنقود ككل و جزء منه أث ، إذا تداعىعليهالتي تشكل الهيكل األساسي الذي يبنى 

الصناعة ـ وأن نجاحه مرهون بمستوى التطور التكنولوجي واالبتكار الذي يكثف تلك العالقات  ويقويها، وهو ما 
المتقدمة  ومحدوديتها في الدول النامية ويمكن توضيح مختلف العناصر يفسر انتشار ظاهرة العناقيد في الدول 
 المكونة للعنقود من خالل الشكل الموالي :
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    : مكونات العنقود الصناعي (10- 10الشكل رقم )

 
، مذكرة لتنافسية و اشكالية االندماج في االقتصاد العالمي دراسة حالة : الجزائر المغرب و تونسا كلثوم كبابي،  المصدر:

.9، ص 6002اقتصاد دولي، جامعة باتنة،  تخصص ، )غير منشورة (،ماجيستير

 

 

 

 

 

 

             

 تحويل                                                                           
 

                                

 التتوزيع                                    
 المؤسسات                                                         

 اإلنتاج                                                          
                                        

       
 
 

       
 السلسلة التجارية                                    

البنى 
 التحتية

حاضنات 
 المؤسسات

مؤسسات رأس 
 المال

مراكز التعليم و 
 التكوين 

     

 

 

 

 المعرفة  

 

 

 التكنولوجيا  
 

 

 

 اليد العاملة 

مراكز البحث و 

التطوير ، ونقل 

 التكنولوجيا

مؤسسات تقديم 
رةاإلستشا  

مؤسسات التكنولوجيا 
 ، المدخالت التجهيزات

 السوق المحلية

 

 األسواق العالمية

 مؤسسات الخدمات  الحكومات 

الضريبية  االعتمادات إلعانة المالية ا   التشريع 
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نولوجيا واليد العاملة المؤهلة من المخطط العنقودي أنه يرتكز بشكل أساسي على عوامل تقودها التك المالحظ 
 خالل توفير البيئة المناسبة لعمل نجاح العنقود ورفع قدرته التنافسية من الدولة فيإلى الدور الذي تلعبه  باإلضافة

نافسة المحلية كعامل محفز فسة الدولية بل بالمكما أن نجاحه مرتبط ليس فقط بالمنا .العنقود على أحسن وجه
 ة التي تشهدها األسواق العالمية بهذا أصبحت ظاهرة العناقيد تكتسي أهمية متزايدة تزامنت مع حدة المنافسللنجاح، و 

السبيل الجديد مل الذي يخلق النجاح اإلقتصادي و باعتبارها العا "مايكل بورتر"لذلك كانت محل النقاش دافع عنه 
اشرة بتنافسية صناعاتها المحلية  األقاليم مبتنافسية األمم و  "بورتر "لذلك ربط ،  ندماج أحسن في اإلقتصاد العالميال

ابطة بدال من ، فهو يؤكد أن اإلقتصاديات المتقدمة اليوم تعتبر العناقيد اإلقليمية للصناعات المتر عالوة على ذلك
  ؛النمو المحققا للتشغيل والدخل و مصدر الصناعات األحادية المؤسسات الفردية و 

بتكاليف أقل من االستيراد مما يؤثر موردين محليين لمدخالت اإلنتاج و تكمن خصوصية هذه العناقيد بايجاد و        
الصناعات الداعمة إلى إنتاج أجزاء  اتجهت، وكلما نافسة الصناعة في السوق المحلي والعالميايجابيا على م

المنافسة ة الصناعة الرئيسية على التطور و نتاج كلما كانت لها دور أكبر في مساعدمتخصصة من مدخالت اإل
 1 .عالميا
بخريطة العنقود  االستعانةيمكن  ،والمرتبطة والصناعة الرئيسية لتحديد العالقة بين الصناعات الداعمةو       

 ،المستقبلية ها على مواجهة التحدياتمدى قدرتفي الصناعة و   القوةنقاط الضعف و التي من شأنها تحديد  ،الصناعي
أحد  ،تعد هذه األداةافسية القطاع، و إلى الوضع إطار ديناميكي لصياغة االستراتيجيات المالئمة لتحسين تن إضافة

، جانب اإلنتاجيتم التركيز على في هذه الحالة و  ،يل المعلومات الى نوع من المعرفةالوسائل التي تستخدم في تحو 
المرتبطة مدخالت الصناعية وطريقة أو طرق التصنيع، والصناعات المساندة و لها إلى بيان عن اللنتوصل من خال

 2 فيما يلي شرح لمكونات الخريطة :بحث و بالصناعة الرئيسية التي تكون مدار ال
 ؛اآلالت، البحث والتطوير، ورأس المال والتكنولوجيا ،العمالة ،تشمل المواد األوليةو  :مدخالت اإلنتاج 

 تنتهي بعملية تسويقها ؛تبتدئ بتخليق المركبات ، و  :اإلنتاجيةلعمليات ا 

                                                           
 ،6002مارس  -09-02امعة ورقلة ،ج ،الحكوماتمنظمات و المؤتمر العلمي  الدولي حول األداء المتميز لل ،درات التنافسية و مؤشراتهاالق، يوسف مسعداوي  1

 .362ص 
 .92ص مرجع سابق ذكره،،  عبد الحفيظيابراهيم    2
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  هات المعنية بالقطاع محل الدراسة، كالوزارة الوصية، والكليات تشمل الجو  :المرتبطةالصناعة الداعمة و
  المتخصصة في الجامعة ...الخ .

وألن لذي يضمنها ونجاحها مرهون بنجاحه وخالصة القول أن تنافسية صناعة أو قطاع مرتبطة بتنافسية العنقود ا 
دة التي تستطيع العناقيد الرائات و العناقيد من تنافسية الدولة، بمعنى أن الصناعات المتميزة و تنافسية الصناع

، وكان البد من اإلنتقال إلى فسية الدولة على المستوى العالميدوليا ستؤدي حتما إلى رفع تناالمزاحمة محليا و 
 ذلك من خالل دراسة مفهوم  تنافسية الدولة .مق و مستوى أع

  تعريف التنافسية على مستوى الدول :المطلب الثالث
 كانت دولة متقدمة أم دولة نامية ، فيما إذا لية حسب درجة التطور في االقتصاديختلف تعريف التنافسية الدو       

من اد العالمي على موقعها الريادي في اإلقتصوذلك أن التنافسية لدى الدول المتقدمة تعني قدرتها على الحفاظ 
إلى ، أي أنها وصلت االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاجذلك بعد أن قامت بتحقيق و ، خالل اإلبداع واالبتكار

على االبتكار أما بالنسبة عتماد ، ولم يتبق أمامها في تحقيق النمو المستدام إال االمستويات مرتفعة من االنتاجية
في المجاالت التي تتوفر فيها فرصة الحصول على حصة سوقية لى النمو و امية فالتنافسية تعني قدرتها عللدول الن

، عبر تبني جاد المزيد من المزايا التنافسية، باإلضافة الى اية التي تملكها إلى مزايا تنافسيةلتحويل الميزات النسبي
 1.مناسبة السياسات االقتصادية الو مجموعة من االصالحات الهيكلية 

تصادية إلقمتعدد الجوانب كغيره من الظواهر ااألسواق الدولية مفهوما معقدا و  تعتبر تنافسية األمم فيلذلك        
، وكذلك بسبب عدم اإلجتماعية المتشعبة، مثل التنمية اإلقتصادية واالجتماعية والعولمة والعديد من المفاهيم األخرىو 

على  يعتبر مفهوم التنافسيةو  ،سك يسمح بتفسيرها وتحديدها تحديدا علميا دقيقاونموذج متماوجود إطار نظري قوي 
  الهيئات الدوليةوألجل ذلك اهتم الكتاب والمنظمات و  2،تعقيدا من التنافسية الدوليةالمستوى الجزئي أقل تشعبا و 

قطاع مستوى المؤسسات و  م بتعريفها على، أكثر من اهتمامهلتنافسية على المستوى الوطني ككلبإعطاء مفاهيم ل
يمكن تقسيمها عموما حسب بعض الكتابات ريف المقدمة على هذا المستوى ، و النشاط اإلقتصادي ولقد تعددت التعا

 الى اإلتجاهات التالية :
 الكلي الضيق  االتجاه الفرع األول:

                                                           
 .http://www.ncosyria.com، 1ص  ،6033، في الفكر االقتصاديالتنافسية للتنافسية،  السوري المرصد الوطني  1
 .66ص  ،6002، 01العدد  ،، مجلة شمال إفريقيا ، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف تحليل التنافسية العربية في ظل العولمة اإلقتصادية، منير نوري  2
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كانية البيع جل ، كربطها بمجرد إمدولة باالستناد إلى متغيرات اقتصادية قصيرة األهو االتجاه الذي يعرف تنافسية الو 
، كما يسجل ضمن هذا االتجاه كتابات اعتادت على يزان التجاري، أو تحقيق فائض في المفي األسواق الخارجية

عمل في الدولة مقارنة بمنافسيها، أو باتجاهات سعر الصرف الحقيقي إذ  تعريف التنافسية بانخفاض تكلفة وحدة
 1.كاس على أسعار السلع محل التجارة، الشيئ الذي سيكون له انععند ارتفاع قيمتهلة أقل تنافسية الدو تعتبر 

 ضمن هذا االتجاه نجد :و  
 التعاريف المستندة إلى أوضاع التجارة الخارجية للدول : -0

ووجود لدولة فيه على القوة التنافسية ل، حيث يدل الفائض ة بأوضاع الميزان التجاري للدولةيتم ربط مفهوم التنافسي
قد استخدم هذا التعريف لتفسير تدهور تنافسية الواليات المتحدة األمريكية ني تدهورا في تنافسية الدولة ، و العجز يع

تعريف تنافسية البلد استنادا  البعض يرى أنه ال يمكن تعميم ، لكن من القرن الماضي مقارنة باليابانفي الثمانينات 
 ، فمن الممكن بلوغ مستويات معيشة مرتفعة رغم وجود عجز تجاري لحاالتالميزان التجاري في جميع اإلى وضع 

فيكون الميزان  ،قد يحدث العكس، و قوة لالقتصاد، مما يعني عالمة نينات(حالة الواليات المتحدة األمريكية في الثما)
لحرب العالمية الثانية دة بعد اة المملكة المتحلالتجاري متوازنا في الوقت الذي تنخفض فيه مستويات المعيشة )حا

  2(.المتحدة األمريكية في التسعينات الوالياتو 
 :شة فقطالتنافسية وفقا لمستويات المعي-2

الدولة في محاولة مستمرة إليجاد تعريف واضع لتنافسية البلد ظهر تعريف جديد يرتكز على مدى تحقيق 
 3ذلك على النحو التالي : و  لمستويات معيشة مرتفعة 

مطردة من خالل تحقيق معدالت مرتفعة من النمو ى تحقيق مستويات معيشة متزايدة و دولة عل" قدرة ال
  ؛اإلقتصادي مقاسا بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي "

، كما يجب على كل لدى الدولة االستراتيجيةالعناصر مجموعات من إذن ترتبط التنافسية العالمية بتوفر 
  ؛تقيس قدراتها التنافسية حتى تستطيع أن تتعامل مع منظومة األعمال الدولية دولة أن تعرف و

                                                           
 .12ابراهيم عبد الحفيظي ، مرجع سابق ذكره ، ص  1
ق انعكاسات اتفاملتقى آثار و ، األورو جزائريةلتنافسية لالقتصاد الجزائري في ظل اتفاق الشراكة اإلبداع التكنولوجي لتنمية القدرات ا، بن مويزة  مسعود   2

 .211، ص 6002نوفمبر  31-31األغواط ، جامعة  الشراكة على االقتصاد الجزائري،
 .302، ص  6031ان ، ، مكتبة حسن العصرية ، لبن االستثمار األجنبي المباشر و التنافسية الدولية،  كاكي عبد الكريم  3
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ب لمعدالت ، مع شرط تحقيق النمو اإلقتصادي المصاحبمستويات المعيشة فقط افسيةنربط هذا التعريف الت
أسس هذا النمو لة و له السياسات اإلقتصادية للدو ، مع إهماتشغيل لزيادة مستوى الدخل الفرديالمرتفعة من اإلنتاجية و 

 .في الدولة ، وسياسة التشغيل المتبعةيعي أم ابتكارير 
الخدمات التي أنها " القدرة على إنتاج السلع و تنافسية الدولة بوالتنمية االقتصادية ة التعاون منظمكما تعرف 

 1.ي"على توسيع الدخل المحلي الحقيقتواجه اختبار المزاحمة الخارجية في الوقت الذي تحافظ فيه 
 االتجاه الكلي الموسع  الفرع الثاني:
شموال باالرتكاز على المتغيرات الهيكلية ذات اعا و يحاول هذا االتجاه أن يقدم تعريفا للتنافسية أكثر اتس 

لتكنولوجي على انعكاسات التطور اديين المتوسط والطويل، كأثر و ماألثر على األداء االقتصادي الكلي في ال
، مع األخذ في االعتبار أن التنافسية هي ذات طبيعة تويات االنتاجية في األجل الطويلمسمستويات المعيشة و 

 ديناميكية متغيرة  وضمن هذا االتجاه نجد التعاريف اآلتية :  
 :تعريف لورا تايزن  -5

 تلبي احتياجات األسواق العالميةأشارت إلى التنافسية الدولية إلى قدرة دولة على إنتاج سلع و خدمات   

العمل خل القومي لرعايا الدولة المعينة و تساعد في ذات الوقت على تحقيق ارتفاع في متوسط نصيب الفرد من الدو 
 2.الحفاظ واستمرارية هذا االرتفاععلى 
    :تعريف مايكل بورتر -2

النظري لمفهوم تنافسية الدولة وذكر أن هناك تعريف واحد  يعتبر مايكل بورتر هو أول من قدم اإلطار
وهو أن التنافسية تعني العمل على زيادة إنتاجية الدولة مما يؤدي إلى رفع  ،مل للتنافسية على مستوى الدولةشا

العمل على من اإلنتاجية و هذا يتوقف على قدرة منشآت الدولة على تحقيق مستوى مرتفع المعيشة داخله ، و مستوى 
 3يادة هذا المستوى مع مرور الوقت .ز 

 : كما يلي ر الرسميةالدوائتعاريف الصادرة عن بعض الهيئات و ى اليبقى فقط أن نشير إل
 : تعريف المنتدى االقتصادي العالمي -5

                                                           
  .2 ، ص6001 ،61 العربي للتخطيط ، الكويت، العدد المعهد ،سلسلة جسر التنمية ، القدرة التنافسية و قياسها محمد عدنان وديع،  1
 .    612، ص 33،6002، مجلة العلوم االنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة،العددالميزة التنافسية ونموذج االدارة االستراتيجيةأحمد باللي،   2
 .699ص  ،6033، الدار الجامعية اإلسكندرية ، اإلقتصاد المعرفي و التصدير محمود عبد الرزاق ،   3
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صة الفرد من العالمي بأنها قدرة البلد على تحقيق معدل مرتفع ومستمر لنمو ح االقتصاديعرفها المنتدى 
 محلي ى لمعدل نصيب الفرد من الناتج الفرص أكبر على تحقيق نمو أعلأن الدول النامية تملك الناتج اإلجمالي، و 

 1لطاقة القصوى في إستخدام مواردها.، ذلك ألن هذه األخيرة تكون قد وصلت إلى ااإلجمالي من الدول المتقدمة
ئمة لتحقيق معدالت مالتوفير البيئة القتصادي العالمي "بأنها القدرة على في نص آخر عرفها المنتدى اإلو 

   2.مستدامة "نمو مرتفعة و 
 :تعريف المجلس األوروبي ببرشلونة  -2

تنافسية األمة على أنها " القدرة على التحسين  2111ببرشلونة سنة  عرف المجلس األوربي في إجتماعه 
تخص ك اجتماعي وهي تغطي مجال واسع و تماستوفير مستوى تشغيل عالي و دائم لمستوى المعيشة لمواطنيها و ال

 3كل السياسة االقتصادية .
 :  مجلس السياسة التنافسية للواليات المتحدة األمريكيةتعريف  -3

في الوقت نفسه تحقق مات تنافس في األسواق العالمية و خدتاج سلع و قدرة الدولة على ان عرفها بأنها "
 4.مستويات معيشة مطردة في األجل الطويل " 

  تعريف اإلنكتاد : -4
لعادلة من انتاج اولة في ظل شروط السوق الحرة و الدالوضع الذي يمكن عرفت االنكتاد التنافسية بأنها " 

في نفس الوقت تحافظ على أن تزيد من الدخول الحقيقية و  الخدمات التي تالئم األذواق في األسواق العالميةالسلع و 
 5. ألفرادها خالل األجل الطويل "

 
 

                                                           
منشورات  ،أثرها على االستثمارات العربية التنافسية و ، ملتقى الحوكمة و تأثيرها على تنافسيىة األسواق المالية تجربة السوق المالية السوريةمسلم حوا ،   1
 .23ص  ،6033،، الكويت منظمة العربية للتنمية اإلداريةلا

 .61، ص مرجع سابق ذكره، نوري  منير 2
تخصص دراسات  ، )غير منشورة (،مذكرة ماجستير ، -دراسة حالة الجزائر–الدول مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات و  االختراع، براءة دويس  محمد الطيب   3

 .2ص  ،6002اقتصادية ، جامعة ورقلة ،
تصادية كلية العلوم ، مجلة العلوم االق دور مناخ  اإلستثمار في دعم تنافسية االقتصاد الوطني الجزائري دراسة تحليلية تقييمية، ريحان ا لشريف، هوام  لمياء  4

 .69، ص 6031، أفريل16باجي مختار عنابة ، العدد جامعة  علوم التسيير،االقتصادية و 
 .96ص  6000، الدار الجامعية اإلسكندرية، إقتصادية معاصرة العولمة وقضايا، صقر عمر   5
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  : تعريف المعهد الدولي للتنمية اإلدارية -1
الوطنية عن طريق  البلد على إنشاء القيم المضافة وبالتالي رفع الثروة يعرف المعهد التنافسية بأنها قدرة

يربط هذه العالقات في نموذج اقتصادي و  ،إدارة األصول والعمليات بالجاذبية والهجومية وبالعولمة واالقتراب
 1 .اجتماعي قادر على تحقيق هذه األهداف

ة التي تشكل في النهاينتهاجها و التي تختار الدولة اقدم التعريف أربعة أبعاد أساسية تضم عددا من البدائل 
 2: تتمثل هذه البدائل فيالمح البيئة التنافسية للدولة، و م

 طبيعية وعمالةحيث تعتمد الدولة على ما تملكه من األصول سواء موارد لتحقيق التنافسية  :العملياتإدارة األصول و 
 ى هذه األصول؛ذا ما كانت تفتقر إلأو خلق موارد إنتاج جديدة إ

أو السعي نحو جذب  الصادرات،تشجيع ستهدف اختراق األسواق الخارجية و : بإتباع سياسات تالهجومالجذب و 
  ؛األجنبي المباشر االستثمار

: مفاد ذلك أن التنافسية يتمم تحقيقها في السوق المحلي بما يصاحبها من ارتفاع التقاربد و على التباع االعتماد
 .أو االتجاه إلى األسواق العالمية، التركيز على األنشطة التقليديةو معدالت الحماية 

 :لتنميةوا االقتصاديتعريف منظمة التعاون  -6
الخدمات ، إنتاج السلع و ن وفقها وفي شروط سوق حرة وعادلة:" الدرجة التي يمكعلى أنهاالتنافسية عرفت       

توسع فيها على المدى على المداخيل الحقيقية لشعبها و  ظ فيهالتي تواجه أذواق األسواق الدولية في الوقت الذي تحاف
 3 ؛الطويل "

مستوى من ثم ول على معدالت مرتفعة من الدخل و المنظمة يحصر التنافسية في التجارة الدولية للحص تعريف  
تطبيقه  حرة من الصعب الوصول إليه أوتجارة عادلة و فإن تحقيق التنافسية في ظل  معيشة أحسن. ومن جانب آخر

يفسر  هذا ماو  صالحها.بشكل مستمر من نسب تبادل في غير مر بالدول النامية التي تعاني و خاصة إذا تعلق األ
 .بين الدول المتقدمة حالة توزيع عادل للمكاسب بينها و استظاهرة التبادل الالمتكافئ و 

                                                           
منشورات  ،أثرها على االستثمارات العربية التنافسية و ملتقى ،  بعض مؤشرات القدرة التنافسية لقطاع األعمال في مصرفادية محمد أحمد عبد السالم ،   1

 .366، ص 6033 ،ة للتنمية اإلدارية ، الكويتالمنظمة العربي
 .31، ص لثوم كبابي، مرجع سابق ذكرهك  2
 .2ص  ،6006 ،المعهد العربي للتخطيط، الكويت، دور الحكومة الداعم للتنافسية حالة مصر، نوير  طارق  3
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 :تعريف معهد التنافسية الدولية -7
 1:لتنافسية للبلد تتوقف على ما يليأن القدرة ا، فإنه يرى بأما معهد التنافسية الدولية

 : الكفاءة، و يقصد بينتج أكثر وأكفأ نسبياأن -

 ؛التنظيمعمال الموارد بما فيها التقانة و تكلفة أقل : من خالل تحسينات في اإلنتاجية واست  

  ؛تقانات االنتاجدة : وفقا ألفضل معلومات السوق و ارتفاع الجو  

 باالستناد الزمان ونظم التوريد ي المكان و ، فليس فقط المحليةات العالمية، و ع الحاج: وهي الصلة مالمالئمة
 التخزين واإلدارة.ة في اإلنتاج و نة كافيإلى المعلومات محدثة عن السوق ومرو 

 ، من السلع المصنعة والتحول نحو السلع عالية التصنيع والتقانة وبالتالي ذات قيمة مضافة عالية فيأن يبيع أكثر-
ي نمو مطرد ، ذ، و ي دخل قومي أعلى للفردبالتالي يتحصل على عوائد أكبر متمثلة ف، و المحليةالسوقين الخارجية و 

 ؛وهو أحد عناصر التنمية البشرية 

األجنبية من ة مناسبة وبما ترفعه االستثمارات أن يستقطب اإلستثمارات األجنبية المباشرة بما يوفره البلد من بيئ-
 .فسية التي تضاف إلى المزايا النسبية المزايا التنا

  : 2102تعريف تقرير التنافسية العربية  -8
األداء النسبي الكامن ة تعني " األداء النسبي الحالي و العربية من أن التنافسي ينطلق تقرير التنافسية

 2ألجنبية ".مة من قبل االقتصادات ااألنشطة التي تتعرض للمزاحادات العربية في إطار القطاعات  و لالقتص
، بمعنى أن الدولة ال يمكن أن تكون لها ليست مطلقةو  وتشير الفكرة في هذه الحالة إلى أن التنافسية نسبية      

نما ستكون لها تنافسية في صناعة أو قطاع معين بشكل مطلق، و تنافسية عالية  مقارنة بالدول األخرى أو بالنسبة ا 
الستثمار األجنبي المباشر من أهم هد أن قطاعي التجارة الخارجية واتبر المعيعو للسلع األجنبية في السوق العالمية 

حقيق النمو االقتصادي جعلها قادرة على المنافسة في األسواق الدولية لتت تطوير تنافسية الدول العربية و مجاال
إطار البيئة العالمية  ي، من خالل دخل فردي مطرد االرتفاع فية لألفراد بتحسين مستوى معيشتهمالرفاهالمستدام و 
 3.المعاصرة 

                                                           
1
 .6رجع سابق ذكره، ص محمد عدنان وديع، م  

 . api.org .www، 63ص  ، الكويت ، 2102تقرير التنافسية العربية  ،المعهد العربي للتخطيط 2 
 .62، ص نفس المرجع   3
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: قدرة المؤسسات على النفاذ إلى األسواق ، تتمثل فيقاط معينةتشترك أغلب التعاريف السابقة في ن 
الذي بدوره يؤدي في تحسين الناتج الداخلي الخام و ، وأن يظهر ذلك تجات عالية الجودة و بتكاليف أقلالخارجية بمن

 1: لتعاريف السابقة أن نستنتج مايلينستطيع من خالل اللمواطنين، و تحسين الظروف المعيشية إلى 
لعناصر التي ، وال يجب تحليلها أو تفسيرها من خالل كل اما هي إال واحد من محددات النمو التنافسية-

لكن ال  باألداء العام لالقتصادالنمو و مفهوم للتنافسية يربطها ب اقتراحعليه كان البد من ، و تحدد النمو بشكل عام
 ؛يساوي بينها 
لكن تبقى إشكالية السببية قائمة : هل الدخل اإلجمالي، و التنافس  مستوىهناك ارتباط وثيق بين الدخل و -

أم  !؟بناء الهياكل الضرورية للتنافسيةتوافر الموارد لتحديث االقتصاد و عن طريق المرتفع هو الذي يحسن التنافسية 
 ؛ !من مستويات الدخل ؟ أن تحسين التنافسية هو الذي يزيد

تنافس األقطار فيما بينها على حصص مستدامة في األسواق مثلها في ذلك مثل المؤسسات ، كما تتنافس -
، وعليه ان ذلك في شكل استثمارات أو قروض، سواء كلى أكبر حصة من التدفقات الماليةمن أجل الحصول ع

ة وأداء القطاعات الخاضع ،تبط بأداء االقتصاد بصفة عامةير  ، بل هوالتنافسية ليس مفهوما قصير المدىفمفهوم 
 ليست ظرفية .سن الحصص في السوق حالة مستمرة و ، بشكل يجعل تحللمنافسة فيه على المدى الطويل

ة الدولية هي مجموعة أن التنافسي من خالل التعاريف السابقة يمكن االستخالص التعريف الشامل :
األجنبي محليا  مواجهة اإلنتاجاختراق األسواق الدولية و لى تعظيم عوائد الوحدات و هادفة إاألنظمة الاإلجراءات و 

مستدام لدخل الفرد كذا تحقيق معدل مرتفع و تنافسي و سعر نتج ذو جودة عالية و السيطرة على المنتجات الدولية بمو 
 فيها .

  العالقة بين مستويات التنافسية :الرابعالمطلب 
 :، يمكن لنا طرح التساؤل التاليةالتنافسية على مستوى المؤسسة ثم القطاع ثم الدول بعدما قمنا بتعريف      

 ماهي العالقة بين مستويات التنافسية الثالثة ؟
بحيث ان أحدها يؤدي إلى  ،ذكورة سابقا بأنها عالقة تكامليةبين مستويات التنافسية الم تتصف العالقة ما      
ع أو صناعة تنافسية دون وجود مؤسسات ذات ميزات تنافسية قادرة على قيادة فال يمكن الوصول إلى قطا اآلخر

                                                           
 .10، ص ، مرجع سابق ذكرهنوري  منير 1
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صعيد بالنتيجة الوصول إلى مستوى تنافسي أفضل على درة التنافسية على الصعيد الدولي، و القطاع الكتساب الق
، وفي درة حتماامتالك الدولة لهذه الق لكن وجود مؤسسة او صناعة ذات قدرة تنافسية عالية ال يؤدي إلىالدولة 

المقابل فإن تحقيق الدولة لمعدل مرتفع و مستمر في مداخيل أفرادها يعتبر دليال على أن النشاطات االقتصادية 
    1 لها للمنافسة على الصعيد الدولي؛المختلفة تحظى في مجملها بميزات تؤه

لى القدرة التنافسية ، مقياسا عولة ماحدى المؤسسات العاملة في دغير أنه يجب أن ال نعتبر نجاح تنافسية إ      
صعب محاكاتها في المؤسسات األخرى، أو ، فيمكن أن يعزى نجاح مؤسسة واحدة إلى عوامل استثنائية يلهذه الدولة

لنشاطات االقتصادية ، وكافة ايز على قدرة تنافسية صناعة معينة، ولهذا ينبغي التركعلى صعيد القطاع أو الدولة
يث أن نجاح مجموعة من المؤسسات المكملة لبعضها البعض في تحقيق ميزة تنافسية هو دليل ، بحالمتعلقة بها

 أقوى وضوحا على عوامل القوة في الصناعة برمتها .
، فقد يؤدي بعض السياسات أحيانا والتي تحقق التنافسية على مستوياته الثالثة لعدم تطابق مفهومونظرا        

، فالمنافع التي تحصل عليها المؤسسات من تقليص عكسية على تنافسية البلد ككلثار تنافسية المؤسسات إلى آ
، يمكن أن يقابلها على مستوى ( مثاليلية من خالل التكنولوجياالعمالة )لتخفيض التكاليف ورفع الكفاءة التشغ

  2.االقتصاد الوطني نقص في الدخل أو الرفاهية الناجم عن تزايد معدالت البطالة والفقر
 لتنافسية: التأطير التاريخي للمطلب الخامسا

، إلى التطور المفاهيمي المستمر وم دقيق وموحد للتنافسية الدوليةيرجع اختالف االقتصاديين في تحديد مفه      
التحليالت حيث تبين أن ظهوره على منية ألخرى، وتباينت الرؤى والتفسيرات و اختالفها من مرحلة ز و للتنافسية 

تميزت تلتها فترات من الكساد أزمتين بتروليتين والتي  هذه األخيرة  ولي في فترة السبعينات حيث شهدتالمستوى الد
 3.ت تضخم عالمية في الدول الصناعيةبمعدال

                                                           
 .13ص   ،همرجع سبق ذكر  ،مصطفى أحمد حامد رضوان  1
 .12ابراهيم عبد الحفيظي ، مرجع سابق ذكره ، ص    2
ية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول االستراتيجيات التنافسل المنافسة و الملتقى الدولي الرابع حو ،البيئة و الميزة التنافسية ، عيسى دراجي  3

 .32، ص 6030نوفمبر  9-2، الشلفالعربية ، 
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زيادة تبادلتها التجارية مع اليابان و  ، وخاصةمريكية عجزا في ميزانها التجاريأين عرفت الواليات المتحدة اال
ي اثر انهيار االتحاد القرن الماض تسعيناتمجددا مع بداية بهذا المفهوم  االهتمامثم زاد  1 ،حجم دونه الخارجية

وما رافقها من ثورة في تكنولوجيا  ،االقتصاديةبروز ظاهرة العولمة نتاج لنظام اقتصادي عالمي جديد و كالسوفييتي 
لمفهوم  امتداد، ليس سوى رة التنافسية الدوليةمفهوم القد تجمع الدراسات في هذا الموضوع أن. و الحديثة في االنتاج 

ارجية " التي ترجع أسباب قيام التجارة الخالدولية لصحابها " دفيد ريكاردو ، المستعمل في مجال التجارةالميزة النسبية
 إنتاجالدولة في  ، اذ تتخصصاج النسبية التي تتمتع بها الدولأو ندرة موارد اإلنتالى االختالف في مدى وفرة 

تستورد السلع لعناصر االنتاج المتوفرة لديها وبأسعار منخفضة نسبيا، و تصدير السلعة ذات االستخدام الكثيف و 
رجية توفر فائدة للدول المصدرة والمستوردة ن التجارة الخالعناصر اإلنتاج النادرة لديها، وبذلك فإستخدام الكثيفة ا

جارة الدولية وال سيما منذ النصف الثاني من القرن الماضي بحسب التطور الكبير في حجم التعلى حد السواء، و 
  2.تحليلهاالعتماد على فروض هذه النظريات ، و تبين أنه ال يمكن االنظريات التقليديةتبين عدم جدوى تحليل 

التجارة بالسلع المصنعة، ونموذج المتاح و لذا ظهرت الحاجة إلى نظريات جديدة كأن من أهمها نظرية 
على الميزة غيرها من النظريات التي اعتمدت ، و حياة السلعة، ونموذج اقتصاديات الحجمدورة تكنولوجية، و الفجوة ال

ة نسبية ال يمكن ، غير انها افترضت ان الحصول على ميز ، و التبادل الدوليالنسبية في تحليل التخصص التجاري
غم من ن هذه النظريات على الر ا، غير زةستسعى للحصول على مثل هذه الميأن الدول االخرى ان يكون مطلقا و 

يقة اضفاء الصفة الحركية للميزة النسبية لم تتمكن من ان تفسر األسباب التي تمكن الدولة من خلق ميزة نسبية وطر 
تحديثها وظهرت نظريات و  لتطوير نظريات التجارة الخارجية ، لذا تكررت الحاجة للمحافظة على مثل هذه الميزة

ولية الرتكازها ، كما أنها تتسم بالشمالتطويرعلى عنصر التجديد و  رية الميزة التنافسية التي تعتمدجديدة أهمها نظ
، وبذا فقد حصل تحول في المفاهيم و الندرة النسبية لعناصر االنتاجأ محدد الوفرة،وليس فقط  ،على أكثر من محدد

الحماية المقدمين من طرف ية باالعتماد على الدعم و ق الدولمن مفهوم الميزة النسبية التي تعتمد على اقتحام األسوا
ة، ويد عاملة، فضال عن المناخ  الدولة وعلى استخدام عوامل اإلنتاج المحلية المتاحة بشكل واسع من موارد طبيعي

                                                           

، دراسة مرتكزة على تقرير 2100-2112محاولة نمذجة العالقة بين االنفاق الحكومي وتنافسية االقتصاد الجزائري ، سدي  علي ،دربال  عبد القادر 1 
 ، 6031-6003لي تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفترة المؤتمر الدو  ، التنافسية العالمي
 .1ص ،6031جامعة سطيف،

  www.iasj.netالموقع:،622، ص 6033، 36العدد  مجلة دراسات البصرة، ،أهم مقومات دعم القدرة التنافسية لالقتصاد البصريعلي طالب شهاب ،   2
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 على تكون غير قادرة، من اجل انتاج سلع منافسة من ناحية السعر إال أنها قد والموقع الجغرافي، لتخفيض التكاليف
تماد ، الى مفهوم الميزة التنافسية التي تعني االعحية الجودة في األسواق المحلية والعالميةالمنافسة من ناالصمود، و 

حاجات المستهلك التركيز على تلبية نوعية االنتاج و و  ، على أمور أخرى كالتكنولوجيا، والعنصر الفكري في االنتاج
واستخدام  دربة على الرغم من ناحية النوعية، والجودة انتاج متطورة  وم ، واستخدام عواملمن ناحية النوعية، الجودة

قصير إال أنها تؤدي الى عوامل انتاج متطورة  ومدربة على الرغم من انها قد تؤدي إلى زيادة التكاليف على المدى ال
 1.اقتحام األسواق العالمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
كوين االقتصاد الرقمي و مساهمتها في ت الملتقى العلمي الدولي حول المعرفة في ظل ، إشكالية القدرات التنافسية في ظل تحديات العولمة يوسف مسعداوي ،   1

  . 2، ص 6002نوفمبر  62-62المزايا التنافسية للبلدان العربية ، الشلف، 
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 : مظاهر التنافسية انيالمبحث الث
بالنسبة للدول حيث أصبحت العامل المحدد للرابحين والخاسرين  موضوع التنافسية اليوم مهما جدا أصبح 

يجاد مكان لها ضمن  في البيئة الدولية المعاصرة، وتتحدد تنافسية الدولية على أساس قدرتها في تحديث ذاتها وا 
يعد هذا التقسيم كما كان من قبل قائما  فلمظل التقسيم الدولي الجديد للعمل لمتقدمة خاصة في االدول الصناعية 

نما أصبح يعتمد على المحتوى المعرفي  على أساس البلدان ذات كثافة عمالية وبلدان ذات كفاءة رأسمالية، وا 
والتكنولوجي وعلى الجودة وعلى السياسات الفاعلة من قبل الحكومات والشركات وبالتالي تحولت التنافسية إلى حد 

بأشكالها في اهتمامات الحكومات والدول والمنظمات وسنتطرق في هذا المبحث إلى اإللمام المحاور الرئيسية 
 ومحدداتها .وأسبابها ومبادئها 
 التنافسية ومدى أهميتهاأنواع المطلب األول: 

، تقسيم مايكل بورتر وكان أبرز تلك التقسيمات ،على تقسيم التنافسية لعدة أنواع عملت العديد من الكتابات
أو تنافسية على  ،تنافسية على أساس التكلفة األقل ماحيث قسمها إلى نوعين )إ نافسية على صعيد المؤسسةتلل

 .التميز(أساس االختالف و 
 (.ا للتنافسية )التنافسية اللحظية، والقدرة التنافسيةمن التقسيمات البارزة أيضو  

بيان  ما يلي فيظرفية والتنافسية المستدامة، و العرية، والتنافسية الغير السوكذلك يوجد التنافسية السعرية و 
 لكل تلك االنواع وكذا مدى أهميتها .

