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 المشكلة
كثیرا ما تؤدي السیاسات المتبعة في بلدان الشرق 

وشمال أفریقیا إلى تقیید المنافسة وخلق األوسط 
الوظائف بفعل القیود المفروضة على إنشاء 

 الشركات ونمو اإلنتاجیة.

 التحلیل

غالبا ما تكون السیاسات خاضعة لھیمنة قلة من 
ویؤدي ذلك إلى  الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي.

الفرص، مع تقویض  تكافؤخلق امتیازات بدال من 
كل من المنافسة، وقدرة رواد األعمال على متابعة 

الفرص على قدم المساواة، وخلق الوظائف 
 وفرص العمل.

  

 الحل

إصالح السیاسات المؤدیة بصورة مفرطة إلى 
تقیید المنافسة. ویتطلب إنجاز أجندة اإلصالحات 

ویجب  واستدامتھا بناء مؤسسات تضمن المنافسة.
بنفس القدر من األھمیة ضمان الشفافیة واالنفتاح 

 في وضع السیاسات.
 

 االمتیازات بدال من الوظائف

 حصول الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي على امتیازات سخیة على صعید السیاسات یقوض المنافسة وخلق فرص العمل

 المشكلة

غالبا ما تؤدي سیاسات بلدان منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفریقیا إلى خنق قدرة القطاع الرسمي على خلق 
الوظائف من خالل تقیید دخول وخروج الشركات ونمو 
اإلنتاجیة. وتتضمن ھذه السیاسات حواجز قانونیة أمام 

االستثمار األجنبي المباشر في الخدمات؛ وحواجز 
إداریة مقیدة لدخول الشركات إلى السوق والمنافسة؛ 

وإعانات دعم أسعار الطاقة الممنوحة لقطاع الصناعة، 
وحواجز تجاریة تشمل إجراءات غیر جمركیة؛ 

 ص حصریة للعمل فيالحصول على تراخی متطلباتو
قطاعات معینة؛ أو حواجز الوصول إلى القضاء 

واألراضي والمناطق الصناعیة؛ أو التطبیق التمییز 
 للوائح والقواعد اإلجرائیة.

 التحلیل

خضعت ھذه السیاسات في أغلب الحاالت لسیطرة قلة 
من الشركات ذات العالقات السیاسیة في بلدان المنطقة. 

ئة سیاسات تخلق االمتیازات وأسفر ذلك عن نشوء بی
بدال من تساوي الفرص، إلى جانب تقویض خلق فرص 

 العمل.

 التحلیل یستند إلى بیانات حدیثة

أصبحت البیانات والمعلومات الجدیدة عن الشریحة 
األولى من الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي في مصر 

متاحة بعد ثورات الربیع العربي. وھي تقدم ألول مرة 
أدلة على الصورة الكاملة آللیة التحول شواھد و

التمتع بعالقات سیاسیة إلى  االقتصادي الكلي من
مزایا مما یؤدي إلى الحد من لى التمییزي عالحصول 

التنافس على قدم المساواة وضعف دینامیكیات الشركات 
 وتباطؤ النمو الكلي للوظائف.

أدت السیاسات في مصر وتونس إلى منح امتیازات لقلة  
ومازال الكثیر من  من الشركات ذات العالقات السیاسیة؛

 ھذه السیاسات موجودا حتى اآلن.

 

أقامت الحكومة في كل من مصر وتونس حواجز أمام 
دخول الشركات إلى السوق والمنافسة، بل تم ذلك على 

الرغم من انخراط البلدین في عملیة التحرر االقتصادي. 
ت المتمتعة بنفوذ وتحدیدا، فإن البیانات عن الشركا

 سیاسي (والمعّرفة أعاله) توضح أن

 78  في المائة من الشركات ذات العالقة السیاسیة
 ،(االقتصاد الداخلي)عملت في قطاعات الخدمات 

في  60وكان حضورھا أكثر انتشارا في مصر (
في المائة في  30المائة في قطاع الخدمات، و

 قطاع التصنیع).
  األسد من األرباح حظیت ھذه الشركات بنصیب

 في كال البلدین.
 ،تستفید الشركات ذات العالقات  في مصر

السیاسیة بصورة غیر متناسبة من الحمایة 
التجاریة عبر الحواجز الفنیة غیر الجمركیة 

المفروضة على واردات السلع التي تبیعھا ھذه 
الشركات؛ والوصول التمییزي إلى إعانات دعم 

