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إن زيــادة اإلنتاجيــة هــي بمثابــة اهتمــام تتشــاركه هيئــات منظمــة العمــل الدوليــة التــي تعتبــره حافــزا لخلــق عمــل الئــق ،وتحقيــق

النمــو الشــامل واالزدهــار المشــترك .لطالمــا شــددت منظمــة العمــل الدوليــة خــال مســيرتها عــى مــر الســنين ،عــى مســألة

اإلنتاجيــة وعالقتهــا بالعمــل الالئــق ،واالســتفادة مــن العالقــة القائمــة بيــن نمــو اإلنتاجيــة والمكاســب المناســبة للعمــال.

فــي الســنوات األخيــرة ،اســتعاد وضــع نمــو اإلنتاجيــة فــي صلــب اســتراتيجيات التنميــة مكانتــه وأهميتــه ،التــي يعززهــا
توافــق آراء االقتصادييــن عــى أن قــدرة البلــد عــى تحســين مســتوى معيشــته عــى مــر الزمــن ،بمــا فــي ذلــك الحــد

مــن الفقــر ،يعتمــد اعتمــادا كليــا تقريبــا عــى قدرتــه عــى زيــادة إنتاجيتــه .إن تحقيــق مســتويات أعــى مــن اإلنتاجيــة
االقتصاديــة عــن طريــق التنويــع ،وتحســين التكنولوجيــا واالبتــكار هــو إحــدى األولويــات االســتراتيجية لجــدول أعمــال عــام
 ،2030كجــزء مــن الهــدف  8مــن األهــداف اإلنمائيــة المســتدامة .إن إعــان مئويــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن مســتقبل
العمــل ،الــذي اعتمدتــه مؤتمــر العمــل الدولــي فــي دورتــه عــام  ،2019يشــدد عــى ضــرورة "تشــكيل مســتقبل للعمــل فــي

ظــل وجــود عمالــة كاملــة ومنتجــة ومختــارة بحريــة" ،كمــا ويحــدد اإلنتاجيــة كحجــر الزاويــة لتحقيــق نهــج يتمحــور حــول
اإلنســان فــي مســتقبل العمــل.

إن هــذا التركيــز المتجــدد عــى نمــو اإلنتاجيــة هــو ذات أهميــة خاصــة ويأتــي فــي الوقــت المناســب ،بالنظــر إىل األداء

المقلــق لنمــو اإلنتاجيــة عــى الصعيــد العالمــي فــي الســنوات األخيــرة .لقــد شــهد العقــد الــذي أعقــب األزمــة الماليــة
العالميــة انخفاضــا ثابتــا ً فــي نمــو اإلنتاجيــة ،حيــث زاد وبــاء كوفيــد 19-مــن تفاقــم هــذا التطــور ممــا ال يــزال ينبغــي
تحليــل آثــار ذلــك عــى اإلنتاجيــة تحليــا كامــا.

عندمــا يتعلــق األمــر بالــدول العربيــة ،شــكل ضعــف إنتاجيــة اليــد العاملــة تحديــا مســتمرا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة .وفــي

هــذا الصــدد ،لطالمــا بقــي وباســتمرار نمــو إنتاجيــة اليــد العاملــة فــي الســنوات العشــرين الماضيــة دون المتوســط العالمــي

حيــث كان يمثــل معــدالت إقليميــة ســلبية اعتبــارا مــن عــام 2008؛ باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن إســهام التحــول الهيكلــي
فــي نمــو اإلنتاجيــة قــد تباطــأ واندمــج فــي سالســل القيمــة العالميــة واإلقليميــة ،ممــا يشــكل مفتاحــا ً لتعزيــز عمليــات نقــل

التكنولوجيــا ،كمــا أن إضفــاء الطابــع الرقمــي عــى العمليــات اإلداريــة وتحســينها عــى مســتوى المؤسســة شــهد تراجعــا ً.

فــي هــذا الســياق ،يقــدم التقريــر تحليــا شــامال التجاهــات اإلنتاجيــة فــي المنطقــة؛ ويحــدد العقبــات الرئيســية التــي تعتــرض
تحســين اإلنتاجيــة؛ ويقيــم مــا إذا كانــت خطــط التنميــة الوطنيــة قــد عالجــت نمــو اإلنتاجيــة كوســيلة أساســية لتعزيــز التنميــة

االجتماعيــة – االقتصاديــة .وأخيــرا ،يحــدد التقريــر إطــارا للسياســات العامــة لتوضيــح خيــارات السياســة العامــة التــي تهــدف
إىل زيــادة اإلنتاجيــة.

يــرى التقريــر أنــه ال يوجــد ح ـا ً ســحريا ً إلعــادة نمــو اإلنتاجيــة فــي الــدول العربيــة .يتعيــن عــى الحكومــات وأصحــاب العمــل
والعمــال أن يضعــوا عــى وجــه االســتعجال الشــروط المســبقة الالزمــة الغتنــام الفــرص المحتملــة التــي تتوفــر بعــد

االضطرابــات الناجمــة عــن وبــاء كوفيــد .19-وهــذا يعنــي أن واضعــي السياســات بحاجــة إىل وضــع اســتراتيجيات عمليــة

وتنفيــذ سياســات مــن شــأنها أن تعــزز النمــو المســتدام لإلنتاجيــة ،مــع رؤيــة طويلــة األجــل ،بهــدف بنــاء بيئــة اقتصاديــة عــى

نحــو أفضــل بعــد جائحــة كوفيــد .19-يجــب اتخــاذ إجــراءات كثيــرة عــى الصعيــد الوطنــي ،إال أن وجــود تدابيــر منســقة أكثــر
فــي مجــال السياســات عــى الصعيــد اإلقليمــي أمــر ضــروري إلحــداث تحســن جوهــري فــي نمــو اإلنتاجيــة عــى الصعيــد
اإلقليمــي عمومــا .ســيكون التنويــع والخصخصــة واالســتثمار فــي رأس المــال البشــري وتشــجيع اإلصالحــات لتحســين

بيئــة األعمــال التجاريــة مــن أهــم األولويــات فــي جميــع أنحــاء المنطقــة .كمــا وســتقوم منظمــات أصحــاب العمــل واألعمــال

التجاريــة األعضــاء بــدور رئيســي فــي إســداء المشــورة للحكومــات بشــأن تصميــم السياســات وتنفيذهــا ودعــم الشــركات،

مــن خــال الخدمــات االستشــارية والتدريبيــة ،فــي االرتقــاء بالممارســات اإلداريــة مــن أجــل تحقيــق نتائــج إنتاجيــة أفضــل.
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 استنتاجات

� شكر
إن هــذا التقريــر هــو نتــاج المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة ومكتــب أنشــطة أصحــاب العمــل

التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة.

لقــد تــوىل إدارة المشــروع الســيد باولــو ســالفاي وخوســيه لويــس فيفيــروس آنيورفــي ،بتوجيــه عــام مــن بــارت فــان آرك.

لقــد رفــع دعــم بــارت المســتمر ،واســتبياناته المعمقــة ،وأفــكاره الثاقبــة ،وتفانيــه مــن جــودة التقريــر إىل حــد ال يُســتهان بــه.
اســتفاد الكتــاب أيضــا مــن الخبــرة الواســعة والمشــورة الفريــدة مــن نوعهــا ألصحــاب العمــل أعضــاء مجلــس إدارة منظمــة
العمــل الدوليــة فــي الــدول العربيــة ،خليفــة مطــر ،ســونيا جناحــي ،ماهــر المحــروق ،ومنيــر البســاط.

يتضمــن فريــق المؤلفيــن الرئيســي الذيــن صاغــوا هــذا التقريــر عبــد الرحمــن إرومبــان (الفصــل  ،)1هيرنــان فيســكارا

(الفصــل  ،)2لينــدا فيغــا (الفصــل  ،)3غســان ديبــة (الفصــل  )4وخوســيه لويــس فيفيــروس أنيوريــف (المقدمــة والفصــل 2

واالســتنتاجات) .يعكــس هــذا الكتــاب يعكــس أفكارهــم الجوهريــة ،العمــق التحليلــي ،وأدبيــات العمــل المثالــي .لقــد تــم إنجــاز

الفصــل المتعلــق بـــ "مســح الشــركات بشــأن التحديــات والفــرص التــي تواجــه تنميــة المشــاريع المســتدامة فــي دول عربيــة

مختــارة" بفضــل التعــاون فــي جمــع البيانــات األوليــة لغرفــة الصناعــة األردنيــة ،اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة الفلســطينية،

اتحــاد غــرف التجــارة والصناعــة فــي اليمــن ،غــرف التجــارة والصناعــة فــي عمــان ،جمعيــة الصناعييــن فــي لبنــان .فــي هــذا
الصــدد ،جزيــل الشــكر لكاروليــن علــم ،عــاء عديلــي ،إبراهيــم عبــد الســام فــرج ،محمــد محمــد الخاليلــة ،وطــه المحبشــي.
لقــد قــدم العديــد مــن الزمــاء فــي المكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة آراء وتعليقــات مفصلــة،

بمــن فيهــم طــارق حــق ،كيشــور كومــار ســينغ وناديــا نوتــس.

نقــدم شــكرا ً خاصــا ً وثنــاء لـــ ســوزانا إيغوريــن التــي قامــت بتحريــر كل فصــول التقريــر ،إىل وديعــة تومــا التــي ترجمــت التقريــر

مــن اللغــة اإلنكليزيــة إىل العربيــة وإىل ســلوى كناعنــة التــي اهتمــت بالتنقيــح النهائــي.

باإلضافــة إىل ذلــك ،قــدم العديــد مــن الزمــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة وأصحــاب عمــل ريادييــن تعليقــات وردود
مكثفــة فــي مختلــف مراحــل المشــروع.

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

� مق ّ
دمة
اعترفــت منظمــة العمــل الدوليــة منــذ وقــت طويــل بالــدور الــذي تؤديــه اإلنتاجيــة فــي تنميــة المشــاريع المســتدامة وخلــق

فــرص العمــل .تشــمل االســتنتاجات المتعلقــة بتعزيــز المشــاريع المســتدامة التــي اعتمدهــا مؤتمــر العمــل الدولــي لعــام
 2007فكــرة أن زيــادة اإلنتاجيــة هــي المحــرك الرئيســي للقــدرة التنافســية لألعمــال التجاريــة والنمــو االقتصــادي ومســتويات
المعيشــة .مــن جهتــه ،يؤكــد إعــان منظمــة العمــل الدوليــة للذكــرى المئويــة لمســتقبل العمــل ،الــذي اعتمــده مؤتمــر العمــل
الدولــي فــي عــام  ،2019عــى أهميــة القطــاع الخــاص بوصفــه المصــدر الرئيســي للنمــو االقتصــادي وخلــق فــرص عمــل الئــق

عــن طريــق تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة ،واالســتفادة مــن كامــل إمكانــات االبتــكار التكنولوجــي ،وتعزيــز بيئــة مواتيــة لتنمية المشــاريع

المســتدامة مــن خــال الحــوار االجتماعــي .عــاوة عــى ذلــك ،ينــص نــداء منظمــة العمــل الدوليــة العالمــي عــى العمــل مــن
ـاف مــن أزمــة جائحــة كوفيــد 19-1محــوره االنســان ،عــى أن تعزيــز االنتعــاش الحافــل بفــرص العمــل الالئــق،
أجــل تحقيــق تعـ ٍ

وضمــان اســتمرارية األعمــال التجاريــة ورفــع اإلنتاجيــة مــن خــال اإلبــداع والتنــوع والتغيــر البنيــوي ،يشــكل أهميــة قصــوى.

أجريــت هــذه الدراســة أثنــاء جائحــة كوفيــد .19-فــي هــذا الســياق ،ســيكون لوضــع أطــر سياســية متماســكة وشــاملة نحــو
رفــع االنتاجيــة وتوليــد العمالــة وتهيئــة ظــروف عمــل الئــق أهميــة قصــوى لتحقيــق انتعــاش ســريع عــى مســتوى االقتصــاد
والعمالــة .هــذا هــو جوهــر بنــاء جــدول أعمــال أفضــل فــي ظــل نهــج محــوره اإلنســان.

لهــذا التقريــر خمســة أهــداف محــددة .أوالً ،تحليــل اتجاهــات اإلنتاجيــة فــي دول عربيــة مختــارة خــال الفتــرة الممتــدة مــا
2

بيــن  1950و .2019ثان ًيــا ،تقييــم بيئــة األعمــال التجاريــة وتحديــد العوائــق الرئيســية أمــام نمــو اإلنتاجيــة وتنميــة المشــاريع
المســتدامة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل الئــق .ثال ًثــا ،دراســة دور الممارســات اإلداريــة فــي أداء األعمــال التجاريــة .رابعً ــا،
وخامســا ،تقييــم مــا إذا كانــت خطــط التنميــة الوطنيــة تتنــاول
تحليــل التحديــات والفــرص المتاحــة للتنويــع والتغييــر الهيكلــي.
ً
نمــو اإلنتاجيــة باعتبــاره وســيلة أساســية لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة ورفــع مســتويات المعيشــة.

إن المؤسســات هــي عبــارة عــن وحــدات اقتصاديــة غيــر متجانســة ذات مســتويات متنوعــة مــن التعقيــد .تمثــل الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم نســبة مئويــة عاليــة مــن مجمــوع عــدد المشــاريع وإنهــا تقــوم بخلــق معظــم فــرص العمــل

فــي كل أنحــاء العالــم .تجــد منظمــة العمــل الدوليــة ( )2019أن الوحــدات االقتصاديــة الصغيــرة تخلــق فــي المتوســط 70%
مــن الوظائــف عــى مســتوى العالــم .فــي الــدول العربيــة ،تمثــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم  97%مــن مجمــوع

األعمــال التجاريــة ،حيــث تشــكل المشــاريع الصغيــرة الحجــم النــوع الســائد مــن الوحــدات االقتصاديــة ،وهــي تعتبــر مصــد ًرا
رئيس ـ ًيا للعمالــة .3تشــير التقديــرات إىل أن مســاهمة هــذه الشــركات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي تتــراوح بيــن  4%و40%

فــي االقتصــادات العربيــة.4

تتميــز الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بأنمــاط أداء متنوعــة وتعمــل فــي مراحــل مختلفــة مــن دورة تطويــر األعمــال
التجاريــة( 5راجــع الشــكل  .)1يميــل األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي مرحلتَي الكفــاف أو البقــاء إىل مواجهــة التحديــات للوصول

إىل الحــد األدنــى مــن الكفــاءة فــي النطــاق والقــدرة االقتصاديــة عــى البقــاء عــى قيــد الحيــاة ،األمــر الــذي تترتــب عليــه آثــار

مــن حيــث كميــة ونوعيــة الوظائــف التــي يمكنهــم خلقهــا والمحافظــة عليهــا ،ومســتويات األجــور ،وظــروف العمــل ،ومعــدالت
االدخــار واالســتثمار ،6وتراكــم الرأســمال ،وتوليــد القيمــة المضافــة اإلجماليــة ،عــى ســبيل المثــال ال الحصــر .فــي اإلجمــال،
تعــاف مــن أزمــة جائحــة كوفيــد 19-محــوره االنســان يشــمل الجميــع ،ويتميــز
 1منظمــة العمــل الدوليــة ( .)2021نــداء عالمــي للعمــل مــن أجــل تحقيــق
ٍ
باالســتدامة ،والمرونــة .مؤتمــر العمــل الدولــي.
 2فــي هــذا البحــث ،عندمــا نشــير إىل الــدول العربيــة فنحــن نعنــي البحريــن والعــراق واألردن والكويــت ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان وقطــر
والمملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة العربيــة الســورية واإلمــارات العربيــة المتحــدة واليمــن .وال يشــمل البحــث الــدول العربيــة فــي شــمال أفريقيــا.
 3عــى ســبيل المثــال ،تشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي إىل أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم تولــد أكثــر مــن  50%مــن العمالــة الرســمية فــي
العــراق ولبنــان والســودان والضفــة الغربيــة وغــزة واليمــن (ســتيبايان وشــركاه.)2019 ،
 4ف .ســتيبايان وج .أباجيــان وأ .نــدوي وم.م .النســاع .)2019( .تعزيــز دور الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي العالــم العربــي – بعــض االعتبــارات
األساســية .صنــدوق النقــد الدولــي.
 5إ يســكيفاو فيلهــو ،وأ .ف .ألبوكويــرك ،وم .س .ناغانــو ،ول .أ .ب .جونيــور ،وج .دي أوليفيــرا ( .)2017تحديــد عوامــل فشــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
الحجــم فــي مراحــل دورة الحيــاة :نهــج تجريبــي للعوامــل ذات الصلــة بالنســبة لمالكــي األعمــال التجاريــة الصغيــرة فــي البرازيــل .مجلــة البحــوث العالميــة فــي
مجــال تنظيــم المشــاريع .1-15 ،)1( 7 ،راجــع ً
أيضــا العمــل األساســي :تشيرتشــل ولويــس (.)1983
 6يُع ّد دور معدل االستثمار مفتاح تعزيز واستدامة العملية الذاتية لنمو اإلنتاجية المدفوع بالتغير التكنولوجي وتراكم رأس المال (كارلين وسوسكيس.)2018 ،
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تميــل الشــركات إىل مواجهــة التحديــات بهــدف دعــم معــدالت النمــو .تشــير األدلــة التجريبيــة إىل أن نصــف الشــركات التــي
مــرت بفتــرة نمــو مرتفعــة فــي الســنوات الثــاث الســابقة مــن المرجــح أن تخــرج مــن الســوق فــي الســنوات الثــاث إىل
الســت التاليــة ،فــي حيــن أنــه مــن غيــر المرجــح أن تشــهد أكثــر مــن  85%حالــة أخــرى نمـ ًوا مرتفعً ــا.7
تُعــد
� الشكل  .1مراحل النمو التجاري

اﻟﺷﻛل  .1ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎري

بيئــة

األعمــال

التجاريــة

والممارســات اإلداريــة مــن المحــركات
الرئيســية ألداء الشــركة ونمــو اإلنتاجيــة

ونتائــج االســتخدام .مــن جهــة أخــرى،
تتأثــر

الشــركات

ببيئــة

األعمــال

التجاريــة التــي تنتــج وتتنافــس فيهــا.
لقــد أظهــرت مجموعــة متزايــدة مــن

األدبيــات أن جــودة بيئــة األعمــال

التجاريــة هــي المحــدد الرئيســي ألداء

الشــركة ،8إذ قــد يــؤدي ضعــف التنظيــم

والممارســات المانعــة للمنافســة إىل

إعاقــة إنتاجيــة العامــل الكلــي( 9أي
كفــاءة الشــركة اإلجماليــة لتحويــل
المدخــات إىل مخرجــات فــي فتــرة

زمنيــة معينــة) .عــاوة عــى ذلــك ،يبــدو
أن تشــوهات السياســة مرتبطــة بســوء
تخصيــص المــوارد عبــر المنشــآت،
األمــر الــذي يعيــق إنتاجيــة الشــركة.

تتواجــد تشــوهات السياســة المترابطــة

المصدر :تشيرتشل ولويس (.)1983

لتشــجيع األعمــال التجاريــة الصغيــرة،

وخفــض الناتــج الكلــي ،وانخفــاض

االســتثمار فــي اإلنتاجيــة .ويُقــدر أن تكــون مرونــة إنتاجيــة التشــوهات ،أي حساســية اإلنتاجيــة أو تقلبهــا تجــاه تشــوهات

السياســات ،أكبــر فــي البلــدان الفقيــرة .
.(1983
اﻟﻣﺻدر :ﺗﺷﯾرﺗﺷل وﻟوﯾس )
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ً
مــن ناحيــة أخــرى ،فــإن أداء الشــركة مدفــوع ً
اختالفــا كبيـ ًرا عبر الشــركات.
أيضــا بممارســات اإلدارة ،11حيــث تبيــن أنهــا تختلــف

وتشــير التقديــرات إىل أن االختالفــات فــي ممارســات اإلدارة تمثــل مــا يقــرب مــن خمــس فــروق اإلنتاجيــة بيــن الشــركات

ـدانﺔوفاــيﻷمـﻋـاﻣﺎبينهـلـا .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻷداء اﻟﺷرﻛﺔ وﻧﻣو
ـلدالبلـﺑﯾﺋ
داخﺗـُﻌ
أﺧرى ،ﺗﺗﺄﺛر اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ وﺗﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﮭﺎ .ﻟﻘد أظﮭرت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗزاﯾ
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ھﻲ اﻟﻣﺣدد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻷداء اﻟﺷرﻛﺔ ،8إذ ﻗد ﯾؤدي ﺿﻌف اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧ
)أي ﻛﻔﺎءة اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ( .ﻋﻼوة ﻋ
ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳوء ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻋﺑر اﻟﻣﻧﺷﺂت ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻌﯾق إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ .ﺗﺗواﺟد ﺗﺷوھﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ،وﺧﻔض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻛﻠﻲ ،واﻧﺧﻔﺎض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .وﯾُﻘدر أن ﺗﻛون ﻣر
وأوالفسينﺑﮭﺎ ﺗ
وميدفيديف ،أو ﺗﻘﻠ
غروفر،ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 7اﻹ
(.)2019ﺟﺎه ﺗﺷوھﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ،أﻛﺑر ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻔﻘﯾرة.10

ﺿﺎ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارة ،11ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أﻧﮭﺎ ﺗﺧﺗﻠف
هولوورد-دريميـوـيع أﯾ
()2005؛ﻛﺔ ﻣدﻓ
دوالرءوأل.اﻟﺷر
()2017؛ أدا
ـيفادو ﻓﺈن
()2017؛ﺔلوبيأــزﺧ–رأسـى،
غلودوفسنــكاﻧﺎﺣﯾ
ﻣ
(ً .)2005
 9كوسوليتو ومالونيي (.)2018
اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹدارة ﺗﻣﺛل ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ﺧﻣس ﻓروق اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﯾن

 8عــى ســبيل المثــال ،أنظــر :كــوالروف وأل)2021( .؛ غوغوخيــا وبيروالفــا ()2021؛ كونتراكتــر وأل)2020( .؛ كوزوليتــو ومالونــوي ()2018؛ فــارول وأل)2017( .؛

 10انظــر بينتــو وريستوســيا ( .)2017خلصــت هــذه الدراســة اىل أن إجمالــي الناتــج المحلــي للفــرد ومتوســط حجــم المنشــأة يتعلقــان بمرونــة التشــوهات فــي
 63بلــد.

ﻰ ذﻟك ،اﻛﺗﺷﻔت اﻟدراﺳﺎت أن ﺣﺟم اﻟﺷرﻛﺔ ﯾزداد ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى ﻧﻣوھﺎ .ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ دﺧ
(2013ﺔ إﻟ
 11ﺑﺎبلومﻹوأل.ﺿﺎﻓ
و.)2016
 .(2ﯾﻌﺗﻣد دﺧل اﻟﻔرد ﺑدوره ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻛل ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣل،أي اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .ﯾؤﻛد
ﻛوﺳﯾﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ.
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� الشكل  .2حجم المنشأة ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
اﻟﺷﻛل  .2ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺷﺄة وﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

باإلضافــة

إىل

ذلــك،

اكتشــفت

الدراســات أن حجــم الشــركة يــزداد مــع
مســتوى نموهــا .كلمــا ارتفــع دخــل
الفــرد ،زاد حجــم الشــركة( 12الشــكل .)2

يعتمــد دخــل الفــرد بــدوره عــى القــدرة

عــى زيــادة اإلنتــاج لــكل ســاعة عمــل،
أي اإلنتاجيــة .يؤكــد ذلــك عــى أهميــة
تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة كوســيلة أساســية
لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة ورفــع
مســتويات المعيشــة.

تكشــف المجموعــة الواســعة مــن

العوامــل التــي تتفاعــل لتعزيــز نمــو

اإلنتاجيــة عــن الحاجــة إىل تصميــم
اســتراتيجية متماســكة وشــاملة طويلــة

المصدر :بيتو وريستوسيا .2017

األجــل وتنفيذهــا ،بمــا فــي ذلــك

ﺗﻛﺷف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻟﺗﻌزﯾز ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ طوﯾﻠﺔ
التنســيقﻌﺎموالتكامــل بيــن السياســات
اﻷﺟل وﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻓﻲ ظل ﺑذل ﺟﮭود ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟ
واللوائاﻟـﺧﺎ
و
وفوـﺳ
ـاص .وﻣﺗ
والخﻷـﻋﻣﺎل(،
ـام)ﺑﯾﺋﺔ ا
العﯾـﺔ
ـنت ﻛﻠ
القطاعيـرﻛﺎ
ـنًﻼ ﯾﺷﻣل ﻣﺣ
بيﻛـﺎﻣ
ـتركة ﻣﺗ
مشـﺳﯾﺎﺳًﯾﺎ
ـود إطﺎًرا
جهـوﻟﯾﺔ
ـذلل اﻟد
ظﻣبﺔـ اﻟﻌﻣ
ـيﻌتظـﻣﻧ
ـات ،،فوـﺿ
والمؤسساـﻟﺳﯾﺎق
ـحص .وﻓﻲ ھذا
ـيطﺔهــذا الســياق ،وضعــت منظمــة
ـل
)ﻗطﺎﻋﯾﺔ( وﺟزﺋﯾﺔ )ﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارﯾﺔ( ﻟﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء ﻓرص ﻋﻣل ﻻﺋق )راﺟﻊ اﻟﺷﻛل .(3

العمــل الدوليــة إطــا ًرا سياس ـ ًيا متكامـ ً
ـا يشــمل محــركات كليــة (بيئــة األعمــال) ،ومتوســطة (قطاعيــة) وجزئيــة (ممارســات
اﻟﺷﻛل  .3ﻧظﺎم ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

إداريــة) لنمــو اإلنتاجيــة مــن أجــل إنشــاء فــرص عمــل الئــق (راجــع الشــكل .)3
� الشــكل  .3نظــام منظمــة العمــل

الدوليــة البيئــي لإلنتاجيــة

فــي الــدول العربيــة ،كان النمــو االقتصــادي
مدفوعً ــا بشــكل أساســي بزيــادة العمالــة وليــس

بنمــو اإلنتاجيــة المســتدام .13فــي الواقــع،

انخفضــت إنتاجيــة العمالــة باســتمرار منــذ أواخــر
الســبعينيات بينمــا تقلصــت اإلنتاجيــة الكليــة

لعوامــل االنتــاج ( )TFPمنــذ عــام ( 2005الشــكل
 ،4اللوحتــان أ وب) .عــى ســبيل المثــال ،ســجلت
إنتاجيــة العمــل فــي الكويــت وقطــر واإلمــارات
العربيــة المتحــدة هبوطــا ً منــذ أواخر الســبعينيات،
حيــث انخفضــت إىل مــا دون المســتويات التــي

المصدر :منظمة العمل الدولية (.)2021

تمــت مالحظتهــا فــي عــام  .1950فــي لبنــان والبحريــن ،بعــد فتــرة مــن النمــو المتواضــع ،انخفضــت إنتاجيــة العمالــة وعــادت

ـث .بقيــت فــي حالــة ركــود خــال العقديــن الماضييــن .أمــا فــي
إىل المســتويات التــي تمــت مالحظتهــا فــي عــام  ،1950حيـ
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ )(2021
بقيــة الــدول العربيــة المختــارة ،فعــى الرغــم مــن نمــو إنتاجيــة العمــل مقارنــة بمســتويات عــام  ،1950إال أنهــا شــهدت ً
أيضــا

ـلﺧﻔﺿت
العمـاﻧ
ـة اﻟواﻗﻊ،
إنتاجيﻓـﻲ
ـونﺳﺗدام.13
تكﯾـﺔ اﻟﻣ
أنﻧﺗﺎﺟ
ـتغربو اﻹ
المسوـﻟﯾس ﺑﻧﻣ
ـن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
مﯾـﺎدة
ـس ﺑز
ـهل أليﺳـﺎﺳﻲ
ـك،ﺎ ﺑإنﺷـﻛ
ﻋ
ـةدي
ﺻﺎ
ج).ﻧﻣو اﻻﻗﺗ
اللوحﺔـ،ـةﻛﺎن اﻟ
،4ل اﻟﻌرﺑﯾ
ـكلﻟدو
انحــدارا» فــي العقديــن الماضييــن (الشـ ﻓﻲ ا
لذلﻣـدﻓو ً
ونتيجـ
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻘﻠﺻت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌواﻣل اﻻﻧﺗﺎج ) (TFPﻣﻧذ ﻋﺎم ) 2005اﻟﺷﻛل  ،4اﻟﻠوﺣﺗﺎن
ـتوى
ـم .ﺳﺟﻠت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت وﻗطر واﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ھﺑوطﺎ ً ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ،ﺣﯾث
العالﺛـﺎل،
ﺳﺑﯾل اﻟﻣ
مسـﻋﻠﻰ
ـى وب(.
العامــة فــي المنطقــة هــي األســوأ عـ أ
اﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ ﻣﺎ دون اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .1950ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻟﺑﺣرﯾن ،ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗواﺿﻊ ،اﻧﺧﻔﺿت
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻣﻼﺣظﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1950ﺣﯾث ﺑﻘﯾت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻛود ﺧﻼل اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن .أﻣﺎ ﻓﻲ
ﺿﺎ اﻧﺣدارا" ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن
ﺑﻘﯾﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻧﻣو إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎم  ،1950إﻻ أﻧﮭﺎ ﺷﮭدت أﯾ ً
 12بينتو وريستوسيا ()2017
اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن )اﻟﺷﻛل  ،4اﻟﻠوﺣﺔ ج( .وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ،إﻧﮫ ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻐرب أن ﺗﻛون إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ھﻲ اﻷﺳو أﻋﻠﻰ
ى اﻟﻌﺎﻟم.
 13فان آرك ،وايرومبان ،ودي فريس ( .)2019إعطاء ﻣﺳﺗو
لإلنتاجية في منطقة الخليج .الطريق نحو النمو المستدام من خالل التنويع الذكي .مجلس المؤتمر.
األولوية
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لعواملﻻﻧﺗﺎج.
الكليةﻌواﻣل ا
واإلنتاجيةﻛﻠﯾﺔ ﻟ
العملﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟ
إنتاجيةﻌﻣل وا
الشكل إ.4ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟ
اﻟﺷ�ﻛل .4
االنتاج.

ﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛاﻠﻟﯾﻠﺔو ﻟﺣﻌﺔواأ.ﻣ الﻟﻧاﻣﻻﻧوﺗ
(1950 )1950
المرجعيةر =ﺟﻌﯾﺔ =
(السنةاﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣ
) ،2019
العمل،ل-1950 ،
إلنتاجيةﺔ اﻟﻌﻣ
ﻲ ﻹﻧﺗﺎﺟﯾ
النموﺎاﻟﺗج.راﻛﻣ
،1950-2019
التراكمي
اللوحة أ.
اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل) ،2019-1950 ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ = (1950

اﻟﺷﻛل  .4إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌواﻣل اﻻﻧﺗﺎج.
اﻟﻠوﺣﺔ أ .اﻟﻧﻣو اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل) ،2019-1950 ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ = (1950

 2019اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌواﻣل اﻻﻧﺗﺎج2019-1990 ،
1990ﻹ-ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ب .،ﻧﻣو ا
ﺣﻧﺔﺗﺎج
و اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌواﻣاﻟلﻠ اوﻻ

اللوحة ب .نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل االنتاج1990-2019 ،

اﻟﻠوﺣﺔ ب .ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌواﻣل اﻻﻧﺗﺎج2019-1990 ،

النمو اﻣﻟﺗﺧﺗرﺎاﻛرةﻣ،
اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣ الﻟﻠﻓوﻲﺣدﺔو
2019-1950-2019
مختارة،ﺎرة1950 ،
عربيةﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗ
دولل ﻋر
فيﻲ دو
العملل ﻓ
2019ﻣ
إلنتاجيةﺔ اﻟﻌ
1950ﺟ-ﯾ
التراكميﻲ ﻹﻧﺗﺎ
اللوحةلج.ج.ﻋاﻟرﻧﺑﻣﯾﺔو
اﻟﻠوﺣﺔ ج .اﻟﻧﻣو اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ دول ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﺎرة2019-1950 ،

المصدر :بتصرف من ببيانات مأخوذة من مجلس المؤتمر.

اﻟﻣﺻدر :ﺑﺗﺻرف ﻣن ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻣؤﺗﻣر.

سراﻟﻣﺳﻠؤﺑﺗﻣ
ﻲر.ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻧﺗﺞ ﻋن ذﻟك اﺧﺗﻼﻻت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺻﻼح ﻣن ﺧﻼل إﺟراء
ف ﻣن ﺑﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣ ﻟﺄﻘﺧدوذﻛﺎةنﻣ ﻟنذﻟﻣكﺟﻠﺗﺄﺛﯾ
14
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لقــد كان لذلــك تأثيــر ســلبي عــى الحســابات الخارجيــة ،ونتــج عــن ذلــك اختــاالت خارجيــة مهمــة تحتــاج إىل إصالح مــن خالل

إجــراء إصالحــات هيكليــة تهــدف إىل تحســين بيئــة األعمــال التجاريــة ،وزيــادة اإلنتاجيــة ،وتعزيــز التنويــع والتغييــر الهيكلــي.14
فــي بعــض بلــدان المنطقــة ،لــم يحــدث تحــول هيكلــي حتى اآلن إلعــادة توزيــع العمــال مــن القطاعــات االقتصاديــة المنخفضة

اإلنتاجية/المنخفضــة األجــور إىل القطاعــات العاليــة اإلنتاجية/المرتفعــة األجــور .وفــي بلــدان أخــرى ،أدت الصراعــات الداخليــة

واألزمــات الماليــة واالقتصاديــة المدمــرة إىل تعطيــل هــذه العمليــات وتأخيرهــا .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن المنطقــة معرضــة
بشــكل خــاص لصدمــات التغيــر فــي أســعار النفــط .وتكشــف نقطــة الضعــف هــذه الحاجــة إىل تطويــر مزايــا تنافســية بديلــة
فــي الــدول العربيــة والبــدء فــي عمليــة التنويــع والتغييــر الهيكلــي إلعــادة البنــاء بشــكل أفضــل فــي أعقــاب جائحــة كوفيــد.19-
فــي هــذا الســياق ،يُعــد هــذا المشــروع البحثــي القائــم عــى األدلــة األول مــن نوعــه فــي المنطقــة الــذي يط ّبــق نظــام منظمــة

العمــل الدوليــة البيئــي لإلنتاجيــة .يهــدف ســؤال البحــث الرئيســي إىل تقييــم المعوقــات الرئيســية لنمــو اإلنتاجيــة عــى
المســتوى الكلــي والمتوســط والجزئــي .وتحقي ًقــا لهــذه الغايــة ،يتــم اســتخدام البيانــات األوليــة والثانويــة إلجــراء التحليــل
التجريبــي .لقــد تــم إجــراء دراســة اســتقصائية للشــركات مــن خــال أصحــاب العمــل ومنظمــات عضويــة األعمــال ()EBMOs

فــي ســياق جائحــة كوفيــد ،19-لتحليــل التأثيــر عــى بيئــة األعمــال ومــدى تغلغــل المشــكالت الهيكليــة المســتمرة ،التــي تــم
تحديدهــا باســتخدام البيانــات الثانويــة (المســوحات التــي أجراهــا البنــك الدولــي عــى الشــركات) والتــي كانــت معروفــة قبــل
األزمــة العالميــة الحاليــة ،أو مــا هــي التحديــات الجديــدة التــي ظهــرت .باإلضافــة إىل ذلــك ،يتــم إجــراء تحليــل متعمــق لخطــط

التنميــة الوطنيــة لفحــص مــدى تفضيــل االســتراتيجيات عــى مســتوى الدولــة لتعزيــز نمــو اإلنتاجيــة ،وتحســين جــودة بيئــة
األعمــال ،وتشــجيع التغييــر والتنويــع الهيكلــي.

لقــد تــم تقســيم هــذا التقريــر كالتالــي .يركــز الفصــل األول عــى تحليــل طويــل األمــد التجاهــات نمــو إنتاجيــة العمــل ونمــو

الناتــج المحلــي اإلجمالــي ودخــل الفــرد فــي الــدول العربيــة .وقــد أجــري تحليــل مقــارن لمســتويات اإلنتاجيــة مــع الحــدود
العالميــة واالقتصــادات الناشــئة الرئيســية األخــرى .يبحــث الفصــل كذلــك فــي مســاهمات نمــو اإلنتاجيــة القطاعيــة ،وإعــادة
توزيــع العمــال عبــر القطاعــات ،والدوافــع الرئيســية لنمــو إنتاجيــة العمــل .يط ّبــق الفصــل الثانــي نظــام اإلنتاجيــة اإليكولوجــي

لمنظمــة العمــل الدوليــة .وهــو ينقســم إىل ثالثــة أقســام لتقييــم الحواجــز التــي تعتــرض التنميــة المســتدامة للشــركات التــي
تنشــأ مــن بيئــة األعمــال (المســتوى الكلــي) ،ودراســة فجــوات اإلنتاجيــة القطاعيــة والقيــود التــي تعتــرض خلــق فــرص العمــل
الالئــق (المســتوى المتوســط) ،وتحليــل ممارســات اإلدارة لتعزيــز اإلنتاجيــة ،عــى التوالــي.

يعــرض الفصــل الثالــث نتائــج المســح الــذي أجــري عــى الشــركات والــذي يركــز عــى التحديــات والفــرص المتعلقــة بالتنميــة

المســتدامة للشــركات مــن أجــل خلــق فــرص عمــل الئــق وإحــداث تغييــر هيكلــي فــي ســياق جائحــة كوفيــد .19-يتــم إيــاء
اهتمــام خــاص لتحديــد المهــارات الرئيســية التــي تحتاجهــا الشــركات ،والتــي لهــا صلــة بوضــع برامــج تنميــة المهــارات وزيــادة

اإلنتاجيــة ومنــع البطالــة التكنولوجيــة .يخصــص الفصــل الرابــع بــدوره لتحليــل خطــط التنميــة الوطنيــة وقدرتهــا عــى تعزيــز

ملخصــا
نمــو اإلنتاجيــة والتنويــع والتغييــر الهيكلــي إلعــادة البنــاء بشــكل أفضــل .أخيــرًا وليــس آخــرًا ،تقــدم االســتنتاجات
ً
للنتائــج والتوصيــات الرئيســية لواضعــي السياســات ومنظمــات عضويــة األعمــال ( )EBMOلوضــع جــدول أعمــال إلصــاح
السياســات وتحســين أو تطويــر خدمــات جديــدة لدعــم األعضــاء فــي ســعيهم لزيــادة اإلنتاجيــة وتعزيــز التنميــة المســتدامة

للشــركات مــن أجــل خلــق فــرص عمــل الئــق.

 14أرزقــي ،وليدرمــان ،وأبــو حــرب ،وفــان ،ونجويــن ،ومتقــي ،ووود ( ،)2019اإلصالحــات واالختــاالت الخارجيــة :االرتبــاط بيــن العمــل واإلنتاجيــة فــي الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا ،البنــك الدولــي.
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� المراجع
أرزقــي ،وليدرمــان ،وأبــو حــرب ،وفــان ،ونجويــن ،ومتقــي ،ووود ( ،)2019اإلصالحــات واالختــاالت الخارجيــة :االرتبــاط بيــن العمــل واإلنتاجيــة

فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،البنــك الدولــي
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.267-303
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ن .بلــوم ،وبــز إيفــرت ،وأ .ماهاجــان ،ود .ماكنــزي ،وج .روبرتــس ( .)2013هــل اإلدارة مهمــة؟ دليــل مــن الهنــد .المجلــة الفصليــة لالقتصــاد،

.1-51 ،)1(128

و .كارليــن ،ود .سوسكيســي ( .)2018ركــود اإلنتاجيــة وانخفــاض معــدل البطالــة :عالــق فــي تــوازن كينــز .دراســة أوكســفورد حــول السياســة
االقتصاديــة.16919-4 ،)1-2(34 ،

ن .تشيرشــل ،وف .لويــس ( .)1983المراحــل الخمــس لنمــو األعمــال التجاريــة الصغيــرة .مراجعــة أعمــال هارفــارد .مايو/يونيــو  ،83المجلــد
 ،61العــدد  ،3الصفحــات .10p .30-50

المقــاول ف .ج .دانغــول ،ور .نوروزامــان ،وس .راغونــاث ( .)2020كيــف تؤثــر اللوائــح الوطنيــة وبيئــة األعمــال عــى تدفقــات االســتثمار

األجنبــي المباشــر الوافــدة؟ مجلــة األعمــال الدوليــة.101640 ،)2(29 ،

أ .ب .كوسوليتو ،وو .ف .مالوني ( .)2018إعادة النظر في اإلنتاجية :تغيير النماذج في التحليل والسياسة .منشورات البنك الدولي.
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خاصــة ببحــوث سياســات البنــك الدولــي.)8281( ،

أ .جودوفســكا ( .)2017بيئــة األعمــال والنمــو االقتصــادي فــي دول االتحــاد األوروبــي :مــا الــذي يمكــن تفســيره مــن أجــل التقــارب؟ مراجعــة
األعمــال واالقتصــاد الريــادي.189-204 ،)4(5 ،

ت .غوغوخيــا ،وج .بيروالفيــا ( .)2021إصالحــات بيئــة األعمــال واالبتــكار وإنتاجيــة الشــركات فــي االقتصــادات التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة.

مجلــة أوراســيا بيزنــس ريفيــو.221-245 ،)2(11 ،

غروفــر جوســوامي ،وآرتــي؛ وميدفيديــف ،ودينيــس .وأوالفســن ،وإليــن .)2019( .الشــركات ذات النمــو المرتفــع :حقائــق وقصــص خياليــة

وخيــارات السياســة لجهــة االقتصــادات الناشــئة .واشــنطن العاصمــة :البنــك الدولــي.

مز س .هالورد-دريميير ( .)2005تحسين مناخ االستثمار واألعمال في جنوب آسيا .النمو والتكامل اإلقليمي.61 ،
ـاف محــوره اإلنســان مــن أزمــة جائحــة كوفيــد 19-يشــمل الجميــع،
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ويتميــز باالســتدامة ،والمرونــة .مؤتمــر العمــل الدولــي.

منظمة العمل الدولية ( .)2021العمل الالئق واإلنتاجية .وثيقة مجلس االدارة /GB.341/POL ،2فبراير  .2021متوفر عىل:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769282.pdf
منظمة العمل الدولية ( .)2019إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل .مؤتمر العمل الدولي.
ك .كــوالروف ،وي .إيفانوفــا ،وب .يوردانــوف ،وك .شــينداروفا ،ون .نيســتوروف ( .)2021العوامــل المحــددة ونماذج األداء التنافســي للشــركات

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي بيئــة أعمــال دوليــة :الجمــع بيــن تحليــات المســتوى الكلــي ومســتوى الشــركة – .الدراســات االقتصاديــة
( ،)IkonomicheskiIzsledvania)،30 (6ص.106-125 .

ج .لوبيــز أســيفيدو ( .)2017تحديــات بيئــة األعمــال تســتمر فــي التأثيــر عــى أداء الشــركة .الفصــل  3فــي :ج .لوبيز-أســيفيدو ،ود .ميدفيديــف،

وف .بالمــاد ( .)2017دور جنــوب آســيا :سياســات لتعزيــز القــدرة التنافســية وإنشــاء قــوة تصديــر تاليــة .البنــك الدولــي ،واشــنطن العاصمــة.

ف .ســتيبايان ،وج .أباجيــان ،وأ .نــدوي ،وم.م .النســاع .)2019( .تعزيــز دور الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي العالــم العربــي  -بعــض
االعتبــارات األساســية .صنــدوق النقــد الدولــي.

فــان آرك ،وإيرومبــان ،ودي فريــس ( .)2019إعطــاء األولويــة لإلنتاجيــة فــي منطقــة الخليــج .الطريــق نحــو النمــو المســتدام مــن خــال التنويــع
الذكــي .مجلــس المؤتمــر.
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� النتائج الرئيسية
· تتميــز ديناميكيــات النمــو االقتصــادي فــي المنطقــة العربيــة بمســتويات دخــل مرتفعــة ولكــن متدنيــة فــي
اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة بالنفــط ،وبمســتويات ضحلــة لكــن متهاويــة فــي الــدول
العربيــة األخــرى.

· عنــد احتســاب  12دولــة عربيــة (ســتدول مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وســت دول عربيــة أخــرى) فــي
المنطقــة معً ــا ،كان أول عقديــن بعــد اكتشــاف وجــود النفــط هــي الفتــرة التــي شــهدت اإلنتــاج والدخــل المرتفعيــن

ونمــو اإلنتاجيــة خــال العقــود الســبعة التــي تلــت عــام .1950

· لــم يعــد االزدهــار االقتصــادي المدعــوم بالنفــط قــاد ًرا عــى االســتمرار ،حيــث بــدا األمــر وكأن اقتصــادات دول مجلــس
التعــاون الخليجــي وقعــت فــي مســار المــوارد ،فــي غيــاب التنــوع االقتصــادي  .

· كان الرتفــاع أســعار النفــط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين أثــر ســلبي عــى النمــو واالنتاجيــة عــى الصعيــد العالمــي،
إال أن أثــره االيجابــي االولــي عــى اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي لــم يســتمر ً
أيضــا.
· شــهد العقــد الممتــد مــن  1983إىل  1993فتــرة مــن الخســائر االقتصاديــة الكبيــرة التــي تكبدتهــا الــدول العربيــة،
حيــث خســرت المنطقــة مكاســب الدخــل واإلنتاجيــة التــي تميــزت بهــا الســنوات الماضيــة.

· لقــد تحســن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي االقتصــادات العربيــة فــي تســعينيات القــرن العشــرين (1993-

 ،)2009لكنــه لــم يكــن كاف ًيــا للتعويــض عــن ارتفــاع عــدد الســكان ،ممــا شــهد اســتمرار تــآكل دخــل الفــرد وإنتاجيتــه،

الســيما فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

· خــال العقــد الماضــي ،الــذي بــدأ فــي عــام  ،2010بقيــت المنطقــة تعانــي انخفاضــا» فــي اإلنتاجيــة وشــهدت

انقطاعــات بيــن اإلنتاجيــة ونمــو نصيــب الفــرد فــي الدخــل ،ممــا يعنــي زيــادة االعتمــاد عــى الوظائــف األقــل إنتاجيــة.

· أتــى انخفــاض الدخــل والنمــو نتيجــة العتمــاد المنطقــة المفــرط عــى النمــو القائــم عــى العمالــة ،واالســتفادة مــن
العمــال األجانــب الذيــن يتقاضــون أجــرا زهيــدا» .وفــي حيــن جمعــت مناطــق أخــرى مــن العالــم بيــن نمــو العمالــة
ونمــو اإلنتاجيــة مــن أجــل دفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،فــإن كال مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربيــة

األخــرى لــم تحــدد أولويــات اإلنتاجيــة بــأي حــال مــن األحــوال.

· هــذا وكان النمــو فــي الناتــج ونصيــب الفــرد مــن الدخــل وإنتاجيــة العمــل متقل ًبــا إىل حــد كبيــر فــي المنطقــة
العربيــة ،تحديـدًا فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث اعتمــدت هــذه االتجاهــات بشــكل كبيــر عــى
االتجاهــات العالميــة فــي أســعار النفــط والطلب عــى النفط.

· لقــد أدى ضعــف نمــو اإلنتاجيــة وتقلبــه فــي المنطقــة إىل تــآكل كبيــر فــي مســتويات الدخــل واإلنتاجيــة النســبية
مقارنــة بالــدول االخــرى المحيطــة بالمنطقــة.

· عــى الرغــم مــن أن انخفــاض مســتويات الدخــل واإلنتاجيــة النســبية فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي
يشــكل إىل حــد كبيــر نتيجــة حتميــة مــع تحــول تلــك االقتصــادات من اقتصــادات تعتمــد عــى المــوارد إىل االقتصادات
األكثــر تنوعً ــا ،فــإن الهبــوط فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى أمــر يثيــر الخــوف للغايــة.

· يتلخــص التحــدي الــذي يواجــه اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة فــي تجنــب المزيــد مــن التدهــور
فــي مســتويات اإلنتاجيــة ،وتجنــب التباعــد عــن الحــدود العالميــة ،في حيــن يتلخــص التحدي الــذي يواجــه االقتصادات
العربيــة األخــرى فــي االلتحــاق بالحــدود العالميــة لإلنتاجيــة.

· أضــف إىل ذلــك أن تباطــؤ اإلنتاجيــة يرجــع إىل ضعــف الكفــاءة اإلجماليــة ،ولكــن مــا يثيــر القلــق ً
أيضــا بشــأن
المنطقــة يتلخــص فــي عجزهــا عــن ترجمــة اســتثمارها الرأســمالي إىل إنتاجيــة.
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· إن االفتقــار إىل قطــاع تصنيــع قــوي قــادر عــى اســتيعاب العمــال مــن ذوي المهــارات شــبه الماهــرة والمهــارات

المتدنيــة ،واالفتقــار إىل قطــاع خــاص نابــض بالحيــاة فــي كل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا

مــن الــدول العربيــة ،مــن شــأنه أن يزيــد مــن التحديــات التــي تواجههــا فــي تحقيــق ازدهــار فــي نمــو اإلنتاجيــة.
· لم تسفر الجهود الرامية إىل تنويع االقتصادات في العالم العربي بعد عن أثر تغير هيكلي يعزز النمو  .

� اآلثار المترتبة عىل السياسات واألعمال التجارية
· بغيــة تحقيــق النمــو القائــم عــى اإلنتاجيــة ،يتعيــن عــى المنطقــة أن تجعــل ســوق العمــل أكثــر كفــاءة مــن خــال خلــق فــرص
عمــل الئــق للجميــع ،وف ًقــا الحتياجــات القطــاع الخــاص.
· إن االســتثمار فــي الرأســمال المعرفــي وتنميــة المهــارات والتكنولوجيــات الالزمــة لجهــة تحســين الكفــاءة اإلجماليــة الســتخدام
المدخــات يشــكل أهميــة قصــوى لالنتقــال إىل نمــوذج للتنميــة االقتصاديــة قائــم عــى اإلنتاجيــة.

· يتعيــن عــى المنطقــة أن تركــز عــى زيــادة مهــارات الســكان األصلييــن لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل وتحســين إنتاجيــة
العمال.

· ينبغــي أيضــا ً أن تواصــل المنطقــة جهودهــا المتعلقــة بتنويــع العمالــة الســتيعاب الداخليــن الجــدد إىل ســوق العمــل وخلــق فرص

عمــل منتجــة عــن طريــق تشــجيع اســتثمارات القطــاع الخــاص وتشــجيع االصالحــات الراميــة إىل تحســين بيئــة األعمــال التجاريــة

الراميــة إىل إعــادة تخصيــص المــوارد ألهــم القطاعــات اإلنتاجيــة .أمــا بالنســبة القتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــإن
إمكانــات القطــاع الصناعــي ،الــذي يســتطيع اســتيعاب العمــال مــن ذوي المهــارات المتدنيــة ،فهــي كبيــرة.

· فــي حيــن أن التحديــات كثيــرة بالنســبة للمنطقــة ،قــد تســاعد محــاوالت إدمــاج اقتصــادات المنطقــة للعمــل كســوق واحــدة فــي
نمــو اإلنتاجيــة .مــن شــأن التكامــل اإلقليمــي أن يحفــز مؤسســات القطــاع الخــاص عــى االســتيالء عــى االقتصــادات الضخمــة

ورفــع اإلنتاجية.

· تُعــد زيــادة المشــاركة مــع الحكومــات ،وصنــاع السياســات ،ومنظمــات األعمــال التجاريــة ،والمؤسســات التعليميــة فــي تحفيــز
منــاخ اســتثماري أفضــل تنســي ًقا ،أمـرًا بالــغ األهميــة بالنســبة للقطــاع الخــاص لتطويــر اســتراتيجيات أعمــال تجاريــة موجهــة نحــو
اإلنتاجية.

· تضطلــع منظمــات األعمــال التجاريــة بــدور هــام تؤديــه فــي زيــادة الوعــي بيــن األعضــاء فــي موضــوع الحاجــة إىل إعطــاء األولويــة
لنمــو اإلنتاجيــة .عــاوة عــى ذلــك ،يمكــن توفيــر الدعــم لرفــع مســتوى اســتراتيجيات األعمــال التجاريــة ،وتحســين الممارســات
اإلداريــة والكفــاءة اإلنتاجيــة ،ووضــع جــدول أعمــال إلصــاح السياســات مــن أجــل تحســين بيئــة األعمــال بغيــة خلــق فــرص عمــل
الئــق.
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�  1.1مق ّ
دمة
يحلــل هــذا الفصــل اتجاهــات ومصــادر نمــو إنتاجيــة العمــل الكليــة فــي االقتصــادات العربيــة ويقــارن مســتويات إنتاجيتهــا
بالحــدود العالميــة وغيرهــا مــن االقتصــادات الناشــئة الرئيســية .يتتبــع هــذا الفصــل ً
أيضــا مســاهمات نمــو اإلنتاجيــة القطاعية،
وإعــادة تخصيــص العمــال عبــر القطاعــات والمصــادر المباشــرة ــــ إجمالــي إنتاجيــة العامــل وتراكــم الرأســمال ــــ حتــى مجمــوع

نمــو إنتاجيــة العمــل .قبــل الخــوض فــي تحليــل إنتاجيــة العمــل ومصــادره ،يوثــق الفصــل األول النمــو الطويــل األجــل فــي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،ونصيــب الفــرد مــن الدخــل فــي المنطقــة.

نظامــا بيئ ًيــا لإلنتاجيــة يؤكــد
بالنظــر إىل أهميــة اإلنتاجيــة بالنســبة للتنميــة المســتدامة ،اتبعــت منظمــة العمــل الدوليــة
ً

عــى الحاجــة إىل تحقيــق مكاســب إنتاجيــة مســتدامة مــن أجــل وظائــف الئقــة ومــن خــال هــذه الوظائــف (راجــع منظمــة

العمــل الدوليــة 15.)2020 ،يتنــاول هــذا الفصــل ديناميكيــات اإلنتاجيــة مــن منظــور تراكمي/كلــي ،والتــي مــن المرجــح أن تتأثــر

بالحلــول المتوســطة والصغيــرة المســتوى التــي تظهــر فــي النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة .يترتــب عــى العديــد مــن جوانــب
النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة ،الســيما أثــر التــوازن بيــن العمــل والحيــاة المهنيــة ،والتعلــم فــي مــكان العمــل ،والعالقــة بيــن
الموظــف وصاحــب العمــل ،آثــار هامــة عــى اإلنتاجيــة تتجــاوز نطــاق هــذا الفصــل .لكــن مــن األهميــة بمــكان أن نالحــظ أن

اتجاهــات اإلنتاجيــة الكليــة ،الموثقــة فــي هــذا الفصــل ،تتشــكل فــي البيئــة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة التــي تعمــل
فــي ظلهــا الشــركات والصناعــات واالقتصــادات .لذلــك ،فــإن أهميتهــا فــي تشــكيل اتجاهــات اإلنتاجيــة أمــر ال مفــر منــه.
يصــدق ذلــك بشــكل خــاص فــي أغلــب االقتصــادات العربيــة ،التــي تتســم بخصائــص مميــزة عــى المســتويين السياســي

واالقتصــادي مقارنــة ،عــى ســبيل المثــال ،باالقتصــادات الغربيــة التــي تقــع عــى حــدود مســتويات اإلنتاجيــة.

يغطــي هــذا الفصــل  12اقتصــاد عربــي :البحريــن ،وعمــان ،وقطــر ،والكويــت ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،واإلمــارات

العربيــة المتحــدة ،والعــراق ،واألردن ،ولبنــان ،وســوريا ،واليمــن ،واألراضــي الفلســطينية المحتلــة (يشــار إليهــا فــي
مــا بعــد فلســطين).ونظ ًرا للتنــوع االقتصــادي وعــدم التجانــس عبــر الــدول فــي هــذه المجموعــة ،لقــد فصلنــا هــذه

االقتصــادات إىل مجموعتيــن :اقتصــادات مجلــس التعــاون الخليجــي (الــدول الســتة األوىل) وغيرهــا مــن االقتصــادات
العربيــة .يتــاءم أيضــا ً هــذا التوزيــع عــى مجموعتيــن مــع الفــوارق فــي مســتويات الدخــل بيــن الــدول .بحســب قاعــدة

بيانــات االقتصــاد الكلــي لمجلــس المؤتمــرات ،فــإن متوســط دخــل الفــرد فــي الــدول االثنــي عشــر يزيــد قليــا ً عــن

 26000دوالر عــن عــام  2020مــن حيــث تعــادل القــوة الشــرائية .فــي حيــن أن كل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون
الخليجــي تتجــاوز مســتوى الدخــل المتوســط ــــ فــي حــدود  1,5ضعــف الدخــل األعــى مقارنــة بالمســتويات المتوســطة
فــي عمــان إىل  4أضعــاف فــي قطــر ــــ فــإن اقتصــادات أخــرى هــي أقــل مــن ذلــك (راجــع الجــدول  1فــي الملحــق).
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تتــراوح مســتويات الدخــل فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى بيــن  10و 60فــي المائــة مــن المتوســط ،حيــث تعتبــر اليمــن
األكثــر فقــ ًرا ولبنــان األكثــر ثــراء .وفــي ســياق الفصــل ،تقابــل اإلشــارة إىل االقتصــادات العربيــة مجمــوع اقتصــادات دول
مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن االقتصــادات العربيــة.

إن

الفتــرة

التــي

يغطيهــا

التحليــل

هــي

بيــن

عامــي

1950

و،2019

حيثمــا

تتوفــر

البيانــات.

17

ومــن أجــل التيســير ،تنقســم هــذه الفتــرة إىل عــدة فتــرات فرعيــة ،بعــد تحديــد نقــاط االســتراحة فــي النمــو االقتصــادي فــي
المنطقــة (راجــع القســم التالــي) .يتــم الحصــول عــى معظــم البيانــات المســتخدمة فــي الدراســة مــن قاعــدة بيانــات االقتصــاد

 15لقــد كان مفهــوم العمــل الالئــق فــي صلــب جــدول أعمــال السياســة العامــة لمنظمــة العمــل الدوليــة لفتــرة طويلــة ،وقــد ورد فــي نهــج جــدول أعمــال العمــل
الالئــق تعريــف أكثــر دقــة .بصفــة عامــة ،يتألــف جــدول أعمــال العمــل الالئــق مــن أربعــة أعمــدة هــي «تعزيــز الوظائــف والمشــاريع ،وضمــان الحقــوق فــي العمــل،
وتوســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة ،وتعزيــز الحــوار االجتماعــي ...مــع مراعــاة النــوع االجتماعــي كموضــوع شــامل» (منظمــة العمــل الدوليــة .)2017 ،يــدرك
النظــام االيكولوجــي لإلنتاجيــة الحاجــة إىل تحقيــق مكاســب إنتاجيــة مســتدامة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل الئــق (راجــع منظمــة العمــل الدوليــة.)2020 ،
 16كانــت هــذه هــي الحــال ً
أيضــا تاريخ ًيــا منــذ عــام  ،1950باســتثناء انضمــام لبنــان إىل المجموعــة فــوق الوســطية خــال األعــوام الممتــدة مــا بيــن  1950و1967
و ،1974وانضمــام العــراق إىل المجموعــة فــوق الوســطية خــال األعــوام الممتــدة مــا بيــن  1978و.1980وفــي عــام  1974وخــال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن األعــوام
 1978و ،1980كانــت عمــان دون المســتوى الوســطي .منــذ عــام  ،1980تتجــاوز اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي باســتمرار مســتوى الدخــل المتوســط.
 17إن كل البيانــات المتعلقــة بنصيــب الفــرد مــن الدخــل وإنتاجيــة العمــل متاحــة طــوال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن  1950و 2019بالنســبة لــدول أخــرى غيــر
فلســطين ،التــي ال تتوفــر بشــأنها البيانــات إال منــذ عــام .1970

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

الكلــي لمجلــس المؤتمــرات ،ومؤشــرات التنميــة العالميــة للبنــك الدولــي ،وإحصــاءات منظمــة العمــل الدوليــة ،وإحصــاءات
الحســابات القوميــة لألمــم المتحــدة .وبمــا أن قاعــدة بيانــات االقتصــاد الكلــي لمجلــس المؤتمــرات ال تشــمل فلســطين ،فقــد

عززنــا بيانــات قاعــدة بيانــات االقتصــاد الكلــي لمجلــس المؤتمــرات باســتخدام بيانــات إضافيــة مــن مصــادر أخــرى ،بمــا فــي
ذلــك المكتــب المركــزي الفلســطيني لإلحصــاء.
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يتــم تنظيــم هــذا الفصــل فــي ســتة أقســام .يقــدم القســم  2نظــرة عامــة حــول اتجاهــات النمــو االقتصــادي ونصيــب الفــرد

مــن الدخــل وإنتاجيــة العمــل فــي االقتصــادات العربيــة .وفــي القســم  ،3يتنــاول الفصــل حــدوث المقايضــات بيــن اإلنتاجيــة

واالســتخدام لمعرفــة مــا إذا كان النمــو القائــم عــى تشــغيل العمالــة فــي المنطقــة يــؤدي إىل خســائر فــي اإلنتاجيــة .يدقــق
القســم  4فــي آثــار اإلنتاجيــة «داخــل الصناعــة» وبيــن الصناعــات عــى نمــو إنتاجيــة العمــل الكلــي .يبحــث القســم  5دور
تعميــق الرأســمال وإجمالــي إنتاجيــة العامــل فــي دفــع نمــو إجمالــي إنتاجيــة العمــل .أمــا القســم األخيــر ،فخاتمــة الفصــل.

�  1.2النمو االقتصادي واإلنتاجية والدخل للفرد في
االقتصادات العربية
مــن منظــور جانــب العــرض الكالســيكي الجديــد ،يعتبــر النمــو فــي إنتاجيــة العمــل مصــد ًرا للنمــو االقتصــادي المســتدام الطويل

األجــل ،الــذي يتحقــق بالتغيــر التكنولوجــي خارجــي المنشــأ (ســولو .)1957 ،تركــز التفســيرات المتعلقــة بجانــب الطلــب لجهــة

العالقــة بيــن إنتاجيــة العمــل ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،مثــل كالــدور ( )1966وفيــردورن ( ،1949كمــا ذكــر فــي دي فريــز
 ،)1980عــى زيــادة معــدل العائــد الســيما فــي القطــاع الصناعــي .يعمــل نمــو الناتــج الصناعــي عــى تعزيــز اإلنتاجيــة فــي القطاع
الصناعــي فضـا ً عــن القطاعــات غيــر الصناعيــة .مــن الناحيــة التجريبيــة ،وعــى المســتوى الكلــي ،إن ارتبــاط اتجاهــات إنتاجيــة

العمــل بنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل قــوي وإن لــم يكــن مثال ًيــا .تجــدر اإلشــارة إىل أن دقــة

هــذه العالقــة تتوقــف ،مــن الناحيــة التجريبيــة ،عــى كيفيــة تطابــق العمالــة ،ومشــاركة القــوة العاملــة ،وإجمالــي الســكان (راجــع
ماراتيــن وســالوتي .)2011 ،فــي هــذا القســم ،نوثــق االتجــاه العــام للناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي

(قياســا بالناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكل عامــل).
اإلجمالــي إىل جانــب اإلنتاجيــة اإلجماليــة للعمالــة
ً

��  .1.2.1االتجاهــات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ونمــو إنتاجيــة العمــل فــي المنطقــة العربيــة
نحــن نحلــل اتجاهــات النمــو االقتصــادي واإلنتاجيــة فــي المنطقة خالل الســنوات الـــ  70الماضيــة ،وبالتالي من المفيد تقســيم
الفتــرة بأكملهــا إىل عــدة فتــرات فرعيــة .عبــر اســتخدام اختبــارات التوقــف الهيكلــي بــاي وبيــران ( 19،)2003 ،1998فــي الناتــج

المحلــي اإلجمالــي للمنطقــة ،ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وإنتاجيــة العمــل (الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكل
عامــل) ،نحــدد خمســة فواصــل خــال الفتــرة مــا بيــن  1950و 2019بأكملهــا .كانــت هــذه الفواصــل فــي األعــوام  1960و1970

و 1982و 1992تتعلــق بالمتغيــرات الثالثــة :الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وإنتاجيــة العمــل ،ونصيــب الفــرد مــن الدخــل ،والناتــج

المحلــي اإلجمالــي للفــرد فــي عــام  ،2008ونصيب الفرد مــن الدخل وإنتاجية العمــل ،والناتج المحلي اإلجمالي فــي عام .2009

20

 18راجع الملحق لمزيد من التفاصيل.
 19تســمح لنــا طريقــة بــاي وبيــران ( )1998,2003بتحديــد مراحــل النمــو المســتمدة فقــط مــن البيانــات ،والحــد مــن مجمــوع المربعــات المتبقيــة مــن تراجــع
الســجل الطبيعــي للمتغيــر ذي الصلــة (مث ـا ً الناتــج المحلــي اإلجمالــي) فــي االتجــاه الزمنــي عبــر عــدة حلقــات مــن البيانــات.
 20تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يتــم تحديــد فتــرات االنقطــاع فــي هــذا التحليــل باســتخدام البيانــات المجمعــة للمنطقــة بأســرها ،والتــي تشــمل اقتصــادات دول مجلــس
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لذلــك ،نقســم فتــرة التحليــل بأكملهــا إىل ســت فتــرات فرعيــة متميــزة ،وهــي مــا بيــن 1951و  ،1960ومــا بيــن  1961و،1970

ومــا بيــن  1971و ،1982ومــا بيــن  1983و ،1992ومــا بيــن  1993و ،2009ومــا بيــن  2010و.2019

الحــظ أنــه عــى الرغــم مــن االختالفــات بيــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي والمؤشــرين اآلخريــن (إنتاجيــة العمــل ونصيــب
� المربع  :1جائحة كوفيد -19واإلنتاجية في
المنطقة العربية
أدت جائحــة كوفيــد -19إىل تعطيــل اتجاهــات اإلنتاجيــة
عــى مســتوى العالــم ،ولــم تُســتثنى المنطقــة العربيــة
مــن ذلك .لقــد عاشــت المنطقــة انتكاســة كبــرى فــي
النمــو فــي عــام  ،2020حيــث شــهدت االقتصــادات
ً
انكماشــا كبيــ ًرا فــي الناتــج المحلــي
العربيــة األخــرى
اإلجمالــي .غيــر أن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي
كل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والمناطــق
العربيــة األخــرى انتعــش فــي عــام  ،2021وإن كان
بمعــدل أقــل بكثيــر مقارنــة بالســوق الناشــئة فــي

المجمــوع .ويكمــن األمــر األكثــر أهميــة فــي أن نمــو
اإلنتاجيــة فــي االقتصــادات العربيــة تباطــأ عــى مــدى
األعــوام  2019و 2020و ،2021حيــث انعكــس عــام
 2021التأثيــر الحــاد الــذي خلفتــه هــذه الجائحــة.
وبالنســبة للمنطقــة العربيــة ،يبــدو أن هــذه الجائحــة
جعلــت مشــكلة اإلنتاجيــة الضخمــة الســائدة أكثــر
تعقيــدًا ،حيــث عملــت عــى تســريع وتيــرة تباطــؤ
اإلنتاجيــة فــي المنطقــة بالفعــل .فضـا ً عــن ذلــك ،فــإن
االنحــدار المحتمــل فــي خلــق فــرص العمــل الرســمية
واالضطرابــات فــي الطلــب العالمــي عــى النفــط
وأســعاره قــد جعــل الموقــف أكثــر صعوبــة.

الناتج المحلي اإلجمالي ،نصيب الفرد من الدخل ،ونمو إنتاجية العمل ،ما بين  2019و2021
2019

2020

2021

نمو الناتج المحلي اإلجمالي
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
االقتصادات العربية األخرى
األسواق الناشئة

1,0
0,7
2,3
2,8

-6,2
-4,8
-10,8
-2,7

2,1
2,5
0,8
5,1

نمو نصيب الفرد من الدخل
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
االقتصادات العربية األخرى
األسواق الناشئة

-0,8
-1,2
0,7
1,9

-8,0
-6,6
-12,1
-3,5

0,7
1,1
-0,7
4,3

نمو إنتاجية العمل
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
االقتصادات العربية األخرى
األسواق الناشئة

-2,6
-3,1
-0,5
2,0

-6,1
-5,3
-8,4
0,4

-1,3
-0,5
-4,4
2,3

المصدر :قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021
التعــاون الخليجــي الغنيــة بالنفــط وغيرهــا مــن االقتصــادات العربيــة .لذلــك ،قــد ال تكــون االنقطاعــات بالضــرورة متوافقــة مــع األحــداث الخاصــة بــكل دولــة،
ناهيــك عــن أن تأثيــر األحــداث العالميــة مثــل ارتفــاع أســعار النفــط يمكــن أن يخفــف بفضــل حقيقــة وجــود دول لديهــا مــوارد نفطيــة فــي العينــة ودول أخــرى ال
تملكهــا .عــى ســبيل المثــال ،اســتفادت دول مثــل المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل كبيــر مــن طفــرة النفــط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين ،ممــا ســاعدها
فــي االســتثمار بكثافــة فــي البنيــة األساســية ،وهــذا مــن شــأنه أن يوفــر عــى األرجــح طفــرة فــي النمــو .وعــى نحــو مماثــل ،ربمــا تســببت حــاالت عــدم االســتقرار
الداخلــي فــي ســوريا منــذ عــام  2010فــي إحــداث حالــة مــن التفــكك فــي تلــك الدولــة .غيــر أن بعــض هــذه األحــداث قــد يكــون لهــا ً
أيضــا أثــر مشــترك عــى كل
دول المنطقــة ،وينعكــس ذلــك عــى األرجــح فــي نقــاط التوقــف المحــددة .عــى ســبيل المثــال ،يتفــق بعــض هــذه االنقطاعــات بعــض الشــيء مــع االضطرابــات
المحليــة والعالميــة فــي المنطقــة ،مثــل الحــرب بيــن إيــران والعــراق فــي أوائــل ثمانينيــات القــرن العشــرين ،وحــرب الخليــج األوىل فــي أوائــل تســعينيات القــرن
العشــرين ،واألزمــة الماليــة العالميــة فــي الفتــرة مــا بيــن  2008و .2009ويبــدو أن هــذه االضطرابــات تســببت فــي حــدوث تحــوالت فــي اتجــاه النمــو االقتصــادي
فــي المنطقــة .عــى الرغــم مــن أن االنقطاعــات الســابقة لــم تتفــق بدقــة مــع مثــل هــذه األحــداث ،فــإن االنقطــاع فــي عــام  1970جــرى قبــل ســنوات أزمــة النفــط
والطاقــة العالميــة مباشــرة .ومــن الصعــب ً
أيضــا أن نتكهــن باألحــداث التــي مــن المرجــح أن تــؤدي إىل بــروز تأثيــر مشــترك ،باســتثناء االضطرابــات التــي تثيــر
صدمــة مشــتركة فــي المنطقــة.
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ﻮ .وﺛﺎﻧًﯿﺎ ،ﻻ ﺗﺰال اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺎم  2020أوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺪول .ﺑﯿﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻛﯿﻒ ﻛﺎن أداء اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼ

ﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ.
الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي) مــن حيــث عــام الفاصــل األخيــر ،فإننــا نأخــذ عــام  2009كنقطــة توقــف للفتــرة

المؤشــرات.ﺤﻘﯿﻘ
فــيﻹكلﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟ
الفتــراتﻲ ا
تقســيمﺞ اﻟﻤﺤﻠ
ﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗ
عــىﻄﺒﯿﻌ
للحفــاظﻞ اﻟ
األخيــرة ،اﻟﺴﺠ
ﯾﻌﺮض اﻟﺸﻜﻞ 1
2020ﻟﻤﻘﯿﺎس اﻷﯾﺴﺮ ﻟﻠﻤ
بتضميــنﯿﺔعــامﻋﻠﻰ ا
نقــوم تاﻟﻌﺮﺑ
ﺼﺎدا
متوســط اﻻﻗﺘ
فــيﻲ 7ﻓﻲ
الفتــرة ،ال
اتســاق
لســببين .أوالً ،فــي ظــل آثــار جائحــة كوفيــد 9-1الســلبية عــى االقتصــاد العالمــي والمنطقــة بشــكل غيــر مســبوق مــن خــال

2020ﺮا ت اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣ
ـام اﻟﻔﺘ
المتعلقـﺗـةﻘﺴبعـﯿﻢ
ـاتﺸﻜﻞ
ـزالﺿالبيانﺢـ اﻟ
وثان ًيـﻤـا،ﻦ.ال تـﯾﻮ
ســو.اﻷﯾ
متوسـﻋﻠـطﻰمعـاﻟﻤﻘﯿ
إدراجﺟهـﯿـذاﺔ االعﻟـﻌـامﻤﻞ
االقتصاديﻟـﺪـة،ﺧيشﻞــوهوإﻧﺘﺎ
الحركـﺮـةد ﻣﻦ ا
ﺐ اﻟﻔ
ﺴﺠﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﻨﺼﯿ
ـدالتﺎالنم
تقييــد
أوليــة بالنســبة لمعظــم الــدول .بيــد أننــا نناقــش كيــف كان أداء النمــو االقتصــادي ونصيــب الفــرد مــن الدخــل وإنتاجيــة العمــل

منفصـﻓﺘـل.ﺮة .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻧﺴﺦ اﻟﺸﻜﻞ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ وﻏ
ـكل ﻛﻞ
المنطقـﻤـةﻮبشﻓـﻲ
الجائحـﻌـةﺪفـﻻـي اتﻟﻨ
ﺼﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰأثنــاءﻣﺘفتﻮــرةﺳﻂ ﻣ

للناتــج
الطبيعﻓــي
األيسـﻣـرﻊ اﻻﺗﺠﺎھﺎ ت اﻟﺴﺎﺋ
ـاسﺳﻲ
المقيـﺳﺎ
العربيـ1ـة ﺑعـﺸـىﻜﻞ أ
ـاداتﻜﻞ
االقتصـاﻟﺸ
الحقيقـﻮـيﺿفـﺤـيﺔ ﻓﻲ
اإلجمالـﺎﻟـيﯿﺔ اﻟﻤ
ـيﻹﺟﻤ
المحلةـ ا
ﺼﻮر
ﻖ اﻟ
ـجل ﺗﺘﻮا
ـكلﻜ1ﻞالسـ1أ.
ـرضﻲالشاـﻟﺸ
اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑيعﯿـﺔ ﻓ
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للمخطــط والســجل الطبيعــي لنصيــب الفــرد مــن الدخــل وإنتاجيــة العمــل عــى المقيــاس األيمــن .يوضــح الشــكل تقســيم

الشـ
ـكل ﻣنفسﺴـﺘـهﻮﯾﺎ ت اﻟﺪﺧﻞ واﻹ
ض
النمـﻦـو فـﻋﻠـيﻰكل اﻟفتـﺮـرة.ﻏﻢلقــدﻣتـﻦـم انسﻧــخﺨﻔﺎ
ـدالت ﻟﻜ
متوسـﻜـطﻞمعـ1أ(.
إىل اﻟﺸ
باإلضافــةﻓﻲ
ـل،ﺴﺮى
الفصـاﻟﯿ
ـيﺣﺔ
ـتخدمهااﻟفﻠـﻮ
ـراتﺠالتـﻲـي )نسرـاﺟﻊ
الفتـﺨﻠﯿ
ل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟ
بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن االقتصــادات العربيــة فــي الشــكل 1أ .تتوافــق الصــورة اإلجماليــة

ـرىﻠﻮﺣﺔ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﻣﻦ
اليسـ)اﻟ
اللوحـھـةﺎ ت
(راجـﻻـعﺗﺠﺎ
ـيه ا
الخليجـھﺬ
ـاونﻣﻊ
دول ﺑمجلﺸـﻜـسﻞالتعﻋـﺎم
ﻀﺎ
ـائدة فأـﯾـي ً
الساـﻓﻖ
االتجاهـىـاتﺗﺘﻮ
أساسـﯿـيﺔ مـاـعﻷﺧﺮ
ـكلﻟﻌﺮﺑ
الشـﺠـكلﻤ 1ﻮﻋبشـﺔ ا
الموضحــةﻓ فـﻲـياﻟﻤ
ًﯿﺎ ،ﻓﺈن اﺗﺠﺎھﺎ ت اﻟﻨﻤﻮ
فــي الشــكل 1أ) .لكــن عــى الرغــم مــن انخفــاض مســتويات الدخــل واإلنتاجيــة نســب ًيا ،فــإن اتجاهــات النمــو فــي المجموعــة
العربيــة األخــرى تتوافــق ً
أيضــا بشــكل عــام مــع هــذه االتجاهــات (اللوحــة اليمنــى مــن الشــكل 1أ) .نحــن نستشــف العديــد مــن

 .ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﺸﻒ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎھﺎ ت اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ  ،1واﻟﺸﻜﻞ 1أ واﻟﺠﺪول  ،1وھﻲ ﻣﺪرﺟﺔ أدﻧﺎه.
االتجاهــات المهمــة مــن الشــكل  ،1والشــكل 1أ والجــدول  ،1وهــي مدرجــة أدنــاه.

of real GDP in the Arab economies on the left scale of
العمل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
وإنتاجيةﻟﻌﻤﻞ
chartﺟﯿtheﺔ ا
اإلجماليﺎ
Figureﺘ
andﻧ
plotsﻲ the1وإ
المحليﻟ
naturalﺟtheﻤﺎ
الناتجﻹ
منﺤﻠlogﻲ ا
الفردﻟﻤ
ونصيبﺗﺞ ا
اإلجماليﻣﻦ اﻟﻨﺎ
المحلي اﻟﻔﺮد
الناتجﺼﯿﺐ
الشكلﺎﻟ:1ﻲ وﻧ
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natural log of per capita income and labour productivity on the right scale.
و2020
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بينmarks
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Chapter,
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for the respective periods. The same Figure is replicated for the GCC and other Arab economies
in Figure 1A. The aggregate picture shown in Figure 1 is mainly consistent with the trends in
GCC (see the left panel of Figure 1A). However, despite having relatively lower levels of
income and productivity, the growth trends in the other Arab group are also generally in
alignment with these trends (right panel of Figure 1A). We discern several important trends
from Figure 1, Figure 1A and Table 1, which are listed below.
Figure 1: GDP, per capita GDP and labour productivity in the Arab economies (log levels
and growth rates), 1950-2020

مالحظــة :يتــم احتســاب معــدالت النمــو كتغييــرات فــي الســجل22 .تتألــف االقتصــادات العربيــة مــن :اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي
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ﻼﺣﻈﺔ :ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻ اتﻟﻨﻤﻮ ﻛﺘﻐﯿﯿﺮا ت ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ .ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ :اﻗﺘﺼﺎدا تدول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ )اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﻟﻜﻮﯾﺖ وﻋﻤﺎن وﻗﻄﺮ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻻﻣﺎرا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة( ،وﺳﺘﺔ اﻗﺘﺼﺎدا تﻋﺮﺑﯿﺔ أﺧﺮى )اﻷردن وﺳﻮرﯾﺎ واﻟﻌﺮاق وﻟﺒﻨﺎن
ﻟﯿﻤﻦ واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ(.
2021كل دولــة عــى حــدة
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الحصـاﻟـولﻤعـﺆﻟـىﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮا
ﻤﺼﺪر :ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ21ﻗﺎيتـمـم ﺑﮭﺎ
real GDP levels for the region is obtained by summing nominal GDP values across individual countries for
7

لســنة األســاس ،وباســتقراء معــدالت النمــو اإلقليمــي المرجحــة لســنوات أخــرى .عــى نحــو مماثــل ،تــم اســتقراء نســبة الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لســنة
the base year and extrapolating for other years using the weighted regional growth rates. Similarly, the ratio of
اإلجمالــي .تعتبــر األوزان فــي هــذا التجميــع
المحلــي
الناتــج
sumمـ
الفــرد
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معــدل النم
 usingباســتخدام
theــدول
ـف ال
ـي مختلـ
ـكان فـ
األســاس ومجمــوع السـ
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real GDP
ـنand
the
of the
countriesــوacross
is extrapolated
weighted
growth
rate
per
capita
weights
this aggregation
are
nominal
shares
ـي GDP in
the
total GDP
حصصــا اســمية مــن of
 ofالقــوة الشــرائية).
ـادل
بتعـ
(قياســا
للمنطقـ
inــي
اإلجمال
ـج المحلــي
الناتـ
مجمــوع
eachـةofفــي
 country’sدولـ
اإلجمالــي لــكل
المحلـ
الناتــج
ً
Theـةً GDP.
the region (measured in PPP terms).
Note that all growth rates are calculated as annual log changes, and averaged across the period to obtain period

8

averages.للحصــول عــى متوســط الفتــرة .يمكــن
ـال الفتــرة
 22الحــظ أنــه يتــم احتســاب كل معــدالت النمــو كتغييــرات ســجالت ســنوية ،كمــا يتــم احتســاب المتوســط خـ
The cumulative growth rate of a variable Y can be obtained from the log changes using the relationship:
العالقـ
yearباسـ
value,ـجل
ـرات السـ
yearمــن
value,ــر Y
ـي!9للمتغي
النم
ـة,:
where
ـتخدام !7
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تغييـ!8 is
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التراكمـis
ofــوthe value
الحصــول عــى معــدلany

'∑
56* ∆ 23 45
+
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) %

 ،!" = $%&') + , − 1 = /حيــث تكــون  YTقيمــة ســنة النهايــة،
(&

ـنواتyear t, between t= T and 0, and.
N is the
number
years.ـof
السـ
ـي عــدد
وتكــون  Y0قيمــة ســنة البــدء ،وتكــون  Ytقيمــة أي ســنة  ،tبيــن= t Tو ،0و Nه

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾ ﺎت اﻟﻧ ﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻊ ﻗﯾم اﻟﻧ ﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣ ﺎﻟﻲ اﻻﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ
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� الشــكل 1أ:الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وإنتاجيــة العمــل
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي (اللوحــة اليســرى) واالقتصــادات العربيــة األخــرى (اللوحــة اليمنــى)

اﻟﺸﻜﻞ 1أ:اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
ـاﻠﻮبيـ
ـو،
و2020ﺎت اﻟﺴﺠﻞ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1950و2020
 1950وﻣﺴﺘﻮﯾ
ـناﻟﯿﻤﻨﻰ(
ﺣﺔ
ى م)اـﻟ
النمـﺮ
ـدالت اﻷﺧ
ومعاـﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ـجلﺎدات
السﻗـﺘﺼ
ـتويات( واﻻ
ومساـﻟﯿﺴﺮى
)اﻟﻠﻮﺣﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ 1
مالحظة :راجع الشكل .1
اﻟﻤﺼﺪر :ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021

المصدر :عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

	·أوالً ،كانــت الفتــرة مــا بيــن  1950و 1970فتــرة مــن النمــو الســريع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،ونصيــب الفــرد
مــن الدخــل ،وإنتاجيــة العمــل فــي المنطقــة ،وكانــت الفتــرة مــا بيــن  1961و 1970فتــرة النمو األســرع .وكان تســارع

النمــو خــال هــذه الفتــرة ،الــذي كان أســرع مــن معــدالت النمــو العالميــة ،مدفوعً ــا مــن مجلــس التعــاون الخليجــي
(الجــدول  .)1هــذا ووثقــت الدراســات الســابقة النمــو الهائــل فــي المنطقــة خــال هــذه الفتــرة .فعــى ســبيل المثال،
الحــظ جرجــس ( )1973نمــ ًوا كبيــرًا جــدًا فــي االقتصــادات العربيــة خــال الفتــرة مــا بيــن  1958و ،1967وكان

أســرع مــن االقتصــادات المتقدمــة فــي ذلــك الوقــت ،بــل وأســرع مــن نمــو االقتصــادات المتقدمــة خــال الثــورة

الصناعية23.وقــد أدى اســتمرار الفوائــد االقتصاديــة الناجمــة عــن اكتشــاف النفــط ،ممــا أســفر عــن اســتثمارات

عامــة كبيــرة فــي البنيــة األساســية والصحــة والتعليــم ومؤسســات القطــاع العــام (يوســف ،)2004 ،إىل نمــو كبيــر

فــي الدخــل واإلنتاجيــة فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة بالنفــط .يبــدو أن االقتصــادات
العربيــة األخــرى اســتفادت ً
أيضــا مــن تصديــر العمالــة وتلقــي التحويــات الماليــة التــي تدعــم االســتهالك واإلنتــاج
فــي اقتصاداتهــا المحليــة فــي المراحــل األوىل مــن اكتشــاف النفــط .كانــت الهجــرة نحــو اقتصــادات دول مجلــس
التعــاون الخليجــي النفطيــة ،التــي تدعمهــا الحكومــات الوطنيــة فــي هــذه الــدول بشــكل عــام ،فرصــة مربحــة لخلــق

فــرص عمــل للمواطنيــن واكتســاب دخــل مــن التحويــات فــي هــذه الــدول (كابيزوســكي ،)2015 ،ممــا ســاعد فــي
نمــو الدخــل المحلــي واإلنتــاج واالســتهالك.

 23يمكــن مالحظــة أن هــذه المجموعــة مــن االقتصــادات العربيــة التــي تــم وضعهــا كانــت مختلفــة عــن المجموعــة التــي وضعناهــا نحــن ،حيــث كانــت تتألــف مــن
بعــض الــدول غيــر المدرجــة فــي قائمتنــا (الجزائــر وليبيــا والمغــرب والســودان وتونــس ومصــر) وبعضهــا مــدرج فــي قائمتنــا (العــراق واألردن والكويــت ولبنــان
والمملكــة العربيــة الســعودية وســوريا واليمــن).
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الجدول :1معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،ونصيب الفرد من الدخل ،وإنتاجية العمل ،ما بين 1950

و2019

ما بين
1951
و1960

ما بين
1961
و1970

ما بين
1971
و1982

ما بين
1983
و1992

-1993
*2009

ما بين
2010
و2019

نمو الناتج المحلي اإلجمالي
العالم
االقتصادات المتقدمة
االقتصادات الناشئة والنامية
الشرق األوسط
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
االقتصادات العربية األخرى

4,9
4,8
5,1
6,7
6,9
7,3
6,5

5,4
5,2
5,7
9,2
8,5
10,4
5,3

3,4
3,0
4,1
5,7
5,9
6,4
6,4

2,8
3,0
2,4
1,3
0,5
1,9
3,1-

3,3
2,3
4,5
3,9
3,8
3,4
5,5

()3,6
()2,8
()4,7
()4,1
()3,9
()3,6
()5,5

3,1
2,0
4,2
2,4
2,9
3,4
1,3

نمو نصيب الفرد من الدخل
العالم
االقتصادات المتقدمة
االقتصادات الناشئة والنامية
الشرق األوسط
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
االقتصادات العربية األخرى

3,2
3,5
2,7
3,4
3,6
3,6
3,8

3,8
4,1
3,4
4,9
4,1
5,1
2,1

2,1
2,2
1,7
0,6
0,4
0,1
3,2

1,6
2,3
0,6
2,43,42,36,0-

2,3
1,6
3,2
0,7
0,1
0,72,9

()2,6
()2,1
()3,3
()1,1
()0,5
()0,1-
()2,9

2,3
1,5
3,1
0,2
0,4
1,0
1,3-

نمو إنتاجية العمل
العالم
االقتصادات المتقدمة
االقتصادات الناشئة والنامية
الشرق األوسط
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
االقتصادات العربية األخرى

3,4
3,6
2,9
3,8
3,8
3,5
4,5

3,9
4,0
3,6
5,2
4,3
5,1
2,7

1,7
2,0
1,2
1,4
1,2
1,1
3,6

1,3
2,0
0,3
2,43,72,76,2-

2,1
1,5
2,8
0,10,51,32,3

()2,3
()1,8
()2,9
()0,03
()0,2-
()0,9-
()2,2

2,1
1,0
3,1
1,01,00,81,5-

مالحظــة* :إن األرقــام الــواردة بيــن قوســين هــي المتوســطات باســتثناء ســنوات األزمــة الماليــة العالميــة  2008و( 2009أي المتوســط مــن بيــن
 1993و .)2007لالطــاع عــى قائمــة الــدول فــي المجموعــات العالميــة والمتقدمــة والناشــئة ،يرجــى مراجعــة الجــدول  4فــي الملحــق .تشــمل
منطقــة الشــرق األوســط كل االقتصــادات العربيــة (دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن االقتصــادات العربيــة ،راجــع المالحظــات إىل
ـطا مرجحًــا لــكل دولــة عــى حــدة ،باســتخدام أوزان القيمــة المضافــة االســمية .لالطــاع
الشــكل  ،)1وإيــران .تعــد معــدالت النمــو اإلقليميــة متوسـ ً
عــى مالحظــات أخــرى ،راجــع الشــكل .1
المصدر :عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

·

ثان ًيــا ،كان الرتفــاع أســعار النفــط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين أثــر ســلبي عــى النمــو واالنتاجيــة عــى الصعيــد

العالمــي ،ولكــن أثــره االيجابــي االولــي عــى اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي المصــدرة للنفــط لــم يســتمر
ً
أيضــا .لقــد تــم توثيــق دور أســعار النفــط فــي التأثيــر عــى أداء االقتصــاد الكلــي فــي الســبعينيات مــن القــرن

العشــرين توثي ًقــا جيــدًا فــي الكتابــات (بالنشــار وريغــي24.)2013 ،يشــير الجــدول  1إىل أن نمــو الناتــج المحلــي

اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الدخــل قــد انخفضــا فــي االقتصــادات المتقدمــة والناشــئة عــن العقــد الســابق .لقــد

ســاعدت الزيــادة فــي أســعار النفــط فــي ســبعينيات القــرن العشــرين اقتصــادات مجلــس التعــاون الخليجــي فــي
الســنوات األوىل خــال تلــك الفتــرة ،لكــن ذلــك لــم يســتمر لفتــرة أطــول ،ممــا جعلهــا تشــهد نمـ ًوا متباط ًئــا خــال
 24الواقــع أن األدبيــات تقــر ً
أيضــا بــأن العالقــة بيــن أســعار النفــط ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،بشــكل عــام ،قــد ضعفــت عــى مــر الســنين ،والــدور الــذي
تؤديــه بصفتهــا عامـا ً محوريًــا فــي تفســير تباطــؤ النمــو واإلنتاجيــة فــي االقتصــادات المتقدمــة مثــل الواليــات المتحــدة يتراجــع اآلن (راجــع عــى ســبيل المثــال
بارســكي وكليــان.)2004 ،
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العقــد مــا بيــن  1971و.1982واألهــم مــن ذلــك أن نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل كان بالــكاد إيجاب ًيــا ،حيــث أظهــر

ركــودًا فــي مســتوى المعيشــة الــذي حققتــه اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي أثنــاء الوتيــرة الســريعة

لنمــو مــا بعــد اكتشــاف النفــط .باإلضافــة إىل الضغــط الهائــل عــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي المنطقــة فــي
عامــي  1975و ،1982فــإن االنخفــاض فــي دخــل الفــرد كان ً
أيضــا مدفوعً ــا بشــكل جزئــي بارتفــاع النمــو الســكاني.
يبــدو أنــه كان النخفــاض أســعار النفــط أثــر أكبــر عــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي منــذ عــام  ،1982حيــث

عــوض بذلــك عــن مكاســب النمــو فــي الســنوات التــي بلغــت فيهــا أســعار النفــط ذروتهــا .لقــد شــهدت كل
ً
انخفاضــا فــي النمــو ،حيــث كانــت الكويــت صاحبــة أشــد االقتصــادات تضــر ًرا
أنحــاء مجلــس التعــاون الخليجــي

(راجــع الجدوليــن  2و 3فــي الملحــق) .وبمــا أن معظــم اقتصــاد الكويــت اعتمــد عــى القطــاع العــام ،فقــد أدى
العجــز المالــي الحــاد فــي أوائــل ثمانينيــات القــرن العشــرين ،الــذي تغــذى عــى تــآكل إيــرادات النفــط وحــرب

الخليــج ،إىل تراجــع نمــو الدخــل (راجــع كابــودان .)1988 ،عــى الرغــم مــن أن نمــو إنتاجيــة اليــد العاملــة قــد
ً
انخفــض ً
انخفاضــا شــديدًا فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــإن حجــم االنخفــاض كان أقــل نســب ًيا مقارنــة
أيضــا
بحجــم االنخفــاض فــي نصيــب الفــرد مــن الدخــل .بيــد أن اقتصــادات عربيــة أخــرى شــهدت بعــض التحســن؛

فقــد تحســنت إنتاجيتهــا ونصيــب الفــرد فيهــا فــي نمــو الدخــل بنحــو نقطــة مئويــة واحــدة عــن العقــد الماضــي.
·

عمومــا أعــى قلي ـا ً أو مماث ـا ً لنمــو دخــل الفــرد فــي كل المناطــق فــي الفترتيــن
ثال ًثــا ،كان نمــو إنتاجيــة العمــل
ً

األوليتيــن ،وقــد تغيــر خــال الفتــرة مــا بيــن  1971و.1982فــي حيــن بقــي نمــو اإلنتاجيــة (رغــم تباطــؤه) أعــى مــن
ً
وأيضــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن
نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل فــي الشــرق األوســط،
االقتصــادات العربيــة ،فــإن نمــو اإلنتاجيــة انخفــض إىل مــا دون نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل عــى مســتوى
العالــم.

·

رابعً ــا ،شــهدت الفتــرة مــا بيــن  1983و 1993خســائر اقتصاديــة تكبدتهــا الــدول العربيــة ،ســواء دول مجلــس

التعــاون الخليجــي أم االقتصــادات العربيــة األخــرى ،مــع خســارة المنطقــة لقــدر كبيــر مــن مكاســبها فــي الدخــل
واإلنتاجيــة التــي حققتهــا ســاب ًقا .فقــد تراجــع نمــو اإلنتاجيــة عــى مســتوى العالــم واســتمر أقــل مــن نمــو نصيــب
الفــرد مــن الدخــل خــال هــذه الفتــرة .عــى الرغــم مــن أن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي حافــظ عــى الجانــب

اإليجابــي منــه فــي االقتصــادات العربيــة ،فقــد انخفــض نصيــب الفــرد مــن الدخــل ومســتويات إنتاجيــة العمــل
ً
انخفاضــا كبي ـرًا ،ممــا زاد مــن تدهــور الرفــاه االقتصــادي للســكان ،الســيما فــي مجموعــة «االقتصــادات العربيــة

األخــرى» .لقــد أدى انخفــاض الطلــب العالمــي عــى النفــط ومــا أعقبــه مــن انخفــاض فــي أســعار النفــط فــي أوائــل

الثمانينــات إىل زيــادة النمــو االقتصــادي مــا بيــن  1983و 1992فــي كل اقتصــادات مجلــس التعــاون الخليجــي.
عــاوة عــى ذلــك ،وفــي ظــل حــرب العــراق ،كانــت تحديــات المنطقــة خــال هــذه الفتــرة مرتفعــة ،حيــث انكمــش

اقتصــاد العــراق بدرجــة كبيــرة .لــم تعمــل أي دولــة فــي مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى عــى تحســين النمــو
االقتصــادي.

·

خامســا ،عــى الرغــم مــن أن األزمــة الماليــة العالميــة كانــت ســب ًبا فــي خفــض وتيــرة النمــو الطويــل األجــل عــى
ً

مســتوى العالــم وفــي المنطقــة ،فقــد تحســن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي األمــد البعيــد فــي الــدول العربيــة
عمومــا أثنــاء الفتــرة مــا بيــن  1993و.2009بيــد أن التحســن فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــم
واألســواق الناشــئة
ً

يســاعد كثيـ ًرا مــن حيــث متوســط مســتويات الدخــل وإنتاجيــة العمــل ،ألن تحســن النمــو فــي دول مجلــس التعاون

الخليجــي لــم يكــن كاف ًيــا للتعويــض عــن النمــو الســكاني المتســارع .نالحــظ أن متوســط نمــو دخــل الفــرد فــي
االقتصــاد العالمــي مــا بيــن  1993و 2009يقتــرب مــن نصــف نقطــة مئويــة أعــى إذا اســتبعدنا ســنوات األزمــة،25

وكذلــك الحــال بالنســبة لمجلــس التعــاون الخليجــي ،فــي حيــن أن النمــو بقــي عــى حالــه فــي االقتصــادات العربيــة
األخــرى .مــع ذلــك ،وبصــرف النظــر عــن األزمــة الماليــة العالميــة ،فــإن نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل وإنتاجيــة

 25فــي دراســة ســابقة ،وثــق إيرمبــان وفــان آرك ( )2018تراجعً ــا فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بأكثــر مــن نقطــة مئويــة واحــدة بســبب األزمــة الماليــة
العالميــة ،مــن  4,2فــي المائــة فــي الفتــرة مــا بيــن  2000و 2007إىل  2,7فــي المائــة فــي الفتــرة مــا بيــن  2008و .2015مقارنــة بيــن الســنوات التســعة التــي
أعقبــت األزمــة الماليــة العالميــة ،مــا بيــن  2010و ،2019ومــا بيــن  1993و( 2007باســتثناء ســنتَي األزمــة  2008و ،)2009يبــدو أن الجــدول  1يشــير إىل أن
التأثيــر كان كبيـرًا حتــى خــال فتــرة النمــو الطويــل األجــل ،حيــث كانــت ســنتَي األزمــة فــي حــد ذاتهمــا ســب ًبا لحرمــان االقتصــاد العالمــي مــن النمــو بمــا يقــرب
مــن نصــف نقطــة مئويــة.
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العمــل فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي اســتمر فــي التباطــؤ خــال هــذه الفتــرة .بيــد أن االقتصادات
العربيــة األخــرى شــهدت تراجعً ــا عــن انكمــاش اإلنتاجيــة والدخــل فــي الفتــرة الســابقة ،ورغــم ذلــك اســتمر معــدل

النمــو أدنــى ممــا كان عليــه فــي ســبعينيات القــرن العشــرين.
·

أخيـرًا ،فــي الفتــرة األخيــرة ،مــا بيــن  2010و ،2019اســتمرت معانــاة الدخــل واإلنتاجيــة فــي االقتصــادات العربيــة،

مــع حــد أدنــى مــن النمــو فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي واســتمرار تــآكل اإلنتاجيــة .بقــي معــدل
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إىل حــد كبيــر مماث ـا ً للفتــرة مــا بيــن  1993و 2009عــى الصعيــد العالمــي ،وفــي
كل مــن مجموعتَــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي واالقتصاديــة العربيــة األخــرى .تجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض
األوضــاع الجغرافيــة السياســية وعــدم االســتقرار الداخلــي فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى قــد أســهما فــي إحــداث

تقلبــات كبيــرة فــي نموهــا .ال تــزال اإلنتاجيــة تشــكل تحد ًيــا لالقتصــادات العربيــة بشــكل عــام ،واقتصــادات

دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل خــاص ،منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين وحتــى الوقــت الحاضــر.
قــد يعنــي هــذا االنفصــال بيــن اإلنتاجيــة ونمــو نصيــب الفــرد فــي الدخــل ضم ًنــا أن الوظائــف أصبحــت
أقــل إنتاجيــة عــى نحــو متزايــد فــي المنطقــة.

��

 .1.2.2مستويات نصيب الفرد من الدخل

بمــا أننــا نــرى اختالفــات كبيــرة فــي ديناميكيــات النمــو فــي المنطقــة ،عبــر الــدول وعــى مــر الســنين ،فمــن المهــم أن نــرى
كيــف تنعكــس هــذه االختالفــات فــي مســتويات الدخــل داخــل هــذه االقتصــادات .فــي الجــدول  ،2نعــرض مســتويات دخــل
االقتصــادات العربيــة ،والمع ّبــر عنهــا بالمقارنــة مــع الواليــات المتحــدة .يتــم احتســاب هــذه القيمــة وف ًقــا لتعــادل القــوة
الشــرائية ( )PPPفــي عــام 26.2020يتــم تحليــل مســتويات اإلنتاجيــة بشــكل منفصــل الح ًقــا فــي القســم .1.3.4

لقــد كانــت مســتويات نصيــب الفــرد مــن الدخــل فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مرتفعــة جــدًا ،بفضــل
إيراداتهــا النفطيــة الكبيــرة (راجــع الجــدول  ،)3ممــا أدى إىل زيــادة نصيــب الفــرد مــن الدخــل المقــدر .فــي الوقــت الحالــي،

تتمتــع قطــر بأعــى دخــل نســبي ،وهــو أعــى بنســبة  65فــي المائــة مــن متوســط دخــل الواليــات المتحــدة .تســجل الكويــت
واإلمــارات العربيــة المتحــدة دخــا ً
متوســطا أعــى قليــا ً مــن المســتويات األمريكيــة ،فــي حيــن تتــراوح مســتويات دخــل
ً

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى ،مثــل البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية ،بيــن  75و 80فــي المائــة
مــن مســتويات الواليــات المتحــدة .تعتبــر ســلطنة عمــان صاحبــة أقــل نســبة فــي الدخــل بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
لكنهــا تقتــرب مــن  60فــي المائــة مــن مســتوى الواليــات المتحــدة.

هنــاك ً
أيضــا ديناميكيــات مثيــرة لالهتمــام هنــا ،مــع وضــع نمــو الدخــل عــى مــر الســنين فــي الحســبان .باســتثناء عمــان،
ً
انخفاضــا فــي مســتويات دخلهــا النســبي عــى مر الســنين،
شــهدت كل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي
حيــث ترافــق ذلــك مــع تنويعهــا لألنشــطة غيــر النفطيــة .عــى ســبيل المثــال ،شــهدت قطــر تــآكال ً هائـا ً فــي مســتويات دخلهــا

النســبي عــى مــر الســنين ،وكذلــك فــي حصتهــا مــن النفــط فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي (راجــع الجــدول  .)3هــذا وشــهدت

الكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن تدهــو ًرا فــي مســتويات دخلهــا عــى مــر الســنين .عــى الرغــم مــن أن الكويــت
شــهدت تحس ـنًا فــي فتــرة إعــادة البنــاء بعــد الحــرب ،فــإن المكاســب كانــت هامشــية مقارنــة مــع مســتويات الدخــل التــي

حققتهــا فــي الماضــي ،ناهيــك عــن أنهــا أظهــرت مــرة أخــرى فــي الســنوات األخيــرة اتجا ًهــا نحــو االنخفــاض .عــى الرغــم مــن

أن المملكــة العربيــة الســعودية شــهدت زيــادات متعاقبــة فــي مســتويات الدخــل النســبية حتــى عــام  ،1980فــإن الفجــوة
نســبة إىل الواليــات المتحــدة هبطــت بشــكل كبيــر فــي تســعينيات القــرن العشــرين ،وأن االتجــاه الهابــط مســتمر حال ًيــا ،حتــى

أنهــا بلغــت فــي عــام  2020مســتوى أدنــى مــن مســتوى عــام .1950فقــد هبطــت حصــة النفــط فــي أضخــم اقتصــاد فــي

المنطقــة بســرعة مــن ثالثــة أربــاع االقتصــاد فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين إىل الربــع بحلــول عــام .2020تعتبــر عمــان الدولــة
 26يتــم الحصــول عــى تعــادل القــوة الشــرائية فــي عــام  2020باســتقراء تعــادل القــوة الشــرائية فــي عــام  2020مــن مشــروع المقارنــة الدوليــة للبنــك الدولــي لعــام
 2011باســتخدام التغيــرات النســبية فــي األســعار لــكل دولــة .راجــع دي فريــس وإيرمبــان (.)2020
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الوحيــدة التــي نجحــت فــي تحســين مســتويات دخلهــا النســبي عــى مــر الســنين ،حيــث كانــت أقــل بكثيــر فــي خمســينيات
القــرن العشــرين مقارنــة باقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى .لقــد ارتفــع هــذا المســتوى إىل أكثــر مــن  60فــي
المائــة مــن مســتويات الواليــات المتحــدة بحلــول عــام .2020وقــد حــدث هــذا االرتفــاع فــي مســتويات الدخــل النســبية لعمــان

وســط هبــوط حــاد فــي اعتمادهــا عــى النفــط ممــا يشــير إىل احتمــال تحقيــق بعــض النجاحــات فــي التنويــع االقتصــادي فــي
ذلــك االقتصــاد.

يبــدو أن عائــدات النفــط الضخمــة فــي هــذه االقتصــادات ســاعدتها فــي تحقيــق مســتويات دخــل أعــى فــي الســنوات األوىل،
كمــا ســاعد نقــل عائــدات النفــط إىل المواطنيــن فــي هيئــة وظائــف فــي القطــاع العــام أو غيــر ذلــك مــن خطــط الرعايــة
االجتماعيــة فــي الحفــاظ عــى رفــاه الســكان األصلييــن .عــاوة عــى ذلــك ،اســتفادت هــذه الــدول الغنيــة بالنفــط ً
أيضــا مــن

الفوائــض النفطيــة المتراكمــة مــن حيــث قدرتهــا عــى تطويــر البنيــة األساســية ،تحديــدًا البنيــة األساســية الماديــة .ومــع
ذلــك ،بيــد أن نمــوذج التوزيــع الــذي اتبعتــه هــذه االقتصــادات عــى مــر الســنين رفــع عــبء الحكومــة ،مشــك ًكا فــي اســتدامة
نمــوذج النمــو ،الــذي أدى ،عــى مــا يبــدو ،إىل خفــض مســتويات دخلهــا إىل جانــب االنخفــاض الحتمــي فــي مســتويات الدخــل

مــع بــدء األنشــطة االقتصاديــة فــي التحــول نحــو األنشــطة غيــر النفطيــة .يبــدو أن اإلفــراط فــي االعتمــاد عــى قطــاع النفــط
دفــع أغلــب الــدول إىل الوقــوع فــي فــخ لعنــة المــوارد .لقــد حــددت دراســات عديــدة فــي الماضــي هــذه اللعنــة عــى المــوارد
بوصفهــا تحديًــا رئيسـ ًيا للنمــو االقتصــادي المســتدام فــي المنطقــة ،ســواء أكان ذلــك بســبب االفتقــار إىل اســتقرار االقتصــاد

الكلــي أم االفتقــار إىل ســوق ماليــة متطــورة (راجــع هوســمان وريغوبــون2003 ،؛ كوليــر وجوديريــس2007 ،؛ بيــك.)2011 ،

الجدول :2المستويات النسبية للدخل الفردي في عام  2020تعادل القوة الشرائية بالدوالر (الواليات

المتحدة= ،)100ما بين  1950و2020
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

قطر
الكويت
اإلمارات العربية
المتحدة
البحرين
المملكة العربية
السعودية
عمان
لبنان
العراق
األردن
فلسطين
سوريا
اليمن

1630,4
861,7

1465,3
715,6

1085,6
568,9

782,4
200,7

158,3
73,4

155,3
113,1

187,9
126,3

165,5
107,5

756,5
132,8

894,2
149,3

730,3
148,5

672,5
140,3

268,7
104,1

194,9
101,0

105,7
86,9

104,1
78,9

87,0
16,1
64,1
26,1
23,7
12,2
10,8

120,8
20,1
52,5
43,6
27,6
12,7
9,5

184,7
60,8
47,8
41,3
21,2
6,8
11,1
9,0

253,6
53,2
47,1
61,9
32,3
9,5
16,7
13,7

103,4
67,1
20,5
18,9
21,7
7,7
11,6
10,8

84,6
63,7
31,6
7,5
18,9
9,0
11,4
10,9

81,8
64,7
43,2
16,9
22,6
9,9
12,0
11,3

75,0
59,6
25,2
16,5
15,8
9,1
5,7
4,6

المتوسط

64,1

52,5

54,3

57,6

44,4

47,6

54,0

42,4

الهند

4,9

4,9

4,2

3,7

4,1

4,9

7,8

10,6

الصين

4,6

5,3

5,1

5,8

7,0

9,6

19,6

25,8

مالحظة :راجع الجدول .1
المصدر :قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021
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الجدول :3حصة النفط في الناتج المحلي اإلجمالي

قطر
الكويت
اإلمارات العربية
المتحدة
البحرين
المملكة العربية
السعودية
عمان
العراق
سوريا
اليمن

1980

1990

2000

2010

2019

71,5
68,6

47,9
55,3

38,9
51,3

28,4
48,8

16,9
42,1

46,5
18,6

36,2
8,6

21,1
3,9

21,7
3,3

16,2
2,2

71,4
56,5
55,8
14,9
غ .م.

