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:ملخص
إن أمهية هذه املقالة تكمن يف أهنا تلقى الضوء على موقف تنافسية االقتصاد اجلزائري يف خمتلف مؤشرات التنافسية العاملية والعربية على حد
 نالحظ، وابلنظر إىل واقع االقتصاد اجلزائري يف جمال القدرة التنافسية حسب تقارير التنافسية الدولية اليت يع ّدها املنتدى االقتصاد العاملي،سواء
-2010  خالل الفرتة املدروسةGCI أن ترتيب االقتصاد اجلزائري أخذ يف الرتاجع وفقا للمؤشرات الفرعية الثالثة ملؤشر التنافسية العاملية
 متفوقة على مصر واملغرب يف24  حيث احتلت املركز، كما نالحظ أن اجلزائر حققت قفزة نوعية يف ترتيب مؤشر التنافسية العربية، 2017
 مما يعين أن اجلهود اإلصالحية اليت قامت هبا الدولة لتحسني الوضع التنافسي، لكنها تبقى يف املراكز األخرية،2012 تقرير التنافسية العربية لسنة
. وابلتايل النهوض ابالقتصاد الوطين ككل،تبقى غري كافية لتغيري الوضع التنافسي
. مؤشر التنافسية العربية، مؤشر التنافسية العاملي، تنويع االقتصادي، التنافسية:الكلمات املفتاحية
H60, H89, O50.

:jel رموز

Abstract:
The importance of this paper that it highlights the competitive position of the Algerian economy
in the various indicators both of global and arab competitiveness. Given the reality of the Algerian
economy in competitiveness according to the international competitiveness reports prepared by
the World economic forum, the decline according to GCI's three sub-indicators during the period
2010-2017. We also note that Algeria has achieved a qualitative leap in the ranking of the arab
competitiveness index, where it ranked 24th, ahead of Egypt and morocco in the 2012 Arab
Competitiveness Report, but they remain in the last positions, which means that the reform efforts
undertaken by the state to improve the competitive situation remain insufficient to change the
competitive situation, thus promoting the national economy as a whole.
key words :Competitive, Economic Diversification, Global Competitiveness Index, Arab
Competitiveness Index.
(JEL) Classification : H60, H89, O50.
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مقدمة:
تواجه اجلزائر حتدايت ورهاانت كربى يف ظل العوملة واالندماج ابألسواق العاملية ،وما يعنيه ذلك من ضغوطات اقتصادية ومنافسة شرسة
من الدول املتقدمة والنامية على حد سواء ويف خمتلف اجملاالت ،وابلتايل أصبحت عملية اإلصالح االقتصادي يف اجلزائر ضرورة ملحة خاصة
يف ظل الظروف الصعبة اليت متر هبا البالد ،وذلك من أجل حتقيق مستوايت تنمية اقتصادية وبشرية مرتفعة ومستدامة ،ويف هذا اإلطار يعترب
حتسني التنافسية أداة جيدة لرفع قدرة االقتصاد اجلزائري على تطوير أدائه يف ظل االنفتاح على العامل اخلارجي ،وحتقيق واستدامة النمو
االقتصادي والرفاه االجتماعي ،وميثل رفع القدرة التنافسية هدفا وسيطا لتحقيق هدف أبعد مدى أال وهو رفع مستوى رفاه اجملتمع وإحداث
التنمية املستدامة املنشودة.
وانطالقا من هذا الطرح جتسدت إشكالية الدراسة ،وذلك على النحو التايل :ما هو موقف تنافسية االقتصاد اجلزائري يف خمتلف
مؤشرات التنافسية العاملية والعربية ؟
وقصد اإلجابة عن إشكالية الدراسة املطروحة ،قسمنا هذه الدراسة إىل احملاور األساسية التالية:
احملور األول :مدخل نظري للميزة التنافسية؛
احملور الثاين :موقف اجلزائر يف مؤشر التنافسية العاملية؛
احملور الثالث :موقف اجلزائر يف مؤشر التنافسية العربية.
احملور األول :مدخل نظري للميزة التنافسية
على الرغم من وجود اتفاق عام يف أدبيات التجارة الدولية بشأن مفهوم امليزة النسبية ،فإن األمر خيتلف إىل حد كبري خبصوص مفهوم
امليزة التنافسية ،ويرجع ذلك إىل اختالف رؤى علماء االقتصاد عن رؤى علماء اإلدارة ،كما يرجع االختالف يف الرؤى إىل السوق اليت يتم
النظر إىل قدرهتا التنافسية.
-1مفهوم امليزة التنافسية:
ال ختلو الدراسات واألحباث ضمن اإلسرتاتيجية وإدارهتا خالل العقدين املنصرمني من مفهوم امليزة التنافسية ،فربوز هذا املفهوم وهيمنته
على خمتلف التوجهات اإلسرتاتيجية دفع بعضهم إىل القول أبنه ميكن تعريف اإلدارة اإلسرتاتيجية على أهنا إدارة امليزة التنافسية.
-1-1تعريف امليزة التنافسية:
هناك العديد من التعريفات للميزة التنافسية ،لكننا سوف نقتصر على التعريفات التالية:
أ-تعريف  ،Pitts and leiامليزة التنافسية هي " :استغالل املؤسسة لنقاط قوهتا الداخلية يف أداء األنشطة اخلاصة هبا ،حبيث ختلق قيمة
ال يستطيع بقية املنافسون حتقيقها يف أدائهم ألنشطتهم ".
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ب -يعترب مصطلح امليزة التنافسية امتدادا ملصطلح امليزة النسبية وخاصة على مستوى الصناعة ،وجيب علينا توضيح أن امليزة النسبية شرط
ضروري ولكن ليس كافيا لتحقيق امليزة التنافسية ،كما جيب علينا التفرقة بينهما وذلك على النحو التايل:
إن امليزة النسبية تقوم على أساس التحليل الساكن ،وتعتمد على الوفرة النسبية للموارد اليت تؤدي إىل اختالف التكاليف النسبية بني الدول،وبذلك يتحدد منط واجتاه التجارة الدولية والتخصص؛
 أما امليزة التنافسية فتخلق وميكن اكتساهبا من خالل قدرة عوامل اإلنتاج على االنتقال ،وخاصة إمكانية انتقال رأس املال والتكنولوجياوالعمل املاهر من أجل تدعيم القطاع الصناعي ككل لتحقيق النمو ،واقتناص الفرصة يف األسواق الدولية.

