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*

ملخ�ص
 و أ�هم املحددات امل ؤ�ثرة على،تهتم الورقة بعر�ض موجز لواقع التناف�سية ا إلجمايل يف عدد من الدول العربية
 وجمموع عوامل ا إلنتاج،  و أ�همية حمددات ا إل�ستثمار، ودور وفرة عوامل ا إلنتاج، والكفاءة، القدرة على ا إلبتكار:،التناف�سية
 با إلعتماد على عدد، تتطرق الورقة بعد ذلك حلالة التناف�سية ال�صناعية التحويلية يف عدد من الدول العربية.يف هذا املجال
 والتنوع ال�صناعي والرقم القيا�سي ألداء التناف�سية، وح�صة الفرد من القيمة امل�ضافة، من امل ؤ��شرات منها القيم امل�ضافة
 مقارنة ب أ�هم الدول املناف�سة للمنتجات العربية يف، لعدد من الدول العربية ذات ا إلح�صاءات املتوفرة،ال�صناعية التحويلية
، لتوفر البيانات، مع تركيز على احلالة امل�صرية. وال�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا،  ا إلحتاد أالوروبي:أ�هم أال�سواق الت�صديرية
 عددا من املنتجات ال�صناعية التي تواجه مناف�سة أ�كرب من، بعد ذلك، حتدد الورقة.ولقدم التجربة امل�صرية يف الت�صنيع
. وما ي�ستتبع ذلك من �إعادة هيكلة كلية و�صناعية حمليا ملواكبة �شروط التناف�س دوليا.ال�صني وتركيا

The Competitive Performance of Manufacturing
Industry in a Number of Arab Countries
Ahmed Alkawaz

Abstract
This paper reviews the current overall state of competitiveness in Arab Countries, and its main
determinants: innovative capacity, efficiency, the availability of production factors, and determinants of
investment. Then, the paper tackles the competitive performance of the manufacturing activities in a
number of Arab countries. This is done with reference to selected industrial indicators, such as value
added, per capita value added, manufacturing exports, diversification index, and industrial competitive
performance indicators. A comparison analysis is followed with the main foreign competing countries in
the two exporting markets, i.e. China and Turkey. A special reference is made to the Egyptian case due to
data availability and the long experience of industrialization. Certain manufactured products are identified
as facing serious competition in the markets in question. This requires structural and industrial rehabilitation
to cope with these findings.
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املقدمة
تعترب تناف�سية الدول من أ�هم املحددات التي ات�سمت بها جتاربها بعد تبني �إ�سرتاتيجية ت�شجيع
ال�صادرات منذ عقد الثمانينات من القرن املا�ضي ،كبديل إل�سرتاتيجية �إحالل الواردات التي �سادت خالل
فرتة الثالثة عقود ال�سابقة تقريب ًا لعقد ثمانينات نف�س القرن .وذلك انطالق ًا من قناعة نظرية ب أ�ن أال�سواق
اخلارجية هي أ�قرب للكفاءة من أال�سواق الداخلية بفعل الت�شوهات ال�سعرية ،وغري ال�سعرية املرافقة أ
لل�سواق
الثانية يف حاالت كثرية� .إال أ�نه من ال�صعوبة مبكان ربط الكفاءة بالتوجه اخلارجي وحجبها عن التوجه
الداخلي ،وذلك لنجاح العديد من الدول يف جنوب وجنوب �شرق �آ�سيا يف تطبيق املراحل املختلفة ل�سيا�سة
التوجه لل�سوق املحلي ،واالنتقال التدريجي للتوجه لل�سوق اخلارجي .أ�ما بقية الدول  ،خا�صة يف أ�مريكا
الالتينية ،والدول العربية ،فقد ارتكبت أ�خطا ًء وا�ضحة يف تطبيق �سيا�سة التوجه لل�سوق املحلي خا�صة من
خالل جمود هذا التوجه عند مرحلة �إنتاج ال�سلع اال�ستهالكية ،وجمود االجتاه نحو ال�سوق املحلي( ،بفعل عدم
مقاومة فئات امل�صالح التي ارتبطت بال�سوق املحلي) وعدم التحول تدريجي ًا ل�سوق ال�صادرات.
لقد ترتب على هذه ا آلليات وغريها (خا�صة عدم النجاح الن�سبي يف خلق م ؤ��س�سات تعليمية وتدريبية
تنتج خمرجات عالية التدريب وا إلنتاجية) تعر�ض الدول العربية ل�صدمات خارجية مفاجئة عند التحول من
ال�سوق املحلي �إىل ال�سوق اخلارجي ،وذلك بفعل �ضعف ( أ�و يف حاالت كثرية غياب) القدرة على املناف�سة التي
مل يتم ا إلعداد لها خالل ثالثة أ�و أ�ربعة عقود من تبني �سيا�سة �إحالل الواردات يف أ�غلب الدول العربية .لذا
فقد واجهت هذه الدول وال زالت تواجه مراحل حتول للت أ�قلم مع متطلبات ال�سوق اخلارجي :احلاجة إلنتاجية
مرتفعة ،وتطور تقني  ،وقدرات عالية يف التفاو�ض ،ومعرفة متمر�سة يف النظم املالية وامل�صرفية والت أ�مينية
ونظم النقل وال�شحن الدولية ،وغريها الكثري.
حتاول هذه الورقة ت�سليط أال�ضواء على واقع املناف�سة يف عدد معني من ال�سلع املرتبطة بال�صناعة
التحويلية يف عدد من الدول العربية (ح�سب توفر البيانات واملعلومات الالزمة لرتكيب الرقم القيا�سي للتناف�سية
ال�صناعية التحويلية) مقارنة ب أ�هم الدول أالجنبية املناف�سة يف أ�هم أال�سواق اخلارجية :ال�سوق أالوروبي،
و�سوق �شمال أ�فريقيا .وتعتمد الورقة على ت�صنيف ال�سلع امل�صدرة ح�سب املحتوى التقني املطلوب الت�صاعد
يف مكوناته :من املنخف�ض �إىل املتو�سط �إىل املرتفع ،على ح�ساب حمتوى املوارد خا�صة منها تلك املوارد القابلة
للن�ضوب واملطلوب تخفي�ض االعتماد عليها ،وذلك �ضمان ًا لتحقيق مكا�سب تناف�سية يف ال�سوق اخلارجي .وتركز
الورقة على بيانات احلالة امل�صرية ،وذلك لتوفر املعلومات .وبناء على ذلك فن الق�سم أالول يهتم بتناف�سية
الدول العربية باالعتماد على نتائج تقرير التناف�سية العاملي ،وتقرير التناف�سية العربية .حيث �ستتم ا إل�شارة
�إىل حمددات التناف�سية الثالث ،وكذلك ت�صنيف الدول العربية ح�سب حمدداتها التناف�سية .بعد ذلك يهتم
الق�سم الثاين بكيفية تناف�سية ال�صناعة التحويلية العربية باالعتماد على الرقم القيا�سي أ
للداء ال�صناعي
التناف�سي املقرتح من قبل منظمة أالمم املتحدة للتنمية ال�صناعية ،ومكوناته الفرعية أالربعة ،وتطبيق هذا
امل ؤ��شر على حاالت عدد من الدول العربية مقارنة ب أ�هم املناف�سني ال�صناعيني يف أ�هم أال�سواق اخلارجية.
و أ�خري ًا يختتم الق�سم الثالث بعدد من املالحظات اخلتامية.
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الطار العام
تناف�سية الدول العربية :إ
	�إن تناف�سية القطاع ال�صناعي ال تعمل يف فراغ ،فهي نتاج و�ضع تناف�سي كلي .لذا ف�إنه من املنا�سب
ا إل�شارة باخت�صار ألهم م ؤ��شرات التناف�سية للدول العربية ،وتلك اخلا�صة بالدول املرجعية (تركيا ،وال�صني)
باعتبارهما من أ�هم الدول املناف�سة للدول العربية يف أ��سواق �صادراتها� ،سواء يف دول الوطن العربي و�شمال
أ�فريقيا ،أ�و يف أ��سواق املجموعة أالوروبية .ف�إذا ما أ�خذنا على �سبيل املثال م ؤ��شر الرقم القيا�سي للتناف�سية
ال�صادر من تقرير التناف�سية العاملي ملنتدى العامل االقت�صادي  Economic Research Forumلعام (2009-
 )2008ف�إنه يالحظ يف اجلدول ( ،)1أ�ن الدول العربية امل�شمولة بالرقم ( 13دولة) ت أ�خذ املراتب املو�ضحة يف
اجلدول أ�دناه من جمموع ( )134متثل عدد الدول امل�شمولة يف التقرير (املرتبة أالقل أالف�ضل).
جدول رقم ( :)1ترتيب الدول العربية الواردة يف تقرير التناف�سية العاملي
مقارنة بالدول املرجعية ()2008-2009
قطر
ال�سعودية
ا إلمارات
الكويت
تون�س
البحرين
عُ مان
أالردن
املغرب
�سوريا
م�صر
ليبيا
اجلزائر
موريتانيا
تركيا
ال�صني
ماليزيا

الدولة العربية

املرتبة
26

27
31
35
36
37
38
48
73
78
81
91
99
131
53
26
21

امل�صدر.WEF, 2008 :

وكما يالحظ ،ف�إن هناك ثالث دول عربية (قطر ،وال�سعودية ،وا إلمارات) تقع �ضمن مراتب الربع
وعمان ،أ
والردن) �ضمن مراتب
أالول أالف�ضل ( .)1 – 5 .33يف حني تقع خم�س دول (الكويت ،وتون�س ،والبحرينُ ،
الربع الثاين أالف�ضل ( .)33.6 – 67.0يف حني تقع بقيـة الدول العربية امل�شمولة يف التقرير (املغرب ،و�سوريا،
وم�صر ،وليبيا ،واجلزائر) �ضمن مراتب الربـع الثالـث ( .)67.1 – 100.5وتقع موريتانيا �ضمن مراتب الربع
أالخري (.)100.6 – 134.0
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�إن مثل هذا أالداء ي�ستدعي التعرف على أ�هم حمددات التناف�سية وترتيبها �ضمن الـــ ( )134دولة.
وتت�ضمن هذه املحددات ثالث فئات رئي�سية ،ح�سب وجهة نظر معدي التقرير ،وهي :أ�و ًال ،املتطلبات أال�سا�سية
(امل ؤ��س�سات ،والبنية أال�سا�سية ،واال�ستقرار االقت�صادي الكلي ،وال�صحة ،والتعليم أال�سا�سي) ،وثاني ًا ،معززات
الكفاءة ( Efficiency Enhancesالتعليم العايل والتدريب ،وكفاءة أ��سواق ال�سلع ،وكفاءة أ��سواق العمل ،ومدى
تعقد أ
ال�سواق املالية ،واال�ستعداد التقني  ،وحجم ال�سوق) ،وثالث ًا ،االبتكار والعوامل املعقدة Innovation
( and Sophistication Factorsتعقد العوامل  ،أ�ي القدرة على �إدارة أالعمال بتميز بهدف رفع ا إلنتاجية،
واالبتكار) .واعتماد ًا على هذه املحددات يبني اجلدول ( )2عر�ض ًا ألداء الدول العربية امل�شمولة يف التقرير لهذه
املحددات ،مقارنة بدول مرجعية (تركيا ،وال�صني) .وكما نالحظ ف�إن حالة الدول العربية أ�ف�ضل (ن�سبي ًا) يف
حالة الفئة أالوىل من حمددات التناف�سية ،أ�ي املتطلبات أال�سا�سية .أ�ما يف حالة الفئتني أالخريني (معززات
الكفاءة ،واالبتكار وتعقد العوامل) ف�إن أ�و�ضاع الدول العربية أ��س أو� تناف�سي ًا (ما عدا حالة تون�س يف الفئة
الثانية ،االبتكار وتعقد العوامل) .علم ًا ب أ�ن مكونات الفئة أالوىل ترتبط أ��سا�س ًا باملحددات االقت�صادية البحتة،
يف حني ترتبط حمددات الفئتني الثانية والثالثة باملحددات الرئي�سية والكامنة  Potentialللتناف�سية ،وهو
أالمر الذي يلقي ب أ�عباء �إ�ضافية إلعادة ت أ�هيل أال�سواق ال�سلعية املالية ،والقدرات التقنية  ،و�إدارة أالعمال،
والتدريب ،و�إ�صالح أ��سواق العمل ،التي ترتبط بطبيعتها با آلجال الطويلة ،ولي�ست الق�صرية كما هو احلال يف
حالة مكونات حمددات الفئة أالوىل (املتطلبات أال�سا�سية املرتبطة باال�ستقرار االقت�صادي وال�صحة والتعليم
أال�سا�سي والبنية أال�سا�سية).
واعتماد ًا على ت�صنيف تقرير التناف�سية العربية لعام  ،)WEF, 2007( 2007يالحظ التفاوت يف
حمددات التناف�سية ح�سب الفئات الثالث ما بني الدول العربية ،اجلدول (:)2
جدول رقم ( :)2اجتاهات حمددات التناف�سية يف الدول العربية ح�سب الفئات الثالث2007 ،