47,3
51,6
9,8
27,4
29,7

41,3
45,5
غ .م.
25,2
42,2

41,3
37,2
42,4
غ .م.
22,2

24,2
24,9
39,6
غ .م.
5,3

مالحظة :تعني «غ.م ».غير متوفر.
المصدر :مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي (.)WDI

تعتبــر االقتصــادات العربيــة األخــرى فقيــرة نســب ًيا ،حيــث ســجل لبنــان ارتفاعً ــا بلــغ ربــع مســتويات الدخــل فــي الواليــات
المتحــدة ،أمــا العــراق واألردن ففــي حــدود ال  15إىل  16فــي المائــة ،فــي حيــن ســجلت الــدول الثالثــة الباقيــة معــدال ً أقــل

مــن  10فــي المائــة مــن مســتوى الدخــل فــي الواليــات المتحــدة .تبلــغ مســتويات الدخــل فــي اليمــن وســوريا 5فــي المائــة
مــن مســتويات الواليــات المتحــدة .تعانــي هــذه الــدول الفقيــرة فــي المنطقــة ،التــي تعــرض معظمهــا ً
أيضــا لالضطرابــات
ً
انخفاضــا فــي معــدل اســتثمارات الهيــاكل األساســية وضعــف أســواق الرأســمال ،ممــا يحــد مــن
والصراعــات المحليــة،

قدرتهــا عــى توســيع االســتثمار والوظائــف والدخــل .مــن األهميــة بمــكان أن نــدرك أن مســتويات الدخــل النســبية اليــوم
أدنــى مقارنــة بمســتويات عــام  1950فــي كل الــدول باســتثناء فلســطين.

غيــر أن حــدة االنخفــاض كانــت أقــل نســب ًيا مــن معظــم اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي .ومــع ذلــك ،تجــدر اإلشــارة

إىل أنــه عــى الرغــم مــن انخفــاض مســتويات دخــل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن مســتويات كانــت أعــى
بكثيــر ،فــإن دول مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى انخفضــت مــن مســتويات نســبية متدنيــة أصـاً .عــى ســبيل المثال،
انخفضــت مســتويات الدخــل فــي العــراق واألردن أقــل تقريبا» مــن ربع مســتويات الواليات المتحــدة في عــام  1950إىل حوالي

 16فــي المائــة فــي عــام  ،2020ولبنــان من حوالي  65في المائة إىل الربع ،وســوريا واليمن مــن  10إىل  12في المائة إىل  6إىل 5
فــي المائــة .مــن الواضــح أن التــآكل فــي مســتويات الدخــل ذات الصلــة يجمــل كل دول المنطقــة وأن االنخفــاض فــي
اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي يعتبــر إىل حــد كبيــر نتيجــة حتميــة فــي ظــل انتقالهــا مــن االقتصــادات المعتمــدة
عــى المــوارد إىل االقتصــادات األكثــر تنوعً ــا ،كمــا وأن الهبــوط فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى أمــر يثيــر الخــوف أكثــر.

بالفعــل ،تشــهد بعــض دول هــذه المجموعــة ،مثــل اليمــن وســوريا ،اضطرابــات مدنيــة حــادة ممــا ســاهم مؤخــرا» فــي انحــدار

دخلهــا ،فــي حيــن قــد تتعــرض دول أخــرى مثــل العــراق وفلســطين النتكاســات خاصــة بهــا بســبب االضطرابــات السياســية
واالقتصاديــة الطويلــة األمــد أو الســياقات االقتصاديــة والسياســية غيــر المســتقرة.

عــاوة عــى ذلــك ،يتضــح مــن اتجاهــات النمــو فــي االقتصــادات العربيــة أن معــدالت النمــو ،والســيما فــي اقتصــادات دول

مجلــس التعــاون الخليجــي ،كانــت متقلبــة جـدًا عــى مــر الســنين .يبــدو أن اعتمــاد هــذه الــدول عــى أســعار النفــط العالميــة
وتصديــر النفــط قــد أحــدث تقل ًبــا شــديدًا فــي معــدالت نموهــا ،مقارنــة بالبلــدان األخــرى أو االقتصــاد العالمــي (راجــع الجــدول

 ،)4ممــا أثــار تســاؤالت بشــأن اســتدامة هــذه المســتويات المرتفعــة الدخــل .والواقــع أن التقلبــات لــم تحافــظ عــى ارتفاعهــا
فحسب ،بل إنها تزايدت ً
أيضا في غالبية الدول في الفترات األخيرة.
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الجدول :4التقلبات في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،االقتصادات العربية منذ عام 1970
ما بين  1971و1992
ا.م.

التصنيف العالمي

ما بين  1993و2019
ا.م.

التصنيف العالمي

دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة

2,7
8,7
12,5
7,4
4,3
4,2

106,0
6,0
3,0
11,0
52,0
56,0

3,9
14,5
13,2
8,2
8,0
7,9

75,0
2,0
3,0
7,0
10,0
11,0

االقتصادات العربية األخرى
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
سوريا
اليمن

13,3
5,9
5,9
6,5
8,3
5,2

2,0
17,0
18,0
13,0
8,0
27,0

12,2
7,3
8,5
7,4
8,1
4,1

4,0
13,0
5,0
12,0
8,0
66,0

العالم
المتوسط العالمي غير المرجح

2,1
4,3

2,1
4,6

مالحظة :ا.م = .االنحراف المعياري داخل دولة ما خالل فترة زمنية محددة .يتم احتساب التصنيف في  133دولة في قاعدة بيانات االقتصاد الكلي
لمجلس المؤتمرات.
المصدر :عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام بيانات من قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات.

عمومــا تواجــه كذلــك عددا» مــن التحديــات الداخليــة والخارجية
باإلضافــة إىل المشــاكل البنيويــة ولعنــة المــوارد ،فــإن المنطقــة
ً

لدعــم مســتويات الدخــل المرتفــع ،وتعزيــز النمــو االقتصــادي .وفــي حيــن تتعــرض االقتصــادات الغنيــة بالنفــط بشــكل مباشــر

لالتجاهــات الخارجيــة فــي الطلــب عــى النفــط ،والتغيــرات فــي ديناميكيــات النمــو فــي الصيــن ،وهــي واحــدة مــن أكثــر
الــدول المســتهلكة للنفــط ،إضافــة اىل ارتفــاع حصــة األنــواع البديلــة مــن الطاقــة (غيــر األحفوريــة) ،فــإن بعــض الــدول العربيــة

األخــرى تشــهد اضطرابــات أهليــة وصراعــات .والواقــع أن التحديــات المتزايــدة التــي تواجــه ســوق العمــل فــي الــدول العربيــة،

مــع دخــول مجموعــة كبيــرة مــن الطامحيــن المحلييــن ،تجعــل طموحــات النمــو أكثــر تعقيـدًا ،مــع تقســيم ســوق العمــل فــي
المنطقــة إىل قطاعــات بالغــة التعقيــد .ومــن الناحيــة التاريخيــة ،كان العمــال المســتوردين يدعمــون إىل حــد كبيــر الطلــب عــى

العمالــة المحليــة فــي أســواق مجلــس التعــاون الخليجــي منــذ اكتشــاف النفــط .فــي المراحــل األوىل مــن اكتشــاف النفــط،
كان جــزء كبيــر مــن العمــال المهاجريــن فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة بالنفــط ينحــدر مــن دول عربيــة

أخــرى .بيــد أنــه بعــد ارتفــاع أســعار النفــط فــي منتصــف ســبعينيات القــرن العشــرين ،حــدث ارتفــاع فــي تدفــق المهاجريــن
مــن الــدول اآلســيوية ،الــذي كان مدفو ُعــا فــي البدايــة بالحاجــة الملحــة إىل تلبيــة احتياجــات العمــل المتزايــدة بســرعة فــي إطار
المشــاريع اإلنمائيــة المتزايــدة فــي المنطقــة .غيــر أنــه حــدث فــي الفتــرات الالحقــة تحــول كبيــر فــي تفضيــل المهاجريــن تجــاه

اآلســيويين ،وكان ذلــك مدفوعً ــا عــى مــا يبــدو بعــدة أســباب سياســية واجتماعيــة (كابيــز وســكي.)2017 ،

تشــير األدلــة إىل أن العمــال المغتربيــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ليســوا زهيــدي األجــر فحســب بــل هــم ً
أيضــا

أكثــر إنتاجيــة مــن العمــال األصلييــن ،األمــر الــذي يســاعد شــركات القطــاع الخــاص فــي خفــض تكاليــف وحــدة العمــل فــي
اإلنتــاج ،ومســاعدتها فــي البقــاء ضمــن المنافســة فــي الســوق (الميجــران وإيرمبــان .)2021 ،غيــر أن معظــم االقتصــادات

تحــاول مواصلــة تأميــم الوظائــف لضمــان توفيــر فــرص العمــل للســكان المحلييــن ،ممــا يجعــل وضــع النمــو أكثــر تعقي ـدًا
بالنســبة للقطــاع الخــاص .يبــدو أن الديناميكيــات فــي أســواق العمــل ،واإلفــراط فــي االعتمــاد عــى عائــدات النفــط ،والجهــود

األخيــرة الراميــة إىل تنويــع االقتصــاد ،وهــي جميعهــا أمــور تخلــف تأثيــرات أساســية عــى إنتاجيــة العمــال ،بمثابــة مؤشــر
مهــم للرفاهيــة والمنافســة .يبحــث القســم التالــي العالقــة بيــن إنتاجيــة العمــل ونمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي المنطقــة.
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ﻜﻦ زﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻷي دوﻟﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل )أو زﯾﺎدة ﺳﺎﻋﺎ ت اﻟﻌﻤﻞ( أو زﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎل )ﺣﺠ

فيﻦ زﯾﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
النمو .ﯾﻤﻜ
عجلة اﻟﻤﻠﺤﻖ
يدفعﻞ  3ﻓﻲ
الذيﻓﻲ اﻟﺸﻜ
العمالة:ھﻮماﻣﻮﺿﺢ
اإلنتاجيةﻋﺔأوﻋﻤﻞ( ﻛﻤﺎ
1.3ﻮﺳﻂ ﻟﻜﻞ ﺳﺎ
ﺎﺗﺞ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺠﮫ اﻟﻌﺎ�ﻣﻞ اﻟﻤﺘ

العربية؟ﻟﺴﻮق أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى .إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎ
االقتصاداتﺤﺴﯿﻦ ﺑﯿﺌﺔ ا
ﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،أو ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﮭﺎرا ت اﻟﻌﻤﺎل ،أو ﺗ

ﻷول ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﺴﺎوﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،ﻗﺪ ﯾﺆﺛﺮ ھﺬا ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿ

تقسيمﺑﺪ ً
والعمالةﺟﻤﺎﻟﻲ ﻷي دوﻟﺔ ﻣﻊ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص
اإلنتاجيةﺤﻠﻲ اﻹ
نمو اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤ
إىلﻄﺎق
ﺳﻊ ﻧ
اإلجمالي ّ
المحليﺣﺪث وﺗﻮ
الناتجﻚ ،إذا
نمو ﻣﻦ ذﻟ
ﻻ
.1.3.1ﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
��ھﯿﺔ اﻻﺟ
ﻼﻗﺘﺼﺎد ،وﺧﺴﺎرة اﻟﺮﻓﺎ

ﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺴﺎر ﻧﻤﻮه ﺳﻮف ﯾﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺗﻌﺰﯾًﺰا ﻟﻠﺮﻓﺎھﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .وﻷن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺼﯿﺐ
يمكــن زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي ألي دولــة بإضافــة مزيــد مــن العمــال (أو زيــادة ســاعات العمــل) أو زيــادة إنتاجيــة

لــكل
الملحــق.ﺬه اﻻﻗﺘﺼﺎدا ت ،ﻛﻤ
فــي ﻓﻲ ھ
الشــكلﻟ3ﻌﻤﻞ
فــيﺳﻮق ا
موضــح ت
هــوﺗﺤﺪﯾﺎ
كمــاأن
عمــل)ﻋﻦ
ســاعةھﯿﻚ
ت ،ﻧﺎ
المتوســطﻠﺒﺎ
العامــلﻌﺾ اﻟﺘﻘ
ينتجــهﺷﮭﺪ ﺑ
الــذيﺔ ﻗﺪ
الناتــجﻌﺮﺑﯿ
(حجــم تاﻟ
العمــالﺼﺎدا
ﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘ
يمكــن زيــادة اســتخدام التكنولوجيــات المناســبة ،أو تحســين مهــارات العمــال ،أو تحســين بيئــة الســوق أو القطــاع العــام،

نف،ــي ظــل
العمـﺎـل
المقــام
كبيــرراﺳﺔ اﻷدوار اﻟﻨﺴﺒﯿ
إىلﻤحﻔـﯿـدﺪ د
ـاومةﻦ اﻟ
المسـﻓﻤ
،(2021
ـرصﺮﻣﺒ
ـىﺮخلـﺟﺎـقنفـ وإﯾ
األول؛عاـﻟﻤ
2019
يعتمﯿــدﺮﺗفـﻮـيغ،
النمـﺮـو )ھ
ـرى.ﻋإذاﺪ ﻣكانﺴﺘﻤ
ـور ﺗأخـﺼﺎ
ـن بيھــنﻲ أمﻓـﻲ
ﺛﻘﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎ ت اﻟﺴﺎﺑﻘمـﺔ،
عــى اإلنتاجيــة ،قــد يؤثــر هــذا عــى جــودة العمــل ،وعــى القــدرة التنافســية لالقتصــاد ،وخســارة الرفاهيــة االجتماعيــة .بــدال ً

ﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.

وتوســع نطــاق الناتــج المحلــي اإلجمالــي ألي دولــة مــع خلــق فــرص العمــل المنتجــة ،فــإن مســار نمــوه
مــن ذلــك ،إذا حــدث
ّ
ســوف يكــون أكثــر اســتدامة وتعزي ـ ًزا للرفاهيــة االجتماعيــة .وألن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الدخــل

فــي االقتصــادات العربيــة قــد شــهد بعــض التقلبــات ،ناهيــك عــن أن تحديــات ســوق العمــل فــي هــذه االقتصــادات ،كمــا

دراســةﺣﯿﺚ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ
المفيــدﻲ ﻣﻦ
ﻹﺟﻤﺎﻟ
ﻨﺎك ﻓﺎرق ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ا
وثقــت الكتابــات الســابقة ،هــي فــي تصاعــد مســتمر (هيرتــوغ2019 ،؛ المرجــان وإيرمبــان ،)2021 ،فمــن

األدوار النســبية إلنتاجيــة العمــل وخلــق فـ
المنطقـﻦـة.اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻘﺎرﻧ
ـيﻤﺔ ﻣ
ـاديﺴفـﺎھ
االقتصـاﻟﻤ
تحفيـﻣـزﻘﺴالنمًﻤـﺎـو ﻋﻠﻰ
ـالﻘﺔ،
ـنﻤخﻨـﻄ
العمﺎـﻟـلﻲمـﻟﻠ
ـرصﻹﺟﻤ
ﻲا
ﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  ،2ﻧﻌﺮض ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ
هنــاك فــارق كبيــر بيــن بقيــة العالــم واالقتصــادات العربيــة فــي مــا يتعلــق بتكويــن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن حيــث

ﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

مقســما عــى المســاهمة مــن
إنتاجيــة العمــل والعمالــة .فــي الشــكل  ،2نعــرض نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمنطقــة،
ً

العمالــة وإنتاجيــة العمــل ،مقارنــة بالمناطــق الرئيســية األخــرى فــي االقتصــاد العالمــي.

اﻟﺸﻜﻞ :2ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻤﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 1950
� الشــكل  :2مســاهمة نمــو إنتاجيــة العمــل ونمــو العمالــة مقارنــة بنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
و2019
حســب المنطقــة ،مــا بيــن  1950و2019

مالحظــة :ســجلت معــدالت النمــو تغيــرات فــي الســجل ،حتــى أن مجمــوع نمــو العمالــة واإلنتاجيــة يضــاف إىل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي .تضــم

ـادات شـ
ـربﺟﻤﺎﻟﻲ .ﺗﻀﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ
والمغاـﻹ
وليبيــاﺤﻠﻲ
ومصـﺞـر اﻟﻤ
(الجزائـاـرﻟﻨﺎﺗ
أفريقيـﻰـا ﻧﻤﻮ
ﻀﺎـمالف إﻟ
واقتصﺟـﯿﺔ ﯾ
ـرانﻹﻧﺘﺎ
باإلضافﻌــةﻤﺎﻟإىلﺔإيـوا
العربيـﻧـةﻤﻮ اﻟ
ـاداتﻤﻮع
االقتصـﻣﺠ
أفريقيــاﺣﺘكلﻰ أن
ـمالﺠﻞ،
وشﻟـﺴ
األوسـﻓـطﻲ ا
منطقﻤــةﻮ ﺗالشﻐـﯿـرقﺮا ت
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻ اتﻟﻨ
والســودان وتونــس) .وتعــد االقتصــادات العربيــة مجموعــة فرعيــة مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،وتتألــف مــن دول مجلــس التعــاون
الشـﺮـكلو.1ﻣﺼﺮ وﻟﯿﺒﯿﺎ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺴﻮدان
ـاتﯾﻘأخـﯿﺎـرى)،اﻟراجـﺠـعﺰاﺋ
مالحظأـﻓﺮ
ـىﻤﺎل
لالطدـاـاع عـتﺷ
المخطﻗـﺘـط.ﺼﺎ
ـىن وا
منطقتيﻰــنإﯾعـﺮا
ﺿـﺎـرﻓﺔ إﻟ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻹ
الخليجــي وغيرهــا مــن االقتصــادات العربيــة ،وهــي آخ
.2021ﻒ ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ وﻏﯿﺮھﺎ
أبريلوﺗﺘﺄﻟ
المؤتمرات،ﯿﺎ،
لمجلسﺎل أﻓﺮﯾﻘ
الكليﻂ وﺷﻤ
االقتصادوﺳ
بياناتﺮق اﻷ
قاعدة اﻟﺸ
باستخدامﻨﻄﻘﺔ
المؤلفﺔ ﻣﻦ ﻣ
قامﺔبهاﻓﺮﻋﯿ
حسابيةﻮﻋ
عملية ﻣﺠﻤ
المصدر:ﺮﺑﯿﺔ
وﺗﻮﻧﺲ( .وﺗﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌ
ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وھﻲ آﺧﺮ ﻣﻨﻄﻘﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ .ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎ تأﺧﺮى ،راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ .1
اﻟﻤﺼﺪر :ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021

ﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﻤﻮ ﻛﺎن ﻣﺪﻓﻮًﻋﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺒﻌ
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عــى الرغــم مــن أن النمــو كان مدفوعً ــا إىل حــد كبيــر بتحســين اإلنتاجيــة فــي كل مــن االقتصــادات الناشــئة والمتقدمــة فــي

العقــود الســبعة األخيــرة ،فــإن االقتصــادات العربيــة لــم تتبــع ذلــك النمــوذج .فمــا بيــن  50و 70فــي المائــة مــن نمــو الناتــج
المحلــي اإلجمالــي فــي االقتصــاد العالمــي ،والعالــم المتقــدم ،واألســواق الناشــئة ،يرجــع إىل تحســن إنتاجيــة العمــال .كان
لالقتصــادات اآلســيوية بشــكل خــاص دور مهــم فــي دفــع طفــرة اإلنتاجيــة فــي األســواق الناشــئة منــذ تســعينيات القــرن

العشــرين .لقــد شــهدت تســعينيات القــرن العشــرين وتيــرة ســريعة للعولمــة وتكامــل العديــد مــن األســواق الناشــئة الكبــرى
مثــل الصيــن والهنــد فــي االقتصــاد العالمــي .وذلــك ،إىل جانــب نشــر تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت األمــر الــذي خلــق
فرصــا للنمــو فــي العديــد مــن األســواق الناشــئة .يبــدو أن االقتصــادات اآلســيوية بشــكل خــاص اســتفادت أكثــر نســبيا» مــن
ً
هــذه الديناميكيات.

وفــي المقابــل ،شــهدت منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا انحــدارا» فــي الــدور النســبي إلنتاجيــة العمــل منــذ
ســبعينيات القــرن العشــرين ،مقارنــة بالعقديــن الســابقين .واألســوأ مــن ذلــك أن نمــو اإلنتاجيــة انكمــش فــي ثمانينيــات
القــرن العشــرين حتــى تســعينيات القــرن العشــرين ومنــذ عــام .2010لــم تحــدث ســوى تحســينات معتدلــة فــي اإلنتاجيــة فــي

تســعينيات القــرن العشــرين حتــى ســنوات مــا قبــل األزمــة فــي العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين .لقــد كان نمــو

الناتــج المحلــي اإلجمالــي تقري ًبــا فــي المنطقــة منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين ،فــي المتوســط ،مدفوعً ــا بإضافــة المزيــد مــن
العمــال إىل قــوة العمــل .وفــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،كان أداء االقتصــادات العربيــة هزيـا ً للغايــة ،حيــث
شــكل نمــو اإلنتاجيــة بشــكل ثابــت الحــل الســحري منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين .صحيــح أن نصــف نمــو الناتــج المحلــي

اإلجمالــي فــي المنطقــة جــاء مــن تحســن إنتاجيــة العامــل فــي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين ،إال أنــه انخفــض إىل

أقــل مــن  10فــي المائــة فــي ســبعينيات القــرن العشــرين ،وبــدأ يتــآكل بشــكل مســتمر منــذ ثمانينيــات القــرن العشــرين.
لــم يكــن نمــو اإلنتاجيــة إيجاب ًيــا فــي أي مــن الفتــرات الثالثــة التــي نظرنــا فيهــا منــذ عــام 1980؛ حيــث كان ذلــك مدفوعً ــا

فــي المقــام األول بضعــف األداء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وحيــث كان نمــو إنتاجيــة العمــل إيجاب ًيــا فقــط خــال
خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين .ومــن بيــن االقتصــادات العربيــة األخــرى ،أســهم نمــو اإلنتاجيــة بشــكل إيجابــي

باســتثناء الفتــرة مــا بيــن  1983و ،1992والفتــرة األخيــرة ،مــا بيــن  2010و .2019بشــكل عــام ،لــم تســهم اإلنتاجيــة إيجابيــا»
فــي نمــو االقتصــادات العربيــة منــذ مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود باســتثناء الفتــرة مــا بيــن  1993و( 2009فــي مجموعــة الــدول
العربيــة األخــرى) عندمــا اســتفادت مــن العولمــة والتحقــت بالــدول األخــرى.

يظهــر الشــكل  3االنقســام بيــن إنتاجيــة العمــل ونمــو العمالــة فــي كل دولــة عربيــة عــى حــدة .ويظهــر الجــزء الســفلي مــن
الشــكل ،حيــث يتــم تصويــر اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،نمــ ًوا ســلب ًيا فــي اإلنتاجيــة فــي مختلــف أنحــاء

المنطقــة ،باســتثناء اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن فــي الفتــرة األخيــرة ،والمملكــة العربيــة الســعودية فــي ســبعينيات
القــرن العشــرين ،والكويــت فــي فتــرة إعــادة البنــاء خــال مرحلــة مــا بعــد الحــرب .أمــا فــي القســم األعــى ،حيــث نعــرض

هبوطــا حــادًا
االقتصــادات العربيــة األخــرى ،فالصــورة مختلطــة إىل حــد مــا .وكمــا كان المــرء ليتوقــع ،شــهدت اليمــن وســوريا
ً
فــي إنتاجيتهمــا فــي الفتــرة األخيــرة .هــذا وأظهــر لبنــان واألردن مؤخ ـ ًرا تباط ـ ًؤا فــي نمــو اإلنتاجيــة .ومــن المرجــح أن تخلــف

األزمــة فــي ســوريا أث ـرًا عــى الديناميكيــات االقتصاديــة فــي هــذه االقتصــادات .تاريخ ًيــا ،أظهــرت أغلــب االقتصــادات نم ـ ًوا
إيجاب ًيــا فــي اإلنتاجيــة فــي الفتــرات األخــرى ،ولــو بمعــدالت متفاوتــة ،باســتثناء الفتــرة مــا بيــن  1983و 1992فــي العــراق

واألردن ولبنــان .لقــد شــملت هــذه الفتــرة ســنوات حــرب العــراق ،واالنهيــار االقتصــادي الحــاد فــي البــاد ،وعــدم االســتقرار
الضخــم فــي المنطقــة .شــهدت االقتصــادات العربيــة االخــرى بصفــة عامــة والعــراق ،بصفــة خاصــة ،آثــار انتعــاش مهمــة منــذ
عــام .1992
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الشكل :3مساهمة نمو إنتاجية العمل ونمو العمالة ،حسب الدولة ،ما بين  1950و2019

ﺸﻜﻞ :3ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻧﻤﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1950و2019

ﻼﺣﻈﺔ :راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ  1واﻟﺸﻜﻞ .2
ﺼﺪر :ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021
مالحظة :راجع الشكل  1والشكل .2
المصدر :عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

تﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 1950
ﺠﺪول :5ﻣﻌﺪﻻ ﻧ
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الجدول :5معدالت نمو إنتاجية العمل في االقتصادات العربية ،ومساهمتها في نمو اإلنتاجية اإلقليمية،

ما بين  1950و2019

نمو إنتاجية العمل

االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادات العربية األخرى
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
سوريا
اليمن
المساهمة في نمو إنتاجية العمل

االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادات العربية األخرى
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
سوريا
اليمن

ما بين
1951
و1960

ما بين
1961
و1970

ما بين
1971
و1982

ما بين
1983
و1992

ما بين
1993
و2009

ما بين
2010
و2019

3,78
3,45
3,13
1,054,46
0,865,47
3,53
4,50
7,54
3,31
1,10
2,95
0,70

4,30
5,10
3,45
2,99
14,44
1,857,36
3,572,74
3,05
0,54
2,46
2,68
2,84

1,22
1,08
1,7611,781,554,843,27
2,173,60
3,28
6,52
0,07
3,93
5,54
6,78

3,742,690,930,480,23
8,512,695,776,1913,663,342,911,09
0,100,19-

0,481,291,570,96
0,280,120,305,122,34
4,75
0,67
1,20
2,95
1,49
1,24

1,000,831,11
0,224,730,361,701,59
1,541,89
0,882,740,39
6,577,30-

3,78
2,13
0,05
0,140,04
0,042,01
0,21
1,66
1,35
0,05
0,08
0,15
0,03

4,30
3,41
0,05
0,43
0,17
0,083,09
0,240,89
0,57
0,01
0,13
0,10
0,07

1,22
0,37
0,020,830,020,151,61
0,220,85
0,43
0,07
0,02
0,01
0,15
0,17

3,742,100,020,120,01
0,230,900,841,641,470,080,090,01
0,00
0,01-

0,481,020,030,04
0,010,030,130,880,55
0,34
0,02
0,03
0,02
0,07
0,06

1,000,660,02
0,010,170,040,730,26
0,340,18
0,020,080,00
0,200,22-

مالحظة :يتم الحصول عىل مساهمة كل دولة من خالل مضاعفة معدالت نمو كل دولة عىل حدة مع حجمها النسبي في الناتج المحلي اإلجمالي
االسمي ،وكل ذلك وف ًقا لتعادل القوة الشرائية في عام .2020
المصدر :عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021
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فــي ظــل الحصــة األكبــر نســب ًيا مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمنطقــة ،فــإن انخفــاض نمــو اإلنتاجيــة فــي اقتصــادات دول

مجلــس التعــاون الخليجــي لــه دور كبيــر فــي خفــض نمــو اإلنتاجيــة الكلــي فــي المنطقــة .يبيــن الجــدول  ،5الــذي يعــرض

نمــو إنتاجيــة العمــل فــي االقتصــادات الفرديــة لــكل فتــرة مــن الفتــرات الســتة ،إىل جانــب مســاهمتها فــي نمــو اإلنتاجيــة
فــي المنطقــة ،بوضــوح هــذا الــدور المهيمــن الــذي تضطلــع بــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي .خــال الفترتيــن الفرعيتيــن
األولييــن منــذ خمســينات القــرن العشــرين ،عندمــا كان نمــو اإلنتاجيــة الكلــي إيجاب ًيــا ،كان  55إىل  80فــي المائــة مــن النمــو
اإليجابــي راجعً ــا إىل مجلــس التعــاون الخليجــي .خــال الفتــرة مــا بيــن  1971و ،1982عندمــا انخفــض نمــو اإلنتاجيــة الكلــي

بشــكل كبيــر ،عــى الرغــم مــن أنــه حافــظ عــى الجانــب اإليجابــي منــه ،كان الســبب فــي ذلــك يعــود إىل أكثــر مــن مجــرد

اقتصــادات عربيــة أخــرى ،حيــث كانــت الدولــة الوحيــدة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي التــي ســجلت نمــوا» إيجابيــا فــي
اإلنتاجيــة هــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي تشــكل أقــل مــن ثلــث إجمالــي نمــو اإلنتاجيــة فــي المنطقــة .فــي الفتــرات

التــي تلــت فشــل اإلنتاجيــة ،كان أكثــر مــن نصــف هــذا التراجــع عائــدا» إىل مجلــس التعــاون الخليجــي ،باســتثناء الفتــرة مــا
بيــن  1993و ،2009حيــث كان انخفــاض اإلنتاجيــة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي أكثــر حــدة مــن إجمالــي المنطقــة.

نحــن نتعلــم مــن هــذه االتجاهــات ضعــف االقتصــادات العربيــة ،تحديـدًا اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة

بالنفــط ،حيــث ترجمــت ثرواتهــا إىل وظائــف منتجــة ،واىل ضمــان اســتدامة مســار نموهــا .يرجــع هــذا جزئ ًيــا إىل محدوديــة
القــدرة عــى التغيــر التكنولوجــي واإلنتاجيــة فــي قطــاع النفــط الــذي يتســم بكثافــة الرأســمال ،والــذي ال يخلــق ســوى نســبة

ضئيلــة للغايــة مــن إجمالــي العمالــة .بيــد أن هــذه الــدول لــم تتمكــن مــن االســتفادة مــن االمكانيــات فــي القطاعــات
غيــر النفطيــة لجهــة تعزيــز نمــو االنتاجيــة ،ويبــدو أن فشــلها فــي تعزيــز القطــاع الخــاص المتيــن والتنافســي وتهيئــة منــاخ
اســتثماري جــذاب يســاعد فــي اســتثمار القطــاع الخــاص قــد أضــر بأدائهــا االنتاجــي .هــذا وســاهم ســوق العمــل المجــزأ ذو

العمالــة األجنبيــة الزهيــدة األجــر فــي تيســير النمــو القائــم عــى العمالــة ،فــي حيــن كانــت األولويــة لإلنتاجيــة أقــل .هــذا واعتمــد

الســكان األصليــون الذيــن يعملــون فــي وظائــف حكوميــة ذات أجــور عاليــة (بالدويــن إدواردز 2011؛ الميجــران وإيرمبــان،
 ،)2021والنشــاط االقتصــادي للقطــاع الخــاص أساســا» عــى العمــال المغتربيــن .وفــي القســم التالــي نــدرس مــا إذا كان هــذا

التركيــز المفــرط عــى العمالــة ،واســتغالل توفــر العمــال األجانــب بأجــر زهيــد ،قــد جعــل هــذه الــدول تســاوم عــى اإلنتاجيــة.

��

 .1.3.2المفاضلة بين الوظائف واإلنتاجية

كمــا لوحــظ آن ًفــا ،فــإن عالقــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بإنتاجيــة العمــل تتوقــف

عــى كيفيــة تزامــن التغيــرات فــي مشــاركة القــوى العاملــة والســكان (ماراتيــن وســالوتي .)2011 ،ونظ ـرًا ألن نصيــب الفــرد
مــن الدخــل هــو نســبة مجمــوع الناتــج المحلــي اإلجمالــي إىل مجمــوع الســكان ،فــإن النمــو فــي دخــل الفــرد هــو مجمــوع
التغيــرات فــي نســبة الســكان العامليــن (أو التغيــرات فــي المشــاركة) والتغيــرات فــي الناتــج عــن كل عامــل (أو إنتاجيــة
العمــل).
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الجدول :6نسبة العمالة إىل السكان (نسبة مئوية) ،االقتصادات العربية
1951
اقتصادات دول مجلس
التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادات العربية
األخرى
العراق
األردن
لبنان
سوريا
فلسطين

27%
37%
17%
38%
39%
26%

27%
20%
24%
32%

1971

1961

25%
31%
16%
53%
37%
43%

26%
39%
16%
45%
37%
28%

24%
19%
20%
27%
18%

25%
20%
21%
30%

1993

1983

37%
46%
35%
51%
31%
52%

36%
38%
28%
53%
31%
49%

22%
20%
26%
27%
19%

22%
17%
22%
26%
18%

2010

51%
57%
46%
73%
33%
75%

23%
25%
39%
24%
18%

2019

51%
56%
75%
84%
40%
68%

24%
21%
43%
26%
20%

المصدر :عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

لقــد ازداد معــدل مشــاركة القــوى العاملــة ،إذا قيــس عــى نســبة العمالــة إىل الســكان ،فــي معظــم االقتصــادات

.)6ﺘ يـ
ـنﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻮرﯾﺎ،
ـددﯿﺔم،ـﺑﺎ
ـؤدي اﻟعﻌـﺮﺑ
ﺼﺎدات
ـدولاﻻﻗ
(الجـﻣﻌﻈﻢ
ـكاني ،ﻓﻲ
السـﺴﻜﺎن
النمـﺔـوإﻟﻰ اﻟ
ـناﻟﻌﻤﺎﻟ
ـةﺴمﺒـﺔ
العمالﻰـ ﻧ
ـيﺲ ﻋﻠ
ـرع إذفاـ ﻗﯿ
أسﻠـﺔ،
نمـىواًاﻟﻌﺎﻣ
ـيﻟﻘﻮ
يعنـﺔ ا
ممﻣــاﺸﺎرﻛ
ـوريا،ﺪل
سـداد ﻣﻌ
ـتثناءﺪ از
العربيــة ،باسـ ﻟﻘ

العوامــل دو ًرا فــي زيــادة معــدالت المشــاركة ،بمــا فــي ذلــك زيــادة مشــاركة المــرأة ،وزيــادة عــدد الشــباب ،ودور
العمــال المهاجريــن .وبالمعنــى الكالســيكي الجديــد الصــارم ،يمكــن أن يــؤدي ارتفــاع المشــاركة إىل خفــض كثافــة

ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻧﻤًﻮا أﺳﺮع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ )اﻟﺠﺪول  .(6ﯾﺆدي ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ دوًرا ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﺑﻤﺎ

ﺼﺎرم ،ﯾﻤﻜﻦ أن
شـاﻟ
ـنﺪﯾﺪ
ـذاﻜﻲوماـﻟﺠ
.)2010ﻼهـﺳﯿ
آرك،ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜ
ـانﻦ .وﺑﺎﻟ
وفـﺮﯾ
ـودريﮭﺎﺟ
(شﻤـﺎل اﻟﻤ
ـل اﻟﻌ
العمـور
ـىب ،ود
ﺸﺒﺎ
العائـﻋﺪد
ـاضوزﯾﺎدة
انخفﺮـأة،
ـببﺔ اﻟﻤ
بسـﺸﺎرﻛ
ـلدة ﻣ
العمزـﯾﺎ
وإنتاجيـﻲـةذﻟﻚ
ﻓ
ـأن
ـداتاﻟعـ
الرأســمال
ـو ح
ـدولري وﻓﺎن آرك،
ـيﻞال)ـﺷﻮد
ـل اﻟفـﻌﻤ
محتمﻠـﻰ
ـدثﺋﺪات ﻋ
ضـ اﻟﻌﺎ
وهـﻔﺎ
ـة ،اﻧﺨ
اإلنتاجيﺒـﺐ
لتعزيﺔــزاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴ
ـدةإﻧﺘﺎﺟﯿ
جديـل و
ـاتأﺳﻤﺎ
تقنيﺔـ اﻟﺮ
ـي ﻛﺜﺎﻓ
تبنـﺾ
ـب ﺧﻔ
الصعـإﻟﻰ
ـنﺸﺎرﻛﺔ
ـلعماـﻟﻤ
تجعﺗـﻔﺎ
أني ار
زيــادة المشــاركةﯾﺆد
العربيــة ،تحدي ـدًا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،نظ ـ ًرا لتوفـ
كانﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول
إذاث ﻣ
ـن ﺣﺪ
لكـھﻮ
ـر ،.و
األجﺟـﯿﺔ
ـدةﻹﻧﺘﺎ
الزهيﯾـﺰ ا
األجنبيﺪـﯾـةﺪة ﻟﺘﻌﺰ
ـةﻘﻨﯿﺎت ﺟ
العمالﻲـ ﺗ
ﺼـرﻌﺐ ﺗﺒﻨ
 .(2010ھﺬا وﻣﻦ ﺷﺄن زﯾﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟ

ارتفــاع المشــاركة مدفوعً ــا بالطلــب عــى العمــال ،ممــا يعكــس زيــادة الفــرص فــي االقتصــاد ،فمــن غيــر المرجــح

ـيﺗﻔﺎع اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
بنمـﻛـوﺎنفـار
مصحوﻟبًﻜــاﻦ إذا
ـاركة اﻷ ﺟﺮ.
المشﺰـھﯿﺪة
ـدالتﻨﺒﯿﺔ اﻟ
معﻟـﺔ اﻷﺟ
ـاعﻟﻌﻤﺎ
ارتفـﺮ ا
كان ﻟﺘﻮﻓ
إذاﻧﻈًﺮا
ـمنهاـﻟـوﺨﻠﯿمـﺠـاﻲ،
المهﺎـو
ﺲ اﻟﺘﻌ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺗﺤﺪﯾًﺪا ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠ
أن يضــر باإلنتاجيــة .وبالتالــي فــإن الســؤال
ـوﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺴﺆال
النمﻟـﺘﺎ
ـن .وﺑﺎ
ﺟـﯿﺔ
األعظـﻹﻧ
ـدرﯾﻀﺮ ﺑﺎ
القأـن
أنﺟﺢ
إىلﻤﺮ
نظـ ًرﻏاﯿﺮ اﻟ
ـرى،ﻓﻤﻦ
ﺼﺎد،
بعبﻲـ اﻻ
صﻓ
ـائرزﯾﺎدة اﻟﻔ
خسـﺲ
ـابﻤﺎ ﯾﻌﻜ
حسلـ ،ﻣ
ـىﻟﻌﻤﺎ
ـدث ﻋعﻠـﻰ ا
يحﻟـﻄﻠﺐ
كانﺎ ﺑﺎ
إذاﺪﻓﻮًﻋ
اإلنتاجيــة أو مــا ﻣ
ـمﺘﺎم
ـارةﻗﺘأخـ
اإلنتاجيﺮــة.
المنطقـﺧـةﺴﺎﺋﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.
ـقنفـارﺗﻔﺎ
بخلاـ ﻛﺎ
مدفوعً ــاﻣﺎ إذ
كانﻤﮭﻢ ھﻮ
فــي المنطقــة اﻟ
ـي ﺣﺴﺎب
ـدة فﻋـﻠﻰ
المتزايﺤـﺪث
ـاركة ﻛﺎن ﯾ
المشـﻣﺎ إذا
ـتﺟﯿﺔ أو
ـواءﻲ اكانﻹـﻧﺘﺎ
سـﻮ ﻓ
ـة،ﺑﻨﻤ
باإلنتاجيﻮـﺑًﺎ
ـسﻛﺔ ﻣﺼﺤ
وليﻤـﺸﺎر
ـلت اﻟ
العمﺪـﻻ
ـرصع ﻣﻌ

ســتؤدي إىل المزيــد مــن المقايضــة بيــن نمــو اإلنتاجيــة ونمــو العمالــة ،اىل جانــب كيفيــة مقارنــة المنطقــة بمناطــق

ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ،ﻧﻈًﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻘﺪر اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎن ﻣﺪﻓﻮًﻋﺎ ﺑﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ

رئيســية أخــرى فــي العالــم.

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻧﻤﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ

العمــلﻢ.ونمــو مشــاركة القــوى العاملــة فــي االقتصــادات العربيــة مقارنــة
يحلــل هــذا
إنتاجيــةﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟ
نمــوﺔ أﺧﺮى
بيــنرﺋﯿﺴﯿ
التبــادلﺎطﻖ
القســمﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻤﻨ
اﻟ
ببقيــة العالــم ،وذلــك باســتخدام تراجــع بيانــات لوحــة االقتصــاد العالمــي .بغيــة تقديــر المقايضــة ،نســتخدم نســخة معدلــة

ـدولﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وذﻟﻚ
ـنرﻧالـﺔ ﺑﺒﻘﯿ
مجموعﺮـﺑﯿـةﺔ مـﻣﻘﺎ
ـتخدامدا تاﻟﻌ
باسـﻻﻗﺘﺼﺎ
التاليﺔــةﻓﻲ ا
ـداراﻟﻌﺎﻣﻠ
االنحﻮـى
معادلـرـةﻛﺔ اﻟﻘ
ـدرﻮ ﻣﺸﺎ
ونقـوﻧﻤ
(.)2010ﻤﻞ
آركﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌ
ـانﻤﻮ إ
وفـﻦ ﻧ
ـودريل ﺑﯿ
شـاﻟﺘﺒﺎد
اقترحهاﻟـﻘـاﺴﻢ
ـيﻞ ھﺬا
مــن المنهجيــة التﯾـﺤﻠ
والســنوات:

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎ ت ﻟﻮﺣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ،ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﮭﺎ ﺷﻮدري

ـل،وﻧﻘﺪر
2010ـ(.
ـنن آرك
حيــث أن  yتعبــر عوـﻓﺎ
األمثلﻮـاـة ت:
ـي واﻟﺴﻨ
وReg.Dﻟﺪهوـل
ـكان،ﻮﻋﺔ ﻣﻦ ا
السمـ ﻣﺠﻤ
إىلﺘﺨﺪا
ـة ﺑﺎﺳ
العمالﯿـﺔ
ـبةار اﻟﺘﺎﻟ
نسﻧـﺤﺪ
 epاﻻ
ـلﻌﺎدﻟﺔ
وتمثـﻣ
اإلقليميــة لالقتصــادات
إنتاجيـ)ـة العم
المتقدمــة ،ودول مجلــس

التعــاون الخليجــي ،وغيرهــا
مــن االقتصــادات العربيــة

G

G

=HI

=HI

𝑒𝑒 ∆ ln 𝑦𝑦=,9 =∝ +𝛽𝛽. ∆ ln 𝑒𝑒𝑒𝑒=,9 + E 𝛾𝛾= . 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅. 𝐷𝐷= + E 𝜃𝜃= . 𝑒𝑒𝑒𝑒=,9 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅. 𝐷𝐷= +

ﺣﯿﺚ أن  yﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﻤﺜﻞ  epﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺎن ،و Reg.Dھﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،
ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ ھﻲ ﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﺴﻮﻗﯿﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻷﺧﺮى(.ﯾﻘﺪر اﻟﻨﻤﻮذج طﻮال اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1970و ،2019ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺪر أرﺑﻊ ﻓﺘﺮا ت ﻓﺮﻋﯿﺔ ،ھﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1970و،1982
وﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1983و ،1992وﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1993و ،2009وﻣﺎ ﺑﯿﻦ  2010و.2019وﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ
أﻋﻼه ﻓﻲ ﻓﮭﻢ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﯾﻘﺪر اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻟﻠﻮﺣﺔ،

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

(بحيــث تكــون المجموعــة المرجعيــة هــي كل االقتصــادات الســوقية الناشــئة األخرى).يقــدر النمــوذج طــوال الفتــرة مــا بيــن
 1970و ،2019كمــا يقــدر أربــع فتــرات فرعيــة ،هــي مــا بيــن  1970و ،1982ومــا بيــن  1983و ،1992ومــا بيــن  1993و،2009

ومــا بيــن  2010و.2019وتســاعدنا مصطلحــات التفاعــل الــواردة فــي المعادلــة أعــاه فــي فهــم التأثيــر المختلــف لمعــدل

المشــاركة عــى نمــو اإلنتاجيــة فــي مناطــق مختلفــة .يقــدر النمــوذج باســتخدام تراجــع بيانــات اللوحــة ،وكذلــك المربعــات
الصغيــرة العاديــة المجمعــة للدولــة .يتــم تقديــم النتائــج فــي الجــداول مــن  7إىل  .9يتــم تقديــر كل نمــاذج انحــدار بيانــات

اللوحــة باســتخدام تأثيــرات عشــوائية مــا لــم يرفــض اختبــار هوســمان وجــود تأثيــرات عشــوائية.

تشــير نتائــج االنحــدار األساســي الــواردة فــي الجــدول  7إىل وجــود مفاضلــة كبيــرة فــي العينــة العالميــة ،واألهــم مــن ذلــك،

ارتفــاع فــي المقايضــة فــي الفتــرة األخيــرة ،مقارنــة بفتــرة مــا بيــن  1983و.2009وفــي الجــدول  ،8عندمــا نقــوم بتضميــن

الحــدود اإلقليميــة ومعامــل التفاعــل ،يظهــر معامــل المقايضــة ارتفاعً ــا أســرع فــي المجموعــة المرجعيــة .وفــي هــذا الجــدول،
وبالنســبة للفتــرات مــا بيــن  1970و ،1982ومــا بيــن  1983و ،1992ومــا بيــن  1993و ،2009نقــدر ً
أيضــا النمــوذج ذا اآلثــار
الثابتــة ،ولكــن تأتــي النتائــج متشــابهة فــي معظمهــا .تظهــر النتائــج المثيــرة لالهتمــام عندمــا ننظــر إىل األمثلــة اإلقليميــة
وتفاعلهــا مــع معــدالت المشــاركة.

الجدول :7نتائج تراجع بيانات اللوحة (تأثيرات عشوائية)  -متغير تابع :نمو إنتاجية العمل

∆ lnep
الثابت
المالحظات
( R2ضمنًا)
( R2بين)
( R2إجمالي)
Chi2
إحصائيات
هوسمان

ما بين 1970
و2019

ما بين 1970
و1982

ما بين 1983
و1992

ما بين 1993
و2009

ما بين 2010
و2019

***496,-

***625,-

***432,-

***469,-

***715,-

()0,02

()0,07

()0,05

()0,03

()0,08

***1,436

***1,473

0,064

***2,129

***1,737

()0,14

()0,24

()0,26

()0,17

()0,23

6517

1596

1330

2261

1330

0,06

0,04

0,06

0,10

0,06

0,03

0,07

0,01

0,10

0,12

0,06

0,05

0,05

0,10

0,07

436,44

77,18

80,51

248,73

87,74

0,051

0,397

1,943

2,366

1,545

ذكرت األخطاء القياسية بين قوسين.
*** >p،01,** >p،05,* >p.1,

بالنســبة للبلــدان المتقدمــة ،فــإن مصطلــح التفاعــل لــه معامــل إيجابــي ،وهــو أكبــر مــن معامــل معــدل المشــاركة بصفــة

عامــة ،باســتثناء الفترتيــن مــا بيــن  1970و 1982ومــا بيــن  2010و.2019ال يوجــد دليــل عــى وجــود مفاضلــة ســلبية قويــة
بيــن نمــو إنتاجيــة العمــل ومعــدل المشــاركة فــي االقتصــادات المتقدمــة خــال الفترتيــن الفرعيتيــن مــا بيــن  1983و،2009
والتــي تشــمل ً
أيضــا فتــرة التقــدم فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ومــا يرتبــط بهــا مــن مكاســب فــي اإلنتاجيــة فــي
هــذه االقتصــادات فــي تســعينيات القــرن العشــرين .بيــد أنــه انعكــس اتجــاه هــذه المقايضــة بعــد األزمــة الماليــة العالميــة.
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الجدول :8نتائج تراجع بيانات اللوحة (تأثيرات عشوائية وتأثيرات ثابتة)  -متغير تابع :نمو إنتاجية العمل

∆ lnep
األمثلة اإلقليمية
متقدم
دول مجلس التعاون
الخليجي
دول عربية أخرى
مصطلحات التفاعل
(األمثلة واألقنية
اإلقليمية)
متقدم
دول مجلس التعاون
الخليجي
دول عربية أخرى
الثابت
المالحظات
( R2ضمنًا)
( R2بين)
( R2إجمالي)
Chi2
إحصائيات هوسمان

ما بين
1970
و2019

ما بين
1970
و1982

ما بين
2010
و2019

ما بين  1983و1992

ما بين  1993و2009

ت.ع.

ت.ع.

ت.ع.

ت.ث.

ت.ع.

ت.ث.

ت.ع.

***549,()0,03

***692,()0,10

***493,()0,05

***5,()0,06

***519,()0,03

***52,()0,03

***824,()0,10

*497,
()0,28

***1,48
()0,47

***1,777
()0,51

0,154()0,38

*824,()0,48

***2,462()0,61
0,584()0,61

***3,346()1,03
***2,397
()1,08

*2.14()1,12
***3,043()1,18

***2,522()0,84
0,116
()0,84

1,584()1,07
***4,509()1,04

***561,
()0,07

***549,
()0,21

***669,
()0,14

***554,
()0,15

***564,
()0,10

***613,
()0,10

***594,
()0,21

0,075()0,07
0,088()0,13
***1,389
0,166517
0,07
0,22
0,08
536,85
4,045

0,086
()0,16
***1,788()0,91
***987,
0,271596
0,05
0,29
0,10
127,32
0,322

0,13()0,16
0,696
()0,76
0,250,291330
0,08
0,21
0,10
132,26
***24,57

0,212()0,17
0,084
()0,83
0,081
0,181330
0,08
0,04
0,07

0,032()0,10
0,004()0,14
***2,25
0,222261
0,12
0,13
0,12
297,02
*7.703

0,033()0,10
0,006()0,15
***2,09
0,102261
0,12
0,06
0,11

0,073()0,22
0,235
()0,26
***2,216
0,271330
0,06
0,26
0,10
120,75
3,317

مالحظة :ترمز ت.ع .إىل التأثيرات العشوائية ،وترمز ت.ث .إىل التأثيرات الثابتة .ذكرت األخطاء القياسية بين ; قوسينp> *** ،،01,** >p،05,* >p.1,

فــي حالــة مجلــس التعــاون الخليجــي ،يكــون معامــل مصطلــح التفاعــل ســلب ًيا باســتثناء الفتــرة مــا بيــن  1970و ،1982التــي
كان خاللهــا إيجاب ًيــا ولكنــه أصغــر بكثيــر مــن القيمــة المطلقــة لمعامــل المشــاركة الســلبية .بالتالــي ،فــإن تبــادل المشــاركة

فــي االنتاجيــة ،الــذي أخــذ فــي االعتبــار األثــر الرئيســي للمشــاركة واآلثــار المتبادلــة معً ــا ،كان ســلب ًيا طــوال الفتــرة بأكملهــا.

واألمــر األكثــر أهميــة هنــا هــو أنــه تفاقــم فــي الفتــرة األخيــرة ،بــل أصبــح أســوأ مــن بقيــة مجموعــة األســواق الناشــئة وال
حــا مــن دول مجلــس التعــاون
تــزال هــذه المقايضــة ســلبية فــي مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى ولكنهــا أقــل وضو ً
الخليجــي وأســوأ مــن االقتصــادات المتقدمــة .وهــي أيضــا أقــل نســب ًيا مــن المجموعــة المرجعيــة باســتثناء الفتــرة مــا بيــن
 1970و.1982
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الجدول :9تقديرات المربعات الصغيرة العادية المجمعة مع األمثلة اإلقليمية  -متغير تابع :نمو إنتاجية
العمل

ما بين 1970
و2019

ما بين 1970
و1982

ما بين 1983
و1992

ما بين 1993
و2009

ما بين 2010
و2019

***541,()0,05

***677,()0,12

***489,()0,18

***518,()0,04

***856,()0,09

**496,
()0,23

***1,483
()0,38

***1,78
()0,42

0,129()0,33

**859,()0,37

***2,479()0,60
0,581()0,35

*3.343()1,92
***2,37
()0,82

2,2()1,60
3,209()2,13

***2,524()0,97
0,115
()0,60

***1,585()0,42
***4,527()1,36

***564,
()0,09

***544,
()0,18

***734,
()0,22

***487,
()0,12

***667,
()0,12

0,068()0,08
0,1()0,20
***1,387
()0,19
6517
0,08
0,08
69,85

0,074
()0,19
***1,888()0,73
***98,
()0,30
1596
0,10
0,09
27,31

0,075()0,20
***1,004
()0,32
0,25()0,31
1330
0,10
0,10
14,70

0,032()0,14
0,001()0,14
***2,25
()0,25
2261
0,12
0,12
42,34

0,049()0,12
0,28
()0,33
***2,228
()0,32
1330
0,10
0,09
51,26

∆ lnep
األمثلة اإلقليمية
متقدم
دول مجلس التعاون
الخليجي
دول عربية أخرى
مصطلحات التفاعل
(األمثلة اإلقليمية )
متقدم
دول مجلس التعاون
الخليجي
دول عربية أخرى
الثابت
المالحظات
-Rمربع
 R2معدل
-Fإحصاءات
ذكرت األخطاء القياسية بين قوسين.
*** >،01,p** >،05,p* >p.1,

إن تقديــرات المربعــات الصغيــرة العاديــة المجمعــة مــع األمثلــة فــي المنطقــة ،المقدمــة فــي الجــدول  ،9تعكــس اســتنتاجات

مماثلــة .يبــدو أن اعتمــاد االقتصــادات العربيــة المفــرط عــى النمــو القائــم عــى العمــل يكلــف خســائر كبيــرة فــي

حــا فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغنيــة بالنفــط ،فــي حين
اإلنتاجيــة فــي المنطقــة .وظهــر ذلــك أكثــر وضو ً
تميــل المجموعــات العربيــة األخــرى ً
أيضــا إىل مفاضلــة الوظائــف باإلنتاجيــة بوتيــرة أقــل .وســوف يكــون فهــم هــذه المفاضلــة

أكثــر تبصـ ًرا إذا مــا أخــذت فــي االعتبــار الجوانــب المتعلقــة بنوعيــة إنتاجيــة العمــل ،مثــل االختالفــات فــي مســتويات مهــارات

العمــال .تتطلــب هــذه المحاولــة بيانــات عــن توزيــع مهــارات العمــال وال ينظــر فيهــا فــي التحليــل الحالــي .فــي القســم ،1.5
حيــث نــدرس المســاهمات المحاســبية للنمــو ،ننظــر فــي نوعيــة اليــد العاملــة ومســاهمتها فــي نمــو إنتاجيــة العمــل.
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��

 .1.3.3اإلنتاجية في االقتصادات العربية :هل تختلف عن الحدود العالمية؟

كيــف يمكــن مقارنــة اإلنتاجيــة فــي الــدول العربيــة مــع الــدول األخــرى ،وكيــف يؤثــر ضعــف أدائهــا اإلنتاجــي عــى وضعهــا
اإلنتاجــي النســبي؟ إن مســألة مــا إذا كانــت الفجــوة فــي الدخــل واالنتاجيــة بيــن الــدول تنحــدر عــى مــر الســنين ممــا يــؤدي

إىل تقــارب فــي الدخــل واالنتاجيــة هــي مســألة تحظــى بشــعبية كبيــرة فــي األدبيــات االقتصاديــة (مثــل بومــول1986 ،؛

وبــارو وســاالي-مارتن ،1991 ،و ،1992ومانكيــو وآخــرون ،1992 ،وبرنــارد وجونــز ،1996 ،وسورنســن وشــيرنينغ.)2003 ،تعتبــر

الفرضيــة األساســية للتقــارب بمثابــة الميــل الطويــل األجــل لتحقيــق المســاواة فــي الدخــل ومســتويات اإلنتاجيــة (أبــرام
وفيتــز.)1986 ،هنــاك نظريتــان رئيســيتان بشــأن التقــارب ،النظــرة الكالســيكية الجديــدة ،التــي كان ســولو رائـدًا فيهــا (،)1956

والتــي تؤكــد عــى دور تعميــق الرأســمال وتضــاؤل العائــدات ،والنظــرة الخاصــة بالفجــوة التكنولوجيــة ،والتــي تؤكــد عــى
أهميــة مســتوى التطــور التكنولوجــي فــي أي دولــة (راجــع فاجيربيــرج.)1987 ،

هنــاك نهجــان تجريبيــان مهيمنــان للتقــارب همــا التقــارب والتقــارب .يســتند النهــج األول إىل فرضيــة مفادهــا أن الــدول
األكثــر فق ـرًا ســوف تنمــو بســرعة أكبــر مــن نظيراتهــا األكثــر ثــراء التــي تتمتــع بمعــدالت ادخــار مماثلــة ،وهــذا مــا مــن شــأنه

أن يــؤدي إىل نشــوء عالقــة ســلبية بيــن مســتويات الدخــل األولــي أو اإلنتاجيــة ومــا يتبــع ذلــك مــن معــدالت النمــو داخــل
أي دولــة (إســام .)2003 ،إن التقــارب  ،الــذي مــن المرجــح أن يحــدث بيــن الــدول ذات البيئــة المؤسســية المتماثلــة ،والــذي
مقياســا للــدول األكثــر فق ـ ًرا التــي تلتحــق بالــدول األكثــر ثــراء .بيــد
يطلــق عليــه غال ًبــا التقــارب المشــروط ،يشــكل بالتالــي
ً

أن هــذا ال يعنــي بالضــرورة انخفــاض تشــتت توزيــع اإلنتاجيــة عبــر الــدول (بــارو وســاالي-مارتن1991 ،؛ وكــوا  ،)1993وهــو

مــا يحــاول التقــارب تحقيقه.أمــا االفتــراض الضمنــي هنــا فهــو أن االنحــراف المعيــاري لســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي أو

اإلنتاجيــة ينخفــض مــع تشــابه تقنيــات اإلنتاج27.وعــى الرغــم مــن أن مســألة موثوقيــة االفتراضــات األساســية للتقــارب غيــر
مســتقرة إىل حــد كبيــر ،فــإن التطــورات األخيــرة فــي األدبيــات ،مثــل فكــرة نــوادي التقــارب ،توفــر ســبال ً ثاقبــة أكثــر لمعالجــة

المســألة (فيليبــس وســول 2007 ،و .)2009فــي هــذا القســم ،نقــارن مســتويات اإلنتاجيــة عبــر الــدول العربيــة ببعــض
الحــدود العالميــة ونفحــص االنحــراف المعيــاري البســيط عبــر الــدول لنــرى مــا إذا كان االنحــراف عبــر البــاد قــد انخفــض ،أو
مــا إذا كان مــا يســمى بالتقــارب يحــدث.

فــي الصــورة  ،4نرســم المســتويات النســبية إلنتاجيــة العمــل فــي االقتصــادات العربيــة فــي عامــي  1992و.2019فــي اللوحــة

العليــا ،لدينــا مســتويات إنتاجيــة العمــل نســبة إىل الواليــات المتحــدة فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي .أمــا
اللوحــة الســفىل ،فهــي تمثــل االقتصــادات العربيــة األخــرى جن ًبــا إىل جنــب اقتصــادات ناشــئة مختــارة والمتوســط العالمــي.
نحــن نحافــظ عــى فصــل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث تتمتــع هــذه الــدول بمســتويات عاليــة للغايــة من

إنتاجيــة العمــل ،وذلــك بســبب عائــدات النفــط المســتمرة .ومــن الواضــح أن مســتويات اإلنتاجيــة فــي غالبيــة دول مجلــس
التعــاون الخليجــي أعــى كثيــرًا مــن أي مــن االقتصــادات اآلســيوية الناشــئة .وخــال العقــود الثالثــة الماضيــة ،انخفضــت
ً
انخفاضــا حــادًا فــي كل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حتــى فــي دول
المســتويات النســبية إلنتاجيــة العمــل

مثــل الكويــت حيــث كان نمــو اإلنتاجيــة إيجاب ًيــا مــن حيــث القيمــة المطلقــة ،فــي ظــل نمــو اإلنتاجيــة فــي الواليــات المتحــدة
بمعــدالت أســرع مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

 27تجدر اإلشارة إىل أن المنشورات السابقة أظهرت أن التقارب شرط كاف للتقارب (كوا1993 ،؛ وليشتنبرغ.)1994 ،
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اﻟﺸﻜﻞ :4اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎ ت ا�ﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1992و2019

الشكل :4المستويات النسبية إلنتاجية العمل ،ما بين  1992و2019

مالحظــة :يتــم احتســاب مســتويات اإلنتاجيــة مــن حيــث تعــادل القــوة الشــرائية لــكل اقتصــاد عــى حــدة ،ويتــم التعبيــر عنهــا كنســبة مئويــة مــن
مســتوى اإلنتاجيــة فــي الواليــات المتحــدة.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ تاﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
المصدر :قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎ تاﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021
مــن الجانــب الســفلي للّوحــة ،مــن الواضــح أن العــراق وفلســطين فقــط قامــا بتحســين مســتويات اإلنتاجيــة النســبية ،حيــث

كان النمــو أســرع نســب ًيا مــن نظيــره فــي الواليــات المتحــدة أثنــاء هــذه الفتــرة ،فــي حيــن انحــدرت المســتويات النســبية فــي

ـاداتﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻨﻤﻮ أﺳﺮ
باالقتصـﺔ،
مقارنـﺔـة اﻟﻨﺴﺒﯿ
منخفضﻹـﻧـةﺘﺎﺟﯿ
ـنﺎ ت ا
واليمـﻮﯾ
ـورياﻣﺴﺘ
اإلنتاجيﺎــةﺑﺘفـﺤـيﺴسﯿـﻦ
ـتوياتﻂ ﻗﺎﻣ
مسﯿـﻦ ﻓﻘ
ـوص ،وكانـﻓﻠـتﺴﻄ
الخصﻌـﺮاق
ـىﺢوجـأـهن اﻟ
ـرى.ﻮاوعـﺿ
ـدول ﻣاألخـﻦ اﻟ
كلﻮالـﺣﺔ،
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟّﻠ
العربيــة األخــرى .بشــكل عــام ،انخفضــت مســتويات اإلنتاجيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن  170فــي المائــة

المائﺪــةو فـلـياﻷﺧﺮى .وﻋﻠﻰ وﺟ
 25فـﻛـيﻞ اﻟ
المائـﺒـةﯿﺔإىلﻓﻲ
ـت مﺴـﺘـنﻮﯾﺎ 27فـتـياﻟﻨﺴ
عامـﺪـا.روهبطتـاﻟﻤ
ﺤ
إىل ھ83ﺬهفـ اـيﻟﻔﺘالمائﺮـةـة،فـﻓـيﻲحوالﺣـﯿ
المتحـأﺛـدةﻨﺎء
ـاتﺤﺪة
الواليـﻟﻤﺘ
مقارنـﻮـةﻻمـﯾﺎـع ت ا
ﺴﺒًﯿﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﯿﺮه ﻓﻲ اﻟ
ـيﻦ30اﻧ ً
المجموعــة العربيــة االخــرى .يحــدث هــذا االنخفــاض فــي اإلنتاجيــة النســبية فــي المنطقــة عندمــا يحســن االقتصــاد العالمــي

المائـﺑـةﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،اﻧﺨﻔﻀ
ﺧـيﺮى.
ـبةﻟﻌكبيـﺮﺑـرةﯿمﺔـ ا
ـىانسـتا
ﺼﺎد
الناشـﻗﺘ
ـولﺎرآسﻧـﺔـيا ﺑﺎﻻ
حصـﻣﻘ
ـيﻦالمائﻣـﻨـة،ﺨمﻔــعﻀﺔ
31اﻟفـﯿﻤ
إىل و
27رﯾﺎ
ﻲــنﺳﻮ
النسﺔـ ﻓ
اإلنتاجيﻧـﺘـةﺎﺟﯿ
ـتويات ت اﻹ
مسـﺴﺘﻮﯾﺎ
ﻟﺨﺼﻮص ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣ
ﻷ فـ
ـن 7
ـئة عـ
ـبية م

ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻣﻦ  170ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎ تاﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ  83ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﻮا

 30ﻋﺎًﻣﺎ .وھﺒﻄﺖ ﻣﻦ  27ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ  25ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﺧﺮى .ﯾﺤﺪث ھﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒ

ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻣﻦ  27إﻟﻰ  31ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻣﻊ ﺣﺼﻮل آﺳﯿﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋ
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ـما فــي خفــض فجــوة اإلنتاجيــة بيــن
فقــط مــن مســتوى الواليــات المتحــدة إىل  18فــي المائــة .تشــكل الصيــن عام ـا ً حاسـ ً
آســيا الناشــئة والحــدود العالميــة .ومــع ذلــك ،شــهدت كل دول المنطقــة اآلســيوية تقري ًبــا ً
أيضــا تحسـنًا كبيـرًا فــي اإلنتاجيــة

خــال العقــود الثالثــة الماضيــة .أمــا فــي االقتصــادات العربيــة ،فالعكــس هــو الصحيــح .عــى الرغــم مــن أن المســتويات

النســبية لالقتصــادات العربيــة األخــرى ال تــزال أعــى مــن أغلــب االقتصــادات اآلســيوية ،فــإن المســافة بينهــا وبيــن الحــدود
ال تــزال كبيــرة للغايــة ،وال يمكــن لنمــو اإلنتاجيــة الضعيــف فــي المنطقــة إال أن يزيــد مــن اتســاع الفجــوة .فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ،لــم يكــن الهبــوط راجعً ــا إىل قطــاع النفــط فحســب فقــد كانــت الجهــود المبذولــة فــي المنطقــة لتنويــع

االقتصــاد صعبــة بســبب عــدم وجــود قطــاع خــاص متيــن ،واألهــم مــن ذلــك ،عــدم وجــود ســوق عمــل تنافســي (راجــع

ـتبعدعأحـﺧـدﺎص ﻣﺘﯿﻦ ،واﻷھﻢ
وإنداسﻗـﻄﺎ
بصفﺴـﺒـةﺐعامـﻋـة،ﺪمحتـوـىﺟﻮ
ـتمرًﺒاﺔ ﺑ
ﺻﻌ
ﻻﻗالﺘ يـﺼﺎ
تباطﻟـﺘـؤﻨﻮﯾﻊ ا
ﻄﻘﺔ
ـاتﻲسـاﻟﻤ
دراسـﺔ ﻓ
ـتﺒﺬوﻟ
الحظـاﻟﻤ
.)2012اﻟلقـﺠـدﮭﻮد
ـوغ،ﻛﺎﻧﺖ
هيرتـﻘﺪ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻓﺤﺴﺐ ﻓ
ـزالدمسـ
اإلنتاجيــة
ـابقةﻨأن
قطــاع النفــط (فــان آرك وآخــرون.)2019 ،

ذﻟﻚ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻮق ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ )راﺟﻊ ھﯿﺮﺗﻮغ .(2012 ،ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻈﺖ دراﺳﺎ ت ﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﺗﺒﺎطﺆ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻻ ﯾﺰال ﻣﺴﺘﻤ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺣﺘﻰ وإن اﺳﺘﺒﻌﺪ أﺣﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ )ﻓﺎن آرك وآﺧﺮون.(2019 ،

� الشــكل  :5مســتويات ســجل إنتاجيــة العمــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنــة بالواليــات

لمتحد ةﻞ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎ ت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺸﻜﻞ  :5ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ا ت ﺳﺠ

المصدر :قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021
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�

الشــكل  :6مســتويات ســجل إنتاجيــة العمــل فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى مقارنــة بالواليــات

ـدةﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎ ت اﻟﻤﺘﺤﺪة
المتحـإﻧﺘ
ﻟﺸﻜﻞ  :6ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ت ﺳﺠﻞ

المصدر :قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

ﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021

حــا عندمــا ننظــر إىل الشــكلين  5و ،6حيــث نرســم مســتويات اإلنتاجيــة الســنوية فــي االقتصــادات
تصبــح الصــورة أكثــر وضو ً

الفرديــة نســبة إىل الواليــات المتحــدة عــى مــدى الســنوات الممتــدة مــا بيــن  1990و.2020ونظـرًا إىل أن الواليــات المتحــدة

39

ـي حـ
مؤخ ـرًﻓا،ﻲفـ اـإنﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻔﺮدﯾﺔ
تراجـﺴﻨـعﻮﯾﺔ
النمـﺎـوﺟقﯿـﺔـد اﻟ
ـدلﻹﻧﺘ
اإلنتاجيﺳـﻢـة ،ﻣرغـﺴـمﺘﻮأنﯾﺎمعـ ت ا
ـتمرًاﺣفـﯿـيﺚ ﻧﺮ
مسـ،6
توســعً5ا و
ـهدﻠﯿﻦ
العالميـﺮـة ،إﻟالتـﻰـي اﻟتشـﺸﻜ
اإلنتاجيﺪـﻣـةﺎ ﻧﻨﻈ
ـدودًﺣﺎ ﻋﻨ
ﺿﻮ
ﺼﺒﺢ اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮهـو
هبوطــا متواصـاً ،حيــث أظهــرت عُمــان االنخفــاض األكثــر حــدة .وفــي
كل اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي تظهــر
ً
المقابــل ،نــرى ً
أيضــا أن األســواق الناشــئة الرئيســية األخــرى ،أي الهنــد والصيــن ،تعمــل عــى تســلق ســلم اإلنتاجيــة بشــكل

ﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎ تاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮا ت اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1990و.2020وﻧﻈًﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻮﻻﯾﺎ تاﻟﻤﺘﺤﺪة ھﻲ ﺣﺪود اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
اختالطــا .تظهــر غالبيــة الــدول مســتوى راكـدًا مــن اإلنتاجيــة
مســتمر .أمــا فــي المجموعــة العربيــة األخــرى ،فــإن الصــورة أكثــر
ً

المتعثاــرة فـتدـيول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
ـاداتﺼﺎد
االقتصـﻞ اﻗﺘ
أنﺈن ﻛ
ـث ،ﻓ
ـدود،ﺆﺧحيـًﺮا
مواكبـﺮاـةﺟالحﻊـ ﻣ
متواصﻟـﻨـلﻤفـﻮـيﻗﺪ ﺗ
وهــوﺟﯿمـﺔـا،يشـرـيرﻏﻢإىلأنفشـﻣـلﻌﺪل ا
ـدة،ﻧﺘﺎ
المتحـاﻹ
ـاتا ﻓﻲ
الواليـﻤًﺮ
ـبةًﻌﺎإىلﻣﺴﺘ
نسـﺳ
ﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﺗﻮ
المنطقــة وهــي ســوريا واليمــن ،قــد خســرتا إنتاجيتهمــا بشــكل كبيــر فــي الســنوات األخيــرة ،منــذ عــام .2011

ﺨﻠﯿﺠﻲ ﺗﻈﮭﺮ ھﺒﻮ ً
طﺎ ﻣﺘﻮاﺻ ً
ﻀﺎ أن اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻼ ،ﺣﯿﺚ أظﮭﺮت ُﻋﻤﺎن اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺪة .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﺮى أﯾ ً
عــى الرغــم مــن تباطــؤ وتيــرة التوســع منــذ العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،تحديـدًا بعــد األزمــة الماليــة العالميــة

(راجـ
ـى ﻓﺈن اﻟﺼﻮرة أﻛﺜﺮ
ـيء.ﺮوعـى،
ـدلﺔ ابطـﻷﺧ
بمعـﺮﺑﯿ
ترتفﺔــعاﻟﻌ
ـزالﻮﻋ
ـيﻟالﻤ تـﺠﻤ
العالمﻲـ ا
االقتصـ أـادﻣﺎ ﻓ
اإلنتاجيﻜــةﻞ فـﻣـيﺴﺘﻤﺮ.
ـتوياتﺔ ﺑﺸ
ـإن امسﻹـﻧﺘﺎﺟﯿ
 ،)2018فـﺳﻠﻢ
آرك ،ﺗﺴﻠﻖ
ـانﻤوفـﻞـانﻋﻠﻰ
إيرمبـﺗﻌ
ﺼـعﯿﻦ،
ﺧﺮى ،أي اﻟﮭﻨﺪ واﻟ
ً
انخفاضــا فــي االنحــراف المعيــاري لإلنتاجيــة عبــر الــدول ،ممــا يشــير إىل انخفــاض فــي االختالفــات
الصعيــد العالمــي ،نالحــظ

ﺘﻼ ً
ـنواتﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
ـي ﻓالسﺸـﻞ ﻣ
االتجـﯾـاهﺸﯿيظهﺮــرإﻟفـﻰ
.)7ﺘﺤوبيـﺪةـد،أنوهـھـذاﻮ ﻣﺎ
(الشـتـكلاﻟﻤ
ـرينﻻﯾﺎ
العشـاﻟﻮ
ـعينياتﻧﺴالقﺒـﺔـرنإﻟﻰ
تسـﺎﺟﯿﺔ
تحديـدﻣًاﻦمنـاـذﻹﻧﺘ
ـدول،اﻛًﺪا
اإلنتاجيــةﻣ بيﺴـﺘـنﻮالـى ر
طﺎ .ﺗﻈﮭﺮ ﻏﺎﻟﺒﯿفـﺔـياﻟﺪول
االخيــرة تراجعً ــا فــي هــذا االتجــاه .بالنظــر إىل وتيــرة توســع اإلنتاجيــة العالميــة ،فــإن انخفــاض مقيــاس االنحــراف ال يشــير إىل

ـئة ،اﻟﺴﻨﻮا ت اﻷﺧﯿﺮة،
الناشﻓـﻲ
ـواقﺒﯿﺮ
األسﻞـ ﻛ
ـدولﺎفـﺑـيﺸﻜ
ـدثﻧﺘعبﺎــرﺟﯿالـﺘﮭﻤ
ـذيﺴيحﺮـﺗﺎ إ
ـاريﺪالـﺧ
المعيـ ،ﻗ
ـرافﻟﯿﻤﻦ
االنحـ وا
وبالنظﻲــرﺳإىلﻮرﯾﺎ
العالميﻘـﺔـة .وھ
اإلنتاجيـاـةﻟﻤﻨﻄ
ـاربﺮة ﻓﻲ
ـىﻟﻤتقﺘـﻌﺜ
ﺼﺎقويدـاـة عـتا
ﺤﺪود ،ﺣﯿﺚ أن اﻻﻗﺘ
أدلــة

ﺬ ﻋﺎم .2011

فإننــا نجــد اتجا ًهــا مماث ـاً ،ممــا يظهــر أن الفــوارق فــي اإلنتاجيــة بيــن األســواق الناشــئة آخــذة فــي االنخفــاض مــرة أخــرى
ببــطء.

ﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﺎطﺆ وﺗﯿﺮة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ،ﺗﺤﺪﯾًﺪا ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ )راﺟﻊ إﯾﺮﻣﺒﺎن

ﺎن آرك ،(2018 ،ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻄﻲء .وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻧﻼﺣﻆ

ﺿﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺪول ،ﻣﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ،ﺗﺤﺪﯾًﺪا ﻣﻨﺬ
ﺨﻔﺎ ً
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ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﮭﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،داﺧﻞ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻓ

ﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ،ﻣﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻔﻮارق ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل،

المجموعــاتاﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎر
مــنرﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻓﻲ
وغيرهــاﮭﺪ ا
الخليجــيﻧﻨﺎ ﻧﺸ
التعــاونﻦ ،ﺑﻞ إ
مجلــساﻟﻌﺸﺮﯾ
دول اﻟﻘﺮن
داخــلﯿﺎت
العربيــة،ﺗﺴﻌﯿﻨ
االقتصــاداتب ﻣﻨﺬ
تشــهدﺗﺠﺎه ﻣﺘﻘﺎر
ﻲ أي ا
ﺮ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠ
مــن جهــة أخــرى
العربيــة ،ارتفاعً ــا فــي االنحــراف المعيــاري ،ممــا يشــير إىل تزايــد الفــوارق فــي اإلنتاجيــة بيــن دول المنطقــة فــي

ـرنﻋﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2010
ـعينياتﺮالقـﺳﺮ
ـارب امنﻟـﺘـذﺒﺎتسﻋـﺪ أﻛﺜ
أيﺧاتجـﺮـاهى،متقـﻛﺎن
الخليجـﺔـياﻷ
ـاونﻌﺮﺑﯿ
ـسداالتعـ تاﻟ
مجلـﺼﺎ
دولﻻﻗﺘ
تظهﻓــرﻲ ا
ـال،ةال .و
المثـﺷﺮ
ـبيلﻣﺒﺎ
ـىﻟسﻤـﯿﺔ
ـرة .اعﻟـﻌﺎ
األخيﻟـﯿﺔ
ـنوات اﻟﻤﺎ
السـزﻣﺔ
ﻟﺴﻨﻮا ت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻷ
العشــرين ،بــل إننــا نشــهد ارتفاعً ــا فــي االنحــراف المعيــاري فــي الســنوات التــي تلــت األزمــة الماليــة العالميــة مباشــرة .وفــي

لنمــوﻮة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ھ
المتفاوتﻊــةﻓﺠ
البطيئﻰــةﺗﻮﺳﯿ
الوتيـﻞـرة ﻋﻠ
إىلﺔأنﺗﻌﻤ
،2010داويشــيرتاﻟذلـﻤـكﺨﺘﻠﻔ
ﻻﻗﺘﺼﺎ
ﯿﺮ ذﻟﻚ إﻟﻰ أن اﻟﻮﺗﯿﺮة اﻟﺒﻄﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ا
االقتصــادات العربيــة األخــرى ،كان التباعــد أكثــر ســرعة منــذ عــام

ﺼﺎدا .ت

اإلنتاجيــة فــي االقتصــادات المختلفــة تعمــل عــى توســيع فجــوة اإلنتاجيــة بيــن هــذه االقتصــادات.

�
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ﺸﻜﻞ :7اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻼ تﻋﺒﺮ اﻟﺪول ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

مالحظــة :كل خــط هــو االنحــراف المعيــاري عبــر الــدول داخــل تلــك المنطقــة .عــى ســبيل المثــال ،يعــد مجلــس التعــاون الخليجــي االنحــراف المعيــاري
عبــر اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي البالــغ عددهــا  6دول عــى مــدى الســنوات مــا بيــن  1950و ،2020والعالــم هــو االنحــراف المعيــاري
عبــر  134دولــة.

ﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻋﺒﺮ
ﻼﺣﻈﺔ :ﻛﻞ ﺧﻂ ھﻮ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻋﺒﺮ اﻟﺪول داﺧﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﯾﻌﺪ ﻣﺠﻠ
المصدر :عمليات حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021
ﺼﺎدا تدول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدھﺎ  6دول ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮا تﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1950و ،2020واﻟﻌﺎﻟﻢ ھﻮ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري ﻋﺒﺮ 134
ﺔ.
واإلنتاجيــة الكليــة.
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ﺼﺪر :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021
ومــع تنويــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي القتصاداتهــا نحــو قطاعــات غيــر نفطيــة ،فإنهــا تواجــه ً
أيضــا تــآكال ً فــي مســتويات

اإلنتاجيــة الكليــة ،قــد يــؤدي ذلــك إذا اســتمر إىل خلــق فجــوة إنتاجيــة مــع البلــدان الحدوديــة .فــي االقتصــادات العربيــة
األخــرى ،كان اللحــاق باإلنتاجيــة بطي ًئــا نســب ًيا .بشــكل عــام ،إن فجــوة اإلنتاجيــة بيــن العديــد مــن األســواق الناشــئة آخــذة فــي

ـن يب
ـنﯿﺔ .وﻣﻊ ﺗﻨﻮﯾﻊ دو
العربيـاـة.ﻹﻧعـﺘﺎـىﺟﯿالرغﺔــماﻟمـﻜﻠ
ـدولﺟﯿﺎ و
وغيرهـﻟـاﺘمﻜـﻨـنﻮالﻟـﻮ
الخليجـﻄـيﻮﯾﺮ ا
التعﯿـﺔـاونﻓﻲ ﺗ
ـسﺎﻟﻤ
دولودمجلاـﻟﻌ
ـتﺮالحـﻋـالﻦبيـاﻟـنﺤﺪ
ـدوﺸأنهﻜــاﻞليسﻛـﺒﯿ
ﻒـ ﺑ
ـاض،ﺗﺘولكﺨـﻠ
االنخفﺑـﯿﺔ
ا ﻧﺮى أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮ
أن الفجــوة اإلنتاجيــة بيــن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي اســتمرت عــى حالهــا فــي الســنوات األخيــرة ،تحديـدًا

ﻀﺎفــيﺗﺂﻛ ً
يبــدوﺘﺎأنﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ،ﻗﺪ ﯾﺆد
أخــرى.ت اﻹﻧ
عربيــةﻮﯾﺎ
اقتصــادات ﻣﺴﺘ
ﻼ ﻓﻲ
نشــأت ً
فيبــدوﻮاأنهــاﺟﮫ أﯾ
بســيط،ﺈﻧﮭﺎ ﺗ
معيــاريﻄﯿﺔ ،ﻓ
انحــرافﻏﯿﺮ ﻧﻔ
ذلــكﻄﺎمــعﻋﺎت
وإن ﻧكانﺤﻮ ﻗ
،2010ﺗﮭﺎ
عــامﺼﺎدا
منــذﻻﻗﺘ
ﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
ضعــف نمــو اإلنتاجيــة ،وارتفــاع معــدالت المشــاركة ،والتحديــات التــي تواجــه التنــوع االقتصــادي فــي المنطقــة ،تجعــل مواكبــة

اإلنتاجيـ
ـدول .اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﻄﯿًﺌﺎ ﻧﺴﺒﯿ
ﺧـةﺮبيـىـن ،الـﻛﺎن
اإلقليمﻟـﻌـيﺮفـﺑﯿـيﺔ اﻷ
ـاوتدات ا
التفـﺼﺎ
ـلﺔعـ.ـىﻓﻲتفاقاــمﻻﻗﺘ
وتعمـدﯾ
الصعوباــة،ن بـاﻟـلﺤﺪو
العالميـﺘﺎـةﺟأمـﯿ ًراﺔ بالﻣــغﻊ اﻟﺒﻠﺪ
الحـ ﻓـدودﺠﻮة إﻧ
إذا اﺳﺘﻤﺮ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ

ﻞ ﻋﺎم ،إن ﻓﺠﻮة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ،وﻟﻜﻦ ﯾﺒﺪو أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺤﺎل ﺑﯿﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ

ون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻔﺠﻮة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدا تدول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠ

ﻤﺮت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،ﺗﺤﺪﯾًﺪا ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2010وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺴﯿﻂ ،ﻓﯿﺒﺪو أﻧﮭﺎ ﻧﺸﺄ ت ﻓ

ﺼﺎدا تﻋﺮﺑﯿﺔ أﺧﺮى .ﯾﺒﺪو أن ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻ اتﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،واﻟﺘﺤﺪﯾﺎ تاﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓ
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�  1.4هيكل االقتصادات العربية والتغير الهيكلي وإنتاجية
العمل الكلية
��

 .1.4.1التغيرات في هيكل االقتصادات العربية

تكــون االتجاهــات فــي االنتاجيــة التــي تــم تتبعهــا فــي األقســام الســابقة عــى المســتوى الكلــي ،ممــا يخفــي عــدة حــاالت
عــدم تجانــس قطاعيــة .يمكــن أن تتأثــر اتجاهــات اإلنتاجيــة الكليــة بالديناميكيــات القطاعيــة ،التــي هــي ً
أيضــا لــب النظــام

اإليكولوجــي لإلنتاجيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن التغيــر الهيكلــي أو نقــل العمــال مــن القطاعــات
ذات االنتاجيــة المنخفضــة إىل القطاعــات ذات االنتاجيــة العاليــة فــي االقتصــاد هو ســمة أساســية لعمليــة التنميــة االقتصادية
(لويــس1954 ،؛ وكوزنتــس1966 ،؛ وشــينري وســيركيين1975 ،؛ ودينيســون.)1967 ،تــؤدي طبيعــة التحــول الهيكلي وســرعته

مهمــا جــدًا فــي تعزيــز وإدامــة النمــو االقتصــادي الكلــي واالنتاجيــة (ليــن2011 ،؛ وماكميــان ورودريــغ.)2011 ،يعتبــر
دو ًرا
ً

تطــور االقتصــاد وانتقالــه مــن القطاعــات التقليديــة المنخفضــة االنتاجيــة إىل القطاعــات الحديثــة العاليــة االنتاجيــة ســمة

أساســية لهــذه العمليــة (نــود وآخــرون2016 ،؛ وزيرمــاي2013 ،؛ وليــن2011 ،؛ وماكميــان ورودريــغ.)2011 ،وعــى الرغــم
مــن أهميتــه بالنســبة للنمــو الكلــي لإلنتاجيــة ،فــإن فهمنــا للتحــول البنيــوي فــي االقتصــادات العربيــة محــدود ،ويرجــع هــذا
إىل حــد كبيــر إىل االفتقــار إىل البيانــات الكافيــة مــن قبــل قطــاع االقتصــاد .وحتــى فــي الدراســات التــي تجــرى عبــر الــدول
والتــي تــدرس اقتصاديــات أفريقيــا والشــرق األوســط ،فغال ًبــا مــا يتــم اســتبعاد االقتصــادات العربيــة بســبب نقــص البيانــات

(ماكميــان ورودريــغ.28)2014 ،مــن بيــن الدراســات التــي أجريــت مؤخـرًا والتــي توســع نطــاق تحليــل اإلنتاجيــة بحيــث يشــمل

التغيــر البنيــوي ،تحديـدًا مــن منظــور جهــود التنويــع التــي تحدثهــا السياســات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،نجــد فــان

آرك وآخــرون( .)2019وتظهــر نتائجهــا أن الجهــود الراميــة إىل تنويــع االقتصــاد ،مــن النفــط إىل غيــر النفــط ومــن القطــاع العــام
إىل القطــاع الخــاص عــى ســبيل المثــال ،لــم تســاعد كثي ـرًا فــي تخفيــف انخفــاض إنتاجيــة المنطقــة عــى الرغــم مــن أنهــا

تعكــس مجهــودًا لتحقيــق التغييــر الهيكلــي .هــذا وأدت هيمنــة قطــاع النفــط فــي معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي إىل
جعــل هــذه الــدول تحظــى بإمكانيــات محــدودة لزيــادة اإلنتاجيــة فــي هــذا القطــاع .ويرجــع هــذا إىل أن مســتويات اإلنتاجيــة
فــي قطــاع النفــط ،الــذي هيمــن عــى مســتويات اإلنتاجيــة اإلجماليــة ،كانــت مرتفعــة بالفعــل بســبب كثافــة الرأســمال العاليــة

للقطــاع .كانــت إمكانيــة زيــادة تحســين االنتاجيــة فــي هــذا القطــاع محــدودة ،وبالتالــي االنتاجيــة الكليــة مــا لــم تحقــق هــذه
االقتصــادات تنويعً ــا قطع ًيــا كبيـرًا يســتهدف قطاعــات االقتصــاد المعــززة لإلنتاجيــة.

كمــا هــو الحــال مــع فــان آرك وآخــرون ( ،)2019نــدرس مكافــأة التغييــر الهيكلــي للنمــو الكلــي لإلنتاجيــة فــي االقتصــادات

العربيــة خــال الفتــرة مــا بيــن  1992و 2018مــن خــال الجمــع بيــن بيانــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــى مســتوى الصناعــة

الــواردة مــن إحصــاءات الحســابات القوميــة لألمــم المتحــدة مــع تقديــرات التوظيــف النموذجيــة الــواردة مــن إحصــاءات
منظمــة العمــل الدوليــة لســبعة قطاعــات واســعة مــن االقتصــاد.

أوالً ،نــدرس التغيــرات فــي هيــكل االقتصــادات العربيــة مــن حيــث الناتــج والعمالــة فــي اإلطــار التقليــدي الثالثــي القطاعــات

أي الزراعــة والصناعــة (مقســمة إىل صناعــات تحويليــة وصناعــات أخــرى) والخدمــات .يعــرض الشــكالن  8و ،10حصــة
القطاعــات الرئيســية لالقتصــاد فــي الناتــج (اللوحــة إىل اليســار) والعمالــة (اللوحــة إىل اليميــن) عــى التوالــي لــدول مجلــس
التعــاون الخليجــي واالقتصــادات العربيــة األخــرى.

 28فــي بحثهمــا المتعلــق بالتغيــر الهيكلــي واإلنتاجيــة ،شــمل ماكميــان ورودريــغ ( )2014عــدة دول أفريقيــة ،لكــن كان اقتصــاد تركيــا هــو االقتصــاد الوحيــد فــي
الشــرق األوســط الــذي اســتخدماه فــي العينــة.
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ﻟﺸﻜﻞ :8ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ�)ﯾﺴﺎر( واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ )ﯾﻤﯿﻦ( ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎ تﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ

الشكل :8حصة الناتج (يسار) والعمالة (يمين) من الصناعات في مجلس التعاون الخليجي

مالحظة :مالحظة :تشمل الصناعات األخرى قطاع التعدين ،الذي يتألف من قطاع نفطي كبير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

منظمة
الدولية.ع ﻧﻔﻄﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدا تدول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
العمل ﻗﻄﺎ
ﻒ ﻣﻦ
إحصاءاتﯾﺘﺄﻟ
المتحدة ،،اﻟﺬي
لألممﺘﻌﺪﯾﻦ
القوميةع اﻟ
الحساباتى ﻗﻄﺎ
إحصاءاتتاﻷﺧﺮ
المصدر:ﻨﺎﻋﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼ
تﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻤﺼﺪر :إﺣﺼﺎءا اتﻟﺤﺴﺎﺑﺎ تاﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،إﺣﺼﺎءا ﻣ

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،يعــد الحجــم النســبي للصناعــات األخــرى ذات القيمــة المضافــة اإلجماليــة مرتفعً ــا
ومتقل ًبــا بســبب قطــاع التعديــن الكبيــر .وعــى الرغــم مــن االنخفــاض األخيــر ،فــإن كلفــة إيجــار النفــط كنســبة مئويــة مــن

الناتــج المحلــي اإلجمالــي ال تــزال مرتفعــة إىل حــد كبيــر فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث تجــاوزت خمــس االقتص
ـادًﻌﺎ وﻣﺘﻘﻠًﺒﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻄ
منخفضﺗـــةﻔ
ـط،ﯿﺔ ﻣﺮ
النفـﻤﺎﻟ
قطـاـاعﻹﺟ
ﻀـاﺎﻓﺔ
ﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،ﯾﻌﺪ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎ تاﻷﺧﺮى ذا ت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤ
(الشــكل  .)9فــي الوقــت نفســه ،فــإن حصــة العمالــة فــي مجموعــات صناعيــة أخــرى ،بمــا فيهـ

نســب ًيا ألن هــذا القطــاع يتســم
فــيﺟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﺗ
العمــلاﻹ
إنتاجيــةﻤﺤﻠﻲ
مســتوياتﺎﺗﺞ اﻟ
ارتفــاعﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨ
توضــحﺔ ﻣﺌﻮ
أنهــا ﻛﻨﺴﺒ
ذلــكﻨﻔﻂ
إىلﺎر اﻟ
أضــفﯾﺠ
الرأســمال.ﻛﻠﻔﺔ إ
بكثافــةﯿﺮ ،ﻓﺈن
ض اﻷﺧ
ﻌﺪﯾﻦ اﻟﻜﺒﯿﺮ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎ
االقتصــاد الكلــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث تشــكل عائــدات النفــط جــزءًا مــن الناتــج ،مــع انخفــاض فــرص

العمــل .لقــد شــهدت حصــة الوظائــف فــي الصناعــات األخــرى ،التــي تتألــف
ـاء ،ﻓﺈن ﺣﺼﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
(الكهربـﮫ،
والمرافـﻗـقﺖ ﻧﻔﺴ
ـن،ﻲ اﻟﻮ
التعدي.ـ ﻓ
ـاتﻞ (9
قطاعﺸـﻜ
ﺼمﺎـدـن )اﻟ
ﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺠﺎوزت ﺧﻤﺲ اﻻﻗﺘ
والميــاه ،والغــاز) ،والبنــاء ،اســتقرا ًرا نســب ًيا.

ﺠﻤﻮﻋﺎ تﺻﻨﺎﻋﯿﺔ أﺧﺮى ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻧﺴﺒًﯿﺎ ﻷن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﺘﺴﻢ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل .أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿ

ﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﺟﺰًءا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ،

ﺨﻔﺎض ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ .ﻟﻘﺪ ﺷﮭﺪ تﺣﺼﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎ تاﻷﺧﺮى ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎ تاﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ،واﻟﻤﺮاﻓﻖ )اﻟﻜﮭﺮﺑ

ﻟﻤﯿﺎه ،واﻟﻐﺎز( ،واﻟﺒﻨﺎء ،اﺳﺘﻘﺮاًرا ﻧﺴﺒًﯿﺎ.
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الشكل :9إيرادات النفط كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي

ﻟﺸﻜﻞ :9إﯾﺮادا ت اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ

مالحظــة :إن المتوســط غيــر المرجــح هــو المتوســط البســيط الســتئجار النفــط كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي الســتة .أمــا المتوســط المرجــح فهــو نســبة إجمالــي قيمــة إيجــارات النفــط وإجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي مــن حيــث تعــادل
القــوة الشــرائية الحاليــة ،التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال الجمــع بيــن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة .تقــاس إيجــارات النفــط
بالفــرق بيــن قيمــة إنتــاج النفــط الخــام باألســعار اإلقليميــة وإجمالــي تكاليــف اإلنتــاج.

ﻼﺣﻈﺔ :إن اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ ھﻮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻻﺳﺘﺌﺠﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ
ﺴﺘﺔ .أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻓﮭﻮ ﻧﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ إﯾﺠﺎرا تاﻟﻨﻔﻂ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ،
قاعدة
المصدر:
.2021را ت اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
أبريلإﯾﺠﺎ
المؤتمرات،س
لمجلسﺴﺘﺔ .ﺗﻘﺎ
الكليﺠﻲ اﻟ
االقتصادﻟﺨﻠﯿ
بياناتﻌﺎون ا
ﺲ اﻟﺘ
(،)WDIﺠﻠ
الدوليول ﻣ
للبنكا تد
العالميةﺼﺎد
التنميةﻦ اﻗﺘ
مؤشراتﻤﻊ ﺑﯿ
ﻼل اﻟﺠ
ﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧ
ﻷﺳﻌﺎر اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وإﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج.
ﻤﺼﺪر :ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ) ،(WDIﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021
تفشــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن الــدول العربيــة فــي خلــق فــرص العمــل فــي قطــاع التصنيــع ،فــي حيــن

أنهــا تتســبب فــي مــد هامــش نمــو الناتــج إىل هــذا القطــاع .وفــي حيــن أن حصــة قطــاع التصنيــع فــي مجلــس التعــاون

الخليجــي بقيــت راكــدة إىل حــد مــا عنــد حوالــي  8فــي المائــة ،فقــد انخفضــت مــن  12فــي المائــة إىل  10فــي المائــة فـ
ـيﻲ ﺣﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺴﺒﺐ
ﻓ
ﺸﻞ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ،
مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى .يفقــد قطــاع الزراعــة حصتــه فــي المنطقتيــن ،رغــم أنــه ال يــزال مرتفعً ــا نســبيا فــي
ً

األخ.ــرى.وﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺑﻘﯿﺖ راﻛﺪة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
العربيـﻄـةﺎع
المجموعھـﺬـةا اﻟﻘ
ھﺎﻣﺶ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ إﻟﻰ

ﻮاﻟﻲ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ  12ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ  10ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى .ﯾﻔﻘﺪ ﻗ
راﻋﺔ ﺣﺼﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ ،رﻏﻢ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺰال ﻣﺮﺗﻔًﻌﺎ ﻧﺴﺒًﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
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الشكل :10حصة االنتاج والعمالة في الصناعات وغيرها من االقتصادات العربية

اﻟﺸﻜﻞ :10ﺣﺼﺔ اﻻﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎ توﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

مالحظة :تشمل الصناعات األخرى قطاع التعدين.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎ تاﻷﺧﺮى ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ
اﻟﻤﺼﺪر :إﺣﺼﺎءات اﻟﺤﺴﺎﺑﺎ تاﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،إﺣﺼﺎءا تﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
المصدر :إحصاءات الحسابات القومية لألمم المتحدة ،إحصاءات منظمة العمل الدولية.

انعكســت التقلبــات فــي إنتــاج قطــاع التعديــن ،كمــا يتضــح مــن أســهم إيجــار النفــط فــي الشــكل ( 9وكذلــك حصــة الصناعــات

األخــرى) لمجلــس التعــاون الخليجــي ،فــي حصتهــا فــي اقتصــاد الخدمــات ،مــع حــدوث تقلبــات كبيــرة ،فــي حصــة الناتــج فــي

الخدمــات التــي ال تــزال تشــكل نصــف االقتصــاد تقري ًبــا .وعــى الرغــم مــن انخفــاض حصتهــا فــي العمالــة بســرعة مــن  70فــي

حصـﻋـةﺎ تاﻷﺧﺮى( ﻟﻤﺠﻠﺲ
ـاضﺼﻨﺎ
انخفﺔـ اﻟ
ـهدﺼ
وشـﺣ
ـذاﻟﻚ
ـاشﻞمؤخ9ـرً)ا.وهـﻛﺬ
االنتعـﺸﻜ
ـدثﻟﻨﻔبعـﻂـضﻓﻲ اﻟ
،2010ﻢ إفقﯾــدﺠﺎحـر ا
ﺢ عـﻣـامﻦ أﺳﮭ
،62فـﻛـيﻤﺎ ﯾ
إىلﯾﻦ
1992ﺘﻌﺪ
المائإـﻧـةﺘﺎفـجـي ﻗعـﻄـامﺎع اﻟ
اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎ ت ﻓﻲ
ﻀــي
المائﺘــة ف
الزراعــة وغيرهــا مــن الصناعــات فــي االقتصــادات العربيــة األخــرى ارتفاعً ــا ســريعً ا فــي حصــة الخدمــات فــي الناتــج والعمالــة،

اإلجمالياـﻟـة.ﺨﺪﻣﺎ ت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﻜ
والعمالـﺗـةﺞ ﻓﻲ
ﺼﺔ اﻟﻨﺎ
ﻲﺣ
إىلﻊأكثــرﺣمﺪـوـنث 60ﺗفـﻘﻠـيﺒﺎالمائـتـةﻛمﺒـﯿـنﺮة،
ـف ،ﻣ
النصـت
تزيـﺘـدﺼقليﺎـداً اعﻟــنﺨﺪﻣﺎ
ـبة اﻗ
نسـﻲ
ـنﺎ ﻓ
ﺼمﺘـﮭ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ،ﻓ
اإلنتــاج
مجمـﻓـوع
ﺣــاع
أيﻲبارتف

 1992إﻟﻰ  62ﻓﻲ اﻟﻤﺎ
االقتصـﺔـادﻓفـﻲـي ﻋﺎم
ﻲ اﻟﻤﺎﺋ
ـاتﻦواسـ70
قطاعﺔـ ﻣ
والعمالـﺔـة ﺑعبـﺴـرﺮﻋ
المضافﻲــةاﻟﻌﻤﺎﻟ
ﺼـةﺘﮭﺎ ﻓ
ضـع ﺣ
التوالـﺨ
ـىﻦ اﻧ
و11ﻢعـﻣ
10ﺮﻏ
ـدوالنﻰ اﻟ
يبيـﯾًﺒـنﺎ.الجـوﻋﻠ
ﻧﺼﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻘﺮ
االقتصادات
ـعة مﻓــن
القيمـ
ـيﻔﺎتوزيـ
العربيــة االثنــي عشــر ،فــي المتوســط عــى مــدى فترتيــن ،مــا بيــن  1992و 2009ومــا بيــن  2010و .2019ذلــك أن الحصــة

القطﻨـﺎـاعﻋﺎ تﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدا
ـىﻟﺼ
ﻏﯿـعﺮذلـھﺎـك،ﻣيبقﻦـ ا
أنحـﺰـاءراﻋ
ـف اﻟ
ﺼﺔ
ضـي ﺣ
العمالﮭـﺪـة اﻧﺨ
ـغيل وﺷ
وتشـھﺬا
الناتـﺧـجًﺮا.
شـثﻣﺆ
المنخفضـثـة فﺑـﻌـيﺾ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2010ﻓﻘﺪ ﺣﺪ
العالـﺔـم.وومـ
مختلـ
واضحﻔـﺎـة فـ
ﻌﺎحيـ
ﻻمﻧـﺘـن
الزراعـاـة
قيمــا للعمــل فــي مجموعــات اقتصاديــة عربيــة أخــرى ،تحديـدًا فــي العــراق واليمــن ولبنــان وســوريا.
مصــد ًرا
ً

اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﺳﺮﯾًﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،أي ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻗﻠﯿ ً
ﻼ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻒ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣ

 60ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪوﻻن  10و 11ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ ت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑ

اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮﺗﯿﻦ ،ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1992و 2009وﻣﺎ ﺑﯿﻦ  2010و .2019ذﻟﻚ أن اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓ

اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺼﺪًرا ﻗﯿًﻤﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ

اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺤﺪﯾًﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﯿﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن وﺳﻮرﯾﺎ.
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الجدول :10حصة الصناعة في القيمة المضافة ،االقتصادات العربية

الزراعة

البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
سوريا
اليمن

التصنيع

الصناعات األخرى
(بما في ذلك
التعدين)

الخدمات

ما بين
1993
و2009

ما بين
2010
و2019

ما بين
1993
و2009

ما بين
2010
و2019

ما بين
1993
و2009

ما بين
2010
و2019

 1993وما
بعده
2009

 2010وما
بعده
2019

0,6
0,4
2,2
0,5
4,6
1,6
8,1
4,0
4,7
11,6
24,5
13,3

0,3
0,4
1,7
0,1
2,4
0,7
4,0
4,6
4,0
9,0
20,5
16,4

12,9
8,2
7,2
8,7
9,9
9,7
1,3
18,9
8,1
13,3
5,2
7,1

16,5
5,7
9,7
9,1
11,5
8,3
2,3
20,6
8,3
13,1
4,7
9,6

26,3
46,5
47,8
54,3
43,9
39,8
66,5
8,2
17,2
11,9
22,8
28,6

28,0
51,0
47,1
53,4
41,8
41,4
51,5
7,6
7,9
8,3
25,5
19,3

60,2
44,9
42,8
36,6
41,6
48,9
24,1
68,9
70,1
63,3
47,4
51,0

55,1
42,9
41,6
37,4
44,4
49,6
42,2
67,1
79,8
69,6
49,3
54,6

مالحظة :تشمل الصناعات األخرى قطاع التعدين ،الذي يتألف من قطاع نفط كبير في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر :إحصاءات الحسابات القومية لألمم المتحدة (.)UNNAS

الجدول  :11حصة الصناعة في العمالة ،االقتصادات العربية
الزراعة

البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
سوريا
اليمن

التصنيع

الخدمات

الصناعات األخرى

ما بين
1993
و2009

ما بين
2010
و2019

ما بين
1993
و2009

ما بين
2010
و2019

ما بين
1993
و2009

ما بين
2010
و2019

 1993وما
بعده
2009

 2010وما
بعده
2019

1,6
2,4
7,6
3,0
5,6
6,6
28,0
4,2
18,2
14,7
26,1
39,2

1,0
2,1
4,6
1,3
4,2
2,2
20,6
2,9
12,9
9,1
12,3
27,8

15,2
4,9
5,3
9,7
7,5
11,0
9,9
13,4
13,6
13,3
13,9
5,2

12,0
4,3
4,7
7,4
7,6
10,9
9,2
12,1
12,1
11,8
13,8
5,5

14,8
17,4
9,3
30,0
14,1
23,2
9,8
9,6
11,3
16,6
14,2
9,5

23,3
18,7
29,3
46,4
15,9
23,9
13,6
13,0
13,3
16,6
11,5
8,1

68,4
75,3
77,8
57,3
72,8
59,3
52,3
72,8
56,9
55,4
45,9
46,1

63,7
74,9
61,4
44,9
72,3
62,9
56,5
72,0
61,8
62,4
62,4
58,7

مالحظة :تشمل الصناعات األخرى قطاع التعدين.
المصدر :إحصاءات منظمة العمل الدولية (.)ILOSTAT
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� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

شــهدت حصــة التصنيــع فــي الناتــج ارتفاعً ــا فــي أغلــب االقتصــادات ،عــى الرغــم مــن أنهــا حافظــت عــى انخفاضهــا نســب ًيا

مقارنــة باالقتصــادات الناشــئة مثــل الصيــن أو االقتصــادات المتقدمــة مثــل الواليــات المتحــدة فــي مرحلتهــا الســريعة النمــو.
غيــر أن اقتصاديــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي همــا الكويــت واإلمــارات العربيــة المتحــدة ،واقتصاديــن عربييــن
آخريــن ،همــا فلســطين وســوريا ،لــم يشــهدا أي ارتفــاع فــي حصــة اإلنتــاج الصناعــي .يُعــد األردن االقتصــاد األكثــر اعتمــادًا

عــى التصنيــع فــي المنطقــة بالكامــل ،حيــث يســهم هــذا القطــاع فــي خمــس انتاجــه .عــى العكــس مــن ذلــك ،باســتثناء

المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن ،لــم تنجــح أي دولــة أخــرى فــي خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل فــي قطــاع التصنيــع.
هــذا وانخفضــت حصــة الوظائــف فــي قطــاع التصنيــع فــي كل الــدول ،باســتثناء تلــك الــدول ،حيــث ركــدت غالبيــة فــرص
العمــل .وفــي حيــن أن اقتصــادات الــدول غيــر األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي تولــد نحــو  12فــي المائــة مــن مجمــوع

الوظائــف فــي قطــاع التصنيــع (العــراق واليمــن بنســبة منخفضــة تبلــغ  9و5و 5فــي المائــة عــى التوالــي) ،فــإن دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ســجلت أقــل مــن عشــرة فــي المائــة خــال الفتــرة مــا بيــن  2010و ،2019باســتثناء البحريــن واإلمــارات

العربيــة المتحــدة .تعــد البحريــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة أكثــر االقتصــادات التــي تعتمــد عــى التصنيــع المكثــف داخــل
مجلــس التعــاون الخليجــي مــن حيــث خلــق فــرص العمــل.