 التنافسيةأنواع : الفرع األول
 تقسيم مايكل بورتر للتنافسية : -0

 1 :لتنافسية للشركة تنقسم إلى نوعينأن التنافسية على صعيد الشركة أوالميزة ا "بورتر "يرى مايكل
 :التكلفةافسية عن طريق التميز في تن -

في األسواق بسعر أقل من حيث تتميز بعض الشركات بقدرتها على إنتاج وبيع نفس المنتجات المتداولة  
 قدرة الشركة على تقليل التكلفة؛ هذه الميزة تنشأ منتكتسب ميزة تنافسية، و ، ومن ثم منافسيها

  التنافسية عن طريق اإلختالف أو التمييز: -

                                                           
 .11 – 16ص ص  ،ابق ذكرهمصطفى أحمد حامد رضوان، مرجع س  1
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الء ذو قيمة لدى العمانتاج أو تقديم سلع أو خدمات فيها شيئ ما مختلف  حيث تتميز شركات بقدرتها على
 بحيث تنفرد به عن المنافسين؛

 ترتيبا على هذا التقسيم يرى مايكل بورتر ان هناك ثالث استراتيجيات رئيسية للتنافسية :و 
 : استراتيجية أقل تكلفة اإلستراتيجية األولى

، مثل حافظة على مستوى مقبول من الجودةل التكلفة بالطبع مع المالشركة تقلي استراتيجيةفيها تكون و  
لكن دد كبير من المنتجات في جودتها و الكثير من المنتجات الصينية في الوقت الحالي التي تغزو العالم وتماثل ع

 .بخامات المماثلة لها 
 لتمييز اإلستراتيجية الثانية : استراتيجية ا

ة أن تقدم منتجات او خدمات متميزة عن تلك المقدمة من شركات منافسة ، وفيها تكون استراتيجية الشرك 
وبالتالي فإن العميل يقبل أن يدفع فيها سعر أعلى من المعتاد، مثال السيارات األلمانية فعلى الرغم من ارتفاع ثمنها 

 .من السياراتفإن المستهلك يقبل عليها لتميزها عن غيرها 
 راتيجية التركيز ة الثالثة : استاالستراتيجي

تحاول تلبية طلباتهم معينة من المستهلكين في السوق و  في هذه االستراتيجية تركز المؤسسة على شريحة
 .وبالتالي فإن المؤسسة في هذه الحالة تهدف إلى تحقيق التميز في المنتجات أو السعر أو كالهما 

 القدرة التنافسية اللحظية و  التنافسية -2
 :هما الشركات لنوعين وفقا للزمن و بين قسم البعض التنافسية

 :التنافسية اللحظية -
تنتج عن فرصة عابرة التي قد ، و جابية المحققة خالل دورة محاسبيةتعتمد هذه التنافسية على النتائج اإليو  
 1.قد ال تكون في المدى الطويل ، وهياريةعن ظروف جعلت المؤسسة في وضعية احتك، أو في السوق

 :ةالقدرة التنافسي -
 ل بينها، فكل معيار يعتبر ضروريالتي تستند لمجموعة من المعايير، تربطها عالقات متداخ وهي تلك 
 

                                                           
، قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر، )غير منشورة(، مذكرة ماجيستير،الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية: مصادرها، تنميتها وتطويرهاعمار بوشناف،   1

   . 36، ص 6006
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 . تتميز القدرة التنافسية بأنها طويلةقى المؤسسة صامدة في بيئة مضطربة، ويبألنه يوضح جانبا من القدرة التنافسية
 1.تستمر خالل عدة دورات محاسبيةو ى المد
 التنافسية الغير السعرية :رية و التنافسية السع  -3

السعرية التنافسية غير و هما التنافسية السعرية فهناك نوعين للتنافسية و أما على صعيد تنافسية الدولة 
 نوضحها فيما يلي :

 التنافسية السعرية : -
جات رجية للمنت، فهي تمثل القدرة على البيع في األسواق الخاالصرفتتعلق بالنسبة للدول مباشرة بسعر  

ذا اعتبرنا أن بلدين لهما نفس تكاليف اإلنتاج فإن سعر  المحلية بسعر مساوي أو أقل لسعر منتجات تلك الدولة، وا 
 لواحدة من هاتين الدولتين؛ تنافسياالصرف يمكن أن يعطي امتيازا 

عدد )فهو يعتبر أداة الربط بين االقتصاد المحلي واالقتصاد العالمي، حيث يؤدي ارتفاع سعر الصرف 
لسلع األجنبية في السوق المحلية وحدة واحدة من العملة األجنبية(، إلى ارتفاع أسعار ا وحدات العملة المحلية مقابل

وبالتالي جعلها أقل قدرة على المنافسة في األسواق في االقتصاد المحلي، ويرفع قدرة السوق المحلي على المنافسة 
 2. في األسواق العالمية

 : لسعريةلتنافسية الغير ا -
ذو فالبلد  االبتكار وعنصر تسهيالت التقديممة و المالئسية النوعية التي تعني النوعية و وتشمل التناف

صدرة ذات السمعة الحسنة في المنتجات المبتكرة وذات النوعية واالكثر مالئمة للمستهلك بوجود المؤسسات الم
 3.لع المنافسةكانت أعلى سعرا من س ، يتمكن من تصدير سلعة حتى ولوالسوق
 التنافسية المستدامة التنافسية الظرفية و   -4

بين نوعين من  2111دى االقتصادي العالمي لعام في حين يميز تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنت
 :ولة وهماتنافسية الد

 : CCIالتنافسية الظرفية )الجارية( ودليلها  -

                                                           
 .62ص  ،3992االسكندرية ، ،مطبعة اإلشعاع،مكتبة و التنافسية وتغير قواعد اللعبة  عبد السالم أبو قحف،  1

2  Bertrand nezys,  les politiques de compétivité, édition economica, paris, 1994,p11. 
 .62ص  ،، مرجع سابق ذكرهمنير نوري  3
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 ها وتحتوي على عناصر مثل التزويد، التكلفةتراتيجياتوتركز على مناخ األعمال وعمليات الشركات واس
 1، والحصة من السوق الخ ...النوعية
 : GCIالتنافسية المستدامة ) الكامنة( ودليلها  -

: عناصر متنوعة أهمها ، تحتوي علىنافسية التي تركز على االبتكار ورأس المال البشري والفكريهي التو 
 2. ، الطاقة االبتكارية وقوى السوق ...الخجية، البحث والتطويرالمال البشري، االنتا رأس ،التعليم

 الدولية : أهمية التنافسيةالفرع الثاني
 حواجز من الحد على المعتمد الكبير الدولي التجاري باالنفتاح اأساس المتمثلة االقتصادية العولمة ظل في

 الكمية الحصص نظام واستخدام الجمركية، الرسوم في أساًسا والمتمثلة الدولية السوق في والخدمات السلع، انسياب
 مع والدولية المحلية السوق رغبات لتلبية اإلنتاج في العالية بالجودة واالهتمام التكنولوجية التطورات عن ضالف

 في االقتصادية تآالمنش كل تجد  .االستنزاف من الموارد على والمحافظة بيئة،بال  هتماملإل الصيحات تصاعد
 تآالمنش لهذه توفر المنافسة هذه أن غير الدولية أو المحلية تآالمنش قبل من المنافسة تحدي أمام فسهان العالم
 النمو معدالت زيادةى إل تؤدي والتي اإلنتاجية، لزيادة الالزمة العملية الخطوات اتخاذ خالل من التطور فرصة

 3.تآالمنش هذه مثل منافسة تواجه أن دتأرا ما ذاإ المتاحة االقتصادية الموارد من المثلى االستفادةو 
 الدولية للسوق الدخول طريق عن المحلية السوق محدودية مشكلة من للتخلص فرصة التنافسية توفر كما

 أداء طريق عن الدول وتمكن العالمي، االقتصادي لالنفتاح السلبية اآلثار تقليل من تمكن التنافسية أن أي رةالكبي
 زيادة في الدولة نجاح إلى يؤدي والذي العالمي االقتصادي االنفتاح هذا ايجابيات تعزز أن في االقتصادية تهاآمنش

 النامية الدول أن وبما العالم، دول بين االقتصادية مكانتها دعم من وتمكينها االقتصادية العولمة ظل في تنافسيتها
 قد المتقدمة الدول ألن نظرا المتقدمة، لدولا من الدولية التنافسية من االستفادة على اقدر االقتصادية تهاآومنش
 عبر النمو ومعدالت إنتاجيتها، رفع على القدرة لديها النامية الدول بينما تقريبا اإلنتاج في القصوى الطاقة بلغت

                                                           
 .2، مرجع سابق ذكره ، ص وديع  محمد عدنان 1
 .2، مرجع سابق ذكره ، ص دويس محمد الطيب   2
 .620ص  ،ع سابق ذكره رج، معلي طالب شهاب  3



  طار النظري للتنافسية الدوليةاإل                      الفصل األول                     

24 
 

 لتسويق اكبر إمكانية يوفر بما امثل، بشكل المتاحة االقتصادية الموارد واستغالل الحجم، وفورات من االستفادة
 1. والدولية المحلية السوق في اتهامنتج

تكون جد هامة ، ألن المعلومات التي نستخلصها افسية عند القيام بقياس مؤشراتهاكما تبرز أهمية التن  
، فهي لبناء المؤسساتي، من خالل تبني السياسات االقتصادية المناسبة وتقوية امواجهة تحديات التنمية المتواصلةل

  2تساعد على :
 قطاع اقتصادي في فترة ما ومقارنة أداءه عبر الزمن، وكذا إجراء المقارنات أو  االقتصاد الوطني رصد حالة
 ن الدول والقطاعات المختلفة فيها؛بي

  صادية وتعيق كفاءة تخصيص الموارد؛تشخيص وتحديد العوامل التي تعيق التنمية االقت 

 ل األعمال والمؤسسات في اتخاذ القرارات الرشيدة مساعدة المسؤولين، أمثال الرؤساء ورجال الدولة وكذا رجا
 سيسهم بأهمية اإلصالحات المطلوبة؛وتح

  إمكانية استعمال نتائج مؤشرات التنافسية التي تصدرها الهيئات المختصة في الحمالت الدعائية لجذب
  االستثمار األجنبي )إذا كانت ذات داللة ايجابية(.

 

 الدولية افسيةالمطلب الثاني: أسباب وأهداف التن
 : ينقسم الى

 الدولية  الفرع األول: أسباب التنافسية
 3:م نتائج العولمة تعددت هذه العوامل واألسباب التي تعتبر من أه

 بين االختراع أو  التطورات الحاصلة في المستوى العلمي والتكنولوجي، وتقاصر المسافة بين العلم والتقنية
بقدر ارتباطها بالمحتوى  ة بالضرورة في كل فروعها بكثافة رأس المالوتطبيقاته، فلم تعد الصناعة مرتبط

 المعرفي؛

                                                           
، منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية ،  الخاصة وفقا لمعايير األداء االستراتيجيدرة التنافسية للمؤسسات العامة و تحسين الق، عطية  صالح سلطان  1

 .622، ص 6033
 .22عبد الحفيظي، مرجع سابق ذكره، ص ابراهيم    2
 . 32ص مرجع سابق ذكره ، ،عيسى دراجي  3
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  التطورات السياسية والتوجهات الجديدة عقب انتهاء الحرب الباردة وبروز عالم القطب الواحد، وتعزز دور
لف المؤسسات الدولية وهو ما قاد إلى التفكير بأنماط جديدة من النظم وتبع ذلك انعكاسات على مخت

 ل والحكومة والمشاركة ونظم القيم؛األنشطة البشرية، في قيمتها النتاج والتباد

  مالحقة المتغيرات نتيجة تقنيات المعلومات عن األسواق العالمية والسهولة النسبية في متابعة و وفرة
ات الحديثة الشفافية النسبية التي تتعامل بها المنظماالت وتطور أساليب بحوث السوق و المعلومات و االتص

 ت الداللة على مراكزها التنافسية؛في المعلومات المتصلة بالسوق و غيرها من المعلومات ذا

 ابعة لها بفضل شبكات المعلوماتية؛سهولة االتصال فيما بين المؤسسات المختلفة أو بين الفروع الت 

  لية ثم منظمة التجارة العالمية ضخامة وتعدد الفرص في السوق العالمية، بعد أن ساهمت اتفاقية التجارة الدو
 ولية أمام حركة التجارة العالمية؛في فتح األسواق الد

 دخول منافسين جدد إلى السوق وتركز القوة النسبية  سهولةالالجودة و  وارتفاع مستويات زيادة الطاقة اإلنتاجية
ائل المتعددة إلشباع رغباتهم الحقيقية في أيدي المشترين والعمالء، الذين أصبح بإمكانهم االختيار بين البد

 وسعر أقل.

 

 الدولية  الفرع الثاني: أهداف التنافسية
تهدف سياسة التنافسية إلى تشجيع المنافسة،ـ وخلق البيئة المناسبة للتنافسية في السواق المحلية والعالمية،       

 األسواقوارد، وعدالة الدخول إلى وذلك من خالل تعزيز مستوى المنافسة السوقية وتحقيق الفاعلية في توظيف الم
من خالل جملة من  والخروج منها، باإلضافة إلى حماية المستهلك من االحتكار، ويتم تحقيق تلك األهداف

  1العناصر، أهمها:
 الرفاهة؛ سية الدول لتحقيق النمو الدائم و االستفادة من الفرص التي توفرها تناف 

  التي أصبح شعارها البقاء لألفضل رية النمو في بيئة دوليةاستمراتقرير القدرة على توليد الدخل و 

 تحديث الهياكل االنتاجية و تحسين كفاءاتها؛ 

  النهوض بالعنصر البشري؛تطوير التقانة و 

                                                           
، ص ص 6002، تخصص تسويق، جامعة سعد دحلب البليدة ، )غير منشورة(، مذكرة ماجيستير،تأثيرها على تنافسية الدولالتنافسية الجبائية و ياسين قاسي، 1

90-93. 
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 تحسين بيئة األعمال و اجتذاب راس المال االجنبي؛ 

  والتهميش؛لة والفقر في تزايد معدالت البطا والمتمثلةمواجهة التحديات االجتماعية في سباق العولمة 

  تنافس الدول تؤثر في الشركات التي تحتاج النمو فضال عن مجرد توفير البقاء؛ 

 خلق القدرة على التصدير؛ 

 االستخدام الكفء لعوامل االنتاج نحو الدولة وزيادة االنتاجية؛ 

 ابتكار المنتج و  ف االنتاج وتحسين جودةوتطوير التكنولوجيا لتخفيف تكالي القدرة على استيعاب واستخدام
     منتجات جديدة.

وترتبط هذه األهداف ارتباطا وثيقا مع التنظيم االقتصادي، الذي  يعتبر شرطا أساسيا لتحقيق أهداف  
التنافسية، خاصة فيما يتعلق بالكفاءة االقتصادية ورفاهية المستهلك في إطار عملية آلية السوق لذا يعتبر التدخل 

أجل تحقيق أهداف التنافسية، وال يعتبر التدخل الحكومي حكرا على الدول النامية، بل الحكومي شرطا ضروريا من 
األنشطة االقتصادية كالمؤسسات خل عبر منح إعفاءات ضريبية لبعض نجده كذلك في الدول المتقدمة التي تتد

و جزئي في جميع الصغيرة والقطاع الزراعي وقطاع المواصالت بدرجات متفاوتة، ويحدث اإلعفاء بشكل كامل أ
للدول النامية حتى تستطيع منتجاتها أن تتنافس بشكل   لذا فإن هذه التدخالت ضرورية بالنسبة  الدول المتقدمة

 رير االقتصادي والمنافسة الدولية؛عادل في األسواق العالمية في ظل سيادة مناخ التح

وازنة بين أهداف التنافسية الدولية كما يجب على الحكومات الوطنية عند وضع تلك السياسات، القيام بم
ين الحماية ومواءمتها مع الحوافز وبين ضرورة التدخل ألغراض الحماية ومحاولة وضع القدر المناسب من قوان

 ال تنفر القوانين هذه االستثمارات.أن  التشجيعية لالستثمارات األجنبية من اجل

 المطلب الثالث: مبادئ وقواعد التنافسية الدولية

ويختلف  مفهوم التنافسية يعتبر مفهوما جديدا في األعمال، ولم يتم االتفاق على تعريف موحد ودقيق لهاإن 
مفهومه بين اإلداريين واالقتصاديين وباإلضافة إلى وجود تداخل بين مفهوم التنافسية على مستوى البلد بخصائص 

 .تميزه عن تنافسية المؤسسة
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 ولية: مبادئ التنافسية الدالفرع األول

 1: ط التاليةالدولي للتنمية اإلدارية مبادئ التنافسية الدولية في النقارصد المعهد 
 المبدأ األول: األداء االقتصادي

 يتمثل هذا األداء في الشروط اآلتية:
 ؛االزدهار والرخاء يعكسان األداء االقتصادي السابق للدولة 

 ؛ألداء االقتصاديالتنافسية المستندة إلى قوى السوق تساهم في تحسين ا 

  المؤسسات على المنافسة في الخارج؛تعميق التنافس في االقتصاد المحلي ينجز عنه تعزيز قدرة 

 ي بافتراض عدم وجود حواجز تجارية؛ارتفاع حصة البلد في التجارة  الدولية بعكس تنافسية اقتصاده الوطن 

 ؛تصادياالنفتاح على األنشطة االقتصادية الخارجية يحسن األداء االق 

 على المستوى العالمي؛ االستثمارات الدولية تساهم في تحقيق التخصص األفضل للموارد االقتصادية 

 المبدأ الثاني: الفاعلية الحكومية 
  السعي لتوفير منافسة بين معزل عن بتقليص تدخل الدولة في األنشطة االقتصادية واألعمال، ينبغي أن يتم

 الشركات؛

  تعرض المؤسسات للمخاطر التجارية؛ من لاجتماعية شفافة تقلتوفير بيئة اقتصادية و 

 يق التوافق مع المتغيرات الدولية؛المرونة في تبني السياسات االقتصادية تساهم في تحق 

 مما يساعد على خلق اقتصاد معرفة؛ تحسين جودة التعليم وجعله في متناول الجميع 

 المبدأ الثالث: كفاءة قطاع األعمال
 الكفاءة والفعالية للتكيف مع المتغيرات في بيئة تنافسية باعتبارها من العناصر اإلدارية على  التركيز

 يز التنافسية على مستوى المؤسسات؛األساسية في تعز 

 ؛يةلمي يدعم التنافسية الدولتطور القطاع المالي واندماجه في االقتصاد العا 

 على مستوى معيشي مرتفع؛ المحافظة تقوية االندماج في االقتصاد العالمي يساهم في 

                                                           
جامعة عمار ثليجي،  ل االقتصادي العربي،، ملتقى دولي حول التكامالتكامل االقتصادي العربي وتعزيز التنافسية الدولية، بوخاري  عبد الحميد، موالي  لخضر 1

 .112ص  ،6002أفريل ،  39-32األغواط، 
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  خاصة في المرحلة األولى لالنطالق؛تعزيز روح المبادرة يعتبر شرطا ضروريا بالنشاط االقتصادي 

 المضافة؛ ارتفاع اإلنتاجية التي ترتكز على خلق القيمة 

 ران بشكل مباشر في تنافسية البلد؛سلوك القوى العاملة وموقعها يؤث 

 البنية التحتية المبدأ الرابع:
 كفاءة في استخدام تقنيات متوافرة؛داع والزات التنافسية باالستناد إلى اإلبتعزيز المي 

 ة فعالة للبنية؛البنية التحتية المتقدمة تتضمن بنية ذات كفاءة لتقنية المعلومات وكذا حماي 

 مال فعالة تدعم النشاط االقتصادي؛وجود بنية تحتية متقدمة تتضمن بيئة أع 

 ر يساهم في تقوية مراكز المؤسسات؛طويلة األجل في األبحاث والتطوي تشجيع االستثمارات 

 الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع يعتبر أحد عوامل جذب االستثمارات األجنبية للبلد. 

 قواعد الذهبية للتنافسية الدولية:الفرع الثاني: ال

لتدعيم تنافسية البلد، وأطلق عليها   لقد حدد المعهد الدولي للتنمية اإلدارية عشرة عوامل، واعتبرها ضرورية
 1 تسمية القواعد الذهبية للتنافسية الدولية وهي:

 ؛خلق بيئة قانونية مستقرة وشفافة 

 ؛تطوير بيئة اقتصادية مرنة 

 ساسية التحتية المادية والتقنية؛تعزيز االستثمار في البنية األ 

 افة إلى تنمية جاذبية البلد البلد، باإلض العمل على اكتساب حصص في األسواق الخارجية وتقوية صادرات
 ص االستثمارات األجنبية المباشرة؛يخفيما 

 ومي )الكفاءة والسرعة والشفافية(؛تطوير العمل اإلداري والحك 

 بين األجور واإلنتاجية والرواتب؛ المحافظة على توازن العالقة 

                                                           
، جامعة داء المتميز للمنظمات والحكوماتاألول حول األ يالملتقى الوطن، تنافسية الجزائر ضمن مقتضيات التنافسية الدولية ، قاسي  ياسين ،رزيق  كمال 1

 .113ص ،6002قاصدي مرباح، ورقلة، 



  طار النظري للتنافسية الدوليةاإل                      الفصل األول                     

29 
 

 يجاد توازن في بنية المجتمع؛ طىللمواطنين والمحافظة على الطبقة الوس ةتحسين الظروف المعيشي  وا 

 ف االستثمار في التعليم والتدريب؛تكثي 

 .تشجيع االستثمار الخاص واالدخار المحلي 

  الدولية محددات التنافسيةالرابع: المطلب 

سواء كانت ، إن التنافسية بمفهومها الحديث ترتبط بإرادة الدولة التي تسعى إلى رفع إنتاجية الموارد المتاحة
 "مايكل بورتر"يمكن مشاهدة دور الدولة الداعم للتنافسية من خالل العمل الرائد الذي قام به و  ، بشرية أو ماديةموارد 

عن المزايا التنافسية لألمم، ففي محاولته لصياغة نظرية ديناميكية قادرة على تفسير نجاح الدول في المنافسة 
فأما أن تكون معوقة أو  ات التي تفسر الميزة التنافسية.العالمية استحدث منهج متكامل تضمن العديد من المحدد

زء اآلخر يمكن التحكم فيه والجتعلق بالخصائص الداخلية للدولة و وجزء منها ي 1 .محفزة للنجاح في المنافسة العالمية
  :هذه المحددات هي يصعب التحكم فيه،يقع خارج نطاق الدولة و 

 محددات رئيسية :الفرع األول

 : دات األربعة التاليةوتضم المحد 

 :ظروف عوامل اإلنتاج  -3

وتتمثل في العوامل اإلنتاجية المتقدمة والمتخصصة والمتميزة، فتضم العناصر المتقدمة في أنظمة االتصال 
 شمل العناصر المتخصصةتا في مختلف التخصصات والبحوث، و المتطورة وحاملي الشهادات الجامعية والعلي

المختلفة، وهذه هي العناصر  الموارد المعرفيةذات الخصائص المتميزة و  ة األساسيةوالبني ةالنادر   المهارات الشخصية
مثل الموارد الطبيعية . أما العناصر األساسية الموروثة في نظريته عن الميزة التنافسية  االهتمام "بورتر " التي أوالها

لق ن لم تة تنافسية متواضعة يمكن أن تزول إلق ميز ليد العاملة غير الماهرة فهي قد تؤدي إلى خوالمناخ والموقع وا
      2 .تجديدا باستمراراهتماما وتطويرا وابتكارا و 

                                                           
 .12، ص 6030 تخصص تجارة دولية، جامعة ورقلة، ،)غير منشورة (رسالة ماجيستر،، بيئة األعمال و أثرها على التنافسية الدوليةحات، بختة فر   1
2
، جامعة سطيف ، ، مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير  القدرة التنافسية لالقتصاد الجزائري في ظل االنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، بلعة   جويدة 

 .611، ص  6030،  30العدد 
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 :شروط الطلب -2
يمكن لعولمة الطلب أن تؤثر على الطلب المحلي، لكن ميدانيا قد يحدث غير ذلك، إذ أن تركيبة  وطبيعة 

التأقلم تصوير احتياجات الزبائن فهمها و  يخص كيفيةفيما   السوق المحلية لها اثر غير متساوي على المؤسسات،
واضحة عن   معها، فالبلد الذي يملك ميزة تنافسية في الصناعات حيث يعطي الطلب المحلي للمؤسسات نظرة

االبتكار بسرعة تفوق المنافسين ن يدفعون المؤسسات نحو اإلبداع و االحتياجات المتزايدة، إذ أن الزبائن المحليي
 اكسب هذه المؤسسات ميزة تنافسية؛ جد أن الجانب النوعي للطلب المحلي هو الذياألجانب، ن
كما أن اهتمام المؤسسات في السوق المحلية يعطي األولوية إلى فروع النشاط األكثر انتشارا داخل البلد    

ية إذ أنها تستعمل بقوة ثم االنتقال إلى األقل انتشارا، وأفضل مثال على ذلك هو إنتاج الرافعات في السوق اليابان
ويمكن  داخل البلد، مما يجعل الطلب عليها كبيرا جدا، ولكنها ال تساهم إال بنسبة ضئيلة على المستوى العالمي.

األكثر صرامة على ئنها المحليون هم األكثر ثقافة و لمؤسسات بلد ما إن تستفيد من الميزة التنافسية إذا كان زبا
 اإلبداع؛حددون االحتياجات األكثر تقدما، مما يدفع بالمؤسسات إلى تحسين المستوى العالمي. إذ أنهم ي

نجد أن شروط الطلب يمكن أن تجلب مزايا تجعل المؤسسات تستجيب لمختلف التحديات، ففي اليابان مثال 
سسات جعلت المؤ  الرطوبة، وارتفاع تسعيرة الكهرباء كل هذه التحدياتضيقة ومزدحمة، تأثير الحرارة و  المساكن

من هذا يمكن القول أن و التكلفة المنخفضة. ت الهوائية ذات الجودة العالية و اليابانية رائدة في مجال إنتاج المكيفا
ذلك عندما تكون االحتياجات المحلية ات بلدهم إلى البحث عن الميزة، و بإمكان الزبائن المحليين أن يدفعوا بمؤسس

 1.أكثر تطورا مقارنة مع بقية الدول
 :الصناعات المرتبطة و المساندة للنشاطظروف  -1
مساندة لبعضها البعض ن مرتبطة و يقصد بذلك أن تتواجد لدى الدولة صناعات ذات مستوى عالمي، تكو  و      

 2صناعات محددة أو في أجزائها.يزة التنافسية للدولة في أنشطة و األمر الذي يساهم في إثراء الم
ى جيد يمكن الصناعات من اكتساب الميزة فهم يعرضون مدخالت تمكن من فوجود  موردين محليين يمتازون بمستو 

دقة  يعتبر المنفذ إلى الموارد  بمعنى أكثرو   3.تحقيق أحسن الفوائد)التكلفة/المنفعة( بطريقة فعالة، سريعة ومفضلة
التحسين، هذه الميزة  و  بطة والمساندة في مجال اإلبداعالمرتو  واآلالت بمثابة الميزة الناتجة عن الصناعات المحلية

 المباشرة المستعملين النهائيين االستفادة من االتصاالتو  إذ يمكن للموردين تقوم على أساس جوارية عالقات العمل،

                                                           
1
 M. porter, la concurrence selon porter,  village mondial, paris, 1999, p 184.  

يجيات ، الملتقى الدولي الرابع المنافسة و االستراتالتنافسية و استراتيجيات المؤسسات الصناعية في ظل المنافسة العالمية، وعيل  ميلود ،بلقاسم  رابح 2
 . 6ص  ، 2151نوفمبر  9-8 ،الشلف ،التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات

3
 M porter, l'avantage concurrentiel des nations ,opcit ,p 111. 
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كما يمكن للمؤسسات تعديل االتجاهات   لألفكار واإلبداعات، ،التبادل الثابت والدائم للمعلومات، الدوران السريع 
 1.بالتالي تسريع وتيرة عملية اإلبداعالتطوير، و مواقع اختبار للبحث و  التقنية لمورديها وعرض

إن التنافسية الوطنية في الصناعات المرتبطة يترتب عليها قصر خطوط االتصاالت والمواصالت كما تتيح       
دارية رات إنتاجية و خلق مهاكنولوجيا و فرصة لتبادل المعلومات واألفكار والتكنولوجيا بما يزيد من درجة التطوير والت ا 

 2.أفضل
 استراتيجية المؤسسة وطبيعة المنافسة -1
توجه البيئة التي تعمل بها المؤسسة بشكل كبير أساليب خلق وتنظيم وتسيير أنشطتها وكذا طبيعة المزاحمة       

ن جهة أساليب التنظيم متقريب بين الممارسات التسييرية و في السوق، حيث أن تنافسية صناعة ما تنتج عن ال
فهذه البيئة المحلية إذا كانت مالئمة وتشجع عن طريق مساهمتها في  3.ومصادر الميزة التنافسية من جهة أخرى

 4.حدث التقنيات اإلنتاجيةالمؤسسات القائمة على التطوير واالبتكار واكتساب أ حث هذه
ليس الدولة، فانه على الرغم من أن و  يوضح تنافسية الصناعة، "بورتر "ن نموذجوبتحليل المحددات السابقة فإ      

في الوقت الحاضر فانه ليس باألمر السهل بالنسبة للدولة التي تعتمد على و  عنوان كتابه هو الميزة التنافسية للدول.
 5.اقتصاديات فوقية يعتمد بعضها على بعض ان تحدد تنافسية الدول مع النماذج القائمة

 ةمحددات مساعدة و مكمل: الفرع الثاني
ها تعمل كنظام تتميز هذه المحددات كون سياساتها المختلفة.الصدفة أو الحظ ودور الحكومة و  دور تتمثل في       

ويتأثر بدوره ببقية ث يؤثر كل محدد في المحددات األخرى يتتفاعل مع بعضها البعض، بحديناميكي متكامل و 
تنجح زة تنافسية ديناميكية ومطردة، و تحقيق مي من عندما تتحقق كل هذه المحددات تتمكن الدولةالمحددات، و 

محفزة الستمرارية الميزة ذه المحددات أو تكون غير مدعمة و تحقق بعض هبالعكس عندما ال تو صناعتها عالميا، 
تنمية عناصر اإلنتاج الصانعة ما بالمعدالت ق و ، فإذا لم تقم الدولة بخلتدهورهافسية، تؤدي إلى تآكلها و التنا

 ها فقد تتدهور الميزة التنافسية لهذه الصناعة.المرغوب في
 6: هو اليد العاملة يمكن أن يكون نتاج تدهور احد عناصر اإلنتاج أال و فمثال

                                                           
1
 M porter , la concurrence selon porter,opcit,p 111. 

 .91مرجع سابق ذكره، ص عمر صقر، 2
 .212بق ذكره ، ص، مرجع سامويزة ن ب مسعود 3
،الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتيجيات  محددات وعوامل نجاح الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية، الشيخ  هجيرة ،معموري  صورية 4

 .9، ص6030نوفمبر 9-2 ،الشلف التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات في الدول العربية ،
 .91ص، ذكره مرجع سابقعمر صقر،   5
 .62، مرجع سابق ذكره، ص دويس  محمد الطيب  6
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  التكنولوجية؛االهتمام بمراكز البحث العلمية و عدم 
 .عدم االهتمام بالمؤسسات التعليمية مقارنة بالدول األخرى 
 دور الصدفة :* -0

حداث العابرة تنافسية على بيئة التنافس في مختلف الصناعات األمر الذي يعطي لألتعتمد محددات الميزة ال
تجلب نافسين و تحكم الحكومات  والتي يمكن أن تبطل فوائد بعض المورات التي تقع خارج نطاق سيطرة و أو التط

مات األجنبية االختراعات القرارات السياسية للحكو  تغييرا في الموقع التنافسي بسبب التغيرات الطارئة مثل الحروب،
الجديدة، التقدم التقني، التطورات السياسية العالمية، الكوارث الطبيعية، توقف أو تعطيل تكاليف المدخالت، 

معدالت الصرف، تدفع الطلب العالمي أو اإلقليمي وغيرها من العالمية و االنتقاالت السريعة في أسواق المال 
 1.دفة من حيث اتخاذ القرار الذي يسمح باالنتقال إلى مواقع المنافسةتؤثر الص التغيرات الطارئة وعليه،

  :دور الدولة * -2
تكمن أهمية الدولة في تأثيرها على المحددات األربعة الرئيسية المكونة لنموذج الماسة بطريقة ايجابية أو  

الل الرقابة على وسائل عديدة من خق المدعمة بطر ولة بالنسبة للصناعات المرتبطة و سلبية حيث يظهر دور الد
يبرز أيضا دورها لخدمات المتبادلة بين المؤسسات و اإلعالن والدعاية أو عن طريق اإلجراءات التي تتخذها لتنسيق ا

ال يتعدى  اتجاه يرى أن للدولة دور محددا في السياق ذاته يظهرو  ،ية  ومنافسة المؤسساتوبن  إستراتيجيةفي توجيه 
من أمر فالحاجة إلى تدخل الدولة في الدول المتقدمة تختلف عنها يكن مهما دولة الحارسة و الرقابة واإلشراف، أي لل

ألساسية وتقدم الدعم كبر للدولة لتوفير البنى اأ في الدول النامية، فهذه األخيرة مازالت في حاجة ماسة إلى دور
االستثمارات األجنبية المباشرة ن جذب لمواد القانونية لتمكينها مللصناعات والمؤسسات وكذا تكييف التشريعات وا

أن البحث عن محددات القدرة  . ومجمل القولتنميتهاو  باقتصاديهاالتكنولوجيا ورفع السياسات الكفيلة للنهوض و 
في تحقيق تنافسية عالية  هو بحث عن مصادر زيادة اإلنتاجية والنمو المستمر  "بورتر "التنافسية حسب منهج

ات المرتكزة القيمة المضافة وتتمثل في الصناعة و يالصناعات ذات اإلنتاجية العالال نحو يستدعي االنتق للدولة،
 مية من في األساس على نصيب الدولة من السوق العال "بورتر "لذلك اعتمدأساسا على التطوير واالبتكار و 

 2.التكنولوجيا لقياس الميزة التنافسية الدوليةالصادرات كثيفة المعرفة و 
                                                           

1
، جامعة باتنة ، العدد ، مجلة العلوم االقتصاديةج الماسي لبورترتحديث أثر ركائز الميزة التنافسية  لصناعة الدواء في الجزائر باستخدام النموذ، لحول  سامية  

 .16، ص  6009، 09
2
، 6030نوفمبر  9-2 الشلف، ،ة في المحروقات في الدول العربيةاالستراتيجية التنافسية الصناعيالدولي الرابع حول المنافسة و قى لملتا، معموري  صورية  

 .30ص 
 يقصد به حدوث طفرات مفاجئة تؤثر على مجموعة من المحددات مما يؤدي إلى نجاح صناعة من الصناعات عن غيرها. : الصدفة دور*
 واال(  مباشر غير دورا)  المحفز دور تلعب أن الدولة على يجب كما. الدولية التنافسية الميزة عرقلة أو تحسين الدولة تستطيع الدور هذا خالل من: الحكومة دور*

 .مباشر بشكل االقتصادي النشاط في تتدخل
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 حددات الميزة التنافسية الدولية )ماسة بورتر(م  )12-10(  الشكل رقم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Source: Michael porter, the competitive advantage of notions, Harvard business,  9111  p78. 

 

 الفرع الثالث: األنماط غير التنافسية لبعض الدول
لمؤسسة تتعارض مع نواتج الفساد ق التنافسية على مستوى الدولة أو اإن كل مقومات أو متطلبات تحقي

االغتراب االقتصادي واإلداري والتنظيمي، فمثال إذا كانت البساطة تعتبر من بين العناصر التي تساعد في تحقيق و 
 التنافسية، فان التحقيق اإلداري يتعارض مع قواعد البساطة عادة.

 الفساد اإلداري و االقتصادي -5
عرف الفساد بأنه استخدام المنصب الرسمي في أجهزة الدولة لتحقيق منافع شخصية، تتمثل أهم فرص ي

الفساد في التنافس على المنافع الحكومية مثل عقود التوريدات الحكومية والمشتريات وبيع المنشآت المملوكة للدولة 
والمالحقة القضائية والتأخيرات والبيروقراطية والدفع  والدفع لتجنب التكاليف المترتبة على اللوائح التنظيمية والضرائب
هامشية الدور اإلعالمي لوسائل مة في االقتصاد و للحصول على مناصب رسمية، وأسبابه تتصل بمدى تدخل الحكو 

 

 أحوال عوامل االنتاج  أحوال الطلب على الصناعة 

ت المرتبطة والصناعات الصناعا
 المساندة 

أحداث 
 الصدفة

الدور 
 الحكومي

استراتيجية المنشأة وطبيعة 
 المنافسة
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عدم فعالية الدور الذي تلعبه أجهزة الرقابة على تحيزه األزمات االقتصادية والسياسية والثقافية و م و اإلعال
 1لوجيات المستوردة والمصنفات الفنية واإلعالمية.التكنو 
    االغتراب اإلداري و االقتصادي -2

 2يعرف االغتراب بأبعاده االقتصادية واإلدارية من حيث:   
 التخصص الدقيق الذي يسلب الفرد حريته؛ 
 المجاراة الهامشية؛ 
 ة لهذه التطلعات؛سلوك منحرف ناتج عن التعارض بين المتطلعات والمسالك، أو الطرق المحقق 
  العمل نفسه؛عن ناتج العمل و  اغتراباغتراب العامل هو 

إذن االغتراب هو تعارض بين توجهات وأفكار األفراد )عامل أو مدير أو رجل أعمال( وتوجهات الجماعة أو أفكارها 
 :في مختلف المجاالت، ومن أهم مصادر االغتراب

 غياب المعرفة؛ 
 غياب الدفع؛ 
 التنبؤ بنتائج القرارات؛ فقدان القدرة على 
 عدام التكامل في انساق التنظيمات؛ان 
 عدم التكافؤ بين الوسائل واألهداف. 
 بعض األنماط الغير التنافسية -1

 3:المتمثلة فيدية المتعلقة بالتجارة الدولية و هناك مجموعة من األنماط التي تأثرت إلى حد ما بالنظريات االقتصا
 :ةاالعتماد على الموارد الطبيعي

فإنها ال تجد جهدا في االعتماد على المصادر الطبيعية لزيادة  الدولة ثرواتها بالهبات الطبيعية،عندما تربط 
وبهذا األسلوب يصبح هدف الحكومات في المقام األول مساعدة الشركات من خالل الضغط على  ناتجها القومي،

هو ما لمؤسسات من خالل الدعم والحماية و ة النسبية لاستمرارية الميز لتحسين و  كلفة المدخالت بطريقة غير مجدية،
هو ما يحول و  يؤدي بهذه الدول إلى أن تبقى خاضعة تحت رحمة تقلبات أسعار المواد األولية في األسواق الدولية،

بة كما أن هذه الحالة األخيرة تجعل من الصعو  ختراعات،أو فتح األبواب لالبتكار واال دون تحسين قدرتها التنافسية،

                                                           
1
 .6ص، 6002 فيفري، ،20العدد  الكويت، ،جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيطمجلة  ،مؤشرات قياس الفساد اإلداري علي عبد القادر علي،  

2
 .312ص ، ذكره مرجع سابق ،يإبراهيم عبد الحفيظ  

3
 .http://www.mop.gov.jo، 32-09ص ، ص 6001 ،التعاون الدوليوزارة التخطيط و ، نالتنافسية و تجربة األرد  الفريق األردني للتنافسية،  
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تاجها من خالل بمكان على أي مؤسسة في أية دولة وضع استراتيجية طويلة األجل واالكتفاء بمحاولة تسويق إن
 مما  هو ما يدفع إلى محاولة تقليل التكاليف السيما من  خالل الضغط على أجور العمال،المنافسة بالسعر و 

 ينعكس سلبا على مستويات المعيشة؛
 :سياسة الدعم والمحاولة-

مفادها هي تبني المؤسسات الستراتيجيات معتمدة بشكل أساسي على الدعم الحكومي، مما قد يلحق بها و 
الضرر على صعيد المنافسة بين الصناعات اإلقليمية والعالمية، وذلك عندما تتخلى الحكومات عن هذه السياسات 

 ؛نتيجة لتطبيق االتفاقيات الدولية التي تمنح أشكال الحماية والدعم
 :عف التكامل بين األنشطة اإلنتاجيةض-

يحدث التكامل األمامي عندما تقوم المؤسسات ببعض األنشطة التي تلي العملية اإلنتاجية الرئيسية التي تقوم      
بها للوصول إلى المستهلك النهائي وكلما قامت المؤسسات بعدة مراحل إنتاجية متتالية، كلما كانت القيمة المضافة 

خلق منتجات المؤسسات مرتفعة مقارنة بحجم مبيعات تلك المؤسسة، فالتكامل بين األنشطة يؤدي إلى لمنتجات هذه 
 ذات قيمة مضافة عالية؛

 :عدم ايالء أهمية الحتياجات الزبائن-
عليها تحديد المستهلك حتى تحظى شركة ما بالفوز بنصيب أعلى من السوق المحلية أو الدولية لمنتج ما، فان      
حاجته التي تميزه عن غيره من المستهلكين، في حين إغفال احتياجات ورغبات الزبائن تؤدي إلى دف و المسته
 طرار المنتج إلى الخروج من السوق؛اض
 :عدم القدرة على تحديد الموقع النسبي للصناعة بين المنافسين-

تقدم عليها المؤسسات يات التي سإن عدم المعرفة بقدرات اآلخرين يضعف بشكل كبير السياسات واالستراتيج       
 في المستقبل؛

 :الدافعية-
والقطاع الخاص، وعادة مما تأتي على   تأخذ الدافعية شكال من أشكال الحوار أكثر ما يكون بين الحكومات      

الحوار الدفاعي من خالل اختيار كل طرف  ليس القضاء عليه، وينشأشكل حلقة من اللوم تؤدي إلى تفاهم الخلل و 
ن ثم وم  من األطراف المتحاورة جزء من المعلومات الكلية مختلفا عن الجزء اآلخر الذي يختاره الطرف المقابل،

 كثر قدرة على التنافسية.استنتاجاته على المعلومات الجزئية التي تكون فيه أيقوم كل طرف ببناء تحليله و 
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 مؤشـرات التنافسيـة الدوليـة المبحث الثالث:
وأنها المتقدمة والنامية على حد سواء  من المعلوم أن التنافسية وسيلة رئيسية لتطوير قدرة االقتصاديات أصبح      

 تعمل على تحقيق التعايش في ظل بيئة دولية تتم بمظاهر العولمة من االنفتاح بين االقتصاديات المختلفة وتحرير
هوم التنافسية بين الخبراء والباحثين وعلى مستوى المؤسسة ونظرا لعدم تطابق مف  الهائل، األوراق والتقدم التكنولوجي

أو على مستوى الصناعة، ومفهوم التنافسية على مستوى البلد، لهذا يكون من األفضل تحليل مؤشرات التنافسية 
 على المستويات الثالث.

