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 : خصلالم 
 في تحوالت العشرين القرن من األخير الربع خالل العالمي االقتصاد شيد

 وضعا وأفرزت ،ىيكمو تغير إلى أدت والمالية التجارية والتكنولوجية الميادين مختمف
 في السريع والتوسع، األجنبية لرؤوس األموال المتزايدة الحركة في أساسا تمثل جديدا
 اليائل ونقل التكنولوجي التطور إلى باإلضافة ،التجارة وفي الدولي اإلنتاج

 ،العالمي الصعيد عمى التنافس ىاجس تحت الوقوع إلى بالدول أدى مما التكنولوجيا،
 عمى االتفاق تم ولقد. التنافسية قدرتيا وتحسين، الدولية األسواق إلى اقتحام والسعي

 االقتصادي االنفتاح شعار تتبن   التي مظاىر العولمة أىم من ىي العوامل ىذه أن
 .لمجميع والنمو المكاسب تحقق عالمية سوق أجل من والتجاري
 عن الناجمة لمتأثيرات عرضة القطاعات أكثر من القطاع الصناعي ويعتبر 
 تزداد العراق في المحمية الصناعة جعل بشكل الدولية االقتصادية البيئة في التغيرات
 في ذلك و ،متكافئة غير لمنافسة القطاع ىذا يتعرض حيث ،الزمن مرور مع ىشاشة
 اإلنتاج شبكات في تتحكم أصبحت التي العالمية المؤسسات مع حادة منافسة مواجية
 النامية الدول تمس مؤسسات ال المنافسة وىذه ،العالم في التكنولوجيا صنعو  والتوزيع
 -المحمية سواقاأل تستيدف التي الصناعاتو المؤسسات تمس بل ،فقط المصدرة

 ىنا ومن ،والمنافسة األسواق بعولمة تتميز متسارعة ومتذبذبة بيئة في وذلك -أيًضا
تنمية قدرتيا  عمى العمل خالل وذلك من التحديات ليذه االستجابة عمييا لزاًما أصبح

 تختمف المحددات من مجموعة فييا وبقائيا، والتي تتحكم الستمرارىا التنافسية ضماًنا
 إلخ ...تقنية وية تيسير  و وتنظيمية ،سعرية غير و سعرية بين طبيعتيا

ق ااو و    فييي ظييل المرحميية الحالييية مااب لبسبةاالق سع ااابا يسفااببعر قاار يس اا ي أ 
ميين المشييكالت والمعوقييات التييي تحييد ميين  ثيييركومكبييل ب ،واقعييا صييناعيا يتسييم بييالتخمف

نشييياطو وقدرتيييو عميييى العميييل فيييي ظيييل السياسييية االقتصيييادية الجدييييدة التيييي تتسيييم بحريييية 
وبنيااا عمييو  .ليات السوق والمعايير االقتصادية في تخصيص الميواردآالتجارة واعتماد 

ىييم أو  ،ىييم التطييورات الصييناعية والتكنولوجييية دولييياأىييذا الفصييل باسييتعراض فييي نقوم سيي
القضيييايا الخاصييية بالتنافسيييية لمصيييناعة العراقيييية لتحدييييد موقيييع العيييراق ضيييمن مؤشيييرات 

  التنافسية العالمية.
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Abstract  

 The world economy has undergone transformations in various 
commercial, technological and financial fields that have transformed its 
structure and produced a new situation, mainly in the increasing 
movement of foreign capital, the rapid expansion of international 
production and trade, as well as the tremendous technological 
development and transfer of technology, which has led states to become 
obsessed with global competition and to seek to break into international 
markets and improve their competitiveness. It has been agreed that 
these factors are one of the most important manifestations of 
globalization, which has adopted the slogan of economic and trade 
openness for a global market that achieves gains and growth for all. The 
industrial sector is one of the most vulnerable sectors of the effects of 
changes in the international economic environment in such a way that 
the domestic industry in Iraq becomes more fragile over time, where 
this sector is exposed to unequal competition in the face of intense 
competition with global institutions that have come to control the 
production, distribution and technology-making networks in the world, 
and this competition affects not only the institutions of developing 
exporting countries, but also the institutions and industries that target 
the domestic markets in an accelerated and volatile environment 
characterized by globalization. Markets and competition, hence the 
obligation to respond to these challenges by working to develop their 
competitiveness to ensure their continuity and survival, which is 
controlled by a set of determinants whose nature varies between price, 
non-price, regulatory, facilitation and technical... And so on.  

