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  الميبي لالقتصاد التنافسية القدرة ودعم لبناء  مقترح نموذج

 سرور بشير الطويلو   السريتي  مفتاح المهدى

 ممخص
 خاص بشكل المتمثمة العالمية االقتصادية التطورات ظل في والسيما العالم دول لجميع الميمة الموضوعات من التنافسية تعد

 من جعل مما واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا من واسعة بشبكة العالم ربط عن أسفر الذي االقتصادية العولمة نشاط باتساع
 فييا، الدخول عمى العالم دول معظم تجبر أو  العالمية المنظومة ىذه عن بمعزل تبقى أن العالم في دولة أي عمى الصعب
 اإلبداع، وتشجع األمثل، بالشكل واستخداميا الموارد، تخصيص كفاءة لتحقيق المالئمة البيئة توفر المنافسة نأ ذلك عن فضال

 من قدر كبرأ وتحقيق المعيشة مستوى تحسين يف إيجابا وتنعكس المحمية، المنتجات لتصريف جديدة أسواق وفتح، واالبتكار
 .االقتصادية المنافع

 من مجموعة  تكامل خالل من الميبي لالقتصاد التنافسية القدرة وبناء لدعم نموذج لتقديم الدراسة جاءت المنطمق ىذا من
 المقابمة أسموب اتباع خالل من النموذج ىذا صالحية اختبار تم وقد. التنافسية القدرة بناء مصدر ترابطيا في تمثل األساليب
 لمتطبيق وصالحيتو المقترح النموذج دعم خالليا من تم التي -ةمصرات االقتصاد بكمية األكاديميين من عينة مع - الشخصية

 >أىميا النتائج من لمجموعة الدراسة توصمت، و الميبية البيئة في

 . الفردية نجازاتاإل عن واالبتعاد لمجميع ومفيدة واضحة استراتيجيات صياغة في المشاركة ينبغي -1

  .لمدولة التنافسية القدرة من تزيد التي العناصر من كفؤة نتاجيةإ قاعدة ووجود الفكري المال ورأس منياأل االستقرار -2

 القيم وسيادة الدول ىذه بين التحالفات وتكوين االندماج تشجيع أساس عمى يقوم لمتنمية، سالميإ عربي منظور تبني -3
 .األعمال مجال في إيجابية آثار لو لموطن باالنتماء الشعور وارتفاع خالقيةاأل

 .التدفقات المالية ،العمميات الداخمية ،التعمم والنمو ،البيئة ،نموذج التنافسية، القدرة التنافسية الكممات الدالة:

 

 قدمةم -0

تشيد البيئةة العالميةة مرحمةة تحةوالت جذريةة فرضةت عمةى الةدول 
إعةةةادة ترتيةةةب سياسةةةاتيا واقتصةةةاداتيا، حيةةةث انتقمةةةت مةةةن مرحمةةةة 
الةةدول الفرديةةة إلةةى مرحمةةة العولمةةة، وصةةاحوب ذلةةك تعةةدد وتطةةور 
وتقةةةةةارب األسةةةةةواق، وفةةةةةى ىةةةةةذا الصةةةةةدد فةةةةة ن التكيةةةةةف مةةةةةع ىةةةةةذه 
التحوالت أصةبح أمةرًا صةعبًا يةزداد حةدة فيمةا يتعمةق باقتصةاديات 

 الدول النامية.

العالميةةةة أصةةةبح أمةةةرًا واقعيةةةًا،  إن محاولةةةة الوصةةةول إلةةةى السةةةوق
تالشةةى معةةو الفصةةل بةةين السةةوق المحميةةة والسةةوق الدوليةةة عمةةى 
حد سةواء، ومةن ىنةا تكمةن أىميةة التنافسةية فةي تعظةيم االسةتفادة 

ما أمكن من الميزات التي يوفرىا االقتصاد العالمي والتقميةل مةن 
يرة، أن الدول الصةغ سمبياتو، ويشير تقرير التنافسية العالمي إلى

بالةدول الكبةرى،  الستفادة مةن مفيةوم التنافسةية مقارنةةل أكثر قدرة
التنافسةةية شةةركات الةةدول الصةةغيرة فرصةةة الخةةروج  يحيةةث تعطةة

السةةوق العةةةالمي، إال  مةةن محدوديةةةة السةةوق الصةةةغير إلةةى رحابةةةة
أنيةةا أصةةبحت فةةي الوقةةت نفسةةو مجبةةرة عمةةى مواجيةةة ىةةذا النظةةام 

 world) ) economicبصةةفتو إحةةدى تحةةديات ىةةذا القةةرن 

forum, 1999, p2).) 

وقةةد ترتةةب عمةةى ذلةةك أن أصةةبحت دول العةةالم تمثدةةل سةةوقًا واحةةدة 
يتأثر بمتغيراتيا المنتجون والمستيمكون عمةى حةد سةواء، ممةا زاد 
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من حةدة ىةذه المنافسةة بةين المؤسسةات والةدول، وىنةا نالحةظ أن 
المنافسة ال تقتصر عمى السةوق المحمةي فقةط ،بةل امتةدت أيضةًا 

، ولةةذا أصةةبح المجةةال نفسةةوإلةةى السةةوق األجنبيةةة التةةي تعمةةل فةةي 
لزامةةةةًا عمةةةةى الدولةةةةة أن تةةةةوفر جميةةةةع المعمومةةةةات المالئمةةةةة عةةةةن 

لموصةةول إلةةى مركةةز  الجوانةةب الداخميةةة، ومةةدى إمكانيةةة تسةةخيرىا
كمةةا لةةم يعةةد ذلةةك قاصةةرًا عمةةى  ،تنافسةةي مقارنةةة بالةةدول األخةةرى

البيئة المحمية لممؤسسات أو المنطقة الجغرافية التةي تنتمةي ليةا، 
نمةةا تجاوزىةةا إلةةى المسةةتوى الةةدولي، حيةةث أصةةبح العةةالم سةةوقًا  وا 

ويتةأثر بمةا  واحدة يؤثر بمتغيراتو عمى جميع المؤسسات والةدول،
مؤسسةةةة بقةةةدر حصةةةتيا فيةةةو، وىنةةةا يكمةةةن القةةةول بةةةأن تقدمةةةو كةةةل 

القةةةةةةرارات االسةةةةةةتراتيجية العالميةةةةةةة تعتمةةةةةةد عمةةةةةةى مجموعةةةةةةة مةةةةةةن 
العناصةةرأ أىميةةا> سةةوق عةةام مشةةترك والمنتجةةات واسةةةتراتيجيات 

 (Brace, p18). ق السو 

مةةن ىةةذا المنطمةةق جةةاء ىةةذا البحةةث أليبةةين أىميةةة التركيةةز عمةةى 
د الميبةةي، وضةةرورة اسةةتناد بنةةاء ودعةةم القةةدرات التنافسةةية لالقتصةةا

ذلةةك إلةةى مجموعةةة مةةن األسةةس واألسةةاليب العمميةةة المرتبطةةة بمةةا 
 ،يتم القيام بو فةي الةدول المتقدمةة ذات القةدرات التنافسةية العاليةة

ويكتسب ىذا البحث أىميتو عمى المسةتوى األكةاديمي، فةي كونةو 
يمثةةل مةةدخاًل لبنةةاء نمةةوذج لاسةةاليب والمؤشةةرات التنافسةةية التةةي 

تكون منطمقًا  لبناء ودعم القدرة التنافسية لالقتصةاد الميبةي فةي س
 ظل المتغيرات التي أفرزتيا البيئة التنافسية الجديدة.

 البحث أهداف -5
يتمثةةل اليةةدف العةةام لمبحةةث فةةي بنةةاء نمةةوذج لةةدعم وبنةةاء القةةدرة 
التنافسةةةةةية لالقتصةةةةةاد الميبةةةةةي مةةةةةن خةةةةةالل تكامةةةةةل مجموعةةةةةة مةةةةةن 

مصةةةةدر بنةةةةاء القةةةةدرة التنافسةةةةية،  تمثةةةةل فةةةةي ترابطيةةةةا،األسةةةةاليب 
 ويمكن تحقيق ىذا اليدف من خالل اآلتي>

 عرض مفيوم القدرة التنافسية وأىميتيا. −

التعةةةةةةةرف عمةةةةةةةى دور الدولةةةةةةةة فةةةةةةةي تنميةةةةةةةة القةةةةةةةدرة التنافسةةةةةةةية  −
 لممؤسسات.

تقديم نموذج لبناء القدرة التنافسية لالقتصاد الميبةي الةذى مةن  −
 بالدول المنافسة.شأنو أن يحقق أفضل النتائج مقارنة 

 
 

 أهمية البحث -3

 ،تكمةةةةةةن أىميةةةةةةة البحةةةةةةث مةةةةةةن أىميةةةةةةة الموضةةةةةةوع الةةةةةةذى يعالجةةةةةةو
لةةى تحقيقيةةا وبشةةكل عةةام يمكةةن توضةةيح إواألىةةداف التةةي يسةةعى 
 أىمية البحث في اآلتي>

اعتمةةاد أسةةاليب اإلدارة الحديثةةة لزيةةادة القةةدرة التنافسةةية ك ليةةة  −
تتمتةةع  لنجةةاح وتفةةوق الدولةةة وجعميةةا فةةي مصةةاف الةةدول التةةي

 بقدرات تنافسية جيدة.

