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القدرة التنافسیة للصادرات العربیة
)دراسة تحلیلیة لمؤشر التنافسیة في بعض الدول العربیة(

*انتصار رزوقي وھیب. د.م.أ

لص ستخالم

بسبب تنامي العولمة والتخفیض التدریجي للحواجز التقلیدیة النسیاب السلع المصنعة مثل التعرفة 
الجمركیة وأنظمة الحصص وازدیاد التركیز على معاییر الجودة والمحافظة على البیئة وانضمام العدید من 

یمیة والدولیة فقدت الصناعة الدول العربیة إلى منظمة التجارة العالمیة وبعض التكتالت واالتفاقیات اإلقل
العربیة الوطنیة الكثیر من اإلجراءات الحمائیة الداعمة لھا وأصبحت أسواقھا تعرض مختلف السلع 

.     المصنعة المستوردة نظرًا لعدم كفایة اإلنتاج المحلي وتدني قدرتھ على المنافسة الدولیة 

ربیة من خالل تحلیل عدد من المؤشرات یسعى البحث إلى تحلیل الوضع التنافسي لبعض الدول الع
للتنافسیة، وقد روعي اختیار بیانات فترة حدیثة للدول العربیة ، غیر أن عدم توفر بیانات لكافة الدول 
العربیة في المصادر الدولیة أدى إلى اقتصار الدراسة على بعض الدول العربیة وحسب البیانات المتوفرة 

الدول العربیة في التنافسیة الجاریة أفضل بكثیر من أدائھا في التنافسیة استنتج إن أداء . لبعض السنوات 
.الكامنة بسبب تطبیق سیاسات االستقرار االقتصادي الصارمة 

فضًال إلى تحسن الوضع التنافسي للدول الخلیجیة إذ یعود إلى تحسن البیئة االقتصادیة الكلیة وأداء 
فط باإلضافة إلى توظیف عوائده في تطویر البنى والھیاكل التجارة الخارجیة بفضل ارتفاع أسعار الن

.االقتصادیة واالجتماعیة

القدرة التنافسیة ، مؤشر التنافسیة الجاریة والكامنة ، مؤشر التركز والتنوع :الكلمات المفتاحیة 
.وكفاءة التجارة 

_____________________
.بغداد -الكلیة التقنیة اإلداریة *
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:المقدمة 

حیث لم یعد التصدیر مجرد ، إن طرح قضیة التصدیر في ھذه المرحلة قد أصبح أمرًا حیویًا للغایة 
وسیلة للحصول على النقد األجنبي بل أصبح منھج عمل لمواجھة المتطلبات ذات األولویة وعلى رأسھا 

من عولمة وتحریر وفي ظل التطورات العالمیة الجدیدة . قضیة العمالة ورفع كفاءة األداء االقتصادي 
األمر الذي ، التجارة العالمیة ینبغي على الدول العربیة أن تحقق نجاحات تنافسیة في األسواق العالمیة 

یفرض تحدیات عدة تتمثل بشكل أساسي في تغییر المزایا النسبیة التقلیدیة وخلق واكتساب مزایا تنافسیة 
.جدیدة 

:مشكلة البحث 
العربیة تعاني من ضعف في القدرة التنافسیة وبالتالي قتصاداتاألتكمن مشكلة البحث من كون 

، تناقص نصیب الصادرات السلعیة العربیة من إجمالي التجارة الخارجیة وخاصة في الدول المنتجة للنفط
إذ تتمتع بعض الدول العربیة ، وفي ضوء ذلك یكون من الضروري البحث عن صناعات تصدیریة واعدة 

. تطویرھا بمرور الوقت لتصبح مزایا تنافسیة بمزایا نسبیة یمكن
:ھدف البحث 

یھدف البحث إلى تحلیل الوضع التنافسي لبعض الدول العربیة من خالل تحلیل عدد من مؤشرات 
التنافسیة التي تساعد على تقییم أثر السیاسات واإلجراءات التي انتھجتھا الدول العربیة لتطویر قدراتھا 

. ة الخارجیة التنافسیة في التجار
:أھمیة البحث 

یعد دعم التنافسیة الوسیلة الرئیسیة لإلقتصادات المتقدمة والنامیة على حٍد سواء لمواجھة 
التحدیات المتمثلة في تعزیز القدرة على تولید الدخل واستمراریة النمو في ظل البیئة الدولیة التي أصبح 

االجتماعیة التي یواجھھا الخاسرون في سباق العولمة شعارھا البقاء لألفضل ، باإلضافة إلى التحدیات 
وھو األمر الذي جعل التنافسیة موضع اھتمام الدول . والمتمثلة في تزاید معدالت البطالة والفقر والتھمیش 

والمنظمات الدولیة والمؤسسات وأصبح لھا مجالس وھیئات وإدارات ، ولھا سیاسات واستراتیجیات 
.ومؤشرات

:فرضیة البحث 
أن الدول العربیة ال زالت تتصف بأرتفاع درجة التركز وأنخفاض درجة التنوع وكفاءة التجارة 

