أ
الونكتاد

"تشكل ريــادة األعمال المفعمة بالحيوية محركاً رئيسياً للتحول الهيكلي ،ومن ثم للتنمية
المستدامة ،على الرغم من أنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من األنشطة الريادية .والسياسة الذكية في مجال
ريادة األعمال هي التي تعتبر أن ظروف والدة األنشطة الريادية المفعمة بالحيوية وديمومتها نادراً ما تنشأ
بمحض الصدفة .وبغية التصدي للصعوبات التي يطرحها تحقيق التحول الهيكلي ،ينبغي لصانعي السياسات
في أقل البلدان نمواً أن يضعوا سياسات في مجال ريادة األعمال تنطوي على استراتيجيات واضحة تحفز
األنشطة الريادية المفعمة بالحيوية على الصعيد المحلي وتعززها".

تقرير
أقل البلدان نمواً2018 ،

موخيسا كيتويي ،األمين العام لألونكتاد

ماريانا مازوكاتو ،مديرة

Institute for Innovation and Public Purpose, University College London

"إن تقرير أقل البلدان نمواً لعام  2018الصادر عن األونكتاد يبيّن لصانعي القرارات في أفريقيا
والجهات الرئيسية األخرى صاحبة المصلحة ،بشكل دقيق ووجيه ،الحاجة الملحة إلى إعطاء األولوية لريادة
األعمال ونمو المشاريع وتوفير األدوات الالزمة تحقيقاً لذلك .ويتوافق هذا التحليل مع فلسفة مؤسسة
 Tony Elumeluالتي تركز على "رأس المال األفريقي" وتضع القطاع الخاص ،وبخاصة رواد األعمال في
أفريقيا ،في صدارة العوامل المحفزة للتنمية االجتماعية واالقتصادية في القارة .ونحن نفتخر بالدعم الذي
قدمناه من أجل تمكين ما يزيد على  4 000شاب أفريقي خالل أربع سنوات ،ونتطلع إلى التعاون مع
جهات معنية أخرى لتحقيق المزيد من اإلنجازات".

طوني إلوميلو ،مؤسس ،Tony Elumelu Foundation ،ورائد أعمال وفاعل خير
_________

ينبغي ألقل البلدان نمواً أن تغير هيكل اقتصادها ،إن هي أرادت المضي قدماً نحو تحقيق أهداف
التنمية المستدامة .وهذا يستلزم ،بدوره ،أنشطة ريادية مفعمة بالحيوية تطلق العنان لعملية ابتكارية تشمل مجاالت
كاإلنتاج واالستهالك والنقل واإلدارة .ويحدد التقرير نوع األنشطة الريادية األنسب لتحقيق التحول الهيكلي،
وهو ريادة األعمال التي تفضي إلى التحول والتي تشمل باألساس الشركات القوية األثر والمرتفعة النمو.

تـقـريــر أقــل البــلدان نمــواً2018 ،

"يقدم تقرير أقل البلدان نمواً لعام  2018الصادر عن األونكتاد مساهمةكبيرة ،حيث إنه يبيّن
الدور الحيوي الذي يؤديه النهج االستباقي للدولة الريادية في مجالي االبتكار والنمو الطويل األمد ،ليس
فقط في البلدان المتقدمة وإنما في أشد البلدان فقراً أيضاً .فالدولة الريادية هي التي تعطي للقطاع الخاص
رؤية استراتيجية بعيدة المدى ،وتحدد مسارات التغيير في المجاالت التي تركز على مهام طموحة معينة
تستهدف تحقيق قيمة مجتمعية ،وهي أيضاً الدولة التي تقوم باستثمارات تدعم رواد األعمال في تجسيد
هذه الرؤية أكمل تجسيد على أرض الواقع وتعززهم".

غير أن مشهد ريادة األعمال في أقل البلدان نمواً يهيمن عليه العمل الحر والمشاريع البالغة الصغر
والمؤسسات الصغيرة التي تنشط في القطاع غير الرسمي وتفتقر إلى مقومات البقاء والنمو وال تكون راغبة في
االبتكار .ويهدف معظم سياسات وبرامج ريادة األعمال المتبعة لدى أقل البلدان نمواً إلى التصدي للبطالة
والفقر وتهيئة البيئة المواتية لتمكين النساء والشباب.
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وكيما تكون ريادة األعمال هي قوة الدفع التي تفضي إلى التحول الهيكلي ،ينبغي للسياسات المتبعة
أن تستهدف الشركات األقدر على تحقيق التحول  -أي الشركات التي لديها إمكانيات عالية لتصحيح أوجه
القصور في اقتصادات أقل البلدان نمواً وتحقيق زيادة في اإلنتاجية ،وتمتلك في الوقت ذاته القدرة على توفير
فرص العمل وعلى البقاء في السوق العالمية المعاصرة .وريادة األعمال التي تستوفي هذه المواصفات تتطلب
عموماً اتخاذ تدابير داعمة متنوعة وقوية تغطي مختلف مراحل دورة حياة الشركة .وإضافةً إلى ذلك ،ينبغي أن
تكون سياسة ريادة األعمال متسقة مع السياسات الصناعية والتجارية وأن تشجع المؤسسات العامة على اتخاذ
إجراءات تدعم ريادة األعمال.
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شعر وتقدير
تولى األونكتاد إعداد تقرير أقل البلدان نمواً .2018 ،وتلقى التقرير مساهمات من كل من :رولف تريغر (قائد الفريق)،
بينيسواري بوالكي ،إغنيسكوالردو-إنغليز ،بيير أنكونتري ،الكوب مونتيروسا ،تويابورسا أوزوسي ،ماداساميراجا راجالينغام ،ماتوفبي ريبا،
جيوفاني فالنسيسي ،ستيفاني ويست (أعضاء الفريق) وأُنجز العمل تحت اإلشراف العام لبول أكيوومي ،مدير شعبة األونكتاد المعنية
بأفريقيا وأقل البلدان نمواً والبرامج الخاصة.
وعُقد في جنيف اجتماع في يومي  17-16أيار/مايو  ،2018من أجل إجراء استعراض أقران لفصول محددة في التقرير،
فضالً عن استعراض التقرير في مجمله .والتأم في ظل االجتماع اختصاصيون في ميادين ريادة األعمال والسياسات اإلنمائية وتطوير
المؤسسات والتجارة الدولية والسياسات االجتماعية والتنمية الصناعية وبناء القدرات .وهؤالء المشاركون هم :أندريس إيروي( ،مركز التجارة
الدولية) ،فيصل بالعيد (المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية) ،فانينا فاربر (المعهد الدولي للتنمية اإلدارية) ،آبي م .كدير (جامعة
شيفيلد) ،ماسيمليانو الماركا (منظمة العمل الدولية) ،آرثر مينسات (مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)،
أحمد مختار (منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة) ،بينديكت موسينغيلي (السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي) ،دوناث
أولومي (جامعة دار السالم) ،تابيوا سامانغا (الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي) ،رايموند سانر (مركز التنمية االقتصادية واالجتماعية)،
فرانك فان رومبيي (منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية) ،سوزان اوولف (مكتب األمم المتحدة للممثل السامي ألقل البلدان نمواً
والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية) ،ديفيد وودوارد (خبير استشاري مستقل) ،إضافة إلى أعضاء فريق التقرير
وزمالء األونكتاد التالية أسماؤهم :بول أكيوومي ،ليسا بورغاتي ،ميالسوا شيريل  -روبسون ،جونيور روي دافيس ،موسيي ديليغين ،فولفيا
فارينيللي ،استيفاني غاري ،تامارا غريغيول دي فارياس ،كريستوفر جيمس ،أميناتا لووم ،آرثر ماكلين ،إميلي ميسيل ،جنفير نكورينزيزا،
باتريك نوكيدي أوساكوي ،فيليب روداز ،إيميليا سانتوس بولينو ،ميشيال سوميرير ،أنتيباس تواتام ،أنيدا يوباري.
كذلك ،قدم مساهمات وتعليقات فنية على المسودة األولى للتقرير كل من أيمن الطرابيشي (المجلس الدولي لألعمال
التجارية الصغيرة) ،ولوي جاك فيليون (جامعة مونتريال لدراسات األعمال) ودوناكيلي (كلية بابسون) ،وديفيد وودوارد (خبير استشاري
مستقل) .وقدم برونو كاسيلال (األونكتاد) بيانات عن مشاركة أقل البلدان نمواً في السالسل العالمية للقيمة استناداً إلى قاعدة بيانات
أيورا التابعة لألونكتاد.
وأعد فيصل بلعيد وجون ستروذر ودينا نزكيو ورقات معلومات أساسية من أجل التقرير.
وتولت دائرة الدعم الحكومي الدولي في األونكتاد تحرير النص.
وتولت ناديج هادجيميان تصميم الغالف .وأنجزت بالتعاون مع سونيا بالشير ،تصميم الرسوم المعلوماتية.
وتولى ماداساميراجا راجالينغام مهام تجهيز التصميم العام والرسوم البيانية والنشر المكتبي.
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مالرظة
يمكن اقتباس المادة الواردة في هذا المنشور أو إعادة طبعها دون استئذان ،ولكن يرجى التنويه الوافي إلى ذلك .وينبغي موافاة
أمانة األونكتاد بنسخة من المنشور الذي يتضمن النص المقتبس أو المعاد طبعه ،وذلك على العنوان التالي:
.Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland
معد لهذا التقرير في وثيقة مستقلة مدرجة على اإلنترنت بجميع اللغات الرسمية الست
ويمكن أيضاً مطالعة االستعراض العام الـُ ّ
لألمم المتحدة على العنوان التالي.www.unctad.org/ldcr :
الرئيس
النص
ي
جرى آخر اطالع على جميع المواقع الشبكية المشار إليها في هذا التقرير في حزيران/يونيه  ،2018وعلى قواعد البيانات
في شباط/فبراير .2018
يشير تعبير (دوالر) ( )$إلى دوالرات الواليات المتحدة ،ما لم يُذكر خالف ذلك.

يشير تعبير "بليون" إلى  1 000مليون.

تشير معدالت النمو والتغيرات السنوية إلى المعدالت المرّكبة.
قيمة الصادرات مق ّدرة على أساس "تسليم ظهر السفينة" ،وقيمة الواردات مق ّدرة على أساس "السعر شامالً التكلفة والتأمين
والشحن" ،ما لم يُذكر خالف ذلك.

تشير الشرطة ( )-المستخدمة بين تاريخين يمثالن سنتين ،مثالً  ،1990-1981إلى كامل الفترة المشمولة ،بما فيها أول
سنة وآخر سنة ،أما الشرطة المائلة ( )/بين سنتين ،مثالً  92/1991فتشير إلى سنة مالية أو محصولية.
يشير تعبير "أقل البلدان نمواً" في كافة أنحاء التقرير إلى البلدان المدرجة في قائمة األمم المتحدة ألقل البلدان نمواً.
يشير أيضاً تعبير "بلد" و"اقتصاد" إلى أقاليم أو مناطق ،حسب مقتضى الحال.

الجداول
تشير النقطتان ( )..إلى عدم توافر البيانات أو أن اإلبالغ عنها لم يجر على حده.
تشير النقطة الواحدة ( ).إلى عدم انطباق البيانات على الحالة.
تشير الشرطة ( )-إلى أن قيمة المبلغ صفر أو ال تُذكر.
الكسور العشرية والنسب المئوية ال تضاف بالضرورة إلى المجاميع بسبب التدوير إلى أرقام صحيحة.
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تصنافيت
 أقل البلدان نمواً
صنّفت أقل البلدان نمواً في هذا التقرير طبقاً لمجموعة معايير جغرافية وهيكلية .وبناء عليه،
ما لم يُشر إلى خالف ذلكُ ،
ض ّمت البلدان الجزرية الصغيرة األقل نمواً الواقعة جغرافياً في أفريقيا أو آسيا إلى جزر المحيط الهادئ لتشكل مجموعة البلدان الجزرية
ُ
وض ّمت مدغشقر وهايتيكدولتين ُجزريتيّنكبيرتين إلى مجموعة
الصغيرة األقل نمواً ،استناداً إلى أوجه التشابه الهيكلي القائمة فيما بينهاُ .
البلدان األفريقية األقل نمواً.
وأسفر ذلك عن المجموعات التالية:
الفريقية أ
البلــدان أ
ت
القل نمواً
وهاي�:
ي
إثيوبيا وإريتريا وأنـغـوال وأوغـنــدا وبنن وبوركينا فاسو وبــورونــدي وتشاد وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية تنزانيا
المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجيبوتي ورواندا وزامبيا والسنغال والسودان وسيراليون والصومال وغامبيا وغينيا
وغينيا  -بيساو وليبريا وليسوتو ومالي ومدغشقر ومالوي وموريتانيا وموزامبيق والنيجر وهايتي.
السيوية أ
البلدان آ
القل نمواً
أفغانستان وبنغالديش وبوتان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وميانمار ونيبال واليمن.
البلــدان الجزرية الصغ�ة أ
القل نمواً
ي
توفالو وتيمور  -ليشتي وجزر سليمان وجزر القمر وسان تومي وبرينسيبي وفانواتو وكيريباس.

 مجموعات أخرى للبلدان أ
والقاليم
البلدان المتقدمة النمو
إسبانيا وأستراليا واستونيا وإسرائيل وألمانيا وأندورا وأيرلندا وآيسلندا وإيطاليا والبرتغال وبرمودا وبلجيكا وبلغاريا وبولندا وتشيكيا
وجبل طارق وجزر فارو والدانمرك ورومانيا وسان بيير وميكولون وسان مورينو وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وغرينالند وفرنسا
وفنلندا وقبرص والكرسي الرسولي وكرواتيا وكندا والتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والواليات المتحدة األمريكية واليابان واليونان.
بلدان نامية أخرى
جميع البلدان النامية (حسب تصنيف األمم المتحدة) من غير أقل البلدان نمواً.
ix
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مي ه

أقل البلدان نموًا؟

 47 بلداً
تعتبرها األمم المتحدة حالياً "أقل البلدان نمواً".
هناك  47بلداً تعتبرها األمم المتحدة حالياً أقل البلدان نمواً .وهذه البلدان هي :إثيوبيا وإريتريا وأفغانستان وأنغوال وأوغندا
وبنغالديش وبنن وبوتان وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد وتوغو وتوفالو وتيمور  -ليشتي وجزر سليمان وجزر القمر وجمهورية أفريقيا
الوسطى وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وجنوب السودان وجيبوتي ورواندا
وزامبيا وسان تومي وبرينسيبي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال وغامبيا وغينيا وغينيا  -بيساو وفانواتو وكمبوديا وكيريباس وليبريا
وليسوتو ومالي ومدغشقر ومالوي وموريتانيا وموزامبيق وميانمار ونيبال والنيجر وهايتي واليمن.

 كل  3سنوات
تستعرض لجنة السياسات اإلنمائية قائمة أقل البلدان نمواًكل ثالث سنوات ،وتتشكل اللجنة من فريق خبراء مستقلين
يرفع تقاريره إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي .ويجوز للجنة السياسات اإلنمائية أن توصي في التقارير التي تقدمها إلى
المجلس االقتصادي واالجتماعي بإضافة بلدان إلى قائمة أقل البلدان نمواً أو رفعها منها (وهو ما يسمى بالخروج من القائمة).
وقد استخدمت اللجنة المعايير الثالثة التالية في آخر استعراض أجرته في آذار/مارس :2018
(أ) معيار نصيب الفرد من الدخل القومي ،باالستناد إلى المتوسط التقديري لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في ثالث
سنوات ،واستخدام عتبة قدرها  1 025دوالراً لتحديد البلدان التي يمكن إضافتها إلى القائمة ،وعتبة قدرها  1 230دوالراً
للحاالت التي يمكن فيها للبلد الخروج من فئة أقل البلدان نمواً؛
(ب) معيار األصول البشرية ،ويشتمل على مؤشر مرّكب (مؤشر األصول البشرية) باالستناد إلى مؤشرات التغذية (النسبة المئوية
للسكان الذين يعانون نقص التغذية)؛ ومعدل وفيات األطفال (تحت خمس سنوات لكل  1 000من المواليد األحياء)؛
ومعدل وفيات األمهات (لكل  1 000من المواليد األحياء)؛ ومعدل االلتحاق بالمدارس (المعدل اإلجمالي لاللتحاق
بالمدارس الثانوية) ،ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة (معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة)؛

(ج)

معيار الضعف االقتصادي ،ويشتمل على مؤشر مرّكب (مؤشر الضعف االقتصادي) باالستناد إلى مؤشرات الصدمات الطبيعية
(مؤشر عدم استقرار اإلنتاج الزراعي؛ نسبة ضحايا الكوارث الطبيعية)؛ والصدمات المتصلة بالتجارة (مؤشر عدم استقرار
التعرض المادي للصدمات (نسبة السكان الذين يقطنون مناطق واطئة)؛ والتعرض االقتصادي
صادات السلع والخدمات)؛ ّ
للصدمات (حصة الزراعة والحراجة ومصايد األسماك في الناتج المحلي اإلجمالي؛ مؤشر ترّكز الصادرات السلعية)؛ وصغر
الحجم (الحساب اللوغاريتمي للسكان)؛ وبُعد الموقع (مؤشر البُعد).

وتُستخدم لهذه المعايير الثالثة عتبات مختلفة لتحديد البلدان التي يمكن أن تُضاف إلى قائمة أقل البلدان نمواً والبلدان
التي يمكنها الخروج من فئة أقل البلدان نمواً .ويكون البلد مؤهالً إلضافته إلى القائمة إذا استوفى عتبات اإلضافة لجميع هذه المعايير
الثالثة ،ولم يكن عدد سكانه يزيد على  75مليون نسمة .ويؤدي التأهل لإلضافة إلى القائمة إلى الدخول عملياً في فئة أقل البلدان نمواً
في حالة قبول حكومة البلد المعني االندراج في هذه الفئة.
ويكون البلد مؤهالً عــادة للخروج من القائمة إذا استوفى عتبات الخروج بموجب معيارين اثنين على األقــل من المعايير
الثالثة في استعراضين متتاليين على األقل من االستعراضات التي تجري للقائمة كل ثالث سنوات .غير أنه إذا ارتفع متوسط ثالث
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سنوات من نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي لواحد من أقل البلدان نمواً إلى مستوى يبلغ على األقل ضعف عتبة الخروج
(أي  2 460دوالر) ،وإذا اعتُبر هذا األداء مستداماً ،يُع ّد البلد مؤهالً للخروج بصرف النظر عن المعدل الذي يسجله تحت المعيارين
اآلخرين .ويشار إلى هذه القاعدة عموماً بمسمى قاعدة الخروج على أساس الدخل وحده.

 5 بلدان خرجت من فئة أقل البلدان نمواً
هي بوتسوانا ،فيكانون األول/ديسمبر  ،1994وكابو فيردي ،فيكانون األول/ديسمبر  ،2007وملديف ،فيكانون
الثاني/يناير  ،2011وساموا ،في كانون الثاني/يناير  ،2014وغينيا االستوائية ،في حزيران/يونيه .2017
وفي قرار اعتمدته الجمعية العامة في كانون األول/ديسمبر  ،2015أيدت توصية لجنة السياسات اإلنمائية لعام 2012
بخروج فانواتو ،من القائمة على أن تُراعى االنتكاسة التي واجهها البلد بسبب إعصار بام االستوائي في آذار/مارس  .2015وقررت
الجمعية العامة أن يجري  -على أساس استثنائي  -تأجيل خروج فانواتو من فئة أقل البلدان نمواً حتى كانون األول/ديسمبر .2020

وفي شباط/فبراير  ،2016أيدت الجمعية العامة توصية اللجنة في عام  2015بخروج أنغوال في قرار حددت بموجبه شباط/
فبراير  2021تاريخاً لخروج أنغوال من فئة أقل البلدان نمواً .ومثّل هذا القرار إجراءً استثنائياً لمراعاة الضعف الشديد القتصاد أنغوال
المعتمد على السلع األساسية حيال تقلبات األسعار.

وفي قرار للمجلس االقتصادي واالجتماعي في حزيران/يونيه  ،2018ذَ َّكر المجلس بتوصية اللجنة في عام  2012بخروج
توفالو من فئة أقل البلدان نمواً ،وأرجأ إلى موعد غايته  2021نظر المجلس في مسألة خروج هذا البلد .وفي القرار نفسه ،أرجأ المجلس
االقتصادي واالجتماعي أيضاً إلى موعد غايته  2021نظره في خروج كيريباس في أعقاب االستعراض الذي أجرته اللجنة لقائمة أقل
البلدان نمواً في آذار/مارس  ،2018وأوصت فيه بإعادة تصنيف كيريباس خارج فئة أقل البلدان نمواً.
وأُوصي أيضاً في االستعراض الذي اجري لهذه الفئة في عام  ،2018بخروج كل من بوتان وسان تومي وبرينسيبي وجزر
سليمان .وأيد المجلس االقتصادي واالجتماعي هذه التوصيات الثالث في تموز/يوليه  ،2018لكنه لم يوص بإعادة تصنيف اثنين
من أقل البلدان نمواً انتهت لجنة السياسات اإلنمائية في آذار/مارس  ،2018للمرة الثانية إلى أنهما مؤهالن فنياً للخروج (هما نيبال
وتيمور  -ليشتي) بعد أن قبلت اللجنة االلتماس الذي قدمه هذان البلدان بإرجاء القرار المتعلق بمسألة خروجهما من الفئة حتى
عام .2021
وأخيراً ،انتُهي في استعراض عام  2018لقائمة أقل البلدان نمواً إلى أن ثالثة بلدان آسيوية كانت شبه مؤهلة للخروج من
فئة أقل البلدان نمواً هي :بنغالديش وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار .وفي حين استند شبه التأهل إلعادة التصنيف
تحسن األداء وبلوغه مستوى زاد على اثنتين من عتبات الخروج الثالث ،مثلما الحال في
بالنسبة لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية إلى ّ
معظم حاالت الخروج السابقة (نصيب الفرد من الدخل القومي واألصول البشرية) ،مثّلت بنغالديش وميانمار أولى الحاالت التاريخية
لشبه التأهل للخروج من الفئة عبر تحقيق أداء مرتفع في إطار معايير الخروج الثالثة (نصيب الفرد من الدخل القومي واألصول البشرية
والضعف االقتصادي).
وبعد أن يؤيد المجلس االقتصادي واالجتماعي والجمعية العامة توصية خروج البلد ،يستفيد البلد الخارج من فئة أقل البلدان
نمواً بفترة سماح (ثالث سنوات عادة) قبل خروجه النهائي منها .وتصمم هذه الفترة ،التي يظل البلد فيها مندرجاً في فئة أقل البلدان
نمواً ،لتمكينه وشركائه اإلنمائيين والتجاريين من االتفاق على استراتيجية لالنتقال السلس ،حتى ال يؤدي الفقدان المـُرتَقب لالندراج في
ويلمح تدبير االنتقال السلس عموماً إلى تمديد امتيازكان البلد مستحقاً
هذه الفئة إلى إرباك عملية التقدم االقتصادي واالجتماعي فيهّ .
له بفضل انتمائه إلى فئة أقل البلدان نمواً لعدد آخر من السنوات بعد خروجه من هذه الفئة.
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توقعات الخروج الراهنة ورؤية اسطنبول لعام 2011
يتشكل األفق العام للخروج عقب االستعراض الذي أجرته لجنة السياسات اإلنمائية في آذار/مارس  2018لقائمة أقل
البلدان نمواً على النحو التالي:
(أ)

خمس حاالت للخروج تشمل :أنغوال وبوتان وسان تومي وبرينسيبي وجزر سليمان وفانواتو ،تحدد بالفعل تاريخ
الخروج الثتنين منهما هما :فانواتو (كانون األول/ديسمبر  ،)2020وأنغوال (شباط/فبراير )2021؛

(ب)

حالتان افتراضيتان للخروج ،ترتهنان بقرار من الدول األعضاء هما :كيريباس وتوفالو؛

(ج)

حالتان أرجأت لجنة السياسات اإلنمائية النظر في مسألة خروجهما هما ،نيبال وتيمور  -ليشتي؛

(د)

ثالث حاالت شبه مؤهلة للخروج (وربما تكون مؤهلة تماماً للخروج في عام  )2021هي :بنغالديش وجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية وميانمار.

ومحصلة ذلك وجود  12من أقل البلدان نمواًكانت في عام  2018مؤهلة أو شبه مؤهلة للخروج من فئة أقل البلدان
نمواً .وبإضافة هذه الحاالت المؤهلة االثنتي عشرة إلى البلدين اللذين خرجا منذ عام ( 2011ساموا وغينيا االستوائية) ومراعاة
إضافة جنوب السودان إلى قائمة أقل البلدان نمواً في عام  ،2012يحقق األداء العام للخروج بحلول عام  2018معدل تأهل
قدره  29في المائة .وسيبقى هذا السيناريو دون تغيير حتى عام  2020حيث إنه من المقرر أن يجري االستعراض المقبل للجنة
السياسات اإلنمائية في عام  .2021وينخفض مستوى هذا األداء للخروج واألهلية عن رؤية عام  2011التي حددتها الدول
األعضاء المجتمعة في اسطنبول وابتغت "تمكين نصف عدد أقل البلدان نمواً من استيفاء معايير الخروج من هذه الفئة بحلول
عام  ،"2020على نحو ما ورد في الفقرة  28من برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً للعقد .2020-2011
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تمداد
ليس في العالم مكان تمس فيه الحاجة إلى تحول اقتصادي جذري أكثر من أقل البلدان نمواً ،التي تجد نفسها أمام ٍ
تحد
ّ
ّ
يقتضي منها مراكمة القدرات اإلنتاجية بسرعة غير مسبوقة في مواجهة عملية متالحقة إلعادة توجيه اإلنتاج العالمي وتحقيق التحول
الرقمي ،حتى يكون بمقدورها بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام .2030

وتحتل ريادة األعمال المفضية إلى إحداث التحول صميم هذا التغيير االقتصادي الجذري المنشود .ويبين تقرير أقل البلدان
نمواً  :2018ريادة األعمال إلحداث التحول الهيكلي  -بعيداً عن واقع سير األعمال كالمعتاد ،كيف تولّد ريادة األعمال التحويلية
العديد من االبتكارات االجتماعية واالقتصادية التي تشكل أساس التنمية المستدامة .فريادة األعمال التحويلية تخلق منتجات ونماذج
أعمال جديدة ،وتتيح فرص العمل الالئق ،ويؤدي نجاحها إلى تحسينات أعم في نوعية الحياة بل وفي تعزيز االستدامة المالية.كما يقدم
الفعالون مساهمة كبيرة في تراكم الثروة وتوزيعها.
رواد ورائدات األعمال ّ
بيد أن تخلف التنمية في أقل البلدان نمواً واألشكال غير المواتية لمشاركتها في التجارة العالمية تعوق ظهور رواد ورائدات
يعرض التحول
األعمال المفعمين بالنشاط الساعين وراء الفرص الذين يحتاجهم التحول الهيكلي .فندرة رواد ورائدات األعمال ّ
الفعالين ّ
الهيكلي للخطر ويؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الملكية الوطنية وتوهين التأثير الذي يمكن أن يحدثه تحقيق أهداف التنمية
المستدامة في أقل البلدان نمواً.
ويسبب ضعف ريادة األعمال الدينامي عواقب جسيمة على أقل البلدان نمواً التي توظف سياسات ريادة األعمال عادة
كوسيلة بديلة لمواجهة البطالة وتقويم االختالالت الهيكلية .غير أن هذا النوع من السياسات يكون في كثير من األحيان قاصراً عن
تعزيز ريادة األعمال الدينامية عالية التأثير ،التي تتطلب اتباع نهج استراتيجي متمايز ،وتوفير رعاية م ِ
ستهدفة طويلة األجل تستلزم عمالً
ُ
منسقاً ومنسجماً وسياسات ذكية في طائفة من المجاالت السياساتية ذات الصلة.
ويتضمن تقرير أقل البلدان نمواً  2018حججاً مقنعة لألخذ بنهج في سياسة ريادة األعمال في أقل البلدان نمواً محوره
التحول الهيكلي .ويشدد التقرير على سياسة لريادة األعمال تقوم على إقرار جوهري بتفاوت مساهمة مختلف أنواع ريادة األعمال
في تحقيق التحول الهيكلي وخلق الثروة .ويؤسس التقرير لموقف أكثر فعالية واستباقية للدولة في توجيه عملية نشوء ريادة األعمال
الدينامية والتحويلية المحلية .وفي جانب مهم أيضاً ،يناشد التقرير أقل البلدان نمواً عدم التغاضي عن الدور المحوري والتكميلي الذي
تضطلع به المؤسسات الكبيرة إلى جانب الدور الذي تؤديه المؤسسات المتوسطة الحجم والصغيرة ،لكي يكون بمقدور هذه البلدان
وضع استراتيجيات مدروسة لريادة األعمال المحققة لألثر .وهذا التقرير ،بتشجيعه مقرري السياسات في أقل البلدان نمواً على تجنّب
السياسات التي قد تقلل من منافع ريادة األعمال ،يقدم مساهمة قيّمة في جهود أقل البلدان نمواً من أجل إضافة قيمة إلى مساعيها
الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام .2030

موخيساكيتويي
األمين العام لألونكتاد
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الانماة المسادامة والاووع الداعل

وميير ال ميع

ُكّرست التنمية المستدامة كهدف عالمي في خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030التي أقرها المجتمع الدولي في عام 2015
كرؤية طموحة لتشكيل االستراتيجيات والسياسات اإلنمائية لجميع البلدان ،بما فيها أقل البلدان نمواً .وتقتضي التنمية المستدامة
إعادة التشكيل الجذري ألنماط اإلنتاج واالستهالك ،وإحداث تغييرات في العالقة بين المجتمعات والبيئة الطبيعية .وتتطلب من
ّثم التحويل الهيكلي لالقتصادات ،ال سيما في أقل البلدان نمواً ،وهو ما يستلزم االنتقال إلى األنشطة والقطاعات االقتصادية ذات
اإلنتاجية المرتفعة من أجل معالجة التحديات التقليدية للتنمية االقتصادية واالجتماعية بطريقة جديدة تراعي االعتبارات البيئية.
ويربط مفهوم التنمية المستدامة بين ثالثة أبعاد لالستدامة  -بعد اقتصادي وبُعد اجتماعي وبُعد بيئي  -وتشدد خطة
التنمية المستدامة لعام  2030على وحدة هذه األبعاد ودعم بعضها البعض .وتعكس هذه النظرة ثالثية األبعاد اإلدراك بأن التركيز
الحصري على النمو االقتصادي يتجاهل التنمية االجتماعية وحماية البيئة وربما يؤدي إلى إعاقتهما .ولذلك ،تتطلب نهجاً متكامالً
إزاء الشواغل اإلنمائية يجمع بين اقتصاد متنام ومستدام وحماية البيئة وتلبية االحتياجات األساسية .وشددت البيانات السياسة
المتعاقبة للدول األعضاء في األمم المتحدة على حق البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وواجبها في تنفيذ استراتيجيات التنمية
المستدامة ،واإلقرار في الوقت نفسه بضرورة إتاحة حيّز السياسات الذي يتطلبه ذلك.
وما فتئ األونكتاد يشدد على أهمية التحول الهيكلي االقتصادي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية طويلة األجل في أقل
البلدان نمواً .ويشير التحول الهيكلي إلى تحويل عوامل اإلنتاج  -ال سيما األرض والعمل ورأس المال  -من أنشطة وقطاعات
ذات إنتاجية وقيمة مضافة منخفضة إلى أنشطة وقطاعات ذات إنتاجية وقيمة مضافة مرتفعة ،وهي تختلف عاد ًة من حيث الموقع
والتنظيم ومن حيث التكنولوجيا أيضاً .وتتيح هذه العملية لالقتصاد توليد أنشطة دينامية جديدة باستمرار تتميز بإنتاجيتها العالية
وفعاليتها الكبيرة.
وبذلك تكون خطة التنمية المستدامة لعام  2030خطة تحويلية ،ما دامت تتطلب إحداث تغيير جذري في العمليات
االقتصادية وفي أساليب اإلنتاج واالستهالك وسبل النقل وأنماط الحياة .وتتطلب الخطة أيضاً إحداث تحول في العالقات االجتماعية
االقتصادية داخل مختلف المجتمعات وكذلك إزاء النظام البيئي الطبيعي ،من أجل التركيز على بلوغ األهداف المجتمعية ضمن
حدود مستدامة بيئياً.
وفي هذا السياق ،تحتاج أقل البلدان نمواً أن تباشر عملية للتحول الهيكلي مماثلة للتحوالت التاريخية التي جرت في
البلدان المتقدمة النمو وفي االقتصادات السوقية الصاعدة .على أنها تحتاج إلى الشروع في هذه العملية منطلقة من وضعية تتسم
بأوجه ضعف هيكلي شديد ،وأن تتبع طريقة تتجنّب بها تكرار االنعكاسات البيئية السلبية التي وقعت في الماضي .وقد أصبح
هذا التحول الهيكلي شرطاً ال بد منه ألقل البلدان نمواً لتحقيق األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة ،وبلوغ
أهداف التنمية المستدامة.
ملحة ألن قطاع الزراعة في اقتصادات أقل البلدان نمواً ال يزال يؤدي
وتكتسي التنمية الريفية في أقل البلدان نمواً ضرورة ّ
دوراً طاغياً ،إذ يستوعب ثلثي اليد العاملة ويولّد نحو  22في المائة من الناتج االقتصادي في المتوسط ،مقارنة بنسبة  8.5في
تحول االقتصادات الريفية محورياً في التحول الهيكلي العام ألقل البلدان نمواً.
المائة في البلدان النامية األخرى .وهو ما يجعل ّ
ويؤدي التوسع في القدرات اإلنتاجية دوراً مركزياً في التنمية المستدامة .وقد أفاد األونكتاد بأن مفهوم القدرات اإلنتاجية
يشمل الموارد وقدرات ريادة األعمال وروابط اإلنتاج ،التي تحدد مجتمعة قدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات .وبذلك يكون
تعزيز القدرات اإلنتاجية بمثابة بُعد رئيسي للنمو والتحول الهيكلي ،وهو ما يتأتى من خالل ثالث عمليات مترابطة هي ،تراكم
رأس المال والتقدم التكنولوجي والتغير الهيكلي .ومن هنا ،يتأثر تطوير القدرات اإلنتاجية بشكل حتمي بطبيعة التفاعل بين رواد
األعمال والدولة واألسواق.
II

ااع ضار تسا

تعرف
وريادة األعمال ظاهرة متنوعة ومتعددة األوجه ،صيغت مفاهيمياً بطرق شتى .فالتعريفات السلوكية لريادة األعمال ّ
رائد (رائدة) األعمال بأنه منسق إنتاج ووكيل عن طريق االبتكار .أما التعاريف المهنية فتفهم ريادة األعمال على أنها نتيجة اختيار
الفرد بين العمل بأجر أو العمل لحسابه الخاص على أساس تقييم العوائد المتأتية في كل حالة .وقد صيغ التصور الثاني مع وضع
حالة البلدان المتقدمة النمو بعين االعتبار .غير أن عمل الفرد لحسابه الخاص في أقل البلدان نمواً ،ليس مسألة اختيار بقدر ما هو
نتيجة لظروف سوق العمل السائدة وقلّة البدائل .ومن هنا تكمن أهمية التفريق بين ريادة األعمال على أساس الضرورة أو ريادة
األعمال على أساس االختيار.
وتتقاسم معظم تعاريف ريادة األعمال عناصر مشتركة ،ال سيما االبتكار واقتناص الفرص وخلق الفرص واإلقــدام على
المخاطرة والحصافة في اتخاذ القرار وتطوير منظمات األعمال .ويحدث النشاط المرتبط بريادة األعمال أساساً في شركات خاصة
أو في العمل لحساب الذات ،وكذلك في المؤسسات المملوكة للدولة والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية .لكن أكثر األشكال
التنظيمية شيوعاً التي يحدث فيها نشاط ريادة األعمال هو الشركة ،التي تشمل تشكيلة واسعة األنـواع ،بما في ذلك الشركات
المملوكة محلياً والشركات عبر الوطنية والشركات الخاصة والمؤسسات المملوكة للدولة ،والشركات من مختلف األحجام واألعمار
العاملة في جميع قطاعات النشاط االقتصادي.
وبإمكان نشاط ريادة األعمال ،ال سيما بفضل بُعده االبتكاري ،أن يقدم مساهمة كبيرة في عملية التحول الهيكلي بعدة
طرق .فهو أوالً ،آلية مهمة لنقل موارد اإلنتاج من األنشطة االقتصادية ذات القيمة المضافة واإلنتاجية المنخفضة إلى األنشطة ذات
القيمة المضافة واإلنتاجية المرتفعة ،سواء في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات .وبإمكانه ثانياً ،تحفيز االستثمار والمساهمة في
بناء اقتصاد قائم على المعرفة ،وهو ما يؤدي دوراً أساسياً في النمو االقتصادي .وثالثاً ،يمكن حتى البتكارات اإلنتاج غير القابلة
لالستمرار التي تستهل سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيات إنتاج أو نماذج أعمال جديدة بالنسبة لوضع معين ،أن تقدم معلومات
قيّمة عن التكاليف يُستفاد منها عند اتخاذ القرارات بشأن نشاط ريادة األعمال في المستقبل ،بما في ذلك أنشطة رواد أو رائدات
األعمال اآلخرين .وتكتسي جميع هذه اآلثار أهمية بالغة في أقل البلدان نمواً التي تكون موجودة في المرحلة المبكرة للتحول
الهيكلي .ومن هنا ،تمثل ريادة األعمال شرطاً ال بد منه لتحقيق التنمية المستدامة.
ويساهم نشاط ريادة األعمال أيضاً بصورة مباشرة في تحقيق النمو االقتصادي ،بالتحفيز على خلق فرص العمل وتحسين
المهارات وتشجيع االبتكار التكنولوجي ،وبإمكانه أيضاً زيــادة اإلنتاجية عن طريق تشجيع المنافسة .وبالتالي ،فإن الفروق في
مستوى نشاط ريادة األعمال أو في أنواعها يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً في األداء االقتصادي والتح ّكم في عوامل اإلنتاج التقليدية،
التحول الهيكلي .بيد أن
وهي األرض والعمل ورأس المال .فالنمو االقتصادي ،عالوة على فوائده في زيادة الدخول ،عنصر مهم في ّ
رواد ورائدات األعمال والشركات على اختالف أنواعهم يتفاوتون في مساهماتهم في تحقيق التحول الهيكلي والنمو االقتصادي.
تحركه الفرص أثاراً إيجابية كبيرة في هذا الصدد ،بينما يكون
وعلى وجه الخصوص ،قد يخلّف نشاط ريادة األعمال الدينامي الذي ّ
تحركهم الضرورة ويصارعون من أجل البقاء أقل ابتكاراً عادة ويعملون في الغالب في أنشطة منخفضة
رواد ورائدات األعمال الذين ّ
اإلنتاجية ومنخفضة القيمة المضافة وينتجون سلعاً وخدمات تقليدية بتكنولوجيات موجودة .ولذلك ،تكون إمكانية نموهم محدودة
وتظل معظم الشركات المرتبطة بهذا النشاط على مستوى المؤسسات المتناهية ِ
الصغَر .ومثل هذه األنشطة رغم أهميتها لبقاء رواد
ورائدات األعمال أنفسهم ،ال تولّد منافع واسعة ذات شأن .وقد يصبح رواد ورائدات األعمال الذين يصارعون من أجل البقاء رواداً
ورائدات لألعمال تحركهم الفرص ويحدثون تأثيراً أكثر إيجابية ،لكن حاالت حصول ذلك نادرة.
التحول
وتحظى المساهمات النسبية التي يقدمها رواد ورائدات األعمال والشركات على اختالف أنواعهم في تحقيق ّ
صنع القرار .وينبغي أن تكون عمليات تخصيص الموارد والسياسات الصناعية
الهيكلي واألهداف اإلنمائية األخرى ،باعتبار كبير في ُ
الموجهة نحو قطاعات أو أنشطة اقتصادية معيّنة مستهدفة بالدرجة األولى الشركات التي تملك اإلمكانية األكبر للمساهمة
الرأسية ّ
في إحداث التحول الهيكلي .وبالمثل ،ينبغي أن تهدف السياسات األفقية على نطاق االقتصاد إلى تهيئة بيئة مناسبة لظهور نوعيات
ريادة األعمال التي تنطوي على إمكانيات تحقيق المساهمة األكبر في التحول الهيكلي.
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ويتأثر مستوى ونوعية نشاط ريادة األعمال في البلد ،بالعوامل الفردية والمجتمعية .فثمة عدد من العوامل الخاصة بطبائع
الفرد تؤثر في استعداده لالنخراط في نشاط لريادة األعمال ،ويدخل ضمن ذلك السمات النفسية واالجتماعية والشخصية ،والخصائص
ويفسر النهج القائم على الشخصية السلوكيات المتعلقة بريادة األعمال على
الديمغرافية
ّ
كالسن ونوع الجنس والمهارات المعرفيةّ .
أنها تعكس سلوكيات مثل الرغبة في تحقيق النجاح وقلّة الخوف من الفشل واالنفتاح على التجارب والوعي واالنفتاح على اآلخرين
والتالؤم معهم واإلصرار في مواجهة الفشل والتفطّن للفرص والتحرك الغتنامها .وبيّنت بحوث تقارن بين الجنسين أن نزوع النساء
الستهالل عمل تجاري يمكن أن يتفاوت عن نزوع الرجال ألسباب ثقافية أو بسبب التمييز.
وتقتضي ريادة األعمال في العادة انخراطاً من جانب األفراد ،لكنها تحدث ضمن سياق اقتصادي واجتماعي ذي وقع
كبير على نوعيات رواد األعمال البازغين وفرصهم في النجاح .فمن جهة ،يستطيع رواد ورائــدات األعمال المبتكرون المفعمون
بالحيوية المساهمة في النمو والتحول الهيكلي .ومن جهة أخرى ،يمكن أن تؤدي السمات البيئية األوسع ،بما في ذلك هيكلة
ودينامية االقتصاد المحلي إلى إحداث أثر رئيسي على أنواع المؤسسات التجارية التي يمكن إنشاؤها وتشغيلها بنجاح .ويتعلق
األمر بوجه خاص بالموقع الجغرافي لنشاط ريادة األعمال ،ال سيما من حيث كونه في مناطق ريفية أو مناطق حضرية في أقل
البلدان نمواً ،ويتعلق أيضاً بمستوى الخصائص اإلنمائية والهيكلية لالقتصاد الوطني .ويميل العديد من السمات الهيكلية القتصادات
أقل البلدان نمواً ،بما في ذلك محدودية النمو المالي وقصور البنية التحتية وقلّة التطور المؤسسي ومستويات الخطر العالية وعدم
تمكين المرأة ،إلى إضعاف روح ريادة األعمال وتطور المؤسسات .وأخيراً ،ربما كان التوسع الحضري المحدود والدور المفرط
لقطاع الزراعة سمتين تنطويان أيضاً على أثر كبير على طبيعة المؤسسات في أقل البلدان نمواً.

إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف
نموًا

أقل البلدان

أصبح نشاط األعمال موضع تركيز متزايد لخطاب السياسة اإلنمائية ويجرى تقديمه في برنامج العمل لصالح أقل البلدان
نمواً للعقد  ،2020-2011وفي برنامج عمل أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ،على أنه سبيل رئيسي لتنمية
يعج بالتعقيدات وبمشاكل القياس
القطاع الخاص وتوليد العمالة ال سيما للنساء والشباب .على أن تحليل موضوع ريادة األعمال ّ
خاصة في أقل البلدان نمواً ،وهو ما يكبح البحث في دوره في التنمية االقتصادية.
وتشمل المؤشرات الواسعة االستعمال المتعلقة بريادة األعمال ،مدى اتساع نطاق العمل لحساب الذات؛ وتملُّك أنشطة
األعمال الجديدة أو إدارتها أو إقامتها ،وعدد التسجيالت الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة .بيد أنه إضافة إلى محدودية
التغطية بالبيانات ،تتأثر هذه المؤشرات تأثراً كبيراً أيضاً بمستويات التنمية ،األمر الذي يح ّد من فائدة استخدامها كوسيلة غير
مباشرة لتقييم ريادة األعمال .وفضالً عن ذلك فإن المؤشرين األولين الواسعي النطاق ،يترابطان سلباً بالمؤشر الثالث الضيق النطاق.
وينتج عن ذلك مستويات عالية لريادة األعمال في أقل البلدان نمواً وفقاً للمؤشرين األولين ،ومستويات متدنية وفقاً للمؤشر األخير.
ويوجد في أقل البلدان نمواً مستوى ٍ
عال من العمل لحساب الذات ،إذ يستأثر بنحو  70في المائة من مجموع العمالة
مقارنة بنسبة  50في المائة في البلدان النامية األخرى ،كما أنه ال يتراجع إال ببطء؛ وينخرط نصف السكان تقريباً إما في المرحلة
المبكرة لنشاط ريادة األعمال أو في عمل تجاري قائم .إال أنه نظراً إلى أن العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في األعمال األسرية
يشكلون  97في المائة من العمل لحساب الــذات ،ال توجد سوى شريحة صغيرة للغاية من العاملين لحسابهم الخاص يمكن
اعتبارها منخرطة في ريادة األعمال عن حق.
وتتسم القيَم المجتمعية إزاء المهن المرتبطة بريادة األعمال في أقل البلدان نمواً بأنها مؤاتية للغاية ،وإن كان هناك انفصام
ظاهر بين التفاؤل الكبير الذي يبديه عموم السكان ،والواقع األكثر تعقيداً الذي يعيشه من أقاموا بالفعل أنشطة لألعمال والذين
تتسم تطلعاتهم إلى فرص العمل بمحدوديتها بصفة عامة.
IV

ااع ضار تسا

ويتبدى التمييز األكثر وضوحاً فيما بين مؤسسات األعمال في أقل البلدان نمواً بين المؤسسات التابعة للقطاع الرسمي
والمؤسسات الموجودة في القطاع غير الرسمي .ومن الصعب تقدير مدى انتشار المؤسسات غير الرسمية؛ ويتيح حجم االقتصاد
الموازي الذي تق ّدر حصته في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو  35في المائة ،مؤشراً معتدالً داالً على ذلك .كذلك ،يُبرز الفارق
الذي يبلغ عشرة أضعاف بين المؤشرات الواسعة النطاق لريادة األعمال ،وبين إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة مدى
هيمنة المؤسسات غير الرسمية.
أما التمييز األوثق صلة ،وإن لم يكن هناك وجه للمقارنة بينه وبين التمييز السابق ،فهو بين المؤسسات التي تحركها الفرص
وتلك التي تحركها الضرورة .ويكتسي ذلك أهمية خاصة ألن النوع األول من المؤسسات هو الذي يدفع إلى التحول الهيكلي باألساس.
وفي المتوسط ،يفوق عدد رواد ورائدات األعمال المبتدئين في أقل البلدان نمواً الذين يعتبرون أنفسهم مدفوعين بالفرص  1.7مرة
على عدد رواد ورائدات األعمال الذين تحركهم الضرورة ،مقابل عدد مقارن يبلغ  2.8في البلدان النامية األخرى؛ كما أن نسبة رواد
ورائدات األعمال المبتدئين الذين تحركهم الضرورة في أقل البلدان نمواً تتراوح بين  22في المائة في إثيوبيا و 47في المائة في
مالوي وفانواتو ،وتتمثل البقية أما في رواد ورائدات األعمال الذين تحركهم الفرص أو بدوافع تجمع بين الفرصة والضرورة .على أن
الطبيعة غير الموضوعية لإلبالغ الذاتي توحي بأن هذه األرقام تقلل على األرجح من حجم ريادة األعمال التي تحركها الضرورة.
وتقل مساحة االبتكار بين رواد ورائدات األعمال في أقل البلدان نمواً ،ويغلب على أنشطة األعمال بوجه عام محاكاة
اآلخرين وتقليد األنشطة القائمة .وال يزيد متوسط رواد ورائدات األعمال المبتدئين في أقل البلدان نمواً الذين يبلّغون عن استحداث
منتوج جديد أو خدمة جديدة على  15في المائة ،مقارنة بنسبة  24في المائة في البلدان النامية األخرى ،كما أن انخراط الموظفين
في نشاط ريادي محدود للغاية هو اآلخر.
وتحدث أنشطة ريادة األعمال في أقل البلدان نمواً بصورة رئيسية في القطاعات التي تتميز بانخفاض مستوى حواجز
الدخول ومحدودية متطلباتها من المهارات ،وباألخص الخدمات الموجهة للمستهلكين ،كاألنشطة المتصلة بالبيع بالتجزئة والسيارات
واإلقامة والمطاعم والخدمات الشخصية والصحة والتعليم والخدمات االجتماعية والترفيهية .أما االنخراط في األنشطة المفضية
إلى قدر أكبر من التحول ،مثل قطاعات البناء والصناعة التحويلية والنقل واالتصاالت والمرافق العامة والبيع بالجملة والخدمات
ترجم
الموجهة لقطاع األعمال ،فتتسم بقدر أكبر من المحدودية .ويعني ذلك أن إمكانات ريادة األعمال في أقل البلدان نمواً ال تُ ّ
إلى أنشطة أعمال ابتكارية قادرة على أداء دور تحفيزي في التحول الهيكلي إال على نطاق محدود.
وفضالً عن ذلك ،فإن الوضع العام لريادة األعمال في أقل البلدان نمواً يبدو عليه غلبة المراحل االبتدائية للنشاط الريادي.
ففي غالبية أقل البلدان األقل نمواً التي توجد بشأنها بيانات ،يبلغ عدد رواد ورائدات األعمال المبتدئين أكثر من ضعف عدد رواد
ورائدات األعمال المستقرين ،وهو ما يعكس معدالت عالية نسبياً لتوقف األعمال ومعدالت منخفضة لبقائها .فقد أبلغ نحو 14
في المائة من البالغين في أقل البلدان نمواً عن خروجهم من نشاط أعمال في العام السابق ،مقارنة بنسبة  6في المائة في البلدان
النامية األخرى ،كما أُرجع السبب الرئيسي لذلك إلى انخفاض الربحية.
ويشكل الشباب البالغ من العمر بين  18و 24عاماً نسبة  28في المائة في المتوسط من رواد ورائدات األعمال المبتدئين
و 17في المائة من رواد األعمال المستقرين في أقل البلدان نمواً ،مقارنةً بنسبة  17في المائة و 7في المائة ،على التوالي ،في البلدان
النامية األخرى ،وهو ما يعكس ضخامة فئة الشباب بين السكان في أقل البلدان نمواً .وتغلب فئة السكان الذين يبلغون من العمر
بين  25و 34عاماً على رواد ورائدات األعمال في مجموعات البلدان كافة ،لكن أقل البلدان نمواً تتميز بتراجع أسرع في ثقل الفئات
األكبر سنّاً ال سيما رواد ورائدات األعمال في المرحلة االبتدائية ،مما يفسح المجال لهيمنة الفئة العمرية المتوسطة األقل سناً.
وتوجد في أقل البلدان نمواً أيضاً مستويات منخفضة بوجه خاص للتحصيل التعليمي بين أوساط رواد ورائدات األعمال
المبتدئين؛ فنسبة من أكملوا مرحلة ما بعد التعليم الثانوي ال تتجاوز  12في المائة بالمقارنة بنسبة  36في المائة في البلدان النامية

V

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

األخرى .لكن ارتفاع أعداد الشباب نسبياً بين رواد األعمال في أقل البلدان نمواً يوحي بإمكانية زيادة هذه النسبة بسرعة مع زيادة
معدالت االلتحاق بالتعليم.
ويبدو توزيع الجنسين في نشاط ريادة األعمال الموجود في مرحلته المبكرة متوازناً في أقل البلدان نمواً ،ويبلغ متوسط
نسبة النساء إلى الرجال  0.94مقارنة بنسبة  0.77في البلدان النامية األخرى ونسبة  0.61في البلدان المتقدمة النمو والبلدان التي
تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال .لكن ذلك قد يعكس النسبة المفرطة النتشار أشكال ريادة األعمال التي تصارع من أجل البقاء
بين النساء في أقل البلدان نمواً ،ألن معدل النساء إلى الرجال فيما بين رواد ورائدات األعمال الذين تحركهم الفرص مماثل لدى
فئات البلدان الثالث .لكن توزيع الجنسين من حيث تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة غير متكافئ في أقل البلدان نمواً
بقدر أكبر مما هو عليه عالمياً.
وتهيمن على القطاع غير الرسمي في أقل البلدان نمواً المؤسسات المتناهية الصغر التي تشغّل أقل من خمسة عاملين
والمؤسسات الصغيرة التي تشغّل ما بين خمسة إلى تسعة عاملين ،وتمثالن ،على التوالي ،نسبة  74في المائة و 20في المائة من
اإلجمالي .وتتمثل البقية في مؤسسات متوسطة الحجم .وتصل نسبة العمال غير المأجورين ،وهم من أفراد األسرة في العموم38 ،
في المائة من اليد العاملة في مؤسسات القطاع غير الرسمي ،وفي معظم الحاالت ،يقل اللجوء إلى هذه العمالة بشدة كلما كبر حجم
المؤسسة .كما أن عدم التكافؤ بين الجنسين سمة ظاهرة؛ فهناك  50في المائة من العامالت ال يتقاضين أجراً مقارنةً بنسبة 33
في المائة من الرجال ،وال تملك النساء الحصة األكبر من شركاتهن إال في  30في المائة من الحاالت.
ولئن كان معظم رواد ورائدات األعمال الذين تحركهم الضرورة ناشطين في القطاع غير الرسمي ،هناك أيضاً بعض رواد
ورائدات األعمال الذين تحركهم الفرص يختارون البقاء في القطاع غير الرسمي ألسباب استراتيجية تستند إلى التكاليف والمنافع
التي ترتبط بإضفاء الطابع الرسمي على المؤسسة .وتدخل التكاليف المالية وغير المالية لعملية التسجيل كجزء من هذا الحساب،
علماً بأن هناك عوامل أخرى ال تقل عنها أهمية ،منها عدم وجود معلومات عن عملية التسجيل والشكوك القوية إزاء المنافع أكثر
منها إزاء التكاليف .وقد تقرر بعض المؤسسات البقاء في القطاع غير الرسمي للسعي الستكشاف التكاليف أو التأكد من قابلية
أخرت تسجيلها
يفسر ذلك سبب تحقيق المؤسسات الرسمية التي ّ
نموذج األعمال للبقاء ،قبل تكبّد تكاليف التسجيل الثابتة .وربما ّ
أداءً أفضل في وقت الحق يفوق أداء المؤسسات التي سجلت نفسها أثناء مرحلة النشوء.
وتكتسي المؤسسة الريفية أهمية قصوى للتحول الهيكلي في أقل البلدان نمواً ،وهي تختلف اختالفاً كبيراً عن المؤسسة
الحضرية .ويجمع معظم رواد ورائدات األعمال الريفيون بين اإلنتاج الزراعي وإدارة مؤسسة غير زراعية ،سالكين نسقاً معقداً ومتعدد
األبعاد لتنويع الدخل ،توجهه الرغبة في التخفيف من المخاطر ،والطابع الموسمي ،وزيادة الدخل.
ويتجه الدخل الريفي غير الزراعي إلى التزايد في جميع مناطق أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،لكن يغلب عليه التركز لدى
األسر الريفية األكثر ثراءً ،ويظل مع ذلك أقل من الدخل الزراعي عموماً .وكما هو الحال في المناطق الحضرية ،تميل المؤسسات
الريفية الجديدة إلى التركز في األنشطة ذات الحواجز المنخفضة ،كأنشطة البيع والمتاجرة ،وليس في القطاعات المؤدية إلى قدر
التحول .وتغلب الروابط بين االستهالك والزراعة على المرحلة األولى للتحول ،لكن أنشطة اإلمداد بالمدخالت الزراعية
أكبر من ّ
وتجهيز المنتجات الزراعية تصبح أكثر أهمية مع تقدم التنمية الريفية.
وتهيمن المؤسسات المتناهية الصغر على المؤسسات الريفية في أقل البلدان نمواً ،وتستأثر بنسبة  95في المائة من
الشركات في البلدان األفريقية األقل نمواً؛ وتجنح إلى أن يكون تواجدها طاغياً في المناطق القريبة من المدن حيث تكون إنتاجيتها
مرتفعة أيضاً بوجه عام .ويمثل ال ُقرب من األسواق الحضرية عامل مهم أيضاً في نجاح المؤسسة ،مثل العوامل المتصلة بالحجم
وملكية األرض ،وإلى حد أقل العوامل المتصلة بنوع الجنس والمستوى التعليمي والدخل السابق و/أو ثروة رائد أو رائدة األعمال،
فضالً عن الحصول على التمويل .ويرتفع بين المؤسسات الريفية مستوى الدوران ومعدل الخروج ،ويُعد طابع الموسمية محدداً مهماً
أيضاً في إنتاجية المؤسسة وقدرتها على البقاء .وال يعتبر العامل المتعلق بنوع الجنس محدداً ذا شأن في أرجحية إدارة مؤسسة غير
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زراعية ،لكن المؤسسات التي تملكها النساء تكون أقل إنتاجية في المتوسط من المؤسسات التي يملكها للرجال ،األمر الذي
أعم على استخدام وقت المرأة.
يعكس ربما وجود قيود ّ
ويؤدي رأس المال االجتماعي والترابط الشبكي والثقة دوراً حاسماً في ريادة األعمال الريفية ،إما كحواجز أو كعوامل
مساعدة .فالشبكات ،مثل جمعيات وتعاونيات المزارعين وهيئات تسويق منتجاتهم ،كثيراً ما تتقدم الصفوف للترويج لسياسات
التنمية الريفية مثل خدمات اإلرشاد الزراعي والتوعية ،كما يحدث على سبيل المثال في حالة األعمال التجارية الزراعية أو الحصول
على االئتمان الريفي.