اسةةةتفادة البةةةاحثين والميتمةةةين فةةةي الدولةةةة بمؤسسةةةاتيا العامةةةة  −
لنتةةائج التةةي سيتوصةةل ليةةا البحةةث ومةةا يترتةةب مةةن اوالخاصةةة 

عميةةو مةةن آثةةار إيجابيةةة عمةةى صةةعيد ىةةذه المؤسسةةات والدولةةة 
 ككل.

تضةاف  إسةيامًا فكريةًا وبحثيةاً تعتبر نتائج الدراسة وتوصياتيا  −
 في المجاالت االقتصادية والتنموية.لمباحثين 

 منهج البحث -4

 >ىمةا أتمت صياغة منيج البحث استنادًا إلى عنصرين أساسين
عيةةةاري أو موأدواتةةةو، حيةةةث تةةةم اعتمةةةاد المةةةنيج ال ،مةةةدخل البحةةةث

تحقيقيةةا والمتمثمةةة لاالسةةتنباطي مةةن خةةالل األىةةداف التةةي يسةةعى 
فةةي مةةا يجةةب أن يكةةون عميةةو نمةةوذج بنةةاء ودعةةم القةةدرة التنافسةةية 

اسةةية التةةي يحتوييةةا ىةةذا ساألسةةاليب األذاتةةو متضةةمنا فةةي الوقةةت 
النمةةوذج بمراحمةةو األربعةةة ةالبيئةةة، األسةةاليب الداعمةةة، العمميةةات 
الداخميةةة، التةةدفقات الماليةةة(، أمةةا فيمةةا يتعمةةق بةةأدوات البحةةث فقةةد 

تضةةمنت المجموعةةة األولةةى أدوات البنةةاء  ،لةةى مجمةةوعتينقسةةم إ
 النظةةةري الالزمةةةة السةةةتخالص واسةةةتنباط نمةةةوذج البحةةةث انطالقةةةاً 

يةةا، فةةي حةةين ئمةةن تحميةةل القةةدرة التنافسةةية وأىميتيةةا وأسةةاليب بنا
تناولت المجموعة الثانية أدوات جمع البيانةات مةن خةالل اعتمةاد 

مةع البحةث المتمثةل فةي رة من مجتالمقابمة المركزة مع عينة مختا
لكةةةةي  أالجامعةةةةات الميبيةةةةةفةةةةي قسةةةةم االقتصةةةةاد فةةةةي كةةةةاديميين األ

الحريةةةةة فةةةةي طةةةةرح األسةةةةئمة المتعمقةةةةة باختبةةةةار  ينيتسةةةةنى لمبةةةةاحث
ولقةةد تةةم تحميةةل البيانةةات المتحصةةل  ،صةةالحية النمةةوذج المقتةةرح

عمييةةةا مةةةن المقةةةابالت الشخصةةةية عةةةن طريةةةق اسةةةتخدام أسةةةموب 
 ول إلى تحقيق أىداف البحث.تحميل المحتوى من أجل الوص
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 مفهوم القدرة التنافسية -5

مةةن المعمةةوم أن مفيةةوم التنافسةةية يعنةةي اسةةتعمال المةةوارد المتاحةةة 
لممؤسسةةة أو القطةةاع أو البمةةد الواحةةد أمثةةل اسةةتغالل بةةالنظر لمةةا 
يجب أن تكون عميو القوة التنافسية وطريقة اسةتخدام المةوارد فةي 

نتاجيةةة بشةةكل يسةةمح تحسةةين اإلتتجمةةى فةةي و مواجيةةة المنافسةةين، 
 عمةةىبالحصةةول عمةةى نصةةيب مةةن السةةوق يضةةمن نمةةوًا مسةةتمرًا 

المةدى الطويةةل، وتتمثةل القةةدرة التنافسةية فةةي الكيفيةة التةةي تةةتمكن 
   جةةةةراءات المختمفةةةةة التةةةةيبيةةةةا الدولةةةةة مةةةةن اسةةةةتخدام التةةةةدابير واإل

وىةو مةا ، تسمح ليا بالتميز عن منافسةييا ومةن ثةم التفةوق عمةييم
يجابًا عمةى تحسةين مسةتوى معيشةة أفةراد الدولةة وىةذا ال إينعكس 

 يتحقةةق إال مةةن خةةالل تحقيةةق تنميةةة مسةةتدامة لالقتصةةاد الةةوطني

 .(25-24ص ، 2111د، ةأحم

لقةةد تنةةاول العديةةد مةةن البةةاحثين تعريةةف القةةدرة التنافسةةية اعتمةةادًا 
ومةةا ييمنةةا فةةي  مةةنيم وفمسةةفتو واتجاىاتةةو، عمةةى وجيةةة نظةةر كةةل  

ومةن ثةم المفيوم عمى مستوى الدولةة،  تناول ىذا طار ىوىذا اإل
وجةود  (>Siggel, 2007ة ن القةدرة التنافسةية حسةب رأىأنجةد 

 ،عدد كبير من الشركات والصناعات القادرة عمى المنافسة دولياً 

بأنيةةةةةا> معةةةةةدل نمةةةةةو السةةةةةوق وزيةةةةةةادة  Stancu,2006)وأشةةةةةار ة
 التنافسية ةالمحمية واإلقميمية والوطنية والعالمية(.

مةةن زاويةةة اقتصةةاد المعرفةةة  >(2111 ،شيشةةةو زينةةي (كمةةا ذكةةرت 
بأنيا تةدفق البحةوث العمميةة والتطةورات التكنولوجيةة ووفةرة فةرص 

 .التطبيق في مجاالت األعمال المختمفة

وعرفيةةةا المجمةةةس األوروبةةةي> بأنيةةةا قةةةدرة الدولةةةة عمةةةى التحسةةةين  
 الةةةدائم لمسةةةتوى المعيشةةةة لمواطنييةةةا وتزيةةةد مسةةةتوى تشةةةغيل عةةةال  

وتخةةص كةةل السياسةةة  اً واسةةع وتغطةةي مجةةاالً  ،وتماسةةك اجتمةةاعي
(Debonneuil, 2003, p13).ي االقتصاد

أما تقرير التنافسية  
قدرة البمد عمى تحقيق معةدل  >فقد عرفيا (1998ةالعالمية لسنة 

مرتفةةع ومسةةتديم لنمةةو حصةةة الفةةرد مةةن النةةاتج المحمةةي الحقيقةةي، 
 مع مراعاة الدخل في البداية، والسياسات المناسبة والمؤسسات،

وغيرىةةةةةةا مةةةةةةن السةةةةةةمات االقتصةةةةةةادية، واسةةةةةةتخدام مؤشةةةةةةر القةةةةةةدرة 
االقتصةةةادي فةةةي األجمةةةين  والتنافسةةةية يةةةرتبط ارتباطةةةا وثيقةةةا بةةةالنم

جةةةةل تحديةةةةد مرتبةةةةة الدولةةةةة فةةةةي مجةةةةال أمةةةةن ، والبعيةةةةدالمتوسةةةةط 
السةةةةكوا بكونيةةةةا> قةةةةدرة (، وعرفتيةةةةا ا1999، التنافسةةةةية ةالصةةةةادق

نتةةاج السةةمع والخةةدمات تحةةت شةةروط حريةةة السةةوق إالدولةةة عمةةى 

و الدوليةةةة، أسةةةواق المحميةةةة ذواق سةةةواء فةةةي األومواجيةةةة تنةةةوع األ
فةةةراد قةةةت ذاتةةةو توسةةةعا حقيقيةةةا فةةةي دخةةةول األبحيةةةث يتولةةةد فةةةي الو 

 (.2111، ةالعيسوي

وتأسيسةةةةا عمةةةةى مةةةةا سةةةةبق يمكةةةةن صةةةةياغة مفيةةةةوم شةةةةامل لمقةةةةدرة 
التنافسةةةةية يقةةةةوم عمةةةةى أسةةةةاس تفةةةةوق الدولةةةةة فةةةةي تةةةةوفير منتجةةةةات 

ن وذلةك مةن و ن اآلخةر و وخدمات بمستوى يفوق ما يقدمةو المنافسة
 خالل اعتماد أساليب استراتيجية.

 أهمية القدرة التنافسية -6
المتعمقةةة بكونيةةة العةةالم واالنةةدماج لقةةد فرضةةت التطةةورات اليائمةةة 

وخاصةةة  ،فةي اقتصةاد عةةالمي صةعوبات وعراقيةل تواجييةةا الةدول
وأصةبح لزامةا عمةى  ،في ميةادين التصةدير وتةدفق رؤوس األمةوال

صةةةةالحية واعتمةةةةاد أسةةةةاليب عمميةةةةة إىةةةةذه الةةةةدول تبنةةةةى سياسةةةةات 
، لى إعادة ىيكمةة اقتصةادياتيا فةي مواجيةة ىةذه التطةوراتإترمى 

أىميةةةة القةةةدرة التنافسةةةية مةةةن كونيةةةا تعمةةةل عمةةةى تييئةةةة  وىنةةةا تنبةةةع
البيئةةةةةة المواتيةةةةةة والداعمةةةةةة القتصةةةةةاد الةةةةةدول مةةةةةن خةةةةةالل اآلتةةةةةي 

 >(31، ص2111أحمد،ة

تةةةةةةوفير البيئةةةةةةة التنافسةةةةةةةية المواتيةةةةةةة لتحقيةةةةةةةق كفةةةةةةاءة المةةةةةةةوارد  −
واسةةةةةتخداميا وتشةةةةةجيع اإلبةةةةةداع واالبتكةةةةةار، ممةةةةةا يةةةةةؤدي إلةةةةةى 

 نتاج.مستوى نوعية اإلنتاجية واالرتقاء بتحسين وتعزيز اإل

تحسةةةةةين مسةةةةةتوى معيشةةةةةة المسةةةةةتيمكين عةةةةةن طريةةةةةق خفةةةةةض  −
ل العقبات التي تواجةو التكاليف واألسعار باإلضافة إلى تسيي

نتاجيةةةة كعقبةةةة ضةةةيق السةةةوق المحمةةةي التةةةي تحةةةول الكفةةةاءة اإل
 دون االستفادة من وفورات الحجم الكبير.