اجتاهات املحددات

الدولة
املجموعة أالوىل :الدول العربية املوجهة باالبتكار:
أ�داء اقت�صادي كلي قوي� ،ضعف يف التعليم واالبتكار.
دولة ا إلمارات العربية املتحدة
تف ّوق يف أالداء االقت�صادي الكلي ،مع احلاجة لتح�سينات يف البنية أال�سا�سية وتعقد أالعمال.
دولة قطر
بيئة اقت�صادية كلية ممتازة مع �ضعف التعليم واالبتكار.
دولة الكويت
أ�داء اقت�صادي كلي جيد ،وم ؤ��شرات اقت�صادية /اجتماعية جيدة ،مع فجوات يف التعليم العايل والتدريب.
مملكة البحرين
املجموعة الثانية :الدول العربية املوجهة بالكفاءة:
م ؤ��س�سات م�ستقرة ونتائج تعليمية جيدة ،مع �ضعف يف البنية أال�سا�سية والنظم املالية.
اجلمهورية التون�سية
م ؤ��س�سات متطورة و أ��سوا عمل كفوءة  ،مع حاجة لتح�سن التعليم وتعقد أالعمال.
�سلطنة عُ مان
أ��سواق كفوءة  ،وم ؤ��س�سات خا�ضعة للم�ساءلة ،مع انخفا�ض يف ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت ،ونقل تقني متوا�ضع.
اململكة أالردنية الها�شمية
م ؤ��شرات اقت�صادية كلية ممتازة� ،إال أ�ن البنية أال�سا�سية غري مالئمة ،مع �ضعف يف نوعية التعليم.
اجلمهورية الليبية
بيئة اقت�صادية كلية ممتازة ،مع تخلف تقني.
اجلمهورية اجلزائرية
املجموعة الثالثة :الدول العربية املوجهة بالعوامل:
م ؤ��س�سات وبنية أ��سا�سية جيدة� ،إال أ�نها �ضمن أ�على الدول عجز ًا باملوازنة.
جمهورية م�صر العربية
ما�سة للتح�سني.
اململكة املغربية
بنية أ��سا�سية جيدة ،و أ��سواق كفوءة � ،إال أ�ن ر أ��س املال الب�شري بحاجة ّ
م�ستوى منخف�ض من الف�ساد ،مع م ؤ��شرات اقت�صادية /اجتماعية جيدة ،ويف ظل بيئة اقت�صادية كلية �ضعيفة ،مع حماية
اجلمهورية العربية ال�سورية
مرتفعة.
م ؤ��س�سات قوية ن�سبي ًا مقابل أ�داء عام �ضعيف خا�صة يف جمال االختالالت االقت�صادية الكلية.
موريتانيا

امل�صدر :جم ّمعة من .WEF, 2007
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وطاملا أ�ن أ�حد أ�هم حمددات النمو (نظري ًا) هو اال�ستثمار ،ف�إنه من املتوقع أ�ن يت أ�ثر معدل النمو
�إيجابي ًا بارتفاع معدل اال�ستثمار .فقد �شهدت دول الوطن العربي معدالت ا�ستثمار مرتفعة� ،سواء الدول
النفطية أ�و غري النفطية ،بعد ال�صدمة النفطية يف عام  ،1973و�صلت كمعدل� ،إىل ( ،)%23وارتفع هذا املعدل
لي�صل �إىل ( )%28خالل الفرتة ( .)1985-1981امللفت للنظر أ�نه رغم ارتفاع هذا املعدل �إال أ�نه ترافق مع
معدل منو �سالب ( )-2.1خالل الفرتة أالخرية .وهنا يثار الت�سا ؤ�ل التايل� :إذا كان اال�ستثمار هو املحدد الرئي�سي
للنمو فلماذا تدهور الثاين عند حت�سن أالول؟ قد تكون ا إلجابة على هذا الت�سا ؤ�ل ب أ�ن ارتفاع معدل اال�ستثمار
يف بداية ثمانينات القرن املا�ضي هو ا�ستجابة الرتفاع معدالت النمو يف ال�سبعينات ،بد ًال من كونه ال�سبب وراء
انخفا�ض معدالت النمو الحق ًا ( .)1985-1981وقد الحظ تقرير التناف�سية العاملي للدول العربية (WEF,
 )2007أ�نه رغم االنخفا�ض الب�سيط يف اال�ستثمار �إال أ�ن معدالت منوه ظلت عالية باملقايي�س الدولية .ففي
الوقت الذي مل ت�صل به �إىل م�ستويات الدول امل�صنعة حديث ًا يف جنوب و�شرق �آ�سيا� ،إال أ�نها قابلة للمقارنة مع
تلك ال�سائدة يف دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( ،)OECDو أ�على بكثري من تلك ال�سائدة يف الدول
النامية أالخرى �سواء يف ثمانينات أ�و نهاية القرن املا�ضي.
وم�ساهمة يف ا إلجابة على ال�س ؤ�ال أ�عاله ،فقد أ�و�ضحت العديد من امل�سوحات احلديثة اخلا�صة
مبحددات النمو أ�ن اال�ستثمار قد ال يكون هو املحدد الرئي�سي للنمو (تطبيقي ًا) ،ذلك ح�سب نتائج م�سوحات
عديدة مثل ( .)Easterly and Levine, 2001علم ًا ب أ�ن ظاهرة عدم االت�ساق بني �سلوكي اال�ستثمار والنمو ال
تقت�صر على الدول العربية فقط ،بل متتد �إقليمي ًا وعاملي ًا .ومن �ضمن املحددات التي عادة ما ي�ست�شهد بها
لتف�سري النمو ،ما عدا عامل اال�ستثمار ،هي تلك اخلا�صة بعدم كفاءة �آليات حتويل املدخرات �إىل ا�ستثمارات
من خالل أ��سواق ر أ��س املال .وباالعتماد على م ؤ��شر الر�سملة ال�سوقية (�إجمايل قيمة أال�سهم املتداولة يف
ال�سوق /الناجت املحلي ا إلجمايل) ،كم ؤ��شر ملدى عمق التعامل مع أال�سواق الر أ��سمالية ،يالحظ أ�ن قيمة هذا
امل ؤ��شر قد و�صلت يف عام � 1995إىل حوايل ( )%251يف ماليزيا ،و ( )%124يف اململكة املتحدة ،و ( )%35يف
كوريا اجلنوبية .يف حني مل تتجاوز لنف�س ال�سنة ( )%13يف م�صر ،و ( )%22يف تون�س ،مع تقدم ن�سبي يف حالة
الكويت ( ،)%53أ
والردن ( .)%69مع تدهور هذه الن�سبة يف تركيا ( ،)%12وال�صني ( .)%6أ�ما عام  2005فقد
�شهد تطور ًا ملمو�س ًا يف حالة أ�غلب الدول العربية ،حيث و�صلت الن�سبة يف أالردن �إىل ( ،)%298وا إلمارات
( ،)%174والكويت ( ،)%161مع انخفا�ض ملمو�س يف حاالت ُعمان ( ،)%50واملغرب ( ،)%46وتون�س (،)%10
وتطور يف حالة تركيا ( ،)%44وال�صني (.)The World Bank “a“( )%35
�إن �ضعف دور أ��سواق ر أ��س املال (معرب ًا عنها هنا بانخفا�ض ن�سبة الر�سملة ال�سوقية يف ثمانينات
يف�سر أ�حد أ��سباب عدم حتول املدخرات �إىل ا�ستثمارات ومن ثم تعزيز
وبداية ت�سعينات القرن املا�ضي) قد ّ
ً
أ
معدل النمو� .إال أ�ن دور أ��سواق ر أ��س املال قد حت�سن ن�سبيا يف العديد من دول الوطن العربي يف العقد الول
من القرن احلايل .وبالتايل مل ت�شهد الفرتات احلديثة ظاهرة االجتاه املوجب ملعدالت منو اال�ستثمار ،واالجتاه
ال�سالب كمعدل النمو (بلغ معدل اال�ستثمار خالل الفرتة  2006-1995حوايل  %20.6يناظرها معدل منو
 )%4.6رغم أ�ن معدالت اال�ستثمار املرتفعة مل ترتجم �إىل معدالت منو مناظرة (.)WDI website
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تف�سر النمو املتوا�ضع يف الدول العربية هي انخفا�ض الكفاءة
ومن العوامل أالخرى التي ميكن أ�ن ّ
االقت�صادية معرب ًا عنها مب�ساهمة جمموع �إنتاجية العوامل ( .Total Factor Productivity (TFPفوفق ًا
لتقديرات ( )WEF, 2007أ�ظهرت قيم منو جمموع �إنتاجية العوامل خالل الفرتة ( )2000-1975منو ًا �سالب ًا يف
حاالت الوطن العربي ككل ،اجلزائر ،البحرين ،أالردن ،الكويت ،لبنان ،املغرب ،قطر ،ال�سعودية وا إلمارات .يف
وعمان ،و�سوريا ،وتون�س .وتتج�سد أ�هم العوامل
حني مل تتج�سد قيم النمو املوجبة �إال يف حالة كل من م�صرُ ،
امل�س ؤ�ولة عن انخفا�ض �إنتاجية عوامل ا إلنتاج يف العديد من أال�سباب منها :عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وتدهور
�شروط العمل التناف�سي املحفز لزيادة �إنتاجية العوامل ،و�ضعف ر أ��س املال الب�شري معرب ًا عنه مب�ساهمات
التعليم وال�صحة يف تعزيز نوعية مدخالت العمل يف ا إلنتاج .وتعترب جتارب فل�سطني املحتلة ،واجلزائر،
والعراق ،أ
والردن من أ�ف�ضل أالمثلة على عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وا إلداري .أ�ما بخ�صو�ص غياب �شروط
التناف�سيــة ،فتو�ضح أ�غلب م ؤ��شـــرات بيئة ممار�سة ن�شاط أ
العمال ال�صادرة من البنك الدويل (The World
“� )Bank “bسواء تلك املرتبطة ب�إجراءات الرتخي�ص ،أ�و أ��سواق العمل ،أ�و ال�ضرائب و�إجراءاتها ،أ�و �إغالق
امل�صنع ،أ�و �إجراءات التجارة اخلارجية ،وغريها ،تو�ضح أ�دا ًء متوا�ضع ًا ألغلب الدول العربية مقارنة بالدول
النا�شئة أ�و امل�ص ّنعة حديث ًا ناهيك عن الدول املتقدمة.