وأُجــري في إطار إعداد تقرير أقل البلدان نمواً 2018 ،ريادة األعمال إلحداث التحول الهيكلي بعيداً عن واقع سير
األعمال كالمعتاد ،تحليل لتقييم آثار خصائص الشركات العاملة في القطاع الرسمي غير الزراعي ،باستثناء المؤسسات المتناهية
الصغر ،على أدائها من حيث نمو العمالة واإلنتاجية .وأكدت مجموعة البيانات المستخدمة هيمنة المؤسسات الصغيرة ،وإن كان
توزيع العمالة بين المؤسسات أكثر توازناً؛ حيث بلغ متوسط حصة العمالة  20في المائة في المؤسسات الصغيرة و 30في المائة
في المؤسسات المتوسطة الحجم و 47في المائة في المؤسسات الكبيرة .وشكلّت النساء نسبة  27في المائة من إجمالي العاملين
المتفرغين ،وانخفضت النسبة قليالً بحسب حجم المؤسسة.
وقد توصل التحليل على وجه العموم إلى وجود عالقة موجبة كبيرة بين حجم الشركة ونمو إنتاجية العمل .فالشركات
القديمة تشهد نمواً أسرع في اإلنتاجية ،كما أن حجم الشركة وعُمرها يحدثان أثراً سالباً كبير على نمو العمالة .وقد يعكس ذلك
توجهاً نحو زيادة كثافة العمالة لدى الشركات الصغيرة والشركات حديثة العهد التي لم تبلغ بعد حداً أدنى من الكفاءة ،وتظل من
ثم في طور التوسع.
وثمة رأي آخر يؤكد أثر حجم الشركة على نمو اإلنتاجية ،لكنه يشير إلى أن هذا النمو يكون مدفوعاً إلى حد كبير
بشركات الصناعة التحويلية ،في حين أن األثر الموجب لعُمر الشركة ال يعدو كونه أثراً ضعيفاً .وتتمتع الشركات الصغيرة بمعدل
لنمو العمالة أعلى بكثير من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم ،ويبدو مرة أخرى ،أن العامل المرتبط بعُمر الشركة كابح لنمو
العمالة إلى حد كبير .على أن لالبتكار صلة موجبة وكبيرة بنمو اإلنتاجية في شركات الصناعة التحويلية ،وبنمو العمالة في العيّنة
الكاملة وفي العينتين الفرعيتين.
ويبدو باستمرار أن الحصول على التمويل يعزز قدرة الشركات على خلق فرص العمل ،في حين أن خبرة المديرين تقترن
بتراجع طفيف في نمو العمالة ،فيما عدا شركات الخدمات .ويقترن وجود النساء في مناصب اإلدارة العليا إلى حد كبير بنمو أسرع
في اإلنتاجية عموماً وفي قطاع الخدمات بذاته؛ ويقترن التصدير بنمو أسرع في نمو العمالة عموماً وفي قطاع الصناعة التحويلية
مسجلة.
بذاته .وتشير النتائج أيضاً إلى وجود نمو أسرع في اإلنتاجية في المؤسسات التي بدأت نشاطها وهي غير ّ
وتُبرز هذه النتائج األدوار المميّزة التي تؤديها الشركات بمختلف خصائصها في عملية التحول الهيكلي .فالشركات
األصغر واألحدث عهداً تكتسي أهمية حاسمة في خلق فرص العمل ،لكن الشركات األكبر تبدو في وضع أفضل للتحفيز على
زيادة كثافة رأس المال وزيادة اإلنتاجية .وبذلك تكون استدامة التحول الهيكلي مرهونة بوجود نظام إيكولوجي متوازن بشكل جيد
فهم الحماسة إزاء المؤسسات
يشمل األنواع المتعددة للشركات ،المتصلة بشبكة كثيفة لروابط اإلنتاج .وفي هذا الصدد ،يمكن تَ ُ
الناشئة والمؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،لكن ذلك كثيراً ما يبدو مبالغاً فيه ال سيما بالنظر
إلى معدالت بقاء هذه المؤسسات.
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ال ُبدد المول

لريير ال ميع ف

الاوجديت الديلماة العبرى

بات يُنظر اآلن على نطاق واسع إلى التجارة الدولية على أنها المصدر األول للدينامية اإلنمائية ،واستُعيض إلى حد كبير
عن السياسة الصناعية في البلدان النامية بسياسة تجارية .وتكمن المسألة اإلنمائية الحاسمة بالنسبة ألقل البلدان نمواً في معرفة
المدى الذي يمكن أن تساعد به الفرص التي تتيحها سالسل القيمة العالمية على المساعدة في تحفيز ريادة األعمال المطلوبة
لدفع عجلة التحول الهيكلي ،وكيفية عمل ذلك.
ويُعتقد أن سالسل القيمة العالمية تنطوي على ميزات مهمة ،وتتيح للبلدان التخصص في وظائف معينة أو حزمة من
المهام بدالً من التخصص في صناعات بعينها .لكن البحوث التي تسعى إلى تأكيد الميزات المفترضة لسالسل القيمة العالمية في
تحفيز ريادة األعمال المحلية ،ضئيلة على نحو يثير الدهشة .وينصب التركيز األكبر للبحوث على المكاسب المتأتية على صعيد
العمالة والربح وفرص التعلّم لفرادى الشركات ،فضالً عن المكاسب المتأتية من حصائل العمالت األجنبية .وبذلك يمكن استخالص
القليل من االستنتاجات بشأن المنافع التي يحتمل أن تأتي بها سالسل القيمة العالمية لريادة األعمال أو للتوسع المستدام في
القواعد الصناعية في أقل البلدان نمواً أو للتنمية المستدامة دون النظر في ملكية الشركات المستفيدة من سالسل القيمة العالمية.
ولتقييم اآلثار التي ترتبها المشاركة في سالسل القيمة العالمية على ريادة األعمال التي تبتغي التحول الهيكلي ،يتعين
فهم طبيعة وأسس عملية التحسين االقتصادي المرتبط إلى حد كبير بسالسل القيمة العالمية .وتكون المرحلتان األوليان لعملية
التحسين ،أي تحسين العمليات والمـُنتج ،هما في العادة أولى خطى التحول الهيكلي .لكن المرحلتين األخيرتين ،أي التحسين
الوظيفي وتحسين العالقات بين القطاعات ،هما المرحلتان اللتان تؤثران في معظم الحاالت على إنجاز هذا التحول ،كما أنهما
تحدثان إما بالتدرج أو بالوثب .غير أن احتماالت تحسين المستوى االقتصادي ضمن سالسل القيمة العالمية ليست باألمر
تيسرها نماذج الحوكمة وعالقات
البسيط .فهي تتأثر بالبيئة المعقدة غير اليقينية لسالسل القيمة العالمية ويمكن أن تعوقها أو أن ّ
القوى ضمن سالسل القيمة العالمية ،التي غالباً ما تكون أميل لصالح الشركات الرئيسية .ويخضع رواد ورائدات األعمال في أقل
البلدان نمواً أيضاً لقيود صارمة جراء المستوى المكثف للخصائص التنافسية لعناصر سالسل القيمة العالمية المتاحة بقدر أكبر
ألقل البلدان نمواً ،فضالً عن العوائق الهيكلية التي تعتري بيئات األعمال المحلية .وتبعاً لذلك ،وبخالف رواد ورائدات األعمال
في البيئات األكثر تطوراً ،قد يكافح رواد ورائدات األعمال في أقل البلدان نمواً من أجل استغالل فرص ريادة األعمال المتصلة
بسالسل القيمة العالمية ،أو من أجل التكيف مع التغيرات في بيئة سالسل القيمة العالمية ،ويصبح متعيّناً عليهم من ثم التخلي عن
فرص واعدة أو االضطرار إلى اللجوء إلى اتباع استراتيجيات تنافسية دون المستوى.
ويزيد من حدة مصيدة تخلف التنمية التي تواجهها أقل البلدان نمواً ،العراقيل المرتبطة بالتجارة التي ساهمت في إبقاء
حصة أقل البلدان نمواً في التجارة العالمية دون نسبة  1في المائة منذ عــام  .2008فتصاعد التعريفات الجمركية يمثل حاجزاً
كبيراً أمام تجهيز المنتجات الزراعية والصناعة التحويلية ،وتواصل التعريفات القصوى التأثير على قطاعات مهمة متصلة بمصالح
أقل البلدان نمواً في سالسل القيمة العالمية ،مما يجعل الدخول التفضيلي إلى األسواق عامالً حاسماً من أجل اندماجها في هذه
السالسل .ويؤدي ذلك إلى ضعف أقل البلدان نمواً أمام استراتيجيات الشركات الرئيسية في سالسل القيمة العالمية للقفز بالتعريفات،
مما يعطي المشاركة في هذه السالسل قدراً كبيراً من عدم التقيد وعدم اليقين ال سيما في قطاعات الصناعة التحويلية الخفيفة.
للمدخالت المطلوبة لصادرات البلدان األخرى في عديد من القطاعات ،وهو
وتشكل أقل البلدان نمواً المصدر الغالب ُ
ما يعكس إلى حد كبير اعتمادها على صادرات السلع األساسية ،والتركز المتزايد في تشكيلة صادراتها ووجهات هذه الصادرات.
وتتميز مشاركة أقل البلدان نمواً في سالسل القيمة العالمية أيضاً بالترّكز في إنتاج السلع القابلة للمتاجرة التي يمكن تأجيل شراءها
معرضة بشدة لصدمات الطلب العالمي.
بسهولة ،مما يجعلها ّ
والنمط السائد لدخول أقل البلدان نمواً في سالسل القيمة العالمية هو من خالل االستثمار األجنبي المباشر ،ومن ثم
يكون عنصر ريادة األعمال أجنبي باألساس .وتتفاوت أهمية هذا النمط بحسب المنتجات ،ويتركز في سالسل القيمة العالمية
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المرتبطة بالصناعة التحويلية أكثر منه في سالسل القيمة العالمية المرتبطة بالزراعة ،التي ال تزال التجارة الدولية فيها تكتسي أهمية،
لكن سالسل القيمة العالمية تميل إلى أداء دور محدود فيها.
وتهيمن على القطاعات الزراعية في أقل البلدان نمواً عادة الحيازات الصغيرة والمزارع العائلية ،التي تتأثر بصورة مفرطة
بتكاليف االمتثال المرتبطة بتشكيلة متنوعة من التدابير غير الجمركية ،المتراوحة بين معايير النظافة والصحة وتتبع مسار المـُنتج
والمعايير األخالقية ومعايير العمل والبيئة .غير أنه بإمكان أقل البلدان نمواً استغالل أسواق زراعية متخصصة ،ال سيما من خالل
التجارة في ظل المنافسة الكاملة.
ورغم أهمية الزراعة في أقل البلدان نمواً ،وتمتّعها بميزات نسبية ظاهرة في هذا القطاع ،فإن مشاركتها في سالسل القيمة
العالمية المتصلة بقطاع الزراعة محدودة بوجه عام أكثر مما هي عليه في قطاعات أخــرى .وقد ساعد النمو الكبير في الزراعة
التعاقدية على إدماج بعض صغار المزارعين في سالسل القيمة العالمية ،وهو ما ساعد على تخفيف بعض القيود المتعلقة باالمتثال،
تسهل أيضاً ممارسة
رغم أن ذلك أدى في الغالب إلى حصر صغار المزارعين في مواقف تفاوضية ضعيفة .بيد أن الزراعة التعاقدية ّ
الشركات الرئيسية في سالسل القيمة العالمية ووسطائها سلطة سوقية على المنتجين .وثمة دالئل على وجود أشكال جديدة وتركز
متزايد لالستثمار األجنبي المباشر في مجال الزراعة سيح ّد من نطاق أشكال االرتباط غير المقيّد مع المنتجين المحليين ،وهي
أشكال تتسم عموماً بأنها مؤاتية بقدر أكبر لريادة األعمال المحلية.
ومن المرجح أيضاً أن تظل الزراعة قطاعاً استراتيجياً في أقل البلدان نمواً ،ويظل المسعى الرامي إلى تعزيز موقف المزارعين
واألعمال الريفية هدفاً مشروعاً لبرامج التنمية الريفية في أقل البلدان نمواً ،مثلما الحال في سائر البلدان النامية األخرى والبلدان
المتقدمة النمو.
وفي قطاع الصناعة التحويلية ،يجري إدماج أقل البلدان نمواً على نحو متزايد في شبكات اإلنتاج المرتبطة بسالسل القيمة
العالمية في قطاع إنتاج المالبس ،خاصة في شرق آسيا ،وقد عاد ذلك عليها بالفائدة على صعيد العمالة ال سيما عمالة النساء،
تحسن احتماالت فرص العمل أمام النساء الالئي كن مستبعدات في السابق من
كما ساعد في النمو السريع للصادرات .ورغم ّ
أسواق العمل الرسمية ،أدى تأنيث هذا القطاع في كثير من األحيان إلى تكريس ظروف العمل السيئة وحدوث نقص هيكلي في
المساواة بين الجنسين ،مع استغالل فجوة األجور بين الرجال والنساء كمصدر لتحقيق ميزات على صعيد التكاليف.
وتظل القيمة المضافة في قطاع المنسوجات عُرضة للتقلبات في معظم أقل البلدان نمواً ،وتبقى احتماالت التحسين
االقتصادي محدودة بشكل جسيم ،رغم أنها تزيد قليالً في المناطق التي يطبق مستثمرو سالسل القيمة العالمية فيها استراتيجيات
نقل األنشطة إلى مواقع مجاورة ،باستهداف البلدان المجاورة الستخدامها في تزويد اسواقهم اإلقليمية .وتهيمن على إدماج أقل
البلدان نمواً في شبكات اإلنتاج جهات أجنبية ،ويعكس سجل تدعيم ريادة األعمال المحلية أداءً ضعيفاً .وفي عدد قليل من أقل
البلدان نمواً سهل احتمال وجود سلسلة توريد محلية أشكاالً أخرى من التنافس التجاري الحر أو االستثمار األجنبي المباشر غير
السهمي ،كالتعاقد من الباطن .لكن استعداد رواد ورائدات األعمال في أقل البلدان نمواً لكي يصبحوا مصنّعين مبتكرين للمعدات
أو مصممين مبتكرين في صناعة المنسوجات ال يزال بدائياً وينحصر حالياً باألساس في قطاعات غير متطورة نسبياً.
وتتسم المنافسات العالمية في األسعار بشدتها في صناعة المنسوجات ،وتشكل عائقاً حقيقياً أمام أقل البلدان نمواً
للحفاظ على مواقعها في سالسل القيمة العالمية واإلبقاء على انخفاض األجور .وتتسبب أوجه الضعف في البنية التحتية والتسهيالت
التجارية أيضاً في إعاقة قدرة أقل البلدان نمواً على المنافسة ،ويميل ذلك إلى أن يكون في صالح الشركات الكبيرة والشركات
التي تشكل بالفعل جزءاً من شبكات للموردين ،وهو الحال أيضاً بالنسبة لمتطلبات الحجم والمرونة .وبذلك يواجه رواد ورائدات
األعمال في أقل البلدان نمواً ،الذين يشغلّون عموماً مؤسسات صغيرة الحجم ،عراقيل أمام مشاركتهم في سالسل القيمة العالمية
في قطاع المالبس ال قِبَل لهم باجتيازها غالباً.
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ورغم الميزة التي تتسم بها سالسل القيمة العالمية المتصلة بصناعة اإللكترونيات ،من ناحية زيادة التعقد وإمكانات تطوير
المهارات ،تنطوي مشاركة بعض أقل البلدان نمواً في هذا القطاع على خصائص مماثلة لمشاركتها في سالسل القيمة العالمية في
قطاع المالبس.
وتعاني أقل البلدان نمواً من قيود على قدراتها في مجال اجتذاب سالسل القيمة العالمية التي تنطوي على درجات متفاوتة
من إمكانية التحسين االقتصادي .وتشارك في معظمها في األجزاء منخفضة القيمة من سالسل القيمة العالمية مما يبدد منافعها
المحتملة بفعل ضغوط المنافسة الحادة ويحد من اإلمكانية المتاحة أمام فرص ريادة األعمال .وتنطوي مشاركة أقل البلدان نمواً
على آثار مباشرة وظاهرة قصيرة األجل تتعلق بوجود االستثمار األجنبي المباشر ونمو العمالة والصادرات ،لكن اآلثار طويلة األجل
على بناء القدرات واستدامة القاعدة الصناعية المحلية أقل ظهوراً .وفضالً عن ذلك ،فإن األدوات المستخدمة على نطاق واسع
لدعم المشاركة في سالسل القيمة العالمية قد تصرف االنتباه عن األولويات األعلى المتمثلة في بناء القدرات اإلنتاجية وتيسير
أنشطة ريادة األعمال المحلية ،مما قد يعمل في غير صالح المستثمرين المحليين ويؤدي إلى نشوء هياكل للسوق المحلية معيقة
الزدهار ريادة األعمال التحويلية.
ومن الضروري زيادة المحافظة على القيَم المتأتية من سالسل القيمة العالمية حتى يتسنى حشد الموارد المحلية المطلوبة،
لكن التنازع الممكن بين استراتيجيات الشركات الرئيسية والسياسات الرامية إلى التمكين لريادة األعمال وتحقيق التحسين ،قد تزيد
حدة أوجه العجز الهيكلي في أقل البلدان نمواً .وفي أحسن األحوال ،يظل االحتمال المـُّدعى به بشأن إمكانية أن يحقق نموذج
سالسل القيمة العالمية عملية تصنيع سريعة وازدهاراً في ريادة األعمال ،غير ُمثْبت .وقد تؤدي المشاركة في سالسل القيمة العالمية
إلى تفاقم خطر خروج بلدان من فئة أقل البلدان نمواً دون أن تكون قد أنجزت التحول الهيكلي المطلوب الستدامة التقدم اإلنمائي.
وتبرز الفرص التي تتيحها المشاركة في سالسل القيمة العالمية والتحديات التي تثيرها أهمية حيازة مزيج متوازن من
المؤسسات من مختلف األحجام ،بدالً من التركيز المفرط على المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة في أقل البلدان
نمواً .فالمؤسسات الكبيرة في وضع أفضل بصورة عامة الستيعاب أضرار التكلفة التي تواجهها أقل البلدان نمواً ،وبوسعها في كثير
من األحيان أن تؤدي دور الحواضن لمواهب ريادة األعمال ،وأن تساعد على نقل المعارف الضمنية.
وتعزز المسائل المحيطة بمشاركة أقل البلدان نمواً في سالسل القيمة العالمية من أهمية رواد ورائــدات األعمال ذوي
صادفة في أقل البلدان نمواً .واألمثلة على فرادى رواد ورائدات
التأثير الكبير القادرين على التغلب على عراقيل تحقيق التحسين المـُ َ
األعمال الذين تغلبوا على هذه العراقيل موجودة في أقل البلدان نمواً وفي البلدان النامية األخرى ،وبإمكان صناع القرار االستفادة
من آثار محاكاة هذه المشاريع إلطالق ريادة األعمال التحويلية ،وبناء أوجه تآزر بين ابتكار السياسة واالستثمار العام .وتتضمن
األهداف االجتماعية كالحد من الفقر وزيادة األمن الغذائي التركيز غالباً على الشرائح األكثر حرماناً ،لكن تشجيع ريادة األعمال
يتطلب أيضاً اهتماماً باألقدر على إقامة أنشطة أعمال مزدهرة وقابلة للبقاء.
وقد تكون الميزة النسبية الظاهرة لبلد ما مؤشراً مفيداً وأداة لوضع السياسات فيما يتعلق بالمشاركة في سالسل القيمة
العالمية ،لكن الهدف الرئيسي في أقل البلدان نمواً هو ضمان تطور الميزة النسبية الظاهرة إلى ميزة نسبية دينامية تتماشى مع أهداف
التنمية المستدامة .ولما كان ضعف نشاط ريادة األعمال المحلية في أقل البلدان نمواً يخلق العراقيل أمام تحقيق مكاسب من
المشاركة في سالسل القيمة العالمية ،فإن معنى ذلك ضرورة تعطيل الميزة النسبية الظاهرة إلطالق عملية للتحول الهيكلي .وربما
تستفيد أقل البلدان نمواً على نحو أفضل بانتهاج استراتيجية صناعية متنوعة تستهدف على نحو متزامن القطاعات التي تتطلب
مهارات منخفضة والقطاعات التي تتطلب مهارات عالية ،والتماس أشكال االندماج غير السهمي في سالسل القيمة العالمية ،التي
تنطوي غالباً على احتماالت أعلى إلحداث آثار جانبية إيجابية بالمقارنة باألشكال ألخرى للمشاركة في سالسل القيمة العالمية
التي تنطوي على هياكل حوكمة أكثر تقييداً.
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وتحبذ التجارة واإلنتاج المعاصرين المهارات عالية المستوى وريادة األعمال النقيضة للمعتاد .وتتبدى المنافسة العالمية
على رأس المال البشري ذي المهارات العالية في إنشاء برامج في العديد من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو الجتذاب
رواد األعمال والمبتكرين من ذوي المواهب والتأثير الكبير .ومما يكتسي أولوية في أقل البلدان نمواً ،تكييف االستراتيجيات التي
تركز على المهاجرين والمغتربين حتى يمكنها منافسة هذه البرامج .وبإمكان أقل البلدان نمواً اإلفادة من إتاحة المزيد من الفرص
والحوافز للمهاجرين المؤقتين أو الدائمين من ذوي المهارات العالية ورواد األعمال ذوي التأثير الكبير للعودة من البلدان المتقدمة
النمو التي قصدوها .وثمة فرص لالستفادة من برامج وتجارب البلدان النامية األخرى والبلدان المتقدمة النمو .فإيجاد برامج هادفة
مصممة بصورة جيدة تسعى إلى مضاهاة المهارات وإمكانية نقل التكنولوجيا وريادة األعمال الدينامية مع االحتياجات اإلنمائية،
كفيل على األرجح بتحقيق النتائج المرجوة.
ويالحظ أخيراً أن صادرات الخدمات من أقل البلدان نمواً تتركز بشكل مهيمن في السياحة .وقد يكون تعزيز الروابط مع
قطاع الزراعة والقطاعات اإلبداعية أو الثقافية على وجه الخصوص استراتيجية فعالة للتشجيع على ريادة األعمال والتحول الهيكلي.
ومن الممكن أن تؤدي إعــادة توجيه التنمية السياحية في أقل البلدان نمواً بعيداً عن ميلها إلى التركيز المفرط على تلبية أسواق
الصادرات ،واستغالل نـُُهج جديدة وابتكارية للنهوض بالقيمة المضافة المحلية وتعزيز مشاركة ريادة األعمال على الصعيد المحلي،
أن يحدث آثاراً مضاعفة من حيث االستثمار والتحسين واإلثراء في القطاعات الثالثة جميعاً.

ميير ال ميع ف أقل البلدان نموًا :الدوائق الرئاساة
وأطر الساي يت الويلاة
أحد المنطلقات المهمة للسياسات الرامية إلى تعزيز التحول الهيكلي عن طريق ريادة األعمال ،تتمثل في فهم العراقيل
الداخلية والخارجية الرئيسية التي تعترض نمو مؤسسات األعمال.
وهناك إقرار متزايد بأن أكبر العراقيل الداخلية تتمثل في عوامل نفسيه ،مثل التزام رواد األعمال بتحقيق النمو .وتشمل
العوامل األخرى التي يُستشهد بها على نطاق واسع ،القدرة التنظيمية ومستويات التمويل وقلّة الطلبيات والمبيعات و/أو القدرة
التسويقية ،والمنتجات و/أو الخدمات المعروضة.
أما العراقيل الخارجية على الصعيد الوطني فتشمل مناخ األعمال الذي يمكن أن تنشأ عنه تكاليف إنتاج مباشرة وغير
مباشرة ومستترة للشركات تثنيها عن اكتساب التكنولوجيات الجديدة وتكبح االستثمار وتُضعف القدرة التنافسية وتقلص حجم
األسواق .ويمكن أن تكون سوق العمل هي األخرى عائقاً كبيراً ،ألن عدم وجود شبكات األمان االجتماعي أو مصادر الدخل
البديلة يدفع بالكثيرين من غير القادرين على إيجاد العمل المأجور إلى التوجه في كثير من األحيان إلى أنشطة غير رسمية للعمل
لحساب الذات ،وهي أنشطة تتميز بانخفاض اإلنتاجية وتدني معدالت البقاء .ويترتب على التمتع بإمكانية الوصول إلى األسواق،
بما في ذلك أسواق التصدير ،أثر مباشر على إنتاجية الشركات وربحيتها ونموها وقدرتها على البقاء .وثمة أدلة تجريبية ،في أقل
البلدان نمواً وغيرها من األماكن ،على أن شركات التصدير تتمتع ،عند تساوي جميع األوضــاع ،بمستويات إنتاجية أعلى من
الشركات غير المصدرة داخل الصناعة نفسها.
وتمثل لوائح الدخول عنصراً رئيسياً في الهيكل التحفيزي الذي يؤثر في إقامة مؤسسات جديدة وإضفاء الطابع الرسمي
عليها ،وظهور المؤسسات الناشئة القادرة على منافسة الشركات القائمة وتحدي نماذج أعمالها .وألمد طويل ،اعتُبرت تكاليف
الدخول مفرطة االرتفاع عائقاً أمام إنشاء الشركات في كثير من البلدان النامية ،وال يزال ذلك هو واقع الحال في العديد من أقل
البلدان نمواً رغم وجود أدلة على حدوث بعض التحسن .وفي الفترة  ،2017-2015كانت تكاليف المؤسسات الناشئة في أقل
البلدان نمواً تمثل في المتوسط  40في المائة من نصيب الفرد من الدخل ،مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ  26في المائة .وباإلضافة
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إلى ذلك ،تتجاوز تكاليف بدء نشاط أعمال نصيب الفرد السنوي من الدخل في سبعة من البلدان األقل نمواً الستة واألربعين التي
تتوافر بشأنها البيانات .وفي بعض من أقل البلدان نمواً ،يتعين على النساء استيفاء إجراءات إضافية لبدء نشاط أعمال.
ويشكل الحصول على التمويل عائقاً كبيراً أمام رواد األعمال في أقل البلدان نمواً .ففرص حصول الشركات غير الرسمية
بوجه خــاص على تمويل من المقرضين الرسميين مـحــدودة .وتشكل األم ـوال الداخلية إلــى حد بعيد المصدر الرئيسي لتمويل
عمليات التشغيل اليومي .تليها عادة ائتمانات وقروض الموردين من األقارب واألصدقاء .وتضطلع الجهات المالية ،سواء الرسمية
كالمصارف ومؤسسات التمويل المتناهي الصغر ،أو غير الرسمية كالمقرضين ،بدور محدود باستمرار وال يبدو حضور مؤسسات
التمويل المتناهي الصغر ملموساً إال في حفنة من البلدان األقل نمواً .وقد يكون عدم إتاحة فرص كافية للحصول على التمويل
عائقاً مكبّالً لإلنتاجية ولبقاء المؤسسة ،وال سيما في المناطق الريفية حيث يعد توفير االئتمان وإمكانية الحصول عليه حاسمين
لنجاح المؤسسات الزراعية وغير الزراعية.
وما لم تتمتع المؤسسات في أقل البلدان نمواً بفرص الحصول على الطاقة العصرية الميسورة التكلفة والكفؤة ،لن تتمكن
ال من المنافسة في األسواق العالمية وال من االستمرار والتوسع في األسواق الوطنية ،بسبب قصور اإلنتاجية .وتعاني ثالث من كل
أربع شركات في أقل البلدان نمواً من انقطاع الكهرباء المتكرر .وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،تعادل فترات توقف اإلمداد
الكهربائي نحو ثالثة أشهر من اإلنتاج الضائع سنوياً ،وهو ما يؤدي إلى فقدان نحو ستة في المائة من حجم التعامل ولجوء نحو
نصف المؤسسات الرسمية إلى استخدام مولدات الكهرباء ،الذي تنشأ عنه تكاليف إضافية .فتحسين ُسبل الحصول على الطاقة
والمياه شرط ضروري لتنمية سالسل القيمة لألعمال التجارية الزراعية ،وهو ما قد يفضي إلى إطالق العنان لفرص ريادة األعمال في
المناطق الريفية .ويؤدي القصور في الحصول على الطاقة أيضاً إلى مضاعفة حدة القصور في المساواة بين الجنسين جراء العراقيل
القائمة على نوع الجنس التي تعرقل مشاركة النساء في التحول الهيكلي وأنشطة ريادة األعمال.
ويمكن أن تؤدي زيادة فرص الحصول على تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت واستخدامها الفعال ،إلى دعم ريادة
األعمال والتحول الهيكلي في أقل البلدان نمواً .وعلى سبيل المثال ،يمكن استخدام الهواتف المحمولة لزيادة اإلنتاجية الزراعية
والتصدي لتحديات معينة يواجهها المزارعون ،كاالفتقار إلى المعلومات ومحدودية فرص الوصول إلى األسواق .ورغم التقدم المذهل
الذي تحقق في اآلونة األخيرة في انتشار استعمال الهواتف المحمولة ،تظل أقل البلدان نمواً مع ذلك متأخرة كثيراً عن سائر البلدان
على صعيد إتاحة البنية التحتية المتصلة بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ،كالوصول إلى اإلنترنت .وقد تمكن  17.5في المائة
فقط من السكان في أقل البلدان نمواً من الوصول إلى اإلنترنت في عام  ،2017مقارنة بنسبة  41.3في المائة في البلدان النامية
و 81في المائة في البلدان المتقدمة النمو.
وتتسم الفجوة بين الجنسين في استعمال اإلنترنت باتساعها في أقل البلدان نمواً ،مقارنة بالبلدان النامية والبلدان المتقدمة
النمو ،كما ازدادت اتساعاً في الفترة  .2017-2013أما الفجوة الرقمية بين أقل البلدان نمواً والبلدان النامية فهي أضيق بكثير
في أوساط الشباب البالغ من العُمر  15إلى  24عاماً .وتنطوي هذه النماذج في استخدام اإلنترنت على انعكاسات مهمة في
استخدام تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت ألغـراض تحفيز ريــادة األعمال بين النساء والشباب وتعزيز التجارة اإللكترونية.
فبإمكان التجارة اإللكترونية أن تتيح فرصاً أوسع على صعيد ريادة األعمال والتنمية في أقل البلدان نمواً إن استطاع عدد أكبر من
المنتجين والمستهلكين في هذه البلدان االتصال بمنصات التجارة اإللكترونية وإن أثبتت السياسات الرامية إلى بناء قدرات ريادة
األعمال والقدرات اإلنتاجية نجاعتها .وفي أقل البلدان نمواً ،تشمل الحواجز الشائعة التي تحول دون نمو التجارة اإللكترونية ،عدم
كفاية تطور خدمات االتصاالت ،وقصور البنية التحتية للطاقة والنقل ،وتخلّف تكنولوجيا الصناعة المالية ،وعدم تطور مهارات
التجارة اإللكترونية ،والقيود المالية على مشاريع التجارة اإللكترونية والمؤسسات الناشئة في ميدان التكنولوجيا ،وقصور أو ضعف
االستراتيجية الوطنية العامة في مجال التجارة اإللكترونية.
وتقوم في أقل البلدان نمواً عراقيل على أساس نوع الجنس تعوق مشاركة النساء في األنشطة االقتصادية ،وهو أمر ناشئ
إلى حد كبير عن التمييز الجنساني في القوانين والتقاليد والممارسات .وتحول هذه القيود دون حصول النساء على المدخالت
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والموارد ،الذي يحد من استعدادهن لالنخراط في أنشطة ريادة األعمال وفرصهن في النجاح فيها .ويتطلب تحرير طاقة المؤسسات
التي تملكها النساء ليس فقط استعراض المجاالت التي توجد فيها قيود قائمة على أساس نوع الجنس ،بل أيضاً النظر في مدى
تفاعل هذه القيود وما يرتب عليها من آثار مرّكبة .ومن ذلك مثالً ،أن االشتراط على المرأة في بعض البلدان الحصول على موافقة
الزوج لكي تتمكن من بدء نشاط أعمال ال يزيد من األعباء اإلدارية فحسب بل يقلّص أيضاً بشكل كبير نسبة المؤسسات التي
تملكها النساء .ويبقى عمل النساء وانخراطهن في ريادة األعمال مقيداً بالقانون في كثير من أقل البلدان نمواً؛ فهناك  32من هذه
البلدان تعمل بقوانين تمنع النساء من العمل في وظائف معينة ،وتفرض ستة منها إجراءات إضافية على النساء إن أردن استهالل
نشاط أعمال .ويمكن أن يؤدي تعديل هذه القوانين واللوائح إلى تحسين أداء الشركات التي تملكها النساء.
ويوجد في أقل البلدان نمواً عدد قليل نسبياً من االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية التي تتجه بشكل صريح إلى اعتبار
التحول االقتصادي الهيكلي ركيزة ،لكن العديد من هذه االستراتيجيات يتضمن سياسات ترمي إلى تحقيق جوانب من هذا التحول.
وتتضمن جميع االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية القائمة في  44بلداً من أقل البلدان نمواً التي توجد بشأنها بيانات ،إشــارات
متعددة إلى ضرورة دعم ريادة األعمال ،ويرد معظمها في إطار الركيزة االقتصادية ،لكنها ترد أيضاً في إطار الركيزة االجتماعية،
ويتضمن الكثير منها سياسات محددة بوضوح لهذا الغرض .وتتعلق مجاالت التدخل أساساً بتحسين مناخ األعمال والحصول
على التمويل وتسهيل التدريب والخدمات االستشارية في مجال األعمال .وفي ثلث أقل البلدان نمواً تقريباً ،يُنظر إلى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم على أنها محركات محتملة للنمو االقتصادي ومصادر لفرص العمل والدخل من أجل تقليص الفقر،
لكن القليل من هذه البلدان يتوخى اتخاذ تدابير لدعم المؤسسات الكبيرة .كذلك ،تتسم اإلجراءات السياساتية المحددة لتشجيع
ريادة األعمال أو تحسين ثقافة ريادة األعمال بمحدوديتها بوجه عام وغموضها في بعض األحيان .وثمة ثغرات ملحوظة تعتري
االستراتيجيات اإلنمائية في مجاالت وضع سياسات تجميع المؤسسات ،وإجراء مناقشات بشأن خطوط التماس بين السياسات
المتعلقة بالصناعة والتجارة واالستثمار والتكامل اإلقليمي وريادة األعمال.
ويكون التعبير عن التماس بين ريادة األعمال والتحول الهيكلي أوضح في السياسات الصناعية الوطنية عنه في االستراتيجيات
اإلنمائية على وجه العموم ،لكن نحو نصف إجمالي أقل البلدان نمواً لم يُصغ بعد سياسة في هذا الخصوص .ولم يول سوى اهتمام
قليل لمحددات ريادة األعمال ،لكن هناك طائفة واسعة من النُهج يُتوخى اتباعها لوضع المؤسسات في صميم التنمية الصناعية.
وتشمل جميع أطر السياسات الصناعية في البلدان األقل نمواً العشرين التي تملك مثل هذه األطر ،مزيجاً من السياسات الصناعية
الرأسية واألفقية والوظيفية ،رغم أن التفريق فيما بينها في أغلب األحيان غير واضح بما فيه الكفاية ،كما أن الخطاب بشأن أوجه
التآزر بينها ضعيف نسبياً ،فضالً عن أن أنواع المؤسسات التي يتعين تعزيزها لم يبيّن بالوضوح الكافي.
وتتفاوت أهداف سياسات ريادة األعمال وتطوير المؤسسات تفاوتاً كبيراً ،وهي ذات منحى اقتصادي واجتماعي معاً.
وباإلضافة إلى ذلك غالباً ما يشوب االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية وسياسات تطوير المؤسسات والسياسات الصناعية الوطنية عدم
صغ نحو نصف إجمالي أقل البلدان نمواً حتى
االنسجام من حيث الفترات التي تشملها هذه االستراتيجيات والسياسات .ولم يُ ْ
اآلن سياسة لتطوير ريادة األعمال ،في حين تملك بقية البلدان سياسة لتطوير المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،أو ميثاقاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .وقد وضعت بوركينا فاسو وغامبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة
استراتيجيات وطنية كاملة لريادة األعمال.
ويتبع معظم أقل البلدان نمواً نهجاً عاماً إزاء دعم ريادة األعمال ،وال يميّز بين مختلف أنواع المؤسسات ألغراض وضع
السياسات .ويركز التدخل السياساتي بالدرجة األولى على تحسين فرص الحصول على التمويل وتهيئة بيئة تمكينية لألعمال عن
طريق تحسين األطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية والسياساتية.
ويتعين توسيع نطاق سياسات ريادة األعمال ،بحيث ال تشتمل فحسب على تهيئة البيئة التمكينية لألعمال ،وإنما أيضاً
التمكين إليالء أولوية أكبر للتحول الهيكلي في الخطط والرؤى اإلنمائية االستراتيجية ألقل البلدان نمواً ،وتحقيق قدر أكبر من
التواؤم بين الخطط اإلنمائية والسياسات الصناعية وسياسات تطوير ريادة األعمال في سبيل تحقيق التحول الهيكلي .وينبغي أن
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تتضمن سياسات تطوير ريادة األعمال في أقل البلدان نمواً إطاراً للرصد والتقييم يتيح تقدير النتائج قياساً إلى مؤشرات لألداء ،ويتيح
تضمين السياسات الدروس المستفادة من النجاحات واإلخفاقات .ويجب أن يكون الدعم العام مستمراً على مدار مختلف مراحل
دورة حياة المؤسسة ،في ضوء اإلقرار بأن تعهد المؤسسات التجارية وتطويرها يكتسي نفس األهمية التي يكتسيها إطالق هذه
المؤسسات .وينبغي أن تكون أولويات السياسة متفاوتة أيضاً خالل مسار عملية التحول الهيكلي ،مع تناقص أهمية بعض أشكال
الدعم نتيجة زيادة مكاسب القطاع الخاص ،وازدياد أهمية أشكال أخرى نتيجة تطور احتياجات المؤسسات.

اي يت ميير ال ميع المفضاة إلى الاووع
يحتاج تسخير ريادة األعمال إلحداث التحول الهيكلي ،وجود سياسات لدعم واستدامة المؤسسات الدينامية واالبتكارية
التي تمثل أهمية مركزية للتحول الهيكلي ،بدالً من تشجيع إقامة المشاريع ال لشيء إال لذاتها .ويتطلب ذلك سياسات ومؤسسات
وهياكل تحفيزية فعالة لتطوير المؤسسات من أجل التأثير في مسار الشركات على مدار الوقت ودعم استدامتها وتعظيم مشاركتها
في التحول الهيكلي والتنمية المستدامة.
ويكتسي السياق األوسع لسياسات المؤسسات أهمية حاسمة .ويتعين أن تكون سياسات ريادة األعمال جزءاً ال يتجزأ
من مجموعة أوسع من االستراتيجيات والسياسات الرامية إلى إحداث التحول الهيكلي والتنمية المستدامة ،بما يجعل التنسيق
واالنسجام ووجود نهج لعموم الحكومة مطلباً ضرورياً .ويُعتبر التعاون والتشاور والحوار بين القطاعين العام والخاص مسائل مهمة
أيضاً ،ويتطلب تعزيز قــدرات القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع األهــداف اإلنمائية .كذلك ،يؤدي التعاون على الصعيد
الدولي والعمل اإلنمائي اإلقليمي والمساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب أدواراً على جانب كبير من األهمية.
وال بد أن تكون الخطط اإلنمائية والسياسات الصناعية وسياسات تطوير المؤسسات في أقل البلدان نمواً موجهة بشكل
ومصممة
أقوى بما يتماشى مع هدف التحول الهيكلي .ويتطلب ذلك سياسات لتطوير ريادة األعمال والمؤسسات مميزة بوضوح
ّ
بفعالية على نحو يالئم الظروف الوطنية ومراحل التحول؛ وسياسات صناعية رأسية وأفقية ووظيفية؛ وسياسات داعمة في عديد من
مختلف القطاعات ،مع تحري التنسيق الفعال لكفالة االنسجام فيما بينها .وينبغي أن تشمل سياسات تطوير المؤسسات في أقل
البلدان نمواً إطاراً للرصد والتقييم مدعوماً بمواءمة بين األطر الزمنية للسياسات المختلفة.
وتبين تجارب البلدان التي سجلت نتائج ناجحة على صعيد التحول الهيكلي األثــر المتوقع للمبادرات التي تقودها
الحكومات ومنافع برامج تطوير ريادة األعمال الواسعة والمتنوعة القائمة على نهج شمولي يسنده الحوار والتعاون بين القطاعين
العام والخاص .وتشمل الدروس المستفادة أيضاً اإلقرار بأهمية العوامل التالية :تحقيق التكامل بين البرامج ،وبين برامج تطوير ريادة
األعمال والسياسات التجارية؛ والجمع بين االستمرارية إزاء التغييرات السياسية المحلية والمرونة في التعامل مع أي عيوب في تصميم
البرامج؛ وكفالة االستقاللية والشفافية والمـُساءَلة لتجنب الوقوع رهينة المصالح الشخصية.
ويحتاج األمر أيضاً إلى التفريق الواضح بين أنواع المؤسسات التجارية ،بحسب حجمها وطبيعتها ودوافعها ،من أجل
تصميم حوافز سياساتية تتوافق مع دور كل منها في إحداث التحول الهيكلي .وثمة أهداف سياساتية مهمة تشمل استيعاب رواد
ورائدات األعمال الذين يصارعون من أجل البقاء في أنشطة اقتصادية ذات إنتاجية مرتفعة ،عن طريق استحداث فرص عمل في
مؤسسات أكثر دينامية وتحويلية ،وإعطاء األولوية لدعم المؤسسات األكثر حيوية وابتكاراً التي تحركها الفرص .وينبغي تشجيع
وتسهيل إضفاء طابع رسمي على المؤسسات .والهدف الرئيسي من ذلك ليس هو القضاء على القطاع غير الرسمي ،بل تعظيم
مشاركة المؤسسات الموجودة حالياً في القطاع غير الرسمي في التحول الهيكلي .وقد يكون من المناسب اتباع نهج تدريجي
يستنير بالظروف المحددة في االقتصاد المعين ،يجري التركيز فيه على تحسين فهم مسألة إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسة
وجعلها مسألة ميسورة ومرغوبة ومعالجة العراقيل التي تواجهها المؤسسات غير الرسمية في تحقيق المستويات الضرورية لإلنتاجية.
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وغالباً ما تنشغل سياسات ريادة األعمال بإنشاء مؤسسات األعمال ،والمؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة،
لكن توسع المؤسسات الكبيرة يحتاج أيضاً إلى دعم ،بالنظر إلى دورها الحاسم في زيادة اإلنتاجية وتغيير أنماط اإلنتاج وخلق
فرص العمل وتعزيز مهارات ريادة األعمال والقدرات االبتكارية بين العاملين .وينبغي أيضاً تعزيز الروابط بين المؤسسات المتناهية
الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة ،من أجل دعم سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية ،وإتاحة فرص
التحسين والنمو في المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وينبغي أن يكون دعم المؤسسات مفصالً بما يتناسب مع احتياجاتها المحددة ويعكس مختلف مراحل دورة حياتها
المعتادة ،سواء في مرحلة بدء مؤسسة األعمال أو تثبيتها أو توسيعها أو في معالجة الفشل الذي قد يصادفها .وينبغي اإلبقاء
على الدعم لفترة كافية لتمكين المؤسسة من النمو والصمود أمام دورات وتقلبات األسواق ،وتحديد معايير واضحة لألداء تحسباً
إلمكانية توقف الدعم واالستحقاقات األخرى .ويقدم إطار األونكتاد لسياسات ريادة األعمال األساس لوضع استراتيجية فعالة في
مجال ريادة األعمال من أجل تشجيع إطالق أنشطة أعمال ناشئة وتوسيع نطاق المؤسسات الدينامية ،كما يتطلب وجود سياسات
تعالج العراقيل العديدة التي تواجهها الشركات في أقل البلدان نمواً.
ويمكن أن تنبثق عن نهاية دورة حياة المؤسسة ،كبدايتها ،معلومات مفيدة لبقية االقتصاد .وبوسع االستراتيجيات الناجحة
في مجال ريادة األعمال أن تتيح التعلّم إلى أقصى حد من إخفاق المؤسسات من خالل التشجيع على نشر المعلومات ودعم
عملية استكشاف ريادة األعمال .وبدالً من إنكار إمكانية اإلخفاق ،ينبغي أن تشمل برامج تطوير ريادة األعمال استراتيجية خروج
للمؤسسات المخفقة بغية تقليل التكاليف وتعظيم المنافع.
وتضطلع المؤسسات المملوكة للدولة أيضاً بدور في تحفيز ريادة األعمال إلحداث التحول الهيكلي في أقل البلدان
نمواً ،بسبل منها زيادة فرص الحصول على الخدمات العامة ،ال سيما التزويد بالطاقة والمياه وخدمات تكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت والنقل؛ وإتاحة السلع العامة والمتميزة؛ وتوليد األموال العامة؛ والحد من السيطرة الخاصة و/أو األجنبية على االقتصاد؛
ودعم القطاعات ذات األولوية؛ وإطالق صناعات جديدة؛ ومراقبة تراجع الصناعات اآلفلة .ويكتسي دور المؤسسات المملوكة
للدولة أهمية خاصة عندما يكون القطاع الخاص المحلي ضعيفاً وال تكون هناك مصلحة كبيرة تُرتجى من المستثمرين األجانب،
وهي ظروف كثيراً ما توجد في أقل البلدان نمواً .لكن الظروف التي تم ّكن هذه المؤسسات من إثبات فعاليتها قلما تكون معتادة
في أقل البلدان نمواً مما يُبرز الحاجة إلى وجود أطر حوكمة للمؤسسات المملوكة للدولة تساندها آليات لألداء والتعلم من التغذية
المرتدة وأطر للرصد والتقييم ،وأحكام لألفول أو خطط للخروج.
وقد يكون من المفيد إدراج تدابير خاصة لصالح النساء والشباب في سياسات تطوير المؤسسات المتناهية الصغر
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،إال أنه ينبغي أن تهدف هذه التدابير بالدرجة األولى إلى معالجة العراقيل المحددة التي
يواجهها رواد األعمال من النساء والشباب في الحصول على المدخالت والموارد المطلوبة لنجاح نشاطهم الريادي .وقد تكون
العراقيل التي تواجه ريادة األعمال النسوية عائقاً محدداً أمام تحقيق التحول الريفي.
وفي هذا السياق ،تكتسي أهمية خاصة في أقل البلدان نمواً مسألة المدى الذي تتحمل عنده الدولة التنموية وظائفها
على صعيد ريادة األعمال ،حيث يعاني القطاع الخاص من الضعف بسبب االفتقار إلى الدعم المؤسسي وأوجه القصور اإلعالمي
والتنسيقي .كذلك ،تتطلب األهمية التي يكتسيها االبتكار بالنسبة لعملية التحول الهيكلي أن تأخذ الدولة بنهج داعم لريادة األعمال
وأن تكون طامحة في تطلعاتها وقادرة على قيادة العملية اإلنمائية .ويشمل ذلك أيضاً توظيف استثمارات عامة محددة المهمة
كفيلة باستحداث أسواق جديدة وتشكيلها وإتاحة رؤوس أموال طويلة األجل لقطاعات يتغاضى عنها مستثمرو القطاع الخاص
من أجل بعث الزخم فيها تدريجياً.
وتتسم قدرات القطاع العام بالمحدودية في كثير من أقل البلدان نمواً ،إال أنه باإلمكان اكتساب هذه القدرات تدريجياً،
وإحدى وظائف الدولة التنموية هي على وجه التحديد التحفيز على اكتساب مثل هذه القدرات .ومن بين هذه القدرات تعزيز
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أوجه التآزر واستغالل أوجه التكامل مع القطاع الخاص .وبذلك ،يتعين وجود نهج عملي واستراتيجي وتدرجي وتطوري ،بما يزيد
قدرات القطاع العام بالتوازي مع زيادة االنخراط تدريجياً في التحفيز على إحداث التحول الهيكلي ،عن طريق إجراء اإلصالحات
المؤسسية المناسبة محلياً واالستفادة من مراكز االمتياز وتعزيز تعلّم السياسات ورعاية التحالفات المساعدة على إحداث التغيير.
وفي هذا السياق ،يشمل دور الدولة في التشجيع على ريادة األعمال ،إجراء تحسينات في اللوائح التنظيمية بما في
ذلك إجراء االستعراضات وتحليالت األثر ،كما يمتد هذا الدور ليشمل بقدر أكبر بذل الجهود لمعالجة العراقيل التي يواجهها
رواد ورائدات األعمال من خالل االستثمار العام في البنية التحتية واتخاذ تدابير لتحسين الحصول على التمويل ،ورعاية تجمعات
المؤسسات وتعزيز القدرات التكنولوجية فيما بين الشركات ،وتمكين الشركات من استغالل فرص الرقمنة وتشجيع تطوير مهارات
ريادة األعمال في النُظم التعليمية.
ويكتسي االستثمار العام في البنية التحتية أهمية خاصة في أقل البلدان نمواً ،ال سيما في قطاعات النقل وتيسير التجارة
وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وإمدادات الطاقة .وبغية إتاحة مستوى االستثمار المطلوب للحصول على الطاقة المفضية
إلى التحول ،يتعين استغالل أوجه التآزر بين القطاعين العام والخاص.
وبإمكان المصارف اإلنمائية الوطنية االضطالع بدور مهم في تمويل التحول الهيكلي .فيمكنها دعم الدولة التنموية
بتمويل المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المملوكة للدولة وتمويل أعمال تطوير البنية التحتية وتقديم
قروض تفضيلية أو ضمانات ائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في القطاعات ذات األولوية .على أن وجود
أطر فعالة على صعيدي التنظيم والحوكمة شرط مهم لكي تؤدي هذه المصارف مهامها بنجاح ،مع التعلّم من التجارب السابقة.
وبإمكان الدولة أيضاً االضطالع بدور مفيد بمشاركتها مع القطاع الخاص في تقديم رأس المال االستثماري لرواد ورائدات
األعمال من أجل أنشطة البحث والتطوير واالبتكار في القطاعات المحددة ،وتقديم ضمانات ضد المخاطر في المراحل األولى
لألنشطة االبتكارية .ويمكن توجيه الدعم العام أيضاً الستهداف أنشطة ريادة األعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة من خالل وكاالت متخصصة تابعة للدولة ،وأن يمول ذلك الدعم على أساس
تقاسم التكاليف بين القطاع الخاص المحلي والقطاع الخاص الدولي والدولة .وفي البلدان األقل نمواً التي تتمتع بعائدات كبيرة من
مواردها الطبيعية ،يمكن أن تساعد صناديق الثروة السيادية التي تُخضع إلدارة جيدة في اجتذاب المزيد من االستثمارات الخاصة
الطويلة األجل لتوظيفها في قطاعات استراتيجية.
ويمكن للمناطق االقتصادية الخاصة والمجمعات الصناعية أن تتيح وسيلة للتخفيف من العوائق التي تح ّد بشدة من إنتاجية
الشركات ،بالتصدي على نحو شمولي للعراقيل المادية وغير المادية المتعددة المتصلة بالبنية التحتية ضمن مجال محدد .وبإمكان
خرت لتشجيع االبتكار المستمر ونشوء تجمعات
هذه األدوات إن ّ
فصلت بما يناسب العوائق المكبلة التي يواجهها المنتجون ُ
وس ّ
المؤسسات ،أن تولّد آثاراً تبعية إيجابية ال سيما في البلدان التي تعاني ثغرات كبيرة في بنيتها التحتية .بيد أن هذه االحتماالت
تتوقف على العمل تدريجياً من أجل إنشاء شبكة مكثّفة للروابط فيما بين مؤسسات األعمال وبين مؤسسات األعمال والمؤسسات
الداعمة ،من حيث إنشطة المراحل األولى والمراحل النهائية ،ونشر المعارف والدراية العلمية.
ويمكن تعزيز القدرات التكنولوجية التي تحتاجها الشركات من أجل استمرارها وازدهارها عن طريق منح الحوافز المالية
وغير المالية لالبتكار على مستوى الشركات ،وسياسات المشتريات الحكومية ،والتدريب ،ومراكز البحث العامة الداعمة لالبتكار
في قطاعات بعينها ،وتخصيص جوائز عامة لالبتكار .وتُستخدم برامج التسريع ومحاضن األعمال والمجمعات العلمية ومراكز
البحوث التكنولوجية استخداماً واسعاً إلعطاء دفعة البداية لريادة األعمال مرتفعة النمو .ويكتسي أهمية قصوى أيضاًكفالة االنسجام
والتنسيق بين السياسات الصناعية والسياسات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار ،وينبغي أن تكون السياسات المتصلة بحقوق
مصممة بحيث تكفل حقوق براءة االختراع مكافأة المخترعين والمبتكرين المجازفين ،بينما تحدد بوضوح شروط
الملكية الفكرية ّ
نقل براءات االختراع من أجل التشجيع على مواصلة النشاط االبتكاري.
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ومن الضروري ألقل البلدان نمواً سد الفجوة الرقمية اآلخذة في االتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية ،لتفادي
المزيد من التهميش في االقتصاد العالمي .ويتطلب ذلك استثمارات إضافية كبيرة من القطاعين العام والخاص .كما أن دعم التحول
إلى الرقمنة عن طريق مساعدة المؤسسات على تسخير تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت واالنخراط في االقتصاد العالمي
الرقمي القائم على المعرفة ،جدير أيضاً بتلقي دعم سياساتي أكبر .وللدولة دور ريادي في هذه العملية ،بمشاركتها في توظيف
االستثمارات ومن خالل سياساتها للمشتريات العامة .وينبغي إيجاد سياسات للجاهزية اإللكترونية لتمكين الشركات المحلية من
الوصول إلى أسواق التجارة اإللكترونية واستغاللها.
وأخيراً ،ينبغي وضع سياسات للتثقيف في مجال ريادة األعمال ،تشمل اكتساب مهارات شخصية ،مثل المثابرة والتواصل
االجتماعي والثقة بالنفس ،ومهارات متخصصة كالتخطيط في مجال األعمال والثقافة المالية والمهارات اإلدارية .ويمكن لعملية
تطوير مهارات ريادة األعمال أن تستفيد أيضاً من التحول من التعليم القائم حصراً على الحفظ والتلقين إلى التعليم الذي يستند إلى
التعلّم التجريبي وحل المشاكل والعمل الجماعي والمجازفة والتفكير النقدي وإشراك الطالب في األنشطة المجتمعية .وتستدعي
هذه التغييرات زيادة ميزانيات التعليم.
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ألف -مقدمة
يرجــع التركيــز علــى ريــادة األعمــال فــي هــذا اإلصــدار
مــن سلســلة تقريــر أقــل البلــدان نم ـواً ،إلــى الرؤيــة التــي تتوخاهــا
السلســلة بشــأن تحقيــق التنميــة المســتدامة عــن طريــق تطويــر
القــدرات اإلنتاجيــة وتحقيــق التحــول الهيكلــي لالقتصــاد.
ويُع ـ ّد االبتــكار ،كنشــاط ريــادي ،عنص ـراً أساســياً فــي تحقيــق
التحــول الهيكلــي الــذي يســتتبع تحويــل عوامــل اإلنتــاج
مــن أنشــطة اقتصاديــة تقليديــة إلــى أنشــطة اقتصاديــة ذات
قيمــة مضافة وإنتاجيــة مرتفعــة .ومــن هنــا ،أصبحــت ريــادة
األعمال شــرطاً ال غنــى عنــه لتحقــق التنميــة المســتدامة.
ويَصـ ُـدق هــذا الحــال علــى البلــدان المتقدمــة النمــو والبلــدان
الناميــة األخــرى( ،)1ويصــدق بقــدر أكبــر علــى أقــل البلــدان نمـواً
التــي تحتــاج بدرجــة أشــد بكثيــر إلــى إنجــاز تحــول اقتصــادي
جــذري.
ويوفــر الهــدف العالمــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة،
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي خطــة التنميــة المســتدامة
لعــام  2030التــي أقرهــا المجتمــع الدولــي فــي عــام ،2015
توجهــات لالســتراتيجيات والسياســات اإلنمائيــة للبلــدان
المتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة ،بما يشــمل أقــل البلــدان
نم ـواً .وتقتضــي التنميــة المســتدامة إعــادة التشــكيل الجــذري
ألنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك وإج ـراء تغيي ـرات فــي العالقــة بيــن
المجتمعــات والبيئــة الطبيعيــة .وتتطلــب مــن ثــم إحــداث تحــول
هيكلــي فــي االقتصــادات ،ال ســيما فــي أقــل البلــدان نمـواً ،ألن
هــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة يحتــاج إلــى اتبــاع طريقــة
جديــدة فــي معالجــة التحديــات التقليديــة التــي تواجــه التحــول
االقتصــادي الهيكلــي ألغـراض التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة،
مــع تعميــم المنظــور البيئــي ومراعــاة عنصــر االســتدامة فــي الوقــت
نفســه.
ويش ـ ّكل الفصــل األول األســاس المنطقــي الــذي
ينبنــي عليــه التقريــر ،واإلطــار المفاهيمــي الــذي يشــكل قاعــدة
األســاس للفصــول التاليــة .وفي الفــرع بــاء ،يجــري تعريــف
التنميــة المســتدامة وتحديــد صلتهــا بالتحــول الهيكلــي ،ويناقــش
الفــرع جيــم مفاهيــم بديلــة لريــادة األعمــال والمعنــى الــذي
يُســتخدم بــه المصطلــح فــي التقريــر .وفي الفــرع دال ،تجمــع
المناقشــة المتعلقــة بمســاهمة ريــادة األعمــال فــي تحقيــق التنميــة
المســتدامة بيــن هذيــن المفهوميــن ،أما الفــرع هــاء فيتصــدى
للمحـ ِّددات الفرديــة والســياقية لريــادة األعمــال .ويُختتــم الفصــل
بالفــرع واو الــذي يقــدم للفصــول المتبقيــة للتقريــر.

وميير ال ميع

باء -التنمية المستدامة والتحول
الهيكل
ي
قطع المجتمع الدولي على نفسه التزاماً بالسعي إلى
تحقيق التنمية المستدامة ،وكـّـرس هذا االلتزام في خطة التنمية
المستدامة لعام  .2030وفي الوقت الراهن ،تعكف جهات فاعلة
عديدة على وضع االستراتيجيات والسياسات الضرورية النتهاج هذا
السبيل ،بما في ذلك السلطات دون الوطنية والمنظمات الدولية
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص .وتجاهد أقل البلدان
نمواً من أجل االنطالق في مسار نحو تحقيق التنمية المستدامة
تلتمس خالله تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أرستها خطة
التنمية المستدامة لعام  ،2030وبلوغ أهداف التنمية الواردة في
برنامج العمل ألقل البلدان نمواً للعقد ( 2020-2011برنامج
عمل اسطنبول) المعتمد في عام  2011في مؤتمر األمم المتحدة
الرابع المعني بأقل البلدان نمواً .وسعياً إلى فهم معنى هذا التوجه
االستراتيجي ،واألسباب التي تجعله يقتضي وجود التحول الهيكلي
وريــادة األعمال ،يشير هذا الفرع إلى مفهوم التنمية المستدامة
وعالقته بالتحول الهيكلي.
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التنمية المستدامة

تُستمد الصياغة التقليدية للتنمية المستدامةكمفهوم من
تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية التابعة لألمم المتحدة،
الصادر في عام  ،1978المعروف أيضاً باسم تقرير برونتالند،
والمعنون "مستقبلنا المشترك" ،ومؤداها:
أن التنميــة املســتدامة هــي تنميــة تســعى إىل حتقيــق
احتياجــات احلاضــر دون اإلخــالل بقــدرة أجيــال
املســتقبل علــى حتقيــق احتياجاهتــا .وهــي تشــتمل علــى
مفهومــني أساســيني:
مفهوم "االحتياجات" ،وال سيما االحتياجات
األساسية للفقراء في العالم ،التي ينبغي إيالءها
أولوية عالية؛
مفهوم "القيود" ،التي تفرضها الحالة التي يكون
عليها التنظيم التكنولوجي واالجـتـمــاعــي على
ق ــدرة البيئة عـلــى الــوفــاء بــاحـتـيــاجــات الحاضر
والمستقبل.
ومؤدى هذا التعريف هو أن تحسين الظروف في العالم
ٍ
النامي يتطلب وجود اقتصاد ٍ
ومستدام يتكامل مع الحماية
متنام
3
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البيئية ويلبي االحتياجات األساسية .ويستتبع ذلك عملية للتغيير
تكفل التناغم بين استغالل الموارد واتجاه االستثمارات ،ووجهة
التنمية التكنولوجية والتغيرات المؤسسية ،لكي يتاح لجميع هذه
العناصر تعزيز إمكانات الحاضر والمستقبل لتلبية احتياجات
البشر وبلوغ أمانيهم .ويذهب هذا المفهوم في النهاية ،إال أن
التركيز الحصري على النمو االقتصادي يتجاهل التنمية االجتماعية
والحماية البيئية ويعيق تحقيقهما.
وبمرور الوقت ،أصبح تعريف التنمية المستدامة أكثر
شمولية ،وبات يربط بين جوانب التنمية الثالثة وهي :التنمية
االقتصادية واإلدماج االجتماعي واالستدامة البيئية .وتأكد هذا
المفهوم الثالثي األبعاد للتنمية المستدامة في الوثيقة المعنونة
"المستقبل الــذي نصبو إلـيــه" ،الـتــي صــدرت كوثيقة ختامية
لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ( 2012مؤتمر
ريو  .)20+وجدير بالمالحظة أن هذا المفهوم الموسع ال ينطبق
على البلدان النامية وحدها بل يشمل أيضاً البلدان المتقدمة
النمو.
ويصور التلخيص الـوارد فيما يلي نهجاً مفيداً لفهم
أهـمـيــة تـضـمـيــن ال ـج ـوانــب الـبـيـئـيــة واالق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
للتنمية المستدامة داخ ــل النظم فــي وقــت مـتـزامــن (بيورفيس
وغرانغر:)2004 ،
تـحـتــاج االس ـت ــدام ــة الـبـيـئـيــة إل ــى تـعـ ّـهــد ق ــاع ــدة مـ ـوارد
راسخة ودائمة ،ومنع إنضاب الموارد غير المتجددة
(كالوقودات األحفورية) وحفظ التنوع األحيائي.
تحتاج االستدامة االقتصادية إلــى إدارة إنتاج السلع
والخدمات بمعدل متواصل دون التسبب في حدوث
تفاوتات فيما بين الكيانات التنظيمية.
تحتاج االس ـتــدامــة االجتماعية إل ــى تحقيق العدالة
االجتماعية في تخصيص السلع (كالغذاء) والخدمات
(كالتعليم والصحة) واالهتمام بنوع الجنس والتعاون
الحكومي.
وطلب مؤتمر ريو  20 +صياغة مجموعة ألهداف
التنمية المستدامة من أجل إرشاد خطة التنمية لما بعد عام ،2015
وهو العام الذي مثّل اإلطــار الزمني إلنجاز األهــداف اإلنمائية
لأللفية .وأسفرت هذه العملية عن وضع  17هدفاً للتنمية المستدامة
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الدول األعضاء في األمم المتحدة أكدت
تحملها التزام تحقيق التنمية المستدامة
ّ
و 169غاية ،جرى اعتمادها في إطار خطة التنمية المستدامة
لعام .2030
وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة األمم المتحدة العتماد
خطة التنمية لما بعد عام  ،2015المعنونة "تحويل عالمنا :خطة
التنمية المستدامة لعام ( "2030الفقرة  ،)13جرى التشديد على
وحدة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة
والتعاضد القائم فيما بينها على النحو التالي "وثمة اعتراف في مجال
التنمية المستدامة بأن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده،
ومكافحة انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها ،وحفظكوكب
األرض وتحقيق النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام،
وتعزيز اإلدماج االجتماعي ،أمور مترابطة متصل بعضها ببعض".
وعــالوة على ذلــك ،وزعــت خطة التنمية المستدامة
لـعــام  2030األه ــداف والغايات على هــذه األبـعــاد على نحو
متكافئ .وبشكل أهم ،شددت الخطة على التكامل والتعاضد فيما
بين هذه األهداف والغايات ،التي تُعتبر متكاملة وغير قابلة للتجزؤ
في ضوء "االرتباط العميق القائم فيما بينها واشتراكها في عناصر
عديدة على نطاق األهداف والغايات الجديدة" (الفقرة .)17
وعلى سبيل المثال ،يعتبر الهدف  7الذي يرمي إلى  -ضمان
حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة
الموثوقة والمستدامة  -شرطاً مسبقاً لتحقيق العديد من األهداف
المتصلة بالصحة والتعليم والتنمية االقتصادية ،على النحو الذي
أبرزه األونكتاد (2017أ).
وبالرغم من الترابط القائم بين هذه األبعاد الثالثة للتنمية
المستدامة ،يمكن أن توجد أيضاً مبادالت بين مختلف مكونات
الخطة .فيمكن ،على سبيل المثال ،أن تكون هناك تجاذبات بين
توليد العمالة وزيادة اإلنتاجية ،أو أن يؤدي التصنيع في البلدان التي
تتسم بندرة األراضي إلى نقص األراضي المتاحة للزراعة أو يدفع
إلى إزالة الغابات أو فقدان التنوع البيولوجي ،أو أن يؤدي إنشاء
البنية التحتية المادية إلى تشريد السكان من مناطق المشاريع.
وال بد من التفاعل مع هذه المبادالت بتوظيف آليات من قبيل
التكنولوجيات المناسبة ،والبنية التحتية الكفؤة بيئياً ،ووضع لوائح
تنظيمية لتطبيق التكنولوجيات النظيفة ،وتعزيز مؤسسات سوق
العمل (باسنيت وبهاتشاريا.)2015 ،

الـصفل ا :الانماة المسادامة والاووع الداعل

وشددت البيانات الالحقة للدول األعضاء في األمم
المتحدة المتعلقة بالسياسات على حق الدول وواجبها في اتباع
استراتيجيات للتنمية المستدامة .وأقرت الدول األعضاء في خطة
التنمية لعام  2030على نحو واضح "بأنكل بلد يتحمل المسؤولية
الرئيسية عن تحقيق تنميته االقتصادية واالجتماعية" (الفقرة ،)41
وأقرت أيضاً بالحيّز السياساتي المطلوب وقالت إنها "سوف تحترم
الحيّز الذي تشغله السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق النمو
االقتصادي المطرد والمستدام الذي يشمل الجميع ،ال سيما في
الدول النامية ،مع الحفاظ على االتساق مع القواعد وااللتزامات
الدولية ذات الصلة" (الفقرة .)21
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التحول الهيكلي كمفهوم
ُّ