 المطلب األول: مؤشرات التنافسية على مستوى المؤسسة
 قييمهم للوضع التنافسي لكل مؤسسة على عدد من المؤشرات أهمها:القتصاديين في تايعتمد المحللين 

 : الربحيـــةالفرع األول
ق مؤشرا على التنافسية إذا تشكل الربحية مؤشرا كافيا على التنافسية الحالية، وكذلك تشكل حصة من السو 

لسوق، ولكن ال يمكن أن المؤسسة تعظم أرباحها أي أنها ال تتنازل عن الربح لمجرد عرض رفع حصتها من اكانت 
تكون ضامنة لربحيتها المستقبلية  تكون تنافسية في سوق يتجه هو ذاته نحو التراجع، وبذلك فإن تنافسيتها الحالية لن

ذا كانت ربحية المؤسسة التي تريد البقاء في السوق ينبغي أن تمتد إلى فترة من الزمن، فإن القيمة الحالية ألرباح  وا 
 طة بالقيمة السوقية لها؛رتبالمؤسسة تكون م

وحتى يكون بإمكاننا القول بأن مؤسسة ما تعتبر تنافسية، يجب أن تكون نسبة القيمة السوقية للربح ورؤوس 
لخاصة بالمؤسسة على استبدال أصولها أكبر من الواحد وتعتمد المنافع المستقبلية للمؤسسة على إنتاجيتها األموال ا

النسبية وتكلفة عوامل إنتاجها، وكذلك على الجاذبية النسبية لمنتجاتها على امتداد فترة طويلة، وعلى إنفاقها الحالي 
ألخرى، وتعتبر النوعية يها إضافة إلى العديد من العناصر افي البحث والتطوير أو براءات االختراع التي تحصل عل

إال أن المؤسسة تعمل في بيئة تتأثر  كتساب الجاذبية، ومن ثم النفاذ إلى األسواق والمحافظة عليها.ا إلعنصرا هام
 1تؤثر سلبا على ربحية المؤسسة. بها وبعناصرها، وتعمل هذه العناصر كقوى ضغط

 :والشكل التالي يبين ذلك 
 

                                                           
جامعة  فرع االقتصاد الكمي،، )غير منشورة(،، مذكرة ماجيستير يزة التنافسية الصناعية بالدول الناميةالماالستثمار االجنبي المباشر و ، سلمان  حسين  1

 .21ص ،  6001  ،الجزائر
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 العوامل المؤثرة على ربحية المؤسسة (13-10الشكل رقم )
 
 
 
 
 

 
 

 .29ص، 3992مكتبة و مطبعة اإلشعاع ،االسكندرية ، ،التنافسية وتغير قواعد اللعبة أبو قحف،  عبد السالم المصدر:

 عــة الصنــ: تكلفالفرع الثاني
ين كمؤشر كافي عن التنافسية في فرع نشاط يمكن اعتبار تكلفة الصنع المتوسطة بالقياس إلى تكلفة المنافس

ذو إنتاج متجانس، ما لم يكن ضعف التكلفة على حساب الربحية المستقبلية للمؤسسة ويمكن لتكلفة وحدة العمل أن 
تكون بديال جيدا عن تكلفة الصنع المتوسطة، وهذا عندما تشكل اليد العاملة النسبة األكبر من التكلفة اإلجمالية لكن 

 1.وضعية يتناقص وجودهاهذه ال
 الكلية لعوامل اإلنتاج اإلنتاجية: الفرع الثالث

 لمؤسسة عوامل اإلنتاج إلى منتجاتتقيس اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج الكفاءة التي من خاللها تحول ا
فيزيائية مثل لبالوحدات اصر اإلنتاج كما أن قياس اإلنتاج أن هذا المؤشر ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عنا غير

من الورق أو إعداد  من أجهزة التلفاز ال يوضح اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل وال يظهر مدى جاذبية المنتجات أطنان 
 2المعروضة من طرف المؤسسة.

                                                           
ؤسسات الملتقي الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للم، تحليل التنافسية على مستوى القطاع الصناعي، حمدي معمر، سحنون جمال الدين   1

 .  1ص  ،6030،نوفمبر 9-2الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف، 
غير ( ،مذكرة ماجيستيربرج بوعريريج، صناعية دراسة حالة مؤسسة كوندور مساهمة اإلبداع التكنولوجي في تعزيز تنافسية المؤسسة ال ،بورناق  عبد الغني 2

 . 23، ص 6031-6036، جامعة بسكرة ، تخصص اقتصاد صناعي  )منشورة

 التأثيـر علـى        العوامــل 

 +متوسط الربحية        التنافس الحاد
 +متوسط الربحية        قوى الموردين 
 +متوسط الربحية        قوى العمالء 

 +متوسط الربحية      تهديدات المنظمات الجديدة 
 +وسط الربحية مت    تهديدات ناجمة عن المنتجات البديلة

 



  طار النظري للتنافسية الدوليةاإل                      الفصل األول                     

38 
 

على المستويات المحلية والدولية نستطيع أن نقارن اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج أو نموها بعدة مؤسسات 
نموها سواء إلى التغيرات التقنية وتحرك دالة التكلفة نحو األسفل أو إلى تحقيق وفورات الحجم، كما  ويمكن إرجاع

إدارة أقل ب الضعيفة يؤثر دليل النمو بالوفورات عن األسعار المستندة إلى التكلفة الحدية ويمكن تفسير اإلنتاجية
 1.الة أو بكليهما معاعلية أو بدرجة من االستثمار غير فاعف

 : الحصة من السوقالفرع الرابع
تستطيع مؤسسة ما أن تحق أرباحا وتستحوذ على جزء هام من السوق المحلية بدون أن تكون تنافسية على 
المستوى الدولي ويحدث هذا عندما تكون السوق المحلية محمية بحواجز تصد التجار الدوليين وكلما كانت التكلفة 

نافسيها كلما كانت حصتها من السوق أكبر وربحيتها أعلى من افتراض الحدية للمؤسسة ضعيفة بالقياس مع م
ة السوقية تترجم المزايا في اإلنتاجية أو في تكلفة عوامل اإلنتاج أو في المنتجات، صتساوي األمور األخرى، فالح

حصتها خاصة إذا ما تم ربطها مع هدف الربحية األعلى ويمكن أن تحقق المؤسسة أرباحا فوق المعتاد بسبب 
الكبيرة في السوق، إذا ما اقترن ذلك باستخدام موارد إضافية تساعدها على توسيع مجال نشاطها وتنمية حصتها من 

 2.السوق
، بعض النتائج المحققة في مؤشرات تنافسية 5995ولقد أصدرت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة 

 3المؤسسات كما يلي:
في التنافسية مجموعة كبيرة من المؤشرات المتنوعة، كالحصة من السوق لمساهمة اينتج عن العوامل  -

واالستثمارات وتوزيع األرباح... وغيرها، وذلك بهدف تقيم تنافسية المؤسسات، ولقد خلصت األبحاث والدراسات التي 
 تم انجازها حول بعض المؤسسات إلى ما يلي:

ي تكلفة عوامل اإلنتاج ) األجور وتكاليف اليد العاملة والمواد حصر التنافسية المؤسسة في األسعار أو ف ال يمكن -
 ذلك في أغلب النشاطات االقتصادية؛األولية(، و 

                                                           
 .    2، وزارة االستثمار لجنة االستثمار االفريقي، دون ذكر السنة، ص سياسات التنافسية وأثرها على مناخ االستثمارحسن بشير، محمد نور،   1
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، )غير منشورة (،تير، رسالة ماجسدور إستراتيجية الترويج في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية، كباب  منال 2

 .313، ص 6002جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
 .21ص ،عبد الحفيظي، مرجع سابق ذكرهابراهيم   3
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توجد عوامل عديدة ال ترتبط بالسعر، لكنها تؤدي إلى فروقات معتبرة في إنتاجية اليد العاملة ورأس المال -
 في جودة مردودية المنتجات؛ر، عالقات العمل..الخ( و )اقتصادية الحجم ، سلسلة لعمليات ، حجم المخزون، التسيي

المؤسسة التي تعتمد على تقليص تكلفة عوامل اإلنتاج لتحسين موقعها التنافسي تكون في وضعية هشة اتجاه -
 أرخص؛منافسة مؤسسات أخرى تعتمد على عوامل إنتاج 

استخدام تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة ، ويتطلب المؤسسة يعني دورا محدود للدولة إن التركيز على تنافسية-
 على النوعية والتكاليف والتطلع إلى األمد الطويل أكثر من األمد القصير.

 المطلب الثاني: مؤشرات التنافسية على مستوى القطاع

نقوم بقياس فرع النشاط عندما تكون المعطيات المتعلقة بالمشروع ناقصة باستعمال متوسطات قد ال تعكس  
اع مشروع معين ضمن القطاع المدروس. وانطالقا من ذلك فإن تحديد التنافسية على مستوى القطاع أو تجمع أوض

المشروع الفوارق إلى عوامل اإلنتاج، عمر  أنشطة يشترط أن تكون فوارق مؤسسات القطاع محدودة، وترجع هذه
لنشاط المماثل لبلد آخر واهم المؤشرات المستعملة ن تقييم تنافسية فرع النشاط يتم بالمقارنة مع فرع األالحجم... إلخ 

 هي :

 اإلنتاجية: مؤشرات التكاليف و الفرع األول
عندما تكون اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج لفرع نشاط متساوية أو أعلى منها لدى المنافسين األجانب، أو 

لمنافسين األجانب، عندها يكون فرع كان مستوى تكاليف الوحدة بالمتوسط يساوي أو يقل عن تكاليف الوحدة ل
 النشاط تنافسيا.

وغالبا ما يتم إجراء المقارنات الدولية حول إنتاجية اليد العاملة أوتكلفتها الوحدوية ومنه يمكن تعريف مؤشر 
 1:باستعمال المعادلة التالية (t)في الفترة  (j)في البلد  (i)تنافسية تكلفة اليد العاملة الوحدوية لفرع النشاط 
CUMOijt=WijtXRjt / (g /L) ijt 

 حيث: 
Wijt  تمثل معدل أجر الساعة في فرع النشاط :(i)  وفي البلد(j)  وفي الفترة(t). 

                                                           
 .31محمد عدنان وديع ، مرجع سابق ذكره، ص   1
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XRjt يمثل سعر صرف الدوالر األمريكي بعملة الدولة :(j)  خالل الفترة(t) 

(g /L) ijt يمثل اإلنتاج الساعي في فرع النشاط :(i)  في البلد(j) رة خالل الفت(t)  إذ يصبح من الممكن
 خالل المعادلة التالية: (K)مع البلد  (j)التعبير عن التكلفة الوحدوية لليد العاملة النسبية للبلد 

CUMORijt =  

 حيث:
CUMORijt التكلفة الوحدوية لليد العاملة النسبية في البلد :(j)  مع البلد(k). 

CUMOijtعاملة لفرع النشاط : تكلفة الوحدوية لليد ال(i)  وفي البلد(j)  وفي الفترة(t). 
CUMOikt ارتفاع تكلفة اليد العاملة الوحدوية للبلد :(j) :1إلى األسباب التالية 

  أسرع مما يجري في الخارج. والرواتب بشكلارتفاع معدل األجور 

 .ارتفاع إنتاجية اليد العاملة بسرعة أقل من الخارج 

 حلية بالقياس مع عملة بلدان أخرىزيادة قيمة العملة الم 
 : مؤشرات التجارة والحصة من السوق الدوليةالفرع الثاني

عن تنافسية القطاع وهكذا ففي  صة من السوق الدولية كمؤشرات تدليستعمل الميزان التجاري وأيضا الح
طنية الكلية، أو أن حصته من الصادرات الو تنافسية عندما تتناقص  لتبادل الحر فإن فرع النشاط يخسرنطاق ا

حصته من المستوردات الوطنية الكلية تتزايد لسلعة معينة آخذا باالعتبار حصة تلك السلعة في اإلنتاج أو الوطنيين 
أن  معينة أو الكلي، كما أن فرع النشاط يخسر تنافسيته عندما تتناقص حصته من الصادرات الدولية اإلجمالية لسلعة

 2 .لبلد المعني في التجارة الدوليةدولية آخذا بعين االعتبار حصة اتتصاعد حصته من الواردات ال
 : مؤشر التجارة ضمن الصناعاتالفرع الثالث

ذلك على تقدم  لكلما د ، وكلما ارتفعت قيمتهشر الصالت التجارية ضمن الصناعاتيبين هذا المؤ 
أن  "كنزل"وهافر ليشين "، بينت دراسة الصناعة في البلد المعين، وباستعمال طريقة دليل التجارة بين الصناعات

                                                           

 .32محمد عدنان وديع ، مرجع سابق ذكره، ص  1 
   ، الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة و االستراتيجيات التنافسية  ؤشرات قياس التنافسية ووضعيتها في الدول العربيةم، حدادو  علي، عميش  عائشة  2

 .   2، ص 2010نوفمبر  9-2ول العربية، الشلف، للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الد
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العربية ال تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جدا بالقياس إلى  أقاليم أخرى في العالم، فالدليل ضعيف وال بعض الدول 
، على الرغم من التحسن الذي حصل في الفترات األخيرة كان المؤشر 5994- 5992نقطة للفترة  1221يتجاوز 

 1 .لدول النافتا 12773الصناعية و للدول 1278(، مقابل 5994 – 5984(للفترة  1221
 :: الميزة النسبية الظاهرةالفرع الرابع

ولفرع النشاط  j، ويمكن حساب المؤشر للدولة (ACM)مقياسا للتنافسية على الميزة النسبية الظاهرة  "ترر بو  "أنشا
 ، كالتالي:iاالقتصادي أو لمجموعة من المنتجات 

ACMij = [(Xij / Xiw) / (Xj / Xw)] 

 حيث:
Xij تمثل صادرات الدولة من السلعة :i. 

Xiw تمثل صادرات العالمية من السلعة :i. 
Xj تمثل صادرات اإلجمالية من السلعة :j. 

Xw.تمثل صادرات العالمية اإلجمالية : 
ذا كان أكبر من الو  احد فذلك يعني أن يدل مؤشر الميزة النسبية الظاهرة على القوة التصديرية للدولة، وا 

 2 نسبية. للدولة ميزة، أما إذا كان أقل من الواحد فهذا معناه أنه ليس iتكتسب ميزة نسبية ظاهرة في السلعة jالدولة 
 المطلب الثالث: مؤشرات التنافسية على مستوى البلد

ن هناك احتماال لوجود خاسرين  إن االمم تتنافس فيما بينها على نفس الشكل الذي تتنافس فيه الشركات وا 
   المقترحة للتنافسية على مستوى البلد، لكن التركيز سيكون على ما يلي: ورابحين، وهناك العديد من المؤشرات

 الفرع األول: نمو الدخل الحقيقي للفرد واإلنتاجية
ق إن نمو الدخل الحقيقي للفرد ونمو اإلنتاجية يشكالن مفهومين مرتبطين وغير متطابقين، فالدخل الحقي

واالرتفاع  وحدود التجارة للفرد يعتمد على اإلنتاجية الكلية للعوامل وعلى الموهوبات من رأس المال والموارد الطبيعية
يرفع من دخل الفرد ويزيد في رأس المال و في اإلنتاجية الكلية للعوامل الذي يعود في الغالب إلى التطور التقني 

ة فنمو اإلنتاجية يعد مؤشرا مهما وغالبا ال يتم التفريق بينه وبين نمو المادي ويؤدي أيضا إلى تحسين حدود التجار 
                                                           

 .22مرجع سابق ذكره، ص كبابي، كلثوم 1
 . 22فيظي، مرجع سابق ذكره ، صعبد الحابراهيم    2
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الدخل الفردي أو أن تعبير اإلنتاجية يستعمل بشكل غير دقيق، فأحيانا يعبر عن إنتاجية اليد العاملة وأحيانا أخرى 
يمكن استعماله كمؤشر  لياالزدهار االقتصادي الوطني وعم، فهو المؤشر األحسن لللعوامل عن اإلنتاجية الكلية يعبر

 1 .ةللتنافسية الوطني
ويتولد الدخل الحقيقي بإنتاج سلع وخدمات مطلوبة محليا أو خارجيا، من خالل سلسلة من عمليات اإلنتاج تجمع 

 2 في دالة إنتاج وفق الصيغة التالية:واإلدارية، ممثلة خدمات عوامل اإلنتاج مع الفنون التقنية والتنظيمية 
Q = AF (K, L) 

  حيث:
Q.هي الناتج من السلع والخدمات : 
A.المعرفة والتنظيم والمؤسسات : 
F.فن اإلنتاج والتقنية : 
K.رأس المال المستخدم في اإلنتاج : 

L.اليد العاملة : 

هو مؤشر  pdحيث  pd Q/Nفإن نصيب متوسط من الدخل يساوي  Nوبافتراض أن عدد السكان هو 
C = Pdر تكلفة المعيشة السعر المحلي، وباستخدام مؤش

b
 Pm

(I-b) 
 حيـث:

C.مؤشر تكلفة المعيشة : 
b :.نسبة الدخل التي تنفق على السلع والخدمات المحلية 

I-b :.نسبة الدخل التي تنفق على السلع والخدمات المستوردة 
Pd :.السعر المحلي 

Pm :.سعر الواردات 
 كما يلي: (y)فيكون متوسط الدخل الفردي الحقيقي 

                                                           
 .29ص  ذكره،، مرجع سابق كلثوم كبابي  1
 .22عبد الحفيظي، مرجع سابق ذكره، صابراهيم   2
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Y =  

إن نمو الدخل الفردي الحقيقي ونمو اإلنتاجية مفهومان مترابطان وليسا متطابقين، فالدخل الحقيقي للفرد 
إلضافة إلى أن التحسن في يعتمد على إنتاجية العوامل الكلية كما أن إنتاجية العوامل الكلية تزيد في دخل الفرد با

افيا على السلع والخدمات فرادها، وذلك عندما يكون طلبا إضالحقيقي ألالتجاري لدولة ما يزيد في الدخل  التبادل
توردها، أو حالما ترتفع قيمة عملته التي يصدرها أو كان هناك فائض في العرض الدولي فيما يخص السلع التي يس

 القياس إلى أسعار وارداته؛أو قيمة أسعار صادراته ب
إلى دخل الفرد الحقيقي  ةالبلد والمستندة إلى التجارة وتلك المستند لذلك فإن المقاربة التي تقيس تنافسية      

مترابطان، فعندما تكون محفظة صادرات بلد ما متمركزة على قطاعات نشاط ذات نمو قوي، وتكون محفظة وارداته 
ضعيف فإن هذا مؤشر يدل على تحسن في وضعية التجارة  أو مستندة إلى قطاعات نشاطات ذات نمو متناقص،

لذلك البلد وتبين بعض الدراسات أن الدخل الفردي الحقيقي يرتفع عندما ترتفع إنتاجية العوامل الكلية الناجمة عن 
االبتكارات التقنية والتنظيمية عن التحسينات المالحظة في المهارات والمعارف اإلنسانية التي تعزى بدورها على 

 فريق بينه وبين نمو الدخل الفرديية مؤشرا هاما، وغالبا ال يتم التاالستثمار في البحث والتعليم ويعتبر نمو اإلنتاج
العوامل  أو أن تعبير اإلنتاجية يستعمل أحيانا للداللة على إنتاجية اليد العاملة وأحيانا أخرى للداللة على إنتاجية

وللتعبير  قتصاد الوطنيالحقيقي هو المؤشر االفضل لقياس ازدهار االالكلية، مما يعين أن مؤشر نمو الدخل الفردي 
 .عن التنافسية الكلية

 : النتائج التجاريةالفرع الثاني
:  فائض مطرد في هي لبلد مالمواتية ائيسية للنتائج التجارية تقترح الدراسات المتخصصة ثالثة مقاييس ر 

تجات ذات الثقافة الميزان التجاري، حصة مستقرة أو متزايدة من السوق الدولية، تطور تركيب الصادرات نحو المن
 العالمية أو القيمة المضافة المرتفعة.

 1 رصيد الميزان التجاري: -0

غالبا ما يتم دمج تنافسية بلد ما مع فائض حسابه الجاري، وهذا الفائض يمكن أن يكون مستندا على طلب 
عن  كن أن ينشأفي الميزان التجاري يم دولي على صادرات ذلك البلد أو ناجما عن عوامل أخرى مختلفة فالعجز

                                                           
 .212، مرجع سابق ذكره ، ص بن مويزة  مسعود  1
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العجز في موازنة الدولة أو معدل ادخار ضعيف مع مستوى منخفض لالستثمارات الخاصة في مجمل االقتصاد أو 
ذا افترضنا توازنا أوليا  العاملين معا، ونجد عجزا مزدوجا عندما يتوافق عجز الحساب الجاري مع عجز الموازنة وا 

ض من الخارج المتاح في البلد يتم تمويله بفائ قياس إلى االدخارفإن فائض االستثمار الخاص وعجز الموازنة بال
األمر الذي يترجم بفائض في حساب رأس المال، ويمارس دخول رؤوس األموال ضغطا باتجاه االرتفاع على سعر 

 الذي يسبب عجزا في الحساب الجاري؛الصرف أو على مستوى األسعار في البالد األم 
ورة المعكوسة للفائض في حساب رأس المال وهذا األخير يمثل تحويال من وعجز الحساب الجاري هو الص

الحساب الجاري تحويال حقيقيا إلى  أصحاب األموال في الخارج إلى المقترضين في الداخل بينما يمثل عجز
 رج عن قيمته الصادرات إلى الخارج؛األجانب أي زيادة قيمة السلع والخدمات المستوردة من الخا

حيث ولو كانت هي  للبلد المعني تصبح أقل تنافسية الدخار الداخلي السلبي والقروض الخارجيةوكنتيجة ل
أو مزاحمها في الخارج لم يعيروا شيئا من ممارستهم ألعمالهم وفي معظم الحاالت فإن الحصة من السوق لمنتجي 

 البالد ستهبط.
 تركيب الصادرات وحصة السوق -2

رات يربط مقاربة التنافسية المقدمة على النتائج التجارية مع التنافسية إن التركيز المعطى لتركيبة الصاد
المستندة إلى نمو اإلنتاجية وقد استعمل بعض الباحثين تقنية تقيس نسبة الصادرات لبلد ما العائدة للقطاعات ذات 

نسبيا أو  النسبة كبيرةالعالية فإذا كانت هذه التقانة القيمة المضافة المرتفعة لكل عامل أو إلى القطاعات ذات 
 مرتفعة؛ ت التي تكون فيها األجورتراض بوجود أو تحسن الميزة النسبية في القطاعاتتصاعد فهذا يسمح باالق

وهذا ال يعني حتما أن إنتاجية بلد ما أو دخل الفرد فيه يتقدمان بإيقاع اكبر منه في الخارج ولكن يعين فقط 
وذات القيمة المضافة المرتفعة للفرد بشكل أسرع  لإلتجارمنتجة للسلع القابلة أن اإلنتاجية تزيد في فروع النشاط ال

ومن المهم اكتساب حصة من السوق أكبر في سوق صاعدة، إما إذا ترافق اكتساب حصة السوق في سوق آفلة فإن 
رص" وتقدم هذا ال يشير بخير كما أن تراجع الحصة من السوق أو ثباتها في سوق صاعدة يشير إلى "فقدان الف

التي أعدت بالتعاون بين البنك الدولي واألمم المتحدة نموذجا لمثل هذا التحليل في لب  Trade-Comبرمجية 
مختلف بلدان وأقاليم العالم إذ هناك ارتباط بين التنافسية وواقع أن يمتلك البلد ميزة نسبية ظاهرة  مهمة في سوق 

نمو قوي مؤشرا عن آفاقه االقتصادية المستقبلية  ظاهرة لفرع نشاط ذوميزة نسبية مزدهرة لذا فمن المنطقي اعتبار 
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عوضا عن اعتبارها هدفا وحسب ردة فعل العرض في الخارج، فإن هذا يمكن أن يزيد من الطلب على الصادرات 
ذا كانت األمور األخرى متساوية فإن الميزة النسبية في فرع نشاط في أوج  وتحسين حدود التبادل  لبلد معين، وا 

 ازدهاره تترجم بارتفاع في الدخل للفرد في البالد .
 : سعر الصرف الحقيقيالفرع الثالث

لقياس القدرة العالمية بالعملة نفسها أسلوبا  يعتبر التغير في مؤشر األسعار المحلية مقارنة باألسعار
قارنة باألسعار العالمية تمثل انخفاضا ، فالزيادات في األسعار المحلية مقتصاد بلد ما مقارنة باقتصاد آخالتنافسية ال

في القدرة التنافسية لالقتصاد المحلي مقارنة باالقتصاد الخارجي، والعكس صحيح، ويعتبر تعدد تقلبات األسعار لبلد 
 ال على ضعف تنافسية البلد المعني؛ما مقارنة باألسعار العالمية على أساس سنة معينة دلي

القدرة التنافسية ، يمكننا أن نستشرف بروز اختالالت تنبني عن صعوبات وباستخدام مؤشر األسعار لقياس 
يستخدم المحللون أسعار صرف حقيقية لقياس القدرة التنافسية بين البلدان بدال من أسعار  قائمة يجب مواجهتها.

رف االسمي الصرف االسمية  وذلك اثر معدالت التضخم في العالم، والعالقة بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الص
 تتحدد كما يلي:

 سعر الصرف الحقيقي = 

د ما اوتجدر الشارة إلى أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقي سوف يقابله انخفاض في القدرة التنافسية القتص
هو مفهوم اقتصادي يستخدم في التحليل  يمقارنة بالشريك التجاري المعين، كما أن مفهوم سعر الصرف الحقيق

ادي لمتابعة آثار السياسات االقتصادية على القدرة التنافسية لالقتصاد المحلي، وال يوجد سعر صرف حقيقي االقتص
 1.يقع التعامل به في األسواق

 المطلب الرابع: مؤشرات بعض تقارير التنافسية في العالم )المؤشرات الموسعة(
، منظمة األمم تدى االقتصادي العالميتعد جهات عديدة مثل: المعهد الدولي للتنمية االدارية، المن  

المتحدة، المعهد العربي للتخطيط، تقارير سنوية تتضمن عوامل رئيسية، ضمنها مؤشرات تهدف من خاللها الى 
أداء األعمال  بشرية، الحرية االقتصادية، أنشطة: التنافسية، التنمية اللعالم بداللة معايير مختلفة، مثلتصنيف دول ا

                                                           
 .12ص  ، 6000ي، أبو ظبي، نوفمبر، ، صندوق النقد العرب قدرة التنافسية لالقتصاديات العربية في األسواق العالميةال ،قعلي التوفيق الصاد  1
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فضلة لديهم للقيام باستثماراتهم دف مساعدة المستثمرين ورجال األعمال في معرفة واختيار الدول الموغيرها وذلك به
 مكانتهم االقتصادية بين دول العالم.       رفة القدرة التنافسية لبلدانهم و م في معالحكاعد هذه التقارير رجال الدولة واكما تس

 :"دافوس" العالمي تقرير المنتدى االقتصادي مؤشرات :الفرع األول
سويسرا مقرا له أيضا، وكان قبل عام  ، ويتخذ"دافوس" المنتدى االقتصادي العالميهذا التقرير عن  يصدر

بالتعاون مع  ل بعد ذلك بإصدار تقرير خاص بهمشاركا في إعداد التقرير السنوي عن تنافسية العالم ثم استق 5996
التقرير لعام  باسم "تقرير التنافسية الكونية"، فقد شمل د في الواليات المتحدةمركز التنمية الدولية التابع لجامعة هارفر 

ليصل اآلن الى تحليل تنافسية عينة من  هما مصر واألردن،لة من بينها دولتين عربتين فقط، دو  71حوالي  2115
ه للقدرة التنافسية اسلصادر عن المنتدى في قياويعتمد التقرير ، 2153-2152في تقريره األخير لعام  دولة  544

ها ليسنتطرق ا 1،مراحل التنميةتحديدها وفق أولويات و  مؤشر يتمحور حول ثالثة عوامل تم 52للبلدان، على 
  نلخص هاته المؤشرات في الشكل البياني التالي: بالتفصيل في المبحث الموالي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1
، وزارة التنمية الجهوية القدرة التنافسية ومناخ االعمال لالقتصاد التونسي في التقارير الدوليةالمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية،   

 .  32، ص 6036والتخطيط،
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 التنافسية العالمي حسب تقريرالتنافسية الدولية مؤشرات : (14-10)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .albankaldawli.org الموقع : االعتماد على، ب2152، تقرير التنافسية العالمية  ،من اعداد الطالبة  :لمصدرا

 GCIمؤشر التنافسية العالمي 

 مجموعة المتطلبات األساسية-0

 محور المؤسسات)5

 محور البنية التحتية( 2

 ( محور الصحة والتعليم األساسي3

 ( محور استقرار االقتصاد الكلي4

 مجموعة محفزات الكفاءة -2

 ( محور التعليم العالي والتدريب1

 ( محور كفاءة السوق6

 ( محور كفاءة األسواق المالية7

 ( محور كفاءة األسواق المالية8

 ( محور الجاهزية التكنولوجية9

 ( محور حجم السوق51

 عوامل االبداع و االبتكار -3

 ( محور تطور بيئة األعمال55

 ( محور االبتكار52
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يعتمد في حساب مؤشر التنافسية على نوعين من البيانات أو المعلومات، أولها البيانات الكمية والمعلومات       
لقدرة التكنولوجية ويتم الحصول عليها من خالل النشرات االحصائية المحلية أو لق باألداء االقتصادي واالتي تتع

 أما النوع الثاني فهي بيانات نوعية حيث يتم الحصول عليها من خالل المسح الميداني الذي الدولية المنشورة ،
 يعتمد على

 ؛قرار في الدول المشاركةالمستثمرين وصناع الآراء و مالحظات رجال األعمال و 
حيث كان مؤشر التنافسية في السابق يتكون من مؤشرين رئيسيين أولهما مؤشر تنافسية النمو الذي يقيس مدى     

الطويل، ويتناول مؤشرات االقتصاد الكلي  أما الثاني نمو دائم على المديين المتوسط و  قدرة الدولة على تحقيق معدل
والذي يتناول المؤشرات المتعلقة باالقتصاد الجزئي، إذ يقيس العوامل المؤثرة في مستوى  فهو مؤشر تنافسية األعمال

لكن منذ تقرير التنافسية العالمي لسنة  .اهن بالمقارنة مع معدل دخل الفرداالنتاجية و بالتالي المستوى االقتصادي الر 
رات والذي يحتوي في مكوناته المؤش "لميمؤشر التنافسية العا"تم االعتماد على مؤشر رئيسي وحيد يسمى  2117

، وتم االعتماد في منهجية التصنيف الحديثة لمؤشر التنافسية على مراحل المتعلقة باالقتصاد الجزئي والكلي معا
   1تطور اقتصاد الدولة وتنافسيتها من خالل المراحل التالية :

 د المعتمد على الموارد الطبيعية مرحلة االقتصا -0

على المستوى الكلي، وتفعيل سياسة السوق  بتوفير االستقرار السياسي واالقتصاديالدولة التي تقوم   المرحلةو هي 
 بهدف االستغالل األمثل للموارد المتاحة؛ 

 الفعالية المعتمد على الكفاءة و مرحلة االقتصاد  -2

اد نتقال من مرحلة االعتمأفراد المجتمع عمل ما بوسعهم لالمن النمو على الحكومة والمؤسسات و في هذه المرحلة 
 يكون االقتصاد في هذه المرحلة يعتمدو المتخصصة، وخلق البنية التحتية المناسبة على عوامل االنتاج األساسية و 

 ، الجاهزية التكنولوجية؛وكفاءة السوقالمؤهل  على االستثمار المتقدم في رأس المال البشري 
 ار االبتكالمعتمد على المعرفة و مرحلة االقتصاد  -3

واالنفاق على البحث و االبتكار على تطور بيئة األعمال و و تكنولوجيا المعلومات على هنا يكون اقتصاد الدولة يركز 
 .التطوير 

                                                           
1
الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات ،-حالة الجزائر–االقتصاد العالمي صاد الوطني و الربط بين االقت –المنافسة و التنافسية بلقاسم أمحمد،   

 .  9-2ص ص  ،6030،نوفمبر 9-2، الشلفالتنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات في الدول العربية ، جامعة 
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 تقرير المعهد الدولي للتنمية اإلداريةمؤشرات : الفرع الثاني
نات وهذا في إطار تحضير يصدر هذا المعهد تقريرا سنويا بمقره الكائن بسويسرا، وذلك منذ بداية التسعي      

وتحليل مؤشرات د الدولي للتنمية واإلدارة برصد المعهحيث قام  ،العالمي عن التنافسية في العالم المنتدى االقتصادي
التنافسية في أربعة مجموعات رئيسية وهي األداء االقتصادي والفاعلية الحكومية وكفاءة  قطاع األعمال والبنية 

االقتصاد المحلي والتجارة  الدولية واالستثمار الدولي داء االقتصادي على قياس مؤشرات األالتحتية وترتكز مجموعة 
والعمالة األسعار وتقيس مجموعة الفاعلية الحكومية مؤشرات للتمويل العام، والسياسات المالية، واإلطار المؤسساتي 

 عمال على قياس مؤشرات اإلنتاجيةواإلطار االجتماعي وتشريعات األعمال كما تركز مجموعة كفاءة قطاع األ
اس وسوق العمل والتمويل، والممارسات اإلدارية، والمواقف والقيم، في حين تركز مجموعة البنية التحتية على قي

 1نية، العملية والصحة والبيئة والتربية والتعليم.مؤشرات البنية األساسية، التق
 ها تتعلق بمؤشرات فرعية كما يلي:عية، والتي بدور ويندرج تحت هذه المجموعات جملة من المؤشرات الفر 

 المعهد الدولي للتنمية اإلدارية حسب الدولية : مؤشرات التنافسية)10-10 (الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.arab-api.org .    الموقع : ، باالعتماد على2192، تقرير التنافسية العربية، من اعداد الطالبة  المصدر:

 

                                                           
1
 . 71ابراهيم عبد الحفيظي، مرجع سابق ذكره، ص   

 يـر اإلجمالـالمؤش

 االقتصاد المحلي

 العمالـة

 التجارة الدولية

 ستثمار الدولياال

 األسعــار

 التمويل العام

 السياسات المالية

 اإلطار المؤسساتي

 تشريعات األعمال

 اإلطار االجتماعي

 اإلنتاجية والكفاءة

 سوق العمل

 التمـويـل

 الممارسات اإلدارية

 المواقف والقيم

 البنية األساسية

 البنية التقانية

 البنية العلمية

 الصحة والبيئة

 لتربية والتعليما
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 البنك الدولي  التنافسية منؤشرات الفرع الثالث: م
يعد البنك الدولي بيانات عن مؤشرات التنافسية للعديد من الدول، لكنه ال يصدر تقرير لهذا الغرض تتضمن       

هذه المؤشرات عدًدا من البلدان العربية هي الجزائر، مصر، األردن، الكويت، موريطانيا، المغرب، عمان، السعودية، 
ن كانت  هذه الدول غير كاملة  لكافة المؤشرات المنتقاة.تونس، اإلمارات  ، اليمن، وا 

مؤشرات التنافسية، مجموعة  اسمكما أن البنك الدولي ال يقدم ترتيبا دوليا لمؤشر تنافسية مركب، ولكنه يقدم تحت 
ت التي تتجمع متغيرا، ويضع ترتيبا للبلدان وفق كل من هذه المؤشرا 46عددها  والمتغيرات يبلغمن المؤشرات 

 1عموما في المجموعات التالية:
o ؛االنجاز اإلجمالي 

o ؛الدينامية الكلية ودينامية السوق 

o ؛الدينامية المالية 

o ؛البنية التحتية ومناخ االستثمار 

o رأس المال البشري والفكري. 

 تقرير صندوق النقد الدولي  مؤشرات الفرع الرابع:
 2يركز في تقاريره على المؤشرات التالية:

o تندة إلى مؤشرات أسعار االستهالك؛أسعار الصرف الحقيقية المس 

o .؛السعر النسبي للسلع المتداولة 

o . تكلفة وحدة العمل في الصناعات التحويلية 

 ةتقرير التنافسية العربيمؤشرات الفرع الخامس: 
عربية لقياس التنافسية يصدر عن المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ولقد تم تطوير مؤشر التنافسية ال       

على العوامل نات الكمية والموضوعية حيث يركز الدولية للدول العربية وتحليلها كمؤشر مركب يعتمد على البيا
المؤثرة مباشرة في تنافسية األمم، من سياسات وهياكل اقتصادية ومؤسسات، وينقسم مؤشر التنافسية العربية إلى 

لجارية باعتبار أن األولى ال تضمن الثانية، فالتنافسية اارية والتنافسية الكامنة مؤشرين أساسين هما: التنافسية الج
                                                           

 .61وديع ، مرجع سابق ذكره ، ص ان محمد عدن   1
 .26عبد الحفيظي، مرجع سابق ذكره، صابراهيم    2
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 استراتيجياتهامل التي تؤثر عليه مثل األسواق ومناخ األعمال وعمليات الشركات و العواتركز على األداء الجاري و 
تضمن  استدامة القدرة  ة التحتية  التيوتعني التنافسية الكامنة القدرات بعيدة األثر على التنافسية  التي تشكل البني

حيث قسم تقرير التنافسية العربية عوامل التنافسية الى  .تحقيق أهداف التنمية، ومن ثم استدامة النمو و التنافسية
قسمين رئيسيين: العوامل الظرفية والمعبر عنها بمؤشر مركب حول التنافسية الجارية، والعوامل المستديمة والمعبر 

للتنافسية العربية على المؤشرات الفرعية الموضحة في  اإلجمالييتكون المؤشر و   1.شر التنافسية الكامنةعنها بمؤ 
     التالي:الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 31، ص 6036، لملخص التنفيذي لتقرير التنافسية العربيةالمعهد العربي للتخطيط، ا  
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 حسب تقرير التنافسية العربيةالتنافسية الدولية مؤشرات  (06-01رقم ) الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،57، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العددركبة لقياس التنافسيةالمؤشرات المبلقاسم العباس،  المصدر:
 .91ص  ،2112

 
 
 

 المؤشر المركب اإلجمالي للتنافسية

 مؤشر التنافسية الجارية

 األداء االقتصادي الكلي

 اإلنتاجية والتكلفة

ديناميكية األدوات 
 والمنتجات والتخصص

 بيئة األعمال وجاذبيتها

 الكامنةمؤشر التنافسية 

 الطاقة االبتكارية وتوطين التقانة

 رأس المال البشري

 نوعية البنية التحتية التقانية

 العالمية وفعالية المؤسسات

 البنيــة التحتيــة

 جاذبية االستثمــار

 تدخـل الحكومــة

 تكلفة القيام باألعمال
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 الدولية العوامل التي تتحكم في التنافسية: الرابع المبحث
المعهد  أصدرهاالمجلة التي قرير التنافسية العربية و تعلى تقرير التنافسية الدولية و  في هذا المبحث سنعتمد 

لتحديد أهم العوامل المشتركة بين المصادر السابقة الذكر، التي تتحكم في  "سياسات التنافسية  "بي للتخطيط العر 
أما  ية، المطلب األول سيكون عوامل المتطلبات األساسثالث مطالب إلى المبحث هذاحيث قسمنا الدولية. التنافسية 

 األعمال.ألخير العوامل التي تتحكم في بيئة المطلب الثاني تحت عنوان عوامل معززات الكفاءة و في ا
 عوامل المتطلبات األساسية  :المطلب األول

 وتضم العوامل الفرعية التالية :
 أداء المؤسسات العامة و الخاصة الفرع األول:

يتم تحديد البيئة المؤسسية من قبل اإلطار القانوني واإلداري الذي من خالله يمارس األفراد والمؤسسات 
كومة نشاطاتهم لتوليد الدخل والثروة، وقد زادت أهمية دور هذه المؤسسات في اآلونة األخيرة في ظل األزمة والح

 ؛التنظيم االقتصادينها من دور أكثر أهمية للحكومة و المالية االقتصادية السائدة وما نتج ع
ألنه يشكل الحافز في أي دي النمو االقتصاألساسي له صلة قوية بالتنافسية و هيكلها اإن نوعية المؤسسات و 

باقي المجتمعات مع بعضها مار وفي كيفية تداخل المشاريع والتركيبة السياسية و يؤثر على قرارات االستثاقتصاد و 
 1البعض.