.في صادراتھا مما یؤدي إلى عدم قدرة أقتصادات بعض البلدان على المنافسة في األسواق العالمیة 
:منھجیة البحث 

:ر البحث وفق المباحث األتیة من أجل التوصل ألھداف البحث تم استخدام التحلیل الوصفي لمناقشة محاو
.اإلطار المفاھیمي القدرات التنافسیة : المبحث األول 
.تحلیل التنافسیة للصادرات العربیة : المبحث الثاني 
.االستنتاجات والتوصیات : المبحث الثالث 
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المبحث األول 
اإلطار المفاھیمي للقدرات التنافسیة

:مفھوم القدرة التنافسیة : أوًال 

اصة  (1987-1981الفترة  خ
 (

)1(.السوق

. والنمو االقتصادي 
)2(.طاع النشاط أو دولةكان عن مؤسسة أو ق

:تعریف التنافسیة حسب المؤسسات -أ

) :
 . (

(تعریف آخر تعني 
اآلخرین في السوق الدولیة ، مما یعني نجاحًا مستمرًا ل

).العمل ورأس المال والتكنولوجیا(اإلنتاجیة 

:تعریف التنافسیة حسب قطاع النشاط . ب
تعني التنافسیة لقطاع ما قدرة المؤسسات ا

.ع صناعة االلكترونیات ألن مجاالت وظروف اإلنتاج تختلفیمكن خلطھ م
:تعریف التنافسیة على مستوى الدول . جـ

:حسب الزاویة التي ترى منھا التنافسیة وسنتطرق ألھم ھذه التعاریف 
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:تعریف المجلس األمریكي للسیاسة التنافسیة -
(یعرف التنافسیة على أنھا 

).األجل الطویلنفس الوقت تحقق مستویات معیشة مطردة في 
(2000عرف المجلس األوربي في اجتماعھ ببرشلونة سنة 

).وتخص كل السیاسة االقتصادیة

:ي والتنمیة تعریف منظمة التعاون االقتصاد-
)

)3().ألفرادھا في األجل الطویل

:تعریف معھد التنافسیة الدولیة -
مقدرة  (

). المداخیل الحقیقیة
.س فقط في المجاالت التي تحقق ذلكرفاھیة السكان والتناف

:(IMD)تعریف المعھد الدولي للتنمیة اإلداریة -
(تعرف على أنھا 

العولمة  ب تباعد ( و ) approaching(واالقتراب ) ال
)4().ویربط ھذه العالقات في نموذج اقتصادي اجتماعي قادر على تحقیق ھذه األھداف

)5(: ، وتتمثل ھذه البدائل فيالنھایة مالمح البیئة التنافسیة للدولة 

: إدارة األصول والعملیات -
.خلق موارد جدیدة أذا كانت تفتقر إلیھا 

- :
.نحو جذب االستثمار األجنبي  المباشر السعي 

لعولمة - باعد ( ا : واألقتراب ) الت
.یصاحبھا من إرتفاع معدالت الحمایة والتركیز على األنشطة التقلیدیة أو التوجھ إلى األسواق العالمیة 

.تؤمن بالمبادرات الفردیة وتتمسك باالعتبارات االجتماعیة یمكن للدولة أن تتنافس في بیئة-
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:تعریف المعھد العربي للتخطیط -
: القدرة التنافسیة لبلد ما بأنھا قدرتھ على (یعرف المعھد العربي للتخطیط 

.أن ینتج أكثر وأكفا نسبیًا .1
أن یبیع أكثر من السلع المصنعة والتحول نحو السلع عالیة التصنیع .2

).عالیة في السوقین الداخلیة والخارجیة

)6(مفھوم التنافسیة الصناعیة: ثانیًا 

: تواجھ مصیرھا لوحدھا نظرًا ألن عولمة االقتصاد تعني 
.عدم توطین اإلنتاج -
.تحریر متزاید لرأس المال -
.تزاید المد التكنولوجي وھیمنة االتصال على العالقات االقتصادیة -

-:مؤشرات القدرة التنافسیة : ثالثًا 
)7(:بیة إلى ثالثة مؤشراتتقسم مؤشرات القدرة التنافسیة للصادرات السلعیة العر

–ویعرف بمؤشر ھیرفندال :مؤشر التركز -1
الصادرات  /من 

1و 0ومجموعة سلعیة وتتراوح قیمة المؤشر ما بین 
.لكل من الصادرات والواردات فیما تشیر القیم األعلى إلى درجات تركز أكبر 

:مؤشر التنوع -2
1و 0

.ابق ھیكل الصادرات الوطنیة مع ھیكل الصادرات العالمیة صفر یتط
:مؤشر كفاءة التجارة -3

 ، ،
 .