لطالما أكــد األونـكـتــاد (2006أ؛ 2014أ) على
ما يكتسيه التحول االقتصادي الهيكلي من أهمية في سبيل
الـقـضــاء على الفقر وتحقيق التنمية الطويلة األج ــل فــي أقل
البلدان نمواً .وقد شهدت السنوات األخيرة زيادة في االهتمام
بــالـتـحــول الـهـيـكـلــي فـيـمــا بـيــن م ـق ــرري ال ـس ـيــاســات اإلنـمــائـيــة
المحليين والــدولـيـيــن ،إلــى مـسـتــوى لــم يـُلـحــظ مـنــذ ستينيات
القرن الماضي (تي فيلدي2013 ،أ) ،ويعزى ذلك بالدرجة
األولـ ــى إل ــى" أن فـشــل الـنـمــو الـكـمــي فــي ق ــدح زن ــاد التنمية
حول االهتمام إلى نوعية عملية النمو
االقتصادية واالجتماعيةّ ،
والتغيير الهيكلي والسعي للحاق بالمسيرة" (نوبلر.)2011 ،
وتضاعف هــذا االهتمام جـراء الجهود المبذولة لتنفيذ خطة
التنمية المستدامة لعام .2030
ويـشـيــر التغيير الهيكلي فــي االقـتـصــاد تقليدياً إلــى
"تـغـيـيــر فــي أوزان الـعـنــاصــر ال ـتــي يـتـكــون مـنـهــا مـجـمــوع كلي"
(النــدس ـمــان ،)1988 ،وعلى وجــه الخصوص الناتج والعمل
والـتـجــارة والـطـلــب (النــدسـمــان وآخـ ــرون .)2003 ،ورغ ــم أن
"االستخدام األكثر شيوعاً (للهيكل) في تاريخ التنمية واالقتصاد
يشير إلى األهمية النسبية التي تكون عليها قطاعات قائمة في
االقتصاد من ناحية اإلنتاج واستخدام العامل "(سيركوين،)1998 ،
جرى أيضاً تعريف التغيير الهيكلي باعتباره "تغيير في تكوين وتوزيع
األنشطة االقتصادية في األجل الطويل" (منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو)2013 ،أ) .وينشأ هذا التغيير الهيكلي
عن نقل عوامل اإلنتاج (ال سيما العمل ورأس المال واألرض)
بين األنشطة والقطاعات االقتصادية ،مما يؤدي إلى تغييرات
مناظرة في تكوين العمل والمنتج ،وإجماالً في تكوين التجارة.
وهذه المواضيع حاضرة بوضوح في بحوث وسياسات التنمية منذ
ستينيات القرن الماضي على األقل.
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التحول الهيكلي المؤاتي ينجم عن تحويل الموارد
إلى األنشطة ذات اإلنتاجية المرتفعة
ويسلط التوصيف الوارد أعاله الضوء على التغييرات
ال ـتــي ت ـحــدث ف ــي تـكــويــن الـمـجــامـيــع االق ـت ـصــاديــة ،كالمنتج
أو العمل أو الطلب ،لكنه يتسم بحياد نسبي .فهو ال يشير
إلى االتجاه الذي يقود االقتصاد إليه تحويل الموارد ،وال يُظهر
على وجه الخصوص ما إذا كان االقتصاد يتطور نحو أشكال
وهياكل مرغوبة اجتماعياً .ولذلك طرح بعض المؤلفين مفهوماً
معيارياً مشيرين إلى أن "البُعد المعياري للتغيير الهيكلي يؤكد
دائماً وجود الرغبة في الوجهة التي يتخذها التغيير" .وعلى سبيل
يعرف أوكامبو ( ،)2005وأوكامبو وفوس (،)2008
المثال ّ
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة
( ،)2006التغيير الهيكلي بأنه "قــدرة االقتصاد على التوليد
المتواصل ألنشطة دينامية جديدة تتميز بارتفاع اإلنتاجية وتزايد
عوائد النطاق" (اليونيدو2013 ،أ).
وي ـن ـتــج ه ــذا ال ـت ـح ـ ّـول الـهـيـكـلــي ال ـم ــرغ ــوب (ال ــذي
يشار إليه أحياناً بمسمى التغيّر الهيكلي) عن تحويل عوامل
اإلنتاج  -وخاصة العمل ورأس المال واألرض  -من األنشطة
والقطاعات ذات اإلنتاجية والقيمة المضافة المنخفضة إلى
األنشطة والقطاعات ذات اإلنتاجية والقيمة المضافة المرتفعة
والكفاءة العالية ،وهي أنشطة تختلف إجماالً من حيث الموقع
والتنظيم ومن الناحية التكنولوجية (رودريك .)2013 ،وينجم
هذا التحول عن عمليتين متمايزتين هما :تحويل الموارد داخل
الـقـطــاعــات ،وهــو يـحــدث أســاسـاً بتطبيق تكنولوجيات أرقــى
(كاالنتقال من زراعة الكفاف إلى المحاصيل عالية القيمة)،
وتحويل الموارد فيما بين القطاعات (من الزراعة إلى الصناعة
التحويلية على سبيل المثال) (األونكتاد2014 ،أ) .ومن هنا
يمكن أن يوصف أيضاً بأنه "تحسينات في الهيكل االقتصادي
من خالل التنويع ،وزيادة القدرة على إنتاج منتجات وخدمات
عالية التكنولوجيا ،وارتفاع اإلنتاجية ،وزيادة القدرة على المنافسة
العالمية ،والتوسع في عمالة القطاع الرسمي" (المركز األفريقي
للتحول االقتصادي.)2014 ،
ومن األهمية بمكان أن يجري التمييز بين نوع التغيير
في تكوين األنشطة والقطاعات االقتصادية أيـاً ما كان ،من
ناحية ،وبين نوع التحول المرغوب من المنظور االقتصادي،
مــن ناحية أخ ــرى ،ألنــه ليس مــن المسلّمات أن يـكــون مآل
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التغيير الهيكلي قـيــادة االقتصاد إلــى تشكيل جديد مرغوب
فيه للتنمية المستدامة .وقــد شهدت أقــل الـبـلــدان نـمـواً على
وجه العموم تحويالً للعمالة من األنشطة الزراعية المنخفضة
اإلنـتــاجـيــة إل ــى ال ـخــدمــات الـحـضـريــة الـمـنـخـفـضــة اإلنـتــاجـيــة،
واستمرار ذلك على مدى األجل المتوسط .ورغم أن إنتاجية
ه ــذه ال ـخــدمــات أع ـلــى حــدي ـاً مــن اإلنـتــاجـيــة ال ــزراع ـي ــة ،فأنها
ووصــف ذلــك في بعض
التحول الهيكليُ ،
لم تصل إلــى حد ّ
السياقات في أقل البلدان نمواً في أفريقيا بأنه "مكاسب ساكنة
وخسائر دينامية" (دي فريس وآخرون .)2015 ،أما عمليات
التحول الهيكلي الناجحة ،ومنها على سبيل المثال عمليات
التحول الهيكلي في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية
األخ ــرى كالصين وفـيـيــت نــام ،فاستتبعت على خــالف ذلك
نقل العمالة الريفية إلــى أنشطة الصناعة التحويلية المتسمة
بمعدالت إنتاجية مرتفعة (األونـكـتــاد 2014أ) .وثمة نماذج
أخ ــرى لـتـحــول هيكلي ال ي ـكــون ت ـطــوره مــاضـيـاً فــي االت ـجــاه
االجـتـمــاعــي ال ـمــرغــوب فــي أق ــل ال ـب ـلــدان ن ـم ـواً ،مـثــل الـتـراجــع
المبتسر عن الصناعة المشاهد منذ ثمانينيات القرن الماضي
و"العودة إلى االعتماد على تصدير المنتجات األولية" الذي
حــدث في فترات زمنية مختلفة ،بما فيها مــؤخـراً خــالل فترة
ارتفاع األسعار الدولية للسلع األساسية (.)2011-2003
أعم ،ال يقتصر التحول الهيكلي على المجال
وبعبارة ّ
االقتصادي ،وإنما له أيضاً جوانب اجتماعية واسعة النطاق.
ولذلك يتصف التحول االقتصادي إجماالً بأربع خصائص رئيسية
(تيمر)2007 ،كما يلي:
انخفاض حصة الزراعة في الناتج االقتصادي والعمالة.
ارتفاع حصة الصناعة والخدمات الحديثة.
هجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
تحول ديمغرافي يستتبعه نمو سكاني مؤقت ومتسارع
للوصول إلى مستوى توازن جديد.
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والتحول الهيكلي
التنمية المستدامة
ّ

أب ــرزت ال ــدول األعـضــاء فــي ديباجة الوثيقة المعنونة
"تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  "2030الطابع
التحويلي لهذه الوثيقة الختامية ،وأعلنت "تصميمها على اتخاذ
6

التحول يحتاج إلى مهاجمة المسببات
إحداث ّ
الجذرية للمشاكل والتفاوتات
ملحة
الخطوات الجريئة المفضية إلى التحول ،التي تلزم بصورة ّ
لالنتقال بالعالم نحو مسار قوامه االستدامة والقدرة على الصمود".
وتترتب على هذا االلتزام عواقب بعيدة المدى .وفي وقت
الحق ،الحظ معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية
( )2016أن "التحول يقتضي مهاجمة المسببات الجذرية التي
تولد المشاكل والتفاوتات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية
وتعيد إنتاجها ،وعدم االكتفاء بالتعامل مع عوارضها".
ومــن هنا يحتاج تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها
الثالثة إلى إحداث تغيير جذري في العمليات االقتصادية وأساليب
اإلنتاج وفي االستهالك واالنتقال وأنماط العيش .ويشتمل ذلك
على تحويل العالقة بين المجتمعات والبيئة الطبيعية والتركيز على
تحقيق أهداف اجتماعية داخل الحدود البيئية .ويقتضي تحقيق
أهداف التنمية المستدامة أيضاً تغيير العالقات االجتماعية وتوزيع
الموارد داخل البلدان وفيما بينها ،تماشياً مع أهداف اإلدماج ،وعدم
ترك أحد خلف الركب ،وتقليل التفاوتات االقتصادية واالجتماعية
والجنسانية .وســوف يحتاج ذلك إلى إجـراء تغييرات مؤسسية
وسياساتية عميقة .وتنطبق التغييرات االقتصادية واالجتماعية
والمؤسسية المتأتية عن ذلك على جميع البلدان ،بصرف النظر
عن مستوى التنمية الذي تكون قد بلغته.
وفي أقل البلدان نمواً ،تتجاوز هذه التغييرات حدود
الحتمية التاريخية إلحداث التحول الهيكلي الالزم لبلوغ التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،على نحو ما يوضحه هذا الفرع .فهذه
البلدان تحتاج إلى إجراء تحوالت اقتصادية واجتماعية تتجانس مع
المحددات البيئية.كما تحتاج إلى اجتياز عملية للتحول الهيكلي
عبوراً إلى أشكال اإلنتاج واالستهالك األكثر حداثة وكفاءة ذات
القيمة المضافة المرتفعة أشبه بعمليات التحول التاريخية التي مرت
بها البلدان المتقدمة النمو واالقتصادات السوقية الصاعدة .إال أنه
يتعين عليها أن تحقق ذلك بأسلوب تتحاشى فيه تكرار العواقب
البيئية السلبية التي تسببت فيها هذه العمليات في بلدان أخرى.
وقد دأب األونكتاد على مناداة أقل البلدان نمواً التباع
استراتيجيات للتنمية االقتصادية ترتكز على تطوير الـقــدرات
اإلنـتــاجـيــة وتحسينها وتـنــويــع أنشطتها االقـتـصــاديــة على نحو
يحقق التحول الهيكلي القتصاداتها التي تتميز بثراء نمو العمالة
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(األونكتاد2006 ،أ ،األونكتاد 2013أ ،األونكتاد2014 ،أ).
وتعزز خطة التنمية المستدامة لـعــام  2030الحاجة إلــى هذه
االستراتيجيات ،من منطلق أن التحول الهيكلي أساسي لتمكين
أقل البلدان نمواً من بلوغ أهداف التنمية المستدامة على نطاق
أبعاد التنمية المستدامة االقتصادي واالجتماعي والبيئي .ويشير
عديد من أهــداف التنمية المستدامة (كــاألهــداف  2و 8و9
و )11إلى مالمح محددة للتحول الهيكلي بشكل مباشر؛ بينما
تتصل أهداف أخرى (كاألهداف  3و 4و 5و 7و )17بسبُل
تحقيقها .ويتوقف تحقيق الهدفين  10و 16على األرجح على
نجاح عملية التحول الهيكلي المتجه على مسار مرغوب فيه،
بينما تسهم األه ــداف  6و 12و 13و 14و 15فــي تحقيق
االستدامة البيئية .ويبدو أخيراً ان السبيل االقتصادي المستدام
الوحيد للقضاء على الفقر (الهدف  )1هو توليد العدد الكافي
من الوظائف للقوة العاملة مشفوعاً بأجور تزيد على خط الفقر،
ومضاهاة ذلك بتحقيق إنتاجية  -أي تحقيق تحول هيكلي موجه
صوب التصدي للفقر (األونكتاد2015 ،أ) .وبدون اتباع هذا
النهج إلحداث التحول الهيكلي ،لن يمكن ضمان تحقيق الجوانب
االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.
وحسبما لوحظ أعاله ،يرتبط التحول الهيكلي إجماالً
بحدوث تحول ديمغرافي .وال تزال أقل البلدان نمواً في معظمها
تجتاز المراحل األولى لهاتين العمليتين اللتين تمضيان ،على أحسن
تقدير ،بخطى وئيدة .والنتيجة المترتبة على ذلك هي توليفة للنمو
السكاني السريع مع غلبة قطاع السكان من الشباب ،وهو القطاع
الذي أضاف إلى القوة العاملة ،وسيواصل إضافة زهاء  11مليون
نسمة سنوياً فيما بين األعوام  2010و ،2050مما يستلزم توليد
العمالة بنطاق مكافئ (األونكتاد2013 ،أ).
وعليه ،تواجه أقل البلدان نمواً تحدياً مزدوجاً يتمثل
في تسريع التحول الهيكلي في اتجاه مرغوب فيه ،وتوليد فرص
العمالة .ومعنى ذلك إعادة توجيه الموارد اإلنتاجية نحو األنشطة
ذات القيمة المضافة المرتفعة ،وزيادة معدالت اإلنتاجية داخل
القطاعات بمعدالت أســرع من ذي قبل ،والعمل في الوقت
نفسه على ضمان أن يكون هــذا التحول الهيكلي كثيفاً من
حيث العمالة .ويستتبع ذلك ضــرورة التصدي للتجاذب بين
زيــادة إنتاجية العمل (تقليل استخدام العمل بالنسبة للناتج)
وتوليد فرص العمل (زيادة استخدام العمل عموماً) ،وكالهما
يحتاج إلى تسريعه بمعدالت كبيرة تفوق المعدالت التاريخية،
حتى يمكن القضاء على الفقر (الهدف  ،)1وتوليد ما يكفي
من الوظائف األعلى إنتاجية واألفضل أجراً لتوظيف قوة عاملة
متسارعة النمو (األونكتاد2013 ،أ).
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تحويل االقتصادات الريفية في أقل
البلدان نمواً

حسبما لوحظ أعــاله ،يتمثل أحد المالمح الرئيسية
األخرى للتحول الهيكلي في انخفاض حصة الزراعة في كل من
الناتج والعمل .وفي أقل البلدان نمواً ،ال تـزال هذه العملية في
مرحلتها األولية أيضاً في معظم هذه البلدان .فالزراعة تواصل القيام
بدور غير متناسب في اقتصادات أقل البلدان نمواً ،وتولّد 22
في المائة من الناتج االقتصادي في المتوسط مقارنة بنسبة 8.5
في المائة في البلدان النامية األخرى و 1.3في المائة في البلدان
المتقدمة النمو .كما أن دورهــا في توفير العمالة ال يـزال كبيراً.
فالزراعة تمتص ثلثي القوى العاملة في أقل البلدان نمواً ،وهو
رقم يماثل حصة الريف في إجمالي السكان ،بينما يقل هذا
الرقم عن  7في المائة في معظم البلدان المتقدمة النمو .وحتى
بحلول عـ ــام  ،2030يُتوقع أن يـواصــل أكثر مــن نصف عدد
السكان فــي أقــل البلدان نـمـواً ( 56.5فــي المائة) العيش في
المناطق الريفية ،األمر الذي يجعل تحويل االقتصادات الريفية
محورياً في التحويل الهيكلي العام ألقل البلدان نمواً ويُبرز "حتمية
التنمية الريفية" (األونكتاد2015 ،أ).
ويحدث التحول الريفي جزئياً بحفز التغيير في الطلب
المرتبط بالنمو االقتصادي والتوسع الحضري ،الــذي يشجع
على إنتاج منتجات زراعية ومنتجات أخرى تتسم بقدر أكبر
مــن التنوع وارتـفــاع القيمة .وال بــد أن يتزايد معدل اإلنتاجية
الزراعية لكي تسهم الزراعة بفعالية في التحول الهيكلي ،بدالً
من أن يقتصر نموها على زيــادة العمالة أو استخدام األرض
أو زي ــادة أسعار السلع األساسية ،مثلما بــدا عليه الحال في
الماضي القريب (األونكتاد2015 ،أ ،الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية؛ ويغنز .)2016 ،ومؤدى ذلك النظر إلى الزراعة كنشاط
أعمال في األساس وليس فقط سبيالً للعيش ،وتحسين روابطها
بالفرص السوقية والعرض وسالسل القيمة العالمية وتدعيم قدرة
المؤسسات الزراعية على اغتنام هــذه الفرص .وتُعتبر التنمية
الزراعية المبنية على زيــادة اإلنتاجية الزراعية ،وريــادة األعمال
تعول هذه التنمية عليها شرطاً حاسماً للتحول الهيكلي
التي ّ
ال سيما في أقل البلدان نمواً.
ويقوم أيضاً داخــل المناطق الزراعية تمييز مهم بين
الـمـنــاطــق الـمــوجــودة عـلــى مـقـربــة مــن مـنــاطــق وأسـ ـواق حضرية
وتـتـمـتــع بــوصــالت جـيــدة مــن نــاحـيـتــي الـنـقــل والـلــوجـسـتـيــات،
والمناطق األكثر نأياً وتهميشاً التي تغلب عليها عادةً العمليات
صغيرة النطاق (المزارع العائلية بالغة الصغر) (ويغنز.)2016 ،
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وفي المناطق األول ــى ،تكون األنشطة الــزراعـيــة وغير الزراعية
أكثر استعداداً لتتجير عملياتها عن طريق شراء تجار الجملة
لمنتجاتها مباشرة ،وتكون أيضاً مجهزة بشكل أفضل لتوسيع
نطاق أنشطتها وتشكيلها في ريادة أعمال غير زراعية ،سواء
في الصناعة أو الخدمات.
ويمكن لزيادة األجور في المناطق الريفية أن تلعب
دوراً مهماً كسبب لتحويل االقـتـصــادات الريفية ونتيجة له.
ويمكن لتسارع الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية
أن يتسبب في نقص العمالة في المناطق الريفية ويــؤدي إلى
زيــادة األجــور (رغم أن ذلك كان في السنوات األخيرة النمط
األشيع في آسيا عنه في أفريقيا أو أمريكا الالتينية) .ويمكن
لحدوث هذا النقص في العمالة أن يؤدي إلى تقليل الفقر في
المناطق الريفية عــن طريق وضــع حــد أدنــى للدخول الريفية،
وتحويل االستهالك الريفي نحو منتجات زراعية وغير زراعية
مرتفعة القيمة (ويغنز .)2016 ،ويتسبب ذلك أيضاً في زيادة
تكلفة العمالة الــزراعـيــة ،األمــر الــذي يشجع زي ــادة االستعانة
بالميكنة والتكنولوجيا ،ال ــذي يمكن ب ــدوره أن يـزيــد إضافة
القيمة .وباجتماع هاتين القوتين يمكنهما من ثم تحويل الميزة
النسبية من القطاع الزراعي إلى القطاع غير الزراعي وتسهمان
بذلك في التحول الهيكلي.
وقــد أسـهــم التنويع ،مــن الــزراعــة إلــى ري ــادة األعـمــال
تحسن سنوي عام في إنتاجية العمالة الريفية
غير الزراعية ،في ّ
بنسبة  4.1في المائة فيما بين عامي  2001و 2012على
نطاق عدد من أقل البلدان نمواً (دياو وآخرون .)2017 ،وإلى
جانب التوسع في القطاع غير الــزراعــي ،يمكن أن يــؤدي هذا
التنويع أيضاً إلــى تحسين إنتاجية العمالة الــزراعـيــة ،مع انتقال
العمالة من المؤسسات الزراعية إلى المؤسسات غير الزراعية.
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االنتاجية
القدرات إ

ت ــؤدي ال ـقــدرات اإلنـتــاجـيــة دوراً حــاسـمـاً فــي التنمية
الـمـسـتــدامــة .وق ــد ب ــات التسليم بــذلــك ي ــرد بشكل مـتـزايــد في
مداوالت السياسة وفي األطر الدولية ،مثل خطة التنمية المستدامة
لعام  2030وبرنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان نمواً ،وكالهما
يشدد على القدرات اإلنتاجية كأولوية.
ويعكس مفهوم القدرات اإلنتاجية اإلسهام الفكري
ألنواع مختلفة من بحوث التنمية ،ابتداء من االقتصاديين التنمويين
المبتكرين حتى الفكر التطوري والهيكلي.
8

ﺗﻮاﺻـﻞ اﻟﺰراﻋﺔ أداء دور ﻏﲑ ﻣﺘﻨـﺎﺳﺐ
ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً

 ٢٢ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً

 ٨٫٥ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 ١٫٣ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

وبحسب تعريف األونكتاد (2006أ) فإن القدرات
اإلنتاجية هي "الموارد اإلنتاجية ،وقدرات ريادة األعمال ،وروابط
اإلنتاج التي تحدد مجتمعة قدرة بلد ما على إنتاج السلع والخدمات
وتم ّكنه من النمو والتطور" .ويرد فيما يلي بيان لهذه المكونات
الرئيسية الثالثة:
الموارد اإلنتاجية .تشمل الـمـوارد الطبيعية والموارد
البشرية ورأس المال ،المالي والمادي.
ريــادة األعمال .تشمل الكفاءات والـقــدرات التقنية
األساسية التي تتيح للمؤسسات حشد الموارد بفعالية
ألغ ـ ـراض اإلنـ ـت ــاج واالب ـت ـك ــار وتـحـسـيــن الـمـنـتـجــات
ونوعيتها ،بما فيها الـقــدرات التكنولوجية والـقــدرات
اإلدارية.
رواب ــط اإلن ـتــاج .تشمل ال ــرواب ــط الخلفية وال ــرواب ــط
األمامية ،وتعميم األفـكــار والمعارف المباشرة و/أو
الضمنية فيما بين الشركات العاملة على امتداد سلسلة
العرض.
وتعزيز الـقــدرات اإلنتاجية المحلية هو أحــد مفاتيح
التحول الهيكلي ،ويحدث من خالل عملية للتراكم الرأسمالي
والتقدم التكنولوجي والتحول الهيكلي (على النحو الذي عُرف
به في الفرع باء )2-ويمكن أن يتيح التفاعل بين هذه العمليات
الثالث توسيع اآلفاق اإلنتاجية الممكنة وظهور سلع وخدمات
جديدة وأنشطة ذات إنتاجية مرتفعة ،وتطوير شبكات أكثف
لروابط اإلنتاج.
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ويكتسي تدعيم ال ـقــدرات اإلنتاجية بأهمية خاصة
ألق ــل ال ـب ـلــدان ن ـم ـواً ،الـتــي تتسم عـلــى وج ــه اإلج ـم ــال بضعف
القطاع الخاص المحلي واالعتماد الكثيف على صادرات السلع
األساسية ووجود هياكل اقتصادية غير متنوعة (األونكتاد2014 ،أ؛
واألونكتاد 2016أ) .وإذا جرى تدعيم قاعدة النمو االقتصادي في
أقل البلدان نمواً وتعزيز نطاق إضافة القيمة على الصعيد المحلي
وإطالق مسيرة التنويع االقتصادي ،يمكن أن يهيئ تطوير القدرات
اإلنتاجية لهذه البلدان وسيلة مستدامة لتحسين الرفاه وتوليد العمالة
المنتجة وتقليل االعـتـمــاد على المعونة (األون ـك ـتــاد2006 ،؛
واألونكتاد2018 ،أ).
وسـلّـمــت الـفـقــرة  27مــن خـطــة التنمية المستدامة
لـعــام  ،2030بالروابط القائمة بين التنمية المستدامة والتحول
ونصت كما يلي:
الهيكلي والقدرات اإلنتاجية ّ
ســنعزز القــدرات اإلنتاجيــة للبلــدان
األقــل من ـواً يف القطاعــات مجيع ـاً ،بوســائل مــن بينهــا
التحــول اهليكلــي .وســنعتمد سياســات تعــزز القــدرات
اإلنتاجيــة واإلنتاجيــة؛ العمالــة املنتجــة؛ وتعميــم
االســتفادة مــن اخلدمــات املاليــة؛ والزراعــة املســتدامة
والتنميــة الرعويــة وتنميــة املصايــد؛ والتنميــة الصناعيــة
املســتدامة؛ واســتفادة اجلميــع مــن خدمــات الطاقــة
احلديثــة املســتدامة الــي ميكــن التعويــل عليهــا بتكلفــة
ميســورة؛ ونُظــم النقــل املســتدامة؛ وجــودة البنيــات
التحتيــة وقدرهتــا علــى الصمــود.
وفي حين أن محور التركيز الرئيسي بالنسبة للقدرات
اإلنتاجية هو االهتمام بالقيود المتصلة بجانب العرض ،يعتبر
استغالل القدرات اإلنتاجية مهماً أيضاً من أجل تحفيز االستثمار
على زيادتها ويتوقف ذلك على عوامل متصلة بجانب الطلب
محلياً وعالمياً .ومن هنا ،ترتهن أي زيــادة مطردة في القدرات
اإلنتاجية بعملية تراكم سببية مدفوعة بزيادات متعاضدة على جانبي
العرض والطلب .وتتحقق هذه الحلقة المثمرة محلياً بدرجة أساسية
عن طريق توسيع فرص العمالة المنتجة ،التي تغذي نمو الطلب
المحلي ،الذي يقود بدوره إلى مزيد من االستجابة على جانب
الـعــرض ،من خــالل مضاعفات كينزيه (األونـكـتــاد2014 ،أ).
أما على الصعيد العالمي ،فتعتمد هذه الحلقة المثمرة على حيوية
الرابطة بين الربح  -االستثمار  -التصدير ،حيث تجتذب ربحية
القطاع القابل للمتاجرة استثمارات إضافية ،الذي يسهم بدوره في
زيادة تدفقات الصادرات ويخفف بشكل دينامي من أعباء موازين
المدفوعات (األونكتاد2016 ،ب).
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التفاعل بين رواد األعمال وبين الدولة
يؤثر على القدرات اإلنتاجية
وعلى ذلك ،تنعكس طبيعة التفاعل بين رواد األعمال
والــدولــة ال محالة على تطوير الـقــدرات اإلنتاجية .فالقرارات
االستثمارية التي يتخذها رواد األعمال  -إضافة إلى تأثيرها
المباشر في حيازة قدرات ومعارف ريادة األعمال ،واالبتكار
وإنـشــاء الشبكات الحيوية لــروابــط اإلنـتــاج  -تــؤثــر أيـضـاً في
تراكم الموارد اإلنتاجية وتنعش الرابطة بين الربح  -االستثمار.
وحسبما يظهر من المناقشة التي ترد في الفرع المقبل ،تمنح
هــذه االعـتـبــارات طبيعة ري ــادة األعـمــال فــي أقــل الـبـلــدان نمواً
مكانة محورية في توقعاتها المتعلقة بالتحول الهيكلي.

جيم-ريادة أ
العمال كمفهوم
-1

التعاريف

ريادة األعمال ظاهرة متشعبة متعددة الوجوه .وحسبما
ذكر كاسون وآخرون ( )2008فأنه "يصعب وجود أي جانب
للسلوك االقتصادي واالجتماعي غير متأثر بريادة األعمال" .وتبعاً
لذلك ،تختلف الصياغات المفاهيمية لريادة األعمال وتـُـدرج
مجمعة في ثالث فئات هي :السلوكية والوظيفية والتركيبية
تعاريفه ّ
(نوديه.)2013 ،
التعاريف السلوكية لريادة األعمال ،وتعرف رائد األعمال
باعتباره منسق اإلنـتــاج ووكـيــل التغيير الــذي يتحقق باالبتكار
(انظر الفرع جيم .)3-وتُستمد التعاريف المندرجة تحت هذه الفئة
إجماالً من التعريف المبتكر لشومبيتر (1934؛ .)1942
التعاريف الوظيفية وتصيغ مفهوم ريادة األعمال باعتباره
نتيجة اختيار يجريه الفرد بين العمل بأجر أو العمل لحساب الذات
(لوكاس1978 ،؛ ميرفي وآخــرون .)1991 ،وعليه ،يُنظر إلى
اختيار الفرد بأن يكون رائداً لألعمال ،باعتباره نتيجة تقييم للعوائد
التي يولّدها العمل لحساب الذات (األرباح إضافة إلى المكاسب
غير المادية) مقارنة باألجور والمكاسب األخرى المتاحة من العمل
المأجور .ويشير هذا التمييز إجماالً إلى رواد األعمال المدفوعين
بالفرصة ،وليس رواد األعمال المدفوعين بالضرورة (وهو تمييز
يشرحه الفرع جيم.)2-
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تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

التعاريف التركيبية لريادة األعمال ،وهي تعاريف اقترحها
غريس ونوديه ()2011؛ ونوديه ()2013؛ وسيزرماي وآخرون
( .)2011وحسبما ذهب سيزرماي وآخرون( ،)2فإن نشاط ريادة
األعمال "يتألف من خلق فرص إيجابية واالعتراف بها واستغاللها
داخل شركات قائمة (أو بإنشاء شركات جديدة) على نحو ينطوي
على االبتكار  -أو بتقديم تراكيب جديدة".
ويتقاسم معظم تعاريف ريادة األعمال الموضحة أعاله
(وغيرها) عناصر مشتركة ،وإن تفاوت تركيزها على هذه العناصر.
ويظهر تنوع المفهوم بإحصاء العناصر التي يكثر تكرار ورودها
فيهكما يلي:
االبتكار .ويرد وصف لهذا العنصر في الفرع جيم3-
أدناه.
يعرف رائد األعمال بحسب
اغتنام الفرصة أو خلقهاّ .
تركيز هــذا العنصر ،بأنه شخص ييسر التكيف مع
تغيير ،بالتعرف على فرص واغتنامها لتحقيق مراجحة
مربحة تنشأ عن معلومات معيبة في األسواق واقتراح
وإجراء معامالت على هذا األساس (كريزنر1973 ،؛
كــاســون .)2003 ،وينشأ هــذا االنـعــدام في تناسق
المعلومات على وجــه الـعـمــوم فــي ح ــاالت اختالل
توازن األسواق ،وهي حاالت تشيع في البلدان النامية
وال سيما في أقل البلدان نمواً.
المخاطرة .حيث يقدم رواد األعمال على المخاطرة
ـؤمـنــة فــي إدارة
ألنـهــم يـواجـهــون أوض ــاع مظنّة غير مـ ّ
اإلنتاج (كانيور )1979 ،خصوصاً عندما يُدخلون
االبتكار.
التقدير .حيث يمارس رواد األعمال التقدير في اتخاذ
قـرارات حول توليفة الموارد وتخصيصها ،واستخدام
الـعـنــاصــر الـمـعـرفـيــة (ك ــاس ــون وآخ ـ ـ ــرون.)2008 ،
ويـتـخــذون قـ ـرارات صعبة ومـعـ ّقــدة ال يقبل أشخاص
تحمل المسؤولية عنها.
آخرون على ّ
إنشاء منظمات األعمال .يركز هذا العنصر على أن
معظم رواد األعمال إما ينشؤون شركات (مؤسسات
نــاشـئــة) أو ي ـزاول ــون أنشطتهم داخ ــل شــركــات قائمة
(تخصيص الـمـوارد وزي ــادة التمويل واتـخــاذ الـقـرارات
وما إلى ذلك).
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وكالء ريادة أ
االعمال

على ما توحي به المفاهيم الواسعة والمتعددة لريادة
األع ـمــال حسبما ذُك ــر أع ــاله ،تستطيع نــوعـيــات مختلفة من
الجهات الفاعلة والمنظمات القيام بأنشطة ري ــادة األعـمــال.
ويعطي الشكل  1-1تصنيفاً إرشــاديـاً لوكالء ريــادة األعمال،
بحسب غرض نشاط ريــادة األعمال المضطلع به ومــا إذا كان
بدافع تحقيق الربح أو بدافع الحفاظ على البقاء .وهدف تحقيق
الربح هو الهدف الــذي يشيع ارتباطه على نطاق كبير بنشاط
ريــادة األعـمــال ،ويضطلع به إجماالً رواد أعمال أف ـراد يعملون
إما بمفردهم أو بوجه أعم داخل شركات إما أنشأوها بأنفسهم،
(مؤسسات ناشئة) أو قائمة بالفعل (وهو ما يسمى غالباً بنشاط
ريادة األعمال الداخلي) .ويمكن أن تتفاوت هذه الشركات من
حيث الحجم (متناهية الصغر أو صـغـيــرة أو متوسطة الحجم
أو كبيرة) ونــوع الملكية (محلية أو دولـيــة أو مختلطة؛ خاصة
أو عامة أو مختلطة) ودرجة إضفاء الطابع الرسمي (غير رسمية
أو رسـمـيــة) ،ويمكن أن يدخل نشاطها فــي أي مــن قطاعات
النشاط االقتصادي (الزراعة ،الصناعة ،الخدمات) وفي مناطق
جغرافية مختلفة (الريف  -الحضر).
وعلى الطرف اآلخر من الطيف ،يوجد رواد األعمال
غير الساعين للربح .ويبتغي هؤالء على وجه العموم تحقيق أهداف
اجتماعية وجماعية كالدعم المتبادل والعمل الجماعي وحماية
البيئة والصالح االجتماعي العام .وتضم هذه الطائفة التعاونيات
والمنظمات غير الحكومية واإلدارة العامة (مازوكاتو2013 ،؛
هوغيز .)1996 ،وال يعمل ه ـؤالء الــوكــالء دائـمـاً بنهج ريــادة
األعمال ،لكن إدراج أنشطتهم في هذا التوصيف من عدمه يتوقف
على أساليب العمل واألهداف المحددة التي يلتمسها مديروها.
وأخـيـراً ،قد يكون لــدى بعض وكــالء ريــادة األعمال
المحتملين أغـ ـراض مختلطة ،ت ـت ـراوح بـيــن الـتـمــاس ال ـربــح إلــى
التماس أهــداف اجتماعية محض ،والتماس مستويات مختلفة
مــن األغ ـ ـراض المختلطة ب ــدءاً مــن األهـ ــداف الـعــامــة المرغوبة
اجـتـمــاعـيـاً إل ــى تحقيق شـكــل مــا مــن الـربـحـيــة .ويـشـمــل ه ـؤالء
الوكالء رواد األعمال االجتماعيون والمؤسسات المملوكة للدولة
(الشكل .)1-1
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الشكل 1-1
ريادة األعمال :األغراض والوكالء
رﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة اﻷﻋ ـﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل
اﻟﺮﺑﺢ
)أو اﻟﺒﻘﺎء(

اﻟﻐﺮض

اﻟﻮﻛﻴﻞ

املصدر:

أﻏﺮاض
ﳐﺘﻠﻄﺔ

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
رواد أﻋﻤﺎل
أﻓـﺮاد

ﻟﻐﲑ أﻏﺮاض
اﻟﺮﺑﺢ

ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

رواد أﻋﻤﺎل
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮن

ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎت

ﻣﻨﻈﻤﺎت
ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

إدارة ﻋﺎﻣﺔ

ﺷﺮﻛﺎت
ﲨﺎﻋﻴـﺔ

أمانة األونكتاد.

ويـولــي الــوضــع الـعــام لـريــادة األعـمــال فــي أقــل البلدان
نمواً الذي يستعرضه الفصالن الثاني والثالث تركيزاً رئيسياً لريادة
األعمال في القطاع الخاص .وفي حين تتجه تحليالت السياسة
والتوصيات المشمولة بالفصل الخامس إلى التركيز على هذا القطاع
من رواد األعمال ،تتضمن أيضاً إشــارات إلى أنـواع أخــرى من
وكالء ريادة األعمال.
وثمة اختالف واسع بين رواد األعمال األفراد ،الذين
يصنفون عــادةً وفقاً لقدراتهم (المعبر عنها إجماالً بتحصيلهم
التعليمي) ونوع جنسهم وأعمارهم (مع تمييز صغار رواد األعمال
بوجه خاص) وأماكنهم (الريف أو الحضر) والقطاع الذين يعملون
فيه .ويكتسي أهمية خاصة في هذا المجال التمييز بين ما إذا
كان دافع رائد األعمال هو الفرصة أو الضرورة ،وباألخص في
أقل البلدان نمواً .فرواد األعمال الذين تحركهم الفرصة هم الذين
يختارون أن يصبحوا رواداً لألعمال ألنهم وقفوا على فرصة لنشاط
أعمال ،بينما يُحمل رواد األعمال الذين تدفعهم الضرورة على أن
يصبحوا رواداً لألعمال بسبب انعدام البدائل ،وباألخص انعدام
خيار العمل المأجور كمصدر للدخل.
ويرتب اختالف هذه األنواع من دوافع ريادة األعمال
تبعات مهمة ،ليس فقط في أداء نشاط األعمال ،بل أيضاً في
األثــر االقتصادي واالجتماعي األعــم للمؤسسات .وعلى وجه
العموم ،يكون رواد األعمال الذين تحركهم الفرصة أفضل أداءً في
نشاط األعمال (أرباح أعلى ونمو أقوى) ويتصفون بارتفاع مستوى
تحصيلهم التعليمي وارتفاع مهاراتهم غير المعرفية (الوعي والمثابرة

والعمل الجماعي)كما أنهم أفضل في ممارساتهم اإلدارية مقارنة
برواد األعمال المدفوعين بالضرورة (كالديرون وآخرون.)2016 ،
وعلى العكس من ذلك ،يميل رواد األعمال الذين تحركهم الضرورة
إلى أن يكونوا أدنى في مستواهم المعرفي ومهاراتهم غير المعرفية،
ويتركزون في أنشطة قليلة اإلنتاجية وتكون لديهم توقعات نمو
متواضعة .كـمــا أن هــدف البقاء  -وليس تحقيق الـربــح  -هو
الهدف األكثر انتشار فيما بين العاملين لحساب الذات وأصحاب
المؤسسات الصغيرة في البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نمواً
(انظر الفصل الثاني) .وبشكل حاسم ،يكون األكثر رجحاناً
أن يأتي رواد األعمال الذين تحركهم الفرصة باالبتكار (حسب
التعريف الوارد في الفرع جيم  )3-أكثر من رواد األعمال المدفوعين
بالضرورة .ولذلك يكون األ َُول على األرجح هم وكالء التحول
الهيكلي مقارنة باألُخر (الفرع دال).
ويمكن الوقوف على تمييز آخر بين األنواع المختلفة
لرواد األعمال بالنظر إلى األثر االقتصادي الناجم عن نشاط
ريادة األعمال .وبينما يميل االفتراض المعهود إلى أن نشاط
ريادة األعمال يسفر عن نواتج مرغوبة اجتماعياً (الفرع دال،)1-
ال يعكس ذلك دائماً واقع الحال .فالدافع األكثر أهمية لنشاط
ريادة األعمال الخاص هو تحقيق الربح ،وتتوقف أنواع النشاط
المولّدة للربح على األرجــح على هيكل العوائد والمؤسسات
("قـواعــد اللعبة") .وتكون هــذه األنشطة هي األكثر رجحاناً
الجتذاب مهارات ريادة األعمال .والحالة التي تكون فيها ريادة
األعمال مرغوبة اجتماعياً هي الحالة التي يتجه فيها نشاط
ريادة األعمال إلى تبني االبتكار والتكنولوجيا ونشرهما وتوليد
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العمل وخلق نشاط اقتصادي جديد وتوسيع نطاق الوظائف
والنمو االقتصادي ،وهي حالة وصفها بومول ( )1990بأنها
"ريادة أعمال منتجة" .لكن هيكل المكافآت في االقتصاد قد
يكون جاذباً لمهارات ريــادة األعمال نحو استخدامات غير
منتجة (اإلثراء بدون خلق ثروة جديدة) أو حتى صوب أنشطة
هدامة (أنشطة إجرامية أو نهب) .ولذلك يكون أحد األدوار
األساسية للسياسات هو وضع هيكل للحوافز تنتج عنه عوائد
مرتفعة لألنشطة اإلنتاجية ،ويؤدي من ثم إلى اجتذاب مهارات
ريادة األعمال إليها (الفصل الخامس).
وثمة تمييز آخــر بين رواد األعمال الذين يحققون
تأثيراً مرتفعاً ورواد األعمال االعتياديين .ورواد األعمال الذين
يحققون تأثيراً مرتفعاً هم من النوع الشومبيتري ،ألنهم يتعرفون
على االبتكارات وينفذونها في العملية اإلنتاجية (أي يبتكرون)
وتولّد شركاتهم تقدماً تكنولوجياً ووظائف وتحقق توسعاً قوياً
(آك ــس .)2008 ،أم ــا رائ ــد األع ـمــال االع ـت ـيــادي فـهــو على
الـعـكــس مــن ذل ــك ،مـنـخــرط فــي "أنـشـطــة تــدخــل فــي تنسيق
ومواصلة مصلحة مستقرة جارية تكون فيها الجوانب المتعلقة
بوظيفة اإلن ـتــاج المطبقة (وع ـلــى األرج ــح بــدائــل االسـتـخــدام
ال ـراه ــن) مـعــروفــة ج ـي ــداً ،وتـعـمــل فــي أسـ ـواق راس ـخــة مـحــددة
بوضوح" (ليبينشتاين.)1968 ،
ويمكن كذلك تمييز رواد األعـمــال وما ينشئونه -
من شركات  -من منظور مستوى النجاح الذي يحققونه ،وهو
تمييز يتصل جزئياً بالفئات المختلفة الموضحة بالتفصيل أعاله.
وتتصف مسألة البقاء والنجاح بأهمية خاصة فيما بين المؤسسات
الناشئة .وعلى وجه العموم ،تصادف هذه الشركات معدالت
فشل مرتفعة مقارنة بالشركات األكثر نضجاً ،لكن ما ينجو منها
من الفشل يحقق أيضاً معدالت نمو أسرع (كريسي.)2006 ،
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يحتل االبتكار مكانة محورية في تعريف ريادة األعمال
التحويلية الذي يؤخذ به في هذا التقرير .والتعريف التقليدي لالبتكار
هو تعريف شومبيتر ( )1934الذي يرى االبتكار على أنه "الحداثة
في المنتجات وعمليات اإلنتاج ومصادر الموارد األولية واألسواق
ونماذج األعمال أو التنظيم" .وتتمحور هذه األنواع لالبتكارات
حول اإلنتاج ،وال تترك دوراً للمستهلكين (ميتكاليف.)2006 ،
وتنطوي على استعمال المنتجين لمعارف ال تكون موجودة في
نطاق االستعمال الراهن للشركات في عملياتها إلنتاج السلع
والخدمات (أودريتش وكليباتش .)2006 ،وقد يكون إدخال هذه
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االبتكار الذي يدخله رواد األعمال في أقل البلدان
نمواً يكتسي أهمية حاسمة للتحول الهيكلي
األنواع لالبتكار في عمليات اإلنتاج مصحوباً بخلق أو التوسع
في شركة جديدة ،الذي يكون مآله أن يدفع في النهاية بشركات
موجودة إلى خارج السوق ،في عملية سماها شومبيتر "التدمير
الخالق" .وعليه ،يكون رواد األعمال المبتكرون هم وكالء عملية
مستمرة للتحويل الذاتي يتغير في ثناياهاكل رائد أعمال استجابة
لتقلب أحدثه رواد أعمال آخرون (ميتكاليف.)2006 ،
وثمة توجه ذائع الفتراض أن االبتكار يكون إيجابياً
دائماً ،ومن ثم يكون مرغوباً فيه اجتماعياً .وفي أغلب األحيان،
يكون ذلك هو واقع الحال .لكن هناك أوقاتاً يتسبب فيها االبتكار
في آثار اجتماعية ضارة .ومن الممكن أن يفيد القلّة على حساب
الكثرة .ويتضمن ذلك في القطاع المالي ،على سبيل المثال،
حــاالت تتيح لجهات فاعلة اغتنام مكاسب كبيرة في األجل
القصير ،لكنها تتسبب في مرحلة الحقة في تكبيد المجتمعككل
تكاليف أكبر من ذلك بكثير .وتشمل األمثلة في قطاع الصناعة
التحويلية االبتكارات التي تخطط لتقادم أصول وتطبيق ابتكارات
ينجم عنها نمو غير مستدام في االستهالك وتدهور بيئي .وبدالً
من السير باتجاه "التدمير الخالق" الذي توخاه شومبيتر ،تتسبب
المدمر" (سويتي،
هذه الحاالت في سير معاكس باتجاه "الخلق ّ
 .)2013وتشير هذه النتائج الضارة المحتملة إلى أهمية أن تشمل
السياسات منح حوافز تحث على االبتكارات البناءة اجتماعياً
وتضع العراقيل أمام األنواع الضارة منها.
ويكتسي االبتكار من النوع المرغوب فيه اجتماعياً
أهمية علىكافة مستويات التنمية ،رغم اختالف طبيعته وتبعاته بين
المراحل المبكرة والمراحل المتأخرة لعملية التنمية .ومثلما يجعل
انخفاض مستويات رأس المال المادي والبشري في أقل البلدان
نمواً من تراكم العوامل مطلباً أساسياً للتنمية ،يجعل الدور المحوري
التحول الهيكلي منه مطلباً حاسماً للتنمية
لالبتكار في إحداث ّ
أيضاً .بيد أنه ،وعلى خالف الحالة في البلدان المتقدمة النمو
(التي تكون فيها التغييرات الناجمة عن االبتكارات "جديدة على
العالم" على وجه العموم ودافعة باآلفاق التكنولوجية نحو الخارج)،
تتضمن االبتكارات في أقــل البلدان نمواً على وجــه اإلجمال،
إدخال أصناف وعمليات موجودة في أماكن أخرى بالفعل لكنها
جديدة على السوق المحلية ،مما يجعلها من ثم بعيدة عن اآلفاق
التكنولوجية على نطاق العالم (األونكتاد .)2007 ،ولهذا السبب،
يكتسي االبتكار أهمية لالقتصادات التي يكون النمو فيها مدفوعاً

الـصفل ا :الانماة المسادامة والاووع الداعل

بتراكم العوامل ،أسوة باالقتصادات التي يكون النمو فيها مدفوعاً
بتراكم المعارف.

دال -ريادة أ
العمال والتحول
الهيكل
ي
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ﻣﺴــﺎﻫـﻤ ـ ــﺔ رﻳـ ـ ــﺎدة اﻷﻋـ ـﻤـ ـ ــﺎل

ﻓـﻲ ﺗـﺤـ ـﻘـ ـﻴ ــﻖ اﻟـﻨـ ـﻤــﻮ اﻻﻗ ـﺘ ـ ـﺼـ ـ ــﺎدي:
ﲢﺴﲔ اﳌﻬﺎرات

تأثير ريادة أ
االعمال على التحول
الهيكلي والنمو

بوسع نشاط ريــادة األعمال ،وعلى وجه الخصوص
االبتكار (على النحو الذي جرى تعريفه به في الفرع جيم )3 -
أن يسهم بشكل حيوي في التحول الهيكلي عبر عدة طرق .فهو
أوالً ،آلية مهمة لتحويل الموارد اإلنتاجية من األنشطة االقتصادية
ذات القيمة المضافة واإلنتاجية المنخفضة ،إلى األنشطة االقتصادية
ذات القيمة المضافة واإلنتاجية المرتفعة ،سواء في قطاعات الزراعة
أو الصناعة أو الخدمات .وبذلك يمكن أن يتاح لنشاط ريادة
األعمال االبتكاري تقديم إسهام مباشر في التحول الهيكلي.
ويتسنى لهذا النشاط أن يكون وسيلة لتطبيق تكنولوجيات جديدة
ذات أداء أفضل و/أو نشرها .وفي كلتا الحالتين ،تكون النتيجة
على األرجح هي تحقيق تحسينات في اإلنتاجية.
وثانياً ،يمكن لريادة األعمال أن تحفز االستثمار وتسهم
في بناء اقتصاد مدفوع بالمعرفة بوسعه أن يــؤدي دوراً محورياً
في تحقيق النمو االقتصادي (إغيون وهويت .)2005 ،وثالثاً،
يمكن حتى البتكارات اإلنتاج غير القابلة لالستمرار (كإدخال
سلع أو خدمات أو تكنولوجيات إنتاج أو نماذج أعمال جديدة
على سياق يتسم بخصائصه المحددة) أن تتيح معلومات قيّمة
التخاذ ق ـرارات تتعلق بـريــادة األعـمــال في المستقبل ،بما فيها
القرارات التي يتخذها رواد أعمال آخرون اعتماداً على هذه الصيغة
"الستكشاف التكاليف" (هوسمان ورودريك .)2003 ،وتمثل
هذه اآلثــار أهمية حاسمة في أقل البلدان نمواً التي تكون في
المرحلة األولية للتحول الهيكلي.
ويسهم نشاط ريــادة األعمال أيضاً في تحقيق النمو
االقتصادي ،بتحفيز خلق الوظائف ،وتحسين المهارات وتشجيع
االبتكار التكنولوجي ،ويمكن أن يسهم أيضاً في زيادة الكفاءة
واإلنتاجية عن طريق تشجيع المنافسة (إودريتش وفريتش2002 ،؛
أودريـ ـ ـت ـ ــش وك ـل ـي ـب ــات ــش2004 ،؛ ون ـ ــغ وآخـ ـ ـ ـ ــرون2005 ،؛
نوديه .)2011 ،وترتب الفروق في ريادة األعمال أثراً مهماً على
األداء االقتصادي والتح ّكم في عوامل اإلنتاج التقليدية (األرض والعمل

وميير ال ميع

ﺗﺸﺠﻴﻊ
اﻻﺑﺘﻜﺎرات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺣﻔﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ورأس المال) (كاسون وآخرون .)2006 ،وعالوة على ما يأتي
به النمو االقتصادي من مكاسب في زيادة الدخول ،يُع ّد من ناحية
أخرى أحد العناصر المهمة في التحول الهيكلي.
بيد أن رواد األعمال والشركات من مختلف األنواع
يتفاوتون في المساهمات التي يقدمونها للتحول الهيكلي والنمو
االقـتـصــادي .وفي حين أن ري ــادة األعـمــال الدينامية المدفوعة
بالفرصة قــد تحدث على وجــه الخصوص آث ــاراً إيجابية على
هذين الجانبين ،يكون المصارعون من أجل البقاء "رواد األعمال
المدفوعون بالضرورة" غير مبتكرين عــادةً ويمارسون على وجه
اإلجمال أنشطة منخفضة اإلنتاجية والقيمة المضافة ويوفرون
سلعاً وخدمات تقليدية باستخدام تكنولوجيات قائمة .وتتسم
احتماالت نموهم بمحدوديتها الشديدة ويظل معظمهم يعمل في
المؤسسات المتناهية الصغر .ورغم أهمية هذه المؤسسات في
تأمين بقاء رواد األعمال أنفسهم وأسرهم ،ال تولّد غالباً مكاسب
مهمة أوسع نطاقاً .وقد يتحول رواد األعمال الذين يصارعون من
أجل البقاء إلى رواد أعمال مدفوعين بالفرصة ،ويحدثون من ثم
أثراً إيجابياً أكبر ،بيد أن هذه الحاالت نادرة الحدوث تماماً،
وباألخص في أقل البلدان نمواً.
وتسهم الشركات التي تدخل ابتكاراً جذرياً مرغوباً فيه
اجتماعياً (مر ٍاع للسياق الوطني أو المحلي) وتنطوي أيضاً على
ومهماً في التحول
إمكانيات تحقيق نمو مرتفع ،إسهاماً مباشراً ّ
الهيكلي (وونــغ وآخــرون .)2005 ،وليس معنى ذلك أن هذه
الشركات هي وحدها التي تمثل أهمية للتحول الهيكلي .فهناك
شركات أخرى أقل أداء وأصغر حجماً ربما تكتسي أهمية أيضاً
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بقدر ما تسهم به في إنشاء روابط األعمال (الخلفية واألمامية
على حد سـواء) مع الشركات المبتكرة .وتمثل روابــط األعمال
جزءاً ال يتجزأ من تعريف القدرات اإلنتاجية ذاته ،ومن ثم يكون
تطوير هذه الروابط جزءاً من تطوير القدرات اإلنتاجية .وتُبرز هذه
النظرة لقطاع المؤسسات أهمية االختالف في نوعية مؤسسات
أقل البلدان نمواً ،وباألخص من ناحية الحجم .فقطاع المؤسسات
الصحي الذي يفضي إلى التحول الهيكلي ،هو قطاع يتألف من
شركات في مختلف األحجام.
وتمثل المساهمات النسبية التي يقدمها رواد األعمال
والشركات على اختالف أنواعهم في التحول الهيكلي (وأهداف
التنمية األخ ــرى) اعـتـبــاراً مـهـ ّـمـاً فــي صنع السياسات (الفصل
الخامس) .وال بد أن يراعى في تخصيص الموارد والسياسات
الصناعية الرأسية (الموجهة صوب قطاعات أو أنشطة اقتصادية
محددة) استهداف الشركات التي تنطوي على إمكانيات كبيرة
للمساهمة بالدرجة األولى في التحول الهيكلي.
وتتحرك الصلة بين عموم االقتصاد والبيئة االجتماعية
وريادة األعمال على مسارين .وهو ما يعني أن السياق االقتصادي
واالجتماعي يؤثر في كثافة نشاط ريادة األعمال ،ويؤثر أيضاً في
أنواع المؤسسات التي يمكن أن تتطور في سياق معين ،وتوقعات
نموها وقدرتها على االبتكار .ويتناول الفرع هاء 1-بالدراسة التأثير
المرتبط بأنواع المؤسسات وتوقعات نموها وقدرتها على االبتكار.
وبإيجاز ،ومن منطلق الــدور الجوهري لنشاط ريادة
األعـمــال في إحــداث التحول الهيكلي ،تصبح ريــادة األعمال
ستعرف به الحقاً) أساسية في تحقيق
التحويلية (على النحو الذي ّ
التنمية المستدامة ،وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أقل البلدان
نمواً .وتسلّم خطة التنمية المستدامة لعام  2030بالدور الذي تؤديه
مختلف أنواع الكيانات والمنظمات التي يحتمل أن تنهض بمهام
في مجال ريادة األعمال ،في السعي إلى تحقيق أهداف التنمية
المستدامة على النحو التالي" :ونعترف بدور القطاع الخاص،
على تنوع مؤسساته الممتدة من المؤسسات المتناهية الصغر
إلى الشركات المتعددة الجنسيات ،مــروراً بالتعاونيات ،وبدور
منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ الخطة
الجديدة" الفقرة .)42
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ركز هذا الفصل حتى اآلن على مفاهيم التنمية المستدامة
والتحول الهيكلي والقدرات اإلنتاجية واالبتكار وريادة األعمال
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ريادة األعمال التحويلية شرط لتحقيق التنمية
المستدامة في أقل البلدان نمواً
والكيفية التي يرتبط بها بعضها بالبعض اآلخر .وأظهرت المناقشة
أيضاً أن التحول الهيكلي واالبتكار وريادة األعمال ،ولئن كانت
تُرى على وجه العموم بشكل إيجابي وباعتبارها عناصر ِ
مساهمة
في تحقيق التنمية المستدامة ،يمكن أن تأتي بنتائج ضارة أحياناً،
رهناً بكيفية تطور هذه العمليات في البلد المعين وعلى مدى فترة
محددة من الزمن.
وقـ ــد ت ــوج ــد ب ـعــض أشـ ـك ــال لـ ـري ــادة األعـ ـم ــال (أو
االبـتـكــار) ،وإن لم تكن سلبية بــالـضــرورة ،غير قــادرة ببساطة
على تحقيق النمو والتحول الهيكلي (بريكيسوفا.)2010 ،
وتصدق هذه الحالة على وجه العموم على معظم رواد األعمال
الــذيــن يـصــارعــون مــن أجــل الـبـقــاء ،وهــي حــالــة تشيع فــي أقل
البلدان نمواً (الفصل الثاني).
وفي الوقت نفسه ،أبانت المناقشة عن أن االبتكار
وريادة األعمال والتحول الهيكلي إن سارت في اتجاه مرغوب
فيه اجتماعياً تكون عناصر ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة،
وال سـيـمــا فــي حــالــة أق ــل الـبـلــدان ن ـم ـواً .وتـبـعـاً لــذلــك ،يطرح
هــذا التقرير مفهوم "ري ــادة األعـمــال المفضية إلــى التحول".
ويتألف هــذا المفهوم مــن خلق الـفــرص اإليجابية واالعـتـراف
بها واالستفادة منها داخل المنظمات القائمة (أو من خالل
إنشاء منظمات جديدة) بطريقة تكفل مشاركة "االبتكار" -
أو تتيح "تراكيب جديدة" تسهم في نهاية المطاف في تحقيق
الـتـحــول االقـتـصــادي الهيكلي فــي الـبـلــد .ويـعـ ّد هــذا المفهوم
لريادة األعمال التحويلية من ثم شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية
المستدامة في أقل البلدان نمواً.
ويـقــدر أن أشـكــال ري ــادة األعـمــال األكـثــر رجحاناً
ألن تكون تحويلية هي األشكال المدفوعة بالفرص ،مرتفعة
التأثير(( )3على النحو المحدد أعــاله) ،واالبتكارية والمنطوية
على إمكانات مرتفعة للنمو .ويُنصح مقررو السياسات في أقل
البلدان نمواً الذين يجاهدون من أجل تحقيق التحول الهيكلي
لالقتصاد ،بتركيز الموارد الشحيحة (المالية والمؤسسية واإلدارية
والسياسية ومــا إلـيـهــا) على ري ــادة األع ـمــال التحويلية ،ألنها
تنطوي على التأثير التحويلي األقــوى ،بــدالً من بعثرة الموارد
على عدد كبير من الشركات ذات اإلمكانيات المحدودة للنمو
واالبتكار (الفصل الخامس).

الـصفل ا :الانماة المسادامة والاووع الداعل

ويأخذ مفهوم ريادة األعمال التحويلية بعين االعتبار
أيضاً إمكانية اإلسهام التحويلي للكيانات من غير الشركات،
أي المنظمات من قبيل التعاونيات والمنظمات غير الحكومية
والمؤسسات العامة التي يمكنها أيضاً أن تزاول أنشطة ريادة
األعمال (الشكل  .)1-1لكن هذا التقرير يتجه إلى التركيز
أساساً على االبتكار وريادة األعمال التجارية ،لكونها شكل
ريادة األعمال األكثر انتشاراً ،ونوع ريادة األعمال الذي يحظى
بشكل أساسي بالتأكيد في خطاب ونقاش السياسات الراهنين
على الصعيد الدولي.
وفي المقابل لذلك ،يستبعد مفهوم ريــادة األعمال
التحويلية حــاالت االبتكار وريــادة األعمال والتغيير الهيكلي
غير المرغوبة اجتماعياً ،الـمــذكــورة سلفاً (كالخلق المدمر،
وري ــادة األع ـمــال غير المنتجة ،و"ال ـعــودة إلــى االعـتـمــاد على
المنتجات األولية في التصدير").

هاء -محددات ريادة أ
العمال

حسبما وضــح من الفصل السابق ،تتسبب األنـواع
المختلفة ل ـريــادة األع ـمــال وال ـشــركــات فــي آث ــار متباينة على
االقتصاد من خــالل إسهاماتها في النمو والتحول الهيكلي.
ويكون السؤال المهم حينئذ هو ،ما الذي يحدد كثافة نشاط
ريادة األعمال في االقتصاد المعيّن ،وما هي أنواع المؤسسات
ورواد األع ـمــال الــذيــن يـصـعــدون داخ ـلــه؟ وه ــذا ال ـس ـؤال مهم
ألن مـحـ ّددات نــوع ري ــادة األعـمــال ونــوع المؤسسة هــي التي
تقرر بدورها في نهاية المطاف أنماط التغيير الهيكلي الذي
سيجتازه االقتصاد.
وتــركــز الـبـحــوث ال ـتــي أج ـريــت ح ــول ه ــذه المسألة
عموماً على خطين للتفسير .يضع الخط األول بــؤرة تركيزه
على النظام اإليكولوجي الــذي ينشط فيه رائــد األعمال ،أي
خـصــائــص االق ـت ـصــاد أو الـمـجـتـمــع أو ال ـب ـلــد ال ــذي يـعـمــل فيه
رائ ــد األع ـم ــال (كــالـهـيـكــل االق ـت ـصــادي والـمــؤسـســات والـقـيــم
الثقافية) .ويشدد الخط الثاني على العوامل التي تؤثر في نزوع
الشخص إلى المشاركة في نشاط لريادة األعمال ،ويُبرز عموماً
أهـمـيــة الـسـمــات الشخصية ل ــرواد األع ـمــال خــاصــة السمات
الفردية كالشخصية والعوامل الديمغرافية والمهارات المعرفية
والعوامل الوراثية .وبوسع جميع هذه العوامل أن تؤثر في فرص
نجاح رائــد األعـمــال .ومــن هنا يتأثر مستوى ري ــادة األعمال
ونوعيتها فــي الـبـلــد الـمـعــيّــن بـعـوامــل اجتماعية  -اقـتـصــاديــة،
وعوامل شخصية.
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تأثير الهياكل االقتصادية واالجتماعية

مع أن ريادة األعمال تشمل عادة فرداً أو أكثر ،تزاول
دائماً في سياق اقتصادي واجتماعي معيّن .ويكون للبيئة التي يتطور
فيها رواد األعمال من ثم ،تأثيراً قوياً على نوعية من يظهر في إطارها
من رواد األعمال وفرص نجاحهم .وعليه "تكون ريادة األعمال
الناجحة مسعى تعاونياً إلــى حد كبير توسطت فيه الشبكات
ٍ
االجتماعية ،بنفس القدر الذي تكون به
مسعى فردياً وتنافسياً
محضاً" (كاسون وآخرون .)2006 ،وتتأثر ريادة األعمال بقوة
بالبيئة العامة التي تُباشر فيها ،بما في ذلك الهيكل االقتصادي،
واإلطار المؤسسي ،والبيئة االجتماعية والثقافية التي تنهض فيها.
الهيكل االقتصادي .لئن كان بوسع األنشطة التي
يضطلع بها رواد األعمال الديناميون واالبتكاريون (والمدفوعون
عادة بالفرصة) أن تسهم في التحويل الهيكلي والنمو االقتصادي
(على النحو الذي نوقش في الفرع دال) ،يمارس هيكل االقتصادي
الوطني والمحلي أيضاً تأثيراً رئيسياً على نوع المؤسسات التي
يمكن أن تنشأ وتعمل فيه .ويشير هذا التأثير تحديداً إلى النطاق
باشر فيه أنشطة ريادة األعمال ومستوى التنمية
الجغرافي الذي تُ َ
الذي بلغه االقتصاد الوطني .كما أن أحد الجوانب المهمة على
نحو خاص في البُعد المحلي هي التمييز بين المناطق الريفية
والمناطق الحضرية ،حسبما تجري مناقشته في الفصل الثاني.
ويفرض مستوى التنمية والخصائص الهيكلية لالقتصاد
الذي تتطور فيه أنشطة ريادة األعمال ،نوع ريادة األعمال التي
يمكن أن تبزغ وأنماط نمو المؤسسات ،ومن ثم أثرها االجتماعي
واالقتصادي .وتميل عدة خصائص هيكلية في اقتصادات أقل
البلدان نمواً ،كمحدودية التطور المالي وعدم كفاية البنية التحتية
ومحدودية التطور المؤسسي وارتفاع مستوى المخاطر وعدم تمكين
المرأة ،إلى إبطاء ريــادة األعمال وتطوير المؤسسات .وعالوة
على ذلك ،ينعكس التأثير الناجم عن محدودية الحضرنة والدور
غير المتناسب الذي تؤديه الزراعة انعكاساً ملحوظاً على طبيعة
المؤسسات في أقل البلدان نمواً.
وتتجه الصلة بين ريادة األعمال ومستوى التنمية الذي
بلغه البلد (مقاساً بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي)
إلى اتخاذ شكل حرف اليو ( ،)Uحسبما انتهت إليه استنتاجات
عدة بحوث (وينيكرز وآخرون2010 ،؛ آكس وآخرون2008 ،؛
غولين )2008 ،مع زيادة غلبة أنشطة ريادة األعمال عند مستوى
الدخل المنخفض ومستوى الدخل المرتفع .لكن ذلك يعكس
خصائص هيكلية مختلفةكلياً لالقتصادات على هذين الجانبين
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الخصائص الهيكلية القتصادات أقل البلدان نمواً
تتجه إلى إبطاء ريادة األعمال
المتعارضين في سلّم الدخل (الفصل الثاني) .وتذهب غالبية
البراهين العملية إلى التأكيد على أن ريــادة األعمال في بلدان
الدخل المنخفض (بما فيها أقل البلدان نمواً) تتجه إلى االستناد
إلى الضرورة بقدركبير ،بينما تميل ريادة األعمال في بلدان الدخل
المرتفع إلى االستناد إلى الفرصة في المقام األول .وينعكس ذلك
في رغبةكثير من العاملين لحساب الذات في أقل البلدان نمواً في
االنتقال إلى العمل المأجور المكفول بقدر أكبر من الضمان ،بينما
يتجه نقيض ذلك إلى أن يكون هو سمة الحالة في بلدان الدخل
المرتفع (البورتا وشيليفر2014 ،أ؛ آكس وآخرون.)2008 ،

المواقف إزاء ريادة األعمال .تختلف المجتمعات
عن بعضها بطرق عديدة ،ويؤدي هذا االختالف إلى تبعات في
المواقف التي تتخذها إزاء ريادة األعمال .وتشمل الخصائص
االجتماعية التي تؤثر علىكثافة ريادة األعمال وتنوع أشكالها على
نطاق البلدان (كاكيوتي وهايتون )2017 ،ما يلي:
مـســاحــة ال ـن ـف ــوذ :ق ـبــول ال ـف ــروق ف ــي ال ـن ـفــوذ وال ـث ــروة
(هوفستيد وبوند.)1988 ،
تجنّب عــدم اليقين :التسامح أو ع ــدم التسامح مع
انعدام اليقين وانعدام األمن.
إعالء الجماعة المؤسسية :تشجيع التوزيع الجماعي
للموارد والعمل الجماعي ومكافأته.
إكـبــار الجماعة الفئوية :التعبير عــن الفخر وال ـوالء
والتالحم في المنظمات واألسر.

