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  جامعة مستغامن

:املقدمة  
       ل حيظى موضوع التنافسية حاليا باهتمام كبري على الصعيد العاملي حبيث أصبح يف الوقت الراهن حيت

صدارة قائمة اهتمامات و أولويات خمتلف الدول من أجل مواكبة متطلبات التطورات املتسارعة اليت يشهدها 
العامل و املتمثلة يف تسارع وترية العوملة و االندماج يف االقتصاد العاملي و سياسات االنفتاح و حترير األسواق 

ضافة إىل التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات و وما جنم عنها من ظهور املزيد من التكتالت اإلقليمية إ
  .االتصاالت

وإن هذا االهتمام الدويل مبوضوع التنافسية كنتيجة للبحث املستمر عن آفاق ومنطلقات جديدة للتميز        
ا والتفوق من أجل القدرة على الوجود والبقاء، لذا أصبحت كل دولة مطالبة بالعمل على حتسني تنافسيتها مب
  .ميكنها من اقتحام ميدان التصدير ذلك ألن النشاط التصديري يعد خيارا استراتيجيا للنمو والتنمية االقتصادية

وقد ارتبط منو الصادرات بتطور اإلنتاجية داخل القطاع الصناعي والذي يشكل املصدر األساسي        
  .امليللميزات التنافسية واالرتقاء باملنتج احمللي إىل املستوى الع

.قياس التنافسية الصناعية –التنافسية الصناعية  –التبادل الدويل : الكلمات املفتاحية  

Résumé : 

la compétitivité actuellement joue un rôle vif à l'échelle mondiale et  s’occupe d’une 
place privilégiée aux préoccupations et priorités des différents États pour faire face aux 
exigences d’évolution accélérée telles que la mondialisation accélérée, l'intégration à 
l'économie mondiale et les politiques d'ouverture et libéralisation des marchés qui ont 



  بن حراث حياة. أ )منظور نظري( التنافسية الصناعية يف ظل التغريات العاملية
 دردور أمال. أ

 

21 
  01العدد رقم                                                                                                          جملة دفاتر بوادكس    

 2012أكتوبر                                                                                                                        

 

entraîné l'apparition de blocs commerciaux régionaux ainsi que les progrès considérables 
des technologies de l'information et communication.  
Cette attention internationale sur la question pour la recherche de concurrence en raison 
notamment des perspectives nouvelles d'excellence de suprématie de la présence et de la 
survie, par conséquent, tous les États sont tenus on œuvre en vue d'améliorer plus en 
mesure de pénétrer dans le domaine d'exportation, car l'activité exportatrice est un choix 
stratégique pour la croissance et le développement économique.  
Ainsi que la croissance des exportations est liée productivité au sein du secteur industriel, 
qui constitue une source de l'avantage compétitif et à l'amélioration produit local au 
niveau mondial.  

  :للتعمق أكثر يف هذا املدخل مت التطرق إىل العناصر التاليةو      
 .التبادل الدويل و أمهيته -
 .نظرته للصادراتالفكر االقتصادي و -
 .احملافظة عليهاحتقيق التنافسية الصناعية و -
 .خصائص التنافسية التصديرية -
  .قياس التنافسية الصناعية -

I- التبادل الدويل وأمهيته :  
لسوق واالنفتاح حنو اخلارج وظهور العديد من املنظمات الدولية وضرورة االنضمام يف ظل اقتصاد ا       

إليها أصبحت دول العامل تويل اهتماما كبريا للتجارة اخلارجية ألا الوسيلة الوحيدة اليت تربطها ذه التغريات 
ة أكثر مما سيكون ممكنا فمن خالل التبادل الدويل تتوسع إمكانيات استهالك الدول من  كافة السلع الدولي

استهالكه إذا كانت حدودها قد أغلقت أمام منتجات البلدان األخرى يف حني ختتلف درجة أمهية هذه 
  .املبادالت من دولة إىل أخرى حسب الظروف االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ت والواردات من السلع ولتحقيق التوازن الدويل البد من وجود عنصرين مهمني مها نسبة الصادرا       
واخلدمات باعتبارمها أحد املقاييس التقريبية للعالقات االقتصادية بني الدول، باإلضافة إىل الناتج الداخلي اخلام 

