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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٩جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٥البند 
  تكنولوجيا من أجل التنميةاالستثمار واالبتكار وال

  االستثمار يف االبتكار من أجل التنمية    

  مذكرة أعّدهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
اليت ميكن اسـتخدامها    الروافع  إن تعزيز التعلم واالبتكار التكنولوجيني من أقوى          

. لق الوظـائف  حلفز التغيري اهليكلي وزيادة قدرة الشركات على املنافسة وحتقيق النمو وخ          
. القدرات العلمية والتكنولوجية واالبتكاريـة    تنمية  وتؤدي السياسة العامة دوراً رئيسياً يف       

والغرض من هذه املذكرة هو تقدمي بعض املعلومات األساسية الالزمـة إلجـراء حـوار               
 هذا  سياسايت يف جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية بشأن اخليارات املتاحة للبلدان النامية يف           

  .اجملال، فضالً عن بعض األمثلة على املمارسات السليمة يف هذا املضمار
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  مقدمة    
ـ و. االبتكار حمرك رئيسي للتحول االقتصادي والتنمية     إن    -١  تيـسري االبتكـار     ربُيعت

يف منـذ فتـرة طويلـة     من أهداف السياسة االقتـصادية    اً أساسي اً استراتيجي اًوتدعيمه هدف 
  .، وهو حيظى باهتمام متزايد يف معظم البلدان الناميةتقدماًاألكثر تصادات االق
توافر رأس ف. التكنولوجي يف امليدان  واالبتكار ري يف التغي   أساسياً التمويل دوراً ويؤدي    -٢

التمويلي وتنظيم األسواق املالية يؤثران تأثرياً شديداً يف طريقة نـشر التكنولوجيـات             املال  
 االبتكـار  ويتطلب). Pérez C, 2002( االقتصادية اجلديدة - النماذج التقنية اجلديدة وظهور

رأمسالية كبرية وينطوي على املخاطرة وعدم اليقني، ما يزيد مـن صـعوبة              استثمارات   غالباً
وانعدام التمويل يشكل للمشاريع يف كثري من األحيان عائقاً كبرياً    . حشد املوارد الضرورية له   

عمليات اسـتعراض سياسـات العلـم       وهذا استنتاج شائع من استنتاجات      . أمام االبتكار 
  .)١(يف البلدان النامية األونكتاد جيريها يت الوالتكنولوجيا واالبتكار

فإن  من أنشطة تنظيم املشاريع،   يف معظم األحيان كنشاط     يتحقق  رغم أن االبتكار    و  -٣
لسوق تـؤثر يف إنتـاج املعـارف        ووجود إخفاقات يف ا   . )٢(ه في اًحامساً  لقطاع العام دور  ل

والتكنولوجيات ونشرها يشكل أحد التربيرات املعترف هبا على نطاق واسع لتمويل االبتكار            
الفائز جبائزة نوبل، ) Kenneth J. Arrow (1962)(آرو . فكما ذكر كنيث ج. من أموال عامة

مقارنة مبا ينبغي   (ع والبحث   نتوقع أال يستثمر نظام املشاريع احلرة استثماراً كافياً يف االخترا         "
ألن هذا اجملال حمفوف باملخاطر، وألن نتاجه ال ميكن متلكه إال بقدر حمدود، وألنه ) أن يكون

أظهرت الدراسات أن معدل العائـد      وقد  . )٣("يسترتف كماً متزايداً من عائدات الشركات     
عائـد   عدة مرات    يتجاوزاالجتماعي من االستثمارات العامة يف البحث والتطوير ميكن أن          

ومع ذلك ال بد من التشديد على أن االستثمارات يف جمايل البحث            . )٤(االستثمارات اخلاصة 
واسعة من العراقيل األخرى اليت قد تعـوق        جمموعة  والتطوير ينبغي أن ُتربط بسياسات تعاجل       

تصر وبعبارة أخرى، ال ميكن أن تق     . ظهور نظم االبتكار، وأن تكون داعمة هلذه السياسات       
  .سياسات االبتكار على متويل البحث والتطوير

__________ 

ــايل  )١( ــوان الت ــة يف العن -http://unctad.org/en/pages/publications/Science,-Technology-and: متاح

Innovation-Policy-Reviews-(STIP-Reviews).aspx. 
ففي قطاع تكنولوجيـا  . United States National Academies of Science (2007)انظر على سبيل املثال  )٢(

خلُص اجمللس الوطين للبحوث يف الواليات املتحدة األمريكيـة يف تقريـر أصـدره يف               املعلومات وحده،   
 بليون دوالر سنوياً من إيرادات القطاع اخلاص ميكن أن ُتعزى إىل البحوث الـيت               ٥٠٠ إىل أن    ٢٠١٢ عام

 .National Research Council (2012) انظر .جتريها وكاالت القطاع العام
 .Hall B and Learner J (2010)حديثة عن املسألة، انظر مثالً لالطالع على حملة عامة  )٣(
 .Klette T J, Moen J and Griliches Z (1999)انظر مثالً  )٤(
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والغرض من هذه املذكرة هو تقدمي بعض املعلومات األساسية الالزمة إلجراء حوار              -٤
بشأن اخليارات املتاحة للبلدان النامية لتمويـل        سياسايت يف جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية     

ويتنـاول  . لى املمارسات السليمة يف هذا اجملال وتقدم املذكرة أيضاً بعض األمثلة ع     . االبتكار
يعرض الفرع الثاين بعض البيانات     و. الفرع األول الوسائل الرئيسية املوجودة لتمويل االبتكار      
ويورد الفرع الثالث جتارب متويـل      . املتعلقة مبستويات االستثمار يف االبتكار يف بلدان خمتلفة       

  . بفرع يتضمن استنتاجات واقتراحات للنقاشوختتتم الورقة. االبتكار يف سياقات شىت

  أدوات متويل االبتكار  -أوالً  

   الذي تقوم به املشاريعالبتكاراالفجوات يف متويل   -ألف  
 ، علـى التكنولوجيـا    قـائم  مشروع ابتكاري جديد   مراحل تطور    ١لشكل  يبني ا   -٥

التدفق النقـدي   ف. رور الوقت مبمع تطورها   تمويل  يف جمال ال  واجهها عادة   يوالتحديات اليت   
إىل تكنولوجيات أو منتجات ميكن القة اخلفكرة يبدأ حتويل ال يف أول األمر عندماسالباً يكون 

بيعها، وهو ما قد يتطلب من املشاريع القائمة على التكنولوجيا أن تضطلع بأنشطة البحـث               
حلة الـيت تليهـا     واملربداية املشروع    يف مرحلة    عموماًسالباً   التدفق النقدي    ويظل. والتطوير

مباشرة، إىل أن يبدأ سري األعمال ومنوها إىل درجة تؤدي فيها عائدات املبيعات املتأتية مـن                
تطوير حىت  اليت متتد    ،وىلاألفترة  وال). ةمرحلة النمو املبكر  (موجب  العمليات إىل تدفق نقدي     

من الناحيـة   ء  قادرة على البقا  حبيث تصبح   بنجاح  التكنولوجيات أو املنتجات أو العمليات      
". وادي املـوت  "التجارية، هي بوجه عام فترة قلما يتوافر فيها التمويل، وُتعرف عادة باسم             

ن مواصلة عمليات ابتكارية ميكن     كثرياً من املبتكرين م   ،  يف هذه املرحلة    انعدام التمويل  مينعو
  .جتارياًأن تؤدي إىل منتجات ناجحة 

يكـون  ، حيث ة يف مرحلة النمو املبكردراً أيضاًناالتمويل اخلارجي   وغالباً ما يكون      -٦
تـشهد  وعادة ما    .جتارياًقابل للبقاء   إىل مستوى   ته  دزيااملنَتج قد طُور تطويراً كافياً وينبغي       

يف يف التمويل اختناقات حادة   النمو املبكرة يف جمال االبتكار       حلة ومر مرحلة رأس املال األويل   
  .معظم البلدان

لألنـشطة   األويلتمويـل  اللدان أدوات للتخفيف من مشكلة  قد وضعت بعض الب   و  -٧
يف  Small Business Innovation Researchومن األمثلة على ذلك برنامج . االبتكارية الواعدة

 والصندوق الوطين للبحث والتطـوير يف فنلنـدا،         Tuliالواليات املتحدة األمريكية وبرنامج     
 يف اململكـة  University Challenge Seed Fundمؤسـسة  و Co-investment Fundمؤسسة و

 يف  Commercialization Australia مؤسـسة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية، و      
 Start-upوبرنـامج   Action Community for Entrepreneurship Start-upsمؤسسة أستراليا، و
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Enterprise Development Scheme وضع التدفق النقدي وحجم  يتوقفوقد . )٥(يف سنغافورة
النشاط املعين أو الصناعة املعنية، ذلك أن بعض األنشطة         على  االحتياجات من التمويل األويل     

  . حىت يف املراحل املبكرة من العملياتةريأو الصناعات تتطلب استثمارات كب
  ١الشكل 

   مبرور الوقتاملشروع تطور عحجم التدفق النقدي والتمويل م

  
  ).٢٠٠٩(نة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا جل  :املصدر

وُيرجح أن تزيد االحتياجات التمويلية     . التمويليالعائق  ، خفّت حدة    منا املشروع وكلما    -٨
مرحلـة  كـبرية يف  التمويل األويل صغرياً نسبياً بينما قد تلزم مبـالغ      حبيث يكون   بنمو الشركة،   

فعل مراحل التوسع أو النمو األخرية، فتكون عموماً        أما الشركات الراسخة اليت بلغت بال     . التوسع
  . يف معظم األحيانمتويل االبتكارتواجه صعوبة أقل يف قد جتاوزت وادي املوت، و

ومن احملتمل أن يثري احلصول على التمويل لنشاط ابتكاري قدراً أكرب من املـشاكل                -٩
 يشكل  البالغة الصغر وسطة احلجم و  الصغرية واملت املشاريع  فتمويل  . للشركات الناشئة املبتِكرة  

املشكلة قد وإن كانت حدة عموماً حتدياً أكرب من متويل الشركات الكربى يف معظم البلدان،      
 الشركات الناشئة املبتِكرة تعاينو. مستوى التنمية أو الدخل الوطينتزيد يف عالقة عكسية مع      

وصـغر  ) واخلربة، والضماناتالسابق، األداء سجل (تاريخ راسخ استنادها إىل  عدم  مساوئ  
تطـوير  فيما يتعلق ب  املخاطر وعدم اليقني    وجود درجة كبرية نسبياً من      احلجم، باإلضافة إىل    

  .التكنولوجيا أو االضطالع بنشاط ابتكاري

__________ 

-United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (2009) and Pelly R and Krämerانظر  )٥(

Eis H (2011). 