أ فةي األسةواق العالميةة، فةي مختمةف المجةاالت بالتوقعتسمح  −
ألن ضةةيق السةةوق المحميةةة أصةةبح عةةامال مةةن العوامةةل التةةي 

ن سةعة إتدفع لمبحث عةن أسةواق خارجيةة، وىنةا يمكةن القةول 
السةةةوق تتحةةةدد بمسةةةاحة البمةةةد وبعةةةدد سةةةكانو وقدراتةةةو الشةةةرائية 

بعةةةدد  -ناحيةةةة أخةةةرى-ىةةةذا مةةةن ناحيةةةة، إال أنيةةةا تتحةةةدد مةةةن 
 داخل السوق.المتنافسين 

 مستويات القدرة التنافسية -7
الخةةةةتالف مفيةةةةوم القةةةةدرة التنافسةةةةية بتعةةةةدد مسةةةةتوياتيا مةةةةن  اً نظةةةةر 

إال أن العالقةة مةا بةةين ، قمةيملةى القطةاع ثةم الدولةة واإلإالمؤسسةة 
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ىةةةذه المسةةةتويات تكامميةةةة يةةةؤدى التفةةةوق والتميةةةز فةةةي أحةةةدىا إلةةةى 
تحقيةةةق فةةال يكمةةةن تحقيةةق قةةةدرة تنافسةةية فةةةي قطةةاع دون  ،اآلخةةر

وبوجةةو عةةام يمكةةن تقسةةيم القةةدرة  ،ذلةةك عمةةى مسةةتوى المؤسسةةات
 التةةةةةةاليمسةةةةةةتويات وذلةةةةةةك عمةةةةةةى النحةةةةةةو  ةالتنافسةةةةةةية إلةةةةةةى ثالثةةةةةة

 >(99، ص2111، ةالعيسوي

مسةةةةةتوى المؤسسةةةةةات> يتمثةةةةةل ىةةةةةذا المسةةةةةتوى فةةةةةي مةةةةةا تتخةةةةةذه  −
جةةراءات إداريةةة وتنظيميةةة وماليةةة وتكنولوجيةةة إالمؤسسةةة مةةن 

تسةةاعدىا عمةةى االرتقةةاء بتصةةميم منتجاتيةةا وتحسةةين جودتيةةا 
م ثةةوتخفةةيض كمفتيةةا مةةن الصةةمود فةةي وجةةو المنافسةةين ومةةن 

 تحقيق قدرة تنافسية.

إن أداء المؤسسات يتحدد بطبيعة البيئة التي  مستوى الدولة> −
ةوفرة أو ندرة  يةظروفيا الطبيعفي تتحدد بدورىا و تعمل فييا 

عوامةةةةل معينةةةةة، موقةةةةع جغرافةةةةي، حجةةةةم السةةةةكان( أو خةةةةاص 
يتعمةةةةةةةةةةةةق بنوعيةةةةةةةةةةةةة السياسةةةةةةةةةةةةات والتشةةةةةةةةةةةةريعات االقتصةةةةةةةةةةةةادية 

 واالجتماعية التي تصنعيا الدولة.

لتعزيز القدرة التنافسية لمدولةة تعمةل عمةى  قميمي>المستوى اإل −
تكةةةةوين التجمعةةةةات اإلقميميةةةةة وفةةةةتح األسةةةةواق أمةةةةام المنافسةةةةة 

وتقةةةوم بالةةةدخول فةةةي ترتيبةةةات اقتصةةةادية ثنائيةةةة أو ، الخارجيةةةة
جماعيةةةةةةة تةةةةةةؤمن إطةةةةةةارًا إقميميةةةةةةًا مشةةةةةةتركا لعمةةةةةةل المؤسسةةةةةةات 

 االقتصادية في ىذه الدول.

 
 

  

 أساليب قياس القدرة التنافسية -8
ال يةةةةزال االقتصةةةةاد العةةةةالمي يشةةةةق طريقةةةةو بصةةةةعوبة لمعةةةةودة إلةةةةى 

العةةالمي مسةار نمةو قةوي ومطةرد، ومةةن المتوقةع أن معةدل النةاتج 
 ،2113أن يزيد في ىذا العام  2112عام  (% 2.2 ة الذي بمغ

وكمةةةةةا حةةةةةدث فةةةةةي السةةةةةنوات السةةةةةابقة يتوقةةةةةع أن تسةةةةةجل البمةةةةةدان 
سةةةةبة الزيةةةةةادة فةةةةةي النةةةةةاتج تبمةةةةةغ نحيةةةةةث  ،المتقدمةةةةة أضةةةةةعف أداء

وأن يبمغ معدل النمو في البمدان  (%1 ة جمالي قرابةالمحمي اإل
 و (%5ةفةةةةةي اقتصةةةةةادىا الناميةةةةةة التةةةةةي تمةةةةةر بمرحمةةةةةة انتقاليةةةةةة 

 .(4-3،  ص2112 ةتقرير التجارة والتنمية، عمى التوالي(%3ة

إن وتيةةرة النمةةو االقتصةةادي لمدولةةة الميبيةةة وجودتةةو ظةةال  متةةأخرين 
كمةةا فشةةال فةةي  عةةدة عةةن ركةةب االقتصةةادات الناميةةة طةةوال عقةةود

تاحةةة  معالجةةة مظةةاىر عةةدم المسةةاواة االجتماعيةةة واالقتصةةادية وا 
وظةةائف منتجةةة بةةأجور مجزيةةة تحقةةق طموحةةات المةةواطنين عبةةر 

 وتحقق زيادة كبيرة ودائمة في معدالت النمو.، المنطقة

تقريةةةر التنافسةةةية العالميةةةة  وفةةةي تحميةةةل القةةةدرة التنافسةةةية حسةةةب ة
مةةةةةن  (118ة( نجةةةةةد أن تصةةةةةنيف ليبيةةةةةا ضةةةةةعيف،2113-2114

دولة، وجاءت متأخرة عن معظم الدول العربيةة،  (148ةإجمالي 
وفةةةةي دراسةةةةات أخةةةةرى يةةةةأتي تصةةةةنيف ليبيةةةةا ضةةةةعيفا فيمةةةةا يتعمةةةةق 

وىةةةذا مةةةا  باإلطةةار القةةةانوني، وكفةةةاءة سةةةوق العمةةةل وبيئةةةة العمةةةل،
 لترتيةةةب ليبيةةةا وبعةةةض الةةةدول العربيةةةة (1رقةةةم ةيوضةةةحو الجةةةدول 

دخمةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةي تقريةةةةةةةةةةةر القةةةةةةةةةةةدرة التنافسةةةةةةةةةةةية العةةةةةةةةةةةالمي> التةةةةةةةةةةةي
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 42 السعودية
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مةةةةن ىةةةةذا المنطمةةةةق تةةةةم التعةةةةرف عمةةةةى أىةةةةم األسةةةةاليب التةةةةي تةةةةم 
االعتمةةةاد عمييةةةا فةةةي تقةةةارير التنافسةةةية العالميةةةة وأىةةةم المؤشةةةرات 

واليدف مةن ذلةك جمةع العناصةر  ،المتبعة لقياس القدرة التنافسية
األساسةةةية المسةةةتخدمة فةةةي المقارنةةةة بةةةين بيئةةةات العمةةةل المختمفةةةة 
وتمخةةةيص ذلةةةك عمةةةى شةةةكل نمةةةوذج نأمةةةل أن يسةةةاعد عمةةةى بنةةةاء 

لةةةى وضةةةع إودعةةةم القةةةدرات التنافسةةةية لالقتصةةةاد الميبةةةي، وانتقالةةةو 
ويمكةن توضةيح ىةذا ، يوازي الدول المتقدمةة فةي السةنوات المقبمةة

يمكةةةن (، والةةةذي مةةةن خاللةةةو 1رقةةةم ةخةةةالل الشةةةكل النمةةةوذج مةةةن 
 عمى النحو التالي> النموذج توضيح كل مرحل

 

 

 المرحمة األولى: البيئة: −
ينبغةةي عمةةى الدولةةةة مواكبةةة التغيةةةرات البيئيةةة التةةةي تتفاعةةل معيةةةا 

وفةةةي ىةةةذا  ،لمحاولةةةة االسةةةتفادة منيةةةا فةةةي زيةةةادة القةةةدرة التنافسةةةية
 اإلطار يمكن عرض أىم األساليب عمى النحو التالي>