ً
انخفاضــا
هــذا وشــهدت حصــة قطــاع الخدمــات فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،البحريــن والكويــت وعمــان
ً
ملحوظــا .وتحســنت حالــة الــدول الثالثــة المتبقيــة مــن حيــث تواجدهــا فــي الخدمــات .يتزايــد بــروز قطــاع الخدمــات فــي دول
المجموعــة االقتصاديــة العربيــة االخــرى ،حيــث تشــهد كل االقتصــادات ،باســتثناء األردن ،ارتفاعً ــا فــي حجــم الزيــادة مــن 2

فــي المائــة فــي ســوريا إىل  18فــي المائــة فــي العــراق .ومــن العوامــل األكثــر إثــارة لالهتمــام فــي هــذا المجــال حصــة قطــاع
الخدمــات فــي العمالــة ،التــي هبطــت بشــكل كبيــر فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث كان االنخفــاض
أكثــر حــدة فــي عمــان وقطــر .عــى النقيــض مــن ذلــك ،زادت الوظائــف ذات الصلــة بالخدمــات بشــكل ملحــوظ فــي المجموعة
العربيــة األخــرى ،ومــرة أخــرى باســتثناء األردن .فقــد شــهدت ســوريا واليمــن بشــكل خــاص توســعً ا ســريعً ا فــي الوظائــف ذات

الصلــة بالخدمــات.

ً
انخفاضــا فــي الناتــج الزراعــي وحصــة العمالــة عــى مســتوى العالــم فــي كل مــن المنطقتيــن ،ناهيــك
وعــى هــذا فقــد وثقنــا

عــن ارتفــاع معتــدل فــي حصــة التصنيــع فــي أغلــب االقتصــادات .لقــد انخفضــت حصــة إنتــاج الخدمــات فــي نصــف
اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وانخفضــت العمالــة إجمــاالً ،فــي حيــن توســع قطــاع الخدمــات فــي كل الــدول،
باســتثناء األردن ،فــي المجموعــات العربيــة األخــرى .إن النمــط الــذي نالحظــه هنــا مماثــل لمرحلــة التحــول المبكــر بعيــدًا

مــن التصنيــع التــي لوحظــت فــي األدبيــات فــي ســياق األســواق الناشــئة (رودريــك .)2016 ،وعــى الرغــم مــن أن التحســن

فــي إنتاجيــة الصناعــات التحويليــة قــد ســاعد عــى مــا يبــدو فــي توســيع حصــة القطــاع فــي ناتــج بعــض الــدول ،فــإن ذلــك
كان مصحوبًــا بانتفــاء فــرص العمــل فــي هــذا القطــاع .كمــا توقعــت نظريــات التحــول البنيــوي التقليديــة (لويــس،)1954 ،

شــهد االعتمــاد عــى الوظائــف فــي القطــاع األولــي انخفاضــا» ،ورغــم ذلــك لــم يتحــول نحــو قطــاع التصنيــع .وفــي حيــن أن
المؤلفــات الســابقة قــد وثقــت تحــرك العمــال مــن القطــاع األولــي إىل الخدمــات خــال مرحلــة التصنيــع المفقــودة ،ال يبــدو أن
هــذا صحيــح فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث تخلــق صناعــات أخــرى العديــد مــن الوظائــف .لكــن فــي
نمطــا مماث ـاً :فالوظائــف تتحــرك بشــكل مباشــر نحــو الخدمــات وليــس التصنيــع.
المجموعــة العربيــة األخــرى ،نــرى
ً

��

 .1.4.2التغير البنيوي واإلنتاجية الكلية

مــاذا تعنــي هــذه التغيــرات فــي بنيــة العمالــة واإلنتــاج فــي اإلنتاجيــة الكليــة؟ عــى الرغــم مــن أن تحليــل التغيــر الهيكلــي يقــدم
معلومــات معمقــة أكثــر عــى مســتوى الصناعــة المفصــل (دي فريــز وآخــرون ،)2012 ،فــإن نقــص البيانــات يحــد مــن قدرتنــا

عــى إجــراء هــذا التحليــل لهــذه المجموعــة مــن االقتصــادات .فــي مثــل هــذه الحــاالت ،كثيـرًا مــا اعتمــدت الدراســات الســابقة

عــى النمــوذج التقليــدي الثالثــي القطاعــات فــي ســياق األســواق الناشــئة مثــل الصيــن والهنــد (بوســوورث وكولينــز.)2008 ،
فــي تحليلنــا نســتخدم تصني ًفــا مــن ســبعة قطاعــات هــي الزراعــة؛ الصناعــة؛ الصناعــات األخــرى (بمــا فــي ذلــك التعديــن)؛

التجــارة والفنــادق والمطاعــم؛ النقــل والتخزيــن واالتصــاالت؛ واألنشــطة االخــرى ،لدراســة أثــر التغيــر الهيكلــي عــى االنتاجيــة

 .1.4.2اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺒﻨﯿﻮي واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ
فيﻌﻤﻘﺔ
الهيكلي تﻣ
والتغييرم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ
والتنويعﮭﯿﻜﻠﻲ ﯾﻘﺪ
اإلنتاجية اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟ
نمو أن ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﺮا ت ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ؟ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏ�ﻢ ﻣﻦ
الدول العربية
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أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻔﺼﻞ )دي ﻓﺮﯾﺰ وآﺧﺮون ،(2012 ،ﻓﺈن ﻧﻘﺺ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎ ت ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻟﮭﺬه

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدا .ت ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻ ت ،ﻛﺜﯿًﺮا ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ تاﻟﺪراﺳﺎ ت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎ ت
ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﯿﻦ واﻟﮭﻨﺪ )ﺑﻮﺳﻮورث وﻛﻮﻟﯿﻨﺰ .(2008 ،ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﺗﺼﻨﯿًﻔﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ھﻲ
اﻟﺰراﻋﺔ؛ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎ ت اﻷﺧﺮى )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ(؛ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ؛ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻ ت؛
ا لكلية .

واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺧﺮى ،ﻟﺪراﺳﺔ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ.

ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪم طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻌﯿﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺑﺮﯾﻜﺎن ) (1942ﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﺴﺎھﻤﺎ ت ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻋﻦ
نحــن نســتخدم طريقــة تحليــل حصــة التحــول المعياريــة القائمــة عــى فابريــكان ( )1942لتمييــز مســاهمات نمــو اإلنتاجيــة
وعــىﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎ
الكليــة.ﻗﺪ زاد ﻓ
العمــلﺞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
ض أن اﻟﻨﺎﺗ
نمــوﻰ اﻓﺘﺮا
إىلﺔ .وﻋﻠ
القطاعــاتاﻟﻜﻠﯿ
عبــرإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻰ ﻧﻤﻮ
ﻄﺎﻋﺎ ت إﻟ
العمالــةﺒﺮ اﻟﻘ
مســاهمةﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﻋ
عــنﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘ
القطاعيــةﻣﺴﺎھﻤ
ت،أن الناتــج
افتــراض
إنتاجيــة
تتحــول
التــي
المضافﻣـﺒﺎ
القيم)ــةراﺟﻊ إﯾﺮا
ـوعﻄﺎﻋﯿﺔ
مجمـاﻟﻘ
ـبةﻣﺒمﻠـﻎـناﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
كنسﺔـ و
()yﻄﺎﻋﯿ
ـةﺔ اﻟﻘ
ﻀـﺎﻓ
عمﻤـﺔ ا
إنتاجيـعـةاﻟﻘﯿ
ﻦ ﻣﺠﻤﻮ
ـلﺴﺒعﺔـ ﻣ
نحصـﻛﻨ
فإننﯿــاﺔ )𝑦𝑦(
ـات،ﻤﻞ ﻛﻠ
ﺟﯿـﺔ ﻋ
ﺼفﻞــيﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎ
ـةنالقطاعيــة
ـلﻟﻤكلي
ـى
القطاع
الحقيقــيﻓﺈﻧقﻨـﺎـدﻧﺤزاد
ـنﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﯿﺔ
وآخريﺔـ اﻟ
ـست إﻧﺘﺎﺟﯿ
فريﻮـﯾﺎ
ديﻣﺴﺘ
ـد ﻓﻲ
بعﯿـﺮ
ـم،ﻟﺘﻐ
ﺴﻢ ا
وداس ،(2015،ﻧ
ـانآﺧﺮﯾﻦ )
ﺲو
ـعي ﻓﺮﯾ
(راجـد
القطاعيـﺛـةﻢ ،ﺑﻌﺪ
ـة .(2019
س،
ومبلــغ ودا
ـيﺟﯿﺔ
التغيﺮــراﻹفﻧـﺘﺎ
ـمﻰ ﺗﻐﯿ
نقس(ـ إﻟ
(∆𝑦𝑦 ) ،)2015
مســتويات
.)2019ﻘثـ
إيرامبـ
العمالـ

ﻲ:إعــادة توزيــع عامــل القطــاع باســتخدام التفصيــل التالــي:
وأثﻟــر
القط
ـاع اﻟﺘﺎ
ﺼـﯿﻞ
ـنم اﻟﺘﻔ
ضمﺨـﺪا
ـة ﺑﺎﺳﺘ
اإلنتاجيﺎـع
تغيــرﻋﺎﻣﻞ اﻟﻘﻄ
إىلﻮزﯾﻊ
()Δyﺎدة ﺗ
ـةﺛﺮ إﻋ
الكليـوأ
ـلﻟﻘﻄﺎع
العمـﻦ ا
إنتاجيــة ﺿﻤ
∆y9 = E ∆𝑦𝑦=,9 . 𝑠𝑠=,9WI + E ∆𝑠𝑠=,9 . 𝑦𝑦=,9WI + E ∆𝑠𝑠=,9 . ∆𝑦𝑦=,9
X

X

X

ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن =𝑠𝑠 ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع  iﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺮﻣﺰ ∆ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .إن اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
حيــث تكــون حصــة القطــاع  siفــي مجمــوع العمالــة االقتصاديــة .يشــير الرمــز  Δإىل حــدوث تغييــر خــال العــام الســابق .إن
القطﻌـﻤﺎﻟ
ـلﺴﺒﻲ ﻟﻠ
داخاـﻟﻨ
ـةﺤﺠﻢ
اإلنتاجيـاﻟ
ـر ھﻮ ﻧﺘﺎج
تأثيﺎـع
ـمى اﻟﻘﻄ
يسدـاﺧﻞ
ـذيﺟﯿﺔ
والـﻹﻧﺘﺎ
ـاهﯿﺮ ا
ـورةﺴﻤأعﻰـ ﺗﺄﺛ
المذكـي ﯾ
المعادلـﻋـةﻼه واﻟﺬ
ـنﻤﺬﻛﻮرة أ
ـندﻟمﺔـ اﻟ
األيمـﻤﻌﺎ
ـب ﻣﻦ اﻟ
الجانﻷـﯾﻤﻦ
ـىﻧﺐ ا
األولﻰعـاﻟﺠﺎ
المصطلـاـحﻷول ﻋﻠ
ـاعﺔهــو نتــاج
ـيﻲ ،اﻟﺬي
ـاع اﻟفﺜـﺎﻧ
ﻄﻠﺢ
ـذااﻟﻤﺼ
ـاهمةﻲ.هأـﻣﺎ
ﺼـﺎد اﻟﻜﻠ
ـسﻻﻗﺘ
يعكﻓـﻲ ا
ممﻧـﺘـاﺎﺟﯿﺔ
ـه،ﻲ اﻹ
إنتاجيتـع ﻓ
والتغيـﺴـرﺎھفﻤـﺔـيھﺬا اﻟﻘﻄﺎ
ـنﯾﻌﻜﺲ ﻣ
معيـﻤﺎ
ـاعﯿﺘﮫ ،ﻣ
قطﺘـﺎﺟ
ـيﻲ إﻧ
ـةﺘﻐﯿفـﺮ ﻓ
للعمالوـاﻟ
ـبيع ﻣﻌﯿﻦ
النسﻗـﻄﺎ
الحجــم ﻓﻲ
اإلنتاجيــة فــي
القطـ
مس

ـي الوقــت
القطاعيـعـةﻓ ع
التغيﻗــر
نقطتﻌـﺒﺮ
ـدىﻘﺔ ،ﻓﯿ
ـىﻨﺔمـاﻟﺴﺎﺑ
ﻲـ اﻟﺴ
ـة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎ
العمالﻤـﻞ
ـةﺟﯿﺔ اﻟﻌ
حصإـﻧﺘﺎ
ـيﺘﻮى
ﺖ فوـﻣﺴ
ـاجﻲ اﻟﻮ
ـوىنتﻧـﻘﻄﺘ
ـذيﻰهﻣـﺪ
ـي،ﻋﯿالـﺔ ﻋﻠ
الثانﻟـﻘﻄﺎ
ـحﻤﺎﻟﺔ ا
المصطلـاﻟﻌ
أمـﺮـا ﻓﻲ ﺣﺼﺔ
ـي.ﺘﻐﯿ
الكلﺎـج اﻟ
االقتصــادھﻮ ﻧﺘ
مســتويات
ذاتﻋﺎ ت
القطاعــاتاﻟﻘﻄﺎ
فــيﺳﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
العمالــةﻰ ﺗﻮ
توســعﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ إﻟ
عــنﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ ا
فيعبــر ،ﺗﺸﯿ
الســابقة،ﺔ .ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
الســنةﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ
فــيﯾﺎ ت اﻹﻧﺘ
القطــاع ﻣﺴﺘﻮ
فــيﻋﺎ ت ذا ت
العمــل اﻟﻘﻄﺎ
إنتاجيــةﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ومســتوىﻋﻦ ﺗﻮﺳﻊ ا
اإلنتاجيــة المختلفــة .بالتالــي ،تشــير القيمــة اإليجابيــة إىل توســع العمالــة فــي القطاعــات ذات مســتويات اإلنتاجيــة العاليــة
ﺳﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ أو ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ .وُﯾﻌﺪ
ذا ت ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻧﺴﺒًﯿﺎ .وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻘﯿﺎ ً
مقياســا إلعــادة تخصيــص العامــل الثابــت أو تأثيــر التغييــر الهيكلــي .ويُعــد المصطلــح الثالــث
نســب ًيا .ويعتبــر هــذا المصطلــح
ً
اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺘﺎج اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،وﯾﺤﻘﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎ تذا تﻣﻌﺪﻻ ت
نتــاج التغيــر فــي حصــة العمالــة والتغيــر فــي اإلنتاجيــة ،ويحقــق بالتالــي التوســع فــي الوظائــف فــي قطاعــات ذات معــدالت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ .وإذا ﻛﺎن إﯾﺠﺎﺑًﯿﺎ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻨﻲ ﺿﻤًﻨﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﻤﻮ أﺳﺮع ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ،
مختلفــة مــن تغيــر اإلنتاجيــة .وإذا كان إيجاب ًيــا ،فإنــه يعنــي ضم ًنــا التوســع فــي العمالــة فــي قطاعــات تتســم بنمــو أســرع فــي
األجذـج
ـيﻲ ﻧﻤﺎ
ـتهاﻘﺴفﻢـ ﻓ
مناقشـﺬا اﻟ
ـتﯿﺔ ﻣﻦ ھ
تمـاﻟﺘﺎﻟ
ـيﺰاء
التـﻷﺟ
ـةﻲ ا
النهائيﺎـ ﻓ
ـج ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭ
النتائـﺖ
ـرضﻟﺘﻲ ﺗﻤ
يتـﺞـماﻟﻨعـﮭﺎﺋﯿﺔ ا
ـل.ﻨﺘﺎﺋ
ض اﻟ
ـةﻢ ﻋﺮ
ديناميكيـﯾﺘ
توزيﻣـﯿـعﻜﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ.
ـادةﻊ دﯾﻨﺎ
إعـﻮزﯾ
ـيدة ﺗ
وبالتالإـﻋﺎ
ـة،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اإلنتاجيـ و
ـزاء التاليــة
للعامـ
ـيمﻜﻠﯿﺔ َ
ـىﺴﺐ
ﺴـﺎﺑـةﻘﺔ.عـﻧﺤ
ـياﻟﻔﺘﺮة اﻟ
طرفﻓـﻲ
تقسـﺔ اﻟ
ـالﻹﻧﺘﺎﺟﯿ
ـنﺘﻮﯾخﺎـ ت ا
عليهﻋﻠــاﻰمﻣـﺴ
ـولﺎدﻟﺔ
الحصـاﻟﻤﻌ
ـم طﺮَﻓﻲ
ـيﺗﻘيتﺴـﯿﻢ
والتﻼـل
ـو،ﻦ ﺧ
النمﺎـ ﻣ
ـدل ﻋﻠﯿﮭ
ﺼﻮل
ـاذجاﻟﺤ
ﻲـ ﯾﺘﻢ
القساﻟـﻨـمﻤﻮف،ـ و
مــن هــذاﻣﻌﺪل
مســتويات
المعادل
معـ
ـياﻟﺘنم

واســعة مــن
بيانــاتوعــن
الهيكلــي
قطاعــاتﻷزﻣﺔ
ســبعةﻨﺎء ﺳﻨﻮا تا
) 2016ﺑﺎﺳﺘﺜ
باســتخدامﯿﻦ 1993
ﺼﺎد ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑ
التغيــرﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘ
أثــر تواﺳﻌ
نحســبﻄﺎﻋﺎ
السابقة.ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻗ
الفتــرةﺪام ﺑﯿﺎﻧﺎ ت
فــيﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨ
الكليــة اﻟﮭﯿﻜ
اإلنتاجيــةﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ
أ
و،2009ﻜﻞألنهــا قــد
2007وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
بيــنﻌﻤﺎل(،
مــاﻮزﯾﻊ اﻟ
العالميــةدة ﺗ
الماليــةﺖ ﻋﻠﻰ إﻋﺎ
األزمــة ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺆﻗ
ســنواتﺴﺒﺐ أي
(باســتثناءﻮه اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺑ
و 2016ﻷﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺸ
 1993و،2009
بيــن 2007
مــاﻣﺎ ﺑﯿﻦ
للفتــرةﻟﻤﯿﺔ
االقتصــادﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎ
اﻟ

اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﯿﺎﻧﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎ تاﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺑﯿﺎﻧﺎ ت

اﻟﺸﻜﻞ :11ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻲ.

الهيكلي في نمو إنتاجية العمل الكلي.
والتغيرﻤﻮذﺟﯿﺔ.
القطاعاﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻨ
:11مساهمةﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
الشكلﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮا ت ﻣﻨﻈ
� اﻟﺘﻮظﯿﻒ
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المصــدر :عمليــة حســابية قــام بهــا المؤلــف باســتخدام بيانــات إحصــاءات الحســابات القوميــة لألمــم المتحــدة ( )UNNASوإحصــاءات منظمــة العمــل

(.)TEDا اتﻟﺤﺴﺎﺑﺎ تاﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ) (UNNASوإﺣﺼﺎءا تﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
االقتصﻧـﺎـاد تالكلإــيﺣﺼﺎء
ـاتام ﺑﯿﺎ
وقاعـﺑﺎـدةﺳﺘبيانـﺨﺪ
()ILOSTATﻒ
الدوليــةﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﻟ
اﻟﻤﺼﺪر :ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺴﺎﺑﯿﺔ ﻗﺎم
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ) (ILOSTATوﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ )(TED

ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺜﯿﺮة ﻟﻼھﺘﻤﺎم إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ وﻣﻮﺣﯿﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻻزدھﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ )اﻟ
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� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

تشــوه التحليــل بســبب أي تأثيــر مؤقــت عــى إعــادة توزيــع العمــال) ،وبالنســبة لــكل االقتصــادات العربيــة االثنــي عشــر التــي
تســتخدم بيانــات عــن القيمــة المضافــة الحقيقيــة مــن الحســابات الوطنيــة لألمــم المتحــدة ،وبيانــات التوظيــف مــن تقديــرات
منظمــة العمــل الدوليــة النموذجيــة.

كانــت النتائــج مثيــرة لالهتمــام إىل حــد كبيــر وموحيــة لضعــف المنطقــة فــي االزدهــار مــن أجــل تنويــع اقتصــادي يعــزز

النمــو (الشــكل  .)11وأثنــاء الفتــرة مــا بيــن  1993و ،2006عندمــا كان نمــو اإلنتاجيــة الكلــي فــي االقتصــادات العربيــة إيجاب ًيــا،

كان نمــو اإلنتاجيــة داخــل الصناعــة والمكاســب الثابتــة (تحــول الوظائــف مــن اإلنتاجيــة المنخفضــة إىل اإلنتاجيــة العاليــة)
إيجاب ًيــا ً
أيضــا .ولكــن لــم تكــن مكاســب اإلنتاجيــة ديناميكيــة (تحــول الوظائــف مــن القطاعــات البطيئــة النمــو إىل القطاعــات
الســريعة النمــو) .ولكــن المكاســب اإليجابيــة ضمنًــا والثابتــة كانــت راجعــة فقــط إىل االقتصــادات العربيــة األخــرى .وفــي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،تراجــع نمــو اإلنتاجيــة داخــل الصناعــات ،ولكــن ً
أيضــا كانــت التأثيــرات الثابتــة والديناميكيــة
ســلبية .وهــذا يشــير إىل أن إعــادة تخصيــص العمــال فــي مجلــس التعــاون الخليجــي لــم تكــن معــززة للنمــو ،بــل كانــت تــؤدي
إىل انخفاض النمو.

أمــا فــي مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى ،وعــى النقيــض مــن ذلــك ،فقــد حــدث الكثيــر خــال هــذه الفتــرة .وكانــت

عمليــات إعــادة التخصيــص داخــل القطــاع والثابتــة إيجابيــة وكبيــرة فــي الحجــم ،ممــا يشــير إىل تقــدم اإلنتاجيــة فــي الصناعات
الفردية وخلق فرص العمل في القطاعات األكثر إنتاجية .بيد أن التأثيرات الديناميكية كانت سلبية.

لكــن فــي فتــرة مــا بعــد عــام  ،2010عانــى مجلــس التعــاون الخليجــي وغيــره مــن المناطــق العربيــة انخفاضــا» فــي نمــو
اإلنتاجيــة داخــل الصناعــة .لقــد اســتمر التأثيــر الدينامــي ســلب ًيا فــي كل مــكان ،فــي حيــن كانــت النتيجــة الثابتــة إيجابيــة،
حجمــا فــي كلتــا المنطقتيــن .والواقــع أن هــذه الــدول شــهدت بعــض الزخــم اإليجابــي ألن المزيــد مــن فــرص
وإن كانــت أقــل
ً

العمــل تــم خلقهــا فــي قطاعــات ذات مســتويات إنتاجيــة عاليــة نســب ًيا .ومــع ذلــك ،لــم تتحســن اآلثــار الديناميــة والتحســينات
التكنولوجيــة داخــل الصناعــة .فــي عمــل ســابق ،أظهــر فــان بــارك وآخــرون ( )2019تأثيـرًا إيجاب ًيــا ثاب ًتــا وديناميك ًيــا مماثـا ً فــي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال الفتــرة مــا بيــن  2010و.2017

ومــع ذلــك ،عنــد إزالــة قطــاع النفــط مــن التحليــل وفحــص تحــركات العامليــن فــي مجــال تحديــد أســعار النفــط عبــر القطاعــات

داخــل االقتصــاد غيــر النفطــي ،نجــد أن النتائــج مختلفــة .يبــدو أن نمــو اإلنتاجيــة داخــل الصناعــة إيجابــي ،األمــر الــذي يشــير

إىل تقــدم اإلنتاجيــة فــي بعــض القطاعــات غيــر النفطيــة فــي االقتصــاد ،والتــي ربمــا يقابلهــا تباطــؤ اإلنتاجيــة فــي قطــاع
تمامــا ،ممــا يشــير إىل أن العمــال بيــن
النفــط .بيــد أن آثــار التغيــر الهيكلــي ،الثابتــة والديناميــة عــى حــد ســواء ،اختفــت
ً

القطاعــات الذيــن يحــددون تحــركات داخــل االقتصــاد غيــر النفطــي لــم تكــن معــززة للنمــو .تميــل نتائجنــا إىل التأكيــد عــى أن

ضعــف التغيــر الهيكلــي فــي تحقيــق النمــو موجــود فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــذه ســمة مــن ســمات المنطقــة

بشــكل عــام .تــدل هــذه النتائــج عــى الحاجــة إىل بــذل جهــد مســتمر لتنويــع االقتصــادات المحليــة للــدول العربيــة .قــد يتطلــب
ذلــك تعزيــز ســوق العمــل القــادرة عــى المنافســة ،وتحفيــز االســتثمارات الخاصــة ،والشــروع فــي تنفيــذ اإلصالحــات الكفيلــة

بتيســير منــاخ االســتثمار بالنســبة للشــركات مــن أجــل نقــل المــوارد إىل القطاعــات األكثــر إنتاجيــة.

اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺰزة ﻟﻠﻨﻤﻮ .ﺗﻤﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ وھﺬه ﺳﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎ ت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .ﺗﺪل ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﺬل ﺟﮭﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
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ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﻗﺪ ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا ت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ
تﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﯿﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎ تﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮارد إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎ ت اﻷﻛﺜﺮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.
اﻹﺻﻼﺣﺎ اﻟ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻨﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ :إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳﻤﺎل

1.5

�  1.5المصادر المباشرة لنمو إنتاجية العمل :إجمالي إنتاجية
العامل
الرأسمالﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ودور ﺗﺤﺮﻛﺎ ت اﻟﻌﻤﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎ ت ﻓﻲ دﻓﻊ ﻧﻤﻮ
تراكمﻠﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺘﺎ
مقابلﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟ
ﻰ أﺻﻮل اﻟ
ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟ
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ .ﯾﺒﺤﺚ ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﻌﻤﻖ أﻛﺒﺮ دور ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ وإﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ .وﺑﻐﯿﺔ ﻓﮭﻢ
ـاتﺔ فاـﻟـيﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول
القطاعﺎـﺟﯿ
ـالﻊبيـﻧـنﻤﻮ إﻧﺘ
العمـ دﻓ
ـركات ﻓﻲ
ودورﻞتحاـﻟﻜﻠﻲ
ـلﻟﻌﺎﻣ
العمﺔـ ا
إلنتاجيـﻧﺘـةﺎﺟﯿ
الكل(ــيوﻧﻤﻮ إ
الصناعﻟـﻜـةﻞللنمﻋـﺎـوﻣﻞ
ـولﺳﻤﺎل
أصـﺮأ
إىلﻮ اﻟ
نظرنــا)ﻧﻤ
ـابق،ﻤﺎل
السـﺮأﺳ
القسﻤـﯿـمﻖ اﻟ
اﻷدوار اﻟﻨﺴﺒفﯿـﺔـي ﻟﺘﻌ
دفــع نمــو اإلنتاجيــة .يبحــث هــذا القســم بتعمــق أكبــر دور تراكــم العامــل وإجمالــي إنتاجيــة العامــل فــي دفــع النمــو الكلــي

الكلــيﻋﺎﻣﻞ ،وﻧﻮﻋﯿﺔ
العامـلـلﻟﻜﻞ
إنتاجيـﺮأـةﺳﻤﺎ
ونمـھـوﻤﺔ اﻟ
عامـﻰـل)ﻣﺴﺎ
ـكلﻞ إﻟ
ـمالﻟ لﻌـﻤ
الرأسـﯿﺔ ا
ـمالﻧﻤ(نمﻮــوإﻧﺘﺎﺟ
الرأسﻘـﺴﻢ
لتعميـﻮـقﻣﺎ ﯾ
ـبية ،وھ
النسﻨـﻤﻮ
األدوارﻲ ﻟﻠ
وبغيﺎــةﺳﺒفهﻲــماﻟﻘﯿﺎﺳ
ـل.ﻟﻤﺤ
العمـر ا
إلنتاجياــةﻹطﺎ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻧﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻌﻤﻞ،

فــي دفــع نمــو إنتاجيــة العمــل فــي الــدول العربيــة ،نســتخدم اإلطــار المحاســبي القياســي للنمــو ،وهــو مــا يقســم نمــو إنتاجيــة

ـاهمةﻞ ،أ
مسﻟـﻠﻌﺎﻣ
إىلﻠﯿﺔ
العمﯿـﺔـل اﻟﻜ
واﻹﻧﺘﺎﺟ
يـمال لــكل عامــل ،ونوعيــة العمــل ،واإلنتاجيــة الكليــة للعامــل ،أي
الرأسـ

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∆ ln 𝑦𝑦9 = 𝑣𝑣̅ [ ∆ ln 𝐾𝐾 + 𝑣𝑣̅ ] ∆ ln 𝐿𝐿𝐿𝐿 + ∆ ln

ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن  Kدﺧﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ،اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﻛﺨﺪﻣﺎ ت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ،
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و LQھﻮ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﺠﻮدة اﻟﻌﻤﻞ ،ﺗﻘﺮﯾًﺒﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺣﺴﺎب

حيــث يكــون  Kدخــل الرأســمال ،الــذي يتــم قياســه كخدمــات رأســمالية 29،و  LQهــو مقيــاس لجــودة العمــل ،تقري ًبــا عــن

التعليمــي
ـس ،2020ﻟﻤﺰﯾﺪ
فريـن،
ديﻣﺒﺎ
(راجـوـعإﯾﺮ
ـلﯾﺲ
للعامﻓـﺮ
الكليـﻊـةدي
اإلنتاجيـ)ـةراﺟ
TFPﯿﺔهـﻟـوﻠﻌﺎﻣﻞ
ـة،ﺔو اﻟﻜﻠ
العمالـﺟﯿ
ـوعاﻹﻧﺘﺎ
لمجمھـﻮ
TFP
ـنﺎﻟﺔ ،و
التكويـﻌﻤ
ـات فﺠـﻤـيﻮع اﻟ
االختالفﻲـ ﻟﻤ
ـابﻟﺘﻌﻠﯿﻤ
حسـﻦ ا
ـقﻜﻮﯾ
طريـاﻟﺘ
اﻻﺧﺘﻼﻓﺎ تﻓﻲ
وإيرمبــان ،2020 ،لمزيــد مــن التفاصيــل حــول قيــاس كل متغيــر مســتخدم فــي حســاب النمــو) .فــي الشــكل  ،12نقــارن

إلنتاجيــةوﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ
الكلــيأﺳﻤﺎل،
والنمــوﻖ اﻟﺮ
العمــل)ﺔ ﺗﻌﻤﯿ
لقــوة ﻣﺴﺎھﻤ
التعليمــيﻘﺎرن
التكويــنﻞ  ،12ﻧ
فــيﻲ اﻟﺸﻜ
التغيــرات( .ﻓ
(أوب اﻟﻨﻤﻮ
العمــلﺴﺎ
ونوعيــةم ﻓﻲ ﺣ
الرأســمال،ﻣﺴﺘﺨﺪ
تعميــقﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ
مســاهمةﻗﯿﺎس ﻛ
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل

العامــل بنمــو إنتاجيــة العمالــة فــي االقتصــادات العربيــة بمعــدالت لالقتصــاد العالمــي واالقتصــادات المتقدمــة
ـواقﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻ ت
واألسـتاﻟﻌ
ﺼﺎدا
)أو اﻟﺘﻐﯿﺮا ت ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤﻞ( واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘ
الناشــئة .كمــا وتظهــر بعــض األنمــاط المثيــرة لالهتمــام.

ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .ﻛﻤﺎ وﺗﻈﮭﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﻼھﺘﻤﺎم.

أوالً ،عــى الرغــم مــن أن تعميــق الرأســمال ،أي الرأســمال لــكل عامــل ،يشــكل مصــد ًرا مهيم ًنــا عــى الــدوام لنمــو إنتاجيــة

العمــل فــي االقتصــاد العالمــي ،واالقتصــادات المتقدمــة ،واألســواق الناشــئة ،واالقتصــادات اآلســيوية الناشــئة ،إال أن هــذه

أو ً
ـال
ن ﺗ ً
إنتاجيﺘـﺎـةﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ـرونﻤﻮ إﻧ
يظهـم ﻟﻨ
فإنهـاـمﻟﺪوا
معهــا،ﻋﻠﻰ
للعمـﻣـلﮭﯿﻤًﻨﺎ
اآلالتﺪًرا
المزيـﯾـدﺸمـﻜـنﻞ ﻣﺼ
ـالﻣﻞ،
العمـﻋﺎ
ـيﻜﻞ
أعطـ ﻟ
إذاﻤﺎل
العربياـﻟـة.ﺮأﺳ
ـادات أي
االقتصـﻤﺎل،
دومﻌــاﻤﯿفـﻖـي اﻟﺮأﺳ
الحـ أ
ليسﻏـﻢـتﻣﻦ
ﻻ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮ
أفضــل .فــي الــدول العربيــة ،كان االســتثمار فــي الرأســمال المــادي أقــل مــن الزيــادة فــي العمالــة ،ممــا أدى إىل

ـرين .اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ،إﻻ أن ھﺬه ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺤﺎل دوًﻣﺎ ﻓﻲ
العشـدات
ـرنﻗﺘﺼﺎ
ـعينياتﺔ،القـواﻻ
وتسـ اﻟﻨﺎﺷﺌ
ـاتﺳﻮاق
ثمانينياـﻷ
ـيﺪﻣﺔ ،و
ـةﻟفﻤـﺘﻘ
تـ ا
نمﻗـﺘـوﺼﺎدا
ـاضاﻻ
ﻲ ،و
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤ
اإلنتاجي
انخفـ
اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .إذا أﻋﻄﻲ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻵﻻ تﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﮭﻢ ﯾﻈﮭﺮون إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أﻓﻀﻞ .ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻛﺎن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺎدي أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت وﺗﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن
اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.

 15ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎل ﻛﺈﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻔردﯾﺔ.

39
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� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

�

الشكل :12مصادر نمو إنتاجية العمل حسب المنطقة

اﻟﺸﻜﻞ :12ﻣﺼﺎدر ﻧﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

وقطـ
العربي
ـعوديةﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
السـ واﻟ
العربيةﻄﺮ
والمملكﺎــةن وﻗ
ﺖـر وﻋﻤ
وعمـﻜـانﻮﯾ
والكويـﻦـتواﻟ
(البحريـﻟﺒـنﺤﺮﯾ
الخليجﯿــيﺠﻲ )ا
ـاوناﻟﺨﻠ
ـسﻌﺎالتعوـن
دولﺲمجلـاﻟﺘ
ـاداتﺠﻠ
اقتصوـل ﻣ
ﺼـﺎـةدماــن :تد
ـاداتﻗﺘ
االقتصـﻦ :ا
ـفﯿﺔ ﻣ
تتألـﺮﺑ
مالحظــة:تاﻟﻌ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدا
واالمــارات العربيــة المتحــدة) ،وســتة اقتصــادات عربيــة أخــرى (األردن وســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة) .وتضــم
ﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ( .وﺗﻀﻢ
والسﻠـﺴ
ـرب اﻟﻔ
ﺿﻲ
وليبيـﻷـارا
ومصـﻦـر وا
(الجزائوـاـرﻟﯿﻤ
أفريقيﺒــاﻨﺎن
ـمالق وﻟ
ـاداتﻟﻌشـﺮا
واقتصـﺎ وا
العربيـدـةنوإيـوـرانﺳﻮرﯾ
ـاداتاﻷر
االقتصـى )
أفريقيﺮــاﺑﯿﺔكل أﺧﺮ
األوسﺘــطﺼﺎوشـداـمال تﻋ
ـرقﺔ اﻗ
الشـﺳﺘ
منطقـ(ـة ،و
واﻻﻣﺎرا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ـودان
والمغـ
ـي
ـ
ف
ـات
ـ
االختالف
ـاس
ـ
مقي
ـي
ـ
ه
ـل
ـ
العم
ـودة
ـ
وج
ـل،
ـ
عام
ـكل
ـ
ل
ـمال
ـ
الرأس
ـات
ـ
خدم
ـو
ـ
نم
ـدل
ـ
مع
ـو
ـ
ه
ـمال
ـ
الرأس
ـق.
ـ
الملح
ـي
ـ
ف
4
ـدول
ـ
الج
ـع
ـ
راج
ـس).
ـ
وتونﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وإﯾﺮان واﻗﺘﺼﺎدا تﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ وﻟﯿﺒﯿﺎ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﺴﻮدان
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷ
المهــارات بيــن العمــال.
 .2021تاﻟﺮأﺳﻤﺎل ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ،وﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ ھﻲ ﻣﻘﯿﺎس اﻻﺧﺘﻼﻓﺎ تﻓﻲ اﻟﻤﮭﺎرا
المؤتمرات،ﻮأبريلﺧﺪﻣﺎ
لمجلسﻣﻌﺪل ﻧﻤ
الكليل ھﻮ
االقتصادﺳﻤﺎ
بيانات .اﻟﺮأ
قاعدةﻠﺤﻖ
المصدر:ﻲ اﻟﻤ
وﺗﻮﻧﺲ( .راﺟﻊ اﻟﺠﺪول  4ﻓ
ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎل
تـ،ـة،أﺑﺮﯾﻞ
ـاداتﻤﺮا
االقتصاـﻟﻤﺆﺗ
مجموعـﻤـةﺠﻠﺲ
تشﺎـدـهداﻟﻜﻠﻲ ﻟ
اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎثان ًيتـاـا،ﻻلـﻗﺘـمﺼ
2021نمــو إيجابــي فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي أي مــن الفتــرات
مجتمعــة ،أي
العربي

األربــع المبينــة فــي الرســم البيانــي .عــاوة عــى ذلــك ،كانــت الخســائر فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل ذات تأثيــر عــى مــر
الســنين ،فــي االقتصــادات العربيــة ككل وفــي مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل خــاص .بشــكل عــام ،أظهــرت اإلنتاجيــة الكليــة
للعامــل نمـوا متواضعً ــا فــي االقتصــاد العالمــي ،لكنــه كان إيجابيــا وذا صلــة فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن العشــرين فــي

1993ﻦ اﻟﻔﺘﺮا ت اﻷرﺑﻊ
ﻲـنأي ﻣ
ﺎﻧًﯿﺎ ،ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗ ًﺘﺼﺎدا تاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،أي ﻧﻤﻮ ًإﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻓ
االقتصــادات المتقدمــة .وعــى الصعيــد العالمــي ،كان النمــو إيجاب ًيــا فــي أقــل مــن  0,1فــي المائــة خــال الفتــرة مــا بيـ
و ،2009وأصبــح ســلبيا خــال العقــد الــذي تــا األزمــة الماليــة العالميــة .فــي االقتصــادات المتقدمــة ،كان نمــو اإلنتاجيــة الكليــة

ـن ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدا ا
ـادات.ﻟ لـﺴـمﻨﯿيكـﻦ،
االقتصـﻣﺮ ا
اإلجماليــة تفـﺗﺄـيﺛﯿهـﺮـذهﻋﻠﻰ
اإلنتـﻌﺎـاجﻣﻞ ذا
ـبيﯿفـﺔـياﻟكفﻜـﻠﯿـاءةﺔ ﻟﻠ
نسـﺎﺟ
تحسـاـنﻹﻧﺘ
إىل ﻓﻲ
ـيرﺋﺮ
ـذيﻟﺨيشـﺴﺎ
ﺖا
إيجابﻠ ًيــاﻰ ذﻟ ً ًﻚ ،ﻛﺎﻧ
ﻼـوـلة ﻋ
ﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ .ﻋ
عمومــا ،األمــر الـ
للعام
نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل ســلبيا إال أثنــاء الفتــرة مــا بيــن 1993و ،2009عندمــا كان المتوســط العالمــي ســلبيا ً
أيضــا ،وكان

ـطً،ﻌﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌ
المتوسـﺿ
ـط ﻣﺘﻮا
المخطـ ًًﻮا
ـبانﻠ فﻌـﺎـيﻣﻞ ﻧﻤ
الحسـﺔ ﻟ
األزمـﺟـةﯿفـﺔـياﻟﻜﻠﯿ
ـنواتﻹﻧﺘﺎ
ظـﮭـذﺮسـت ا
ﻜﻞ وﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧًﺎص .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،أ
راجعً ــا فــي األســاس إىل األزمــة الماليــة العالميــة .وحيــث ال تؤخ
كان نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل للفتــرة مــا يــن  1993و 2007إيجابيــا فــي الحالتيــن .تتضمــن هــذه الفتــرة ً
أيضــا تأثيــر الثــورة

ﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻛﺎن
ـتثمارﻋﻠفـﻰـي ا
االس.ـ و
ـبباالتستـاﻟـارعﻤﺘفـﻘـيﺪﻣﺔ
ﺼﺎد
ﻲ احيـﻻﻗ
ـاداتﺮﯾ ًﻦ
االقتصاـﻟﻌﺸ
ـاالت تفـاﻟـيﻘﺮن
واالتصﻨـﯿﺎ
ـاتﺛﻤﺎﻧﯿ
المعلومتـ و
تكنولوجيﺒــاﻌﯿﻨﯿﺎ
ﺻﻠفـﺔـي ﻓﻲ ﺳ
ﻜﻨﮫ ﻛﺎن إﯾﺠﺎﺑًﯿﺎ وذا
سﻟــلع
ـثﺘتسـ
المتقدمﻓــة،
الكبــرى
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي خلــق مكاســب إنتاجيــة تتجــاوز مــدى انتشــار تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .كان

ـن ﺗكانﻼ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟ
و،2007ﻘفﺪــياﻟﺬحيـي
ﻼل اﻟﻌ
الفتـﺒـرةﺢمــاﺳﻠبيـﺒًﯿـنﺎ ﺧ
ـالﺻ
،2009خـ وأ
 1993و
إيجابﻔ ًيﺘــاﺮفـةـيﻣﺎ ﺑﯿ
ﻼـلل اﻟ
الكليﺋــةﺔ ﺧ
ﻲــةاﻟﻤﺎ
 0,1ﻓ
1993
ـيوية الناشــئة
ﻦـادات اآلسـ
االقتصـ
للعامـ
اإلنتاجي
ﯾﺠﺎﺑًﯿﺎ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ نمــو
ســلبيا خــال ســبعينيات القــرن العشــرين وقريــب مــن الصفــر فــي الفترتيــن األخرييــن.

ﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻤﺘﻘﺪًﻣﺔ ،ﻛﺎن ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ إﯾﺠﺎﺑًﯿﺎ ﻋﻤﻮًﻣﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة
فضـا ً عــن ذلــك ،وعــى الرغــم مــن تــآكل اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل ،كلمــا حــدث ذلــك ،فــإن النمــو لــم يكــن معتــدال ً نســب ًيا فــي

 ،2009ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻤ
1993
اإلنتاجيﺎــةﺑﯿﻦ
ـاضﻨفﺎـءـي اﻟنمـﻔـوﺘﺮة ﻣ
االنخفـﻻ أﺛ
كانﻠﺒًﯿﺎ إ
ـئة .ﺳ
الناشـﻣﻞ
ـيويةﻟﻠﻌﺎ
اآلسـﻠﯿﺔ
ـاداتﺔ اﻟﻜ
واالقتصﺎـﺟﯿ
العالـﻤـمﻮ اﻹﻧﺘ
العربيﻟـﻢـة فﯾـﻜـيﻦ ﻧ
ـادات .ت
ﺼﺎدا
ﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻗﺘ
ـلوشــديد
الكليــة للعامـ
االقتصـ
االنحــدار بشــكل عــام ،تحديـدًا أثنــاء الفتــرة مــا بيــن  1992و 1993والفتــرة مــا بيــن  2010و .2019إن االتجــاه فــي دول مجلــس

ﻀﺎ ،وﻛﺎن راﺟًﻌﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺳﻨﻮا ت اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻓﻲ اﻟ
ﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﻠﺒًﯿﺎ أﯾ ً

ﻀﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻛﺎن ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﯾﻦ  1993و 2007إﯾﺠﺎﺑًﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة أﯾ ً

ﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎ ت واﻻﺗﺼﺎﻻ تﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدا تاﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺴﺎرع ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻠﻊ ﺗﻜﻨ
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تمامــا للقصــة االقتصاديــة العربيــة المجتمعــة .لكــن فــي مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى،
التعــاون الخليجــي مشــابه
ً

كانــت هنــاك مكاســب كبيــرة فــي اإلنتاجيــة خــال الفتــرة مــا بيــن  1993و ،2007والتــي أتــت فــي المقــام األول نتيجــة إعــادة
البنــاء فــي العــراق بعــد الحــرب ،كمــا ســنرى فــي الشــكل  13والجــدول  .12كانــت مســاهمة نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي

العــراق مرتفعــة للغايــة خــال هــذه الفتــرة ،حتــى عندمــا كانــت المســاهمة الرأســمالية منعدمــة تقري ًبــا .باإلضافــة إىل ذلــك،

شــهدت مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى نمـ ًوا إيجاب ًيــا فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي ســبعينيات القــرن العشــرين.
ثال ًثــا ،عــى مــدى نصــف القــرن الماضــي ،تحســنت نوعيــة العمــال فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،بمــا فــي ذلــك فــي الــدول
العربية ،ولو بمعدالت متفاوتة ،األمر الذي ساهم بشكل إيجابي في نمو إنتاجية العمل.

اﻟﺸﻜﻞ :13ﻣﺼﺎدر ﻧﻤ�ﻮ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻠﺪ

الشكل :13مصادر نمو إنتاجية العمل حسب البلد

مالحظة :راجع الشكل .12
المصدر :قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل.

ﻣﻼﺣﻈﺔ :راﺟﻊ اﻟﺸﻜﻞ 12
اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021

راﺑًﻌﺎ ،ﯾﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻠﺒﻲ ظﺎھﺮة واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ  ،13ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدا
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رابعً ــا ،يشــكل نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل الســلبي ظاهــرة واســعة االنتشــار فــي الــدول العربيــة .فــي الشــكل  ،13ننظــر إىل

االقتصــادات الفرديــة فــي المنطقــة العربيــة .باســتثناء الكويــت ،أثنــاء إعــادة البنــاء فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب فــي قطــر
واإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال الفتــرة مــا بيــن  1993و ،2007كان نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل ســلب ًيا فــي كل دول

مجلــس التعــاون الخليجــي .واألهــم مــن ذلــك ،أن اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي الفتــرة األخيــرة ،مــا بيــن  2010و ،2019قــد

تضاءلــت بشــكل كبيــر فــي نطــاق  2إىل  4نقــاط مئويــة .كانــت غالبيــة دول مجموعــة االقتصــادات العربيــة األخــرى تتمتــع

عمومــا بنمــو إيجابــي فــي اإلنتاجيــة أثنــاء الفتــرة مــا بيــن  1993و .2007وصحيــح أن اليمــن كان االســتثناء الوحيــد خــال هــذه
ً
الفتــرة ،فــإن كل الــدول شــهدت نمـ ًوا ســلب ًيا فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي العقــد األخيــر .وقــد أدى االنخفــاض الحــاد فــي

هامــا فــي االنخفــاض العــام
نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي أكثــر اقتصاديــن فــي المنطقــة اضطرابًــا ،ـ ســوريا واليمــن ،دو ًرا ً
فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي المنطقــة.

الجدول :12نمواإلنتاجية الكلية للعامل في االقتصادات العربية :مقارنة باالقتصادات اآلسيوية الناشئة

االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادات العربية األخرى
العراق
األردن
لبنان
سوريا
اليمن

ما بين
1993
و2007

ما بين
2010
و2019

0,31,00,43,9
1,01,7
2,51,1
2,0
8,0
0,2
0,3
0,1
0,6-

2,52,51,73,33,73,63,20,3
2,70,0
1,72,97,47,0-

االقتصادات الناشئة والنامية
االقتصادات اآلسيوية الناشئة
ماليزيا
سريالنكا
تايالند
الصين
إندونيسيا
الفلبين
الهند
فيتنام
باكستان
بنغالديش
ميانمار
كمبوديا

ما بين
1993
و2007

ما بين
2010
و2019

0,4
0,4
0,72,0
1,4
0,1
1,00,8
1,9
1,20,8
0,12,4
0,9-

0,30,20,2
1,21,9
1,30,10,4
2,1
1,4
0,7
0,5
2,41,6-

مالحظــة :تتألــف االقتصــادات العربيــة مــن :اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي (البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربية الســعودية
واالمــارات العربيــة المتحــدة) ،وســتة اقتصــادات عربيــة أخــرى (األردن وســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة) .وتضــم
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كل االقتصــادات العربيــة وإيــران واقتصــادات شــمال أفريقيــا (الجزائــر ومصــر وليبيــا والمغــرب والســودان
وتونــس) .راجــع الجــدول  4فــي الملحــق.
المصدر :قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

حــا عندمــا نقارنــه بمعــدل تقــدم اإلنتاجيــة فــي االقتصــادات اآلســيوية
وأخيـرًا ،يصبــح ركــود اإلنتاجيــة فــي المنطقــة أكثــر وضو ً

الناشــئة .فــي الجــدول  ،12نقــارن أداء اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي اقتصــادات آســيوية ناشــئة مختــارة بالــدول العربيــة .نحــن

نــرى أن معظــم الــدول اآلســيوية شــهدت نمــ ًوا إيجاب ًيــا فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي الفتــرة مــا بيــن  1993و،2007

مــع اختالفــات ملحوظــة بيــن الصناعــات .وفــي المتوســط ،بلــغ معــدل نمــو اإلنتاجيــة فــي المنطقــة  0,4فــي المائــة مقارنــة
ً
انخفاضــا كبيـرًا فــي اإلنتاجيــة
باالنكمــاش بنســبة  0,3فــي المائــة فــي االقتصــادات العربيــة .ومــن بيــن الــدول التــي شــهدت
الكليــة للعامــل ماليزيــا وإندونيســيا وفيتنــام وبنغالديــش وكمبوديــا ،حيــث كان نمــو اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي أكبــر اقتصــاد
فــي المنطقــة ،الصيــن ،ضئي ـا ً للغايــة 30.لكــن فــي العقــد الــذي أعقــب األزمــة الماليــة العالميــة ،انخفــض نمــو اإلنتاجيــة،

مــع خســارة بعــض الــدول الكبــرى ،بمــا فــي ذلــك الصيــن وإندونيســيا ،لإلنتاجيــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن تايالنــد والهنــد

ً
اختالفــا كبيـرًا
 30تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه التقديــرات تســتند إىل تقديــرات مجلــس المؤتمــرات البديلــة للناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الصيــن ،وهــي تختلــف
عــن التقديــرات الرســمية (راجــع ووه.)2014 ،
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وفيتنــام مــن بيــن الــدول التــي ســجلت نمـ ًوا مذهـا ً فــي اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل أثنــاء هــذه الفتــرة .وحتــى فــي الــدول التــي
أصبــح نمــو اإلنتاجيــة فيهــا ســلب ًيا فــي آســيا ،كان حجــم االنحــدار أقــل نســب ًيا مــن غالبيــة الــدول العربيــة .مــن الواضــح أن
االقتصــادات العربيــة تواجــه تحديًــا فــي اإلنتاجيــة؛ لكنــه ليــس مجــرد تحــد لإلنتاجيــة ،بــل إن قدرتهــا عــى ترجمــة االســتثمار

فــي الرأســمال المــادي إىل اإلنتاجيــة محــدودة ،حيــث يبــدو االعتمــاد الشــديد عــى الوظائــف األقــل إنتاجيــة لدعــم نمــو الناتــج
عام ـا ً
مهمــا (الميجــران وإيرمبــان .)2021 ،يبــدو أنهــا فشــلت فــي ترجمــة االســتثمارات الهائلــة والمــوارد النفطيــة إىل ميــزة
ً

إنتاجيــة ،تحدي ـدًا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

أضــف إىل ذلــك أن األدبيــات الســابقة قــد أثبتــت ً
أيضــا ضعــف أداء اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي اقتصــادات الشــرق

عمومــا ،أو فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بصفــة خاصــة .وعــى الرغــم مــن أن هــذه الدراســات لــم تظهــر
األوســط
ً
اهتمامــا محــددًا بالــدول العربيــة ،كمــا نفعــل هنــا ،فــإن النتائــج التــي حصلنــا عليهــا تتفــق مــع النتائــج الســابقة فــي مــا يتعلــق
ً

بالمنطقــة (أبــو قــرن وأبــو بــدر2007 ،؛ وفــان آرك وآخــرون2008 ،؛ وإســبينوزا2012 ،؛ أوندريانــو وآخــرون2013 ،؛ وبيهــار،

2013؛ وأكغــوز وبــن علــي2019 ،؛ وفــان آرك وآخــرون2019 ،؛ والميجــران وإرمبــان .)2021 ،حتــى إذا تــم اســتبعاد قطــاع
النفــط مــن الدراســات التحليليــة ،فــإن أداء االقتصــاد الكلــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي يبقــى ضعي ًفــا ،عــى الرغــم

مــن أنــه أفضــل قليـا ً مــن أداء قطــاع النفــط ،األمــر الــذي يشــير إىل تأثيــر خفــض اإلنتاجيــة فــي قطــاع النفــط (صنــدوق النقــد
الدولــي2015 ،؛ وإســبينوزا.)2012 ،

�  1.6موجز واستنتاجات
مــن خــال تحليــل االتجاهــات الكليــة فــي الدخــل واإلنتاجيــة فــي الــدول العربيــة ،يبــرز هــذا الفصــل الحاجــة إىل زيــادة االهتمــام

بتحســين اإلنتاجيــة ،ودعــم النمــو والرفــاه عــى المــدى الطويــل ،وتعزيــز المشــاريع المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة .ويلخــص

هــذا القســم المالحظــات الرئيســية الموثقــة فــي الفصــل ،ويــورد بعــض التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا المنطقــة فــي
معالجــة نمــو اإلنتاجيــة ويســتمد بعــض النقــاط الهامــة للسياســات واألعمــال التجاريــة.
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 .1.6.1موجز النتائج الرئيسية

تتميــز ديناميكيــات النمــو االقتصــادي بمســتويات دخــل مرتفعــة ،لكــن متدنيــة فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون
الخليجــي الغنيــة بالنفــط ،وبمســتويات ضحلــة لكــن متهاويــة فــي الــدول العربيــة األخــرى .لقــد حققــت المنطقــة ككل أفضــل

أداء للنمــو ،مــن حيــث الدخــل واإلنتاجيــة والنمــو ،خــال الفتــرة مــا بيــن  1960و ،1970بعــد اكتشــاف النفــط .وفــي حيــن

اســتفادت االقتصــادات الغنيــة بالنفــط بشــكل مباشــر مــن تصديــر النفــط ومــا نتــج عنــه مــن عائــدات نفطيــة ،صــدرت دول
عربيــة أخــرى عمــاال ً لدعــم مشــاريع جديــدة مختلفــة تمولهــا عائــدات النفــط فــي اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

يبــدو أن كال ً مــن المجموعتيــن اســتفادت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن عائــدات النفــط .ومــع ذلــك ،لــم يعــد االزدهــار
االقتصــادي المدعــوم بالنفــط قــاد ًرا عــى االســتمرار طويـاً ،حيــث بــدا األمــر وكأن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي

وقعــت فــي لعنــة المــوارد ،فــي شــبه غيــاب التنــوع االقتصــادي .والواقــع أن عائــدات النفــط ســاعدت االقتصــادات فــي تطويــر

بنيتهــا األساســية ،لكــن االفتقــار إىل التركيــز عــى القطاعــات غيــر النفطيــة لــم يحافــظ عــى تأثيــر النمــو فــي األمــد البعيــد.

لقــد كان انخفــاض الدخــل والنمــو فــي المنطقــة بمثابــة نتيجــة جزئيــة ً
أيضــا لتركيــز المنطقــة المفــرط عــى النمــو القائــم

عــى العمالــة ،واالســتفادة مــن العمــال األجانــب الزهيــدي األجــر .وعــى الرغــم مــن أن تدفــق العمــال المهاجريــن مــن الــدول
العربيــة األخــرى ســاعد تلــك الــدول فــي المراحــل األوىل ،فــإن التحــول التدريجــي فــي تفضيــل العمــال اآلســيويين أدى إىل

تــآكل إمكاناتهــا فــي تصديــر العمــال إىل الــدول الغنيــة بالنفــط .وتشــير النتائــج التــي توصلنــا إليهــا إىل أنــه فــي حيــن نجحــت
مناطــق أخــرى مــن العالــم فــي تعزيــز نمــو العمالــة ونمــو اإلنتاجيــة بهــدف دفــع الناتــج المحلــي اإلجمالي ،فــإن اقتصــادات دول
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مجلــس التعــاون الخليجــي نــاد ًرا مــا أعطــت األولويــة لإلنتاجيــة .واألمــر صحيــح كذلــك لالقتصــادات العربيــة األخــرى ،تحديـدًا

فــي الفتــرات األخيــرة .ال أحــد يســتطيع أن ينكــر أن التركيــز المفــرط عــى خلــق فــرص العمــل جــاء عــى حســاب اإلنتاجيــة.
حــا فــي الــدول العربيــة مقارنــة بأجــزاء أخــرى مــن العالــم .وإذا نظرنــا
إن المقايضــة بيــن اإلنتاجيــة والعمالــة ســلبية وأكثــر وضو ً

إىل المســتقبل ،مــن منظــور الشــركات ،فــإن االعتمــاد عــى األجــور المنخفضــة لخلــق مزايــا نســبية ،واالســتمرار فــي التنــازل
عــن اإلنتاجيــة ،قــد يبــدو جذابًــا .بيــد أن هــذا ليــس ســوى ح ـا ً قصيــر النظــر ،وهــو حــل غيــر قابــل لالســتمرارية ،حيــث أن

األجــور ســوف ترتفــع فــي نهايــة المطــاف ،وهــذا مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل خســارة القــدرة التنافســية مــا لــم يكــن مصحوبًــا
حــا فــي المنطقــة ،مــع دخــول القــوى العاملــة المحليــة فــي المنطقــة بشــكل
بتحســين اإلنتاجيــة .لقــد أصبــح ذلــك أكثــر وضو ً
متزايــد إىل ســوق العمــل ،ممــا يزيــد مــن الضغــوط لرفــع األجــور اإلجماليــة .يصبــح الوضــع أكثــر صعوبــة مــع انخفــاض إنتاجيــة
الســكان األصلييــن نســب ًيا فــي المتوســط (الميجــران وإيرمبــان ،)2021 ،األمــر الــذي يجعــل مــن الضــروري التركيــز عــى

التكنولوجيــا واإلبــداع لخلــق وظائــف أكثــر إنتاجيــة مــن االعتمــاد عــى األجــور وحدهــا .بيــد أن ذلــك ال يعنــي االســتغناء عــن
العمــال المهاجريــن بــل جعــل ســوق العمــل أكثــر كفــاءة مــع توفيــر فــرص عمــل الئقــة لــكل العمــال ،وف ًقــا الحتياجــات القطــاع
الخــاص.

لقــد أدى ركــود اإلنتاجيــة فــي المنطقــة إىل حــدوث تبايــن كبيــر بيــن المنطقــة وحــدود اإلنتاجيــة العالميــة ،الســيما بالنســبة
لمجلــس التعــاون الخليجــي .بالنســبة لالقتصــادات العربيــة األخــرى ،يتلخــص التحــدي فــي اللحــاق باإلنتاجيــة العالميــة ،لكــن
هنــاك العديــد مــن العقبــات .وعــى عكــس دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــإن هــذه الــدول لــم تطــور بنيتهــا التحتيــة أو

مؤسســاتها بالكامــل .إن االفتقــار إىل قطــاع تصنيــع قــوي قــادر عــى اســتيعاب العمــال مــن ذوي المهــارات شــبه الماهــرة

والمهــارات المتدنيــة ،واالفتقــار إىل قطــاع خــاص نابــض بالحيــاة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن الــدول
العربيــة ،مــن شــأنه أن يزيــد مــن التحديــات التــي تواجههــا فــي تحقيــق ازدهــار فــي نمــو اإلنتاجيــة .تحــاول دول كثيــرة فــي

المنطقــة عــى نحــو متزايــد تنويــع اقتصاداتهــا بعيـدًا عــن النفــط .ولكــن حتــى اآلن ،لــم تنجــح مثــل هــذه المحــاوالت ومــا نتــج

عنهــا مــن تحــول فــي النشــاط االقتصــادي عبــر القطاعــات فــي تحويــل عمليــة تعزيــز النمــو .فقــد كان نمــو اإلنتاجيــة داخــل
الصناعــات الفرديــة ســلب ًيا أو ضئي ـاً ،وكانــت حركــة العمــال عبــر القطاعــات فــي األغلــب ســب ًبا فــي خفــض النمــو.
أضــف إىل ذك أن تباطــؤ اإلنتاجيــة يرجــع إىل ضعــف الكفــاءة اإلجماليــة ولكــن مــا يثيــر االنزعــاج ً
أيضــا بشــأن المنطقــة
يتلخــص فــي عجزهــا عــن ترجمــة اســتثمارها الرأســمالي إىل إنتاجيــة .يبــدو أن األهميــة الهائلــة للعمــل قــد خفضــت مــن حجــم

الرأســمال لــكل عامــل فــي المنطقــة ،ممــا قلــل مــن أثــر إنتاجيــة االســتثمار الرأســمالي .يبــدو أن التوافــر التاريخــي للعمــال
المغتربيــن الزهيــدي األجــر فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي أدى إىل وقــف الحوافــز التــي تدفــع القطــاع الخــاص إىل
االســتثمار فــي التكنولوجيــات والقــدرات اإلداريــة التــي تســاعد فــي تعزيــز اإلنتاجيــة.
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 .1.6.2اإلنتاجية في االقتصادات العربية :التحديات والمضي قدمً ا

عمومــا ،تعانــي المنطقــة مــن مشــكلة إنتاجيــة كبيــرة ،والمشــكلة معقــدة .تختلــف طبيعــة المشــكلة بيــن دول مجلــس التعــاون
ً
ً
الخليجــي وغيرهــا مــن الــدول العربيــة ،بــل إنهــا تختلــف اختالفــا كبيــرًا بيــن الــدول ،تحديــدًا بيــن الــدول العربيــة األخــرى.
وتشــكل معالجــة هــذه المشــاكل تحديًــا بالنســبة للمنطقــة كمجموعــة وداخــل كل دولــة عــى حــدة.

نــاد ًرا مــا تواجــه اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي المشــاكل المشــتركة التــي تواجههــا البلــدان الناميــة ،مثــل الفقــر

ونــدرة الرأســمال واالفتقــار إىل البنيــة األساســية الماديــة .لكــن تشــترك هــذه الــدول فــي خصائــص مثــل ارتفــاع معــدالت

النمــو الســكاني ،واالفتقــار إىل تمكيــن المــرأة ،وضعــف الرأســمال البشــري .وعــى الرغــم مــن وجــود مســار يتوجــب عــى

المنطقــة قطعــه لمســاعدة رأســمالها البشــري وجــودة عمالهــا ،فإنهــا نجحــت عــى نحــو ال غنــى عنــه فــي تحســين القــوى
العاملــة لديهــا عــى مــر الســنين .مــن بيــن اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،عــى ســبيل المثــال ،تلــك التــي

ســجلت أعــى تحســن فــي التنميــة البشــرية خــال العقــد الماضــي (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،2020 ،تقريــر التنميــة
البشــرية) .عــاوة عــى ذلــك ،ســاعدت التغيــرات المتزايــدة فــي سياســات ســوق العمــل فــي الحــد مــن الفجــوات بيــن

الجنســين فــي ســوق العمــل .ومــع ذلــك ،تواجــه هــذه الــدول تحديــات متصاعــدة بســبب االفتقــار إىل الفــرص االقتصاديــة
للشــباب وارتفــاع البطالــة فــي ســوق العمــل المجــزأة إىل حــد كبيــر ،والتــي تبــرز مــن خــال تواجــد العمــال المغتربيــن الزهيــدي

األجــر والعمــال المحلييــن ذوي األجــر المرتفــع .وفــي حيــن أن ســكان المنطقــة مــا زالــوا فــي ازديــاد ،فــإن المنطقــة تفتقــر
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عمومــا لمعالجــة هــذه
عمومــا إىل األنشــطة االقتصاديــة التــي يمكنهــا اســتيعاب الوافديــن الجــدد .ومــن السياســات المعتمــدة
ً
ً

التحديــات سياســات التأميــم اإللزاميــة التــي تهــدف إىل االســتعاضة عــن العمــال المهاجريــن بالمواطنيــن األصلييــن (راجــع

هيرتــوغ ،)2012 ،والتــي لهــا آثــار واضحــة عــى اإلنتاجيــة .أضــف إىل ذلــك أن إنتاجيــة العمــال المهاجريــن الزهيــدي األجــر
مرتفعــة نســب ًيا مقارنــة بالعمــال األصلييــن (الميجــران وإيرمبــان .)2021 ،مــا لــم تلــب الفــروق فــي التكاليــف عــن اإلنتاجيــة،
فــإن القــدرة التنافســية للقطــاع الخــاص وإنتاجيــة المنطقــة ســتتعرض لمزيــد مــن المعانــاة .فضـا ً عــن ذلــك ،إذا أدى إحــال

العمــال المغتربيــن الزهيــدي األجــر محــل المواطنيــن األصلييــن إىل تصاعــد األجــور ،ممــا قــد يــؤدي إىل ضغــوط تضخميــة.
يبلــغ معــدل التضخــم طويــل األجــل فــي المنطقــة حال ًيــا  1إىل  3فــي المائــة 31باســتثناء االقتصــادات المضطربــة فــي ســوريا
واليمــن ولبنان.

فضـا ً عــن ذلــك ،فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تواجــه ً
أيضــا ضغوطــا خارجيــة شــديدة بســبب تقلــب أســعار النفــط،

وتباطــؤ النمــو العالمــي ،والتحــول المتزايــد فــي الطلــب العالمــي عــى الطاقــة نحــو المصــادر المتجددة/الخضــراء ،وهــذا مــا
مــن شــأنه أن يضعــف مــن قــدرة نظــام التوزيــع القائــم عــى النفــط والــذي كانــت تتبعــه هــذه االقتصــادات.

أمــا المجموعــة الثانيــة مــن الــدول ،التــي نطلــق عليهــا اســم «االقتصــادات العربيــة األخــرى» ،فلديهــا احتياطيــات محــدودة
مــن النفــط وتتميــز بخصائــص االقتصــادات الناميــة األخــرى .وقــد اعتمــدت هــذه الــدول عــى العمــال الذيــن تصدرهــم

إىل االقتصــادات الغنيــة بالنفــط فــي مجلــس التعــاون الخليجــي لدعــم أســواقها المحليــة فــي المراحــل األوىل .باإلضافــة

إىل االفتقــار إىل قطــاع تصنيــع قــوي فــي كل مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي واالقتصــادات العربيــة األخــرى ،فــإن
المجموعــة األخيــرة تعانــي ً
أيضــا مــن وجــود القطــاع غيــر الرســمي ،األمــر الــذي يشــكل تحديًــا للنمــو الــذي تحركــه اإلنتاجيــة.
تشــير التقديــرات المتاحــة إىل أن خمــس إىل ثلــث الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي االقتصــادات العربيــة (شــنايدر وأبوهيــن،

 ،)2007يتــم توليــده فــي القطــاع غيــر الرســمي ،وأن ثلــث إىل نصــف إجمالــي العمالــة غيــر الزراعيــة فــي اقتصــادات دول
مجلــس التعــاون الخليجــي غيــر رســمية (شــارمز.)2012 ،

مــن التحديــات المشــتركة األخــرى التــي تواجــه المنطقــة تطويــر قطــاع خــاص نشــط قــادر عــى تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة .والقطــاع
الخــاص فــي المنطقــة إمــا صغيــر 32أو أقــل نمـ ًوا ،ويرجــع ذلــك جزئ ًيــا إىل القيــود التــي تواجههــا المؤسســات والتــي تنشــأ مــن

بيئــة تجاريــة معيبــة ،وجزئ ًيــا إىل الســوق المجــزأة فــي المنطقــة .فالمؤسســات غيــر قــادرة عــى التمتــع باقتصــادات واســعة

النطــاق ومــن المحتــم أن تخــدم تجــار التجزئــة الصغــار .وكمــا زعــم مالــك وعــوض هللا ( ،)2013فــإن تعزيــز اســتثمارات القطــاع

الخــاص ،التــي تشــكل المفتــاح إىل تطويــر مســار نمــو موجــه نحــو اإلنتاجيــة فــي المنطقــة ،يشــكل تحديًــا إقليم ًيــا وسياسـ ًيا
لالقتصــادات العربيــة .لقــد تعرقــل تطــور القطــاع الخــاص إىل حــد كبيــر بســبب هيمنــة القطــاع العــام المدفوعــة بنمــوذج توزيــع
االيجــارات ،ممــا اضطــر القطــاع الخــاص إىل العمــل فــي ظــل ظــروف اســتثمار أكثــر صرامــة ،معتم ـدًا اعتمــادًا كبي ـرًا عــى

اليــد العاملــة المســتوردة .وســتتطلب معالجــة هــذا التحــدي مبــادرة اقتصاديــة تحفــز مشــاركة القطــاع الخــاص فــي النشــاط

االقتصــادي وتغيــر فــي موقــف العمــال األصلييــن لتحويــل تفضيلهــم مــن وظائــف القطــاع العــام إىل وظائــف القطــاع الخــاص

(راجــع االميجــران وإيرمبــان .)2021 ،عــى الصعيــد اإلقليمــي ،تحــد األســواق المجــزأة مــن إمكانيــة تحقيــق وفــورات هائلــة
ونقــل األنشــطة إىل المناطــق التــي تتوفــر فيهــا أنســب المــوارد لتحســين الكفــاءة واإلنتاجيــة (راجــع مالــك وعــواض هللا،
 .)2013عــاوة عــى ذلــك ،يعمــل تفتــت الســوق ً
أيضــا عــى رفــع تكاليــف الرأســمال وخفــض إنتاجيــة االســتثمار .إن القــدرة
االقتصاديــة عــى التكامــل هائلــة فــي المنطقــة ،وهــي تدخــل فــي اللغــة والثقافــة ،عــى نقيــض رابطــة دول جنــوب شــرق

آســيا ( )ASEANأو الثقافــة األوروبيــة عــى ســبيل المثــال .فــي غيــاب التكامــل االقتصــادي ،مــن المرجــح أن يكــون الحافــز
لــدى شــركات القطــاع الخــاص للعمــل عــى نطــاق واســع محــدودًا ،نظ ـرًا ألن حجــم هــذه االســواق الفرديــة صغيــر ،الســيما

عندمــا تثقــل فــي مقابــل التحديــات التــي تقدمهــا .يشــكل ســكان دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أقــل مــن خمــس

ســكان الواليــات المتحــدة ،أمــا االقتصــادات العربيــة األخــرى فتتألــف مــن الثلــث؛ ويبلــغ مجمــوع الــكل نصــف عــدد ســكان
الواليــات المتحــدة ،األمــر الــذي يعطــي مؤشــرًا بالحاجــة إىل التكامــل االقتصــادي فــي المنطقــة .فــي حيــن أن التحديــات

قياســا عــى األرقــام القياســية ألســعار
 31خــال عقــد مــا بعــد األزمــة الماليــة العالميــة ،تراوحــت معــدالت التضخــم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي،
ً
االســتهالك التــي تــم الحصــول عليهــا مــن البنــك الدولــي ،مــن  1,2فــي المائــة فــي قطــر إىل  2,8فــي المائــة فــي الكويــت .ويتــراوح معــدل التضخــم فــي
االقتصــادات العربيــة األخــرى (باســتثناء ســوريا واليمــن) بيــن  1,6فــي المائــة فــي فلســطين و 3,1فــي المائــة فــي لبنــان .أمــا الرقمــان القابليــن للمقارنــة لألســواق
الناشــئة الرئيســية ،وهمــا الهنــد والصيــن ،فبلغــا  6,9فــي المائــة و 2,6فــي المائــة عــى التوالــي .ال نملــك بيانــات عــن ســوريا واليمــن طيلــة الفتــرة ،ولكــن البيانــات
المتاحــة تشــير إىل معــدل تضخــم أعــى مــن  10%فــي هذيــن االقتصادَيــن.
 32تشــير األدلــة الحديثــة إىل أن شــركات القطــاع الخــاص فــي االقتصــادات العربيــة مثــل األردن ولبنــان تميــل بشــدة نحــو الشــركات الصغيــرة التــي توظــف أقــل
ـخصا (بادويــل وآخــرون.)2019 ،
مــن  20شـ ً
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كثيــرة بالنســبة للمنطقــة ،فــإن محــاوالت إدمــاج اقتصــادات المنطقــة للعمــل كســوق واحــدة (مثــل رابطــة دول جنــوب شــرق
آســيا ( )ASEANقــد تســاعد فــي نمــو اإلنتاجيــة ،حيــث أنهــا ستســاعد فــي تقليــل العديــد مــن القيــود المفروضــة عــى ســوق

العمــل ،وتخفيــف التشــوهات ،وخلــق اقتصــادات واســعة النطــاق.

بالنســبة للشــركات ،يشــير ضعــف اإلنتاجيــة عــى المســتوى الكلــي إىل الضعــف المؤسســي الــذي تعمــل فــي إطــاره .ومــع
ذلــك ،يجــب أن تــدرك الشــركات أن المســاومة المســتمرة بشــأن اإلنتاجيــة غيــر قابلــة لالســتمرار ،وأن هنــاك حاجــة إىل ترقيــة

اســتراتيجيات األعمــال ،وتحســين الممارســات اإلداريــة والكفــاءة اإلنتاجيــة .هــذا وأن اعتمادهــا تكنولوجيــات لتحســين القــدرة
التنافســية ينبغــي أن يعطــى االولويــة .وفــي هــذا الصــدد ،تضطلــع منظمــات األعمــال بــدور حيــوي فــي زيــادة الوعــي بيــن
األعضــاء لجهــة الحاجــة إىل وضــع اســتراتيجيات تجاريــة معــززة لإلنتاجيــة ذات أهــداف وحوافــز ومقاييــس محــددة .وقــد تقــوم
منظمــات األعمــال بمراجعــة أو تطويــر الخدمــات والتدريــب الــازم لبنــاء قــدرات األعضــاء بهــدف تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة.

إن زيــادة المشــاركة مــع الحكومــات ،وصنــاع السياســات ،ومنظمــات األعمــال ،والمؤسســات التعليميــة فــي خلــق بيئــة

مواتيــة لتنميــة المشــاريع المســتدامة تشــكل أهميــة قصــوى لرفــع إنتاجيــة األعمــال .ومــع تزايــد اســتهداف ســوق العمــل فــي

اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتوطيــن القــوى العاملــة ،مــن المرجــح أن تواجــه الشــركات تصاع ـدًا فــي األجــور

وفقــدان اإلنتاجيــة ،حيــث أن العمــال المغتربيــن أقــل كلفــة وأكثــر إنتاجيــة (راجــع الميجــران وإيرمبــان.)2021 ،

لقــد الحظــت دراســات ســابقة أن عــددًا قليـا ً مــن المواطنيــن المحلييــن مجهزيــن للعمــل فــي بيئــة القطــاع الخــاص ،الســيما

فــي المجــاالت المهنيــة واإلداريــة ،حتــى فــي الــدول الكبيــرة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية (هيرتــوغ .)2012 ،لذلــك،
قدمــا،
ســيتعين عــى المنطقــة أن تركــز أكثــر عــى تعزيــز مهــارات ســكانها .قــد تلجــأ مؤسســات القطــاع الخــاص إىل المضــي
ً

واالســتفادة مــن إمكانــات التشــغيل اآللــي ،والتكنولوجيــات القائمــة عــى المعرفــة ،وكثافــة الرأســمال ،وتحســين كفــاءة
عمومــا .ومــع ذلــك ،فمــن المهــم إدراك أنــه بالنظــر إىل التاريــخ الثقافــي للمنطقــة ومحيطهــا السياســي ،فمــن المرجــح
اإلنتــاج
ً
إىل حــد مــا أن تحــدث هــذه العمليــة بوتيــرة متواضعــة بــدال ً مــن أن تكــون جذريــة .ومــع اســتمرار عمليــة التأميــم ،ســيتعين عىل

المؤسســات أن تعتمــد اســتراتيجيات لتحســين تكنولوجياتهــا وتدريــب عمالهــا عــى االرتقــاء بالقــوى العاملــة المحليــة ،وهــذا
جانــب رئيســي حــدده النظــام االيكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة ،مــن أجــل تعزيــز اإلنتاجيــة ورفــع المســتويات

المعيشــية فــي المجتمــع.
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� الملحق
� م 1مالحظات بشأن البيانات
� فلسطين
يتــم الحصــول عــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي سلســلة أســعار العمــات الوطنيــة الحاليــة والمســتمرة مــن المعهــد العالمــي

للتنميــة فــي الفتــرة مــا بيــن  1994و .2020ويتــم تحويلهــا إىل تعــادل القــوة الشــرائية بالــدوالر باســتخدام برنامــج المقارنــات
الدوليــة لعــام  2011لتعــادالت القــوة الشــرائية ،ومــن ثــم تحــول إىل ســنة أســاس فــي قاعــدة بيانــات االقتصــاد الكلــي لمجلس

المؤتمــرات باســتخدام التغيــرات النســبية فــي األســعار بيــن الضفــة الغربيــة وغــزة والواليــات المتحــدة .وفــي الفتــرة مــا بيــن
 1970و ،1994يتــم اســتقراء الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي وف ًقــا لتعــادل القــوة الشــرائية باســتخدام معــدالت النمــو

مــن جــداول بيــن العالميــة ( .)PWTثــم يتــم حســاب سلســلة الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي وف ًقــا لتعــادل القــوة الشــرائية

باســتخدام معامــل انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الواليــات المتحــدة للفتــرة مــا بيــن  1970و 2020بالكامــل.

ويتــم الحصــول عــى عــدد الســكان مــن مؤشــرات التنميــة العالميــة التابعــة للبنــك الدولــي للفتــرة مــا بيــن  1990و 2020ويتــم

اســتخالصه إىل الــوراء حتــى عــام  1970باســتخدام االتجاهــات المســتمدة مــن بيانــات جــداول بيــن العالميــة .ويتــم حســاب

عامــا فأكثــر) مضروبــة فــي مجمــوع الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
العمالــة باســتخدام بيانــات العمالــة إىل الســكان (ً 15
ً
عامــا .ويتــم جمــع المؤشــرين األخيريــن أيضــا مــن مؤشــرات التنميــة
عامــا والســكان الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن ً 65
 15وً 64

العالميــة للفتــرة مــا بيــن  1991و.2020فــي عــام  ،1990تــم تطبيــق االتجــاه فــي جــداول بيــن العالميــة .ونظ ـرًا لعــدم وجــود
بيانــات فــي جــداول بيــن العالميــة قبــل عــام  ،1990فإننــا نســتخدم تقديـرًا ســاب ًقا لمؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة
(أبــو شــكور )1995 ،إلعــادة سلســلة التوظيــف إىل عــام .1970ونســتخدم تقديراتهــا لنســبة العمالــة إىل الســكان للســنوات
 ،1970و ،1975و ،1980و ،1985و ،1988و 1989مــع تقديــرات الســكان المســتمدة مــن مؤشــرات التنميــة العالميــة للحصول

عــى بيانــات عــن العمالــة لهــذه الســنوات.

33

ولســنوات مــا بيــن تلــك الفتــرات ،اســتعنا بنســبة العمالــة إىل الســكان .وعــى

هــذا النحــو ،لدينــا سلســلة كاملــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي ،والناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي (مــن حيــث
تعــادل القــوة الشــرائية) ،وعــدد الســكان ،وتشــغيل العمالــة فــي الفتــرة مــا بيــن  1970و.2020

� بيانات قطاعية عن العمالة والقيمة المضافة
ال يوفــر عــدد كبيــر مــن قواعــد البيانــات بيانــات قطاعيــة متســقة عــن القيمــة المضافــة والعمالــة عبــر الــدول .وتعتبــر

االســتثناءات قاعــدة بيانــات التحــول فــي جامعــة األمــم المتحدة-المعهــد العالمــي لبحــوث اقتصاديــات التنميــة وقاعــدة

34

بيانــات القطــاع  10فــي مركــز غرونينجــن للنمــو والتنمية35.ومــع ذلــك ،ال تحتــوي كلتــا قاعدتــي البيانــات هــذه عــى بيانــات

للــدول التــي ننظــر فيهــا فــي هــذه الدراســة .ولبنــاء التقديــرات القطاعيــة للعمالــة والناتــج المحلــي اإلجمالــي ،نجمــع بيــن
بيانــات حســابات األمــم المتحــدة الوطنيــة (للناتــج المحلــي اإلجمالــي) وبيانــات منظمــة العمــل الدوليــة عــن العمالــة.

عامــا فأكثــر وإجمالــي الســكان) ،والتــي نقــوم مــن أجلهــا بحســاب العمالــة فــي إجمالــي
 33إنهــا توفــر بيانــات عــن العمالــة والســكان (الســكان البالغيــن ً 14
معــدالت الســكان ،والتــي تتضاعــف بعــد ذلــك مــع بيانــات مجمــوع الســكان مــن مؤشــرات التنميــة العالميــة فــي الفتــرة مــا بيــن  1970و.1989
https://www.wider.unu.edu/database/etd-%E2%80%93-economic-transformation-database 34
https://www.rug.nl/ggdc/structuralchange/previous-sector-database/10-sector-2014 35
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الجدول  1في الملحق :نصيب الفرد من الدخل في تعادل القوة الشرائية بالدوالر لعام ( 2020في عام
)2020

1950
اقتصادات دول مجلس
التعاون الخليجي
قطر
الكويت
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
المملكة العربية السعودية
عمان
االقتصادات العربية
األخرى
لبنان
العراق
األردن
فلسطين
سوريا
اليمن
المتوسط

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

279,537
147,733
129,707
22,767
14,920
2,754

301,827
147,402
184,186
30,762
24,875
4,132

299,648
157,025
201,589
40,980
50,990
16,790

264,672
67,891
227,510
47,475
85,780
17,999

67,551
31,313
114,626
44,401
44,130
28,638

82,174
59,834
103,151
53,435
44,768
33,690

108,050
72,601
60,756
49,977
47,054
37,204

103,985
67,505
65,383
49,551
47,124
37,450

10,985
4,480
4,057
2,088
1,846

10,821
8,985
5,684
2,622
1,953

13,191
11,408
5,844
1,870
3,070
2,492

15,937
20,950
10,929
3,200
5,643
4,641

8,758
8,076
9,251
3,275
4,943
4,604

16,739
3,962
9,985
4,750
6,009
5,755

24,864
9,742
12,974
5,707
6,906
6,496

15,828
10,379
9,897
5,689
3,555
2,861

7,732

9,903

14,991

المصدر:قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

19,475

18,945

25,214

31,034

26,639

61

62

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

الجدول  2في الملحق :معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات العربية ،ومساهمتها في النمو

عىل المستوى اإلقليمي ،ما بين  1950و2019

نمو الناتج المحلي اإلجمالي
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادات العربية األخرى
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
سوريا
اليمن
المساهمة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادات العربية األخرى
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
سوريا
اليمن

ما بين
1951
و1960

ما بين
1961
و1970

ما بين
1971
و1982

ما بين
1983
و1992

ما بين
1993
و2009

ما بين
2010
و2019

6,9
7,3
6,1
7,0
6,1
6,7
7,1
7,2
6,5
9,7
7,5
2,5

8,5
10,4
6,2
10,0
16,6
9,2
9,8
9,7
5,3
5,6
6,0
4,9

4,9
2,6

4,8
4,3

5,9
6,4
5,8
4,76,2
1,9
6,7
12,1
6,4
6,2
9,2
2,8
7,1
8,8
7,9

0,5
1,9
3,0
0,8
7,5
2,82,0
0,3
3,111,62,8
0,95,1
3,3
3,6

3,8
3,4
4,9
5,7
3,6
9,4
2,1
4,7
5,5
7,8
5,2
5,1
5,7
3,8
4,4

2,9
3,4
3,3
1,5
2,9
5,0
3,4
3,5
1,3
5,3
2,4
1,1
4,1
7,44,4-

6,9
4,4
0,1
1,0
0,0
0,3
2,6
0,4
2,4
1,8
0,1
0,2

8,5
6,8
0,1
1,3
0,2
0,4
4,1
0,6
1,7
1,0
0,1
0,3

0,2
0,1

0,2
0,1

5,9
4,4
0,1
0,30,1
0,1
3,3
1,1
1,5
0,8
0,1
0,1
0,02
0,2
0,2

0,5
1,4
0,0
0,0
0,2
0,11,1
0,0
0,81,20,1
0,040,02
0,2
0,1

3,9
2,6
0,1
0,4
0,1
0,3
0,9
0,8
1,3
0,5
0,1
0,1
0,04
0,2
0,2

2,9
2,6
0,1
0,1
0,1
0,3
1,4
0,6
0,3
0,5
0,1
0,04
0,03
0,20,1-

مالحظــة :يتــم الحصــول عــى إســهام كل دولــة عــى حــدة كنتــاج لمعــدالت النمــو فــي الــدول وحصــة الــدول فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي فــي
المنطقــة .لالطــاع عــى مالحظــات أخــرى ،راجــع الشــكل .1
المصدر :عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021
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الجدول  3في الملحق :معدالت نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات العربية،

ومساهمتها في نمو الدخل عىل المستوى اإلقليمي ،ما بين  1950و2019
1951
وما بعده
1960
نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادات العربية األخرى
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
سوريا
اليمن

3,62
3,58
3,01
0,024,06
0,77
5,11
3,51
3,84
6,96
3,37
0,152,27
0,56

المساهمة في نمو نصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادات العربية األخرى
العراق
األردن
لبنان
فلسطين
سوريا
اليمن

3,62
2,20
0,05
0,00
0,03
0,03
1,88
0,21
1,42
1,24
0,05
0,010,11
0,03

ما بين
1961
و1970

4,08
5,07
2,87
0,63
14,02
0,077,18
0,90
2,10
2,39
0,28
1,98
1,58
2,44

4,08
3,39
0,04
0,12
0,17
0,00
3,01
0,05
0,69
0,45
0,01
0,11
0,06
0,06

ما بين
1971
و1982

0,44
0,07
1,28
10,521,95
4,841,57
0,553,17
2,75
5,51
0,60
4,14
5,42
5,35

0,44
0,310,01
0,780,03
0,150,69
0,120,75
0,36
0,06
0,04
0,01
0,15
0,13

ما بين
1983
و1992

3,372,310,441,44
3,62
8,922,175,575,9913,962,241,461,45
0,110,38

3,371,760,010,010,10
0,240,780,821,611,530,050,050,01
0,00
0,01

ما بين
1993
و2009

0,08
0,670,45
2,31
1,17
2,24
0,413,492,88
5,17
2,11
3,73
2,61
0,94
1,37

0,08
0,570,01
0,14
0,04
0,07
0,230,600,65
0,36
0,05
0,11
0,02
0,05
0,07

ما بين
2010
و2019

0,41
0,95
0,79
0,210,92
0,75
0,87
1,59
1,302,30
2,351,581,74
5,817,03-

0,41
0,70
0,01
0,010,03
0,04
0,36
0,26
0,290,22
0,060,050,01
0,190,23-

مالحظــة :يتــم الحصــول عــى إســهام كل دولــة عــى حــدة كنتــاج لمعــدالت النمــو فــي الــدول وحصــة الــدول فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي فــي
المنطقــة .لالطــاع عــى مالحظــات أخــرى ،راجــع الشــكل .1
المصدر :عملية حسابية قام بها المؤلف باستخدام قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021
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الجدول  4في الملحق :الدول والمناطق
االقتصادات المتقدمة
النمسا
بلجيكا
قبرص
الدانمرك
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
آيسلندا
أيرلندا
إيطاليا
لكسمبورج
مالطا
هولندا
النرويج
البرتغال
إسبانيا
السويد
سويسرا
المملكة المتحدة
كندا
الواليات المتحدة األمريكية
أستراليا
نيوزيلندا
بلغاريا
كرواتيا
الجمهورية التشيكية
إستونيا
المجر
التفيا
ليتوانيا
بولندا
رومانيا
الجمهورية السلوفاكية
سلوفينيا
هونج كونج
اليابان
سنغافورة
كوريا الجنوبية
تايوان
إسرائيل

االقتصادات الناشئة والنامية
االقتصادات اآلسيوية الناشئة
بنغالديش
كمبوديا
الصين (بديل)
الهند
إندونيسيا
ماليزيا
ميانمار
باكستان
الفلبين
سريالنكا
تايالند
فيتنام
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الشرق األوسط
االقتصادات العربية
دول مجلس التعاون الخليجي
البحرين
الكويت
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
االقتصادات العربية األخرى
العراق
األردن
لبنان
سوريا
اليمن
األراضي الفلسطينية المحتلة
إيران
شمال أفريقيا
الجزائر
مصر
ليبيا
المغرب
السودان
تونس

االقتصادات الناشئة والنامية
األخرى
تركيا
ألبانيا
أرمينيا
أذربيجان
بيالروسيا
البوسنة والهرسك
جورجيا
كازاخستان
جمهورية قيرغيزستان
مقدونيا
مولدوفا
االتحاد الروسي
صربيا
طاجيكستان
تركمانستان
أوكرانيا
أوزبكستان
األرجنتين
بوليفيا
البرازيل
شيلي
كولومبيا
كوستاريكا
جمهورية الدومينيكان
اإلكوادور
غواتيماال
جامايكا
المكسيك
باراغواي
بيرو
ترينيداد وتوباغو
أوروغواي
فنزويال
أنغوال
بوتسوانا
بوركينا فاسو
الكاميرون
تشاد
جمهورية الكونغو
ساحل العاج
جمهورية الكونغو
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ـجل)،ﺑﯿفـﻦـي 1950و2020
السةـ ﻣﺎ
ـراتﻔﺘﺮ
(تغييـﻲ اﻟ
اإلقليمـﺠـيﻞ( ،ﻓ
اإلجمالـاـي ت اﻟﺴ
ﻲـي)ﺗﻐﯿﯿﺮ
ـجﻗﻠﯿﻤ
الناتاـﻹ
ـدلﺟنمﻤـﺎـوﻟﻲ
معـاﻹ
ـق:ﻠﻲ
الملحـﻤﺤ
ـكلﻮ 1افﻟـﻨﺎـيﺗﺞ اﻟ
الشـﻧﻤ
اﻟﺸﻜﻞ  1ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ�:ﻣﻌﺪل
المحلـ
الفتــرة مــا بيــن  1950و2020

ﻜﻞ  1ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ :ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ )ﺗﻐﯿﯿﺮا ت اﻟﺴﺠﻞ( ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1950و2020

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021

ﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021

المصدر :قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

وشــمالﻟﺴﺠﻞ( ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ
األوســطﯿﯿﺮا ت ا
الشــرقﯾﻘﯿﺎ )ﺗﻐ
فــيﻤﺎل أﻓﺮ
اإلجمالــيوﺷ
و2020ﺳﻂ
المحلــياﻷو
الناتــجﻟﺸﺮق
نمــوﻲ ﻓﻲ ا
معــدلﺟﻤﺎﻟ
الملحــق:ﻲ اﻹ
فــيﺞ اﻟﻤﺤﻠ
الشــكلﻮ2اﻟﻨﺎﺗ
اﻟﺸﻜﻞ  2ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ�:ﻣﻌﺪل ﻧﻤ
أفريقيــا (تغييــرات الســجل) ،فــي الفتــرة مــا بيــن 1950
ﺑﯿﻦ  1950و2020

ﻜﻞ  2ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ :ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ )ﺗﻐﯿﯿﺮا ت اﻟﺴﺠﻞ( ،ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ
ﻦ  1950و2020

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021

المصدر :قاعدة بيانات االقتصاد الكلي لمجلس المؤتمرات ،أبريل .2021

ﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎ ت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،أﺑﺮﯾﻞ 2021
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�

الشكل  3في الملحق :إطار عمل حساب النمو

اﻟﺷﻛل  3ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق :إطﺎر ﻋﻣل ﺣﺳﺎب اﻟﻧﻣو

ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ/اﻟﺳﻛﺎن )اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوى
اﻟﻌ ﺎﻣﻠﺔ(

ﻣﻘدار اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟذي ﯾﻧﺗﺟﮫ اﻟﻌﻣﺎل
)إﻧﺗ ﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل(

ﻧﻣو اﻟﻌﻣ ﺎﻟﺔ

اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ

ﻧﻣو ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ
اﻹﺟﻣ ﻟﺎﻲ

اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣدﺧﻼت
)اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل(

ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻣل

اﻟرأﺳﻣ ﺎل اﻟﻣ ﺎدي اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدﻣﮫ
اﻟﻌﻣ ﺎل

اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ،
اﻟﺦ.

اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب وﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣﮭ ﺎرات

اﻻﺳﺗﺛﻣ ﺎر ﻓﻲ اﻵﻻت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ،
اﻟﺦ.
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الفصل الثاني
تقييم الحواجز التي تعترض
تنمية المشاريع المستدامة
من أجل إيجاد فرص عمل
الئق في دول عربية مختارة
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� النتائج الرئيسية
· تتلخــص أهــم العقبــات التــي تحــول دون تنميــة المشــاريع المســتدامة فــي عــدم االســتقرار السياســي ،والقــدرة عــى
الحصــول عــى التمويــل ،والوصــول إىل الكهربــاء ،إضافــة اىل معــدالت الضرائــب .يمكــن أن تســتفيد االقتصــادات مــن

تحســين بيئــة األعمــال ،بمــا فــي ذلــك تنظيــم العمــل ،والبنــى األساســية ،واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت،
والتعميــق المالــي واإلدمــاج.

أساســا عــى
· ال يســهل اإلطــار المؤسســي الحصــول عــى التمويــل لالســتثمار والرأســمال العامــل ،الــذي يؤثــر
ً
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم .لقــد عدلــت الشــركات اســتراتيجياتها التمويليــة بحيــث تعتمــد بدرجــة أكبــر
عــى التمويــل الداخلــي ومؤخــ ًرا عــى تمويــل األســهم الخاصــة.

· يشــير التحليــل إىل أن الشــركات التــي تتوفــر لديهــا فــرص كافيــة للحصــول عــى التمويــل قــد نمــت (مــن حيــث
العمالــة) وباعــت المزيــد مــن المنتجــات والخدمــات .

ً
انخفاضــا أكبــر فــي العمالــة ،وتكــون
حجمــا ،ممــا يظهــر
· تميــل المؤسســات ذات التمويــل المقيــد إىل أن تكــون أصغــر
ً
أقــل إنتاجيــة مــن المؤسســات ذات التمويــل غيــر المقيــد.

· خــال عــام  ،2020زادت احتياجــات الســيولة والقيــود المفروضــة عــى التدفــق النقــدي زيــادة كبيــرة ،لكــن لــم تتــم
مواكبــة ذلــك بإمــدادات مثــل قــروض مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة األخــرى.

· تشــير التقديــرات إىل أن صــادرات المنطقــة ال تتجــاوز ثلــث إمكاناتهــا .ينبغــي أن تكــون بيئــة األعمــال التجاريــة أكثــر
مالءمــة لالســتيراد والتصديــر ،ممــا قــد يشــجع تدويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ونموهــا.

ً
انخفاضــا
· أمــا الشــركات التــي أبلغــت عــن وجــود عقبــات متصلــة بالضرائــب باعتبارهــا قيـدًا رئيسـ ًيا ،فقــد أظهــرت
فــي اإلنتاجيــة.

أساســا فــي مجــال البيــع بالتجزئــة بينمــا
· تعــد الخدمــات القطــاع االقتصــادي الرئيســي .تعمــل المؤسســات الصغيــرة
ً
تعمــل الشــركات الكبيــرة فــي خدمــات أخــرى (مثــل التمويــل والتأميــن) التــي تتســم بإنتاجيــة أعــى.

· هنــاك فجــوة فــي األجــور بيــن المشــاريع الكبيــرة والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وليــس بيــن القطاعــات
المختلفــة .تميــل المؤسســات الكبيــرة إىل دفــع أجــور أعــى مقارنــة بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.

حجمــا و/أو األكثــر نضجًــا (أكثــر مــن  5ســنوات) أكثــر إنتاجيــة مــن المشــاريع الصغيــرة و/أو
· تكــون المشــاريع األكبــر
ً
األعمــال التجاريــة الصغيــرة.

· تتميز المؤسسات بمديريها الذين يتمتعون بخبرة أكبر وإنتاجية أعىل.
· المؤسســات التــي تبتكــر ممارســات إداريــة جيــدة وتطبقهــا تســتطيع أن تعالــج عــدم االســتقرار السياســي بطريقــة
أفضــل مــن تلــك التــي ال تبتكــر أو التــي تعانــي مــن ممارســات إداريــة رديئــة.

· تعتبــر ديناميكيــات األعمــال فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة منخفضــة .هــذا
وأدت جائحــة كوفيــد 19-إىل انكمــاش المؤسســات.

· مــا زالــت المؤسســات تناضــل مــن أجــل تبنــي العمــل مــن بعــد وتكييــف عملياتهــا مــع الخدمــات عبــر اإلنترنــت
ودمــج الحلــول الرقميــة فــي عملياتهــا.

· تؤثــر التفاوتــات فــي الوصــول إىل اإلنترنــت ،والعمــل بصفــة غيــر رســمية وغيــر ذلــك مــن العوامــل عــى قــدرة
االقتصــادات المنخفضــة الدخــل عــى العمــل مــن المنــزل وتبنــي الحلــول الرقميــة.

· إن لقطاعات التكنولوجيا المتوسطة والصغيرة حيز كبير لجهة تحسين وضعها نحو الحدود التكنولوجية.
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� التوصيات
· فــي حيــن أنــه قــد تــم تحقيــق بعــض التحســينات ،ال تــزال تهيئــة بيئــة مواتيــة لتنميــة المشــاريع المســتدامة ذات
أهميــة قصــوى ،وذلــك مــن خــال معالجــة الحواجــز الثابتــة مثــل عــدم كفايــة فــرص الحصــول عــى التمويــل ،واالمــداد
بالكهربــاء الــذي ال يمكــن االعتمــاد عليــه ،ومعــدالت الضرائــب ،وعــدم االســتقرار السياســي.

· ينبغــي وضــع نمــو اإلنتاجيــة فــي مقدمــة جــدول أعمــال إصــاح السياســات لتعزيــز التنميــة االجتماعيــة االقتصاديــة،
وتوليــد العمالــة المنتجــة ،وخلــق فــرص العمــل الالئــق للجميــع.

· يلــزم وضــع إطــار متماســك ومتكامــل للسياســات العامــة لتعزيــز نمــو اإلنتاجيــة ،بمــا فــي ذلــك السياســات الراميــة
إىل تعزيــز الوصــول إىل التمويــل والتعميــق المالــي واالندمــاج المالــي .ينبغــي التركيــز بوجــه خــاص عــى المشــاريع
الصغيــرة لدعمهــا حتــى تتمكــن مــن بلــوغ الحــد األدنــى مــن الكفــاءة والقــدرة االقتصاديــة عــى البقــاء .ينبغــي ً
أيضــا

دعــم مصــادر التمويــل البديلــة ،كمــا هــو الحــال فــي ســوق األســهم الخاصــة .يُعــد توفيــر إمكانيــة الحصــول بســهولة
عــى التمويــل أم ـ ًرا ضروريًــا لتعزيــز االســتثمار الخــاص والتنويــع وخلــق فــرص العمــل.

· ركــز تحســين الممارســات اإلداريــة عــى التحســين المســتمر للحــد مــن النفايــات ،وتحديــد األنشــطة التــي ال تضيــف
أي قيمــة ،وتبســيط العمليــات ،وإزالــة أوجــه القصــور ممــا يــؤدي إىل تحســن تدريجــي فــي المنتجــات والخدمــات
والعمليــات ،بهــدف زيــادة الكفــاءة واألداء الشــاملين للمشــاريع .هــذا ومــن شــأن رفــع اإلنتاجيــة أن يعــزز نمــو األجــور
وتحســين ظــروف العمــل.

· يُشــكل تطويــر مهــارات العمــال والمديريــن أمـ ًرا أساسـ ًيا لزيــادة الكفــاءة العامــة للمشــاريع .تميــل المؤسســات التــي
يكــون المديــرون فيهــا أفضــل تأهيـا ً وخبــرة إىل تحســين أدائهــا ،كمــا أن احتمــال حصولهــا عــى قــرض مــن المصــارف
التجاريــة يكــون أكبــر.

· يوصــى بوجــه خــاص لالقتصــادات العربيــة ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط والمتوســط إىل األدنــى بتبســيط
عمليــات االســتيراد والتصديــر مــع تخفيــض التكاليــف ذات الصلــة ،بســبب اعتمــاد هــذه االقتصــادات عــى الســلع

المســتوردة لتعزيــز التجــارة الخارجيــة ،والنقــل التكنولوجــي والتبنــي ،وتدويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.
قــد تــؤدي القيــود المفروضــة عــى االســتيراد إىل ارتفــاع تكاليــف المدخــات ،ممــا يــؤدي إىل تــآكل المكاســب.

أيضــا إيــاء أولويــة لالســتثمار فــي البحــث والتطويــر لتعزيــز االبتــكار .وهــذا مــن شــأنه ً
· ينبغــي ً
أيضــا أن يســاهم فــي
زيــادة اإلنتاجيــة.

· يتــم تشــجيع الشــركات عــى تطويــر برامــج إدارة المخاطــر فــي المؤسســات لتعزيــز مرونــة األعمــال ،أي قدرتهــا
عــى التعامــل مــع أحــداث البجعــة الســوداء (مثــل األوبئــة أو تغيــر المنــاخ) ،والحــد مــن تعطــل العمليــات ،وضمــان
اســتمرارية األعمــال .وهــذا مــن شــأنه ً
أيضــا أن يخلــف عواقــب بالغــة األهميــة فــي مــا يتعلــق باالحتفــاظ بفــرص

العمــل وتجنــب االســتغناء عــن العمالــة عــى نطــاق واســع.

· اختبــرت جائحــة كوفيــد 19-قــدرة الشــركات عــى تكييــف منتجاتهــا وعملياتهــا مــع أنمــاط االســتهالك الجديــدة،
والمبيعــات الرقميــة ،ونمــاذج التســليم الجديــدة .تــؤدي مؤسســات األعمــال دو ًرا أساســ ًيا فــي دعــم موظفيهــا

لمراجعــة نمــاذج األعمــال وتكييفهــا مــع ظــروف الســوق الســريعة التغيــر .هــذا وينبغــي تكييــف الخدمــات االستشــارية
والتدريبــات ومــواد بنــاء القــدرات وتكييفهــا مــع احتياجــات الموظفيــن وف ًقــا لحجــم الشــركة والنشــاط االقتصــادي.

وتشــمل المجــاالت الرئيســية اإلنتاجيــة ،واالقتصــاد الرقمــي ،والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ ،والممارســات اإلداريــة
األساســية مثــل وضــع اســتراتيجيات األعمــال التجاريــة المكتوبــة ،وأســاليب المحاســبة ،والبيانــات الماليــة.
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�  2.1مق ّ
دمة
تُعــد بيئــة األعمــال والممارســات اإلداريــة مــن المحــركات الرئيســية ألداء الشــركة ونمــو اإلنتاجيــة ونتائــج التوظيــف .36وتؤثــر

هــذه العوامــل فــي قــدرة الشــركات عــى إنتــاج المــوارد وتخصيصهــا بكفــاءة ،وهــي مــن العوامــل الرئيســية المحــددة لإلنتاجيــة
الكليــة والتنميــة االقتصاديــة فــي أي بلــد .37تظهــر األدلــة التجريبيــة أن البيئــة التجاريــة المعيبــة والممارســات اإلداريــة الرديئــة

38

حتمــا إىل إبطــاء
قــد تعــوق اإلنتاجيــة والعائــدات عــى االســتثمار ،وعمليــا» الســامة االقتصاديــة للمشــاريع ،39التــي قــد تــؤدي
ً
معــدالت تشــغيل العمالــة والنمــو االقتصــادي.