) 184(ترتیب عام لموقع الدولة المصدرة ضمن 
.مجموعة سلعیة رئیسیة ) 14(وذلك بالنسبة لـ
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المبحث الثاني
تحلیل التنافسیة للصادرات العربیة

:حركة الصادرات العربیة : أوًال 
عن نمو كبیر لحجم التجارة " ضمان"كشفت المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات 

حیث ارتفعت نسبتھا من الناتج المحلي اإلجمالي من نحو ، الخارجیة من الدول العربیة في اآلونة األخیرة 
2000خالل الفترة بین عامي % 85ماضي إلى نحو في المتوسط خالل العقد األخیر من القرن ال% 65
)8(2012و 2009خالل السنوات الثالث األخیرة بین عامي % 92ثم إلى نحو 2007و 

تریلیون دوالر بحصة ) 2.5(وأشارت المؤسسة إلى أن قیمة تجارة السلع والخدمات العربیة بلغت نحو 
وتنمو 2012ناتج المحلي االجمالي العربي عام من ال% 94من التجارة العالمیة وبنسبة %) 5.5(تبلغ 

ورصدت المؤسسة 2014ملیار دوالر عام ) 2603(إلى %) 5.4(ملیار دوالر وبنسبة ) 134.4(بقیمة 
في ملفھا الخاص تركزًا قطاعیًا للتجارة العربیة من السلع والخدمات حیث تستحوذ التجارة السلعیة على 

، الكویت ، العراق ، قطر ، االمارات ، السعودیة : ول فقط ھيد) 7(من االجمالي كما تستحوذ % 85
.2012من االجمالي العربي لعام % 80الجزائر ومصر على أكثر من 

W.T.Oوأوضحت المؤسسة في نشرتھا التي استندت إلى قواعد بیانات منظمة التجارة الدولیة 
أن المنطقة العربیة في ) أونكتاد(ارة والتنمیة ومؤتمر األمم المتحدة للتجI.M.Fوصندوق النقد الدولي 

حیث تمثل 2012ملیار دوالر عام ) 525(مجموعھا مستفیدة صافیة من تجارتھا السلعیة بفائض 
من إجمالي التجارة السلعیة وفیما یتعلق بداللة التوزیع القطاعي للصادرات %) 62(الصادرات أكثر من 

تحقق عجزًا في تجارة المنتجات الصناعیة حیث تصدر بقیمة فقد اشارت إلى أن جمیع الدول العربیة
من %) 13.6(من الصادرات السلعیة العربیة و %) 14.7(ملیار دوالر فقط تمثل نحو ) 196.6(

من الناتج المحلي االجمالي العربي وتستحوذ بھا على حصة % 7.5أجمالي صادرات السلع والخدمات و 
)9(.نتجات الصناعیة في العالممن صادرات الم%) 1.7(ضئیلة تبلغ 

)1(ولبیان نسبة صادرات السلع والخدمات من أجمالي الناتج المحلي نالحظ الجدول رقم 

)1(جدول 
نسبة صادرات السلع والخدمات من أجمالي الناتج المحلي في الدول العربیة
2014 2013 2012 2011 2010 البلد
43.3 42.5 46.2 47.7 48.2 األردن
99.5 98.4 97.9 90.6 78.8 اإلمارات

ـــ ـــ 74.3 79.0 69.5 البحرین
29.8 33.1 37.7 39.0 38.4 الجزائر

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوریة
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الیمن

9.1 9.6 10.0 17.6 19.7 السودان
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18.0 16.6 16.6 17.2 15.3 فلسطین
ـــ 40.8 44.5 44.4 39.4 العراق
ـــ 71.6 74.7 73.2 66.7 الكویت

47.5 52.1 54.4 56.2 49.7 السعودیة
ـــ 47.0 49.2 49.2 50.1 تونس

15.2 18.1 17.4 20.6 21.3 مصر
ـــ ـــ 63.6 68.7 57.1 ُعمان
ـــ ـــ 75.6 71.7 60.0 قطر

57.5 56.9 56.5 36.2 36.3 لبنان
33.5 70.4 74.6 54.8 65.6 لیبیا

// http i:المصدر data.alankaldawli.org
.بیانات غیر متوفرة ) ـــ(

تبین من الجدول أن أعلى نسبة قد أستحوذتھا اإلمارات بسبب تنویع ھیكل الصادرات السلعیة وأدنى نسبة 
.السودان وفلسطین

:تحلیل التنافسیة الجاریة والتنافسیة الكامنة : ثانیًا 

. االقتصادات على التعایش في ظل بیئة دولیة تتسم بالعولمة وانفتاح األسواق 
اعتبارات المدیین القصیر والبعید لذلك فان محددات التنافسیة یجب أن تقسم بدو

)10(. قصیرة المدى ومحددات كامنة طویلة المدى

. األولى ال تضمن بالضرورة الثانیة 
. یاتھا

.وتحقیق أھداف التنمیة 

استدا

. تغیر تشكل أساس استدامة القدرة التنافسیة في العالم المتغیر بل سریع ال
.البحث والتطویر، وبیئة اإلبداع والبنیة التحتیة التقنیة 
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:الوضع اإلجمالي للتنافسیة العربیة * 
2003

).2(دخًال تعاني تدھورًا في تنافسیتھا بمكونیھا الجاري والكامن كما ھو مبین في الجدول 
كما نالحظ من الجدو