أصةبح عنصةر االنفةالت األمنةي بعةد الثةورة االستقرار األمنيي:  •
عائق يحول دون تطةور المؤسسةات ويحةد مةن تنافسةيتيا،  أكبر

ويعتبةةةر مةةةن أىةةةم األسةةةباب التةةةي تسةةةاعد عمةةةى نقةةةل الدولةةةة إلةةةى 
االسةةةةةتقرار السياسةةةةةي واالقتصةةةةةادي واالجتمةةةةةاعي إذا مةةةةةا تمةةةةةت 
السيطرة عميو بحيث يساعد ذلك في جذب االسةتثمارات، ودفةع 

 .لافرادعمميات التنمية بما يحقق تحسين مستويات المعيشة 

 
 

 سمسمة بناء القدرة التنافسية( يوضح 1الشكل رقم )
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المنصةوص  مةن خةالل العمةل بجميةع القةوانينسيادة القيانون:  •
عادة النظر في النظم ةالتشريعات والقوانين  عمييا في الدولة، وا 

جةةةةةةةراءات( ذات الصةةةةةةةمةأ لةةةةةةةتالئم المتغيةةةةةةةرات االقتصةةةةةةةادية واإل
العالميةةةةة، بمةةةةا يضةةةةمن حصةةةةول الشةةةةركات والمؤسسةةةةات عمةةةةى 
حقوقيا في معامالتيا المالية والدولية وعدم ضةياع أو انتقةاص 

عةن مجةةاراة التطةةورات  تمةك الحقةةوق كنتيجةةة لقصةور ىةةذه الةةنظم
 العالمية.

 ومختمةف الدولةة مجةاالت مختمةف فةي تقةارب يحةدث أن ويجب •
 وقةةةةةانون الشةةةةةركات، وقةةةةةانون الجمركةةةةةي كالتشةةةةةريع التشةةةةةريعات،

 إعةةةةادة وأيضةةةا الفنيةةةةة، والمعةةةايير المصةةةةرفية والخةةةدمات البنةةةوك
 والتنظيميةةةةة واإلشةةةةرافية المحاسةةةةبية األنشةةةةطة وتحسةةةةين يةةةةةىيكم

 المحمةةةةةود،ة المتطةةةةةورة البيئةةةةةة احتياجةةةةةات تمبةةةةةي التةةةةةي بالدرجةةةةةة
 (.12ص ،2113

تتمثةل فةي المةواد األساسةية واليياكةل التنظيميةة  البنية التحتية: •
والمبةةةاني والطةةةرق والمطةةةارات والمةةةوان  والتجييةةةزات الكيربائيةةةة 
الالزمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لمقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأي عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل داخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ساسةةةةية وتشةةةةمل المؤسسةةةةات األ ،(www.askoxford.comة
والتجييةةةةزات سةةةةواء كانةةةةت ممموسةةةةة كةةةةالطرق والمةةةةوان  وسةةةةكك 
الحديةةد وتمديةةدات الميةةاه أو غيةةر ممموسةةة كالمعمومةةات وبةةرامج 

ساسةةةية أألن كةةةل ذلةةةك ضةةةمن شةةةبكة  أعيةةةة وغيرىةةةاالتنميةةةة والتو 
 لتحقيق البنية التحتية وبالتالي تشجيع المنافسة.

وىةةي التةةي تمةةنح لسةةمع معينةةة أو جيةةة عفيياءات الجمركييية: اإل •
بعينيةةةةا  لغةةةةرض محةةةةدد لتحقيةةةةق أىةةةةداف الدولةةةةة ةاقتصةةةةادية أو 

و الجزئةي، كالةذي أسياسية أو اجتماعية( عمى المستوى الكمي 
تتبعةةةةةو دول مجمةةةةةس التعةةةةةاون الخميجةةةةةي لزيةةةةةادة االنفتةةةةةاح عمةةةةةى 
 بمةةةةدانيا وكحةةةةافز مةةةةن حةةةةوافز التصةةةةنيع بحيةةةةث يتنةةةةاول اآلالت
 والمعةةةةدات والمةةةةواد األوليةةةةة الداخمةةةةة فةةةةي التصةةةةنيع ةالسةةةةعدون،

 .(155-154، ص1997

لمدولةةةة دور داعةةةم وكبيةةةر لمتنافسةةةية مةةةن  السياسييية الحكوميييية: •
    خةةةةةةالل تحكميةةةةةةا بالخصةةةةةةائص الداخميةةةةةةة، وىةةةةةةذا مةةةةةةا وضةةةةةةحو 

عةةن المزايةةا التنافسةةية لامةةم وذلةةك عةةن طريةةق  (مايكةةل بةةورترة
المؤسسات من الزيادة فةي  مجموعة من المحددات التي تساعد

قةةةدرتيا التنافسةةةية التةةةي تةةةؤثر فييةةةا الدولةةةة بطريقةةةة مباشةةةرة، مةةةن 

خةةةالل اإلعانةةةات والسياسةةةات اتجةةةاه أسةةةواق رأس المةةةال أو مةةةن 
خةةةالل التةةةأثير عمةةةى شةةةروط الطمةةةب المحمةةةي مةةةن خةةةالل حجةةةم 
المشتريات الحكومية والتغير فييا، أو مةن خةالل قةوانين حمايةة 

عد ىةذه السياسةة فةةي مقةدرة الدولةة عمةةى المسةتيمك، مةن ثةم تسةةا
 .(8، ص2113، العمل بطريقة أفضل ةنويرة

 :المرحمة الثانية: التعمم والنمو −

سةةاليب التةةي تعتبةةر مكممةةة ألسةةاليب المرحمةةة تمثةةل مجموعةةة األ •
فصةةل عنيةةةا كةةون كةةةل مرحمةةة مةةةن ىةةةذه األولةةى وال يمكةةةن أن تن

الالحقةة، ساليب جزء من المرحة السابقة وجةزء مةن المرحمةة األ
 وتتكون ىذه المرحمة من>

وىةةي النشةةاط الةةذي يجةةب أن تكفمةةو وتنظمةةو الخييدمات العاميية:  •
الدولة لتحقيق التضامن بةين مختمةف المجةاالت، وأنةو ال يمكةن 
 تحقيقةةو عمةةى أكمةةل وجةةو إال عةةن طريةةق تةةدخل السةةمطة العامةةة

 .(128، ص2114 ةعمرو،

ه الخدمات وعمى ىذا يجب عمى الدولة توفير الحد الجيد من ىذ
لممةةةةواطنأ لضةةةةمان تحقيةةةةق مسةةةةتوى معيشةةةةي جيةةةةد وتتمثةةةةل ىةةةةذه 

 الخدمات في مجاالت كثيرة أىميا>

بحيةةةةث يتةةةةوفر لجميةةةةع طبقةةةةات المجتمةةةةع ،وبطريقةةةةة  التعميييييم: -
حديثةةة تضةةمن اسةةتفادة المةةواطن منيةةا والعمةةل عمةةى تطويرىةةا 
بصةةةةةفو مسةةةةةتمرةأ ليواكةةةةةب التطةةةةةورات الموجةةةةةودة فةةةةةي الةةةةةدول 

 المتقدمة.
أحةةةةد األسةةةةاليب الرئيسةةةةية لرضةةةةا األفةةةةراد عةةةةن > ىةةةةي الصييييحة -

يةةةوفره ليةةةم مةةةن تةةةأمين صةةةحي ورعايةةةة  األداء الحكةةةومي بمةةةا
بحيث تكون دافعًا ميمةًا ألداء جيةد داخةل المؤسسةات أ سريةأ

 مما يزيد في عجمة التقدم الصناعي.

> أول اسةةةةةتخدام ليةةةةذا المصةةةةطمح كةةةةان عةةةةةام المييييدن الذكييييية -
وكانةت أول  ،الرقميةةفي المؤتمر األوروبي لممدينةة  (1994ة

  رئةةةةةةيس  (نتةةةةةةالي لوبوشةةةةةةياةمدينةةةةةةة ىةةةةةةي امسةةةةةةتردام، وكشةةةةةةف 
وتبني استخدام  برنامج المدن الذكية عن مفيوم المدن الذكية

تطبيقيةةا كنولوجيةةا المعمومةات واالتصةةاالت و التقنيةات وحمةةول ت
بشكل محدد من قطاع الخدمات ةالكيربةاء( ةالمةاء(  ةتوزيةع 

نقةةةةل المتةةةةرابط والمواصةةةةالت الغةةةةاز( وقطةةةةاع المواصةةةةالت ةال
 لتسةةةةةييل الحيةةةةةاة لممةةةةةواطن بأفضةةةةةل طريقةةةةةة ممكنةةةةةة العامةةةةةة(

http://www.askoxford.com/
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ومةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةالل ىةةةةةةةةةذه  (www.arabian.business.comة
الخةةةدمات العامةةةة التةةةي يةةةتم تقةةةديميا بصةةةورة مميةةةزة لمفةةةرد يةةةتم 
تصةةةةنيف الدولةةةةة بقةةةةدرة تنافسةةةةية عاليةةةةة بجةةةةذب االسةةةةتثمارات 