  .الذي يشري للقيمة الكلية لكافة السلع واخلدمات املنتجة يف الدول
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عالية من الصادرات ملا هلا من أمهية  والسيما أن كل دولة، خاصة الدول النامية ترغب يف حتصيل نسبة       
  .بالغة يف متويل التنمية االقتصادية وإمكانية فرض البقاء يف األسواق الدولية

، فأما احملددات الداخلية )يف البلدان النامية(لكن حتقيق ذلك مرتبط بنوعني من احملددات داخلية وخارجية       
  :فتتمثل يف

  ).إخل...االعتماد على تصدير املواد األولية، النفط(دول طبيعة اهليكل االقتصادي هلذه ال -
اإلنتاج الزراعي مرتبط بالظروف الطبيعية، اإلنتاج الصناعي يتميز بضعف (دول اإلنتاج  -

 ...).اإلنتاج، عدم كفاية طرق اإلنتاج
 ).الذي يتطلب اهتمام واسع وتلبية االحتياجات والرغبات( النمو السكاين املتزايد  -
 .االستثمار معدل ومنط -
 .السياسة التجارية -

 وأما احملددات اخلارجية ترجع إىل مدى تطور طلب الدول املتقدمة وأثره على صادرات الدول النامية       
  .ويكون على املدى الطويل

إال  بالرغم من أا الدولة املصدرة(باإلضافة إىل اجتاهات شروط التبادل الدويل وأثرها على الدول النامية       
  ).أن معدالت التبادل تتجه يف غري صاحلها

كما أنه يوجد عوامل أخرى كعوملة املنافسة، اختالف األسواق، التطور السريع لإلبداع وجتديد السلع،       
  .التطور التكنولوجي، قد غريت من حمددات التنافسية الصناعية على املستوى العاملي

اإلجراءات اليت تطبقها السلطات ذات السيادة يف جمال التجارة  لذلك على كل دولة وضع جمموعة من      
اخلارجية وهذا ما يعرف بالسياسة التجارية اليت دف أساسا إىل حتقيق موارد اخلزينة العمومية والتوازن يف 

والتقلبات  ميزان املدفوعات، محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة األجنبية، محاية االقتصاد الوطين من خطر اإلغراق
اخلارجية، وأهداف اجتماعية وإستراتيجية، واليت تستخدم وسائل أو أدوات ميكن أن تؤثر على التجارة 

  : اخلارجية للبلد سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة أمهها
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 .نظام احلظر أو املنع  -
 .نظام الرسوم اجلمركية -
 .نظام حصص االسترياد -
 .نظام تشجيع الصادرات -

  II- قتصادي ونظرته للصادراتالفكر اال :  
اهتم املفكرون االقتصاديون بالتجارة اخلارجية خاصة بنشاط التصدير رغم اختالف اجتاهام ونظرام        

عرب السنوات الطويلة املاضية واحلاضرة وفيما يلي يتم التطرق ملختلف األفكار االقتصادية ونظرا إىل 
  : الصادرات

  : قتصادي التجاريالصادرات يف الفكر اال -1
اعترب التجاريون أن الطريقة الفعالة لتحقيق القدر الكبري من الثروة هي التجارة اخلارجية وذلك من خالل رفع 
الصادرات والتقليل من الواردات باإلضافة إىل ضرورة تدخل الدولة يف التجارة واالقتصاد  وتنظيم عالقاا 

  .التجارية مع الدول األخرى

  1:متثلت سياسة تشجيع الصادرات لدى التجاريني من خالل ولقد       

 .تشجيع الصادرات من السلع الصناعية بكافة الوسائل -
 .العمل على التوسع واكتشاف أسواق جديدة خاصة يف البلدان املستعمرة أو املكتشفة حديثا -
 .تقدمي الدعم واإلعانات لبعض الصناعات التصديرية ملواجهة املنافسة -
 .ت إنتاج السلع اليت تصدر من خالل سياسية األجور املنخفضةختفيض نفقا -
 .إنشاء املناطق احلرة واملوانئ اليت شأا مساعدة الصادرات على التطور -

