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  :الملخص

حظي موضوع التنافسية خالؿ السنوات األخَتة باىتماـ واسع النطاؽ على الصعيد العادلي، ويعود ذلك إىل لتطورات 
ادلتسارعة اليت يشهدىا العامل وادلتمثلة يف ظاىرة العودلة واالندماج يف االقتصاد العادلي، وسياسات االنفتاح وربرير 

 نولوجيا ادلعلومات واالتصاالت.  ألسواؽ باإلضافة إىل التطورات اذلائلة يف تك

ويف ظل ىذه التطورات أصبح من الصعب على أية دولة أف تعيش دبعزؿ عن ىذه التطورات نظرا للمصاعب والعراقيل 
اليت ستواجهها وخاصة يف ميادين التصدير وتدفقات رؤوس األمواؿ، لذلك أخذت الدوؿ النامية يف تبٍت السياسات 

عادة تأىيل وىيكلة اقتصادياهتا وهتيئة البيئة االقتصادية ادلواتية والداعمة لقدرهتا التنافسية يف اإلصالحية الرامية إىل إ
 .اـ التجارة وتدفقات رؤوس األمواؿاقتصاد عادلي مفتوح أم

 :مشكلة البحث
اصبح من  ؼلتلف مفهـو التنافسية باختالؼ زلل احلديث فيما إذا كاف عن الشركة أو قطاع أو دولة ومن ىذا ادلنطلق

الضروري تناوؿ التنافسية االقتصادية من حيث ادلفهـو وأنواعها والتمييز بينها وبُت ادلنافسة وادليزة التنافسية وبياف 
 .تقـو عليها واسباب التوجو اليها األسس اليت

 :أهمية البحث
، التنافسية فهي تعترب من ادلفاىيم ادلعقدة و متعددة اجلوانب يف حد ذاتو تكمن أعلية ىذا البحث يف أعلية موضوع

البيئة العادلية شهدت العديد من التغَتات و التطورات ، وقد ازداد االىتماـ بالتنافسية ، لذلك يتناوؿ  باإلضافة إىل أف
لتنافسية الصادر عن منتدي البحث وضع ليبيا يف التنافسية االقتصادية وخصوصا يف ظل غياب ليبيا عن مؤشر ا

 .ـ 2014يف العاـ  126ذلا للمرتبة ـ واحتال 2020وحيت العاـ  2015االقتصاد العادلي منذ العاـ 

 : المنهج المستخدم
البحث دراسة نظرية ال تعتمد األساليب اإلحصائية  يف ربليل البيانات وال ربتوي جداوؿ أو أشكاؿ بيانية وسيقـو 

 هج ربليل ادلضموف وادلنهج الوصفي التحليلي  لتناوؿ  مشكلة البحث.الباحث باستخداـ   من

 التنافسية االقتصادية  ػػػ التنافس ػػػ ادليزة التنافسية ػػ العودلة ػػ االقتصاد العادلي ػػػ ليبيا: الكلمات المفتاحية

mailto:almakibengablia@gmail.com
mailto:almakibengablia@gmail.com


 

االقتصادية إطار مفاهيميالتنافسية   

 : االسمرية الجامعة                                               ة       لمكي محمد بن قبلياأ. 

2 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

 المطلب األول:
 :ومبادئها مفهوم التنافسية وأهميتها

مفهومًا معقدًا ومتعدد اجلوانب، ويتداخل مع العديد من ادلفاىيم األخرى  األسواؽ الدوليةافسية الدوؿ يف تعترب تن
ومنها الظواىر االقتصادية واالجتماعية والعودلة وغَتىا، ونتيجة للتطورات يف البيئة االقتصادية العادلية ، فقد ازداد 

وصفها أداة لتحقيق االىتماـ بالتنافسية ليس على مستوى ادلؤسسات فحسب، بل أصبحت حاجة ملحة للدوؿ ب
   .النمو ادلستداـ والرفاه االجتماعي

 : مفهوم التنافسية:اوالً 
يتداخل مفهـو التنافسية مع عدة مفاىيم أخرى، من بينها النمو والتنمية االقتصادية وازدىار الدوؿ، إضافة إىل  

التنافسية ترتبط بالتجارة اخلارجية، ويف  ديناميكية  مفهـو التنافسية والتغَت ادلستمر فيو. ففي بداية السبعينيات  كانت
الثمانينيات ارتبطت بالسياسة الصناعية، مث يف التسعينيات ارتبطت بالسياسة التقانية، أما حاليا فإف التنافسية تركز 
على رفع مستويات معيشة ادلواطنُت والعدالة يف توزيع الدخل، ومن الصعوبة وجود تعريف موحد ومتفق عليو دلفهـو 

نافسية، ومن الناحية النظرية فإنو ؽلكن التمييز بُت مدرستُت رئيسيتُت يف ربديد مفهـو التنافسية يف ربديد مفهـو الت
، فالرحبية تضمن للمؤسسات وادلنظمات االستمرار يف السوؽ لفًتة من ع ادلنظمات وادلؤسسات تسعى للربحفجمي
 الزمن.

بورتر من جامعة ىارفارد رائد ىذه ادلدرسة اليت تركز على اجلوانب ادلتعلقة : ويعترب مايكل ػػػػػػػػػػ مدرسة رجاؿ اإلدارة
بالتكلفة واإلنتاجية، إذ تعترب التنافسية سياسة وطنية يتم تعزيزىا عرب زيادة اإلنتاجية اعتمادًا على االبتكار يف اإلنتاج 

 د العاملة الرخيصة وادلناخ ادلناسب وادلوقع اجلغرايف.بداًل من االعتماد على ادليزة النسبية يف امتالؾ ادلوارد الطبيعية والي
ػػػػػػػػػػػ مدرسة االقتصاديُت: وتركز على الرفاه االقتصادي وترتبط بالنمو ادلستداـ ، ويعترب االقتصاد تنافسيًا إذا كاف قادراً 

الرفاىة من خالؿ االعتماد على ربقيق النمو دوف اإلخالؿ دبيزاف ادلدفوعات، وبالتايل ينعكس ىذا النمو على زيادة 
 .مستوى اإلنتاجية وزيادة اإلبداع على رفع

، ومستوى ربدد مستوى اإلنتاجية يف بلد ما تعرؼ التنافسية على أهنا رلموعة ادلؤسسات والسياسات والعوامل اليت
 (2014، اإلنتاجية بدوره ىو الذي ػلدد مدى االزدىار الذي ؽلكن أف يبلغو اقتصاد ما .) تقرير القافلة 