 As for the industrial sector in Iraq under the current phase, it 
inherited an industrial reality characterized by underdevelopment and 
shackled by many problems and obstacles that limit its activity and its 
ability to work under the new economic policy characterized by free 
trade and the adoption of market mechanisms and economic standards 
in the allocation of resources. Accordingly, we will review the most 
important industrial and technological developments internationally 
and the most important issues related to the competitiveness of Iraqi 
industry, to determine Iraq's position among the indicators of global 
competitiveness  
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 العالمية، التطورات أممتيا ممحة ضرورة العالمي االقتصاد في االندماج: مشكمة البحث
 من واالستفادة االندماج ىذا إلنجاح منو مناص ال شرط التطورات ىذه مواكبة فإن

 الشغل أضحت التي التنافس ضغوط تعاظم من الرغم عمى يوفرىا، التي المكاسب
  .النامية الدول خاصة مستوياتيا اختالف عمى لمدول الشاغل
  .التنافسية قدرتيا بتحسين كفيل لمدول ىو الكمي االقتصاد استقرارن أ: الفرضية

 يعالج إذ الموضوع، إلييا يتطرق التي المتغيرات أىمية من يستمد البحث: هميةاأل
 في معيا بالتعامل الكفيمة والسياسات ،التنافسية بالقدرة تتعمق التي القضايا الرئيسية

 .االستقرار بعدم يتسم عالم ظل

 ولاأل المطمب 

 (تأصيل نظري)عمى المستوى الدولي  القدرة التنافسية

  تعريف التنافسية الدولية حسب المنظمات والهيئات االقتصادية -اواًل 

نيا القدرة التنافسية با عرف المنتدى: تعريف المنتدى االقتصادي العالمي -3
 ،لمبمد نتاجية"مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى اإل

طريق حدد معدالت العائد التي تم الحصول عمييا عن ينتاجية بدوره ومستوى اإل
النمو  لى زيادة في معدالتإن معدالت العائد تقود أل ؛االستثمارات في االقتصاد

عمى المدى  كثر ازدىاراأ يركثر ويصأن ينمو أمن المرجح و يصبح في البمد 
  .(1)كثر تنافسية"أوالمدى الطويل ويصبح اقتصادا المتوسط 

التي  يا "الدرجةأنب ياعرفت المنظمة: تعريف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي -4
السمع والخدمات التي تنجح  نتاجإسواق حرة وعادلة أيستطيع فييا البمد في ظل 

وفي ذات الوقت تحافظ عمى زيادة الدخول الحقيقية  ،سواق الدوليةفي األ
ضافت المنظمة مفيوم العدالة التي تعني ىنا جل الطويل" لقد اطنييا في األلموا
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ي نوع أمام االستيرادات، وعدم تقديم أالقيود الجمركية وغير الجمركية  زالة كلإ
 جلاأل االستدامة فيلى شرط إشار التعريف أذ إانات التصدير، عإمن 

 . (2)الطويل
نتاجية، حيث القدرة التنافسية تعني اإل"ن أيرى البنك الدولي : تعريف البنك الدولي -5

نتاجية من ويمكن زيادة نمو اإل ،نتاجيةمباشرة بين القدرة التنافسية واإلتوجد صمة 
 ،التسويقو  ،في المنتج والتصميمخالل مدخالت تكنولوجية رفيعة المستوى 

 . (3) "قوى عاممة ماىرة، فضال عن  دارةاإلو 
الجديدة  التطور التاريخي لمتنافسية بحسب وجهة نظر المدارس الفكرية -اثانيً 