اإلط ـ ــار ال ـمــؤس ـســي .يـ ـم ــارس اإلط ـ ــار الـمــؤسـســي
أيضاً تأثيراً قوياً على نوع ريــادة األعمال البازغة ،ومن ثم على
أثــرهــا االجتماعي األع ــم بما في ذلــك مساهمتها فــي التحول
الهيكلي .ويكتسي وجود نظام وطني لالبتكار حسن التشغيل
(لندفال1992 ،؛ نيلسون )1993 ،داعم لقدرة امتصاص محلية
(األونكتاد2014 ،ب) أهمية خاصة لريادة األعمال التحويلية.
وحـسـبـمــا ذه ــب كــاســون وآخـ ــرون ( ،)2006فــإن
المؤسسات األكثر رجحاناً لتدعيم ريادة األعمال هي مؤسسات
االقتصاد السوقي الليبرالي :الملكية الخاصة ،حرية االنتقال
وتكوين الجمعيات مع الشركاء ،كفالة السرية لمعلومات معينة
في مجال األعمال ،حماية حقوق الملكية الفكرية ،إنفاذ النظام
القضائي لحقوق الملكية ،استقرار العملة ،الحكم الديمقراطي
واالنفتاح على الهجرة .وتسود هذه الشروط عادة في البلدان
المتقدمة الـنـمــو ،لكنها تختلف اخـتــالفـاً بــيّـنـاً عــن الـظــروف
المؤسسية واالقتصادية التي تسود أقل البلدان نمواً .كذلك،
من غير المرجح إلى حد كبير أن يأتي نقل هذه المؤسسات
ببساطة من سياق بلد متقدم النمو إلى أقل البلدان نمواً ،بالنتيجة
المرغوبة لتدعيم ريــادة األعمال التحويلية .فاالكتفاء ببساطة
بالنقل المؤسسي إلى سياقات وطنية مختلفة اختالفاً جذرياً
لن يحقق النتائج المتوقعة (األونكتاد .)2009 ،وبناء عليه ،من
المهم أن يركز مقررو السياسة في أقل البلدان نمواً على بعض
المؤسسات الحرجة القادرة على دعم ريادة األعمال التحويلية
(الفصل الخامس) .ويشمل ذلك على وجه الخصوص ،اإلطار
التنظيمي الوطني لدخول الشركات وخروجها ،والنظام المالي،
والبنية التحتية ،ونظام الطاقة (األونكتاد.)2017 ،
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المساواة بين الجنسين :توازن تقييم المجتمع لإلنجاز
والتعاون والطموح والرعاية والمصداقية.
المنحى المستقبلي :تثمين المثابرة والحفاظ على
التقليد واستيفاء االلتزامات االجتماعية.
المنحى األدائـ ــي :تشجيع ومـكــافــأة تحسين األداء
واالمتياز.
المنحى اإلنساني :تشجيع ومجازاة اإلنصاف والبر
إزاء اآلخرين.

-2

المحددات على مستوى أ
االفراد

تشتمل العوامل المؤثرة في نزوع الفرد إلى االنخراط
في نشاط لريادة األعمال على خصائص ديمغرافية،كالعُمر ونوع
الجنس والـمـهــارات المعرفية ،والسمات النفسية واالجتماعية
واإلثنية والمتعلقة بالشخصية .وتترتب على الــدور االقتصادي
الذي تؤديه النساء آثار إنمائية مهمة أيضاً (دوفلو .)2012 ،ومن
المعروف على النطاق الواسع أن مشاركة النساء في التنمية تعاق
دائماً باألعراف والقواعد االجتماعية التي تحول دون تمكينهن
االقتصادي واالجتماعي وتقلل من ثم مساهمتهن في عملية التنمية.
ويصدق ذلك بصفة خاصة في أقل البلدان نمواً ،وبقدر أشد في
المناطق الريفية ،التي يحال فيها عادة دون استفادة النساء من
مقدراتهن الكاملة للمشاركة في تحقيق التنمية االقتصادية والنمو
االقتصادي بسبب العادات والتقاليد االجتماعية ،رغم مشاركتهن
القوية في قوة العمل الريفية (األونكتاد2015 ،أ).
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وتميل المؤسسات والقواعد واألع ـراف السائدة في
المجتمع إلــى التأثير أيضاً في أنشطة ريــادة األعمال النسوية،
وفي توقعات التوسع والنمو في المؤسسات التي تتولى النساء
قيادتها .وتسلط البحوث القائمة على أساس نوع الجنس الضوء
على الكيفية التي يؤثر بها عامل معيّن على النساء والرجال بطريقة
مختلفة ،وكيف انهما يبدوان أنماطاً سلوكية مختلفة في ريادة
األعمال .فعادة ما تأخذ النساء في حسبانهن وهن تتخذن قرارات
تتعلق بريادة األعمال االعتبارات المتعلقة بالزواج وتنشئة األطفال
أو األعراف االجتماعية ،أكثر مما يفعل الرجال ،بينما يتأثر نشاط
ريادة األعمال الذي تؤديه النساء بالفروق والتفضيالت القائمة على
أساس نوع الجنس والسمات الشخصية (كالتصورات المتعلقة
بالفرص ،وتفضيالت العمل لحساب الذات ،وتجنّب المخاطرة
والثقة بالنفس) (غارسيا  -كابريرا وغارسيا  -سوتو2008 ،؛
مينيتي ونوديه .)2010 ،وربما اختلف نزوع النساء إلى استهالل
نشاط أعمال عن نزوع الرجال ألسباب ثقافية أو ألسباب تمييزية
(نيومارك وماكلين.)1995 ،
ويفسر نهج الشخصية السلوكيات المتعلقة بريادة
األعمال ،ويرى فيها انعكاساً لسمات من قبيل الرغبة في تحقيق
النجاح وقلّة الخوف من الفشل واالنفتاح على التجارب والوعي
واالنـفـتــاح على اآلخـريــن وال ـتــالؤم معهم واإلصـ ـرار فــي مواجهة
الفشل والتفطن للفرص المتصورة والعمل على اغتنامها .ورغم
محورية السلوك بالنسبة لريادة األعمال وإنشاء المشاريع الجديدة،
لم تظهر حتى اآلن نظرية متكاملة في مجال السلوك الريادي (تيغو
وغارتنر.)2017 ،
وثمة مجموعة أخرى من األدبيات ذات الصلة تحلل
السلوك المتعلق بريادة األعمال من منظور نفسي ،وتوجد في
ذلك مدرستان للتفكير (شيفر ودايفيس .)2017 ،ويصف نهج

وميير ال ميع

تؤدي النساء دوراً اقتصادياً تنجم عنه
آثار إنمائية رئيسية
تجسدها
الشخصية السلوكيات المتعلقة بريادة األعمال حسب ّ
في سمات محددة .وتصف بعض البحوث رائد األعمال الناجح
باعتباره شخصاً تتملكه رغبة شديدة في تحقيق النجاح أو قدر
بالغ الضآلة من الخوف من الفشل (أتكينسون .)1958 ،ويرى
آخرون أن السلوكيات "المدفوعة" نحو ريادة األعمال تتسم بدرجة
عالية من النزوع للمخاطرة (باليتش وباغبي .)1995 ،وأشير
أيضاً (كوستا ومــاك كير )1992 ،إلى أن المواقف من ريادة
األعمال يمكن وصفها باستخدام العوامل التالية :االنفتاح على
التجارب ،والوعي ،واالنفتاح على اآلخرين ،والتالؤم والعصابية.
ويشير العامل األول إلى الفضول واالبتكار ،ويشير العامل الثاني
إلى أهمية الكفاءة ،ويبرز العامل الثالث المهارات االجتماعية
لرواد األعمال .أما التالؤم والعصابية فتتعلق بفكرة األلفة والطبيعة
التحليلية المقترنة بموقف الواثق.
وفي خط بحثي مستقل ،نظر نهج المعرفة االجتماعية
بدالً من ذلك في الكيفية التي يمكن أن يتجه بها رائد األعمال
إلى "التفكير بطريقة مختلفة" .وأحد األمثلة البارزة على ذلك هي
نظرية عملية اإلسناد .فمن األمور المعتادة أن يستمر الناس في عمل
الشيء الذي يكونون قد حققوا فيه النجاح ،وأن يسعوا إلى تجنب
الفشل .أما رواد األعمال فإنهم أكثر مثابرة ،ويتجاوزون القواعد
السلوكية المتوقعة عند استهالل مشروع لريادة األعمال أو االستمرار
فيه عند مواجهة المصاعب .وأحد التفسيرات المطروحة في هذا
الخصوص هو أن هذا السلوك يعكس فكرة ترى أن الفشل في
نشاط األعمال أقل مدعاة للشعور بالعار من األشكال األخرى
للفشل (شيفر ودايفيس.)2017 ،
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تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

واو -استنتاج
أبان هذا الفصل عن المساهمة الحاسمة التي تستطيع
ريادة األعمال ويتعين عليها أن تقدمها لمسيرة أقل البلدان نمواً
نحو التنمية المستدامة ،وهي المساهمة التي توفر المبرر المنطقي
لتكريس هذا التقرير لموضوع ريادة األعمال .وبالبناء على اإلطار
المفاهيمي الذي طرحه هذا الفصل ،يقدم الفصل الثاني موجزاً
لألدلة التجريبية المتعلقة بحالة ريادة األعمال وسياقها في أقل
البلدان نمواً ،ويتناول بالتحليل المحددات الرئيسية لنمو المؤسسات
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واإلنتاجية في هذه البلدان .ويناقش الفصل الثالث الصلة بين ريادة
األعمال وطبيعة إدمــاج أقل البلدان نمواً في االقتصاد الدولي،
وبصفة خاصة من خالل سالسل القيمة العالمية .ويعطي الفصل
الرابع صورة للقيود التي تواجه ريادة األعمال ونمو المؤسسات في
أقل البلدان نمواً ،ويستعرض البيئة السياساتية والمؤسسية الراهنة
لتطوير المؤسسات في أقل البلدان نمواً .ويختتم الفصل الخامس
بتقديم مناقشة مفصلة لبدائل السياسات التي يمكن لحكومات
أقل البلدان نمواً استخدامها لتعزيز ريادة األعمال ،ومساهمة ريادة
األعمال في التحول الهيكلي والتنمية المستدامة.
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وميير ال ميع

ش
الحوا�
ي
()1
()2

يشير تعبير "البلدان النامية األخــرى" في هذا التقرير
إلى البلدان النامية على النحو الذي عرفتها به األمم
المتحدة ،من غير أقل البلدان نمواً.
يستند التعريف الوارد في هذا التقرير بشأن ريادة األعمال
التحويلية على التعريف التركيبي الذي صاغه سيزرماي
وآخرون ( )2011والمقتبس في الفرع جيم .1 -

()3

يتضمن ذلــك ،في جملة أمــور ما يسمى "بشركات
الغزال" وهي شركات مرتفعة النمو ولّدت إيراداتها بمعدل
ال يقل عن  20في المائة سنوياً ألربع سنوات أو أكثر،
انطالقاً من قاعدة موارد قيمتها  100 000دوالر على
األقل.
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ألف -مقدمة
باتتريادةاألعمالمجاالًلتركيزخطاباتالسياسة
اإلنمائيةبصورةمتزايدة،وجرىتقديمهافياتفاقاتمختلفة،
منبرنامجعملاسطنبولإلىخطةعملأديسأبابا،كمسار
رئيسيلتطويرالقطاعالخاصوتوليدالعمالةوخاصةللنساء
والشباب.غيرأنهلميجرحتىاآلنالتوصلإلىتوافقحول
وضعتعريفلريادةاألعمالأوقياسهاأوتحديدطبيعةالصلة
تبصرات المساهمات النظرية
بينها وبين عملية التنمية رغــم ّ
التيعالجتدوررواداألعمالفياالستثمارواالبتكار(انظر
الفصلاألول).
وحسبمايُزعم،فإنهذهالقضاياالعامةتثيرإشكالية
أكبرفيأقلالبلداننمواً،التيتتصفالتعريفاتالنظريةلريادة
األعمالفيهاباإلبهامبسببخصائصهاالهيكلية،منقبيلغلبة
القوةالعاملةالزراعية؛ورجـحــانالشركاتغيرالرسميةصغيرة
النطاقاألصعبعلىالرصد؛ومحدوديةالتنويعاالقتصادي.
ومنهناينطويرسمخريطةدقيقةللوضعالعاملريادةاألعمال
بوجوههالمتعددة فــيأقــلالـبـلــدان نـمـواًبأهميةحاسمة،من
أجلتسخيرريادةاألعمالبفعاليةفيأغراضتحقيقالتحول
الهيكلي ،وم ـواءمــة سياسات المؤسسات مــع االستراتيجيات
اإلنمائيةاألعم.
ويـعــرض هــذاالفصلبعضالحقائقالمنمذجةعن
حالة ريــادةاألعمالوتطورالمؤسساتفيأقلالبلداننمواً،
ِ
ـةوحـبـ َكــةللفهمالحالي
ويـقــدمالحجةعلىأهميةإضــافــةدقّـ َ
بشأنهما،ويالحظضرورةوضوحالتعبيرعنتبعاتهذهالحالة
فيمايتعلقبالتحولالهيكلي.وبغيةاحتواءمشكلةمحدودية
البيانات،اتُـخــذتخطوتانمتكاملتان .فــيالخطوةاألولــى،
استُخدمتالبياناتالوظيفيةالمستقاةأساساًمناستقصاءات
العملوالسكان،لتحديدالمالمحالرئيسيةلرواداألعمالاألفراد
وسماتهموتطلعاتهم،باالعتمادبالدرجةاألولىعلىالثنائيات
التييشيعاستخدامهامثلالرسميوغيرالرسمي،والفرصةمقابل
الضرورة؛ودراسةدورةحياةالمؤسسةمنبدايتهاحتىانقضاء
أعمالها.وفيالخطوةالثانية،عُرضتمعلوماتتكتسيطابعاً
رسمياًأكبرباالستنادإلىمحددين رئيسيينألداءالشركات،
جرىاستقاؤهاتحديداًمنمسوحاتالبنكالدوليلمؤسسات
األعمال.وتتجههذهالمسوحاتإلىالتركيزعلىالمؤسسات
الرسميةغيرالزراعية،وتستبعدمنثمقسماًكبيراًمناالقتصاد،
لكن ث ـراءالبياناتالـ ـواردةفيهايسمح بــإجـراءتقييمأشــددقة
لمساهماتاألنواعالمختلفةللشركاتفيالتحولالهيكلي.

أقل البلدان نموًا

تحليلريادةاألعمالحافلبالتعقيداتالنظرية
ومشاكلالقياس
وقدجرىتنظيمبنيةالفصلعلىالنحوالتالي:في
الفرعباء،يجريتوضيحالتحدياتالرئيسيةالتيتواجهقياس
ريــادةاألعمالومحدوديةالبياناتذاتالصلة ،وإب ـرازالمدى
الذييتسبببهذلكفيالحدمنالمناقشاتحولدورريادة
عجيم،تقسم
األعمالفيتحقيقالتنميةاالقتصادية.وفيالفر
ّ
األساليبالمنهجيةومصادرالبياناتالمختلفةإلىثالثةأقساممن
أجلإبرازالخصائصالمحددةألقلالبلداننمواً،منزاويةانتشار
أنشطةريادةاألعمال؛وإبرازالمالمحالرئيسيةلريادةاألعمال،أي
الرسميمقابلغيرالرسميوالفرصةمقابلالضرورة؛وإبرازالسمات
األساسيةلرواداألعمال.وفيالفرعدال،تُطرحنظرةمدققةعلى
مجالينيكتسيانأهميةخاصةفيأقلالبلداننمواًهما،القطاع
غيرالرسميوالشركاتالريفيةغيرالزراعية.وفيالفرعهاء،يُق ّدم
تحليليغلبعليهالطابعالرسميلمحركاتأداءالشركاتفي
أقــلالبلداننمواً،يسلطالضوءعلى ضــرورةوجــودنهجدقيق
لتطويرالمؤسساتمنأجلتسخيرمساهمةالقطاعالخاص
فيالتحولالهيكليضمنسياقمنعدمتجانسالمؤسسات.
وفيالفرعواو،توردخالصةموجزةويسلّطالضوءعلىاعتبارات
تتعلقبالسياساتالعامة.

باء -قياس ريادة أ
العمال

يبدوتحليلريادةاألعمالمثقالًبالتعقيداتومشاكل
القياس،السيمافيأقلالبلداننمواً،علىنحويعيقإجراءالبحوث
حولدورهافيتحقيقالتنميةالمستدامة(أحمدوهوفمان2007،؛
هيسلزونوديه2017،؛نوديه2013،؛أحمدوسيمور2008،؛
ستروذرونيزكو.)2018،وقدظلمفهومريادةاألعمالموضوعاً
لمناقشاتنظريةمطولةومكثفة،تقعفيتقاطعالنظريةاالقتصادية
معاستراتيجيةأنشطةاألعمال،انبثقتعنهاأنواعمختلفةألدبيات
تطرحتعاريفمتضاربةمبنيةعلىمنظوراتمفاهيميةومؤسسية
ووظيفية(كالين2008،؛نوديه.)2013،
ومنهنا،يقتضيتفسيراألدلةالمتصلةبريادةاألعمال
توخيالحرص،بسبباختالفطبيعةهذهالنُهج.فالمنظور
المفاهيمييــركــزعـلــىم ـحــدداتاخـتـيــاررائ ــداألع ـمــالالـفــرد
البتداءنشاطأعمال.ويتعاملالمنظوربذلكمعالفردباعتباره
وحدةالتحليل،ويلقيالضوءعلىالخصائصالنفسيةوالتعليمية
واالجتماعيةواالقتصاديةالمرتبطةباالختياربينريادةاألعمال
23
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والعملالمأجورفيضوءالعوائدالمتوقعةبعدتقديرهاقياساًإلى
مخاطركالالخيارين.ويتجهالمنظورالمؤسسيبخالفذلكإلى
التأكيدعلىإنشاءالمؤسساتوالدينامياتالمتعلقةبذلك،ويقيّم
متغيراتمنقبيلمعدالتالمؤسساتالناشئةوانتشارالشركات
ذاتالنموالمرتفع.وأخيراًيركزالمنظورالوظيفي(الشومبيتري)على
جوانبتبدومخادعةبدرجةأكبر،وهيتحديداًدوررواداألعمال
فيتحديدالفرصالمحتملةواستثماررأسماللجنيأرباحتتأتى
منها،ومنثمحفزعمليةللتدميرالخالق(كــاليــن2008،؛
شومبيتر.)1934،
وتنعكسهذهاالختالفاتالمفاهيميةفيقياسريادة
األعمال،وتقودإلىوضعمصفوفاتمتنافسةتجزئأنشطةريادة
األعمالبطرقمختلفةمباشرةأوبصورةغيرمباشرة،علىسبيل
المثالإلىأنشطةأعمالرسميةوغيررسمية ،وأنشطةأعمال
مدفوعةبالضرورةوأخرىبالفرصة(ديساي.)2011،وبناءعليه،
تقيسالمؤشراتالمتاحةكلشيءبدءاًمنالسماتالشخصية
لرواداألعمال،كنوعالجنسمثالً،إلىنتائجعمليةريادةاألعمال،
كمعدالتالمؤسساتالناشئةمثالً(هوفمانوآخرون.)2006،
ومنهنا،يتعينتوخيالحرصفيتوضيحالسياقاتالمختلفة
للمؤشراتوتأويلهاومقارنتهالمالذلكمنأهميةحاسمة.
ٍ
السبلالتيتظهربها
وثمةنوعمتناممناألدبياتيوثق ُ
ريادةاألعمالفيالمجتمعاتبأشكالمختلفةوآثاراقتصادية
متمايزة (أحمد وهوفمان2007،؛ بــومــول1990،؛ هيسلز
ونــوديــه2017،؛فيفاريللي.)2016،لكنالفئاتالمحددة
المختلفةلرواداألعمالالتستبعدإحداهااألخرى،وتتعايشمعاً
بدرجاتمتفاوتةفيكلبلد.وفيضوءعدموجودقياسواحد
قادرعلىاإلحاطةبكلأشكالريادةاألعمال،يتوقفرسمخريطة
مسهبةللوضعالعاملريادةاألعمالوتعريفاستراتيجياتالسياسات
العامةوأولوياتهابالضرورةعلىوجودنسقمنالمؤشراتالتكميلية
(أحمدوهوفمان2007،؛األونكتاد2012،أ).ويكتسيضمان
تكاملالمنظورينالوظيفيوالمؤسسيبالذاتأهميةحيويةمنأجل
كفالةالتساوقوالتواؤمبيناستراتيجياتريادةاألعمالوالسياسات
األعملتطويرالقطاعالخاص(األونكتاد2012،أ).
وتختلفالمؤشراتفي مــدىتالؤمهامعمختلف
السياقاتوأنواعالتحليل،ويعكسكلمنهامزاياهوعيوبهويكون
عُرضةلتحذيراتمختلفة.وفيأقلالبلداننمواًعلىسبيلالمثال،
ربماأدىانتشاراألنشطةغيرالرسميةوالعمللحسابالذاتإلى
جعلالمصفوفاتالوظيفيةأكثرتركيزاًعلىاألفراداألوثقصلةمن
المصفوفاتالتيتستندإلىالتسجيلالرسميألنشطةاألعمال
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ريادةاألعمالتظهربأشكالمختلفةفياالقتصاد
وتُحدثآثاراًاقتصاديةمتمايزة.ومنهناتأتي
األهميةالحاسمةلرسمخريطةدقيقةلها
(ديساي.)2011،وثمةعديدمنالمؤشراتالوظيفيةمعذلك،
أبرزهاالمؤشراتالمستندةإلىالدراساتاالستقصائيةللقوةالعاملة،
التتيحإجراءتقديراتلألبعادالرئيسيةلريادةاألعمال،كتوليد
العمالةواالبتكارواحتماالتتحقيقالنمو(مارغوليس.)1()2014،
وهناكحاجةأيضاًالستخداممؤشراتمختلفةلتحليلمحددات
إضفاءالطابعالرسميعلىالمؤسسةوالتعرفعلىالشركاتالتي
تنطويعلىاحتماالتمرتفعةللنمو(.)2
ومنجملةمقاييسريادةاألعمالالتييشيعاستخدامها
علىنطاق واس ــع،تأتيالمقاييسالتالية(ديـســاي2011،؛
نوديه2013،؛ستروذرونيزكو:)2018،
حصةالعمللحسابالــذاتفيإجماليالعمالة،
وفقاًإلحصاءاتمنظمةالعملالدولية.
أنشطةالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمال،المقدرةمن
المعرفةبأنهاحصة
المرصدالعالميلريادةاألعمال،و ّ
السكانالبالغينالعاكفينعلىعمليةالبتداءنشاط
أعمال،أوالذينيملكونو/أويديروننشاطأعمال
جديد(اإلطار.)1-2
كثافةأنشطةاألعمالالجديدة،المع ّدةفيالبنك
الـ ــدولـ ــيع ـل ــىأس ـ ــاسال ـم ـع ـل ــوم ــاتال ـم ـس ـت ـقــاةمن
المعرفةبأنها
السجالتالوطنيةألنشطةاألعمال ،و ّ
الـتـسـجـيــالتال ـجــديــدة لـلـشــركــاتذاتالمسؤولية
المحدودةمقارنةبكل1 000مناألشخاصفي
سنالعمل(64-15عاماً)(.)3
وهناكمشكلةعمليةمهمةتواجهرسمخريطةلحالة
ريادةاألعمالفيالبلدانالنامية،وباألخصفيأقلالبلداننمواً،
هينقصالبياناتالموثوقةوالقابلةللمقارنةالدولية،علىعكس
مجموعاتالمؤشراتالمرتّبةجيداًوالمتواترةالتحديثالتيتتوافر
لدىالبلداناألعضاءفيمنظمةالتعاون والتنميةفيالميدان
االقتصادي(أحمدوهوفمان.)2007،وعلىسبيلالمثال،فإن
البياناتالمتعلقةبإجمالينشاطالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمال
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للفترة2017-2008غيرمتاحةإالألحدعشربلداًفقطمن
البلداناألقلنمواًالسبعةواألربعين،التياليتاحبخصوصهاللعقد
المذكورسوىرصدسنويواحدأورصدينسنويينفيالمتوسط
مقابل5أرصادللبلدانالناميةاألخرىو7للبلدانالمتقدمةالنمو
واالقتصاداتالتيتمربمرحلةانتقال(الشكل.)1-2وتغطي
مسوحاتالبنكالدوليلمؤسساتاألعمال41بلداًمنأصل

اإلطار1-2

أقل البلدان نموًا

أقلالبلداننمواًالبالغعددها،47وليسلهذهالمسوحاتبُعد
طوالنيإالفيماندر،أوينعدمفيهاهذاالبُعدعلىاإلطالق.
وإلىجانبذلك،يُشفعكلمقياسبتحذيراتمنهجيةمختلفة،
تشملكيفيةإعدادالعيناتالتمثيليةالمستقصاة،وكيفيةإسناد
البياناتالناقصة،وكيفيةوضعمحدداتإحصائيةأكثرتفصيالً
(مارغوليس2014،؛تيم.)2018،

اإلطارالمفاهيميللمرصدالعالميلريادةاألعمالومصطلحاتهالرئيسية

يختلفالنهجالمفاهيميللمرصدالعالميلريادةاألعمال والمصطلحاتالتييستخدمهافيجمعالبياناتإلى
حدماعنالنهجالمفاهيميوالمصطلحاتالمستخدمةفيهذاالتقرير.وتطبّقالدراساتاالستقصائيةللسكانالبالغينالتييجريها
ٍ
بأنها"أيمسعىلالنخراطفينشاطأعمالجديدأوإنشاءمشروع
المرصدمنظوراًوظيفياًلريادةاألعماليعرفهاتعريفاًواسعاً
جديد،كالعمللحسابالذاتأوفيمنظمةجديدةلألعمال،أوالتوسعفينشاطأعمالقائم،يتوالهفردأومجموعةأفراد،
أوفيعملتجاريمستقر"انظرالموقعاإللكترونيالتالي.)https://www.gemconsortium.org/wiki/1149(:ويشتملهذاالتعريف
علىأنشطةأعمالتتسمبطابعريادةاألعمالظاهرياًلكنهاتفتقرإلىعنصراالبتكار،الذييحتلصميمالتحولالهيكليوالنظرة
الشومبيتريهلريادةاألعمال.ويوضحالشكلاإلطاري1-2الصالتبينعمليةريادةاألعمالوالتعاريفالوظيفيةللمرصدالعالمي
لريادةاألعمال.
الشكلاإلطاري1-2
عرضتخطيطيلإلطارالمفاهيميللمرصدالعالميلريادةاألعمال

اﻧﻘﻀﺎء أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل

إﲨﺎﱄ ﻧﺸﺎط اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻟﺮﺎﻳدة اﻷﻋﻤﺎل
راﺋﺪ اﻷﻋﻤﺎل
اﶈﺘﻤﻞ :اﻟﻔﺮص
واﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات

اﳌﻔـﻬ ــﻮم

راﺋﺪ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻨﺎﺷﺊ :ﻳﻨﺨﺮط ﰲ
إﻧﺸﺎء ﻧﺸﺎط أﻋﻤﺎل

ﻣﻮﻟﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﳌﺎﻟﻚ و/أو اﳌﺪﻳﺮ 
ﻟﻨﺸﺎط أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪ 
ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋُﻤﺮﻩ ٣٫٥
ﺳﻨﻮات

اﳌـﺜــﺎﺑ ـ ــﺮة

اﳌﺎﻟﻚ و/أو اﳌﺪﻳﺮ 
ﻟﻨﺸﺎط أﻋﻤﺎل
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋُﻤﺮﻩ 
 ٣٫٥ﺳﻨﻮات

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻟﺮﺎﻳدة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ:
ﻧﻮع اﳉﻨﺲ
اﻟﺴﻦ
اﻟﺪاﻓﻊ 
)اﻟﻔﺮﺻﺔ أو اﻟﻀﺮورة(

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ:
اﻟﻘﻄﺎع

اﻷﺛﺮ:
ﳕﻮ ﻧﺸﺎط اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﺪوﻳﻞ

ويقيسإجمالينشاطالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمال،وهوالمؤشراألكثرشيوعاًللمرصدالعالميلريادةاألعمال،
النسبةالمئويةللبالغين(64-18عاماً)العاكفينعلىعمليةإلنشاءنشاطأعمال("رواداألعمالالناشئون")أواستهلوانشاطاً
ِ
ضاض").ويوفرالمرصدأيضاًمعلوماتعنملكية
لألعمالفيغضونثالثسنواتونصفعلىاألقل("رواداألعمالالغ َ
المؤسساتالمستقرة،أيالمؤسساتالعاملةألكثرمنثالثسنواتونصف،وعنانقضاءالمؤسسات.كذلك،يجمعالمرصد
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ائداألعمالويوجهإليهالسؤالالتالي":هلانخرطتفيهذهالمؤسسةالناشئةمنأجلاغتنامفرصةنشاط
معلوماتعندوافعر
ّ
أعمالأوبسببانعداموجودخياراتعملأفضلمتاحةلك؟"(انظرالعنواناإللكترونيالتاليhttps://www.gemconsortium.:
.)org/wiki/1177ومنشأنذلكأنيتيحالتمييزبينرواداألعمالالمدفوعينبالضرورةورواداألعمالالذينتحركهمالفرصة.
املصدر:

أمانةاألونكتاد،استناداًإىلاملرصدالعامليلرايدةاألعمال.2018،

ويحتاج تفسير المقاييس الثالثة باعتبارها داالت
تقريبيةعلىانتشارنشاط ريــادةاألعمالإلىتوخيالحرص
أيـضـاً،ألنهاوإنكانتتعبّر عــن هــذاالنشاطإلــى حــدما،
تعكسأيـضـاًبشكلجزئياخـتــالفمستوياتالتنميةفيما
بينالدول.وعلىاألرجحيمثلنشاطالعمللحسابالذات
وإجمالينشاطالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمال،جزئياًعلى
األقل،األهميةغيرالمتناسبةفيالبلدانالناميةالتيتكتسيها
أنشطةتبدوظاهرياًكأنشطةلريادةاألعمال،لكنهاتفتقرإلى
العنصرالحاسمللتدميرالخالقالذيأبرزهشومبيتر.)1934(،
وبخصوصالعمللحسابالذات،يميلتعريفريادةاألعمال
الــذييأخذبهالمرصدالعالميلريادةاألعمالإلــىاالتساع
المتعمد؛ويحتملمنثمأنتدخلفيإطارهاألنشطةصغيرة
النطاقواألنشطةغيرالرسميةالتيتعبّرعنطبيعةالصراعمن
أجــلالبقاء،وتـتـراوحبينأنشطةاألعـمــالالعائلية واألنشطة
الموسميةالريفيةغيرالزراعية.وفيالمقابلمنذلك،يؤدي
اعتمادمؤشركثافةأنشطةاألعمالالجديدةعلىبياناتمستقاة

منالسجلالرسميللشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودة،إلى
تعريضالقياسلبخستقديرريادةاألعمالفيالبلدانالنامية
التييكونفيهاهذااإلطارالقانونيغيرمألوفنسبياً.
وتظهرهذهالحاجةلتوخيالحرصفياللجوءإلى
استخدامترابطسبيرمانالترتيبيالزوجيلتحليلالمشاهدات
القطريةعلىصعيد108بلدانعلىنطاقالمؤشراتالثالثة
(الجدول.)1-2وثمةترابطإيجابيشديداالرتفاعبينحصة
العمللحسابالذات وإجمالينشاطالمرحلةالمبكرةلريادة
األعمال،وترابطسلبيبينكلمنهماوبينكثافةأنشطةاألعمال
الجديدة،التيتتسمبأهميتهااإلحصائيةإلجمالينشاطالمرحلة
المبكرةلريادةاألعمال.ويعكسذلكالفرقبينكثافةأنشطة
األعمالالجديدةوإجمالينشاطالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمال،
الذييعطيرؤيةأوسعلريادةاألعمالالتيالتتطلبتسجيالً
أوأط ـراًقانونية،مثلماتتطلبذلــكالشركاتذاتالمسؤولية
المحدودة.

الشكل1-2
عددالمشاهداتالمتاحةإلجمالينشاطالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمال2017-2008،
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املصدر:

26

1

ﻋﺪد اﳌﺸﺎﻫﺪات
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪات

حساابتأمانةاألونكتاد،ابستخدامبياانتمستقاةمناملرصدالعامليلرايدةاألعمال.
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وتُبرزهذهالنتائجارتفاعمستوىحساسيةالتحليل
للمؤشرالمستخدم،بسبباالت ـســاع فــي تـعــددوج ــوه ريــادة
األعمالالمعبّرعنهافيكلمؤشر.وإضافةإلىذلك،تعكس
النتائجبشكلجزئيالفروقالمنهجيةفيطبيعةريادةاألعمال
عند مستويات التنمية المختلفة ،على النحو ال ــذي تظهره
الصلةبينالمقاييسالثالثة ،والنصيبالتقديريللفردالعامل
منالناتجالمحلياإلجمالي(الشكل.)4()2-2ويرتبطكل
مــنالـعـمــل لـحـســابال ــذات(الـشـكــل(2-2أ))،وإجـمــالــي
نشاطالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمال(الشكل(2-2ب))،
ارت ـبــاط ـاًسلبياًبالنصيبالـتـقــديــري لـلـفــردالـعــامــل مــنالناتج
المحلياإلجماليعموماً،ويعكساننمطاًمتجانساًعلىوجه
العموم مــعالصلةالتييقالعنها والـتــيتتخذشكلحرف
اليو()Uالمفترضة فــياألدبـيــات(نــوديــه2013،؛كـواتـرارو
وفيفاريللي2015،؛ وينكرز وثــوريــك .)1999 ،أماكثافة
أنشطة األعـمــال الجديدة (الشكل (2-2ج)) فيبدو ،على
العكسمنذلك،أنهاتتزايدمعزيادةنصيبالفردالعاملمن
الناتجالمحلياإلجمالي،علىاألقلبالنسبةللقيمالمعقولة
لهذاالـنــاتــج(.)5ويشيرذلــكإلــىأناآلث ــارالتيترتبها ريــادة

أقل البلدان نموًا

األعمال،حسبتعريفهاالموسع،تختلفبحسبالسياقات
وتعكسمظاهرهاالخاصةبشكلجزئيفيالمراحلالمختلفة
للتنمية.ويتأكد هــذاال ـرأيبالتجمعالملحوظألقــلالبلدان
نمواًفيكلقياسيردفيالشكل،2-2واتسامهذهالبلدان
بتضاعف مـعــدالتالعمللحسابال ــذاتوإجمالينشاط
المرحلةالمبكرة لـريــادةاألع ـمــال،على غ ـرارالـبـلــدانالنامية
األخـ ــرى،وإناق ـتــرنذل ــكبـمـعــدلكـثــافــةألنـشـطــةاألع ـمــال
الجديدةاليتجاوزربعالمتوسطالمتحققفيالبلدانالنامية
ُ
األخرى.
وتتجانسهذهالنتائجمعنتائجتجريبيةسابقةذهبت
إلىأنالفرقبينالمكوناتالثانويةإلجمالينشاطالمرحلة
المبكرةلريادةاألعمال(رواداألعمالالناشئونورواداألعمال
ِ
ضاض)وبينكثافةأنشطةاألعمالالجديدةهوفرقيتصل
الغ َ
بــالـظــروف المحلية المؤسسية والمتعلقة بأنشطة األعـمــال،
بعد تثبيت العوامل المتعلقة بمستويات التنميةاالقتصادية،
الـتــيتـلـعــبأي ـض ـاًدوراً م ـه ـم ـاً(آكـ ــسوآخ ـ ـ ــرون2008،؛
ديساي.)2011،

الجدول1-2
ترابطسبيرمانالترتيبيالزوجيعلىنطاقمقاييسريادةاألعمالفي108بلدان
حصةالعملحلسابالذات(النسبة
املئويةمنإمجايلالعمالة)
حصــةالعمــلحلســابالــذات(النســبةاملئويــة
مــنإمجــايلالعمالــة)
إمجايلنشاطاملرحلةاملبكرةلرايدةاألعمال
كثافةأنشطةاألعمالاجلديدة

إمجايلنشاطاملرحلةاملبكرةلرايدة
األعمال

كثافةأنشطةاألعمال
اجلديدة

1
**0.513

1

***0.529-

0.175-

1

املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابستخدامبياانتمستمدةمنإحصاءاتمنظمةالعملالدولية؛املرصدالعامليلرايدةاألعمال؛قواعدبياانتالبنك
الدويلملمارسةأنشطةاألعمال.
ملحوظة  :املـشــاهــداتاملسجلةعلىالصعيدالقطريتشريإىلآخــرسنةأتيحتفيهامعلومات مـعــاصــرة؛ويشري عــددالـنـجــوم*،و**و***إىل
النسب10و5و1يفاملائة،علىالتوايل،ملستوىارتفاععدداملشاهدات.

وت ـج ـســدال ــرس ــال ــةالـمـتـنــاقـضــةظ ــاه ـري ـاًالـ ـ ـ ـواردةفي
الشكل"2-2مفارقةالجزئي-الكلي"التيالحظهاهيسلز
ون ــودي ــه( )2017ب ـشــأندور ريـ ــادةاألع ـم ــال ف ــيالـتـنـمـيــة.
فنظرياتاالقـتـصــادالكلي تــوفــراألسـبــابالـتــي تــدفــعللتوقّع
ب ــأنتـفـضــيبـعــضس ـمــاتريـ ــادةاألع ـم ــالعـلــىاألق ــلإلــى
النمواالقـتـصــادي،غيرأنــهينبغي تــوخــيالـحــذر فــيتحديد

المقياسالسديدذيالصلةباالقتصادالجزئيالــذييمكن
أنيوفرمعلوماتعناآللياتالمفترضةبدالًمنالتعبيرعن
آثــارمنحولةأخــرى.وبالنظرإلىأنمستوىالتنميةقديؤثر
بقوةهوذاتــهفيمظاهر ريــادةاألعـمــال ،ربما قــاداستخدام
مصفوفاتمختلفةومحدداتمختلفةلالقتصادالقياسيإلى
نتائجمختلفة(.)6
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الشكل2-2
النصيبالتقديريللفردالعاملمنالناتجالمحلياإلجمالي،والمقاييسالشائعةلريادةاألعمال
)أ( ﺣﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎب اﻟﺬات ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
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اﳊﺴﺎب اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪوﻻر ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١١ﺣﺴﺐ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ

)ب( إﲨﺎﱄ ﻧﺸﺎط اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻟﺮﺎﻳدة اﻷﻋﻤﺎل

60
50

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

40
30
20
10
0
50 000

0

100 000

150 000

200 000

250 000

اﳊﺴﺎب اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪوﻻر ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١١ﺣﺴﺐ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ

)ج( ﻛﺜﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳉﺪﻳﺪة
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اﳊﺴﺎب اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﺪوﻻر ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١١ﺣﺴﺐ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى

اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻗﺘﺼﺎدات ﲤﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل

املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابستخدامبياانتمستمدةمنإحصاءاتمنظمةالعملالدولية،واملرصدالعامليلرايدةاألعمال،وقواعدبياانت
البنكالدويلملمارسةأنشطةاألعمال.
ملحوظة  :تتضمناملشاهداتاخلاضعةللدراسةعلىالصعيدالقطريآخرسنةأتيحفيهامقياسانلرايدةاألعمالعلىاألقل،ويُفرتضأنتوزيعاخلطوط
املنقطةتربيعيمبايتماشىمعالصلةاملفرتضةاليتتتخذشكلحرفاليو()Uبنيرايدةاألعمالونصيبالفردمنالناتجاحمللياإلمجايل.
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الـصفل ا :نوو إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف

رسمخريطةلريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواً
يحتاجتثليثاًدقيقاًلمصادرالمعلوماتالشحيحة
وتقييماًنقدياًللمؤشراتالتكميلية

ويصبحرسمخريطةلحالةريادةاألعمالفيأقلالبلدان
نمواًمنثممسألةصعبةعلىنحو خــاص،ويــؤديذلــكإلى
تضييقنطاقالمناقشاتالقائمةعلىاألدلةالستراتيجياتريادة
األعمالوتدابيرالسياسات.وتتعقدهذهالمسألةأكثرجراءالطبيعة
المخادعةلكثيرمنأشكالأنشطةريادةاألعمالاألشيعفيأقل
البلداننمواً-وأبرزهاالمنشآتالصغيرةالنطاقوأنشطةاألعمال
غيرالرسميةواألنشطةالريفيةالموسميةغيرالزراعية-منالمنظور
اإلحصائي(مصرفالتنميةاألفريقيوآخرون2017،؛صندوق
النقدالدولي2018،؛األونكتاد2014،أو2015أ).ولذلك
يحتاجرسمهذهالخريطةإلىتثليثدقيقللمصادرالشحيحة
للمعلومات،ابتداءمنمجموعاتالبياناتالقليلةالمتاحةإلى
الدراساتاإلفراديةالنوعية،فضالًعنإجراءتقديرنقديللمؤشرات
التكميلية.ومؤدىذلكإبرازأهميةتحسينالقدراتاإلحصائية
ألقلالبلداننمواً،وتعزيزنوعيةالنُظمالمحليةلجمعالبيانات،
لتمكينمقرريالسياساتمناتخاذقراراتأكثراستنارة.

جيم -ريادة أ
العمال ف ي� أقل البلدان
نمواً :حقائق منمذجة

يسعىهذاالفرعإلىتحديدخصائصالوضعالعام
لريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواًمعاألخذبعيناالعتبارالقيود
المبينةفيالفرعباء.وبالنظرإلىأنالمسائلالمتعلقةبالبيانات
ذاتالصلةتحولدونإجراءتقديرشامللحالةريادةاألعمال
فيأقلالبلداننمواً،سيكونالهدفالبديلالمبتغىهووضع
باقيالتحليلالمشمولبهذاالتقريرفيإطارسياقي،عنطريق
تسليطالضوءعلىأوجهالتماثلوأوجهاالختالففيمابينأقل
البلداننمواًومقارنتهابمجموعاتالبلداناألخرى.وتنظرالمناقشة
علىنحوخاصفيطبيعةانتشارنشاطريادةاألعمالوأنواعهفي
أقلالبلداننمواًوفيسماترواداألعمال.واألدلةالمستعرضة
هناهيأدلةإيحائيةمحضكماأنأياًمنالمؤشراتالمتاحة
اليتطابقبشكلتاممعالتعريفالعمليلريادةاألعمالحسبما
جرتمناقشتهفيالفصلاألول.ومعذلك،يمكنالتقاطبعض
المنظوراتوتحديدبعضالحقائقالمنمذجةحولأبعادعديدة
لريادةاألعمالتكتسيأهميةحاسمةللتحولالهيكلي.

أقل البلدان نموًا

انتشار أنشطة ريادة أ
االعمال في أقل
البلدان نمواً

-1

منالحقائقالموثَّقةبشكلجيدأنالعملالمأجور
محدودنسبياًفيأسواقالعملفيأقلالبلداننمواً،وأناألشكال
المختلفةللعاملينلحسابالذات،بمايشملأرباباألعمال
والمشتغلونلحسابهمالخاص والعاملونداخــلاألســرة،ذائعة
االنـتـشــاروبشكل ب ــارز فــيالمناطقالريفيةوفــيالـقـطــاعغير
الرسميالحضري(مارغوليس2014،؛األونكتاد2014،أ؛
األون ـك ـتــاد2015،أ؛البنكال ــدول ــي.)2016،ويتسممعدل
ممارسةالعمللحسابالذاتفيأقلالبلداننمواًباالرتفاع،حتى
بمعاييرالبلدانالناميةذاتها،ويشكل70فيالمائةمنإجمالي
العمالة،مقارنةبنسبة50فيالمائةفيالبلدانالناميةاألخرى،
ويؤديهعددتقديريبلغ268مليوناًمنالعاملينلحسابالذات
فيعام(2017الشكل.)2-3واتجهانتشارالعمللحساب
الذاتإلىاالنخفاضبعضالشيءعلىمدىالوقتفيكلبلد
منأقلالبلداننمواًتقريباً(،)7لكنذلكحدثبمعدلمتباطئ
نسبياًعلىنحويوحيبأنهسيظليشكلملمحاًحاسماًألسواق
العملفيأقلالبلداننمواًفياألجلالطويل.
الشكل3-2
العمللحسابالذاتكحصةمنإجماليالعمالةفيأقل
البلداننمواًوالبلدانالناميةاألخرى،متوسطالفترات،
2017-1990
(النسبةالمئوية)
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أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى

املصدر:

ح ـس ــاابتأم ــان ــةاألونـ ـكـ ـت ــاد،اس ـت ـن ــاداًإىلب ـي ــاانتقــاعــدة
إحصاءاتمنظمةالعملالدولية.
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غيرأنذيوعانتشارالعمللحسابالذاتاليمثل
ب ــأي ح ــال مــؤش ـراًقطعياً عـلــىوج ــودمشهدمفعمبالحيوية
لريادةاألعمال.فتحليلالعمللحسابالذاتبحسبحالة
التوظيفيكشفعنوضعأشدخطورة،وعلىاألخصمن
منظور الـتـحــول الهيكلي (الـشـكــل  .)4-2وتختلف ف ـرادى
االقتصاداتاختالفاًكبيراًفيهذاالخصوص،إالأنهباإلمكان
تعريف األغلبية الساحقة للعاملين لحساب ال ــذات فــي أقل
الـبـلــدان نـمـواً بـقــدرأكـبــر مــنالــدقــةبأنهم عــامـلــونمستقلون
لـحـســابـهــمالـ ـخ ــاص،وف ـ ــيع ـ ــام،2017مــثّـلــته ــذهالـفـئــة
مايقارب70فيالمائةمنالعمللحسابالــذاتفيأقل

البلداننمواً(185مليونشخص).أماالعاملونالمساهمون
فــيأنشطةعائلية والـغــالـبــونعلى قـطــاعالــزراعــة،فمثّلوا28
فيالمائة(76مليونشخص).ومثّلأرباباألعمالالنسبة
المتبقيةوقدرهازهاء3فيالمائة(قرابة8ماليينشخص)(.)8
وعليه،ورغــماالنتشارالـواســعللعاملينلحسابال ــذاتفي
أقــلالبلدان نـمـواً،يمكناعتبارقلّةقليلةمنهمروادأعمال
عــنحــق،أومـشــاركـيــنفــيأشـكــالتقدميةلـريــادةاألعـمــال.
وتقدرالدراساتالتجريبيةالقائمةهذهالنسبةبحواليالثلث
فيالبلدانالناميةككل(غينديلنغونيوهاوس2012،؛غريم
وآخرون2012،؛مارغوليس.)2014،

الشكل4-2
العمللحسابالذاتبحسبحالةالتوظيف،كحصةمنإجماليالعمالةفيأقلالبلداننمواً2017،
(النسبةالمئوية)
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حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلبياانتمستقاةمنقاعدةبياانتإحصاءاتمنظمةالعملالدولية.

الـصفل ا :نوو إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف

كــذلــك ،تـشـيــرال ــدراس ــاتاالسـتـقـصــائـيــةللمرصد
العالميلريادةاألعمالالمتعلقةبالسكانالبالغينإلىاالنتشار
الكبيرفيأقلالبلداننمواًلروادأعمالالمرحلةالمبكرةورواد
األعمالالمستقرين،حسبالتعريفالموسع(الشكل،5-2
ولالطالععلىتغطيةبحسبالبلدانوالسنةفيبياناتالمرصد
المستخدمةفياألشكال5-2إلى7-2و9-2إلى،15-2
انظرالمرفق.)9()1ويشيرالمتوسطغيرالمرجحفيأقلالبلدان
نمواًاألحدعشرالتيتتاحالبياناتبشأنها،إلىأنمايقرب
مننصفعددالسكانالبالغينفيالمتوسطينخرطونبشكل
أوبآخرفينشاطلريادةاألعمال؛وأن29فيالمائةينخرطون
فيإجمالينشاطالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمال،بينماتبلغ
نسبةالمنخرطينفيأنشطةاألعمالالمستقرة18فيالمائة،
مقارنةبنسبتي16و8فيالمائة،علىالتواليفيالبلدانالنامية
األخرى،ونسبتي9و7فيالمائة،علىالتوالي،فيالبلدان
المتقدمةالنمو واالقـتـصــاداتالتيتمربمرحلةانتقال.ومن

أقل البلدان نموًا

المرجحأنيتجهالبالغونفيأقلالبلداننمواًإلىاالنخراطبنسبة
مضاعفة،مقارنةبالبالغينفيالبلدانالناميةاألخرى،فيأنشطة
لريادةاألعمالبحسبالتعريفالموسع.ويقترنتغلغلالوظائف
المرتبطةبأنشطةاألعمالفيأقلالبلداننمواًبقيماجتماعية
مؤاتيةإزاءريادةاألعمال؛وقدأفادالبالغونبمتوسطغيرمرجح
يبلغ86فيالمائةبأنرواداألعمالالناجحينيحظونبمكانة
عالية ،وافاد76فيالمائةمنهمبأناستهاللنشاطأعمال
يمثلاختياراًمهنياًجيداً؛وتسيرهذهاآلراءفياتجاهمؤيديفوق
ماهوقائمفيالبلدانالناميةاألخرىوالبلدانالمتقدمةالنمو
(المرصدالعالميلريادةاألعمال2017،؛ والمرصدالعالمي
لريادةاألعـمــال.)2018،كماأننوايا ريــادةاألعمالتبدو
أكثرتفاؤالًفيأقلالبلداننمواًبمقارنتهابأيمكانآخر،
وقدأفاد44فيالمائةمنالبالغينمنغيرالمنخرطينبالفعل
فيأنشطةلريادةاألعمالعننيتهماستهاللنشاطأعمالفي
غضونثالثسنوات.

الشكل5-2
ريادةاألعمالفيالمرحلةالمبكرةوريادةاألعمالالمستقرة،آخرسنةمتاحة
(النسبةالمئوية)
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حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلقاعدةبياانتاملرصدالعامليلرايدةاألعمال.

وتظهربياناتالمرصدأيضاًاالنفصامبينالتصورات
المعممةبشأنعالمأنشطةاألعمالفيأقلالبلداننمواً،وبين
ّ

الواقعاألكثرتعقيداًالذييعيشهاألشخاصالذيناتخذوا"قراراً
الرجعةفيهبريادةاألعمال"وانتقلوابذلكمنمرحلةالنظرفي
31

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

إنشاءنشاطأعمالإلىالدخولفعلياًفيمعتركهذاالنشاط
(ديالنوي-غيوغينوفايوال.)2018،وفيثمانيةمنالبلدان
األقلنمواًاألحدعشرالتيتتوافربشأنهاالبيانات،رأتأغلبية
كبيرةمنالبالغينأنهناكفرصاًجيدةالستهاللنشاطأعمال،
وفــيعـشــرةمــنه ــذهالـبـلــداناألح ــدعـشــررأواأنـهــميـحــوزون
المهاراتالضروريةلعملذلك(الشكل.)6-2غيرأنهذه
اآلراءتبدومفعمةبالتفاؤل،سواءباألرقامالمطلقةأومنمنظور
المعاييرالدولية(.)10فالنفورمنالمخاطرةفيأقلالبلداننمواً،
المستدلعليهبشكلغيرمباشربمتغير"الخوفمنالفشل"
الذييستندإليهالمرصد،اليختلفكثيراًعنهفيمجموعات
البلداناألخرى(.)11
وب ــاالس ـت ـن ــادإل ــىم ــؤش ــرال ــداف ــعوت ــوق ـع ــاتالـنـمــو،
يبدورواداألعمالالمبكرينفيأقلالبلداننمواًأقلتفاؤالً
(الشكل.)7-2وبصرفالنظرعناالنتشارالكبيرللتحرك
بدافعالضرورةأكثرمنهبدافعالفرصة،علىنحومانوقشفي
الفرعجيم،2-تقلبصورةخاصةنسبةرواداألعمالالمبكرين

الــذيــني ـبــدونتــوقـعــاتعــالـيــةلـنـمــوالـعـمــالــةفــيأق ــلالـبـلــدان
نمواً:فرواداألعمالالذينيتوقعونتوليدستوظائفإضافية
وأكثرخاللفترةخمسسنوات،التزيدنسبتهمعن9في
المائة،مقارنةبنسبة21فيالمائةفيالبلدانالناميةاألخرى
والبلدانالمتقدمةالنمو والبلدانالتيتمراقتصاداتهابمرحلة
انتقال.
وينبغيالتعاملبحرصمعالبياناتالتيتُستقىمن
الدراساتاالستقصائيةالمبنيةعلىالتصورات،ويعترفالمرصد
العالميلريادةاألعمالبالقضاياالمتصلةبموثوقيةهذهالبيانات،
والسيماعنداستخدامهافيإجراءمقارناتبينالبلدانفيأوقات
زمنيةمختلفة(تيم.)2018،وهناكأيضاًمسألةالتبعيةالمرجعية،
والدرجةالتييؤثربهامستوىالنشاطاالقتصادينفسهوطبيعته
علىالتصورات؛ومنالمعقولأنتكونكثرةأنشطةاألعمال
الصغيرةقليلةالهوامشومنخفضةحواجزالدخولقدتسببت
اتمبالغفيهابشأنمدىتوافرفرصاألعمال
فيخلقتصور ُ
وسبلاغتنامها.
ُ

الشكل6-2
تصوراتالسكانالبالغينبشأنريادةاألعمال،آخرسنةمتاحة
(النسبةالمئوية)
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املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلقاعدةبياانتاملرصدالعامليلرايدةاألعمال.
ملحوظة  :ميثلمؤشرالدافع،حبسبتعريفاملرصدالعامليلرايدةاألعمال،نسبةرواداألعمالاملدفوعنيابلفرصةإىلرواداألعمالاملدفوعنيابلضرورة
املنخرطنييفإمجايلنشاطاملرحلةاملبكرةلرايدةاألعمال.

ولذلك،يبدوالوضعالعاملريادةاألعمالفيأقلالبلدان
نمواً،علىوجهالعموم،مختلطاًعلىالنحوالذيعرضههذا
الفصل.وينخرطنصفإلىثلثيالقوةالعاملةفيأقلالبلداننمواً
إجماالًفيأنشطةظاهريةلريادةاألعمال،اعتماداًعلىالمؤشر
المستخدم،علىنحويوحيبوجوداحتماالتكبيرةفيمجال
ريادةاألعمال.غيرأنالمساهمةالمقدمةإلىالتحولالهيكلي
محدودةبشكلكبير،ألنحصةغيرمتناسبةمنهذهاألنشطة
تنحصرفيأنشطةأعمالصغيرةالنطاقتكونفيالغالبأنشطة
غيررسميةيمارسهاالمصارعونمنأجلالبقاء.ويزدادهذاالضعف
بروزاًبانخفاضمستوىتوليدالوظائفالمتوقعمنجانبرواد
األعمالأنفسهم.ولمعالجةهذهالحالة،يتعينتفكيكاالختالط
بينمختلفأنواعأنشطةريادةاألعمالومساندةاألنشطةالتي
تنطويعلىاحتماالتابتكاريةأكبر.ويكتسيذلكأهميةخاصة
ألنالتحولالهيكليفيأقلالبلداننمواًيحتاجعلىاألرجح
إلىتدعيمالوضعالعاملريادةاألعمالعنطريقتوليدالوظائف
فيمؤسساتتتسمبقدرأكبرمناإلنتاجيةواالبتكارية،حتى
يتسنىامتصاصالعاملينلحسابالذاتالمصارعينمنأجل
البقاءفيعملمأجور.

-2

خصائص ريادة أ
االعمال في أقل
البلدان نمواً

ٍ
افقمتنامعلىأندورريادةاألعمالفيالتنمية
ثمةتو
اليمكنتحقيقهبالكاملمندونتبيانالمساهماتالمتنوعةالتي
يقدمهارواداألعمالبمختلفأنواعهم(هيسلزونوديه2017،؛
مرغوليس2014 ،؛كـواتـرارو وفيفاريللي .)2015 ،وفيهذا
الـسـيــاق،تتحددخصائص ري ــادةاألعـمــالإجـمـاالًباستخدام
ثنائياتمنقبيلالمؤسساتالرسميةوالمؤسساتغيرالرسمية،
ورواداألعمالالمدفوعونبالفرصةورواداألعمالالمدفوعون
بالضرورة.وهذهالفروقالمفاهيميةوثيقةللغايةبالنسبةألقلالبلدان
نمواً،التييُالحظفيهاهذاالتقسيمبشكل بــارز.ومعذلك،
فمنالناحيةالعمليةينطويالتمييزبينالمؤسساتلألغراض
التحليلية،وفقاًلمعاييرإدارية،أووفقاًلمعاييرذاتيةفياألساس
كالمعاييرالمستندةإلىالدوافع،علىإشكالياتكماأنالتنقل
يعدبأيحالشيئاًغيرمألوف.فمنالممكنأن
بينالفئاتال ّ
يُضفىطابعرسميعلىمؤسساتالقطاعغيرالرسمي؛ويمكن
أيضاًلرواداألعمالالمدفوعينبالضرورةأن يقوموا،علىمدار
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يشاركمابيننصفإلىثلثيالقوةالعاملةفي
أقلالبلداننمواًفيأنشطةظاهريةلريادةاألعمال
مساهماتهافيإحداثالتحولالهيكليمحدودة
الوقت،بتطويرمؤسساتمدفوعةبالفرصة.وعالوةعلىذلك،
التتناظربأيحالأوجهالتمييزبينالرسميوغيرالرسمي،وبين
الدفعبالفرصةوالدفعبالضرورةبالرغممنوثاقةالصلةبينها(أمين
وإسالم2015،؛ديساي.)2011،بيدأنإجراءمقارنةبين
مصفوفاتمختلفةلريادةاألعماليمكنعندقرنهابالسياقات
وتفسيرهابشكلمالئمأنتتيحتبصراتمهمةفيطبيعةريادة
ّ
األعمالفيأقلالبلداننمواً.

(أ)

الرمسيوغريالرمسي

يقعالتمييزاألكثروضوحاًبينالمؤسساتالرسمية
والمؤسساتغيرالرسمية.ويعيقاالفتقارإلىبياناتمنهجية
وشاملةإجراءتقييمرسمي،لكناالنتشارالواسعالنطاقلريادة
األعمالغيرالرسميةيمكنأنيقاسبشكلغيرمباشربالرجوع
إلىحجماالقتصادغيرالرسميفيأقلالبلداننمواً.وفيدراسة
أجريتمؤخراًوشملت158بلداً،أشيرإلىأناالقتصادالموازي
(ويعرفبأنهجميعاألنشطةاالقتصاديةالمخفيّةعنالسلطات
ّ
الرسميةألسبابنقديةوتنظيميةومؤسسية)يمثلفيالمتوسط
قرابة35فيالمائةمنالناتجالمحلياإلجماليفيأقلالبلدان
نـمـواً،مقارنةبنسبةمئويةقدرها27.7فيالمائةعلىنطاق
العالم(الشكل.)8-2ومعذلك،يوحيالحجمالصغيرعادة
للمؤسساتغيرالرسمية،مقارنةبنظيراتهاالرسمية،أنهاتمثل
نسبةأكبربكثيرفيأنشطةاألعمال.
وينعكسانتشارالمؤسساتغيرالرسمية والصغيرة
الحجمفيأقلالبلداننمواًأيضاًفياالنحرافبينمصفوفات
ريادةاألعمالالمستقاةمننهجوظيفي،وكثافةأنشطةاألعمال
الجديدةالمقاسةبعملياتالتسجيلالجديدةللشركاتذات
المسؤوليةالمحدودة.وخالفاًالنتشارالوظائفالمرتبطبأنشطة
األعمال،تظلكثافةأنشطةاألعمالالجديدةفيأقلالبلدان
نمواًمنخفضةبشكلكبيربالمعاييرالدولية،رغموجوددالئل
علىاكتسابهابعضالدينامية(.)12وتكونقياساتريادةاألعمال
المعتمدةعلىرواداألعمالالناشئينورواداألعمالالغِضاض،
أفضل عــادةبحواليعشر مـراتمنالقياساتالمعتمدةعلى
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كثافةأنشطةاألعمالالجديدة،وهومايعنيأنالغالبيةالعظمى
ألنشطةاألعمالالجديدةالتدخلضمنالفئةاألخيرة(آكس
وآخرون2008،؛ديساي.)2011،

(ب)

الفرصةوالضرورة

ينطويالتمييزبينرواداألعمالالمدفوعينبالفرصة
ورواداألعمالالمدفوعينبالضرورةعلىأهميةخاصةفيأقل
البلداننمواً،انطالقاًمنالدورالمهمالذيتؤديهالفئةاألولىفي
عمليةالتحولالهيكلي(مصرفالتنميةاألفريقيوآخرون2017،؛
بريكيسوفا2010،؛ستروذرونزيكو.)2018،ورغمالترابط
الشديدبينثنائياتالرسميوغيرالرسميوبينالمدفوعبالفرصة
والمدفوعبالضرورة،فإنهاليستمتكافئةبأيحالألنكثيراًمن
األعمالالتجاريةالمدفوعةبالفرصةقدتختارالبقاءبعيدةعن
ال ـرادارفيكنفالقطاعغيرالرسمي(أمين وإســالم2015،؛
انظرالفرعدال).
ورغموجودبعضالفروقبينأقلالبلداننمواً،فإنمؤشر
الدافعفيهاعلىمايبدويتسمباالنخفاضعموماًويعكساالرتفاع
النسبيلحصةرواداألعمالالمدفوعينبالضرورة.وفيأقلالبلدان
نمواً،يزيدعددرواداألعمالفيالمرحلةالمبكرةالذينيصفون
أنفسهمبأنهممدفوعونبالفرصةبمقدار1.7فيالمتوسطعنرواد
األعمالالذينيصفونأنفسهمبأنهممدفوعونبالضرورة،مقارنة
بمقدار2.8فيالبلدانالناميةاألخرىو3.6فيالبلدانالمتقدمة
النمووالبلدانالتيتمراقتصاداتهابمرحلةانتقال(الشكل.)9-2
وعلىالصعيدالوطني،تتراوححصةروادأعمالالمرحلةالمبكرة
المدفوعينبالضرورةفيأقلالبلداننمواًبين22فيالمائةفي
إثيوبياو47فيالمائةفيمالويوفانواتو.
وثمةحاجةلتوخيجانبالـحــذر فــيتفسيرهذه
األرقامبالنظرإلىصغرحجمالعينة،وأيضاًوبقدرأكبر،بسبب
الطابعغيرالموضوعيللتمييزبينالدافعالمستحثبالفرصة
والدافعالمستحثبالضرورةباالعتمادعلىتصوراتالمستجيبين
(اإلطار.)1-2فمثالً،قدتكونامرأةتبيعالذرةأوالقهوةعلى
قارعةالطريق،أورجــلينتظر راكباًفيساحةالسوقلتوصيله
بدراجتهالبخارية،غانمينلفرصةسانحةفيالسوق،لكننشاطهما
التجاريليسابتكارياًومنغيرالمحتملأنيُحدثزيادةمهمة
فياإلنتاجية.ومثلهذاالنشاطأقربكثيراًإلىالبطالةالمقنّعة
الذيعرفهلويس(،)1954منهإلىأنشطةاألعمال
علىالنحو
ّ
التحويلية.