2

ج-تعريف  ، Lawra D’andrea Tysonأبن امليزة التنافسية الدولية هي " :قدرة دولة ما على إنتاج سلع وخدمات تليب
حاجيات األسواق العاملية وتساعد يف نفس الوقت على حتقيق ارتفاع يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطين لرعااي الدولة املعنية ،والعمل
على احلفاظ عليه واستمرارية هذا االرتفاع ".

3

د-حسب حممد أمحد اخلضريي " :هي إجياد أوضاع تفوق خمتلفة و مصنوعة متلكها مؤسسة معينة تتفوق فيها يف جماالت :اإلنتاج ،التسويق،
التموين ،الكوادر البشرية ".

4

ه-حسب  " : M.Porterتنشأ امليزة التنافسية مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة تكون أكثر فعالية من تلك املستعملة
من قبل املنافسني ،حيث يكون مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا ".

5

و-تعريف جمموعة  " :Stratagorتعرب امليزة التنافسية عن احلالة اليت تكون فيها املؤسسة يف وضعية أفضل مقارنة ابملنافسني ،وذلك
المتالكها لكفاءات معينة ينجر عنها امتالك املؤسسة لعوامل جناح ختص قطاع النشاط "

6

من خالل التعريفات السابقة الذكر ميكن القول أن امليزة التنافسية مفهوم واسع وشامل ،حيث مبجرد أن تقوم املؤسسة ابكتشاف طرق
جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني ،ابإلضافة إىل امتالكها كفاءات معينة ،تصبح املؤسسة متتلك ميزة تنافسية مقارنة
ابملنافسني اآلخرين.
-2-1أنواع امليزة التنافسية :هناك نوعني رئيسني مها:
أ-ميزة التكلفة األقل ):(Cost Leaclership
وتعين أن تقوم املؤسسة بتصنيع وتسويق منتج أقل تكلفة ابملقارنة مع املؤسسات املنافسة ،مما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق ربح أكرب.

7

ب-ميزة متيز املنتج ):(Differentiation
ويعين قيام املؤسسة بتقدمي منتج متميز وفريد له قيمة مرتفعة من وجهة نظر املستهلك( جودة أعلى ،خصائص خاصة للمنتج ،خدمات
ما بعد البيع).

8

-3-1أمهية امليزة التنافسية :وتربز أمهيتها يف العناصر التالية:
 تعطي مؤشرا قواي للمؤسسة إلحكام سيطرهتا على حصة سوقية أكرب من منافسيها ،وقد يعين ذلك سيطرة املؤسسة على زابئن كثريينمقارنة ابملنافسني؛
" جملة البحوث االقتصادية املتقدمة " جامعة الشهيد محة خلضر .الوادي .اجلزائر .العدد  02جوان .2017
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تع ّد سالح لل مؤسسة تعتمد عليه ملواجهة املؤسسات املنافسة ،من خالل قيامها بتنمية معرفتها التنافسية وقدراهتا على تلبية احتياجاتالزابئن يف املستقبل عن طريق خلق التقنيات واملهارات اإلنتاجية؛
تعترب امليزة التنافسية معيارا مهما لنجاح املؤسسات ،متيزها عن غريها من املؤسسات األخرى ،من حيث إجياد مناذج مميزة جديدة يصعبعلى املنافسني تقليدها؛
 -تعتمد أكثر املؤسسات على التكنولوجيا لتحقيق املزااي التنافسية من أجل واالستمرار ،ذلك بسبب التغريات املستمرة يف التكنولوجيا.

9

احملور الثاين :موقف اجلزائر يف مؤشر التنافسية العاملية
هو الرقم القياسي للتنافسية العاملية ) ،(Global Competitiveness Indexالذي ميثل أداة جديدة لتقييم التنافسية يستخدمها
تقرير التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي) (World Economic Froumجبنيف بسويسرا ،والذي يصدر سنواي
ومنذ عام  ،1979ويتكون الرقم القياسي للتنافسية العاملية من ثالث فئات تتضمن  12ركيزة أو حمور ،وميكن توضيحها ب الشكل التايل:
الشكل رقم  :01مؤشر التنافسية العاملية )(GCI

Source : World Economic Forum , The Global Competitiveness Report_2013_2014, P: 09.
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أ-تطور أداء اجلزائر وفقا ملؤشر ) (GCIخالل الفرتة املمتدة من :2017-2010
شهد مركز اجلزائر تراجعا بني الدول املشاركة يف املؤشر التنافسية العاملية ،والذي يصدره املنتدى االقتصادي العاملي ) ،(WEFمن املرتبة
 86من أصل  139دولة بواقع  3,96نقطة يف عام  2011/2010إىل املرتبة  87من بني  142دولة بواقع نفس النقطة السابقة يف
عام  ، 2012/2011ويعين أن اجلزائر تراجعت مبرتبة واحدة يف سلم الرتتيب ،مث إىل املرتبة  110من بني  144دولة بواقع  3,72نقطة
يف عام  ،2013/2012أي برتاجع كبري قدره  23مرتبة ،وهو تقهقر مسجل بعد  10سنوات من إنفاق مئات املاليري من الدوالرات ،يف
فرتة أعلنت فيها السلطات العمومية عن إجراءات يف صاحل االقتصاد الوطين وحتسني املستوى املعيشي ،واحتلت اجلزائر يف املرتبة  79وهي
أفضل مرتبة خالل الفرتة املدروسة بواقع  4.08نقطة ،وهذا بسبب اإلصالحات اليت قامت هبا اجلزائر خالل هذه الفرتة ،ويرتاوح جمموع
النقاط بني  1و  ،7حيث ميثل  1األسوء و  7األفضل ،كما يتضح من اجلدول التايل:
اجلدول رقم  :01أداء اجلزائر وفقا ملؤشر التنافسية العاملية
املرتبة