 -: (4)وهر كبستبسر: لمتبادل الدولي

 عمى الدول دااأ تقييم محاولة نإ: المناهج الفكرية الجديدة لمتبادل الدولي -3
 ن العالم يشيدأ باعتبار الديناميكي التحميل عمى االعتماد يتطمب العالمي النطاق
سيل أو  ،مالئمة كثرأ تكون افتراضات وضع منبد ال .والتحوالت التطورات من موجة
 تفسير لمحاولة النظريات بعض ظيرت السياق ىذا فيو لمتفسير. واقعية كثرأو  ،تطبيقا
 عمى معتمدة ،دقأ بشكل االقتصادية المعامالت الدولية ومختمف التجارة قيام

 سياأر  والنيوكالسيكية، عمى النظريات الكالسيكية نقد من اساسً أ مستوحاة افتراضات
 عناصر نسب ونظرية ،الدخل وأ ىيكل الطمب تشابو ( في(1961نظرية ليندر سنة 

 الميزة نظرية خيراأو  ،التكنولوجية والنظرية ،الحجم اقتصاديات ونظرية ،الجديدة نتاجاإل
نظرية  جديدة محاولة دمج تفسير نظرية ليندر لتطوير ظيرت نظرياتحيث التنافسية. 
ى تفسير ظواىر االقتصاد كثر قدرة عمأو  ،كثر واقعيةأوجعميا  ،ولين(أ-)ىيكشر
 : وىي العالمي.

تعد ىذه النظرية رأس المال البشري عامال من عوامل : نظرية رأس المال البشري -3
  .شأن رأس المال المادي والعمل في ىذا شأنو ،نتاجاإل
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تفرق ىذه النظرية بين المنتجات نصف المصنعة : نظرية اقتصاديات الحجم -4
السمع االستيالكية وبين الدول الصناعية ذات السوق أي  ،والمنتجات تامة الصنع

  والدول الصناعية ذات السوق الداخمي الصغير. ،الداخمي الكبير
ساس التحميل الديناميكي في أتعد التكنولوجيا : التكنولوجيالبحث والتطوير -5

 . (5)النظرية التكنولوجية لمتجارة الدولية
  .نظريات التجارة الخارجية الحديثة التي فسرت الميزة التنافسية -ثالثا

احد العوامل التي اعتمد عمييا بعض المختصين في التجارة ن إ: وفورات الحجم -1 
الوفورات تخفض  نأعينة عمى الميزة التنافسية حصول دول مالدولية لتفسير 

ن السوق ليست أطالما  ، ومكانية التصدير فيياإوبالتالي خمق  ،نتاجتكاليف اإل
مما  ،تى في السمع المتشابيةن تتاجر حأن الدول تستطيع إسوق منافسة تامة ف

تحقيق تتمكن من ن الدول التي تمتمك وفورات حجم في صناعة معينة أيعني 
ي أ: ولكن يبقى ىناك تساؤل لم تجب عميو وفورات الحجم. وىو ،مكاسب كبيرة

 ،ناعة؟ي صأو في ألة سوف تحصل عمى مكاسب الوفورات من شركات الدو 
م من ي دولة الحصول عمى وفورات الحجأي شركة ومن المنافسة الدولية تتيح أل

من شركات الدولة سوف  س واضحا أييكذا ل. وىخالل تصريف منتجاتيا عالميا
تؤكد ذلك، فإيطاليا لدييا ميزة تنافسية في مثمة واقعية أوىناك تنجح في ذلك. 

