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  الجمهورٌة العربٌة السورٌة                                 التصنٌف :......

 جامعة دمشق                                          الموضوع :....       

 كلٌة االقتصاد       

 

 إقرار

 

أنا الطالب : سامر علً البوش دكتوراه فً العالقات االقتصادٌة 

 الدولٌة .

أصرح بؤن هذا البحث هو من انجازي ولم ٌسبق أن نشر من قبلً 

 أو من قبل باحثٌن آخرٌن .
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من قبل لجنة الحكم  األطروحة هتم تحكٌم هذ

 المإلفة من السادة 

 

 األستاذ الدكتور موسى الغرٌر
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  ٌ  ةاألستاذ الدكتور عابد فضل
 

 األستاذ الدكتور زٌاد زنبوعة
 

 األستاذ الدكتور حسٌن الفحل
 

 

ٌوم لها الساعة الواحدة من ظهر عقدت جلسة المناقشة العلنٌة وقد 

بناءاً على الحكم   إجازتها ت, وتمم  4102\2\6األحد الواقع فً 

الصادر من اللجنة أعاله ومنح الباحث درجة الدكتوراه فً العالقات 

 االقتصادٌة الدولٌة . 
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 بطاقة شكر وتقدير
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 باإلشراف عمى ىذا البحث, وعمل عمى تقويمو, وأغناه بمالحظاتو القيمة . 

وذلك لمعاناتيم  أعضاء لجنة الحكمرئيس و كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة 
بداء مالحظاتيم القيمة التي  بتقراءة ىذا البحث وا   .وأغنتو  وصوَّ
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ص  الممخَّ

مزايا  كسبلتعزيز قدرة االقتصادات عمى  اقتصادية معاصرة وحديثة العيدوسيمة تعتبر التنافسية 
في األسواق المحمية والدولية, وال يمكن لدولة من الدول إغفال أىمية دور التنافسية في  إضافية
بدأت ىذه الظاىرة تأخذ مزيدًا حيث االقتصادي وتحقيق وتيرة نمو متسارعة القتصادىا,  التطور

حصص  كسبب ليس فقط في ومتشعِّ ور ميم لما ليا من د المتابعةمن االىتمام والدراسة و 
عمى المسويين المحمي والدولي, بل أيضًا في معالجة المشكالت االقتصادية إضافية سوقية 

, وفي ىذا البحث نسمِّط الضوء عمى ىذه الظاىرة الداخميوعوائق العممية التنموية عمى المستوى 
أال  ,االقتصاد السوري ذات األىمية البارزةبشكل مفصَّل وندرس القدرة التنافسية ألحد أنشطة 

عتبر من األنشطة األساسية في قطاع الصناعات لذي ي  اوىو نشاط الصناعات الغذائية, 
عتبر بدوره أحد المحركات الرئيسية لالقتصاد السوري, وبغية التوصل إلى نتائج الذي ي  و , التحويمية
ميتمين وأصحاب القرار فيما يتعمق ن واللمدارسيأىمية يمكن من خالليا تقديم الجديد أكثر 

أنو من وجدنا أثناء مرحمة الدراسة األولية  ,االقتصاد السوري فيالظاىرة  متابعة وتحميل ىذهب
والمتمثل  ليذا النشاطتغيرات المستوى التنافسي وتأثُّرًا بانب األكثر استجابًة الجراسة د األجدى
, ومن ىنا تبمور عنوان البحث التجاري والتسويقي لمخرجات نشاط الصناعات الغذائية بالجانب

تناول حيث  القدرة التنافسية لمصناعات الغذائية ودورىا في التجارة الخارجية السوريةفي دراسة 
 ىذا البحث أربعة فصول رئيسة تضمنَّت في متنيا دراسات تفصيمية نوجزىا فيما يمي :

مفاىيم م قدَّ و العالمية الجديدة, االقتصادية تناول ظاىرة التنافسية ضمن البيئة  : الفصل األول
مفيوم مختمفة ليذه الظاىرة, من وجيات نظر مختمفة لمدارس الفكر االقتصادي, واستنتج أن 

رة بالعقول البشريةيعتمد عمى  التنافسية مجموعة من , كما قدَّم الميزات الطبيعية المطوَّ
ل إلى  حيثوالمعاىد والمنتديات العالمية مجموعة من المؤسسات ل اً لمتنافسية وفقالتعاريف  توصَّ

التنافسية تعبِّر عن المفاىيم الشاممة لمتنافسية وىو: أن  تتضمَّنتعريف يشمل معظم المزايا التي 
قدرة الدول والحكومات عمى توفير الظروف المالئمة التي تمكِّن المؤسسات العاممة فييا من 
الوصول بمنتجاتيا إلى األسواق المحمية والخارجية, بما يزيد من مساىمتيا في زيادة معدالت 
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بأبعاد ىذا الفصل كما بحث  .من إعادة توزيع الدخل بصورة أكثر عدالةالنمو لدييا, وتض  
 , إضافًة إلى دراسة مصفوفة التنافسية وميزانيا .التنافسية ومنيجيات قياسيا ومؤشراتيا المختمفة

مؤشرات التنافسية لالقتصاد الكمي, ودور الدولة في دعميا, والسياسات الناجعة ن مدلوالت تضمَّ و 
قتصاد المحمي باالقتصاد ل ألدوات الربط التنافسي لالفي تطويرىا, إضافًة إلى تحميل مفصَّ 

العالمي, ودور كل من االستثمار االجنبي المباشر والتجارة االلكترونية كأدوات تنافسية ميمة 
يمكن االنتقال بيا بصورة رساء االستقرار االقتصادي وتحقيق معدالت نمو متسارعة, إودورىا في 

 أرض الواقع .العممي عمى  التنفيذمن الفيم النظري الصحيح إلى 

منظومة النمو االقتصادي وفق المنتدى االقتصادي العالمي تناول ىذا الفصل :  الفصل الثاني
حيث بينت ر المنظومة القطاعية لالقتصاد السوري, تطوُّ  وتابعوموقع االقتصاد السوري ضمنيا, 
بمتوسط مؤشرات دول المرحمة االنتقالية األولى  لدى مقارنتياالنتائج أن مؤشرات سورية مقبولة 

ما يدل عمى استجابة االقتصاد السوري لمحفزَّات النمو ضمن المنظومة  WEFضمن منظومة 
العالمية, ثم انتقل لدراسة مراحل نمو االقتصاد السوري بدءًا من مرحمة اإلصالحات االنتقالية إلى 

ضغوطًا سكَّانية وطاقوية تشكِّل لنتائج ىنا أن مرحمة الخروج من حالة العطالة, وقد بينت ا
تحديات كبيرة أمام تحقيق نمو مرتفع ومستدام تتطمب تنويع محركات النمو, وتشكيل تركيبة 

ًة وأن عممية اإلصالح , إنتاجية جديدة لالقتصاد تنتيي بل تنتقل من مرحمة إلى مرحمة  الخاصَّ
 أكثر تعقيدًا .

إلى مؤشرات التنافسية الخاصة باالقتصاد السوري, ومؤشر التنافسية العام عمى  الفصلثم تطرَّق 
 7002و 7002في األعوام  حصمت سورية عمى مراتب متأخرة وقدالمستويين العربي والعالمي, 

 .7000وتكاد تكون متأخرة جدًا في العام 

ية, موضحًا السياسات : تناول الواقع الفعمي لنشاط الصناعات الغذائية السور  الفصل الثالث
ومن جانب آخر أوضح أىم الحكومية واالجراءات االقتصادية المتخذة لتطوير ودعم ىذا النشاط, 

انخفاض معدل انتاج الحبوب في  من رغمالن أنو بمؤشرات األمن الغذائي السوري, حيث تبيَّ 
خسائر من ى الرغم وعمحافظ عمى مستويات متقدِّمة في األمن الغذائي, ي الزال اقتصادىاسورية 

رؤية استراتيجية تمثمت بطروحات تبنتيا  , إال أن ىناكبعض مؤسسات الصناعات الغذائية
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. كما عرض الفصل الخطة الخمسية العاشرة ومة منذ تبنييا اقتصاد السوق االجتماعي بدايةكالح
الخاصة والحكومية وذات مكوناتيا من الشركات والمؤسسات بىيكمية الصناعات الغذائية السورية 

مة عن مؤشراتيا في ىذا النشاط, العاممة الطابع المشترك  ونسب  وأدائياثم قدَّم تحميالت مفصَّ
تنفيذ خططيا السنوية خالل فترة الدراسة, وأثر القوانين والتشريعات المعمول بيا عمى مستوى 

 األداء.

تضمَّن دراسة تفصيمية لتطور األداء االقتصادي لمصناعات الغذائية في ظل :  الفصل الرابع
الظروف التنافسية المحمية والدولية, إضافًة لتحميل دور ىذه الظروف في أداء تمك الصناعات 

وجود فرصة متاحة لتوسيع بين ظروف الطمب المحمي والخارجي ت  نتائج تحميل حيث أن 
ة مرونة الطمب عمى سمع الصناعات الغذائية السورية وخاصَّ  , ألنالتسويق المحمي والخارجي

في أسواق الدول العربية واالتحاد األوربي, تعتمد عمى مدى استجابة تمك السمع لمواصفات 
الجودة المطموبة والسعر, مما يعكس إمكانية تحقيق مزيد من التوسع وكسب حصص سوقية 

صناعات وتحقيق المزيد من االعتماد عمييا في جديدة من خالل رفع القدرة التنافسية ليذه ال
 من جية أخرى . وتعزيز إحالل الوارداتاستقطاب القطع األجنبي من جية, 

وفي ىذا الفصل تمت دراسة القدرة التنافسية لمصناعات الغذائية بطريقة إحصائية باستخدام  
الصناعات  سمعستيمكي باعتماد عينة احصائية تمثل منتجي ومو طريقة تحميل االنحدار, 

أن ىناك عالقة ما بين حجم الدخل  spssنت نتائج التطبيق وفق برنامج الغذائية, حيث بيَّ 
ودرجة التحصيل العممي ومكان السكن وجنس المستيمك ونسبة انفاقو عمى المصنوعات الغذائية 

 وفق الفرضيات المدرجة .

مة دراسة تحميمية الفصل ن تضمَّ  اكم لإلمكانات والجيود التنافسية لمصناعات الغذائية مفصَّ
مواطن القوة ومواضع الضعف في ارتباطات العوامل بمجمميا خمصت لمجموعة من النتائج بيَّنت 

المعنية بتحميل اإلمكانات والجيود المؤثرة في القدرة التنافسية ليذا النشاط, أضف إلى ذلك تحميل 
مة لمصناعات الغذائية ودورىا في رفع القدرة التنافسية دور وعوامل الصناعات الداعمة والمكمِّ 

 ومواضع ضعفيا وقوتيا .
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ن أن حجم الطمب المحمي عمى ولدى تحميل ظروف الطمب المحمي عمى منتجات ىذا النشاط تبيَّ 
منتجات الصناعات الغذائية السورية كبير نسبيًا, ويشكل دافعًا قويًا لرفع إمكانيات وجيود القدرة 

 سية ليذه الصناعات مع األخذ بعين االعتبار حجم ىذا الطمب عمى السمع المستوردة .التناف

مزاجية المستيمك, وزيادة التعقيد في طمبو عمى ىذه السمع ليا ذوق و ومما ال شك فيو أن 
اعتبارات غير واضحة في بعض األحيان, وغير منتظمة في أحيان أخرى, ومع ذلك فإن 

رات في الطمب عمى السمع األجنبية, ويستمد ذلك من ظم التطوُّ المستيمك السوري يواكب مع
 مستوى وعيو لمماركات األجنبية .

ضغوطًا من شأنيا أن تدفعيم لمعمل وفق ىذه المحميين كل ىذا يضع عمى كاىل المنتجين 
التعقيدات الذوقية في طمب المستيمكين ووعييم لمماركات األجنبية, مما يعني اعتمادىم 

 تنافسية جديدة وواضحة تقوم عمى أساسين, ىما : استراتيجية

 إما تخفيض األسعار بشكل يتناسب مع غالبية المستيمكين . -

 أو اإلنتاج بجودة السمع المستوردة, وىذا يعني خسارتيم لبعض الفئات االستيالكية الدنيا . -

الشوكوال وبنفس أما لدى دراسة الحاالت العممية عن صناعة المحوم وزيت الزيتون والسكاكر و 
 : الطريقة واألسموب المطبق تم التوصل إلى أنَّ 

  ًويمكن أن  ,بباقي الصناعات الغذائية صناعة المحوم في سورية تمتمك قدرة تنافسية قوية مقارنة
ت اإلصالحات الييكمية لكل من القطاعين تمتمك ىذه الصناعة قدرة تنافسية أعمى إذا تمَّ 

بيا, بحيث يمكنيما تقديم مخرجاتيما ليذه الصناعة بجودة أكبر الصناعي والزراعي المرتبطان 
إقدام  إلى جانبل ربحية ىذه الصناعة ويقوي قدرتيا التنافسية, مما يزيد من معدَّ  ,وسعر أقل

 القطاع الخاص عمى االستثمار في بعض الصناعات الداعمة والمكممة ليذه الصناعات .
 بالمقارنة مع جميع فروع الصناعات الغذائية  ةجيد صناعة زيت الزيتون تمتمك قدرة تنافسية

مة, وتمتمك ىذه الصناعات قدرة تنافسية أعمى فيما لو تم بالدول المتقدِّ  وبشكل متوسط مقارنةً 
الخالص من مشكمة عدم توفر أسواق خارجية إضافية, أما فيما يخص رضا المستيمكين 

 .المنتجات من ناحية أسعارىا هىذفيناك رضا نسبي عن 
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  بالمقارنة مع جميع فروع  ةمتوسط تنافسيةتمتمك قدرة : صناعة منتجات الشوكوال والسكاكر
مة, وتمتمك ىذه الصناعات قدرة تنافسية بالدول المتقد   مقارنةً  ةالصناعات الغذائية, وضعيف

أعمى فيما لو تم الخالص من مشكمة عدم توفر المواد الخام األولية الداخمة في ىذه الصناعة 
ا فيما يخص رضا المستيمكين فيناك رضا نسبي عن مثل ىذا المنتجات من ناحية أم

أسعارىا, ولكن يطمح المنتجون أن يصموا إلى مستوى تمك المنتجات في الدول المتقدمة 
 . ةبجودتيا وتحديدًا تمك المستوردة لمسوق المحمي

بغية تطبيقيا أىم المؤشرات الدولية التي تقيس القدرة التنافسية لمصناعات الغذائية  دراسةثم تمت 
عمى الصناعات الغذائية السورية, باالعتماد عمى بيانات ىذا النشاط والتي حصمنا عمييا من 
خالل زيارة لمكتب إدارة المعمومات الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية في جميورية الصين 

 Harmonizeوفقا لمتصنيف السمعي المنسق Trade mapعبية ببيجين وبيانات برمجية الش
system 2002  لممستوى الثاني, باإلضافة إلى قاعدة بياناتCom trade  حسب التصنيف

SITC VERSION 2  والمنشور عمى موقع األمم المتحدة عمى شبكة اإلنترنت حيث تمت ,
وأتبعت  ,اعات الغذائية السورية لخمس سنوات متتاليةدراسة مؤشرات تنافسية صادرات الصن

نة لكل من تونس والكويت كدول عربية وىولندا وماليزيا كدول متقدمة وناشئة بدراسة مقار  
أن صادرات سورية من السمع الغذائية المصنعة  تبيَّنحيث  ,لموصول إلى نتائج أكثر دقة وواقعية

تتصف بمحتوى محدود تكنولوجيًا, وتعتبر أقل اندماجًا  تعتبر من الصادرات قميمة التنوع, وكذلك
مع األسواق العالمية مقارنًة بالدول الناشئة والمتقدمة, إال أنيا بمغت مستويات متوسطة اقتربت 

كما اتضح أنيا أقل توافقًا مع الطمب العالمي, مقارنًة بتمك الدول, حيث  من المتوسط العالمي.
ما ىو عميو في الدول المتقدمة والناشئة, لذلك فإن الترتيب العام أن محتواىا التكنولوجي أقل م

 – 7002لمؤشر التنافسية لمصناعات الغذائية السورية يعتبر أقل من المتوسط خالل األعوام من 
7000 . 

تم تمخيص نتائج الفرضيات واإلشارة إلى كل ما أمكن التوصل إليو من استنتاجات وفي الختام 
مبنية عمى نتائج التطبيقات ذات العالقة من الناحيتين اإلحصائية والتحميمية ومعمومات وتوقعات 

تتعمق بجوانب الدراسة شاممًة ومن ثم العمل عمى رسم خطة استراتيجية متكاممة عمى شكل 
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مبنية عمى النتائج التي تم التوصل إلييا, يمكن ليذه الخطة أن تقدِّم ما مجموعة من المقترحات 
ن التنافسية المتعمقة بنشاط الصناعات الغذائية لمميتمين والدارسين وصنَّاع ىو جديد في ميدا
 القرار االقتصادي .

 

  الباحث
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َّمةَّ:المقد َّ

المتقدمة والنامية عمى زيادة حاايا في  قتااداتوسيمة أساسية لتعزيز قدرة كل من االتعتبر التنافسية 
بيئة  ضمنقات المالية واالستثمارات المباشرة من التدف   أكبر األسواق العالمية, والحاول عمى قدر
 ور والتواال التقاني بين الدول .وتيرة التط  األسواق وارتفاع  اقتاادية عالمية تتسم باالنفتاح وتحرير

من األفراد  ابتداءً , النشاط االقتاادي بكافة مستوياتوعمى  اليامويعود تعاظم االىتمام بالتنافسية إلى أثرىا 
بالدول والحكومات التي تسعى إلى تحقيق  وانتياءً  والشركات التي تطمح أن تحقق النجاح والنمو المستمر,

 .عمى مستوى اقتاادىا الكمِّينمو مستدام لبلرتقاء بمستوى معيشة مواطنييا وتوزيع أفضل لمدخل 

وتوليده لمدخل  مردودهنظرًا لسرعة  ,الاناعات التحويمية أنشطةأىم  أحدالغذائية  اتالاناع نشاط عتبريو 
 ماف فيو, أضف إلى ذلك وظ  , نتيجة االستثمارات التي يمكن أن ت  من العمالة ةكبير  عدادألواستيعابو 

من ترابطات وتشابكات خمفية وأمامية من خبلل تانيع المحاايل الزراعية ونتاج  النشاط اخمقو ىذي
عة والتي تدخل في الاناعات الغذائية بيا السمع ناف المان  الحيوانية, واالستثمارات التي تتطم   الثروات

ه في التجارة الخارجية  وىنا نجد دور من خبلل  لمقطع األجنبيا يؤمنو من ماادر جديدة عم   عبلوةً  ة,كاف  
ا كانت عميو سابقًا في مم   يات واالىتمامات من قبل االقتااديين وأاحاب القرار باتت أكثرأن التوج  

لغذائية بشكل خاص, لما ليا دراسة تنافسية االقتااد بشكل عام, والاناعات التحويمية ومنيا الاناعات ا
من  .تتسم باالنفتاح والحرية االقتاادية التي ظروفالفي ظل  ةً من دور ميم في التجارة الخارجية, خاا  

ىنا جاءت أىمية دراسة الوضع التنافسي لماناعات الغذائية في إطار تحرير التجارة الدولية, والدور 
 التجارة الخارجية .  تمعبو في الميم الذي 

 تبحثو من الفاول تتحدث عن نظرية التنافسية في البيئة العالمية الجديدة,  عدداً ىذا البحث  نتضم  ي
 أخذ بشيء  ت كما, األخرىمجموعة من الدول مع و تقارنمبالواقع الحالي لموضع التنافسي لبلقتااد السوري 

ميمية قاإلمن التفايل واقع الاناعات الغذائية واآلفاق المستقبمية ليا في ضوء المستجدات االقتاادية 
يا لالمؤشرات التنافسية  مدلوالت تحميلو السوقية في األسواق المحمية والدولية,  ياحااو الدولية, و 

 بما يمكن من)المتقدمة والنامية(  ةالمتباين قتااداتاالمجموعة من الدول ذات مؤشرات ومقارنتيا ب
 والحرية  دعم التجارة الخارجية السورية  في ظل ظروف االنفتاحل السياسات واإلجراءات البلزمةاستنتاج 

يمكن من خبلليا رسم سياسات أفضل لرفع القدرة التنافسية التي نتائج الاستخبلص و  ,القتااديةا
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منتجات حجم الواردات من  تقميصالاادرات السورية و لماناعات الغذائية وزيادة مساىمتيا في حجم 
 الاناعات الغذائية لمعمل عمى تخفيف العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

ََّّ:ٌةَّالبحثَّأهم َّ

التحويمية في سورية, والذي  اتقطاع الاناع أنشطة كأحد أىمالاناعات الغذائية انطبلقًا من أىمية 
األساسي لمتنمية في العديد من الدول النامية, واألداة األكثر فاعمية في تحويل ك يعتبر بدوره المحرِّ 

ر االقتااد من نشاطات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى تمك التي تحقق معدالت نمو سريعة, وتوفِّ 
يشيد مزيدًا من االنفتاح, وتقمياًا لممسافات  عالم   ضمنو لتنمية المستدامة, تحقيق اإمكانية متزايدة ل

ع بميزات التنافسية الديناميكية "بسبب الغذائية من النشاطات التي تتمت   اتالاناععتبر ت  , االقتاادية
واالرتقاء  نتاجيةوامتبلك القدرات اإل عمى منتجات القطاع الزراعي ونتاج الثروة الحيوانية" عتماديتياا

 بالمنتج الوطني إلى المستوى العالمي .

الغذائية أولوية استثمارية سواء لمقطاع العام أو الخاص نظرًا لقدرتو  اتنشاط الاناع كل ذلك يجعل من
ر السريع , ونتيجة لمتطو  ةلدخل واستيعابو ألعداد متزايدة من العمالا قدرتو عمى توليدالنمو و تحفيز عمى 

حجم وبنية الواسع في  والتطورفي حاجة السوق الداخمية ات المتسارعة ر متغي  ل نتيجةً و , في مجال الاناعة
ودورىا في التجارة الخارجية التجارة الخارجية, ال بد من إيبلء موضوع "القدرة التنافسية لماناعات الغذائية 

 " األىمية التي يستحقيا .السورية

 وكيفيةتدعيم الجاىزية التنافسية ليذا النشاط,  أساليبفي  البحث وانطبلقًا من أىمية ىذا الدور البد من
شاط الذي يساىم الن   لتحفيز ىذاالحد من أسباب إضعافيا وتراجعيا, وذلك  العمل عمىزىا وتطويرىا, و تعزي

 في دفع عممية التنمية والنمو االقتاادي المنشود .

َّمشكلةَّالبحثَّ:

الغذائية بقدرتو  اتسم نشاط الاناعترتبط الاناعة الغذائية بالقطاع الزراعي ونتاج الثروة الحيوانية, ويت  
 التحويمية األخرى  اتببعض نشاطات قطاع الاناع قورن عمى تحقيق قيمة مضافة جيدة وعالية إذا ما

, إال أن ىذا النشاط نتاجومستمزمات اإل األولية المواردفي الحاول عمى خارجية تبعية ب يرتبط حيث ال
دم دم والق  بالق   نتاجعام, وتتسم خطوط اإل استخدام التكنولوجيا بشكل   فييعاني من مستويات منخفضة 

يعاني ىذا النشاط من تدٍن بالغ في المستوى التأىيمي داخل قوة و "خااة بالنسبة لمقطاع العام"الشديد 
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كذلك ضعف التمويل , مة المدن الصناعية الموزعة جغرافياً العمل, كما يعاني من ضعف البنى التحتية وق  
منتجات نشاط الصناعة لمما يخفض من المستوى التنافسي , اتوسوارتفاع تكاليفو وضعف مؤس  

في األسواق المحمية والدولية راة المنتجات األخرى التي تنافسو مجايضعف إمكانياتو في و الغذائية 
وتيرة  بزيادة فييعود عمى االقتااد السوقية محميًا ودوليًا  الحصةرفع قدرتو عمى زيادة فإن بالتالي و 

وزيادة  ,في الناتج المحمي اإلجمالي واستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة تومساىموزيادة , النمو
 التدفقات المالية بما يخفف من عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات .

وتتخذ ىذه  ,نشاط الاناعة الغذائيةعمى , وخااة يمناخ االستثمار العمى أعبله األسباب المذكورة  تؤثر
أىمية أكبر مع توجو االقتااد السوري نحو االنفتاح وتقميص الحماية والدعم من  حدياتالتالاعوبات و 

جية, والدخول في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشراكة السورية األوربية المتوسطية ومنطقة 
ليا منتجات  زيادة المنافسة التي تتعرضمن جية أخرى, مما يعني أو مثيبلتيا التجارة السورية التركية 

سياسة التجارة العالمية االنفتاحية تخمق كما أن , من قبل المنتجات األخرى الصناعة الغذائية السورية
, وبذلك المزيد من الضغوط التنافسية عمى منتجات الصناعة الغذائية السورية في أسواقيا التصديرية

ص الاناعة الغذائية بما يخ   تراتيجيةاالسيتطمب ىذا الوضع التنافسي المتزايد تغييرات في السياسات 
ر بقدر ما تخمق من تحديات أمام تقدم وتطو   وأن ىذه األوضاع الجديدة تخمق فراًا كبيرةً  السورية, خااةً 
 ىذا النشاط .

  ويأتي ىذا البحث لدراسة الواقع الحالي واآلفاق المستقبمية لمقدرة التنافسية لنشاط الاناعة الغذائية
التجارة الخارجية في إطار تحرير التجارة الدولية, ويمكن من خبللو اإلجابة عمى  وتأثيرىا عمىالسورية 

 : منيامجموعة من األسئمة 

 بين التادير  االستراتيجيفي تحقيق التوازن السورية نشاط الاناعة الغذائية التنافسي لدور لو اما ى .1
تحقيق التوازن  أثر ذلك فيو  الغذائية, اتاعالانمن منتجات من خبلل زيادة الاادرات , واالستيراد

في بنية التجارة الخارجية من حيث زيادة السمع المادرة ذات القيمة المضافة العالية من جية وتخفيف 
 المانعة وناف المانعة من جية أخرى ؟ نتاجالمستوردات من المواد ومستمزمات اإل

بين مؤسسات نشاط الاناعات الغذائية  استراتيجيةما ىي اآللية التي يمكن من خبلليا خمق شراكات  .2
 تفعيلوبين المؤسسات األخرى في البمدان األجنبية بما يعزز القدرة التنافسية ويرفع سويتيا لالسورية 
 والتاديرية القاوى ؟ نتاجيةاإل الطاقة
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لنشاط الاناعة الغذائية  المستوى التنافسيما ىي اإلجراءات العممية التي يجب اتخاذىا من أجل رفع  .3
 لمنتجات ىذا النشاط ؟الحكومية قادرة عمى رفع القدرة التنافسية  االستراتيجية, وىل البرامج السورية

ثم أين ىو الموقع ما ىو دور القدرة التنافسية لنشاط الاناعات الغذائية في تنمية التجارة الخارجية,  .4
االقتااد  ما ىو األثر المترتب عمىو سواق الدولية, التنافسي الحقيقي لمنتجات ىذا النشاط في األ

 ؟اء ىذا الموقع جر  الكمي 

َّهدافَّالبحثَّ:أ

تيدف الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مجموعة من النقاط, تتمحور حول طاقة الاناعات الغذائية 
رفع القدرة التنافسية ليذا النشاط, واآلثار المترتبة عمى قطاع التجارة الخارجية آليات و وآفاق تطويرىا, 

 النشاط, حيث تتمثل ىذه النقاط بـ : المختمفة ليذاعمى مستويات القدرة التنافسية 

تحميل واقع الاناعات الغذائية في سورية, والبحث في المفاال الرئيسية ليذا النشاط, ومن ثم  .1
والعوائق التي تحول دون تحقيق معدالت نمو متزايدة تمكنو من رفع مساىمتو في التوال لممشكبلت 

 ي .الناتج المحمي اإلجمالي لبلقتااد الكم  

استثمارات جديدة, وجذب استثمارات أجنبية إضافية والتوال  خمقتحديد دور الاناعات الغذائية في  .2
الت توظيف ذلك تحديد دوره في رفع معد  وك ,إلى السياسات التي من شأنيا تدعيم ىذا الدور وتعزيزه

 العمالة, وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعين العام والخاص .

في رفع سوية الاادرات عمى مستوى القطاعين العام والخاص, وقدرتيا  ىذا النشاط دور تحديد .3
 .في األسواق المحمية والدولية ضمن إطار تحرير التجارة الدولية, بكل من الجودة والسعر التنافسية

ظيار األسس التي يمكن  تقيستوضيح المؤشرات التي  .4 المستوى التنافسي لنشاط الاناعة الغذائية, وا 
يز كل وأسباب تدعيم وتحف يا,من خبلليا بناء القدرة التنافسية ليذه الاناعة, وتحميل عوامل نجاح

 القدرة التنافسية لماناعات الغذائية . استراتيجيةمات التي من شأنيا تحقيق المقوِّ 

الوقوف عمى اآلثار التي يمكن أن تترافق مع مختمف مستويات القدرة التنافسية لماناعات الغذائية  .5
يما بعد دخول , ضمن إطار تحرير التجارة  الدولية, السياالقتااد الكم  عمى كل من التجارة الخارجية و 

 أو ما يماثمياة السورية التركية سورية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, ومنطقة التجارة الحر  
 . الدخول بمنظمة التجارة العالمية عتبةوالوقوف عمى 
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 نتحميل مقار  دراسة الوضعية التنافسية لاادرات الاناعات الغذائية عمى المستوى الدولي, من خبلل  .6
ف عمى نقاط دقيق والتعر   تحديد الموقع التنافسي ليذه الاادرات بشكل  لخرى, األدول ال قتااداتامع 

ومن ثم تحديد الفرص والبدائل لمواول إلى وضع تنافسي أفضل ليذه , القوة ونقاط الضعف
 الاناعات, وذلك من خبلل تعزيز نقاط القوة وتجاوز نقاط الضعف ما أمكن .

َّرضٌاتَّالبحثَّ:ف

 البحث مجموعة من الفرضيات ىي : يتضمن
جيدة الترابط واالعتمادية, وىو يرتبط مع بقية  إنتاجيةذو بنية السورية الغذائية  اتنشاط الاناع .1

 .جيدة بترابطات وتشابكات رئيسية خمفية وأمامية  قطاعات االقتااد الوطني

رفد قطاع التجارة الخارجية ياإلجمالي, و في نمو الناتج المحمي السورية الغذائية  اتيسيم نشاط الاناع .2
 . الكمياالقتااد تحسين وضع يمعب دورًا ميمًا في و 

في توظيف وتطوير الميارات والتقنيات الحديثة, مما يزيد من السورية يساىم نشاط الاناعة الغذائية  .3
 قدرتو التنافسية ويعزز دوره في التجارة الخارجية .

وذلك مقارنًة  ,, خااًة فيما يتعمق بالتجارة الخارجيةضعيفةالسورية  ذائيةماناعات الغلالقدرة التنافسية  .4
 . نتاجيةواإلمتباينة من حيث البنية االقتاادية  وأجنبية   عربية   بدول  

َّ ٌ  ةَّالبحثَّ:منهج

 : ماوال إلى النتائج وىتلمبحث والتحميل وال منيجين اثنيند في ىذه الدراسة عمى اعتمتم اال   

 المنيج الوصفي :  .1

القدرة التنافسية بشكل عام, وتبيان مقاييس ومعايير  تعاريفمن خبللو توضيح مفاىيم و  تمحيث 
خدم ىذا المنيج في عرض الواقع الراىن الغذائية, كما است   اتومؤشرات القدرة التنافسية لنشاط الاناع

رفع مستوى قدرتو التنافسية التي من ليذا النشاط, ومشكبلتو ومعوقات تطوره وتقدمو التي تحول دون 
 . يالكم  االقتااد شأنيا أن تساىم في دعم التجارة الخارجية و 

 المنيج االستقرائي :  .2

ع الواقع الحالي لنشاط الاناعات الغذائية وتحميل قدرتو التنافسية عمى المستويين تتب  تم استخدامو ل
في رفع مستوى مساىمة  لياقراءة األثر المستقبمي , و ىا وتعزيزىاتطوير  سبلستنتاج الالمحمي والدولي, 
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مكانية  االستراتيجيالاناعات الغذائية عمى المدى   تعزيز موقعفي التجارة الخارجية السورية, وا 
 منتجات الاناعة الغذائية السورية في األسواق الدولية, وقياس قوة منافستيا لممنتجات الدولية .

من خبللو جمع وتانيف  المنيج التحميمي اإلحاائي, الذي تم   ويتضمن المنيج االستقرائي أيضاً  
اإلجمالي   يفي الناتج المحم الغذائيةوتحميل البيانات اإلحاائية المتعمقة بمساىمة الاناعات 
لمستوى باستخدام أشير المؤشرات الدولية ومساىمتو في التجارة الخارجية السورية, والتوايف الدقيق 

 وقياسيا عمى المستويين المحمي والدولي .قدرتو التنافسية 
 اإلطارَّالزمنًَّللبحثَّ:

 2006تناول البحث دراسة القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية خبلل الفترة الممتدة من العام 
, ولكن البد من االستعانة بجداول تسبق ىذه الفترة أو تمحق بيا في بعض األحيان  2010وحتى العام 
 جل توضيح تاور لبلتجاه العام لممؤشرات المدروسة بحسب طبيعتيا وذلك من أ

َّراساتَّالسابقةَّ:الد َّ

        "المؤشرات  مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت القدرة التنافسية بشكميا العام ىناك
لممؤسسات والمنيجيات المتبعة في قياسيا", كما تناولت بعض الدراسات طرق تطوير القدرات التنافسية 

ولكن لم نجد أيًا من  ياوالشركات, ومنيا ما تناول أحد عناار التنافسية واعتبره مقياسًا لتحميميا وقياس
ودورىا في التجارة الخارجية  القدرة التنافسية لماناعات الغذائيةالدراسات التي تناولت " األبحاث أو

افسية أىمية إضافة ىذا البحث لمدراسات التي سبقتو في موضوع القدرة التن أتتمن ىنا  ,السورية"
 .النمو والتنمية المستدامة  وتيرة رفع فيوأثرىا  ,لبلقتااد

 بعض الدراسات السابقة : من رنذك  
عام دراسة  محمد عدنان :وديع,  -كتاب  – مؤشرات التنافسية وسياساتيا في البمدان العربية -1

تناول ىذا البحث تعاريف التنافسية ومفيوميا وكيفية قياس مؤشراتيا ثم تناول مجموعة حيث   2005
العربية وتوال إلى أن  قتااداتمن السياسات المتبعة لرفع المستوى التنافسي لمجموعة من اال

السياسات المتبعة في الدول العربية في رفع وتيرة أداء التنافسية العربية ىي سياسات متشابية ذلك 
 . اقتااداتيابسبب تشابو 

 - رسالو ماجستير - تطوير القدرات التنافسية لممؤسسات والشركات العربية في األسواق العالمية -2
تناول ىذا البحث مفيوم التنافسية ,  2007عام دراسة :  رناأحمد عيتان,  - عبد السبلمأبو قحف, 
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ومحدداتيا والكيفية المتبعة في قياس مؤشراتيا وتحميميا, ووضع مجموعة من األسس التي يجب 
 االعتماد عمييا في تطوير القدرات التنافسية لممؤسسات والشركات العربية في األسواق العالمية . 

 -رين بركات, نس - رسالة ماجستير -مفيوم التنافسية والتجارب الناجحة في النفاذ إلى األسواق -3
 : عادل, العمي

تناول البحث مفيوم التنافسية, والمنيجيات المتبعة في قياس وتحميل مؤشراتيا  , حيث 2007دراسة 
ثم عرض مجموعة من تجارب البمدان المتقدمة في اختراق األسواق الدولية "الدول النامية" وأشار إلى 

 يا السياسية مع البمدان النامية .وجود عبلقة ما بين تنافسية اقتااد الدول المتقدمة وعبلقات

اادق الحاج  -رسالو ماجستير -القدرة التنافسية لمصناعات الغذائية الفمسطينية وآفاق تطويرىا -4
, حيث تناول البحث دراسة لواقع الاناعات الغذائية الفمسطينية 2005 عام : دراسةلؤي, ماطفى

وتحميل واقعيا التنافسي, ثم تناول تحميبًل ميدانيًا باستخدام االستبيان اإلحاائي لآلليات األكثر 
نجاعًة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية الفمسطينية, وما ىي الجوانب التي تؤثر فييا 

  ىذا النشاط . تنافسيةعمى األسواق الفمسطينية فيما يتعمق بالاناعات الغذائية اإلسرائيمية 

 قاسم حسن -دراسة خااة لاندوق النقد العربي – في الدول العربيةتنافسية الصادرات السمعية  -5
ض البحث لمتعاريف المتباينة لمقدرة , حيث تعر  2011 عام إسماعيل : دراسة ,محمد - جمال

والمنيجيات المتبعة في التنافسية في العار الحديث, ثم عرض الييكل السمعي لماادرات العربية, 
قياس تنافسية الاادرات السمعية العربية  ومن ثم قام بدراسة مقارنة لمدول العربية مع كل من تركيا 
وماليزيا وسنغافورة واسبانيا وقدم نتائجو حول أسباب ضعف القدرة التنافسية لماادرات السمعية لمدول 

 العربية مقارنة بتمك الدول .

 –دراسة لوزارة الاناعة الجزائرية   -الكبرى لتحقيق الميزة التنافسية لمسمع يةاالستراتيجالخيارات  -6
ـ : , تتمثل برئيسية استراتيجيةحيث طرحت الدراسة ثبلث خيارات   2008نور الدين : دراسة حامد, 

العامة, والتي تم طرحيا من قبل  االستراتيجيةالتركيز  وتسمى الخيارات و ز التميي   ,القيادة بالتكمفة
و ال يمكن لممؤسسة تحقيق ميزة تنافسية من خبلل استغبلل الفرص عتبر الباحث أن  احيث  .بورتر

المتاحة في البيئة التنافسية إال من خبلل تطبيق واعتماد إحدى ىذه الخيارات الثبلث, أي أنو يعتبر 
 .حارًا ات االستراتيجيذه أن جميع قرارات المؤسسة وحركيتيا تقع في إطار ى

  -رسالو دكتوراه  –قدرة قطاع الصناعات الغذائية عمى إحالل الواردات "دراسة حالة قطاع غزة"  -7
 الفمسطينية في السمطة دور ضعف الدراسة نتائج , أظيرت2006القريناوي, جبر السبلمة : دراسة 
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 االحتبلل إجراءات مواجية فيواموده  تطوره مقومات الفمسطيني المحمي, وتوفير المنتج دعم
 نتبي  كما  األمام, إلى األنشطة الاناعية تدفع فعالة ومالية تجارية, سياسات تبني أو اإلسرائيمي,

 مقارنةً  الناف أكثر من إلى الغذائية الاناعات منشآت في العمالة حجم انخفاضأيضًا  الدراسة
 في المستغمة اإلنتاجية الطاقة نسبة انخفاض , وكذلكاألقاى انتفاضة اندالع سبقت التي بالفترة
 خبلل من الاناعة ىذه لتطوير المتاحة اإلمكانات يشير إلى ما وىو الغذائية الاناعات منشآت
 اإلسرائيميةالحاار  إجراءات آثار من تخفف سياسة الفمسطينية, وانتياج الوطنية السمطة من دعميا

 .الخارجية التسويق ومنافذ المعابر عمى وسيطرتيا المستمرة
 والعامة األساسية التواية وكانت الدراسة, نتائج ضوء في توايات ةبعدِّ  الباحث تقدم النياية وفي
 طبيعة تبلئم التي الحيوية السياسة ألنيا ,لمتانيع كاستراتيجية الواردات إحبلل سياسة تبني أىمية

 لتحقيق كبرى أىمية السياسة ىذه إتباع ليشكِّ  كما غزة, قطاع في بدائية كاناعة الغذائية الاناعات
 .المستقبل في منافس اقتااد وخمق الغذائية الاناعات تطور ىدف

 Jekaterina-الغذائية الصناعات في المستدامة التنافسية والميزة االستراتيجي التموضع -8

Baraskova  : الدراسة في مفاىيم الميزة التنافسية المستدامةتبحث  ,2010دراسة (SCA وتحديد ,)
إلى وضع إطار ومحددات واضحة  حيث ىدفت ,(SPلماناعات الغذائية )االستراتيجية المواقع 

أن الشركات  وخمات إلى, المعالم فيما تحدثو الاناعات الغذائية من تشابكات أمامية وخمفية
ًة في دول االتحاد األوربي, تعتبر في ىذا النشاط االقتاادي العاممة   وضمنىياكل معق دة, وخاا 

استنتجت الدراسة أن تمك الشركات, قبل تمك متعدِّدة بين االستراتيجيات المت بعة من مقارنات 
 سبلسل وعناقيد اناعية ترقى إلى مستويات متقدِّمة ضمن المحددات سابقة الذكر .الشركات تخمق 

 Marc -ة لمدول األوربية الشرقية الخمس "استعراض مقارن" إعادة ىيكمة الصناعات الغذائي -9

Duponcel  مختمف الطرقعن  الناجمة, تقارن الدراسة بين اآلليات واآلثار 2006: دراسة 
عادة ىيكمة مستخدمة في ال "لتوانيا ي ورباألشرق الالاناعات الغذائية لدول تطبيق الخاخاة وا 

 . "سموفينيا, ىنغاريا, بولندة ,استونيا

ومن خبلل االستعراض المقارن توامت الدراسة إلى أن استونيا وىنغاريا تؤديان أفضل األساليب في 
يث شارك االستثمار األجنبي المباشر إعادة ىيكمة قطاعات الاناعات الغذائية وخاخاتيا, ح

لمقطاعات  الطاقة اإلنتاجية لدى تمك الدول, كما ساىم في رفع القدرة التنافسية بشكل كبير في تجديد
  المحمية والدولية . الفرعية ليذا النشاط, وجعميا أكثر مبلءمًة لؤلسواق
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 الفصل األول

 نظرية التنافسية في البيئة العالمية الجديدة  

 تمييد . -

 المبحث األول : التنافسية في الفكر االقتصادي .

 المبحث الثاني : أنواع التنافسية ومنيجيات قياسيا .

 ي .التنافسية في االقتصاد الكم  المبحث الثالث: 

 دات القدرة التنافسية في العالقات االقتصادية الدولية .المبحث الرابع : محد  
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 :تمييد

السمع  حاصتمثمت في تراجع مع بدايات القرن الحالي واضحة رات ىيكمية شيدت التجارة العالمية تغي  
  والاناعات عالية المحتوى التقانيالاناعات التحويمية منتجات لاالح في األسواق الدولية األولية 

مما  عمى مستوياتيا المختمفة المتشابية والمتكاممة السمع كل من ارتفاع حجم التجارة في وترافق ذلك مع 
ض مجموعة الدول التي تعتمد في تجارتيا الخارجية عمى المواد األولية والسمع كثيفة العمالة إلى عر  

الت النمو ذلك من تيديد لمعد وما يستتبع, عمييا مرونة الطمب في ة مترافقة مع انخفاضمتزايد منافسة
 . وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض مستويات الدخل

تحسين  فيو دول العالم تتوج   المنافسةمزيد من االنفتاح و سمة بالمت  في ظل ىذه البيئة االقتاادية الجديدة 
لبلستفادة من المزايا التي  وذلك ,العولمةو  االستقطاب نحوالقدرة التنافسية لنشاطاتيا االقتاادية المختمفة 

 .القتااداتياوحة في زيادة النمو تمنحيا التجارة الدولية الحرة واألسواق المفت

زة لمميزات ت االقتاادية المعزِّ في التجارة الخارجية عمى الدور األكبر لمسياسا الحديثةزت المنيجية كما رك  
زايا النسبية التي في ظل الم, نتاجالموارد الوطنية وعوامل اإل قة منمضافة المحق  التنافسية وتعظيم القيمة ال

 .بما فييا المزايا التكنولوجية  تمتمكيا الدول

المترافقة مع سيولة االتااالت ن تسارع التطورات التكنولوجية وكثافة مخرجات اإلبداع واالبتكار لذلك فإ
ة المنافسة , يزيد من تعزيز حدِّ ي أدت بدورىا إلى تبلشي المسافاتالت نتاجوحرية انتقال عوامل اإل
, أما عمى المستوى الوطني فقد أابح توفير بيئة والتبادل التجاري نتاجمستوى اإل االقتاادية الدولية عمى
ة "التشريعية واإلدارية ساتية الجيدوالبنى المؤس  , مةالمؤى  بة و در  مة المتمتمك اليد العامو عمل جاذبة لبلستثمار 

 . م واالزدىار االقتااديقيق التقد  " ضرورة وأولوية في رفع القدرات التنافسية الوطنية لتحوالتحتية
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َّالمبحثَّاألول

َّالتنافسٌةَّفًَّالفكرَّاالقتصادي

َّ

َّ.َّالمطلبَّاألولَّ:َّمفهومَّالتنافسٌة

َّ

َّالثانًَّ:َّالتنافسٌةَّفًَّمدارسَّالفكرَّاالقتصاديَّ.َّالمطلب

َّ

َّالمطلبَّالثالثَّ:َّتعرٌفَّالتنافسٌةَّوأبعادهاَّ.
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 المطمب األول

 competitivenessمفيوم التنافسية 

 

د األوجو, وال يوجد حتى اآلن إطار نظري قوي ومتماسك يسمح بالحداثة وتعد   ةالتنافسي   مفيومسم يت  
ىذا المفيوم بشكل دقيق ومحكم, وقد جاءت الفكرة األولى لمفيوم التنافسية من أدبيات مدرسة إدارة بتحديد 

وفق أدبيات ىذه  كون التنافسية, ادىارو  ر االقتاادي مايكل بورتر من أبرز المفكِّ  عتبروالتي ي  ألعمال ا
حاجاتيا قطاع األعمال, إذ تتنافس الشركات في الحاول عمى  استراتيجيةل األساس لتحميل تشكِّ المدرسة 

               بحيةالر  من  ممكن الموارد وأكبر نسبة من الحاص في األسواق, بيدف تحقيق أكبر قدرمن 
( Profitability) .1 

  العالمي الجديدتاج لمنظام االقتاادي وقد تعاظم االىتمام بمفيوم التنافسية منذ منتاف الثمانينات كن  
معايير والمترافق مع التوجو العام نحو اعتماد وتطبيق آليات اقتااد السوق في مختمف البمدان, وأابحت 

 أولويات األجندات االقتااديةعمى  (Criteria and indicators of competitiveness) ومؤشرات التنافسية
 . الدول الناميةمدول المتقدمة والدول الاناعية الناشئة ومؤخرًا ل

  وكثيرًا ما يتداخل مفيوم التنافسية مع مفاىيم أخرى, من بينيا النمو والتنمية االقتاادية وازدىار الدول
      األمر الذي يجعل من إيجاد وتحديد تعريف دقيق لمتنافسية ميمة اعبة جدًا, أضف إلى ذلك عامل

concept of  Dynamic continuous change in the) المستمر في مفيوم التنافسية" ر"ديناميكية التغي  

competitiveness) , ففي بداية السبعينات كانت التنافسية ترتبط بالتجارة الخارجية ثم ارتبطت بالسياسة
           بالسياسة التكنولوجيةات ارتبطت التنافسية يالتسعينفترة الثمانينات, وفي فترة الاناعية خبلل 

(licyTechnological po) عمى رفع  زركِّ رن الحالي فإن تنافسية الدول ت  ومع بداية الق أما حالياً  ,لمدول
غاية في األىمية  مسألةتحديد مفيوم التنافسية  يعتبر  مستويات معيشة المواطنين وعممية توزيع الدخل.

ألنيا تحدد معالم وحدود الظاىرة, وكيفية قياسيا وتفسيرىا, والعوامل المحددة ليا, والعوائق التي تقف أمام 
  . تطويرىا

                                                           
1
 .59ص  2005المعهد العربً للتخطٌط   –ودٌع , عدنان :  التنافسٌة تحدي االقتصادٌات العربٌة  
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 Competitive) ةالميزة التنافسي  تطوير مفيوم عمى " m. porter"*األمريكي بورتر رت اىتمامات المفكِّ اناب  

Advantage) , ًاإلبداع ات تطوير تنافسية البمدان عمى االختراع و استراتيجيت بنى دراساتو  عمى فبناء
سياسة وفق استنتاجاتو التي أابحت , التنافسيةمستويات جيدة من والتطوير واالنفتاح لتحقيق  نتاجيةاإلو 

جاذبية الباإلضافة إلى  ,تحقيق تفوق في األسواق الدولية عمىقاس من خبلليا مدى مقدرة البمد وطنية ي  
 International) الدولية نتاجسمسمة ال في استقطاب رؤوس األموال وتوطين التقانة والمساىمة في 

roduction chain. 

مدارس إدارة األعمال, وىو مفيوم تطبيقي ال يستند إلى تنظير  مفكِّرينتاج ىو  ةالميزة التنافسي  مفيوم و 
ع العنقودي التوز  و" الماسةلتقييم التنافسية مثل مفيوم " رتوِّ األدوات التي ط   إنما يعتمد عمىاقتاادي, 
 بورتر. من قبل (Distribution Industries Cluster) لمصناعات

الميزة  يتجو باتجاهعوضًا عن االعتماد عمى الميزة النسبية المتوفرة, يجب عمى البمد أن  ون  أويرى بورتر 
 االبداعات الشركات في مجال استراتيجية عمى التنافسية المبنيِّ الميزة  أو, (واالبتكار رة )االختراعالمطو  

, وىذا ما ذىب إليو بورتر سواء المحمية أو الدولية األسواق في جيدةحاص وتوسيع والتطوير الستدامة 
 .  في مفيوم "الماسة"

االقتاادية ذات المفاىيم كما الحال في بعض , د ياعب تحديدهأن التنافسية مفيوم معق   نستنتجمما سبق 
االعتماد , إال أنو يتوجو نحو والفقر, (Development) والتنمية, (Globalization) األوجو المتعددة كالعولمة

رة بالعقول البشرية لتحقيق التنمية ودفع عجمة                  لتكون أساسًا قويًا  عمى الميزات الطبيعية المطوَّ
 االقتااد .

التنافسية وقياسيا يخضع لمناظرات ما بين الباحثين واألكاديميين مفيوم تحديد ن ىذا التعقيد فإ نتيجةو
تمك المناظرات العديد من التعاريف والمؤشرات التي  عنذلك انبثق ل, والمؤسسات االقتصادية الدولية

 . الحقاً والتي سندرسيا , تحاول قياس وتحديد األوجو المتعددة ليذه الظاىرة
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 المطمب الثاني

 التنافسية في مدارس الفكر االقتصادي

Competitiveness in the schools of economic thought 

 

وظيرت في  دةمن أوجو متعدِّ  (Competitive phenomenon) ةرون االقتااديون ظاىرة التنافسيِّ المفكِّ  تناول  
لوجود إطار نظري قوي اة كمسألة غاية في األىمية, إال أنيا تفتقر األدبيات االقتاادية المتخاِّ 

مميًا دقيقًا, ألن معظم األبحاث وتحديدىا تحديدًا ع   ىذه الظاىرة ونموذج متماسك يسمح بتفسير
 . د ليذه الظاىرةإيجاد تعريف محد   تحاولفي ىذا المجال  المتخاِّاة

  مدرسة رجال الدارةفمفيوم التنافسية لدى (School administrators) الجوانب المتعمقة  إلى رتكز  ي
تعتبر التنافسية سياسة وطنية يتم تعزيزىا عبر زيادة  , إذ  (Productivity) نتاجيةواإل (Cost) بالتكمفة

 بداًل من االعتماد عمى الميزة النسبية نتاجفي اإل واإلبداعاعتمادًا عمى االختراع  نتاجيةاإل
(Comparative advantage) 2ممة الرخياة والمناخ والموقع الجغرافيفي امتبلك الموارد واليد العا . 

 ةدرسة االقتصاديمال وفي (School economists)  ِّعمى الرفاه االقتاادي وتربطو بالنمو التنافسية ز ترك
تنافسيًا إذا كان قادرًا عمى تحقيق النمو  اقتااد ما اقتااداً  عتبروت   (Sustainable growth) المستدام

دون اإلخبلل بميزان المدفوعات, وبالتالي يجب أن يعكس ىذا النمو تحسنًا في مستوى الرفاه وذلك 
كثيفة رأس المال, مع التوجو لبلستثمار في الدول  نتاجواالختراع في عمميات اإل نتاجيةاعتمادًا عمى اإل

 . 3العمالة كثيفة نتاجيةمعمميات اإلذات العمالة الرخياة بالنسبة ل

   ون الواقعي(Realists )فرضية المنافسة التامة عمى  لتجارة الحرة وأدوات السوق بناءً يؤمنون بنظرية ا
(Perfect Competition)  لذلك ال   يؤدي إلى النتائج واألىداف المرجوةالدولة سأن تدخل بوال يؤمنون

تحقق وفق ىذا الفكر فالتجارة الحرة  " يرون أي أىمية لمعايير التنافسية عمى مستوى االقتااد الوطني
ينحار في مستوى األداء  التنافسية الربحية لجميع الدول وتوزع الموارد بالاورة المثمى" لذلك فإن دور

 . 4االقتاادي الجزئي

                                                           
5 Porter , M, sachs, Executive Summary : Current and Growth Competitiveness , WEF2000. 

3
   .75ص  2005المعهد العربً للتخطٌط   –العباس , بلقاسم :  مفهوم التنافسٌة ومنهجٌة قٌاس مستوٌاتها  

7 IMD 2004 , World Competitiveness Yearbook . 
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   ون االستراتيجي اأم(Strategists) يؤمنون بنظرية التجارة الحرة فإنيم (The theory of free trade)      
أن الفرضيات التي تقوم عمييا ىذه النظرية غير متوفرة في الواقع, ويعود ذلك إلى مجموعة  مؤكدين

  ر التكنولوجي ومحدودية قدرة الواول إليو لعدد غير قميل من دول العالممن العوامل أبرزىا التغي  
إضافة إلى تكمفة االستثمار "المادية والزمنية" المعنية بتطوير الميارات والقدرات البشرية, بالتالي ليس 
ىناك استخدام أمثل لمموارد, األمر الذي يعطي دورًا ىامًا ألي تدخل من أاحاب الشأن في 

أاحاب القرار ما كان األداء أفضل ألاحاب الشأن "من وكم  , الحكومات والمؤسسات وقطاع األعمال
  وقطاع األعمال" كمما ارتفعت القدرات التنافسية لبلقتااد سواًء عمى المستوى الكمي أو الجزئي

 . 5وأفضل مثال عمى ذلك حالة دول النمور اآلسيوية

أن دور التنافسية ينحار في مستوى االقتااد  يعتقدون أن فريقًا من االقتااديين نجدمما سبق 
يؤيد تدخل  آخرفريقًا  نجدأن تدخل الدولة لن يؤدي إلى تحقيق األىداف المرجوة منو, وبالمقابل و 6الجزئي

أاحاب الشأن من الحكومات والمؤسسات وقطاع األعمال بسبب محدودية الواول إلى العامل 
لرئيسية , إال أنو ال يمكننا حقيقًة إغفال دور أي من المحاور االتكنولوجي لدى عدد غير قميل من الدول

 البمدان في رفع قدراتيا التنافسية .  اقتااداتسابقة الذكر التي تعتمد عمييا 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

5
 . 68العباس , بلقاسم :  مرجع سابق ص 

10 Coelle , T , P. Roa ,and G. Battese (2000) "An Introduction to Efficiency and productivity Analysis " Kluwer 
Academic Publishers , Norwell ,USA.  
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 المطمب الثالث

 تعريف التنافسية وأبعادىا

 

يعكس الواقع الميني لمختمف نشاطات قطاع و  ,لمبمدالوضع االقتاادي  عنالتنافسية ماطمح  ريعبِّ 
 يتمثل, رئيسية متباينة ثالثة أبعادأن لماطمح التنافسية قتاادي االوفق التحميل  نجداألعمال, لذلك 

وىو البعد )بدور التنافسية عمى مستوى االقتااد الجزئي "المنشأة والقطاع", والبعد الثاني  البعد األول
يعكس الوضع واألداء االقتاادي عمى مستوى االقتااد الكمي, والبعد الثالث يعكس األداء  (األشمل
 .7ي لمدولة عمى المستوى العالمياالقتااد

 : ىي و ميمة  جوانبثبلثة متنافسية إلى االىتمام بلتدفع األبعاد األساسية و 

ع ثم امن مستوى المشروع أو المنتج إلى مستوى القط : اعتباراً  (Level of analysis) التحميل مستوى .1
 . وحتى عمى مستوى اإلقميم مستوى البمد

 . واالختيار الاحيح لمغايات تحقيق األىداف بأقل التكاليف, والفعاليةىي و :  (Inclusion) الشمول .2

سواء كانت  قتااداتالامقارنة نسبية بين  : حيث أن التنافسية في جوىرىا تعني (Relative) ةالنسبي   .3
الواحدة, أو بين فترتين زمنيتين أو تعني المقارنة النسبية  أقسام في المؤسسة بمدانا أو مؤسسات أو

 . فة جيداً معر   بالقياس إلى وضعية افتراضية مستيدفة وتكون

, فبحسب الييكمية ومن خبلل ىذه األبعاد يمكن أن نورد مجموعة من التعاريف االقتاادية لمتنافسية 
 االقتاادية ت عر ف التنافسية :

 : ةسالمؤسَّ  تعريف التنافسية عمى مستوى المنشأة أو –أواًل 

المؤسسة بأنيا قدرة ىذه المنشأة أو المؤسسة عمى تزويد  عمى مستوى المنشأة أو يمكن تعريف التنافسية
وفاعمية من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية, مما يحقق  المستيمك بمنتجات وخدمات أكثر كفاءةً 

 . نجاحًا مستمرًا لممنشأة عمى الاعيد العالمي والمحمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة

                                                           
7
 .118ص  2005المعهد العربً للتخطٌط  –بابكر, مصطفى : التنافسٌة العربٌة واألداء االقتصادي الكلً  
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"العمل ورأس المال  نتاجيةفة في العممية اإلالموظ   نتاجعوامل اإل إنتاجيةويمكن تحقيق ذلك من خبلل رفع 
د بخفض التكاليف فقط بل سة لم تعد تتحد  ممنافسة الدولية, فتنافسية المؤس  االستعداد لوالتكنولوجيا" و 

 8الحاة في السوق". ,زلتمي  ا ,ةالربحيِّ  ,نتاجيةبنجاحيا ضمن مجموعة معايير أىميا "اإل

تقوم عمى المستوى القط اعي إن القدرة التنافسية  : ة عمى المستوى القطاعيتعريف التنافسي   –ثانيًا 
شطة ضمن بيئة أعمال ذات تشريعات ناظمة مرنة تتماشى مع التطورات االقتاادية, ومؤسسات ن  

, أي ضمن (Leaders competitive) التنافسية محورىا ميارات إدارية وتقنية تعمل ضمن آليات اإلدارة
ة حرية الدخول والخروج لسوق العمل, وحدِّ   ة الموردين, قوة الزبائنقوِّ كآليات فعالة لقوى الســـوق "

في  ةمستمر   اتتعريف التنافسية عمى المستوى القطاعي بأنيا القدرة عمى تحقيق نجاح إذ يمكنالمنافسة", 
رة والداعمة اع أو لجية الخدمات الميس  قة من القط  سواء لجية القيمة المضافة المحق  إلدارة التنافسية ا ميام

 . التي يحققيا القطاع نفسو

يختمف مفيوم التنافسية بين دولة وأخرى  : تعريف التنافسية الوطنية عمى المستوى الدولي –ثالثًا 
لتكنولوجي ليذه الدولة أو تمك, حيث يتمحور تعريف التنافسية م ار االقتاادي والتقد  بحسب درجة التطو  

الوطنية لمدول الاناعية الناشئة حول كيفية الحفاظ عمى التقدم والمواقع الريادية المحققة في عالم 
الاناعات ذات التقانة المتوسطة والرفيعة من خبلل تأخير المزايا النسبية التي تمتمكيا ىذه الدول في 

والعمل عمى زيادة  ,الموقع الجغرافي"  ت مثل "انخفاض األجور, وفرة المواد األوليةبعض المجاال
 قدرتيافي  تياأما بالنسبة لمدول الفقيرة فتتحدد تنافسي القطاعات التي يمكن أن تحتل فييا مواقع ريادية.

ية المتاحة والتقميل عبر تعظيم إمكانيات االستفادة من الموارد الطبيع االستمرار في األسواق الدوليةعمى 
 . ما أمكن من النتائج السمبية لعممية االندماج في االقتااد العالمي

ر عن التنافسية تعب  يو: أن فيشمل معظم المزايا التي تعطي المفاىيم الشاممة لمتنافسية  التعريف الذيأم ا 
ن المؤسسات العاممة فييا من الوصول قدرة الدول والحكومات عمى توفير الظروف المالئمة التي تمك  

 لدييا,زيادة معدالت النمو من مساىمتيا في  يزيدبمنتجاتيا إلى األسواق المحمية والخارجية, بما 
 . أكثر عدالة بصورةإعادة توزيع الدخل وتضمن 

 

                                                           
8
 .122ص  2001األسواق الدولٌة , تونس ودٌع , عدنان : محددات القدرة التنافسٌة لألقطار العربٌة فً  
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 المطمب األول

 Competitive types أنواع التنافسية

 

لمسمع  نتاجيةمن خبلل التكاليف اإل فيمكن تمييز أنواعيا, دةمحاور متعدِّ  ىاباعتماد ز التنافسيةمي  ت  
أو  محتوى المنتجات من اإلبداع والعنار التكنولوجي وكذلك من خبللرة إلى األسواق الخارجية, الماد  

لذلك يمكننا تمييز القدرة .  ةبتكارياالرأس المال البشري والقدرة و من التقنية العالية  من خبلل محتواىا
 :  9التنافسية وفق أنواع مختمفة نذكر منيا

 :(Competitive cost or price) التكمفة أو السعرتنافسية  .1

فالبمد ذو التكاليف األقل يتمكن من تادير سمعتو إلى األسواق الخارجية باورة أفضل من غيره  
 ويدخل في تحديد ىذه التنافسية أثر سعر الارف األجنبي أمام العممة الوطنية.

 

 :(Non-price competitiveness) التنافسية غير السعرية .2

التنافسية كونيا تشمل عوامل أخرى غير التكمفة واألسعار يمكن أن تتنوع بين التنافسية النوعية  إن
 : 10نجدوالتنافسية التقنية بحيث 

 التنافسية النوعية (Competitive quality)  مة عنار اإلبداع : وتشمل باإلضافة إلى النوعية والمبلئ
المبتكرة ذات النوعية الجيدة يتمكن من تادير سمعتو حتى  ق التكنولوجي, فالبمد ذو المنتجاتوالتفو  

 . ولو كانت أعمى سعرًا من سمع منافسيو

 التنافسية التقنية (competitive technical) حيث تتنافس المشروعات من خبلل النوعية في :
 . الاناعات ذات المحتوى العالي من التقنية

 

 :  (The underlying competitiveness Sustainable ) التنافسية الكامنة "المستدامة .3

وتركز عمى العوامل التي تسيم في زيادة التنافسية عمى المدى الطويل مثل رأس المال البشري والتعميم  
 . والتقانة والقدرة االبتكارية

                                                           
19 Professor Boyan Jovanovic, Department of Economics, New York University, 269 Mercer Street, 
New York, NY 10003 

10
 . 76ص  2007التقرٌر السنوي األول لتنافسٌة االقتصاد السوري  
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  :(Ongoing competitive) التنافسية الجارية .4

 تيا.استراتيجيلممنافسة ومناخ األعمال وعمميات الشركات و ز عمى القدرة الحالية وىي التنافسية التي تركِّ 

, فالمؤشرات التي تقيس التنافسية من ياأنواعقيس مؤشرات التنافسية باختبلف وتختمف المنيجيات التي ت
سعر ارف العممة المحمية مقابل  التغي ر فيالسعر غالبًا ما تذىب لتحميل آليات  خبلل التكمفة أو
أما  ,وتستند في استنتاجاتيا عمى أدوات ربط االقتااد المحمي باالقتااد العالمي, العمبلت األجنبية

المؤشرات التي تقيس التنافسية غير السعرية فيي تستند في استنتاجاتيا عمى تحميل واقع البحث والتطوير 
 ومستوى التقانة, وآثار التقدم العممي والتقاني.

 
ي, ودراسة بيئة التنافسية الجارية تعتمد عمى تحميل االقتااد الكمِّ المؤشرات التي تقيس أن   نجدمما سبق 

والتكمفة, وكذلك ديناميكية األسواق والمنتجات  نتاجيةاألعمال ومستوى جاذبيتيا لبلستثمارات, واإل
والتخاص, والحاص السوقية, أما المؤشرات التي تقيس التنافسية الكامنة فيي تعتمد عمى تحميل 

دراسة البنية التحتية و االبتكارية وتوطين التقانة, وتحميل واقع رأس المال البشري, ودراسة الطاقة 
  . التكنولوجية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 المطمب الثاني
 قياس وتحميل مؤشرات التنافسية

Measurement and analysis of competitiveness indicators 
 
 

, حيث تختمف األساليب المستوى الذي يتم تناولو بحسبة رات قياس التنافسيِّ تختمف أساليب ومؤشِّ 
رات عمى مستوى الشركة عن األساليب والمؤشرات عمى مستوى القطاع أو عمى مستوى االقتااد والمؤشِّ 
ياس تنافسية منشأة ما بالنسبة لمثيبلتيا فق ,منيجية الجية التي تقوم بالقياس , كما تختمف بحسب  الكمي

  الربحية ,التكاليف ,نتاجيةاإل تحميل ودراسة مؤشرات محددة يتمثل أىميا فيمحميًا وخارجيًا تتم عبر 
التي قطاع بنفس المعايير ال. وتقاس تنافسية الخ.. فيياوحجم االستثمارات  ,األسواق العالمية فية الحا  

ستخدمة عمى ال يمكن قياسيا بنفس المؤشرات المالكمِّية المنشأة إال أن التنافسية الوطنية  تقيس تنافسية
 .المستوى الجزئي 

 : 11قياس التنافسية الوطنية –أواًل 
مؤشرات التنافسية , اثنين ت قاس التنافسية الوطنية بجممة من المؤشرات االقتاادية والمالية تقسم إلى جزئين

 .(Competitive vehicle) ومؤشرات التنافسية المركبة (Partial competitive) الجزئية
 الجزئية لمتنافسية :المؤشرات  .1

من أىم ىذه المؤشرات تمك و م قياسًا كميًا أو نوعيًا إلحدى جوانب التنافسية الكثيرة, تقدِّ , حيث   دةوىي متعدِّ 
    *والتكمفة والنوعية ىذه المؤشرات ىي في األال ميكراوية نتاجيةالنسبية, اإل نتاجيةالمتعمقة بالكفاءة اإل

والتكمفة عمى المستوى القطاعي أو  نتاجيةكثيرًا ما يتم تجميعيا لكي تقيس اإل"تقيس قياسًا جزئيًا" ولكن 
الكمية لعوامل  نتاجيةالعمالة المتوسطة واليامشية "الحدية" واإل إنتاجيةومن أىم ىذه المؤشرات , الكمي
 وتكمفة وحدة العمل . نتاجاإل
 12بة لمتنافسية :المؤشرات المركَّ      .2

ومؤشر المنتدى   IMDكر المؤشر الذي يادره سنويًا معيد اإلدارة الدوليةىذه المؤشرات نذمن أىم 
عددًا كبيرًا من المؤشرات فييا ستخدم بة ت  ادر المؤسستان مؤشرات مرك  ت  حيث ,  WEFالعالمياالقتاادي 

                                                           
 
11

  .149مرجع سابق ص  –هجٌة قٌاسها العباس , بلقاسم : مفهوم التنافسٌة الوطنٌة ومن

 المٌكراوٌة : المقصود بها أنها تقٌس المإشرات االقتصادٌة على مستوٌات جزئٌة أو تفصٌلٌة دقٌقة .*
12
 ٌصدر عن المعهد الدولً لإلدارة والتنمٌة, وعن المنتدى االقتصادي الدولً . 
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مالي , حيث يتكون المؤشر اإلجتنازليالكمية والنوعية لقياس التنافسية, والتي يتم تنظيميا بشكل الجزئية 
 كما في المخطط التالي :من عوامل أساسية تتألف من مؤشرات فرعية تتكون بدورىا من مؤشرات أولية 

 
 مخطط مكونات مؤشر التنافسية المركب

 مؤشر أولي           مؤشر فرعي           مؤشر أساسي                                   
 مؤشر فرعي            مؤشر أولي                   المؤشر اإلجمالي                       

 مؤشر فرعي            مؤشر أولي         مؤشر أساسي                                    
                                            

 مؤشرات االستبيان :  .3

ة لقياس التنافسية الوطنية التي ينشرىا المنتدى االقتاادي العالمي ومعيد اإلدارة إن المؤشرات المركب
 وتدعى لتمك المؤشرات المركبةتركيبتيا المتغيرات التي تشكل المؤشرات األولية  تتضم ن فيالدولية 

لمتغيرات النوعية أو ما يسمى متغيرات االستبيان, ففي كل مرة يتم فييا القيام بإجراء استبيان آراء لرجال ا
األعمال التنفيذيين وآخذي القرار لتقييم األداء التنافسي لمبمد عبر اإلجابة عمى استبيان معد لذلك الغرض 

ذه المتغيرات الذاتية والتي تقيس انطباع ى, ويتم تسجيل اإلجابة عمى األسئمة عمى سمم تقييمي متجانس 
 .  ررجال األعمال حول األداء يتم تنميطيا وتجميعيا لحساب المؤش

 التقارير الدولية التي تقيس التنافسية : –ثانيًا 

 WEF المنتدى االقتاادي العالمي , IMD اإلدارةو متنمية لتنشر المنظمات والييئات الدولية )المعيد الدولي 

مؤشرات تيدف إلى تانيف دول العالم مجموعة من السنوية, تتضمن  تقريرا( UN منظمة األمم المتحدة 
 ىذه التقارير : , منم التنافسية العالميعمى سم  

   (IMD) واإلدارة لمتنمية الدولي المعيد تقرير .1
 .  (WEF) العالمي االقتاادي المنتدى تقرير .2

 (.  WBومؤشرات.البنك.الدولي.).تقارير .3
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 المطمب الثالث

 المنيجيات المتبعة في قياس مؤشرات التنافسية

Methodologies for the measurement of competitiveness indicators 

 

مؤشر المنتدى االقتاادي ىو بة لقياس التنافسية عمى الاعيد الدولي من أشير المؤشرات المرك  
يمكن اعتبار المؤشرات التي يعتمدىا و ,   IMDواإلدارة ومؤشر المعيد الدولي لمتنمية,  WEFالعالمي

المعيد العربي لمتخطيط نموذجًا لممؤشرات البسيطة كونيا تعتمد عمى مكونات إحاائية رقمية في بناء 
طريقة  حول" ت النتقادات "كما ذكرنا سابقاً وجميع ىذه المنيجيات تعرض  , مؤشرات التنافسية وقياسيا

ر باستمرار يطوِّ الذي كالمنتدى االقتاادي العالمي جيات عالميِّة  منياناتيا, و ومكوِّ ممؤشرات ل ياتركيب
مؤشرات  حسابوفيما يمي بعض المنيجيات المتبعة في  ,منيجية إعداد مؤشرات قياس التنافسية

 التنافسية :

 130يزيد عن تقيمًا شامبًل لتنافسية ما  يوفِّر المنتدى : WEFمنيجية المنتدى االقتصادي العالمي  .1
 13% من الناتج اإلجمالي العالمي, ليستفيد منو كل من :98 اقتااداتيادولة تشكل 

 . الحكومات لتحديد معوقات النمو واالستفادة منو في رسم وتعديل السياسات 

  ات أعماليا وتوجيو االستثمارات .استراتيجيقطاع األعمال وخاواًا الشركات لتطوير 

 تحميل بيئة األعمال الحالية في بمد ما . األكاديميين والباحثين في 

 . منظمات المجتمع المدني لمعرفة المزيد عن وضع ببلدىا التنافسي مقارنة بالبمدان األخرى 

 :  IMDمنيجية المعيد الدولي لمتنمية والدارة .2

طريقة تعتمد طريقة المعيد الدولي لمتنمية واإلدارة في حساب مؤشرات التنافسية كما ىو الحال في 
ب يجمع بين نتائج استطبلعات الرأي النوعية المنتدى االقتاادي العالمي عمى استخدام مزيج مرك  

لممدراء التنفيذيين ورجال األعمال وأاحاب الفعاليات االقتاادية, وبين البيانات اإلحاائية التي يتم 

                                                           
WEF 2004 " The Global Competitiveness Report "    37 

 عضواً استشارٌاً فً منظمة التجارة العالمٌة . 2006وحتى العام 2000ذ التحلٌل االقتصادي بجامعة كولومبٌا , عمل من العام أستا*
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ت باستخدام المتوسطات الحاول عمييا من ماادر مختمفة, ومن ثم معالجة ىذه المعمومات والبيانا
حة والقيم المعيارية المنمذجة لمحاول عمى مؤشر التنافسية اإلجمالي الحسابية البسيطة والمرج  

 والمؤشرات الفرعية المكونة لو .