تشــمل البيئــة التمكينيــة لتنميــة المشــاريع المســتدامة مــن ناحيــة مجموعــة واســعة مــن العوامــل ،منهــا المؤسســات واألطــر

القانونيــة والتنظيميــة واســتقرار االقتصــاد الــكىل وســيادة القانــون وحقــوق الملكيــة اآلمنــة والهيــاكل األساســية الماديــة
والرقميــة ،فض ـا ً عــن اعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت مــن بيــن أمــور أخــرى .40تحــدد نوعيــة البيئــة نطــاق مــا

يفضــي إليــه مــن تنميــة مســتدامة للمشــاريع .ومــن األهميــة بمــكان تحديــد ومعالجــة الحواجــز الهيكليــة التــي تحــول دون

تهيئــة بيئــة تجاريــة مواتيــة لتشــجيع االســتثمار الخــاص ،وتنميــة المشــاريع ،والنمــو االقتصــادي ،وخلــق فــرص عمــل الئــق.
مــن ناحيــة أخــرى فــإن الممارســات اإلداريــة تشــكل محــددات بالغــة األهميــة للكفــاءة اإلنتاجيــة للشــركات .تبيــن األدلــة
التجريبيــة أنــه كلمــا كانــت نوعيــة اإلدارة أرفــع ،كانــت اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل أعــى .41تشــمل بعــض المزايــا المرتبطــة

بالممارســات اإلداريــة المحســنة مــا يلــي :زيــادة نوعيــة الســلع والكفــاءة فــي إنتــاج الســلع والخدمــات ،ارتفــاع معــدالت التوســع

عــى المــدى الطويــل ،زيــادة القــدرة عــى مواجهــة األحــداث التــي تؤثــر عــى إنتاجيــة العمــال وزيــادة الكفــاءة فــي تخصيــص
المــوارد البشــرية ،مــن بيــن أمــور أخــرى.42

فــي هــذا الســياق ،يســعى هــذا الفصــل إىل تقييــم الحواجــز الرئيســية التــي تعتــرض التنميــة المســتدامة للمشــاريع مــن أجــل
خلــق فــرص عمــل الئــق ،والتــي تنشــأ عــن بيئــة األعمــال التجاريــة ،والفــوارق القطاعيــة ،والممارســات اإلداريــة فــي دول عربية
مختــارة ،43وهــي األبعــاد الكليــة والوســطى والجزئيــة لنهــج منظمــة العمــل الدوليــة فــي تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة .44تتركــز مســألة

البحــث الرئيســية عــى إيجــاد المعوقــات الرئيســية (الهيكليــة) التــي تحــول دون تحقيــق المؤسســات زيــادات مســتدامة فــي

 36ت .فــارول ،وإ .هــاالك ،وب .هاراســتوزي ،وس .و .تــان ( .)2017بيئــة األعمــال وأداء الشــركات فــي المناطــق األوروبيــة المتأخــرة .ورقــة عمــل خاصــة ببحــوث
سياســات البنــك الدولــي .)8281( ،راجــع ً
أيضــا :د .دوالر ،م .هالوارد-دريمييــر ،وت .مينجســتاي ( .)2005منــاخ االســتثمار وأداء الشــركات فــي االقتصــادات
النامية .التنميــة االقتصاديــة والتغييــر الثقافــي.1-31 ،)1(54 ،
 37ج .لوبيز-أســيفيدو ،ود .ميدفيديــف ،وف .بالمــاد (إضــدارت) ( .)2017تحديــات بيئــة األعمــال تســتمر فــي التأثيــر عــى أداء الشــركة .تحديــات بيئــة األعمــال
تســتمر فــي التأثيــر عــى أداء الشــركة .الفصــل  3فــي :ج .لوبيز-أســيفيدو ،ود .ميدفيديــف ،وف .بالمــاد ( .)2017دور جنــوب آســيا :سياســات لتعزيــز القــدرة
التنافســية وإنشــاء قــوة التصديــر التاليــة .البنــك الدولــي ،واشــنطن العاصمــة.
 38ن .بلــوم ،وأ .ماهاجــان ،ود .ماكنــزي ،وج .روبرتــس ( .)2010لمــاذا تنخفــض إنتاجيــة الشــركات فــي البلــدان الناميــة؟ مجلــة ،American Economic Review
619- ،)2(100.23
 39م .س .هالورد-دريمييــر ( .)2005تحســين منــاخ االســتثمار واألعمــال فــي جنــوب آســيا .النمــو والتكامــل اإلقليمــي .61 ،راجــع ً
أيضــا :ت .غوغوخيــا ،وج.
بيروالفيــا ( .)2021إصالحــات بيئــة األعمــال واالبتــكار وإنتاجيــة الشــركات فــي االقتصــادات التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة .مجلــة أوراســيا بيزنــس ريفيــو،)2(11 ،
 .221-245أ .جودوفســكا ( .)2017بيئــة األعمــال والنمــو االقتصــادي فــي دول االتحــاد األوروبــي :مــا الــذي يمكــن تفســيره مــن أجــل التقــارب؟ مراجعــة األعمــال
واالقتصــاد الريــادي.189-204 ،)4(5 ،
ـرطا أساس ـ ًيا .راجــع :منظمــة العمــل الدوليــة ( .)2007االســتنتاجات المتعلقــة بتعزيــز المشــاريع المســتدامة .مؤتمــر
 40حــددت منظمــة العمــل الدوليــة  17شـ ً
العمــل الدولــي ،يونيــو .2007
 41ن .بلــوم ،ورز ســادون ،وج .فــان رينيــن .)2016( ،اإلدارة كتقنيــة؟ (رقــم  ) .)w 22327المكتــب الوطنــي للبحــوث االقتصاديــة .راجــع ً
أيضــا :أ .أدفاريــو (.)2018
الجــودة اإلداريــة وإنتاجيــة العمــال فــي البلــدان الناميــة .عالــم  IZAللعمــل.
 42أ .أدفاريو ( .)2018الجودة اإلدارية وإنتاجية العمال في البلدان النامية .عالم  IZAللعمل.
 43إلجــراء التحليــل التجريبــي ،اســتخدمت المجموعــات القطريــة التاليــة :االقتصــادات العربيــة وتشــمل العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية
المحتلــة منخفضــة .االقتصــادات العربيــة فــي العــام  2019وتشــمل األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة .االقتصــادات العربيــة لعــام 2020 1/وتشــمل
األردن ولبنــان .الــدول الضعيفــة وتشــمل العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة .وأخيـرًا وليــس آخـرًا ،دول مجلــس التعــاون الخليجــي
وتشــمل البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن دول شــمال أفريقيــا العربيــة غيــر
مدرجــة.
 44منظمة العمل الدولية ( .)2021العمل الالئق واإلنتاجية .مجلس االدارة /POL/341 ،2منظمة العمل الدولية.

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

اإلنتاجيــة .عــاوة عــى ذلــك ،يهــدف هــذا البحــث إىل وضــع توصيــات لصانعــي السياســات ومنظمــات األعمــال لتعزيــز نمــو
اإلنتاجيــة ،وتنميــة المشــاريع ،وخلــق فــرص العمــل الالئــق.

لقــد تــم تنظيــم البحــث عــى النحــو التالــي .يركــز القســم  1عــى بيئــة األعمــال التجاريــة (العوامــل الكليــة) لتقييــم العقبــات

التــي تعتــرض التنميــة المســتدامة للمشــاريع .ويــدرس القســم  2الثغــرات والقيــود التــي تعتــرض ســبل إيجــاد فــرص العمــل
عــى الصعيــد القطاعــي .ويقيــم القســم  3الممارســات اإلداريــة (العوامــل الجزئيــة) .وأخي ـرًا ،يقــدم القســم  4موج ـ ًزا للنتائــج
والتوصيــات الرئيســية التــي توصــل إليهــا مقــررو السياســات ومنظمــات األعمــال التجاريــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن تحليــل االقتصاديــات العربيــة يشــكل تحديًــا كبيــ ًرا لتطويــر هــذا الفصــل بســبب نقــص البيانــات
المســتكملة لــكل العوامــل والــدول.

لقــد اعتمــد معظــم التحليــل عــى بيانــات ثانويــة مــن مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي ( ،)WBESوالــذي يجمــع
بيانــات عــى مســتوى الشــركات مــن مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع بمــا فــي ذلــك بيئــة العمــل (التمويــل والفســاد والبنيــة

التحتيــة والجريمــة والمنافســة والعمالــة) وتدابيــر أداء األعمــال .مــن أهــم القيــود اســتبعاد الشــركات غيــر الرســمية والتمثيــل
الناقــص للمشــاريع البالغــة الصغــر والصغيــرة.

لــم يقــم مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي ( )WBESبإجــراء دراســات اســتقصائية إال بالنســبة لــأردن ولبنــان
واألراضــي الفلســطينية المحتلــة لعــام  2019وبالنســبة لــأردن ولبنــان بعــد عــام  .2019يتضمــن الفصــل ً
أيضــا بيانــات تاريخية

عــن اليمــن  2013والعــراق  2011الســتكمال التحليــل ،مــع احتمــال عــدم أهميتهــا بالنســبة للحالــة االقتصاديــة الراهنــة .لــم
يجمــع مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي ( )WBESأي بيانــات حديثــة (بعــد عــام  )2006ألي مــن اقتصــادات دول
مجلــس التعــاون الخليجــي (البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة) أو
الــدول الضعيفــة مثــل الجمهوريــة العربيــة الســورية.

لقــد تــم مســح مــا مجموعــه  2677شــركة فــي عــام  2013و 1498شــركة فــي عــام  2019بالنظــر إىل عينــة الــدول العربيــة.
بالنســبة لعــام ( 2020أكتوبــر  -نوفمبــر) ،أجــري مســح ل  523مؤسســة أردنيــة وتمــت متابعتــه فــي عــام ( 2021مايــو ويونيــو).

وفــي لبنــان ،تــم مســح  601شــركة فــي عــام ( 2020يوليــو وأغســطس) شــمل نفــس عــدد المالحظــات التــي أبديــت فــي
المســح التابــع (ديســمبر  2020وينايــر .)2021
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بالنظــر إىل هــذه القيــود ،ال توفــر النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا فــي هــذا التقريــر تقديــرات تمثيليــة للمنطقــة العربيــة،
وال تســمح بإجــراء مقارنــات مالئمــة بيــن االقتصــادات الضعيفــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي واالقتصــادات ذات
أساســا توصيــات قطريــة
الدخــل األعــى إىل المتوســط .لذلــك ،فــإن االســتنتاجات والتوصيــات المتعلقــة بالسياســات هــي
ً

محــددة ولمجموعتيــن :االقتصــادات العربيــة التــي تضــم العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة؛
واالقتصــادات العربيــة  2019التــي تضــم األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة.
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 45راجع الملحق  1لالطالع عىل شرح مفصل لتوافر الدراسات االستقصائية والتصميمات العينية.
 46لقــد أدرجنــا فــي التحليــل عــى مســتوى الشــركة فقــط الــدول العربيــة المتاحــة فــي دراســات اســتقصائية للمؤسســات والتــي أجراهــا البنــك الدولــي :األردن
ولبنــان واليمــن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة والعــراق .إن بعــض الدراســات االســتقصائية متاحــة قبــل عــام  2013بالنســبة لســوريا وعمــان والمملكــة العربيــة
الســعودية ،لكنهــا ال تتضمــن أوزان طبقيــة ،األمــر الــذي قــد يعــرض دقــة النتائــج للخطــر.
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�  2.2المستوى الكلي :بيئة العمل
يهــدف هــذا القســم إىل تقييــم الحواجــز التــي تحــول دون تنميــة المشــاريع المســتدامة ونمــو اإلنتاجيــة مــن بيئــة األعمــال فــي
دول عربيــة مختــارة .إنــه يركــز عــى كيفيــة ارتبــاط بيئــة األعمــال التجاريــة ،47وأنظمــة العمــل ،والقطــاع المالــي بــأداء المشــاريع

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وتوفيــر فــرص عمــل عاليــة الجــودة .وقــد واجــه التحليــل قيــودًا عــى البيانــات ،إذ لــم تســمح لنــا

البيانــات المتاحــة عــى مســتوى الشــركة بتحليــل كل العوامــل ذات الصلــة الــواردة فــي النظــام االيكولوجــي لإلنتاجيــة لمنظمــة
العمــل الدوليــة.

لقــد نظــر التحليــل فــي الســياق االقتصــادي والسياســي فــي عــام ( 2019وهــو العــام األخيــر المتــاح فــي دراســات مســح
المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي ( ))WBESوالــذي كان صع ًبــا بالنســبة للعديــد مــن االقتصــادات العربيــة .ففــي عــام

 ،2019تعرضــت الــدول المصــدرة للنفــط لضربــة بســبب انخفــاض أســعار النفــط .وفــي العــام نفســه ،اســتمرت حالــة عــدم
اليقيــن اإلقليميــة فــي االقتصــادات العربيــة مرتفعــة بشــكل أساســي بســبب الصــراع الدائــر فــي ســوريا واليمــن؛ والتضخــم
المفــرط ،ونقــص الغــذاء والكهربــاء ،واالحتجاجــات فــي لبنــان؛ والصــراع وعــدم اليقيــن السياســي لجهــة اقتصــادات القطــاع
العــام ،ونقــاط الضعــف فــي المنــاخ فــي اليمــن.

لقــد أدى تفشــي جائحــة كوفيــد 19-إىل ظهــور صعوبــات أخــرى أثــرت عــى أداء الشــركات والبطالــة واإلنتاجيــة .وفــي مواجهــة
هــذه التحديــات ،نفــذت االقتصــادات العربيــة ،فــي حــدود حيزهــا المالــي المحــدود ،عــدة تدابيــر لمســاعدة المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة الحجــم والموظفيــن .هــذا وتــم تطبيــق أدوات السياســة التجاريــة لمواجهــة ضغــوط خفــض القيمــة ،مثــل القيــود
التجاريــة فــي العــراق واألردن وضوابــط األســعار فــي العــراق واألردن وقطــر.48

عــى الرغــم مــن تأثيــرات تفشــي جائحــة كوفيــد 19-عــى االقتصــادات العربيــة ،يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي نمـ ًوا اقتصاديًــا
فــي عــام  ،2021باســتثناء لبنــان وعمــان .غيــر أنــه وف ًقــا للتقريــر نفســه ،قــد ال تــزال االقتصــادات العربيــة تواجــه بطالــة مرتفعــة

ومســتمرة ،إضافــة اىل العمــل غيــر الرســمي وانخفــاض اإلنتاجيــة .تقتــرن هــذه المشــاريع بالحكومــات المثقلــة بالديــون التــي
ال تتمتــع بحيــز كبيــر لدعــم الشــركات.

��

 .2.2.1تحليل عام للعقبات التي تعترض عمليات المشاريع

يســعى هــذا القســم إىل تقييــم نطــاق مــا تفضــي إليــه بيئــة األعمــال التجاريــة مــن تنميــة مســتدامة للمشــاريع وخلــق فــرص
عمــل الئــق .49تشــكل تنظيمــات العمــل التــي تحابــي نمــو الشــركات وإنتاجيتهــا ،واألنظمــة الضريبيــة الفعالــة التــي تســمح

لرجــال األعمــال بإطــاق المشــاريع ونموهــا فــي عالــم األعمــال ،والقــدرة عــى الحصــول عــى التمويــل ،عناصــر أساســية لدعــم
خلــق فــرص عمــل تتميــز بجودتهــا المســتدامة.

لقــد أظهــرت دراســة حديثــة أن الشــركات فــي المناطــق التــي تتمتــع ببيئــات مالئمــة لألعمــال التجاريــة تظهــر أدا ًء أفضــل (أي
لجهــة الربحيــة واإلنتاجيــة ونمــو المبيعــات) .50فالبيئــة المواتيــة لألعمــال التجاريــة التــي تدعــم العمليــات ،والنظــام الضريبــي

ـما فــي دعــم زيــادة اإلنتاجيــة واســتمراريتها جن ًبــا إىل جنــب مــع نمــو األجــور .التنظيمــات التجاريــة التــي ال تمثــل عقبــة
 47تــؤدي بيئــة األعمــال الجيــدة دو ًرا حاسـ ً
كبــرى أمــام العمليــات؛ والنظــام الضريبــي الفعــال الــذي يســمح لرجــال األعمــال بإطــاق عمليــات شــركاتهم وتنميتهــا ،والقطــاع المالــي القــوي الــذي يعمــل عــى
تعزيــز االســتثمارات الخاصــة .إن البنيــة األساســية الماديــة والرقميــة لتســهيل الوصــول إىل األســواق الرقميــة والماديــة بتكاليــف منخفضــة ال تعــوق القــدرة
التنافســية.
( 48صندوق النقد الدولي.)2020 ،
 49خلصــت دراســات بحثيــة إىل أن بيئــة األعمــال المواتيــة ،إىل جانــب الوصــول إىل نطــاق الســوق ،والمهــارات والبنيــة األساســية ،تعــزز نمــو اإلنتاجيــة وأداء
المؤسســات (مــن حيــث الربحيــة والكفــاءة ونمــو المبيعــات) .والواقــع أن الدراســات توصلــت إىل أن بيئــات العمــل األفضــل تســاهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة نمــو
مبيعــات الشــركات ،وإنتاجيــة العامــل اإلجمالــي ،والربحيــة (وشــون )2017 ،و( .ونورمــان . )2019 ،عــاوة عــى ذلــك ،تشــير دراســة صنــدوق النقــد الدولــي ()2009
إىل أن عوامــل االقتصــاد الكلــي (مثــل النمــو والقــدرة التنافســية الخارجيــة) تؤثــر عــى أداء شــركات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
( 50وشون )2017 ،لقد ركز التحليل عىل إيطاليا وإسبانيا وبولندا ورومانيا.

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

الفعــال ،والقطــاع المالــي القــوي لتعزيــز االســتثمار الخــاص ،إىل جانــب البنيــة األساســية الماديــة والرقميــة المناســبة ،مــن
هامــا فــي تحســين اإلنتاجيــة ونمــو األجــور.
بيــن عوامــل أخــرى ،هــي عوامــل تمكيــن رئيســية تــؤدي دو ًرا
ً

لقــد جمــع مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي ( )WBESبيانــات عــن  15عام ـا ً مــن عوامــل االقتصــاد الكلــي التــي

قــد تعــوق عمليــات المؤسســات .قابــل منفــذو المســح مديــري األعمــال لتقييــم العوامــل التــي تشــكل حواجــز أمــام تطويــر
األعمــال التجاريــة وتحديــد أهــم العوامــل .شــمل المســح خصائــص ومعلومــات عــى مســتوى الشــركة عــن وقــت الحصــول

عــى تراخيــص االســتيراد/التصدير .كمــا وطــرح أســئلة عــن االتصــال بالكهربــاء ،والخســائر الناجمــة عــن الســرقة ،والوقــت
الــذي تقضيــه اإلدارة العليــا فــي التعامــل مــع القوانيــن الحكوميــة ،مــن بيــن أمــور أخــرى .لقــد اســتخدم منفــذو المســح
منهجيــة موحــدة ،ممــا جعــل البيانــات قابلــة للمقارنــة بيــن البلــدان.

تشــير دراســات اســتقصائية لعــام  2019خاصــة بالمؤسســات إىل أن الحصــول عــى التمويــل وعــدم االســتقرار السياســي
ومعــدالت الضرائــب هــي مــن بيــن أكثــر الشــواغل أهميــة فــي االقتصــادات العربيــة .لقــد كانــت إمكانيــة الحصــول عــى

التمويــل وعــدم االســتقرار السياســي ومعــدالت الضرائــب كعقبــات رئيســية مــن أكثــر المخــاوف التــي ذكرهــا أصحــاب

األعمــال التجاريــة .عــاوة عــى ذلــك ،تشــير الحســابات إىل أن الطابــع غيــر الرســمي والقــدرة عــى الوصــول إىل الكهربــاء ال
يــزاالن مــن العوائــق التــي تصــدرت األولويــات فــي المنطقــة فــي عــام ( 2019راجــع الشــكل .)1

فــي عــام  ،2013وجــد البنــك الدولــي 51أن عــدم االســتقرار السياســي ،والفســاد ،واالمــداد غيــر الموثــوق بــه للكهربــاء ،وعــدم

كفايــة فــرص الحصــول عــى التمويــل هــي المجــاالت الرئيســية التــي تشــغل الشــركات ،ألن عــدم االســتقرار السياســي

هــو األهــم مــع التأثيــر الســلبي عــى نمــو المبيعــات واإلنتاجيــة فــي المقــام األول بالنســبة للشــركات الصغيــرة .هــذا ووجــد
المؤلفــون أن الفســاد واإلمــداد غيــر الموثــوق بــه للكهربــاء كانــا مرتبطيــن ً
أيضــا بانخفــاض إنتاجيــة العمــل والخســائر الكبيــرة
فــي المبيعــات.

عــى نحــو مماثــل ،يقتــرح صنــدوق النقــد الدولــي 52أن عــدم االســتقرار السياســي ،والفســاد ،واالفتقــار إىل القــدرة عــى

الوصــول إىل التمويــل ،واإلمــداد غيــر الموثــوق بــه للكهربــاء ،أدوا دو ًرا كبي ـ ًرا فــي االفتقــار إىل نمــو العمالــة أثنــاء الفتــرة مــا
بيــن  2009و .2012باإلضافــة إىل ذلــك ،يبيــن التقريــر أن الشــركات الصغيــرة قــد تكــون أقــل تأث ـرًا بالعقبــات التــي تعتــرض
العمليــات ،ربمــا ألنهــا تمكنــت مــن البقــاء تحــت الــرادار.

( 51البنك الدولي ،البنك األوروبي ،بنك االستثمار األوروبي.)2016 ،
( 52صنــدوق النقــد الدولــي .)2019 ،الدراســة المســتخدمة مــن قبــل مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي ( )WBESفــي مصــر واألردن ولبنــان والمغــرب
وتونــس.
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تشــير حســاباتنا فــي عــام  2019إىل أن بعــض العقبــات هــي أكثــر أهميــة مــن غيرهــا اعتمــادًا عــى حجــم المؤسســة ،لكــن يبدو

أن كل الشــركات تتأثــر بواحــد منهــا عــى األقــل .فــي لبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ،يُعــد عــدم االســتقرار السياســي
والوصــول إىل التمويــل مــن بيــن العقبــات التــي تستشــهد بهــا كل شــركة بغــض النظــر عــن حجمهــا .غيــر أن الوصــول إىل
الكهربــاء يبــدو ،فــي األخيــرة ،عقبــة رئيســية أمــام المؤسســات الكبيــرة .أمــا فــي األردن ،فتشــكل المعــدالت الضريبيــة العقبــة

األكثــر أهميــة بيــن الشــركات ،لكــن يبــدو أن الفســاد والقــدرة عــى الوصــول إىل الكهربــاء يؤثــران عــى الشــركات الكبــرى فــي
حيــن يبــدو أن المنافســة غيــر الرســمية تؤثــر عــى المزيــد مــن الشــركات الصغيــرة.

لقــد أفــاد نحــو  65-70فــي المائــة مــن الشــركات فــي األردن فــي نهايــة عــام ( 2020خــال تفشــي جائحــة كوفيــد )19-أن
التشــريعات التــي تؤثــر عــى الشــركات غيــر مســتقرة وال يمكــن التنبــؤ بهــا ،األمــر الــذي أعــاق التخطيط للمســتقبل واالســتثمار
فــي األعمــال.

وقــد أنفقــت االقتصــادات العربيــة وقتًــا أطــول فــي الحصــول عــى إمــدادات كافيــة مــن الكهربــاء مقارنــة بقريناتهــا ذات

الدخــل األدنــى إىل المتوســط واألعــى إىل المتوســط .ويعتبــر الحصــول عــى الكهربــاء مــن أهــم الشــواغل فــي اقتصــادات

الــدول العربيــة المتقدمــة مقارنــة باالقتصــادات العربيــة ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط ،الســيما فــي لبنــان واألراضــي
الفلســطينية المحتلــة.

ففــي عــام  ،2013أنفقــت الشــركات فــي لبنــان ضعــف الوقــت للتمكــن مــن الحصــول عــى خــط كهربــاء مقارنــة باالقتصــادات

العربيــة ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط واألدنــى إىل المتوســط .والحالــة ليســت أفضــل فــي األرض الفلســطينية المحتلــة،
حيــث تســتغرق المشــاريع فــي المتوســط عشــرة أيــام أكثــر مــن االقتصــادات العربيــة ذات الدخــل األدنــى إىل المتوســط

(الجــدول  .)1وقــد أدت النتائــج إىل تحســن طفيــف فــي الوقــت الــازم للحصــول عــى الكهربــاء فــي األردن عــام  .2019وعــى

الرغــم مــن أن تقديراتنــا لــم تكــن ذات أهميــة إحصائيــة بالنســبة للبنــان واألرض الفلســطينية المحتلــة ،فــإن األدلــة المتاحــة ال
تشــير إىل تغييــرات ذات مغــزى بيــن عامــي  2013و.2019

يبيــن الجــدول  2أوجــه اختــاف واســعة فــي عــدد األيــام التــي يتعيــن فيهــا الحصــول عــى تراخيــص االســتيراد .إذ اســتغرق
يومــا و 10أيــام إضافيــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة والعــراق ،مقارنــة
الحصــول عــى تراخيــص اســتيراد مــا بيــن ً 25

بــاألردن فــي عــام  .2019لــم تتغيــر الحالــة كثي ـرًا بالنســبة لألراضــي الفلســطينية المحتلــة مــن  2013إىل  .2019والحظنــا أن
عــدد أيــام الحصــول عــى رخصــة اســتيراد فــي األردن ولبنــان فــي عــام  2019كان أقــل مــن المتوســط فــي االقتصــادات العربية

ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط واألدنــى إىل المتوســط.

لقــد وجــدت نتائــج مماثلــة فــي الوقــت الــازم للحصــول عــى ترخيــص تشــغيل ومتوســط األيــام الالزمــة لمســح الصــادرات
المباشــرة عــن طريــق الجمــارك .وفــي األردن ،تســتغرق هــذه العمليــات وقتًــا أقــل ،يليهــا لبنــان واألراضــي الفلســطينية

المحتلــة ،باســتثناء متوســط األيــام التــي تســتغرقها عمليــة مســح الصــادرات ،التــي تميــل إىل أن تكــون أكثــر كفــاءة مــن
لبنــان .فالمؤسســات فــي لبنــان تســتغرق ثالثــة أضعــاف الوقــت تقري ًبــا لتخليــص الصــادرات مــن خــال الجمــارك مقارنــة
بــاألردن (الجــدول .)2
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الجدول  - 1مجاالت االهتمام المتعلقة ببيئة األعمال ( 2013المسائل الموضوعية)
الوقت الذي تقضيه اإلدارة العليا في
التعامل مع القوانين الحكومية

أيام للحصول عىل تراخيص االستيراد

أيام للحصول عىل تراخيص التشغيل

الدخل األعىل
إىل المتوسط

متوسط أيام مسح الصادرات المباشرة
عن طريق الجمارك

الدخل األدنى
إىل المتوسط

1,9
()0,52
10,3

11,6
()2,82
17,3

7,0
()1,47
24,3

11,2
()2,28
9,2

أ
35,9
25,6
()14,32( )15,06
24,2
25,5

27,1
()6,32
57,1

0,6
()0,23
1,3

1,6
()1,10
1,3

10,6

22,7

35,7

7,3

55,5

0,7

0,8

أيام للحصول عىل اتصال بالكهرباء

اليمن

أيام للحصول عىل اتصال بالماء

األراضي
الفلسطينية
المحتلة

النسبة المئوية للشركات التي تدفع ثمن
الحماية األمنية

العراق

الخسائر الناجمة عن السرقة والتخريب
المتعمد والحرق المتعمد (نسبة
المبيعات)

لبنان

المنتجات التي تمت خسارتها مباشرة
بسبب الكسر أو التلف (نسبة مئوية)

األردن

5,3
()0,79
4,1
()0,52
6,5
()1,52
4,9
()0,62

2,1
()0,18
أ
27,9
()21,1
28,1
()6,1
29,7
()13,39

1,4
()0,10
أ
50,0
()27,3
19,4
()3,50
12,6
()3,64

4,6
()0,46
4,9
()0,59
11,8
()3,95
2,3
()0,40

13,1
21,0
()3,92
()4,18
55,9
40,2
()10,68( )16,54
19,6
8,9
()3,29
()3,05
34,9
16,6
()4,60( )10,92

12,4
()2,25
21,8
()3,03
17,7
()3,90
35,4
()3,00

0,25
()0,23
0,20
()0,08
0,8
()0,26
1,7
()0,47

0,36
()0,13
0,24
()0,12
1,7
()0,24
4,6
()1,54

23,7

29,8

أ

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة و (البنك الدولي ،البنك األوروبي ،بنك االستثمار األوروبي.)2016 ،
مالحظة  :1تتكون مجموعة الدول الضعيفة من :لبنان والعراق واألراضي الفلسطينية المحتلة واليمن .بيانات العراق من .2011
المالحظة  :2تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة  95بالمائة ،ما لم يتم تحديد خالف ذلك.
أ يعرض القيم التي ال تختلف عن الصفر عند  95بالمائة من الثقة.

أ
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الجدول  - 2مجاالت االهتمام المتعلقة ببيئة األعمال ( 2019المسائل الموضوعية)

الدخل األعىل إىل
المتوسط

6,6
()0,32

10,9
()1,17

19,7
()2,52

5,5
()1,50

24,3
()3,45

15,3
()2,70

65,3
()1,62

0,2
()0,02

0,37
()0,07

الوقت الذي تقضيه اإلدارة العليا في
التعامل مع القوانين الحكومية

أيام للحصول عىل تراخيص االستيراد

أيام للحصول عىل تراخيص التشغيل

متوسط أيام مسح الصادرات المباشرة عن
طريق الجمارك

الدخل األدنى إىل
المتوسط

10,5
()0,66

14,0
()1,56

19,1
()1,64

4,7
()0,61

30,2
()5,47

17,8
()5,15

54,4
()1,53

0,48
()0,08

1,28
()0,27

األردن
لبنان
األراضي
الفلسطينية
المحتلة

أيام للحصول عىل اتصال بالكهرباء

أيام للحصول عىل اتصال بالماء

النسبة المئوية للشركات التي تدفع ثمن
الحماية األمنية

الخسائر الناجمة عن السرقة والتخريب
المتعمد والحرق المتعمد (نسبة المبيعات)

المنتجات التي تمت خسارتها مباشرة
بسبب الكسر أو التلف (نسبة مئوية)

0.42
()0,20
2,4
()0,31
1,0
()0,27

2,6
()0,19
2,2
()0,66
27,2
()6,27

2,7
()0,26
7,3
()1,16
16,4
()4,85

4,7
()0,63
12,3
()1,77
 5,3أ
()3,20

3,8
4,6
()0,53( )1,47
أ
 235,9أ 46,9
()33,8( )127,5
 129,3أ 11,9
()1,57( )71,81

50,0
()4,03
21,1
()3,01
36,4
()3,81

0,00
()0,00
أ
0,19
()0,11
أ
0,31
()0,19

0,07
()0,06
أ
0,45
()0,32
 3,6أ
()1,88

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة  95بالمائة ،ما لم يتم تحديد خالف ذلك.
أ قيم ال تختلف إحصائ ًيا عن صفر.

عــى الرغــم مــن عــدم وجــود أســئلة تفصيليــة حــول مناطــق االهتمــام المذكــورة فــي اســتطالعات مســح المؤسســات الخــاص
بالبنــك الدولــي ( )WBESلعامــي /2020 ،21فقــد وجدنــا بعــض األدلــة التــي تشــير إىل أن تفشــي جائحــة كوفيــد 19-ربمــا أدى
إىل زيــادة وقــت تقديــم الخدمــة ســوءًا .عــى ســبيل المثــال ،فــي نهايــة عــام  ،2020وفــي خضــم تفشــي جائحــة كوفيــد،19-

اســتغرق متوســط الوقــت للحصــول عــى أي نــوع مــن التصاريــح (اتصــال المرافــق ،أو تصريــح البنــاء ،أو ترخيــص االســتيراد،
أو رخصــة التشــغيل) مــن الحكومــة فــي األردن نحــو خمســة أيــام ،وهــو معــدل أعــى قليـا ً مــن عــام .2019
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الجدول  3المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وبيئة األعمال التجارية
الكهرباء

تنظيم
العمل

عدم كفاية
القوة العاملة

عدم
االستقرار
السياسي

الفساد

المربعات
الصغرى
العادية

االحتمالية

المربعات
الصغرى
العادية

االحتمالية

االحتمالية

االحتمالية

المربعات
الصغرى
العادية

االحتمالية

االحتمالية

()1

()2

()3

()4

()5

()6

()7

()8

()9

متوسط
انقطاع
الطاقة
(بالساعات)

استخدام
مولد الطاقة
(نعم/ال)

النسبة
المئوية
للكهرباء من
المولد

عقبة
رئيسية
(نعم/ال)

عقبة
رئيسية
(نعم/ال)

عقبة رئيسية
(نعم/ال)

النسبة
المئوية
إلجمالي
المبيعات
السنوية
المدفوعة في
الدفعات غير
الرسمية

عقبة
رئيسية
(نعم/ال)

عقبة رئيسية

***1,18
()0,41

-0,58
()14,3

-1,72
()2,92

***0,42
(),16

-0,11
()0,19

-0,28
()0,213

0,62
()0,58

-0,00
(0,17

0,05
()0,18

الملكية
األجنبية

*-1,64
()0,59

0,15
()0,18

*-5,91
()3,57

0,23
()0,19

-0,07
()0,28

0,22
()0,24

0,01
()1,0

-0,12
()0,19

0,08
()0,24

الصادرات
 10%أو أكثر
من المبيعات

*-0,91
()0,51

***0,26
()0,12

-2,86
()3,07

-0,18
()0,14

-0,062
()0,14

-0,07
()0,19

-0,84
()0,68

-0,057
()0,12

0,23
()0,13

الشركة جزء من
شركة أكبر

0,14
()0,45

*0,18
()0,10

2,63
()2,82

0,13
()0,11

*0,25
()0,13

0,02
()0,15

-0,39
()0,86

-0,02
()0,10

*0,35
()0,13

الثابت

3,89
()0,54

***1,01
()0,18

***33,54
()3,94

-0,33
()0,20

***-1,1
()0,26

-0,28
()0,25

*2,0
()0,73

***-1,2
()0,10

***1,1
()0,24

122,781

132,295

126,955

132,297

132,297

132,297

131,919

132,262

132,288

الشركات
الصغيرة
والمتوسطة
الحجم <100
موظف

عدد
المالحظات
-Rمربع

0,08

0,13

0,01

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.
مالحظــة  :1المربعــات الصغــرى العاديــة البســيطة باســتخدام مالحظــات دائمــة عــى المســح (أمــر مســح قائــم عــى االحصائيــات) .أخطــاء تايلــور
القياســية الخطيــة .تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات  1و 5و 10فــي المائــة عــى التوالــي .لــم يتــم عــرض التأثيــرات الثابتــة
لالقتصــاد وحجــم المنطقــة المحليــة .كل عناصــر التحكــم هــي متغيــرات نعــم/ال وهميــة.
المالحظة  :2تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة  95بالمائة ،ما لم يتم تحديد خالف ذلك.
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تشــهد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي المتوســط المزيــد مــن ســاعات انقطــاع التيــار الكهربائــي ،ومــن المرجــح

أن تستشــهد هــذه الشــركات بالكهربــاء باعتبارهــا عقبــة رئيســية .وعــى النقيــض مــن ذلــك ،تميــل المؤسســات المصــدرة
حجمــا إىل مواجهــة ســاعات انقطــاع أقــل للتيــار الكهربائــي ،ربمــا ألنهــا تعتمــد
والشــركات التــي تشــكل جــزءًا مــن شــركات أكبــر
ً

بشــكل أكبــر عــى مولــدات الطاقــة لتوفيــر الطاقــة.

تبيــن األدلــة التجريبيــة أثــر تنظيــم األعمــال التجاريــة عــى أداء المشــاريع مــن حيــث االســتثمار والنمــو ،ضمــن نتائــج اقتصادية
حجمــا تميــل إىل تحديــد تنظيــم العمــل
أخــرى .53ويشــير تحليلنــا إىل أن الشــركات التــي تشــكل جــزءًا مــن شــركات أكبــر
ً

باعتبــاره عقبــة رئيســية مقارنــة بــأي نــوع آخــر مــن الشــركات ،بصــرف النظــر عــن القطــاع وحجمــه.

وأخي ـرًا ،استكشــفنا الرابــط بيــن إنتاجيــة المشــاريع وبيئــة األعمــال ،باســتخدام مجموعــة بيانــات مســح المشــاريع الشــاملة

لعــدة دول خــال عــام  ،2019التــي تكملهــا متغيــرات بيئــة األعمــال مــن مجموعــات البيانــات ومؤشــرات االقتصــاد الكلــي
التابعــة للبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي .54وتظهــر النتائــج أن الشــركات التــي يزيــد إنتاجهــا عــن خمــس ســنوات تظهــر

إنتاجيــة أعــى مــن الشــركات الصغيــرة ،فالشــركات الكبيــرة تتمتــع بإنتاجيــة أعــى مــن الشــركات الصغيــرة .ومــع ذلــك ،لــم
تكــن النتائــج ذات أهميــة إحصائيــة بالنســبة لــكل المواصفــات .وتميــل إنتاجيــة الشــركات التــي أبلغــت عــن أن معــدالت
الضرائــب عقبــة مــن العقبــات الرئيســية إىل أن تكــون أقــل مــن تلــك التــي لــم تفعــل.55

��

 .2.2.2الحصول عىل التمويل

يعتبــر القطــاع المالــي الوظيفــي المفتــاح لتعزيــز االســتثمار الخــاص ،ومرونــة األعمــال التجاريــة ،وخلــق فــرص العمــل الالئــق.

ومــع ذلــك ،ال يــزال الحصــول الكافــي عــى التمويــل يشــكل عقبــة مســتمرة فــي كل أنحــاء المؤسســات فــي المنطقــة .ونتيجــة

لذلــك ،عدلــت المؤسســات اســتراتيجياتها التمويليــة بحيــث تعتمــد أكثــر عــى التمويــل الداخلــي .وال يمــول القطــاع المالــي
الرســمي ســوى جــزء صغيــر مــن القطــاع الخــاص.56

لقــد توصلــت دراســة لصنــدوق النقــد الدولــي نشــرت فــي عــام  2020إىل نتائــج مماثلــة؛ حيــث وجــدت أن المشــاريع الصغيــرة

والمتوســطة الحجــم فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تميــل إىل أن يكــون لهــا أحــد أدنــى المؤشــرات مــن حيــث إمكانيــة

الحصــول عــى القــروض المصرفيــة التجاريــة ( 7فــي المائــة) .ويكــون لهــذا األمــر آثــار هامــة عــى تنميــة المشــاريع الصغيــرة

والمتوســطة الحجــم وخلــق فــرص العمــل نظـرًا ألن هــذه الوحــدات االقتصاديــة تســتخدم  95فــي المائــة مــن القــوة العاملــة.57

إن اإلطــار المؤسســي فــي الــدول العربيــة ال يســهل الوصــول إىل التمويــل تحدي ـدًا للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم،
عــى الرغــم مــن التحســن فــي ســهولة ممارســة األعمــال.

يقــدم الجــدول  4الجــودة المؤسســية للبنيــة األساســية الماليــة المتمثلــة فــي ب ُعــد «الحصــول عــى التمويــل» فــي ممارســة

األعمــال .والواقــع أن هــذه المجموعــة مــن المؤشــرات ،التــي تــم جمعهــا مــن شــركات ذات مســؤولية محــدودة مملوكــة محل ًيــا
والتــي توظــف مــا يصــل إىل  50موظ ًفــا ،تتخــذ مــن مدينــة األعمــال األكثــر أهميــة فــي االقتصــاد مقـ ًرا لهــا .وتعــرض الــدول
العربيــة ذات الدخــل المرتفــع نوعيــة أفضــل مــن البنيــة األساســية الماليــة مقارنــة ببقيــة االقتصــادات العربيــة .تظهــر العــراق
وســوريا واليمــن أســوأ أداء ،وهــي مــن بيــن أســوأ  20اقتصــادًا بيــن  190دولــة فــي الترتيــب.

 53لمزيــد مــن المعلومــات ،راجــع دجانكــوف وآخــرون2002 ،؛ وباســتوس وناصــر2004 ،؛ وكليبــر وآخــرون2006 ،؛ وشــارما2009 ،؛ واتيريــدو وهاالرد‐دريمييــر،
2010؛ وأتريــدو وهاالرد‐دريمييــر وبايجــز2011 ،؛ وكومانــدر وســفنجار.)2011 ،
 54كان نصيــب الفــرد فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مكونًــا مــن النمــو فــي حســاب الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتســجيل الوضــع االقتصــادي لالقتصــادات؛ والتــوازن
المالــي (العائــدات الحكوميــة ــــ اإلنفــاق الحكومــي) بحيــث يشــمل االســتدامة الماليــة واالســتثمار المباشــر األجنبــي لتقييــم مــا إذا كانــت العقبــات تؤثــر عــى
صافــي التدفقــات الداخلــة أم ال .وكجــزء مــن المراقبــة ،قمنــا بتضميــن الوصــول إىل التمويــل والفســاد والرشــوة ومؤشــر ســهولة ممارســة األعمــال مــن البنــك
الدولــي لمراقبــة بيئــة األعمــال عــى المســتوى القطــري .وكمــا اقتــرح صنــدوق النقــد الدولــي فــي عــام  ،2019تــم حســاب متغيــرات التحكــم باعتبارهــا االســتجابة
المتوســطة المحليــة للقيــام بشــكل فعــال بتســجيل القيــود البنيويــة التــي تواجههــا الشــركات فــي المناطــق التــي تعمــل فيهــا.
 55راجع الملحق  2للحصول عىل نتائج مفصلة.
 56البنك الدولي وآخرون (.)2016
( 57صنــدوق النقــد الدولــي .)2020 ،وقــد تــم احتســاب البيانــات باســتخدام المســح المتعلــق بالوصــول المالــي؛ والبنــك الدولــي ،ومؤشــرات التنميــة العالميــة؛
ودراســات اســتقصائية حــول المشــاريع الخاصــة بالبنــك الدولــي؛ وحســابات موظفــي صنــدوق النقــد الدولــي.

79

80

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

الجدول  4جودة البنية األساسية المالية المتمثلة في ب ُعد «الحصول عىل التمويل» في ممارسة األعمال
المجموعة

االقتصاد

مؤشر قوة
الحقوق
القانونية
()0-12

مؤشر معلومات
عمق التمويل
()0-8

تغطية سجل
التمويل (نسبة
مئوية من
الراشدين)

تغطية مكتب
الرصيد (نسبة
مئوية من
الراشدين)

3
1
1
4

8
6
8
8

0,0
27,1
34,7
0,0

40,9
0,0
0,0
56,7

6

8

12,0

51,3

8

16,8

31,6

1,3
5,0
21,3

0
22,9
0,0
0,0

0,0
0,0

الدخل المرتفع

البحرين
عمان
قطر
المملكة العربية
السعودية
اإلمارات العربية
المتحدة
الكويت

1

الدخل األعىل إىل
المتوسط

العراق
األردن
لبنان

0
11
2

0
8
6

الدخل األدنى إىل
المتوسط

األراضي
الفلسطينية
المحتلة

8

8

22,9

الدخل المنخفض

سوريا
اليمن

1
0

2
0

7,8
1,3

المصدر :تقرير ممارسة األعمال ،مايو .2019

يقيــس مؤشــر الحــق القانونــي الحقــوق القانونيــة للمقترضيــن والمقرضيــن .وتظهــر الــدول العربيــة المختــارة ســجال ً ســي ًئا فــي

مــا يتعلــق بالحقــوق القانونيــة ،باســتثناء األردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ،وهــو مــا يشــير إىل أن المؤسســات الماليــة
فــي المنطقــة تعانــي مــن أوجــه قصــور تحتــاج إىل معالجــة.58

يقيــس عمــق مؤشــر معلومــات التمويــل درجــة حمايــة قوانيــن الضمــان واإلفــاس لحقــوق المقترضيــن والمقرضيــن .وهــو
يقيــس ً
أيضــا القواعــد والممارســات التــي تؤثــر فــي تغطيــة المعلومــات التمويــل ونطاقهــا وإمكانيــة الحصــول عليهــا ،ومــن ثــم
المــدى الــذي يمكــن أن تــؤدي فيــه أوجــه عــدم اتســاق المعلومــات إىل إعاقــة إقــراض المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.

وتوضــح النقــاط مجموعتيــن مختلفتيــن .تتألــف النقطــة األوىل مــن البحريــن وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات
العربيــة المتحــدة والكويــت واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان ولبنــان مــع أنظمــة معلومــات تمويــل أفضــل
مقارنــة بالمجموعــة الثانيــة التــي يتألــف منهــا العــراق وســوريا واليمــن.

توفــر تغطيــة ســجالت التمويــل ومكاتبهــا معلومــات أساســية عــن اإلقــراض التمويلــي .وقــد يــؤدي انخفــاض مســتويات

التغطيــة إىل إعاقــة قــدرة المؤسســات الماليــة عــى تقييــم المخاطــر عــى نحــو كاف وبالتالــي توفيــر التمويــل .تتمتــع الــدول
العربيــة ذات الدخــل المرتفــع بتغطيــة أكبــر مــن بقيــة االقتصــادات العربيــة .وفــي العــراق وســوريا أظهــر ســجل التمويــل أدنــى
مســتوى مــن التغطيــة أو تغطيــة المكاتــب الخاصــة فــي المنطقــة.

تــؤدي الصناديــق الداخليــة دو ًرا أكثــر أهميــة مــن اآلليــات الماليــة الرســمية فــي العــراق ،واليمــن ،ولبنــان ،واألردن،

واألراضــي الفلســطينية المحتلــة لالســتثمار والرأســمال العامــل.

 58لمزيــد مــن المراجــع راجــع البنــك الدولــي .2011 .الوصــول إىل المــوارد الماليــة واالســتقرار  -خريطــة طريــق للشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .تقريــر تنميــة
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .واشــنطن العاصمــة :البنــك الدولــي( .البنــك الدولــي .)2011
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توفــر بيانــات مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي ( )WBESمعلومــات مفصلــة عــن اســتخدام الشــركات آلليــات

التمويــل المختلفــة (مثــل الصناديــق الداخليــة ،والتمويــل المصرفــي ،والتمويــل مــن المورديــن أو العمــاء ،وتمويــل األســهم،
وغيــر ذلــك) للرأســمال المتــداول وشــراء األصــول الثابتــة.

يعــرض الشــكل  2تكويــن تمويــل الشــركات فــي عــام  2013لالســتثمار والرأســمال المتــداول .وتعتمــد منطقــة االقتصــادات

العربيــة لعــام  2013عــى األمــوال الداخليــة أكثــر مــن متوســط االقتصــادات العربيــة ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط،
باســتثناء لبنــان واألردن (لشــراء األصــول الثابتــة) .وتبلــغ حصــة المصــارف التجاريــة فــي لبنــان مــن التمويــل  32,3فــي المائــة

لالســتثمار و 17,3فــي المائــة للرأســمال المتــداول .غيــر أن الحالــة تدهــورت بدرجــة كبيــرة بحلــول عــام /2019 2020حيــث
أفــادت  13فــي المائــة فقــط مــن المؤسســات بأنهــا تعتمــد عــى المؤسســات الماليــة لتمويــل مشــاكل الســيولة .وفــي
العــراق واليمــن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة واألردن ،ال يــكاد دور المصــارف يذكــر فــي مــا يتعلــق بالرأســمال المتــداول.
ـتخداما فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،وفــي العــراق لمشــتريات الرأســمال الثابتــة.
يعتبــر تمويــل المورديــن األكثــر اسـ
ً
� الشــكل  2نســبة االســتثمار (الجــزء العلــوي) والرأســمال المتــداول (الجــزء الســفلي) الممــول مــن
مصــادر مختلفــة فــي عــام 2013

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

اﻟﻤﺼﺪر :ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺘﺪاول )اﻟﺸﻜﻞ  ،(3ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2013اﻋﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق واﻟﯿﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن واﻷردن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال داﺧﻠﯿﺔ ﻟﺸﺮاء اﻷﺻﻮل
ﺼﺪر :ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

 :ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

 2019ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺘﺪاول )اﻟﺸﻜﻞ  ،(3ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ
والتغييرﻲ
والتنويعرﯾﻊ ﻓ
اإلنتاجيةﻤﺸﺎ
82ﻮﯾﻦ ﺗ�ﻤﻮنموﯾﻞ اﻟ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜ
م الدول العربية
ﻋ ﺎفي
الهيكلي
 ،اﻋﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق واﻟﯿﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن واﻷردن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال داﺧﻠﯿﺔ ﻟﺸﺮاء اﻷﺻ
واﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء .ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﺗﻤﯿﻞ إﻟﻰ اﻻ
ﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  .2013ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻷﺳﮭﻢ/اﻟﺤﺼﺺ ﻣﺼﺪًرا ھﺎًﻣﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ اﻷ
فــيت اﺳﺘﺨﺪاًﻣﺎ ﻟﻠﺤﺼ
حــدثﻟﯿﺎ
كمــاﺮ اﻵ
(الشــكلل،)3أﻛﺜ
المتــداولﻻ ﺗﺰا
ﻷﺧﺮى
لالســتثمارﻤﻮﯾﻞ ا
2019ﺎدر اﻟﺘ
عــامﻣﺼ
المشــاريعﺧﻠﯿفــيﺔ و
تمويــلل اﻟﺪا
بتكويــنﻷﻣﻮا
يتعلــقﻟﻜﻦ ا
فــيﻟﺜﺎمــاﺑﺖ،
ﺎر ﻓﻲ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ا
والرأســمال
عــام  ،2013اعتمــد كل مــن العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة عــى أمــوال داخليــة لشــراء
ﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ.24
األصــول الثابتــة والرأســمال المتــداول عــى حــد ســواء .تظهــر البيانــات أن المؤسســات فــي لبنــان كانــت فــي عــام 2019
تميــل إىل االعتمــاد بشــكل أكبــر عــى األمــوال الداخليــة مقارنــة بعــام  .2013لقــد أصبــح تمويــل األســهم/الحصص مصــد ًرا
هامــا للتمويــل فــي األردن لالســتثمار فــي الرأســمال الثابــت ،لكــن األمــوال الداخليــة ومصــادر التمويــل األخــرى ال تــزال أكثــر
ً

اآلليــات
اســتخداما للحصــول عــى الرأســمال العامــل.59
ً

ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )اﻟﺠﺰء اﻟﻌﻠﻮي( واﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻤﺘﺪاول )اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ( اﻟﻤﻤﻮل ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019
� الشــكل  3نســبة االســتثمار (الجــزء العلــوي) والرأســمال المتــداول (الجــزء الســفلي) الممــول مــن
مصــادر مختلفــة فــي عــام 2019

اﻟﻣﻠﺣق  3ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﻧدوق ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺻدر واﻟﺑﻠد.

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

 :ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
 59راجع الملحق  3لالطالع عىل حسابات نسبة الصندوق بحسب المصدر والبلد.

م  ،2020ازدادت ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ زﯾﺎدات ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺮأﺳ
ﺑﺴﺒﺐ ﻗﯿﻮد اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ/اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-ﻟﻘﺪ ﺧﻔﻔﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟ
ﯾﻦ وﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ )اﻟﺠﺪول .(5
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فــي عــام  ،2020ازدادت فجــوة التمويــل لــدى الشــركات بشــكل كبيــر ،األمــر الــذي أدى إىل زيــادات فــي احتياجــات الرأســمال

العامــل بســبب قيــود الســيولة/التدفق النقــدي التــي نشــأت عــن تفشــي جائحــة كوفيــد .19-لقــد خففــت المؤسســات مــن
التمويــل المقــدم للمورديــن وعمالئهــا ،ممــا أدى إىل اتســاع الفجــوة فــي التمويــل (الجــدول .)5

الجدول  5الفجوة في التمويل
الموجة I
(2020)2021 /
البلد

توفر التدفق
النقدي

المبيعات
عىل التمويل

آخر موجة متوفرة
()2021
عمليات الشراء توفر التدفق
النقدي
عىل التمويل

المبيعات
عىل
التمويل

عمليات
الشراء عىل
التمويل

النسبة المئوية للشركات التي أتت إجابتها عىل النحو التالي« :انخفاض»
لبنان

55,3
()4,6

71,2
()4,4

76,3
()4,2

68,9
()4,3

األردن

92,4
()2,2

54,1
()5,8

58,0
()5,4

66,4
()5,5

-

-

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.
مالحظة  :1تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة  95بالمائة ،ما لم يتم تحديد خالف ذلك.
مالحظــة  :2إن البيانــات الظاهــرة فــي الموجــة األخيــرة مخصصــة للمشــاركين الســابقين .وتأتــي المقارنــة مــع الشــهر األخيــر مــن الموجــة الســابقة .أجــرى
آخــر مســح لــأردن فــي يونيــو ويوليــو ،2021وآخــر مســح للبنــان فــي إبريل/مايــو .2021

عــاوة عــى ذلــك ،أدت القيــود المفروضــة عــى الســيولة إىل التزامــات متأخــرة .فــي لبنــان واألردن ،تجــاوزت  30و 70فــي

المائــة مــن المؤسســات ،عــى التوالــي ،التزاماتهــا تجــاه المؤسســات الماليــة بعــد عــام  .2019وفــي هــذا الصــدد ،تشــير

نتائجنــا إىل أن المؤسســات فــي عــام  2021تتحــول إىل تمويــل أســهم لحــل قيــود الســيولة لديهــا حتــى بنســبة أعــى مــن
القــروض المقدمــة مــن المصــارف التجاريــة (الجــدول .)6

83
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الجدول  6منذ تفشي جائحة كوفيد ،19-ما هو المصدر الرئيسي الذي استخدمته هذه المؤسسة للتعامل

مع نقص التدفقات النقدية؟

مصادر التمويل الرئيسية للتعامل مع نقص التدفقات
النقدية

لبنان

األردن
الموجة I
/202021

الموجة
II
2021

الموجة I
2020

الموجة II
2021

القروض من المصارف التجارية

21,0
()3,9

14,9
()4,7

11,8
()2,8

3,3
()1,8

القروض من المؤسسات المالية غير المصرفية (مؤسسات
التمويل الصغير ،أو التعاونيات التمويلية ،أو االتحادات
التمويلية ،أو شركات التمويل)

0,4
()0,4

0,3
()0,1

1,1
()1,5

0,7
()0,5

تمويل األسهم (زيادة المساهمات أو الرأسمال من المالكين/
المساهمين الحاليين أو إصدار أسهم جديدة)

3,4
()1,4

0,3
()0,2

27,6
()5,7

51,6
()5,2

تأخير المدفوعات للموردين أو العمال

0,2
()0,1

8,1
()2,3

7,8
()3,3

12,2
()4,0

المنح الحكومية

0,0
()0,0

33,6
()6,6

-

غيره

75,0
()3,8

41,0
()6,3

51,6
()6,0

20,3
()4,3

-

1,7
()1,7

-

-

القروض المدعومة من الحكومة
المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى  95بالمائة ،ما لم يتم تحديد خالف ذلك.

فــي اإلجمــال ،لــم تكــن الشــركات ذات تمويــل غيــر مقيــد فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلة،
ولكنهــا كانــت منفصلــة فــي األســاس عــن النظــام المالــي قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد .19-وبعــد تفشــي الجائحــة ،أصبحــت

الشــركات مقيــدة التمويــل بشــدة وبــدأت فــي اســتخدام آليــات أخــرى مثــل تمويــل األســهم كمصــدر بديــل للتمويــل .ومــن
حجمــا التــي تتميــز بنمــو أبطــأ فــي تشــغيل العمــال والمبيعــات لــكل عامــل ذات
المرجــح أن تكــون المؤسســات األصغــر
ً
تمويــل مقيــد.

ال تعكــس النســبة المنخفضــة مــن المؤسســات التــي تعتمــد عــى التمويــل الرســمي بالضــرورة القيــود التمويليــة (الشــكل

 .)4وتفضــل الشــركات تمويــل عملياتهــا باســتخدام الرأســمال الداخلــي و/أو أنهــا تثنــى عــن طلــب القــروض .ولفهــم القيــود
التمويليــة ،اســتخدمنا المنهجيــة التــي وضعهــا كونتشــيف وآخــرون  ،60 2014والتــي تقســم المؤسســات ذات التمويــل المقيــد
إىل ثــاث فئــات )1( :التمويــل المقيــد بالكامــل )2( ،التمويــل المقيــد جزئ ًيــا )3( ،التمويــل غيــر المقيــد .بالنســبة لهــذا التقريــر،

تعتبــر المؤسســات المقيــدة بالكامــل وجزئ ًيــا ذات تمويــل مقيــد.61

( 60وجودي.)2014 ،
 61إن الشــركات ذات التمويــل المقيــد بالكامــل هــي الشــركات التــي ليــس لديهــا مصــدر للتمويــل الخارجــي وتقــع ضمــن فئتيــن :الشــركات التــي قدمــت طل ًبــا

ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺎﻟﺑﻀﺮورة اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ )اﻟﺸﻜﻞ .(4
ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ و/أو أﻧﮭﺎ ﺗﺜﻨﻰ ﻋﻦ طﻠﺐ اﻟﻘﺮوض .وﻟﻔﮭﻢ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ،
العربيةاﻟﻤﻘﯿﺪ إﻟ85ﻰ ﺛﻼث
الدولﻮﯾﻞ
الهيكليتفياﻟﺘﻤ
والتغييرت ذا
والتنويعﺳﺴﺎ
اإلنتاجية اﻟﻤﺆ
ﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻛﻮﻧﺘﺸﯿﻒ وآﺧﺮون  ،201425واﻟﺘ�ﻲنموﺗﻘﺴﻢ
ﺎت (1) :اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ (2) ،اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺟﺰﺋًﯿﺎ (3) ،اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺟﺰﺋًﯿﺎ ذات ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻘﯿﺪ.26

ﺸﻜﻞ  4اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات

االســتثمار (الجــزء العلــوي) والرأســمال المتــداول (الجــزء الســفلي) الممــول مــن
نســبة
الشــكل 3
2019
 2013و
اﻟﺘﻤﻮﯾ�ﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ
مصــادر مختلفــة فــي عــام 2019

)وﺟﻮدي.(2014 ،
إن اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ھﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺘﯿﻦ :اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ طﻠًﺒﺎ
ﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ورﻓﺾ طﻠﺒﮭﺎ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺛﻨﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺮوط وظﺮوف ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﺗﯿﺔ أو ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﮫ ﺳﺘﺘﻢ
ﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮭﺎ )إﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﻘﺪة ،وأﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﺗﯿﺔ ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺿﻤﺎن ﻋﺎﻟﯿﺔ ،وﺣﺠﻢ ﻏﯿﺮ ﻛﺎف ﻟﻠﻘﺮض واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق( .وﺗﺸﻤﻞ
ﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺟﺰﺋًﯿﺎ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺧﺎرﺟﻲ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻢ ﺛﻨﯿﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻟﯿﺔ؛ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ طﻠًﺒﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﺰﺋًﯿﺎ أو رﻓﻀﮫ .وأﺧﯿًﺮا وﻟﯿﺲ
ﺧًﺮا ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﺪ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻜﺎﻓﻲ ،أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
الدولي.ﻜﺎﻣﻞ.
بالبنكﺐ ﺑﺎﻟ
الخاصةﻟﻄﻠ
المؤسساتﻋﻠﻰ ا
حولﻤﻮاﻓﻘﺔ
استقصائيةﺖ اﻟ
دراساتﻓﻘﺪ ﺗﻤ
المصدر:ﺮض،
ﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗ
تظهــر النتائــج أن  54فــي المائــة مــن الشــركات فــي األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة لــم تكــن ذات تمويــل

مقيــد فــي عــام  ،2019قبــل تفشــي جائحــة كوفيــد .19-بيــد أن العديــد مــن المؤسســات التــي ذكــرت أنهــا ال تتمتــع بتمويــل

اﻟﻤﺼﺪر:

مقيــد كانــت منفصلــة و/أو مســتثناة عــن الســوق الماليــة .وقــد يعكــس هــذا األمــر افتقــار الثقــة فــي البنــوك التجاريــة أو

ﻲ المؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ولبنــان (الــدول
تميـﻟـل
ﺴـﺎـل.
التموي
ـكﻟﺒﻨلمـﻚـاذااﻟﺪو
ويفســرﺻذلﺔـ ﺑﺎ
ت اﻟﺨﺎ
ـىﻤﺆﺳ
ـولﻮعـل اﻟ
الحصﺔـ ﺣ
إمكانيـﻘـةﺼﺎﺋﯿ
دراﺳﺎت اﺳﺘ
الضعيفــة) إىل االعتمــاد بشــكل أكبــر عــى الرأســمال الداخلــي لتمويــل عملياتهــا .
62

للحصــول عــى قــرض ورفــض طلبهــا ،والشــركات التــي تــم ثنيهــا عــن تقديــم طلــب إمــا بســبب شــروط وظــروف غيــر مواتيــة أو ألنهــا ال تعتقــد أنــه ســتتم
الموافقــة عــى طلبهــا (إجــراءات تطبيــق معقــدة ،وأســعار فائــدة غيــر مواتيــة ،ومتطلبــات ضمــان عاليــة ،وحجــم غيــر كاف للقــرض واالســتحقاق) .وتشــمل
الشــركات ذات التمويــل المقيــد جزئ ًيــا والشــركات التــي لديهــا تمويــل خارجــي ولكنهــا تــم ثنيهــا عــن التقــدم بطلــب للحصــول عــى قــرض مــن مؤسســة ماليــة؛
والشــركات التــي لديهــا مصــدر خارجــي للتمويــل والتــي قدمــت طل ًبــا للحصــول عــى قــرض تمــت الموافقــة عليــه جزئ ًيــا أو رفضــه .وأخي ـرًا وليــس آخ ـرًا ،فــإن
الشــركات ذات التمويــل غيــر المقيــد هــي التــي لــم تتقــدم بطلــب للحصــول عــى قــرض ألنهــا تمتلــك الرأســمال الكافــي ،أمــا الشــركات التــي تقدمــت بطلــب
للحصــول عــى قــرض ،فقــد تمــت الموافقــة عــى الطلــب بالكامــل.

ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن  54ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ذات ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻘﯿﺪ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-ﺑﯿﺪ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ذﻛﺮت أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻘﯿﺪ ﻛﺎﻧﺖ
والمستثناة .اﻓﺘﻘﺎر اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
المتصلةا اﻷﻣﺮ
المتصلةﻌﻜوغيرﺲ ھﺬ
بالشركاتوﻗﺪ ﯾ
المتعلقةﺎﻟﯿﺔ.
التقديراتق اﻟﻤ
الملحق 4ﻦ اﻟﺴﻮ
يبينﻨﺎة ﻋ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ و/أو ﻣ62ﺴﺘﺜ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ .وﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ ﻟﻤﺎذا ﺗﻤﯿﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وﻟﺒﻨﺎن )اﻟﺪول اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ( إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ
أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ.27
ﺑﯿﺪ أﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ ،19-ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻮﻗﻒ ،ﻓﻔﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2020أ ﻠﺑﻐﺖ  36ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﻋﺪم
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بيــد أنــه بعــد تفشــي جائحــة كوفيــد ،19-تغيــر الموقــف ،ففــي نهايــة عــام  ،2020أبلغــت  36فــي المائــة مــن المؤسســات

عــن عــدم تقييدهــا مقارنــة بنســبة  54فــي المائــة فــي عــام  .2019وفــي عــام  ،2019ذكــرت أقــل مــن ثالثــة فــي المائــة مــن
الشــركات أنهــا ذات تمويــل مقيــد بالكامــل فــي األردن ،وبحلــول نهايــة عــام  ،2020زادت النســبة المئويــة زيــادة كبيــرة إىل 50
فــي المائــة.

الجدول  7ارتباط الشركات ذات التمويل المقيد (المقيدة بالكامل وجزئ ًيا) بأداء الشركات
االحتمالية (تأثيرات هامشية)
المتغير التابع:
تقييد كامل وجزئي – نعم/ال
نمو العمالة السنوي (نسبة مئوية)

()1

()2

()3

***-0,21
()0,07
-0,0014
()0,0011

استخدام السعة (نسبة مئوية)
سجل المبيعات لكل عامل (بالدوالر األمريكي)

***-0,0229
()0,0069

سجل الحجم

-0,0877
()0,0499

*-0,172
()0,075

***-0,147
()0,054

الشركات الجديدة نسب ًيا 0-5 :سنوات (نعم/ال)

0,1501
()0,1167

-0,086
()0,0988

-0,0245
()0,0896

***-0,1004
()0,0366

0,0147
()0,0541

-0,0728
()0,0375

خبرة المدير في القطاع (بعدد السنوات)

-0,0007
()0,0015

0,0005
()0,0021

0,0019
()0,0015

تشكل الصادرات  10%أو أكثر من المبيعات (نعم/ال)

-0,0325
()0,0449

-0,0004
()0,0571

-0,0340
()0,0460

الملكية األجنبية (نعم/ال)

0,0085
()0,0842

-0,1692
()0,1316

-0,0948
()0,0789

2501

1087

2308

الشركة جزء من شركة أكبر (نعم/ال)

عدد المالحظات
المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.

مالحظــة :اآلثــار الهامشــية مــن تراجــع االحتماليــة باســتخدام أوزان المســح وتشــمل القطــاع واآلثــار الثابتــة لالقتصــاد .يتــم
اإلبــاغ عــن األخطــاء القياســية بيــن قوســين .ال يتــم تحديــد اســتخدام الســعة إال لشــركات التصنيــع .تشــير *** و** و* إىل

األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات  1و 5و 10فــي المائــة عــى التوالــي .وال تشــمل التقديــرات الفتــرة مــا بعــد عــام .2019
هــذا ونظرنــا إىل تأثيــر القيــود الماليــة عــى العمالــة والمبيعــات وحجــم المؤسســة .63وقــد تبيــن لنــا أن المؤسســات التــي تتوفر

لهــا فــرص كافيــة للحصــول عــى التمويــل كانــت قــادرة عــى خلــق فــرص العمــل وبيــع المزيــد مــن المنتجــات والخدمــات

مقارنــة بالمؤسســات ذات التمويــل المقيــد (الجــدول .)7

 63تحقي ًقــا لهــذه الغايــة ،قمنــا بتشــغيل نمــوذج االحتماليــة وقدرنــا اآلثــار الهامشــية .وتعتبــر النتائــج هامــة بعــد حســاب حجــم الشــركة وعمرهــا وقطاعــات
نشــاطها.

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

حجمــا ،فاليــد العاملــة فيهــا منخفضــة وأقــل إنتاجيــة من الشــركات
تميــل الشــركات ذات التمويــل المقيــد إىل أن تكــون أصغــر
ً
ذات الرصيــد غيــر المقيــد فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة .ووف ًقــا للبنــك الدولــي (،)2016

ً
بعضــا .قــد ال تكــون مشــاريع الشــركات قابلــة لالســتمرار
يمكــن أن تعــزى القيــود التمويليــة إىل عوامــل متعــددة تعــزز بعضهــا
مال ًيــا ،أو قــد ال تكــون الشــركات ذاتهــا جديــرة مــن حيــث التمويــل بســبب ضعــف ســجالت التاريــخ المحاســبية أو ضعــف
األداء .ومــع ذلــك ،فــإن عــدم الحصــول عــى التمويــل قــد يرتبــط ً
أيضــا بضعــف األداء .وهــذا يشــير إىل وجــود فــخ اإلنتاجيــة
المنخفضــة.

ترتبــط الشــركات التــي لديهــا ُمراجــع حســابات خارجــي لمراجعــة البيانــات الماليــة ،وتكــون جــزءًا مــن شــركة مســاهمة،

باحتمــاالت أعــى للحصــول عــى قــرض ،بعــد التحكــم فــي االقتصــاد وحجــم الشــركة واآلثــار الثابتــة للقطــاع .ويبــدو أن مثــل
حجمــا بالنســبة للشــركات التــي تقــع فــي دول ضعيفــة .عــاوة عــى ذلــك ،تظهــر خبــرة المديريــن
هــذا التأثيــر اإليجابــي أكبــر
ً
ارتباطــا إيجاب ًيــا باحتمــاالت الحصــول عــى قــرض (الجــدول .)8
والشــركات المصــدرة
ً

الجدول  8القروض والوصول إىل االئتمان مع أداء المؤسسة
االحتمالية (تأثيرات هامشية)
المتغير التابع:
لدى الشركة قرض أو خط تمويل من بنك

()1
كل الدول
العربية
المختارة

()2
الدول الضعيفة
في عام 2013

()3
االقتصادات
العربية في عام
2019

الشركات الجديدة نسب ًيا 0-5 :سنوات

0,07
()0,07

-0,005
()0,05

0,09
()0,07

الشركات الصغيرة والمتوسطة (أقل من  100موظف
بدوام كامل)

-0,04
()0,05

-0,03
()0,06

-0,08
()0,08

المالك الرئيسي أنثى

0,08
()0,04

0,08
()0,05

-0,004
()0,060

الملكية األجنبية

0,022
()0,056

0,07
()0,065

-0,10
()0,07

قام مراجع حسابات خارجي بمراجعة البيانات المالية

***0,189
()0,03

***0,25
()0,04

*0,12
()0,04

شركة مساهمة

***0,10
()0,04

*0,12
()0,05

*0,11
()0,06

خبرة المدير في القطاع (بعدد السنوات)

***0,003
()0,001

***0,004
()0,001

0,003
()0,002

الصادرات  10%أو أكثر من المبيعات

***0,097
()0,04

*0,09
()0,04

0,08
()0,05

الشركة جزء من شركة أكبر

0,03
()0,03

-0,014
()0,04

-0,08
()0,05

عدد المالحظات

2606

1258

1348

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.
مالحظــة :اآلثــار الهامشــية مــن تراجــع االحتماليــة باســتخدام أوزان المســح وتشــمل القطــاع واآلثــار الثابتــة لالقتصــاد .يتــم اإلبــاغ عــن األخطــاء
القياســية بيــن قوســين .ال يتــم تحديــد اســتخدام الســعة إال لشــركات التصنيــع .تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات  1و 5و10
فــي المائــة عــى التوالــي .إن كل عناصــر التحكــم هــي (نعــم/ال) متغيــرات وهميــة.
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ﯾﺒﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿ ً
ﻼ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﯿﺴﺖ ذات ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻘﯿﺪ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺳﺒﺒﯿﻦ (1) :واﻓﻘﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ طﻠﺐ
اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت؛ أو ) (2ھﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ .وﻛﺎن
� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول
العربيةﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮ ﺑﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ .19-وﻗﺪ أظﮭﺮت
ﻲ اﻻﻗ
اﻷﺧﯿﺮ ﺳﺒً88ﺒﺎ وراء ﻋﺪم ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻧﺖ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  21/2010ﻣﻦ ﻗﯿﻮد ﺷﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ،وھﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ.
وﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
وأﺳﻮاق اﻷﺳﮭﻢ وﯾﺒﺪو أﻧﮭﺎ ﺗﺆﺧﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻠﻤﻮردﯾﻦ.
هنــاك نســبة كبيــرة مــن الشــركات التــي ال يمكــن فصلهــا عــن النظــام المصرفــي فــي العــراق واليمــن ولبنــان

كوفيــد.19-ﺜﻨﺎةُ .ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ
ﺼﻠﺔ وﻣﺴﺘ
تفشــيﺮ ﻣﺘ
بعــدﻠﺔ وﻏ
الموقــفﺘﺼ
تفاقــمﻓﺌﺎت :ﻣ
وقــدﻼث
المحتلــة.إﻟﻰ ﺛ
الفلســطينيةﺳﺴﺎت
واألراضــيﻓﺼﻞ اﻟﻤﺆ
واألردنﻦ ﺧﻼل
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ  5اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣ
جائحــة
ـى(؛ أي أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺿﺔ
المؤسسـﻓﻮ
وافقـﺪةـت أو ﻣﺮ
ـببين):ﻣ()1ﻌﺘﻤ
ـببﻦ مـاﻟـنﻨﺘﯿسـﺠﺔ
مقيـﻈـدﺮلسـﻋ
ﺾـل اﻟﻨ
ضذاتﻐﺑ
المؤسسـﻰـاتﻗﺮ
تفصيﺤـاًﺼأنﻮل ﻋﻠ
ت ﻟﻠ
يبيـﻣـنﺖتحليـطـلﻠﺒﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ـات عـ
تمويـ
وــت
ليس
أكثــر
عــن
البحــث
إىل
تحتــاج
وال
الرأســمال
مــن
يكفــي
مــا
تملــك
هــي
()2
أو
المؤسســات؛
هــذه
قدمتهــا
التــي
القــروض
طلــب
اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺧﯿﺎًرا ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ .واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم طﻠًﺒﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻗﺮض ،إذ ﻛﺎن ﻟﺪﯾﮭﺎ
تمويــل .وكان األخيــر ســب ًبا وراء عــدم تقييــد الشــركات للتمويــل فــي االقتصــادات العربيــة المختــارة قبــل تفشــي جائحــة
ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎ
ـيﻷﺣﻜﺎم.
ـيولة،طوهـوا
ـديدةﻓﺎعـءـىﺎﺑﻟالسﺸـﺮو
ـودﻊشـاﻟﻮ
2010ﺎ/21ﻻمـﺗـنﺴﺘقيـﻄﯿ
عامـﻖـي ﻷﻧﮭ
ـالﻄﺒ
عانـﻲـت خﻻـ ﺗﻨ
ـاتاﻟﺘ
المؤسسﮭـﻲ
ـاتﺴأنﺘﺜﻨﺎة ﻓ
البيانـاﻟﻤ
ـرتﺎت
أظهـﺳﺴ
ـد.19-ﻣﺎوقـاﻟـدﻤﺆ
كوفيـل .أ
تبحــث بشــكل مكثــف عــن تمويــل .وقــد انخفــض االعتمــاد عــى القــروض المصرفيــة ،حيــث تحصــل الشــركات عــى التمويل
مــن المؤسســات غيــر المصرفيــة وأســواق األســهم ويبــدو أنهــا تؤخــر المدفوعــات للمورديــن.

اﻟﺸﻜﻞ  5اﻟﻌﻼﻗﺎت

يبيــن الشــكل  5النتائــج مــن خــال فصــل المؤسســات إىل ثــاث فئــات :متصلــة وغــر متصلــة ومســتثناة .تُعــد المؤسســات

ﻲ((معتمــدة أو مرفوضــة)؛ أي أنهــا
النتيجﻠــة
بغــض
طلبـ،ـات
ـات
النظ)ـاـرﻟ عﺠـﺰـنء اﻟﺴﻔ
2019
ـروض( و
ـىاﻟقﻌـﻠﻮي
ـولﺠعﺰـء
للحصـ)اﻟ
2013
ـتﻤﺎﻟﻲ
قدمـاﻟ
ـيﻄﺎع
التاـﻟﻘ
تو
المؤسسـﺴﺎ
المتصلﯿــةﻦ اﻟﻤﺆﺳ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑ
تعتبــر األســواق الماليــة خيــا ًرا للتمويــل .والمؤسســات غيــر المتصلــة هــي التــي لــم تقــدم طل ًبــا للحصــول عــى أي قــرض ،إذ كان

لديهــا مــا يكفــي مــن الرأســمال .أمــا المؤسســات المســتثناة فهــي التــي ال تنطبــق ألنهــا ال تســتطيع الوفــاء بالشــروط واألحــكام.

�

الشكل  5العالقات التمويلية بين المؤسسات والقطاع المالي( 2013 ،الجزء العلوي) و( 2019الجزء السفلي)

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.

ﻟﻤﺼﺪر :ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2013و ،2019ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

فــي عامــي  2013و ،2019كانــت أعــى حصــة مــن الشــركات التــي تــم فصلهــا عــن النظــام المالــي فــي األراضــي الفلســطينية

المحتلــة واألردن ،تلــك التــي لديهــا مــا يكفــي مــن األمــوال الداخليــة .وفــي الطــرف اآلخــر ،يظهــر لبنــان حيــث اســتخدمت

المؤسســات التمويــل مــن البنــوك التجاريــة .ومــع ذلــك ،تغيــر الموقــف بشــكل كبيــر مــع األزمــة السياســية واالقتصاديــة
الحاليــة مقترنــة بالتأثيــرات التــي قــد ترتبــت عــى جائحــة كوفيــد .19-وبحلــول منتصــف عــام  ،2021كانــت نســبة  3,3فــي
المائــة تقري ًبــا مــن المؤسســات تعتمــد عــى قــروض مــن المصــارف التجاريــة.

الجدول  9خصائص الشركات غير المتصلة
المتغيرات التابعة

االحتمالية (تأثيرات هامشية)
()1

()2

االستثمار – األصول
الثابتة التي تم
شراؤها (نعم/ال)

الوصول إىل
التمويل :عقبة
رئيسية أو شديدة
(نعم/ال)

غير متصلة (ال حاجة إىل قرض بسبب وجود أموال كافية ( -نعم/ال)

-0,37
()0,14

-0,19
()0,05

تمويل مقيد (،FCC )PCCنعم/ال)

-0,43
()0,16

0,12
()0,05

اختبار والد لعدم االتصال = تمويل مقيد
القيمة P
عدد المالحظات

0,20
0,65
3,403

***47,48
0,00
3,428

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.
مالحظــة :تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات  1و 5و 10فــي المائــة عــى التوالــي .إن كل عناصــر التحكــم هــي (نعــم/ال)
متغيــرات وهميــة.

وف ًقــا للبنــك الدولــي ( ،)2016يأتــي عــدم اتصــال المؤسســات بالمصــارف نتيجــة لعدة عوامــل مختلفــة .قد تفتقد المؤسســات

التــي ال تتــاح لهــا إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات الماليــة فــرص النمــو .وتميــل المؤسســات فــي االقتصــادات ذات التمويل
المنخفــض مقارنــة بالقطــاع الخــاص نســبة إىل الناتــج المحلــي اإلجمالــي (كمــا هــو الحــال فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة)

إىل أن تكــون نســبة المؤسســات غيــر المتصلــة بالنظــام المالــي فيهــا أعــى .ذلــك مــن المرجــح أن تســتثمر المؤسســات غيــر

المتصلــة أو ذات التمويــل المقيــد بشــكل أقــل وتميــل إىل التخطيــط للتوســع .والفــارق هنــا هــو أن الشــركات غيــر المتصلــة
ال تبحــث عــن التمويــل فــي حيــن تتقــدم الشــركات ذات التمويــل المقيــد بطلــب للحصــول عــى قــروض مــن دون نجــاح.

والواقــع أن المؤسســات ذات التمويــل المقيــد تعتبــر القــدرة عــى الوصــول إىل التمويــل العقبــة األكبــر مــع حصــة أعــى مــن
الشــركات غيــر المتصلــة .فهــو يكشــف عــن الحاجــة إىل ابتــكار السياســات الالزمــة لتعزيــز التعميــق المالــي واالندمــاج المالــي.

وينبغــي إيــاء األولويــة لمعالجــة تقنيــن التمويــل للمؤسســات ،الســيما المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.
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 1.3ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

ﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺎرات ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﺪرﯾﺐ ﻏﯿﺮ ﻋﺎل

عدمون )
المثقفة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة دول ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮ ﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ
العاملةﻞ اﻟﻨﻈﺎم
 ،(2016ﻓﺸ
.2.2.3آﺧﺮ
ﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ و
كفاية القوة
��
ﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات ذات اﻟﺼﻠﺔ .29وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻓﺈن ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿﺮ
عالأﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﻈﯿﺮة
بتدريب وغيرھﻲ
تتمتعﻘﺒﺎت.
التيﻰ اﻟﻌ
العاملة أدﻧ
القوىﻦ ﺑﯿﻦ
معﻲ ﻣ
المهاراتا ھ
عىلﺪﯾﺪة ﺟًﺪ
والطلب ﺷ
العرضﺴﯿﺔ أو
بينﺔ رﺋﯿ
التوافقﻋﻘﺒ
عدمﻟﻮاﻓﻲ
ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ا
ﻟﺸﻜﻞ .(6
وفقــا لمــا ذكــره البنــك الدولــي وآخــرون ( ،)2016فشــل النظــام التعليمــي فــي عــدة دول مــن المنطقــة العربيــة فــي تزويــد
المؤسســات بالمهــارات ذات الصلــة .64وعــى الرغــم مــن هــذه النتائــج ،فــإن حصــة المؤسســات التــي تعتبــر القــوى العاملة غير

المتعلمــة عــى النحــو الوافــي عقبــة رئيســية أو شــديدة جـدًا هــي مــن بيــن أدنــى العقبــات .وهــي أقــل مقارنــة باالقتصــادات

.)6ﯿﺴﯿﺔ
ـكل رﺋ
(الشﻌـﻘﺒﺔ
ـرةﻠﺔ ﻛ
النظيﻌـﺎﻣ
ﺸﻜﻞ  6ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻘﻮى اﻟ
�

الشكل  6عدم كفاية القوى العاملة المثقفة كعقبة رئيسية

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.
مالحظة :تم المسح المتعلق بالعراق في عام  2011فقط.

ﻤﺼﺪر :ﺣﺴﺎ ﺎﺑت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
الطلــبﻓﻘﻂ.
فــإن2011
نفســها،ﻋﺎم
للدراســةق ﻓﻲ
وفقــاﻖ ﺎﺑﻟﻌﺮا
ﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻢ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠ
حــا للفتــرات التــي تنمــو فيهــا االقتصــادات
عــى المهــارات يشــكل شــاغال ً أكثــر إلحا ً
وتتزايــد فيهــا القــوى العاملــة ،مقارنــة بفتــرات النمــو المنخفــض والنمــو الســلبي .65باإلضافــة إىل عــدم التوافــق فــي المهارات،

فــإن المؤسســات فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة لــم تقــدم مــا يكفــي مــن التدريــب
قيمـ ً
بنظيراتهﺎــاامـﻻـنﻗﺘﺼﺎدات وﺗﺘﺰاﯾﺪ
مقارنـﻤـةﻮ ﻓﯿﮭ
ـاضﻲ ﺗﻨ
االنخفـاﻟﺘ
تميـ ﻟـلﻠﻔﺘإىلﺮات
ـطًﺣﺎ
المتوسـﺤﺎ
ﻼـة فأـﻛـيﺜﺮ إﻟ
ـىﺎﻏ
تــيﯾﺸتوفـﻜـرﻞأعـﺷ
ﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺎرا
لموظفيهــا .والواقــع أن نســبة الشــركات الت
و.2019ﻲ .30ﺎﺑﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﺎرات ،ﻓﺈن
 2013اﻟﺴﻠﺒ
للعاميـواـنﻟﻨﻤﻮ
ﺨﻔـطﺾ
ـركاتﻧﺔذات ﺑﻔﺘالدخﺮـاـلتاألعاـﻟﻨـىﻤﻮإىل اﻟﻤﻨ
ﮭﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،الشـﻣﻘﺎر
المتوسـ
اإلنتاجية .اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻤﻮظﻔﯿﮭﺎ.
متوسطﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
عىلﻲ اﻟﻔﻠ
العملاﺿ
وساعاتواﻷر
والوظائفﻷردن
األجورﺒﻨﺎن وا
خفضﻦ وﻟ
ﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮقداقيؤثرواﻟﯿﻤ
ـيﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات
ـة،ﺎفـﻣ
األجنبيـﺗﮭ
للعمال ﺑـﻨـةﻈﯿﺮا
بالنسﻘـﺎـبةرﻧﺔ
ضﻣ
كوفيـﻔﺎ
جائحاــةﻻﻧﺨ
ـكلتهاﻟﻰ
ﻂــيﺗﻤشـﯿﻞ إ
االعتبـاﻟـارﻤﺘﻮ
ـاراتﻤفـﺔـي ﻓﻲ
المهـﻰ ﻗﯿ
ـصﻋﻠ
مسـﺗـألةﻮﻓنقـﺮ أ
اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸيجـﺮـبﻛﺎأنتتضـاﻟـعﺘﻲ
ـد19-
ﺳ الت
األزمــة
ـكل رئيســي .ويبــرز تقريــر التوقعــات االقتصاديــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد
الخليجــي بشـ
ـس التعــاون
.2019
 2013و
دولﻌﺎمجلﻣـﯿﻦ
ـاداتﻂ ﻟﻠ
اقتصـﻮﺳ
ﺪﺧﻞ اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺘ
الدولــي فــي عــام  2019الحمايــة االجتماعيــة المحــدودة ،وارتفــاع خطــر تعــرض المغتربيــن لألمــراض ،فضـا ً عــن توظيــف هــذه
المجموعــة بشــكل أكبــر فــي قطاعــات كانــت األكثــر تضــر ًرا مــن الوبــاء .ويقتــرح التقريــر نفســه أن تُق ـدّم السياســة إعانــات

ﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﺧﻔﺾ اﻷﺟﻮر واﻟﻮظﺎﺋﻒ وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.

عربيــةﻟﻠكانـﻌـتﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،ﻓﻲ
ـاداتﺴﺒﺔ
اقتصﺎـﻟﻨ
 19ﺑ
ﺠﺐ أن ﺗﻀﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﮭﺎرات ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﮭﺎ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ-
 64ال يمكــن تعميــم نتائــج هــذه الدراســة عــى المنطقــة العربيــة ألنهــا تركــز عــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .غيــر أن عــدة
ـزءًا مـ
الدراسـنـة .اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ .وﯾﺒﺮز ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
ﺲـن اهـﻟﺘـذهﻌﺎو
ﺘﺼﺎدات دول ﻣ جﺠـﻠ
 65وف ًقــا لمــا ذكــره البنــك الدولــي وآخــرون ( ،)2016إن الشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التــي بلغــت أن عــدم كفايــة التعليــم فــي الق
الناميــﻓـة.ـوىﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ ﺗﻮظﯿﻒ
ض،
ﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ،وارﺗﻔﺎع ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﻐﺘﺮﺑﯿﻦ ﻟﻸﻣﺮا
العاملــة هــو عقبــة شــديدة تميــل للنمــو بشــكل أســرع وتوظيــف نســبة أعــى مــن العامليــن مــن ذوي الشــهادات الجامعيــة مقارنــة باالقتصــادات غيــر
ﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮًرا ﻣﻦ اﻟﻮ ﺑﺎء .وﯾﻘﺘﺮح اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﻔﺴﮫ أن ُﺗﻘّﺪم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ إﻋﺎﻧﺎت
ﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪا ﺑﯿﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ .وﺗﺮدع ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻮظﯿﻒ.
ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدات ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎًدا ﻛﺒﯿًﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن.
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لدعــم العمالــة واعتمــاد تدابيــر للحــد مــن الجمــود فــي ســوق العمــل .وتــردع هــذه القيــود الصارمــة الشــركات عــن التوظيــف.

وتصبــح هــذه السياســات أكثــر أهميــة بالنســبة القتصــادات تعتمــد اعتمــادًا كبيـرًا عــى الســفر والســياحة ،مثــل األردن ولبنان.

بغيــة تحليــل حالــة الشــركات أثنــاء تفشــي جائحــة كوفيــد ،19-اســتخدمنا مســح المؤسســات لعــام /2020 21الــذي تــم جمعــه
فقــط لــأردن ولبنــان .فــي األردن ،يبــدو أن العمــال المؤقتيــن كانــوا األكثــر تضــر ًرا بعــد تفشــي جائحــة كوفيــد ،19-ولكــن
الموقــف تحســن قليــا ً فــي عــام  .2021وأبلــغ نحــو  25فــي المائــة مــن الشــركات عــن انخفــاض عــدد العمــال الدائميــن

والمؤقتيــن وانخفــاض المرتبــات حتــى منتصــف عشــرينيات القــرن الواحــد والعشــرين بســبب تفشــي الجائحــة .وبالنســبة
للعمــال المؤقتيــن ،ارتفعــت النســبة إىل  37فــي المائــة فــي نهايــة عــام  2020وانخفضــت إىل  19فــي المائــة خــال النصــف

األول مــن عــام .2021

أمــا فــي لبنــان ،فقــد أتــت أزمــة جائحــة كوفيــد 19-فــي أعقــاب األزمــات الماليــة واالقتصاديــة والسياســية الخطيــرة التــي
ضربــت لبنــان منــذ نهايــة عــام  .2019وفــي الفتــرة بيــن أكتوبــر  2019ونوفمبــر  -ديســمبر  ،2020أبلغــت  58فــي المائــة مــن
المؤسســات عــن انخفــاض فــي العــدد اإلجمالــي للعمــال الذيــن ش ـكّل العمــال المؤقتــون وشــبه المهــرة منهــم الفئــة األكثــر

تأث ـرًا 66.عــاوة عــى ذلــك ،أفــادت نســبة مئويــة عاليــة مــن المؤسســات ( 25فــي المائــة) عــن انخفــاض عــدد العمــال ذوي

المهــارات العاليــة ،وأبلغــت  45فــي المائــة مــن الشــركات عــن انخفــاض فــي ســاعات العمــل بســبب األزمــات المتراكمــة.

وفــي الواقــع ،كان  45فــي المائــة مــن العمــال المســرحين مــن أكتوبــر  2019إىل أبريــل  -مايــو  ،2021مــن ذوي المهــارات
العاليــة و 30فــي المائــة مــن العمــال شــبه المهــرة.

��

 .2.2.4االنفتاح التجاري

ال بــد للبيئــة التجاريــة فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة أن تكــون أكثــر مؤاتــاة للتجــارة.
مرتبطــا بالقــدرة التنافســية .يســاعد االنفتــاح التجــاري فــي تعزيــز الضغــوط التنافســية
لطالمــا كان االنفتــاح للتجــارة الدوليــة
ً

المفروضــة عــى الشــركات المحليــة واكتســاب القــدرة عــى الوصــول إىل المعرفــة والتكنولوجيــا األجنبيــة.

تُظهــر نتائجنــا أن المؤسســات المصــدرة فــي بعــض الــدول تكــون أكثــر إنتاجيــة مــن تلــك التــي تخــدم األســواق المحليــة فقــط.
تتنــوع اآلليــات التــي تنتــج مثــل هــذه االختالفــات .فوف ًقــا لبرنــار وآخــرون ،يمكــن تلخيــص اآلليــات فــي جانبيــن )1( :االختيــار
الذاتــي فــي ســوق التصديــر و( )2التعلــم عــن طريــق آثــار التصديــر.67

قــد يضمــن خفــض الحواجــز أمــام الدخــول إىل ســوق التصديــر (مثــل تبســيط اإلجــراءات التنظيميــة) أن تعمــل عمليــة االختيــار

هــذه بكفــاءة أكبــر .وفــي ظــل الظــروف المناســبة ،يمكــن للتجــارة أن تمثــل فرصــة للمؤسســات الكتســاب اإلنتاجيــة والقــدرة

التنافســية .وفــي مواجهــة األســواق المشــوهة ،قــد ال تتمكــن الشــركات المنتجــة مــن الوصــول إىل األســواق األجنبيــة وجنــي

المزايــا مــن التجــارة .يشــير بيهــار وفــود ( )2011إىل أن المؤسســات فــي المنطقــة تنخــرط فــي تجــارة منخفضــة المســتوى،
مــع وجــود عــدد قليــل مــن المؤسســات الكبيــرة فــي القمــة .وتشــير التقديــرات إىل أن صــادرات المنطقــة ال تتجــاوز ثلــث
إمكاناتهــا.

تظهــر بيانــات مســح المشــاريع أن واحــدًا مــن كل ثالثــة مــن المصنعيــن فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي
الفلســطينية المحتلــة ،صــدر ســلعً ا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إىل أكثــر مــن االقتصــادات ذات الدخــل األدنى إىل المتوســط

فــي عــام  .2013وفــي عــام  ،2019كانــت النســبة المئويــة لمصــدري الصناعــات التحويليــة أعــى مــن االقتصــادات ذات
الدخــل األعــى إىل المتوســط واألدنــى إىل المتوســط ( 68الشــكل .)7

 66أبلــغ حوالــي  26فــي المئــة مــن الشــركات عــن انخفــاض مؤقــت فــي العمالــة بينمــا أفــاد  1,6فــي المئــة فقــط عــن تخفيــض دائــم فــي العمالــة .ولــم تقــدم
نســبة الشــركات التــي أبلغــت عــن خفــض عــدد العمــال المؤقتيــن أي تقريــر عــن األشــهر األربعــة األوىل مــن عــام .2021
 67يزعــم التعلــم مــن خــال التصديــر أن المصدريــن يكتســبون المعرفــة والكفــاءة مــن التعــرض لألســواق األجنبيــة .للحصــول عــى شــرح أكثــر تفصيـ ً
ـا ،اقــرأ
(.)Bernard, Eaton, Jenses, & Kotum, 2006
 68يتعيــن عــى القــراء توخــي الحــذر فــي المقارنــة بيــن العاميــن .وتشــمل العينــة الفرعيــة لعــام  2013لبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة واليمــن
والعــراق فــي عــام  .2011أمــا العينــة الفرعيــة لعــام  ،2019فتشــمل لبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة فقــط.
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الشكل  7حصة المصنعين المصدرين في عامَ ي  2013و2019

المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسة.

ﺎب ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺔ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﺗﻔﺎوًﺗﺎ ﻛﺒﯿًﺮا ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻓﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤ
ﺴﺎب ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﯾﻤﺜﻠﻮن ﻧﺤﻮ  40ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﻨﻌﯿﻦ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ واﻟﻌﺮاق
ﺎم  .2019وﻛﺎن ﺛﻠﺜﺎ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾًﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎن ﺛﻠﺚ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة و
ﺼﺔ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﺗﻔﺎوًﺗﺎ ﻛﺒﯿًﺮا ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .ﻓﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻷردن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤ
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تُظهــر حصــة المصدريــن تفاوتًــا كبيــ ًرا فــي كل أنحــاء المنطقــة .ففــي لبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ،كان

المصــدرون يمثلــون نحــو  40فــي المائــة مــن إجمالــي المصنعيــن ،فــي حيــن لــم تتجــاوز النســبة فــي اليمــن والعــراق عشــرة
فــي المائــة فــي عــام  .2019وكان ثلثــا المصدريــن تقري ًبــا مــن المشــاريع الكبيــرة ،فــي حيــن كان ثلــث المشــاريع الصغيــرة

والمتوســطة الحجــم فــي مجــال التصنيــع مــن المصدريــن.

يبيــن الجــدول  10الوقــت الــذي يســتغرقه التصديــر وكلفتــه مجمعَ يــن حســب اإليــرادات .ذلــك أن االقتصــادات العربيــة ذات
الدخــل المرتفــع تُظهــر وق ًتــا أقــل وتكاليــف أقــل للتصديــر مقارنــة باالقتصــادات األكثــر فقـرًا .ومــن بيــن االســتثناءات فــي هــذا

قيمــا مثــل اقتصــاد الــدول ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض .يُعتبــر العــراق وســوريا ولبنــان
األمــر الكويــت ،التــي تظهــر
ً

الــدول التــي تتحمــل أعــى تكاليــف التصديــر ،والتــي قــد تتجــاوز عشــرة أضعــاف التكاليــف فــي البحريــن ،الدولــة التــي تتحمــل
أدنــى تكاليــف التصديــر.

الجدول  10الوقت الذي يستغرقه التصدير وكلفته
المجموعة

االقتصاد

الوقت الذي
يستغرقه
التصدير:
التوافق مع
وقت الوصول
إىل الحدود
(بالساعات)

كلفة التصدير:
التوافق مع
تكلفة عبور
الحدود (بالدوالر
األمريكي)

الوقت الذي
يستغرقه
التصدير:
التوافق مع
المستندات
المطلوبة.
(بالساعات)

كلفة التصدير:
التوافق مع
المستندات
المطلوبة
(بالدوالر
األميركي)

59
28
25
37

47
279
382
319

24
7
10
11

100
107
150
73

27

462

5

140

665

72

227

504
6
48

1800
100
100
80

725
-

الدخل المرتفع

البحرين
عمان
قطر
المملكة
العربية
السعودية
اإلمارات
العربية
المتحدة
الكويت

84

الدخل األعىل إىل
المتوسط

العراق
األردن
لبنان

85
53
96

1118
131
480

الدخل األدنى إىل
المتوسط

األراضي
الفلسطينية
المحتلة

6

51

72

الدخل المنخفض

سوريا
اليمن

84
-

1113
-

48
-

المصدر :تقرير ممارسة األعمال.2020 ،

ينبغــي أن تكــون بيئــة األعمــال أكثــر مالءمــة لالســتيراد ً
أيضــا ،69ذلــك أن التعريفــات الجمركيــة التــي تفرضهــا االقتصــادات

العربيــة ذات الدخــل المرتفــع هــي أعــى مــن نظيراتهــا ذات الدخــل المرتفــع .وعــى النقيــض مــن ذلــك ،يعــرض لبنــان واألردن
تعريفــات منخفضــة فــي المتوســط مقارنــة باالقتصــادات ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط بيــن أقرانهمــا .ومــع ذلــك ،فقــد
أظهــر كال البلديــن زيــادة فــي متوســط التعريفــات منــذ عــام ( 2017الشــكل .)8

 69تعتمــد االقتصــادات العربيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا بشــكل كبيــر عــى الــواردات ،وفــي الوقــت نفســه ،تفــرض قيــودًا كبيــرة عــى
التجــارة .البنــك الدولــي.2016 ،
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الشكل  8-التعريفات المطبقة ذات الوسائل البسيطة ،كل المنتجات (نسبة مئوية)

تﺎ.ﻧﺎت.
ﻲﺘﺎﻟ–ﻮﻛجﺘﺎﻟاﻟﻮﺒﯿﺎجﻧﺎاﻟﺒﯿ
اﻟﻤ ا
ﺼاﻟﺪﺒرﻨ:ﻚاﻟاﺒﻟﻨﺪﻚوﻟ اﻟﻲﺪو–ﻟ ﻛ
ﺼﻟﺪﻤر:
المصدر :البنك الدولي – كتالوج البيانات.

ضﺮض
11.(11و(ﺗ.ﻌﺮوﺗﻌ
ﺳﺘدﯿﺮ)اادﻟﺠ)ﺪاﻟوﺠلﺪول
ﻒﻟﯿ ﻟﻒ
ﺖﻜﺎﻟوﯿﺗﻜﺎ
ﺠﻞ
ﺼﻗﺎﺘداﺼﺎ
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المصــدر :دراســات اســتقصائية خاصــة بالمؤسســات ،ونظــام معلومــات تحليــل التجــارة التابــع لمؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة ،)UNCTAD
والقيــام باألعمــال التجاريــة .2020
مالحظــة :لقــد تــم الحصــول عــى بيانــات األردن ولبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية واليمــن مــن عــام  .2017وأجريــت بقيــة الدراســات االســتقصائية
فــي عــام .2019

��  .2.2.5التطورات األخيرة في بيئة األعمال
خــال الســنوات الماضيــة ،تحســنت بعــض االقتصــادات العربيــة عبــر أبعــاد بيئــة األعمــال المختلفــة .وكان معظــم التحســن

فــي الــدول العربيــة ذات الدخــل المرتفــع ،التــي تظهــر أفضــل أداء فــي مؤشــر التنافســية العالميــة (الجــدول  .)12يقيــس
مؤشــر التنافســية العالميــة  12ركيــزة :المؤسســات ،والبنــى األساســية ،واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت،
واســتقرار االقتصــاد الكلــي ،والصحــة ،والمهــارات ،وســوق المنتجــات ،وســوق العمــل ،والنظــام المالــي ،وديناميكيــة األعمــال،
وحجــم الســوق والقــدرة عــى االبتــكار (الجــدول .)12

ووف ًقــا لمؤشــر القــدرة التنافســية العالميــة ،فــإن اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية هــي الــدول

التــي تتمتــع بأفضــل أداء بيــن االقتصــادات العربيــة .ويشــكل الكويــت (فــي المرتبــة  )+8والبحريــن ( )+5االقتصادييــن األكثــر
تحســنًا بيــن عامــي  2018و ،2019يليهمــا المملكــة العربيــة الســعودية ( )+3واألردن ( .)+3وقــد تــم الحصــول عــى نتائــج

مماثلــة فــي نتائــج ممارســة األعمــال بيــن  2019و.2020
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لقــد تحســنت البحريــن فــي ركيــزة المؤسســة فــي مــا يتعلــق باألمــن وحقــوق الملكيــة وإدارة الشــركات .وفــي ركيــزة البنيــة
األساســية ،تحســنت البنيــة األساســية للنقــل والمرافــق األساســية ،األمــر الــذي أعطــى القــدرة عــى الوصــول إىل الكهربــاء
وتوفيــر إمــدادات ميــاه يمكــن االعتمــاد عليهــا .فضــا ً عــن ذلــك فــإن مؤشــر المراكــز الماليــة العالميــة يُظهــر تحســنًا فــي

التعميــق المالــي واالســتقرار المالــي ،وديناميكيــات األعمــال ،والقــدرة عــى االبتــكار .أمــا البعــد األســوأ أداء فهــو اســتقرار

االقتصــاد الكلــي ،حيــث يحتــل  117مــن أصــل  141اقتصــادًا.

هــذا وأظهــر الكويــت تحســنًا فــي المؤسســات والبنيــة التحتيــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وســوق المنتجــات
ً
انخفاضــا فــي ب ُعــد القــدرة عــى االبتــكار ،وهــو أمــر حاســم فــي االقتصــاد
والنظــام المالــي وديناميكيــة األعمــال .بيــد أنــه أظهــر
الرقمــي الجديــد وفــي االنفتــاح التجــاري (التعريفــات التجاريــة ،وتعقيــد التعريفــات الجمركيــة وكفــاءة التخليــص الجمركــي عــى

الحــدود) .وعــى وجــه التحديــد ،لوحــظ حــدوث تحســن فــي اللوائــح الحكوميــة؛ وكفــاءة اإلطــار القانونــي لتســوية المنازعــات؛
ونوعيــة اإلمــداد بالكهربــاء (الوصــول إىل التغطيــة هــو بالفعــل  100فــي المائــة)؛ والوصــول إىل اإلنترنــت؛ والعمــق المالــي
واالســتقرار والديناميــة التجاريــة.

هــذا وأظهــرت المملكــة العربيــة الســعودية تحس ـنًا فــي ركائــز المؤسســات والبنيــة التحتيــة واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت وســوق العمــل والنظــام المالــي وديناميكيــة األعمــال .وعــى وجــه التحديــد ،حــدث التحســن عــى مســتوى األمــن

وأداء القطــاع العــام ،وحقــوق الملكيــة وإدارة الشــركات؛ والبنيــة األساســية للنقــل والمرافــق؛ واعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات

أساســا)؛ وســوق العمــل ،والنظــام
واالتصــاالت (الوصــول إىل اإلنترنــت)؛ وســوق المنتجــات (فــي إطــار االنفتــاح التجــاري
ً
المالــي (العمــق واالســتقرار)؛ واالبتــكار.

وأخي ـرًا ،أظهــر األردن نتائــج مختلطــة .فهــو يظهــر تحس ـنًا فــي حقــوق الملكيــة ،وحوكمــة الشــركات ،وأداء القطــاع العــام ،ولكنــه
ً
انخفاضــا فــي األمــن .وفــي مــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة ،يظهــر مؤشــر قطــاع النقــل العــام تحســنًا فــي البنيــة التحتيــة
يظهــر

أساســا إىل إمــدادات الميــاه غيــر الموثوقــة .ومــن بيــن
العامــة للنقــل ،إال أن االنخفــاض فــي البنيــة التحتيــة للمرافــق يعــود
ً
الركائــز األخــرى ،أظهــر األردن تحســنًا طفي ًفــا فــي المنافســة المحليــة واالنفتــاح التجــاري؛ وســوق العمــل؛ والنظــام المالــي

ً
انخفاضــا فــي القــدرة عــى اعتمــاد تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واالبتــكار.
(العمــق واالســتقرار)؛ وديناميــة األعمــال ،ولكــن
وبحســب تقريــر ممارســة األعمــال لعــام  ،2020فــإن المملكــة العربيــة الســعودية ( )7,7واألردن ( )7,6والبحريــن ( 5,9نســبة
التغييــر فــي درجــة ممارســة األعمــال) هــي الــدول العربيــة التــي تحســنت إىل أقصــى حــد عبــر ثــاث مناطــق أو أكثــر بيــن
 2019و .2020وتُعــد المملكــة العربيــة الســعودية االقتصــاد الــذي نجــح فــي تحســين الترتيــب إىل أقصــى حــد مــن خــال
ثمانيــة إصالحــات تشــجع السياســات الراميــة إىل اجتــذاب االســتثمار (رؤيــة المملكــة .)2030

جدول  12مؤشر بيئة األعمال القتصادات عربية مختارة – مؤشر التنافسية العالمية
المجموعة

االقتصاد

الدخل العالي

البحرين
عمان
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
الكويت
العراق
األردن
لبنان
األراضي الفلسطينية المحتلة
سوريا
اليمن

الدخل األعىل إىل المتوسط
الدخل األدنى إىل المتوسط
الدخل المنخفض

المرتبة العالمية للقدرة التنافسية2020 ،
45
53
29
36
25
46
70
88
140

المصدر :مجموعة البنك الدولي ،دليل ممارسة االعمال التجارية؛ منظمة الشفافية الدولية.
( ،)#https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzlمؤشــر تصــور الفســاد؛ المنتــدى االقتصــادي العالمــي؛ مؤشــر التنافســية
/http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/competitiveness-rankings
العالمــي
مالحظة :تمثل األعداد الكبيرة األداء األسوأ.
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بحســب البنــك الدولــي ،ن ّفــذت هــذه االقتصــادات إصالحــات تنظيميــة ركــزت فــي المقــام األول عــى تحســين الحصــول

عــى االئتمــان وحــل مشــكلة اإلعســار ،والتعامــل مــع تصاريــح البنــاء ،والحصــول عــى الكهربــاء ،وإنفــاذ العقــود ،والتجــارة

عبــر الحــدود ،بيــن أمــور أخــرى .ونفــذت البحريــن أعــى عــدد مــن اإلصالحــات التنظيميــة التــي تحســنت فــي كل المجــاالت
قياســا عــى المؤشــر .عــاوة عــى ذلــك ،يزعــم البنــك الدولــي أن االقتصــادات العربيــة ذات الدخــل المرتفــع تســتفيد
تقري ًبــا
ً

مــن التكنولوجيــات الرقميــة لتحســين كفــاءة العمليــات ،عــى ســبيل المثــال ،مــع القــدرة الكافيــة فــي الوصــول إىل الكهربــاء.70

قــام كل مــن البحريــن وعمــان وقطــر والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة بتحســين عمليــات
وحســن إمكانيــة
الوصــول إىل الكهربــاء والحصــول عــى التمويــل خــال عامــي  2018و .71 2019ون ّفــذ األردن تعديــات قانونيــة
ّ

الحصــول عــى معلومــات تمويليــة للمصــارف والمؤسســات الماليــة لتســهيل الحصــول عــى التمويــل ،فــي حيــن تبنــى لبنــان
الوســاطة كآليــة بديلــة لحــل النزاعــات لتطبيــق العقــود.72

�  2.3المستوى الوسطي :التقييم القطاعي لثغرات اإلنتاجية
والقيود التي تحول دون إيجاد فرص العمل
يســعى هــذا القســم إىل تحليــل الفجــوات اإلنتاجيــة والقيــود التــي تواجــه خلــق الوظائــف مــن قبــل القطاعــات االقتصاديــة،
والتــي قــد تؤثــر عــى أداء المؤسســات .عــى ســبيل المثــال ،فــإن القطــاع الــذي يكــون فيــه متوســط المشــاريع الصغيــرة جـدًا

عالــي النســبة أو بمســتويات عاليــة مــن العامليــن لحســابهم الخــاص قــد يكــون أقــل مســتويات اإلنتاجيــة .قــد تكــون قطاعــات
أخــرى أكثــر ميـا ً إىل االســتفادة مــن الفــرص الجديــدة التــي تتيحهــا التكنولوجيــات الرقميــة فتكــون بالتالــي أقــل اعتمــادًا عــى
العمالة.

تبيــن الدراســات االســتقصائية الخاصــة بالمؤسســات أن الخدمــات هــي أهــم قطــاع اقتصــادي فــي العــراق واليمــن ولبنــان
واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة .وتشــير النتائــج إىل أن الشــركات الصغيــرة والكبيــرة تتركــز فــي قطاعــات الخدمــات
بينمــا تركــز الشــركات المتوســطة عــى التصنيــع .ومــن ناحيــة أخــرى ،تبيــن التحليــات األكثــر تفصيـا ً أن المؤسســات الصغيرة

تعمــل فــي مجــال البيــع بالتجزئــة فــي حيــن تركــز الشــركات الكبيــرة عــى خدمــات أخــرى مثــل الخدمــات الماليــة والتأميــن.

