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امللخص التنفيذي
خالل السنوات القليلة املاضية ،شهدت منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ( )MENAتحوالت مل يسبق لها مثيل .فخالل االنتفاضات العربية،
نزل آالف الشباب إىل الشوارع للتعبري عن إحباطهم لقلة الفرص االقتصادية
واالجتامعية .وقد عكست هذه األحداث املطالب بتحسني الظروف
املعيشية ،والبنية التحتية ،ونوعية الوظائف ،والتعليم ،وخدمات الرعاية
الصحية ،إضاف ًة إىل تعزيز الحوكمة.
لقد جاءت االنتفاضات العربية استجاب ًة إلخفاق النامذج االقتصادية يف
املنطقة يف تلبية االحتياجات والتوقعات الشعبية .واتسمت هذه النامذج
بالرتكيز عىل حامية اإلنتاج الوطني ،وافتقار التكامل يف األسواق الدولية،
والتدخالت الحكومية غري املوجهة ،والدعم غري الكاف لبيئة أنشطة أعامل
قادرة عىل تشجيع االبتكار وريادة األعامل واملامرسات اإلدارية الجيدة.

يعترب تعزيز التصورات بتحقيق املزيد من النمو الشامل -مع توفر فرص
للتشغيل املستدام ،وبالتحديد للشباب والنساء -أمرا ً بالغ األهمية لرفع
املستويات املعيشية ،وذلك بغرض تعزيز االستقرار ،وتقديم بديل للهجرة
االقتصادية إىل خارج املنطقة .ويوجد إجامع ساحق لدى االقتصاديني بأن
تطوير قطاع خاص نشط يعد أمرا ً أساسياً لتحقيق ذلك النمو .يعتمد خلق
بيئة تسهم يف تطوير القطاع الخاص عىل توفر فهم تفصييل للمحركات
الرئيسية ألداء رشكات القطاع الخاص والتحديات الرئيسية التي تواجهها يف
بيئة أنشطة األعامل التي تعمل فيها.
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امللخص التنفيذي

الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا
ميثل هذا التقرير تقييامً للعراقيل أمام تطوير القطاع الخاص ،والذي تم إجراؤه بشكل
مشرتك بني ثالث مؤسسات دولية رائدة تنشط يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
يستعرض التقرير نتائج مسوحات الرشكات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
( )MENA ESوالتي نفذت يف العامني  2013و 2014يف مثانية اقتصادات متوسطة الدخل
يف املنطقة :جيبويت ،جمهورية مرص العربية ،األردن ،لبنان ،املغرب ،تونس ،الضفة الغربية
وغزة ،الجمهورية اليمنية .وتوفر  ،MENA ESوالتي تم تنفيذها ومتويلها بشكل مشرتك
من قبل البنك الدويل إلعادة االعامر والتنمية ،البنك االستثامري األورويب ،مجموعة البنك
الدويل ،بيانات حول عينة ممثلة للقطاع الخاص الرسمي.
تتضمن مسوحات  ،MENA ESوالتي غطت أكرث من  6,000رشكة خاصة يف قطاعي
الصناعات التحويلية والخدمات ،بيانات حول تجارب الرشكات مع سلسلة واسعة من
أبعاد بيئة أنشطة ألعامل ،مبا يف ذلك الوصول إىل التمويل ،الفساد ،البنية التحتية ،الجرمية،
املنافسة .كام توفر املسوحات معلومات حول خصائص الرشكات وتكلفة العاملة واملدخالت
األخرى؛ تركيبة القوى العاملة ومشاركة املرأة يف سوق العمل؛ التجارة واالبتكار واملامرسات
اإلدارية.
تشكل هذه املجموعة الفريدة من املعلومات مكمالً قيامً للغاية للبيانات االقتصادية الكلية
التي تستخدم يف العادة من قبل الباحثني .حيث تسمح البيانات عىل مستوى الرشكات
بإجراء تحليل دقيق ملحركات أداء الرشكات ،تفصيل التأثريات حسب الخصائص الرئيسية
للرشكات مثل الحجم ،القطاع ،املدخالت واملخرجات ،واملشاركة يف االبتكار والتجارة
الدولية .كام تشكل البيانات نافذ ًة للتعرف عىل كيفية نظر املدراء والرؤساء التنفيذيني
للتحديات والفرص أمامهم .وبينام ال تزال املنطقة بعيد ًة عن التجانس ،حيث يشري املدراء
إىل تجارب مختلفة للغاية ،يساعد تحليل البيانات يف توفري أساس لوضع سياسات مثمرة
لتطوير القطاع الخاص.

الشكل

إنتاجية الرشكات وبيئة أنشطة األعامل
بالرغم من أن القطاع الخاص الرسمي يشكل جز ًء صغريا ً من اقتصادات منطقة MENA
 ،ESإال أنه ميلك إمكانيات يك يصبح املحرك لنموذج أكرث استدام ًة للنمو
متلك الرشكات يف اقتصادات منطقة  MENA ESإنتاجية عاملة مرتفعة مقارن ًة
باالقتصادات النظرية متوسطة الدخل خارج املنطقة؛ إال أنه وعقب االضطرابات املالية
العاملية واالنتفاضات العربية ،شهدت إنتاجية العاملة يف املنطقة تراجعاً .عالو ًة عىل ذلك،
تخفي ارتفاع اإلنتاجية للعاملة تدين إنتاجية إجاميل عوامل اإلنتاج ،حيث يعود ذلك بشكل
جزيئ إىل االستخدام املرتفع نسبياً لرأس املال.
متيل الرشكات الكربى ،والتي توفر معظم الوظائف يف معظم اقتصادات منطقة MENA
 ،ESإىل التحيل باملزيد من الكفاءة ،إال أن أنشطتها تركز بشكل أكرب عىل اإلنتاج الذي
يتطلب رأس مال مكثف .بشكل عام ،تعترب رشكات القطاع الخاص بشكل منطي صغري ًة
وقدمي ًة ومتلك فرصاً محدود ًة للنمو.
عىل الصعيد اإليجايب ،يبدو أن األساسيات االقتصادية تعمل بشكل جيد يف القطاع الخاص
الرسمي .فعىل سبيل املثال ،متلك الرشكات األكرث إنتاجي ًة فرصاً أكرب للنمو .وعقب أخذ
الحجم بعني االعتبار ،متلك الرشكات األكرث إنتاجي ًة أيضاً فواتري أجور أعىل فرص أكرب للوصول
إىل التمويل  .وبشكل مشجع ،تكشف هذه العالقات اإليجابية عن أنه ويف مجاالت معينة
عىل األقل ،تعمل القوى السوقية كام هو متوقع .وينبغي أن تسمح السياسات لهذه القوى
بالعمل بشكل أكرث كفاءةً.
يعترب التغلب عىل القيود الرئيسية يف بيئة أنشطة األعامل بالغ األهمية للمساعدة يف منو
القطاع الخاص
ميثل التطرق إىل بعض الهواجس الرئيسية لدى الرشكات بشأن البيئة التي تعمل فيها إحدى
السبل إلطالق إمكانياتها التحولية .وضمن منطقة  ،MENA ESتربز أربعة مجاالت هامة:
عدم االستقرار السيايس ،الفساد ،عدم موثوقية إمدادات الكهرباء ،قلة الوصول إىل التمويل.

متت اإلشارة من قبل معظم الرشكات إىل أنّ عدم االستقرار السيايس هو العائق األكرب يف اقتصادات MENA ES
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ميثل عدم االستقرار السيايس هاجساً رئيسياً للرشكات يف معظم اقتصادات املنطقة ،كام أن
له أثر سلبي عىل منو املبيعات واإلنتاجية
بشكل يعكس تأثريات االنتفاضات العربية ،والتوترات االجتامعية العالقة ،والرصاعات يف
أرجاء املنطقة ،ميثل عدم االستقرار السيايس أكرب هاجس لدى املدراء والرؤساء التنفيذيني
للرشكات يف مرص ،لبنان ،تونس ،الضفة الغربية وغزة والجمهورية اليمنية .ففي معظم
هذه االقتصادات ،من الواضح أن عدم االستقرار السيايس أثر سلباً عىل منو الرشكات
وإنتاجيتها.
ترتبط املستويات املرتفعة للتصورات حول الفساد بتدين منو املبيعات والتشغيل ،عالو ًة عىل
انخفاض إنتاجية العاملة
ميثل الفساد هاجساً رئيسياً لدى املدراء والرؤساء التنفيذيني للرشكات .ترتبط التصورات
املرتفعة حول الفساد بتدين املبيعات ،ومنو الوظائف ،وإنتاجية العاملة .كام توجد براهني
عىل أن الفساد يحول دون تفاعل الرشكات مع السلطات الحكومية ،ومينعها من االستفادة
بشكل كامل من الفرص املتاحة .عالو ًة عىل ذلك ،يبدو أن الهواجس املتعلقة بالفساد
تتجاوز الفساد اإلداري ،مام قد يشري إىل مشكالت أعمق يف االقتصادات املعنية ،مثل
الهيمنة عىل مفاصل الدولة من قبل جامعات املصالح أو النخب ،أو تفيش الفساد يف
مستويات رفيعة ،أو حتى قلة اإلبالغ خوفاً من العواقب السلبية املحتملة.
تشكل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء عائقاً خطريا ً أمام الرشكات يف العديد من
االقتصادات
ال تزال عدم موثوقية إمدادات الكهرباء مشكل ًة كبري ًة لدى الرشكات يف مرص ،لبنان ،تونس،
الضفة الغربية وغزة ،الجمهورية اليمنية ،وذلك بالرغم من الجهود التي تبذلها بعض
الحكومات ملعالجة تلك املشكلة .وتتسبب إمدادات الكهرباء غري املنتظمة يف خسارة كبرية
يف املبيعات لدى العديد من الرشكات ،كام أنها ترتبط بتدين مستويات اإلنتاجية.
يجب دراسة ضعف الوصول إىل الكهرباء باعتباره عائقاً أمام منو الرشكات يف سياق اإلطار
املؤسيس العام الذي يرسم مالمح قطاع الطاقة يف املنطقة .وقامت العديد من االقتصادات
باستخدام دعم أسعار الطاقة كشكل من أشكال شبكات األمان بينام كانت نظم الرعاية
االجتامعية لديها تتسم بعدم الكفاية أو قلة الفعالية .إال أن هذا الدعم يعد مكلفاً ،ومن
خالل االختالالت السعرية ،تم إيجاد حوافز منهجية لالنتقال إىل التكنولوجيات التي تتطلب
رأس مال مكثف ،والتي ترتبط بقلة الحوافز أمام االستثامر يف البنى التحتية األساسية،
بينام يوجد ذلك مجاالً للمصالح املكتسبة .وكجزء من الربنامج اإلصالحي الذي نفذ خالل
السنوات القليلة املاضية ،دعت مختلف املؤسسات الدولية ،ومن ضمنها صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل ،إىل إجراء إصالح شامل ألنظمة دعم أسعار السلع والخدمات ،مبا
يتيح املجال إليجاد قطاع طاقة أكرث كفاءةً.
تؤثر أوجه القصور يف بيئة أنشطة األعامل بشكل غري متكافئ عىل الرشكات الصغرية
واملتوسطة الحجم
بالرغم من اإلشارة إىل العديد من عنارص بيئة أنشطة األعامل -وبالتحديد عدم االستقرار
السيايس ،عدم موثوقية إمدادات الكهرباء ،قلة الوصول إىل التمويل -عىل نطاق واسع
باعتبارها من القيود عىل الرشكات ،ترتك أوجه القصور الناجمة عن هذه العوامل أثرا ً
سلبياً أكرب عىل الرشكات الصغرية .ومن املرجح أن تقوم الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم
باإلشارة أكرث من الرشكات الكبرية إىل هذه العنارص الثالثة باعتبارها عوائق رئيسية أمام
عملياتها ،بالرغم من أنّه من املرجح أن تشري بصورة أقل إىل الفساد باعتباره عائقاً رئيسياً.

الوصول إىل التمويل
تعد القطاعات املالية واملرصفية يف املنطقة كبري ًة نسبياً ،لكن توجه القروض يف الغالب إىل
عدد صغري من الرشكات الكبرية
يخضع القطاع املايل يف اقتصادات  MENA ESلسيطرة قطاع مرصيف كبري نسبياً ،حيث
تعد نسبة القروض إىل الناتج املحيل اإلجاميل أعىل من املعايري قياساً باالقتصادات املشابهة.
رغم ذلك ،يتسم اإلقراض املرصيف بدرجة عالية من الرتكز ،حيث تستهدف القروض فقط
عددا ً محدودا ً من الرشكات ،مام مينح معظم الرشكات األخرى فرص ًة قليلة أو معدومة
للوصول إىل اإلقراض.
تقوم الرشكات يف منطقة  MENA ESبتمويل عملياتها واستثامراتها بطريقة مشابهة
للرشكات يف االقتصادات القرينة
يوجد تباين ملحوظ يف استخدام األموال الداخلية لتمويل العمليات واالستثامرات عرب
املنطقة .ويتوافق استخدام االئتامن املرصيف واالئتامن من املوردين والعمالء مع ما هو
موجود يف االقتصادات القرينة .ويلعب متويل أسهم رأس املال دورا ً متواضعاً يف املنطقة،
بينام تعترب املصادر األخرى للتمويل ،مبا يف ذلك اإلقراض متناهي الصغر ،شائع ًة فقط يف
تونس والضفة الغربية وغزة.
ال يعاين قسم كبري من الرشكات من عراقيل ائتامنية
متلك اقتصادات منطقة  MENA ESحص ًة صغري ًة من الرشكات التي تواجه عراقيل ائتامنية
قياساً باملناطق األخرى حول العامل .إال أن ذلك ال يعود إىل تقديم طلبات ناجحة للحصول
عىل القروض ،بل ألن العديد من الرشكات أشارت إىل متتعها برأس مال كايف مام ينفي
الحاجة للحصول عىل القروض.
يوجد عدم ارتباط واضح بني الرشكات والبنوك يف املنطقة
إن قسم كبري من الرشكات التي ال تعاين من عراقيل ائتامنية قد قطعت االرتباط مع القطاع
املرصيف ككل .وباملقارنة مع الرشكات التي واجهت صعوبات يف الحصول عىل القروض ،من
املرجح أن تكون الرشكات أصغر ،ليس لها ارتباط بالبنوك صغريةً ،وال يوجد لديها تقارير
مالية مدققة ،وال تستخدم النظام املرصيف حتى يف عمليات الرصف.
تتشابه الرشكات التي ليس لديها ارتباط مع القطاع املرصيف مع الرشكات التي تعاين من
عراقيل ائتامنية ،حيث يوجد لدى كال .النوعني نزعة قليلة لالستثامر ومن غري املرجح أن
تخطط للتوسع ،حتى وإن كانت العراقيل املتعلقة بالقدرات شديدةً .ويتمثل الفرق الوحيد
يف أن الرشكات التي ليس لديها ارتباط تبدو مقتنع ًة بوضعها الحايل وال توجد لديها شكاوى
حول الوصول إىل التمويل.
ال ميكن لدورة أنشطة األعامل وحدها أن تفرس هذا النمط حيث قد يدفع أي تراجع يف
األعامل الرشكات للسعي وراء الحصول عىل القروض ألغراض إدارة السيولة .من الواضح
أن العديد من الرشكات التي ليس لها ارتباط بالبنوك قامت باتباع اسرتاتيجيات إنتاجية
يف ظل بيئة ال يعتربون فيها البنوك كخيار متوييل ،بالرغم من الكلفة املرتبة عىل انخفاض
لتوقعات النمو.
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املصدر :مسوحات الرشكات.
النظرعم إذا متت املوافقة عىل طلب القرض أم ال.
مالحظة :مل تقم الرشكات غرياملرتبطة بالتقدم بطلب للحصول عىل قرض بسبب امتالكها أموال كافية .يتم تصنيف الرشكات التي تقدمت بطلب للحصول عىل قرض كرشكات مرتبطة بغض
ّ

