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مقدمة:
تعتبر تنافسية الدول في األسواق الدولية مفيوماً معقداً ومتعدد الجوانب ،ويتداخل مع العديد من المفاىيم األخرى ومنيا
الظواىر االقتصادية واالجتماعية والعولمة وغيرىا .ونتيجة لمتطورات في البيئة االقتصادية العالمية ،فقد ازداد االىتمام بالتنافسية
ليس عمى مستوى المؤسسات فحسب ،بل أصبحت حاجة ممحة لمدول بوصفيا أداة لتحقيق النمو المستدام والرفاه االجتماعي.
إن تحديد مفيوم التنافسي ة ىو في غاية األىمية ،كونو يساعد في تحديد جوانبيا وكيفية قياسيا وبناء مؤشراتيا .ويختمف
مفيوم التنافسية فيما إذا كان الحديث عنيا عمى مستوى االقتصاد الجزئي أم عمى مستوى االقتصاد الكمي .كما قامت عدة
جيات ومنظمات إقميمية ودولية وعدد من المعاىد المتخصصة بتعريف التنافسية وتبيان مفيوميا وماىيتيا ،حيث قامت ببناء
مؤشرات لقياس التنافسية في اقتصاد ما ومقارنتيا مع االقتصاديات األخرى ،واستخدمت نتائج ىذه المؤشرات في صياغة تقارير
دورية حول التنافسية الدولية.
وسيتم التطرق إلى أسباب االىتمام بالتنافسية ومفيوميا واستعراض أنواعيا ،كما سيتم التمييز بين المنافسة والتنافسية،
وبين الميزة المطمقة والميزة النسبية والميزة التنافسية ،وأساليب قياس التنافسية ،والجيات التي تعنى بقياسيا.
أوالً :أسباب االهتمام بالتنافسية:
تزايد االىتمام بالتنافسية نظ اًر لمتغيرات الحاصمة عمى كافة األصعدة البشرية واالقتصادية والسياسة واالجتماعية والتقانية
والعممية ،كما يمي:1
 .1التغيرات الحاصمة عمى الصعيد البشري ،في مختمف جوانبو االقتصادية والسياسية واالجتماعية .فقد شيد العالم في
العقود األخيرة تطورات كبيرة في الفكر االقتصادي تتعمق بمحددات القدرة التنافسية .مثل تطور نظريات النمو
والتجارة ،والتغيرات في نظريات إدارة اإلنتاج والتوزيع والتخزين ،وظيور نظرية إدارة الجودة الشاممة  TQMوالتنافسية
عوضاً عن المنافسة.
 .2التطورات عمى المستوى العممي والتقاني ،ولم تعد الصناعة مرتبطة بالضرورة بكثافة رأس المال بقدر ارتباطيا
بالمعرفة وميارات العاممين واإلدارة الكفوءة.
 .3التطورات السياسية والتوجيات الجديدة وظيور عالم القطب الواحد ،وتعزيز دور المؤسسات الدولية ،مما يؤدي إلى
انعكاسات عمى مختمف األنشطة ،مثل اإلنتاج والحوكمة والمشاركة ومنظومة القيم.
 .4يدعم التاريخ االقتصادي افتراض أن العولمة ستمكن االقتصاد العالمي من تحقيق نمو اقتصادي أعمى .فقد أوضح
آدم سميث في كتابو ثروة األمم ىذه الفرضية ،وبين أن مستويات اإلنتاجية والنمو يعتمدان عمى التخصص،

 1د.عيسى محمذ الغزالي" ،القذرة التنافسية وقياسها" ،المعهذ العربي للتخطيط ،2003 ،ص.3 .
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والتخصص يعتمد عمى اتساع السوق ،وأن السوق الدولية لمسمع تسمح بزيادة التخصص وتحقيق عائدات أعمى وزيادة
مستويات اإلنتاجية ومعدالت النمو.
ثانياً :مفهوم التنافسية:
يتداخل مفيوم التنافسية مع عدة مفاىيم أخرى ،من بينيا النمو والتنمية االقتصادية وازدىار الدول ،إضافة إلى ديناميكية
مفيوم التنافسية والتغير المستمر فيو .ففي بداية السبعينيات كانت التنافسية ترتبط بالتجارة الخارجية ،وفي الثمانينيات ارتبطت
بالسياسة الصناعية ،ثم في التسعينيات ارتبطت بالسياسة التقانية ،أما حالياً فإن التنافسية تركز عمى رفع مستويات معيشة
المواطنين والعدالة في توزيع الدخل .والبد من اإلشارة إلى أنو من الناحية النظرية ،فإنو يمكن التمييز بين مدرستين رئيسيتين
قي تحديد مفيوم التنافسية ىما مدرسة رجال اإلدارة ،ومدرسة االقتصاديين ،وذلك كما يمي:


مدرسة رجال اإلدارة :ويعتبر مايكل بورتر من جامعة ىارفارد رائد ىذه المدرسة التي تركز عمى الجوانب
المتعمقة بالتكمفة واإلنتاجية ،إذ تعتبر التنافسية سياسة وطنية يتم تعزيزىا عبر زيادة اإلنتاجية اعتماداً عمى
االبتكار في اإلنتاج بدالً من االعتماد عمى الميزة النسبية في امتالك الموارد الطبيعية واليد العاممة الرخيصة
والمناخ المناسب والموقع الجغرافي.



مدرسة االقتصاديين :وتركز عمى الرفاه االقتصادي وترتبط بالنمو المستدام ،ويعتبر االقتصاد تنافسياً إذا كان
قاد اًر عمى تحقيق النمو دون اإلخالل بميزان المدفوعات ،وبالتالي ينعكس ىذا النمو عمى زيادة الرفاىة من
خالل االعتماد عمى رفع مستوى اإلنتاجية وزيادة اإلبداع ،والتوجو نحو إنتاج السمع كثيفة رأس المال،
واالستثمار في الدول ذات العمالة متدنية األجر بالنسبة لمعمميات اإلنتاجية التي تتطمب كثافة كبيرة في اليد
العاممة.

وتدفع األبعاد األساسية في التنافسية إلى االىتمام بجوانب عديدة ،ومنيا:1


مستوى التحميل :من مستوى المنشأة إلى مستوى القطاع ثم إلى مستوى الدولة.



الشمول :وىي تحقيق األىداف بفعالية وبأقل التكاليف ،وىي االختيار الصحيح لمغايات.



النسبية :وىي تعني مقارنة نسبية بين االقتصاديات سواء أكانت بين أكثر من دولة أم ضمن الدولة ذاتيا عمى
امتداد فترة زمنية محددة.

وتعرف التنافسية عمى مستوى االقتصاد الجزئي وعمى مستوى االقتصاد الكمي ،حيث يمكن تعريف التنافسية عمى
مستوى المنشأة وعمى مستوى القطاع وعمى المستوى الوطني ،كما أن العالقة بينيما ىي عالقة تكاممية ،حيث أن أحدىما يؤدي

