
1 
 

 

 

 ندوة بعنوان:
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  8102" حول أهم نتائج تقرٌر التنافسٌة العالمً "ندوة بعنوان: عقد معهد التخطٌط القومً 

بقاعة األستاذ الدكتور  8102 اكتوبر 88 الموافق االثنٌنٌوم  بالتركٌز علً جمهورٌة مصر العربٌة"

 إبراهٌم حلمً عبد الرحمن بالدور السابع بالمعهد.

العدٌد من  تناول العرضو ،المدرس بمركز التخطٌط االجتماعً والثقافً  د/ سحر عبودتحدث فٌها  

 -المحاور، وذلك على النحو التالً:

 عن تقرٌر التنافسٌة الدولٌة 

    تقرٌر ٌصدر عن المنتدي االقتصادي العالمً لقٌاس تنافسٌة االقتصادٌات منذ

 عاما. 44أي منذ قرابة  1191

  ًمن 14% من الناتج العالمً و  11اقتصاد ودولة  ٌمثلوا  144ٌغط %

 .سكان العالم

   ة.ٌر تنفٌذي لكبري الشركات العالمٌلف مدأ  16استطالع راي لما ٌزٌد عن 

   ترتٌب للدول بناء علً مؤشر مركب مبنً علً مؤشرات عدٌدة فً مجاالت

 (2444مختلفة )

  حول العالم  محل اهتمام صانعً السٌاسات ومجتمعات االعمال. 

  مفهوم التنافسٌة وأهمٌته:   

 مجموعة المؤسسات والسٌاسات والعوامل التً تحدد إنتاجٌة دولة ما. 

 والدخول للنمو محدد اهم هً اإلنتاجٌة.  

 البشر برفاهة مباشرة مرتبطٌن والدخل النمو. 

 

  االحتوائً كلما زادت تنافسٌة االقتصاد كلما زادت انتاجٌته وبالتالً قدرته علً النمو

  .والمستدام أي زادت رفاهة الفرد
 

 ) ؟كٌف ٌتم قٌاس تنافسٌة الدول ) المنهجٌة 

  استطالع رأي المدٌرٌن التنفٌذٌن المعد من قبل المنتدى االقتصادي العالمً

+ 

 أخري وإقلٌمٌة دولٌة تقارٌر فً ترد التً المؤشرات بعض
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 ركائز مؤشر التنافسٌة:

 المؤسسات .1

 التحتٌة البنٌة .2

 الكلً االقتصادي المناخ .3

 األساسً والتعلٌم الصحة .4

 والتدرٌب العالً التعلٌم .5

 السلع أسواق كفاءة .6

  العمل سوق كفاءة .9

 المال أسواق تطور .8

 التكنولوجً االستعداد .1

 السوق حجم .14

  االعمال تطور .11

 االبتكار .12

 

 



4 
 

 

 

 



5 
 

 
 التً تقوم على الكفاءة.ٌتضح من الجدول السابق أن مصر فً المرحلة الثانٌة وهً المرحلة 

 دواعً الحاجة لتغٌر منهجٌة إعداد مؤشر التنافسٌة العالمٌة: 

  الثورة الصناعٌة ٌأخذ فً اعتباره التحدٌات الجدٌدة التً تواجه العالم وتحدٌدا

وٌرصد المؤشرات المرتبطة بجاهزٌة الدول لها  ) مؤشر البنٌة الرابعة  

 .االجتماعً(التحتٌة الرقمٌة، راس المال 

  ورصد  2448/2441الدروس المستفادة من االزمة االقتصادٌة العالمٌة

المتغٌرات التً مكنت دول من التعافً بشكل اسرع من  دول اخري ) مؤشر 

 .تفصٌلٌة تربط  هٌكل الدٌون واحتمال التعرض لمخاطر مالٌة (

  اتساع التحدٌات وتعقدها ال ٌترك المجال لتصنٌف الدول وفقا للمراحل التنموٌة

   .وانما لقدرتها علً االستجابة 

 فً احداث طفرات تنموٌةاالبتكار  تعاظم الدور الذي ٌمكن ان ٌلعبه. 