تؤثر معايري الضامنات املرصفية عىل نزعة الرشكات للبقاء دون أي ارتباط مع القطاع
املرصيف ويف نهاية املطاف عىل توقعات النمو لديها
يف اقتصادات  ،MENA ESيتطلب أكرث من  4من أصل  5قروض تقديم ضامنات مبتوسط قيمة يتجاوز
قليالً ضعف مبلغ القرض ،أي بشكل أعىل قليالً مام هو موجود يف االقتصادات القرينة .وكلام ارتفعت
املتطلبات النسبية للضامنات ،كلام دفع الرشكات الناشئة بعيدا ً عن القطاع املرصيف .ومتلك الرشكات
األكرب عمرا ً ،باملتوسط ،املزيد من األصول التي ميكن استخدامها لتأمني الحصول عىل القروض وهي تتأثر
نسبياً بصورة أقل مبعايري الضامنات .إال أن هذه الرشكات تستحدث وظائف بوترية أقل من الرشكات
الناشئة ،وبنا ًء عىل ذلك ،قد تعيق مامرسات الضامنات منو الوظائف.
وبغض النظر عن عمرها ،من غرياملرجح أن تقطع الرشكات ارتباطها بالقطاع املرصيف ومن املرجح أن
تكون أكرث قدر ًة عىل استحداث وظائف جديدة يف حال تقبل البنوك األصول املنقولة كضامنات .وحيث
أن قسامً كبريا ً من أصول الرشكات يتألف من آالت ومعدات ،ميكن اعتبار رغبة البنوك يف تقبل األصول
املنقولة كضامنات معيار ضامنات جيد ألنشطة األعامل .إن ذلك يشري إىل رابط محتمل بني اعتامد
معايري ضامنات جيدة ألنشطة األعامل وإمكانات استحداث الوظائف.

الوظائف واملهارات
باملقارنة مع املناطق األخرى ،يرتكز التشغيل يف القطاع الخاص الرسمي يف رشكات الصناعات
التحويلية والتصدير؛ إال أن تشغيل النساء يعد متدنياً؛ ويعترب تشغيل الشباب األقوى يف
الرشكات املبتكرة الناشئة
تعترب بنية التشغيل يف القطاع الخاص الرسمي يف املنطقة مشابه ًة يف العديد من األشكال لالقتصادات
املقارنة يف املناطق األخرى ،بالرغم من أن قطاع الصناعات التحويلية ورشكات التصدير تلعب دورا ً أكرب
بشكل مقارن يف استحداث الوظائف ،بينام يتخلف قطاع التجزئة عن الركب يف هذا الصدد.
يعترب تشغيل النساء يف رشكة منطية أقل بكثري مام هو يف مناطق العامل األخرى ،وينطبق األمر ذاته عىل
النساء اللوايت يتقلدن مناصب إدارية رفيعة أو ميلكن رشكات .وداخل هذه املنطقة ،تعد حصة تشغيل
النساء مرتفع ًة يف القطاعات التي تتطلب عامل ًة مكثف ًة ولدى رشكات التصدير .كام يعد تشغيل الشباب
مرتفعاً يف الرشكات الناشئة ورسيعة النمو ،والتي متيل ملامرسة أعامل مبتكرة.

تتسم ديناميكيات الرشكات بالضعف بشكل عام ،إال أنّه من املرجح أن تنمو الرشكات ذات
اإلنتاجية العالية للعاملة بشكل رسيع
باملجمل ،تعد ديناميكيات الرشكات ضعيف ُة يف املنطقة :حيث تتمكن بضعة رشكات من التنقل بني فئات
األحجام ،سواء من حيث التوسع أو التقليص .وأثناء فرتة صعبة للقطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط.

وشامل أفريقيا ،كان من املرجح بصورة أكرب أن تتحول الرشكات متوسطة الحجم إىل رشكات صغرية ومن
غري املرجح أن تحقق أي منو خالل فرتة ثالث سنوات ،مقارن ًة مع املناطق األخرى .إال أن الرشكات التي
حققت منوا ً رسيعاً خالل األعوام  ،2012-2009حققت مستويات مرتفعة من اإلنتاجية األولية للعاملة،
مام يدل عىل إعادة تخصيص املوارد نحو الرشكات األكرث إنتاجي ًة ويؤرش إىل تطورات إيجابية محتملة يف
القطاع الخاص.

يؤثر النقص يف املهارات عىل الرشكات األرسع منوا ً
عرب املنطقة ،من املرجح بصورة أكرب أن تعترب الرشكات التي حققت أرسع منو عدم كفاية القوى العاملة
املتعلمة عائقاً رئيسياً .فبعكس الرشكات األخرى ،من املرجح أيضاً أن تقوم الرشكات رسيعة النمو
باالستثامر يف التدريب الرسمي للموظفني ،مام يدل عىل أن عرض املعرفة واملهارات يشكل عائقاً رئيسياً
أمام الرشكات الواعدة واألكرث منوا ً يف املنطقة.

تدفع الرشكات األكرث إنتاجي ًة أجورا ً أعىل عىل عكس الرشكات األكرب
تؤكد نتائج  MENA ESالتوقعات بأن الرشكات األكرث إنتاجي ًة تدفع أجورا ً أعىل .ويدل ذلك عىل أن
أسواق العمل ،إىل حد ما ،قادرة عىل تسهيل إعادة تخصيص موارد العاملة إىل الرشكات ذات اإلمكانات
األكرب للنمو وتوفري وظائف مجزية .رغم ذلك ،تبقى هذه الوظائف ذات اإلنتاجية العالية والرواتب
املرتفعة يف القطاع الخاص شحيحةً ،وهو ما قد يشجع الباحثني عن العمل للسعي وراء التوظيف يف
القطاع العام بدالً من القطاع الخاص.
يف معظم االقتصادات ،تدفع الرشكات الكبرية أجورا ً أعىل ،لكن ال ينطبق هذا املعيار عىل منطقة
 . MEAN ESحيث يبدو أن الرشكات الكبرية ،والتي تعد أكرث إنتاجي ًة يف الغالب بسبب الكثافة
الرأساملية العالية بشكل غري كفء ،تركز بشكل قوي عىل تعويض رأس املال عوضاً عن تعويض العاملة.
إن ذلك يعطي مؤرشا ً عىل أن الحوافز املشوهة ،والتي تشكل األساس يف القرار وراء تفضيل اإلنتاج الذي
يتطلب رأس مال مكثف ،قد تؤثر أيضاً عىل جودة وتعويض الوظائف.

التنافسية :التجارة ،االبتكار واإلدارة
قد يواجه منو القطاع الخاص الصغري وإن كان منتجاً قيود بفعل اعتبارات واسعة تتعلق
باملنافسة
يعترب أداء اقتصادات منطقة  MENA ESضعيفاً عىل مستوى مختلف تصنيفات التنافسية العاملية
مقارن ًة مع االقتصادات القرينة يف املناطق األخرى .وقد يشري العجز الواضح لدى الرشكات الصغرية وإن
كانت منتج ًة يف املنطقة عن التوسع يف عملياتها إىل وجود اختالالت وحاالت من عدم التيقن تتعلق
بالتنافسية يف تلك االقتصادات.

ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات

هنالك عدد كبري من املصدرين وإن كانوا بحجم صغري يف املنطقة ،حيث ترتكز مكاسب
إنتاجية العمل يف املصدرين “املتفوقني”
ال تعد التجارة بحد ذاتها املشكلة وراء الضعف النسبي للتنافسية :حيث من املرجح أن تكون الرشكات
يف اقتصادات منطقة  MENA ESقادر ًة عىل التصدير أو االسترياد أو القيام بكليهام مقارن ًة مع نظرياتها
يف املناطق األخرى ،لكن من املرجح أن تكون هذه الرشكات صغري ًة أو متوسطة الحجم .عالو ًة عىل ذلك،
يعترب متوسط الحجم واالختالفات يف اإلنتاجية بني الرشكات املصدرة وغري املصدرة أصغر مام هو يف
املناطق األخرى .يف الواقع ،يتم تحقيق مكاسب حجم املصدّر واإلنتاجية يف املنطقة بشكل كامل تقريباً
من قبل عدد صغري من املصدّرين املتفوقني .وقد يشري عجز أو عدم رغبة صغار املصدّرين لتوسيع
عملياتهم إىل وجود عوائق أمام دخول السوق أو اختالالت سوقية ،مثل تكاليف دعم أسعار الطاقة.

قد يرفع الوصول إىل التكنولوجيا وسالسل اإلمداد األجنبية من إنتاجية الرشكات املستوردة
من حيث مكاسب اإلنتاجية من التجارة ،يشكل املستوردون الطرف الرابح يف املنطقة .حيث قد يعود
ذلك إىل القدرة عىل الوصول إىل التكنولوجيا وسالسل اإلمداد األجنبية مبا يعود عليهم بالفائدة .ويأيت
ذلك بالرغم من حقيقة أن املستوردين يواجهون صعوبات عدة من حيث التعرفة املرتفعة نسبياً،
والقيود غري املتعلقة بالتعرفة عىل التجارة ،والوقت املستغرق للتخليص الجمريك عىل املستوردات.

ميارس نحو ثلث الرشكات يف املنطقة أشكاالً أساسي ًة لالبتكار
تنخرط الرشكات يف املنطقة يف ابتكارات تكنولوجية وغري تكنولوجية ،حيث يتم إدخال منتجات جديدة،
أو عمليات جديدة ،أو أساليب تنظيمية أو تسويقية جديدة مبعدل متشابه .وتتضمن معظم النشاطات
املبتكرة موامئة املنتجات الحالية مبا يتناسب مع الظروف املحلية أو تطوير اآلالت واملعدات ،وهي
مامرسات تعد منطي ًة لدى الرشكات يف االقتصادات النامية.

يرتبط ابتكار الرشكات بتوفر ظروف داعمة معينة :رأس املال البرشي ،الوصول إىل املعرفة،
الوصول إىل التمويل
يرتبط رأس املال البرشي للرشكات -والذي يتم الحصول عليه من خالل التدريب الرسمي أو إعطاء
املوظفني الوقت لتطوير نهج وأفكار جديدة -باالبتكار ،كام هو الحال بالنسبة للوصول إىل املعرفة
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتيسري من الرشكات .ومن املرجح بشكل أكرب أن تقوم الرشكات التي
متارس التجارة باالتجاهني (الرشكات التي تقوم باالسترياد والتصدير يف الوقت ذاته) ،عىل وجه التحديد،
بالحصول عىل ترخيص للتكنولوجيا األجنبية وإدخال ابتكارات تكنولوجية .كام أن من املرجح أن تقوم
الرشكات التي متلك الوصول إىل القروض بإدخال منتجات وعمليات جديدة.

الشكل

5

يرتبط االبتكار بشكل إيجايب بتحقيق زيادات يف إنتاجية العاملة
تتوافق مكاسب إنتاجية العاملة من االبتكار مع تلك املوجودة يف االقتصادات املتقدمة ،لكن بشكل أقل
من تلك املوجودة يف االقتصادات النامية .وميكن تفسري ذلك بسبب قلة املنافسة بشكل عام يف العديد
من اقتصادات منطقة  MENA ESمقارن ًة باالقتصادات النامية األخرى .وتختلف عوائد االبتكار حسب
القطاع ،حيث يستفيد املصنعني الذين يستخدمون التكنولوجيا الفائقة يف الغالب من ابتكار املنتجات
بينام تستفيد الرشكات التي تستخدم تكنولوجيا متدنية بشكل أكرب من االبتكارات غري التكنولوجية.

تستفيد الرشكات التي تدار بشكل يسء بشكل أكرب من تحسني مامرساتها اإلدارية مقارن ًة
باالبتكار
ترتبط جودة املامرسات اإلدارية بشكل إيجايب مع إجاميل الناتج املحيل للفرد ،ولكن ال ترتبط بشكل
ملحوظ مع إنتاجية العاملة عىل مستوى الرشكات ،باستثناء الرشكات التي تحقق عالمات دون الوسيط
الحسايب بالنسبة للمامرسات اإلدارية .وبينام من املرجح أن تستفيد الرشكات املدارة بشكل أفضل من
االبتكارات ،من املرجح أن تستفيد الرشكات املدارة بشكل يسء من تحسني مامرساتها اإلدارية.