وتعرؼ التنافسية على مستوى االقتصاد اجلزئي وعلى مستوى االقتصاد الكلي، وؽلكن تعريف التنافسية على مستوى 
ادلنشأة وعلى مستوى القطاع وعلى ادلستوى الوطٍت، وقد قدمت العديد من ادلنظمات واذليئات الدولية تعريفات 

 (24، ص 2007، دلرصد الوطٍت للتنافسيةا) للتنافسية  وفيما يلي عرض ذلذه التعريفات:ػػػػ
: إف تعريف التنافسية على مستوى ادلنشأة ىو قدرهتا على تلبية الرغبات تعريف التنافسية على مستوى المنشأة

ادلختلفة وادلتنوعة للمستهلكُت، وذلك بتوفَت منتجات وخدمات ذات جودة معينة وسعر معُت ، بشكل أكثر كفاءة 
 يف السوؽ. من ادلنافسُت اآلخرين
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تعرؼ التنافسية على مستوى القطاع بأهنا قدرة القطاع على ربقيق القيمة : القطاع تعريف التنافسية على مستوى
، تتماشى مع التطورات االقتصادية، وضمن آليات ، ذات تشريعات مرنة ناظمة ذلاادلضافة العالية ضمن بيئة أعماؿ

 العمل واخلروج منها.تهلكُت ، باإلضافة إىل حرية الدخوؿ إىل سوؽ فعالة لقوى السوؽ ، من ناحية ادلوردين وادلس
، فيما إذا نية حسب درجة التطور يف االقتصادؼلتلف تعريف التنافسية الوطالوطني:  تعريف التنافسية على مستوى

 :ػػػػػػػػمة أـ دولة نامية ، وذلك كما يليكانت دولة متقد
 عها الريادي يف االقتصاد ؿ ادلتقدمة تعٍت قدرهتا على احلفاظ على موق: إف التنافسية لدى الدو الدوؿ ادلتقدمة

، وذلك بعد أف قامت بتحقيق االستخداـ األمثل لعوامل االنتاج ،أي أهنا العادلي، من خالؿ اإلبداع واالبتكار
 على االبتكار.  ، ومل يتبق أمامها يف ربقيق النمو ادلستداـ إال االعتمادإىل مستويات مرتفعة من اإلنتاجيةوصلت 

 إف التنافسية لدى الدوؿ النامية تعٍت قدرهتا على احلفاظ على النمو واحلصوؿ على حصة سوقية يف الدوؿ النامية :
 اجملاالت اليت تتوفر فيها فرصة لتحويل ادليزات النسبية اليت سبلكها إىل مزايا تنافسية. 

 ( 141، ص 2005، )خليل  :التعريف الشائع للتنافسية
الدولة على انتاج سلع وخدمات تلقى صلاحًا يف األسواؽ العادلية وربافظ على متوسط نصيب الفرد من ىو قدرة "

 الدخل القومي" 
الدولة على انتاج سلع وخدمات تلقى قدرة : "تعريف التنافسية من قبل المجلس األمريكي للسياسة التنافسية

 ق مستويات معيشية مطردة يف األجل الطويل"صلاحاً يف األسواؽ العادلية، ويف نفس الوقت ربق
يق معدالت ظلو مرتفعة "التنافسية ىي القدرة على توفَت البيئة ادلالئمة لتحق :تعريف المنتدي االقتصادي العالمي

ويف نص آخر عرؼ ادلنتدى التنافسية على أهنا "مقدرة االقتصاد الوطٍت على التوصل إىل معدالت  ومستدامة"
 (23، ص 2006، مستدامة من النمو االقتصادي زلسوبة دبعدالت التغَت السنوي لدخل الفرد"  )منَت

ادلضافة، ومن مث زيادة الثروة "التنافسية ىي مقدرة البلد على توليد القيم  :تعريف المعهد الدولي للتنمية اإلدارية
( وبالعودلة واالقًتاب، وبربط ىذه العالقات يف ادلقداميةالوطنية عن طريق إدارة األصوؿ والعمليات باجلاذبية واذلجومية )

 ي قادر على ربقيق ىذه األىداؼ"ظلوذج اقتصادي اجتماع
قدرة على توليد ادلداخيل من عوامل إنتاج تكوف التنافسية الدولية ىي ادل :تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

مرتفعة نسبيا باإلضافة إىل توليد مستويات عمالة مستدامة لعوامل اإلنتاج ويف الوقت نفسو ادلقدرة على التعرض      
اختبار  للمنافسة الدولية "كما تعرفها ادلنظمة يف وثيقة أخرى علي أهنا "القدرة على إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجو

 ادلزامحة اخلارجية يف الوقت الذي ربافظ فيو على توسيع الدخل احمللي احلقيقي" 

والكامن  األداء النسيب احلايليعرؼ ادلعهد العريب للتخطيط التنافسية على أهنا " :تعريف المعهد العربي للتخطيط
لالقتصاديات يف القطاعات واألنشطة ادلتنافسة مع االقتصاديات األخرى ويشمل ىذا التعريف األنشطة التصديرية 

 (5، ص  2011المرصد الوطني للتنافسية، ومنافسة ادلستوردات واالستثمار األجنيب ادلباشر. )

وادلستقبلية والفرص ادلتاحة لرواد األعماؿ إلنتاج سلع التنافسية ىي القدرة احلالية  :تعريف تقارير التنافسية العالمية
 .عادلية جبودة معينة بشكل أكثر سبيزاً عن ادلنافسُت يف السوؽ احمللية والعادلية
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"القدرة على الصمود أماـ ادلنافسُت بغرض ربقيق األىداؼ من رحبية وظلو واستقرار وابتكار وتعرؼ التنافسية بأهنا  
ويرى أمحد سيد مصطفي أف: "التنافسية ىي قدرة ادلنظمة على ادلغازلة السريعة  (11، ص 2000وذبديد" )النجار، 

اجلهود واإلجراءات : "(، ويقصد بالتنافسية233، ص 2021)الياس،  للعمالء من خالؿ إرضائهم وكسب والئهم"
والتطويرية اليت سبارسها ادلنظمات من واالبتكارات والضغوط وكافة الفعاليات اإلدارية والتسويقية واإلنتاجية واالبتكارية 

 ( 101، ص 2001أجل احلصوؿ على شرػلة أكرب ورقعة أكثر اتساعا يف األسواؽ اليت هتتم هبا" )السلمي، 
إف التنافسية ىي قدرة الدولة على االستغالؿ األمثل جلميع مواردىا وسياساهتا ومؤسساهتا، لرفع كفاية اخلدمات  