 دي.الخارجية مما يزيد من مستوى النمو االقتصا

تعتبةةةةر المةةةةوارد البشةةةةرية تنمييييية وتطييييوير المييييوارد البشييييرية:  •
الركيةةزة والدعامةةة األساسةةية والمحوريةةة لةةدعم القةةدرة التنافسةةية 

نسةةان نظةةرًا ألن اإل ألجميةةع المؤسسةةات مةةن جميةةع القطاعةةات
ألنو يتمتةع بالقةدرة عمةى  رأاألداة األساسية لمتغير والتطوي ىو

االبتكار واتخاذ القرارات وتتأثر مدى سالمة قراراتو بالظروف 
ودرجةةة اسةةتخدامو لمتكنولوجيةةةا  ،االجتماعيةةة والثقافيةةة والدينيةةة

لةى إوأدى ذلةك  ،وفعاليةةالمتطورة والمعمومات المتاحة بكفاءة 
تعاظم االىتمةام بتطةوير نظةم وأسةاليب تأىيةل المةوارد البشةرية 

ويرىةةا مةةن خةةالل تطةةوير التعمةةيم وأسةةاليبو، ممةةا قةةد يحتةةاج وتط
 لالسةةةةةةتمرار فةةةةةةي التةةةةةةدريب السةةةةةةتيعاب التكنولوجيةةةةةةا المتطةةةةةةورة

 .(31ص ،2113ورزق،  ةالمحمود

ىةةي تركيبةةة مةةن التجييةةزات والوسةةائل والمعةةارف التكنولوجيييا:  •
التطبيقيةةة فةةي الصةةناعة، وىةةذه المعةةارف منيةةا مةةا ىةةو مةةرتبط 

ف منظمةةةة لتقنيةةةات مجمعةةةة لةةةدى برأسةةةمال بشةةةري وىةةةي معةةةار 
األفةةراد تسةةمح ليةةم بتوجيةةو اآللةةة وتنظةةيم اإلنتةةاج، وىةةي نتيجةةة 

دد معةةةين مةةةن تةةةراكم سةةةنوات مةةةن التجةةةارب اإليجابيةةةة لةةةدى عةةة
 نتةاج سةمع وخةدمات جديةدة ةبةن نةذير،إاألفراد، وتسةتعمل فةي 

لةى إالتغييرات الجذرية ىي التي تؤدي وىذه  .(4، ص2112
وتزيد النمو االقتصادي وتنش   ،تاجيةنتغييرات عميقة في اإل

وتحسةةةن الرفاىيةةةة  ،عمةةةال فةةةي قطاعةةةات صةةةناعية وخدميةةةةاأل
 االجتماعية.

لقد تزايةدت أىميةة أنشةطة البحةث اإلبداع واالبتكار والتطوير:  •
العممةةي والتطةةوير نتيجةةة لمةةا أحدثتةةو ىةةذه األنشةةطة مةةن تقةةدم 
اقتصةةادي فةةي الةةدول الصةةناعية، حيةةث كانةةت مراكةةز البحةةث 
والتطةةوير ممحقةةة بمواقةةع اإلنتةةاج ومةةع تصةةاعد حةةدة المنافسةةة 
الدوليةةة عمةةى األسةةواق أصةةبحت الحاجةةة إلةةى البحةةث واإلبةةداع 

 ،ةالجةةةةةوزي والتطةةةةةوير كأحةةةةةد أىةةةةةم مرتكةةةةةزات القةةةةةدرة التنافسةةةةةية
 (.281-278، ص2111

 _وفةةي ليبيةةا عمةةى وجةةو الخصةةوص _ونالحةةظ فةةي الةةدول العربيةةة
و األولةى، وضةعف االرتبةاط أن البحث العممي اليزال فةي خطواتة

نتاجيةة، العممي والتطوير مع القطاعات اإل بين مؤسسات البحث
وييدف االبتكار إلى دعم القدرات الفنية لممؤسسة بشكل مسةتمر 
لغرض مواجية مختمف االضطرابات المحتممةة والتةي مةن شةأنيا 

 التأثير سمبًا عمى قدراتيا التنافسية.

 اخمية:المرحمة الثالثة: العمميات الد −

عند الوصول ليذه المرحمة تكون الدولة قد وضعت أساسًا صمبًا 
، لبناء قدرة تنافسةية عاليةة تمكنيةا مةن التميةز بةين الةدول األخةرى

 وتشمل ىذه المرحمة األساليب اآلتية>

> ىو اتفاق بين مجموعة دول، ويخةص التحالف االستراتيجي •
التكنولوجيةا أو جانبًا مةن الجوانةب كةالبحوث المتعمقةة بتطةوير 

نتةةةةةاج أو المشةةةةةترك لمتسةةةةةييالت فةةةةةي مجةةةةةاالت اإل االسةةةةةتخدام
تجميةةةةةةةع منتجةةةةةةةات مشةةةةةةةتركة أو التسةةةةةةةويق، وفةةةةةةةي ظةةةةةةةل ىةةةةةةةذه 
التحالفات يتم احتفةاظ كةل طةرف مةن األطةراف بخصوصةياتو 
التةةي تجعمةةو يتميةةز عةةن غيةةره مةةن الحمفةةاء، يةةتم بموجةةب ىةةذه 

مةةةل التحالفةةةات تحسةةةين القةةةدرات التنافسةةةية ليةةةا فةةةي مجةةةال الع
بتفةادي أوجةةو القصةةور التةةي يتميةز عمميةةا بشةةكل منفةةرد، وىةةذا 
إما يسمح ليا بزيادة فعاليتيا بشكل يسمح بتخفةيض التكةاليف 

مةع  اإلنتاجية أو زيادة حصتيا داخل السوق التي تعمل فييا،
العمم أن التحالف يقتضي تقييمةًا دوريةًا لتفةادي األخطةاء ومةن 

  (.126-125، ص2111، أجل تحسين األداء ةأحمد

تعةةةةد مةةةةن أىةةةةم المتغيةةةةرات التةةةةي تسةةةةعى المنظمةةةةات الجييييودة:  •
لتحقيقيةةةةا، وذلةةةةك لضةةةةمان رضةةةةا عمالئيةةةةا ووالئيةةةةم، وتعزيةةةةز 
المركةةةةز التنافسةةةةي وضةةةةمان البقةةةةاء واالسةةةةتمرار فةةةةي األسةةةةواق 
المحمية والعالمية، ويعةد االىتمةام بة دارة الجةودة الشةاممة عمةى 

 ألمتأىةل التنافسةي سةبياًل رئيسةياً  مستوى المنظمة والدولة ككل
وذلةةك لزيةةادة حةةدة المنافسةةة بةةين المنظمةةات التةةي تركةةز عمةةى 
تقةةةديم أفضةةةل  المنتجةةةات بسةةةعر أقةةةل مةةةا يمكةةةن، وانتقةةةال بةةةين 
التنافس من الصعيد المحمي إلى الصعيد العالمي، مما جعةل 
ذا  الجةةةودة الشةةةاممة فةةةي سةةةمم أولويةةةات أي منظمةةةة أو دولةةةة، وا 

دارة برنةةامج الجةةودة نجحةةت المنظمةةة أو الدولةةة فةةي تصةةم يم وا 
الشةةةةاممة فةةةة ن ىةةةةذا سيشةةةةكل قاعةةةةدة قويةةةةة تقةةةةيم عمييةةةةا نظةةةةام 

 .         الجودة،
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 (     األيةةةةةةةةزوةوىةةةةةةةةذا بةةةةةةةةدوره يؤىميةةةةةةةةا لمتوافةةةةةةةةق عمةةةةةةةةى مواصةةةةةةةةفات 
المسةةتيدفة أواًل مةةن تةةم الوصةةول إلةةى موقةةع تنافسةةي متقةةدم بةةين 

 (. 187-175 ، ص2112 ةعنتر، الدول ثانياً 

   تعتبةةةةر إدارة اإلنتةةةةاج لممنظمةةةةات نشةةةةاطاً نتاجييييية: الكفيييياءة اإل  •
يرتكز عممو أساسةًا عمةى التعامةل مةع المشةاكل اليوميةة الفنيةة 
ومراقبتةةةةةو بالعمميةةةةةات اإلنتاجيةةةةةة، واليةةةةةوم أصةةةةةبحت منظمةةةةةات 
األعمةةةةةةال أكثةةةةةةر اىتمامةةةةةةا باسةةةةةةتراتيجية العمميةةةةةةات اإلنتاجيةةةةةةة 
والتخطةةةةيط االسةةةةتراتيجي باعتبارىةةةةا عمميةةةةات أساسةةةةية لنجةةةةاح 

 .(586 ، ص2111 ةالعامري، ي البيئة التنافسيةالمنظمة ف

إن محةةةةةةةور تحسةةةةةةةين اإلنتاجيةةةةةةةة ىةةةةةةةو تأديةةةةةةةة العمةةةةةةةل بالطريقةةةةةةةة 
الصةةحيحة، وبكفةةاءة أحسةةن، وىةةذا يعتمةةد أساسةةًا عمةةى السةةموك 
اإلنتةاجي لافةراد الةذي ينةتج عةن عةدة عوامةل تكةون الشخصةية 

ومنيةةةا  ،عوامةةةل شخصةةةية تحةةةددىا البيئةةةة> منيةةةا ،المميةةةزة لمفةةةرد
عوامةةةل إداريةةةة وتنظيميةةةة يجةةةب عمةةةى المجتمةةةع والبيئةةةة محاولةةةة 

 تحسينيا إلدخال تغيرات جوىرية إلنجاح العممية اإلنتاجية.