 البورصات العامة

 الديون أو القروض قصرية األجل

املرحلة األولية

 صناديق رأس مال اجملازفة

 رعاة األعمال

 منح دراسة اجلدوى

 املؤسس واألسرة واألصدقاء واملغفلون
البداية املبكرالنمو التوسع

 "وادي املوت"مرحلة النمو

دي
النق

فق 
التد
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  أدوات متويل االبتكار  -باء  

  التمويل املباشر  -١  

  التمويل اخلاص  )أ(  

  املدخرات الشخصية واألسرة واألصدقاء    
، يف معظم احلاالت، عن بدء املشروعالتمويلُ األويل يف املرحلة املبكرة ومرحلة   تاح  ي  -١٠

ميكـن أن   و. طريق أموال صاحب املشروع إىل جانب متويل يقدمه أفراد األسرة واألصدقاء          
  . املبتكراالئتمان الشخصي الذي حيصل عليه متويل الديون من خاللذلك يشمل 

  الشخصية) أو املوظفني(مدخرات الشركاء     
وميكـن أن   . الشركاء طريقة شائعة من طرق متويل جزء من النفقات        إدخال  يشكل    -١١

  .وقد يتيح املوظفون التمويل أيضاً، يف بعض احلاالت. يقدم الشركاء اخلربة فضالً عن التمويل

  اإليرادات غري املوزعة    
 املوزعة من أربـاح     بالفعل، تشكل اإليرادات غري   املشاريع اليت تأسست    إىل  بالنسبة    -١٢

وميكن أن تكون إقامـة عالقـة       . من مصادر متويل االبتكار   مألوفاً  السنوات السابقة مصدراً    
يفـضي إىل  على حنـو    األرباح استثمارات إضافية،    فيها  دينامية بني الربح واالستثمار، متول      

  .، آلية فعالة لبناء قطاع حيوي من الشركات الناميةاالستثماررحبية واستمرار ال

  )Business angels(التمويل املقدم من رعاة األعمال     
ميثل املستثمرون من رعاة األعمال مصدراً هاماً للتمويل يف املرحلة األولية ومرحلـة              -١٣

 أفـراد  م هعمال األ ورعاة. )٦(النمو املبكرة يف كثري من البلدان املتقدمة وبعض البلدان النامية         
ويوفر هؤالء  . ل مشاريع جديدة أو ناشئة يف مرحلة مبكرة       يستثمرون يف أسهم رأس ما    أثرياء  

ويؤدون  .عادة خربة هامة يف اجملالني التقين واإلداري ويف سري األعمال، باإلضافة إىل التمويل            
علـى  غالباً  دوراً مماثالً لدور رأس مال اجملازفة غري املؤسسي وغري الرمسي، غري أهنم يعملون              

مبكرة مقارنة برأس مال اجملازفة غري الرمسي وغـري          مرحلة   التمويل يف يوفرون  نطاق أصغر و  
وال تتوفر معلومـات  ). OECD, 2011a(عادة على املستوى الوطين وهم يعملون  .املؤسسي

  .كثرية عن وجود رعاة األعمال يف أقل البلدان منواً

__________ 

 .(2011a) (OECD)نظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لالطالع على حملة عامة حديثة عن املسألة، ا ) ٦(
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دات  أو احتا  رابطات إقامةعلى الصعيد العاملي و   رعاة األعمال   شبكات  إنشاء  وجيري    -١٤
 علـى الرابطـات   مثلـة   ومن األ . وطنية لرعاة األعمال يف شكل هيئات جتارية متثل القطاع        

 يف الواليات املتحدة؛ أما الرابطات الوطنية، Common Angels وTech Coast Angelsاإلقليمية 
 National Angel Capitalيف الواليــات املتحــدة، و Angel Capital Associationفمنــها 

Organizationيف كندا، و France Angelsيف فرنسا، و Business Angel Network ،يف الدامنرك 
 European Business Angel يف الصني؛ فـضالً عـن   China Business Angels Associationو

Network يشمل أوروبا برمتها، واحتاد Business Angel Network Southeast Asia يف جنوب 
، Latin American Association of Angel Investorsمي يف آسيا، وشرق آسيا، وهي احتاد إقلي
  ).OECD, 2011a(وهي احتاد إقليمي جديد 

  رأس مال اجملازفة    
ظهر رأس مال اجملازفة يف الواليات املتحدة منذ األربعينات، وأصبح آلية متويل شائعة      -١٥

هورية كوريا وسنغافورة وشيلي    مثل الربازيل ومج  (وحاولت بلدان نامية كثرية     . يف السبعينات 
ازفة خالل الثمانينـات    تطوير أسواق رأس مال اجمل    ) والصني ومقاطعة تايوان الصينية واهلند    

  سهمي يقدمه إما أصحاب رؤوس أموال اجملازفـة        متويلورأس مال اجملازفة هو     . والتسعينات
جه عـام، هبـدف     ، يف مرحلة النمو املبكرة أو يف مرحلة التوسع بو         مؤسسات االستثمار  أو

يتجه هؤالء  و. وبدأت بالفعل عملياهتا  كبرية  االستفادة من الشركات اليت لديها إمكانات منو        
 التمويل يف مرحلة التوسع املتأخرة بدالً من مرحلة النمو املبكرة،           املمولون بشكل متزايد إىل   

م طويلة  راهتاستثماأن تكون   ميكن  و . رعاة أعمال  اوهم من مستثمري املرحلة األخرية وليسو     
وسوق رأس مال اجملازفة هي يف جزء منها سوق         .  سنوات ١٠األمد نسبياً، لفترات تصل إىل      

 من شركات   أيتياجملازفة  بيد أن معظم رأس مال      . ذات طابع غري رمسي وغري مؤسسي نسبياً      
مؤسـسات  مستثمرين خارجيني، وال سـيما      وتبحث عن   تدير صناديق رأس مال اجملازفة      

اجملازفة املديرين الفنـيني  شركة رأس مال وتتيح . اجلزء األكرب من التمويل  يدها ب استثمار لتزو 
وغالباً ما يعمل هؤالء املديرون على نطاق أوسع من نطاق          . إلدارة صناديق رأس مال اجملازفة    

عمل رعاة األعمال، وقد ال تكون لديهم مهارات قوية يف تنظيم املشاريع أو خربة صـناعية                
رون اخلربة أو ال يوفروهنا باإلضافة إىل التمويل، غري أهنم يرصدون بالفعل عن            وقد يوف . حمددة

  .كثب تقدم الشركة ويتدخلون لتحسني اإلدارة واألداء
اجملازفة مصدر هام مـن مـصادر       رأس مال   أن   على نطاق واسع     ومن املعترف به    -١٦

 املال السهمي اخلاص مع     وكثرياً ما ُيجمع رأس   . يف جمال االبتكار  للمشاريع  التمويل السهمي   
رأس مال اجملازفة، رغم أن جزءاً كبرياً من رأس املال السهمي اخلاص يـشكل اسـتثماراً يف    

بأموال مقترضة، وهو ما خيتلف كثرياً يف طبيعته عـن رأس مـال اجملازفـة               احلصص  شراء  
ة إىل  كالمها عـاد   رأس مال اجملازفة املؤسسي ورأس املال السهمي اخلاص          يتجهو. التقليدي

. للشركات الصغرية من التمويل   يف الشركات الكربى، وال خيصَّص إال جزء قليل         االستثمار  
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القطاع اخلاص ميلـك ويـدير      لكن  صناديق رأس مال اجملازفة خاصة أو عامة،         تكونقد  و
بشكل متزايد حنو االستثمار على املستوى الدويل        صناديق رأس مال اجملازفة      تتجهو. معظمها

)UNECE, 2009 and OECD, 2011a.(  

  قروض املصارف التجارية    
مصادر  املشاريع، وأكربتمويل التقليدي األساسي ل صدر  املتشكل املصارف التجارية      -١٧

مثل مجهوريـة كوريـا     (وجلأت بعض البلدان النامية     . يف معظم البلدان النامية   هذا التمويل   
متويل الشركات  للتغلب على قيود    ة  ي احلكوم إىل املصارف التجارية  ) مقاطعة تايوان الصينية  و

مـستخدمة إياهـا    ئتمان املوجه،   االمن خالل برامج    اخلمسينات والستينات والسبعينات    يف  
 يف العديد من البلـدان       احلجم الصغرية واملتوسطة املشاريع   وتواجه. بفعالية كمصارف إمنائية  

ارتفـاع  ال يـزال    قولة، و  مع ةأسعار فائد بالنامية صعوبة يف احلصول على القروض املصرفية        
يف أقـل  ، وال سـيما  ظل هذا القيد منذ فترة طويلة  قد  و. رئيسياًيشكل قيداً   تكلفة االئتمان   

عموماً إىل تفـادي     التجارية   صارفاملومتيل  .  االبتكار يف جمال عائقاً للمشاريع   ،  البلدان منواً 
داة املثالية لتمويل األنشطة املخاطر نسبياً، وقد بينت التجربة أن هذه املصارف قد ال تكون األ

اجلديدة، خبالف ما هو عليه احلـال مـع الـشركات الكـربى             املشاريع  االبتكارية لدى   
تلك املصارف من تكاليف مرتفعـة      ميكن أن تتحمله     إىل ما    جزئياً ذلك   زىيعو. )٧(الراسخة

الصغرية ع  للمشارينسبياً فيما يتعلق باملعلومات والصفقات والرصد لدى تقدمي قروض صغرية           
  .واملتوسطة احلجم

  أسواق األوراق املالية    
 األسهمطرح  موال من خالل    مجع األ إمكانية  للشركات  أسواق األوراق املالية    تتيح    -١٨
تسعى للحصول على متويـل   وبالفعل  اليت تأسست   ذلك يقتصر على الشركات     ، ولكن   للبيع

، إال للشركات الـيت يتجـاوز       اليةاألسواق امل موسع؛ وال ُتتاح هذه اإلمكانية، يف كثري من         
راسـخة  أسواق مالية   وهناك عدة   . حجمها حداً أدىن ُتستثىن منه معظم الشركات اجلديدة       

يف الواليـات   سوق ناسـداك    الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان املتقدمة، مثل        للمشاريع  
األوراق تـداول يف    للاملتحدة، وسوق االستثمارات البديلة يف اململكة املتحدة، وألترنكست         

التابعـة  القيد ، وسوق TSX Ventureاملالية الفرنسية واهلولندية والبلجيكية، والسوق الكندية 
لتـداول األوراق   )First North(، وسوق بلدان الـشمال   لألوراق املاليةفرانكفورتلسوق 

أسـواق  وتوجـد   . ا البديلة يف إسباني   السوق املالية املالية السويدية والفنلندية واآليسلندية، و    
الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان النامية مثـل سـوق       للمشاريع  ثانوية أيضاً   أوراق مالية   

 أخرى يف بلدان مثـل مـصر        أسواقهونغ كونغ للمؤسسات يف طور النمو، يف الصني، و        

__________ 

 ).٢٠٠٤(انظر على سبيل املثال وزارة االقتصاد واملالية يف اململكة املتحدة  )٧(
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 ويـأيت . )٩(ثانويةفتح أسواق مالية    وتنظر بلدان أخرى، مثل كينيا وزمبابوي، يف        . )٨(واهلند
اكتمـال  توسع الشركة أو   مراحل  ، أي   متأخرةعموماً يف مراحل    األسواق املالية   التمويل من   

أصحاب رؤوس أمـوال    يقوم  ومن املهم للغاية يف متويل االبتكار كوسيلة تقليدية أن          . منوها
ويشكل اخلروج  . استثماراهتم من املشاريع  ب اخلروج   اجملازفة أو املستثمرون من رعاة األعمال     

 بيع  األسواق املالية إىل جانب اخلروج عن طريق       يف    العام الكتتابطرح األسهم ل  ق  عن طري 
شيوعاً من بني   ، أكثر النهج    )البيع املباشر (احلصص السهمية للمستثمرين العاملني يف القطاع       

 ةاالستثماريمراكزهم  اليت يتبعها املستثمرون من أصحاب رؤوس أموال اجملازفة لتصفية          النهج  
  .رؤوس أموال اجملازفةليولة الالزمة الستثمارات إضافية  السإتاحةو

  السندات    
يقتصر إصدار السندات عموماً على الشركات الراسخة الكربى وال يشكل مصدراً             -١٩

وميكن أن يكون   . بكرةاملحل  ارامل يف   الناشئة أو العمليات الصغرية   الشركات  من مصادر متويل    
  . لتمويل األنشطة االبتكارية مصدراًى، الكربلشركاتإىل ابالنسبة إصدار السندات، 

  متويل سالسل القيمة    
بعـض  الوصول إىل   القيمة،  من سالسل   سلسلة  يف إطار   لشركات اليت تعمل    ميكن ل   -٢٠

اإلقليمية  أو    الوطنية  سالسل القيمة  للشركات املوردة يف  املقدم  مثل االئتمان   مصادر التمويل،   
 هذا النـوع مـن      يف اًتوسعتفيد التقارير بأن    و. زمة لإلنتاج أو العاملية، لشراء املدخالت الال    

األزمة املاليـة واالقتـصادية     نشوب  منذ  قد حدث   التمويل من خالل سالسل القيمة العاملية       
 بعض الشركات من تعرضت هلا كإجراء للحد من الصدمة السلبية اليت  ٢٠٠٨العاملية يف عام    