 1مرجع سابق ،ص8 .
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إلى اآلخر .باإلضافة إلى ذلك ،قامت عدة منظمات إقميمية ودولية بتقديم تعريف لمتنافسية حسب منظورىا ورؤيتيا وأىدافيا.
وسيتم توضيح كل منيا كما يمي:1
 .2تعريف التنافسية عمى مستوى المنشأة:
إن تعريف التنافسية عمى مستوى المنشأة ىو قدرتيا عمى تمبية الرغبات المختمفة والمتنوعة لممستيمكين ،وذلك بتوفير
منتجات وخدمات ذات جودة معينة وسعر معين ،بشكل أكثر كفاءة من المنافسين اآلخرين في السوق ،ويستطيع المشتري
شراءىا من جميع أنحاء العالم ،مما يحقق نجاحاً مستم اًر لمشركات عمى الصعيد العالمي والصعيد المحمي ،في ظل غياب الدعم
والحماية من قبل الحكومة ،وذلك من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج المستخدمة.
 .3تعريف التنافسية عمى مستوى القطاع:
تعرف التنافسية عمى مستوى القطاع بأنيا قدرة القطاع عمى تحقيق القيمة المضافة العالية ،ضمن بيئة أعمال ،ذات
تشريعات مرنة وناظمة ليا ،تتماشى مع التطورات االقتصادية ،وضمن آليات فعالة لقوى السوق ،من ناحية الموردين
والمستيمكين ،باإلضافة إلى حرية الدخول إلى سوق العمل والخروج منيا.
 .4تعريف التنافسية عمى المستوى الوطني:
يختمف تعريف التنافسية الوطنية حسب درجة التطور في االقتصاد ،فيما إذا كانت دولة متقدمة أم دولة نامية ،وذلك كما
يمي:
 الدول المتقدمة :إن التنافسية لدى الدول المتقدمة تعني قدرتيا عمى الحفاظ عمى موقعيا الريادي في االقتصاد
العالمي ،م ن خالل اإلبداع واالبتكار ،وذلك بعد أن قامت بتحقيق االستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج .أي أنيا وصمت
إلى مستويات مرتفعة من اإلنتاجية ،ولم يتبق أماميا في تحقيق النمو المستدام إال االعتماد عمى االبتكار.


الدول النامية :إن التنافسية لدى الدول النامية تعني قدرتيا عمى النمو والحصول عمى حصة سوقية في

المجاالت التي تتوفر فييا فرصة لتحويل الميزات النسبية التي تممكيا إلى مزايا تنافسية ،باإلضافة إلى إيجاد المزيد
من المزايا التنافسية ،عبر تبني مجموعة من اإلصالحات الييكمية والسياسات االقتصادية المناسبة.

1

المرصد الوطني لمتنافسية" ،التقرير الوطني األول لتنافسية االقتصاد السوري  ،"2007برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وىيئة تخطيط الدولة،

 ،2008ص.24 .
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 .5تعريف المنتدى االقتصادي العالمي لمتنافسية:
قام المنتدى االقتصادي العالمي  WEFبتعريف التنافسية عمى أنيا مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد
مستوى اإلنتاجية في االقتصاد ،وتعتبر البمدان األكثر تنافسية بأنيا األقدر عمى النمو عمى المدى المتوسط والطويل.
 .6تعريف المعهد الدولي لمتنمية واإلدارة :IMD
يعرف المعيد الدولي لمتنمية واإلدارة التنافسية عمى أنيا قدرة البمد عمى توليد القيمة المضافة العالية ،وبالتالي زيادة
الثروة الوطنية ،وتحقيق االزدىار لمشعوب.
 .7تعريف المعهد العربي لمتخطيط :API
يعرف المعيد العربي لمتخطيط التنافسية عمى أنيا األداء النسبي الحالي والكامن لالقتصاديات في القطاعات واألنشطة
المتنافسة مع االقتصاديات األخرى .ويتناول ىذا التعريف األنشطة التصديرية ،ومنافسة المستوردات ،واالستثمار األجنبي
المباشر.
 .8تعاريف أخرى حول التنافسية:
تعريف المعهد الدولي لمتنمية واإلدارة (:)3114



التنافسية ىي جزء من اقتصاد المعرفة الذي يحمل الوقائع والسياسات والتي تحدد قدرة الدولة عمى إيجاد بيئة مناسبة
والحفاظ عمييا ،والتي تساعدىا عمى توليد القيمة المضافة المستدامة لمؤسساتيا وزيادة االزدىار لشعوبيا.
تعريف المجمس األوروبي (:)3111



عرف المجمس األوروبي في اجتماعو ببرشمونة عام  3111تنافسية األمة عمى أنيا القدرة عمى التحسين المستمر
لمستوى المعيشة لمواطنييا ،وزيادة مستوى التشغيل والتماسك االجتماعي .وتغطي التنافسية مجاالً واسعاً من العوامل ،ومنيا
مجمل السياسات االقتصادية.
تعريف المنتدى االقتصادي العالمي (:)2::7



التنافسية ىي قدرة البمد عمى تحقيق معدالت نمو عالية مستدامة لحصة الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي GDP per
.capita
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تعريف  R. Feurerو:)2::5( K. Chaharbaghi
التنافسية ىي نسبية وليست مطمقة .وىذا يعتمد عمى طبيعة المستيمكين والمستفيدين ،والقوة المالية ،والقدرات الكامنة

لألفراد والتقانة ،وذلك في تطبيق التغيرات االستراتيجية الالزمة .ويتم تحقيق التنافسية المستدامة فقط عن طريق الحفاظ عمى
التوازن المناسب بين ىذه العوامل والتي من الممكن أن تكون متضاربة.


معهد التنافسية الدولية:
ىي قدرة الدولة عمى اإلنتاج بشكل أكبر وأكثر كفاءة نسبياً ،وزيادة مبيعاتيا من السمع المصنعة ،والتحول نحو السمع

عالية التقانة والتصنيع ذات القيمة المضافة العالية ،وتحقيق دخل قومي أعمى لمفرد ،واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة
والتي ترتبط بمدى توفير الدولة لبيئة مناسبة .ذلك أن االستثما ارت األجنبية المباشرة توجد مزايا تنافسية تضاف إلى المزايا
النسبية الموجودة .ويقصد بالكفاءة التكمفة األقل من خالل تحسين اإلنتاجية ،وزيادة الجودة ،وتحقيق المالءمة بين االحتياجات
المحمية والعالمية بين المناطق المختمفة وعبر الزمن.


:)2:96( Report of the Select Committee of the House of Lords on Overseas Trade
إن المنشأة التنافسية ىي القادرة عمى إنتاج السمع والخدمات ذات الجودة العالية بسعر أقل من المنافسين في السوق

المحمية والعالمية .وتعني قدرة المنشأة عمى توليد أرباح مستمرة وتعويضات لمموظفين وعوائد مجزية لممالكين.


تقارير التنافسية العالمية  IMDو:)2::2( WEF
التنافسية ىي القدرة الحالية والمستقبمية والفرص المتاحة لرواد األعمال إلنتاج سمع عالمية بجودة معينة بشكل أكثر تمي اًز

عن المنافسين في السوق المحمية والعالمية.


 B. R. Scottو:)2:96( G.C. Lodge
تشير التنافسية الوطنية إلى قدرة البمد عمى إنتاج السمع أو توزيعيا أو تقديم خدماتيا في السوق العالمية ،مع تزايد العوائد

عمى مواردىا.


:)2:99( P. J. Buckley
تتضمن التنافسية الكفاءة (الوصول إلى األىداف بأقل سعر ممكن) والفعالية (الوصول إلى األىداف المناسبة) في

تحقيق األىداف الصناعية .وتشمل التنافسية األىداف المطموبة والوسائل الالزمة لتحقيقيا.
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:)2:96( Aldington
تعريف التنافسية ألمة ىو قدرتيا عمى توليد الموارد الالزمة لمواجية الحاجات الوطنية.



المجموعة االستشارية حول التنافسية (:)2::6
تستند التنافسية إلى اإلنتاجية والكفاءة والربحية .ولكنيا ليست ىدف بحد ذاتيا ،بل تعتبر وسيمة ىامة لزيادة مستويات

المعيشة وتحقيق الرفاه االجتماعي .وتعتبر التنافسية بأنيا أداة لزيادة العوائد بشكل غير تضخمي ،عن طريق زيادة اإلنتاجية
والكفاءة في إطار التخصص الدولي.


المجموعة االستشارية حول التنافسية (:)2::6
يجب أن يتم النظر إلى التنافسية عمى أنيا الوسيمة الرئيسية لتحسين مستويات المعيشة ،وايجاد فرص العمل ،والقضاء

عمى الفقر.


منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (:)OECD
التنافسية ىي مدى قدرة الدولة عمى إنتاج السمع والخدمات والوصول إلى السوق العالمية في ظل أدوات السوق الحرة

والعادلة ،وذلك في الوقت الذي تحافظ فيو عمى نمو الدخل القومي الحقيقي عمى المدى البعيد.


قسم الطاقة في الواليات المتحدة األمريكية:
التنافسية الصناعية ىي قدرة الشركة أو الصناعة عمى مواجية التحديات من المنافسين خارج حدود الدولة.



مجمس سياسات التنافسية في الواليات المتحدة األمريكية (:)2::3
التنافسية ىي القدرة عمى إنتاج السمع والخدمات والوصول إلى السوق العالمية ،وذلك في الوقت الذي يتمتع المواطنون

بمستويات معيشية عالية ومستدامة عمى المدى البعيد.


منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (:)2::7 OECD
التنافسية ىي دعم قدرة الشركات والصناعات والدول عمى توليد مستويات عالية نسبياً من الدخل والتوظيف ،وذلك في

الوقت الذي تكون فيو معرضة إلى المنافسة العالمية.
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قسم المؤسسة والتجارة والتوظيف في المممكة المتحدة:
الميزة التنافسية عمى مستوى المنشأة ىي القدرة عمى توفير السمع والخدمات بشكل مستمر وبربحية معينة ،وتفضيميا عن

السمع والخدمات التي يقدميا المنافسون.
ثالثاً :أنواع التنافسية:
يوجد عدة أنواع من التنافسية وذلك حسب مجال البحث ،حيث يمكن التمييز بين التنافسية حسب معيار السعر أو
التنافسية الكامنة والتنافسية الجارية ،وذلك كما يمي:1
 .2التنافسية حسب معيار السعر:
تنقسم التنافسية حسب معيار السعر إلى التنافسية السعرية والتنافسية غير السعرية ،وذلك كما يمي:


التنافسية السعرية :إن التنافسية السعرية تعني أنو يمكن لمبمد ذي التكاليف األقل من تصدير السمع إلى األسواق
الخارجية بصورة أفضل من البمدان األخرى ،كما أن لسعر صرف العممة الوطنية لو تأثير كبير عمى قدرتيا التنافسية.



التنافسية غير السعرية :تنقسم التنافسية غير السعرية إلى التنافسية النوعية والتنافسية التقانية ،ويمكن التمييز بينيما
كما يمي:
 oالتنافسية النوعية :تعتمد التنافسية النوعية عمى إنتاج منتجات ذات جودة مرتفعة ،ذلك أنو يمكن لمبمد
تصدير المنتجات المبتكرة ذات النوعية الجيدة بأسعار مرتفعة.
 oالتنافسية التقانية :تعتمد التنافسية التقانية عمى الصناعات عالية التقانة ذات القيمة المضافة المرتفعة.

 .3التنافسية الكامنة والتنافسية الجارية:
تنقسم التنافسية إلى التنافسية الكامنة والتنافسية الجارية ،وذلك كما يمي:


التنافسية الكامنة :تركز التنافسية الكامنة عمى العوامل التي تسيم في زيادة التنافسية عمى المدى الطويل ،مثل
االستثمار في رأس المال البشري ،واالبتكار.



ال تنافسية الجارية :تركز التنافسية الجارية عمى مستوى التنافسية الحالية ،ومناخ األعمال ،وعمميات الشركات
واستراتيجياتيا.

رابعاً :المنافسة والتنافسية :Competition vs. Competitiveness

1

مرجع سابق ،ص.26 .
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يمكن التمييز بين المنافسة والتنافسية ،وذلك كما يمي:
 .2المنافسة :Competition
حيث أن المنافسة ىي حالة المزاحمة بين شركتين أو اقتصادين من أجل كسب أكبر حصة سوقية ممكنة سواء أكان في
السوق المحمية أم في السوق العالمية ،وبالتالي يخرج أحد األطراف رابح والطرف اآلخر خاسر ( .)zero-sum gameوتعتبر
شدة المنافسة أحد مؤشرات التنافسية ،كما أن المنافسة ىي وصف لحالة السوق ،حيث يوجد أربعة أنواع لممنافسة ،وىي:1
المنافسة الكاممة  :Perfect Competitionيتميز سوق المنافسة التامة بوجود عدد كبير من المشترين



والبائعين لمسمعة ،وتنتج المنشآت سمعة متجانسة ،ويوجد حرية لمدخول إلى السوق والخروج منيا ،وتتوفر
المعمومات بشكل كامل لمجميع.
المنافسة االحتكارية  :Monopolistic competitionيوجد عدد كبير من المنتجين بحيث يقدمون منتجات



متشابية ويتنافسون من خالل طرق ترويجية.
احتكار القمة  :Oligopolyيتميز سوق المنافسة االحتكارية بوجود عدد كبير من المنشآت ،وتكون السمع متشابية



ولكنيا ليست متجانسة ،ويوجد حرية في الدخول إلى السوق والخروج منيا ،ومنافسة غير سعرية.
االحتكار التام  :Pure Monopolyيعتبر سوق سمعة ما سوق احتكار تام في حال وجود منتج وحيد في السوق،



وعدم وجود بدائل لمسمعة ،ووجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى السوق.
 .3التنافسية :Competitiveness
إ ن التنافسية ىي حالة التكامل بين شركتين أو اقتصادين من أجل زيادة القيمة المضافة لكل منيما ،ويخرج بموجبيا
الطرفان رابحان ( ،)win-win gameوبالتالي تحقيق التكامل االقتصادي .وىذا يتطمب توفر أربعة محاور أساسية ،وىي:2

2



إنشاء ترابط شبكي بين منشآت األعمال عمى المستويين المحمي والعالمي.



قيام تحالفات استراتيجية بين منشآت األعمال عمى المستويين المحمي والعالمي.



تطبيق أنظمة الحوكمة ضمن منشآت األعمال عمى المستويين المحمي والعالمي.



تحقيق انسجام ومواءمة بين األنظمة والتشريعات فيما بينيا وبين الدول.

Pfeffer, Jeffery, "Competitive Advantage Through People", MA, Harvard Business School Press, Boston,1994 .
ورقة مقدمة من مجمس األعمال السوري التركي لتحقيق التكامل اإلقميمي لدول المشرق سورية وتركيا واألردن ولبنان.2011 .
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حيث أن التكامل االقتصادي يشكل جزءاً من استراتيجية التنافسية ،وذلك في شكل تحالفات استراتيجية ،أو اندماجات
بين منشآت األعمال ،أو القيام باختيار العمل وفق العناقيد الصناعية ،أو من خالل الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتمد
عمى المزايا التنافسية لفروعيا في دول العالم.
التكامل االقتصادي القائم عمى المزايا التنافسية

الترابط الشبكي
Networking

الحوكمة
Governance

التكامل القائم
عمى المزايا
التنافسية
Economic
Integration

التحالفات
االستراتيجية
Alliances

القوانين
والتشريعات
& Laws
Regulations

خامساً :الميزة المطلقة والميزة النسبية والميزة التنافسية:
يمكن التمييز بين نظريات الميزة المطمقة والميزة النسبية والميزة التنافسية وذلك كما يمي:
 .2نظرية الميزة المطلقة (آدم سميث :1)28:1 - 2834
استعرض آدم سميث عام  1776في كتاب "طبيعة وأسباب ثروة األمم" نظرية الميزة المطمقة ،وتعرض إلى فوائد تحرير
التجارة ،فأوضح أنيا تتيح لمبمد االستفادة من مزايا تقسيم العمل وتتخصص بالميزات المطمقة التي تتمتع بيا.
كما ّبين أن خمق الثروة في االقتصاد يعتمد عمى قدرة الدولة عمى توفير السمع والخدمات لمواطنييا بشكل أكبر من