يف االقتصادات التي تقدم دعامً أقل ألسعار الطاقة ،ترتبط املامرسات اإلدارية الجيدة بتدين
كثافة الطاقة وارتفاع إنتاجية العاملة
يف حال كان دعم أسعار الطاقة مرتفعاً ،ترتبط اإلدارة الجيدة بتأثري عكيس :ارتفاع كثافة الطاقة وتدين
إنتاجية العاملة.

النتائج
يعترب القطاع الخاص الرسمي يف اقتصادات  MENA ESصغريا ً نسبياً ،لكن حجمه يخفي أهميته
للتنمية االقتصادية .تعترب إنتاجية العاملة يف رشكات القطاع الخاص الرسمي يف املنطقة أعىل من نظرياتها
يف مناطق مقارنة حول العامل؛ رغم ذلك تتدىن إنتاجية إجاميل عوامل اإلنتاج عن باقي املناطق .وقد
نجحت العديد من الرشكات يف تعزيز إنتاجيتها عرب االنخراط الفعال يف االبتكار والتجارة الدولية .وتعد
الرشكات األكرث إنتاجي ًة يف املنطقة أكرث قدر ًة عىل النمو بشكل أرسع ودفع أجور أعىل لجذب املوظفني.
ويدل ذلك عىل إمكانات مشجعة لدى اقتصادات  MENA ESإلعادة تخصيص املوارد نحو الرشكات
التي متلك أفضل الفرص الواعدة.
وبهذه الطريقة ،فإن من املمكن رؤية احتامل منو القطاع الخاص يف املنطقة وتلبية تطلعات القوى
العاملة املتنامية يف الحصول عىل وظائف مجزية .ويف الواقع ،ومن خالل استحداث الوظائف عىل
نطاق واسع ،يُتوقع من حيث املبدأ أن يساهم منو القطاع الخاص يف تحقيق منوذج منو أكرث شمولي ًة يف
املنطقة.

ابتكار املنتجات يف جبهة التكنولوجية العاملية واعتامد التكنولوجيات القامئة
25
20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت
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واسع ،يُتوقع من حيث املبدأ أن يساهم منو القطاع الخاص يف تحقيق منوذج منو أكرث شمولي ًة يف
املنطقة.
يف الوقت ذاته ،من الرضوري فهم أن الرشكات تعمل يف ظل ظروف تعد يف الغالب صعب ُة للغاية .حيث
تدفع الحوافز املشوهة الرشكات الكبرية نحو مناذج إنتاج رأس مال مكثف غري فعالة؛ وتواجه الرشكات
الصغرية واملتوسطة الحجم فرصاً محدودة للنمو وتتأثر بصورة سلبية أكرب ببيئة أنشطة األعامل .تعاين
كافة الرشكات تقريباً يف املنطقة من قضايا عدم االستقرار السيايس ،والفساد ،وإمدادات الكهرباء غري
املوثوقة .وتواجه الرشكات صعوبات عىل صعيد االبتكار والنمو بسبب العوائق أمام التجارة وشح
العاملني املدربني بشكل جيد .ويف العديد من األماكن ،ال يوجد ارتباط بني الرشكات وقنوات التمويل
الرسمية ،مام يؤدي إىل عدم سعي الرشكات للحصول عىل متويل خارجي ،ويقلل بشكل حتمي إمكانات
النمو لديها.
ينبغي أن تشكل االسرتاتيجيات الهادفة إىل دعم الرشكات يف سبيل تعزيز إنتاجيتها -باإلضافة إىل عملية
تخصيص املوارد نحو الرشكات األكرث اإلنتاجيةً ،أولوي ًة قصوى للسلطات الحكومية يف املنطقة .ويقرتح
التقرير عدد من املجاالت الرئيسية التي تسرتعي االهتامم عىل مستوى السياسات ،والتي تتضمن البحث
يف النظام املعقد للحوافز املشوهة ،املزايا ،والعوائق أمام املنافسة ،عالو ًة عىل العواقب املقصودة وغري
املقصودة.

السياسات الهادفة إىل تحسني بيئة أنشطة األعامل
من الواضح أن تحقيق االستقرار السيايس يشكل قضي ًة بالغة األهمية .وعرب الكثري من االقتصادات،
عىل األرجح أن تعد مجابهة الفساد وإمدادات الكهرباء غري املوثوقة من األولويات املهمة أيضاً .حيث
قد يؤدي الفساد إىل إحجام العديد من الرشكات عن اتباع اسرتاتيجيات تتطلب التفاعل مع السلطات
الحكومية ،األمر الذي يحد من فرصها .كام قد يعتمد التعامل مع موثوقية الكهرباء عىل نهج سياسات
يتناول قضية الفساد واملصالح املكتسبة.
بشكل أكرث عموميةً ،تتسم املنطقة بوجود عدد كبري من الحوافز املشوهة ،والتي تشكل األساس للنظام
الحايل للتحويالت .ويتم يف العادة معالجة العواقب غري املقصودة عرب اعتامد حوافز جديدة ورمبا
مشوهة .لذلك ،يعد إجراء إعادة تقييم بشكل جاد للحوافز املشوهة ،والتحويالت ،واملزايا ،والعوائق
أمام املنافسة أمرا ً بالغ األهمية.

السياسات الهادفة إىل تحسني وصول الرشكات للتمويل
بينام يعد عدم االرتباط بالقطاع املايل أمرا ً اختيارياً تقوم به الكثري من الرشكات ،تكشف الحقيقة أن
لهذا األمر أثر عىل إمكانات النمو لديها فتدعو الحاجة التخاذ إجراء عىل مستوى السياسات .وقد يكون
من الرضوري التطرق إىل العديد من القضايا لتسهيل وصول الرشكات إىل التمويل ،وتشجيعها عىل
االرتباط مع القطاع املايل الرسمي ،وانتهاز الفرص لتحقيق النمو والتي تعتمد عىل التمويل الخارجي.
كام سيساعد بناء قدرات البنوك عىل تعزيز تقييامت للمخاطر االئتامنية يف تقديم القروض للرشكات
الصغرية واملتوسطة الحجم ،دون الحاجة لتعريض استقرارها املايل للخطر .وينبغي أن يرتافق ذلك مع
إصالحات إليجاد قوانني حديثة للتعامالت اآلمنة وسجل كفء للضامنات؛ وإدخال نظم للضامن االئتامين
بغرض التخفيف من العراقيل املتعلقة بالضامنات؛ وبناء قدرات الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم
لتحسني شفافيتها وتقليل التباين يف معلوماتها.

السياسات الرامية لتحسني التعليم والتشغيل واملهارات
فيام يخص التشغيل يف القطاع الخاص الرسمي ،يوجد مجال واسع إلدخال التحسينات ،وبالتحديد فيام
يتعلق بتشغيل النساء .وقد يساعد دعم التوسع يف القطاعات التي تتطلب عامل ًة مكثف ًة والقطاعات
التصديرية يف توفري املزيد من الوظائف للنساء ،لكن توجد حاجة أيضاً إليجاد فرص يف القطاعات التي
تتطلب رأس مال مكثف .ومن املرجح أن تكون التدابري الداعمة لنشوء ومنو الرشكات املبتكرة الفتية
إيجابي ًة عىل وجه التحديد لتشغيل الشباب .كام أنها ستزيد من منو اإلنتاجية اإلجاميل ورفع مستويات
املعيشة عرب توفري وظائف برواتب مجزية.

امللخص التنفيذي

ستساهم إعادة توجيه النظم التعليمية يف املنطقة تجاه مهارات التعلم ذات الصلة بالتشغيل يف القطاع
الخاص -مع إعطاء أهمية أكرب للتعليم املهني -يف تسهيل منو وظائف عالية الجودة .وتقوم الرشكات
رسيعة النمو واألكرث إنتاجي ًة بالفعل بتوفري املزيد من التدريب ملوظفيها إضاف ًة إىل وظائف مجزية.
وسيساعد توفري التعليم والتدريب املناسب للشباب قبل االنضامم إىل سوق العمل يف معالجة نقص
املهارات يف هذه الرشكات.

السياسات الهادفة إىل تشجيع التجارة واملنافسة واالبتكار
يقتيض تعزيز إنتاجية الرشكات يف املنطقة املزيد من االنفتاح عىل التجارة الدولية .عىل وجه التحديد،
يشري ذلك إىل املزيد من الفعالية يف أنظمة الجامرك والتجارة -بالنسبة للواردات والصادرات عىل حد
سواء -وتقليل تكاليف الدخول لكافة الرشكات .ويجب عدم النظر إىل االسترياد فقط من حيث العجز
التجاري واحتياطيات النقد األجنبي؛ تسمح الواردات للرشكات بإحالة أجزاء املكونات ذات الجودة
األفضل أو الكلفة األقل مقارن ًة مع ما هو متوفر يف السوق املحيل .كام أنها تسهل من اكتساب املعرفة
حول املنتجات والعمليات الجديدة.
تتضمن التدابري األساسية األخرى تشجيع املزيد من املنافسة من خالل تقليل القيود عىل تأسيس و
انحالل الرشكات ،وعىل االستثامر األجنبي .حيث يجب إلغاء التدابري التي تعطي الرشكات الحالية ميز ًة
غري رضورية -عىل سبيل املثال ،ميزة يف الوصول إىل األسواق والرتخيص والعقود ،باإلضافة إىل األنظمة
التي تحمي الرشكات اململوكة للدولة أو ذات الصالت السياسية .كام سيساعد تحسني الوصول إىل
التمويل وتحسني مهارات القوى العاملة يف دعم قدرة الرشكات عىل االبتكار والنمو.

ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات
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التصور االقتصادي الدقيق
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جيبويت
الشكل  :1تصنيف أهم املعوقات يف بيئة أنشطة األعامل وفقاً للرشكات يف جيبويت
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
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اﻟﻨﺸﺎط ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ
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اﻟﻨﺴﺐ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

40
30
20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ﺟﻴﺒﻮيت

50

10
0

MENA ES

تعتمد الرشكات يف جيبويت بشكل كبري عىل املولدات للحصول عىل الكهرباء
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اعتربت نحو نصف الرشكات يف جيبويت الكهرباء كأهم عائق يف بيئة أنشطة
األعامل (الشكل  .)1وتتعامل الرشكات مع إمدادات الكهرباء غري املوثوقة من
خالل استخدام املولدات ،حيث أن  % 69من الرشكات يف جيبويت متلك أو تتشارك
يف مولد ،وهي نسبة أعىل بكثري من املتوسط يف منطقة  MENA ESوالبالغ
( % 36الشكل  .)2ورمبا بسبب شيوع املولدات ،تشري الرشكات إىل عدد مرات
قليل النقطاع الكهرباء يف شهر منطي :باملتوسط أقل من مرتني ،مقارن ًة مع نحو 15
مرة شهرياً كمتوسط يف منطقة ( MENA ESالشكل  .)3وباإلضافة إىل إمدادات
الكهرباء غري املوثوقة يف بيئة أنشطة األعامل ،تواجه الرشكات قضايا تتعلق
بالفساد والنسب الرضيبية :عىل التوايل ،أشارت  % 13و % 12من الرشكات إىل أن
هذه تعد أبرز العوائق.

الشكل  :2الرشكات التي متلك أو
تتشارك يف املولدات

الشكل  :3عدد مرات انقطاع
الكهرباء يف شهر منطي
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ضمن منطقة  ، MENA ESمثّلت جيبويت أعىل نسبة من الرشكات التي أشارت
إىل عدم حاجتها للحصول عىل قروض

80
60

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

حقق القطاع املايل يف جيبويت منوا ً ملحوظاً منذ مطلع األلفية الجديدة ،وهو يعد اليوم قوياً نسبياً مقارن ًة مع نظرائه .وقد أدت
زيادة عدد البنوك العاملة ،وإدخال األدوات املالية اإلسالمية ،وفتح حسابات لصغار املدخرين إىل زيادة اإليداعات املرصفية.
ومتلك نحو  % 92من الرشكات يف جيبويت حساباً جارياً أو حساب توفري ،وهو ما يفوق كثريا ً املتوسط يف منطقة MENA ES
والبالغ  .% 80فيام يتعلق بالوصول إىل القروض ،يتم متويل نحو  % 12من احتياجات رأس املال العامل عن طريق البنوك .وتعد
هذه النسبة أعىل مام هو موجود يف اقتصادات منطقة  MENA ESذات الدخل املتوسط املنخفض ،باستثناء املغرب .كام
تربز جيبويت من حيث أن  % 75من الرشكات أشارت إىل عدم حاجتها للحصول عىل قروض (الشكل  ،)4حيث تعد هذه النسبة
األكرب يف املنطقة .يف الواقع ،أشارت  % 2من الرشكات إىل الوصول إىل التمويل كأبرز عائق يف بيئة أنشطة األعامل.

الشكل  :4الرشكات التي ال
تحتاج للحصول عىل قروض

40
20

MENA ES

ﺟﻴﺒﻮيت

0

ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات
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مقارنة مع اقتصادات  MENA ESتقع معظم الوظائف يف القطاع الخاص يف جيبويت يف قطاع الخدمات

100
80

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

يختلف اقتصاد جيبويت عن أقرانه يف منطقة  ،MENA ESحيث أن غالبية القطاع الخاص مكون من قطاعات خدمية.
وبالنظر إىل أن االقتصاد تهيمن عليه موانئ املياه العميقة ،فإن  % 82من الوظائف يف القطاع الخاص الرسمي يف جيبويت والتي
شملها املسح توجد يف قطاع النقل والقطاعات الخدمية ذات الصلة .وتعد هذه النسبة أعىل بكثري مام متوسطه  % 40يف سائر
اقتصادات منطقة ( MENA ESالشكل  .)5ومع معدل بطالة يقدر بأكرث من  ، % 50ال يزال استحداث الوظائف يشكل أولوي ًة
وطني ًة ملحةً .ومن بني اقتصادات منطقة  ، MENA ESضمت جيبويت أعىل معدل للرشكات ( )% 14التي أشارت إىل أن أنظمة
العمل متثل عائقاً رئيسياً أو شديدا ً للغاية ملنشآتهم.