التناف�سية ال�صناعية التحويلية يف دول الوطن العربي
بعد التعرف على البيئة العامة لو�ضع التناف�سية االقت�صادية الكلية للدول العربية ،ودور أ�هم حمددات
التناف�سية ،وكذلك التعرف على �سلوك النمو وعالقته مبعدل منو اال�ستثمار ،و أ�هم املحددات وراء تخلف
معدالت النمو مقارنة مبعدالت اال�ستثمار ،يتم التطرق ا آلن لو�ضع التناف�سية ال�صناعية التحويلية يف
عدد من الدول العربية للفرتات التي تتوفر عنها معلومات .على أ�ن يتم االعتماد على أ�حد املقايي�س
املقرتحة من منظمة أالمم املتحدة للتنمية ال�صناعية ،وهو الرقم القيا�سي أ
للداء ال�صناعي التناف�سي
(.Competitiveness of Industrial Performance (CIP) (Upadhyaya, 2008

أ�و ًال -مكونات الرقم القيا�سي:
 .1الطاقة ال�صناعية ( :)Industrial Capacityح�صة الفرد من القيمة امل�ضافة ال�صناعية
التحويلية.
 .2الطاقة الت�صديرية ال�صناعية ( :)Manufactured Export Capacityح�صة الفرد من
ال�صادرات ال�صناعية التحويلية.
 .3درجة الكثافة الت�صنيعية ( :)Industrialization Intensityاملتو�سط احل�سابي حل�صة
القيمة امل�ضافة ال�صناعية يف الناجت املحلي ا إلجمايل ،وح�صة أالن�شطة ذات املحتوى التقني
املتو�سط واملرتفع يف القيمة امل�ضافة ال�صناعية.
أ
 .4نوعية ال�صادرات ( :)Export Qualityاملتو�سط احل�سابي لـــ )�( :ح�صة ال�صادرات

اجمللد احلادي عشر  -العدد الثاني  -يوليو 2009

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
أحمد الكواز

15

ال�صناعية التحويلية يف �إجمايل ال�صادرات و(ب) :ح�صة أالن�شطة ذات املحتوى التقني
املتو�سط والعايل يف �إجمايل ال�صادرات (ت�صنف أالن�شطة ال�صناعية ح�سب حمتواها التقني
�إىل :أ�ن�شطة حتويلية ذات حمتوى من املوارد ،و أ�ن�شطة حتويلية ذات حمتوى تقني منخف�ض،
و أ�ن�شطة حتويلية ذات حمتوى تقني متو�سط ومرتفع ،و أ�ن�شطة حتويلية ذات حمتوى تقني
مرتفع ،اجلدول (.))3
جدول رقم ( :)3ت�صنيف أ
الن�شطة ال�صناعية ح�سب حمتواها التقني ()ISIC, Rev.2
أ�ن�شطة ذات حمتوى موارد
 :31أ�غذية وم�شروبات وتبغ.
 :351منتجات أالخ�شاب
ومنتجات الف ّلني.
 :341الورق ومنتجاته.
 :353تكرير النفط.
 :355منتجات املطاط.
 :362الزجاج ومنتجاته.
 :369منتجات تعدينية غري
معدنية أ�خرى.

متو�سطة ومرتفعة تقني ًا

منخف�ضة تقني ًا

� :32صناعات الغزل والن�سيج
واجللود.
 :332منتجات أالثاث.
 :361منتجات الفخار ،وال�صيني،
واخلزف.
 :381منتجات معدنية م�صنعة
عدا املكائن.

 :342الطباعة والن�شر وما
�شابهها.
� :351صناعات حتويلية كيماوية.
 :352منتجات كيماوية أ�خرى.
 :356منتجات بال�ستيكية غري
م�صنفة يف مكان �آخر.
 :37منتجات معدنية أ��سا�سية.
 :38منتجات معدنية م�صنعة
ومكائن ا آلالت عدا
(. )381

مرتفعة تقني ًا
 :3522العقاقري الطبية.
 :3852منتجات فوتوغرافية
وب�صرية.
 :3832الراديو والتلفزيون
واالت�صاالت.
 :3845بناء ال�سفن اجلوية.
 :3849عربات العجزة.
 :385املعدات العلمية ومعدات القيا�س
والرقابة.

امل�صدرISIC, Rev.2 :

ثاني ًا -تنميط  Normalizationكل م ؤ��شر من امل ؤ��شرات أالربعة ح�سب ال�صياغة التالية:
X i . j − MinX i . j
MaxX i . j − MinX i . j

= I i, j

حيث:
 = Ii,jالقيمة املنمطة.
 = Xi.jقيمة املتغري اخلا�ضع للتنميط.
 = MinXi.jأ�قل قيمة للمتغري يف العينة.
 = MaxXi.jأ�كرب قيمة للمتغري يف العينة.
ثالث ًا -ا�ستخدام معالة الرقم القيا�سي أ
للداء ال�صناعي التناف�سي (:)CIP
1 4
∑ I i. j
4 i =1

= CIPj
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حيث متثل )  (I i. jكل مكون من املكونات أالربعة امل�شار �إليها أ�عاله للدولة ( ،)iولل�سنة ( .)jمع أ�خذ
متو�سط ح�سابي ب�سيط للم ؤ��شرات أالربعة.
بنا ًء على ذلك ،مل يكن أ�داء القطاع ال�صناعي للدول العربية تناف�سي ًا ،وفق ًا للرقم القيا�سي كما هو
مو�ضح يف اجلدول رقم ( )4لعامي 1990و.2005
جدول رقم ( :)4ترتيب عدد من الدول العربية وفق ًا للرقم القيا�سي ال�صناعي التناف�سي،
باملقارنة مع تركيا وال�صني ()1990 – 2005
الدولة
�سوريا
أالردن
تون�س
م�صر
املغرب
ال�سعودية
الكويت
عُ مان
ليبيا
اليمن
تركيا
ال�صني

1990
0.213

قيمة الرقم القيا�سي

2005
0.201

0.253

0.259

0.213

0.211

0.200

0.225

0.225

0.254

0.185

0.192

0.166

0.185

0.117

0.118

0.098

0.145

0.066

0.740

0.268

0.308

0.323

0.393

امل�صدر.UN, Comtrade, UNIDO, 2004 :

وهكذا ما ي ؤ�كده ال�شكل رقم ( )1من حيث أ�داء جمموعة الدول العربية� ،ضمن دول ال�شرق أالو�سط
و�شمال أ�فريقيا ،ي أ�تي يف املرحلة الرابعة �ضمن أ�قاليم العامل خالل الفرتة  .2000-1980أ�ما على م�ستوى
الدول العربية (اجلدول رقم ( ))4فيالحظ أ�ن أ�ف�ضل و�ضع �صناعي تناف�سي أ
للردن هو لعام  2000يليه املغرب
ثم م�صر لعام  ،2005يف حني يالحظ أ�ن ا�ستمرار تربع ال�صني وتركيا يف املراتب املتقدمة لعامي 1990
و .2005فما هي أ�هم أالبعاد الواجب حت�سينها خلف�ض فجوة التناف�سية ال�صناعية؟ نحاول أ�ن نعر�ض عدد ًا
من م ؤ��شرات أالداء ال�صناعي اخلا�صة بالتناف�سية ال�صناعية ملحاولة ا إلجابة على هذا ال�س ؤ�ال.
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�شكل رقم ( :)1أالرقام القيا�سية للتناف�سية ال�صناعية التحويلية من أ
الرقام الدولية 2000-1980

القيمة امل�ضافة ال�صناعية
منت القيمة امل�ضافة ال�صناعية أ
للردن مث ًال ،خالل الفرتة  2005-1990بــ ( ،)%294.3مع منو
ملمو�س ووا�ضح أ�ي�ض ًا يف حالة كل من تون�س ،وال�سعودية ،وم�صر� .إال أ�ن النمو ال�صيني كان ملفت ًا للنظر ،حيث
و�صل �إىل خم�سة أ�و أ�ربعة أ��ضعاف و أ�حيان ًا أ�كرب من ذلك من النمو املقابل يف حالة عدد من الدول العربية .مع
تفوق للنمو الرتكي على أ�غلب الدول العربية ماعدا أالردن ،وتون�س ،وال�سعودية.
ولقيا�س الطاقة ال�صناعية� ،آخذين بنظر االعتبار حجم الدولة  ،ف�إنه يف�ضل ا�ستخدام ح�صة الفرد
من القيمة امل�ضافة ال�صناعية ،حيث ت�شهد احل�ص�ص يف تركيا وال�صني ح�ص�ص ًا تفوق أ�غلب الدول العربية
خالل الفرتة املذكورة ،مع تطور وا�ضح يف حالة كل من ال�سعودية ،أ
والردن ،وتون�س يف هذا املجال.
أ�ما يف جمال تطور ح�ص�ص الدول العربية يف ال�صادرات العاملية من املنتجات التحويلية ،ف�إنه تطور ًا
ملحوظ ًا يلم�س يف حالة ال�سعودية ،مع ا�ستقرار أ�و تطور غري جوهري يف حالة بقية الدول العربية ،مع تطور
ملحوظ يف معدل منو ال�صادرات ال�صناعية� ،إال أ�نها مل تلحق مبعدل النمو ال�صيني (جدول رقم (.))5
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جدول رقم ( :)5بع�ض امل ؤ��شرات ال�صناعية التحويلية لعدد من الدول العربية وتركيا وال�صني
()2005-1990

الدولة
�سوريا
أالردن
تون�س
م�صر
املغرب
ال�سعودية
اليمن
الكويت
عُ مان
تركيا
ال�صني

معدل منو القيمة
امل�ضافة ال�صناعية ()%

ح�صة الفرد من القيمة
امل�ضافة ال�صناعية

ح�صة الدولة من ال�صادرات
ال�صناعية التحويلية ()%

معدل منو ال�صادرات
ال�صناعية التحويلية ()%

1990
197

2005
134

1991
0.05

2005
0.03

4.0

294.3

164

379

0.01

0.03

439.0

139.3

255

495

0.05

0.07

333.0

100.4

132

201

0.13

0.20

348.0

83.1

197

289

0.11

0.12

194.0

193.9

614

1278

0.25

0.40

367.0

15.2

36

-

0.01

0.01

-

1008

-

0.01

0.02

-

186

-

0.01

0.03

196.0

128

589

1048

0.75

102

557.0

529

103

563

277

989

136.0

1.6

امل�صدر.WDI and Comtrade Websites :