جيزة أوالسويد في  ،الصناعة الكيمياوية لمانية فيوالشركات اال ،جيزة المنزليةاأل
ن اتساع حجم السوق أالمعروف و  .وسويسرا في مكائن النسيج ،ومكائن التعدين

الدول ليس لدييا  لكن جميع ىذهساب وفورات الحجم، في اكت المحمي يمثل ميزة
صبحت دوال رائدة في ىذه المنتجات حتى في الدول أومع ذلك ، طمب محمي كبير

 . (6)بين وفورات الحجم والنجاح دوليا  ن االرتباط ضعيفأالكبيرة يبدو 
العنصر، حد التفسيرات البديمة ليبة أيعد العامل التكنولوجي : الفجوة التكنولوجية -4

شارت ضمنا أي الميزة النسبية، أ )ريكاردو(: ن نظريةأصحاب ىذا الرأي أذ يرى إ
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نتاجية العمل. إلى اختالف إشارتيا إلى دور العامل التكنولوجي عن طريق إ
لتكنولوجية في التجارة. مع ىذا التفكير ظير ما يسمى بنظريات الفجوة ا وانسجاما
ير عندما تمتمك ن الدولة سوف تكون قادرة عمى التصدإىذه النظريات فبحسب 

فجوة من خالل عندما يتم ردم ال وتقل صادراتيا تمقائيا ،شركاتيا مثل ىذه الفجوة
خرى. لكن عمى رغم أنولوجيا نفسيا من قبل شركات دول التكلى إالوصول 

تستطع نيا لم إال إفسية لتكنولوجية في الميزة التناىمية الكبيرة لالختالفات ااأل
ولماذا تحتفظ  ،؟لماذا تظير الفجوة التكنولوجية -تيةسئمة اآلاإلجابة عمى األ

ن تفقده أالتكنولوجي لعقود عديدة من غير  شركات معينة من دول معينة بالتفوق
 ( 7).؟كما تدعي نظرية الفجوة التكنولوجية المقترحة

ساسية لنظرية دورة المنتج من دور الطمب تنطمق الفكرة األذ إ :دورة المنتج -5
مريكي يرى االقتصادي األسير النجاح في التجارة الدولية. المحمي لمدولة في تف

ىي السباقة  اذا كانت الواليات المتحدة دائمالم: ذي انطمق من التساؤلفيرنون، ال
مبكر ن الطمب المحمي الأوالجواب  ؟لرفاىية الحديثة والمتطورةفي كثير من سمع ا

ت مريكية تكون الرائدة في المنتجاعمى ىذه السمع ىو الذي جعل الشركات اال
لى إصدرت الشركات االمريكية سمعيا : ولىالجديدة. وىكذا ففي المرحمة األ

ثر انتشار ا  و  ،سست فروعا ليا في الخارجأجنبي وبعد ازدياد الطمب األ ،الخارج
من الفروع، ومن صبحت الواليات المتحدة تستورد أالتكنولوجيا في دول أخرى 

وتشير  ،تمثل فكرة دورة المنتج بداية نظرية ديناميكية حقيقية .جنبيةالشركات األ
سئمة ديد. ومع ذلك فيي ال تجيب عمى األإلى دور الطمب المحمي في التج

خذ الريادة في أيرة ال تتمتع بطمب محمي كبير من كيف تتمكن دول صغ: التالية
دامة ميزتيا التنافسية في صناعة إوكيف تستطيع شركات معينة  ،؟معينة منتجات

 .ما في حين ال تتمكن دول أخرى من ذلك؟
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 الثانيالمطمب 

 منهجيات قياس التنافسية

يصدر المنتدى االقتصادي العالمي تقرير : مؤشرات المنتدى االقتصادي العالمي -واًل أ 
ويوفر ىذا التقرير تقييما شامال لتنافسية ما  ،1979التنافسية العالمي منذ عام 

. % من الناتج االقتصادي العالمي98شكل اقتصاداتيا يدولة  131يزيد عن 
ويتسم مقياس المنتدى بالتطور المستمر المستجيب لالنتقادات والمناقشات 

حاطة بأكبر عدد من المحددات والمؤشرات بغية اإل والدراسات المستمرة المثمرة
لقد بات مؤشر  .تي تؤثر في تنافسية البمدان في مختمف مراحل تطورىاال

التنافسية الكمي المعزز لمنمو يوفر صورة شاممة لمشيد التنافسية في دول العالم 
كبر عدد أتغطي  ارئيسيً  امؤشرً  12حيث يتألف من  ،عمى مختمف مراحل تطورىا

