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 دینامیكیات مشوھة

 أثر السیاسات على دینامیكیات السیاسات وخلق الوظائف

 المشكلة
تشیر عوامل انخفاض دوران الشركات، ونمو اإلنتاجیة، 

التي تكبح النمو في منطقة  –وسوء توزیع الموارد 
إلى االفتقار إلى  –الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

كات في المنطقة عن المنافسة. وتكشف دینامیكیات الشر
من الشركات الرئیسیة  قلةظى فیھا ھیاكل سوقیة تح

بمزایا كبیرة غیر مكتسبة بینما توجد (فعلیا) أعداد كبیرة 
الشركات الصغرى غیر الرسمیة التي تستخدم  من

األسواق المحلیة  تقنیات عتیقة غیر منتجة لخدمة 
 الناشئة.

ا سیاسات تسود في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقی 
تعیق المنافسة وتخلق عدم تكافؤ الفرص وتحد من قدرة 

  القطاع الخاص على خلق الوظائف.

تتخذ ھذه السیاسات أشكاال مختلفة عبر البلدان 
والقطاعات ولكن لھا عدة سمات مشتركة: حیث تُؤدي 

، إلى الحد من حریة الدخول في األسواق المحلیة

كومیة، وزیادة وإقصاء شركات معینة من البرامج الح
األعباء التنظیمیة وعدم الیقین على كاھل الشركات غیر 

الحاصلة على امتیازات، وعزل شركات وقطاعات 
معینة بعیدا عن المنافسة األجنبیة، وخلق حوافز من 

شأنھا عدم تشجیع الشركات المحلیة على المنافسة في 
 األسواق الدولیة.

 التحلیل

أمام االستثمار األجنبي الحواجز القانونیة الماثلة  •
 المباشر

تندرج القیود المفروضة على دخول الشركات األجنبیة 
في قطاعات الخدمات في بلدان الشرق األوسط وشمال 

أفریقیا ضمن أعلى القیود المفروضة في العالم. وقد أدت 
الحمایة الجزئیة ضد منافسة الشركات األجنبیة في 

نمو إنتاجیة  قطاعات الخدمات المحلیة إلى انخفاض
 الخدمات.

تؤدي تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في األردن إلى 
للشركات المحلیة القدیمة والصغیرة  مزاحمة جزئیة

العاملة في نفس القطاع، ولكن لھا آثار عمل إیجابیة غیر 
مباشرة على مقدمي الخدمات المحلیة والشركات الشابة. 

وردون) لم تستفد غیر أن شركات التصنیع المحلیة (الم
 من اآلثار غیر المباشرة لالستثمار األجنبي المباشر،

وھو ما یعكس تضافر عوامل ضعف المنافسة في 
القطاع وعدم وجود برامج مصممة جیدا وفعالة فنیا 

لمساندة الموردین. ویُتوقع أن تؤدي إزالة القیود 
المفروضة على االستثمار األجنبي المباشر في الخدمات 

 دن إلى خلق وظائف بین الشركات المحلیة.في األر

التعقیدات الروتینیة والبیروقراطیة في البیئة  •
 التنظیمیة تُشّوه نمو وظائف التصنیع في المغرب

كثیرا ما یرى رواد األعمال في المنطقة أن العبء 
 اإلداري الكبیر ھو عقبة رئیسیة أمام نمو الشركات

 

في المائة من الشركات المستطلعة آراؤھا أن عدم الیقین بشأن  50في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، یرى 
" أمام رئیسیةنھا عقبة "شدیدة" أو "أ منھا في المائة 35السیاسات التنظیمیة یشكل عقبة أمام نموھا، ویرى 

الماثلة أمام نمو الشركات. ویُنظر إلى االحتماالت المجھولة بشأن اللوائح التنظیمیة على أنھا إحدى أكبر العقبات 
النمو في المنطقة، إلى جانب المنافسة من قبل القطاع غیر الرسمي، والحصول على التمویل، وانعدام الیقین بشأن 

. ویقدم ھذا التقریر شواھد على أن استیاء الشركات في المنطقة من عدم الیقین بشأن الكلي أوضاع االقتصاد
األولى إلى تنفیذ سیاسات تمییزیة لصالح عدد قلیل من الشركات ذات اللوائح واإلجراءات التنظیمیة یرجع بالدرجة 