الشكل  :5نسبة الوظائف يف
قطاع الخدمات
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ﺟﻴﺒﻮيت

0

باملقارنة مع منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،تعتمد الرشكات يف جيبويت بصورة أكرب عىل املدخالت األجنبية

80
60

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

تعتمد رشكات الصناعات التحويلية يف جيبويت بشكل أكرب نسبياً عىل املدخالت من منشأ أجنبي ،وهو ما يعد نتيج ًة لقلة
املوارد الطبيعية والطقس القايس يف البالد .باملتوسط ،يعد  % 63من املدخالت التصنيعية ذات منشأ أجنبي ،أي ما يتجاوز
 .ويأيت ذلك بالرغم من حقيقة أن معدالت التعرفة عىل
كثريا ً املتوسط يف جميع دول منطقة
الواردات تعترب من بني األعىل يف املنطقة .ومن حيث االبتكار عرب كافة قطاعات أنشطة األعامل ،يقوم نحو ثلث الرشكات يف
جيبويت بإدخال عمليات جديدة ،وهو أعىل من أي اقتصاد آخر يف منطقة  .MENA ESوتتم معظم االبتكارات يف العمليات
عرب ترقية اآلالت واملعدات الحالية ،باإلضافة إىل الربمجيات.

الشكل  :6نسبة املدخالت ذات
املنشأ األجنبي
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متلك جيبويت أعىل نسبة من الرشكات التي تتقلد فيها النساء مناصب إدارية رفيعة يف منطقة MENA ES
MENA ES

الشكل  :8املوظفني بدوام كامل
من النساء
30

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

باملقارنة مع باقي مناطق العامل ،تأيت منطقة  MENA ESيف مرتبة متأخرة من حيث مشاركة املرأة يف القوى العاملة ،وملكية
الرشكات ،وتويل مناصب إدارية رفيعة .وضمن هذه املجموعة ،تربز جيبويت من حيث وجود نسبة مرتفعة نسبياً من الرشكات
التي تضم سيدة يف منصب إداري رفيع( % 14 :الشكل ،)7
والتي كانت أعىل كثريا ً من املتوسط يف منطقة MENA ES
الشكل  :7الرشكات التي تضم سيدة يف منصب
والبالغ  . % 5كام متلك جيبويت أعىل نسبة من الرشكات التي
إداري رفيع
متلك فيها النساء حصة أغلبية ، % 7 :وهي تشكل نحو ضعف
املتوسط اإلقليمي ( .)% 4ما تعترب نسبة املوظفني بدوام كامل
15
من النساء أعىل من املتوسط يف منطقة ( MENA ESالشكل
 .)8وقد تعزى املشاركة القوية نسبياً للنساء يف القوى العاملة
10
املحلية وإدارة الرشكات جزئياً إىل هيمنة قطاع الخدمات
5
يف جيبويت ،حيث أن الرشكات الخدمية تعد يف العادة أكرث
انفتاحاً عىل النساء.
0
ﺟﻴﺒﻮيت
MENA ES
اﳌﺪراء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴني ﻣﻦ اﻹﻧﺎث
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺴﺎء

ﺟﻴﺒﻮيت

0

20

10

MENA ES

ﺟﻴﺒﻮيت

0

تلخص التصورات االقتصادية الدقيقة االستنتاجات االقتصادية لتقرير بعنوان “ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟” الحظ أنه قد تم احتساب املبيعات وإحصاءات منو
الوظائف عىل أساس سنوي باستخدام السنتني املرجعيتني  2009و2012؛ وتم استخدام هاتني السنتني بحسب موعد إجراء مسوحات الرشكات .تعود كافة النتائج والتفسريات واالستنتاجات املعرب عنها يف
هذه الوثيقة بالكامل عن آراء املؤلفني .وهي ال متثل بالرضورة وجهات نظر البنك الدويل/البنك األورويب إلعادة االعامر والتنمية /بنك االستثامر األورويب والرسميات التابعة لها ،أو وجهات نظر مدرائها
التنفيذيني أو الحكومات التي ميثلونها.

10

مسح الرشكات -التصور االقتصادي الدقيق

جمهورية مرص العربية
الشكل  :1تصنيف أهم املعوقات يف بيئة أنشطة األعامل وفقاً للرشكات يف مرص
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏري اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻨﺴﺐ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﻟﺠﺮميﺔ

اﻟﻨﺸﺎط ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ

اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

40
30
20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ
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ﻣﴫ

0
MENA ES

يشكل عدم االستقرار السيايس العائق األبرز الذي أشارت إليه الرشكات املرصية

0
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-6

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻌﲇ
ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

اختارت نحو نصف الرشكات املرصية عدم االستقرار السيايس كأبرز عائق ،وهو ما يعد أعىل من املتوسط يف منطقة MENA
( ESالشكل  .)1حيث انعكست بيئة أنشطة األعامل غري املتيقنة والتي أعقبت ثورة  2011واملستجدات التي وقعت يف صيف
 2013عىل األداء االقتصادي للرشكات :خالل الفرتة ما بني  ،2012-2009شهدت الرشكة النمطية يف مرص تراجعاً يف إيراداتها
مبقدار  % 6.4سنوياً ويف الوظائف بأكرث من  1%سنوياً (الشكل  .)2ومتت اإلشارة إىل الوصول إىل التمويل كعائق رئييس من
 1من أصل كل  10رشكات -وهو ما ال يدعو للدهشة ،بالنظر إىل أن أقل من  % 60من الرشكات متلك حساب جاري أو توفري
وأن  % 6فقط منها لديها قرض مرصيف أو خط اعتامد .وتأيت مسائل الكهرباء يف املرتبة الثالثة ،والتي ترتبط بالتدهور الحاد
يف موثوقية إمدادات الكهرباء يف العام  ،2012وهي السنة املرجعية للمسح .وبالرغم من اعتباره العائق األبرز من قبل % 6
فقط من الرشكات ،يعترب الفساد منترشا ً عىل نطاق واسع :حيث أشارت  % 17من الرشكات إىل تعرضها ملوقف واحد عىل األٌقل
لطلب الرشاوى.

الشكل  :2منو املبيعات
والوظائف

-8

ال يزال الوصول إىل التمويل قضي ًة رئيسي ًة لدى الرشكات املرصية

الشكل  :4الرشكات التي متلك
حساب جاري أو توفري

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

متثل البنوك  % 2فقط من متويل الرشكات يف مرص ،وهو ما يقل كثريا ً عن املتوسط يف منطقة  MENA ESوالبالغ .%12
يف مرص ،وهو ما يقل كثريا ً عن املتوسط يف منطقة  MENA ESوالبالغ .% 12
ويرتجم تدين شيوع التمويل املرصيف إىل نسبة عالية من الرشكات التي ليس لديها الشكل  :3درجة االرتباط
ارتباط بالبنوك -أي الرشكات التي مل تقدم طلبات للحصول عىل قروض كونه يتوفر بالقطاع املرصيف
لديها رأس مال كايف (الشكل  .)3وتدل حقيقة أن  % 40من رشكات القطاع الخاص
100
الرسمي ال متلك حساباً جارياً أو حساب توفري (الشكل  )4وبالتايل ال تستخدم
Connected
80
النظام املايل حتى مع أجل خدمات الدفع أن عدم االرتباط يعد هيكلياً .وتشري
60
Discouraged
ويتفق
األدلة الرسدية عىل أن املرصيني يصنفون اقتصادهم عىل أنّه اقتصاد نقدي.
40
ةطبترم ريغ
تشري
ذلك مع الدور القوي الذي يلعبه االقتصاد غري الرسمي يف مرص -حيث
20
0
تقديرات املركز املرصي للدراسات االقتصادية أن هذا االقتصاد ميثل نحو  % 40من
 MENA ESﻣﴫ
الناتج املحيل اإلجاميل و % 66من إجاميل وظائف القطاع الخاص غري الزراعي.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ﻏري ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
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ﻣﴫ
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ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات

11

متلك الرشكات التصنيعية يف مرص كثافة رأساملية عالية كام يعترب استخدام رأس املال غري كفء

الشكل  :5وسيط حصص عوامل اإلنتاج

باملقارنة مع الرشكات األكرب ،من غري املرجح أن توفر الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم التدريب ملوظفيها

رأس اﳌﺎل

اﻟﻮﺳﻴﻂ

اﻟﻌامﻟﺔ
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

40
30
20
10

ﻛﺒري

ﻣﴫ

الشكل  :7الرشكات حسب
وضعية التجارة

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺻﻐري

اﻟﺠﻤﻴﻊ

MENA ES

الشكل  :8الرشكات التي تنخرط
يف نوع واحد عىل األقل من
االبتكارات

100
80
60
40
20
0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

MENA ES

ﻣﴫ

ﻏري ﻣﺘﺎﺟﺮ
ﻟﻼﺳﺘرياد ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻘﻂ
اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫني
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MENA ES

ﻣﴫ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

بالنظر إىل الحجم الكبري لسوقها املحيل ،فإنه ليس من الغريب أن متلك مرص
واحد ًة من أكرب الحصص للرشكات غري التجارية يف منطقة  .MENA ESحيث
ال متارس نحو نصف الرشكات التصنيعية أنشطة التصدير واالسترياد (الشكل .)7
إضاف ًة لذلك ،ينخرط نحو ربع الرشكات املرصية فقط يف نوع واحد عىل األقل
من االبتكارات ،باملقارنة مع أكرث من الثلثني يف منطقة ( MENA ESالشكل .)8
وقد يعود ذلك إىل حقيقة أن السوق املرصي واسع وغري مخدوم بشكل كايف ،مام
يعني أنه ال يتوجب عىل الرشكات التنافس عىل الزبائن وبالتايل ال تشعر بالضغط
من أجل االبتكار .إضاف ًة لذلك ،تقوم  3%فقط من الرشكات بالعمل عىل اكتساب
املعرفة ،سواء عن طريق البحث والتطوير أو عرب مصادر أخرى .وباملقارنة مع
االقتصادات األخرى يف منطقة  ،MENA ESتعد هذه النسبة متدني ًة عىل وجه
الخصوص يف قطاعات الصناعات التحويلية التي تتطلب تقنيات عالية ومتوسطة-
عالية.

اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﳌﺘﺪين

MENA ES

ﻣﴫ

الشكل  :6الرشكات التي توفري التدريب
الرسمي

تعاين مرص من سوء املطابقة بني جانبي العرض والطلب للعاملة ،وبالتحديد يف مجال املهارات الفنية واملهنية.
حيث ينظر يف الغالب إىل التعليم والتدريب املهني ما بعد املرحلة الثانوية عىل أنه دون املستوى وذو جودة
رديئة ،مع عدم وجود إرشاك منهجي ألصحاب العمل يف إعداد الربامج واملناهج .عالو ًة عىل ذلك ،تقدم
 % 5فقط من الرشكات املرصية تدريباً رسمياً ،وهو ما يقل كثريا ً عن املتوسط يف منطقة  MENA ESوالبالغ
 .% 17ويعود االختالف بشكل رئييس إىل تدين نسبة الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم التي تقدم التدريب
الرسمي ملوظفيها -حيث يقوم بذلك  % 2و % 6منها مقارن ًة مع  % 12و % 23يف منطقة  MENA ESكمتوسط
عىل التوايل (الشكل  .)6تؤثر قلة العاملة املاهرة عىل الرشكات رسيعة النمو بشكل خاص ،وبنا ًء عىل ذلك ،فإن
لذلك دالالت هامة عىل النمو واإلنتاج بشكل إجاميل.

نظرا ً إىل كرب السوق املحيل ،ينشط عدد قليل من الرشكات يف التجارة الدولية
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

تحقق الرشكات املرصية مستويات إنتاجية للعاملة توازي الرشكات يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط
املتدين .وتأيت الرشكات املرصية يف مرتبة متأخرة من حيث إنتاجية إجاميل عوامل اإلنتاج ،والتي تقيس كفاءة
االستخدام ليس فقط للعاملة ،بل أيضاً رأس املال واملدخالت الوسيطة .وعند مقارنة وسيط حصص عوامل
اإلنتاج للمدخالت الرئيسية الثالث املستخدمة من قبل املصنعني -تكاليف العاملة ،املدخالت الوسيطة ،رأس
املال -يستخدم املصنعون املرصيون رأس املال املكثف بشكل أكرب من املتوسط يف منطقة  MENA ESويف
االقتصادات القرينة (الشكل  ،)5بحيث ال يتفوق عليهم سوى املصنعون التونسيون يف استخدام رأس املال
املكثف .وميكن تفسري ذلك جزئياً من خالل الدعم املقدم ألسعار الطاقة ،والذي يخل بالهيكليات اإلنتاجية من
خالل تشجيع الصناعات التي تتطلب طاقة ورأس مال بشكل مكثف.

