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   :ملخص
الدراسـة إلـى معرفـة أهـم المؤشـرات الفرعیـة المكونـة لمؤشـر التنافسـیة العالمیـة تـأثیرا علـى التنافسـیة الدولیـة هدفت هذه  

في دول الشرق االوسط وشمال افریقیا، حیث تم إستخدام طریقة التحلیـل بالمركبـات األساسـیة مـن أجـل معرفـة مختلـف 
موعـــات دول تتمـــایز فیمــا بینهـــا وفقـــا لمؤشـــر التنافســـیة العالقــات بـــین المتغیـــرات فـــي عینـــة الدراســة، وكـــذا تشـــكیل مج

، وخلصـــت الدراســة إلـــى أن مؤشـــر البنیــة التحتیـــة هــو األكثـــر تـــأثیرا علــى التنافســـیة الدولیــة للـــدول قیـــد GCIالعالمیــة 
  .الدراسة

  .التنافسیة الدولیة، مؤشر التنافسیة العالمیة، اإلبتكار :الكلمات المفتاحیة
  jel :O31، P59 رموز

Résumé: 
 Cette étude vise à identifier les sous-indicateurs les plus importants de l'indice de compétitivité 
mondiale, qui ont un impact sur la compétitivité internationale dans les pays de la région MENA, 
Nous avons utilisé La méthode d’analyse en composantes principales  pour connaître les 
différentes relations entre les variables dans l'échantillon de l'étude, Ainsi que la formation de 
groupes de pays différenciés selon l'indice de compétitivité globale GCI, L'étude a conclu que 
l'indice de l'infrastructure est le plus influent sur la compétitivité internationale des pays étudiés. 
Mot clés: Compétitivité internationale, Indice de compétitivité mondiale, Innovation. 
 
(JEL) Classification : P59, O31. 
 

 

  

 

 

عـــالمي والـــذي یتضـــمن مؤشـــرا عامـــا إلحتســـاب قیمـــة إّن التقریـــر الـــذي یصـــدره المنتـــدى اإلقتصـــادي ال: مقدمـــة. 1
تنافسـیة الــدول یشــمل العدیــد مــن المؤشــرات الجزئیــة التــي تــدخل ضــمن مركبــات إحتســابه ومــن بــین هــذه المؤشــرات 
ــــة  ــــیم األساســــي والصــــحة والمؤسســــات وتطــــور بیئ ــــة واإلبتكــــار والتعلــــیم العــــالي والتــــدریب والتعل نجــــد البنیــــة التحتی
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تصـــاد الكلـــي، وهـــي كلهـــا تنـــدرج تحـــت ثـــالث محـــاور هـــي محـــور اإلبتكـــار والتطـــویر، محـــور األعمـــال، وبیئـــة اإلق
   .عوامل تعزیز الكفاءة ومحور المتطلبات األساسیة

واقــــع هـــذه المكونـــات فــــي أي دولـــة هـــو الــــذي یحـــدد درجــــة  ممـــا ســـبق یمكــــن القـــول أن :البحثیــــة إشـــكالیة. 1.1
مــاهي المؤشــرات األكثــر تــأثیرا  :اإلجابــة علــى التســاؤل التــالي تنافســیاتها، ولهــذا ســنحاول مــن خــالل هــذه الدراســة

 على تنافسیة دول الشرق األوسط وشمال إفریقیا ؟         

  :ویمكن تجزئة السؤال السابق الى االسئلة الفرعیة التالیة
 ماهو واقع محور المتطلبات االساسیة في منطقة المینا من البنیة؟  -

فــي تحســـین ) الســوق المــالي وســوق الســلع والخــدمات ( ة فــي المنطقــة هــل تســاهم عوامــل تعزیــز الكفــاء  -
 التنافسیة الدولیة في المنطقة؟

 ماهو واقع مكونات االبتكار والتطویر في دول المینا؟ -

  :سنحاول تقدیم اجابات مؤقتة عن التساؤالت السالفة الذكر كاآلتي
ساسي فمـن ناحیـة الكـم مقبـول امـا مـن ناحیـة النـوع ان البنیة التحتیة في تحسن مستمر بالمنطقة، اما التعلیم اال -

 .فانه یحتاج لبرامج تدعیمیة

 .بالنسبة لعوامل تعزیز الكفاءة فانها التساهم في تطویر تنافسیة دول المنطقة -

 .یعتبر محور االبتكار والتطویر االكثر ضعفا من بین كل المحاور في المنطقة -

  :الدولیة  مفاهیم حول التنافسیة .1
  : ف التنافسیة الدولیةتعری 1.2

هــي قــدرة الدولــة علــى انتــاج ســلع وخــدمات تنــافس فــي "  :تعریــف المجلــس االمریكــي للسیاســة التنافســیة. 1.1.2
  "  .1األسواق العالمیة وفي نفس الوقت تحقق مستویات معیشة مطردة في األجل الطویل

ة تشـیر إلـى قـدرة المؤسسـات اإلقتصـادیة یـرى أّن التنافسـی " :جیفري سـاكس" حسب اإلقتصادي األمریكي  .2.1.2
للدولــة وسیاســاتها علــى تحقیــق النمــو فــي ضــوء الهیكــل الكلــي لإلقتصــاد العــالمي وهــذا یعنــي أن اإلقتصــاد یكــون 

  .2منافسا عالمیا إذا كانت مؤسساته وسیاساته تدعم النمو اإلقتصادي السریع والمطرد
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هــي مجموعــة المؤسســات   ): WEF(العــالمي للتنافســیة تعریــف التنافســیة حســب المنتــدى اإلقتصــادي  .3.1.2
والسیاسات والعوامل التي تهدف إلى تحدید مستوى اإلنتاجیة لبلد ما، ومن ثم تحدیـد مسـتوى مسـتدام مـن اإلزدهـار 

  .3واإلستقرار اإلقتصادي مع تحقیق مستویات مرتفعة من الدخل للمواطنین
  :آلیة قیاس التنافسیة الدولیة 1.2

ـــدوليحســـب الب.1.2.2 ـــك ال ـــدان یمكـــن   :ن یســـتخدم البنـــك الـــدولي مجموعـــة مـــن المؤشـــرات مـــن اجـــل ترتیـــب البل
  :  4 یلي تلخیصها فیما

  ".النمو واالستثمار، االنتاجیة، حجم التجارة االجمالي"الدینامیكیة الكلیة ودینامیكیة السوق  -
  .راس المال البشري والفكري -
  ).جمالي الفردي، النمو السنوي المتوسطالناتج القومي اإل( اإلنجاز اإلجمالي  -
  .الدینامیكیة المالیة -
  ).شبكة المعلومات واالتصاالت، البنیة التحتیة المادیة(البنیة التحتیة ومناخ االستثمار  -