 البنية التحتيةلفرع الثاني: ا
ة ارتفاع كفاء إن جودة البنية التحتية تؤدي إلى تخفيض تكلفة االتصاالت والنقل والطاقة وتساهم في

 2 تقليل تكلفة القيام بها.عمليات المشاريع و 
حيث يعكس عامل البنية التحتية األساسية الذي يشمل عدة عوامل والمتمثلة في مدى توفير البنية التحتية 

وية المحلية من نها خلق روابط تفاعلية بين مختلف المناطق التنمية، التي من شأالمعززة لتنافسية األنشطة االقتصاد
رأسماليا  استثماراإذ تعد البنية التحتية األساسية  ،النفتاح واالندماج في االقتصاد العالمي من ناحية أخرىاناحية، و 

نتاج وتوزيع إمدادات الطاقة واالتصاالت ال غنى عنها في عملية اإلنتاج  رئيسيا ضمن عملية اإلنتاج. فالنقل وا 

                                                           
1
 . 14، ص  ذكره تفرير التنافسية العالمية ، مرجع سابق    

2
 .37ه ، ص مصطفى أحمد حامد رضوان ، مرجع سابق ذكر   
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نتاجية وتوزيع ناتج السلع المادية والخدمات. ويساهم هذا االس تثمار بصفة مباشرة وفعالة في رفع معدل نمو كفاءة وا 
عوامل اإلنتاج، كما أوضحت الكثير من الدراسات أن قطاع الخدمات واإلسناد والبنية التحتية تشكل عامال حاسما 

 1في التكاليف وتكوين األسعار وبالتالي فهي محدد رئيسي ألسعار الصادرات.
 البنية والعمل ،ة التحتية يترتب على الحكومات العمل على تشجيع االستثمارومن أجل االرتقاء بنوعية البني
االمتياز وعقود اإلدارة، التي تضمن مساهمة القطاع الخاص عبر تحقيق  :واستخدام الصيغ التمويلية الحديثة مثل

مساهمة المنافسة و  ويتطلب ذلك تشجيعضمان صيانة هذه المشاريع، لمشاريع مقابل توفير خدمة جيدة و عائد مرتفع ل
 2وتنظيمها وفق قواعد اقتصاد السوق.لمفروضة على الدخول لهذه األسواق، شركات القطاع الخاص و تقليل القيود ا

 استقرار االقتصاد الكليالفرع الثالث: 
يلعب االستقرار االقتصادي الكلي دورا هاما في تدعيم القدرة التنافسية ألي اقتصاد، حيث ال يمكن توفر 

روط الضرورية للتنافس في األسواق الدولية وجذب االستثمار في ظل اقتصاد يعاني من اختالالت ويشوبه ارتفاع الش
في درجات الاليقين في ظل األوضاع االقتصادية المتقلبة بما يؤثر سلبا على قرارات المستهلكين والمستثمرين ورجال 

مستويات التنافسية للسلع  وبالتالي تقهقر النمو وتدني األعمال، مما قد يؤدي إلى تراجع االدخار واالستثمار،
العوامل المهمة لنشاط  والخدمات الوطنية في األسواق الدولية، كما يعتبر استقرار البيئة االقتصادية الكلية من

نية المديو  أوبالتالي تنافسية االقتصاد ككل، ففي حال عدم االستقرار بسبب وجود عجز الموازنة المزمن األعمال و 
الخارجية العالمية فان ذلك يلحق الضرر باألداء االقتصادي الكلي نظرا لعدم قدرة الحكومة على توفير الخدمات 
 العامة بشكل فعال أو حتى استخدام سياساتها االقتصادية لمواجهة التقلبات الدورية في مستوى النشاط االقتصادي

 3حدات االقتصادية ال تستطيع العمل بفعالية.فمثال عند تزايد معدالت التضخم بشكل سريع فان الو 

 الصحة و التعليم األساسيالفرع الرابع: 

تمثل الصحة من أحد المحددات الرئيسية للتنافسية لما لها من اثر فعال في دعم النشاط االقتصادي وذلك 
من ثم يزيد تنافسية لصحة يزيد من معدالت اإلنتاجية و لما الصحة من أهمية، حيث أن وجود قوة عاملة تتمتع با

                                                           
1
 .41 -39تقرير التنافسية العربية ، مرجع سابق ذكره ، ص ص   

2
 .11تقرير التنافسية العالمية ، مرجع سابق ذكره ، ص   

3
 . 31تقرير التنافسية العربية ، مرجع سابق ذكره ، ص   
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يزيد من ارتفاع على إنتاجية العمل والتنافسية و  الدولة، ففي حين انتشار المشاكل واألمراض الصحية ينعكس سلبا
 1تكاليف األعمال االقتصادية.

كما أن وجود قوة عاملة بمستوى جيد من التعليم يدعم أيضا تنافسية الدولة، ويعتبر من االحتياجات 
 رأسيد العاملة الماهرة واإلبداعية و أن توفر ال جية والتنافسية االقتصادية. إذ يتعين على الحكوماتاألساسية لإلنتا

مال البشري أيضا أهمية في التنافسية كما اللرأس التكنولوجيات الحديثة في العمل و المال البشري القادر على إدماج 
  2هو الحال في جوانب التنمية على العموم.

عليم كنمط استثماري للعديد من المبررات حيث أن التعليم يزيد من القدرة االنتاجية للفرد والمجتمع وينظر للت      
ومن ثم مقدرته على توليد الدخل ورفع الدخل القومي وتتحقق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية، كما ينمي التعليم 

ف مع يجعل الفرد قادرا على التكياالقتصادي و  بحث العلمي لحل مشكالت المجتمع وتحقق النموقدرة الفرد على ال
في مختلف الظروف كل هذه المبررات تؤكد أن اإلنفاق في التعليم يعد استثمارا في متطلبات العمل في أي قطاع و 

 3رأس مال البشري.
 عوامل معززات الكفاءة :المطلب الثاني

 :العوامل الفرعية التالية  إلىتنقسم و 
 لعالي و التدريبالتعليم ا :الفرع األول

يقيس هذا العامل معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وكذلك نوعية التعليم وتقييمها، فجودة التعليم 
العالي والتدريب تعتبر متطلبا رئيسيا للوفاء بمتطلبات العمليات اإلنتاجية الحديثة وللتحول لالقتصاديات الحديثة 

إلنتاجية الفنية التكنولوجية، كما أن ظروف العولمة والمنافسة تستدعي توفر القادرة على استخدام أحدث الطرق ا
وديناميكيتها، كما أن التدريب والتأهيل  المهارات العالية والمتنوعة القادرة على التكيف السريع لتغيرات األسواق

                                                           
1
 .38مصطفى أحمد حامد رضوان ، مرجع سابق ذكره ، ص   

2
جويلية ،  57، 56، مؤتمر ربيع الثورات العربية منظور حقوق االنسان، االردن،  د المعرفة في تعزيز القدرات التنافسيةدور اقتصابالل محمود الوادي ،   

 .55، ص 2155
3
 . 547، ص  2113، دار الميسرة ،عمان ،  اقتصاديات التعليمفاروق عبد فله ،   
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ارات الالزمة لمواكبة تطورات العلمي للقوى العاملة يعتبر حيويا لضمان التجديد والتطوير المستمر للكفاءات والمه
 1االقتصاد المستمرة.

 كفاءة األسواق  :الفرع الثاني
  كفاءة أسواق السلع  -0

يعتبر وجود ظروف تنافسية مالئمة ومناسبة في األسواق المحلية عامال مهما ومساعدا لتحقيق الكفاءة 
بأسواق سلعية تتمتع بالكفاءة االقتصادية االقتصادية ودعم إنتاجية منشآت األعمال ومن ثمة فان الدول التي تتمتع 

تطلب وهذا  يالمزيج المالئم من السلع والخدمات وذلك بما يتالئم مع ظروف الطلب والعرض.  إلنتاجتكون مؤهلة 
اقل معوقات حكومية تكون مؤثرة في نشاط منشآت األعمال كوجود األعباء و  ،فعالة والتي تتمتع بالكفاءة بيئة أعمال
 2مرتفعة أو السياسات الحكومية التمييزية ضد االستثمار األجنبي أو التجارة الدولية بشكل عام.الضريبية ال

 كفاءة سوق العمل  -2
سوق العمل أو سوق التشغيل نظريا وبالمعنى التقليدي هي سوق ككل األسواق باعتبارها قد توفر المقومات 

طلب وآلية التعديل ع ككل األسواق إلى العرض الاألساسية للسوق إلى العرض والطلب والسعر وبالتالي فهي تخض
هذا ى الوظائف واالستخدامات المثلى سوق العمل خير دليل على تخصيص العمال إل  وتعتبر كفاءةبينها هو السع، 

. كما أن سوق قطاع أو نشاط إلى آخروتعتبر مدونة األجور عامل ضروري لتمكين العمال من االنتقال بسهولة من 
يتمتع بالكفاءة يجب أن يكفل وجود حوافز تشجيعية و تقديرية للقوى العاملة على ما بذلوه من جهد العمل الذي 

 3لزيادة معدالت اإلنتاجية.
 كفاءة سوق المال  -3

حيث عرفت تطورا كبيرا في   حاجة التطور االقتصادي،لقد ارتبطت نشأة وتطور األسواق المالية بظروف و 
تغير الفلسفة اإلصالحية لبعض الدول المتقدمة من اجل تطوير االقتصاديات المحلية السبعينيات والثمانينيات نتيجة 

دماجها في األسواق الدولية األخرى خاصة في الدول النامية، حيث أصبحت األسواق المالية تشكل عصب الحياة  وا 
القتصادي بين العرض والطلب ق التوازن االمالية في الدول المتقدمة التي أولتها أهمية جعلتها أداة فعالة في تحقي

                                                           
1
 .   11تقرير التنافسية العالمي، مرجع سابق ذكره، ص   

2
 .16، ص المرجع السابقنفس   

3
 .537، ص 2151، 82العدد بغداد ،، ، مجلة االدارة و االقتصاد ، التنافسية الجديدة واعادة هيكلة سوق العمل العراقيةأحمد كامل الناصح   
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تتصف السوق الكفء باستجابة أسعار األوراق المالية على نحو سريع للمعلومات الجديدة التي يحصل عليها  حيث
كن القول أن السوق على هذه المعلومات ومنه يم مارية بناءأطراف السوق مما يؤدي إلى تحديد القرارات االستث

تتحدد فيها أسعار األصول وعوائدها وفقا لقوى العرض والطلب يتسم سلوك  يتسم بالتنافسية أيالمالي الكفء 
بالتالي تتحدد القرارات االستثمارية  وتوجه ت المتاحة لدى جميع المستثمرين و المتعاملين بالرشاد، وتماثل المعلوما

 1الدولية. نحو النشاطات االقتصادية والمشاريع األكثر ربحية يمثل أحد العناصر المدعمة للتنافسية
 االبتكار: االبداع التكنولوجي و الفرع الثالث

يوم واحد إال ونشاهد أو نسمع عن مستجدات في الميدان التكنولوجي على مختلف األصعدة سواء ال يمر       
ة لنمو التكنولوجي الركيزة األساسي اإلبداع، فلقد أضحى ، اجتماعية، طبية وصناعية وغيرهاكانت اقتصادية

تطورها، ورغم أن العنصر البشري بعقله المتحدي للصعوبات استمرار المؤسسات و ونمو و ازدهارها يات و االقتصاد
ن وجود ذلك العنصر لوحده غير وبمعارفه العلمية والتكنولوجية هو الذي يتوقف عليه سرعة التقدم التكنولوجي، اال أ

مكانياتخ مالئمين ، فأينما تواجد هذا العنصر البشري فال بد له من تسيير ومناكاف حفزات معنوية مادية وم وا 
  2االبداع .تشجعه على العطاء و 

القدرات التنافسية للدول فضال عن التي تحسن من فاالبتكار أو االبداع التكنولوجي يعد من العوامل الرئيسية       
توفير البيئة المواتية لتحفيز  إلىتعمد الدول للثروة و المستدام االنطالق لجهود التوليد الذاتي و كونه يشكل قاعدة 

قامةتشجيع البحث العلمي من خالل االستثمار في التعليم و  االبتكار مؤسسات االبحاث ودعمها ماديا وتشجيع  وا 
 األكاديمييجاد عالقات وطيدة بين المجتمع االتطوير واالبتكار، و ى االستثمار في مجاالت االبحاث و الشركات عل

ترويجها تجاريا ارم مع منح الجوائز لالبتكارات و نظمة حقوق الملكية الفكرية بشكل ص، وتطبيق أومجتمع األعمال
كما تقوم العديد من الدول المستضيفة لرؤوس األموال األجنبية بوضع الضوابط الضامنة لنقل التقنيات المتطورة 

  3وتوظيفها عبر االستثمارات االجنبية المباشرة .
 نافسية كنولوجي بالتعالقة االبداع الت -3

                                                           
1
 .236، ص  2152، 12العدد  الجزائر، جامعة، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية ، كفاءة األسواق المالية في الدول النامية، سن جديدينلح  ،يانمحمد بوز   

2
 .48، ص2114، 13العدد جامعة الجزائر ،، مجلة العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،  االبداع التكنولوجي في الجزائر، بوسعدة  سعيدة ،عماري  عمار  

3
 Thierry madiès, jean claude, payer innovation et compétitivité des régions , la documentation 

française,paris,2008,p 377. 
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 1برز أدوار االبداع التكنولوجي في دعم تنافسية االقتصاديات تظهر من خالل :لعل أ 
عن التطور المعرفي في تج : ينجم تسريع عملية التنمية عن التطور التكنولوجي الناتسريع عملية التنمية-

 المجاالت حيث من سمات التطور التكنولوجي المعاصر سرعة التطور؛
يظهر أثر االبداع التكنولوجي على خفض تكاليف التنمية من خالل خفض معدل استخدام  لتنمية:تخفيض تكلفة ا-

رأس  (المدخالت، توفير بدائل صناعية أرخص من الموارد الطبيعية القابلة للنضوب، رفع إنتاجية عوامل االنتاج 
االنتاجية المحلية وفي السوق ، خفض تكاليف تبادل المنتجات والخدمات بين االنشطة والفروع )العملالمال و 
مي، خفض تكاليف تبادل المنتجات والخدمات بين األنشطة والفروع االنتاجية المحلية وفي السوق العال ،العالمي

عادة تدوير مخلفات العملية خفض معدالت استخدام الطاقة و  الخفض في التكلفة الناتج عن تحسين شروط البيئة وا 
 ؛اإلنتاجية 

التكنولوجي دور مهم في التغيير الثقافي حيث أسهم التطور التكنولوجي بشكل كبير في  لإلبداع: يالتغيير الثقاف-
تفاعل الثقافات وفي ابداع ثقافة العولمة. إال أنه من ناحية أخرى البد من التعامل الحذر مع ثقافة العولمة التي من 

حالل الثقافابعادها قمع ثقافات األمم و أحد  وساعد هذا التطور على مراجعة  ،ة الغربية محلهاالشعوب النامية وا 
 ؛التفكير العلمي كخلفية تراثية للثقافات المعاصرة ندة للخرافة واستبدالها بالعلم و المواريث الثقافية المست

: يؤثر االبداع التكنولوجي على التنمية البشرية من خالل إحداث ثورة في طرق وأساليب التعليم التنمية البشرية-
يم ذاتها كما يؤثر عن عليم عن بعد وتعليم الكبار والجامعات المفتوحة ...الخ، وتطوير تقنيات ووسائل التعلكالت

الجبهات االجتماعية والسياسية نسان من خالل تعميق االتصاالت والحوارات بين القوى و اإلحقوق طريق تعزيز 
 ؛متباعدة وخلق وعي عام عالمي وقوىالمختلفة وال

يؤدي اتساع حجم السوق الى ارتفاع المنافسة بين المنتجين مما يؤدي الى تخفيض األسعار  :توسيع السوق-
وحدات انتاجية ذات  بإقامةوتحسين مستوى اإلنتاج، بعد استبعاد المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة، وبالتالي يسمح 

 ها بالمنافسة في السوق.كفاءة عالية وطرد الوحدات االنتاجية التي تتمتع بمردودية اقتصادية تسمح ل

 المطلب الثالث: العوامل التي تؤثر على بيئة األعمال 

                                                           

 
1
، 55العدد  ،13علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، مجلة العلوم االقتصادية و  دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية، الجوزي  جميلة  

 .281- 284، ص ص 2155
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الصادرة عن المعهد العربي للتخطيط بأن أهم العوامل التي تتحكم  "سياسات التنافسية "حيث جاءت في مجلة 
 كالتالي:هي في بيئة األعمال 

 : الحاكميةالفرع األول
لى أنها القدرة على استخدام السلطة في إدارة الموارد االقتصادية و توظيفها يمكن تعريف الحاكمية بوجه عام ع     

إلحداث التنمية ويراها البعض على أنها الحالة التي تكون فيها الدولة منضبطة بقوة المجتمع ويكون فيها المجتمع 
افسية الدولية  والشواهد منضبطا والحاكمية الجيدة ال تساعد فقط على االستقرار بل أصبحت عامال حاسما في التن

تدل على أن الفساد الواسع االنتشار مضر بفعالية البلد على اجتذاب االستثمارات الخارجية المباشرة أو يرفع على 
تطوير المؤسسات يمران سات الحديثة إن تحسين الحاكمية و العموم تكاليف القيام باألعمال في البلد وتفيد الدرا

ع المدني في إحداث التنمية وكذلك بالمساءلة وضمان الشفافية ورفع مستوى الجهاز بإشراك مختلف طبقات المجتم
من حيث التعيين والترقية بحسب الكفاءة والعمل على إخراج هذا الجهاز من دائرة ضغوطات أصحاب  ،اإلداري
  1يعات.التشر والعمل على عدم تضارب اللوائح و يمر تحسين الحاكمية في طريق تنفيذ القانون الح و المص

 : جاذبية االستثمار األجنبي المباشرالفرع الثاني
يعتبر مدى جاذبية االستثمار األجنبي المباشر والمالي ركنا أساسيا من بيئة األعمال فجذب االستثمارات       

ت التقنية الخبرانقل التقانة و هذا االستثمار في  ذلك لدوراألجنبية يعتبر احد التحديات التي تواجه الدول النامية و 
واإلدارية وفتح األسواق الخارجية وتوفير األموال االستثمارية التي ال تترجم إلى ديون تثقل كاهل الدول النامية مما 

قطاعا ماليا ذي يتطلب بيئة مؤسساتية مواتية و يجعل المنافسة تستند إلى جذب هذا النوع من االستثمار. األمر ال
 2تنبؤ.متطورا و سياسات اقتصادية قابلة لل

وفي هذا اإلطار فانه من الضروري تسريع برامج الخصخصة و ذلك الستقطاب أكثر االستثمار األجنبي       
كذلك فانه يتطلب تطور عمليات المساهمة في إحدى حلقات  ،المباشر و كوسيلة فعالة لتطوير أسواق األوراق المالية

من البيروقراطية  يتوجب التقليلضمان األسواق كما لخبرة و لكونية لصالح الشركات األجنبية وذلك لكسب ااإلنتاج ا
كذلك ضرورة التركيز على خول االستثمار األجنبي المباشر وتشجيع عمليات النافذة الموحدة و اإلجراءات اإلدارية لدو 

                                                           
1
سلة دورية تعني بقضايا التنمية في الدول العربية ، مجلة جسر التنمية للمعهد العربي للتخطيط ،الكويت ،العدد ، سل سياسات التنافسيةبدر عثمان مال هللا،،   

 .14، ص 2152، جويلية 551
2
 .45تقرير التنافسية العربية، مرجع سابق ذكره، ص   
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ار كبيرة من أثله ذلك لما باشر مثل قطاع هندسة البرمجيات و تطوير بؤرة مضيئة تكون جذابة لالستثمار األجنبي الم
التأهيل للمهارات المحلية بحيث تستجيب البؤرة إلى األولويات التنموية عبر نقل التكنولوجيا والتدريب و على التنافسية 

ن يكون العاملون  داخل كل قطر كما يجب تفعيل دور المؤسسات التسويقية في جذب االستثمار األجنبي المباشر وا 
التجاه الحديث لالستثمارات األجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الكثافة فيها على قدر عال من الكفاءة وفي ظل ا

المعرفية والتقنية العالية فانه يتعين على األقطار العربية تنمية قطاعات جاذبة بعيدا عن القطاعات التقليدية مثل 
 1قطاع الطاقة وقطاع الصناعات التحويلية. 

 : تدخل الحكومة في االقتصاد الفرع الثالث
بسبب طبيعة األنشطة حيان كثيرة كومة في االقتصاد يعتبر صعبا في أإن تحديد مستوى التدخل األمثل للح      

ولكن يمكن مقارنة مستوى هذه النفقات بمستوى النفقات في بعض الدول التي  التي تمولها برامج اإلنفاق الحكومي
ال بحيث تستطيع الحكومات في هذه الدول تنفيذ برامجها أو فعا ايعد مستوى التدخل الحكومي في اقتصادياتها محدود

 ؛االنفاقية بأقل التكاليف
يعتمد هذا العامل على ثالث مؤشرات تعكس حجم تدخل الحكومة في االقتصاد وهي: مدفوعات الرواتب        

جمالية النفقات العامة منسوبة جميعها إلى ال ناتج المحلي اإلجمالي واألجور ومدفوعات الدعم والتحويالت األخرى وا 
ووفقا لهذه المؤشرات فان الدولة ذات النسب األقل في بنود هذه النفقات تعتبر الدولة األكثر تنافسية في هذا المجال 

 ؛حيث إنها تعتبر دولة أكثر فعالية في إنتاج النفقات العامة
وهيمنتها على القطاع قطاع األعمال  ة وكذلك تدخلها فيللحكومة في مجال الملكيفي حين أن التدخل المفرط       

يقلل من التنافسية كذلك فان استفعال ظاهرة البحث جية وال يخدم النمو االقتصادي و اإلنتاجي يحد من تطور اإلنتا
عن الربح يزيد من تكلفة األعمال وتحدث تشوهات في خيارات األفراد والسيما في اختيار تخصصات التعليم واختيار 

يتسبب في تدني مستوى اإلنتاجية مطلوبة لدى سوق العمل و غير  مهاراتة، األمر الذي ينتج ظائف الحكوميالو 
نشاط المفرط في الها المباشر و لذلك فانه يتعين إحداث نقلة نوعية في دور الحكومات من خالل تقليص تدخل

إيجاد شراكة مالئمة مع إن  ،جنب االختالالت التي يحدثها هذا التدخلتالتشغيل لاالقتصادي من حيث اإلنتاج و 

                                                           
1
 .11بدر عثمان مال اهلل، مرجع سابق ذكره، ص   
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ص من عقلية التواكل عليها التي منتشرة القطاع الخاص هو أحد السبل لتخفيف األعباء المالية عن الحكومة والتخل
 1غلب الدول العربية .في أ
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 .41سابق ذكره ، ص تقرير التنافسية العربية ، مرجع   
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  :خالصة
الرهان األساسي الذي يواجه المؤسسات  من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل، رأينا أن التنافسية أضحت      

والدول على اختالف مستوياتها في عالم يتميز باالنفتاح االقتصادي والتحرير التجاري وهذا االختالف يمتد حتى 
القتصادية تشابك مفهومها مع المفاهيم ااء تعريف محدد للتنافسية و بالنسبة لمؤشرات قياسها. ونظرا لصعوبة اعط

التنمية، جعل هذا المفهوم يصيبه نوع من التميع، خصوصا في ظل الكثرة الالمتناهية فسة و األخرى مثل المنا
 االتي تقيسه. وبالرغم من كثرة أشكال هذه المؤشرات المختلفة، إال أن جوهر التنافسية يبقى واحد للمؤشرات والعوامل

قدرة البلد على (، أو بالتنافسية الخارجية )تهقطاعابين مؤسساته و  التنافسية داخل البلد(يتجلى على المستوى الداخلي 
الفصل الموالي سنتطرق الى تحليل واقع تنافسية وفي .)اقتحام واكتساب حصص مستدامة في األسواق الخارجية

           االقتصاد الجزائري ضمن مؤشرات التنافسية الدولية .
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 تمهيد: 
العالم أصبح من الصعب على أية دولة أن تعيش بمعزل عن هذه  ظل التطورات التي شهدهاي ف       

، والعراقيل التي ستواجهها  وخاصة في ميادين التصدير و تدفقات رؤوس األموالالتطورات نظرا للمصاعب 
أخذت الدول النامية في تبني السياسات االصالحية الرامية الى اعادة تأهيل هيكلة اقتصادياتها و تهيئة لذلك 

ام التجارة وتدفقات رؤوس مفتوح أمداعمة لقدرتها التنافسية في اقتصاد عالمي البيئة االستثمارية المواتية و ال
 . األموال
تمكنها من وكسب مقومات وامكانات  تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بصفتها دولة نامية والجزائر      

الكفاءات أساسها التكنولوجيا و افسية وقدرات تنمزايا ، من خالل السعي الى اكتساب  مواجهة المنافسة العالمية
ة ، كأولوي، لذلك يأتي تحسين القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائري رعلى االبداع و االبتكاالقادرة البشرية 

 .اقتصادية ضرورية في الوقت الراهن 
مؤشرات جزئية أو قت الراهن ، سواء من خالل الجزائري في الو التنافسية لالقتصاد وضعية الولمعرفة       

  ثالث مباحث كما يلي :سنقسم هذا الفصل مؤشرات دولية 
    

 :القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائري المبحث االول. 
 :المؤشرات الجزئية لتنافسية االقتصاد الجزائري  المبحث الثاني.  
  :الجزائري االقتصاد لتنافسية الموسعة المؤشراتالمبحث الثالث 
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 المبحث األول : القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائري
د عرفت الجزائر اختالال كبيرا سواء في الموازين الداخلية أم الخارجية، وهو ما استدعى اللجوء إلى لق      

عادة جدولة الديون الخارجية من أجل العمل على خلق استقرار اقتصادي عن طريق  صندوق النقد الدولي وا 
ولة  كل هذه المجهودات التي عملت إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وتخفيض العجز في الميزانية العامة للد

. فالتنافسية مفهوم محدد يركز على التجارة الخارجية توازن تحسن من قدرتها التنافسيةعليها الجزائر إلعادة ال
وعلى جذب االستثمار األجنبي المباشر وهذا ما أوردناه سابقا في تقرير التنافسية العربي وجاء أيضا في تعريف 

ية اإلدارية، لذا رأينا أن نتناول في هذا المبحث تطور بعض مؤشرات االقتصاد الجزائري المعهد الدولي للتنم
 وواقع تنافسيته من ناحية الصادرات و قدرته على جذب االستثمارات األجنبية المباشرة .

 قتصاد الجزائريالمطلب األول : نظرة على تطور بعض مؤشرات اال
 االقتصادي اإلصالحرامج لب تطبيقها منذ الكلية قتصاديةاال راتهامؤش دةستعاا من تدريجياالجزائر  تمكنت      
 بخصوص قوله يمكن مما الكثير هناك أن من الرغم على الدولية، والمالية النقدية المؤسسات عليها أملتها التي
 إغفالها يمكن ال حقيقة فثمة  الحالية، الوطني االقتصاد وضعية وكذازائر الج في االقتصادية اإلصالحات نتائج
 مورد أسير بقي والذي ري،زائالج لالقتصاد الخاص للطابع ااعتبار  كبيرة داللة ذات غير تبقى معطياتها أن وهي
 سنحاول وعليه العالمية، األسواق في لنفطا أسعار بتقلبات يتأثر جعله مما المحروقات عائدات وهو وحيد مالي

 لالقتصاد والخارجي الداخلي التوازنمؤشرات  تحليل خالل منالجزائر  في الكلية التوازنات لواقع التعرض
 ( كما يلي :00-07والمبينة في الجدول رقم )  7007- 7002الفترة  خالل  ئرياالجز 
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 و الخارجي لالقتصاد الجزائري( مؤشرات التوازن الداخلي 20-20الجدول رقم )
 

 البيان 
 

الناتج الداخلي 
 الخام 

 مليار دج

مو معدل ن
 الناتج الداخلي

(%) 

معدل 
التضخم 

((%  

الميزانية  رصيد
 العامة  )مليار دج(

رصيد ميزان 
 المدفوعات

 )مليار دوالر(

المديونية 
 الخارجية 

 )مليار دوالر(

سعر صرف 
 الدينار 
مقابل 
 الدوالر

  االحتياطات
 الدولية 
)مليون 

 السنوات دوالر(

0222 0,2032 02 3,7 579,3 29 ,55 5,60 29,37 0023101 
0222 0024,32 0230 4 ,9 999 ,5 36,99 5 ,58 64,58 04,3244 
0220 001232 032 - 5,7 570,3- 4,86 5,41 72,63 0403,42 
0202 0000031 023, 3,9 74-  15,33 5,45 74,39 0103002 
0200 14384,8 0030 4,5 28-  20,14 4,40 76,05 02,3000 
0200 0224,32 030 2.4 - 12 ,01 3,63 78,10 0003202 

: الموقع زيارة تاريخ ،algeria.dz-of-www.bank الجزائري البنك نشريات :على باالعتماد، الطالبة إعداد من: المصدر
 .04:21 الساعة على ،72-00-7002

الموجودة في الجدول أعاله  7007 - 7002الفترة  خالل والخارجي الداخلي التوازنرات مؤش لواقع تتبعنا من
 نجد ما يلي:  

 مؤشرات التوازن الداخليول: الفرع األ 
 الطلب حجم أهمها لعل الداخلي التوازن عن خاللها من التعبير يمكنمتغيرات  عدة هناك عامة بصفة      

 لألسعار العام المستوى في تذبذب إلى يشير الذي التضخم معدل االقتصاديين، المتعاملين طرف من الكلي
زانية المي رصيد عنده، المتوقع الطلب وحجم النقدية للوحدةشرائية ال القدرة عن ويعبر معينة زمنية مدة خالل
 النقاط في أهمها نتناول سوف الضريبية، سياستها وكذلك لديها اإلنفاق سياسة عن يعبر الذي للدولة العامة
 :التالية

 وهو دج، ارملي 15843,0 حوالي 7007 سنة بلغ حتى المستمر بالنمو تميزللجزائر ي الخام الداخلي الناتج -0
 لسيطرة طبعا وهذا نفسه، االتجاه وفي النفط أسعار بتغير يتغير فهو قبل، منالجزائر  تحققه لم قياسي رقم

 مرتفعة كانت وقد موجبة، نمو معدالت تحقيق تم كما. للجزائر اإلجمالي الوطني الدخل على المحروقات عائدات
 بطبيعة النمو وهذا بعد، فيما انخفضت ولكنها األول االقتصادي اإلنعاش برنامج تغطي التي السنوات خالل
 .األولى بالدرجة النفط أسعار بارتفاع مدفوع الحال

 معدالت أخذت 7002سنة من ابتداء منها، األخيرة السنوات في مجددا لترتفع عادت التضخم معدالت-7
 الحكومة أقرته الذي االقتصادي موالن لدعم التكميلي البرنامج وهو ثاني برنامج إطالق بعد االرتفاع في التضخم
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 واستمرالعامة  الموازنة عجز من ضاعفت التي، العامة النفقاتحجم  زيادة عنه نجم إذ األول، للبرنامج استكماال
 تفعلير  2010 سنة% 3,9 يقارب ما سجل حين في ،2009 سنة% 7 ,5ليسجل رتفاعاال نحو التضخم معدل
 .% 4.2مسجال بذلك نسبة  7007 سنة مجددا

 7000و 7002 سنة ماعدا ،الدراسة محل المدة طول على موجبا كان رصيدها للدولة العامةالميزانية -3
البترولية  الجبايةراجع ت نتيجة الصعوبات بعضفيهم  عرفت التي مليار 12073 ب قدر زاعج لتسجل 7000و

 .يالتوال على 7000و 7000 سنتي خالل ما نوعاراجع ت قد العجز هذا أن ونالحظ
  الخارجي مؤشرات التوازنالفرع الثاني: 

 صافي إلى يشير الذيرصيد ميزان المدفوعات  في وتتمثل الخارجي بالعالم االقتصاد بعالقة مرتبطة وهي       
لى من والخارجة الداخلة النقدية التدفقات  قدرة مدى إلى تشير التي الخارجية المديونية واليها المعنية، الدولة وا 
حيث نالحظ من خالل الجدول أن التنمية  لتمويل قروض شكل في األجنبية األموال رؤوس جلب لىع الدولة

مليار دوالر لتصل  1740حيث كانت قيمتها   7007حتى  7002المديونية في انخفاض مستمر خالل السنوات 
يع تسديد الديون التي مليار دوالر و يعود هذا االنخفاض الكبير في الديون الخارجية الى سياسة تسر  3743الى 

 القيمة عن يعبر الذي الصرف سعر، حاسمة هذه السياسة 7004، وتعتبر سنة 7002باشرتها الجزائر سنة 
  :ما يلي في موضحة األجنبية، العمالت مقابل الوطنية للنقود الخارجية

 بشكلللجزائر  الصافية الخارجية المالية الوضعية مستمرا ومتزايدا حيث تعززت فائضا حقق ميزان المدفوعات-0
وهي نتيجة جيدة مقارنة  دوالر مليار 74711بـ  قدر المدفوعات زانلمي إجمالي برصيد 7002سنة  خاص

 دوالر مليار 70704دوالرو مليار 01733 إلى ليصل ارتفاعه المدفوعاتزان مي رصيد واصل وبالسنوات السابقة 
 بفضل الخارجية توازناتها فياستقرارا  تحقيق منلجزائر ا تمكنت وهكذا. التوالي على 7000و 7000سنتي خالل

 تقلبات الصرف احتياطي حجم في تتمثل أساسية معايير ثالثة تحكمه الذي المدفوعات،لميزان  اإليجابي الرصيد
ليصل  7007الخارجية ثم تراجع تراجعا ملحوظا سنة  المديونية في والتحكم الدولي السوق في البترول أسعار
 ليار دوالر.م 07الى 
 الدوالر عرفه الذي التذبذب من بالرغماستقرارا   عرف األمريكي الدوالر مقابلزائري الج الدينار صرف سعر -7
 توازنات تحقيق في بعيد حد إلى نجحتالجزائر  أن استنتاج يمكننا سبق ما على اعتمادا األخيرة السنوات في
أو  الداخلي المستوى على سواء اقتصاديااستقرارا  7000و 7002سنة  بين ما الفترة عرفت إذ لالقتصاد، كلية
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 األسواق في النفط أسعار بارتفاع األولى بالدرجة مرتبطا كاناالستقرار  هذا أن هو تأكيده يمكن ماو  الخارجي،
 النفط. سعرتراجع  بمجرد ستتالشى و هشة كلية توازنات أنها على يدل مما الدولية،

 توزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في الجزائر الالمطلب الثاني: الهيكل و 
 العالم بلدان أغلب إلى تمتد االقتصادي، االنفتاح بعد خاصة متنوعة واقتصادية تجارية عالقات للجزائر       
 والواردات للصادرات الجغرافي بالتوزيعبهيكل التجارة الخارجية و  المتعلقة العامة البيانات وفق ذلك توضيح وسيتم
 :التالي النحو على ائريةالجز 

 : هيكل التجارة الخارجية األول الفرع
 عن يزيد ما القطاع هذا نسبة تمثل حيث المحروقات قطاع هيمنة تحت الجزائرية الصادرات هيكل يقع       

 المنتجات من الصادرات وظلت الحالي القرن من األول العقد خالل المصدرة السلع قيمة إجمالي من 24%
 أساسا فتنقسم للواردات بالنسبة أما ،الصادرات مجموع من هامشية قيما إال تمثل وال المأمول عن عيدةب األخرى

 وأيضا التجهيزية السلع والزراعية، الصناعية التجهيزات الغذائية، السلع في تتمثل أساسية مكونات أربعة إلى
 .جارة الخارجية للجزائرن هيكل الت، والجدول التالي يبيالغذائية غير كيةاالستهال المواد

 
 ( هيكل التجارة الخارجية20-20) الجدول رقم                            

                                                           دوالر أمريكي                                                            ليونالوحدة: م                                                                              
 

 

    
 السنة    

  

الميزان 
 التجاري

 هيكل الصادرات الواردات هيكل 

المواد  المجموع القيمة     
  االستهالكية

السلع 
 التجهيزية 

 التجهيزات 
  الصناعية

السلع 
 الغذائية

النسبة  المجموع 

% 

قطاع  خارج

 لمحروقاتا
لنسبة ا

% 

قطاع 

 المحروقات

0222 32532 27631 5243 8680 8754 4954 60163 2 ,21 1332 97,79 58831 

2008 39819 39479 6397 13267 12002 7813 79298 2,44 1937 97,56 77361 

2009 5900 39294 6145 15372 11914 5863 45194 2,36 1066 97,64 44128 

2010 16580 40473 5836 16117 12462 6058 57053 2,67 1526 97,33 55527 

2011 24262 47300 7944 00411 15951 9805 9306 2,90 2140 -1,70 ,062, 

2012 04,21 46801 9955 04402 13453 8983 9246 3,33 2187 -0132 10224 

: الموقع زيارة تاريخ ،zalgeria.d-of-www.bank  المركزي البنك نشريات: على باالعتماد ،الطالبة إعداد من :المصدر
 .70:70 الساعة على ،72-00-7002
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أمريكي  دوالر يونمل 40 يقارب ما بلغ ومستمرا ملحوظا تزايدا المدروسة الفترة خالل الجزائرية الصادرات شهدت
 منذ الجزائر تحققه لم ما وهودوالر  مليون 27إلى  7007واستمرت في التزايد حيث وصلت سنة   2008سنة
 العالمية األسواق في البترول أسعار إليها وصلت التي التاريخية األرقام إلى ذلك في السبب ويعود ل،ستقالاال

 الواردات في مستمر تزايد األخرى الجهة في قابلها البترولية الطفرة هذه. السنة نفس من األول السداسي خالل
 سنة العالم شهدها التي المالية األزمة عز في حتى التصاعدي المنحى في االتجاه من تتوقف لم التي الجزائرية
آن  والذي الثالثة األلفية بداية تطبيقه الجزائر بدأت الذي االقتصادي اإلنعاش برنامج نتيجة ان وذلك ، 7004
 التنمية وتحقيق للجزائر التحتية البنية تطوير أجل من التجهيزية بالسلع يتعلق فيما خاصة ضخمة أموال يحتاج
 اتجاه ذو امستمر  افائض أيضا هو شهد فقد الجزائري التجاري الميزان يخص ما أما. السلطات لقب من المرجوة
 دوالر مليون 1200 إلى وصل حيث الفائض، في حادا اانخفاض سجل انه نجد 7002 سنة باستثناء متصاعد
الجزائر  إلى لألزمة لناقلةا الوسيلة النفط كان والتي العالمية، المالية لألزمة نتيجة االنخفاض هذا وكانأمريكي 
 نخفاضاال في تجلت والتي التصديرية الفوائد انخفاض إلى أدى ما 7002 عام النفط سعر انخفاض نتيجة
 مرةيؤدي  ما وهو دواالر  مرحلة المتقدمة االقتصادات دخول مع بالموازاة وذلك المحروقات، أسعار في الشديد
 عائدات رتفاعال نتيجةارتفع بقيم ملحوظة   7000. وسنة اتالمحروق لقطاع الوطني االقتصاد تبعية أخرى

 خالل النفط من إلنتاجها الجزائر وزيادة ،االستراتيجية السلعة هذه أسعار ارتفاع بسبب، النفط من الصادرات
 .الدراسة محل الفترة

 الجزائرية : التوزيع الجغرافي للمبادالت التجارية الفرع الثاني

 الخارجية للتجارة األسواق أهم لنا يبين ،االقتصادية المناطق حسب التجارية للمبادالت افيالجغر  التوزيع إن     
دان التي لها التالية تبين بعض البل والجداول الجزائر. معها تتعامل التي السلعية والواردات الصادرات من

 مبادالت مع الجزائر.