  نتٌجة مشاكل استطالع الرعلً بٌانات كمٌة مزٌد من االعتمادHي. 

 .دول مشابهة ( –ودة ) نماذج قٌاسٌة معالجات أوسع للبٌانات  المفق

  8102لعام  0.1الجدٌد فً تقرٌر التنافسٌة: 

 سكان % من30% من الناتج العالمً و  33) 001الً  031من  : زٌادة عدد الدول 

 العالم(
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 الشركات المحلٌة التً تنجح فً إنشاء حذف  :حذف واضافة أسئلة فً استطالع الراي

حجم السكان الراشدٌن ، األفراد لألفكار فً مختلف المجاالتتبادل ، عالمات تجارٌة دولٌة

الشركات التً تستثمر فً أمن تكنولوجٌا وإضافة  .الذٌن ٌمتلكون شهادة جامعٌة

 .المعلومات

 من استطالع الرأي.31% من المؤشرات، 11 المؤشر: حساب مصادر % 

 مؤشر 000: 8101، (جدٌد مؤشر 40)مؤشر  32: 8102 المؤشرات: عدد 

 :الركائز 
 

 

 المؤشر درجة: 

 

 ؟ماذا ترتب علً التغٌٌرات فً منهجٌة حساب المؤشر 
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بعد  2418كسنة مرجعٌة تسترشد بها الدول عند المقارنة بعام  2419حتى ٌتم استخدام عام 

 تغٌٌر منهجٌة حساب مؤشر التنافسٌة.
 

 8102  على مستوى العالم أهم نتائج مؤشر التنافسٌة
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  8102لعام  0.1 فً مؤشر التنافسٌةوضع مصر  

المركز المصري للدراسات االقتصادٌة هو شرٌك المنتدى االقتصادي العالمً فً  ٌعد

 144وقد تم استطالع رأي المدٌرٌن التنفٌذٌٌن ل  حساب مؤشر التنافسٌة فً مصر.

شركة تعمل فً مصر مع مراعاة اختالف القطاعات االقتصادٌة والمناطق الجغرافٌة 

 ألحجام.وا
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 ترتٌب مصر مقارنة بدول الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا 

 

 

 ترتٌب مصر مقارنة بمجموعة من الدول فً نفس المرحلة التنموٌة 
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 (بالمقارنة بمتوسط الشرق األوسط وشمال 08وضع مصر فً الركائز )

 8102أفرٌقٌا 

فقط وهما ركٌزة ٌالحظ من ركائز مؤشر التنافسٌة فً مصر أن مصر متقدمة فً ركٌزتٌن 

 ثنى عشر.لكنها متأخرة فً باقً الركائز األحجم السوق والبنٌة التحتٌة، و

 التحدٌات التً تواجه مصر =  فرص ضائعة 
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 معوقات أداء االعمال فً مصر 

 

ٌجب العمل على تحوٌل معوقات أداء األعمال فً مصر إلى فرص ومحاور عمل ٌتم على 

 مصر. أساسها صنع وتقٌٌم السٌاسات فً

 استنتاجات عامة حول التنافسٌة 
 نما هً هدف ٌمكن تحقٌقه لكل الدول فً إو ،التنافسٌة لٌست مباراة صفرٌة ما بٌن الدول

 .نفس الوقت

  تنافسٌة الدول ومخاطر من زٌادتهاتفاوتات كبٌرة ما بٌن. 

  ًقدراتها فً ظل الثورة الصناعٌة الرابعة جمٌع االقتصادات لدٌها فرصة لتحقٌق قفزات ف

 .التنافسٌة

  وجٌة متباٌنة ما بٌن الدولالشروط التً تمكن الدول من االستفادة من التطورات التكنول. 

 البتكار ٌتطلب استراتٌجٌات شاملةتعزٌز ا. 

 القدرة علً تجنب الصدمات والتعامل معها مرتبط بتقوٌة ركائز التنافسٌة. 