 حظاً يف  لشركات اجلديدة أقل  وقد تكون ا  .  األزمة بعداملصارف التجارية   ائتمان  جراء فقدان   
  .هذا النوع من التمويلاحلصول على 

  الصغرالبالغ االئتمان     
ويف كثري مـن البلـدان       .ر هو متويل الديون على نطاق صغري      البالغ الصغ االئتمان    -٢١

أ هـذه  ر، أو ُتنـش ومية إنشاء مؤسساِت التمويل البالغ الصغالنامية، تتوىل منظمات غري حك    
ـ ر  الـصغ البالغ   ئتمانجزء كبري من اال   اكتسب  وقد   .املؤسسات بدعم من احلكومة     اًطابع

  وغالبـاً  .منو املشاريع اكتمال  تزايد انتشار اخلطط و   مع  العديد من البلدان    يف  أقوى   اًمؤسسي
 للعمليات التجارية العامة، مبـا يف     ئتمان  االهذا النوع من    ر  املشاريع البالغة الصغ  تستخدم   ما

البـالغ  الئتمـان   اقدرة  غري أن البحوث األخرية أثارت خماوف بشأن        .  تطبيق االبتكار  ذلك
  ).Bateman M and Chang HJ, 2012 ( اإلنتاجيةاتتوليد نتائج إجيابية يف القدرعلى  رالصغ

__________ 

 ./http://www.world-exchanges.orgانظر  )٨(
 http://www.reuters.com/article/2011/08/24/kenya-market-smes-idAFL5E7JO1PS20110824انظر  )٩(

 ./http://www.newsday.co.zw/2012/12/14/zse-pushes-for-sme-listingو
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  التمويل اجلماعي    
تربز يف بعض البلـدان املتقدمـة كوسـيلة         بدأت  ظاهرة حديثة   التمويل اجلماعي     -٢٢
 ويتسىن هذا التمويل من خـالل اسـتعمال       . املرحلة املبكرة اخلاص ب تمويل  على ال صول  لحل

يف املستثمرين  تساعد  خطط شبكية   بوضع  للربط بني منظمي املشاريع واملستثمرين،      اإلنترنت  
وال يزال التمويل اجلماعي    . يتبحث عن متويل استثمار   مشاريع  ما يوافقهم من    الوصول إىل   

 أنه قد ينمو بسرعة إذا ما ُوضعت نظم وآليات مناسبة لضمان الثقـة يف            ظاهرة حمدودة، غري  
شـركة   و CircleUp هذا التمويل شـركة       ومن األمثلة على   .ةالشبكاملعتمد على   االستثمار  

Social Mobile Local Lending) SoMoLend(  ومها مؤسستان للتمويل اجلماعي أنـشئتا يف ،
شركات تتـراوح   حصصاً سهمية يف     CircleUp تريوتش. ٢٠١٢الواليات املتحدة يف عام     

 Social Mobile Local Lendingبينما تقـدم   دوالر، يني مال١٠بني مليون دوالر و هاعوائد
  .)١٠(قروضاً صغرية للمشاريع الصغرية اليت تطمح إىل التوسع

  التمويل العام  )ب(  

  التمويل األويل    
تطوير األولية الالزمة لتحديد اجلدوى التجارية      األويل ألنشطة البحث وال   تمويل  ُيقدَّم ال   -٢٣

وال تقـدم   . ية املتاحة لالبتكار  ، مبا يف ذلك اجلدوى التقنية واإلمكانات السوق       مطروحةلفكرة  
وضـعت  ، وقـد    التطـوير األسواق املالية، يف معظم البلدان، متويالً هلذه املرحلة من مراحل           

حـوافز  تشمل  فالسياسات  . يف السوق ور  القصسياسات وأدوات متويل حكومية ملعاجلة هذا       
تشمل ختصيص أموال عامة    فأدوات التمويل   أما  . لتشجيع املستثمرين على توفري التمويل األويل     

 صناديق االستثمار املـشترك     يها مبا ف  -املنح والقروض واالستثمارات     (تمويل األويل لصناديق ال 
يف ومتثل املنح احلكوميـة،     ). مبني أدناه  كما هو    ،التكنولوجيا أو االبتكار  الصناديق اخلاصة ب  و

وقد تكـون يف    . للشركات اجلديدة ويل   من مصادر رأس املال األ      هاماً  مصدراً ،معظم احلاالت 
 .، وميكن اعتبارها متويالً مـشتركاً     املشروعمطابقة لنفقات   يتوقع أن تكون    شكل منح مناظرة    

  . دراسة اجلدوى إلجراء عادية، مثل املنح املقدمة منحاًقد تكون أيضاًو

  صناديق االستثمار املشترك    
متويالً مشتركاً من القطاع العام لرأس املال األويل        صناديق االستثمار املشترك    تقدم    - ٢٤

وقد أنشأت عدة بلدان صناديق لالستثمار املشترك        .ورأس مال اجملازفة يف القطاع اخلاص     
املبكرة واملساعدة على تطوير    /ليةمن أجل سد الفجوة يف التمويل السهمي يف املرحلة األو         

عـادة  وتعمل هذه الربامج     .السوق االستثمارية لرعاة األعمال وإضفاء الطابع املهين عليها       
__________ 

)١٠( New York Times (2013). The crowdfunding crowd is anxious, 5 January .   ُيقـصد بالـدوالر دوالر
 .الواليات املتحدة األمريكية، ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك
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مبوجـب  ن  ياملعتمدمستثمري القطاع اخلاص    أموال  واألموال العامة   اجلمع بني   من خالل   
 ،أسـكتلندا  يف   Co-Investment Fundيف هـذا    ومن األمثلـة    . )بالشروط نفسها ( اخلطة

 ،نيوزيلنـدا  يف Seed Co-Investment Fundيف هولندا، و TechnoPartners Seed Facilityو
  ).OECD, 2011a (الربتغال يف Co-Investment Fund for Business Angelsو

  صناديق االبتكار أو التكنولوجيا    
يف جمـاالت   شاريع  املألنشطة  االبتكار أو التكنولوجيا التمويل املباشر      تقدم صناديق     -٢٥

وتقدم هذه الصناديق عادة    .  معظم األحيان   يف ، يف املراحل املبكرة   البحث والتطوير واالبتكار  
منحاً، ُتخصَّص يف أكثر األحيان من خالل طلبات تنافسية يقدمها الباحث عن التمويل سواء              

 .ءات تنافسية ، ولكن تلك املنح قد ُتعطى أيضاً دون إجرا        مشروعاً مأكان منظماً للمشاريع أ   
حكومات عـدد  أنشأهتا وتتخذ تلك الصناديق شكالً معيناً يف كثري من البلدان املتقدمة، وقد   

وميكن أن حتصل صناديق االبتكار أو التكنولوجيا علـى         . من البلدان النامية يف العقد املاضي     
. لقطاع اخلـاص  الدعم املايل من اجلهات املاحنة الدولية واملنظمات اإلمنائية، أو من صناديق ا           

وميكن . وتقدم عموماً منحاً صغرية نسبياً، وتعمل وفقاً ملعايري حمددة موضوعة لكل صندوق           
تكييف اختصاصاهتا وهيكلها اإلداري وفقاً لسياق معّين حبيث تكون قادرة على االسـتجابة      

وملا كانت هذه الـصناديق أدوات مـصممة        . الحتياجات وأولويات خمتلفة يف بلدان خمتلفة     
صيصاً لتمويل تطوير التكنولوجيا واالبتكار، فباإلمكان توجيهها حنو صناعات أو أنـشطة            خ

  .حمددة وفقاً ألولويات السياسات الصناعية الوطنية

  املصارف اإلمنائية    
 القـروض  ريالعامة يف العديد من البلدان من أجـل تـوف         اإلمنائية  أنشئت املصارف     -٢٦

ميـسرة  صناعية حيوية لتحقيق التنمية الوطنية، بـشروط        اليت تعتربها السياسات ال   لألنشطة  
وقد أدت املصارف اإلمنائية دوراً رئيسياً يف متويل جهـود           .يف كثري من األحيان   ) مدعومة(

مثـل   (التصنيع والتغيري اهليكلي يف بعض البلدان النامية اليت جنحت نسبياً يف جمال التـصنيع             
 املكـسيك  و ماليزياوني ومقاطعة تايوان الصينية     الربازيل ومجهورية كوريا وسنغافورة والص    

. يف بعض البلدان املتقدمة والبلدان الناميـة      ُمقرضاً هاماً    إلمنائيةصارف ا وال تزال امل  ). اهلندو
دورها يف متويـل    غري أن    .لألنشطة االبتكارية  القروض للشركات اجلديدة و    قدمميكن أن ت  و

 يف بعـض    وقـت مبرور ال يتغري كذلك    وقدبلد،   حسب ال   كبرياً تلف اختالفاً قد خي االبتكار  
  . استراتيجيات التنمية احلكوميةيفريات ي منو السوق املالية الوطنية والتغمعالبلدان 

  جوائز االبتكار    
إن تقدمي اجلوائز ألي شخص يستطيع حل مشاكل تقنية هنٌج اتُّبع ملئـات الـسنني                 -٢٧

جـوائز  هذه اجلوائز، اليت باتت ُتعرف باسم       وميكن أن تتخذ    . ملكافأة االبتكار التكنولوجي  
الختيـار  يف إطار منافسة    بعد االبتكار   ُتمنح  كافأة نقدية   أوهلما م . االبتكار، شكلني خمتلفني  
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 تقنيـة   ُتمنح ملن حيل مـشكلة    مكافأة نقدية   وثانيها  . يف ميدان معّين  نفعاً   اتبتكارأكثر اال 
 جوائز االبتكـار    لبلدانعدد من ا  ستخدم  ي و . شركة م فريقاً أ  حمددة، سواء أكان شخصاً أم    

غـري أن   . حمدودة احلجم واألمهية حاليـاً    بوجه عام   لية  وإن كانت تلك اآل    لتحفيز االبتكار، 
باإلمكان االرتقاء هبذه األداة، بل إن بعض األكادمييني اقترحوا أن حتل جوائز االبتكار حمـل               

  .)١١(براءات االختراع كوسيلة ملكافأة االبتكار

  اعدة اإلمنائية الدوليةاملس    
رغم أن املعونة الدولية املقدمة من اجلهات املاحنة ومؤسسات التمويل اإلمنائي ميكن              -٢٨

 الـدعم   فتقدمي. مباشرةاملشاريع  فهي ال هتدف عموماً لتمويل      االبتكار،  أن ُتستخدم لتمويل    
. )١٢( برامج املعونة الدوليةيفكبرية أولوية ب حيظمل ألنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار     املايل  

غري أن دعم أنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف برامج اجلهـات املاحنـة واملؤسـسات               
البلدان وينبغي الدفاع عن زيادة متويل التكنولوجيا واالبتكار يف .  يف ازدياد اإلمنائية رمبا يكون  
وتعـاين مـن     التطور التكنولوجي    املراحل األوىل من  البلدان اليت توجد يف     النامية، وال سيما    

  .ضعف القطاع اخلاص وشدة القيود اليت تعترض التمويل
 التزاماً من   ٢٠٢٠-٢٠١١سطنبول ألقل البلدان منواً للعقد      اويتضمن برنامج عمل      -٢٩

، حتليالً مشتركاً للثغرات والقدرات بغـرض       ٢٠١٣الدول األعضاء بأن جتري، حبلول عام       
وآلية لدعم العلم والتكنولوجيا واالبتكار، مما يساعد على حتسني         إنشاء مصرف للتكنولوجيا    

ويف هذا السياق، عرضت تركيا     . قدرات أقل البلدان منواً يف جمايل البحث العلمي واالبتكار        
تـشمل  (دعم أقل البلدان منواً عن طريق جمموعة من إجراءات التعاون االقتصادي والـتقين              

  .)١٣(مع تقدمي دعم حمدد يف جمال التكنولوجيا) ر سنوياً مليون دوال٢٠٠تعهداً مببلغ قدره 
اً ممكناً هاماً من    مصدروتشكل مؤسسة التمويل الدولية التابعة جملموعة البنك الدويل           -٣٠