0

تلخص التصورات االقتصادية الدقيقة االستنتاجات االقتصادية لتقرير بعنوان “ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟” الحظ أنه قد تم احتساب املبيعات وإحصاءات منو
الوظائف عىل أساس سنوي باستخدام السنتني املرجعيتني  2009و2012؛ وتم استخدام هاتني السنتني بحسب موعد إجراء مسوحات الرشكات .تعود كافة النتائج والتفسريات واالستنتاجات املعرب عنها يف
هذه الوثيقة بالكامل عن آراء املؤلفني .وهي ال متثل بالرضورة وجهات نظر البنك الدويل/البنك األورويب إلعادة االعامر والتنمية /بنك االستثامر األورويب والرسميات التابعة لها ،أو وجهات نظر مدرائها
التنفيذيني أو الحكومات التي ميثلونها.
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األردن
الشكل  :1تصنيف أهم املعوقات يف بيئة أنشطة األعامل وفقاً للرشكات يف األردن
اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻨﺸﺎط ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷراﴈ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏري
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ

اﻟﻨﺴﺐ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

30
25
20
15

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

اﻷردن

35

10
5
0

MENA ES

يشكل الوصول إىل التمويل العائق األبرز الذي أشارت إليه الرشكات األردنية

اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻌﲇ
اﻟﺴﻨﻮي ﰲ ﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

5
4
3
2
1
0
-1
-2

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

أشارت نحو ثلث الرشكات األردنية إىل الوصول إىل التمويل باعتباره العائق األبرز أمام عملياتها (الشكل  ،)1وهي النسبة
األعىل يف اقتصادات منطقة  .MENA ESوقد تفرس العوامل الدورية جزئياً هذه النتيجة .يف العام  ،2012وهي الفرتة
املرجعية للمسح ،واجه األردن العديد من الصدمات الشديدة .فقد أجرب االنخفاض يف إمدادات الغاز املرصي األردن عىل
اللجوء إىل املستوردات النفطية املكلفة ،مام فرض ضغوطاً عىل الحساب الجاري واالحتياطيات واملوازنة .وزاد الدين العام من
 % 71من الناتج املحيل اإلجاميل يف العام  2011إىل  % 82يف العام  ،2012مام قد يكون قد أزاح دور القطاع الخاص .كام أدت
هذه الصدمات الشديدة إىل تقليل نزعة الرشكات لالستثامر وبالتايل تقليل الطلب عىل القروض .شكلت النسب الرضيبية
العائق األبرز لدى نحو ربع الرشكات ،حيث قد يرتبط ذلك بالزيادة يف الوقت املستغرق يف التحضري وتقديم اإلقرارات
الرضيبية ودفع الرضائب .وجاء عدم االستقرار السيايس يف املرتبة الثالثة .ويواجه األردن تحديات أمنية ناتجة يف الغالب من
اآلثار الجانبية لالضطرابات اإلقليمية .لكن وبالرغم من هذه املشكالت ،واجهت الرشكات األردنية انخفاضاً طفيفاً نسبياً يف
حجم مبيعاتها ومنوا ً يف الوظائف ما بني ( 2012-2009الشكل .)2

الشكل  :2منو املبيعات
والوظائف

تعد الرشكات األردنية األكرث تعرضاً للعراقيل االئتامنية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

الشكل  :3درجة العراقيل
االئتامنية
100
80

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

تشري بيانات منطقة  MENA ESإىل أن مشكالت الوصول إىل التمويل تتجاوز االعتبارات الدورية وأثرها املحتمل عىل جانبي الطلب
والعرض لالئتامن .وبالرغم من امتالك األردن قطاعات مالية ومرصفية راسخة ،حيث تشكل نسبة ائتامن القطاع الخاص إىل الناتج املحيل
اإلجاميل نحو  % 70من الناتج املحيل اإلجاميل نزوالً من ذروته (نحو  % 90من الناتج املحيل اإلجاميل) يف العام  ،2007ال تشكل الحسابات
التمويلية املرصفية سوى  % 10من متويل الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم يف األردن .وزاد تعامل القطاع املرصيف مع الحكومة
ومؤسسات القطاع العام منذ العام  .2010وتشري البيانات إىل أن القروض املقدمة للرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم تشكل نحو
 % 10من إجاميل القروض ،مام قد يفرس التباين بني تدابري العمق املايل والوصول إىل التمويل .وال تعاين  % 64من الرشكات -أي ثاين أدىن
نسبة عقب الجمهورية اليمنية -من عراقيل ائتامنية ،مقارن ًة مع  % 73يف منطقة ( MENA ESالشكل  .)3إضاف ًة لذلك ،أشارت أكرث من
ثلث الرشكات األردنية إىل عدم تلقيهن للتشجيع لتقديم طلبات للحصول عىل قروض بسبب الرشوط واألحكام .كام يحتل األردن املرتبة
األخرية يف مؤرش مامرسة أنشطة األعامل من حيث سهول الوصول إىل االئتامن ( 185من أصل  ،185وهي نفس مرتبة الجمهورية اليمنية).
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MENA ES

اﻷردن

0

ﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻞ اﺋﺘامﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻞ اﺋﺘامﻧﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ
ﻻ ﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﻋﺮاﻗﻴﻞ اﺋﺘامﻧﻴﺔ

ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات

يعترب تشغيل النساء يف األردن دون املتوسط يف منطقة MENA ES

الشكل  :4املوظفني الدامئني
بدوام كامل من النساء

15

15

5

MENA ES

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

20

20

10

اﻷردن

الشكل  :5الرشكات التي توفري
التدريب الرسمي

10
5

0
MENA ES

اﻷردن

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

تعترب حصة النساء من بني املوظفني بدوام كامل يف منطقة  MEAN ESمتدني ًة
للغاية بحسب املعايري الدولية ،ويحتل األردن مرتب ًة متدني ًة نسبياً باملقارنة مع
االقتصادات األخرى يف املنطقة .حيث تشكل النساء  % 8فقط من القوى العاملة
يف أي رشكة منطية أردنية ،باملقارنة مع ما متوسطه  % 17يف اقتصادات منطقة
( MENA ESالشكل  .)4كام يربز األردن من بني اقتصادات  MENA ESحيث
أنه يحقق أدىن نسبة للرشكات التي تقدم التدريب ملوظفيها % 3 -فقط ،مقارن ًة
مع املتوسط يف منطقة  MENA ESوالبالغ ( % 17الشكل .)5
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تتمتع الرشكات التصنيعية األردنية بالتنافسية بحسب املعايري اإلقليمية

MENA ES

اﻷردن
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10

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

من بني اقتصادات منطقة  ،MENA ESتعترب نسبة الرشكات املنخرطة يف نوع
واحد عىل األقل من االبتكارات األدىن يف األردن

الشكل  :6الرشكات حسب
وضعية التجارة

8
6
4

اﻷﻳﺎم

يف املرتبة  ،68احتلت األردن أعىل مرتبة يف تقرير التنافسية العاملية 2014-2013
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي من بني اقتصادات  .MENA ESوتحقق
الرشكات التصنيعية األردنية تكامالً جيدا ً نسبياً يف التجارة الدولية ،ذلك أن
 % 26من هذه الرشكات متارس أنشطة االسترياد والتصدير ،مقارن ًة مع ما متوسطه
 % 20يف املنطقة (الشكل  )6و % 13يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط املرتفع.
وتستفيد الرشكات من معدالت التعرفة التصنيعية املنخفضة نسبياً عىل املواد
الوسيطة والخام .عالو ًة عىل ذلك ،يعترب عدد األيام املستغرقة يف التخليص عىل
الواردات عرب الجامرك من بني األقل يف منطقة ( MENA ESالشكل .)7

الشكل  :7األيام املستغرقة يف
التخليص عىل الواردات عرب
الجامرك

2

ﻏري ﻣﺘﺎﺟﺮة
ﻟﻼﺳﺘرياد ﻓﻘﻂ
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻘﻂ
اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫني

MENA ES

الشكل  :8الرشكات املنخرطة يف
اكتساب املعرفة

الشكل  :9الرشكات املنخرطة
يف نوع واحد عىل األقل من
االبتكارات
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ينخرط نحو خمس الرشكات األردنية يف نوع واحد عىل األقل من االبتكارات
(النسبة األقل يف منطقة  )MENA ESكام أن أقل من  % 5منها تكتسب املعرفة
عن طريق البحث والتطوير ورشاء أو ترخيص التكنولوجيات ذات براءات االخرتاع،
االخرتاعات بدون براءة اخرتاع ،املعرفة الفنية .رغم ذلك ،توجد اختالفات كبرية
25
20
بني القطاعات .ففي الصناعات ذات التقنيات العالية ،يقوم نحو ربع الرشكات
15
باكتساب املعرفة (الشكل  )8وأكرث من النصف تقوم بإدخال منتجات وعمليات
10
وأساليب تنظيمية أو تسويقية جديدة (الشكل  ،)9مبا يوازي املتوسط يف
5
0
منطقة  .MENA ESأما يف القطاعات األخرى ،يقوم أقل من  % 5من الرشكات
 MENA ESاﻷردن
باكتساب املعرفة ،وتأيت نسبة الرشكات املنخرطة يف نوع واحد عىل األقل من
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-ﻋﺎﻟﻴﺔ
تنبع
االبتكارات متأخر ًة عن املتوسط يف املنطقة .من املمكن أن هذه التباينات
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
من االختالفات يف التكامل التجاري :فمن بني الرشكات يف الصناعات ذات التقنيات
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
العالية واملتوسطة-العالية ،يعد أكرث من  % 60منها رشكات تصدير وأكرث من
 % 90منها تقوم باسترياد مدخالتها .أما بالنسبة للصناعات ذات التقنيات
املتوسطة-املتدنية واملتدنية ،تقوم نحو  %40من الرشكات بالتصدير بينام تقوم نحو النصف باسترياد مدخالتها

اﻷردن

0

MENA ES

اﻷردن

ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ-ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ

تلخص التصورات االقتصادية الدقيقة االستنتاجات االقتصادية لتقرير بعنوان “ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟” الحظ أنه قد تم احتساب املبيعات وإحصاءات منو
الوظائف عىل أساس سنوي باستخدام السنتني املرجعيتني  2009و2012؛ وتم استخدام هاتني السنتني بحسب موعد إجراء مسوحات الرشكات .تعود كافة النتائج والتفسريات واالستنتاجات املعرب عنها يف
هذه الوثيقة بالكامل عن آراء املؤلفني .وهي ال متثل بالرضورة وجهات نظر البنك الدويل/البنك األورويب إلعادة االعامر والتنمية /بنك االستثامر األورويب والرسميات التابعة لها ،أو وجهات نظر مدرائها
التنفيذيني أو الحكومات التي ميثلونها.
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لبنان
الشكل  :1تصنيف أهم املعوقات يف بيئة أنشطة األعامل وفقاً للرشكات يف لبنان
اﻹدارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﳌﺤﺎﻛﻢ

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷراﴈ

اﻟﻨﺸﺎط ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻨﺴﺐ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ﻟﺒﻨﺎن
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MENA ES

يشكل عدم االستقرار السيايس العائق األبرز الذي أشارت إليه الرشكات اللبنانية

ال تزال الكهرباء تشكل قضي ًة رئيسي ًة لدى الرشكات اللبنانية

ﻋﺎﺋﻖ أﻗﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﺋﻖ رﺋﻴﴘ/ﺷﺪﻳﺪ
MENA ES
ﻟﺒﻨﺎن

الشكل  :3جودة إمدادات الكهرباء
100
80

اﻟﻌﺪد/اﻟﻨﺴﺒﺔ

بالنسبة إىل  % 11من الرشكات اللبنانية ،تعترب الكهرباء العائق األكرث أهمي ًة (الشكل  .)1وقد أدت االنقسامات
السياسية إىل تجميد اإلصالحات يف قطاع الطاقة ،مام حد من إقامة استثامرات ملحة يف توليد القدرة والتحويل.
إضاف ًة لذلك ،مل يجر أي تعديل عىل التعرفة الكهربائية منذ التسعينيات ،مام يشري إىل تقديم تحويالت مالية
ضخمة إىل رشكة كهرباء لبنان اململوكة للدولة .وكنتيجة لذلك ،تعاين الرشكات من االنقطاع املتكرر للكهرباء .حيث
تواجه الرشكات ما متوسطه  51مرة من انقطاع الكهرباء شهرياً ،وهو ما يتجاوز بكثري املتوسط يف منطقة MENA
( ESالشكل  .)3وتجرب رداءة إمدادات الكهرباء الرشكات عىل االعتامد عىل املولدات .وبشكل ال يدعو للدهشة،
يشيع استخدام املولدات يف لبنان -حيث أن  % 85من الرشكات متلك أو تتشارك يف مولد -مقارن ًة مع االقتصادات
األخرى يف املنطقة.
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منﻮ اﳌﺒﻴﻌﺎت )(%

تنظر الرشكات اللبنانية لعدم االستقرار السيايس باعتباره العائق األكرث أهمي ًة (الشكل  .)1ومن املرجح
أن ذلك يشري إىل التأثريات الجانبية السلبية للرصاع الدائر يف سوريا ،باإلضافة إىل الحكم الطائفي يف
البالد بشكل عام والقصور الناتج عن ذلك يف اإلصالحات الهيكلية وضعف املؤسسات .حيث ال يزال
منصب رئيس الجمهورية شاغرا ً منذ أيار/مايو  ،2014وقام مجلس النواب بالتصويت ملرتني عىل متديد
واليته .واملتوقع اآلن أن تنتهي فرتة والية املجلس ،والتي كان من املفرتض أن تنتهي يف العام  ،2013يف
العام  .2017ويف ظل هذه البيئة السياسية واالقتصادية الصعبة ،تعرض أداء الرشكات إىل ضغوط كبرية.
ويف معرض اإلجابة عن سؤال يدرس العوائق بشكل منفصل عن بعضها اآلخر ،تم تحديد عدم االستقرار
السيايس كعائق رئييس أو شديد من قبل  % 91من الرشكات يف لبنان .وكان أداء هذه الرشكات أسوأ
من حيث منو املبيعات خالل الفرتة املرجعية للمسح ( )2012-2009مقارن ًة بالرشكات التي اعتربت عدم
االستقرار السيايس عائقاً أقل أهمي ًة (الشكل .)2

الشكل  :2عدم االستقرار السيايس ومنو املبيعات
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ
متﻠﻚ ﻣﻮﻟﺪا ً

ﻟﺒﻨﺎن

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻧﻘﻄﺎع
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺷﻬﺮﻳﺎً

MENA ES

0

ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات
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يلعب التمويل املرصيف دورا ً هاماً يف متويل رأس املال العامل ورأس املال الثابت

25
20
15
10
5

ﻟﺒﻨﺎن

MENA ES

ال يبدو أن مهارات القوى العاملة تشكل عائقاً رئيسياً بالنسبة للرشكات اللبنانية

الشكل  :5الرشكات التي توفر
التدريب الرسمي
30
25
20
15
10
5

ﻟﺒﻨﺎن

MENA ES

تع ّد الرشكات اللبنانية من بني األكرث احتاملية لالنخراط يف نوع واحد من االبتكارات يف اقتصادات
MENA ES
يضم لبنان أعىل نسبة من الرشكات املنخرطة يف االبتكار يف منطقة  ، MENA ESحيث تقوم نصف هذه
الرشكات بإدخال نوع واحد عىل األقل من االبتكارات .ومن املرجح بصورة أكرب أن تقوم الرشكات اللبنانية
بإدخال منتجات جديدة مقارن ًة بأي اقتصاد آخر يف املنطقة (الشكل  .)6كام تتفوق هذه الرشكات عىل
املتوسط اإلقليمي من حيث نسبة الرشكات املنخرطة يف االبتكارات التسويقية والتنظيمية .من حيث
املشاركة يف األسواق الدولية ،تتفوق الرشكات اللبنانية عىل معظم االقتصادات يف املنطقة حيث أن % 20
فقط من الرشكات التصنيعية ال تقوم بأية أنشطة تجارية ،مقارن ًة مع  % 33كمتوسط يف املنطقة .وميلك
لبنان نسب َة مرتفع ًة للغاية من رشكات التصدير اململوكة محلياً ( % 95مقارن ًة مع متوسط إقليمي يبلغ
( .)% 85وميكن تفسري ذلك بالحالة الشديدة لعدم التيقن السيايس واألمني يف البالد ،مام يدفع الرشكات
املحلية للسعي وراء أسواق مستقرة ملنتجاتها وإبقاء املستثمرين األجانب بعيدا ً عن السوق.