جمموع النقاط ( 1-7نقاط)

السنة
مؤشر التنافسية العاملية ( 2011/2010من بني  139دولة)

86

3,96

مؤشر التنافسية العاملية ( 2012/2011من بني  142دولة)

87

3,96

مؤشر التنافسية العاملية ( 2013/2012من بني  144دولة)

110

3,72

مؤشر التنافسية العاملية ( 2014/2013من بني  148دولة)

100

3.79

مؤشر التنافسية العاملية ( 2015/2014من بني  144دولة)

79

4.08

مؤشر التنافسية العاملية ( 2016/2015من بني  140دولة)

87

3.97

مؤشر التنافسية العاملية ( 2017/2016من بني  138دولة)

87

3.98

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على التقارير التالية:
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2010-2011, P: 15.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2011-2012, P: 15.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2012-2013, P: 13.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2013-2014, P: 15.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2014-2015, P: 13.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2015-2016, P: 07.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2016-2017, P: 07.

ب-ترتيب اجلزائر وفقا للعناصر الرئيسية ملؤشر  GCIخالل الفرتة املمتدة من :2017/2010
ابلنظر إىل واقع االقتصاد اجلزائري يف جمال القدرة التنافسية ( حسب تقارير التنافسية الدولية اليت يع ّدها املنتدى االقتصاد العاملي)،
نالحظ أن ترتيب االقتصاد اجلزائري أخذ يف الرتاجع وفقا للمؤشرات الفرعية الثالثة ملؤشر التنافسية العاملية ،وذلك على النحو التايل:
الفئة األوىل :املتطلبات األساسية ) :(Basic Requirementsوميكن إبراز ترتيب اجلزائر يف مؤشر املتطلبات األساسية من خالل
اجلدول التايل:
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اجلدول رقم  :02ترتيب اجلزائر يف مؤشر املتطلبات األساسية خالل الفرتة 2017-2010
املتطلبات األساسية

السنوات

البنية التحتية

املؤسسات

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

استقرار االقتصاد

الصحة والتعليم

الكلي

االبتدائي

الرتت

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

يب
2011/2010

80

4,32

98

3,46

87

3,49

57

4,75

77

5,56

2012/2011

75

4,44

127

3,11

93

3,43

19

5,72

82

5,5

2013/2012

89

4,22

141

2,66

100

3,16

23

5,71

93

5,37

2014/2013

92

4.27

135

3.04

106

3.14

34

5.48

92

5.4

2015/2014

65

4.64

101

3.41

106

3.12

11

6.41

81

5.61

2016/2015

82

4.37

99

3.49

105

3.08

38

5.35

81

5.58

2017/2016

88

4.33

99

3.5

100

3.28

63

4.83

73

5.71

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على التقارير التالية:
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2010-2011, P: 18.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2011-2012, P: 18.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2012-2013, P: 17.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2013-2014, P: 18.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2014-2015, P: 16.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2015-2016, P: 10.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2016-2017, P: 46.

يف مؤشر املتطلبات األساسية جند أن اجلزائر يف سنة  2011/2010حققت الرتتيب  80مبؤشر بلغ  ،4,32وذلك استنادا إىل
املؤشرات الفرعية التالية :حيث جندها فيما يتعلق جبودة املؤسسات قد صنفت يف املرتبة  98مبؤشر  ،3,46ويف مؤشر البنية التحتية صنفت
يف املرتبة  87مبؤشر  ،3,49ويف مؤشر استقرار االقتصاد الكلي صنفت يف املركز  57عامليا مبؤشر  ،4,75ويف مؤشر الصحة والتعليم
االبتدائي صنفت يف املركز  77عامليا مبؤشر .5,56
بينما يف سنة  2012/2011حققت الرتتيب  75عامليا مبؤشر  ،4,44وذلك استنادا للمؤشرات الفرعية التالية :حيث جندها فيما
يتعلق جبودة املؤسسات قد صنفت يف املرتبة  127مبؤشر  ،3,11وابلتايل تراجعت  29مرتبة مقارنة بسنة  ،2011/2010ويف مؤشر
البنية التحتية صنفت يف املرتبة  93مبؤشر  ،3,43وابلتايل تراجعت ب  6مراكز ،أما يف مؤشر االستقرار االقتصادي الكلي صنفت يف
املركز  19مبؤشر  ،5,72حيث أن اجلزائر حتسنت كثريا يف هذا املؤشر ب  38مركز ،ويف مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي صنفت يف املرتبة
 93مبؤشر  ،3,73وابلتايل هو يف تدهور مستمر ب  5مراكز.
أما خالل الفرتة  2013/2012فحققت الرتتيب  89مبؤشر  ،4,22وابلتايل فهي يف تقهقر مستمر من سنة إىل أخرى مبقدار 14
مركز ،وذلك استنادا إىل املؤشرات الفرعية التالية :حيث جندها فيما يتعلق جبودة املؤسسات قد صنفت يف املرتبة  141مبؤشر  2,66أي
برتاجع ب  14مركز ،أما يف مؤشر البنية التحتية صنفت يف املرتبة  100مبؤشر  3,16مبقدار تراجع ب  7مراكز ،ويف مؤشر االستقرار

52

" جملة البحوث االقتصادية املتقدمة " جامعة الشهيد محة خلضر .الوادي .اجلزائر .العدد  02جوان .2017

