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حقائق وأرقام

تقرير أقل البلدان نمواً لعام  :2018ريادة األعمال إلحداث التحول الهيكلي  -بعيداً عن واقع
سير األعمال كالمعتاد

جنيف 20 ،تشرين الثاين/نوفمرب  - 2018يقدم تقرير أقل البلدان نمواً هلذا العام معلومات وفرية عنن كييينة نشنوؤ ماسسنات
األعمنناو وهوهننا يف البلنندا ال ن  47األكثننر مرمانن ا يف العننايد ويدينند عنند سننكا أقننل البلنندا هنوا ستمعنةا علن ليننو نسننمة  -أي
 13يف املائة من سكا العاي  -لكن نصيب هذه البلدا من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ال يبلغ سوى  1.3يف املائة ونصنيبها
من التجارة العاملية ال يتجاوز  1.1يف املائةد

مشهد ريادة األعمال في أقل البلدان نمواً

قرا ة  270ملينو منن العنامل يف أقنل البلندا هنوا كنانوا يعملنو اسناهبخل ا ناع يف عنام  ،2017وهنو

•

ما يحعترب عا اة شكالا من أشكاو ريا ة األعماود وميثل هذا العند  70فيي المائية مين معميوع العمالية ،مقارننةا  50يف
املائة يف البلدا النامية األخرىد
__________
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•

قرابيية نصييف السننكا البننال

يف أقننل البلنندا هنوا ميارسننو شننكالا مننن أشننكاو النشنناا الريننا ي 29 ،يف

املائننة منننهخل يف مرملننة مبكننرة مننن هننذا النشنناا و 18يف املائننة منننهخل يف ماسسننات أعمنناو مسننتقرةد وامتمنناالت ارسننة
البال يف أقل البلدا هنوا نشناًا منن أنشنطة رينا ة األعمناو ف تعرييهنا الواسنف هني النعف هنذه االمتمناالت يف البلندا
النامية األخرىد
•

نصننيب االقتصيياد غييير الملحييو فاألنشننطة االقتصننا ية ا افيننة عل ن السننلطات الرنيننة ألسننبا نقديننة

أو تنظيمية أو ماسسية يبلغ يف املتوسط  35يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف أقل البلدا هواد
عنند روا األعمنناو املبتنندئ يف أقننل البلنندا هنوا الننذين يننرو أ اليننرع هنني حمنركهخل ييننو
•

 1.7مييرةً
عدد الذين يقولو إ الضرورة هي حمنركهخل  ،مقارننةا  2.8يف البلندا النامينة األخنرى و  3.6يف االقتصنا ات املتقدمنة
النمو واالقتصا ات االنتقالية ستمعةاد
 63يف املائ ننة م ننن روا األعم نناو املبت نندئ يف أق ننل البل نندا هن نوا و 57يف املائ ننة م ننن ماسس ننات األعم نناو
•
املسننتقرة يعملننو يف قطننا الخييدمال الموجهيية إلييك المسييتهل  ،وهنني أنشننطة اات ه نوامد ر ننك متدنيننة نناكي عننا ةا
أنشطة ماسسات أعماو قائمة من قبلد

•

معدالل بقاء المشاريع الناشئة متدنية؛ فأكثر من  50يف املائة من الشركات اجلديندة رنرم منن السنو

يف السنوات ا مس األوىلد
•

نصيب البال
•

 28يف املائة من روا األعماو املبتدئ يف أقل البلدا هوا هخل من الشباب ف 18-24سنة  ،ينما يبلنغ

املرتاومة أعمارهخل  25و 34سنة  35يف املائةد
مشاركة النساؤ يف املرامل األوىل منن رينا ة األعمناو تكنا اشنل مشناركة الرجناو ،رنري أ فنرع امنتالكهن

شركات تقل مخس مرات عن فرع الرجاود
•

األسر املعيشية الرييية القريبة من املراكد السكانية الكبرية تديد امتماالت مشاركتها يف أعميال رياديية غيير

زراعية أل من األيسر هلا الوصوو إىل األسوا واالئتما ومرافق االتصاالتد

توزيننف شننركات القطننا النظننامي يف أقننل البلنندا هنوا مييننل شنندة لصننا المنشي ل األرييجر حعم ياً ،ينمننا
•
ال يوجنند إال عنند قليننل مننن الشننركات املتوسننطة ااجننخل ،مي ن إ  58يف املائننة مننن الشننركات يعمننل فيهننا أقننل مننن 20
موظي ا ،أما عد الشركات اليت يعمل فيها أكثر من  100موظف فال يديد عل  12يف املائة من اجملمو د

•
الشركات الص رية واليافعة بالجية األمميية لخليق فيرع العميل ،لكنن الشنركات الكبنرية تنا ي ورا أساسني ا
يف تكثيف رأس املاو و س اإلنتاجيةد

ريادة األعمال علك المستوى المحلي في نظم اإلنتاج العالمية
•

العامليد

مشاركة أقل البلندا هنوا يف سالسنل القيمنة العاملينة ال تنداو متدنينة وترتكند يف سنلف تتنأشر صندمات الطلنب
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رييادرال أقييل البلييدان نمييواً المرتبييية بسالسييل القيميية العالمييية هننو ه نوا طي نا ن عننامي 2010
•
و 2017ف لغ متوسط النمو السنوي  2يف املائة  ،عل نقيض الديا ة يف إمجايل الصا رات من املصنوعات اليت ل نو 8
يف املائة سنويا خالو اليرتة نيسهاد
•

السننبيل السننائد لنندخوو أقننل البلنندا هنوا يف سالسننل القيمننة العامليننة هننو عننرب االسييتثمار األجنبييي المباشيير