وتقدم املؤسسة  . مصادر متويل األنشطة االبتكارية، وهي شبيهة يف طبيعتها برأس مال اجملازفة          
  .البلدان النامية يف الكبريةإىل الشركات املتوسطة والقروض والتمويل السهمي يف الغالب 

  التمويل غري املباشر  -٢  

  )التخفيضات واإلعفاءات واخلصوم الضريبية(احلوافز الضريبية     
تقدم بلدان كثرية حوافز ضريبية من أجل تطـوير التكنولوجيـا واالبتكـار، مثـل                 -٣١

وهتـدف هـذه احلـوافز      . )١٤(تطويرالتخفيضات الضريبية واخلصوم الضريبية على البحث وال      
__________ 

 .Kremer M and Williams S (2009)انظر على سبيل املثال  )١١(
 ).٢٠٠٧(انظر على سبيل املثال األونكتاد  )١٢(
 .Istanbul Newsletter, Special Supplement. May 2011. مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً )١٣(
 .OECD (2011b) وPalazzi P (2011)انظر  )١٤(
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يكـون  تشجيع البحث والتطوير بالسماح خبصم النفقات فيهما من االلتزامات الضريبية، و           إىل
وميكن تطبيق احلوافز الـضريبية     . من جمموع االلتزامات الضريبية   حبد أقصى للنسبة    ذلك عادة   

 صناعات أو أنشطة    بوجه عام أو بصورة انتقائية حبيث ال تستهدف سوى البحث والتطوير يف           
. )١٥(وتقدير تأثري احلوافز الضريبية يف نتائج االبتكار الفعلية ليس مهمـة بـسيطة            . استراتيجية

أن ينظر فيها واضعو السياسات     هامة ينبغي   وتشكل التكلفة املالية لتلك احلوافز الضريبية مسألة        
، أي مـدى إسـهام تلـك    "ضافةاإل"عنصر هي فالثانية  الرئيسية  املسألة  أما  . يف البلدان النامية  

يف دعم أنشطة البحث والتطوير اليت كانت سُتنفذ حىت بدون حوافز، مقابل حتفيز             فقط  احلوافز  
إىل أن تكـون    واملسألة الثالثة هـي االجتـاه        .يف القطاع اخلاص  إضافية  أنشطة حبث وتطوير    

هنـاك   يعـين أن  الشركات الكربى هي اليت تطالب يف معظم األحيان باحلوافز الضريبية، مـا          
  .الصغرية واملتوسطة احلجم على البحث والتطويراحلوافز املشاريع تشجع احتماالً أضعف ألن 

  ضمانات القروض العامة    
عـن  املـصارف   عزوف  إىل التعويض عن    احلكومية  هتدف خطط ضمان القروض       -٣٢

تلـك  حتقـق   و. الصغرية واملتوسطة احلجم  املشاريع  قروض إىل   الاملخاطرة فيما يتعلق بتقدمي     
توسطة احلجـم   املصغرية و جملموعة خمتارة من املشاريع ال    اخلطط هذا الغرض بضمان القروض      

تعمل يف صناعات أو أنشطة حمددة ُتعترب هامة        ملشاريع  تتمتع بإمكانات جيدة أو     اليت تعتربها   
قـروض  ومن مث ميكن استخدام ضمانات ال     . من الناحية االستراتيجية لتحقيق التنمية يف البلد      

  .الصناعات الرائدةكأداة من أدوات السياسات الصناعية لتعزيز 

اإلنفاق العام على البحث والتطوير والشراكات بني أوساط األعمال واألوساط األكادمييـة                
  واحلكومات يف جمايل البحث والتطوير

ـ         معظم البلدان   تنفذ    -٣٣ ث أنشطة البحث والتطوير املمولة بأموال عامة يف معاهد البح
البلدان الناميـة   أمهية بالغة يف كثري من       العامة   وألنشطة البحث والتطوير  . واجلامعات العامة 

وال يشكل هذا التمويل    . ضعيفة جداً القطاع اخلاص   مستويات البحث والتطوير لدى     حيث  
، غري أن أنشطة البحث والتطوير تـوفر يف         املشاريععموماً مصدراً مباشراً من مصادر متويل       

 األحيان معارف تساعد الشركات على حل املشاكل أو تكييـف التكنولوجيـات             كثري من 
وتتيح تلك األنشطة أيـضاً معـارف       . األجنبية لكي تستخدمها بكفاءة على الصعيد احمللي      

بعـض  وتشجع   .وتكنولوجيات جديدة ميكن نقلها إىل الشركات كقاعدة للعمل االبتكاري        
واجلامعـات  املـشاريع   ايل البحث والتطوير بني     على إقامة حتالفات يف جم     احلكومات أيضاً 

يف نظم  األساسية  وتشكل هذه التحالفات أداة تقليدية لتعزيز الروابط        . ومعاهد البحث العامة  
  .االبتكار الوطنية أو القطاعية اليت تدعم االبتكار يف صناعات معينة

__________ 

 http://www.sitra.fi/en/articles/2007/pekka-yla-anttila-do-innovation-policies-call-tax-incentivesانظر  )١٥(
 .OECD (2011b)و
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املـشاريع  جع  تشولكنها  مالية  أخرى غري   وغالباً ما تضع احلكومات تدابري دعم         - ٣٤
وميكـن أن   . على االبتكار بتوفري اهلياكل األساسية أو املعارف أو سوق مضمونة ملنتجاهتا          

وحماضن مثل جممعات العلوم والتكنولوجيا     تكتالت  االستثمار العام يف    تشمل هذه التدابري    
األعمال؛ واهلياكل األساسية اخلاصة بالعلم والتكنولوجيـا، وباملعلومـات واالتـصاالت           

وميكن أن تـوفر احملاضـن وجممعـات العلـوم           .لتكنولوجيا؛ وعقود املشتريات العامة   وا
اهلياكل األساسية وأشكال أخـرى مـن   ووالتكنولوجيا أيضاً، يف بعض احلاالت، التمويل  

مقاطعة تايوان الصينية وبرنامج    الصناعي العلمي يف     هسينشو   مثل جممع (الدعم غري املباشر    
  ).إسرائيلالتكنولوجية يف احملاضن 

  اجتاهات اإلنفاق على االبتكار يف البلدان النامية  -ثانياً  
 البحـث   باإلضـافة إىل  أخـرى   اإلنفاق على االبتكار عناصـر      أن يشمل   ميكن    - ٣٥

والتطوير، غري أن اإلنفاق على هذين اجملالني هو العنصر الذي تتوافر بشأنه البيانات عموماً              
 فرعهذا ال ويورد   .يف امليدان االقتصادي  عاون والتنمية   خارج منظمة الت  فيما يتعلق بالبلدان    

بيانات عن البحث والتطوير ختص عدة بلدان متقدمة وبلدان نامية مـن أجـل توضـيح                
ويتـضمن   .مستويات إنفاقها على االبتكار واجتاهات هذا اإلنفاق يف السنوات األخـرية          

كنسبة مئوية من الناتج احمللي     على البحث والتطوير    اإلمجايل   بيانات عن اإلنفاق     ١اجلدول  
اإلمجايل يف بلدان خمتارة تتوافر بشأهنا بيانات قابلة للمقارنة نسبياً تتعلق بسنة أو سـنتني               

اإلنفاق على االبتكار يف معظم البلدان النامية       ومن الواضح أن نطاق      .على األقل حديثتني  
مجهوريـة  من أبرزها    احلاالت،باستثناء عدد من    البلدان املتقدمة،   أقل بكثري من نظريه يف      

بسرعة على البحث والتطوير    مجايل  اإلفي الصني، زاد اإلنفاق     ف.  والصني كوريا وسنغافورة 
،  قد تضاعفت تقريباً   نسبته من الناتج احمللي اإلمجايل    إن  العقد األول من األلفية، إذ      خالل  

 عدد قليـل مـن      أيضاًهناك  و. الناتج احمللي اإلمجايل  هذا  معدالت منو   بالرغم من ارتفاع    
  جمايل البحث والتطـوير،     القومي يف  تثمر حصة كبرية ومتزايدة من دخله     سيالبلدان النامية   

 يف املائة مـن  ١معظم البلدان النامية أقل من وتستثمر . الربازيل وتونسويشمل هذا العدد   
 املائة مـن     يف ٠,٤أقل من   منها  كثري  يستثمر  و البحث والتطوير،    الناتج احمللي اإلمجايل يف   

  .ألنشطة االبتكاريةدخل القومي يف اال
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  ١اجلدول 
  على البحث والتطوير يف بلدان خمتارةمجايل اإلاإلنفاق احمللي 

  )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(
  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ 

  الدول النامية
  ٠٫٦٠ ٠٫٥٢ ٠٫٥١ ٠٫٤٩ ٠٫٤٦ ٠٫٤٤ ٠٫٣٩ ٠٫٤٤ ٠٫٤١ ٠٫٤٢  األرجنتني

ــا  ــة (بوليفي  -دول
  )املتعددة القوميات

٠٫١٦      ٠٫٢٨ ٠٫٢٩ ٠٫٢٩ ٠٫٣٣  

 ١٫١٦ ١٫١٧ ١٫١١ ١٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٩٧ ٠٫٩٠ ٠٫٩٨ ١٫٠٢  ٠٫٧٢  الربازيل

  ٠٫٢٠ ٠٫١٩          بوركينا فاسو

   ٠٫٣٧ ٠٫٣١         شيلي

  ١٫٧٠ ١٫٤٧ ١٫٤٠ ١٫٣٩ ١٫٣٢ ١٫٢٣ ١٫٠٧ ٠٫٩٠    الصني

منطقة هونغ كونـغ    
اإلدارية اخلاصة التابعة   

  للصني

 ٠٫٧٩ ٠٫٧٣ ٠٫٧٧ ٠٫٨١ ٠٫٧٩ ٠٫٧٤ ٠٫٥٩ ٠٫٤٧ ٠٫٤٣  

 ٠٫١٦ ٠٫١٥ ٠٫١٤ ٠٫١٥ ٠٫١٤ ٠٫١٤ ٠٫١٤ ٠٫١٢ ٠٫١١ ٠٫٢١ ٠٫٣٠  كولومبيا

  ٠٫٥٤ ٠٫٤٠ ٠٫٣٦ ٠٫٤٣  ٠٫٣٧  ٠٫٣٩ ٠٫٢٦ ٠٫٣٠  كوستاريكا

 ٠٫٦١ ٠٫٦١ ٠٫٥٠ ٠٫٤٤ ٠٫٤٤ ٠٫٥٥ ٠٫٦٠ ٠٫٥٦ ٠٫٤٨ ٠٫٥٠ ٠٫٣٥  كوبا

   ٠٫٢٦ ٠٫١٥ ٠٫١٤   ٠٫٠٦  ٠٫٠٨ ٠٫٠٩  إكوادور

  ٠٫٢١ ٠٫٢٧ ٠٫٢٦ ٠٫٢٦ ٠٫٢٤ ٠٫٢٧  ٠٫١٩ ٠٫٢٠ ٠٫٢١  )أ(مصر

  ٠٫٠٨ ٠٫١١ ٠٫٠٩      ٠٫٠٨   السلفادور

 ٠٫٢٤            إثيوبيا

  ٠٫٦٤ ٠٫٥٥ ٠٫٤٥         غابون

    ٠٫٢٣         غانا

       ٠٫٠٤ ٠٫٠٤ ٠٫٠٤    هندوراس

    ٠٫٧٦ ٠٫٧٧ ٠٫٧٨ ٠٫٧٤ ٠٫٧١ ٠٫٧٥ ٠٫٦٩ ٠٫٦٣  اهلند

 - مجهوريـة (إيران  
  )اإلسالمية

   ٠٫٧٩  ٠٫٦٧ ٠٫٧٣ ٠٫٥٩ ٠٫٥٥   

        ٠٫٠٦     جامايكا

        ٠٫٣٤     األردن

     ٠٫٦٣  ٠٫٦٠ ٠٫٦٥ ٠٫٤٧ ٠٫٤٠ ٠٫٢٢  ماليزيا

     ٠٫٦٤     ٠٫٢٩   املغرب

     ٠٫٥٣        موزامبيق

  ٠٫٤٦  ٠٫٦٧  ٠٫٤٤       باكستان

 ٠٫١٩ ٠٫٢١ ٠٫٢١ ٠٫٢٠ ٠٫٢٥ ٠٫٢٥ ٠٫٢٤ ٠٫٣٦ ٠٫٣٨ ٠٫٢٩ ٠٫٣٣  بنما
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  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠٠ ١٩٩٨ ١٩٩٦ 