تحليل مؤشرات تنافسية االقتصاد الجزائري  -دراسة تقييمية للفترة ()2017-2010

الكلي صنفت يف املركز  23مبؤشر  ،5,71فنالحظ هنا استقرار يف هذا املؤشر ،ويف مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي صنفت يف املركز 93
عامليا مبؤشر  5,37مبقدار تراجع  11مركز.
أما خالل الفرتة  2014/2013فحققت اجلزائر الرتتيب  92مبؤشر  ،4,27وابلتايل فهي يف تقهقر مستمر من سنة إىل أخرى ،وذلك
استنادا إىل املؤشرات الفرعية التالية :حيث جندها فيما يتعلق جبودة املؤسسات قد صنفت يف املرتبة  135أي بتحسن ب  06مركز ،أما يف
مؤشر البنية التحتية صنفت يف املرتبة  106برتاجع ب  6مراكز ،ويف مؤشر االستقرار الكلي صنفت يف املركز  ،34تراجع ب  11مركز،
ويف مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي صنفت يف املركز  92عامليا ،هناك نوع من االستقرار.
أما خالل الفرتة  2015/2014فحققت اجلزائر الرتتيب  65مبؤشر  ،4,6وابلتايل هناك نوع من التحسن مبقدار  27مركز ،وذلك
استنادا إىل املؤشرات الفرعية التالية :حيث جندها فيما يتعلق جبودة املؤسسات قد صنفت يف املرتبة  101أي بتحسن ب  34مركز ،أما يف
مؤشر البنية التحتية صنفت يف املرتبة  ،106ويف مؤشر االستقرار الكلي صنفت يف املركز  ،11حتسن ب  23مركز ،ويف مؤشر الصحة
والتعليم االبتدائي صنفت يف املركز  81عامليا ،حتسن مبقدار  11مركز.
أما خالل الفرتة  2016/2015فحققت اجلزائر الرتتيب  82مبؤشر  ،4,37وابلتايل هناك تقهقر مبقدار  17مركز ،وذلك استنادا إىل
املؤشرات الفرعية التالية :حيث جندها فيما يتعلق جبودة املؤسسات قد صنفت يف املرتبة  99أي بتحسن ب  02مركز ،أما يف مؤشر البنية
التحتية صنفت يف املرتبة  ،105ويف مؤشر االستقرار الكلي صنفت يف املركز  ،38تراجع ب  27مركز ،ويف مؤشر الصحة والتعليم االبتدائي
صنفت يف املركز  81عامليا ،استقرار.
أما خالل الفرتة  2017/2016فحققت اجلزائر الرتتيب  88مبؤشر  ،4,33وابلتايل هناك تقهقر مبقدار  06مركز ،وذلك استنادا إىل
املؤشرات الفرعية التالية :حيث جندها فيما يتعلق جبودة املؤسسات قد صنفت يف املرتبة  99أي استقرار ،أما يف مؤشر البنية التحتية صنفت
يف املرتبة  ،100حتسن ب  05مراكز ،ويف مؤشر االستقرار الكلي صنفت يف املركز  ،63تراجع ب  25مركز ،ويف مؤشر الصحة والتعليم
االبتدائي صنفت يف املركز  73عامليا ،حتسن ب  08مراكز.
ويف األخري نالحظ أن جل املؤشرات األساسية الفرعية يف اجلزائر هي يف تقهقر مستمر ،واليت متثل أحد الدعامات األساسية جلذب
االستثمارات األجنبية املباشرة ،واليت متثل مؤشرا الرتقاء مستوايت التنمية ابلدول.
الفئة الثانية :عوامل تعزيز الكفاءة ) :(Efficiency Enhancersوميكن إبراز ترتيب اجلزائر يف مؤشر تعزيز الكفاءة من خالل
اجلدول التايل:
اجلدول رقم  :03ترتيب اجلزائر يف مؤشر تعزيز الكفاءة خالل الفرتة املمتدة من 2017-2010
السنوات

تعزيز الكفاءة

التعليم

العايل

والتدريب

كفاءة

سوق

السلع

كفاءة

سوق

كفاءة سوق املال

العمل

حجم السوق

اجلاهزية
التكنولوجية

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

2011/2010

107

3,49

98

3,59

126

3,57

123

3,74

135

2,82

106

2,58

50

4,26

2012/2011

122

3,35

101

3,51

134

3,38

137

3,41

137

2,64

120

2,83

47

4,35
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2013/2012

136

3,08

106

3,36

143

2,99

144

2,79

142

2,79

133

2,59

49

4,34

2014/2013

133

3.18

101

3.55

142

3.2

147

2.91

143

2.61

136

2.48

48

4.35

2015/2014

125

3.34

98

3.69

136

3.48

139

3.15

173

2.72

129

2.59

47

4.39

2016/2015

117

3.44

99

3.75

134

3.51

135

3.23

135

2.77

126

2.63

37

4.75

2017/2016

110

3.55

96

3.87

133

3.52

132

3.25

132

2.89

108

3.08

36

4.73

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على التقارير التالية:
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2010-2011, P: 20.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2011-2012, P: 20.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2012-2013, P: 18.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2013-2014, P: 20.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2014-2015, P: 18.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2015-2016, P: 12.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2016-2017, P: 48.