وقد قسمت ىذه  ،البمدانممكن من العوامل التي تحدد وتؤثر في تنافسية 
ساسية بحيث تنسجم كل مرحمة مع حالة التطور أالمؤشرات عمى ثالثة مراحل 

  -:(8)االقتصادي لمدول ، وىذه المراحل ىي

  ساسية وتشمل....مجموعة مؤشرات المتطمبات األ: ولىالمرحمة األ  

والتعميم الصحة  -استقرار االقتصاد الكمي.  - .البنية التحتية - .المؤسسات -
 . ساسياأل

 مجموعة مؤشرات معززات الكفاءة وتشمل.......: المرحمة الثانية

كفااة  - .سواق العملأكفااة  -اق السمع. سو أكفااة  -التعميم العالي والتدريب.  -
  .سواق الماليةاأل

 .حجم السوق -. الجاىزية التكنولوجية -
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  بداع واالبتكار وتشمل...مجموعة مؤشرات عوامل تطور اإل: المرحمة الثالثة
 االبتكار. -عمال.مدى تطور بيئة األ -

 (1المساند لمتوصيف السابق كما في الجدول) ما التوصيف العمميأ 

مراحل التطور وزان الترجيحية لمؤشرات التنافسية وحسب األ : (3جدول رقم )
 االقتصادي لمدول

نصيب الفرد من  مراحل التنمية
 الناتج
 جماليالمحمي اإل

 )بالدوالر(

الوزن لمدليل 
 الفرعي

لممتطمبات 
 ساسيةاأل

الوزن لمدليل 
 الفرعي

لمحفزات 
 الكفاءة

الوزن لمدليل 
 الفرعي
لعوامل 
 االبتكار
 والتطوير

: 3المرحمة 
 تدفعها

المتطمبات 
 ساسيةاأل

 %7 %57 %82 4222اقل من 

 3االنتقال من 
 4لى إ

0222- 5222 62%- 82% 57%- 72% 
 

7%- 32% 

: 4المرحمة 
 تدفعها

 محفزات الكفاءة

0222- ;222 62% 72% 32% 

 4االنتقال من 
 5لى إ

0222- 39222 42%- 62% 72% 
 

32%- 
52% 

: 5المرحمة 
 يدفعها
 االبتكار

 %52 %72 %42 39222كثر من أ

Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness 
Report2012-2013, Geneva, P8. 
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مة االموا)تم تمكن الخروج بمؤشرات التنافسية العالمية بحيث أوبدمج التوصيفين   
في  ما بين المؤشر حسب مراحمو والدولة حسب مرحمة التطور االقتصادي (الشاممة

محاولة لتفادي التحيز عند احتساب المؤشرات توفيقيا. فمثال البمد الذي يعتمد اقتصاده 
المتطمبات )ولى لممؤشرمرحمة األن يكون ضمن توصيف الأعمى الموارد الطبيعية البد 

بداع واالبتكار( وعوامل تطور اإل)و (معززات الكفااة)ن أن ىذا ال يعني أال إ (ساسيةاأل
نما ىو يعتمد عمى الموارد الطبيعية بصورة كبيرة وفي نفس الوقت ا  و  ،لديو معدومة

بداع وعوامل تطور اإل)ل منأقوقدر  ،(معززات الكفااة)يتحصل عمى قدر قميل من 
ن أوالعكس صحيح في حالة الدول المعتمدة عمى المعرفة واالبتكار والتي البد ،(واالبتكار

  .تتحصل عمى مقدار من الموارد الطبيعية
يتطابق ىذا المقياس مع مقياس : داريةمؤشرات المعهد الدولي لمتنمية اإل -اثانيً 

استطالعات المنتدى االقتصادي العالمي من حيث استخدام مزيج مركب من 
ومعالجة ىذه المعمومات باستخدام  ،حصائية المختمفةالرأي ومن البيانات اإل

 ،جماليوساط الحسابية البسيطة والمرجحة لمحصول عمى مؤشر التنافسية اإلاأل
  .والمؤشرات الفرعية المكونة