   ٠٫٠٦   ٠٫٠٩ ٠٫٠٨ ٠٫١١     باراغواي

       ٠٫١٥ ٠٫١٠ ٠٫١١ ٠٫١٠   بريو

    ٠٫١١  ٠٫١١  ٠٫١٤     الفلبني

 ٣٫٧٤ ٣٫٥٦ ٣٫٣٦ ٣٫٢١ ٣٫٠١ ٢٫٧٩ ٢٫٦٨ ٢٫٤٠ ٢٫٣٠ ٢٫٣٤ ٢٫٤٢  مجهورية كوريا

      ٠٫٣٠ ٠٫٤٢ ٠٫٤١     سيشيل

  ٢٫٤٣ ٢٫٨٤ ٢٫٣٧ ٢٫١٦ ٢٫١٩ ٢٫١٣ ٢٫١٠ ١٫٨٥ ١٫٧٥ ١٫٣٤  سنغافورة

   ٠٫١١  ٠٫١٧        سري النكا

)ب(٠٫٦   جنوب أفريقيا
   ٠٫٩٣ ٠٫٩٢ ٠٫٩٣ ٠٫٩٠ ٠٫٨٥   

    ٠٫٢١ ٠٫٢٥ ٠٫٢٣ ٠٫٢٦ ٠٫٢٤ ٠٫٢٥  ٠٫١٢  تايلند

  ٠٫٠٥ ٠٫٠٣ ٠٫٠٥ ٠٫٠٦ ٠٫٠٩ ٠٫١١ ٠٫١٣ ٠٫١٣ ٠٫١٣ ٠٫١٠  اغوترينيداد وتوب

  ١٫١٠ ١٫٠٣ ١٫٠٠ ٠٫٩٦ ٠٫٩٢ ٠٫٩٠ ٠٫٥٧ ٠٫٤١ ٠٫٣٩ ٠٫٣٠  تونس

 ٠٫٨٤ ٠٫٨٥ ٠٫٧٣ ٠٫٧٢ ٠٫٥٨ ٠٫٥٩ ٠٫٥٢ ٠٫٥٣ ٠٫٤٨ ٠٫٣٧ ٠٫٤٥  تركيا

  ٠٫٤١ ٠٫٣٣ ٠٫٣٩ ٠٫٣٠ ٠٫٢٢ ٠٫٢٦ ٠٫٣٧     أوغندا

        ٠٫١٩     فييت نام

   ٠٫٣٤          زامبيا

 الدول املتقدمة

 ١٫٨٠ ١٫٩٢ ١٫٨٦ ١٫٩٦ ٢٫٠٠ ٢٫٠٤ ٢٫٠٧ ٢٫٠٤ ١٫٩١ ١٫٧٦ ١٫٦٥  كندا

 ٣٫٨٨ ٣٫٩٣ ٣٫٧٠ ٣٫٤٧ ٣٫٤٨ ٣٫٤٨ ٣٫٤٥ ٣٫٣٦ ٣٫٣٥ ٢٫٨٨ ٢٫٥٣  فنلندا

 ٢٫٢٥ ٢٫٢٦ ٢٫١٢ ٢٫٠٨ ٢٫١١ ٢٫١١ ٢٫١٦ ٢٫٢٤ ٢٫١٥ ٢٫١٤ ٢٫٢٧  فرنسا

 ٢٫٨٢ ٢٫٨٢ ٢٫٦٩ ٢٫٥٣ ٢٫٥٤ ٢٫٥١ ٢٫٥٠ ٢٫٥٠ ٢٫٤٧ ٢٫٢٨ ٢٫٢٠  أملانيا

 ١٫٢٦ ١٫٢٦ ١٫٢١ ١٫١٧ ١٫١٣ ١٫٠٩ ١٫٠٩ ١٫١٢ ١٫٠٤ ١٫٠٤ ٠٫٩٨  إيطاليا

  ٣٫٣٦ ٣٫٤٧ ٣٫٤٦ ٣٫٤١ ٣٫٣١ ٣٫١٣ ٣٫١٢ ٣٫٠٠ ٢٫٩٦ ٢٫٧٧  اليابان

 ١٫٣٩ ١٫٣٩ ١٫٣٥ ١٫٢٧ ١٫٢٠ ١٫١٢ ١٫٠٦ ٠٫٩٩ ٠٫٩١ ٠٫٨٧ ٠٫٨١  إسبانيا

 ٣٫٤٠ ٣٫٦٠ ٣٫٧٠ ٣٫٤٠ ٣٫٦٨ ٣٫٥٦       السويد

   ٢٫٩٩    ٢٫٩٠  ٢٫٥٣  ٢٫٦٥  ويسراس

 ١٫٧٦ ١٫٨٦ ١٫٧٩ ١٫٧٨ ١٫٧٥ ١٫٧٣ ١٫٦٨ ١٫٧٩ ١٫٨١ ١٫٧٦ ١٫٨٣  اململكة املتحدة

  ٢٫٩٠ ٢٫٨٤ ٢٫٧٠ ٢٫٦٤ ٢٫٥٩ ٢٫٥٥ ٢٫٦٢ ٢٫٧١ ٢٫٦٠ ٢٫٥٥  )ج(الواليات املتحدة

  .بيانات جزئية  )أ(  
  .١٩٩٧تتعلق هذه البيانات بعام   )ب(  
  .ات الرأمسالية أو كلهاباستثناء معظم النفق  )ج(  
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 توزيع االستثمار يف جمايل البحث والتطوير حـسب القطـاع           ٢ويبني اجلدول     - ٣٦
يسهل احلـصول علـى   يف بلدان ) مؤسسات األعمال، واحلكومة، ونظام التعليم العايل     (

 أن أنشطة االبتكار ُرمبـا تنفَّـذ يف كـثري مـن     اإلشارةمن اجلدير ب  و. )١٦(عنهابيانات  
الشركات، غري أن جهود االبتكار فيها تتخذ طابعاً غري رمسي وال تندرج ضمن جمـايل               

  .البحث والتطوير الرمسيني
مبا ال يقل عن نصف جمموع أنشطة البحث والتطوير يف البلـدان            املشاريع  وتضطلع    -٣٧

 تقـل مـسامهة   و.  النشاط االبتكاري الرمسـي    املتقدمة حيث تشارك الشركات بكثافة يف     
 يف املائة من جهود     ٢٠و يف املائة    ١٥عن نسبة تتراوح بني     احلكومة، يف معظم تلك البلدان،      

 يف البلـدان    أمـا . موعاجملاالبتكار يف البلد، بينما يضطلع نظام التعليم العايل بأقل من ثلث            
ففي بعض البلدان النامية،    . البتكار الرمسي يف جمال ا  املشاريع  فتتفاوت درجة مشاركة    النامية،  

ومن هذه البلدان مجهوريـة كوريـا       . يف هذا النشاط    نسبياً تشارك املشاريع مشاركة كثيفة   
جهداً كبرياً، وتقترب من املـستويات      املشاريع  ويف بلدان أخرى، تبذل      .وسنغافورة والصني 

 جهداًاملشاريع  تبذل  البلدان النامية،   يف جمموعة كبرية من     و. السائدة يف بعض البلدان املتقدمة    
العنصر الفاعل الرئيـسي حيـث      القطاع العام   يشكل   يف النشاط االبتكاري، و     نسبياً ضئيالً

غري أن البيانات املتاحـة      .تضطلع معاهد البحث احلكومية أو نظم التعليم العايل بدور الريادة         
رج عدد كبري من تلك البلدان الـيت        وُيرجح أن يند  . عن كثري من البلدان النامية هزيلة جداً      

يف جهود االبتكار الرمسية    املشاريع  ترِد بشأهنا بيانات ضمن فئة البلدان اليت ال تنشط فيها            ال
). وال سيما أقل البلدان منواً وبعض البلدان الصغرية املنخفضة الدخل أو املتوسطة الـدخل             (

يف عنصراً فاعالً بـالغ األمهيـة   النامية،  عديد من البلدان    إىل ال بالنسبة  ويشكل القطاع العام،    
 يف   حمورياً دوراًاحلكومية  تمويل  الالسياسات العامة وأدوات    تؤدي  ، و ةاالبتكار الوطني أنشطة  

  . فعالة نظم ابتكاروضعحتفيز االبتكار وكذلك يف 

__________ 

ترد البيانات املتعلقة بإنفاق نظام التعليم العايل منفصلة عن البيانات املتعلقة بإنفاق احلكومة ألن اجلامعـات                 )١٦(
 .العامة وغريها من مراكز التعليم العايل، يف كثري من البلدان، تتعايش مع املؤسسات املماثلة اخلاصة
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  ٢اجلدول 
  )أ(على البحث والتطوير حسب القطاع املنفِّذمجايل اإلاإلنفاق 

  )بالنسبة املئوية(

  
اإلنفاق اإلمجايل ملؤسسات األعمال 

  على البحث والتطوير
اإلنفاق اإلمجايل للحكومة على البحث 

  والتطوير
اإلنفاق اإلمجايل لنظام التعليم العايل على 

  البحث والتطوير
  ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ 

  الدول النامية
 ٣١٫٣ ٢٥٫٨ ٣٣٫٥ ٣١٫٥ ٤٤٫٧ ٣٩٫٧ ٣٨٫٣ ٤٠٫٩ ٢٢٫٣ ٣٢٫٢ ٢٥٫٩ ٢٥٫٩  األرجنتني

 املتعـددة   -دولة  (بوليفيا  
   ٤٦٫٠ ٣٥٫٠   ٢٢٫٠ ٢٤٫٠    ٢٦٫٠ ٢٦٫٠  )القوميات

  ٣٨٫٤ ٢٤٫٨ ٤٣٫٥  ٢١٫٣ ٣٥٫١ ١١٫٠  ٤٠٫٢ ٤٠٫١ ٤٥٫٥  الربازيل

 ٤٠٫٨    ٩٫٧    ٤٠٫٤     شيلي

 ٨٫١ ٩٫٩ ٨٫٦ ١١٫٨ ١٨٫٧ ٢١٫٨ ٣١٫٥ ٤٢٫٨ ٧٣٫٢ ٦٨٫٣ ٦٠٫٠ ٤٣٫٢  الصني

 ٤٧٫٢ ٥٠٫٨ ٤٨٫٥ ٣٥٫٠ ٦٫٢ ٢٫٦ ٥٫٠ ٣٠٫٠ ٤٧٫٢ ٢١٫٥ ٣٠٫٧ ٣٠٫٠  كولومبيا

 ٤٩٫٠  ٣٦٫٢ ٣٦٫٦ ٢٣٫٥  ١٩٫٥ ١٢٫٣ ٢٥٫٧  ٢٣٫٣ ٢١٫٧  كوستاريكا

 ١٫٤   ١٥٫٥ ٨٩٫٦   ٦٨٫٤ ٨٫٥  ١٣٫٥ ٤٫٠  إكوادور

 ٤٢٫٣ ١٤٫٣   ٤٢٫٢ ٨٥٫٦   ١٥٫٥      إثيوبيا

 ٢٫٣    ٩٢٫٨    ٤٫٩     غانا

 ٨٤٫٧ ٦٣٫٣   ١١٫٢ ٣٣٫٧   ٢٫٠ ٢٫٩    غواتيماال

منطقة هونغ كونغ اإلدارية    
 ٥٣٫٣ ٤٦٫٦ ٨٠٫٢  ٤٫١ ٢٫٠ ١٫٨  ٥٣٫٣ ٥١٫٥ ١٨٫٠   اخلاصة التابعة للصني