  : الصادرات يف الفكر االقتصادي الكالسيكي -2
يف جمال  بعد أن تراجعت أفكار التجاريني، ناد املفكرون الكالسيكيون باحلرية االقتصادية الكاملة       

  : التجارة اخلارجية، والتوازن االقتصادي التلقائي، ومن بني رواد الفكر االقتصادي الكالسيكي



  بن حراث حياة. أ )منظور نظري( التنافسية الصناعية يف ظل التغريات العاملية
 دردور أمال. أ

 

24 
  01العدد رقم                                                                                                          جملة دفاتر بوادكس    

 2012أكتوبر                                                                                                                        

 

حيث اهتم بالسوق واعتبارها احملدد األول للنمو االقتصادي باإلضافة إىل التخصص  :آدام مسيت  )أ 
  .ةوتقسيم العمل وامليزة املطلقة باعتبارهم أهم األسس اليت تنمي التجارة الدولي

أبرز دور التجارة اخلارجية وأمهيتها يف التنمية االقتصادية من خالل أسس علمية  :دافيد ريكاردو  )ب 
  .جديدة متكن كل الدول من االستفادة من التجارة الدولية أال وهي اختالف النفقات النسبية

ية يف االقتصاد ولقد أوضح مفكرو املدرسة الكالسيكية صور الصادرات يف توسيع القاعدة اإلنتاج       
وحتقيق الغلة املتزايدة وحتريك االستثمار وذلك لضمان احلصول على أكرب كفاية ممكنة من استخدامات املوارد 
احمللية باإلضافة إىل أثر التجارة اخلارجية على تراكم رأس املال، زيادة االدخار، توفري حوافر االستثمار واعتبار 

  .الصادرات قوة حمركة للنمو

  2:درات يف الفكر االقتصادي احلديثالصا -3

تبني أن الصادرات تعترب أحد مكونات الدخل الوطين حيث تساهم فيه من خالل " كينز"مبسامهات        
  .زيادة الدخل بصورة أكرب من قيمتها املباشرة

ال يف التنمية أن الدول النامية يستحيل أن تلعب فيها التجارة اخلارجية دورا فعا" Marx"يف حني أشار        
  .االقتصادية يف ظل السيطرة التامة للدول الرأمسالية على العالقات االقتصادية العاملية

فإنه يرى أن التجارة اخلارجية بني الدول النامية واملتقدمة تعمل على زيادة التفاوت القائم  Myrdalأما        
ع الصادرات يف الدول النامية اليت تقتصر على املواد يف املستويات االقتصادية بني اموعتني، وغالبا ما ترتف

  .األولية واملواد اخلام وبعض الصناعات الناشئة اهلامشية

) Michael 1977(الدخل الوطين : وعليه يتم دراسة أثر منو الصادرات بالنسبة موعة من العوامل منها       
 –) Tyler 1981(والعرفورات اخلارجية أثار احلجم  –) Bela BALASSA 1987(كفاءة رأس املال  –

  ).Feder(كفاءة ختصيص املوارد 
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   3:وميكن عرض نتائج الدراسات التطبيقية للعالقات بني الصادرات والنمو االقتصادي يف اجلدول اآليت      