  :حسب المنتدى اإلقتصادي العالمي للتنافسیة .2.2.2
تنافسـیة العـالمي والـذي یصـدر عـن المنتـدى یتم قیاس التنافسیة الدولیة حسب هذا المنتـدى مـن خـالل مؤشـر ال    

، فــإن 7وكلمـا إقتـرب تقیــیم الدولـة مـن النقطـة ) 7-0(مـن أجـل ترتیـب الـدول، ویــتم قیـاس هـذا المؤشـر  بدرجــة مـن 
  :، على ثالثة مبادئ هي 5ذلك یعني تقدمها في المؤشر

  .ركنا 12أن محددات القدرة التنافسیة معقدة، وتتالف من  -
  .صادیة عملیة دینامیكیة من التعدیالت المتعاقبة أي أنها تتطور في المراحلالتنمیة اإلقت -
لهــا اوزان مختلفــة فــي كــل  12تنتقـل الدولــة مــن مرحلــة نمـو إلــى أخــرى بطریقــة سلسـة، ولكــل ركــن مــن األركـان   -

، یعتمـد علـى 6میـةووفقا لهذا لمؤشـر، فـإن االقتصـاد الـذي یمـر بالمرحلـة األولیـة مـن التن، مرحلة من مراحل التنمیة
عوامــل اإلنتــاج مــن عمالــة غیــر مؤهلــة ورأس المــال المتــاح باإلضــافة إلــى المــوارد الطبیعیــة المتاحــة وخــالل هــذه 
المرحلـة، تعتمــد الشـركات علــى المنافسـة الســعریة وبیـع الســلع األولیـة وتتســم مسـتویات إنتاجیتهــا باالنخفـاض، وهــو 

فظ االقتصـــاد علــــى تنافســـیته یعتمـــد علــــى مؤشـــرات المتطلبــــات مـــا یعكســـه تراجــــع مســـتویات األجـــور، ولكــــي یحـــا
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األساســـیة الـــواردة فـــي الشـــكل، وكلمـــا ارتفعـــت مســـتویات األجـــور مـــع تحقیـــق التقـــدم فـــي مراحـــل التنمیـــة، انتقلـــت 
االقتصادیات إلى مرحلة التنمیة الثانیة، وخاللها تبدأ االقتصادیات في تطویر عملیـات اإلنتـاج لتصـبح أكثـر كفـاءة 

الیــة فــي االرتقــاء بجــودة المنــتج لیصــبح أكثــر قــدرة علــى المنافســة الدولیــة وفــي هــذه المرحلــة، تعتمــد التنافســیة وفع
الدولیة على مجموعة مؤشرات معززات الكفاءة، وفي المرحلة الثالثة مـن التنمیـة ینتقـل االقتصـاد إلـى مرحلـة القـدرة 

ســتویات معیشــیة مرتفعــة، وفـي هــذه المرحلــة تصــبح علـى تولیــد مســتویات مرتفعــة مـن األجــور ومــا یصــاحبها مـن م
المؤسســات، بفضــل التقــدم العلمــي والتقنــي واالهتمــام بمجــال البحــوث والتطــویر، قــادرة علــى التوصــل إلــى ابتكــارات 
فریـدة یـتم تحویلهـا إلـى منتجـات جدیــدة مـن خـالل عملیـات إنتاجیـة معقـدة تــم تصـمیمها وفقـا لنتـائج معتمـدة لبحــوث 

  .7مستویات متقدمة من العلم والتقنیة عملیات تعتمد 
  :المحاور االساسیة لمؤشر التنافسیة العالمیة .3

مـــن المعـــاییر وهـــي المتطلبـــات األساســـیة، والقـــدرة  لـــثالث مجموعـــاتیحســـب المؤشـــر المتوســـطات المرجحـــة     
التـــي تخصـــها،  وتحصـــل الـــدول علـــى درجـــات مختلفـــة وفـــًق ا لمرحلـــة النمـــو. والكفـــاءة، واإلبـــداع وعوامـــل التطـــور

  :  8وفیمایلي تصنیف المحاور ضمن  مجموعات وتوضیح دالالت هذه المحاور
  :مجموعة المتطلبات األساسیة أو ما یعرف بالمؤشرات اإلقتصادیة الرئیسیة .1.3

وهـــو عبـــارة عـــن البیئـــة المؤسســـیة التـــي تـــوفر نطاقـــًا مناســـب لتتفاعـــل فیـــه األفـــراد  :محـــور المؤسســـات .1.1.3 
  . الحكومیة من أجل إنتاج وزیادة الدخل القومي، وبالتالي تعزیز اإلقتصاد بشكل عامالمؤسسات 

ویعكــس هــذا المحــور مــدى تــوفر البنیــة التحتیــة الجیــدة فــي مختلــف المنــاطق فــي  :محــور البنیــة التحتیــة .2.1.3
یصـال الدولة التي من شأنها تقلیل المسـافات بـین المنـاطق التنمویـة المحلیـة مـن ناحیـة ومـن ناحیـ ة أخـرى إدمـاج وإ

  .األسواق الوطنیة إلى العالمیة
یعكس أداء الدولـة وسیاسـاتها علـى مسـتوى االقتصـاد : محور مدى اإلستقرار على مستوى اإلقتصاد الكلي 3.1.3

  .الكلي، فاإلستقرار في البیئة اإلقتصادیة الكلیة مهم لبیئة االعمال
ـــیم األساســـي 4.1.3 ـــیم األساســـي تعـــد مـــن أساســـیات إن اإلســـتث :محـــور الصـــحة والتعل مارات فـــي الصـــحة والتعل

  .اإلقتصاد النامي، فالمتعلمون األصحاء هم اللبنة األساسیة في التنمیة المستدامة
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 :مجموعة محفزات الكفاءة  .2.3

فــي ظــل العولمـة إن الــدول بحاجــة ماســة إلـى قــوة عاملــة متعلمــة ومدربــة : محــور التعلــیم العــالي والتــدریب 1.2.3.
  .أن تكون قادرة على التكیف مع البیئة اإلقتصادیة المتغیرةعلى 

یعكــس هـــذا المحـــور مـــدى تـــوافر المنافســـة الصـــحیة بـــین الشـــركات المحلیـــة، كمـــا  :محـــور كفـــاءة الســـوق2.2.3. 
  .یعكس دور الدولة في إیجاد التسهیالت حتى تتمكن السلع والخدمات المحلیة من الوصول اإلى األسواق العالمیة