 دة استباقٌة بعٌدة النظرتحقٌق المساواة واالستدامة والنمو ٌحتاج الً قٌا. 
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  صفات االقتصادٌات التً تستطٌع النجاح واالستفادة من الفرص الجدٌدة

 التً تتٌحها المستجدات العالمٌة
  أن تكون مرنة ، وتتمكن من وضع آلٌات اقتصادٌة لمنع األزمات المالٌة أو تضخم

 البطالة واالستجابة للصدمات الخارجٌة.

  اومته. ٌنبغً أن تكون الشركات وصانعً السٌاسات العامة من مق تعتنق التغٌٌر بدالا

والعاملٌن قادرٌن على التكٌف بسرعة مع طرٌقة عملهم واالستفادة من الفرص 

 .المتاحة إلنتاج السلع أو تقدٌم الخدمات بطرق جدٌدة

  تحفٌز االبتكار على جمٌع المستوٌات وٌسهم جمٌع أصحاب المصلحة فً خلق

األفكار الجدٌدة ومساعدتها للتحول لمنتجات ونماذج أفضل الظروف للظهور 

 وخدمات.

  اعتماد منهج للتنمٌة االقتصادٌة ٌكون محوره االنسان. وهذا ٌعنً االعتراف بأن

ا على إمكانات  رأس المال البشري ضروري لتولٌد الرخاء وأن أي سٌاسة تؤثر سلبا

وٌل. ونتٌجة لذلك ، العوامل البشرٌة ستحد من النمو االقتصادي على المدى الط

سٌتعٌن على صنع السٌاسات أن ٌضمن أن سرعة التغٌٌر وإدخال تكنولوجٌات 

 جدٌدة تترجم فً النهاٌة إلى ظروف معٌشٌة أفضل.

 

 استنتاجات مبدئٌة 
    ًومنها تحرٌر  ،قامت مصر بإصالحات كبٌرة ومطلوبة علً المستوي المال

سعر الصرف ، رفع الدعم ، مشروعات قومٌة كبري، تعدٌالت تشرٌعٌة فً مجال 

  .االستثمار

 التحدٌات الداخلٌة: ارتفاع الدٌن،  .صر تحدٌات داخلٌة وخارجٌة كبٌرةتواجه م

التحدٌات الخارجٌة: ارتفاع عدم التأكد، تباطؤ النمو ، عجز الموازنة، التضخم 

، ارتفاع أسعار النفط، الحروب التجارٌة ما ات األجنبٌة المباشرةواالستثمار العالمً

بٌن الوالٌات المتحدة والصٌن، اضطرابات فً اقتصادٌات الناشئة، ارتفاع أسعار 

الفائدة فً الوالٌات المتحدة. تفرض التحدٌات مراجعة السٌاسات و إصالحات 

 .جذرٌة علً الجانب غٌر المالً 
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 المداخالت

وبعد انتهاء العرض بدأت المداخالت من أعضاء الهٌئة العلمٌة بمعهد التخطٌط القومً وضٌوف 

 :من خارج المعهد والتً ركزت على النقاط التالٌة الندوة

  أن الركائز  2419بعام  2418ٌالحظ من خالل مقارنة مؤشر التنافسٌة فً مصر فً عام

، ممت 2418حدث بها تقدم فً عام أصبح ٌ 2419التً كانت تعانً من تراجع فً عام 

ٌعنً أن صانعً السٌاسات قد بدأوا بالفعل فً العمل على نقاط الضعف وتحوٌلها إلى نقاط 

 قوة.

  مصر ال تعٌش بمعزل عن دول العالم ، لذا ٌجب أن نجعل تلك التقارٌر الدولٌة بمثابة

ٌة التً حدثت ومٌض لصانعً السٌاسات بما ٌجب إصالحه. كما أن اإلصالحات االقتصاد

فً مصر مؤخراا قد شكلت حائط صد ضد تداعٌات ما ٌحدث فً العالم من شبه األزمة 

% وهو 5.3معدل نمو بلغ  2418العالمٌة. والدلٌل على ذلك أن مصر قد حققت فً عام 

 أعلى معدل نمو فً دول أفرٌقٌا والشرق األوسط خالل نفس الفترة.