الـصفل ا :نوو إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف
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الشكل8-2
حجماالقتصادالموازيكحصةمنالناتجالمحلياإلجمالي2015-2013،
(النسبةالمئوية)
60

50

40

اﳌﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻌﺎﳌﻲ

30

20

10

زاﻣﺒﻴﺎ
اﻟﻴﻤﻦ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﳌﺘﺤﺪة
أوﻏﻨﺪا
ﺗﻮﻏﻮ
ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺳﲑاﻟﻴﻮن
اﻟﺴﻨﻐﺎل
رواﻧﺪا
اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻧﻴﺒﺎل
ﻣﻴﺎﳕﺎر
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻣﺎﱄ
ﻣﻼوي
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﻟﻴﱪﺎﻳ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻫﺎﻳﱵ
ﻏﻴﻨﻴﺎ  -ﺑﻴﺴﺎو
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
إرﻳﱰﺎﻳ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
ﺗﺸﺎد
ﲨﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻛﻤﺒﻮدﺎﻳ
ﺑﻮروﻧﺪي
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﺑﻮﺎﺗن
ﺑﻨﻦ
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
أﻧﻐﻮﻻ

0

املصدر:
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الشكل9-2
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املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلبياانتمستقاةمنقاعدةبياانتاملرصدالعامليلرايدةاألعمال.
ملحوظة  :ميثلمؤشرالدافع،حسب تعريفاملرصدالعامليلرايدةاألعمال،نسبةرواداألعمالاملدفوعنيابلفرصةإىلنسبةرواداألعمالاملدفوعني
ابلضرورةاملنخرطنييفإمجايلنشاطاملرحلةاملبكرةلرايدةاألعمال.
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(ج)

االبتكار

يعكسمعدلحدوثاالبتكارفيمابينروادأعمال
المرحلةالمبكرةصورةمماثلةعموماًللصورةالمتعلقةبالدوافع،بغض
النظرعناألساسالمرجعيلماهيةالمنتجاتاالبتكاريةوالتصورات
المتحيزةالمحتملةبشأنها.وتوضحالدراساتاإلفراديةالتيأجريت
فيأقلالبلداناألفريقيةنمواً،علىسبيلالمثال،أن"العملالتجاري
المحاكى"الذييقومعلىتقليدأنشطةموجودة،ينتشرعلى
المستوياتالدنياللتنميةويشكلالمساراألكثرشيوعاًلدىرواد
األعمالالذينيصارعونمنأجلالبقاء(المرصدالعالميلريادة
األعمال2015،؛هرينغتونوكيلي2013،؛ووينغارد.)2015،
ويفيدمااليزيدفيالمتوسطعلى15فيالمائةمنروادأعمال
المرحلةالمبكرةفيأقــلالبلداننمواًعنإدخــالمنتججديد
أوخدمةجديدةالتوفرهاإالحفنةقليلةمنأنشطةاألعمال
األخرى،وهينسبةتقلكثيراًعنمثيالتهافيالبلدانالناميةاألخرى
التيتصلإلى24فيالمائة،وفياالقتصاداتالمتقدمةالنمو
واالقتصاداتالتيتمربمرحلةانتقالوتصلإلى28فيالمائة(.)13
كماأناألنشطةالرياديةالتييؤديهاالعاملون،ومنجملةأمثلتها،
تطويرأوإطالقسلعأوخدماتجديدةأوإنشاءوحدةأعمال
جديدة،تتسمأيضاًبطابعأقلتكراريةفيأقلالبلداننمواًمقارنةً
بمجموعاتالبلداناألخرى.

(د)

التكوينالقطاعي

تنعكس محدودية االبتكار على التكوين القطاعي
لألنشطةفيأقلالبلداننمواً،الذيتهيمنعليهأنشطةذات
حواجزدخولمنخفضةومتطلباتمهاراتيةمحدودة(.)14وفيأقل
البلداننمواًالتسعةالتيتتاحبشأنهاالبيانات،تتمثلمعظماألنشطة
فيخدماتموجهةإلىالمستهلكين(كالخدماتالشخصية
والخدماتاالجتماعيةوالترفيهيةوخدماتتجارةالتجزئةوالسيارات
وتوفيراإلقامةوالمطاعموالصحةوالتعليم)وتمثلفيالمتوسط63
فيالمائةمنأنشطةروادأعمالالمرحلةالمبكرة،و57في
المائةمنأنشطةاألعمالالمستقرة(الشكل.)10-2وعلى
العكسمنذلك،التؤدياألنشطةالتيتمثلالعمودالفقري
للتحولالهيكلي،أياألنشطةالتييصنفهاالمرصدالعالمي
لريادةاألعمالفيإطارالقطاعالتحويلي(وهيالتشييدوالصناعة
التحويليةوالنقلواالتصاالتوالمرافقوتجارةالجملة)فضالًعن
الخدماتالموجهةإلىأنشطةاألعمال(وهيالتمويلوالتأمين
والعقاراتوكافةخدماتأنشطةاألعمال)إالدوراًواهناً.ويعمل
فيالقطاعالتحويليمااليزيدعن15فيالمائةمنروادأعمال
المرحلةالمبكرةو20منأنشطةاألعمالالمكرسة ،والتزيد
ّ
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أنشطةاألعمالالمحاكيةلغيرهاهيالمساراألكثر
ارتياداًلرواداألعمالالذينيصارعونمنأجل
البقاءفيقطاعاتتتسمبانخفاضحواجزالدخول
وضعفالهوامش
نسبتيهمافيالخدماتالموجهةألنشطةاألعمالعلى6في
المائة،و3فيالمائة،علىالتوالي.كذلك،التتسمأنشطة
القطاعاالستخراجي(وهيالزراعةوالحراجةوالمصايدوالتعدين)
باألهميةإالفيبوركينافاسو وأوغندا واليمن،وبدرجةأقلفي
بنغالديشوفانواتو.
ويتناقضذلكبشكلحادمعالحالةالقائمةفيالبلدان
الناميةاألخرىوفياالقتصاداتالمتقدمةالنمو،التييؤديفيها
القطاعالتحويليوالخدماتالموجهةألنشطةاألعمالدوراًأبرز
بكثير.ففيالبلدانالناميةاألخرىيمثلالقطاعالتحويلي23
فيالمائةفيالمتوسطمنأنشطةروادأعمالالمرحلةالمبكرة
(وهــومستوىلمتحققهإالبنغالديشمنجملةأقــلالبلدان
نمواً)وتمثلالخدماتالموجهةألنشطةاألعمالنسبة10في
المائة.ويبدوالتناقضأكثر حـ ّدةعندالمقارنةباالقتصادات
المتقدمةالنموواالقتصاداتالتيتمربمرحلةانتقال،ففيهذه
االقتصاداتيعملفيالمتوسط25فيالمائةمنروادأعمال
المرحلةالمبكرة،فيالقطاعالتحويليو27فيالمائةفيقطاع
الخدماتالموجهةألنشطةاألعمال.
وتعكس هــذهالنتائجإلــى حــدكبير تـواضــعالتقدم
الــذيأحرزتهحتىاآلنأقلالبلداننمواًنحوتحقيقالتنوع
االقتصادي،كماتعكسترّكزتوليدفرصالتوظيفغيرالزراعي
فيالخدماتمنخفضةاإلنتاجيةالتيالتؤديإالإلى زيادة
محدودةأومنعدمةفيإنتاجيةالعمل(األونكتاد2015،أ؛
واألونكتاد2016،أ).وقدظهرتمنذمنتصفالعقداألول
لأللفيةبعضالدالئلعلىحدوثتحولهيكليمعززلإلنتاجية
(ماكميالنوآخرون2014،؛وماكميالنوآخرون.)2017،
غيرأنماقُدممندالئلفيهذاالسياقيوضحأنإمكانات
ريادةاألعمالتترجمبقدرمحدودإلىأنشطةأعمالابتكارية
قادرةعلىلعبدورحفازفيالتحولالهيكليواللحاقبالنمو
والتنويعاالقتصاديينفيأقلالبلداننمواً.ويثيرذلكتساؤالت
بخصوصتعريفريادةاألعمالوقياسها،واإلسهامالذيتقدمه
األنماطالراهنةلريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواًفيالتحول
الهيكلي.
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أقل البلدان نموًا

الشكل10-2
التكوينالقطاعيفيالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمالوأنشطةاألعمالالمستقرة،فيمجموعاتمختارةمنأقلالبلدان
نمواً،آخرالبياناتالمتاحة
(النسبةالمئوية)
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أهميةالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمالمقارنةبأنشطةاألعمالالمستقرة،فيمجموعةمختارةمنأقلالبلداننمواً،آخرسنة
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وفيفارللي.)2015،وعالوةعلىذلك،وبافتراضبقاءالعوامل
األخرىعلىحالها،تقلمعدالتالبقاءبينالشركاتالتيتبدأ
ّ
بأحجامصغيرة،وباألخصأنشطةاألعمالمنخفضةالهوامش
التييتوقفنجاحهاإلىحدكبيرعلىقدرتهاعلىسدمكان
استراتيجيفيالسوقأواكتسابقدرةعلىاالنخراطفيالتجارة
الدولية(أغـراول وأودريتش2001،؛بيجوسوديربوم2015،؛
وغنر.)2013،

أقلالبلداننمواًتسجلانخفاضاًفيمعدالتقدرة
الشركاتعلىالبقاءوضآلةأثرهاالتحويليرغم
اإلمكانياتالعاليةلريادةاألعمال
(ه)

دورةاحلياة

يميلالوضعالعاملريادةاألعمالفيكثيرمنأقلالبلدان
نمواًنحوالمراحلالمبكرةلريادةاألعمال،وإناقترنذلكبفروق
كبيرةبينالبلدان(الشكل.)11-2وفيستةمنأقلالبلداننمواً
تتاحبشأنهاالبيانات(هيأنغوالومالويوالسنغالوفانواتوواليمن
وزامبيا)زادعددروادأعمالالمرحلةالمبكرة،مقارنةبرواداألعمال
المستقرين،بأكثرمنالضعفين.وربمابداكِبَرعددالمؤسسات
الناشئةومؤسساتاألعمالحديثةالعهد،منحيثالمبدأ،معبّراً
عنبيئةحيويةوتنافسية،لكناقترانهبقلّةعددأنشطةاألعمال
المستقرةيمكنأنيكونأيضاًدالــةعلىعجزالشركاتعن
البقاءوارتفاعمستوياتتوقفها.وتشيربراهيناالقتصادالقياسي
المتاحةإلىاالنخفاضالشديدفيمعدالتالبقاء،حيثيخرج
مناألسواقأكثرمن50فيالمائةمنالشركاتالجديدةخالل
السنواتالخمساألولىلوجودها(جونسون2005،؛كواترارو

وتميلالبياناتالمتعلقةبتوقفالشركاتإلىتأكيد
هذهالشواغل،والسيمافيبلدانموجودةفيأفريقيا(هرينغتون
وكيلي.)2013،وفيغالبيةأقلالبلداننمواًالتيتتاحبشأنها
البيانات،ترتفعمعدالتتوقفأنشطةاألعمال،معوجودبعض
االختالفات(الشكل.)15()12-2ففيالمتوسط،يفيد14في
المائةمنالسكانالبالغينفيأقلالبلداننمواًعنخروجهممن
نشاطأعمالفيالسنةاألسبق،مقارنةًبنسبة6فيالمائةفي
البلدانالناميةاألخرىو3فيالمائةفياالقتصاداتالمتقدمة
النموواالقتصاداتالتيتمربمرحلةانتقال.وفيمعظمحاالت
الخروج،يتوقفوجودنشاطاألعمالنفسه(المحورالرأسيفي
الشكل)12-2علىنحويوحيبأنعوائقاالستدامةتشكل
محركاًرئيسياًلتلكالحالة.
ّ

الشكل12-2
معدالتتوقفأنشطةاألعمال،آخرسنةمتاحة
(النسبةالمئوية)
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وتـزيــداألسـبــابالرئيسيةللخروج مــنإب ـرازالوضع.
،أماالمحرك
مهماً
فاألسبابالشخصية والحوادثتمثلدوراً ّ
ّ
االقتصادياألكثرأهميةللخروجفيتمثلحتىاآلنفيانخفاض
الربحية.وفيالمتوسط،يُرجع29فيالمائةممنتوقفتأنشطة
أعمالهمفيأقلالبلداننمواًسببخروجهمإلىعدمتحقيق
األربــاح،ويمثلذلكالعاملاألكثرأهميةفيخمسةمنأقل
البلداننمواًالتسعةالتيتتاحبشأنهاالبيانات(هيبنغالديش
وبوركينافاسوومالويوأوغنداوزامبيا).بمنفيذلكبعضممن
افتُرضأنهمأكثرنزوعاًإلى ريادةاألعمال(الشكل.)13-2

أقل البلدان نموًا

وفيبعضالبلداناألخرى،وأبرزهاإثيوبياوزامبيا،أوقفعددكبير
منالناسأنشطةأعمالهملوجودفرصأفضليبدوكثيرمنأنشطة
األعمالإلىجانبهاأقلجاذبيةكعمليُمتهن.ويندرالتخطيط
المسبقلتوقفأنشطةاألعمالفيأقلالبلداننمواً،أوأنيكون
مدفوعاًبنيّةالتقاعد،كمايبدوأناألسباباإليجابيةالتيتدفع
فياتجاهالخروج،كوجودفرصةلبيعنشاطاألعمالالتكتسي
أهميةإالفيأنغوالدونغيرها.وتمثلالقيودالماليةصعوبةجسيمة
لريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواً،إالأنهاتحتلأهميةأقل
فيتفسيرالخروجمننشاطاألعمالعندمقارنتهابقلّةالربحية.

الشكل13-2
أسبابخروجأنشطةاألعمال،مجموعةمختارةمنأقلالبلداننمواً،آخرسنةمتاحة
(النسبةالمئوية)
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-3

من هم رواد أ
االعمال في أقل البلدان
نمواً؟

رﻏﻢ اﻗﱰاب ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء
ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺮﺟﺎل
ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻟﺮدة اﻷﻋﻤﺎل

مثلماتسهمالخصائصالديمغرافيةلرواداألعمالفي
إلقاءالضوءعلىأنماطريادةاألعمالوالتحدياتذاتالصلة
التيتواجهها،يمكنأيضاًلهذهالخصائصكالعُمروالتحصيل
التعليميونوعالجنس،أنتساعدعلىتنويرمقرريالسياسات،
خاصةفيمايتصلبأهدافمنقبيلالقضاءعلىالفقروتوليد
العمالةوتمكينالنساء.

(أ)

العُمر

تجعلالدينامياتالسكانيةوتوجهاتأسواقالعمل
مسألةتوليدفرصالعملفيأقلالبلداننمواًمطلباًحاسماً،وعلى
األخصللمالييناألحدعشرمنالشبابالذينيدخلونسوق
العملكلسنة(األونكتاد2013،أ).وينعكسهذاالتح ّدب
الشبابيأيضاًبشكلجليفيالخصائصالديمغرافيةلرواداألعمال.
ففيأقلالبلداننمواًالتسعةالتيتتاحبشأنهاالبيانات،يشكل
صغارالبالغين(18-24سنة)متوسطاًغيرمرجحيبلغ28في
ِ
المائةمنرو
اداألعمالفيالمرحلةالمبكرة،أيضعفالنسبة
الموجودةفيالبلدانالناميةاألخرىواالقتصاداتالمتقدمةالنمو
واالقتصاداتالتيتمربمرحلةانتقال،والبالغة17فيالمائةو13
فيالمائة،علىالتوالي(الشكل.)14-2وتبلغ هــذهالنسبة
ذروتهافيأقلالبلداننمواًالتيتتميزبسرعةنموهاالديمغرافي
وهياكلهاالسكانيةالشابة،كاليمن(40فيالمائة)وأوغندا(38
فيالمائة)وزامبيا(29فيالمائة).وعندالمقارنةبمجموعات
البلداناألخرىلمناظرةرواداألعمالالمستقرينيزيداالختالف
بروزابينها؛ففيالمتوسط،يمثلصغارالبالغين17فيالمائة
منإجماليرواداألعمالالمستقرينفيأقلالبلداننمواً(وأكثر
من30فيالمائةفياليمنوزامبيا)،مقارنةبنسبة7فيالمائة
فيالبلدانالناميةاألخرى،و3فيالمائةفياالقتصاداتالمتقدمة
النموواالقتصاداتالتيتمربمرحلةانتقال.وربمااليكونذلك
مفاجئاً،إذاأُخذتبعيناالعتبارمستوياتبطالةالشبابالمرتفعة
فيكثيرمنأقلالبلداننمواً،لكنالنواتجاالقتصاديةالهزيلة
واالحتماالتالتيتحيطبقدرةأنشطةاألعمالالتيتُنشأهروباً
منالبطالةعلىالبقاء(كواترارووفيفاريللي)2015،يجعلهذا
النمطمدعاةللقلقمنمنظورالتحولالهيكلي.
ومـ ــنزاوي ـ ـ ــةال ـت ــوزي ــعال ــعُـ ـم ــريالـ ـع ــام،ت ـغ ـلــبالـفـئــة
العُمرية34-25سنةعلىروادأعمالالمرحلةالمبكرةفيمجموعات
الدولكافة.لكنأقلالبلداننمواًتتميزبانخفاضأكثرتسارعاً
40

ﺗﻘﻞ أرﺟﺤﻴﺔ اﻣﺘﻼﻛﻬﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﻘﺪار
ﲬﺴﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺮﺟﺎل
ف ــي وزن م ـج ـمــوعــات ال ـســن األك ـب ــر ( 44-35و54-45
و64-55سنة)بينروادأعمالالمرحلةالمبكرةوبدرجةأقل
بينرواداألعمالالمستقرين.وتشكلالفئةالعُمرية34-18سنة
غالبيةروادأعمالالمرحلةالمبكرةفيأقلالبلداننمواً وأكثر
منثلثيروادأعمالالمرحلةالمبكرةفيبعضالبلدانكإثيوبيا
ومالويوأوغندا.وفيمقابلذلك،يتجهوزنالمجموعاتالكبر
سناًفيتوزيعروادأعمالالمرحلةالمبكرةإلىالتناقصبشكل
أكثرتدرجاًفيالبلدانالناميةاألخرىوباألحرىفياالقتصادات
المتقدمةالنموواالقتصاداتالتيتمربمرحلةانتقال،التيتشكل
فيهاالفئةالعُمرية44-35سنةثانيأكبرفئاترواداألعمال
حجماً.ومؤدىالخصائصالعُمريةالمميّزةألقلالبلداننمواً،هو
وجودمتوسطعُمريبالغاالنخفاضلرواداألعمال،وباألخص
رواداألعمالالمكرسين،أكثرمنهفيأيمكانآخر.

(ب)

التعليم

تتصفري ــادةاألع ـمــالفــيأقــلالـبـلــداننـمـواًأيضاً
بانخفاضمستوىالتحصيلالتعليميلرواداألعمالقياساًإلى
المعاييرالعالمية،وهيمستوياتتتماشىمعاألنماطالشائعةبين
السكانككل.وفيالمتوسط،التزيدنسبةروادأعمالالمرحلة
المبكرةالحاصلينعلىتعليمعالعلى12فيالمائة،مقارنة
بنسبة36فيالمائةفيالبلدانالناميةاألخرى،و50فيالمائة
فياالقتصاداتالمتقدمةالنموواالقتصاداتالتيتمربمرحلة
انتقال.لكنهذهالمتوسطاتتخفيفروقاًكبيرةفيمابينالدول،
حيثتزيدالنسبةعلى20فيالمائةفيإثيوبيا وأنغوالوتقل
عن5فيالمائةفيبوركينافاسوومالويواليمن.

الـصفل ا :نوو إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف

ويعتبرالتحصيلالتعليميدائمادالةعلىرأسالمال
البشري،لكنهاليعكسبالضرورةنوعيةالتعليمأوالمهاراتذات
الصلةبأنشطةاألعمال،التينادراماتدرجفيالمناهجالتعليمية
فيأقلالبلداننمواً.وتنتهيالدراساتدائماإلىأنالمهارات
التقنيةوالتنظيميةهيأحدالقيودالرئيسيةالتيتعترضريادةاألعمال
فيأقلالبلداننمواً(مصرفالتنميةاألفريقيوآخرون2017،؛
هيرينغتونوكيلي2013،؛األونكتاد2012،أ).
وينجم عــن هــذهالخصائصالـمـمــيِّــزةللوضعالعام
لـريــادةاألعـمــال فــيأقــلالـبـلــدان نـمـواًتأثيرمهمعلىنطاق
نشوءأشكالمختلفةلريادةاألعمالتنطويعلىاحتماالت
تحويليةأكبر،بمافيذلكعنطريقالتحسينالتكنولوجي
واستيعاب تكنولوجيات المعلومات واالتـصــاالت .وفيحالة
اقترانالهيكلالعُمريالصغيرلرواداألعمالبزيادةفيمعدالت

أقل البلدان نموًا

االلتحاقبالتعليمفيأقلالبلداننمواً،يمكنأنيوحيذلك
بإمكانية ارتـفــاع مستوى التحصيل التعليمي المتوسط لــرواد
األعمالفيأقلالبلداننمواًبمعدلأسرعنسبياًعلىمدى
الوقت.إالأنهباإلضافةإلىمايسفرعنهارتفاعمستوىالتعليم
منزيادةالقدراتاإلدارية،وبالتاليزيادةجاذبيةمهنةنشاط
األعمال،يمكنتوقّعأنتؤديمستوياتالتعليماألعلىأيضاً
إلىزيادةخياراتالعملالمأجور.وفيغالبيةالبلدانالنامية،
يفوقتأثيرالعاملاألخيرتأثيرالعاملاألولوزنـاً،علىنحو
يبدومعهالتحصيلالتعليميسبباًفيانخفاضاحتمالالعمل
لحسابالــذات(فانديرسليوسوآخــرون.)2005،وربما
أدىذلكإلىتدعيمالوضعالعاملريادةاألعمال،وبخاصة
إنكانمستوىالتعليممرتبطاًإيجاباًبريادةاألعمالالمدفوعة
بالفرصة،كماهوحاصلعلىسبيلالمثالفيجنوبأفريقيا
(هيرينغتونوكيلي.)2013،

الشكل14-2
روادأعمالالمرحلةالمبكرةورواداألعمالالمستقرونبحسبمجموعاتالبلدانوالعُمر،آخرسنةمتاحة
(النسبةالمئوية)
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املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلبياانتمستقاةمناملرصدالعامليلرايدةاألعمال.
ملحوظة  :متثلاألرقاممتوسطاتغريمرجحة.
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نوعاجلنس

(ج)

يبدونشاطالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمالفيأقل
البلداننمواًأكثرتوازناًنسبياًبينالنساءوالرجالقياساًإلىالبلدان
األخرى،بمافيذلكفيعددمنالبلدانالمتقدمةالنمو،ويتميز

أيضاًباقترابهالشديدمنالخطالرأسيالمنقطفيالشكل.15-2
ويبلغمتوسطمعدلمشاركةالنساءإلىالرجالفيإجمالينشاط
المرحلةالمبكرةلريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواً0.94مقارنة
بمعدل0.77فيالبلدانالناميةاألخرى،و0.61فياالقتصادات
التيتمربمرحلةانتقال.

الشكل15-2
الفجواتالمتصلةبنوعالجنسفيإجمالينشاطالمرحلةالمبكرةلريادةاألعمال،آخرسنةمتاحة
ﻣﻌﺪل اﻹﺎﻧث إﱃ اﻟﺬﻛﻮر ﰲ إﲨﺎﱄ ﻧﺸﺎط اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻟﺮﺎﻳدة اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺎﺑﻟﻔﺮﺻﺔ
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ﻣﻌﺪل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹﺎﻧث إﱃ اﻟﺬﻛﻮر ﰲ إﲨﺎﱄ ﻧﺸﺎط اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻟﺮﺎﻳدة اﻷﻋﻤﺎل
اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى
أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً
واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﱵ ﲤﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل
املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلبياانتمستقاةمناملرصدالعامليلرايدةاألعمال.
ملحوظة  :ميثلاخلطاملتقطعالرأسيحالةاملساواةبنياجلنسنييفاملشاركةيفإمجايلاملرحلةاملبكرةلنشاطرايدةاألعمال،وميثلاخلطاملتقطعاألفقي
حالةاملساواةبنياجلنسنييفميزانروادأعمالاملرحلةاملبكرةاملدفوعنيابلفرصة.

غيرأنهذهالصورةالتيتبدوفيظاهرهاإيجابية،
تعكسإلــىحدكبيراالنتشارغيرالمتناسبألشكال ريــادة
األعمالالمدفوعةبالصراعمنأجلالبقاءفيمابينالنساءفيأقل
البلداننمواً،كماأنانعدامالمساواةبينالجنسينيبدوأكثربروزا
فيأشكالريادةاألعمالالتيتكتسيطابعاًتحويلياًأكبر(.)16
وعــالوةعلىذلــك،يظهروجــودمعظمأقلالبلداننمواًتحت
مستوىالخطاألفقيفيالشكل،15-2قلّةالتمثيلالنسبي
للنساءفيمابينروادأعمالالمرحلةالمبكرةالمدفوعينبالفرصة،
حتى وإنلميكنذلكيختلفكثيراًعنالوضعالحاصلفي
42

البلدانالناميةاألخرىأوفياالقتصاداتالتيتمربمرحلةانتقال؛
ففيالمجموعاتالثالثجميعاًيبلغمعدلاإلناثإلىالذكور
فيريادةهذهاألعمال0.9فيالمتوسط.
وبالرغممنعدماكتمالالبياناتالموزعةبحسب
نوعالجنسالمتعلقةبعملياتالتسجيلالحديثةللشركاتذات
المسؤوليةالمحدودة،فإنهاتظلدالةعلىوجودفجواتجنسانية
واسعةفيمشاركةالنساءفيهذهالشركات(الشكل.)16-2
وتلعبالعواملاالجتماعيةواالقتصاديةوالمتعلقةبالخصوصية

الـصفل ا :نوو إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف

مهماًفيهذاالشأن،لكنمستوىانعدامالمساواة
الثقافيةدوراً ّ
الجنسانيةفيأقلالبلداننمواًفيمايتصلبهذهالمسألةيظل
مرتفعاًحتىبالقياسإلىالمستوياتالدوليةالمرتفعةأصالً.
وفيالبلدان النامية السبعة التي تتاح بشأنها البيانات ،تبدو
احتماالتتملّكالنساءللشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودة

أقل البلدان نموًا

المسجلةحديثاًأقلخمسمراتمنالرجال،وأقلأربعمرات
فيأنت ّكنالمالكالوحيدللشركة.ويعكسذلكالمدىالذي
املمثلعدمتساويسبلالوصولإلىالثروةوالميراث،
تبلغهعو
ُ
وقيودالتمويل،فيتقييدفرصالنساءلإلقدامعلىأشكالأكثر
تعقيداًلريادةاألعمال.

الشكل16-2
الفجواتالمتصلةبنوعالجنسفيالشركاتذاتالمسؤوليةالمحدودةالمسجلةحديثاً،فيمجموعةمختارةمنأقلالبلدان
نمواً2016،
(النسبةالمئوية)
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ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ

زاﻣﺒﻴﺎ

املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلبياانتمستمدةمنقاعدةبياانتالبنكالدويلملمارسةأنشطةاألعمال.
ملحوظة  :البياانتغريمتاحةخبصوصمالّكالشركاتذاتاملسؤوليةاحملدودةيفروانداوالسنغال،وخبصوصاملالكالوحيدينللشركاتذاتاملسؤولية
احملدودةيففانواتو.

دال -القطاعات الرئيسية ف ي� أقل
البلدان نمواً :القطاع يغ�
الرسمي والمؤسسة الريفية
-1

القطاع غير الرسمي

تطغىالمؤسساتالمتناهيةالصغرعلىالقطاعغير
الرسميفيأقــلالبلدان نـمـواً،تليهابدرجةأقــلالمؤسسات
الصغيرة.وقدانتهتمسوحاتالبنكالدوليلمؤسساتاألعمال
بشأنالقطاعغيرالرسمي،وشملتأقلالبلداننمواًالثمانية
التييمكنمقارنةاستبياناتهااألساسيةمباشرة(،)17أن74في
المائةمنمؤسساتالقطاعغيرالرسميتتمثلفيشركات
متناهيةالصغرتوظّفأقلمنخمسةعاملين؛و20فيالمائة
تتمثل فــي شــركــاتصغيرة تــوظــفمابينخمسةإلــىتسعة

عاملين؛و6فيالمائةمنشركاتصغيرةإلىمتوسطةالحجم،
ومتوسطةالحجم،ومتوسطةإلىكبيرة،مجتمعة؛وعدموجود
شركاتكبيرةالحجم.وفيمايتعلقبوزنالمؤسساتالمتناهية
الصغرفياإلجمالي،مثّلتأنغوالالتوازناألكثرتنوعاً(30في
المائة)،ومثّلتمدغشقرالتوازناألقلتنوعاً(97فيالمائة)
(الشكل.)17-2
وتستخدممؤسساتالقطاعغيرالرسميالعمالةغير
المأجورةاستخداماًكثيفاً،وتتضمن عــادةأفـراداألســرةالذين
يمثلوننسبةعامةتبلغفيالمتوسط38فيالمائةمنالعاملين؛
وتتراوحهذهالنسبةبين11فيالمائةفيأنغوالإلى75في
نةالمجمعةلمؤسساتالقطاع
المائةفيمدغشقر.وتظهرالعيّ
ّ
غيرالرسميالمستقاةمنمسوحاتالمؤسساتترابطاًإحصائياً
مهماً()0.21-بيننسبةالعاملينغيرالمأجورينوحجم
سلبياً ّ
المؤسساتغيرالرسمية؛وتتجههذهالنسبةإلىاالنخفاض
43
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المطّرد من  43في المائة في المؤسسات المتناهية الصغر
إلى1فيالمائةفيالمؤسساتالمتوسطةإلىكبيرةالحجم
(الشكل.)18-2لكننسبةاستخدامالعمالةغيرالمأجورة

فيمابينالفئاتالموزعةعلىأساسالحجمتتسمبالتماثلفي
بعضأقلالبلداننمواًمثلبوركينافاسوومالي،وبالجنوحفي
بلدانأخرى،مثلرواندا.

الشكل17-2
تكوينالقطاعغيرالرسميبحسبحجمالمؤسسةعلىأساسعددالعاملين،فيمجموعةمختارةمنأقلالبلداننمواً
(النسبةالمئوية)
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أﻧﻐﻮﻻ

ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ

ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ )(٤-١
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ ﻛﺒﲑة )(٩٩-٥٠

املصدر:

ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ

ﺻﻐﲑة )(٩-٥
ﻛﺒﲑة )(٤٩٩-١٠٠

ﻣﺎﱄ

ﻣﻴﺎﳕﺎر

ﺻﻐﲑة إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )(١٩-١٠
ﺎﺑﻟﻐﺔ اﻟﻜﱪ )(+٥٠٠

ﻧﻴﺒﺎل

رواﻧﺪا

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ )(٤٩-٢٠

حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلبياانتمستقاةمنمسوحاتالبنكالدويلملؤسساتاألعمال.

الشكل18-2
تكوينقوةالعملفيالقطاعغيرالرسميبحسبحجم
المؤسسة،فيمجموعةمختارةمنأقلالبلداننمواً

ويظهرجلياًأيضاًفيالبياناتالمستمدةمنمسوحات
البنكالدوليلمؤسساتاألعمالالتيتناولتالقطاعغيرالرسمي،
االفتقارالكبيرللمساواةالجنسانيةفيالعملغيرالمأجوروطبيعة
المجمعةلثمانيةمنأقلالبلدان
الملكيةداخلالقطاع.ففيالعينة ّ
نمواً،يبينأن50فيالمائةمنالنساءالعامالتفيمؤسسات
القطاعغيرالرسميغيرمأجورات،بالمقارنةبنسبة33فيالمائة
للرجال،وأنالمؤسساتالتيتكونالنساءمالكاتهاالرئيسيات،
التتجاوزنسبة30فيالمائةمناإلجمالي.

60

المرجحأنيندرجمعظمرواداألعمالالمدفوعين
و ّ
بالضرورةفيالقطاعغيرالرسمي،علىنحومالوحظقبالًفي
الفرعجيم،2إالأنهذاالقطاعيشملأيضاًروادأعمالمدفوعين
بالفرصة.ويتوقفكونالمؤسسةموجودةفيالقطاعالرسمي
أوفيالقطاعغيرالرسميعلىقرار،أوقرارضمنيعلىاألقل،
لرائداألعمالبشأنكلفةوعائدإضفاءالطابعالرسمي.ويتصل
ذلــكجزئياًبالوقت والتكاليفالماليةالالزمينلعمليةإضفاء
الطابعالرسميعلىالمؤسسة،والتكاليفوالعوائدالماليةوغير
الماليةالمتعلقةبمؤسسةالقطاعالرسميمقابلمؤسسةالقطاع
التنظيموسبلالحصولعلى
غيرالرسمي،منحيثالضرائبو
ُ
التمويلمثالً.ومناألهميةبمكانفهمطبيعةهذهالعمليةلكي
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ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺼﻐﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺻﻐﲑة
ﺻﻐﲑة
إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﺄﺟﻮرة
ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺄﺟﻮرة

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
إﱃ ﻛﺒﲑة

حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلبياانتمستقاةمن
مسوحاتالبنكالدويلملؤسساتاألعمال.

الـصفل ا :نوو إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف

اﻟﻌﻤﻞ ﻏﲑ اﳌﺄﺟﻮر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ
أﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎً ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل

 ٥٠ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧﺴﺎء

 ٣٣ﰲ اﳌﺎﺋﺔ رﺟﺎل

يكونبالمستطاعتحديدالمساهمةالمحتملةلقطاعالمؤسسات
فيالتحولالهيكليومنأجلتعزيزصياغةسياساتالمؤسسات.
وتــوحــيالـبـيــانــاتالـمـسـتـقــاةمــنمـســوحــاتالبنك
الدوليلمؤسساتاألعمالأنمابين50و90فيالمائة
منرواداألعمالفيالقطاعغيرالرسميفيأقلالبلداننمواً،
يرغبون فــي تسجيل مؤسساتهم ،وإن ُوج ــدت بعض الفروق
بينالبلدان والـقـطــاعــات( .)18وتذهب الحكمة التقليديةإلى
أن تسجيل الـمــؤسـســات تحبطه التكاليف اإلداريـ ــة وارتـفــاع
مـعــدالتالـضـرائــب والـفـســاد والـخــوف مــنعملياتالتفتيش
(ديانكوفوآخرون2002،؛صندوقالنقدالدولي2018،؛
األونكتاد2012أ)وهوماجرىتأكيدهعلىوجهالعمومفيشرح
أسبابعدمالتسجيلفيأقلالبلداننمواً(الشكل.)19-2
غيرأن عــدماالستعدادللتسجيلالمنتشرعلىنطاق واسع
فيالسياقاتالتيينتشرفيهااستخدامالعمالةغيرالمأجورة
بكثرة،يوحيبأنعبءاالشتراكاتفيالضماناالجتماعي
هوأيضاًعنصرمهم.لكنقرارالتسجيلالرسميللشركةليس
.فسبلاالطالععلىمعلوماتالتسجيل
بأيحالقرارمباشراً ُ
تمثلأيضاًعقبةكبيرةالداعيلهافيبعضالحاالت،ويبرز
ذلكفيحالةأنغوالوماليونيبال.وفضالًعنذلك،قدتتصف
التكاليفبأنهامؤكدةومعروفةسلفاًمنالناحيةالكمية،لكن
العوائدتتسمبطابعمخادعأكبرويتوقفتحقيقهاعلىأداء
راسخللمؤسسةعقبعمليةالتسجيل،خاصةعندماتكون
معتمدةعلىعمالةغيرمأجورةأوتكونلديهاتوقعاتأقلفي
االستفادةمنالحمايةالقانونيةأوسبلالوصولإلىاالئتمان.
وفيأفغانستان وبوركينافاسو ونيبال ،وبقدر أقــل في مالي،

أقل البلدان نموًا

اليــرىقسمكبيرمنرواداألعـمــالفيالقطاعغيرالرسمي
وجوداحتماللتحقيقأيمكاسبمنوراءتسجيلمؤسساتهم.
وهناكأيضاًبعضالبراهينعلىأنهياكلالتحفيز
التيتوجدهاأنظمةالدخول،قدتؤثرأيضاًعلىحجمالمنشآت
غـيــرالــرسـمـيــة وأداءالـشــركــةالــالحــقلعمليةالتسجيل(أمـيــن
وإس ــالم2015،؛وويلياموآخــرون.)2017،فبالنسبةلبعض
المؤسساتيكوناإلبقاءعلىالطابعغيرالرسميناجماًعلى
األقلعنقراراستراتيجيمدروسبشأن"الدرجةالمثلىللمشاركة
فيالمؤسساتالرسمية"(مالوني.)2004،وربماكانانتشار
المؤسساتالمتناهيةالصغروالشركاتالصغيرةفيالقطاعغير
الرسميمنثمنابعاًجزئياًمنقراراتتتخذهاعنقصدالمؤسسات
التهرب،أي،
المنتجةنسبياًبالبقاءصغيرةكوسيلةلتقليلتكاليف ّ
تكاليفالبقاءغيرمسجلةوغيرمكتشفةمنجانبالسلطات.
وبالنسبة للشركات حديثة الـعـهــد ،ربـمــا يمثل عدم
اكتسابالطابعالرسمياخـتـيــاراً مــدروس ـاً،ويُحتملأيـضـاًأن
يكونانتقالياًمنأجلارتيادعمليةالكتشافالتكاليفدون
تحملالتكاليفالثابتةالتيترتبطبالتسجيل،وباعتبارذلكوسيلة
ّ
لخفضتكاليفالخصومالمرتبطةبحداثةالمؤسسةوضمان
جدوىنماذجهاالتشغيليةقبلاإلقدامعلىالتسجيل.وقديساعد
ذلكفيتفسيراألسبابالتيتجعلمؤسساتالقطاعالرسمي
التيأجلتالتسجيلتبزفيأدائهاالالحقالمؤسساتالتي
اختارتالتسجيلفيمرحلةالبدء(ويلياموآخرون.)2017،
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المؤسسات الريفية غير الزراعية

يؤديتحويلاالقتصادالريفيدوراًمحورياًفيالتحول
الهيكليفيأقلالبلداننمواً،وتحتلالمؤسساتصميمهذه
العمليةأسوةبماهوحاصلفياالقتصاداألعم(.انظرالفصل
األول).غيرأنالمؤسسات فــيالمناطقالريفيةتختلففي
طبيعتهااختالفاًبيّناًعنالمؤسساتفيالمناطقالحضرية.وتظهر
الدراساتالتجريبيةأنالقراراتالتيتتخذهااألسرالمعيشيةفي
المناطقالريفيةلالنخراطفيأنشطةغيرزراعيةوتنويعمصادر
الدخل،قراراتمتعددةاألبعادتعكسمزيجاًمنتخفيفالمخاطر
وموسميةالطلبعلىالعمالةالزراعيةومجاالتمحتملةللتخصص
داخلاألسرالمعيشية،بمعنىأنهاتنبعمنالتفاعلبينعوامل
الدفعوالجذب(دايفسوآخرون2017،؛ناغلرونوديه.)2017،
وأحــدالمالمحالمميِّزة لـريــادةاألعـمــالالريفيةهو
إمكانيةالـتـنــاوبالمتاحةلجميعرواداألعـمــالبيناإلنـتــاج
45

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

الزراعيوريادةاألعمالغيرالزراعية.ويشكلالطابعالموسمي
مهماًفيهذا
وعــدماليقينالمحيطبالدخلالــزراعـ
ـيمحركاً ّ
ّ
الـخـصــوص،ألن هــذهاألنشطة لـريــادةاألعـمــال تُحفَّزجزئياً
بالرغبة فــيكفالة ســالســةتحقيقالــدخــلعلى م ــدارالوقت
وت ـخ ـف ـيــضال ـم ـخــاطــروال ـم ـظ ـنــةم ــعغ ـي ــابأس ـ ـ ـواقالـتــأمـيــن
واالئ ـت ـم ــان،إضــافــةإل ــىم ـحــدوديــةف ــرصال ـول ــوجإل ــىالعمل
المأجور(تامفادا.)2010،وتشيربعضالدراساتإلىأن
ارتفاعمستوياتالمخاطرةفيالقطاعالزراعيفيأفريقياتمثل

عنصردفعقويفيالتشجيععلىريادةاألعمال.وقداتضح
أننقصالغذاءرجوعاًإلىاألشهراالثنيعشراألسبقتمثل
أيضاًمحركاًلريادةاألعمالالريفية(ناغلرونوديه،)2017،
وثمةأيضاًدالئــلعلىأناألســرالمعيشيةالزراعيةتتجهإلى
تنويعالدخللمواجهةمخاطرخرابالمحاصيلأوالصدمات
غير المتوقعة .ويمكن للشركة العائلية التي تنبثق عــن ريــادة
أعـمــالغيرزراع ـيــةأن تــوفــربشكلفعليتأميناًغيررسمي
(ديكرون2009،؛اليدهولموكيلبي.)1989،

الشكل19-2
األسبابالرئيسيةلعدمتسجيلمؤسسةالقطاعغيرالرسمي،فيمجموعةمختارةمنأقلالبلداننمواً
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ﻣﺼﺎﻋﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
رﺳﻮم اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﺠﻠﺔ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎت واﳌﻘﺎﺑﻼت

املصدر :
حاشية:

اﻟﺮﺷﺎوى اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﺠﻠﺔ
ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
أﺳﺒﺎب أﺧﺮى
ﻻ ﺗُﻌﺮف

حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلبياانتمستقاةمنمسوحاتالبنكالدويلملؤسساتاألعمال.
يقتصرتقدمياألدلةعلىأقلالبلدانمنواًاليتيقبلشكلاستبياانهتاذاتالصلةاملقارنةاملباشرة،وتستبعدالبلداناليتيكونفيهاالسؤالعن
هذهالنقطةمعداًيفصياغةخمتلفةمتاماًأومنطوايًعلىجمموعةخمتلفةخلياراتالرد.

وتشكلالروابطبينالزراعةوأنشطةريادةاألعمالغير
الزراعيةعنصرجذبقوي،يؤديإلىنشوءدائرةمثمرةمحتملة
لتطويرريادةاألعمالغيرالزراعية،المدفوعةبزيادةالطلبعلى
46

ﻣﺎﱄ )(٢٠١٠

ﻧﻴﺒﺎل )(٢٠٠٩

المدخالتالزراعيةوتجهيزالمنتجاتالزراعيةوالسلعاالستهالكية
(ميلورولييل)1973،فضالًعنتوفيرمواردوحوافزمنأجل
زيادةاالستثمارفيالقطاعينكليهما.وبنفسالقدر،يمكنللتأمين

الـصفل ا :نوو إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف

أقل البلدان نموًا

أحدالمالمحالمميّزةلريادةاألعمالالريفيةهو
إمكانيةالمناوبةبيناإلنتاجالزراعيوريادةاألعمال
غيرالزراعية

األسرالمعيشيةالريفيةالقريبةمنالمدنأوفرحظاً
فياالنخراطفيريادةأعمالغيرزراعية

الــذيتوفره ريــادةاألعمالغيرالزراعيةأنيدفعالمزارعينإلى
اإلقدامعلىأنشطةتنطويعلىقدرأكبرمنالمخاطرةوتحقق
قدراًأعلىمنالربحية.

وبالرغممناالنتشارالواسعلألنشطةغيرالزراعية،
تظل ريــادةاألعمالغيرالزراعيةعلىوجهالعمومأقلأهمية
كـمـصــدرلـلــدخــلمـقــارنــةبــالــزراعــة.وبــوجــهع ــام،تـنـخــرطفي
الزراعة92فيالمائةمناألسرالمعيشيةفيأفريقيا،وهوالنشاط
الذييمثل69فيالمائةمنإجماليدخلاألسرةالمعيشية
المتوسطةفيهذهالمنطقة(دايفسوآخرون.)2017،وعلى
العكسمنذلك،اليزيدالمتولدعنريادةاألعمالغيرالزراعية
على15فيالمائةبالكادمنإجماليدخلاألسرةالمعيشية
فيأفريقيابالمقارنة،علىسبيلالمثال،بنسبة39فيالمائة
فيالبرازيلو50فيالمائةفيشيليوكولومبياو46فيالمائة
فيالصينو59فيالمائةفيكوستاريكاو55فيالمائةفي
المكسيكو51فيالمائةفيبيرو(إيسكوبال2001،؛ودي
جانفريوسادوليه2001،؛والنجووالنجو2001،؛وشي
ـرون.)2007،وفيإثيوبيا،تتكسب27فيالمائةمن
وآخ ـ
ّ
جميعاألسرالمعيشيةالنصفأوأكثرمندخلهااإلجمالي
منريادةاألعمالغيرالزراعيةوتحصل5فيالمائةمنهذه
األس ــرالمعيشية عـلــىكــلدخـلـهــا مــن هــذاالـمـصــدر(ناغلر
ونوديه.)2017،وعادةماتتسمحصةالدخلالمستمدةمن
العمللحسابالذاتبارتفاعهافيالمناطقالحضرية،وتبلغ
علىسبيلالمثال22فيالمائةفيمالويوناميبياو48في
المائةفيالنيجرو33فيالمائةفيأوغنداو43فيالمائةفي
جمهوريةتنزانياالمتحدة(ناغلرودنوديه.)2017،

غيرأنتداخلأنشطة ريــادةاألعمالغيرالزراعية،
والنمطالمتشابكلتنويعالدخلعلىصعيديالفرد واألســرة
المعيشية ،واقترانذلكبقلّةالمتاحمنالبيانات واالختالفات
الواسعةالنطاقبينالبلدانفيتعريفالمناطقالريفيةوالمناطق
الحضرية،يجعلالتحليلالمنهجيلريادةاألعمالالريفيةإشكالياً
(األونكتاد2015،أ).وثمةمعذلكإمكانيةلتسجيلمشاهدات
عامة،تستندإلىدراساتمحليةووطنيةعلىالنحوالذييالحظه
هذاالقسمالفرعي.

(أ)

االنتشار

تنتشرريادةاألعمالالريفيةواالنخراطفيريادةاألعمال
غيرالزراعية،حسبمايبدو،علىنطاق واســعفيأقلالبلدان
نمواً.لكنالدخلالريفيغيرالزراعييميلمعذلكإلىالترّكز
فياألسرالمعيشيةالريفيةالثريةالتيتحوزأيضاًحصصاًأكبر
فيالتوظيفغيرالزراعيالمأجور،بينماتستمداألسرالمعيشية
األقلثراءًدخولهافياألساسمنالمحاصيلوالثروةالحيوانية
والعملالزراعيالمأجور(دايفس.)2017،
وبالنظرإلــىمستوىالنموالــذيبلغتهاالقتصادات
المحلية،يبينأناألســرالمعيشيةفيأفريقياتنخرطفي ريادة
األعمالغيرالزراعيةبقدراليقلعنمثيالتهافيالمناطقاألخرى،
معاتجاههاإلىالتركيزعلىالمؤسساتالعائليةغيرالزراعيةأكثر
منالعملالمأجورفيالقطاعغيرالــزراعــي.وفيخمسةمن
أقلالبلداننمواًفيأفريقيا،هيإثيوبياومالويوالنيجروأوغندا
وجمهوريةتنزانياالمتحدة،ينخرطمااليقلعن42فيالمائة
مناألسرالمعيشيةالريفيةفيشركاتتدخلفيإطارالقطاع
غيرالزراعي(دايفسوآخرون.)2017،بيدأنمعدالتالدوران
والخروجتتسمباالرتفاعبينالمؤسساتالريفية،ويعملكثيرمنها
خــاللقسم واحــدفقطمنالسنة،وتتأثر قــدرة ريــادةاألعمال
غيرالزراعيةعلىالبقاءتأثراًقوياًأيضاًبالطابعالموسمي(ناغلر
ونوديه.)2017،

(ب)

احلجموالقطاع

تتألف ريــادةاألعمالالريفيةغيرالزراعيةفيأغلبها
منمؤسساتمتناهيةالصغروشركاتصغيرة،وفيبعضمن
أقلالبلداننمواًفيأفريقيايوظف95فيالمائةمنهاأقلمن
خمسةمنالعاملين(ناغلرونوديه.)2017،وقدانتهتدراسة
شملتأربعمقاطعاتفيإثيوبياإلىأنالخبرةالزراعيةأتتبأثر
إيجابيعلى ريــادةاألعمالغيرالزراعية ،وأناألســرالمعيشية
ذاتالحيازاتالكبيرةكانتأقلرجحاناًفياالنخراطفيأنشطة
لريادةاألعمالمنهذاالقبيل،بينمااتجهالمالّكالحائزونألقل
من1.43هكتارإلىاالعتمادبقدرأكبرعلىالدخلغيرالزراعي
(أليمو وأدسينا.)2017،وفيالعائالتكبيرةالعدد،وبالقدر
يدفيهالعمالةعناالحتياجاتالالزمةلكممحددمن
الذيتز
ّ
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األرضالزراعية ،ربمايجدبعضأفـرادهذهالعائالتأنفسهم
مدفوعينإلىاالنخراطفينشاطلريادةاألعمال.وبالتوازيمع
ذلك،يكونتوافرالعمالةورأسالمالعاملجذبمح ّفزعلى
ريــادةاألعمال(ريــدرون1997،؛وريــدرونوآخــرون2007،؛
وريدرونوآخرون.)2009،
وفيأقلالبلداناألفريقيةنمواً،يميلإنشاءالمؤسسات
الجديدة فــيالمناطقالريفيةإلــىالتواجد فــيقطاعاتتتسم
بانخفاضحواجزالدخول،كأنشطةالبيعوالمتاجرة،وقلّةاالستثمار
فيأنشطةالقيمةالمضافةالمرتفعة،كالنقلوالتعليموالقطاعات
الفنيةاألخــرى(ناغلرونوديه.)2017،وفيالمراحلالمبكرة
للتحولالريفي،تميلروابطاالستهالكمعالقطاعالزراعيإلى
الهيمنةوينجمعنهاتركيزمبدئيعلىريادةاألعمالغيرالزراعية
فيالخدماتوالصناعاتالمنزلية.إالأنهمعتقدمخطىالتحول
وارتـفــاعمستوياتالدخولتتزايدأهميةأن ـواعالــروابــطاألخــرى
وتحديداًروابطاإلنتاجالخلفيةاآلتيةمنالمدخالتالزراعية،
والروابطاألماميةالمتجهةإلىأنشطةتجهيزالمنتجاتالزراعية.

(ج)

املوقع

افياويمثلالموقعمحددانمهمانلتكتل
تمثلالجغر
ّ
المؤسساتالزراعيةوغيرالزراعية،حتىعندماتتطابقأنواعالتربة
والمناخ(دايفس.)2017،وفيأقلالبلداناألفريقيةنمواً،يلعب
بُعدالمسافةعنالمراكزالسكانيةالكبيرةدوراًملحوظاًفيحسم
نجاحالمؤسساتالريفية(ناغلرونوديه.)2017،فمثالً،يرجح
فيمنطقةأمهرهفيإثيوبياأنتتجهاألسرالمعيشيةالموجودةفي
البلداتالريفيةمقارنةبغيرها،إلىاالنخراطبنسبةأكبرتتراوحبين
21إلى24فيالمائةفيريادةأعمالغيرزراعية،وهيأرقام
مماثلةألرقــاماألسرالمعيشيةالموجودةعلىمقربةمنأسواق
الغذاء(ريجيكرزوآخرون.)2010،ويرجحأيضاًبقدرأكبرأن
تنخرطاألسرالمعيشيةالريفيةالتيتعيشبالقربمنالبلدات
فيريادةاألعمالغيرالزراعية،ألنموقعهايسمحلهابسهولة
الوصولإلىاالئتمانومرافقاالتصاالت(ألميووأدسينا.)2017،
وفيأقلالبلداناألفريقيةواآلسيويةنمواً،ترتبطنسبة
العملغيرالزراعيالمأجورارتباطاًعكسياً عــادةببُعداألسرة
المعيشيةعنالمراكزالحضرية(فافشامبسوشيلبي2003،؛
أووونوديه.)2017،ومعذلكتعكسنيبالنمطاًغيرخطي
بالنسبةلموقعالمؤسساتالريفية؛وعلىسبيلالمثال،تميل
العمالةالمأجورةفيقطاعالبستنةمرتفعالقيمة،إلىالتجمعفي
المناطقالريفيةالقريبةمنالمدن،لكنهاليستبال ُقربالكافي
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الــذي يــؤديإلــىغلبَةالعمالةالحضريةالمأجورةغيرالماهرة
(فافشامبسوشيلبي.)2003،

(د)

اإلنتاجيةوالرحبية

تتأثر إنتاجية العمل بالموقع أي ـض ـاً ،وتتسم عموماً
بانخفاضهافيمؤسساتالمناطقالريفيةمقارنةبالمناطقالحضرية،
وفيالمؤسساتاألبعدعنالتجمعاتالسكانيةاألكبرالتيتكون
عادةتجمعاتحضرية(ناغلرونوديه.)2017،وعلىسبيل
المثال،وحسبماتظهرمؤسساتالصناعةالتحويليةفيإثيوبيا،
فإننسبةالناتجإلىالعملتبلغ0.43فيالمناطقالريفيةالنائية،
مقارنةبنسبة0.95فيالبلداتالريفية،و2.30فيالمناطق
الحضرية(ريجيكرزوآخــرون.)2010،وتتسمإنتاجيةالعمل
بانخفاضهاأيضاًفيالشركاتالتييقتصرنشاطهاعلىأوقات
محددةفيالسنة،وهونمطشائعفيالمناطقالريفية(ناغلر
ونوديه.)2017،وعلىنحوالفت،يتجهتطويرريادةاألعمال
غيرالزراعيةإلىجلبأثرإيجابيعلىاإلنتاجيةالزراعية.وتعزز
فرصةتحقيقدخلمنريادةاألعمالغيرالزراعيةمتوسطاإليرادات
الزراعيةأيضاً،عنطريقتوفيرالمواردلمشترياتالمدخالتوزيادة
األمنالماليالذييتيحبدورهللمزارعينممارسةأنشطةتتسم
بارتفاعنسبةالمخاطرةلكنهاأيضاًتتسمبارتفاعالعوائد(اليدهولم
وكيلبي.)1989،
ويـتـفــاوتنـجــاحري ــادةاألع ـمــالغـيــرالــزراع ـيــةبين
القطاعات،ويرتبطبقوةبالقربمنمواقعاألس ـواق،خاصة
األسواقالحضرية؛وبحجمالشركة؛وملكيةاألرض؛وبدرجة
أقــلبنوعالجنس والمستوياتالتعليمية لــرواداألعـمــال.وقد
افراالئتمانوسبلالحصولعلى
أظهرتعدةدراساتأنتو
ُ
التمويلمحدداتمهمةلنجاحريادةاألعمالفيالمناطقالريفية
ّ
فيأقلالبلداننمواً(بايي2013،؛سينغوبيلوال2008،؛
كايغو2004،؛ وأوسندو.)2014،ووجدأيضاًأناإللمام
بالقراءةوالكتابةيؤثرإيجاباًعلىنحومهمفينجاحالمؤسسات
الريفيةفيأقلالبلداناألفريقيةنمواً(ناغلرونوديه.)2017،
وعـلــىسبيلالـمـثــال،اتـضــح فــيإقليمأمـهــره فــيإثـيــوبـيــا،أن
األشخاصالذينتتاحلهسبلأكبرلالنتفاعبالكهرباءوقدرة
ُ
أكبرعلىاستخداماألرضكضمان ،واألشخاصالمطلّقين
يتجهونبشكلأكثررجحاناًإلــىإدارة أعمال غيرزراعية،
ووجدتأيضاًعالقةعكسيةعلىشكلحرفاليو()Uبين
ُ
أرجحيةاالنخراطفيأنشطةغيرزراعية ،والعُمر والتحصيل
التعليميلرباألسرةالمعيشية(ريجيكرزوسوديريوم.)2013،
ويكونللدخلالسابقومؤشراتالثروةأيضاً،كعددالغرففي

الـصفل ا :نوو إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف

محلاإلقامة،أثرإيجابيعلىمعدلنجاحالشركةالريفيةفي
أقلالبلداناألفريقيةنمواً(ناغلرونوديه.)2017،
وربماأدتاالستجابةلخطربالغحاقبرواداألعمال
إلىاتجاههملمزاولةأنشطةتنطويعلىعوائدمحتملةمنخفضة
لكنهاأقلتقلباًأيضاً.وغالباًمايجرياالختياربينتخفيض
االستثمارفي رأسالمالالثابت،كالمعداتمثالًأوتفضيل
االحتفاظبقدركبيرمناألصولالسائلةبمافيهاالنقدية(ريجيكرز
وآخرون.)2010،وإلىجانبذلك،يمكنلالستجابةللصدمات
فياألجلالقصيرأنتحدثآثاراًسلبيةعلىسبلعيشاألفراد
واألسرالمعيشيةفيالمجتمعاتالريفيةفياألجلالطويل(ديكرون
وكريشنان.)2000،

(ه)

نوعاجلنس

تميلإنتاجيةالعملإلىاالنخفاضفيالمؤسسات
الريفيةغيرالزراعيةالتيترأسهاالنساءفيالبلداناألفريقيةاألقل
نمواًمقارنةبالرجال،غيرأننوعجنسرائداألعمالاليؤثرفي
معدلنجاحالشركةالريفية(ناغلرونوديه.)2017،ففيإثيوبيا،
علىسبيلالمثال،تزيدمشاركةالرجالعنالنساءفياألنشطة
الزراعيةوغيرالزراعية،لكنوجوددوركبيرللمرأةيحدثأثراً
إيجابياًفيريادةاألعمالغيرالزراعيةوتتجهالنساءعلىاألرجح
فيإقليمأمهرهإلىإدارةاألعمالغيرالزراعيةأكثرمنالرجال
(أليمووأدسينا2017،؛ورجيكرزوآخــرون.)2010،ويكون
مناألهميةبمكانتوفيرالمؤسساتالفعالةوالحوكمةالرشيدة
والشبكاتالمالئمةمنأجلكفالةنجاحرائداتاألعمال.

(و)

رأساملالاالجتماعي

يـلـعــب رأسال ـم ــالاالج ـت ـمــاعــي وال ـت ـراب ــطالشبكي
والثقةأدواراًحاسمةفي ريــادةاألعمالالريفية ،سـواءكحواجز
أوكمعينات.فالشبكات،منقبيلرابطاتوتعاونياتالمزارعين
وهيئاتالتسويقالزراعيتأتيدائماًفيطليعةسياساتتعزيز
التنميةالريفية،ومنهاتوفيرسبلالحصولعلىاالئتمانالريفي
وخدماتاإلرشــادالزراعيلألعمالالتجاريةالزراعية(ستروذر
ونزيكو2018،؛ويت.)2004،وتظهرأربعمقاطعاتفي
إثيوبيامثالً،أناألسرالمعيشيةالريفيةالمشاركةبنشاطكأعضاء
فيشبكاتزراعيةوتعاونياتمختلفةللمزارعين،تنخرطبقدر
أكبرفيريادةاألعمالغيرالزراعية،وهواألمرنفسهبالنسبةلألسر
المعيشيةالموجودةفيمواقعقريبةمنمراكزتدريبالمزارعين
(أليمووأديسنا.)2017،
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هاء -عدم تجانس ش
ال�كات
الهيكل
والتحول
ي
ث ـم ــةأدب ـ ـيـ ــاتراس ـ ـخـ ــةت ـس ـت ـع ـيــنب ـن ـه ــجمـخـتـلـفــة
لتقدير اآلث ــار عـلــى أداء الـشــركــات المترتبة عــن خصائصها
ع ـلــىم ـس ـتــوىاالق ـت ـص ــادال ـج ـزئ ــي،وع ــنال ـم ـت ـغ ـي ـراتاألع ـ ّـم
ع ـلــىال ـمـسـتــويـيــنال ـمــؤس ـســيوال ـم ـت ـع ـلــقبــاالق ـت ـصــادالـكـلــي
(م ـص ــرفالـتـنـمـيــةاألف ـري ـق ــيوآخـ ـ ـ ـ ـ ــرون2017،؛أنــدريــون ــي
وت ـشــانــغ2016 ،؛أودريـ ـ ـت ـ ــش1995،؛ ب ــوم ــول1990 ،؛
يــانـكــوفوآخ ـ ـ ــرون2002،؛هــاريـســونوآخـ ـ ــرون2014،؛
نـ ـ ـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ـ ـ ــه2013،؛ نـ ـ ــوكـ ـ ــرون ـ ـ ـزيـ ـ ــزي2010 ،؛ كـ ـ ـ ـواتـ ـ ـ ـرارو
وفـ ـيـ ـف ــاريـ ـلـ ـل ــي.)2015،وت ـت ـض ـمــنال ـخ ـص ــائ ــصالـمـتـصـلــة
بــالـمـتـغـيـراتاألع ـ ـ ّـمع ـلــىالـمـسـتــويـيــنال ـمــؤس ـســيوالـمـتـعـلــق
باالقتصادالكلي،فيجملةأمــور،المناخاألوســعلألعمال
مننواحيتوفيرالبنيةالتحتية والوصولإلىاالئتمانوحماية
حقوقالملكية،ومستوىانتشارالفساد واألوضــاعاإلداريــة
وأحـكــامتيسيرالتجارةوســوىذلــكمنالقضاياالتنظيمية.
وعلىسبيلالمثال،وبتثبيتالفروقاألساسيةفيالجغرافيا
البنيةالتحتيةوسبلالوصولإلىالتمويل والعواملالسياسية
و
ُ
والـمــؤسـسـيــة ،تـحـقــقال ـشــركــات فــيأفـريـقـيــاأداءأف ـضــلمن
ش ــرك ــاتع ـلــىن ـفــسم ـس ـتــويــاتال ــدخ ــلف ــيم ـنــاطــقأخ ــرى
(هاريسونوآخرون.)2014،وتمثلهذهالعواملمحددات
مهمةلألداءالالحقلدخولالشركاتالجديدةإلىالمعترك،
محملةبإخفاقاتالسوقبدءاًمن
رغمأنهاقدتكونأيضاً ّ
الـتـفــاوتفــيت ـوافــرالـمـعـلــومــاتإل ــىالـتــأثـيـراتالـنــاجـمــةعن
العواملالخارجية.ومنالممكنأنتشكلالنوعيةالمتدنية
للبنيةالتحتيةالماديةوغيرالماديةومحدوديةسبلالحصول
ُ
علىاالئتمان،قيوداًمكبّلةألداءالمؤسسات.
وتـنـبــعأهـمـيــة تـقــديــرالـ ــدورال ــذيتلعبهخصائص
ال ـشــركــاتك ـم ـحــدداتألدائ ـه ــا،مــنإس ـهــامذل ــكفــيتنوير
السياساتالمتعلقةبالمؤسسات.ويتناولهذاالفرعبالتحليل
المؤسساتالرسميةغيرالزراعيةفيأقلالبلداننمواًباستخدام
بـيــانــاتعلىمستوىالـشــركــةمستمدة مــن مـســوحــاتالبنك
الــدولــيلمؤسساتاألعـمــال فــي 39مــنأقــلالـبـلــداننمواً.
ويـقــدمالـفــرع ه ــاء1-وصـفـاًللبيانات،ويـحــدداإلط ــار2-2
المنهجيةالمتبعة،ويعرضالفرع هــاء2-النتائج.وقــدجرى
تقدير المح ّددين الرئيسيين ال ـوارديــن أدن ــاه ألداء الشركات،
لتسليطالضوءعلىالكيفيةالتيتسهمبهاخصائصالشركة
فيتشكيلأدائها،وبالتبعية،فيدورهــافيإحــداثالتحول
الهيكلي،وهذانالمحددانهما:
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المجمع
نمو إنتاجية العمل ،وتشمل عموماً األثــر ّ
ال ـنــاجــمع ــنتـكـثـيــفرأسال ـم ــالوزي ـ ــادةاإلنـتــاجـيــة
اإلجـمــالـيــةللعواملداخ ــلكــل شــركــة،كمؤشرعلى
أهميةالشركاتمرتفعةالنمو فــيتحقيقالتحسين
التكنولوجي.