وتعادل ال�صادرات الرتكية على �سبيل املثال حوايل ع�شرة أ��ضعاف ال�صادرات امل�صرية يف عام
 ،2005وثمانية أ��ضعاف التون�سية ،واملغربية ،وحوايل خم�سة أ��ضعاف ون�صف ال�صادرات ال�سعودية.
ال�صناعة وهيكل املناف�سة
ت ؤ�دي عملية التجزئة  ،Fragmentationوالتدويل  Internationalizationيف ال�صناعة �إىل
حتوالت جوهرية يف هياكل ا إلنتاج وال�صادرات .وت�شكل ال�صادرات ال�صناعية حوايل ( )%82من �صادرات
العامل ،وتبلغ ح�صة ال�صادرات ال�صناعية ذات املحتوى التقني املتو�سط واملرتفع من هذه الن�سبة حوايل
( .)%52وت�شري أالدبيات املتاحــة �إىل الـــدور الرئي�سي أ
للن�شطــــة ال�صناعيــة التي تتميز مبحتوى تقني مكثف
 .Technology-Intensiveحيث أ�ثبتت اخلربات الدولية ب أ�ن هذه أالن�شطة أ�كرث جدوى يف جمال اعتبارات
تعزيز النمو االقت�صادي أ
لل�سباب التالية ( :أ�) تنمو أالن�شطة املعقدة �ضمن ال�صناعات التحويلية ب�شكل �سريع،
ً
وتتمتع بح�صة مرتفعة قيا�سا أ
بالن�شطة الب�سيطة .حيث منت التجارة بال�سلع ذات املحتوى التقني املرتفع خالل
ً
الفرتة ( )2005-1990مبعدل (� )%11.4سنويا .ومتثل ح�صة ال�صادرات من ال�سلع ذات املحتوى التقني املرتفع
حوايل ( )%23.0من �صادرات العامل يف عام  2005قيا�س ًا بــ ( )%14.7يف عام  .1990يف حني منت ال�صناعات
ذات حمتوى املوارد بــ ( )%5.9لنف�س الفرتة ،ومل تتجاوز ح�صتها من ال�صادرات العاملية ( )%15.1يف عـــام
( )2005مقارنـــة بــ ( )%17.1يف عام ( .1990ب) هناك �صعوبة يف دخول مناف�سني جدد يف �سوق أالن�شطة ذات
املحتوى التقني املرتفع ،أالمر الذي ي�ضمن هام�ش ربح مرتفع ألطول فرتة( .ج) تتمتع أالن�شطة ذات املحتوى
التقني املرتفع بالقدرة أالف�ضل على التعلم واالنت�شار  ،Learning and Spilloverحيث أ�ن للمهارات التي
تخلقها هذه أالن�شطة العديد من التطبيقات يف أالن�شطة أالخرى مقارنة أ
بالن�شطة املعتمدة على املوارد .وطاملا
ً
أ�ن التقنيات امل�ستخدمة يف أالن�شطة أالوىل �سريعة التغري ،لذا ف�إن ا�ستمرار التعلم يعترب عام ًال أ��سا�سيا لرفع
ا إلنتاجية ،ومن ثم النمو.
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الت�صنيف التقني ال�صناعي لليونيدو واحلالة العربية
كما أ��شرنا �سابق ًا ،ت�صنف ال�صادرات ح�سب حمتواها التقني (على أ��سا�س القيمة امل�ضافة،
وال�صادرات) �إىل أ�ربعة أ��صناف:
( أ�) ذات حمتوى موارد.
(ب) ذات حمتوى تقني منخف�ض.
(ج) ذات حمتوى تقني متو�سط.
(د) ذات حمتوى تقني مرتفع.
ويو�ضح اجلدول رقم ( )6أ�دناه هيكل القيمة امل�ضافة ال�صناعية التحويلية للدول العربية (ح�سب توفر
البيانات) وح�سب املحتوى التقني مقارنة بعدد من الدول أالخرى .حيث يالحظ:
جدول رقم ( :)6معدل منو القيمة امل�ضافة ال�صناعية التحويلية ح�سب املحتوى التقني ()%
للفرتة ()2005-1990

الدولة
أالردن
تون�س
م�صر
املغرب
تركيا
ال�صني

املحتوى التقني املتو�سط واملرتفع

معدل النمو
املحتوى التقني املنخف�ض

املحتوى التقني للموارد

14.4

5.5

-14.0

1.9

-2.9

1.6

-2.4

-4.5

3.4

11.4

-43.4

5.9

14.6

-17.6

-16.3

7.9

11.1

-8.1

امل�صدر.UNIDO Database :

• ارتفاع يف م�ساهمة القيمة امل�ضافة ال�صناعية املتولدة من أ�ن�شطة املوارد بن�سبة ( )%1.6خالل
الفرتة  2005-1990يف حالة م�صر .ويعزى ذلك أ��سا�س ًا �إىل أ�همية املنتجات النفطية املكررة،
وال�صناعات الغذائية .مع اجتاه م�ساهمة أ�ن�شطة املوارد يف حالة أالردن نحو االنخفا�ض .مع اجتاه
انخفا�ض م�ساهمة ال�صناعات ذات املحتوى التقني املنخف�ض يف حالة م�صر بن�سبة ( )%2.9مع بلوغ
معدل منو أ�على تعقيد تقني (مرتفع) يف حالة ال�صني .أ�ما يف املنطقة املجاورة مل�صر ،فتحتل تركيا
وتون�س أ�كرب ن�سبة منو من ال�صناعات ذات املحتوى املرتفع تقني ًا .أ�ما و�ضع ال�صادرات ال�صناعية
التحويلية للدول العربية امل�شمولة ،على م�ستوى املحتوى التقني  ،فيو�ضحها اجلدول رقم (:)7
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جدول رقم ( :)7ال�صادرات ال�صناعية التحويلية ح�سب املحتوى التقني
�إىل �إجمايل ال�صادرات التحويلية ()2005-1985
()%

الدولة
ُعمان
البحرين
ال�سعودية
أالردن
تون�س
املغرب
م�صر
تركيا
ال�صني

2004

1985

مرتفع

متو�سط

منخف�ض

موارد

مرتفع

متو�سط

منخف�ض

موارد

4.0

3.3

7.3

4.1

2.0

5.8

6.0

5.2

-

1.6

1.6

18.0

1.6

5.1

1.4

19.0

0.5

1.3

1.8

25.2

5.2

19.9

35.0

26.1

1.1

14.0

15.0

14.1

4.0

20.0

46.1

20.9

0.4

8.5

8.9

30.6

10.1

12.9

37.3

31.1

0.3

0.4

0.7

15.4

0.6

9.1

13.5

44.7

1.7

17.1

49.2

15.9

7.1

32.1

40.7

13.1

1.2

2.9

45.6

9.2

30.6

20.9

29.8

10.1

1.8

16.0

17.7

5.7

2.1

4.1

3.9

8.1

امل�صدر.UNIDO, 2002-2003 :
.WDI Website
.UNIDO Database

ويالحظ على �سبيل املثال ،أ�ن تون�س واملغرب أ
والردن قد حققت بع�ض التطور ا إليجابي يف �صادراتها
من ال�سلع املرتفعة املحتوى التقني مع توا�ضع يف ح�صة الدول العربية أالخرى أ�و توا�ضع يف تطور احل�صة .يف
حني �شهدت تركيا ،وال�صني ب�شكل خا�ص تطور ًا جوهري ًا يف معدل منو �صادراتها من ال�سلع املتطورة تقني ًا ومع
اجتاه ت�صاعدي ألهمية ال�صادرات ذات حمتوى املوارد يف كافة الدول العربية امل�شمولة ،وهو عك�س االجتاه يف
تركيا ،مع ا�ستقراره يف ال�صني .وللتحقق ،ب�شكل أ�كرث تف�صي ًال ،من هيكل ال�صادرات امل�ص ّنعة ومدى خدمتها
لل�صادرات املرتفعة املحتوى التقني  ،ن أ�خذ حالة م�صر باعتبارها من أ�قدم الدول العربية امل�ص ّنعة ،من ناحية،
ولكونها من الدول التي �شهدت �إ�صالح ًا اقت�صادي ًا و�صناعي ًا منذ نهاية ثمانينات القرن املا�ضي .يو�ضح اجلدول
رقم ( )8و�ضع م�صر يف �صادراتها ألهم (� )20سلعة للفرتة .2004-1990

2

الت�سل�سل

رمز

1

SITC

871

3

4

6

541

776

884

5

9

764

7

8

515

872

783

10

11

13

773

553

771

12

15

098

14

759

752

16

17

18

19

20

778

582

772

846

763

899

0.0

0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
2.2
1.1
0.5
0.6
0.0
0.8
0.0
0.1
0.3
0.3
7.2
0.1
0.2

56.6

10.2
23.9
25.9
13.3
8.6
11.1
27.3
12.8
31.4
17.5
30.5
23.6
4.0
16.8
10.5
25.7
13.0
47.0
16.8

21.9

1.3
4.9
8.6
15.2
2.9
2.6
0.4
7.6
2.0
17.3
14.2
3.9
24.5
10.4
2.1
6.6
17.7
28.5
14.1

49.7

12.2
41.3
39.9
37.3
14.4
29.9
18.6
29.8
12.6
32.1
46.6
17.6
58.3
29.9
37.1
32.2
16.9
42.0
15.0

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0

7.9

9.6
19.7
-15.2
50.2
-7.5
-6.5
48.4
-3.9
-8.7
-4.4
37.6
-5.4
5.9
3.3
12.1
16.1
14.8
3.6
2.3

0.39

2.91
3.93
0.33
3.44
0.67
0.53
0.32
0.60
0.46
0.48
2.08
0.32
2.91
1.55
0.71
1.47
0.52
0.66
0.46

17.2

14.5
12.5
12.4
12.0
11.2
11.0
10.7
9.9
9.9
9.8
9.4
9.4
9.4
9.3
9.3
9.2
9.2
9.2
8.8

احل�صة يف
احل�صة يف
احل�صة يف
ح�صة املنتج
معدل النمو ال�صادرات
معدل النمو
معدل النمو
معدل النمو
ال�صادرات
ال�صادرات
يف ال�صادرات
ال�سنوي املر ّكب الدولية
ال�سنوي املر ّكب
ال�سنوي املر ّكب
ال�سنوي املر ّكب
الدولية
الدولية
الدولية
( )1990-2004عام %
()1990-2004
()1990-2004
()1990-2004
عام )2004( %
عام )2004( %
عام )2004( %
()2004

()1990-2004

جدول رقم ( :)8أ�داء التجارة اخلارجية امل�صرية ،مقارنة برتكيا وال�صني� ،ضمن أ�ف�ضل (� )20سلعة ت�صديرية حتويلية عاملي ًا

املنتج

أ�دوات و أ�جهزة �ضوئية
منتجات طبية و�صيدالنية
الرتانززتور ،وال�صمامات...،
أ�دوات و أ�جهزة �ضوئية غري م�ص ّنفة
أ�جهزة وقطع غيار ات�صاالت
مركبات ع�ضوية وغري ع�ضوية
أ�دوات طبية
و�سائل نقل ب ّرية غري م�ص ّنفة
أ�جهزة لتوزيع الكهرباء
عطور و أ�دوات جتميل...،
مكائن وعدد طاقة كهربائية
أ�جهزة وقطع غيار مكاتب
منتجات قابلة أ
للكل وم�ستح�ضرات غذائية غري م�ص ّنفة
مكائن �آلية ملعاجلة البيانات
مكائن وعدد كهربائية غري م�ص ّنفة
منتجات إلجراء التكثيف
أ�لواح كهربائية وقطع غيارها غري امل�ص ّنفة
مالب�س داخلية ن�سيجية أ�و حماكة
أ�جهزة ت�سجيل
�سلع م�ص ّنعة أ�خرى