 يع الجغرافي للواردات الجزائرية التوز  -0

 كما يلي: رية تتوزع حسب المناطق الجغرافية( نجد أن الواردات الجزائ03-07رقم )وفقا للجدول 
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 ,020-0222الجزائرية خالل الفترة  للواردات الجغرافي ( التوزيع,2-20الجدول رقم )     

 يالوحدة: مليون دوالر أمريك                                                              

 السنة  0222 0222 0220 0202 0200 0200 ,020

 البلد

 االتحاد األوربي 04402 02022 02220 02224 04101 ,,,01 02220

 منظمة التعاون االقتصادية  ,2,1 2042 14,2 1200 1000 1012 1022

 أوربية أخرى بدان  202 120 202 22, 220 0120 ,000

 ريكا الجنوبية أم 0120 0020 0211 0,22 0,0, 202, 412,

 دول اسيوية غير عربية  4,02 1001 2224 2022 ,222 02,2 02201

 دول عربية  100 222 0220 0010 0212 0222 0401

 دول مغربية  024 02, 422 244 100 222 ,020

 دول افريقية  0,0 02, 22, 01, 222 240 201

 جموع مال 021,0 0420, 0004, ,4242 42042 22,21 24220

زيارة  تاريخ ، www.douane.gov.dz للجمارك العامة بالمديرية الخاص الموقع على باالعتماد ،الطالبة إعداد من :المصدر
 .70: 03، 7002-02- 71: الموقع

 (00-07)رقم  ( في الشكل البياني03-07رقم ) ويمكن ترجمة معطيات الجدول
 ,020 سنة للجزائر المصدرة الدول أهم

 
 
 
 
 
 

 .(03 - 07باالعتماد على معطيات الجدول رقم )، من إعداد الطالبة  المصدر:
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 بشكل يتغيروا لم للجزائر الممونين الشركاء  (00-07) (  والشكل البياني رقم03-07) رقم الجدول خالل من
 التاريخي والواقع الجغرافي، القرب بحكم % 17بنسبة  الرئيسي الممون هي األوربي االتحاد دول تبقى إذ ،كبير
 األسيوية الدول تليها ثم. متوسطية االورو الشراكة إطار في يجمعهما الذي التعاون إلى باإلضافة القدم منذ

 البلدان أما % 4 بنسبةالجنوبية  أمريكا تأتي ثم ،% 03 بنسبة االقتصادي التعاون منظمة وتتبعها % 02 بنسبة
 .الحر للتبادل الكبرى العربية المنطقة ضمن % 1 بنسبة ةالعربي

 ,020سنة الشركاء في واردات الجزائر  أهم ( 24-20الجدول رقم)              

        : مليون دوالر أمريكيالوحدة                                                                      

 القيمة الدول المرتبة القيمة الدول ةالمرتب القيمة الدول المرتبة

 1175 بريطانيا 00 2355 و م أ 6 6820 الصين  0

 1123 كوريا 00 2075 تركيا 7 6250 فرنسا 0

 1119 هولندا ,0 1737 أرجنتين 8 5646 ايطاليا ,

 1017 روسيا 04 1132 برازيل 9 5078 اسبانيا 4

 1001 اليابان 02 1305 الهند 10 2863 المانيا 2

 22024 المجموع

تاريخ زيارة  ،www.andi.dzالموقع الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  باالعتماد على، الطالبةمن اعداد  المصدر:

 .01: 03، 7002-02-71: الموقع
شركاء في واردات ألهم ال (07-07)( في الشكل البياني رقم 02-07ويمكن ترجمة معطيات الجدول رقم )

 7003 سنةالجزائر 
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 ,020سنة  يةالشركاء في الواردات الجزائر ( أهم 20-20الشكل البياني رقم )              

    
 .(02 -07من إعداد الطالبة باالعتماد على الجدول رقم ) المصدر:
 نجد أن أهم الدول الممونين التي تحتل المراتب األولى: السابقين من خالل الجدول و الشكل البياني

 في اآلالت والمتمثلة الواردات إجمالي من%  04 لديعا ما أمريكي دوالر ونملي 4470 بمبلغ: لصينا -0
 . واألقمشة ،والسيارات الجرارات ،الكهربائية واألدوات

في  أساسا تتمثل والتي الواردات، إجمالي من%  02 يعادل ما أي أمريكي دوالر مليون 4710بمبلغ : فرنسا -7
 الحبوب. ،الصيدالنية المنتجات ،الصناعية العربات ،السيارات ،واألجهزة اآلالت

 اآلالت في والمتمثلة الواردات، إجمالي من % 04يعادل  ما أمريكي دوالر مليون 1424 بمبلغ: ايطاليا -3
 واألجهزة.

في  أساسا تتمثل ،الواردات إجمالي من%  02يعادل  ما أمريكي دوالر مليون 1024 بمبلغ: اسبانيا-2
 واآلالت. األجهزة المقوى، الورق ،الصيدالنية لمنتجاتا

 التوزيع الجغرافي للصادرات الجزائرية  -0

  : المناطق الجغرافية في العالم كمايلي نجد الصادرات الجزائرية تتوزع على مختلف( 01-07) رقم جدولا للوفق
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 ,020-0222رة ادرات الجزائرية للفت( التوزيع الجغرافي للص22-20الجدول رقم )

 الوحدة: مليار دوالر أمريكي                                                                  
 2009 2008 2007 السنة

 
 
 

2010 2011 2012 020, 
 البلد

 ,4022 0202, 2,22, 02220 0,021 41246 26833 اإلتحاد األوربي

  00020 02200 04220 02022 02,01 28614 25387 االقتصاديمنظمة التعاون 

 بلدان أوربية 
 أخرى

7 02 2 02 020 ,1 20 

 0012 4002 4022 0102 0240 0222 0201 أمريكا الجنوبية 

 4040 ,412 2012 4220 02,, 212, 4004 غير عربية  اسيويةدول 

 210 022 202 104 214 202 420 دول عربية 

 0240 ,022 0221 0020 222 0101 760 دول مغربية 

 12 10 041 20 ,0 12, 40 دول إفريقية 
 
 

 12002 20211 2,420 ,2222 42004 20002 ,1201 المجموع

تاريخ زيارة الموقع :  ،www.douane.gov.dzالموقع الخاص بمديرية الجمارك  من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:

74-02-7002  ،73:21 . 
المصدرة للجزائر  الدول ألهم( 03-07) رقم البياني الشكل في (01-07معطيات الجدول رقم ) ترجمة ويمكن

 ت دوليةضمن مجموعا
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 ,020 – 0222للجزائر ضمن مجموعات دولية للفترة أهم الدول المصدرة  (,2-20الشكل البياني رقم )

 

 (.01-07) رقم الجدول معطيات على عتمادباال الطالبة إعداد من :المصدر
 صادرات تصنيف ( نالحظ03-07) رقم البياني والشكل (01-07) رقم الجدول لمعطيات تناقراء خالل من

منظمة  وتليها ،%21 بنسبة مهما موضعا يشغل األوربي االتحاد أن ،االقتصادية المناطق حسب الجزائر
 الدول ، أما% 2ة جنوبيال وأميركا، %2 بنسبة العربية غير سيويةاأل والدول%  27 التعاون االقتصادي بنسبة

وعلى هذا األساس يمكن القول أن بحكم الموقع الجغرافي و كذا الروابط التاريخية  .0%نسبتها فكانت العربية
 ، في حين يبقى التعامل مع الدولوير عالقتها التجارية مع الجزائرالمتينة قد ساعد ذلك بشكل كبير في تط

 .تعاني من ضعف مبادالتها البينيةالعربية ضئيال و 
 الواردات  بالصادرات و ويبقى الهدف من دراسة النمط الجغرافي للتجارة الخارجية الجزائرية في شقيه المتعلقين    

 مبادالت الجزائر مرتكزة في شقيها استيرادا و تصديرا على دول االتحاد االوربي.لمعرفة أن 

 قدرات التنافسية للصادرات الجزائرية : الالمطلب الثالث
 إجمالي إلى الصادرات من معينة سلعية مجموعة نسبة بمقارنة ما بلد لصادرات التنافسية القدرة تتحدد      

 الدولةهذه  أن القول حينئذ مكني أخرى دول مع مقارنة ما دولة في مرتفعة النسبة ذهه كانت فإذا ،الصادرات
 .صادراتها من القطاعلهذا  بالنسبة ةر يكب تنافسية قدرة تحوز

 الجزائرية : حوصلة عامة للصادرات الفرع األول
 ، أي ماأمريكيدوالر  مليار 20714 بمبلغ  الجزائر نحو الخارج مبيعاتهم تبقى المحروقات تتصدر أ      
% مقارنة 4 قدرهطفيفا  ، مسجلة بذلك ارتفاعا7007% من الحجم الكلي للصادرات خالل سنة 24734 تعادل
 مليار 12417 مبلغ 7003 سنة خالل المحروقات من الجزائر ايرادات إجمالي حيث بلغت، 7000 عام مع
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% 7743بنسبة  7003خالل سنة  ضئيل، حجم فيمهمشة  المحروقات خارج الصادرات وتبقى .يكيأمر  دوالر
 مليون دوالر أمريكي. 021يعادل  ما أي الكلي، الحجم من فقط
 :ليي كما (04-07) رقم الجدول الخارجية في االقتصادية المناطق على الجزائر صادرات توزيع توضيح يمكن

 ,020سنة الجزائر زبائن أهم (21-20) رقم الجدول

 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                          

 القيمة الدول المرتبة القيمة الدول بةالمرت القيمة الدول المرتبة

 0242 بلجيكا 00 4202 هولندا 6 10332 اسبانيا 0

 0142 تونس 00 220, كندا 7 9006 ايطاليا 0

 0120 البرتغال ,0 0122 البرازيل 8 7193 بريطانيا ,

 0220 المغرب 04 0122 تركيا 9 6741 فرنسا 4

 02,2 اليابان 02 0020 الصين 10 5334 و م أ 2

 12002 المجموع

تاريخ زيارة  ،www.andi.dzالموقع الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من اعداد الطالبة باالعتماد على  المصدر:
 .00:00 ،7002 -02-72الموقع: 

 :التالي البياني الشكل ( في04-07الجدول رقم ) أرقام ترجمة يمكن
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   ,020سنة الجزائر زبائن ( أهم24 -20) رقم يالبيان الشكل                   

 
 )04-07رقم ) الجدول معطيات على باالعتماد الطالبة إعداد من :المصدر

% ثم  02 بنسبة  مليون أمريكي أي 00337بمبلغ  7003 سنة خالل الجزائر زبائن أهم قائمة إسبانياتتصدر 
 من:  تليها كل

 من اجمالي الصادرات .%  01كي بنسبة مليون دوالر امري 2004ايطاليا بمبلغ  -0
 مليون دوالر أمريكي 4220، تليها فرنسا بمبلغ %  07مليون دوالر امريكي بنسبة  2023بريطانيا  بمبلغ  -7
 من اجمالي الصادرات .%  00بنسبة  
 بنسبةمليون دوالر  1132بمبلغ  7003الواليات المتحدة االمريكية حيث جاءت في المرتبة الخامسة سنة  -3
 . 7007بعد ان كانت في المرتبة االولى في قائمة أهم زبائن الجزائر سنة %    2 
  .%  4مليون دوالر أمريكي بنسبة  2404هوالندا بمبلغ -2
 .%  1بنسبة  3010كندا بمبلغ -1
 .%  2بنسبة   على التوالي  7412و  7414البرازيل وتركيا  بمبلغ -4
  .% 3على التوالي بنسبة  0422، 7022 ،7022بالغ الصين و بلجيكا و تونس بالم -2
 من اجمالي الصادرات الجزائرية. % 7البرتغال و المغرب و اليابان وكانت نسبتهم  -4

وعليه فانه حسب التحليل  يظهر أن دول اإلتحاد األوربي هي التي تستحوذ على أكبر نسبة من الصادرات 
 و أغلب هذه الصادرات عبارة عن  نفط .% 22
 
 



 تنافسية االقتصاد الجزائري                                                                                       الثاني      الفصل

77 
 

 ,020-0222الجزائرية خالل الفترة الفرع الثاني:  تطور التركيبة السلعية للصادرات 

 والجدولالوطنية  لصادراتنا التنافسية القدرة نعرف أن يمكن محددة لفترة الجزائرية الصادرات نمو معدالت بدراسة
 7003-7002 الفترة خالل الجزائرية للصادرات اإلجمالي الحجم في المصدرة السلع مةمساه يبين الموالي

 ,020-0222الفترة   خالل للصادرات السلعية التركيبة (22-20) الجدول رقم

 : مليون دوالر أمريكيالوحدة                                                                             
 السنة 

 
0222 0222 0220 0202 0200 0200 020, 

 لنسبةا القيمة  البيان 
% 

 النسبة القيمة % النسبة القيمة
% 

  النسبة القيمة
% 

 النسبة القيمة
% 

 النسبة القيمة
% 

 النسبة القيمة
% 

 44, 96 32336 96,99 70571 97,10 71662 97,20 56143 97,60 44411 97,53 77192 85, 97 59605 الطاقة

 0,75 252 0,43 313 0,48 356 53, 0 305 0,25 113 0,15 121 0,15 92 المواد الغذائية 

 0,19  63 0,23 167 0,22 160 0,29 165 37, 0 170 43, 0 340 0,25 153 المواد األولية 

 2,54 853 2,28 1660 03, 2 1583 89 ,1 1089 1,52 692 1,76 1390 1,68 988 المواد نصف مصنعة 

 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - التجهيزات الفالحية

 0,05 17 0,04 30 0,05 35 0,05 27 0,05 25 0,09 69 0,07 44 ناعية التجهيزات الص

 0,03 10 0,02 16 02, 0 15 0,06 33 0,11 49 0,04 34 0,06 34 االستهالكيةالسلع 

 - 33531 - 72757 - 73811 - 57762 - 45460 - 79146 - 60916 المجموع

 56, 3 2165 3,01 2062 2,90 2149 2,80 1526 2,34 1066 2,47 1937 2,15 1132 الصادرات خارج المحروقات 

 :تاريخ زيارة الموقع  ،algeria.dz-of-www.bank نشريات البنك المركزي من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:
 .01: 70على الساعة  ،72-00-7002 

بتركيز  تتميز  7003- 7002ةخالل الفتر  الجزائريةنالحظ أن بنية الصادرات ( 02-07) رقم من خالل الجدول
، حيث بلغت قيمتها الفترة محل الدراسةخالل %  22دائم لبند المحروقات )الطاقة ( في حدود تزيد قليال عن 

بسبب  21240 بقيمة 7002لتسجل انخفاضا سنة  7004سنة  22024و  7002سنة  مليون دوالر 40204
 12247بقيمة  7000و 7000خالل السنوات  االرتفاعليعاود التي أثرت على أسعار البترول،  األزمة

 النتيجة هذه. مليون دوالر أمريكي 33130إلى  7003سنة انخفضت ثم  ،التوالي على مليون دوالر 23400و
حيث ر التطو هذا  بةتركيالسلع في  مساهمةما يتالشى األمل  إذا ما قمنا بتفحص  لكن سرعان كبيراتعطي أمال 

 0744بين مواد نصف المصنعة بمعدل يتراوح المصدرة باألساس بعد المحروقات كال من ال المنتجات تشكل
وبالتالي  ،%0774معدل متوسط من اجمالي الصادرات، ثم المواد األولية  ب 7003حتى  7002 من سنة 7712
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في  الرئيسيهم المسا رات، وهو ما يعني أنه% من إجمالي الصاد 22على أكثر من مستحوذقطاع المحروقات 
خارج المحروقات، أما   الجزائريةبالمقابل الضعف الهيكلي  للصادرات  وبعكسالذي عرفته الصادرات و النم

مليون دوالر سنة  0232الى  7002مليون دوالر سنة  0037بالنسبة لهذه األخيرة فقد سجلت ارتفاعا من 
ومنه نستنج  7003مليون دوالر أمريكي سنة  7041 ما قيمتهلى إن وصلت ألى إواستمرت في التزايد  7004

 :أساسيتين مالحظتين
 .خارج المحروقات التصدير، نظرا لضعف معدالت التصديراالقتصاد الوطني أثناء  تنافسيةضعف  -
 ضعف دينامكية النشاط االقتصادي في اإلنتاج خارج المحروقات.   -

ما تؤكده الجهود  نتاجي عن توفير عرض قابل للتصدير وهذااإل الجهاز سببه عجز القول أن ذلكويمكن        
لى تقليص التبعية شبه الكلية لقطاع المحروقات والرغبة في رفع إالمبذولة من طرف الدولة الجزائرية في السعي 

لغذائية والمنتجات المستمر للصادرات من المواد ا االنتعاشالعائدات خارج قطاع المحروقات، فعلى الرغم من 
و الصناعية أما بالنسية للتجهيزات الفالحية إنصف المصنعة إال أن النسب المحققة تبقى متواضعة، 

يرادا معدوما في كل السنوات إاالستهالكية، فقد ظلت تتقهقر خاصة بالنسبة للتجهيزات الفالحية التي حققت و 
 لها ال تتمتع بأي من المزايا التنافسية .محل الدراسة وهذا يؤكد على أن المواد المصدرة من قب

 : مشاكل التصدير في الجزائرالفرع الثالث
من خالل دراستنا للبنية السلعية للصادرات الجزائرية وجدنا أن الصادرات من المحروقات تفوق في الغالب   
مكن إجمالها في بالتالي هناك أسباب أو مشاكل للتصدير خارج المحروقات ويو  من إجمالي الصادرات   22%
 :يلي ما
 1 :المشاكل على المستوى الجزئي -0
  األفراد؛ المصالح وو  غياب سياسة محددة األهداف وواضحة ومعروفة من طرف كل الدوائر والمستويات-
باإلضافة إلى غياب نظام  تطبيق عشوائي وغير منتظم إلجراءات العمل المنصوص عليها في نظام الجودة، -

  ؛االختالفساليب اإلحصائية لتحديد المبني على األ قادر على القياس
  ؛تتصميم المنتجاحديد و تسلوب نظام الجودة في مجال أعدم األخذ ب -
فر نظام للمعلومات يتضمن كافة البيانات واإلحصائيات التي ترتبط بالعملية اإلنتاجية وموقع السلعة عدم تو  -

  السوق؛في 
                                                           

 – 07، ص ص 7007، 00، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، عدد لتحدياتتنمية الصادرات و النمو االقتصادي في الجزائر الواقع و اوصاف سعيدي،    1
02. 
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جيب للتغيرات الحالية التي تحدث خارج حدود المؤسسة منها تحرير التبادالت هياكل تنظيمية ميكانيكية ال تست -
أدى إلى ضعف صناعة المؤسسات الجزائرية على مستوى  االتصالالتجارية ، التطور التكنولوجي و اإلعالم و 

ظمة العالمية دعم من منظمات سليلة المنبالعالمية بمباركة و  االقتصاديةالهزات القوية التي تمارسها المؤسسات 
 ؛ للتجارة

كل كل هذه التراكمات السلبية مجتمعة أدت إلى تقليص القدرة التنافسية لدى بعض المؤسسات الجزائرية بش -
الشاهد على هذا تضاعف نسبة الواردات االجنبية إلى الجزائر تدريجيا في مقابل وثيق بتدني جودة منتجاتها ، و 

 نقص كمية الصادرات الجزائرية .
 1 االقتصادي:مشاكل المرتبطة بالمحيط ال -0
على األقل تغطية الحاجيات المحلية والذي يفترض أنها جزء  أو محددة المعالم للتصدير استراتيجيةغياب -

والتشابك و  واالجتماعي االقتصاديللجانب  االعتبارضروري لتنمية وتوزيع الصادرات وتحقيق تنافسية، تعطي 
 ؛ األجنبيةالوطنية و  سواقالتداخل الحاصل بين األ

 ارتفاعبسبب  االستيرادميلهم لممارسة عملية و  ،ينالجزائري االقتصاديينتعاملين لمغياب ثقافة التصدير لدى ا-
  ؛نسبة الربح والتقليل من المخاطر الناجمة عن التصدير

لمدة أطول هذه  األسواق األجنبية الخبرة لدى المصدرين الجزائريين والتي تحول دون تموقعهم في انعدام-
ثيرات السلبية من جراء تحرير التبادالت التجارية للنظام اإلنتاجي أوالت االنعكاساتالوضعية تجلت من خالل 

 ؛ الوطني
 التغليف ،التصميم حيث التكنولوجيا حال دون تقديم منتجات مطابقة للمواصفات الدولية سواء من استخدامسوء -

نماط اإلدارة أوالتطوير و  التقني والتكنولوجي سبب ضعف ميزانية البحث  تكارواالبباإلضافة إلى غياب اإلبداع  
 المتسلطة.

 2 :المشاكل المرتبطة بالمحيط المؤسساتي و التشريعي -3
 ؛ نسيق غير كافيين بين المصدرين الجزائريين سواء على المستوى الوطني أو الخارجيتوجود تنظيم و -
 ؛الية للصندوق الخاص لترقية الصادرات خارج المحروقات و توجيه الموارد الم استخدامسوء -

                                                           
، ملتقى دولي حول تقييم آثار  تقييم آثار برامج االستثمارات العامة على استراتيجية تنمية الصادرات  غير النفطية في الجزائرخلوفي وآخرون،  عائشة1

 .01، ص  7003مارس  07-00  لنمو االقتصادي ، جامعة سطيف،تثمار و ابرامج االستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل و االس
2
، تخصص تجارة دولية ، )غير منشورة (، مذكرة  ماجيستير، أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في الجزائرمصطفى بن ساحة،  

 .57، ص 1122جامعة غرداية ، 
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تكاليف النقل الدولي و عجز خدمات التصدير المتخصصة لذلك و التي تعتبر أداة أساسية و ضرورية  ارتفاع-
هامش  انخفاضتكاليف النقل يترتب عنه التكاليف التسويقية وبالتالي  ارتفاعلتطوير نشاطات التصدير ألن 

 برامج توجيه الرحالت ونقص الخطوط  الموجهة انتظام، بسبب عدم رتحقيقه من عملية التصدي الربح الممكن
 ؛تصدير وعدم تخصيص بعض أرصفة الموانئ للعمليات التصديرية فقط لل
الحصول  يمكن أن تقدمه من معلومات للمؤسسات بحيث أصبح بوظيفة التسويق الدولي وما االهتمامعدم -

هم المشكالت التي تواجه المصدر الجزائري نظرا لنقص خبرته أسواق الخارجية من على المعلومات عن األ
  التسويقية؛بالدراسات 

فالمؤسسة التي تريد التصدير تعترضها عمليا إشكالية كبيرة ذات طابع  عدم قياس القدرة التصديرية للمؤسسة،-
 استراتيجي، قبل القيام بتحديد الوسائل ووضعها حيز التطبيق .

مما سبق يمكن القول أن الجهاز االنتاجي لالقتصاد الجزائري يفتقد للكفاءة التنافسية أو التنافسية الدولية       
 في االسواق المحلية و الخارجية .
 األجنبي المباشر االستثمارالجزائري من حيث مستوى تدفق  لالقتصادالمطلب الرابع : القدرة التنافسية 

 بيئتهاإصالح  على تعمل يهو من االستثمار األجنبي المباشر،المزيد لى جذب تسعى الجزائر جاهدة إ     
 األجانب، وبفضل ذلك المستثمرين تحفيز، وكل ما من شأنها أن يساهم في والمالية واالقتصادية التشريعية

 .التدفقات همقبولة من هذ مستويات تحقيقنجحت في 
 المباشرة إلى الجزائر جنبيةاألتطور مستوى تدفق االستثمارات  :الفرع األول

 التاريخ، فقبل 0224المباشرة في الجزائر إال مع عام  األجنبية لالستثمارات الفعلية االنطالقةلم تكن       
 السياسةالسبب في ذلك إلى  ويعود محققة على أرض الواقع، أجنبية، لم يكن هناك استثمارات عديدةولسنوات 
تطور تدفقات االستثمار األجنبي يبين وع من االستثمارات، والجدول الموالي الحذرة اتجاه هذا الن الجزائرية

  . 7007-0224المباشر خالل الفترة 
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 0200-0001 تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى الجزائر للفترة (22-20( الجدول رقم 
 الوحدة: مليار دوالر أمريكي                                                                                

 0220 0220 0222 0000 0002 0002 0001 لسنةا
 

022, 0224 0222 0221 0222 0222 0220 0202 0200 0200 

تدفق االستثمار 
                األجنبي المباشر

0 ,270 0,260 0,501 0,507 0,438 1,196 1,065 0,634 0,0882 1,081 1,790 1,662 2,649 2,760 2,291 2,72 1,70 

تاريخ زيارة ، www.andi.dz لوكالة الوطنية لتطوير االستثمارالموقع الخاص با من اعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:
 .02:00، 7002 -00-72الموقع: 

 المباشرة المحققة في الجزائر في تطور مستمر، خصوصا ما حصل سنة األجنبيةنرى بأن حجم االستثمارات 
األجنبي المباشر بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة و ذلك ألن  االستثمارفقد ارتفع حجم   7002 – 7004

الجزائر أغلب استثماراتها محققة من قطاع المحروقات إال أن السنوات األخيرة تشهد نوعا من التوازن القطاعي   
 لنتيجة على مدى تحسن جاذبية السوقتدل هذه امليار دوالر و  7727ت ما قيمته حقق  7000ففي سنة 

-7002الجدول التالي يوضح بعض المشاريع المصرح بها خالل الفترة و . ئرية بالنسبة للمستثمرين األجانبالجزا
7003. 
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 ,020-0222المصرحة للفترة  االستثمارية( المشاريع 20-20الجدول رقم )     
 الوحدة: مليون دينار جزائري                                                            

عدد  %
  الوظائف

عدد  % المبلغ  %
  المشاريع

  لسنوات ا

10,31  87983 8,11  654665  8,12 4323 2007 

10,78  92005 16,41  1325064 12,57 6687 2008 

8,06  68774 5,73  462679 14,27  7594 2009 

7,51  64091 4,90  395292 12,00  6386 2010 

15,06  128491 16,54  1335448 12,09  6434 2011 
9,75  83210 9,62  776530 13,00  6919 2012 

17,45  148943 21,26  1716136 16,72  8895 2013 

 المجموع 53207  100 8072482  100 853409  100
تاريخ زيارة ، www.andi.dz بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمارلموقع الخاص من اعداد الطالبة باالعتماد على ا المصدر:

 02:30، على الساعة 7002-02-74الموقع: 
 

عدد  ،7003غاية الى 7002حصيلة تطور المشاريع االستثمارية منذ سنة  (02-07)رقم يوضح الجدول 
بمبلغ  4707 %ةأي بنسب  7002سنة  مشروع استثماري 2373حيث سجلت  المشاريع في تزايد مستمرا،

فكان عدد المشاريع   7004منصب شغل، أما سنة   42243مليون دينار جزائري وهذا ما وفر  412441
مليون دينار جزائري وقادت هذه المشاريع الى ارتفاع  0371042مشروع  حيث تطلبت   4442المصرح بها 

على  07 %، 02772 %ارات ،  كانت نسبة االستثم7000، 7002وظيفة ، سنة  27001عدد الوظائف الى 
لتعاود االرتفاع مجددا    42020، 44222التوالي، لكن قابلها انخفاض في عدد الوظائف خالل هذه السنوات بـ 

وظيفة و بالتالي ارتفاع بنسبة  074220مشروع استثماري ليساهم بزيادة عدد الوظائف  4232بـ   7000سنة 
هي سنة االستثمارات خالل فترة الدراسة حيث سجلت  7003 ، لكن تعتبر سنة 7000مقارنة بسنة  2711 %

في عدد مناصب الشغل  وهذا أدى الى زيادة ملحوظة  0204034بمبلغ  04727 % مشروع بنسبة 4421
  بنسبة 024223الى  7007وظيفة سنة  43700حيث ارتفعت عدد الوظائف من   7007مقارنة بسنة 
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راسة . نستنتج أن االستثمار يؤدي الى زيادة عدد مناصب الشغل وهي أكبر نسبة شهدتها فترة الد 17,45%
 وهذا يلعب دورا مهما في القضاء على ظاهرة البطالة والتخفيف من حدتها .

 المباشرة حسب القطاعات األجنبيةاالستثمارات  توزيعالفرع الثاني: 
 كما يلي: أساسيةاعات المباشرة المحققة في الجزائر، على ثمان قط األجنبية االستثماراتتتوزع 

 ,020-0220 خارج المحروقات للفترة األجنبيةاالستثمارات  توزيع( 02-20الجدول رقم )
 الوحدة: مليون دينار جزائري                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاريخ زيارة ،  www.andi.dz الموقع الخاص بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اعداد الطالبة باالعتماد علىمن  المصدر:
 .02:20، على الساعة 7002-02-74الموقع: 

 في الجزائر تتوزع على عدد ( نالحظ أن االستثمارات االجنبية المباشرة00-07رقم ) من خالل الجدول
القطاعات االقتصادية الوطنية، حيث يحتل قطاع الصناعة وقطاع الخدمات مكان الصدارة من حيث عدد 

على التوالي. إن هذين القطاعين يتميزان  19,15 %و  %56, 55المشاريع المسجلة، والتي يبلغ نسبتها
ضافة الى بعض االنشطة الصناعية مثل إروقات بمردودية عالية للشركات األجنبية، خاصة في قطاع المح

 هميتهاألم تحض قطاعات الزراعة، األشغال العمومية والصحة بالمستويات المرغوبة رغم  المنتجات الصيدالنية،
من القيمة اإلجمالية لالستثمارات المقررة، في حين لم يستقطب قطاع  %1,71 لم يسجل سوى عةفقطاع الزرا

 من المبالغ المالية المقررة. %04, 22 بما نسبته مشاريع 9السياحة سوى 
 

 قطاع النشاط عدد المشاريع % المبلغ  %
   زراعة   ال 8 71, 1 4747 23, 0
 البناء 75 16,03 48345 2,39

 الصناعة  260 55,56 1301291 35, 64
 الصحة  6 1,28 13573 0,67
 النقل  17 3,63 12127 0,60

 السياحة  9 1,92 445592 04, 22
 الخدمات  92 66, 19 107049 5,29
 االتصاالت  1 0,21 89441 4,42
 المجموع  468 100 2022164 100
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 الوطني  االقتصاداألجنبي المباشر في نمو  االستثمارالفرع الثالث : أثر 
المسجلة في  ذلك باألساس إلى الطفرة وبرجع، األخيرةفي السنوات  إيجابيةسجلت الجزائر معدالت نمو      

 تطبيقعن  مؤشرات أداء االقتصاد الكلي الناجمةتحسن ى ، باإلضافة إلالدوليةأسعار النفط في األسواق 
 المحقق االقتصادي النمو في المباشر األجنبي االستثمار مساهمةالهيكلي، ومن أجل معرفة  التعديلإصالحات 

 في الجزائر نستعرض الجدول اآلتي:
 

صادي في الجزائر للفترة األجنبي المباشر والنمو االقت االستثمارتدفق  بين( العالقة 11-20الجدول رقم )
0222-0200 

 الوحدة: مليار دينار جزائري                                                                           
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 

 البيان 

 15843,0 14519,8 11991,6 968,0 9 11043,7 352,9 9 تج الداخلي الخام النا

 135,0650 216,1040 0199, 182 219,2820 210,4631 132,0459 األجنبي المباشر ستثماراال

 0,008 0,014 0,015 0,021 0,019 0,014 النسبة 

 .04:30، على الساعة 7002-07-70، تاريخ زيارة الموقعين: www.andi.dzو www.bank.alger.dz المصدر:
 

سواء من حيث  7002ثمار االجنبي المباشر خالل فترة الدراسة كان سنة إن أهم تطور فيما يخص تدفقات االست
 لتاحتنسبته الى الناتج الداخلي الخام  أو قيمته و هذا راجع الى ارتفاع أسعار البترول في هذه السنة، حيث 

يار دوالر وبحصة مل 7.2الجزائر المرتبة الرابعة عربيا كأكبر دولة مستقبلة لالستثمارات األجنبية المباشرة بقيمة 
 حسبما أكدته المؤسسة العربية لضمان االستثمار في التقرير السنوي لمناخ االستثمار في الدول العربية 2%, 6
و شهد هذا العام اتباع منهجية جديدة كليا في رصد مناخ االستثمار وجاذبية الدول العربية ، 7003-7007لعام 

مازالت بعد المغرب و مصر وبالتالي ا، عالمي 47عربيا و 03لمرتبة ، الجزائر في اراألجنبي المباش لالستثمار
  .متأخرة من حيث رصد االستثمار
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 : المؤشرات الخاصة باالستثمار األجنبي المباشر في الجزائرالفرع الرابع
 التالية: نرصد ذلك من خالل المؤشرات 
 مؤشر تقييم المخاطر القطرية  -0

 :ويشمل المؤشرات التالية
 1مؤشر المركب للمخاطر القطرية:ال-

إذ 0240منذ عام المؤشر المركب للمخاطر القطرية يصدر شهريا عن مجموعة الدليل الدولي للمخاطر القطرية
مثل المخاطر  ،يقوم هذا المؤشر على أساس مجموعة من المحددات التي تؤثر في تدفق االستثمارات األجنبية

دولة عربية.  04دولة من بينها  020يغطي  وهو لية، والحرية االقتصادية،السياسية، والمخاطر االقتصادية والما
  حيث نسبة هذه المؤشرات من المؤشر المركب كما يلي:

 % من المؤشر المركب( 10 مؤشر تقييم المخاطر السياسية ) يشكل -
 % من المؤشر المركب( 71مؤشر تقييم المخاطر االقتصادية ) يشكل  -
 % من المؤشر المركب( 71اطر المالية ) يشكل مؤشر تقييم المخ  -

 :وعات بحسب درجة المخاطرة كما يليدول إلى خمس مجمليقسم المؤشر المركب للمخاطر القطرية ل
 

 ( المؤشر المركب للمخاطر القطرية00-20الجدول رقم )            
 درجة المخاطرة النسبة

 جدا مرتفعة مخاطرة درجة ذات دول 2272 إلى 0من 

 مرتفعة مخاطرة درجة ذات دول 1272إلى  10 من

 معتدلة مخاطرة درجة ذات دول 4272إلى 40 من

 منخفضة مخاطرة درجة ذات دول 2272 إلى 20 من

 جدا منخفضة مخاطرة درجة ذات دول 000 إلى 40 من

 .012، ص 7000لكويت، ، افي الدول العربية تقرير مناخ االستثمار االستثمار،لمؤسسة العربية لضمان ا المصدر:

                                                           
1
 .014، ص 7000، الكويت،  في الدول العربية تقرير مناخ االستثمار ،االستثمارلمؤسسة العربية لضمان ا  
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و  و هذا يعني أن درجة المخاطرة تنخفض كلما ارتفع المؤشر في حين ترتفع درجة المخاطرة في حال انخفاضه 
 .ي المؤشر المركب للمخاطر القطريةيوضح وضع الجزائر ف (13-07الجدول التالي رقم )

 2010-0220ة للمدة ( وضع الجزائر في المؤشر المركب للمخاطر القطري13-20الجدول رقم )
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

درجة مخاطرة 
 الجزائر

63 ,8 65 ,8 75,5 77,3 77,8 78,5 76,8 80,76 72,0 

م مجلة العلو  ،في دعم و ترقية تنافسية االقتصاد الوطني الجزائري دور المناخ االستثمارهيام لمياء، الشريف و ريحان  المصدر :
 .20ص  ،7003، 37االقتصادية، جامعة عنابة ، العدد 

إلى منخفضة  نالحظ أن الجزائر تميزت بدرجة مخاطرة تراوحت ما بين معتدلة (13-07من خالل الجدول رقم )
، ولم ناخ االستثمار، مما يدل على تحسن وضعية الجزائر من حيث م7000إلى  7007خالل السنوات من 

الجزائر مصنفة ضمن الدول ذات درجة مخاطر منخفضة في تقرير مناخ االستثمار تتغير حالتها حيث بقيت 
 . 7007و 7000سنة 

 1:القطريةمؤشر اليورمني للمخاطر  -

كخدمة  المالية بالتزاماته" ويقيس المؤشر قدرة القطر على اإليفاء يمرتين سنويا، عن مجلة "اليورمن يصدر      
األرباح، وصنفت الجزائر بحسب هذا المؤشر بنهاية عام  بتمويلردات أو السماح الوا وسداد قيمة األجنبية الديون
حصلت على درجة مخاطر معتدلة سنة ضمن مجموعة الدول ذات المخاطر المرتفعة، في حين  7002
7007. 

 2:مؤشر االنستيوتيوشنال أنفستور للتقويم القطري -
نقطة  000، ويتم احتساب المؤشر المكون من 0224م يوتيوشنال أنفستور" منذ عاتصدره مجلة "االنست     
في البنوك  والمحللينيتم الحصول عليها من كبار رجال االقتصاد،  استقصائيةباالستناد إلى مسوح  مئوية

ضمن مجموعة الدول ذات  7002،7000والمؤسسات المالية الكبرى، وقد صنفت الجزائر عام  العالمية
 .تونسر و ل من ليبيا واألردن ومصجانب كالمعتدلة إلى   المخاطر

 مؤشر وكالة دان أند براد ستريت للمخاطر القطرية : -

                                                           
1
 . 70، ص 7000،، الكويتفي الدول العربية تقرير مناخ االستثمار، لمؤسسة العربية لضمان االستثمارا  

2
 .044، ص 7002، ، الكويت في الدول العربية مناخ االستثمارتقرير  ،لمؤسسة العربية لضمان االستثمارا  
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يقيس هذا المؤشر المخاطر القطرية المرتبطة بعمليات التبادل التجاري عبر الحدود ويضم المؤشر تقييما لـ      
ر مرتفعة في تقرير دولة عربية، وجاء تصنيف الجزائر ضمن الدول ذات درجة مخاط 02دولة ضمنها  037

فتحصلت على درجة شبه مرتفعة بجانب كل  7000، أما في تقرير  7002،  7004مناخ االستثمار لـ سنة 
 حصلت على درجة مخاطر معتدلة .  7007و  7000من سوريا و ليبيا ، وفي سنة 

 مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية : -
ويعكس مخاطر عدم السداد قصيرة األجل للشركات العاملة يقيس هذا المؤشر مخاطر قدرة الدول السداد       

في هذه الدول، ويبرز مدى تأثر االلتزامات المالية للشركات بأداء االقتصاد الكلي و باألوضاع السياسية المحلية 
اريخ مليون شركة حول العالم في الوفاء بالتزاماتها المالية في تو  10وبيئة أداء األعمال والسجل التاريخي لنحو 

( والتي بدورها تتفرع الى  A، مجموعة الدرجة االستثمارية )صنف الدول الى مجموعتين رئيسيتينوت االستحقاق.
دولة  041ويغطي المؤشر  B ،C، Dمجموعة المضاربة ويشار إليها باألحرف ، و  A4إلى  A1أربعة فروع من 

 (A) الدول ذات الدرجة االستثمارية دولة عربية وقد صنفت الجزائر وفق هذا المؤشر ضمن 02من ضمنها 
 . 7007حتى  7004خالل السنوات 

 مؤشر الحرية االقتصادية -0
منذ  يصدر هذا المؤشر سنويا عن معهد "هيرتج فاونديشين" بالتعاون مع صحيفة "وول ستريت جورنال"      
القتصادية هي السبيل ، يستخدم لقياس مدى تدخل الدولة في االقتصاد، على أساس أن الحرية ا0221عام 

قتصادي ر تأثيرا في النمو االالوحيد الى النمو والرخاء والرفاهية ويعتمد هذا التقرير في تحليله على العوامل األكث
ة األجنبي اتومة، السياسة النقدية، االستثمار ة تدخل الحك، درجللحكومة السياسة التجارية، العبء المالي وهي

األجور واألسعار، حقوق الملكية، التشريعات واالجراءات، أنشطة السوق  وضع البنوك والتمويل، مستوى
  1السوداء.