اإلطار2-2

نموالعمالة،كمؤشرعلىدورإعادةتخصيصالعمل
مــن األنشطة منخفضة اإلنتاجيةكـمـزارع الحيازات
الـصـغـيــرةوأنـشـطــةالـمـتــاجــرةالـصـغـيــرة،إل ــىاألعـمــال
مرتفعة اإلنتاجية فــي الصناعة التحويلية وقطاعات
الخدماتعاليةالقيمة.

التحولالهيكلي:منهجيةتحليلية
عدمتجانسالشركاتو ّ

ينظرالتحليلفيآثارخصائصالشركاتعلىنموإنتاجيةالعملونموالعمالة.وباتباعمنهجيةالبنكالدولي،يقاس
نموإنتاجيةالعملباعتبارهالتغييرالسنويفيالنسبةالمئويةإلنتاجيةالعملبينالسنةالماليةاألخيرةوالسنتيناألسبقلها،وتقاس
التضخمومقسمةعلىعددالعاملينالمتفرغينالدائمين،بحسباألدبيات
إنتاجيةالعملباعتبارهاقيمةالمبيعاتمع ّدلةحسب
ّ
ذاتالصلة(انظرأمينوإسالم2015،؛وأياغاريوآخرون2011،؛وهاريسونوآخرون.)2014،أمانموالعمالة،فهوالتغيير
السنويفيالنسبةالمئويةللعاملينالمتفرغينالدائمينخاللالفترةنفسها.ويستخدمتحويللوغاريتميلمتغيراتنموإنتاجية
العملونموالعمالةمنأجلاستقرارالتباين.ولحسمالقيمالسالبة،أضيفمقدارثابت()αإلىالبياناتقبلتحويلهااللوغاريتمي،
لكيتكونقيمةالحداألدنى.(Y+ α) = 1وجرىاختبارمغايرينللفرضيةالتالية:
Yi,k,j,z,(t-1,t-3) = β0 + β1 Size + β2 Age + δ i,k,j,z + β3 Region FE +β4 Country FE + ε i,k,j,z

حيث
)Yi,k,j,z,(t-1,t-3تمثلمؤشراألداء(التحويلاللوغاريتميلنموإنتاجيةالعملأونموالعمالة)للشركةiفيالبلدkفي
المنطقةjوالصناعة.zوتمثلt-3بدايةالفترةالتيتُحتسبلهامعدالتالنموويقاسحجمالشركةوعُمرها.ويقاسحجمالشركة
بطريقتينمتكاملتين.فيالمجموعةاألولــىلالنحدارات،يقاسكمتغيرمستمر(لوغاريتمعددالعاملينالمتفرغينالدائمين)؛
وفيالمجموعةالثانيةلالنحدارات،يح ّددباستخداممتغيراتصوريةتمثلشركاتصغيرةومتوسطةوكبيرة،تشغّل5إلى،19
و20إلى،99و100أوأكثرمنالعاملينالمتفرغينالدائمين،علىالتوالي.ويقاسعُمرالشركةدائماًكمتغيرمستمريمثلعدد
السنواتابتداءمناستهاللعملياتالشركة،بصرفالنظرعنوضعهاالمتعلقبالتسجيل.ويطبقفالينسيسوآخرون()2018
بشكلمنفصلاختباراتللتحمليُدرجفيهاعُمرالشركةباستخداممتغيرصوريللشركاتالناشئة.
،δi,k,j,zتمثّلمجموعةمتغيراتالتحكماإلضافيةالمـُدخلةفيالمجموعةالثانيةلالنحدارات،وتتضمنخصائصإضافية
،وهيكلالملكيةوسبلالوصولإلىالتمويلونوعالجنسوسنواتالخبرةلكبار
للشركةمثلالسلوكاالبتكاريالمعلنعنهذاتياً
ُ
المديرينوالحالةالتصديرية،وماإذاكانتالشركةمسجلةمنبدايتهامنعدمه.
أُدرجتفيجميعاالنحداراتاآلثارالثابتةللمنطقةواآلثارالثابتةللبلدللتحكمفيالعناصرالمحددةالمرتبطةبالموقع،
كاالختالفاتفيالبنيةاألساسيةالماديةوالبنيةاألساسيةغيرالمادية،بحسباألدبياتذاتالصلة.
أُدرجفيجميعاالنحداراتمعدلالثبات،β0ومعدلالخطأ.e i,k,j,z
لمعالجةالشواغلالمحتملةلتداخلالمتغيرات،طبقنهجالمتغيرالمساعد(المربعاتالصغرىمزدوجةالمراحل)في
المجموعةاألولىلالنحدارات،باستخدامعددالعاملينفيالشركةالناشئةكأداةلتحديدحجمالشركةعند(بدايةالفترة).t-3
املصدر:
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البيانات

عبياناتمجمعة
يستخدمالتحليلالمشمولبهذاالفر
ّ
علىمستوىالشركةمستمدةمنقاعدةبياناتمسوحاتالبنك
الدوليلمؤسساتاألعمالتتناول49منأقلالبلداننمواً،
وتغطياالقتصادالخاصغيرالزراعي،فتستثنيمنثمالشركات
المملوكةللحكوماتبالكامل.ولضمانقابليةالبياناتللمقارنة
بينالبلدان،لمتُدرجفيهاسوىالمسوحاتالتيطبقتفيها
المنهجيةالمعياريةالعالميةللبنكالدولي( ،)19واقتصرتعلى
استخدامآخرالمسوحاتفيالبلدانالتياستُقصيتأكثرمن
مرة(لالطالععلىالبلدوسنةالتغطيةفيبياناتمسوحاتالبنك
الدوليلمؤسساتاألعمال،انظرالمرفق.)20()2وتستخدم
الـمـســوحــات نهج المعاينة الطبقية الـعـشـوائـيــة ،وتـطــبّــق ثالثة
معاييرللترتيبالطبقيهيقطاعالنشاط ،والموقعالجغرافي،
وحجمالشركة،حيثتحددالشركةالصغيرةبأنهاالشركةالتي
تعيّن 19-5من العاملين ،والشركة المتوسطة بالشركة التي
تـعــيّــن 99-20مــن العاملين ،والـشــركــة الكبيرة بالشركة التي
نةشاملةضمت
تعيّن99فأكثرمنالعاملين.وأتاحذلكعيّ
ّ
قبلتنظيفالبيانات15 298،منشأة،يندرج44فيالمائة
منهافيقطاعالصناعةالتحويليةو56فيقطاعالخدمات.
غيرأن هـنــاك ثــالثــةمحاذيرتتعلقباستخدامهذه
المجموعةمنالبيانات.األول،هوكونأنالمسوحاتاستهدفت
المنشآتالرسميةالتيتضمخمسةعاملينفأكثر،يترتبعليه
إغفالالنتائجالمعروضةفيهذاالفرعللدورالذيتؤديهالشركات
المتناهيةالصغروشركاتالقطاعغيرالرسمي(.)21والثاني،هو
كــونأنالبياناتتتصلفقطبالشركاتالتي واصلتالبقاء،
يجعلالتحليلغيرقادرعلىتقديراآلثارالتيتترتبعلىتصفية
الشركاتأوتخفيضالعمالةالمقترنبذلك.والثالث،هوكون
أنوحدةالتحليلفيالمسوحاتهيالمنشأةوليستالشركة،
يجعلمقياسالحجمللشركاتالمتعددةالمنشآتإشكالياً،رغم
أنهيتيحأيضاًإمكانيةإدخالتغييراتمنأجلزيادةدقةالعدد
الفعليللوظائفالتييجريتقديرها،باستبعادالتغييراتالواضحة
التيتنشأعناالستحوازاتوالتصفيات.بيدأن78فيالمائة
المجمعةهيمنشآتقائمة
منالمنشآتالمشمولةبهذهالعيّنة ّ
بذاتها،كماأنالنتائجالرئيسيةفيهذاالتحليلتكوننافذةفقط

أقل البلدان نموًا

ميزانالشركاتفيأقلالبلداننمواًينحرفبشدة
نحوالمنشآتالصغيرةويكشفعن"وسطمفقود"
فيمايتعلقبهذهالعينةالفرعيةمنالشركات.ورغمهذهالمحددات،
توفرمجموعةالبياناتصورةتمثيليةللشركاتالخاصةغيرالزراعية
فيأقلالبلداننمواً.
وتوضح مجموعة البيانات أن ميزان الشركات في
أقلالبلداننمواً،حتىفيمابينالشركاتالرسميةالتيتوظف
خمسةعاملينعلىاألقل،ينحرفبشدةنحوالمنشآتالصغيرة
(الشكل.)20-2وتمثلالشركاتالتيتوظفمابين5و10
عاملين35،فيالمائةمناإلجمالي،لكنالوزنيتناقصبح ّدة
معاتجاهعددالعاملينإلىالتزايد،حيثتمثلالشركاتالكبيرة
التيتوظف100فأكثرمنالعامليننسبة10فيالمائةمن
اإلجمالي ،أمانسبة الشركات المتوسطة الحجم ،التي تعيّن
مابين20و99منالعاملينفتنمعناالنخفاض،مؤكدةصحة
الشواغلالطويلةاألجلالمتعلقة"بالوسطالمفقود"،كماتُبرز
الثنائيةالهيكليةللوضعالعامللشركاتفيأقلالبلداننمواً،
حيثتتعايشقلّةمحدودةمنالالعبينالكبارمعفيضمن
الموردين.ويؤيدذلكالتعداداتالتفصيلية
صغارالمنافسين و ّ
لشركاتالصناعةالتحويليةفيأقلالبلداننمواً،كإحصاءات
ميانماروجمهوريةتنزانياالمتحدة،التيتظهرحالةاستقطاب
بينشركاتصغيرةمتعددةمنناحية،وحفنةمنالمؤسسات
الكبيرةمنناحيةأخــرى،وحـيــازةاألخـيــرةدائـمـاًمستوىغير
متناسبمنالنفوذفيالسوق(أندريوني2017،؛ والمعهد
العالميلبحوثاالقتصاداإلنمائيالتابعلجامعةاألممالمتحدة
وآخرون.)2018،ويدللهذاالهيكلغيرالمنتظمعلىضعف
القطاعالخاصفيأقلالبلداننمواً،ويضعتحدياتجسيمة
أمامبزوغشبكةكثيفةلروابطاإلنتاج،علىنحومانوقشفي
الطبعاتالسابقةلهذاالتقرير.وعالوةعلىذلك،يتسببهذا
الهيكلفيإعاقةتحقيقالقيمةالمضافةالمحليةألنالشركات
المحليةالصغيرةوالمتوسطةالحجمتكونغيرقادرةعادةعلى
العالمية،إمابشكلمباشرأوكمورد
االندماجفيسالسلالقيمة
ّ
للمص ّدرينالكبار(انظرالفصلالثالث).
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الشكل20-2
حصةالشركاتفيالعينةبحسبعددالعاملينالدائمينالمتفرغين
(النسبةالمئوية)
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اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺪاﺋﻤﻮن اﳌﺘﻔﺮﻏﻮن
املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلبياانتمستقاةمنقاعدةبياانتالبنكالدويلملمارسةأنشطةاألعمال.
تتألفجمموعةالبياانتمنبياانتجممعةعلىمستوىالشركةمستقاةمنمسوحاتالبنكالدويلملؤسساتاألعماليف39منأقلالبلدان
ملحوظة :
ّ
منواً،وتغطياالقتصاداخلاصغريالزراعي،وتكتفيابملسوحاتاملنجزةطبقاًللمنهجيةاملعياريةالعامليةللبنكالدويل،وتقتصرعلىاستخدام
احد،وقدحددعرضاخلانةمبعدلمخسةعاملنيمتفرغنيدائمني.
آخرمسحيفالبلداناليتأجريفيهاأكثرمنمسحو
ُ

وتوفرالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمحصة
كبيرةفيإجماليالتوظيففيالقطاعالرسمي،رغمالتفاوت
الواسعالقائمفيمابينالبلدان(الشكل.)21-2وتبلغالقيمة
الوسيطةلحصةالتوظيف فــيأقــلالـبـلــدان نـمـواًكـكــل20،
فيالمائةللمؤسساتالصغيرة،و30فيالمائةللمؤسسات
المتوسطةالحجم،و47فيالمائةللمؤسساتالكبيرة.لكن
صافيمساهمةالشركاتالصغيرةفيتوليدالعمالةيقلعلى
األرج ــح عــنحصتها فــي هــذااإلجـمــالــي،ألنالطابعالعابر
للقطاعاتالذيتتسمبهالبياناتيعنيإغفالاآلثارالصافية
الناجمةعنخروجالشركاتوضعاًبعيناالعتبارأنالشركات
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الصغيرةميّالةإلىإظهارمعدالتمنخفضةلمواصلةالبقاء(بيج
وسوديربوم2015،؛كواترارووفيفاريللي.)2015،وفيجميع
المشاهداتعلىمستوىالشركة،مثّلتالنساء27فيالمائة
فيالمتوسطمنالعاملينالمتفرغين،معاتجاهذلكإلىالتزايد
فيالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم(29فيالمائةمن
جميعالعاملينالمتفرغينفيالمؤسساتالصغيرة،و26في
المائةفيالمؤسساتالمتوسطةالحجم)مقارنةبالشركاتالكبيرة
(19فيالمائة).كذلكيمثلالعمالالمؤقتونأوالموسميون
زهاء6فيالمائةمناإلجماليالمعادلللموظفينالمتفرغين،
رغمأنهيعكسأيضاًتفاوتاًواسعاًفيمابينالبلدان.
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الشكل21-2
حصةالعمالةبحسبنوعالمنشأة
(النسبةالمئوية)
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ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺳﲑاﻟﻴﻮن
اﻟﺴﻨﻐﺎل
رواﻧﺪا
اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻧﻴﺒﺎل
ﻣﻴﺎﳕﺎر
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻼوي
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﻟﻴﱪﺎﻳ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻏﻴﻨﻴﺎ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
إرﻳﱰﺎﻳ
ﺟﻴﺒﻮﰐ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺗﺸﺎد
ﲨﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻛﻤﺒﻮدﺎﻳ
ﺑﻮروﻧﺪي
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﺑﻮﺎﺗن
ﺑﻨﻦ
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
أﻧﻐﻮﻻ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

0

ﺻﻐﲑة )(١٩-٥

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ )(٩٩-٢٠

ﻛﺒﲑة )<(١٠٠

املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلبياانتمستقاةمنقاعدةبياانتالبنكالدويلملمارسةأنشطةاألعمال.
ملحوظة  :أتخذحصةالعمالةيفاالعتبارالعاملنياملتفرغنيالدائمنيوالعاملنياملومسيني؛ومتثلالطائفةاألخريةحصةنسبيةترهتنمبتوسطمدةالتوظيف
املومسي؛وقدروعيتيفالتقديرترجيحاتاملعاينة.

-2

النتائج التجريبية

يجريفيالمقامالحاليمناقشةاآلثــارالتيترتبها
خصائصالـشـركــات فــيأقــلالـبـلــدان نـمـواًعلىنموإنتاجية
العمل ونمو العمالة اسـتـنــاداً إلــى المنهجية التحليلية المبيّنة
س ـل ـف ـاً(اإلطـ ـ ـ ـ ــار.)2-2وجـ ــرىف ــيال ـب ــداي ــةتـسـجـيــلنـتــائــج
االنـحــدار للعيّنةكاملة ،ثــم ُسجلت بشكل منفصل لعينات
فرعية للشركاتالعاملة فــي قطاع الصناعة التحويلية وقطاع
الخدمات.

ويوضحالجدول2-2نتائجالتقدير،التيتركزحصرياً
علىحجمالشركةوعُمرهافيالحساباللوغاريتميلنمواإلنتاجية
ونموالعمالةكمتغيرتابعواتخاذحجمالشركةوعُمرهاكمتغيرات
مستمرة.وتشيرالنتائجإلىأناآلثارالناجمةعنحجمالشركةعلى
نموإنتاجيةالعملتتفاوتبينالقطاعات؛فهيإيجابيةومهمة
فيقطاعالخدمات،لكنهاسلبيةوإنتكنعديمةاألهمية،في
قطاعالصناعةالتحويلية.ووجدأيضاًأنالشركاتاألقدمتحقق
ُ
نمواًمتسارعاًفياإلنتاجيةفيقطاعالصناعةالتحويلية،فيالعينة
الكاملةوالعينةالفرعيةللشركاتعلىحدسواء.

53

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

الجدول2-2
نتائجاالنحدارللمتغيرالمساعد(المربعاتالصغرىالمزدوجةالمراحل):حجمالشركةواألداءفيأقلالبلداننمواً
منوإنتاجيةالعمل
املتغريالتابع

العينةالكاملة الصناعةالتحويلية

منوالعمالة
الخدمات

العينةالكاملة الصناعةالتحويلية

الخدمات

النماذج

()1

()2

()3

()4

()5

()6

حجمالشركة(الحساباللوغاريتمي
للعاملينالمتفرغين)

*0.0098

0.0032-

***0.0269

***0.0140-

**0.00725-

***0.0296-

()0.00516

()0.0063

()0.0101

()0.00216

()0.00289

()0.00384

عُمرالشركة

***0.00143 *0.000811

0.000123

()0.000551( )0.000435

***0.000876- ***0.00118- ***0.00108-

()0.000695

()0.000182

()0.000253

()0.000263

***3.771

***4.050

***3.697

***4.640

***4.629

***4.662

()0.0575

()0.108

()0.0743

()0.024

()0.0496

()0.0282

المشاهدات

9070

4334

4736

9083

4345

4738

القيمةالتربيعية

0.193

0.17

0.214

0.081

0.069

0.119

العاملالثابت

املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلبياانتمستقاةمنمسوحاتالبنكالدويلألنشطةاألعمال.
ملحوظة  :ميثلاملتغريالتابعإمااحلساباللوغاريتميلنموإنتاجيةالعمل(األعمدة)3-1أواحلساباللوغاريتميلنموالعمالة(األعمدة)6-4؛
ويسجلالعمودان1و4نتائجالعينةالكاملة،ويسجلالعمودان2و5نتائجالعينةالفرعيةيفقطاعالصناعةالتحويلية،والعمودان3و6
نتائجالعينةالفرعيةللشركاتيفقطاعاخلدمات؛ويقاسحجمالشركةوعُمرهايفمستهلنشاطالشركة()t-3؛ومتثلالقيَمالواردةبنياألقواس
األخطاءاملعيارية،ومتثلالنجمة*والنجمتان**والثالثجنوم***النسب10و5و1يفاملائةملستوىالثقة،علىالتوايل.

وتشيرالنتائجإلىوجودصلةإيجابيةكبيرةبينحجم
الشركةونموإنتاجيةالعمل،فيكلمنالعينةالكاملةوالعينةالفرعية
للشركاتفيقطاعالخدمات.وفيالعينةالكاملة،ارتبطحدوث
زيادةقدرها10فيالمائةفيعددالعاملينالمتفرغينالدائمين
بتحقيقزيادةقدرها0.1فينموإنتاجيةالعمل.
وعلىالعكسمنذلــك،يترتبعلىحجمالشركة
وعُمرهاأثركبحيكبيرعلىنموالعمالة،سواءًفيالعيّنةالكاملة
أوفــيالعيناتالفرعيةالقطاعية،حيثتشيرالنتائجإلــىأن
الشركاتالصغيرةأوالشركاتاألحــدثعهداًتميلإلــىأداء
دورقويملحوظفيتوليدالعمالة.وربماتعكستلكالنتيجة
توجهالشركاتالصغيرةنحو زيــادةكثافةالعمالةو/أوكونأن
ّ
الشركاتحديثةالعهدربماالتزالبعيدةعنتحقيقحدأدنى
علىمقياسالكفاءة،وتكونمنثمعاكفةعلىعمليةللتوسع.
لكنتأثيرعُمرالشركةعلىنموالعمالةيبدوقوياًعنداستخدام
تعريفبديللعُمرالشركة،أيعنداستخداممتغيرصوريبقيمة
تساويواحدللشركاتالتيتكونفيالسنواتالثالثاألولى
لنشاطها(فالينسيسيوآخرون.)2018،
54

ويمثلالجدول3-2نتيجةفرضية جــرتمواءمتها
بثالثطرق.فيالطريقةاألولى،جرىاستبدالالمقياسالمستمر
لحجمالشركةبمتغيراتصوريةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةالحجم
والكبيرة،استناداًإلىوضعالعمالةفيسنةبدءالنشاط(.)t-3
وفيالطريقةالثانية ،أُدخلتمتغيراتضبطإضافيةالحتساب
خصائصالشركة،وهيتشملابتكاراتالمـُنتجوالعملياتالمنسوبة
ذاتياًللشركةفيالسنواتالثالثاألسبق(،)22وهيكلرأسالمال،
مشفوعةبنماذجصوريةمنفصلةتتصلبشكلجزئيعلىاألقل
بملكيةالدولةوالملكيةاألجنبية.وأخيراً،شملتالطريقةالثالثة
ضوابطتحليلتتعلقبالوصولإلىاالئتمان،المعبّرعنهبوجود
تسهيلللسحبعلىالمكشوف؛فضالًعننوعالجنسوعدد
سنواتالخبرةلكبارالمديرين؛والوضعالتصديريللشركة؛وماإذا
كانتالشركةمسجلةعندبدءالنشاطأمال.
وحتىمعوجودهذهالفرضيات،تأكدتبشكلقوي
أهميةالصلةبينحجمالشركةونموإنتاجيةالعملوإيجابيتها.
لكنعُمرالشركةيأتيعلىمايبدوبتأثيرإيجابيوإنكانأقل
أهميةبالنسبةلنمواإلنتاجيةفيالعينةالكاملة،وإناختلففي

الـصفل ا :نوو إجراء تقاام رقاق للوضل الديم لريير ال ميع ف

العيناتالفرعية.أماالشركاتالصغيرةفتتميزبارتفاعكبيرفينمو
العمالةمقارنةبالشركاتالمتوسطةالحجموالشركاتالكبيرة،
وهوماتأكدمرةأخرىفيالعينةالكاملةوفيالعيناتالفرعية
القطاعية.ويبدوأيضاًأنعُمرالشركةيكبحنموالعمالةبشكل
كبيرعلىالنحوالذيتبيّنهالنتائجالواردةفيالجدول.2-2

أقل البلدان نموًا

وعلىوجهالعموم،تتماشىهذهالنتائجمعالنتائجالتيتوصل
إليهاأياغاريوآخرون(،)2011والتيتظهرإنهعنداإلسقاط
علىأســاسعُمرالشركةفياالقتصاداتالنامية،يبدوتأثير
الشركاتالصغيرةعلىنمواإلنتاجيةمنخفضاًإلىحدكبير
مقارنةبالشركاتالكبيرة.

الجدول3-2
نتائجاالنحدار:خصائصالشركاتوأداؤهافيأقلالبلداننمواً
املتغريالتابع
النماذج
نموذجصوريلشركةمتوسطةالحجم
نموذجصوريلشركةكبيرة
عُمرالشركة
نموذجصوريلالبتكار
نموذجصوريللشركاتالمملوكةللدولة
نموذجصوريللملكيةاألجنبية
نموذجصوريللحصولعلىالتمويل
خبرةاإلدارةالعليا(سنوات)
المديرات
نموذجصوريللمـُص ِّدر
الشركاتالمسجلةعندبدءالنشاط
العاملالثابت
المشاهدات
القيمةالتربيعية

منوإنتاجيةالعمل
الصناعة
التحويلية
العينةالكاملة

()1
***0.0367
()0.0120
***0.0563
()0.0164
*0.000734
()0.000442
0.0173
()0.0131
**0.133()0.0662
0.0191
()0.0166
0.0104()0.0122
0.0000424
()0.000551
**0.0259
()0.0127
0.0192()0.0174
**0.0288()0.0141
***3.763
()0.0473
8676
0.197

()2
**0.0340
()0.0166
***0.0577
()0.0208
0.000838
()0.000549
**0.0376
()0.0170
0.158()0.100
0.0244
()0.0261
0.00741()0.0166
0.000589
()0.000686
0.0132
()0.0182
0.0318()0.0218
0.0226()0.0197
***3.953
()0.113
4197
0.174

الخدمات

()3
**0.0396
()0.0180
0.042
()0.0347
0.000787
()0.000755
0.00633()0.0201
0.103()0.0781
0.0095
()0.0216
0.00708()0.0180
0.000726()0.000906
**0.0360
()0.0172
0.0102
()0.0314
*0.0356()0.0202
***3.761
()0.0571
4479
0.219

العينةالكاملة

منوالعمالة
الصناعة
التحويلية

الخدمات

()6
()5
()4
***0.0485- ***0.0696- ***0.0581()0.00721
()0.00793
()0.00517
***0.105- ***0.0742- ***0.0706()0.0193
()0.0116
()0.00893
***0.00121- ***0.000746- ***0.000938()0.000318( )0.000262( )0.000203
*0.0145
***0.0267
***0.0197
()0.00755
()0.00742
()0.00533
0.0133
0.01530.00599()0.0309
()0.0291
()0.0214
0.00815
***0.0305
***0.0189
()0.00862
()0.00966
()0.00653
*0.0121
***0.0237
***0.0190
()0.00664
()0.00737
()0.00498
0.0000703 **0.000737- *0.000418()0.000366( )0.000341( )0.000247
*0.01200.006560.0086()0.00699
()0.00933
()0.00561
*0.0295***0.0408
***0.0213
()0.00763
()0.0162
()0.00875
0.006920.001210.00419()0.00782
()0.00786
()0.00557
***4.599
***4.583
***4.601
()0.0224
()0.0339
()0.0174
4479
4207
8686
0.102
0.09
0.084

املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلبياانتمستقاةمنمسوحاتالبنكالدويلألنشطةاألعمال.
ملحوظ ة ميثلاملتغريالتابعإمااحلساباللوغاريتميلنموإنتاجيةالعمل(األعمدة)3-1أواحلساباللوغاريتميلنموالعمالة(األعمدة)6-4؛
ويسجلالعمودان1و4نتائجالعينةالكاملة،ويسجلالعمودان2و5نتائجالعينةالفرعيةيفقطاعالصناعةالتحويلية،والعمودان3و6
نتائجالعينةالفرعيةللشركاتيفقطاعاخلدمات؛ويقاسحجمالشركةوعُمرهايفمستهلنشاطالشركة(،)t-3ويعربعنالوصولإىلالتمويل
بتوافرتسهيلللسحبعلىاملكشوفيفآخرثالثسنوات،وتتبعمجيعاالحنداراتهنجاملربعاتالصغرىاملعتاد،مبايفذلكتثبيتاآلاثر
اإلقليميةوالقطاعية؛ومتثلالقيَمالواردةبنياألقواساألخطاءاملعيارية،ومتثلالنجمة*والنجمتان**والثالثجنوم***النسب10و5و1
يفاملائةملستوىالثقة،علىالتوايل.
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كذلكتشيرالنتائجالواردةفيالجدول3-2إلى
الدوراإليجابيالمهمالذييؤديهاالبتكار،منناحيةارتباطه
بنمواإلنتاجيةفيالعينةالفرعيةللشركاتفيقطاعالصناعة
التحويلية ،ونمو العمالة في العينة الكاملة والعينات الفرعية
القطاعية.ويبدوأنمشاركةجهاتحكوميةفاعلةفيالملكية
ترتبأثراًسلبياًكبيراًعلىنمواإلنتاجيةفيالعينةالكاملة،وإن
اليظهرذلكفيالعيناتالفرعيةالقطاعية،ويبدوأيضاًأن
إشراكجهاتفاعلةأجنبيةيأتيبأثرإيجابيعلىنموالعمالة
فيالعينةالكاملةوفيالعينةالفرعيةللشركاتفيقطاعالصناعة
التحويلية،لكنذلكاليظهرفيالعينةالفرعيةللشركاتفي
قطاعالخدمات.
ـلس ـبــلال ـح ـصــولعـلــىالـتـمــويــلداف ـع ـاًمـهـ ّـمـاً
وتـمـثـ ُ
باستمرارلتوليدالعمالة،أماخبرةالمديرين-وربماكانذلك
مبعثاًلالستغراب-فتؤديإلىأثرعكسيوإنكانبدرجةأقل
فياألهمية،دونأنيشملذلكالشركاتفيقطاعالخدمات.
ويقلتمثيلالنساءفياإلدارةالعليا،واليزيدعددالشركاتالتي
تحتلالنساءقمةاإلدارةفيهاعلى15فيالمائة.لكنوجودهن
يرتبطبشدةبنموسريعفياإلنتاجية سـواءفيالعينةالكاملة
أوفيالعينةالفرعيةللشركاتفيقطاعالخدمات(.)23كذلك،
يرتبطالوضعالتصديريللشركةارتباطاًشديداًبارتفاعمعدالت
نموالعمالةفيالعينةالكاملةوالعينةالفرعيةللشركاتفيقطاع
الصناعةالتحويلية(.)24وأخيراً،وبالتوازيمعماتوصلإليهويليامز
وآخرون(،)2017تشيرالنتائجالواردةفيالجدول3-2إلى
أننمواإلنتاجيةيحدثفيأقلالبلداننمواًبمعدلأسرعفي
الشركاتالتيتبدأنشاطهاكشركاتغيرمسجلة،مقارنةبالشركات
التيتسجلفيمرحلةبدايةالنشاط.
َّ
وتُبرزالنتائجاألدوارالمختلفةالتيتؤديهاالشركاتذات
الخصائصالمختلفةفيالتحولالهيكلي،وتؤكدمنثمأهمية
المراعاةالكاملةللطابعغيرالمتجانسللشركاتفيعمليةتقرير
السياسات،بغيةتسخيرريادةاألعمالعلىأفضلنحوفيأغراض
التنمية.وتنطويالشركاتالصغيرةوالشركاتحديثةالعهدعلى
أهميةحاسمةمنمنظورتوليدالعمالة،لكناستدامةمساهمتها
تتوقفعلىقدرتهاعلىالبقاءواالزدهار،وهومايتطلبغالباًتوافر
مهاراتكبيرة،وربماهياكلإداريةمختلفة(مصرفالتنميةاألفريقي
وآخــرون2017،؛غرينر.)1972،وعلىعكسذلك،يبدو
أنالشركاتالكبيرةتؤديدوراًرئيسياًفيزيادةكثافةرأسالمال
وتحسيناإلنتاجية.ومنهنا،وبينمايكونهناكمندونشك
دوريتعينأنتؤديهالسياساتاألفقية،كتحسينمناخاألعمال
وتوسيعنطاقالحصولعلىالتمويل،يتوقفالتحولالهيكلي
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بالضرورةعلىوجودنظامإيكولوجيجيدالتوازن،يشتملعلى
أنواععديدةللشركاتالمتعاضدةبشبكةكثيفةمنروابطاإلنتاج.

واو -مالحظات ختامية
طرحهذاالفصلبعضالحقائقالمنمذجةعنالشركات
فيأقلالبلداننمواًأبرزتأهميةوجودفهمدقيقلريادةاألعمال
منأجلدعمتقريرالسياساتفيهذاالمجال.والشكفيأن
أنشطةريادةاألعمال،بحسبتعريفهاالواسع،تشكلمصدراً
رئيسياًللعمالةفيأقلالبلداننمواًبنسبةتقربمن70فيالمائة
منإجماليها،عنداالستداللبقيمالعمللحسابالذات.وربما
يُبرزذلكاإلمكاناتالهائلةالتيتنطويعليها ريادةاألعمال
ويساعدفيتفسيراألهميةالمعلقةعليهافيالحدمنالفقر
وبشكلخاصبينفئاتالسكانالضعيفةكالنساءوالشباب.
لكنالقراءةالمتأنيةلألدلةالمتاحةتشيرإلىحقيقة
أكثربياناً،وباألخصمنمنظورالتحولالهيكلي.فاالنتشارالكبير
لرواداألعمالالمدفوعينبالضرورة وأنشطةاألعمالالمحاكية
لغيرهاوالمنخفضةاإلنتاجيةفيأقلالبلداننمواً،مؤداهأنكثيراً
مناإلمكاناتالظاهرةلريادةاألعماليحتمل،فيأكثرتقدير،
أنتقدمإسهاماًمحدوداًبشدةفيالتنميةالمستدامة.غيرأنه
معبدءظهورالشركاتالمرتفعةاإلنتاجيةواتجاههاإلىتوطيد
مواقعها،واإلسهاممنثمفيمؤازرةالنمواالقتصادي،يرجحعلى
نحوكبيرأنيتجهرواداألعمالقليلواإلنتاجيةإلىالتوقفعن
مزاولةأنشطتهموتفضيلالعملالمأجوراألفضلعائداً.وتشير
الصلةالتيتتخذشكلحرفاليو()Uالمفترضةدائماًبينريادة
األعمالوالتنميةاالقتصاديةأنهحتىفيالبلدالذييحققنجاحاً
فيهذاالخصوص،يكونمتوقعاًحدوثدرجةمامناالندماج
التصاعديفيالوضعالعاملريادةاألعمالخاللعمليةالتنمية،
أنيشكلذلكقناةمهمةإلعادةتخصيصالعملنحواألنشطة
و
ّ
المرتفعةاإلنتاجية.
كذلك،ورغمأنالطابعغيرالرسمييرتبطبأنشطة
لريادةاألعمالصغيرةالنطاقمدفوعةبالضرورة،اليمكنبأي
حالالمعادلةبينالطابعغيرالرسميوريادةاألعمالالمدفوعة
بالضرورة.فباإلضافةإلىتكلفةالتسجيلواألعباءالزمنيةالمرتبطة
به،يوجدعددكبيرمنرواداألعمالالموجودينفيالقطاعغير
الرسميممناليرونمكاسبمحتملةمنإضفاءالطابعالرسمي
علىأنشطتهم،وهناككذلكأدلةمتزايدةعلىأنبعضهميظل
غيرمسجلإلىأنيتي ّقنمنأننماذجاألعمالالتييطبقها
سيصادفهاالنجاحبعدإضفاءالطابعالرسميعليها.ومنثم،
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تؤديالشركاتالصغيرةوالشركاتحديثةالعهد
دوراًحاسماًفيتوليدالعمالة،لكنالشركاتالكبيرة
تقومحسبمايبدوبدوررئيسيفيزيادةكثافةرأس
المالوتحسيناإلنتاجية
وفيحينأنتخفيضتكاليفالتسجيلوتحسينالكفاءةاإلدارية
قدينطويعلىتحقيقفائدة،يكونمناألهميةأيضاًبنفسالقدر
تعزيزالمكاسبالتيتنجمعنعمليةالتسجيلعنطريقتدعيم
دائــرةمثمرةللنمووزيــادةاإلنتاجيةفيمابينالشركاتالرسمية،
والعملعلىدعمالشركاتحديثةالعهدفياستردادالتكاليف.
وثمةأيضاًحاجةالتباعنهجأكثردقةمنمنظورتطوير
المؤسسات.فالحماسةإزاءالمؤسساتالناشئة والمؤسسات
المتناهيةالصغر والمؤسساتالصغيرة والمتوسطةالحجمأمر
مفهوممنمنظورإجماليتوليدالعمالة،إالأنــهيكوندائماً
محالًللمبالغة.فالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرة
والمتوسطةالحجمغالبةعلىساحةريادةاألعمالفيأقلالبلدان
نمواً،وتلعببدونشكدوراًرئيسياًفيتوليدالعمالة،ليسأقله
أنالداخلينالجددبأحجامأقلمنالمثاليةيحتاجونإلىالتوسع
منأجلتحقيقاقتصادياتالنطاقحتىيُكتبلهمالبقاء.لكن
قسماًكبيراًمناألدبياتيُبرزالمعدالتالشديدةاالنخفاض
لبقاءالمؤسساتالناشئة،وباألخصالمؤسساتالصغيرة،وهو
مايتضمنخسائرهائلةفيالعمالةنادراًماتُحتسببسببقلّة
البياناتالطوالنية.ويبدوأنأداءالشركاتالكبيرةأفضلأيضاًمن
أداءالشركاتالصغيرةمنناحيةنمواإلنتاجية،علىنحويعكس
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علىاألرجحاقتصادياتنطاقمتميزةفيقطاعاتمختلفة،ويُبرز
أهميةالتصديلمسألةالوسطالمفقود،وتشجيعقيامروابطإنتاج
أكثففيمابينمجموعةأكثرتوازناًمنالشركات.
وبوسعالمؤسساتالناشئةأنتؤديدوراًرئيسياًفي
التحولالهيكلي،وبشكلخاصعنطريقزيادةالمنافسةوتحدي
ّ
الشركاتالقائمةوإدخالاالبتكارات.إالأنهاليمكنعلىصعيد
الممارسةعملذلكعلىنحومستدامإاللنسبةمحدودةمنهذه
المؤسساتالناشئة.ولذلك،ورغمأنالتدابيرالعامةلسياسات
تحسينمناخاألعمالأوتعزيزالتوعيةبريادةاألعمالتوفرحتماً
بعضالنفع،يكوناستهدافالشركاتالمنطويةعلىاحتماالت
تحقيقنمومرتفعبالدعمالفعالحيوياًأيضاًمنمنظوراالستدامة.
وتتأكدهذهالنقطةأكثرفيأقلالبلداننمواًبالنظرإلىالقيود
الخطيرةعلىالموارد ،والعددالكبيرللمنتفعينالمحتملينمن
أيإعانةمستترةأوظاهرةوانعداموجودمعاييركافيةلألهلية.
مــنهنا،تتطلب زي ــادةمساهمة ري ــادةاألعـمــالفي
التحولالهيكلي-إضافةإلىرسمخريطةدقيقةودوريةللوضع
العاملريادةاألعمالعلىنطاقأبعادمتكاملةمتعددة(تتماشى
علىسبيلالمثالمعإطارالقياسالمطبقفيمنظمةالتعاون
والتنميةفيالميداناالقتصادي والمكتباإلحصائيلالتحاد
األوروبي)ومتوائمةمعخصوصياتأقلالبلداننمواً-أنيجري
وضعإطاراستباقيللسياساتالصناعيةيشتملعلىهيكلحوافز
يدفعالمؤسساتإلىتحسيناألداء،وصقلانضباطالسوقمن
أجلدعماالبتكار والحدمنسلوكالتربح.كمايتطلباتباع
نُهججسورةلتسخيرالتجارةواالستثمارالدوليينألغراضتعزيز
التحولالهيكلي.
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بوركينافاسو 60 ،فــي الـمــائــة؛ جمهورية الكونغو
الديمقراطية51،فيالمائة؛مالي79،فيالمائة؛
نيبال50،فيالمائة؛رواندا56،فيالمائة.

أحدالتفسيراتالوجيهةلهذهالنتيجةتتعلقبمستوى
التحصيلالتعليميللمديرينوالتفاعلمعنمطمشاركة
النساءفيملكيةالمؤسسةو/أوإدارتها.غيرأنقلة
البياناتتعيقإجراءاختباررسميلهذااالفتراض،
ويبدوأنظهورالنساءالمالكاتو/أوالمديرات
فيالعينةيتركزفيحفنةمنالبلدان(هيبنغالديش
وكمبودياوجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبيةوميانمار
ومدغشقروزامبيا)التيتعكسمستوياتأعلىنسبياً
منناحيةالتحصيلالتعليميوتفاوتاًأقلمنالناحية
الجنسانية،مقارنةبأقلالبلداننمواًاألخرى.وعالوة
علىذلك،تتوافراألدلةعلىأنتأثيرالتعليمعلى
اتجاهاتأداءالشركةيكونأكثربروزاًفيالمؤسسات
المملوكةللنساءمقارنةبالمؤسساتالمملوكةللرجال
(ديفيتاوآخرون.)2014،

()24

عكسذلكهواألصح،فيمايتعلقبالشركاتفي
قطاعالخدمات،لكنمعاملاالرتباطنادراًمايتجاوز
عتبةاألهميةالتيتبلغ10فيالمائة.

.org/methodology
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ألف -مقدمة
يستكشفهذاالفصل مــاإذاكانالتغيُّرفيأنماط
اإلنتاجالعالمييح ّفزعلىريادةاألعمالوالتصنيعفيأقلالبلدان
نمواً.وفيالوقتالراهنيُنظرعلىنطاقواسعإلىالتجارةالدولية
باعتبارهاالمصدراألساسيللديناميةاإلنمائية،وجرىإلىحد
كبيرإحاللالسياساتالصناعيةفيالبلدانالناميةبسياسات
تجاريةباعتبارهانوعالسياسةاإلنمائيةاألشيع.لكنريادةاألعمال
المحليةشرطأساسيلتسخيرمكاسبالتجارةألغراضالتنمية
وتوليدالمواردالمحليةالتيتحتاجهاأقلالبلداننمواًمنأجل
االستثمارفيالبنيةالتحتية،إلىجانبحاجتهاإلىالمهارات
واالبتكاراتالضروريةلتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة.
وتعرفالتجارةالدوليةعلىنحومتزايدعبرسالسل
ّ
القيمة العالمية ،التي تتخذ أكثر فأكثر موقف الوسيط بين
تقسيمالعملعلىالصعيدالعالمي والتخصصالوظيفيفي
التجارة،ممايتسببفيفصلمتزايدبينالمكانالذي تُنتج
فيهالسلع والمكانالــذي تُخلقوتتحققفيهالقيمة(.(1ومن
هنا،تتمثلإحدىالمسائلاإلنمائيةالحرجةأمامأقلالبلدان
نمواًفيالتعرفعلىالكيفيةالتيتساعدبهاالفرصالمحتملة
الـتــيتتيحها ســالســلالقيمةالـعــالـمـيــة فــي حـفــزأنـ ـواع ري ــادة
األعمالالتييمكنأنتدفعبالتحولالهيكلي،وباألخصفي
القطاعاتالقابلةللمتاجرةالقائمةعلىالمواردفيأقلالبلدان
نمواً(كالزراعةوالصناعاتاالستخراجيةوالصناعةالتحويلية)التي
تتجهمبادراتالتحولالهيكليوخلقالثروةإلىالتركيزالمتزايد
عليها.ويبدأهذاالفصلبمناقشةفيالفرعباءلطبيعةسالسل
القيمةالعالميةومشاركةأقلالبلداننمواًفيها.ويعرضالفرع
جيم،تفصيالتأكبرعنسالسلالقيمةالعالميةفيالزراعة
وفيصناعةالمنسوجاتوالمالبس.أماالفرعدال،فيستخلص
بعضاالستنتاجاتمنالمناقشةويثيرعدةمسائلذاتصلة
ويقترحخياراتمنأجلأقلالبلداننمواً.

القيمة العالمية
بـاء -سالسل
أ
وريادة العمال
تنشأسالسلالقيمةالعالميةنتيجةتجزئةالعمليات
اإلنتاجيةإلىمهامموزعةدولياًضمننُظمإنتاجتمتدبالحدود
إلىعدةمواقع،داخلنظامللسالسلالمتعاقبةوالشبكاتالعالمية
واإلقليميةالمتشعبة.ورغمأنسالسلالقيمةالعالميةمحددةقطاعياً
بشكلمتأصل،تنطلقجميعهامنمسعىالشركاتالمستهلة
لهاإلــى زيــادةالكفاءةوخفضالتكاليفوتسريعاإلنـتــاجعبر
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تدويلالعمليات.ويق ّدراألونكتادأنسالسلالقيمةالعالمية
التيتتولىتنسيقهاالشركاتعبرالوطنيةتمثل80فيالمائةمن
التجارةالعالمية،وأنمعظمهايتركزفيالسلعالوسيطةكقطعالغيار
والمكوناتوالخدماتالوسيطةاألخرى(األونكتاد2013،ب).
وقدمثّلتالتجارةفيالسلعالوسيطةحوالي54فيالمائةمن
التجارةالعالميةفيعام(2016األممالمتحدة.)2018،

البحوثقليلةللبرهنةعلىالمزاياالتيالينفك
التأكيدعلىأنسالسلالقيمةالعالميةتسهمبها
فيحفزريادةاألعمالالمحلية
ويُنظرإلىسالسلالقيمةالعالميةكمصدرلمزايامهمة،
ألنهاتتيحللبلدانالتخصصفيوظائفمحددةأوفيحزمة
منالمهام،بدالًمنالتخصصفيصناعاتبعينها؛كماأنها
تعجلبإحداثتغييراتفيالمزاياالنسبية(المنتدىاالقتصادي
ّ
العالمي،)2016،إلىجانبأنهامتاحةأمامالداخلينالجدد
ومستوعبةلالقتصاداتفيأيمرحلةللتنميةوأيمستوىللمهارة.
ومنهنايجريتقديماالندماجفيسالسلالقيمةالعالميةكسبيل
مهمتستطيعأقلالبلداننمواًعبرهالولوجإلىالتصنيعفيمراحل
إنمائيةأبكرمتجنبةمرحلةتطويرسالسلاإلمدادالوطنيةالتي
تتضمنإنتاجسلعبأكملهافيبلدواحد،فضالًعنتوليدالفرص
أماممشاركةريادةاألعمال(.(2
والمثير للدهشة ،أنــه بالرغم مــن التأكيد المـُعطى
لهذهالمزايا،يندروجودالبحوثالتيتصادقعلىأنالمزايا
المفترضةلسالسلالقيمةالعالميةتحفز ريــادةاألعمالعلى
الصعيدالمحلي.وعلىخالفذلك،ينصبالتركيزالمهيمن
لهذهالبحوثعلىالمكاسبالتيتتحققفيالعمالة والربح
وفرصالتعلّملفرادىالشركات(كواليسكيوآخرون(2015،
وفيحصائلالنقداألجنبي.والمعتقدفيهعلىنطاقواسعأن
مشاركةالشركاتفيسالسلالقيمةالعالميةتوفرلهاإمكانيات
التخصص،وسبلالوصولإلىاألسواق
اإلنتاجالكبيرالنطاق،و
ُ
الدولية؛كماأنمشاركتهافيسالسلالقيمةالعالميةتعتبرأيضاً
مصدراًمهماًللحصولعلىالتكنولوجيات والمهاراتورأس
المالفيصورةاالستثمارالمباشروائتماناتالموردينوتمويل
التجارة((3التيتتسمجميعهابالمحدوديةفيأقلالبلداننمواً.
لكنهذاالرأيقديكونمبالِغاًفيالتبسيط،ومنغيرالمستطاع
استخالص ســوىنتائجقليلةبشأنالمكاسبالمحتملأن
تحققهاريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواًمندونالنظرفي
ملكيةالشركاتالمستفيدة.
63

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

-1

واجهة التماس بين رواد أ
االعمال
وسالسل القيمة العالمية

يـمـكــناع ـت ـبــارأنرواداألع ـم ــالوري ـ ــادةاألع ـمــال
مــوجــودونفــيوضـعـيــةتـمــاسمــعالـفــرصالـســوقـيــةالمحتملة
التيتوفرهاسالسلالقيمةالعالمية،عبرعمليةالكتشافالفرص
وتقييمهاوتهيئتهاواستغاللها(الشكل.)1-3ويحتاجالتعرف
علىالفرصمهاراتتقنية،كالتحليلالماليوبحوثالسوق

األعمالأنتحولالفرصالمحتملةفي
واإلبداع.وينبغيلريادة
ّ
سالسلالقيمةالعالميةإلىفرصرياديةحقيقيةتتجسدفيثالثة
عناصرتأسيسيةهي:المنتجات،والمستهلكون،والقدرات(.(4
وينطوياكتشافالفرصعلىبُعدذاتيمهم:فمنالممكن
تماماًإذاصادفتاثنانمنرواداألعمالالفرصالمحتملة
الممكنةذاتها،أنيقوماباكتشافوتهيئةفرصملموسةمغايرة،
علىنحويرتهنبالخصائصوالقدراتالتييحوزهاكلمنهما
(أويسونوويتاكر.)2015،

الشكل1-3
مسارريادةاألعمالالكتشافالفرصةواستغاللها

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ

اﻹﻧـﱰﻧﺖ ،اﻟـﻨـﻘ ـ ــﻞ اﻟﺮﺧـ ـﻴـ ــﺺ ،اﻟﻌـ ـﻮﻟـﻤـ ــﺔ ،اﻟﺘ ـﺤ ـ ـﺮﻳ ـ ــﺮ اﻻﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدي وﺳـ ـ ـﻼﺳ ـ ــﻞ اﻟﻘـﻴـ ـﻤــﺔ اﻟﻌ ـﺎﻟـﻤـ ـﻴ ــﺔ

ﻓ ـﺮﺻـ ـ ــﺔ
دوﻟـ ـﻴـ ـ ــﺔ
ﳏﺘﻤـﻠــﺔ
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ﳏﺘﻤﻠﺔ

اﻛﺘﺸﺎف
ﻓﺮﺻﺔ دوﻟﻴﺔ 
ﳏﺘﻤﻠﺔ

t=0

املصدر:

ﻬﺗﻴﺌﺔ ﻓﺮﺻﺔ 
دوﻟﻴﺔ ﻟﺮﺎﻳدة
اﻷﻋﻤﺎل

t≤6

مقتبسبتصرفمنأويسونوويتاكر،2015،الشكل.2

وعادةماتستغلالشركاتالفرصالمكتشفة-باعتبارها
وسيلةالعملالرئيسيةالتييتولىزمامهارواداألعـمــال-في
عمليةهادفةمرسومةتتضمنمعارفوإجراءاتريادية.وفيسياق
البيئةالدوليةالراهنة،يمكنلهذهالعمليةأنتحدثبسرعةأكبر
مقارنةبالمرحلةالتيكانتفيهاالتجارةالدوليةأقلتحرراً،ألن
العولمةتتيحللشركاتإمكانيةالتدويلمنمرحلةابتداءالشركات
أوبعدهابفترةوجيزة،دونالحاجةإلىمراكمةخبرةودرايةفنية
فيالسوقالمحلية(.(5
وتتاحالفرصالمحتملةالنخراط ريــادةاألعمالفي
سالسلالقيمةالعالميةعلىالصعيدينالمحليوالدولي.ويمكن
أنتنشأهذهالفرصبشكلخارجي(عنطريقأحوالالسواقالتي
يكتشفهارواداألعمال)،أوبشكلداخلي(عنطريقإجراءات
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اﺳﺘﻐﻼل
ﻓﺮﺻﺔ دوﻟﻴﺔ 
ﻟﺮﺎﻳدة
اﻷﻋﻤﺎل

يتخذهارواداألعمال)أوعبرالشكلينمعاً،عنطريقعملية
للتعرفوالتطوير.
وتتمثلالمسألةالرئيسيةفيماإذاكانتالمشاركةفي
ٍ
سالسلالقيمةالعالميةتيسرنشوءإطارعملمفضإلىقيام
ريادةأعمالمعززةللتحولالهيكلي.وحسبماتشيراألدبيات،
فإنسالسلالقيمةالعالميةتعززالتحسيناالقتصاديمنخالل
الشركاتالمنخرطة-وهيتبحثعنقدراتجديدةتم ّكنهامن
تطويرمهامأكثرتشعباًوإضافةقدرأكبرمنالقيمة-استجابة
ّ
لتهديداتناشئةعنوجودمنافسينجدديحققونتكلفةأقل.
ومنهنا،يحتاجتقديرآثارالمشاركةفيسالسلالقيمةالعالمية
علىريادةاألعمالألغراضالتحولالهيكلي،فهماًلطبيعةهذا
التحسيناالقتصاديودعائمهوروابطهمعريادةاألعمال.
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التحسين في إطار سالسل القيمة
العالمية

يمكنتقسيمنطاقالتحسيناالقتصاديعلىمستوى
الشركة،ضمنإطارسالسلالقيمةالعالمية،إلىأربعمراحلترتبط
بالجزءمنالسلسلةالذيتكونالشركةناشطةفيههي:تحسين
العمليات ،وتحسين المـُنتج ،والتحسين الوظيفي ،والتحسين
المشتركبينالقطاعات/تحسينالسلسلة(الجدول.)1-3ورغم
األهميةالتيتكتسيهاهذهالمراحلجميعاً،يش ّكلالتحسين
االقتصاديالوظيفيالنقطةالمفصليةللتحولالهيكلي،ويمسك
فعلياًبالتحولمناألنشطةاالقتصاديةالمنخفضةاإليراداتإلى
األنشطةاالقتصاديةالمرتفعةاإليرادات.ويأخذالتحسيناالقتصادي
المشتركبينالقطاعاتبهذهالعمليةإلىاألمامبخطواتأكبر،
ويخترقالحواجزالقطاعيةالستهاللابتكاروتنويععلىنطاق
االقتصاد.ومنثم،يمكنالنظرإلىهاتينالمرحلتينباعتبارهما
هدفينأوليينللسياساتمنأجلتحقيقالتحولالهيكلي،وأنهما
الغايةالنهائيةالمنطقيةلسياساتريادةاألعمالفيأقلالبلدان
نمواً؛أمامرحلتيتحسينالعملياتوتحسينالمنتجفتمثالن
وسيلةتحقيقهذهالغاية.ويحتاجالتحولالهيكليإلىاكتمال
عمليةالتحسيناالقتصادي،إمابالتدرجأوبالوثب.
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التساؤلعماإذاكانتسالسلالقيمةالعالميةتيسر
ّ
ِّ
يادةاألعمالالمعززةللتحولالهيكليمثار
تطويرر
لقضيةمهمة
وبالنسبةلفرادىالشركات،يتحققالكسبالناجم
عنالتحسينبإحرازحصةأكبرمنالقيمةالمتولدةفيسالسل
القيمةالعالمية.وتتولدالقيمةاألكبرفيسالسلالقيمةالعالمية
علىوجهالعموم،فيأنشطةالمراحلاألولى،كالتصميموتطوير
المنتج،والبحثوالتطوير،وتصنيعاألجزاءوالمكوناتالرئيسية؛
وفيأنشطةالمراحلالنهائية،كالتسويقوالوسمبالعالماتالتجارية
وخدمةالمستهلك.ويمكنمنثمتصويراألدوارالتيتؤديها
مختلفالجهاتاالقتصاديةالفاعلةوالبلدانفيسالسلالقيمة
المقعر(الشكل،)2-3الذييصور
العالميةفيشكلالمنحنى ّ
التقسيمالعالميللمهاموالوظائففيسالسلالقيمةالعالمية،
والمكاسبالتييغنمهاالمشاركون.وتتسماألنشطةعلىجانبي
سلسلةالقيمةبكثافتهاالمعرفية واالبتكارية،بينماتقعأنشطة
الصناعةالتحويليةوالخدماتالقياسيةفيحوضالقيمةاألقل
علىالمنحنى(ميودامبي.)2008،

الجدول1-3
أنواعالتحسيناالقتصاديفيسالسلالقيمةالعالمية
حتسنيالعمليات
حتسنياملـُنتج
حتسنيوظيفي
حتسنيمشرتكبنيالقطاعات/حتسنيالسلسلة

املصدر:

إنتاجأكثركفاءةإبدخالتكنولوجياأرقىأونظمإنتاجمعتمدة
اكتسابمعرفةوقدراتابلتحولإىلخطوطأكثرتطورا
إضافــةقيمــةابكتســابوظائــفجديــدةوالتخلــيعــنالوظائــفالقائمــةللمنتجــاتمــنأجــلزايدةاملهــارات
العامــةوحمتــوىقيمــةاألنشــطة(التحــركإىلأعلــىالسلســلة)
استغاللاملعارفاملكتسبةيفأحدالقطاعاتلتحقيقحتركاتأفقيةيفقطاعاتوأنشطةإنتاجيةجديدة

مهفريومشيتز.2002،

وتكتسيأنـمــاطالحوكمةوعــالقــاتالـقــوىداخــل
سالسلالقيمةالعالميةبطابعهاالحاسم.فالشركاتالرئيسية،
التيتتولىاإلدمــاجالوظيفيوتنسيقاألنشطةالموزعةدولياً،
ه ــيالـجـهــةال ـتــيت ـقــررتـخـصـيــصالـ ـمـ ـواردالـمــالـيــةوال ـمــاديــة
والـبـشـريــةوم ـســار تــدفـقــاتـهــاداخ ــل ســالســلالـقـيـمــةالعالمية
(همفريوشميتز.)2002،وعنطريقالتحكمفيتدفقات
المعلومات واقتناء المعارف داخــل سالسل القيمة العالمية،
تكتسبالشركاتالرئيسيةنفوذاًكبيراًعلىعمليةالتحسين-
المعتمدةعلىالمعلوماتالتيتتدفقعبرالسلسلة-وعلى
تحفيزعمليةتحسينالمنتج،بتخصيصمهامجديدة،عندما

تـقــوم سلسلة للسوبرماركت مـثـالً باستحثاث عملية لإلنتاج
حسبالطلبتستدعي تــدشـيــن خـطــوط مـنـتـجــات جــديــدة
أوإدخـ ــال عمليات للتجهيز والتعبئة أكـثــر ت ـطــوراً (همفري
وميمدوفيتش.)2006،
ومنثمالتتحددالمساراتصوبالتحسيناالقتصادي
بالحالةالتيتكونعليهاكلسلسلةمنسالسلالقيمةالعالمية
فحسب،بلتعتمدأيضاًعلىتوازنالقوىداخلالسلسلة،وهو
الــذييميلبشكلغالبنحوالشركةالرئيسية.وفــوقذلك،
تضافطبقةأخرىمنالمظنةوالتع ّقدجراءالتوقعاتالمرتبطة
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بالتطورالمستقبليلسالسلالقيمةالعالمية،عندمايوضعالسياق
المتعلقبالضغوطالحمائيةوالعولمةبعيناالعتبار(اإلطار(1-3

وهوسياقتتجهتبعاتهعلىاألرجحإلىالتفاوتالبيّنبينسالسل
القيمةالعالميةلمختلفالمنتجات.

الشكل2-3
منحنىمقعرنمطيلسالسلقيمةعالميةمدفوعةبعمليةأماميةلإلنتاجحسبالطلب
ّ
اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻀﺎﻓﺔ

ﺗﺴﻮﻳﻖ وإﻋﻼن وإدارة
اﻟﺘﻮﺳﻴﻢ وﺧﺪﻣﺎت
ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺒﻴﻌﺎت

ﲝﺚ وﺗﻄﻮﻳﺮ أوﱄ
وﺗﻄﺒﻴﻘﻲ وﺗﺼﻤﻴﻢ
وﺗﺘﺠﲑ

ﺻﻨﺎﻋﺔ ﲢﻮﻳﻠﻴﺔ،
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻣﻌﺎرف اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ
اﳌﺪﺧﻼت

اﳌﻮﻗﻊ ١

اﳌﻮﻗﻊ ٢

اﳌﻮﻗﻊ ٣

اﳌﻮﻗﻊ ٤

اﳌﻮﻗﻊ ٥

اﻷﺳﻮاق

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ

املصدر:

موداميب.2008،

اإلطار1-3

مستقبلسالسلالقيمةالعالمية

تتنازعسالسلالقيمةالعالميةحالياً قــوىمتعارضة،يفضلبعضهاتوسيعنطاقهاوزي ــادةتشعبها،بينماقديؤدي
بعضهااآلخرإلىإعــادةمواءمتهاأوانحسارها.وفيأعقابعمليةاندماجمحدودةلسالسلالقيمةالعالميةفيأثناءاألزمة
االقتصادية،2009-2008أوحىانخفاضمعدالتالتجارةإلىالناتجالمحلياإلجماليعلىالصعيدالعالمي،بأنسالسل
الدفع.وفيعام،2017تعرضتألولمرةمنذ30عاماًلتوقفالنمومعانخفاضحصةالقيمةالمضافة
القيمةالعالميةفقدتقوة
ّ
األجنبيةفيالصادراتإلى30فيالمائة.واليزالمحالًللترقبالتيقنمنأنذلكيمثلتصحيحاًطبيعياًلإلفراطفيالتجزؤ
الدوليالذينجمعنفيضالتعاقدمعالشركاتواستراتيجياتاإلنتاج.لكنالتكنولوجياتالرقميةو"الثورةالصناعيةالرابعة"قد
تجعلاإلنتاجالقريبمناألسواقالنهائيةأكثرجاذبية،وتيسرفيالوقتذاتهاستجاباتسريعةلتغيرتفضيالتالمستهلكين.
بيدأنارتفاعتكاليفالتجارةوالنزعاتالحمائيةتجعلاإلنتاجالدوليأكثرُكلفةأيضاً.