�� .2.3.1ديناميكيات العمالة
تظهــر عــدة دراســات أن معظــم الموظفيــن يتوزعــون بيــن عــدد كبيــر مــن المؤسســات الصغيــرة وعــدد قليــل مــن المؤسســات
الكبيــرة .73ففــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ،تتركــز الوظائــف الرســمية فــي الشــركات

الكبيــرة بشــكل رئيســي عــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن المؤسســات الصغيــرة .ولكــن هنــاك اختالفــات بيــن الــدول.

 70لمزيد من المعلومات ،راجع تقرير ممارسة األعمال .2020
 71هناك تدابير أخرى إلنفاذ العقود ،والتجارة األسرع عبر العمليات الحدودية والحصول عىل تصاريح البناء ،تفسر ً
أيضا تحسن ترتيب ممارسة األعمال.
 72راجع الملحق  5لالطالع عىل وصف مفصل للتغيرات في السياسة العامة.
 )Gemechu, Francis, & Meza, 2015( 73و (.)Meghana, Demirguc-Kunt, & Maksimovic, 2014
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ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺒﯿﻦ اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﯿ ً
ﻼ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﯿﻊ ﺎﺑﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ.
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 2.1دﯾﻨﺎﻣﯿﻜﯿﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
ﺗﻈﮭﺮ ﻋﺪة دراﺳﺎت أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﯾﺘﻮزﻋﻮن ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة وﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻜﺒﯿﺮة .38ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﯿﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن واﻷردن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة .وﻟﻜﻦ ھﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪول.
اﻟﺸﻜﻞ  10ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﻗﻄﺎﻋﮭﺎ
�

الشكل  10نسبة العمالة حسب حجم المشاريع وقطاعها

المصدر :مسح المؤسسات الخاص بالبنك الدولي

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺴﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺎﺑﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻷردن وﻟﺒﻨﺎن واﻷراﺿﻲ
عــاوة عــى ذلــك ،نجــد أن معظــم الوظائــف فــي عــام  2019كانــت فــي قطــاع الخدمــات بالنظــر إىل األردن ولبنــان واألراضــي
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺎﺑﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة
الفلســطينية المحتلــة .تعمــل المؤسســات المتوســطة الحجــم بنســبة أكبــر فــي مجــال التصنيــع مقارنــة بالمؤسســات الكبيــرة
واﻟﺼﻐﯿﺮة )اﻟﺠﺪول .(13
والصغيــرة (الجــدول .)13

جدول  13توزيع المبيعات بحسب حجم الشركة

ﺟﺪول  13ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

شركةﺻﻐﯿﺮة
ﺷﺮﻛﺔ
صغيرة
(
19
)5(5)19 -

اﻷردن

2013
11,2

2013

2019
22,7

2019

المبيعات
توزيعاﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
ﺗﻮزﯾﻊ

شركةﻮﺳﻄﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘ
متوسطة
(
99
)- 20
(20)99 -

2013
23,5

2013

شركةﺮة
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺒﯿ
كبيرة
(
)+100
()100+

2019
2013
2019
2013
2019
30,2
65,3
47,2

2019

23,5
22,7
11,2
65,3
األردن
30,2
47,2
40,7
18,6 201427,3
32,0 Demirguc
40,2
41,3 -Kunt,
(Meghana,
& Maksimovic,
لبنان (Gemechu, Francis, & Meza,و )
2015) 38
40,6
56,5
49,1
10,3
األراضي الفلسطينية المحتلة
14,1
29,3
أ
أ
2,2
اليمن
54,8
42,9
18,6
30,0
االقتصادات العربية
40,0
41,1
32,3
37,6
المصادر :الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات.
مالحظــة :تــم حســاب توزيــع أحجــام الشــركة باســتخدام أمــر المســح القائــم عــى االحصائيــات أي [ ،]pweight=wmedianحيــث أن strata
هــي وحــدة منفــردة (موســعة).
أ قيم ال تختلف إحصائ ًيا عن الصفر عند  %95من الثقة.
تم المسح المتعلق بالعراق في عام .2011
المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسة.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند مستوى ثقة  95بالمائة ،ما لم يتم تحديد خالف ذلك.
أ قيمة ال تختلف إحصائ ًيا عن الصفر
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يترافــق أكبــر تركيــز للعمالــة فــي المؤسســات الكبيــرة مــع تركيــز أعــى مــن إجمالــي المبيعــات ،باســتثناء األردن حيــث تشــكل
شــركات التصنيــع والخدمــات المتوســطة الحجــم نحــو  65فــي المائــة مــن إجمالــي المبيعــات.

يعتبــر نمــو العمالــة فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ضعي ًفــا .وتتصــارع المؤسســات

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم مــن أجــل زيــادة عملياتهــا وتوســيع نطاقهــا .هــذا وقــد زاد تفشــي جائحــة كوفيــد 19-نســبة
حجمــا.
المؤسســات األصغــر
ً

فــي الفتــرة مــا بيــن 2009و  ،2012أظهــر كل مــن األردن والعــراق ولبنــان واليمــن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة نمـ ًوا فــي
العمالــة فــي قطــاع التصنيــع ،بصــرف النظــر عــن حجــم المؤسســة (الجــدول  .)14وكانــت األراضــي الفلســطينية المحتلــة هــي

البلــد الوحيــد الــذي أظهــر نمـ ًوا فــي العمالــة فــي قطــاع الخدمــات .تغيــرت الحالــة تغيـرًا كبيـرًا مــن عــام  2015إىل عــام ،2018
ً
انخفاضــا أو لــم تشــهد أي زيــادة فــي أي مــن القطاعيــن .لقــد تضــررت الشــركات الصغيــرة فــي لبنــان
عندمــا شــهدت الــدول

أكبــر ضــرر ،ربمــا بســبب أزمــة االقتصــاد الكلــي واألزمــة السياســية التــي أدت إىل التضخــم المفــرط وانكمــاش الناتــج المحلــي
اإلجمالــي ،بشــكل أساســي منــذ عــام .2019

الجدول  14نمو العمالة بحسب الحجم والقطاع في االقتصادات العربية (األردن ،لبنان ،واألراضي
الفلسطينية المحتلة)

الخدمات

التصنيع
ما بين 2009
و2012

ما بين 2015
و2018

ما بين 2009
و2012

ما بين 2015
و2018

األردن

***5,2
()1,6

-1,9
()2,4

2,7
()1,8

-1,1
()1,2

لبنان

***4,6
()1,6

-2,6
()2,1

0,5
()1,3

***-4,1
()1,8

األراضي الفلسطينية المحتلة

***6,2
()1,9

-4,4
()2,4

***8,2
()1,3

-1,3
()1,6

الشركات الصغيرة (<)20

***4,6
()1,2

***-6,2
()1,82

2,8
()1,9

***-2,4
()1,0

الشركات المتوسطة (20)99 -

***7,0
()1,9

2,3
()1,5

3,8
()2,6

-0,1
()1,4

الشركات الكبيرة ( 100وأكثر)

***6,3
()1,7

0,4
()1,7

1,8
()1,6

-4,8
()2,3

المصدر :حساب خاص عىل أساس مسح المؤسسة.
مالحظــة :تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات  1و 5و 10فــي المائــة عــى التوالــي .إن كل عناصــر التحكــم هــي (نعــم/ال)
متغيــرات وهميــة.
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تشــير نظريــة اقتصــاد العمــل إىل أن نمــو الشــركات ينتــج كعمليــة للتعلــم واالختيــار ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يحســن مــن

اإلنتاجيــة الكليــة للشــركات .تعتبــر ديناميكيــات األعمــال فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة
منخفضــة (الجــدول  .)15تميــل المؤسســات إىل أن تحافــظ عــى نفــس الفئــات مــن حيــث الحجــم؛ وهــي ظواهــر لوحظــت
فــي الفترتيــن مــا بيــن  2009و 2012ومــا بيــن  2015و .2018والواقــع أن عــددًا ال يذكــر مــن المؤسســات الصغيــرة أصبــح فــي

ـطا و/أو كبيـ ًرا .وممــا يثيــر القلــق أن البيانــات تبيــن أن  18و 9فــي المائــة مــن المؤسســات المتوســطة
كلتــا الفترتيــن متوسـ ً
74
الحجــم أصبحــت مؤسســات صغيــرة الحجــم فــي عامــي  2013و 2019عــى التوالــي  .لقــد أصبــح مثــل هــذا الموقــف أكثــر
بــرو ًزا أثنــاء تفشــي جائحــة كوفيــد.19-
الجدول  15تحول الشركات عبر فئات الحجم 2012 ،و ،2018دول عربية مختارة
متوسط العينة الكاملة
(األردن ،ولبنان ،واألراضي الفلسطينية المحتلة ،والعراق ،واليمن)
الحالة في 2012

حجم الشركة

شركة
صغيرة
(5)19 -

شركة متوسطة
(20)99 -

شركة كبيرة
()+100

شركة صغيرة ( 519-موظ ًفا)

94

6

0

شركة متوسطة (2099 -
موظ ًفا)

18

80

3

شركة كبيرة ( 100موظف
وأكثر)

0

0

100

المصدر :دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظة :تتراوح المصفوفة االنتقالية للعراق بين  2007و.2010

متوسط العينة الكاملة
(األردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة)
حجم الشركة

الحالة في 2018
شركة
صغيرة
(5)19 -

شركة متوسطة
(20)99 -

شركة كبيرة
()+100

شركة صغيرة ( 519-موظ ًفا)

94

4

2

شركة متوسطة (2099 -
موظ ًفا)

9

90

1

شركة كبيرة ( 100موظف
وأكثر)

0

7

93

المصدر :دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

 74ال يقــدم مســح المؤسســات الــذي أجــراه البنــك الدولــي ســوى بيانــات عــن معــدالت النمــو للشــركات التــي ال تــزال قائمــة (وليــس للشــركات التــي خرجــت
مــن الســوق) ويســتبعد الداخليــن الجــدد (بيــن الســنة الماليــة األخيــرة وثــاث ســنوات ماليــة ســابقة) والشــركات الصغيــرة .ومــع ذلــك ،توفــر هــذه البيانــات نقطــة
بدايــة عمليــة لتحليــل ديناميكيــات العمالــة.
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بعــد عــام  ،2019اضطــرت الشــركات المتوســطة الحجــم إىل االســتغناء عــن العمــال الدائميــن والمؤقتيــن .فــي

لبنــان ،أصبــح نحــو  30فــي المائــة مــن المؤسســات المتوســطة الحجــم صغيــرة ،وأصبحــت نســبة مماثلــة مــن المؤسســات
الكبيــرة الحجــم متوســطة الحجــم بحلــول نهايــة عــام  .75 2020وقــد يكــون هــذا نتيجــة لألزمــة الحاليــة فــي لبنــان مقترنــة
بالتأثيــرات المترتبــة بجائحــة كوفيــد.76 19-

ففــي عــام  ،2018كان نمــو العمالــة الســنوي أبطــأ بالنســبة للشــركات المقيــدة لالئتمــان والمؤسســات الكبيــرة فــي العــراق
واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة .وبيــن عامــي  2009و ،2012نالحــظ ً
أيضــا هــذا النمــط المســتمر

(الجــدول  .)16باإلضافــة غــى ذلــك ،ال تظهــر نتائــج تراجــع المربعــات الصغــرى العاديــة أي ارتبــاط ذي أهميــة إحصائيــة بيــن
نمــو العمالــة وإنتاجيــة العمــل ،أو بيــن نمــو العمالــة وتصــور الفســاد كأولويــة فــي عمليــات األعمــال التجاريــة خــال الفتــرة مــا
بيــن  2015و.2018

الجدول  16نمو العمالة السنوي مقابل إنتاجية شركات والقيود عىل التمويل
نمو العمالة السنوي (نسبة مئوية)
ما بين  2009و2013

ما بين  2015و2018

تمويل مقيد (جزئ ًيا وكامال ً) (نعم/ال)

*-0,06
()0,032

0,01
()0,018

سجل إنتاجية العمالة

-0,007
()0,012

-0,00
()0,010

الفساد :العقبة الرئيسية (نعم/ال)

*-0,08
()0,043

-0,03
()0,019

الشركات الصغيرة (قبل ثالث سنوات مالية) (نعم/ال)

0,19
()0,035

***0,06
()0,022

الشركات الكبيرة (قبل ثالث سنوات مالية) (نعم/ال)

***0,09
()0,040

0,00
()0,020

الشركات الناشئة ( 0-10سنوات)

0,13
()0,084

0,09
()0,108

الثابت

-0,11
()0,081

-0,02
()0,029

حجم العينة

1,340

1,046

-Rمربع

0,13

0,12

المصدر :دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظــة :تُعتبــر معامــات االنحــدار تقاري ـرًا .تُعــرض القيــم بحســب تعــادل القــوة الشــرائية .يتضمــن االنحــدار ضوابــط االقتصــاد ،والقطــاع ،واآلثــار
الثابتــة المحليــة .تظهــر األخطــاء القياســية بيــن قوســين .تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويين  1,5و 10فــي المائــة عــى
التوالــي.

 75يبيــن مســح االقتصــادات العربيــة أن نســبة الشــركات الصغيــرة فــي لبنــان ،فــي أكتوبــر  ،2019بلغــت  58فــي المائــة .وبحلــول أكتوبــر  -نوفمبــر ،2020
ارتفعــت نســبة الشــركات إىل  71فــي المائــة .والفــارق كبيــر إحصائ ًيــا عنــد  85فــي المائــة مــن الثقــة.
 76راجع الملحق  7لالطالع عىل نظرة كاملة عىل المصفوفة االنتقالية في العمالة.
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�� .2.3.2األجور
يكــون للشــركات األكثــر إنتاجيــة فواتيــر أجــور أعــى لــكل عامــل .وتُســتخدم فاتــورة األجــور اإلجماليــة لــكل عامــل ،والتــي
تشــمل األجــور والضرائــب ومدفوعــات الضمــان االجتماعــي ،المعدلــة وف ًقــا لتعــادل القــوة الشــرائية بالــدوالر األميركــي،

(قياســا عــى المبيعــات لــكل عامــل) فواتيــر أجــور أكبــر
لتقييــم الفجــوات فــي األجــور .تعــرض المؤسســات األكثــر إنتاجيــة
ً
كثيـرًا لــكل عامــل فــي العــراق واليمــن ولبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ،بمــا يتماشــى مــع األبحــاث الســابقة

77

(الجــدول  .)17هــذا ويرتبــط حجــم خبــرة الشــركات والمــدراء بشــكل إيجابــي باألجــور.

الجدول  17األجر عبر القطاعات وحجمه (باآلالف مع انكماش خالل  2009بالدوالر األمريكي)
الخدمات

التصنيع
2013

2019

2013

2019

األردن

405,1
()96,2

293,6
()54,8

184,4
()61,4

236,9
()42,9

لبنان

375,5
()63,8

197,9
()17,3

215,9
()23,5

208,0
()18,2

األراضي الفلسطينية المحتلة

77,8
()10,2

84,6
()12,4

50,7
()4,7

87,3
()9,7

كل الدول العربية

284,9
()44,2

176,6
()17,5

158,7
()25,3

178,1
()17,5

المصدر :مسح المؤسسات الخاص بالبنك الدولي.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة.

بوجــه عــام ،دفعــت مؤسســات التصنيــع أجــو ًرا أعــى مــن تلــك التــي دفعتهــا مؤسســات قطــاع الخدمــات فــي عــام .2013
وكان هــذا الفــارق عمل ًيــا صفــرًا فــي عــام  .2019نجــد ً
أيضــا أن نســبة هامــة مــن المؤسســات الكبيــرة كانــت تعمــل فــي

قطاعــات الخدمــات العاليــة اإلنتاجيــة بيــن عامــي  2013و .2019باإلضافــة إىل ذلــك ،نالحــظ أن متوســط األجــور فــي قطــاع
التصنيــع انخفــض بيــن عامــي  2013و 2019فــي األردن ولبنــان بينمــا حافظــت األجــور عــى اســتقرارها فــي قطــاع الخدمــات.

 )Haltiwanger, Lane, & Spletzer, 2007( 77و (.)Tiothy, Foster, Haltiwanger, & Troske, 2004
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الجدول  18تأثير حجم األجر
ً
وفقا لتعادل القوة
سجل متوسط فاتورة األجور المعدلة
الشرائية المعدل لعام  2009بالدوالر األمريكي
الكل

عينة من الدول
لعام 2013

عينة من الدول لعام
2019

***0,95
()0,04

***1,01
()0,06

***0,95
()0,036

0,009
()0,04

***0,15
()0,07

-0,09
()0,060

إنتاجية العمل في عام  2009بالدوالر األمريكي

***0,21
()0,04

***0,39
()0,07

0,12
()0,050

خبرة المديرين

***0,01
()0,003

0,003
()0,006

*0,01
()0,003

-

()0,005()0,016

-

التدريب الرسمي (نعم/ال)

0,11
()0,134

0,36
()0,25

0,104
()0,081

الثابت

***7,5
()0,31

***7,3
()0,54

***9,18
()0,240

المالحظات
-Rمربع

2,521
0,68

557
0,72

1,089
0,75

حجم السجل
عمر الشركات المدونة في السجل

النسبة المئوية من العمال الحاصلين عىل
شهادة جامعية (عينة  )2013أو العمال المهرة
(عينة )2019

المصدر :الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات.
مالحظــة :يذكــر التقريــر أن معامــات تراجــع المربعــات الصغــرى العاديــة تظهــر األخطــاء القياســية بيــن قوســين .تشــير *** و** و* إىل األهميــة
اإلحصائيــة عــى المســتويين  1,5و 1فــي المائــة عــى التوالــي .ال تظهــر االثــار الثابتــة لالقتصــاد والقطــاع .أمــا بالنســبة للعينــة بأكملهــا ،فتــم تضميــن
أمثلــة للوقــت.

ارتباطــا بيــن نســبة العامليــن الحاصليــن عــى شــهادة جامعيــة واألجــور األعــى .وتشــير
فضـا ً عــن ذلــك ،فــإن نتائجنــا ال تظهــر
ً

ارتباطــا إيجاب ًيــا بمســتوى التعليــم .ولكــن فــي األســواق المشــوهة ،أو
نظريــة اقتصــاد العمالــة إىل أن األجــور األعــى ترتبــط
ً

فــي االقتصــادات ذات التعليــم العالــي المتدنــي الجــودة أو التــي تعانــي مــن عــدم تطابــق فــي المهــارات ،قــد ال يبقــى هــذا
قائمــا .وتبيــن نتائــج التراجــع أن المؤسســات الكبيــرة تميــل إىل دفــع أجــور موظفيهــا أكثــر مــن الشــركات الصغيــرة
االرتبــاط
ً

والمتوســطة الحجــم ،وهــو أمــر معــروف باســم تأثيــر حجــم األجــور (الجــدول  .)18يمكــن أن ترتبــط الفــروق فــي األجــور بالفــروق

فــي اإلنتاجيــة ،ونوعيــة اإلدارة ،وقــدرة المؤسســات الكبيــرة عــى اجتــذاب مواهــب أفضــل ،مــن بيــن عوامــل أخــرى .وأخيـرًا،
ارتباطــا ســلب ًيا بمتوســط األجــور .قــد تفســر هــذه النتيجــة جزئ ًيــا انخفــاض متوســط األجــور فــي قطــاع
يُظهــر قطــاع المالبــس
ً
التصنيــع مــن  2013إىل .2019

ال يوجــد فــرق فــي األجــور التــي تدفعهــا المؤسســات المصــدرة وغيــر المصــدرة (الشــكل  ،)11فالمؤسســات المصــدرة تتعــرض
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ت أھﻤﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﯿﻤﻦ واﻷردن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﺘﺪﻓﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة
ﻮًرا أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺪرة.
أحجامــا أكبــر وتدفــع أجــو ًرا أعــى مــن تلــك التــي ال
لمزيــد مــن المنافســة ومــن المفتــرض أن تكــون أكثــر إنتاجيــة ،وأن تظهــر
ً
ليسـاﻟـتﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪر
ـدرةﻓﻊ
المصـﻓﺘﺪ
المصـ ﻓـدرةﻲ ﻟوغيﺒـﻨـرﺎن،
ـات .أﻣﺎ
المؤسسـﺘﻠﺔ
االختالفـﺴـاتﻄﯿبيـﻨﯿـنﺔ اﻟﻤﺤ
توصلنــاواإليهﻷــاراإىلﺿأنﻲ اﻟﻔﻠ
النتائﻦــجواالتـﻷـيردن
ـك،قتشـواـيرﻟﯿﻤ
ـدر.ﻲومـاـعﻟﻌذلـﺮا
تصـﺔ ﻓ
ذات أھﻤﯿﺔ إﺣﺼﺎﺋﯿ
ذات أهميــة إحصائيــة فــي العــراق واليمــن واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة .أمــا فــي لبنــان ،فتدفــع المؤسســات
ـىﺪمـرـنة.
ﺼ
ـدرة،ﯿﺮأجــوا ًرﻟاﻤ
ﻏ
أﺟﻮًرا أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
2019تلــك غيــر المصــدرة.
2013أعـو
المصـﻣﻞ
ﻞ  1ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر ﻟﻜﻞ ﻋﺎ

اﻟﺸﻜﻞ  1ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ 2013 ،و2019
�

الشكل  11فاتورة األجور لكل عامل 2013 ،و2019

المصدر :الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات.

ﺼﺪر :اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺎﺑﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

 2اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ

ﺮي ھﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺗﺤﻠﯿ ً
ﻼ وﺻﻔًﯿﺎ ﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ واﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻤﻞ( ،وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ
 2.2اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
ﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات ،وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﺮ ﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺤﺪدات
43
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�� .2.3.3اإلنتاجية
يجــري هــذا القســم تحليـا ً وصف ًيــا إلنتاجيــة العمــل (الناتــج عــن كل عامــل والناتــج عــن كل تكاليــف عمــل) ،وإنتاجيــة العامــل

الكلــي القائــم عــى اإليــرادات ،وتحليــل االرتبــاط باســتخدام نمــاذج المربعــات الصغــرى العاديــة واالحتماليــة لتحديــد محــددات
إنتاجيــة العمــل عــى مســتوى المؤسســة.

78

التحليل الوصفي

79

تقيــس إنتاجيــة األعمــال كفــاءة المؤسســات لتحويــل المدخــات إىل ناتــج .فقــد خلــص روبــرت ســولو ( 80)1957فــي عملــه
ُفســر إىل حــد كبيــر بالفــوارق األساســية فــي اإلنتاجيــة .لقــد حلل العمــل اإلضافي
األصلــي إىل أن التفــاوت فــي الدخــل ســوف ي ّ

الــذي قــام بــه أســيموجلو وديــل ( )2010وسيفيرســون ( 81)2011فــروق اإلنتاجيــة بيــن االقتصــادات وبيــن المؤسســات.

وخلــص أســيموجلو وديــل إىل أنــه يمكــن تفســير نصــف االختالفــات بيــن الــدول وبيــن البلديــات فــي القارتيــن األمريكيتيــن
بســبب االختالفــات فــي الرأســمال البشــري بينمــا وجــد سيفيرســون أنــه يمكــن تفســير فــروق إنتاجيــة األعمــال بعــدة عوامــل،

بمــا فــي ذلــك ممارســات اإلنتــاج/اإلدارة وبعــض العناصــر الخارجيــة المتعلقــة ببيئــة األعمــال.

يمكــن اســتخدام مســح المؤسســات الخــاص بالبنــك الدولــي لتقديــر االنتاجيــة عــى مســتوى الشــركات وتقييــم أثــر بيئــة
األعمــال التجاريــة عــى أداء المؤسســات .تشــمل تقديــرات إنتاجيــة العمالــة واإلنتاجيــة الكليــة للعامــل ( )TFPلمؤسســات
التصنيــع ،فض ـا ً عــن نســب عوامــل اإلنتــاج أو تكاليــف أســهم الرأســمال والعمالــة والمــواد الوســيطة عــى ناتــج مؤسســات

التصنيــع والمؤسســات غيــر الصناعيــة .82تســتند تقديــرات اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل إىل وظيفة إنتــاج كوب-دوجالس باســتخدام
األســعار النقديــة للمدخــات والمخرجــات .وفــد ُقـدّر الناتــج باســتخدام اإليــرادات (المبيعــات كوكيــل) .وتعتبــر اإلنتاجيــة الكليــة

للعامــل عــى مســتوى المؤسســات مجمــوع التأثيــر عــى مســتوى االقتصــاد والصناعــة واإلنتاجيــة الخاصــة بالمؤسســات.83

نحــن نجــد أن متوســط اإليــرادات (المبيعــات بالوكالــة) كحصــة مــن إجمالــي تكاليــف العمالــة أعــى فــي المؤسســات الصناعية

مقارنــة بالخدمــات فــي األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلة( 84الجــدول .)19

 78أجــرى غاديــس وآخــرون ( )2018عمليــات تراجــع عــى مســتوى الشــركات تتحكــم فيهــا آثــار ثابتــة داخــل البلــد ،واســتخدموا الضوابــط التاليــة باســتخدام عينــة
مجمعــة :العمــر وحجــم الشــركة ،ووكيـا ً للرأســمال المــادي (فــي حــال اشــترت المؤسســة أصــوال ً ثابتــة فــي الســنة الماليــة األخيــرة)؛ بالنســبة للرأســمال البشــري،
ســنوات الخبــرة فــي اإلدارة العليــا ومــا إذا كانــت الشــركة تقــدم تدري ًبــا رســم ًيا؛ وضــع المصـدّر؛ الملكيــة األجنبيــة؛ متغيــر وهمــي للحصــول عــى التمويــل ( 1إذا
كانــت الشــركات لديهــا قــرض أو خــط تمويــل وصفــر بخــاف ذلــك)؛ ســواء أكانــت الشــركة تملــك موقعهــا اإللكترونــي الخــاص بهــا أم ال وتضمنــت عــدة متغيــرات
فــي بيئــة العمــل :المــدة اإلجماليــة النقطــاع الكهربــاء ،ســواء أكانــت الشــركة تمتلــك مولـدًا ،واجهــت جريمــة ،دفعــت ثمــن األمــن ،توقعــت طل ًبــا للرشــوة ،والوقــت
الــذي تنفقــه اإلدارة فــي التعامــل مــع القوانيــن التنظيميــة.)Islam, Gaddis, Palacios Lopez, & Amin, 2018( .
 79نظـرًا للقيــود المفروضــة عــى البيانــات ،لــم يكــن مــن الممكــن تحليــل الشــركات غيــر الرســمية ،وهــي الشــركات التــي تظهــر عــادة أدنــى مســتويات اإلنتاجيــة،
واألجــور المنخفضــة ،والموظفيــن مــن ذوي المهــارات المتدنيــة مقارنــة باألعمــال التجاريــة الرســمية .عــاوة عــى ذلــك ،أجريــت كل التقديــرات باســتخدام تصميــم
العينــات الــوارد فــي كل مــن الدراســات االســتقصائية .بالنســبة إىل متغيــر وزن العينــة ،اســتخدمنا تصميــم وزن احتمالــي مــع متوســط الــوزن المتغيــر wmean
كمــا هــو مقتــرح فــي تقاريــر التنفيــذ ،والطبقــات المتغيــرة لمعرفــات .stratum
.)Solow, 1957( 80
 )Acemoglu & Dell, 2010( 81و (.)Syverson, 2011
 82يمكــن أن تخضــع تقديــرات انحــدار اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل إىل العديــد مــن التحيــزات التــي يصعــب معالجتهــا )1( :االختيــار )2( ،والتزامــن )3( ،ومســائل تتعلــق
باســتخدام األمــوال النقديــة مقابــل تدابيــر الكميــات الماديــة أو المدخــات والمخرجــات.)World Bank; European Bank; Eurpean Investment Bank, 2016( .
 83قــدر البنــك الدولــي انحــدار اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل باســتخدام نمــوذج االنحــدار التالــي :؛ حيــث أن هــو الوكيــل عــن طريــق «القيمــة البديلــة لــآالت
والمعــدات»؛ و هــو الوكيــل بموجــب «فاتــورة األجــور اإلجماليــة» ،و عــن طريــق «تكلفــة المــواد الخــام والســلع الوســيطة المســتخدمة فــي اإلنتــاج» .ولجعــل
البيانــات قابلــة للمقارنــة ،تحولــت المتغيــرات إىل عــام عملــة موحــد .وتــم تقديــر انحــدار اإلنتاجيــة الكليــة للعامــل بشــكل منفصــل لــكل صناعــة عــى حــدة
(مجمعــة حســب رمــوز التصنيــف الصناعــي الدولــي الموحــد لجميــع األنشــطة االقتصاديــة المكونــة مــن رقميــن) وتجميــع االقتصــادات حســب مســتوى الدخــل
(اســتنادًا إىل تصنيــف البنــك الدولــي) .بالتالــي ،يكــون التقديــر النهائــي هــو حيــث يشــير  iالتــي الشــركة ،و sإىل القطــاع و wإىل االقتصــاد .وللســماح بمتوســط
تأثيــر عــى المســتوى االقتصــادي ،يتــم تضميــن متغيــر وهمــي لــكل اقتصــاد  .cوكانــت التأثيــرات االنحداريــة خاضعــة لمســتوى الدخــل ،واالقتصــاد ،والتأثيــرات
الثابتــة للســنة .لالطــاع عــى تفســير مفصــل ،راجــع ( )Francis, Karalashvili, Maemir, & Meza Rodriguez, 2020أحــد المحاذيــر الهامــة التــي يجــب أخذهــا
فــي االعتبــار هــو أن مواصفــات االنحــدار تفتــرض تكنولوجيــا إنتــاج مشــتركة قــد تختلــف عبــر الصناعــات والمســتوى االقتصــادي.
 84تكون النتائج صالحة للمستويات المنخفضة ( )70من الثقة اإلحصائية.
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الجدول  19اإليرادات كنسبة من إجمالي تكاليف العمالة حسب البلد والقطاع والحجم ،دول عربية مختارة2019 ،
اإليرادات كحصة من إجمالي تكاليف العمالة مع انكماش خالل 2019
بالدوالر األمريكي
التصنيع

الخدمات

المجموع

حسب البلد
األردن

27,7
()19,2

8,9
()1,2

15,6
()7,5

لبنان

10,5
()10,5

10,5
()1,7

10,5
()1,2

األراضي الفلسطينية المحتلة

10,9
()8,7

8,7
()1,1

9,6
()1,1

اليمن 2013

20,4
()5,0

43,4
()18,5

33,9
()11,0

االقتصادات العربية 2019

15,1
()5,1

9,3
()0,8

11,5
()2,1

التصنيع

الخدمات

المجموع

الشركات الصغيرة (<)20

17,1
()7,7

9,0
()0,9

11,9
()2,8

الشركات المتوسطة (20)99 -

11,5
()1,9

10,7
()2,0

11,1
()1,4

الشركات الكبيرة ( 100وأكثر)

7,9
()1,6

7,1
()0,9

7,5
()0,9

حسب حجم الشركة

أ

أ مهم عند  80في المائة من الثقة اإلحصائية.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.
المصدر :حساب خاص عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق باالقتصادات.

حجمــا تكــون أكثــر
عندمــا تــم احتســاب إنتاجيــة العمــل كمبيعــات لــكل عامــل ،أظهــرت التقديــرات أن المؤسســات األكبــر
ً
توصــل صنــدوق النقــد الدولــي ( )2019إىل نتائــج مماثلــة مــن األردن واألراضــي
إنتاجيــة مــن الشــركات األصغــر
حجمــا .وقــد ّ
ً

الفلســطينية المحتلــة واليمــن .وعــى الرغــم مــن عــدم إمكانيــة إجــراء مقارنــة كاملــة ،يقتــرح البنــك الدولــي ( )2013أن
حجمــا فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أكثــر إنتاجيــة مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.
المؤسســات األكبــر
ً

حجمــا تتســم بمتوســط إنتاجيــة أعــى فــي األراضــي الفلســطينية
عــاوة عــى ذلــك ،تشــير حســاباتنا إىل أن المواقــع األكبــر
ً
المحتلــة واألردن .فــي لبنــان واليمــن ،لــم تظهــر الرســوم البيانيــة أي اختالفــات بيــن المواقــع مــن حيــث الحجــم .وفــي األردن،
تشــهد المناطــق الشــمالية والوســطى أعــى معــدالت اإلنتاجيــة ،فــي حيــن تُظهــر إربــد والزرقــاء أقــل المعــدالت.85

عــاوة عــى ذلــك ،يبــدو أن المؤسســات الكبيــرة تتميــز بإنتاجيــة إجماليــة أعــى للعامــل مقارنــة بالمؤسســات الصغيــرة

والمتوســطة الحجــم (الجــدول  .)20ولتقييــم االختالفــات بدقــة أكبــر ،قمنــا بتشــغيل نمــوذج االنحــدار باســتخدام اإلنتاجيــة
الكليــة للعامــل كمتغيــرات تابعــة ،يتــم التحكــم فيهــا مــن خــال العديــد مــن خصائــص العمــل .وتشــير النتائــج التــي تــم
التوصــل إليهــا إىل أن الشــركات المصــدرة المملوكــة ألجانــب وتلــك التــي تشــكل جــزءًا مــن شــركات أكبــر تُظهــر معــدالت
إنتــاج أعــى مــن الشــركات األخــرى.

 85راجع الملحق  8لالطالع عىل حساب تفصيلي لإلنتاجية حسب حجم المنطقة.
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الجدول  20اإلنتاجية الكلية للعامل حسب الحجم لالقتصادات العربية ( 2019األردن ،لبنان ،واألراضي الفلسطينية المحتلة)
اإلنتاجية الكلية للعامل اعتمادًا عىل نموذج YKLM
الشركات الصغيرة (<)20

2,9
()0,5

الشركات المتوسطة (20)99 -

2,8
()0,6

الشركات الكبيرة ( 100وأكثر)

3,9
()0,2

مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.
المصدر :دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي لعام .2019

تكــون المؤسســات الصناعيــة الكبيــرة ،التــي تســتخدم نســب ًيا قــد ًرا أكبــر مــن الرأســمال والســلع الوســيطة ،أكثــر إنتاجيــة مــن
المؤسســات التــي ال تســتخدم هــذه العوامــل بكثافــة .ويبــدو أن المؤسســات الكبيــرة تميــل نحــو اســتخدام الرأســمال مــع مــا
يرتبــط بــه مــن انخفــاض فــي أجــور العمــال (الجــدول .)21

الجدول  21نموذج إنتاجية العمالة
الخدمات
شكل إنتاجية
العمالة

التصنيع
شكل إنتاجية العمالة

اإلنتاجية الكلية للعامل
YKML

()1

()2

()3

()4

-0,07
()0,194

0,25
()0,18

***-1,2
()0,168

-0,11
()0,63

سجل كلفة الرأسمال

***0,07
0,033

0,089
()0,107

سجل تكلفة السلع الوسيطة

***0,51
0,045

-0,088
()0,157

الملكية األجنبية

***1,0
()0,384

-0,03
()0,278

***-0,34
()0,138

0,95
()0,68

الصادرات  10%أو أكثر من
المبيعات (نعم/ال)

***0,35
()0,159

0,13
()0,143

-0,001
()0,109

*0,74
()0,427

الشركة جزء من شركة أكبر(نعم/ال)

-0,1
()0,170

-0,23
()0,180

0,13
()0,140

-0,09
()0,57

الثابت

***10,8
()0,24

10,5
()0,27

***3,9
()0,491

1,90
()1,58

1,196
0,14

981
0,05

734
0,35

737
0,03

سجل الحجم

عدد المالحظات
-Rمربع

مالحظــة :المربعــات الصغــرى العاديــة البســيطة باســتخدام مالحظــات دائمــة عــى المســح (أمــر مســح قائــم عــى االحصائيــات) .أخطــاء تايلــور
القياســية الخطيــة .تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويات  1و 5و 10فــي المائــة عــى التوالــي .لــم يتــم عــرض التأثيــرات الثابتــة
للســنة واالقتصــاد وحجــم المنطقــة المحليــة.
المصدر :توسع خاص باستخدام بيانات من مسح المؤسسات الخاص بالبنك الدولي.

107

108

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

هــذا وقمنــا بتقييــم متوســط نســب العوامــل حســب حجــم المؤسســة والنشــاط االقتصــادي بالنســبة لــأردن ولبنــان واألراضي

الفلســطينية المحتلــة (الجــدول  .)22وتشــير النتائــج إىل أن الشــركات أصبحــت إمــا أكثــر اعتمــادًا عــى الرأســمال أو أنهــا
تكافــئ الرأســمال أكثــر ممــا كانــت عليــه فــي عــام  .2013ومــن أبــرز األمثلــة عــى ذلــك األردن ،الــذي يظهــر اعتمــادًا أكبــر بكثيــر
عــى الرأســمال فــي عــام  2019مقارنــة بعــام .86 2013

الجدول  22نسب العوامل لكل شركة حسب البلد والحجم 2019
نسب العوامل لألردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة
كلفة
المدخالت
لكل وحدة
مبيعات

كلفة
الرأسمال
لكل وحدة
مبيعات

كلفة السلع
النهائية لكل
وحدة مبيعات

التصنيع

الخدمات

التصنيع

التصنيع

الخدمات

الشركات الصغيرة (<)20

0,24
()0,01

0,26
()0,02

0,37
()0,03

0,92
()0,20

0,51
()0,07

الشركات المتوسطة (20)99 -

0,18
()0,02

0,24
()0,04

0,41
()0,04

2,0
()0,32

0,56
()0,12

الشركات الكبيرة ( 100وأكثر)

0,19
()0,04

0,23
()0,03

0,42
()0,04

2,3
()0,18

0,30
()0,10

كلفة العمالة لكل وحدة
مبيعات

المصدر :دراسات استقصائية تتعلق باالقتصادات العربية لعام .2019
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.

عــاوة عــى ذلــك ،تشــير نســب العوامــل ً
أيضــا إىل أن مؤسســات التصنيــع المتوســطة الحجــم قــد تســتخدم اليــد العاملــة

بكفــاءة أكبــر بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن مؤسســات التصنيــع والخدمــات .ومــع ذلــك ،فــإن المؤسســات الصغيــرة التــي تعمــل

فــي مجــال الخدمــات تســتخدم اليــد العاملــة بقــدر أقــل مــن الكفــاءة بالمقارنــة مــع المؤسســات الصناعيــة المتوســطة
والكبيــرة .87وال تظهــر تكلفــة المدخــات لــكل وحــدة مــن وحــدات المبيعــات اختالفــات بيــن المؤسســات.

تكــون تكلفــة الرأســمال عــى إجمالــي المبيعــات الســنوية أعــى بكثيــر فــي المؤسســات المتوســطة والكبيــرة منهــا فــي

المؤسســات الصغيــرة .وتشــير هــذه النتيجــة األخيــرة إىل أن الوحــدات االقتصاديــة الصغيــرة تظهــر إنتاجيــة أعــى في اســتخدام
الرأســمال .بيــد أنــه ينبغــي تحليــل هــذه النتيجــة بعنايــة .ويحســب الرأســمال كإجمالــي تكلفــة المؤسســة إلعــادة شــراء جميــع
آالتهــا .قــد ال تحتــاج المؤسســات الصغيــرة إىل ميزانيــة أكبــر لعملياتهــا ،فــي حيــن أن الشــركات المتوســطة والكبيــرة ،الســيما

تلــك التــي تعمــل فــي قطــاع التصنيــع ،قــد تكــون اســتثمرت بكثافــة فــي آالت اإلنتــاج.

 86فــي عــام  ،2013كانــت حصــة لبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة مــن التكاليــف الوســيطة أعــى مــن حصــة اليــد العاملــة ،كمــا أن حصــة التكاليــف
الوســيطة األخيــرة أعــى ً
أيضــا مــن حصــة اليــد العاملــة .ففــي األردن واليمــن والعــراق ال تختلــف االختالفــات فــي التكاليــف عــن كل وحــدة مبيعــات مــن الناحيــة
اإلحصائيــة .وفــي عــام  ،2019كانــت التكاليــف المتوســطة لــكل وحــدة فــي لبنــان واألردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة أعــى مــن تكاليــف العمــل لــكل وحــدة
مــن وحــدات المبيعــات .وفــي األردن ،ترتفــع ً
أيضــا التكاليــف المتوســطة عــن تكاليــف الرأســمال لــكل وحــدة مبيعــات.
 87أجريت هذه المقارنة باستخدام فترات تبلغ  70في المائة من الثقة.
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إنتاجية العمل وحجم المؤسسات
يســعى هــذا القســم إىل تحليــل ارتبــاط العديــد مــن خصائــص األعمــال بإنتاجيــة العمالــة (المبيعــات لــكل عامــل كوكيــل).
بعــد التفكيــر فــي خصائــص متعــددة وإجــراء تحليــات متعــددة ،وجدنــا نتيجتيــن أساســيتين .أوالً ،ترتبــط إنتاجيــة العمــل
ـي ،تُظهــر الشــركات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة منخفضــة وتركــز
باحتمــاالت أعــى بالتحــول إىل مؤسســة أكبــر .ثانـ ً

عــى االبتــكار إنتاجيــة أعــى مــن الشــركات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة منخفضــة وال تبتكــر.

عــاوة عــى ذلــك ،وجدنــا أنــه خــال الفتــرة مــا بيــن  2015و ،2018كانــت هنــاك نتيجــة إيجابيــة بيــن إنتاجيــة العمــل فــي عــام

 ،2015واحتمــال أن تصبــح المؤسســة أكبــر بحلــول عــام  .88 2018وقــد اســتطاعت الشــركات التــي أظهــرت زيــادة إنتاجيــة فــي
العمالــة أن تصبــح أكبــر مــن حيــث عــدد العمــال بيــن عامــي  2015و .2018غيــر أن النتائــج تبيــن ً
أيضــا أن احتمــال الزيــادة
منخفــض وأنــه مــن المرجــح أن تبقــى المؤسســات الصغيــرة صغيــرة (الجــدول .)23

الجدول  23نموذج االحتمالية .حجم المؤسسة وإنتاجية العمالة ،في الفترة ما بين  2015و2018
المتوسط للعينة الكاملة 2019
(األردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة)
الحالة في 2018
شركة صغيرة
في 2018
(نعم/ال)

شركة متوسطة
في 2018
(نعم/ال)

شركة كبيرة
في 2018
(نعم/ال)

سجل إنتاجية العمالة (تعادل القوة الشرائية)

-0,006
()0,015

0,000
()0,015

*0,005
()0,004

شركة صغيرة ( 519-موظ ًفا) في ( 2015نعم/ال)

***0,78
()0,045

***-0,77
()0,045

010,()0,007

شركة كبيرة (أكثر من  100موظف) في ( 2015نعم/ال)

***-0,14
()0,04

***-0,73
()0,09

0,87
()0,08

0,063
()0,042

-0,07
()0,04

0,004
()0,005

الحالة في 2015

الشركات الناشئة ( 0-10سنوات)

المصدر :دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظــة :يذكــر التقريــر معامــات تراجــع االحتماليــة .تُعــرض القيــم بحســب تعــادل القــوة الشــرائية .يتضمــن االنحــدار ضوابــط االقتصــاد ،والقطــاع،
واآلثــار الثابتــة المحليــة .تظهــر األخطــاء القياســية بيــن قوســين .تشــير *** و** و* إىل األهميــة اإلحصائيــة عــى المســتويين  1,5و 10فــي المائــة
عــى التوالــي.

 88تم تقدير نموذج االحتمالية لتقييم العالقة بين إنتاجية العمل واحتمال أن تصبح شركة أكبر.
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اإلنتاجية واالبتكار
الواقــع أن الشــركات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة منخفضــة والتــي قدمــت منتجًــا جديًــدا و/أو عمليــات محســنة إىل حــد

كبيــر تظهــر إنتاجيــة أعــى مــن الشــركات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة المنخفضــة ولــم تقــدم جديـدًا.

ترتبــط اإلدارة الفعالــة والممارســات التجاريــة باالبتــكار ،وبمهــارات أفضــل للعامــل ،وفــي النهايــة بإنتاجيــة أعــى .وجــد موهنين

وهــال ( )2013عالقــة إيجابيــة بيــن تقديــم منتــج جديــد أو منتــج محســن بشــكل ملحــوظ والــداء التجــاري لالقتصــادات
األوروبيــة .غيــر أن األدلــة الخاصــة باالقتصــادات الناميــة مختلطــة .89يشــير البنــك الدولــي ( )2016إىل أن االبتــكار فــي الشــرق

ارتباطــا إيجاب ًيــا بزيــادة إنتاجيــة العمــل ،تحديـدًا فــي شــركات التصنيــع المتوســطة والكبيــرة.
األوســط وشــمال أفريقيــا يرتبــط
ً

تظهــر الدراســات الســابقة أن اكتســاب المعرفــة تهيمــن عليــه قطاعــات التكنولوجيــا الفائقــة المرتبطــة بالمديريــن والعمــال
فــي مجــال مهــارات تقنيــة المعلومــات والتدريــب الرســمي .يبــدو أن مســتوى التعليــم ال يتصــل باكتســاب المعرفــة ،وربمــا
كان ذلــك راجعً ــا إىل عــدم تطابــق العــرض والطلــب وانخفــاض جــودة التعليــم العالــي .عــاوة عــى ذلــك ،مــن المرجــح أن

تقــدم الشــركات منتجــات و/أو عمليــات جديــدة إذا كانــت لديهــا إمكانيــة الحصــول عــى التمويــل .ولقطاعــات التكنولوجيــا
المتوســطة والمنخفضــة حيــز كبيــر للتحســين نحــو الحــدود التكنولوجيــة.90

وعــى النقيــض مــن الدراســات الســابقة ،لــم نجــد أي فــرق فــي االســتثمار فــي البحــث والتطويــر بيــن المؤسســات التــي

تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة عاليــة ومنخفضــة (الجــدول  ،)24لكننــا عثرنــا عــى أدلــة تشــير إىل وجــود اختالفــات فــي
المؤسســات التــي قدمــت عمليــة و/أو منتجًــا جديدًا/محس ـنًا (الجــدول  .)25هــذا وظهــرت زيــادة فــي إنتاجيــة المؤسســات

التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة منخفضــة فــي األردن ولبنــان ،والمؤسســات التــي تســتخدم التكنولوجيــا العاليــة فــي
األراضــي الفلســطينية المحتلــة والتــي قدمــت منتجــات وعمليــات جديدة/محســنة.91

.)Mojnen & Hall, 2013( 89
 90كمــا نوقــش فــي دراســة البنــك الدولــي لعــام  ،2016فــإن االبتــكار ينظــر ً
أيضــا فــي إدخــال تحســينات عــى المواصفــات والمكونــات والمــواد التقنيــة،
وتحســين الخصائــص الوظيفيــة ،ويتعلــق كذلــك بأســاليب اإلنتــاج أو اإلنجــاز ،والتحســينات التنظيميــة ،والعمليــات.
 91أظهرت التقديرات أهمية عند ثقة  80بالمائة.
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الجدول  24نسبة المؤسسات التي تستثمر في البحث والتطوير والتكنولوجيا األجنبية في 2019
تكنولوجيا عالية
الدول العربية

تكنولوجيا منخفضة

االستثمار في
البحث والتطوير

شراء تكنولوجيا
أجنبية

االستثمار في البحث
والتطوير

شراء تكنولوجيا
أجنبية

0,39
()0,09

أ
0,02
()0,017

0,57
()0,07

أ
0,00
()0,00

لبنان

أ
0,06
()0,032

أ
0,031
()0,019

0,064
()0,02

0,04
()0,015

األراضي
الفلسطينية
المحتلة

أ
0,00
()0,000

أ
0,00
()0,000

0,00
()0,001

أ
0,05
()0,029

الدخل األعىل
إىل المتوسط

0,03
0,006

0,04
()0,008

0,08
()0,016

0,06
()0,017

الدخل األدنى
إىل المتوسط

0,05
()0,013

0,04
()0,00

0,07
()0,00

0,04
()0,006

األردن

المصدر :الدراسات االستقصائية الخاصة بالمؤسسات.
مالحظــة  :1تشــمل قطاعــات الصناعــات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة عاليــة الطائــرات والمركبــات الفضائيــة والمســتحضرات الصيدالنيــة
والمســتلزمات المكتبيــة والمحاســبة واآلالت الحاســوبية وأجهــزة الراديــو والتلفزيــون واالتصــاالت واألجهــزة الطبيــة واألجهــزة الدقيقــة ،واألدوات
البصريــة .وتشــمل الصناعــات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة متوســطة إىل منخفضــة اآلالت الكهربائيــة واألجهــزة الكهربائيــة والمركبــات ذات
المحــركات والمقطــورات وشــبه المقطــورات والمــواد الكيميائيــة باســتثناء المســتحضرات الصيدالنيــة ومعــدات الســكك الحديديــة ومعــدات النقــل
واآلالت والمعــدات .تشــمل الصناعــات التــي تســتخدم التكنولوجيــا بنســبة منخفضــة التصنيــع :إعــادة التدويــر والخشــب واللبــن والــورق والمنتجــات
الورقيــة والطباعــة والنشــر والمنتجــات الغذائيــة والمشــروبات والتبــغ والمنســوجات والمنتجــات النســيجية والجلــود واألحذيــة.
مالحظة  :2تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم يتم اإلشارة بخالف ذلك.
أ قيم ال تختلف إحصائ ًيا عن الصفر.
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الجدول  25فجوة اإلنتاجية مقابل االبتكار
كلفة العمالة تفوق اإليرادات بين الشركات التي تستخدم التكنولوجيا بنسبة عالية والشركات التي
تستخدم التكنولوجيا بنسبة منخفضة

الدول العربية

هل تم طرح منتج جديد
خالل السنوات الثالثة
الماضية؟ (نعم/ال)
(االختالف ال-نعم)

ما هي أهم عملية محسنة
هامة؟

تكنولوجيا
عالية

تكنولوجيا
منخفضة

تكنولوجيا
عالية

تكنولوجيا
منخفضة

األردن

0,05

0,19

-0,05

0,17

أ

لبنان

-0,04

***0,12

-

0,09

أ

األراضي الفلسطينية
المحتلة

0,08

0,05

0,08

االقتصادات العربية

0,026

0,074

0,03

أ

المصدر :دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظة  :1تشير القيم األكبر إىل إنتاجية أقل.
مالحظة  :2تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.
أ تكون القيم ذات أهمية عند ثقة  80بالمائة.

االستثمار في البحث
والتطوير

تكنولوجيا
عالية

تكنولوجيا
منخفضة

0,04

0,18

0,02

0,06

0,02

-0,02

-0,05

0,05

0,05

0,01

أ
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�  2.4المستوى الصغير :ممارسات اإلدارة
نظـ ًرا للقيــود المفروضــة عــى البيانــات ،يســعى هــذا القســم إىل تقييــم العالقــة بيــن الممارســات اإلداريــة وأداء المؤسســات

مــن حيــث العمالــة واإلنتاجيــة الكليــة للعامــل فــي األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة.

��

 .2.4.1نوعية اإلدارة

ارتباطــا إيجاب ًيــا بإنتاجيــة الشــركات ونموهــا .92وقــد وجــد بلــوم
يقتــرح بــران وآخــرون أن الممارســات اإلداريــة األفضــل ترتبــط
ً

وآخــرون ( 93)2013أن تحســين الممارســات االداريــة أســفر عــن زيــادة فــي اإلنتاجيــة بنســبة  17فــي المائــة نتيجــة للتحســينات

فــي نوعيــة المنتجــات ،والكفــاءة ،وتحســين إدارة قوائــم الجــرد .ومــن جهتهمــا ،وجــد ماكنــزي وودروف ( 94)2015أن الشــركات

الصغيــرة التــي تتمتــع بممارســات تجاريــة أفضــل فــي التســويق ،وتحتفــظ بأوراقهــا الماليــة وســجالتها ،ولديهــا تخطيــط
مالــي ،تحظــى بإنتاجيــة عماليــة أعــى ،ومعــدالت بقــاء أفضــل ،ونمــو أســرع للمبيعــات .أظهــر بلــوم وفــان رينيــن ( 95)2006أن

الشــركات التــي تديرهــا األســر تتمتــع بــإدارة ســيئة مقارنــة بالمؤسســات التــي تتــم إدارتهــا بشــكل مهنــي؛ كمــا أن المنافســة
القويــة وأســواق العمــل المفتوحــة ترتبــط بتحســين األداء اإلداري .فالمؤسســات التــي تُظهــر إدارة أفضــل تحتــاج إىل قــوى
عاملــة عاليــة المهــارة ،ناهيــك عــن انهــا تســتفيد منهــم بشــكل أفضــل.

لقــد وجــد البنــك الدولــي ( )2016أن إدارة المؤسســات الكبيــرة تكــون أفضــل عامــة مــن المؤسســات الصغيــرة .ووجــد التقريــر

أن المؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ولبنــان أظهــرت فــي المتوســط ممارســات إداريــة أفضــل بالمقارنــة مــع
الممارســات فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وأوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى .وقــد أظهــرت المؤسســات فــي األردن
واليمــن ممارســات إداريــة رديئــة مقارنــة ببقيــة الــدول العربيــة.

هــذا وقــد قمنــا بتقييــم الممارســات اإلداريــة باســتخدام المنهجيــة التــي اقترحهــا بلــوم وفــان رينيــن ( ،)2010والتي تستكشــف
أربعــة مجــاالت :العمليــات والمراقبــة واألهــداف والحوافــز عبــر المؤسســات والصناعــات والدول.

تُبيــن الجــداول  28إىل  30نســبة المؤسســات التــي ردت عــى كل فئــة مــن األســئلة المتصلــة بالممارســات اإلداريــة ،بحيــث

يمكــن الشــعور بكيفيــة إدارة المؤسســات .فــي بعــد العمليــات ،نجــد نســبة كبيــرة مــن المؤسســات التــي ال تتخــذ أي إجــراء أو

تحــل المشــاكل مــن دون اتخــاذ أي إجــراء آخــر لحلهــا .وفــي ب ُعــد الرصــد ،تســتخدم معظــم المؤسســات مؤش ـرًا أو مؤشــرين
لرصــد أداء اإلنتــاج ،ممــا قــد يشـكّل عالمــة عــى عــدم وجــود نظــم رصــد قويــة.

 92يمكن العثور عىل المزيد من المراجع في (.)Brunh, Karlan, & Schoar, 2010
 93لمزيد من المراجع راجع بلوم وفان رينين (.)Bloom, Eifert, Mahajan, Mackenzie, & Roberts, 2013()2010
.)McKenzie & Woodruff, 2015( 94
.)Bloom & Van Reenen, Measuring and Explaining Management Practices Across Firms and Nations, 2006( 95
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الجدول  28ممارسات اإلدارة  -العمليات والرصد2019 ،
البلد

العمليات

الرصد

ما أفضل وصف لما يحدث عند بروز مشكلة؟

عدد مؤشرات أداء اإلنتاج التي تم
رصدها خالل السنة المالية الماضية

لم يتم
اتخاذ أي
إجراء

تم حل المشكلة
من دون اتخاذ
أي إجراء آخر

تم حل المشكلة
من خالل اتخاذ
إجراء إضافي

مؤشر أو
مؤشران

3-9
مؤشرات

 10مؤشرات
أو أكثر

لبنان

0,027
()0,001

0,57
()0,057

0,39
()0,057

0,46
()0,119

0,28
()0,109

0,26
()0,085

األردن

0,10
()0,074

0,75
()0,079

0,15
()0,048

0,28
()0,083

0,44
()0,088

0,28
()0,083

األراضي
الفلسطينية
المحتلة

0,08
()066,

0,79
()0,076

0,13
()0,066

0,60
()0,119

0,34
()0,120

0,05
()0,022

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية خاصة بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.

فــي ال ُبعــد المســتهدف ،تركــز المؤسســات إمــا عــى األهــداف القصيــرة األجــل أو الطويلــة األجــل ،وتبــرز نســبة صغيــرة مــن

الشــركات كال األمريــن .تفيــد العديــد مــن المؤسســات بــأن هــذه األهــداف اإلنتاجية/الخدماتيــة معروفــة لمعظــم المديريــن

والعامليــن فــي اإلنتــاج .ال يجمــع المســح معلومــات حــول التقييــم الــدوري للهــدف نظ ـ ًرا لتغيــر األهــداف بمــرور الوقــت.

تختلــف الصعوبــات التــي تواجــه المؤسســات التجاريــة فــي تحقيــق هــذه األهــداف تبعً ــا للبلــد .ففــي األردن مثـاً ،تبــذل قلــة
قليلــة مــن المؤسســات جهــودًا غيــر عاديــة لتحقيــق أهدافهــا ،وهــو أكثــر بكثيــر ممــا تبذلــه المؤسســات فــي لبنــان واألراضــي

الفلســطينية المحتلــة .والواقــع أن  82فــي المائــة مــن المؤسســات التــي شــملها المســح فــي لبنــان تفيــد بأنهــا حققــت

مرتبطــا
أهدافهــا مــن دون بــذل جهــد كبيــر .ينبغــي لنــا أن ننظــر فــي هــذه النتائــج بعنايــة ،إذ يمكــن أن يكــون أي تغييــر
ً
باالختالفــات فــي نوعيــة الممارســات اإلداريــة ،أو االختالفــات فــي تحديــد األهــداف ،أو عوامــل أخــرى مــن شــأنها أن تشــرح
االختالفــات فــي الصعوبــات .عــى ســبيل المثــال ،قــد تكــون األهــداف التــي حددتهــا المؤسســات فــي األردن أكثــر تحديًــا مــن
لبنــان ،األمــر الــذي يشــرح االختــاف فــي محاولــة تحقيــق هــذه األهــداف.
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الجدول  29ممارسات اإلدارة  -أهداف اإلنتاج2019 ،
أهداف اإلنتاج
ما أفضل وصف لإلطار الزمني ألهداف
اإلنتاج/توفير الخدمة؟

ما مدى سهولة تحقيق أهداف اإلنتاج؟

من كان عىل علم بأهداف إنتاج هذه
المؤسسة؟

البلد

التركيز
عىل
المدى
القصير

التركيز
عىل
المدى
الطويل

التركيز عىل
المديين
القصير
والطويل

لم يتم
تحقيق
األهداف

تم تحقيق
األهداف
بجهد أكثر
من العادي أو
استثنائي

تم تحقيق
األهداف
من دون
بذل الكثير
من الجهد

كبار
المديرين
فقط

معظم
المديرين
وبعض/
معظم
العاملين
في اإلنتاج

كل
المديرين
والعاملين
في اإلنتاج

لبنان

0,48
0,113

0,23
0,078

0,29
0,091

0,04
0,018

0,14
0,013

0,82
0,021

0,70
0,082

0,24
0,082

0,06
0,039

األردن

0,24
()0,06

0,49
()0,08

0,27
()0,08

0,00
()0,00

0,94
()0,04

0,06
()0,04

0,19
()0,050

0,73
()0,059

0,08
()0,038

األراضي
الفلسطينية
المحتلة

0,31
0,44
()0,115( )0,111

0,25
()0,079

0,00
()0,00

0,48
()0,103

0,51
()0,103

0,42
()0,106

0,52
()0,103

0,05
()0,015

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.

فــي مــا يتصــل بالحوافــز ،وجدنــا أن الشــركات تفضــل إســناد مكافآتهــا عــى أداء المديريــن أو أنشــطتهم فــي الفريــق وليــس
عــى أداء المؤسســة .تقــوم معظــم المؤسســات بترقيــة المديريــن اســتنادًا إىل األداء ،ولكــن ال يقــوم بعضهــا بترقيــة المديريــن

عــى اإلطــاق ،وقــد يعــود ذلــك إىل الممارســات اإلداريــة الســيئة أو حجــم الشــركة ،التــي ال تتوفــر فيهــا وظائــف عليــا .وتميــل
الشــركات إىل االحتفــاظ بمديريــن عــى الرغــم مــن ضعــف األداء.
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الجدول  30ممارسات اإلدارة  -الحوافز2019 ،
الحوافز
ما الذي استندت إليه عادة مكافأة أداء
المديرين؟

ما هي الطريقة الرئيسية التي تمت بها ترقية
غير المديرين؟

البلد

فرد

فريق

مؤسسة

شركة

ال ترقية

استنادًا إىل
عوامل أخرى غير
األداء

استنادًا إىل
األداء بشكل
جزئي أو كلي

لبنان

0,71
()0,10

0,18
()0,09

0,09
()0,077

0,00
()0,00

0,32
()0,067

0,02
()0,004

0,66
()0,067

األردن

0,55
()0,10

0,39
()0,09

0,05
()0,043

0,00
()0,01

0,25
()0,089

0,00
()0,000

0,75
()0,089

األراضي
الفلسطينية
المحتلة

0,67
()0,12

0,29
()0,12

0,03
()0,016

0,01
()0,00

0,46
()0,117

0,00
()0,001

0,54
()0,117

الحوافز
البلد

متى تمت إعادة تعيين شخص غير مدير أو فصله بسبب الداء السيئ؟
ناد ًرا أو أبدًا

في غضون  6أشهر

بعد  6أشهر

لبنان

0,59
()0,073

0,22
()0,067

0,18
()0,048

األردن

0,72
()0,058

0,19
()0,049

0,09
()0,031

األراضي الفلسطينية المحتلة

0,53
()0,102

0,23
()0,075

0,24
()0,082

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية قائمة عىل المؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.

بهــدف وضــع مقيــاس إجمالــي للجــودة ،تــم وضــع مؤشــر غيــر مرجــح باســتخدام بيانــات عــن العمليــات والرصــد وأهــداف

اإلنتــاج والحوافــز (الجــدول  .)31لــكل فئــة وزن متســاو فــي درجــة الفهــرس .ولــكل مــن أهــداف اإلنتــاج والحوافــز ثالثــة
مؤشــرات تــم تجميعهــا باســتخدام متوســط حســابي غيــر مرجــح .وتــم تطبيــع كل القيــم باســتخدام نتائــج .96 z

 96يشــير باندييــرا وآخــرون ( 2007و )2009إىل أن األجــر مقابــل األداء مرتبــط بنمــو اإلنتاجيــة ،فالمديــرون الذيــن يتقاضــون أجــو ًرا ثابتــة يحبــذون العمــال الذيــن
يرتبطــون اجتماع ًيــا بهــم .ومــع ذلــك ،عندمــا يتعلــق األمــر بتعويضــات األداء المدفوعــة األجــر ،فإنهــم يفضلــون العمــال ذوي القــدرة العاليــة بغــض النظــر عمــا إذا
كانــوا عــى صلــة اجتماعيــة بهــم أم ال.

اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

3

0,496-

ﺎ ﺎﺑت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ
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ﺣﯿﺪ اﻟﻨﻘﺎط  zﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺼﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺪول .وﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ،اﻋﺘﺒﺮﻧﺎ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹدارة
2019ﻹدارة اﻟﺠﯿﺪة ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮭﺮ درﺟﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺼ
اإلداريةﺎ -ت ا
الممارساتﺎرﺳ
نوعيةﺎ أن ﻣﻤ
تصنيف ،ﻛﻤ
الجدولاﻟ31ﺼﻔﺮ
ض درﺟﺎت أﻗﻞ ﻣﻦ
تصنيف نوعية الممارسات
اإلدارية

البلدرﯾﺔ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷردن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ا
ن ﻣﻤﺎرﺳﺎت إدا
التصنيفﺠﺪ أن اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳ
النتيجةﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻧ
ﮭﺎ دراﺳﺎت أﺧﺮى  .62ﻋﻼوة ﻋ
لبنان
0,309ﻮدة ﺗﺮﺗﺒ 1ﻂ ارﺗﺒﺎ ً
ﺳﺎ ﺑﻨﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮ
طﺎ إﯾﺠﺎﺑًﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ )ﻗﯿﺎ ً
ﺠ
ﻟ
ا
ة
ر
ا
د
إ
ن
أ
ﯿًﺮا ،ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
2
0,006
األردن
األراضي(.
ﺟﻤﺎﻟﻲ( )اﻟﺸﻜﻞ 12
3
-0,496
الفلسطينية
المحتلة

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

يفــرض توحيــد النقــاط  zمتوســط الصفــر عــى كل الــدول .وألغــراض التحليــل ،اعتبرنــا أن مؤسســات اإلدارة الرديئــة هــي التــي

تعــرض درجــات أقــل مــن الصفــر ،كمــا أن ممارســات اإلدارة الجيــدة هــي التــي تظهــر درجــات أعــى مــن الصفــر.

يعــرض لبنــان ممارســات إداريــة أفضــل بالمقارنــة مــع األردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ،عــى غــرار النتائــج التــي
توصلــت إليهــا دراســات أخــرى .97عــاوة عــى ذلــك ،نجــد أن األراضــي الفلســطينية المحتلــة تعانــي مــن ممارســات إداريــة

(قياســا بنصيــب الفــرد فــي الناتــج
ارتباطــا إيجاب ًيــا بالتنميــة االقتصاديــة
رديئــة .وأخيـرًا ،تظهــر النتائــج أن إدارة الجــودة ترتبــط
ً
ً
المحلــي اإلجمالــي) (الشــكل .)12

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )اﻟﺜﺎﺑﺖ  2005ﺎﺑﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ،اﻟﺴﺠﻞ(
� الشــكل  12جــودة الممارســات اإلداريــة مقابــل نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي (الثابــت
 2005بالــدوالر األمريكــي ،الســجل)

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.

ﺎ ﺎﺑت ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
 97البنك الدولي.2016 ،

ﯿﻒ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ19-
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��

 .2.4.2تكييف الممارسات اإلدارية مع تفشي جائحة كوفيد19-

تعتمد الشركات ببطء استراتيجيات ونماذج أعمال جديدة لمواجهة تحديات جائحة كوفيد.19-
أجبــرت تدابيــر اإلقفــال المعتمــدة أثنــاء أزمــة جائحــة كوفيــد 19-الشــركات عــى تبنــي العمــل عــن بعــد .ولــم تكــن كل

االقتصــادات فــي المنطقــة مجهــزة بنفــس القــدر للتحــول إىل العمــل عــن بعــد والتكنولوجيــات الرقميــة .وقــد أثــرت التفاوتات
فــي الوصــول إىل اإلنترنــت ،والعمــل بصفــة غيــر رســمية وغيــر ذلــك مــن العوامــل عــى قــدرة االقتصــادات المنخفضــة

الدخــل عــى العمــل مــن المنــزل .98ففــي األردن عــى ســبيل المثــال ،مــن المرجــح أن العمــال فــي القطــاع غيــر الرســمي
يعملــون فــي وظائــف ال يمكــن أداؤهــا مــن المنــزل .وفــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،تُعــد القــدرة عــى أداء العمــل عــن

بعــد أعــى بالنســبة للعمــال الوطنييــن منهــا بالنســبة للعامليــن المغتربيــن ألن الفئــة األوىل تعمــل فــي الوظائــف التــي يســهل
أداءهــا عــن بعــد (أي المناصــب اإلداريــة).99

أجــرى البنــك الدولــي دراســات اســتقصائية لتوفيــر معلومــات عــن تأثيــر تفشــي جائحــة كوفيــد 19-عــى أداء الشــركات.
وحتــى وقــت كتابــة هــذا الفصــل ،أجــرى البنــك الدولــي مسـحَي متابعــة فــي لبنــان وثــاث دراســات اســتقصائية متابعــة فــي

األردن .ويبلــغ مجمــوع العينــة المســتهدفة فــي لبنــان واألردن ( 532معــدل االســتجابة  83فــي المائــة) و 601مؤسســة (معــدل

االســتجابة  95,9فــي المائــة) عــى التوالــي.

فــي لبنــان أجــري المســحان فــي الفترتيــن التاليتيــن :مــن  11نوفمبــر إىل ديســمبر  2020ومــن  19مايــو إىل  18يونيــو .2021

وفــي األردن ،أجريــت الدراســات االســتقصائية فــي الفتــرات الثالثــة التاليــة :مــن  6يوليــو إىل  5أغســطس  2020ومــن 30
نوفمبــر  2020إىل  20ينايــر  2021ومــن  10يونيــو إىل  1يوليــو .2021

لقــد وجدنــا أن مــا بيــن  93و 97فــي المائــة مــن المؤسســات أفــادت بأنهــا مفتوحــة فــي لبنــان واألردن ،وأن  3إىل  7فــي
المائــة منهــا قــد أغلقــت أبوابهــا مؤق ًتــا بحلــول منتصــف عــام  .2021وتضــررت المؤسســات بشــكل أكبــر خــال عــام 2020
بســبب قــرارات اإلقفــال التــي أرغمــت  72و 93فــي المائــة مــن المؤسســات عــى اإلغــاق مؤق ًتــا بســبب تفشــي جائحــة

كوفيــد 19-فــي األردن ولبنــان عــى التوالــي.

فــي عــام  ،2021كانــت حــاالت اإلقفــال أقــل انتشــا ًرا ،ممــا أثــر عــى نســبة أقــل مــن المنشــآت فــي لبنــان ( 32فــي المائــة)

واألردن ( 20فــي المائــة) .وفــي كلتــا الفترتيــن أغلقــت المنشــآت فــي لبنــان حوالــي  10-12أســبوعً ا وحوالــي  8أســابيع فــي
األردن.100

لقــد واجهــت المؤسســات عــدة عقبــات فــي مــا يتعلــق باعتمــاد العمــل عــن بعــد .فقــد تبنــت الشــركات فــي األردن العمــل
عــن بعــد بنســبة أعــى مــن تلــك التــي تبنتهــا فــي لبنــان .والواقــع أن  18فــي المائــة فقــط مــن المؤسســات فــي لبنــان كانــت

قــادرة عــى بــدء أو زيــادة العمــل عــن بعــد خــال عــام  ،2020ولــم يتمكــن ســوى  6فــي المائــة مــن القــوى العاملــة مــن العمــل
عــن بعــد.101

 98يُظهــر غوتلييــب وآخــرون ( )2000أن قــدرة االقتصــادات الناميــة عــى تبنــي العمــل عــن بعــد تقتصــر عــى  10-23فــي المائــة مــن كل الوظائــف (Gottlieb,
.)Grobovšek, Poschke, & Saltiel
 99جوناثان أ .دينجيل وبرنت نيمان« .2020 ،كم عدد الوظائف التي يمكن أداءها في المنزل؟» مجلة االقتصاد العام ،المجلد .189
 100فــي حالــة لبنــان ،اعتبرنــا نطــاق القيــم .وبالنســبة لــأردن ،قمنــا فقــط بالنظــر إىل بيانــات مــن الموجــة األوىل ألن الموجتيــن األخيرتيــن لــم تجمعــا بيانــات
كافيــة إلجــراء اســتدالالت.
 101ال يختلــف متوســط النســبة المئويــة للقــوى العاملــة التــي تعمــل عــن بعــد عــن صفــر فــي مجــال التصنيــع والبيــع بالتجزئــة ،بينمــا تظهــر الخدمــات األخــرى
قيمــة  8,4فــي المائــة ذات أهميــة عنــد  95فــي المائــة.
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الجدول  32كم أثرت األزمة التالية عىل األعمال التجارية؟ – لبنان 2020
كم أثرت آثار األزمة المذكورة أدناه عىل شركتك؟
لم تؤثر =  ،1أثرت بعض الشيء =  ،2أثرت جدًا = 3
البلد

عمليات اإلقفال
اإللزامية

نقص الطلب/
المبيعات

تعطيل المدخالت
المكتسبة في لبنان

االفتقار إىل
الوسائل المالية

تعطيل المدخالت
المكتسبة خارج
لبنان

النسبة المئوية لمالكي الشركات الذين أجابوا «أثرت جدًا» عىل األسئلة
لبنان

92,6
()2,48

82,4
()4,45

88,4
()3,26

93,4
()2,21

78,1
()3,97

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.

الجدول  33االستجابات لتفشي جائحة كوفيد19-
الموجة I
البلد

إنشاء/
توسيع
نشاط
تجاري عبر
اإلنترنت؟

إنشاء أو
توسيع
تسليم السلع
أو الخدمات
أو تنفيذها؟

الموجة II
إنشاء أو
توسيع
ترتيبات
العمل عن
بًعد الخاصة
بالقوى
العاملة
لديها؟

إنشاء أو
توسيع
نشاط
تجاري عبر
اإلنترنت؟

إنشاء أو
توسيع
تسليم
السلع أو
الخدمات
أو
تنفيذها؟

الموجة III
إنشاء أو
توسيع
نشاط
تجاري
عبر
اإلنترنت؟

إنشاء أو
توسيع
تسليم
السلع أو
الخدمات
أو
تنفيذها؟

النسبة المئوية لمالكي الشركات الذين أجابوا «نعم» عىل األسئلة
لبنان

1,9
()0,8

8,0
()2,78

17,7
()3,42

21,0
()4,29

40,0
()6,17

-

-

األردن

58,8
()4,32

14,7
()3,33

33,1
()4,27

12,8
()3,14

3,1
()1,6

17,9
()4,09

16,1
()3,92

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظة :تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.
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الجدول  33االستجابات لتفشي جائحة كوفيد19-

البلد

هل تم توفير منتجات أو خدمات جديدة أو
محسنة؟
الموجة I

الموجة II

الموجة III

هل تم إيقاف إنتاج بعض السلع أو عرض أي
خدمات؟
الموجة I

الموجة II

الموجة III

النسبة المئوية لمالكي الشركات الذين أجابوا «نعم» عىل األسئلة
لبنان

-

***28,0
()3,67

األردن

-

***1,8
()1,1

***10,5
()3,4

-

***36,4
()4,40

-

***1,3
()1,1

***6,1
()2,26

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظــة  :1كانــت الموجــة الثانيــة فــي لبنــان فــي الفتــرة مــا بيــن مايــو ويونيــو  ،2021فــي حيــن كانــت الموجــة الثانيــة فــي األردن فــي الفتــرة مــن
نوفمبــر  2020إىل ينايــر  ،2021والموجــة الثالثــة فــي الفتــرة مــا بيــن يونيــو ويوليــو .2021
مالحظة  :2تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم تتم اإلشارة بخالف ذلك.

كان لألقفــال آثــار كبيــرة عــى أداء المؤسســات وعملهــا بيــن أكتوبــر  2019ومنتصــف عــام  .2021أفــادت  74فــي المائــة مــن
الشــركات القلقــة عــن انخفــاض حــاد فــي المبيعــات فــي لبنــان واألردن ،ممــا أدى إىل تســريح العمــال الدائميــن والمؤقتيــن.102

ولمعالجــة اآلثــار الســلبية لجائحــة كوفيــد ،19-نفــذت نســبة متزايــدة مــن الشــركات تعديالت/تحســينات عــى منتجاتهــا/

خدماتهــا وعملياتهــا (الجــدول  .)33خــال عــام  ،2020نجحــت نســبة صغيــرة مــن المؤسســات فــي لبنــان فــي تعديــل نمــاذج
األعمــال والممارســات اإلداريــة الخاصــة بهــا .ومــع ذلــك ،تظهــر جــوالت المســح الالحقــة أن عــددًا أكبــر مــن المؤسســات

يســتخدم نشــاط األعمــال عبــر اإلنترنــت و/أو خدمــات التســليم .فــي الواقــع ،وبحلــول منتصــف عــام  ،2021زادت المبيعــات
عبــر اإلنترنــت ثمانــي مــرات مقارنــة مــع أكتوبــر .103 2019

وعــى النقيــض مــن ذلــك ،يبــدو أن المؤسســات فــي األردن قــد عدلــت بســرعة منتجاتها/خدماتهــا وعملياتهــا نحــو األنشــطة

عــى اإلنترنــت وتبنــت خدمــات التســليم خــال النصــف األول مــن عــام  ،2020عــى األقــل بالمقارنــة مــع لبنــان .وبحلــول

منتصــف عــام  ،2020أبلغــت  40فــي المائــة تقري ًبــا مــن الشــركات فــي األردن عــن اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة اســتجابة
لجائحــة كوفيــد ،19-والتــي ركــزت فــي األســاس عــى تحســين ممارســات اإلدارة والتســويق ،بــدال ً مــن تبنــي المبيعــات عبــر

اإلنترنــت .وقــد أبلــغ  62فــي المائــة مــن الشــركات عــن انخفــاض فــي اســتخدام المنصــات الرقميــة ألغــراض البيــع.

أدخلــت نســبة تتــراوح بيــن  28و 36فــي المائــة مــن الشــركات فــي لبنــان منتجــات أو خدمــات جديــدة أو محســنة أو أوقفــت
العمــل ببعضهــا .وكانــت النســبة أقــل كثيــرًا فــي األردن ،ناهيــك عــن أن تعديــات األســعار كانــت مختلفــة للغايــة بيــن

الدولتيــن .فــي لبنــان ،أفــاد نحــو  82فــي المائــة مــن الشــركات عــن زيــادة ملحوظــة فــي األســعار بلغــت  264فــي المائــة

بالمقارنــة مــع  2,8فــي المائــة فــي األردن بحلــول منتصــف عــام  .2021ومــع ذلــك ،فــإن الزيــادة المفرطــة فــي األســعار فــي
أساســا نتيجــة للتضخــم المفــرط العــام ،ونقــص األغذيــة والكهربــاء ،وانخفــاض ســعر الصــرف.
لبنــان كانــت
ً

 102أبلــغ حــواىل  58فــي المائــة مــن الشــركات عــن انخفــاض عــدد الموظفيــن خــال عــام  2020فــي لبنــان .وفــي االردن ،أبلغــت نســبة  22فــي المائــة مــن
الشــركات عــن انخفــاض فــي عــدد موظفيهــا.
 103وقــد بــدأ مــا يقــرب مــن  6,5فــي المائــة مــن الشــركات أو زادت نشــاطها عــى اإلنترنــت ،واســتخدم  8فــي المائــة منهــا خدمــات التســليم .وبحلــول أبريــل
 مايــو  ،2021ارتفعــت نســبة الشــركات التــي تســتخدم تكنولوجيــات اإلنترنــت و/أو خدمــات التســليم إىل  21فــي المائــة و 40فــي المائــة عــى التوالــي .وفــيأكتوبــر  -نوفمبــر  ،2020بلغــت نســبة المبيعــات عبــر اإلنترنــت فــي لبنــان  1,8فــي المائــة ،وبحلــول أبريــل  -مايــو  2021ارتفعــت إىل  8,8فــي المائــة.
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الجدول  34االستجابات لتفشي جائحة كوفيد( –19-نسبة مئوية)
األردن
البلد

الموجة I

الوظائف التي استخدمتها المؤسسة
التكنولوجيا استجابة جائحة كوفيد19-؟
مالحظة :فقط بالنسبة إىل الشركات
التي ردت «نعم» في ما يتعلق باستخدام
التكنولوجيا

استخدام
التكنولوجيا
استجابة
لتفشي
جائحة
كوفيد19-
(نعم)

اإلدارة

التسويق

المدفوعات

37,2
()4,43

87,9
()5,24

41,4
()9,33

11,5
()5,13

المصدر :حسابات خاصة عىل أساس دراسات استقصائية تتعلق بالمؤسسات الخاصة بالبنك الدولي.
مالحظة  :1لم تشمل الموجتان الثانية والثالثة هذه األسئلة.
مالحظة  :2تكون كل القيم ذات أهمية عند ثقة  95بالمائة ،ما لم يتم اإلشارة بخالف ذلك.

حصة
المبيعات
باستخدام
لمنصات
الرقمية
(زيادة)

االستثمار في
معدات أو
برامج أو حلول
رقمية جديدة
استجابة لجائحة
كوفيد19-
(نقصان)

0,9
()0,57

62,6
()27,7

121

122
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�  2.5اآلثار المترتبة عىل السياسات
مــن أهــم المؤشــرات التجاريــة هــو الوقــت الــذي يســتغرقه التصديــر واالســتيراد وتكاليــف كل منهمــا .ذلــك أن االقتصــادات
العربيــة ذات الدخــل المرتفــع تُظهــر وق ًتــا أقــل وتكاليــف أقــل لالســتيراد والتصديــر وفــي المقابــل ســنجد أن تكاليف االســتيراد

والتصديــر فــي العــراق وســوريا ولبنــان هــي األعــى عــى اإلطــاق ،بــل وأكثــر مــن عشــرة أضعــاف التكاليــف فــي البحريــن.

بالتاليــن ينبغــي أن تكــون بيئــة األعمــال أكثــر مالءمــة للتجــارة األجنبيــة .ومــن الممكــن تحســين عمليــات االســتيراد والتصديــر
فــي االقتصــادات العربيــة ذات الدخــل األعــى إىل المتوســط واألدنــى إىل المتوســط .ومــن شــأن ذلــك أن يســاعد ً
أيضــا
فــي تعزيــز عمليــات النقــل التكنولوجــي واعتمــاد التكنولوجيــا (وهــي عمليــات أساســية لتعزيــز اإلنتاجيــة) وتدويــل الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.

بغيــة تعزيــز االبتــكار ،ينبغــي اعتبــار االســتثمار فــي البحــث والتطويــر أولويــة .تبتكــر المؤسســات وتُظهــر ممارســات إداريــة
جيــدة هــي األفضــل تجهيـ ًزا للتعامــل مــع العقبــات التــي قــد تنشــأ مــن بيئــة أعمــال معيبــة .عــاوة عــى ذلــك ،يشــكل اإلبــداع
أداة مفيــدة لنمــو اإلنتاجيــة وقــد يشــجع التنويــع.

يــؤدي أصحــاب العمــل ومنظمــات عضويــة الشــركات دو ًرا رئيس ـ ًيا فــي دعــم األعضــاء لتكييــف نمــاذج األعمــال مــع ظــروف

الســوق المتغيــرة بســرعة ،وتحســين الممارســات اإلداريــة ،ووضــع جــدول أعمــال إصــاح السياســات الموجهــة نحــو اإلنتاجيــة

لمناقشــتها مــع صنــاع السياســات .هــذا وينبغــي تكييــف الخدمــات االستشــارية والتدريبــات ومــواد بنــاء القــدرات وتكييفهــا
مــع احتياجــات الموظفيــن وف ًقــا لحجــم الشــركة والنشــاط االقتصــادي .وتشــمل المجــاالت الرئيســية عمليــات التحســين
المســتمر واســتراتيجيات األعمــال المهنيــة ،الســيما بالنســبة لالقتصــاد الرقمــي ،والتكيــف مــع تغيــر المنــاخ وأســاليب
المحاســبة وتطويــر البيانــات الماليــة واســتراتيجيات إدارة مخاطــر المؤسســات ووضــع واســتخدام مؤشــرات األداء والمواضيــع

الرئيســية للتجــارة الخارجيــة مثــل قواعــد المنشــأ والتدابيــر الصحيــة وتدابيــر صحــة النباتــات.

غيــر أن جائحــة كوفيــد 19-غيــرت طبيعــة العمــل فــي كل مــكان .ومــع ذلــك ،فقــد كافحــت بعــض االقتصــادات العربيــة بدرجــة
أكبــر لتكييــف نمــاذج أعمالهــا وعمليــات عملهــا للتعامــل مــع هــذا الواقــع الجديــد .وقــد أجبــرت تدابيــر اإلقفــال المعتمــدة أثنــاء

أزمــة جائحــة كوفيــد 19-الشــركات عــى تبنــي العمــل عــن بعــد .ولــم تكــن كل الــدول مجهــزة عــى قــدم المســاواة إلدخــال

تكنولوجيــات العمــل االفتراضــي والتكنولوجيــا الرقميــة .وقــد أثــرت التفاوتــات فــي الوصــول إىل اإلنترنــت والوصــول إىل
الكهربــاء وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والعمــل بصفــة غيــر رســمية وغيــر ذلــك مــن العوامــل عــى قــدرة االقتصــادات

المنخفضــة الدخــل عــى العمــل مــن المنــزل .وينبغــي وضــع سياســات عامــة لمعالجــة المشــاكل الهيكليــة وإال ،فــإن منظمــات
األعمــال التجاريــة يمكــن أن تدعــم المؤسســات فــي وضــع اســتراتيجيات للعمــل عــن بعــد أو األشــكال المختلطــة وف ًقــا
للممارســات األكثــر مالءمــة .ومــن الضــروري ً
أيضــا تقديــم المشــورة والدعــم إىل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم
لالنضمــام إىل االقتصــاد الرقمــي.
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� النتائج الرئيسية للمسح :104
تأثير جائحة كوفيد 19-عىل المؤسسات
•

أبلغت معظم المؤسسات عن انخفاضات في العائدات والعمالة بسبب جائحة كوفيد.19-

•

فــي كل البلــدان ،كان التحــدي الرئيســي الناتــج عــن جائحــة كوفيــد 19-هــو التدفــق النقــدي غيــر الكافــي للحفــاظ عــى
عمليــات األعمــال التجاريــة .لقــد شــملت التحديــات األخــرى زيــادات فــي أســعار مــواد المدخــات وانخفــاض الطلــب

بســبب إلغــاء الطلبــات.
•

تختلــف التحديــات التشــغيلية أثنــاء جائحــة كوفيــد 19-باختــاف القطــاع .لقــد تأثــرت مؤسســات البيــع بالتجزئــة بشــكل
خــاص بعــدم كفايــة التدفــق النقــدي الــازم إلنجــاز األعمــال فيهــا .وأبلغــت مؤسســات التصنيــع عــن ارتفــاع أســعار مــواد

المدخــات .كمــا وتأثــرت مؤسســات الخدمــات بانخفــاض الطلــب بســبب إلغــاء الطلبــات .وقــد كافحــت المؤسســات
التــي تُعنــى بمجــال البنــاء بســبب غيــاب العمــال .هــذا وأبلغــت مؤسســات المعلومــات واالتصــاالت عــن تحديــات
تتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات أو البيانــات.

بيئة العمل والعقبات التي تعترض إنجاز األعمال
•

ال تعتقــد غالبيــة المؤسســات ،فــي مختلــف البلــدان ومــن كل األحجــام والقطاعــات ،أن الحكومــات تملــك سياســات

•

كانــت العقبــات الرئيســية التــي تحــول دون العمــل تتلخــص فــي الحــد مــن القــدرة عــى الوصــول إىل التمويــل ،وعــدم

•

فــي األردن ،كانــت المعــدالت الضريبيــة المرتفعــة والحصــول عــى التراخيــص والتصاريــح المطلوبــة هــي أكثــر التحديــات

كافيــة لتعزيــز اإلبــداع وتبنــي التكنولوجيــا.

اليقيــن االقتصــادي ،وعــدم االســتقرار السياســي.

التــي تــم اإلبــاغ عنهــا .وفــي لبنــان أفــادت أغلبيــة ســاحقة مــن المؤسســات بعــدم االســتقرار السياســي ،وعــدم اليقيــن

االقتصــادي ،وعــدم الثقــة فــي القــدرة عــى الوصــول إىل الطاقــة الكهربائيــة .أمــا فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة،
فــكان عــدم االســتقرار السياســي أهــم التحديــات .وفــي عمــان ،كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل هــو العقبــة األكثــر
شــيوعًا .وفــي اليمــن ،أفــاد قســم كبيــر مــن المؤسســات بعــدم االســتقرار السياســي ،ومحدوديــة القــدرة عــى الوصــول
إىل التمويــل ،وعــدم اليقيــن االقتصــادي.

•

اعتبــرت محدوديــة فــرص الحصــول عــى التمويــل عقبــة رئيســية أمــام المؤسســات المتناهية الصغــر والصغيرة والمتوســطة
الحجــم ،وكذلــك أمــام المؤسســات العاملــة فــي قطاعــي الخدمــات والبنــاء .تشــكل المعــدالت الضريبيــة المرتفعــة عقبــة

شــائعة بيــن المؤسســات فــي مجــال البيــع بالتجزئــة ،والمعلومــات واالتصــاالت .وكانــت حالــة عــدم اليقيــن االقتصــادي
شــائعة بيــن مؤسســات التصنيــع.

•

أفــادت أكثــر مــن نصــف المؤسســات فــي الــدول نفســها بأنهــا تعتمــد عــى مواردهــا الخاصــة إلنجــاز األعمــال .ومــن
المرجــح أن تســتخدم المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة مواردهــا الخاصــة لتمويــل عملياتهــا مقارنــة بالمؤسســات
المتوســطة والكبيــرة.

العوامل التي تعزز نمو اإلنتاجية
•

فــي مجــال التعليــم ،ذكــرت نســبة مرتفعــة مــن المؤسســات أن كبــار المديريــن أتمــوا درجــة البكالوريــوس ،أو الماجســتير،

•

كانــت المهــارات العليــا للمؤسســات فــي دول العينــة هــي المعرفــة التقنيــة والعمــل الجماعــي والمهــارات التعاونيــة

أو الدكتــوراه .ولوحــظ هــذا االتجــاه فــي كل الــدول والقطاعــات.

ومهــارات التنظيــم واالهتمــام بالتفاصيــل .وأفــادت نســب عاليــة نســب ًيا مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر بــأن مهــارات
االتصــال والمهــارات الرقميــة هامــة.

•

لــم تجــد غالبيــة المؤسســات فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،بمــا فــي ذلــك المؤسســات الكبــرى ،ســهولة فــي توظيــف العمــال

•

بصفــة عامــة ،لــم تكــن لــدى المؤسســات فــي دول العينــة ميزانيــة منفصلــة للتدريــب أو التطويــر أو أنهــا خصصــت أقــل من

الذيــن يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة.
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 5فــي المائــة مــن مجمــوع تكلفــة المرتبــات لهــذا الغــرض.
•

أبلــغ مــا يزيــد عــى  60فــي المائــة مــن المؤسســات فــي دول العينــة عــن وجــود برامــج لتعويــض العمــال عــن الحوافــز

مــن أجــل مكافــأة االداء الجيــد .كانــت هــذه البرامــج شــائعة للغايــة بيــن المؤسســات الكبــرى والمؤسســات العاملــة فــي
قطاعــات المعلومــات واالتصــاالت والبنــاء وتجــارة التجزئــة.

•
•

أفادت معظم المؤسسات في دول العينة أن برامج التعويض مفيدة في تعزيز االنتاجية.

فــي مــا يتعلــق بأهــداف األداء ،أبلغــت معظــم المؤسســات عــن مراقبــة رضــا العمــاء ،فضـا ً عــن نمــو األربــاح واإلنتاجيــة.

مــن المرجــح أن ترصــد المؤسســات الكبيــرة نمــو االنتاجيــة والربــح ،بالمقارنــة مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة الحجــم.

•

قــال مــا يزيــد عــى  80فــي المائــة مــن المؤسســات فــي دول العينــة أن أهــداف األداء معروفــة لــكل المديريــن والموظفيــن
(أو معظمهــم)،

التطلع إىل المستقبل :نمو األعمال في المستقبل
•

كانــت أفضــل ثــاث اســتراتيجيات لزيــادة العائــدات خــال جائحــة كوفيــد 19-وبعدهــا تعــرض منتجــات أو خدمــات
جديــدة ،وتضمــن تخطيــط اســتمرارية األعمــال واالســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة .وكان ضمــان تخطيــط اســتمرارية

األعمــال أكثــر شــيوعًا بيــن المؤسســات الكبيــرة ،وكانــت معظــم التقاريــر عــن تقديــم منتجــات أو خدمــات جديــدة بيــن

المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.
•

مــن بيــن التكنولوجيــات التــي اســتخدمتها المؤسســات فــي إنجــاز األعمــال أجهــزة الكمبيوتــر أو أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة

•

مــن المرجــح أن تســتخدم المؤسســات الكبيــرة بعــض التكنولوجيــات األساســية ،بمــا فــي ذلــك عمليــات اإلنتــاج المؤتمتــة

أو الهواتــف المحمولــة أو البريــد اإللكترونــي والبحــث فــي محــركات اإلنترنــت.

وبرامــج حمايــة البيانــات والحلــول الســحابية والمعامــات عبــر اإلنترنــت والتجــارة اإللكترونيــة ونظــم إدارة سالســل التوريــد
عبــر اإلنترنــت ،وغيرهــا.

•

أتــى ارتفــاع تكاليــف الرأســمال الثابــت ،وارتفــاع المخاطــر ،واالفتقــار إىل الحوافــز الحكوميــة ذات الصلــة كحواجــز رئيســية
تواجههــا المؤسســات فــي دول العينــة لرفــع مســتوى التكنولوجيــا .وقــد أثــرت تكاليــف الرأســمال المرتفعــة والمخاطــر
العاليــة بوجــه خــاص عــى المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة.

•

وافقــت معظــم المؤسســات فــي دول العينــة عــى أنهــا نفــذت تحســينات متكــررة فــي العمليــات .وأبلــغ قســم أكبــر مــن
المؤسســات الكبيــرة عــن إجــراء هــذه التحســينات فــي العمليــة بالمقارنــة مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة
والمتوســطة.

•

تشــمل أولويــات االســتثمار للســنوات الـــ  5المقبلــة إطــاق منتجــات أو خدمــات جديــدة ،واعتمــاد تكنولوجيــات جديــدة،
وشــراء آالت ومعــدات أو أدوات جديــدة .وكانــت المؤسســات الكبيــرة تمثــل أعــى حصــة مــن المؤسســات التــي تخطــط

العتمــاد التكنولوجيــا.
•

عــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهتهــا أثنــاء جائحــة كوفيــد ،19-فــإن أغلــب المؤسســات كانــت تأمــل فــي زيــادة
العائــدات وفــرص العمــل فــي الســنوات الـــ  5المقبلــة .وتوقعــت نســب أعــى مــن المؤسســات الكبيــرة والمتوســطة زيــادة

فــي العمالــة بالمقارنــة مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة.

� توصيات أساسية للحكومات ومنظمات أصحاب العمل وعضوية الشركات:
إىل الحكومات:
•

توفيــر إعانــات مشــروطة مؤقتــة للمؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة ،للمســاعدة فــي تخفيــف حــدة
النقــص فــي التدفقــات النقديــة .ويمكــن أن توفــر هــذه االعانــات ،عــى ســبيل المثــال ،للمؤسســات المــوارد الماليــة
الالزمــة لتغطيــة كل األجــور (أو معظمهــا) وتكاليــف التشــغيل األساســية (مثــل إيجــار االماكــن والفواتيــر) شــريطة أن
تواصــل المؤسســات توظيــف العمــال .فض ـا ً عــن ذلــك فــإن الحكومــات تســتطيع أن تســاعد المؤسســات الضخمــة فــي
تغطيــة نســبة مــن تكاليفهــا إذا لــم تســتبعد أي عامــل.
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•

منــح العطــل الضريبيــة القصيــرة األجــل (أي ،التخفيضــات أو اإلعفــاءات) ومنــح للمؤسســات المتناهيــة الصغــر

•

إنشــاء مبــادرات إلعــادة تمويــل قــروض المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم بالتعــاون مــع المصــارف المركزيــة

والصغيــرة والمتوســطة الحجــم لدعــم اســتمرارية األعمــال مــع مراعــاة القيــود النقديــة فــي ظــل جائحــة كوفيــد.19-

والمؤسســات الماليــة التجاريــة .ومثــل شــأن تدابيــر كهــذه أن تعــزز التعافــي االقتصــادي ،وتســاعد فــي منــع اإلغــاق الدائــم

لألعمــال ،وتشــجع اإلبــداع وتبنــي التكنولوجيــا ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يزيــد فــي نهايــة المطــاف مــن نمــو المؤسســات

وإنتاجيتهــا.
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•

توفيــر إعانــات مؤقتــة لالســتجابة للزيــادات المفاجئــة فــي أســعار المدخــات االســتراتيجية أو الضروريــة فــي القطاعــات

•

زيــادة اإلنفــاق الحكومــي وخفــض الضرائــب لتحفيــز النمــو االقتصــادي مــن أجــل تحســين االســتقرار المالــي لــدى

االقتصاديــة الرئيســية.

المؤسســات .ويمكــن القيــام بذلــك عندمــا تتعــرض المؤسســات إللغــاء مفاجــئ للطلــب ممــا يــؤدي إىل انخفــاض
الطلــب عــى المنتجــات و/أو الخدمــات.

•

تشــجيع مصــادر التمويــل البديلــة للمؤسســات الصغيــرة ،بمــا فــي ذلــك ســندات الشــركات ،وتحويــل الديــون إىل أوراق

•

تنفيــذ السياســات التــي تعــزز تطويــر النظــام المالــي وتزيــد مــن المنافســة فــي القطــاع المصرفــي التجــاري .وعــى نحــو

ماليــة ،والعــروض غيــر العامــة ،بيــن مصــادر أخــرى.

مماثــل ،يســتطيع البنــك المركــزي أن يــزود البنــوك التجاريــة بالحوافــز الالزمــة إلقــراض المؤسســات المتناهيــة الصغــر
والصغيــرة الحجــم لتحســين القــدرة عــى الوصــول إىل الخدمــات الماليــة.

إىل منظمات أصحاب العمل وعضوية الشركات:
•

تصميــم أو مراجعــة الــدورات التدريبيــة والتوجيــه لمســاعدة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي إدارة اإليــرادات
والنفقــات عــى المــدى القصيــر والطويــل بشــكل أفضــل .وتشــمل الفوائــد المحتملــة عــى المــدى القصيــر والطويــل مــا
يلــي:

•

عــى المــدى القصيــر ،يمكــن أن يســاعد هــذا التوجيــه فــي تحســين الممارســات المحاســبية ،وجــذب العمــاء واالحتفــاظ
بهــم ،وتنفيــذ نمــاذج تســعير جديــدة ،مــن بيــن أمــور أخــرى.
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•

عــى األمــد البعيــد ،مــن الممكــن أن تعمــل مثــل هــذه التوجيهــات بشــكل مســتمر عــى تحســين العمليــات أو

المنتجــات أو الخدمــات فــي ضــوء كفاءتهــا وفعاليتهــا .ومــن شــأن هــذا أن يســاهم فــي خفــض التكاليــف ،وزيــادة
اإلنتاجيــة ومعــدالت االدخــار ،وهــو مــا مــن شــأنه ً
أيضــا أن يحســن التدفــق النقــدي لتعزيــز قــدرة المؤسســات عــى
التعامــل مــع األحــداث غيــر المتوقعــة وضمــان اســتمرارية األعمــال.

•

مواصلــة تقييــم احتياجــات المؤسســات وتحدياتهــا فــي ســياق جائحــة كوفيــد 19-لصياغــة حلــول السياســات التــي يمكــن

•

مواصلة المشاركة في الحوار االجتماعي للتوصل إىل حلول مبتكرة لتعزيز االنتعاش االقتصادي.

•

تطويــر أو تحديــث مــواد التدريــب الموجــودة لدعــم تحســين المهــارات األساســية بمــا فــي ذلــك المعرفــة التقنيــة والعمــل

أن تســاعد المؤسســات.

الجماعــي والمهــارات التعاونيــة ومهــارات التنظيــم واالهتمــام بالتفاصيــل .وتعتبــر المعرفــة الفنيــة مهمــة بشــكل خــاص
لضمــان حصــول العمــال عــى المهــارات الالزمــة لتشــغيل التكنولوجيــات الجديــدة واالســتفادة مــن اإلمكانــات الكاملــة
للتغيــر التكنولوجــي.

•

تشــجيع تخصيــص ميزانيــة لتطويــر المهــارات والتدريــب فــي مــا بيــن المؤسســات لتحســين نوعيــة القــوى العاملــة وإنتاجيــة

•

تقييــم احتياجــات بنــاء قــدرات المؤسســات مــن أجــل تقديــم فــرص التدريــب والخدمــات العمليــة إىل األعضــاء ،تحدي ـدًا

•

مســاعدة المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي وضــع مؤشــرات أداء رئيســية لقيــاس اإلنتاجيــة ونمــو

العمــل.

المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة ،لتحســين اإلنتاجيــة عــى أســاس منتظــم.
األربــاح مــع مــرور الوقــت .وقــد يســهم ذلــك فــي تحســين أداء المؤسســات.
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�  3.1مق ّ
دمة
أجــرت منظمــة العمــل الدوليــة مسـحًا للمؤسســات فــي دول عربيــة مختــارة لتقييــم التحديــات والفــرص التــي تواجــه تنميــة

ســئلت المؤسســات التــي شــاركت فــي المســح
المشــاريع المســتدامة والنمــو االقتصــادي فــي خضــم جائحــة كوفيــد .19-وقــد ُ
عــن العوامــل التــي تــؤدي إىل تهيئــة بيئــة عمــل تمكينيــة ،والعقبــات التــي تعتــرض تشــغيل التكنولوجيــا وترقيتهــا ،والعوامــل

التــي تؤثــر فــي نمــو اإلنتاجيــة ونمــو األعمــال فــي المســتقبل ،مــن بيــن عوامــل أخــرى.

أجــري المســح عبــر اإلنترنــت فــي الفتــرة بيــن أغســطس ونوفمبــر  ،2021مــع  586مؤسســة فــي خمــس دول تحديـدًا األردن
ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان واليمــن .وقامــت خمــس منظمــات ألصحــاب العمــل وعضويــة الشــركات
بتوزيــع المســح عــى أعضائهــا 107.وهــذه المنظمــات هــي غرفــة صناعــة األردن ،وجمعيــة الصناعييــن اللبنانييــن ،واتحــاد

الغــرف التجاريــة الفلســطينية ،وغرفــة تجــارة وصناعــة عمــان ،واتحــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة فــي اليمــن.

يعــرض هــذا الفصــل النتائــج الرئيســية التــي توصــل إليهــا المســح ،مرتبــة حســب البلــد وحجــم الشــركات وقطاعهــا 108.وتقــدم
الدولــة النتائــج الرئيســية بــدال ً مــن المجموعــات األخــرى (مثــل مجموعــة الدخــل ومجلــس التعــاون الخليجــي وغيــر مجلــس
التعــاون الخليجــي ،والــدول الهشــة وغيــر الهشــة) نظ ـرًا ألن مؤسســات فــي خمــس دول قــد أكملــت المســح .وكانــت هــذه

البلــدان تنتمــي إىل مجموعــات دخــل مختلفــة ،ولــم تكــن ســوى عمــان جــزءًا مــن مجلــس التعــاون الخليجــي .ولذلــك ،فــإن

تجميعهــا لتحليلهــا كان ســيؤدي إىل ظهــور عينــات لــم تكــن قابلــة للمقارنــة .ينقســم هــذا الفصــل إىل األقســام الخمســة

التاليــة:

 .1النتائج والتوصيات الرئيسية
 .2تأثير جائحة كوفيد 19-عىل المؤسسات
 .3بيئة العمل والعقبات التي تعترض إنجاز األعمال
 .4العوامل التي تعزز نمو اإلنتاجية
 .5التطلع إىل المستقبل :نمو األعمال في المستقبل

يتــم عــرض النتائــج حســب الســؤال الــذي تــم طرحــه فــي المســح .وتــرد فــي الملحــق أ الدراســات الســكانية للمســح ،كمــا يوفــر

الملحق ب اســتبيان المســح.

 107ال تمثــل النتائــج عــدد المؤسســات ألن أخــذ العينــات العشــوائية لــم يســتخدم الختيــار عينــة المســح .وينبغــي تفســير نتائــج المســح لعمــان بحــذر نظـرًا إىل
أن  41مؤسســة فــي عمــان شــاركت فــي المســح ،وهــو مــا يمثــل أقــل معــدل اســتجابة.
 108لقــد صنفــت المؤسســات التــي شــملها المســح فــي أربعــة أنــواع وف ًقــا لعــدد العمــال الذيــن يعملــون فيهــا ،أي المؤسســات المتناهيــة الصغــر (التــي
تضــم أقــل مــن  5موظفيــن) ،والصغيــرة (التــي تضــم مــا بيــن  5و 19موظ ًفــا) ،والمتوســطة (التــي تضــم مــا بيــن  20و 99موظ ًفــا) والكبيــرة (التــي تضــم أكثــر
مــن  100موظــف) .ومــن بيــن النتائــج الرئيســية التــي تــم التوصــل إليهــا معلومــات معمقــة مــن القطاعــات ذات التمثيــل األعــى فــي المســح ،مثــل التصنيــع،
وأنشــطة الخدمــات األخــرى ،وتجــارة التجزئــة ،والبنــاء ،والمعلومــات واالتصــاالت.
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�  3.2تأثير جائحة كوفيد 19-عىل المؤسسات
أدت جائحــة كوفيــد 19-إىل تفاقــم هشاشــة المنطقــة العربيــة بمــا فــي ذلــك ضعــف المؤسســات العامــة ،وعــدم االســتقرار
االقتصــادي والسياســي ،واالقتصــادات غيــر المتنوعــة ،والبطالــة المرتفعــة 109.ونظــرًا لهــذا الســياق ،فــإن تدفــق األمــوال

النقديــة عــى المؤسســات كان محــدودًا ،األمــر الــذي أدى إىل إغــاق األعمــال التجاريــة بشــكل مؤقــت أو دائــم ،وخســارة

اإليــرادات والعمالــة .هــذا وقــد واجهــت الــدول عــددًا ال يحصــى مــن التحديــات مثــل االرتفــاع المفاجــئ فــي األســعار فــي

مــواد المدخــات ،وإلغــاء الطلبــات ،والصعوبــات فــي الوصــول إىل العمــاء ،بيــن أمــور أخــرى.

تــم تســجيل الحــاالت األوىل لإلصابــة بفيــروس كوفيــد 19-فــي األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان واليمــن

بيــن فبرايــر وإبريــل  .2020واســتجابت الحكومــات بســرعة لتزايــد معــدالت اإلصابــة بفــرض قيــود عــى الحركــة ،بمــا فــي
ذلــك إغــاق األقفــال ،وحظــر التجــول ،وإغــاق الحــدود ،وإغــاق الشــركات والمــدارس بشــكل إلزامــي ،بيــن أمــور أخــرى.
وقــد شــهدت هــذه الــدول الخمــس موجتَيــن أو أكثــر مــن العــدوى ،والتــي نتــج عنهــا جن ًبــا إىل جنــب مــع القيــود الحكوميــة،
إىل تحديــد المــدى الــذي قــد تتمكــن بــه الشــركات مــن إدارة أعمالهــا والتعافــي.

اعتبــا ًرا مــن نوفمبــر  ،2021كانــت جائحــة كوفيــد 19-قــد أصابــت  2,3مليــون شــخص وأدت إىل وفــاة أكثــر مــن  30ألــف

شــخص فــي هــذه الــدول الخمــس .وكان لبنــان أكثــر البلــدان تضــر ًرا مــن هــذه الجائحــة ،حيــث ســجل رســم ًيا أكثــر مــن 96

ألــف حالــة وأكثــر مــن  1200حالــة وفــاة لــكل  1مليــون شــخص .وزاد مــن تفاقــم هــذا التأثيــر انفجــار مدمــر وقــع فــي بيــروت
فــي أغســطس  ،2020األمــر الــذي زاد مــن عــدم االســتقرار السياســي وعــزز تصــور الفســاد.