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

يعترب أقل من  % 1من الرشكات يف لبنان مهارات القوى العاملة كأبرز عائق ،بينام يعترب  % 15منها ذلك عائقاً جدياً أمام
عملياتها .قد تعكس هذه النتيج ًة الجيد ًة نسبياً حقيقة أن لدى لبنان واحد ًة من أعىل نسب االلتحاق بالتعليم املدريس يف
املنطقة .إضاف ًة لذلك ،يعد لبنان من بني اقتصادات املنطقة ذات النسب األعىل يف كثافة التدريب .حيث يقدم نحو  % 27من
الرشكات التدريب الرسمي ،مقارن ًة مع  % 17كمتوسط يف املنطقة (الشكل  .)5عالو ًة عىل ذلك ،ميلك لبنان ثاين أعىل نسبة
للرشكات التي متلكها نساء يف املنطقة ( ،)% 43بحيث ال يتفوق عليه سوى تونس ( .)% 50ويبلغ املتوسط اإلقليمي . % 25
وعند دراسة نسبة الرشكات التي تضم سيدة يف منصب إداري رفيع،
.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ميلك لبنان واحدا ً من أعىل مستويات العمق املايل يف اقتصادات منطقة  ،MENA ESمام يعكس تدفقات الودائع بشكل
مستمر وعىل نطاق كبري والناتجة عن دور لبنان التجاري كمركز مايل للمنطقة ولقسم كبري من اللبنانيني املغرتبني  .باملجمل،
يبدو أن الوساطة املالية تعمل بشكل جيد يف لبنان .حيث متثل البنوك ما نسبته  % 21من متويل الرشكات ،وبشكل يتجاوز
كثريا ً املتوسط يف منطقة ( MENA ESالشكل  .)4وتوجد صورة مختلطة إلطار الضامنات .فمن ناحية ،تعد البنوك اللبنانية
أكرث استعدادا ً لتقديم القروض غري املؤمنة مقارن ًة باقتصادات املنطقة باملتوسط؛ ومن ناحية أخرى ،من النادر أن تقدم البنوك
القروض لقاء ضامنات منقولة .ويتم تأمني  % 4فقط من القروض بواسطة اآلالت واملعدات أو املستحقات ،مقارن ًة مع ما
متوسطه  % 14يف املنطقة .وميكن أن يسهم إجراء إصالح عىل إطار التعامالت املؤمنة يف تحسني الوصول إىل التمويل من قبل
الرشكات اللبنانية.

الشكل  :4التمويل الرشكات عن
طريق البنوك

0

الشكل  :6األنواع املختلفة لالبتكار

اﳌﻨﺘﺞ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت
MENA ES
ﻟﺒﻨﺎن
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تلخص التصورات االقتصادية الدقيقة االستنتاجات االقتصادية لتقرير بعنوان “ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟” الحظ أنه قد تم احتساب املبيعات وإحصاءات منو
الوظائف عىل أساس سنوي باستخدام السنتني املرجعيتني  2009و2012؛ وتم استخدام هاتني السنتني بحسب موعد إجراء مسوحات الرشكات .تعود كافة النتائج والتفسريات واالستنتاجات املعرب عنها يف
هذه الوثيقة بالكامل عن آراء املؤلفني .وهي ال متثل بالرضورة وجهات نظر البنك الدويل/البنك األورويب إلعادة االعامر والتنمية /بنك االستثامر األورويب والرسميات التابعة لها ،أو وجهات نظر مدرائها
التنفيذيني أو الحكومات التي ميثلونها.
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مسح الرشكات -التصور االقتصادي الدقيق

املغرب
الشكل  :1تصنيف أهم املعوقات يف بيئة أنشطة األعامل وفقاً للرشكات يف املغرب
اﻟﻨﻘﻞ

اﻹدارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﳌﺤﺎﻛﻢ

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ
واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ

اﻟﻨﺴﺐ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻨﺸﺎط ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏري
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف

اﻟﻔﺴﺎد

35
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اﳌﻐﺮب

0
MENA ES

يشكل الفساد العائق األبرز الذي أشارت إليه الرشكات املغربية

الشكل  :2عمق وشيوع الرشاوى

يعترب املغرب من بني االقتصادات القلّة يف منطقة  MENA ESوالتي ال تصنف عدم االستقرار السيايس
كعائق رئييس .بدالً من ذلك ،تنظر الرشكات املغربية للفساد باعتباره أهم عائق أمام بيئة أنشطة األعامل
(الشكل  :)1حيث حددت  % 21من الرشكات الفساد كأبرز عائق ،مقارنة مع املتوسط اإلقليمي البالغ
30
ً
ة
 . % 8يف الواقع ،يسجل املغرب واحد ًة من أعىل نسب عمق الرشاوى يف املنطقة وبنسبة ( % 30مقارن
20
مع املتوسط اإلقليمي البالغ  .)% 21يعرف عمق الرشاوى عىل أنه نسبة األمثلة التي تم فيها توقع
10
أو طلب رشاوى عند استدراج عقود الخدمات العامة ،أو الرتاخيص ،أو التصاريح .وتبلغ نسبة شيوع
0
أي
الرشاوى -نسبة الرشكات التي تعرضت ملرة واحدة عىل األقل لطلب الحصول عىل رشاوى، % 37 -
ﺷﻴﻮع اﻟﺮﺷﺎوى ﻋﻤﻖ اﻟﺮﺷﺎوى
مع
ما يفوق املتوسط يف منطقة  MENA ESوالبالغ  . % 24كام يعترب أداء املغرب ضعيفاُ باملقارنة
اﳌﻐﺮب
MENA ES
االقتصادات األخرى ذات الدخل املتوسط املنخفض ،حيث يبلغ املتوسط لعمق وشيوع الرشاوى % 16
و % 21عىل التوايل .وتحتل القوى العاملة غري املتعلمة بشكل كاف املرتبة الثانية كأبرز عائق يف املغرب،
بينام جاءت مامرسات املنافسني يف القطاع غري الرسمي يف املرتبة الثالثة .ويف الحقيقة ،أشارت  % 47من
الرشكات املغربية إىل وجود منافسة مع الرشكات غري املسجلة أو غري الرسمية ،وهي نسبة تفوق بكثري املتوسط اإلقليمي البالغ  ، % 16بحيث يأيت املغرب يف املرتبة قبل
األخرية متفوقاً عىل اليمن.
40

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

يفتقر املغرب إىل القوى العاملة املتعلمة بشكل كاف

30
25

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

من بني الرشكات التي شملها املسح يف املغرب ،حددت  % 13منها القوى العاملة املتعلمة بشكل غري كاف كأبرز عائق أمام أنشطة
األعامل .وميلك املغرب واحد ًة من أدىن نسب االلتحاق بالتعليم الجامعي يف املنطقة ،حيث تأيت الجمهورية اليمنية وجيبويت فقط يف
مرتبة أدىن فقط .ويف املغرب ،يبلغ معدل االلتحاق اإلجاميل عىل مستوى التعليم العايل  % 16فقط من إجاميل عدد السكان يف سن
التعليم العايل ،مقارن ًة مع  % 30يف منطقة  MENA ESككل .عالو ًة عىل ذلك ،تعترب جودة التعليم أقل من غريها وال تستجيب يف
الغالب الحتياجات أنشطة األعامل يف القطاع الخاص .ويف الوقت ذاته ،يعترب املغرب من بني اقتصادات املنطقة التي يعترب فيها تقديم
التدريب املكثف من قبل الرشكات من بني األعىل ،حيث توفر  % 26من الرشكات التدريب الرسمي مقارن ًة مع متوسط إقليمي يبلغ
( % 17الشكل  .)3ويبقى توفري هذا التدريب الرسمي أقل بكثري من املتوسط يف الدول ذات الدخل املتوسط املتدين (.) % 37

الشكل  :3الرشكات التي توفر
التدريب الرسمي
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اﳌﻐﺮب

0

ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات

تتمتع الوساطة املالية يف املغرب بوضع جيد مقارن ًة مع االقتصادات األخرى يف
منطقة MENA ES
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الشكل  :4استخدام البنوك
كمصدر للتمويل

الشكل  :5الرشكات التي ال تعاين
من عراقيل ائتامنية

ميلك املغرب واحدا ً من أعىل مستويات العمق املايل ضمن اقتصادات منطقة
 ،MENA ESوذلك بالرغم من كونه ميلك اقتصادا ً ذو دخل متوسط متدين،
بشكل
وهو يعد واحد من أصل اقتصادين فقط يضمن مكاتب ائتامنية تعمل
20
80
كامل .بشكل إجاميل ،يبدو أن الوساطة املالية تعمل بشكل جيد يف املغرب .ويتم
15
60
متويل  % 21من رأس املال العامل واالستثامرات عن طريق البنوك (الشكل ،)4
10
40
وهي أعىل نسبة بني اقتصادات منطقة  MENA ESكام أنها تتجاوز إىل حد
5
20
كبري املتوسط يف الدول ذات الدخل املتوسط املتدين ( .)% 12وينعكس الشيوع
0
0
اقيل
الكبري للتمويل املرصيف عىل النسبة املرتفعة يف الرشكات التي ال تعاين من عر
 MENA ESاﳌﻐﺮب
 MENA ESاﳌﻐﺮب
ائتامنية (تلك التي ال تحتاج للقروض أو تم قبول حصولها عىل القرض كامالً):
 ، % 87وذلك باملقارنة مع املتوسط اإلقليمي والبالغ ( % 73الشكل  .)5عالو ًة عىل
ذلك ،تشعر نسبة قليلة من الرشكات بقلة التشجيع لتقديم طلبات الحصول عىل
القروض بسبب الرشوط واألحكام غري املناسبة مثل اإلجراءات املعقدة لتقديم
الطلبات ،أو أسعار الفائدة غري املشجعة ،أو املتطلبات املرتفعة للضامنات ،أو قلة حجم القرض وفرتة االستحقاق .يف الواقع ،تعترب نسبة الرشكات التي ال تلقى التشجيع يف
املغرب األدىن يف سائر اقتصادات املنطقة ،حيث أشارت  % 10فقط من الرشكات إىل عدم تلقي أي تشجيع لتقديم طلبات للحصول عىل قرض ،بينام تراوحت هذه النسبة
بني  % 13يف جيبويت إىل  % 49يف الجمهورية اليمنية .كام ميلك املغرب واحد ًة من أقل نسب الضامنات (نسبة قيمة الضامن إىل قيمة القرض) يف منطقة MENA ES
حيث تبلغ هذه النسبة  . % 166ويعود املتوسط اإلقليمي املرتفع والبالغ  % 208إىل نسبة الضامنات املرتفعة للغاية يف الجمهورية اليمينة ( ،) % 281مرص ( ،) % 272تونس
(.) % 252
25

100

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

تنخرط الرشكات املغربية بشكل أكرث تكرارا ً يف التسويق مقارن ًة باألنواع األخرى
لالبتكار
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت
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اﳌﻐﺮب

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ميلك املغرب واحد ًة من أكرب نسب الرشكات التصنيعية التصديرية األجنبية يف
(  %27مقارنة باملتوسط االقليمي البالغ , %15الشكل )6
منطقة
وميكن تفسري ذلك جزئياً بسبب االستقرار السيايس الذي تتمتع به البالد ،وقدرتها
عىل جذب املستثمرين األجانب ،وقربها من أوروبا .ومن حيث األنشطة املبتكرة،
تنخرط الرشكات املغربية بشكل أكرث تكرارا ً يف االبتكارات املتعلقة بالعمليات
والتسويق % 28 ،لكال النوعني ،وبشكل يتفوق كثريا ً عىل املتوسطني اإلقليميني
والبالغني  % 19و % 20عىل التوايل .إضاف ًة لذلك ،أشارت نسبة أكرب من الرشكات
يف املغرب إىل انخراطها يف أنشطة البحث والتطوير أو رشاء املعرفة األجنبية
( ) % 10مقارن ًة باملتوسط اإلقليمي يف  MENA ESوالبالغ ( % 7الشكل  .)7وميكن
تفسري ذلك التكامل الكبري للرشكات املغربية يف سالسل القيمة العاملية قياساً
بقريناتها يف املنطقة (باستثناء تونس) والنسبة العالية للملكية األجنبية للرشكات.