 في تعمل أن سیاسیة بعالقات تتمتع التي ناعات التحویلیةصال لشركات المرجح من مصر:
 ثم ومن الطاقة دعم ألوجھ التمییزي وصولھا یعكس الذي األمر وھو الطاقة، كثیفة الصناعات

 .المال رأس إلى
 یمتلكھا أو یدیرھا شركات باعتبارھا في مصر السیاسیة العالقات ذات الشركات نُعِرف نحنو

 رجال
 الوطني الحزب في أو الحكومة في سیاسیة علیا بمناصب تمتعوا ممن مؤثرین اعمال

 . 2011 عام قبل الدیمقراطي
 الصناعات فيتعمل على األرجح  السیاسیة العالقات ذات التصنییع شركات أن ھذا الشكل یوضح 

في المائة  8  بنسبة مقارنة الطاقة كثیفة الصناعات في منھا في المائة 45  یعمل حیث الطاقة، كثیفة
 .ككل التصنییع شركات من فقط
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التراخیص؛ وقلة أسعار الطاقة واألراضي أو 
 عملیات التفتیش من قبل المسؤولین الحكومیین.

 ،الشركات ذات العالقات السیاسیة  تتمتع في تونس
الترخیص الحصري للعمل  متطلباتبالحمایة عبر 

في قطاعات الخدمات المربحة وفرض قیود على 
 االستثمار األجنبي المباشر في ھذه القطاعات.

  العالقات السیاسیة من الواضح أن الشركات ذات
استفادت بصورة غیر متناسبة من االمتیازات 
المالیة في تونس أو االئتمانات الممنوحة من 

 البنوك الحكومیة في مصر.
  بعد أخذ ھذه االمتیازات في الحسبان، ال تعتبر

الشركات ذات العالقات السیاسیة أكثر ربحیة (بل 
 ھي أحیانا أقل ربحیة) من غیرھا من الشركات في

 ھذین البلدین.
  من شأن ھذه االمتیازات أن تعیق دینامیكیات

 الشركات المتعلقة بخلق الوظائف وفرص العمل:
ففي القطاعات الخاضعة لھیمنة الشركات ذات 

العالقات السیاسیة في مصر، یقل دخول الشركات 
في المائة على الرغم من  28في السوق بنسبة 

علیھا من ھذه األرباح غیر االعتیادیة التي تتحصل 
وتشیر الشركات إلى قدر قلیل من  القطاعات؛

  المنافسة.

  1.4في مصر، ینخفض نمو الوظائف بحوالي 
نقطة مئویة سنویا عند دخول الشركات المتمتعة 

بنفوذ سیاسي إلى قطاعات جدیدة لم تكن تضم في 
 السابق شركات ذات عالقات سیاسیة.

ماثلة في بلدان تشیر الشواھد الكمیة إلى وجود آلیات م 
 خرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

  تعتبر بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا متأخرة
عن المناطق األخرى من حیث مؤشرات الحكم 
الرشید والفساد؛ واالستخدام المتكرر للحواجز 

التجاریة غیر الجمركیة؛ ووجود كثیر من شبكات 
 األعمال. المحسوبیة بین العسكریین ومجتمع

  في الیمن، تتحكم الشركات ذات العالقات السیاسیة
 في قطاعات النفط، واالتصاالت، وإنتاج القات.

  في إیران، استفادت المؤسسة العسكریة من

الوصول التمییزي إلى المؤسسات المملوكة للدولة 
 التي تم خصخصتھا.

حّدت العالقات السیاسیة من المنافسة في منطقة الشرق  
وشمال أفریقیا ولكنھا لم تفعل ذلك بالضرورة   األوسط

 في منطقة شرق آسیا

على  ال یقتصروجود الشركات ذات العالقات السیاسیة
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا فھي موجودة أیضا 

فكیف لنا أن نشرح  في منطقة شرق آسیا.
تشیر الدالئل المتاحة إلى االقتصادیة المختلفة؟ النواتج

العالقات السیاسیة لم تكن كافیة لھروب الشركات في أن 
ارتبطت  شرق آسیا من المنافسة. فعلى سبیل المثال،

االمتیازات بصورة معقولة بأھداف األداء (حتى بالنسبة 
للشركات المطلعة على بواطن األمور) بینما أدى توجیھ 
الصادرات إلى تعرض الشركات للمنافسة في األسواق 

 افسة.العالمیة المتن
 الحل  

 إصالح السیاسات المقیدة للمنافسة 

تتضمن ھذه السیاسات، من بین أشیاء أخرى، حواجز 
إداریة أمام دخول الشركات إلى السوق؛ وقوانین 

اإلفالس المرھقة؛ وإعانات دعم أسعار الطاقة الممنوحة 
لقطاع الصناعة؛ والحواجز القانونیة الماثلة أمام 

شر في قطاعات الخدمات؛ االستثمار األجنبي المبا
والحواجز التجاریة؛ ومتطلبات التراخیص الحصریة؛ أو 

ضي والمناطق االوصول إلى القضاء واألر زحواج
 الصناعیة.