 النتائج متغريات أخرى النموذج االقتصادي البيانات املستخدمة الدراسة

Michaely 
1977 

دولة  41بيانات 
خالل الفترة 

)1950-1973(  

اختبار االرتباط بني 
متوسط دخل الفرد من 
الناتج الوطين اإلمجايل 

 وبني منو الصادرات

- 
النتائج تؤكد على 
أمهية إستراتيجية 
 تنمية الصادرات

BALASSA 
1981 

دولة  11بيانات 
  :خالل فترتني زمنيتني

و ) 1960-1966(
)1967-1973(  

رات تأثري معدل منو الصاد
على معدل منو الناتج 

  الوطين احلقيقي

معدل منو قوة العمل 
واالستثمارات احمللية بالنسبة 
للناتج واالستثمارات األجنبية 

  بالنسبة للنتائج

النتائج تؤكد على 
أمهية إستراتيجية 
  تنمية الصادرات

WILLIAM 
1978 

سالسل زمنية متثل 
دولة  33بيانات 

خالل الفترة 
)1960-1974(  

التغري يف الصادرات  تأثري
على التغري يف الناتج احمللي 

  اإلمجايل

االستثمارات املباشرة ورأس 
  املال األجنيب

النتائج تؤكد على 
أمهية إستراتيجية 
  تنمية الصادرات

FEDER 
1983 

ــات  ــة  31بيان دول
خـــالل الفتـــرة 

)1964-1973 (  

تأثري منو الصادرات على 
 - منو الناتج

النتائج تؤكد على 
إستراتيجية  أمهية

 تنمية الصادرات
: ، جامعة األزهر، ص ص1998حممد يونس، فعالية السياسات االقتصادية يف إنعاش الطاقة التصديرية، رسالة دكتوراه،  :املصدر 

329-330.  
فالنظام االقتصادي العاملي اجلديد املتمثل يف حترير قيود التجارة الدولية هو حتدي كبري وخطر حمتمل        

ل العامل أو باألحرى شركاته وخاصة الدول النامية، لكن ميكن أن يكون ذلك فرصة هلا إن استطاعت لدو
  ملاذا ؟... االستفادة منه 

وطرق اإلنتاج، شهد احمليط االقتصادي العاملي عدة إصالحات متيزت بالسرعة و التعقد و مشلت مناذج       
و اليت وجهت لكافة الدول النامية و الدول الراغبة يف  تنظيم كل الصناعات حترير و فتح األسواقتوزيع و
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االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة حىت تتمكن من النهوض بصناعاا ومواجهة الدول املتقدمة اليت متثل أكرب 
  .سوق دويل

إلنتاج والنسيج باإلضافة إىل إعادة النظر يف حميطها االقتصادي، املايل القانوين واالجتماعي، أنظمة ا       
الصناعي وتكثيف جهود احلكومات، حنو إعادة تأهيل املصانع واملؤسسات الصناعية وتطوير تنافسيها بصفة 

  . دائمة

  : لن يتأتى تطوير التنافسية الصناعية إال من خالل احترام املبادئ اآلتية PORTERوحسب        
  ).يف األداء والتكاليف(امليزة التنافسية تصنع بالتميز  -
 .امليزة التنافسية تصنع بالتمركز -
  . امليزة التنافسية تصنع على املدى الطويل -

    4:فالتنافسية تم بالصناعات ويدخل يف ذلك املوارد واملعاجلة ويعود ذلك لسببني       
إن اعتماد سياسة تنافسية هو إضافة قيمة إىل صادراا وتنويعها على نطاق عريض من املنتجات  -

 د من االستقرار واالستدامة؛ذات املزي
  .تبقى الصادرات املصنعة مؤشرا جيدا لتطور التنافسية -

وخيتلف مفهوم التنافسية باختالف مكان تطبيقه على شركة أو قطاع أو دولة، أي على املستوى        
  .االقتصادي اجلزئي والكلي والدويل

القدرة على : "لسوق الدويل وتعرف بأافالتنافسية على مستوى املؤسسات تسعى لكسب حصة يف ا       
تزويد املستهلك مبنتجات وخدمات ذات جودة بأكثر كفاءة وفعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية 
وجناحا مستمرا يف ظل غياب الدعم واحلماية من قبل احلكومة ويتم ذلك من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج 

  .وحتقيق اجلودة الشاملة لتلبية احتياجات الطلب احمللي والدويل...) ولوجياالعمل، رأس املال، التكن(
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والتنافسية على مستوى القطاع الذي ميثل جمموعة من الشركات العاملة يف صناعات معنية، يقصد ا        
اد على قدرة شركات قطاع صناعي معني يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية دون االعتم

  .الدعم واحلماية احلكومية وبذلك متيز تلك الدولة يف هذه الصناعة

وأما التنافسية على مستوى الدولة هي القدرة على حتقيق معدل مرتفع ومستدام من دخل األفراد أو رفع        
  .املستوى املعيشي لألفراد