یعكـــس هـــذا المحـــور فعالیـــة القـــوة العاملـــة ومـــدى تـــوفر المـــدراء ذوي الخبـــرة  :محـــور كفـــاءة ســـوق العمـــل3.2.3. 
  . والكفاءة، ویقیـم طبیعة أثر هجرة الكفاءات إلى الخارج على إقتصاد الدولة المحلي

لمحلیـة إلـى یعكـس هـذا المحـور كفـاءة النظـام المـالي فـي توجیـه المـدخرات ا: محور تطور األسواق المالیة4.2.3. 
  .أكثر االستثمارات  إنتاجیة

لقــد أصــبح مــدى قــدرة الدولــة علــى تحقیــق مســتویات مرتفعــة مــن اإلنتاجیــة : محــور الجاهزیــة التكنولوجیــة 5.2.3.
  . والنمو االقتصادي یعتمد أكثر فأكثر على الجاهزیة التكنولوجیة التي تمتلكها الدولة

وق المحلیــة علــى اإلنتاجیــة مــن حیــث كبــر حجــم الســوق یتــیح یــؤثر كبــر حجـــم الســ: محــور حجــم الســوق6.2.3. 
  .للشركات العمل في بیئة تتمیز بوفورات الحجم، مما یساهم في تقلیل التكالیف التشغیلیة

   :مجموعة عوامل اإلبتكار والتطور3.3.
لـدى  یجیاتاالسـتراتیتضـمن هـذا المحـور نوعیـة بیئـة األعمـال، وطبیعـة  :محور مدى تطور بیئة األعمـال .1.3.3

  .الشركات المحلیة ومدى إستخدام الشركات
إّن اإلبتكار هو الركیزة األساسیة للوصول إلـى اإلقتصـاد المعرفـي المتمیـز، ولخلـق إنتاجیـة : محور اإلبتكار.2.3.3

  .مستدامة كفؤة
  :ي األقالیمواقع مركبات مؤشر التنافسیة العالمیة في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا مقارنة بباق.4

  :یتضمن الجدول الموالي مركبات مؤشر التنافسیة العالمي حسب األقالیم      
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  مقارنة مركبات مؤشر التنافسیة العالمیة مع باقي األقالیم): 1(الجدول رقم

  أوروبا  المؤشرات الفرعية
شرق آسيا 
والمحيط 

  الهادئ

  
  روسيا
  

 أمريكا
الالتينية 
  والكاريبي

االوسط  الشرق
  جنوب آسيا  شمال إمريكا  إفريقيا وشمال

إفريقيا 
وجنوب 
  الصحراء

  %1.7  %0.8-  %3.5-  %2.5  %8.4-  %1.5- - 2.0%  %2.5-  المؤسسات

  %5.7-  %7.0  %2.94  %0.9  %1.6  %3.2  %9.3  البنية التحتية
-

13.2%  
  %0.8  %1.7  %0.8  -%1.5  %1.8  %6.4  %1.6  %3.3  التعليم والتدريب

  %4.9  %3.2  %3.6-  %1.7-  %5.9  %2.7  %0.6  %1.4  كفاءة سوق السلع
  %8.1  %2.4  %0.1-  %2.1-  %2.1  %4.6  %0.4  %8.9-  كفاءة سوق العمل

  %3.5-  %2.5  %1.4  %1.2-  %13.2  %16.4-  %0.6  %8.6-  السوق المالي تطور
  %9.7  %5.7  %10.0  %9.9  %20.8  %10.5  %8.6  %15.9  اإلستعداد التكنولوجي

  %2.6-  %0.4  %3.1  %1.2-  %4.4  %1.9-  %0.9-  %1.7  بيئة األعمال
  %6.8-  %4.6-  %0.8  %8.2-  %9.7-  %5.9-  %5.0-  %6.9-  اإلبتكار

Source : klaus schwab, ‘The Global Competitiveness Report 2016-2017’, world Economic Forum, 
Switzeland, 2016, Publiched on :   www.weforum.org/gcr   

بمقارنة دول منطقة الشرق االوسط وشمال افریقیا بمناطق أخرى نجد أن هذه األخیرة تحتل المراتب االخیرة      
في كل من التعلیم والتدریب، وتحتل المركز الرابع فیما یتعلق بالبنیة التحتیة، بینما تحتل المرتبة الرابعة في 

  .االستعداد التكنولوجي
  المحاور األساسیة لمؤشر التنافسیة العالمي في بعض دول الشرق األوسط وشمال إفریقیاواقع .1.4

  :محور المتطلبات األساسیة. 1.1.4
محــور مــدى اإلســتقرار علــى مســتوى اإلقتصــاد .1.1.1.4

تكمـــن اإلشـــكالیة الرئیســـیة لـــألداء االقتصـــادي فـــي  :الكلـــي
ضــــــالة معــــــدالت النمــــــو وتذبــــــذبها ویمكــــــن إرجــــــاع هــــــذین 

لــــى العن صــــرین إلــــى مصــــادر مختلفــــة بحســــب األقطــــار، وإ
ـــــــنفط والســـــــیاحة  ـــــــة، ویشـــــــكل ال ـــــــة وخارجی صـــــــدمات داخلی

  مؤشر األداء اإلقتصادي الكلي: 01الشكل رقم 

  

http://www.weforum.org/gcr
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والفالحــــة أمثلــــة عــــن القطاعــــات التــــي تتــــأثر مباشــــرة بهــــذه 
  . 9الصدمات

  .17رياض بن جليلي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

  
ــة  محــور البن.2.1.1.4 علــى الــرغم مــن الجهــود   :یــة التحتی

اإلســــتثماریة المعتبــــرة المبذولــــة مــــن الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي 
تطـــویر البنـــى التحتیـــة فـــي لبلـــدان العربیـــة، فـــإن األداء العربـــي 
یشــهد تـــأخرا واضـــحا فـــي بعـــض القطاعـــات مقارنـــة بـــأداء دول 
المقارنــة، وهــذا مــا یــنعكس ســلبا علــى تنافســیة هــذه البلــدان فــي 

رأس المــال وارتفــاع تكلفــة المنتجــات، إذ إن تكلفــة النقــل  جــذب
  .10والتورید قد تشكل جزءا مهما في السعر النهائي