امل�صدر.ENCC, 2006 :
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وكما يت�ضح ،ف�إن هناك ق�صور ًا وا�ضح ًا يف معدل منو هذه ال�صادرات يف احلالة امل�صرية ،مقارنة
باحلالة الرتكية وال�صينية .وي�سري تفوق معدل النمو للفرتة  2004-1990يف احلالة ال�صينية على احلالة
امل�صرية يف كافة املنتجات الع�شرين ماعدا “ أ�جهزة وقطع غيار االت�صاالت ( ،)ISIC 762وو�سائل نقل ب ّرية غري
م�ص ّنفة ( ،)783وكذلك يفوق معدل النمو الرتكي نظريه امل�صري يف الع�شرين �سلعة �صناعية م�صدرة ماعدا يف
حالة “ أ�جهزة وقطع غيار االت�صاالت”( ،)762و“و�سائل نقل ب ّرية غري م�ص ّنفة” ( ،)783و“ أ�جهزة وقطع غيار
مكاتب“ ( ،)759و”مكائن �آلية ملعاجلة البيانات“ ( ،)752و”منتجات إلجراء التكثيف” (.)582
تنوع املنتجات ال�صناعية التحويلية
للتعرف على هذا النوع من التنوع ن�ستخدم الرقم القيا�سي ال�صناعي ( )MDللدول العربية امل�شمولة
مقارنة بعدد من الدول أالخرى:
الرقم القيا�سي للنوع ال�صناعي (:)MD

]∑[hi - h
2

= MDj

حيث:
   
 = MDjالرقم القيا�سي للتنوع ال�صناعي للدولة (.)j
 = hijح�صة املنتج ال�صناعي حملي ًا (� )iإىل �إجمايل ال�صادرات ال�صناعية للدولة (.)j
 = hiح�صة املنتج ال�صناعي عاملي ًا (� )iإىل �إجمايل �صادرات العامل.
وكلما زادت قيمة امل ؤ��شر ( )0 – 1كلما ّ
دل ذلك على االبتعاد عن املتو�سع الدويل للتنوع ،والعك�س
�صحيح .وبتطبيق هذا الرقم على عدد من الدول العربية ،مقارنة بكل من تركيا وال�صني ،ف�إنه يالحظ انخفا�ض
هذا الرقم يف حالتي الدولتني أالخريتني لعامي  1995و  ،2005وارتفاعه يف كافة الدول العربية تقريب ًا خا�صة
يف حاالت الدول العربية املنتجة للنفط :مثل الكويت ،وال�سعودية ،وليبيا ،مع انخفا�ضه ن�سبي ًا يف الدول العربية
غري املنتجة للنفط.
و�إذا ما أ�خذنا احلالة امل�صرية على �سبيل املثال ،باعتبارها متثل أ�قدم جتارب الت�صنيع العربية،
ف�إنه يالحظ أ�ن أ�غلب هياكل �صادراتها ،أ
ولهم أال�سواق الت�صديرية :الواليات املتحدة ،أ�و االحتاد أالوروبي،
أ�و �شمال أ�فريقيا ،يت�شكل من �صادراتها ذات حمتوى املوارد الطبيعية ،حتى يف �سوق �شمال أ�فريقيا ،حيث من
املفرت�ض أ�ن تقل حدة املناف�سة مع �صادرات الدول أالخرى .حيث ت أ�تي منتجات املواد الغذائية امل�ص ّنعة ،ثم
ال�سلع النفطية املكررة ك أ�هم �سلعتني م�صدرتني ل�شمال أ�فريقيا .يف حني ت أ�تي املنتجات النفطية املكررة،
واملالب�س امل�ص ّنعة ك أ�هم �سلعتني م�صدرتني لل�سوق أالمريكي ،واملنتجات النفطية املكررة والكيماويات امل�ص ّنعة
ك أ�هم �سلعتني م�صدرتني لل�سوق أالوروبي يف عام  .)UN, Comtrade website( 2007وبالتايل ف�إن القدرات
التناف�سية ال�صناعية يف جمال ال�سلع ذات املحتوى التقني املتو�سط واملرتفع الزالت غري منخف�ضة �إىل حدٍّ بعيد.
أالمر الذي يفر�ض �إعادة هيكلة �صناعية حملي ًا ،أ�و تعزيز جهود خلق أ��سواق خارجية يف هاتني النوعني من ال�سلع.
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جدول رقم ( :)9الرقم القيا�سي للتنوع يف ال�صادرات لعدد من الدول العربية ،وتركيا وال�صني
()2005-1995

الدولة
م�صر
ليبيا
املغرب
تون�س
أالردن
الكويت
ُعمان
ال�سعودية
�سوريا
اليمن
تركيا
ال�صني

قيمة الرقم القيا�سي
1995

2005

0.66

0.63

0.52

0.79

0.74

0.67

0.67

0.59

0.64

0.60

0.84

0.83

0.70

0.73

0.85

0.80

0.61

0.67

0.75

0.78

0.62

0.53

0.47

0.45

امل�صدر.UNCTAD website :

ح�ص�ص ال�سوق لل�صادرات ال�صناعية التحويلية امل�صرية:

()1

ت�شري هذه التغريات يف ح�ص�ص ال�سوق �إىل التطور اجلوهري يف حت�سن ح�صة ال�صني يف ال�سوق
أ
الوروبي من حوايل  %0.4يف عام � ،1990إىل حوايل ( )%1.2يف عام  1995لت�صل �إىل ( )%2.0يف عام 2000
ثم لتقفز �إىل حوايل ( )%4.8يف عام  )Comtrade website( 2005ولت�صل �صادرات املحتوى التقني املرتفع
�إىل حوايل ( ،)%5واملنخف�ض �إىل حوايل ( )%2خالل الفرتة ( .)2005-2000يف حني ارتفعت ح�صة تون�س،
مث ًال ،يف ال�صادرات ذات املحتوى التقني املرتفع من ( )%2.5يف عام  1990لت�صل �إىل ( )%4.6يف عام ،2005
واملغرب من (� )%2.8إىل ( .)%6.5يف حني انخف�ضت ح�صة م�صر من (� )%1.2إىل ( ،)%0.9وتركيا من ()%3
�إىل ( ،)%6.9وال�صني من (� )%5.1إىل ( ،)%31.8علم ًا ب أ�ن ح�صتهما على امل�ستوى الدويل قد بلغت ()%15.3
و( )%22.3تباع ًا .يف حني يالحظ ارتفاع ح�صة كل من تون�س واملغرب من �صادراتها ذات حمتوى املوارد والتي
و�صلت �إىل ( )%20.1و( )%16.6لعامي  1990و  ،2005يف حني ارتفعت ح�صة م�صر من (� )%13.9إىل ()%44.4
لنف�س الفرتة .يقابلها ا�ستقرار يف احل�صة الرتكية يف حدود ( ،)%11.7مع انخفا�ض يف هذه النوعية من
ال�صادرات يف حالة ال�صني من (� )%12.3إىل ( .)%9.0مع اجتاه عاملي لالنخفا�ض من (� )%17.2إىل ()%15.9
من عام  1990لعام .)ENCC, 2006( 2005
وال يوجد �شك ب أ�ن م�صر ،ك أ�قدم دولة عربية م�ص ّنع ،قد مل�ست �شدة املناف�سة من هاتني الدولتني
(ال�صني وتركيا) .ورغم أ�ن ال�صادرات ال�صناعية مل�صر ل�سوق �شمال أ�فريقيا ودول ال�شرق أالو�سط ت�صل �إىل
حوايل ( )%30من �إجمايل �صادراتها ال�صناعية� ،إال أ�ن املناف�سة تعترب �شديدة جد ًا .حيث مل ت�ستطع م�صر
حتقيق زيادة يف �صادراتها ال�صناعية لهذه ال�سوق �إال يف حدود ( )%1.3خالل فرتة ال�سنوات اخلم�س أالوىل من
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هذا العقد يف جمال املنتجات ذات حمتوى املوارد ،وذات املحتوى التقني املنخف�ض .ويعود ذلك أ
بال�سا�س �إىل
حت�سن ال�صادرات من املنتجات النفطية املكررة ،ومنتجات ال�صلب.
وعموم ًا يت�صف منو ح�صة م�صر يف �سوق االحتاد أالوروبي باالنخفا�ض يف بداية القرن احلايل،
بعد أ�ن حقق منو هذه احل�صة تطور ًا ملحوظ ًا يف ت�سعينات القرن املا�ضي .حيث منت ال�صادرات ال�صناعية
امل�صرية �سنوي ًا لهذا ال�سوق خالل الن�صف الثاين من العقد املا�ضي مبعدل بلغ حوايل (� ،)%10.5إال أ�نه انخف�ض
�إىل ( )%4.6خالل فرتة الن�صف أالول من العقد احلايل .وعلى عك�س احلال يف حالة ال�صادرات امل�صرية
ال�صناعية ل�سوق �شمال أ�فريقيا ودول ال�شرق أالو�سط ،حيث منت هذه ال�صادرات بـــ ( )%35خالل الفرتة
الثانية ،لت�ستعيد االنخفا�ض يف النمو الذي �شهدته يف الن�صف الثاين من ت�سعينات القرن املا�ضي .ويعزى
تباط ؤ� ال�صادرات ال�صناعية امل�صرية لل�سوق أالوروبي أ��سا�س ًا �إىل انخفا�ض ال�صادرات ذات املحتوى التقني
املتو�سط واملرتفع خالل الن�صف أالول من العقد احلايل .حيث انخف�ضت هذه ال�صادرات من ( )505مليون
دوالر يف عام � 2000إىل حوايل ( )298مليون دوالر يف عام  .2005وعلى النقي�ض من ذلك ،فقد حققت تركيا
وال�صني أ�على معدل منو يف جمال �صادرات ال�سلع ذات املحتوى التقني املرتفع ( %36يف حالة تركيا ،و %34
يف حالة ال�صني) .ومن املفارقات هنا هي حتقيق تركيا وال�صني (املعروفة بال�صناعات كثيفة العمل أ
والجر
املنخف�ض مقارنة بالدول املتقدمة) لزيادة يف �صادراتها من ال�سلع املتطورة تقني ًا لل�سوق أالوروبي ،أ��سرع من
تلك الدول التي من املفرت�ض أ�ن تتمتع مبزايا ن�سبية يف هذه النوعية من ال�صادرات (الدول املتقدمة).
وب أ�خذ احلالة امل�صرية ،كمثال ،ف�إن ال�س ؤ�ال الذي يثار ا آلن هو :ما هي أ�كرث ال�سلع امل�صرية ال�صناعية
امل�صدرة عر�ضة لتهديد املناف�سة أ�و ميكن أ�ن تكون حتت تهديد املناف�سة م�ستقب ًال؟ وما هي ال�سلع امل�صرية
ال�صناعية الت�صديرية التي ال ت�شعر باملناف�سة حالي ًا من دول أ�خرى � ،إال أ�نها حتتاج مع ذلك �إىل تعزيز قدراتها
للمحافظة على ح�ص�صها من ال�سوق؟ يعترب هذان ال�س ؤ�االن مه ّمني ألغرا�ض �إعادة الهيكلة ال�صناعية ،يف حالة
للجابة على هذا الت�سا ؤ�ل
الرغبة يف حت�سني املناف�سة التجارية ال�صناعية التحويلية يف كال ال�سوقني .وخدمة إ
ميكن القيام ب�إعداد م�صفوفة االرتباط بني ال�صادرات ال�صناعية التحويلية امل�صرية ،وكل من ال�صادرات
الرتكية وال�صادرات ال�صينية (باعتبارهما أ�هم مناف�سني) يف ال�سوق أالوروبي ،و�سوق �شمال أ�فريقيا باعتبارهما
أ�هم أال�سواق لت�صريف املنتجات ال�صناعية امل�صرية خارجي ًا.
ومن امل ؤ��شرات امل�ستخدمة لقيا�س أالثر التناف�سي على التجارة لدولة معينة على دولة أ�خرى  ،هو
التطور التدريجي لهياكل ال�صادرات .حيث ي�شري الت�شابه الكبري بني هياكل ال�صادرات (لعدد من الدول) �إىل
أ�ن هذه الدول هي �ضمن تخ�ص�ص مت�شابه ،وبالتايل فهي متناف�سة .وباالعتماد على م�صفوفات االرتباط بني
هياكل ال�صادرات من ال�سلع امل�صنعة لكل من م�صر ،وتركيا ،وال�صني ،يف أ��سواق املجموعة أالوروبية ،ودول
�شمال أ�فريقيا وال�شرق أالو�سط لعامي  2000و  ،2005يالحظ قوة االرتباط بني هياكل ال�صادرات ال�صناعية
الرتكية وامل�صرية �إىل �سوق �شمال أ�فريقيا وال�شرق أالو�سط ،يف عام ّ .2005
ويدل ذلك على أ�ن الت�شابه بني
هياكل ال�صادرات ال�صناعية ميكن أ�ن يرتجم �إىل �ضعف يف تكامل التجارة و�شدة يف املناف�سة .كما يالحظ
أ�ي�ض ًا أ�ن هيكل ال�صادرات ال�صناعية امل�صرية ل�سوق �شمال أ�فريقيا ودول ال�شرق أالو�سط قد تطور ب�شكل
جوهري لغياب االرتباط يف عامي ( )2000و ( .)2005أ�ما يف ما يخ�ص ال�سوق أالوروبي ،فال يوجد ارتباط بني
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هياكل �صادرات الدول الثالث ،ما عدا االرتباط مع �صادراتها لل�سنوات أالربعة ال�سابقة .فهل معنى ذلك أ�نه
ميكن القول ب أ�ن تهديد مناف�سة ال�صني وتركيا للمنتجات ال�صناعية امل�صرية يف ال�سوق أالوروبي هو تهديد
حمدود؟ ا إلجابة هنا لي�ست با إليجاب بعد أالخذ بعني االعتبار �سلوك تغريات أالرقام اخلا�صة بح�صة ال�سوق
 ،Market Shareامل�شار �إليها �سابق ًا .حيث أ�ن مقارنة هياكل ال�صادرات ،على امل�ستوى التجميعي ،تخفي
وراءها معلومات أ��سا�سية عن تهديد املناف�سة على م�ستوى املنتجات وذلك ب�سبب:
 .1أ
	�ن الت�شابه يف هيكل ال�صادرات ال�صناعية ّ
يو�ضح فقط (�إمكانيات) املناف�سة� ،إال أ�ن هذا الت�شابه
ال ّ
يو�ضح (واقع) املناف�سة احلا�صل فع ًال .حيث أ�ن الت�صنيف عند احل ّد الثالث ال زال يعترب عام ًا
أ
وميكن �ن يت�ضمن منتجات ال تتناف�س مع بع�ضها البع�ض .وحتى يف حالة كونها قابلة للمقارنة،
ف�إن هناك �إمكانية تخ�ص�ص دول خمتلفة يف أ��شكال خمتلفة من نف�س ال�سلعة.
 .2وحتى يف حالة نف�س ال�سلعة أ�و املنتج ،فقد تتناف�س الدول من خالل أ�داء وظائف خمتلفة �ضمن
نظام �إنتاج متكامل .أ
والهم من ذلك ،أ�ن حتليل هيكل ال�صادرات ال ي أ�خذ بنظر االعتبار ت أ�ثري
�صادرات دولة على أ��سواق العامل ،ألن هذا التحليل ي أ�خذ بعني االعتبار فقط أالهمية الن�سبية
لوزن �صادرات معينة �ضمن �إجمايل �صادرات الدولة.
وبناء على هذه التحفظات اخلا�صة بحدود مقارنة هيكل ال�صادرات على امل�ستوى املج ّمع ،ف�إنه البد
من منهجية تعتمد على م�ستوى املنتج  ،Product-Levelحتى ميكن احل�صول على ت�صور أ�ف�ضل الحتمال
التهديد باملناف�سة من دولة أ�خرى مثل مناف�سة ال�صني ،وتركيا للمنتجات ال�صناعية امل�صرية يف أال�سواق
أالوروبية و أ��سواق �شمال أ�فريقيا ودول ال�شرق أالو�سط .وقد �ساهم اجلدل حول اخللل يف منهجية هيكل
ال�صادرات ك أ��سا�س يف حتديد �إمكانية “تهديد ال�صادرات” يف اقرتاح منهجية “ح�صة ال�سوق الن�سبية
:”Relative Market Share
يتحقق تهديد �صادرات التناف�س من الدولة “� ”Aضد الدولة “ ”Bيف حالة كون
الدولة “ ”Aتك�سب �سوق ال�صادرات يف حني تفقد الدولة “ ”Bهذا ال�سوق .على
أ�ن حتدد كثافة هذا التهديد مبدى التغري الن�سبي.
وباالعتماد على م�ساهمة ( )2004 ,Lall and Albaladejoيعر�ض اجلدول رقم ( )10أ�ربعة ت�صورات
للتغري يف ح�صة ال�سوق يف أ��سواق االحتاد أالوروبي و�شمال أ�فريقيا ودول ال�شرق أالو�سط لكل من م�صر،
وال�صني ،وتركيا ،وذلك بهدف تقييم التفاعل التناف�سي ،و�إمكانية تهديد ال�صادرات.

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية

اجمللد احلادي عشر  -العدد الثاني  -يوليو 2009

أحمد الكواز

26

جدول رقم ( :)10م�صفوفة التفاعالت التناف�سية ما بني م�صر ،وتركيا ،وال�صني يف أال�سواق
أالوروبية ،و�شمال أ�فريقيا ودول ال�شرق أالو�سط
ارتفاع

أ� :تهديد تناف�سي غري حقيقي من تركيا أ�و
ال�صني على ال�صادرات امل�صرية� ،إال يف حالة
ارتفاع منو �صادرات هاتني الدولتني أ��سرع من منو
ال�صادرات امل�صرية .ويف حالة حتقق هذا
ح�صة �سوق ال�صادرات امل�صرية
االفرتا�ض يعترب التهديد جزئي ًا.
يف أ��سواق االحتاد أالوروبي،
ج� :إمكانية تهديد تناف�سي مبا�شر من تركيا أ�و
و�شمال أ�فريقيا ودول ال�شرق
ال�صني لل�صادرات امل�صرية.
أالو�سط
انخفا�ض

انخفا�ض

ب :ال يوجد تهديد تناف�سي من تركيا وال�صني
لل�صادرات امل�صرية يف فرتة حتليل الدرا�سة.
على العك�س ميكن تغيري اجتاه التهديد بحيث
ي�صبح ل�صالح م�صر.
د :فقدان تناف�سي �شامل لكل من م�صر وتركيا
وال�صني للمزايا التناف�سية يف أال�سواق املعنية.
وقد يرتتب على هذا الت�صور ان�سحاب متبادل
ب�سبب تقل�ص أال�سواق أالوروبية ،و�شمال أ�فريقيا
ودول ال�شرق أالو�سط ،أ�و ب�سبب مناف�سة حادة
نا�شئة من دول أ�خرى يف هذين ال�سوقني.

من �ضمن ( )132منتج �صناعي ت�صدرها م�صر �إىل ال�سوق أالوروبي يف عام ( 2004عند احل ّد الثالث
 )ISIC, Rev.2هناك ( )%37من هذه املنتجات (حوايل  49منتج) خا�ضعة للتهديد املبا�شر كل من تركيا
وال�صني .ويف حالة �إ�ضافة املنتجات املع ّر�ضة ب�شكل غري مبا�شر للتهديد بهذه ال�سوق ومن قبل هاتني الدولتني
ترتفع الن�سبة �إىل ( .)%50وال يختلف أالمر يف حالة املنتجات ذات املحتوى التقني املتو�سط واملرتفع .أ�ما
درجة التهديد يف حالة املنتجات ال�صناعية ذات حمتوى املوارد فتت�صف بالتوا�ضع� ،إال أ�نها مرتكزة يف تلك
يف�سر أ�نه رغم قلة عدد املنتجات ذات حمتوى املوارد
املنتجات ذات أالهمية ا إل�سرتاتيجية مل�صر ،هو أالمر الذي ّ
اخلا�ضعة لتهديد املناف�سة� ،إال أ�ن أ�كرث من  %70من عوائد ال�صادرات هي مهددة بحقيقة أالمر .وال�س ؤ�ال ا آلن
هو :ما هي عدد ال�سلع امل�صرية امل�صدرة لل�سوق أالوروبي ا آلمنة من تهديد املناف�سة (من تركيا وال�صني) يف
ال�سوق أالوروبية يف الوقت احلا�ضر؟� .إن من �ضمن ( )132منتج م�صري م�ص ّنع م�صدر لل�سوق أالوروبية هناك
�ستة منتجات فقط ال تخ�ضع لتهديد املناف�سة من منتجات تركيا وال�صني (متثل حوايل  )%4.5من جمموع
املنتجات امل�ص ّنعة) ،تقع خم�سة منها �ضمن فئة منتجات ذات حمتوى املوارد (ت�شري أالرقام بني أالقوا�س �إىل رمز
ال�سلعة وفق ًا للت�صنيف التجاري القيا�سي الدويل :)SITC, Rev. 3
• ال�سكر والع�سل (.)061
• �شكوالته احللويات ال�سكرية (.)062
• أ�لياف اخل�ضار ،ما عدا الق ّنب (.)265
• أ�لياف نباتية (.)424
• منتجات نفطية متبقية غري م�ص ّنفة يف مكان �آخر (.)335
• مواد �إ�شعاعية (.)524
ومع ذلك ،ف�إن هناك العديد من املنتجات ال�صناعية امل�صرية امل�صدرة ( 19منتج) ال تخ�ضع لتهديد
هاتني الدولتني يف ال�سوق أالوروبية وذلك لت�سارع منوها يف هذه ال�سوق� .إال هذه ال�سلع الـــ ( )19يف و�ضع غري
ن�شط قد يرتتب عليه حتولها �إىل منتجات خا�ضعة للتهديد ،يف حالة ت�سارع معدل منو �صادرات ال�صني وتركيا
لهذه املنتجات يف ال�سوق أالوروبية .وتنت�شر هذه ال�سلع الـــ (� )19ضمن خمتلف فئات ال�سلع امل�صدرة� ،إال أ�نها
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ترتكز يف فئتي ال�سلع امل�صنعة ذات حمتوى املوارد ،وذات املحتوى التقني املتو�سط .يو�ضح اجلدول رقم ( )11قائمة
املنتجات امل�صرية امل�صنعة وامل�صدرة لل�سوق أالوروبية ،واملع ّر�ضة لتهديد املناف�سة املبا�شر من تركيا وال�صني.
جدول رقم ( :)11قائمة املنتجات امل�صرية امل�صنعة وامل�صدرة لل�سوق أالوروبية واملع ّر�ضة ب�شكل
مبا�شر لتهديد مناف�سة تركيا وال�صني( 2004 ،عند احل ّد الثالث )SITC 3