 منيجية المعيد العربي لمتخطيط بالكويت : .3

التنافسية عمى المتغيرات تعتمد المنيجية التي طورىا المعيد العربي لمتخطيط بالكويت لمؤشرات قياس 
قميمية ومحمية بناء  في حيث يستند ,الكمية واإلحاائية, التي يتم الحاول عمييا من ماادر دولية وا 

عمى العوامل التي تؤثر مباشرًة في  رك ز فقدالمؤشر الكمي عمى التعريف الذي تبناه المعيد لمتنافسية, 
ز المعيد بين نوعين من والمؤسسات الداعمة لمنمو ويميِّ  تنافسية األمم, كالسياسات واليياكل االقتاادية

  . التنافسية ىما : التنافسية الجارية والتنافسية الكامنة

"الحالي" بينما تتناول التنافسية الكامنة  حيث تتعمق التنافسية الجارية باألداء التنافسي عمى المدى القاير
 لنمو في المستقبل .القدرات والطاقات والعوامل التي يمكن أن تدعم ا

 (Share capital) رأس المال رئيسية ىي : عناار ةمن ثبلثفيتكو ن التنافسية الكامنة  رمؤشِّ  أم ا
 Technological) البنية التحتية التقانية (Technology and technology index) التكنولوجيا والتقانة

infrastructure) األسواق والتخاص  ب تتمث ل . أما مؤشر التنافسية الجارية فيتكون من مؤشرات فرعية
 بيئة األعمال .و  والتكمفة, نتاجيةاإلو االقتااد الكمي, و 
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َّالمبحثَّالثالث

 التنافسٌةَّفًَّاالقتصادَّالكلً

َّ

َّ:َّالمدلوالتَّالتنافسٌةَّلمؤشراتَّاالقتصادَّالكلًَّ.َّاألولالمطلبَّ

َّ:َّدورَّالدولةَّفًَّدعمَّالتنافسٌةَّ.َّالثانًالمطلبَّ

َّ. السياسات االقتصادية الحديثة في تطوير القدرة التنافسي ة:ََّّالثالثالمطلبَّ
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 األولالمطمب 

 المدلوالت التنافسية لمؤشرات االقتصاد الكمي

The competitive implications of macroeconomic indicators 

 

بما تييئو من مناخ  قتااداتلبلمسياسات االقتاادية الرشيدة دورًا ىامًا وأساسيًا في دعم القدرات التنافسية ل
وما توفره من استقرار اقتاادي لحفز ثقة المستثمر المحمي واألجنبي  ,مناسب لعمل القطاع الخاص

  ة والفقر, خفض التضخموتتمثل أىم أىداف سياسات االقتااد الكمي في دفع النمو, محاربة البطال
 .وتتمثل أىم وسائميا في أدوات السياسة المالية والنقدية , وتثبيت األسعار

ولتقييم مدى نجاح ىذه السياسات في تحقيق أىدافيا يستخدم االقتااديون العديد من المؤشرات التي  
االقتاادي األداء  حإليضاوالتي تسعى في مجمميا , تحمل في مضامينيا مدلوالت عن المستوى التنافسي

 : 14من أىميا, و مبمدلالكمي 

 .( Indicators of Growth and Investment) مؤشرات النمو واالستثمار .1

  .( Economic Stability Indicators) مؤشرات االستقرار االقتصادي .2

 . (The depth of the Financial Market indicators) مؤشرات عمق السوق المالي .3

 . (Lending activity indicators and the degree of focus) النشاط القراضي ودرجة التركيزمؤشرات  .4

 .( Business integration index) االندماج التجاري مؤشر .5

 .( Index financial integration) مؤشر االندماج المالي .6

 (. Economic Efficiency Indexمؤشر الكفاءة االقتصادية ) .7

  .ىياكل األسواق والمنافسة في القطاع الصناعي  .8

  .( Competitive balance) ةميزان التنافسي   .9

                                                           
14
 .115ص2002العباس, بلقاسم : هل االقتصادٌات العربٌة معولمة , بحث فً مإشرات عولمة االقتصادٌات العربٌة   
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 سموك األفراد واألعمال ليياكل األسواق و  ( ompetitiveCImplications) المدلوالت التنافسيةتقييم عند و 
 : وىييجب األخذ بمجموعة من االعتبارات 

التنافسية, فبينما ت عنى المنافسة بواف ىياكل مفيوم ىنالك اختبلف كبير بين مفيوم المنافسة و  – أوالً  
األسواق وسموك األفراد واألعمال في السوق المعني, ت عنى التنافسية بتقييم ومقارنة أداء الشركات 

 أو الدول في ظروف المنافسة المتاحة في ىذه األسواق .

الت نجد أن تفعيل المنافسة بفتح األسواق وتسييل دخول وخروج الشركات   في كثير من الحا - ثانياً 
, تطوير, تنويع وتسويق إنتاجمن شأنو تحفيز المستثمر المحمي واألجنبي عمى االستثمار في 

المنتج المحمي, وبالتالي يساعد في خمق وتعزيز تنافسية المنتج عمى الاعيد العالمي, غير أنو 
ون وجود القوة االحتكارية ىو المحفز الرئيسي لدخول المستثمر األجنبي في حاالت أخرى قد يك

 وتسويق المنتج . إنتاجفي 

ز ال يعني إال أن وجود الترك  , ز الشديد لمقوة الشرائيةبالرغم من ارتباط مدلوالت التنافسية بالترك    –  ثالثاً 
ز الاناعي القطاع ذو الترك   تاجإنحيث في كثير من األحيان قد يكون , بالضرورة وجود االحتكار

 العالي موجو نحو التادير, وموجو بنسبة قميمة لمسوق المحمية .

االستفادة من وفورات الحجم في , عند  االستراتيجيةمن الناحية االقتاادية و  اً ز مطموبيكون الترك   – رابعاً 
والمرتبطة بنشاطات البحوث والتطور الاناعات الرأسمالية والتقنية ذات القيمة المضافة العالية 

 واالبتكار والتي من شأنيا تعزيز القدرات التنافسية لممنتج الوطني .

 

العديد من الدول المتقدمة تستخدم سياسة المنافسة  نجدنو ليس من قبيل الادفة أن أ نستنتجلذلك 
والتقني  االستراتيجيًا لتنمية قدراتيا التنافسية من خبلل إعفاء بعض الاناعات ذات الثقل استراتيجي

 فييا من قوانين المنافسة .
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 المطمب الثالث

 دور الدولة في دعم التنافسية
The state's role in supporting the competitiveness 

 

        العالم في الربع األخير من القرن العشرين نحو المزيد من التحرير االقتاادي اقتااداتاتجيت 
زالة القيود ي  واالنفتاح في ظل تغ ر دور الدولة بالشأن االقتاادي وتقمياو وتحفيز دور القطاع الخاص وا 

والتحرير االقتاادي ومع االنفتاح االقتاادي  أمام التجارة الخارجية, ودعم المنافسة المحمية والدولية.
ر دور الدولة في الشأن االقتاادي لاالح القطاع الخاص, أخذت مسألة القدرة التنافسية تحتل ي  وتغ

 مساحات متزايدة في األدبيات االقتاادية سواء كان ذلك عمى المستوى الوطني أو عمى المستوى الدولي 
 ين أساسيتين ىما :ن أن مناقشة المنافسة الدولية يرتكز عمى مسألتتبي  حيث 

  .األولى تتعمق بمفيوم المنافسة الدولية ومضمونيا وارتباطيا باألىداف الوطنية وكيفية التعامل معيا -1

 والثانية تتعمق بمؤشرات المنافسة الدولية وأساليب قياسيا والسياسات الوطنية المعززة ليا . -2

مية الشاممة بزيادة قابمة لبلستمرار في وتتجسد األىداف الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقيا في التن
مستويات المعيشة, وتحسين وضع االستيبلك المادي والتعميم والاحة وحماية البيئة, وكذلك تشمل 

 المساواة في الفرص والحريات السياسية والمدنية .

ر دف لم يتغي  إال أن جوىر ىذا الي, ر وظائف الدولة في الشأن اإلنمائيتطو   معر ىذا المفيوم وقد تطو  
 15ما يمي :ك وظائف الدولة بالشأن النمائير ونبلحظ تطو   ر دور الدولة عبر المراحل المختمفة,مع تغي  

 في ظل المفيوم الميبرالي : -1

األمن والقضاء والجيش والدبموماسية, أما  منكانت وظائف الدولة تنظيمية مقتارة عمى الحد األدنى 
سائر الوظائف األخرى فكانت من اختااص القطاع الخاص, وكان من المحظور عمى الدولة أن تتدخل 

ترك لؤلسواق المحمية في الشؤون االقتاادية واالجتماعية, وكانت المنافسة أساسًا منافسة محمية وكان ي  
ماذا وكيف ولمن ننتج  وذلك في ظل بوالمتمثمة , نظام اقتاادي أن تحدد اإلجابات عمى التساؤالت ألي

                                                           
15
التنافسٌة, برنامج تطوٌر السٌاسات التنافسٌة, والذي أقٌم فً المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت من  بن جلٌلً , رٌاض : سٌاسات تطوٌر القدرة 

 . 2010\4\20ولغاٌة  2010\3\1
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السياسات االقتاادية الكمية والجزئية التي تحدد البيئة التي تجري فييا التفاعبلت بين المتعاممين في 
 إطار ىذه التساؤالت .

 :( 1936)مرحمة ما بعد الكساد الكبير   -2

الكساد الكبير في عقد الثبلثينات  مرحمة ي, الذي تبل في السنوات البلحقة لبلنييار االقتاادي العالم
رت وظائف الدولة في ضوء األىداف التي سعت لتحقيقيا, وأىميا رفاىية المواطنين من خبلل تنظيم تطو  

دارة النشاط االقتاادي الوطني,  د ىذا التوجو بقيام الحكومة بتوفير سمع وخدمات وتوجيو تجس   حيثوا 
الرفاه أابح تدخل  مرحمةلموارد الببلد. وفي ظل  جيداً عًا عاداًل لمدخل واستخدامًا توز  , واستيداف نتاجئلل

الحكومة بارزًا في مختمف الميادين االقتاادية واالجتماعية من حيث تشجيع بعض المشاريع من خبلل 
مزاحمة  والحد من البعض اآلخر بالمنع وفرض الضرائب العالية ومنع, اإلعفاء الضريبي اإلعانات أو

السمع األجنبية لمسمع المحمية بفرض رسوم جمركية مرتفعة أو بمنع االستيراد وأابحت الدولة في العديد 
بسبب السياسة التدخميِّة  ر التنافس المحميسانحفيما , نتاجمن البمدان ىي التي تحدد ماذا وكيف ولمن اإل

 .لمحكومات 

 مرحمة الدور التصحيحي لمدولة :  -3

المدى الطويل, وفي إطار  عمىعن ماادر النمو االقتاادي والسياسات المعززة لو  في إطار البحث
الجيود المبذولة لمعالجة تردي األوضاع االقتاادية بتاميم وتبني وتنفيذ برامج استقرار وتاحيح 

 محاورن, بدأ الدور اإلنمائي لمدولة يتراجع مقابل تقدم الدور التاحيحي الذي يرتكز عمى ثبلثة ي  ياقتااد
 ىي : أساسية

  إزالة القيود والمعوقات أمام التجارة الخارجية, ودعم المنافسة في ظل تشجيع التحرير االقتصادي :
 القطاع الخاص.

 ابلح الخدمة المدنية, وتحسين أداء المؤسسات  إصالح القطاع العام : تحسين إدارة اإلنفاق العام, وا 
 العامة بتخايايا أو بإعادة ىيكمتيا .

 ة اقتصادية تحقق استقرار االقتصاد الكميسياس . 
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( Tenets Of the Washington Consensus) 16اتفاقية واشنطنفي ظل دور الدولة التاحيحي برزت و 
 : ما يمي تتمخص ب المبادئ الجوىريةنت مجموعة من والتي تضم  

 .عمى الحكومات أن تمارس االنضباط المالي حتى تتجنب الحاجة إلى ضرائب التضخم  .1

 .يجب تحويل أولويات اإلنفاق العام من المجاالت الحساسة سياسيًا إلى الحقول الميممة  .2

 ة .يجب المحافظة عمى أسعار ارف تنافسيِّ  .3

 يجب إحبلل التعريفة الجمركية مكان حاص الواردات . .4

 ضمن شروط تنافسية عادلة .دخول الشركات األجنبية, العوائق أمام يجب إزالة  .5

 القطاع العام . يجب تخايص شركات .6

 .رة بمعايير األمان والرقابة االحترازية عمى الحكومات أن تزيل الضوابط غير المبر   .7

 يجب حماية وايانة حقوق الممكية . .8

يات االقتاادية بشأن النموذج ل الجوىري في الفكر االقتاادي والتوج  تجدر اإلشارة ىنا إلى التحو  و 
 : 17المستدامة, حيث نورد مبلحظتين ىامتيناإلنمائي الذي يحقق التنمية 

  ًالواردات وعمى  إحبللفي ظل الدور اإلنمائي لمدولة تم االعتماد بشكل رئيسي عمى سياسة :  أوال
حماية الاناعة المحمية من المنافسة الدولية باعتبار أن التعامل مع االقتااد العالمي ىو مادر 
لعدم استقرار التنمية, كما تدخمت الدولة بشكل كبير في الشأن االقتاادي بافتراض فشل السوق في 

 المراحل المبكرة .

  : ل نحو سياسات التحرير االقتاادي و الحاضر بدأ التحو  منذ أواخر السبعينات وحتى الوقت  ثانيًا
زالة  أمام التجارة الخارجية, وتدفق رؤوس األموال  وأابح  العوائقاالنفتاح عمى االقتااد العالمي, وا 

  . ل تشريعاتو ليواكب ىذا التحول في الفكر والممارسةالعديد من بمدان العالم يعدِّ 

 

                                                           
16
 .111ص 2002نوٌر, طارق : دور الحكومة الداعم للتنافسٌة, برنامج تطوٌر السٌاسات التنافسٌة العربٌة, المعهد العربً للتخطٌط   
17
و : رئٌس قسم التجارة الدولٌة فً معهد االقتصاد الكلً بجمهورٌة الصٌن الشعبٌة, بٌجٌن , مقابلة خاصة أثناء زٌارة الباحث د. تشان جٌنغ ش 

 , ممثِّالً لمعهد التخطٌط االقتصادي واالجتماعً . 2012\6\30حتى  2012\5\31لجمهورٌة الصٌن الشعبٌة خالل الفترة 
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 الثالثالمطمب 

 ةدية الحديثة في تطوير القدرة التنافسي  السياسات االقتصا

Economic policies in the development of modern competitiveness 

                                                                                                  
ز النشاط االقتاادي المختمفة يجب أن تترك  جل تطوير ورفع مستويات القدرة التنافسية عمى مستويات أل

سياسات االقتااد الكمي عمى حفز معدالت النمو مع المحافظة عمى االستقرار االقتاادي ومن أجل 
تحقيق تمك األىداف يمكن االستمرار في تنفيذ سياسات إعادة الييكمة والمراجعة الدورية ليذه السياسات 

 : 18بما يمي, ويمكن تمخيص تمك السياسات  نتاجيةإلبغرض تحسين الكفاءة ورفع القدرات ا

ة عبر تشجيع القطاع الخاص  االىتمام بتوظيف الموارد المحميِّ  من خبلل الت النمو :معدَّ  حفز .1
ابلح األنظمة المالية ورفع معدالت تدفقات االستثمارات األجنبية عبر تحسين البيئة االستثمارية  وا 

 الاناعية لتحفيز المستثمر األجنبي .واستخدام أدوات السياسة 

تدني نوعية البنية التحتية من خبلل العمل لمعالجة  خمق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس األموال : .2
ل المفرط لمحكومة في النشاط االقتاادي والمؤسسات الخدمية وعدم مبلئمة بيئة قطاع األعمال والتدخ  

 .قات األساسية تجاه تحسين تنافسيتيا الجارية أىم المعوِّ ألنيا تعتبر 

تحسين الحاكمية  الحديثة أن   19تفيد أدبيات االقتااد تحسين مستوى حاكمية وشفافية المؤسسات : .3
وتطوير المؤسسات يرتبط بالمساءلة وضمان الشفافية ورفع مستوى الجياز اإلداري من حيث التعيين 

سين الحاكمية مرتبط بنفاذ القانون وعدم تضارب الموائح أن تحو والترقية بحسب الكفاءة والعمل, 
 والتشريعات النافذة .

التدخل المفرط لمحكومة في مجال الممكية وتدخميا في قطاع إن   شيد لمدولة في االقتصاد :التدخل الرَّ  .4
وعية في نلذلك يتعين إحداث نقمة , نتاجيةر اإلي يحد من تطو  نتاجاألعمال وىيمنتيا عمى القطاع اإل

                                                           
18
 .117بن جلٌلً , رٌاض : مرجع سابق ص  
19
 .133بن جلٌلً , رٌاض : مرجع سابق ص  
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و  نتاجدور الحكومات من خبلل تقميص تدخميا المباشر والمفرط في النشاط االقتاادي من حيث اإل
 20التشغيل لتجنب االختبلالت التي يحدثيا ىذا التدخل .

الستثمار األجنبي المباشر, إذ يعتبر المزيد من استقطاب من خبلل اوذلك  : تسريع برامج الخصخصة .5
العالمية  نتاجعمميات المساىمة في إحدى حمقات اإلو وسيمة فعالة لتطوير أسواق األوراق المالية, 

اإلقبلل من البيروقراطية باتجاه يضمن كسب الخبرة وضمان األسواق, , فيو لاالح الشركات األجنبية
آثار لذلك لو بي المباشر وتشجيع عمميات النافذة الموحدة  واإلجراءات اإلدارية لدخول االستثمار األجن

 .ميمة عمى التنافسية عبر نقل التكنولوجيا والتدريب والتأىيل 

المنافسة الداخمية بين الشركات عنارًا  تعتبر صة واألكثر ديناميكية :التوجو نحو األسواق المتخص   .6
ن السيطرة عمى السوق من قبل , ألودعم قدرتيا التنافسية نتاجيةأساسيًا لتحفيزىا عمى االبتكار ورفع اإل

وتحسين  نتاجيةرفع معدل اإليحول دون و  ,عدد قميل من الشركات من شأنو أن يثبط دافع االبتكار
الكفاءة والنوعية, وعمى ىذا األساس فإن إيجاد مناخ تنافسي داخمي يعتبر شرطًا أساسيًا في دعم القدرة 

لتحقيق التنافسية في األسواق الدولية إذ أن الشرط البلزم  و غير كاف  الدولية, لكن   التنافسية في األسواق
وتوفير ىذا الشرط  واإلدارة بشكل مستمر نتاجلمتنافسية الدولية ىو االبتكار وتطوير أساليب اإل

يستدعي التركيز عمى االستثمار في رأس المال البشري من خبلل التعميم والتدريب ودعم مؤسسات 
 البحث والتطوير.

و ناعي, والتوج  ص الاِّ من خبلل تكوين رؤية واضحة في التخا  وذلك  التأقمم مع البيئة العالمية : .7
, والقيام بجيود بشكل عامر الطمب العالمي ي  والتأقمم مع تغ, نحو سمع ديناميكية يزيد عمييا الطمب

و الدخول في اتفاقيات الشراكة و  إلىإضافًة وماادر الدخل,  نتاجيةنحو تنويع القاعدة اإل فاعمة التوج 
غم من الر  بع عمى االنضباط في مجال األعمال وتساعد  , كل تمك العوامل تشجِّ والتحريراالنفتاح نحو 

 التحديات التي تطرحيا, عمى التأقمم مع البيئة العالمية الجديدة .

أي سياسة اختيار القطاعات الاناعية المبلئمة التي من شأنيا أن تكون  : 21سياسة اختيار الرابحين .8
  .أكثر تنافسية من غيرىا وتحقق أعمى مستويات التشابك القطاعي مع بقية قطاعات االقتااد 

                                                           
20
 .  156نوٌر , طارق : مرجع سابق ص 
21
 .97ص  2010العباس , بلقاسم : تحلٌل القدرة التنافسٌة , المعهد العربً للتخطٌط  



33 
 

قطاعات جديدة محورية, يمكن أن تساىم في رفع مكن تحديث الاناعة بي   برامج تحديث الصناعة : .9
عادة ىندسة المشروعات, القدرة التنافسية من خبل التكنولوجيا باالستثمار و ل تخفيض تكمفة العمالة وا 

عادة  نتاجيةبما يكفل زيادة الكفاءة واإل نتاجالحديثة, وتغيير حاص عوامل اإل وتدريب العاممين, وا 
بشكل أفضل, وتفيد ىذه البرامج في رفع القدرات التنافسية عمى  نتاجيةتوزيع العمل وتنظيم العممية اإل

 :وىي مستويات عدة 

واإلدارة والنيوض بمكونات  نتاج: ييدف التحديث إلى تحسين تنظيم عممية اإل عمى مستوى المنشأة  -
داخل ىذه المنشآت من  التكنولوجيا والنيوض بالعنار البشريالتاميم والجودة والتسويق واستخدام 

 بلل برامج التدريب المبلئمة .خ

: يتمثل ىدف برامج التحديث في توفير خدمات الدعم داخل الاناعة من  عمى مستوى القطاع   -
خبلل تعزيز الروابط بين مختمف المنشآت ورجال األعمال وتعزيز شبكة االتاال بين كل العناار 

 الفاعمة في الاناعة .

ث الاناعة إلى توفير مناخ وبيئة أعمال مبلئمة من : تيدف سياسات تحدي عمى المستوى الوطني  -
 خبلل سن القوانين والتشريعات فيما يتعمق بمعايير الجودة وتحسين البيئة القانونية والتنظيمية وتوفير
المعمومات وجمعيا لفائدة قطاع األعمال وتقديم المشورة والدعم لماناعات فيما يتعمق بالبحث 

 والتطوير .

حيث تشكو السياسات المباشرة المعتادة في التجارة الخارجية  سياسات التجارة الخارجية المنفتحة :  .10
مشكبلت ال تساعد عمى استدامة التنافسية, وتضم ىذه السياسات : الرقابة الجبائية المتمثمة في 

في الحاص  الرسوم الخااة بالعناار المختمفة لميزان المدفوعات, والرقابة التجارية المتمثمة
االستيرادية والتاديرية ومختمف الحوافز غير الجمركية, وأخيرًا الرقابة النقدية التي تضم الرقابة عمى 

 الارف ونظم الارف المتعدد وشروط الودائع المستقبمية .

يؤثر التقدم التقني عمى عدد من العوامل المرتبطة بالتنافسية كالتكمفة دعم االبتكار وتوطين التقانة :  .11
البشري ومقدار  وتوزيع الدخل ونوعية الاادرات وحاص األسواق, كما يؤثر عمى العنار
 االستثمار في رأس المال البشري والعبلقات التكاممية بين التقانة والموارد البشرية .
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تطرح تقانة المعمومات تحديًا خااًا عمى االقتااد العالمي نظرًا لمتسارع الشديد  تقانة المعمومات : .12
إن استخدام  .واإلدارة والتعميم والتدريب والتسويق نتاجدخول ىذه التقانات مجاالت التاميم واإلفي 

لترجمتيا إلى ميزات تنافسية  التكنولوجيا الحديثة, سواء باستيرادىا أو تطويرىا محميًا, غير كاف  
جديدة في األسواق الدولية, والقدرة عمى تكوين ميزات تنافسية بشكل مستديم تعتمد عمى تطوير نظام 
محمي لمبحث والتطوير والقدرة عمى إدارتو, كما أن القدرة التنافسية ال تتوقف عمى استيراد التكنولوجيا 

جيا الحديثة بقدر توقفيا عمى بناء نظام وطني لمبحث أو اآلالت والمعدات المنطوية عمى التكنولو 
 , يعتمد بالدرجة األولى عمى الميارات العالية المتوفرة محميًا .روالتطوي

يا لو يالمستوى العممي والثقافي لرؤساء الشركات ومدير  إن   دور المستوى العممي والتأىيمي لممديرين : .13
التكنولوجي في دعم القدرة التنافسية  التطويرولوجيا و التكن دور ميم من حيث القناعة العممية بدور
وكذلك بانتشار ثقافة اإلبداع  ,ًا بالمستوى العممي لمديريياوثيقلمشركات, وىذه القناعة مرتبطة ارتباطًا 

الحد والتطوير في المجتمع الذي تعمل فيو ىذه الشركات, ويحتاج تطوير القدرات التقانية إلى توفير 
كما يحتاج إلى بيئة حاضنة  ,والموارد الماديةالمؤىمة البشرية والموارد  ةالعممي توياتالمسمن  األدنى

 ذاتو . نتاجالجياز اإلداري وجياز اإل وحتىبدءًا من منظومة التعميم بمستوياتيا المختمفة 

أن كل السياسات سابقة الذكر من شأنيا رفع القدرة التنافسية عمى مختمف مستوياتيا ضمن  نجدوىكذا 
االقتااد الكمي, ويضاف إلى تمك السياسات أيضًا منظومات الحوافز المستخدمة ومنظومات 

بأشكاليا المؤسساتية الفعالة, وأنظمة الجودة الدولية  والمنظومات التكنولوجية حاضنات األعمال 
نش اء أنظمة تكفل حماية حقوق الممكية الفكرية مثل البراءات والماركات ومختمف أشكال حقوق وا 

النيوض برأس المال البشري وتوجيو الطاقات الفكرية لما يدعم القدرة  إضافًة إلى ضرورة الممكية, 
 التنافسية لمبمد .

 

 

 

 

َّ
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َّالمبحثَّالرابع

َّالدولٌةمحدداتَّالتنافسٌةَّفًَّالعالقاتَّاالقتصادٌةَّ
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َّالمطلبَّاألولََّّ:َّالتنافسٌةَّالدولٌةَّفًَّالتجارةَّالخارجٌة.

َّالمطلبَّالثانًَّ:َّدورَّاالستثمارَّاألجنبًَّالمباشرَّفًَّتعزٌزَّالقدرةَّالتنافسٌةَّ.

َّالمطلبَّالثالثَّ:َّدورَّالتجارةَّااللكترونٌةَّكأداةَّللمنافسةَّالدولٌةَّ.َّ

َّ:َّمحدداتَّالجاهزٌةَّالتنافسٌةَّالدولٌةََّّ.َّالرابعالمطلبَّ
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 المطمب األول

 التنافسية الدولية في التجارة الخارجية
radeToreign F ompetitiveness inCInternational  

 

نظرًا لاغر حجميا أن تؤثِّر عمى السعر  العادلةة ذات الشروط ي شركة في السوق التنافسييمكن ألال 
وتكون منافسًا  ,ويمكن اعتبار الشركة تنافسية إذا استطاعت أن تحافظ عمى أرباحيا الدولية,قياسًا بالسوق 

 .في آن  معًا السوق وأرباحيا  فيقويًا إذا تمكنت من زيادة نايبيا 

مدفوعات, ويكون أداؤه جيدًا ن من النمو دون قيد عمى ميزان العتبر اقتااد ما اقتاادًا تنافسيًا إذا تمك  وي  
تختمف نتائج المنافسة  أن   إلى ىناخرى, وتجدر اإلشارة الدول األ اقتااداتإذا ما نما بسرعة أعمى من 

" مضمون المنافسة ىو رابحون الشركاتفعمى المستوى األول ", مستوى الشركة ومستوى االقتاادما بين 
فإن نجاح بمد في السوق العالمية ال يعني بالضرورة فشل " االقتصادوخاسرون, أما عمى المستوى اآلخر "

 طمبًا عمى الواردات .بطبيعتو حدث بمدان أخرى, فنمو الاادرات ي  

 : (International competitiveness) تعريف التنافسية الدولية –أواًل 

مد بأنيا "القدرة عمى منافسة البالاادر عن المنتدى االقتاادي العالمي ف تقرير المنافسة العالمية يعرِّ 
الت نمو مرتفعة ومستديمة في دخل الفرد الحقيقي مقاسًا بنايب الفرد من الناتج المحمي تحقيق معد  

      ( المنافسة الدولية بأنيا OECDف منظمة التعاون والتنمية االقتاادية )عرِّ اإلجمالي الحقيقي", كما ت  
السمع والخدمات التي تنجح في  إنتاجمن البمد, في ظل أسواق حرة وعادلة, بيا "الدرجة التي يستطيع 

األسواق الدولية, وفي الوقت نفسو المحافظة عمى توسيع الدخول الحقيقية لمواطنييا في المدى  النفاذ إلى
 الطويل" .

اادية الكمية التي أن تعريف التنافسية يرتبط بأىداف السياسة االقت نستنتجعمى التعريفين السابقين  بناءً 
ل في تحقيق توازن داخمي وخارجي في المدى القاير, وتحقيق أعمى معدل نمو في مستويات معيشة تتمث  

 .  السكان في المدى الطويل
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بطالة ال تالو الحالة التي يحقق االقتااد فييا أدنى معد  بأن   (internal balance) التوازن الداخميف ويعر  
و الحالة ف بأن  فيعر   (External balance) التوازن الخارجي, أما المقبولةلتضخم ا ياتمع مستو  تبلءمالتي ت

 التي يتحقق فييا مستوى مرغوب وقابل لبلستمرار في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات .

وسياسات في ظل ىذه األىداف فإن درجة المنافسة الدولية المرغوبة ترتبط بمستوى سعر ارف حقيقي 
 محمية مناسبة تؤمن التوازن الداخمي والخارجي .

الت تعريف التنافسية الدولية يتضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين من خبلل تحقيق معد   ن  نجد أبيذا 
نمو عالية ومستديمة ووضع قابل لبلستمرار لميزان المدفوعات يربط مفيوم المنافسة الدولية بالسياسة 

 . أخرىعبلقة االقتااد المحمي باالقتااد العالمي من جية  لمبمد من جية, ويبرزاالقتاادية 

 : 22القدرة التنافسية في نظريات التجارة الخارجية –ثانيًا 

األىمية إلى األخذ نظريات التجارة الخارجية والنمو االقتاادي, تزداد  وفقتحميل مفيوم التنافسية  عند
حت كل من النظرية التقميدية لمتجارة الخارجية  االقتااد العالمي, حيث وض  رات تطو  بعين االعتبار 

 ونظرية التجارة الخارجية الجديدة, وكذلك نظرية النمو, منظورىا لمتنافسية الدولية كما يمي :

 التنافسية في النظرية التقميدية لمتجارة الخارجية : -1

حيث تفترض أن كل الدول , كبرى لمفيوم التنافسية ة أىميةً النظريات التقميدية لمتجارة الخارجي لم تول    
والشركات داخل نفس الدولة تمتمك نفس التكنولوجيا وليا نفس الظروف في إطار المنافسة الكاممة, وفي 

ص في تادير السمع مبني عمى أساس الميزة النسبية لمدول وعمى ىذا األساس ىذا اإلطار فإن التخا  
 والتجارة وأن   نتاجىناك دائمًا فائدة لكل الدول من اإل التقميدية لمتجارة الخارجية إلى أن  تخمص النظرية 

 دور في توزيع منافع التجارة بين ىذه الدول . ليس لياة التنافسيِّ 

 التنافسية في نظرية التجارة الخارجية الجديدة : - 2

المنافسة غير الكاممة لؤلسواق ومن خبلل وجود  و في ظروفتستنتج النظرية الجديدة لمتجارة الخارجية أن  
 لمتدخل من قبل الحكومات "من خبلل الدعم" وكذلك الشركات الً ىناك مجا فإن  الكبير ات الحجم ياقتااد

ن  , "من خبلل االبتكار" لتحسين وضعيا التنافسي في األسواق الدولية التجارة بين الدول ال تقع وال  وا 

                                                           
22
 . 163بن جلٌلً , رٌاض : مرجع سابق ص 
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بل أيضًا وبشكل متزايد داخل الاناعة نفسيا لذلك فإن , سمع الاناعات المختمفة ضمنتنحار فقط 
 Competitive) ل إلى مفيوم الميزة التنافسيةتحو   (Comparative advantage)مفيوم الميزة النسبية 

Advantage)  ن مفيوم المنافسة الكاممة الذي يفترض وجود إطار تنافسي ثابت تحو ل إلى مفيوم , وا 
ثابتة تستدعي جيدًا من قبل اللمنافسة غير الكاممة, وبالتالي أابحت عوامل السوق والطمب غير ا

الحكومات والشركات لتوليد ميزات تنافسية جديدة من خبلل االبتكار والتنبؤ بتوجيات وظروف السوق  
 خرى .وبين المنتجين والمستيمكين من ناحية أ, والدخول في تحالفات بين المنتجين من ناحية

 تنافسية التجارة الخارجية في نظرية النمو الحديثة : - 3

فائدة من التجارة الالتكنولوجيا في توليد و لممعرفة والبحث والتطوير بالغة  أولت نظرية النمو الحديثة أىميةً 
ات الحجم يتطغى عمييا افات اقتااد باتتوتكوين ميزات تنافسية جديدة. والتجارة الخارجية , الخارجية
 روف فإن  في ىذه الظ  و  ,والشركات االحتكارية الكبرى المعتمدة عمى التطورات التكنولوجية الحديثةالكبير 

التجارة الخارجية تتوقف عمى السياسات اإلدارية المتبعة من خبلل اإلعانات واستقطاب التكنولوجيا 
المحافظة أو كسب الحاص الحديثة ودعم البحث والتطوير وغيرىا, وىدف ىذه السياسات ال يكمن في 

 بل أيضًا في توليد ميزات تنافسية جديدة ., في األسواق الدولية فحسب

ومن الواضح أن القدرة التنافسية تتوقف عمى عوامل آنية أو ظرفية مثل عناار التكمفة واألسعار وسعر  
مدى مثل البحث , وكذلك عمى عناار طويمة الالمحددالارف والجودة والقدرة عمى التسميم في الوقت 

سي يساعد عمى من خبلل تكوين الميارات البلزمة وتوفير مناخ مؤس   نتاجيةوالتطوير والقدرة عمى رفع اإل
 توليد الميزات التنافسية .

 :(Export competitiveness indicators)تنافسية الصادرات  مؤشرات –ثالثًا 

لتحميل الوضع التنافسي لماادرات دون الدخول في مؤشر  المستخدمةيمكن أن نستعرض أىم المؤشرات 
, والذي يمكن أن ي عب ر عنو من خبلل مؤشرات القدرة عمى االبتكار والتطوير 23الوضع التنافسي الكامن
الحديثة المعتمدة عمى تأثير دور الاناعات الداعمة والمكممة, أما عوامل جذب  واستخدام التكنولوجيا

 24: بين المؤشرات التي يمكن استخداميا في ىذا التحميل منالمؤثرة, ف السوق, وظروف الطمب

                                                           
23
مإشرات فرعٌة هً : نوعٌة البنٌة التحتٌة , التكنولوجٌا  والتقانة ورأس مإشر التنافسٌة الكامنة بحسب المعهد العربً للتخطٌط  ٌتكون من  

 المال البشري , حٌث لم ٌتطرق البحث إلى دراسة وتحلٌل وضع هذا المإشر وعالقته بحجم ونوعٌة الصادرات .
24
 .182ص 2005ط المعهد العربً للتخطٌ –اإلمام , عماد : مإشرات تنافسٌة الصادرات العربٌة فً األسواق الدولٌة  
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ن وضعو في السوق دًل ذلك عمى تحس   البمدكمما زادت حاة  : 25(  MS)  مؤشر الحصة في السوق .1
 التنافسي بيذه السوق والعكس بالعكس .

  اناعة معينةيعبر ىذا المؤشر عن درجة التخاص في :  26(IIT )  مؤشر االندماج والتكامل .2
 .وبالتالي القدرة عمى النفاذ إلى أسواق جديدة نتيجة ليذا التخاص 

يقيس ىذا المؤشر درجة توافق الييكل السمعي لاادرات دولة  : 27( TCIمؤشر التوافق التجاري )  .3
وتكمن أىمية ىذا المؤشر في أن ارتفاعو يدل عمى توافق  ,معينة مع الييكل السمعي لواردات دولة 

 أكبر مع الطمب العالمي أو أسواق دولية بينما تدل عمى عكس ذلك إذا انخفضت قيمتو .

يقيس ىذا المؤشر حاة اادرات بمد من سمع معينة من  :(RCA )28مؤشر الميزة النسبية الظاىرة  .4
   .إجمالي الاادرات العالمية بات العالم من السمعة إجمالي اادرات نفس البمد نسبًة إلى حاة اادر 

يعبر ىذا المؤشر عن درجة اعتماد اادرات بمد معين عمى  (ECR )29 : مؤشر نسبة ترًكز الصادرات  .5
ع اادرات بمد معين أن زيادة تنو  بعنى ىذا المؤشر من حيث مفيوم التنافسية ي  و , عدد محدود من السمع

في اادراتو( دليل عمى ديناميكيتو وقدرتو عمى تحويل ىيكل إنتاجو استجابًة ز انخفاض نسبة الترك   )أو
 تغيرات الطمب العالمي .مل

 حصة الصادرات ذات الكثافة التكنولوجية العالية : .6

إن التحول الذي شيده ىيكل التجارة العالمية في السمع من حيث تقميص حاة السمع كثيفة الموارد 
ذات الكثافة التكنولوجية العالية والسمع المميزة, يؤثر سمبًا عمى الدول والعمالة وزيادة حاص السمع 

 التي تعتمد الميزات النسبية المرتكزة عمى الموارد وانخفاض األجور .

سمع يزداد عمييا بطعًا وعمى ىذا األساس, فإن المحافظة أو التحسين في القدرة التنافسية يرتبط ق  
الكثافة التكنولوجية العالية, فتابح حاة ىذا النوع من السمع في  السيما السمع ذات, الطمب العالمي

 رة عن ديناميكية تمك الدولة وقدرتيا التنافسية .إجمالي اادرات أي دولة معبِّ 
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رة من قبل أي دولة إلى أربعة مجموعات حسبما إذا كانت حاة تمك من ىنا يمكن تبويب أي سمعة ماد  
يزيد عمييا فيما إذا كان الطمب العالمي  وبحسبالسمعة في إجمالي اادرات ذلك البمد تزيد أم تتضاءل, 

 30: ( 1 ) عمييا أم ال, ويمكن تمخيص ىذا التبويب كما في الجدول رقم

 (  ديناميكية السمع : 1جدول رقم ) 

 حصة المنتج في التجارة العالمية        

 

 حصة المنتج في إجمالي

 صادرات الدولة 

 ىابطة ااعدة

 صاعدة

 )تنافسي(

تنافسية أكبر في سمع ديناميكية يزيد عمييا 
 الطمب

 تنافسية أكبر في سمع يتراجع عنيا الطمب

 ىابطة 

 )غير تنافسي(

 التنافسية في سمع غير ديناميكيةفقدان  ديناميكيةفقدان التنافسية في سمع 

 

 

م من خبلل كثافة عمى الجدول السابق فإن ديناميكية أي دولة من حيث الاادرات يمكن أن تقي   وبناءً 
الخانتين العميا اليمنى, والسفمى اليسرى حيث تعكسان قدرة البمد عمى تادير سمع يزيد الطمب عمييا 

وتحويل ىيكل اادراتو بعيدًا عن السمع التي ينخفض الطمب العالمي عمييا, وفي المقابل فإن  ,عالمياً 
سمع يتناقص عمييا الطمب بالخانتين المتبقيتين تعبران عن توجيات غير مبلئمة فيما يتعمق بكسب أسواق 

 العالمي أو تنخفض الحاص بالنسبة لسمع يزيد عمييا الطمب العالمي .

 

                                                           
30
 .149ص  2005المعهد العربً للتخطٌط  –الحاج, حسن : التنافسٌة, تحدي االقتصادٌات العربٌة  
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 الثانيالمطمب 

  نبي المباشر في تعزيز القدرة التنافسيةدور االستثمار األج

 

  

ساىم في دفع عجمة ت االجدل حول جدوى االستثمارات األجنبية المباشرة, إال أنيكثرة غم من الر   على
 .التنمية االقتاادية واالجتماعية في ىذه الدول, وىو أمر ال يمكن تجاىمو 

ويختمف االستثمار األجنبي المباشر عن األنواع األخرى من التدفقات الرأسمالية الخااة كونو يستند إلى  
المدى لممستثمرين اليادفين إلى تحقيق األرباح من خبلل  طويمةحد كبير, عمى الرؤية المستقبمية 

ور بأن المنافع التي ا  وقد يكون من الخطأ الت, األنشطة االقتاادية الواقعة تحت سيطرتيم المباشرة
اء جذب االستثمارات األجنبية المباشرة, يمكن الحاول عمييا دون يمكن أن تجنييا الدول النامية جر  

التي تكمفة , فالشركات متعددة الجنسيات ليا أىداف ودوافع وراء تدويل أنشطتيا, وكذلك الحكومات األم 
 دولية .ركاتيا الوطنية عمى دخول أسواق تسعى إلى تحقيق أىداف اقتاادية من وراء تشجيع ش

تجارب الدول أثبتت أىمية االستثمار األجنبي المباشر والدور الذي يمكن أن يمعبو في تحقيق منافع  إن  
 31ىامة لمدول المتمقية لو, وكذلك مساىمتو برفع القدرة التنافسية لمبمد المعني من خبلل ما يمي :

المباشرة مادرًا جيدًا لمحاول عمى العمبلت أو رؤوس األموال األجنبية تعتبر االستثمارات األجنبية  .1
التي تشكل محورًا ىامًا وأساسيًا ألي برنامج تنموي في الدول النامية يتمثل في تمويل مشروعات التنمية 

 االقتاادية واالجتماعية, وىذا ما ينعكس إيجابًا عمى مستويات القدرة التنافسية محميًا ودوليًا .

مكية الوطنية ورفع مساىمة القطاع الخاص يمكن أن تساىم االستثمارات األجنبية المباشرة في تنمية الم   .2
في الناتج القومي, وخمق طبقة جديدة من رجال األعمال وذلك عن طريق قيام أفراد المجتمع 

ثمارية بالمساىمات في مشروعات االستثمار أو استحداث مشروعات جديدة مساندة لممشروعات االست
 األجنبية وىذا ما يساعد في تكوين قاعدة تنافسية ىامة القتااد البمد المعني .

                                                           
31
 .208ص  2005االستثمار األجنبً المباشر وواقع الدول العربٌة الخضر, حسان :  
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ضيفة عمى التقنيات التكنولوجية الحديثة تتيح االستثمارات األجنبية المباشرة إمكانية حاول الدول الم   .3
نولوجيا وخااة بالنسبة في جمب التك ل أكثر الطرق جدوىً رة , فاالستثمارات األجنبية المباشرة تمثِّ والمطو  

التي تساىم في  ويمثل أحد العناار, لبعض أنواع الاناعات, وعنار التكنولوجيا ىو عنار ميم جداً 
 رفع المستويات التنافسية عمى قطاعات االقتااد.

والشركات متعددة الجنسيات فرص لمتوظيف المباشر وغير المباشر  يوفر االستثمار األجنبي المباشر .4
محمي, ىذا فضبًل عن المساعدة في تنمية وتدريب واستغبلل الموارد البشرية في الدول في السوق ال

جراءات تساعدىا في تحقيق ىذه  النامية, وتتوقف تمك المساعدة عمى ما تضعو تمك الدول من ضوابط وا 
 المنافع .

التنافس من  يذكي االستثمار األجنبي المباشر روح المنافسة بين الشركات المحمية, وما يااحب ىذا .5
 .المنتجات و منافع عديدة تتمثل في خفض االحتكار وتحفيز الشركات عمى تحسين نوعية الخدمات 

تساعد االستثمارات األجنبية المباشرة في فتح أسواق جديدة لمتادير, السيما أن الشركات متعددة  .6
 ميارات تسويقية عالية .الجنسيات لدييا أفضل اإلمكانيات لمنفاذ إلى أسواق التادير بما تمتمكو من 

وذلك عن طريق زيادة احتماالت , ن االستثمارات األجنبية المباشرة من وضعية ميزان المدفوعاتتحسِّ  .7
 فرص التادير وتقميل الواردات وتدفق رؤوس األموال األجنبية .

أساسي من والناتج بشكل , دافعًا ىامًا لمنمو االقتااديتشكِّل التجارة الدولية  أن نستنتجمما سبق 
العبلقة فيما بين المؤسسات, ويأتي االستثمار األجنبي المباشر كي يساىم في تعزيز نتائج الاادرات 

عندما تنجم من  لمدول النامية من خبلل تمك المؤسسات, ويمكن أن تكون تمك المساىمة إما مباشرةً 
غير مباشر عندما يتم  بشكلخبلل النشاط التاديري الذي تقوم بو الشركات متعددة الجنسيات, أو 

زالة  وثم التوسع , بدء تمك الشركات بالتادير معالتي تواجو الشركات الوطنية  العوائقخفض التكاليف وا 
تحرير تدفقات بفقط إذا ما ترافق  يعتبر ناجعاً التحرير  في عمميات التادير, وفي ىذا اإلطار فإن  

دارة جيدة لموظائف  دة لمماادر الجديدةالمولِّ  نتاجيةرؤوس األموال اإل , ومزيد من انتقال التكنولوجيا وا 
اغبة في خمق أدوات دولية لتعزيز وحماية تدفقات االستثمار ر األسباب الدافعة لمدول الر  وىذا ما يفسِّ 

األجنبي بالتوازي مع اإلطار القانوني الدولي لغرض تشجيع الاادرات والواردات من السمع والخدمات 
 افس الدولية .ضمن إمكانيات التن
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 الثالثالمطمب 

 دور التجارة االلكترونية كأداة لممنافسة الدولية

The role of e-commerce as a tool for international competition 

 

تشير الدراسات التي أجريت حول تأثير التجارة االلكترونية عمى األسواق والمؤسسات إلى أنيا أحدثت 
 32: ثالثنواح تغيرات ىيكمية في 

في نموذج أعمال  االستراتيجيةتنطوي التغيرات  في نموذج عمل المؤسسات : االستراتيجيةالتغيرات  .1
المؤسسات وىيكميا التنظيمي عمى أن التجارة االلكترونية قد أحدثت ما يسمى بالتاجر االلكتروني 
والمشاريع االفتراضية, وىي عبارة عن شركة أو مؤسسة بدون حضور مادي وتعمل فقط في فضاء 

تقانات الحديثة, األمر الربط بشبكات المعمومات العالمية والتعامل مع ال خبللالكتروني, وذلك من 
, األمر الذي يعني تعديبلت جذرية  Internet Worked Enterpriseالذي يشير إلى تعبير تقني يدعى 

ف مرورًا بالييكل التنظيمي في التنظيم المؤسسي بدءًا من الموظفين والميام المطموبة منيم لمتكي  
 لممؤسسة وتركيبتيا اإلدارية .

ما عمى اعيد التغيرات التي تحدثيا التجارة الكترونيًا في ىيكمية السوق أ تغيرات في ىيكل السوق : .2
فيي كثيرة, فاستيداف سوق معين يختمف عن استيداف العالم من خبلل شبكة واحدة مفتوحة وذلك 

شمل العالم أجمع  ت ةالسوق سوقًا واحد من بالنظر ألن طبيعة اإلنترنت وانتشارىا في كل بقعة تجعل
 تحديات جديدة تتمخص بالتالي :وىذا ما يخمق 

 فعمى سبيل المثال شركة  ظيور منافسين ال ينتمون إلى القطاع نفسو :Amazon.com  بعد
   Hobشرائيا لشركتين رائدتين في مجال تقنيات المعمومات, ترغب بمعب دور مركز تجاري لئلنترنت

Internet Commerce  مماثلYahoo  حيث تدفع شركة أمازون إلىYahoo  أجور تمرير
 المعمومات من خبلليا .

                                                           
32
 .161ص 1999الصادق, علً توفٌق : القدرة التنافسٌة لالقتصادٌات العربٌة فً األسواق الدولٌة, صندوق النقد العربً  
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 وىم شركات ليا مواقع تجارية عمى اإلنترنت لبيع المستيمك  ظيور الوسطاء غير المعروفين :
سمعًا تشترييا ىي بنفسيا من شركات أخرى, عممًا بأن التواجد عمى اإلنترنت يعطي ميزة خااة 

 رة .التي تتمتع بيا الشركات الكبيكلمشركات الاغيرة والمتوسطة 

  ن كانت ليست بالجديدة في عالم األعمال, إنما ىي طريقة معروفة  استراتيجيةظيور تحالفات : وا 
 لتوسيع أعماليا في األسواق العالمية . Online Firmsلمشركات عمى الخط أو اآلنية 

 والذي يتبعو بالتالي تغيرات بالمعايير, وطرق التسميم وتأمين الطمبات .  تغير حجم السوق : 

 من أىم العوامل التي تساىم في تخفيض التكاليف :  رات في تكمفة الصفقة :تغي  ال .3

   تكمفة استحداث موقع تجاري أرخص بكثير من افتتاح االة عرض واحدة, عمى مستوى دولي
 باإلضافة إلى كونو مفتوحًا عمى مدار الساعة ومتاحًا لممبليين.

  عنيا بات مسؤولية المشتري بالكامل, وذلك من خبلل اختيار السمعة وتحديد مواافاتيا واالستعبلم
 افحة طمب الشراء في الموقع التجاري .

  مع انتشار اإلنترنت وازدياد عدد مستخدمييا, أابح سوق اإلعبلن مجااًل كبيرًا يستيدف جميع
 .مستطمعي الشبكة حول العالم

   يارة العمالة المطموبة, وفي ىذا ر في طبيعة أداء العمل يعكس تغيرًا مباشرًا عمى نوعية ومالتغي
الادد, فإن المؤسسات العاممة من خبلل المواقع التجارية عمى اإلنترنت تحتاج إلى عدد من 

 الموظفين أقل بكثير من المؤسسات التقميدية .

  ضرورة تخزين السمع في المخازن, األمر الذي  حالت دون الحاجة إلىسرعة الشراء والتسميم
 تكمفة الافقة عمومًا .عمى وبالتالي  تكمفة التخزين  عمىإيجابًا ينعكس 

ولكن ىذا االرتباط ليس , بانخفاض األسعار انخفاض التكمفة يرتبط ارتباطًا وثيقاً  ن  مما سبق أ نستنتج
ما ىنالك عامل ىام يمكن إن  , تمقائي وبشكل   ضروريًا وال ينعكس انخفاض التكمفة عمى األسعار مباشرةً 

 . المنافسةىو أال وافو بالحمقة المفقودة بين التكمفة والسعر 
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َّلرابعالمطلبَّا

ٌ َّمحد َّ َّةَّالدولٌةََّّداتَّالجاهزٌةَّالتنافس

Determinants of international competitiveness Readinessَّ

 

  األحوال المتغيرة يتأثران بالسياسات النقدية والماليةدات جاىزية بمد ما لممنافسة عالميًا والتأقمم مع محدِّ  إنِّ  
 أضف إلى ذلك أن   ,ليذه البمد , واالستثمار, والتجارة الدولية والقيود التجاريةنتاجوبأسواق عوامل اإل

 الختراع والتكنولوجيا والنمو.ا ويحفِّزيرفع القدرة التنافسية في اإلنتاج ص الدقيق التخا  

مستوى دخل الفرد  ,ر في رفع الجاىزية التنافسية عمى المستوى الدوليالتي تؤثِّ  داتومن أىم المحدِّ 
 33العمل وأىمية رفعيا, والبنية الوطنية لبلقتااد : إنتاجيةومستويات 

 محددات مستوى دخل الفرد: .1

  يمكن تاميم سياسات ووضع إجراءات لرفع متوسط الدخل في ضوء معرفة العوامل المحددة لو
تجمع خدمات  إنتاجسمع وخدمات مطموبة محميًا أو خارجيًا من خبلل عممية  إنتاجل بويتولد الدخ
  .)التقانية( والتنظيم واإلدارة نتاجمع فنون اإل نتاجعوامل اإل

ن   الت التشغيل( وشروط التبادل التجاري تؤثران في نمو التغيرات في استغبلل الموارد )معد   وا 
وفي المدى الطويل  .  العمل إنتاجيةر القاير باإلضافة إلى تغي  متوسط دخل الفرد في المدى 

 . نتاجيةفإن نمو متوسط دخل الفرد يتحدد بنمو اإل

 العمل: إنتاجيةدات محد   .2

العمل عمى مستوى االقتااد أنو عبارة عن متوسط متوسطات  إنتاجيةيمكن اعتبار متوسط 
نحو  نتاجترتفع حينما يتبدل ىيكل اإل نتاجيةلذلك فإن اإل , العمل في القطاعات المختمفة إنتاجية

 إلى تمك األعمى كفاءًة. نتاجالعالية, وتتحول أساليب اإل نتاجيةالقطاعات ذات اإل

                                                           
Sources of Economic Growth – APEC 3006 , 2006 , Michinori Uwasu .72 
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ىو عممية بطيئة, وبما أن مساىمة كل قطاع في معدل النمو  نتاجتبديل ىياكل اإل أن   البديييومن 
ل نحو القطاعات األكثر تج المحمي اإلجمالي, لذلك فإن التحو  اإلجمالي يعتمد عمى مساىمتو في النا

  سوف يؤدي إلى فرق ضئيل في إجمالي النمو. حركية "ديناميكية"

مكانيات نمو مرتفعة, ال يجب أن ت   إنتاجيةالجيود المبذولة لتطوير قطاعات ذات  إن   يمل عالية وا 
مجاالت التخاص بشكل منتظم بيدف "خمق" ميزة الميزة النسبية المتوفرة, بل ال بد من إعادة تقييم 

وىنا يثار التساؤل حول دور  نسبية في القطاعات التي تتسم بمرونة طمب عالية بالنسبة لمدخل.
أم لتدخل الدولة من حيث حجم , ترك التحول لعوامل السوقيل ي  ف ,الدولة في التحول بين القطاعات

 . ات المطموبةوأنواع االستثمارات, والتكنولوجيا والميار 

 :نتاجيةمحددات التكاليف وأىمية رفع ال  .3

دات نموىا تابح محورية في تحسين في رفع مستويات المعيشة, فإن محدِّ  نتاجيةنظرًا ألىمية اإل
يعتبر محوريًا في ىذا الشأن, كما أن ىنا التقدم التكنولوجي و المعيشة وفي مسألة المنافسة الدولية, 

واالستثمارات في الماانع وقدرة اإلدارة عمى تنفيذ التحسينات التكنولوجية كميا تمعب نوعية العمل 
من خبلل  نتاجيةدورًا حاسمًا في النتيجة, ويمكن توضيح دور التكاليف وأىمية رفع مستوى اإل

 : النقاط التالية

 مع  فبل بد من الحفاظ عمى مستويات تكاليف تتسق نتاجميما كان اختيار التخاص في اإل
المنافسة, ويجب أن تنخفض التكاليف الحقيقية أو  ضمن نطاقتكاليف منتجين آخرين لمبقاء 

وحدات المدخبلت المادية لترتفع مستويات المعيشة, والواقع أنو كمما انخفضت التكاليف بسرعة 
 كمما كانت إمكانية زيادة مستويات المعيشة أكبر.

  بطريقة غير مباشرة "بتخفيض  نتاجل عوامل اإليمكن تخفيض التكاليف الحقيقية بتقميص دخو
, والقضية الميمة في ىذا الشأن ىو أن ينجح البمد "نتاجيةقيمة العممة أو بتحسين الكفاءة اإل

نمافي السوق العالمية بأن يابح منافسًا دوليًا ليس بتقميص الدخول الحقيقية و  برفعيا, أي أن  ا 
الحكومات فة المنافسة يستند إلى السياسات التي تتبناىا بين البمدان قوية المنافسة وضعي التباين

تخفيض أو  نتاجيةلتحقيق المنافسة النسبية فيما إذا كانت تتبع سياسات تستيدف زيادة اإل
 األجور. 
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  ىما: مستوى ىامتين إن رفع مستويات المعيشة وزيادة القدرة التنافسية الدولية يتعمقان بمسألتين
الحقيقية  نتاجخفاضيا مع مرور الوقت, وتتعمق مسألة مستوى تكاليف اإلالتكاليف الحقيقية, وان

, والمستويات النسبية لمدخول الحقيقية بين البمدان, أما مسألة انخفاض نتاجيةبالكفاءة اإل
 . الدخول الحقيقية انخفاض وارتفاع لمعد  تتأثر بفإنيا مع مرور الوقت التكاليف 

 لمعمل معًا  مواءمتياوأسموب من جية عمى نوعية العوامل  نتاجكفاءة استخدام عوامل اإل تعتمد
أخرى, و  منافسة دوليةو في ظل تكنولوجية معروفة,  ن  من جية    نتاجالمنتجات وأساليب اإل ا 

يتطمب النجاح في األسواق العالمية أن يستفيد البمد من التطورات إذ تتحسن وتتبدل باستمرار, 
 . نتاجالجديدة في مجال اإل

 ددات الديناميكية التكنولوجية :مح .4

ر أساس االختبلف في ىي التي تفسِّ بين البمدان, الفروق التكنولوجية  بين نظرية النمو الحديثة أن  ت  
تساوي بين التكنولوجيا والمعرفة التي تعد متوفرة عالميًا   التحميبلتتجربة النمو, ونظرًا ألن تمك 

الواول إلى  يجعلفكبلىما معًا  ,لمال المادي والبشريفإن تمك النماذج تؤكد عمى تراكم رأس ا
ممكنًا, وتعتبر التقديرات التجريبية لتأثير رأس المال أمرًا المعرفة التكنولوجية المتنامية ( واستعمال)

بالفعل, فيي تظير بشكل منتظم التأثير اليام والثابت إحاائيًا لرأس المال البشري  ىامةالبشري 
 34عمى النمو االقتاادي .

ونسب غير أن المقاييس المعتادة لتراكم رأس المال البشري, مثل معدالت االلتحاق بالمدارس 
ك أن التعميم وديناميكيتو, وال ش لمبمدتقدم التكنولوجي الال تعكس  المتخرجين في كل عام,

والميارات اليندسية تعتبر من الشروط األساسية لتحقيق البراعة التكنولوجية واستخداميا في 
ذات التخطيط المركزي أن االنجازات  قتااداتن من تجربة االتبي   لكنو منتجة, النشطة األ

األداء االقتاادي   خفق في التأثير ماديًا عمىيمكن أن ت  أيضًا بل واليندسية ال التعميمية والعممية 
البطالة بين النخبة  ترتفع فييا معد التيناك بمدانًا نامية عديدة "كاليند وباكستان وبنجبلدش" ف

مة والماىرة غم من قمة المعروض من العمالة المتعمِّ لمتوفرة من ميندسين وعمماء وأطباء, بالر  
 . عملطمبًا لموالخبرات الفنية, مما يجعل الكثيرين منيم يياجرون 

                                                           
Barro ,Robert – Economic Growth in a Cross Section of Countries    1999 73 
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و نحو وتتطمب الديناميكية التكنولوجية  االستثمار في بناء القدرات التكنولوجية, وخمق ثقافة التوج 
ضاف تدريجيًا إلدخال تحسينات ت   قويةمن الفضول الفكري, ورغبة في االبتكار, ودوافع 

ومشروعات خااة , وجود حكومات ممتزمة بالنمو االقتاادي إلى جانبممؤسسات الفردية, ل
 في ىذا المجال .ىامة  مفاميةممتزمة بالتنمية الوطنية, كل ذلك يوحي بوجود حمقة 

عمى ف. نتاجيةوقد ثبت أن ىناك عبلقة قوية بين رأس المال البشري والجيود االبتكارية ونمو اإل
المحمي, فإن تسبب تأثيرًا سمبيًا عمى االقتااد في بعض الظروف الرغم من أن التجارة الخارجية 

ض المنافسة في السوق العالمية تغذي الديناميكية التكنولوجية, ويتحقق ذلك من خبلل تعر  
مختمفة, وتحسين الكفاءات بفضل استخدام  إنتاجالمنتجين المحميين لمنتجات مختمفة وألساليب 

متوفرة في الببلد  تتطمب استغبلل القوى ال ةوال شك أن المنافسة في السوق العالمي السمع المستوردة.
عن مجاالت جديدة من التخاص لضمان  باستمرارأن تبحث  الحكوماتلكن يتوجب عمى 

مدروسة ليتماشى مع التطورات التكنولوجية حيثما  استراتيجيةذلك يتطمب و استمرار النمو السريع, 
 وجدت .

 : محددات سمات البنية الوطنية من أجل المنافسة الدولية .5

معينة في بمدان محددة عمى اإلبداع واإلارار عمى تحقيق تحسينات من شأنيا إن قدرة شركات 
ن التغمب عمى العقبات الكثيرة أمام التغيير البلزم لرفع الجاىزية التنافسية, تعتمد عمى نظام مكو  
 من مجموعة من السمات تؤلف بمجموعيا ما يسمى ماسة الميزة الوطنية حيث تتألف الماسة من:

 والبنية  , مثل ميارات العمالنتاجوضع البمد في مجال عوامل اإل : نتاجل ال أوضاع عوام
 . التحتية, والمسائل األخرى الضرورية لممنافسة في اناعات معينة

 طبيعة الطمب المحمي لمنتجات الاناعة أو الخدمات : أوضاع الطمب . 

 وجود أو غياب اناعات الموردين في البمد, واناعات  : صناعات داعمة وذات عالقة
 أخرى ذات عبلقة تتسم بالتنافسية الدولية.

 األوضاع في البمد التي تبين كيفية إنشاء وتنظيم  :ي الشركة, والييكل التنافس استراتيجية
دارة الشركات, وطبيعة التنافس المحمي  . وا 
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يا الشركات وتتعمم كيف تتنافس, وكل سمة من تخمق سمات الماسة البيئة الوطنية التي تنشأ في
: كالموارد والميارات الضرورية  النجاح في المنافسة الدولية مقوماتسمات الماسة, تؤثر في 

لمميزة التنافسية في الاناعة, والمعمومات التي تشكل الفرص أمام الشركات واالتجاىات التي 
الشركات والمدراء واألفراد, واألىم من ذلك تستخدم فييا مواردىا ومياراتيا, وأىداف أاحاب 

 . الضغوط عمى الشركات لتستثمر وتشارك في رفع مستوى البيئة الوطنية المطموبة

 35:(National Environmental determinants) محددات البيئة الوطنيةمن أىم وبالتالي نجد أن و 

  والميارات المتخااة ىي التي البيئة الوطنية التي تسمح وتدعم التراكم السريع لؤلاول
 . تكسب فييا الشركات ميزة تنافسية

  تعتبر بيئة االقتااد الكمي عنارًا ميمًا من عناار البيئة الوطنية ذات العبلقة بالمنافسة
الدولية, فالبيئة االقتاادية تحتل موقعًا محوريًا في دراسات وأبحاث التنافسية الدولية ألنيا 

 . وميزان المدفوعات  تااد, وعمى وضع الميزان التجاريتؤثر عمى طاقة نمو االق

 األول يتعمق بحالة االقتااد إن كانت مستقرة أو غير لمبيئة االقتاادية ب عدين أساسيين ,
العامة  الموازنةعجز في ميزان المدفوعات, عجز البطالة, التضخم, من حيث المستقرة "

المختارة والمطبقة.                             االقتاادية والبعد اآلخر يتعمق بحزمة السياسات  ,مرتفعة"المديونية ال
ن مناقشة مسألة البيئة و   تتناولمن خبلل ىذين البعدين ميمة ومفيدة عندما يدور االقتاادية ا 

 ألن السياسات االقتاادية, آفاق النمو االقتاادي في ظل أوضاع اقتاادية غير مستقرة
وبالعكس  ,زة لمنموالمناسبة الستعادة االستقرار االقتاادي قد تتعارض مع السياسات المحفِّ 
 قد يكون االقتااد في حالة استقرار, والسياسات المتبعة ال تدعم النمو.

يمكن إثارة التساؤل حول تسمسل اإلجراءات والسياسات الناجحة في تحقيق نمو قابل لبلستمرار: فيل  ىنا
ق النمو المنشود في ظل عدم استقرار االقتااد, أم أن ذلك غير متاح, ويجب أن تعطى يمكن تحقي

 ؟ األولوية إلعادة االستقرار االقتاادي

                                                           
35
 .166ص 2010المعهد العربً للتخطٌط  –بن جلٌلً , رٌاض :  سٌاسات تطوٌر القدرة التنافسٌة  
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النمو  لدفعبذل ألن الجيود التي ت  , مقبولة عمى نطاق واسع( االستقرار االقتاادي أوالً )يبدو أن مسألة 
ال يعطي مردودا, لذا كان ال بد من سياسات اإلابلح أن تستيدف  االستقراراالقتاادي قبل تحقيق 

 . االستقرار االقتاادي أواًل ثم معالجة مسألتي النمو والمنافسة

 

 : اىام ين ىموفي ىذا السياق يمكن إثارة سؤالين 

 ما ىي العناار األساسية في السياسة االقتاادية الستعادة االستقرار؟  .1
ية التي يجب أن تتبناىا السياسة االقتاادية إلعادة النمو االقتاادي ما ىي اإلجراءات الضرور  .2

 ؟ ومن ثم المنافسة الدولية

 :36توجيين اثنين لئلجابة وىما نستنتج وىنا

  الذي يمثل الموقف الرسمي لاندوق النقد الدولي والذي يؤكد عمى أن إتباع  المتفائلالتوجو
 السياسات المناسبة يجعل لبلستقرار االقتاادي مردودًا سريعًا ينعكس في النمو.

  و د أنو ال يوجد نقمو سريعة من االستقرار إلى النمو وأن التحول يبقى اعب ويؤكِّ  كالمتشك  التوج 
 .  التطبيق العممي الفيم وأكثر اعوبة في

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36
 .  173بن جلٌلً , رٌاض : مرجع سابق ص 
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 الفصل الثاني

 تطور االقتصاد السوري ومؤشراتو التنافسية

 المبحث األول : االقتصاد السوري في منظومة النمو العالمية .

 المبحث الثاني : التحوالت الييكمية واتجاىات النمو لالقتصاد السوري .