 وخلق بیئة ینعدم فیھا تكافؤ الفرص أمام الشركات. الصالت والنفوذ
  

 نسبة الشركات التي ترى أن انعدام الیقین بشأن تنفیذ السیاسات التنظیمیة یشكل عقبة أمام النمو

 
 2013-2006 الفترة في األعمال لمؤسسات المسحیة االستقصاءات باستخدام المؤلفین حسابات: المصدر

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Iraq2011

 2006األردن 

 2009لبنان 

 2013تونس 

 2007مصر 

 2009لیبیا 

 2010الیمن 

   عدم الیقین في السیاسات التنظیمیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 ثانویة معتدلة شدیدة/عقبة رئیسیة
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 المشكلة
وجود مجموعة محدودة من الشركات 
الناشئة والمنتجة یؤدي إلى تقلیل خلق 

الوظائف وفرص العمل في القطاع الرسمي 
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 تحلیلال
المتبعة في بلدان غالبا ما تؤدي السیاسات 

المنطقة إلى فرض قیود على إنشاء 
الشركات ونمو اإلنتاجیة، مما یُفضي 

بدوره إلى الحد من المنافسة. وتتخذ ھذه 
السیاسات أشكاال مختلفة فیما بین بلدان 

حیث  المنطقة ولكن لھا سمة مشتركة:
تخلق عدم تكافؤ الفرص وتمنح امتیازات 

 نة.تحدیدا لعدد قلیل من شركات معی

 الحل

إصالح السیاسات التي تقوض المساواة وتكافؤ 
الفرص أمام جمیع رواد األعمال، وتقلیل حیز 

تصمیم السیاسات التمییزیة وضمان تطبیق 
القوانین واللوائح التنظیمیة بصورة عادلة 

 ومتساویة على الشركات.
  

 2011العراق 
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غرب على نمو تؤثر عدة أبعاد لبیئة األعمال في الم
العمالة ولھا آثار بصورة غیر متناسبة على الشركات 

الشابة. وتشیر نتائج التقریر إلى أن زیادة المنافسة، 
والمعاملة المتساویة من قبل مصلحة الضرائب، 

وانحسار الفساد والعقبات في النظام القضائي، وانخفاض 
 تكلفة التمویل ھي عوامل من شأنھا زیادة نمو العمالة في

 الشركات الشابة.

إعانات دعم أسعار الطاقة في مصر ال تشجع على  •
 النمو في الصناعات كثیفة العمالة

في المائة من جمیع الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي  45
في مصر تعمل في صناعات كثیفة استخدام الطاقة مثل 

في المائة فقط من  8األسمنت أو الصلب، مقارنة بـ 
 مجموع الشركات

اإلعانات الضخمة لدعم أسعار الطاقة التي تستھدف 
في المائة من  2.9الصناعات الثقیلة في مصر (وتعادل 

) 2010ملیار دوالر في  7.4إجمالي الناتج المحلي أو 
تؤثر على المنافسة وخلق فرص العمل. ویُشترط 

الحصول على ترخیص حكومي للعمل النظامي في 
ثل الصلب واألسمنت) صناعات كثیفة استخدام الطاقة (م

مما یُحد من حریة دخول الشركات والوصول المتكافئ 
وعالوة على ذلك، تستفید  لجمیع رواد األعمال.

الصناعات كثیفة استخدام الطاقة من إعانات دعم أسعار 
الطاقة بما ال یشجعھا على زیادة األنشطة كثیفة العمالة 

النسبیة.  ویُبعد االقتصاد عن المجاالت األساسیة للمزایا
وباإلضافة إلى ذلك، تواجھ الشركات األصغر حجما في 
مصر قیودا تتعلق برأس المال مما یشیر إلى سوء توزیع 

من  قلةرأس المال في القطاع الصناعي لصالح 
  القدیمة في السوق.  برىالشركات الك

یؤدي تطبیق السیاسات التمییزیة إلى عدم تكافؤ  •
 الفرص

أقل ت التفتیش المعلنة عبر الشركات وعدد عملیایعتبر تواتر 
بصورة ملموسة في القطاعات التي توجد بھا شركات ذات 

نفوذ سیاسي. ویشیر ذلك إلى خضوع  الشركات القلیلة العدد 
الحاصلة على امتیازات لعملیات تفتیش أقل كثیرا بینما تخضع 