 ٤٫٤ ٤٫٤ ٤٫٠  ٦١٫٧ ٦٥٫٢ ٧٧٫٩  ٣٣٫٩ ٣٠٫٤ ١٨٫٠   اهلند

 ٣٧٫٩  ٣٫٩    ٦٩٫٨    ٢٦٫٣   إندونيسيا

 ٣٣٫٣ ٢٨٫٤   ٥٦٫١ ٥٩٫٤   ١٠٫٦ ١٢٫٢    ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

 ٢٩٫٨    ٣٥٫٤    ١١٫٧     كينيا

  ٩٫٩ ١٧٫١   ٥٫٢ ٢٥٫٠   ٨٤٫٩ ٥٧٫٩   ماليزيا

 ٢٨٫٤ ٢٨٫٧ ٢٨٫٣ ٣٧٫٩ ٢٤٫٦ ٢٣٫٢  ٣٦٫٤ ٤٤٫٢ ٤٦٫٩ ٢٩٫٨ ٢٢٫٤  املكسيك

 ١٢٫٢ ٢٥٫٤   ٨٠٫٩ ٧٣٫٠   ٦٫٩ ١٫٦    منغوليا

  ٥٢٫٤    ٢٥٫٦    ٢٢٫٠    املغرب

 ٢٥٫٠ ٣٢٫٤ ١٩٫٦  ٧٥٫٠ ٦٧٫٦ ٨٠٫٤       ستانباك

 ٨٫٤ ٨٫٦ ٧٫١ ٨٫٦ ٤٥٫٧ ٣٧٫١ ٦٢٫٢ ٤١٫٥ ٠٫٢   ١٫٦  بنما

   ٤١٫٩   ٢٥٫٦ ٣٧٫٠   ٢٩٫٢ ١٠٫٠   بريو

 ٢٣٫٣ ٢١٫٣   ١٧٫٧ ١٨٫٦   ٥٦٫٩ ٥٨٫٦    الفلبني

 ١١٫١ ٩٫٩ ١١٫٣ ٩٫٤ ١٣٫٠ ١١٫٩ ١٣٫٣ ١٦٫٢ ٧٤٫٣ ٦٨٫٠ ٧٠٫٨ ٧٣٫٢  مجهورية كوريا

       ٥٨٫١    ٦٫٣   وسياسانت ل
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اإلنفاق اإلمجايل ملؤسسات األعمال 

  على البحث والتطوير
اإلنفاق اإلمجايل للحكومة على البحث 

  والتطوير
اإلنفاق اإلمجايل لنظام التعليم العايل على 

  البحث والتطوير
  ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٦ 

سانت فنـسنت وجـزر     
  غرينادين

 ٢٠٫٠    ٨٠٫٠       

 ٢٧٫١ ٢٤٫٢ ٢٣٫٩ ٢٧٫٤ ١١٫٣ ٩٫٧ ١٤٫١ ٩٫٣ ٦١٫٦ ٦٦٫٢ ٦٢٫٠ ٦٣٫٢  سنغافورة

 ١٩٫٩ ١٩٫٣   ٢٠٫٣ ٢٠٫٨    ٥٨٫٦ ٥٨٫٣    جنوب أفريقيا

 ٢٤٫٨  ١٩٫٠ ٢٥٫٤ ٥٦٫٩  ٥٦٫٠ ٥٥٫٥ ١٨٫٣  ٧٫٥ ١٫٧  سري النكا

 ٣٢٫٥ ٣٨٫٣  ٢٢٫١ ١٨٫٥ ١٧٫٢  ٤٩٫٠ ٤٥٫٠ ٤٣٫٦ ٣٤٫٨ ٢٢٫٥  تايلند

 ٣٨٫٢ ٢٥٫٤ ١٩٫٨ ٢٠٫٢ ٥٩٫٦ ٤٥٫١ ٦٩٫١ ٥٦٫١ ٢٫٣ ٢٩٫٥ ١١٫١ ٢٣٫٧  ترينيداد وتوباغو

  ٣٤٫٨ ٣٥٫٧  ٨٠٫٠ ٥٠٫٨ ٥٥٫٣  ٢٠٫٠ ١٤٫٥ ٥٫٧   تونس

 ٤٧٫٤ ٥٤٫٦ ٦٠٫٤ ٦٢٫٢ ١٢٫٦ ١١٫٦ ٦٫٢ ١١٫٩ ٤٠٫٠ ٣٣٫٨ ٣٣٫٤ ٢٦٫٠  تركيا

 ٣٥٫٠  ٣٥٫٧ ٤٠٫٩ ٢٧٫٤  ٢٥٫٠ ٢٨٫٧ ٣٤٫٨  ٣٩٫٣ ٣٠٫٤  أوروغواي

   ١٧٫٩    ٦٦٫٤    ١٤٫٥   فييت نام

 ٧٨٫٢    ١٩٫٣    ٢٫٠     زامبيا

  الدول املتقدمة
 ٣٧٫٦ ٣٤٫٠ ٢٨٫٢ ٢٦٫٨ ١٠٫١ ٩٫٧ ١١٫٢ ١٤٫٧ ٥١٫٧ ٥٥٫٨ ٦٠٫٣ ٥٧٫٩  كندا

 ١٨٫٩ ١٩٫٠ ١٧٫٨ ١٨٫١ ٩٫١ ٩٫٦ ١٠٫٦ ١٥٫٨ ٧١٫٤ ٧٠٫٨ ٧٠٫٩ ٦٦٫٢  فنلندا

 ٢٠٫٧ ١٨٫٨ ١٨٫٨ ١٦٫٨ ١٦٫٤ ١٧٫٨ ١٧٫٣ ٢٠٫٣ ٦١٫٧ ٦٢٫١ ٦٢٫٥ ٦١٫٥  فرنسا

 ١٧٫٦ ١٦٫٥ ١٦٫١ ١٨٫٦ ١٤٫٨ ١٤٫١ ١٣٫٦ ١٥٫٣ ٦٧٫٦ ٦٩٫٣ ٧٠٫٣ ٦٦٫١  أملانيا

 ٣٠٫٣ ٣٠٫٢ ٣١٫٠ ٢٦٫٥ ١٣٫١ ١٧٫٣ ١٨٫٩ ٢٠٫٠ ٥٣٫٣ ٥٠٫٤ ٥٠٫١ ٥٣٫٥  إيطاليا

 ١٣٫٤ ١٣٫٤ ١٤٫٥ ١٤٫٨ ٩٫٢ ٨٫٣ ٩٫٩ ٩٫٤ ٧٥٫٨ ٧٦٫٤ ٧١٫٠ ٧١٫١  اليابان

 ٢٧٫٨ ٢٩٫٠ ٢٩٫٦ ٣٢٫٣ ٢٠٫١ ١٧٫٠ ١٥٫٨ ١٨٫٣ ٥١٫٩ ٥٣٫٨ ٥٣٫٧ ٤٨٫٣  إسبانيا

 ٢٥٫١ ٢٢٫٠   ٤٫٤ ٥٫٠   ٧٠٫٤ ٧٢٫٧    السويد

 ٢٤٫٢  ٢٢٫٩ ٢٤٫٣ ٠٫٧  ١٫٣ ٢٫٥ ٧٣٫٥  ٧٣٫٩ ٧٠٫٧  سويسرا

 ٢٧٫٩ ٢٥٫٧ ٢٠٫٦ ١٩٫٥ ٩٫٢ ١٠٫٦ ١٢٫٦ ١٤٫٤ ٦٠٫٤ ٦١٫٤ ٦٥٫٠ ٦٤٫٩  اململكة املتحدة

 ١٣٫٥ ١٣٫٩ ١١٫٤ ١٢٫٠ ١١٫٧ ١٢٫٤ ١٠٫٣ ١٢٫٩ ٧٠٫٣ ٦٩٫٤ ٧٤٫٦ ٧٢٫٠  لواليات املتحدةا

اطُّلع على قاعـدة البيانـات      (معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            :املصدر
  ).٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٩ يف

  .ب سنة تتوافر بشأهنا البياناتتتعلق مجيع البيانات بالسنة املذكورة أو بأقر  )أ(
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  أدوات متويل االبتكار يف البلدان الناميةاستخدام جتارب خمتارة يف   -ثالثاً  

  تشجيع املستثمرين من رعاة األعمال  -ألف  
فعادة ما تركز اجلهود    . ظلت التجارب املتعلقة برعاة األعمال يف البلدان النامية حمدودة          -٣٨

ثقافة تنظيم املشاريع وتقدمي املنح واحلوافز الضريبية للـشركات         يتمثل يف تعزيز    أعم  على هنج   
الناشئة، مثل برنامج األعمال الناشئة يف شيلي، الذي يسعى جلذب منظمي املشاريع الواعـدين              

يف أنـشئ   ويقدم هذا الربنامج، الذي      .وتعزيز ثقافة تنظيم املشاريع    إلنشاء شركاهتم يف شيلي،   
إىل منظمي املشاريع احملليني واألجانب تصل دون حصة يف امللكية   ب، رأس مال أولياً     ٢٠١٠عام  

 دوالر، وتأشرية ملدة عام من أجل تطوير مشاريعهم خالل سـتة أشـهر،      ٤٠ ٠٠٠قيمته إىل   
وقد شارك يف الربنامج     .فضالً عن املساعدة يف الوصول إىل شبكات رأس املال البشري واملايل          

  )./http://startupchile.org(شركة ناشئة  ٦٠٠أكثر من 
وميكن أن تشمل التدابري الرامية إىل تشجيع رعاة األعمال على االسـتثمار تقـدمي                -٣٩

 .احلوافز الضريبية، وإنشاء صناديق االستثمار املشترك، ودعم إقامة شبكات رعاة األعمـال           
 -اصة  تدعم الصناديق العامة الصناديق اخل     حيث   -صناديق االستثمار املشترك    وميكن أن تساعد    

يتجاوز ما متوله االستثمارات اخلاصـة أو الـصناديق العامـة            متويل عدد من املشاريع      على
أموال املستثمرين من القطاع اخلاص بالشروط نفسها،       و األموال العامة    اجلمع بني و .وحدها

وترك مسألة اإلدارة لرعاة األعمال املؤهلني ولشركات رأس مال اجملازفة، يتيحـان فرصـاً              
ت الناشئة املبتكرة لالنتقال بسرعة من التمويل العام املباشـر إىل التمويـل واإلدارة              للشركا

هلذه األداة االستثمارية أمهيـة بالغـة       قد تكون   و .واملراحل املبكرة احلضانة  اخلاصني ملرحلة   
بالنسبة إىل واضعي السياسات الذين يتطلعون إىل زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف متويـل              

  .ة ومرحلة النمو املبكرةولياملرحلة األ
تعزيز ثقافة تنظيم املشاريع باعتبار     ومن رعاة املشاريع    ملستثمرين  اميكن دعم تدريب    و  -٤٠

فقد وضعت مؤسسة إوينغ ماريون كوفمـان،        .ذلك مسألة تدخل يف إطار سياسات االبتكار      
تدئني واملستثمرين األكثر   املستثمرين املب  يهدف إىل حتسني التفاعل بني       اًعلى سبيل املثال، برناجم   

استثمار رعـاة   ضفاء الطابع املهين على سوق      خربة من بني رعاة األعمال، ويسهم من مث يف إ         
ــال ــو. )١٧(األعم ــسة ضطلع ت  New Zealand Venture Investment Fund Limitedمؤس

  مؤسسة إلدارة األموال تدعمها حكومة نيوزيلندا، بدور نشط يف الـربط           ، وهي نيوزيلندا يف
  ).OECD, 2011a(بني مستثمري رأس مال اجملازفة واملستثمرين من رعاة األعمال 