 السوري .المبحث الثالث : تطور المؤشرات التنافسية لالقتصاد 
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 المبحث األول

 االقتصاد السوري في منظومة النمو العالمية 

 

 المطمب األول : منظومة النمو االقتصادي وفق المنتدى االقتصادي العالمي .

 المطمب الثاني : االقتصاد السوري ضمن منظومة النمو االقتصادي العالمي .
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 المطمب األول 

 منظومة النمو االقتصادي وفق المنتدى االقتصادي العالمي 

 

تختمف وفق مرحمة بمعاممة الدول المدرجة في تقاريره معامبلت متباينة يقوم المنتدى االقتاادي العالمي 
تقسيم مراحل تطور نمو الدول إلى ثبلثة مراحل  التطور االقتاادي التي بمغتيا البمد, ووفقًا لذلك فقد تم  

 رئيسية تتخمميا مرحمتين انتقاليتين .

 : 37المراحل الرئيسية لمنمو االقتصادي لمدول – أوالً 

عمى الموارد اقتاادىا عتمد يي ت: وىي الدول ال نتاجال مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى عوامل  -1
  .غانا واليند كالمتميز,  الجغرافيوالمناخ الطبيعية المتوفرة واليد العاممة الرخياة, والموقع 

عتمد اقتاادىا عمى الكفاءة في يوىي الدول التي  : مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى الكفاءة -2
 وتونس, وتركيا .البرازيل, والاين, واألردن, ولبنان, كالمتاحة,  نتاجاإلاستخدام عوامل 

التي وال اقتاادىا إلى مرحمة : وىي الدول  واالبتكار البداعمرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى  -3
متقدمة من التطور االقتاادي, حيث أابحت تعتمد عمى اإلبداع واالبتكار كمحرك أساسي لمنمو 

مك العوامل لتحقيق التشغيل , والقدرة عمى كفاءة إدارة تنتاجلدييا, متجاوزًة مستوى توفر عوامل اإل
مدخبلت  كافةاألمثل, والواول ألعمى مستوى من القيمة المضافة يمكن تحقيقو, باالعتماد عمى 

 .ألمانيا, واليابان  فرنسا,كبما فييا العامل التكنولوجي,  نتاجيةالعممية اإل

 
 

 : 38البمدان ضمن مراحل النمو إدراجآلية  –ثانيًا 
الذكر باالعتماد عمى  آنفةيعتمد المنتدى االقتاادي العالمي في إدراج البمدان ضمن مراحل النمو 

, والثاني ىو نسبة الاادرات من اإلجمالي, األول ىو حاة الفرد من الناتج المحمي معيارين رئيسيين
 الاادرات لمبمد . إجماليالسمع األولية من 

 

                                                           
.Klaus Schwab , The Global Competitiveness Report 2010 p 976 

WEF  -  Ibidem, p10 .77 
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 : المعيار األول -1

: ووفق ىذا المعيار تندرج البمدان ضمن ثبلث مراحل  GDPحاة الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي  ىوو  
 (  .2وذلك وفق الجدول رقم )رئيسية ومرحمتين انتقاليتين 

 

 :GDP اإلجماليالدول ضمن مراحل النمو وفقًا لحاة الفرد من الناتج المحمي  إدراج(   2جدول رقم ) 

 دوالر - الجماليحصة الفرد من الناتج المحمي  مرحمة النمو

 2222> نتاجال مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى عوامل 

 3222 -  2222 المرحمة االنتقالية األولى

 9222 -  3222 مرحمة االقتصاديات المعتمدة عمى الكفاءة

 17222 -  9222 المرحمة االنتقالية الثانية

 17222< المعتمدة عمى االبتكارمرحمة االقتصاديات 

 . WEFالمنتدى االقتاادي العالمي المادر : 
 

 : المعيار الثاني -2
وىو حاة اادرات السمع األولية من إجمالي الاادرات : بعد تطبيق المعيار األول, ومعرفة المرحمة 
التي يندرج ضمنيا البمد, يتم النظر إلى متوسط حاة اادرات السمع األولية من إجمالي الاادرات 

ت  فإن % من إجمالي الاادرا70لخمس سنوات, وفي حال بمغت حاة اادرات السمع األولية أكثر من
البمد يندرج ضمن المرحمة األولى أو ضمن المرحمة االنتقالية األولى. كما في حالة قطر حيث تبمغ حاة 

حسب المعيار األول وبأمريكي, دوالر  70000حوالي  GDP per capital اإلجماليالفرد من الناتج المحمي 
فإنيا   اادراتيا ىي من السمع األوليةفإنيا في البداية تندرج ضمن المرحمة الثالثة, ونظرًا ألن معظم 

 نتقالية األولى .تعود وتندرج ضمن المرحمة اال
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 المطمب الثاني

 العالمي االقتصاد السوري ضمن منظومة النمو االقتصادي

 

حافظت سورية عمى موقعيا في المرحمة االنتقالية األولى بين مرحمة االقتااديات المعتمدة عمى عوامل 
 اإلجماليومرحمة االقتااديات المعتمدة عمى الكفاءة, وذلك لتجاوز حاة الفرد من الناتج المحمي  نتاجاإل

كما بمغ متوسط   أمريكيدوالر  2,579, 2010بمغ عام  حيث,  أمريكيدوالر  2000 ـعتبة الفي سورية 
وبالتالي أابحت سورية , 39% 44س سنوات حوالي ـاادرات السمع األولية من إجمالي الاادرات لخم

قريبة من دخول المرحمة الثانية وىي مرحمة االقتااديات المعتمدة عمى الكفاءة في حال تجاوزت حاة 
 . أمريكيدوالر  3000عتبة  اإلجماليالفرد من الناتج المحمي 

عوامل تااديات المعتمدة عمى ل المرحمة االنتقالية األولى والدول المدرجة ضمن مرحمة االقو وتحتاج د
إلى التركيز عمى تحسين أداء المؤسسات العامة والخااة, وتطوير البنية التحتية وتحقيق استقرار  نتاجاإل

لتعزيز  األساسيمؤشرات الاحة والتعميم تحقيق مراتب جيدة في إلى  باإلضافةاالقتااد الكمي, 
% من مؤشر 60أخذ تثقيبًل قدرهيي ذالمتطمبات األساسية ال مقطعل ىذه المؤشرات األربعة تشكِّ . تنافسيتيا

عمى موقعيا الجغرافي, والموارد الطبيعية المتوفرة   اقتااداتياليذه الدول. وتعتمد التنافسية اإلجمالي 
نتاجو   منخفضة تنعكس في تدني األجور . إنتاجيةالسمع األولية, وتتميز ب ا 

وفي حال دخمت سورية مرحمة االقتااديات المعتمدة عمى الكفاءة, يتوجب عمييا االىتمام أكثر بالتعميم 
العالي والتدريب, وكفاءة أسواق السمع وأسواق العمل, واألسواق المالية, والتركيز عمى الجاىزية التقنية  

حيث سيابح ليا الوزن األكبر في الكفاءة,  تعزيز مقطعوحجم األسواق المحمية والخارجية, والتي تشكل 
%  في حين سيتراجع الوزن النسبي 35% عوضًا عن 50 ابحوسي ,حساب مؤشر التنافسية اإلجمالي

 .40% 40لمتطمبات األساسية إلى مقاطع ال

نة لممقاطع الرئيسية مع نسبة تثقيميا, إال أنيا بالمقابل مت ببعض المؤشرات المكوِّ نبلحظ أن سورية تقد  
 بمؤشرات أخرى حسب ما يوضح الجدول التالي :تراجعت 

                                                           
39
 . 2010المجموعة اإلحصائٌة السنوٌة :  اإلصدار الثالث والستون , المكتب المركزي لإلحصاء ,  

WEF  -  Ibidem, p7 .79 
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 :(  قيم المؤشرات المكونة لممقاطع الرئيسية في منظومة النمو ونسب تثقيميا  3الجدول رقم )

2007 2008 2009 2010 

انخثمٛم 

 انخزلٛى انًؤشز انفزعٙ

انًماطع 

انزئٛسٛت 

َسبت  يع

 حزحٛب لًٛت حزحٛب لًٛت حزحٛب لًٛت حزحٛب لًٛت انخثمٛم
 1 انًؤسساث 25% 78 3.8 57 4 54 4.2 61 4

انًخطهباث 

األساسٛت 

06 % 

 2 انبُيت انخحخيت 25% 105 2.9 79 3.3 74 3.3 74 3.2

 3 اسخمزار االلخصاد انكهي 25% 58 4.8 80 4.5 93 4.6 98 4.5

 4 األساسيانصحت و انخعهيى  25% 67 5.7 70 5.4 70 5.4 69 5.4

 5 انخعهيى انعاني و انخذريب 17% 107 3.3 104 3.2 101 3.3 104 3.1

يعشساث 

انكفاءة 

53% 

 6 كفاءة أسواق انسهع 17% 115 3.7 101 3.8 92 3.9 81 3.9

 7 كفاءة أسواق انعًم 17% 132 3.4 128 3.4 123 3.7 117 3.7

 8 أسواق انًالكفاءة  17% 124 3.2 123 3.1 121 3.3 116 3.4

 9 انجاْشيت انخماَيت 17% 111 2.9 108 2.8 107 2.6 109 2.5

 10 حجى األسواق 17% 65 3.7 64 3.8 63 3.6 62 3.5

عٕايم  11 حمذو لطاع األعًال 50% 103 3.5 90 3.6 76 3.9 72 4

االبخكار 

 12 و االبخكار اإلبذاع 50% 128 2.5 110 2.7 84 3 93 2.9 3%

   The Global Competitiveness Reports 2008,2009,2010  . WEFالمادر:   

 – 2009مرتبة بين العامين  22م سورية في مؤشر استقرار االقتااد الكمي يبين الجدول السابق تقد  
وكذلك تقدميا ثبلثة مراتب في مؤشر الاحة والتعميم األساسي لنفس الفترة, كما أنيا تراجعت في , 2010

ت األخرى, وذلك عمى الرغم من تقدم قيمة بعضيا, حيث تراجع مؤشر الجاىزية التقانية معظم المؤشرا
 باإلضافة ,2.9إلى  2.8عمى الرغم من تقدم القيمة من  139/ 111ثبلثة مراتب وأابح في المرتبة 

 .   3.2إلى  3.1رغم تقدم القيمة من بإلى تراجع مؤشر كفاءة األسواق المالية مرتبة واحدة 

بلل مقارنة المؤشرات الرئيسية لسورية مع المؤشرات الرئيسية لبعض دول المرحمة االنتقالية األولى ومن خ
األفضل  7 – 1نجد أن معظم المؤشرات الرئيسية لسورية ىي أقل من حيث قيمة المؤشر المعطاة من 

والذي يانف سورية  2.9وفق تقرير المنتدى االقتاادي العالمي, فمثبًل مؤشر البنية التحتية الذي يبمغ 
كذلك مؤشر التعميم  ,قورنت بمؤشرات دول المقارنة , تعتبر قيمة ىذا المؤشر ضعيفة إذا ما105بالمرتبة 

لسورية تقترب لدرجة التطابق مع  العالي, ومؤشر كفاءة أسواق العمل إال أن ىناك بعض المؤشرات
والذي يانف سورية بالمرتبة  3.8مؤشرات باقي دول المقارنة, فمثبًل مؤشر وجود المؤسسات الذي يبمغ 

( الذي  1يتقارب بشدة من مؤشر باقي دول المقارنة. كذلك وبحسب الشكل البياني رقم )  139/ 78
لمرحمة االنتقالية األولى وفقًا لمعطيات تقرير المنتدى يقارن المؤشرات الرئيسية لسورية مع مؤشرات دول ا

   والذي يانف سورية بالمرتبة 3.7نجد أيضًا أن مؤشر حجم األسواق الذي يبمغ  االقتاادي العالمي
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عتبر من المؤشرات الجيدة مقارنة بدول المرحمة االنتقالية األولى, كذلك مؤشر تقدم قطاع ي   139/ 65
بسبب نسبة التثقيل العالية التي تبمغ  103ف سورية بعيدًا في المرتبة الذي يانِّ و  3.5األعمال البالغ 

 41% , إال أنو قريب جدًا من مؤشرات معظم دول المقارنة ضمن مرحمة النمو نفسيا .50

: وفق منظومة النمو االقتاادي يبين موقع سورية بالمقارنة مع دول المرحمة االنتقالية األولى(   1رقم ) بياني الشكل ال

 
 . . Klaus Schwab , The Global Competitiveness Report 2010 p 314المادر : 

 

بمتوسط مؤشرات دول  أن مؤشرات سورية ىي مؤشرات مقبولة مقارنةً  نستنتجمن الرسم البياني السابق 
زات النمو ضمن منظومة النمو السوري لمحفِّ مما يدل عمى استجابة االقتااد , المرحمة االنتقالية األولى

 . العالمي االقتاادي

 

 

 

 

                                                           
Klaus Schwab , The Global Competitiveness Report 2010 p 31480 

 المإسسات

 البنٌة التحتٌة

استقرار االقتصاد 
 الكلً

الصحة والتعلٌم 
 االساسً

التعلٌم العالً و 
 التدرٌب

 كفاءة أسواق السلع

 كفاءة أسواق العمل

 كفاءة األسواق المالٌة

 الجاهزٌة التقانٌة

 حجم األسواق

 تقدم قطاع األعمال

 االبداع و االبتكار

 سورٌة

 دول المرحلة االنتقالٌة األولى
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 المبحث الثاني

 التحوالت الييكمية واتجاىات النمو لالقتصاد السوري 

 

َّوالخروج من حالة العطالة .استئناف الصالحات االنتقائية المطمب األول : 

 : التحوالت الحديثة في االقتصاد السوري . الثانيالمطمب 

 : اتجاىات النمو االقتصادي في سورية . الثالثالمطمب 
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 المطمب األول

َّوالخروج من حالة العطالة استئناف الصالحات االنتقائية 

َّ

َّ

 : االجتماعي" من استئناف الصالحات االنتقائية إلى "اقتصاد السوق االنتقالأواًل : 

ره بـالمتغيرات واألزمـات الدوليـة الـثبلث )أزمـة لـيس بفعـل تـأث   عديدة   ىيكمية   تحوالت  باالقتااد السوري  مر  
بفعــل سياســة  أيضــاً و , بــل و فحســبواألزمــة االقتاــادية العالميــة( التــي انعكســت عميــ, الطاقــة, أزمــة الغــذاء

فـي إطـار الخطـة الخمسـية العاشـرة  وتطبيق نيج اقتااد السوق االجتمـاعي ,التحرير التجاري واالقتاادي
 42( وعممية تنفيذ برنامج اإلابلح االقتاادي.2006-2010)

 بالبحث عن مخارج لؤلزمة الييكمية لبلقتااد ة( محكوم2000) العام عممية اإلابلح بدءًا من تكانحيث 
ضــاغطة (, وبـات مـن الاــعب تجاىـل مؤشـراتيا ال2003-1997والتـي بــرزت خـبلل فتـرة الركــود ) , السـوري
ي نتــاجإعــادة النظــر بــدور الدولــة التــدخمي اإلاليات اإلاــبلح االقتاــادي بإشــك , ومــن ىنــا كانــت والظــاىرة

االجتماعي في عممية التنمية الشاممة, في شروط عالمية جديدة تختمـف  -والحوكمي السياسي, االقتاادي
شــكاليات  شــروط اشـــتداد حركـــة ك(, 1996-1986فترة )الخااــة بـــالاـــبلح اإلأشــد االخـــتبلف عــن قضـــايا وا 

التجارة وانفتاح األسـواق وتشـابكيا وانـدماجيا فـي سـياق عمميـة العولمـة الجاريـة بمـا يسـتتبع ذلـك مـن تحرير 
 .إعادة الييكمة االقتاادية واالجتماعية والسياسية والقانونية الشاممة

( بتبنـي 2005خااـة بعـد قـرار المـؤتمر القطـري العاشـر )43د حسمت الخطة الخمسية العاشرة ذلـك التـرددوق
اإلاــبلح دون الرضــوخ إلــى اــندوق النقــد الــدولي أو البنــك وتطبيــق برنــامج  الســوق االجتمــاعياقتاــاد 

, والسيما أن تنفيذ الخطة الخمسـية العاشـرة بـدأ يجـري فـي سـياق سياسـي التي يقدميا الدولي أو المساعدات

                                                           
42
 الخطة الخمسٌة العاشرة :  مصدر سبق ذكره . 
43
ات من القرن المنصررم, حٌرث بعردما شرهد عقرد السربعٌنات تبنرً النمروذج التنمروي فرً إطرار دور ٌعقد الثمانٌنتعود عملٌة اإلصالح إلى منتصف  

والبنٌررة التحتٌررة والخرردمات وتطبٌررق سٌاسررة التوظٌررف والتعلررٌم للجمٌررع  نترراجالدولررة المركررزي فررً التعبئررة الشرراملة للمرروارد وتوسررٌع االسررتثمار فررً اإل

)وإن بدرجات مختلفة( على كافة فئات المجتمع, شرهد عقرد الثمانٌنرات برروز  دمات المدعومة, والذي انعكس اٌجابٌاً وسٌاسة دعم األسعار وتقدٌم الخ

ث جررت األزمة الهٌكلٌة نتٌجة انخفاض الموارد المالٌة والمساعدات وبروز أعباء النمو الدٌموغرافً الضاغط علرى المروارد )الطاقرة والغرذاء(, حٌر

االقتصادي تقٌدت بفعل عوائد الرٌع النفطً المباشر, واستمر التردد والتجاذب بٌن التٌارات الفكرٌة تجراه عملٌرة اإلصرالح,  محاولٌة خجولة لالنفتاح

حٌث لم تكن السٌاسات المطبقة سوى سٌاسات السٌر المضبوط والحذر فرً طرٌرق التحرٌرر االنتقرائً االختزالرً وتخفرٌض اإلنفراق الحكرومً بهردف 

 لكنها كانت على حساب التنمٌة االجتماعٌة.خفض عجز الموازنة, 
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اـبلح مزيـد مـن الضـغوط الخارجيـة مزيـد مـن اإلإقميمي ودولـي ضـاغط, حيـث كـان الشـعار غيـر المعمـن: 
 . التقوقع وليس االنكفاء أو واالنفتاح

يشيد تحسنًا ممحوظـًا من التطور واالنفتاح, حيث  متميزة   بدأ االقتااد السوري الدخول في مرحمة  وبالفعل  
فبعــد فــتح قطاعــات  عديــدة  أمــام القطــاع  .خااــة خــبلل األعــوام األخيــرة مــن العقــد المناــرم فـي أداء النــاتج

, تـم فـي إطـار الخطـة المناـرم الخاص )التعميم, الاحة, وقطاع الماارف( في الناـف األول مـن العقـد
ـــذ طيـــف واســـع ـــىمـــن اإلجـــراءات  الخمســـية العاشـــرة تبنـــي وتنفي ـــة إل تحـــريض األنشـــطة االقتاـــادية  اليادف

وتطــوير  لجمركيــة واالســتيراد وتبســيط إجــراءات التاــديروالتجاريــة والماــرفية, بمــا فييــا تخفــيض القيــود ا
العديــد مــن األنظمــة والقــوانين لمواكبـــة المتغيــرات العالميــة وجعــل البيئـــة التشــريعية والتنظيميــة تتناســق مـــع 

 غايات اإلابلح والسياق االقتاادي الذي كان ومازال يتطور باستمرار.

 : العطالةحالة من االقتصاد السوري خروج ثانيًا : 

( مكاســب قويــًة بتســجيمو معــدالت نمــو مرتفعــة تجــاوزت أحيانــًا 2005منــذ العــام )االقتاــاد الســوري يحقــق 
الــنفط المحمــي, وازديــاد فــاتورة اســتيراد  إنتــاجضــعف معــدل النمــو الســكاني, وذلــك عمــى الــرغم مــن انخفــاض 

وارتفاع أسـعار  والتضخم المستوردمشتقات النفط )نتيجة ارتفاع األسعار العالمية وزيادة كميات االستيراد(, 
 . سورية اعانت مني التيالمواد األولية ومواد البناء في السوق العالمي والضغوط الخارجية 

وذلــك مــن العقــد المناــرم خــبلل الســنوات األخيــرة  معــدالت نمــو مرتفعـةالنــاتج المحمــي اإلجمــالي حقــق  وقـد
ن ىــذا و , المثمــىرغم مــن بقائــو دون طاقاتــو عمــى الــ بفعــل ارتفــاع االســتثمار  األداء اإليجــابي كــان مــدفوعاً ا 
  خطـــى التحريــر التجـــاري عخااــًة مـــع تســار االســـتيبلكي , وزيـــادة الطمــب زخمـــًا ممموســاً  وباواكتســ الخــاص

الاـادرات السـورية  تحقيـقو وتحويبلت المقيمين العراقيين, ووفـرة السـيولة النقديـة المتأتيـة مـن دول الخمـيج, 
التــي اكتســبت قـوة دفــع بفعــل زيــادة الطمــب والنفــاذ إلــى أســواق و  ,منيــا غيــر النفطيــة ديــداً وتح ,مكاسـب قويــة  ل
 .التجارة العربية الحرة الكبرىقة العربية في إطار منط دولال

عمـى  لقطـاع الزراعـة معتـدل   تعـاف  األداء, ىناك ثمة مؤشرات اقتاادية ايجابية تتمثـل ب ذلكباإلضافة إلى 
ن بنسـبة تغطيـة أقـل ممـا عرفتـو سـورية  , واستمرار تحقـق األمـن الغـذائيانخفاض الوارد المائي من غمر  ال وا 

واسـتقرار ممحـوظ  201044لمعـام %(2.5في عقد التسعينيات, وتسجيل معدالت منخفضة نسـبيًا لمتضـخم )

                                                           
44
 بحسب الخطة الخمسٌة العاشرة , هٌئة التخطٌط والتعاون الدولً . 
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, وعدم وجـود بيفي سعر ارف الميرة مقابل اليورو والدوالر, واستقرار إجمالي  االحتياطي من القطع األجن
 مقارنًة بدول  عديدة  من الدول النامية.جدًا , وتعتبر منخفضًة مديونية خارجية مقمقة

 يبقــى فــي وضــعية حرجــة فــي ظــل اســتمرار االخــتبلالت البنيويــة الرئيســيةمــع ذلــك فــإن االقتاــاد الســوري 
 : وتأثره بالعوامل التالية

ار حوامـل الطاقـة والمحروقـات وتـأثيره عمـى العمميـة التحرير التدريجي لؤلسعار اإلدارية بما فييا أسع -1
فارتفاع أسعار السمة الغذائية لممستيمك وأسعار المحروقات  كافة . نتاجيةات اإلفي القطاع نتاجيةاإل

 . عمى الغذاء والطاقة إلى ارتفاع قيم إنفاق األفراد واألسرأدى )التي يتم بموجبيا تحديد خط الفقر( 

% مــن النــاتج(, وانخفــاض اــادرات الســمع والخــدمات بســبب ضـــعف 4.5)عجــز الميــزان التجــاري  -2
الطمب العالمي ومنافسة السمع المستوردة لمسمع السورية ليس فقط في أسواق التاـدير بـل أيضـًا فـي 

 السوق الداخمي, وانخفاض اإليرادات الريعية لمدولة.

 .المالي نسبًة إلى الناتج المحمي تنامي العجز  -3

, مقابـل متابعـة تحـاد األوربـيمو في المنطقـة العربيـة ومنطقـة االانخفاض النالسوري باالقتااد  رتأث   -4
 . نمو القطاع المارفي السوري

45%(8.3اســــتمرار وجــــود معــــدالت مرتفعــــة لمبطالــــة, التــــي تبمــــغ بحســــب اإلحاــــاءات الرســــمية ) -5
    

  .جنبية(األعمالة لمفرص غير مستغمة واستقدام ىناك و بطالة مرتفعة,  يوجد) وتشوىات سوق العمل

متابعة نمو قطاع الخدمات والمال والتـأمين الـذي ال يمثـل بحـد ذاتـو عـامبًل سـمبيًا إال فـي حـال كـان   -6
نمـــوه عمـــى حســـاب القطاعـــات الحقيقيـــة لبلقتاـــاد كالزراعـــة والاـــناعة التـــي تـــؤمن ماـــدر الـــدخل 

ولمـــذين ال يممكـــون وفـــرص العمـــل لشـــرائح واســـعة  مـــن النـــاس, خااـــًة فـــي الريـــف ولمنســـاء عمومـــًا, 
 . شيادات  جامعيًة عاليةً 

عدة تمك نو من تجاوز عقبات عممية االنفتاح و أن االقتااد السوري يمتمك ميزات  نستنتجمما سبق 
, وانخفاض المتداولةكقوة القطاع الزراعي, والوفرة النقدية , يمكنو االعتماد عمييا االقتاادي لتحريرا

 . ا, وغيرى, واالستقرار السياسي واالقتاادياالستراتيجيوالموقع الجغرافي , ل المديونية الخارجيةمعد  

 

 

                                                           
45
 بحسب ما ورد فً الخطة الخمسٌة العاشرة . 
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َّالثانًلمطلبَّا

 االقتصاد السوريالحديثة في تحوالت ال
 الريوع, استدامة النمو, وعدالة التوزيع

 

ة التــي تعكــس حالــة االقتاــاد فــي مؤشــراتو االقتاــادية والنمطيِّــفــي الت عديــدة شــيد االقتاــاد الســوري تحــو  
 :ميادين مختمفة نذكر منيا 

يسجل فائضـًا فـي عقـد التسـعينيات وبدايـة العقـد  الميزان التجاري بعدما كان :تحول الميزان التجاري -أواًل 
ل عجـــز متنـــام  فـــي تشـــك   فـــيالتاـــدير  تراجـــعســـاىمت بنســـب  أكبـــر مـــن  , فـــإن زيـــادة المســـتورداتالماضـــي
 . األخيرة, حيث يزداد استيراد القطاع الخاص مقابل تقمص عوائد تادير النفط الخامالسنوات 

 تنــام  م لمــنفط الخــام إلــى مســتورد   ر  ماــد   انتقــال ســورية مــن بمــد   :التحااول النفطااي والعجااز الطاااقوي -ثانيااًا 
بفعل انخفاض   وبالتالي انخفاض مكانة النفط في الاادرات وارتفاعيا في المستوردات ,النفطية لممشتقات

 األمــن الطــاقوي واســتدامة النمــو, األمــر الــذي ييــدد الخــام والنمــو المرتفــع فــي اســتيبلك الطاقــة الــنفط إنتــاج
, وازديــاد تكــاليف المعيشــة نتاجيــةالســيما أن ارتفــاع أســعار الطاقــة يــؤثر جوىريــًا فــي العمميــة اإل االقتاــادي

 .المحدود خااًة لمفئات ذات الدخل 

النشــاط االقتاــادي  فمــن الواضــح تنــامي دور القطــاع الخــاص فــي : د دور القطاااع الخااا ازديااا -ثالثااًا 
االســتثمار فــي القطاعــات الخدميــة  ةص نســبوتقم ــ ,نتاجيــةالقطاعــات اإلبالدولــة فــي االســتثمار دور وانكفــاء 

التعمــيم والســكن زيــادة متطمبــات , مقابــل كــالتعميم والاــحة والرعايــة االجتماعيــة بفعــل ازديــاد عجــز الموازنــة
 . , وحماية المستيمكينوالعمل والرعاية االجتماعية

ن و    لغــاءا  نمــو وبــروز لمعديــد مــن الســمع األساســية و  نظــام الحاــص والــدعم الحكــومي تحريــر األســعار وا 
الحقيقيــة كالزراعــة والاــناعة  نتاجيــةقطـاع الخــدمات والمــال والتــأمين والعقــارات عمــى حســاب القطاعــات اإل

ــــر األســــواق واألســــعار وتحــــول العد ــــأثير التحريــــر التجــــاري )كتحري ــــى تجــــار, بفعــــل ت ــــد مــــن المنتجــــين إل ي
واالتفاقيـــات التجاريـــة ضـــمن المنطقـــة العربيـــة وتركيـــا( ودور المضـــاربات, والســـعي إلـــى الـــربح الســـريع بـــدل 

ــــة التجــــارة , و النشــــاط االقتاــــادي الحقيقــــي ــــة بــــروز مكان ــــى حســــاب اإلالخارجي ــــاجودور رأس المــــال عم  نت
تيـــدف إلـــى ارتقـــاء جميـــع فئـــات  ناجعـــة   حوكميـــة   ســـيتطمب تبنـــي سياســـات  كـــل ذلـــك الاـــناعي والزراعـــي, 

ـــدىو ( 4ويبـــين الجـــدول رقـــم ) دون تيمـــيش,المجتمـــع  خـــبلل الســـنوات ر عجـــر الميـــزان التجـــاري الســـوري ت
 .بسبب تنامي وتأثير كل المسوغات السابقة المدروسة 
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 )%( 2010 -2004 السوري  التجاريتطور عجز الميزان  (: 4 )جدول ال

 

 

 

 

 .2010,  تقرير بعثة اندوق النقد الدوليىيئة التخطيط والتعاون الدولي , المادر:    

(  فيعكس عجز الموازنة من خبلل مقارنة اإليرادات مع النفقات خبلل األعوام من 5أما الجدول رقم )    
إلى العام  2009في عجز الموازنة من العام  اً ىناك انخفاض ظير البيانات أن  وت  ,  2010 - 2004
النفطية  اإليراداتالجاري واالستثماري, وزيادة  اإلنفاقيعود ذلك االنخفاض إلى تقميص  حيث, 2010

 اآلتي من زيادة أسعار النفط عالميًا .

 ( 2010- 2004: )  %() الموازنة العامة نسبًة إلى الناتج المحمي(: 5الجدول )

 

 

 

 

 

 .2010تقرير بعثة اندوق النقد الدولي, ىيئة التخطيط والتعاون الدولي , المادر:    

 ومســـتدام   أىـــم تحـــديات االقتاـــاد الســـوري تتمثـــل فـــي تحقيـــق نمـــو اقتاـــادي مرتفـــع   أن   نساااتنتج وبالتـــالي
ئـم ليـذه المبل عمى المـوارد بمـا فييـا المائيـة والطاقويـة, مـع ضـمان التوزيـع الكبير لمواجية الضغط السكاني

عمميــة اإلاــبلح لــن  وأن   خااــةً , لبلقتاــاد ةيــنتاجاإل ةوالتركيبــ, نويــع محركــات النمــوتمــن خــبلل المــوارد 
 .46بل ستنتقل من مرحمة إلى مرحمة أكثر تعقيدًا , تنتيي

                                                           
46
عدٌردة وتبنرً ( وتطلرب وجرود وفراق فرً منراحً لكرل مرحلرة منهرا عملٌة اإلصالح مستمرة وطوٌلة )سنوات عدٌدة قد تتجاوز العقرد الواحردإنَّ 

نرات ووترائر اإلصرالح ملزمة وتعنً الجمٌع ولٌست فقط تقنٌة, وتفرض وجود برنرامج متكامرل وتنسرٌق مسربق برٌن مكو  -خٌارات مجتمعٌة توافقٌة

َّ.الصحة والتعلٌم والضمان االجتماعً( اتالنقدي, واإلصالح اإلداري )دون إغفال قطاع-االقتصادي, واإلصالح التجاري, واإلصالح المالً

-3.8 -4.5 -3.6 -2.2 -1.8 -2.3 -1.6 )%(نسبًة إلى الناتج المحمي 

-2.3 -2.4 -2.0 -0.9 -0.6 -0.7 -0.4 ر)العجز  (مميار دوال

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البند

-3.8 -4.5 -3.6 -2.2 -1.8 -2.3 -1.6 )%(نسبًة إلى الناتج المحمي 

-2.3 -2.4 -2.0 -0.9 -0.6 -0.7 -0.4 ر)العجز  (مميار دوال

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البند

-4.4 -5.5 -2.8 -4.0 -1.1 -4.5 -4.2 ة وازن عجز الم
9.5 10.3 6.8 9.6 10.3 10.4 12.4    اإلنفاق االستثماري

15.6 16.6 15.3 17.0 16.3 18.1 19.0     اإلنفاق الجاري

26.1 27.3 22.1 26.6 26.6 28.5 31.4 : النفقات-

16.2 17.3 14.2 17.8 18.2 16.9 16.1 رادات غير النفطية    اإلي
5.4 4.6 5.2 4.9 7.3 7.1 11.2 رادات النفطية    اإلي

21.6 21.9 19.4 22.7 25.5 24.0 27.2 رادات :الي

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البند

-4.4 -5.5 -2.8 -4.0 -1.1 -4.5 -4.2 ة وازن عجز الم
9.5 10.3 6.8 9.6 10.3 10.4 12.4    اإلنفاق االستثماري

15.6 16.6 15.3 17.0 16.3 18.1 19.0     اإلنفاق الجاري

26.1 27.3 22.1 26.6 26.6 28.5 31.4 : النفقات-

16.2 17.3 14.2 17.8 18.2 16.9 16.1 رادات غير النفطية    اإلي
5.4 4.6 5.2 4.9 7.3 7.1 11.2 رادات النفطية    اإلي

21.6 21.9 19.4 22.7 25.5 24.0 27.2 رادات :الي

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البند
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  الثالثالمطمب 

 اتجاىات النمو االقتصادي في سورية 

 
 

االقتاادية شمواًل وأىمية, ألنو يعبر عن مقدار الزيادة أكثر المؤشرات  منيعتبر معدل النمو االقتاادي 
فإن زيادة معدل النمو االقتاادي يجب أن  من ىذا المنطمقو , الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقية في
تعبير مباشر عن الزيادة في قيمة الناتج  وىو مباشر عمى تحسين كل المؤشرات األخرى, تنعكس بشكل

 .بيدف إبعاد تأثيرات عامل التضخم( الثابتة اروباألسع)المحمي اإلجمالي 
 المجتمعية( التي ستتوزع عمى كافة قطاعات وفئات المجتمع السوري بمثابة )الكعكة االقتاادية ىوأي  

بدأت تظير خبلفات , 2010ولغاية  2006ومع نياية الخطة الخمسية العاشرة ولمفترة الممتدة من عام 
  االقتاادي في سورية لمخطة الخمسية العاشرة حول تحديد معدل النمو في أوساط االقتااديين السوريين
% ولكن بعض المواقع االلكترونية والدراسات 5.7االقتاادي بحدود  فحكومة سابقة حددت معدل النمو

 .47 %4.7معدل النمو لمسنوات الخمس الماضية كان بحدود  تؤكد أن
ن أن معدل النمو االقتاادي سجل تطورًا االستثمار بي  أما تقرير االستثمار الرابع الاادر عن ىيئة 

 6.9حيث كان  2004بعد سنوات من التراجع بدءًا من عام   2009%  عام 6ممحوظًا حيث وال إلى 
 , وجاء في المؤشرات االقتاادية لممكتب المركزي لئلحااء 200848% عام 4.3% ليال إلى 

 49.  2009بالمقارنة مع  2010% لعام 3.4, أن  معدل نمو الناتج 2011
 : 2009حتى  2001اتجاىات النمو االقتاادي من عام (  2)البياني  الشكلويوضح 

 
 : 2009 – 2001(  اتجاىات النمو االقتاادي من عام 2الشكل البياني )

 
 . (2010المادر : ) تقرير االستثمار    

                                                           
 . 12/2012, تاريخ دخول الموقع 2011-6 -6سميمان, حيان : منطقة حرة النمو االقتاادي السوري والرأي اآلخر, موقع  جريدة الثورة ,   47

 
 الاادر عن ىيئة االستثمار السورية .,  2010تقرير االستثمار الرابع  48
 . المكتب المركزي لئلحااء,  2011المجموعة اإلحاائية  السنوية  49
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ذا لجأنا إلى بيانات المكتب المركزي لئلحااء  وقمنا بحساب معدل النمو االقتاادي لكل سنة  2011وا 
 يمي : ما(  3وفق الشكل البياني رقم )يتبين 

 
 : 2010 – 2005( معدل النمو االقتاادي السوري 3الشكل البياني )

 
 . ( األساسسنة  2005مع اعتبار   2011اإلحاائية ) تم االعتماد عمى البيانات الواردة في المجموعة  المادر :

 

أن معدل النمو االقتاادي الوسطي لسنوات الخطة الخمسية (, 6وبحسب الجدول رقم )وبالتالي نجد 
% وحتى أنو لم 7لم يال إلى معدل النمو المتفائل المستيدف في الخطة والبالغ ,  %4.69العاشرة 

 50%. 5يال إلى المعدل األقل تفاؤاًل 

 
 الثابتة : 2005( معدل النمو االقتاادي بأسعار  6الجدول رقم )

 2212 2229 2228 2227 2226 السنة
 1469723 1418822 1339284 1284235 1215282 باألسعار الثابتة الناتج الجمالي

 %3.46 %5.6 %4.13 %5.3 %5 معدل النمو االقتصادي

 . 2011إدارة االقتااد الكمي  –المادر : ىيئة التخطيط والتعاون الدولي 

                                                           
50
 ق .بسميمان, حيان  : مادر سا 
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 لمبحث الثالثا

 لالقتصاد السوري  التنافسيةتطور المؤشرات 

 

 المطمب األول : المؤشرات االقتصادية والمالية والتجارية  .

 وديناميكية األعمال . مؤشرات البنى التحتية الثاني  : المطمب 

 : ترتيب تنافسية االقتصاد السوري في المجموعة العربية . لثالثاالمطمب 
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 المطمب األول

 المؤشرات االقتصادية والمالية والتجارية

 

( الذي يعكس المؤشرات االقتاادية والمالية والتجارية لبلقتااد السوري, والتي 7الجدول رقم ) منيتبين 
, تقدمًا لعدد من ىذه المؤشرات اإلجمالي% من المؤشر 35مؤشرًا, وتحظى بوزن قدره  33يبمغ عددىا

وحقق بعضيا قفزات كبيرة مقابل ثبات مؤشر وحيد خبلل السنوات األربع األخيرة التي سبقت ادور 
   51. 139/ 63ر ىو حجم السوق المحمية في المركز التقري

 يمكننا قراءة ىذه المؤشرات وفق التانيف التالي :و 

مؤشر معدل التضخم الذي قفز  ,أبرز المؤشرات التي تقدمت بشكل كبير من : المؤشرات المتقدمة –أواًل 
% في العام 2.5, حيث بمغ معدل التضخم 139/  64مرتبة خبلل عام واحد ليستقر في المرتبة  49

, بعد أن 139/  109مرتبة ليستقر في المركز  23قفز مؤشر معدالت التعرفة الجمركية  كما ,2010
باإلضافة إلى  , 2010لمعام  11.5إلى  2009لمعام  22.9انخفض متوسط معدل التعرفة الجمركية من 

 63مراتب عمى التوالي ليحتبل المركزين  6و 5تقدم مؤشري متانة النظام المارفي ومعدل االدخار القومي
عمى التوالي, مما يدل عمى أن النظام المارفي متماسك ويسير بخطى ثابتة وموثوقة وال  139/  41 -

وم بو الدول المتقدمة التي تأثرت باألزمة المالية العالمية حكومية عمى غرار ما تق إنقاذيحتاج ألي خطة 
مارفًا في العام  157حيث بمغ عدد الماارف التي انيارت في الواليات المتحدة األمريكية  إلى حد  ما

 52. 2009مارفًا في العام  140بعد انييار  2010

ن بدرجات متفاوتة  فمثبًل مؤشر ولك, : تراجعت معظم المؤشرات األخرى المؤشرات المتراجعة –ثانيًا 
بالرغم من احتفاظو بالقيمة نفسيا  139/  70شدة المنافسة المحمية تراجع ثبلثة مراتب ليابح بالمرتبة 

مما يدل عمى تحسن أداء بعض الدول مع ثبات أداء االقتااد السوري, أيضًا مؤشر كفاءة سياسة 
   الـمؤشر من المرتبة قل االقتااد السوري بيذا مكافحة االحتكار فقد انخفض بشكل واضح بعد أن انت

 

                                                           
51
 .  WEFالصادر عن المنتدى االقتصادي العالمً  2010تقرٌر التنافسٌة العالمً  
52
 .38ص  2010تداعٌات األزمة المالٌة العالمٌة , مجلة االقتصاد الدولً,  
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 :( مؤشرات تنافسية االقتااد السوري االقتاادية والمالية والتجارية7الجدول رقم )

  2010  2009  2008  2007 اسم المؤشر

 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة
 62 4.4 46 5 30 5.6 31 5.5 حقوق الممكية

 75 3.3 59 3.7 54 3.8 79 3.3 حماية الممكية الفكرية

 93 2.9 87 3.1 100 2.9 114 2.5 ىدر األموال العامة بسبب الفساد

 73 3.2 58 3.4 65 3.4 76 3.3 اليدر في االنفاق الحكومي

 98 5.7- 95 3.5- 121 5.3- 118 5.2- الموازنة العامة

 41 25.9 47 26 63 23.3 49 25.5 معدل االدخار القومي

 64 2.5 113 14.5 88 7 114 10.1 معدل التضخم

 43 3.6 8 1.8 20 3 33 3.5 مدى الفائدة المصرفية

 54 31.9 45 26.1 67 39.2 68 44.3 الدين العام

 106 اا اا اا اا اا اا اا التصنيف االئتماني

 70 4.9 67 4.9 62 5.1 49 5.1 شدة المنافسة المحمية

 110 3.4 85 3.6 71 3.8 76 3.7 كفاءة سياسة مكافحة االحتكار

 67 3.6 34 4 29 4.2 42 3.8 مدى تأثير الضرائب

 76 42.9 69 43.5 76 46.7 30 35.5 المعدل االجمالي لمضرائب

اجراءات تأسيس مشروع عدد  12 95 13 108 8 60 7 57 

 63 17 49 17 96 43 84 43 الزمن الالزم لقالع المشاريع

 59 4 46 4.1 46 4.2 54 3.9 تكمفة السياسة الزراعية

 118 3.9 101 4.1 112 4 119 3.7 انتشار القيود عمى التجارة

 109 11.5 132 22.9 133 22.9 120 15.5 معدالت التعرفة الجمركية

 137 2.9 132 3.2 128 3.4 128 3.3 انتشار الممكية االجنبية

االستثمار االجنبي اثر القواعد التجارية عمى  4.2 112 4.4 108 4.3 102 3.9 114 

 134 2.8 120 2.9 99 3.2 96 3.1 عبء االجراءات الجمركية

 130 3.3 اا اا اا اا اا اا توفر الخدمات المالية

 125 3.2 اا اا اا اا اا اا القدرة عمى تحمل تكاليف الخدمات المالية

 103 2.8 118 2.6 121 2.7 116 2.8 التمويل عبر االسواق المالية المحمية

 100 2.3 102 2.5 101 2.6 93 2.7 سيولة الحصول عمى القروض

 113 2.1 100 2.3 103 2.5 107 2.4 توفر رأس المال المغامر

 117 3.5 113 3.5 116 3.5 116 3.3 القيود عمى تدفقات رأس المال

 63 5.3 68 5.2 103 5 105 4.7 متانة النظام المصرفي

 102 3.7 112 3.3 117 3.2 112 3.4 تشريعات تداول األوراق المالية

 134 1 127 1 93 3 47 5 قوة الحقوق القانونية

 63 3.6 63 3.5 64 3.4 63 3.5 حجم األسواق المحمية

 73 4.2 72 4.4 68 4.2 74 3.5 حجم األسواق الخارجية

 .. The Global Competitiveness Reports 2007-2008-2009-2010   WEF:  المادر     
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 ما وىو, المتبعة االحتكار مكافحة سياســـة فشل عمى يدل مما 139/  110 المرتبة إلى 139/  85
 : السابق الجدول يوضحو

ما يدل عمى عدم  63إلى المرتبة  49وكذلك مؤشر الزمن البلزم إلقبلع المشاريع فقد تراجع من المرتبة 
مرحمة التنفيذ مما يستوجب البحث عن فاعمية التشريعات والقوانين التي تسنيا الحكومة لدفع المشاريع نحو 

أضف إلى ذلك مؤشر توفر رأس , السبل البلزم التحرك بيا الستعجال تنفيذ واقبلع المشاريع المخططة
. أضف  2009عما كان عميو في العام  2010مرتبة خبلل العام  13المال المغامر الذي انخفض ترتيبو

إلى ذلك بعض المؤشرات الجديدة في التقرير إال أنيا ضعيفة كالتانيف االئتماني وتوفر الخدمات المالية  
 والقدرة عمى تحمميا .
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 الثانيالمطمب 

 وديناميكية األعمالمؤشرات البنى التحتية 

 

 : مؤشرات البنى التحتية والجاىزية التقانيةأواًل : 

 نتاجيةاإلدات التنافسية األساسية, وتؤثر عمى فعالية العممية مة أحد محدِّ تعد البنى التحتية الكفوءة والمبلئ  
قدرة الشركات عمى مواكبة التقانات الجديدة  ظير الجاىزية التقانية لبلقتااد مدىت   في االقتااد, كما

لتعزيز تنافسية اناعتيا, وليذه األىمية نتناول في ىذا المطمب مؤشرات البنى التحتية ومؤشرات الجاىزية 
 التقانية لتنافسية االقتااد السوري .

 مؤشرات البنى التحتية : – 1

  لمنشاط االقتاادي  نتاجيةي ونوع العمميات اإلتعتبر البنية التحتية عامل ميم في اختيار الموقع الجغراف
قمل من المسافات بين األقاليم, وتربط بين أسواق الدول المختمفة  رة ت  ذلك أن البنية التحتية المتطوِّ 

باإلضافة إلى أن جودة وكفاءة شبكات البنية التحتية تؤثر عمى نمو االقتااد, وتقمل من تفاوت  الدخل  
 الفقر .ض من معدالت وتخفِّ 

األقل نموًا من االتاال  قتااداتفالبنية التحتية المتطورة لمنقل واالتااالت عامل ضروري لتمكين اال 
ن تطور الطرقات, وخطوط السكك الحديدية, بمختمف النشاطات االقتاادية بفعالية وتسييبلت الموانئ  ,وا 

الوقت ى األسواق المختمفة بأمان وفي البحرية, والخطوط المبلحية, تمكن المستثمرين من نقل بضائعيم إل
ليم, كما أن شبكة النقل الجوي المتطورة  مةً العاممة إلى األعمال األكثر مبلء  المحدد وتسيل تنقل اليد 

 تساعد عمى توفير رحبلت جيدة إلى األسواق الدولية التي تنطوي عمى فرص نمو ىائمة لبلقتااد .

تسمح بتدفق البيانات والمعمومات التي ال السمكية والبلسمكية متانة واتساع شبكات االتا إلىباإلضافة 
ن جودة إمدادات الطاقة الكيربائية وعدم وجود انقطاع أو تقمبات في الجيد الكيربائي  بسرعة وحرية, وا 

  .53العمل, وبالتالي تزيد من كفاءة االقتااد إعاقةيضمن عدم 

 . 2010  -   2007لتنافسية االقتااد السوري (  يبين مؤشرات البنى التحتية 8والجدول رقم )
                                                           

Klaus Schwab , The Global Competitiveness Report 2010 p 4  .    107 
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 :2010  -   2007(  يبين مؤشرات البنى التحتية لتنافسية االقتااد السوري 8الجدول رقم )

  2010  2009  2008  2007 اسم المؤشر

 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة
 95 3.6 77 3.6 69 3.5 75 3.3 جودة البنية التحتية العامة

 85 3.5 68 3.6 65 3.6 70 3.3 جودة الطرقات

 66 2.6 55 2.9 49 3.1 61 2.8 جودة السكك الحديدية

 117 3.1 102 3.3 97 3.2 96 3.1 جودة الموانئ

 126 3.1 103 3.6 90 4.1 77 4.2 جودة النقل الجوي

 81 91.4 77 86.5 78 80.1 79 74.4 عدد المقاعد المتاحة لمطيران اسبوعيًا/كم .

 107 3.3 99 3.5 86 4.1 72 4.4 جودة مصادر الطاقة الكيربائية

 73 17.7 70 17.8 72 16.6 71 15.2 الخطوط الياتفية الثابتة 

 .The Global Competitiveness Reports 2007-2008-2009-2010   WEF:  المادر      

البنية التحتية بدرجات متفاوتة وحيث تراجع مؤشر جودة  حيث يبين أن سورية قد تراجعت في مؤشرات
% من  7.5, والذي يأخذ تثقيبًل مقداره 2009مرتبة عما كان عميو في العام  18البنية التحتية العامة 

عمى الرغم من ثبات قيمة المؤشر مما  139/  95قيمة مؤشر التنافسية اإلجمالي, ليستقر في المرتبة 
 خرى قد تفوقت عمى سورية في ىذا المؤشر .يعني أن البمدان األ

 139/  81 مراتب ليابح في المركز 4تراجع مؤشر عدد المقاعد المتاحة لمطيران أسبوعيًا / كم كذلك 
. باإلضافة إلى تراجع مؤشرات جودة الطرقات  91.4إلى  86.5عمى الرغم من تقدم قيمة المؤشر من 
 .والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجوي 

, نظرًا لتزايد الطمب  39/  107مراتب ليأخذ المركز  8تراجع مؤشر جودة ماادر الطاقة الكيربائية كما 
وبالتالي يتوجب عمى الحكومة حمية في مواكبة نمو الطمب عمييا عمى الطاقة وعدم كفاية الماادر الم

السورية بذل المزيد من الجيود لبلرتقاء بمؤشرات البنية التحتية وتشجيع االستثمار في المدن الاناعية  
  54مميار ليرة سورية . 18.5زيد عمى تكمفتيا توالتي تتمتع ببنية تحتية متطورة 

 الجاىزية التقانية  :مؤشرات  –2

األسواق, أابحت التقانة عنار ىام لمشركات من أجل تعزيز قدرتيا عمى في ظل العولمة واتساع 
عمى القطاعات االقتاادية األخرى في   ICTالمنافسة والنمو, كما تؤثر تقانة المعمومات واالتااالت

                                                           
54
 . 4/2/2011االقتصادي االلكترونٌة :  المدن الصناعٌة فً سورٌة تارٌخ الدخول مجلة  
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إلى الدور اليام الذي تمعبو التقانات  باإلضافة تأمين البنية التحتية االتااالتية لمافقات التجارية.
مثل عدد مشتركي اليواتف النقالة, وخطوط االنترنت, وحزم البيانات العريضة  , المتطورة في االقتااد

ومدى قدرة الشركات عمى استخدام تمك التقانات في عمميات البيع والشراء, وفي التواال مع الموردين 
( يبين مؤشرات الجاىزية التقانية لتنافسية 9والجدول رقم ) .55ءتيابكفاوالعمبلء وقدرتيا عمى االرتقاء 

 االقتااد السوري .

 .2010 - 2007( مؤشرات الجاىزية التقانية لتنافسية االقتااد السوري  9الجدول رقم ) 

  2010  2009  2008  2007 اسم المؤشر

 الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة الترتيب القيمة
 126 4 99 4.1 80 4.3 61 4.3 توفر التقانات الحديثة

 76 4.7 81 4.6 87 4.4 104 4.1 االستيعاب التقاني لمشركات

 121 3.8 117 3.9 110 4.2 108 4.2 االستثمار األجنبي المباشر ونقل التقانة

 116 44.3 112 34.5 105 24 102 15.5 االشتراك باليواتف النقالة

االنترنتمستخدمي   5.8 93 7.6 93 17.4 77 18.0 91 

 109 0.2 109 0.1 107 0 109 0.0 مشتركي حزم االنترنت العريضة

 90 2.5 ا ا ا ا ا ا عرض نطاق االنترنت

 .The Global Competitiveness Reports 2007-2008-2009-2010   WEF:  المادر     

مت في متأخرًا في مؤشرات الجاىزية التقانية, إال أنيا تقد  يبين الجدول السابق أن سورية تأخذ موقعًا 
, وحافظت عمى مؤشر مشتركي حزم 139/  76مؤشر االستيعاب التقاني لمشركات لتحتل المرتبة 

مرتبة   27. وبالمقابل تراجع مؤشر توفر التقانات الحديثة 139/ 109االنترنت العريضة في المركز 
مرتبة, وأابح في المركز  14كما تراجع مؤشر مستخدمي االنترنت , 139/  126وأابح في المركز 

نسمة .  100لكل  18إلى  17.4وعمى الرغم من ازدياد عدد مستخدمي االنترنت من , 139/  91
عمى الرغم  139/  116مراتب ليأخذ الترتيب  4باإلضافة إلى تراجع مؤشر االشتراك باليواتف النقالة 

 نسمة . 100لكل  44.3إلى  34.5من  واتف النقالةمن ازدياد عدد مشتركي الي

 :مؤشرات ديناميكية األعمال ثانيًا : 

ز عمى دور الحكومة ومؤسسات القطاع العام في الحد األدبيات االقتاادية تركِّ معظم عمى الرغم من أن 
الدخل, ومكافحة التزوير, من خبلل الدعم الحكومي واإلعفاءات الضريبية  سوء توزيعمن الفقر, ومعالجة 
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ىذا المجال, فبل يخفى دورىا ممؤسسات الخااة دورًا ىامًا في كذلك لورسم السياسة االقتاادية المناسبة, 
 .خمق الثروة في االقتااد الرئيسي في 

الجودة األفضل أو إجراء و السعر األقل  وتعتمد كفاءة األسواق عمى قرارات الشراء لممستيمكين من حيث
فتنوع الثقافات والعادات , تحميل معمق لخاائص السمعة, ومدى استجابة الشركات لمتطمبات العمبلء

بائن والمستيمكين فييا من حيث الكم بات العمبلء والز  ع رغبات ومتطم  إلى تنو  والتقاليد بين األقاليم, تؤدي 
 واالبتكار وتحقيق كفاءة أسواق السمع . اإلبداعد من والنوع, وىذا يؤدي إلى مزي

وتعزيز  نتاجيةاإلالسمع والخدمات, ويؤدي إلى زيادة  إنتاجر قطاع األعمال الكفاءة العالية في يعكس تطو  و 
في البمد, مثل جودة عمميات الشركات الفردية  الشاممةالتنافسية. ويعتمد ذلك عمى جودة شبكات األعمال 

لمدول التي وامت إلى مراحل متقدمة من النمو واستنزفت إلى حد  اً ىام اً عتبر مؤشر والذي ي   تيااستراتيجيو 
 . نتاجيةاإلبعيد مواردىا األساسية في زيادة 

كما أن عدد الموردين المحميين ونوعيتيم, وترابط الشركات مع الموردين في منطقة جغرافية واحدة  
إلى زيادة الكفاءة, وخمق فرص أكبر بدورىا د الاناعية, تؤدي عات األعمال والعناقيوتشكيميا لمجم  

إلى أن جودة عمميات الشركات و  باإلضافة, واالبتكار, وخفض عوائق دخول شركات جديدة لئلبداع
, وانتشار العبلمات التجارية, والكفاءات التسويقية لمشركات المحمية, وقدرتيا عمى التحكم تيااستراتيجي

تؤدي  ومتطورة  جديدةسمع  إنتاجوكفاءة أساليب الشركات في  نتاجيةاإلوتطور العمميات  بالتوزيع العالمي
( مؤشرات ديناميكية 10ويبين الجدول رقم ) ,56إلى تطوير قطاع األعمال وجعمو أكثر عارية وتنافسية 

 : 2010 – 2007األعمال لتنافسية االقتااد السوري بين عامي 

 

 :2010 – 2007(  مؤشرات ديناميكية األعمال لتنافسية االقتااد السوري بين عامي 10الجدول رقم )

  2010  2009  2008  2007 اسمَّالمؤشر

 انخزحٛب انمًٛت انخزحٛب انمًٛت انخزحٛب انمًٛت انخزحٛب انمًٛت

 04 4.9 57 0.4 55 0.4 97 0.4 أخالقٌاتَّالمؤسساتَّالخاصة

 444 4.0 420 4.3 443 4.3 424 4.5 قوةَّمعاٌٌرَّالمحاسبةَّوَّالتدقٌق

 449 0 444 0.4 447 0.2 03 0.0 فعالٌةَّمجالسَّإدارةَّالشركات

 53 0.5 07 0.9 54 0.7 07 0.9 حماٌةَّحقوقَّصغارَّحملةَّاألسهم

 447 4.4 444 4.4 94 4.9 34 4.0 مدىَّالتحكمَّباألسواق

 440 0.2 90 0.0 59 0.0 55 0.0 درجةَّتلبٌةَّمتطلباتَّالعمالء
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 429 2.5 443 2.9 442 2.0 443 2.9 درجةَّوعًَّالمشترٌن

 39 0.0 50 0.7 47 5.4 42 5.2 عددَّالموردٌنَّالمحلٌٌن

 420 4.9 70 0 94 0.5 30 0.0 نوعٌةَّالموردٌنَّالمحلٌٌن

 442 2.9 447 2.3 79 4 72 4.2 درجت حطٕر انعُالٛذ انصُاعٛت

 440 2.9 447 2.3 444 2.0 443 2.0 طبٌعةَّالمٌزةَّالتنافسٌة

 444 4.4 02 4.4 30 4.9 54 4.7 درجةَّاكتمالَّسلسلةَّالقٌمة

 45 0.0 45 0.0 3 5.2 44 5.2 التحكمَّبالتوزٌعَّالعالمً

نتاجٌةاإلدرجةَّتطورَّالعملٌاتَّ  4.3 94 4.0 90 4.4 02 4.4 05 

 424 4.4 445 4.2 444 4.0 444 4.4 الكفاءاتَّالتسوٌقٌةَّللشركات

 72 4.2 74 4.0 72 4.9 04 4.5 قبولَّتفوٌضَّالصالحٌاتَّ

 .The Global Competitiveness Reports 2007-2008-2009-2010   WEF:ََّّالمصدر      

 139/  102رتبة ليحتل المركز  17ر العناقيد الاناعية ظير الجدول تقدم سورية في مؤشر تطو  ي  
 . 139/  114مراتب ليابح في المركز  5ومؤشر طبيعة الميزة التنافسية الذي تقدم 

, ومؤشر درجة تمبية 139/  124وبالمقابل تراجعت سورية في مؤشرات نوعية الموردين المحميين 
يمكن أنو ال  والذي يدل, 139/  35, ومؤشر التحكم بالتوزيع العالمي 139/  104متطمبات العمبلء 

ين الجدول ضعف أداء مجالس إدارة كما يبعمى الشركات األجنبية في التوزيع.  االعتماد بشكل كبير
, وقوة المعايير المحاسبية 139/  80الشركات, حيث تراجعت مؤشرات أخبلقيات المؤسسات الخااة 

  , والكفاءات التسويقية لمشركات 139/  117, وفعالية مجالس إدارة الشركات 139/  133والتدقيق 
ز أكثر عمى اإلدارة والتسويق والمبيعات ويختار مما يفرض عمى القطاع الخاص أن يركِّ  .139/  123

 قواعد الحوكمة الرشيدة في الشفافية واإلفااح وأخبلقيات العمل . يطبِّقفء, و أعضاء مجالس إدارة ك  
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 الثالثالمطمب 

 ة االقتصاد السوري في المجموعة العربية ترتيب تنافسي  

 

الاادر عن المنتدى االقتاادي العالمي تراجعت معظم الدول العربية المدرجة في تقرير التنافسية 
 , والمغرب, ومار, والجزائر, وليبيا, وموريتانيا .واألردن, اإلماراتالعالمي وىي 

إلى إلى انضمام لبنان  باإلضافة ,فيما تقدمت كل من قطر والسعودية وتونس, وعمان, والكويت, والبحرين
عالميًا بالرغم من  2009ألول مرة, أما سورية فقد تراجعت ثبلث مراتب عما كانت عمية في العام  التقرير

( 11ويبين الجدول رقم ) 2010في العام 3.79إلى  2009في العام  3.76تقدم مؤشر تنافسيتيا من
 . 2010 – 2009 – 2008 -2007عوام لؤلر ترتيب الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية تطو  

 :2010 – 2008( تطور ترتيب الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية لؤلعوام  11الجدول رقم )

  2010  2009  2008  2007 الدولة

 انخزحٛب انمًٛت انخزحٛب انمًٛت انخزحٛب انمًٛت انخزحٛب انمًٛت

 49 5.44 22 0.75 23 0.04 44 0.34 قطر

 24 0.75 20 0.95 29 0.92 45 0.55 السعودٌة

 25 0.07 24 0.72 44 0.30 49 0.54 اإلمارات

 42 0.35 04 0.54 43 0.50 42 0.57 تونس

 40 0.34 04 0.07 40 0.55 02 0.04 عمان

 45 0.57 47 0.54 45 0.50 44 0.33 الكوٌت

 49 4.54 40 0.50 49 0.59 04 4.42 البحرٌن

 35 0.24 54 0.44 00 0.49 07 0.42 األردن

 95 0.40 94 0.44 94 0.40 30 0.40 المغرب

 81 0.44 94 0.40 81 4.70 99 4.73 يصز

 03 4.73 04 4.75 77 4.94 04 4.74 الجزائر

 72 4.07 ــ ــ ــ ــ ــ ــ لبنان

 79 4.97 70 4.93 90 4.77 04 4.74 سورٌة

 444 4.90 00 4.74 74 4.05 00 4.05 لٌبٌا

 445 4.40 429 4.25 444 4.40 425 4.23 مورٌتانٌا

 . The Global Competitiveness Reports 2007-2008-2009-2010   WEFَّ:َّالمصدر      

رحبت بعض الدول العربية بنتائج التقرير, واعتبرتو شيادة دولية عمى تقدميا في عدد كبير من المجاالت  
 حيال نتائج التقرير .الدول العربية الامت في حين التزمت غالبية 
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الدراسات والبحوث المتعمقة بيا   إجراءبر وبالمقابل تعاممت دول أخرى مع نتائج التقرير بشكل عممي, ع   
 :57والتركيز عمى نقاط الضعف وكيفية التغمب عمييا حيث 

براد دت عمى اىتماميا أنيا شد  مراتب واحتبلليا قمة الترتيب العربي, إال  5 يارغم تقدم:  قطر -
المجاالت التي شيدت تراجعًا, من أجل بذل المزيد من الجيود لمحفاظ عمى المكانة المتقدمة التي 

 وامت إلييا, ليس عمى مستوى المنطقة فحسب بل عمى المستوى العالمي أيضًا .

في تعديل القوانين المتعمقة ت تراجعيا لعدم إادار قوانين جديدة, أو التأخر ز  فقد أع  :  المارات -
بممارسة األعمال وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة, وقوانين اإلعسار واإلفبلس . عمى الرغم من 

ف اإلمارات ولمعام الثاني عمى التوالي ضمن المجموعة الثالثة, كما انفيا من بين أن التقرير قد ان  
 مؤشرًا فرعيًا . 16أفضل عشر دول في 

تم تكميف الوزارات ففييا,  االستثماريةعمى تعزيز البيئة  دتمرتبة شد   15بعد تراجعيا:  األردن -
المعنية باعتماد مؤشرات التنافسية كمعايير لؤلداء, والعمل عمى تحسينيا والتأكد من معالجتيا  
وتبلفي المشكبلت التي يعاني منيا المستثمرون. كما رحبت غرفة اناعة األردن بالقرار  وذكرت 

أنشأت و ر, كشفت فيو أوجو القاور التي تعاني من المممكة األردنية, أنيا أعدت دراسة حول التقري
قسمًا خااًا لتعزيز تنافسية المنتج الوطني بشكل عام, والمنتجات الاناعية بشكل خاص, وتقديم 

 . يجاد بيئة أعمال محفزة و جاذبة لبلستثمارإلالتوايات المناسبة 

مكببًل بالعديد من القيود التي تعيق توظيف  رت ضرورة تطوير سوق العمل الذي أابحأق  :  مصر -
 العمالة بشكل جيد, باإلضافة إلى ضرورة تحسين مشاركة المرأة في المجتمع .

مراتب, إال أنيا ركزت عمى النقاط األكثر إعاقة لممارسة األعمال, من أجل  4رغم تقدميا :  الكويت -
 معالجتيا والتغمب عمييا وتبسيطيا .

م ترتيب من الخطوات عمى الواقع بغية استعادة مواقع أثر تقدمًا عمى سم   شيدت مجموعة:  سورية -
التنافسية الدولية, فكان ىناك مجموعة من القوانين والتشريعات واالتفاقات الدولية لزيادة حاتيا من 

والحكومية بغية تحسين الاادرات وخااة غير النفطية, كما شيدت حزمة من اإلابلحات اإلدارية 
, وبالتالي زيادة يتوإنتاجؤسسات وتقديم تسييبلت لمقطاع الخاص لتحسين أداءه ورفع أداء الم

  مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي, وتوظيف إضافي لمعمالة . 
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 الفصل الثالث

ر مؤشراتيا االقتصاديةالصناعات الغذائية السورية   وتطو 

 

 السورية .مصناعات الغذائية ل االستراتيجيةاألىمية المبحث األول: 

 . المبحث الثاني : واقع الصناعات الغذائية السورية في القطاع العام

 .واقع الصناعات الغذائية في القطاع الخا  :   المبحث الثالث
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 المبحث األول

 لمصناعات الغذائية السورية  االستراتيجيةاألىمية 

 

 الغذائية في االقتصاد السوري .الصناعة  المطمب األول : أىمية 

 لمتصنيع الغذائي في سورية . االستراتيجية: الرؤية  الثانيالمطمب 
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 المطمب األول

 الغذائية في االقتصاد السوري اتأىمية الصناع

 

قاعدة من الموارد الطبيعية المتنوعة القادرة عمى رفد القطاع الاناعي بالمدخبلت البلزمة سورية تمتمك 
عمى  ىام بموقع جغرافي كما تتمتع, واإلنشائيةوالكيميائية  والغذائية يةالنسيج ةاناعاللنيوضو, وخااة 

 تأىيميا مع ناسبتي عملقوة وتقوم الاناعة السورية عمى  ,العربيالخميج  ودولشرق المتوسط بين أوروبا 
كامنة لاناعات  اتتمتمك طاقكما  ,بالميارات األساسية منخفضة التكمفة مزودةالاناعات التقميدية و 

تساعد عمى تطوير اناعات ذات قيمة مضافة متوسطة في المدى القريب  ذات كثافة عممية وتكنولوجية
  .عمى المدى المتوسط والبعيد  أعمى

كانت فدميا وتعدد أنشطتيا وريادتيا عن الاناعات األخرى في المنطقة بق  وتتميز الاناعة السورية  
ساىم الاناعييون السوريون وبشكل كبير  حيث من المنطقة,دول األخرى الالمثل والقدوة لماناعات في 

 . في نشر الاناعة في الدول العربية من المغرب إلى تونس ولبنان, وحتى إلى جنوب تركيا

من ىنا تنبع أىمية دور القطاع الاناعي السوري في دفع العجمة االقتاادية وتحقيق توسع في النشاط 
 . اإلجمالياالقتاادي من شأنو تحقيق المزيد من الناتج المحمي 

 أىمية الصناعة في االقتصاد السوري : –أواًل 

ىو  نتاجاألخرى باعتبار أن اإل قتااداتفي االقتااد السوري كغيره من اال تمعب الاناعة دورًا ميماً 
 58: نقطة انطبلق الدورة االقتاادية ويساىم في تعظيم القيم المضافة التي يعبر  عنيا بالمعادلة التالية

  نتاجاإلمستمزمات  – اإلجماليالمحمي  نتاج= اإل( القيمة المضافة) اإلجماليالناتج المحمي 

واالستفادة من لحظة اإلسراع الزماني والمكاني من , الاناعية االستراتيجيةولتحقيق ذلك البد  من تفعيل 
 مرتفعة  إنتاجومعدالت , من استثمارات حقيقية, خبلل تسريع دوران كل عناار المنظومة االقتاادية

تسويق فع ال. وبمقدار ما يزداد النشاط الاناعي, تتحسن المؤشرات االقتاادية بأكمميا سواء بشكل و 
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    مباشر, وقد أكدت الدراسات أن كل فراة عمل اناعية مباشرة تؤدي إلى إيجاد بينمباشر أم غير 
 . فرص عمل غير مباشرة 3إلى  2

المعتمد عمى )القتااد الريعي اتطوير العمل الاناعي يؤدي إلى اإلسراع في االنتقال من  ن  أكما 
كنولوجي المتدني واألسعار القميمة تادير المواد األولية ذات القيمة المضافة المنخفضة والمحتوى الت

ناتج المحمي الفي زيادة  يساىم, إلى االقتااد الاناعي الذي 59والقدرة التفاوضية الضعيفة... الخ(
وتحسين الميزان التجاري من خبلل زيادة الاادرات , اإلجمالي واألمن الغذائي وتقميل التبعية لمخارج

التوسع األمامية والخمفية و  عن طريق التشابكاتاادية األخرى وتقميل المستوردات وتفعيل القطاعات االقت
وتعميق التكامل بين , مع القطاعات األخرى سواء القطاع الزراعي أم قطاع الخدمات والعمودي األفقي

 التأقممعمى مواجية التحديات الداخمية والخارجية و  القدرةو  وتزداد معدالت النمو االقتاادي, ىذه القطاعات
ويتحسن مستوى المعيشة والقدرة عمى تمبية المتطمبات االستيبلكية لممجتمع , المتغيراتمع  اإليجابي
 داخل البمد . بشكل عام لممواطنر مستوى المعيشة يتحسن مؤشِّ  وبالتالي

ىمية القطاع الاناعي وضرورة إيجاد سياسة اناعية مناسبة ومشجعة لبلنطبلقة التنموية من أل ونظراً 
من تحسين األجواء االستثمارية ك مشجعةو نحو تقديم حوافز يفقد تم  التوج, اد الوطنيخبلل دعم االقتا

  2008لعام  7و بموجب المرسوم رقم توتعديبل 1991لعام  10تطوير قانون االستثمار رقم خبلل 
  2007لعام  9وتطوير مكتب االستثمار ليتحول إلى ىيئة االستثمار السورية بموجب المرسوم رقم 

حدا وتحميل بنود قوائم التكمفة ودراسة الوزن النوعي لكل  نتاجيةث النافذة الواحدة وتخفيض التكاليف اإلوا 
 60:من القرارات الحكومية بيدف زيادة القدرة التنافسية ونذكر أىميا مجموعةمنيا. كما تم  اتخاذ 

 . ليرة 7500ليرة سورية إلى  9000تخفيض سعر طن الفيول من  -1
 . بالمخااات الاناعيةإلغاء العمل  -2
 .العموالت خبلل سنة واحدة  -3
إعفاء القروض الاناعية لماناعيين المتعثرين من غرامات التأخير إذا تم  تسديدىا حتى تاريخ  -4

والغرامات والجزاءات المترتبة عمييم عمى الضرائب إذ ما تم  تسديدىا حتى  31/12/2009
1/5/2009 . 
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 .المواد األولية البلزمة لماناعة  مستورداتإعادة النظر بالرسوم عمى   -5
 . ليرة سورية 20ليرة إلى  25من  1/4/2009تخفيض سعر المتر من المازوت بدءا من  -6

 توجيو وزارة العمل والمالية واالقتااد وبقية الوزارات األخرى باالستجابة السريعة لممتطمبات الاناعية -7
 الروتينية . اإلجراءاتوتخفيف 

التي ىي بجوىرىا , )انفتاح األسواق والتوسع العمودي واألفقي لتداعيات األزمة المالية العالميةوأمام     
العمل عمى تطوير قطاعات االقتااد الوطني وفي مقدمتيا القطاع  يأابح من الضرور ( اقتاادية

تطوير كمال وىذا يتطمب مجموعة من اإلجراءات واألع, الاناعي باعتبارىا )قاطرة التنمية االقتاادية(
  . البنية التنظيمية والتشريعية وتقميل الحمقات الروتينية واالىتمام بالكوادر الاناعية

َّسٌاساتَّتطوٌرَّالصناعةَّالسورٌةَّ:َّ–ثانٌاًَّ

الاناعة  إليياتمتمك الاناعة السورية مجموعة من المقومات واألسس التي تعتبر بمثابة نقاط قوة تستند 
من   يتسم بالضعفالاناعي مما جعل أداء القطاع , ةكثير نقاط ضعف يا تعاني من السورية, إال أن

فإننا نجد مجموعة واسعة من السياسات والبرامج المطروحة من وبالتالي الناحيتين التسويقية والتاديرية, 
 : 61 أىمياتطوير القطاع الاناعي السوري نذكر بقبل االقتااديين السوريين والجيات ذات الامة 

لدوره الفعال في  نظراً , دعم المؤسسات الاناعية القائمة واإلسراع في إابلح القطاع العام الاناعي -1
  . ذات األىمية الكبيرة في دفع عجمة النموبناء القاعدة االقتاادية والبنية التحتية 

عمى مبدأ تحديد األىداف المنشودة , وضع سياسة اناعية واضحة لتأىيل الاناعة الوطنية  -2
بتوافر شرطين أساسيين وىما )أقل وقت وتكمفة من , لتحقيق ىذه األىداف إتباعياطرق الواجب وال

 وأحسن نوعية من جية أخرى(., جية

 وتحويل المزايا النسبية إلى مزايا تنافسية , وتحديد المزايا النسبية والمطمقة, دراسة الخريطة الاناعية -3
 . الداخمية والخارجيةوزيادة القدرة التنافسية في األسواق 

المخابر وىيئة المواافات والمقاييس وضرورة لجنة تطوير البنية الداعمة لماناعة الوطنية مثل  -4
 . االلتزام بالمواافات المطموبة
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وتطبيق االلتزام بشيادات المنشأ , دراسة العبلقة االقتاادية مع العالم الخارجي عمى أسس تكاممية -5
 . الثنائية المعقودةالدولية سواء عمى مستوى السوق العربية الكبرى المشتركة أم االتفاقيات 

يض تكمفة مستمزمات مع العمل لتخف االتفاقيات, دراسة التكمفة وتحديد الوزن النوعي لكل بند من بنود -6
جراء دراسات مقارنة مع تكا, العمل الاناعي التي نتجة في دول أخرى و ليف السمع المشابية الم  وا 

 . تتماثل مع طبيعة ونوعية المنتجات السورية

العمل و  ةالتسويقيالخطط مع  نتاجيةوربط الخطط اإل, والتسويقية نتاجيةتطوير الخبرات اإلدارية واإل -7
نتاجو  ,عمى سبر األسواق الخارجية  .االستيبلكية  األنماط تطورتناسب مع ي ما ا 

ألنيا من المرتكزات األساسية لموطن , المحافظة عمى قيمة الميرة السورية أمام العمبلت األخرى -8
 . الاناعياالستقرار  وخااة االستقرار االقتاادي والنقدي وضمناً 

وخااة عن  ,دعم الاناعة الوطنية بما ينسجم مع طبيعتيا سواء كان دعما مباشرًا أم غير مباشر -9
 . حوث واالختبارات وتقديم االستشاراتطريق تطوير الب

 وزارة الاناعة بياناتالعمل عمى تحويل القطاع غير المنظم إلى قطاع اقتاادي منظم. وحسب  -10
ألف منشأة في القطاع غير المنظم تمارس عمميا في  100فإنو يوجد تقريبًا بحدود  2010 لمعام

خزينة الدولة حيث ال تسدد ما يترتب عمييا من  غياب مراقبة الدولة ونظر القانون وال تساىم في دعم
 ضرائب ورسوم.