تعتبةةةةةر بيئةةةةةة أركةةةةةان العمةةةةةل مةةةةةن الجوانةةةةةب  ظيييييروف العميييييل: •
والمقومةةةات الميمةةةة لنجةةةاح المؤسسةةةات التةةةي تحظةةةى باىتمةةةام 
عةةةالمي متزايةةةد، عمةةةى اعتبةةةارات أن رضةةةا العةةةاممين فةةةي بيئةةةة 
العمةةةةل يةةةةنعكس عمةةةةى كفةةةةاءتيم وأدائيةةةةم، وتضةةةةم بيئةةةةة العمةةةةل 
العديةةةةةةد مةةةةةةن الجوانةةةةةةب والمعةةةةةةايير المطبقةةةةةةة، مثةةةةةةل أسةةةةةةاليب 

دة وتقيةةةةةيم األداء، وبةةةةةرامج التةةةةةدريب وممارسةةةةةات اإلدارة والقيةةةةةا
ودعةم العمةل الجمةاعي ، لتطوير والسياسات المحفزة لمنجةاحوا

والرواتةةةةةةب واألجةةةةةةور والحةةةةةةوافز والمكافةةةةةة ت والتقةةةةةةدير المةةةةةةادي 
والمعنةةةةةوي، والعالقةةةةةة بةةةةةين الرؤسةةةةةاء والمرؤوسةةةةةين، وأسةةةةةاليب 
غةةرس االنتمةةاء الةةوظيفي، ووسةةائل الترفيةةو، كةةل ىةةذه المعةةايير 

ة ورضا الموظفين وجذب المزيد من الكفاءات تسيم في سعاد
 .(2111 ةسالمة، والعناصر البشرية لمعمل

 المرحمة الرابعة: التدفقات المالية: −
فةي ىةذه المرحمةة  أصةبح لمدولةة  قةدرة تنافسةية جيةدة وذلةك بعةد  

التأكةةد مةةن سةةالمة وكفةةاءة جميةةع المراحةةل السةةابقة ليةةذه السمسةةمة 
 ىةةيالتةةي تةةرتبط كةةل حمقاتيةةا ببعضةةيا، بحيةةث نالحةةظ أن البيئةةة 

مسةةتمرًا حتةةى نصةةل إلةةى  ولكنيةةا تبقةةى مةةؤثراً  ،ولةةى ىةةذه المراحةةلأ

نمةةةةةةا يجةةةةةةب ا  مرحمةةةةةةة و  أي خيةةةةةةرة، وال يمكةةةةةةن تجاىةةةةةلالمرحمةةةةةة األ
 متابعتيا باستمرار، وتتكون ىذه المرحمة من>

لةدخول أي اسةتثمار أجنبةي إلةى جذب االستثمارات الموجبة:  •
أي بمةةد يجةةب أن يكةةون مرىونةةًا بضةةمانات اقتصةةادية لسةةالمة 
المشةةروع وحمايتةةو وتعظةةيم أرباحةةو فةةي ظةةل الفرضةةية البديمةةة، 

توافرىةةةا فةةةي  ويتوقةةف عمةةةى العديةةةد مةةةن المقومةةةات التةةةي يجةةةب
البمةةد المضةةيف وأىميةةا المةةوارد الطبيعيةةة واالسةةتقرار السياسةةي 
واألمني والقةانوني واالقتصةادي والنقةدي والمةالي المتةزامن مةع 
تةةةةةوافر البيانةةةةةات الماليةةةةةة السةةةةةميمة والمنتظمةةةةةة، وتةةةةةوفر البنيةةةةةة 
التحتيةةة األساسةةية الماديةةة والمةةوارد البشةةرية فضةةال عةةن سةةعة 

ة بالقةةةدرة الشةةةرائية لممةةةواطن، ويعتبةةةر السةةةوق الداخميةةةة المقرونةةة
االسةةةةتثمار العامةةةةل الرئيسةةةةي الةةةةذي يةةةةتحكم فةةةةي معةةةةدل النمةةةةو 
االقتصةةةادي مةةةن ناحيةةةة، ومةةةن كميةةةة وكيفيةةةة ىةةةذا النمةةةو مةةةن 
ناحية أخرى، أي أن معدل النمو المطموب يتوقةف عمةى قةدرة 
جةةةذب التةةةدفقات النقديةةةة المطموبةةةة، وىةةةذا يتوقةةةف عمةةةى القةةةدرة 

والمزايا والتسييالت التي يكةون ليةا تةأثير  عمى توفير الحوافز
نسةةةةةبي عمةةةةةى أصةةةةةحاب  رؤوس األمةةةةةوال فةةةةةي اتخةةةةةاذ قةةةةةرارات 
االستثمار في أي بمد، وبتبعيةة التةأثير فةي حجةم االسةتثمارات 

، 2118 المطموبة من المصادر الداخمية والخارجية ةعاطف،
وتسةةةةةاعد االسةةةةةتثمارات الداخميةةةةةة فةةةةةي الحةةةةةد مةةةةةن (. 2-1ص

بانكمةةةةاش االئتمةةةةان، وبعةةةةدم اسةةةةتقرار أسةةةةعار  القابميةةةةة لمتةةةةأثير
الصةةةةرف، كمةةةةا أن الةةةةديون المقومةةةةة بالعممةةةةة المحميةةةةة تسةةةةمح 
لمسةةةمطات النقديةةةةة بمواجيةةةةة الصةةةةدمات الخارجيةةةةة أو حةةةةاالت 
العجةةةةةز التجةةةةةاري المتزايةةةةةد عةةةةةن طريةةةةةق خفةةةةةض قيمةةةةةة سةةةةةعر 

الةدين بالعممةة المحميةة دون زيادة قيمةة ذلةك  سمياالالصرف 
ويتضةةح أنةةو عمةةى  ،(25، ص2113 ة،مةةم المتحةةدةمةةؤتمر األ

الدولةةة االىتمةةام باالسةةتثمارات سةةواء كانةةت محميةةة أو أجنبيةةة، 
بحيث تكون ذات فائدة تسيم في الرفع من القةدرات التنافسةية 

 لمدولة.

تتمثةل فةي عمميةة تةدخل فةي مراحةل النشةاط زيادة الصادرات:  •
 ،التجةةاري لمدولةةة وركيةةزة تنمويةةة ىامةةة بالنسةةبة لمةةدول الناميةةة

وىةى عبةةارة عةةن عبةةور السةةمع والخةةدمات مةةن الحةةدود الوطنيةةة 
إلةةةةى الحةةةةدود األجنبيةةةةة، ووسةةةةةيمة مةةةةن وسةةةةائل تحقيةةةةق الرفةةةةةاه 
االقتصةةادي ألي دولةةة، ويسةةتعمل لمواجيةةة المنافسةةة واقتحةةام 
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األسواق الخارجية والتحكم في تقنياتةو ممةا يةؤدي إلةى ازدىةار 
 (.41، ص1999 العالقات الخارجية لمدولة ةغالب،

إن تطوير نشاط الصةادرات سةوف يةؤدي إلةى خمةق فةرص عمةل 
جديدة تسةاعد عمةى امتصةاص البطالةة، وتجنةب المجتمةع الكثيةر 
من المشاكل االجتماعية، إذ تشير الدراسات التي أعدتيا جامعة 

( 271أن كةةةل مميةةةون دوالر مةةةن الصةةةادرات يخمةةةق ة (سةةةتانفوردة
ضةةرورة ألةةف فرصةةة عمةةل فةةي اقتصةةاد الدولةةة، وىةةذا يشةةير إلةةى 

اىتمام الدولة بتنشيط االقتصةاد المحمةي، الةذي يسةيم فةي تعجيةل 
  (.262، ص 2114، النمو االقتصادي ةوزارة التجارة المصرية

التنافسةةةية فةةةي االقتصةةةاد  تتحقةةةقارتفييياع معيييدل دخيييل الفيييرد:  •
الةةةةةةةوطني بالتوصةةةةةةةل إلةةةةةةةى معةةةةةةةدالت مسةةةةةةةتدامة مةةةةةةةن النمةةةةةةةو 

الفةةةرد، االقتصةةادي محسةةةوبة بمعةةةدالت التغيةةر السةةةنوي لةةةدخل 
الصةةادر عةةن المعيةةد العربةةي ( 2113ةويبةةين تقريةةر التنافسةةية

لمتخطةةةيط بالكويةةةت أن األقطةةةار العربيةةةة ذات الةةةدخل المرتفةةةع 
اسةةةةتطاعت أن تحقةةةةق مراتةةةةب مرموقةةةةة مةةةةن حيةةةةث تنافسةةةةيتيا 
الكافيةةة، وىةةذا يؤىميةةا إلةةى أن تحسةةن مةةن الفجةةوة األكبةةر فةةي 

نتاجيةةةة والسةةةيما مةةةن خةةةالل النيةةةوض باإل ،تنافسةةةيتيا الجاريةةةة
والكفةةاءة، وبالمقابةةل نجةةد األقطةةار العربيةةة األقةةل دخةةال تعةةاني 