ويف مؤشر عوامل تعزيز الكفاءة جند أن اجلزائر يف سنة  2011-2010قد صنفت يف املرتبة  107مبؤشر  ،3,49ارتكازا على
املؤشرات التنافسية الفرعية التالية :حيث صنفت يف مؤشر التعليم العايل والتدريب يف املركز  98عامليا مبؤشر  ،3,59ويف مؤشر كفاءة سوق
السلع صنفت يف املرتبة  126مبؤشر  ،3,57ويف مؤشر كفاءة سوق العمل يف املرتبة  123مبؤشر  ،3,74ويف كفاءة سوق املال يف املرتبة
 135مبؤشر وصل إىل  ،2,82أما مؤشر اجلاهزية التكنولوجية يف املركز  106مبؤشر  ،2,58وأخريا مؤشر حجم السوق مبرتبة  59ومبؤشر
.4,26
أما خالل سنة  ،2012-2011فقد صنفت اجلزائر يف املرتبة  122مبؤشر  ،3,35حيث تراجعت ب  15مركز ،وذلك ارتكازا على
مؤشرات التنافسية الفرعية التالية :يف مؤشر التعليم العايل والتدريب صنفت يف املرتبة  101مبؤشر  ،3,51أما كفاءة سوق السلع يف املرتبة
 134مبؤشر  ،3,38ويف مؤشر كفاءة سوق العمل يف املرتبة  137مبؤشر  ،3,41أي برتاجع ب  14مركز ،ويف كفاءة سوق املال يف
املرتبة  137مبؤشر  ،2,64أما اجلاهزية التكنولوجية احتلت املرتبة  120مبؤشر  ،2,83وفيما خيص حجم السوق احتلت املرتبة  47مبؤشر
 ،4,35أي تقدمت ب  3مراكز.
أما خالل سنة  ،2013-2012احتلت املرتبة  136مبؤشر  ،3,08وابلتايل هي يف تراجع مستمر ،وذلك ارتكازا على مؤشرات
التنافسية الفرعية التالية :احتلت يف مؤشر جودة التعليم العايل والتدريب املرتبة  106مبؤشر  ،3,56ويف كفاءة سوق السلع املرتبة 143
مبؤشر  ،2,99ويف كفاءة سوق العمل  144مبؤشر  ،2,79ويف كفاءة سوق املال  142مبؤشر  ،2,75أما اجلاهزية التكنولوجية ب 133
مبؤشر  ،2,59وأخريا حجم السوق ب  49مبؤشر .4,34
أما خالل سنة  ،2014-2013احتلت املرتبة  133مبؤشر  ،3,18وذلك ارتكازا على مؤشرات التنافسية الفرعية التالية :احتلت يف
مؤشر جودة التعليم العايل والتدريب املرتبة  101مبؤشر  ،3,55ويف كفاءة سوق السلع املرتبة  142مبؤشر  ،3.2ويف كفاءة سوق العمل
 147مبؤشر  ،2,91ويف كفاءة سوق املال  143مبؤشر  ،2,61أما اجلاهزية التكنولوجية ب  136مبؤشر  ،2,48وأخريا حجم السوق
ب  48مبؤشر .4,35
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أما خالل سنة  ،2015-2014احتلت املرتبة  125مبؤشر  ،3,34وذلك ارتكازا على مؤشرات التنافسية الفرعية التالية :احتلت يف
مؤشر جودة التعليم العايل والتدريب املرتبة  98مبؤشر  ،3,69ويف كفاءة سوق السلع املرتبة  136مبؤشر  ،3.48ويف كفاءة سوق العمل
 139مبؤشر  ،3.15ويف كفاءة سوق املال  137مبؤشر  ،2.72أما اجلاهزية التكنولوجية ب  129مبؤشر  ،2,59وأخريا حجم السوق
ب  47مبؤشر .4,39
أما خالل سنة  ،2016-2015احتلت املرتبة  117مبؤشر  ،3,44وذلك ارتكازا على مؤشرات التنافسية الفرعية التالية :احتلت يف
مؤشر جودة التعليم العايل والتدريب املرتبة  99مبؤشر  ،3,75ويف كفاءة سوق السلع املرتبة  134مبؤشر  ،3.51ويف كفاءة سوق العمل
 135مبؤشر  ،3.23ويف كفاءة سوق املال  135مبؤشر  ،2.77أما اجلاهزية التكنولوجية ب  126مبؤشر  ،2,63وأخريا حجم السوق
ب  37مبؤشر .4,75
أما خالل سنة  ،2017-2016احتلت املرتبة  110مبؤشر  ،3,55وذلك ارتكازا على مؤشرات التنافسية الفرعية التالية :احتلت يف
مؤشر جودة التعليم العايل والتدريب املرتبة  96مبؤشر  ،3,87ويف كفاءة سوق السلع املرتبة  133مبؤشر  ،3.52ويف كفاءة سوق العمل
 132مبؤشر  ،3.25ويف كفاءة سوق املال  132مبؤشر  ،2.89أما اجلاهزية التكنولوجية ب  108مبؤشر  ،3.08وأخريا حجم السوق
ب  36مبؤشر .4,73
الفئة الثالثة :مؤشر عوامل االبتكار ):(Innovation and Sophistication Factors
وميكن إبراز ترتيب اجلزائر يف مؤشر عوامل االبتكار من خالل اجلدول ،وذلك على النحو التايل:
اجلدول رقم  :04ترتيب اجلزائر يف مؤشر عوامل االبتكار خالل الفرتة 2017 -2010
السنوات