ومنغيرالمؤكدماإذاكانتالعواملالمذكورةأعالهستكونأكثرأرجحيةمنالعواملالتيتشجععلىزيادةالتوسع
فيسالسلالقيمةالعالميةوتشمل:تحريرالتجارةواالستثمار؛وأوجهالتقدمالمتسارعفيتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالت؛
ودخولمنتجينقليليالتكلفةإلىالصناعةالتحويلية؛وزيادةالكفاءةواتساعنطاقتوافرالخدماتعلىالصعيدالدولي؛واألسواق
الجديدةفياالقتصاداتالصاعدة.وفيواقعاألمر،ربماتؤديبعضالتطوراتالوشيكةإلىآثارمتضادة،فبعضالتحسيناتفي
تكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتتقللفائدةالتخصص،بينمايؤديبعضهااآلخرإلىتخفيضتكاليفه.وبالمثل،وفيحين
يمكنللتشغيلاآلليأنيتسببفيتآكلالميزةالتنافسيةللعمالةالرخيصةويزيدتركيزالصناعةالتحويليةفيمواقعقليلة،قدتكون
بعضالقطاعاتغيرمتأثرةبذلككثيراً،ألنالجدوىالتقنيةلألتمتةقداليضاهيهاتحقيقربحية.وكذلك،يمكنأنيولدالتقدم
التكنولوجيالسريعمكاسبكفاءةداخلالشركاتوييسرتحقيقالتحسينالوظيفيوالمشتركبينالقطاعاتويسهمفينمو
العمالةوالتحولالهيكلي.
املصادر :مصرفالتنميةاألفريقيوآخرون2017،؛ديبيكروفليغ2017،؛األونكتاد2017،؛األونكتاد2018،ب.
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المنافسة واالنخراط في ريادة
أ
االعمال

يحفزموقعالعملياتاإلنتاجيةالمجزأة،الذييتحدد
حسباإلتاحةوالتكلفةونوعيةالمهاراتوالمواردالالزمة،الضغوط
التنافسيةبيناالقتصادات والمواقع.ويترتبعلىذلكارتباط
سالسلالقيمةالعالميةبارتفاعمستوىالمنافسة،التيتتفاوتبين
القطاعاتوأنواعالسالسلوالمنتجات.وتتجهاألحوالالتنافسية
إلىالتغيّرأيضاً،علىاعتبارأنسالسلالقيمةالعالميةتميل
بصورةمتواصلةإلىإعادةالتش ّكل(ديبيكروميرودو(2013،
استجابةعلىسبيلالمثاللتغيرالتكاليفالنسبيةللعملورأس
المالفيمابينالبلدان.وعلىذلكاليسيرتأثيرالعولمةعلىريادة
األعمالفيخطمستقيم،وقديكونإيجابياًأوسلبياً(فيرهول
وآخرون.)2001،وقدالتتعرضفرصاالنخراطللتضاؤلإن
استمرتطورسالسلالقيمةالعالميةفياتجاهتفضيلأقلالبلدان
نمواًكمواقعلإلنتاج.ومنالمرجحمعذلكأنتتغيراألحوال
التنافسيةوأنتصيرمعهاقدرةرواداألعمالفيأقلالبلداننمواً
علىاستغاللهذهالفرصأوالتواؤممعالتغيراتالتيتطرأعلى
سالسلالقيمةالعالمية،سؤاالًبالجواب.
ولموقعالشركةداخلسلسلةالقيمةأهميته،ألنالضغوط
التنافسيةتكونعلىأشدهافيتلكاألجزاءمنعمليةاإلنتاج
التيتتمتعبأقلمستوىلحواجزالدخول.ويكونلذلكأثرهفي
عدماستقرارالوضعالماليللشركة-الذييتفاقمبالتقدمفي
تكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتواالختالالتالتيتحدثها
التكنولوجيا-ويكونلهأيضاًأثرهفيالمـَُهلالزمنيةالتيتحتاجها
الشركةلكيتتعلموتتكيفوتبتكر.
ومنحيثالمبدأ،يمكنللمنافسةالحادةالتيتميّز
أجـزاءسالسلالقيمةالعالميةاألكثرإتاحةألقلالبلداننمواً
أنتكونحافزاًلريادةاألعـمــال.لكنهاأيضاًيمكنأنتكون
رادع ـاًأوأنتشجع ريــادةاألعمالالمدمرة(بومول1990،؛
ويغراتز.)2016،فشركاتأقلالبلداننمواًتتعرضعنداندماجها
فيسالسلالقيمةالعالميةللمنافسةمعشركاتفيأماكنأخرى
قدتكونلديهاخصائص وأح ـوالمحليةمختلفةتعينهابقدر
أكبرعلىاالستجابةلتحدياتسالسلالقيمةالعالميةوتطبيق
استراتيجياتللتحسين.
وتتأثرتصوراتالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم
لمؤشراتاألسـ ـواق واستجابتهالهابالعديد مــنقيودالـمـوارد
المرتبطة بالعرض والطلب ،بمافيها قيود التمويل (فــان بــورغ

لريير ال ميع ف

نظم ا نايم الديلماة

وآخــرون.)2012،وتوجههذهالقيودانتباهرواداألعمالنحو
فرصأقلداخلمجاالتهمالمقيدة،فتحدثآثاراًإيجابيةأوسلبية
فيالتعرفعلىالفرص.وبذلك،قديستجيبرواداألعمال
فيأقلالبلداننمواًبشكلمختلف وأقلابتكاراًعننظرائهم
فياالقتصاداتاألكثرتقدماً،حتىعندماتتوافرأحوالتنافسية
متطابقةداخلسالسلالقيمةالعالمية،مضيعينبذلكإمكانية
االستفادةمنفرصواعدةخارجنطاقمجاالتهمالمحدودة.
وتميلسالسلالقيمةالعالميةأيضاًإلىتضخيمآثار
حواجزالتجارة،كاالختناقاتالحدوديةواختالفمعاييرتجارة
السلعتامةالصنع(كريسكولووتيمينز)2017،وهومايعني
أناالفتقارإلىالبيئةالداعمةيمكنأنيقودالشركةالتيتتمتع
باحتماالتنمومرتفعةإلىاتباعاستراتيجياتتوسعدونالمستوى
إزاءارتفاعتكاليفاإلنتاجوالتجارة(منظمةالتعاونوالتنميةفي
الميداناالقتصادي؛ومجموعةالبنكالدولي؛.)2015
ومنثم،وبرغمالمكاسبالمحتملتحقيقهامنناحية
نموالتصدير،تع ّدالمكاسبالمحتملةلسالسلالقيمةالعالمية
بالنسبةألقلالبلداننمواًمحدودةنتيجةالحواجزالقائمةبوجه
ريــادةاألعـمــال .واليمكنحتى لــرواداألعمالالذينيحوزون
الخصائصالضروريةلالندماجفيسالسلالقيمةالعالميةاإلفالت
منقيوداالئتمانوالتكاليفالمرتفعةللمعامالتوعدمكفايةالبنية
التحتيةوقلّةكفاءةاإلجراءاتاإلداريةللحدودالدولية.
ويستتبعذلك،أنتصبحأنواعالمؤسساتالتيتزدهر
فيبيئةسالسلالقيمةالعالميةمحالًمهماًلالعتبار.فالتحسين
االقـتـصــادييحتاج شــركــاتتأخذ فــينهجها بـريــادةاألعمال
(البحثعنالفرص)والنزوعاالستراتيجي(البحثعنالمزايا)
(هيتوآخ ــرون.)2001،وربمانجحتشركاتتفتقرإلى
هذهالخصائصفيالولوجإلىسالسلالقيمةالعالمية،لكنها
لنتستديمأوتتحسنعلىاألرجحداخلهذهالسالسل.وهذه
الخصائص رئيسية ولهاتأثيركبير،وهيتتعلقبريادةاألعمال
المدفوعةباالبتكارالمولدةلألسواقمقابلرواداألعمالالذين
يصارعونمنأجلالبقاءوالذينتكونلهمالغلبةدائماًفيأقل
البلداننمواً(الفصلالثاني).
ومــنهنا،يكونأحــداألهــدافالمهمةللسياسات
فيأقلالبلداننمواًهوخلقالكتلةالحرجةمنهذهالفئةلرواد
األعمالالضروريةللدفعقُدماًبالتحولالهيكلي.ويمثلالتمويل
مسألةأساسيةفيهذاالخصوص،ألنالتحسينالذييجريهرواد
األعمالذووالتأثيرالكبير-أيالذينيأتونبأكبراالحتماالت
67

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

لتحقيقأثرعلىاالبتكاروعلىمكاسبالمستهلكينوتوليد
الوظائفوخلقالثروةوعلىالمجتمع-يتطلبوجوداالئتمان
الطويلاألجــللالستثمار واالبتكار.ووفقاًإلطــاردورةالحياة
(المنتدىاالقتصاديالعالمي)2014،تجتازالشركاتمرتفعة
التأثيرخمسمراحلللنموتحتاجكلمرحلةمنهاإلىمستويات
وأنواعمختلفةمنالتمويل.ففيمرحلةاإلطالق(الريادةوالنمو)
تسعىالشركةإلىتمييزنفسهاعناألنواعاألخرىمنشركات
ريادةاألعمالباتباعاستراتيجيةورؤيةواضحتين،وتقرنذلكبمنتج
أوخدمةشديدةالتمايز.وخاللمرحلةالبناء(النموالمرتفع)تركز
مق ّدراتهافياألجلالطويلعلىاستراتيجياتأعمالصلبةوعروض
اكتتابمختلفة.وفيمرحلةالتشغيل(نضوجالنمو)تبلغمرحلة
النضجباستغاللالقدراتالتيبُنيتفيالمرحلتينالسابقتينلدورة
الحياةإلدماجعملياتكفؤةوتوليدأرباحمستدامة.وعندماتصل
إلىمرحلةالبلوغالتامفيدورةالحياة،تتجهغالباًإلىالتجديد
وإعادةتشكيلنفسهاجذرياًحتىتستمرلهاالغلبةوتحافظعلى
تحقيقالتأثيروالنموالمرتفعين.
ويتصفاالئتمانالطويلاألجــلبمحدوديتهبصفة
خاصةفيالبلدانالنامية(منظمةالتعاون والتنميةفيالميدان
االقتصادي)2018،رغموجودأدلةعلىأنرواداألعمالذوي
التأثيرالكبيرالمدفوعينبالفرصةأقلتأثراًبقيوداالئتمانمن
أقرانهمالمدفوعينبالضرورة(فانديزوانوآخرون.)2016،

جيم-مشاركة أقل البلدان نمواً ف ي�
سالسل القيمة العالمية

يتضمنهذاالفرعتقديراًلمشاركةأقلالبلداننمواًفي
سالسلالقيمةالعالمية،ويعتمدفيذلكعلىدراساتإفراديةفي
قطاعيالزراعةوصناعةالمالبسبهدفتسليطالضوءعلىطبيعة
فرصريادةاألعمالالتييوفراها.ويتوسعالفرعفيتحليلتناول
هذاالموضوعفيسياقإعدادتقريرأقلالبلداننمواًلعام2007
(األونكتاد.)2007،
وبقدراألهميةالتييكتسيهاقطاعاالزراعةوصناعة
المالبسكمصدرلحصائلالعملةاألجنبية،يحتلالقطاعانأيضاً
مكانةبارزةفيمجالتوليدالعمالةوتوفيرأنشطةاألعمالالشاملة
للجميعوتمكينالمرأة.ويشارإلىأنفعاليةالنموالذيتولده
الزراعةفيتخفيضالفقرتبلغأربعةأضعاففعاليةالنموالذي
تحققهالقطاعاتاألخرى(المعهدالدوليللبيئةوالتنمية،ومختبر
األغذيةالمستدامة ،)2011،وأنحصدالمكاسبالكاملة
فيمجالالقضاءعلىالفقريرتهنبنموالمؤسساتالصغيرة
68

تـَنُمصادراتأقلالبلداننمواًعنميلنحوزيادة
التركيزفيالمنتجاتوالشركاء
والمتوسطةالحجمالتيتتضمنعادةأصحابالحيازاتالصغيرة
والمزارعالعائلية(همفريوميمودفيتش.)2006،
ويرتبطهذانالقطاعانأيضاًمنذأجلطويلبمشاركة
النساء،واليزاالنحتىاآلنساحةكفاحلتحقيقالمساواةبين
الجنسين.وعلىسبيلالمثال،تشغلالنساء 82فــيالمائة
منجميعوظائفصناعةالمالبسفيليسوتو(المنشأأفريقيا،
المعرضالتجاريلعام.(2017وفيالقطاعالزراعي،يتمثلأحد
التحدياتالكبرىفيعدمالمساواةبينالجنسينعلىصعيدي
ملكيةاألراضيوتحصيلقيمتها.وبالمثل،وبينماارتبطتصناعة
المنسوجاتوالملبوساتتقليدياًبالتمكينالجنساني،بسببميل
الصناعةفيتوليدالوظائفإلىتفضيلالنساء،الالتيلمتحظين
قبالًإالبفرصمحدودةداخلاألسرةالمعيشيةأوفيالقطاعغير
الرسمي(كياناًوفيلدي،)2008،تنطويهذهالصناعةأيضاًعلى
قضاياجديدةبازغةناجمةعنالعملياتغيرالرسمية،وانخفاض
الرواتب،وفجواتاألجربينالجنسينوسوءأحوالالعمل(.(6
ويحاججفيهذاالصددبأنسالسلالقيمةالعالمية،بدالًمن
أنتتحدىالفصلالمجنسنللوظائفأوتقومبتفكيكه،تستقدم
النساءبتكلفةأقلمتوسلةفيذلكتنميطمهاراتأووظائفمعيّنة
باعتبارها"مؤنثة"؛بينماتتكدسالمكاسبالمتأتيةمنالتحسين
بشكلغيرمتناسبفيأيديالرجال(المركزالدوليللتجارة
والتنميةالمستدامة2016،؛األونكتاد2018ج).
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أنماط عامة لمشاركة أقل البلدان
نمواً

تق ّدرمساهمةأقلالبلداننمواًفيالتجارةالعالميةبأقل
منواحدفيالمائة،وهواتجاهثابتنسبياًمنذعام.2008
وفيالمقابل،تبلغمعدالتصادراتهاإلىناتجهاالمحلياإلجمالي
حوالي25فيالمائةفيالمتوسط،وتقلكثيراًعنالمتوسطالذي
تحققهالبلدانالناميةالبالغ35فيالمائة،مظ ِهرةأيضاًتوجهاً
ُ
واضحاًنحواالنخفاضمنذعام.2011ويُبرزذلكالعقبات
المستعصيةالتيتعترضالقدرةالتنافسيةوالتنميةفيأقلالبلدان
ينم
نمواًالتيتجسدهامعوقاتهاالهيكلية(األونكتاد2017،ج).و ُ
توجهالصادراتفيأقلالبلداننمواًعنتزايدالتركيزفيالمنتجات
والشركاء(األونكتاد2018،د)وفضالًعنعدمكفايةالبنيةالتحتية
وضعفتسييرالمؤسساتالمعنيةبالتجارة،يواجهكثيرمنأقل

الـصفل ا :البُدد المول

اﻷﺳ ـﻠــﻮب اﻟﻐـ ــﺎﻟـ ــﺐ
ﻋـ ـﻠــﻰ دﺧـ ـ ــﻮل أﻗ ـ ــﻞ اﻟـﺒ ـ ـﻠ ــﺪان ﻧ ـﻤ ـ ـ ـﻮًا
إﻟـﻰﺳ ــﻼﺳ ــﻞ اﻟـﻘـﻴـﻤ ــﺔ اﻟﻌـﺎﻟـﻤ ـﻴـﺔ ﻫﻮ

V

C

G
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ

البلداننمواًعقباتمحددةتتصلبالتجارةمنها،أوضاعهاكبلدان
غيرساحلية،وبُعدهاعناألسواقالديناميةالكبيرة،وصغرحجم
األسواقالمحليةالذييحدمناحتماالتاقتصادياتالنطاق.
وضاعفتالظروفالمتغيرةالتيأحاطتبتنميةأقلالبلداننمواً
علىمدىعقودمتعاقبةمنصعوبةالفرارمنمصيدةالتخلف
(األونكتاد2016،ب).
وتتأثرمشاركةأقلالبلداننمواًفيسالسلالقيمة
العالمية بشكلكبير باتفاقات التجارة واالستثمار .ويشكل
تصعيدالتعريفاتالجمركية((7حاجزاً رئيسياًسواءأمامقطاع
تجهيزالمنتجاتالزراعيةأوقطاعالصناعةالتحويلية،كماأن
ذروةالتعريفةالتكفعنالتأثيرفيقطاعاتمهمةكالزراعة
والمالبسوالمنسوجاتوالسلعالجلدية.ومؤدىذلكأنتصبح
ُسبلالوصولالتفضيليإلىاألسواقمسألةحاسمةاألهمية.
وتستفيدأقلالبلداننمواًمنالمعاملةالتفضيليةبموجباتفاقات
التجارةالثنائيةأوالمتعددةاألطرافأوالدولية،كمبادرةاالتحاد
األوروبي"كلشيءماعداالسالح"،وكذلكفيإطار"قانون
النمووالفرصفيأفريقيا"المعمولبهفيالوالياتالمتحدة(.(8
لكنانتشاراتفاقاتالتجارةالمتعددةاألطرافواإلقليميةوالثنائية
يؤديإلىتآكلالهوامشالتفضيليةعلىمدارالوقتويتسبب
فيالحدمنالمنافسةفيهذهاألسواق.وعادةماتكوناتفاقات
التجارة والتفضيالتالمرتبطةبهاإقليمية،تميلإلىتفضيل
التجارةداخــلاإلقليمعلىالتجارةاألقاليمية.لكناتفاقات
التجارة اإلقليمية تتفاوت فــي قدرتها على تشجيع التجارة،
وبالتبعية،تشجيعريادةاألعمال.
ويتخذالنموذجالغالبلدخولأقلالبلداننمواًإلى
سالسلالقيمةالعالميةشكلاالستثماراألجنبيالمباشر،رغم

لريير ال ميع ف

نظم ا نايم الديلماة

محدوديةدورهفيقطاعالزراعة(اإلطار.)2-3وبالرغممناتجاه
االستثماراألجنبيالمباشرإلىاالنخفاضمنذعام،2012مثّل
نسبة21فيالمائةمنإجماليتدفقاتالماليةالداخلةإلىأقل
البلداننمواًفيالفترة(2017-2013األونكتاد2018،ب).
ووفقاًلقاعدةبياناتمركزسياساتاالستثمارالتابعلألونكتاد
()http://investmentpolicyhub.unctad.org/تنضمأقلالبلداننمواً
كافةكأطراففعليةإلــىمعاهداتاالستثمارالثنائية،أوإلــى
معاهداتتتضمنأحكاماًتتعلقباالستثمار.
وزادتأحـجــام ص ــادراتأقــلالـبـلــدان نـمـواًبنسبة
276فيالمائةبيناألعوام2000و،2016لكنمساهمتها
فيسالسلالقيمةالعالميةالت ـزال مـحــدودة،وحققتنمواً
لميتجاوزمعدالًسنوياًقدره2فيالمائةبيناألعوام2010
و.2017وعــالوةعلىذلــك،مثّلتحصةالقيمةالمضافة
األجنبيةفيالـصــادرات-وهي9فيالمائة-النسبةاألقل
فيمابينالبلدانالنامية(األونكتاد2018،ب).وتمثلأقل
الـبـلــداننـمـواًالـمـصــدرالـغــالــبلـمــدخــالتص ــادراتالبلدان
األخرىفيعدةقطاعات.وبعبارةأخرى،فإناندماجهافي
المراحلاألولى(األمامية)يجريبقدرأكبرمناندماجهافي
المراحلالنهائية(الخلفية)(الشكل)3-3وهوالوضعالذي
يعكسإلىحدكبيراعتمادهاعلى صــادراتالسلعاألولية،
بمافيها السلع األساسية المعتمدة على المحيط فــي حالة
البلدانالجزريةاألقلنمواً.غيرأنالبلدانالجزريةاألقلنمواً
عكستمعدالًأكبرلالندماجفيالمراحلالنهائية،بسبب
غلبةص ــادراتالـخــدمــاتوبــالــدرجــةاألول ــىالـسـيــاحــة.ومــن
الممكنتوقعأنيفضيال ُقربمن"مصنعآسيا"(مركزاإلنتاج
اإلقليميلسلسلةالقيمةالعالمية)،وعلىاألخصالقربمن
قطبالنموالصيني-إلىتسريعاندماجأقلالبلداناآلسيوية
نمواًفيسالسلالقيمةاإلقليميةوالعالمية،معاالتجاهالمتزايد
مــنجانبالـشــركــات فــيالصين والـيــابــانوتايلندوفييتنام
إلــىنقلعملياتهاأوالتعاقدعليها مــع مـصــادرخارجيةفي
البلداناألقلتكلفة،مدفوعةبارتفاعتكاليفالعمالةأونقص
أعدادها.بيدأناإلنتاجالمرتبطبسالسلالقيمةالعالميةفي
أقلالبلداناآلسيويةنمواًيظلمعذلكمعتمداًبشكلكثيف
علىالشركاتاألجنبيةويكوندورهــا واقعاًإلىحدكبيرفي
المراحلاألمامية،بمايشيرإلىمحدوديةالمكاسبالمتأتية
مناالندماج.والتوجدأيدالئلعلىظهور"مصنعأفريقيا"
علىغرارمصنعآسيا،بمايعكستزايدمحدوديةاندماجأقل
البلداناألفريقيةنمواًفيسلسلةالقيمةالعالمية،وهيبلدان
يبقىكثيرمنهاقابعاًفياألجزاءمنخفضةالقيمةمنالمراحل
األولىلسلسلةاإلمداد(.(9
69
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اتجاهاتفيتدفقاتاالستثماراألجنبيالمباشرالداخلةإلىأقلالبلداننمواً

مثّلاالستثماراألجنبيالمباشر21فيالمائةمنإجماليتدفقاترأسالمالإلىأقلالبلداننمواًفيعام،2017
وهينسبةمتناقصةابتداءمنعام.2012ورغمانخفاضتدفقاتاالستثماراألجنبيالمباشرككلبنسبة17فيالمائةفي
عام،2017شهدتالتدفقاتالمتجهةإلىأقلالبلداناآلسيويةنمواًوأقلالبلدانالجزريةنمواًزيادةبنسبة20فيالمائة؛وحققت
ميانمارأعلىمعدللهذاالنمو(45.2فيالمائة)وكمبوديا(12.5فيالمائة).وفيالمقابل،انخفضتالتدفقاتإلىجمهورية
الوالديمقراطيةالشعبيةللعامالثانيبحوالي18فيالمائةجراءانخفاضاالستثماراتالصينية.ورغماالنخفاضالحاصلفي
إجماليالتدفقاتالمتجهةإلىأقلالبلداناألفريقيةنمواًوهايتي،بنسبة31فيالمائة،والذييعزىإلىحدكبيرإلىاالنكماش
الكثيففياستثماراتالقطاعاتاالستخراجيةفيأنغوالوموزامبيق،تبدوتوقعاتاالستثماراألجنبيالمباشرمؤاتيةألقلالبلدان
األفريقيةنمواً.وفيحينأنتدفقاتاالستثماراألجنبيالمباشرإلىأقلالبلداننمواًتمثلنسبةصغيرةمناالستثماراألجنبي
المباشرالمتجهإلىجميعالبلدانالنامية(4فيالمائةفيعام)2017تبدوقيمةهذهالتدفقاتكبيرةعادةعندمقارنتهابالناتج
المحلياإلجمالي،وهوالحاصلفيكمبودياوجيبوتيوليسوتووليبرياوسيراليونفيعام.2016
الشكلاإلطاري1-3
أقلالبلداننمواًالرئيسيةالخمسةالمتلقيةلالستثماراألجنبيالمباشر(أ)حسبالقيمةبباليينالدوالراتفيعام2017؛
و(ب)حسبالحصةبالنسبةالمئويةفيالناتجالمحلياإلجماليعام2016
)ب(

)أ(
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وأحــدمصادر عــدماالستقرارالشائعةالتيتنبعمن
مشاركةأقلالبلداننمواًفيسالسلالقيمةالعالميةيعودإلى
انهاتنتجسلعاًقابلةللمتاجرةتتسمبشكلغيرمتناسببقابليتها
للتأجيل(،(10ممايجعلهاضعيفةعلىنحوخاصإزاءصدمات
الطلبالعالمي(بولدوين2009،؛منظمةالعملالدولية،ومنظمة
التجارةالعالمية.)2011،

35

9

ﲨﻴﻊ أﻗﻞ
اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً

31
40

30

اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ

70

8

األونكتاد2018،ب؛األونكتاد2018،د.

الشكل3-3
اندماجأقلالبلداننمواًفيسالسلالقيمةالعالمية،
بحسبمجموعاتالبلدان2017،
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مشاركة أقل البلدان نمواً في سالسل
القيمة العالمية الزراعية

يشكل قطاع الــزراعــة والحراجة والمصايد المصدر
الـرئـيـســيلـلـعـمــالــةف ــيأق ــلال ـب ـلــدانن ـم ـواً،ويـتـجــهف ــيبعض
ال ـحــاالتإلــىالـتـزايــد(األون ـك ـتــاد2015،أ).ورغ ــمأنهذا
مهماً للصادرات،
محركاً ّ
القطاع اليُعتبر على وجــه العموم ّ
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كمصدرلسبلالعيش(األونكتاد2015،أ؛
يؤديدوراًرئيسياً
ُ
األونكتاد2017،ح).ففيكمبودياعلىسبيلالمثال،تمثل
الزراعةثُلثالناتجالمحلياإلجمالي،وتوفر80فيالمائةمن
العمالة(مؤسسةالتمويلالدولية.)2014،وبالمثل،ينخرط77
فيالمائةمناألســرالمعيشيةفيفانواتوفيأنشطةالصيد
الحرفي(.(11ويزاولأنشطةالصيدفيأقلالبلدانالجزريةنمواً
صيادونحرفيون،ويمثلدعامةرئيسيةلها.لكنمزاولةالصيد
علىالنطاقالصناعيالذيتمارسهأساطيلالصيداألجنبية
ويجريأحياناًتجهيزحصائلهمحلياً،التتوافرلهعلىاألرجح
مقوماتالبقاءفيالقسماألكبرمنأقلالبلدانالجزريةنمواً.
وفيفانواتوينخرط77فيالمائةمناألسرالمعيشيةفيأنشطة
الصيدالحرفي.وفيالمقابللذلك،تسهمصناعةالصيدفي
بنغالديشبنسبة4.4فيالمائةمنالناتجالمحلياإلجمالي،
وتدعمبشكلمباشرأوغيرمباشرمعاش15مليوننسمة
(األونكتاد.)2017،أماالزراعة،فتمثلالقطاعالذييحقق
فيه السكان المحليون في أقــل البلدان نمواً القيمة المضافة
األكبر.ومعذلك،تتسممناطقأقلالبلداننمواًبانخفاض
اإلنتاجيةعلىوجهالعموممعوجوداختالفاتفيمابينها.وحتى
أقلالبلداناآلسيويةنمواًالتيتحققأعلىمستوىلإلنتاجية
الزراعية تظل وفقاً لهذا المقياس متخلفة عن معظم البلدان
الناميةاألخرىفيآسيا.وتتجهإنتاجيةالعمالةالزراعيةفيأقل
البلدانالجزريةنمواًإلىاالنخفاض،رغمارتفاعهاتاريخياًعن
إنتاجيةالعمالةالزراعيةفيأقلالبلداناآلسيويةواألفريقيةنمواً
(األونكتاد2015،أ).
وتضماألعمالالتجاريةالزراعيةوالصناعاتالزراعية،
أعمالالتتجير وإضافةالقيمةالتيتتوالهاالمؤسساتالزراعية
والــالحـقــةلإلنتاجالــزراعــي،كماتشملبناءالــروابــطفيمابين
المؤسساتالزراعية(الفاو2013،أ).وتعنياألعمالالتجارية
الزراعية،جميعاألنشطةالتجاريةالتيتز َاول"منالمزرعةحتى
شوكةالطعام"،منمورديالمدخالتالزراعيةوالمنتجينومجهزي
المنتجاتالزراعيةوالموزعينوالتجاروالمصدرين،إلىتجارالتجزئة
والمستهلكين(.(12وتشيرالصناعاتالزراعية،إلىإقامةالروابط
بينالمؤسساتوسالسلالعرضمنأجلتطويرالمدخالت
والمنتجاتالزراعيةوتحويرهاوتوزيعها.
وفــيحينتلعبسالسلالقيمةالعالميةدوراًأكثر
محدوديةفيقطاعاألعمالالتجاريةالزراعيةوالصناعاتالزراعية،
عندمقارنتهبالقطاعاتاألخرى،فإنأهميتهاتتجهمعذلكإلى
التزايدعلىنحويعكسارتفاعاألسعارالعالميةللغذاءكسبب
ونتيجةإلعادةتوزيعالنشاطاالقتصاديالعالميباتجاهالبلدان
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النامية.ويــؤديارتباطسالسلالقيمةالعالميةللموادالغذائية
الزراعيةبالصناعةالتحويليةوالزراعة،إلىتأكيدوثاقةصلتهاعلى
نحوخاصبريادةاألعمالوالتحولالهيكليفيأقلالبلداننمواً.
وتختلفدينامياتسلسلةالقيمةالعالميةفيالمجال
الزراعياختالفاًبيّناًبينالمنتجاتوالبلدان،وتؤديإلىتقليل
احتماالتالتعميمعلىنطاقالقطاعأوعلىنطاقأقلالبلدان
نمواً.وإضافةإلىذلك،يواجهتحديدمشاركةأقلالبلداننمواً
فيسالسلالقيمةالعالميةالزراعيةعقباتجراءتفاوتالتغطية
بالدراساتاإلفراديةللبلدان والمنتجاتوقلةالمعلوماتالتي
توفرهاعن ريــادةاألعمال،وتركيزهاعلىاتجاهاتالتحسين
فــي الصناعات المنخفضة التكنولوجيا (ديكابريو وسوفانا
فاكدي.)2017،
إالأنه،وبالرغممنأهميةالزراعةفيأقلالبلداننمواً
والميزةالنسبيةالظاهرةالتيتتمتعبهافيمجالاإلنتاجالزراعي،
تبدومشاركتهافيسالسلالقيمةالعالميةمحدودةعلىوجهالعموم
أكثرمنالقطاعاتاألخرى(مصرفالتنميةاآلسيوي.)2013،
وتشيرالبياناتالمستقاةمنمرصدالتَعقُّداالقتصادي(،)2016
ومنالدراساتاإلفراديةإلقليميةوالقطرية(،(13أنسالسلالقيمة
فيمجالالزراعةتبدوبالنسبةألقلالبلداننمواًمحليةوإقليميةفي
األساس،وتعكسجزئياًغلبةأصحابالحيازاتالصغيرةوزراعة
الكفافواألنشطةالحرفية.وتتجهأقلالبلداناآلسيويةنمواًإلى
توفيرالمدخالتاألساسيةلسالسلالقيمةاإلقليمية،التييتمحور
تركيزهاعلىتنميةآسيا،عاكسةبذلكالمركزالذيتحتلهالمنطقة
كأكبرسوقعالميةللغذاء(تريمر.)2013،وبالمستطاعمالحظة
وجودنمطمشابهفيأفريقياوإنكانأقلبروزاً.وإلىجانبذلك،
تح ّدالعزلةالجغرافيةألقلالبلدانالجزريةنمواًمنتطويرسالسل
إقليميةللقيمةواندماجهافيسالسلالقيمةالعالمية،بينماتتسبب
األعدادالقليلةلسكانهافيزيادةالعقباتالهيكليةأمامقدرتها
التنافسيةوجاذبيتهالالستثماراألجنبيالمباشر.
ورب ـ ـمـ ــاي ـع ـكــسذل ـ ــكجـ ـزئـ ـيـ ـاًخ ـص ــائ ــصمـخـتـلـفــة
للمنتجات والسياسات (منظمة التعاون والتنمية فــي الميدان
االقتصادي2017،ج).فعلىالصعيدالعالمي،تستفيدالزراعة
مندعمعامكبير،بالرغممنالمطاعنالتييتعرضلهاذلك
منمنظورالتكلفة-العائد(،(14وتبدوأقلالبلداننمواًفيهذا
الخصوصمتضررةبشكلخطيرجراءالعقباتالتيتواجههافي
توفيرالمواردالالزمةلهذاالدعم.ومنالمحتملأيضاًأنيجري
تجهيزالمنتجاتالزراعيةفيأسـواقالتصدير،ألغـراضإعادة
تصديرها(األونكتاد2017،ج).
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ورغــمذيــوعاإلشــارةفياألدبياتإلىإمكانيةإثراء
المنتجات،تتسممشاركةأقلالبلداننمواًفيسالسلالقيمة
العمومبقصرسالسلالقيمةالمحلية
العالميةالزراعيةعلىوجه
َ
ومحدوديةالتجهيزالمحلي؛فالطابعالغالبعلىالزراعةهو
انتشارالمزارعالعائليةالصغيرةالتيتتسمبمحدوديةالتحسين،

اإلطار3-3

على النحو ال ــذي تبديه ســالســل القيمة المحلية لمنتجات
التصديرالرئيسيةفيأقلالبلداننمواًاألربعةالمص ّدرةللغذاء
والمنتجاتالزراعية(اإلطار.)3-3ومنهنا،يكونمقياس
نجاحاالندماجفيسلسلةالقيمةالعالميةهو زيــادةكميات
الصادرات.

سالسلالقيمةالمحليةللصادراتالزراعيةالرئيسيةفيأقلالبلداننمواًالمص ِّدرةلألغذية
والمنتجاتالزراعية

غينيا-بيساو
فيعام،2016ش ّكلتجوزةالهندوجوزةالبرازيلوجوزةالكاجو40.5فيالمائةمنإجماليالصادرات.ويُنتجالكاجو
بصورةأساسيةفيالمزارعالعائليةالصغيرةوتعاونياتالمنتجينوشركاتاإلنماءالزراعي.وتشتريالمحصولشبكةمشترينموجودة
فيالجزءالداخليمنالبلدترتبطبمشترينحضريين،ويُرسلالكاجوإماإلىمستودعاتلتجفيفهوتعبئتهفيأكياسوتجميعهفي
أحمال،أوينقلمباشرةإلىمصدرينموجودينبالعاصمة.ويص ّدرمعظممحصولالكاجوتقريباًإلىالصينوفييتناموالهندنيئاً
لتجهيزهوبيعهفياألسواقالمتقدمةالنمو.
مالوي
فيعــام،2016ش ّكلتأوراقالتبغالخام29فيالمائةمنإجماليالصادرات،ويقومبإنتاجهاأساساًأصحاب
الحيازاتالصغيرةوالمزارعونالمستأجرونلألرض.ويشتريتجارالتبغالدوليونأوراقالتبغفيمزاداتأوبعقودمباشرةمحكومة
بترتيباتطويلةاألجلتخضعألشكالمختلفةلحوكمةالعالقاتمعمزارعيالتبغ،ويؤديذلكإلىآثارمختلفةتتعلقبالمـُنتج
وتحسينالعمليات.
جزرسليمان
فيعام،2016مثّلتاألخشابالخامنسبة37فيالمائةمنالصادرات.ويشكلخشبالساجالمستزرعمرتفع
القيمةمصدراًرئيسياًمحتمالً،وتشيرالتقديراتالمتعلقةبمعدالتالمشاركةفيزراعةالساج،التيبدأتفيثمانينياتالقرن
الماضي،إلىاستمرارأهميةأصحابالحيازاتالصغيرةكمصدرأساسي،إلىجانبالدولةوالمزارعالتجاريةالكبيرةالتييعود
وجودهاإلىحقبةالستينياتمنالقرنالماضي.ويص ّدرخشبالساجأساساًفيشكلهالخاملتصنيعهفيالصينوالهندوفييتنام
منخاللشبكةدوليةللمشترين.وتجريبعضالشركاتالمحليةعملياتتجهيزلنسبةقليلةمنخشبالساج،ويتولىالتجار
تصديرهمنأجلإجراءعملياتإضافيةعليهفيأسواقالمقصد.وتُعتبرجزرسليمانأيضاًثانيأكبرمصدرفيالعالمللكوبرا
(جوزهندمجفف)بعدإندونيسيا.ويغلبعلىإنتاججوزالهندفيهاأنهمحصولالحيازاتالزراعيةالصغيرة.
الصومال
يتمثلالموردالتصديريالرئيسيفيقطعانالماشيةألغراضالغذاء،ويربيهاالرعاةأساساً.وتتولىشبكةمنالسماسرة
تيسيرصادراتاللحومالمجمدة،ويوفرونالرابطةالرئيسيةبينالمنتجينوصغارالتجارووكالءالتصدير.
املصادر :املركزاالسـرتايلللبحوثالزراعيةالدولية2015،؛كااترينووآخــرون2015،؛الفاو والبنكالــدويللإلنشاء والتعمري/البنكالدويل،
2018؛موير-يلوبراوز2012،؛نيغاساوآخرون2012،؛احملطةاإلخباريةنيوز2017،24؛مؤسسةأنفريتوابكو.2016،
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ومــن الممكن أن يكون للسياسات العامة والدعم
الـحـكــومــيأث ــرمـهــمعـلــىســالســلالـقـيـمــةالــزراع ـيــة،حسبما
أظـهــرتذلــكروانـ ــدا،الـتــي غــيّــرتوضعيةإنتاجهاللبنمن
مستوىالسلعاألساسيةإلىمستوىالسلعالتخصصيةمرتفعة
القيمة(البنكالدولي2016،أ).وفيالمقابل،وبالرغممن
األهميةاالقتصاديةلجوزالكاجوفيغينيا-بيساو،تعطل
تطويرهذاالقطاعلعدموجودإطارتشريعيوتنظيميلتنظيم
السوق(كاتارينو.)2015،
وتتسم األفضليات التجارية بأهمية خاصة لتحقيق
مشاركةأقلالبلداننمواًفيسالسلالقيمةالعالميةالزراعية،
ألنالتعريفاتعلىالمنتجاتالزراعيةمرتفعةكثيراًعلىوجه
العموممقارنةبالتعريفاتعلىمنتجاتالصناعةالتحويليةوالموارد
الطبيعية.وتتأثرالتجارةالزراعية،والسيمافيقطاعاتاألسواق
المتخصصةمرتفعةالقيمةالمهمةألقلالبلداننمواً،باإلجراءات
غيرالجمركيةعلىوجهالخصوصمنقبيلمعاييرالنظافةوالصحة
والمعاييرالخاصةوالوطنيةاألخالقيةوالبيئية،ومتطلباتولوائح
تتبعالمنتجمنناحيةحجمهوشكله ولــونــه.وعــادةماتكون
الفرصالمتعلقةبالتمييزبينالمنتجاتمشروطةبتدابيرغيرجمركية
ترتبط بشهادات المصادقة (همفري ومميدوفيتش2006 ،؛
واألونكتاد2015،ب).
كذلكتتسببالتدابيرغيرالجمركيةفيقطاعالزراعة،
التيتفرضتكاليفامتثاليتحملهارواداألعـمــالالمحليون
رغمأنهايمكنأنتعالجعنطريقالمساعدةالتقنيةواستخدام
التكنولوجياالحديثة،في حــدوثتبعاتعلىسالسلالقيمة
العالمية.فاألنشطةالتجاريةالعالميةفيمجالالصناعاتالغذائية
باتتتغلبعليهابصورةمتزايدةسالسلالقيمةالعالميةالمنسقة
رأسياً،علىغرارالسالسلالمرتبطةتقليدياًبالصناعةالتحويلية،
معاالستعانةبأشكالمختلفةللتنسيق.وتتضمنهذهاألشكال،
برامجالمنتجينالزراعيين ،والزراعةالتعاقدية ،وإدارةاألصناف
منقِبَلمورديالمجمعاتالتجارية،وعقودالتسويق(همفري
وميمدوفيتش.)2006،ومنالممكنأنيضاعفذلكمخاطر
سوءاستعمالقوةالسوق.وعلىسبيلالمثال،أصبحتالقدرة
علىالتتبعالدقيقواآلنيللمنتجاتعامالًمهماًقديدفعالشركات
إلىممارسةالنفوذعلىالمنتجينفيسياقتنفيذاالمتثال.ففي
مالوي،حيثيغلبإنتاجالحيازاتالصغيرةعلىقطاعالتبغ،
أدتجهودتجارأوراقالتبغسعياًإلىاحتواءتكاليفاالمتثال
وتأمينالتتبّعالمضمون،إلىنشوءاتجاهنحواالندماجالرأسي
(موير-ليوبراوز.)2012،ولجأتجارأوراقالتبغأيضاًإلى
ممارسةالضغوطإللغاءنظامالمزاداتالنابضوالتنافسيالذي
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التركيزالمتزايدفيجميعمراحلسلسلة
القيمةالزراعيةيتسببفيتبعاتعلى
ريادةاألعمالوتوازنالقوى
تعملبهمالويويضمنأسعاراًأعلىللمزارعين،وتفضيلوجود
قطاعيداربالزراعةالتعاقدية.
وتلعب المجمعات التجارية وتجار التجزئة الكبار
دوراًمتزايداًفيسالسلالقيمةالعالميةالزراعية،الذيأسفرعن
نموملموسفيالزراعةالتعاقديةكاستجابةللتكاليفالمرتفعة
للمعامالتفياألسواقالضامرةغيرالمثاليةوالمؤسساتالسوقية
الضعيفةالتيتشيعفيأقلالبلداننمواً.ويمثلموضوعالزراعة
التعاقديةموضوعاًخالفياًكبيراً،وثمةشواغلمثارةبخصوص
احتماالتإســاءةاستغاللضعفالمواقفالتفاوضيةلصغار
المزارعين واستغالل الوسطاء (التجار والسماسرة والمشترون)
احتمالأنتروجسالسلالقيمةالعالميةلريادةأعمال
للمنتجينو
ّ
مدمرة.وتضمنتاالستجاباتإزاءهذهالشواغلمحاوالتلتقصير
سالسلالقيمةالمحلية،بربطالمنتجينبالمصدرينأوالمصنّعين
مباشرةًوتشجيعتعاونياتالمنتجين(المعهدالدوليلدراسات
البيئةوالتنمية،ومختبراألغذيةالمستدامة2011،؛شبكةالعمل
منأجلالزراعةالعضويةالمستدامة2013،؛ستروذر2017،؛
ويغراتز.)2016،
ويتفاوتانتشارالــزراعــةالتعاقديةتفاوتاً واسـعـاًبين
السلعاألســاسـيــة وأسـ ـواقالمقصد وأنـ ـواعالمشترين(مينوت
ورون ـش ــي.)2014،وتــدفــعالتكاليفالثابتةالمرتفعةللتعاقد
واقـتـرانـهــا فــي حــالــة بعض المحاصيل بخصائص اقتصاديات
النطاقإلــىتفضيلالمزارعينمتوسطيوكبيريالحجم.لكن
رهــافــة بعض المنتجات مرتفعة القيمة تع ّقد عملية المكننة،
وتؤديإلىاحتمالتفضيلأصحابالحيازاتالصغيرة(بامبر
وآخــرون)2014،وتوجددالئلعلىاستفادةصغارالمزارعين
ـنتأمينسبلأضمن
مــنالــزراعــةالتعاقديةعندمايتمكنون مـ
ُ
((15
للحصولعلىالمدخالتكالبذور واألسـمــدة .ومعذلك،
التزالالتحدياتقائمة.فاألفقرواألكثرتهميشاًنادراًماينتفع،
أوينجحفيالتحسين،ويكونغيرمنيعأماماستغاللأطراف
ثالثةمنالمقاولينعديميالضمير،ممايتسببفينشوءشواغل
حولمــاإذاكانتسالسلالقيمةالعالميةتيسرالسبيللريادة
األعمالالمدمرة(بامبروآخرون2014،؛المرأةفيالعملغير
ّ
الرسمي:التعولم والتنظيم2013،؛دايهيلوآخــرون2017،؛
مبادرةالتجارةاألخالقية2005،؛ويغراتز.)2016،
73

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

وبالنظرإلىأنالشركاتالكبيرةأكثركفاءةمنالناحية
التقنيةوأقدرعلىالوفاءبالمعاييرالعامةوالخاصة،يساعدذلك
علىزيادةالتركيزفيجميعمراحلسلسلةالقيمة،ويرتبتبعات
علىريادةاألعمالوتوازنالقوى.فالتركيزفيمرحلةالمدخالت،
يرتبطباستراتيجياتالشركاتالرئيسيةفيمايتعلقبالسيطرةعلى
ية.وينصبالتركيزفيمرحلةالتجهيزعلىتشجيع
الملكيةالفكر
ّ
الزيادةفيحجموحداتاإلنتاجمعوجودبعضاالستثناءات،
وأبرزهاالبنوالكاكاو،التييتسمفيهاإنتاجالمزارعفيطبيعته
بالتبعثرالمتزايدوصغرالنطاق.ويعطيالتركيزفيمرحلةالتجهيز
المبررلعقوداإلنتاجأوالملكيةالمباشرةلوحداتاإلنتاج(االندماج
الرأسي)،أماالتركيزفيتجارةالتجزئةفيسهمفيزيادةاحتكار
القلة.وعالوةعلىذلك،يبدوأنالتركيزيحدثأثراً ِ
مضاعفاًفي
مختلفمراحلسالسلالقيمةالعالمية-فاالندماجفيإحدى
نقاطالسلسلةيتسببفياالندماجفينقطةأخرى.وتضاعفمن
حدةهذااالتجاهاألهميةالمتزايدةالستيفاءالمعاييرفياألعمال
التجاريةالزراعية(همفريومميدوفتش.)2006،
وبالرغممنصعوبةتحديدنطاقللمكاسبالمحتملة،
ثمةاتجاهأكثرإيجابيةيرىإمكانيةأنتدفعبعضالمحاصيل
المرتفعةالقيمةإلــىحفز ريــادةاألعـمــالفيأقــلالبلداننمواً
الستغاللموقعمتخصصفياألسواق.وتتضمنأمثلةالتصدير
المباشرمنأقلالبلداننمواًإلىأسواقمتخصصةعاليةالسعر،
وإنكانتصغيرةالحجم،الشايوالقهوة(نيبالوتيمور-ليشتي)
والكاكاوالعضوي(سانتوميوبرينسيبيوفانواتو)والتوابل(جزر
القمرومدغشقرونيبال)والفواكهالغريبة(أفغانستانومدغشقر)
والتجارةالعادلةوالقطنالعضوي(بننوبوركينافاسووتشادومالي
وزامبيا).وفيعام،2016وفّرتمدغشقر80فيالمائةمن
وارداتأوروبامنفاكهةالليتشيه(مركزتشجيعالصادراتمن
البلدانالنامية،)2016،ومابين80و85فيالمائةمنالفانيليا
الطبيعيةفيالعالم(مجلةاأليكونوميست2018،أ).ومعذلك،قد
يجدكثيرمنرواداألعمالفيأقلالبلداننمواًصعوبةفيالوفاء
بمعاييرالجودةاألشدصرامة،بمافيهاالمعاييرالمتصلةبالعمالة
والبيئةالتيتفرضهاهذهاألسواقعادة،فضالًعنمصاعبالتغلب
علىارتفاعتكاليفالمعامالتوانعدامالمهاراتوالبنيةالتحتية.
وتمثلالــزراعــةأعلىأولويةقطاعيةللبلداناألفريقية
فيمعاهداتاالستثمارالثنائية واالتفاقاتاألخــرىالمتضمنة
أحكاماًاستثمارية،بينمايجيئعديدمنالقطاعاتالفرعيةفي
مجاليالزراعةوالصناعاتالزراعيةكأولوياترئيسيةألقلالبلدان
اآلسـيــويــة نـمـواً(األونـكـتــاد2013،أ).وتظهرالــزراعــةكحصة
صغيرة فــي االستثمار األجنبي المباشر العالمي وإن اتجهت
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الدالئلقليلةعلىأنهسيكونباستطاعةرواد
األعمالفيأقلالبلداننمواًاتخاذنفس
المسارالذياتبعهالموردوناالستراتيجيون
فيشرقآسيا
إلــىالتنامي(األون ـك ـتــاد2012،ب)؛ ولــمتــزدنسبةاألغــذيــة
والمشروباتوالتبغعن3فيالمائةمناالستثماراألجنبيالمباشر
فيالفترة(2014-2012فيدلروأيافريت.)2016،ومثلماهو
الحالفيالقطاعاتاألخرى،يظهراالستثماراألجنبيالمباشر
فيالزراعةبنسبصغيرةفيأقلالبلداننمواً،تزدادفيمحدوديتها
عنالبلدانالناميةاألخرى.إالأنهيتركزفيحفنةقليلةمنالبلدان،
ويعكسجزئياًاالختالفاتالقائمةفيالسياسات،كإثيوبيامثالً
التيتركزالسياساتاإلنمائيةفيهاعلىتتجيرالزراعة.وقدشهدت
الفترة2011-2009تدفقاتكبيرةنسبياًفياالستثماراألجنبي
المباشرفيالقطاعالزراعيفيكمبودياوإثيوبياوموزامبيقوأوغندا
وفانواتو،وانطوتهذهالزياداتعلىأهميةفيكمبودياومالوي
وأوغنداوزامبياخاللالفترةنفسها(األونكتاد2016،ب).لكن
تقديرأثرهذااالستثمارعلى ريــادةاألعمالالزراعيةالمحلي
يعرقلهتوافرالبياناتومسائلالسرية،والقابليةللمقارنة،والموثوقية.
ولكونالــزراعــةقطاعاًاستراتيجياً،يجريإخضاعها
باستمرارلقيودالملكيةاألجنبية(األونكتاد2013،ب).لكن
هذهالقيودالتطبقدائماًفيأقلالبلداننمواً.وعلىسبيلالمثال،
لمتمارسالهيئةالعليالالستثمارفيأفغانستانحتىاآلنسلطتها
فــيالحد مــنحصةاالستثماراألجنبي فــيبعضالقطاعات
كات(،انظرالعنواناإللكترونيالتاليExport.:
والصناعاتوالشر
،)gov, 2016بينماأثبتالتعليقالمؤقتلتراخيصاالستثمار
التيتزيدعلى1 000هكتارفيجمهوريةالوالديمقراطية
الشعبيةعدمفعاليتهوعدمقابليتهللتطبيق(المعهدالدوليللتنمية
المستدامة.)2012،
وخالفاًللخبرةالتاريخية،تقومدالئلعلىتوجهأشكال
جديدةلالستثماراألجنبيالمباشرفيالزراعةنحواكتساب
سبيلوصولللمواردالطبيعيةمناألراضيوالمياه،يجريالتركيز
فيهادائماًعلىإنتاجالموادالغذائيةاألساسيةأوأعالفالماشية
ألغراضالتصديرإلىالبلدالمستثمر(الفاو2013،ب).ويضيّق
هذاالنوعمناالستثمارالمجالأمامأشكالاالرتباطغيرالمقيّد
معالمنتجينالمحليينوهياألشكالالتيتفضيبقدرأكبرإلى
قيامريادةاألعمالالمحلية.

الـصفل ا :البُدد المول
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مشاركة أقل البلدان نمواً في سالسل
القيمة العالمية للمنسوجات
والمالبس

يُنظرعلى نـطــاق واس ــعإلــى قـطــاعالمنسوجات
والمالبس،باعتبارهقطاعاًيوفرفرصةجيدةللتصنيع،لكثافتهمن
حيثالعمالةواحتياجهإلىأعدادكبيرةمناأليديالعاملةغير
الماهرة.ويتضمنالقطاععدةمراحللإلنتاج(األلياف،الغزول،
األنسجة،التشطيب،الحياكة.وماإلىذلك)،كمايتضمنعدداً
كبيراًمتنوعاًمنالعملياتاإلنتاجيةوالعديدمنالمنتجاتالنهائية.
ويتشكلالقطاعبشكلغالبمنشركاتكبيرةيرجعإليهاالقرار
اسطةمن،ويتحركاإلنتاجبسرعةبين
بشأنماذايُنتجوأينوبو
ْ
البلدانوالمناطقعلىنحويمثلإلىحدكبيراستجابةلتكاليف
اإلنتاج،وباألخصالتكاليفالمتصلةبالعمالة.
((16

لريير ال ميع ف

نظم ا نايم الديلماة

وتـمـتــعالـ ـم ــوردونوالـمـنـسـقــوناالسـتـراتـيـجـيــونفي
شرقآسيابنجاحباه ٍر.وكــانمفتاحهذااإلنجازاإليجابي
هــوق ــدرةالـشــركــاتفــيشــرقآسـيــاعـلــىالـتـحــركقُــدم ـاً،من
تجميعالمدخالتالمستوردةالمرتبطةتقليدياًبمناطقتجهيز
ـورديــنلـحــزمــةخــدمــاتكــامـلــة،
الـ ـص ــادرات،إل ــىوضـعـيــةال ـمـ ّ
وإل ــىشـكــلتـصــديــريأك ـثــرتـكــامـالًعـلــىالـصـعـيــدالمحلي
مـولــدلـقـيـمــة مـضــافــةأك ـبــر(ج ـيــرفــي.)1999،ويـبــيّــنذلــك
الشكل  4-3الــذي يصور استخدام استراتيجيات مختلطة
للتحسيناالستباقي والقدرةعلىالتجاوبمعاستراتيجيات
المشترينفيسبيلإعــادةتخصيصالمهام والمخاطرضمن
سالسل القيمة العالمية التي يرتبطون بها .ويستطيع هــؤالء
الموردونالمتحولونفيشرقآسيااآلنإنشاءشبكاتإنتاج
ثالثيةخاصةبهميجريفيإطارهاإدمــاجأقــلالبلداننمواً
بشكلمتزايد.

الشكل4-3
نحومعدلأكبرإلضافةالقيمةفيصناعاتالمنسوجاتوالمالبسفيأقلالبلداننمواً
ﻗﺺ وﺣﻴﺎﻛﺔ 
وﺗﺸﻄﻴﺐ

ﺗﺼﻨﻴﻊ ﳊﺴﺎب
آﺧﺮﻳﻦ
ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﳊﺴﺎب آﺧﺮﻳﻦ

ﻣﻮﻓّﺮ ﺣﺰﻣﺔ 
ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻋﻼﻣﺔ 
ﲡﺎرﻳﺔ ﳊﺴﺎب
اﻟﺬات
املصدر:

اﳌﻘﺎول ﻳﺘﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲡﻤﻴﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺎﺑﺳﺘﺨﺪام أﻗﻤﺸﺔ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﳝﻠﻜﻬﺎ اﳌﺸﱰي أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻣﺔ 
 ﺣﺪي(
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﺗﺘﺤﺪد اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
رﺳﻢ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ )ﻣﻮرد ّ
ّ

ﻳﻮﻛﻞ ﻣﺸﱰي اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﳎﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت ،أي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻤﺸﺔ وﺗﻮﻓﲑﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺸﱰي؛ وﻳﻈﻞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ 
د ﻣﻔﻀﻞ/ﻣﻮرد ﺳﻮق ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ(
و
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﱰي) .ﻣﻮر ّ
ّ
ﺗﻮﻛﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ،ﻛﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻻﺧﺘﺒﺎر )اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ( وﳎﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج
اﳌﻼﺑﺲ ،وﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺎﻟﻚ 
وﺗﻈﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺸﱰي) .ﻣﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ(
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛
ّ
اﳌﻘﺎول ﻳﻨﺴﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﻣﺪاد ،وﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﰲ أﺳﻮاق أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ
اﳌﺸﱰي أو اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )ﻣﻨﺴﻖ/ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﱯ(

اﳌﻘﺎول ﻳﺒﻴﻊ ﺎﺑﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﳝﺎرس ﻗﺪرات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸﺄن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺞ 
واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺒﻴﻊ ﺎﺑﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وﲝﻮث اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ )ﳝﻜﻦ أن ﳛﺘﻔﻆ ﺑﺪور اﳌﻨﺴﻖ أو ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺮواﺑﻂ
وﻳﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ(

إيشو2015،؛األمماملتحدة.2005،
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وحتىاآلناليوجدإالالنزراليسيرمنالدالئلالتي
تشيرإلىأنرواداألعمالفيأقلالبلداننمواًسيسعهمانتهاج
نفسالمسار.وقداستفادتأقلالبلداننمواًمنسالسلالقيمة
العالمية،بمافيذلكمنخاللشبكاتاإلنتاجاإلقليميةالتي
يتولىتنظيمهامستثمرونمدمجونعلىالمستوىاإلقليمي،لكن
تحقيققيمةمضافةاليزالمسألةمراوغةلمعظمهذهالبلدان،
حيثاليتاحمكانالستيعابالداخلينالجددإالفــيقطاع
القص والحياكة والتشطيب.وحتىيكونبوسعرواداألعمال
فيأقلالبلداننمواًمحاكاةالمورديناالستراتيجييناآلسيويين،
اتمحسنة-
البدمنوجودموردينإقليميينللمدخالتوقدر
ّ
بمايشملتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالت-وقدرأكبر
منالسرعةوالمرونةفيالوصولإلىاألسواق.وبشكلحاسم،
سيتطلبذلكأنيجريالدخولعنطريقجهاتاستثمارية
مستقلةمملوكةمحلياً،معقيامصلةمباشرةمعالمشترينفيإطار
سلسلةعالميةللقيمة.
وتنشطأقلالبلداننمواًكافةبطريقةأوبأخرىفيقطاع
أوأكثرمنقطاعاتالمنسوجاتوالمالبس.ولدىبعضأقل
البلداننمواًخبرةطويلةفيزراعةالقطنتعودفيجمهوريةتنزانيا
المتحدةمثالًإلىعام(1904مركزالتجارةالدولية2015،أ).
ويص ّدر19منأقلالبلداننمواًالقطنالخام،إالأنصادرات
القطنالتشكلحصةأساسيةمنالصادراتوترتبطبالسوق
العالميةبشكلمهمإالفيبننوبوركينافاسووتشادوماليالمعروفة
ببلدان"القطناألربعة".وتوجههذهالبلدانصادراتهاأساساًإلى
المراكزاألساسيةلصناعةالمنسوجاتفيآسيا وأوروب ــاعلى
نحويشير،علىغرارطائفةأخرىمنأقلالبلداننمواً،أنها
مندمجةفيسالسلالقيمةالعالميةللمالبس،حتىولوبشكل
غيررسمي.وتغلبعلىإنتاجالقطنفيأقلالبلداننمواًبوجه
عاممزارعالحيازاتالصغيرة،وبالرغممناالنخفاضالملحوظ
فيإنتاجالقطنالمالحظفيجميعهذهالبلدان،اليزاليمثّل
لسبلالعيش.
للكثيرينمصدراً ّ
مهماً ُ
وهـنــاك12مــنأقــلالبلداننـمـواًتـتــوزععلىجميع
افية،تقومبتصديرالقطنالمجهز ،والقطن
المجموعاتالجغر
ّ
ال ـم ـجــدول وال ـخ ـيــوطأوالـمـنـســوجــاتالطبيعيةأوالـتـولـيـفـيــة.
وتعرضتصناعاتالنسيجفيأقلالبلداننمواًالنخفاضات
تاريخيةمماثلة،وهيتكافحمنأجلالمنافسةمعالصينفي
أعقابانتهاءالترتيبالمتعلقبالتجارةالدوليةفيالمنسوجاتفي
عام،2004المعروفأيضاًباسمالترتيبالمتعلقبالمنسوجات
المتعددةاأللياف،وتجاهدفيالسياقالجديدلسالسلالقيمة
العالمية.لكنصناعةالغزلتبديقدرةعلىالمقاومةفيبعض
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أقلالبلداننمواً،ويأملكثيرونفيإمكانيةاالحتفاظبقدرات
فيعملياتالتجهيزاألولي،كالقطنالمجدولوالخيوط،وإعادة
إحياءصناعةالنسيج.
أماقطاعالمالبس،فهوالقطاعالذيتبدوفيهأقل
البلداننمواًأشــدنشاطاً،حيثتسعىبأشكالمختلفةإلى
استهاللصناعاتالمالبسالموجهةللتصديرأوتوسيعهاأواإلبقاء
عليها.وأظهرهذاالقطاعإمكانياتتحقيقالنموالسريع.ففي
إثيوبيا،حققتصناعةالمالبسنمواًبمعدل51فيالمائةسنوياً
علىمدىالفترة(2016-2010فانديبولس)2015،؛
وفيكمبوديا،زادتصادراتالمالبسواألحذيةبنسبة10.8
فــي المائة سنوياً على مــدى الفترة ( 2016-2014منظمة
العملالدولية2017،ب).وفيمقابلذلك،تحققتزيادةفي
عددالعاملينفيقطاعالمالبسفيجمهوريةالوالديمقراطية
الشعبيةمن800عاملعندبدايةالنشاطفيمطلعتسعينيات
القرنالماضي،إلىقرابة30 000في عــام(2012نولينثا،
وجــاج ـيــري.)2015،كذلك،مثّلتأصــولالصناعةالعالمية
للمالبسوتطورهاودورأقلالبلداننمواًفيسالسلالقيمةالعالمية
لهذهالصناعة،موضوعاًلدراسةمستفيضة(غيريفي1999،؛منظمة
العملالدولية2014،؛كابليينسكي.)2005،وفيعام،2016
بلغعددأقلالبلداننمواًالمص ّدرةللمالبس20بلداًعلىاألقل.
وتمثلالمالبسصادراترئيسيةفيبنغالديشوكمبودياوهايتي
وليسوتوومدغشقر،وتكتسيأهميةمتزايدةفيبلدانأخرى،مثل
أفغانستانوجزرالقمروإثيوبياوسانتوميوبرينسيبي.واليزال
القطاعوليداًفيطائفةأخرىمنأقلالبلداننمواً،إالأنهيحظى
باهتمامالحكومات.واتجهبعضأقلالبلداننمواًإلىتسمية
القطاعباالستراتيجي،أوباألولويةاإلنمائيةالوطنيةووفرلهحوافز
استثماريةسخيّةو/أودعماًعاماً.
ويتأثرنطاقالتحسينداخلسالسلالقيمةالعالمية
لصناعةالمالبسفيأقلالبلداننمواًباالستراتيجياتالتييتبعها
الموردوناالستراتيجيونوالتيتعكسجزئياًالمالمحالعامةللمستثمر
وسوقالتصدير،كمايتأثربالدينامياتالمحليةالسائدةوقت
االندماجفيسالسلالقيمةالعالمية.وأحدالمحركاتالرئيسية
لدخولأقلالبلداننمواًإلىسالسلالقيمةالعالميةللمنسوجات
والمالبسهوقفزالمورديناالستراتيجيينعلىالتعريفاتاستجابة
للتغيراتفيالتفضيالتالتجارية.فالسبيلالمعفيمنالرسوم
الجمركيةالمتاحألقلالبلداننمواًلدخولاألسواقالرئيسية،يؤثر
فيالتوزيعالجغرافيوفيإنتاجوتجارةالمنسوجاتوالمالبس.وقد
أسهمذلكفيإعادةهيكلةسالسلالقيمةالعالميةإلدخالأقل
البلداننمواًفيالجزءالتصنيعيالمنخفضالقيمةالمتعلقبالقص
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والحياكةوالتشطيب،لكنهأسهمفينشوءسالسلوطنيةللقيمة
،تكتفيبصورةأساسيةباإلنتاجاألوليأوالعمليات
أقصرنسبياً
ّ
المنخفضةالقيمةالمتعلقةبالقصوالحياكةوالتشطيب،وتعتمد
علىأليافوخيوطوأقمشةمستوردةلتجميعمالبستامةالصنع
ألغراضإعادةالتصدير.لكنبعضمنأقلالبلداننمواًتم ّكنمن
بلوغدرجةمنالتخصص؛ومنذلكعلىسبيلالمثالتخصص
جمهوريةتنزانياالمتحدةفيإنتاجالناموسياتلألسواقاإلقليمية
المحلية .واتجهبعضمنأقلالبلدانالجزريةنمواًللتخصص
فيإنتاجالمظالتواألشرعةوالخيامأومنسوجاتالمفروشات
والستائروأغراضالزينةالمنزلية؛وتتخصصسانتوميوبرينسيبي
فياألليافالتركيبية؛وتتخصصأيضاًعدةمنأقلالبلداننمواً
فيصناعةالمالبسالمحبوكةبالتريكو.وفيإثيوبيا،ينطويالقطاع
علىآمالواعدة،وينتجمجموعةمنالمنتجاتتتراوحبينالغزول
الطبيعيةوالصناعيةواألليافوالخيوطواألقمشةوصناعةأشكال
مختلفةمنالمالبسوالسجادومنسوجاتالمفروشاتوالستائر
المنزلية(مركزالتجارةالعالمية2015،ب).
وحيثيتسببتحريرالتجارةفيخطرمستمرلتآكل
التفضيالتتضاعفمنحدتهإمكانيةاستفادةبلدانناميةأخرى
منهذهالتفضيالت(،(17يضيفدافعالقفزعلىالتعريفاتطبقة
مظنةجديدةالنعداماليقينالذييميزسالسلالقيمةالعالمية
(الفرعباء).
وينطويعلىاألهميةأيضاًوجودالحيزالسياساتي
المطلوبفيسياقالتجارة،وبالنسبةألقلالبلداننمواًعلى
وجــه العموم يتاح أمامها حيّز سياساتي أكبر يفوق مايتاح
لـلـبـلــدانالـنــامـيــةاألخـ ــرى بـمــوجــبات ـفــاقــاتمنظمةالـتـجــارة
العالمية(األونكتاد2015،ب).لكنالقضاياالمتعلقةبحيز
السياساتتظهرأيضاًفيالسياقالثنائي.فاتفاقزامبياوالصين
علىسبيلالمثال،يتيحللصينالتيتملكصناعةنسيجتنافسية
متقدمة،سبيالًللدخولإلىالسوقالزامبيةمعفياًمنالتعريفات
الجمركيةمقابل ص ــادرات هــذاالبلدإلــىالصين مــنالقطن
الخام.وينطويذلكعلىصعوبةجمةتواجهتطويرصناعة
ّ
نسيج زامبية(وانغوبـراون.)2013،كذلك،أسهماالهتمام
المتزايدبالتدوير،الذييعكسانشغاالًمتنامياًبالقضاياالبيئية،
فيحدوثطفرةفيصادراتالمالبسالمستعملةمنالبلدان
المتقدمةالنموإلــىالـبـلــدانالنامية(ب ــادنوبــاربــر2005،؛
وبرنامجالعملللنفاياتوالموارد.)2016،وقدجرىالتراجع
عنالمقترحالذيقدمتهجماعةشرقأفريقيا((18لحظراستيراد
المالبس واألحذيةالمستعملةتشجيعاًللصناعة والتنميةعلى
الصعيدالمحلي،خوفاًمنتهديدباالنتقاموجهتهلهاالواليات