ةالمعيةةةةةد  تةةةةدىورًا فةةةةي تنافسةةةةةيتيا بمكوناتيةةةةا الحاليةةةةةة والكةةةةامن
 (. 21، ص2113 العربي لمتخطيط،

 النموذج المقترح: صالحيةاختبار  -9
تةةم  فةةي ىةةذا الجةةةزء إجةةراء دراسةةة ميدانيةةةة لمنمةةوذج المقتةةرح مةةةن 

وطبقةةةًا ليةةةذا ، األكةةةاديميين بكميةةةة االقتصةةةادخةةالل اسةةةتطالع آراء 
طةةةار فقةةةد تةةةم اعتمةةةاد أربةةةع مراحةةةل تمثةةةل أسةةةاليب لبنةةةاء ودعةةةم اإل

القةةةدرة التنافسةةةية لالقتصةةةاد الميبةةةي تةةةرتبط فيمةةةا بينيمةةةا بعالقةةةات 
إذن( ومةةةن خةةةةالل االنطةةةالق مةةةةن مبةةةةدأ  –السةةةبب والنتيجةةةةة ةإذا 

تأييةد  "، تبةيننحن في حاجة الجميع ، ويمكن لمجمييع اإلسيهام"
المبحةةةوثين لمنمةةةوذج، ذلةةةك ألنةةةو يكثةةةف الجيةةةود ويركزىةةةا ضةةةمن 
منظومةة عمةل واحةةدة مةن شةأنيا أن تةةؤتي أكميةا عمةى المسةةتويين 

 الكمي والجزئي.

ن مجموعةةة و يةةة، ومةةن ناحيةةة أخةةرى أضةةاف المبحوثةةىةةذا مةةن ناح
مةةةن القضةةةايا حةةةول النمةةةوذج التةةةي ينبغةةةي أخةةةذىا فةةةي االعتبةةةار، 

مة النيائيةةةة لنتةةةائج البحةةةث وذلةةةك تمثةةةل فةةةي الوقةةةت نفسةةةو الحوصةةة
 عمى النحو التالي>

ينبغةةةةي  صةةةةياغة اسةةةةتراتيجيات واضةةةةحة ومفيومةةةةة مةةةةن قبةةةةل  -1
الجميةةةةةع، وفةةةةةي مختمةةةةةف المجةةةةةاالت لكةةةةةي يسةةةةةيل تنفيةةةةةذىا، 

نمةةا العمةةل مةةن ا  د عةةن سياسةةة اإلنجةةازات الفرديةةة، و واالبتعةةا
أن تكييون االسييتراتيجية أجةةل فائةةدة الجميةةع، اسةةتنادًا إلةةى " 

 ".ًا لكل فردعماًل يومي
عمةى أىميةة المرحمةة األولةى "البيئةة" وخاصةة  نو المبحوثةأكد  -2

فيما يتعمق باالستقرار األمنةي، وذلةك لمةا لةو مةن آثةار عمةى 
وكونةةةةو أحةةةةد األسةةةةس الميمةةةةة التةةةةي  ،دعةةةةم القةةةةدرة التنافسةةةةية

وتةم التأكيةد أيضةا عمةى الجوانةب  تساعد في عمميات البناء،
ميةةةةة لكةةةةي تكةةةةون األخةةةةرى مةةةةن بنيةةةةة تحتيةةةةة وسياسةةةةات حكو 

 الركيزة الصحيحة التي تعتمد عمييا بقية المراحل.
تبنةةةةةةةى حزمةةةةةةةة السياسةةةةةةةات االقتصةةةةةةةادية مةةةةةةةن شةةةةةةةأنيا تقويةةةةةةةة  -3

المشةةروعات الصةةةغيرة والمتوسةةةطة الحجةةم  لتشةةةجيع التنويةةةع 
، االقتصةةادي وىةةو ىةةدف سةةيتطمب جيةةودًا طويمةةة ومسةةتدامة

وينبغةةي أن تيةةدف سياسةةات الدولةةة فةةي القطةةاعين الزراعةةي 
ناعي إلى زيادة التنويع االقتصادي واإلسيام في خمةق والص

فرص العمل، سواء في المنةاطق الحضةرية أو الريفيةة، وأن 
تركز السياسات الزراعية عمى زيادة اإلنتةاج واإلنتاجيةة عةن 
طريق إصالح قانون األراضي، وتحسةين الخةدمات العامةة، 
وتشةةةةةجيع التجةةةةةارة مةةةةةن خةةةةةالل تحسةةةةةين شةةةةةبكة الطةةةةةرق فةةةةةي 

لريفيةةةةة، وحيةةةةث إن ليبيةةةةا ال تممةةةةك ميةةةةزة تنافسةةةةية المنةةةةاطق ا
كبيةةةرة فةةةي األنشةةةطة الصةةةناعية كبيةةةرة الحجةةةم لةةةذا يتعةةةين أن 
يكةةةون التركيةةةز األكبةةةر فةةةي جيةةةود اإلصةةةالح عمةةةى تطةةةوير 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شةةارة لمحةةور الةةتعمم والنمةةو، فقةةد أكةةد المشةةاركون أمةةا عنةةد اإل -4

الفكةةري، باعتبةةاره أسةةاس عمةةى أىميةةة االىتمةةام بةةرأس المةةال 
إنتةةةةةاج المعرفةةةةةة وتنميتيةةةةةا التةةةةةي تتةةةةةأتى مةةةةةن خةةةةةالل التنميةةةةةة 

واعتمةةةةاد جميةةةةع  المسةةةتمرة المرتكةةةةزة عمةةةى القةةةةدرات الذىنيةةةة،
عظةيم اإلنتةاج الفكةري، وفةي ىةذا األساليب التي تؤدى إلةى ت

طةةةةةةار أضةةةةةةاف أحةةةةةةد المبحةةةةةةوثين أىميةةةةةةة تعزيةةةةةةز الثقافةةةةةةة اإل
تطةةةوير القةةةدرة عمةةةى االبتكاريةةةة وماليةةةا مةةةن دور فعةةةال فةةةي 
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وتطوير طريقة العمةل ونوعيةة العالقةة بةين الدولةة  ر،االبتكا
 ومواطنييا عمى وجو الخصوص.

التأكيد من قبل المبحوثين عمى أىمية التركيةز عمةى اقتصةاد  -5
المعرفةةةةة مةةةةن خةةةةالل إنشةةةةاء منظمةةةةات تقةةةةوم بتسةةةةييل تبةةةةادل 
المعةةةةةةةةارف والخبةةةةةةةةرات، وذلةةةةةةةةك ألن المشةةةةةةةةكمة االقتصةةةةةةةةادية 

ة عمى كفاءة استخدام وفةرة المعمومةات التةي أصبحت مستند
تمثةةةةةل األصةةةةةول الرئيسةةةةةية ألي دولةةةةةة تسةةةةةعى إلةةةةةى تحقيةةةةةق 

وفةى ىةذا الصةدد  ،معدالت نمو عاليةة فةي جميةع المجةاالت
فةةة ن التحةةةةول إلةةةةى اقتصةةةةاد المعرفةةةة يتطمةةةةب تكةةةةاثف جميةةةةع 

باإلضةةةافة إلةةةى  ،الجيةةةات لمعمةةةل وفةةةق اسةةةتراتيجية واضةةةحة
اجعة من خالل التعامةل مةع أىمية اعتماد سياسات تدريب ن

مؤسسةةات تنمويةةة ومينيةةة مرموقةةة متخصصةةة تسةةاعد عمةةى 
بمةةورة وتحقيةةق التأىيةةل المنشةةود، وىةةذا األمةةر يتطمةةب اإلدارة 
الفاعمةةةة المدركةةةة ألىميةةةة تكةةةوين وتأىيةةةل الكةةةوادر فةةةي ظةةةل 
سياسةةة حكوميةةة تيةةدف إلةةى إرسةةاء دعامةةات أساسةةية لمرفةةع 

 من كفاءة وفعالية كافة القطاعات.
ن إلى إعطاء األىميةة المطمقةة لمعامةل الميبةي و أشار المبحوث -6

بداعيةةة وتحسةةين والفعةةال ذي الميةةارات والقةةدرات اإلالكةةفء 
ظةةةةروف عممةةةةو فيمةةةةا يتعمةةةةق بمعةةةةدالت األجةةةةور والتأمينةةةةات 
الصةةةحية لمرفةةةع مةةةن إنتاجيتةةةو التةةةي فةةةي الواقةةةع بمغةةةت أدنةةةى 

 مستوياتيا ألسباب عدة من أىميا>
 معتمدة في ليبيا، واعتمادىا عمى ضعف أساليب التدريس ال

وانخفةةةاض درجةةةة التفاعةةةل بةةةين الطةةةالب  ،الطةةةرق التقميديةةةة
 وأعضاء ىيئة التدريس.