إعادة ىيكمة القطاع الخاص الاناعي والعمل عمى تحويل الشركات الاغيرة إلى شركات مساىمة  -11
السوق مرآة االقتااد الوطني. وقد دلت وتعتبر ىذه والسيما بعد تأسيس سوق األوراق المالية, 

% من عدد 99ن أيرية القطاع الخاص في وزارة الاناعة عمى الدراسات المقدمة من قبل مد
 . المنشآت ىي منشآت اغيرة وحرفية

كما , نتاجيةألنيا مؤشر ومعيار الفعالية اإل نتاجيةعن طريق زيادة اإل نتاجالتركيز عمى زيادة اإل -12
 .ترتبط بشكل مباشر ومتشابك مع معدل النمو االقتاادي 

والتركيز عمى عدد من المؤشرات , الماروفة المبالغقة مع لمنتائج المحق   نةإجراء دراسات مقار   -14
يتيا ألن العبلقة بين التكمفة إنتاجومنيا )تخفيض التكمفة النسبية لمعمالة من خبلل زيادة , الفرعية
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الخطة ب نتاجيةزيادة فاعمية التسويق عن طريق زيادة ربط الخطة اإل ,ىي عبلقة عكسية نتاجيةواإل
زيادة معامل استخدام  ,حسب طمبات ورغبات األسواق نتاجواإل, حسب الطمب نتاجواإل, ويقيةالتس

اآلالت من خبلل زيادة ميارة العامل عن طريق التدريب المستمر بحيث يستطيع العامل تشغيل أكبر 
االىتمام بالايانة الدورية والعبلجية وتقميل الزمن المخاص  ,نتاجيةقدر ممكن من اآلالت اإل
  والتسويق... الخ(. نتاجاعتماد المرونة في اإل ,إلابلح اآلالت المعطمة

ولكن ىذه اإلجراءات يجب أن تتناسب مع تحسين دائم في الجودة والنوعية ألن المعادلة الاناعية      
 . )سمعة أفضل بسعر أقل( ىي القاعدة الذىبية لمتنافسية الاناعية واالستمرار في المستقبل

َّأهمٌةَّالصناعةَّالغذائٌةَّفًَّتحقٌقَّالتنمٌةَّاالقتصادٌةَّفًَّسورٌةَّ:َّ–ثالثاًَّ

في تحسين كل  المؤشرات االقتاادية عمى المستوى الجزئي وزيادة الناتج  دورًا ميمًا  تمعب  الاناعة 
تعتبر التنمية حيث  المحمي اإلجمالي وغيره من المؤشرات االقتاادية عمى مستوى االقتااد الكمي,

ن أىم ركائز التنمية االقتاادية العامة الشاممة ويعتبر األمن الاناعي من أىم مقومات الاناعية م
 . األمن االقتاادي

واالستغبلل األمثل لمموارد المتاحة ودعم التكامل بين  نتاجيةويتجمى ىذا في إابلح خمل اليياكل اإل 
وتحديد الخريطة الاناعية , عةالقطاعات االقتاادية وخااة العبلقات التشابكية بين الزراعة والانا

وتوجيو االستثمارات الاناعية نحو المشاريع التي تتناسب مع الموارد المتاحة ما يساىم في زيادة القيمة 
 الموارد وتوجيييا الوجية الاحيحة  وتعبئة ,المضافة وتشغيل اليد العاممة وتوفير االستقرار في األسعار

 .  واختيار اناعة رائدة وقائدة

 لنموال الاناعة التحويمية أولوية استثمارية سواء لمقطاع العام أو الخاص, نظرًا لقدرتيا عمى وتشك
السريع في مجال الاناعة ومن  وتوليدىا لمدخل واستيعابيا ألعداد متزايدة من العمال, ونتيجة لمتطور

المستيمكين( إلى التغير حاجة السوق الداخمية )أنماط استيبلك داخمية جديدة وتغير في أذواق في ر تغي  
 . الواسع في التجارة الخارجية

المناسب لواقع االقتااد السوري بسبب توافر المقومات القطاع الاناعة التحويمية ىي  فإنوبالتالي 
مواد طبيعية( إضافة إلى القاعدة العممية المناسبة والبنية التحتية  -عمالة –األساسية لتطويرىا من )رأسمال

واالستفادة من السوق السورية والسوق العربية الكبرى , ميا إلى مزايا تنافسيةيحو توالمزايا النسبية التي يمكن 
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يرانا  واالستعداد لبلنضمام إلى الشراكة األوروبية, لمشتركة والشراكات مع دول الجوار مثل تركيا وا 
 .ومنظمة التجارة العالمية 

وباعتبار الاناعات الغذائية جزءًا ىامًا من الاناعات التحويمية فيي تساىم في تحقيق التنمية 
ستغبلل األمثل لمموارد الزراعية المتاحة  االقتاادية, وخااة في تحقيق األمن الغذائي, وتضمن اال

 تنمية في ثيرةك بوسائل الغذائي التانيع يساىم, حيث 62وتدعم العبلقة التشابكية بين الزراعة والاناعة
 لممنتجات جديدة يمةق إضافةعن طريق  الدخل يساىم بزيادة حيث ,الحديث الغذائية الاناعات قطاع

 السوق مع لعبلقاتوا التكنولوجي التجديد خبلل من المزرعية النظم تحديث ويشجع, الخام الزراعية
   .والنوعية الشكل حيث من لؤلغذية متنوعة منتجات عمى الحاول في المستيمكين لرغبات ويستجيب

 المستيمكين عمى لؤلسعار السمبية اآلثار من ويقمل ,الموسمية التغيرات ثرأ من الحد في يساىمكما 
 . والمزارعين

 : الوقت نفس في مستويات ثالثة وفق سورية في الغذائي التانيع عمميات تجري
 مستوى المزرعة ) تقميدي ( . -1
 ) تقميدي ( . القريةمستوى  -2
 .  الاناعي المستوى -3

تأسست  الزراعي والحاجة إلى تمبية الطمب عمى المواد الغذائية في األسواق المحمية  نتاجلنمو اإل فنتيجةً 
عمى  عمميا. يتركز (الخاص والعام والمشترك)العديد من المنشآت الاناعية في مختمف القطاعات 

وينشط  ,الخزن والتبريد -رب البندورة  -الزيوت  -البسكويت  -األنشطة التقميدية مثل منتجات األلبان 
الوجبات الخفيفة  -فواكو عاير ال -دة القطاع الخاص أكثر في األسواق الحديثة مثل المنتجات المبر  

 الزيتون الذي يشكل مساىمة ىامة في الاناعات الغذائية . زيت –المكسرات  -والمقببلت والمخمبلت 

َّ

َّ

َّ
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  نيالمطمب الثا

 لمتصنيع الغذائي في سورية  االستراتيجيةالرؤية  

 

األساسية في قطاع الاناعة التحويمية لما يمتمكو من أسس  األنشطةنشاط الاناعات الغذائية من  يعتبر
عمى أنو نشاط يتعمق بمسألة الوجود اإلنساني لممواطن السوري, مما أكسبو  وموارد وأسواق محمية, عبلوةً 

ىذا النشاط وتطويره وزيادة مساىمتو   لضمان حسن سير االستراتيجيةوضع الخطط أىمية كبيرة في مجال 
ىذا النشاط, األولى من الحكومة والثانية من قبل النقابات المينية  ستراتيجيةال تينمتباين تينوىنا نجد نظر 
 ليذا النشاط .

  الخطط الخمسية لمتصنيع الغذائي : استراتيجية –أواًل 

 مع بالتوازي والغذائي الزراعي التانيع تنمية عمى الخمسية والخطط الزراعية التنمية استراتيجية زركِّ ت  
 . الريفية الاناعات في وخااة مضافة قيمة تحقيقل والحيواني النباتي الزراعي نتاجاإل تنمية
 1991  لعام 10 رقم االستثمار قانون وبعد قبل ,سورية في الغذائي لمتانيع مرحمتين بين زمي  يحيث 

 والبسيطة الاغيرة المنشآت بعض إلى إضافة العام القطاع عمى أساساً  باالعتمادتمي زت  األولى لمرحمةفا
 :63 يمي ماك المرحمة تمك في المانعة المنتجات واف ويمكن ,الخاص القطاع في
 .الوطنية المعايير تمبي ماك المستيمكين ثقة تسبتكوا الغش عمميات من خالية ,عالية بنوعية تتمتع •
 .تطوير مكونات أية بدون تقميدية •
 .  ربح ىامشو  نتاجاإل وتكاليف الخام لموادا أسعار بداللة محددةو  نسبياً  ثابتة حكومية بأسعارمتسمة  •
 تطور باالعتبار األخذ دون لممستيمكين األساسية الحاجات تمبي اً سابقمنتجات الاناعات الغذائية  انتك

 اليدف فإن   وعميو ,الطمب وازدياد األسواق في المنافسة غياب في المستيمكين ىؤالء ورغبات أذواق
 داري   التسويق انك بينما ,نتاجيةاإل لمخطط وفقاً  إنتاج تحقيق في تمثلي الغذائي التانيع لمنشآت األساسي

 والمؤسسة التجزئة لتجارة العامة المؤسسةو  ,يةكاالستيبل العامة المؤسسة مثل أخرى مؤسسات خبلل من
 .وغيرىا التعاونية الجمعيات من والعديد ,العسكرية االجتماعية
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 جديدة اقتاادية إابلحات قتطب   حيث الماضي القرن ثمانينات منتاف منذفبدأت  المرحمة الثانيةأما 
 1986 لعام 10 رقم المرسوم جاء فقد ,األجنبي المال رأس وجذب االقتاادية البيئة تحسين إلى يدفت

  لعام 7 رقم بالمرسوم المعدل 1991 لعام 10 رقم االستثمار وقانون  المشترك القطاع اتكشر  لتأسيس
 لعام 9 رقم والمرسوم الجديد االستثمار بقانون الخاص 2007 لعام 8 رقم بالمرسوم والمستبدل 2000
 ألحكام وفقاً  تأسست ومتوسطة اغيرة منشآت إلى إضافةً  لبلستثمار السورية الييئة إحداث حول 2007
 .الغذائي التانيع من الثانية لممرحمة بدايةك التطورات ىذه اعتبار يمكن 1952 لعام 103 رقم القانون
 التي المتنوعة بالمنتجات السوق أغرقت ترخيص بدون أو بترخيص المؤسسات من بيرك عدد تأسس حيث
 وقد. السعرية المنافسة عمى القدرة عدم بنتيجة السوق من الاغيرة المنشآت من العديد بإخراج تسببت
 :  يمي بما المرحمة ىذه تميزت

 ...الخ. والمقببلت العمكةك االقتااد في مؤثر طابع ذات تكن لم تأسست التي الاناعات •
 . التكاليف بأقل نتاجاإل عمى يزكوالتر  بالنوعية االىتمام عدم •
حول  اإلحااءات وغياب مختمفة اناعات في مستثمرين لجذب واضحة اقتاادية سياسة وجود عدم •

 بالنسبة وخااة لماناعات متوازن غير توزع إلى تؤدي والتي المطموبة والطاقات الفعمية الحاجات

 . لمقطاع الخاص

 
ًََّّ:ئالتصنٌعَّالغذاَّستراتٌجٌةرؤٌةَّالنقاباتَّالمهنٌةَّالَّ–ثانٌاًَّ

 من الفائض استيعاب:  منيا اليدف التابعة لممؤسسة العامة لؤلغذية كان المعامل تئنشأ   عندما
  .الغذائية السمع من المحمي السوق حاجة وتأمين وتانيعيا, الحيوانية والمنتجات الزراعية المحاايل
 الزراعية المحاايل من فائض وجود في حال عدم الغذائية, المؤسسات ىذه لوجود مبرر وبالتالي ال

غراق التانيع, وتوقف لمؤسسات الاناعة  يحدث وما حدث ما فيل مستورد. ىو ما بكل السوق وا 
 يعود السبب أن أم ؟ السوق القتااد وضريبة التخطيطية, لمسياسات وموضوعية طبيعية الغذائية نتيجة

 ؟ والجفاف والمائية, الزراعية الطبيعية الموارد لنقص

 طاقات ىناك مازالت أنو بينت   المياه, رأسيا وعمى الزراعية, الطبيعية سورية لموارد أولية دراسة أية نإ
 أن اليدر, من وحمايتيا والمبرمج, المناسب بالشكل استغبلليا حال في يمكن مستثمرة, غير كبيرة كامنة
  كافة االستراتيجية السمع مستوى عمى غذائياً  أمناً  وتوفر الزراعية, السمع من احتياجاتيا كامل لسورية نتؤمِّ 

 الواردات إجمالي من%/ 50- 40/ سوى تشكل ال المياه من الزراعي لمقطاع النظامية فاالحتياجات
 /%60 - 50/ نسبة يبمغ كبير قدر ىناك مازال أنو يعني وىذا الحالي, االستثمار أسموب ضمن المائية
 .مستثمر غير المائية الموارد من
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 الميني االتحاد بعد تزايد عدد المؤسسات الخاسرة في المؤسسة العامة لماناعات الغذائية, يرجع تقريرو  
 ىذه في الخسارة أسباب 18/10/2007 في المنعقد/ 2012 ـ 2007/ النقابية لماناعات الغذائية لمدورة

 التسويق في سواء الكافية بالمرونة تتمتع التي الخاص القطاع شركات ومنافسة اآلالت, قدم إلى الشركات
 . نتاجاإل مستمزمات تأمين أو نتاجاإل أو

 64:خبلل من الشركات ىذه لعمل جديدة رؤية بوضع كان االتحاد الميني لماناعات الغذائية  طالبو 

 زيوت كشركة سكنية, مناطق ضمن أابح بعضيا أن حيث الشركات, ىذه مواقع من االستفادة 
 .وغراوي كاميميا بسكويت وشركتي دمشق

 الفائدة يحقق بما نشاطيا تغيير . 

 القوانين عن أم ؟ اإلدارة عن ناتجة ىي ىل الخسارة, ىذه وأسباب الخاسرة لمشركات دراسة وضع 
 ؟ والعمالة بالكمفة المتعمقة واألنظمة

 ؟ المفروضة والضرائب العام الدين اندوق دورىو  ما 

 لتأمين الكاممة الابلحيات ومنحيا والمخرجات, لممدخبلت اإلدارية األسعار من الشركات تحرير 
 . مالية دورة كل نياية أعماليا نتائج عمى ومحاسبتيا مناسبة,ال بالوسائل نتاجاإل مستمزمات

 الاناعي العام القطاع ضمن أخرى مجاالت إلى الفائض ونقل العاممة, لمقوى شاممة دراسة إعداد 
 .  اإلداري أو

 سورية تبني منذ المتداولة الطروحات وىي ,الحكومة طروحات مع تمتقي الميني االتحاد طروحات بعض
  الطروحات ليذه البداية في معارضين الميني واالتحاد النقابية الحركة وكانت االجتماعي, السوق اقتااد

 النقابيين بعض آراء مع الحكومة آراء والتقت اليدف, يحقق أن استطاع الواائية الجيات ابر أن إال
 .حول معظم النقاط 

 

 

 

                                                           
64
 .  2007تقرٌر االتحاد المهنً للصناعات الغذائٌة  : المإتمر المنعقد فً  
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 المبحث الثاني

 واقع الصناعات الغذائية السورية في القطاع العام

 

 المطمب األول : الموقع والييكمية العامة لمصناعات الغذائية .

 تحميل مؤشرات الشركات والمؤسسات العامة لمصناعات الغذائية . :المطمب الثاني 
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 المطمب األول

 الموقع والييكمية العامة لمصناعات الغذائية

 

 ستخراجية وتكرير النفط الاناعات اال :رئيسة في سورية من ثبلث قطاعات  الاناعةيتألف قطاع 
يعمل في الاناعة القطاعين العام والخاص وتشغل الدولة حيث  الكيرباء والماء. الاناعات التحويمية,

 في كل قطاع من ىذه القطاعات مجموعة من المؤسسات العامة موزعة كالتالي  :
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 : ة التحويميةموقع نشاط الصناعات الغذائية في قطاع الصناع –أواًل    

 الخاص, نظرًا لقدرتيا عمى النموتشكل الاناعة التحويمية أولوية استثمارية سواء لمقطاع العام أو 
وتوليدىا لمدخل واستيعابيا ألعداد متزايدة من العمال, ونتيجة لمتطور السريع في مجال الاناعة ومن 
تغيير في حاجة السوق الداخمية )أنماط استيبلك داخمية جديدة وتغير في أذواق المستيمكين( إلى التغير 

 الواسع في التجارة الخارجية .

شاط الاناعات الغذائية ضمن قطاع الاناعة التحويمية الذي يتألف من أربع اناعات رئيسية ويندرج ن
نشاط الاناعات  نشاط الاناعات الغذائية, نشاط الاناعات النسيجية, واثنين منفردتين وىي كالتالي :

 . اناعة االسمنت اناعة السكر, نشاط الاناعات الكيميائية, اليندسية,

 

 

 (   نشاطات قطاع الصناعة التحوٌلٌة فً سورٌة . 4الشكل رقم ) 
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 : الييكمية العامة لنشاط الصناعات الغذائية -ثانيًا 

القطاع  -القطاع الخاص  -يعمل في مجال الاناعات الغذائية في سورية ثبلثة قطاعات : القطاع العام 
 . المشترك

إضافة  1991لعام  10يتكون من الشركات التي أسست وفق القانون رقم  التصنيع الغذائي الخا  :-1
 .1952لعام  3والقانون رقم  1958لعام  21الشركات التي أسست وفق القانون رقم  إلى 

وىو مكون من الشركات المشتركة بين القطاع العام ممثبًل  التصنيع الغذائي في القطاع المشترك :-2
الشركات المشتركة الدولية بنتيجة التعاون بين سورية وبعض البمدان العربية والقطاع الخاص, و  بالدولة

 واألجنبية, والشركات المشتركة الخااة بين الرأسمال المحمي والرأسمال األجنبي .

ة لماناعات الغذائية التي تستثمر يتألف بشكل رئيسي من المؤسسة العامِّ  التصنيع الغذائي العام :-3
د من السبلسل الغذائية, والمؤسسة العامة لمسكر والمؤسسة العامة لمتبغ وكبلىما في العدي شركة 18

ولجنة المخابز  يتبعان وزارة الاناعة إضافة إلى الشركة العامة لممطاحن والشركة العامة لممخابز
 . إلى وزارة االقتااد والتجارة ةالتابعاالحتياطية 

 يتألف من المؤسسات التالية: الغذائي العامالصناعي القطاع أي أن 

 . المؤسسة العامة لماناعات الغذائية أواًل:

 .المؤسسة العامة لمسكر ثانيًا :

 . مؤسسة التبغ ثالثًا :

 . الشركة العامة لممطاحن رابعًا :

 . الشركة العامة لممخابز خامسًا :

  .  لجنة المخابز االحتياطية سادسًا :

      والمؤسسات العاممة في مجال القطاع الغذائي العام تم االعتماد عمىالشركات ( 5رقم )ويبين الشكل 
 . ) بيانات المؤسسة العامة لماناعات الغذائية, مديرية التخطيط واإلحااء(
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 (  توزع شركات ومؤسسات القطاع العام لماناعات الغذائية . 5الشكل رقم ) 
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 الثانيالمطمب 

 لمصناعات الغذائيةمؤشرات الشركات والمؤسسات العامة 

 

ف عمى الواقع الحقيقي لعمل مؤسسات وشركات القطاع العام العاممة من خبلل ىذا المطمب يمكننا التعر  
 في الاناعات الغذائية :

 مؤشرات المؤسسة العامة لمصناعات الغذائية : –أواًل 

( الذي يبين 6رقم ) الشكلمن خبلل , لممؤسسة ينتاجاإليمكننا متابعة تطور الوضع االقتاادي واألداء 
مقارنًا المؤشرات المخططة مع  سنوات الخطة الخمسية العاشرة,أىم مؤشرات الحسابات االقتاادية خبلل 

 المؤشرات التي تعكس ما تم تنفيذه خبلل الفترة نفسيا .

 ي لسنوات الخطة العاشرة :نتاج(  المؤشرات االقتاادية واألداء اإل6الشكل رقم )

 
 . 2010تقرير وزارة الاناعة  المادر :
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 المحمي الجمالي : نتاجال  - 1
يعطي داللة حقيقية عمى مدى  2005المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة لمعام  نتاجإن دراسة تطور اإل 

وبالعودة إلى  التالي,لرسم البياني اومن خبلل , (2010- 2006النمو الفعمي الذي تحقق خبلل الفترة )
 : (12الجدول رقم )

 
 : 2010 – 2006لممؤسسة العامة لماناعات الغذائية  اإلجماليالمحمي  نتاجاإل( 12الشكل رقم )

 

 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة تقرير مديرية التخطيط واإلحااء 

 .المحمي اإلجمالي في جميع سنوات الخطة لم يال إلى المستوى المخطط لو نتاجنبلحظ أن اإل 
         / ألف ل.س باألسعار الثابتة مقابل  5497212/ حيث بمغت قيمتو, 2006وكانت ذروتو سنة  
انخفاضا  2007في سنة . ثم انخفض % 83وبمعدل تنفيذ قدره, / ألف ليرة سورية بالخطة 6629698/ 

ً ممحوظا رة / ألف لي 6469064/  / ألف ل. س باألسعار الثابتة مقابل 4576234/ حيث بمغت ,
      حيث بمغت قيمتو , 2008%, ثم عاد ليرتفع قميبًل في عام  71 وبمعدل تنفيذ قدره, سورية بالخطة

وبمعدل  ,/ ألف ليرة سورية بالخطة 7071664/ ألف ل.س باألسعار الثابتة مقابل /  4806935/ 
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ألف ل. س /  5042647حيث بمغت قيمتو /  2009%. واستمر باالرتفاع في عام  68 تنفيذ قدره
%  لكنو بقي  71/ ألف ليرة سورية بالخطة وبمعدل تنفيذ قدره  7130878/  باألسعار الثابتة مقابل

     حيث بمغت قيمتو, 2010وسنة األساس, ثم عاد لينخفض في سنة  2006منخفضًا مقارنة مع سنة 
بالخطة وبمعدل / ألف ليرة سورية  6396696/  / ألف ل. س باألسعار الثابتة مقابل 4890111/ 

 % . 76تنفيذ قدره 
ونسبة تنفيذ  2007وبالتالي فقد تراجع النمو الفعمي في ىذا القطاع, وأكثر السنوات تراجعًا ىي سنة  

 % ( .76 -68الخطة في ىذا القطاع  كانت منخفضة تراوحت بين )

 : نتاجمستمزمات ال  - 2
تحميل الواقع باورة أوضح لمعرفة التغيرات في الناتج   نتاجنستطيع من خبلل دراسة مستمزمات اإل

 : (13ومن خبلل نظرة سريعة لمرسم البياني  رقم ), المحمي اإلجمالي
 :2010 – 2006لممؤسسة العامة لماناعات الغذائية  نتاجاإل(  مستمزمات 13الشكل رقم )

 

 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة تقرير مديرية التخطيط واإلحااء 
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 2006لعام  / ألف ل . س باألســعار الثابتة  4054085 /من  نتاجنبلحظ انخفاض قيمة مستمزمات اإل
/ ألف ل.س  3330638/ . إلى %81/ ألف ل.س بالخطة وبمعدل تنفيذ قدره  5035801مقابل/ 

%.   68/ ألف ل.س بالخطة وبمعدل تنفيذ قدره  4926462مقابل/  2007باألســعار الثابتة لعام 
/ ألف  3393104/  حيث بمغت,  2008عمى نفس القيمة تقريبًا في عام  نتاجوحافظت مستمزمات اإل

% . ثم عادت  65/ ألف ل.س بالخطة وبمعدل تنفيذ قدره  5247631ل.س باألســعار الثابتة مقابل / 
/  5293237بل / / ألف ل.س باألســعار الثابتة مقا 3718907حيث بمغت /  2009لترتفع قميبًل عام 

            حيث بمغت  2010%. وبقيت قريبة من قيمتيا في70ألف ل.س بالخطة وبمعدل تنفيذ قدره
 %. 75/ ألف ل.س بالخطة بمعدل تنفيذ 4767900مقابل/, / ألف ل.س باألســعار الثابتة3562466/

 : الناتج المحمي الجمالي بسعر السوق - 3 

 :كما في الشكل التالي 2006سنوات األخيرة من العقد الماضي, عام الحققت المؤسسة الذروة في 
 :2010 – 2006لممؤسسة العامة لماناعات الغذائية  اإلجماليالناتج المحمي (  14الشكل رقم )

 
 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة تقرير مديرية التخطيط واإلحااء 
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/ 1443127/  2005لمعام  باألسعار الثابتة 2006لعام بمغت قيمة الناتج المحمي اإلجمالي حيث  
وانخفض انخفاضًا  % .91وبمعدل تنفيذ قدره , / ألف ل.س بالخطة 1593897س مقابل/  .ألـــف ل

              / ألـــف ل.س مقابل 1245596حيث بمغت قيمتو باألسعار الثابتة/  2007شديدًا في عام 
حيث بمغت  2008ثم عاد ليرتفع عام , %  81عدل تنفيذ قدره / ألف ل.س بالخطة وبم 1542602/ 

/ ألف ل.س بالخطة وبمعدل  1824033/ ألـف ل.س مقابل / 1413831قيمتو  باألسعار الثابتة / 
/ ألـــف ل.س 1323740حيث بمغت قيمتو باألسعار الثابتة /  2009% ثم انخفض في عام 78تنفيذ 

%, ولم يتغير ىذا الرقم  كثيرًا في 72دره ـوبمعدل تنفيذ ق/ ألف ل.س بالخطة  1837641مقابل /
/ ألف ل.س بالخطة وبمعدل تنفيذ  1628795/ ألــف ل.س مقابل / 1327645حيث بمغ /  2010
المحمي اإلجمالي    نتاج%. والسبب في انخفاض الناتج يعود وبشكل رئيسي إلى انخفاض اإل82قدره 

 .كل ممحوظ لم تزد بش نتاجذلك أن مستمزمات اإل

 65 ت المؤسسة العامة لمسكر : مؤشرا–ثانيًا 

كميات  عدم كفاية واقع المؤسسة نجدخبلل دراسة ومن تتبع المؤسسة العامة لمسكر لوزارة الاناعة, 
والتي يتراوح معدل تنفيذ كميات الشوندر الموردة لممعامل , الشوندر السكري وفق الطاقات المتاحة لممعامل

شوندر سكري  إنتاجعدم  إلى باإلضافة, % من المخطط 83و 65ما بين  2005وحتى  2003 لؤلعوام
وسطي  إنفي حين , %16تقل عن  أالدرجة الحبلوة التي يجب , و بمواافات قياسية سورية خااة

   . رفع تكمفة الناتج إلى% مما يؤدي 13.35بحدود ىي  2005الحبلوة المحققة لعام 

% عمى كامل 1بمؤسسة التجارة الخارجية يتم بدفع عموالت  الخامد السكر حار استيرا أن نجد كما
نو , ل.س لمطن 290بحدود إضافيةالناتج تكاليف  األبيضتحميل السكر  إلىمما يؤدي , القيمة ر تعذ   ا 

 واألبيض استيراد السكر الخام بسبب ربط االستيراد بتحقق الفارق السعري االقتاادي بين السكر الخام
بين  اً ن ىناك فارقًا زمنيأو  يماسال  األبيضلمسكر  نتاجيةاإلالمستوردين ينعكس عمى معدل تنفيذ الخطة 

  )السكر الخام( عدة مرات األوليةوخبلل ىذه الفترة يتغير سعر المادة , شراء المادة وتانيعيا وتسويقيا
 المؤسسة ما يمي : نتائج الدراسات التي أجرتياومن 

 كمية من  إنتاجحة في خطي التكرير بشركتي سكر حمص والغاب يسمح بوجود طاقات متا    
الذي يتطمب  األمر, بيض زيادة عن حاجة البطاقة التموينيةأطن سنويا سكر  ألف 80 - 60
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في  أوىذه الكمية وبيعيا عن طريق االستيبلكية  إنتاجالموافقة لممؤسسة العامة لمسكر عمى 
   . بعبوات السكر المستوردة أسوةالمحمية كتاجر شريطة تعبئتيا بأكياس بولي بروبمين  األسواق

  إنبأكياس بولي بروبمين مبطنة ببولي ايتيمن وحيث  األبيضعدم السماح لممؤسسة بتعبئة السكر 
    بينما سعر كيس الخام الذي تتم التعبئة فيو حالياً و , ل.س 11سعر الكيس الواحد بحدود

الفارق االقتاادي بين  تقميصخفض التكمفة و  إلىذلك سيؤدي , ل.س 33.60بحدود( 2010)
. س مميون ل 135.6ويعادل ىذا المبمغ سنويا ,الخام لاالح استيراد السكر الخام األبيضالسكر 

عدم  أضف إلى ذلك ,ل.س لمطن 500بمبمغ  األبيضوتخفيض تكمفة الطن الواحد من السكر 
الناتج يباع لممؤسسة العامة االستيبلكية  األبيضالسكر ف, ة السكرىامش ربح لاناعإعطاء أي 

   . ىامش ربحأي بسعر التكمفة وبدون 

 ألي عممية تحويل يحتاج لموافقة رئاسة مجمس الوزراء مما  األجنبيتحريك حساب القطع  نإ
   . في العمل وضياع وقت ال مبرر لو إرباكات إلىيؤدي 

   وجب استبدال قسم أدم اآلالت والتجييزات في شركات السكر وخااة في شركتي حمص والغاب ق
   . المؤسسة تتابع عمميات االستبدال والتجديد وفق الخطط السنوية ن  ا  منيا و 

لبلستثمار المشترك حيث   عدراطرح مساحات من األرض التي تعود ممكيتيا لشركة سكر  ومن الميم
 المقدرةإضافة إلى مساحة شركة سكر عدرا  2ألف م 23وأخرى بحدود 2ألف م 200توجد مساحات بحدود

باإلضافة إلى الموافقة عمى تعبئة السكر األبيض الناتج بأكياس بولي بروبمين مبطنة  ,2لف مأ 15 ـب
والموافقة عمى إضافة ىامش ربح لشركات السكر بحدود , ببولي ايتيمين أسوة بعبوات السكر المستورد

  2007منذ العام  الستيبلكيةممؤسسة العامة المسكر المباع ل% 10

 مؤشرات الشركة العامة لممطاحن : –ثالثًا 

 في الكشوف ورود لعدم, وذلك المالي التنفيذ من اكبر كانليا  المادي التنفيذ نأ الشركة تبين بيانات
 التنفيذ أن رغم, التنفيذ في التأخير غرامات نتيجة الكامل الارف يتم لم التوسعات مجال وفي حينيا
66.لممستودعات% 50وتجاوز% 100 كان المادي
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 تحميل مؤشرات الشركة العامة لممخابز : –رابعًا 

, نبلحظ من البيانات  2009 – 2008 – 2007الشركة  خبلل  السنوات  إنتاجتطور  من خبلل دراسة
فكانت نسبة التنفيذ , أن الشركة حققت مخططاتيا في السنوات المذكورة الخااة بالشركة العامة لممخابز

 %  128إلى  2009ثم عادت لتنخفض عام  2008% عام 148وارتفعت إلى  2007% عام 130
 :    ( 15رقم )وىذا ما يبينو الجدول 

 :2009َّ- 2008- 2007لمسنوات  ) بآالف األطنان ( المخطط والفعمي الشركة العامة لممخابز إنتاج( 15الجدول رقم )

اســـــــى 

 انســــهعــت
انًخــطط 

2007 
انفعهي 

2007 
َسبت 

 انخُفيذ %
انًخطط 

2008 
انفعهي 

2008 
َسبت 

 انخُفيذ%
 انًخطط

2009 
 انفعــهــي
2447 

َسبت 

انخُفيذ 

% 
خبش  

 يزلذ
571200 744217 130 571200 846476 148 642600 820106 128 

حانف 

 صُاعي 
0 0 0 1703 846 50 0 0 0 

 . 2010-2006, وتعذر الحاول عمى بيانات العامين  2010نات الشركة العامة لممخابز المادر : بيا 

ولكن انخفض لدرجة  2008في العام  نتاجومن المبلحظ أن التالف الاناعي ازداد مع ازدياد حجم اإل 
 تجاوز ما كان مخططًا لو . نتاجاإلبالرغم من أن حجم  2009شبو معدومة في العام 
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 المبحث الثالث

 واقع الصناعات الغذائية في القطاع الخا  

 

 المطمب األول : ىيكمية الصناعات الغذائية في القطاعين الخا  والمشترك .

 المطمب الثاني : تحميل مؤشرات الصناعات الغذائية في القطاع الخا  .

 ت الغذائية  .اوالتشريعات الصادرة عمى تشجيع الصناعالمطمب الثالث : أثر القوانين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 المطمب األول 

 ىيكمية الصناعات الغذائية في القطاعين الخا  والمشترك  

 

 ىيكمية الصناعات الغذائية في القطاع المشترك : –أواًل 

 حيث 1986 لعام 10 رقم التشريعي لممرسوم وفقاً  الخاص والقطاع الدولة بين المشترك القطاع تأسس
 المرسوم ىذا عمىبناًء  تأسس وقد, أراضي شكل عمى مقدمة المال رأس من% 25 الدولة بنسبة تشارك
 مجال في المشترك القطاع تنمية الزراعي, حيث ىدف المرسوم إلى نتاجمجال اإل في تعمل شركات سبع

 . 67عمل فرص وخمق االستثمار في الخاص القطاع ةكمشار  لتعزيز أبعد رؤية ضمن الغذائي التانيع

 : المشترك لمقطاع أشكال ثبلثة  البلحقة والتشريعات المرسوم ىذا بموجب تأسس وقد

 : الخا  والقطاع الدولة بين المشترك قطاعال  • 

 خططو ضمن المشروع ىذا ييدف , حيث غذائي تانيعال أنشطتيا تتضمن التي غدق ةكشر مثال عنيا 
  والخضار واكالفو  ونسروةك من طن 25 ,دورةنالب رب من طن 2750 وتوضيب إنتاج إلى السنوية

 طن 2000الطحينة من طن 880 الحبلوة من طن 1760 المطبوخ الفول من معمبات - معمبال حمصال
 الغذائية لممواد مانع مؤخراً  تأسس وقد. المعمبة األجبان من طن 430الفطر من طن 600المخمبلت من

 68. طن 5000قدرىا سنوية إنتاج بطاقة

 : األخرى والبمدان سورية بين مشترك قطاع  • 

  الغذائي وىي : التانيع مجال في تعمل الشركات ىذه من ثبلثة
 . والزراعية الاناعية لبلستثمارات السعودية السورية الشركة-
 . والزراعية الاناعية لبلستثمارات الميبية السورية الشركة-
    والجبنة, القشقوان وجبنة البيضاء الجبنة ةكالشر  ىذه تنتج : لؤللبان الفنمندية السورية الشركة-

 . الطازج الحميب من طن 1700 تبمغ سنوية إنتاج بطاقة المطبوخة

                                                           
67
 .67ص 2006, كانون الثاني  سورية في الغذائية لماناعات األخيرة , التطورات 8 رقم سياسات مذكرة :معضاد , قرقوط   
68
 هذه األرقام تعتبر أهداف سنوٌة للخطة . –بٌانات شركة غدق للصناعات الغذائٌة  
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 :واألجنبي الوطني الخا  القطاع بين مشترك قطاع  •

 خااة اتكشر ك ومسجمة مؤسسة وأجنبي محمي برأسمال الغذائي لمتانيع ةكشر  25من ثركأ حالياً  يوجد 
 زيت - التخزين  - التبريد مجاالت في عامل1300 اتكالشر  ىذه في ويعمل 1991لعام 10القانون وفق

 – األطفال أغذية -ت المقببل – وكالفوا عاير - النباتي السمن - أخرى نباتية وزيوت الزيتون
 . 69والمدخن المجفف السمك ,المبنة ,ةالجبن من مختمفة أنواع , بودرة وحميب معقم حميب ,المعكرونة

 الصناعات الغذائية في القطاع الخا  : –ثانيًا 

والتحول نحو اقتااد السوق  , اعتبارًا من منتاف الثمانينات بدأت الدولة في التحرير التدريجي لبلقتااد
 من خبلل إرساء التشريعات المناسبة في مجال االستثمار والتجارة الخارجية والسياسات النقدية والمارفية 
وقد ىدفت ىذه السياسات إلى توسيع دور القطاع الخاص في برامج التنمية االقتاادية. وقد كان قانون 

م ىذه السياسات التي شجعت القطاع الخاص عمى وتعديبلتو من أى 1991لعام 10االستثمار رقم
 .  االستثمار في مختمف القطاعات االقتاادية ومنيا قطاع الاناعات الزراعية والغذائية

 لوحظت النقاط التالية عند تحميل واقع القطاع الاناعي الخاص وعمى وجو الخاوص القطاع الغذائي:

-ريف دمشق  –وكثافتيا في محافظات )حمب  ضآلة المشاريع االستثمارية في المناطق النائية -1
ارتفاع في تنفيذ المنشآت في المدينة الاناعية  2010حمص( إال أنو لوحظ في عام –دمشق

 بحسياء والمدينة الاناعية بعدرا ومحافظة إدلب.
ضعف حجم فرص العمل الناتجة عن االستثمارات بمختمف القوانين وىذا يعود إلى عدم التزام    -2

 .أاحاب المنشآت بالتاريح عن جزء كبير من العمالة لدى التأمينات االجتماعية 
 لوحظ تراجع باورة إجمالية في تنفيذ المشاريع المشممة بالقوانين الناظمة وىذا يعود إلى : -3

 اادي الناجم عن تحرير التجارة .االنفتاح االقت 
 . عدم قدرة الاناعيين عمى التكيف مع أساليب الترويج التسويقي 
 إضافة إلى عدم  ,ارتفاع كمف المنتجات الاناعية نتيجة وجود بعض الضرائب والرسوم المفروضة

 الدقة في احتساب التكاليف وارتفاع كمف التمويل واعوبة شروطو.
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 . 2009واقع الغذاء والزراعة في سورية  :المركز الوطني لمسياسات الزراعية  
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 المطمب الثاني

 مؤشرات الصناعات الغذائية في القطاع الخا تحميل 

 

بالمقارنة مع  الخاص تحميل واقع المنشآت الاناعية المنفذة في قطاع الاناعات الغذائية إطارفي 
/ الخاص 47/ والمرسوم التشريعي /21إجمالي المنشآت الاناعية المنفذة وفق قوانين االستثمار والقانون/

 ( : 2010 – 2006بالحرفيين) لمفترة 

/ منشأة  2955مقابل / , / منشأة 1409/  2010بمغ إجمالي عدد المنشآت المنفذة خبلل عامحيث 
إال أنيا  2010%( عممًا أنيا قد تكون مرخاة قبل عام48قدرىا ) أي بنسبة تنفيذ ,مرخاة ومشممة

 .70 2010استكممت إجراءات تنفيذىا في عام

 : 2212-2226المنشآت المرخصة ونسب تنفيذىا حسب القطاعات الصناعية لمفترة  مقارنة -أواًل 

تراوح معدل  ( حيث2010 - 2006عدد المنشآت المرخاة والمنفذة لمفترة )( 16رقم )يوضح الجدول 
 .  2010% ( في عام48و)  2006% ( في عام 60التنفيذ بين )

 الاناعية المشممة والمرخاة في القطاع الخاص : ت( عدد المنشآ16الجدول رقم )

 المشمل والمرخص

 2010 2009 2008 2007 2006 القطاع/ السنة  

 718 702 722 761 931 غذائي

 616 513 830 572 747 كيميائي

 496 452 486 570 807 نسيجي

 1125 1683 1810 1177 1273 ىندسي

 2955 3350 3848 3080 3758 إجمالي

النسبة المئوية لمقطاع الغذائي  
% 

24.77 24.70 18.76 20.95 24.29 

 المادر : مديرية اإلحااء والتخطيط بوزارة الاناعة .             

 

عدد المنشآت المرخاة في القطاع اليندسي في المرتبة األولى  نجد( 7)البياني  الشكلومن خبلل  
( 17ومن الجدول رقم ) فالقطاع النسيجي.ة ثم المنشآت الكيميائيالمنشآت المرخاة في القطاع الغذائي ف

  . 2010% كانت في العام 33أفضل نسبة تنفيذ لمنشآت النشاط الغذائي والتي بمغت نجد 
                                                           

70
 . 2010 مديرية اإلحااء والتخطيط بوزارة الاناعة 
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 : 2010 – 2006(  عدد المنشآت المرخاة حسب القطاعات الاناعية  7الشكل البياني رقم )

 
 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة 

  الوحدة: منشأة                   :         2010- 2006حسب القطاعات الاناعية  خبلل فترة  المنفذة عدد المنشآت (  17 الجدول رقم )

 المنفذ ونسبة التنفيذ

 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

نسبة  منفذ القطاع
 تنفيذ%

نسبة  منفذ
 تنفيذ%

نسبة  منفذ
 تنفيذ%

نسبة  منفذ
 تنفيذ%

نسبة  منفذ
 تنفيذ%

 64 459 64 452 70 505 65 492 65 601 غذائي

 37 229 49 253 32 268 41 234 47 348 كيميائي

 44 217 203َّ45 61 43َّ297 246 55 447 نسيجي

 45 504 34 568 34 615 63 746 67 855 ىندسي

 48 1409 44 1476 44 1685 56 1718 60 2251 إجمالي

 33 31 30 29 27 النسبة المئوية لمقطاع الغذائي% 

 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة  

المرخاة عممًا بأن عدد المنشآت  2010-2006تراجع عدد المنشآت المنفذة  لمفترة المدروسة ىنا  نجد
 . لم يشكل فارقًا كبيرًا خبلل الفترة المدروسة وقد تركز أعمى معدل تنفيذ في القطاع الغذائي

 :2010 – 2006عدد المنشآت المنفذة حسب القطاعات الاناعية  (8الشكل البياني رقم )

 

 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة 
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 : حسب القطاعات الصناعية ونسب تنفيذىامقارنة فر  العمل ثانيًا : 

تراجعت  بنسبة  2010بلحظ أن فرص العمل المحققة فعميًا خبلل عام ن (18نبلحظ من الجدول رقم )
         وقد تركز التراجع في القطاع, فراة عمل (3381)أي ما يعادل , 2006%( منسوبة لعام 28)

/ بالمقارنة  مع عام  2007تزايدًا في عام // في حين حقق اليندسيو الغذائي  -الكيميائي -/ النسيجي 
 -/ اليندسي  وقد تركز التزايد في القطاعين ,/ فراة عمل 849%( أي ما يعادل / 7بنسبة  ) 2006
ناتج عن التراجع في نسب تنفيذ المنشآت الاناعية بالنسبة فيو التراجع في فرص العمالة  أما/ الغذائي

  عدد المشاريع المشممة أو المرخاة.ل

 . فراة عمل : لوحدةا                                            (  فرص العمل المنفذة حسب القطاعات الاناعية :  18الجدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 سنة القطاع/

 2234 1936 2581 3159 2624 غذائً

 1903 2407 1967 3064 3101 كٌمٌائً

 1626 1782 2538 2699 3332 نسٌجً

 3313 2864 4720 4384 3400 هندسً

 9076 8989 11806 13306 12457 إجمالً

 24.61 21.53 21.86 23.74 21.06 النسبة المئوية لمقطاع الغذائي %

 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة  

 : 2212– 2226مقارنة رأس المال المستثمر فعميًا حسب القطاعات الصناعية ثالثًا : 

عمى الرغم من تراجع عدد المنشآت وفرص العمل المنفذة فعميًا لوحظ تزايد رأس المال المستثمر حيث بمغ 
( مميون ل.س 84.42(وبمغت نسبة التزايد  2010/ مميون ليرة سورية فعميًا خبلل عام22637.24/

%( عمى 10/ بنسبة ) 2009, إال أن حجم رأس المال المستثمر تراجع عن عام/ 2006منسوبة لعام 
 التالي :/ مميون ل.س كما يوضحو الجدول 2481.76التوالي أي بما يعادل/

 وحدة: مميون ل.سال                                    :  2010 – 2006(  رأس المال المستثمر في القطاعات الاناعية 19الجدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 سنةالقطاع/

 4598.31 8032 22952 7162 4045 غذائً

 5102.06 9124 4766 9897 6554 كٌمٌائً

 1586.6 2198 3626 4932 7008 نسٌجً

 11350.3 5765 18186 13151 4946 هندسً

 22637.23 25119 49530 35142 22553 إجمالً

 20.31 31.97 46.33 20.38 17.9 النسبة المئوية لمقطاع الغذائي %

 . 2010الاناعة المادر : بيانات وزارة   
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 المطمب الثالث

 أثر القوانين والتشريعات الصادرة عمى تشجيع الصناعات الغذائية

 

مجموعة من المراسيم المتعمقة بنسب الرسوم الجمركية ومراقبة العقود المبرمة مع  2010ادرت في العام 
المتعمقة باالستيراد والتادير  شركات المراقبة لتنفيذ الخدمات, باإلضافة لمجموعة من التوايات 

 .واالستثناءات المرتبطة بيا 

 المراسيم والتعاميم الخاصة بالصناعات الغذائية : –أواًل 

الحكومية ( يبين بشكل موجز أىم المراسيم والتوايات الاادرة عن المجنة االقتاادية 20)والجدول رقم  
 .  2010في العام 

 : والتي تخص قطاع الاناعات الغذائية 2010والتوايات الاادرة في عام أىم المراسيم  ( 20الجدول رقم )

 . 2010المادر : وزارة الاناعة 

عمى المراسيم والتوايات الاادرة ادرت عن وزارة الاناعة مجموعة من التعاميم المتعمقة  كذلك وبناءً 
بسماحيات التادير, والشروط البلزمة لبعض الاناعات, وأىمية التراخيص ومطابقتيا لمواافات 

 لمراسيما

 المضمون التاريخ الرقم

تعديل نسب الرسوم الجمركية المناوص عمييا في جدول التعرفة الجمركية  20/5/2010 212
 وتعديبلتو.9/5/2010تاريخ  265المتناسقة الاادرة بالمرسوم رقم 

العقود المبرمة مع شركات المراقبة لتنفيذ خدمات تقييم مطابقة المنتج  تاديق 15/4/2010 28
 والتحقق من السعر والمنشأ والكمية.

 أىم توصيات المجنة االقتصادية

 المضمون التاريخ الرقم

 تأسيس مركز التدريب الفني وتقديم الخدمات )ايطاليا(. 17/8/2010 (7361/1)

مواد أولية كيميائية لممنشآت الاناعية دون الحاول عمى موافقة وزارة استيراد  2/12/2010 (10114/1)
 الاحة.

السماح لكافة المادرين بتادير مادة دقيق فول الاويا الناتجة عن عاير بذور  4/2/2010 1133/1
 .الاويا

 . تادير مادة العدس استثناء من أحكام المنع 7/10/2010 8709/1
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قبل وبعد عممية  ةنتاجيالمضمون, إضافة إليضاح مجموعة من اإلجراءات الاناعية المكممة لمعمميات اإل
 .(  يوضح كل تمك التعاميم الاادرة 21, والجدول رقم )نتاجاإل
 

 : 2010التعاميم الاادرة عن وزارة الاناعة خبلل عام (   21الجدول رقم )
 الرقم

 

 المضــمون التاريـخ

الاناعات السماح لمشركات الاناعية التي تنتج مادة جريش الذرة المستخدمة في  6/1/2010 3/4/25/ص18
 . الغذائية وليس العمفية بتاديرىا

 . الخبز السياحي والكروسان والكعك والمعجنات بأنواعيا إنتاجالشروط البلزمة لمعامل  14/2/2010 3/4/25/ص169

عدم طباعة أي عبوة أو لااقة أو نشرة لمستحضر دوائي أو احي إال أن تكون مرفقة  14/2/2010 3/4/25/ص519
 . الجية المعنيةبترخيص من 

تعريف منتجات التبغ ومنع استيراد وتادير الحموى واألغذية ومنتجات التبغ وألعاب  14/4/2010 3/4/25/ص392
 . األطفال المانعة عمى شكل يشبو منتجات التبغ

 

األشكال إلزام كافة المعامل التي تقوم بتانيع السكاكر والسميري بأشكال ال تشابو  25/4/2010 3/4/25/ص443
 . الدوائية

 . وجوب تدوين اسم المستورد عمى عبوات السمع الغذائية المستوردة ميما اغرت 14/11/2010 3/4/25/ص1444

منع استخدام أكياس البولي بروبمين في تعبئة الحبوب والدقيق واالستعاضة عنيا  22/11/2010 3/4/25/ص1466
 . بأكياس خام

بيع مادة زيت الزيتون لبلستيبلك المحمي أو لمتادير ضمن عبوات الافيح)التنك منع  9/12/2010 3/4/25/ص1530
األبيض( ما لم يدون عمييا طباعة وبشكل واضح اسم الشركة المنتجة وعنوانيا 

 . معمومات بطاقة البيان ةومدة الابلحية وكاف نتاجوموافات الزيت وتاريخ اإل

 . 2010المادر : وزارة الاناعة 

/ الخا  بالحرفيين( عمى 47/ والمرسوم التشريعي /21تأثير )قوانين االستثمار والقانون / -ثانيًا 
 (: 2212 – 2226) لمفترة  المنفذة في القطاع الغذائيالخاصة  واقع المنشآت الصناعية

 في إطار مسيرة التطوير والتحديث المتعمقة بالقطاع الاناعي واليادفة إلى :ف

 اناعي في الناتج المحمي اإلجمالي .زيادة مساىمة القطاع ال  -1
 زيادة نسب القيمة المضافة . -2

 رفع مستوى التنافسية . -3

 توفير المزيد من فرص العمل . -4
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كان            , المتوسطيةوالشراكة األوروبية , (  WTO)وضمن استحقاقات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 
 : وال سيما سوريةال بد من الوقوف عمى ضرورة وأثر تطوير التشريعات الناظمة لبلستثمار في 

 الخاص بالتنظيم الحرفي        1952/  لعام  47المرسوم  التشريعي  رقم /  -
 عيايالخاص بتنظيم الاناعة وتشج     1958/  لعام   21القانون               رقم  /  -

 تشجيع االستثمار قوانين         1991/  لعام  10ون               رقم  / القان -
       2008/   لعام   8المرسوم التشريعي  رقم   /  -

 

من خبلل الجداول واألشكال  ,/2010-2006دراسة أثر تطوير التشريعات خبلل الفترة / من خبللو 
متابعة المنشآت التي تم ترخيايا وتنفيذىا في إطار ىذه التشريعات وفرص  تحيث تمالبيانية البلحقة, 
وذلك لتحميل التطور في مجال عمل كل منيا والوقوف عمى , ورأس المال المستثمر, العمل التي خمقتيا

بيدف استخبلص النتائج ورفع مقترحات تطوير , الاعوبات والعقبات التي تقف في وجو االستفادة منيا
أو تطوير ناوايا التشريعية  ,من خبلل التعميمات التنفيذية والقرارات الناظمة المنبثقة عنيا, ياالعمل ب

إن لزم األمر بيدف تنشيط وتحسين المناخ االستثماري والمساعد في خمق بيئة استثمارية جاذبة سواء 
ة القيمة المضافة ورفع متابعة تنفيذ المنشآت بتمويل استثماري داخمي أو خارجي بغية زيادل أو ,لمترخيص

األمر الذي سيسيم باورة فاعمة ليس , باعتبار االستثمار ىو قاطرة النمو االقتاادي, مستوى التنافسية
نما في زيادة معدالت  في زيادة مساىمة القطاع الاناعي في نمو الناتج المحمي اإلجمالي فحسب, وا 

 .لمتاحةالسكاني المطرد والموارد المالية ا النمو في ظل النمو

 عمى منشآت الاناعات الغذائية : 1952لعام  47المرسوم التشريعي رقم   تطوير (  يبين أثر22الجدول رقم )

20062007200820092010البيان/عام

1267911846698685عدد المنشآت المنفذة) منشؤة (

21.0623.7421.8621.5324.61النسبة المئوية للقطاع الغذائي %

266216184150168عدد المنشآت المنفذة في القطاع الغذائي

793645611578536.24رأس المال ) مليون ل.س (

28862186225917381601فرص العمل ) فرصة عمل (
 . 2010ادر : بيانات وزارة الاناعة الم
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 :عمى منشآت الاناعات الغذائية  1952لعام  47المرسوم التشريعي تطوير (  تأثير 9الشكل البياني )

 
 . 2010المادر : وزارة الاناعة 

 :عمى منشآت الاناعات الغذائية  1958لعام  21القانون رقم تطوير ثير أت(  23الجدول رقم )

 . 2010المادر : وزارة الاناعة 

 عمى منشآت الاناعات الغذائية : 1958لعام  21(  تأثير تطوير القانون 10شكل البياني رقم )ال

 

 . 2010المادر : وزارة الاناعة 

 الاناعية الغذائية :عمى المنشآت قوانين تشجيع االستثمار تطوير تأثير   (24الجدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 البٌان/عام

 704 757 805 750 936 عدد المنشآت المنفذة) منشؤة (

 9807 18651 9348 13631 16173 رأس المال ) ملٌون ل.س (

 5672 6488 7230 7137 7799 فرص العمل ) فرصة عمل (

 إجمالي 2010 2009 2008 2007 2006 البيان/عام

 20 21 34 57 48 عدد المنشآت المنفذة) منشأة (
180 

 رأس المال ) مميون ل.س (
5587 20865 39572 5889 12294 

84207 

 فرص العمل ) فراة عمل (
1772 3983 2317 763 

 
1803 

10638 
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 (  تأثير قوانين تشجيع االستثمار .11الشكل البياني رقم )

        (  توزع المنشآت المشممة والمرخاة والمنفذة حسب القطاعات الاناعية :12الشكل البياني )

 
 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة 

 نستنتج مما سبق أن :  

  مقارنة مع المنشآت الحرفية المنفذة خمقت فرص  1958 / لعام21رقم / القانونالمنشآت المنفذة وفق أحكام
 .2010عمل أكبر خبلل عام  

  وتراجعيا في األعوام البلحقة بسبب إنياء العمل بقانون  2006ارتفاع نسبة المشاريع المشممة  في عام
عفاءات وتسييبلت الالمتضمن  1/1/2007وتعديبلتو بدءًا من  1991/ لعام10االستثمار رقم /  مزايا وا 

 وأىميا: 27/1/2007/ تاريخ 8يتضمنيا المرسوم التشريعي رقم /
  إعفاء المشاريع من جميع الضرائب المفروضة عمى الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعراات ) بما

 وذلك لمدة خمس سنوات في ذلك الضريبة عمى ريع اآلالت( عما تممكو لتحقيق أغراضيا ومياميا 
 الفعمي. نتاجاعتبارًا من تاريخ بدء اإل

  إعفاء جميع المواد والمستمزمات البلزمة إلقامة المشاريع وبنائيا من الضرائب والرسوم المالية والبمدية
 والجمركية ورسم اإلنفاق االستيبلكي وغيرىا من الضرائب والرسوم.

 الفعمي. نتاجاريخ بدء اإلإعفاء الشركات المشتركة من جميع الضرائب لمدة سبع سنوات من ت 

  ثم  2008 قمة المنشآت المنفذة وفق قوانين تشجيع االستثمار وارتفاع حجم رأس المال المستثمر حتى عام
 .2010بداية األزمة العالمية ليعود إلى االرتفاع خبلل عام  2009بدأ باالنخفاض عام 
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 الفصل الرابع

 التجارة الخارجيةأثره عمى األداء التنافسي لمصناعات الغذائية السورية و 

 

 المبحث األول : تطور األداء االقتصادي لمصناعات الغذائية في ظل الظروف التنافسية .

 . القدرة التنافسية لمصناعات الغذائية )القياس والتحميل( المبحث الثاني :
 مات التنافسية لمصناعات الغذائية السورية .المبحث الثالث : المقو  

 . عمى المستوى الدوليالمبحث الرابع : تنافسية الصناعات الغذائية السورية 
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 المبحث األول

 تطور األداء االقتصادي لمصناعات الغذائية في ظل الظروف التنافسية 
َّ

 المطمب األول : تطور منتجات الصناعات الغذائية في سورية .

 الغذائية السورية . المطمب الثاني : تطور أداء نشاط الصناعات

 المطمب الثالث : تحميل دور الظروف التنافسية في أداء الصناعات الغذائية السورية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 المطمب األول 

 ر منتجات الصناعات الغذائية في سورية تطو   

 

إلى والكونسروة اناعة الدقيق والزيوت  من, عت منتجات قطاع الاناعات الغذائية في سوريةتنو  
 الاناعات الغذائية  نشاط( يوضح باألرقام منتجات 25والجدول رقم ), مشتقات الحميب والمشروبات

  . 2009 – 2006خبلل األعوام لمقطاعين العام والخاص 

 :الوحدة : طن  – 2009 – 2006خبلل األعوام لمقطاعين العام والخاص (  منتجات الاناعات الغذائية 25الجدول رقم )

 2009 2008 2007 2006 المنتج 

 2020 2062 1897 1832 انذليك أنف طٍ 
 4018 3750 3547 3467 انخبش أنف طٍ  

 125242 134369 118051 125257 سًٍ َياحي 
 644 567 747 1138 سًٍ حيواَي 

 168163 156338 98294 252352 سيج سيخوٌ

 49074 39727 40958 35247 صابوٌ

 10533 3875 4020 3491 كسبت أنف طٍ 

 27743 24829 26227 27294 كوَسزوة 

 11083 11461 11112 14916 حهيب 

 37245 36433 27429 23936 بسكويج 

 17138 15995 14864 12704 شوكوالحت

 11081 15436 15991 20325 يعكزوَت وشعيزيت

 875 1134 812 788 بصم يجفف
 141965 118742 92206 64773 يياِ يعذَيت

 377716 349953 230982 197983 يشزوباث غاسيت 

 7971 7899 9891 10650 بيزة

 4142 4075 4389 4189 عزق

 185 179 210 213 َبيذ

 3641 4025 4456 3488 روحيت أخزى يشزوباث

 42234 30650 21023 19678 عصيز فواكّ

 15494 12652 13245 13056 حبغ يصُع

 188 236 197 198 سكز أنف طٍ 

 40839 47346 64030 68183 ييالص

 154 172 263 315 حفم أنف طٍ 

 2017 3224 3103 2726 كحول

 32338 31840 31950 30994 خًيزة
 . 2009المصدر : بٌانات وزارة الصناعة                          
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القطاعين العام ( تطور منتجات نشاط الاناعات الغذائية في 13كما يوضح الشكل البياني رقم )     
 والخاص خبلل سنوات الخطة الخمسية العاشرة .

 (  :13الشكل البياني رقم )

 

 .2010المصدر : بٌانات وزارة الصناعة  

َّ
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َّمنتجاتَّالتصنٌعَّالغذائًَّفًَّالقطاعَّالخاصَّ:

( 26رقم ) لمنتجات نشاط الصناعات الغذائٌة التً ٌنتجها القطاع الخاص السوري ٌوضحها الجدو إن

 .حسب البٌانات المتوفرة عن القطاع الخاص  2009 – 2008 – 2007 -2006من األعوام لكل 

 الوحدة : طن .                                          منتجات القطاع الخاص من الاناعات الغذائية في سورية( 26الجدول رقم )

 2009 2008 2007 2006 المنتجات  
 0 0 0 0 انذليك أنف طٍ 

 2966 2690 2627 2610 انخبش أنف طٍ  

 89056 99711 84714 78508 سًٍ َياحي 

 0 0 0 0 سًٍ حيواَي 

 168163 156338 98294 252352 سيج سيخوٌ

 47949 38409 39311 33599 صابوٌ

 10413 3763 3910 3342 كسبت أنف طٍ 

 25362 21320 22729 23108 كوَسزوة 

 0 0 0 0 حهيب 

 5953 4661 4234 3884 حهيب يصُع 

 36714 35787 26526 22672 بسكويج 

 17138 15995 14864 12704 شوكوالحت

 10124 13885 14730 19122 يعكزوَت وشعيزيت

 0 0 0 0 بصم يجفف

 000 000 000 000 يياِ يعذَيت

 377716 349953 230728 197204 يشزوباث غاسيت 

 0 0 0 0 بيزة

 1022 677 1181 938 عزق

 0 0 0 0 َبيذ

 3589 3978 4416 3415 يشزوباث روحيت أخزى

 42234 30650 21023 19678 عصيز فواكّ

 0 0 0 0 حبغ يصُع

 0 0 0 0 سكز أنف طٍ 

 0 0 0 0 ييالص

 0 0 0 0 حفم أنف طٍ 

 358 355 370 350 كحول

 000 000 000 000 خًيزة

 . 2009لمادر : بيانات وزارة الاناعة ا 

, حيث نجد لمنتجات الاناعات الغذائية في القطاع الخاص نتاجاإل( يبين حجم 14البياني رقم ) والشكل
أن منتجات الدقيق والسمن الحيواني والحميب والبال المجفف والبيرة والنبيذ والتبغ والتفل, ال يقوم عمييا 

مختمف منتجات  إنتاج, ويبين الشكل تباين ياإنتاجالقطاع الخاص إذ ينفرد القطاع العام الاناعي في 
 الاناعة الغذائية التي ينتجا القطاع الخاص خبلل السنوات المذكورة .
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 :( منتجات الاناعات الغذائية في القطاع الخاص14الشكل البياني )

 

 . 2009المادر : بيانات وزارة الاناعة 

زيت الزيتون والشوكوال وعاير الفواكو  إنتاجى نبلحظ من البيانات السابقة أن القطاع الخاص يسيطر عم 
 :  سنتحدث عن منتجاتو بالتفايلفيما يمي و 

 :  زيت الزيتونصناعة  –أواًل 
 مع  2006 عام في طن ألف 252 إلى 1997 عام في طن ألف  78 من الزيتون زيت إنتاج ازداد
 التوجيات مع المعدالت ىذه وتتفق االتجاه, خط وفق 8.9 سنوي نمو ومعدل % 116 بمغ تغير معدل

  .النباتي نتاجاإل زيادة في لمحكومة االستراتيجية
 إلى 1997 عام في منشأة 780من الزيتون إنتاج زيادة مع متزامناً  الزيتون زيت معاار عدد تزايدو 

 القوة أو الييدروليك أو زيكالمر  الطرد طريقة الزيتون عار في ستخدموت   2006 ,عام في منشأة 1100
 نسبة زيادة بيدف المستمرة العار طرق استخدام ىو الزيتون زيت تانيع في السائد واالتجاه, الحيوانية
 عمىو   الخارجية األسواق وحاجة العالمية لممعايير تمبية أفضل نوعية عمى والحاول المستخمص الزيت
 :  في تتمثل والتي التحديات بعض يواجو يزال ال أنو أال القطاع ىذا في الحاال التقدم من الرغم

 قاور , التجارية السمسمة عجز ,اإلدارية الميارات ضعف ,العامة التنظيمية البيئة غياب ,البيروقراطية
 . العالمية والمعايير اإلجراءات وارامة ,التاديرية الخبرة قمة  التسويق عمميات في
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 الدولة قبل من والدعم سةالمناف   األسعار مثل القوة عناار من الكثير القطاع ىذا تسبكا فقد ذلك معو  
 بدأت كما األخرى, األعمال حقول في الحال ىي مثمما, العمل بيئة في وتحسن العالمية والمؤسسات

  .الاناعة لتقودالاحيح  مكانيا تأخذ بيرةك ةخاا   استثمارات مؤخراً 
 المستثمرون ويمتمس ,القطاع ىذا في فراة عن يبحثون المستثمرين من متزايدة أعداد فإن وبالنتيجة  

 أن ماك المحمي, الطمب لتمبية تنافسية أسواق عن يبحثون الخميجيون األعمال ورجال ,بركأ تكامل األتراك
 في األجنبية لبلستثمارات ناجح مثالوك ,واعدة جديدة أسواق عن ونيتحر   األوروبيين والمنتجين التجار
 إدلبب الشمالية المنطقةب تأسست التيو  ,الزيتون لزيت المتوسط شرق ةكشر  الزيتون زيت مجال في سورية

 71. التموث من لمتقميل بالبيئة ضارة غير تقنيات المنشأة ىذه تستعملو 
 

 :النباتية الزيوتصناعة  –ثانيًا 
 الشمس عباد بذور أو الاويا فول أو القطن بذور من المستخمص النباتي الزيت الاناعات ىذه تنتج 

 بعد المجال ىذا في بيرك نمو الخاص القطاع وشيد السمسم وزيت الذرة زيت من قميمة مياتكو  الزيتي
 المواد من الطمب تغطية عمى قادر غير المحمي نتاجاإل فإن لذلك 1991 لعام 10رقم القانون ادور
 المستوردة الخام المواد من الزائد الطمب تمبية ويتم. المائية الماادر ومحدودية األراضي ندرة بسبب الخام
  .والمنافسة النمو سريعة الاناعات من الاناعة ذهى وتعتبر, الخاص القطاع قبل من
 
 : الخبزصناعة  –ثالثًا  
و  الاحي الخبز أجل من خااة المستيمكين لرغبات استجابة بالتنوع الخاص الخبز اناعة حالياً  تتميز 

 الخبز السكري وخبز النخالة .
 