 الجدول  1نظرة عامة عىل حاالت اإلصابة بكوفيد ،19-والوفيات ،ومعدالت التطعيم (اعتبا ًرا من نوفمبر )2021
البلد

الحاالت

الوفيات

الحاالت 1 /
مليون

الوفيات 1 /
مليون

النسبة المئوية من السكان
المطعمين بالكامل ()%

األردن

919,173

11,377

90,089

1,115

36

لبنان

659,404

8,645

96,610

1,267

24

األراضي الفلسطينية
المحتلة

458,448

4,779

95,445

995

28

عمان

304,499

4,113

59,628

805

55

اليمن

9,961

1,939

334

65

1

المصدر :حسابات خاصة تستند إىل جامعة جون هوبكينز ومديسين ( )2021والبنك الدولي (.)2021

ســجلت األراضــي الفلســطينية المحتلــة واألردن ثانــي وثالــث أكبــر عــدد مــن اإلصابــات والوفيــات ،عــى التوالــي .وأدت

الجائحــة فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة إىل إضعــاف االقتصــاد وزيــادة القيــود الماليــة التــي أثــرت فــي الغالــب عــى
المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 110.وعــى نحــو مماثــل ،ســلطت هــذه الجائحــة الضــوء عــى قضايــا

االقتصــاد الكلــي والتحديــات االجتماعيــة التــي لــم تحــل فــي األردن .وقــد تأثــرت معظــم المؤسســات فــي األردن بانخفــاض
اإليــرادات وارتفــاع تكاليــف الطاقــة منــذ أوائــل عــام .2020

ســجلت عمــان رابــع أكبــر عــدد مــن االصابــات والوفيــات .وفــي خضــم تفشــي الجائحــة واإلغــاق العالمــي ،حــدث انخفــاض
كبيــر فــي الطلــب عــى المنتجــات العمانيــة تحديــدًا النفــط ،والــذي اقتــرن بانخفــاض حــاد فــي أســعار النفــط فــي أبريــل
 ،ReliefWeb 109 .2020وفــي عــام  ،2020كانــت معــدالت البطالــة فــي الــدول الخمســة التــي شــملها المســح كمــا يلــي :األردن ( 18,5فــي المائــة) ولبنــان (6,6
فــي المائــة) ،واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ( 27,4فــي المائــة) ،وعمــان ( 5,0فــي المائــة) ،واليمــن ( 13,4فــي المائــة) (البنــك الدولــي.)2021 ،
 110أدى النزاع بين القوات اإلسرائيلية وحماس الذي اندلع في مايو  2021إىل زعزعة االستقرار السياسي وإلحاق أضرار اقتصادية بالقطاع الخاص.
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 111.2020وكان لهــذه األحــداث أثــر ســلبي مباشــر عــى التدفــق النقــدي للمؤسســات.
لقــد ســجلت اليمــن رســم ًيا أقــل عــدد مــن حــاالت اإلصابــة والوفيــات بمــرض كوفيــد .19-ولكــن كونهــا دولــة هشــة،

عمــل الفيــروس عــى تضخيــم القضايــا القائمــة بمــا فــي ذلــك عــدم اليقيــن االقتصــادي ،والفقــر ،والصــراع .أدى انخفــاض

التحويــات الماليــة والمعونــة الماليــة التــي تذهــب إىل اليمــن إىل زيــادة صعوبــة تشــغيل المؤسســات وإىل إغــاق األعمــال
التجاريــة ،الســيما المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.

��

 .3.2.1التأثير عىل القوى العاملة

أبلــغ نحــو ثلثــي المؤسســات التــي شــملها المســح عــن انخفــاض العمالــة بيــن ينايــر  2020ويوليــو  .2021أفــادت

معظــم المؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ( 89فــي المائــة) وعمــان ( 80فــي المائــة) ولبنــان ( 75فــي المائــة)
عــن حــدوث انخفــاض فــي العمالــة بســبب جائحــة كوفيــد .19-عــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن عــددًا أقــل مــن المؤسســات

فــي اليمــن ( 61فــي المائــة) واالردن ( 49فــي المائــة) قــد أبلــغ عــن انخفــاض فــي العمالــة .لقــد أســفر هــذا االنخفــاض فــي
مســتويات تشــغيل العمالــة عــن تحديــات تؤثــر عــى قــدرة المؤسســات فــي دعــم عملياتهــا وتوســيعها ،وهــو مــا أثــر
ســل ًبا عــى نمــو اإلنتاجيــة.

لقــد أثــرت جائحــة كوفيــد 19-بشــكل أساســي عــى المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم

مــن حيــث خســائر التوظيــف.
ﺎ اﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭ
ﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺣﺟم واﻟﺑﻠد )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
اﻟﺷﻛل  1اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن اﻧﺧﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد ،19-اﻟﻧﺗ
 الشــكل  1المؤسســات التــي أبلغــت عــن انخفاضــات فــي العمالــة خــال جائحــة كوفيــد ،19-النتائــج حســب

الحجــم والبلــد (النســبة المئويــة للمؤسســات التــي شــملها المســح)

كانــت أنشــطة التصنيــع وتجــارة التجزئــة والخدمــات القطاعــات الثالثــة األكثــر تأثــ ًرا بالوبــاء مــن حيــث خســائر

العمالــة .وقــد جــاءت أكثــر مــن نصــف المشــاريع التــي أبلغــت عــن انخفــاض فــي العمالــة فــي كل أنحــاء الــدول العربيــة
مــن أحــد هــذه القطاعــات الثالثــة .وفــي مــا يلــي أكثــر القطاعــات تضــر ًرا حســب البلــد مــن حيــث الخســائر فــي العمالــة:




األردن :التصنيع ( 31في المائة) ،والخدمات ( 11في المائة) ،والتجزئة ( 11في المائة).
لبنان :التصنيع ( 69في المائة) والخدمات ( 13في المائة).

األراضــي الفلســطينية المحتلــة :تجــارة التجزئــة ( 18فــي المائــة) ،والخدمــات ( 15فــي المائــة) ،والبنــاء ( 11فــي المائــة)

والتصنيــع ( 11فــي المائة).



عمان :التصنيع ( 15في المائة) ،والخدمات ( 15في المائة) ،والتجزئة ( 15في المائة).

اليمن :التصنيع ( 24في المائة) ،والخدمات ( 17في المائة) ،والتعليم ( 14في المائة).

ﺎض
ﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن اﻧﺧﻔ
ﻛﺎﻧت أﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛًرا ﺑﺎﻟوﺑﺎء ﻣن ﺣﯾث ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ .وﻗد ﺟ ﺎءت أﻛﺛر ﻣن ﻧﺻف اﻟﻣﺷ
ـل النفــط
الصي
ـن ﺗالناتـ
برميﺔـ:
ـطﻲسـاﻟـعرﻌﻣﺎﻟ
ـن.ﻟﺧفقـﺳـدﺎﺋهبرـ ﻓ
ثـ ا
إىلﺣﯾ
اإلجمالﻠـدـي)ﻣن
ـيب اﻟﺑ
المحلﺣـﺳ
ﺿـجرًرا
المائﺎــةﻋﺎمـت
22ﺛفـرـياﻟﻘط
ـن أﻛ
ـرب ﯾﻠمـﻲ
(أو موــاﻓﻲيقـ ﻣﺎ
العمانيـﻼـةﺛﺔ.
ـادراتت اﻟﺛ
الصﻘـطﺎﻋﺎ
ـنه اﻟ
المائﺣـدـة مـھذ
45ﺔفـﻣـين أ
ـبرﺑﯾ
تذهاـﻟﻌ
111ول
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟد
مــن  63,91دوال ًرا فــي  1ينايــر  2020إىل  16,66دوال ًرا فــي  30أبريــل ( 2020مجلــة  ،Trading economics.)2021

•

اﻷردن :اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) 31ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻟﺧدﻣﺎت ) 11ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ،واﻟﺗﺟزﺋﺔ ) 11ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.
9
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 .3.2.2التأثير عىل اإليرادات
•

ﻟﺑﻧﺎن :اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) 69ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( واﻟﺧدﻣﺎت ) 13ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.

• اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣ ﺗﻠﺔ :ﺗﺟ ﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ ) 18ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻟﺧدﻣﺎت ) 15ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ،واﻟﺑﻧ ﺎء ) 11ﻓﻲ اﻟﻣ ﺋﺎﺔ( واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) 11ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.
أفــادت أغلبيــة المؤسســات المشــمولة بالمســح ( 63فــي المائــة) عــن انخفــاض فــي اإليــرادات بيــن ينايــر ويونيــو
• ﻋﻣﺎن :اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) 15ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻟﺧدﻣﺎت ) 15ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ،واﻟﺗﺟزﺋﺔ ) 15ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.
 .2021لقــد أبلــغ نحــو  65فــي المائــة مــن المؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان ،و 48فــي المائــة مــن
• اﻟﯾﻣن :اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) 24ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻟﺧدﻣﺎت ) 17ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻟﺗﻌﻠﯾم ) 14ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.
المؤسســات فــي لبنــان واليمــن ،و 40فــي المائــة مــن المؤسســات فــي األردن عــن انخفــاض كبيــر أو متوســط فــي اإليــرادات
(أكثــر مــن  30فــي المائــة).

.1.2

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺮادات

لقــد ضربــت جائحــة كوفيــد 19-إيــرادات المؤسســات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر بشــكل أكبــر .والواقــع أن نســب
أﻓﺎدت أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺢ ) 63ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﺑﯾن ﯾﻧﺎﯾر وﯾوﻧﯾو  .2021ﻟﻘد أﺑﻠﻎ ﻧﺣو  65ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن
المؤسســات التــي أبلغــت عــن خســائر قويــة أو متوســطة فــي اإليــرادات انخفضــت مــع تزايــد حجــم المؤسســة .وفــي كل
ﺎض ﻛﺑﯾر أو ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ
ﺎت ﻓﻲ اﻷردن ﻋن اﻧﺧﻔ
ﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳ
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ وﻋﻣﺎن ،و 48ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻟﯾﻣن ،و 40ﻓﻲ اﻟﻣ
ً
انخفاضــا
الــدول ،باســتثناء اليمــن ،كانــت المؤسســات المتناهيــة الصغــر تمثــل أعــى حصــة مــن المؤسســات التــي ســجلت
ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.
متوســطا فــي اإليــرادات .عــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن اليمــن لديهــا أعــى حصــة مــن المؤسســات الكبيــرة
قويًــا أو
ً

التــي أبلغــت عــن
10ھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﺑﺷﻛ
أصــلﻣﺗﻧﺎ
مــنﻐﯾرة واﻟ
اإليــراداتﺳﺎ(6ت اﻟﺻ
فــيرادات اﻟﻣؤﺳ
متوســطة 19إﯾ
أوﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد-
كبيــرة ﺟ
خســائرد ﺿرﺑت
ﻟﻘ
مؤسســات).ل أﻛﺑر .واﻟواﻗﻊ أن ﻧﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن ﺧﺳﺎﺋر ﻗوﯾﺔ أ
اﻧﺧﻔﺿت ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .وﻓﻲ ﻛل اﻟدول ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﯾﻣن ،ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﺗﻣﺛل أﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت اﻧﺧ
اﻹﯾرادات .ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﯾﻣن ﻟدﯾﮭﺎ أﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة أو ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻹﯾرادات ) 6ﻣن أﺻ
 الشكل  2تأثير جائحة كوفيد 19-عىل العائدات (النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة في المسح)
ﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺢ(
اﻟﺷﻛل  2ﺗﺄﺛﯾر ﺟ ﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد 19-ﻋﻠﻰ اﻟﻌ ﺎﺋدات )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ

واﻟﺧدﻣﺎت ) 13ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.

اللوحة أ  -النتائج حسب البلد اللوحة
بﺋ اﺔﻟﺑ(ﻠ.د اﻟﻠوﺣﺔ
ﺻﻧﺣﯾﺔﻊأ  )-اﻟﻧﺗ
ﺗﺟ ﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ ) 18ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻟﺧدﻣﺎت ) 15ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ،واﻟﺑﻧ ﺎء ) 11ﻓﻲ اﻟﻣ ﺋﺎﺔ( واﻟاﺗﻟﻠو
11ﺎﺋﻓﺞﻲﺣاﻟﺳﻣ ﺎ

( ،واﻟﺧدﻣﺎت ) 15ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ،واﻟﺗﺟزﺋﺔ ) 15ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.

 ،واﻟﺧدﻣﺎت ) 17ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻟﺗﻌﻠﯾم ) 14ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.

ﺑﺎﻟﻣﺳﺢ ) 63ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﺑﯾن ﯾﻧﺎﯾر وﯾوﻧﯾو  .2021ﻟﻘد أﺑﻠﻎ ﻧﺣو  65ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
ﺎض ﻛﺑﯾر أو ﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻹﯾرادات )أﻛﺛر ﻣن 30
ﺎت ﻓﻲ اﻷردن ﻋن اﻧﺧﻔ
ﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳ
اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻟﯾﻣن ،و 40ﻓﻲ اﻟﻣ

ت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﺑﺷﻛل أﻛﺑر .واﻟواﻗﻊ أن ﻧﺳب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن ﺧﺳﺎﺋر ﻗوﯾﺔ أو ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻹﯾرادات
ﺿﺎ ﻗوًﯾﺎ أو ﻣﺗوﺳ ً
طﺎ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﻛل اﻟدول ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﯾﻣن ،ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﺗﻣﺛل أﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠت اﻧﺧﻔﺎ ً
ن اﻟﯾﻣن ﻟدﯾﮭﺎ أﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة أو ﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻹﯾرادات ) 6ﻣن أﺻل  10ﻣؤﺳﺳ ﺎت(.
10
ﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺢ(
اﻟﺷﻛل  2ﺗﺄﺛﯾر ﺟ ﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد 19-ﻋﻠﻰ اﻟﻌ ﺎﺋدات )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ

حجم المؤسسة
ب
حسبﻟﻣؤﺳﺳﺔ
النتائجﺳب ﺣﺟم ا
ب  --اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣ

 -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد اﻟﻠوﺣﺔ

10

ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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لقــد اســتأثر قطــاع الخدمــات بأعــى حصــة مــن المؤسســات التــي أبلغــت عــن انخفــاض كبيــر أو متوســط فــي
اإليــرادات ( 63فــي المائــة) .وبالمثــل ،أبلغــت أكثــر مــن نصــف المؤسســات فــي قطاعــي التصنيــع ( 54فــي المائــة)

والبنــاء ( 52فــي المائــة) عــن خســائر قويــة أو متوســطة فــي االيــرادات .يقــارن ذلــك بانخفــاض نســب المؤسســات فــي قطاعــي
ً
ـطا فــي اإليــرادات.
التجزئــة ( 39فــي المائــة) والمعلومــات واالتصــاالت ( 23فــي المائــة) اللذيــن ســجال
انخفاضــا كبيـرًا أو متوسـ ً

��

 .3.2.3التحديات التشغيلية منذ تفشي جائحة كوفيد19-

كانــت أهــم التحديــات التشــغيلية هــو وجــود تدفــق نقــدي كاف لمواصلــة العمليــات التجاريــة .أفــادت التقاريــر بــأن

التدفقــات النقديــة غيــر كافيــة بنســبة  56فــي المائــة مــن المؤسســات التــي شــملها المســح فــي الــدول العربيــة.

لقــد شــملت التحديــات الشــائعة األخــرى زيــادات فــي أســعار مــواد المدخــات ( 40فــي المائــة) وانخفــاض الطلــب بســبب
إلغــاء الطلبــات ( 38فــي المائــة).

فــي مختلــف الــدول ،كان التدفــق النقــدي غيــر الكافــي للتشــغيل هــو أكثــر تحــد تــم اإلبــاغ عنــه .باإلضافــة إىل ذلــك،

أفــادت  4مؤسســات مــن أصــل  10فــي األردن ولبنــان واليمــن عــن صعوبــة فــي الوصــول إىل العمــاء ،وشــهدت نصــف
ً
انخفاضــا فــي الطلــب بســبب إلغــاء الطلبــات.
المؤسســات تقري ًبــا فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان

وأفــادت نســبة عاليــة نســب ًيا مــن المؤسســات فــي لبنــان أن غيــاب العمــال عــن العمــل ( 44فــي المائــة) والفســاد وعــدم
الكفــاءة فــي النظــام العــام ( 26فــي المائــة) همــا مــن التحديــات التنفيذيــة.

 الشــكل  3التحديــات التشــغيلية الرئيســية الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد( 19-النســبة المئويــة للمؤسســات التــي
شــملها المســح)
اللوحة أ .النتائج حسب البلد

اللوحة ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة

اﻟﻠوﺣﺔ ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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أفــادت المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي معظمهــا أن عــدم كفايــة التدفقــات النقديــة
الالزمــة لمواصلــة عمليــات األعمــال التجاريــة شــكل حديًــا لهــا .عــى النقيــض مــن ذلــك ،أفــادت مــا يقــرب مــن
نصــف المؤسســات الكبيــرة بــأن الزيــادات فــي أســعار مــواد المدخــات تشــكل تحديًــا تشــغيل ًيا رئيســ ًيا .وتأثــرت حصــة

مرتفعــة نســب ًيا مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر بانخفــاض الطلــب بســبب إلغــاء الطلبــات ( 52فــي المائــة) وصعوبــة

الوصــول إىل العمــاء ( 46فــي المائــة) .باإلضافــة إىل ذلــك ،كافحــت  4مــن أصــل  10شــركة متوســطة وكبيــرة بســبب
غيــاب العمــال عــن العمــل.

وفي ما يلي أبرز ما أتى ذكره في المسح عىل الصعيد القطري:


األردن :أفــادت معظــم المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 82فــي المائــة) والمؤسســات الصغيــرة ( 66فــي المائــة) عــن

عــدم كفايــة التدفــق النقــدي الــازم إلنجــاز عمالهــا .لقــد ذكــرت  40فــي المائــة تقري ًبــا مــن المؤسســات الصغيــرة أن

تأميــن الحصــول عــى التمويــل أمــر صعــب ،وأبلغــت  33فــي المائــة مــن المؤسســات الكبيــرة عــن صعوبــات فــي
العثــور عــى عمــال يتمتعــون بالمهــارات المناســبة.



لبنــان :أبلــغ مــا يقــرب مــن  60فــي المائــة مــن المؤسســات الصغيــرة عــن صعوبــة الحصــول عــى التمويــل ،كمــا

واجهــت  42فــي المائــة مــن المؤسســات الصغيــرة صعوبــات بســبب الفســاد وعــدم الكفــاءة فــي النظــام العــام.

112

واجهــت نصــف المؤسســات المتوســطة مشــاكل فــي غيــاب العمــال؛ وذكــرت  71فــي المائــة مــن المؤسســات
الكبيــرة أن أســعار مــواد المدخــات أعــى مــن المعتــاد.



األراضــي الفلســطينية المحتلــة :أبلــغ مــا يقــرب مــن  70فــي المائــة مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر ،ونصــف



عمــان :قالــت الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 88فــي المائــة) والمؤسســات الصغيــرة (93

المؤسســات المتوســطة عــن عــدم كفايــة التدفقــات النقديــة الالزمــة إلنجــاز األعمــال .وشــهدت أكثــر مــن نصــف
113
ً
انخفاضــا فــي الطلــب بســبب إلغــاء الطلبــات.
المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 57فــي المائــة)
فــي المائــة) إن تدفقاتهــا النقديــة غيــر كافيــة إلنجــاز األعمــال .وهنــاك أربــع مــن أصــل  10مؤسســات صغيــرة تواجــه
مشــاكل فــي تأميــن الحصــول عــى التمويــل .فضــا ً عــن ذلــك فــإن نصــف المؤسســات الكبــرى ســجلت خســائر
فــي إنتاجيــة العمــال.



اليمــن :أبلغــت معظــم المؤسســات الكبيــرة ( 82فــي المائــة) عــن صعوبــات فــي الوصــول إىل العمــاء .هــذا وناضلــت

نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة بســبب عــدم كفايــة التدفــق النقــدي إلنجــاز األعمــال .وقالــت
نصــف المؤسســات المتوســطة تقري ًبــا إن أســعار المدخــات أعــى مــن المعتــاد.

ً
تدفقــا نقد ًيــا غيــر كاف إلنجــاز
مثــل قطــاع التجزئــة أعــى حصــة مــن المؤسســات ( 66فــي المائــة) التــي واجهــت

األعمــال بســبب جائحــة كوفيــد .19-كمــا أبلغــت أكثــر مــن نصــف المؤسســات فــي قطاعــات التصنيــع والخدمــات
والبنــاء ،فض ـا ً عــن نصــف المؤسســات تقري ًبــا فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت ،عــن نفــس التحــدي .ونجــد التحديــات
الرئيســية التاليــة حســب القطــاع:


قالت ست من  10مؤسسات في قطاع التصنيع إن أسعار مواد المدخالت أعىل من المعتاد.



تأثرت نصف مؤسسات الخدمات بانخفاض الطلب بسبب إلغاء الطلبات.



واجهت نصف مؤسسات البيع بالتجزئة مشاكل في الوصول إىل العمالء.



لقد كافحت نصف المؤسسات التي تُعنى بمجال البناء بفضل غياب العمال.



هذا وأبلغت نصف مؤسسات المعلومات واالتصاالت عن تحديات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات أو البيانات.

 112لم تشارك أي مؤسسات متناهية الصغر في المسح في لبنان.
 113لم يتم مسح سوى مؤسستَين كبيرتَين في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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�  3.3بيئة العمل والعقبات التي تعترض إنجاز األعمال
إن بيئــة األعمــال التمكينيــة عبــارة عــن تركيبــة مــن الظــروف القــادرة عــى تحســين قــدرة المؤسســات عــى البــدء والنمــو

وخلــق فــرص العمــل الالئــق .ويمكــن لمجموعــة مــن العوامــل السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة أن تؤثــر
عــى مــدى مــا تفضــي إليــه بيئــة األعمــال التجاريــة مــن نمــو وإنتاجيــة المشــاريع أو تخلــق عقبــات تجعــل مــن الصعــب

عــى المؤسســات أن تبقــى وتعمــل وتزدهــر.

��  .3.3.1السياســات الوطنيــة الراميــة إىل تشــجيع االبتــكار فــي المشــاريع واعتماد
التكنولوجيا
يمكــن للحكومــات أن تشــجع اعتمــاد وتطويــر تكنولوجيــات جديــدة ذات حوافــز ماليــة (مثــل التخفيضــات الضريبيــة والمنــح)

عــن طريــق التعــاون فــي هــذه االبتــكارات وشــرائها و/أو الحــد مــن المخاطــر ذات الصلــة .مــن الممكــن أن يخلــف المــدى
 .2ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض إﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل
الــذي قــد تبلغــه قــدرة الحكومــات عــى التأثيــر عــى اإلبــداع وتشــجيعه تأثيــرات كبــرى عــى نمــو المؤسســات وإنتاجيتهــا.
إن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻣﻛﯾﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻣن اﻟظروف اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑدء واﻟﻧﻣو وﺧﻠق ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﻼﺋق .وﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وفــي دول العينــة ،لــم توافــق ســوى مؤسسـ َتين مــن أصــل  10مؤسســات عــى أن الحكومــات فــي بلدانهــا لديهــا

واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺎ ﺗﻔﺿﻲ إﻟﯾﮫ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻧﻣو وإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أو ﺗﺧﻠق ﻋﻘﺑﺎت ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أن ﺗﺑﻘﻰ
ـات كافيــة لتعزيــز االبتــكار واعتمــاد التكنولوجيــا.
سياسدـھر.
وﺗﻌﻣل وﺗز

.2.1

اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ

لتعزي اـﻟـزﺣد
ـةﺋﮭﺎ و/أو
كافيﺷـرا
ـاترات و
لسياسـﻻﺑﺗﻛﺎ
ـةون ﻓﻲ ھذه ا
الوطنيﺗـﻌﺎ
ـةن طرﯾق اﻟ
الحكومـﻋ
ـاكﺑﯾﺔ واﻟﻣﻧﺢ(
امتاـﻟﺿرﯾ
ـىﺿﺎت
ـقل اعﻟﺗـﺧﻔﯾ
توافـ)ﻣﺛ
ـمز ﻣﺎﻟﯾﺔ
أو ﺣلـواﻓ
ـتات
وافقدـﯾدة ذ
ـيﺟﯾﺎت ﺟ
التوـﻟو
ـاتر ﺗﻛﻧ
المؤسسﺗـطوﯾ
4ﺷﺟﻊ اﻋﺗﻣﺎد و
ـكلن ﺗ
ﺎت أ
 ﻟﻠﺣﻛو
ﯾﻣﻛن
الشﻣـ
ﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع وﺗﺷﺟﯾﻌﮫ ﺗﺄﺛﯾرات ﻛﺑرى ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وإﻧﺗﺎﺟﯾﺗﮭﺎ .وﻓﻲ دول
ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﺻﻠﺔ .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺧﻠف اﻟﻣدى اﻟذي ﻗد ﺗﺑﻠﻐﮫ ﻗدرة اﻟﺣﻛوﻣ
االبتــكار واعتمــاد التكنولوجيــا (النســبة المئويــة للمؤسســات التــي شــملها المســح)
اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﻟم ﺗواﻓق ﺳوى ﻣؤﺳﺳﺗَﯾن ﻣن أﺻل  10ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻠداﻧﮭﺎ ﻟدﯾﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟ ﺗﻌزﯾز اﻻﺑ ﺗﻛﺎر واﻋ ﺗﻣﺎد اﻟ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.
اﻟﺷﻛل  4اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ واﻓﻘت أو ﻟم ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺳﺢ(

ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة

اللوحة أ  -النتائج حسب البلد اللوحة

ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

اﻟﻠوﺣﺔ أ  -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد اﻟﻠوﺣﺔ

اتفــق عــدد قليــل مــن المؤسســات نســب ًيا فــي مختلــف الــدول عــى أن الحكومــة دعمــت اإلبــداع وتبنــي التكنولوجيا
عــى النحــو الالئــق .وقــد اتفــق نحــو  3مــن أصــل  10مؤسســات فــي األردن وعمــان واليمــن عــى أن الحكومــة لديهــا

سياســات مالئمــة لالبتــكار واعتمــاد التكنولوجيــا .ويقــارن هــذا بنحــو مؤسســة واجــدة مــن بيــن  10مؤسســات فــي

األراضــي الفلســطينية المحتلــة ولبنــان.

15

وافــق أقــل مــن  30فــي المائــة مــن المؤسســات مــن كل األحجــام عــى أن السياســات الحكوميــة تدعــم عــى
نحــو كاف االبتــكار واعتمــاد التكنولوجيــا .وأفــادت حصــة أكبــر قليــا ً مــن المؤسســات الكبيــرة ( 28فــي المائــة) أن

السياســات الحكوميــة لدعــم االبتــكار واعتمــاد التكنولوجيــا كافيــة ،بالمقارنــة مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 24فــي

المائــة) والمؤسســات الصغيــرة ( 21فــي المائــة) والمؤسســات المتوســطة ( 23فــي المائــة).

137

138

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

وافقــت نســبة أكبــر مــن المؤسســات فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت ( 42فــي المائــة) عــى أن السياســات
الحكوميــة المتعلقــة باالبتــكار واعتمــاد التكنولوجيــا كافيــة ،مقارنــة بالمؤسســات فــي قطاعــات أخــرى .وكانــت
مؤسســات التصنيــع ( 16فــي المائــة) هــي األقــل احتمــاال ً للموافقــة عــى أن تكــون هــذه السياســات كافيــة ،تتبعهــا
مؤسســات تجــارة التجزئــة ( 19فــي المائــة) ،والبنــاء ( 24فــي المائــة) والخدمــات ( 29فــي المائــة).

��

 .3.3.2العوائق الرئيسية إلنجاز األعمال

أفــادت نصــف المؤسســات التــي شــملها المســح بــأن محدوديــة فــرص الحصــول عــى التمويــل تشــكل تحد ًيــا
رئيســ ًيا للعمــل .ومــن التحديــات الهامــة األخــرى فــي دول العينــة عــدم التيقــن االقتصــادي ( 41فــي المائــة) ،وارتفــاع

معــدالت الضرائــب ( 38فــي المائــة) ،وعــدم االســتقرار السياســي ( 37فــي المائــة) ،والحصــول عــى تراخيــص وتصاريــح

األعمــال المطلوبــة ( 31فــي المائــة) .هــذا وذكــرت العقبــات أعــاه فــي الفصــل  .2وتؤكــد نتائــج المســح مــن جديــد أن
الوصــول المحــدود إىل التمويــل يمكــن أن يؤثــر ســل ًبا عــى خطــط االســتثمار وتوســيع األعمــال التجاريــة ،ممــا قــد يــؤدي إىل
فقــدان المؤسســات لفــرص النمــو .ومــن الممكــن أن يخلــف عــدم االســتقرار السياســي بشــكل خــاص تأثي ـ ًرا ســلب ًيا عــى
نمــو العائــدات واإلنتاجيــة.

لقــد واجهــت أكثــر مــن نصــف المؤسســات فــي كل الــدول ،باســتثناء األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،مشــاكل

فــي الحصــول عــى التمويــل.
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مــن المثيــر لالهتمــام أن نالحــظ أن التحديــات الرئيســية إلنجــاز األعمــال تختلــف بشــكل

كبيــر عبــر الــدول ،نظــرًا للظــروف االجتماعيــة االقتصاديــة الخاصــة واألثــر المتنــوع لجائحــة كوفيــد 19-عــى المؤسســات

فــي هــذه الــدول .كمــا وجــدت العقبــات التاليــة فــي الحســابات التــي أجريــت مــع مســوحات المؤسســات الخاصــة بالبنــك
الدولــي فــي الفصــل .2

وفــي األردن ،أفــاد مــا يقــرب مــن  60فــي المائــة مــن المؤسســات التجاريــة عــن ارتفــاع معــدالت الضرائــب ،وأبلــغ  43فــي

المائــة مــن المؤسســات عــن إصــدار تراخيــص وتصاريــح مطلوبــة .وفــي لبنــان أفــادت أغلبيــة ســاحقة مــن المؤسســات
بعــدم االســتقرار السياســي ( 82فــي المائــة) ،وعــدم اليقيــن االقتصــادي ( 70فــي المائــة) ،وعــدم الثقــة فــي القــدرة عــى

الوصــول إىل الطاقــة الكهربائيــة ( 66فــي المائــة) .أمــا فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،فــكان عــدم االســتقرار السياســي
أهــم التحديــات هــو مــا ذكرتــه حــواىل  40فــي المائــة مــن المؤسســات .وفــي عمــان ،كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل هــو

العقبــة األكثــر شــيوعً ا ( 54فــي المائــة) ،ولــم تبلــغ أي مؤسســة عــن وجــود مشــاكل فــي عــدم االســتقرار السياســي ،وقالــت

 3فــي المائــة فقــط إن الوصــول غيــر الموثــوق إىل الكهربــاء يشــكل عقبــة رئيســية .وفــي اليمــن ،تعانــي  65فــي المائــة مــن
المؤسســات عــدم اســتقرار سياســي ،بينمــا تواجــه  51فــي المائــة مــن المؤسســات مشــاكل فــي الحصــول عــى التمويــل،
وقالــت  41فــي المائــة مــن المؤسســات إن عــدم اليقيــن االقتصــادي يشــكل تحديًــا.

كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل هــو العقبــة األكثــر شــيوعً ا التــي تحــول دون عمــل المؤسســات فــي مجــاالت

الخدمــات والبنــاء واالتصــاالت المعلوماتيــة .وكان عــدم اليقيــن االقتصــادي هــو التحــدي األكثــر شــيوعً ا فــي إنجــاز

األعمــال ( 53فــي المائــة) فــي مــا بيــن المؤسســات فــي قطــاع التصنيــع ،يليــه محدوديــة فــرص الحصــول عــى التمويــل
( 29فــي المائــة) .وكانــت المعــدالت الضريبيــة المرتفعــة ً
أيضــا عقبــة شــائعة بيــن المؤسســات العاملــة فــي قطاعــات التجزئــة

( 57فــي المائــة) ،والمعلومــات واالتصــاالت ( 55فــي المائــة) ،والبنــاء ( 52فــي المائــة) .باإلضافــة إىل ذلــك ،ذكــرت نصــف
مؤسســات اإلعــام واالتصــاالت و 4مؤسســات مــن أصــل  10مؤسســات عاملــة فــي قطــاع البنــاء نقــص القــوى العاملــة
الماهــرة بصــورة كافيــة.

 114أفاد  35في المائة من المؤسسات في األراضي الفلسطينية المحتلة أن الحصول عىل التمويل يشكل عقبة رئيسية أمام إنجاز األعمال.

ﻏﯾر اﻟﻣوﺛوق إﻟﻰ اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ .وﻓﻲ اﻟﯾﻣن ،ﺗﻌ ﺎﻧﻲ  65ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﺳﯾﺎﺳﻲ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗواﺟﮫ  51ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ،وﻗ ﻟﺎت  41ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إن ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺷﻛل ﺗﺣدًﯾﺎ.
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العربيةﯾﻘﯾن اﻻﻗﺗﺻ ﺎدي
الدولن ﻋدم اﻟ
فيﺔ .وﻛ ﺎ
الهيكليﻣﺎ ﺗﯾ
ت ا ﻟ ﻣ ﻌﻠ و
ﻋﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﻋﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺑﻧﺎء واﻻﺗﺻﺎﻻ
ﻛﺎن اﻟوﺻول اﻟﻣﺣدود إﻟﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ھو اﻟﻌﻘﺑﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾو ً
ﻋﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل ) 53ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ،ﯾﻠﯾﮫ ﻣﺣدودﯾﺔ ﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل ) 29ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( .وﻛ ﻧﺎت
ھو اﻟﺗﺣدي اﻷﻛﺛر ﺷﯾو ً
ﺿﺎ ﻋﻘﺑﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ ) 57ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻ ﺎﻻت ) 55ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻟﺑﻧﺎء ) 52ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.
اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ أﯾ ً
ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ذﻛرت ﻧﺻف ﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻ ﺎﻻت و 4ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣن أﺻل  10ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﺎء ﻧﻘص اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎھرة ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﯾﺔ.

المئويــة للمؤسســات
أعماله
ـاتﻋﻣف
ـية اﻟﺗالت
ـبة اﻟﻣﺳﺢ(
(النسـﻣﻠﮭﺎ
ﺎــات اﻟﺗﻲ ﺷ
ـةﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
ممارسﺋـو
ـي)اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣ
ﺎﻟـﮭﺎ
المؤسسـﺳﺔ أ
تواجههـﺳـاﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﻣﺎر
ﺎ اﻟﻣؤ
ـياﺟﮭﮭ
ﻲـ ﺗو
الرئيسـﺳﯾﺔ
ﺎت اﻟرﺋﯾ
ـاتﻘﺑ
العقبـ 5اﻟﻌ
 الشــكل  5اﻟﺷﻛل
التــي شــملها المســح)
اﻟﻠوﺣﺔ أ .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد
اللوحة أ .النتائج حسب البلد

اﻟﻠوﺣﺔ ب  -اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اللوحة ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة

17

كمــا ســأل المســح المؤسســات عــن أكبــر عقبــة أمــام إنجــاز األعمــال .وكانــت أهــم العقبــات التــي تعتــرض ســبيل العمــل فــي طــل

دول العينــة هــي محدوديــة فــرص الحصــول عــى التمويــل ( 33فــي المائــة) ،وعــدم اليقيــن االقتصــادي ( 22فــي المائــة) ،وعــدم
االســتقرار السياســي ( 20فــي المائــة) .تب ّيــن الجــداول أدنــاه أهــم ثــاث عقبــات حســب البلــد وحجــم المؤسســة وقطاعهــا.

 الجــدول  2أهــم ثــاث عقبــات تعتــرض إنجــاز األعمــال ،النتائــج حســب البلــد (النســبة المئويــة للمؤسســات
التــي شــملها المســح)
البلد

العقبة 1

العقبة 2

العقبة 3

األردن

الحصول عىل التمويل ( 35في
المائة)

معدالت الضريبة المرتفعة (31
في المائة)

عدم اليقين االقتصادي ( 18في المائة)

ﻛﻣﺎ ﺳﺄل اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن أﻛﺑر ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل .وﻛﺎﻧت أھم اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲﺗﻌﺗرض ﺳﺑﯾل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ طل دول اﻟﻌﯾﻧﺔ ھﻲ ﻣﺣدودﯾﺔ ﻓرص اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل
موثوقﺎ به
المائة)ﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻗطﺎﻋﮭﺎ.
فيﻟﺑﻠد وﺣ
(31ب ا
ت ﺣﺳ
غيرﻼث ﻋﻘﺑ
طاقةھم ﺛ
إمداددﻧﺎه أ
(44ن اﻟﺟداول أ
االستقرارﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ
عدمﺳﻲ )20
فير اﻟﺳﯾﺎ
(45ﺗﻘرا
االقتصادياﻻﺳ
اليقينﺋﺔ( ،وﻋدم
عدمﻓﻲ اﻟﻣﺎ
ﺗﺻﺎدي )22
لبناناﻟﯾﻘﯾن اﻻﻗ
) 33ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،وﻋدم
السياسي( .ﺗﺑﯾّ
المائة)

في المائة)

األراضي الفلسطينية
المحتلة

الحصول عىل التمويل ( 28في
المائة)

عمان

الحصول عىل التمويل ( 46في
المائة)

عدم االستقرار السياسي (21
في المائة)
18

معدالت الضريبة المرتفعة (20
في المائة)

ممارسات المنافسين في القطاع غير
الرسمي ( 20في المائة)

اليمن

عدم االستقرار السياسي (40
في المائة)

الحصول عىل التمويل ( 36في
المائة)

معدالت الضريبة المرتفعة ( 19في المائة)
نقص القوى العاملة الماهرة بشكل كاف (19
في المائة)

عدم اليقين االقتصادي ( 19في المائة)
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 الجــدول  3أهــم ثــاث عقبــات تعتــرض إنجــاز األعمــال ،النتائــج حســب حجــم المؤسســة (النســبة المئويــة
للمؤسســات التــي شــملها المســح)
البلد

العقبة 1

العقبة 2

العقبة 3

المؤسسات المتناهية
الصغر

الحصول عىل التمويل ( 43في
المائة)

عدم االستقرار السياسي ( 20في
المائة)

عدم اليقين االقتصادي ( 19في
المائة)

المؤسسات الصغيرة

الحصول عىل التمويل ( 37في
المائة)

عدم االستقرار السياسي ( 23في
المائة)

عدم اليقين االقتصادي ( 22في
المائة)

المؤسسات المتوسطة

الحصول عىل التمويل ( 31في
المائة)

عدم اليقين االقتصادي ( 23في
المائة)

معدالت الضريبة المرتفعة (22
في المائة)

المؤسسات الكبيرة

معدالت الضريبة المرتفعة (28
في المائة)

عدم اليقين االقتصادي ( 27في
المائة)

عدم االستقرار السياسي ( 19في
المائة)

 الجــدول  4أهــم ثــاث عقبــات تعتــرض إنجــاز األعمــال ،النتائــج حســب القطــاع (النســبة المئويــة للمؤسســات
التــي شــملها المســح)
القطاع

العقبة 1

العقبة 2

العقبة 3

التصنيع

عدم اليقين االقتصادي ( 33في
المائة)

الحصول عىل التمويل ( 29في
المائة)

عدم االستقرار السياسي ( 23في
المائة)

أنشطة خدمات أخرى

الحصول عىل التمويل ( 37في
المائة)

عدم االستقرار السياسي ( 26في
المائة)

عدم اليقين االقتصادي ( 22في
المائة)

البيع بالتجزئة

معدالت الضريبة المرتفعة ( 25في
المائة)

الحصول عىل التمويل ( 24في
المائة)

عدم اليقين االقتصادي ( 22في
المائة)

البناء

الحصول عىل التمويل ( 43في
المائة)

عدم االستقرار السياسي ( 24في
المائة)

معدالت الضريبة المرتفعة (24
في المائة)

المعلومات واالتصاالت

معدالت الضريبة المرتفعة ( 32في
المائة)

الحصول عىل التمويل ( 29في
المائة)

نقص القوى العاملة الماهرة
بشكل كاف ( 16في المائة)

كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل هــو العقبــة األكثــر شــيوعً ا التــي تحــول دون عمــل المؤسســات فــي كل

الــدول باســتثناء لبنــان واليمــن .وقــد يكــون انتشــار هــذه العقبــة ناتجًــا ثانويًــا النخفــاض إنتاجيــة المؤسســات الصغيــرة
مرتبطــا
والمتوســطة ،واالفتقــار إىل تبنــي التكنولوجيــا الجديــدة وتنميــة المهــارات وف ًقــا الحتياجــات الســوق .وقــد يكــون
ً
ً
أيضــا باإلطــار المؤسســي فــي دول العينــة التــي ال تيســر الحصــول عــى التمويــل أو االئتمــان .لقــد ذكــر أن عــدم اليقيــن

االقتصــادي وعــدم االســتقرار السياســي همــا أهــم العقبــات التــي تعتــرض إنجــاز األعمــال فــي لبنــان ( 45فــي المائــة) واليمــن
( 40فــي المائــة) عــى التوالــي .وفــي مــا يلــي أبــرز مــا ذكرتــه الــدول بحســب حجــم المؤسســة:


فــي األردن ،أفــادت المؤسســات المتناهيــة الصغــر بــأن الحصــول عــى التمويــل هــو التحــدي األكبــر فــي إنجــاز

األعمــال .وكانــت معــدالت الضرائــب المرتفعــة كثي ـرًا مــا أبلغــت عنــه المؤسســات المتوســطة والكبيــرة ،ثــم أعقــب

ذلــك محدوديــة فــرص الحصــول عــى التمويــل.



فــي لبنــان ،كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل أكثــر العقبــات التــي أبلغــت عنهــا المؤسســات الصغيــرة ،وكان
عــدم االســتقرار السياســي العقبــة الرئيســية بيــن المؤسســات المتوســطة ،وعــدم اليقيــن االقتصــادي أكبــر عقبــة بيــن
المؤسســات الكبيــرة.



فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل العقبــة الرئيســية بيــن المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة .وأفــادت معظــم المؤسســات الصغيــرة عــن نقــص فــي القــوى العاملــة الماهــرة ،وتبــع ذلــك محدوديــة
فــرص الحصــول عــى التمويــل.



فــي عمــان ،كان الوصــول المحــدود إىل التمويــل العقبــة الرئيســية بيــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة



فــي اليمــن ،كان الوصــول إىل التمويــل العقبــة الرئيســية بيــن المؤسســات الصغيــرة ،وكان عــدم االســتقرار السياســي

والكبيــرة.

العقبــة الرئيســية بيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة.
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كمــا أن الحصــول عــى التمويــل يشــكل عقبــة رئيســية أمــام المشــاريع فــي قطاعــي الخدمــات والبنــاء .وتشــكل المعــدالت

الضريبيــة المرتفعــة عقبــة شــائعة للمؤسســات فــي مجــال البيــع بالتجزئــة ،والمعلومــات واالتصــاالت .وكانــت حالــة
عــدم اليقيــن االقتصــادي شــائعة بيــن مؤسســات التصنيــع.

��

 .3.3.3المصدر الرئيسي لتمويل المؤسسات

أفــادت أكثــر مــن نصــف المؤسســات التــي شــملها المســح ( 54فــي المائــة) بأنهــا تعتمــد عــى مواردهــا الخاصــة إلنجــاز

األعمــال .وتؤكــد نتائــج المســح النتائــج الــواردة فــي الفصــل  2التــي تبــرز االســتخدام الواســع النطــاق لألمــوال الداخليــة بــدال ً

مــن االعتمــاد عــى المقرضيــن الرســميين بســبب القيــود االئتمانيــة واالفتقــار إىل التدفــق النقــدي فــي الــدول النموذجيــة.
مــن الممكــن أن يخلــف االعتمــاد عــى مــوارد المؤسســات تأثيــرات ســلبية عــى األداء اإلجمالــي ألن المؤسســات أو
المبــادرات التجاريــة قــد ال تُســتكمل بســبب االفتقــار إىل األمــوال .وقــد يكــون هــذا ضــا ًرا بنمــو اإلنتاجيــة.

 الشكل  6المصدر الرئيسي للتمويل (النسبة
ﺎﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑ
بالمسح)ﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
المشمولةﺗﻣوﯾل )اﻟﻧ
للمؤسساتر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠ
المئويةﺷﻛل  6اﻟﻣﺻد
اﻟ

اﻟﻠوﺣﺔ أ

ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳ

النتائج اﻟﻠوﺣﺔ
اللوحة أﺣ-ﺳب اﻟﺑﻠد
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞحسب البلد اللوحة

ﺎﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑ
اﻟﺷﻛل  6اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻣوﯾل )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ

ﺳب اﻟﺑﻠد اﻟﻠوﺣﺔ

ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة
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اســتخدمت معظــم المؤسســات فــي لبنــان ( 70فــي المائــة) ،واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ( 66فــي المائــة) واليمــن (60

فــي المائــة) مواردهــا الخاصــة إلنجــاز األعمــال .ويقــارن ذلــك بانخفــاض نســبة المؤسســات فــي االردن ( 34فــي المائــة)

وعمــان ( 43فــي المائــة) التــي اســتخدمت مواردهــا الخاصــة.

مــن المرجــح أن تعتمــد المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة عــى مواردهــا الخاصــة لتمويــل عملياتهــا مقارنــة

بالمؤسســات المتوســطة والكبيــرة .اســتخدمت نســبة عاليــة بعــض الشــيء مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة

فــي األردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة وعمــان واليمــن مواردهــا الخاصــة .وفــي لبنــان ،أفــادت  74فــي المائــة مــن
المؤسســات المتوســطة أنهــا اســتخدمت مواردهــا الخاصــة .وفــي االردن ،أفــادت مــا يقــرب مــن نصــف المؤسســات
المتوســطة الحجــم ( 46فــي المائــة) والكبيــرة الحجــم ( 40فــي المائــة) أنهــا حصلــت عــى قــروض مــن المصــارف الخاصــة
المحليــة.

أفــادت ســت شــركات مــن أصــل  10فــي قطاعــات التصنيــع والخدمــات والتجزئــة أنهــا اســتخدمت مواردهــا

الخاصــة إلنجــاز األعمــال .وبالمقارنــة ،أفــادت  4مؤسســات مــن أصــل  10فــي قطاعــي البنــاء والمعلومــات واالتصــاالت
عــن حصولهــا عــى قــروض مــن المصــارف الخاصــة المحليــة ،وأبلغــت نحــو  3مؤسســات مــن أصــل  10فــي هــذه
القطاعــات المذكــورة آن ًفــا عــن اســتخدام مواردهــا الخاصــة.

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

�  3.4العوامل التي تعزز نمو اإلنتاجية
إن وجــود قــوة عاملــة ماهــرة ومتعلمــة جي ـدًا عــى نحــو كاف يفضــي إىل تحســين اإلنتاجيــة .ومــع ذلــك ،فــإن الممارســات
أيضــا لضمــان عــدم تعييــن العمــال الموهوبيــن فحســب ،بــل واالحتفــاظ بهــم ً
اإلداريــة الجيــدة مهمــة ً
أيضــا عــى المــدى

الطويــل .وتُشــكّل فــرص التدريــب ضــرورة أساســية لمســاعدة العمــال فــي صقــل مهاراتهــم فــي العمــل ،فــي حيــن

تعمــل فــي المقــام األول عــى تحســين نمــو إنتاجيــة المؤسســات.

��

 .3.4.1القوة العاملة

 .3اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰ3ز .ﻧﻤاﻟﻮﻌاﻮاﻹﻧﻣﺘﺎﻞﺟاﻟﯿﺘﺔﻲ ﺗﻌﺰز ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
ُ
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تعـ ّد الــدول العربيــة إحــدى الوجهــات الرئيســية المســتقبلة للمهاجريــن عــى الصعيــد العالمــي .وكثيــر مــن
ﺿاﻟﻣ ﺎﻣنوھﻋودﺑﯾمنﺗﻌﯾﯾن
المهاجريمـﻣ ﺗﮭ
ﺿﺔﻣاﺎﻟنﺟﯾدﻋة
ـالﯾ
العمﺎدـاﻟر
تﯾ اﻹ
ﻹﻟداكر،ﯾ ﻓﺔﺈ اﻟن ا
تﻊا ذ
ﻰ ﺗذﻟﺣكﺳ،ﯾ ﻓنﺈ انﻹاﻧﻟﺗﻣﺎﻣﺟﺎﯾرﺔ.ﺳﺎوﻣ
فﻣﯾﺔﻔ ﺟ
ﻰھﻧرﺣةووﻛﻣﺎﺗﻌﻠ
إن وﺟود ﻗوة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ إھنرةووﺟﻣﺗودﻌﻠﻗﻣوﺔة ﺟﻋﯾﺎدًاﻣﻠﺔﻋﻠﻣﺎ
ـنﻌﻣﯾﺔﯾ أنﯾ اﻟ ً
ﺿﻌﺎﻣﻟﺎل
د
ﺿ
أ
ﺟﻟﯾﻣدةﻣﺎﻣرﮭﺳﻣﺎﺔ
ﺿﺔ.ﻲوإﻟﻣﻊ
فﻧﺗﯾﺎﻔﺟﯾ
الذيــنﻹ
المتدنيــةﻧﺣﺣﺳﯾونﻛﺎا
ﺿﯾدًﻲا إﻟﻋﻠﻰﻰﺗ
ً
يتمتعــون بمســتوى تعليمــي منخفــض نســب ًيا ويميلــون إىل العمــل فــي
المهــارات
ذوي
هــم مــن العمــال
ب وﺗ ُ
ﻰل ﻓﻲ
ﺻ،ﻘ ﻓلﻲﻣﮭﺣﺎﯾرانﺗ ﺗﮭﻌمﻣﻓلﻲ ﻓاﻟﻲﻌ اﻣﻟﻣلﻘ،ﺎمﻓ اﻲﻷﺣوﯾلن ﺗﻋﻠﻌﻣ
ﺻﻘﻟﻣلﺳﻣﺎﮭﻋﺎدرةاﺗاﻟﮭﻌمﻣﻓﺎل
ﺿ ارﻟﻌوﻣرﺎةلأ ﻓﺳﺎﻲﺳﯾﺔ
ص ااﻟﻟﺗطدورﯾﯾل.
ﺿوﺎﺗ ُﺷﻋﻠﻛّﻰل اﻓﻟﻣردى
ىظاﻟﺑﮭ
ﺣﺗدﻔﺎ
طموﯾأﯾلً .
ﺿﺎﺑلﻋﻠوﻰا اﻻﻟﻣ
ﻲ ﻓاﻟﻲﻌﻣل
بﻋدة
صﺳﯾاﻟﺔﺗدﻟﻣرﯾﺳﺎ
ﺿﺷرﻛّولرﻓةرأﺳﺎ
ﻓﺣﺳب ،ﺑل واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻓﮭﺣمﺳأﯾبً ،
والخدمــات .وتمثــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،بمــا فيهــا المملكــة العربيــة الســعودية أو اإلمــارات
البنــاء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.
قطاعــاتإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ت.ﻧﻣو
ﺎن
ﺳﯾ
ﺣﺳ
ﺗﺣﺳﯾن ﻧﻣو إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﺳ

.3.1

اﻟﻘﻮة

العربيــة المتحــدة ،أكبــر حصــة مــن العمــال المهاجريــن فــي المنطقــة العربيــة .وكانــت عمــان الدولــة الوحيــدة فــي مجلــس

الخليجــيﻟﻌﺎﻣﻠ
التعــاون اﻟﻘﻮة ا
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .3.1
فــيﺔعينــة المســح .بالتالــي ،مــن غيــر المســتغرب أن تفيــد معظــم المؤسســات ( 67فــي المائــة) أنهــا
تســتخدم أكثــر مــن  75فــي المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن.

ﺗ ُﻌدّ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﺣدىﺗ ُﻌاﻟدّواﻟﺟدﮭو
ت اﺑﻟﻣﻣﺗﺳدﺗﻧوﯾﺔىاﻟذﯾ
ﺎﻟﺟﻣرﯾ
ﺎ
ﺳﯾﺔﻋﻠاﻟﻰﻣ اﺳﻟﺗﻘﺑ
ﺎﻟاﻟﻣﻣﻲﮭ.ﺎﺟورﻛﯾﺛﯾنر ھﻣمنﻣاﻟنﻌ اﻣﻟﺎﻌلﻣ ﺎاﻟلﻣ ذﮭ ﺎوﺟيرﯾاﻟنﻣﮭھﺎمراﻣتن ااﻟﻟﻣﻌﺗﻣدﺎﻧﯾلﺔ ذاﻟوذﯾيناﻟﯾﻣﺗﻣﮭ ﺎﺗﻌراون
ﺻ اﻌﻟﯾﻌدﻣاﺎﻟﻌل
ﻲ.نوﻋﻛﻠﺛﯾﻰر اﻟﻣن
ﺻﻠﻌﺔﯾ ﻟدﻠ اﻣﻟﮭﻌ
ﺎاﻟﺟررﺋﯾﯾن
ﺎﻠﻣتﮭ
ﺎلتاﻟاﻟﻌررﺋﺑﯾﯾﺔﺳﯾإﺔﺣادﻟﻣىﺳاﺗﻟﻘﺑوﻠﺟﺔﮭﻟ
ت ااﻟﻟﻌﺳﻌرﺑوﯾدﺔﯾ اﺔﻟ أﻣﺗوﺣادةﻹ،ﻣﺎرا
األراضيﻌﺎرراﺑﯾﺔ
ـنﯾﻌﮭمﺎوـداﯾﻟ
ـالﻟﺟﻌﻲرﺑ،ﯾ ﺑﺔﻣ
ـناﻟوﻣنﻣﻠا
سـةﻓاﯾﻟمﺗﮭـ ﺎﻌ ﺎ
ـنﺛ الﻟ75ﺧدﻠﯾوفـل
تـﺗ.
ـفﻣ
توظيﻟـﺟﺧﻠد
لـﻟﺑ
ـادتﻣتﺛعا
المؤسسﺎـاﻟءﻌﻣ
ـةﻲموﻗـﯾﻣ
حصﺑﻓـًﯾﺎ
ضﻣﻧلﺳ
ـاءتإﻧﻟﺧ
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑًﯾﺎ ﺗوﻌﯾﻠﻣﯾجﯾـﻣﻠوﻲنﻣ
المائ ﺎـ
تـ
ـيﺎﻗأف
ـنﺔﻣﻣأﻠوﻛ اﺔﻹاﻟﻣ
الوطنيياﺎﻟـ ﻓﺳ
العمﻟﻛـﺔﺧﻠﯾا
ﺟـيﻲﻣ،ﺟﻠﺑﻣ
ـرﻌ ﺎوموـﺗﻣن
أكثﻟ
سﺎ ا
ـندﻧﺎوءل واﻣ
ط.ﺎﻋوﺎﺗ
لالتﺧﻓـدﻲﻣ
ـاتواﻟ
ﻰﻧ
ـنﯾﺎﻠﻋوﺎنتإﻟاﻟﺑ
ط
ـىﻌ
أعﻰﻔـ اﻟ
ـك ،ابلﻟّ
ـطﻟرﻣماـﺳﻟـنﻣﺢ.ﺳﺑﺗﺎﻐﻟ ﺗرﺎﻟبﻲأ،نﻣ ﺗنﻔﯾدﻏﯾﻣرﻌ اظﻟمﻣﺳ ﺗ
فقﺔـﻏﯾا
نﻧ
المائﻲــةﻣﻋﯾ
ﻓ
ﻲ
ﺟ
ﯾ
ﻠ
ﺧ
ﻟ
ا
ن
و
ﺎ
ﻌ
ﺗ
س
ﻠ
ﺟ
ﻣ
ﻲ
ﻓ
ة
د
ﯾ
ﺣ
و
ﻟ
ا
ﺔ
ﻟ
و
د
ﻟ
ا
ن
ﺎ
ﻣ
ﻋ
ت
ﻧ
ﺎ
ﻛ
و
.
ﺔ
ﯾ
ﺑ
ر
ﻌ
ﻟ
ا
ﺔ
ﻘ
ط
ﻧ
ﻣ
ﻟ
ا
ﻲ
ﻓ
ن
ﯾ
ر
ﺟ
ﺎ
ﮭ
ﻣ
ﻟ
ا
ل
ﺎ
ﻣ
ﻌ
ﻟ
ا
ن
ﻣ
ﺔ
ﺻ
أﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل أ اﻛﻟﺑﻣرﮭﺎﺣ
ـي
ـ
ف
34
ـت
ـ
غ
ـ
ذل
ـن
ـ
م
ـض
ـ
النقي
ـى
ـ
وع
ـة).
ـ
المائ
ـي
ـ
ف
(72
ـن
ـ
واليم
ـة)
ـ
المائ
ـي
ـ
ف
(77
ـة
ـ
المحتل
ـطينية
الفلسرـﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .وﻛﺎﻧت ﻋﻣﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻣﺳﺢ .ﺑﺎﻟ ﺗﺎﻟﻲ،
ﺟ
ـنوطﻧﯾﯾن.
الموظفيـاﻟ
ـنﻟﻣوظﻔﯾن
نا
ـيﻟاوﻟﻣطﺎﻧﺋ
أكثﻛﻣـﺛـرنر امﻟﻣـﻣن
ـفﺋمﺔأ
ﺗـﻟﺧﻣﺎد
75ﮭﺎﻓﺗﻲﺳ
ـانﺔن(عـأﻧ
ﻲﻛاﺛﻟ
ت
ـن
المؤسس
الوطنييــن ،و 32فــي المائــة عــن توظيــف أقــل
المائﯾـﯾﺔـةنﻣ.مـ
75ﯾفﻓنـﻲا
ـنوظﻔ
توظيا
عمرﻣـﺎﺋﻣ
67فدـﻓمـيأ
ـاتﺧ
ﺗـ )ﺳﺗ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ) 67ﻓﻲ اﻟ اﻣﻟﺎﺋﻣﺔؤ(ﺳأﻧﺳﺎﮭﺎ
مــن  25فــي المائــة مــن العمــال الوطنييــن.

72ﻲﻓ اﻲﻟﻣﺎﺋﺔ
 77ﻓ
ﻲ اﻟ
ﺿلﻲاﻟاﻟوﻔﻠطﻧﯾ
نﺔﻣﻣننا اﻷﻟرﻌاﻣﺎ
 75اﻟﻓوﻲطاﻧﻟﯾﯾﻣﺎﺋ
ﻲﺛ أرﻓﺎﻣدنت ﻋ
تا
ت اﻟﺣﺗﺻ
ﺟﺎءت أﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﻣنﺟاﺎﻟﻣءؤتﺳأﺳﻋﺎﻠﻰ
ﺣاﺗﻟﻠﯾﺔﻣ )ن )
77ﻔﻠﻓﺳﻲطاﯾﻟﻧﯾﻣﺎﺔﺋ اﺔﻟ(ﻣ و
ﺿ)
نﻧﯾﻣﺔناﻟاﻣﻷﺣرﺗاﻠﺔ
ﺳﯾطﯾ
فﺋﺔأﻛﺛﻣرن اﻣﻟنﻌﻣﺎل
75ن ﻓﺗﻲو اظﻟﯾﻣﺎ
فﻟﺗأﻛ
ﺳﺎظﯾ
ﻲﺔأﻓﺎﻣدنتاﻟﻣﻋؤنﺳﺗو
ّ
اﻟﻣﺎﺋﺔ( .وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض اﻟﻣﻣنﺎﺋذﺔﻟ(.
 32أﻓﻗﻲل اﻟﻣ
ﻲواﻟطﻣﻧﺎﯾﺋﯾﺔن،ﻣنو اﻟﻣ
ﻲرﻋﻣﻣﺎنن ﻋ
ضﻲ ﻣاﻟنﻣﺎﺋذﻟﺔكﻓﻘ ،ﺑ
ك،وﺑﻠّﻋﻠﻐﻰتاﻟﻧﻘﯾ
32وﻓظﻲﻔﯾاﻟنﻣ اﺎﺋﻟﺔوطﻋﻧﯾنﯾ ﺗن،وظوﯾف
75نﻓ اﻟ
فﺔ أﻣﻛﺛنر اﻟﻣﻣنوظﻔﯾ
ظﯾﻣﺎﺋ
75نﻓ ﺗﻲو اﻟ
ت أﻓﻛﺛ
34ؤ ﻓﺳﻲﺳﺎاﻟتﻣﺎﺋﻓﺔﻲ ﻓﻘﻋطﻣﺎﻣننﻋاﻟنﻣ ﺗؤوﺳظﺳﯾﺎف
ت اﻟﻣ
طﻠﻐﻣن
 34ﻓ

الوطنيين المستخدمين (النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة في المسح)
العمالوطﻧﯾﯾن.
حصةاﻟﻌﻣﺎل اﻟ
الشكلﻣنﺎ.ﺋ7ﺔ ﻣن
طﻧاﯾﯾﻟ
25ﻟ ﻓوﻲ
ﻣن  25ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻣنﺎل ا
ﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺢ(
ﻲﺔاﻟﻟﻠﻣﻣﺳؤﺢﺳ(ﺳ
ﺎنت)ااﻟﻟﻧﻣﺳﺷﺑﻣﺔوﻟاﻟﺔﻣﺋﻓوﯾ
ﺎاﻟلﻧ اﺳﻟﺑوﺔطاﻟﻧﯾﻣﯾﺋنوﯾاﺔﻟﻣﻟﻠﺳﻣﺗؤﺧﺳدﻣﺳﯾ
ﺎل اﻟو اﻟطﻧﺷﯾﯾﻛنل اﻟ7ﻣﺣ
ﺻدﺔﻣاﯾﻟنﻌﻣ)
ﺳﺗﺧ
اﻟﺷﻛل  7ﺣﺻﺔ اﻟﻌﻣ
ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة

اللوحة أ  -النتائج حسب البلد اللوحة

بﺳ-ﺳاﻟﺔﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤ

اﻟﻠوﺣﺔ أ  -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑاﻠﻟﻠدواﻟﺣﻠﺔو أﺣﺔ -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد اﻟﻠوﺣﺔ

23

23
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تســتخدم المؤسســات الكبيــرة عــددًا أكبــر مــن الموظفيــن الوطنييــن ،مقارنــة بالمؤسســات المتناهيــة الصغــر

والصغيــرة والمتوســطة .واســتأثرت المؤسســات الكبيــرة بأعــى حصــة مــن المؤسســات التــي أفــادت عــن اســتخدام أكثــر من

 75فــي المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن ( 76فــي المائــة) ،تليهــا المؤسســات الصغيــرة ( 70فــي المائــة) والمتوســطة ( 64فــي

المائــة) والمتناهيــة الصغــر ( 60فــي المائــة) .وفــي مــا يلــي النتائــج الرئيســية للمســح بحســب حجــم البلــد وحجــم المؤسســة:


فــي األردن ،أفــادت  8مؤسســات مــن أصــل  10مؤسســات كبيــرة أنهــا تســتخدم أكثــر مــن  75فــي المائــة مــن الموظفين
الوطنييــن .ويقــارن ذلــك بأكثــر مــن نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 55فــي المائــة) والصغيــرة ( 55فــي المائــة)
والمتوســطة ( 58فــي المائــة) التــي أفــادت أنهــا تســتخدم أكثــر مــن  75فــي المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن.



وفــي لبنــان ،مثلــت المؤسســات الكبيــرة أعــى حصــة مــن المؤسســات التــي اســتخدمت أكثــر مــن  75فــي المائــة



وفــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،أفــادت  6مــن أصــل  10مؤسســات متناهيــة الصغــر أنهــا اســتخدمت مــا يزيــد



فــي عمــان ،أفــادت نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر عــن توظيــف أكثــر مــن  75فــي المائــة مــن األفــراد الوطنييــن،



فــي اليمــن ،أفــادت أغلبيــة المؤسســات المتوســطة ( 96فــي المائــة) والكبيــرة ( 82فــي المائــة) أنهــا تســتخدم أكثــر

مــن الموظفيــن الوطنييــن ( 82فــي المائــة) ،تليهــا المؤسســات الصغيــرة ( 75فــي المائــة) والمتوســطة ( 55فــي المائــة).
عــى  75فــي المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن ،بالمقارنــة مــع  8مــن أصــل  10مؤسســات صغيــرة ومتوســطة.

مقابــل  42فــي المائــة مــن المؤسســات الكبيــرة و 33فــي المائــة مــن المؤسســات الصغيرة.

مــن  75فــي المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن .وعــى النقيــض مــن ذلــك ،فــإن مــا يقــرب مــن  70فــي المائــة مــن
المؤسســات الصغيــرة و 60فــي المائــة مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر تســتخدم أكثــر مــن  75فــي المائــة مــن
العمــال الوطنييــن.

أفــادت  8مؤسســات مــن أصــل  10مؤسســات تعمــل فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت أنهــا تســتخدم أكثــر مــن  75فــي
المائــة مــن الموظفيــن الوطنييــن .ويقــارن ذلــك بـــ  6مؤسســات مــن بيــن  10تعمــل فــي فطــاع التصنيــع والخدمــات ،و4

مؤسســات مــن بيــن  10تعمــل فــي قطــاع البنــاء اســتخدمت أكثــر مــن  75فــي المائــة مــن العمــال الوطنييــن.

 2فــي المائــة فقــط مــن المؤسســات فــي دول العينــة لــم تســتخدم أي عامــل وطنــي .أفــاد نحــو ثلــث هــذه المؤسســات عــدم
توظيــف عمــال وطنييــن بســبب قيــود ماليــة ناتجــة عــن جائحــة كوفيــد.19-

��

 .3.4.2التعليم والمهارات

المستوى التعليمي

.3.2

ســئلت المؤسســات التــي شــملها المســح ً
أيضــا عــن المســتوى الرئيســي لتعليــم كل كبــار المديريــن أو أغلبيتهــم ،والموظفيــن

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﮭﺎرات

ﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ

الذيــن ال يتحملــون مســؤوليات إداريــة ،والعمــال الوطنييــن .يمثــل كبــار المديريــن أعــى نســبة مــن العمــال ( 84فــي المائــة)

الحاصليــن عــى تعليــم
عــال بمــا فــي ذلــك درجــات البكالوريــوس أو الماجســتير أو الدكتــوراه .بالمقارنــة ،فــإن  40فــي
ٍ

حصل
ـى ،واﻟﻌﻣﺎل اﻟوطﻧﯾﯾن .ﯾﻣﺛل
ـواداعرـﯾﺔ
تـ إ
الوطنييـﺳـنؤوﻟﯾﺎ
ـالﺣﻣﻠون ﻣ
العمـﯾﺗ
ـنن ﻻ
المائﻔـﯾـةن ماـﻟذﯾ
ـيﻣوظ
و،14فـواﻟ
ـةﺑﯾﺗﮭم
إداريـﻏﻠ
ـؤوليات أو أ
مساـﻟﻣدﯾرﯾن
ـمﺑﺎر
لديهـ ﻛ
ـسم ﻛل
ـنﻲليﻟـﺗﻌﻠﯾ
الذيﯾـﺳ
ـناﻟرﺋ
الموظفيـى
ـنن اﻟﻣﺳﺗو
ﺿﺎمـﻋ
ﺋﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟ
المائﻣــةﺳﺢفقأـﯾـط ً
هــذا المســتوى التعليمــي.
ﺎر اﻟﻣدﯾرﯾن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل ) 84ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎٍل ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك درﺟﺎت اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس أو اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أو اﻟدﻛﺗوراه .ﺑ ﺎﻟﻣﻘ ﺎرﻧﺔ ،ﻓﺈن  40ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ ﻓﻘط
ن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت إدارﯾﺔ و 14ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻟوطﻧﯾﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ.
 الشــكل  8المســتوى الرئيســي لتعليــم العمــال المســتخدمين ،النتائــج فــي الــدول العربيــة (النســبة المئويــة

ﺎ اﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭ
ﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
المســح)ل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ،اﻟﻧﺗ
ﺎ
شــملها ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣ
التــيى اﻟرﺋﯾﺳﻲ
للمؤسســاتﻟﻣﺳﺗو
اﻟﺷﻛل  8ا

ﻲ ﻛل اﻟدول ،أﻓ ﺎدت ﻧﺳﺑﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت أن ﻛﺑﺎر اﻟﻣدﯾرﯾن ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس أو اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أو اﻟدﻛﺗوراه ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﻣﺳؤوﻟﯾ ﺎت
ارﯾﺔ أو اﻟﻌﻣﺎل اﻟوطﻧﯾﯾن .وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺢ ﺑﺣﺳب اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن:
ﺳّﺟل ﻟﺑﻧﺎن أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﻓﺎدت أن ﻛﺑﺎر اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﻗد ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾوس أو اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ) 95ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،ﺗﻠﯾﮭﺎ ﻋﻣﺎن ) 91ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(،
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فــي كل الــدول ،أفــادت نســبة أعــى مــن الشــركات أن كبــار المديريــن حصلــوا عــى درجــات البكالوريــوس أو الماجســتير
أو الدكتــوراه ،مقارنــة بالموظفيــن الذيــن ليــس لديهــم مســؤوليات إداريــة أو العمــال الوطنييــن .وفــي مــا يلــي النتائــج
الرئيســية للمســح بحســب العمــال المســتخدمين:


سـجّل لبنــان أعــى نســبة مــن المؤسســات التــي أفــادت أن كبــار المديريــن فيهــا قــد حصلــوا عــى درجــة البكالوريــوس

أو الماجســتير ( 95فــي المائــة) ،تليهــا عمــان ( 91فــي المائــة) ،واألردن ( 85فــي المائــة) ،واليمــن ( 81فــي المائــة)،
واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ( 75فــي المائــة)



ســجّلت اليمــن أعــى نســبة مــن المؤسســات ( 56فــي المائــة) التــي أفــادت أن الموظفيــن الذيــن ليــس لديهــم

مســؤوليات إداريــة قــد أنهــوا درجــة البكالوريــوس أو الماجســتير ،تليهــا األراضــي الفلســطينية المحتلــة ( 47فــي المائــة)،

وعمــان ( 42فــي المائــة) ،واألردن ( 33فــي المائــة).


هــذا وذكــرت ربــع المؤسســات تقريبــا فــي عُمــان واليمــن و 20فــي المائــة مــن الشــركات فــي األراضــي الفلســطينية

المحتلــة أن العمــال الوطنييــن قــد حصلــوا عــى درجــات البكالوريــوس أو الماجســتير أو الدكتــوراه .وذكــرت  4فــي
المائــة فقــط مــن المؤسســات فــي األردن ولبنــان أن العمــال الوطنييــن قــد حصلــوا عــى درجــات التعليــم العالــي

هــذه .باإلضافــة إىل ذلــك ،أفــادت  8مــن أصــل  10مؤسســات فــي األردن ولبنــان ،و 7مــن أصــل  10مؤسســات
فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ،و 6مــن أصــل  10مؤسســات فــي عُمــان واليمــن ،أن العمــال الوطنييــن قــد أنهــوا
تعليمهــم االبتدائــي أو الثانــوي.

هنــاك فــارق واضــح فــي المســتويات التعليميــة لكبــار المديريــن والموظفيــن والعامليــن الوطنييــن فــي كل القطاعــات .بشــكل

عــام ،أفــادت نســبة أعــى مــن المؤسســات أن كبــار المديريــن قــد أنهــوا درجــات البكالوريــوس أو الماجســتير ،مقارنــة بــكل
الموظفيــن أو الموظفيــن الوطنييــن .وقــد لوحــظ هــذا االتجــاه بغــض النظــر عــن القطــاع.

مــع ذلــك ،أفــاد حــواىل ثلثــي المؤسســات فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت أن الموظفيــن الذيــن ليــس لديهــم مســؤوليات
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البنــاء ( 13فــي المائــة) ،والتصنيــع ( 27فــي المائــة) ،والخدمــات ( 34فــي المائــة) ،والتجزئــة ( 38فــي المائــة) التــي أفــادت بــأن
الموظفيــن قــد أنهــوا شــهاداتهم الجامعية.
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أهم المهارات
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كانــت أعــى ثــاث مهــارات للمؤسســات فــي دول العينــة هــي المعرفــة التقنيــة ( 55فــي المائــة) والعمــل
الجماعــي والمهــارات التعاونيــة ( 41فــي المائــة) ومهــارات التنظيــم واالهتمــام بالتفاصيــل ( 38فــي المائــة).
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ﺑﺎﻟ ﺗﻔﺎﺻﯾل ) 38ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ(
فــي مجــال االتصــاالت مطلوبــة فــي أغلــب األحيــان ،وكان العمــل الجماعــي والمهــارات التعاونيــة
أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ،وﻛﺎن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻣن ﺑﯾن أھم اﻟﻣﮭﺎرات ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺳﺢ .وأﻓﺎدت ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑًﯾﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻛل
المهــارات بيــن المؤسســات التــي شــملها المســح .وأفــادت نســبة عاليــة نســب ًيا مــن المؤسســات فــي كل الــدول أن العمــل
اﻟدول أن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ وﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻧظﯾم واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ھﻲ ﻣﮭﺎرات ﻣﮭﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ.
الجماعــي والمهــارات التعاونيــة ومهــارات التنظيــم واالهتمــام بالتفاصيــل هــي مهــارات مهمــة ألعمالهــا.
ﺎ اﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭ
ﺎت )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
ﺎرات ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
اﻟﺷﻛل  9أھم اﻟﻣﮭ

المئويةﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد
(النسبةﻠوﺣﺔ أ .اﻟﻧﺗ
اﻟ
للمؤسسات التي شملها المسح)
 الشكل  9أهم المهارات للمؤسسات

اللوحة أ .النتائج حسب البلد
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حجمﻣؤﺳﺳﺔ
حسبﺣﺟم اﻟ
النتائجﺞ ﺣﺳب
بﺔ -ب  -اﻟﻧﺗ ﺎﺋ
اللوحةﻠوﺣ
اﻟ
المؤسسة

مالحظــة :ال يعــرض هــذا الرقــم المهــارات التــي تمثــل أقــل مــن  13فــي المائــة مــن العينــة االقليميــة .وتشــمل هــذه المهــارات التشــبيك والحساســية
الثقافيــة ،وغيــر ذلــك مــن المهــارات.

وفي ما يلي النتائج الرئيسية بحسب حجم المؤسسة وقطاعها:
أفــادت أكثــر مــن نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر والمتوســطة والكبيــرة ،و 6مــن بيــن  10مؤسســات صغيــرة



بــأن المعرفــة التقنيــة هــي مهــارة أساســية ألعمالهــا التجاريــة .وأفــادت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات
27

المتناهيــة الصغــر أن مهــارات االتصــال ( 46فــي المائــة) والمهــارات الرقميــة ( 25فــي المائــة) هامــة بالنســبة ألعمالهــا
التجاريــة.



أمــا المعــارف التقنيــة ُ
فذكــرت فــي الغالــب بيــن مؤسســات التصنيــع ( 83فــي المائــة) ومؤسســات الخدمــات ( 60فــي



أفــادت  7مــن بيــن  10مؤسســات فــي قطــاع البنــاء أن العمــل الجماعــي والمهــارات التعاونيــة هامــان ،بالمقارنــة مــع 2



تتســم المهــارات الرقميــة بأهميــة خاصــة فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت ،عــى نحــو مــا أفــادت بــه  77فــي

المائــة).

مــن أصــل  10مؤسســات فــي مجــال المعلومــات واالتصــاالت.

المائــة مــن المؤسســات .ويقــارن ذلــك بأقــل مــن  10فــي المائــة مــن المؤسســات العاملــة فــي قطاعَ ــي التجزئــة
والبنــاء ،وأقــل مــن  20فــي المائــة مــن المؤسســات العامــل فــي قطاعَ ــي التصنيــع والخدمــات.



ذكــرت أكثــر مــن نصــف مؤسســات التجزئــة ( 56فــي المائــة) أن مهــارات االتصــال مهمــة .وبالمقارنــة ،قالــت نحــو

مؤسســتَين مــن أصــل  10فــي قطاعــي التصنيــع والمعلومــات واالتصــاالت إن هــذه المهــارات هامــة.

سهولة أو صعوبة في توظيف العمال ذوي المهارات المطلوبة
أفــاد أكثــر مــن  40فــي المائــة مــن المؤسســات فــي المنطقــة أن العثــور عــى عمــال يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة
أمــر صعــب أو صعــب للغايــة .وقــال  45فــي المائــة مــن المؤسســات التــي شــملها المســح إنــه ليــس أمــرًا ســهال ً وال
صع ًبــا ،وأفــاد  12فــي المائــة فقــط إن ذلــك ســهل أو ســهل جــدًا.

لــم تجــد غالبيــة المؤسســات فــي مختلــف أنحــاء العالــم ســهولة فــي توظيــف العمــال الذيــن يتمتعــون بالمهــارات

المطلوبــة .وأفــادت نحــو مؤسســة واحــدة مــن أصــل  10فــي األردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة واليمــن أن العثــور عــى

عمــال يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة أمــر ســهل أو ســهل للغايــة .وذكــرت  1فــي المائــة فقــط مــن المؤسســات فــي

لبنــان و 5فــي المائــة مــن المؤسســات فــي عمــان أن العثــور عــى عمــال يتمتعــون بالمهــارات الالزمــة أمــر ســهل أو ســهل
جــدًا.
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ﺎر
ﺎل ذوي اﻟﻣﮭ
ﺎت ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻟﻌﻣ
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﺻﻌوﺑ
اﻟﺷﻛل  10اﻟﻣؤﺳﺳ
المناســبة (النســبة المئويــة
ـاراتﻟﻠوﺣﺔ
المهﻟـﺑﻠد ا
ذويﺳب ا
العمﺗـﺎﺋـالﺞ ﺣ
ـف -اﻟﻧ
توظيﺔـ أ
ـيﻟﻠوﺣ
 الشــكل  10المؤسســات التــي تواجــه صعوبــات فـ ا

للمؤسســات التي شــملها المســح)

اللوحة أ  -النتائج حسب البلد اللوحة

ﺎ اﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭ
ﺎﺳﺑﺔ )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
ﺎرات اﻟﻣﻧ
ﺎل ذوي اﻟﻣﮭ
ت ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻟﻌﻣ

ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة

ﻟﻘد وﺟدت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲﺗوظﯾف اﻟﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،ﻣﻘﺎر
اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﺄن ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﻣﺎل ذوي اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ھو أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ) 60ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،ﺗﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
اﻟﺻﻐر ) 37ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( .وارﺗﻔﻌت ﺣﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن ﺻﻌوﺑﺔ أو ﺻﻌوﺑﺔ ﺷدﯾدة ﻓﻲ
ﻓﻲ اﻷردن وﻋﻣ ﺎن واﻟﯾﻣن .وﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،وﺟدت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳط
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

ـاتﻣﺎﺋﺔ( ﻋن ﺻﻌوﺑﺎت
بالمؤسسـاﻟ
مقارنـ)ـة 81ﻓﻲ
ـة،ﻻت
ﺻﺎ
ـاراتواﻻﺗ
بالمهﻣـﺎت
ـونﻌﻠو
يتمتعاـﻟﻣ
الذيـﻗـنطﺎع
العمـﺔـالﻓﻲ
ـفﻌﺎﻣﻠ
توظيـاﻟ
ﺳـيﺳﺎت
صعوبـؤ
ـرةم اﻟﻣ
الكبيﻌـظ
تﻣ
المؤسسﻠـﻐ
لقــد وجــدت أﺑ
المطلوبـ
ـة فـ
ـات
نالعمـ
تعييﺑـﯾـن
ـرة ب
الكبيـ
والمتناهيـ
المطلوبــةواﻟﺧدﻣﺎت ،و 5ﻣؤﺳ
ـاراتﺻﻧﯾﻊ
المهـﻲ اﻟﺗ
ذويل ﻓ
10ـالﺗﻌﻣ
تــأنﻣن
ﺳﺎ
ـاتؤﺳ
المؤسس4ـ ﻣ
ـادتﺋﺔ ،و
الصغـلـر .ﻓفقـﻲـد اﻟأفـﺗﺟز
10ـة ﺗﻌﻣ
المتوســطة والصغيـﻣـرةن ﺑﯾن
هــو أكثــر صعوبــة ( 60فــي المائــة) ،تليهــا المؤسســات الصغيــرة ( 42فــي المائــة) والمتوســطة ( 39فــي المائــة) والمؤسســات
ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
المتناهيــة الصغــر ( 37فــي المائــة) .وارتفعــت حصــة المؤسســات التــي أبلغــت عــن صعوبــة أو صعوبــة شــديدة فــي توظيــف
العمــال الذيــن يتمتعــون بالمهــارات الالزمــة مــع تزايــد حجــم المؤسســات فــي األردن وعمــان واليمــن .وبالمقارنــة ،وجــدت
المؤسســات الصغيــرة فــي لبنــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة أن مــن الصعــب للغايــة توظيــف العمــال الذيــن
يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة.

أبلغــت معظــم المؤسســات العاملــة فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت ( 81فــي المائــة) عــن صعوبــات فــي العثــور عــى
العمــال ذوي المهــارات المطلوبــة .ويقــارن هــذا بـــ  3مؤسســات مــن بيــن  10تعمــل فــي التجزئــة ،و 4مؤسســات مــن

ﺎدت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻌون ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر .ﻓﻘد أﻓ
بالمه
المطلوبـرةـة 42) .ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ) 39ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ
ـاراتﻟﺻﻐﯾ
ﺎـت ا
يتمتعﻟـﻣـونؤﺳﺳ
) 60ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،ﺗﻠﯾﮭﺎ ا
ن ﺻﻌوﺑﺔ أو ﺻﻌوﺑﺔ ﺷدﯾدة ﻓﻲ ﺗوظﯾف اﻟﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑ ﺎﻟﻣﮭ ﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت
ة ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ أن ﻣن اﻟﺻﻌب ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺗوظﯾف اﻟﻌﻣﺎل اﻟذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات

بيــن  10تعمــل فــي التصنيــع والخدمــات ،و 5مؤسســات مــن بيــن  10تعمــل فــي البنــاء وجــدت صعوبــة فــي توظيــف عمــال
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والحوافزﯾﺐ واﻟﺤﻮاﻓﺰ
التدريب اﻟﺘﺪر
.3.3 .3.4.3

ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮﯾﮭﻢ

ميزانية لتدريب الموظفين وتطويريهم

أﻓﺎدت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ دول اﻟﻌﯾﻧﺔ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻣﻠك ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠ ﺗدرﯾب واﻟ ﺗطوﯾر ) 32ﻓﻲ
أفــادت معظــم المؤسســات فــي دول العينــة أنهــا ال تملــك ميزانيــة منفصلــة للتدريــب والتطويــر ( 32فــي المائــة)
ت ﻋن ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺎ
المائـاﻟﻣ
ﺎـي ﻣن
(39ﻣفﺋـﺔ
ﻲ اﻟ
 20ﻓ
لهـن
ـات ﻣ
المرتبـرب
تكلفـﻎـةﻣ ﺎ ﯾﻘ
مجمـ(.ـوعوأﺑﻠ
ـنﻣﺎﺋﺔ
المائـﻓـةﻲمـاﻟ
ـي39
ضـ )
ـتﮭأقذـاـلاﻟمـﻐر
أو أنهــا خصصـ ﻟ
ﺳﺎمــا
ﺳــغ
ـة).ؤوأبل
ـرض
ـذا الغـ
ـن  5ف
ـة م
ر فــي
ﻣ5
ـى
رـاـد ع
ﮭﺎيزي
ﻣــا
ـصﻟ م
ـة مـ
الموظفيﻟـﻌـنﻣل ،وﯾزﯾد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذ
ـب ﻗوى ا
لتدريﻋـﯾﺔ
الميزانيـنـة ﻧو
ـنﺗﺣﺳﯾ
يـ ﻟ
المائـر
ﺿرو
تـ أ
تخصيـر ا
ـنﺗطوﯾ
ـاتﯾعﺔـ ﻟ
المؤسسـزاﻧ
ـنص ﻣﯾ
ﺻﯾ
المائـﺧ
يقــرب مــن  20فـﻓـيﺈن ﺗ
وتطويرهــم .ومــع ذلــك ،فــإن تخصيــص ميزانيــة لتطويــر المهــارات أمــر ضــروري لتحســين نوعيــة قــوى العمــل ،ويزيــد القيــام
بذلــك مــن إنتاجيــة العمــل.

ﺎت اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن وﺟود ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾ
اﻟﺷﻛل  11اﻟﻣؤﺳﺳ

ـبﻠد اﻟﻠوﺣ
بـ اﻟﺑ
منفصلـﺞـةﺣﺳ
ميزانيـأـة -اﻟﻧﺗﺎﺋ
ـودﻟﻠوﺣﺔ
 الشــكل  11المؤسســات التــي أبلغــت عــن وجـ ا
الموظفيـﺔـن وتطويرهــم (النســبة
لتدري
المئويــة للمؤسســات التــي شــملها المســح)
اللوحة أ  -النتائج حسب البلد اللوحة

ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﻠ ﺗدرﯾب واﻟ ﺗطوﯾر ) 32ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( أو أﻧﮭﺎ ﺧﺻﺻت أﻗل ﻣن  5ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣر ﺗﺑﺎت
ﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ  5ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗطوﯾرھم .وﻣﻊ ذﻟك،
ن ﻧوﻋﯾﺔ ﻗوى اﻟﻌﻣل ،وﯾزﯾد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل.

ﺎ اﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭ
ن وﺟود ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻟﺗدرﯾب اﻟﻣوظﻔﯾن وﺗطوﯾرھم )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ

ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة
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أفــادت ربــع المؤسســات فــي لبنــان وعمــان ،وحــواىل ثلــث المؤسســات فــي األردن واألراضــي الفلســطينية

المحتلــة واليمــن أنهــا ال تملــك ميزانيــة للتدريــب والتطويــر .وســجّلت عمــان أعــى نســبة مــن المؤسســات (25
فــي المائــة) التــي أفــادت أنهــا تملــك ميزانيــة للموظفيــن والتدريــب تتخطــى  5فــي المائــة مــن كلفــة الراتــب ،تليهــا األراضــي
الفلســطينية المحتلــة ( 23فــي المائــة) ،واليمــن ولبنــان ( 21فــي المائــة) ،واألردن ( 14فــي المائــة).

مــن المرجــح أن تخصــص المؤسســات الكبيــرة والمتوســطة ميزانيــة للتدريــب والتطويــر ،مقارنــة بالمؤسســات

المتناهيــة الصغــر والصغيــرة .وأفــادت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات الكبيــرة ( 53فــي المائــة) والمتوســطة
( 41فــي المائــة) أنهــا خصصــت أقــل مــن  5فــي المائــة مــن الميزانيــة للتدريــب والتطويــر .ويقــارن ذلــك بنســبة  35فــي المائــة

مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر التــي أبلغــت عــن تخصيــص نفــس الميزانيــة.

لــم يكــن لــدى نصــف المؤسســات تقري ًبــا فــي قطــاع البنــاء ميزانيــة منفصلــة لتدريــب الموظفيــن وتطويريهــم.

وعــى نحــو مماثــل ،لــم يكــن لــدى  4مؤسســات مــن بيــن  10تعمــل فــي قطاعَ ــي الخدمــات والتجزئــة ،و 3مؤسســات مــن 10

تعمــل فــي التصنيــع ،ومؤسس ـتَين مــن بيــن  10تعمــان فــي المعلومــات واالتصــاالت ميزانيــة مــن هــذا القبيــل .وأبلغــت

نصــف المؤسســات تقري ًبــا فــي قطاعــي المعلومــات واالتصــاالت والتصنيــع عــن تخصيــص أقــل مــن  5فــي المائــة مــن

الميزانيــة للتدريــب والتطويــر.

برامج التعويض التحفيزي
ســأل المســح المؤسســات عمــا إذا كانــت هنــاك برامــج تعويــض تحفيــزي للعمــال .وتهــدف هــذه البرامــج إىل مكافــأة األداء

الفــردي أو الجماعــي مــن خــال الحوافــز التــي تدفــع العامليــن إىل تحقيــق نتائــج محــددة .وهــي طريقــة شــائعة تســتخدمها
المؤسســات لتحســين إنتاجيــة العمــال ،وكفاءتهــم ،ومشــاركتهم ،واالحتفــاظ بهــم ،بيــن أســاليب أخــرى.

أفــادت ســتة مــن أصــل  10مؤسســات فــي دول العينــة بــأن لديهــا برامــج تعويــض تحفيــزي للعمــال .وجــاءت أعــى
نســبة مــن المؤسســات التــي أفــادت بوجــود هــذه البرامــج مــن األردن ( 70فــي المائــة) ،يليهــا لبنــان ( 67فــي المائــة) وعمــان

( 63فــي المائــة) واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ( 63فــي المائــة) واليمــن ( 59فــي المائــة).

كان مــن غيــر المرجــح أن يكــون لــدى المؤسســات المتناهيــة الصغــر برامــج تعويــض تحفيــزي مقارنــة بالمؤسســات

الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة .وذكــرت أقــل مــن نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 45فــي المائــة) أن برامــج

التعويــض هــذه موجــودة بالفعــل ،مقارنــة بمــا يقــرب مــن  70فــي المائــة مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة و80
فــي المائــة مــن المؤسســات الكبيــرة .ويبــرز الفصــل  2أن المؤسســات الكبيــرة تــدار بصــورة عامــة عــى نحــو أفضــل مــن

المؤسســات الصغيــرة .ومــن شــأن وضــع مثــل برامــج التعويــض التحفيــزي هــذه أن يســاهم فــي خلــق ممارســات إداريــة
جيــدة مــن الممكــن أن تــؤدي إىل تحســين اإلنتاجيــة ،ومكاســب الكفــاءة ،والنمــو.

نمــت نســبة المؤسســات الكبيــرة التــي لديهــا برامــج تعويــض تحفيــزي مــع تزايــد حجــم المؤسســات فــي لبنــان واألراضــي
الفلســطينية المحتلــة واليمــن .وفــي االردن ،أفــادت نســبة مرتفعــة بعــض الشــيء مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 7مــن

أصــل  10مؤسســات) عــن وجــود برامــج تعويــض تحفيــزي .وفــي عمــان ،ذكــرت  8مــن بيــن  10مؤسســات متوســطة و 7مــن

بيــن  10مؤسســات كبيــرة أن برامــج التعويــض هــذه موجــودة.
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 الشــكل  12المؤسســات التــي أبلغــت عــن وجــود برامــج تعويــض تحفيزي للعمــال (النســبة المئوية للمؤسســات
التي شــملها المســح)
ﺎ اﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭ
ﺎل )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
ﺎت اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن وﺟود ﺑراﻣﺞ ﺗﻌوﯾض ﺗﺣﻔﯾزي ﻟﻠﻌﻣ
اﻟﺷﻛل  12اﻟﻣؤﺳﺳ

ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة
ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

اللوحة أ  -النتائج حسب البلد اللوحة
اﻟﻠوﺣﺔ أ  -اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد اﻟﻠوﺣﺔ

يمثــل قطــاع التصنيــع أعــى نســبة مــن المؤسســات التــي لديهــا برامــج تعويــض تحفيــزي ( 75فــي المائــة) .كذلــك،

أفــادت المؤسســات فــي قطاعــات أخــرى مثــل المعلومــات واالتصــاالت ( 68فــي المائــة) ،والبنــاء ( 67فــي المائــة) ،والتجزئــة

( 66فــي المائــة) وأنشــطة الخدمــات ( 53فــي المائــة) بوجــود برامــج تعويــض تحفيــزي.

ســئلت المؤسســات التــي أعلنــت عــن امتالكهــا لبرامــج تعويــض تحفيــزي مماثلــة عمــا إذا كانــت مفيــدة فــي زيــادة
لقــد ُ

إنتاجيــة العامــل .وأفــادت الغالبيــة العظمــى مــن المؤسســات فــي دول العينــة أن هــذه البرامــج مفيــدة فــي تعزيــز

االنتاجيــة .وأكــد مــا يزيــد عــى  90فــي المائــة مــن المؤسســات ،بصــرف النظــر عــن البلــد والحجــم ،فائــدة هــذه البرامــج،

72ﻌوفﯾــي
ـدة.إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل .وأﻓﺎدت اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓ
مفيﯾـﺎدة
البرامـﻓـجﻲ ز
ـذه ﻣﻔﯾدة
ـاتذاأنﻛﺎهﻧـت
المؤسسـﻣﺎ إ
ـةزمـيـنﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋ
المائﺣـﻔﯾ
ضﺗ
ـرتﺞ ﺗ
ذكـراﻣ
ـثﺎ ﻟﺑ
ـانﻣﺗحيﻼـﻛﮭ
عمـن ا
ـتثناء ﻋ
باسـﻋﻠﻧت
ﻟﻘد ﺳُﺋﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أ
والبنــاءه اﻟﺑراﻣﺞ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻣﺎن
بالتجزئــةﻓﺎﺋدة ھذ
والبيــعواﻟﺣﺟم،
والخدمــاتن اﻟﺑﻠد
التصنيــعف اﻟﻧظر ﻋ
قطاعــاتت ،ﺑﺻر
ن اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
المؤسســاتﺔ ﻣ
مــن  90ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋ
المائــة ﻋﻠﻰ
فــيﻣ ﺎ ﯾزﯾد
عــىﺔ90.وأﻛد
يزيــدﻧﺗﺎﺟﯾ
مــازﯾز اﻻ
أكــد ﺗﻌ
لقــدة ﻓﻲ
اﻟﻌﯾﻧﺔ أن ھذه اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻔﯾد
فــي
واالتصــاالتﺞأنﻣﻔﯾدة.
والمعلومــاتأن ھذه اﻟﺑراﻣ
ذﻛرت  72ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
هــذه البرامــج كانــت مفيــدة فــي تحســين إنتاجيــة العمــال.

ﺎﻧت ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن
ﺎﻻت أن ھذه اﻟﺑراﻣﺞ ﻛ
ﺎت واﻻﺗﺻ
ﺎء واﻟﻣﻌﻠوﻣ
ﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ واﻟﺑﻧ
ﺎت واﻟﺑﯾﻊ ﺑ
ﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺧدﻣ
ﺎﻋ
ﺎت ﻓﻲ ﻗط
ﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳ
ﻟﻘد أﻛد ﻣ ﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ  90ﻓﻲ اﻟﻣ
ﯾﻣﺛل ﻗطﺎع اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﮭﺎ ﺑراﻣﺞﺗﻌوﯾضﺗﺣﻔﯾزي ) 75ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( .ﻛذﻟك ،أﻓ ﺎدت اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻓﻲ ﻗط ﺎﻋ ﺎت أﺧرى ﻣﺛل اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت واﻻﺗﺻ ﺎﻻت
أهداف األداء
اﻟﻌﻣ ﺎل.
) 68ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ،واﻟﺑﻧ ﺎء ) 67ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ،واﻟﺗﺟزﺋﺔ ) 66ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( وأﻧﺷطﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ) 53ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ﺑوﺟود ﺑراﻣﺞ ﺗﻌوﯾض ﺗﺣﻔﯾزي.

أھﺪاف اﻷداء

ســئلت المؤسســات عمــا إذا كان لديهــا أهــداف أداء لمراقبــة رضــا العمــاء ،أو نمــو األربــاح ،أو اإلنتاجيــة ،أو تحقيــق األهــداف
عمومــا مؤشــرات كميــة تقيــس32التقــدم مقابــل األهــداف المحــددة .وفــي بيئــة العمــل ،قــد
المحــددة .وهــذه األهــداف هــي
ً

ـددة م
يحققـ
الفـ
لفهــم
المؤش
فــعھﻲ ﻋﻣوًﻣﺎ ﻣؤﺷرات ﻛﻣﯾ
المحـﻷھدا
ـدافھذه ا
األهدـة .و
ـونﻣﺣد
ف اﻟ
المجموعـاـةﻷھدا
ـرد،أوأو ﺗﺣﻘﯾق
ﺟﯾﺔ
ـتوىﻧﺗﺎ
مسـو اﻹ
ـىح ،أ
ـالاﻷعـرﺑﺎ
العمﻣـو
كان أو ﻧ
ﺿﺎماـﻟـاﻌﻣإذاﻼء،
ـدةﺔ ر
مفيرـاﻗﺑ
ـراتء ﻟﻣ
فـ أدا
ـذه أھدا
ـون ﻟدهـﯾﮭﺎ
ﺳﺋﻠت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻣﺎ إذاتكﻛـﺎن
فــي
مؤسســات
10
أصــل
مــن
7
عنــه
أبلغــت
كمــا
ًا،
د
رصــ
األكثــر
المؤشــر
هــو
العمــاء
رضــا
وكان
الوقــت.
مــرور
دول
اﻟﺗﻘدم ﻣﻘﺎﺑل اﻷھداف اﻟﻣﺣددة .وﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ،ﻗد ﺗﻛون ھذه اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻔﯾدة ﻟﻔﮭم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺣﻘﻘون اﻷھداف اﻟﻣﺣددة ﻣﻊ ﻣرور ا
أهــداف
المؤسســاتت ﺗﻣﻠك أھداف أداء ﻟرﺻ
نصــف  10ﻣؤﺳﺳﺎ
نحــون أﺻل
وقامــت  6ﻣ
األربــاح،ﻛ ﺎن ﻧﺣو
نمــوﻟﻌﯾﻧﺔ .و
لرصــدول ا
أداءت ﻓﻲ د
ﺳﺳﺎ
تملــك 10ﻣؤ
مؤسســات أﺻل
10ﻋﻧﮫ  7ﻣن
أصــلﻐت
مــنﻛﻣﺎ أﺑﻠ
نحــوﺻً6دا،
وكانﺛر ر
العينــة.ر اﻷﻛ
وﻛﺎن رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء ھو اﻟﻣؤﺷ
المحــددة.
األهــداف
وتحقيــق
اإلنتاجيــة
برصــدﻣؤﺳﺳﺎت ﺑرﺻد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣﺣددة.
اﻷرﺑﺎح ،وﻗﺎﻣت ﻧﺣو ﻧﺻف اﻟ

للمؤسســاتﺳﺢ(
المئويــةت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣ
(النســبةﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎ
أداءﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾ
أهــدافاء )اﻟ
وجــود أھداف أد
عــنن وﺟود
أبلغــتﻐت ﻋ
التــيت اﻟﺗﻲ أﺑﻠ
المؤسســاتﻣؤﺳﺳﺎ
 الشــكل  13اﻟﺷﻛل  13اﻟ
التــي شــملها
المســح)

اﻟﻠوﺣﺔ أ .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد

اللوحة أ .النتائج حسب البلد
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اللوحة ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة

اﻟﻠوﺣﺔ ب  -اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

كان رصــد رضــا العمــاء المؤشــر األكثــر شــيوعً ا الــذي يقــاس مــن خــال أهــداف األداء فــي كل الــدول .وكان

نمــو األربــاح هــو ثانــي أكثــر المؤشــرات رص ـدًا فــي كل الــدول ،باســتثناء لبنــان حيــث رصــدت  7مــن أصــل  10مؤسســات
اإلنتاجيــة .وأفــادت  6مــن  10مؤسســات فــي األردن ،ونصــف المؤسســات فــي عمــان واليمــن ،و 4مــن أصــل 10

مؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة أنهــا ترصــد اإلنتاجيــة.

ارتفعــت نســبة المؤسســات التــي تراقــب اإلنتاجيــة ونمــو األربــاح مــع تزايــد حجــم المؤسســة .وأبلغــت نســبة

أعــى مــن المؤسســات الكبيــرة ( 7مــن أصــل  10مؤسســات) عــن رصــد كال الهدفيــن ،بالمقارنــة مــع نســبة منخفضــة
مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة .ويشــير قيــاس هــذه المؤشــرات إىل ارتفــاع اإلنتاجيــة فــي

المؤسســات الكبيــرة .والواقــع أن الفصــل  2يبيــن أن المؤسســات الكبيــرة تتميــز بإنتاجيــة إجماليــة أعــى للعامــل بالمقارنــة
مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة.

وفي ما يلي المعلومات األساسية بحسب القطاع:


أبلغــت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات العاملــة فــي قطاعــات المعلومــات واالتصــاالت ( 84فــي المائــة)



أبلغــت نســبة أعــى مــن المؤسســات فــي مجــال البنــاء ( 76فــي المائــة) ،والتجزئــة ( 70فــي المائــة) ،والمعلومــات

والخدمــات ( 77فــي المائــة) والبنــاء ( 74فــي المائــة) عــن وجــود أهــداف لقيــاس مــدى رضــا العمــاء.

واالتصــاالت ( 65فــي المائــة) عــن رصــد نمــو األربــاح ،مقارنــة بالمؤسســات فــي قطاعــي الخدمــات ( 57فــي المائــة)
والتصنيــع ( 49فــي المائــة).
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أبلغــت أكثــر مــن نصــف المؤسســات فــي قطاعــات التصنيــع ( 71فــي المائــة) والبنــاء ( 60فــي المائــة) والخدمــات (54

فــي المائــة) عــن رصــد االنتاجيــة .ويقــارن ذلــك بنســبة أقــل مــن المؤسســات فــي قطاعــي المعلومــات واالتصــاالت (42
فــي المائــة) والتجزئــة ( 34فــي المائــة).

صــرح مــا يزيــد عــى  80فــي المائــة مــن المؤسســات فــي دول العينــة أن أهــداف األداء هــذه معروفــة لــكل

المديريــن والموظفيــن .وكانــت هــذه هــي الحــال بالنســبة لمــا يزيــد عــى  75فــي المائــة مــن المؤسســات فــي كل
الــدول ،وأكثــر مــن  80فــي المائــة مــن المؤسســات مــن كل األحجــام والقطاعــات.
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�  3.5التطلع إىل المستقبل :نمو األعمال في المستقبل
تؤثــر عــدة عوامــل عــى مــدى إمكانيــة ازدهــار األعمــال التجاريــة ،الســيما فــي بيئــات األعمــال التجاريــة التــي ال تفضــي إىل

تنميــة المؤسســات المســتدامة .ويمكنهــا أن تنفــذ اســتراتيجيات لزيــادة اإليــرادات مثــل ابتــكار منتجــات أو خدمــات جديــدة،
واالســتثمار فــي تكنولوجيــات جديــدة أو تنويــع األســواق ،بيــن أمــور أخــرى .ويُعــد اعتمــاد التكنولوجيــا وســيلة أخــرى لتعزيــز

نمــو المؤسســات وإنتاجيتهــا .ومــع ذلــك ،فــإن تنفيــذ مثــل هــذه التحســينات التكنولوجيــة قــد يكــون صع ًبــا تحدي ـدًا بالنســبة
للمؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،نظـ ًرا إىل أنهــا تكافــح مــع محدوديــة فــرص الحصول عــى التمويل.

��

 .3.5.1استراتيجيات لزيادة اإليرادات

أفــادت أكثــر مــن نصــف المؤسســات فــي دول العينــة أن تقديــم منتجــات أو خدمــات جديــدة كان اســتراتيجية

مهمــة لزيــادة العائــدات خــال جائحــة كوفيــد 19-وبعدهــا .وتشــمل االســتراتيجيات الرئيســية األخــرى كفالــة تخطيــط
اســتمرارية األعمــال التجاريــة ( 40فــي المائــة) واالســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة ( 37فــي المائــة) .وكانــت هــذه

االســتراتيجيات الثــاث هامــة بالنســبة لنســبة كبيــرة مــن المؤسســات فــي كل الــدول .باإلضافــة إىل ذلــك ،أبــرزت

أكثــر مــن نصــف المؤسســات ( 56فــي المائــة) فــي لبنــان أهميــة تنويــع االســواق ،وشــدد ثلــث المؤسســات فــي اليمــن عــى

أهميــة إتاحــة فــرص التدريــب للعمــال.

كان ضمــان تخطيــط اســتمرارية األعمــال أكثــر االســتراتيجيات شــيوعً ا لتعزيــز اإليــرادات بيــن المؤسســات

الكبيــرة ،وكانــت معظــم التقاريــر عــن تقديــم منتجــات أو خدمــات جديــدة بيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.
ويمكــن تفســير ذلــك ألن المؤسســات الكبيــرة مــن المرجــح أن يكــون لهــا نصيــب أكبــر مــن المنتجــات أو الخدمــات فــي

الســوق وأن تكــون لهــا ميــزة تنافســية أفضــل ،بالمقارنــة مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة .وبالتالــي،
ســتكون المؤسســات الكبيــرة أقــل ميــا ً إىل إطــاق منتجــات أو خدمــات جديــدة أثنــاء جائحــة كوفيــد 19-أو بعدهــا نظــرًا
لموقعهــا القــوي بالفعــل فــي الســوق .ويســلط الفصــل  2الضــوء عــى أن المؤسســات مــن المرجــح أن تطلــق منتجــات أو

خدمــات جديــدة إذا توفــرت لهــا إمكانيــة الحصــول عــى المــوارد الماليــة .ومــع ذلــك ،يمكــن أن يحــد الوصــول المحــدود إىل

التمويــل مــن المــدى الــذي تقــدم بــه المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة منتجــات أو خدمــات جديــدة فــي الســوق وســط
جائحــة كوفيــد.19-

ذكــر حــواىل ثلــث المؤسســات الكبيــرة أن اكتســاب المواهــب الجديــدة وتوفيــر فــرص التدريــب للعمــال هــي اســتراتيجيات

هامــة لدفــع اإليــرادات .وقــد ذكــرت نســبة أقــل مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة أهميــة هاتيــن
االســتراتيجيتين.

 الشــكل  14أهــم االســتراتيجيات لزيــادة اإليــرادات خــال جائحــة كوفيــد 19-وبعدهــا (النســبة المئويــة
المســح)اﻹﯾرادات ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد 19-وﺑﻌدھﺎ )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺳﺢ(
شــملهاﯾﺟﯾﺎت ﻟزﯾﺎدة
التــيأھم اﻻﺳﺗراﺗ
للمؤسســاتﺷﻛل 14
اﻟ

النتائجﺣﺳب اﻟﺑﻠد
أ ..اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اللوحةﺔ أ
اﻟﻠوﺣ
حسب البلد

اﻟﻠوﺣﺔ ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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المؤسسة
حجمﺳﺳﺔ
حسبﺟم اﻟﻣؤ
النتائجﺞ ﺣﺳب ﺣ
ب -ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎ
اللوحةوﺣﺔ
اﻟﻠ

وفي ما يلي االستراتيجيات الرئيسية لتحسين اإليرادات حسب القطاعات:


ذكــرت نحــو  6مؤسســات مــن بيــن  10فــي قطاعــات التصنيــع والتجزئــة والخدمــات والمعلومــات واالتصــاالت أن

تقديــم منتجــات أو خدمــات جديــدة أمــر مهــم .وبالمقارنــة ،ذكــرت  4مؤسســات مــن بيــن  10هــذه االســتراتيجية
فــي قطــاع البنــاء.
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أبلغــت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات العاملــة فــي قطاعــات المعلومــات واالتصــاالت ( 58فــي المائــة)



شــددت نصــف المؤسســات فــي قطــاع التصنيــع عــى أهميــة تنويــع األســواق ،بالمقارنــة مــع  4مــن أصــل 10

والبنــاء ( 52فــي المائــة) أن ضمــان خطــط اســتمرارية العمــل مهمــة.