ادلقدمة لألفراد وقطاع األعماؿ وجودهتا، دبا يسهم يف ربقيق التنمية ادلستدامة للدولة وجعلها يف مركز تنافسي متقدـ 
مثل لكافة مواردىا إلنتاج السلع واخلدمات بكفاءة وجودة أعلى لتنافس وىي تعٍت ايضا قدرة الدولة على االستغالؿ األ

 االقتصاديات األخرى على ادلستوى احمللى والعادلي. 
 : أهمية التنافسية: ثانياً 

ألسباب عديدة ليس أقلها دخوؿ العديد من الدوؿ يف أزداد االىتماـ يف السنوات األخَتة دبوضوع التنافسية 
 .ات وطنية للمحافظة على تنافسيتهاالتنافسية باألسواؽ العادلية شلا حذى بالدوؿ إىل وضع اسًتاتيجي

ياسة اإلبداع : س( يف واشنطن منتدى حوؿ ))(IEDCعقد اجمللس الدويل للتنمية االقتصادية  2007يف عاـ 
(( صدر عن ادلنتدى عدد من أوراؽ العمل واألفكار والتوصيات اليت ىدفت إىل ضماف يكيةالقدرة التنافسية األمر 

حمللية والدولية اليت كانت قائمة. )صندوؽ النقد بقاء الواليات ادلتحدة األمريكية بالصدارة يف ضوء التحديات ا
 ( 6، ص 2016العريب، 

رباد لتعزيز البحوث الصناعية والتنمية التكنولوجية من أجل بُت دوؿ االاتفاقية عقد االرباد األورويب  2009ويف عاـ 
مليار  12، ورصد ذلذا الغرض ميزانية تقدر حبوايل لى ادلنافسة يف األسواؽ العادليةف تصبح دوذلا ذات قدرة عالية ع

كار عليم والبحوث واالبت، مشلت التتعزز القدرة التنافسية يف أوروبايورو من ميزانية االرباد االورويب لدعم ادلشاريع اليت 
 .والبنية التحتية التكنولوجية

وعملت الدوؿ العربية كذلك على تنمية قدراهتا التنافسية حيث قامت عدة دوؿ بإنشاء ىيئات حكومية مستقلة 
  .ىدفها تعزيز وتطوير قدرهتا التنافسية

وتزايد االىتماـ بالتنافسية نظرًا للتغَتات احلاصلة على كافة األصعدة البشرية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية 
 ( 3، ص 2003، وديع):ػػػػػػػػ علمية كما يليوالتقانية وال

د العامل ، فقد شهقتصادية والسياسية واالجتماعية، يف سلتلف جوانبو االغَتات احلاصلة على الصعيد البشريالت (1
، مثل تطور نظريات تتعلق دبحددات القدرة التنافسية يف العقود األخَتة تطورات كبَتة يف الفكر االقتصادي

لة و التنافسية النمو والتجارة  والتغَتات يف نظريات اإلنتاج والتوزيع والتخزين ، وظهور نظرية إدارة اجلودة الشام
 . عوضا عن ادلنافسة

، ومل تعد الصناعة مرتبطة بالضرورة بكثافة رأس ادلاؿ بقدر ارتباطها العلمي والتقاينرات على ادلستوى التطو  (2
 .ارة الكفؤةبادلعرفة ومهارات العاملُت واإلد
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 ، شلا يؤدياجلديدة وظهور عامل القطب الواحد، وتعزيز دور ادلؤسسات الدوليةالتطورات السياسية والتوجهات  (3
 . احلوكمة وادلشاركة ومنظومة القيمل اإلنتاج و ، مثإىل انعكاسات على سلتلف األنشطة

يدعم التاريخ االقتصادي افًتاض أف العودلة ستمكن االقتصاد العادلي من ربقيق ظلو اقتصادي أعلى ، فقد  (4
تاجية والنمو يعتمداف على أوضح آدـ مست يف كتابو ثروة األمم ىذه الفرضية، وبُت أف مستويات اإلن

 ى اتساع السوؽ. ، والتخصص يعتمد علالتخصص

، ومن العوامل اليت سبثل يف حقيقتها أساسيا يف نظاـ األعماؿ ادلعاصر وقد تعددت األسباب اليت جعلت التنافسية ركنا
 (152:ػػػػػػ )بن عنًت، ص  نتائج العودلة وحركة ادلتغَتات ىي من أىم تلك األسباب  واليت ؽلكن ذكرىا فيما يلي

 .سواؽ أماـ حركة التجارة الدوليةالسوؽ احمللي والعادلي بعد انفتاح األ ػػػػػػػ ضخامة وتعدد الفرص يف
تصاالت ػػػػػػ وفرة ادلعلومات عن األسواؽ والسهولة النسبية يف متابعة ومالحقة التغَتات نتيجة تقنيات ادلعلومات واال

 . وتطور أساليب حبوث السوؽ
نظمة الواحدة بفضل ، وفيما بُت وحدات وفروع ادلات ادلختلفةادلعلومات بُت ادلنظمػػػػػػ سهولة االتصاالت وتبادؿ 

 .شبكات اإلعالـ
الضخمة يف ، بفضل االستثمارات وتسارع عمليات اإلبداع واالبتكار ػػػػػ تدفق نتائج البحوث والتطورات التقنية

 .عمليات البحث والتطوير

 : مبادئ التنافسية: ثالثاً 
 (20ػػػػ  19، ص 2019اإلدارية أف مبادئ التنافسية ىي: ػػػ )صكري وآخروف،  يرى ادلعهد الدويل للتنمية

 : األداء يف رلموعة من الشروط منها: ويتمثل ىذا : األداء االقتصاديالمبدأ األول
 يعكساف األداء االقتصادي للدولة االزدىار والرخاء. 
  تصاديتساىم يف ربسُت األداء االقالتنافسية ادلستندة إىل قوى السوؽ. 
  اخلارجتعميق التنافس يف االقتصاد احمللي ينتج عنو تعزيز قدرة ادلؤسسات على ادلنافسة يف. 