تلیھا من األقطار العربیة البحرین واإلمارات والكویت بینما تحصلت السودان والیمن ) 0.70(حیث سجلت 
) 0.3(وموریتانیا أقل من 

.ومصر والمغرب 
فأن دول 2009

.یة لتغییر الوضع التنافسي في ھذه البلدان غیر كاف

)11(العالمي

. االقتصاد وبناء الھیاكل الضروریة للتنافسیة ، أم أن تحسن التنافسیة ھو الذي یزید من مستویات الدخل 

یر رأس 
.المال البشري وتوطین التقانة وتطویعھا 
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صدر 
الم

 :
)1

 (
تقریر التنافسیة العربیة لسنة 

2003
و 

2009
ص

صادي العالمي ، 
، المنتدى االقت

5
ص

و 
35

على التوالي
.

)2
 (

المعھد العربي للتخطیط ، تقریر التنافسیة العربیة لسنة 
2012

صدار 
، اإل

ص
ت ، 

الرابع ، الكوی
28

.
) -

 (
غیر متوفرة
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2012
نة مع  % 32لدول المقارنة ، أي أن الفجوة التنافسیة تبلغ حوالي 0.58مقابل 0.39للتنافسیة  ار % 49مق

2009)12(

0.48

. متجاوزة البرتغال وجمھوریة التشیك 
.السودان والیمن والجزائر وسوریا وموریتانیا والمغرب 

یعود استمرار تصدر الدول الخلیجیة لتحسن البیئة االقتصادیة الك

لك جراء   ) 2009( وذ
2007-2008لفترة ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ خالل ا

وذلك جراء انفجار فقاعة 2009وتراجعت معدالت التضخم إبتداءًا من عام ، ) 13(كل من قطر واإلمارات 
.أسعار العقار 

)14(: المالمح العامة لمؤشر التنافسیة العربیة: ثالثًا 

:األداء االقتصادي -1
نسبة ( ویشمل قیاس 

للفرد ، تذبذب معدل نمو الناتج المحلي للفرد ، االستثمار الحقیقي كنسبة من الناتج المحلي األجمالي ، معدل 
لعملة ، تذبذب التضخم ، نسبة الموازنة للناتج المحلي األجمالي ، إستقرار أسعار الصرف ، معدل تخفیض ا

) .معدل التضخم

)0.51 (
 .

اضعًا   تو . م
.باستثناء كل من المغرب وتونس اللتان جاء ترتیبھما في الثلث األول من المؤشر 

:البنیة التحتیة -2
 ) " "

سلع " شخص ، السكك الحدیدیة وطاقتھا 1000الكھرباء ، نسبة الطرق المعبدة ، كثافة الھاتف الثابت لكل 
" ) .وركاب 
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قارنة) 0.29() 0.26( الم دول  . )(ل
. جاءت اإلمارات في مقدمة الترتیب تلتھا كل من قطر والبحرین و

. وموریتانیا في مؤخرة الترتیب
أما  في مجال البنیة التحتیة التقانیة فق

.في مجال البنیة التحتیة التقانیة) 0.47(مقابل ) 0.37(وبلغ متوسط الدول العربیة 

:تدخل الحكومة -3
( وتشمل 
األجمالي  األجمالي ، نسبة لي  مح ل تج ا اق للنا ) اإلنف

.والبحرین والكویت مراكز متقدمة ضمن ھذا المؤشر 

:رأس المال البشري -4
األنفاق عل( ویشمل 

) التعلیم ، نسبة اإلناث إلى الذكور في التعلیم االبتدائي والثانوي ، معدل القید الثانوي ، معدل القید الجامعي 
مجموعة دو ) 0.66(مقابل  ) 0.48( ارنة  ل لمق ل ا

.ولبنان ولیبیا والسعودیة ضمن الثلث الثاني 

:جاذبیة االستثمار -5
تضمن   ( ( وت

باشر للناتج       ) دوران األسھم  الم نبي  ثمار األج مخزون االست  ، لي  المح ان  االئتم لخاص من  ا ع  القطا ، حصة 
).المحلي اإلجمالي ، مؤشر الجدارة االئتمانیة ، الضرائب للناتج المحلي اإلجمالي 

قارنة) 0.54(مقابل ) 0.47( الم دول  .ل

.الجزائر ولیبیا ومصر وسوریا التي جاءت ضمن المراتب األخیرة 

:ر دینامیكیة األسواق والمنتجات والتخصص مؤش-6
 )

) .یة ، الصادرات للفرد حصة الصادرات ، معدل نمو الصادرات التحویل

)(2012.
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مجموعة  ) 0.40(مقابل  ) 0.37( ل

وباستثناء األردن فقد جاء . النصف األول من سلم المؤشر 
.سلم مؤشر دینامیكیة األسواق 

:التكلفة اإلنتاجیة -7
( وتشمل 
) األقراض ( الفائدة 

) .   ، معدل الضریبة ) معدل التغیر ( األجور في القیمة المضافة ، سعر الصرف الحقیقي الفعلي 
قارنة) 0.52() 0.47( الم دول  . ل