 : المعكرونة والشعيريةصناعة  –رابعًا  
  .الخااة المنشآت في يتم والشعيرية المعكرونة إنتاج معظم إن
 

  : األلبانمشتقات صناعة  –خامسًا 
 - السعودية السورية ةركالش :  وىي من القطاع المشترك  اتكشر  ثبلث  األلبان اناعة مجال في تعمل
 . الفنمندية السورية ةكوالشر  - الميبية السورية ةكالشر 
 والوسطى الجنوبية المنطقة في التي تعمل في مجال اناعة األلبان تتوزع  الخاص القطاع منشآتا أم

 وفق يعمل اآلخر والبعض 1991 لعام 10رقم القانون وفق بعضيا تأسس وقد .سورية من والشمالية
 . 1952 لعام 103 رقم القانون

                                                           
71
 .2007المإسسة العامة للصناعات الغذائٌة  



118 
 

 : يمي فيما تمخيايا يمكن القيود من الكثير سورية في األلبان اناعة تواجو
 .المدن وضواحي والبادية األرياف في الحميب منتجي وتبعثر تباعد (1
 نسبة زيادة إلى يؤدي والذي الحميب, ونقل لجمع المبلئمة العممية الوسائل استعمال في الضعف (2

 وسائل تؤدي ماك . وحديثة بيرةك منشآت تأسيس تعيق التي القيود إلى إضافة, منو والفاقد التالف
 بيا المسموح الميكروبية السعة تجاوز إلى وبالتالي, الحرارة درجة ارتفاع إلى المبلئمة غير النقل
 .  لماناعة المخاص الحميب نوعية تردي يسبب مما الحميب, حموضة وزيادة

 . المانع أو الخام الحميب من الريفية األسر قبل من الموزعة الحاة ارتفاع (3
 . البادية في وخااة األغنام قطيع تنقبلت ثرةك (4
 .نتاجاإل ميةك انخفاض (5
 وعدم نتاجاإل تكاليف ارتفاع إلى يقود والذي المجاورة, البمدان مع مقارنة الخام المواد أسعار ارتفاع (6

 . المنافسة عمى القدرة
  . متماثمة غير ظروف في التقميدية والمعامل الحديثة المنشآت بين القوية المنافسة (7
  . نتاجلئل لنوعيةا بالمعايير تقيدىا لعدم فييا نتاجاإل مفةك النخفاض نظراً  التقميدية المنشآت منافسة (8
 
 :حال في أعمى بكفاءة تعمل أن األلبان لاناعة يمكنو 

 . نتاجاإل وبيئة خطوط تحديثو , تربيتيا وشروط لمحميب المنتجة المواشي تحسين  -
 . الحميب وتانيع إنتاجب المتعمق المعمومات نظام تطوير  -
 . ومشتقاتو الحميب تسويق عمميات في التحسينات تعزيز  -
 . العرض سمسمة مراحل مختمف عمى نتاجيةاإل لممعايير اإللزامي التطبيق  -

 
 :  المشروبات الغازيةصناعة  -سادساً  

 نتاجالقطاع الخاص من المشروبات الغازية خبلل سنوات الخطة العاشرة, حيث بمغ اإل إنتاجنبلحظ زيادة 
القطاع الخاص  نتاجأما بالنسبة إل .2009ألف لتر لعام  377716حتى 2006ألف لتر لعام  197204

  يطرح كمو لمتادير.فمن البيرة والمياه المعدنية 
 

 : عصير الفواكوصناعة  -سابعا
إلى  2006ألف لتر لعام  19678و من إنتاجوتطور , عاير الفواكو  إنتاجيحتكر القطاع الخاص  

   .72 2009ف لتر لعام أل 42234

                                                           
 . 2009,  2008,  2007المركز الوطني لمسياسات الزراعية , واقع الزراعة والغذاء   72
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( المنتجات الغذائية لمقطاع العام 27يبين الجدول رقم ) منتجات التصنيع الغذائي في القطاع العام :
القطاع العام الاناعي بعض الاناعات الغذائية كزيت الزيتون  مساىمة , حيث يبلحظ أن الاناعي

 .ىي مساىمات ضعيفة والشوكوالتو, والمشروبات الغازية وعاير الفواكو 

 الوحدة : طن .     من الصناعات الغذائٌة فً سورٌةالصناعً منتجات القطاع العام ( 27الجدول )

 2010 2009 2008 2007 2006 المنتجاتَّ 
 2073 2020 2062 1897 1832 انذلٛك أنف طٍ 

 1019 1052 1060 920 857 انخبش أنف طٍ  

 31927 36186 34658 33337 46749 سًٍ َٛاحٙ 

 428 644 567 747 1138 سًٍ حٕٛاَٙ 

 0 0 0 0 0 سٚج سٚخٌٕ

 945 1125 1318 1647 1648 صابٌٕ

 108 120 112 110 149 كسبت أنف طٍ 

 2327 2381 3509 3498 4186 كَٕسزٔة 

 3699 5130 6800 6878 11032 حهٛب يبسخز 

 82 531 646 903 1264 بسكٕٚج 

 0 0 0 0 0 شٕكٕالحت

 1027 957 1551 1261 1203 يعكزَٔت ٔشعٛزٚت

 782 875 1134 812 788 بصم يجفف

 184777 141965 118742 92206 64773 يٛاِ يعذَٛت

 0 0 0 254 779 يشزٔباث غاسٚت 

 10506 7971 7899 9891 10650 بٛزة

 2617 3120 3398 3208 3251 عزق
 72 185 179 210 213 َبٛذ

 7 52 47 40 73 يشزٔباث رٔحٛت أخزٖ

 0 0 0 0 0 عصٛز فٕاكّ

 15811 15494 12652 13245 13056 حبغ يصُع

 233 188 236 197 198 سكز أنف طٍ 

 76423 40839 47346 64030 68183 يٛالص

 308 154 172 263 315 حفم أنف طٍ 

 1452 2017 3224 3103 2726 كحٕل

 33792 32338 31840 31950 30994 خًٛزة

 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة    

 

( منتجات القطاع العام الاناعي من الاناعات الغذائية خبلل أعوام 15كما يبين الشكل البياني رقم )
 الخطة الخمسية العاشرة .
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 (:15الشكل البٌانً رقم )

 

 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة 

 :  كل من الاناعات التالية أن القطاع العام  يسيطر عمى مما سبق يتبين 

 : الدقيقصناعة  –أواًل 

 مطاحن وفي, الطحين القياسي المنتج في مطاحنيا إنتاجحيث تتحمل الشركة العامة لممطاحن مسؤولية  
 بشكل عددىا ازداد والتي 1991 عام منذ الخااة المطاحن بإنشاء سمحمعيا ) المتعاقدة الخاص القطاع

 ىذا أن العمم مع العامة أو الخااة األفران في الخبز لاناعة والمخاص مواافات محددة وفق, (بيرك
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 الحكومة وتولي .الطحين( إنتاج تكاليف ودعم القمح دعم) الحكومي الدعم من مرحمتين يتضمن الطحين
 وتانيع وتخزين تسويق فإن لذلك ,الغذائي األمن أىداف لتحقيق ومنتجاتو القمح لدعم المطموب االىتمام
 العامة المؤسسة مسؤوليات من لمقمح العام التسويق يعتبر حيث الحكومية المؤسسات عبر يتم القمح
 العامة ةكالشر وتتبع ليذه المؤسسة   .والتجارة االقتااد وزارة مؤسسات من وىي الحبوب, وتانيع لتجارة

 حوالي إنتاجية بطاقة لممطاحن العامة لممؤسسة التابعة المطاحن تمتع . لممخابز العامة ةكوالشر  لممطاحن
حيث . الجودة عالي والطحين العادي الطحين الطحين, من أساسيان نوعانيا في ينتجو  طن مميون1.8

 تحدد العادي الطحين بينما ,والمعكرونة والمعجنات الخاص الخبز نتاجإل الجودة عالي الطحين يستعمل
 عبر مخابزىا من لممستيمكين مباشرة الطحين لممخابز العامة المؤسسة تبيع, و الحكومة قبل من مواافاتو
 في العتباره األىم ىو األخير المنفذ ويعتبر, األغذية لبيع الخااة المنافذ طريق وعن ليا, التابعة المنافذ
 حاولت ىي إذا تخسر سوف ألنيا, طفق الجودة عالي الطحين الخااة المطاحن تنتجو  .المستيمك متناول
 . بيراً ك حكومياً  دعماً  يتمقى الذي العادي الطحين أسواق ضمن المنافسة

 :  الخبزصناعة  –ثانيًا 
 عن حاراً  المدعومة باألسعار القمح طحين عمى لحاوليا العادي الخبز والخااة العامة المخابز تنتج
 المخابز أما .المخابز ليذه مباشرة الشاحنات بواسطة الطحين تورد والتي لممطاحن, العامة المؤسسة طريق

 المطاحن في فقط المتاح الجودة عالي الطحين عمى فتحال الجودة عالي الخبز تنتج التي الخااة
 ىناك  المخابز ىذه ومن, العام لمقطاع العائدة المخابز بإدارة لممخابز العامة الشركة تقومو  ,الخااة
 إنتاج إجمالي من العام القطاع الجدير بالذكر أن حاةومن , الخاص القطاع قبل من تستثمر مخابز
لكنيا  2006% لعام  24.7إلى  2003 العام في%  31إلى 2000العام في%  36من انخفضت الخبز

 الخبز. إنتاجوذلك عمى حساب ارتفاع حاة القطاع الخاص من إجمالي  , 2009م ا%ع26ارتفعت إلى
 

 :  البسكويتصناعة  –ثالثًا 

 شركات 3, فسابقًا كان يوجد 2010حتى  – 2006البسكويت في القطاع العام من إنتاجنبلحظ انخفاض 
شركة كاميميا انتقمت فأما اآلن  ,الشرق شركة –كاميميا شركة –غراوي شركة ىي البسكويت لاناعة عامة

وىذا ما  2010العمل فيإلى وزارة التربية, والشرق تم تحويميا إلي بيرة غير كحولية, والغراوي توقفت عن 
 . 2010طن في عام  82إلى   2006طن لعام  1264من  نتاجيفسر تراجع اإل
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                                                                                           :  األلبان مشتقاتصناعة  –رابعًا 
 األمن وضع تعزيز في تمعبو الذي الدور أىمية بسبب الاناعة ليذه االىتمام بالغ السورية الحكومة تولي 

  .والبادية الريف لسكان خااة الدخل وتوليد الغذائي
 تبني عبر الحيواني نتاجاإل تنمية في دورىا خبلل من األلبان اناعة عمى الحكومية السياسات تؤثرو 

 السبلالت توزيع - المحمية األبقار تدريج - المستوردة األبقار من لمحميب نتاجيةاإل عالية سبلالت
 في أيضاً  الحكومة وتساعد . البيطرية الخدمات تقديم - األعبلف توفير -والماعز األغنام من المحسنة
  لمحميب تأشيري سعر وجود من الرغم عمى السوق قوى إلى تخضع التي األلبان منتجات تسويق تحسين
 وتعديبلتو 1991 لعام 10رقم االستثمار قانون ادور في يتمثل الاناعة ىذه يعزز آخر عامل وىناك

 الطابع الاناعة ىذه عمى يغمب 2007لعام 8 رقم بالمرسوم واستبدالو 2000لعام 7 رقم بالمرسوم
 . ةحديث منشآت تأسيس عبر الحاال التقدم من الرغم عمى التقميدي

 ولم يبقى اآلن إال شركتان في دمشق وحمص تعمبلن في ىذا المجال بعد إغبلق معمل الشرق في حمب  
 المنتجة الكميات ولكن , الجبنة -المبنة -الرائب المبن –المباشر لبلستيبلك والمبستر المعقم الحميب وتنتج
 . السوق طمب عمى وتعتمد ثابتة غير المواد ىذه من

 :( القطن بذور زيت)  النباتي الزيت صناعة -خامسًا 

 يمتزم حيث, لك بعد إغبلق زيوت دمشقذفي حمب وحماه و  القطن بذور من الزيت نتاجمعمبلن إل بقي 
 بدورىا والتي األقطان وتسويق لحمج العامة المؤسسة إلى القطن من نتاجاإل كميات كامل بتسميم المزارعون

الشركة من الزيوت  إنتاجوىذا ما يفسر انخفاض  ,لمزيوت العامة الشركات إلى القطن بذور بتسميم تقوم
  . 2010ألف لتر عام  31927إلى  2006ألف طن لعام  46749النباتية من 

 :  السكر صناعة -سادسًا 

كما يتم في ىذا القطاع تكرير السكر الخام المستورد , العام القطاع في كامل شكلب السكر اناعة تتم
 من جزء لتغطية والمكرر الخام السكر باستيراد يغطي سدس االحتياج السنوي, لذلك تقوم  يا الإنتاجلكن 
المحمي, ونبلحظ زيادة  االحتياج باقي باستيراد الخاص لمقطاع وتسمح , المادة ىذه عمى الداخمي الطمب

المنتجات , ومن 2010ألف طن لعام 233إلى 2006ألف طن لعمم 198 زيادة بسيطة من نتاجاإل
 والخميرة  والكحولالمركزة  الثانوية لاناعة السكر الموالس الذي يمكن استعمالو في اناعة األعبلف

 : من التحديات منيا تواجو ىذه الاناعة الكثيرو .  والغميسرين وحامض الستريك

 انخفاض نسبة السكر في الشوندر السكري . 
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 طول المسافات لنقل الشوندر السكري إلى معامل التانيع . 
 نتاجارتفاع تكاليف اإل ضعف التنسيق بين األنشطة المزرعية واألنشطة التانيعية . 

 : العرق والنبيذصناعة  –سابعًا 

وشركة  بالسويداء الريان شركة ىما العام القطاع شركات من شركتان العنب تانيع مجال في تعمل
 نتاجاإل فائض من مستفيدة نتاجيةاإل طاقتيا بكامل الشركات ىذه تعمل وعادة ,حمص في الميماس
 كميات حيث إن معظم المانعة, بأسعار المنتجات مقارنة التانيعي العنب سعر وانخفاض المتكرر
 . نبيذ إلى األخرى الكميات تحول بينما% 15 تحويل بمعدل العرق اناعة إلى تحول العنب

 : البيرةصناعة  –ثامنًا 

سورية, حيث تعتبر  في البيرة تانيع بعممية حمب في الشرق وشركة دمشق في الواقعة بردى شركتا تقوم
 تادير بشرط البيرة نتاجإل الخاص لمقطاع ترخيااً  مؤخراً  الحكومة منحت من الشركات الرابحة, وقد

, وفي نياية الخطة الخمسية العاشرة تم تحويل معمل البسكويت واأللبان التابع لشركة الشرق نتاجاإل كامل
  في حمب إلى مشروع بيرة غير كحولية . 

 :المياه المعدنيةتعبة  –تاسعًا 

 64773المياه المعدنية في نياية الخطة الخمسية العاشرة, حيث كان  إنتاجنبلحظ ارتفاعًا ممحوظًا في  
  2010ألف لتر عام  184777واواًل إلى  2007ألف لتر لعام  92206وبمغ  2006عام ألف لتر 

رجاع  ذلك إلى السياسة التي اتبعتيا إمن بداية الخطة حتى نيايتيا, ويمكن  %35أي بمعدل زيادة 
والتي  , 2009المؤسسة العامة لماناعات الغذائية حيث تم إحداث الشركة العامة لتعبئة المياه  في عام 

ضمت أربع شركات ) نبع السن, بقين, الدريكيش, نبع الفيجة ( مع ضرورة اإلشارة أن نبع الفيجة باشر 
 . 2007 نتاج, وكذلك نبع السن باشر باإل2007 نتاجباإل

 الكونسروة:صناعة  –عاشرًا 

  2010طن لعام  2327إلى  2006طن لعام  4186إلى الناف بدءًا من  الكونسروة إنتاج انخفض  
وخاواًا أن كونسروة مزيريب وجبمة انتقل مبلكيا لمؤسسة التبغ, وكونسروة الحسكة انتقل مبلكيا إلى 

 وزارة التعميم العالي  .
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 المطمب الثاني 

 أداء نشاط الصناعات الغذائية السورية  رتطو   

 

 أداء قطاع  الصناعة التحويمية خالل الخطة الخمسية العاشرة: -أواًل 
و  نتاجعند قيم اإل لمحمي اإلجمالي البد من أن نتوقفقطاع الاناعة ومساىمتو في الناتج احتى ندرس 

 الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة والجارية خبلل ىذه الفترة, لدراسة التغيرات في ىذه القيم وأسبابيا 
الخاوص الاناعات الغذائية  وعمى وجو , ومدى مساىمة قطاع الاناعة التحويمية )الخاص والعام( فييا

مع ضرورة اإلشارة أن البيانات الواردة من المكتب المركزي لئلحااء الخااة بالحسابات القومية جاء 
 لماناعة التحويمية .  اً فييا قطاع الاناعة والتعدين مدمجًا ولم يخاص بند

 .  2005لعام  الثابتةاإلجمالي والناتج اإلجمالي باألسعار  نتاجاإل( 28حيث يبين الجدول رقم )
 

 الوحدة : مميون ل س                                 2005اإلجمالي والناتج اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام  نتاجاإل(  28الجدول رقم )

 2212 2229 2228 2227 2226 السنة

 2528743 2413638 2254144 2226821 2297883 الجمالي بسعر السوق   نتاجال 

 1239242 994816 914862 922786 882821 االستيالك الوسيط

 1469723 1418822 1339284 1284235 1215282 بسعر السوق الناتج الجمالي

 %41 %41 %41 %42 %42 نتاجبة االستيالك الوسيط إلى ال نس

 %59 %59 %59 %58 %58 نتاجنسبة القيمة المضافة إلى ال 

 1372433 1369398 1289422 1235685 1169992 السوقالناتج المحمي الصافي بسعر 
 1474381 1461157 1452191 1411527 1285641 نتاجعوامل ال  الناتج المحمي الصافي بتكمفة

 1421148 1428377 1522277 1459857 1332733 نتاجالناتج المحمي الجمالي بتكمفة عوامل ال 
 . 2011المجموعة اإلحصائٌة السورٌة المصدر : 

/ ليرة سورية فإننا قد ارفنا  100قدره / إنتاجلمحاول عمى  : من خبلل الجدول السابق نستنتج أنو
/ ليرة سورية في عامي 41ومقدار /,  2007و 2006/ ليرة سورية في عامي 42قدرىا / إنتاجمستمزمات 

ثم   2007 -2006القيمة المضافة حافظت عمى مستوىا في  ن. وبالتالي فإ2010و 2009و 2008
أي أنو يوجد ,  2010 - 2009 -2008لتحافظ عمى نفس المستوى في  2008ارتفعت قميبًل في 

كانت بسبب زيادة تحسن طفيف في التعامل مع الموارد االقتاادية , وأن  زيادة معدالت النمو االقتاادية 
 اً يجب أن يكون دافع , وىذاالمواد المستخدمةمع  وليس بسبب زيادة التعامل العقالني, استخدام المواد
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 وبمبليين الميرات السورية وباألسعار الجارية اإلجمالي  نتاجأما بالنسبة لئل لتحسين ىذا المؤشر. اً ومحفز 
 . (29: فيبينيا الجدول رقم ) 2011المجموعة اإلحاائية لعام كما ورد في 

 الوحدة : مميون ل س                                   2005اإلجمالي والناتج اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام  نتاجاإل(  29الجدول رقم )

 2212 2229 2228 2227 2226 البيان

 4937362 4332182 4161929 3468821 2991523 بسعر السوق  الجمالي نتاجال 

 2791775 2522725 2448262 2222838 1726424 الناتج الجمالي بسعر السوق 

 2779424 2454352 2692286 2222551 1883722   نتاجبتكمفة عوامل ال  نتاجال 

 2661818 2353722 2592737 2122292 1814232  نتاجالناتج الصافي بتكمفة عوامل ال 

 . 2011المجموعة اإلحصائٌة السورٌة المصدر : 

 الناتج المحمي الجمالي :في التحويمية مساىمة الصناعة  –ثانيًا 

%   34.2اإلجمالي باألسعار الثابتة  بمغت وسطيًا  نتاجن نسبة مساىمة قطاع الاناعة والتعدين في اإلإ
         لكن قطاع الاناعة والتعدين يتألف من ثبلثة قطاعاتحسب بيانات المكتب المركزي لئلحااء, 

لماء (, حيث بمغت نسبة مساىمة الاناعة التحويمية في االستخراجية, الكيرباء وا ) الاناعة التحويمية,
, أما نسبة تقريبًا خبلل سنوات الخطة الخمسية العاشرة% 66.4اإلجمالي الاناعي حوالي  نتاجاإل

فقد بمغت خبلل , 2005لعام اإلجمالي باألسعار الثابتة المحمي  نتاجمساىمة الاناعة التحويمية في اإل
نبلحظ أن مساىمة الاناعة ( 30رقم )من خبلل الجدول , و % 23حواليشرة الخمسية العاسنوات الخطة 
 : 73اإلجمالي بقيت قريبة من مستواىا خبلل سنوات الخطة نتاجالتحويمية في اإل

 ليرة سورية مميونالوحدة :         2005لعام  المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة نتاجنسبة مساىمة الاناعة التحويمية في اإل(  30الجدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 انمطاع االلخصاد٘ / سُت 

 2508743 2413638 2254144 2206821 2097883 اإلجًانٙ باألسعار انثابخت  َخا اإل

 854914 813518 779571 754497 731012 انصُاعت ٔانخعذٍٚ 

 34 33.7 34.5 34 34.84 % َخا َسبت يساًْت انصُاعت إنٗ اإل

 5687382 544973 522496 501534 475229 انصُاعاث انخحٕٚهٛت 

 22.6 22.57 23.17 22.72 22.65 %  َخا َسبت يساًْت انخحٕٚهٛت إنٗ اإل

َسبت يساًْت انخحٕٚهٛت إنٗ انصُاعت 

% 
65 66.4 67 67 66.4 

 . 4/15الجدول رقم  2011المكتب المركزي لئلحااء المادر : 

                                                           
73
 . 2011المجموعة اإلحصائٌة للعام  
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 نتاجالثابتة, وكذلك حجم اإل 2005العام  راإلجمالي بأسعا نتاجاإليبين حجم ( 16والشكل البياني رقم )
 .  2010 – 2006الخاص بالاناعات التحويمية لؤلعوام  نتاجفي قطاع الاناعة والتعدين, وحجم اإل

ىذه المؤشرات ميمة جدًا في حساب مؤشرات التنافسية لماناعات التحويمية واألنشطة  يث تعتبرح
 .  R.C.A 74ومؤشر ,  V.A.Iالاناعية المانفة ضمن قطاع الاناعات التحويمية كمؤشر 

 اإلجمالي المحمي : نتاج(  مساىمة الاناعات التحويمية في اإل16الشكل البياني رقم )

 

 . 2011الاناعة , والمجموعة اإلحاائية السنوية المادر : بيانات وزارة 

 مساىمات القطاعات االقتصادية في الناتج المحمي الجمالي : مقارنة –ثالثًا 

 المتواضعة بحدودعمى نسبتيا  حافظتاألىم ىو مساىمة الاناعات التحويمية في الناتج فقد  لكن المؤشر
بحسب اعتبارات  %15تقل عن  اليجب أالتي و  وسطياً من الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة  8%

ويمكن أن نقارن مساىمة قطاع الاناعات التحويمية في الناتج المحمي اإلجمالي  .الخطة الخمسية العاشرة
, حيث (31رقم )من خبلل الجدول االقتاادية مع مساىمة باقي القطاعات  ,2005لعامباألسعار الثابتة 

عات االقتاادية المختمفة قريبة من بعضيا خبلل سنوات الخطة الخمسية نجد أن معظم مساىمة القطا
 :العاشرة  إذ تتراوح بين زيادة ونقاان ولكن بشكل طفيف  

                                                           
V.A.I  :value Added Index  ,R.C.A :Revealed Comparative Advantage.143 



127 
 

 ( نسبة مساىمة القطاعات االقتاادية من الناتج المحمي اإلجمالي :31الجدول رقم )

 2212 2229 2228 2227 2226 /السنة القطاعات االقتصادية
 %19 %22 %17 %22 %24 والريالزراعة 

 %12 %12 %13 %13 %15 الصناعة االستخراجية
 %8 %9 %8 %8 %7 الصناعة التحويمية

 %2 %2 %2 %2 %2 الكيرباء والماء
 %4 %4 %4 %4 %4 البناء والتشييد

 %22 %22 %21 %22 %18 تجارة الجممة والمفرق
 %13 %12 %12 %12 %11 النقل والمواصالت والتخزين

 %6 %6 %6 %5 %5 المال والتأمين والعقارات
 %16 %15 %16 %16 %14 خدمات المجتمع

 2 2 %1 2 2 الرسوم
 %122 %122 %122 %122  %122 المجموع

 . الاادر عن ىيئة االستثمار السورية  (  13) تقرير االستثمار الرابع الافحة المادر :  

لى20% إلى24الزراعة منمع ضرورة اإلشارة إلى تراجع مساىمة قطاع  ثم  2008% عام 17% وا 
باعتبار أن لقطاع الزراعة عبلقة مباشرة , 2010, وعودة انخفاضو في العام 2009ارتفاعو قميبًل في عام 

 بنشاط الاناعات الغذائية الذي نقوم بدراستو .

 من القطاعين العام والخا  في الناتج المحمي الجمالي : مساىمة كلمقارنة  –رابعًا 

قد كانت مساىمة كل من القطاعين في الناتج المحمي اإلجمالي من حيث القيمة والمساىمة النسبية ل
 :( 32رقم ) وباألسعار الثابتة وبمبليين الميرات السورية كما في الجدول 

 الوحدة : مميون ل.س                                  والخاص في الناتج المحمي اإلجمالي :(  مساىمة القطاعين العام 32الجدول رقم )

 الجماليالمحمي الناتج  السنوات
 

 المساىمة المجموع النسبة الخا  القطاع النسبة العام القطاع

2226 1215282 421245 35.7% 794237 64.3% 122% 

2227 1284235 455263 35.4% 
 

828972 64.6% 122% 

2228 1339285 472212 35.1% 869275 64.9% 122% 

2229 1418822 489151 34.5% 929671 65.5% 122% 

2212 1469723 514396 35.3% 952898 67.7% 122  % 

 %122 %65 3421755 %35 1835469 5257224 المجموع

 . ( 2011تم الحاول عمييا من بيانات المكتب المركزي لئلحااء المؤشرات االقتاادية لعام  2010) بيانات  , ( 5جدول رقم  4)تقرير االستثمار المادر : 
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مساىمة  نبلحظ تراجع  ,العام والخاص في الناتج المحمي اإلجماليمساىمة كل من القطاعين فبالنسبة ل
 %( .65.5% إلى 64,3من)الخاص القطاع  وزيادة مساىمة% ( 34.5% إلى 35,7القطاع العام من)

في ىذا القطاع, حيث تراجعت  التكوين الرأسماليمساىمة القطاع العام بسبب تراجع قيمة  وقد تراجعت
وبنسبة من إجمالي التكوين الرأسمالي الكمي في سورية  2002/ مميون ليرة سورية عام 146688من /

/ مميون ليرة سورية 112729إلى / 2008وتراجع في عام  % ,47/ وبنسبة 309613والبالغ قيمتو / 
% , إضافة إلى عدم معالجة مشاكل 42/وبنسبة 266488من إجمالي التكوين الرأسمالي السوري البالغ /

القطاع العام المتراكمة خبلل السنوات الماضية وعدم معالجة حاالت الفساد التي تمارس في القطاع العام 
لى تقديم التسييبلت لمقطاع الخاص وبالم قابل فإن مساىمة القطاع الخاص حققت متزايدًا مطردًا خبلل وا 

 سنوات الخطة .  

اإلجمالي باألسعار  نتاجرات قيمة اإلوباالستناد إلى بيانات المكتب المركزي لئلحااء يمكننا متابعة تطو  
مى ومن ضمنيا الاناعة التحويمية ع, ونسبة مساىمة قطاع الاناعة فيو, الجارية خبلل سنوات الخطة

 المستوى الكمي ومستوى القطاعين العام والخاص . 

 الوحدة : مميون ل.س .          ( مساىمة الاناعة التحويمية عمى المستوى الكمي وعمى مستوى القطاعين العام والخاص :33الجدول رقم )

 2010 2009 2008 2007 2006 اإلجمالًَّ/َّسنةََّّنتا اإل  

 4937362 4330180 4161909 3468801 2991523 اإلجًانٙ باألسعار  انجارٚت  َخا اإل

 1927428  1582346 1735181 1419593 1254959 انصُاعت ٔانخعذٍٚ )عاو ٔخاص (

 846382  774383 910432 783831 701709 انصُاعت انخحٕٚهٛت ) عاو ٔخاص (

 1284422 1179133 1363664 1078829 949754 اإلجًانٙ انصُاعٙ انعاو )صُاعت ٔحعذٍٚ عاو ( َخا اإل

 413251 392935 540093 444185 399063 انصُاعاث انخحٕٚهٛت ) عاو (

 421254 382662 371517 340764 305205 اإلجًانٙ انصُاعٙ انخاص ) صُاعت خاص(  َخا اإل

 433131 381448 370339 339646 302646 انصُاعاث انخحٕٚهٛت فٙ انمطاع انخاص  

 .( 2011المجموعة اإلحاائية السنوية و 187, جدول, 2010) واقع الزراعة والغذاء في سورية المادر : 

 تطور مساىمة الصناعات الغذائية في الناتج المحمي الجمالي : –خامسًا 

% لعام  41.9 مناإلجمالي انخفضت  نتاجأن حاة الاناعة في اإل( 34)الجدول بيانات  نبلحظ من
% . وقد  39ليال إلى  2010من ثم عاود لبلرتفاع في العام و  2009لعام  36.1لتال إلى  2006

اإلجمالي من  نتاجرافق ىذا االنخفاض في حاة الاناعة انخفاض في حاة الاناعة التحويمية في اإل
 . 2010لعام  17.1إلى  2006% لعام 23.4
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 الوحدة: مميون ل س                             اإلجمالي باألسعار الجارية : نتاجتطور مساىمة الاناعات الغذائية في اإل(  34الجدول رقم )  

 2010 2009 2008 2007 2006 السنة  

 4937362 4330180 4161909 3468801 2991523 اإلجًانٙ باألسعار  انجارٚت  َخا اإل

 1927428 4502403 1735181 1419593 1254959 اإلجًانٙ انصُاعٙ   َخا اإل

 846382 774383 910432 783831 701709 اإلجًانٙ نهصُاعت انخحٕٚهٛت  َخا اإل

 147266 141091 122254 128394 117261 يٕاد غذائٛت ٔيشزٔباث ٔحبغ ) عاو ٔخاص ( 

 128442 1179133 1363664 1078829 949754 انصُاعٙ انعاو  َخا اإل

 413251 392935 540093 444185 399063 اإلجًانٙ نهصُاعاث انخحٕٚهٛت ) عاو ( َخا اإل

 72212 66431 49768 52180 53351 انًٕاد انغذائٛت ٔانًشزٔباث ٔانخبغ ) عاو (

 421254 382662 371517 340764 305205 اإلجًانٙ انصُاعٙ انخاص ) صُاعت خاص(  َخا اإل

 433131 381448 370339 339646 302646 انصُاعاث انخحٕٚهٛت فٙ انمطاع انخاص  
 78452 74660 72486 76214 63910 انًٕاد انغذائٛت ٔانًشزٔباث  ) خاص( 

 39 36.1 41.6 40.9 41.9 اإلجًانٙ %  َخا حصت لطاع انصُاعت ٔانخعذٍٚ فٙ اإل

 17.1 17.9 21.87 22.5 23.4 اإلجًانٙ %   َخا حصت انصُاعت انخحٕٚهٛت فٙ اإل

 2.9 3.2 2.9 3.7 3.9 اإلجًانٙ %   َخا حصت لطاع  انغذائٛت عاو ٔخاص فٙ اإل

 1.4 1.5 1.2 1.5 1.8 اإلجًانٙ %   َخا حصت  لطاع انغذائٛت انعاو فٙ اإل

 1.5 1.7 1.7 2.2 2.1 اإلجًانٙ %   َخا حصت لطاع انغذائٛت انخاص فٙ اإل

 .  2010واقع الغذاء والزراعة في سورية تقرير  الوارد في 6 -5تم إجراء الحسابات باالعتماد عمى الجدول المادر : 

 

لعام  2.9إلى  2006لعام  3.9اإلجمالي انخفاضًا من  نتاجكما شيدت حاة الاناعة الغذائية في اإل
ثانيًة والشكل  2.9إلى  2010تراجعو عام ليعاود  2009لعام  3.2ثم عادت وارتفعت قميبًل إلى  2008

, ومساىمة نشاط الاناعات التحويمية  ( يبين مساىمة نشاط الاناعات الغذائية17البياني رقم )
 .المحمي اإلجمالي  نتاجفي اإل ومساىمة قطاع الاناعة والتعدين 

 : الجارية وباألسعار السوق بسعر الجمالي المحمي الناتج في الغذائية الصناعات مساىمة - سادساً 

 33.72 من الاافي اإلجمالي المحمي الناتج من الاناعة حاة انخفاض نبلحظ( 35) رقم الجدول من
 .    2010 لعام  26.14 إلى 2006 لعام% 

            بقاء مع 2009 لعام 6.4 إلى 2006 لعام 7.25 من التحويمية الاناعة حاة انخفاض نبلحظ كما
 جميع في% 2 تتعدى لم أنيا حيث نفسيا القيمة ضمن أابل   المنخفضة الغذائية الاناعات حاة

 . السنوات

  2009 عام إلى 2006 عام من التحويمية الاناعة حاة انخفاض يبين( 18) رقم البياني والشكل
 . التحويمية الاناعات في الغذائية الاناعات نشاط مساىمة نسبة انخفاض يبين كذلك
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 (:17رقم )الشكل البٌانً 

 

 . 2010المادر : واقع الغذاء والزراعة في سورية 
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    (  مساىمة نشاط الاناعات الغذائية في الناتج اإلجمالي المحمي بسعر السوق :35الجدول رقم )

 2009 2008 2007 2006 السنةَّ 

 2419652 2347556 1937409 1635306 انُاحج انًحهٙ اإلجًانٙ  

 632596 771846 608860 551503 ٔخاص (انصُاعت ٔانخعذٍٚ )عاو 

 155675 134227 116938 118718 انصُاعت انخحٕٚهٛت  ) عاو ٔخاص (

 43675 31670 30802 23201 يٕاد غذائٛت ٔيشزٔباث ٔحبغ )عاو ٔخاص ( 

 511669 557300 518181 456145 انُاحج اإلجًانٙ انصُاعٙ انعاو )صُاعت ٔحعذٍٚ عاو (

 35338 20247 26738 24844 انخحٕٚهٛت ) عاو (انصُاعاث 

 22194 11402 14272 7492 نهًٕاد انغذائٛت ٔانًشزٔباث ٔانخبغ ) عاو (

 120927 214546 90679 95358 انُاحج اإلجًانٙ انصُاعٙ انخاص ) صُاعت خاص( 

 120337 113980 90200 93874 انصُاعاث انخحٕٚهٛت فٙ انمطاع انخاص  

 21481 20268 16530 15709 انًٕاد انغذائٛت ٔانًشزٔباث  ) خاص( 

 26.14 32.87 31.4 33.72 حصت لطاع انصُاعت ٔانخعذٍٚ فٙ انُاحج اإلجًانٙ %

 6.4 5.7 6.03 7.25 حصت انصُاعت انخحٕٚهٛت فٙ انُاحج  اإلجًانٙ %

 1.8 1.3 1.5 1.4 حصت لطاع  انغذائٛت عاو ٔخاص فٙ انُاحج  اإلجًانٙ %

 0.917 0.48 0.73. 0.45 حصت  لطاع انغذائٛت انعاو فٙ انُاحج  اإلجًانٙ %

 0.88 0.82 0.77 0.95 حصت لطاع انغذائٛت انخاص فٙ انُاحج  اإلجًانٙ %

 . 2010المادر : واقع الاناعة والغذاء في سورية   

 (  :18الشكل البٌانً رقم )

 

 . 2010المصدر : واقع الزراعة والغذاء 
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 نتاجحساب التغير في اإل تم   2010 – 2006سة االختبلفات السنوية لمفترة المدروسة ى دراولد  
واقع   بياناتالواردة في  األرقاماإلجمالي والناتج المحمي لماناعات التحويمية والغذائية باالعتماد عمى 

 .( 36والتي يبينيا الجدول رقم ),  2010الزراعة والغذاء في سورية 

 

 والناتج المحلً للصناعات الغذائٌة خالل سنوات الخطة الخمسٌة العاشرة : نتاج(  تغٌرات اإل36الجدول رقم )

 2444 2009 2008 2007 2006 السنةَّ 

 -- 17.5- 13.9 10.4 17.9 اإلجًانٙ نهصُاعاث انخحٕٚهٛت  َخا انخغٛز فٙ اإل

 -- 13.3 5- 8.6 1.3 اإلجًانٙ نهصُاعاث  انغذائٛت  َخا انخغٛز فٙ اإل

 -- 13.8 12.9 1.5 2.7- نهصُاعاث انخحٕٚهٛت   انًحهٙانخغٛز فٙ انُاحج اإلجًانٙ 

 -- 27 2.7 24.6 26- نهصُاعاث انغذائٛت  انًحهٙانخغٛز فٙ انُاحج اإلجًانٙ  

 . 2010المصدر : واقع الزراعة و الغذاء  

كان سالبًا ثم عاد  2006- 2005الغذائية  لعام حيث نبلحظ أن التغير في الناتج اإلجمالي لماناعات 
         . 2009ع في فرتيثم عاد ل 2008, انخفض قميبًل في عام 2007ليرتفع إلى قيمة موجبة في

 . واضحتمك التغيرات بشكل  يبين التاليوالشكل البياني 

 

 (:19الشكل البٌانً رقم )

 

 . 2010والغذاء  الزراعةالمصدر : واقع 
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 :  نتاجالمحمي الجمالي بتكمفة عوامل ال والناتج  نتاجمساىمة الصناعات الغذائية في ال  - سابعاً   

  نتاجالمحمي اإلجمالي بتكمفة عوامل اإل نتاجمساىمة الاناعات الغذائية في اإل(  37يبين الجدول رقم )
 : 2010 – 2006خبلل فترة 

 
 : 2010 – 2006خبلل فترة   نتاجالمحمي اإلجمالي بتكمفة عوامل اإل نتاج(  مساىمة الاناعات الغذائية في اإل37الجدول رقم )

 ( باألسعار انجارٚت)  انسٕرٚت اإلَخا   انًحهٙ فٙ لطاع انصُاعت بخكهفت عٕايم اإلَخا  انمًٛت يالٍٚٛ انهٛزاث 

 
 2010 2009 2008 2007 2006 انُشاط انصُاعي 

 174144 141091 122254 128394 117261 انًواد انغذائيت وانًشزوباث وانخبغ 
 915469 774383 910432 783831 701709 انصُاعاث انخحويهيت 

 1927428 1561795 1735181 1419593 1254959 انمطاع انصُاعي 
 %19.02 %18.21 %13.42 %16.38 %16.70 يساًْت انغذائٛت ٔانخبغ ٔانًشزٔباث فٙ  انخحٕٚهٛت 

يساًْت انغذائٛت ٔانخبغ ٔانًشزٔباث إنٗ انمطاع 

 انصُاعٙ  
9.34% 9.04% 7.04% 9.03% 9.03% 

 %47.49 %49.58 %52.46 %55.21 55.9 يساًْت انخحويهيت إني انمطاع انصُاعي 
 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة 

 

المحمي اإلجمالي لمقطاع الاناعي  نتاجمساىمة لنشاط الاناعات الغذائية في اإلالنسبة  أنحيث نجد 
 نتاجنشاط الاناعات الغذائية في اإل% , بينما كانت مساىمة 9.3 قد بمغ 2010بأكممو كان في العام 

% وىي أعمى نسبة تم تحقيقيا مقارنًة مع 19.02المحمي اإلجمالي لماناعات التحويمية ولنفس العام 
 نتاجأن أقل نسبة لمساىمة الاناعات التحويمية في اإل مع مبلحظة باقي سنوات الخطة الخمسية العاشرة.

% , وىي السبب في انخفاض 47.49المحمي اإلجمالي لمقطاع الاناعي بأكممو حيث بمغت تمك النسبة 
الغذائية في القطاع الاناعي, وارتفاعيا في مساىمة الغذائية في الاناعات الاناعات نسبة مساىمة 

( يبين تطورات مساىمة كل من الاناعات التحويمية والاناعات 20رقم )والشكل البياني  التحويمية.
 المحمي اإلجمالي لمقطاع الاناعي . نتاجالغذائية في اإل

 
 المحمي اإلجمالي لمقطاع الاناعي : نتاج( تطورات مساىمة كل من الاناعات التحويمية والاناعات الغذائية في اإل20الشكل البياني )

 
         . 2010وزارة الاناعة  المادر : بيانات 
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  نتاجمساىمة الاناعات الغذائية في الناتج المحمي اإلجمالي بتكمفة عوامل اإل( فيبين 38أما الجدول رقم )
 . 2010 – 2006خبلل فترة 

 
 : 2010 – 2006خبلل فترة   نتاج( مساىمة الاناعات الغذائية في الناتج  المحمي اإلجمالي بتكمفة عوامل اإل38الجدول رقم )

َّ باألسعار انجارٚت ًالٍٚٛ انهٛزاث انسٕرٚتبنُاحج انًحهٙ فٙ لطاع انصُاعت بخكهفت عٕايم اإلَخا  انمًٛت ا
 الوحدةَّ:َّملٌونَّلَّس

 2010 2009 2008 2007 2006 انُشاط انصُاعٙ  
 47475 43675 31670 30802 23201 انًٕاد انغذائٛت ٔانًشزٔباث ٔانخبغ 

 181199 155675 134227 116938 118718 انصُاعاث انخحٕٚهٛت 
 774131 632596 771846 608860 551503 انمطاع انصُاعٙ 

يساًْت انغذائٛت ٔانخبغ ٔانًشزٔباث فٙ  

 انخحٕٚهٛت 
19.54% 26.34% 23.59% 28.05% 26.20% 

يساًْت انغذائٛت ٔانخبغ ٔانًشزٔباث إنٗ انمطاع 

 انصُاعٙ  
4.20% 5.05% 4.10% 6.90% 6.13% 

 %23.40 %24.60 %17.39 %19.20 %21.52 يساًْت انخحٕٚهٛت إنٗ انمطاع انصُاعٙ 
 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة 

 

حيث نبلحظ أن مساىمة الاناعات الغذائية في الناتج المحمي اإلجمالي لماناعات التحويمية بمغت 
كذلك انعكست أفضل نسب مساىمة لماناعات % , 28.05حيث حققت  2009أفضل نسبيا في العام 

ج  % من النات6.9حيث حققت نسبة  2009الغذائية في الناتج المحمي اإلجمالي لمقطاع الاناعي لمعام 
وأيضًا أفضل مساىمة لماناعات التحويمية في الناتج المحمي اإلجمالي لمقطاع الاناعي والتي بمغت 

مساىمة الاناعات الغذائية والاناعات  رن تطو  ( يبيِّ 21% من الناتج. والشكل البياني رقم )24.6
 التحويمية في اافي الناتج المحمي اإلجمالي لمقطاع الاناعي .

 
 ( تطور مساىمة الاناعات الغذائية والاناعات التحويمية في اافي الناتج المحمي لمقطاع الاناعي :21رقم )الشكل البياني 

 
 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة 
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 : بتكمفة العوامل المحمي  نتاجالمساىمة القطاعية لمصناعات الغذائية في الناتج وال  –أحد عشر 
والناتج المحمي اإلجمالي لماناعات  نتاجالقطاعين العام والخاص في اإلعند دراسة مساىمة كل من 

 دى :التحويمية وقطاع الاناعة بمجممو نحمل مساىمة كل قطاع عمى ح  
 
 و الناتج المحمي الصناعي : نتاجال  مؤشرات مساىمة القطاع العام الغذائي في -1

المحمي اإلجمالي  نتاجالغذائي في اإل( مساىمة القطاع العام 22حيث يبين الشكل البياني رقم )
 لماناعات التحويمية , والقطاع الاناعي بمجممو . 

 
 نشاط الاناعات الغذائية العام خبلل سنوات الخطة الخمسية العاشرة:( 22الشكل البياني رقم )

 
 . 2010المادر : بيانات وزارة الاناعة  

المحمي اإلجمالي لماناعات التحويمية و  نتاجاإلحيث نجد أن أفضل مساىمة لمقطاع العام الغذائي في 
يتطور بشكل الاناعي  نتاج, وذلك بعد مبلحظة أن حجم اإل 2010القطاع الاناعي كانت في العام 

في الاناعات التحويمية فقد تراجع  نتاج, أما حجم اإل 2010وحتى العام  2006إيجابي بدءًا من العام 
أقل  2010لمعام مميون ليرة سورية  487105ر بـ يقد   إنتاجمحققًا حجم  2010 – 2009في العامين 
 مميون ليرة سورية, إال أن 540093في الاناعات التحويمية  نتاجر حجم اإلدِّ حيث ق   2008من العام 

ام فقد تطور بشكل إيجابي من الع المحمي اإلجمالي لاناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ, نتاجاإل
خبلل  إنتاجالذي حقق أقل حجم  2008محققًا خرقًا في ىذا التطور في العام  2010لغاية  2006
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وارتفاع أسعار المواد  نتاجسنوات الخطة الخمسية العاشرة, ويعود ذلك ألسباب يتعمق بتكمفة مستمزمات اإل
 .األولية لممانوعات الغذائية

عما كان  2010فقد انخفض في العام ضمن القطاع العام, أما اافي الناتج المحمي لماناعات الغذائية 
مميون  والشكل  24932والبالغ  2006, لكنو بقي أقل من الحجم المحقق في العام 2009عميو في العام 

 . نتاج( يبين اافي الناتج المحمي في القطاع العام الاناعي بتكمفة عوامل اإل23رقم )

 : 2010-2006 نتاجفي القطاع العام الاناعي بتكمفة عوامل اإل(  اافي الناتج المحمي 23الشكل رقم )

 
 . 2010الاناعة  وزارةالمادر : بيانات 

 

َّ: والناتج المحمي الصناعي نتاجالغذائي في مؤشرات ال  خا مساىمة القطاع ال -2
 الزراعي التانيع مشاريع في إقامة الخاص القطاع من من يرغب التاسعة الخمسية عت الخطةشج  

 وتسييبلت تشجيعية وأعطتيم ميزات ,متكاممة خطوط بشكل والتخزين والتغميف والتعبئة والفرز والتوضيب
 والرسوم الضرائب منيا تخفيض, الاادرات لدعم التدابير من سمسمة الدولة اتخذت فقد كذلك ,تمويمية

القطاع  الخاص في ع  مشاركة جيوذلك بيدف تش ,لزيت الزيتون المادرة الشركات عمى المفروضة
 .  السوري لؤلسواق الدولية وتشجيع الشركات المادرة عمى تادير زيت الزيتون, التجارة الخارجية

 الزراعية الاناعات مجال في العامل الخاص القطاع شيد الذكر السابقة الحكومية اإلجراءات وبفضل
 وتجفيف بتعبئة المتعمقة المشاريع عدد وال قدفخبلل األعوام القميمة الماضية,  نموًا كبيراً  والغذائية
 2003العام  حتى ادوره منذ 1991لعام  10رقم القانون بأحكام المشمولة الغذائية المواد وتانيع
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 الشركات أضف إلى ذلك, الاناعية المشاريع عدد إجمالي % من23/ مشروعاً  بنسبة حوالي 267/
 األخرى مثل والمراسيم القوانين عمى المرخاة الاغير الحجم ذات والحرفية التانيعية والمنشآت
 التشجيعية السياسات مع مترافقاً  حديثاً  بدأ منيا والكثير سابقاً  موجودة كانت والتي 1958 لعام 21القانون

-2001/ مشروعًا خبلل الفترة  561المتعاقبة من قبل الحكومة لبلستثمار في ىذا القطاع, والتي بمغت /
2003 . 

الخمسية العاشرة لتؤكد عمى أولوية االستثمار في القطاعات الواعدة والتي يمكن أن ثم جاءت الخطة 
تحقق عوائد سريعة وتؤدي إلى منافع واسعة مع تشجيع تطير البنية التحتية لتمبية االحتياجات الاناعية 

لتعظيم  نتاجيةإلواالرتفاع بمستوى القدرة ا نتاجيةدت عمى زيادة اإلوأك  , ذات المردود العالي نتاجيةواإل
زت عمى دور الاناعة التحويمية كما رك  , العوائد واالنتفاع من المستوى المحقق من أجل تعزيز التنافسية

في عممية النمو االقتاادي المستدام  وتوفير فرص العمل وتحسين الميزان التجاري والعمل عمى وضع 
م أو مع رأس المال األجنبي وتقديم المزيد من ريق الشراكة مع القطاع العاطعن  أنماط متعددة لبلستثمار

اإلابلحات لتعزيز المناخ االستثماري المبلئم لجذب االستثمار األجنبي المباشر وتييل بيئة لمقطاع 
 .  75الخاص الوطني

/ والمرسوم التشريعي 21وفق قوانين االستثمار والقانون / مة والمرخاةبمغ عدد المشاريع المشم   وقد 
مشروعًا خبلل الفترة  3835في القطاع الخاص العامل في الاناعات الغذائية  بالحرفيين / الخاص47/

% من إجمالي المشاريع المرخاة والمنفذة في القطاع 23, بنسبة حوالي  2010 -2006المدروسة 
 الخاص الاناعي .

 102388إلى  2010المحمي في القطاع الخاص الاناعي الغذائي في العام  نتاجوال إجمال اإل كما
ليذا القطاع خبلل سنوات الخطة الخمسية العاشرة  كذلك  نتاجمميون ليرة سورية, متجاوزًا كل مؤشرات اإل

عن  2010المحمي اإلجمالي لقطاع الاناعة التحويمية الخاص قد حقق أكبر نسبة في العام  نتاجفإن اإل
المحمي اإلجمالي خبلل سنوات الخطة  نتاجن حجم اإل( يبيِّ 24ي سنوات الخطة, والشكل البياني رقم )باق

الخمسية العاشرة لكل من نشاط الاناعات الغذائية والتبغ والمشروبات, وقطاع الاناعات التحويمية 
 والقطاع الاناعي بمجممو "لمقطاع الخاص" .

 
                                                           

75
 . 2010 تقرٌر هٌئة االستثمار الرابع 
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 : 2010 – 2006المحمي في القطاع الخاص الاناعي  نتاج( اإل24الشكل البياني رقم )

 

 . 2010مديرية االستثمار الاناعي وزارة الاناعة المادر : بيانات 

( مبينًا 25فيوضحو الشكل البياني رقم )أما اافي الناتج المحمي في القطاع الخاص الاناعي الغذائي 
مميون  26540الخمسية العاشرة والبالغ قد حقق أفضل ناتج محمي خبلل سنوات الخطة  2010أن العام 

 . نتاجليرة سورية محسوبًا بتكمفة عوامل اإل

 : 2010 – 2006( اافي الناتج المحمي في القطاع الخاص الاناعي 25الشكل البياني رقم )

 

   . 2010مديرية االستثمار الاناعي وزارة الاناعة المادر : بيانات 

% , فبمغ عدد المشاريع 70% إلى65وتراوح معدل تنفيذ مشاريع الاناعات الغذائية خبلل ىذه الفترة من 
% من إجمالي المشاريع المنفذة 30مشروعًا خااًا في مجال الاناعات الغذائية أي بنسبة 2505المنفذة 

 .76في القطاع الخاص  الاناعي 

                                                           
76
 .   2010رة الصناعة مدٌرٌة االستثمار الصناعً وزابٌانات  
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 لمطمب الثالثا

 تحميل دور الظروف التنافسية لمصناعات الغذائية السورية 

 

من العوامل المؤثرة في حيوية وأداء نشاط الاناعات الغذائية, والتي من شأنيا التأثير عمى الوضع 
مكونات ولوازم التانيع الغذائي, والمتمثمة بالمواد الخام واآلالت المستخدمة وآليات التنافسي ليذا النشاط, 

والتغميف, ومواافات ومعايير الجودة المطبقة, إضافة إلى البحث والتطوير والدراسات القائمة التعبئة 
حجم العناقيد الاناعية والترابطات كذلك , عمى تحميل الطمب المحمي والخارجي لمنتجات ىذا النشاط

 .الخمفية واألمامية ليذا النشاط 

َّالعناقٌدَّالصناعٌةَّالمرتبطةَّبالصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌةَّ:َّ–أوالًَّ

يمعب العنقود الاناعي دورًا خااًا ومميزًا في تطوير ورفع كفاءة وأداء القطاع الاناعي الذي يعمل فيو 
     ذلك العنقود, وتحديدًا إذا كانت اآللية التي يعمل فييا متوافقة مع جميع مكونات ىذا العنقود.     

فاميا عن الظروف االقتاادية و  لجدير ذكره أن اآللية التي يعمل بيا العنقود الاناعي ال يمكنومن ا
ال يمكن فاميا عن الطبيعة القطاعية لمنشاط االقتاادي كذلك السياسية واالجتماعية لمبيئة المحيطة, 

المتعددة من شأنو أن العمل عمى التنسيق ما بين القطاع الاناعي وفروعو و  الذي يعمل فيو ذلك العنقود.
يعمل عمى تطوير مجمل القطاعات الاناعية, وبخاوص العنقود الاناعي الذي تعمل فيو الاناعات 

نفس العنقود لنفس الاناعة في الدول بالغذائية السورية فإنو يمتاز بالبساطة وعدم التعقيد, إذا ما قورن 
ويتكون العنقود الاناعي لماناعات  امية.أفضل من بعض العناقيد لبعض الدول النو المتقدمة, ولكن  

 77نات أساسية تتمثل بـ :الغذائية السورية من ثماني مكوِّ 

 المواد الخام, ويتم تانيفيا داخل العنقود عمى أساس محمي أو مستورد . -1

 واإلدارة والعمل والنقل .رأس المال والبنية التحتية  -2

 والتطوير والمزارع .التعميم والتدريب ودور الحكومة والتمويل والبحث  -3

 التادير . -4

 النقل . -5

                                                           
sy.com/va.php?id=9243-http://ourcity145 
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 المكون السادس يتألف من ثبلثة أجزاء : -6

 عممية الايانة وتختص في قطع الغيار وموقع المانع وموقع الشركة . -

اآلالت والتي تانف عمى أساس استيرادىا, إما مباشرة من المادر أو عن طريق جيات وسيطة   -
 خارجية . سواء محمية أو

 ىذا الجانب بالتاميم والمماقات والطباعة . التغميف, وييتم -

البيئة المحمية التي يعمل فييا المانع, والتي تتمثل في الوكبلء وتجار الجممة وتجار التجزئة  -7
 والطرق المباشرة في التوزيع .

عمى تطوير ورفع كفاءة وأداء الييئات والمؤسسات غير الرسمية, وىي أكثر من جية تعمل  -8
ن طبيعة التفاعبلت ليذه المكونات في الاناعات الغذائية يبيِّ  التاليوالشكل البياني  ,الاناعات الغذائية

 السورية .

 
 المخطط من إعداد الباحث .                                    الاناعات الغذائية السورية . المكونة لنشاط(  طبيعة التفاعبلت 26الشكل )

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الغذائً التصنٌع

 األسواق

 اإلدارة التجارة المباشرة

 اآلالت

 الصٌانة

 التغلٌف

 التطوٌرالبحث و 

 التدرٌب و التؤهٌل التكنولوجٌا

الوكالء 

 التجارٌون

 الجودة

 التموٌل المستودعات

 االستٌراد

 النقل

 التصدٌر

 رأس المال

 البنٌة التحتٌة
 موقع المصنع

 المزارع

 المواد الخام

 الحكومة

 العمل

 التعلٌم
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78َّ:ََّّسورٌةمكوناتَّولوازمَّالتصنٌعَّالغذائًَّفًََّّ–ثانٌاًَّ

و  نتاجيةاإلىي المواد الخام واآلالت و كغيرىا من دول العالم,  سوريةمكونات التانيع الغذائي في 
مجمل عممية مساىمة كل منيا في  فيما يميالتغميف والتعبئة والعمل ومعايير الجودة والبحث والتطوير, و 

 : التانيع الغذائي 
 :  المواد الخام – 1

يعتبر القطاع الزراعي ىو القطاع الرئيسي الذي يعمل عمى تزويد قطاع الاناعات الغذائية بالمواد الخام  
   وليذا فإن وجود أي خمل في ىذا القطاع سيؤدي إلى اختبلالت عديدة في قطاع الاناعات الغذائية 

سية لمتانيع الغذائي متوفرة وبما أن االقتااد السوري ىو اقتااد زراعي بمجممو لذلك فإن القاعدة األسا
% خبلل األعوام 67ن المواد األولية لماناعات الغذائية يتم توفيرىا محميًا بنسبة تفوق أمحميًا, حيث 

بشكل وسطي, حسب إحااءات اتحاد غرف الاناعة السورية بما في ذلك  2008-2009-2010
 المواد الداخمة في اناعة األعبلف .

 : نتاجيةاآلالت ال  – 2
خااة تمك الموجودة في ماانع  ,المتوفرة في ماانع األغذية السورية قديمة نتاجيةتعتبر اآلالت اإل 

يتيا بسبب ازدياد الحاجة ألعمال الايانة واإلابلح وعمى إنتاجالقطاع العام, مما يسيم في انخفاض 
مواول , فيذا بدورة يقود لالحديثة نتاجيةاإلاعتبار أن امتبلك آالت جديدة ىو نوع من امتبلك التكنولوجيا 

 أحد دعائم القدرة التنافسية ليذا القطاع . عمى ويركِّز, نتاجيةإلى مستويات عالية من الكفاءة اإل
% من 42مديرية التخطيط في وزارة الاناعة السورية إلى أن ما نسبتو لدى  2010وتشير إحااءات  

معظميا في شركات ومؤسسات و  ,يتياإنتاجبسبب انخفاض  ,آالت التانيع الغذائي تستوجب االستبدال
 ذو جدوى اقتاادية أكثر من المحافظة عمى استخداميا .إذ أن استبداليا  القطاع العام,

 التعبئة والتغميف : - 3

جميع الشركات المانعة لؤلغذية عمى تطوير نظام التغميف والتعبئة لدييا من حيث الجودة و تعمل  
النموذج واألسموب, أي شكبًل ومضمونًا, وذلك من أجل تقديم السمعة لممستيمك بشكل جذاب وحديث  

افسي كذلك الواول لمستوى تن, سوريةبيدف إرضاء وزيادة والء المستيمك السوري لمسمعة المانعة في 
 أما التااميم و الجودة األجنبية . ألسواق الدوليةقادر عمى الامود في ا

                                                           
http://www.syriaalyom.com/news/4254.html146 
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أن معظم الشركات والمؤسسات السورية العاممة في نشاط الاناعات الغذائية تعتمد في إلى ويشار ىنا 
ال ص وجيد األداء والخدمة  و محمي متخاِّ  إنتاجمستمزماتيا من الطباعة والتغميف وتااميم الترويج عمى 
, مما يقوي الروابط األمامية لماناعات 79%10تزيد نسبة االعتماد عمى االستيراد في ىذا المجال عن

 .ويجعل مساىمتيا العنقودية أكبر, الغذائية 
 العمل : – 4

تعاني اناعة األغذية في سورية من نقص في الخبرات واالختااايين الميرة, وخااة الفنيين و  
 , ذلك إذا ما قورنت بالدول المتقدمة . نتاجخطوط اإلالمشرفين المتخااين عمى 

َّالنقلَّ:ََّّ–ثالثاًَّ

وتساىم البنية التحتية في تسييل عمميات نقل , قطاعًا رائدًا من حيث األداء سوريةيعتبر قطاع النقل في 
التاريف نقل منتجات التانيع الغذائي إلى المخازن وأماكن المواد األولية إلى أماكن التانيع, وكذلك 

 إلى األسواق المحمية والخارجية .
ال تعتبر تكاليف النقل بالنسبة لماناعات الغذائية مكمفة إذ ال تتجاوز حاة النقل في إجمالي التكمفة و 

% من إجمالي التكمفة  3,7لمسمع الغذائية المانعة لتكون جاىزة في مستودعات التاريف أكثر من
% من إجمالي التكاليف الكمية لممنتج  5,4ل عربية أخرى كاألردنالكمية, وىي نسبة منخفضة مقارنة بدو 

%, ويتدخل بذلك تحرير أسعار الوقود والمشتقات البترولية لمبمد, ففي دول الخميج إجمااًل 5,8لبنانوكذلك 
 2009وذلك وفقًا لدراسة أعدت من فريق اندوق النقد الدولي لمعام % بالمتوسط,  2,6ال تتجاوز النسبة 

مساىمة قطاع النقل بدور فاعل في رفع القدرة مما يدل عمى , باإلمارات االستراتيجيةكز الدراسات مر في 
 في سورية . التنافسية لمنتجات الاناعات الغذائية

َّمواصفاتَّومعاٌٌرَّالجودةَّ:َّتطبٌقََّّ–رابعاًَّ

ومواافات نظام الجودة  اعتمدت شركات الاناعات الغذائية السورية بمختمف تخاااتيا تطبيق معايير
ISO  إال أن نظام تأمين الجودة العالمي ,HACCP  أي تحميل المخاطر, وآلية التحكم بنقاط المراقبة

 الحرجة, ىو النظام األكثر نجاعة في رفع مستويات الجودة لدى تطبيقيا عمى منتجات الاناعات الغذائية 
افات المتطورة والعالية التي تعتمدىا ىيئة وتحتل مواافات األغذية الحاة األكبر من مجموع الموا

 90معيار أو مقياس تستحوذ الاناعات الغذائية ومنتجاتيا  350المقاييس والمواافات السورية, فمن بين
 معيار منيا . 

                                                           
79
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143 
 

وقد تم اعتماد المواافات السورية ليذه الاناعات من خبلل االعتماد عمى مواافات أوربية وشرق 
عممت ماانع األغذية الكبيرة والمتوسطة سواء في القطاع العام أو حيث , لنفس الاناعة, 80آسيوية 

القطاع الخاص عمى الحاول عمى شيادة المواافات والمقاييس السورية, وكثير منيم يطبقون أنظمة 
جودة ومراقبة الجودة, وكذلك إتباع خطط عالمية لتأمين ال نتاججديدة وحديثة في مجاالت اإلدارة واإل

أي نظام إدارة المعمومات, وىناك العديد من الشركات والماانع التي تقوم باإلعداد  MISوتطبيق نظام 
دارية وتسويقية لضمان الجودة خبلل مراحل اإل إنتاجيةلمجودة من خبلل تطبيق خطط  المختمفة   نتاجوا 

ا الخااة, في حين تسعى بعض وىناك أيضًا العديد من الماانع والشركات الكبيرة التي تمتمك مختبراتي
ولذلك فيناك نية عند الجيات المسئولة عن ىذا  ,الماانع والمنشآت إلى إنشاء مثل تمك المختبرات

القطاع لجعل جميع الماانع الكبيرة والمتوسطة العاممة فيو توفر منتجات غذائية تنطبق عمييا 
 المواافات والمقاييس السورية .

ل المواافات  إلى مواافات قياسية خااة  (اإلرشادية)ومن المتوقع أن تشيد السنوات القادمة تحو 
في عدد من   ISO بأنظمة إدارة الجودة, وادور مواافات إرشادية جديدة لتطبيق نظام إدارة الجودة

القطاعات الخدمية, مثل الخدمات العامة, والخدمات الحكومية, والخدمات الفندقية, وعدد من الاناعات 
أيضًا أن تادر بعض ىذه المواافات اإلرشادية عمى شكل مواافات قياسية  المتوقعالجديدة. ومن 

وزيادة   تي ألىمية الجودةخااة لتطبيق أنظمة إدارة الجودة, كما سيزداد الوعي االجتماعي والمؤسسا
الطمب عمى أنظمة إدارة الجودة. وستدخل مفاىيم الجودة في المناىج الدراسية في المرحمتين اإلعدادية 
  والثانوية في عدد كبير من الدول. وستعد  الجودة أحد المكونات الثقافية الرئيسية لممجتمعات المتقدمة

 . سسات المحمية والعالميةوأحد المعايير المفتاحية لمعبلقة بين المؤ 

َّالطلبَّالمحلًَّعلىَّمنتجاتَّالصناعاتَّالغذائٌةَّ:َّ–خامساًَّ

بما فييا  ,المحميةسوق الاناعات الغذائية % من حجم 62بمغت حاة المنتج الغذائي المانع محميًا  
النسبة  السوري, وتتباينوالمؤس سات  مركز األعمالدراسات ل اً وفقوذلك , 2009 لعامالمانوعات العمفية 

حاة % , بينما ال تزيد 88فعمى سبيل المثال بمغت حاة منتجات المحوم أكثر من  ,من منتج آلخر
 محميةال ع سوق الاناعات الغذائية(  يبين توز  27والشكل البياني رقم ), %0,02منتوجات أخرى عن 

 . 2009بين المنتج المحمي والمستورد تبعًا لمعام 
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 هٌئة المقاٌٌس والمواصفات السورٌة . 
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 . 2009توزع سوق الاناعات الغذائية بين المنتج المحمي والمستورد تبعًا لمعام  (  27الشكل البياني رقم )
 

 
 

       
 . 2009السوري والمإسسات مركز األعمال المصدر :         

 

% من السوق المحمية, يعود ذلك إلى عدم قدرة ىذا القطاع 38وبيذا فإن قطاع الاناعات الغذائية يفقد 
عمى تمبية رغبات المستيمك المحمي بأبعادىا المتنوعة والمختمفة من حيث الجودة والسعر والمواافات  

أداءه  خبلل تحسين وىذا ما يدل عمى وجود فراة لتحسين الوضع التنافسي لمنتجات ىذا النشاط من 
 وبسط سيطرتو عمى السوق المحمية, وتحقيق حاة أكبر لممنتج المحمي .

ويبلحظ أن الذين يطمبون منتجات الاناعات الغذائية السورية في األسواق المحمية ىم أاحاب الدخل 
ي أغمب المحدود والمتوسط, أما أاحاب الدخل العالي فيم يميمون إلى الاناعات الغذائية المستوردة ف

ففي استبيان أجراه موقع األحيان وذلك العتيادىم عمى ماركات عالمية ومواافات عالية الجودة, 
ليرة  20000% من أاحاب الدخول التي تقل عن 87تبين أن  2010في العام  االقتاادي أون الين

الستيبلك بكميات أقل من كميات ا % تميل ولو13سورية تفضل استيبلك مانوعات الغذاء المحمية, و
(  يبين توزع النمط االستيبلكي 28والشكل البياني رقم ) المعتاد تميل نحو استيبلك البضاعة المستوردة.

 ليرة سورية . 20000ألاحاب الدخول التي تقل عن 

 %38حصة المنتج المستورد  %62حصة المنتج المحلً 
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 . 2010 إحاائياستبيان  –المادر : موقع االقتاادي أون الين 

 

ليرة سورية فإن نسبة المستيمكين الذين  50000وتقل عن  20000أما أاحاب الدخول التي تزيد عن 
ويوضح ذلك الشكل  % لممستورد.38%, و62يفضمون استيبلك مانوعات الغذاء المحمية فبمغت 

 (  .29البياني رقم )
 

 
 . 2010استبيان إحاائي  –المادر : موقع االقتاادي أون الين 

 

87% 

13% 

توزعَّالنمطَّاالستهالكًَّألصحابَّالدخولَّ(28َّ)الشكلَّالبٌانًَّ
َّسَّ.ل20000َّالتًَّتقلَّعنَّ

 %13نسبة المستهلكٌن لمنتجات الصناعات الغذائٌة المستوردة  %87نسبة المستهلكٌن لمنتجات الصناعات الغذائٌة المحلٌة 

62% 

38% 

توزعَّالنمطَّاالستهالكًَّألصحابَّالدخولَّ(29َّ)الشكلَّالبٌانًَّ
َّسَّ.ل50000و20000َّبٌنَّ

 %38نسبة المستهلكٌن لمنتجات الصناعات الغذائٌة المستوردة  %62نسبة المستهلكٌن لمنتجات الصناعات الغذائٌة المحلٌة 
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% ممن يفضمون 44تتجاوز نسبتيم ليرة سورية فإن أاحابو ال  50000وميما ارتفع الدخل عن 
يفضمون استيبلك % من ذوي الدخل العالي 56 المانوعات الغذائية المستوردة, ليبقى ما نسبتو

 ( يبين ذلك .30والشكل البياني رقم )المانوعات الغذائية المحمية. 