 :المبدأ الثاني: الفاعلية الحكومية   
  ينبغي أف يتم دبعزؿ عن السعي لتوفَت منافسة بُت يف األنشطة االقتصادية واألعماؿ تدخل الدولةتقليص ،

 الشركات.
  واجتماعية شفافة تقلل من تعرض ادلؤسسات للمخاطر التجارية.توفَت بيئة اقتصادية 
  ادلرونة يف تبٍت السياسات االقتصادية تساىم يف ربقيق التوافق مع ادلتغَتات الدولية. 
 ميع يساعد على خلق اقتصاد معرفةربسُت جودة التعليم وجعلو يف متناوؿ اجل. 
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 : المبدأ الثالث: كفاءة قطاع األعمال
  الكفاءة والفعالية للتكيف مع ادلتغَتات يف بيئة تنافسية باعتبارىا من العناصر اإلدارية األساسية يف الًتكيز على

 تعزيز التنافسية على مستوى ادلؤسسات.
 .تطور القطاع ادلايل واندماجو يف االقتصاد العادلي 
  .سلوؾ القوى العاملة وموقعها يؤثراف يف تنافسية البلد 
 رب شرطا ضروريا بالنشاط االقتصادي.تعزيز روح ادلبادرة يعت 

 المبدأ الرابع: البنية التحتية: 
 .تعزيز ادليزات التنافسية باالستناد إىل اإلبداع والكفاءة يف استخداـ تقنيات متوفرة 
 .البنية التحتية ادلتقدمة تتضمن بنية ذات كفاءة لتقنية ادلعلومات 
  تدعم النشاط االقتصادي.وجود بنية ربتية متقدمة تتضمن بيئة أعماؿ فعالة 
 .تشجيع االستثمارات طويلة األجل يف األحباث والتطوير يساىم يف تقوية ادلؤسسات 

 :الثانيالمطلب 
 :مستوياتهامؤشرات التنافسية و 

 :: مؤشرات التنافسيةوالً أ
احلصة السوقية اإلنتاجية و عة من ادلؤشرات تتمثل يف الرحبية، التكلفة، إف قياس تنافسية أي منظمة يعتمد على رلمو 

 ( 11، ص 2003)وديع، 

، فجميع ادلنظمات وادلؤسسات تسعى للربح، احلالية للمنظمة: تعد الرحبية مؤشرا ىاما وكافيا على التنافسية الرحبية (1
  ستقبلية للمنظمةفالرحبية تضمن للمؤسسات وادلنظمات االستمرار يف السوؽ لفًتة من الزمن، كما تعتمد ادلنافع ادل

، وبراءات ، وتكلفة عوامل اإلنتاج، وجاذبية ادلنتجات ودلدة أطوؿ، واإلنفاؽ على البحث والتطويرعلى إنتاجيتها
 .االخًتاع

على تنافسية ادلنظمة يف فرع نشاط ذي إنتاج  تكلفة الصنع: سبثل تكلفة الصنع بادلقارنة مع تكلفة ادلنافسُت مؤشراً  (2
متجانس، مامل يكن ضعف التكلفة على حساب الرحبية ادلستقبلية، وؽلكن أف سبثل تكلفة وحدة العمل بدياًل جديدا 

 عن تكلفة الصنع، عندما تكوف تكلفة اليد العاملة النسبة األكرب من التكلفة اإلنتاجية.

لفة أقل يف السوؽ أو للتنافسية من خالؿ طرح منتجاهتا يف السوؽ واتاحتو اما بتكاإلنتاجية: تسعى مجيع ادلنظمات  (3
 جبودة عالية.



 

 2202 نوفمبر 09-08الموافق                     الخمس     االقتصادلكمية  السادسالمؤتمر العممي الدولي 
                       ASIC6                     للواقع واستشراف المستقبل(تقييم ) التنافسية االقتصادية

asic.elmergib. edu.ly                                                                                               7 

احلصة من السوؽ: تعرؼ احلصة السوقية بأهنا رلموع مبيعات ادلنظمة مقسومة على رلموع مبيعات ادلنظمات  (4
 األخرى وىي ربدد ما مدى قوة ادلنظمة يف السوؽ ووجودىا يف سوؽ ادلنافسة.

 : ثانياً: مستويات التنافسية

، إذ يرى البعض أف التنافسية فكرة لكتاب والباحثوف يف ربديد مضمونوالتنافسية والذي اختلف ا سبق تناوؿ مفهـو 
عريضة تضم اإلنتاجية الكلية ومستويات ادلعيشة والنمو االقتصادي، فيما يعتربه البعض اآلخر فكرة ضيقة تًتكز على 

، فأصبح يف بعض األحياف مفهوما واسعا ىذا ادلفهـو جارة. شلا أثار جدال كبَتا يف ربديد مضامُتتنافسية السعر والت
 (235، ص 2021الياس، يشتمل على العديد من السياسات التجارية والصناعية  )

 ونظرا التساع مفهـو التنافسية مت التمييز بُت ثالثة مستويات لو وىي: 

 التنافسية على مستوى الدولة: 
: "الدرجة مستوى االقتصاد الوطٍت على أهنا ( التنافسية علىOECDتعرؼ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية )

اليت يستطيع البلد، يف ظل أسواؽ حرة وعادلة، إنتاج السلع واخلدمات اليت تواجو أذواؽ األسواؽ الدولية ويف نفس 
 ( 106، ص 2002دور، "  )زريق، مس ادلدى الطويلقيقية دلواطنيها يفالوقت احملافظة على توسيع الدخوؿ احل

قدرة البلد على إنتاج السلع واخلدمات اليت تنجح يف : "وتعرؼ اذليئة األمريكية للمنافسة الصناعية تنافسية الدولة بأهنا
، ص 1999 امتحاف أو اختيار األسواؽ الدولية ويف الوقت نفسو ربافظ وتوسع الدخل احلقيقي للمواطنُت" )الصادؽ،

33) 

 : مقدرة بلد ما على: لتنافسية على مستوى الدولة بأهناويرى ادلعهد الدويل للتنمية ا
 :أف ينتج أكثر وأكفأ نسبيا ويقصد بالكفاءة 
 .تكلفة أقل: من خالؿ ربسينات يف اإلنتاجية واستعماؿ ادلوارد دبا فيها التنقية والتنظيم 
 نيات اإلنتاج.ارتفاع اجلودة: وفقا ألفضل معلومات السوؽ وتق 
  ادلالءمة: وىي الصلة مع احلاجات العادلية وليس فقط احمللية يف ادلكاف والزماف ونظم التوريد باالستناد إىل

 . ية يف اإلنتاج والتخزين واإلدارةمعلومات زلدثة عن السوؽ ومرونة كاف
  وبالتايل ذات قيمة مضافة عالية يف أف يبيع أكثر من السلع ادلصنعة والتحوؿ ضلو السلع عالية التصنيع والتقنية

 السوقُت اخلارجية واحمللية، وبالتايل يتحصل على عوائد أكرب متمثلة يف دخل قومي أعلى للفرد ، وذي ظلو مطرد.
  استقطاب االستثمارات األجنبية ادلباشرة دبا يوفره من مناخ مناسب ودبا ترفعو االستثمارات األجنبية من ادلزايا

 التنافسية.  