 ة التعلٌم وتطبٌق نظام التعلٌم الجدٌد، باإلضافة إلى االهتمام بالتعلٌم من خالل زٌادة جود

تطبٌق قانون التأمٌن الصحً الجدٌد على جمٌع محافظات مصر سوف ٌؤدٌان إلى تحسٌن 

 مستوى رأس المال البشري فً مصر.

  2434ٌجب أن ٌتم وضع معوقات أداء األعمال فً مصر ضمن أولوٌات استراتٌجٌة مصر 

والخطة السنوٌة للعام القادم فً مصر حتى ٌمكن العمل على والخطة متوسطة المدى 

 تحوٌلها إلى فرص لجذب القطاع الخاص للمشاركة فً عملٌة التنمٌة فً مصر.

 االبتكار ٌجب اإلشارة إلى أن جمٌع التقارٌر الدولٌة تشٌر إلى أهمٌة رأس المال البشري و

العالم نتٌجة للثورة الصناعٌة  والبنٌة التحتٌة الرقمٌة فً ضوء التغٌرات التً ٌشهدها

الرابعة. مما ٌؤكد أهمٌة االهتمام برفع مستوى المهارات وتحسٌن رأس المال البشري فً 

 مصر حتى تستطٌع مواكبة التغٌرات التً تحدث فً العالم.

  من المفاهٌم الهامة التً ٌجب العمل علٌها هو مفهوم رأس المال الفكري وهو أعم وأشمل

لبشري، حٌث أنه ٌشمل ثالثة محاور وهم رأس المال الهٌكلً وٌعنً تأهٌل من رأس المال ا

المؤسسات، ورأس المال البشري، ورأس المال المستهدف وٌعنً قدرة المؤسسات على 

 االحتفاظ بالعمٌل وعلى تطوٌر منتجاتها.

  ٌجب العمل على تحسٌن جودة المؤسسات البحثٌة فً مصر وزٌادة االهتمام باالبتكار حتى

أن مصر التأكٌد على التحدٌات التً تواجهها إلى فرص. حٌث تم  تتمكن مصر من تحوٌل

 تستطٌع ولكن بشروط.

  أن االهتمام باألفكار المبتكرة ومساعدة أصحابها لتحقٌقها على أرض الواقع ٌعد بمثابة

 ضرورة ملحة لتقدم مصر.

 طلب بالرغم من أهمٌته ٌالحظ أن تقرٌر التنافسٌة ٌركز على جانب العرض وٌهمل جانب ال

فً دفع عجلة النمو فً االقتصاد. كما ٌجب استحداث مؤشر ٌقٌس عدد براءات االختراع 

 التً تم تحوٌلها إلى واقع ملموس.
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نعً صا هو مساعدة بأن الهدف من تقرٌر التنافسٌةوعقبت د/سحر عبود فً نهاٌة الندوة 

 حتى ٌتم وضعه وما ٌحتاج إلى إصالحوفعال فً سٌاساتهم  السٌاسات فً إدراك ما هو ناجح

كمحاور عمل فً أجندة السٌاسات الموضوعة. كما بٌنت أن مصر ال تعانً من نقص فً 

االمكانات، وإنما ما ٌنقص مصر هو التشبٌك بٌن هذه االمكانات . كما أكدت على أهمٌة التعلٌم 

ات بتشجٌع القطاع ة فً تحسٌن وضع مصر فً التنافسٌة، وأهمٌة قٌام صانعً السٌاسوالصح

التركٌز على المشروعات القومٌة  بجانبالخاص على المساهمة فً دفع عجلة التنمٌة فً مصر 

وضحت أن المؤشر الوحٌد الذي ٌقٌس جانب الطلب فً تقرٌر أكما  وقطاع التشٌٌد والبناء.

، ولكنه غٌر كافً لقٌاس جانب الطلب. كما  Buyer Sophisticationالتنافسٌة هو مؤشر 

المؤسسً فً مصر، من حٌث إصالح البٌئة التشرٌعٌة  باإلصالحأكدت على ضرورة االهتمام 

 ووضع إطار لرعاٌة االبتكار فً مصر وعدم االكتفاء بما تم انجازه فً قانون الخدمة المدنٌة.

 

 

 

 

 