املنتجات ذات
حمتوى املوارد

منتجات ذات
حمتوى
تقني منخف�ض

منتجات ذات
حمتوى
تقني متو�سط

منتجات ذات
حمتوى
تقني مرتفع

املنتجات اخلا�ضعة لتهديد مبا�شر من ال�صني وتركيا املنتجات اخلا�ضعة لتهديد مبا�شر املنتجات اخلا�ضعة لتهديد
مبا�شر من تركيا فقط
من ال�صني فقط
منتجات ذات أ��سا�س
منتجات ذات حمتوى موارد
منتجات ذات أ��سا�س زراعي:
ّ
زراعي:
أ�خرى:
واملدخنة )621( ،مواد
( )012اللحوم اململحة واجلافة
خ�ضروات
()056
( )551زيوت أ��سا�سية ،وعطور
من املطاط )628( ،مواد مطاطية غري م�صنفة يف
حمفوظة وجاهزة،
وغريها )689( ،معادن أ�خرى
مكان �آخر )634( ،ق�شور خ�شبية زيتية واخل�شب الرقيق
الطماطم
()122
ذات أ��سا�س غري حديدي.
وغريها )635( ،منتجات خ�شبية غري م�صنفة يف مكان
امل�صنعة.
�آخر.
منتجات ذات حمتوى موارد أ�خرى:
خملفات مواد معدنية غري حديدية أ�خرى غري م�صنفة
يف مكان �آخر ( )334( ،)288منتجات نفطية مكررة،
( )516منتجات كيماوية ع�ضوية أ�خرى )522( ،عنا�صر
غري ع�ضوية مثل أالكا�سيد وغريها )644( ،الزجاج.
أ
أ
فئة الزياء:
فئة الزياء:
فئة أالزياء:
( )654أ�ن�سجة مغزولة أ�خرى )831( ،منتجات ال�سفر
( )612املنتجات اجللدية امل�صنعة وغريها،
( )659أ�غطية أالر�ضيات واحلقائب اليدوية.
( )652أالن�سجة القطنية والن�سيجية )655( ،حياكة
أالن�سجة )656( ،أ�ربطة أالحذية أ
وغريها )848( ،أ�غطية الر أ��س
وال�شرطة واحلرير
ما عدا أالغطية الن�سيجية.
منتجات ذات حمتوى
الرقيق وغريها )658( ،أ�ن�سجة مغزولة وغريها،
تقني منخف�ض أ�خرى:
( )842مالب�س خارجية رجالية غري حماكة)843( ،
منتجات ذات حمتوى تقني ( )666منتجات الفخار.
مالب�س ن�سائية خارجية غري حماكة )844( ،مالب�س
منخف�ض أ�خرى:
داخلية غري حماكة )845( ،مالب�س خارجية حماكة
غري ّ
( )655منتجات زجاجية.
مطاطة )846( ،مالب�س داخلية حماكة)847( ،
مالب�س مغزولة أ�خرى غري م�صنفة يف مكان �آخر.
منتجات ذات حمتوى تقني منخف�ض أ�خرى:
( )642ت�شكيالت الورق املقطع )677( ،أ��سالك
ال�صلب )821( ،قطع أ
الثاث وما �شابهها)393( ،
قطع بال�ستيكية غري م�صنفة يف مكان �آخر)894( ،
أ�لعاب ،ومنتجات ريا�ضية غري م�صنفة يف مكان
�آخر )897( ،ذهب وف�ضة وجموهرات.
ال�صناعات املُ جَ
ال�صناعات املُ جَ
ال�صناعات الهند�سية:
عالة:
عالة:
( )885ال�ساعات واملنبهات.
( )267أ�ن�سجة م�صنعة وغريها )553( ،منتجات ( )671كتل حديدية م�صبوبة
جتميل وعطريات وغريها )562( ،أال�سمدة وغريها.
امل�ص ّنعة )598( ،منتجات كيماوية أ�خرى غري
م�صنفة يف مكان �آخر )653( ،أ�ن�سجة م�صنعة )672( ،ال�صناعات الهند�سية:
�صلب و أ��شكال حديدية أ��سا�سية )678( ،أ�نابيب �صلب ( )745مكائن غري كهربائية،
وعدد وغريها )773( ،أ�جهزة
وحديد وغريها.
ُ
توزيع كهربائية.
ال�صناعات الهند�سية:
( )723أ�جهزة الهند�سة املدنية وغريها)724( ،
مكائن الغزل واجللود )726( ،مكائن الطبع وقطع
غيارها )727( ،مكائن أالغذية )728( ،مكائن
أ�خرى ألغرا�ض متخ�ص�صة )741( ،معدات التربيد
والت�سخني )742( ،م�ضخات ال�سوائل وغريها)749( ،
قطع املكائن غري الكهربائية )812( ،أ�نابيب مياه
املباين ،و أ�جهزة ا إلنارة والت�سخني )872( ،أالجهزة
الطبية وغريها.
منتجات ذات حمتوى
الكهربائيات وااللكرتونيات:
الكهربائيات وااللكرتونيات:
تقني مرتفع أ�خرى:
( )759مكائن ومعدات وقطع غيار مكاتب )778( )764( ،مكائن كهربائية غري
( )541منتجات طبية
أ�جهزة ومعدات وقطع غيار ات�صاالت غري م�ص ّنفة م�ص ّنفة يف مكان �آخر.
و�صيدالنية.
يف مكان �آخر )771( ،مكائن ومعدات غري م�ص ّنفة ال�صناعات الهند�سية:
( )745مكائن غري كهربائية،
يف مكان �آخر.
وعدد وغريها )773( ،أ�جهزة
منتجات ذات حمتوى تقني مرتفع أ�خرى:
ُ
توزيع كهربائية.
( )874أ�دوات قيا�س و�سيطرة.

امل�صدر.ENCC, 2006 :
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هناك ( )67منتج ًا �صناعي ًا م�صري ًا (�ضمن  132منتج م�صري م�ص ّدر لل�سوق أالوروبي) حتت التهديد
املبا�شر من ال�صني وتركيا:
 49 .1منتج تقع حتت التهديد املبا�شر من ال�صني وتركيا.
 12 .2منتج مهددة من ال�صني فقط.
 6 .3منتجات مهددة من تركيا فقط.
تنت�شر هذه املنتجات ،كما هو وا�ضح من اجلدول رقم (� ،)11ضمن كافة أ�طياف املنتجات ذات حمتوى
املوارد ،وذات املحتوى التقني املنخف�ض واملرتفع� .إال أ�ن هذه املنتجات ال متثل أ�همية مت�ساوية للو�ضع التناف�سي
امل�صري لل�سوق أالوروبية .حيث أ�ن هناك العديد من هذه املنتجات امل�صرية متثل أ�همية هام�شية من حيث
قيمتها الت�صديرية (انخفا�ض عوائدها من العمالت أالجنبية) .يف حني يتج�سد الو�ضع التناف�سي الت�صديري
يف (خم�س) منتجات لل�سوق أالوروبية ،نوردها ح�سب أالهمية:
أ� .املنتجات النفطية املك ّررة (:)516
�شهدت ال�سوق أالوروبية ،زيادة يف الطلب على هذه املنتجات خالل الع�شر �سنوات أالخرية .وقامت
تركيا بت�صدير ما قيمته ( )830مليون دوالر لل�سوق أالوروبية يف عام � ،2004إال �إنها فقدت ( )%0.2من
ح�صتها يف ال�سوق للفرتة ( .)2004-2000كما منت �صادرات ال�صني لل�سوق بــــ ( )%30.7و�صادرات تركيا
بـــ ( )%33.5خالل الفرتة ،أالمر الذي عزّز من تهديد ال�صادرات امل�صرية وبقية الدول غري أالوروبية.
ب .املنتجات الن�سيجية غري امل�صنفة يف مكان �آخر(:)658
متثل هذه املنتجات مركز ثقل ال�صادرات امل�صرية امل�صنعة� .إال أ�نها �شهدت خالل ال�سنوات
الع�شر أالخرية مناف�سة حادة جد ًا من مناف�سيها يف ال�سوق أالوروبية :ال�صني ،وتركيا ،وتون�س .أالمر
الذي �ساهم بت آ�كل احل�صة امل�صرية .فانخف�ضت هذه احل�صة بن�سبة (� )%4سنوي ًا خالل الفرتة (2004-
 ،)2000أالمر الذي �ساهم بفقدان حوايل ( )%1من ح�صة ال�سوق أالوروبية .يف حني ارتفعت �صادرات
ال�صني ،خالل نف�س الفرتة ،بن�سبة ( ،)%23وتركيا بـــ ( .)%15.3ومن املتوقع ا�ستمرار املناف�سة احلا ّدة
بعد حترير املزيد من التجارة اخلارجية أالوروبية ،ودخول املزيد من دول أالجر املنخف�ض يف ال�سوق
أالوروبية .لذا ف�إنه البد من اتخاذ ا إلجراءات املنا�سبة ،من اجلانب امل�صري ،اخلا�صة بقطاع الن�سيج
الذي ي�ص ّدر ( )%4.8من منتجاته امل�صنعة �إىل ال�سوق أالوروبية.
ج .ال�صلب واحلديد امل�ش ّكل (:)672
�صدرت م�صر ما قيمته ( )82مليون دوالر لل�سوق أالوروبية يف عام � ،2004إال أ�نها بد أ�ت تفقد هذا
ال�سوق منذ عام  .2000وو�صلت �صادرات ال�صني حوايل ( )260مليون دوالر ،ومنت مبعدل ()%25.5
خالل الفرتة  .2004-2000أ�ما أ�داء تركيا فقد كان أ�كرث و�ضوح ًا ومبعدل منو �سنوي و�صل �إىل (،)%31
بحيث و�صلت قيمة �صادراتها يف عام � 2004إىل ( )314مليون دوالر .ومتثل �صادرات احلديد وال�صلب
امل�صرية حوايل ( )%4..3من �إجمايل ال�صادرات امل�صنعة لل�سوق أالوروبية.
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د .غزل ن�سيجي (:)651
انخفا�ض �صادرات م�صر لل�سوق أ
الوروبية من هذه املنتجات بـــ (� )%8سنوي ًا ما بني 2004-2000
(انخف�ضت من  100مليون عام � 2000إىل  71مليون عام  .)2004وت�ستحوذ هذه ال�صناعة على ()%0.5
من ال�سوق أالوروبي .ويخ�ضع �سوق هذه ال�صناعة ملناف�سة دولية �شديدة ،ويف ظل جناح كل من تركيا
وال�صني يف اال�ستحواذ على ح�ص�ص جديدة .وقد منت �صادرات ال�صني بـــ (� )%10سنوي ًا خالل الفرتة
 2004-2000لت�صل �إىل ( )282مليون دوالر عام  .2004وميثل احل�ضور الرتكي ميثل خطورة كبرية
حيث ت�صل قيمة هذه ال�صادرات �إىل ( )528مليون دوالر متثل ( )%4من ح�صة ال�سوق أالوروبي .ومتثل
ال�صادرات امل�صرية من هذه املنتجات ( )%3.8من ال�صادرات امل�صرية ال�صناعية �إىل ال�سوق أالوروبي.
هــ .مالب�س داخلية حماكة (:)846
انخف�ضت �صادرات م�صر من هذه املنتجات بــ ( )%2.3خالل الفرتة  .2004-2000علم ًا ب أ�ن قيمة
ال�صادرات و�صلت �إىل ( )45مليون دوالر عام  2004لل�سوق أالوروبي .وتقل هذه القيمة ب�شكل جوهري عن
قيمة ال�صادرات الرتكية املناظرة ( 2.5بليون دوالر) ،وال�صينية ( 520مليون دوالر) .علم ًا ب أ�ن ال�صني
وتركيا ت�ستحوذان على ( )%14من ال�سوق أالوروبي للمالب�س الداخلية املحاكة (منها  %12لرتكيا) .ومتثل
ال�صادرات امل�صرية من هذه املنتجات ( )%2.4من �إجمايل �صادرات م�صر امل�صنعة لل�سوق أالوروبي.
أ�ما املنتجات الت�صديرية امل�صرية أالخرى حتت التهديد املبا�شر ،والتي ميكن أ�ن تكون ذات أ�همية
ا�سرتاتيجية حلالة التناف�س ،فت�شمل الفئات التالية:
• ( )812أ�جهزة أ�نابيب مياه املباين ،والت�سخني ،وا إلنارة.
• ( )522مواد غري ع�ضوية ،و أ�كا�سيد... ،الخ.
• ( )056خ�ضروات حمفوظة وجاهزة.
• ( )671احلديد امل�ش ّكل.
و أ�خري ًا ،ولي�س �آخر ًا ،وبقدر تعلق أالمر مب�صادر التهديد يف ال�سوق أالوروبي ،يلخ�ص اجلدول رقم
( )12حتليل التهديد التناف�سي ألهم (� )15سلعة ت�صنيعية م�صدرة لهذا ال�سوق .وتقع ( )9من هذه املنتجات
حتت طائلة التهديد املبا�شر
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جدول رقم ( :)12أ�هم ( )15منتج �صناعي ت�صديري خا�ضع للتهديد يف ال�سوق أالوروبي
عام 2004
املنتج