احتياطياتيا الذىبية ،وتؤدي زيادة الصادرات وتقميل المستوردات إلى الحصول عمى المزيد من احتياطياتيا الذىبية .وعمى الرغم

Virtual Zambia, “The Principle of Comparative and Absolute Advantage”, Theories, 2009.
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من أن االستفادة من الميزة المطمقة عن طريق تحرير التجارة قد ال يعود بالنفع عمى البمدين معاً ،فإن الميزة النسبية تركز عمى
تبادل المنافع الممكنة لكال البمدين بآن واحد.
وتشير نظرية الميزة المطمقة إلى قدرة االقتصاد عمى إنتاج كمية أكبر من المنتجات ،باستخدام كمية محددة ومتماثمة من
الموارد المتاحة مقارنة مع االقتصاديات األخرى .أي أن كل دولة تتخصص في إنتاج السمعة التي تتميز بميزات مطمقة في
إنتاجيا ،وتبادل فائض اإلنتاج عن حاجات االستيالك مع دولة أخرى .فعمى سبيل المثال ،إذا كان يوجد  3بمدان ينتجون القمح
كما يمي:
البمد
A
B
C

كمية اإلنتاج (طن/يوم)
1000
2000
500

عدد العمال
200
200
200

وعمى افتراض ثبات العوامل األخرى ،فإن البمد  Bلديو ميزة مطمقة في إنتاج القمح عن البمدين  Aو ،Cذلك أن B
يستطيع إنتاج كمية أكبر من القمح بنفس تكمفة اإلنتاج لـ  Aو .Cكما أن  Aلدييا ميزة مطمقة في إنتاج القمح عن  ،Cنظ اًر
ألن  Aيمكنيا إنتاج كمية أكبر من القمح من  Cوذلك باستخدام نفس عدد العمال  .200في حين أن  Cليس لدييا أي ميزة
مطمقة .ويمكن لبمد ما أن يمتمك الميزة المطمقة لكل السمع ،أو أن ال يمتمك ميزة مطمقة ألي سمعة
 .3الميزة النسبية (دافيد ريكاردو :1)2883 – 2934
قام عالم االقتصاد ريكاردو بتقديم نظريتو ''الميزة النسبية  ،''competitive advantageوجاءت لتجيب عمى سؤال
"ىل ستخرج ىذه البمدان من التجارة الخارجية في حال عدم امتالكيا لميزة مطمقة أو العكس؟" ،ويرى فييا أن الدول إذا أرادت
أن تستغل الموارد المتاحة بالشكل األمثل ،فما عمييا سوى االعتماد عمى ''الميزة النسبية'' .كما يرى ريكاردو أن كل دولة لدييا
ميزة نسبية تتميز بيا عن غيرىا ،لذلك يقترح أن تتخصص كل دولة في إنتاج السمع التي تمتمك فييا ميزة نسبية أعمى من الدول
األخرى .فاليند مثالً يمكن أن تتخصص في إنتاج الشاي ،والب ارزيل في إنتاج القيوة ،واليابان في الحاسبات ،وبريطانيا بصناعة
السيارات ،ثم تقوم كل دولة بمقايضة الدولة األخرى ،وبذلك تتحقق الميزة النسبية واالستغالل األمثل لمموارد المتاحة.
وقد عرف ريكاردو الميزة النسبية عمى أنيا حاصل قسمة النفقة المطمقة لسمعة ما في البمد األول عمى النفقة المطمقة
لمسمعة نفسيا في البمد اآلخر ،وبذلك تختمف ىذه النسب من بمد إلى آخر ومن سمعة إلى أخرى ،كما يمكن لمبمد التي ال تمتمك
ميزة مطمقة بالمشاركة في التجارة الدولية إذا تخصصت في إنتاج السمع ذات الميزة النسبية المرتفعة لدييا أكثر من غيرىا.

Ralph Byrns. “Comparative Advantage and Absolute Advantage”. 2011.
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وتعتمد المزايا النسبية عمى ما تتمتع بو الدولة من موارد طبيعية وبشرية متوفرة ،ويد عاممة رخيصة ،إضافة إلى المناخ
المناسب ،والموقع الجغرافي المتميز ،وغير ذلك من العوامل التي تسمح لمدولة من إنتاج سمع منخفضة السعر في السوق
العالمية .أي أنيا قدرة االقتصاد عمى إنتاج سمعة ما بتكمفة أقل من اقتصاد آخر باستخدام الموارد المتاحة .وتعتمد الميزة
النسبية عمى التميز الداخمي في صناعة كل بمد ،حيث يكون كل بمد أكثر تفوقاً في سمعة ما قياساً إلى السمعة األخرى.
ويتم تحديد الميزة المطمقة من خالل مقارنة إنتاجية قوة العمل بين الدول ،بينما تشير الميزة النسبية إلى قدرة البمد عمى
إنتاج سمعة معينة بأقل تكمفة لمفرصة البديمة.
 .4الميزة التنافسية (مايكل بورتر):
تعتمد المزايا التنافسية عمى التوصل إلى اكتشاف طرق جديدة في اإلنتاج ،وبالتالي إنتاج سمع وخدمات ذات خصائص
فريدة ومتميزة ،من خالل اإلدارة والمعرفة وقيام التحالفات االستراتيجية وانشاء الترابطات الشبكية.1

المزايا النسبية والمزايا التنافسية

المزايا النسبية

دراسات مقارنة
لممواقع

تخصص جغرافي

منشآت عمل
منفصمة

المزايا التنافسية

إنشاء ترابط شبكي
لمنشآت األعمال

تحالفات استراتيجية
لمنشآت األعمال

منشآت عمل
متكاممة

وفيما يمي تعريف الميزة التنافسية ،وأنواعيا ومعايير الحكم عمى جودتيا ،والمصادر المختمفة ليذه الميزة.

1

J Peter Neary, “Competitive versus Comparative Advantage”, Working Papers. School Of Economics, University
College Dublin. 2002.
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 )2تعريف الميزة التنافسية:
عرف مايكل بورتر الميزة التنافسية عام  1985عمى أنيا القيمة التي تقدميا مؤسسة ما لعمالئيا ،والتي تتجاوز كمفة
إنتاجيا ،ومدى استعداد العمالء لشرائيا .كما أن القيمة العالية تنتج عن تقديم أسعار أقل من المنافسين ،أو تقديم مزايا فريدة
من نوعيا تعوض عن ارتفاع األسعار .وتنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من
تمك المستخدمة من قبل المنافسين.
وان الميزة التنافسية تعني عدم حاجة الدولة لميزة نسبية كي تستطيع التنافس في األسواق العالمية وذلك من خالل
االعتماد عمى التقانة والعنصر الفكري في اإلنتاج ونوعية اإلنتاج وفيم احتياجات ورغبات المستيمك .ويمكن تمييز بين نوعين
أساسيين لمميزة التنافسية ،وىما ميزة التكمفة األقل وميزة التميز.
ويتم تحديد موقع المؤسسة من خالل اختيارىا ألحد أنواع الميزة التنافسية (ميزة التكمفة األقل أو ميزة التميز) ،باإلضافة
إلى مستوى نطاق المنافسة الذي يميز بين المؤسسات التي تستيدف شريحة واسعة من الصناعات ،والشركات التي تستيدف
شريحة ضيقة .ويؤكد بورتر أن تحقيق الميزة التنافسية يتطمب من المؤسسة أن تختار نوع ميزتيا التنافسية ونطاقيا.1
 )3أنواع الميزة التنافسية:
يمكننا أن نميز بين نوعين من الميزة التنافسية ،كما يمي:2


ميزة التكلفة األقل:

يمكن لمؤسسة ما أن تمتمك ميزة التكمفة األقل ،إذا كانت تكاليفيا المتراكمة باألنشطة المنتجة لمقيمة أقل من نظيرتيا
لدى المنافسين ،ولمحصول عمييا يتم االستناد إلى مراقبة عوامل تطور التكاليف ،حيث أن التحكم الجيد في ىذه العوامل ،مقارنة
بالمنافسين ،يكسب المؤسسة ميزة التكمفة األقل.