الشكل  :6امللكية األجنبية
للرشكات التصنيعية التصديرية

الشكل  :7الرشكات املنخرطة
بأنشطة البحث والتطوير
(داخلياً أو التعاقد مع جهات
أخرى)

0
MENA ES

اﳌﻐﺮب
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تلخص التصورات االقتصادية الدقيقة االستنتاجات االقتصادية لتقرير بعنوان “ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟” الحظ أنه قد تم احتساب املبيعات وإحصاءات منو
الوظائف عىل أساس سنوي باستخدام السنتني املرجعيتني  2009و2012؛ وتم استخدام هاتني السنتني بحسب موعد إجراء مسوحات الرشكات .تعود كافة النتائج والتفسريات واالستنتاجات املعرب عنها يف
هذه الوثيقة بالكامل عن آراء املؤلفني .وهي ال متثل بالرضورة وجهات نظر البنك الدويل/البنك األورويب إلعادة االعامر والتنمية /بنك االستثامر األورويب والرسميات التابعة لها ،أو وجهات نظر مدرائها
التنفيذيني أو الحكومات التي ميثلونها.
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تونس
الشكل  :1تصنيف أهم املعوقات يف بيئة أنشطة األعامل وفقاً للرشكات يف تونس
اﻟﻨﻘﻞ

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ

اﻹدارة اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﻟﻨﺴﺐ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏري
اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻨﺸﺎط ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ

40
30
20

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ﺗﻮﻧﺲ

50

10
0

MENA ES

يشكل عدم االستقرار السيايس العائق األبرز الذي أشارت إليه الرشكات التونسية

الشكل  :2عدم االستقرار السيايس ومنو املبيعات

متلك الرشكات التصنيعية يف تونس كثافة رأساملية عالية كام يعترب استخدام رأس املال غري كفء

الشكل  :3وسيط حصص عوامل اإلنتاج
50
40
30
20
10

اﻟﺪﺧﻞ
اﳌﺘﻮس
اﳌﺮﺗﻔﻊ

رأس اﳌﺎل

0
MENA ES

اﻟﻮﺳﻴﻂ

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﻌامﻟﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

تتسم الرشكات التصنيعية التونسية بدرجة عالية من الكثافة الرأساملية مقارن ًة مع املتوسط يف االقتصادات ذات
الدخل املتوسط املرتفع (الشكل  .)3وعند مقارنة وسيط حصص عوامل اإلنتاج للمدخالت الرئيسية الثالث
املستخدمة من قبل املصنعني -تكاليف العاملة ،املدخالت الوسيطة ،رأس املال -يربز املصنعون التونسيون من
حيث كثافة رأس املال يف املنطقة .وميكن تفسري ذلك جزئياً من خالل الدعم املقدم ألسعار الطاقة ،والذي يخل
بالهيكليات اإلنتاجية من خالل تشجيع الصناعات التي تتطلب طاقة ورأس مال بشكل مكثف .ويف الواقع ،وبينام
ميلك املصنعون التونسيون مستويات إنتاجية للعاملة توازي ما هو موجود يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط
املرتفع ،تحتل إنتاجية إجاميل عوامل اإلنتاج مرتب ًة متأخرةً ،مام يشري إىل االستخدام غري الكفء لرأس املال.

)Croissance des ventes (%

تنظر الرشكات التونسية إىل عدم االستقرار السيايس باعتباره أبرز عائق أمام أنشطة األعامل ،حيث
بسبب
حددت نصف الرشكات هذه القضية كأبرز عائق (الشكل  .)1وقد عانت الكثري من الرشكات
0
0
حالة عدم التيقن يف بيئة أنشطة األعامل والتي أعقبت انتفاضة الياسمني يف  ،2011وبشكل ملحوظ عدم
-2
-2
-4
التيقن حول التوجهات السياسية .وشهد األداء االقتصادي تراجعاً وواجهت معظم الرشكات تقليصاً يف
-4
-6
حجم مبيعاتها يف ظل هذه البيئة الصعبة .وعند دراسته بشكل منفصل عن العوائق األخرى ،تم تحديد
-6
-8
-8
عدم االستقرار السيايس كعائق رئييس أو شديد من قبل  % 60من الرشكات يف تونس .وقد شهدت هذه
-10
-10
رﺋﻴﴘ/ﺷﺪﻳﺪ
 Entraveأﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﺋﻖ
ﻋﺎﺋﻖ أﻗﻞ
الرشكات انخفاضاً يف مبيعاتها بصورة حادة خالل الفرتة املرجعية للمسح ( ،)2012-2009مبقدار
Entrave majeure
ou sévère
moindre
السيايس
 ، % 9مقارن ًة مع انخفاض يف املبيعات مبقدار  %3بالنسبة للرشكات التي اعتربت عدم األمن
ﺗﻮﻧﺲ
MENA ES
Tunisie
Enquête MENA
عائقاً أقل أهمي ًة (الشكل  .)2وجاء النشاط غري الرسمي يف املرتبة الثانية يف تونس ،حيث أشارت % 45
من الرشكات إىل وجود منافسة مع الرشكات غري املسجلة أو غري الرسمية .وحل الوصول إىل التمويل يف
املرتبة الثالثة ،وذلك بالرغم من اعتامد الرشكات التونسية بشكل كبري عىل التمويل الخارجي مقارن ًة مع
االقتصادات األخرى يف املنطقة ،حيث يتم متويل  % 59فقط من رأس املال العامل واالستثامرات بواسطة مصادر داخلية.
2

2

ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات
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درجة عدم االرتباط لدى الرشكات التونسية متدنية ،إال أ ّن ضامنات القروض املرتفعة تعيق الوصول إىل التمويل

الشكل  :4عدم االرتباط بالقطاع
املايل
60

300

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

50
40
30
20

200

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

بالرغم من احتالله للمرتبة الثالثة ،تم تحديد الوصول إىل التمويل كأبرز عائق
من قبل  %10فقط من الرشكات التونسية .وتعد هذه النسبة جيد ًة باملقارنة مع
املتوسطات يف منطقة  )% MENA ES (11واالقتصادات ذات الدخل املتوسط
املرتفع ( .)% 16وتظهر الرشكات التونسية أن عدم ارتباط القطاع الخاص باألسواق
املالية ضئيل نسبياً  ،حيث أن  % 37من الرشكات يف تونس ليس لديها ارتباط
مقارن ًة مع  % 58باملتوسط يف منطقة ( MENA ESالشكل  .)4تتمثل الرشكات
التي ليس لديها ارتباط يف تلك التي مل تقدم أية طلبات للحصول عىل قروض
خالل السنة املرجعية للمسح والتي عربت بشكل رصيح عن عدم حاجتها للقروض
بفضل كفاية رأس املال لديها .تعتمد املؤسسات املالية التونسية بشكل كبري عىل
استخدام الضامنات لتأمني قروضها .وتعترب نسبة الضامنات (نسبة قيمة الضامن
إىل قيمة القرض) وشيوع الضامنات (حصة القروض مع ضامنات) مرتفعةً ،حيث
تتجاوز األوىل جميع االقتصادات ذات الدخل املتوسط املرتفع يف منطقة MENA
 ESبنحو  ، % 252والثانية ( )% 87املتوسط اإلقليمي البالغ
( % 83الشكل  .)5كام يقارن هذين املقياسني ملتطلبات الضامنات بشكل ضعيف
مع املتوسطات يف الدول ذات الدخل املتوسط املرتفع ( % 190لنسبة الضامنات
و % 75لشيوع الضامنات).

الشكل  :5خصائص الضامنات

100

ﺷﻴﻮع ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻀامﻧﺎت اﻟﻀامﻧﺎت

10
MENA ES

ﺗﻮﻧﺲ

0

0

ﺗﻮﻧﺲ

MENA ES

تتمتع الرشكات التونسية بالتنافسية بحسب املعايري اإلقليمية

الشكل  :6الرشكات حسب
الوضعية التجارية

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

MENA ES

ﺗﻮﻧﺲ

اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻻﺗﺠﺎﻫني
ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻘﻂ
ﻟﻼﺳﺘرياد ﻓﻘﻂ
ﻏري ﻣﺘﺎﺟﺮ

100
80
60
40
20
0

اﳌﻨﺘﺞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
30

25

ﺗﻮﻧﺲ

20

15

10

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

5

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

متلك تونس النسبة األعىل من الرشكات التي تتاجر
باالتجاهني -الرشكات التي تقوم باالسترياد والتصدير -يف
منطقة  ،MENA ESحيث تقوم  % 35من الرشكات بتصدير
 % 10أو أكرث من مبيعاتها بشكل مبارش وتستورد
 % 10أو أكرث من املدخالت الوسيطة (الشكل  .)6ميكن
تفسري ذلك بشكل جزيئ بسبب أهمية التجارة الخارجية يف
تونس ،والتي تتألف من رشكات تصديرية بالكامل تستفيد
من اإلعفاءات الرضيبية ،والوصول دون أية رسوم إىل
املدخالت واملعدات ،واإلجراءات الجمركية املوحدة .وبالنظر
إىل هذه الوضعية الخاصة ،متيل هذه الرشكات إىل التكامل
بصورة جيدة يف سالسل القيمة العاملية .إضاف ًة لذلك ،تنخرط
نسبة عالية من الرشكات التونسية يف االبتكار قياساً باملتوسط
يف منطقة ( MENA ESالشكل  .)7حيث تعترب نسبة
الرشكات التي تقوم بابتكار العمليات عىل وجه التحديد
مرتفع ًة بنحو  % 25من كافة الرشكات قد يرتبط ذلك بنقل
املعرفة من الرشكاء يف سالسل القيمة العاملية.

الشكل  :7األنواع املختلفة لالبتكارات

0

MENA ES

تلخص التصورات االقتصادية الدقيقة االستنتاجات االقتصادية لتقرير بعنوان “ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟” الحظ أنه قد تم احتساب املبيعات وإحصاءات منو
الوظائف عىل أساس سنوي باستخدام السنتني املرجعيتني  2009و2012؛ وتم استخدام هاتني السنتني بحسب موعد إجراء مسوحات الرشكات .تعود كافة النتائج والتفسريات واالستنتاجات املعرب عنها يف
هذه الوثيقة بالكامل عن آراء املؤلفني .وهي ال متثل بالرضورة وجهات نظر البنك الدويل/البنك األورويب إلعادة االعامر والتنمية /بنك االستثامر األورويب والرسميات التابعة لها ،أو وجهات نظر مدرائها
التنفيذيني أو الحكومات التي ميثلونها.
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الضفة الغربية وغزة
الشكل  :1تصنيف أهم املعوقات يف بيئة أنشطة األعامل وفقاً للرشكات يف الضفة الغربية وغزة
اﻟﻨﻘﻞ

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷراﴈ

اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ

اﻟﻔﺴﺎد

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻨﺴﺐ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ

اﻟﻨﺸﺎط ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

30

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ

35

25
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اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة

0
MENA ES

تعترب إمدادات الكهرباء غري املوثوقة حاد ًة عىل وجه الخصوص يف غزة

8
6
4
2

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻌﲇ
ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

الشكل  :4عدد مرات انقطاع
الكهرباء يف شهر منطي
30
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4
2

MENA ES

اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة

0

20

ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت

6

0

اﻟﻌﺪد

تتعرض الرشكات يف الضفة الغربية وغزة إىل خسائر بسبب انقطاع الكهرباء بأكرث من
 % 6من مبيعاتها السنوية ،وبشكل يفوق الخسائر التي تعلن عنها الرشكات يف
االقتصادات األخرى يف منطقة ( MENA ESالشكل  .)3تعترب إمدادات الكهرباء غري
موثوقة عىل وجه الخصوص يف غزة حيث تبلغ الخسائر بسبب انقطاعات الكهرباء
باملتوسط أكرث من  % 22من املبيعات السنوية وتواجه الرشكات االنقطاعات نحو 29
مر ًة شهرياً ،مقارن ًة مع خسائر معلنة تفوق  % 1تقريباً ونحو انقطاعات ملرتني شهرياً يف
الضفة الغربية (الشكل  .)4ويفيض الحصار املفروض عىل قطاع غزة ،واالقتتال السيايس،
والنقص املزمن يف الوقود ،والبنية التحتية املتهالكة ،والرصاع وعدم األمن املزمن إىل
إمدادات الكهرباء غري املوثوقة للغاية يف غزة.

الشكل  :3الخسائر الناجمة عن
انقطاع الكهرباء

الشكل  :2منو املبيعات
والوظائف
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء يف الضفة الغربية وغزة
يشكل عدم االستقرار السيايس العائق األبرز الذي أشارت إليه الرشكات
اﻟﻨﺸﺎط ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ
عبت نحو ثلث الرشكات يف الضفة الغربية و غزة عن اعتقادهن بأن عدم االستقرار السيايس هو العائق األبرز يف بيئة أنشطة
ّ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
األعامل ،مبا يتفق مع املتوسط يف اقتصادات منطقة ( MENA ESالشكل  .)1وحلت الكهرباء ومامرسات القطاع غري الرسمي
اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
يف املرتبتني الثانية والثالثة عىل التوايل .وبالرغم من تواصل عدم االستقرار ،حققت الرشكات يف الضفة الغربية وقطاع غزة
اﻟﻔﺴﺎد
معدالت منو قوية ما بني  ،2012-2009من حيث إيرادات املبيعات ،والتي زادت بنحو  % 6سنوياً ،والوظائف ،مع معدل منو
اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
سنوي بلغ نحو ( % 8الشكل  .)3وبالرغم من عدم تصنيفه عىل أنه العائق األبرز ،تم اعتبار الفساد من قبل نصف الرشكات
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷراﴈ
مبثابة عائق رئييس أو شديد أمام عملياتها .إضاف ًة لذلك ،يعترب أكرث من نصف الرشكات الوصول إىل التمويل والكهرباء كعائقني
اﻟﻨﻘﻞ
رئيسيني/شديدين للغاية أمام عملياتها .إال أن اآلفاق االقتصادية الحالية واملستقبلة ،تتسم بدرجة عالية من عدم التيقن
بالنظر إىل انخفاض مساعدات وأموال املانحني ،وبقاء محادثات السالم بالفلسطينيني واإلرسائيليني معلقةً ،وتنامي الضغوطات
املالية عىل السلطة الوطنية الفلسطينية .ومع استمرار عدم االستقرار السيايس يف الضفة الغربية وغزة وعدم التيقن حول
اآلفاق االقتصادية ،فإن من الرضوري اتخاذ سياسات من شأنها تشجيع النمو يف القطاع الخاص.
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ﻏ ّﺰة

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

0

ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات

21

ال ترتبط العديد من الرشكات يف الضفة الغربية وغزة بالخدمات املالية

30

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

يتم متويل معظم رأس املال العامل للرشكات بواسطة أموال داخلية والتسليف من املوردين .وال ميثل متويل رأس املال العامل
عن طريق البنوك سوى  % 3يف الضفة الغربية وغزة ،وهو ما يقل كثريا ً عن املتوسط يف منطقة  .)% MENA ES (10ومل
يقدم نحو ثالثة أرباع الرشكات طلبات للحصول عىل قروض حيث أنها متلك رأس مال كايف وتصنف بالتايل عىل أنها غري
مرتبطة بالقطاع املايل ،مشكل ًة بذلك ثاين أعىل نسبة يف منطقة  .MENA ESتدل حقيقة أن نحو  % 30من رشكات القطاع
الخاص الرسمي ال متلك أي حساب جاري أو توفري وبالتايل ال تستخدم النظام املايل حتى للحصول عىل خدمات الرصف أن
عدم االرتباط يعد هيكلياً .ويف الواقع ،أشارت  % 6من الرشكات فقط إىل حصولها عىل قرض أو خط ائتامن (الشكل .)5
وبالرغم من تدين شيوع قروض األعامل ،تربز الضفة الغربية وغزة من حيث مامرسات الضامنات الصديقة للعميل .حيث
تعترب نسبة الضامنات املنقولة ،مثل اآلالت واملعدات أو املستحقات ،األعىل يف اقتصادات منطقة  . MENA ESويف الوقت
ذاته ،يعترب متوسط نسبة الضامنات هو ثاين أقل نسبة يف اقتصادات املنطقة.