 

االقتصادية إطار مفاهيميالتنافسية   

 : االسمرية الجامعة                                               ة       لمكي محمد بن قبلياأ. 

8 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

 تنافسية على مستوى القطاع:ال
التنافسية على مستوى القطاع بأهنا: قدرة ادلنظمات يف قطاع صناعي معُت يف دولة ما على ربقيق صلاح مستمر تعٍت 

)سعيداوي، يف األسواؽ الدولية دوف االعتماد على الدعم واحلماية احلكومية وبالتايل سبيز تلك الدولة يف ىذه الصناعة 
 ( 125، ص 2005

وىي تعٍت ايضا قدرة ادلؤسسات على ادلنافسة من ناحية اجلودة والكفاءة الداخلية يف استخداـ مواردىا حىت تضمن 
شروط بقاء وربقيق مردودية اقتصادية ومعٍت ذلك ىو مساعدة الدولة للمؤسسات على مواجهة وضعها الصعب من 

 ناحية اجلودة والكفاءة يف التسيَت.

 نظمة:مستوى المالتنافسية على 
القدرة على أنتاج السلع الصحيحة واخلدمات فسية على مستوى ادلنظمة بأهنا: "تعرؼ ىيئة التجارة الربيطانية التنا

بالنوعية اجليدة والسعر ادلناسب وىذا يعٍت تلبية حاجات ادلستهلكُت بشكل أكثر كفاءة من ادلنظمات األخرى" 
نافسُت اآلخرين يف ات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفاعلية من ادلوتعرؼ بأهنا " القدرة على تزويد ادلستهلك دبنتج

" وبناء على ذلك فأنو ؽلكن ألي مؤسسة أف ترفع من تنافسيتها من خالؿ ربسُت جودة منتجاهتا السوؽ الدولية
مد أف الدولة تست وخدمة عمالئها ،وخفض تكاليفها دبا يضمن ذلا مواجهة ادلنافسة على الصعيدين احمللى والدويل.

 تنافسيتها من ادلنظمات والقطاعات ادلختلفة حيث أف ميداف التنافس يكوف على مستوى ادلنظمات وليس الدوؿ.

 :الثالثالمطلب 
 :العوامل المؤثرة في التنافسية و ركائزها

 :  العوامل المؤثرة:أوالً 
 تذكر األدبيات االقتصادية ادلتخصصة عدة زلددات تؤثر يف بناء القدرة التنافسية وىي بشكل عاـ مايلي:ػػػ

 عوامل اإلنتاج )ادلوارد الطبيعية والعمالة والتكنولوجية( واطلفاض تكلفتها.وفرة  (1
وادلوانئ وادلطارات ووسائل توفر البيانات التحتية احملفزة لالستثمار كادلناطق الصناعية اجملهزة وشبكات الطرؽ  (2

  .االتصاالت
 لوجيات احلديثة وإتقاف العمل هبا.جودة ادلنظومة التعليمية وتوفر عمالة زللية ماىرة ومؤىلة للتعاطي مع التكنو  (3
السياسات االقتصادية الداعمة كالسياسة النقدية اليت تقضي خبفض أسعار الفائدة وتؤدي بالتايل إىل تراجع  (4

 االتفاقيةالنسبة للشركات، وخفض مستوى سعر الصرؼ الفعلي احلقيقي، إضافة إىل السياسة تكلفة التمويل ب
 والسياسة الصناعية اللتُت تشجعاف البحث العلمي و االبتكار .
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احلوكمة الرشيدة وفعالية ادلؤسسات وسيادة القانوف والعدالة، شلا يؤدي إىل ذبويد مناخ األعماؿ واحلد من  (5
ة عائقا اإلدارة يف خدمة ادلؤسسات وليست عبئا عليها )يف ضل الفساد اإلداري تكوف اإلدار  البَتوقراطية، وجعل

 (.اماـ ادلؤسسات وادلنظمات
جاذبية البلد لالستثمارات ادلباشرة األجنبية، خصوصا تلك اليت يكوف مصدرىا ىو الشركات العادلية اليت سبلك  (6

 حصصا ىامة من السوؽ العادلية.
خلالقة وادلبدعة اليت تستعُت بدراسة األسواؽ لتطوير منتجات متميزة عن منافسيها وتستجيب سياسات التسويق ا (7

القدرة .)لًتويج ذلالتطلعات ادلستهلكُت، عالوة على بناء عالمات ذبارية ذائعة الصيت وقريبة من ادلستهلكُت وا
  .، مفاىيم ومصطلحات، شبكة اجلزيرة اإلعالمية(التنافسية

 لتنافسية: : ركائز اثانياً 
  اإلنتاجية: (1

وتنويع أسلوب العمل االستثمار يف البحث والتطوير وادلهارات وربسُت اإلجراءات لرفع كفاءة اجلهات احلكومية 
 واالذباه ضلو االبتكار والرفع من كفاءة العاملُت للوصوؿ إىل مستوى عايل وإنتاج أعلي السلع واخلدمات.

 االستدامة: (2
البيئية واالجتماعية ادلدرجة ضمن اسًتاتيجيات وظلاذج عمل اجلهات احلكومية وقطاع وىي رلموعة من ادلبادرات 

ادية واستدامتها لألجياؿ األعماؿ للمحافظة على ادلوارد الطبيعية واستغالذلا االستغالؿ األمثل وتلبية التوجهات االقتص
 .القادمة

 الشمولية:  (3
ضماف وصوؿ اخلدمات والسلع لكافة ادلناطق ىو جزء من اجملاالت و بُت اجلنسُت يف سلتلف ربقيق فرص متساوية  

 .السياسات االقتصادية والتنموية اليت غلب العمل على تبنيها والعمل على ربقيق التنمية االقتصادية