 0200-0222( مؤشر الحرية االقتصادية للجزائر خالل الفترة 04-20الجدول رقم )    
 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة 
 5,32 4,71 01, 5 4,97 4,95 14, 5 النسبة

 143/152 143/152 137/144 131/141 130/141 130/141 المرتبة 
   www.freetheworld.comتماد علىباالع  ،02ص ،7003 االقتصادية العالمي، تقرير الحرية المصدر:

 .07:00، 00.01.7002 :الموقع زيارة تاريخ 

                                                           
1
 .772، ص 7004دار ايجي للنشر، مصر، ، العولمة ومستقبل االقتصاد العربينبيل حشاد،   
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 1702كانت دائما في مراتب متدنية، حيث تحصلت على  أن الجزائر (02-07)نالحظ من خالل الجدول رقم 
من أصل  030على التوالي، وحلت المرتبة  7002، 7004،  7002سنة  00نقطة من أصل   272،  2721
إلى  7000نقطة، لتعاود االنخفاض مجددا سنة  1700بـ  7000دولة ثم أخذت منحى تصاعديا عام  020
 ضل في تاريخ الجزائر،هو األف 7007نقطة لذلك فتقييم  2720

لكنه مقارنة بالتطور الذي حصل في معظم دول العالم في مجال تحرير االقتصاد و تسهيل إجراءات االستثمار  
 .ة العوامل العشرة المذكورة سابقافإن ترتيبها متدهور وهذا نتيجة تدني

 مؤشر الشفافية  -,
في ألمانيا ، لتعكس مدى تفشي الفساد في  0223سنة تصدر سنويا منظمة الشفافية الدولية، والتي تأسست      

الدولة وتأثيره في مناخ االستثمار كأحد معوقاته، وتعرف المنظمة عدم الشفافية أو الفساد على أنه استغالل 
 درجات )شفافة جدا( وصفر )فاسدة جدا( 00المناصب العامة لتحقيق المصالح الخاصة، ويتراوح التقييم بين 

لقد غطى  1الدول التي ال تعاني مشكلة فساد خطيرة.طا فاصال بين الدول التي تعاني و خ  (170والرصيد) 
 دولة، وحسب تقارير المنظمة كان تصنيف الجزائر كما يلي:  024  7007المؤشر سنة 

 
 0200-0222( مؤشر الشفافية الدولية للجزائر خالل الفترة 02 -20الجدول رقم )            

 0200 0200 0202 0220 0222 0222 السنة 

 1 030 030 032 30, , النسبة 

 04 000 022 000 00 00 المرتبة 

 .03:00، 00.01.7002الموقع زيارة ، تاريخ  www.transparency.org، باالعتماد على مة الشفافية الدوليةمنظ المصدر:
 

نالحظ أن الجزائر تتمتع ببيئة اقتصادية أقل شفافية أي بدرجات فساد عالية   (01 -07)من خالل الجدول رقم 
فلقد سجلت تحسنا ملحوظا حيث انتقلت من  7007، أما سنة  7000، 7000،  7002خاصة خالل السنوات 

تحداث وزارة في هذا الصدد  وألول مرة باس قامت، ألن الجزائر 4بقيمة  22إلى الرتبة  772قيمة  وب 007الرتبة 
مكلفة بإصالح الخدمة العمومية بموجب التعديل الوزاري استجابة من رئيس الجمهورية لطلبات المجتمع المدني 

                                                           
 .742، ص 7000، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر ، االندماج في االقتصاد العالمي و انعكاساته على القطاع الخاص في الجزائرإكرام مياسي ،   1
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 كل مكافحة على هاحرص يترجم ما وهذا 1روقراطية الحاضنة للفساد االداري،و ذلك بهدف القضاء على آفة البي
 في األعمال لمناخ الدولي المجتمع نظرة يحسن أن شأنه من مصادره في التحكم و مكافحته ألن الفساد أشكال
 منتجة باستثمارات القيام على والوطني الخاص والقطاع األجنبية االستثمارات جلب على يشجع وبالتالي الجزائر

 .مستدامة تنمية بتحقيق يسمح ما وهو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .www.sawt- alahrar.net  ،71-01-7002 جريدة صوت األحرار ،   
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 الجزائري االقتصادالمبحث الثاني : المؤشرات الجزئية لتنافسية 
من المؤشرات، األولى مؤشرات جزئية تعتمد على  نوعين الوطنية التنافسية قياسفي  االقتصاديوناستعمل       

وسعر  ،الخارجية ، أداء التجارةكاإلنتاجيةالمتعددة  التنافسيةكمية ونوعية تغطي جوانب  ومتغيراتمعايير 
 الجزئيةالمؤشرات  تجميعتم الحصول عليها من خالل الصرف...الخ، باإلضافة إلى المؤشرات المركبة التي ي

 ، إذ تبين نقاط القوة والضعفوالمستثمرين السياساتعند متخذي القرار وراسمي  جليلةولهذه المؤشرات فائدة 
، وهو ما يساعد في فهم األوضاع المقارنة ويتيح فرصة رسم التحليلللدولة من خالل عالقتها بالمؤشرات موضع 

 .االقتصاد الجزائري تنافسيةالتي تقيس  الجزئيةللمستقبل، وفي ما يلي أهم المؤشرات  نافسيةالت السياسة
 المطلب األول: نمو الدخل لألفراد و مستوى المعيشة لألفراد الجزائريين  

 الدخلبنمو  المتعلقة تلك يه ،الوطنية التنافسيةكما أوردنا سابقا فإن أهم المؤشرات المقترحة لقياس      
 .للبلد، وكذا أسعار الصرف وتأثيرها على الصادرات التجاريةلألفراد، إضافة إلى النتائج  لحقيقيا

نخفض وا، دوالر أمريكيمليون  17234 بـ 7003قدر إجمالي الناتج المحلي لكل ساكن في الجزائر عام       
الجدول و وطنية مقابل الدوالر، الذي عرفته العملة الهذا نتيجة االنخفاض و  ،2012مقارنة بسنة  %0,19بنسبة 

 .2013- 7002التالي يبين التطور في الناتج المحلي لكل فرد خالل الفترة : 

  ,020-0222خالل الفترة اجمالي الناتج المحلي لكل ساكن  في الجزائر  ( 01-20الجدول رقم )          
 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                                                              

 2013 0200 0200 0202 0220 0222 0222 السنة 

 5,438 5,448 428, 5 481 , 4 3,886 4,944 987, 3 القيمة 

 19, 0- 38, 0 14, 21 30, 15 39, 21- 24,00 13,61 %التغير 

 : الموقع زيارة ، تاريخ  ma.com/atlasar.knoe //: http المصدر:
 .02:70، على الساعة 04-01-7002

 7002ال في سنة إ ( نالحظ أن الناتج المحلي لكل ساكن في تطور مستمر04-07)رقم  من خالل الجدول
من  7002سنة  انتقل حيث ،تزايديلالل األزمة العالمية وبعدها رجع العملة الوطنية بالدوالر خ تأثرنتيجة 
 . 7007سنة  أمريكي  دوالرمليون   17224لى إدوالر أمريكي مليون   37444

        : في الجدول التالييا في تراجع مستمر، كما هو موضح كما أن معدالت البطالة المعلن عنها رسم
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 ,020-0222وضعية البطالة في الجزائر للفترة ( 02-20الجدول رقم ) 
 الوحدة: نسبة مئوية                                                                                 

 2013 0200 0200 0202 0220 0222 0222 السنة 

 8, 9 01 02 02 10,2 11,3 13,8 النسبة

 32, 10- 32, 10 0,10 3, 2- 10,29- 17,84- 24, 10 التغيير 

 :تاريخ زيارة الموقع ،WWW.ONS.COMصاء باالعتماد على المركز الوطني لإلعالم اآللي و االح المصدر:
 .02:02، على الساعة 00-01-7002 

من طرف  الجهود المبذولةالى البطالة وارتفاع نمو الناتج المحلي للفرد، يعود في الواقع معدالت إن تراجع 
وفير مناصب شغل للشباب وكذا الحد من ظاهرة ت في ANGEMو  ANSEJمؤسسات تشغيل الشباب ك 

ل المسجلة كما يوضحه الجدو  االقتصاديةمستويات النمو في مختلف القطاعات  ارتفاعالبطالة وكذلك يعود الى 
 : التالي 

  ,020-0222( التقسيم القطاعي لنمو الناتج المحلي الحقيقي للفترة 02-20الجدول رقم )    
 الوحدة: نسبة مئوية                                                                                     

 ,020 0200 0200 0202 0220 0222 0222 السنة 
 القطاع 

 ,0130 67, 96 97,1 ,,023 02314 02321 02320 المحروقات 
خارج  قطاع

 المحروقات 
2 ,21 2,44 2,36 2,67 2,90 3,33 ,322 

اجمالي الناتج نمو 
 المحلي 

, 0 0 4 , , 032 

 :تاريخ زيارة الموقع ،algeria.dz-of-www.bank، نشريات البنك الجزائرمن اعداد الطالبة باالعتماد على  المصدر:
 .73:30، على الساعة 72-02-7002 

 
لكن بنسب طفيفة جدا حيث كانت أعلى نسبة تناقص المحروقات في أن نسبة قطاع من خالل الجدول نالحظ 

مقابل نسبة قطاع خارج  7003سنة  24703وادنى قيمة هي  22722بقيمة  7002شهدها هذا القطاع هي سنة 
لكن رغم الجهود المبذولة اال  .7003سنة  3742و ارتفع الى  7002سنة  7770المحروقات الذي كانت نسبته 

نمو اجمالي الناتج المحلي فهي متذبذبة طوال فترة الدراسة  ت، اما معدالبقى هو المسيطروقات يقطاع المحر  أن
تبقى ظاهرة وهي معدالت متدنية جدا وبالتالي  %7وادنى قيمة  7000سنة   %2لها على قيمة سجلت أحيث 

كالبنك  الدوليةمن الهيئات  ديدالع وتقارير فاإلحصائياتيمكن إنكاره،  الجزائر واقعا حقيقيا ومعاشا ال الفقر في
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فإن المؤشرات  الفقر لذلكمن  سكان الجزائر يعيشون تحت مستوى  %71العالمي وصندوق النقد الدولي تؤكد أن
يدل فقط على  رأيناهالذي  الطفيف، والتحسن ضعيفةتبقى  المواطنيناألفراد ورفاهية  معيشة بمستوياتالخاصة 
االقتصاد الجزائري  تنافسيةفي  التدريجيومما سبق فإن التحسن ، ع المعيشيةتحسن في األوضا ةبدايانفراج أو 

 .من الجهود على كافة األصعدة  المزيدبذل  تطلبي
 : النتائج التجارية المطلب الثاني

مليار دوالر سنة  70722مقابل  7003مليار دوالر خالل سنة  00704حققت الجزائر فائضا تجاريا بقيمة      
  7003-7002الجدول التالي يبين رصيد الميزان التجاري خالل الفترة ، و %51, 48خفاض بنسبة أي ان 7007

 ,020-0222( رصيد الميزان التجاري في الفترة 00-20الجدول رقم)

      دوالر أمريكي الوحدة: مليون                                                                        

 
 .algeria.dz-of-www.bank، www.andi.dz باالعتماد الطالبة إعداد من :المصدر

 

 :من خالل الشكل البياني التالي )02-07 (رقم  و يمكن تحسين معطيات الجدول
 
 
 
 
 
 

 7003 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
 البيان  

 41202 20444 23242 57053 45194 79298 60163 الصادرات 

 12417 46801 22722 40473 39294 39479 27631 الواردات 

 00041 72324 74727 16580 5900 39819 32532 الميزان التجاري

 070702 013711 011712 020724 001700 700 702723 %التغطية  نسبة
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 ,020-0222للفترة ( التجارة الخارجية 22 -02الشكل البياني رقم )       
 دوالر أمريكي  الوحدة: مليون                                                                        

 
 .02:30 الساعة على ،7002-02-72 تاريخ زيارة الموقع: ، andi.dzwww.،ركالة الوطنية لتطوير االستثماالو : المصدر

 

 لسابقين نالحظ أن:الشكل البياني الجدول و من خالل ا
 انخفاض سجل انه نجد 7002 سنة باستثناء متصاعد اتجاه ذو امستمر  افائض شهد الجزائري قد التجاري الميزان
 والتيالعالمية  المالية لألزمة نتيجة االنخفاض هذا وكان دوالر مليون 1200 إلى وصل حيث الفائض، في حادا
 انخفاض إلى أدى ما 7002 عام النفط سعر انخفاض نتيجة ائر،الجز  إلى لألزمة الناقلة الوسيلة النفط كان

خارج هذه  الصادرات أن المحروقات و نجد أسعار في الشديد االنخفاض في تجلت والتي  التصديرية الفوائد
 ظاهرة حسنا في يبدو الذي المؤشر بنسب ضئيلة جدا. التي تجعل هذا إال الواردات تغطية في تساهم  ال المادة
 الوطني االقتصاد تنافسيةال يدل داللة حقيقية على  التجاري الميزان رصيد أن ارتفاع وتبين جدوى، ذي غير
 .ككل
 نرى الجزائر المحروقات سوق خاصة ،الجزائرية للصادرات السوقية الحصة تحليل إلى انتقلنا ما إذا لكن     
 المورد المسال، وتعتبر الطبيعي الغاز تصدير في والثانية ،الطبيعي الغاز تصدير في عالميا الثالثة المرتبة تحتل

 جانب إلى اإلجمالي األوروبي، الطلب من%  01 إلى 07 من تصل تغطية بنسبة الطاقة، في ألوروبا الرئيسي
 السوق من قريبا تتواجد في الجزائر والغازية البترولية القاعديةالهياكل  أن كما.  والنرويجروسيا وهولندا  من كل

 .ةاألوروبي



 تنافسية االقتصاد الجزائري                                                                                       الثاني      الفصل

94 
 

 سلعتي الغاز من للتوسع وقابلة وقارة معتبرة سوقية بحصة تنفرد الجزائر أن تبين السابقة المعطيات إن        
 النتائج بين وبالجمع .المحروقات استيراد مجال في تبعية العالم من أهم مناطق واحدة وفي ،والمسالالطبيعي 
 تمثل نجدها  الغاز، مادة في للجزائر السوقية الحصة وببن المحروقات، بتصدير أساسا   المحققة الموجبة التجارية

 وعلى خاصة، بصفة المحروقات في التنافسيةالجزائر  قدرات تطوير استغاللها بحسن يمكنمؤشرا هاما وجيدا 
 .بصفة عامة والطويل المتوسط المديين في ككل الوطني االقتصاد

 الجزائري لالقتصادي تحسين التنافسية المطلب الثالث: سعر صرف الدينار الجزائري و أثره ف
 1:لقد مر تطور سعر الصرف في الجزائر بثالث مراحل و هي

 0220-0000 للدينار الحقيقية لقيمةل النسبي االنخفاض مرحلة الفرع األول:
 ثم 7000 سنة%  1.3 بـ التجاريين الشراء أمام عمالت الحقيقية قيمته في انخفاض الدينار عرف      

 مع%  02.4بـ  الدوالر أمام للدينار للقيمة الحقيقية الشديد االنخفاض نتيجة ذلك وكان 7000 نةس %3.44
 الفعلي الصرف بسيط معدل وافقه انخفاض الدينار لقيمة الحقيقي االنخفاض هذا. اليورو أمام قيمته استقرار
 الدينار لقيمة االسمي اضاالنخف نتيجة% 7 حدود في 7000، 7000 سنتي الجزائري خالل للدينار الحقيقي

 %271، %472 والدوالر الكندي بـ ، الجنيه اإلسترلينيوأمام الين الياباني %04بـ  ، أمام الدوالرالفترة خالل نفس
الصرف الفعلي  معدل تطور أثر ولمعرفة %771 بـ على الترتيب مقابل ارتفاع قيمة الدينار أمام اليورو 0073%

 ا، على سلوك التجارة  الخارجية فقد عرف رصيد الميزان التجاري ارتفاعلمرحلة، خالل هذه االحقيقي للدينار
مليار دوالر سنة  07744الى  0222مليار دوالر سنة  3722بانتقاله من  %723 قدر بـ 7000ا سنة كبير 

 باالرتفاع ذلك تفسير مليار دوالر ويمكن 2702 بقيمة 7000سنة  %74710 بـ ليعود الى االنخفاض 7000
 70.27 إلى 0222 دوالر سنة مليار 07 من انتقل الذي المحروقات قطاع منها خاصة للصادرات، لكبيرا

 في أسعار البرميل ارتفاع نتيجة ذلك وكان. 7000 سنة مليار 04.24 حدود في ليستقر 7000 سنة مليار
 7000 سنة ميلبر /دوالر 74.4 إلى( سنوي متوسط) 0222 سنة برميل/دوالر 02.20 من الدولية األسواق
 قطاع صادرات أن إليه اإلشارة تجدر ما لكن .برميل/دوالر 72.4 بـ تقدر بقيمة 7000 سنة لينخفض

 من األوبك لمنطقة تخضع الجزائرية أن المحروقات ذلك البالد، القتصاد بتنافسية السعر تتعلق ال المحروقات
 قطاع خارج الصادرات هو أكثر وما يهمنا. ةاألسواق العالمي في فيتحدد السعر أما اإلنتاجية، الحصص حيث

 7000 سنة%  11.22 بـ من ارتفاعها بالرغم وذلك المأمول، المستوى ودون محتشمة تبقى التي المحروقات

                                                           
1

 . 77-75، ص ص 1121، 22مجلة الباحث ، جامعة ورقلة ، العدد  ،معدل الصرف الحقيقي و تنافسية االقتصاد الجزائريآيت ،  يحيى لزعر ، علي
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 إلى الجزائري توجه الطلب يعني ما وهو. دوالر مليار واحد عتبة تتجاوز ال تبقى أنها إال 0222 بسنة مقارنة
 وعليه0222بسنة  مقارنة 7000 سنة%  00.77 بـ الواردات قيمة زيادة في انعكست التي األجنبية المنتجات
 على السلع المحلي كبح الطلب يستطع لم أنه إال الفترة نفس خالل الدينار لقيمة الحقيقي االنخفاض من فبالرغم
 .الواردات في ممثلة األجنبية

 ,022-0220 دينارلل الحقيقية للقيمة الجارف االنخفاض مرحلةالفرع الثاني: 

 المرة هذه لكن التجاريين، الشركاء عمالت سلة أمام انخفاضها الجزائري للدينار الحقيقية القيمة واصلت      
 قيمة انخفاض أي ،0222 األساس بسنة مقارنة 7003 سنة %70.32 اإلجمال على بلغ كبير بشكل كان

 الصرف للدينار الجزائري نتيجة سلكه معدل الذي السلوك نفس وهو. الحقيقية قيمته خمس يزيدعما  الدينار
 لقيمة الشديد االنخفاض هذا سبب ويعود. الفترة هذه خالل( التضخم في الفروقات) النسبية األسعار استقرار
 : إلى األول بالمقام الدينار

 الكبير للترجيح انظر   7003 سنة العملة هذه أمام وانخفاضه اليورو أمام الدينار شهده الذي الكبير االنزالق -
 .للجزائر الخارجية التجارة في لليورو

،و أمام كل من الجنيه االسترليني  %04 بـ 7003 سنة الدوالر أمام( االسمية) الحقيقية الدينار قيمة انخفاض -
 لم الحقيقية، الدينار قيمة في الهائل االنخفاض هذا  %71770و  %0774بـ الين الياباني  والدوالر الكندي 

 سنة دوالر مليون 232 من انخفضت التي قطاع المحروقات خارج الصادرات قيمة في المرجو االرتفاع افقهيو 
من مجموع الصادرات و بالتالي ضعف  %3عتبة  تتجاوز ال بذلك لتبقى 7003 سنة مليون 423 إلى 7007

 %33704 زايد قيمة الواردات بـاألجنبية بت تنافسيتها على المستوى الدولي ، لتواصل الجزائر تفضيلها للمنتجات
 مليار دوالر . %03713مقارنة بسنة األساس و بلغت ما قيمته  7003سنة 

 0202-0224ري كهدف لسياسة الصرف مرحلة استقرار سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائ الفرع الثالث:

 الصرف سياسة جميع اهتمامات، تم توجيه 0224التعويم الموجه سنة  بنظام تعمل الجزائر بدأت أن منذ      
 الزاوية ومن والطويل، المديين المتوسط الجزائري على للدينار الحقيقي الصرف سعر استقرار على العمل إلى

 معدل حركات تأثير عدم على السهر بغية البنوك يكون بين الصرف سوق في الجزائر بنك تدخل فإن  العملياتية
 واضحة رؤية الواقع في يمنح والذي الفعلي الحقيقي الصرف لمعدل لاألج طويل التوازن على االسمي الصرف

 بإرساء للمتعاملين االقتصاديين يسمح أيضا لالستثمار كما االستراتيجية القرارات مجال في الطويل األجل في
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بين سعر الصرف اإلسمي و  كبيرين وتباعد فجوة ظهور من يمنع لم ذلك أن غير الخارجية، لتنافسيتهم دائم
 األساسية. العمالت أمام االسمية قيمته وانخفاض للدينار الحاد االنزالق الحقيقي للدينار الجزائري بسبب

فوائض  عرف التي للجزائر بالنسبة هكذا والحال ،التجاري ميزانها في قوية فوائض تعرف التي الدولة إن      
 بأقل مقيمة عملة بأنها اتهام محل عملتها تكون ما عادة، المرحلة هذه خالل التجاري ميزانها في ومتزايدة مستمرة

 هي الجزائر أن ذكرنا إذا خاصة البساطة، بهذه يكون ال للجزائر بالنسبة نتيجة كذا على الحكم لكن. من قيمتها
 7002 سنة باستثناء 7000-7003االستقرار لسعر الصرف خالل فترة  من فبالرغم .التصدير دولة أحادية

 يخص فيما اليقين بعدم يتميز كان دولي محيط ظل في الجزائر على العالمية المالية زمةاأل تداعيات نتيجة
 تمثل مستوى دائما وبقيت سلوكها من تغير لم المحروقات خارج فإن الصادرات   الشريكة للدول المستقبلية اآلفاق
 من %03 نسبة الفترة، هذه سنوات جميع خالل يتجاوز لم والذي الجزائرية، السلطة وتطلعات يوافق ال متدني
 .مكانها في قابعة تنافسية الجزائر وبقيت الصادرات مجموع

من  أكثر يطرح ما وهو قبل، من تشهدها لم تاريخية مستويات الواردات عرفت فقد ذلك، من العكس وعلى      
 تميز التي الظاهرة تبقى السلع، لواردات التصاعدي فالمنحى. الجزائر في التنافسية واقع حقيقة حول تساؤل

 ليستقر 7003 بسنة مقارنة%  31.72 بـ يقدر كبيرا ارتفاعا 7002 سنة عرف الذي الجزائري، الميزان التجاري
 بسنة مقارنة%  74.24 بـ 7002 سنة جديد من االرتفاع عاود ثم 7004 و 7001 سنتي المستوى نسبيا هذا

 مليار 32.22 بـ تقدر تاريخية قمة إلى تصلل 7004 سنة التصاعدي الواردات مسارها لتستمر. 7004
 7000 سنة طفيف ارتفاع مع 7002 سنة المستوى هذا عند لتعاود االستقرار 7002بـ مقارنة%  27.44دوالر
  .تعتبر صدمة خارجية للجزائر التي العالمية، المالية األزمة عز وفي

 أساسيين:ابقة إلى عاملين يعود تفسير الزيادة المستمرة لقيمة الواردات خالل الفترة الس
الذي  االقتصادي: توسع الجزائر في حجم الواردات لغرض تطبيق مخططات برنامج اإلنعاش من حيث الحجم-

-7001، ثم تبعه البرنامج التكميلي لدعم النمو )(7002-7000اية االلفية الجديدة )شرعت فيه الجزائر منذ بد
حيث أدت جميع هذه البرامج إلى إتباع سياسة  .(7002-7000(ة ( واخيرا برنامج تدعيم الموارد البشري7002

 االستثماراتمالية توسعية خاصة ارتفاع الطلب على التجهيزات الصناعية و السلع التجهيزية المرتبطة بزيادة 
–، برنامج الطريق السيار شرق ر و تحسينها )برنامج مليون سكنالعمومية الموجهة لبناء البنية التحتية للجزائ

 غرب ...(
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سنة  وأيضا( العراق حرب نتيجة) 7002 سنة خاصة الدوالر أمام الكبير اليورو قيمة : فارتفاعمن حيث السعر-
 له كان الدوالر، أمام تاريخية أرقام إلى اليورو قيمة فيها وصلت والتي( العالمية المالية األزمة نتيجة) 7004
 .بالدوالر المقيمة الجزائرية تللواردا اإلسمية القيمة تضخيم البالغ في األثر

المستوى الصادرات خارج قطاع المحروقات و  الهامشي الذي يميزعلى اإلجمال، فإن المستوى الضعيف و       
معدل الصرف الفعلي الحقيقي  استقرارواردات السلع الذي ال يتماشى بالتوازي مع المرتفع جدا  االستثنائي

 الجزائري على المستوى الدولي. لالقتصادتنافسية الضعيفة للدينار، ما هو إال انعكاس لواقع ال
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 الجزائري  االقتصادالمبحث الثالث: المؤشرات الموسعة لتنافسية 
مختلف رها ، والمؤشرات األخرى التي تصدالدولية التنافسية تقاريرحاليا تدخل ضمن  الجزائرأصبحت        

وسنقسم  .التصنيف محرومة من والعربية الناميةمن البلدان  العديدكانت إلى جانب بعد أن  الهيئات هنا وهناك،
مطالب لدراسة تنافسية االقتصاد الجزائري وفق مؤشرات التنافسية العالمية  والعربية أربعة هذا المبحث إلى 

 ة اقتصادنا .وأخيرا أهم السياسات التي يمكن من أن تحسن من تنافسيودراسة لبيئة االعمال الجزائرية 
  ةالتنافسية العالميمؤشرات  تصنيف الجزائر وفق: المطلب األول

مؤشرا فاعال لقياس القدرة ، "دافوس "االقتصاديالمنتدى  يصدره الذي العالمي التنافسية تقرير أصبح        
داة لتوجيه السياسات نقاط الضعف في بيئة األعمال، كما أنه يعتبر أالقوة  و التنافسية للدول وأداة لتفحص نقاط 

والجدول التالي يبين  .تهمااقتصاديتنافسية والجزئي بغية النهوض ب االقتصادية لبلدانهم على المستويين الكلي
 .7003-7002المراتب التي حققتها خالل الفترة 

 ,020-0222 الفترة العالمية التنافسية تقرير وفق الجزائرتصنيف ( 02-02) رقم الجدول   
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 7002 السنة

 100/148 110/144 87/142 86/139 83/133 99/134 81/131 الترتيب 
 9,09- 44, 26 1,16 3,61 56, 16 22, 22 19, 5 التغير

 .02:30لى الساعة ع ،7002-03-70، تاريخ الزيارة : //ar.knoema.com/atlas : http المصدر:
 سيئ تنقيط على حصولها إلى التنافسية القدرات مجال في للجزائر العالمي الترتيب تدهور التقرير وبرر      
 دوائر ضعف" دافوس" منتدى سجل كما العامة، الهيئات وكفاءة العامة االقتصادية اإلدارة مجال في للغاية
 الموازنة وعجز العامة، االقتصادية البيئة استقرار وعدم إلبداعية،ا والثقافة بالبحث العناية ونقص الخاص القطاع

 العالمية التنافسية القدرات مستوى قياس في المؤشرات أهم من تعتبر التي الفكرية الملكية حماية المالية وضعف
 األخرى هي وضعيفة هشة لالقتصاد القاعدية البنى أن كما جدا ضعيفة التجاري المناخ مؤشرات أن إلى مشيرا
 الرئيسية القطاعات بأن العالمي االقتصادي المنتدى والحظالجزائر،  في النقل قطاع وضعية تردي إلى إضافة
 المناخ على سلبا أثرت وصعوبات عراقيل عدة من تعاني التنافسية القدرات مستوى تحدد أن يفترض التي

ل التالي يبين تصنيف الجزائر حسب العوامل و القائمة والجد ذيل في تأتي الجزائر وجعلت الجزائر في التنافسي
 .العالمي االقتصادي التي حددها المنتدىمؤشراته الرئيسية و 
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 ,020-0222خالل الفترة  ةالتنافسية العالمي ات( تصنيف الجزائر وفق مؤشر 00-20)الجدول رقم 
 ,020 0200 0200 0200 0200 0202 0202 0220 0220 0222 السنة

 النقاط الرتبة  النقاط الرتبة  النقاط الرتبة  النقاط الرتبة  النقاط الرتبة  الرئيسية لعواملا
 430 20 4,4 22 3, 4 80 4, 4 61 4,5 61 المتطلبات األساسية

 2,7 141 3,1 127 3,5 98 3,2 115 4, 3 102 مؤشر المؤسسات

 3,2 100 3,4 93 3,5 87 2,9 99 3 84 مؤشر البنية التحتية 
 5,7 23 5,7 19 4,8 57 6,4 2 1, 6 5 اد الكليمؤشر االقتص

مؤشر الصحة والتعليم 
 األساسي

76 5,3 77 5,3 77 5,6 82 5,5 93 5,4 

 3,1 136 3,4 122 3,5 107 3,3 117 3,3 113 معززات الكفاءة
مؤشر التعليم العالي و 

 التدريب
102 3,3 102 3,3 98 3,6 101 3,5 108 3,4 

 3,0 143 3,4 134 3,6 126 3,4 126 3,5 124 مؤشر كفاءة سوق السلع
 2,8 144 3,4 137 3,7 123 3,5 127 3,3 132 مؤشر كفاءة سوق العمل

 2,4 142 2,6 137 2,8 135 2,8 132 2,9 0,0 مؤشر تطور السوق المالية

 2,6 ,,0 2,8 120 3,0 106 2,6 123 2,5 114 التكنولوجية الجاهزية مؤشر 
 4,3 40 4,3 47 4,3 50 4,3 51 4,2 51 مؤشر حجم السوق

عوامل تطور االبداع 
 واالبتكار 

126 2,8 122 2,9 108 3 136 2,7 144 2,3 

 2,5 144 2,9 135 3,3 108 3,1 128 3 132 األعمال مؤشر تطور بيئة

 2,1 141 2,4 132 2,8 107 2,6 114 2,7 113  مؤشر االبتكار

  .www.albankaldawli.org،,020الى  0222ارير التنافسية العالمية من قت من إعداد الطالبة باالعتماد على در:صالم
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 األساسية المتطلباتعوامل  وفق تصنيف الجزائر: الفرع األول
 7004ن سنتيما بي مرتبة 02تراجعا قدر بـ  الجزائر سجلت أن (70-07)رقم  الجدول خالل من نالحظ      

 المحاور أغلب في التراجع المحقق إلى يعود ذلك في والسبب ،7003و  7000بين  مرتبة ما 02و  ،7000و 
 :يلي فيما نبرزها والتي المجموعة لهذه المكونة

 : المؤسسات مؤشر-0
مركزا  02ـ تراجعا ب سجل الجزائر في تراجع مستمر خالل سنوات الدراسة  فقد أداء المؤشر فإن هذا حسب      

في  001ليصبح  007الذي كان و  )7002-(2008ها في التقرير السابق الصادر سنة مقارنة بترتيب
، ثم يعود للتراجع في 24ليحتل بذلك المرتبة ) 7000-7000(، ثم يتقدم في تقرير )7000-7002(تقرير

وضع يعود الى تراجع  هذا العلى التوالي و  072و 001رتبة بم )7003-7007(و  )7007 -7000(التقارير 
أغلب المؤشرات المكونة له، ومن أبرزها مؤشر شفافية السياسة  الحكومية  والتي كان ترتيب الجزائر فيها خالل 

 .مراتب  02، حيث تراجع ترتيب الجزائر حسب هذا المؤشر الفرعي بـ 022التقرير األخير 
 :  مؤشر البنية التحتية-0

افي مميز قريب من مختلف األسواق خاصة األوربية، كما يتميز برقعة جغرافية الجزائر بلد ذو موقع جغر       
الطرقات المعبدة و غير المعبدة ، تربطها شبكة كبيرة من 7مليون كلم 773407220مساحتها شاسعة تبلغ 

في النقاط السكك الحديدية و المطارات و الموانئ والخطوط الهاتفية واإلنتاج الكهربائي، و التي يمكن تلخيصها و 
 التالية:

كلم، وهي األهم من نوعها في منطقة المغرب العربي  007424 تتوفر الجزائر على شبكة الطرقات طولها-
كلم والذي  0704كما سيتم استكمال هذه الشبكة بجزء هام مقدر بـ  نسمة، 0000كلم لكل  372بالكامل بمعدل 

، المشروع لغرب، وهو طول طريق السيار شرق غربيرقب مدينة عنابة أقصى الشرق بمدينة تلمسان أقصى ا
 ؛ 7002كلم، انجاز هذا المشروع الهام ينتظر أن تنتهي أشغاله سنة  0070الجديد الذي سيغطي 

كلم في  3400إلى  7000كلم في سنة  0242شبكة السكك الحديدية يعتبر تطورها هاما جدا حيث انتقل من -
 ؛7002من السكك الحديدية سنة كلم  2744، ومن المقرر بلوغ 7003سنة 



 تنافسية االقتصاد الجزائري                                                                                       الثاني      الفصل

101 
 

دولي وقامت الجزائر بتطوير قطاع النقل الجوي لتجعل منه  03مطار منها  31تمتلك  وفي مجال النقل الجوي-
مليار دج لتجديد أسطول شركة الخطوط  40وسيلة اندماج حقيقي على المستويين االقليمي والدولي بتخصيص 

  1. الجوية الجزائرية
التي تقوم بها الدولة الجزائرية من أجل تطوير البنية التحتية إال أنها حسب تقرير التنافسية  رغم كل االنجازات
-7007(أما سنة مرتبة في السنة الموالية  01وتراجعت بـ  )7002-7004(سنة  42 المرتبةالعالمي احتلت 

،إذ )7007-7000(تقرير التي احتلتها في مسجلة بذلك تراجعا طفيفا مقارنة  000فكانت في المرتبة  )7003
يعزى هذا التراجع بشكل رئيسي الى التراجع  المسجل في جودة البنية التحتية للموانئ ، و مراكز 02تراجعت بـ 

 في التراجع الطفيف ، وكذلك)7007-(2011سنة  077انت في حين ك 030الذي احتلت فيه الجزائر المرتبة 
يحقق المرتبة مرتبة ل 02الذي قدر بـ ية للطرقات والمواصالت و ى التحتمرتبتها حسب المؤشر الفرعي لجودة البن

احتلت الجزائر أسوء تصنيف في  )7002-7003 (أما في التقرير األخير لسنة ،)7003- 7007(سنة  071
نقاط طوال  2من مجموع نقط  371و  3جموع نقاط تتراوح ما بين مبو  عالميا 004مؤشر البنية التحتية بالمرتبة 

م من البرامج الخماسية المتتالية التي بلغت متأخرة جدا قياسا الى تخصيص جزء مهوهي مرتبة  اسة فترة الدر 
 سنوات في مشاريع البنى التحتية . 00مليار دوالر منذ  200

 :الكلي االقتصادمؤشر -,
 مؤشرات األخرىمقارنة بالمقبول  اداءفيه الجزائر أيعتبر مؤشر االقتصاد الكلي  هو الوحيد الذي حققت        

لتصل  )7000-7000(ثم تراجعت سنة نقاط  2من  472نقط  بمجموع  حيث كانت في المرتبة الثانية عالميا
 التراجع في المؤشرات الفرعية مثل ي نتيجة متدنية جدا وهذه النتيجة تعود بالدرجة األولى الى وه 12الى المرتبة 

أن هناك تراجع طفيفا من المرتبة  من المالحظو  ،رف قويالعجز في الموازنة و سعر صو معدل التضخم زيادة 
ب ضمن مرات 02ليسجل تراجع قدر بـ  )7003-7007(سنة  73الى المرتبة  )7007-7000(خالل  02

 .مجموعة المتطلبات االساسية
 والتعليم األساسي:مؤشر الصحة -4

خالل سنوات الدراسة وهي متأخرة  23و  24نالحظ من خالل هذا المؤشر أن الجزائر في المراتب ما بين      
حيث خصصت  المواطنينجدا في مجال الصحة والتعليم بالرغم من الجهود المبذولة من أجل تحسين حياة 

                                                           

 . www.onea.dz، المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين1 
 .00، أنظر الملحق رقم 7003-7007الدول األخرى في تقرير التنافسية العالمي تصنيف لمعرفة *
 .07، أنظر الملحق رقم 7003-7007الجزائر في المؤشرات الفرعية في تقرير التنافسية العالمي  لمعرفة تصنيف *



 تنافسية االقتصاد الجزائري                                                                                       الثاني      الفصل

102 
 

مركز  21مستشفى و 023وذلك إلنجاز  )7002 -7000(ليار دج لهذا القطاع خالل الفترة م 402الدولة 
نسمة و طبيب  7432لكل هناك طبيب  7003 عيادة متعددة التخصصات وفي سنة 322صحي متخصص و

سنة  %36وهناك جهود ال تزال قائمة في مكافحة نسبة وفيات األطفال حيث انخفضت من  3074أسنان لكل 
، وعدد تلميذ 30170213 فيوجد ، أما بالنسية للتعليم االساسي7003سنة  %26,1انخفضت الى  7000

 1مؤسسة على مستوى الوطن. 2400ساسي التعليم األمؤسسات ، وعدد 0034124المعلمين 
 معززات الكفاءة  الجزائر وفقتصنيف : الفرع الثاني

مراتب  00ثم تراجع بـ  )7000-7004(مراتب ما بين  01بـ  هذه المجموعة حسب لقد تراجعت الجزائر      
 ي تراجعت وبالتال 077كانت في المرتبة  )7007-7000(خالل العام  ، أما2من  371بمجموع  7000 سنة
 االقتصادوذلك ألن تنافسية  ،)7003-7007(خالل العام  034لتتراجع الى الرتبة  مركزا ضمن المرتبة 02بـ 

لى مدى توافر الموارد الفعالية في استخدام الموارد و ليس فقط عأصبحت تعتمد كليا على الكفاءة و  الجزائري
 :ت هذه المجموعة تراجعا كما يليراالبنية التحتية الجيدة  حيث سجلت جل مؤشالطبيعية و 

 والتدريب:مؤشر التعليم العالي -0
 374بمجموع نقاط  ،)7003-7004( خالل الفترة 004و  007سجلت الجزائر مراتب تراوحت ما بين        

حيث يعزى ذلك الى التراجع الطفيف في بعض أي شهدت تراجع في كل السنوات في هذا المؤشر،  ،2 من
وكذلك التراجع في  030مراتب لتحتل المرتبة  04الذي تراجعت فيه بـية كمؤشر جودة التعليم و ات الفرعالمؤشر 
 رضمن الدول المشاركة في التقري 030مرتبة لتسجل المرتبة  30دارة المدارس حيث تراجعت بمقدار جودة إ
لصدد حظيت والية جامعة وفي هذا ا 24تغطي كافة التراب الوطني ضمنها، مؤسسة للتعليم العالي  27هناك

 10000وتم تسجيل   7003سنة طالب  741000من حاملي الشهادات أما عدد الطلبة إليزي بجامعتها أيضا 
ورغم كل االصالحات المطبقة في هذا القطاع اال أن الجزائر ال تملك أي ميزة تنافسية في  2. 7003أستاذ سنة 

 مؤشر التعليم العالي و التدريب .
 : السلع سوق كفاءة مؤشر-0

  372بمجموع نقط ) 7000-7002(خالل السنتين من  074بقيت الجزائر في المرتبة  المؤشر هذا في       
 المرتبة أي مراتب 02بـوتراجعت  )7007-(2011سنة  032نقاط على التوالي ثم المرتبة  2من  374و 

لنا  تعطي وهي المطلوب المستوى إلى ترقى وال متدنية مرتبة وهي التقرير في مشاركة دولة 022 من بين023