الشكل  :5الرشكات الحاصلة عىل
قرض مرصيف أو خط ائتامن

20

10

MENA ES

تأيت مشاركة النساء يف القطاع الخاص يف مرتبة متدنية قياساً باقتصادات منطقة MENA ES

الشكل  :6املوظفني بدوام كامل
من النساء
20
15

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

تحقق الضفة الغربية وقطاع غزة واحد ًة من أدىن املعدالت يف مشاركة النساء يف القوى العاملة وملكية أو إدارة الرشكات
يف اقتصادات منطقة  . MENA ESحيث ال تشكل النساء سوى  % 6من املوظفني بدوام كامل ،وهو ما يقل عن املتوسط
اإلقليمي والبالغ ( % 17الشكل  .)6إضاف ًة لذلك ،تشارك النساء يف ملكية  % 13فقط من الرشكات ،بينام يضم  %1من
الرشكات سيدة يف منصب إداري رفيع ،باملقارنة مع املتوسطني يف منطقة  MENA ESوالبالغني  % 25و % 6عىل التوايل.
تتضمن األسباب الشائعة املذكورة لقلة مشاركة النساء شح الفرص والعادات االجتامعية والثقافية واملؤسسية .وبسبب
استمرار الرصاع وعدم االستقرار ،تفاقم الهواجس اإلضافية حول السالمة الشخصية والقيود عىل الحركة من إعاقة مشاركة
النساء يف القطاع الخاص الرسمي.

اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
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اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة

0

تنفق الرشكات يف الضفة الغربية وغزة القليل عىل أنشطة البحث والتطوير

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

يف الضفة الغربية وغزة ،يشكل املصدرون نحو  % 40من كافة املصنعني كام أن مدخالت أكرث من نصف تلك الرشكات هي ذات منشأ أجنبي (الشكل  .)7رغم ذلك ،يواجه
املستوردون أوقات انتظار يف الجامرك
أطول بكثري مام هو يف منطقة
الشكل  :8األنواع املختلفة الكتساب املعرفة
الشكل  :7درجة املشاركة األجنبية يف التصنيع
منطقة  MENA ESوهي  17يوماً
إضاف ًة لذلك ،وباملقارنة مع منطقة
60
 MENA ESككل ،تنفق نسبة أقل
12
الضفة
بشكل طفيف من الرشكات يف
9
40
أنشطة
الغربية وقطاع غزة عىل
6
20
البحث والتطوير أو اكتساب املعرفة
3
الخارجية (الشكل  .)8حيث تقوم
0
0
اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄ أﺟﻨﺒﻲ
اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﳌﺒﺎﴍﻳﻦ
التحويلية
نحو ثلث رشكات الصناعات
) داﺧﻠﻴﺎُ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
)ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت(
)اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أو ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎرﺟﻲ(
)ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت(
ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ(
التي تستخدم التقنية العالية بذلك،
MENA ES
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
MENA ES
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة
مبا يتوازى مع الرشكات يف تونس
وجيبويت.
تلخص التصورات االقتصادية الدقيقة االستنتاجات االقتصادية لتقرير بعنوان “ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟” الحظ أنه قد تم احتساب املبيعات وإحصاءات منو
الوظائف عىل أساس سنوي باستخدام السنتني املرجعيتني  2009و2012؛ وتم استخدام هاتني السنتني بحسب موعد إجراء مسوحات الرشكات .تعود كافة النتائج والتفسريات واالستنتاجات املعرب عنها يف
هذه الوثيقة بالكامل عن آراء املؤلفني .وهي ال متثل بالرضورة وجهات نظر البنك الدويل/البنك األورويب إلعادة االعامر والتنمية /بنك االستثامر األورويب والرسميات التابعة لها ،أو وجهات نظر مدرائها
التنفيذيني أو الحكومات التي ميثلونها.
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مسح الرشكات -التصور االقتصادي الدقيق

الجمهورية اليمنية
الشكل  :1تصنيف أهم املعوقات يف بيئة أنشطة األعامل وفقاً للرشكات يف الجمهورية اليمنية
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏري اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف

اﳌﺤﺎﻛﻢ

اﻟﻨﺸﺎط ﻏري اﻟﺮﺳﻤﻲ

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷراﴈ

اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺠﺮميﺔ

اﻟﻔﺴﺎد

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ
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MENA ES

يف بيئة أنشطة األعامل ،أن يتقلص حجم نشاط القطاع الخاص خالل هذا الفرتة .حيث شهدت رشكة منطية ،ما بني
 ،2012-2009تراجعاً حادا ً يف إيرادات مبيعاتها بنحو  % 11سنوياً وتقلص يف عدد الوظائف مبقدار  % 5سنوياً (الشكل .)2

ال تزال الكهرباء تشكل قضي ًة رئيسي ًة للرشكات يف اليمن
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ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

الشكل  :4الرشكات التي متلك أو
تتشارك يف مولد
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اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻔﻌﻞ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
)اﳌﺒﻴﻌﺎت

اﻟﻴﻤﻦ

MENA ES

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻧﻘﻄﺎع
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﰲ ﺷﻬﺮ منﻄﻲ
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اﻟﻴﻤﻦ

0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

بعد عدم االستقرار السيايس ،جاءت الكهرباء يف املرتبة الثانية
كأكرث العوائق املشار إليها من قبل الرشكات يف الجمهورية اليمنية.
وتواجه رشكات القطاع الخاص انقطاع الكهرباء لنحو  40مرة
يف الشهر النمطي وتخرس أكرث من  % 16من مبيعاتها السنوية
كنتيجة لهذه االنقطاعات (الشكل  .)3وبشكل يرتبط بذلك
بصورة وثيقة ،أشار القطاع الخاص إىل اعتامد كبري عىل املولدات
الخاصة :حيث ميلك أو يتشارك  8من أصل  10رشكات مينية يف
مولد (الشكل  .)4باملجمل ،يحصل القطاع الخاص عىل  % 39من
احتياجاته من الكهرباء عن طريق هذه املولدات.

الشكل  :3انقطاعات الكهرباء والخسائر ذات الصلة

الشكل  :2منو املبيعات
والوظائف
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﳼ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء يف الجمهورية اليمنية
يشكل عدم االستقرار السيايس العائق األبرز الذي أشارت إليه الرشكات
اﻟﻔﺴﺎد
تم إجراء العمل امليداين ملسح الرشكات ما بني آذار/مارس 2013اﻟﺠﺮميﺔ
ومتوز/يوليو  ،2014خالل فرتة اتسمت بعدم االستقرار يف
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 .2015ومبا ال يدعو للدهشة ،حددت نحو
اﻟﻮﺻﻮل يفإﱃمطلع
الجمهورية اليمنية ،حيث تفاقم الوضع ما أدى إىل اندالع حرب أهلية
األعاملاﻷراﴈ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
(الشكل  .)1كام أشارت نحو ربع الرشكات إىل
نصف الرشكات عدم االستقرار السيايس كأهم عائق يف بيئة أنشطة
اﻟﻌﻤﻞاعتبار الفساد عائقاً رئيسياُ أو شديدا ً للغاية من
عائق ،تم
الكهرباء باعتبارها العائق األبرز .وبالرغم من عدم تصنيفه كأبرز
أﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺮﺳﻤﻲ التي شملها املسح .عالو ًة عىل ذلك ،اعترب
االقتصادات
كافة
بيانات
قبل  % 97من الرشكات ،مام يشكل النسبة األعىل بحسب اﻟﻨﺸﺎط ﻏري
أمام عملياتها الحالية؛ ويتعرض  % 17من الرشكات إىل
أكرث من  % 60من الرشكات الجرمي ًة عائقاً رئيسياُ أو شديدا ً للغاية
اﳌﺤﺎﻛﻢ
الغريب ،عقب هذا االنهيار
من
ليس
.MENA
ES
منطقة
اقتصادات
خسائر بفعل الرسقة والتخريب ،وهي النسبة األعىل يف
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏري اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف

ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط و شامل افريقيا؟ الدروس املستفادة من مسوحات الرشكات
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ال تزال الرشكات يف الجمهورية اليمنية إىل حد كبري غري مرتبطة بالقطاع املايل
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MENA ES

الشكل  :7درجة املشاركة
األجنبية يف التصنيع

اﻟﻴﻤﻦ

0

الشكل  :8األيام املستغرقة يف
التخليص عىل الصادرات املبارشة
عرب الجامرك
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معدالت االبتكار يف الجمهورية اليمنية متقاربة مع املتوسطات يف منطقة MENA ES

اﺳﺘرياد
اﳌﺪﺧﻼت
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

5

0

MENA ES

MENA ES

اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﻌﺪد

بشكل بعيد كثريا ً عن املتوسط يف منطقة  ،MENA ESتقوم  % 37فقط من
الرشكات التصنيعية اليمينة باسترياد عرش املدخالت أو التجهيزات عىل األقل
من املواد من الخارج (الشكل  .)7عىل العكس من ذلك ،تعترب هذه النسبة
باملتوسط أكرث من  % 60يف منطقة  .MENA ESويعترب املصنعون أقل تكامالً
يف جانب التصدير .حيث يقوم  % 5فقط من املصنعني بتصدير  % 10عىل األقل
من مبيعاتهم إىل الخارج ،أي خمس املتوسط اإلقليمي يف  .MENA ESوبشكل
ال يدعو للدهشة ،متلك الجمهورية اليمنية أدىن نسبة للرشكات التصنيعية التي
تتاجر باالتجاهني (التي تقوم باالسترياد والتصدير) ،مام يشري إىل أن هذا القطاع
يقع تقريباً خارج سالسل القيمة العاملية .إضاف ًة لذلك ،تواجه الرشكات اليمنية
أوقات انتظار أطول للتخليص الجمريك عندما تقوم بالتصدير املبارش ،مقارن ًة مع
الرشكات يف سائر منطقة ( MENA ESالشكل .)8

100

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

تعترب الرشكات التصنيعية يف الجمهورية اليمنية األقل تكامالً يف األسواق العاملية

الشكل  :5درجة العراقيل
االئتامنية

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﴩﻛﺎت

ملك الجمهورية اليمنية أعىل نسبة من الرشكات التي تعاين من عراقيل ائتامنية-
تلك التي تم رفض طلباتها للحصول عىل قروض (أو تم قبولها بشكل جزيئ) و/
أو مل تلق التشجيع لتقديم الطلبات بسبب األحكام والرشوط غري املناسبة -من
بني اقتصادات منطقة ( MENA ESالشكل  .)5ويعود ذلك إىل النسبة املرتفعة
من الرشكات التي ال تلقى التشجيع لتقديم طلبات الحصول عىل القروض .عالو ًة
عىل ذلك ،يتم الحصول عىل  % 1فقط من التمويل عن طريق البنوك ،وهي
النسبة األقل بني جميع اقتصادات منطقة  .MENA ESتدل الحقيقة عىل أن نحو
 % 50من رشكات القطاع الخاص الرسمي ال متلك أي حساب جاري أو توفري
(الشكل  )6وبالتايل ال تستخدم النظام املايل حتى للحصول عىل خدمات الرصف
أن عدم االرتباط يعد هيكلياً.

الشكل  :6الرشكات التي متلك
حساب جاري أو توفري

0

الشكل  :9الرشكات املنخرطة يف االبتكارات

ينخرط أكرث من  % 40من الرشكات اليمنية عىل األقل يف نوع واحد من االبتكارات (الشكل .)9
وتشكل هذه إدخاالت ملنتجات أو عمليات جديدة أو محسنة للغاية (االبتكارات التكنولوجية) أو
أساليب تنظيمية أو تسويقية جديدة أو محسنة للغاية (ابتكارات غري تكنولوجية) .وتعد معظم
االبتكارات جديد ًة للرشكة وليس لليمن أو األسواق الدولية .ويف الجمهورية اليمنية ،تقوم الرشكات
بشكل أسايس بإدخال أساليب تسويقية أو تنظيمية جديدة بدالً من منتجات وعمليات جديدة؛ لكن
تشري الرشكات إىل ابتكارات تكنولوجية مبعدالت أعىل قليالً من املتوسط يف منطقة .MENA ES

ﻧﻮع واﺣﺪ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﺑﺘﻜﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
اﺑﺘﻜﺎر ﻏري ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
45

اﻟﻴﻤﻦ

30

15

0

MENA ES

تلخص التصورات االقتصادية الدقيقة االستنتاجات االقتصادية لتقرير بعنوان “ما الذي يعيق القطاع الخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟” الحظ أنه قد تم احتساب املبيعات وإحصاءات منو
الوظائف عىل أساس سنوي باستخدام السنتني املرجعيتني  2009و2012؛ وتم استخدام هاتني السنتني بحسب موعد إجراء مسوحات الرشكات .تعود كافة النتائج والتفسريات واالستنتاجات املعرب عنها يف
هذه الوثيقة بالكامل عن آراء املؤلفني .وهي ال متثل بالرضورة وجهات نظر البنك الدويل/البنك األورويب إلعادة االعامر والتنمية /بنك االستثامر األورويب والرسميات التابعة لها ،أو وجهات نظر مدرائها
التنفيذيني أو الحكومات التي ميثلونها.
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