ميزة التميز:

تتميز المؤسسة عن منافسييا عندما تكون قادرة عمى إنتاج سمع وخدمات ذات خصائص فريدة تجعل الزبون يتعمق بيا،
وان الحصول عمى ىذه الميزة يستند إلى عوامل التفرد.

Michael E. Porter, “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”, 1998.
La compétence au cœur du succès de votre entreprise, édition d'organisation, Paris 2000, P. 22.
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 )4معايير الحكم على جودة الميزة التنافسية:1
تتحدد معايير الحكم عمى جودة الميزة التنافسية بثالث ظروف ،وىي:


مزايا تنافسية منخفضة أو مرتفعة:

نميز بين نوعين من المزايا وفقاً ليذا المعيار ،وىي:
 oمزايا تنافسية منخفضة :تعتمد عمى التكمفة األقل لقوة العمل والمواد الخام ،وىي سيمة التقميد نسبياً من قبل
المنافسين.
 oمزايا تنافسية مرتفعة :تستند إلى تميز المنتج أو الخدمة ،والسمعة الطيبة أو العالمة التجارية ،والعالقات
الوطيدة مع العمالء .وتتطمب ىذه المزايا توفر ميارات وقدرات عالية المستوى مثل تدريب العاممين.


عدد مصادر الميزة التي تمتلكها المؤسسة:

إن اعتماد المؤسسة عمى ميزة تنافسية واحدة يعرضيا إلى خطر سيولة تقميدىا من قبل المنافسين ،لذلك يستحسن تعدد
ّ

مصادر الميزة التنافسية لدييا لكي يصعب عمى المنافسين محاكاتيا.


درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة:

تقوم المؤسسات بخمق مزايا جديدة وبشكل أسرع من المنافسين لتفادي قيام المؤسسات المنافسة بتقميد أو محاكاة ميزتيا
التنافسية الحالية ،لذلك تتجو لخمق مزايا تنافسية مبتكرة ،كما يجب عمى المؤسسة أن تقوم بتقييم مستمر ألداء ميزتيا التنافسية
باالستناد إلى المعايير السائدة في القطاع ،ومعرفة مدى نجاحيا ،وبالتالي اتخاذ القرار في االحتفاظ بيا أو التخمي عنيا في
حال عدم التفوق عمى المنافسين وتحقيق الوفورات االقتصادية.
 )5مصادر الميزة التنافسية:
يمكن التمييز بين ثالثة مصادر لمميزة التنافسية ،وىي التفكير االستراتيجي واإلطار الوطني ومدخل الموارد وذلك كما
يمي:2

1

Michael E. Porter, “Avantage concurrentiel des Nations”, Inter Edition, 1993, P. 152.
 2عمار بىشناف" ،الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية :مصادرها ،تنميتها وتطىيرها" ،جامعة العلىم االقتصادية وعلىم التسيير ،2000 ،ص.61 .
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التفكير االستراتيجي:
تستند المؤسسات عمى استراتيجية معينة لمتنافس بيدف تحقيق أسبقية عمى منافسييا من خالل الحصول عمى ميزة أو

مزايا تنافسية .وتعرف االستراتيجية عمى أنيا الق اررات الييكمية التي تتخذىا المؤسسة لتحقيق أىداف محددة ،والتي يتوقف عمى
درجة تحقيقيا ،نجاح أو فشل المؤسسة.
وصنف بورتر استراتيجيات التنافس إلى ثالثة أصناف ،وىي:
 oاستراتيجية قيادة التكمفة :تيدف ىذه االستراتيجية إلى اإلنتاج بتكمفة أقل بالمقارنة مع المنافسين ،ومن بين الدوافع
التي تشجع المؤسسة عمى تطبيقيا توفر اقتصاديات الحجم الكبير ،ووجود فرص مشجعة عمى تخفيض التكمفة
وتحسين الكفاءة ،ومشترين واعيين بالسعر.
 oاستراتيجية التميز واالختالف :يمكن لممؤسسة أن تتميز بمنتجاتيا عن المؤسسات المنافسة من خالل تقديم أشكال
مختمفة لممنتج ،أو سمات خاصة بالمنتج ،أو قطع تبديل ،أو جودة متميزة ،أو ريادة تقانية ،أو خدمات متعددة ،أو من
خالل السمعة الجيدة .وتتزايد درجات نجاح ىذه االستراتيجية بزيادة تمتع المؤسسات بالميارات والكفاءات التي يصعب
عمى المنافسين محاكاتيا.
 oاستراتيجية التركيز أو التخصص :تيدف ىذه االستراتيجية إلى بناء ميزة تنافسية والوصول إلى مواقع أفضل في
السوق ،من خالل إشباع حاجات خاصة لمجموعة معينة من المستيمكين ،أو التركيز عمى سوق جغرافية محددة ،أو
التركيز عمى استخدامات معينة لممنتج.


اإلطار الوطني:
إن اإلطار الوطني الجيد لممؤسسات يتيح ليا الحصول عمى ميزة أو عدة مزايا تنافسية ،لذلك نجد أن مؤسسات بعض
ّ

الدول متفوقة ورائدة في قطاع نشاطيا عن بعض المؤسسات في الدول األخرى .بحيث تمتمك الدولة عوامل اإلنتاج الضرورية

لمصناعة والمتمثمة في الموارد البشرية ،والمادية ،والمعرفية ،والمالية ،والبنى التحتية .كما أن توفر ىذه العوامل يمعب دو اًر ميماً
في الحصول عمى ميزة تنافسية.


مدخل الموارد:
إن الحصول عمى الموارد والكفاءات بالجودة المطموبة وحسن استثمارىا يضمن وبشكل كبير نجاح المؤسسة ،ويمكن