صعيد املؤسسة والقطاع والدولة هي عالقة ومما سبق ذكره ميكن القول أن العالقة بني التنافسية على         
تكاملية، فال ميكن الوصول إىل قطاع أو صناعة تنافسية دون وجود شركات ذات قدرة تنافسية متكن من 

 .اكتساب قدرة تنافسية على الصعيد الدويل وبالتايل للوصول إىل مستوى معيشي أفضل لألفراد

III-  حتقيق التنافسية الصناعية واحملافظة عليها : 
تعين التنافسية الصناعية قدرة املؤسسة على املنافسة من ناحية اجلودة والكفاءة الداخلية يف استخدام        

مواردها حىت تضمن شروط بقاء وحتقيق مردودية اقتصادية ومعىن ذلك هو مساعدة الدولة للمؤسسات 
 وعدم تركها تواجه مصريها الصناعية على مواجهة وضعها الصعب من ناحية اجلودة والكفاءة يف التسيري

  5: لوحدها نظرا ألن عوملة االقتصاد تعين 

  .عدم توطني اإلنتاج  -
 .حترير متزايد لرأس املال -
     .تزايد املد التكنولوجي وهيمنة االتصال على العالقات االقتصادية -

طاع الصناعي املنافس ففي إطار حترير وتصحيح وإنعاش االقتصاد وإعادة اهليكلة والتأهيل املوجهة للق       
برناجما ) ONUDI(املتميز بالكفاءات التأسيسية والبشرية، اقترحت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

خاصا للحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي، وذلك من خالل إدماج املؤسسة الصناعية وحميطها الدويل 
  . وأصبح ال خيدم بعض الدول خاصة منها الناميةواحمللي ألنه ما كان مييز السوق الدويل سابقا تغري
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وحسب الربنامج اجلديد للمنافسة فإن امليزة التنافسية مل تعد ترتبط بتكاليف عوامل اإلنتاج وتوفر املواد       
األولية بل أصبحت تعتمد أكثر على جودة البنيات التحتية للمؤسسات، فعالية موارد التجديد واإلبداع، درجة 

ة، الكفاءات، القدرات التنظيمية والتقنية للمؤسسات، التحكم يف التكنولوجيات احلديثة واالستجابة املنافس
  .السريعة لالحتياجات والتغريات الطارئة على الطلب

ويف هذا احمليط اجلديد وتطوره املستمر فإن املؤسسات الصناعية مهما كانت مسامهاا يف التنمية        
  6: زمة بالقيام بتشخيص استراتيجي وحتليل صناعي مرتكزة على النقاط التاليةاالقتصادية فإا مل

  .حتليل احمليط االقتصادي العام الذي تتواجد فيه املؤسسة الصناعية -
 .حتليل التطور التارخيي للمؤسسة الصناعية -
 .املعرفة احلقيقية للمنتجات والتكنولوجيا -
 ...).، املولون، املوردون، العمالء(دراسة األعوان الصناعيني  -
 .تقييم املؤشرات املفتاحية لألداء اخلاص باملؤسسة الصناعية -
 .استيعاب برامج إعادة التأهيل وبرامج التنمية للصناعات مبختلف أشكاهلا وأنواعها -

ط ولتحقيق قدرة تنافسية عالية ال بد من تبين اإلستراتيجية املناسبة اليت تعتمد على ترمجة اخليارات واخلط       
املسطرة من طرف الشركات إىل إجناز فوري ومنتج، باإلضافة إىل حتسني الكفاءة التشغيلية باالستغالل األمثل 

نظرا ...) اليد العاملة، رأس املال، املواد األولية، الطاقة، املعرفة(واألقصى للمداخالت العملية اإلنتاجية 
  .ية اجلودة وبأقل تكلفة ممكنةحملدوديتها وندرا، وذلك دف الوصول إىل منتجات عال
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  :واملخطط اآليت يوضح التحول من املخطط السابق إىل املخطط احلديث       