تعتمد المنيجية المتبعة في المعيد عمى : مؤشرات المعهد العربي لمتخطيط -اثالثً 
حصائية التي يتم الحصول عمييا من مصادر دولية المتغيرات الكمية واإل

 ،ويستند بناا المؤشر عمى التعريف الذي تبناه المعيد لمتنافسية ،قميمية ومحميةا  و 
مم كالسياسات حيث يركز عمى العوامل التي تؤثر مباشرة عمى تنافسية األ

يز المعيد بين نوعين ويم ،واليياكل االقتصادية والمؤسسات الداعمة لمنمو
 .(التنافسية الكامنة)( واريةالتنافسية الج)لمتنافسية ىما 

يقدم البنك الدولي مجموعة من : (;)مؤشرات التنافسية من البنك الدولي -ارابعً 
ويضع ترتيبا لمبمدان وفق كل من  ،متغيرا 64المؤشرات والمتغيرات يبمغ عددىا 

 ،جمالينجاز اإلاإل): تيةالمجموعات اآلمع عموما في ىذه المؤشرات التي تتج
لبنية التحتية ومناخ ا ،الديناميكية المالية ،ميكية الكمية وديناميكية السوقالدينا

  .رأس المال البشري والفكري ،االستثمار
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 الثالث المطمب

 (سياآدول جنوب شرق )تجارب دولية ناجحة في تنافسية الصناعة 

 : التجربة الصناعية -واًل أ 

شاد القطاع الصناعي لدول جنوب شرق آسيا تطوره السريع خالل عقود أذ إ
وقد تركز ىذا التطور خالل عقد التسعينات من حيث حجم  ،التنمية الثالثة
ومن حيث اتجاىات وآلية سوق  ،وحجم المساىمة في خمق الناتج ،االستثمارات

 ،جمالي الصادراتإ بنسبة كبيرة منذ يسيم ىذا القطاع الحيوي إ ،ناعيةالمنتجات الص
ة المضافة في وفي خمق القيم ،جماليوالنسبة العظمى في تكوين الناتج المحمي اإل

لى التصنيع إ حيث مَر ىذا القطاع بمراحل تطور عديدة وصواًل  ،الدول اقتصادات تمك
 ،في جنوب شرق آسيا من القرن المنصرم الثقيل الذي مثَل مرحمة عقد التسعينات

و استثمارات أولضخامة االستثمارات التي وظفت في ىذا القطاع سواا كانت محمية 
مف اتجاىات وبمخت ،وراق المالية(و غير مباشرة )عن طريق األأجنبية مباشرة أ

تركزت النسب المالية لمتدفقات االستثمارية في الصناعات  ذإخرى. االستثمار األ
صناعة الحديد  ،العمالقة صناعة السفن)ية مثل التحويمية ذات الكثافة الرأسمالية العال

عمى نحو ممحوظ (. 11)لكترونيات ، صناعة السيارات ، والبتروكيمياويات(اإل ،والصمب
 .في قطاع الصناعات التصديرية الكبيرة ليذه البمدان اواسعً  ااستثماريً  ايؤشر نشاطً 

 : استراتيجية التصنيع في دول جنوب شرق آسيا -اثانيً 

حالل إلقد تبنت بمدان جنوب شرق آسيا عند انطالقتيا نحو التصنيع سياسة  
نتاج السمع الصناعية االستيالكية لتحل محل السمع المستوردة من إالواردات بيدف 

وقد طبقت شأنيا  ،وتوفير العمالت الصعبة التي كانت تدفع مقابل االستيرادات ،ناحية
جرااات المتعمقة بفرض في ذلك شأن باقي البمدان النامية جممة من السياسات واإل
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مر الذي األ بيدف حماية الصناعات الوطنية الناشئة ؛القيود وخاصة الجمركية منيا
وقد لعبت  ،نتاج السمع النيائيةإمكنيا من تحقيق قدر من االكتفاا الذاتي في مجال 

فقد ُعينت  ،في مجال رسم السياسات الصناعية في ىذه البمدان اائدً ر  االدولة دورً 
وقدمت ليا الدعم  ،مكانيتيا العالية في النموإسبقية عمى وفق القطاعات ذات األ