التمييز بين الموارد التالية:
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 oالموارد الملموسة:
تصنف الموارد الممموسة إلى ثالثة أنواع ،وىي:
أ .المواد األولية :إن المواد األولية ليا تأثير بالغ عمى جودة المنتجات ،لذلك يجب عمى المؤسسة أن تحسن اختيار
موردييا والتفاوض عمى أسعارىا وجودتيا.
ب .معدات اإلنتاج :تعتبر معدات اإلنتاج من أىم أصول المؤسسة والتي تحقق القيمة المضافة الناتجة عن تحويل
المواد األولية إلى منتجات .لذلك يجب عمى المؤسسة ضمان سالمتيا ،وتشغيميا ،وصيانتيا ،بيدف استمرار
اإلنتاج بفعالية ألطول وقت ممكن.
ج .الموارد المالية :تسمح الموارد المالية بخمق منتجات جديدة وطرحيا في السوق وفتح قنوات جديدة لمتوزيع .لذلك
يجب عمى المؤسسة أن تحقق التوازن المالي وتحافظ عميو بيدف تعزيز موقفيا التنافسي وتطويره عمى المدى
البعيد.
 oالموارد غير الملموسة:
تتضمن الموارد غير الممموسة ما يمي:
أ .الجودة :تسعى المؤسسات إلى حجز حصص سوقية كبيرة باالعتماد عمى الجودة ،والتي تشير إلى قدرة المنتج
أو الخدمة عمى تمبية توقعات المستيمك أو تزيد عنيا .وتيدف المؤسسة إلى تحقيق الجودة الشاممة من أجل
الحصول عمى مزايا تنافسية ودخول السوق الدولية وكسب ثقة العمالء.
ب .التقانة :إن العامل التقاني من أىم الموارد الداخمية القادرة عمى إنشاء الميزة التنافسية ،بحيث يستمد أىميتو من
مدى تأثيره عمى الميزة التنافسية ،وعمى المؤسسة اختيار التقانة المناسبة ليا والتي تجعميا في موضع متقدم عمى
منافسييا.
ج .المعمومات :يجب عمى المؤسسة أن تكون عمى دراية بالبيئة التنافسية التي تعمل فييا ،والتي تمعب فييا
المعمومات دو اًر ميماً في اكتشاف خطط المنافسين وتحركاتيم ومتغيرات األسواق ،مما يسمح لممؤسسة باتخاذ
الق اررات الصائبة في الوقت المناسب.
د .المعرفة :تتضمن المعرفة المعمومات التقانية والعممية والمعارف الجديدة الخاصة بنشاط المؤسسة ،والتي تستمدىا
من مصادر متعددة مثل مراكز البحوث ،كما يمكن أن تستنتجيا من خالل حل مشاكميا التنظيمية واإلنتاجية.
وتساىم المعرفة في إثراء القدرات اإلبداعية بشكل مستمر مما يسمح بخمق مزايا تنافسية.
ه .أسموب العمل :أي الدرجة العالية من اإلتقان مقارنة مع المنافسين في مجاالت اإلنتاج ،والتنظيم ،والتسويق،
وبالتالي اكتساب ميزة أو مزايا تنافسية فريدة.
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 oالكفاءات:
تعتبر الكفاءات أصل من أصول المؤسسة ،ألنيا ذات طبيعة تراكمية ،وىي صعبة التقميد من قبل المنافسين ،وتصنف
الكفاءات إلى نوعين:
أ .الكفاءات الفردية :تمثل الكفاءات الفردية حمقة وصل بين الخصائص الفردية والميارات التي تم الحصول عمييا
من أجل األداء األفضل لميام مينية محددة ،مثل أن يكون الفرد حيوياً ،ويقوم بما يجب عميو القيام بو ،وسريع
التعمم ،ويممك ميارة اتخاذ القرار ،وقيادة المجموعة ،وغيرىا .ويمكن لممؤسسة الحصول عمى الكفاءات الفردية
باالستناد إلى معايير موضوعية ودقيقة في عممية التوظيف ،وبشكل يتماشى مع المناصب التي سوف يشغمونيا.
ب .الكفاءات الجماعية أو المحورية :تدعى أيضاً بالكفاءات المتميزة أو القدرات ،وتعرف عمى أنيا الميارات
الناجمة عن تظافر وتداخل بين مجموعة من أنشطة المؤسسة ،حيث تسمح ىذه الكفاءات بإنشاء موارد جديدة
ليا ،فيي ال تحل محل الموارد ،بل تسمح بتطورىا وتراكميا .وتدعى الكفاءات بالمحورية ألنو يتوقف عمييا بقاء
المؤسسة ،أو تطورىا أو انسحابيا ،ويجب أن تتوفر فييا الخصائص التالية:


تمكن من الوصول إلى عدة أسواق.



تساىم بشكل مباشر في قيمة المنتج النيائي.



يصعب تقميدىا من قبل المنافسين.

سادساً :أساليب قياس التنافسية:
تقاس تنافسية الصناعة من خالل عدة نماذج ،وىي:
.I

نموذج الماسة الصناعية لبورتر :Porter’s Diamond Model
اقترح بورتر إطا اًر تحميمياً لفيم كيفية تفاعل مجموعة من العوامل مع بعضيا لبناء صناعة أو قطاع اقتصادي تنافسي،

حيث يتم جمع العوامل التي تحدد تنافسية مؤسسة ما في أربع فئات رئيسية ،والتي يمكن رسميا تخطيطياً لتشكل الماسة.
وأصبحت الماسة أحد المقاييس المرجعية لتحميل التنافسية ،وتتضمن ما يمي:1
 .1عوامل اإلنتاج :حيث يتم التركيز عمى نوعية ومدى تخصص عناصر اإلنتاج في الحصول عمى مخرجات قادرة عمى
االستجابة لمطمب كماً ونوعاً.
 .2ظروف الطمب :يتضمن العوامل التي تتعامل مع طبيعة الطمب في السوق المحمية .ويتم التركيز عمى نوعية الطمب
وتخصصو ،فكمما تحسنت نوعية الطمب كمما كان التأثير اإليجابي أكبر عمى استراتيجية الصناعة وعوامل اإلنتاج.
Michael E. Porter, “The competitive advantage of nations”, New York: Free Press, 1990.
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ويتم التركيز أيضاً عمى توقعات المستيمكين ،والى أي مدى تعتبر ىذه التوقعات مصدر لتحفيز الصناعة المختارة
وتعزيز األداء.
 .3الصناعات الداعمة :وىي مجموعة من المتغيرات التي ت ّبين مدى استفادة الصناعة من البيئة االقتصادية التي تقدم

المدخالت والخدمات التي تحتاجيا وتتفق مع المعايير التي تحقق احتياجاتيا .فالصناعات الداعمة ليا أىمية كبيرة في

تكامل الصناعة وجعميا منافسة عالمياً.
 .4استراتيجية المنشأة ومنافستها :ويتم فييا دراسة استراتيجية المنشآت ومستوى التركز في الصناعة وىيكميا ،كما يتم
دراسة المناخ التنافسي لمصناعة .وتأخذ باالعتبار التعاون الممكن بين الوحدات الصناعية التي ليا نفس الوظيفة ،وتنتج
نفس المخرجات وتشكل العناقيد الصناعية ،حيث إن التعاون بين المنشآت المختمفة ضمن العنقود تجمع بين المرونة
والفعالية ،من خالل التشارك في شراء المواد الخام أو امتالك استراتيجية منسجمة لتسويق مخرجاتيا .كما تبحث
استراتيجية المنشأة أيضاً في األثر المحتمل لمتكامل العمودي والذي تضبط بو نفس المنشأة عدة مراحل من العمميات
التقنية من اإلنتاج.
ويجب اإلشارة إلى دور الحكومة الذي يتمثل في إيجاد بيئة قانونية وتجارية مستقرة ومالئمة لالستثمار والتجارة .حيث
يقع عمى عاتق الحكومة إنشاء مراكز تدريب متخصصة ،وتأسيس برامج أبحاث في الجامعات لمتعاون بين العناقيد الصناعية
والجامعات ،ودعم نشاطات جمع المعمومات وترتيبيا ،وتحسين المواصالت واالتصاالت والبنية التحتية ،من أجل تحسين
شبكات التوزيع .وتعمل الماسة بفعالية عندما تتفاعل عناصرىا مع بعضيا البعض بشكل ديناميكي ،حيث أن أي ضعف في
أي عنصر من عناصرىا يضعف الماسة ،وبالتالي يؤثر عمى المناخ التنافسي بشكل عام.
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.II

خريطة العنقود الصناعي :Cluster Map
يرتبط مفيوم العنقود بمبدأ التنافسية ،حيث أن النظر إلى الصناعة كعنقود ،ممكن أن يحدد مدى تنافسية الصناعة من

خالل تحديد أماكن الضعف والتيديدات وأماكن القوة والفرص ،وما يحيط بيا من نشاطات داعمة ليا ومرتبطة بيا.
فالعنقود ىو تجمع يضم مجموعة من المؤسسات التي تجمع بينيا عوامل مشتركة كاستخدام تقانة متشابية ،أو االشتراك
في القنوات التسويقية ذاتيا ،أو االستفادة من يد عاممة مشتركة .ويضم ىذا التجمع مجموعة من المؤسسات المرتبطة بو
والداعمة لو ،والتي يعتبر وجودىا ضرورة لتعزيز تنافسية أعضاء التجمع مثل الجامعات والمعاىد التعميمية .ويتم االستعانة
بخريطة العنقود لتحديد طبيعة العالقات بين الصناعات الداعمة والمرتبطة والصناعة الرئيسة .حيث نستطيع من خالليا بيان
المدخالت الصناعية ،وطرق التصنيع ،والصناعات الداعمة ،والمرتبطة بالصناعة الرئيسة .كما تساعد في بيان العالقات بين
ىذه العناصر ،حيث كمما زاد التفاعل بين عناصر الصناعة دلت الخريطة عمى أن ىذه الصناعة قادرة عمى بناء ميزة تنافسية
عالية.