•

مش يياركة أق ييل البل ييدان نم ييواً ف ييي سالس ييل القيم يية العالمي يية تننتخل أساس نا يف األنشننطة ال نندنيا فأي تص ننبك

وليس عرب هو ريا ة األعماو احملليةد

صننا رات امل نوا ا ننام منندخالت يف مصنننوعات لنندا أخننرى  ،ينمننا يبلننغ نصننيب القيمننة املضننافة األجنبيننة املسننتخدمة يف
إنتننام صننا رات أقننل البلنندا ه نوا  9 -فييي المائيية  -أ ىن مسننتوياتب ن البلنندا الناميننةد وهننذا ينندو عل ن أ املشنناركة يف

سالسل القيمة العاملية ليست بع ُد مصدراً مهماً للتنويف االقتصا ي والت يري اهليكلي يف معظخل أقل البلدا هواد
العدينند مننن أقننل البلنندا ه نوا زا ت صننا راها مننن خننالو املشنناركة يف سالسييل القيميية العالمييية فييي قييياع
•

المالبي ي  ،لك ننن إمكان ننات زي ننا ة القيم ننة املضننافة وتوس ننيف نط ننا ري ننا ة األعم نناو احملليننة ال ت نداو تعوقه ننا املنافس ننة احملتدم ننة
واالسرتاتيجيات اليت تتبعها الشركات الرائدة للمحافظة عل ميدة تنافسيةد
•

اسن نرتاتيجيات التعهي نند إىل ل نندا س نناورة ت نندعخل تنمي يية المه ييارال واالرتق نناؤ العمال ننة احمللي ننة وصن ن ار روا

املشاريف يف أقل البلدا هوا يف آسيا واجلنو األفريقيد
•

النندالئل تشننري إىل أ أقننل البلنندا هنوا فيهننا رواد أعمييال محليييون مي رون ميتلكننو القنندرات الالزمننة للت لننب

عل ن العقبننات والنجنناال يف إًننال فننرع ريا يننة وارتنامهننا يف األس نوا احملليننة يف أقننل البلنندا ه نواد رننري أ هننذه اإلمكانيننات
ليسو مست لة است الالا كامالاد

معوقال نشوء الشركال ونموما
ّ
•

شالشننة أر ننا الشننركات يف أقننل البلنندا ه نوا تتضننرر مننن انقييياع التيييار الكهربييائي ،وهننو أمننر ترتتننب عليننب

تكاليف إالافية وال سيما للمشاريف الص رية والبال ة الص رد

•
يف عام  ،2017كنا  17.5فيي المائية مين السيكان فيي أقيل البليدان نميواً يسيتخدمون اإلنترنيت ،مقارننةا
 41.3يف املائة يف البلدا النامية و 81يف املائة يف البلدا املتقدمة النمود
•

الفعوة بين العنسين في استخدام اإلنترنت أوسنف يف أقنل البلندا هنوا منهنا يف البلندا النامينة والبلندا

املتقدمة ،الك أ  14.1يف املائة من النساؤ يستخدمن اإلنرتنو مقارنةا نسبة  21يف املائة من الرجاود
 32بلداً من أقل البلدان نمواً لديها قوانين تحظر علك النساء ممارسة مهن معينة ،ما قند يعنو أ اؤ
•
الشركات اململوكة لنساؤد

التكيياليف الوسننطية للمشيياريع الناشييئة يف أقننل البلنندا هنوا ل ننو  40يف املائننة مننن خننل اليننر يف اليننرتة
•
 ،2017-2015مقارنةا مبتوسط عاملي قدره  26يف املائةد
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•

املتوسط العامليد
•

يف  21مننن أصننل  46لنندا مننن أقننل البلنندا ه نوا ،ييننو عييدد اإلج يراءال الالزمننة لبنندؤ مشننرو

نناري

فيما يتعلنق بسهولة ممارسية األعميال فعلن ونو منا يعنرب عننب عنا اة ماشنر البننك الندويل ا ناع نذلك ،

يقف  32من أصل  47لدا من أقل البلدا هوا يف الر ف األ ىن ،ما يشري إىل ي ة أعماو حميوفة التحدياتد

أطر السياسال الرامنة

•
لث خطط التنمية فقط يف أقل البلدا هوا تعترب املشاريف البال ة الص ر واملشاريف الص رية واملتوسطة حمرك ا
حمتمالا للنمو االقتصا ي ومصدرا حمتمالا للتوظيف والدخل من أجل ااد من اليقرد
•

ريننا ة األعمنناو مننذكورة صنرامةا يف  36خييية ميين خيييم التنمييية الوطنييية واألًننر االسنرتاتيجية للحنند مننن

اليقر اليت استحعرالو ،لكن اإلجراؤات السياسية احملد ة اليت تحتخذ حمدو ة عموم ا ومبهمة أميان اد
لندى مييا ال يقييل عيين  20بلييداً مننن أقننل البلنندا هنوا سياسننات صننناعية وًنيننة تعن ةنرب نندرجات متياوتننة عننن
•
العالقننة ن ريننا ة األعمنناو والتحننوو اهليكلنني؛ رننري أ قنندرا أقننل كثننري مننن االهتمننام يننوىل حملن ةد ت ريننا ة األعمنناو ولتقنند
عخل كاف يف خمتلف أًوار مياة ماسسات األعماود
اإلالننافة إىل تقريننر أقننل البلنندا ه نوا لعننام  ،2018أصنندر األونكتننا أيض نا سموعننة شنناملة حم ةدشننة مننن اإلمصنناؤات االقتصننا ية
واالجتماعية عن أقل البلدا هوا ،وهي متامة هناد

*** ** ***