 الصيغة اجلديدة للتنافسية الصناعية 
 الصيغة احلديثة الصيغة السابقة

 :فيما خيص الدولة واهتماماا

 من
  تدخل الدولة  -
  الدولة املمثلة  -
  ات الدولة املسرية لكل العملي -
  الدولة املالكة  -

 إىل 
  أتركه يعمل  -
  الدولة املسهلة والشريكة  -
  الدولة املرافقة للعمليات  -
  اخلواص املالكني  -

  فيما خيص السوق ومميزاته

 من 
  احلماية  -
  املعيار الواحد -
 املناولة حسب القدرة  -
  السوق املتمركز يف مكان  -

 إىل 
 االنفتاح  -
 املعيار الدويل -
 املناولة حسب الكفاءات  -
  )الكوين(سوق الفضاء التخيلي -

  فيما خيص املؤسسات وعملها

 من 
  االقتصاديات السليمة  -
  اإلنتاج املادي -
  التكامل  -

 إىل 
 االقتصاديات املرنة -
 اإلنتاج غري املادي  -
  التفكك -

  
 عوامل جديدة للتنافسية

  من الكفاءات املنتجة  -
 من تكاليف اليد العاملة  -
  تمن االستراتيجيات املتبعة بالصفقا -

  إىل الكفاءات التسيريية  -
 إىل التحكم يف التكنولوجيا  -
  إىل استراتيجيات الشراكة -

IV-  خصائص التنافسية التصديرية:  
لنجاح عملية التصدير يف أي دولة مهما كان تطورها ووجودها يوجد جمموعة من اخلصائص أو امليزات        

  .جيب مراعاا يف عملية التصدير
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  :لتصديرعوامل اختيار أسواق ا -1
    8:يوجد عدة عوامل يستخدمها املصدر يف اختيار أسواق التصدير من أمهها       

  .دورة حياة القطاع أو النشاط يف الدولة املستوردة -
 .دورة حياة املنتوج أو اخلدمة التكنولوجية -
 ...).درجتها، شدا، مدى تعقدها(املنافسة  -
 .تكلفة اإلنتاج -
 .، عادات املستهلك وسلوكهالتوزيع، نقاط البيع، الترويج -
 ).خاصة احلماية(التشريعات، السياسية الضريبة، السياسة التجارية  -

  :حتديات التنافسية التصديرية -2
يوجد صعوبات يف دخول أسواق التصدير بسبب املنافسة الشرسة، وميكن التغلب على البعض منها من         
  9: خالل

  .وأساليب إدارة اجلودة الشاملة ISOتطبيق املواصفات الدولية للجودة  -
 .ضرورة االهتمام باالبتكار والتجديد املتواصل -
 .التميز السلعي مع ربط خصائص السلعة حباجات املستهلك الدويل -
 .حتسني اإلنتاجية الفعالية، الكفاءة والرحبية -
 .التخصص يف السلع ذات املزايا التنافسية -
 .التحسينات املستمرة يف عملية التصدير -

  : ديد املزايا التنافسية املناسبةحت -3
  10:ويتم ذلك من خالل األخذ بعني االعتبار العناصر اآلتية       

  .األمهية احمللية والدولية -
 .التفوق احمللي والدويل -
 .التميز احمللي والدويل -
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 .سهولة التوصيل -
 .إمكانية الشراء -
 .الرحبية املتنامية -
 .االستمرارية -
 .اجلودة -
 .التكلفة -
  .اإلتاحة -

  :حتقيق املركز التنافسي لسلع التصدير -4
   11:البد للمصدر أن حيقق جناحا متفوقا لسلعة املصدرة باستمرار وذلك من خالل        

  .منافسة األسعار -
  .منافسة اجلودة -
  .خدمات ما بعد البيع -
  .محاية املستهلك -
  .استمرارية العرض املالئم -
  .ت املستمرةالبحث والتطوير، التجديد واالبتكار والتحسينا -
  .إشباع حاجات العميل الدويل -

  : آليات أو أساليب التنافسية التصديرية -5
ميكن تلخيصها من خالل الشكل املخطط اآليت الذي يوضح خمتلف األساليب املمكن استخدامها من 