Page 19 of 28

ويتجاوز مفيوم خريطة العنقود فكرة التجمع إلى وجود رغبة في التعاون والتنسيق بين عناصر سمسمة اإلنتاج ،تؤدي في
النياية إلى تحقيق ربحية أعمى ،وبالتالي خمق وسط من المنافسة يؤدي إلى رفع اإلنتاجية .وىي الفكرة التي تناقد النظرة التقميدية
لمصناعة ،والمتمثمة بالقطاع الذي يشمل جميع الصناعات ذات اإلنتاج النيائي المتشابو.
ويعتبر من أىم عوامل نجاح العناقيد أنيا تضمن وجود موردين محميين لمدخالت اإلنتاج وبتكمفة أقل نسبياً من
استيرادىا ،مما يؤثر إيجاباً عمى منافسة الصناعة في السوق المحمي والعالمي .حيث أنو وكمما اتجيت الصناعات الداعمة إلى
إنتاج أجزاء محددة ومتخصصة من مدخالت اإلنتاج ،كان ليا دور أكبر في مساعدة الصناعة الرئيسة عمى التطور والمنافسة
عالمياً .ومن الجدير بالذكر أن العناقيد في العادة تتوضع في مكان جغرافي واحد ،وىو ما يطمق عميو بالعنقود المكاني أو
اإلقميمي ،حيث تعتمد درجة تركز العناقيد إلى حد ما عمى مدى تطور وسائل النقل واالتصاالت.
.III

القوى الخمسة لبورتر:
إن قوى التنافسية الخمسة لبورتر ىي أداة تستخدم في تحميل الميزات التنافسية ،والعالقات المتبادلة مع السوق ،وتقييم

است ارتيجيات األعمال واألسواق .كما أن ىذه األداة تقارن البيئة الداخمية مع البيئة الخارجية لمعمل عمى نطاقيا الواسع.
ويعتمد ىذا التحميل عمى أنو إذا تغيرت إحدى ىذه القوى ،فالبد من إعادة تقييم المؤسسة وسوق العمل المرتبط بأداءىا،
وما قد يترتب عمييا في محيط العمل واألسواق المحيطة.
وتختمف الربحية من مؤسسة إلى أخرى لعدة أسباب ،ومنيا :تركيبة الصناعة أو العوامل المختمفة التى تؤثر عمى
الصناعة .وقد قام بورتر بوضع خمسة عناصر تؤثر عمى مقدار الربحية في الصناعة ،وتسمى بالقوى الخمسة لبورتر ،وىي:1
 .2درجة المنافسة Degree of rivalry
يمكن أن تقود المنافسة بين المؤسسات إلى الالربحية ” “Zero Profitإذا لم تعمل المؤسسات عمى إيجاد حمول لمتغمب
عمى المنافسين .مثل البحث عن ميزة تنافسية فى المنتجات أو الخدمات التى تقدميا ،أو زيادة أو تخفيض األسعار ،أو البحث
عن حمول أخرى .ويمكن أن نميز المنافسة بين المؤسسات من خالل ما يمي:
أ .عدد المؤسسات :كمما زاد عدد المؤسسات الموجودة في صناعة معينة كمما قمت حصة المؤسسة من السوق
المستيدفة.

ب .مقدار النمو فى األسواق :كمما قل النمو في السوق كمما زادت المنافسة بين المؤسسات لمحفاظ عمـى حصـة كـل واحـدة
منيا.

Michael E. Porter, “The Five Competitive Forces that Shape Strategy”, Harvard Business Review, 2008, P .86-104.
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ت .درجة تميز المنتجات :الفروقات غير الممموسة بين المنتجات أو الخدمات المتشابية التي تقدميا المؤسسات ترفع من
درجة المنافسة .ففي حال تشابو المنتجات بشكل كبير ،فإن ذلك يؤدي إلى سيولة تبديل المنتج بالنسبة لمعميل،
وبالتالي تجد المؤسسات صعوبة في االحتفاظ بعمالئيا.
 .3البدائل :Substitute
يقصد بالبدائل عمى أنيا منتجات في صناعة أخرى تؤدي نفس الغرض أو الخدمة التي تقدميا المؤسسة ،وتظير
المنافسة عند تغير سعر المنتج البديل لألقل أو لألكثر .وبالتالي ال تكتفي دراسة المنافسين الذين يعممون في نفس الصناعة
فقط ،بل البد من توسيع دائرة المنافسين لتشمل البدائل.
 .3عوائق دخول المنافسين إلى السوق :Barriers to entry
إن دخول مؤسسة ما إلى صناعة معينة يؤثر عمى حصص المؤسسات األخرى العاممة في نفس المجال .وكمما كان من
السيل الحصول عمى التقانة المستخدمة في الصناعة ،كمما كان العدد المتوقع لدخول مؤسسات جديدة ومنافسة كبي اًر ،مما يؤثر
عمى حصص المؤسسات األخرى .وعادة ما ىذا يؤدي إلى إفالس أو إغالق عدد كبير من المؤسسات مما يضر بالصناعة.
 .4القوة التفاوضية لمموردين :Supplier power
تحتاج المؤسسة لمحصول عمى المدخالت الالزمة إلنتاج منتج ما ،مثل المواد الخام واليد العاممة ،وبالتالي البد أن
مورد لتوريد ىذه االحتياجات .وكمما كان الموردون أكثر قوة ،كمما أثر عمى ربحية المؤسسة خاصة عند وجود
يكون ىناك ّ
احتكار من مورد واحد أو اتفاق بين مجموعة من الموردين عمى أسعار معينة.
 .6القوة التفاوضية لمعمالء :Buyer power
إن القوة الشرائية لمعميل تؤثر عمى ربحية المنشأة .فإذا امتمك العميل سمسمة من المنافذ لشراء بضائعو ،يتشكل لديو قوة
ضغط تساعده في الحصول عمى تسييالت أكبر عند شراء المنتج ،مقارنة مع منفذ واحد أو اثنين.
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سابعاً :الجهات التي تعنى بقياس التنافسية:
 .2المعهد العربي لمتخطيط :API
يعرف المعيد العربي لمتخطيط التنافسية عمى أنيا األداء النسبي الحالي والكامن لالقتصاديات العربية في إطار
القطاعات واألنشطة التي تتعرض لممزاحمة من قبل االقتصاديات األجنبية.
وباالستناد إلى ىذا التعريف قام المعيد العربي لمتخطيط ببناء مؤشر مركب لمتنافسية مكون من مؤشرين فرعيين ،وىما
مؤشر التنافسية الجارية ومؤشر التنافسية الكامنة .حيث يركز مؤشر التنافسية الجارية عمى األداء الحالي والعوامل المؤثرة فيو
مثل بنية األسواق ومناخ األعمال وعمميات الشركات واستراتيجيتيا ،في حين يركز مؤشر التنافسية الكامنة عمى القدرات عميقة
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األثر والتي تضمن استدامة ىذه التنافسية ،ومن ثم استدامة النمو وتحقيق أىداف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،السيما إذا
اقترنت بسياسات موجية نحو تحقيق ىذه األىداف ،وتتضمن رأس المال البشري ،وتوطين التقانة ،والبنية التحتية التقانية.1
المكونات الرئيسية لمؤشر التنافسية العربية
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 1المعهذ العربي للتخطيط" ،تقرير التنافسية العربية  ، "2009المعهذ العربي للتخطيط.2009 ،
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 .3المعهد الدولي لمتنمية واإلدارة :IMD
يعرف المعيد الدولي لمتنمية واإلدارة التنافسية عمى أنيا قدرة البمد عمى توليد القيمة المضافة العالية ،وبالتالي زيادة
الثروة الوطنية ،وتحقيق االزدىار لمشعوب.
وبناء عمى ىذا التعريف قام المعيد الدولي لمتنمية واإلدارة برصد وتحميل مؤشرات التنافسية في أربعة مجموعات رئيسية،
وىي األداء االقتصادي ،والفاعمية الحكومية ،وكفاءة قطاع األعمال ،والبنية التحتية .وتركز مجموعة األداء االقتصادي عمى
قياس مؤشرات االقتصاد المحمي ،والتجارة الدولية ،واالستثمار الدولي ،والعمالة ،واألسعار .وتقيس مجموعة الفاعمية الحكومية
مؤشرات التمويل العام ،والسياسات المالية ،واإلطار المؤسساتي ،واإلطار االجتماعي ،وتشريعات األعمال .كما تركز مجموعة
كفاءة قطاع األعمال عمى قياس مؤشرات اإلنتاجية ،وسوق العمل ،والتمويل ،والممارسات اإلدارية ،والمواقف والقيم ،في حين
تركز مجموعة البنية التحتية عمى قياس مؤشرات البنية األساسية ،والتقانية ،والعممية ،والصحة ،والبيئة ،والتربية والتعميم.
ويندرج تحت ىذه المجموعات جممة من المؤشرات الفرعية ،والتي بدورىا تتعمق بمؤشرات فرعية كما يمي:1
المكونات الرئيسية لمؤشر التنافسية حسب المعيد الدولي لمتنمية واإلدارة
المؤشر اإلجمالي