. ترتیب كل من البحرین والكویت وُعمان وقطر وا

.ترتیبھا في الثلث األخیر 

:تكلفة األعمال -8
تأسیس الكیان القانوني للمشروع ، التوظیف واألستغناء عن ( وتشمل 

) .إنقاذ العقود ، حمایة المستثمرین ، الحصول على االئتمان المصرفي ، تسجیل الملكیة العقاریة 

لدول المقا) 0.61() 0.48(

.جاءت بقیة الدول العربیة في الثلث األخیر من الترتیب 

:الحاكمیة وفعالیة المؤسسات -9
) .قانون والنظام ، البیروقراطیة الفساد اإلداري ، إحترام ال( وتتضمن 

مقابل  ) 0.37(
. لدول المقارنة ) 0.53(

.األخیر 

:مؤشر الطاقة االبتكاریة وتوظیف التقانة -10
من  % -( وتشمل 

، عدد المقاالت العلمیة والتقنیة االستثمار اإلجمالي  ، نسبة واردات المعدات واآلالت من إجمالي الواردات

  .(
.لمقارنة لدول ا) 0.38(مقابل ) 0.19(التقانة 

)15(.میزان سالب أما الدول التي حققت میزان تنافسي إیجابي فھي دول الخلیج العربي واألردن وتونس
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: تحلیل مؤشرات القدرة التنافسیة : رابعًا 
في ضوء البیانات المتاحة سنتناول مؤشر التركز ومؤشر التنوع لتنافسیھ الصادرات العربیة بشيء 

.   من التفصیل مع اإلشارة إلى المؤشر الثالث وفق ما توفر من بیانات لبعض الدول العربیة 

:مؤشر تركز الصادرات السلعیة العربیة .أ
یشیر مؤشر تركز الصادرات السلعیة إن الدول العربیة التي تعتمد على عدد محدد من السلع في الصادرات 
یكون لدیھا تركز في قیمة المؤشر ، وقد تباینت في الدول العربیة قیمة المؤشر وسجلت بعض الدول 

وفیما )16(راتھا السلعیة نتیجة اعتمادھا الكبیر على صادرات النفطالعربیة المصدرة للنفط تركزًا في صاد
:یلي توضیح ھذا المؤشر في بعض الدول العربیة وكاآلتي

:اإلمارات 
، 2002عام ) 0.486(مقابل 2009عام ) 0.442(انخفض المؤشر في اإلمارات بدرجة طفیفة مسجًال 
2009في المائة عام ) 37.0(إجمالي الصادرات إلى ویعزى ذلك إلى تراجع نسبة الصادرات النفطیة من 

.2012في عام ) 0.434(ثم ینخفض التركز نحو ، ) 17(2002عام ) 43.8(مقارنة بـ 
:السعودیة 

نتیجة انخفاض نسبة 2009عام ) 0.869(إلى 2002عام ) 0.870(انخفض المؤشر بدرجة طفیفة من 
ثم ، )18(2002في المائة عام ) 88.0(مقارنة بـ2009في المائة عام ) 84.6(الصادرات النفطیة إلى 

.2012في عام ) 0.761(انخفض التركز نحو 
:الجزائر 

في المائة من إجمالي صادراتھا السلعیة مقارنة ) 98.3(إلى 2009م ارتفعت صادرات الوقود المعدني عا
) 0.982(إلى 2009مما أثر على قیمة مؤشر التركز فارتفع عام 2002في المائة عام ) 96.9(بنسبة 

. 2012في عام ) 0.540(ثم انخفض المؤشر نحو ، 2002عام ) 0.965(مقارنة بـ 
:الكویت ولیبیا 

عام ) 0.916(مقابل 2009عام ) 0.943(قیمة مؤشر تركز الصادرات السلعیة إلى في الكویت ارتفعت 
ولم یختلف الحال في لیبیا فازداد تركز الصادرات ، 2012في عام ) 0.746(، ثم انخفض نحو 2002

.2012في عام ) 0.811(ثم انخفض نحو ، 2009عام ) 0.954(السلعیة وارتفعت قیمة المؤشر إلى 
:قطـر 
2002في المائة عام ) 87.1(ع المؤشر في قطر نتیجة ارتفاع حصة صادرات الوقود المعدني من ارتف
من إجمالي الصادرات السلعیة والتي أدت زیادة تركز الصادرات 2009في المائة عام ) 92.3(إلى 

ثم انخفض إلى ، 2002في عام ) 0.858(مقابل 2009عام ) 0.915(السلعیة مسجًال قیمة بلغت 
.2012في عام ) 0.519(

:السودان 
نتیجة ارتفاع نسبة الصادرات النفطیة إلى 2002عام ) 0.552(ارتفع المؤشر بشكل ملحوظ من 

) .0.755(نحو 2010وانخفض في عام ، 2009في عام ) 0.779(
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:سوریـا 
تیجة ن2009عام ) 0.341(الى 2002عام ) 0.696(انخفض المؤشر في سوریا بشكل ملموس من 