 :الرابعالمطلب 
 :التنافسيةأعمدة 

ذه العملية، عقوؿ االقتصاديُت منذ ربدد اإلنتاجية والتنافسية، وشغل فهم العوامل اليت  تسَت ىكثَت من العوامل 
مئات السنُت فوضعوا نظريات تراوح من نظرية أدـ مسيت وتركيزه على التخصص وتقسيم العمل، إىل نظريات 
االقتصاديُت النيو كالسكُت الذين شددوا على االستثمار يف رأس ادلاؿ ادلادي والبنية التحتية، إىل النظريات األحدث 

رى مثل التعليم والتدريب والتطور التكنولوجي واالستقرار وكفاءة اإلدارة وتطور الشركات اليت اىتمت بعوامل أخ
وجدوى السوؽ وغَتىا، كل ىذه العوامل قد تكوف مهمة للتنافسية والنمو، وقد حدد دليل التنافسية العادلي وتقرير 
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ي يف دافوس )سويسرا( رلموعة من والصادر عن منتدى االقتصاد العادل 2014ػػ  2013التنافسية العادلية لعاـ 
 (:ػػػػػػػ2014تسميتها بأعمدة التنافسية االثٍت عشر وىي )تقرير القافلة،  العوامل اصطلح على

  المؤسسات: :األول العمود
ود والبد من جودة ىذه ادلؤسسات ووج ،سلمات الواجب توفرىا يف أي دولةمن البديهيات وادلوجود ادلؤسسات 

ووعي بضرورة تقدـ اجملتمع ، وذلا اطار قانوين واف تعمل يف بيئتها بنزاىة وشفافية ىذه ادلؤسساتقيادات حكيمة يف 
. إف جلودة ادلؤسسات أثرًا كبَتًا يف التنافسية والنمو. وغلب الًتكيز ىنا على ادلؤسسات العامة واخلاصة على وتطوره
 السواء.

 العمود الثاني: البنية التحتية: 
من العوامل ادلهمة لضماف عمل االقتصاد النشط، وإف وجود الطرؽ وادلطارات وادلوانئ وشبكات ة تعد البنية التحتي

 االتصاالت، أثر كبَت، فالبيئة التحتية ادلتطورة  تدفع ضلو النمو والتطور والتنافسية.

 العمود الثالث: البيئة الماكرو اقتصادية:
وىو مؤثر يف التنافسية اإلمجالية لبلد ما، ومن ادلعروؼ أف زيادة  ،أف استقرار البيئة ادلاكرو اقتصادية مهم لألعماؿ

اإلنتاجية لشعب ما لن تتحقق إال يف ظل االستقرار ادلاكرو اقتصادي، وعدـ االستقرار ىو مضر باالقتصاد، فاحلكومة 
ماـ االستقرار ادلاكرو أ ، والتضخم ىو األخر عائقت ستدفع فوائد مرتفعة على ديوهنالن توفر اخلدمات اجملدية اذا كان

 .اقتصادي

 : الصحة والتعليم األساس: العمود الرابع
غَت مؤىلُت تنافسية يف رلتمع مواطنيو مرضي و أساس تقدـ أي دولة وشعب علا الصحة والتعليم ، فلن تكوف ىناؾ 

و أحد مقاييس تقدـ التعليمي ى، وادلستوى تاجية عالية تقود لتنافسية عاليةعلميا فالعماؿ ادلرضي لن يبدعوا ويقدموا إن
 .تنافسية عالية ، فال بد من خدمات صحية راقية وتعليم يف ادلستوى واجلودة يف التعليم والصحة زبلقاألمم والشعوب

 : التعليم العالي والتدريب: العمود الخامس
أي أثر لالقتصاد ، ولن يكوف يسعى ألف يكوف لو مكاف بُت األممرلتمع  أليالتعليم العايل والتدريب اجليد ضرورياف 

أة التنافسية يف السوؽ احمللية ألي منشاجملاالت ،تعليمًا وتدريبًا وصحة، فجودة ادلنتجات و يف رلتمع متخلف يف كل 
يع اإلبداع وتقدمي ، بل وأف تكوف على مستوى عاؿ من التدريب يف رلاذلا حىت تستطربتاج إىل عناصر مؤىلة ومدربة

 .إنتاجية عالية
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 : مود السادس: فاعلية سوق السلعالع
يف وضع جيد إلنتاج اجملموعة ادلناسبة من السلع واخلدمات، ووجود  ،ف اليت تتوافر ذلا سوؽ سلع فعالةتكوف البلدا

 طلب وعرض ىو أساس السوؽ، وادلنافسة ستكوف ىنا للسلع والشركات، للسلع ذات اجلودة العالية.

 لة: العمود السابع: جدوى سوق اليد العام
سوؽ اليد العاملة ومرونتها تعترب من األمور اذلامة، فضماف أف يعمل العامل يف وظيفة تتناسب ومستواه التعليمي 
والتدرييب وحصولو على احلوافز وادلزايا ليبدع ويقدـ أفضل طاقة لديو، وىذا سينعكس على اإلنتاجية، كما أف وجود 

األعماؿ لالستثمار وإقامة األنشطة االقتصادية، وىذا العامل واعليتو ظهر يف سوؽ لليد العاملة وتوفرىا يدفع برجاؿ 
 ولعل أحد أسباب الثورة يف تونس ىي تفشي البطالة بُت الشباب وبنسب عالية. 2011تونس قبل 

 العمود الثامن: تطور سوق المال: 
فوجود سوؽ للماؿ يوفق بُت من  وىي أحد أدوات فاعلية النشاط االقتصادي،تعترب سوؽ ادلاؿ مهمة لكل دولة 

ؽللكوف األمواؿ ويريدوف استثمارىا وبُت من ؽللكوف أفكار ومشاريع ربتاج للماؿ لتدفع بعجلة التنمية االقتصادية يف 
 الدولة.