االقتصاد المحمي

التمويل العام

اإلنتاجية والكفاءة

البنية األساسية

العمالة

السياسات المالية

سوق العمل

البنية التقانية

التجارة الدولية

اإلطار المؤسساتي

التمويل

البنية العممية

االستثمار الدولي

تشريعات األعمال

الممارسات اإلدارية

الصحة والبيئة

األسعار

اإلطار االجتماعي

المواقف والقيم

التربية والتعميم

Institute of Management Development, “IMD World Competitiveness Yearbook”, 2010.
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 .4المنتدى االقتصادي العالمي :WEF
قام المنتدى االقتصادي العالمي  WEFبتعريف التنافسية عمى أنيا مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد
مستوى اإلنتاجية في االقتصاد ،وتعتبر البمدان األكثر تنافسية بأنيا األقدر عمى النمو عمى المدى المتوسط والطويل .وتتسم
منيجية المنتدى االقتصادي العالمي في قياس التنافسية بالتطور المستمر ،لتشمل أكبر عدد من المؤشرات التي تؤثر في
تنافسية البمدان في مختمف مراحل نموىا.1
ويستخدم المنتدى االقتصادي العالمي  WEFفي إعداد تقرير التنافسية العالمية نوعين من البيانات ،وىما:


البيانات الرقمية  :Hard Dataتشكل البيانات الرقمية ثمث قيمة مؤشر التنافسية اإلجمالي ،ويتم الحصول
عمييا من مصادر متنوعة محمية وعالمية مثل البنك الدولي  ،WBوصندوق النقد الدولي  ،IMFواتحاد
االتصاالت العالمي ،ومنظمة الصحة العالمية.



بيانات مسح رأي قطاع األعمال  :Survey Dataوتشكل حوالي ثمثي قيمة المؤشر ،وتيدف إلى تجميع
معمومات فائقة القيمة من رجال األعمال في مختمف القطاعات االقتصادية لمجموعة واسعة من المتغيرات
مصدر فريداً مطمعاً عمى محركات النمو لالقتصاد،
تكاد تكون مصادرىا معدومة في أغمب األحوال ،وتوفر
اً
وتعبر عن سالمة بيئة األعمال ومدى ارتباطيا باالقتصاد العالمي ،ومقارنتيا بمجموعة من الدول.

ويقوم المنتدى االقتصادي العالمي  WEFبمعاممة الدول المدرجة في التقرير معاممة مختمفة وفقاً لمرحمة التطور
االقتصادي التي بمغيا البمد ،حيث يقوم بتقسيم الدول المدرجة إلى ثالث مراحل لمنمو ،وىي:2


مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى عوامل اإلنتاج :وىي الدول التي تعتمد عمى الموارد الطبيعية المتوفرة،

واليد العاممة الرخيصة ،والموقع الجغرافي المتميز ،والمناخ المناسب مثل دول غانا ،واليند ،ونيجيريا ،وباكستان.


مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى الكفاءة :وىي االقتصاديات التي تعتمد عمى الكفاءة في استخدام عوامل

اإلنتاج المتاحة مثل دول الب ارزيل ،والصين ،واألردن ،ولبنان ،وتونس ،وتركيا.


مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى االبتكار :وىي االقتصاديات التي وصمت إلى مرحمة متقدمة من التطور

االقتصادي ،وتعتمد عمى اإلبداع واالبتكار بوصفيا محرك أساسي لمنمو مثل دول فرنسا ،وألمانيا ،وايطاليا،
واليابان ،وسويسرا.

Klaus Schwab, “The Global Competitiveness Report 2010-2011”, World Economic Forum, Geneva, 2010.
 2مرجع سابق.
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تندرج المؤشرات الرئيسية ضمن ثالثة مقاطع ،وتأخذ أوزاناً مختمفة حسب مرحمة النمو االقتصادي ،ذلك أنو كمما تقدم
البمد في مرحم ة النمو االقتصادي كمما تمت معاممتو بشروط أقسى في حساب مؤشر التنافسية اإلجمالي ،وذلك كما يبين
الجدول التالي:
أوزان المؤشرات الرئيسية ضمن مراحل النمو
مرحمة االقتصاديات المعتمدة

مرحمة االقتصاديات المعتمدة

مرحمة االقتصاديات المعتمدة

المتطمبات األساسية

06

06

06

معززات الكفاءة

53

36

36

عوامل االبتكار

3

06

56

الوزن

عمى عوامل اإلنتاج ()%

عمى الكفاءة ()%

عمى االبتكار ()%

تندرج البمدان ضمن المراحل الثالثة لمنمو االقتصادي باالستناد إلى معيارين اثنين ،وىما حصة الفرد من الناتج المحمي
اإلجمالي وحصة صادرات السمع األولية من إجمالي الصادرات:


حصة الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي  :GDP per Capitaوفقاً ليذا المعيار تندرج البمدان ضمن ثالث
مراحل ،باإلضافة إلى مرحمتين انتقاليتين بينيما ،كما يبين الجدول التالي:
إدراج البمدان ضمن مرحمة النمو وفقاً لحصة الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي GDP
مرحمة النمو
مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى عوامل اإلنتاج

المرحمة األولى
المرحمة االنتقالية األولى
المرحمة الثانية



GDP per Capita
< 00666
50666 – 00666

مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى الكفاءة

المرحمة االنتقالية الثانية
المرحمة الثالثة

حصة الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي

00666 – 50666
000666 – 00666

مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى االبتكار

> 000666

حصة صادرات السمع األولية من إجمالي الصادرات :بعد تطبيق المعيار األول ومعرفة المرحمة التي يندرج
ضمنيا البمد ،يتم النظر إلى متوسط حصة صادرات السمع األولية من إجمالي الصادرات لخمس سنوات ،وفي
حال بمغت حصة صادرات السمع األولية أكثر من  %70من إجمالي الصادرات ،فإن البمد يندرج ضمن
المرحمة األولى أو ضمن المرحمة االنتقالية األولى .مثل دولة قطر ،حيث تبمغ حصة الفرد من الناتج المحمي
اإلجمالي  GDP per Capitaحوالي  700000دوالر أمريكي ،وحسب المعيار األول فإنيا في البداية تندرج
ضمن المرحمة الثالثة ،ونظ اًر ألن معظم صادراتيا ىي من السمع األولية ،فإنيا تعود وتندرج ضمن المرحمة
االنتقالية األولى.
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