ثم ، 2009في المائة عام ) 39(الى 2002في المائة عام ) 72(انخفاض حصة صادراتھا النفطیة من 
.2012في عام ) 0.137(انخفض المؤشر نحو 

أما بقیة الدول العربیة كاألردن والمغرب وتونس ومصر فقد حافظت على مستواھا وسجلت قیمة أقل من 
، 0.164(إلى 2002عام ) 0.394، 0.291، 0.220، 0.172(المتوسط العالمي حیث انخفض من 

على التوالي مما یدل على أن تلك الدول لیس لدیھا تركز في 2012عام ) 0.161، 0.160، 0.157
عام ) 0.273(إلى 2002عام ) 0.169(بینما تحسن مؤشر التركز في لبنان من . صادراتھا السلعیة 

إلى 2002في المائة عام ) 21(تھا من األحجار الكریمة من ویعزى ذلك إلى ارتفاع حصة صادرا2009
.2012في عام ) 0.159(ثم انخفض نحو ، 2009في المائة عام  ) 32(

)4(جدول 

مؤشر تركز الصادرات السلعیة لبعض الدول العربیة

2012 2010 2009 2008 2007 2004 2002 الدول

0.164 0.176 0.154 0.187 0.151 0.175 0.172 األردن

0.434 0.435 0.442 0.511 0.486 0.425 0.486 اإلمارات

0.356 0.341 0.553 0.386 0.406 0.516 0.572 البحرین

0.159 0.098 0.273 0.105 0.104 0.154 0.169 لبنان

0.519 0.486 0.915 0.562 0.502 0.722 0.858 قطر

0.161 0.133 0.360 0.212 0.311 0.275 0.394 مصر

0.157 0.155 0.188 0.181 0.155 0.219 0.220 المغرب

0.540 0.523 0.982 0.580 0.598 0.980 0.965 الجزائر

0.620 0.458 0.652 0.625 0.604 0.556 0.752 ُعمان

0.746 0.723 0.943 0.702 0.688 0.858 0.916 الكویت

0.761 0.736 0.869 0.775 0.743 0.731 0.870 السعودیة



انتصار رزوقي وھیب. د.م .أ

- 18 -

0.137 0.264 0.341 0.321 0.307 0.646 0.696 سوریا

0.160 0.162 0.226 0.173 0.173 0.266 0.291 تونس

0.811 0.795 0.954 0.838 0.839 0.948 0.950 لیبیا

ــ 0.755 0.779 0.872 0.632 0.753 0.552 السودان

0.592 0.721 0.884 0.830 0.771 0.911 0.911 الیمن

- :المصدر 

.                      2012، صندوق النقد العربي ، تنافسیة الصادرات السلعیة في الدول العربیة ، محمد ، جمال -1
www.amf.org.ae/ar/content

.2012،2013، 2009التقریر االقتصادي العربي الموحد للسنوات ، صندوق النقد العربي -2

:مؤشر التركز

iصادرات السلعة : Xiحیث  

:  X إجمالي صادات السلع لدولةj.

n : عدد السلع.

n
1-2  )( XXi

Hj =

n
1 1 -
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:مؤشر تنوع الصادرات السلعیة العربیة . ب
وذلك بالنسبة للدول العربیة 2004مقارنة بالعام 2007انخفض مؤشر التنوع للصادرات العربیة لعام 

أال أن مؤشر تنوع الصادرات في ) الیمن، السودان ، لیبیا ، سوریا ، الجزائر ، اإلمارات ، األردن (وھي 
، ندوق النقد العربي ص) (0.5(تونس واألردن أقترب من متوسط العالم ، ثالث دول عربیة وھي مصر 

مما یدل على زیادة تنوع الصادرات الوطنیة لتلك الدول مقارنة بالتنوع الحاصل في ھیكل ) 144: 2009
للفترة ذاتھا 2004مقارنة بعام 2007الصادرات العالمیة وفي المقابل ارتفع مؤشر تنوع الصادرات لعام 

مما یدل على تباعد ، تونس ، السعودیة ، الكویت ،ُعمان ، المغرب ، مصر ، قطر ، لبنان ، في البحرین
ھیكل صادراتھا عن ھیكل الصادرات العالمیة غیر أن ھذا المؤشر تقریبي نظرًا ألنھ احتسب على أساس 

. مجموعات سلعیة رئیسیة ال تعكس التنوع في عدد السلع المصدرة 
، مصر ، اإلمارات(في الدول فقد انخفض2004مقارنة بالعام 2012وبمقارنة مؤشر التنوع لعام 

، قطر، لبنان ، البحرین ، األردن (إال أن المؤشر قد ازداد في الدول ) الیمن، لیبیا ، تونس ، الجزائر 
) .5(وھذا ما یعكسھ الجدول ) الیمن، لیبیا ، تونس ، السعودیة ، الكویت ، ُعمان ، المغرب 