  12:الدول املصدرة إلجناح العملية التصديرية وحتقيق التنافسية الصناعية
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V- تنافسية الصناعيةقياس ال :  
  : لقياس التنافسية الصناعية بني الدول يتم االعتماد على جمموعة من املؤشرات منها  

  .نسبة التجارة داخل نفس الصناعة -
 .نسبة تركز الصادرات -
 .مؤشر التوافق التجاري -
 .احلصة يف السوق -

 أساليب التنافسية التصديرية

 البحث والتطوير

 التصدير غير المباشر خفض تكاليف التصدير التصدير المتزامن  االتصاالت التصديرية 

 الصفقات المتكافئة 

التحالفات 
 اإلستراتيجية 

لترويج الفعال ا  

تنمية مهارات 
المصدرين والجهات 

اإلسراع في دورة 
 حياة السلعة 

إدارة الجودة الشاملة 
 في التصدير

التجارة اإللكترونية  مناطق التجارة الحرة
والتصدير 

 التصدير اإلبتكاري
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 .معدل التغطية النسيب -
 .امليزة النسبية الظاهرية -

ؤشرات خاصة كالرحبية ومعدالت منوها خالل فترات من الزمن، امليزان التجاري، باإلضافة إىل م        
  .حصيلة االستثمار األجنيب الداخل واخلارج، مقاييس متعلقة بالتكلفة واجلودة

  ): ICI(نسبة التجارة داخل نفس الصناعة  -1
على اقتحام أسواق جديدة نتيجة  يعترب هذا املؤشر على درجة التخصص يف صناعة معينة وبالتايل القدرة        

    13:هذا التخصص ويتم حسابه من خالل املعادلة اآلتية

  
 ii

iiii

MX
MXMX

ICI



  

 iX  : الصناعة(الصادرات من السلعة( i  

iM:  الصناعة(الواردات من السلعة( i  

ii MX : التجارة بني الصناعات  
 ii MX : قيمة التجارة يف نفس الصناعة  

  iiii MXMX   :قيمة التجارة داخل نفس الصناعة.  
0ICI   عدم وجود جتارة داخل نفس الصناعة.  

  : نسبة تركيز الصادرات -2
يعرب هذا املؤشر على درجة اعتماد صادرات بلد معني على عدد حمدود من السلع، ويتم قياس هذا 

   14:وحيسب كما يلي) H(املؤشر بعدة معادالت أمهها مؤشر هريمشان 
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I

IX
X

H

I

i

i

11

1
1

2















 

iX  : صادرات السلعةi  
X  :إمجايل الصادرات.    
I  :إمجايل عدد السلع املمكن تصديرها.  
0H  تنوع كبري.  

1H  تركيز كبري.  

  : مؤشر التوافق التجاري -3
مع اهليكل السلعي لواردات دولة  iسلعي لصادرات دولة معينة يقيس هذا املؤشر درجة توافق اهليكل ال

  15: ، كما يوحد عدة مؤشرات لقياسه منها املعادلة اآلتيةjأو جمموعة من الدول 























K
iK

K
iK

K
jKiK

ij

MX

MX
Cos

22
 

iKX  : صادرات القطرi  من السلعةK  

jKM :واردات القطر j  من السلعةK  
  .يوجد عدم توافق 0ijCos إذا كان 
  .وافق تاميوجد ت 1ijCos  إذا كان
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  : احلصة يف السوق -4
حتدد مدى مسامهة الصناعة يف السوق الدولية وقدرا على استغالل األسواق ويتم حساا باملعادلة 

  16: اآلتية



j

K
ij

ij
ij M

XMS  

  : حيت 
ijjX :صادرات j  البلد من السلعةi  
K
ijM: واردات السوق K من السلعةi من البلدj.  


j

K
ijM :من السلعة  إمجايل واردات السوق  

  TCC:( 17(معدل التغطية النسيب  -5

التخصص الدويل من خالل معدل  تقدير MATHISو  RIVAUDو  MAZIERاقترح كل من 
  : التغطية النسيب والذي يتم حسابه باملعادلة اآلتية