  مؤشر البنية التحتية األساسية: 02الشكل رقم 

  
  . 19رياض بن جليلي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر

  جموعة محفزات الكفاءةم.2.1.4
  :محور التعلیم العالي والتدریب.1.2.1.4

ویشــتمل هــذا المؤشــر ضــمن مؤشــر الــراس المــال البشــري فــي 
مؤشــــر التنافســــیة العربیــــة والــــذي یشــــمل معــــدل االنفــــاق علــــى 
التعلیم ومعـدل القیـد الجـامعي بالنسـبة للـذكور واالنـاث، ویشـیر 
تقریـــر التنافســـیة العربـــي أن فـــي مجـــال القیـــد فـــي مجـــال القیـــد 

  .11ارنةمقارنة بدول المق %54الجامعي، قد بلغت الفجوة 
  

  

  

  

  مؤشر رأس المال البشري: 03الشكل رقم 

  
  . 20رياض بن جليلي، مرجع سبق ذكره، ص: المصدر
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  : مجموعة عوامل اإلبتكار.3.1.4
إن الــــدول العربیــــة تعــــاني مــــن :  محــــور اإلبتكــــار.1.3.1.4

العدیــد مــن المشــكالت فــي میــدان العلــم  والتقانــة، بــدءا مــن 
التطـــــویر وخیــــــارات تواضـــــع المـــــوارد المخصصــــــة للبحـــــث و 

البحــث العلمـــي ومجاالتــه ونعیـــة مخرجاتــه وآفـــاق تطبیقاتـــه، 
ناهیـك عـن ضــعف الـروابط األساسـیة بــین العلـم والتقانــة، إذ 
یعمـل كــل منهمــا بمعـزل عــن  اآلخــر، فنجـد مــثال ان حصــة 
ــــدول العربیــــة  المــــوارد المخصصــــة للبحــــث والتطــــویر فــــي ال

ان الهیكــــل متواضــــعة جــــدا مقارنــــة بــــدول مثــــل كوریــــا، كمــــا 
التقني لصادرات  الدول العربیـة مـرتبط بـأمور اخـرى، بمـدى 
قـــدرة هـــذه الـــدول علـــى اكتســـاب التقنیـــة وتوظیفهـــا وتطویرهـــا 

  .12وصوال الى تولیدها

مؤشر الطاقة اإلبتكاریة وتوطین : 04الشكل رقم 
  الطاقة

  
  . 22ریاض بن جلیلي، مرجع سبق ذكره،ص: المصدر

المركبات األساسیة على المؤشرات الفرعیة لمؤشر التنافسیة العالمیة المؤثرة على تطبیق طریقة التحلیل ب. 5
  ):2016(لسنة  دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیاتنافسیة 

  :منهجیة ومجتمع  الدراسة .1.5
 Analyse en(  سنستعمل التحلیل اإلحصائي المتعدد األبعاد ممثال في طریقة التحلیل بالمركبات األساسیة 

Composantes Principales(،  ،حیث تم اختیار هذه الطریقة ألنها األنسب لتحلیل المعطیات التي سنستعملها
، وكذلك باعتبارها طریقة سهلة تبین مختلف )الدول(والتي تتمثل كلها في متغیرات كمیة لمجموعة من األفراد 

تتمایز فیما بینها وفقا لهذه ) دول(ت أفراد العالقات بین المتغیرات، وهذا لمحاولة تمییز وتشكیل مجموعا
سنقوم بتطبیق طریقة التحلیل  المتغیرات ومعرفة المتغیرات األكثر تأثیرا على تصنیف الدول قید الدراسة،

 2016 لسنة) دولة(فرد  15مؤشر و: متغیر تتمثل في 12 على جدول یتكون من) ACP( بالمركبات األساسیة
  . XL- Statوهذا باستخدام برنامج 
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  :تقدیم جدول المعطیات األولي.2.5
جدول المعطیات األولي لمؤشرات  قیاس القدرة التنافسیة والمؤثرة على تنافسیة بعض دول الشرق ): 2(الجدول رقم 

  )2016(األوسط ودول شمال إفریقیا 

Source : klaus schwab, ‘The Global Competitiveness Report 2016-2017’, world Economic Forum, 
Switzeland, 2016, Publiched on :   www.weforum.org/gcr.13 

وسط بلدا ینتمي إلى منطقة الشرق األ 15تمثل البیانات السابقة مؤشرات االتنافسیة العالمیة لمجموعة مكونة من 
بین جمیع الدول والتي تمّ نشرها من طرف المنتدى اإلقتصادي ) 7 -1(وشمال إفریقیا، معبر عنها بدرجة من 

  .2016العالمي في أفریل 
  اإلحصاء الوصفي للمعطیات.3.5
فحصلنا على النتائج  XL-Statبعد الحصول على المعطیات طبقنا خطوات الطریقة باالستعانة ببرنامج     

  : ق علیها وهي كالتاليالتي سنعل

 الدول

  عوامل اإلبتكار والتطور مؤشر كفاءة القدرة الفرعية مؤشر المتطلبات األساسية

 المؤسسات
البنية 
 التحتية

بيئة 
اإلقتصا
 د الكلي

الصحة 
والتعليم 
 األساسي

التعليم 
العالي 
 والتدريب

كفاءة 
سوق 
 السلع

كفاءة 
سوق 
 العمل

تطور 
السوق 
 المالي

اإلستعداد 
 التكنولوجي

حجم 
 السوق

تطور 
 اإلبتكار األعمال

مؤشر 
التنافس
ية 

 العالمي

INS INF ME
E 

HPE HET GME LME FMD TR MS BS INO GCI 

اإلمارات 
 العربية

ARE 5.8 6.3 5.3 6.2 5.1 5.6 5.2 4.7 5.8 4.9 5.2 4.6 5.26 

 QAT 5.7 5.6 6.7 6.3 5.1 5.4 5.0 4.8 5.3 4.3 5.2 4.9 5.23 قطر
 ISR 4.8 5.3 5.1 6.3 5.4 4.7 4.8 4.9 5.8 4.2 5.1 5.7 5.18 إسرائيل
 SAU 5.1 5.1 4.7 6.0 4.8 4.6 4.3 4.2 5.0 5.4 4.5 3.7 4.84 السعودية
 KWT 4.1 4.4 6.3 5.6 4.0 4.2 3.7 4.0 4.3 4.3 4.0 3.0 4.53 الكويت
 BHR 5.0 5.0 3.9 6.2 4.9 5.5 4.6 4.3 5.2 3.2 4.4 3.6 4.47 البحرين
 JOR 4.6 4.3 3.7 5.6 4.7 4.6 4.0 4.0 3.9 3.6 4.4 3.7 4.29 األردن
 OMN 5.0 4.8 4.5 5.7 4.1 4.5 4.2 4.4 4.4 3.8 3.9 3.3 4.28 عمان