)5(جدول 
العربیةمؤشر التنوع السلعي لصادرات الدول 

2012 2010 2008 2007 2004 الدول

0.624 0.642 0.609 0.579 0.606 األردن

0.554 0.585 0.592 0.599 0.626 اإلمارات

0.702 0.705 0.706 0.721 0.467 البحرین

0.642 0.619 0.615 0.630 0.513 لبنان

0.771 0.796 0.772 0.801 0.640 قطر

0.536 0.587 0.545 0.666 0.583 مصر

0.682 0.664 0.720 0.675 0.620 المغرب

0.728 0.788 0.761 0.802 0.870 الجزائر

0.672 0.683 0.717 0.738 0.497 ُعمان

0.783 0.807 0.789 0.817 0.675 الكویت

0.752 0.768 0.766 0.777 0.619 السعودیة

0.603 0.637 0.616 0.647 0.728 سوریا
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0.531 0.544 0.550 0.553 0.524 تونس

0.786 0.806 0.785 0.809 0.844 لیبیا

ــ 0.810 0.808 0.814 0.830 السودان

0.737 0.773 0.785 0.802 0.826 الیمن

، 2012، 2009التقریر االقتصادي العربي الموحد للسنوات ، صندوق النقد العربي : المصدر 

2013.

:مؤشر التنوع 

:حیث أن

hij :تمثل حصة صادرات السلعةi  من إجمالي صادرات الدولةj.

hi :  تمثل حصة صادرات السلعةi من إجمالي صادرات العالم.

)19(:مؤشر كفاءة التجارة . جـ 

یعد ھذا المؤشر أكثر شمولیة في تقییم أداء وكفاءة صادرات الدول العربیة إلى األسواق العالمیة 
دولة مصدرة وذلك ألھم ) 184(ویتضمن ھذا المؤشر ترتیبًا للدول العربیة المصدرة وذلك ضمن 

المنتجات ، مصنعةاألغذیة ال، األصناف السلعیة في الصادرات العالمیة والتي تتمثل في المنتجات الزراعیة 
المعدات ، الصناعات األساسیة ، المنتجات الجلدیة ، المنتجات الكیمیاویة، المنسوجات والغزل ، الخشبیة 

، المالبس الجاھزة ، معدات نقل ، معدات الكترونیة، صناعات تكنولوجیا المعلومات ، غیر اإللكترونیة
. صناعات متنوعة ، المنتجات المعدنیة 
: نبین أن 2013رد في التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام وعلى ضوء ما و

عالمیًا في مؤشر ) 43(تأني المغرب كأول دولة عربیة وتحتل المرتبة ، بالنسبة للمنتجات الزراعیة -
عالمیًا ) 44(ثم جاءت مصر في المرتبة الثانیة حیث احتلت المرتبة ، كفاءة التجارة لھذا الصنف السلعي 

عالمیًا ثم تونس في المرتبة ) 80(أما األردن فقد أتت في المرتبة الثالثة عربیًا والمرتبة ، ؤشر في ھذا الم
.عالمیًا ) 86(الرابعة عربیًا و 

]hi-[ hij∑Sj= 2
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) 44(احتلت مصر المرتبة األولى عربیًا و ، أما بالنسبة لمؤشر كفاءة التجارة في األغذیة المصنعة -
عالمیًا فالمغرب في المرتبة الثالثة عربیًا و ) 49(نیة عربیًا و عالمیًا ثم جاءت اإلمارات في المرتبة الثا

.عالمیًا ) 58(عالمیًا وتونس في المرتبة الرابعة عربیًا و ) 57(
ثم تأتي مصر ، عالمیًا ) 58(أما بالنسبة للمنتجات الخشبیة فقد حققت السعودیة المرتبة األولى عربیًا و -

.عالمیًا) 63(المیًا وجاءت اإلمارات في المرتبة الثالثة و ع) 59(في المرتبة الثانیة عربیًا و 
) 27(أما ما یتعلق بالمنسوجات والغزل فقد تصدرت مصر الدول العربیة حیث جاءت في المركز -

.عالمیًا على التوالي ) 50(و ) 45(و ) 42(عالمیًا تلتھا اإلمارات وتونس وسوریا وحققتا المراكز 
على المستوى ) 42(میاویة حققت اإلمارات المرتبة األولى عربیًا و وعلى مستوى المنتجات الكی-

أما مصر فقد حققت المرتبة الثالثة عربیًا و ، عالمیًا ) 46(العالمي تلتھا قطر في المرتبة الثانیة عربیًا و 
.عالمیًا ) 49(
عالمیًا في ) 33(أما المنتجات الجلدیة فتتصدر تونس الدول العربیة وتحتل المرتبة األولى عربیًا و-

على ) 60(و ) 34(مؤشر كفاءة التجارة تلیھا المغرب في المرتبة الثانیة ومصر في المرتبة الثالثة عند 
.التوالي عالمیًا

) 36(وفیما یتعلق بالصناعات األساسیة تتصدر اإلمارات قائمة الدول العربیة حیث احتلت المرتبة -
عالمیًا ثم البحرین ) 48(لصنف السلعي ثم تلیھا مصر بالمرتبة عالمیًا في مؤشر كفاءة التجارة في ھذا ا