 العمود التاسع: الجاهزية التكنولوجية: 
، ويتعاظم  دور التكنولوجيا يف ولة ماعامل مهم يف قياس اقتصاد ديف عامل اليـو تشكل التكنولوجيا وتوفرىا ومستواىا 

االقتصاد حىت تتمكن الشركات من ادلنافسة واالزدىار، ولقد تطورت تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لتصبح 
وعاماًل لزيادة اإلنتاجية وبالتايل خلق التنافسية والدخوؿ للسوؽ  التكنولوجيا زلورًا اساسيًا وجالبا لالستثمار األجنيب،

 والعادلية.  احمللية

 العمود العاشر: حجم السوق: 
، ما دامت األسواؽ الكبَتة تتيح للشركات أف تستغل اقتصاد هبذا احلجم، فاألسواؽ يؤثر حجم السوؽ يف اإلنتاجية

اليت كانت متاحة للشركات زلدودة تقليديًا باحلدود الوطنية، ويف عصر العودلة حلت األسواؽ الدولية زلل األسواؽ 
، ذلا اليـو وأصبح االنفتاح والنمو يقاس حبجم السوؽ، فدوؿ االرباد األورويب مثال واليت تتكوف من عدة دوؿ احمللية،

 ، وىي تسعى دلنافسة غَتىا من األسواؽ.سوؽ واحدة مشًتكة

 : لعمود الحادي عشر: تطور األعمالا
فإف تطوير  ،احمللية والعادلية على السواءوؽ للوصوؿ للجودة يف اإلنتاجية وإنتاج سلع وخدمات للمنافسة يف الس

، األساليب واالسًتاتيجيات احلديثة، تستخدـ أفضل وانتهاج سياسية جديدة يف اإلدارة، أساليب إدارة الشركات
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، ولقد ىو كذلك مقياس جلودة ىذه الشركاتفالشركات تقاس دبدى استخدامها لألساليب احلديثة يف اإلدارة و 
 .يـو تطوراً ساىم يف تطور األعماؿال شهدت اإلدارة يف عامل

 : العمود الثاني عشر: التجديد
، ويراوح ىذا التقدـ من الثورة تقدـ اإلنتاجية يف رلاالت كثَتة، يف تاريخ اقتصادنا الثورة التكنولوجية سبباً يفلقد كانت 

ة مل ، ىذه الثور لثورة الرقمية األخَتةاء، حىت ا، واخًتاع احملرؾ البخاري وتوليد الكهرباعية يف القرف الثامن عشرالصن
. التجديد االت جديدة يف ادلنتجات واخلدمات، بل فتحت أيضاً رلااًل أرحب الحتمتبدؿ فقط أسلوب فعل األشياء

التكنولوجيا  . والبد للبداف من الدخوؿ لعاملًتب من حدود ادلعرفةمهم جدًا لالقتصاد السيما يف البلداف اليت تق
 . واستخدامها للتجديد

، فهي نالحظ أهنا ليست مستقلة عن بعضها، إال أنو البد من أف أف االعمدة اليت سبق ذكرىا، كال على حدة
اً بلوغ قدرة قوية على ، فمثال يصعب جدحدىا احلق الضرر باألعمدة األخرىمساندة لبعضها واذا حصل ضعف يف أ

( قادرة على استيعاب التكنولوجية 5ػػػػ  4العموداف عاملة جيدة التعليم والتدريب )( دوف يد 12العمود التجديد )
 .( لألحباث والتطوير8العمود ( ومن دوف سبويل كاؼ )9احلديثة )العمود 

 :الخامسالمطلب 
 :االقتصاد الليبي والتنافسية

  :: ليبيا وتقرير التنافسية العالميأوالً 
ذي يعقد سنويا يف )دافوس بسويسرا( من أىم الصادر عن ادلنتدى االقتصادي العادلي ال يعترب تقرير التنافسية العادلي

، ووضع تعًتض النمو االقتصادي ادلستداـ ، ويهدؼ دلساعدة الدوؿ على ربديد العقبات اليتالتقارير العادلية
 من االزىار والرفاىية دلواطنيها. االسًتاتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرهتا على توفَت مستويات عالية

ادليزات اليت يوفرىا االقتصاد العادلي والتقليل من سلبياتو، كمن أعلية التنافسية يف تعظيم االستفادة ما أمكن من ت
ويشَت تقرير التنافسية العادلي إىل أف الدوؿ الصغَتة أكثر قدرة على االستفادة من مفهـو التنافسية من الدوؿ الكبَتة، 

ث تعطي التنافسية شركات الدوؿ الصغَتة فرصة اخلروج من زلدودية السوؽ إىل رحابة السوؽ العادلي، ألف ىذه حي
ادلنظمة الليبية )الدوؿ الصغَتة والنامية أصبحت رلربة على مواجهة ىذا النظاـ بصفتو إحدى ربديات القرف العشرين 

ات ىي اليت تتنافس وليس الدوؿ، فإف ادلؤسسات اليت (.  ودبا أف ادلؤسس2،ص  201للسياسات واالسًتاتيجيات، 
يصدر تقرير التنافسية العادلي  .سبتلك قدرات تنافسية عالية تكوف قادرة على ادلهمة يف رفع مستوى معيشة أفراد دوذلا

وليبيا  2016/  2015سنويا عن ادلنتدي االقتصادي العادلي ويصنف الدوؿ وفق عدة مؤشرات ومنذ تقرير العاـ 
ادلنظمة الليبية )دولة  148من امجايل  118يف ادلركز  2015/  2014غَت مصنفة، بينما صنفت يف تقرير 
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 2014/ 2013يف تقرير العاـ  148من امجايل  108ا احتلت ادلركز (، بينم2016للسياسات واالسًتاتيجيات، 
عشر وذلك بسبب عدـ االستقرار السياسي والفساد  اء اقتصادىا يف معظم االعمدة األتٌتوتعاين ليبيا من تدىور أد

  .جبميع صوره وأشكالو

  :: متطلبات االرتقاء بتنافسية االقتصاد الليبيثانياً 
اليت تضع ليبيا يف مواقع متقدمة يف التصنيف العادلي وتصبح يف مصاؼ يف موقع التنافسية  ليكوف االقتصاد اللييب

 الدوؿ ادلتقدمة والقوية، فإف األمر يتطلب العمل على:

  :تحقيق االستقرار السياسي  (1
التنمية  نتيجة أو زلصلة أداء النظاـ السياسي عندما يعمل بكفاءة وفعالية يف رلاالتسي ىو "أف االستقرار السيا

تمد على فاعلية السياسية واالقتصادية والشرعية السياسية والفعالية" ومعٍت ذلك أف عملية االستقرار يف النظاـ تع
على التطور االقتصادي. أف عدـ وجود االستقرار السياسي سيؤدى لإلخفاؽ يف تنفيذ خطط النظاـ السياسي و 

، فاالستقرار السياسي ؽلثل اكرب عائق اماـ دخوؿ نيب للبالدالتنمية والتطوير االقتصادي وجذب االستثمار األج
 االقتصاد اللييب للتنافسية.