 MOR 4.2 4.3 5.1 5.6 3.6 4.4 3.5 3.8 3.7 4.3 3.8 3.1 4.20 المغرب
 IRN 3.6 4.2 4.6 6.1 4.6 4.0 3.2 2.9 3.3 5.2 3.5 3.2 4.12 إيران

 DZA 3.5 3.3 4.8 5.7 3.9 3.5 3.2 2.9 3.1 4.7 3.3 2.9 3.98 الجزائر
 TUN 3.8 3.7 4.2 5.9 4.0 3.9 3.2 3.2 3.7 3.8 3.6 3.0 3.92 تونس
 LBN 3.3 2.7 2.3 6.0 4.5 4.4 3.9 4.0 4.0 3.5 4.2 3.4 3.84 لبنان
 EGY 3.6 3.4 2.7 5.5 3.3 4.0 3.2 3.4 3.3 5.0 3.7 2.7 3.67 مصر
 YEM 2.6 1.8 2.0 4.6 2.3 3.6 3.1 2.1 2.2 3.2 3.2 2.2 2.74 اليمن

http://www.weforum.org/gcr.
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  XL-STATنتائج اإلحصاء الوصفي للمعطیات باستخدام برنامج :  03جدول رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Stat-XLبرنامج : المصدر
 : تبین لنا نتائج الجدول ما یلي

الصــحة والتعلــیم األساســي،  HPEونجــد أن أعلــى نســبة كانــت لمؤشــر المتوســطات لكــل المتغیــرات هامــة، كــل  -
 .19.474بقیمة  BS بینما أدنى نسبة فكانت لمؤشر  تطور االعمال

  coefficient de كـل المتغیـرات تتمیـز بانحرافـات معیاریــة معتبـرة، ولهـذا سـنقوم باســتعمال معامـل االخـتالف
Cvariation) ( لمقارنـــة تشـــتت توزیعـــات هـــذه المتغیـــرات، حیـــث یمثـــل النســـبة بـــین االنحـــراف المعیـــاري  والوســـط

 :الحســــابي، ومــــن الجــــدول یمكــــن حســــاب هــــذه النســــب، حیــــث تســــاوي  إلــــى األرقــــام التالیــــة الخاصــــة بــــالمتغیرات
)INS.INF.MEE.HPE.HET.GME.LME.FMD.TR.MS.ISF.BS.GCI(0.207/0.236/0.293:التواليةعــــــــــــــــــــــ/

،إذن یعتبـــــــــــــر المتغیــــــــــــــر بیئـــــــــــــة اإلقتصــــــــــــــاد 0.072/0.183/0.140/0.176/0.201/0.242/0.162/0.154/0.249
، كمـــا أن المتغیـــر )0.293(هـــو أكثـــر المتغیـــرات تشـــتتا ألنـــه یأخـــذ أعلـــى نســـبة لمعامـــل االخـــتالف ) MEE(الكلـــي
HPE)0.072(هو أقل المتغیرات تشتتا ) الصحة والتعلیم األساسي  .( 

 معامل اإلختالف اإلنحراف المعياري المتوسط المتغيرات
INS 4,313 0,925 0.207 
INF 4,280 1,167 0.236 
MEE 4,393 1,332 0.293 
HPE 5,820 0,436 0.072 
HET 4,287 0,813 0.183 
GME 4,460 0,646 0.140 
LME 3,940 0,719 0.176 
FMD 3,840 0,798 0.201 
TR 4,200 1,052 0.242 
MS 4,227 0,708 0.162 
BS 4,133 0,661 0.154 

INO 3,533 0,909 0.249 
GCI 4,303 0,669 0.150 
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 مصفوفة اإلرتباط  
  مصفوفة اإلرتباط): 4(الجدول رقم 

   stat-xlمخرجات: المصدر
في تفسیر مصفوفة االرتباط سنركز بشكل أساسي على العمود األخیر من المصفوفة والذي یبین إرتباط مؤشر 

ألنه الهدف ، )GCI( ل مؤشرات فرعیة مؤثرة  في هذا المؤشرالتنافسیة العالمي مع المتغیرات األخرى التي تمث
 : األساسي من دراستنا،  ومن الجدول نالحظ

 ونفسر ذلك بأن كل هذه المؤشرات تؤثر بشكل ، مؤشر التنافسیة العالمي یرتبط ارتباطا موجبا مع كل المتغیرات
بین ذلك اإلشارة الموجبة لمعامالت كبیر على مؤشر التنافسیة في الدول قید الدراسة بشكل إیجابي حیث ت

  .مع هذه المتغیرات GCIاالرتباط لمؤشر 
 المتغیر INF)البنیة التحتیة ( هو األقوى ارتباطا باإلیجاب مع مؤشرGCI )0.946( ، ونستنتج من ذلك بأن البنیة

  .التحتیة هي األقوى تأثیرا على درجة مؤشر التنافسیة العالمي
 المتغیر MS)مع  0.37  األضعف ارتباطا هو) حجم السوقGCI مقارنة بمؤشرات التنافسیة األخرى.  

متغيراتال  INS INF MEE HPE HET GME LME FMD TR MS BS INO GCI 
INS 1 0,955 0,651 0,670 0,756 0,876 0,893 0,873 0,892 0,207 0,845 0,748 0,901 
INF 0,955 1 0,745 0,742 0,795 0,813 0,826 0,832 0,891 0,359 0,803 0,765 0,946 
MEE 0,651 0,745 1 0,529 0,518 0,403 0,465 0,536 0,568 0,406 0,475 0,523 0,783 
HPE 0,670 0,742 0,529 1 0,925 0,655 0,660 0,718 0,793 0,304 0,691 0,751 0,820 
HET 0,756 0,795 0,518 0,925 1 0,731 0,787 0,798 0,857 0,207 0,818 0,852 0,880 

GME 0,876 0,813 0,403 0,655 0,731 1 0,925 0,839 0,869 
-

0,046 0,879 0,717 0,767 

LME 0,893 0,826 0,465 0,660 0,787 0,925 1 0,900 0,939 0,002 0,952 0,861 0,845 
FMD 0,873 0,832 0,536 0,718 0,798 0,839 0,900 1 0,938 0,061 0,903 0,823 0,881 
TR 0,892 0,891 0,568 0,793 0,857 0,869 0,939 0,938 1 0,136 0,926 0,870 0,926 