SITC 3 Digit, Rev. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

( )334منتجات نفطية
مكررة
ج�ص ،أ��سمنت،
(ّ )661
ومواد بناء
( )583منتجات اللدائن
مواد ن�سيجية غري م�صنفة
يف مكان �آخر
الفّلني و�شبه الف ّلني
أ��شكال حديدية ومن
ال�صلب
غزل ن�سيجي
مالب�س داخلية حماكة
( )673جم�سمات من
احلديد وال�صلب
( )812أ�جهزة نادرة،
و أ�نابيب مياه املباين،
و أ�جهزة الت�سخني
(� )061سكر وع�سل
( )522مواد غري ع�ضوية
و أ�كا�سيد وغريها
( )056خ�ضروات جاهزة
وحمفوظة
( )335منتجات نفطية
متبقية غري م�صنفة يف
مكان �آخر
( )671حديد م�شكلّ

الت�صنيف التقني

احل�صة
احل�صة
القيمة من � إ
جمايل يف ال�سوق
ال�صادرات
أ
مليون امل�صنعة لل�سوق الوروبية
دوالر
()%
أ
الوروبية ()%

حالة التهديد

حمتوى موارد

830.6

43.9

1.04

تهديد مبا�شر من ال�صني وتركيا

حمتوى موارد

146.5

7.7

2.91

حمتوى تقني منخف�ض

123.1

6.5

0.25

حمتوى تقني منخف�ض
حمتوى موارد
حمتوى تقني متو�سط
حمتوى تقني منخف�ض
حمتوى تقني منخف�ض
حمتوى تقني منخف�ض

91.1

4.8

0.87

82.2

4.3

2.30

82.0

4.3

0.40

71.0
45.0

3.8
2.4

0.53
0.21

44.6

2.4

0.25

ال تهديد جزئي من ال�صني وتركيا
ال تهديد جزئي مبا�شر من ال�صني
وتركيا
تهديد مبا�شر من ال�صني وتركيا
تهديد جزئي من ال�صني
تهديد مبا�شر من ال�صني وتركيا
تهديد مبا�شر من ال�صني وتركيا
تهديد مبا�شر من ال�صني وتركيا
تهديد جزئي من ال�صني

حمتوى تقني متو�سط

30.1

1.6

0.23

تهديد مبا�شر من ال�صني وتركيا

حمتوى موارد
حمتوى موارد

25.9

1.4

0.42

25.0

1.3

0.29

ال يوجد تهديد مبا�شر
تهديد مبا�شر من ال�صني وتركيا

حمتوى موارد

22.3

1.2

0.43

تهديد مبا�شر من تركيا

حمتوى موارد

22.1

1.2

0.29

ال تهديد مبا�شر

حمتوى تقني متو�سط

20.6

1.1

0.22

تهديد مبا�شر من ال�صني

امل�صدر.UN, Comtrade :

خال�صة ومالحظات ختامية حول التناف�س ال�صناعي العربي
أ�و�ضحت املعلومات والبيانات التي مت ا�ستعرا�ضها عن بع�ض الدول العربية مع �إ�شارة خا�صة حلالة
م�صر ،كحالة درا�سية ،أ�ن هذه الدول تواجه حتدي ًا داخلي ًا لتطوير و�إعادة ت أ�هيل ال�صناعات ،وخارجي ًا للمحافظة
على ح�صة أال�سواق وتو�سيع القدرات التناف�سية .لذا ف�إن أالمر يتطلب منهج ًا أ�كرث تف�صي ًال ليعالج م�صادر
التغريات الهيكلية الالزمة لدعم التناف�سية :التنمية االجتماعية ،وتكوين ر أ��س املال الب�شري ،واال�ستثمار املحلي
أ
والجنبي ،والبنية أال�سا�سية ،ومتطلبات أ�خرى .وتتج�سد أ�حد امل�شاكل الرئي�سية لل�صناعة يف احلالة امل�صرية،
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يف انخفا�ض الطاقة ال�صناعية الت�صديرية  ،وتوا�ضع الهياكل التقنية املتقدمة أ
للن�شطة ال�صناعية .فرغم
املوقع املهم الذي تتمتع به م�صر ،ووفرة العمل� ،إال أ�ن ح�ضورها جتاه العامل ال�صناعي التحويلي غري جوهري.
حيث ال تزال ال�صناعة امل�صرية تعتمد ب�شكل كبري على قطاعات القيمة امل�ضافة املخف�ضة ،مع اعتماد �صادراتها
ب�شكل كبري على :املنتجات النفطية املكررة ،احلديد وال�صلب والغزل والن�سيج.
هناك �ضغوط تناف�سية دولية متنامية ،بحيث ت�ضع املزيد من التهديدات على القطاع ال�صناعي
التحويلي .فعلى �سبيل املثال ،تهدد ال�صني وتركيا حوايل ( )%70من عوائد ال�صادرات امل�صرية ال�صناعية يف
ال�سوق أالوروبية ( أ�كرب �سوق خارجي مل�صر يف املنتجات امل�صنعة) ،أ�ي مبا يعادل ( )1.3مليار دوالر .وبالرغم من
أ�ن التهديد يف �سوق �شمال أ�فريقيا ودول ال�شرق أالو�سط يعترب أ�قل ح ّدة� ،إال أ�نه ميكن أ�ن ميثل تهديد ًا حقيقي ًا
ومبا�شر ًا �إذا ما ا�ستمر معدل منو ال�صادرات ال�صينية والرتكية بنف�س ال�سرعة احلالية .وعليه ،ف�إن ال�صناعة
امل�صرية حتتاج �إىل �إجراءات �سيا�سة وتدخل على ثالث جبهات ( :أ�) حتديث أالن�شطة احلالية القابلة ألن
ت�صبح مناف�سة ب�شكل �سريع وبتكاليف معقولة� ،شريطة أ�ن تتمكن هذه أالن�شطة من املحافظة على تناف�سيتها
م�ستقب ًال( .ب) التخل�ص من تلك أالن�شطة الغري قابلة للمناف�سة والتي ال تتمتع ب�إمكانية التناف�س م�ستقب ًال( .ج)
تعزيز أ�ن�شطة جديدة ذات �إمكانيات مرتفعة يف جمال النمو ،وا�ستيعاب العمالة ،والتطور.
من أالن�شطة التي حتتاج �إىل ا�سرتاتيجية و�إعادة هيكلة هي ( :أ�) �صناعة تكرير املنتجات النفطية،
(ب) الن�سيج واملالب�س( ،ج) و�صناعات التنظيف والتطهري .وبطبيعة احلال ف�إن هذه القائمة لي�ست كاملة،
�إال أ�نها تت�ضمن تلك أالن�شطة ذات ا إلمكانيات الت�صديرية والتي يتوجب االهتمام بها و�إعادة هيكلتها .كما
متت ا إل�شارة �إىل بع�ض أالن�شطة ال�صناعية التحويلية التي ميكن مل�صر أ�ن ت ؤ��س�س عليها تناف�سيتها التجارية:
( أ�) �صناعة احلديد وال�صلب( ،ب) �صناعة م�ستقبالت التلفزيون( ،ج) �صناعة القوارب وال�سفن( ،د) �صناعة
الهند�سة املدنية( ،هـ) أ
والجهزة االلكرتونية وغري االلكرتونية املنزلية .حيث تتمتع هذه أالن�شطة بارتفاع القيم
امل�ضافة املولدة ،وت�سارع منوها يف التجارة الدولية ،با إل�ضافة �إىل متتعها بت أ�ثريات متبادلة مع بقية ال�صناعات
امل�صرية  .Spillover Effectsعلم ًا ب أ�ن م�صر ال تبد أ� من نقطة ال�صفر يف هذه ال�صناعات ،حيث تتمتع
بح�ضور يف التجارة الدولية يف هذه أالن�شطة� .إال أ�ن م�شهد التجارة الدولية يحتاج �إىل مزيد من االهتمام
بهذه أالن�شطة من أ�جل تعزيزها واملحافظة على دورها التناف�سي .با ِ إل�ضافة �إىل أالن�شطة امل�شار �إليها أ�عاله،
ف�إنه ميكن االهتمام ب أ�ن�شطة أ�خرى تنخف�ض فيها ح�صة م�صر بالتجارة الدولية ،وتتمتع بنمو جتاري دويل،
مثل� :صناعة الهيدروكاربونات (ال�صناعات التي تت�ضمن كربون وهيدروجني) مثل �صناعة البنزين ،و�صناعة
العطور ،و�صناعة التجميل ،و�صناعة الت�سجيالت ال�صوتية.
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