  سةةةوء مخرجةةةات التعمةةةيم وسةةةوء التخطةةةيط لعةةةدم التةةةوازن بةةةين
التخصصةةةةات ومتطمبةةةةات سةةةةوق العمةةةةل، وغيةةةةاب النةةةةواحي 

 الفنية في التعميم.
 لتةي تعتبةر التركيز عمى الكميات وغيةاب المعاىةد المينيةة، ا

 أساس العمل الميني السميم.
فقةةةد  ،أمةةةا فيمةةةا يتعمةةةق بالسياسةةةة التةةةي ينبغةةةي التركيةةةز عمييةةةا -7

ن اعتمةةاد سياسةةة التركيةةز فةةي الوقةةت الحةةالي و رجةةح المبحوثةة
مةةن خةةالل توجيةةو االسةةتثمارات نحةةو المجةةاالت التةةي تمتمةةك 
فييةا الدولةة مزايةةا نسةبية، وتضةيف قيمةةة ليةا، وخاصةة عمةةى 

وعمةةةى ىةةةذا األسةةةاس ينبغةةةي أن  ،دفوعاتصةةةعيد ميةةةزان المةةة

تبنةةةةةةى التحالفةةةةةةات لةةةةةةدخول أسةةةةةةواق جديةةةةةةدة وتغييةةةةةةر أمةةةةةةاكن 
 األنشطة بأنواعيا لتخفيض التكاليف.

أىمية التركيز عمى كفةاءة القاعةدة اإلنتاجيةة والخدمةة، وذلةك  -8
لمةةا تعانيةةو ليبيةةا مةةن نةةدرة فةةي العةةرض المحمةةي فيمةةا يتعمةةق 

تسةةرب جةةزء كبيةةر بالسةةمع والخةةدمات، ومةةا لةةو مةةن آثةةار فةةي 
مةةةةن الةةةةدخل وترسةةةةيت ثقافةةةةة المجتمةةةةع المسةةةةتيمك، وضةةةةعف 

 المنافسة محميا.
تبةةين ضةةعف االلتةةزام بمعةةايير الجةةودة والمواصةةفات القياسةةية  -9

لةةةةى انخفةةةةاض قةةةةدرة إلمسةةةةمع والخةةةةدمات، األمةةةةر الةةةةذى أدى 
الصةةةناعات المحميةةةة عمةةةى االنتقةةةال إلةةةى األسةةةواق العالميةةةة، 

أمةةةةةام المنتجةةةةةات إضةةةةةافة إلةةةةةى ضةةةةةعف صةةةةةمودىا بالةةةةةداخل 
الخارجيةةة، وىنةةا أشةةار أغمةةب المبحةةوثين إلةةى ضةةرورة البةةدء 
في برنامج لمتطوير يستيدف المؤسسات التعميميةة والمراكةز 
البحثيةةةةةة، وتعزيةةةةةز أواصةةةةةر الصةةةةةمة بينيةةةةةا وبةةةةةين قطاعةةةةةات 

 ومؤسسات الدولة.
أكةةةةد أحةةةةد المبحةةةةوثين عمةةةةى أىميةةةةة االسةةةةتفادة مةةةةن تجةةةةارب  -11

تقدمةة عمةةى غةرار ألمانيةةا الةدول األخةرى، وخاصةةة الةدول الم
سةةةةنوات وكةةةةذلك اليابةةةةان  (11ةومةةةةا حققتةةةةو مةةةةن تقةةةةدم خةةةةالل

 وماليزيا.
ن بأن تكون و لية عمل النموذج فقد بين المبحوثوبالنسبة آل -11

فةةي إطةةار تبنةةي منظةةور عربةةي إسةةالمي لمتنميةةة، يقةةوم عمةةى 
أساس تشجيع االندماج وتكةوين التحالفةات بةين ىةذه الةدول، 

عادة رسم خريطة توزي ع الصناعات طبقا لممزايةا التنافسةية وا 
فةةةةةي كةةةةةل دولةةةةةة، والتعةةةةةاون فةةةةةي مجةةةةةال تنسةةةةةيق السياسةةةةةات 
والتشةةريعات عمةةى اعتبةةار أن مواءمةةة تمةةك التشةةريعات تمثةةل 
صةةةةةور التعةةةةةاون والتنسةةةةةيق تمييةةةةةدًا لتكامةةةةةل نةةةةةاجح وفعةةةةةال، 
إضافة إلةى فةتح األسةواق أمةام المنتجةات والخةدمات إلتاحةة 

 جديدة. الفرصة المتالك موارد وقنوات
وأخيرا تم التأكيد عمى أىمية سيادة القيم األخالقيةة وارتفةاع  -12

الشةةعور باالنتمةةةاء لمةةةوطن ومةةةا لةةذلك مةةةن آثةةةار إيجابيةةةة فةةةي 
مجةةال األعمةةال، وتحقيةةق االسةةتعمال الرشةةيد لممةةوارد العامةةة 
والخاصةةةةة والرفةةةةع مةةةةن مسةةةةتويات الكفةةةةاءة، والحةةةةرص عمةةةةى 
مقةةةةةدرات االقتصةةةةةاد الةةةةةوطني. فالبعةةةةةد عةةةةةن الغةةةةةش والرشةةةةةوة 

االحتكةةةةةةار واالسةةةةةةتغالل واألنانيةةةةةةة والوسةةةةةةاطة والمحسةةةةةةوبية و 
والقضاء عمى كافة صور الفسةاد، وفةي المقابةل انتشةار قةيم 
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الصدق والعدل والتعاون وحب الوطن، وتغميب المصةمحة  -13
تةةةةزام واحتةةةةرام العامةةةةة، والحةةةةرص عمةةةةى أداء الواجةةةةب، واالل

السياسةةةات العامةةةة، كميةةةا أمةةةور تجعةةةل مةةةن بيئةةةة األعمةةةال 
مناخًا طيبًا تنمو فيو قيم التعاون وتزداد فيو الكفاءة ويرتفع 

 فيو األداء إلى المستويات المنشودة.

 

 التوصييييييييييات
من خالل العةرض السةابق لمجموعةة األسةاليب التةي تةؤدي إلةى 

التنافسةةةةية يتضةةةةح أن أغمةةةةب ىةةةةذه الوصةةةةول لمسةةةةتوى عةةةةال  مةةةةن 
األسةةةةاليب تعتمةةةةد بشةةةةكل كبيةةةةر عمةةةةى قةةةةدرة الدولةةةةة فةةةةي دعميةةةةا 

 وتحسينيا، وقد حاولنا اختصارىا في النقاط التالية>

يجب تحويل جةزء مةن أولويةات اإلنفةاق العةام فةي المجةاالت   -3
الحكوميةةةةةة والسياسةةةةةية إلةةةةةى الجوانةةةةةب الميممةةةةةة ذات العوائةةةةةةد 

تسةةةةةةاعد عمةةةةةةى تحسةةةةةةين القةةةةةةدرة االقتصةةةةةةادية المترفعةةةةةةة التةةةةةةي 
 التنافسية.

 وجوب المحافظة عمى أسعار صرف تنافسية.  -4
إزالةةة معوقةةات دخةةول الشةةركات األجنبيةةة والشةةركات المحميةةة   -5

 وأن تتنافس في ظل شروط متساوية تقريًبا.
تةةةةةوفير ضةةةةةمانات لممسةةةةةتثمر المحمةةةةةي واألجنبةةةةةي مةةةةةن أجةةةةةل   -6

 تشجيع االستثمار.

عةةن طريةةق إصةةالح  تسةةييل فةةرص الحصةةول عمةةى التمويةةل  -7
 السوق المالية وتطوير عمل الجياز المصرفي.

 

تخفيةةف األعبةةاء الجمركيةةة المفروضةةة عمةةى واردات القطةةاع   -8
 الخاص وصادراتو.

تشةةةةجيع الصةةةةادرات الوطنيةةةةة وزيةةةةادة قةةةةدرتيا التنافسةةةةية مةةةةن   -9
خةةةالل إعفةةةاء األربةةةاح الناتجةةةة عةةةن الصةةةادرات الوطنيةةةة مةةةن 

الصةادرات بتسةييالت  الضرائب وتقديم تمويل خاص لتشجيع
 أكبر.

ألن حجةةةم االسةةةتثمار  أالمتوسةةةطة والصةةةغيرةدعةةةم المشةةةاريع   -:
 فييا يقل كثيرًا عن حجم االستثمار في المشاريع الكبيرة.

تةةةةوفير بةةةةرامج تطويريةةةةة لزيةةةةادة الةةةةوعي وبنةةةةاء القةةةةدرات لةةةةدى   -;
القطةةةةةاعين العةةةةةام والخةةةةةاص، ونشةةةةةر الةةةةةوعي حةةةةةول مقةةةةةاييس 

خدمة مةةةةن قبةةةةل المنظمةةةةات ومعةةةةايير الجةةةةودة والنوعيةةةةة المسةةةةت
اإلقميميةةةة والدوليةةةة مةةةن أجةةةل إدخاليةةةا فةةةي الصةةةناعة المحميةةةة 

 لتطويرىا، ومن ثم تسييل الدخول إلى األسواق الدولية .
دعةةةةةةم إدخةةةةةةال التقنيةةةةةةات وأنظمةةةةةةة المعمومةةةةةةات الحديثةةةةةةة فةةةةةةي  -32

المؤسسةةات العامةةة والخاصةةة وتشةةجيع توظيةةف تمةةك التقنيةةات 
اإلبةةةةةداع والتطةةةةةوير فةةةةةي وتطويرىةةةةةا باسةةةةةتمرار، ونشةةةةةر ثقافةةةةةة 

المجتمةةع مةةن خةةالل إقامةةة المراكةةز العمميةةة لتشةةجيع البةةاحثين 
 وتقديم الحوافز المكاف ت لممتميزين.
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