 
 . 2010استبيان إحاائي  –المادر : موقع االقتاادي أون الين 

 
المنتج المحمي من الاناعات الغذائية يمكن جذب باقي نسبة السوق المحمية لتكون بتحسين مواافات و 

المستيمكين الذين يميمون إلى الاناعات الغذائية المحمية  , كما أن  من حاة الاناعات الغذائية المحمية
ة ىم بالمعظم من سكان األرياف ونسبة قميمة من سكان الريف يميمون الستيبلك الاناعات الغذائي

نسبتيم أكبر ممن يقطنون المدينة  فتكون  , المستوردة, أما نسبة المستيمكين لماناعات الغذائية المستوردة
% ممن يفضمون استيبلك مانوعات الغذاء المنتجة محميًا من سكان الريف 79إذ بين االستبيان أن 

 . ىم من سكان المدن% 21و
 

بلحظ أن طبلب المدارس والجامعات الحكومية تكون نسبة استيبلكيم لمانوعات الغذاء المحمي كذلك ي  
مستوردات الاناعات الغذائية, بعكس طبلب المدارس والجامعات نسبة استيبلكيم لأكبر بكثير من 

لممنتج ة استيبلكيم منتجات الاناعات الغذائية المستوردة عمى نسبلالخااة التي تسود نسبة استيبلكيم 

56% 

44% 

توزعَّالنمطَّاالستهالكًَّألصحابَّالدخولَّ(30َّ)الشكلَّالبٌانًَّ
َّس.َّل50000َّالتًَّتزٌدَّعنَّ

 %44نسبة المستهلكٌن لمنتجات الصناعات الغذائٌة المستوردة  %56نسبة المستهلكٌن لمنتجات الصناعات الغذائٌة المحاٌة 
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% من طبلب المدارس والجامعات الحكومية تميل الستيبلك 84نسبة المحمي منيا, إذ بين االستبيان أن 
 % فقط يميمون الستيبلك المنتج الغذائي المستورد .16المنتج الغذائي المانع محميًا, و

 ( يبين ىذا النمط من االستيبلك لطبلب المدارس والجامعات .31والشكل البياني رقم )
 

 
 . 2010استبيان إحاائي  –المادر : موقع االقتاادي أون الين 

 

عمى  % من دخميا عمى المنتجات الغذائية, وليذا يجب التركيز46وتنفق العائمة السورية بالمتوسط 
ىذه الاناعات والمنتجات بيدف االستحواذ عمى سمة المستيمك المحمي الغذائية من قبل الماانع  تطوير

 الوطنية .

َّالطلبَّالخارجًَّلمنتجاتَّالصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌةَّ:َّ–سادساًَّ

ب ىذا التطور , وااح   2010حتى العام  1990تطورت الاناعات الغذائية بشكل كبير منذ العام  
زيادة في حجم الاادرات من حيث الكمية, ونوعية األسواق واتجاىاتيا, وكذلك تنوع تمك الاادرات 

 معًا ولدت حديثًا لم تكن رائجة في الفترات السابقة .واختبلف أانافيا, ومنيا س

84% 

16% 

َّالغذائٌةَّللصناعاتَّاالستهالكَّنمطَّتوزعَّ(31)َّالشكل
َّالحكومٌةَّوالمدارسَّالجامعاتَّطالبَّبٌنَّفٌماَّالسورٌة

 %84نسبة الطالب الذٌن ٌمٌلون الستهالك المنتج الغذائً المصنع محلٌاً 

 %16نسبة الطالب الذٌن ٌمٌلون الستهالك المنتج الغذائً المستورد 



148 
 

فإن حجم اادرات الاناعات الغذائية لمعام  2010فبحسب موقع ىيئة تنمية وترويج الاادرات لمعام 
محققًا نسبة تاديرية بمغت  , 2009% عن العام 18وبنمو قدر  ,دوالر مميون 430بمغ 2010
لماناعات الغذائية  اإلجمالي نتاجاإل, إذ أن حجم الاناعي الغذائي نتاجمن إجمالي اإل 12,98%

, ويؤثر بذلك مجموعة من العوامل الداخمية المتعمقة مميون دوالر 3312بمغ  2010املمعوالمشروبات 
من حيث الكمية والنوعية, وكذلك عمميات الدعم الحكومي وسياسات الضرائب ورسوم التادير  نتاجباإل

, مقاييس ومواافات الجودة لممنتجات, كما تؤثر مجموعة من العوامل الخارجية ركيوالتخميص الجم
المتعمقة باألسواق المستيدفة كشروط دخول المنتجات إلييا من حيث المواافات ومدة الابلحية  

 ورخص الدخول وتحديد مواسم إلدخال بعض األنواع من السمع .
الاادرات  بما فييا 2010لمعام  الي اادرات القطر% من إجم1,1اادرات الاناعات الغذائية تشكمو 

وىذه النسبة تعتبر ضعيفة بالنسبة لبمد زراعي كسورية, مما يدل عمى وجود فرص متاحة لزيادة  ,النفطية
مكانية زيادة مساىمتيا في جمب القطع األجنبي لمخزينة, من خبلل  حاة الاادرات الغذائية المانعة, وا 

 عمييا, وتقديم الدعم المطموب بالتالي زيادة إمكاناتيا التنافسية في أسواق التادير  إيبلء المزيد من التركيز
( يبين نسبة الاادرات السورية المنتجة من نشاط الاناعات الغذائية إلى إجمالي 32والشكل البياني رقم )

 الاادرات السورية بما فييا اادرات النفط .
 

 
 . 2010السورية  المادر : ىيئة تنمية وترويج الاادرات

 

نسبةَّصادراتَّالصناعاتَّالغذائٌةَّمنَّإجمالًَّ(32َّ)الشكلَّ
2010َّالصادراتَّالسورٌةَّللعامَّ

 1.1صادرات المصنوعات الغذائٌة 

  98.9باقً الصادرات 
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% 57تتوزع أسواق الاناعات الغذائية السورية بنسب متفاوتة إذ تستوعب أسواق الدول العربية ما نسبتو و 
%  5% , ثم روسيا 23االتحاد األوربي بنسبة مييا يمن إجمالي اادرات الاناعات الغذائية السورية, 

 (  يوضح ذلك .33% لدول أخرى, والشكل البياني رقم )15ثم 
 

ع اادرات الاناعات الغذائية السورية حسب األسواق الدولية :(  توز  33الشكل )

 
 . 2010المادر : ىيئة تنمية وترويج الاادرات السورية  
 

السوري في العام نفسو توزع ووجية اادرات سورية من منتجات األعمال والمؤسسات وقد راد مركز 
 ( يوضح ذلك .39والجدول رقم )الاناعات الغذائية ألىم السمع والمنتجات, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 %15دول أخرى  %5روسٌا  %23االتحاد األوربً  %57الدول العربٌة 
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 : 2010(  نسب وتوزع ووجية اادرات سورية من الاناعات الغذائية لمعام 39الجدول )

دول أخرىروسيااالتحاد األوربياألسواق العربية

%26%11%29%34زيت الزيتون

%14%6%18%62الحلويات

%20%1%6%73مشتقات الحليب

%26%4%14%56المعلبات الموسمية

%18%7%22%53البسكويت و الويفر

%14%8%17%61المكسرات والنقل

%20%3%13%64السكاكر و الشوكوال

%38%4%7%51الزيوت النباتية

%22%1%4%73اللحوم المعلبة

%18%7%11%64الشعيرية و المعكرونة

%20%3%6%71العصائر المركزة

%20%10%22%48خمائر مصنعة

%6%9%41%44عرق ونبيذو كحوليات

%13%12%23%52مجففات الفواكه

%22%2%12%64مشروبات غازية

%12%4%37%47بيرة

%24%13%21%42بصل مجفف

الوجهة ونسب التوزع حسب األسواق
السلعة

 
 .  2010 سابقًا ( السوري األوربيوالمؤسسات السوري )األعمال المادر : مركز األعمال  
 

نجد أن ظروف الطمب المحمي والخارجي تبين وجود فراة متاحة لتوسيع التسويق المحمي و  منوو 
الخارجي, ألن مرونة الطمب عمى سمع الاناعات الغذائية السورية وخااة في أسواق الدول العربية  

يعكس واالتحاد األوربي, تعتمد عمى مدى استجابة تمك السمع لمواافات الجودة المطموبة والسعر, مما 
إمكانية تحقيق مزيد من التوسع وكسب حاص سوقية جديدة من خبلل رفع القدرة التنافسية ليذه 
الاناعات وتحقيق المزيد من االعتماد عمييا في استقطاب القطع األجنبي من جية, وكسب األسواق 

 المحمية من جية أخرى .
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 المبحث الثاني 
 لقياس والتحميل ( القدرة التنافسية لمصناعات الغذائية ) ا

 
 تمييد . -

 
 المطمب األول : قياس القدرة التنافسية لمصناعات الغذائية بطريقة تحميل االنحدار .

 
 المطمب الثاني : تحميل المكانيات والجيود التنافسية لمصناعات الغذائية السورية .

 المناطق الصناعية ( . –وفق طريقتي ) بورتر 
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 تمييد :
 

التطرق لواقع االقتااد السوري و بعد أن تمت دراسة اإلطار النظري لمقدرة التنافسية في الفال األول, 
واقع الاناعات الغذائية السورية من حيث األداء  وبعد عرضككل, من حيث األداء والوضعية التنافسية, 

اناعات الغذائية بطريقة والمؤشرات التفايمية ليا, سيتم في ىذا المبحث دراسة القدرة التنافسية لم
إحاائية, وتحميمية, معتمدين في ذلك عمى طريقتين مختمفتين : األولى  تتناول القدرة التنافسية بطريقة 

في الاناعات الغذائية السورية   نتاجباإلوذلك باستخدام معادلتي انحدار, األولى تتعمق  االنحدارتحميل 
 اعات .والثانية لمتعمق باستيبلك منتجات ىذه الان

أما الطريقة الثانية فتقيس القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية من خبلل تحميل اإلمكانات و 
 ثانيًا . IDأواًل , ثم وفق طريقة المناطق الاناعية الجيود التنافسية ليا وفق طريقة بورتر 

خاياًا لمبحث في ىذا  وليذا اعتمدنا في ذلك عمى تحميل النموذج الخاص باستبيانين تم تاميميما
الموضوع, وقد تم تعبئة األول منيما من قبل عينة عشوائية من المنتجين العاممين في ىذا النشاط 
الاناعي, بحيث تمت مراعاة دراسة جميع أحجام الماانع والتمركز الجغرافي ليا حسب المحافظات 

 183الغذائية في االستبيان وعدده  السورية والمدن الاناعية في سورية, وتغطية جميع أنواع الاناعات
طبقات المجتمع  مختمفاستبيان . أما االستبيان الثاني فيختص بجانب المستيمكين حيث تمت تعبئتيا من 

 استبيان . 418االستيبلكية, ومن معظم المحافظات السورية والتجمعات البشرية في القطر وعددىا 
دد استبيانات المستيمكين إلى طبيعة دور كل منيما تجاه ويعود التباين في عدد استبيانات المنتجين وع

سمع الاناعات الغذائية, حيث يقف أعداد ىائمة من المستيمكين أمام سمعة الاناعات الغذائية, مقابل 
ك فإن تحضير مثل ذلك االستبيان كان في غاية لأعداد محدودة من المنتجين تقف خمف ىذه السمعة, لذ

 , ولكنو في غاية السيولة بالنسبة لممستيمكين  .ينالاعوبة بالنسبة لممنتج
من أجل سيولة االستدالل عمى موقع وحجم التأثير  spssوقد تم استخدام البرنامج اإلحاائي الشيير 

لكل من العوامل التي تم طرحيا في االستبيان, والتي أعدت أابًل بناًء عمى خمفية نظرية في ىذا 
 الموضوع .
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َّاألولالمطلبَّ

َّقٌاسَّالقدرةَّالتنافسٌةَّللصناعاتَّالغذائٌةَّبطرٌقةَّتحلٌلَّاالنحدارَّ

 

 
في ىذا المطمب سنقوم بقياس تأثير بعض العوامل المفترضة عمى القدرة التنافسية لماناعات الغذائية 

, وتخص المعادلة نتاجاإلالسورية من خبلل تقدير معادلتي االنحدار, حيث تخص المعادلة األولى جانب 
 جانب االستيبلك . الثانية

َّ:ََّّنتا اإلتقدٌرَّمعادلةَّاالنحدارَّالخاصةَّبجانبََّّ–أوالًَّ

في معادلة االنحدار ىذه يدل المتغير التابع عمى معدل الربحية, والذي يشير إلى القدرة التنافسية , أما 
 المتغيرات المستقمة فستتمثل فيما يمي : 

X1    كما يمي :مانفة  قيموو , إنتاجيمثل نوع المنتج الذي يقوم المانع ب ضابطىي متغير 
 ( تانيف المنتجات الغذائية رقميًا , وذلك ألغراض التحميل اإلحاائي : 40الجدول ) 
 نوع المنتج  رقم التصنيف 

 منتجات الحمويات والسكاكر 1

 منتجات مشتقات الحميب 2

 منتجات المحوم 3

 المشروبات والمركزات  4

 البسكويت والشيبس 5

 ... الشعيرية ...مشتقات القمح ومصنوعاتو 6

 تعميب وتجفيف الخضار والفواكو 7

 منتجات الزيوت والدىون 8

 منتجات الطحينة والحالوة وتوابعيا  9

 منتجات عمفية  12

 المنتجات األخرى  11
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X2  ي بالسنوات .نتاجعمر المانع اإل 
X3  . حجم المبالغ المستثمرة في المانع بالميرة السورية 
X4  . عدد العمال والموظفين بالمانع 
X5   ( 2,4,1عدد األاناف التي ينتجيا المانع. ).... 
X6 . حجم المبالغ التي يتم ارفيا عمى البحث والتطوير بالميرة السورية 
X7  يرة السورية .حجم المبالغ التي يتم ارفيا عمى تدريب العمال بالم 
X8  . حجم المبالغ التي يتم ارفيا عمى الدعاية واإلعبلن بالميرة السورية 
X9  . أجور العمال والموظفين التي يدفعيا المانع سنويًا بالميرة السورية 

X10   يمثل طريقة توزيع المانع لمنتجاتو , ويحتمل القيم كما ىي مانفة في الجدول  ضابطىي متغير
 (  :41رقم )

 (  تانيفات طريقة توزيع المانع لمنتجاتو رقميًا , وذلك ألغراض التحميل اإلحاائي :41الجدول )
 الطريقة  رقم التانيف 

 إلى المستيمك مباشرةً  1

 عن طريق تجارة التجزئة 2

 عن طريق وكيل معتمد 3

 عن طريق تجارة الجممة 4

 
 ستكون الايغة الرئيسية لممعادلة ىي كما يمي :

Y=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5+a6x6+a7x7+a8x8+a9x9+a10x10 
ىي المتغير التابع في المعادلة , وتعني معدل الربحية , والذي ىو أابًل عبارة عن مؤشر  Yحيث أن 

 81عمى األساس التالي : Yعمى القدرة التنافسية , وقد تم حساب قيمة 
 

 التكاليف الكمية السنوية قيم   -المبيعات الكمية السنوية  قيم                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       =    Y معدل الربحية

 السنوي الكمي  نتاجاإل قيم                                    
                                                           

api.org/devbrdg/brdg707.htm-http://www.arab149 
 

http://www.arab-api.org/devbrdg/brdg707.htm
http://www.arab-api.org/devbrdg/brdg707.htm
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 المبيعات لمسوق الخارجي قيم المبيعات لمسوق المحمية +  قيمالمبيعات الكمية =  قيمحيث إن 
 % .30% و20وسيتم اختبار الفرضيات التالية عند مستوى داللة إحاائية 

َّالفرضٌاتََّّ:

 عبلقة بين نوعية المنتج في المانع ومعدل ربحية المانع . يوجدال  -1

     H1:a1≠0     مقابلH0:a1=0     
 ي ومعدل ربحيتو .نتاجعبلقة بين عمر المانع اإل ال يوجد -2

         H1:a2≠0    مقابلH0:a2=0     

 عبلقة  بين حجم المبالغ المستثمرة في المانع وربحيتو. ال يوجد -3

          H1:a3≠0   مقابلH0:a3=0     

 عبلقة  بين عدد الموظفين والعمال في المانع ومعدل ربحيتو . ال يوجد -4

         H1:a4≠0    مقابلH0:a4=0     

 عبلقة بين عدد األاناف التي ينتجيا المانع ومعدل ربحيتو . ال يوجد – 5

            H1:a5≠0     مقابلH0:a5=0     

     عبلقة بين حجم المبالغ التي يتم ارفيا عمى البحث والتطوير ومعدل ربحية  ال يوجد – 6
 H0:a6=0مقابل      H1:a6≠0المانع .                        

عبلقة بين حجم المبالغ التي يتم ارفيا عمى تدريب العمال ومعدل ربحية المانع      ال يوجد – 7
H1:a7≠0                   مقابلH0:a7=0     

عبلقة بين حجم المبالغ التي يتم ارفيا عمى الدعاية و اإلعبلن ومعدل ربحية  ال يوجد – 8
 المانع .     

                                  H1:a8≠0     مقابلH0:a8=0 
 عبلقة بين أجور العمال التي يدفعيا المانع سنويًا ومعدل ربحيتو . ال يوجد – 9

         H1:a9≠0      مقابلH0:a9=0     
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 عبلقة بين طريقة توزيع المانع لمنتجاتو ومعدل ربحيتو . ال يوجد – 10

       H1:a10≠0    مقابلH0:a10=0     

 

 

َّ:َّنتائجَّالتحلٌلَّاإلحصائً

بعد تفريغ استبيانات المنتج حامنا عمى قوائم بيانات قمنا بمعالجتيا من خبلل استخدام البرنامج 
 82وتوامنا إلى النتائج التالية :  spssاإلحاائي الشيير 

َّالمقدرة هً : االنحدارمعادلة  –1َّ

Y= 0.194+0.064X1-0.22X2+0.041X3-0.696X4-  0.093X5+0.522X6+0.063X7+0.02X8+0.788X9-0.024X10     . 

عند مستوى داللة   0.885هً  Rوقٌمة  0.784هً  R^2قٌمة معامل االرتباط لجمٌع النموذج  –2َّ

ََّّ.  %5إحصائٌة 

َّ(  :42الجدولٌة هً كما فً الجدول رقم )  tالمحسوبة للمعامالت وٌقابلها قٌم   tقٌم  –3َّ

هً    %5الجدولٌة عند مستوى داللة إحصائٌة  Fوقٌمة  14.134المحسوبة للنموذج هً  Fقٌمة  -4ً

 َّ.  2تقرٌباً 
:عند دالالت إحاائية مختمفةالمحسوبة والجدولية القيم  وما يقابميا من (  معامبلت المتغيرات المستقمة42الجدول )  

 معامل المتغير المتغير المستقل
(a44…..a4) 

 الجدوليةtقيمة المحسوبة tقيمة 
 a=30%عند 

 الجدوليةtقيمة 
  a=20%عند 

 a0)) 0.194 4.19 1.114 1.286الثابت 

X1 0.064 0.713 1.114 1.286 

X2 -0.220 -2.419 1.114 1.286 

X3 0.041 0.233 1.114َّ1.286 

X4 -0.696 -3.064 1.114َّ1.286 

X5 -0.093 -0.742 1.114 1.286 

X6 0.522 4.349 1.114 1.286 

X7 0.063 0.611 1.114 1.286 

                                                           
re/analytics/spss/01.ibm.com/softwa-http://www150 

 

http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
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X8 0.020 0.254 1.114 1.286 

X9 0.788 3.983 1.114 1.286 

X10 -0.024 -0.248 1.114 1.286 

 

َّاختبارَّالفرضٌاتَّ:نتائجَّ

(  نتائج اختبار الفرضيات السابقة :43) يمثل الجدول رقم  

( نتائج اختبار الفرضيات الخااة بالمنتجين :43الجدول )  

 نتيجة االختبار

a=20%عند 

 نتيجة االختبار

a=30%عند 

 الرقم (H)الفرضية 

َّقبول عبلقة ما بين نوعية المنتج في المانع ومعدل ربحية المانع . ال يوجد قبول  1 

ي ومعدل ربحيتو .نتاجعبلقة ما بين عمر المانع اإل ال يوجد رفض رفض  2 

عبلقة ما بين حجم المبالغ المستثمرة في المانع ومعدل ربحيتو .ال يوجد  قبول قبول  3 

عبلقة ما بين عدد العمال والموظفين في المانع ومعدل ربحيتو . ال يوجد رفض رفض  4 

عبلقة ما بين عدد األاناف التي ينتجيا المانع ومعدل ربحيتو . ال يوجد قبول قبول  5 

عبلقة ما بين حجم المبالغ التي يتم ارفيا عمى البحث والتطوير ومعدل ربحية المانع . ال يوجد رفض رفض  6 

عبلقة ما بين حجم المبالغ التي يتم ارفيا عمى تدريب العمال ومعدل ربحية المانع . يوجدال  قبول قبول  7 

عبلقة ما بين حجم المبالغ التي يتم ارفيا عمى الدعاية واإلعبلن ومعدل ربحية المانع  ال يوجد قبول قبول  8 

العمال التي يدفعيا المانع سنويًا ومعدل ربحيتو  عبلقة ما بين أجور ال يوجد رفض رفض  9 

عبلقة ما بين طريقة توزيع المانع لمنتجاتو ومعدل ربحيتو . ال يوجد قبول قبول  10 

 

% والتً 30%و20ومستوٌات داللة درجة حرٌة ,  172ٌعبر الجدول عن نتائج اختبار الفرضٌات وفق 

الظواهر االقتصادٌة , حٌث ٌتطابق هنا توزٌع ستٌودنت مع التوزٌع الطبٌعً . تستخدم عند قٌاس  
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تقدٌرَّالمعادلةَّالخاصةَّبجانبَّاالستهالكَّ:َّ–ثانٌاًَّ  

 

مقدار انخفاض أو  ىمنتجات الاناعات الغذائية السورية ىي داللة عم ىإن نسبة المنفق من الدخل عم
ارتفاع القدرة التنافسية ليذه الاناعات, فكمما انفق المستيمك نسبة أكبر من دخمو عمى منتجات ىذه 

كبر عمى اعيد السوق المحمي مقابل كتسبت ىذه الاناعات ميزة تنافسية أالاناعات دون غيرىا كمما ا
بعض العوامل التي يعتقد أنيا تؤثر في  يناكفعمى ذلك  السمع الشبيو المستوردة . وبناءً مثيبلتيا من 
إنقاص ىذه النسبة, وىذا ما يشكل دراسة القدرة التنافسية لماناعات الغذائية عن و أ لزيادةالمستيمك 

طريق تحميل االنحدار لمعوامل المؤثرة في طمب المستيمكين عمى ىذه الاناعات , وتعتبر الايغة التالية 
.         .   ختبار الفرضيات والتحميل عمى أساسيا في ىذا الخاوصىي معادلة االنحدار التي سيتم ا  

Y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5+b6x6+b7x7+b8x8 

 حيث أن :

ىي نسبة المنفق من الدخل عمى منتجات الاناعات الغذائية السورية حسب تقديرات المستيمك .  : Y 

ية .ىي حجم الدخل الذي يحال عميو المستيمك بالميرة السور   : X1 

( . 44يدل عمى مستوى التحايل العممي لممستيمك, ويحتمل القيم التالية كما ىي مانفة في الجدول رقم ) ضابطىي متغير    : X2 

(  تانيفات مستويات التحايل العممي لممستيمكين رقميًا, وذلك ألغراض التحميل اإلحاائي :44الجدول )  

 قيمة التصنيف مستوى التحصيل العممي

 1 ثانوية وما دون

 2 حاليًا طالب في الجامعة

شيادة المعاىد المتوسطةحاصل عمى   3 

 4 حاصل عمى إجازة جامعية

 5 حاصل عمى دراسات عميا

 

( .45يدل عمى مكان سكن المستيمك, ويحتمل القيم المانفة بالجدول ) ضابطىي متغير   : X3 
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رقميًا, وذلك ألغراض التحميل اإلحاائي :(  تانيفات مكان سكن المستيمك 45الجدول )  

قيمة  مكان سكن المستيمك
 التصنيف

 1 مدينة

 2 ريف

 3 مناطق نائية

 

( .46يدل عمى الجنس, ويحتمل القيم المانفة بالجدول رقم ) ضابطىي متغير     : X4 

(  تانيفات الجنس لممستيمكين رقميًا, وذلك ألغراض التحميل اإلحاائي :46الجدول )  

 قيمة التصنيف الجنس

 1 ذكر

 2 انثى

 

ىي درجة ثقة المستيمك بجودة منتجات ىذه الاناعات .  : X5 

ىي مدى رضا المستيمك عن اعتدال أسعار   ىذه المنتجات . : X6 

ىي مدى رضا المستيمك عن طريقة تقديم وعرض منتجات ىذه الاناعات .  : X7 

ىي مدى رؤية المستيمك لوجود بدائل ليذه المنتجات في السوق المحمي .    : X8 

 وسيتم اختبار الفرضيات التالية عند مستوى داللة   %20  و 30% :  

 

 الفرضٌاتَّ:

 . ونسبة المنفق منو عمى منتجات الاناعات الغذائية السورية حجم الدخلعبلقة  بين  ال يوجد -1

         H1:b1≠0   مقابلH:b1=0 
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عبلقة بين درجة التحايل العممي لممستيمك ونسبة المنفق من دخمو عمى منتجات  ال يوجد -2
 الاناعات الغذائية السورية.

           H1:b2≠0   مقابلH0:b2=0     

عبلقة بين مكان سكن المستيمك, ونسبة المنفق من دخمو عمى منتجات الاناعات  ال يوجد -3
 الغذائية السورية.

          H1:b3≠0   مقابلH0:b3=0     

 عبلقة بين جنس المستيمك ونسبة المنفق من دخمو عمى منتجات الاناعات الغذائية . ال يوجد -4

           H1:b4≠0   مقابلH0:b4=0     

عبلقة  بين درجة ثقة المستيمك بمنتجات الاناعات الغذائية السورية ونسبة المنفق  ال يوجد – 5
 عمييا من دخمو.

               H1:b5≠0   مقابلH0:b5=0     

مدى رضا المستيمك عن اعتدال أسعار منتجات الاناعات الغذائية السورية عبلقة بين  ال يوجد – 6
 .المنفق عمييا من دخموونسبة 

                                     H1:b6≠0   مقابلH0:b6=0     
عن طريقة تقديم وعرض منتجات الاناعات الغذائية  مدى رضا المستيمكعبلقة بين  ال يوجد – 7

 .السورية ونسبة المنفق من الدخل عمييا

             H1:b7≠0   مقابلH0:b7=0     

مدى رؤية المستيمك لوجود بدائل لمنتجات الاناعات الغذائية السورية في عبلقة بين  ال يوجد – 8
 .السوق المحمي ونسبة المنفق من الدخل عمييا

                                    H1:b8≠0   مقابلH0:b8=0     
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 نتائجَّالتحلٌلَّاإلحصائًَّ:

 

حامنا عمى قوائم بيانات قمنا بمعالجتيا من خبلل استخدام البرنامج  ينبعد تفريغ استبيانات المستيمك
 83وتوامنا إلى النتائج التالية : spssاإلحاائي الشيير 

َّاالنحدار المقدرة هً :معادلة َّ–أوالًَّ

Y=0.05+0.042x1-0.222x2+0.093x3+0.272x4+0.406x5+0.077x6+0.284x7-0.032x8 

عند مستوى داللة  0.95هً  Rوقٌمة  0.921هً  R^2 قٌمة معامل االرتباط لجمٌع النموذجَّ–ثانٌاًَّ

َّ.  %5إحصائٌة 

َّ( . 47فً الجدول رقم ) هً كماالجدولٌة   tالمحسوبة للمعامالت وٌقابلها قٌم  tقٌم َّ–ثالثاًَّ

 المحسوبة والجدولية عند دالالت إحاائية مختمفة :  tمعادلة المستيمكين, وما يقابميا من قيم ل( معامبلت المتغيرات المستقمة 47الجدول )

معامل المتغير المستقل  المتغير المستقل
(b8..b0) 

الجدولية  عند   tقيمة  المحسوبة tقيمة 
a=30% 

الجدولية  عند   tقيمة 
%a=20 

 0.05 0.650 1.282 1.04 (b0)الثابت 

X1 0.042 0.755 1.282 1.04 

X2 -0.222 -2.863 1.282 1.04 

X3 0.093 1.089 1.282 1.04 

X4 0.272 3.966 1.282 1.04 

X5 0.406 4.485 1.282 1.04 

X6 0.077 0.827 1.282 1.04 

X7 0.284 3.310 1.282 1.04 

X8 -0.032 -0.493 1.282 1.04 

َّ

   %5وقٌمتها الجدولٌة عند مستوى داللة إحصائٌة 45.091المحسوبة للنموذج هً   Fقٌمة َّ–رابعاًَّ

َّ. 2.2هً 

 

                                                           
01.ibm.com/software/analytics/spss/-http://www151 

 

http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/
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َّنتائجَّاختبارَّالفرضٌاتَّ:

 (  نتائج الفرضيات السابقة :48يمثل الجدول رقم )

 المستيمكين عند مستويات داللة إحاائية مختمفة : ب( نتائج اختبار الفرضيات الخااة بجان 48الجدول ) 

 نتيجة االختبار (H)الفرضية  الرقم

 a=30%عند 

 نتيجة االختبار

 a=20%عند 

عبلقة ما بين حجم الدخل ونسبة المنفق منو عمى منتجات الاناعات  ال يوجد 1
 الغذائية السورية.

 قبول قبول

عبلقة ما بين درجة التحايل العممي لممستيمك ونسبة المنفق من دخمو  ال يوجد 2
 عمى منتجات الاناعات الغذائية السورية .

 رفض رفض

عبلقة ما بين مكان سكن المستيمك ونسبة المنفق من دخمو عمى منتجات  ال يوجد 3
 الاناعات الغذائية السورية .

 رفض قبول

عبلقة ما بين جنس المستيمك ونسبة المنفق من دخمو عمى منتجات  ال يوجد 4
 الاناعات الغذائية السورية .

 رفض رفض

عبلقة ما بين درجة ثقة المستيمك بمنتجات الاناعات الغذائية السورية  ال يوجد 5
 ونسبة المنفق من دخمو عمييا .

 رفض رفض

عبلقة ما بين مدى رضا المستيمك عن اعتدال أسعار منتجات الاناعات  ال يوجد 6
 الغذائية السورية ونسبة المنفق من دخمو عمييا .

 قبول قبول

عبلقة ما بين مدى رضا المستيمك عن طريقة تقديم وعرض منتجات  ال يوجد 7
 الاناعات الغذائية السورية ونسبة المنفق من الدخل عمييا .

 رفض رفض

عبلقة ما بين مدى رؤية المستيمك لوجود بدائل لمنتجات الاناعات  يوجد ال 8
 الغذائية السورية في السوق المحمي ونسبة المنفق من دخمو عمييا .

 قبولَّقبول

َّ

حرٌة , ومستوٌات داللة  اتدرج 409عن نتائج اختبار الفرضٌات وفق هنا ٌعبر الجدول و

توزٌع ستٌودنت  اً ضٌأ% والتً تستخدم عند قٌاس الظواهر االقتصادٌة , حٌث ٌتطابق هنا 30%و20

 . مع التوزٌع الطبٌعً
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َّالثانًالمطلبَََّّّ

َّتحلٌلَّاإلمكانٌاتَّوالجهودَّالتنافسٌةَّللصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌة

 

ىو الطريقة الثالثة من طرق قياس  الغذائية السوريةت ايعتبر تحميل اإلمكانيات والجيود التنافسية لماناع
القدرة التنافسية, وذلك بعد دراستنا لمطريقتين األولى وىي طريقة قياس األداء التنافسي من خبلل حسابنا 

المختمفة, ورأينا أن األداء التنافسي لماناعات الغذائية بمختمف مقاييسو كان نوعا ما مرتفعًا   لممقاييس
أن ىذه الاناعات تمتمك أداًء تنافسيا مقبواًل, وذلك بالمقارنة مع مختمف الاناعات  مما يدل عمى

ز, أما بخاوص تحميل اإلمكانيات والجيود التنافسية ليذه إلى مستوى التمي   ق  التحويمية, ولكنيا لم تر  
يات والجيود  الاناعات, فسنعتمد عمى الفال األول من ىذا البحث في المنيجية والتحميل ليذه اإلمكان

, ومن ثم سنتطرق إلى بحث ىذه اإلمكانيات والجيود  PORTERبع أواًل التحميل عمى أساس ماسية وسنت  
 حسب طريقة المناطق الاناعية .

 

َّ:PORTERَّتحلٌلَّاإلمكانٌاتَّوالجهودَّالتنافسٌةَّبحسبَّماسٌةََّّ–أوالًَّ

تيتم طريقة بورتر بالتحميل اعتمادًا عمى قياس التفاعبلت ما بين جميع أجزاء الماسية التي تم دراستيا 
دى في مدى إسيامو في رفع القدرة التنافسية عمى حجم تأثير كل عامل عمى ح   االستداللسابقًا, من أجل 

ذه الطريقة  وطريقة لماناعات الغذائية, وبيذا الخاوص فقد تم تاميم استبيان بغرض اعتماد ى
 المناطق الاناعية, من أجل تحميل اإلمكانيات والجيود التنافسية ليذه الاناعات .

االستبيان سواء الخاص بالمنتجين أو ذلك الخاص بالمستيمكين   وفي ىذا السياق سيتم االعتماد عمى نتائج
امل كان من المفترض أن يؤثر ف عمى حجم تأثير كل عوتطبيق ىذه النتائج عمى أجزاء الماسية والتعر  

 في القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية .

قد امم بشكل يتوافق نظريًا مع الطريقتين السابقتين  (بنموذجيو)وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن االستبيان 
 413 و منتج 183جميع أجزائيما العامة, حيث تمت تعبئة ىذين النموذجين من عينة عشوائية من ب

مستيمك, بحيث تمت مراعاة التوزيعات الجغرافية لممنتجين والمستيمكين, وكذلك حجم الماانع وشمولية 
 لممستيمكين .) المادي والثقافي ( خمي امعظم منتجاتيا والتفاوت الد
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َّ:َّنتا تحلٌلَّدورَّعواملَّاإل -1

من أىم العوامل التي يمكن أن تساىم في زيادة القدرة التنافسية لماناعات  نتاجتعتبر مدخبلت اإل
 التي تمت دراستيا ىي : نتاجيةالغذائية ومن أىم ىذه العوامل والمدخبلت اإل

 . األسواق المحمية قرب المانع من -1

 . توفر القوة العاممة بأجور منخفضة -2

 .ذات خبرة تكنولوجية حديثة عدم توفر قوة عاممة ماىرة  -3

 ض ىذه الاناعات .عالبلزمة لبوالمكممة عدم توفر المواد الخام  -4

 .ارتفاع تكاليف النقل  -5

 وجود بنية تحتية ومدن اناعية حديثة . -6

 .عدم استخدام التكنولوجيا  -7

 انخفاض المااريف عمى البحث و التطوير . -8

ائية السورية ممن شمميم االستبيان, يرون أن وبعد تحميل االستبيان تبين أن منتجي الاناعات الغذ
 احتمالية احة الفرض القائل :

  ًلو أثر ايجابي في زيادة  ,من األسواق المحمية  ومن المستيمك السوري بأن كون المانع قريبا
% , وقد تبين من خبلل التحميل اإلحاائي, أن قرب المانع ىذا يزيد 58 نسبتوحجم المبيعات 

العامل ذو مساىمة ايجابية  ىذا كل من معدل الربحية ومجمل الربح ليؤالء المنتجين, إذ يعتبر
 في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية . قوية

  بتكاليف أقل نسبيًا مما ساعدىم يم إنتاجبأجور منخفضة أدى إلى زيادة حجم  عملبأن توفر قوة
ن من خبلل التحميل %, وقد تبي  38 نسبتوعمى تخفيض أسعار منتجاتيم بغرض المنافسة 

اإلحاائي أن ىذا العامل يزيد كل من معدل الربحية ومجمل الربح ليؤالء المنتجين إذ يعتبر ىذا 
 عات الغذائية .سطة في رفع القدرة التنافسية لماناالعامل ذا مساىمة ايجابية متو 

  سمبي عمى تطوير  ذات خبرة تكنولوجية حديثة كان ذا أثرماىرة  عمل ةبأن عدم توفر قو
%, وقد تبين من خبلل 33 نسبتواناعاتيم, وبالتالي عمى المركز التنافسي لمسمع التي ينتجونيا 

إذ  منتجين,التحميل اإلحاائي أن ىذا العامل يزيد كل من معدل الربحية ومجمل الربح ليؤالء ال
 يعتبر ىذا العامل ذا مساىمة متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية 
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 واالعتماد عمى استيرادىا من الخارج  , بأن عدم توفر المواد الخام والمكممة البلزمة لاناعاتيم
% , وقد تبين من خبلل التحميل اإلحاائي أن 46 نسبتومن أداء ىذه الاناعات وتطويرىا  حد  

إذ يعتبر ىذا العامل ذا  , كل من معدل الربحية ومجمل الربح ليؤالء المنتجين ضيخفِّ ىذا العامل 
 . قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية سمبية مساىمة

  ي انعكاس ذلك عمى مستوى يم, وبالتالإنتاجبأن ارتفاع تكاليف النقل يساىم في رفع تكاليف
ن من خبلل التحميل اإلحاائي أن ارتفاع التكاليف ىذه % زيادًة, حيث تبي   30نسبتو األسعار 

تعمل عمى خفض كل من معدل الربحية ومجمل الربح لممنتجين, وىكذا يعتبر ىذا العامل ذا 
 مساىمة سمبية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .

 أمام تطور اناعاتيم وتوسعة  داعماً  وجود بنية تحتية ومدن اناعية حديثة يشكل عناراً  بأن
% , وقد تبين من خبلل التحميل اإلحاائي أن ىذا العامل يزيد كل من 42 نسبتومشاريعيم 

إذ يعتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في  معدل الربحية ومجمل الربح ليؤالء المنتجين,
 رة التنافسية لماناعات الغذائية .رفع القد

  بأن عدم استخداميم ألنماط التكنولوجيا المتقدمة بشكل يتوافق مع تعقيدات ىذا النوع من
الاناعات قد يعمل عمى خمق فجوة ما بين منتجاتيم والمنتجات المستوردة الشبيية لاالح 

ائي أن عدم استخداميم % , وقد تبين من خبلل التحميل اإلحا39 نسبتوالمنتجات المستوردة 
ض من مجمل الربح ليؤالء ولكن يخفِّ , ألنماط التكنولوجيا ىذه يعمل عمى زيادة معدل الربحية

المنتجين, لذا يعتبر ىذا العامل ذا مساىمة سمبية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات 
 الغذائية .

  العمال في جميع مراحل العممية بأن انخفاض مااريفيم عمى البحث والتطوير, وعمى تدريب
% , وقد تبين من خبلل التحميل 40سبتونقد وقف عائقًا أمام تطوير اناعاتيم  نتاجيةاإل

ض من مجمل الربح دل الربحية, ولكن يخفِّ اإلحاائي أن ىذا االنخفاض يعمل عمى زيادة مع  
ع القدرة التنافسية ليؤالء المنتجين, إذ يعتبر ىذا العامل ذا مساىمة سمبية متوسطة في رف

 لماناعات الغذائية .
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َّللشركةَّوطبٌعةَّهٌكلٌتهاَّ:التنافسٌةََّّاالستراتٌجٌةتحلٌلَّدورَّ -2

أكد بورتر عمى أىمية ىذا الدور في خمق أجواء تنافسية بين المنتجين الحاليين, ومن ثم انعكاس ذلك 
بعض العوامل التي تخص  بفوائد تنافسية كثيرة عمى مجمل الاناعة وقد أكد بورتر أيضًا أن وجود

الشركة, والمانع والييكمية الخااة يمكن أن تكون ىي األقوى من أجل التوجو نحو الوضع  استراتيجية
التنافسي, وبيذا الخاوص فقد رأينا أن الشركات الناجحة ىي تمك التي تعيش تحت ضغوط تنافسية  مما 

 تدفعيا لبلختراع واالبتكار . كمايعني أن ىذه الضغوط تدفعيا إلى تحسين منتجاتيا , 
وقد رأينا أيضًا في الفال األول أنو ميما كان حجم الطمب كبيرًا عمى منتجات اناعة ما أو مانع ما 

ذلك المانع أية ميزة تنافسية ما لم يكن أي منيا منافسًا في السوق  كسب ىذه الاناعة أوفإن ذلك لن ي  
 ثمارات, وكذلك التوجو نحو التادير .المحمي, وىذا ما يدفع إلى زيادة حجم االست

وفيما يتعمق بالاناعات الغذائية السورية فقد اعتمدنا في دراسة ىذا الموضوع عمى فمسفة التكنولوجيا في 
دارتو, وعمى الشركة, وعم استراتيجية التسويقية لمنتجاتو   االستراتيجيةى حجم المانع وطبيعة ممكيتو وا 

الشركة, وحجم االستثمارات  استراتيجيةن وطريقة تقديم السمعة في وكذلك عمى دور الدعاية واإلعبل
سمعة معينة   إنتاجوسموك الشركة في حال كثرة المنتجات المحمية من نفس السمعة, وغياب التخاص في 

ومدى اىتمام الشركة بعامل الجودة, سموك الشركة في حال وجود بدائل مستوردة لمسمعة التي ينتجونيا  
 العبلقات الشخاية . دورشركة عمى األيدي العاممة الرخياة وغير الماىرة , وأخيرًا عمى واعتماد ال

الاناعات الغذائية السورية ممن شمميم االستبيان يرون أن  ن في نشاطمنتجيالن أن وبعد االستبيان تبي  
 احتمالية احة الفرض القائل :

 36نسبتو كنولوجيا فييا منخفض ماانعيم تعتمد عمى األيدي العاممة ألن مستوى الت بأن . %
% عارضوا ىذه الفكرة, وبينوا أن ماانعيم أما عمى مستوى عال من 64بمعنى آخر فإن

 التكنولوجيا أو أن طبيعة بعض المنتجات تحتاج إلى أيدي عاممة .

أنو كمما اعتمد عمى األيدي أكثر   spssوقد لوحظ من خبلل التحميل اإلحاائي عمى برنامج
 وانخفض مستوى التكنولوجيا انخفض مجمل الربح ولكن يرتفع معدل الربحية بشكل قميل .

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة سمبية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية, وما تبين ىو ي   لذا
ا المتطورة في ماانعيا  وبالتالي حيث أن نسبة كبيرة من الماانع تستخدم التكنولوجي, العكس

 ضعف ايجابية مساىمة ىذا العامل في رفع القدرة التنافسية لاناعتيم . 
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  يم يمنعيم من الدخول في المنافسة إنتاجبأن اغر حجم ماانعيم وعدم القدرة عمى زيادة حجم
غر حجم %. وقد لوحظ أيضًا أنو كمما ا36 نسبتومع المنتجات الشبيية المحمية والمستوردة 

 لذازاد معدل الربحية لممانع وانخفض مجـمل الربح  نتاجالمانع وانخفضت القدرة عمى زيادة اإل
 عتبر ىذا العامل ذا مساىمة سمبية ضعيفة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .ي  

  ن إدارة % . وقد لوحظ أ39 نسبتوحد من نشاطيم التنافسي يبأن إدارة ماانعيم من قبل العائمة
المانع من قبل العائمة سيعمل عمى زيادة معدل الربحية لممانع في حين ينخفض مجمل الربح  

 عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .ي   لذا

  وقد 40 تونسبما بأن ىؤالء المنتجين يتبعون سياسة تخفيض األسعار من أجل زيادة مبيعاتيم  %
ىذه السياسة يعمل عمى زيادة معدل ربحيتيم, ولكنيا ستخفض من مجمل الربح  إتباعتبين أن 
عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات ي   لذالدييم. 

 الغذائية .

  ما يادة حجم مبيعاتيم بأن اىتماميم بالدعاية واإلعبلن, وتقديم منتجاتيم بشكل جذاب بغرض ز
% . وقد تبين انو كمما كان اىتماميم اكبر بيذا الموضوع زاد مجمل ربحيم وانخفض 45 تونسب

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية متوسطة في رفع القدرة التنافسية ي   لذامعدل الربح. 
 لماناعات الغذائية .

  وقد تبين أن ذلك 38نسبتو ما بأن استثماراتيم السنوية تتمثل في شراء آلة جديدة لممانع , %
عتبر ىذا العامل ذا مساىمة سمبية قوية في ي   لذااالستثمار سيعمل عمى تخفيض معدل ربحيتيم, 

 رغم احة العكس حسب المفاىيم النظرية .رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية 

 وقد تبين أن ىؤالء المذين 23ي كامل نسبتو إنتاجماراتيم السنوية تتمثل بشراء خط بأن استث . %
جديدة سيعممون عمى زيادة معدل ربحيتيم, ومجمل أرباحيم بزيادة  إنتاجيةيستثمرون في خطوط 

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة ي   لذامثل ىذا النوع من االستثمارات, 
 نافسية لماناعات الغذائية .الت

  بأن تشابو المنتجات الغذائية في السوق المحمي تدفعيم إلى الدخول في دائرة المنافسة السوقية
% , وقد تبين أيضًا من خبلل التحميل اإلحاائي أن ىذا األمر سيعمل عمى زيادة 60نسبتو

بر ىذا العامل ذا مساىمة عتمجمل الربح لدييم, وكذلك زيادة معدل الربحية لاناعتيم, لذا ي  
 ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .
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  وقد تبين 37 نسبتوسمعة معينة يضعف من قدراتيم التنافسية  إنتاجبأن عدم تخاايم في . %
أنو بزيادة عدم التخاص, سينخفض معدل الربحية, ولكن مجمل الربح سيرتفع بشكل قميل  لذا 

 العامل ذا مساىمة سمبية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية . عتبر ىذاسي  

  ووفق 70 نسبتوبأن مدى اىتماميم بعامل الجودة لمنتجاتيم من أجل كسب مستيمكين جدد , %
التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اىتماميم ىذا عمل عمى زيادة مجمل أرباحيم, وعمى زيادة معدل 

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية شكل بسيط, لذا ي  ربحيتيم, ولو ب
 لماناعات الغذائية .

  سمع  إنتاجبأن استيراد سمع شبيية لمنتجاتيم لمسوق المحمي تدفعيم إلى تطوير اناعاتيم بغرض
% , ومن خبلل التحميل اإلحاائي تبين أن ذلك سيؤثر سمبًا عمى 64 نسبتومنافسة لتمك السمع 

يجابًا عمى مجمل أرباحيم, لذا ي   عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في معدل ربحيتيم وا 
 رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .

 عمى عدم تطوير  بأن اعتمادىم عمى األيدي العاممة الرخياة, وغير الماىرة كان لو األثر
% , وقد تبين بالتحميل 38 تواناعاتيم بشكل يتوافق مع ما تتطمبو المرحمة التنافسية نسب

اإلحاائي أن االعتماد عمى مثل ىذا النوع من األيدي العاممة يزيد من معدل الربحية عند 
ة سمبية عتبر ىذا العامل ذا مساىمولكن بنفس الوقت يخفض من مجمل أرباحيم, لذا ي   ا,مشغميي

 متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .

  بأن اعتمادىم عمى شبكة عبلقاتيم الخااة لو أثر إيجابي عمى رفع كفاءة وتطوير اناعاتيم
% . ومن خبلل التحميل اإلحاائي تبين أن االعتماد عمى تمك العبلقات يساىم في 38 نسبتو

عبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية ي   اذلىؤالء المنتجين,  زيادة معدل الربحية ومجمل الربح عند
  تنافسية لماناعات الغذائية السورية .قدرة المتوسطة في رفع ال

    

َّتحلٌلَّاإلمكانٌاتَّوالجهودَّالتنافسٌةَّللصناعاتَّالغذائٌةَّبطرٌقةَّالمناطقَّالصناعٌةَّ:َّ–ثانٌاًَّ

تعتبر المناطق الاناعية المادر الرئيسي لتحميل المزايا التنافسية لكثير من الاناعات في العالم  
فإن التقارب لممنتجين والزبائن سيعمل عمى إحداث شبكة طريقة المناطق الاناعية, وباالعتماد عمى 

حداث  نتاجفي اإلتكاممية وتبادلية بينيم, والتي بدورىا ستسيل جغرافيًا عمميات التعاون الخااة  وا 
ي لكل منتج, حيث إن التمركز الجغرافي لمشركات والماانع سيعمل عمى تخفيض تكاليف إنتاجتخاص 
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النقل, وسيؤدي إلى تراكم سريع وكبير في المعرفة والتكنولوجيا, أما بخاوص الاناعات الغذائية 
لمناطق الاناعية وتشير السورية فإن ىذه الاناعات لم تتاف بأنماط مكانية تعتمد عمى نموذج ا

تجميعيا عن طريق االستبيان أن طبيعة العبلقة العنقودية الخااة بالماانع العاممة في  البيانات التي تم  
زىا رىا وعدم ترك  ىذه الاناعات يمكن اعتبارىا ظاىرة غير ميمة, وتتميز الاناعات الغذائية السورية بتغي  

 الجغرافي .
لتي تتمركز في المناطق الاناعية ىو الذي معبو الاناعات األخرى تقريبًا, واإن الدور اإليجابي الذي ت

يجذب ىذا النوع من الاناعات تجاه ىذه المناطق, وقد تمت دراسة مجموعة من العوامل لبلستدالل من 
 خبلليا عمى دور المناطق الاناعية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية  وذلك من خبلل

 مساىمتيا في تحفيز المنتجين لزيادة إمكانياتيم وجيودىم التنافسية, وأىم ىذه العوامل ىي :
 .بالاناعات الغذائية السورية في نفس موقع الاناعات الغذائية  مدى وجود اناعات ليا عبلقة  -1

الخام, وذلك بيدف تقميل  في نقل المواد أخرىاختيار موقع المانع كان أساس مشاركة اناعات  -2
 تكاليف الحاول عمييا .

 ."مدن اناعية" مدى اختيار موقع المانع عمى توفر البنية التحتية في المنطقة   -3

 ىذا االختيار كان عمى أساس قرب ىذه المنطقة من السوق المحمي . -4

 إن شبكة العبلقات االجتماعية ىي التي ساعدت في اختيار ىذا الموقع . -5

 ىي التي كانت سببًا لذلك . نتاجار اإلإن توفر عنا -6

أما بخاوص األداء التنافسي الناتج عن وجود المانع في منطقة اناعية, فقد تمت دراسة مجموعة 
 أخرى من العوامل والمتمثمة  بـ :

 يم .إنتاجمدى رؤية المنتجين في مساىمة ىذه المنطقة في زيادة القدرة عمى زيادة حجم  -1

 حجم المبيعات .مدى إسياميا في زيادة  -2

 في تحفيز المنتجين عمى المنافسة . نتاجإسيام توفر عناار اإلمدى  -3

 مدى إسيام تشابو المنتجات في نفس المنطقة لتحفيز المنتجين عمى المنافسة . -4

سياميا في استخدام التكنولوجيا المشابية . -5  مدى توفير المنطقة وا 

 بحكم وجود المانع في ىذه المنطقة . نتاجمدى االستفادة من تقسيم العمل والتخاص في اإل -6

 اختيار ىذه المنطقة كان بناًء عمى قرار حكومي . -7
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وبعد تحميل االستبيان تبين أن منتجي الاناعات الغذائية السورية ممن شمميم االستبيان يرون أن 
 احتمالية الفرض القائل :

  بأن اختيارىم لموقع مانعيم كان عمى أساس وجود اناعات أخرى ترتبط باناعاتيم نسبتو
% . ومن خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع عمى ىذا األساس يزيد من 48

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ي   لذامعدل الربحية ومجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات. 
 ضعيفة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية.ايجابية 

  بأن اختيارىم لموقع مانعيم كان عمى أساس مشاركتيم ماانع أخرى في الحاول عمى المواد
ومن خبلل التحميل اإلحاائي  ,% 45الخام, وذلك بيدف تقميل تكاليف الحاول عميو نسبتو 

ن معدل الربحية ومجمل الربح عند فقد تبين أن اختيار المانع عمى ىذا األساس يزيد م
عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية ضعيفة في رفع القدرة ي   لذاالمنتجين في ىذه الاناعات. 
 التنافسية لماناعات الغذائية.

  في مدينة اناعية" بأن اختيارىم لموقع المانع كان عمى أساس توفر خدمات البنية التحتية"
من خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع عمى و  ,% 57نسبتو في ذلك الموقع 

عتبر ي   لذاىذا األساس يزيد من معدل الربحية ومجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات. 
 ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية.

 60يم من السوق المحمي لمنتجاتيم نسبتوبأن اختيارىم لموقع المانع عمى أساس تقرب  . %
ومن خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع عمى ىذا األساس يخفض من معدل 

عتبر ىذا العامل ذا ي   اذلمجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات. يزيد من الربحية و 
 الغذائية . مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات

 ومن  ,% 56بأن مدى إسيام شبكة عبلقاتيم االجتماعية في اختيارىم لموقع المانع نسبتو
خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع عمى ىذا األساس يخفض من معدل 

عتبر ىذا العامل ذا ي  ا ذلالربحية ويزيد من مجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات. 
 ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية . مساىمة

 البلزمة لاناعاتيم كان السبب الذي تم اختيار موقع المانع  عمى  نتاجبأن توفر عناار اإل
ومن خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع عمى ىذا  ,% 52أساسو نسبتو
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عتبر ىذا ي   لذااألساس يزيد من معدل الربحية ومجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات. 
 العامل ذا مساىمة ايجابية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .

 ىو من أحد نتائج كون المانع يقع في منطقة اناعية  نتاجبأن المقدرة عمى زيادة حجم اإل
خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع عمى ىذا األساس يزيد  ومن ,% 47نسبتو

عتبر ىذا العامل ذا ي   لذامن معدل الربحية ومجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات. 
 مساىمة ايجابية ضعيفة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .

 38ة من السوق يزيد من حجم مبيعاتيم نسبتو بأن كون مانعيم يقع في منطقة اناعية قريب  %
ومن خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع عمى ىذا األساس يزيد من معدل 

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ي   لذاالربحية ومجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات. 
 ذائية .ايجابية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغ

 في المنطقة الاناعية عمل عمى تحفيزىم لمعمل عمى المزيد من  نتاجبأن توفر عناار اإل
ومن خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع  ,% 44المنافسة لمنتجاتيم نسبتو

 لذا ,عمى ىذا األساس يزيد من معدل الربحية ومجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات
 ر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .عتبي  

  بأن وجود تكنولوجيا مشابية لتمك التي يستخدمونيا في اناعاتيم في نفس المنطقة الاناعية
التي يقع مانعيم فييا, ىو الذي دفعيم الختيار ىذا الموقع بيدف المشاركة في استخدام تمك 

ومن خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع عمى ىذا  ,% 33بة وجيا بنسالتكنول
عتبر ىذا ي   لذا ,األساس يزيد من معدل الربحية ومجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات
 العامل ذا مساىمة ايجابية ضعيفة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .

  في المنطقة الاناعية التي يقع فييا مانعيم يساىم  نتاجبأن تقسيم العمل والتخاص في اإل
ومن خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار  ,% 42في رفع كفاءة وأداء اناعتيم نسبتو

المانع عمى ىذا األساس يخفض من معدل الربحية ويزيد من مجمل الربح عند المنتجين في 
عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية متوسطة في رفع القدرة التنافسية ي   لذا ,تىذه الاناعا

 لماناعات الغذائية .

  بأن لمحكومة السورية الدور األكبر في اختيار موقع مانعيم في ىذه المنطقة أو المدينة
% . ومن خبلل التحميل اإلحاائي فقد تبين أن اختيار المانع عمى ىذا األساس 17الاناعية
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عتبر ىذا ي   لذا ,يزيد من معدل الربحية ويزيد من مجمل الربح عند المنتجين في ىذه الاناعات
 العامل ذا مساىمة ايجابية ضعيفة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .

 
ن والجدير بالمبلحظة أن األوزان التثقيمية التي استخدمناىا أثناء التحميل اإلحاائي لبيانات االستبيا

, ىي بحسب أىمية كل عامل ودوره في لتحميل أثر العوامل سابقة الذكر عمى معدل الربحية ومجمل الربح
بعض العوامل وبرغم  أنليذه الاناعات, لذلك نجد وأثره المباشر عمى معدل الربحية , نتاجيةالعممية اإل

 مساىمتيا في رفع القدرة التنافسية ليذه الاناعة ضعيفة . تكوننسبة التفاوت في أثرىا, 
مواطن القوة ومواطن الضعف في ارتباطات العوامل المعنية بتحميل اإلمكانيات  يمخ  كل ما سبق 
 تؤثر في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية . والجيود التي
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َّالمبحثَّالثالث

َّللصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌةالمقوماتَّالتنافسٌةَّ

َّ

َّقدرتهاَّالتنافسٌةََّّعــفًَّرفَّتحلٌلَّدورَّالصناعاتَّالداعمةَّوالمكملةَّللصناعاتَّالغذائٌةالمطلبَّاألولَّ:َّ

َّ.المطلبَّالثانًَّ:َّتحلٌلَّظروفَّالطلبَّودورهاَّفًَّرفعَّالقدرةَّالتنافسٌةَّللصناعاتَّالغذائٌةَّ

َّ.َّالسورٌةٌَّةئالغذاالصناعاتَّلمنتجاتَّلالمطلبَّالثالثَّ:َّتحلٌلَّعواملَّجذبَّالسوقَّ

َّالمطلبَّالرابعَّ:َّدراسةَّالحاالتَّالعملٌةَّ.
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َّالمطلبَّاألول

َّللصناعاتَّالغذائٌةتحلٌلَّدورَّالصناعاتَّالداعمةَّوالمكملةَّ

َّالتنافسٌةََّّقدرتهافًَّرفعَّ

 

 

بورتر أن وجود حيث بين , إن الاناعات الداعمة والمكممة ىي المحدد الثالث من محددات ماسية بورتر
 مثل ىذه الاناعات سيساعد عمى إحداث فوائد عديدة لماناعة .

أما بخاوص دور ىذه الاناعات في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية فقد تم استعراض 
 أىميا :بعض األمور, وذلك من أجل االستدالل عمى دور ىذه الاناعات 

 الغذائية واناعة التغميف والمماقات ودور الطباعة .طبيعة التعاون ما بين الاناعات  -1

 ك .يطبيعة التعاون ما بين اناعة األغذية واناعة الزجاج والببلست -2

 طبيعة التعاون ما بين اناعة األغذية واناعة الكرتون . -3

 مدى اعتماد الاناعات الغذائية عمى القطاع الزراعي في توفير المواد الخام . -4

 بين الاناعات الغذائية وجميع القطاعات السابقة .مدى توازن العبلقة ما  -5

 راضية .قطبيعة العبلقة ما بين الاناعات الغذائية والمؤسسات المالية واإل -6

 طبيعة العبلقة ما بين الاناعات الغذائية والمؤسسات اإلعبلنية والترويجية . -7

 مدى رضا المنتجين عن جودة الاناعات األخرى المرتبطة باناعاتيم . -8

تحميل االستبيان تبين أن منتجي الاناعات الغذائية السورية ممن شمميم االستبيان يرون أن وبعد 
 احتمالية احة الفرض القائل :

 
 53بأن وجود تعاون قوي بين اناعتيم واناعة التغميف والمماقات ودور الطباعـة نسبتو  %

معدل الربحية, ويزيد  وقد تبين من خبلل التحميل اإلحاائي أن ىذا التعاون يعمل عمى تخفيض
عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة ي   لذامن مجمل الربح ليؤالء المنتجين, 

 التنافسية لماناعات الغذائية السورية .
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  وقد تبين من خبلل  ,% 67تعاون قوي ما بين اناعتيم واناعة الببلستيك نسبتوبأن وجود
اون يعمل عمى زيادة معدل الربحية, ويزيد أيضًا من مجمل الربح التحميل اإلحاائي أن ىذا التع

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية ي   لذاليؤالء المنتجين, 
 لماناعات الغذائية السورية .

 وقد تبين من خبلل  ,% 46بأن وجود تعاون قوي ما بين اناعتيم واناعة الزجاج نسبتو
اإلحاائي أن ىذا التعاون يعمل عمى تخفيض معدل الربحية, ويزيد من مجمل الربح  التحميل

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية ي   لذاليؤالء المنتجين, 
 لماناعات الغذائية السورية .

 وقد تبين من خبلل  ,% 59بأن وجود تعاون قوي ما بين اناعتيم واناعة الكرتون نسبتو
التحميل اإلحاائي أن ىذا التعاون يعمل عمى تخفيض معدل الربحية, ويزيد من مجمل الربح 

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية ي   لذاليؤالء المنتجين, 
 لماناعات الغذائية السورية .

 من المواد الخام البلزمة لاناعاتيم عمى  بأن المنتجين في ىذه الاناعات يعتمدون في جزء
وقد تبين من خبلل التحميل اإلحاائي أن  ,% 72القطاع الزراعي, وليم ارتباط وثيق فيو نسبتو 

ىذا االعتماد و االرتباط بيذا القطاع يعمل عمى تخفيض معدل الربحية, ويزيد من مجمل الربح 
مة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية عتبر ىذا العامل ذا مساىي   لذاليؤالء المنتجين, 

 لماناعات الغذائية السورية .

 وقد تبين  ,% 56بأن وجود تنسيق وتوازن في العبلقة ما بين اناعاتيم و القطاعات السابقة ىي
من خبلل التحميل اإلحاائي أن ىذا التنسيق والتوازن يعمل عمى تخفيض معدل الربحية ويزيد 

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة ي   لذاالمنتجين,  من مجمل الربح ليؤالء
 التنافسية لماناعات الغذائية السورية .

 مؤسساتيم من جية والبنوك والمؤسسات المالية األخرى من جية  بأن وجود تعاون قوي ما بين
قراضية بغرض أخرى, وذلك من أجل تسييل تسيير أمور مؤسساتيم من الناحية المالية واإل

وقد تبين من خبلل التحميل اإلحاائي أن ىذا التعاون يعمل  ,% 66تطوير اناعاتيم نسبتو
عتبر ىذا العامل ذا ي   لذاعمى زيادة معدل الربحية, ويزيد أيضًا من مجمل الربح ليؤالء المنتجين, 
 مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية .
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  بأن وجود تعاون قوي مع المؤسسات اإلعبلنية والدعائية من أجل خمق نشاطات ترويجية
وقد تبين من خبلل التحميل اإلحاائي أن ىذا التعاون يعمل  ,% 42وتسويقية لمنتجاتيم نسبتو

عتبر ىذا العامل ذا ي   لذاعمى تخفيض معدل الربحية, ويزيد من مجمل الربح ليؤالء المنتجين, 
 يجابية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية .مساىمة ا

  بأن آلية السيطرة عمى أنظمة الجودة في الاناعات المحمية الداعمة والمرتبطة باناعاتيم غير
وقد تبين من خبلل التحميل  ,% 54كافية, وىذا ما يحد من استخداميم لتمك الاناعات نسبتو

عمل عمى تخفيض معدل الربحية, ومجمل الربح ليؤالء الكفاية ىذه تعدم اإلحاائي أن 
في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية  قوية سمبيةعتبر ىذا العامل ذا مساىمة ي   لذاالمنتجين, 
 السورية .

مواطن القوة ومواطن الضعف في ارتباط الاناعات الداعمة والمكمِّمة لماناعات  يمخ   كل ما سبق
 غذائية السورية ودورىا في رفع القدرة التنافسية ليذه الاناعات .ال
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َّالمطلبَّالثانً

َّظروفَّالطلبَّفًَّرفعَّالقدرةَّالتنافسٌةَّللصناعاتَّالغذائٌةدورَّتحلٌلَّ

 

 

أشار االقتاادي بورتر إلى أىمية ظروف الطمب في تحقيق المزايا التنافسية لماناعة, وتحديدًا تمك التي 
تتعمق بالطمب المحمي, وقد بين بورتر أىم ثبلث نقاط بيذا الخاوص من شأنيا أن تساىم بشكل فعمي 

 في تحقيق المزايا التنافسية لتمك الاناعة تمثمت بـ :

 .حجم طمب السوق المحمي عمى منتجات الاناعة  -1

 مدى التعقيد في طمب المستيمك عمى منتجات ىذه الاناعة . -2

 مواكبة التغيرات في الطمب عمى السمع األجنبية .قدرة المستيمك عمى  -3

أما فيما يتعمق بظروف الطمب لماناعات الغذائية السورية فقد عممنا عمى تجزئة النقاط الثبلث سابقة 
 الذكر التي جاء بيا بورتر, وذلك بتفسير كل منيا بعدة نقاط أىميا :

 ورية .نسبة المنفق من الدخل عمى منتجات الاناعات الغذائية الس -1

 دور تخفيض السعر في زيادة حجم الطمب . -2

 طريقة عرض السمعة وتقديميا وتغميفيا, وأثر ذلك عمى حجم الطمب . -3

 كيفية تارف المستيمك في حال وجود بدائل ليذه المنتجات . -4

 مدى رؤية المستيمك لجودة المنتجات المستوردة  العربية أو التركية أو األجنبية الشبيية . -5

 قيد عند المستيمك بداللة اىتمامو بالجودة أكثر من السعر .مدى حجم التع -6

 دراسة مدى وعي المستيمك لمماركات العالمية, وأثر ذلك عمى حجم الطمب . -7

رؤية سموك المستيمك في حال انخفاض أسعار ىذه المنتجات مقابل مثيبلتيا المستوردة أو ارتفاع  -8
 جودتيا .

 

 ين تبينت النتائج التالية :وبعد تحميل االستبيان الخاص بالمستيمك
 

  إن نسبة المنفق من دخل المستيمك السوري عمى منتجات الاناعات الغذائية السورية في
وىذا يعني انجذاب المستيمك السوري نحو  ,% 33المتوسط, وحسب تقديرات ىذا المستيمك ىي 
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قوية في رفع القدرة التنافسية عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية ي   لذاىذه المنتجات بدرجة كبيرة, 
 لماناعات الغذائية السورية .

  إن درجة ثقة المستيمك السوري بجودة منتجات الاناعات الغذائية السورية في المتوسط ىي
وىذا يعني أن ىذه المنتجات بدأت تستحوذ عمى اىتمام المستيمكين بداللة درجة الثقة  ,% 67
 مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .ىذا العامل ذا  عتبرلذا ي   ىذه,

  أن نسبة استيبلك منتجات الاناعات الغذائية السورية من وجية نظر المستيمك السوري كونيا
وىذا يعني وجود منافسة  ,% 61األقل سعرًا بالمقارنة مع تمك المستوردة لمسوق المحمي ىي

الوطنية من ىذه الاناعات, وبقية المنتجات المستوردة الشبيية  لذا  سعرية عالية ما بين منتجاتنا
 عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .ي  

  إن مدى رضا المستيمك السوري عن طريقة عرض وتقديم منتجات الاناعات الغذائية السورية
تسويقية ناجحة ومؤثرة في سموك  استراتيجية نتاجيةؤسسات اإل% . وىذا يعني تبني الم68ىي 

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لذا ي   ,المستيمك السوري
 لماناعات الغذائية .

  المستيمك السوري وسموكو االستيبلكي تجاه منتجات الاناعات الغذائية السورية  استراتيجيةتتأثر
عتبر ىذا نتيجة وجود بدائل مستوردة في السوق المحمي ليذه المنتجات, لذا ي   ,% 45بمقدار

 العامل ذا مساىمة سمبية متوسطة في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .

 ر السمع المستوردة منافسة لمنتجات الاناعات الغذائية السورية ىي يرى المستيمك السوري أن أكث
% تمييا المنتجات األجنبية 34% تمييا المنتجات العربية بنسبة 40المنتجات األوربية بنسبة

وىذا يعني مستوى وعي مرتفع عند المستيمك السوري لمماركات العالمية  ,% 24األخرى بنسبة
تبر ىذا العامل ذا مساىمة سمبية متوسطة في رفع القدرة التنافسية عمن المنتجات الشبيية, لذا ي  
 لماناعات الغذائية السورية .

  يبلحظ مدى اىتمام المستيمك بعامل الجودة لممنتجات الغذائية بشكل عام حيث أن المستيمكون
د % بجودة ىذا المنتج أيًا كان مادره, وىذا يعني أن ىناك نوعا من التعقي55ييتمون بنسبة 
في أذواق المستيمكين مما يشكل ضغطًا تنافسيًا عمى منتجي السمع الغذائية المحمية  واالختبلف 

عادة النظر في بعض  اتيم التنافسية, ألنو يوجد مستيمكون ييتمون باستيبلك المنتجات استراتيجيوا 
يضًا استعداد عمى اعتبار أنيا عالية الجودة ويبلحظ أ ,%44العالمية دون االىتمام بسعرىا بنسبة 
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% إلى زيادة استيبلكو من منتجات الاناعات الغذائية السورية إذا 62المستيمك السوري بنسبة 
% إذا ارتفعت جودتيا إلى مستويات الجودة لمثيبلتيا المستوردة  76انخفضت أسعارىا, أو بنسبة 

القدرة التنافسية  عتبر جميع ىذه العوامل ذات مساىمة ايجابية ضعيفة في التأثير عمى رفعت   لذا
 لماناعات الغذائية السورية .