0

 




 




i j

j
i

j
i

i

j
i

j
i

i j

j
i

j
i

i

j
i

j
i

ij

M
M

M
M

X
X

X
X

TCC
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0










i j

j
i

i j

j
i

j
i

j
i
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i
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i

j
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j
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M

X
M
X

M
X

M
X

TCC  

  ): ACR(امليزة النسبية الظاهرة  -6
يف  تعترب امليزة النسبية ألي دولة أهم حمددات التبادل الدويل ويرتكز هذا املفهوم على وجود اختالف       

تصدير السلع اليت هلا فيها درجة "التكاليف النسبية موعة من الدول، حيث كل دولة جتد ميزا لتتخصص يف 
وهذا ما تكلم عنه املفكر االقتصادي " تفوق أكرب أو متيز نسيب أكرب، وتستورد السلع األخرى من املتعاملني

  .دافيد ريكاردو يف قانون التكاليف النسبية

روض املدرسة الكالسيكية اعتمدت على فكرة أن التبادل الدويل يتم بني دولتني فقط، فكان من لكن ف       
السهل حتديد امليزة النسبية لكال البلدين والتخصص الدويل الذي يرجع بالربح والفائدة على كلتا الدولتني يف 

، لذلك ظهرت عدة دراسات حني يصعب حتديد امليزة النسبية واقعيا يف ظل وجود عدة متعاملني ومنافسني
حديثة تستوجب حتديد مؤشر امليزة النسبية الظاهرة أو الظاهرية كما يدعوها البعض لقياس أو حتديد التخصص 

  .الدويل للدولة املشاركة واملسامهة يف التجارة اخلارجية

إمكانية و) ACR(أول من أدخل مفهوم امليزة النسبية الظاهرة  1965سنة  BALASSAولقد كان        
حساا واعتبارها من أهم حمددات املبادالت الدولية فمن خالهلا يتم استخراج أهم خصائص ختصص فرع 
معني من القطاع وهي عبارة عن حاصل قسمة نسبة الصادرات من الفرع بالنسبة للصادرات اإلمجالية للبلد 
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ة مرجعية معينة، ومنه حتسب بالعالقة على حاصل قسمة الصادرات الكلية بالنسبة للصادرات العاملية أو منطق
     18:القاعدية اآلتية

0






i j

j
i

j

j
i

i

j
i

j
i

j
i

X

X

X
X

ACR  

  : حيث
i  :هو نوع السلعة أو الفرع الصناعي.  
j  :هو البلد املراد معرفة ختصصه.  

رع ألن لديه ميزة نسبية فيه أي يعترب األكثر إذا كان املؤشر أكرب من الواحد، فإن البلد يتخصص يف الف      
  .تصديرا يف املنطقة املرجعية

  . ويكون للبلد نقيصة نسبية يف الفرع إذا كان املؤشر حمصورا بني الصفر والواحد      

  :اخلالصة
ؤسسة مما سبق ذكره ميكن القول أن التنافسية تعترب عامالً هاما يف حتديد مدى استمرارية و جناح امل       

االقتصادية وال سيما منها الصناعية مما يستدعي اختاذ القرارات واخلطوات الالزمة للمحــافظة على ميزا  
واالقتصادي واالجتماعي و ذلك من خالل اعتماد  واختيار  السياسات  األفضل  اليت  ترفع  املستوى املعيشي
 أنافسية و اليت تتماشى مع التطورات احلديثة،كما استراتيجيات تنافسية و انتهاج سياسات دعم القدرات التن

بقاء املؤسسات واستمراريتها يف السوق يتطلب منها العمل على التحسني و التجديد و التطوير مليزا 
التنافسية، و من جهة أخرى خلقت التنافسية صراعات مهمة بني املؤسسات و الدول مما ولد مؤسسات 

 .عليه جتد هذه املؤسسات جمربة على التطور والتحسني املستمر تنافسية و أخرى غري تنافسية و
 
  



  بن حراث حياة. أ )منظور نظري( التنافسية الصناعية يف ظل التغريات العاملية
 دردور أمال. أ
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