MS 0,207 0,359 0,406 0,304 0,207 
-

0,046 0,002 0,061 0,136 1 0,094 0,137 0,371 

BS 0,845 0,803 0,475 0,691 0,818 0,879 0,952 0,903 0,926 0,094 1 0,916 0,872 
INO 0,748 0,765 0,523 0,751 0,852 0,717 0,861 0,823 0,870 0,137 0,916 1 0,864 
GCI 0,901 0,946 0,783 0,820 0,880 0,767 0,845 0,881 0,926 0,371 0,872 0,864 1 
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  كفاءة سوق السلع(متغیر التعلیم العالي والتدریب ( له ارتباط قوي نسبیا وموجب مع GCI )0.76 ( وكذا كفاءة
والسبب في ذلك أن ضعف كفاءة سوق السلع وسوق العمل تساهم في إضعاف القدرة ، 0.84سوق العمل ب

كداللة على ) 0.046 -(ن هذا مؤشر كفاءة سوق السلع له إرتباط سالب مع حجم السوق بـ سیة، كما أالتناف
 .وجود عالقة عكسیة بین حجم السوق وكفائته في الدول قید الدراسة

 :Khi2    إختبار  .4.5
بار االحصائي نظرة حول مدى وجود ارتباط أو انعدامه بین المتغیرات من خالل االخت 2khiیعطي اختبار     

  :  التالي
H0  :  الیوجد ارتباط بین المتغیرات.  

1H :  الیوجد ارتباط بین المتغیرات.  
  Khi²نتائج اختبار ):  05(الجدول رقم 

  من إعداد الباحثین :المصدر
 قبول الفرضیةH1  یضمن أن المتغیرات مرتبطة فیما بینها بشكل كاف یسمح بتخفیض عدد األبعاد في الفضاء

 .  ACPالشعاعي المخصص لتمثیلها بیانیا، وهو شرط هام من أجل استخدام طریقة 
  2بما أن قیمةkhi دة أكبر من قیمتها المجدولة فإنه یتم رفض الفرضیةالمشاه H0   وقبول الفرضیة البدیلةH1 ،

 .  أي أن هناك ارتباط احصائي عام بین المتغیرات
  كذلك ان قیمةP-VALUE    وبالتالي یتم رفض الفرضیة المعدومة  0,05المحسوبة أقل من مستوى المعنویة

 .0.0001رفض الفرضیة المعدومة او الصفریة هي أقل من  ، وأن درجة المخاطرة في H1وقبول الفرضیة 
  

  Khi² (Valeur observée) القیمة المشاھدة  218.376

  Khi² (Valeur critique) القیمة المجدولة  85.965
66  DDL  درجة الحریة 

<0.0001 p-value  
0.05  alpha مستوى المعنویة 
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 :ةالتحلیل بالمركبات األساسی.5.5
تمثل القیمة الذاتیة وجود األفراد أو المتغیرات على المحور    :)Inertie( القیم الذاتیة ونسب الجمود.1.5.5

ة الدراسة، ومن أجل تسهیل المتعلق بهذه القیمة، حیث توفر تفسیرا أو شرحا للظاهرة المدروسة خالل فتر 
المالحظة والتحلیل تحسب لكل قیمة ذاتیة القیمة النسبیة إلى مجموع القیم الذاتیة، وعلیه فإن هذه النسبة تمثل 

أي نسبة (كمیة المعلومات األساسیة المحتواة في كل محور من خالل مساهمة كل محور في الجمود الكلي 
  ).التباین المفسر

  ائج القیم الذاتیة ونسب الجمودنت) : 6(الجدول رقم
 المحور

F1 
 المحور
F2 

 المحور
F3 

 المحور
F4  المحورF5 

 المحور
F6 المحورF7 

 المحور
F8 المحورF9 

 المحور
F10 

 المحور
F11 

المحور 
F12  

 القيم الذاتية 0,002 0,019 0,032 0,047 0,059 0,092 0,142 0,308 0,427 0,628 1,366 8,879

من التشتت الكلي  % 0,017 0,155 0,264 0,392 0,493 0,765 1,187 2,566 3,558 5,230 11,379 73,991
 )التغير(

المتصاعد من التشتت  % 100,00 99,983 99,827 99,563 99,171 98,678 97,913 96,726 94,159 90,601 85,371 73,991
 )التغير التراكمي(الكلي 

 .Stat-XLبرنامج : المصدر        
  التمثیل البیاني للقیم الذاتي): 5(شكل رقم 

  
  .Stat-XLبرنامج : المصدر

  من) : F2( و   )F1(التعلیق على المحورین المأخوذین. أ
   :یمكن استنتاج مایلي) 6(والشكل ) 6(خالل الجدول 

  .من قیمة الجمود الكلي %73.99أو المركبة األساسیة األولى تمثل  (F1)المحور العاملي  -
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 ، فتكون بذلك نسبة التمثیل على المخطط العاملي ذو المحورین%11.379فیمثل )F2(ملي الثاني المحور العا-
(F1).(F2)   (85.371) من الجمود الكلي.  

وهذه النسبة جیدة وكافیة إلعطاء صورة واضحة لسحابة النقاط على هذا المخطط، ولهذا نكتفي بتمثیل    
   ).F2(و) F1(ذو بعدینالمتغیرات على معلم متعامد ومتجانس واحد 

  )F1(و  ) F2(إحداثیات المتغیرات على المعلم  ):07(الجدول رقم 

  stat-XLمخرجات   :المصدر
  :والشكل الموالي یتضمن تمثیل المتغیرات على دائرة اإلرتباطات

  التمثیل البیاني للمتغیرات على دائرة  اإلرتباطات 06(لشكل رقم ا

  
  stat -xlمخرجات : المصدر

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 

INS 0,934 0,026 -0,267 -0,092 -0,128 -0,014 -0,136 -0,037 -0,026 0,083 0,060 -0,011 

INF 0,934 0,214 -0,193 -0,032 -0,117 -0,040 -0,126 0,054 -0,038 -0,084 -0,022 0,023 

MEE 0,642 0,515 -0,370 0,409 0,090 -0,033 0,091 -0,023 0,022 0,006 -0,004 -0,003 

HPE 0,828 0,189 0,427 0,181 -0,219 0,016 0,074 0,060 -0,055 0,055 0,024 0,011 

HET 0,900 0,051 0,355 0,135 -0,079 -0,052 -0,092 -0,126 0,090 -0,036 -0,021 -0,008 

GME 0,888 -0,291 -0,126 -0,147 -0,217 -0,128 0,141 -0,018 -0,052 -0,035 -0,033 -0,016 

LME 0,940 -0,256 -0,081 -0,118 0,067 -0,059 0,021 0,033 0,098 0,091 -0,055 0,016 

FMD 0,934 -0,147 -0,053 -0,004 0,036 0,307 0,014 -0,065 -0,053 0,003 -0,039 0,000 

TR 0,973 -0,079 0,010 -0,023 0,009 0,109 0,014 0,141 0,097 -0,049 0,036 -0,016 

MS 0,202 0,895 0,104 -0,378 0,050 0,016 0,040 -0,011 0,009 0,009 -0,014 -0,005 

BS 0,941 -0,180 0,029 -0,132 0,199 -0,037 0,092 -0,080 0,002 -0,037 0,076 0,017 

INO 0,900 -0,061 0,193 0,057 0,347 -0,096 -0,067 0,053 -0,093 0,009 -0,022 -0,012 

GCI 0,965 0,226 -0,035 0,069 0,060 0,033 -0,007 -0,028 0,042 -0,037 0,012 -0,018 
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كلما اقتربت المتغیرات من محیط الدائرة كان التمثیل أفضل ومعظم المتغیرات تقترب  :التعلیق على النتائج. ب
شرح وتفسیر متغیرات الدراسة وذلك ّن التمثیل جید ویمكن اعتماد هذا التمثیل من اجل أمن المحیط مما یعني 