 
 

ويشكل  ,أن حجم الطمب المحمي عمى منتجات الاناعات الغذائية السورية كبير نسبياً  نستنتجمما سبق 
دافعًا قويًا لرفع إمكانيات وجيود القدرة التنافسية ليذه الاناعات مع األخذ بعين االعتبار حجم ىذا الطمب 

 عمى السمع المستوردة .
ومما ال شك فيو أن مزاجية المستيمك, وزيادة التعقيد في طمبو عمى ىذه السمع ليا اعتبارات غير واضحة 

أحيان أخرى, ومع ذلك فإن المستيمك السوري يواكب معظم ظمة في تفي بعض األحيان, وغير من
 عمى السمع األجنبية, ويستمد ذلك من مستوى وعيو لمماركات األجنبية .التطورات في الطمب 

وفق ىذه التعقيدات الذوقية في  لمعملكل ىذا يضع عمى كاىل المنتجين ضغوطًا من شأنيا أن تدفعيم 
تنافسية جديدة وواضحة تقوم  استراتيجيةمما يعني اعتمادىم , ألجنبيةطمب المستيمكين ووعييم لمماركات ا

 عمى أساسين, ىما :
 إما تخفيض األسعار بشكل يتناسب مع غالبية المستيمكين . -

 وىذا يعني خسارتيم لبعض الفئات االستيبلكية الدنيا ., بجودة السمع المستوردة نتاجأو اإل -
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َّالمطلبَّالثالث

َّالسورٌةََّّالغذائٌةَّاتلصناعلمنتجاتَّاتحلٌلَّعواملَّجذبَّالسوقَّ

 

 

دراسة عوامل جذب السوق من األمور العامة التي يمكن االستدالل بواسطتيا عمى اإلمكانيات و تعتبر 
د االقتاادي بورتر عمى أىمية تفاعل ىذه العوامل في خمق مزايا تنافسية أك   وقدالجيود التنافسية, 
تي تؤثر في اإلمكانيات والجيود الد بعوامل جذب السوق لاناعة ما بأنيا تمك العوامل لماناعة, ويقا

  : العواملالعاممين في ىذه الاناعة, وأىم ىذه و التنافسية لممتنافسين الموجودين في السوق 
 .التيديد بدخول منتجين جدد لماناعة نتيجة بعض العوامل  -1
اإلمكانيات والجيود التنافسية الخااة بجذب سوق الاناعة فيو أما العامل الثاني والذي يؤثر في  -2

ىذه القوة كانت عوامل جذب السوق لغيرىم أقل  ازدادتما القوة التفاوضية لممنتجين, حيث أنو كم  
 .ويتأثر ىذا العامل ببعض العوامل التي سيتم التعرف عمييا فيما بعد 

لتي تؤثر في اإلمكانيات والجيود التنافسية ليذه القوة التفاوضية لمزبائن ا العامل الثالث وىو  -3
الاناعة بحيث أنو كمما كان ىناك تيديد بدخول بدائل جديدة لمنتجات الاناعة المحمية, شكل ذلك 

وقد تم  ضغوطًا تنافسية عمى المنتجين بما يجبرىم عمى تحسين إمكانياتيم وجيودىم التانيعية,
المنتجين, وذلك لمتعرف عمى حجم تأثير العوامل التي وضع بعض األسئمة في االستبيان الخاص ب

 السابقة .تؤثر في العوامل 

َّالتهدٌدَّبدخولَّمنتجٌنَّجددَّ:َّ–أوالًَّ

يتأثر ىذا العامل في الاناعات الغذائية السورية بعدة نقاط أىميا طبيعة الماركة التجارية لمسمعة 
الاناعات, والميارات المتخااة في لبلستثمار في المانعة محميًا, وحجم االستثمار المطموب 

الخاص بالسمع الغذائية, وبعد تحميل االستبيان تبين أن  منتجي الاناعات الغذائية السورية  نتاجاإل
 ممن شمميم االستبيان يرون أن احتمالية احة الفرض القائل :

 بأن ضعف الماركة التجارية لمنتجات الاناعات الغذائية السورية لن يعمل عمى دخول 
وبمعنى آخر فإن ضعف ىذه الماركة سيعمل عمى دخول  ,% 44منتجين جدد لمسوق نسبتو 
عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية متوسطة في % . لذا ي  56ا رىامنتجين جدد باحتمالية مقد

 التنافسية لماناعات الغذائية .لقدرة ارفع 
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 الاناعات سيحد من دخول  بأن انخفاض رأس المال المطموب لبلستثمار في ىذا النوع من
بمعنى آخر فإن انخفاض رأس المال سيعمل عمى دخول منتجين  ,% 47منتجين جدد نسبتو 

عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية متوسطة في رفع القدرة % . وبيذا ي  53جدد باحتمالية 
 التنافسية لماناعات الغذائية .

  غذائية في السوق المحمي يقمل من دخول السمع ال إنتاجبأن عدم وجود ميارات متخااة في
بمعنى آخر فإن عدم وجود ىذه الميارات ىو الذي يستدعي  ,% 48منتجين جدد نسبتو 

متوسطة في رفع عتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية % . لذا ي  52دخول منتجين جدد بنسبة 
 القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية .

 

من النقاط الثبلث السابقة : بأن ضعف الماركة التجارية وانخفاض رأس المال المطموب  نستنتج
لبلستثمار وعدم وجود ميارات متخااة في الاناعات الغذائية السورية ىي عامل جذب لمنتجين جدد 

 وسبب تخوف لممنتجين الحاليين يمكن أن يدفعيم إلى رفع كفاءة اناعاتيم , وتحسين منتجاتيم .
 

َّالقوةَّالتفاوضٌةَّللمنتجٌنَّ:َّ–ٌاًَّثان

 

يتأثر ىذا العامل في الاناعات الغذائية السورية بعدة نقاط أىميا عدد المنتجين وطبيعة وحدتيم وطبيعة 
 ينتجونو, ومدى القيام بنشاطات تانيعية أخرى في المانع تخدم الاناعات الغذائية . يالمنتج الذ

الاناعات الغذائية السورية ممن شمميم االستبيان يرون أن ن أن منتجي وبعد تحميل االستبيان تبي  
 احتمالية احة الفرض القائل :

  بأن قمة عدد المنتجين وعدم وحدتيم بالشكل المطموب يحد من قوتيم التفاوضية مع الجيات
عتبر ىذا العامل ذا مساىمة سمبية متوسطة في ي   لذا. % 46نسبتو  نتاجيةاألخرى منيا والغير اإل

 القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية .رفع 

  بأن طبيعة المنتج من السمع الغذائية المنتجة محميًا سيحد من القوة التفاوضية لممنتجين نسبتو
وبمعنى آخر فإنو يجب عمى منتجي الاناعات الغذائية السورية أن يغيروا في طبيعة  ,% 51

عتبر ىذا بينيا رفع القوة التفاوضية لدييم, لذا ي  منتجاتيم, وذلك من أجل تحقيق أىداف عدة من 
 العامل ذا مساىمة سمبية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية .
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 المغمفات والمماقات وبعض المنتجات األخرى البلزمة لماناعات الغذائية  إنتاجبأن القيام ب
%  41التفاوضية لمنتجي ىذه الاناعة نسبتو  السورية من قبل الماانع الغذائية يحد من القوة

مثل ىذه السمع من شأنو أن يزيد من القوة التفاوضية لمانعي المنتجات  إنتاجوىذا يعني أن 
القدرة التنافسية لماناعات  , لذا يعتبر ىذا العامل ذا مساىمة ايجابية ضعيفة في رفع الغذائية

 الغذائية السورية .

 

ٌَّةَّللزبائنَّ:القوةَّالتفاوضَّ–ثالثاًَّ

عدد تجار التجزئة وطبيعة وحدتيم  ا,يتأثر ىذا العامل في الاناعات الغذائية السورية بعدة نقاط أىمي
 ومدى ارتباط ىؤالء بسمسمة وطنية تجمعيم .

وبعد تحميل االستبيان تبين أن منتجي الاناعات الغذائية السورية ممن شمميم االستبيان يرون أن 
احتمالية احة الفرض القائل بأن اغر حجم تجار التجزئة لمنتجات الاناعات الغذائية سيخفض من 

% من 49ىا وىذا يعني وجود تخوف عند المنتجين بنسبة مقدار  ,% 51القدرة التفاوضية لمزبائن بنسبة 
زيادة عدد تجار التجزئة, وبالتالي زيادة القدرة التفاوضية لمزبائن مما يدفع المنتجين إلى التقميل من ىذا 

عتبر ىذا العامل ذو مساىمة ي   لذا ,الخوف عن طريق تطوير منتجاتيم وزيادة والء المستيمك السوري ليا
 ئية السورية .إيجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذا

 

َّالتهدٌدَّبدخولَّبدائلَّلمنتجاتَّهذهَّالصناعةَّ:َّ–رابعاًَّ

يتمثل ىذا العامل في وضع المنتجين تحت ضغوط تنافسية, وذلك من أجل تخفيف اآلثار الناجمة عن 
 دخول بدائل لمنتجات الاناعات الغذائية السورية إلى السوق المحمي .

اعات الغذائية السورية ممن شمميم االستبيان يرون أن وبعد تحميل االستبيان تبين أن منتجي الان
 احتمالية احة الفرض القائل :

  بأن وجود منتجات بديمة لممنتجات التي يانعونيا بشكل كبير ومتنوع في السوق المحمي دفعيم
وىذا يعني احة مقولة  ,% 57إلى تحسين جودة منتجاتيم أو خفضوا من أسعارىا نسبتو 

االقتاادي بورتر أن وضع المنتجين تحت ضغوط تنافسية يدفعيم إلى تحسين منتجاتيم وتطوير 
اناعاتيم, وىذا ما حدث فعبًل مع المنتجين السوريين من خبلل استيراد المنتجات الشبيية 

اقية التجارة الحرة مع في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتف سوريةلمنتجاتيم من خبلل دخول 
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عتبر ىذا العامل ذا مساىمة إيجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية ي   لذا تركيا.
 السورية .

  بأن وجود منتجات بديمة لممنتجات التي يانعونيا بشكل كبير ومتنوع في السوق المحمي يدفعيم
وىذا يعني أيضًا احة مقولة  ,%52 بديل لممنتج الذي ينتجونو حاليًا نسبتو إنتاجإلى 

االقتاادي بورتر بأن وضع المنتجين تحت ضغوط تنافسية يدفعيم إلى تحسين منتجاتيم وتطوير 
عتبر ىذا العامل ذا مساىمة إيجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات اناعاتيم, لذا ي  
 ة .الغذائية السوري

 

َّتحلٌلَّطبٌعةَّالتنافسَّبٌنَّالمنتجٌنَّالمتنافسٌنَّفًَّالسوقَّ:َّ–خامساًَّ

يعتبر ىذا العامل المحور األساسي الذي تتمحور حولو العوامل األربعة السابقة, بيدف خمق مزايا تنافسية 
 بين جميع المنتجين في ىذه الاناعات, ومن خبلل ىذا العامل يمكن االستدالل عمى اآللية التي تعمل

 بواسطتيا لمواول في النياية إلى مواطن القوة والضعف لعوامل جذب السوق .
وبع تحميل االستبيان تبين أن منتجي الاناعات الغذائية السورية ممن شمميم االستبيان يرون أن احتمالية 

 احة الفرض القائل :
 لمنتجين, وعدم بأن التنافس الحالي بين المتنافسين الموجودين في السوق يزداد بسبب تعدد ا

وىذا يعني أن جميع العوامل السابقة بجميع تفرعاتيا تمقي بظبلليا عمى  ,% 53وحدتيم نسبتو 
ز في منتجاتيم لمحفاظ عمى المنتجين بوضعيم في حالة ديناميكية ييدفون من خبلليا إلى التمي  

عتبر ىذا العامل ذا ي   لذا ,متقدمة إنتاجيةالحالية, أو الواول إلى مراكز  نتاجيةمراكزىم اإل
 مساىمة إيجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية .

 يعمل عمى زيادة التنافس بين المنتجين الموجودين في السوق نسبتو  نتاجبأن اعوبة مضاعفة اإل
أن  وىذا يعني وضع المنتجين الحاليين في دائرة الضغط التنافسي والتي بموجبيا إما ,% 52

و والخبلص من دائرة الضغط التنافسي والاول إلى إنتاجيقوم المنتج بتوسعة مانعو لزيادة حجم 
 مراكز تنافسية متقدمة, أو يبقى في ظل الدائرة وبالنياية الخروج من السوق .

 عتبر ىذا العامل ذا مساىمة إيجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية .لذا ي  
 ين الموجودين في السوق ىو أساس المنافسة السوقية الكاممة تنافسلتنافس الحالي بين المبأن ا

% وىذا يعني إما أن تكون منتجًا مميزًا تواكب التطورات الخااة بيذه الاناعات  62نسبتو 
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أن تتحمل عواقب  لممستيمك المحمي والمستيمك في األسواق الخارجية, أووتقدم كل ما ىو أفضل 
عتبر ىذا العامل ذا لذا ي   ,الفجوة ما بين اناعاتك ومثيبلتيا في السوق المحمي والدوليعة توس  

 مساىمة إيجابية قوية في رفع القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السورية .
 

وقد تبين أن تأثير ىذه العوامل مجتمعة عمى الجيود واإلمكانيات التنافسية لممنافسين في سوق ىذه 
 ي كالتالي :الاناعات ى

ل عمى رفع إمكانيات وجيود التنافس بين جميع منتجي ىذه ي تنافسي تام عم  إنتاجسوق وجود  -1
 الاناعات .

ي لمنتجي ىذه نتاجارتفاع الجيود واإلمكانيات التنافسية, وذلك من خبلل البحث عن اإلبداع اإل -2
التي تتعرض ليا منتجاتيم ألسباب عدة أىميا وجود  الاناعات, وذلك بسبب الضغوط التنافسية

 البدائل وتيديدىم بدخول منتجين ومنتجات جديدة لمسوق .

إن موضوع القوة التفاوضية سواء كان ذلك لممنتجين أو لممستيمكين ىو محط اعتبار دائم لمنتجي  -3
تكنيكية, وتبنييم  استراتيجيةىذه الاناعات مما حدا بيم إلى التعامل مع ىذا الموضوع بسبلسة و 

ات التسويقية واإلدارية الحديثة, وذلك بيدف رفع الجيود واإلمكانيات التنافسية االستراتيجيلبعض 
 لمنتجاتيم .

إن عدم التفكير بتغيير طبيعة المنتج عند الكثير من منتجي ىذه الاناعات واالعتماد عمى فكرة  -4
الجيود التنافسية لبعض المنتجات ولكن حتمًا تطوير المنتجات الحالية يمكن أن يرفع اإلمكانيات و 

 سيخفضيا لكثير منيا .

 
 

 .( يبين التفاعل بين عوامل جذب السوق لماناعات الغذائية السورية 34والشكل رقم )
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َّالمخططَّمنَّإعدادَّالباحثَّ.َّ–َّ(َّعواملَّجذبَّسوقَّالصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌة34َّالشكلَّرقمَّ)َّ

 

 

 

 

 

 

 

 

المنافسةَّبٌنَّ

المتنافسٌنَّ

الموجودٌنَّفًَّ

 السوق

 التهدٌدَّبدخولَّمنتجٌن

 التهدٌدَّبدخولَّسلعَّبدٌلة

 القوةَّالتفاوضٌةَّللزبائن القوةَّالتفاوضٌةَّللمنتجٌنَّ

َّضعفَّالعالمةَّالتجارٌة

َّانخفاضَّرأسَّالمالَّالمطلوبَّلالستثمارَّ

َّانخفاضَّمستوىَّالمهاراتَّالمتخصصة

 قوانٌنَّللجودةعدمَّوجودَّ

صغرَّعددَّالزبائنَّوعدمَّ

عدمَّوجودَّسلسلةََّّ-وحدتهمََّّ

وطنٌةَّتجمعهمَََّّّعدمَّفاعلٌةَّ

َّ–جمعٌةَّحماٌةَّالمستهلكَّ

َّتنوعَّاألذواقَّوتنوعَّالبدائلَّ

 

َّتنوعَّالمنتجٌنَّوقلةَّعددهم

َّالمنافسةَّعلىَّأساسَّسعري

َّعدمَّانضمامهمَّلكٌانَّموحد

 االعتمادَّعلىَّالذات

صغرَّعددَّالمنتجٌنَّوعدمَّ

إمكانٌةَّالقٌامََّّ-وحدتهمََّّ

بعملٌةَّالتغلٌفَّمنَّقبلَّ

إمكانٌةَّالقٌامََّّ–المصنعَّ

بأنشطةَّأخرىَّمرتبطةَّبهذهَّ

 الصناعةَّ
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َّالرابعالمطلبَّ

َّدراسةَّالحاالتَّالعملٌة

 

 

   لقد تم اختيار اناعة منتجات المحوم, واناعة زيت الزيتون, واناعة منتجات السكاكر والشوكوال
 ,وذلك العتبارات عدة, أىميا : مبحثلدراسة الحاالت العممية في ىذا 

 :ًََّّاالعتباراتَّالتًَّتمَّاختٌارَّمنتجاتَّاللحومَّوزٌتَّالزٌتونَّعلىَّأساسهاَّفه

اعتماد اناعة ىذه المنتجات بشكل كبير عمى المواد الخام المتوفرة محميًا بشكل جزئي, ومن السيل  -1
 كمي . توفير مثل ىذه المواد الخام بشكل

 ارتفاع حاة ىذه المنتجات في السوق المحمية . -2

 حجم اادرات ىذه المنتجات كبير نسبيًا مقارنًة مع المنتجات األخرى في الاناعات الغذائية . -3

 ىذه المنتجات يتطمب استخدام التكنولوجيا المتطورة ودرجة عالية من الحذر . إنتاجطرق  -4

 الطبقات الوسطى والعميا في المجتمع السوري .تشكل ىذه  المنتجات وجبة شبو رئيسية عند  -5

 ارتباط ىذه الاناعات مع اناعات أخرى متعددة . -6

 .بالنسبة لاناعة المحوم ارتفاع حجم رأس المال المطموب لبلستثمار في مثل ىذه الاناعات  -7

 وجود نوع من الحماية غير المباشرة لمنتجات ىذه الاناعات في السوق المحمية . -8

 

 َّراتَّالتًَّتمَّاختٌارَّمنتجاتَّالشوكوالَّوالسكاكرَّعلىَّأساسهاَّفهًَّ:وأماَّاالعتبا

 . يإن ىذه المنتجات تتميز بوجود بدائل كثيرة ليا في السوق المحم -1

 اعتماد ىذه المنتجات عمى مواد خام معظميا مستوردة. -2

 اعتدال حاة ىذه المنتجات في السوق المحمي . -3

 مع المنتجات األخرى في الاناعات الغذائية . اغر حجم الاادرات من ىذه المنتجات بالمقارنة -4

تميز مستيمك ىذه المنتجات بنوع من التعقيد ومزاجية االستيبلك, وكذلك المباىاة في استيبلكيا  -5
 ووعيو لمماركات األخرى الشبيية ليذه المنتجات .

 تطمب تميز خاص وممفت لبلنتباه .تطريقة عرض ىذه المنتجات   -6

 ينتجون ىذه المنتجات بالمقارنة مع الاناعات الغذائية األخرى .كبر عدد المنتجين الذين  -7
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 تنوع أسواق التادير وتعددىا مما يؤدي إلى تباين واضح في أذواق المجتمعات االستيبلكية . -8

سيتم اإليجاز بشكل كبير في تقديم تمك الدراسات العممية, وذلك ألنو تمت دراسة قطاع الاناعات 
حيث سيتم دراسة بعض مقاييس القدرة التنافسية ليذه الاناعات, وتحديدًا بعض ل, الغذائية بشكل مفا  

مقاييس األداء التنافسي, ومقارنتيا بنفس المقاييس لباقي الاناعات الغذائية األخرى, وسيتم دراسة 
اإلمكانيات والجيود التنافسية بشكل مختار, وسيتم االعتماد في ذلك عمى النموذجين من االستبيان 

ابق, حيث أنو تم وضع بعض األسئمة حول ذلك, أما فيما يخص جانب المستيمكين فقد تم وضع الس
مدى رضا ن أسئمة تتعمق بمدى رضا المستيمكين عن جودة منتجات الاناعات آنفة الذكر, وكذلك ع

يمك المستيمكين عن انخفاض أسعار ىذه المنتجات مقابل مثيبلتيا المستوردة, وأخيرًا عن مدى رضا المست
 عن طرق تقديم وعرض وتغميف ىذه المنتجات .

 

َّ:(َّالسورٌةَّالقدرةَّالتنافسٌةَّلصناعةَّمنتجاتَّاللحومََّّ)دراسةَّالحالةَّاألولىَّ

تستمد ىذه الاناعة أىميتيا من طبيعة تحضر المجتمعات, واعتمادىا عمى الوجبات السريعة, وكذلك من 
لم يعيش في عار السرعة, مما أدى إلى االبتعاد عن ن الذي يعيشو العالم اليوم, بحيث أابح العاالتمد  

 القديم .االستيبلك التقميدي 

ونحن في المجتمعات العربية نسير وراء ىذه األنماط المجتمعية الجديدة عمى سبيل المحاكاة والتقميد إن لم 
ز اناعات دون دفع في تمي نتاجيكن عمى سبيل التطور والتقدم, وأيضًا فإن التطور الكبير في أساليب اإل

غيرىا, وبخاوص اناعة منتجات المحوم في سورية لم تكن بعيدة عن ىذا التطور أو التقميد 
وقد االستيبلكي الحديث, وليذا فإن ىذه الاناعة بدأت تنضج تمبية ليذا النمط االستيبلكي الجديد 

لاناعات الغذائية كانت السباقة في امتبلكيا من بين معظم ا إنتاجيةاكتسبت ىذه الاناعات ميزات 
األخرى. وقد أكسبت منتجات ىذه الاناعة المستيمكين ثقتيا بحيث امتمكت ميزات تنافسية سواء كان ذلك 

( تطمعنا 49ي أو االستيبلكي, ومقاييس األداء التنافسي التي يوضحيا الجدول رقم )نتاجفي الجانب اإل
 عمى ىذه الميزات .
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 : 2010التنافسي لفروع الاناعات الغذائية السورية (  مقاييس األداء 49الجدول )

نسبةَّالصادراتََّّنوعَّالبضاعة

َّنتا منَّحجمَّاإل
َّالعاملَّإنتاجٌةَّمعدلَّالربحٌة

رأسََّّإنتاجٌة

َّالمال
َّالتكالٌفَّالنسبٌة

نسبةَّالقٌمةَّ

َّالمضافة

شوكوالَّوحلوٌاتَّ

َّوسكاكر
0.151 0.38 0.28 4.9 0.66 0.34 

منتجاتَّالحلٌبَّ

َّومشتقاته
0.004 0.28 0.07 0.72 0.73 0.27 

 0.25 0.75 0.78 0.08 0.27 0.22َّمنتجاتَّاللحوم

المشروباتَّوَّ

َّالمركزات
0.008 0.17 0.05 0.98 0.73 0.27 

الشبسَّوَّ

َّالبسكوٌتَّ
0.012 0.38 0.55 8.6 0.77 0.23 

 0.32 0.68 9.7 0.49 0.22 0.045َّمنتجاتَّالدقٌق

تعلٌبَّوتجفٌفَّ

َّالفواكهَّوالخضار
0.08 0.24 0.03 0.26 0.59 0.41 

صناعةَّزٌتَّ

َّالزٌتون
0.64 0.36 0.55 5.6َّ0.62 0.38 

الصناعاتَّ

َّالتقلٌدٌة
0.012 0.33 0.21 0.85 0.65 0.35 

 0.19 0.81 0.22 0.007 0.13 0.03َّاألعالفَّ

 0.22 0.78 0.85 0.14 0.19 0.046َّصناعاتَّأخرى

 . 2010  والمإسسات السوريالمصدر : دراسة مركز األعمال 

 

َّتحلٌلَّمقاٌٌسَّاألداءَّ:ََّّ–أوالًََّّ

ىي إحدى أول ثبلث اناعات  سوريةنبلحظ من خبلل الجدول السابق أن اناعة منتجات المحوم في 
ولكن ما  الربحيةمن ناحية الاادرات, وأنيا تأتي ضمن مجموعة السمع األربعة األولى من ناحية معدل 

رأس المال فقد  إنتاجيةالعامل فييا متدنية جدًا, أما بخاوص  إنتاجيةعمى ىذه الاناعات أن بلحظ ي  
ر ذلك بكبر حجم تبين أن النسبة ال بأس بيا, ولكن يسبقيا في ذلك عدة اناعات, ويمكن أن يفس  

المتطمبات الرأسمالية البلزمة لبلستثمار في ىذا النوع من الاناعات, وبخاوص التكاليف النسبية فإن 
, وتأتي ىذه الاناعة في المرتبة امع جميع الاناعات ولكنيا أفضل من بعضي ىذه الاناعة تتقارب

  السابعة من ناحية القيمة المضافة من بين جميع الاناعات .
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وبناًء عميو يمكن القول بأن ىذه الاناعة تمتمك مقومات القدرة التنافسية باالعتماد عمى المؤشرات سابقة 
 دراسة اإلمكانيات والجيود التنافسية ليذه الاناعة . بعديأتي الذكر, ولكن الحكم بشكل مطمق 

 

َّ:َّةتحلٌلَّاإلمكانٌاتَّوالجهودَّالتنافسٌَّ–ثانٌاًَّ

 يمي : لدى إدخال اناعة منتجات المحوم باستبيان الدراسة تبين من خبلل تحميل االستبيان ما

تنافسية  استراتيجيةالمتخااة بيذا النوع من المنتجات  نتاجتتبنى مؤسسات وشركات ومنشآت اإل -1
متطورة, تمكنت من خبلليا من زيادة قدرتيا التنافسية واستحواذ عمى القدر األكبر في الحاة 

 يا إلى الخارج .إنتاجالسوقية ليذه المنتجات في السوق المحمي, وتادير حاة من 

دارة ال مثل تمكويبلحظ ذلك في كبر حجم  منشأة الماانع واستخداميا لتكنولوجيات متطورة, وا 
بأساليب حديثة واىتماميا بالدعاية واإلعبلن. كما يبلحظ اىتماميم بعامل الجودة بشكل كبير  

 واعتمادىم عمى شبكة عبلقات خااة ومميزة .
ال تواجو ىذه الاناعة مااعب في الحاول عمى المواد الخام, وذلك بسبب توفرىا في السوق  -2

 اعدًا في رفع القدرة التنافسية لتمك المنتجات .إيجابي وعامبل مس المحمي, حيث كان ذلك ذا أثر

دور الحكومة في تشجيع ىذه الاناعة كان واضحًا من خبلل حماية السوق المحمي من تدفق  -3
ادار مجموعة من التشريعات و  السمع المشابية لممانوعات المحمية بطرق غير مشروعة, وا 

يعتبر أثرًا إيجابيًا لمحكومة في رفع القدرة القوانين تشجع عمى االستثمار في ىذه الاناعة, مما 
 التنافسية ليذه الاناعات .

ينقسم دور الاناعات الداعمة والمكممة لاناعة المحوم في رفع القدرة التنافسية ليذا النوع من  -4
الاناعات بين قوي وضعيف, ففي حين نرى قوة ىذا الدور مع اناعة التغميف والمماقات 

ن والعبوات المعدنية من جية, وكذلك قوة عبلقتو أكثر بالقطاع الزراعي تو واناعة الببلستيك والكر 
 ال سيما الحيواني, بينما يضعف ىذا الدور مع المؤسسات المالية والمارفية .

أن وجود ىذه المنشآت في أماكن تخديم من خبلل توفر البنية التحتية وتقميل التكاليف بواسطة  -5
ىا في مناطق اناعية أو مدن اناعية" ووجود بعض مشاركة اناعات أخرى "في حال وجود

متكاممة وتوفر كثير من عناار  إنتاجيةفييا ووجود شبكة عبلقات الاناعات الداعمة والمرتبطة 
البلزمة, واستخدام بعض التكنولوجيا المشابية في بعض الاناعات األخرى ىذا إضافًة إلى  نتاجاإل
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إمكانية بناء أماكن تبريد وتخزين في تمك المناطق  , وكذلكنتاجتقسيم العمل والتخاص في اإل
 دون غيرىا .

إن عوامل جذب السوق ليذه الاناعات تعمل وفق آلية متوازنة مما يساىم إيجابًا في رفع القدرة  -6
التنافسية ليذه الاناعة, ويتمثل ذلك بكثرة تجار التجزئة لمنتجات ىذه الاناعة مما يعزو زيادة 

خوف منتجييا من دخول منتجين جدد ليذه الاناعة رغم االرتفاع النسبي حجم مبيعاتيا, وال يت
المطموب لبلستثمار واعوبة الحاول عمى تراخيص ليذه الاناعة فيما يتعمق لحجم رأس المال 

 باناعة المحوم المعمبة .

راضون عن تبين من التحميل اإلحاائي لبلستبيان الخاص بالمستيمكين بأن ىؤالء المستيمكون  -7
% , وأنيم يستيمكون ىذه 78قة عرض وتقديم وتغميف منتجات ىذه الاناعات بدرجة تعادل طري

% , وأنيم يستيمكونيا وىم راضون عن جودتيا تمامًا 58المنتجات بسبب اعتدال سعرىا بنسبة 
 % .56بنسبة 

 

اناعات ال بالعديد منأن اناعة المحوم في سورية تمتمك قدرة تنافسية قوية مقارنة  نستنتجوبذلك 
لكل ويمكن أن تمتمك ىذه الاناعة قدرة تنافسية أعمى إذا تمت اإلابلحات الييكمية  األخرى ,الغذائية 

 ةدو بج ةبحيث يمكنيما تقديم مخرجاتيما ليذه الاناع ,من القطاعين الاناعي والزراعي المرتبطان بيا
, كذلك إقدام القطاع أكبر وسعر أقل مما يزيد من معدل ربحية ىذه الاناعة ويقوي قدرتيا التنافسية
 الخاص عمى االستثمار في بعض الاناعات الداعمة والمكممة ليذه الاناعات .

 

َّ:(ََّّالسوريلصناعةَّزٌتَّالزٌتونَّالقدرةَّالتنافسٌةََّّ)دراسةَّالحالةَّالثانٌةَّ

في  ضروريةإحدى الاناعات الغذائية والتي ينظر إلييا عمى أنيا سمع  زيت الزيتونتعتبر اناعة 
األسواق  قديمة وعريقة فيومشتقاتيا في المجتمع عمى أنيا  الزيتونالمجتمع العربي, وينظر إلى منتجات 

نموىا وتطورىا بشكل سريع واكتساب  دفع ماأسواق العالم المتطورة, وىذا  إضافًة إلىالعربية مقارنة 
تمك المنتجات لتانع لنفسيا مكانًا في األسواق الدولية, مما أكسبيا ميزات تنافسية متميزة ب عربيةابغة 

فقد شيدت تطورًا  سوريةجعمتيا تسبق مثيبلتيا في الدول المتقدمة, أما بخاوص ىذه الاناعات في 
الاناعات ظروف , ولكن تواجو ىذه حاتيا في السوق المحمي والخارجي ارتفاعممحوظًا أدى إلى 

 تنافسية اعبة وذلك لعدة أمور أىميا :
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 . عمى وسائل تانيع أوليةىذه الاناعات في مستمزماتيا معظم اعتماد  -1

 غياب استخدام التكنولوجيا في تانيعيا . -2

 . وجود سمع منافسة وبقوة في األسواق العالمية  -3

 .وخااة في األسواق الخارجية بطريقة عرضيا وتقديميا تتطمب أساليب متطورة ومتجددة  -4
 

وكذلك  ,ورغم األسباب السابقة إال أنو يبلحظ حضور تسويقي لمنتجات ىذه الاناعة في السوق المحمي
وبيذا الخاوص تمتمك ىذه الاناعة ميزات تنافسية  منتجات ىذه الاناعة .جدًا ل جيدةوجود اادرات 
أنيا تفتقد ميزات تنافسية أخرى, وىذا ما سيتم التعرف عميو من  إالواالستيبلكية,  نتاجيةمن الناحيتين اإل

 خبلل دراسة المقاييس الخااة بذلك .
 

َّتحلٌلَّمقاٌٌسَّاألداءَّ:ََّّ–أوالًَّ

اادرات, وتعتبر في النسبة تتادر  زيت الزيتون( نبلحظ أن اناعة 49لدى الرجوع إلى الجدول رقم )
العاممين لدييا   إنتاجيةفي  األولا, لكنيا تحتل المركز الاناعات الغذائية من حيث معدل ربحيتي ثاني

رأس المال  وتمتاز ىذه  إنتاجيةوتقع ضمن الاناعات كثيفة رأس المال حيث تحتل المركز الرابع في 
الاناعة بأنيا من الاناعات األقل في التكاليف النسبية, ولكنيا األكثر من ناحية القيمة المضافة  

راسة المؤشرات السابقة ىو أن ىذه الاناعة تمتاز بقدرة تنافسية عالية بالمقارنة مع والجدير بالذكر بعد د
 الاناعات الغذائية األخرى .

 

َّ:َّةتحلٌلَّاإلمكانٌاتَّوالجهودَّالتنافسٌَّ–ثانٌاًَّ

تبين من خبلل التحميل اإلحاائي , زيت الزيتونفي إطار تحميل اإلمكانيات والجيود التنافسية لاناعة 
 :لبلستبيان المتعمق بيذه الاناعة ما يمي 

تنافسية متطورة   استراتيجيةالمتخااة بيذا النوع من المنتجات  نتاجاإل )المعاار( تتبنى منشآت -1
مكنتيا من زيادة قدرتيا التنافسية, واستحواذ عمى قدر أكبر في الحاة السوقية ليذه المنتجات في 

 يا إلى الخارج .إنتاجالسوق المحمي, وتادير حاة من 
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دارة حديثة و رغم عدم و المعاار, كما يبلحظ كبر حجم تمك  قمة استخداميا لتكنولوجيات متطورة, وا 
بعامل الجودة بشكل كبير, واالعتماد عمى شبكة عبلقات  تيتم , إال أنيادعاية واإلعبلناىتماميا بال

 . متوسطة التميز
, مما يؤثر حاص سوقية في األسواق الدوليةتواجو ىذه الاناعات اعوبات في الحاول عمى  -2

ماانع من سمبًا عمى اإلمكانيات والجيود التنافسية لتمك المنشآت, ولكن بالمقابل فإن قرب ىذه ال
وعامبًل مساعدًا في , وانخفاض مستوى أجور العمال كان ذا أثر إيجابي المحميةاألسواق االستيبلكية 

 رفع القدرة التنافسية لتمك المنتجات .

فانقسم   اوالمرتبطة برفع القدرة التنافسية لي ,الاناعات الداعمة والمكممة ليذه الاناعات أما دور  -3
ى قوة ىذا الدور مع اناعة التغميف والمماقات واناعة الببلستيك ر ن, ففي حين متوسطبين قوي و 
جدًا  قويالمؤسسات المالية والمارفية, نجد الدور  مع ستواه المتوسطمو  والعبوات المعدنية, والكرتون

والتي تعتبر من  ,التي تشكل المادة الخام واألساسية في ىذه الاناعةمع القطاع الزراعي ومخرجاتو 
 .إيجابًا عمى رفع القدرة التنافسية ليذه الاناعة , مما يؤثر تجات الزراعية في العالمأجود المن

إن وجود المانع داخل مدينة اناعية أو منطقة اناعية يساعد عمى رفع القدرة التنافسية بشكل  -4
قوي, وذلك من خبلل توفر البنية التحتية وتقميل التكاليف بواسطة مشاركة اناعات أخرى في 

 إنتاجيةووجود شبكة عبلقات , ووجود بعض الاناعات الداعمة والمرتبطة فييا, عمييا الحاول
البلزمة, واستخدام بعض التكنولوجيا المشابية في بعض  نتاجوتوافر كثير من عناار اإل, متكاممة

  . نتاجالاناعات األخرى, ىذا باإلضافة إلى تقسيم العمل والتخاص في اإل

مما يساىم إيجابًا في رفع القدرة , المنتجات تعمل وفق آلية متوازنة إن عوامل جذب السوق ليذه -5
التنافسية ليذه الاناعة, ونعزو ذلك إلى تنسيق الجيود ما بين كبار المانعين لمخبلص من 

كثرة الضغوط التنافسية المستديمة نوعا ما التي تتعرض ليا منتجات ىذه الاناعة, ويبلحظ أيضًا 
دخول منتجين بمنتجييا  ييتمىذه الاناعة مما يعزو زيادة حجم مبيعاتيا, وال تجار التجزئة لمنتجات 

إال أن المنتجين  جدد ليذه الاناعة رغم االنخفاض النسبي لحجم رأس المال المطموب لبلستثمار
يشكون من قمة المختبرات الخااة باناعاتيم, ويسعون دائمًا لمحاول عمى شيادات جودة 

 تعمق بمنتجاتيم .بمستويات عالية فيما ي

تبين من التحميل اإلحاائي لبلستبيان الخاص بالمستيمكين أن ىؤالء المستيمكين لمنتجات ىذه   -6
% , وأنيم 74الاناعة راضون عن طريقة عرض وتقديم وتغميف منتجات ىذه الاناعة بدرجة 
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جودتيا % , وأنيم راضون عن 78يستيمكون ىذه المنتجات بسبب انخفاض أسعارىا بنسبة تعادل 
 % .77تمامًا بنسبة 

بالمقارنة مع جميع فروع  جيدتمتمك القدرة التنافسية بشكل  زيت الزيتونأن اناعة منتجات  نستنتجوىكذا 
مقارنة بالدول المتقدمة, وتمتمك ىذه الاناعات قدرة تنافسية أعمى  متوسطالاناعات الغذائية, وبشكل 

, أما فيما يخص رضا المستيمكين فيناك خارجية إضافية أسواقفيما لو تم الخبلص من مشكمة عدم توفر 
 رضا نسبي عن مثل ىذا المنتجات من ناحية أسعارىا.

 

 

َّ:(َّالسورٌةالسكاكرَّوالشوكوالَّلمنتجاتَّصناعةَّالقدرةَّالتنافسٌةََّّ)َّالثالثةدراسةَّالحالةَّ

تعتبر اناعة الشوكوال والسكاكر إحدى الاناعات الغذائية والتي ينظر إلييا عمى أنيا سمع كمالية في 
المجتمع العربي, وكما أسمفنا سابقًا فإن التطور في األنماط االستيبلكية في العالم ومن ثم في المجتمعات 

وينظر إلى منتجات الشوكوال العربية أدى إلى إدخال أاناف وسمع استيبلكية لم تكن موجودة أابًل, 
ومشتقاتيا في المجتمع عمى أنيا حديثة الدخول إلى األسواق العربية مقارنة مع أسواق العالم المتطورة  
ولكن ىذا لم يمانع نموىا وتطورىا بشكل سريع واكتساب ابغة شرقية عمى تمك المنتجات لتانع لنفسيا 

تنافسية جعمتيا تسبق مثيبلتيا في الدول المتقدمة, أما  مكانًا في األسواق الدولية, مما أكسبيا ميزات
فقد شيدت تطورًا ممحوظًا أدى إلى ارتفاع حاتيا في السوق  سوريةبخاوص ىذه الاناعات في 

 المحمي والخارجي, ولكن تواجو ىذه الاناعات ظروف تنافسية اعبة وذلك لعدة أمور :
 ستيراد من الخارج .اعتماد معظم ىذه الاناعات في مستمزماتيا عمى اال -1

 غياب استخدام التكنولوجيا في تانيعيا . -2

 ارتفاع أسعار السكر عالميًا, إذ يشكل نسبًة عالية من مكوناتيا . -3

 تتطمب أساليب متطورة ومتجددة باستمرار بطريقة عرضيا وتقديميا . -4
السوق المحمي  لمنتجات ىذه الاناعة في ميم ورغم األسباب السابقة إال أنو يبلحظ حضور تسويقي 

 وكذلك وجود اادرات ال بأس بيا من منتجات ىذه الاناعة .
واالستيبلكية, كما أنيا تفتقد  نتاجيةوبيذا الخاوص تمتمك ىذه الاناعة ميزات تنافسية من الناحيتين اإل

 ميزات تنافسية أخرى, وىذا ما سيتم التعرف عميو من خبلل دراسة المقاييس الخااة بذلك .
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َّتحلٌلَّمقاٌٌسَّاألداءَّ:ََّّ–أوالًَّ

( نبلحظ أن اناعة السكاكر والشوكوال تتادر ثالث نسبة اادرات بعد 49لدى الرجوع إلى الجدول رقم )
اناعة زيت الزيتون واناعة المحوم, وتعتبر في أولى الاناعات الغذائية من حيث معدل ربحيتيا  

ضمن الاناعات كثيفة رأس المال حيث تحتل  العاممين لدييا, وتقع إنتاجيةلكنيا تحتل المركز الرابع في 
رأس المال, وتمتاز ىذه الاناعة بأنيا من الاناعات األقل في التكاليف  إنتاجيةالمركز الرابع في 

النسبية, ولكنيا األكثر من ناحية القيمة المضافة, والجدير بالذكر بعد دراسة المؤشرات السابقة ىو أن ىذه 
 ة عالية بالمقارنة مع الاناعات الغذائية األخرى .الاناعة تمتاز بقدرة تنافسي

 

َّ:َّةتحلٌلَّاإلمكانٌاتَّوالجهودَّالتنافسٌَّ–ثانٌاًَّ

في إطار تحميل اإلمكانيات والجيود التنافسية لاناعة السكاكر والشوكوال, تبين من خبلل التحميل 
 اإلحاائي لبلستبيان المتعمق بيذه الاناعة ما يمي :

تنافسية  استراتيجيةالمتخااة بيذا النوع من المنتجات  نتاجومنشآت اإلتتبنى مؤسسات وشركات  -1
متطورة, مكنتيا من زيادة قدرتيا التنافسية, واستحواذ عمى قدر أكبر في الحاة السوقية ليذه 

كما يبلحظ كبر حجم تمك  يا إلى الخارج.إنتاجالمنتجات في السوق المحمي, وتادير حاة من 
دارة حديثة واىتماميا بالدعاية واإلعبلن وكذلك االىتمام الماانع واستخداميا  لتكنولوجيات متطورة, وا 

 بعامل الجودة بشكل كبير, واالعتماد عمى شبكة عبلقات خااة ومميزة .
تواجو ىذه الاناعات اعوبات في الحاول عمى المواد الخام, وتوفر القوى العاممة الماىرة  -2

النقل والتخميص الجمركي, مما يؤثر سمبًا عمى اإلمكانيات والخبيرة, إضافة إلى ارتفاع تكاليف 
والجيود التنافسية لتمك المؤسسات والمنشآت, وبالمقابل فإن قرب ىذه الماانع من األسواق 
االستيبلكية, وانخفاض مستوى أجور العمال كان ذا أثر إيجابي وعامبًل مساعدًا في رفع القدرة 

 التنافسية لتمك المنتجات .

الاناعات الداعمة والمكممة ليذه الاناعات والمرتبطة برفع القدرة التنافسية ليذه الاناعات  رأما دو  -3
ى قوة ىذا الدور مع اناعة التغميف والمماقات واناعة ر فانقسم بين قوي وضعيف, ففي حين ن

الببلستيك والكرتون وكذلك المؤسسات المالية والمارفية, نجد الدور ضعيف جدًا مع القطاع 
عدم قدرة القطاع الزراعي عمى تأمين مستمزمات المواد األولية  فيراعي ومعظم مخرجاتو, والسبب الز 
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اعتقاد المنتجين برداءة جودة المنتج المحمي من عن ليذه الاناعة كمادة الشوكوال الخام مثبًل أو 
  يم .انتاجمخرجات القطاع الزراعي كالسكر المحمي, مما يؤثر سمبًا "بحسب اعتقادىم" عمى 

إن وجود المانع داخل مدينة اناعية أو منطقة اناعية يساعد عمى رفع القدرة التنافسية بشكل  -4
قوي, وذلك من خبلل توفر البنية التحتية وتقميل التكاليف بواسطة مشاركة اناعات أخرى في 

 إنتاجيةالحاول عمييا ووجود بعض الاناعات الداعمة والمرتبطة فييا ووجود شبكة عبلقات 
البلزمة, واستخدام بعض التكنولوجيا المشابية في بعض  نتاجمتكاممة وتوافر كثير من عناار اإل

 .  نتاجالاناعات األخرى, ىذا باإلضافة إلى تقسيم العمل والتخاص في اإل

إن عوامل جذب السوق ليذه المنتجات تعمل وفق آلية متوازنة مما يساىم إيجابًا في رفع القدرة  -5
ه الاناعة, ونعزو ذلك إلى تنسيق الجيود ما بين كبار المانعين لمخبلص من التنافسية ليذ

الضغوط التنافسية المستديمة نوعا ما التي تتعرض ليا منتجات ىذه الاناعة, ويبلحظ أيضًا كثرة 
زيادة حجم مبيعاتيا, وال يتخوف منتجييا من دخول  يعملتجار التجزئة لمنتجات ىذه الاناعة مما 

ليذه الاناعة رغم االنخفاض النسبي لحجم رأس المال المطموب لبلستثمار, إال أن منتجين جدد 
ون من قمة المختبرات الخااة باناعاتيم, ويسعون دائمًا لمحاول عمى شيادات جودة المنتجين يشك  

 بمستويات عالية فيما يتعمق بمنتجاتيم .

ىؤالء المستيمكين لمنتجات ىذه  تبين من التحميل اإلحاائي لبلستبيان الخاص بالمستيمكين أن  -6
% , وأنيم 71الاناعة راضون عن طريقة عرض وتقديم وتغميف منتجات ىذه الاناعة بدرجة 

% , وأنيم راضون عن جودتيا 68يستيمكون ىذه المنتجات بسبب انخفاض أسعارىا بنسبة تعادل 
 % .73تمامًا بنسبة 

 

تمتمك القدرة التنافسية بشكل متوسط بالمقارنة مع  أن اناعة منتجات الشوكوال والسكاكر نستنتج بيذاو 
جميع فروع الاناعات الغذائية, وبشكل ضعيف مقارنة بالدول المتقدمة, وتمتمك ىذه الاناعات قدرة 
تنافسية أعمى فيما لو تم الخبلص من مشكمة عدم توفر المواد الخام األولية الداخمة في ىذه الاناعة أما 

ن فيناك رضا نسبي عن مثل ىذا المنتجات من ناحية أسعارىا, ولكن يطمح فيما يخص رضا المستيمكي
المنتجون أن ياموا إلى مستوى تمك المنتجات في الدول المتقدمة بجودتيا وتحديدًا تمك المستوردة لمسوق 

 المحمي .
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 المبحث الرابع
  الدوليةوفق مؤشرات تنافسية الصناعات الغذائية السورية 

 
 : مؤشرات تنافسية منتجات الصناعات الغذائية المرتبطة بالتجارة الخارجية . األولالمطمب 
 : قياس وتحميل المؤشرات التنافسية لصادرات الصناعات الغذائية السورية . الثانيالمطمب 
 : الوضعية التنافسية لصادرات الصناعات الغذائية مع دول المقارنة  . الثالثالمطمب 

َّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّ

َّ
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َّاألولالمطلبَّ

َّالمرتبطةَّبالتجارةَّالخارجٌةالصناعاتَّالغذائٌةَّمؤشراتَّتنافسٌةَّ

 

 

إن المؤشرات التي تقيس تنافسية اادرات الاناعات الغذائية ىي المؤشرات المعتمدة لقياس تنافسية 
يمكننا أن نستعرض أىم المؤشرات التي يمكن استخداميا لتحميل الوضع التنافسي الاادرات السمعية, و 

دون الدخول في مؤشرات الوضع التنافسي الكامن, والذي يمكن أن ي عبر الاناعات الغذائية, لاادرات 
المعتمدة عمى تأثير عنو من خبلل مؤشرات القدرة عمى االبتكار والتطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة 
ومن بين  ,ب المؤثرةدور الاناعات الداعمة والمكممة, إضافًة إلى عوامل جذب السوق, وظروف الطم

 84المؤشرات التي يمكن استخداميا في ىذا التحميل ما يمي :

  ( :  MS)  مؤشر الحصة في السوق .1

)سمع الاناعات من بين المؤشرات المستخدمة لقياس مدى تنافسية اادرات بمد معين من السمع 
في سوق محددة ىي حاة ذلك البمد في تمك السوق ومدى تغيرىا عبر الزمن, ويمكن التعبير الغذائية( 

 : kوسوق  jوبمد معين  i عن ىذا المؤشر بالنسبة لسمعة 

MSK
ij = XK

ij / M
K

j   

 حيث أن :   

 XK
ij  :  اادرات البمدj  من السمعةi  إلى السوقk . 

MK
ij  واردات السوق :k  من السمعةi . 

 في السوق دًل ذلك عمى تحس ن وضعو التنافسي بيذه السوق والعكس بالعكس . البمدفكمما زادت حاة 

                                                                        .                                                                  ( :IIT )  مؤشر االندماج والتكامل .2

, وبالتالي القدرة عمى ) كالاناعات الغذائية (يعبر ىذا المؤشر عن درجة التخاص في اناعة معينة 

                                                           
84
 .212ص 2005مإشرات تنافسٌة الصادرات العربٌة فً األسواق الدولٌة, المعهد العربً للتخطٌط  :اإلمام, عماد  
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 iالنفاذ إلى أسواق جديدة نتيجة ليذا التخاص, ويقاس ىذا المؤشر بدرجة التجارة داخل الاناعة 
 : ة مع إجمالي التجارة في نفس الاناعة أيبالمقارن

                  Xi-Mi  Xi+Mi)-               )                            

IITi =   

                    (Xi + Mi ) 

 . i: الاادرات من السمعة )الاناعية(  Xiحيث أن :      

Mi                            )الواردات من السمعة )الاناعية :i . 

Xi-Mi                              . يمثل التجارة بين الاناعات : 

  : (Xi + Mi )               . قيمة التجارة في نفس الاناعة 

                 Xi-Mi  Xi+Mi)  -    . قيمة التجارة داخل نفس الاناعة :  ) 

تكون افرية, وعميو تكون قيمة  Miأو  Xiفي حالة عدم وجود تجارة داخل نفس الاناعة فإن     
IITi  أيضًا افرية, أما إذا كانت كل التجارة تتم داخل نفس الاناعة فإنXi  تساويMi  وبالتالي فإن
IITi . ستساوي الواحد الاحيح 

 المؤشر المجم ع التالي : ويمكن الحاول عمى مؤشر يخص دولة أو جية معينة باحتساب

                             N(Xi +Mi)-∑
N│Xi-Mi│∑ 

AIIT =                                                                                                                         
                                 N(Xi+Mi)∑ 

 ( : TCIمؤشر التوافق التجاري  )  .3

مع الييكل السمعي لواردات دولة   iيقيس ىذا المؤشر درجة توافق الييكل السمعي لاادرات دولة معينة 
وىناك العديد من المؤشرات المستخدمة لقياس درجة التوافق بين اادرات بمد  j )أو مجموعة دول( أخرى

 : (cosine index)شر جيب التمام وواردات بمد آخر. من بين ىذه المؤشرات مؤ 

COSINEij  =  ∑Xik Mjk /√k )∑Xik
2(.)∑Mik

2)          
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 . kمن السمعة  i: اادرات الدولة   Xikحيث أن :     

Mjk  ) واردات الدولة )أو المنطقة :j  من السمعةk 

ويقع ىذا المؤشر بين الافر والواحد الاحيح, حيث أن قيمة افر تدل عمى عدم تطابق ىيكل 
, أما إذا كانت قيمتو تساوي الواحد الاحيح فتدل عمى تطابق  jمع ىيكل واردات البمد  iاادرات البمد 

سواق األتام, وتكمن أىمية ىذا المؤشر في أن ارتفاعو يدل عمى توافق أكبر مع الطمب العالمي أو 
 دولية بينما تدل عمى عكس ذلك إذا انخفضت قيمتو .ال

 :(RCA ) مؤشر الميزة النسبية الظاىرة  .4

من إجمالي  kمن سمع معينة  iبمد ) اادرات الاناعات الغذائية ( يقيس ىذا المؤشر حاة اادرات 
اادرات العالمية نفسيا في إجمالي ال iاادرات نفس البمد نسبًة إلى حاة اادرات العالم من السمعة 

                                                                                             .                                          :لكافة السمع, ويمكن كتابة ىذا المؤشر عمى النحو التالي

 ik / X iT X 
RCAik =                                         

Xwk / X WT 

 : قيمة الاادرات . Xحيث أن :     

i . مؤشر البمد : 

k . مؤشر السمعة : 

T . مؤشر يفيد إجمالي القيمة : 

 W     . مؤشر نسبة إلى العالم :  

أن اادرات السمعة المعنية تحتل دل  ذلك عمى أكبر من الواحد الاحيح  RCAفإذا كانت قيمة المؤشر 
أكبر في اادرات البمد أكثر من مكانة نفس السمعة في العالم وفي ىذه الحالة يقال أن البمد يتمتع مكانًة 

 بميزة  نسبية  ظاىرة  بتمك السمعة .
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      (ECR ) : مؤشر نسبة ترًكز الصادرات  .5

ز ر ىذا المؤشر عن درجة اعتماد اادرات بمد معين عمى عدد محدود من السمع, ويقاس عادًة تركييعبِّ 
 ( :Hirschman Indexالاادرات بعًدة مؤشرات من أىميا مؤشر ىيرشمان  )

                                            x)2   -  √ 1/I / I( Xi∑  √    
                                                H =      

                                                       1 - √ 1/I                

 . i: قيمة الاادرات من السمعة  Xiحيث أن 

X . إجمالي الاادرات : 

I . إجمالي عدد السمع الممكن تاديرىا : 

 كانيقع ىذا المؤشر بين الافر والواحد الاحيح, فكمما اقتربت قيمة ىذا المؤشر من الواحد الاحيح 
عمى أن الاادرات منحارة في عدد قميل من السمع, أما إذا كان قريبًا من الافر فيو دليل عمى  دليبلً 

ع اادرات وجود تنوع في ىيكل الاادرات. وي عنى ىذا المؤشر من حيث مفيوم التنافسية بأن زيادة تنو  
تحويل ىيكل إنتاجو  بمد معين )أو انخفاض نسبة الترك ز في اادراتو( دليل عمى ديناميكيتو وقدرتو عمى

 استجابًة لتغيرات الطمب العالمي .

 قياس الوضعية التنافسية لممؤشرات : .6

( مؤشر قياس الوضعية التنافسية لتقييم األداء االقتاادي IMDيستخدم المعيد الدولي لمتنمية واإلدارة )
اقتااديات الدول .  لمدول باستخدام أسموب االنحراف المعياري, حيث يتم قياس الفرق النسبي بين أداء

وبناء عمى ذلك فإنو يتم ترتيب الدول ترتيبًا تااعديًا ابتداًء من الدولة األفضل إلى الدولة األدنى ضمن 
 المجموعة بناًء عمى قيمة المؤشرات الفرعية .

Xi    --   Xi                                                                                                     

STD= ----------------                                                              

                                                                    Si 

 الفرعً . ( هً القٌمة الفعلٌة لمإشر الدولةxحٌث أن : )
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            x  . ًالوسط الحسابً لمإشر الدولة الفرع : 

              s  :. االنحراف المعٌاري 

 حصة الصادرات ذات الكثافة التكنولوجية العالية :  .7

إن التحول الذي شيده ىيكل التجارة العالمية في السمع من حيث تقميص حاة السمع كثيفة الموارد 
حاص السمع ذات الكثافة التكنولوجية العالية والسمع المميزة , يؤثر سمبًا عمى الدول والعمالة وزيادة 

 التي تعتمد الميزات النسبية المرتكزة عمى الموارد وانخفاض األجور .

سمع يزداد عمييا بطعًا وعمى ىذا األساس, فإن المحافظة أو التحسين في القدرة التنافسية يرتبط ق  
ا السمع ذات الكثافة التكنولوجية العالية, فتابح حاة ىذا النوع من السمع في السيم, الطمب العالمي

 رة عن ديناميكية تمك الدولة وقدرتيا التنافسية .إجمالي اادرات أي دولة معبِّ 
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 المطمب الثالث

 قياس وتحميل المؤشرات التنافسية لصادرات الصناعات الغذائية السورية

 

 

توفر بيانات محمية تفايمية كافية يمكننا من خبلليا قياس مؤشرات تنافسية اادرات نظرًا لعدم 
التابع لمنظمة التجارة  بمكتب إدارة المعمومات الدوليةتمت االستعانة  ,الاناعات الغذائية السورية

   Trade map برمجية في بيجين بجميورية الاين الشعبية, وكذلك تم االعتماد عمى بيانات   wtoةالعالمي

باإلضافة إلى قاعدة بيانات لممستوى الثاني,  Harmonize system 2002وفقا لمتانيف السمعي المنسق 
Com trade   حسب التانيفSITC VERSION 2  شبكة اإلنترنت   ىعمى موقع األمم المتحدة عم ة, والمنشور

وذلك  ,حيث تمت دراسة مؤشرات تنافسية اادرات الاناعات الغذائية السورية لخمس سنوات متتالية
تمك المؤشرات خبلل السنوات الخمس, إضافة إلى إمكانية استنتاج أثر السياسات للتحميل التطورات 

 لتحسين وتطوير تمك المؤشرات . من قبل الحكومة  المنتيجة

 

َّ:  الحصةَّالسوقٌةَّلصادراتَّالسلعَّالغذائٌةَّالسورٌةؤشرَّمَّ–أوالًَّ

كان متميزًا بالحركة التجارية العالمية فيما يتعمق بمنتجات  2008جد أن العام مى الاعيد العالمي و  ع
حيث تم استبعاد السمع الغذائية غير المانعة عمى اعتبارىا مخرجات لمقطاع الاناعات الغذائية )

الزراعي فحسب, وليست من مخرجات نشاط الاناعات الغذائية, لكي ال يكون ىناك خمط بين أرقام 
(, حيث بمغت واردات العالم من سمع الاناعات WTOاألمم المتحدة, وتانيفات منظمة التجارة العالمية 

بمبمغ  2007مميار دوالر, ثم عام  256بمبمغ  2006مميار دوالر, تبلىا العام  364ا قيمتو الغذائية م
مميار دوالر, ومن خبلل متابعة ىيكل الاادرات العالمي لسمع الاناعات الغذائية تادرت سمع  250

واكو  ومعمبات الخضار والفاناعات المحوم, ومشتقات الحميب والمياه المعبئة والمشروبات بأنواعيا 
 والمانوعات القمحية .

بحسب  2010—2006 ( يوضح واردات العالم من السمع الغذائية المانعة لؤلعوام 50والجدول رقم )
 " . TRADEMAPأرقام منظمة التجارة العالمية " قاعدة بيانات 
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 مميار دوالر                     اإلجمالية :( واردات العالم من سمع الاناعات الغذائية مقارنة بواردات العالم  50الجدول )                  

 2212 2229 2228 2227 2226 األعوام

 15842 12649 16375 14269 12244 إجمالي واردات العالم

 222 213 364 252 256 الصناعات الغذائيةمنتجات واردات العالم من 

 %1,76 %1,68 %2,22 %1,77 %2,29 الصناعات الغذائية من واردات العالم منتجات نسبة واردات

 . TRADEMAPقاعدة بيانات : منظمة التجارة العالمٌة المادر

من إجمالي حجم التبادل التجاري %  2.22نبلحظ أن نسبة تجارة المانوعات الغذائية عالميًا لم تتجاوز 
خبلل الناف الثاني من العقد المنارم, ويبلحظ في ىذه الفترة تذبذبات حادة في أسعار المواد اإلجمالي 

إضافًة لتقمبات أسعار النفط الغذائية سواء منتجات القطاع الزراعي أم منتجات نشاط الاناعات الغذائية, 
ئية إلى إجمالي واردات التي تدخل كعامل أساسي في تحديد نسبة واردات العالم من السمع الاناعية الغذا

العالم, وال يفوتنا تأثير األزمة المالية العالمية عمى حركة التجارة العالمية, ويتضح ذلك جميًا في اليبوط 
 2008الحاد إلجمالي واردات العالم التي تعكس حجم التبادل التجاري لدول العالم كمو بين العامين 

لسابقة بتأثيرات ارتفاع األسعار من جية, وازدياد النشاط , بعد أن كانت متااعدة خبلل األعوام ا2009و
 االقتاادي العالمي من جية أخرى .

بعدم أىمية ذلك  هال يمكن تفسير  إلجمالية,نخفاض النسبي ليذه الواردات من إجمالي حجم الواردات ااال إن
ا عن اادرات الجميورية أم .أماميابل يتضح لنا ضخامة حجم التبادل التجاري العالمي  ,التبادل التجاري

فيمثميا الجدول  2010 – 2006الاناعات الغذائية السورية خبلل األعوام منتجات العربية السورية من 
وال بالتقمبات , لمسمع الغذائية األساسية ةارتفاع األسعار العالمي آثار بمعزل عن لم تكنحيث  ,( 51)

 واضح باألزمة المالية العالمية .تأثرت بشكل  كماالحادة ألسعار النفط العالمية, 

 دوالر ارممي                          :ونسبتيا إلى واردات العالم من ىذه المنتجات ( اادرات منتجات الاناعات الغذائية السورية  51الجدول )

2006َّ2007َّ2008َّ2009َّ2010ََّّاألعوام

01413َّ01485َّ01510َّ01388َّ01430ََّّلغذائٌةامنَّمنتجاتَّالصناعاتََّّسورٌةصادراتَّ

 222 213 364 252 256َّوارداتَّالعالمَّمنَّمنتجاتَّالصناعاتَّالغذائٌة

MS 010016َّ010019َّ010014َّ010018َّ010019َّقٌمةَّالمؤشرَّ

 هٌئة تروٌج الصادرات السورٌة .وTRADEMAPقاعدة بيانات سب المإشر بناًء على معطٌات منظمة التجارة العالمٌة المصدر :ح  
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تظير أمام حجم واردات  النبلحظ أن الحاة السوقية لمنتجات الاناعات الغذائية السورية عالميًا تكاد 
العالم من منتجات ىذه الاناعة, مما يعني ضعف ىذا المؤشر التنافسي ليذه المنتجات, فمن الطبيعي 

شر, معبرًا عن ضعف عني تراجع قيمة ىذا المؤ يانخفاضًا الاحيح أن ابتعاد قيمة المؤشر عن الواحد 
ىذا المؤشر  تطور( يبين 35والمخطط البياني رقم ) القدرة التنافسية ليذا المنتج بناًء عمى ىذا المؤشر.

 خبلل أعوام الدراسة :

 مؤشر الحاة السوقية لمنتجات الاناعات الغذائية السورية : تطور (35الشكل البياني )

 
 . منتجات الاناعات الغذائية السورية ونسبتيا إلى واردات العالم من ىذه المنتجات ( اادرات 51المادر : بيانات الجدول رقم )

كانت تتجو نحو وفق ىذا المؤشر أن تنافسية الاناعات الغذائية السورية  من خبلل الرسم السابق نجد
بسبب تراجع  2008, ولكن ال يمكن تفسير انخفاضيا في العام  2007 – 2006األفضل في العامين 

أدائيا التاديري, بل بسبب ارتفاع وتيرة التبادل التجاري بيذه المنتجات عالميًا, ويبلحظ أنيا حافظت 
, وذلك بسبب بعدما استعادت تحسنًا ممحوظاً  2010و 2009عمى مستواىا التنافسي في العامين 

, ويعزى ذلك آلثار األزمة ادل التجاري بنسبة أكبر من انخفاض أدائيا التاديري انخفاض وتيرة التب
 . مباشر الالمالية العالمية غير 

َّ

َّ:ََّّةمؤشرَّاندما َّصادراتَّالصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌةَّفًَّاألسواقَّالعالمٌَّ–ثانٌاًَّ

 – 2006تم احتساب قيم ذلك المؤشر لؤلعوام وبناًء عمى البيانات المتوفرة من الماادر الدولية, فقد 
 , قسم اإلحااء . COMTRADE. من خبلل قاعدة بيانات األمم المتحدة  2010

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

2006 
2007 

2008 
2009 

2010 

 MSتطور مإشر الحصة السوقٌة  
 للصناعات الغذائٌة السورٌة 



215 
 

 (  يوضح قيم ذلك المؤشر خبلل تمك الفترة . 52والجدول رقم )

 في األسواق الدولية :السورية ( مؤشر اندماج اادرات الاناعات الغذائية  52الجدول )

2006َّ2007َّ2008َّ2009َّ2010ََّّالعام

0184َّ0189َّ0193َّ0188َّ0.91ََّّللصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌةIITَّمؤشرَّ

 , قسم اإلحصاء . Comtradeالمصدر : قاعدة بٌانات األمم المتحدة  

من خبلل الجدول نجد أن مؤشر اندماج اادرات الاناعات الغذائية السورية في األسواق الدولية قريب 
من الواحد الاحيح, وىذا ما يدل عمى قدرة المنتجات الاناعية السورية عمى تمبية طيف واسع جدًا من 

مسمع العالمية مما حقق الطمب العالمي ومشابية سمعيا ل تمبيةالطمب العالمي, أضف إلى ذلك قدرتيا عمى 
أن ارتفاع ىذا المؤشر يدل في  85منظور آخر يرى بعض المحممين من, و بتمك األسواقليا اندماجًا كبيرًا 

دة من شأنيا أن تتعقب كثير من األحيان عمى المستوى التقميدي لماادرات, أو اعتمادىا عمى أنواع محد  
الحاجات اإلنسانية األكثر إلحاحًا, والتي ال يمكن االستغناء عنيا في أي من المجتمعات اإلنسانية كالزيت 

األسواق  طمبًا واسعًا في تغطيمثبًل أو منتجات اناعات المحوم, وبالمقابل تبتعد عن السمع التي ال 
ؤشر اندماج سمع الاناعات الغذائية السورية خبلل السنوات م تطورالبياني التالي يبين  المخطط, و الدولية
 . 2010 – 2006من 

 سمع الاناعات الغذائية السورية :ل IITندماج االمؤشر  تطور(  36الشكل )

 

 . في األسواق الدوليةالسورية ( مؤشر اندماج اادرات الاناعات الغذائية  52الجدول )المصدر : 
                                                           

85
 محلل اقتصادي وأستاذ فً جامعة تشرٌن . سلٌمان , حٌان : 
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األزمة المالية  بتداعيات الواحد الاحيح في معظم األعوام, لكننا نبلحظ أنو تأثربرغم اقتراب المؤشر من 
, إال أنو بدأ يستعيد أقل مما كان عميو في العام السابقل قيمة بشكل واضح, حيث سج   2009العالمية 

سياسات اقتاادية من شأنيا أن تعيد سمة الاادرات السورية من سمع الحكومة اعوده بعد إتباع 
الاناعات الغذائية إلى وضع االستقرار من جديد, لذلك نشيد ارتفاعًا ممحوظًا لقيمة المؤشر في العام 

إال أنو لم يتراجع إلى مستويات متدنية, بل بدرجات طفيفة  2009, برغم تراجعو قميبًل في العام 2010
 .غير المؤاتية ية الدولية , مما يدل عمى تماسك قيمة ىذا المؤشر التنافسي برغم الظروف االقتاادجداً 

َّ:َّةمؤشرَّتوافقَّصادراتَّالصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌةَّفًَّاألسواقَّالعالمٌَّ-ثالثاًَّ

حيث يقيس مدى تطابق الاادرات السمعية , من المؤشرات اليامة في قياس التنافسية  ىذا المؤشِّريعتبر 
عمى اادرات الاناعات الغذائية العالمية, وىنا نطبق ىذا المؤشر في األسواق لمدول مع المتطمبات 

مدى تمبية اادرات الاناعات الغذائية ما  يعكس ىذا المؤشر حيث ,عمى اعتبارىا اناعات سمعية
  .السورية لما تحتاجو السوق الدولية أم أن ذلك التادير يتم عشوائيًا 

ولكن   2010مؤشر لمعامىذا ال قيمةلم نجد  TRAEMAPوبالعودة إلى قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية 
ن أنو تجاوز المتوسط العالمي وفق سمسمة قيمة ىذا المؤشر لؤلعوام السابقة, حيث وجدنا أن الاادرات تبي  

وىذا ما رفع قيمة ىذا , الاناعية الغذائية السورية تستيدف األسواق بشكل مدروس وليس بشكل عشوائي
شرات الدول المتقدمة التي تتميز بدقة استيدافيا , لكنو لم يال إلى قيم مؤ مستًو مقبولإلى المؤشر 

لتكون  2009ولغاية العام  2005, وبيذا الادد تناولنا قيمة المؤشر اعتبارًا من العام لؤلسواق الدولية
( يعطينا قيم ىذا المؤشر بحسب ورودىا 53خمس سنوات, كباقي المؤشرات, والجدول )لدراسة المؤشر 
 لقاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية . TRAEMAPضمن برمجية 

 ( مؤشر توافق اادرات الاناعة الغذائية السورية مع األسواق العالمية : 53الجدول )

2005َّ2006َّ2007َّ2008َّ2009ََّّاألعوام

َّقٌمةَّالمؤشر

TCI 01421َّ01633َّ01612َّ01686َّ01646َّ

 قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية . TRAEMAPالمصدر : 

وقد الحظنا من خبلل مراقبة قيمة المؤشر ما قبل سمسمة الدراسة أن قيمة المؤشر لم تتجاوز المتوسط 
أن الاادرات من ىذه المنتجات لم تكن بتمك الدقة في استيداف  عمى , مما يدل2006العالمي قبل العام 
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رة انحسرت ولو بشكل أسواقيا, وكان يشوبيا شيء من العشوائية في عمميات توجيييا, ولكن ىذه الظاى
نسبي خبلل األعوام التالية مما يدل عمى تحسن وضع الدراسات التسويقية ليذه المنتجات قبل توجيييا 

قيمة ىذا المؤشر وفق أعوام الدراسة  تطور( يوضح 37والمخطط البياني ) ألسواق التاريف الدولية.
 مبينًا ارتفاعو وانخفاضو بحسب كل عام .