__________ 

 .www.kauffman.orgانظر . ؤسسة كوفمان هي منظمة ال تستهدف الربح يوجد مقرها يف الواليات املتحدةم ) ١٧(
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  رأس مال اجملازفة  -باء  
قطاعات تطور رأس مال اجملازفة أكثر ما تطور يف البلدان اليت شهدت منواً سريعاً يف                 -٤١

امج لديها روابط متينة بني البحـث والـصناعة، وبـر      ، و يف التسعينات املتقدمة  التكنولوجيا  
  ).OECD, 2003(راسخة يف جمال االبتكار اخلاص باملشاريع الصغرية 

يف الشركات اجلديدة، لدعم التمويـل      تساهم  وقد ُنفذت الربامج احلكومية اليت        - ٤٢
النجـاح يف   ينسب إليـه    يف إسرائيل، مثالً،    ) Yozma(صندوق يوزما   ف. البتكارلاخلاص  

تـوفري  شركات التكنولوجيا، مبا يف ذلك    جمال  يف  حيوية لتنظيم املشاريع    ذات  تشجيع بيئة   
 طبيعـة  العامة شـكال عناصر السياسة ومثة عنصران من  .سوق متطورة لرأس مال اجملازفة   

فأوالً، تقامست احلكومة املخاطر مع املستثمرين غري أهنا قدمت مجيع املكافآت           . الصندوق
زيادة نـشاط    ما نتج عنه     أدى غرضه، عندما  وثانياً، خرجت احلكومة من الربنامج      . إليهم

  .رأمسال اجملازفة يف إسرائيل
يناقش ألونكتاد  حديث ل تقرير  من أجل   دراسة استقصائية أجريت    وخلصت أيضاً     - ٤٣

تطوير قطاع على درجة عالية من االبتكار، مثل الربجميات، يف البلدان النامية إىل             معوقات  
يف كـل املنـاطق،     عوقات ذكـراً    املأن احلصول على رأس مال اجملازفة احملدود هو أكثر          

 يف  اً سـريع  اًمنـو ازفة  سوق رأس مال اجمل   تنمو   ، آسيا ويف. )١٨( املناطق النامية  سيما يف   وال
النمو دون مستوى   إىل حد كبري    تظل   ا، غري أهن  املنطقةاألكثر تقدماً نسبياً يف     قتصادات  اال

 والدوليني الذين يستثمرون احمللينيالقطاع اخلاص ملستثمري  وفقاًو). Park C, 2011(الكايف 
اجملازفـة يف   رأس مال   أمام  التحديات الرئيسية   تتمثل  يف أمريكا الالتينية،    يف األسهم   حالياً  

رأس مال  استيعاب نواتج   املنطقة يف البيئتني التنظيمية والضريبية، وقدرة السوق املالية على          
 اليت تدير صناديق رأس مال      اجلهات الراسخة عدد  قلة   النضج، و  مرحلةبعد بلوغه   اجملازفة  

 الدعم يف إطار    بدون تقدمي و. )١٩(مشروع معني اجملازفة واليت ميكنها أن تنضم كشركاء يف        
ألن املتقدمة  السياسة العامة، ال يتوافر رأس مال اجملازفة لدعم تطوير قطاعات التكنولوجيا            

  .الكية والبيع بالتجزئةالسلع االستهاألفضلية تعطى، يف املقام األول، لالستثمار يف قطاعي 
، ١ املعروض يف اإلطار ،)Inova Brasil(ويشكل مشروع برنامج تعزيز االبتكار يف الربازيل   -٤٤

  .مبادرة عامة جديرة بالذكر من بني املبادرات الرامية إىل تعزيز رأس مال اجملازفة

__________ 

الدراسة االستقصائية املشتركة بني األونكتاد والتحالف العاملي لتكنولوجيا وخدمات املعلومـات بـشأن              )١٨(
 ).٢٠١٢(انظر األونكتاد . رابطات تكنولوجيا املعلومات والرباجميات

)١٩( Coller Capital/Latin American Private Equity and Venture Capital Association (2012). 
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  ١اإلطار 
  Inova Brasilبرنامج تعزيز االبتكار 

ل الدراسات واملشاريع يف الربازيل والصندوق االستثماري       أطلق كل من مؤسسة متوي      
، مـشروع   ٢٠٠٠املتعدد األطراف التابع ملصرف البلدان األمريكيـة للتنميـة، يف عـام             

Inova Brasil       قطاع حملي لتوفري رأس مال اجملازفة ورأس       تنمية  ، وهو برنامج يهدف إىل حتفيز
فُخصصت املرحلة األوىل   . ينية ومل يكن ينمو   آنذاك يف مرحلة جن   القطاع  وكان  . املال األويل 

رأس مال اجملازفة، واملرحلة الثانية لتمويل الفترة املبكرة عن طريق رؤوس           لتنمية  من الربنامج   
ومشلت املرحلـة األوىل    . أموال رعاة األعمال ورؤوس أموال اجملازفة اخلاصة باملراحل املبكرة        

زفة وتدريب منظمي املشاريع وربطهـم مبـن        تدريب املستثمرين يف صناديق رأس مال اجملا      
وبعد مرور عدة سنوات، أدى ذلك إىل منو كـبري          . يطابقهم من مستثمري رأس مال اجملازفة     

وحفزت املرحلة الثانيـة    . ملراحل األخرية ايف السوق احمللية لرأس مال اجملازفة املوجه لتمويل         
  .توفري التمويل املبكر لعدد كبري من الشركات

حقق الربنامج جناحاً كبرياً، وجيري استنساخه يف بلدان ناميـة أخـرى يف             وعموماً    
فـأوالً، تنـاول   . Inova Brasilوساهم عدد من العوامل الرئيسية يف جناح برنـامج       . املنطقة

الربنامج جمموعة واسعة من العناصر لتهيئة بيئة حملية لرأس مال اجملازفة تتسم بالكفاءة، مبا يف               
 اسـتعداد  التقنية واملعرفية ملديري صناديق رأس مال اجملازفة احمللـيني، و          القدراتتنمية  ذلك  

وثانياً، . الشركات احمللية ومنظمي املشاريع احملليني للعمل مع مستثمري رؤوس أموال اجملازفة          
. شكل تكييف اإلطار التنظيمي والقانوين وتوسيع نطاق تدفق رؤوس األموال عاملني حامسني          

 شراكات قوية مع شركاء حمليني ودوليني ذوي مصداقية، مبـا يف ذلـك              وأخرياً، ساعد بناء  
املصارف اإلقليمية، وصناديق املعاشات التقاعدية، وشركات القطاع اخلـاص واملنظمـات           

  .اإلمنائية الوطنية، على توسيع القاعدة املالية
  .Leamon A and Lerner J (2012)  :املصدر

  صناديق االبتكار  -جيم  
غري أن جتارب عدد قليل     . لدان نامية كثرية إىل أدوات حمددة لتمويل االبتكار       تفتقر ب   -٤٥

 وخلص  .يف فترة زمنية قصرية نسبياً    تطبق بنجاح   من البلدان تبني أن هذه األدوات ميكن أن         
آليـة  تتوقف علـى  إىل أن فعاليتها    االبتكار يف أمريكا الالتينية     خاصة ب تقييم ألربعة صناديق    

نوعية ومـستوى التفاعـل بـني       على  قيود غري مالية، و   وجود  على  مة، و التمويل املستخد 
 Hall BH and (خصائص املستفيدين املـستهدفني على  و،الشركات واملؤسسات األكادميية

Maffioli A 2008.(  
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أنفق برنامج احلوافز من أجل االبتكار، الذي يـديره اجمللـس     مثالً،في املكسيك،   ف  -٤٦
 ٢ ٢٨١ لدعم   ٢٠٠٩ مليون دوالر منذ عام      ٦٠٠يا، ما يزيد على     الوطين للعلم والتكنولوج  

 الربنامج، من خالل عملية تنافـسية، أنـشطة         ميولو. مشروعاً ابتكارياً يف القطاع اخلاص    
الصغرية واملتوسطة احلجم والشركات الكربى ومـشاريع       املشاريع  االبتكار اليت تضطلع هبا     

 نسبة مئوية من تكاليف االبتكار اليت تتكبدها        ويغطي الربنامج . التعاون مع مؤسسات البحث   
ويف .  مع مؤسسات البحـث املشروع وطبيعة تعاونه ومؤسسات البحث وفقاً لنوع     املشاريع  

 وظيفـة تتطلـب     ١ ٠٩٨ جديدة، مبا يف ذلك      وظيفة ٣ ١٦٣ربنامج  الأتاح  ،  ٢٠٠٩ عام
وق امللكية الفكرية،    حقاً آخر من حق    ٨٧ إيداعاً لرباءات االختراع، و    ١٨٠ و مؤهالت عالية، 

ولّد الربنامج مقابل كـل     ،  ٢٠١٠يف عام   و .مبا يشمل األسرار التجارية والتصاميم الصناعية     
  .حاألربا دوالر من ١,٧٩ دوالراً من املبيعات و١٢دوالر من التمويل 

الشركات يف  االبتكار يف أوساط    ثقافة   يف بريو وقد عزز برنامج العلم والتكنولوجيا        -٤٧
  ).٢اإلطار (بني الشركات ومؤسسات البحث ع مزيداً من التفاعل وشجبريو 

  ٢اإلطار 
  برنامج العلم والتكنولوجيا يف بريو

، برنامج العلم والتكنولوجيا املعروف باإلسبانية      ٢٠٠٧حكومة بريو، يف عام     أنشأت    
  مليون دوالر من مصرف البلدان األمريكيـة للتنميـة      ٢٥، بقرض قيمته    FINCyTباملختصر  

ويهدف الربنامج إىل متويل مـشاريع مـن        .  مليون دوالر  ١١بريو مببلغ   خزانة  ومسامهة من   
ومول الربنـامج جمموعـة     .  للمشاريع شأهنا أن تساعد على رفع مستويات القدرة التنافسية       

  :متنوعة من مشاريع االبتكار تشمل ما يلي
  مشاريع االبتكار التكنولوجي يف الشركات؛  )أ (  
  البحث التكنولوجي واالبتكار يف اجلامعات ومراكز البحوث؛مشاريع   )ب (  
  املنح الدراسية والتدريب الداخلي؛  )ج (  
  .مشاريع لتعزيز وتنسيق النظام الوطين لالبتكار  )د (  
 مـشروعاً ابتكاريـاً تنفـذه       ١١٧وقدم الربنامج يف ظرف أربع سنوات الدعم إىل           

زاً بوجه خاص على إقامة شـبكات        مشروع حبث تضطلع به جامعات، ُمركّ      ٧٦شركات و 
ونتيجة لذلك، تزايد عدد الشركات الـيت       . واجلامعات ومراكز البحث  املشاريع  تعاونية بني   

ففي السنوات اخلمـس    . تنفذ أنشطة يف جمال ابتكار املنتجات وتتعاون مع املراكز األكادميية         
دار بـراءات، بينمـا      طلباً إلص  ١١اليت سبقت ظهور الربنامج، مثالً، قدمت جامعات بريو         

 طلباً منها مباشرة ١٤يرجع ، ٢٠١١ وعام ٢٠٠٧ طلباً يف الفترة املمتدة بني عام       ٣٣قدمت  
  .مشاريع موهلا الربنامجإىل 
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فأوالً، استند تصميم الربنامج    . وساهم عدد من العوامل يف حتقيق هذه النتائج اإلجيابية          
وثانياً، . ة من التجارب األخرى يف املنطقة     إىل املمارسات السليمة املتبعة والدروس املستخلص     

أطر زمنيـة   بنسبياً،  شاقة  إجراءات بريوقراطية   توجد به   مسح هيكل الربنامج املستقل، يف بلد       
وعالوة على ذلك، قُدم دعم متواصل لتشجيع       . أقصر تالئم بقدر أكرب تعزيز أنشطة االبتكار      

لتـدريب   قـصري ثال، ُوضع برنامج    فعلى سبيل امل  . وتسهيل مشاركة الشركات يف الربنامج    
تصميم املشاريع وإدارهتا، من أجل معاجلة مشكلة تدين نوعيـة          يف جمال   املرشحني احملتملني   