                                                           
 

1
 ، www.education.gov.dzوطنية ، وزارة التربية ال 

 
2
 .zwww.mesrs.d وزارة التعليم العالي ، 
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 المؤشرات الفرعية بعض في الجزائر مرتبة تراجعت فقد ،الجزائر في السلعية األسواق كفاءة عدم عن صورة
 . 27لتحل المرتبة مراتب 02تراجعت فيه بـ  الذي المشروع لبدء اإلجراءات الالزمة عدد كمؤشر

 : العمل سوق كفاءة مؤشر-,
هداف استراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل وضعت الجزائر أ      

من خالل تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل التي تمولها الدولة والتي تعتبر احدى ركائز المساعي الرامية الى 
كالة الوطنية للتشغيل و محاربة البطالة باإلضافة الى الوكاالت المتخصصة القديمة والجديدة والتي من بينها الو 

الوكالة الوطنية لدعم الشباب كما تم انشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر. رغم البرامج التي قامت بها 
من تجعلها غير كفؤة من الخصائص الجزائر من أجل التحسين في سوق العمل اال أنها مازالت تعاني بمجموعة 

في سوق الشغل وضعف التطور بالنسبة للحرف وكذلك ضعف الوساطة  بينها عجز في اليد العاملة المؤهلة
ووجود اختالالت بالنسبة لتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل، وعدم توفر شبكة وطنية لجمع 
 المعلومات حول التشغيل وكذا انعدام المرونة في المحيط االداري و المالي والذي يشكل عائقا أمام االستثمار

معالجة االجتماعية للبطالة لمدة عدة سنوات وايضا ضعف التنسيق ما بين القطاعات، ضعف الحركية وترجيح ال
كل هذه  1الجنوب. الجغرافية والمهنية لليد العاملة و التي نتج عنها عدم تلبية بعض عروض العمل السيما في

 )7003-7007 (سنة  022 المرتبة في حلتالخصائص جعلت الجزائر في المراتب األخيرة عالميا حيث 
 مؤشر أبرزها من ولعل المؤشر لهذا المكونة الفرعية المؤشرات في المحقق إلى التراجع يعود ذلك في والسبب
سنة  034بالمرتبة  مقارنة 022 المرتبة لتحتل مراتب 04بـ  الجزائر ترتيب تراجع إذ اإلنتاجيةو  األجور

لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط وضعت الجزائر أهداف استراتيجية  ،) 7007 -7000(
على سوق الشغل من خالل تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل التي تمولها الدولة والتي تعتبر احدى ركائز 
المساعي الرامية الى محاربة البطالة باإلضافة الى الوكاالت المتخصصة القديمة والجديدة والتي من بينها 

 2كما تم انشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر.شغيل و الوكالة الوطنية لدعم الشباب الوكالة الوطنية للت
 :المالية األسواق تطور مؤشر-4

 سنة 037سة، حيث كانت في المرتبة متدنية خالل سنوات الدرا جزائر في هذا المؤشر مراتبالشهدت       
 في التقرير مشاركة دولة 022 بين من 027 ةالمرتبثم سجلت أسوء تصنيف باحتاللها  )7004-7000(

 المؤشرات بعض مراتب تراجع بسبب وذلك )7007- 7000(العام  ترتيب مراتب عن 01بـ بذلك متراجعة
                                                           

 .22، ص  7007، 00، مجلة الباحث، عدد ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع و الطموحاتسميرة العابد ، زهية عباز،  1
2
 .22نفس المرجع، ص   
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 بـ القروض على الحصول سهولة ومؤشر مراتب 02 بـ متراجعة 023 األسهم سوق في التمويل كمؤشر الفرعية،
 المرتبة في ليحل مرتبة 74 بـ المال البشري رأس  توفر مؤشر في جعوالترا 074 المرتبة في ليحل مرتبة 33

 يمكن األساس هذا وعلى المؤشر لهذا بالنسبة الترتيب ذيل في تعد فهي بالتالي و 7003-7007 خالل  034
 المالية. األسواق في مجال التخلف تعاني لتاز  ما الجزائر أن القول

  :التكنولوجية الجاهزية مؤشر-2
  )7002-7004 (سنة  عنمراتب  2ـ ب تراجعا التكنولوجية الجاهزية مؤشر في الجزائر ترتيب حقق       

 المرتبة، وفي التقرير االخير احتلت نقاط 2من  3بمجموع  004بها باحتاللها المركز ثم سجلت تقدما في ترتي
 التقنيات أحدث توافر شركمؤ  المحور هذا ضمن الفرعية المؤشرات بعض في التراجع إلى ذلك يعزى إذ ،033

 إذ التكنولوجيا نقل على القدرة ومؤشر ،027 المرتبة لتحتل مرتبة 70 بـ فيه الجزائر تراجعت الذي و التكنولوجية
مستخدمي  وصل عدد  حيث.)7007-7000( سنة بترتيب مقارنة 020المركز لتحل مرتبة 04 ب تراجعت
المؤسسات نسبة  موقع ، 24000الجزائرية اقع االلكترونية مو ، عدد ال7003لسنة مستخدم  مليون 00 االنترنت

 1 .%70الصغيرة و المتوسطة المستخدمة  لألنترنت 
 :السوق حجم مؤشر-1

خالل سنوات الدراسة حيث كانت ما بين المرتبة  جدا طفيف بشكل الجزائر مرتبة تراجعت في هذا المؤشر      
 يعد الجزائري السوق حجم أن القول يمكن العموم وعلى لقول ولذلك يمكن ا 2من  273بمجموع نقاط  22و  10
 المنتجات أمام السوق لتوسيع الخارجية األسواق إلى التوجه يجب على االستثمار، لذا المحفزات بين من

 .المحلية السوق لمحدودية الجزائرية وذلك والخدمات
 رواالبتكا اإلبداع تطور عوامل وفق الجزائرتصنيف : الفرع الثالث

بمجموع  004باحتاللها المرتبة  ) 7000-7000 (أحسن ترتيب شهدته الجزائر في هذا المؤشر هو سنة       
 لتحتل ) 7007-7000(العام  بترتيب مقارنة مراتب 04بـ  المجموعة هذه حسبها ترتيب تراجعثم  2من  3نقاط 
 على طرأت التي التغيرات إلى يعود ذلك في والسبب التقرير، في مشاركةدولة  022 بين من 022 المرتبة بذلك

 .الفرعية المؤشرات
 
 

                                                           
 

1
 ، www.mptic.dzوزارة البريد و تكنولوجيا االعالم  واالتصال،  
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 :األعمال بيئة تطور مدى مؤشر-0
كبيرا جدا في  تراجعا   سجلت إذ هذا المؤشر مؤشرات جميع في ما نوعا متواضعة الجزائر نتائج كانت       

 إلى مراتب ليصل 02 ـب استمرت بالتراجعمرتبة، وفي التقرير االخير  74بـ  ) 7007-7000 (تقرير سنة 
 مرتبة 24بـ  المحليين الموردين عدد مؤشر: كمايلي المتراجعة أهم المؤشرات إبراز يمكن و ،022 المرتبة
 مدى ومؤشر بـ مرتبتين، للقطاعات الحكومي تطوير ومؤشر مراتب، 02 بـ الموردين المحليين نوعية ومؤشر

 مراتب. 04بـ  تفويض السلطة
تعاني من  استثماري تعد من االقتصاديات التي األعمال وما يرتبط بها من حوافز ومناخان وضعية بيئة       

بيئة أعمال غير مالئمة وغير تنافسية، ومناخ استثماري غير مناسب بالمقارنة مع الدول المجاورة بل ان الجزائر 
وامكانياتها وحجم استثماراتها  في مراتب ال تتناسب مع ثرواتها ومواردهاالتنافسية العالمية  قد رتبت في تقرير

 مة المشروعاتالعمومية وكذا االقتصاد الجزائري من ارتفاع تكلفة القيام بأنشطة االعمال وما يرتبط بها من اقا
وتصفيتها وحماية المستثمرين وتسجيل الملكية و الحصول على التمويل وسرعة تنفيذ اتفاقيات الشراكة والعقود 

الفساد االقتصادي وأضحت معدالته تعيق حركية االستثمار وتوطين المؤسسات  ورالخاصة، باإلضافة الى تط
  1.اصة والوطنية و االجنبيةالخ

 خالل الجدول التالي :ويمكننا بصفة عامة تشخيص بيئة أعمال الجزائر من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ،تأثير البرامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي واالندماج القطاعي بين النظرية الكينزية واستراتيجية النمو غير المتوازن، صالح صالحي 1

 . 1،ص 7003،  03، العدد روعلوم التسييمجلة العلوم االقتصادية 
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 تشخيص بيئة األعمال في الجزائر )00-20 (الجدول رقم 

 نقاط القوة 
 قرة بيئة سياسية مست -
 حجم متوسط للسوق  -
 قوة عمل شابة  -
 القرب الجغرافي من السوق األوروبي  -
 االندماج االقتصادي التدريجي -
 قات بشرية هائلة موارد طبيعية وطا -
  مرونة سوق العمل -

 نقاط الضعف
 تباطؤ وتراجع الهياكل القاعدية  -
 صعوبة الحصول على تمويل بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -
 انوني بطيءنظام ق -
 نقص المعلومات المؤهلة الخاصة باالستثمار االجنبي لكل قطاع  -
 صعوبة الحصول على عقار صناعي رغم االصالحات  -

 الفرص
 قطاع المحروقات  -
 المناجم  -
 قطاع الفالحة  -
 السياحة -
 الصيد -
 االتصاالت وقطاع الخدمات  -

 التهديدات 
 أمنالال -
 تباطؤ وتيرة اإلجراءات االدارية  -
 ية االدارة العامة بيروقراط -
 هجرة األدمغة  -
 نقص التنسيق بين السياسات الوطنية  -
 انعدام المنافسة في بعض األسواق  -

غير منشورة، تخصص تجارة  دولية،  ،، مذكرة ماجيستير بيئة األعمال وأثرها على التنافسية الدولية ،بختة فرحات  المصدر:
 .010ص  ،7000جامعة ورقلة، 

 : االبتكار مؤشر -0
  أكبر و التقارير الثالث االولى  في واالبتكار اإلبداع تطور عوامل مجموعة ضمن االبتكار مؤشر شهد      

 كان )7007-7000( بترتيب  مقارنة خالل 020 المرتبة ليسجل مراتب 2بـ 2013) -7007(سنة تراجع كان
 التطويرو  في البحث الصناعية والمؤسسات الجامعات بين التعاون كمؤشر الفرعية مؤشراته تراجعت إذ ،037
  01بـ  العلمي البحث جودة مؤسسات مؤشر تراجع كذلك و 022 المرتبة ليسجل مراتب  04 ب تراجع والذي
 العام خالل التوالي على 023و 020 المراتب ليسجال مرتبة  04 بـ االبتكار على القدرة مؤشر و مرتبة

 في المزايا من العديد على توفرها من وبالرغم الجزائر أن ميالعال التنافسية تقرير أوضح كما )7007-7003 (
الذي  الكلي االقتصاد بيئة ومؤشر عالميا 22 المرتبة فيه احتلت والذي السوق حجم كمؤشر  بعض المؤشرات

 مراتب باحتالل لها يسمح لم ذلك أن إال التقرير، شملها دولة 022 بين من 73 المرتبة الجزائر فيه احتلت
 حساب على الكفة لمتغيرات يرجح المستديمة التنافسية القدرة أساس أن على يدل وهذا العام، المؤشر في متقدمة
 الفعالية تعزيز عوامل من القدرة قوتها هذه تستمد إذ نفسها، ليست للمتغيرات النسبية فاألهمية أخرى، متغيرات
 الخاص للمؤشر بالنسبة 027 تحتل المرتبة إذ الجزائر منه تعاني ما وهو األولى، بالدرجة التكنولوجي والتطور
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 األجنبي االستثمار مؤشر من كل يخص فيما التوالي على 022و 020والمرتبة  الحديثة، التكنولوجيا بتوفر
 .الحديثة للتكنولوجيا استيعاب المؤسسات ومؤشر التكنولوجيا، نقل على والقدرة المباشر

 ت التنافسية العربية مؤشراتصنيف الجزائر وفق  :المطلب الثاني
في تصنيفها حسب األداء يختلف تقرير التنافسية العربية عن التقارير الدولية في عدد الدول المدرجة      

الجدول و  النسبي، حيث يستند التقرير العربي في حساباته على مقارنة الدول العربية بمجموعة دول غير عربية
 1تقرير التنافسية العربية.  التالي يبين وضعية االقتصاد الجزائري في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                           
1
 .70فسية العربية، مرجع سابق ذكره، ص تقرير التنا  
 .03أنظر الملحق رقم  7007الدول العربية والدول المقارنة في تقرير التنافسية العربية  لمعرفة تصنيف *
 . 02أنظر الملحق رقم 7007الجزائر في المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العربية  لمعرفة تصنيف*
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  0200-2006العربية للفترة  التنافسية مؤشرات وفق الجزائر ( تصنيف,0-20الجدول رقم )     
 
 

 المركب اإلجمالي للتنافسية العربية المؤشر

0221 0220 0200 

 الترتيب قيمة المؤشر الترتيب قيمة المؤشر الترتيب قيمة المؤشر

 04 02,.2 02 20,.2 02 2.422 مؤشر التنافسية الجارية -0

 4 ,2.1 4 2.12 , 2.22 ء االقتصادي الكليااألد مؤشر

 02 2.42 00 1,.2 02 2.44 مؤشر االنتاجية و التكلفة 

 00 2.02 00 2.02 00 ,2.4 مؤشر ديناميكية األسواق و المنتجات و التخصص

 ,0 2.42 ,0 2.00 00 2.02 تهاجاذبي بيئة األعمال و مؤشر

 04 2.02 02 2.02 01 2.00 مؤشر البنية التحتية

 02 2.20 , 2.20 ,0 2.20 مؤشر تدخل الحكومة في االقتصاد

 02 2.04 00 2.04 02 2.02 ة و فاعلية المؤسسات يمؤشر الحاكم

 02 2,.2 02 4,.2 01 1,.2 مؤشر تكلفة القيام باألعمال

 00 ,,,.2 02 ,2,.2 02 14,.2 مؤشر التنافسية الكامن  -0

 02 2.42 00 2.40 04 2.22 مؤشر الرأس المال البشري

 04 2.01 04 2.02 02 2.02 توطين التقانةمؤشر الطاقة االبتكارية و 

 02 1,.2 02 0,.2 02 2.02 مؤشر البنية التحتية التقانية

 04 2.010 02 12,.2 0 2.442 مؤشر التنافسية االجمالي -,

 وقع:  مالباالعتماد على  ،0200-0220-0221 خالل السنوات التنافسية العربيةتقرير الطالبة، إعداد من  المصدر:
api.org-www.arab 
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 التنافسية الجارية    اتالجزائر وفق مؤشر تصنيف الفرع األول: 
هذا راجع و ، مؤشر التنافسية االجمالي في تراجع مستمرمة ن قيأ(  نالحظ 73-07)رقم ل من خالل الجدو      

مؤشر االداء االقتصادي الكلي فهو بقيم  لفة ومؤشر ديناميكية األسواق  أماالتكؤشري االنتاجية  و في مالى تدني 
 يلي: ميزة تنافسية جيدة وهي كماعلى اكتسابه  مرتفعة ودل

 لكليا مؤشر األداء االقتصادي-0
خالل سنوات الدراسة،  االقتصاد الكلي المراكز المتقدمة فيتصدرت الجزائر خالل الجدول أن  نالحظ من       

رتفاع معدالت النمو ة إلنتيجيعتبر المؤشر الوحيد الذي حققت فيه ميزة تنافسية مقارنة بالمؤشرات األخرى وذلك و 
توجه جزء من رتفاع أسعار النفط و مية نتيجة الاالقتصادي التي تزامنت مع فوائض تجارية في الميزانية الحكو 

 لالستثمار داخل الدول النفطية. الفوائض المالية 
 التكلفة مؤشر االنتاجية و -0

يعد رفع االنتاجية أحد العوامل الجوهرية في تنافسية الدول والشركات وتحدد الفرق بين الصناعات       
ة تزيد القيمة المضافة من جهة وتنخفض التكاليف النسبية االنتاجيوالمنتجات القابلة للحياة واالزدهار، فمع زيادة 

من جهة مما يزيد قدرة المنتجات على المنافسة من جهة أخرى. وباعتبار االنتاجية  والتكلفة هما أهم عنصرين 
ربية في مراتب متأخرة مقارنة بالدول العزائر في هذا المؤشر متدنية جدا و في تنافسية التكاليف، بالنسبة لنتائج الج

 .بالتالي القدرة التنافسية للمنتجات ضعيفةل على ارتفاع التكاليف النسبية و وهذا يد
 مؤشر ديناميكية االسواق والمنتجات والتخصص -,

، تشكل الصادرات المحور الرئيسي للتنافسية الدولية وتعتبر عناصر هذا المؤشر في هيكل الصادرات      
مرتبة مقارنة بترتيب سنة  00بـ 7002زائر في هذا المؤشر تراجع سنة الجترتيب  حسب الجدول السابق نالحظ

شهدت انخفاض  7002هي نسبة منخفضة جدا والسبب هو أن الصادرات الجزائرية سنة ، و 0771يمة بق 7004
ليصل الى المرتبة  استمر ترتيب هذا المؤشر في التراجعو  ،7002عار النفط التي تأثرت بأزمة نتيجة تراجع أس

 بالتالي الجزائر ال تمتلك ميزة تنافسية في هذا المؤشر.. و 7007نة س 72
  الجاذبيةيئة االعمال و مؤشر ب -2

وتتميز باالستقرار والشفافية،  ال يمكن تحقيق جذب االستثمارات اال اذا تمت تهيئة بيئة أعمال موائمة      
توى تدخل حكومي معقول وغير طارد للقطاع وايجاد مؤسسات فاعلة باإلضافة الى بنية تحتية أساسية دائمة ومس

، كل هذه العوامل تقيس مستوى الخاص و مكمل لنشاطاته، وكذا تدني تكاليف ممارسة األنشطة والقيام باألعمال
   بيئة األعمال، ونتائج الجزائر في هذا المؤشر منخفضة نتيجة لتدني المؤشرات الفرعية حيث نجد أن : 
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  مؤشر البنية التحتية-1
، ليتراجع  المؤشر بثالث مراتب 0.07بقيمة  04المرتبة  في 7004حيث كان سنة شهد تراجعا مستمرا ي       

من أجل تحسين  جزائروهذا دليل على أن االصالحات التي قامت بها ال ،7007مراتب سنة  4و  7002سنة 
 . البنية التحتية لم تكن في المستوى المطلوب

 قتصادخل الحكومة في االدمؤشر ت-4
جمالي النفقات  مدفوعات الدعمو  ثالث مؤشرات هي مدفوعات األجوريعكسه         والتحويالت األخرى وا 
 0740،  0712خالل سنوات الدراسة منسوبة جميعها الى الناتج المحلي، حيث كانت قيم هذا المؤشر  العامة

 ذ برامجها اإلنفاقية بتكاليف مرتفعةتنفيدل على أن الجزائر  هذاو  وهي نسب مرتفعة، ،على التوالي 0720و 
بشكل ال يخدم النمو وبالتالي يقلل من تنافسيتها، باعتبار أن هذه الزيادة في االنفاق قد يحوي في طياته نفقات 

 بتكلفة أقل.غير منتجة، وذلك بسبب وجود دول تستطيع تنفيذ أهدافها 
 وفاعلية المؤسسات مؤشر الحاكمية -2

 71لتصل المرتبة  7004سنة  04حيث كانت في المرتبة  7002ئر في تراجع منذ سنة نالحظ أن الجزا      
، وهذا يدل على أن مبادئ الحوكمة ال تطبق بشكل سليم في المؤسسات الجزائرية والسبب راجع الى 7007سنة 

 .اطيةنوعية البيروقر ضعف المؤشرات الفرعية للحاكمية منها  مؤشر الفساد واحترام القانون االداري و 
 مؤشر تكلفة القيام باألعمال -2

سنة  ثم تراجع بأربعة مراتب 04في المرتبة    7004هذا المؤشر تراجعا في الترتيب حيث كان سنة عرف       
وسنتطرق لتحليل المؤشرات الفرعية له في المطلب الموالي حسب تقرير البنك  7007مراتب سنة  4ثم  7002
 العالمي.

 التنافسية الكامنة  اتمؤشر وفق  الجزائرتصنيف الفرع الثاني: 
ة الجارية ويرجع ذلك الى بالتنافسي الزالت الدول العربية تعاني من نقص في مجا التنافسية الكامنة مقارنة     

ج الى استثمارات كبيرة وزمن طويل البنى التحتية ورأس المال البشري تحتان الطاقة االبتكارية و التقانة و يأن مياد
ر نتائجها وتحدث تغيرات في الهياكل والمؤسسات المؤثرة في التنافسية الكامنة. وكان ترتيب الجزائر حتى تظه
 :كما يليالمؤشرات  في هذه
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 الرأس المال البشري مؤشر -0
نت عالقة مباشرة كجانب ان العالقة بين الموارد البشرية والتنافسية واضحة في معظم جوانبها، سواء كا     

غير مباشرة كحجم السكان وسرعة نموه وتوزيعاته وخصائصه االقتصادية ، أو االنتاجيةوالتشغيل و  إلدارةاالتعليم و 
حيث احتلت الجزائر  والتعليم ؤشرات عديدة منها الصحة ورصيد رأس المال البشري،ويشمل م واالجتماعية

مرتبة متأخرة مقارنة بالدول وهي  71بمرتبة  7007مراتب متأخرة في هذا المؤشر حيث كان أسوء تصنيف سنة 
  مما يدل على ضعف هذه المجاالتالعربية األخرى 

 وتوطين الطاقة  الطاقة االبتكاريةمؤشر  -0
في مؤشر  74بة المرتقة االبتكارية والبنية التحتية و بة لمؤشر الطابالنس 72تحتل المراتب األخيرة بـ حيث      

ضعف و تدني نوعية البنية التحتية الى عدم مالئمة بيئة المؤسسات و  جعهذا الترتيب المتدني راالقيام باألعمال و 
كذا ضعف في فساد في الجهاز اإلداري للدولة و القدرة على استقطاب االستثمار األجنبي المباشر، ووجود ال

 . استخدام التقنيات الحديثة في مجال االتصال
 التقانية مؤشر البنية التحتية-,

أن  7007لسنة  العربية ، حيث أظهرت مؤشرات التنافسية7007و 7004سنة  02تبة احتلت الجزائر المر     
االستثمار الجزائر حققت تقدما ملحوظا بفضل االصالحات التي تمت في قطاع االتصاالت من خالل استقطاب 

مية وفتح قطاع للمنافسة، أما في مجال الخطوط األرضية فال زال انتشارها منخفضا بالرغم من استمرار أه
في مجال  التي قامت بها الجزائر وقد أدت االصالحات ،الهاتف الثابت في استخدام االنترنت ونقل المعلومات

  قطاع االتصاالت وتعزيز المنافسة الى  انخفاض تكلفة استخدام االنترنت
 المطلب الثالث: تصنيف الجزائر وفق مؤشرات البنك العالمي

تلف قليال عما يصدره المنتدى االقتصادي العالمي، ولقد أصدر البنك يصدر البنك العالمي مؤشرات تخ     
تقرير تنافسية الدول من ة ألداء األعمال، ورصد مع مؤسسة التمويل الدولية تقاريره السنويالعالمي بالتعاون 

 األعمال خالل مجموعة من المكونات الطبيعية والتنظيمية و القانونية التي تؤثر بدرجة كبيرة على سهولة أداء
في المرتبة  7007-7000، حيث جاءت الجزائر حسب تقرير ذ بداية تأسيس المشروع الى نهايتهفي القطر  من

   1 .وقامت بإصالح واحد خالل هذه السنةعالميا  024عربيا و 04

                                                           
1
 . 7، ص 7007،  سلسلة بيئة األعمال في الدول العربيةمار، المؤسسة العربية لضمان االستث  
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تقدم  وقبل التطرق للمؤشرات الفرعية المركبة لمؤشر سهولة أداء األعمال، نعطي مدلول هذه المؤشرات حيث أن 
 1أي دولة في ترتيبها ضمن كل مؤشر يدل على ما يلي:

التي مر بها المستثمر يدل على قلة االجراءات والعقبات القانونية  مؤشر تأسيس المشروعالتقدم في ترتيب -
إلنشاء مؤسسة أو نشاط جديد، وكذا قلة كل من الوقت الذي يستغرقه كل اجراء، التكلفة الرسمية والحد األدنى 

  أس المال؛من ر 
بة لتأسيس المشروع، والوقت يدل على قلة عدد اإلجراءات المتطل مؤشر استخراج التراخيصالتقدم في ترتيب  -

 تطلبه كل إجراء وكذلك تكلفة كل إجراء؛ الذي 
 يدل على مرونة التشريعات الخاصة بعنصر العمل؛ مؤشر توظيف العمالالتقدم في ترتيب  -
يدل على قلة االجراءات المتطلبة قانونا لتسجيل الملكية، وكذا الوقت  تسجيل الملكيةمؤشر التقدم في ترتيب   -

هدف اتمام الذي يستغرقه كل اجراء، وكافة التكاليف كالرسوم والضرائب والرسوم البريدية وغيرها من المدفوعات ب
 عملية التسجيل؛

ستوى الحقوق القانونية للمقرضين، كما يدل يدل على ارتفاع م مؤشر الحصول على االئتمانالتقدم في ترتيب  -
 على ارتفاع مستوى الخدمة وجودة المعلومات االئتمانية؛

 الحماية؛لى قدر من الشفافية والمسؤولية و يدل ع مؤشر حماية المستثمرالتقدم في ترتيب -
 يدل على أن العبء الضريبي على المشروعات منخفض؛ مؤشر دفع الضرائب ترتيبالتقدم في  -
يدل على أن قلة عدد الوثائق المطلوبة للقيام بالتصدير أو  مؤشر التجارة عبر الحدودالتقدم في ترتيب  -

 االستيراد وكذا التوقيعات وعدد األيام التي تستغرقها عملية التصدير أو االستيراد؛
ية، من خالل كفاءة يدل على سهولة تنفيذ التعاقدات التجار  مؤشر تنفيد العقود التجاريةالتقدم في ترتيب  -

 القضاء؛
يدل على قلة الوقت والتكلفة التي تتطلبها إجراءات شهر االفالس،  مؤشر انهاء المشروعالتقدم في ترتيب  -

 ويبين هذا المؤشر مقدار ما يسترده صاحب الحق من الشركة المشهرة إلفالسها.
 .تيب الجزائر في المؤشرات الفرعيةالجدول التالي يبين تر 

 
 

                                                           
  .014، مرجع سابق ذكره، ص  فرحات  بختة 1
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 الجزائر من خالل المؤشرات الفرعية المركبة لمؤشر سهولة أداء األعمالتصنيف ) 04-20(ل رقم الجدو
 0200-0222خالل الفترة 

 السنوات
 

التغيير  التغيير 0200 0200 التغيير 0202 0220 التغيير 2008 0222
 االجمالي

 / ,04 0- 183/136 181/134 0- 178/125 175/116 الترتيب عالميا
02, 

/183042 -2 -01 

 0- 2 01 01 0- 01 04 2 02 02 الترتيب عربيا
 00- ,- ,02 022 2- 148 141 00- 0,0 002 تأسيس المشروع 

استخراج 
 التراخيص

002 108 +0 112 110 +0 002 002 -0 +02 

 00- 2 - 000 4- 122 118 02- 118 93 توظيف العمال 
 4- 0- 012 012 0 160 162 4- 156 152 تسجيل الملكية 

الحصول على 
 ائتمان

118 115 +, 131 135 -4 0,0 022 -00 -00 

حماية 
 المستثمرين 

60 64 -4 70 73 -, 2, 24 -0 -2 

 2+ 0- 014 010 0- 168 166 00+ 157 169 دفع الضرائب
التجارة عبر 

 الحدود
109 114 -2 118 122 -4 00, 002 -4 -0, 

تنفيذ العقود 
 التجارية 

61 117 -21 126 123 +, 00, 000 +0 -20 

 ,0- 2- 20 20 0- 51 49 4- 45 41 اغالق المشروع 
 باالعتماد على الموقع:  ،0200الى 0222أنشطة االعمال للسنوات من تقارير من اعداد الطالبة،  المصدر:

www.doingbusiness.org 
تراجع و هذا نتيجة تراجع  نالحظ أن ترتيب الجزائر في المؤشر ككل قد) 72-07 (من خالل الجدول رقم 

 ترتيبها في المؤشرات الفرعية حيث شهدت تحسنا في مؤشرين فقط، في حين عرفت الباقية تراجعا وهي كالتالي:
 حسنا في الترتيب خالل فترة الدراسةالمؤشرات التي عرفت ت: 

يلغي العراقيل التي ، هذا التحسن مازال لم 00حيث عرف الترتيب تحسنا بمقدار  :مؤشر استخراج التراخيص -
 تواجه المستثمر، من حيث مدة طويلة للحصول على التراخيص وتسوية عقود الملكية؛

، وهذا يعكس االصالحات التي تحاول من خاللها 4تحسنا بمقدار  حيث عرف الترتيب :مؤشر دفع الضرائب-
 الجزائر تحسين ترتيبها.

 لدراسة:المؤشرات التي عرفت تراجعا في الترتيب خالل فترة ا 
 ؛ناتج عن تزايد العقبات القانونية، وهذا 70تراجعا بمقدار حيث عرف: مؤشر تأسيس المشروع-
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 ، وهذا ناتج عن تعقد سوق العمل و عدم مرونته؛72 عرف المؤشر تراجعا بمقدار :لعمالمؤشر توظيف ا-
طلبة قانونا لتسجيل الملكية، ، وهذا يدل على كثرة االجراءات المتأربعة مراتبتراجع ب :تسجيل الملكيةمؤشر -

 ؛و الضرائب و الرسوم البريدية  وكذا طول الوقت الذي يستغرقه االجراء و كافة التكاليف كالرسوم
، وهذا يدل على انخفاض مستوى الحقوق القانونية 07عرف تراجعا بمقدار :مؤشر الحصول على االئتمان-

 لخدمة وجودة المعلومات االئتمانية؛للمقرضين و المقترضين كما يدل على انخفاض مستوى ا
وهذا يعني أن االصالحات التي تقوم بها  ،مراتب 4عرف هذا المؤشر تراجعا بـ  :مؤشر حماية المستثمرين-

 الدولة لحماية المستثمرين مازالت لم ترقى لدرجة الشفافية و الحماية التي يطلبها المستثمر؛
 وهذا ناتج عن تزايد في عقبات االستيراد و التصدير؛ ،03قدار: عرفت تراجعا بممؤشر التجارة عبر الحدود-
وهذا نتيجة بطئ و عدم فعالية المحاكم  17: عرف هذا المؤشر تراجعا بمقدار يذ العقود التجاريةمؤشر تنف-

 في الجزائر؛
لت غير وهذا يعني أن االصالحات التي تقوم لها الدولة الزا 07 :عرف تراجعا بمقدار هاء المشروعمؤشر ان-

 كافية من أجل خفض عراقيل اغالق المشروع .
األعمال في الجزائر منخفض جدا، وترتيبها ضعيف سهولة أداء مستوى  يمكن القول بأنهذا التحليل من خالل 

 عالميا وعربيا.
 الجزائري القتصاداتنافسية  تحسينآليات   :لرابعالمطلب ا

 جهودا يتطلب الذي األمر العالمي، النظام تحديات لمجابهة أساسيا منطلقا التنافسية القدرة وتنمية بناء يعد    
 اقتصادية وضعية من المرور وأن العوامل، من متكاملة منظومة في وتغيرات جوهرية بتعديالت للقيام جادة

 بهدف جديدة واستراتيجيات سياسات في تفكر الدولة جعل مما وصعبة، شاقة عملية السوق اقتصاد إلى حمائية
 واتباع والخدمية، السلعية للقطاعات المساندة التحتية البنية خدمات توفير خالل من التنافسية، قدرتها من عالرف

 والتشريعات القوانين وشفافية وضوح وكذلك التنافسية، للقدرة المعززة اإلدارية و اإلجراءات االقتصادية السياسات
 دعم إلى تسعى التي السياسيات أهم ومن االقتصادية، اتالقطاع لمختلف المالئمة االستثمارية للبيئة المنظمة
ما يلي: لالقتصاد الجزائري التنافسية القدرة

 1
 

 :األجنبية المحلية واجتذاب االستثمارات االستثمارات لتشجيع المناسبة االستثمارية البيئة تهيئة على العمل-
 المرونة و متسم بالشمولية يكون و األجنبيةو  المحلية االستثمارات تحفيز على يساعد مالئم تشريعي إطار وضع

                                                           
 .22، ص ذكره لمياء، مرجع سابق، هوام الشريفريحان 1
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 تبسيط و محددة و استثمارية واضحة و تنموية ضوابط ضمن التسهيالت و اإلعفاءات منح في الوضوح و
 على الالزم لإلشراف المؤسسي وضع اإلطار و الجديدة االستثمارية للمشاريع التسجيل و الترخيص إجراءات
 األكثر المجاالت إلى االستثمار هذا توجيه مشروعات وبالتالي إدارتها، و اراتباالستثم المتعلقة كافة القضايا
 ؛االقتصاد في أهمية

 و االقتصادية المؤسسات العمومية أداء تطوير أن ذلك :الخصخصة عمليات تسريع و العام القطاع إصالح-
 تنظيم يجب كما .طاعاتلكل الق الهيكلي التصحيح إجراءات ضمن ذلك و إنتاجيتها زيادة و كفاءتها رفع

 الخاص القطاع دور تعزيز و في تنفيذها واإلسراع  الميادين بمختلف الدولة باشرتها التي الخصخصة عمليات
 اإلشرافي والتنظيميو  الرقابي الدور يلغي ال بحيث ذلك والتصدير االستثمارو   اإلنتاج بعمليات قيامه خالل من

 ؛للحكومة
 الصناعة شأن هوو  تحويلهاو  ااستغالله وتشجيع بتحفيز ذلك يكونو :قتصاديةاال الموارد و الثروات تثمين-

 الشغل ومناصب للثروة قطاعات مولدة يوه  البحري الصيدو   التقليدية والصناعات السياحةو   البتروكيماوية
 ؛الجديدة الصادراتو 
 اإلجراءات يفبتخف الفعلي دعمها خالل من ذلك ويكون :المحروقات قطاع خارج الصادرات تشجيع-

 يمكن المسعى هذا التنافسية فبمثل المجاالت في خاصة و مالئمة ماليةو   ةجبائي تحفيزات وضع و البيروقراطية
 ؛بديلة خارجية مالية موارد قدوم تدريجيا يجسد أن للبلد
 لتحقيق اسياألس الركن بمثابة يعد الذي النقدي االستقرار إلى للوصول ذاوه :النقدية السياسة إصالح مواصلة-

 الصرف احتياطات بحجم خالل االستفادة من ذلك ويكون التنافسية، القدرة زيادة و المستدام االقتصادي النمو
 بما اإلشراف و الرقابة مستويات تفعيل من خالل المصرفي الجهاز سالمة تعزيز و المركزي البنك لدى الهائلة
 ؛الدولية المعايير مع يتالءم

 االقتصادي النمو تحقيق في المنقولة القيم بورصات توفرها التي األهمية إن الجزائرية: ةالمالي السوق تطوير-
 لحفز قاعدة و االدخار الوطني لبناء ضروريا وعاء بوصفها الوطني لالقتصاد التنافسية القدرة وتعزيز

 الجزائرية المالية لسوقا وتنظيم إعادة هيكلة خالل من ذلك يكون و منها، األجنبية جذب و المحلية االستثمارات
 الدولية المعايير مع يتناسب بما له التحتية استكمال البنية و له المناسب المؤسسي الهيكل إيجاد خالل من

 ؛المالية باألوراق للتعامل سالمة و للشفافية تحقيقا
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 تعزيز و جيةاإلنتا لتحسين األساسية الركائز أحد يعد العمل سوق تطوير :إن الجزائري العمل سوق تطوير-
 تشريعي إطار بوضع بدأ تطويره إلى ترمي التدابير من جملة اتخاذ خالل من يكون ذلك و التنافسية، القدرة
 العاملة القوى تأهيل و بتطوير و البرامج المتعلقة السياسات إعداد في الخاص للقطاع إعطاء دور و مالئم
التعليم  سياسات تطوير و المهني التدريب و لتأهيلبرامج ا في النوعي و الكمي التوسع عن فضال ئريةالجزا

 ؛العمل سوق مع يتالءم بما العالمي
 نوعية و على وفرة التركيز خالل من ذلك كوني و ة:التحتي البنية مشروعات و القاعدية الهياكل تطوير-

 تفعيل و تطوير عن هذا فضال تسييرها و إقامتها في الخاص القطاع إشراك محاولة و التحتية البنية خدمات
 هذه تؤديه الذي للمهم للدور لما و نوعيتها كفاءتها لتحسين التحتية البنية لخدمة التنظيمي و التشريعي اإلطار

 ؛القدرة التنافسية زيادة و االستثماري المناخ تحسين في المنشآت
 االقتصادية التنمية عملية يف مهما دورا القطاع هذا يؤدي :التكنولوجيا و العلوم تطوير إلى السعي و االهتمام-

 و المراكز من العديد خالل إيجاد من ذلك يكون و اإلنتاجية، مستوى رفع و تعظيمه و اإلنتاج جودة وتحسين
 تبني و تطويرها، على العمل و تكنولوجية وطنية علمية قاعدة لبناء التكنولوجيا و بالعلوم تعنى التي المؤسسات

 اإلنتاجية القدرة زيادة بهدف إدامتها و رفع مرد وديتها و التنموية القطاعات طةأنش في موائمة تكنولوجية سياسة
 عامال   يعد الذي مناسبة بإجراءات االقتصادي القطاع في البحث العلمي تشجيع عن فضال الوطنية للصناعات

 ؛التنمية و التنافسية أجل من حاسما  
 اإلجراءات أحد والمؤسسية التنظيمية و التشريعية ةالبيئ تحسين يعد :المؤسسي و التشريعي اإلطار تطوير-

  االقتصاد عولمة و تحرير مواكبة متطلبات و التنافسية والقدرة اإلنتاجية وتحسن فعالة تنموية النطالقة المهمة
 االقتصادية القوانين و التشريعات لجملة خالل مراجعة من ذلك يكون و الخارجية، األسواق على نفتاحالوا

 استقالل وقانون االحتكار ومنع المنافسة قانون و الجمارك والضرائب وقانون والشركات الستثمارا كقانون
 للمواصفات مؤسسات أو الصادرات، ترقية أو االستثمار لتشجيع من المؤسسات و إنشاء عدد  خال...القضاء

 الخ...والمقاييس
 النوعية تحسين إلى االقتصادية ؤسسةالم توجيه بهدف وذلك :االقتصادية المؤسسة تأهيل في المواصلة-

 غير باالستثمارات واالهتمام التقوية طرائق اقتراح وبالتالي المؤسسة ضعف نقاط تحليل و تطوير آليات ووضع
 المعلومات نظام معايير و الجودة الشاملة إدارة و التدريب و التكوين و البرمجيات و كالمرافق التقنية المادية
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 جودة على تعتمد حديثة تسيير بأنماط محاولة تزويدها و الحديثة التكنولوجيا جلب في يةالماد الستثماراتوا 
 القائمة الخاصة أو العمومية الوطنية المؤسسة تأهيل فسياسة .اإلعالم في الوضوح و التنفيذ في الفعالية و األداء
 تخفيف إجراءات و المباشرة العمومية اإلعانات خالل من السياسة هذه وتتم األجنبية المنافسة مواجهة من تمكنها

 لليد تأهيل إعادة و تدريب دوارات بتنظيم أخيرا و الفائدة نسب دعم بواسطة للقروض المصرفية المالية التكاليف
 ات.ار اإلطو  ال العاملة

تلف تقديم حوافز تمويلية تتضمن قيام الحكومة الجزائرية بمخوهذا من خالل  اصالح بيئة األعمال الجزائرية :-
أجهزتها بتزويد المستثمر األجنبي باألموال بشكل مباشر، وقد يكون التمويل في شكل منح استثمار أو تسهيالت 

ألجنبي مثل الى تقديم حوافز جبائية بهدف تخفيض أعباء الضرائب بالنسبة للمستثمر ا باإلضافةائتمانية مدعمة 
الرأسمالية لى المواد الخام و المدخالت الوسيطية والسلع االستثناءات من رسوم االستيراد عاإلعفاءات الضريبية و 

عفاء أو تخفيض معدالت الرسوم الجمركية على الصادرات، وكذلك تقديم حوافز غير مباشرة للشركات  وا 
المستثمرة األجنبية بتزويدها باألراضي و البنية األساسية بأسعار أقل من أسعارها الجارية شرط أن ال تضر 

  1 .األجنبية قتصادية بل تعمل على تشجيعها لمنافسة الشركاتبالمؤسسات اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
المتميز للمنظمات والحكومات،   ، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء -حالة الجزائر–دور الحكومات في تدعيم التنافسية زيدان محمد، بريش عبد القادر،   

 .70، ص 7001مارس  04-02
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 :خالصة 
في ظل الظروف والتطورات التي شهدها العالم، أصبح مفهوم تطوير القدرات التنافسية سواء       

على المستوى الجزئي أو الكلي ضرورة قصوى بالنسبة لالقتصاد الجزائري نظرا للخلل الهيكلي 
تحليل الكثير من المؤشرات اسة تنافسية االقتصاد الجزائري و ، حيث رأينا من خالل در الذي يعانيه
حتالله المراتب األولى في مؤشر األداء االقتصادي الكلي، إال أنه مازال يصنف ضمن أنه رغم ا

 .البلدان ذات القدرات التنافسية الضعيفة
ر تأجيل، وجعلها تصب في تطويوهو ما يحتم إجراء مختلف االصالحات الضرورية وبدون     

، بما سينعكس مستقبال على نمو الدخل انتاجية المؤسسات االقتصادية وتوجيهها نحو التصدي
   الحقيقي لألفراد، و تحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين.              
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  :خاتمة
الطبيعية  والهباتعتمادها السابق على الموارد أصبحت الدول تفكر وتبحث عن طرق بديلة تعوض فيها ا     

المتاحة والتكلفة والسعر في اكتساب حصص دائمة في األسواق الدولية، ومن صار االهتمام بالتنافسية نموذجا 
تنمية و استغالل امكانياتها والتميز  اآلليات التي تسمح للدولةالهتمام بمجموعة من السياسات و بديال، مما يعني ا

قديم منتجات جديدة تسمح بأشكال تكنولوجية متطورة، وأسعار عن منافسيها في األسواق الدولية، من خالل ت
  .تنافسية مقبولة

ونتيجة لذلك أصبحت التنافسية أمرا حتميا ال مفر منه، حيث أصبح لها هيئات تعني بها، وأصبحت تؤثر       
يشة ألفرادها على حد سواء في المؤسسات التي تحتاجها للنمو، أو الدول التي ترغب في استدامة مستويات المع

ات الى الحد الذي تؤثر فيه على قرار الزمن، كما أن مؤشرات التنافسية الدولية أصبحت مهمة عبر  و زيادتها
االستثمار العالمي وعلى تشكيل السياسات االقتصادية للدول، وهو ما جعل الدول تسعى لتحسين مكانتها الدولية 

 من خالل تحسين وضعيتها في هذه المؤشرات.
والجزائر كأحد البلدان النامية التي تصنف ضمن الدول ذات القدرات التنافسية الضعيفة، يتوجب عليها      

لتحسين وضعيتها التنافسية، وهو ما يتيحها مستقبال و اندماجا و بذل مجهودات أكبر  مواصلة االصالحات
 ايجابيا و سليما في منظومة االقتصاد العالمي.