عوامل تعزيز االبتكار

االبتكار

مدى تطور األعمال

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

الرتتيب

املؤشر

2011/2010

108

3,84

108

3,33

107

2,75

2012/2011

136

2,65

135

2,93

132

2,37

2013/2012

144

2,31

144

2,54

141

2,09

2014/2013

143

2.63

144

2.89

141

2.38

2015/2014

133

2.91

131

3.22

128

2.6

2016/2015

124

3.02

128

3.29

119

2.76

2017/2016

119

3.12

121

3.31

112

2.93

املصدر :من إعداد الباحثني بناء على التقارير التالية:
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2010-2011, P: 22.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2011-2012, P: 22.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2012-2013, P: 20.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2013-2014, P: 22.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2014-2015, P: 20.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2015-2016, P: 14.
-World Economic Forum, The global competitiveness report 2016-2017, P: 50.
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يف مؤشر عوامل تعزيز االبتكار جند أن اجلزائر احتلت املرتبة  108مبؤشر  ،3,84وذلك يف سنة  ،2011-2010وذلك ارتكازا على
مؤشرات التنافسية الفرعية التالية :يف مؤشر مدى تطور األعمال احتلت املرتبة  108مبؤشر  ،3,33ويف مؤشر االبتكار املرتبة  107مبؤشر
.2,75
أما خالل سنة  ،2012-2011حققت املرتبة  136مبؤشر  ،2,65ويف مؤشر مدى تطور األعمال  135مبؤشر  ،2,93ويف مؤشر
االبتكار  132مبؤشر .2,37
بينما يف سنة  ،2013-2012احتلت املرتبة  144يف مؤشر عوامل تعزيز االبتكار مبؤشر  ،2,31ويف مؤشر مدى تطور األعمال
 144مبؤشر  ،2,54ويف مؤشر االبتكار  141مبؤشر .2,09
بينما يف سنة  ،2014-2013احتلت املرتبة  143يف مؤشر عوامل تعزيز االبتكار مبؤشر  ،2,63ويف مؤشر مدى تطور األعمال
 144مبؤشر  ،2,89ويف مؤشر االبتكار  141مبؤشر .2,38
بينما يف سنة  ،2015-2014احتلت املرتبة  133يف مؤشر عوامل تعزيز االبتكار مبؤشر  ،2,91ويف مؤشر مدى تطور األعمال
 131مبؤشر  ،3.22ويف مؤشر االبتكار  128مبؤشر .2,6
بينما يف سنة  ،2016-2015احتلت املرتبة  124يف مؤشر عوامل تعزيز االبتكار مبؤشر  ،3.02ويف مؤشر مدى تطور األعمال
 128مبؤشر  ،3.29ويف مؤشر االبتكار  119مبؤشر .2,76
بينما يف سنة  ،2017-2016احتلت املرتبة  119يف مؤشر عوامل تعزيز االبتكار مبؤشر  ،3.12ويف مؤشر مدى تطور األعمال
 121مبؤشر  ،3.31ويف مؤشر االبتكار  112مبؤشر .2,93
احملور الثالث :موقف اجلزائر يف مؤشر التنافسية العربية
صدر تقرير التنافسية العربية ألول مرة يف سنة  ،2003وذلك بواسطة املعهد العريب للتخطيط ابلكويت ،ولقد اعتمد التقرير العريب
للتنافسية على إبراز أن مفهوم التنافسية ليس مفهوما قصري املدى يقتصر فقط على حتسني احلصص يف السوق يف فرتة وجيزة ،بل هو مفهوم
يقرتن أبداء االقتصاد بصفة عامة وأداء القطاعات اخلاضعة للمنافسة بصفة خاصة على املدى الطويل بشكل جيعل حتسن احلصص يف السوق
حالة مستمرة وليست ظرفية.
قسم التقرير عوامل التنافسية إىل قسمني رئيسني ،وذلك على النحو االيت:
ويف إطار ذلك ّ

أوال :العوامل الظرفية :واملعرب عنها مبؤشر مركب حول التنافسية اجلارية؛

اثنيا :العوامل املستدمية :واملعرب عنها مبؤشر مركب حول التنافسية الكامنة.
مشل هذا التقرير فضال عن الدول العربية اليت خضعت للتقييم فيه عددا من دول املقارنة وهي عبارة عن  13دولة بزايدة  05دول مقارنة
بتقرير سنة  ،2009والذي بلغت عدد الدول املقارنة فيه  08دول ،أما دول املقارنة يف تقرير سنة  2012هي على التوايل :األرجنتني،
الربازيل ،تشيلي ،الصني ،التشيك ،اليوانن ،ايرلندا ،كوراي اجلنوبية ،ماليزاي ،املكسيك ،الربتغال ،جنوب إفريقيا ،تركيا ،ولقد بلغ أداء الدول
العربية يف هذا التقرير على املستوى اإلمجايل للتنافسية  0,39مقابل  0,50لدول املقارنة ،أي أن الفجوة التنافسية تبلغ حوايل %32
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مقارنة مع فجوة بلغت  49%لتقرير  ، 2009وابلرغم من هذا التحسن الطفيف إال أن الفجوة مع دول املقرنة ال تزال واسعة وتدل على
تواضع األداء التنافسي للدول العربية إمجاال ،وتتصدر كوراي اجلنوبية األداء اإلمجايل للتنافسية تليها ايرلندا ،بينما احتلت دول اخلليج العريب
مراكز متقدمة ،وحققت البحرين املركز الرابع متجاوزة الصني والتشيك ،كما نالحظ أن اجلزائر حققت قفزة نوعية يف الرتتيب حيث احتلت
املركز  24متفوقة على مصر واملغرب ،لكنها تبقى يف املراكز األخرية ،مما يعين أن اجلهود اإلصالحية اليت قامت هبا الدولة لتحسني الوضع
التنافسي تبقى غري كافية لتغيري الوضع التنافسي و ابلتايل النهوض ابالقتصاد الوطين ككل ،وما سبق ميكن مالحظته يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم  :05مؤشر التنافسية العربية يف دول املقارنة

املصدر :معهد التخطيط العريب ،تقرير التنافسية العربية  ،2012اإلصدار الرابع ،الكويت ،2012 ،ص.28 :

هذا وميكننا من خالل اجلدول رقم  05حتليل القدرة التنافسية للدول العربية ،وذلك على النحو التايل:
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-1التنافسية اجلارية لسنة :2012
تقلصت فجوة التنافسية اجلارية بني الدول العربية ودول املقارنة يف مؤشر التنافسية اجلارية من  %43للتقرير السابق إىل  %37يف التقرير
احلايل ،ويعزى التحسن أساسا يف الوضع االقتصادي للدول العربية نتيجة ارتفاع أسعار النفط ومعدالت النمو االقتصادي اليت متتعت هبا
معظم الدول العربية للفرتة  ،2009-2007ويف املقابل فإن الدول غري النفطية تعاين من ضغوط يف املوازنة وامليزان التجاري نتيجة ارتفاع
أسعار النفط يف األسواق الدولية.
ويعترب األداء االقتصادي الكلي من بني أهم نقاط القوة اليت تفوقت فيها الدول العربية يف أدائها يف جمال االقتصاد الكلي مع جمموعة
دول املقارنة ،بينما تتفوق الدول العربية يف جمال تدخل احلكومة يف االقتصاد ،أما العوامل األخرى املكونة للتنافسية اجلارية ،فإن الدول العربية
تعاين فجوة واضحة خاصة يف جمال احلاكمية وفاعلية املؤسسات ،حيث بلغت الفجوة  ،%30ويف تكلفة القيام ابألعمال  ،%21تدل
هذه النتائج على أن مؤسسات إدارة العمليات التنموية تشكل قيدا مكلفا على تنافسية االقتصادايت العربية.
-2التنافسية الكامنة:

10

11

الزالت الدول العربية تعاين من نقص يف جمال التنافسية الكامنة مقارنة ابلتنافسية اجلارية ،وابلرغم من تراجع الفجوة يف التنافسية الكامنة
من  %46إىل  ، %30إال أهنا مازالت تشكل حتداي أساسيا لالقتصادايت العربية ،ويرجع ذلك إىل ميادين الطاقة االبتكارية والتقانة والبنية
التحتية ورأس املال البشري حتتاج إىل استثمارات كبرية وزمن طويل حىت تظهر نتائج يعت ّد هبا وحىت حتدث تغريات جوهرية يف اهلياكل
واملؤسسات املؤثرة يف التنافسية الكامنة.
وابلرغم من احتالل مملكة البحرين املرتبة الثامنة بني دول العينة ،إال أن فجوة التنافسية الكامنة فيها بلغت  %35مقارنة بكوراي اجلنوبية
أفضل دولة يف العينة ،وترتفع الفجوة يف الدول العربية تدرجييا لتصل أقصاها يف موريتانيا ،وابستثناء كل من البحرين واإلمارات ،وقطر واألردن،
فإن حجم الفجوة يزيد عن  %50يف كل الدول العربية.
-3الفجوة التنافسية العربية:
على املستوى اإلمجايل ،تبلغ فجوة التنافسية العربية مقارنة بدولة صناعية حديثة مثل :كوراي اجلنوبية  %32بني الدول العربية ،وتتوزع
إىل  %28يف التنافسية اجلارية و  %44يف التنافسية الكامنة ،مما يظهر ضخامة العمل املطلوب للوصول إىل مستوى تنافسي دويل ،وابلنظر
إىل مؤشرات الفرعية فإنه يالحظ أن الفجوة األكرب مقارنة بكوراي اجلنوبية تكمن يف البنية التحتية األساسية  ،%49مث احلاكمية وفاعلية
املؤسسات  ،%41مث تكلفة األعمال  ،%36والتكلفة واإلنتاجية  ،%34وجاذبية االستثمار  ،%24ضمن التنافسية اجلارية وتظهر
الفجوة واضحة يف التنافسية الكامنة يف كل من البنية التحتية التقنية  ،%49واالبتكار وتوطني التقانة  51%ابإلضافة إىل رأس املال البشري
.%31
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الشكل رقم  :02فجوة التنافسية العربية مع دول املقارنة

املصدر :املرجع نفسه ،ص.57 :

ويالحظ أن الفجوة مع كوراي هي أقل حدت يف كل من األداء االقتصادي الكلي وديناميكية األسواق ومستوى تدخل احلكومة يف
االقتصاد الكلي وديناميكية األسواق ومستوى تدخل احلكومة يف االقتصاد ،وحتتاج الدول العربية إىل إعادة النظر يف سياسات تدعيم قدرهتا
التنافسية ،ابلرتكيز على االستثمار اجليد يف جماالت البنية التحتية التقانية واألساسية ورفع العائد على االستثمار فيها ،عن طريق اإلدارة اجليدة
هلذه املرافق ،وإتباع الصيغ احلديثة يف التمويل واالجناز ،وكذلك دعم نقل التقانة وخاصة توطينها ،وكذلك تنمية رأس املال البشري ،وخاصة
على املستوى النوعي ،من خالل حتسني التعليم وربطه بسوق العمل ورفع عائده.
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الشكل رقم  :03فجوة التنافسية العربية مع كوراي

املصدر :املرجع نفسه ،ص.57 :

-4ميزان التنافسية العربية:
يغطي مؤشر التنافسية العربية جماالت عديدة يعتقد أن هلا أتثري على أداء هذه الدول يف األسواق الدولية ،وتتميز الدول ابألداء اجليد يف
بعض اجلوانب ،بينما الزال أدائها متواضعا يف جوانب أخرى ،وانطالقا من هذه احلقيقة ،فإنه ميكن قياس مستوايت التنافسية يف األسواق
الدولية ابالعتماد على مفهوم " ميزان التنافسية " ،حبيث يقيس فرق نقاط القوة (األصول  )Aعلى نقاط الضعف (اخلصوم  ،)Lويعترب
أداء الدولة نقطة قوة إذا ما كان ترتيبها يف الثلث األعلى ألي مؤشر من املؤشرات التنافسية العربية ،ونقطة ضعف إذا ما كان ترتيبها يف
الثلث األ خري من قيم املؤشر حتت الدراسة ،واستنادا إىل نتائج امليزان اإلمجايل الذي مت قياسه بطرح جمموع نقاط الضعف من جمموع نقاط
القوة ،ومت ترتيب الدول حسب هذا امليزان ،فقد تبني أن أغلب الدول هلا ميزان سالب ويعاين الثاين من قصور يف ميزان التنافسية ،يشكل
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هذا امليزان م علومات ميكن االسرتشاد هبا لتقليل اخلصوم ( نقاط الضعف) وحتويلها إىل أصول ( نقاط قوة) ،وكما يف التقرير املاضي فإن
الدول اليت حققت ميزان تنافسية إجيايب هي :البحرين ،قطر ،السعودية ،اإلمارات.
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الشكل رقم  :04ميزان التنافسية العربية

املصدر :املرجع نفسه ،ص.57 :

وملعرفة أكثر عن مؤشرات تنافسية االقتصاد اجلزائري لسنة  ،2012وفق معايري املعهد العريب للتخطيط ،نقوم بقراءة اجلدول التايل:
اجلدول رقم  :06مؤشرات تنافسية االقتصاد اجلزائري لسنة 2012