  .مقترحات املشاريع املقدمة، وزيادة نسبة جناح املشاريع
ويف أعقاب جناح الربنامج، أُقر مشروع االبتكار من أجل بناء القـدرة التنافـسية يف        

 مليـون دوالر    ٣٥قرض من مصرف البلدان األمريكية للتنمية بقيمة        بمول  ، امل ٢٠١٢ عام
    . مليون دوالر٦٥بريو بقيمة خزانة وقرض من 

وعرض قدمه السيد أخلاندرو أفوسو، املـدير التنفيـذي لربنـامج العلـم             ) ٢٠١١(األونكتاد    :املصدر
  ).http://vimeo.com/49923490 (٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٠، )FINCyT(والتكنولوجيا 

  احلوافز الضريبية  -دال  
أدوات سياسات العلم   إحدى األدوات األوسع انتشاراً من بني       احلوافز الضريبية   متثل    -٤٨

حلفز االستثمار يف جمايل البحـث      معظم البلدان املتقدمة    وتلجأ إليها   . والتكنولوجيا واالبتكار 
 يت، ال لبحث والتطوير ل وافز الضريبية احلففي أستراليا مثالً، تتاح     ). ٢انظر الشكل    (والتطوير

يف اجملالني، لألعمال اليت ترغب يف تعويض  أقل سخاًءامتياز ضرييب حمل  ٢٠١١يف عام  تحل
يف جمـايل  احلوافز الـضريبية  يهدف برنامج   و .بعض ما تتكبده من تكاليف البحث والتطوير      
 .ن اجملالني ويف االبتكـار أنشطتها يف هذيزيادة البحث والتطوير إىل مساعدة الشركات على   

والربنامج مفتوح أمام الشركات اليت تضطلع بأنشطة البحث والتطوير املؤهلة، أياً كان حجم            
للـرد  ضرييب قابـل    خصم  وتتمثل أهم العناصر السياساتية يف تقدمي        .الشركة وقطاع عملها  

مليـون دوالر    ٢٠ عن   رقم أعماهلا السنوي   يف املائة للشركات الصغرى اليت يقل        ٤٥ ةسببن
  .جلميع الشركات املؤهلة األخرىللرد غري قابل  يف املائة ٤٠بنسبة ضرييب خصم أسترايل، و

علـى  عـبء الـضرائب     ختفيـف برامج احلوافز الضريبية أيـضاً   أن تتيح   وميكن    -٤٩
الـصغرية  املـشاريع   االستثمارات واألرباح واخلسائر الرأمسالية لألفراد الذين يستثمرون يف         

فخطـة  . ة احلجم أو الشركات الناشئة املبتكرة أو اليت تستخدم التكنولوجيا بكثافة          واملتوسط
، اليت أقرهتا اململكة املتحدة مؤخراً، على سبيل املثال، متنح ختفيفاً     املشاريعاالستثمار األويل يف    

ى د أقصحب ( يف املائة من املبلغ املستثمر٥٠على الدخل الفردي تصل نسبته إىل لعبء الضريبة 
ولكي تتأهل الشركة لالسـتفادة مـن     ).  جنيه إسترليين يف السنة الضريبية     ١٠٠ ٠٠٠ قدره

تقـل أصـوهلا    أن   موظفاً، وأال يتجاوز عمرها سـنتني، و       ٢٥ذلك جيب أن تضم أقل من       
  . جنيه إسترليين٢٠٠ ٠٠٠ عن
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تغال وقد أخذت بلدان متقدمة أخرى أيضاً، مبا فيها إسرائيل وآيرلندا وإيطاليا والرب             -٥٠
وفرنسا، بنهج تقدمي احلوافز الضريبية الوطنية إىل األفراد الذين يـستثمرون يف الـشركات              

ميكن احلوافز الضريبية   نقاش، ألن توجيه    المن  يكن استخدام هذه احلوافز حمصناً      ومل   .الناشئة
الـيت   القّيمة   العالقاتاخلربة و يوفرون   الأن يكون صعباً وألهنا قد جتتذب مستثمرين ماليني         

وتصميم دقيق  قوية  بيانات  وهناك حاجة إىل    . ميكن أن يتيحها املستثمرون من رعاة األعمال      
  .برامج احلوافز الضريبيةلتحسني متواصلني ورصد ومراجعة 

مجهورية كوريا   و تايلندوالربازيل  و بلدان مثل إندونيسيا     ، نفذت ويف اآلونة األخرية    -٥١
 الفلـبني وومقاطعة تايوان الصينية  ) الصني(نغ كونغ   سنغافورة والصني وهو  وجنوب أفريقيا   و
 Deloitte, 2011(البتكار حوافز خمتلفة للبحث والتطوير من أجل ااهلند  وماليزيا وناميت وفي

and Ernst and Young, 2011.(  
  ٢الشكل 

التمويل احلكومي املباشر وغري املباشر للبحث والتطوير يف قطـاع األعمـال واحلـوافز           
  ٢٠٠٨ للبحث والتطوير، الضريبية

  
  
  

  
  

  .OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010  :املصدر

 تشجيع االبتكـار    علىماليزيا جمموعة واسعة من احلوافز الضريبية للمساعدة        وتقدم    -٥٢
قـانون  الـدخل، و  على  ضريبة  ال  بشأن ١٩٦٧ عام   والتكنولوجيا الصناعية من خالل قانون    

توجد حالياً تشكيلة واسعة من     وباإلضافة إىل ذلك،    . تعزيز االستثمارات   بشأن ١٩٨٦ عام
 وتـشمل   احلوافز الضريبية للبحث والتطوير تركز على أنشطة العلم والتكنولوجيا واالبتكار،         
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 كومي غري املباشر عن طريق احلوافز الضريبية للبحث والتطويرالدعم احل التمويل احلكومي املباشر للبحث والتطوير يف قطاع األعمال
النسبة املئويـة مـن
 الناتج احمللي اإلمجايل
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النـواتج، وحـوافز     وتسويق   أنشطة البحث والتطوير  احلوافز الضريبية إلجراء    هذه التشكيلة   
تهدف صناعات معينة مثل املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيات       التمويل، واحلوافز اليت تس   

االستجابة هلا  ورغم كثرة احلوافز، يشري تقرير حديث إىل أن معدل           .والتكنولوجيا األحيائية 
توسيع تعريف البحث والتطوير الذي     بذلك املعدل   زيادة  وميكن  . ظل دون مستوى التطلعات   

يات مراقبة اجلودة، والبحث يف جمال العلوم االجتماعية،        يستثين حالياً أنشطة االبتكار يف عمل     
هتا، وغري ذلك من التكنولوجيات املعرفيـة       وإدارورصد الكفاءة   بيانات،  إدارة ال تكنولوجيا  و

  ).PricewaterhouseCoopers Taxation Services Sdn Bhd, 2011(مثل أحباث السوق 
النفقـات املتعلقـة    بـشأن    ضريبياً   ختفيفاً،  ٢٠٠٦منذ عام   وتقدم جنوب أفريقيا،      -٥٣

وُتمنح الشركات اليت تضطلع بأنشطة البحث والتطوير يف جنوب أفريقيا،          . بالبحث والتطوير 
الـساري  (العلمي والتكنولـوجي  والتطوير يف اجملالني مبوجب احلافز الضرييب املعدل للبحث   

نفقاهتا من   يف املائة    ١٥٠ ةنسببضريبياً  خصماً  ،  )٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١اعتباراً من   
وهذا احلافز متاح لألعمال جبميع أحجامهـا ويف كـل          . التشغيلية يف جمايل البحث والتطوير    

على خصم ضـرييب    كل إنفاق مؤهل يف جمايل البحث والتطوير        حيصل  و .قطاعات االقتصاد 
على أنشطة  يف املائة على اإلنفاق ٥٠ ةنسببإضايف وُيطبق خصم .  يف املائة١٠٠ بنسبة تلقائي

علـى  سنتني فقط   مرور  بعد  و. وافق عليها وزير العلوم والتكنولوجيا    يالبحث والتطوير اليت    
األخذ بنهج احلوافز الضريبية، زاد اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير يف جنوب أفريقيـا              

  ).Deloitte, 2011( بليون دوالر ١٨,٦ يف املائة ليصل إىل ١٢,٧بنسبة 

  ت واقتراحات للنقاشاستنتاجا  -رابعاً  
متيل برامج متويل االبتكار الناجحة إىل استهداف الفجـوات التمويليـة احملـددة               - ٥٤

ويتطلب ذلك فهماً جيداً الحتياجات وقدرات خمتلف أنواع الشركات باختالف         . بوضوح
 وينبغـي بلـورة    .مراحل النمو واختالف السياقات االجتماعية االقتصادية اليت تعمل فيها        

أن تصل تدرجيياً إىل آليات دعم أكثر تقـدماً         لشركات   ل متويل االبتكار حبيث ميكن   برامج  
ذلك من مديري برامج متويل االبتكار ومـن        يتطلب  و. كلما طورت قدراهتا التكنولوجية   

مهـارات تقيـيم املـشاريع    لتطـوير  ( بناء القدرات  يف جمالجهوداملستفيدين منها بذل  
  .)وصياغتها، على سبيل املثال

وال بد من االتفاق على املؤشرات الرئيسية اليت تبني التقدم احملرز يف برامج متويـل                 -٥٥
بني نـواتج االبتكـار     الصلة  رغم بساطتها، ميكن أن تبني      مفيدة  ووضع مؤشرات   . االبتكار

ديناميات الشركات واملؤسسات يف      مسألةٌ تستدعي فهم   وأهداف برامج متويل االبتكار، هو    
  .لوطيننظام االبتكار ا
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وتعزيـز  ،  ية الوطنية ومتويل االبتكـار    منائسياسات اإل الالعالقة بني   وينبغي النظر يف      -٥٦
وملا كان احلصول على التمويل ال يشكل سوى عائق من     .  يف هذا الصدد   الروابط ذات الصلة  

 بتدابري دعم   أن يكون التخطيط لربامج التمويل مقترناً     عوائق كثرية تعترض االبتكار، فينبغي      
ويتعلق هذا األمر خصوصاً بقضايا من قبيل إقامة الشبكات التعاونية والتنسيق والعمل       .أخرى

  .بوجه عام على تعزيز ثقافة تنظيم املشاريع
 بعض األسئلة اليت قد تود جلنة االستثمار واملشاريع         من هذه املالحظات العامة    تثريو  -٥٧

  .والتنمية النظر فيها
 باالستراتيجيات الالزمة لتحقيق أقصى زيادة يف تأثري األموال         وتتعلق املالحظة األوىل    -٥٨

. املتاحة لربامج دعم االبتكار، وبسبل حتسني عملية تعبئة املوارد على املستويني احمللي والدويل            
كيف ميكـن حتديـد   فكيف ميكن إبراز دعم االبتكار يف الربامج اإلمنائية الوطنية والدولية؟ و    

كيف ميكن تعزيز أوجه التآزر بني االستثمار يف  و مويل حتديداً أفضل؟  الفجوات اخلطرية يف الت   
  ؟يف األولويات اإلمنائية اهلامة األخرىاالبتكار و

 بـرامج متويـل االبتكـار       تصميمبشأن  تبادل اخلربات   بتتعلق  فأما املالحظة الثانية      -٥٩
عامـة  عت بـرامج     اليت وض  فما الذي ميكن استخالصه من جتارب البلدان النامية       . وإدارهتا

رئيسية اليت ال بد منها     ما هي القدرات واملهارات ال    و؟   لتمويل االبتكار  متخصصةبرامج   أو/و
  ؟اً مستداماًريأثلتحقق الربامج ت

 اجلهـات املعنيـة     مجيـع تشرك بصورة أفضل    أن  ، كيف ميكن للحكومات     وأخرياً  -٦٠
 هاوتنفيذ ذه اجملاالتاملتعلقة هبات تصميم االستثمارمبجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف     

  يدان؟ يف هذا امل الدويليائمنما هو الدور الذي ميكن أن يؤديه التعاون اإلو؟ هاوتقييم
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