 لاادرات الاناعات الغذائية السورية في األسواق الدولية :  TCIشر التوافق التجاريمؤ  تطور( 37الشكل )

 
 . ( مؤشر توافق اادرات الاناعة الغذائية السورية مع األسواق العالمية53الجدول )المادر : 

 

من فعمى اعتبار أن قيمة المؤشر تكون مقبولة إذا تجاوزت الناف, نجد أن قيمة المؤشر خبلل األعوام 
جيدة, حيث تحسنت بشكل واضح عما كانت عميو ما قبل ذلك, برغم انخفاض قيمة  2009ية الغ 2006

, وقد يكون ىذا االنخفاض لعوامل دولية تتعمق عميو في العام السابق تعما كان 2009المؤشر في العام 
مة ز بتداعيات األفي أدائيا متأثرة بأسواق التاريف, وما شيدتو األسواق العالمية من ركود وضعف 

 ., وىذا يدل عمى تحسن ىذا المؤشر خبلل األعوام األخيرة المالية التي شيدىا العالم

َّ:َّفًَّصادراتَّالصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌةالظاهرةَّمؤشرَّالمٌزةَّالنسبٌةََّّ–رابعاًَّ

نسبية عمى يقيس ىذا المؤشر عدد السمع المنتجة ضمن ىذا النشاط "الاناعة الغذائية"  التي تتميز بميزة 
لكافة منتجات ىذا النشاط, وفي ىذا الادد يؤخذ عمى الدول التي لدييا ترك ز مستوى التجارة الخارجية 

باادراتيا من السمع الاناعية الغذائية, والتي تعتمد عمى سمع محددة تتدنى لدييا السمع ذات الميزة 
من  دز والميزة النسبية( وىنا نجالترك  كسية واضحة بين المؤشرين )النسبية, مما يشير إلى وجود عبلقة ع

خبلل بيانات منظمة التجارة العالمية أن سورية ال تتمتع سوى بعدد محدود من منتجات الاناعات 
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ذات الميزة النسبية الظاىرة, برغم المجموعة المتنوعة التي تحتوييا سمة الاادرات الاناعات الغذائية 
السمع الاناعية الغذائية التي تمتمك الميزة النسبية ىي السمع كثيفة العمالة والمرتبطة  الغذائية, إال أن  

بالزراعات البعمية, ويعود سبب ذلك إلى اعتماد تمك الاناعات عمى المدخبلت منخفضة التكمفة كالزيتون 
الرخياة في عاممة البعل مثبًل في اناعة زيت الزيتون, وال تفوت اإلشارة إلى أن االعتماد عمى اليد ال
( 54والجدول رقم ) مدخبلت الاناعات الغذائية يجعميا ذات ميزة نسبية تجاه غيرىا من السمع األخرى.

وفق قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمي  2010 – 2006 يبين قيمة ىذا المؤشر خبلل السنوات
TRAEMAP  . 

 
 لمنتجات الاناعات الغذائية السورية :  RCA( مؤشر الميزة النسبية الظاىرة  54الجدول )

 2212 2229 2228 2227 2226 األعوام

 RCA 3 3 4 4 4مؤشر 

 .   TRAEMAP ةالمادر : قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمي
  

الميزة النسبية ولئلشارة فإن ىناك فارق كبير بين الميزة النسبية الظاىرة لسمع الاناعات الغذائية, وبين 
لمسمع الغذائية  RCA, فإن مؤشر   Harmonize System 2002الظاىرة لمسمع الغذائية, كما ىي مانفة وفق 

)الزراعية والمانعة(, إال  مع الغذائيةــمتضمنةً  كل الس 8القيمة :  2010وفق ىذا التانيف بمغ في العام
 ,حيث تادرت تمك السمع منتجات زيت الزيتونأن دراستنا تقتار فقط عمى السمع الغذائية المانعة, 

وفق التانيف المذكور أعبله وىو" الدىون الحيوانية النباتية والزيوت 15والتي تندرج تحت البند رقم 
والتي المواسم الزراعية ومجففات ومعمبات ومشتقاتيا والدىون المعدة لؤلكل والشمع الحيواني والنباتي "

فس التانيف وىو "مستحضرات الخضار والفواكو واألجزاء األخرى من وفق ن 20تحت البند رقمتندرج 
زات من مشروبات والمرك  إضافًة إلى ال 8وتندرج تحت البند رقم اات الن قل والمكسرات , ومحم  النباتات"
ىذا ( يوضح تطور قيم 38والشكل رقم )لنفس التانيف السابق  22والتي تندرج تحت البند رقم العاائر
 .المؤشر 
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 :2010 – 2006لماناعات الغذائية السورية خبلل السنوات  RCA( تطور قيم المؤشر 38الشكل )

 
 . لمنتجات الاناعات الغذائية السورية RCA ( مؤشر الميزة النسبية الظاىرة54المادر : الجدول ) 
 

ة واحدة ىي علم تتجاوز ثبلثة سمع, ازدادت سم 2007و 2006نبلحظ أن عدد السمع في العامين
مدخبلت , وذلك بعد التركيز عمى تخفيض تكمفة 2008في العام زة المرك   والعاائرالغازية المشروبات 

وىذا من شأنو أن  ,2008نفت بأنيا تمتمك ميزة نسبية ظاىرة اعتبارًا من العام ا  , حيث ذه الاناعةى
وىناك عوامل كثيرة تؤثر بقيمة ىذا بقة, عن األعوام السا 2008ن قيمة ىذا المؤشر اعتبارًا من العام يحسِّ 

إضافة إلى حجم المنتجات من المؤشر منيا عوامل داخمية, ومنيا عوامل تتعمق بمنتجات الدول األخرى 
 ىذه السمع في األسواق الدولية .

بقدرة القطاع الزراعي عمى استمرارية تأمين مدخبلت ىذه الاناعة بأسعار  العوامل الداخميةحيث تتمثل 
مكانية توفير اليد العاممة الرخياة لمواول بالنياية إلى  سمع تمتمك الجودة المنافسة  إنتاجمنخفضة, وا 

 وبسعر منافس, وبشكل مستمر .
يا, إضافة إلى إنتاجمنافسة, وآلية فتتمثل بسياسات المنافسة التي تتبعيا الدول ال العوامل الخارجيةأما 

 األسواق الدولية في تمك المنتجات . ياطر تتشالشروط والمواافات والمقاييس التي 

َّمؤشرَّترُكزَّصادراتَّالصناعاتَّالغذائٌةَّالسورٌةَّ:َّ–خامساًَّ

ز اادرات منتجات الاناعات الغذائية, إلى أن الدول التي تعتمد في اادراتيا من يشير مؤشر ترك  
ز في قيمة المؤشر, أي أن قيمة , يكون لدييا ترك  ىذه السمععة عمى عدد محدود من السمع الغذائية المان  

 اادرات . عالية من الالمؤشر تكون أعمى , مما يدل عمى شدة االعتماد عمى ىذه السمع في تحقيق نسبة 
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لاادرات الاناعات الغذائية السورية فمن الطبيعي أن يكون أعمى من  ECRوعند حساب قيمة المؤشر 
عممًا أن مجموع السمع  4ليذه الاادرات لم تتجاوز القيمة  RCAالمتوسط العالمي, ألن قيمة المؤشر 

( يبين قيم مؤشر ترك ز 55بند فقط . والجدول رقم ) 14ىي   Harmonize System 2002المانفة ضمن 
 .ت الغذائية السورية اادرات الاناعا

 اادرات لماناعات الغذائية السورية :لمترك ز ال(  قيم مؤشر 55الجدول )

 2212 2229 2228 2227 2226 األعوام

 ECR 0,696 0,703 0,588 0,575 0,612مؤشر 

 . WWW.TRADEMAP.COMاالنكتاد , المادر : موقع منظمة التجارة العالمية 
 

ا كان عميو في عم   2008نبلحظ من الجدول السابق أن ىذا المؤشر انخفض بشكل واضح في العام 
, بالرغم من تذبذب قيمتو خبلل األعوام  RCAمما يدل عمى ارتباطو بمؤشر  2007 – 2006األعوام 
السمع, والشكل البياني ز افظ عمى مستوى متقارب من حيث ترك  , إال أنو ح2010 – 2009 – 2008
 ر قيمة ىذا المؤشر خبلل أعوام الدراسة .ن تطو  (  يبيِّ 39رقم )

 اادرات الاناعات الغذائية السورية  :ل ترك زال( تطور مؤشر 39الشكل البياني )

 
 . CI(  قيم مؤشر ترك ز الاادرات لماناعات الغذائية السورية 55المادر : الجدول )

 

الوضعية التنافسية لتقييم األداء التنافسي بأسموب االنحراف المعياري, فيمزم لذلك أما عن مؤشر قياس 
نة لممؤشرات السابقة مع مجموعة من دول المقارنة, ليتبين لدينا موقع  سورية ضمن إجراء دراسة مقار  
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أو سويد ىذه المجموعة, حيث يتم تعزيز تمك الدراسة باختيار دول متقدمة مثل اسبانيا أو فرنسا أو ال
عمى  اقتااداتياودول تعتمد , وكذلك دول ذات اقتااد مشابو كمار أو تونس أو الجزائر, ىولندا

كوريا  وتركيا  كماليزيا أو سنغافورة أو ناشئةإضافًة لدول الموارد النفطية كالسعودية أو قطر أو الكويت, 
وبناء   2009, بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في العام سوريةالتي تمتمك ميزة التبادل الحر مع 

ضمن المجموعة  األفضلإلى الدولة  األدنىعمى ذلك يتم ترتيب الدول ترتيبًا تااعديًا ابتداًء من الدولة 
 بناًء عمى قيمة المؤشرات الفرعية, وىذا ما سنتناولو في المطمب البلحق .
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َّالرابعالمطلبَّ

َّناعاتَّالغذائٌةَّمعَّدولَّالمقارنةصادراتَّالص َّلالوضعٌةَّالتنافسٌةَّ

 
 

لدراسة الوضعية التنافسية لاادرات منتجات الاناعات الغذائية السورية, عمى المستوى الدولي البد من 
تم وليذا الغرض  ,بشكل دقيقالموقع التنافسي ليذه الاادرات  تحديدمقارنتيا مع دول أخرى, من أجل 

, وماليزيا ىولندافي الييكل االقتاادي وكل من  متباينتينكل من تونس والكويت كدولتين عربيتين  ياراخت
 ة اقتااديًا .شئكدول متقدمة ونا

لمدول المذكورة  ت دراستيا في المطمب السابقبيانات المؤشرات التي تم   مقارنة توإلجراء ىذه الدراسة تم  
عميو بناًء و  ,, ولوحظت الفروقات واالختبلفات بين كل تمك المؤشراتوريةس, بالمؤشرات المتعمقة بأعبله 

, ومن ثم تحديد الفرص والبدائل لمواول إلى تم تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة في ىذا الوضع التنافسي
 أفضل, من خبلل تعزيز نقاط القوة, وتفادي نقاط الضعف ما أمكن . 86وضع تنافسي

َّ:َّ MSَّمؤشرالدراسةَّالوضعٌةَّالتنافسٌةَّوفقََّّ–أوالًَّ

من %  2,22وجدنا أن نسبة واردات العالم من منتجات الاناعات الغذائية خبلل فترة الدراسة لم تتجاوز 
لسورية ودول  MS, ولدى حساب مؤشر2008واردات العالم اإلجمالية, حيث كانت من حاة العام 

( اختبلف وتباين قيمة ىذا المؤشر بين الدول 56الجدول رقم )تبين من لمنتجات ىذه الاناعات المقارنة 
 العربية ودول المقارنة .

 :  2010 – 2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل MS( قيم مؤشر 56الجدول )

األعوام 

الدول

0.00160.00190.00140.00180.0019سورٌة

0.00090.00150.00220.00190.0016تونس

0.00030.00060.00040.00020.0002الكوٌت

0.06820.06690.06860.06420.0686هولندا

0.00840.00920.00940.00780.0081مالٌزٌا

20062007200820092010

 
 . Trade map   المادر : قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية          
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 للوضع التنافسً للصناعات الغذائٌة السورٌة . swatتحلٌل  
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وتونس حيث يتشابو  سوريةلكل من  MSنبلحظ من خبلل الجدول السابق التشابو الكبير بين مؤشري 
الييكل االقتاادي بين البمدين, ولكن الفارق الكبير بينيما وبين دولة الكويت ذات المؤشر الضعيف مما 
يدل عمى عدم مساىمة االقتااد الكويتي بتادير منتجات الاناعات الغذائية, حيث يغمب عمى ىيكمو 

 سوريةق بقيمة ىذا المؤشر عمى كل من تفو  الخام وممحقاتو, أما ماليزيا فيي تاالقتاادي تادير النفط 
الماليزي والذي يعود  نتاجوتونس بما يعادل أربعة أضعاف, ويعود ذلك إلى أسباب مختمفة أىميا حجم اإل

, عبلوة عمى واوليا إلى البمدمن حيث عدد السكان والموارد الطبيعية التي تتمتع بيا ىذه  البمدإلى حجم 
وتونس من الناحية التقنية والتكنولوجية في التانيع الغذائي   سوريةمن مستويات تتفوق بيا عمى كل 

تتميز بشكل فائق في  ىولنداإضافًة لمستويات الجودة التي تتمتع بيا منتجاتيا, وأخيرًا فإن مممكة 
تساىم بما نسبتو  ىولندان الجدول أن , حيث يبيِّ وخااة مانوعات مشتقات الحميب, الاناعات الغذائية

فتقتار وفي  ةحجم الواردات الكمية لمعالم من منتجات الاناعات الغذائية, بينما مساىمة سوري % من6
وماليزيا  ىولنداليا الرتبة الثالثة بعد  سورية, وفي المحامة نجد أن فقط% 0,019 عمى أعمى مستوياتيا

ودول  سوريةىذا المؤشر بين قيم ح التباين في والشكل البياني التالي يوضِّ في ىذا المؤشر التنافسي, 
 المقارنة :

 : 2010 – 2006ودول المقارنة لؤلعوام  سوريةلكل من  MS( تطور مؤشر  40الشكل البياني )

 
 .  2010 – 2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل MS( قيم مؤشر 56المادر : الجدول )
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َّ:َّ IITَّمؤشرالدراسةَّالوضعٌةَّالتنافسٌةَّوفقَّ -ثانيًا 

إلى تبادل المنتجات المماثمة والتابعة لنفس الاناعة في التجارة الدولية, ويعكس مدلولو  IITيشير مؤشر 
لاادرات   IITن من المطمب السابق أن مؤشر قدرة الاادرات عمى االندماج باألسواق المستيدفة, وقد تبي  

ذلك لم ينطبق عمى  إال أن  , المدروسة ز بقيم عالية في معظم األعوام, قد تمي  الاناعات الغذائية السورية
 ودول المقارنة . سوريةلكل من   IITن قيمة مؤشر( الذي يبيِّ 57دول المقارنة كما يشير الجدول رقم )كل 

 :  2010 – 2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل IIT( قيم مؤشر  57الجدول )

األعوام 

الدول

0.840.890.930.910.88سورٌة

0.720.770.680.730.69تونس

0.110.110.130.170.17الكوٌت

0.940.940.960.950.96هولندا

0.880.820.870.810.85مالٌزٌا

20062007200820092010

 
 . Trade map   قاعدة بيانات منظمة التجارة العالميةالمادر :           

 

من  , مما يدل عمى مستوى عال   IITلمؤشر في ا قيم مرتفعة سوريةلمن خبلل الجدول أعبله نجد أن 
انسجام تمك فيما يخص اادرات منتجات الاناعات الغذائية, ويعود ذلك إلى حسن  التبادل التجاري

أن معظم منتجاتيا من ىذه الاناعات تعتمد شركات  فيبلحظ, أما الكويت المنتجات مع األسواق الدولية
وال تعتمد عمى وعمى مستويات بسيطة تانيع البسكويت والمسميات واناعة المحوم ومشتقات القمح, 

نبلحظ وجود تفاوت كبير في حجم ونوعية التبادل التجاري اادرات تمك الاناعات بشكل رئيسي, لذلك 
لذلك   والبذخ عبلوة عمى أن المجتمع الخميجي ىو مجتمع يتميز بالترف االستيبلكي, ليذه الاناعات

, وال تستطيع الدول منافسة السمع األجنبية التي تغرق أسواق الخميجفميس لممنتجات الكويتية قدرة عمى 
حقيق نوع الخميجية تحقيق نسبة عالية من التبادل التجاري مع تمك الدول التي تستورد من تمك منتجات لت

 من التوازن بقيمة ىذا المؤشر .
, ففي أفضل سوريةينخفض عما ىو لدى المتعمق باناعات تونس الغذائية  IITبالمقابل نجد مؤشر 

ق السمع الاناعية الغذائية من ذلك تفو   نستنتجحاالتو لم يتجاوز أدنى مستوى لقيمة المؤشر السوري, 
عمى وتحقيق تبادل تجاري بنفس األنواع من السمع الغذائية , قدرة النفاذ إلى األسواق الدولية فيالسورية 

منتجات الدول األخرى, والذىاب إلى نوع لالسورية  استيعاب األسواقيدل ذلك عمى  امثيبلتيا التونسية, كم
 , بكفاءة أعمى من المنتجات التونسية .من التوازن في ىذا التبادل التجاري
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مما , مرتفع لدرجة قريبة جدًا من الواحد الاحيح يةيولندللماناعات الغذائية ا IITوأخيرًا نجد أن مؤشر 
األسواق يدل عمى اندماج شديد لمنتجات الاناعات الغذائية اليولندية مع األسواق الدولية, وقدرة 

ق المنتجات اليولندية لمدول األخرى, برغم تفو  ةعمى استيعاب منتجات الاناعات الغذائي ةاليولندي
عمى التوافق مع متطمبات األسواق, ميما قادرة ىذه المنتجات  عالميًا, من ناحيتي الجودة والسعر, إذ أن  

ما يدل عمى مستوى عال من التنافسية في ىذا المجال أمام دول المقارنة  ,اختمفت تركيبتيا وىيكميا
ويمكننا من في ىذا المؤشر التنافسي,  ىولنداليا الرتبة الثانية بعد  سورية مة نجد أن  وفي المحاِّ , األخرى

  2010 – 2006لسورية ودول المقارنة خبلل السنوات   IITر قيم المؤشر( توضيح تطو  41خبلل الشكل )
 والتباينات بين قيمو لكل دولة خبلل تمك السنوات .

 
 : 2010-2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل IIT(  تطور قيم مؤشر 41الشكل )

 
 :  2010 – 2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل MS( قيم مؤشر 57المادر : الجدول )

َّ:َّ TCIَّدراسةَّالوضعٌةَّالتنافسٌةَّوفقَّالمؤشر -ثالثًا 

, كما أسمفنا إلى مدى التطابق بين ما تحتاجو األسواق المانعة تعمق بالسمع الغذائيةالم TCIيشير مؤشر 
المستيدفة, وبين ما تمبيو المنتجات الاناعية الغذائية ليذه األسواق, فقد حققت منتجات الاناعات 
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  0,686في ذلك العام , حيث بمغت قيمتو  2008الغذائية السورية أعمى قيمة ليذا المؤشر في العام 
, إال أن تمك القيمة بقيت محافظة عمى ذلك المستوى  2009مؤشر في العام وبرغم انخفاض قيمة ىذا ال

نجد , وقيمتو لدى دول المقارنة سورية, وعندما نقارن قيمة ىذا المؤشر لدى خبلل سنوات الدراسة الخمس
الكويت  ولكن دون ما تحققو أن منتجات الاناعات الغذائية تحقق قيمة ليذا المؤشر أعمى مما تحققو 

ودول المقارنة  سوريةن قيم ذلك المؤشر ل( يبيِّ 58المقارنة األخرى بما فييا تونس, والجدول رقم )دول 
 : 2010 – 2006خبلل السنوات 

 :  2010 – 2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل TCI( قيم مؤشر 58الجدول )

األعوام 

الدول

غٌر متوفر0.6330.6120.6860.646سورٌة

0.6340.6870.7170.7120.722تونس

0.3950.4130.5510.5120.51الكوٌت

0.8980.9120.9320.9030.914هولندا

0.7220.7420.7670.7070.737مالٌزٌا

20062007200820092010

 
 . Trade map   التجارة العالمية المادر : قاعدة بيانات منظمة          

 

لدى معظم دول المقارنة وال يخفى التراجع الواضح لقيم ىذا  TCIر المطرد عمى قيم مؤشر نبلحظ التطو  
, ألسباب تتعمق بظروف االقتااد العالمي, وىذا ينعكس عمى أداء 2009 – 2008المؤشر بين العامين 

المتأثرة  يةسواق الدولاأل, حيث تختمف األنماط االستيبلكية في معظم التجارة الخارجية لدى معظم الدول
د حالة من عدم استقرار ما ينعكس عمى نوعية وحجم التجارة الدولية, وىذا بدوره يولِّ  ,بتمك الظروف

افق المتحقق بين اادرات السمع و ما يؤثر عمى التوىو منتجات الاناعات الغذائية مع أسواقيا المعتادة, 
 الدولي .  TCIقيا, وبالتالي ينعكس عمى قيم المؤشروأسوا
 

لسورية ) حيث لم نتمكن من الحاول عمى قيمة  TCIر قيم المؤشر ( يوضح تطو  42كل البياني رقم )والش
جميورية الاين  –االرتباط التابع لمنظمة التجارة العالمي ببيجين  مكتببحسب  2010المؤشر بدقة لمعام

 : 2010 – 2006الشعبية( ودول المقارنة لؤلعوام 
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: 2010-2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل TCI(  تطور قيم مؤشر 42الشكل )

 

 :  2010 – 2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل TCI( قيم مؤشر 58المادر : الجدول )

خبلل العام  0,633المنتجات السورية خبلل أعوام الدراسة من ب فيما يتعمقحيث نجد تذبذب القيمة 
, ويعاود اليبوط مرة  0,686ليبمغ قيمة  2008, ثم يرتفع في العام  2007لعام  0,612إلى  2006

, بينما نجد التطور المطرد لدى كافة دول المقارنة وخااة ىولندا التي ترتفع فييا  2009ثانية في العام 
رب من الواحد الاحيح, مما يعكس قدرة منتجات الاناعات الغذائية اليولندية عمى قيمة المؤشر لتقت

تحقيق توافق ممتاز لاادراتيا مع متطمبات األسواق الدولية, ويعكس ذلك تنافسية عالية بيذا المؤشر 
ذا مقارنة مع دول المقارنة األخرى, وفي المحامة نجد أن سورية ليا الرتبة الرابعة قبل الكويت في ى

 المشابية . قتااداتالمؤشر التنافسي مما يعني ضعف المؤشر التنافسي مقارنًة باال
 

َّ:َّ RCAَّدراسةَّالوضعٌةَّالتنافسٌةَّوفقَّالمؤشر -رابعًا 

 عمى مستوى التجارةظاىرة عدد السمع التي تتمتع بميزة نسبية يقيس  RCAمؤشر  فيما سبق تبين أن
أنو يؤخذ عمى الدول التي لدييا ترك ز باادراتيا من السمع  وفي ىذا الادد تبينلمدولة, الخارجية 

الاناعية الغذائية, والتي تعتمد عمى سمع محددة, أنو يتدنى لدييا عدد السمع ذات الميزة النسبية الظاىرة 
ز والميزة النسبية(, وقد وجدنا من )الترك   اضحة بين كل من المؤشرينمما يشير إلى وجود عبلقة عكسية و 

بيانات منظمة التجارة العالمية أن سورية ال تتمتع سوى بعدد محدود من منتجات الاناعات خبلل 
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الغذائية ذات الميزة النسبية الظاىرة, برغم المجموعة المتنوعة التي تحتوييا سمة اادرات الاناعات 
لعمالة والمرتبطة الغذائية, إال أن سمع الاناعات الغذائية التي تمتمك الميزة النسبية ىي السمع كثيفة ا

بالزراعات البعمية, وقد تتشابو تمك السمع مع بعض دول المقارنة  كتونس مثبًل حيث تمتمك أيضًا ميزة 
نسبية ظاىرة بمنتجات زيت الزيتون, أما الكويت فبل تمتمك أي سمعة من منتجات الاناعات الغذائية ميزة 

كون بيئتيا احراوية غير مبلئمة لمزراعة", وال الزراعي لدييا " نتاجوذلك بسبب ضعف اإل ,نسبية ظاىرة
تعتمد عمى فائض عمالة توجيو نحو اناعات كثيفة العمالة وال تقنيات تكنولوجية يمكن ليا أن توظفيا 

 .في ىذا المجال 
 
 .ودول المقارنة  سوريةلكل من  RCA(  يوضح لنا قيم المؤشر 59والجدول رقم ) 
 

 : 2010 – 2006و دول المقارنة خبلل األعوام  سوريةل RCA(  قيم مؤشر 59الجدول رقم )
األعوام 

الدول

33444سورٌة

44445تونس

00000الكوٌت

45555هولندا

45777مالٌزٌا

20062007200820092010

 
 . Trade map   المادر : قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية          

 

فيما يتعمق بالاناعات الغذائية لدولة ما يمزم  RCAنجد من خبلل الجدول السابق أن االرتقاء بقيمة مؤشر 
مو بطيء جدًا, ويعود ذلك لاعوبة تحقيق متطمبات الميزة النسبية الظاىرة لمسمعة  عدة سنوات ويكون تقد  

ناىيك عن أن مثل ىذه الميزة تتعمق بالموارد الطبيعية لمبمد, أكثر من كونيا مكتسبة وىنا نجد أن ماليزيا 
ز اادراتيا, وكسب إذ أنيا حاولت الخروج من ترك   RCAمن دول المقارنة في مؤشر تقدمت بشكل أسرع

 حاص إضافية في األسواق القريبة جغرافيًا إلييا .
 

 .ودول المقارنة  سوريةل RCAح تطور قيم مؤشر (  يوضِّ 43والشكل رقم )
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 : 2010-2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل RCA  (  تطور قيم مؤشر43الشكل )

 
 .  2010 – 2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل RCA( قيم مؤشر 59المادر : الجدول )

فقط, وىذا ما يدل عمى توجو   2007إلى العام  2006بسمعة واحدة فقط من العام  ىولندام نبلحظ تقد  
ىذه البمد إلى ترك ز اادراتيا, وحقيقًة فإن الموارد الطبيعية ليذه البمد المتمثمة بالثروة الحيوانية وخااة 

من أي نشاط ز اادراتيا في اناعة مشتقات الحميب, واناعة المحوم أكثر كالثروة البقرية, يجعميا تر 
آخر, ألنيا تستطيع توظيف ىذه الميزة بتحقيق قيمة مضافة أعمى بكثير من غيرىا من السمع, عبلوة عمى 
استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة بيذه الاناعات, وبالتالي تحقق قدرة تنافسية أعمى في األسواق 

ليا الرتبة الرابعة  قبل الكويت في ىذا  سورية, وفي المحامة نجد أن الدولية بيذه المنتجات دون غيرىا
 .ضمن دول المقارنة المؤشر التنافسي 

َّ:َّ ECRَّدراسةَّالوضعٌةَّالتنافسٌةَّوفقَّالمؤشر -خامسًا 

الدول التي تعتمد في اادراتيا  إلى أن  يشير ز اادرات منتجات الاناعات الغذائية, مؤشر ترك   ن أن  بي  ت  
قيمة  ز في قيمة المؤشر, أي أن  , يكون لدييا ترك  منيامن السمع الغذائية المانعة عمى عدد محدود 

أن , و ة االعتماد عمى ىذه السمع في تحقيق نسبة اادرات عاليةالمؤشر تكون أعمى, مما يدل عمى شدِّ 
حيث  ,مى عبلقة عكسية مع مؤشر الميزة النسبية الظاىرةز الاادرات الاناعية الغذائية عر ترك  مؤشِّ 
 RCAد السمع المعتمد عمييا في تحقيق نسبة اادرات معينة يجعل من مؤشر الميزة النسبية أن تعد   وجدنا

ز الاادرات ذو قيمة أقل وبالعكس عندما نكون أمام عدد محدود من السمع ر ترك  ذو قيمة أعمى, ومؤشِّ 
أقل فيما يرتفع  RCAيجعل قيم مؤشر الميزة النسبية  الاادراتمن  تحقيق نفس النسبةالمعتمد عمييا في 
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 سوريةلاادرات الاناعات الغذائية ل ECRوعند حساب قيمة المؤشر  .ECRمؤشر ترك ز الاادرات 
ليذه  RCAودول المقارنة, فمن الطبيعي أن يكون أعمى من المتوسط العالمي, ألن قيمة المؤشر 

والبالغ   Harmonize System 2002تجاوز ناف العدد لمجموع السمع المانفة ضمنيالاادرات لم 
ودول  سوريةل ز اادرات الاناعات الغذائيةن قيم مؤشر ترك  ( يبيِّ  60الجدول رقم )و بند فقط.  14 عددىا

 المقارنة :
 : 2010 – 2006و دول المقارنة خبلل األعوام  سوريةل ECR(  قيم مؤشر 60الجدول رقم )

األعوام 

الدول

0.6860.7030.5880.5750.612سورٌة

0.5120.5040.5640.5220.496تونس

11111الكوٌت

0.3910.3660.3120.3330.318هولندا

0.3130.2760.2580.2140.244مالٌزٌا

20062007200820092010

 
 . Trade map   المادر : قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية          

ز في ر عن شدة الترك  و يعبِّ لدولة الكويت ال يعني مطمقًا أن   ECRوتجدر اإلشارة ىنا إلى أن قيمة المؤشر 
ليس ىناك من سمع اناعية غذائية تعتمد عمييا الدولة في  و, بل يعني أن  ليااادرات الاناعات الغذائية 

ر ينتيي من وىنا المؤشِّ ربما يكون ىناك بعض الاادرات ولكنيا تعتبر من ىامش الاادرات,  اادراتيا,
 .ياني التالي الشكل البكما في  الناحية اإلحاائية والرياضية إلى الواحد الاحيح.

 

 : 2010-2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل ECR(  تطور قيم مؤشر 44الشكل )

 
 :  2010 – 2006ودول المقارنة خبلل السنوات  سوريةل  ECR( قيم مؤشر 60المادر : الجدول ) 

األعوام  نبلحظ من الشكل السابق أن قيمة المؤشر لدى تونس ينخفض عن قيمتو لدى سورية في كل 
ز اادرات ر وضوحًا, مما يدل عمى ترك  ث, ويابح أك 2010ولكن يتسع الفرق بين القيمتين في العام 
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فنرى , ىولنداو التونسية, أما عن قيمة المؤشر لدى ماليزيا الاناعات الغذائية السورية أكثر من مثيبلتيا 
عمى  ىولندا, ما يدل عمى اعتماد ماليزيازه, مما ىو عميو في بسبب شدة ترك   ىولنداأعمى قيمًة لدى أنو 

ن عدد ىذه السمع في ماليزيا أكثر  عدد محدود من السمع الاناعية الغذائية في تعظيم قيمة اادراتيا, وا 
 .ليا الرتبة الثانية بعد الكويت في ىذا المؤشر  سورية, وفي المحامة نجد أن ىولندامما ىو في 

َّوفقَّمنهجٌةَّاالنحرافَّالمعٌاريََّّ:َّالعامةَّدراسةَّالوضعٌةَّالتنافسٌةَّ -سادسًا 

ودول المقارنة   سوريةعند احتساب منيجية االنحراف المعياري في قياس الوضعية التنافسية العامة ل
حاة الاادرات  لجميع المؤشرات الفرعية لتنافسية الاناعات الغذائية )االندماج, التوافق, الميزة النسبية, 

ي الترتيب العام  قد احتمت المركز ن أن قيمة مؤشرات سورية فالمقارنة, تبي   ودول سورية( عمى زوالترك  
الرابع, بعد أن حامت ىولندا عمى المركز األول, وماليزيا عمى المركز الثاني وتونس عمى المركز الثالث  

بين  ح الترتيب التنافسي بالاناعات الغذائية( يوضِّ 61والجدول رقم ) والكويت عمى المركز األخير,
 . 2010وحتى  2006ودول المقارنة, وذلك لؤلعوام من  سورية

 
 : 2010 – 2006( ترتيب الوضعية التنافسية لماناعات الغذائية السورية ضمن مجموعة دول المقارنة لؤلعوام من  61الجدول )

الترتيبالقيمة الترتيبالقيمة الترتيبالقيمة الترتيبالقيمة الترتيبالقيمة 

0.6340.5540.730.0541.6244سورٌة

0.7230.8720.7720.1332.0723تونس

0.2555-1.1150.035-0.095-0.595-الكوٌت

1.0210.823210.4412.311هولندا

0.9221.8210.730.1621.832مالٌزٌا

الترتيب العامالدول

االنحراف المعياري  

IIT  المؤشرTCI   المؤشرRCA   المؤشرMS  المؤشرECR  المؤشر

عمى أساس متوسط المؤشرات الفرعية والمحسوبة عمى منظمة التجارة العالمية ,  , TRADEMAPمحسوب من قاعدة بيانات الجدول المادر : 
 أساس االنحراف المعياري  .

وتعتبر أقل , من السمع الغذائية المانعة تعتبر من الاادرات قميمة التنوع سوريةومنو يتبين أن اادرات 
إال أنيا بمغت مستويات متوسطة اقتربت من  اندماجًا مع األسواق العالمية مقارنًة بالدول الناشئة والمتقدمة,

كما اتضح أنيا أقل توافقًا مع الطمب العالمي, مقارنًة بتمك الدول, حيث أن محتواىا  المتوسط العالمي .
التكنولوجي أقل مما ىو عميو في الدول المتقدمة والناشئة, لذلك فإن الترتيب العام لمؤشر التنافسية 

 .  2010 – 2006يعتبر أقل من المتوسط خبلل األعوام من  لماناعات الغذائية السورية
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 النتائج 
 
 

 :تانيفيا ضمن أربع مجموعات  تم  من النتائج  ل لعددالتواأمكننا من خبلل ىذا البحث 
 المجموعة األولى :

ر ليا حتى اليوم والتنافسية ولم ي حدد مفيوم مؤط   عدد األوجو,التنافسية مفيوم يتسم بالحداثة وت  -1

إذ تتنافس الشركات في الحاول عمى , قطاع األعمال استراتيجيةاليوم تشكل األساس لتحميل 
 الموارد, والحاص في أسواق التاريف, بيدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الربحية .

ترتبط التنافسية بالتجارة الخارجية لمبمدان, وتؤثر في أدائيا بشكل أساسي, كما ترتبط بالسياسة  -2
 واالبتكار في رفع معدالت النمو والتنمية لدييا . اإلبداعالتكنولوجية لمدول, حيث تعتمد 

 نتاجاإلكفاءة أو محاكاة لنموذج السوق التنافسية المتسمة بيعتبر المفيوم الدولي لمتنافسية امتدادًا  -3
-Xاءة الحركية, والكفاءة السينية ــمن حيث تسعير السمع, وكفاءة الحجم, وكفاءة التقنية, والكف

Efficiency  تستوجب تحميل الظروف التنافسية خارج حيث المرتكزة عمى التنافس والتنظيم
 التنظيمية داخميا .تحميل الظروف المؤسسة و 

ثة في تطوير القدرة التنافسية, حفز معدالت النمو وخمق بيئة من أىم السياسات االقتاادية الحدي -4
استثمارية جاذبة لرؤوس األموال, وتحسين مستوى الحاكمية, وشفافية المؤسسات, والتدخل الرشيد 

وتسريع برامج الخاخاة, والتوجو نحو األسواق المتخااة واألكثر  ,لمدولة في االقتااد
تباع سياسة اختيار الرابحين, باإلضافة إلى دعم االبتكار ديناميكية, والتأقمم مع البيئة الع المية, وا 

 وتوطين التقانة لماناعات الوطنية .

أي اقتااد, ىي الحاص السوقية لماادرات مقارنة بواردات من أىم مؤشرات قياس تنافسية   -5
مسمع اىرة لالميزة النسبية الظو حجم التجارة بالسمع المشابية لنفس الاناعات المعنية, و العالم, 

ز الاادرات واعتماد الدولة عمى عدد محدود من السمع في تحقيق نسبة ترك  و المنتجة بالدولة, 
إلى درجة توافق السمع المادرة مع متطمبات األسواق الدولية  الت عالية من الاادرات, إضافةً معد  

 المستيدفة .
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 المجموعة الثانية :
دوالر نياية عام  2000من الناتج المحمي اإلجمالي عتبة ال سوريةتجاوزت حاة الفرد في   -1

خبلل الخمس سنوات , كما بمغ متوسط اادرات السمع األولية من إجمالي الاادرات 2010
"ووفق منظومة النمو االقتاادي  سورية%, ما يجعل 44ما نسبتو  2010األخيرة والمنتيية عام

الثانية وىي مرحمة االقتااديات المعتمدة عمى  العالمي" تقترب من عتبة الدخول إلى المرحمة
 دوالر . 3000 ـفي حال تجاوزت حاة الفرد حاجز ال, الكفاءة

ر واالنفتاح, حيث يشيد تحسنًا ممحوظًا بدأ االقتااد السوري الدخول في مرحمة  متميزة  من التطو   -2
المنارم. فبعد فتح  خااة خبلل األعوام األخيرة من العقدالمحمي اإلجمالي في أداء الناتج 

قطاعات  عديدة  أمام القطاع الخاص )التعميم, الاحة, وقطاع الماارف( في الناف األول من 
العقد المنارم, تم في إطار الخطة الخمسية العاشرة تبني وتنفيذ طيف واسع من اإلجراءات اليادفة 

القيود الجمركية واالستيراد  إلى تحريض األنشطة االقتاادية والتجارية والمارفية, بما فييا تخفيض
وتبسيط إجراءات التادير, وتطوير العديد من األنظمة والقوانين لمواكبة المتغيرات العالمية وجعل 
البيئة التشريعية والتنظيمية تتناسق مع غايات اإلابلح والسياق االقتاادي الذي كان ومازال 

 يتطور باستمرار.
, لمواجية الضغط ومستدام   تحقيق نمو اقتاادي مرتفع   أىم تحديات االقتااد السوري تتمثل في -3

 المبلئم ليذه الموارد  عمى الموارد بما فييا المائية والطاقوية, مع ضمان التوزيع الكبير السكاني
وأن عممية اإلابلح لن  ي لبلقتااد خااةً نتاجوالتركيب اإل, نويع محركات النموتوذلك من خبلل 

 . لى مرحمة أكثر تعقيداً بل ستنتقل من مرحمة إتنتيي 

تقدمت مؤشرات التضخم ومؤشرات معدالت التعرفة الجمركية, ومعدالت متانة النظام المارفي   -4
ومعدل االدخار القومي, وتأخرت مؤشرات شدة المنافسة المحمية ومؤشرات كفاءة سياسة مكافحة 

رأس المال المغامر  ومؤشر توفر  ,المشاريع المخططة إلقبلعاالحتكار, ومؤشر الزمن البلزم 
 ومؤشر التانيف االئتماني, وتوفر الخدمات المالية والقدرة عمى تحمميا .

 المجموعة الثالثة :
نجد منتجات الدقيق والسكر والسمن الحيواني  ففي حينتتنوع منتجات الاناعات الغذائية السورية,  -1

القطاع الخاص والحميب والبال المجفف والبيرة والنبيذ والتبغ تنتج من قبل القطاع العام, نجد أن 
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لبان زيت الزيتون والزيوت النباتية الميدرجة والمعكرونة والشعيرية ومشتقات األ إنتاجيقوم عمى 
 الفواكو . ايرزات وعوالمشروبات الغازية والمرك  

% تنتجيا المنشآت الاناعية الغذائية السورية  62تنقسم سوق الاناعات الغذائية السورية بين -2
% تستورد من الخارج, أما مساىمة الاناعات الغذائية ضمن الاادرات السورية الكمية فيي 38و

حيث تتوجو ط % من إجمالي الاادرات الكمية بما فييا اادرات النف1.1جدًا, ال تتجاوز  ةضعيف
 أسواق الدول العربية فروسيا ودول أخرى .ثم جغرافيًا وبحسب حجميا إلى أسواق االتحاد األوربي 

ىناك فراة متاحة لتوسيع التسويق المحمي والخارجي, ألن مرونة الطمب عمى سمع الاناعات  -3
مدى استجابة تمك الغذائية السورية وخااة في أسواق الدول العربية واالتحاد األوربي, تعتمد عمى 

السمع لمواافات الجودة المطموبة والسعر, مما يعكس إمكانية تحقيق مزيد من التوسع وكسب 
األسواق من خبلل رفع القدرة التنافسية ليذه الاناعات, وتحقيق المزيد من االعتماد عمييا في 

  .وكسب األسواق الخارجية من جية أخرى استقطاب القطع األجنبي من جية,

ىناك تعاون قوي بين الاناعات الغذائية وكل من اناعات التغميف والمماقات واناعة  -4
بين مؤسسات ومنشآت الاناعات الغذائية و الببلستيك والكرتون, وكذلك ىناك تعاون قوي 

المؤسسات المالية واإلقراضية, إال أن التعاون بين منشآت الاناعات الغذائية ومؤسسات إدارة 
 ا يعتبر تعاون دون المستوى المتوسط .الجودة ومعاييرى

إن حجم الطمب المحمي عمى منتجات الاناعات الغذائية السورية كبير نسبيًا, ويشكل دافعًا قويًا  -5
إمكانيات وجيود القدرة التنافسية ليذه الاناعات مع األخذ بعين االعتبار حجم ىذا الطمب لرفع 
 السمع المستوردة .عمى 

رية وانخفاض رأس المال المطموب لبلستثمار وعدم وجود ميارات جاتإن ضعف الماركات ال -6
اة في الاناعات الغذائية السورية, ىي عامل جذب لمنتجين جدد, وسبب تخوف متخاِّ 

 لممنتجين الحاليين يمكن أن يدفعيم إلى رفع كفاءة اناعاتيم وتحسين منتجاتيم .

حت ضغوط تنافسية يدفعيم إلى تحسين إن وضع المنتجين السوريين لمنتجات الاناعة الغذائية ت -7
منتجاتيم, وتطوير اناعاتيم, لذا يعتبر ىذا العامل ذا مساىمة إيجابية قوية في رفع القدرة 

 التنافسية لماناعات الغذائية السورية .

تمتمك قدرة تنافسية قوية مقارنًة بباقي الاناعات الغذائية, ويمكن أن  سوريةإن اناعة المحوم في  -8
الاناعات قدرة تنافسية أعمى إذا تمت اإلابلحات الييكمية لكل من القطاعين الاناعي تممك ىذه 
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الاناعة بجودة أكبر  هخرجاتيما ليذموالزراعي )الحيواني( المرتبطان بيا, بحيث يمكنيما تقديم 
من معدل الربحية ليذه الاناعة ويقوي قدرتيا التنافسية كذلك إقدام القطاع  وسعر أقل, مما يزيد

 بعض الاناعات الداعمة والمكممة ليذه الاناعات .بلخاص عمى االستثمار ا

مقارنًة مع باقي فروع الاناعات  قدرة تنافسية جيدةتمتمك  سوريةإن اناعة زيت الزيتون في  -9
 الغذائية السورية, وبشكل متوسط مقارنًة بالدول المتقدمة, كما تمتمك قدرة تنافسية أعمى فيما لو تم

 التوال إلى أسواق تاريف جديدة .

في تحقيق توازن استراتيجي  فيالدور التنافسي لنشاط الاناعات الغذائية السورية أىمية تبمور ت -10
كمنتجات زيت  تادير السمع ذات المحتوى العالي من القيمة المضافة, الميزان التجاري من خبلل

ات الفستق السوري المان عة والمحوم الزيتون والسكاكر ومانوعات الشوكوال والحمويات ومنتج
إلحبلل الواردات من الدعم المباشر وغير المباشر  بتوفيرالمحمي  التنافسي تييئة مناخياو  المعم بة,
مما ينعكس إيجابًا عمى الميزان التجاري لمسمع الغذائية  ,الجودة والسعر والمواافاتخبلل 
 . المان عة

تبادل يمكن خمق شراكات استراتيجية داخمية بين مؤسسات نشاط الاناعات الغذائية من خبلل  -11
واعتماد سياسات موحدة في الحاول عمى  وتوظيفيا بالشكل المناسب, الخبرات المينية والتقنية

شراء ما يزيد القوة التفاوضية في تحديد أسعار ال ,مدخبلت العممية االنتاجية وخااًة المستوردة منيا
األجنبية فتحكميا العبلقات السياسية بين الحكومات, والمبنية مواافات, أما الشراكات والنوعية وال

عمى الماالح المشتركة حيث يمكن استغبلل العبلقات السياسية اإليجابية في بناء شراكات 
 جية .القدرة التنافسية, وتفعيل كامل الطاقة االنتا اقتاادية استراتيجية من شأنيا تعزيز

 
 المجموعة الرابعة :

في سمم الترتيب الدولي لمؤشرات النفاذ إلى األسواق يستمزم  سوريةلتقدم الذي تحققو ااستمرار إن  -1
تخفيض معدالت الرسوم الجمركية, وبالتالي ستكون ىناك خسارة لمتحابلت الخزينة العامة من 

المحمية ستكون أقل  كذلك فإن درجة الحماية الحكومية لؤلسواق  رسوم االستيراد والتادير,
وبالتالي ستكون منتجات الشركات المحمية عرضة لممنافسة أكثر مع مراتب متقدمة لسورية في 

 مؤشر النفاذ لؤلسواق .
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في تقرير البنك الدولي المتعمق بسيولة االستثمار وممارسة األعمال ىو ترتيب  سوريةإن ترتيب  -2
تأخر, حيث يعود ذلك التأخير ألسباب الروتين المعقد في تأسيس المشاريع المزمع تنفيذىا  جدًا م

والمتطمبات الحكومية ذات اإلجراءات الطويمة, وعدم مرونة لوائح العمل وجمود التشريعات 
وقوانين العمل, إضافة إلى األعباء الضريبية المطموبة في كل مرحمة أثناء ممارسة أنشطة 

 ي سورية .األعمال ف

السورية عالميًا تكاد ال تظير أمام حجم الواردات إن الحاة السوقية لمنتجات الاناعات الغذائية  -3
العالمية من منتجات ىذه الاناعة, مما يعني ضعف ىذا المؤشر التنافسي ليذه المنتجات, أما 

ألسواق الدولية بمستوى جيد, كذلك توافقيا مع افيو اندماج ىذه المنتجات باألسواق المستيدفة 
ز بيذه الاادرات حول مجموعة محدودة من بمستوى جيد, إضافة إلى وجود ترك  يعتبر أيضًا 

يتيا )الموارد الطبيعية إنتاجعة تتمحور بالسمع التي تمتمك مزايا نسبـــية في السمع الغذائية المان  
 اليد العاممة( .و 

قارنيا بمثيبلتيا من تعندما ة ذات مستوى جيد تعتبر القدرة التنافسية لماناعات الغذائية السوري -4
الدول العربية, وتعتبر بمستوى متوسط عند مقارنتيا  بالدول المتقدمة, وىذا االستنتاج قد ال 
ينطبق عمى بعض سمع ىذه الاناعات كونيا تحقق مستويات أعمى مما تعكسو منتجات 

 الاناعات الغذائية السورية بشكل عام كزيت الزيتون .
 

 الترابط جيدة بنية ذو السورية الغذائية الصناعات نشاط أن إلى التوصل يمكننا السابقة الفقرات من
 إلى إضافة, االنتاجية العمميات مدخالت لو يقد م الذي الزراعي القطاع مع يرتبط حيث, واالعتمادية

 والممصقات والبالستيك المعدنية والعمب الكرتون كصناعة والداعمة المكم مة بالصناعات ارتباطو
 قوة يؤكد ما وىذا, والتسويق التخزين وخدمات والنقل والمصارف كالتأمين خدمية وقطاعات, واألغمفة
 صحة يثبت ما القطاعات, بقية مع النشاط ليذا واألمامية الخمفية والتشابكات الترابطات ومتانة

 . األولى الفرضية
  
 الضعيفة المساىمة برغم الجمالي المحمي الناتج نمو في يسيم الغذائية الصناعات نشاط فإن وكذلك 

 ما وىو الكم ي االقتصاد وضع تحسين في أساسياً  دوراً  يمتمك أنو إال, الخارجية التجارة في القطاع ليذا
 . الثانية الفرضية صحة يثبت
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كما دلل االستبيان  تنافسية ضغوط تحت الغذائية الصناعات لمنتجات السوريين المنتجين وضع أن كما
 الماركات ومنافسة, المتخصصة الميارات كضعف أخرى لعوامل بالضافة, الوارد ضمن متن البحث

 تطوير إلى يدفعيم جدد منافسين منتجين دخول من لمتخوف تدعوىم والتي, لمنتجاتيم التجارية
دخال الميارات  النشاط ليذا التنافسية القدرة تعزيز في يسيم ما, صناعاتيم إلى الحديثة التقنيات وا 

 . الثالثة الفرضية صحة يثبت ما وىو, الخارجية التجارة صعيد وعمى المحمي الصعيد عمى
 
 المقارنة وبعد,  والدولي المحمي المستويين عمى, النشاط ليذا التنافسية المؤشرات معطيات نتائج أما
 قدرة لو النشاط ىذا أن وجدنا, االقتصادية ىياكميا باختالف, واألجنبية العربية األخرى الدول مع

 لمستويات التنافسية القدرة ىذه ورفع لتطوير متاحة فرصة وجود مع ضعيفة وليست متوسطة تنافسية
 . الرابعة الفرضية صحة ينفي مما, اآلن عميو ىي مما أعمى
 
 

ل إلييا من خبلل الدراسة النظرية, والبحث الميداني واإلحاائي, والقيام  كل النتائج السابقة تم   التوا 
, سواء العممية واألكاديمية واإلدارية والمينيةبمجموعة من االستبيانات والمقاببلت والزيارات الميدانية 

يات األكاديمية المتخاِّاة, أو سات والشركات لئلدارات االقتاادية القائمة عمى المنشآت والمؤس لمجِّ
ة المحمية واإلقميمية والدولية ما أمكن .  العامة والخاا 

ال تعكس األداء الطبيعي لبلقتااد  2013و 2012و 2011وتجدر اإلشارة إلى أن أرقام وبيانات األعوام 
ال لذلك , ه المعتادءالسوري حيث يتأث ر االقتااد السوري خبلليا بأزمة سياسية واقتاادية شديدة حرفت أدا

, بسبب التباين الكبير في 2010إلى ما بعد العام 2005العام  تغطي الفترة منمتابعة الدراسة التي  يمكن
 يعيشيا االقتااد السوري قبل وبعد دخولو في فترة األزمة, لذلك اكتفى الباحث بأرقام عامالظروف التي 

الدخول بدراسة اقتااد األزمة,  كأحدث األرقام, لتمثيل البيانات المطموبة في ىذا البحث, دون 2010
 رغم التأخ ر في إنجاز البحث بسبب الظروف الاعبة التي تواجو الوطن السوري برمتو .

  ظروف األزمة الحالية ال يمكن التنبؤ بمستويات األداء التنافسي لنشاط الاناعات الغذائية وفي ظل 
ولكن ما إن يتعافى الوطن السوري من أزمتو ليكون نشاط الاناعات الغذائية من أول األنشطة الاناعية 

 .إلى أدائيا الطبيعيالتي تتعافى وتعود 
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 لمقترحات ا
 
 

متكاممة شاممة و ن خطة استراتيجية نأمل أن تكون يمكننا أن نكوِّ  النتائج سابقة الذكرالمعطيات و في ضوء 
وزيادة مساىمتيا في  نشاط الاناعات الغذائيةلالقدرة التنافسية  وتطويرتأثير قوي في تعزيز  وذاتوفاعمة 

 تتمثل بالمقترحات التالية :حيث , عند وضعيا موضع التنفيذ, التجارة الخارجية
 

 لنشاط الصناعات الغذائية من خالل :تييئة المناخ التنافسي تحسين المناخ االستثماري و  : أوالً 
ة في المناطق الزراعية والريفية .  -1  التوسع األفقي بالمدن والمناطق الاناعية, وخاا 

كل مرحمة القائمة, وجعميا أكثر مرونة لمواكبة متطمبات االستثمارية إعادة النظر بالتشريعات   -2
 , سواء ما يتعمق بالتشريعات االدارية أو المالية أو حتى المارفية والتأمينية .زمنية

المبدعين ببداع واالبتكار من خبلل ربط المبدعين بالمستثمرين, ودعم سياسة االستثمار دعم اإل -3
, من شأنيا خمق سمع تكنولوجيا وطنية حديثةمقومات خمق البدء والمتميِّزين, لتسريع الخطا في 

 غذائية جديدة من مكونات محمية, قادرة عمى خمق أسواق جديدة محمية وخارجية ليا .  

 فز الضريبية والجمركية والمزايا التشجيعية لممستثمرين بالاناعات الغذائية .تقديم الحوا -4

 االستفادة من تجارب الدول األخرى في تطوير التانيع الغذائي ومواكبة مستجداتو . -5
  

 : تشجيع االستثمار في التصنيع الغذائي من خالللتفعيل التشاركية مع القطاع الخا   : ثانياً 
, من خبلل اإلعبلم االستثماري, وترويج الاناعات الغذائية وميزات االستثمار بياتطوير وتفعيل  -1

استخدام الوسائل التقنية وااللكترونية الحديثة في إياال المعمومة, إلى جانب األساليب التقميدية 
 المعتادة . 

 حتاجيا التركيز أكثر عمى دور االستثمار الاغير في التانيع الغذائي ومنحو العناية التي ي -2
 وتقديم الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ليذا النوع من االستثمار .

استادار التشريعات والقوانين الناظمة لحماية اغار المنتجين لمسمع الغذائية المان عة من تجار  -3
 الجممة والموزعين الرئيسيين بما يكفل حقوقيم ويضمن استمرارية مشروعاتيم الاغيرة .
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بيدف تشجيعيا عمى التوسع الرأسي الاغيرة الغذائية البلزم لبلستثمارات الحكومي  تقديم الدعم -4
باتجاه تكوين سمسمة من األنشطة االنتاجية, قد تتجاوز حمقات التانيع الغذائي إلى اناعات 

 مكممة وداعمة تشكل امتداد عمودي يشكِّل التانيع الغذائي نشاطًا رئيسيًا فييا  .

 ية ترتبط بمواردنا الزراعية المتاحة, وتحمل مبلمح العناقيد الاناعية.إعداد خريطة استثمار  -5

لبلستفادة والدولية التوجيو لبناء مشاريع مشتركة مع الدول الاديقة, وتنويع الشراكات اإلقميمية  -6
 من تباين األحجام االقتاادية لتمك الدول.

  
 : لصناعات الغذائية من خالللنشاط ااالستراتيجية التنافسية  البرامج تطوير : ثالثاً 

 ستيراد التقانة الاناعية الحديثة فيما يتعمق بالتانيع الغذائي .العفاءات اإلمحفزات و المنح  -1

بة التركيز عمى الاناعات ذات الميزات التنافسية القوية كاناعة زيت الزيتون والمحوم المعم -2
 بشكل مستمر .والسكاكر والحمويات والمكسرات, وتطوير ىياكميا اإلنتاجية 

تقديم الدعم البلزم لماناعات التي تفتقر لمميزة التنافسية المحمية, من خبلل المحفِّزات االنتاجية  -3
تحقيق التنويع الاناعي الغذائي في األسواق المحمية كخطوة والدعم المالي المباشر, وذلك بيدف 

 لواردات .والتأسيس لقاعدة متنوعة لمتانيع الغذائي تساىم في إحبلل اأولى, 

في األنماط االستيبلكية المحمية والدولية, باستخدام خطوط انتاج مرنة ذات  مواكبة التغيرات -4
 .تقنيات متطورة وخيارات متعددة 

االنتقال من إدارة التكمفة إلى اقتااد التكمفة, واستبعاد كل التكاليف التي ال تتال بشكل مباشر   -5
وخااًة فيما يتعمق بالسمع الوسيطة التي  ,سياسة إحبلل الواردات مراجعة, و بالعممية اإلنتاجية

  إلنتاجيا وطنيًا .ليذا النشاط تدخل في العممية اإلنتاجية 

المتطورة إنشاء المراكز الفنية والحاضنات التكنولوجية التي ترفد ىذا النشاط بالتقنيات والمستجدات  -6
بزيادة المحتوى التكنولوجي لسمع المانوعات تسيم  االبتكار, والتياالختراع و في ميادين االبداع و 

 الغذائية .

مواكبة المواافات والمعايير الدولية لمنتجات الاناعات الغذائية لتضمن امكانية تمبيتيا   -7
 ية ونفاذىا إلى األسواق الدولية .ملعالمتطمبات السوق ال
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لصالح تكفل مساىمة التصنيع الغذائي في رفع وتيرة التبادل التجاري تسويقية اعتماد استراتيجية  : رابعاً 
 وذلك من خالل : ,تخفيف عجز الميزان التجاري السوري

بشكل مستمر من عمى منتجات التانيع الغذائي والخارجي دراسة وتحميل الطمب الداخمي  -1
 .عة الناحيتين الكمية والنوعية, لما يايب ىذا الطمب من تغيرات وتقمبات سري

 .االلتزام بالمواافات والمعايير الدولية المطب قة في دول اليدف لمنتجات التانيع الغذائي  -2

الدراسة المستمر ة بما يخص التغميف والتعميب والتوضيب لمنتجات الاناعة الغذائية لما ليا من  -3
  حساسية عالية واستجابة قوية في التسويق المحمي والخارجي .

مراقبة المؤشرات المتدىورة لالدراسة والمتابعة المستمر ة لمؤشرات تمكين التجارة الخارجية السورية,  -4
 والعمل عمى تحفيزىا, والمحافظة عمى المؤشرات المقبولة لضمان استمرارية أدائيا .

استثمار العبلقات اإليجابية مع الدول التي تربطنا بيا اتفاقات تجارية واقتاادية, بغية الحاول  -5
 إضافية لمنتجات الاناعات الغذائية السورية . مزاياعمى 

إعداد خريطة تسويقية تحمل مبلمح التبادل التجاري المتوازن مع الدول الشريكة , وتعتمد إلى ما  -6
ية لمنتجات الاناعات الغذائية, بحيث يكون ىدفيا االستراتيجي تحقيق تشير إليو مؤشرات التنافس

 أفضل مستوى لبلستطاعتين اإلنتاجية والتسويقية ليذا النشاط .

تبني السياسات واألدوات التسويقية الحديثة والعارية, والتي تعتمد نتاج ثورة االتااالت والعولمة  -7
بر شبكة اإلنترنت وشبكات التواال االجتماعي كالتجارة االلكترونية والتسويق االلكتروني ع

 والقنوات الفضائية المتخااة بالتسويق التجاري.

سواء بوزارة االقتااد والتجارة الخارجية ص ببيانات التجارة الخارجية تطوير عمل الفريق المتخا   -8
فحسب, بل أن واألرشفة بحيث أال يقتار العمل عمى الجمع االحاائي , م بوزارة الاناعة أ

ي واالستنتاج ليال لمستوى المبادرة بطرح الحمول الناجعة يتوس ع  ليشمل التحميل والبحث والتقاِّ
 لممشكبلت المتعمقة بالتجارة الخارجية السورية ومواكبة أدائيا بشكل مستمر .

  
قمة نوعية في كفل نيأخذ كل الخطوات سابقة الذكر بعين االعتبار ووضعيا موضع التنفيذ, يمكن أن  إن

ل تمك الخطوات فيما بينيا إطارًا المستويات التنافسية لمنتجات الاناعات الغذائية السورية , حيث تشك
ماتيا بآن معًا .  متكامبًل لخمق بيئة تنافسية احي ة ليذا النشاط, وتقدم محفِّزات القدرة التنافسية ومقو 
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 األجنبية المصطمحات

competitivenessَّ                                                                                            التنافسية

Profitabilityَّ                                                                                                   الربحية 

 Technological policy                                                                         التكنولوجية السياسة 

 International production chain                                                           الدولية نتاجسمسمة ال 

                                                                                                               International markets األسواق الدولية

 Distribution Industries Cluster                                                      التوزع العنقودي لمصناعات

  َََّّّ                                                                                                                Industrial clusters عيةالعناقيد الصنا

 Productivity                                                                                                   نتاجيةال 

                                       Virtual indicators of comparative advantage  مؤشرات الميزة النسبية الظاىرية

  Intra-regional trade                                                                                                 التجارة البينية

 Microeconomic                                                                                      االقتصاد الجزئي

 Growth rates                                                              معدالت النمو                              

                                                                                                                     Relative Performanceاألداء النسبي

 Creditworthiness                                                            الجدارة االئتمانية                       

                                                                                                                                             Globalization مةالعول

                                                                                                                                             Development التنمية

 Sustainable growth                                                                                   النمو المستدام

                                                                                                                    Economic Analysisالتحميل االقتصادي

                                                                                                                    Free trade theoryنظرية التجارة الحرة
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                                                                                                                             Market economyاقتصاد السوق

                                                                                      Imperfect Market Economy اقتصاد السوق غير الكامل

                                                                                                                 Economic balanceالتوازن االقتصادي

                                                                                                                                  Exchange rateسعر الصرف 

 VATَّ                                                                                                       القيمة المضافة

                                                                                                    Technological leadershipالقيادة التكنولوجية

                                                                                                     Foreign trade balanceميزان التجارة الخارجية

 Leaders competitive                                                            الدارة التنافسية                    

                                                                                                                         Competitive nationتنافسية األمة

 Competitive cost or price                                                                تنافسية التكمفة أو السعر

 Non-price competitiveness                                                                التنافسية غير السعرية

 Competitive quality                                                                                التنافسية النوعية

 Competitive technical                                                       التنافسية التقنية                        

                                             The underlying competitiveness Sustainable ستدامةالتنافسية الكامنة الم

 Ongoing competitive                                                                                                 التنافسية الجارية

 Partial competitive                                                                      التنافسية الجزئية                            

                                                                                                      Competitive vehicleمؤشرات التنافسية المركبة

                                                                                                                                   Critical theoryنظرية الماسة

                                                                                    Global Competitiveness التنافسية الكونية

                                                                                                                                           Share capitalرأس المال

                                                                        Technology and technology indexمؤشر التكنولوجيا و التقانة

 Technological infrastructure                                                    البنية التحتية التقانية          

   Venture Capital                                                                                    رأس المال المبادر
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 Globalization banking                                                                            العولمة المصرفية

                                                                                                                   Competitive balance ميزان التنافسية

 Implications competitive                                                                      المدلوالت التنافسية

                                                                                                               Washington Consenusاتفاقية واشنطن  

 IT                                                                                                          تقانة المعمومات

                                                                                                                                      Internal balance التوازن الداخمي

 External balance                                                                                        التوازن الخارجي

 Market Share                                                        الحصة في السوق                                

 RCA                                                                                                 الميزة النسبية الظاىرة

                                                              IIT                                                            نسبة التجارة داخل نفس الصناعة                    

                                                                    Export Concentration Ratioَّنسبة ترًكز الصادرات

  Trade Correspondence Index                                                             مؤشر التوافق التجاري

 The marginal efficiency of capital                                                    الكفاءة الحدية لرأس المال

    ََََََّّّّّّ                                                                                                                    HACCP نظام تأمين الجودة العالمي

 َّ ISO                                                                                         معايير ومواصفات نظام الجودة

 ECONOMIC FREEDOM                                                                      مؤشر الحرية االقتصادية

                                              Domestic and foreign market access مؤشر النفاذ لألسواق المحمية و األجنبية

                                                                 Efficiency of customs administration مؤشر كفاءة إدارة الجمارك

 Efficiency of import-export procedures                                            كفاءة إجراءات االستيراد والتصدير   

 Transparency of border administration                                    مؤشر الشفافية في إدارة الحدود 

Availability and quality of transport infrastructureَّ              مؤشر توفر وجودة البنية التحتية لمنقل

 Availability and quality of transport services                                ونوعية خدمات النقلمؤشر توفر 

                                                                                               Regulatory environment مؤشر البيئة التنظيمية
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                                                                                                                                Physical security مؤشر األمن

 ETI                                                                                المؤشر الجمالي لتمكين التجارة الدولية

                                                                                                                                          GCI مؤشر التنافسية العالمية

                                                                                                                                        WTOمنظمة التجارة العالمية 
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 2010-2006تمركز الصناعات حسب المحافظات وفق القوانٌن الناظمة خالل الفترة 

 47المرسوم المحافظة
القانون 
21 

قوانين تشجيع 
 االستثمار

 اإلجمالي

 1651 42 982 627 حمب

 901 8 383 510 حماة

 786 35 537 214 ريف دمشق

 737 12 351 374 حمص

 755 4 168 583 طرطوس

 798 5 308 485 إدلب

 555 1 133 421 البلذقية

 542 9 177 356 درعا

 477 3 146 328 السويداء

مدينة اناعية الشيخ 
 نجار

0 314 14 328 

 190 8 62 120 الرقة

 170 3 36 131 الحسكة

 187 15 143 29 مدينة اناعية عدرا

 140 1 81 58 دمشق

دير الزور ومدينتيا 
 الاناعية

86 23 2 111 

 97 0 19 78 القنيطرة

 114 18 89 7 مدينة اناعية حسياء

 8539 180 3952 4407 اإلجمالي
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 نسبة مساىمة القطاعات االقتاادية من الناتج المحمي اإلجمالي 

 2212 2229 2228 2227 2226 /السنة القطاعات االقتصادية
 %19 %22 %17 %22 %24 الزراعة والري

 %12 %12 %13 %13 %15 الصناعة االستخراجية
 %8 %9 %8 %8 %7 الصناعة التحويمية

 %2 %2 %2 %2 %2 الكيرباء والماء
 %4 %4 %4 %4 %4 البناء والتشييد

 %22 %22 %21 %22 %18 تجارة الجممة والمفرق
 %13 %12 %12 %12 %11 النقل والمواصالت والتخزين

 %6 %6 %6 %5 %5 المال والتأمين والعقارات
 %16 %15 %16 %16 %14 خدمات المجتمع

 2 2 %1 2 2 الرسوم
 %122 %122 %122 %122  %122 المجموع

 

 مساىمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحمي اإلجمالي :                  الوحدة : مميون ل.س

 الجماليالمحمي الناتج  السنوات
 

 المساىمة المجموع النسبة الخا  القطاع النسبة العام القطاع

2226 1215282 421245 35.7% 794237 64.3% 122% 

2227 1284235 455263 35.4% 
 

828972 64.6% 122% 

2228 1339285 472212 35.1% 869275 64.9% 122% 

2229 1418822 489151 34.5% 929671 65.5% 122% 

2212 1469723 514396 35.3% 952898 67.7% 122  % 

 %122 %65 3421755 %35 1835469 5257224 المجموع
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 : 2010 – 2006نسبة العاممين في القطاع العام الاناعي 

 2010 2009 2008 2007 2006َّالنشاطَّالصناعً
 22058 22405 22790 22881 23125 غذائٌةَّومشروبات

 10317 9756 9756 9756 9756 تبغ
 32375 32161 32546 32637 32881 غذائٌةَّومشروباتَّوتبغ

 94497 96383 101979 103535 105524 الصناعاتَّالتحوٌلٌة
َّإلىََّّالعاملٌنَّفًََّّنسبة الغذائٌة

 التحوٌلٌة
31.15% 31.52% 31.91% 33.36% 34.26% 

 183323 184347 188564 188867 190274 القطاعَّالعامَّالصناعً
التحوٌلٌةَّإلىََّّالعاملٌنَّفًََّّنسبة
 العام

55.45% 54.81% 54.08% 52.28% 51.54% 

َّإلىََّّالعاملٌنَّفًََّّنسبة الغذائٌة
 العام

17.28% 17.28% 17.25% 17.44% 17.66% 

 

 الواحدة : مميون ل.س .   2010 -2006خبلل الفترة  كتمة الرواتب واألجور في القطاع العام الاناعي

 2010 2009 2008 2007 2006 انُشاط انصُاعي 

 5431 5093 4717 4069 3996 انغذائيت وانًشزوباث  

 2397 2266 2228 2063 1796 انخبغ 

 7828 7359 6945 6132 5792 غذائيت وحبغ 

 27133 26236 25533 22313 21980 يجًوع انصُاعت انخحويهيت 

 %28.85 %28.04 %27.20 %27.48 %26.35 َسبت انغذائيت إني انخحويهيت

 51389 48602 45509 39135 37773 انعاو انصُاعي  

 %15.23 %15.14 %15.26 %15.66 %15.33 َسبت انغذائٛت ٔانخبغ إنٗ انعاو

 

 : 2010 – 2006المجموع التراكمي لرؤوس األموال في القطاع العام الاناعي خبلل 
انعايت  األعٕاو 

 انغذائٛت 

انعايت 

 نهسكز 

انعايت 

 نهخبغ 

انعايت 

 نهًطاحٍ 

انعايت 

 نهًخابش 

يخابش 

 احخٛاطٛت 

انعاو 

 انغذائٙ 

انعاو 

 انصُاعٙ 

2006 5365 5365 8017 13512 2232 941 35432 903486 

2007 5299 6111 1786 14082 2212 1044 30534 637807 

2008 6718 6743 4437 14429 2354 876 35557 698208 

2009 7418 6588 4306 14638 2381 922 36253 699266 

2010 8842 1130 4401 15040 2268 1064 32745 619013 

 
 



248 
 

 