 :اإلداريالمالي و الفساد محاربة  (2
صاغ قاموس وبسًت تعريفُت للفساد وفق ادلدرسة القيمية علا: "إضعاؼ أو إفساد لالستقامة والفضيلة أو ادلبادئ 

ة الرشوة أو الوسائل غَت القانونية األخرى" وعرؼ الفساد يف االذباه اخللقية" أو "احلث على العمل اخلاطئ بواسط
زبدـ ادلصلحة "القصور عند األفراد الذين غلعلهم غَت قادرين على تقدمي االلتزامات الذاتية اجملردة اليت  نفسو بأنو:

( أف الفساد ادلايل واإلداري والذي ال ؼللو رلتمع واحد منو يعد اليـو أكرب 30، ص 2009)خشماف،  العامة"
  .التحديات اليت تواجو عملية التنمية والتطور االقتصادي واالرتقاء باالقتصاد اللييب للتنافسية

 تطبيق مبادئ الحكم الرشيد: (3
اسة واالقتصاد وإدارة األعماؿ ،وىو مفهـو واسع يبٌت على يعترب احلكم الرشيد أحد توجهات العصر يف عامل السي

الفساد وجودة التشريع ركائز أساسية تتمثل يف ادلساءلة وادلشاركة والشفافية وسيادة القانوف والفاعلية ومكافحة 
ءة ادلوارد ( احلكم الرشيد بأنو "الطريقة اليت سبارس هبا السلطة ألجل زيادة كفا1992عرؼ البنك الدويل ) واألنظمة.

( فإف احلكم 2002االقتصادية واالجتماعية ألي بلد من أجل التنمية"، وحبسب تقرير التنمية اإلنسانية العربية )
"احلكم الذي يعزز ويدعم ويصوف رفاه اإلنساف ويقـو على توسيع قدرات البشر وخياراهتم  الرشيد موضوع إنساين وىو

"، وتعرفو ادلفوضية السامية لألمم ادلتحدة بأنو "العملية اليت تدار والسياسية ةوفرصهم وحرياهتم االقتصادية واالجتماعي
من خالذلا ادلؤسسات واألعماؿ العامة واخلاصة لضماف حقوؽ األنساف ، وػلقق ذلك بطريقة خالية من الفساد وذلك 
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شاركة والشفافية وسيادة القانوف وألف احلكم الرشيد يستند على ركائز أساسية ىي ادلساءلة وادل ،يف ظل سيادة القانوف"
األمر تطبيق مبادئ  والفاعلية ومكافحة الفساد، فإنو لبناء قاعدة اقتصادية والدخوؿ لألسواؽ العادلية وادلنافسة يتطلب

 .احلكم الرشيد

 :خاتمةال
يعيش العامل اليـو مرحلة جديدة تغَتت فيها أمورا كثَتة عما كاف سائدا يف سنوات قليلة ماضية نشأت أوضاع 

تأكيد أعلية دور القطاع اخلاص، أدى إىل التحوؿ ضلو مفاىيم ربرير التجارة الدولية، و جديدة تدور حوؿ  اقتصادية
شهد العامل ربوالت ىائلة أنتجت  صعيد التقٍت و العلميكما أف على ال السوؽ يف كثَت من دوؿ العامل . اقتصاديات

 خالؿ األقمار الصناعية واألنًتنت.  اللحظي من واالتصاؿواقعا جديدا يبدو للجميع يقـو على التواصل 
صر ادلعرفة، و يف مجيع األحواؿ مث أطلق عليو ع "عصر ادلعلومات" اخلالصة أف العامل يعيش اآلف عصرا مسي يف مرحلة

معايَته زبتلف جذريا عن كل ما سبقو، وتفرض صر وآلياتو و مالمح ىذا العالنظر عن التسمية، فإف مسات و غض بو 
إف بروز ادلنافسة كحقيقة أساسية ، اجلديدة وادلتجددة بالتايل على كل من يعاصره ضرورة األخذ بادلفاىيم واآلليات

 الكتسابربدد صلاح أو فشل ادلؤسسات، بالتايل أصبحت ادلؤسسة يف موقف ػلتم عليها العمل اجلاد وادلستمر، 
واجهة ضغوط ادليزات التنافسية إلمكاف ربسُت موقعها داخل ىيكلها الصناعي، أو حىت رلرد احملافظة عليو يف م

 . ُت، وىنا تتجلى أعلية التنافسيةاحملتملادلنافسُت احلاليُت و 
 :النتائج والتوصيات

 :النتائج
من الصعوبة وجود تعريف موحد للتنافسية، كما أف ادلفهـو يتداخل مع مفاىيم أخرى كالنمو والتنمية  ( 1

 االقتصادية.
 ( تعترب االستدامة أحد أىم ركائز التنافسية.2
 ادلواطنُت والعدالة يف توزيع الدخل .( تركز التنافسية على رفع مستويات معيشة 3
 ( تقـو التنافسية على عدة عوامل منها جودة ادلنظومة التعليمية.4
( لالرتقاء باالقتصاد اللييب و الدخوؿ للسوؽ العادلية والتنافس غلب أف يتم ربقيق االستقرار السياسي وزلاربة الفساد 5

  .ادلايل واإلداري وتطبيق مبادئ احلكم الرشيد

 توصيات:ال
 العمل على وضع اسًتاتيجية وطنية للتعليم والتدريب يكوف ىدفها بناء اإلنساف واالستثمار يف ادلوارد البشرية. (1
 االىتماـ بالتعليم والصحة والعمل على ربقيق اجلودة وفق ادلعايَت العادلية. (2
 دستور.العمل على زلاربة الفساد ادلايل و اإلداري وبناء دولة ادلؤسسات والقانوف وال (3
  .ية وادلوارد الطبيعية ذلذا الغرضدبناء قاعدة اقتصادية وطنية واستثمار اإلمكانيات االقتصا (4
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 المراجع:مصادر و ال
 :اواًل: الكتب

 .2001، ، القاىرةالسلمى، علي، إدارة ادلوارد البشرية االسًتاتيجية، دار غريب (1
 .2000، اجلامعة، االسكندريةالنجار، فريد، ادلنافسة والًتويج التطبيقي، مؤسسة شباب  (2

 ثانياً: المجالت:
، تقييم تطور التنافسية 2019، ديسمرب 04، العدد 07، اجمللد صكري وآخروف، رللة التكامل االقتصادي (1

، تصدر عن سلرب التكامل االقتصادي اجلزائري اإلفريقي، جامعة أمحد دراية ية القتصاديات دوؿ مشاؿ إفريقياالعادل
 .26ػػ15اجلزائر، ،

العربية يف ظل العودلة ربليل  التنافسية ، 2006، يونيو 4، العدد رللة اقتصاديات مشاؿ افريقيا ،نوري ،منَت (2
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