من التغیرات التي تطرأ على المتغیرات، ومن خالل التمثیل السابق  %85.371ألن التمثیل یوضح ما نسبته 
 :یمكن مالحظة مایلي

 بالنسبة للمحور األولF1  نالحظ ما یلي:  
  .من قیمة الجمود الكلي  %73.99یمثل هذا المحور  -
 , GCI, TRتباطا موجبا مع هذا المحور، وأقواها ارتباطا هي المتغیرات التالیة كل المتغیرات مرتبطة ار  -

LME , ISF إذا المحور األول یمثل بشكل جید كل 0.941/ 0.94/ 0.97/ 0.96 : وقیمتها على التوالي هي ،
غیرات في حیث یتضح جلیا تجمع كل المت) 07الشكل (المتغیرات، وهذا ما یوضحه التمثیل البیاني للمتغیرات 

أقصى یمین المحور األول، وهذا ما یعطي  تقاربا كبیرا في نسبة مساهمة  كل متغیر نشط في تكوین هذا 
   .المحور

تجمع كل المتغیرات في جهة واحدة للمحور األول، أي ارتباطها كلها ارتباطا موجبا مع هذا المحور یدل على  -
 .، أي كل المتغیرات بشكل عام تتطور في نفس االتجاهFacteur taille أن المركبة األساسیة األولى تشكل

 بالنسبة للمحور الثاني  F2نالحظ ما یلي:   
  .من قیمة الجمود الكلي، وهو بذلك أقل أهمیة من المحور األول  %11.38یمثل هذا المحور  -
 )GME.LME.FMD.TR.ISF.BS(المتغیرات حیث یبین هذا المحور وجود تعارض بین -

   .بإحداثیات سالبة من جهة، والمتغیرات األخرى التي تظهر بإحداثیات موجبة من جهة أخرىو التي تظهر 
أغلب المتغیرات مرتبطة ارتباطا ضعیفا مع المحور الثاني، سواء كان هذا االرتباط موجبا أو سالبا وأضعفها  -

 MSتلك الخاصة بالمتغیر أقواها، و 0.079-بـ   TRو 0.051بـ HE و  0.026بـ    INSتلك الخاصة بالمتغیرات
وهذا التباین الكبیر في قیم هذه االرتباطات ینعكس على مساهمة ) 0.515(بـ   MEEمتبوعا بالمتغیر) 0.895(بـ

  .هذه المتغیرات في تكوین هذا المحور
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 تحلیل نتائج مساهمة المتغیرات في المحاور 
لنسبیة هذه األخیرة تحسب عن طریق مربع تحلیل مساهمة المتغیرات في المحاور یكون من خالل مساهمتها ا

  .والذي یمثل معامل اإلرتباط بین المتغیرات والمحاور )  cousinus carre des variables(جیب تمام 
  إحداثيات األفراد): 08(الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  stat -xlمخرجات : المصدر

 F1 F2 األفراد
ARE 4,740 0,201 
QAT 4,548 0,073 
ISR 3,988 -0,373 
SAU 1,860 1,290 
KWT -0,356 0,860 
BHR 2,203 -1,838 
JOR 0,194 -1,146 
OMN 0,444 -0,528 
MOR -1,037 0,511 
IRN -1,492 2,058 
DZA -2,831 1,505 
TUN -1,945 0,119 
LBN -1,075 -1,717 
EGY -2,817 0,651 
YEM -6,424 -1,665 

  Cos² Varجدول  ):09(الجدول           
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  STAT-XLبرنامج  :المصدر 

  

 F1 F2 المتغيرات  
INS 0,872 0,001 
INF 0,872 0,046 
MEE 0,412 0,266 
HPE 0,685 0,036 
HET 0,810 0,003 
GME 0,789 0,085 
LME 0,883 0,065 
FMD 0,871 0,022 
TR 0,948 0,006 
MS 0,041 0,801 
BS 0,886 0,032 
INO 0,809 0,004 
GCI 0,933 0,051 

 :F1 ،2 F على المعلم) الدول(و الشكل الموالي یتضمن إحداثیات األفراد  
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  التمثیل البیاني لألفراد): 07(الشكل رقم

  
  xl- statمخرجات     :المصدر

  ) :cousinus carre des variables(المساهمة النسبیة للمتغیرات  6.5
 1ین بالنسبة للمعلمF و  F2یمكننا استخالص ما یلي:   

وقریبة جدا من دائرة االرتباط . مرتبطة مع بعضها ارتباطا موجبا، وممثلة جیدا على المعلم كل المتغیرات -
عند جمع قیمتي المحورین نجد هذا المجموع یقترب من ( Cos² Var، وهذا ما یؤكده جدول )07الشكل(

  . ت تساهم في تكوین المحورین، كما نالحظ أن هذه المتغیرا)الواحد
من خالل التمثیل البیاني للمتغیرات التي یبینها الشكل نالحظ أن كل المتغیرات تعتبر هامة في تأثیرها على  -

 ، لكن یتضح جلیا من الشكل وكذلك من إحداثیات المتغیرات على المحوریین قرب المتغیرGCIمؤشر 
TRوINSوINFمن المتغیر GCI،  تأثیرا باإلیجاب على مؤشر التنافسیة العالمي التحتیة هو األكثر ومؤشر البنیة

  .حجم السوق والمتغیرات األخرى كما نالحظ وجود بعد بین المتغیر. في دول المنطقة 
وهذا یدل على أن حجم السوق التتأثر وال تؤثر في المتغیرات األخرى ویثبت ذلك قیمة معامل اإلرتباط بینه وبین 