املصدر :املرجع نفسه ،ص.69 :

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن اجلزائر احتلت املرتبة  24يف تصنيف التقرير وهي مرتبة متأخرة جدا ابلنسبة للدول العربية من انحية
األداء اإلمجايل لالقتصاد اجلزائري ،وهذا كون االقتصاد اجلزائري اقتصاد ريعي ابلدرجة األوىل ،وهو نفس املرتبة ابلنسبة ملؤشر التنافسية العربية

" جملة البحوث االقتصادية املتقدمة " جامعة الشهيد محة خلضر .الوادي .اجلزائر .العدد  02جوان .2017

61

تحليل مؤشرات تنافسية االقتصاد الجزائري  -دراسة تقييمية للفترة ()2017-2010

اجلارية ،أما مؤشر التنافسية الكامن فاحتلت فيه اجلزائر املرتبة  ،22ومؤشر بيئة األعمال  ،26وإذا عدان ألداءات االقتصاد اجلزائري فإننا
نالحظ التذبذب الذي يطبع هذا االقتصاد مبقارنة سنيت  2009و  2012على التوايل ،وذلك من خالل اجلدول التايل:
اجلدول رقم  :07مؤشرات تنافسية اآلداءات لالقتصاد اجلزائري للفرتة  2009و 2012
مؤشر التنافسية العربية

التغري

قيمة املؤشر لسنة

قيمة املؤشر لسنة

2009

2012

األداء االقتصادي

0,676

0,631

-

البنية التحتية

0,171

0,153

-

البنية التحتية التقانية

0,319

0,359

+

تدخل احلكومة

0,807

0,706

-

رأس املال البشري

0,489

0,477

-

جاذبية االستثمار

0,191

0,447

+

مؤشر ديناميكية األسواق واملنتجات و

0,251

0,253

+

التخصص
التكلفة اإلنتاجية

0,362

0,396

+

تكلفة األعمال

0,342

0,295

-

احلاكمية وفعالية املؤسسات

0,167

0,242

+

مؤشر الطاقة االبتكارية وتوطني التقانة

0,251

0,163

-

مؤشر التنافسية العربية

0,366

0,361

-

املصدر :من إعداد الطالب بناء على التقارير التالية:
معهد التخطيط العريب ،تقرير التنافسية العربية  ،2012مرجع سبق ذكره ،ص.69 : -معهد التخطيط العريب ،تقرير التنافسية العربية  ،2009اإلصدار الثالث ،الكويت ،2009 ،ص.60 :

اخلامتة:
ويف ختام هذه الدراسة ،نقول أن دور الدولة يف حتقيق التنافسية أمر ال خيتلف فيه اثنان ،وال ميكن لإلصالح االقتصادي أن ينجح إال
يف ظل رؤية ورسالة واضحة للتطورات العاملية ،ولكن على الرغم من اإلصالحات اليت ابشرهتا اجلزائر يف شىت امليادين ،وابلرغم من حتسن
بعض املؤشرات الكلية ،إال أن االقتصاد اجلزائري مازال بعيدا عن منافسة االقتصادايت األخرى كالبلدان األوروبية ،بدليل املركز املتقهقر
للجزائر يف مؤشرات التنافسية الدولية يف خمتلف التقارير الدولية ،إذ تظهر مؤشرات التنافسية الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي الضعف
النسيب يف تنافسية االقتصاد اجلزائري ،إذ أتيت اجلزائر يف رتب متوسطة يف مؤشر التنافسية العاملي اإلمجايل ،وكذلك يف جمموع املتطلبات
الرئيسية.
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االحاالت واملراجع:
1حمي الدين القطب ،اخليار االسرتاتيجي وأثره يف حتقيق امليزة التنافسية ،دار احلامد ،الطبعة األوىل ،األردن ،2012 ،ص.80 :
 2نيفني حسن مشت ،التنافسية الدولية وأتثريها على التجارة العربية والعاملية ،دار التعليم اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر ،2010 ،ص ص.26-25 :
 3طارق عبد هللا أحممد املنقوش ،رؤية مس ت تتتقبلية لبناء القدرة التنافس ت تتية لقطاع الزراعة املغار يف األس ت تتواق الدولية ،املكتبة العصر ر ررية ،مص ر ررر ،2012 ،ص:
.128
 4عثماين عياشة ،دور التسويق يف زايدة تنافسية املؤسسة الصغرية واملتوسطة – دراسة حالة شركة سيتيفيس للمشروابت ( بيبسي كوال ) بوالية سطيف،
مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية( ،غري منشورة) ،جامعة فرحات عباس –سطيف ،-اجلزائر ،2011/2010 ،ص.79 :
Michael E. Porter, The Competitive advantages of Nations, The free press, New York, 1990, P 26.
 6مسية برويب ،دور اإلبداع واإلبتكار يف إبراز امليزة التنافس تتية للمؤست تس تتات الص تتغرية واملتوس تتطة ،مذكرة ماجس ررتري يف العلوم االقتص ررادية( ،غري منش ررورة) ،كلية
5

العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة فرحات عباس – سطيف ،-اجلزائر ،2011/2010 ،ص.164 :
 7نبيل مرسي خليل ،امليزة التنافسية يف جمال األعمال ،الدار اجلامعية ،مصر ،1996 ،ص.85 :
 8املرجع نفسه ،ص.86-85 :
 9مروان حممد جنيب ،دور املزيج التسويقي السياحي يف حتقيق امليزة التنافسية ،دار الكتب القانونية ،مصر ،2011 ،ص.68-67 :
 10معهد التخطيط العريب ،تقرير التنافسية العربية  ،2012اإلصدار الرابع ،الكويت ،2012 ،ص.27 :
 11املرجع نفسه ،ص.47 :
 12املرجع نفسه ،ص.54 :
 13املرجع نفسه ،ص.54 :
 14املرجع نفسه ،ص.54 :
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