.عالمیًا ) 53(بالمرتبة 
عالمیًا ثم تلیھا ) 40(تتصدر اإلمارات قائمة الدول العربیة وتحتل المرتبة ، وفي المعدات اإللكترونیة -

.عالمیًا ) 60(رتبة عالمیًا والسعودیة في الم) 59(عالمیًا ثم لبنان ) 54(تونس التي تأتي في المرتبة 
في ) 36(وبالنسبة لصناعة تكنولوجیا المعلومات تتصدر اإلمارات الدول العربیة وتحتل المرتبة -

.عالمیًا ) 60، 57، 45(الترتیب العالمي ثم تونس والبحرین واألردن نحو 
في الترتیب )35(وفیما یخص المعدات اإللكترونیة فتتصدر المغرب الدول العربیة بأحتاللھا المركز -

.عالمیًا ) 48، 36(العالمي ثم تأتي تونس ومصر نحو 
في ) 45(وفیما یتعلق بمعدات النقل تتصدر اإلمارات الدول العربیة المصدرة لھا وتحتل المرتبة -

على المستوى ) 59، 58(الترتیب العالمي لمؤشر كفاءة التجارة تلیھا كل من تونس والمغرب في المراكز 
. العالمي 

عالمیًا ثم ) 21(ما المالبس الجاھزة فتتصدر المغرب قائمة الدول العربیة المصدرة لھا وتحتل المرتبة أ-
.عالمیًا) 38(تلیھا مصر في المرتبة الثالثة عربیًا و ) 26(تأتي تونس بالمرتبة 

وفیما یتعلق بالصناعات المتنوعة فتتصدر اإلمارات قائمة الدول العربیة المصدرة لھا وتحتل المرتبة -
في الترتیب العالمي وتأتي تونس في المرتبة الثالثة ) 43(عالمیًا تلیھا الجزائر بالمرتبة الثانیة و ) 38(

. عالمیًا ) 58(عربیًا و 
لمرتبة األولى عربیًا وعالمیًا في مؤشر كفاءة التجارة تلیھا أما المنتجات المعدنیة فتحتل السعودیة ا-

في الترتیب العالمي ) 9(عالمیًا وقطر في المرتبة الثالثة عربیًا و ) 5(اإلمارات في المرتبة الثانیة عربیًا و 
.على المستوى العالمي ) 13(والكویت في المرتبة 
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التحدیات التي تؤثر على تنافسیتھا والتي من بینھا تواجھ الصادرات العربیة جملة من )  20(و بوجھ عام
. حیث یمثل صادرات المحروقات نسبة كبیرة من إجمالي الصادرات العربیة ، التركز السلعي للصادرات 

كما إن ھناك عامل آخر یفسر ضعف تنافسیة الصادرات العربیة التي تستند إلى التكنولوجیا بإعتبار أن 
الموارد الطبیعیة ذات أھمیة نسبیة أكبر مقارنة بالصادرات عالیة التكنولوجیا الصناعات التي تعتمد على 

التي تعد متواضعة نسبیًا وذلك بالرغم من حدوث بعض التحسن نحو تصدیر منتجات متوسطة وكثیفة 
كما إن ھناك العدید من المعوقات تتعلق بالخدمات اللوجستیة . االستعمال التكنولوجي لدى عدد من الدول 

إضافة إلى عدم توفر خطوط نقل ، ارتفاع تكالیف النقل خاصة بین دول المشرق والمغرب العربي و
وضعف البرامج التسویقیة وفقدان الجودة ، منتظمة وغیرھا من القیود اإلداریة واإلجراءات غیر الكمركیة 

حیاة المنتج كما إن البحث والتطویر یؤثر في دورة، لعدم تطبیق المواصفات والمقاییس الدولیة 
باإلضافة إلى ضعف برامج ، واستمراریة تسویقیة وبالتالي یساھم في ضعف تنمیة الصناعات التصدیریة 

.التمویل القائمة على بناء األسواق التصدیریة 
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The competitiveness of Arab Countries exports

(Analytical study of the competitiveness index in some Arab countries)

Intisar Razooqi Waheeb,*Ph.D (Asst. Lecturer)

Abstract

Because of the developing globalization, the gradual reduction of
traditional barriers, the focus on  quality, and the accession, National Arab
Industry has lost a lot of protective and supportive measures. The markets
of this industry exhibit various manufactured imported goods because of
the insufficiency of local product and its decreasing ability concerning
international competitiveness.

The paper tries to analyze the competitive situation in some Arab
Countries through analyzing a number of competitive indicators, taking
into account the data of certain period in connection to Arab Countries. But
the unavailability of data for all Arab countries in international sources has
led to limit the study to the available data of some years.

The paper concludes that the performance of the Arab Countries in
current Competitiveness is much better than their performance in the
underling competitiveness because of the application of strict economic
stabilization policies.

Keywords : Competitiveness , Current and Potential Competitiveness
Index , Concentration and Diversity , Trade Efficiency Index .
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