مؤسســات فــي قطاعَ ــي البيــع بالتجزئــة والبنــاء ،و 3مــن  10مؤسســات فــي قطــاع الخدمــات ،ونحــو مؤسســتَين

مــن بيــن  10فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت.


أفــادت نســبة عاليــة تســب ًيا مــن المؤسســات فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت ( 32فــي المائــة) بــأن توفيــر فــرص

التدريــب للعمــال أمــر هــام .ويقــارن ذلــك بنســبة  26فــي المائــة مــن مؤسســات الخدمــات ،و 13فــي المائــة مــن
مؤسســات التصنيــع ،و 12فــي المائــة مــن مؤسســات التجزئــة ،و 2فــي المائــة مــن مؤسســات البنــاء.

��

 .3.5.2اعتماد التكنولوجيا

التقنيات األساسية لعمليات األعمال
كانــت أكثــر التكنولوجيــات شــيوعً ا لعمليــات األعمــال هــي الحواســيب أو الحواســيب المحمولــة ( 56فــي المائــة)،

والهواتــف المحمولــة أو البريــد اإللكترونــي ( 47فــي المائــة) والبحــث فــي اإلنترنــت ( 37فــي المائــة) .أدت جائحــة
كوفيــد 19-والقيــود المرتبطــة بهــا عــى الحركــة إىل تســريع المــدى الــذي اعتمــدت بــه المؤسســات عــى األدوات المذكــورة

أعــاه إلنجــاز األعمــال .واعتمــدت معظــم المؤسســات ممارســات العمــل عــن بعــد وبــدأت فــي إدمــاج التكنولوجيــا

الرقميــة فــي مختلــف مجــاالت إنجــاز األعمــال.

أفــاد  44فــي المائــة مــن المؤسســات فــي لبنــان عــن اســتخدام عمليــات إنتــاج آليــة ،وهــو ضعــف نســبة دول العينــة.

وأفــادت نســبة عاليــة نســب ًيا مــن المؤسســات فــي عمــان ( 37فــي المائــة) ولبنــان ( 28فــي المائــة) عــن اســتخدام أدوات عقــد
المؤتمــرات عبــر الفيديــو ،مقارنــة بنســبة  20فــي المائــة مــن المؤسســات التــي أبلغــت عــن اســتخدام هــذه األدوات فــي دول

العينــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،أفــادت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات عــن اســتخدام الــذكاء االصطناعــي أو

تعلــم اآللــة فــي العمــل فــي األردن ( 19فــي المائــة) وعمــان ( 26فــي المائــة) .وأبلغــت حــواىل ربــع المؤسســات فــي عمــان
ولبنــان عــن اســتخدام منصــات اتصــاالت تجاريــة ،بالمقارنــة مــع  15فــي المائــة مــن المؤسســات فــي دول العينــة.

مــن المرجــح أن تســتخدم المؤسســات الكبيــرة تقنيــات أساســية ،بالمقارنــة مــع المؤسســات المتناهيــة الصغــر

والصغيــرة والمتوســطة الحجــم .وتشــمل هــذه التقنيــات أجهــزة الكمبيوتــر أو أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة ،والمعامــات عبــر
اإلنترنــت والتجــارة اإللكترونيــة ،وعمليــات اإلنتــاج المؤتمتــة ،وأدوات عقــد المؤتمــرات عبــر الفيديــو ،وبرامــج حمايــة البيانــات

وحلــول الســحابة ،وأنظمــة إدارة سلســلة اإلمــداد عبــر اإلنترنــت .وقــد يكــون لــدى المؤسســات الكبيــرة ميزانيــات أكبــر لنشــر
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تكنولوجيــات جديــدة وتزويــد الموظفيــن بالتدريــب الــازم إلدارة هــذه التكنولوجيــات .ومــن الممكــن أن يــؤدي نشــر مثــل
هــذه التكنولوجيــات ً
أيضــا إىل مكاســب فــي اإلنتاجيــة تعــود بالفائــدة عــى المؤسســات الكبــرى .ويتفــق هــذا مــع النتائــج

التــي توصــل إليهــا الفصــل  2والتــي كشــفت عــن وجــود ارتبــاط إيجابــي بيــن إنتاجيــة العمــل والمؤسســات الكبيــرة .باإلضافــة

ﺎل )وھواﻣش اﻟرﺑﺢ( ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرن ﺑﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل،
ﺎض ﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣ
ﺎر واﻧﺧﻔ
ﺎض ﻣﻌدﻻت اﻻدﺧ
ﺎﺟﯾﺔ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔ
ﺎض اﻹﻧﺗ
ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣن اﻧﺧﻔ
إىل ذلــك ،قــد تعانــي المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم عــى األرجــح مــن انخفــاض اإلنتاجيــة
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣد ﻣن اﻟﻣدى اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ أن ﺗﻌﺗﻣد ﺑﮫ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة.
الــذي يــؤدي إىل انخفــاض معــدالت االدخــار وانخفــاض تراكــم الرأســمال (وهوامــش الربــح) ،التــي تقتــرن بعــدم القــدرة عــى
ﺎل )وھواﻣش اﻟرﺑﺢ( ،اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗرن ﺑﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل،
ﺎض ﺗراﻛم اﻟرأﺳﻣ
ﺎر واﻧﺧﻔ
ﺎض ﻣﻌدﻻت اﻻدﺧ
ﺎﺟﯾﺔ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔ
ﺎض اﻹﻧﺗ
ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻣن اﻧﺧﻔ
ـددة.مــن المــدى الــذي يمكنهــا أن تعتمــد بــه تكنولوجيــات جديــدة.
ـنﺟﯾﺎأنتيح
ﺟـدﯾ
يمكوـﻟو
ـذيﮫ ﺗﻛﻧ
ـرﻌﺗالـﻣد ﺑ
األمنـ ﺗ
ـل،ﻧﮭﺎ أ
التمويـﯾﻣﻛ
ـىى اﻟذي
ـولنعاـﻟﻣد
الحصﺣـد ﻣ
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾ
اﻟﺷﻛل  15اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺳﺢ(

اﻟﻠوﺣﺔ أ .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد
للمؤسساتﻟﻣﺳﺢ(
المئويةﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭﺎ ا
(النسبةﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳ
التجارية )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣ
األعمالﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
لعملياتﻣﻠﯾﺎت اﻷﻋ
األساسية اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻌ
التكنولوجيات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت
اﻟﺷﻛل 15
التي شملها المسح)
 الشكل 15
النتائجﺣﺳب اﻟﺑﻠد
اللوحةﺣﺔأ .أ .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻠو
حسب البلد

المؤسسة
حجمﻣؤﺳﺳﺔ
حسبﺣﺟم اﻟ
النتائجﺋﺞ ﺣﺳب
بﺔ -ب  -اﻟﻧﺗ ﺎ
اللوحةﻠوﺣ
اﻟ

اﻟﻠوﺣﺔ ب  -اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

مالحظة :ال يعرض هذا الرسم التقنيات األخرى التي تمثل  8في المائة من العينة39
اإلقليمية.

وفي ما يلي النتائج األساسية بحسب القطاع:


39

أبلغــت نحــو  4مــن أصــل  10مؤسســات فــي مجــال التصنيــع عــن اســتخدام عمليــات إنتــاج آليــة .ويقــارن ذلــك

بمؤسســة واحــدة مــن أصــل  10فــي قطاعــي التجزئــة والمعلومــات واالتصــاالت ،ومؤسســتَين مــن أصــل  10فــي
قطاعــي البنــاء والخدمــات.



أفــادت معظــم مؤسســات البنــاء أنهــا تســتخدم أدوات كهربائيــة ( 74فــي المائــة) وأدوات يدويــة ( 57فــي المائــة) للعمــل.
وتفيــد التقاريــر أن أقــل مــن ثلــث المؤسســات العاملــة فــي قطــاع التصنيــع ،بــل وحتــى نســبة أقــل مــن المؤسســات
فــي قطاعــات أخــرى قــد اســتخدمت هــذه األدوات.



أفــادت حوالــي نصــف المؤسســات فــي مجــال المعلومــات واالتصــاالت عــن اســتخدام برامــج حمايــة البيانــات وحلــول

الســحابة ( 55فــي المائــة) ،والــذكاء االصطناعــي أو تعلــم اآللــة ( 52فــي المائــة) ومنصــات اتصــاالت األعمــال التجاريــة
( 48فــي المائــة).



أبلغــت  4مــن بيــن  10مؤسســات فــي مجــال البيــع بالتجزئــة والمعلومــات واالتصــاالت عــن اســتخدام المعامــات عبــر

اإلنترنــت والتجــارة اإللكترونيــة .ويقــارن ذلــك بـــ  3مؤسســات مــن بيــن  10تعمــل فــي قطــاع التصنيــع والخدمــات،

ومؤسســة واحــدة مــن بيــن  10تعمــل فــي قطــاع البنــاء.
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أفــاد أكثــر مــن ثلــث مؤسســات البيــع بالتجزئــة ( 35فــي المائــة) عــن تشــغيل نظــم إدارة سلســلة التوريــد عبــر اإلنترنــت.
وهــذا أعــى بكثيــر مــن نســبة المؤسســات فــي التصنيــع ( 22فــي المائــة) ،والخدمــات ( 17فــي المائــة) ،والمعلومــات
واالتصــاالت ( 16فــي المائــة) ،والبنــاء ( 10فــي المائــة) التــي أبلغــت عــن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا.

أكبر حاجز لتطوير التكنولوجيا
أتــى ارتفــاع تكاليــف الرأســمال الثابــت ،وارتفــاع المخاطــر ،واالفتقــار إىل الحوافــز الحكوميــة ذات الصلــة كحواجــز رئيســية

تواجههــا المؤسســات فــي دول العينــة لرفــع مســتوى التكنولوجيــا .وذكــرت نصــف المؤسســات أن أحــد هــذه الحواجــز
الثالثــة يجعــل مــن الصعــب إجــراء تحســينات فــي التكنولوجيــا .وكان االفتقــار إىل الموظفيــن ذوي المهــارات الكافيــة
لتشــغيل التكنولوجيــا هــو العقبــة الرابعــة األكثــر شــيوعً ا لرفــع مســتوى التكنولوجيــا ،عــى نحــو مــا أفــادت بــه  10فــي
المائــة مــن المؤسســات.

كانــت تكاليــف الرأســمال الثابتــة المرتفعــة الحاجــز األعــى لرفــع مســتوى التكنولوجيــا فــي مختلــف الــدول ،باســتثناء
لبنــان وعمــان ،حيــث كانــت المخاطــر العاليــة واالفتقــار إىل الحوافــز الحكوميــة مــن بيــن العقبــات األكثــر شــيوعً ا عــى

التوالــي .وقــد أكــدت نســبة أعــى مــن المتوســط مــن المؤسســات فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة ( 14فــي المائــة)
واليمــن ( 13فــي المائــة) عــى محدوديــة توافــر الموظفيــن ذوي المهــارات الكافيــة لتشــغيل التكنولوجيــا .وكان عــدم وجــود
حاجــة داخليــة هــو الحاجــز الرابــع األكثــر شــيوعً ا لرفــع مســتوى التكنولوجيــا فــي األردن ( 16فــي المائــة) ولبنــان ( 14فــي

المائــة) .وقالــت  15فــي المائــة تقري ًبــا مــن المؤسســات فــي عمــان إن تكاليــف الترخيــص ومتطلبــات تطويــر التكنولوجيــا

ســتكون مرتفعــة ج ـدًا ،أي مــا يعــادل ثالثــة أضعــاف نســبة المؤسســات فــي دول العينــة التــي أبلغــت عــن هــذا الحاجــز.

فقــد ســجلت نســب أعــى مــن المؤسســات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر تكاليــف رأســمال ثابــت عاليــة ومخاطــر عاليــة،

مقارنــة بالمؤسســات المتوســطة والكبيــرة .والواقــع أن نســب المؤسســات التــي أبلغــت عــن أي مــن هــذه العقبــات انخفضت
ﻓﻘد ﺳﺟﻠت ﻧﺳب أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ﺗﻛﺎﻟﯾف رأﺳﻣﺎل ﺛﺎﺑت ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻟﯾﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﻛﺑﯾرة .واﻟواﻗﻊ أن ﻧﺳب
مــع تزايــد حجــم المؤسســة .باإلضافــة إىل ذلــك ،أبــرزت نســبة  20فــي المائــة مــن المؤسســات الكبيــرة عــدم وجــود حافــز
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺑﻠﻐت ﻋن أي ﻣن ھذه اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻧﺧﻔﺿت ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ﺑ ﺎﻹﺿ ﻓﺎﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،أﺑرزت ﻧﺳﺑﺔ  20ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻋدم وﺟود ﺣﺎﻓز ﺣﻛوﻣﻲ
(13
ـات
ـع
ـة)وأﺑﻠﻐت
المائـ(.
ـي اﻟﻣ ﺎﺋﺔ
14فـﻓﻲ
الصغﺳــرطﺔ )
ـة واﻟﻣﺗو
المتناهيﺔـ(
 10ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋ
المؤسسرـة )
ـنﺔ( واﻟﺻﻐﯾ
ـل اﻟمﻣـ ﺋﺎ
ـب13أقـﻓﻲ
نسـر )
ـعﻟﺻﻐ
ـةھﯾمﺔـ ا
بالمقارنﺗـﻧﺎ
التكنولوجيﻣـؤـاﺳﺳﺎت اﻟﻣ
ـتوىب أﻗل ﻣن اﻟ
مسﻣـﻊ ﻧﺳ
ﺎرﻧﺔ
لرفـﻣﻘ
ـةﯾﺎ ﺑﺎﻟ
صلوـﺟ
ذيﻛﻧوﻟ
ـيى اﻟﺗ
حكومﺳـﺗو
ذي ﺻﻠﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣ
الصغيــرة ( 14فــي المئــة) والكبيــرة ( 13فــي
المائـ
والصغيـ)ـرة
ـاتوﻟوﺟﯾﺎ.
المؤسسلـ اﻟﺗﻛﻧ
ـتﻣﮭرة ﻟﺗﺷﻐﯾ
وأبلغـن اﻟ
ـة).ﻟﻣوظﻔﯾ
صا
(14ﻐﺎﻟفـبـيﻋن ﻧﻘ
ـطةﻓﻲ اﻟ
والمتوسﻣﺎـﺋﺔ(
ـة)) 13ﻓﻲ اﻟ
المائﯾـرة
ـي واﻟﻛﺑ
(10اﻟفﻣـﺋﺔ(
 14ﻓﻲ
ﺎت اﻟﺻﻐﯾرة
اﻟﻣؤﺳﺳ
المائــة) فــي الغالــب عــن نقــص الموظفيــن المهــرة لتشــغيل التكنولوجيــا.
المسح)
في اﻟﻣﺳﺢ(
المشمولةﺔ ﻓﻲ
المؤسساتؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟ
(نسبةﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ )ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣ
التكنولوجياﻣﺳﺗوى اﻟﺗ
مستوىﻛﺑر ﺣﺎﺟز ﻟرﻓﻊ
 الشكل  16أكبر حاجز لرفع اﻟﺷﻛل  16أ
حسب البلد
النتائجﺳب اﻟﺑﻠد
أ ..اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣ
اللوحةﺣﺔ أ
اﻟﻠو

اللوحة ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة
اﻟﻠوﺣﺔ ب  -اﻟﻧﺗ ﺋﺎﺞ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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وﻓﻲ ﻣ ﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻌﻘﺑ ﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎت ﺑﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﺑﻠد وﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
•

اﻷردن :أﻓﺎدت ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑًﯾﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ) 18ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( واﻟﺻﻐﯾرة ) 24ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( أن ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟرأﺳﻣ ﺎل اﻟﺛ ﺎﺑت ﺳﺗﻛون ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐ ﺎﯾﺔ ،وذﻛرت
ﺣواﻟﻲ رﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد ﺣﺎﺟﺔ داﺧﻠﯾﺔ ،وأﻛدت رﺑﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻋدم وﺟود ﺣواﻓز ﺣﻛوﻣﯾﺔ.
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وفي ما يلي العقبات الرئيسية لتحديث التكنولوجيات بحسب حجم البلد وحجم المؤسسة:


األردن :أفــادت نســبة عاليــة نســب ًيا مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 18فــي المائــة) والصغيــرة ( 24فــي المائــة) أن

تكاليــف الرأســمال الثابــت ســتكون مرتفعــة للغايــة ،وذكــرت حوالــي ربــع المؤسســات المتوســطة أنــه ال توجــد حاجــة
داخليــة ،وأكــدت ربــع المؤسســات الكبيــرة عــدم وجــود حوافــز حكوميــة.



لبنــان :أفــادت المؤسســات الصغيــرة ( 25فــي المائــة) فــي الغالــب عــن عــدم وجــود حاجــة داخليــة ،فــي حيــن أبلغــت

المؤسســات المتوســطة ( 32فــي المائــة) عــن التعــرض للمخاطــر العاليــة ،وذكــرت المؤسســات الكبيــرة ( 29فــي المائــة)

نقــص الموظفيــن المهــرة بمــا فيــه الكفايــة.


األراضــي الفلســطينية المحتلــة :أبلغــت  3مــن بيــن  10مؤسســات متناهيــة الصغــر عــن ارتفــاع تكاليــف الرأســمال



عمــان :كانــت المخاطــر العاليــة والتكاليــف الثابتــة العاليــة مــن أكثــر العقبــات شــيوعًا بالنســبة للمؤسســات المتناهيــة الصغر



اليمــن :اعتبــر ارتفــاع تكاليــف الرأســمال الثابــت أكثــر العقبــات شــيوعً ا أمــام رفــع مســتوى التكنولوجيــا بين المؤسســات

الثابــت ،وذكــرت مؤسســتان مــن بيــن  10صغيــرة ومتوســطة أن الخطــر مرتفــع للغايــة.

والصغيــرة عــى التوالــي .وكان االفتقــار إىل الحوافــز الحكوميــة العقبــة الرئيســية بين المؤسســات المتوســطة والكبيرة.

مــن كل األحجام.

وفي ما يلي العقبات األساسية بحسب القطاع:



أبرزت حواىل مؤسستَين من أصل  10في كل القطاعات ارتفاع تكاليف الرأسمال.

أفــاد نحــو  20فــي المائــة مــن المؤسســات فــي قطاعَ ــي التصنيــع والخدمــات عــن عــدم وجــود حوافــز حكوميــة،

بالمقارنــة مــع  7فــي المائــة مــن المؤسســات فــي قطاعَ ــي التجزئــة والبنــاء ،و 3فــي المائــة مــن المؤسســات فــي قطاعَ ــي
المعلومــات واالتصــاالت.



ذكــر أحــد عشــر فــي المائــة مــن مؤسســات الخدمــات أن تكاليــف الترخيــص ومتطلباتــه ســتكون مرتفعــة للغايــة .وهــذا



أمــا العقبتــان األكثــر شــيوعً ا لمؤسســات البيــع بالتجزئــة فهــي عــدم وجــود حاجــة داخليــة ( 23فــي المائــة) ومخاطــر عاليــة



أفــادت نســبة دول العينــة المذكــورة أعــاه مــن مؤسســات البنــاء نقــص الموظفيــن المهــرة لتشــغيل التكنولوجيــا (14



صرحــت نســبة عاليــة نســب ًيا مــن المؤسســات فــي قطــاع المعلومــات واالتصــاالت أن التكاليــف الثابتــة مرتفعــة

أعــى مــن نســبة المؤسســات فــي القطاعــات األخــرى التــي أبلغــت عــن هــذه العقبــة (أقــل مــن  3فــي المائــة).
( 21فــي المائــة).

فــي المائــة) ،وعــدم وجــود حاجــة داخليــة ( 17فــي المائــة) وعــدم توفــر التكنولوجيــا فــي دولهــا ( 12فــي المائــة).

للغايــة ( 23فــي المائــة) ،وأنــه ال يوجــد موظفــون مهــرة لتشــغيل التكنولوجيــا ( 16فــي المائــة) ،وأن إمكانيــات إصــاح
التكنولوجيــا محــدودة ( 13فــي المائــة).

��

 .3.5.3تحسينات العمليات واالستثمار المستقبلي

تحسينات في العملية
تتألــف تحســينات العمليــات مــن الممارســات التجاريــة التــي يمكــن أن تســتخدمها المؤسســات لتحديــد وتحليــل اإلجــراءات

لتحســين فعاليتهــا وكفاءتهــا .وهــي مفيــدة لتحســين أداء األعمــال وإنتاجيتهــا .لقــد أظهــرت نتائــج المســح أن معظــم
المؤسســات فــي دول العينــة ،أي  71فــي المائــة منهــا ،قــد وافقــت عــى أنهــا نفــذت تحســينات متكــررة فــي العمليــات.
وجــاءت أعــى نســبة مــن المؤسســات التــي أجــرت هــذه التحســينات فــي العمليــة مــن لبنــان ( 79فــي المائــة) ،يليهــا األردن

( 73فــي المائــة) وعمــان ( 69فــي المائــة) واليمــن ( 68فــي المائــة) ،واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ( 67فــي المائــة).

أبلغــت نســبة أقــل مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر عــن تنفيــذ هــذه التحســينات فــي العمليــة بالمقارنــة مــع المؤسســات

الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة .وارتفعــت نســبة المؤسســات التــي أجــرت تحســينات فــي العمليــة مــع تزايــد حجــم

المؤسســات .وقــد أجــرت أكثــر مــن نصــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 58فــي المائــة) تحســينات فــي العمليــة مقارنــة
بأكثــر مــن  70فــي المائــة مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة والكبيــرة.
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 الشــكل  17المؤسســات التــي وافقــت عــى تنفيــذ تحســينات متكــررة فــي العمليــات (النســبة المئويــة للمؤسســات
التــي شــملها المســح)
اللوحة أ  -النتائج حسب البلد اللوحة

ب  -النتائج حسب حجم المؤسسة

واﻓﻘت ﻧﺳب أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) 78ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ) 77ﻓﻲ اﻟ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺧرى .وأﺟرت ﻧﺳب أﻗل ﻗﻠﯾ ً
ﻼ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ ) 64ﻓﻲ اﻟ
اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت.

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺗﻌﺗزم أﻛﺛر ﻣن  70ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ دول اﻟﻌﯾﻧﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺑﻠﻎ ﻛﺑﯾر أو ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﺗدل ﻓﻲ إطﻼق ﻣﻧﺗ
ﺟدﯾدة ) 74ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،وﺷراء آﻻت وﻣﻌدات أو أدوات ﺟدﯾدة ) 71ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس ا
ـبﻌﺗأعـد ً
(77ﻣ فﺎﺋـﺔـي( .وﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻧ
ـاالتﻲ اﻟ
 55ﻓ
ـاتﯾﻌﮭ ﺎ )
والمعلومـوﺳ
المائﻟـﻣـة)راﻓق أو ﺗ
ـيﻧ ﺎء ا
(78ﻓ فﻲـ ﺑ
ـع( و
التصنيـﺋﺔ
66ـالﻓﻲ اﻟﻣ ﺎ
ـاتظﻔفﯾـن
المؤسسـﻣو
ـى ﻓمـﻲـنﺗدرﯾب اﻟ
ﻻ
وافقــت نسـ ﻣ
واالتصـ
ـي )مجـ
وأجــرت
أخــرى.ﺑﻠﺔ.
قطاعــاتس اﻟﻣﻘ
فــيوات اﻟﺧﻣ
بالمؤسســاتﻟﺳﻧ
مقارنــة( ﻋﻠﻰ ﻣدى ا
العمليــاتﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ
فــيت ) 34ﻓ
متكــررةﻘﺎرا
تحســيناتﻲ أو اﻟﻌ
أجــرت واﻷراﺿ
أنهــااﻟﻣ ﺎﺋﺔ(
المائــة) عــى ﻓﻲ

نســب أقــل قليـا ً مــن المؤسســات العاملــة فــي تجــارة التجزئــة ( 64فــي المائــة) ،والخدمــات ( 65فــي المائــة) ،والبنــاء ( 69فــي

ﻼ فـ
ـينات
ـات.و ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ آﻻت وﻣﻌدات أو أدوات ﺟدﯾدة ،واﻋﺗﻣﺎد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت
العمليـت أ
قـيﻣﻧﺗﺟﺎ
التحسنـ إط
المائــة) هــذه ﻛﺎ
اﻷردن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣ ﺗﻠﺔ وﻋﻣﺎن .ﻛﻣ ﺎ ذﻛرت ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻓﻲ ﻟﺑﻧ ﺎن واﻟﯾﻣن أﻧﮭ ﺎ ﺳﺗطﻠق ﻣﻧﺗﺟ ﺎت
تﻣ
ت أأﺟورأدتوا ﺗتﺣﺳﺟﯾدﻧﯾﺎدة
ﻲ ﻟﺑ
تﺎ ﻣ
في ﺗاﻟﻌﺗﻣﺎزﺋمﺔ(8
ت ،ﻣوﺗﯾﺗﻛورﻗرﻊة أﻓنﻲﺗﻌاﻟﺗﻌﻣدﻣﻠﯾﺎ7تﻣؤﻣﺳﻘﺎﺳرﺎﻧﺔ
77ﻧﺎ ﻓنﻲﺷ ارﻟاﻣءﺎﺋآﺔﻻ(تﻋﻠوﻰﻣﻌأدﻧاﮭﺎ
10تﻓ )
ﺻلﺻﺎﻻ
تنوأاﻻﺗ
المستقبلوﻣاﻟؤﻣﺳﻌﻠﺳوﺎﻣ
االستثمار ﻓﻲ
ﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ )78
 .وأﺟرت ﻧﺳب أﻗل ﻗﻠﯾ ً
فــي) 69ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ھذه
معتــدلﻧﺎء
مبلــغﺔ( ،واﻟﺑ
كبيــرﻓﻲأو اﻟﻣﺎﺋ
مبلــغ)65
اســتثمارﻣﺎت
العينــة( ،واﻟﺧد
دول اﻟﻣﺎﺋﺔ
 64ﻓﻲ
المؤسســات )
مــنﺟﺎرة اﻟﺗﺟزﺋﺔ
المائــةﻲ ﺗ
فــيﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓ
مــنﺳﺎ70ت اﻟ
أكثــرﻣؤﺳ
تعتــزمﻣن اﻟ
ﻼ
فــي

آالتﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣ
ـراء ﻓﻲ ا
ﺎﺋﺞ
ﺎر ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،اﻟﻧﺗ
اﻟﺷﻛل  18اﻻﺳﺗﺛﻣ
إطــاق منتجــات أو خدمــات جديــدة ( 78فــي المائــة) ،واعتمــاد تكنولوجيــات جديــدة ( 74فــي المائــة) ،وشـ

ومعــدات أو أدوات جديــدة ( 71فــي المائــة) عــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة .ويتوقــع ً
أيضــا أن تســتثمر
ً
مبلغــا كبيـرًا أو معتــدال ً فــي تدريــب الموظفيــن ( 66فــي المائــة) وفــي بنــاء المرافــق أو توســيعها ( 55فــي
معظــم المؤسســات
ً
مبلغــا كبيـرًا أو معتــدال ً فــي الســيارات ( 49فــي المائــة) واألراضــي أو
المائــة) .ويتوقــع أن تســتثمر نســبة أقــل مــن المؤسســات

44

(34
المقبلــة.ﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة ) 78ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،واﻋ ﺗﻣﺎد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت
الخمــسﻼق ﻣﻧﺗ
الســنواتل ﻓﻲ إط
مــدىﺑﻠﻎ ﻣﻌﺗد
عــى أو ﻣ
المائــة) ﻛﺑﯾر
فــير ﻣﺑﻠﻎ
ﺳﺗﺛﻣﺎ
العقــاراتﺔ ا
ن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ دول اﻟﻌﯾﻧ
ﺿﺎ أن ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﻛﺑﯾًرا أو
آﻻت وﻣﻌدات أو أدوات ﺟدﯾدة ) 71ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .وﯾﺗوﻗﻊ أﯾ ً
 6ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( وﻓﻲ ﺑﻧ ﺎء اﻟﻣراﻓق أو ﺗوﺳﯾﻌﮭ ﺎ ) 55ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( .وﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺑﻠﻐًﺎ ﻛﺑﯾًرا أو ﻣﻌﺗد ً
ﻻ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرات )49
ت ) 34ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.

ﺟدﯾدة ،واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ آﻻت وﻣﻌدات أو أدوات ﺟدﯾدة ،واﻋﺗﻣﺎد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة ،أھم ﺛﻼث أوﻟوﯾﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ
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كان إطــاق منتجــات أو خدمــات جديــدة ،واالســتثمار فــي آالت ومعــدات أو أدوات جديــدة ،واعتمــاد تكنولوجيــات
جديــدة ،أهــم ثــاث أولويــات اســتثمارية مســتقبلية للمؤسســات فــي األردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة

وعمــان .كمــا ذكــرت معظــم المؤسســات فــي لبنــان واليمــن أنهــا ســتطلق منتجــات أو خدمــات جديــدة وتقــدم

التدريــب للموظفيــن .باإلضافــة إىل ذلــك ،تعتــزم  8مؤسســات مــن أصــل  10فــي لبنــان شــراء آالت ومعــدات أو

أدوات جديــدة ،ويتوقــع أن تعتمــد  7مؤسســات مــن أصــل  10فــي اليمــن تكنولوجيــات جديــدة.

 الشــكل  18االســتثمار خــال الســنوات الخمــس المقبلــة ،النتائــج فــي الــدول العربيــة (النســبة المئويــة للمؤسســات

التــي شــملها المســح)

مــن المرجــح أن تخطــط المؤسســات الكبيــرة لالســتثمار فــي اعتمــاد التكنولوجيــا ،بالمقارنــة مــع المؤسســات
المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة الحجــم .وقــد خطــط مــا يقــرب مــن  90فــي المائــة مــن المؤسســات

الكبيــرة الســتثمار مــن هــذا القبيــل ،بالمقارنــة مــع  66فــي المائــة مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر ،و 70فــي المائــة مــن
المؤسســات الصغيــرة و 78فــي المائــة مــن المؤسســات المتوســطة .باإلضافــة إىل ذلــك ،خططــت نســبة  78فــي المائــة

الصغــرﺧطط ﻣ ﺎ ﯾﻘرب ﻣن
المتناهيــةﺟم .وﻗد
المؤسســاتﺗوﺳطﺔ اﻟﺣ
مــنواﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣ
أقــلﺻﻐر
نســبھﯾﺔ اﻟ
مــعت اﻟﻣﺗﻧﺎ
بالمقارنــةﺳﺳﺎ
الموظفيــنﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤ
إىلوﺟﯾﺎ ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎر
التدريــبﻧوﻟ
لتوفيــراﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻛ
الكبيــرةﺛﻣﺎر ﻓﻲ
المؤسســاتﯾرة ﻟﻼﺳﺗ
مــنﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑ
ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أنﺗﺧطط ا
ـن
ـ
م
ـات
ـ
المؤسس
ـن
ـ
م
ـة
ـ
المائ
ـي
ـ
ف
80
ـو
ـ
نح
ـزم
ـ
وتعت
ـة).
ـ
المائ
ـي
ـ
ف
(63
ـطة
ـ
والمتوس
ـة)
ـ
المائ
ـي
ـ
ف
(69
ـرة
ـ
والصغي
ﺳـﺎـي
(57ﺳ ف
ـة) ﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ھذا اﻟﻘﺑﯾل ،ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  66ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر ،و 70ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و 78ﻓﻲ
المائﯾـرة
ت اﻟﻛﺑ
 90ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤ
منتجــات
المقبلــة.ب إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺳب أﻗل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
الخمــسﻓﯾر اﻟﺗدرﯾ
الســنواتاﻟﻛﺑﯾرة ﻟﺗو
مــدىاﻟﻣؤﺳﺳﺎت
عــىﺋﺔ ﻣن
جديــدةﻲ اﻟﻣﺎ
خدمــاتﺳﺑﺔ  78ﻓ
ك،أوﺧططت ﻧ
طــرح ﻓﺎﺔ إﻟﻰ ذﻟ
األحجــام ﺑ ﺎﻹﺿ
كلﻟﻣﺗوﺳطﺔ.
اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا
ـدةﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت
حﻣ
ـاتﺎم طر
التكنولوجيﻷـﺣﺟ
ـيت ﻣن ﻛل ا
ـتثمارﺳفـﺳﺎ
لالسـن اﻟﻣؤ
ـطﻣﺎﺋﺔ ﻣ
ﻲـ اﻟ
التوــي 80ﻓ
ـات ﻧﺣ
المؤسسﻌـﺗزم
ـنﻟﻣ ﺎﺋﺔ( .وﺗ
ﻲا
63
ـىطﺔ )
بأعوـﺳ
ـاالتاﻟﻣﺗ
واالتص ﺎـﺋﺔ( و
 69ﻓﻲ اﻟﻣ
المعلومـ )
ﺎﺔـ(ـاعواﻟﺻﻐﯾرة
ـتأثرﻟﻣ ﺋ
اسـﻓﻲ ا
اﻟﻣﺗﻧ ﺎھﯾﺔ اﻟﺻﻐر )57
ـات
قط
الجديـ
تخط
ـة ﻓمـ
حصـ
.
ﺔ
ﻠ
ﺑ
ﻘ
ﻣ
ﻟ
ا
س
ﻣ
ﺧ
ﻟ
ا
ت
ا
و
ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺳﻧ
( 91فــي المائــة) ،تليهــا مؤسســات البنــاء ( 79فــي المائــة) ،والتجزئــة ( 74فــي المائــة) ،والخدمــات والتصنيــع ( 73فــي

قطــاع
منتجــاتﺎءأو ) 79ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(،
إطــاقؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧ
واالتصــاالت ﺗﻠﯾﮭﺎ ﻣ
المعلومــات 91ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ(،
ﺎت اﻟﺟدﯾدة )
فــيﻛﻧوﻟوﺟﯾ
10ﻲ اﻟﺗ
أصــلر ﻓ
مــنﻼﺳﺗﺛﻣﺎ
مؤسســاتطط ﻟ
تعتــزمؤﺳ9ﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧ
مماثــل ،ﻣن اﻟﻣ
نحــوﻠﻰ ﺣﺻﺔ
وعــىت ﺑﺄﻋ
المائــة).ﻻﺗﺻﺎﻻ
اﺳﺗﺄﺛر ﻗطﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وا
ـن
ـ
م
ـات
ـ
مؤسس
و6
ـة،
ـ
والتجزئ
ـات
ـ
والخدم
ـع
ـ
التصني
ـات
ـ
قطاع
ـي
ـ
ف
10
ـل
ـ
أص
ـن
ـ
م
ـات
ـ
مؤسس
8
ــ
ـ
ب
ـة
ـ
مقارن
ـدة،
جدي
ـاتﻟﺧدﻣ
خدم(ـ ،وا
ﺎﺋﺔ
واﻟﺗﺟزﺋﺔ ) 74ﻓﻲ اﻟﻣ
ﺎ ،ﺗﻌﺗزم  9ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣن أﺻل  10ﻓﻲ ﻗط ﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت واﻻﺗﺻ ﺎﻻت إطﻼق ﻣﻧﺗﺟ ﺎت أو ﺧدﻣ ﺎت
ﺎـت واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) 73ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( .وﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻣ ﺛل
واالتصــاالت
المعلومــات
قطــاع
فــي
10
أصــل
مــن
مؤسســات
8
تعتــزم
ذلــك،
إىل
باإلضافــة
البنــاء.
قطــاع
فــي
10
أصــل
ﺟدﯾدة ،ﻣﻘ ﺎرﻧﺔ ﺑـ  8ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣن أﺻل  10ﻓﻲ ﻗط ﺎﻋ ﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺧدﻣ ﺎت واﻟﺗﺟزﺋﺔ ،و 6ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣن أﺻل  10ﻓﻲ ﻗط ﺎع اﻟﺑﻧ ﺎء .ﺑ ﺎﻹﺿ ﻓﺎﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗﻌﺗزم  8ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣن
و5ؤﺳﺳ ﺎت ﻣن أﺻل
والخدمــات 5،ﻣ
التصنيــع واﻟﺧدﻣﺎت ،و
قطاعــيﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
فــي ﻓﻲ ﻗطﺎﻋ
10ل 10
أصــل أﺻ
مــن ﺎت ﻣن
مؤسســاتﻣؤﺳﺳ
ذلــك بوـﯾــﻘ ﺎ7رن ذﻟك ﺑـ 7
ويقــارنوظﻔﯾن.
للموظفيــن.درﯾب ﻟﻠﻣ
التدريــبوﻓﯾر ﻓرص اﻟﺗ
فــرصﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗ
توفيــرﻣ ﺎت وا
أﺻل  10ﻓﻲ ﻗط ﺎع اﻟﻣﻌﻠو
ـن .أصــل  10فــي قطاعــي البيــع بالتجزئــة والبنــاء.
ـاتاﻟﺑمﻧـﺎء
مؤسسزـﺋﺔ و
 10ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟ

توقعات اإليرادات والعمالة
عــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهتهــا أثنــاء جائحــة كوفيــد ،19-فــإن أغلــب المؤسســات كانــت تأمــل فــي
زيــادة كل مــن العائــدات وفــرص العمــل فــي الســنوات الـــ  5المقبلــة .وتوقعــت خمــس مؤسســات مــن بيــن  10زيــادة
45

متوســطة أو طفيفــة فــي اإليــرادات والعمالــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،توقــع مؤسســة واحــدة مــن بيــن  10مؤسســات زيــادة
ً
انخفاضــا فــي اإليــرادات والعمالــة.
كبيــرة فــي اإليــرادات والعمالــة .وتتوقــع مؤسســة واحــدة فقــط مــن بيــن 10
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ﻮﻗﻌﺎت اﻹﯾﺮادات واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد ،19-ﻓﺈن أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻧت ﺄﺗﻣل ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﺋدات وﻓرص اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟـ  5اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .وﺗوﻗﻌت
ﺧﻣس ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺑﯾن  10زﯾ ﺎدة ﻣﺗوﺳطﺔ أو طﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻹﯾرادات واﻟﻌﻣ ﺎﻟﺔ .ﺑ ﺎﻹﺿ ﻓﺎﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗوﻗﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة ﻣن ﺑﯾن  10ﻣؤﺳﺳ ﺎت زﯾ ﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻹﯾرادات واﻟﻌﻣ ﺎﻟﺔ.
والعمالــة خــال الســنوات الخمــس المقبلــة ،النتائــج فــي الــدول العربيــة (النســبة
الشــكل
اإليــراداتواﻟﻌﻣﺎﻟﺔ.
توقعــات اﻹﯾرادات
ﺿﺎ ﻓﻲ
 10اﻧ
ن ﺑﯾن
ﺗﺗوﻗﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة ﻓﻘط ﻣ
19ﺧﻔﺎ ً
المئويــة للمؤسســات التــي شــملها المســح)

ﺎ اﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﮭ
ﺎﺋﺞ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
ﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،اﻟﻧﺗ
ﺎت اﻹﯾرادات واﻟﻌﻣ
اﻟﺷﻛل  19ﺗوﻗﻌ

توقعــت  7مؤسســات مــن أصــل  10مؤسســات فــي اليمــن ،و 5مــن أصــل  10مؤسســات فــي األردن ولبنــان زيــادة فــي

س اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ .وﻓﻲ اﻷراﺿﻲ
مؤسسـﺧﻣ
ـتﺳ6ﻧوات اﻟ
توقعـﻲ اﻟ
ـان،ﻣﺎﻟﺔ ﻓ
وعمـواﻟﻌ
المحتلرـاـةدات
ـطينيةﻲ اﻹﯾ
الفلسـزﯾﺎدة ﻓ
األراضـنـيوﻟﺑﻧﺎن
ﻲ اﻷرد
ﺎت
المقبلﺳـﺳ
ﺻـلـس 10ﻣؤ
ـنواتن أ
السـو 5ﻣ
ـيﻣن،
والعمالـﻓـةﻲفـاﻟﯾ
ـراداتؤﺳﺳ ﺎت
لـ  10ﻣ
وﻗﻌت  7ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻣن أﺻ
ـات
وفـﻓـي
ـة.
الخم
اإلي
ـة .ﻓﻲ اﻟﻌﻣ ﺎﻟﺔ.
العمال ﺎـدة
ـي ﺎت زﯾ
ـادةؤفـﺳﺳ
 10ﻣ
مؤسسـﺻل
10س ﻣن أ
ـلﺧﻣ
أص،ـ و
ـندات
ـسﻹﯾمـرا
وخمﻓـﻲ ا
ـرادات،ﯾﺎدة
اإليـل  10ز
ـادة ﻣفـنـيأﺻ
10ﺳزيﺳـ ﺎت
ـل ﻣؤ
أصـ 6
ـنﻗﻌت
ﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ وﻋﻣﺎن،مﺗـو
ـات زيـ

عــام،
مــعذا اﻻﺗﺟﺎه ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
بالمقارنــةﺟد ھ
العمالــةﯾرة .وﻗد و
فــيﻐر واﻟﺻﻐ
زيــادةﺔ اﻟﺻ
والمتوســطةﻟﻣﺗﻧﺎھﯾ
الكبيــرةﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا
المؤسســاتﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣ
مــن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟ
أعــى زﯾﺎدة
نســبﺗوﺳطﺔ
توقعــتﯾرة واﻟﻣ
ﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑ
بشــكل اﻟﻣؤ
ﺷﻛل ﻋﺎم ،ﺗوﻗﻌت ﻧﺳب أﻋﻠﻰ ﻣن
ـطينية
وقـﺔـداﻟوج
ﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗﻊ ﺣدوث
الفلسنـ اﻟﻣؤ
واألراضـﺣـيﺻﺔ ﻣ
األردنﻰ أﻋﻠﻰ
ـيوذ ﻋﻠ
ـاتﺳفﺗـﺣ
المؤسسﺎـن ﺗ
ـاه ﻓبيﻲــنﻋﻣﺎن وﻟﺑﻧ
االتجـرة
ـذاﺻﻐﯾ
ـدرهـواﻟ
ﺻـﻐ
ـرة.ﺎھﯾ
والصغياـﻟﻣﺗﻧ
الصغﻟـﻣـرؤﺳﺳﺎت
ـةد أن ا
المتناهيـﺑﯾ
ـاتﺔ واﻟﯾﻣن.
المؤسسـﻣﺣﺗﻠ
ﻲ اﻷردن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟ
المحتلــة واليمــن .بيــد أن المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة فــي عمــان ولبنــان تســتحوذ عــى أعــى حصــة مــن
زﯾ ﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﻣ ﻟﺎ ﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.
المؤسســات التــي تتوقــع حــدوث زيــادات فــي العمالــة ،عــى التوالــي.

كلﻰ  7ﻣؤﺳﺳ ﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن
فــيﺣواﻟ
اإليــراداتﻌت
فــين .وﻗد ﺗوﻗ
زيــادةﻋﻣﺎ
تتوقــعﺳﺗﺛﻧﺎء
التــيدول ﺑﺎ
المؤسســات ﻛل اﻟ
مــن اﻹﯾرادات ﻓﻲ
نســبةة ﻓﻲ
أعــىﻊ زﯾﺎد
والكبيــرةﻲ ﺗﺗوﻗ
المتوســطةﺳﺳﺎت اﻟﺗ
المؤسســاتﺑﺔ ﻣن اﻟﻣؤ
تﯾرة أﻋﻠﻰ ﻧﺳ
وشــكلّﻟﻛﺑ
هــذاﺳطﺔ وا
ھذا وﺷﻛﻠّت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗو
ـاتﻘﺑﻠﺔ.
مؤسسـاﻟﻣ
و 8اﻟﺧﻣس
ـن،وات
واليمـﺳﻧ
ـان ﻓﻲ اﻟ
ولبناـت
ﻹﯾراد
ـي ﻓﻲ ا
ـلﺗﻠﺔ10زﯾفﺎـدة
أصﻣـﺣ
ـنﺔ اﻟ
ﺳطمﯾـﻧﯾ
ـاتﻲ اﻟ
مؤسساـﺿ
710ﻓﻲ اﻷر
ﺻـل
توقعﻣـن
وقـوـدﺳطﺔ
ـان .ﻣﺗ
عمـﺳ ﺎت
ـتثناءؤﺳ
باسـو 8ﻣ
ـدولﻣن،
ﺻل  10ﻓﻲ اﻷردن وﻟﺑﻧﺎنالـواﻟﯾ
األردن
كبيﻔـﻠـرة
ـواىل
ـتأ ح
متوســطة مــن أصــل  10فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة زيــادة فــي اإليــرادات فــي الســنوات الخمــس المقبلــة.

ﻘد ﺗوﻗﻌت ﻧﺣو ﻧﺻف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗطﺎع اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) 4ﻣن أﺻل  10ﻣؤﺳﺳ ﺎت( زﯾ ﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﻣ ﺎﻟﺔ .وﺑﺎﻟﻣﺛل ،ﻓﺈن ﻧﺻف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ـات) زيــادة فــي
التصني
ـتثناء قط
القطاعـ
ـيواكل
نحـﺳـوﺳ ﺎنص
مؤسسـت.
10اﻻﯾرادا
ـلﻓﻲ
أصـدة
ـن زﯾ ﺎ
(4ﻗﻌمـت
تـ(ـع ﺗو
ـاعؤﺳﺳ ﺎ
10ـ ﻣ
باسـأﺻل
ـات ،ﻣن
ت )6
ﻻﺗﺻ ﺎﻻ
ـاتﻣ ﺎفـت
المؤسسـﻌﻠو
تـ(ـفوﻗط ﺎع اﻟﻣ
ـتﻣؤ
توقعـ10
لقـأـدﺻل
ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت )ﻣن
العمالــة .وبالمثــل ،فــإن نصــف المؤسســات فــي كل القطاعــات باســتثناء قطــاع الخدمــات (مــن أصــل  10مؤسســات) وقطــاع

توقعــت زيــادة فــي االيــرادات.
المعلومــات واالتصــاالت ( 6مــن أصــل  10مؤسســات) 46
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[ 29نوفمبر .]2021

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

ﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴ ﺢ

161

� الملحق أ .الدراسات السكانية للمسح

أجــري المســح اإلقليمــي مــع  586مؤسســة فــي خمــس دول عربيــة ،وهــي األردن ولبنــان واألراضــي الفلســطينية
المحتلــةن .ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻹﺟ
ﻣ
ﯾ
ﻟ
ا
و
 586ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺧﻣس دول ﻋرﺑﯾﺔ ،وھﻲ اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن واﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ وﻋﻣﺎن
وعمــان واليمــن .مــن مجمــوع اإلجابــات ،جــاءت  31فــي المائــة مــن األردن ،و 26فــي المائــة مــن األراضــي الفلســطينية
فــي
مــن
عمــان.ﺎن ،و 7ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ ﻣن ﻋﻣ ﺎن.
المائــةﺋﺔمــنﻣن ﻟﺑﻧ
ﻲ اﻟﻣﺎ
لبنــان13،و 7ﻓ
مــنن ،و
المائــةﻟﯾﻣ
فــيﻣن ا
و 13ﺎﺋﺔ
اليمــن ،اﻟﻣ
 23ﻓﻲ
المائــة و
فــيﺣﺗﻠﺔ،
و23اﻟﻣ
المحتلــة،ﻧﯾﺔ
ﺔ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾ

ﺎﻟﻣﺳﺢ(
بالمسح) اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑ
ﺎت
المشمولةؤﺳﺳ
للمؤسساتﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣ
المئوية )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟ
(النسبةب اﻟﺑﻠد
البلدﺢ ﺣﺳ
حسبﻟﻣﺳ
المسحﻋﯾﻧﺔ ا
عينةل 20
20ﻟﺷﻛ
 الشكل ا

مــن بيــن  10مؤسســات تــم مســحها ،كانــت تســع مؤسســات وطنيــة خاصــة .وشــمل المســح أنواعً ــا أخــرى مــن الملكيــة

مثــل الرأســمال األجنبــي الخــاص ( 4فــي المائــة) ،والرأســمال المملــوك للدولــة ( 1فــي المائــة) ،والرأســمال المختلــط ( 1فــي
المائــة) ،وغيرهــا ( 3فــي المائــة).

كان نصيــب األراضــي الفلســطينية المحتلــة أعــى فــي المؤسســات الوطنيــة الخاصــة ( 97فــي المائــة) ،يليــه لبنــان ( 92فــي
المائــة) وعمــان ( 90فــي المائــة) واألردن ( 87فــي المائــة).

ﻣﺳﺣﮭﺎ ،ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت وطﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ .وﺷﻣل اﻟﻣﺳﺢ أﻧواًﻋﺎ أﺧرى ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺛل اﻟرأﺳﻣﺎل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺧ ﺎص ) 4ﻓﻲ
 الشكل  21نوع الملكية ،النتائج حسب البلد (النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة بالمسح)
رأﺳﻣ ﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠط ) 1ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( ،وﻏﯾرھ ﺎ ) 3ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.
ﺎﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑ
ﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
اﻟﺷﻛل  21ﻧوع اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،اﻟﻧﺗ

ﺎﺻﺔ ) 97ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( ،ﯾﻠﯾﮫ ﻟﺑﻧﺎن ) 92ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( وﻋﻣﺎن ) 90ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(
ﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺧ
ﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ
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لقــد صنفــت المؤسســات التــي شــملها المســح فــي أربعــة أنــواع وف ًقــا لعــدد العمــال الذيــن يعملــون فيهــا ،أي المؤسســات
المتناهيــة الصغــر (التــي تضــم أقــل مــن  5موظفيــن) ،والصغيــرة (التــي تضــم مــا بيــن  5و 19موظ ًفــا) ،والمتوســطة (التــي
تضــم مــا بيــن  20و 99موظ ًفــا) والكبيــرة (التــي تضــم أكثــر مــن  100موظــف).

كان نحــو ثلثــي المؤسســات التــي شــملها المســح صغيــرة أو متوســطة .شــاركت فــي المســح نســب متســاوية تقري ًبــا
مــن المؤسســات المتوســطة ( 33فــي المائــة) والصغيــرة ( 32فــي المائــة) ،و 21فــي المائــة مــن المؤسســات المتناهيــة
الصغــر و 14فــي المائــة مــن المؤسســات الكبيــرة.

تمثــل األراضــي الفلســطينية المحتلــة أعــى نســبة مــن المؤسســات المتناهيــة الصغــر ( 38فــي المائــة) والمؤسســات الصغيرة
( 42فــي المائــة) ،ولبنــان يحظــى بأعــى نســبة مــن المؤسســات المتوســطة ( 60فــي المائــة) ،وعمــان لديهــا أعــى نســبة مــن
المؤسســات الكبيــرة ( 29فــي المائــة).

 الشكل  22حجم المؤسسة ،النتائج حسب البلد (النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة بالمسح)

ﺎﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑ
ﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
اﻟﺷﻛل  22ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،اﻟﻧﺗ

جــاءت أعــى نســبة مــن الــردود عــى المســح مــن قطاعــي التصنيــع ( 22فــي المائــة) والخدمــات ( 15فــي المائــة) .وكان قطــاع
التجزئــة يمثــل  14فــي المائــة مــن العينــة ،يليــه قطاعَ ــي البنــاء ( 7فــي المائــة) والمعلومــات واالتصــاالت ( 5فــي المائــة).

ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟردود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺢ ﻣن ﻗط ﺎﻋﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) 22ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ( واﻟﺧدﻣﺎت ) 15ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ( .وﻛ ﺎن ﻗط ﺎع اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﯾﻣﺛل  14ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ،ﯾﻠﯾﮫ ﻗطﺎَﻋﻲ
ﻟﻣ ﺎﺋﺔ( واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت واﻻﺗﺻ ﺎﻻت ) 5ﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋﺔ(.
 الشكل  23القطاع االقتصادي ،النتائج حسب البلد (النسبة المئوية للمؤسسات المشمولة بالمسح)
ﺎﻟﻣﺳﺢ(
ﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑ
ﺎﺋﺞ ﺣﺳب اﻟﺑﻠد )اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
ﺎدي ،اﻟﻧﺗ
ﺎع اﻻﻗﺗﺻ
اﻟﺷﻛل  23اﻟﻘط

مالحظــة :ال يعــرض هــذا الرســم اقطاعــات االقتصاديــة التــي تمثــل أقــل مــن  8فــي المائــة مــن العينــة اإلقليميــة .وتشــمل
هــذه القطاعــات الخدمــات اإلداريــة أو خدمــات الدعــم والزراعــة أو الحراجــة أو صيــد األســماك والفنــون أو الترفيــه والتعليــم

واألنشــطة الماليــة أو التأمينيــة والفنــادق أو المطاعــم والصحــة البشــرية أو العمــل االجتماعــي والتعديــن أو المحاجــر واألنشــطة

إدارة اﻟﺣراﺟﺔ أو ﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك
الميــاهراأوﻋﺔ أو
الغــاز اﻟأودﻋم واﻟز
الكهربــاءوأوﺧدﻣﺎت
وتوفيــر اﻹدارﯾﺔ أ
العقاريــة اﻟﺧدﻣﺎت
واألنشــطة اﻟﻘطﺎﻋﺎت
الدفــاع .وﺗﺷﻣل ھذه
العامــةﻧﺔأواﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
واإلدارةﺔ ﻣن اﻟﻌﯾ
التقنيــةﻓﻲ اﻟﻣ ﺎﺋ
العلميــةل أأوﻗل ﻣن 8
المهنيــةدﯾأوﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛ
ﯾﻌرض ھذا اﻟرﺳم اﻗطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎ
ـن.رﯾﺔ أو اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻌدﯾن أو اﻟﻣﺣﺎﺟر واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ أو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟدﻓﺎع واﻷﻧﺷطﺔ
التخزيﻟـﺑﺷ
النقﻋـمـلواﻟأوﺻﺣﺔ ا
ـاتﻣطﺎ
وخدمأـو اﻟ
ـاتﻟﻔﻧﺎدق
النفايﯾـﺔ وا
ﻟﺗﻌﻠﯾم واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ
ﺎه أو إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﺧزﯾن.
رﺑﺎء أو اﻟﻐﺎز أو اﻟﻣﯾ
52
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� الملحق ب  -استبيان المسح
��

 .1حدد نوع ملكية المؤسسة:



رأسمال خاص وطني



مملوكة للدولة



رأسمال مختلط



رأسمال خاص أجنبي



غيره

��

 .2ما هو قطاع عملك؟



الخدمات اإلدارية أو خدمات الدعم



الزراعة أو الغابات أو صيد األسماك



الفنون أو الترفيه أو االستجمام



البناء



التعليم



األنشطة المالية أو التأمينية



الفنادق أو المطاعم



الصحة البشرية أو العمل االجتماعي



المعلومات واالتصاالت



التصنيع



التعدين أو المحاجر



األنشطة المهنية أو العلمية أو التقنية



اإلدارة العامة أو الدفاع



األنشطة العقارية



أنشطة فتح متاجر أو المبيعات أو التجارة



توفير الكهرباء أو الغاز أو المياه أو إدارة النفايات



خدمات النقل أو التخزين



أنشطة خدمات أخرى

��  .3كــم إجمالــي عــدد العامليــن المأجوريــن (بــدوام كامــل وجزئي) في مؤسســتك.
يرجــى إدخــال الرقم
اعتبارا من يناير ________ 2020

اعتبارا من يوليو ________ 2021
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��  .4مــا تأثيــر جائحــة كوفيــد 19-عــى إيراداتــك لهــذا العــام (مــن ينايــر إىل يونيــو
 )2021مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 2019؟


زيادة قوية (أكثر من  75في المائة)



زيادة متوسطة (بين  30و 75في المائة)



زيادة طفيفة (بين  1و 30في المائة)



بقيت اإليرادات كما هي



انخفاض قوي (أكثر من  75في المائة)



انخفاض متوسط (بين  30و 75في المائة)



انخفاض طفيف (بين  1و 30في المائة)



ال أعلم

��

 .5مــا التحديــات التشــغيلية الرئيســية الثالثــة التــي تواجههــا مؤسســتك منــذ

تفشــي جائحــة كوفيــد19-؟ حــدد الخيــارات الثالثــة األوىل.















 pﺑﻘﯾت اﻹﯾرادات ﻛﻣﺎ ھﻲ
 pاﻧﺧﻔﺎض ﻗوي )أﻛﺛر ﻣن  75ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋ ﺔ(
التدفق النقدي للحفاظ عىل العمليات التجارية غير كاف
 pاﻧﺧﻔﺎض ﻣﺗوﺳط )ﺑﯾن  30و 75ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋ ﺔ(
و/أو المؤهالت المطلوبة
المهاراتﻣﺎﺋ ﺔ(
ذويو 30ﻓﻲ اﻟ
العمالﯾن 1
عىلطﻔﯾف )ﺑ
العثورﺎض
صعوبة pاﻧﺧﻔ
الوصولم إىل العمالء
صعوبة pﻻ أﻋﻠ
الخسارة في الطلب بسبب إلغاء الطلبات

 .5ﻣﺎ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺗك ﻣﻧذ ﺗﻔﺷﻲ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد19-؟ ﺣدد اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ.
صعوبة الوصول إىل الموردين
 pاﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ ﻏﯾر ﻛﺎف
العمالﻌوﺑﺔ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل ذوي اﻟﻣﮭﺎرات و/أو اﻟﻣؤھﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
غياب pﺻ
العمالإﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء
إنتاجيةﻟوﺻول
خسارةpفيﺻﻌوﺑﺔ ا
 pاﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﺑﺳﺑب إﻟﻐﺎء اﻟطﻠﺑﺎت
الفساد وعدم الكفاءة في النظام العام
 pﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣوردﯾن
الحصول عىل التمويل
تأمينب اﻟﻌﻣﺎل
صعوبة pﻏﯾﺎ
األمنﺔ اﻟﻌﻣﺎل
ﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾ
و/أوﺳﺎرة ﻓ
 pﺧ
انعدام
الجريمة
 pاﻟﻔﺳﺎد وﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
سعر مواد المدخالت أعىل من المعتاد
 pﺻﻌوﺑ ﺔﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل
بالبياناتﻷأوﻣنتكنولوجيا المعلومات
المرتبطة/أو اﻧﻌدام ا
التحديات اﻟﺟرﯾﻣﺔ و
p
اإلطالقﻼت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد
عىلواد اﻟﻣدﺧ
تحدﻌر ﻣ
 pﺳ
ال يوجد
 pاﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
غيره
 pﻻ ﯾوﺟد ﺗﺣد ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق
 pﻏﯾره

��  .6مــا هــي النســبة المئويــة للعمــال الوطنييــن العامليــن حال ًيا في مؤسســتك؟
تعــرفﺻﺣﯾﺣ .ﺔ
تكــنﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ اﻟ
لــم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳ
إذاﺗﻣرﯾر
الصحيحــة.رﯾط اﻟ
المئويــةﻣؤﺳﺳﺗك؟ ﻋدّل ﺷ
النســبةﻣﻠﯾن ﺣﺎﻟًﯾﺎ ﻓﻲ
ل اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟﻌﺎ
التمريــروﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎ
شــريطھﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋ
دل  .6ﻣﺎ
عــ ّ
النســبة
عــى
إذا ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌرف اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺿﺑط ،ﻓﯾرﺟﻰ ﺗﻘدﯾم أﻓﺿل ﺗﻘدﯾر ﻟك.
المئويــة بالضبــط ،فيرجــى تقديــم أفضــل تقديــر لــك.
المحليينﺣﻠﯾﯾن
للعمالﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﻣ
المئويةﺔ اﻟﻣﺋوﯾ
النسبة اﻟﻧﺳﺑ

)ﯾوﺿﺢ اﻟﺳؤال  6.1ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﯾب ﻗد ﺣدد " 0ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋ ﺔ" ﻓﻲ اﻟﺳؤال (6
 .6.1ﻣﺎ ھﻲ أﺳﺑﺎب ﻋدم وﺟود ﻋﻣﺎل وطﻧﯾﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗك؟ ﺣدد ﻛل ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق.
 pﻣﺳﺗوى اﻟﻣﮭﺎرات ﻏﯾر ﻛﺎف
 pاﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﺣدود
 pاﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿ ﺔ
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(يوضح السؤال  6.1ما إذا كان المجيب قد حدد « 0في المائة» في السؤال )6
 .6.1ما هي أسباب عدم وجود عمال وطنيين يعملون في مؤسستك؟ حدد كل ما ينطبق.


مستوى المهارات غير كاف



التحصيل التعليمي محدود



اإلنتاجية منخفضة



القيود المالية الناتجة عن أزمة جائحة كوفيد19-



ال حاجة إىل التوظيف (أي ،ليس هناك عمل كاف)



عملية التوظيف مرهقة و/أو مكلفة



عدم القدرة عىل دفع األجور



السياسات الحكومية التي تقيد توظيف العمال األجانب



غير ذلك ،يرجى التحديد _______

��  .7مــا هــو المســتوى األساســي للتعليــم لــكل (أو معظــم) العامليــن التالييــن
العامليــن فــي مؤسســتك؟ حــدد واحــ ً
دا.
كبار
المديرين

العمال الوطنيون
الموظفون الذين ال
يتحملون مسؤوليات (يظهر الخيار فقط إذا كانت الحصة
في السؤال  7أعىل من  0في
إدارية
المائة)

ال يوجد تعليم ابتدائي
التعليم االبتدائي
التعليم التقني الثانوي أو العالي
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها
درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه أو ما
يعادلهما

��

 .8حدد أفضل  3مهارات تعد األكثر أهمية لمؤسستك .حدد ثالثة



المعرفة التقنية



مهارات اللغة األجنبية



المهارات الرقمية (أي إدارة برامج معينة)



مهارات المؤسسة واالهتمام بالتفاصيل



مهارات التواصل



العمل الجماعي والمهارات التعاونية



مهارات التشبيك



المهارات المتعلقة باالبتكار



مهارات التفكير االستراتيجي  /حل المشاكل
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االبتكار



مهارات إدارة الوقت



الحساسية الثقافية



غيره

��  .9مــا مــدى صعوبــة توظيــف عمــال ذوي مســتوى مطلــوب مــن المهــارات فــي
مؤسســتك؟


سهل للغاية



سهل



ليس سهال ً وال صع ًبا



صعب



صعب جدًا

��  .10هــل لــدى مؤسســتك برامــج تعويــض تحفيزيــة للعمــال؟ (عــى ســبيل
المثــال ،مكافــآت األداء واإلنتاجيــة والدقــة فــي المواعيــد ،ومــا إىل ذلــك).


نعم



ال



ال أعلم

(يوضح السؤال  11.1ما إذا كان المجيب قد حدد «نعم» في السؤال )11
هل تكون برامج التعويض هذه مفيدة في زيادة إنتاجية العمال؟


نعم



ال

��  .11مــا هــي ميزانيــة المؤسســة لتدريــب الموظفيــن وتطويرهــم فــي مــا يتعلــق
بالتكاليــف اإلجماليــة للمرتبــات؟


أقل من  1في المائة



بين  2و 5في المائة



بين  5و 10في المائة



أكثر من  10في المائة



ال توجد ميزانية منفصلة لتدريب الموظفين وتطويريهم



ال أعلم
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��  .12هــل لــدى مؤسســتك أهــداف أداء لمراقبــة العناصــر التاليــة؟ حــدد كل مــا
ينطبــق.


تحقيق األهداف المحددة



رضا العمالء



نمو األرباح



اإلنتاجية



غير ذلك ،يرجى التحديد_____



ال تملك مؤسستنا أهداف أداء مماثلة

(يبيــن الســؤال  12.1مــا إذا كان المجيــب قــد حــدد أي خيــار غيــر «ال تملــك مؤسســتنا أهــداف أداء مماثلــة» فــي
الســؤال )12

هل هذه األهداف معروفة لكل (أو معظم) المديرين والموظفين في مؤسستك؟


نعم



ال

��  .13مــا هــي االســتراتيجيات األكثــر أهميــة لزيــادة أرباحــك أثناء جائحــة كوفيد19-
وبعدهــا؟ حــدد كل مــا ينطبق.


االستثمار في تقنيات جديدة



تقديم منتجات أو خدمات جديدة



خفض سعر المنتجات أو الخدمات المحددة



تغيير شروط الدفع (عىل سبيل المثال ،إنشاء خطة دفع)



تغيير قنوات التوزيع (عىل سبيل المثال ،الترويج للتسليم أو الشراء عبر اإلنترنت)



تنويع األسواق (عىل سبيل المثال ،العمل في مواقع مختلفة أو مع عمالء جدد)



تعديل اتفاقيات سلسلة اإلمداد (عىل سبيل المثال ،المصدر من موردين آخرين ،التفاوض مع الموردين)



ضمان تخطيط استمرارية األعمال



اكتساب موهبة جديدة



توفير فرص التدريب للعمال



غيره

��  .14أي مــن التقنيــات التاليــة تعــد ضروريــة حال ًيــا لعمليــات شــركتك؟ حــدد كل
مــا ينطبــق.


األدوات اليدوية (عىل سبيل المثال ،المطرقة ،المفك ،المجراف ،الجراف ،الجارف ،المنشار)



األدوات الكهربائية (عىل سبيل المثال ،المنشار الكهربائي ،المثقب الكهربائي ،خالطة اإلسمنت)
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الهواتف المحمولة و/أو البريد اإللكتروني



أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة



متصفح اإلنترنت و/أو محركات البحث



عمليات اإلنتاج المؤتمتة



الذكاء االصطناعي أو تعلم اآللة



إدارة سلسلة اإلمداد عبر اإلنترنت



المدفوعات والمعامالت والتجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت



برامج حماية البيانات ومحركات أقراص النسخ االحتياطي و/أو حلول السحابة



أدوات مؤتمرات الفيديو (عىل سبيل المثال Zoom ،و)Skype



أنظمة االتصال األساسية للشركات (مثل  ،Microsoft Teamsو)Slack



غير ذلك ،يرجى التحديد _______

��  .15مــا هــو أكبــر حاجــز تواجهــه مؤسســتك لترقيــة تقنياتهــا؟ يرجــى تحديــد
واحــد.


ستكون تكاليف الرأسمال الثابتة مرتفعة للغاية



ستكون تكاليف الترخيص ومتطلباته مرتفعة للغاية



نقص في المستثمرين المناسبين



نقص في الموظفين المهرة الذين يمكنهم تشغيل التكنولوجيا



عدم وجود إمكانيات إلصالح التكنولوجيات



االفتقار إىل الحوافز الحكومية ذات الصلة



المخاطر عالية جدًا في بيئة العمل الحالية



غير متوفر في بلدي



ال حاجة داخلية (أي أن التقنيات الحالية كافية)



غيره



ال أعلم

��

 .16هل توافق عىل العبارات التالية أو ال توافق عليها؟
موافق

تنفذ مؤسستنا تحسينات متكررة في العمليات
تملك الحكومة الوطنية سياسات رامية إىل تشجيع االبتكار
في المشاريع واعتماد التكنولوجيا

ال أوافق وال أعارض

غير موافق
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��  .17كــم ستســتثمر مؤسســتك فــي العناصــر التاليــة عــى مــدار الـــ  5ســنوات
القادمــة؟
مبلغ قليل

مبلغ كبير

مبلغ متوسط

األراضي أو العقارات
البناء أو توسيع المرافق
السيارات
الماكينات والمعدات أو األدوات
اعتماد تكنولوجيات جديدة
إطالق منتجات أو خدمات جديدة
تدريب الموظفين

��  .18كيــف تتوقــع أن تكــون إيراداتــك وعمليــات التوظيــف لديــك خــال الســنوات
الـــ  5القادمة؟
اإليرادات
زيادة قوية (أكثر من  75في المائة)
زيادة متوسطة (بين  30و 75في المائة)
زيادة طفيفة (بين  1و 30في المائة)
الحفاظ عىل الثبات النسبي
انخفاض قوي (أكثر من  75في المائة)
انخفاض متوسط (بين  30و 75في المائة)
انخفاض طفيف (بين  1و 30في المائة)
ال أعلم

��

 .19ما هو المصدر الرئيسي لتمويل مؤسستك؟



الموارد الخاصة (أي األموال النقدية أو المدخرات)



البنوك الخاصة المحلية



البنوك الدولية أو الصناديق الدولية



البنوك الحكومية أو البرامج الحكومية



مؤسسات و/أو تعاونيات االئتمانات الصغيرة



المقرضون األفراد



غيره



ال أعلم

التوظيف
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��  .20مــا هــي العقبــات الرئيســية التــي تواجــه مؤسســتك فــي إنجــاز األعمــال؟
حــدد كل مــا ينطبــق.


الحصول عىل التمويل



الحصول عىل األرض



الحصول عىل تراخيص العمل والتصاريح المطلوبة



ارتفاع مستويات الفساد



الجريمة والسرقة واالضطرابات



القوانين الجمركية والتجارية



إمداد الطاقة غير موثوق به



نقص القوى العاملة الماهرة



تنظيمات العمل المعقدة والمكلفة



عدم االستقرار السياسي



عدم اليقين االقتصادي



ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي



معدالت الضريبة المرتفعة



غير ذلك ،يرجى التحديد_____

(يعرض السؤال  21الخيارات المحددة في السؤال  20فقط)

��

 .21ما هي أكبر عقبة تواجه مؤسستك؟



الحصول عىل التمويل



الحصول عىل األرض



الحصول عىل تراخيص العمل والتصاريح المطلوبة



ارتفاع مستويات الفساد



الجريمة والسرقة واالضطرابات



القوانين الجمركية والتجارية



إمداد الطاقة غير موثوق به



نقص القوى العاملة الماهرة



تنظيمات العمل المعقدة والمكلفة



عدم االستقرار السياسي



عدم اليقين االقتصادي



ممارسات المنافسين في القطاع غير الرسمي



معدالت الضريبة المرتفعة



غير ذلك ،يرجى التحديد_____
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الفصل الرابع
خطط التنمية الوطنية
وإمكاناتها كحافز لسياسات
تعزيز اإلنتاجية وتنمية
المشاريع المستدامة
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� االستنتاجات الرئيسية
• تفتقر المنطقة العربية بشكل عام اىل اإلنتاجية التي تعتبر هدفا ً من أهداف خطط ورؤى التنمية الوطنية.
• تركز معظم الخطط والرؤى الوطنية بشكل جوهري عىل االستثمارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
• بصفة عامة ،إن الخطط والرؤى اإلنمائية الوطنية تنطوي عىل عنصر هام يتعلق بتنمية رأس المال البشري.
• إن عنصر البحث والتطوير في غالبية الخطط والرؤى الوطنية هام جدا ً.
• في مجال المنافسة في أسواق المنتجات والعمل ،إن معظم الخطط والرؤى ال تعالج هذه المسألة.
• إن أوجــه التطابــق بيــن النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة وبيــن الــرؤى والخطــط ضعيفــة فــي
نطــاق السياســة الصناعيــة والمؤسســات االجتماعيــة والعماليــة ،وفــي نطــاق المســاواة بيــن الجنســين.

• إن أوجــه التطابــق بيــن الخطــط والــرؤى والنظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة جيــدة فــي
مجــاالت التنويــع ،تنميــة المهــارات والتعليــم ،االســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،إضافــة إىل

ا لبيئــة .

• إن أهــداف خطــط ورؤى التنميــة الوطنيــة بوجــه عــام متنوعــة خاصــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي .إال أن التحــول
الهيكلــي لالقتصــادات غيــر مذكــور بشــكل صريــح.

• ال تتنــاول الخطــط والــرؤى الوطنيــة مســألة الطابــع غيــر الرســمي فــي االقتصــاد وعالقتهــا باإلنتاجيــة فــي المنطقــة
العربيــة.

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

� توصيات
إىل واضعي السياسات إلدراجها في الخطط والرؤى الوطنية:
• جعل هدف تعزيز اإلنتاجية جزءا ال يتجزأ من خطط ورؤى التنمية الوطنية.
• اعتماد أهداف كمية لإلنتاجية عىل نطاق االقتصاد ككل ولإلنتاجية عىل نطاق القطاعات.
• إرساء القدرات لجمع بيانات اإلنتاجية وقياسها عىل المستوى الحكومي الوطني.
• تعزيز المنافسة في أسواق العمل والمنتجات.
• تعزيز الحوار االجتماعي ليشمل ترتيبات مؤسسية تفضي إىل اإلنتاجية.
• تنفيذ سياسات التنمية الصناعية واإلنتاجية الرامية إىل تحقيق التحول الهيكلي لالقتصاد وتعزيز اإلنتاجية.
• وضع أطر للحوكمة والمؤسسات (حكومة فعالة ومبدعة ومنظمات المجتمع المدني) ،تفضي إىل اإلنتاجية.
• يكمن الهدف في الحد من درجة الطابع غير الرسمي في االقتصاد واالنتقال إىل اقتصاد نظامي أكثر.
• تشــمل الخطــط والــرؤى الوطنيــة تقديــم الدعــم للمشــاريع مــن أجــل تشــجيع االبتــكار ،االســتثمار اإلنتاجــي ونفقــات
البحــث والتطويــر (مثــا ً مــن خــال اإلعفــاءات الضريبيــة).
• تعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في سوق العمل.
• تطبيق التنويع في االقتصاد باإلضافة إىل السياسات التي تتناول استنفاد رأس المال الطبيعي واألضرار البيئية.
• يجــب أن تشــمل خطــط التنميــة سياســات تعــزز المســتوى المتوســط للنظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة؛ ومــن بينهــا ربــط
زيــادة األجــور بزيــادة اإلنتاجيــة ،وزيــادة الطابــع الرســمي ،زيــادة السياســات الصناعيــة ،سياســات المنافســة والمســاواة
بيــن الجنســين.

المنظمات األعضاء ألصحاب العمل في األعمال التجارية
• اعتماد نمو اإلنتاجية كأولوية
• الدعوة إىل وضع سياسات تعزز االبتكار
• وضع جدول أعمال بحثي بشأن اإلنتاجية
• متابعة التقدم المحرز في جدول أعمال أصحاب العمل بشأن اإلنتاجية
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يعالــج هــذا الفصــل خطــط التنميــة الوطنيــة لــدول عربيــة مختــارة بهــدف تقييــم مــدى تناولهــا لمســألة نمــو اإلنتاجيــة
وتفعيلهــا ،إضافــة إىل تنميــة المشــاريع المســتدامة والتنويــع والتغييــر الهيكلــي .كمــا تُظهــر الفصــول الســابقة ،فــإن نمــو

اإلنتاجيــة مدفــوع بمجموعــة واســعة مــن العوامــل ،بعضهــا يتعلــق بنوعيــة بيئــة األعمــال التجاريــة بينمــا يتعلــق البعــض اآلخــر

بالممارســات اإلداريــة .يكشــف ذلــك عــن الحاجــة إىل وضــع إطار/اســتراتيجية لسياســة متماســكة وشــاملة طويلــة األجــل

بغيــة تعزيــز اإلنتاجيــة ورفــع مســتويات المعيشــة مــن خــال بــذل جهــود متضافــرة مــن قبــل القطاعيــن العــام والخــاص.

فــي هــذا الســياق ،تركــز مســألة البحــث التــي نحــاول تناولهــا فــي هــذا الفصــل عــى التغييــرات التــي يمكــن أن تأخذهــا الــدول

العربيــة المختــارة فــي االعتبــار فــي خطــط التنميــة الوطنيــة لزيــادة اإلنتاجيــة وبالتالــي تكفــل أن يولــد نمــو اإلنتاجيــة مشــاريع
أكثــر اســتدامة وأن يــؤدي إىل نمــو فــي األجــور.

إن البلــدان المدرجــة فــي هــذا الفصــل هــي العــراق ،األردن ،الكويــت ،عمــان واألراضــي الفلســطينية المحتلــة .115لقــد تــم

تنظيــم الفصــل عــى النحــو التالــي .ســيدرس القســم  4.1خطــط التنميــة الوطنيــة التــي تحــدد السياســات ضمــن الخطــط

التــي تعــزز اإلنتاجيــة .أمــا القســم  4.2فيحــدد الترابــط بيــن الخطــط والنظــام البيئــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة
ويقتــرح وضــع إطــار سياســي بديــل عــى كل مــن األصعــدة الكليــة (بيئــة األعمــال) والقطاعيــة .يقتــرح القســم  ،4.3سياســات

تتعلــق بالمنظمــات األعضــاء ألصحــاب العمــل واألعمــال التجاريــة عــى المســتوى الجزئــي لتعزيــز وتبنــي نمــو اإلنتاجيــة

كأولويــة مــن أولويــات التنميــة.

�  4.1اإلنتاجيــة والخطــط الوطنيــة :هــل ســيتم اعتبــار نمــو
اإلنتاجيــة
بشكل واضح أولوية؟
فــي هــذا القســم ،نحــدد العناصــر الرئيســية فــي خطــط التنميــة الوطنيــة المتصلــة باإلنتاجيــة كأولويــة .ســيحدد القســم مــا إذا

كانــت النقــاط التاليــة واردة فــي الخطــط ذات العالقــة:
.1اإلنتاجية كهدف واضح
 .2األهداف الكمية لزيادة اإلنتاجية
 .3أهداف اإلنتاجية القطاعية

 .4هناك تدابير أخرى تتعلق باإلنتاجية (نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،والناتج القطاعي ،وما إىل ذلك).

باإلضافــة إىل ذلــك ،ســيحدد القســم وجــود العوامــل المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة فــي كل مــن مســتويات جانــب العــرض
وجانــب الطلــب .تعمــل العوامــل المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة عــى كل مــن جانبــي العــرض والطلــب .116يشــير أنتينوتشــي

وآخــرون ( )2019إىل أن المحــرك الرئيســي لإلنتاجيــة ،عــى المــدى الطويــل لجهــة جانــب العــرض ،هــو التقــدم التقنــي

الــذي ،بــدوره ،يتأثــر بعوامــل مثــل االســتثمار فــي رأس المــال البشــري ،االبتــكار الناشــئ عــن نفقــات البحــث والتطويــر
ونشــر المعرفــة .باإلضافــة إىل هــذه العوامــل المتعلقــة بجانــب العــرض ،تعــرض الورقــة ،فــي التقليــد الكينيــزي القديــم،
جدليــة أن عوامــل جانــب الطلــب مثــل النمــو االقتصــادي والطلــب الفعــال ترتبــط بنمــو اإلنتاجيــة مــن خــال قانــون

 115لــم يتــم ادراج اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي التحليــل بســبب عــدم وجــود خطــة إنمائيــة وطنيــة ،بــل هنــاك خطــط منفصلــة لمجــاالت مثــل االبتــكار
وأهــداف التنميــة المســتدامة.
 116أنتينوتشــي ،فابريزيــو ،ماتيــو ديليــدي ،والتــر باتيرنيــزي ميلونــي ( )2019العوامــل المحركــة لنمــو إنتاجيــة اليــد العاملــة مــن جانــب الطلــب والعــرض:
تقييــم تجريبــي لبلــدان ج .7الدراســات الجامعيــة وثقافــة التخصصــات المتعــددة ســول الفــورو .ورقــة عمــل رقــم 42/2019؛ كاليــن ،لورانــس (« )1978جانــب
العــرض »،االســتعراض االقتصــادي األميركــي المجلــد  ،68العــدد (مــارس ،)1978،الصفحــة .1-7
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كالــدور -فيــردورن الــذي ينــص عــى أن نمــو اإلنتاجيــة يحفــزه النمــو االقتصــادي مــن خــال مقيــاس اقتصــادي وتقــدم

تقنــي يتجســدان فــي الســلع الرأســمالية الجديــدة .فــي الــرأي األخيــر ،إن ارتفــاع الطلــب الكلــي الــذي يــؤدي إىل النمــو يؤثــر

عــى اإلنتاجيــة .وخالصــة القــول ،أن عــدة عوامــل متعلقــة بجانــب العــرض مثــل نفقــات البحــث والتطويــر التــي تؤثــر

عــى االبتــكار ،واالســتثمار فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،وثــروة رأس المــال البشــري ،وزيــادة قيمــة رأس المــال،
والمنافســة تؤثــر عــى نمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض فــي حيــن تــؤدي زيــادة الطلــب الكلــي إىل زيــادة النمــو

االقتصــادي وزيــادة اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب .ســيتم تحديــد تلــك العوامــل المؤثــرة بنمــو اإلنتاجيــة فــي خطــط متعــددة.

��

األردن

تهــدف خطــة النمــو االقتصــادي فــي األردن  117 2022- 2018التــي نشــرها مجلــس السياســات االقتصاديــة إىل اســتعادة «زخم

النمــو وتحقيــق اإلمكانــات اإلنمائيــة لــأردن»( .الصفحــة  .)4جــاءت الخطــة فــي أعقــاب تباطــؤ معــدالت النمــو االقتصــادي

مــن متوســط  ،%6.5بيــن عامــي  2000و ،2009إىل  2.5فــي المائــة بيــن عامــي  2010و .2016إضافــة إىل زيــادة

النمــو االقتصــادي بهــدف مضاعفتــه ،تهــدف الخطــة إىل تحقيــق اســتقرار االقتصــاد الكلــي ،زيــادة القــدرة التنافســية
واالســتثمار ،وتشــجيع االســتثمار فــي البنــى التحتيــة والقطاعــات االقتصاديــة مثــل الطاقــة ،الميــاه ،النقــل ،البنــاء ،التصنيــع،

الزراعــة والســياحة .وهــي تهــدف أيضــا إىل تحقيــق التنميــة االجتماعيــة مــع اتخــاذ تدابيــر مختلفــة فــي مجالــي التعليــم
والصحــة .كمــا وتطمــح إىل الوصــول اىل أربعــة أهــداف عامــة :مواطنــون نشــطون يتمتعــون بشــعور االنتمــاء ،مجتمــع

آمــن ومســتقر ،قطــاع خــاص ديناميكــي قــادر عــى المنافســة عالميــا وحكومــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة .تتضمــن الخطــة
 95إجــراء سياســاتي ( 895مليــون دوالر أمريكــي) 85 ،مشــروعا حكوميــا ( 9.7مليــار دوالر أمريكــي) و 27اســتثمارا فــي القطــاع

الخــاص ( 13.3مليــار دوالر أمريكــي).

مــن حيــث اإلنتاجيــة ،يبيــن الجــدول  1مختلــف مؤشــرات ومحــركات اإلنتاجيــة فــي خطــة األردن .فــي هــذا الصــدد،
تــم ذكــر اإلنتاجيــة بشــكل معتــدل .ال توجــد أهــداف محــددة لنمــو اإلنتاجيــة عــى المســتوى الوطنــي وال عــى المســتوى

القطاعــي ،لكــن تمــت اإلشــارة إىل أهــداف زيــادة الناتــج بالنســبة للقطاعــات .مــع ذلــك ،هنــاك عــى الصعيــد القطاعــي،
اســتثمارات وسياســات بالنســبة للقطــاع الزراعــي تــؤدي دورهــا فــي نمــو اإلنتاجيــة .غيــر أن ،الخطــة تتضمــن العديــد مــن

العوامــل التــي تحفــز اإلنتاجيــة .مــن حيــث العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض ،هنــاك السياســات الراميــة إىل
تعزيــز المنافســة ،التركيــز عــى رقمنــة االقتصــاد ،وتوفيــر التعليــم والتدريــب لبنــاء رأس المــال البشــري .مــن حيــث البحــث
والتطويــر ،هنــاك إشــارة مبعثــرة حــول تعزيــز البحــوث وال ســيما فــي مجــال الزراعــة.

أمــا بالنســبة لزيــادة قيمــة رأس المــال ،فلــم تتــم اإلشــارة إليهــا كهــدف صريــح ،إال أن الخطــة تشــمل اســتثمارات كبيــرة فــي

البنــى التحتيــة ممــا قــد يــؤدي إىل زيــادة قيمــة رأس المــال عــى مســتوى االقتصــاد ككل .وعــن العوامــل المحركــة لنمــو

اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب ،مــن شــأن التركيــز عــى الطبيعــة المعاكســة للــدورة االقتصاديــة للسياســة الماليــة أن يــؤدي
دورا فــي دعــم الطلــب الكلــي فــي حالــة الركــود االقتصــادي .عــاوة عــى ذلــك ،تهــدف الخطــة إىل التوصــل اىل مضاعفــة
معــدل نمــو االقتصــاد.

117الخطط المتاحة في البوابة العربية لتخطيط التنمية الوطنية :خطط التنمية الوطنية.
.https://andp.unescwa.org/plans
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 الجدول  .1مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية في األردن

اإلنتاجية
كهدف
صريح

األهداف
الكمية
لنمو
اإلنتاجية

أهداف
اإلنتاجية
القطاعية

المنافسة

البحث
والتطوير

رأس
المال
البشري

االستثمار
في
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

النمو
االقتصادي
المستهدف

زيادة
قيمة
رأس
المال

الطلب
اإلجمالي

معتدلة:
وردت
اإلنتاجية
 12مرة
في
الخطة

غير
موجودة

غير
موجودة،
إال أن
االستثمار
في القطاع
الزراعي
نتج عنه ما
مجموعه
798.6
مليون
دينار أردني
بهدف
زيادة
اإلنتاجية.
أهداف
النواتج
القطاعية.

موجودة
السياسات
الرامية
إىل تعزيز
المنافسة.

ضعيفان
إشارة
متناثرة
إىل تعزيز
البحوث،
ال سيما
في مجال
الزراعة

موجود
استثمار
2.8
بليون
دينار
أردني في
التعليم.
تدريب
القوى
العاملة.

موجود
رقمنة
االقتصاد
األردني
بأكمله بما
مجموعه
 430مليون
دينار أردني

موجود
مضاعفة
النمو خالل
فترة خمس
سنوات.
تم تحديد
معدالت
النمو
القطاعي.

غير
واضح.
االستثمار
في البنى
التحتية
بما يعادل
3.47
مليار
(ماء) +
 4.3مليار
(طاقة)
2.7 +
دينار
أردني
(نقل) +
693.5
مليون
دينار
أردني
(سياحة) +

السياسة
المالية
مضادة
للتقلبات
الدورية
وموجهة نحو
االستثمارات
الرأسمالية

��

األراضي الفلسطينية المحتلة

تقــدم خطــة التنميــة الوطنيــة الفلســطينية  2023-2021التــي نشــرها مكتــب رئيــس الــوزراء «نموذجــا إنمائيــا جديــدا»
لألراضــي الفلســطينية يتمحــور حــول هدفيــن :تنميــة المجموعــات وفــض االشــتباكات الناجمــة عــن االحتــال .تهــدف

الخطــة أيضــا إىل «تعديــل النمــوذج االقتصــادي الفلســطيني»( .صفحــة  .)12يعتبــر نمــوذج تطويــر المجموعــات متوافقــا

مــع الواقــع الجغرافــي والسياســي فــي ظــل االحتــال حيــث تمثــل كل مجموعــة اقتصــادا محليــا معينــا متخصصــا
فــي نشــاط اقتصــادي معيــن .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن المجموعــات وتخصصاتهــا هــي :القــدس كمجموعــة عاصمــة،

جنيــن وقلقيليــة المشــهورتان بالزراعــة ،الخليــل ونابلــس للصناعــة ،بيــت لحــم للســياحة ،رام هللا والبيــرة للخدمــات الماليــة

وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وأخيــرا غــزة لألنشــطة االقتصاديــة الســاحلية .وعــى الرغــم مــن أن الخطــة تعتبــر تنميــة
المجموعــات كمفهــوم أساســي للتنميــة االقتصاديــة ،فهــي ال تتنــاول بالتفصيــل السياســات واآلليــات الالزمــة لتحقيــق

ذلــك .تتألــف الخطــة مــن ثالثــة ركائــز :إنهــاء االحتــال؛ توفيــر خدمــة عامــة ممتــازة؛ والتنميــة المســتدامة .تحــدد الخطــة

بإيجــاز عشــر أولويــات وطنيــة وثــاث وثالثيــن سياســة وطنيــة تشــمل الركائــز الثالثــة .أمــا الركيــزة الثالثــة فتحظــى بأغلبيــة
التدخــات فــي مجــال السياســة العامــة مــع واحــد وعشــرين سياســة مختلفــة.

مــن حيــث اإلنتاجيــة ،يبيــن الجــدول  2مختلــف مؤشــرات ومحــركات اإلنتاجيــة فــي الخطــة الفلســطينية .فــي هــذا الصــدد،
نــادرا مــا يشــار إىل اإلنتاجيــة (مــرة واحــدة فقــط) .وبالتالــي ،ال توجــد أهــداف محــددة لنمــو اإلنتاجيــة عــى الصعيــد الوطنــي

وال عــى الصعيــد القطاعــي .مــع ذلــك ،هنــاك عــى الصعيــد القطاعــي ،اســتثمارات وسياســات خاصــة بالقطــاع الزراعــي تــؤدي
دورا فــي نمــو اإلنتاجيــة .عــاوة عــى ذلــك ،تفتقــر الخطــة إىل العديــد مــن العوامــل التــي تدفــع باإلنتاجيــة قدمــا ً .مــن حيــث
العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض ،ال توجــد سياســات لتعزيــز المنافســة .أمــا مــن حيــث البحــث والتطويــر،
فالخطــة ليــس لديهــا برامــج أو مبــادرات محــددة .هنــاك إشــارة طفيفــة اىل تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
فــي حيــن أن هنــاك تدابيــر لتعزيــز التعليــم والتدريــب مــن أجــل بنــاء رأس المــال البشــري .وفيمــا يتعلــق زيــادة قيمــة
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رأس المــال ،لــم يُشــار إىل هــذه النقطــة كهــدف صريــح ،حيــث تفتقــر الخطــة إىل أي اســتثمارات فــي البنــى التحتيــة أو

غيرهــا مــن المشــاريع التــي تتســم بكثافــة رأس المــال .أمــا عــن العوامــل المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب ،ال

يوجــد ذكــر لمعــدالت النمــو المســتهدفة وال لتدابيــر إدارة الطلــب الكلــي .وفــي المحصلــة ،إن الخطــة ضعيفــة للغايــة مــن
حيــث السياســات التــي تحــرك اإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض وجانــب الطلــب عــى حــد ســواء.

 الجدول  .2مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية الفلسطينية

اإلنتاجية
كهدف
صريح

األهداف
الكمية
لنمو
اإلنتاجية

أهداف
اإلنتاجية
القطاعية

المنافسة

البحث
والتطوير

رأس المال
البشري

ضعيفة
جدا وال
يرد ذكر
اإلنتاجية
إال مرة
واحدة في
الخطة.

غير
موجودة

غير
موجودة

غير
موجودة

ضعيف
جدا .مجرد
ذكر عابر
لتعزيز القدرة
البحثية
الفلسطينية.

نعم .التركيز ضعيف.
عىل تحسين بيان عام
بشأن
التعليم
اجتذاب
عىل جميع
المستويات االستثمارات
المحلية
والتدريب
واالستثمار
المهني...
األجنبي
المباشر إىل
القطاع.
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االستثمار
في
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

النمو
االقتصادي
المستهدف

زيادة
قيمة
رأس
المال

الطلب
اإلجمالي

غير موجود

غير
موجودة

غير
موجود

الكويت

تهــدف خطــة الكويــت للتنميــة المتوســطة المــدى  2020/2019-2016/2015إىل تحقيــق رؤيــة أميــر الكويــت الشــيخ

صبــاح األحمــد الصبــاح فــي «غايتهــا النهايــة» المرجــوة للكويــت .تتضمــن الخطــة خمســة مواضيــع للرؤيــة .أمــا المواضيــع
المطروحــة فهــي مشــاركة المواطنيــن واحتــرام القانــون؛ حكومــة فعالــة وشــفافة؛ اقتصــاد مزدهــر ومتنــوع؛ أمــة متماســكة
تتمتــع بالرعايــة؛ والعبــون معنيــون فاعلــون ومؤثــرون عــى الصعيــد العالمــي.

تتضمــن الخطــة ســبع ركائــز تمثــل الوســيلة التــي ســتتحقق مــن خاللهــا مواضيــع الرؤيــة .هــذه الركائزهــي اإلدارة؛ االقتصــاد؛
البنــى التحتيــة؛ البيئــة المعيشــية؛ الرعايــة الصحيــة؛ التعليــم ورأس المــال البشــري ،إضافــة اىل تحديــد الموقــع عــى

الصعيــد الدولــي .تهــدف الخطــة إىل تحديــد التوجهــات االســتراتيجية للكويــت مــن خــال مجموعــة المؤشــرات العالميــة

العشــرين المعتــرف بهــا والتــي تتضمــن  86مؤشــرا لتحديــد وضــع الكويــت نســبة لبقيــة العالــم؛ كمــا وأن للخطــة أهــداف
كميــة فيمــا يتعلــق بهــذه المؤشــرات .تهــدف الخطــة إىل وضــع الكويــت عــى المســار المــؤدي إىل إنجــاز مــا ال يقــل عــن 30

فــي المائــة فــي عــام  2025ومــا ال يقــل عــن  20فــي المائــة فــي عــام  2035عــى الصعيــد العالمــي .حاليــاً ،تتــراوح قيمــة

المؤشــرات بيــن  %17إىل  .%78وهكــذا ،تعتبــر الخطــة التــي تشــكل خطــوة نحــو تحقيــق هــذه األهــداف بحلــول عــام
 2025وعــام  ،2035طموحــة جــدا .عــى الرغــم مــن التحديــات ،تتضمــن الخطــة  17مشــروعا تكتيكيــا مرتبطيــن بالرؤيــة19 ،
عامــل تمكيــن و 88مشــروع ذات الصلــة بالرؤيــة.

مــن حيــث اإلنتاجيــة ،يظهــر الجــدول  3مختلــف مؤشــرات ومحــركات اإلنتاجيــة ضمــن الخطــة الكويتيــة .فــي هــذا الصــدد،

لــم يتــم اإلشــارة اىل اإلنتاجيــة عــى اإلطــاق فــي الخطــة .ونتيجــة لذلــك ،ال توجــد أهــداف محــددة لنمــو اإلنتاجيــة عــى
الصعيــد الوطنــي وال عــى الصعيــد القطاعــي .مــع ذلــك ،يمكــن اعتبــار نهــج األهــداف الكميــة للخطــة مــن حيــث المؤشــرات

العالميــة التــي يشــكل معظمهــا عوامــل محركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض بمثابــة أهــداف قياســية لإلنتاجيــة .عــاوة عــى

ذلــك ،تتضمــن الخطــة العديــد مــن العوامــل التــي تحفــز اإلنتاجيــة .مــن حيــث العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب
العــرض ،تمــت اإلشــارة اىل تعزيــز المنافســة فــي قطاعــات الطاقــة والنقــل بصفــة رئيســية .أمــا بالنســبة للبحــث والتطويــر،
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تشــجع الخطــة عــى البحــث كجــزء مــن مؤشــر ابتــكار األعمــال التجاريــة؛ تعزيــز اســتخدام الطاقــة النقيــة؛ إضافــة اىل تحســين

نوعيــة التعليــم العالــي .تحظــى تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت بدعــم قــوي مــن الخطــة فــي العديــد مــن

المجــاالت بمــا فــي ذلــك القطــاع الحكومــي والخــاص مــن خــال اســتراتيجية وطنيــة لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
مــن حيــث رأس المــال البشــري ،هنــاك دعــم لرفــع نوعيــة التعليــم وبرامــج التدريــب فــي ســوق العمــل .ومــن حيــث
زيــادة قيمــة رأس المــال ،لــم تتــم اإلشــارة اىل هــذه النقطــة كهــدف واضــح ،إال أن الخطــة تشــمل اســتثمارا ً جوهريــا ً فــي

البنــى التحتيــة .أمــا عــن العوامــل المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب ،فــا يوجــد أي ذكــر لمعــدالت النمــو
المســتهدفة وال لتدابيــر إدارة الطلــب الكلــي إال مــن حيــث تنويــع الصــادرات .قــد يكــون أيضــا ً لالســتثمار فــي البنــى التحتيــة

دور فــي هــذا الصــدد مــن جانــب الطلــب مــن شــأنه أن يــؤدي إىل زيــادة النمــو وبالتالــي إىل زيــادة اإلنتاجيــة .فــي المحصلــة،
وعــى الرغــم مــن أن الخطــة ال تتضمــن أهدافــا واضحــة لنمــو اإلنتاجيــة ،وبمــا أن رغبــة الخطــة تكمــن فــي تحقيــق أهــداف
كميــة للعديــد مــن العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة ،قــد يــؤدي ذلــك إىل قفــزات ملحوظــة محــددة فــي اإلنتاجيــة عــى
المســتويين الكلــي والقطاعــي.

 الجدول  .3مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية الكويتية

اإلنتاجية
كهدف
صريح

األهداف
الكمية
لنمو
اإلنتاجية

أهداف
اإلنتاجية
القطاعية

المنافسة

البحث
والتطوير

رأس
المال
البشري

االستثمار
في
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

النمو
االقتصادي
المستهدف

زيادة
قيمة
رأس
المال

الطلب
اإلجمالي

لم يرد
ذكر
اإلنتاجية
الضعيفة
جدا في
الخطة

غير
موجودة

غير
موجودة

موجودة
السياسات
الرامية
إىل تعزيز
المنافسة
في قطاعي
الطاقة
والنقل
وإن كانت
محدودة.

قوي
تعزيز
البحوث
كجزء من
مؤشر
اإلبتكار
التجاري؛
تعزيز
استخدام
الطاقة
النظيفة؛
وتحسين
نوعية
التعليم
العالي.

موجود
تحسين
نوعية
التعليم،
التركيز
عىل
تدريب
القوى
العاملة بما
في ذلك
النساء
كجزء من
مؤشر
استعداد
للعمال

موجود
تعزيز البيئة
المواتية
لتكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت.
تحسين
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت
في الحكومة
والبنى
التحتية.
وضع
استراتيجية
وطنية
لتكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت.

موجود
مضاعفة
النمو في
فترة الخمس
سنوات.
تم تحديد
معدالت
النمو
القطاعي.

موجودة

ال دور
مباشر
للنفقات
الحكومية
في تعزيز
النمو .غير
أن هناك
خططا
لتشجيع
الصادرات.
باإلضافة
إىل ذلك،
يمكن
أن يؤدي
تشجيع
القطاعات
الجديدة
إىل تسرب
الطلب.

االستثمار
في البنية
التحتية
باإلضافة
إىل
تشجيع
عمليات
اإلنتاج
المتطورة
بعيدا من
كثافة اليد
العاملة
وإعادة
تنظيم
النفط.
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��

عمان

تشــكل خطــة التنميــة الوطنيــة الخامســة للفتــرة الممتــدة بيــن  2025-2021الخطــة التنفيذيــة األوىل للرؤيــة الخاصــة بعمــان
لعــام  118.2040تهــدف الخطــة إىل التوصــل اىل التنويــع االقتصــادي فــي مجــاالت التصنيــع ذات المحتــوى التكنولوجــي

العالــي ،فــي الزراعــة وصيــد األســماك ،وفــي صناعــة األغذيــة وإنتاجهــا ،إضافــة اىل النقــل .تهــدف الخطــة أيضــا إىل زيــادة

حصــة القطــاع الخــاص فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ،وتحفيــز المؤسســات عــى االبتــكار واســتخدام تطبيقــات

الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،وتوفيــر فــرص عمــل الئــق للشــباب العمانــي .فــي مجــال التنويــع االقتصــادي ،تســتخدم الخطــة

مجموعــة مــن المعاييــر الختيــار القطاعــات الرائــدة اســتنادا إىل ميزتهــا النســبية ،إمكانيــة توظيــف القــوى العاملــة الوطنيــة،
اســتدامة النمــو ،قابليــة التصديــر ،وآثــار التســرب بيــن القطاعــات والمســاهمة فــي االســتدامة الماليــة .لــكل قطــاع مختــار،

تتوخــى الخطــة معــدل نمــو معيــن مــع حصــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول نهايــة فتــرة التخطيــط .باإلضافــة إىل
ذلــك ،هنــاك أهــداف لنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ونصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،االســتثمار إىل الناتــج
المحلــي اإلجمالــي ،وأهــداف االســتثمار األجنبــي المباشــر ،حصــة القطــاع الخــاص مــن االســتثمار ،ونمــو القطاعــات غيــر
النفطيــة .تتضمــن الخطــة برامــج اســتراتيجية تتماشــى مــع أهــداف رؤيــة عمــان  ،2040وهــي تشــمل أربعــة ركائــز رئيســية،
أربــع عشــرة أولويــة وطنيــة 82 ،هدفــا اســتراتيجيا و 366برنامجــا.

 الجدول  .4مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية الخاصة بعمان

اإلنتاجية
كهدف
صريح

األهداف
الكمية
لنمو
اإلنتاجية

أهداف
اإلنتاجية
القطاعية

المنافسة

البحث
والتطوير

رأس
المال
البشري

االستثمار
في
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

قوية
ذكرت
اإلنتاجية
بوصفها
عامال
محددا
للنمو
الطويل
األجل.
لقد ورد
ذكر زيادة
اإلنتاجية
عىل
نطاق
واسع في
الخطة.

الناتج
المحلي
اإلجمالي
للفرد
كمقياس.

أهداف
النواتج
القطاعية

غير
موجودة

قوي
جزء من
األولويات
الوطنية.
كونه
جزء من
استراتيجية
التعليم.
أربعون
برنامجا ً
لزيادة نظام
البحث
واالبتكار.

موجود
التعليم،
كأولوية
وطنية
وتنمية
رأس
المال
البشري.
التركيز
عىل
مشاركة
الشباب
في
القطاعات
ذات
اإلنتاجية
العالية.

موجود
جزء من
األولويات
الوطنية
وكمعزز
لإلنتاجية
والقدرة
التنافسية.

النمو
االقتصادي
المستهدف

موجود

زيادة قيمة
رأس المال

الطلب
اإلجمالي

موجودة
التنويع
االقتصادي
واالستثمارات
في القطاعات
اإلنتاجية

سيؤدي
التنويع دورا ً
في زيادة
الطلب
الكلي.
التركيز
عىل القدرة
التنافسية
لالقتصاد
العماني
وزيادة
الصادرات.

مــن حيــث اإلنتاجيــة ،يبيــن الجــدول رقــم  4مختلــف مؤشــرات ومحــركات اإلنتاجيــة فــي الخطــة العمانيــة .فــي هــذا الصــدد،

يــرد ذكــر اإلنتاجيــة عــى نطــاق واســع فــي الخطــة .بيــد أنــه ال توجــد أهــداف محــددة لنمــو اإلنتاجيــة عــى المســتوى
الوطنــي وال عــى المســتوى القطاعــي باســتثناء نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد الواحــد .تحــدد الخطــة معــدالت النمــو
المســتهدفة للناتــج فــي مختلــف القطاعــات .مــن حيــث العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض ،ال يوجــد ذكــر

لتعزيــز المنافســة .إن تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ودور التكنولوجيــات الصناعيــة الرابعــة همــا أولويــة وطنيــة

118الخطــة باللغــة العربيــة .متاحــة عــى الرابــط �https://omanportal.gov.om/wps/wcm/connect/en/site/home/gov/gov1/gov5government
.organizations/scp/scp
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ويتــم التشــديد عليهمــا بوصفهمــا محركيــن لنمــو اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية .مــن حيــث البحــث والتطويــر ،تحــدد
الخطــة أربعيــن برنامجــا لتعزيــز البحــوث .مــن حيــث رأس المــال البشــري ،أشــير فــي الخطــة اىل برامــج التعليــم والتدريــب فــي

ســوق العمــل بشــكل واســع النطــاق بمــا فــي ذلــك تشــجيع الشــباب عــى االنتقــال إىل قطاعــات إنتاجيــة أضخــم .فيمــا
يتعلــق بزيــادة قيمــة رأس المــال ،ال يوجــد ذكــر لهــذه المســألة كهــدف صريــح ،لكــن الخطــة تتضمــن اســتراتيجية تنويــع فــي

قطاعــات إنتاجيــة يمكــن اعتبارهــا بأنهــا تزيــد قيمــة رأس المــال فــي القطاعــات غيــر النفطيــة فــي االقتصــاد .أمــا عــن العوامــل
المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب ،تشــكل معــدالت النمــو المســتهدفة للناتــج والناتــج القطاعــي أساســا

لنمــو اإلنتاجيــة القائــم عــى الطلــب .مــن حيــث الطلــب الكلــي ،ســيؤدي التنويــع وتشــجيع الصــادرات دورا هامــا مــن جانــب
الطلــب فــي االقتصــاد.

��

العراق

تقــدم خطــة التنميــة الوطنيــة العراقيــة  2022-2018رؤيــة «إرســاء أســس الدولــة الفعالــة والمســؤولة إجتماعيــا ً والتــي تركــز
عــى التنميــة» .مــن بيــن التحديــات التــي يســتجيب لهــا برنامــج التنميــة الوطنيــة منــاخ اســتثماري ضعيــف ،عطــل هيــكل

اإلنتــاج ،دور محــدود للقطــاع الخــاص وقطــاع غيــر نظامــي واســع االنتشــار.

لهــذه الخطــة أحــد عشــر هدفــا اســتراتيجيا مــن بينهــا زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي ،زيــادة الدخــل الحقيقــي للفــرد،
تخفيــض معــدالت العمالــة وتعزيــز مؤشــرات التنميــة البشــرية المســتدامة .كان معــدل النمــو المســتهدف للفتــرة -2018
 %7.5( %7 ،2022لقطــاع النفــط و %6.5لألنشــطة غيــر النفطيــة) .كمــا تشــمل األهــداف اإلنمائيــة القطاعيــة لمختلــف

القطاعــات بمــا فيهــا الزراعــة ،التصنيــع ،التعديــن والتجــارة والخدمــات .ومــع ذلــك ،فــإن الخطــة لديهــا أهــداف بســيطة جــدا
بالنســبة للزراعــة والصناعــة التحويليــة مــع زيــادة مخطــط لهــا فــي حصــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  2.0إىل  ٪ 2.2للزراعــة

ومــن  0.8إىل  %1.1للصناعــة التحويليــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن النســبة المئويــة لالســتثمارات المطلوبــة ال تتجــاوز %3.4
للزراعــة و %2.2للصناعــات التحويليــة .تهــدف الخطــة أيضــا إىل زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تكويــن رأس المــال

مــن  %34.7إىل  %38.3بهــدف تنويــع االقتصــاد العراقــي .تهــدف الخطــة أيضــا إىل تحســين القــدرة التنافســية للمنتجــات
العراقيــة .مــن حيــث تنميــة القطــاع الخــاص ،تهــدف الخطــة إىل زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص بنســبة تصــل اىل  40فــي

المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وخلــق  50فــي المائــة مــن الوظائــف الجديــدة خــال فتــرة التخطيــط ممــا ســيؤدي إىل
خفــض البطالــة بنســبة  0.5فــي المائــة ســنويا .تهــدف الخطــة إىل تطويــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،رغــم
وجــود تدابيــر مختلفــة وعــى رأســها تطويــر المجمعــات العلميــة واالســتثمار فــي النطاقــات الصناعيــة القائمــة خــال فتــرة
التخطيــط .باإلضافــة إىل ذلــك ،يُتوخــى تنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم حســب القطــاع والقطــاع الفرعــي.
فــي مجــال التصنيــع ،يقتــرح أن يســتثمر القطــاع الخــاص مشــاريع مختلفــة يبلــغ مجموعهــا نحــو بليــون دوالر .تتضمــن الخطــة

أيضــا برامــج تنميــة قطاعيــة ومكانيــة واســعة النطــاق.