  .باقي المتغیرات
تتوزع على طول المحور األول ) الدول(من خالل الشكل نالحظ أن هناك ثالث مجموعات أساسیة من األفراد 

من الیسار إلى الیمین وفقا لتدرج قیم المتغیرات ككل من ضعیفة إلى متوسطة إلى قویة والتمثیل البیاني 
  .للمتغیرات مع االفراد یوضح هذه المجموعات بشكل أفضل
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   بیاني للمتغیرات مع األفرادالتمثیل ال 7.5
یمكن تمثیل كال من المتغیرات واألفراد في شكل بیاني واحد، یسمح بتحلیل خصائص المتغیرات وتطورها مع 
تطور خصائص األفراد، وفي هذه الحالة یمكن تحلیل تأثیر مؤشرات الحكم الراشد على التنمیة البشریة من خالل 

المنطقة إلى مجموعات وتقدیم تفسیر لتلك المتغیرات باإلستعانة بالشكل  استخراج ممیزات كل دولة وتقسیم دول
  :البیاني التالي

  التمثیل البیاني للمتغیرات واألفراد): 08(الشكل رقم

  
  XL- STATبرنامج  :المصدر

  :من خالل األشكال السابقة یتضح وجود المجموعات األساسیة التالیة
وهي ممثلة جیدا على المعلم  كما تبینه ) إسرائیل اإلمارات، قطر،(والمتكونة من األفراد : وعة األولىالمجم. أ

اإلحداثیات، وتتمیز بأقوى القیم، وبالرجوع إلى جدول المعطیات األولي نجد فعال أن  هذه الدول أحسن نسبیا في 
  .  مؤشر التنافسیة العالمي

السعودیة، الكویت، البحرین، األردن، عمان، المغرب، إیران، (األفراد تضم مجموعة  :المجموعة الثانیة. ب
 .  وتتمیز بمؤشر تنافسیة متوسط) الجزائر، تونس، لبنان، مصر
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فهي األبعد من المتغیرات التي تجتمع في أقصى یسار المحور األول، ) الیمن(تضم  :المجموعة الثالثة. ج
 . ف مقارنة مع الدول األخرىومنه تتمیز هذه الدولة بمؤشر تنافسیة ضعی

  : النتائج. 6
 5.26(تحتل اإلمارات المرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا في مؤشر التنافسیة العالمي بقیمة 

بناءا على تقریر مؤشر التنافسیة العالمي ) 5.18(وقطر بقیمة) 5.23(یلیها اإلحتالل اإلسرائیلي بقیمة ) 7من 
 ).2017-2016(منتدى اإلقتصادي العالمي لسنة الصادر عن ال

  2.74(تحتل الیمن المرتبة االخیرة في مؤشر التنافسیة العالمي بقیمة.( 
 مؤشر البنیة التحتیة هو االكثر تاثیرا على مؤشر التنافسیة العالمي. 
 اما مؤشر حجم السوق فیؤثر بشكل ضعیف على مؤشر التنافسیة. 
 سلع وسوق العمل تساهم في إضعاف القدرة التنافسیة، كما أن هذا مؤشر كفاءة كما الحظنا ضعف كفاءة سوق ال

سوق السلع له إرتباط سالب مع حجم السوق كداللة على وجود عالقة عكسیة بین حجم السوق وكفائته في 
  .الدول قید الدراسة

  تنافسیة الدول العربیة حسب الترتیب العالمي) : 10(جدول رقم 
  الترتیب  ولةالد  الترتیب  الدولة

  63  األردن  16  اإلمارت العربیة المتحدة
  66  عمان  18  قطر

  70  المغرب  29  المملكة العربیة السعودیة
  87  الجزائر  38  الكویت
  95  تونس  48  البحرین

Source : klaus schwab, op.cit. 
ملحة لدفع عجلة التنافسیة إّن الدول العربیة، تأثرت بانخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى زیادة في الحاجة ال

وعلى الرغم من حلول كّل من اإلمارات العربیة المتحدة، وقطر ،والمملكة العربیة . في كافة بلدان المنطقة
على التوالي إال أنه ال تزال هناك حاجة واضحة  29، و18و 16: السعودیة في المراتب الثالثین األولى بترتیب
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ادة تنویع اقتصاداتها، أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فال بد لها لجمیع الدول المصدرة للطاقة إلى زی
 .من بذل المزید من الجهد لتحسین القدرة التنافسیة األساسیة

  :التوصیات .7
  : یمكن اقتراح اآللیات التالیة لتحسین القدرة التنافسیة في المنطقة العربیة

د الكلي بناء نظام رقابي وتحوطي واالعتماد على من أجل إمتصاص الصدمات على مستوى اإلقتصا -
مؤشرات اإلندار المبكر في األجل القصیر، والتوجه في االمد االطول نحو تطویر سیاسات تهدف الى تنویع 

 .14االقتصادات العربیة واضفاء المرونة على السیاسات االقتصادیة الكلیة
احداث تغییرات عمیقة في الهیاكل والمؤسسات والسیاسات تحفیز االستثمار من خالل توفیر البیئة المالئمة و  -

 .15التي من شانها ان تحفز االستثمار
تطویر اسواق االوراق المالیة عملیة مهمة، وبخاصة في مجال رفع ثقافة استخدام االسهم للحصول على  -

  .16التمویل ورفع درجة كفاءة هذه االسواق والحفاظ على شفافیتها وانسیاب المعلومات
ضرورة التركیز على عملیة صناعة راس المال الفكري من خالل إعطاء الفرصة أمام األفراد من أجل إفساح  -

  . 17المجال لهم إلبداء آرائهم واقتراحاتهم حول تطویر وتحسین إجراءات العمل، خلق بیئة إبداعیة
یة وتتطور معه، فالبنسبة للدول بناء المیزة التنافسیة یعتمد على مستوى التنم: 18وفي األخیر یمكن القول بأن 

الغنیة المتقدمة والتي تتحكم في التقانة ولها مستوى رفاهیة مرتفع فإنها ملزمة باالعتماد على االختراع والتطویر 
لتحسین مستویات انتاجیتها للمحافظة على مستوى تنافسیتها، أما الدول ذات المستوى التنموي المتدني فإنها 

تنافسیة باستغالل تدني التكالیف وتستطیع ان تنتقل تدریجیا في سلم التقانة من خالل  تستطیع ان تبني میزات
الممارسة والتعلم وتوطین التقانة وعلیه االنتقال من التخصص في السلع ذات الثقانة المتدنیة كثیفة العمل الى 

 .السلع ذات المحتوى التقاني المرتفع كثیف راس المال
 المراجع والمصادر. 8
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  .7القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، ص
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