سبقية عكس مرحمة التطور و القطاعات ذات األأن اختيار الصناعات إاالنتقائي. 
وىي صناعات  ،اقل طمبً ات األاالقتصادي في نقطة معينة من الزمن مبتدئين بالصناع

نحو  اوصناعات المدخالت الوسيطة لتتحرك الحقً  ،السمع االستيالكية المعمرة
دارية والتكنولوجية لممنتجين عندما تطورت القابميات اإل اكثر طمبً الصناعات األ

لكترونية لى منافسة الدول المتقدمة في مجال الصناعات اإلإحتى وصمت  المحميين
 ،%( لمكيمياويات21%( من الناتج الصناعي مقابل )51سبتيا )التي بمغت ن

 . (11)%( لمصناعات التقميدية 17و) ،%( لمصناعات اليندسية11و)

 .(12)في إطار التصنيع لمتصدير طبقت االقتصادات اآلسيوية السياسات اآلتية 

 عدم فرض أي ة قيود عمى الصادرات. -1

حرية الصناعات التصديرية في اختيار مدخالتيا من الداخل أو الخارج وبما يتفق  -2
 ومصالحيا. 

عن  إعفاا الصادرات السمعية من الضرائب غبر المباشرة عمى اإلنتاج، فضاًل  -3
 إعفاا المدخالت التي تستخدميا في إنتاجيا الصناعي من الضرائب. 

اإلنتاج ومستمزماتو التي تستوردىا  مركية عمى وسائلعدم فرض الرسوم الج -4
 صناعات التصدير.

تسري االمتيازات ذاتيا عمى المنتجين المحميين لمموارد األولية وأدوات العمل  -5
  وقطع الغيار التي تشكل مدخالت لصناعات التصدير.
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 : االستنتاجات
متمك القدرة عمى المنافسة دوليا الذي ال ين االقتصاد أيتبين من خالل البحث  -1

  .في االقتصاد العالمي ضعيفة مشاركتوتكون 
ىمية لتطوير رأس المال البشري أيالا إوعدم  ،نفاق عمى البحث والتطويرقمة اإل -2

  .عمى واقع االقتصاد انعكس سمبً ي
 الدول الناميةمام تطور الصناعة في أ ىناك معوقات داخمية وخارجية تقف حائاًل  -3

كيدة من قبل المسؤولين عمى تنشيط ىذا وعدم الرغبة األ ،داريمنيا الفساد اإل
عاقة االقتصاد والصناعة لتمك إجل أوىناك تأثيرات خارجية من  ،القطاع الحيوي

  .الدول
ثر ألو كان  WTOن تحرير التجارة الخارجية وتأثير منظمة التجارة العالمية إ -4

ى تنشيط القطاع ثره السمبي عمألو و ،  الناميةكبير عمى الصناعة لمدول 
  .الصناعي

 : التوصيات

لى مزايا إلمدول النامية  لمزايا النسبية لممنتجات الصناعيةالعمل عمى تحويل ا -1
وىذا يؤدي ، جنبيةمام المنتجات األألى قدرة عمى المنافسة إتنافسية لكي تتحول 

  .العالمي لى المشاركة واالندماج في منظومة االقتصادإ

نفاق عمى البحث والتطوير مما وزيادة اإل ،ييجب االستثمار في رأس المال البشر  -2
 . عمى االقتصاد والصناعة لمدول النامية ايجابً إينعكس 

تطور المنتجات زالة العقبات التي تحد من ا  القضاا عمى المعوقات الداخمية و  -3
 . الصناعية في تمك الدول

 ن تتخذ خطوات مدروسة فيما يخص السياسة التجاريةأمية عمى السمطات الحكو  -4
بواب مفتوحة بالكامل وعدم ترك األ ،مام المنتجات االجنبيةأوالتعريفات الجمركية 

  .غراقوالحد من حالة اإل ،جنبية ذات الجودة المنخفضةمام المنتجات األأ
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