مــن حيــث اإلنتاجيــة ،يظهــر الجــدول  5مختلــف مؤشــرات ودوافــع اإلنتاجيــة فــي الخطــة العراقيــة .وفــي هــذا الصــدد،

ورد ذكــر اإلنتاجيــة عــى نطــاق واســع فــي الخطــة .غيــر أنــه ال توجــد أهــداف محــددة لنمــو اإلنتاجيــة عــى المســتوى
الوطنــي وال عــى المســتوى القطاعــي باســتثناء اإلشــارة إىل الزيــادة فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
تحــدد الخطــة معــدالت نمــو الناتــج المســتهدفة بالنســبة لمختلــف القطاعــات .مــن حيــث العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة
المتصلــة بجانــب العــرض ،لــم تتــم اإلشــارة اىل تعزيــز المنافســة .كمــا وأنــه نــادرا ً مــا تــم ذكــر تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات

واالتصــاالت ودور التكنولوجيــات الصناعيــة الرابعــة ،حيــث ال ينبغــي االضطــاع بــأي برامــج أو مبــادرات فــي هــذا الصــدد.
فيمــا يتعلــق بــرأس المــال البشــري ،وردت فــي ســياق الخطــة برامــج التعليــم والتدريــب فــي ســوق العمــل بإســهاب .أمــا
بالنســبة لزيــادة قيمــة رأس المــال ،فــا يوجــد أي ذكــر لهــذه النقطــة كهــدف صريــح ،لكــن الخطــة تتضمــن عنصرالتنميــة

القطاعيــة والمكانيــة الــذي يمكــن اعتبــاره بمثابــة زيــادة لقيمــة رأس المــال فــي القطاعــات غيــر النفطيــة فــي االقتصــاد .أمــا
عــن العوامــل المحركــة لنمــو اإلنتاجيــة مــن جانــب الطلــب ،فتشــكل النواتــج القطاعيــة المســتهدفة أساســا لنمــو اإلنتاجيــة

القائــم عــى الطلــب .مــن حيــث الطلــب الكلــي ،تشــكل التنميــة القطاعيــة والمكانيــة وإعــادة اإلعمــار بعــد انتهــاء الصــراع،
جانــب الطلــب فــي االقتصــاد.

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

 الجدول  .5مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في خطة التنمية الوطنية العراقية

االستثمار
في
تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

اإلنتاجية
كهدف
صريح

األهداف
الكمية
لنمو
اإلنتاجية

أهداف
اإلنتاجية
القطاعية

المنافسة

البحث
والتطوير

رأس المال
البشري

قوية
أشير عىل
نطاق واسع
إىل الهدف
المتمثل
في زيادة
اإلنتاجية،
ال سيما
فيما يتعلق
بالزراعة،
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
الحجم
والقطاع
العام.

ذكرت
الزيادة
في دخل
الفرد.

أهداف
الناتج
القطاعي

موجودة

معتدل.
إشارة
متناثرة
إىل دعم
البحوث
في
الجامعات،
والشراكة
مع القطاع
الخاص
وفي
الزراعة.

ضعيف.
قوي
أشير اىل
التركيز عىل
مسألة جعل
األهداف
العراق محورا
التعليمية،
بما في ذلك إقليميا
لتكنولوجيا
التعليم
المعلومات
العالي.
واالتصاالت
يجري
التشديد عىل ومحو األمية
وتأمين
التدريب
السالمة
المهني
في مجال
والتدريب
تكنولوجيا
في مجال
المعلومات
العمل.
واالتصاالت.

النمو
االقتصادي
المستهدف

زيادة
قيمة
رأس
المال

الطلب
اإلجمالي

موجود

موجودة
تنمية
مختلف
القطاعات
والبنى
التحتية

التنمية
المكانية
والقطاعية
وإعادة
البناء بعد
انتهاء
الصراع
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�  4.2الرؤى االقتصادية واستراتيجيات االبتكار واإلنتاجية
��

رؤية قطر 2030

نشــرت األمانــة العامــة للتخطيــط اإلنمائــي رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030فــي عــام  .2008تهــدف الرؤيــة إىل «تحويــل قطــر

إىل بلــد متقــدم بحلــول عــام  ،2030قــادر عــى الحفــاظ عــى تنميتــه وتوفيــر مســتوى معيشــي رفيــع المســتوى لشــعبه

بأكملــه وألجيــال قادمــة» .تتضمــن الرؤيــة شــرطين يرتبطــان ارتباطــا وثيقــا بأهــداف اإلنتاجيــة :أوال ،ينبغــي حمايــة حقــوق
األجيــال القادمــة مــن خــال «خلــق مصــادر جديــدة للثــروة المتجــددة» بســبب اســتنفاد المــوارد غيــر المتجــددة؛ ثانيــاً،
يجــب عــى قطــر أن تختــار مســارا ً للتنميــة يشــمل هدفــا يتعلــق ب «حجــم ونوعيــة» اليــد العاملــة المغتربــة .وفــي هــذا

الصــدد ،تجــدر اإلشــارة إىل أن هذيــن الهدفيــن يمكــن تحقيقهمــا بزيــادة اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد ،ممــا ســيؤدي إىل رفــع

مســتويات المعيشــة لألجيــال القادمــة ويكفــل أال يعتمــد النمــو االقتصــادي بشــكل كلــي عــى نمــو القــوى العاملــة.

تهــدف الرؤيــة إىل تنويــع االقتصــاد القطــري وتشــمل أربعــة أركان :التنميــة البشــرية ،التنميــة االجتماعيــة ،التنميــة االقتصاديــة

والتنميــة البيئيــة.

 الجدول  .6مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في رؤية قطر 2030

المنافسة

البحث
والتطوير

رأس المال
البشري

االستثمار
في تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

زيادة قيمة رأس
المال

اإلطار المؤسسي
وإطار الحوكمة

غير موجودة

معتدل.

قوي
التنمية البشرية
هي ركيزة رئيسية
في الرؤية.
التعويض عن
النقص في
المواهب المحلية
بالمواهب
األجنبية.

لم يشار إليه.

موجودة
التنويع االقتصادي
واالستثمارات في
قطاعات جديدة
باإلضافة إىل البنى
التحتية.

موجود
في ركيزة التنمية
االجتماعية .وهي تهدف
إىل خلق مؤسسات
عامة فعالة ومنظمات
مجتمع مدني نشطة.

بالنســبة لإلنتاجيــة ،يظهــر الجــدول  6العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة المرتبطــة بالعــرض فــي رؤيــة قطــر  119 .2030مــن

حيــث العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض ،ال يوجــد ذكــر لتعزيــز المنافســة وال لتطويــر تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت وال لــدور التكنولوجيــات الصناعيــة الرابعــة .مــن حيــث البحــث والتطويــر ،تشــير الرؤيــة إىل وضــع «نظــام فعــال
لتمويــل البحــوث العلميــة المشــتركة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص» كجــزء مــن ركــن التنمية البشــرية .مــن حيــث رأس المال

البشــري ،تؤكــد الرؤيــة عــى تطويــر نظــام تعليمــي ممتــاز ووضــع برامــج تدريبيــة للعمــال ،ألصحــاب المشــاريع والمواطنيــن.

باإلضافــة إىل ذلــك ،تنــص الرؤيــة عــى تعويــض النقــص فــي المواهــب المحليــة عبــر اجتــذاب العمالــة الماهــرة األجنبيــة.
مــن حيــث زيــادة قيمــة رأس المــال ،يمكــن النظــر إىل وضــع اســتراتيجية للتنويــع فــي إطــار رؤيــة «أنشــطة خدماتيــة

 119خــال تقييــم أهميــة اإلنتاجيــة فــي الــرؤى ،نحتفــظ بدوافــع اإلنتاجيــة المرتبطــة بجانــب العــرض مــن التحليــل الســابق؛ المنافســة ،البحــث والتطويــر ،رأس
المــال البشــري ،االســتثمار فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت وزيــادة قيمــة رأس المــال بحيــث أن هــذه األمــور تتعلــق أكثــر باألجــل الطويــل ،والتــي
تســتهدفها هــذه الــرؤى االقتصاديــة .يمكــن أيضــا أن ترتبــط زيــادة قيمــة رأس المــال بالتحــول الهيكلــي لالقتصــاد .باإلضافــة إىل ذلــك ،تؤخــذ فــي االعتبــار أطــر
الــرؤى المؤسســية واإلدارية.

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

وصناعيــة ذات قيمــة عاليــة» والتركيــز عــى تحويــل االقتصــاد ممــا ســيؤدي إىل زيــادة قيمــة رأس المــال فــي قطاعــات
الثــروة المتجــددة فــي االقتصــاد .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن خطــة الرؤيــة التــي تحــول األصــول الطبيعيــة إىل «بنــى تحتيــة

بمســتوى عالمــي» ،تعــزز زيــادة قيمــة رأس المــال فــي االقتصــاد .أمــا بالنســبة للحوكمــة واإلطــار المؤسســي ،تهــدف الرؤيــة
فــي الركــن المتعلــق بالتنميــة االجتماعيــة إىل إنشــاء مؤسســات عامــة فعالــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي تقــدم ،مــن بيــن

أهــداف أخــرى ،خدمــات عاليــة الجــودة ،وتؤســس لمجتمــع آمــن ومســتقر وتنمــي روح التســامح والحــوار البنــاء.

��

استراتيجية اإلمارات لالبتكار

إن اســتراتيجية اإلمــارات لإلبتــكار هــي مــن االســتراتيجيات األكثــر ارتباطــا ً بشــكل محــدد بتعزيــز اإلنتاجيــة فــي المنطقــة.
تــم نشــر اســتراتيجية اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام  2015مــن قبــل مكتــب رئيــس الــوزراء.

تهــدف االســتراتيجية إىل «الحفــاظ عــى مكانــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الرائــدة فــي المنطقــة وتحقيــق طموحهــا فــي أن

تصبــح واحــدة مــن أكثــر الــدول ابتــكارا فــي العالــم» .ترتكــز اســتراتيجية االمــارات لالبتــكار عــى ثالثــة أعمــدة :بيئــة مواتيــة

لالبتــكار ،مبتكــرون مبدعــون؛ وقطاعــات تتمتــع باألولويــة فــي مجــال االبتــكار.

 الجدول  .7مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في استراتيجية اإلمارات لالبتكار

المنافسة

البحث والتطوير

غير موجودة قوي مع التركيز عىل
بناء مراكز لالبتكار
والبحث العلمي

رأس المال
البشري

االستثمار
في تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

زيادة قيمة رأس
المال

اإلطار
المؤسسي
وإطار الحوكمة

قوي مع التركيز
عىل االبتكار كناتج
للنظام التعليمي
وتطوير «المبتكرين
األفراد» .جذب
المواهب العالمية.

قوي

قوي مع التركيز
عىل البنى التحتية
للتكنولوجيا
واالستثمار في
مختلف القطاعات
التي تتمتع
باألولوية في مجال
االبتكار.

نعم
يهدف اىل
تحقيق بيئة
تمكينية لالبتكار.
إضافة إىل ذلك،
حكومة مبدعة
كعنصر مبدع في
االقتصاد.

مــن حيــث اإلنتاجيــة ،يبيــن الجــدول  7العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض فــي اســتراتيجية االمــارات لالبتــكار.
مــن حيــث العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض ،ال يوجــد أي ذكــر لتعزيــز المنافســة فــي القطاعــات المبتكــرة
الجديــدة .إن تنميــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ودور التكنولوجيــات الصناعيــة الرابعــة فــي االســتراتيجية موجــودة.

مــن حيــث البحــث والتطويــر ،إن اســتراتيجية االمــارات لالبتكارطموحــة جــدا بحيــث تهــدف اىل تعزيــز البحــث والتطويــر فــي

الجامعــات وفــي مراكــز ترســيخ االبتــكار والبحــوث العلميــة .فيمــا يتعلــق بــرأس المــال البشــري ،تركــز الرؤيــة عــى تطويــر

نظــام تعليمــي رفيــع المســتوى ،وعــى وجــه التحديــد األخــذ بمفهــوم «األفــراد المبتكريــن» الــذي سيشــمله النظــام

التعليمــي فــي جميــع مراحلــه .فــي هــذا الصــدد ،تركــز اســتراتيجية االمــارات لالبتــكار عــى «تنميــة األفــراد وأصحــاب

المشــاريع الذيــن يجســدون روح االبتــكار .إنهــا تطمــح إىل تمكيــن األمــة عــى تحفيــز االبتــكار المحلــي مــن خــال تطويــر
مواهــب وقــدرات وطنيــة مبتكــرة فــي مجــال العلــوم ،التكنولوجيــا ،الهندســة ،والرياضيــات وتنظيــم المشــاريع فــي ظــل تزويــد

األفــراد بمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين» .باإلضافــة إىل ذلــك ،تنــص اســتراتيجية االمــارات لالبتــكار عــى اجتــذاب

المواهــب العالميــة .مــن حيــث زيــادة قيمــة رأس المــال ،تهــدف اســتراتيجية االبتــكار إىل بنــاء بنــى تحتيــة للتكنولوجيــا
واالســتثمار فــي مختلــف القطاعــات المبتكــرة ذات األولويــة مثــل النقــل والميــاه والفضــاء .ســيعزز ذلــك تراكــم رأس المــال
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الملمــوس وغيــر الملمــوس فــي االقتصــاد عــى حــد ســواء .مــن حيــث الحوكمــة واإلطــار المؤسســي ،تتمثــل إحــدى ركائــز

اســتراتيجية االمــارات لالبتــكار فــي بنــاء بيئــة تمكينيــة لالبتــكار تشــمل إطــار تنظيمــي مبتكــر ،خدمــات تمكيــن ،بنــى تحتيــة

للتكنولوجيــة ،إضافــة اىل االســتثمار والحوافــز .عــاوة عــى ذلــك ،تعتبــر الحكومــة المبتكــرة عنصــرا فــي ركيــزة أبطــال االبتــكار.

��

رؤية  :2030المملكة العربية السعودية

إن رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030هــي رؤيــة شــاملة لمســتقبل المجتمــع ،االقتصــاد واألمــة .ترتكــز هــذه الرؤيــة عــى
ثالثــة محــاور :مجتمــع نابــض بالحيــاة ،اقتصــاد مزدهــر وأمــة طموحــة .فــي كل مــن هــذه المواضيــع ،تســلط الرؤيــة الضــوء عــى

مجموعــة مختــارة مــن االلتزامــات واألهداف.

 الجدول  .8مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في الرؤية السعودية 2030

رأس المال
البشري

المنافسة

البحث والتطوير

معتدلة
ال يوجد ذكر
للمنافسة
في حد ذاتها
ولكن تعزيز
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
الحجم
وصناعات
التجزئة
تسهم في
المنافسة.

قوي
معتدل
كما يتجىل في
فيما يتعلق
التعليم المتعلق
بصناعات معينة
بأسواق العمل.
مثل الطاقة
المتجددة والدفاع ،واجتذاب
المهارات
األجنبية،
والتشديد عىل
تعليم الشباب
والنساء.

االستثمار
في تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

زيادة قيمة رأس
المال

اإلطار المؤسسي
وإطار الحوكمة

قوي
بناء بنى تحتية
رقمية.

موجودة
يعزز التنويع
االقتصادي
واالستثمار في
البنى التحتية
والقطاعات زيادة
قيمة رأس المال
في االقتصاد.

موجود
حكومة فعالة ذات
أهداف كمية.
باإلضافة إىل قطاع ال
يتوخى الربح.

مــن حيــث اإلنتاجيــة ،يبيــن الجــدول  8العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة فــي مجــال العــرض فــي الرؤيــة  .2030مــن حيــث

العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض ،ال يوجــد ذكــر لتعزيــز المنافســة .بيــد أن الرؤيــة التــي تهــدف إىل رفــع
مســاهمة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي االقتصــاد مــن  %20إىل  %35واىل تحديــث قطــاع التجزئــة مــن

شــأنها أن تعــزز المنافســة فــي االقتصــاد .فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،تهــدف الرؤيــة إىل تطويــر البنــى

التحتيــة الرقميــة لالقتصــاد وتوجيــه االســتثمارات فــي هــذا القطــاع وزيادتهــا .مــن حيــث البحــث والتطويــر ،تهــدف الرؤيــة إىل

تعزيــز البحــث والتطويــر فــي قطاعــات محــددة مثــل ســوق الطاقــة المتجــددة ،الصناعــات الدفاعيــة المحليــة .مــن حيــث
رأس المــال البشــري ،تؤكــد الرؤيــة عــى وضــع نظــام تعليمــي يربــط التعليــم بســوق العمــل باإلضافــة إىل تطويــر التعليــم فــي

مرحلــة الطفولــة المبكــرة ،صقــل المناهــج الوطنيــة وجعــل «خمــس جامعــات الســعودية عــى األقــل مــن بيــن أفضــل 200

جامعــة» .أضــف إىل ذلــك ،هنــاك تركيــز عــى التعلــم مــدى الحيــاة ،وعــى تعليــم الشــباب والنســاء .مــن الجديــر بالذكــر
أنــه بالنســبة لهــذه النقطــة األخيــرة ،تهــدف الرؤيــة إىل زيــادة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل مــن  %22إىل .%30
أخيــراً ،وفــي هــذا الصــدد ،تهــدف الرؤيــة إىل اجتــذاب المواهــب والمهــارات األجنبيــة التــي تســهم فــي التنميــة االقتصاديــة.

مــن حيــث زيــادة قيمــة رأس المــال ،تهــدف الرؤيــة إىل تنويــع االقتصــاد وتعزيــز البنــى التحتيــة بمــا فــي ذلــك الرقمنــة
واالســتثمار فــي قطاعــات جديــدة مثــل الطاقــة المتجــددة والصناعــات الدفاعيــة ممــا ســيؤدي إىل زيــادة قيمــة رأس المــال

فــي االقتصــاد .باإلضافــة إىل ذلــك ،تهــدف الرؤيــة إىل زيــادة حصــة الصــادرات غيــر النفطيــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
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غيــر النفطــي مــن  %16إىل  .%50مــن حيــث الحوكمــة واإلطــار المؤسســي ،تتضمــن الرؤيــة أهدافــا للحوكمــة الفعالــة،

الشــفافية وإعــادة هيكلــة االدارة مــع وجــود أهــداف كميــة محــددة مثــل رفــع مؤشــر فعاليــة الحكومــة مــن  80إىل  20ورفــع
ترتيــب مؤشــر مســح الحكومــة اإللكترونــي مــن المركــز الحالــي حيــث احتلــت المرتبــة  36لتتصــدر موقعــا مــن بيــن

الخمــس دول األوىل .وأخيــرا ،تدعــو الرؤيــة إىل زيــادة دور القطــاع غيــر الربحــي فــي رفــع مســاهمته فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي مــن أقــل مــن  %1إىل .%5

��

رؤية عُمان 2040

تــم نشــر رؤيــة عمــان  2040فــي عــام  .2019تهــدف هــذه الرؤيــة إىل انضمــام عمــان إىل بلــدان العالــم المتقدمــة وبنــاء
أســس مجتمــع قائــم عــى المعرفــة .تتألــف الرؤيــة مــن أولويــات وطنيــة ،اتجاهــات وأهــداف اســتراتيجية ،إضافــة اىل
السياســات وخطــط التنميــة الخمســية .تتضمــن الرؤيــة مجموعــة مــن المؤشــرات المحليــة والدوليــة التــي يقــاس بهــا التقــدم

المحــرز.

 الجدول  9مؤشرات ومحركات اإلنتاجية في رؤية عمان 2040

المنافسة

البحث والتطوير

قوي.
موجودة
تطوير نظام
مع الهدف
الكمي لمؤشر إيكولوجي للبحث
والتطوير.
اتش اتش.

رأس المال
البشري

االستثمار
في تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

نموجود
موجود
ضمنا كجزء من
التعليم الشامل
والتعلم مدى الحياة .االقتصاد المبتكر
باإلضافة إىل ذلك ،القائم عىل المعرفة.
تنمية مجتمع
األفراد المبدعين.
سوق عمل يجذب
المواهب.

زيادة قيمة رأس
المال

اإلطار المؤسسي
وإطار الحوكمة

موجود
موجودة
التنويع االقتصادي اإلدارة والريادة
االقتصادية،
واالستثمار في
القطاعات اإلنتاجية النظام التشريعي
والقضائي
انخفاض حاد في
والرقابي ،إنشاء
حصة النفط إىل
هياكل إدارة مرنة
الناتج المحلي
ومبتكرة.
اإلجمالي.

مــن حيــث اإلنتاجيــة ،يظهــر الجــدول  9العوامــل المحركــة لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض فــي الرؤيــة العمانيــة .مــن حيــث
تعزيــز المنافســة ،لهــذه الرؤيــة هــدف كمــي طمــوح ،مؤشــرهيرفنداهل هيرشــمان للتركيــز عــى الســوق ،يكمــن فــي أن

تعــادل القيمــة ذات العالقــة أقــل مــن  0.06مــن القيمــة األساســية البالغــة  .0.26مــن حيــث الترتيــب العالمــي ،تهــدف
الرؤيــة إىل رفــع مرتبــة عمــان لتكــون مــن بيــن ال  20بلــدا فــي حيــن أن الترتيــب األساســي الحالــي لعمــان هــو الدولــة ال
.105

فيمــا يتعلــق بتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،عــى الرغــم مــن أنــه لــم يشــار إىل هــذه النقطــة بوضــوح ،إال أنهــا،
وردت ضمنيــا ً مــن خــال التركيــز عــى تكنولوجيــات جديــدة وحيــث أن «االقتصــاد الجديــد سيســتوعب االتجاهــات العالميــة

فــي مجــال التكنولوجيــا ،واالبتــكار والثــورات الصناعيــة لمواكبــة هــذه االتجاهــات وإدماجهــا فــي الخطــط والبرامــج الوطنيــة

فــي بيئــة ســليمة قائمــة عــى المعــارف والتكنولوجيــا تكفــل االنتقــال إىل التكنولوجيــا ،واالقتصــاد القائــم عــى المعــارف
واالبتــكارات» .120مــن حيــث البحــث والتطويــر ،تهــدف الرؤيــة إىل تطويــر نظــام إيكولوجــي للبحــث والتطويــر يشــمل مختلــف

القطاعــات والمؤسســات .مــن حيــث رأس المــال البشــري ،يتــم التشــديد عــى التعليــم الشــامل والتعلــم مــدى الحيــاة

باإلضافــة إىل إنشــاء مجتمــع مــن األفــراد المبدعيــن .تقــاس األهــداف فــي مجــال التعليــم بالتقــدم المحــرز فــي مؤشــر توفيــر
 120فــي خطــة التنميــة الوطنيــة العمانيــة  ،2021-2025تطويــر التكنولوجيــات الصناعيــة الرابعــة ودورهــا كأولويــة وطنيــة ،يتــم التشــديد عليهــا كدافــع لنمــو
اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية.
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التعليــم للجميــع ،المهــارات والمؤشــر العالمــي للقــدرة التنافســية والمؤشــر العالمــي للقــدرة التنافســية للمواهــب .باإلضافــة

إىل ذلــك ،تهــدف الرؤيــة إىل جعــل أربــع جامعــات عمانيــة فــي قائمــة أفضــل  500جامعــة عــى مســتوى العالــم أكثــر ممــا
هــو الحــال اليــوم .أخيــراً ،تهــدف الرؤيــة إىل اجتــذاب المواهــب والمهــارات إىل ســوق العمــل ورفــع نســبة العمالــة الماهــرة
فــي القطــاع الخــاص مــن  %57.9إىل  .%83للرؤيــة أيضــا أهــداف كميــة تتعلــق بالرفــاه والحمايــة االجتماعيــة ،وهــي

تهــدف إىل رفــع معامــل جينــي مــن  0.31إىل  0.28واالنتقــال إىل مرتبــة مــن بيــن البلــدان العشــرين األوائــل فــي مؤشــر
التقــدم االجتماعــي .مــن حيــث زيــادة قيمــة رأس المــال ،تضمــن هــذه الرؤيــة اســتراتيجية للتنويــع فــي القطاعــات اإلنتاجيــة

 ال ســيما زيــادة رأس المــال فــي القطاعــات غيــر النفطيــة فــي االقتصــاد .يكمــن الهــدف فــي خفــض حصــة النفــط فــيالناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن  %39الحالــي إىل  %8.4وزيــادة مؤشــر التعقيــد االقتصــادي مــن  0.004الحالــي إىل مــا فــوق
 1.577أو الحصــول عــى مرتبــة مــن بيــن البلــدان العشــرة األوىل .مــن حيــث الحوكمــة واإلطــار المؤسســي ،لهــذه الرؤيــة

أولويــات متعــددة األوجــه واتجاهــات اســتراتيجية تشــمل القيــادة واإلدارة فــي المجــال االقتصــادي ،التشــريعي ،القضائــي
والرقابــي وإنشــاء هيــاكل إدارة مرنــة ومبتكــرة.

�  4.3نحو تحقيق اتساق أفضل في السياسات من أجل
تعزيز اإلنتاجية :وضع أطر سياسات بديلة للدول
العربية من أجل إعادة البناء بشكل أفضل.
��  .4.3.1الترابــط بيــن الــرؤى والخطــط والنظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة لمنظمــة
العمــل الدوليــة
فــي القســم الســابق ،تمــت دراســة مختلــف الخطــط الفرديــة المتعلقــة باإلنتاجيــة كهــدف ومحــركات اإلنتاجيــة المحتملــة مــن
جانبــي الطلــب والعــرض عــى حــد ســواء .لقــد بــان بــأن للخطــط ذات الدرجــات المختلفــة برامــج ومبــادرات متكاملــة مــن

شــأنها أن تؤثــر عــى اإلنتاجيــة فــي االقتصــادات المعنيــة .ومــع ذلــك ،تفتقــر الخطــط ،وبصفــة عامــة ،إىل إطــار متســق
للسياســات يهــدف لزيــادة اإلنتاجيــة كوســيلة لتحقيــق مســتويات معيشــية أعــى .نشــرت منظمــة العمــل الدوليــة ،فــي

هــذا الصــدد ،ورقــة سياســة عامــة عــن أهميــة اإلنتاجيــة بالنســبة للنمــو االقتصــادي ،العمالــة والعمــل الالئــق .تقــدم الورقــة
نظامــا إيكولوج ًيــا إنتاج ًيــا يشــمل المســتويات الكليــة والمتوســطة والجزئيــة التــي تحــدد السياســات عــى
عــى وجــه التحديــد
ً
هــذه المســتويات المختلفــة التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي نمــو اإلنتاجيــة .121يتضمــن النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي

منظمــة العمــل الدوليــة الحقائــق التجريبيــة التاليــة ،وهــي السياســات والقــوى المحركــة لإلنتاجيــة .ينقســم النظــام اإليكولوجــي

إىل عمليــات الرصــد التجريبيــة ( ،)Eوالمنافســة ( ،)Cوالسياســات العامــة ( ،)Pوالمهــارات والتعليــم ( ،)SEوالمؤسســات

االجتماعيــة والعماليــة ( ،)SLوالتفاعــات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ( ،)PPوتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت (،)ICT
والهيــكل االقتصــادي ( )Eوتغيــر المناخ/اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة (.)CG

عمليات الرصد التجريبية ()E
هنــاك هيــكل فاصــل فــي نمــو اإلنتاجيــة تتخلــف فيــه الــدول الناميــة عــن الــدول المتقدمــة ،وتتخلــف فيــه المؤسســات
البالغــة الصغــر عــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ( )SMEsالتــي تتخلــف بدورهــا عــن المؤسســات الكبيــرة .باإلضافــة إىل

ذلــك ،تخلفــت المؤسســات غيــر الرســمية عــن المؤسســات الرســمية .مــن حيــث االســتثمارات العامــة ،أدى انخفــاض

 121منظمة العمل الدولية ( .)2021العمل الالئق واإلنتاجية .ورقة مجلس اإلدارة  ،GB.341/POL/2فبراير  .2021متوفرة عىل الرابط:
.https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_769282.pdf
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االســتثمارات العامــة إىل تعريــض نمــو اإلنتاجيــة للخطــر بســبب انخفــاض اإلنفــاق عــى البنــى التحتيــة ،والتكنولوجيــات
الجديــدة واالبتــكار والبحــث والتطويــر واالتصــال المــادي والرقمــي .أخيــرًا وليــس آخــرًأ ،فــي العديــد مــن الــدول خــال

الســنوات العشــرين الماضيــة ،اختلــف نمــو األجــور عــن نمــو اإلنتاجيــة ممــا أدى إىل انخفــاض متوســط األجــور وزيــادة أوجــه
التفــاوت وانخفــاض حصــة اليــد العاملــة.

المنافسة وهيكل السوق ()C
تقيــس المنافســة مــدى تمكيــن هيــكل الســوق مــن المنافســة واالبتــكار أو إعاقتهمــا .فــي هــذا الصــدد ،تشــجع المنتجــات

التنافســية وأســواق العمــل عمليــة «التدميــر اإلبداعــي» لــرواد األعمــال .يمكــن لسياســة المنافســة أن تعــزز الصلــة بيــن
اإلنتاجيــة واألجــور عــن طريــق خفــض اإليجــارات فــي أســواق المنتجــات.

السياسات العامة ()P
هنــاك حاجــة إىل اســتراتيجية متكاملــة قائمــة عــى األدلــة مــع اتبــاع نهــج طويــل األجــل كجهــد مشــترك بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص لوضــع نمــو اإلنتاجيــة فــي مقدمــة األهــداف المجتمعيــة واالقتصاديــة .وهنــاك ً
أيضــا حاجــة إىل سياســات
صناعيــة مــن شــأنها أن تحســن ظــروف العمــل (عــى ســبيل المثــال ،التعليــم وتنميــة المهــارات) فتعــزز الروابــط

التجاريــة وتدعــم التكنولوجيــات األوليــة فــي مختلــف القطاعــات .عــاوة عــى ذلــك ،يلــزم اتخــاذ تدابيــر فــي مجــال السياســة
العامــة فــي مختلــف المجــاالت .أوالً ،تــؤدي تدابيــر مختلفــة فــي مجــال التمويــل (مثــل البنــوك التنمويــة الوطنيــة ،والقــروض

الحكوميــة) ،وتنميــة مهــارات المالكيــن والعمــال والتدابيــر المؤسســية األخــرى إىل تعجيــل االنتقــال مــن االقتصــاد غيــر
الرســمي إىل االقتصــاد الرســمي .ثان ًيــا ،يجــب أن تدعــم خطــط التنميــة الوطنيــة تحــوال ً هيكل ًيــا يــؤدي إىل زيــادة اإلنتاجيــة
وفــي الوقــت نفســه خلــق عمــل الئــق .ثال ًثــا ،تحفــز السياســات أصحــاب العمــل عــى القيــام باســتثمارات منتجــة .رابعً ــا،

خامســا ،تنظــم
تســاهم لوائــح األعمــال التجاريــة المنصفــة ،وتنميــة القطــاع المالــي والبنــى التحتيــة فــي زيــادة اإلنتاجيــة.
ً
السياســات تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.

المهارات والتعليم ()SE
يمكــن للسياســات العامــة التــي تتنــاول تنميــة المهــارات والتعليــم مــدى الحيــاة أن تكفــل تقاســم المكاســب مــن التقــدم
التكنولوجــي مــع العمــال .باإلضافــة إىل ذلــك ،تُعــد تنميــة المهــارات ضروريــة لتســخير اإلمكانــات الكاملــة لالبتــكار التكنولوجــي

ولتمكيــن العمــال مــن إعــادة توزيــع األنشــطة االقتصاديــة المنخفضــة اإلنتاجيــة إىل العاليــة اإلنتاجيــة مــن أجــل عمليــة
تنويــع وتغييــر هيكلــي.

المؤسسات االجتماعية والعمالية ()SL
تــؤدي المؤسســات االجتماعيــة ومؤسســات العمــل دو ًرا فــي النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي توليــد دورات مفيــدة لجهــة
مهمــا فــي تســخير إمكانــات التقــدم التكنولوجــي ونمــو اإلنتاجيــة
اإلنتاجيــة ومكاســب التوزيــع .أوالً ،يعتبــر الحــوار االجتماعــي
ً
لتحقيــق العمــل الالئــق ،التنميــة المســتدامة والتقاســم العــادل للمنافــع للجميــع .ثان ًيــا ،إن لتأميــن الحمايــة االجتماعيــة
للعمــال أثــرا ً إيجابيــا ً عــى إنتاجيــة العمــل .ثال ًثــا ،يــؤدي التمثيــل الفعــال للعمــال وغيــر ذلــك مــن الظــروف المتصلــة

بالعمــل إىل زيــادة اإلنتاجيــة .رابعً ــا ،يمكــن لمؤسســات العمــل ونظــم الحمايــة االجتماعيــة التــي تعمــل بشــكل جيــد مثــل

الحــد األدنــى لألجــور والمفاوضــة الجماعيــة أن تســهم بشــكل أكبــر فــي التوزيــع العــادل لمكاســب اإلنتاجيــة مــع تمكيــن
العمــال مــن زيــادة إنتاجيتهــم.
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التفاعالت بين القطاعين العام والخاص ()PP
مــن الضــروري دعــم المؤسســات فــي تحديــد البيئــة الداخليــة (إدارة بيئــة األعمــال ،وهيــكل الصناعــة) والعوامــل الخارجيــة

(األســواق الخارجيــة التــي قــد تؤثــر عــى عمليــة المدخــات) التــي تعــوق نمــو اإلنتاجيــة .عــاوة عــى ذلــك ،يشــير البرنامــج
إىل التعــاون الوثيــق بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص مــن أجــل تنســيق السياســات.

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ()ICT
تزيــد تكنولوجيــا المعلومــات اإلنتاجيــة عندمــا يقتــرن ذلــك بتحســن فــي الممارســات التجاريــة والرأســمال البشــري ،ومــن
الضــروري أن يكــون الوصــول إليهــا جــزءًا مــن االقتصــاد الرقمــي.

الهيكل االقتصادي ()E
يــؤدي الهيــكل االقتصــادي ً
هامــا فــي نمــو اإلنتاجيــة أو تخلفهــا .أوالً ،يولــد القطــاع الخــاص والمؤسســات
أيضــا دو ًرا
ً

المســتدامة العمالــة ،واالبتــكار والنمــو االقتصــادي .ثان ًيــا ،يعتبــر ســد «فجــوة اإلنتاجيــة العالميــة» فــي أجــزاء مــن االقتصــاد

حيــث الطابــع غيــر الرســمي ،والمؤسســات الصغيــرة ذات اإلنتاجيــة المنخفضــة أو الزراعــة هــي المســألة الضروريــة الغالبــة
لتحقيــق النمــو والعمالــة الكريمــة والمنتجــة .ثال ًثــا ،ارتبــط اســتقطاب ســوق العمــل بانخفــاض التصنيــع وارتفــاع الخدمــات في
العديــد مــن االقتصــادات .رابعً ــا ،لــم تــؤد التجــارة الحــرة ونمــو الصــادرات إىل إعــادة تخصيــص المــوارد للمؤسســات األكبــر
حجمــا واألكثــر كفــاءة .وفــي هــذا الصــدد ،اســتمر الطابــع غيــر الرســمي ســائدا ً فــي عــدد قليــل مــن المؤسســات الرســمية
ً

خامســا ،لــم يحــدث نمــو فــي اإلنتاجيــة فــي العديــد مــن الــدول التــي لــم يضمــن فيهــا التحــول الهيكلــي معــدل
الكبيــرة.
ً
تصنيــع ســريع بمــا فيــه الكفايــة ليســتوعب العمــال مــن القطــاع الريفــي حيــث انتهــى األمــر إىل وجــود هيــاكل عمــل غيــر

نظاميــة ذات إنتاجيــة منخفضــة .وأخي ـ ًرا ،فــإن مشــاركة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي سالســل القيمــة قــد
تعــزز اإلنتاجيــة ً
أيضــا.

البيئة وتغير المناخ ()CG
يعتبــر تغيــر المنــاخ والبيئــة واســتنفاد المــوارد الطبيعيــة أبعــادًا هامــة للنظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة .وفــي هــذا الصــدد،

يجــب مراعــاة العوامــل الخارجيــة الســلبية مثــل تغيــر المنــاخ أو اســتنفاد المــوارد الطبيعيــة عنــد قيــاس اإلنتاجيــة .يمكــن

لهــذه األخيــرة أن تجعــل الــدول التــي تفــرط فــي اســتخدام مواردهــا الطبيعيــة أكثــر إنتاجيــة مــن الــدول األكثــر معرفــة
باســتخدامها .عــاوة عــى ذلــك ،يمكــن أن يكــون تغيــر المنــاخ محــر ًكا لنمــو اإلنتاجيــة مــن خــال اعتمــاد تكنولوجيــات
جديــدة .ويشــير مجــال السياســة العامــة إىل االنتقــال إىل اقتصــاد منخفــض الكربــون ،واىل السياســات الخضــراء ،بمــا
فــي ذلــك سياســات المؤسســات لتمكيــن المؤسســات التجاريــة مــن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــن دون تعريــض القــدرة
االقتصاديــة للمؤسســات وقدرتهــا التنافســية للخطــر .وهــذا ضــروري لمنــع حــدوث اضطرابــات فــي ســوق العمــل وعمليــات

التســريح الهائلــة أو التقليــل منهــا إىل أدنــى حــد .وفــي هــذا الصــدد ،ثمــة حاجــة إىل تعزيــز نظــم الحمايــة االجتماعيــة
المســتدامة لدعــم العمــال خــال هــذه المرحلــة االنتقاليــة.122

يعــرض الجــدول  10تواف ًقــا بيــن مختلــف العناصــر الفرعيــة للنظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة

والخطط/الــرؤى الــواردة فــي القســمين  4.1و.4.2

 122راجــع المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة ( )2015للتحــول العــادل نحــو اقتصــادات ومجتمعــات مســتدامة بيئ ًيــا للجميــع .متوفــر عــى https://
.www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf
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 الجــدول  .10الترابــط بيــن خطــط/رؤى إنمائيــة وطنيــة مختــارة والنظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة
العمــل الدوليــة

المجال

درجة الدمج في الخطط/الرؤى

عمليات الرصد التجريبية ()E
الفجوات بين المؤسسات حسب الحجم .المؤسسات غير
الرسمية المتخلفة عن المؤسسات الرسمية.

n/a

أدى انخفاض االستثمارات العامة إىل تعريض نمو اإلنتاجية
للخطر

n/a

قد تخلف نمو األجور عن نمو اإلنتاجية

n/a

المنافسة ()C

n/a

تعزيز الصلة بين اإلنتاجية واألجور

n/a

تشجيع عملية تنظيم المؤسسات من خالل المنافسة

*

السياسات العامة ()P
االستراتيجية القائمة عىل األدلة بوصفها جهدًا مشتر ًكا بين
القطاعين العام والخاص لوضع نمو اإلنتاجية في مقدمة األهداف
المجتمعية واالقتصادية.

*

السياسات الصناعية.

*

تدابير مختلفة للتعجيل باالنتقال من االقتصاد غير الرسمي إىل
االقتصاد الرسمي.

*

خطط التنمية الوطنية/الرؤى االقتصادية بحاجة إىل دعم التحول
الهيكلي الذي يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية وفي الوقت نفسه خلق
عمل الئق.

**

السياسات التي تحفز أصحاب العمل عىل القيام باستثمارات
منتجة

*

نظم األعمال التجارية المنصفة وتطوير القطاع المالي والبنى
التحتية وزيادة اإلنتاجية.

**

السياسات الرامية إىل تحقيق المساواة بين الجنسين.

*

المهارات والتعليم ()SE
يمكن لتنمية المهارات والتعليم مدى الحياة أن يكفال تقاسم
مكاسب التقدم التكنولوجي مع العمال.

**

المؤسسات االجتماعية والعمالية ()SL
الحوار االجتماعي في تسخير إمكانات التقدم التكنولوجي ونمو
اإلنتاجية لتحقيق العمل الالئق والتنمية المستدامة والتقاسم
العادل للمنافع للجميع.

*

للحماية االجتماعية للعمال أثر إيجابي عىل إنتاجية العمل.

*
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يساهم التمثيل الفعال للعمال وغير ذلك من الظروف المتصلة
بالعمل في زيادة اإلنتاجية.

n/a

يمكن أن يسهم الحد األدنى لألجور والمفاوضة الجماعية بشكل
أكبر في التوزيع العادل لمكاسب اإلنتاجية مع تمكين العمال من
زيادة إنتاجيتهم.

n/a

تشكل الممارسات اإلدارية محددات رئيسية لنمو اإلنتاجية.

n/a

التفاعالت بين القطاعين العام والخاص ()PP
دعم المؤسسات في تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي
تعوق نمو اإلنتاجية.

*

تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ()ICT
ال تزيد تكنولوجيا المعلومات اإلنتاجية إال إذا اقترنت بتحسن
الممارسات التجارية والرأسمال البشري.

**

الهيكل االقتصادي ()E
أهمية القطاع الخاص والمؤسسات المستدامة كمولِّدة للعمالة،
االبتكار والنمو االقتصادي.

**

أهمية سد «فجوة اإلنتاجية العالمية» في أجزاء من االقتصاد
حيث الطابع غير الرسمي ،والمؤسسات الصغيرة الحجم أو
الزراعة هي الغلبة الضرورية للنمو والعمالة الكريمة والمنتجة.

*

ارتبط استقطاب سوق العمل بانخفاض التصنيع وارتفاع
الخدمات في العديد من االقتصادات.

*

التجارة الحرة ونمو الصادرات لم يؤديا إىل إعادة تخصيص
حجما واألكثر كفاءة .واستمر العمل
الموارد للمؤسسات األكبر
ً
بصورة غير رسمية إىل جانب عدد قليل من المؤسسات
الرسمية الكبيرة.
لم يحدث نمو في اإلنتاجية في العديد من الدول حيث لم
يضمن التحول الهيكلي سرعة كافية في معدل التصنيع
تستوعب العمال من القطاع الريفي الذي انتهى إىل هياكل عمل
غير نظامية ذات إنتاجية منخفضة.

n/a

*

تغير المناخ/استنفاد الموارد الطبيعية ()CG
أهمية استيعاب العوامل الخارجية السلبية مثل تغير المناخ أو
استنفاد الموارد الطبيعية في قياس اإلنتاجية.

**

قد يكون تغير المناخ محر ًكا لنمو اإلنتاجية من خالل اعتماد
تكنولوجيات جديدة.

**

المصدر :تجميع خاص من خطط مختارة.
 = n/aغير منطبق = * .ضعيف = ** .جيد = *** .قوي.
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 .4.3.2المستوى الكلي :التحول البنيوي للدول العربية

		
إضافــة إىل السياســات والهيــاكل المدرجــة فــي النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة ،يــؤدي الهيــكل
االقتصــادي للمنطقــة العربيــة دو ًرا فــي تحقيــق أو تقليــص نمــو اإلنتاجيــة .ويحــدد هــذا القســم عناصــر التحــول الهيكلــي فــي

المنطقــة العربيــة 123.ســيناقش عــى وجــه التحديــد الدوافــع الكليــة لإلنتاجيــة ذات الصلــة بالمنطقــة العربيــة مثــل التحــول
الهيكلــي ،الــذي يســتتبع تحــوال ً فــي االقتصــاد بمــا فــي ذلــك نحــو اقتصــاد قائــم عــى المعرفــة واالبتــكار والتنويــع
وأهميــة التصنيــع والتهديــدات الناجمــة عــن التصنيــع الســابق ألوانــه وآثــار المــوارد وأســعار الصــرف.

التحول الهيكلي في المنطقة العربية
طب ًقــا لمــا ذكــره فــون أرنيــم وآخــرون ( )2011فــإن التحــول البنيــوي يحــدث عندمــا «تحــدث التنميــة فــي شــكل تراكــم

الرأســمال فــي قطــاع اإلنتاجيــة العاليــة المدعــوم بهجــرة اليــد العاملــة مــن قطــاع اإلنتاجيــة المنخفضــة» .وفــي هــذا الصــدد،
ال يوجــد ســوى بلــد عربــي واحــد ،وهــو عمــان ،اجتــاز معاييــر التحــول الهيكلــي التقليــدي مــن حيــث اتجاهــات حصــص

الزراعــة ،والخدمــات والصناعــة والتصنيــع فــي الفتــرة مــا بيــن  1979و .2009وبالمقارنــة بمناطــق أخــرى مــن العالــم ،فــإن

المنطقــة العربيــة هــي منطقــة متخلفــة فــي التحــول الهيكلــي وأقــل المناطــق الصناعيــة بيــن المناطــق الناميــة بمــا فيهــا
أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى .وتتمثــل إحــدى ســمات التنميــة االقتصاديــة العربيــة فــي دور عائــدات النفــط فــي توليــد

اقتصــاد قطــاع الخدمــات وإنتــاج هيــكل اقتصــادي أقــل تنوعً ــا حيــث يعتبــر التصنيــع هامش ـ ًيا .وفــي هــذا الصــدد ،ســيؤدي
التنويــع ونقــل المــوارد مــن القطاعــات المنخفضــة اإلنتاجيــة إىل األنشــطة االقتصاديــة األعــى إنتاجيــة إىل زيــادة اإلنتاجيــة
اإلجماليــة فــي االقتصــاد.

التنويع
لقــد نوقــش هــدف تنويــع اقتصــادات المنطقــة العربيــة عــى نطــاق واســع (عــى ســبيل المثــال ســارانجي وآخــرون2019 ،
 .)124وفــي الخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة والــرؤى االقتصاديــة التــي شــملها هــذا الفصــل ،يتواجــد التنويــع كهــدف فــي اقتصــادات

المملكــة العربيــة الســعودية المعتمــدة فــي النفــط بصفــة خاصــة وقطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة والعــراق والكويــت
وعمــان.125

عــاوة عــى ذلــك ،يمكــن للسياســة الماليــة أن تــؤدي دو ًرا فــي تشــجيع التنويــع وتعزيــز اإلنتاجيــة فــي المنطقــة العربيــة.
ووف ًقــا لألســكوا (« )2018يعتمــد هــذا عــى زيــادة االســتثمار العــام فــي القطاعــات االســتراتيجية التــي تتســم بكثافــة اليــد

العاملــة وارتفــاع القيمــة المضافــة والبنــى التحتيــة والبحــوث واالبتــكارات والتعليــم والصحــة» 126.وفــي هــذا الصــدد ،قــد
تــؤدي إعــادة تخصيــص المــوارد مــن خــال النظــام المالــي دو ًرا رئيسـ ًيا فــي تشــجيع التنويــع .مــن العوامــل الرئيســية األخــرى
التــي يمكــن أن تعــزز أو تعــوق عمليــة التنويــع والتغييــر البنيــوي جــودة القــوة العاملــة ومــدى مالءمــة مهــارات العمال لألنشــطة

االقتصاديــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة .وفــي حالــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فــإن مســألة إرســاء التــوازن
الصحيــح بيــن العمــال الوطنييــن مقابــل العمــال األجانــب والحاجــة إىل تنميــة المواهــب الوطنيــة وف ًقــا الحتياجــات الســوق
وخطــط التنميــة الوطنيــة تعتبــر مســألة حاســمة األهميــة ،وكلهــا تؤثــر عــى نمــو اإلنتاجيــة .فــي هــذا الصــدد ،عــى ســبيل

123فــون أرنيــم وروديجــر وكودرينــا رادا وعلــي عبــد الغديــر علــي وخالــد أبــو إســماعيل ( :2011 )2011التأخــر الهيكلــي لالقتصــادات العربــي :األعــراض
والمصــادر .ورقــة معلومــات أساســية عــن تحديــات التنميــة العربيــة لعــام  .03/2011برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي.
124نيرانجــان ســارانجي وعــاء الديــن محمــد األميــري وماتيلــدي ليســور ورايــان عقيــل ( )2019السياســة الماليــة الكليــة نحــو التنويــع االقتصــادي وإيجــاد فــرص
العمــل فــي العــراق .منشــورات اإلســكوا.
 125مــن المهــم التمييــز بيــن الــدول العربيــة ذات الدخــل المتوســط األعــى والــدول الهشــة ومجلــس التعــاون الخليجــي .تواجــه كل مجموعــة حقائــق وتحديــات
مختلفــة ،ويمكــن لــكل مجموعــة وضــع خطــط ورؤى إنمائيــة وطنيــة لتعزيــز اإلنتاجيــة والتنويــع والتغييــر الهيكلــي فــي أعقــاب مؤسســات إنمائيــة مختلفــة ولكــن
تكميليــة فــي الوقــت نفســه.
 126لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا ،اإلســكوا ( )2018إعــادة التفكيــر فــي السياســة الماليــة للمنطقــة العربيــة .منشــورات لجنــة
األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا.
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المثــال ،تنــص الــرؤى االقتصاديــة واســتراتيجية االبتــكار الوطنيــة التــي شــملها هــذا الفصــل عــى اجتــذاب المواهــب
األجنبيــة.

أهمية التصنيع
فــي مناقشــة نمــو اإلنتاجيــة ،يقــول ألبريزيــو ونيكوليتــي ( )2016أن التحــول فــي النشــاط االقتصــادي مــن الزراعــة إىل

التصنيــع هــو مصــدر رئيســي لزيــادة اإلنتاجيــة فــي الــدول الناميــة .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن االنتقــال إىل الخدمــات ســوف

حــا عــى المنافســة الدوليــة بســبب الطابــع
«يوقــف نمــو اإلنتاجيــة» ألن الخدمــات أقــل كثافــة فــي الرأســمال وأقــل انفتا ً
غيــر القابــل للتــداول فــي القطــاع .تتماشــى هــذه العالقــة بيــن التصنيــع ونمــو اإلنتاجيــة مــع الحجــة العامــة فــي كتابــات

التنميــة الجديــدة بشــأن أهميــة التصنيــع للتنميــة االقتصاديــة والتــي تتجــاوز التحــول الــذي حــدث فــي الســنوات الثالثيــن
الماضيــة فــي أولويــات التنميــة مــن اإلنتــاج إىل الحــد مــن الفقــر وتلبيــة االحتياجــات األساســية (تشــانغ.127)2011 ،

التخلص من التصنيع السابق ألوانه
تخلصــا مــن التصنيــع وهيمنــة قطــاع الخدمــات
وف ًقــا لمــا ذكــره فــون أرنيــم وآخــرون ( ،)2011شــهدت االقتصــادات العربيــة
ً
بســبب وجــود عائــدات النفــط .هــذا «التخلــف البنيــوي» هــو مــرادف لنظريــة التخلــص مــن التصنيــع الســابق ألوانــه للــدول
الناميــة التــي قدمهــا رودريــك ( .)2016فوف ًقــا لرودريــك ( )2016إن «الــدول الناميــة تتحــول إىل اقتصــادات خدماتيــة مــن دون

أن تمــر بتجربــة مناســبة فــي التصنيــع .أنــا أســمي هــذا «التخلــص مــن التصنيــع الســابق ألوانــه» (ص  .)2وهــذا االتجــاه يضــر

بالنمــو االقتصــادي ونمــو اإلنتاجيــة ويــؤدي إىل زيــادات فــي الطابــع غيــر الرســمي .128عــاوة عــى ذلــك ،وبمــا لــه صلــة

بالمنطقــة العربيــة ،يزيــد ازدهــار المــوارد مــن عمليــة التخلــص مــن التصنيــع التــي تــؤدي إىل انكمــاش الناتــج الصناعــي
والعمالــة عــى حــد ســواء.

االستثمار واستنفاد الرأسمال الطبيعي
مــن بيــن القضايــا التــي تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول الغنيــة بالنفــط مثــل العــراق اســتنفاد الرأســمال
الطبيعــي .تتميــز منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،التــي تضــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق ،بــأن لديهــا
معــدالت عاليــة نســب ًيا مــن االســتثمارات .لكــن عنــد احتســاب نضــوب المــوارد الطبيعيــة ،كانــت االســتثمارات الحقيقيــة

بعــد طــرح نضــوب الرأســمال الطبيعــي ســلبية ( )%7.09-فــي الفتــرة مــا بيــن  1976و( 2001آروه وآخــرون  .129)2004بغيــة

ضمــان االســتثمار المطــرد ،يلــزم تحقيــق النمــو واإلنتاجيــة عــى المــدى الطويــل مــع زيــادة معــدالت االســتثمار مــن أجــل

احتســاب اســتنفاد المــوارد وضمــان وجــود رصيــد مــادي كاف مــن الرأســمال فــي المســتقبل .هــذه السياســة هــي ذات أهميــة
قصــوى اليــوم ،فوف ًقــا لتقريــر صــدر مؤخـرًا عــن صنــدوق النقــد الدولــي ،ســيبلغ الطلــب العالمــي عــى النفــط ذروتــه فــي عــام
ضغطــا عــى الثــروة الماليــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تقــدر بـــ  2تريليــون دوالر ،حيــث
 ،2041ممــا سيشــكل
ً

أنــه سيســتنفد بحلــول عــام  2034فــي ظــل الظــروف الماليــة الحاليــة (ارتفــاع النفقــات ،وانخفــاض الضرائــب) .130يتمثــل

التحــدي اآلن فــي تحويــل هــذه الثــروة الماليــة إىل ثــروة حقيقيــة وتكنولوجيــات جديــدة.

 127ها-جون تشانغ ( 23 .)2011شي ًئا ال يخبرونك بها عن الرأسمالية .لندن :كتب البطريق.
 128د .رودريغ (« )2016التخلص من التصنيع السابق ألوانه» ،مجلة النمو االقتصادي .1-33 :21
 129آروه وكينيث وآخرون ( .)2004هل نستهلك الكثير؟ مجلة المنظورات االقتصادية ،المجلد  ،18رقم  ،3ص .147-172
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-06/middle-east-s-2-trillion-wealth-could-be-gone-by-2034-imf-says 130
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أسعار الصرف
نظامــا ثاب ًتــا ألســعار الصــرف.
فــي دول المنطقــة العربيــة التــي تعتمــد اعتمــادًا كبيـ ًرا عــى النفــط ،تتبــع نظــم أســعار الصــرف
ً

يحــرم عــدم وجــود قطــاع تصديــر نابــض بالحيــاة فــي الســلع المتداولــة االقتصــاد السياســي لهــذه الــدول مــن مصالــح

المجموعــة الناميــة التــي مــن شــأنها أن تدفــع نحــو نظــام أكثــر مرونــة ألســعار الصــرف (ديبــه .131)2014 ،وفــي هــذا الصــدد،

فــي الخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة لــكل منهــا ،تعتبــر مســألة نظــام ســعر الصــرف غائبــة .ومــن ثــم ،مــن المهــم إدراج سياســات
ســعر الصــرف كعنصــر مــن عناصــر أي خطــة لتنويــع االقتصــاد.

��

 .4.3.3المستوى المتوسط :اإلصالحات الالزمة لتهيئة بيئة عمل تمكينية

فــي هــذا القســم ،يتــم تحديــد سياســات المســتوى المتوســط التــي تعــزز اإلنتاجيــة .وهــي تشــمل رؤى ثاقبــة مــن النظــام

اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة باإلضافــة إىل السياســات التــي تعــزز اإلنتاجيــة عــى النحــو الــوارد فــي
الكتابــات المتعلقــة بدولــة تنظيــم المؤسســات واقتصــاد البعثــات .132يشــمل النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة

العمــل الدوليــة قضايــا الحــوار االجتماعــي ،والبحــث والتطويــر ،واألســواق النهائيــة ،والمهــارات والمســاواة بيــن الجنســين.
وفــي هــذا الصــدد ،يجــب أن تتضمــن خطــط التنميــة العربيــة سياســات تعــزز المســتوى المتوســط للنظــام اإليكولوجــي

لإلنتاجيــة؛ ومــن بينهــا السياســات الضريبيــة للبحــث والتطويــر ودعــم االبتــكار وربــط نمــو األجــور بنمــو اإلنتاجيــة وسياســات
التنميــة اإلنتاجيــة وسياســات المنافســة والمســاواة الجنســانية.

السياسات الضريبية للبحث والتطوير
يــرد تحليــل لمســألة البحــث والتطويــر فــي الخطــط العديــدة التــي نوقشــت فــي هذاالفصــل .غيــر أن السياســات المحــددة
الراميــة إىل زيــادة نســبة البحــث والتطويــر إىل الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر محــددة .وفــي هــذا الصدد ،يلــزم اعتماد سياســات

ضريبيــة تشــجع المؤسســات عــى اإلنفــاق عــى البحــث والتطويــر بــدال ً مــن اإلنفــاق عــى الناتــج .ووف ًقــا ألبراموفســكي
وآخــرون ( ،)2005تشــمل بنــود اإلجــراءات المتعلقــة بالبحــث والتطويــر السياســة الضريبيــة للمؤسســات الصغيــرة مثــل

االئتمــان الضريبــي للبحــث والتطويــر و»مختلــف البــدالت الرأســمالية المعــززة للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم».

(الصفحــة  .)10لقــد اعتبــر أبراموفســكي وآخــرون ( )2005أن اإلعفــاءات الضريبيــة للبحــث والتطويــر هــي «أكبــر سياســة

جديــدة وحيــدة تهــدف إىل زيــادة النشــاط االبتــكاري للقطــاع الخــاص» .133

ومــن األمثلــة عــى هــذه السياســات الضريبيــة هنــاك إعانــات الرأســمال للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم
مثــل تعويــض  %40مــن تكلفــة االســتثمار الرأســمالي الجديــد مقابــل األربــاح الخاضعــة للضريبــة فــي الســنة األوىل

مــن المشــروع و %100مــن االســتثمارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت .وهــذه األنــواع مــن التدابيــر مطلوبــة فــي

المنطقــة العربيــة لزيــادة نفقــات البحــث والتطويــر التــي تعتبــر أساســية لعمليــة االبتــكار.

سياسات التنمية اإلنتاجية
فــي تعزيــز االبتــكار واإلنتاجيــة فــي االقتصــاد ،أصبــح مــن الواضــح بشــكل متزايــد أن اتبــاع نهــج الســوق الخالصــة لــن
يولــد المســتوى الــازم مــن االســتثمارات فــي التكنولوجيــات واألنشــطة االبتكاريــة .تعتبــر سياســات التنميــة اإلنتاجيــة
الزمــة لتحقيــق النمــو الشــامل وزيــادة اإلنتاجيــة والتحــول الهيكلــي .وفــي هــذا الصــدد ،هنــاك حاجــة إىل «اليــد المرئيــة

131ج .ديبه ( )2014االقتصاد السياسي للسياسة النقدية في االقتصادات العربية الغنية بالموارد .مجموعة ورقات عمل المؤسسة رقم .896
 132د .دوســي وف .المبيرتــي وم .مذوكاتــو وم .نابوليتانــون وأ .روفانتينــي ( .)2021السياســات الموجهــة نحــو البعثــات «ودولــة تنظيــم المؤسســات» فــي
العمــل :استكشــاف قائــم عــى الوكيــل .معهــد  UCLلإلبــداع والغــرض العــام ،سلســلة ورقــات عمــل ( .)IIPP WP 2021/10متوفــر عــىhttps://www.ucl. :
.ac.uk/bartlett/public-purpose/wp2021-10
133لورا أبراموفسكي وستيف بوند وروبرت هاريسون وهيلين سمبسون ( )2005سياسة اإلنتاجية .مذكرة إحاطة االنتخابات رقم  6لعام .2005
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الجديــدة» التــي يقــول خوســيه م.ســاالزار-زيريناكس أنهــا «تعتبــر اآلن عمليــة تعلــم جماعيــة تعتمــد عــى التعــاون بيــن

القطاعيــن العــام والخــاص الــذي هــو نتيجــة لحــوار اجتماعــي واســع النطــاق أو بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن» .134كمــا
أن أهميــة الدولــة فــي إيجــاد اقتصــاد مبتكــر ومنتــج تــزداد شــعبية .135تقــع المهمــة عــى عاتــق الدولــة فــي تمويــل البحــث

والتطويــر ،واالســتثمار فــي المجــاالت ذات المخاطــر العاليــة ،وتحديــد اتجــاه ووتيــرة التغيــر التكنولوجــي ،وفــي الواقــع إطــاق
دفعــة «تكنولوجيــة» كبيــرة.136

يجــادل دوســي وآخــرون ( )2021بــأن سياســات االبتــكار المباشــرة التــي تنشــئ مؤسســات وصناعــات وأســواق جديــدة تغــذي

االبتــكار عبــر االقتصــاد .ومــن األمثلــة عــى هــذه السياســات االبتكاريــة المباشــرة «إنشــاء مؤسســة رأســمالية عامــة موجهــة
نحــو البحــث وإنشــاء مختبــر وطنــي للبحــوث يحــاول اكتشــاف ابتــكارات جذريــة لتوســيع نطــاق مجموعــة الفــرص التكنولوجيــة

المتاحــة فــي االقتصــاد» .قــد يكــون دور الدولــة جــزءًا مــن سياســة صناعيــة أكبــر توجــه الخطــط االقتصاديــة فــي المنطقــة

العربيــة .مــن المنطلــق نفســه ،هنــاك اعتمــاد سياســات إنمائيــة منتجــة .وفــي هــذا الصــدد ،تعــد المؤلفــات المتعلقــة

بالسياســات الصناعيــة الجديــدة التــي تــؤدي إىل تطويــر أنشــطة اقتصاديــة حديثــة جديــدة وتعزيــز القــدرة التنافســية واالبتــكار

ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة لبنــاء الخطــط (أيجينجــر ورودريــك2020 ،؛ تشــانغ وأندرونــي .137)2020 ،ســتكون السياســات
الصناعيــة محوريــة ً
أيضــا فــي انضمــام المنطقــة العربيــة إىل الثــورة الصناعيــة.

أهمية الطابع الرسمي
ارتباطــا ســلب ًيا بنمــو اإلنتاجيــة .يزعــم ألبريزيــو ونيكوليتــي ()2016
هنــاك أدلــة متزايــدة عــى أن الطابــع غيــر الرســمي يرتبــط
ً
أن الطابــع غيــر الرســمي يــؤدي دو ًرا
مهمــا فــي إيقــاف اإلنتــاج فــي االقتصــادات الناميــة .138إنــه يــؤدي دو ًرا عــى المســتوى
ً
الكلــي مــن حيــث التأثيــر ســل ًبا عــى االســتدامة الماليــة وقــدرة الحكومــات عــى اســتخدام الحيــز المالــي لالســتثمار فــي

البنــى التحتيــة الحاســمة لنمــو اإلنتاجيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن المؤسســات غيــر الرســمية لهــا حجــم دون المســتوى

المطلــوب ،ومــوارد مخصصــة بشــكل غيــر مناســب ،وتســبب المنافســة غيــر العادلــة ،وتســتخدم التكنولوجيــات المتخلفــة،
ولديهــا توجــه داخلــي .فــي هــذا الصــدد ،يجــب أن تنظــر الخطــط االقتصاديــة العربيــة فــي ضــرورة تخفيــض حجــم القطــاع غيــر

الرســمي فــي االقتصــاد .كمــا وعليهــا «ســد الفجــوة العالميــة فــي اإلنتاجيــة» ،الســيما فــي أجــزاء االقتصــاد التــي يعمــل

فيهــا معظــم الســكان (مثــل الزراعــة أو المؤسســات الصغيــرة الحجــم أو االقتصــاد غيــر الرســمي الحضــري) (منظمــة العمــل
الدوليــة ،2020 ،ص .)8

المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في سوق العمل
بالرغــم مــن التقــدم المحــرز ،ال تــزال توجــد فجــوات بيــن الرجــال والنســاء فــي المنطقــة العربيــة مــن حيــث فــرص الحصــول

عــى الفــرص االجتماعيــة واالقتصاديــة .تســاهم التفاعــات بيــن االقتصــاد والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة وغيرهــا مــن
العوامــل الثقافية/التقليديــة فــي تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي المنطقــة .تؤثــر الفجــوات بيــن الجنســين
فــي معــدالت المشــاركة فــي العمــل عــى دخــل المــرأة ،وثروتهــا ورعايــة التقاعــد الخاصــة بهــا .تتفــاوت معــدالت مشــاركة

 134خوســيه ســاالزا-زيريناكس (« )2015سياســات التنميــة اإلنتاجيــة للنمــو الشــامل وفــرص العمــل األكثــر وأفضــل« ،محاضــرة برادفــورد اإلنمائيــة الحاديــة
والعشــرون .متوفــر عــى
.https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/statement/wcms_401186.pdf
.https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/statement/wcms_401186.pdf
135ماريانا ماززوكاتو (( :)2018ديبانكينغ) العام ضد (أساطير القطاع الخاص) .البطريق.
136كيفين إم ميرفي وأندري شليفر وروبرت دبليو فيشني « .1989 .التصنيع والدفع الكبير» .مجلة االقتصاد السياسي .1003-1026 :)5( 97
 137ها-جون تشانغ وأندروني (« )2020السياسة الصناعية في القرن الحادي والعشرين» ،التنمية والتغيير .324-351 :)2( 51
Aiginger, and D. Rodrik (2020) “Rebirth of Industrial Policy and an Agendafor the Twenty-First Century,” Journal of Industry, Com.petition and Trade (2020) 20:189–207
138ســيلفيا ألبريزيــو وجيوســيبي نيكوليتــي ( )2016تعزيــز اإلنتاجيــة :إطــار للتحليــل وقائمــة مرجعيــة للسياســات .ورقــة خلفيــة .المنتــدى العالمــي المعنــي
باإلنتاجيــة ،منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي.

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

المــرأة فــي العمــل فــي الــدول العربيــة بيــن ( %6اليمــن) و( %57قطــر) ،وف ًقــا للبنــك الدولــي (.139)2018
ال يوجــد توافــق فــي اآلراء بشــأن أســباب انخفــاض معــدالت مشــاركة المــرأة فــي العمــل فــي المنطقــة العربيــة .فوف ًقــا

لــروس ( ،)2008يشــرح وجــود النفــط وهيــكل اقتصــادات الــدول العربيــة هــذه الظاهــرة .140باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الــرأي
الشــائع بــأن الديــن يــؤدي دو ًرا فــي انخفــاض مشــاركة المــرأة فــي المنطقــة هــو ً
أيضــا رأي مثيــر للجــدل .يُظهــر هايــو وكاريــس

( )2013أن التقاليــد ،وليــس الديــن ،هــي التــي تخفــض معــدالت مشــاركة المــرأة فــي العمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط

وشــمال أفريقيــا ،التــي تشــمل دول فــي المنطقــة العربيــة .تجــد عمليــة الرصــد التجريبيــة أدلــة هامــة عــى أن «األشــخاص

الذيــن يتمتعــون بهويــات تقليديــة قويــة لديهــم احتمــال أقــل بنســبة  5فــي المائــة لدخــول ســوق العمــل» . 141تدعــم
هــذه النتائــج الدعــوات إىل ســن سياســات حكوميــة لمواجهــة هــذه الحواجــز التقليديــة أمــام ســوق العمــل ،التــي تخلــق عــدم

المســاواة وتســاهم فــي تفاقمهــا .عــى الرغــم مــن األســباب الكامنــة وراء انخفــاض معــدالت مشــاركة المــرأة فــي أســواق
العمــل ،فــإن مثــل هــذه الظاهــرة لهــا نتيجــة اقتصاديــة ســلبية.

بحســب ويتــي« ،تــؤدي زيــادة بنســبة  1فــي المائــة فــي النســبة المئويــة للنســاء مــن مجمــوع العمالة فــي دول مجلــس التعاون
الخليجــي إىل خلــق نمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي يعــادل زيــادة بنســبة  2فــي المائة فــي الســعر الدولي للنفــط».142

المنافسة في أسواق المنتجات والعمل
فــي خطــط التنميــة العربيــة الــواردة فــي هــذا الفصــل ،ال تتــم مناقشــة أي سياســات تحفــز المنافســة فــي أســواق المنتجــات

وال مشــكلة االحتــكارات .نظــرًا ألهميــة المنافســة كمحــرك لإلنتاجيــة مــن جانــب العــرض (أنتنوتشــي وآخــرون،)2019 ،
يجــب معالجــة مســألة المنافســة فــي خطــط التنميــة المقبلــة .عــى المنــوال نفســه ،ال يوجــد ً
أيضــا أي ذكــر لهيــاكل ســوق
العمــل والحاجــة إىل المنافســة فــي أســواق العمــل .143فبالنظــر إىل العالقــة الســلبية بيــن أحاديــة الجنــس واإلنتاجيــة ،مــن

المهــم ســن تدابيــر للتخلــص مــن األحاديــة الموجــودة فــي المنطقــة العربيــة.144

األجور واإلنتاجية والحد األدنى لألجور
وف ًقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة ( ،)2021تضاعفــت العالقــة بيــن اإلنتاجيــة ونمــو األجــور .تاريخ ًيــا ،كانــت صفقــات األجــور

واإلنتاجيــة مفيــدة فــي تحقيــق االزدهــار وبالنســبة لمجتمــع االســتهالك الجماعــي فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة
الثانيــة فــي االقتصــادات الرأســمالية المتقدمــة .بالتالــي ،ينبغــي تقاســم فوائــد نمــو اإلنتاجيــة بصــورة منصفــة ،ويجــب

 139البنك الدولي ( .)2018مؤشرات التنمية العالمية .متوفر عىل
.https://data.worldbank.org/products/wdi
هــذا وقــد تــم قيــاس عــدم المســاواة بيــن الجنســين فــي المنطقــة العربيــة بواســطة مؤشــر عــدم المســاواة بيــن الجنســين ،وهــو تدبيــر مركــب يعكــس عــدم
المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي ثالثــة أبعــاد للتنميــة البشــرية :الصحــة اإلنجابيــة والتمكيــن وســوق العمــل .يتــراوح المؤشــر بيــن ( )0فــي الحــاالت التــي
يتســاوى فيهــا الرجــال والنســاء ،و ( )1حيثمــا يكــون أحــد الجنســين ضعي ًفــا بقــدر اإلمــكان فــي كل األبعــاد المقاســة .يتفــاوت مؤشــر التفــاوت بيــن الجنســين
بيــن ( 0.17المرتبــة  )38لليبيــا و( 0.77المرتبــة  )159لليمــن (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي.)2016 ،
 140م .روس ،)2008( ،النفط واإلسالم والمرأة .استعراض العلوم السياسية األمريكي ،المجلد  ،102رقم  ،1ص .123–107 .متوفر عىل
https://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/ross/papers/articles/Oil%20Islam%20and%20Women%20-%20apsr%20final.pdf
 141بيرنــد هايــو وكاريــس توبيــاس ( .)2013مشــاركة المــرأة فــي قــوة العمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا :دور الهويــة .اســتعراض االقتصــاد
والماليــة فــي الشــرق األوســط ،المجلــد  ،9رقــم  ،3ص .271-292
 142مــارك ديفيــد ويــت ( .)2011عمــل المــرأة ،الثقافــة الغربيــة والنمــو فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي .اســتعراض االقتصــاد والماليــة فــي الشــرق
األوســط ،لمجلــد  ،7رقــم  ،1ص .20-31
 143هنــاك أدلــة متزايــدة عــى العالقــة الســلبية بيــن أحاديــة الجنــس واإلنتاجيــة .راجــع روديجــر باكمــان ،وكريســتيان بايــر ،وهيكــو ســتوبر ،وفيليكــس ويلتشــميد
(« .)2021األحاديــة ال تجعــل المؤسســات صغيــرة فحســب ،بــل غيــر منتجــة ً
أيضــا :لمــاذا لــم تتقــارب ألمانيــا الشــرقية» ،مخطوطــة .باإلضافــة إىل ذلــك،
تــؤدي األحاديــة إىل خســارة فــي حصــة اليــد العاملــة .راجــع وايــت بروكــس ،وجوزيــف ب .كابوســكي ،ويــاو أمبــر لــي ووي كيــان (« )2019اســتغالل العمــل؟ «
القــوة األحاديــة التقليديــة وحصــة العمــل ،ورقــة العمــل رقــم .25660
 144ســوريش نــادو ،ويــاو نياركــو ،وشــينغ يــي وانــغ (« )2016القــوة األحاديــة فــي أســواق العمــل المهاجــرة :أدلــة مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة « JPE
المجلــد  ،124العــدد .6
.https://doi.org/10.1086/688877
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جعــل هــذه الصلــة بيــن اإلنتــاج الشــامل ونمــو األجــور جــزءًا ال يتجــزأ مــن الحــوار االجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة.
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أمــا خطــط التنميــة الوطنيــة ،التــي ال تذكــر حال ًيــا هــذه المســألة ،فيجــب أن تنظــر فــي هــذه الجوانــب الحاســمة مــن جــدول
أعمــال األجــور والعمــل الالئــق .عــاوة عــى ذلــك ،هنــاك أدلــة متزايــدة عــى العالقــة بيــن الحــد األدنــى لألجــور واإلنتاجيــة.
ومــن ثــم ،فــإن مســألة الحــد األدنــى لألجــور تشــكل ً
هامــا مــن جوانــب ترجمــة نمــو اإلنتاجيــة إىل نمــو فــي
أيضــا جان ًبــا
ً
األجــور وظــروف عمــل الئقــة فــي المنطقــة العربيــة .
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��

 .4.3.4نحو إطار جديد للسياسات

إن عناصــر التحــول الهيكلــي المذكــورة أعــاه فــي المنطقــة العربيــة والعوامــل المحركــة لإلنتاجيــة والنظــام اإليكولوجــي لإلنتاجية

فــي منظمــة العمــل الدوليــة ترســي األســاس إلطــار جديــد لسياســة تعزيــز اإلنتاجيــة فــي المنطقــة العربيــة .ينبغــي إدراج
هــذه المجــاالت والسياســات فــي الخطــط االقتصاديــة الوطنيــة والــرؤى االقتصاديــة فــي المســتقبل بحيــث تــؤدي هــذه

الخطــط إىل زيــادة اإلنتاجيــة فــي المنطقــة باإلضافــة إىل التوزيــع العــادل لفوائــد نمــو اإلنتاجيــة.

�  4.4المستوى الجزئي .دور منظمات أصحاب العمل
وعضوية األعمال ( )EBMOفي عملية تعزيز وتبني
نمو اإلنتاجية كأولوية للتنمية
وف ًقــا للبريزيــو ونيكوليتــي ( ،)2016أظهــرت البحــوث المتعلقــة باإلنتاجيــة أن تحســين اإلنتاجيــة يرتبــط بالعوامــل الهيكليــة

عــى مســتوى الصناعــة أو المؤسســات .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن المؤسســات التجاريــة فــي المنطقــة العربيــة ،ومــن أجــل
القيــام بــدور أكبــر فــي تعزيــز اإلنتاجيــة ،ينبغــي أن تنفــذ التغييــرات فــي ثالثــة مجــاالت :ترتيــب أولويــات االبتــكار ،وتحســين
الممارســات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية واإلدارة ،وإنشــاء مؤسســات تعــزز تنظيــم المؤسســات اإلنتاجيــة.

الموارد البشرية ،اإلدارة وممارسات الملكية
تتبــع معظــم المؤسســات العربيــة العالقــات المعياريــة أو التقليديــة بيــن أصحــاب العمــل والعمــال ،ولديهــا ممارســات
تقليديــة فــي مجــال المــوارد البشــرية ونظــم هرميــة .ومــن شــأن انفتــاح المؤسســات العربيــة عــى إمكانيــة وجــود هيــاكل

ملكيــة مختلفــة وممارســات غيــر قياســية فــي مجــال المــوارد البشــرية أن يســهم فــي تطويــر مؤسســات مســتدامة فــي
المنطقــة .وفــي هــذا الصــدد ،أظهــرت البحــوث أن هــذه الطــرق غيــر القياســية لمعالجــة ممارســات الملكيــة واإلدارة لهــا أثــر
إيجابــي عــى نمــو اإلنتاجيــة .وف ًقــا ألبراموفســكي وآخــرون ( ،)2005يــؤدي نصيــب الموظفيــن فــي الملكيــة عــن طريــق ربــط
دخــول العمــال بإنتاجيــة العمــل وأداء المؤسســات التجاريــة إىل زيــادة اإلنتاجيــة.

145وف ًقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة ( )2021فــإن النظــام البيئــي لإلنتاجيــة يســتجيب لحقائــق القــرن الحــادي والعشــرين مــن خــال إعطــاء كل شــخص مصلحــة
فــي زيــادة اإلنتاجيــة ،القــدرة عــى االســتخدام والنمــو المســتدام والتوزيــع األكثــر إنصافــا للمكاســب .هــذا هــو جوهــر العقــد االجتماعــي المناســب لغــرض تلبيــة
حــا أكبــر لحملــة
االحتياجــات االقتصاديــة ،والتحديــات االجتماعيــة والبيئيــة لمســتقبل العمــل .يشــكل رفــع اإلنتاجيــة موق ًفــا مربحًــا للجميــع :فهــو يخلــق أربا ً
األســهم ،وظــروف عمــل أفضــل للعمــال ،وأســعار أقــل للمســتهلكين»( .الصفحــة .)16
 146ارتبــط األخــذ بالحــد األدنــى لألجــور فــي ألمانيــا بـــ «إعــادة توزيــع العمــال ذوي األجــور المنخفضــة مــن األصغــر إىل األكبــر» ،ومــن مؤسســات أقــل أجــرًا
إىل مؤسســات أعــى أج ـرًا ،ومــن مؤسســات أقــل أج ـرًا إىل مؤسســات أكثــر إنتاجيــة» .وف ًقــا لكريســتيان دوســتمان ،وأتيــا ليندنــر ،ويوتــا شــونبرغ ،وماثيــاس
أومكيهــرر ،وفيليبــس فــوم بيــرج (« )2021آثــار إعــادة توزيــع الحــد األدنــى لألجــور» ،مجلــة االقتصــاد الفصليــة،
.https://doi.org/10.1093/qje/qjab028
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فــي المســار نفســه ،وف ًقــا للبريزيــو ونيكوليتــي ( ،)2016ترتبــط الممارســات غيــر القياســية للمــوارد البشــرية مثــل آليــات

الحوافــز وممارســات العمــل العاليــة األداء باالبتــكار وزيــادة اإلنتاجيــة.

تنظيم المؤسسات عىل الصعيدين الجماعي واإلنتاجي
بحســب منظمــة العمــل الدوليــة (« ،)2021إنــه ً
أيضــا وقــت العمــل الجماعــي والمنســق فــي مــا بيــن المؤسســات ،إذ يمكنهــا
العمــل معً ــا لتعزيــز المنافســة ،وتدريــب المزيــد مــن العمــال ،ونشــر مكاســب اإلنتاجيــة عــى نطــاق واســع وإقامــة شــراكات

قويــة مــع العمــال والحكومــات» .فــي هــذا الصــدد ،تتفــق هــذه الحاجــة إىل العمــل الجماعــي مــن جانــب المؤسســات
هامــا فــي الرأســمالية فــي تعزيــز التعــاون بيــن
مــع المؤلفــات التــي تنــص عــى أن تنظيــم المؤسســات الجماعيــة يــؤدي دو ًرا
ً
المؤسســات التــي تدعــم االبتــكار باســتخدام المســاهمات المشــتركة للهيــاكل األساســية والشــبكات العلميــة.147

عــاوة عــى ذلــك ،فــإن السياســات الراميــة إىل تشــجيع تنظيــم المؤسســات بصــورة منتجــة ،أي المؤسســات التجاريــة

التــي قــد تســهم فــي توليــد القيمــة المضافــة ،وتحســين المنتجــات والخدمــات ،واالبتــكار والعمالــة المنتجــة ،تتســم
بأهميــة قصــوى وينبغــي تحديــد أولوياتهــا.

االبتكار التكنولوجي في المؤسسات
وف ًقــا لمنظمــة العمــل الدوليــة (« )2021إن االســتثمارات فــي تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واالبتــكار ،ومــا إذا كانــت

تســتند إىل البحــث والتطويــر أم ال ،تشــكل كذلــك محــركات رئيســية لنمــو اإلنتاجيــة مــن خــال تعزيــز التقــدم التقنــي

والتغيــرات فــي الكفــاءة» .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن مســاهمة المؤسســات عــى المســتوى الجزئــي فــي االبتــكار وتحويــل
االقتصــاد إىل رقمنــة فــي خضــم الثــورة الصناعيــة الرابعــة أمــر بالــغ األهميــة .148باإلضافــة إىل الــدور الــذي تقــوم بــه

الدولــة عــى الصعيديــن الكلــي والمتوســط مــن حيــث السياســات الصناعيــة ،والسياســات االســتثمارية والضريبيــة فــي مجال

البحــث والتطويــر ،ينبغــي للمؤسســات فــي المنطقــة العربيــة أن تضــع االبتــكار كجانــب أساســي مــن جوانــب ممارســات
األعمــال التجاريــة .يكتســب هــذا أهميــة خاصــة حيــث يتــم نقــل منتجــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة مــن االســتهالك إىل
اإلنتــاج وف ًقــا لمؤسســة مورجــان ســتانلي ( .)2019عــاوة عــى ذلــك ،يُعــد االبتــكار الطريقــة التــي يمكــن بهــا للمؤسســات

حــا للــدول الناميــة ،وهنــاك
أن تتنافــس عالم ًيــا حيــث أن النمــوذج اإلنمائــي القديــم أو نهــج «األوز الطائــر» لــم يعــد متا ً

حاجــة إىل اســتراتيجية إنمائيــة جديــدة تســتند إىل نمــو اإلنتاجيــة والتكنولوجيــات الجديــدة (ســاكس .)2019 ،يســتتبع ذلــك

قيــام المؤسســات فــي المنطقــة العربيــة بتخصيــص المزيــد مــن االســتثمارات فــي التكنولوجيــات الجديــدة مثــل تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت والتكنولوجيــات الرقميــة (عــى ســبيل المثــال الروبوتــات ،وأنظمــة الذكاءاالصطناعــي ،والبيانــات

الضخمــة) .149

147يبيــن تشــانغ أهميــة النظــرة الجماعيــة وليــس التقليديــة إىل تنظيــم المؤسســات الفرديــة فــي الرأســمالية ،ها-جــون ( 23 .)2011شــي ًئا ال يخبرونــك بهــا عــن
الرأســمالية .لنــدن :كتــب البطريــق .فــي هــذه العمليــة ،يمكــن أن تحــل وفــورات النطــاق محــل وفــورات الحجــم كأســلوب للتنظيــم الصناعــي (ســكوت.)1988 ،
وقــد أصبحــت المنتجــات تنتــج بواســطة دفعــات مــن المؤسســات التــي تربطهــا نظــم المعلومــات ،والتعاقــد مــن الباطــن ،واقتصــادات التكتــل وأحيانًــا تكامــل
المنتجيــن المســتقلين بواســطة مــخ أساســي مثــل بينيتــون (هارفــي .)1989 ،هارفــي ،ديفيــد ( )1989شــرط مــا بعــد الحداثــة ،باســل بالكويــل .ســكوت ،أ .ج.
( )1988المســاحات الصناعيــة الجديــدة :منظمــة اإلنتــاج المــرن والتنميــة اإلقليميــة فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة ،لنــدن :بيــون.
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� استنتاجات
يهــدف هــذا التقريــر إىل فهــم مالمــح بيئــة األعمــال التجاريــة المؤاتيــة لنمــو اإلنتاجيــة وتنميــة المشــاريع المســتدامة
بهــدف خلــق فــرص عمــل الئقــة فــي دول عربيــة مختــارة .أوالً ،يحلــل هــذا التقريــر اتجاهــات اإلنتاجيــة فــي المنطقــة خــال
الفتــرة الممتــدة بيــن  .2019-1950ثانيــاً ،إنــه يبحــث دور الممارســات اإلداريــة فــي أداء األعمــال التجاريــة .وثالثــاً ،يحــدد

التحديــات والفــرص المتاحــة للتنويــع والتغييــر الهيكلــي .أخيــراً ،يق ّيــم هــذا التقريــر مــا إذا كانــت خطــط التنميــة الوطنيــة قــد
عالجــت نمــو اإلنتاجيــة كوســيلة أساســية لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة ورفــع مســتويات المعيشــة.

��

إنتاجية العمل في الدول العربية

لقــد استشــعرنا فــي المتوســط تباطــؤا فــي إنتاجيــة العمــل عــى الصعيــد اإلقليمــي منــذ أواخــر العــام  .1970عندمــا
تُقــارن المنطقــة العربيــة بمناطــق أخــرى مــن العالــم ،تكــون هــي األســوأ أداء مــن حيــث نمــو اإلنتاجيــة .ينتــج ذلــك عــن

ضعــف الكفــاءة العامــة لجهــة تحويــل المدخــات إىل ناتــج ،لجهــة فجــوات المهــارات وعــدم التوافــق ،وعجــز
المنطقــة عــن ترجمــة اســتثماراتها الرأســمالية إىل مكاســب فــي اإلنتاجيــة .إن التحديــات المســتمرة التــي تواجــه
منظمــات القطــاع الخــاص فــي وضــع نمــاذج أعمــال تجاريــة نشــطة وتنافســية بســبب التدخــات الحكوميــة ،واإلنجــازات

المحــدودة لسياســات التنويــع الراميــة إىل تعزيــز التغييــر الهيكلــي القائــم عــى اإلنتاجيــة ،هــي بمثابــة عوامــل

هامــة أخــرى تســهم فــي ذلــك .لقــد أدى هــذا األمــر إىل ضعــف نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل مقارنــة باالقتصــادات
المتقدمــة ،ممــا يثيــر القلــق بصفــة خاصــة فــي االقتصــادات العربيــة الفقيــرة نســبيا ً.

�� النظــام البيئــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة :العوائــق التــي تعتــرض
نمــو اإلنتاجيــة عــى المســتويات الكليــة والمتوســطة والجزئيــة
فيمــا يتعلــق بتنفيــذ النظــام اإليكولوجــي لإلنتاجيــة فــي منظمــة العمــل الدوليــة ،يجــدر تســليط الضــوء عــى
التحديــات التــي تواجــه إجــراء تقييمــات تجريبيــة عــى المســتوى الكلــي ،والمتوســط والجزئــي ،بســبب نقــص
البيانــات عــى الصعيديــن القطاعــي والمؤسســاتي الموثوقيــن والمحدثيــن فــي البلــدان العربيــة .مــع ذلــك ،ومــن
خــال اســتخدام بيانــات ثانويــة نتجــت عــن المســوحات التــي أجراهــا البنــك الدولــي بشــأن المشــاريع فــي العــراق ،اليمــن،
لبنــان ،األردن واألراضــي الفلســطينية المحتلــة ،الحظنــا انتفــاء بيئــات األعمــال التجاريــة المالئمــة بســبب التحديــات

المســتمرة التــي تواجــه تنميــة المشــاريع المســتدامة فــي هــذه البلــدان ،وال ســيما عــدم االســتقرار السياســي ،الحصــول
عــى االئتمــان ،الحصــول عــى الكهربــاء ،ومعــدالت الضرائــب.

عــى المســتوى القطاعــي (المتوســط) ،أشــار تقييمنــا اىل وجــود فجــوة كبيــرة فــي األجــور بيــن المؤسســات الكبيــرة

والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم وليــس بيــن القطاعــات .تميــل المؤسســات الكبيــرة إىل دفــع أجــور أعــى

مقارنــة بالمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،وقــد يُعــزى ذلــك إىل التبايــن فــي اإلنتاجيــة .عــاوة عــى ذلــك ،تحظــى

قطاعــات التكنولوجيــا المتوســطة والمنخفضــة بفرصــة كبيــرة لجهــة التحســين واالنتقــال نحــو الحــدود التكنولوجيــة ،وهكــذا
يكــون تمكيــن نشــر التكنولوجيــا واعتمادهــا أمــرا ً جوهريــا ً لزيــادة اإلنتاجيــة.
عــى مســتوى الشــركات الصغيــرة ،وجدنــا أن الشــركات الناضجــة (التــي تفــوق ســنوات عملهــا  5ســنوات) تميــل إىل أن
تكــون أكثــر إنتاجيــة مــن الشــركات اليافعــة.

فيمــا يتعلــق بالممارســات اإلداريــة ،وجدنــا أن المؤسســات التــي تبتكــر ممارســات إداريــة جيــدة وتتمتــع بهــا تســتطيع ،عــى

ســبيل المثــال ،التصــدي عــى نحــو أفضــل لعــدم االســتقرار السياســي ،كمــا وســجلت فــي المتوســط ،تحســينا ً فــي أداء
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أعمالهــا التجاريــة .تميــل المشــاريع ذات التكنولوجيــا المنخفضــة التــي تدخــل منتجــا ً جديــدا ً و/أو تحســن عملياتهــا إىل أن
تكــون إنتاجيتهــا أكبــر أيضــا ً .عــى مســتوى فــرادى العمــال ،يشــير تقييمنــا إىل أن ســنوات الخبــرة مهمــة فــي أداء األعمــال
التجاريــة.

��

أثر وباء كوفيد19-عىل األعمال التجارية

مــن خــال مســوحات المشــاريع التــي أجراهــا البنــك الدولــي ،خلصــت الدراســة إىل أن وبــاء كوفيــد 19-تســبب فــي
جعــل بعــض المؤسســات أصغــر حجمــا .فــي لبنــان ،هــذا البلــد الــذي يمــر بأزمــات معقــدة ،أصبــح نحــو  30فــي

المائــة مــن المشــاريع المتوســطة الحجــم صغيــرة ،وأصبحــت نســبة مماثلــة مــن المشــاريع الكبيــرة متوســطة الحجــم بحلــول
نهايــة عــام  .2020باإلضافــة إىل ذلــك ،لقــد كافحــت المؤسســات مــن أجــل اعتمــاد العمــل عــن بعــد ،وتكييــف عملياتهــا
مــع الخدمــات المتاحــة عــى اإلنترنــت ،وإدراج حلــول رقميــة لعملياتهــا.

بغيــة تكملــة التحليــل بإضفــاء بيانــات أوليــة ،أجــري أيضــا ً مســحا ً للمشــاريع فــي األردن ،لبنــان ،األراضــي الفلســطينية

المحتلــة ،عمــان واليمــن .لقــد أكــدت النتائــج عــى األثــر الســلبي لوبــاء كوفيد19-عــى المؤسســات التجاريــة .أبلغــت
معظــم المؤسســات التــي شــملها المســح عــن انخفــاض فــي اإليــرادات والعمالــة .فــي جميــع البلــدان التــي شــملها
البحــث ،تمثــل التحــدي الرئيســي المبلــغ عنــه والــذي واجهتــه المؤسســات بيــن آب/أغســطس وتشــرين الثاني/نوفمبــر 2021

فــي عــدم كفايــة التدفــق النقــدي للحفــاظ عــى العمليــات التجاريــة ،يليــه الزيــادة فــي أســعار المدخــات والهبــوط فــي الطلــب
بســبب إلغــاء الطلبــات.

عــاوة عــى ذلــك ،الحظنــا أن التحديــات التشــغيلية لألعمــال التجاريــة خــال جائحــة كوفيــد 19-تختلــف باختــاف
القطاعــات .لقــد تأثــرت مؤسســات تجــارة التجزئــة التــي شــملها المســح تأثــرا ً خاصــا ً بنقــص التدفقــات النقديــة الالزمــة
لتشــغيلها .أبلغــت مؤسســات الصناعــات التحويليــة عــن تأثرهــا بارتفــاع أســعار الســلع الوســيطة فــي حيــن تأثــرت األعمــال
التجاريــة الخدماتيــة بصــورة رئيســية بإلغــاء الطلبــات المرتبــط بانخفــاض الطلــب والتغيــر الحاصــل فــي أنمــاط االســتهالك.
أخيــراً ،تبيــن أن الشــركات العاملــة فــي مجــال البنــاء تكافــح تغيــب العمــال ،فــي حيــن أبلغــت الشــركات العاملــة فــي مجــال

خدمــات المعلومــات واالتصــاالت عــن وجــود تحديــات تتعلــق بالبيانــات أو بتكنولوجيــا المعلومــات .تكشــف هــذه النتائــج
أيضــا عــن عــدم تجانــس المؤسســات ،التــي قــد تعمــل فــي مراحــل مختلفــة مــن دورة تطويــر األعمــال التجاريــة ،وبالتالــي

تلزمهــا احتياجــات مختلفــة كمــا وتواجــه تحديــات مختلفــة.
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القضايا الرئيسية في بيئة األعمال التجارية

فيمــا يتعلــق ببيئــة األعمــال التجاريــة ،لقــد أثنــت نتائــج المســح عــى النتائــج التــي توصلنــا إليهــا مــن التقييــم الــذي أجرينــاه
باســتخدام بيانــات ثانويــة مســتمدة مــن مســح البنــك الدولــي للمؤسســات ،وتماشــت معهــا .أبلغــت المؤسســات التــي

شــملها المســح أن محدوديــة فــرص الحصــول عــى التمويــل ،وانعــدام اليقيــن االقتصــادي واالســتقرار السياســي،

هــي بمثابــة عقبــات رئيســية تعيــق العمــل .يشــكل الوصــول المحــدود إىل التمويــل عقبــة هامــة أمــام المشــاريع الصغيــرة
الحجــم والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،وأمــام األعمــال التجاريــة فــي قطاعــي الخدمــات والبنــاء .لقــد وجدنــا أيضــا
أن أكثــر مــن نصــف المؤسســات التــي تواجــه صعوبــات فــي الحصــول عــى التمويــل يرجــح أن تمــول العمليــات بمــوارد
خاصــة .يبــدو أن ذلــك أكثــر شــيوعا بيــن المشــاريع الصغــرى والصغيــرة .مــا يثيــر الفضــول أن معظــم المؤسســات ،فــي جميــع

البلــدان واألحجــام والقطاعــات التــي شــملها المســح ،ال يُعتقــد أن لــدى الحكومــات سياســات كافيــة لتعزيــز االبتــكار واعتمــاد

التكنولوجيــا.

لقــد أبــرز المســح الــذي قمنــا بــه أن معظــم المؤسســات التجاريــة فــي جميــع البلــدان التــي شــملها المســح تواجــه تحديــاً
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فــي إيجــاد عمــال يتمتعــون بالمهــارات المطلوبــة .قــد يــؤدي االفتقــار إىل قــوة عاملــة مدربــة تدريبــا كافيــا إىل عرقلــة

اإلنتاجيــة والتغييــر الهيكلــي ،وإعاقــة نمــو األجــور ،كمــا ويترتــب عليــه أثــر ســلبي لجهــة خلــق فــرص العمــل والنمــو
االقتصــادي .تشــير هــذه النتيجــة إىل أن تنميــة المهــارات واالســتثمار فــي التعليــم الجيــد لتلبيــة احتياجــات الســوق لهمــا

أهميــة قصــوى وينبغــي اعتبارهمــا عنصريــن ال غنــى عنهمــا فــي إطــار السياســة العامــة لتعزيــز نمــو اإلنتاجيــة .فــي هــذا
الصــدد ،يشــير المســح الــذي أجرينــاه إىل أن المهــارات فــي مجــال الطلــب المرتفــع تشــمل المعــارف التقنيــة ،العمــل
ضمــن فريــق ،المهــارات التعاونيــة والمهــارات التنظيميــة واالهتمــام بالتفاصيــل ،إضافــة اىل مهــارات االتصــال والمهــارات
الرقميــة .قــد تكــون هــذه المعلومــات ذات صلــة بالمؤسســات التجاريــة ،والحكومــات ومنظمــات «العمــال وأصحــاب العمــل»

عــى حــد ســواء ،للعمــل معــا عــى وضــع برامــج لتنميــة المهــارات ،وفقــا لذلــك.

عــاوة عــى ذلــك ،أظهــرت نتائــج المســح أن المؤسســات التــي شــملها المســح تنظــر فــي تقديــم منتجــات أو خدمــات

جديــدة ،ضمــان اســتمرارية األعمــال التجاريــة ،واالســتثمار فــي التكنولوجيــات الجديــدة بوصفهــا عناصــر رئيســية فــي

اســتراتيجيات األعمــال التجاريــة لزيــادة اإليــرادات فــي أعقــاب وبــاء كوفيــد .19-والواقــع أن أولويــات االســتثمار المبلــغ عنهــا
للســنوات الخمــس المقبلــة تشــمل اقتنــاء آالت ومعــدات جديــدة.

عمومــاً ،تشــير هــذه النتائــج إىل أن اعتمــاد المشــاريع للتكنولوجيــا فــي األجــل القصيــر إىل المتوســط قــد يزيــد مــن
مرونــة األعمــال التجاريــة وتنويعهــا ونمــو إنتاجيتهــا .فــي هــذا الســياق ،ولتســخير كامــل اإلمكانــات للتغيــر التكنولوجــي،

ســتكون تنميــة المهــارات ضروريــة لتعزيــز إنتاجيــة اليــد العاملــة ومنــع البطالــة التكنولوجيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،إن خفــض

تكاليــف رأس المــال الثابــت إىل جانــب الحوافــز الحكوميــة ذات الصلــة ســيكون عامــا أساســيا فــي رفــع مســتوى

التكنولوجيــا وعمليــات اإلنتــاج ،األمــر الــذي ســيكون لــه أهميــة خاصــة بالنســبة للمشــاريع الصغيــرة والبالغــة الصغــر.

�� مــا هــو إطــار السياســة العامــة لبنــاء البيئــة االقتصاديــة التــي تلــي جائحــة
كوفيــد 19-عــى نحــو أفضــل؟
كمــا أجــري تحليــل متعمــق للخطــط اإلنمائيــة الوطنيــة .فــي هــذا الصــدد ،وجدنــا أن مثــل هــذه الخطــط عمومــاً ،تفتقــر إىل

إطــار متســق لسياســات تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة بوصفــه الوســيلة االســتراتيجية والمســتدامة لرفــع مســتويات

المعيشــة .عنــد مقارنتهــا بمناطــق أخــرى مــن العالــم ،تكــون المنطقــة العربيــة هــي األســوأ أداء مــن حيــث نمــو اإلنتاجيــة.

باســتثناء عمــان فــي الفتــرة  ،2009-1979وبصفــة عامــة ،فــإن المنطقــة متخلفــة لجهــة التغييــر الهيكلــي .إنهــا المنطقــة األقــل
صناعيــة بيــن المناطــق الناميــة ،بمــا فــي ذلــك أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى ،كمــا وأن هيكلهــا االقتصــادي أقــل تنوعــا ً.
فــي هــذا الســياق ،إنــه لمــن الجوهــري وضــع نمــو اإلنتاجيــة والتنويــع والتغييــر الهيكلــي فــي صــدارة خطــط التنميــة

الوطنيــة ،التــي يتعيــن تصميمهــا عــى أنهــا أطــر سياســة عامــة متماســكة وشــاملة تهــدف إىل التصــدي للعقبــات الهيكليــة
المســتمرة.

يشــكل اعتمــاد نهــج منهجــي طويــل األجــل لتعزيــز اإلنتاجيــة واإلنتاجيــة القطاعيــة عــى نطــاق االقتصــاد ضــرورة لدفــع
العمليــة إىل األمــام ،حيــث ينبغــي أن يقتــرن ذلــك بقــدرات كافيــة لجمــع بيانــات اإلنتاجيــة وقياســها عــى المســتوى الحكومــي
الوطنــي.

يحــدد التقريــر مجموعــة مــن األولويــات المشــتركة التــي ينبغــي أن تكــون جــزءا مــن أطــر السياســات الشــاملة هــذه .بيــد أنــه
بالنظــر إىل عــدم تجانــس البلــدان وحقيقــة وقوعهــا فــي مراحــل مختلفــة مــن عمليــة التنميــة االجتماعيــة – االقتصاديــة،

يتعيــن وضــع سياســات وفقــا للظــروف الوطنيــة لتعزيــز نمــو اإلنتاجيــة ،التنويــع فــي البلــدان المعتمــدة عــى

النفــط ،والتصنيــع والتغييــر الهيكلــي األوســع نطاقــا مــن حيــث زيــادة حصــة األنشــطة االقتصاديــة ذات القيمــة

المضافــة العاليــة فــي البلــدان غيــر المعتمــدة عــى النفــط ،عــى أســاس أن نمــو اإلنتاجيــة ناتــج عــن تفاعــل معقــد بيــن

العوامــل الكليــة والجزئيــة.

أوالً ،يتعيــن عــى المنطقــة أن تواصــل جهودهــا فــي هــذا المجــال لجهــة التنويــع والخصخصــة ،مــن خــال تصميــم

وتنفيــذ سياســات التنميــة الصناعيــة واإلنتاجيــة ،واســتيعاب الوافديــن الجــدد إىل ســوق العمــل وخلــق فــرص عمــل

� نمو اإلنتاجية والتنويع والتغيير الهيكلي في الدول العربية

عــن طريــق تشــجيع اإلصالحــات الراميــة إىل تحســين بيئــة األعمــال التجاريــة الراميــة إىل إعــادة تخصيــص المــوارد
ألكثــر القطاعــات إنتاجيــة .بالنســبة لالقتصــادات خــارج نطــاق مجلــس التعــاون الخليجــي ،والتــي شــهدت انعدامــا ً مبكــرا ً

فــي التصنيــع ومــا ترتــب عليــه مــن توســع فــي اإلنتاجيــة المنخفضــة وفــي قطــاع الخدمــات غيــر الرســمية إىل حــد كبيــر ،وفــي

إمكانــات قطــاع الصناعــة التحويليــة ،الــذي يســتطيع اســتيعاب العمــال ذوي المهــارات المنخفضــة ،فهــي كبيــرة.

تقــدر الصــادرات فــي المنطقــة بثلــث إمكاناتهــا فقــط .بينمــا التحديــات كثيــرة ،قــد تســاعد المحــاوالت الراميــة إىل إدمــاج

اقتصــادات المنطقــة بإزالــة الحواجــز التجاريــة وإنشــاء مناطــق يمكــن أن تعمــل فيهــا كســوق واحــدة عــى زيــادة
اإلنتاجيــة .مــن شــأن التكامــل اإلقليمــي أن يحفــز مؤسســات القطــاع الخــاص عــى االســتيالء عــى وفــورات الحجــم
وزيــادة اإلنتاجيــة .ينبغــي إعطــاء األولويــة لتدابيــر محــددة تدعــم تدويــل ونمــو المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم.

عمومــاً ،تحتــاج المنطقــة إىل وضــع سياســات اســتباقية وشــاملة للعمالــة الوطنيــة تجعــل ســوق العمــل أكثــر كفــاءة عبــر

خلــق فــرص عمــل الئقــة ،مــع مراعــاة احتياجــات القطــاع الخــاص بصفــة خاصــة .يعتبــر تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين
ومشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل والحــد مــن الطابــع غيــر الرســمي مــع تشــجيع نمــو االقتصــاد الرســمي أمــورا ً
أساســية وينبغــي أن تكــون محــاور أساســية لسياســات العمالــة الوطنيــة.

إن االســتثمار فــي رأس المــال المعرفــي وتنميــة المهــارات والتكنولوجيــات بغيــة تحســين الكفــاءة العامــة الســتخدام
المدخــات ذات أهميــة قصــوى للتحــول إىل نمــوذج للتنميــة االقتصاديــة مدفــوع باإلنتاجيــة .إن زيــادة المشــاركة مــع

واضعــي السياســات ،األعمــال التجاريــة والمؤسســات التعليميــة فــي مجــال تحفيــز سياســات مهــارات منســقة بشــكل
أفضــل جوهريــة بالنســبة للقطــاع الخــاص كــي يضــع اســتراتيجيات تجاريــة موجهــة نحــو اإلنتاجيــة .إن منظمــات أصحــاب

العمــل واألعمــال التجاريــة األعضــاء قــد دعيــت أيضــا للقيــام بــدور اســتراتيجي فــي تحديــد وتوقــع االحتياجــات الحاليــة أو
المســتقبلية مــن المهــارات حســب مجــال العمليــات التجاريــة ،وفــي تصميــم برامــج تنميــة المهــارات والتلمــذة الصناعيــة،
حيــث يعتبــر ذلــك أساســيا ً لزيــادة إنتاجيــة اليــد العاملــة والحــد مــن البطالــة.

عــى مســتوى الشــركة ،إن رفــع مســتوى الممارســات اإلداريــة هــو عامــل أساســي لتحســين الكفــاءة اإلنتاجيــة ،األداء

التجــاري ،وشــروط العمــل .كجــزء مــن إطــار السياســة العامــة ،يوصــى أيضــا بتوفيــر حوافــز لتعزيــز ودعــم المؤسســات .فــي
هــذا الصــدد ،يمكــن أيضــا أن تــؤدي المنظمــة دورا اســتراتيجيا فــي دعــم أعضائهــا مــن خــال تقديــم خدمــات استشــارية

وإعــداد مــواد تدريبيــة ،دورات عمليــة ،وأدوات عمليــة لتحســين الممارســات اإلداريــة األساســية ،مــن حيــث كيفيــة وضــع
اســتراتيجية مهنيــة لألعمــال التجاريــة ومــا شــابه ذلــك مــن منهجيــات إداريــة لمواصلــة التحســين .تحتــاج المشــاريع

الصغيــرة والمتوســطة الحجــم ،عــى وجــه الخصــوص ،إىل الدعــم لتحســين الممارســات المحاســبية ،اســتقطاب العمــاء

واالحتفــاظ بهــم ،تنفيــذ نمــاذج جديــدة للتســعير ،ووضــع حوافــز قائمــة عــى األداء .قــد تكــون دورات تدريبيــة ،وكتيبــات
عــن كيفيــة الحــد مــن النفايــات عــن طريــق تحديــد األنشــطة غيــر المضافــة القيمــة ،وتبســيط العمليــات ،والقضــاء عــى ســوء

ترتيبــات العمــل ،مجديــة لتعزيــز األداء ،اإلنتاجيــة ،االبتــكار ،والتطــور.

أخيــراً ،إن تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة والتنويــع والتغييــر الهيكلــي يتطلبــان نهجــا متماســكا وشــامال والتزامــا متضافــرا بيــن

القطاعيــن العــام والخــاص .يهــدف هــذا التقريــر إىل المســاهمة فــي هــذا التفكيــر ،ونأمــل أن تتمكــن هيئــات منظمــة العمــل
الدوليــة مــن االســتفادة مــن المعلومــات الــواردة هنــا لوضــع اســتراتيجيات عمليــة ،مــع رؤيــة طويلــة األجــل ،والمضــي

قدمــا بشــكل أفضــل فــي بيئــة اقتصاديــة عقــب كوفيــد 19-ورفــع مســتويات المعيشــة فــي البلــدان العربيــة.
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