 موضوع فإن أهم النتائج التي توصلنا اليها ما يلي: دراستنا لل ل ومن خل 
 :نتائج اختبار الفرضيات  -1
على توفير ظروف مالئمة تستطيع من خاللها المؤسسات العاملة في  بقدرتها الدولتنافسية تقاس  -

وتحقيق مستوى  اقليمها النفاذ بمنتجاتها الى األسواق الخارجية، بغية زيادة نمو الناتج الداخلي الخام
 على المدى الطويل ؛مستمر  معيشة لألفراد بمعدل مرتفع و

هناك مجموعة من العوامل التي تحدد الوضعية التنافسية تقع ضمن مؤشرات التنافسية الدولية و التي  -
البنك العالمي والمعهد تحاول بعض الهيئات الدولية نشرها سنويا منها المنتدى االقتصادي العالمي و 

 للتخطيط؛ العربي
المؤشرات الخاصة بتوازن بعض  بالرغم من النتائج االيجابية التي حققها االقتصاد الجزائري في -

، تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، ارتفاع النمو المستمر في الناتج الداخلي الخام ( االقتصاد الكلي 
إال أنها تحتل المراتب  )أسعار الصرف  الخارجية ، استقرار، انخفاض المديونية دوليةاحتياطات ال
 ؛المؤشرات األخرى  التصنيف ضمن  المتدنية في
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وجود مؤشرات فرعية في الجزائر سواء ضمن مؤشر التنافسية العالمية أو العربية تنعدم فيها الميزة  -
تدريب وكذلك المتمثلة في مؤشر البنية التحتية، مؤشرات كفاءة األسواق والتعليم العالي والالتنافسية و 

االبتكار، و بالتالي تعتبر هذه العوامل نقاط ضعف أساسية في االقتصاد بيئة األعمال وعوامل االبداع و 
 ور تنافسية االقتصاد ككل.التي تعيق من تط، و الجزائري

 نتائج عامة عن الدراسة : -2
في تنافسية االقتصاد الجزائري في ضعف ديناميكية نشاطه اإلنتاجي خارج  تتمثل أهم أوجه القصور -

سبب تشوهات في تركيبة هيكل صادرات نعكس سلبا على معدالت التصدير، و المحروقات، و هو ما ا
 ؛المحروقات

تتميز إال أن بيئتها االستثمارية  ،بالرغم من التزايد المستمر في تدفقات  االستثمار األجنبي المباشر -
ى جذب االستثمار االجنبي بالعديد من العراقيل و العوائق أدت الى ضعف تنافسية االقتصاد وقدرته عل

 المباشر؛
مقبوال في المؤشرات الفرعية لالستثمار مثل مؤشر المخاطر القطرية حيث صنفت كان تمثيل الجزائر   -

 ،ضمن الدول ذات المخاطر المعتدلة
  ؛عربيافض جدا و ترتيبها متأخر عالميا و الجزائر منخ مستوى سهولة أداء األعمال في -
اقتصاد الجزائر في المرحلة االنتقالية من االقتصاد المعتمد على الموارد الطبيعية الى االقتصاد المعتمد  -

 على الكفاءة ؛ 
من خالل التقييم العام الذي قمنا به لمعرفة الوضعية التنافسية لالقتصاد الجزائري اعتمادا على  -

 لمؤشرات الجزئية و مؤشر التنافسية العالمية و العربية ومؤشر سهولة أداء االعمال،ا
، وذلك لتمثيلها السلبي في كل  خلصنا في النهاية أن تنافسية االقتصاد الجزائري ضعيفة عالميا وعربيا

 .المؤشرات ما عدا مؤشر  األداء االقتصادي الكلي
 :توصيات  -3
في مجال التنافسية، كما يجب إنشاء فريق خاص بالتنافسية الوطنية يقوم يجب االقتداء بالدول الناجحة  -

الدولية، ويهتم بالعوائق ية بالتعاون مع الجهات المحلية و بإعداد و صياغة السياسات الصناعية الجزائر 
 التي تحول دون تحقيق القدرة التنافسية لمختلف القطاعات االقتصادية ؛

 أكثر نجاعة ؛خلق بيئة تنافسية تجعل السوق   -
  ؛تحسين البنية األساسية و التحتية لالقتصاد الوطني  -
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-  
 ؛تدعيم تنافسية االقتصاد وذلك من خالل التركيز على تفعيل وتدعيم تنافسية المؤسسات  -
إعادة تأهيل مناخ األعمال مما يؤدي إلى القضاء أو التخفيف على األقل من عوائق االستثمار  -

إصالح بعض القوانين و جهاز  ، خصوصا هياكل االتصالالبنية التحتية كالبيروقراطية، تأخر مشاريع
 ؛العدالة 

نه يعمل على تحسين كفاءة استخدام تنشيط قطاع التصدير الذي يعتبر محفزا للنمو االقتصادي كو   -
فتح بالموارد و االستفادة من وفورات الحجم التي تساعد في التغلب على ضيق السوق المحلي، وذلك 

المنافسة في  تحسين جودة المنتجات و نوعيتها بما يعزز من قدرة الصادرات علىالجديدة و  األسواق
 األسواق الخارجية .

 :آفاق الدراسة  -4
و حسب المعلومات و إن هذه الدراسة قد حاولت معالجة الموضوع في حدود اإلشكالية المطروحة 

يمكن اعتبار هذه الدراسة قد أحاطت بكل ، و منه ال المعطيات المتوفرة و التي أمكن الحصول عليها
 جوانب الموضوع ، و لخذا يمكن أن نقترح مواضيع مستقبلية:

 دراسة قياسية تبين أثر أحد العوامل على التنافسية الدولية. -
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 اوال: المراجع باللغة العربية
I. الكتب 

 .1991أبو قحف عبد السالم ،التنافسية وتغير قواعد اللعبة ،مكتبة و مطبعة اإلشعاع ،االسكندرية ، -1
أحمد حامد رضوان مصطفى ، التنافسية كآلية من آليات العولمة االقتصادية و دورها في دعم جهود  -2

 .2111الجامعية، االسكندرية، لدار النمو و التنمية في العالم، ا
 .2111، العولمة ومستقبل االقتصاد العربي ، دار ايجي للنشر، مصر،نبيلحشاد  -3
   والعالمية، دار التعليم الجامعي، التنافسية الدولية وتأثيرها على التجارة العربية نفينشمت حسين  -4

 .2111، االسكندرية
 .2112التوزيع، عمان األردن، الدولي، دار أسامة للنشر و  التسويق ،الشيخ محمود -5
 .2113، عمان ،عبد فله فاروق، اقتصاديات التعليم، دار الميسرة -1
 .2111، العولمة وقضايا إقتصادية معاصرة، الدار الجامعية اإلسكندرية ،عمرصقر  -2
 .2113، ، لبنانةحسن العصري كاكي  عبد الكريم، االستثمار األجنبي المباشر والتنافسية الدولية، مكتبة -8
في الجزائر، دار هومة  انعكاساته على القطاع الخاصاالندماج في االقتصاد العالمي و  ،مياسي إكرام -9

 .2111،  رللطباعة والنشر، الجزائ
II. المذكرات واالطروحات 

سليم، االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية ضمن مقتضيات المنافسة الدولية  بلغربي -1
تخصص إدارة األعمال ، )غير منشورة(والمتطلبات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة، مذكرة ماجيستير،

 .2112، االستراتيجية، سطيف
، أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في الجزائر، مذكرة  مصطفىبن ساحة  -2

 .2111اية ، ماجيستير ، غير منشورة ، تخصص تجارة دولية ، جامعة غرد
 مذكرة وتطويرها، تنميتها مصادرها،: االقتصادية المؤسسة في التنافسية الميزة عمار، بوشناف -3

 .2112 الجزائر، جامعة التسيير، علوم قسم ،)منشورة غير(ماجيستير،
، آلية برامج تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،دراسة تحليلية لنتائج تأهيل ابتسامبوشويط  -4

 .2111، تخصص إدارة مالية، جامعة قسنطينة ،)غير منشورة(، مذكرة ماجيستير،الجزائريةالمؤسسات 
-دراسة حالة الجزائر–دول ، براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدويس محمد الطيب -5

 .2115 ،، تخصص دراسات اقتصادية، جامعة ورقلة)غير منشورة (مذكرة ماجستير،
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ر تنافسية الصناعية بالدول النامية، مذكرة ماجيستياالجنبي المباشر والميزة ال سلمان حسين، االستثمار -1
 .2114، فرع االقتصاد الكمي، جامعة الجزائر،)غير منشورة(
، مذكرة جزائري في ظل العولمة االقتصاديةالقتصاد ال، دراسة تنافسية اابراهيم عبد الحفيظي -2

 .2118، تخصص التحليل االقتصادي ، جامعة  بن يوسف بن خدة ،)غير منشورة(ماجيستير،
 تخصص ،)منشورة غير( ماجيستير، مذكرة الدولية، التنافسية على وأثرها األعمال بيئة فرحات بختة، -8

 .2111 ورقلة، جامعة دولية،  تجارة
تخصص  ،)غير منشورة(تأثيرها على تنافسية الدول، مذكرة ماجيستير،و  قاسي ياسين ، التنافسية الجبائية -9

 .2115تسويق، جامعة سعد دحلب البليدة ،
الترويج في تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الوطنية، رسالة ماجستير غير   استراتيجيةكباب منال، دور  -11

 .2112االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، منشورة، كلية العلوم 
كبابي كلثوم ، التنافسية و اشكالية االندماج في االقتصاد العالمي دراسة حالة : الجزائر المغرب وتونس،  -11

 .2118،  تخصص اقتصاد دولي، جامعة باتنة، )غير منشورة (مذكرة ماجيستير،
III. المؤتمرات والملتقيات 

-حالة الجزائر–االقتصاد العالمي الربط بين االقتصاد الوطني و  –التنافسية اسم ، المنافسة و أمحمد بلق -1
الدول  الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات في

 .2111نوفمبر  19-18الشلف  ،العربية
الث حول تسيير لملتقى الدولي الثا، المؤسسة وتحديات اقتصاد المعرفة تنافسية ، باللي أحمد -2

 .2115ـنوفمبر13-12بسكرة،  يات،االقتصادو الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات  الركيزة المؤسسات، المعرفة
 العالمية، المنافسة ظل في الصناعية المؤسسات واستراتيجيات التنافسية ميلود، وعيل رابح، بلقاسم -3
 9-8، الشلف المحروقات، خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية االستراتيجيات و المنافسة الرابع الدولي لملتقىا

 .2111نوفمبر،
التنافسية في بن ثابت عالل ، متى يصبح االقتصاد الجزائري تنافسي دراسة في سياسات تحسين القدرة  -4

 14-13وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري،الملتقى الدولي بعنوان آثار  ظل اتفاق الشراكة ،
 .2111نوفمبر 
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ظل اتفاق الشراكة بن مويزة مسعود، اإلبداع التكنولوجي لتنمية القدرات التنافسية لالقتصاد الجزائري في  -5
 14-13، القتصاد الجزائري، جامعة األغواط، ملتقى آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على ااألورو جزائرية

 .2111نوفمبر 
 خالل من المتوسطة و الصغيرة للمؤسسات التنافسية القدرة تعزيز زهية، بوديار ، جباري شوقي -1

 واالستراتيجيات المنافسة حول الرابع الدولي الملتقى االيطالية، التجربة في قراءات– الصناعية العناقيد استراتيجية
 االستثمار لجنة االستثمار وزارة االستثمار، مناخ على وأثرها التنافسية سياسات نور، محمد بشير، حسن -2

 .السنة ذكر دون االفريقي،
 غير الصادرات تنمية استراتيجية على العامة االستثمارات برامج آثار تقييم وآخرون، عائشة خلوفي -8

 واالستثمار التشغيل على وانعكاساتها العامة االستثمارات برامج آثار تقييم حول دولي ملتقى الجزائر، في النفطية
 .2113 مارس 12-11  سطيف، جامعة ، االقتصادي النمو و
الميزة التنافسية ،الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية دراجي عيسى ، البيئة و  -9

  . 2111نوفمبر 9-8،الشلف، طاع المحروقات في الدول العربيةللمؤسسات الصناعية خارج ق
، محاولة نمذجة العالقة بين االنفاق الحكومي وتنافسية االقتصاد الجزائري عبد القادر، سدي علي دربال -11

، دراسة مرتكزة على تقرير التنافسية العالمي، المؤتمر الدولي تقييم آثار برامج االستثمارات 2114-2111
، جامعة 2114-2111ة القتصادي خالل الفتر العامة وانعكاساتها على التشغيل واالستثمار والنمو ا

 .2113سطيف،
رزيق كمال؛ قاسي ياسين، تنافسية الجزائر ضمن مقتضيات التنافسية الدولية ، الملتقى الوطني األول  -11

 .2115حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 الرابع حول المنافسة مؤشرات قياس التنافسية، الملتقى الدوليزواوي الحبيب، سعر الصرف و  -12

 11-9واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع  المحروقات في الدول العربية ،الشلف، 
 .2111نوفمبر 

، المؤتمر العلمي -حالة الجزائر–زيدان محمد، بريش عبد القادر، دور الحكومات في تدعيم التنافسية  -13
 .2115مارس  19-18 الحكومات،ء المتميز للمنظمات و الدولي حول األدا

 الدولي الملتقي الصناعي، القطاع مستوى على التنافسية تحليل معمر، حمدي الدين، جمال سحنون -14
  العربية الدول في المحروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية واالستراتيجيات المنافسة حول الرابع

 .2111نوفمبر، 9-8 الشلف، جامعة
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عطية صالح سلطان، تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعايير األداء  -15
 .2111العربية للتنمية االدارية ، االستراتيجي ، منشورات المنظمة 

 الدولي الملتقى ، العربية الدول في ووضعيتها التنافسية قياس مؤشرات علي، حدادو عائشة، عميش -11
 العربية الدول في المحروقات قطاع خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية واالستراتيجيات المنافسة حول الرابع

 .2111 نوفمبر 9-8 الشلف،
، الملتقى العلمي الدولي حول المعرفة في ظل االقتصاد قورين حاج قويدر، الميزة التنافسية المتواصلة -12

 28- 22بن بوعلي، الشلف ، المعرفي و مساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية ، جامعة حسيبة 
 .2118، رنوفمب
ملتقى محمد أحمد عبد السالم فادية ، بعض مؤشرات القدرة التنافسية لقطاع األعمال في مصر،  -18
 .2111فسية وأثرها على االستثمارات العربية، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الكويت، التنا
، دور اقتصاد المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية، مؤتمر ربيع الثورات العربية محمود الوادي بالل  -19

 .2111، جويلية 12- 11منظور حقوق االنسان، االردن، 
منظمات ، المؤتمر العلمي  الدولي حول األداء المتميز للالقدرات التنافسية ومؤشراتها  ،مسعداوي يوسف -21

 .2115مارس  -19-18 ،و الحكومات ، جامعة ورقلة
 حول الدولي العلمي الملتقى ، العولمة تحديات ظل في التنافسية القدرات إشكالية يوسف، مسعداوي -21

 28-22 الشلف، العربية، للبلدان التنافسية المزايا كوينت في مساهمتها و الرقمي االقتصاد ظل في المعرفة
 .2112،نوفمبر

ـــة الســـورية، ملتقـــى و   مســـلم حـــوا، الحوكمـــة -22 ـــة تجربـــة الســـوق المالي تأثيرهـــا علـــى تنافســـي ة األســـواق المالي
 .2111إلدارية، الكويت، منشورات المنظمة العربية للتنمية ا، وأثرها على االستثمارات العربية التنافسية

 االقتصادية المؤسسة في التنافسية الميزة نجاح وعوامل محددات هجيرة، الشيخ صورية، معموري   -23
 الدول في المحروقات خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية االستراتيجيات و المنافسة حول الرابع الدولي الملتقى
 .2111نوفمبر 9-8 الشلف ، العربية

 المحروقات في الصناعية التنافسية واالستراتيجية المنافسة حول الرابع الدولي الملتقى صورية، معموري -24
 .2111نوفمبر 9-8 الشلف، ، العربية الدول في
موالي لخضر، بوخاري عبد الحميد، التكامل االقتصادي العربي وتعزيز التنافسية الدولية، ملتقى دولي  -25

 .2112، أفريل 19 -12، ار ثليجي، األغواطحول التكامل االقتصادي العربي، جامعة عم
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IV. المجالت والدوريات 
 خيضر محمد جامعة االنسانية، العلوم مجلة االستراتيجية، االدارة ونموذج التنافسية الميزة ، باللي أحمد -1

 .11،2112العدد بسكرة،
مجلة بلعة جويدة ، القدرة التنافسية لالقتصاد الجزائري في ظل االنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة ،  -2

 .2111،  11العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة سطيف ، العدد 
سن ، كفاءة األسواق المالية في الدول النامية ، مجلة أداء المؤسسات حل جديدين بوزيان محمد ، -3

 .2112، 12الجزائرية ، العدد 
، مجلة العلوم القدرة التنافسية للدول العربية ، دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيزةالجوزي جميل -4

  .2111، 11،العدد  13امعة الجزائر االقتصادية وعلوم التسيير ، ج
 -www.sawt-alahrarاألحرار، صوت جريدة -5
1-  
 الباحث مجلة التحديات، و الواقع الجزائر في االقتصادي والنمو الصادرات تنمية  ، سعيدي وصاف -2

 .2112 ،11 عدد ورقلة، جامعة
 11و الطموحات، مجلة الباحث، عدد سميرة العابد ، زهية عباز، ظاهرة البطالة في الجزائر بين الواقع  -8

2112. 
صالح صالحي، تأثير البرامج االستثمارية العامة على النمو االقتصادي واالندماج القطاعي بين النظرية  -9

 .2113، 13قتصادية وعلوم التسيير، العدد االمجلة العلوم  ،واستراتيجية النمو غير المتوازن الكينزية
مجلة دراسات البصرة، العدد  ، أهم مقومات دعم القدرة التنافسية لالقتصاد البصري،عليطالب شهاب  -11
 . www.iasj.net.الموقع:215، ص 2111، 12
 للتخطيطالتنمية، المعهد العربي العباس بلقاسم ، المؤشرات المركبة لقياس التنافسية، مجلة جسر  -11

 .2118، 25الكويت، العدد 
جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط،  ؤشرات قياس الفساد اإلداري، مجلة، م عبد القادر عليعلي  -12

 .2118 ، فيفري،21الكويت، العدد 
عثمان مال اهلل بدر ،، سياسات التنافسية ، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الدول العربية ، مجلة  -13

 .2112، جويلية 115العدد  ،ة للمعهد العربي للتخطيط ،الكويتتنميجسر ال
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الكويت  ،عدنان وديع محمد ،" القدرة التنافسية و قياسها " سلسلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط -14
 .2113العدد الرابع و العشرون، 

 االقتصادية وعلوم التسيير ، االبداع التكنولوجي في الجزائر ، مجلة العلومعماري عمار، بوسعدة سعيدة -15
 .2114، 13العدد ، جامعة الجزائر

 ،االقتصاد، مجلة االدارة و واعادة هيكلة سوق العمل العراقية، التنافسية الجديدة كامل الناصح أحمد  -11
 . www .iasj.net،2111، 82بغداد  العدد 

زائر باستخدام النموذج الماسي لحول سامية ، تحديث أثر ركائز الميزة التنافسية  لصناعة الدواء في الج -12
 .2119، 19لبورتر، مجلة العلوم االقتصادية ، جامعة باتنة ، العدد 

لزعر علي ، آيت يحيى، معدل الصرف الحقيقي و تنافسية االقتصاد الجزائري ،مجلة الباحث ، جامعة  -18
 . 2112، 11ورقلة ، العدد 

 .2112األعمال في الدول العربية ، المؤسسة العربية لضمان االستثمار، سلسلة بيئة  -19
نوري منير ، تحليل التنافسية العربية في ظل العولمة اإلقتصادية ، مجلة شمال إفريقيا ، جامعة حسيبة  -21

 .2111جوان  14بن بو علي الشلف، العدد 
 2112نوير طارق، دور الحكومة الداعم للتنافسية حالة مصر ،المعهد العربي للتخطيط، الكويت، -21
مياء، ريحان الشريف، دور مناخ  اإلستثمار في دعم تنافسية االقتصاد الوطني الجزائري دراسة هوام ل -22

 82تحليلية تقييمية ، مجلة العلوم االقتصادية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، باجي مختار عنابة ، العدد 
 .2113أفريل 

 
V. رــــــــالتقاري 
 
 .www.albankaldawli.org،2113الى  2118تقارير التنافسية العالمية من  -1
 www.arab-api.org .     ،2112الى 2111من رير التنافسية العربية اتق -2
 .www.douingbusiness.org،2112الى 2112 من للسنوات عمالاأل أنشطة تقارير  -3
 . www.freetheworld.com ،2113الحرية االقتصادية العالمي،  تقرير   -4
 العربي النقد صندوق العالمية، األسواق في العربية لالقتصاديات التنافسية القدرة ، التوفيق الصادق علي -5

 .2111نوفمبر، ظبي، أبو
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 2113 ،التعاون الدوليوزارة التخطيط و ، التنافسية و تجربة األردنالفريق األردني للتنافسية،  -1

http://www.mop.gov.jo. 
 2111االقتصـــــــــــادي، الفكـــــــــــر فـــــــــــي التنافســـــــــــية للتنافســـــــــــية، الســـــــــــوري الـــــــــــوطني المرصـــــــــــد -2

http://www.ncosyria.com.  
 نافسية وتجربة األردن، عمااألردن في اتفاقيات دولية " التنمعهد البحوث االقتصادية األردنية، دخول  -8

2111،http://www.d1d.net/net/management/articles.htm. 
الدراسات الكمية، القدرة التنافسية ومناخ االعمال لالقتصاد التونسي و   معهد التونسي للقدرة التنافسيةال -9

 . http://www.pbf.org ،2112خطيط،في التقارير الدولية، وزارة التنمية الجهوية والت
 .2112المعهد العربي للتخطيط، الملخص التنفيذي لتقرير التنافسية العربية،  -11
 .www.transparency.orgمنظمة الشفافية الدولية،    -11
 ،2111مناخ االستثمار في الدول العربية، الكويت،  تقرير رالمؤسسة العربية لضمان االستثما -12

http://www.iaigc.net/ 
 .2111المؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، الكويت، -13
 .2119، الكويت، مناخ االستثمار في الدول العربيةالمؤسسة العربية لضمان االستثمار، تقرير  -14
 .algeria.dz-of-www.bank ،البنك المركزي نشريات -15
 

 ثانيا: المراجع باللغة االجنبية

 

1- Bertrand nezys, les politiques de compétivité, édition economica, paris, 1994. 
2- M. porter, la concurrence selon porter,  village mondial, paris, 1999. 
3- Michael Porter , L’avantage concurrentiel des nation, inter-éditions , Paris 
2000. 
4- Michael porter, the competitive advantage of notions, Harvard business, 
1999 . 
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5- Thierry madiès, jean claude, payer innovation et compétitivité des régions , la 
documentation française,paris,2008. 

 ثالثا: المواقع االلكترونية

 

1- http :// ar.knoema.com/atlas . 
2- http://www.mop.gov.jo. 
3- WWW .ONS.COM . 
4- www.albankaldawli.org. 
5-  www.andi.dz . 
6- www.arab-api.org. 
7- www.bank-of-algeria.dz. 
8- www.doingbusiness.org. 
9- www.douane.gov.dz  . 
10- www.education.gov.dz. 
11- www.freetheworld.com. 
12- www.iasj.net. 
13- www.mesrs.dz. 
14- www.mptic.dz .  
15- www.onea.dz 
16- www.transparency.org. 
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 قائمة الجداول
 رقم الجدول عنوان الجدول الصفحة

 (20-20) مؤشرات التوازن الداخلي و الخارجي لالقتصاد الجزائري 66
 (20 -20) هيكل التجارة الخارجية                                     68
 (22– 20)    0202– 0222الجزائرية خالل الفترة  للواردات الجغرافي التوزيع 70
 (20-20) 0202 سنة الجزائر واردات في الشركاء أهم 71
 (20 -20) 0202-0222لفترة ل زيع الجغرافي للصادرات الجزائريةالتو  73
 (20-20) 0202 زبائن الجزائر سنة أهم 20
 (22-20)      0202-0222الفترة  خالل للصادرات السلعية التركيبة 22
 (21-20) 0200-0990الجزائر للفترة  إلى المباشر األجنبي االستثمار تدفق 10

 (29-20) 0202- 0222 للفترة المصرحة االستثمارية المشاريع 10

 (02-20) 0202- 0220 للفترة المحروقات خارج األجنبية االستثمارات توزيع 12
 في االقتصادي والنمو المباشر األجنبي االستثمار تدفق بين العالقة 10

    0200-0222الجزائر للفترة 
(20-00) 

 )00- 20( المؤشر المركب للمخاطر القطرية  10

-0220القطريععة للفتععرة  للمخععاطر المركععب الجزائععر فععي المؤشععر وضععع 10
0202 

(20- 13) 

 (00-20) 0200-0222 الفترة خالل للجزائر االقتصادية الحرية مؤشر 12
 (  00-20) 0200-0222 الفترة خالل للجزائر الدولية الشفافية مؤشر 11
-0222  خعالل الفتعرة الجزائعر فعي  سعاكن لكل المحلي الناتج اجمالي 92

0202 
(20-00) 

 (02-20)     0202-0222 للفترة الجزائر في البطالة وضعية 90
 (01-20) 0202-0222 للفترة الحقيقي المحلي الناتج لنمو القطاعي التقسيم 90
 (09-20)   0202-0222 الفترة في التجاري الميزان رصيد 90
 )02-20( 0202-0222 الفترة العالمية التنافسية تقرير وفق الجزائر تصنيف 91
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 قائمة االشكال

 الصفحة الشكلعنوان  الرقم

 1 مكونات العنقود الصناعي     (10-10)
 22 محددات الميزة التنافسية الدولية )ماسة بورتر( ( 10-10)
 22 ربحية المؤسسةالعوامل المؤثرة على  (10-10)
 02 مؤشرات التنافسية الدولية حسب تقرير التنافسية العالمي  (10-10)
 09 مؤشرات التنافسية الدولية حسب المعهد الدولي للتنمية اإلدارية (10-10)
 00 مؤشرات التنافسية الدولية حسب تقرير التنافسية العربية (10-10)
 70 0202أهم الدول المصدرة للجزائر سنة  (20-20)
 72 0202الشركاء في الواردات الجزائرية سنة أهم  (20-20)
-0222الدول المصدرة للجزائر ضمن مجموعات دولية للفترة أهم  (20-22)

0202 
74 

 20  0202سنة  زبائن الجزائرأهم  (20-20)
 93 0202-0220للفترة التجارة الخارجية  )20-20(
 

 

 

 

 )00-20( 0202-0221للفترة  يةالعالم التنافسية مؤشرات وفق الجزائر تصنيف 99

 )00-20( الجزائر في األعمال بيئة تشخيص 020
 0200-0220 للفترة العربية التنافسية مؤشرات وفق الجزائر تصنيف 021

 
(20-23) 

 سهولة لمؤشر المركبة الفرعية المؤشرات خالل من الجزائرتصنيف  002
 0200-0222 الفترة خالل األعمال أداء

(20-00) 
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 2101-2102الدول األخرى في تقرير التنافسية العالمي لسنة  تصنيف : 10الملحق رقم 

 

  www.albankaldawli.org :الموقع على باالعتماد ،31 ص ،2013، العالمي التنافسية تقرير الدولي، البنك المصدر:
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 2101-2102 العالمي التنافسية تقرير في الفرعية المؤشرات في الجزائر تصنيف:  12الملحق رقم 

 

 :باالعتماد على الموقع، 98 ، ص3131،  ، تقرير التنافسية العالميالبنك الدولي المصدر :

www.albankaldawli.org. 
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 2102 العربية التنافسية تقرير في المقارنة والدول العربية الدول : ترتيب11الملحق رقم 

 

-www.arab .    :. باالعتماد على الموقع38، ص 3133،  تقرير التنافسية العربية المعهد العربي للتخطيط، المصدر:

api.org 
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 2102 : ترتيب الجزائر في المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العربية4الملحق  رقم 

 

  :باالعتماد على الموقع ،431-431ص ص ، 2102، سية العربيةتقرير تناف، المعهد العربي للتخطيط  المصدر:

    .www.arab-api.org 
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 فهرس المحتويات الصفحة

 كلمة شكر 
 اإلهداء 

 ملخص 
و -ب  مقدمة عامة  

النظري للتنافسية  رالفصل األول: اإلطا  
 تمهيد 2
ماهيـة التنافسيـة المبحث األول:  3  
 االقتصادية المؤسسة مستوى على التنافسية تعريف  المطلب األول: 3
 تعريف التنافسية على مستوى القطاع  المطلب الثاني: 4
 تعريف التنافسية على مستوى الدول  المطلب الثالث: 01
 الضيق الكلي االتجاه: األول الفرع 01
 الموسع الكلي االتجاه: الثاني الفرع 02
 المطلب الرابع: العالقة بين مستويات التنافسية  01
 المطلب الخامس: التأطير التاريخي للتنافسية 01
 مظاهر التنافسية و محدداتها المبحث الثاني: 21
 نواع التنافسية ومدى أهميتهاأالمطلب األول:  21
 التنافسيةأنواع : الفرع األول 21
 الدولية : أهمية التنافسيةالفرع الثاني 23
 وأهداف التنافسية الدوليةأسباب  المطلب الثاني:  24
 الدولية التنافسية أسباب: األول الفرع 24
 الدولية التنافسية أهداف: الثاني الفرع 22
 مبادئ وقواعد التنافسية الدولية المطلب الثالث: 21
 الدولية التنافسية مبادئ: األول الفرع 21
 الدولية للتنافسية الذهبية القواعد: الثاني الفرع 22
 محددات التنافسية الدولية لمطلب الرابع:ا 22
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 رئيسية محددات: األول الفرع 22
 مكملة و مساعدة محددات: الثاني الفرع 30
 الدول لبعض التنافسية غير األنماط: الثالث الفرع 33
 مؤشـرات التنافسيـة الدوليـة :المبحث الثالث 31
 مؤشرات التنافسية على مستوى المؤسسة :المطلب األول 31
 : الربحيـــةالفرع األول 31
 عــة الصنــ: تكلفالفرع الثاني 31
 اإلنتاج لعوامل الكلية اإلنتاجية: الثالث الفرع 31
 السوق من الحصة: الرابع الفرع 32
 مستوى القطاعمؤشرات التنافسية على  المطلب الثاني:  32
 واإلنتاجية التكاليف مؤشرات: األول الفرع 32
 الدولية السوق من والحصة التجارة مؤشرات: الثاني الفرع 41
 الصناعات ضمن التجارة مؤشر: الثالث الفرع 41
 الظاهرة النسبية الميزة: الرابع الفرع 40
 : مؤشرات التنافسية على مستوى البلدالمطلب الثالث:  40
 واإلنتاجية للفرد الحقيقي الدخل نمو: األول الفرع 40
 التجارية النتائج: الثاني الفرع 43
 الحقيقي الصرف سعر: الثالث الفرع 42
 مؤشرات بعض تقارير التنافسية في العالم )المؤشرات الموسعة( :المطلب الرابع 42
 "دافوس" العالمي االقتصادي المنتدى تقرير مؤشرات: األول الفرع 41
 اإلدارية للتنمية الدولي المعهد تقرير مؤشرات: الثاني الفرع 42
 الدولي البنك من التنافسية مؤشرات: الثالث الفرع 21
 الدولي النقد صندوق تقرير مؤشرات: الرابع الفرع 21
 العربية التنافسية تقرير مؤشرات: الخامس الفرع 21
 المبحث الرابع: العوامل التي تتحكم في التنافسية الدولية 23
 عوامل المتطلبات األساسية  :المطلب األول 23
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 الخاصةو  العامة المؤسسات أداء: األول الفرع 23
 التحتية البنية: الثاني الفرع 23
 الكلي االقتصاد استقرار: الثالث الفرع 24
 األساسي والتعليم الصحة: الرابع الفرع 24
 الكفاءة معززات عوامل: الثاني المطلب 22
 التدريب و العالي التعليم: األول الفرع 22
 األسواق كفاءة:  الثاني الفرع 21
 واالبتكار التكنولوجي االبداع: الثالث الفرع 21
 األعمال بيئة على تؤثر التي العوامل: الثالث المطلب 22
 الحاكمية: األول الفرع 22
 المباشر األجنبي االستثمار جاذبية: الثاني الفرع 22
 االقتصاد في الحكومة تدخل: الثالث الفرع 11
 خالصة 12

 : تنافسية االقتصاد الجزائري انيالفصل الث
 تمهيد 14
 القدرات التنافسية لإلقتصاد الجزائري المبحث األول: 12
 نظرة على تطور بعض مؤشرات االقتصاد الجزائري المطلب األول:  12
 الداخلي التوازن مؤشرات: األول الفرع 11
 الخارجي التوازن مؤشرات: الثاني الفرع 11
 الهيكل و التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في الجزائر المطلب الثاني:  12
 الخارجية التجارة هيكل: األول الفرع 12
 الجزائرية التجارية للمبادالت الجغرافي التوزيع: الثاني الفرع 12
  القدرات التنافسية للصادرات الجزائرية المطلب الثالث:  74
 الجزائرية للصادرات عامة حوصلة: األول الفرع 74
-2111 الفتـــرة خـــالل الجزائريـــة للصـــادرات الســـلعية التركيبـــة تطـــور:  الثـــاني الفـــرع 77
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 الجزائر في التصدير مشاكل: الثالث الفرع 78
القـــــدرة التنافســـــية لالقتصـــــاد الجزائـــــري مـــــن حيـــــث مســـــتوى تـــــدفق  المطلـــــب الرابـــــع: 80

 األجنبي المباشر االستثمار
 الجزائر إلى المباشرة األجنبية االستثمارات تدفق مستوى تطور: األول الفرع 80
 القطاعات حسب المباشرة األجنبية اتاالستثمار  توزيع: الثاني الفرع 83
 الوطني االقتصاد نمو في المباشر األجنبي االستثمار أثر:  الثالث الفرع 84
 الجزائر في المباشر األجنبي باالستثمار الخاصة المؤشرات: الرابع الفرع 85
   لتنافسية االقتصاد الجزائري المؤشرات الجزئية المبحث الثاني:  90
 نمو الدخل لألفراد ومستوى المعيشة لألفراد الجزائريين   المطلب األول:  20
 النتائج التجارية المطلب الثاني:  22
 قتصاداال التنافسية تحسين في وأثره الجزائري الدينار صرف سعر المطلب الثالث:  24

 الجزائري
 2110-0222 للدينار الحقيقية لقيمةل النسبي االنخفاض مرحلة: األول الفرع 24
 2113-2112 للدينار الحقيقية للقيمة الجارف االنخفاض مرحلة: الثاني الفرع 22
 لسياسة كهدف الجزائري للدينار الحقيقي الصرف سعر استقرار مرحلة: الثالث الفرع 22

 2101-2114 الصرف
 الجزائري االقتصاد لتنافسية الموسعة المؤشرات المبحث الثالث: 22
 ةالعالمي التنافسيةمؤشرات  وفق الجزائر تصنيف المطلب األول: 22
 األساسية المتطلبات عوامل وفق الجزائر تصنيف: األول الفرع 011
 الكفاءة معززات وفق الجزائرتصنيف : الثاني الفرع 012
 االبتكارو  اإلبداع تطور عوامل مجموعة وفق الجزائرتصنيف : الثالث الفرع 014
 العربية التنافسية مؤشرات وفق الجزائر تصنيف المطلب الثاني: 011
    الجارية التنافسية مؤشرات وفق الجزائر تصنيف: األول الفرع 012
 الكامنة التنافسية مؤشرات وفق الجزائر تصنيف: الثاني الفرع 001
 العالمي البنك مؤشرات وفق الجزائر تصنيف المطلب الثالث: 000
 الجزائري االقتصاد تنافسية تحسين آليات المطلب الرابع: 004
 خالصة 002
 عامة خاتمة 021
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