 تقلیل حیز التطبیق التمییزي للسیاسات 

تقتضي المساواة في إنفاذ القوانین أن تكون لدى 
حریة  الموظفین العمومیین حوافز مشجعة على ممارسة

رف والتقدیر بصورة عادلة وشفافة. ومن المرجح التص
أن تتواجد ھذه الحوافز عند وضوح القوانین؛ واستناد 
العمل والترقیات في اإلدارات المختصة إلى الجدارة 

واالستحقاق بدال من العالقات والصالت؛ وتقدیر 
االستحقاق بموجب المساھمات في تحقیق األھداف 

 المشروعة للسیاسة العامة.

 المؤسسات التي تضمن المنافسةخلق 

 

تتضمن ھذه المؤسسات، على سبیل المثال ال الحصر، 
جھة مستقلة معنیة بالمنافسة، وقوانین مالئمة للمشتریات 

الحكومیة، وسلطة قضائیة مستقلة؛ وإدارة حكومیة 
 مختصة قابلة للمساءلة.

 ضمان الشفافیة واالنفتاح في وضع السیاسات 

إنشاء مؤسسات تضمن من الصعب تصور كیفیة 
المنافسة بدون وصول المواطن إلى المعلومات المتعلقة 
بالقوانین واللوائح المقترحة؛ ومعرفة المواطن باألسھم 
التي یمتلكھا السیاسیون في الشركات، ووعي المواطن 
بشأن المستفیدین من إعانات الدعم، ومقدمي عروض 

مومیة، المشتریات الحكومیة، وعملیات بیع األراضي الع
 والخصخصة، الخ.

أوردنا  -ھذا التقریر دلیال لصانعي السیاسات یقدم أخیرا،
ملخصا لھ أعاله، تستطیع أن تستخدمھ الحكومات كإطار 

 عند تصمیم وتنفیذ السیاسات.

 التفصیلي والتحلیل المرجعیة المعلومات من للمزید
ي من لثراجع الفصل الثا الخاصة بالسیاسة والتوصیات

الشرق األوسط  في تقریر: "الوظائف أو االمتیازات
   وشمال أفریقیا".

 

القطاعات   فيت ذات العالقات أن تعمل الشركا المرجح من: تونس
المحمیة من المنافسة عبر الحواجز المفروضة على دخول الشركات إلى 

 السوق.
 باعتبارھا في تونس السیاسیة العالقات ذات الشركات نُعِرف نحنو
 2011ذات األصول التي صودرت بعد ثورة الیاسمین في عام  شركاتال

 باعتبارھا أصوال مملوكة ألسرة بن علي. 
في المائة من القطاعات التي كانت تضم شركة واحدة  39 أن ھذا الشكل یوضح

على األقل ألسرة بن على تتطلب الحصول على موافقة وترخیص من الحكومة، 
في المائة من  القطاعات التي لم تشمل شركات ذات عالقات سیاسیة.  24مقابل 

 القاتع ذات شركات في المائة من القطاعات التي تضم  43وبالمثل، تتم حمایة
  في المائة فقط من القطاعات التي ال تتواجد فیھا تلك الشركات. 14مقابل  سیاسیة

 
 

 


	الامتيازات بدلا من الوظائف
	مصر: من المرجح لشركات الصناعات التحويلية التي تتمتع بعلاقات سياسية أن تعمل في الصناعات كثيفة الطاقة، وهو الأمر الذي يعكس وصولها التمييزي لأوجه دعم الطاقة ومن ثم
	إلى رأس المال.
	حصول الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي على امتيازات سخية على صعيد السياسات يقوض المنافسة وخلق فرص العمل

	تونس: من المرجح أن تعمل الشركات ذات العلاقات في  القطاعات المحمية من المنافسة عبر الحواجز المفروضة على دخول الشركات إلى السوق.