 أغلبیة الشركات للتفتیش مرارا وتكرارا

أن "عدم الیقین  یرى الكثیر من الشركات في المنطقة  
بشأن السیاسات" یمثل عقبة "شدیدة" أو "رئیسیة" أمام 

النمو. ویعكس ذلك تصورات الشركات عن "االحتماالت 
الناتجة عن الممارسات  المجھولة بشأن تنفیذ السیاسات"

التمییزیة. علما بأن ھناك أوجھ تفاوت كبیر وملحوظ في 
سیاسات طبقا للبیانات، وتنفق الشركات قدرا تنفیذ ال

كبیرا من الوقت والجھد للتأثیر على كیفیة تنفیذ 
اء تطبیق اللوائح زالسیاسات. ومن شأن عدم الیقین إ

واإلجراءات أن یحد من المنافسة واالبتكار في عدد من 
بلدان المنطقة، مما یشیر إلى ما لذلك من آثار سلبیة 

جیة ودینامیكیة القطاع الخاص، محتملة على نمو اإلنتا
 وخاصة دخول ونمو الشركات الجدیدة.

 الحل 
 إلغاء السیاسات التي تقوض المنافسة عن طریق 

الفرص وإنھاء االمتیازات التي كافؤ نظام تانحراف 
 كانت ممنوحة لعدد قلیل من الشركات

تشمل السیاسات الواجب إصالحھا الحواجز اإلداریة 
وقوانین اإلفالس المرھقة، أمام دخول الشركات، 

وإعانات دعم أسعار الطاقة الممنوحة لقطاع الصناعة، 
وشروط الرخصة الحصریة للعمل في قطاعات معینة، 

والحواجز القانوني الماثلة أمام االستثمار األجنبي 
التي  –المباشر في الخدمات، والحواجز التجاریة 

تتضمن إجراءات غیر جمركیة، أو حواجز الوصول إلى 
القضاء والحصول على األراضي أو الوصول إلى 

 المناطق الصناعیة.

یجب على صانعي السیاسات تقلیل حیز تنفیذ سیاسات 
تطبیق القوانین واللوائح المساواة في تمییزیة وضمان 

وتصمیم السیاسة وتطبیقھا من  على الشركات التنظیمیة
قبل إدارة قویة مؤھلة قابلة للمساءلة. ویمكن دعم العامل 

األخیر باستناد العمل والترقیات في ھذه اإلدارة إلى 
الجدارة واالستحقاق والمساھمة الممكنة أو الفعلیة في 

 تحقیق األھداف المشروعة للسیاسة العامة.

 في ھذه اإلصالح ألجندة المھمة الجوانب أحد ویتمثل
 وتساوي المنافسة وتضمن تعزز لتيا المؤسسات خلق

 .األعمال رواد جمیع أمام الفرص

 التفصیلي والتحلیل المرجعیة المعلومات من للمزید
راجع الفصل الثاني من  الخاصة بالسیاسة والتوصیات

في الشرق األوسط  االمتیازاتتقریر: "الوظائف أو 
   وشمال أفریقیا".

 

 

ق األوسط وشمال أفریقیا من في بلدان الشر  (STRI)مؤشر قیود تجارة الخدمات
 أعلى المؤشرات في العالم

یوضح الشكل مؤشر قیود تجارة الخدمات الذي یعكس متوسطات قطریة بسیطة. 
 على دخول الشركات األجنبیة: ویدل ارتفاع المؤشر على ازدیاد القیود المفروضة

على  100یشیر الصفر إلى عدم فرض أي قیود على المالكین األجانب، بینما تدل 
عدم السماح إطالقا لألجانب بالعمل في القطاع. والقیود المفروضة على دخول 

الشركات األجنبیة أعلى في قطاعات الخدمات المھنیة، والنقل، والتمویل، كما توجد 
تجارة التجزئة واالتصاالت. وتمثل ھذه الخدمات األساسیة مقومات مھمة أیضا في 

لجمیع القطاعات األخرى؛ ومن ثم یرجع ضعف األداء إلى القیود المفروضة على 
دخول الشركات األجنبیة مما یؤدي إلى ضعف الصالت والروابط في االقتصاد 

  انخفاض اإلنتاجیة في القطاعات صاحبة الشأن.و
ابات المؤلفین استنادا إلى قاعدة بیانات قیود تجارة الخدمات، البنك المصدر: حس

 )2011وآخرون،  Mattooالدولي (
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