لريير ال ميع ف

نظم ا نايم الديلماة

المتحدة-وهيأكبرمص ّدرللمالبسالمستعملةفيالعالم
(محطةبي.بي.سي.اإلخبارية2018،؛موقع"المحاورة"
للبثالرقمي.)2018،ووجهتالوالياتالمتحدةتهديداً
مماثالًلروانداعندماشرعتفيرفعقيمةالتعريفاتالجمركية
على وارداتالمالبسالمستعملةمنالوالياتالمتحدةفي
عام.2016
ويغلباالستثماراألجنبيالمباشربشدةعلىقطاعات
المالبسفيأقلالبلداننمواً،ويقترنبسجلضعيفلتحسين
ريادةاألعمالالمحليةوتدعيمها:وتندرجبنغالديشوإثيوبياوهايتي
ومدغشقرضمنالقلةالقليلةمنأقلالبلداننمواًالتيتظهر
قــدراًمهماًمنالملكيةوريــادةاألعمالعلىالصعيدالمحلي.
وعالوةعلىالكثافةالنسبيةلرأسالمالفيقطاعالمنسوجات
والمالبس،التيتحققمعدلاستثمار-دورانقدره1:1للغزل؛
و1.5:1إلنتاجالنسيج،و4:1إلنتاجالمالبس(مركزالتجارة
الدولية2015،أ)،يتسببالقفزعلىالتعريفاتفيمنافسةحادة
فيمابينأقلالبلداننمواًالجتذابمثلهذااالستثمار.
وثمةارتباطوثيقبينأنماطاالستثمار والتجارةفي
سالسلالقيمةالعالمية،كماأنهاتمتزجبدينامياتالسوقالمحلية
إلحــداثتأثيركبيرعلىإمكانياتالتحسين.فبدالًمناتباع
استراتيجياتعالميةلالستثمارواالستعانةبالمصادرالخارجية،يتجه
المستثمرونعموماًإلىإرساءقراراتاالستثمارعلىعواملالقرب
الجغرافيوالثقافيبمايسمحبزيادةالتكاملوزيادةمرونةتقسيم
العمل.وفيالدرجةاألولى،تكوناالستثماراتالتيتجريخارج
منطقةالمستثمرمدفوعةإمابانخفاضتكاليفالعمالةأوبالمزايا
الجمركية.ومنثم،أدىصعودبعضالبلدانالناميةفيآسياكمركز
عالميإلنتاجالمنسوجاتوالمالبسإلىإفادةأقلالبلداناآلسيوية
مكمالًفياستراتيجياتسالسلالقيمة
نمواًالتيباتتتؤديدوراً ّ
العالميةللموردينالعالمييناالستراتيجيينفيالمنطقة.وتستفيد
أقلالبلداننمواًفيالجنوباألفريقيمناستراتيجياتسالسل
القيمةالعالميةللمورديناالستراتيجيينالموريشيين،واستراتيجيات
المصنعينوتجارالتجزئةفيجنوبأفريقيا،حتىتتمكنمن
تثبيتأقدامهاأمامالمنافسةاآلتيةمنالصينفيأسواقهاالمحلية.
وعلىسبيلالمثال،فإنصناعةالمالبسفيليسوتورغمأنها
كانتفيبدايتهامدفوعةباالستثماراألجنبيالمباشراآلسيوي
الساعيإلىالتماسسبيلوصولإلىأسواقالوالياتالمتحدة،
أصبحتخاضعةبشكلغالباآلن،منناحيةعددالشركات
وليسفيقيمةالتصدير،لهيمنةالمنتجينالمتوجهينإلىأسواق
الجنوباألفريقي.وأدىذلكإلىحدوثتنويعفيالصادرات
(المنشأأفريقيا،المعرضالتجاريلعام.(2017وفيالمنطقتين
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كلتيهما،تيسرتاستراتيجياتاالستعانةبمصادرخارجيةفي
المواقعالمجاورةجراءوجودمزيجمناقتصادياتالمقروالمصنع.
وفيالجنوباألفريقي وأقلالبلداناآلسيويةنمواً،
أسهمتاالستعانةبمصادرخارجيةفيالمواقعالمجاورةفي
توفيرنواتجذاتنوعيةأرقىفيمجالتطويرالمهاراتوالتحسين
الوظيفي،رغمعدموجودمايدلعلىأنهذهالتجربةقابلة
للنقلإلــىمناطقأخــرى،نظراًإلــىماانطويعليهاالندماج
المحليواإلقليميمنأهميةحاسمةفيتحقيقهذاالنجاح.
وعلىسبيلالمثال ،حــددستاريتزوآخ ــرون()2016أبعاد
االستراتيجيات المختلفة التي طبقتها الشركات فــي ليسوتو
ومدغشقرلتلبيةاحتياجاتأسـواقنهائيةومشتريننهائيين.
وقدوجدتالشركاتالمملوكةآلسيويينالتيتشكلجزءاًمن
شبكاتثالثيةتتولىأساساًتوريدمنتجاتمرتفعةالقيمةذات
مواصفاتموحدةإلىأسواقالوالياتالمتحدة،أنهامضطرة
إلىاستخداممدخالتتتأتىمنشبكاتقائمةللمستثمرين
لتوفير المدخالت والخدمات ،مماقيد إمكانيات التحسين
االقتصادي.وعلىالنقيضمنذلك،كانالمستثمروناألكثر
اندماجاًفياإلقليممنموريشيوسوجنوبأفريقيا،أقدرعلى
تلبيةطلبياتأصغرومنتجاتذاتدوراتإنتاجأقصرتتضمن
محتوىعالياًمنالموضةوقدراًأقلمنالتحويراألمامياستجابة
لطلباتالعمالء،موجهةأساساًإلىأوروباوجنوبأفريقيا.وقد
حافظهؤالءالمستثمرونعلىعالقاتوثيقةمعالموردينفي
موريشيوسوجنوبأفريقياواتجهتاستراتيجياتهمإلىتفضيل
صغاررواداألعمالوتحسينالمهارات.
وأت ــاحأيـضـاً قــربمدغشقرإلــىموريشيوستطوير
ينفيهذينالبلدينمماسهلنقل
عالقاتوثيقةمعالمستثمر
ّ
المعارفوالمهارات.كذلكيقومالمستثمرونفيجنوبأفريقيا
بشكلمتزايدبتعيينموظفيإدارةمحليينفيليسوتو،بينما
يواجهالمستثمروناآلسيويونمعوقاتفيعملذلــك،جراء
تركزعمليةصناعةالقرارفيمقارهماألساسية،وارتفاعمستوى
التحويراألماميلإلنتاجحسبطلبالعميل.ويشارفيدراسات
إفراديةأيضاًإلىحواجزاللغةكعاملمساهمناجمعناستخدام
األجانبفيأفريقياوآسيا.وقدأبدىالمستثمروناإلقليميون
اهتماماًكبيراًبنقلالوظائفالمنطويةعلىقيمةمضافةعالية
إلىالشركاتالمحلية.أماالمستثمروناآلسيويونفينخرطون
بدرجةأقلفيأنشطةالتدريبواالبتكار،كمايقتصرالتدريب
الــذييتيحونهعلىاإلنتاجاألولــيعموماً.ويتسببذلكفي
خلقأنماطلالستخدامالواسعالنطاقلألجانبلسدالفجوات
فيالمهارات،ممايؤديبدورهإلىنشوءبيئةتتسمبالخصائص
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استراتيجياتالمستثمرينالمدمجينإقليمياًتميل
إلفادةصغاررواداألعمالوتحسينالمهارات
التالية:محدوديةالترقيالوظيفي؛معدلدورانمرتفعللعمالة؛
حـوافــزقليلةلالستثمارالمحلي فــيالتعليمالمتخصص؛قلّة
االستثمارالعامفيالمعاهدالمعنيةبصناعاتمحددة؛ضعف
الروابطبينالصناعةوالمؤسساتالتعليمية.
وتأكدت النتائج المتعلقة باالختالفات القائمة في
هياكلحوكمةسالسلالقيمةالعالميةوماتحدثهمنآثارفي
تحقيقالتحسيناالقتصاديفيدراساتإفراديةقطريةأجريت
علىنطاقالمناطقالنامية(ستاريتزوموريس2013،؛ستاريتز
وآخرون2016،؛البنكالدولي.)2011،
وثمةعائقآخربوجهتحقيقالتحسينفيكثيرمن
أقــلالبلداننمواًيتمثلفي عــدموجــودسالسلقيمةمحلية
أوروادأعمالمحليينمندمجينفيهذاالقطاع.كماتؤثر
دينامياتالسوقالمحليةإلىحدكبيرفيإمكاناتالتحسين.
ففيمدغشقر،يمثلالتمييزبينريادةاألعمالالوطنيةوريادة
األع ـمــالالمحليةاعـتـبــاراً مـهـ ّـمـاًألنزم ــاماالسـتـثـمــاروري ــادة
األع ـم ــالفــيه ــذاال ـق ـطــاعمــوجــودبـيــدمـسـتـثـمـريــنيحملون
جنسياتأوروبـيــةلكنهميقيمون فــيمدغشقرألجــلطويل
وباتوامدمجينفياقتصادهاالوطني.وقدلعبتالروابطالقوية
لهؤالءالمستثمرينباألسواقاألوروبيةدوراًمهماًفياستدامة
الصناعةخاللمرحلةفقداناالمتيازاتبموجبقانونالنمو
والفرص في أفريقيا .2014-2010 ،وفيبنغالديش ،التي
تلعب فيها صناعة المالبس المتجهة للتصدير دوراً رئيسياً
كمحرك للتنمية الصناعية ،أسهم الحضور التاريخي لصناعة
مـحـلـيــةكـبـيــرة لـلـمـنـســوجــاتووجـ ــود سـلـسـلــةإمـ ــدادمكتملة
تقريباً ،فــيدعــمصمود ري ــادةاألعـمــالالمحلية فــيمواجهة
االستثماراألجنبيالمباشركبيرالنطاقداخلمناطقتجهيز
الـصــادراتومــاوراءهــا،بالرغممنغلبةالمؤسساتالحرفية
الـصـغـيــرةوالـمـتــوسـطــةالـحـجــمواح ـت ـيــاجسـلـسـلــةاإلم ـ ــدادفي
صناعةالمالبسإلــىاالعتمادعلىقطاعمنسوجاتمتطور
ـاد2012،ج).وفيهايتي،تضمنتأيضاًشركات
(األونـكـتـ
ّ
الـمــالبــس،الـتــي خــدمــتتقليدياًاحتياجات ســوقالــواليــات
المتحدةمنالملبوساتالمرتفعةالقيمةوالموحدةالمواصفات،
شركاتتمتدجذورهاإلىمجتمعاألعمالالمحليومؤسسات
ناشئةأطلقها،أوشــاركفيإطالقهامستثمرونأجانبفي
وقتأحدث.
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ويـ ـح ــدثب ــدرج ــاتم ـت ـفــاوتــةف ــيب ـعــضم ــنأقــل
البلداننمواًتعاقدمنالباطنمدفوعبعواملترتبطبسالسل
القيمةالعالميةوظاهرةالتغيرالسريعفيالموضةووجودالبيئة
التمكينية ،بمافيها ُسـبــل الــوصــول إلــى االئـتـمــانــات وتيسير
اختناقاتالتجارة(مركزالبحوثالمتعلقةبالشركاتالمتعددة
الجنسيات،)2015،لكنه يـنــدرجأســاسـاً فــيالـقـطــاعغير
الرسمي.وفيليسوتو،اليزالنشاطالتعاقدمنالباطنوإنشاء
الروابطالمحليةضئيلالحجم(المنشأأفريقيا،المعرضالتجاري
لـعــام.(2017وعلىالعكسمنذلــك،يحدثالتعاقدمن
الباطنكممارسةجاريةفيجميعأجزاءعمليةصناعةالمالبس
فيكمبوديا ،وبدرجة أساسية فيما يتصل بالمؤسسات التي
تعمل من المنازل والمستودعات والمباني الصناعية الخاصة
وتزاولأنشطتهاإلىحدكبيرمندونرصدهافيالسجالت
(منظمةالعملالدولية2017،ج)،وهومايمكنأنيكون
مؤشراًعلىممارسةعملياتغيررسمية.وربماتكونتبعات
هذهالعملياتعلىاألجور،بمافيهاالتأثيرعلىاألجورفي
القطاعالرسمي،سلبيةوبحاجةإلىمزيدمنالبحث.لكن
ذلكاليقدمصورةللمكاسبالتيترتبطعادةبنـُُهجالتعاقد
منالباطنوروابطالتجميعالصناعيفيمجالريادةاألعمال.
وثـمــة قـيــودأخ ــرى بــوجــهالتحسينترتبطبالمرحلة
المبكرةللتنميةفيأقــلالبلدان نـمـواً.فضعفالبنيةالتحتية
وخدماتالدعميمكنأنيقوضالمنافسة،كماأنمحدودية
ُسبلالوصولإلىاالئتمانوالعجزفيالعمالتاألجنبيةيمكن
أنيؤخر،أويحولدوناستيرادالمدخالتالوسيطة.فرغمأن
التوسعفيقطاعالمالبسيمثلأولويةالستراتيجيةالتصنيعالتي
يقودهااالستثماراألجنبيالمباشرفيإثيوبيا،قديواجههذا
القطاعفينهايةالمطافعراقيلبسببالعجزعنتدبيرالعملة
األجنبية(صحيفةالفاينانشيالتايمز.(2018،وقداستجاب
بعضمنأقلالبلداننمواًالعتمادالصناعةالكبيرعلىاالستيراد
بتوفيرحوافزضريبيةترتهنبالتصدير.وفيمدغشقرعلىسبيل
المثال،يتوقفاالنتفاعبالحوافزالضريبيةعلىتصدير95في
المائةمناإلنتاج.
ويتسببانـعــدامالــروابــطالمباشرةبالمشترينوتجار
التجزئةفياألسواقالرئيسية،وكبرحجماالستثماراتالمطلوبة
إلنشاءمثلهذهالروابطفيوضععقباتأيضاًأمامعمليات
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أقلالبلداننمواًتمثلمنافساًمحتمالًمباشراً
للموردينوالمنسقيناالستراتيجييناآلسيويين
التحسين.كماتمثلأقــلالبلداننمواًمنافساًمحتمالًمباشراً
للموردينوالمنسقيناالستراتيجييناآلسيويين،ويمكنأنيكون
ذلكمصدراًللتجاذب.لكنبنغالديشبالرغممنذلكقدتكون
متمتعةبميزةحيازةقدراتالشراءوالتوزيع،بينماتنتفعجمهورية
الوالديمقراطيةالشعبيةبقدرتهاعلىاجتذاباالستثماراألجنبي
المباشرعلىنطاقعدةقطاعاتفيسلسلةاإلمــداد(نولينثا
وجاجري.)2015،
الالتوقعاتبإمكانيةأنتؤمنأقل
ومعذلــك،التـز
ّ
البلداننمواًلنفسهادوراًفيسالسلالقيمةالعالميةللمالبس
غير مــؤكــدة.فهذهالسالسلتتطوراستجابةلضغوطمتنامية
علىالجانبالمتعلقبالتجزئةفيالسلسلة،نتيجةعدماستعداد
المستهلكينالمتزايدفياألس ـواقالمتقدمةالنمودفــعأسعار
أعلىللمالبسواألحذية،ممايضاعفالضغوطمنأجلدفع
التحسين إلــى خــدمــات الـحــزمــة الكاملة وتخفيض التكاليف
إلىجانبذلك،تضطرالصناعة
(مجموعةفونغ.)2016،و
ُ
باستمرارإلىتطبيقاستراتيجياتللتأجيللمواجهةالتغيرالسريع
فيأذواقالمستهلكينوتفضيالتهم(أزمياونادفي.)2014،
ومعوجودإمكانيةألنتحققصناعاتالمالبسفيأقلالبلدان
نمواًمكاسبمنالضغوطالدافعةإلىخلقشركاءاستراتيجيين،
تميلمثلهذهالظروفإلىمحاباةالالعبينالموجودينبالفعل،
وجهاتتوريدالمدخالتوشبكاتالتوزيعالمفضلة.ويمكن
أنتتسببهذهالضغوطأيضاًفيإدمــاجالصناعة،معاتجاه
الموردينإلى زيــادة قــدراتالحجملتلبيةاحتياجاتالمشترين
الكبيرةوالمتقلبةفيأسواقالوالياتالمتحدة.وفيصناعةتتميز
عملياًبارتفاعمستوىالمنافسةوضيقالهوامش،قدتجدأقل
البلداننمواًالعاملةفيقطاعالقصوالحياكةوالتشطيبنفسها
تصارعمنأجلالمحافظةعلىقدرتهاالتنافسية.
وتعكسمشاركةبعضمنأقلالبلداننمواًفيسالسل
القيمةالعالميةلصناعةاإللكترونياتخصائصمماثلةلمشاركتها
فيسالسلالقيمةالعالميةلصناعةالمنسوجاتوالمالبس،على
النحوالذيتوضحهالحالةالمتعلقةبكمبوديا(اإلطار.)4-3
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موقعكمبوديافيسلسلةالقيمةالعالميةلصناعةاإللكترونيات

تتغلغلسالسلالقيمةالعالميةفيصناعةاإللكترونيات،معتمحورمراكزاإلنتاجفيآسياوأوروباوأمريكاالشمالية.
يينهما:اليابان،كمصنّعرئيسيلألجزاء
ويحظىالمركزالموجودفيآسيابالغلَبة،وترتبطمعظمالبلداناآلسيويةبالعبينمحور
ُ
والمكونات؛والصين،كمصنّعتعاقدي.وتتعززتجزئةالعملياتاإلنتاجيةبطابعارتفاعالقيمة/انخفاضالوزنالذيتتصفبه
مكوناتاإللكترونيات،وهوماييسرالشحنالجويالسريعغيرالمكلِّفعالمياً،ويتيحدرجةعاليةمنالتوحيدالقياسيوالترميز
والحوسبةوالتشغيلالبيني.
وبالمقارنةمعذلك،تتميزسالسلالقيمةالعالميةفيقطاعيالزراعةوالمالبسبالتحويراألماميمنأجلاالستجابة
لطلباتالعمالء،األمرالذييجعلاألرباحتتأتىأساساًمنالتسويقوالوسمبالعالماتالتجاريةوأنشطةالبيعبالتجزئة.أمافي
سالسلالقيمةالعالميةلصناعةاإللكترونيات،فإنوجودمنتجاتأكثرتعقيداًواستجابةلطلباتالعمالءفيالمراحلالنهائيةيعني
أناألرباحتتخذأساساًشكلريوعتتأتىمنملكيةالمعارفأوالتكنولوجيا،وتكونمدفوعةبنطاقالتقدمالتكنولوجيوحجمه.
وتولّدهياكلالحوكمة والخصائصالمحددةلسالسلالقيمةالعالميةلصناعةاإللكترونياتنوعياتمختلفةمناآلثارالتبعية
وفرصزيادةالقيمةالمضافة،األمرالذيدفعبكلمنديكابريووسوفانافكدي()2017إلىوصفهذاالقطاعبأنه"دفعي".
وقدحققتكمبوديا،التيتحتلمكاناًتجميعاًفيالمراحلالنهائيةلصناعةاإللكترونيات،نمواًمتفجراًفياالستثمار
األجنبيالمباشرالمدفوعبصادراتاإللكترونيات،الذيتضاعفبأكثرمنثالثمراتمنذعام2010؛واغتنمالمصنعوناليابانيون
المكرسةإلنتاجاإللكترونياتوالمنتجاتالمتصلةبالمركبات.
علىوجهالخصوصمزاياالمناطقاالقتصاديةالخاصةفيكمبوديا ّ
وتتمتعكمبوديابميزةال ُقربمنتايلند،التيتشهدتحوالًمنإنتاجمحركاتاألقراصالصلبةإلىإنتاجالدوائرالمتكاملة
أجهزةتحديدالتردداتالالسلكية،وفييتنامالتيأمنتلنفسهاسوقاًصناعيةمتخصصةفيالهواتفالمحمولةوالطابعات
و
ّ
والناسخات.ومعذلكالينخرطأيمنهذهالبلدانفيمراحلالتصميمالرفيعالمستوىلإللكترونيات.ففيكمبوديا،يؤدي
االفتقارإلىالمعارففيمجاالتالفيزياءوالكيمياءوعلومالموادإلىوضععقباتخطيرةبوجهالتقدمإلىأبعدمنأنشطة
التجميع.ومثلماهوالحالفيصناعاتالمالبسفيأقلالبلداننمواً،توجددائرةشريرةفيتطويرالمهارات:فمحدوديةالتعليم
فيالمجالاإللكترونيسببونتيجةلمحدوديةالتحسين،كمايوجدنقصفيخريجيالهندسةالمؤهلينوالتتاحأمامهمسوى
فرصقليلةللعمل.وفيغيبةهذهالفرصللمشاركةفيالعملالتصميمي،اتجهمعظمخريجيالجامعاتإلىالعملكفنيين،وأصبح
معظمخريجيالتعليموالتدريبالفنيوالمهنيمنخرطينفيعملياتالتجميع.
املصادر :ديبيكرومــريدود2013،؛ديكابريووسوفاانفكدي()2017؛كابلينسكي2005،؛معهدآريتأيإنرتانشيوانل2016،؛
شريغيونوكاواكامي.2010،

دال -سالسل القيمة العالمية
وما بعدها
-1

قيود االندماج في سالسل القيمة
العالمية

منغيرالمستطاعإجراءتقديركاملللمكاسبالتي
تعودعلىأقلالبلداننمواً جـراءمشاركتهافيسالسلالقيمة
80

العالميةدونالحصولعلىبياناتإضافية،وباألخصعناآلثار
التبعيةالتيتتأتىمنمستثمريسالسلالقيمةالعالمية،التيتقاس
دائماًبشكلغيردقيقأوتفتقرإلىأدلةملموسةأوتكونهذه
األدلةملتبسة.ويمكنمعوجودبياناتجديدةإعادةكتابةالسرد
فيمايتصلبهذهالمسألة،وباألخصحولريادةاألعمالالمحلية.
ورغــمذلــك،ومــعض ــرورةتوخيالـحــذرفــيتفسيرالتحليالت
المعتمدةعلى عــددمحدودمنالبلدان والــدراســاتاإلفـراديــة
التبصراتالمفيدة.
للمنتجات،تتيحالمناقشةالواردةأعالهبعض ّ
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وانطالقاًمنأنمشاركةالبلدفيسالسلالقيمةالعالمية
تعكسإلىحدكبيرخصائصهالهيكلية(منظمةالتعاونوالتنميةفي
الميداناالقتصادي2015،أ)؛تجتذبأقلالبلداننمواًبصورة
رئيسيةسالسلالقيمةالعالميةالباحثةعناألجورالمنخفضة.
وتنجمعنمشاركةأقلالبلداننمواًفيأنشطةالجانبالمنخفض
منسالسلالقيمةالعالميةآثارمباشرةوملحوظةفياألجلالقصير
تتعلقبحضوراالستثماراألجنبيالمباشرونموالعمالةوالصادرات،
غيرأنماتحدثهمنتأثيرفياألجلالطويلبالنسبةلبناءالقدرات
واستدامةالقاعدةالصناعيةالمحليةيكونأقلوضوحاً.ويعاني
فهماآلثاراالقتصاديةاألوسعنطاقاًالتيتترتبعلىالمشاركة
فياألجزاءالمنخفضةالقيمةمنسالسلالقيمةالعالميةمنقلّة
البحوثالمنهجيةالتيتتناولالروابطبينسالسلالقيمةالعالمية
وريادةاألعمالالمحلية.
ولئنكانالدخولإلىاألجزاءالمنخفضةالقيمةفي
سالسلالقيمةالعالميةقليلالحواجز،يشترطاالنتفاعبمكاسبه
المحتملةانخراطاًمسبقاًلريادةاألعمال،كماأنهذهالمكاسب
تتبددجراءالضغوطالتنافسيةالحادة(األونكتاد2016،ب)؛
ّ
وفــيأقــلالـبـلــدانن ـم ـواً،اليـبــرهــنه ــذاالـشـكــلللمشاركةفي
سالسلالقيمةالعالميةعموماًعلىأنهالسبيلالكفيلبتحقيق
هذااالنخراط.فثمةعديدمنالعواملاألخرىالتيتح ّدمنفرص
انخراطريادةاألعمالمنأقلالبلداننمواً؛ومالميجرالتصدي
لهايرجحأنتثبتجهودأقلالبلداننمواًلزيادةالتحسينأنها
غيرفعالةفيأفضلتقدير.فمثالً،توضحالدراساتاإلفرادية
التييشملهاهذاالفصلقلّةالدليلعلىتحققعملياتنقل
مهمةسواءللتكنولوجياأوللمعارفالضمنية.وفيالحاالتالتي
التتدفقفيهابسهولةالمعارفالالزمةإلجراءالتحسينبينأجزاء
السلسلة،يمكنأنتتحولنوعيةالنظمالوطنيةلالبتكارإلىقيد
مكبّللتحقيقهذاالتحسين.
واستناداًإلى44دراسةإفراديةتتناولمشاركةالبلدان
الناميةفيسالسلالقيمةالعالمية،خلصشوكسيوآخــرون
()2017إلــىأنالموردينالذينتعوزهمالـمـوارد والـقــدرات
الضروريةنادراًمايحققونالتحسينالوظيفي.والحظواأيضاًأن
تحقيقالتحسينالوظيفيأوأيتحسينآخر،يعززبالضرورة
قدرةهؤالءالموردينعلىتحقيقمستوياتأعلىلألرباح،وأن
استراتيجياتهملتحسينهوامشالربحقدتتضمنأيضاًتخفيض
حجماألعمال.
وترتهنقدرةالبلدعلىالتحركنحواألنشطةاألكثر
ديناميةبتجربتهاإلنتاجيةإلىحدكبير(األممالمتحدة2017،أ).
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إمكانيةتحقيقاستدامةالقاعدةالصناعية
المحليةعنطريقمشاركةأقلالبلداننمواً
فياألنشطةالدنيالسالسلالقيمةالعالمية
يعوزهاالوضوح
ويعززوجودخليطمتنوعمنالقدراتواألنشطةاالقتصاديةإمكانية
استقطاباالقتصادللنمو(األونكتاد2016،ب)ويكونمآلذلك
اجتذابسالسلالقيمةالعالميةالمنطويةعلىدرجاتمختلفة
الحتماالتالتحسينوتوسيعنطاقسالسلاإلمدادبالمنتجات
وزيادةفرصريادةاألعمال.وتشيراألدلةالتجريبيةإلىأنوجود
سالسلاإلمدادالمحليةوالقربمنمراكزسالسلالقيمةالعالمية
يمكنأنيقللمنتكاليفالتجزؤ(بيفيرلليوآخرون(2016،
ويحتملأيضاًأنيساعدرواداألعمالفيأقلالبلداننمواًفي
التغلبعلىبعضالعقباتالتيتحولدونزيادةاكتسابالقيمة
المتأصلةفيسالسلالقيمةالعالمية .وانتهتالدراسةنفسها
إلىأنوجودسلسلةمحليةقويةللقيمةقديثبّطاندماجبعض
التحولوانخفاضتكاليف
القطاعاتالتيتتميزبارتفاعتكاليف ّ
التجزؤفيسالسلالقيمةالعالمية.وتميلالبلدانالتيتتمتع
بقدرأكبرمنالتع ّقداالقتصادي(تحوز قــدراتإلنتاجنطاق
متنوعمنالمنتجات،شاملةمنتجاتاألس ـواقالمتخصصة)
إلــىاكتسابحصةأكبر مــنالقيمةالمضافةالتيتتأتىمن
سالسلالقيمةالعالمية(صندوقالنقدالدولي2015،؛كوالسكي
وآخرون.)2015،وتؤكدالتأويالتالجديدةللتَعقُّداالقتصاديأن
زيادةهذاالتع ّقدترتبطأيضاًبانخفاضعدمالمساواةفيالدخول،
وأننواتجالنمووالتنميةتتأثربنوعالصادراتوالقدراتاإلنتاجية
ذاتالصلة(هارتمانوآخرون2017،؛ميليوآخرون2018،؛
بوغليسوآخرون.)2017،
ويتعرضطموحالبلدانالناميةفيتحقيق واستبقاء
قيمةأكبرجراءمشاركتهافيسالسلالقيمةالعالميةللتشكيك
(كواليسكيوآخرون2015،؛وكالةالتنميةالدوليةالتابعةللواليات
المتحدةومركزشرقأفريقياالستثماراتالتجارة)2015،لكن
إثارةالشواغلعلىهذاالنحوربمايكونفيغيرمحله.فأقل
البلداننمواًتواجهتكاليفباهظةلتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة
(األونكتاد2017،أ)،وتقعتحتضغوطلتوفيرشبكاتالضمان
االجتماعي،ومــعذلــكتتعرضلضغوطأخــرىشديدةالبأس
لتخفيضاالعتمادعلىالمعونةواالنخراطفيمزيدمنتحرير
التجارة(تقليلالحصائلمنضرائبالتجارة)،بينماعلىالجانب
اآلخر،يعتمداالندماجفيسالسلالقيمةالعالميةاعتماداًشديداً
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علىوجــودإعفاءاتضريبيةوحوافزسخيةلجذباالستثمار
األجنبيالمباشر.وبالمثل،تعتمدالمشاركةفيسالسلالقيمة
العالميةبكثافةعلىتوافرالعملةاألجنبيةلوارداتالسلعالوسيطة
(األونكتاد2013،ب)بينماالينفذالشركاءاإلنمائيونبشكل
ٍ
كافالتزاماتدعمالتجارة،بمافيهاااللتزاماتالمتصلةبنقل
التكنولوجيا.وتكتسيزيادةالقيمةالمستبقيةالمتأتيةمنسالسل
القيمةالعالميةبأهميةأساسيةمنأجلحشدالمواردالمحلية
لتسوية هــذهالتناقضات،في ضــوءاإلخفاقالبيّنالــذيتبديه
المشاركةفيسالسلالقيمةالعالميةفيالتمكينإلطالقالعنان
لريادةاألعمالالمحليةواقترانهابترّكزالقيمةالتييجنيهاالمستثمرون
األجانب.
ومناألهميةبمكانفهمهياكلالقوىفيسالسل
القيمةالعالمية،سواءمنقِبَلرواداألعمال،لكييكونبوسعهم
تحديدفرصالتحسين،أومقرريالسياسات،لكييتمكنوا
منصياغةالسياساتالمناسبة.لكنالتأثيرالناجمعناختالل
القوىفيسالسلالقيمةالعالميةوالذييحدمنخياراترواد
األعمالفيأقلالبلداننمواًمسكوتعنهعادةفيأدبيات
سلسلةالتجارةالعالمية.ويقومدليلعلىوجودتنازعمحتمل
بينالسياساتالموجهةإلى ريادةاألعمال والتحسين،وبين
استراتيجياتالشركاتالرئيسيةالتييمكنبدالًمنأنتكون
محركاًلنموريادةاألعمال،سبباًفيمفاقمةأوجهالعجزالهيكلي
فيأقلالبلداننمواً.

استراتيجياتالشركاتالرئيسيةقدتسفرعنتفاقم
أوجهالعجزالهيكليفيأقلالبلداننمواً
قوتهاالسوقيةوتوزيعالمخاطربشكلغيرمتناسبعلىالبلدان
الناميةوالشركاتالعاملةفيالمستوياتالدنيامنسلسلةالقيمة.
وفيأحسنتقدير،التزالاإلمكانيةالمزعومةبقدرة
نـمــوذج ســالســل القيمة العالمية على إنـجــاز عملية للتصنيع
سريعةوتحقيقازدهــارفي ريادةاألعمال،غيرمبرهنعليها.
فسالسلالقيمةالعالميةتنطويعلىاحتمالتقييدالتحول
الهيكلي ،مثلما تحتوي على احتمال توسيع نطاق الفرص
(األونكتاد2016،ب)وربماتضاعفالمشاركةفيسالسل
القيمةالعالميةمخاطرخروجأقلالبلداننمواًمنالقائمةقبل
تحقيقهاللتحول الهيكليالــالزم لمواصلة التنمية المستدامة
(األونكتاد2016،أ).وبوسعسالسلالقيمةالعالميةأنتفاقم
أيضاًالمشاكلالهيكليةالقائمةمثلعدمالمساواةالجنسانية
(المركزالدوليللتجارةوالتنميةالمستدامة.)2016،وقدسلط
معهدأيـزا لــدراســاتعالمالعمل()2016الضوءعلىميل
سالسلالقيمةالعالميةإلىاالعتمادفيتوليدالعمالةكبيرة
النطاقعلىاألجورالمنخفضة،ممايعنيأنأنشطةتحسين
العمالةوالمهاراتقدتزيدعدمالمساواةوالنواتجسوءاًللعاملين
منخفضيالمهاراتأوالنساءالعامالت.

كذلك،تشيراألدلــةالراميةإلىتفسيراالختالفات
فيتكاليفالعمالةعلىنطاقالـبـلــدان(،(19إلــىأنالشركات
الرئيسيةتحددمسبقاًموقعتحقيقالقيمةواتجاهها(راخماتولين
وتوديفا)2016،وتتخذمواقفدفاعيةضدالموردينالذينقد
يحققوننمواًيجعلمنهممنافسين(غيرفي.)2014،وبوسع
هذهالشركاتاستخدامقوتهاداخلسالسلالقيمةالعالميةلتوزيع
مساحاتالتعرضللمخاطرعلىالنحوالذييحققصوالحها،
والتتوقفعن زيــادةنقلالتبعاتالمترتبةعلىانـعــداماليقين
وتكاليفالتكيفمعالظروفغيرالمنظورةإلىالموردينفي
البلدانالنامية.وتمثلهذهالمسألةأهميةخاصةألقلالبلداننمواً.

ومعذلكالتقتصراألدلةالمخيبّةلآلمالبشأناألثر
اإلنمائيلسالسلالقيمةالعالميةعلىأقلالبلداننمواً.فتجربة
بلدانناميةأخرىتشيرإلىأنالتحسيناالقتصادياليزاليـُّعوق
بحاجزغيرمرئي،رغماستطاعةمنتجاتأوخدماتمحددةفي
سالسلالقيمةالعالميةتوفيرجيوبلالمتياز،لكنذلكيحدث
ٍ
يشوبهتغيرمفضإلىإنتاجيةمنخفضةأوعملية
فيسياقأعم
ّ
تصنيعمتوقفةأوعمليةتراجعمبتسرةللصناعةنتيجةللعولمةوتحرير
التجارةوتراجعدورالدولةالتنموية(منظمةالعملالدولية2011،؛
األونكتاد2016،ب).ومؤدىذلكأنسالسلالقيمةالعالمية
غيرقادرةعلىضمانتوقعاتالتحسيناالقتصادي.

ومــؤدىذلــك ضــرورةاتخاذإج ـراءاتمتضافرةعلى
الصعيدالعالميمنأجلالتصديللجوانبشديدةالمكرفي
نموذجالتجارةلسالسلالقيمةالعالمية.وعلىسبيلالمثال،يمكن
لالبتكاراتالرقميةواالبتكاراتالتكنولوجيةاألخرى،رغمطابعها
شكفيه،أنتساعدالشركاتالرئيسيةفي
اإليجابيالذياليُ ُ
خلقواكتسابقيمةجديدة(هيغلوآخرون)2016،وتكريس

وتـبــرز فــرصالمشاركة فــيسالسلالقيمةالعالمية
وتحدياتهاأيضاًأهميةوجودمزيجمتوازنمنالمؤسساتمن
مختلفاألحجام،بدالًمنالتركيزالمفرطعلىالمؤسسات
المتناهيةالصغرأوالمؤسساتالصغيرة.وتنطوياقتصاديات
الـنـطــاق عـلــى أهـمـيــة حــاسـمــة لخفض التكاليف والمحافظة
علىالقدرةالتنافسيةمعاتجاههوامشالربحللضيق(أودرتش
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وث ــوري ــك2001،؛كواليسكي وآخـ ــرون .)2015 ،وتـكــون
الشركاتالكبيرةفيوضعأفضلعموماًالستيعابأضرارالتكاليف
التيتواجههاأقلالبلداننمواً(كريسكولووتيميز(2017،
وهيمسألةحاسمةفيالتجارةالمرتبطةبالسالسلالعالمية
للقيمةالتيتكونفيهاتكاليفالمعامالتالمنخفضةشرطاً
ضرورياً؛فضالًعنتلبيةاالحتياجاتالمتعلقةبالكمومعايير
الجودةوالسالمةبتكاليفإنتاجمنخفضة،وهيعواملحددتها
دراسةاستقصائيةلمنظمةالتجارةالعالميةعنالشركاتفيأقل
البلداننمواًباعتبارهااألهملتحقيقاالرتباطبسالسلالقيمة
العالمية(منظمةالتجارةالعالمية.)2013،وبالمثل،يتسبب
ارتفاعمعدالتالطابعغيرالرسميوالعمللحسابالذاتفي
عرقلةقدرةالشركاتفيأقلالبلداننمواًعلىاالنتفاعبسالسل
القيمةالعالمية(منظمةالتعاونوالتنميةفيالميداناالقتصادي
ومجموعةالبنكالدولي.)2015،كماأنهبإمكانالشركات
الكبيرةالمدمجةمحلياًالعملأيضاًكحواضنلمهارات ريادة
األعمالونقلالمعارفالضمنية.
وتثير المناقشة أيـضـاً أسئلة حــول أدوات سياساتية
واسعةاالستخدام.فاندماجأقلالبلداننمواًفيسالسلالقيمة
العالميةيحدثأساساًعنطريقاالستثماراألجنبيالمباشر
(كريسكولو وتيمز2017 ،؛ األونكتاد2013 ،أ) ،وحسبما
يُزعم فــإنحوافزاالستثمار تــؤديدوراًمتزايداألهميةفيأقل
الـبـلــدان نـمـواًمقارنةبالبلدانالناميةاألخ ــرىالـتــيتمثلفيها
المنافسةبينالشركاتأهميةأكبر.لكنهذهالحوافزيمكن
أنتتضاءلإلىتدابيرتستهدفالحيلولةدونرحيلاالستثمار
األجنبيالمباشر،ويمكنأنتصرفاالنتباهبعيداًعناألولويات
العاليةالمتعلقةببناءالطاقاتاإلنتاجيةوتيسير ريــادةاألعمال
المحلية(أويــرزوالــد2015،؛األون ـك ـتــاد.)2000،وبالمثل،
يمكنأنتتحولالمناطقاالقتصاديةالخاصة،التي تُستخدم
عادةًللتعويضعنارتفاعتكاليفالمعامالت،إلىجيوبأوأن
تؤديإلىخلقاقتصاداتمزدوجةيتعايشفيهااقتصاددينامي
متطورمعاقتصادغيررسميعلىقدركبيرمنالركود(تاغليوني
ووينكلر2017،؛األونكتاد2016،ب).ومنالمحتملأيضاً
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أنتشكلهذهالمناطقاالقتصاديةالخاصةحواجزظاهرةوواقعية
أمامالمستثمرينالمحليين،علىنحويسمحلالستثماراألجنبي
المباشربتحصيلريوعسياساتيةمفرطة(كابلينسكي2005،؛
تاغليونيووينكلر.)2017،وإلىجانبذلك،يمكنأنتؤدي
هذهالمناطقعادةإلىنشوءهياكلاحتكاريةللسوقالمحلية
تعيقازدهارريادةاألعمالالتحويلية(بامبروآخــرون2014،؛
دايهلوآخ ــرون2017،؛مبادرةالتجارةاألخالقية2005،؛
ويـ ـغـ ـرات ــز2016،؛ال ـم ـرأةف ــيالـعـمــلغـيــرالــرس ـمــي:الـتـعـولــم
والتنظيم.)2013،
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تؤكدالقضاياالتيتحيطبمشاركةأقلالبلداننمواًفي
سالسلالقيمةالعالميةمجدداًأهميةوجودريادةأعمالعالية
التأثيرقادرةعلىالتغلبعلىعقباتالتحسينالتيتنهكأقل
البلداننمواً.ورغمالعقباتالهائلةالتيتواجهريادةاألعمالفي
أقلالبلداننمواً،بمافيهاأوجهالعجزفيالبنيةالتحتيةوتخلّف
الصناعاتاللوجستيةوارتفاعتكاليفمعامالتالتجارةوتخلّف
أسـواقالمنتجات ،والمخاطرالمناخية(الفصلالرابع)،توجد
نماذجبارزةلروادأعمالأفراداستطاعوااجتيازهذهالعقباتفي
أقلالبلداننمواًوفيبلدانناميةأخرى(اإلطار.)5-3ويمكن
أنيأتيتسليطالضوءعلىهذهالمبادراتبآثارتسهمفيإطالق
العنانلريادةاألعمالالتحويليةوحفزاالبتكارالسياساتيوحشد
االستثمارالعام.
ويتميزرواداألعـمــالالــذيــنيصفهماإلط ــار5-3
بقدرتهمعلىاالنـخـراطفيعمليةالكتشافالفرصة.وتبرز
الدراسةاالستقصائيةأيضاًالدورالذيتؤديهالخبرة والمعرفة
فيالتغلبالفعالعلىالتحدياتالتيتعترضريادةاألعمال
واإلقـراربفرصالسوق،كمايشيرالتنقلفيمابينالقطاعات
الـ ــذيأن ـج ــزه بـعــضرواداألع ـم ــالإل ــىأن ن ـقــصال ـتــدريــب
المتخصص فــيالــزراعــةأوف ــي ري ــادةاألع ـمــالليسبالعقبة
العصيّةعلىاالجتياز.

ريادةاألعمالفيوجهالصعاب

توفرمؤسسةشامبانيغراديويت،التيأسسهاثالثةمنخريجيالزراعةالمتعطلينعنالعمل،منافذلبيعمنتجات
المطعمةبالنكهاتبالقطاعيفيبلديةموروغوروبجمهوريةتنزانياالمتحدةوفيالعاصمةالواقعةعلى
المخمرةو ّ
األلبانالطازجةو ّ
مناأللبانباالتفاقمعموردصغيرواحد،إلىطاقةتجهيز
بُعدمائتيكيلومتر،وقدارتفعتطاقةالمؤسسةمنتجهيز30لتراً
ّ
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1لترمناأللبانموردةمن300منمالّكاألبقارمنقبيلةالماساي.وتمكنتالمؤسسةبنجاحمنإقامةسلسلة
تتجاوز000
ّ
إمدادتتسمبالحيويةأتاحتلمنتجينآخرينموجودينفيالساحةتحقيقاألرباحوتوليدالوظائف.
فيعام،2012قامخريججامعيفيمجالإدارةاألعمال،اقتصرتخبرتهالعمليةالسابقةعلىالعملفيالخطوط
الجويةاإلثيوبية،بإنشاءمؤسسةإثيوبياللصادراتالخضراء.وتُنتجالمؤسسةوتص ّدرخالئطالتوابلاإلثيوبيةالشهيرةمثلالشيرو
والميتميتاوالكوراريماوالبربري،وقداستهلتأعمالهابخدمةالمغتربيناإلثيوبيينالموجودينبأعدادضخمةفيأوروباوالواليات
المتحدة،قبلاالنتقالإلىالتصديرلألسواقاألفريقية.
تمتلكأخصائيةسابقةفيعلماألوبئةوتديرحالياً،مؤسسةالخدماتالزراعيةالصناعيةللمنتجاتالمباشرة،وهي
شركةرئيسيةتقومبزراعةالخضراواتالطازجةوتوزيعاللحومعلىنطاقالبلد.وفيمرحلةالحقةنقلتمزارعهاإلىالعاصمةأبوجا
فخفضتتكاليفالوقودوقللتكميةالمنتجاتالتيتتلفأثناءنقلهاإلىاألسواق،مستعينةبالزراعةالعضويةداخلالحاويات.
وقبلتحولهاإلىممارسةالزراعة،عملتمستشارةبحوثفيمكتبالتنميةوالشراكةاالقتصاديةفيواليةأوسون،ومحللةبحوث
فيالحكومةالنيجيرية.وعملتأيضاًمساعدةخاصةللرئيسلشؤونتوليدالثروةومنسقةللبرنامجالوطنيللقضاءعلىالفقر،
وتعلّمتفيسياقعملهاشؤونالزراعةالمائية.
أسستمؤسسةتاوباو وامتلكتفي عــام2003شركةعلىبابا،وهيأكبرسوقللتجارةاإللكترونيةفيالصين.
ويمكنباستخدامموقعتاوباوإنشاءمحالتعلىاإلنترنتالتحتاجأكثرمنوصلةجيدةبالشبكةوسلسلةلوجستيةقوية(عادة
دراجاتبخاريةلتسليمالبضائع)حيثيستخدمهااآلنماليينمنسكانالريفلبيعالبضائععلىاإلنترنتبتكلفةقليلةانطالقاً
منموقعقريةتاوباو،بمافيذلكالسلعالصناعيةالمنتجةعلىنطاقكبيرالتيتبيعهاالقرىالقريبةمنالمصانع.وساعدذلك
فيتخفيفحدةبعضالعواملالدافعةللهجرةمنالريفإلىالمدينة.وعالوةعلىحجمالسوقالصينيةعلىاإلنترنت،يعزى
نجاحتاوباوأيضاًكمنصةعلىاإلنترنتإلىاالهتمامالذيأوليلبناءنظامإيكولوجيمناسب،باتخاذخطواتاستباقيةلخلق
الثقةوتشييدالبنيةالتحتيةالناقصةبمافيهاشبكةلموفريالخدماتاللوجستيةوتطويرنظامللمدفوعات.
واتخذتإحدىالقرىالموجودةفيمقاطعةغوانغدونغالجنوبيةخطوةإلىاألمــام،وافتتحتجامعةتاوباولتقديم
دوراتدراسيةفيالبيععلىاإلنترنت.واتخذتالحكومةالمحليةفيجونبوخطواتمقدامةفيدعمهالمفهومتاوباو،بتوفير
اتصالمجانيباإلنترنتللسكانومنحاقتطاعاتضريبيةوتوفيرحيزللمقيمينوغيرالمقيمينالساعينإلىإنشاءمحالتفعلية
التييجمعهاالبائعونعلىموقعتاوباو
لموجوداتهم.وافتتحالمسؤولونالمحليونأيضاًمدرسةتاوباوللتدريبالمهني.وتدفعالثروة
ّ
إلىإلهابحماسةطالبالمدرسة.
املصادر :ال ــزراع ــة مــنأج ــلإح ــداثاألث ــر2014،؛أخ ـبــار حمـطــةيبيب س ــي2018،أ؛شبكةحتليل سـيــاســاتاألغــذيــة وال ــزراع ــة واملـ ـوارد
الطبيعية2012،؛املوقعاإللكرتوين 2017 NaijaGists.com؛ واملوقعاإللكرتوين 2017،Strategyzer, nd; Strategyzerجملة
اإليكونوميست2014،ب.

والسمةالمشتركةبينهذهالحاالتالمتأتيةمنأقل
البلداننمواًهيبوجهخاص،وجودرواداألعمالصغارالسن
الحاصلينعلىتعليمجيدالمدفوعينبالفرصةوالمنكشفينعلى
أساليبأنشطةاألعمالالحديثة.ويبدوأنمؤسسةشامباني
غراديوت،كانتتتحركاستناداًإلىمزيجمندوافعالضرورة
والفرصة،وهوماقداليكونأمراًغيرمألوف.وانتهتدراسة
شملترائداتاألعمالالالئييحققنمستوياتمرتفعةللنمو
(نيلوآخ ــرون)2017،أنمعظمهنانخرطنفياكتشاف
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وخلقالفرصةعلىالسواء،وهومايوحيبأنرواداألعمال
الذينيأخذونبهذاالنهجالمزدوجيستغلونعلىاألرجحالخبرة
والتعليمفيتحقيقوثباتمعرفية،ويكونونواثقينمنقدرتهم
علىتحقيقالنجاح.لكنمقياسثقةرائداألعمالفيالذات
ليستمؤشراًموثوقاًعلىمساهمة ريادةاألعمالفيالتحول
الهيكلي.فنظراءهمقليلوالنجاحالمدفوعونبالضرورة،أظهروا
أيضاًرغمقلّةتجاربهمقدراًأكبرمناإليمانبقدرتهمالذاتية
علىتحقيقالنجاح.

الـصفل ا :البُدد المول

ويظهرمنالدراساتاإلفراديةأيضاًأنريادةاألعمال
المتعلقةبالتحولالريفياليلزمأنتنشأفيالمناطقالريفية
أوتحتاجاتخاذإج ـراءاتعلىجانبالمنتجينفيسلسلة
اإلمــداد.وحسبماتظهرهتجربةتاوباو،يمكن لــرواداألعمال
المدفوعين بالفرصة لعب دور المـُح ّفز في تمرير المبادرات
السياساتية واالستثمارات.وتدلالبراهينالمستمدةأيضاًمن
بلدانأخرىكإندونيسياوكينياوبيرو وأوغندا،علىاالنقسام
الواضحبينالمزارعينكبارالسنوالمزارعينصغارالسن،حيث
يتجهاآلخرونعموماًإلىتجاوزالمحاصيلالتقليدية،ويبدون
نزوعاًكبيراًإلىاستخدامالتكنولوجياوالمحاصيلمرتفعةالقيمة،
كالبستنةمثالً،وقدرةكبيرةعلىالتجاوبمعالطلبالمتزايد
للطبقةالوسطى(منظمةالعملالدولية2017،أ).
ويجعلالدورالحاسمالذيتؤديهالزراعةفيأقلالبلدان
نمواًريادةاألعمالفيمجالالزراعةمسألةمهمةبوجهخاص،
لكنهيع ّقدعلىنحو خــاصأيـضـاًتقريرالسياسات فــيهذا
المجال(.(20فالزراعةتلعبدوراًحاسماًفيأقلالبلداننمواًمن
الناحيتيناالقتصاديةواالجتماعيةوفيمجالاالقتصادالسياسي،
وهيمحوريةأيضاًفيتحقيقالتنميةالريفيةواألمنالغذائيوالقضاء
علىالفقر،وفيبلوغالتحولالهيكلي.وترتبطالزراعةأيضاًبرباط
وثيقباالستدامةالبيئيةوالمساواةالجنسانية.
ويُـصـ ّـعــبكــلذل ــكتـحــديــداأله ـ ــدافاالقـتـصــاديــة
واالجتماعية ومـواءمـتـهــا .وفيحين أن األه ــداف االجتماعية
كالقضاءعلىالفقروكفالةاألمنالغذائيتستتبععادةالتركيز
علىالفئاتاألشدحرماناً،يحتاجتعزيزريادةاألعمالفيهذا
القطاعإيالءاالهتماملألقدرعلىإنشاءأنشطةأعمالنابضة
بالحياةومزدهرة.ويكونهؤالءعادةهمالمتميزونبالفعلجراء
عواملمنقبيلالقربمنالمراكزالحضريةومستوىالتعليموسبُل
الوصولإلىالمعارفالمتخصصةورأسالمالوالبنيةاألساسية
والشبكات.منهنا،تساءلالمعهدالدوليللبيئةوالتنميةوآخرون
(،)2012مثالًعماإذاكانالتركيزعلىسالسلالقيمةيمكن
أنيضيّقأفقرؤيةالتنميةويقصرهاعلىقمةهرمصغارالمنتجين
وهيقمةتتراوحبين15-1فيالمائةمنالمنتجين-مخاطراًبذلكبخلقنَخبويّةجديدةفيالسياساتالزراعية،تتناقضمع
أفكارإشمالالجميع.
ولئنكانإجراءمناقشةمستفيضةيخرجعنإطارهذا
التقرير،فإنالتوصلإلىتسويةلهذهالتجاذبات،وضمانأاليترتب
علىاتباعرأيواحدإزاءاألهدافاالجتماعيةتقويضاألهداف
اإلنمائية،والعكسبالعكس،يصبحضرورةأساسيةلتحقيقالتحول

لريير ال ميع ف

نظم ا نايم الديلماة

دورالزراعةالحاسمفيأقلالبلداننمواً
يجعلتقريرالسياساتفيالمجالالزراعي
معقداًعلىنحوخاص
الهيكليبمافيذلكفيالمناطقالريفية.وتتمثلخطوةأولى
هذاالمقامفيالتسليمبأنالترابطبينالهدفينمحوريلتحقيق
التنميةالمستدامة(األونكتاد2016،أ).

-3

دور الميزة التنافسية

ٍ
يقدمقطاعمتناممنأدبياتسالسلالقيمةالعالمية
توصياتفيمجالالسياساتتتعلقبتسخيرالسالسلألغراض
التنميةفيأقلالبلداننمواً(كينوبيمبيل-جونسون2017،؛
تاغولينيووينكلر.)2017،وعلىنحوخاص،قدمتاغوليني
ووينكلر()2017توجيهاتعمليةشاملةوتفصيليةبشأنطبيعة
يهاوسبل
سالسلالقيمةالعالميةوإمكاناتهاوأوجهالقصورالتيتعتر ُ
االستفادةمنهافيتحقيقالتنمية.ويُعتمدفيهذهاألدبياتإلى
حدكبيرعلىوجودميزةتنافسيةظاهرة((21ترىالنظريةالمعيارية
للتجارةأنهاقاعدةاألساسلصياغةاستراتيجياتاالنخراطفي
سالسلالقيمةالعالمية.ويعنيذلكبالنسبةألقلالبلداننمواً،
التماسأواإلبقاءعلىالتخصصفيصناعاتقليلةالمهارات
منخفضةالقيمةكأساسللتصنيع.ويــؤديهذاالتخصصإلى
زيادةإنتاجيةهذهالبلدان،وتخفيضتكاليفإنتاجالوحدة،وإفادة
التجارةالعالميةفينهايةالشوط.
ومعذلك،ورغمأنالميزةالنسبيةالظاهرةقدتكون
مؤشراًمفيداًوأداةنافعةلتقريرالسياسات،فأنالهدفالغالب
حيالهاسيتجهإلىضمانتطورالميزةالنسبيةالظاهرةوتنميتها
إلىميزةنسبيةظاهرةديناميةتتمشىمعهدفتحقيقالتنمية
المستدامةفيأقلالبلداننمواً.غيرأنضعفريادةاألعمال
فيأقلالبلداننمواًيخلقالحواجزأمامتحقيقالمكاسبمن
االنخراطفيسالسلالقيمةالعالمية،ويكونمؤدىذلكوجود
ضرورةلتعطيلالميزةالنسبيةالظاهرةمنأجلإطالقعمليةالتحول
الهيكلي.وتتنبأنظريةالتجارةبأنصياغةاستراتيجيةتستندإلى
ميزةنسبيةظاهرةساكنةيؤديإلىمضاعفةالمكاسبالعامةفي
التجارةالدولية،لكنهذهالمكاسبلنتتوزعبالقسطأوتتراكم
لدىجميعالمشاركين.وبدالًمنذلك،تدلالشواهدبقوةعلى
أنأقلالبلداننمواًستكونبموجبهذاالنموذجضمنالخاسرين،
ألنالتركيزالخالصعلىاالنتفاعمنميزتهاالنسبيةالظاهرةالراهنة
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يصعبهندسةالتطورالالزمةلتوجيهميزتهاالنسبيةالظاهرةفي
ّ
اتجاهصعودييستهدفتحقيقالتنميةوالتصنيع.

ﲢﺘﺎج أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً
ﻹﻋﺎدة ﻃﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت

ومنهنا،يوحيالمنظوراإلنمائيالمستدامبضرورة
اتباعنهجأكثردقةفيتطبيقالميزةالنسبيةالظاهرةمنأجل
تعزيزالتنسيقوالتماسكوإضفاءأولويةعلىاألهدافاإلنمائية،
بدالًمنالولوجإلىسالسلالقيمةالعالميةباالعتمادعلىميزة
نسبيةظاهرةراهنةللبلد.
وأحدالجوانبالمهمةفيالحوكمةاإلنمائيةالرشيدة
هوكفالةالمواءمةبينالسياساتوالنتائجاإلنمائيةالمرغوبة(األمم
المتحدة.)2017،ومنالممكنتوقّعأنيترتبعلىوجود
سياسةنشطةلالستثماراألجنبيالمباشرتهدفإلىتغييرالهيكل
االقتصاديللبلد(أيانخراطتقودهالتنمية)بدالًمنسياسةسلبية
لالستثماراألجنبيالمباشروالتجارة(أيانخراطتقودهسالسل
القيمةالعالمية)أنيكونفعاالًفيالحيلولةدونتحقيقنتائج
إنمائيةمعاكسةتنشأعنوجــودتناقضاتبيناالستراتيجيات
التنافسيةلمستثمريالسالسلالعالميةللقيمةواألهدافاإلنمائية
الوطنية.وفيظلوجوداألنماطالتقييديةلحوكمةسالسلالقيمة
العالمية،يكوناتباعالنهجالثانيهواألكثرأرجحيةويؤديإلى
توليدريادةأعمالساكنةوأنماطتصديرتتحددمعالمهابالهياكل
الصناعيةالقائمة.
وتشيرإمكانيةأنيسيرتطورالميزةالتنافسيةالظاهرة
فياتجاهيتسببفياستمرارغلبةالصادراتالتقليديةمنخفضة
المهاراتكثيفةالعمالة(،(22أنهقديكونفيمصلحةأقلالبلدان
نمواًوجوداستراتيجيةصناعيةانتقائيةتستهدففيآن واحد
القطاعات منخفضة الـمـهــارات والقطاعات عالية المهارات،
واالندماجفيسالسلالقيمةالعالميةباتباعأساليبغيرسهمية.
ومعروفأناحتمالتحقيقآثارغيرمباشرةمنالتجارةالتنافسية
وأساليبالمشاركةغيرالسهميةفيسالسلالقيمةالعالمية،
أكـبــر مــناحـتـمــالتحقيقها بــاتـبــاعأســالـيــبأخ ــرى(تاغليوني
ووينكلر2017،؛األونكتاد2013،أ).ومنشأنوجودنهج
انتقائيأنيعكسبشكلأفضلاألهدافالسياساتيةالمتعددةفي
أقلالبلداننمواًالراميةإلىتحقيقاستقراراالقتصادالكليوتوليد
الوظائفوالقضاءعلىالفقروتحقيقالتصنيعوالتحولالهيكلي.
وإضــافــةإلــىذلــك،تحتاجسالسلالقيمةالعالمية
إل ــىالـتـنـسـيــقالـحـكــومــيعـلــىالـمـسـتــوىال ـج ـزئــي(تــاغـلـيــونــي
ووينكلر)2017،كماأبانتعنهعوائقاالستراتيجياتاإلنمائية
السابقةالتيلميجرفيهاإيــالءأولــويــةللدولالتنمويةالقوية.
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ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻔﺮص اﶈﺘﻤﻠﺔ
اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
وفــيواقــعاألمــر،أسهمتسالسلالقيمةالعالميةفيإنعاش
السياساتالصناعيةعالمياً،وسلطتالضوءفيذاتالوقتعلى
المتوازياتالقائمةبيناالستراتيجياتاألحدثوإخفاقالسياسات
الصناعيةالسابقة؛والحوافزالعشوائيةلالستثماراألجنبيوانعكاسها
فيتقديمإعاناتغيرانتقائيةللشركاتالمحلية؛والميلنحوإنشاء
الجيوبالمنعزلة؛والتركيزالمفرطعلىشاغليالمراكز؛والهياكل
االحتكاريةلألسواق؛والقدرةالمحدودةعلىتوليدالتغذيةالمرتدة
بينتصميمالسياسةوتنفيذها.ورغماستمرارالسياساتالصناعية
فيإبداءهذهالجوانباإلشكالية،بالمستطاعأنتجرينمذجتها
لجعلهاأقلتكبيالًمنخاللوضعالتصميمالمؤسسيالمناسب
(رودريك.)2008،
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وريادة االعمال الرفيعة المستوى

إحــدىالعواقبالناجمة عــننشوءسالسلالقيمة
العالميةحسبمايتبدىفياالقتصاداتالمتقدمةالنموواالقتصادات
الناميةعلىحدسواء،هياالستقطابالوظيفيالذييجسده
انتقالالعمالةمنوظائفمتوسطةاألجورإلىوظائفعاليةاألجور
ووظائفمنخفضةاألجور(إدارةالشؤوناالقتصاديةواالجتماعية
فياألممالمتحدة2017،؛البنكالدولي2016،ب).وثمةتوجه
يفترضأنخطراستقطابالوظائفمحدودفيأقلالبلداننمواً
انطالقاًمناالعتماداألساسيلسالسلالقيمةالعالميةالمحتملة
علىالعمالةغيرالماهرةالمتاحةبوفرة.ومعذلك،قامتدالئل
فيعام2016علىوجوداستقطابوظيفيفيبعضمنأقل
البلداننمواًوليسكلها-فيأوغنداوجمهوريةتنزانياالمتحدة،
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مثالًوليسفيإثيوبيا(البنكالدولي2016،ب)؛غيرأنمثل
هذاالتفاوتفيالتجانسيمكنأنيكونانعكاساًالختالف
درجاتاالندماجفيسالسلالقيمةالعالميةو/أوآثارهاالمتأخرة.
وينشأاالستقطابالوظيفيجزئياًعنتناميالدورالذي
تؤديهسالسلالقيمةالعالميةفيزيادةالتنافسعلىالعمالةذات
المهاراتالعالية،وقدزادالتنقلالدوليلرأسالمالالبشريمرتفع
المهاراتزيادةضخمة،تزامنتمعالتوسعفياالقتصادالراهن
الكثيفالمعرفةالذييشكلالسمةالمميزةللعولمةالمعاصرة(.(23
وهناكدالئلعلىوجودترابطقويبينترّكزالمهاجرينذوي
المهاراتالعالية،وقدرةبلدانالمقصدعلىالمحافظةعلىحدود
تنافسيةأعلىأكاديمياًواقتصادياً(كيروآخرون)2016،وقد
أسفرتالرغبةفياالستفادةمناآلثارالمتعددةالمتولدةعنتكتل
المهاراتإلىالدخولفيمنافسةحادةبينالبلدانالمتقدمةالنمو
أساساًالجتذابالمهاجرينذويالمهاراتالعالية.وعلىغرار
مراكزإنتاجسالسلالقيمةالعالمية،يتصفالتوزيعالجغرافيلهجرة
أصحابالمهاراتالعاليةبالترّكزالكبير،كماتتنامىهذهالهجرة
إلىبلدانمنظمةالتعاونوالتنميةفيالميداناالقتصاديبمعدالت
صاعقة.وينعكستكتّلالمهاراتأيضاًفينمطالهجرةاألقاليمية
للمهاراتالعاليةداخلالمناطقالنامية(األونكتاد2018،هـ).
وقــد تـبــدلالتنافسعلى رأسالـمــالالـبـشــريعالي
المهاراتوبــاتيشملرواداألعمال والمستثمرينالموهوبين
المحققينلتأثيركبير.وتتبدىحدةهذهالمنافسة،التيتعكس
جزئياًتفاوتالريوععلىنطاقسالسلالقيمةالعالمية،والممثلة
بالمنحنىالمقعر(الفرع بــاء،)2-فياتجاهعديدمنالبلدان
ّ
المتقدمةالنمووالبلدانالناميةإلىاتباعبرامجلمنحتأشيراتدخول
ألغراضريادةاألعمال،إلىجانبتأشيراتالدخولالتيتُمنح
لذويالمهاراتالرفيعةأونظمالهجرةالتقليديةاألخرى.وتتضمن
هذهالبلدانأسترالياوشيلي والدانمرك وألمانيا وايرلندا وإيطاليا
ونيوزيلنداوسنغافورة والسويد والمملكةالمتحدة.وثمةبلدان
أخرىمنهاقطرواإلماراتالعربيةالمتحدة،تنفذسياساتترمي
إلىتحقيقالغايةنفسهاتتضمندعوةرواداألعمالالمحتملين
"للحضورإليناوالبناءعندنا،وسوفنساعدكمفيتحقيقالنجاح".
وهناكبلدانأخرىمثلإسبانياالتيتمنحإقامةثانيةبصورةآلية
لرواداألعمالالذينينشئونأعماالًتجاريةمحلية.وفيأعقاب
الهجراتالجماعيةللخريجيناليونانيين،عندماأوشكتاليونان
علىاإلفالسفيعام،2010احتذتاليوناننهجإسرائيلالتي
طبّقتنموذجمشاريعرأسالمالالمجازفةمنأجلاالستثمار
فيإسرائيلأواالستثمارفيأنشطةاألعمالالمرتبطةبإسرائيل
لعكسمسارهجرةالعقول.ودخلتحكومةاليونانفيشراكة
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تبدلالتنافسعلىرأسالمالالبشريعالي
المهاراتوباتيشملاستهداف
رواداألعمالوالمبتكرينالموهوبينالذينيحققون
تأثيراًكبيراً
مــع صـنــدوقاالستثماراألوروب ــي والبنكاألوروب ــيلالستثمار
لتزويدرواداألعـمــالاليونانيينالموجودينفيالـخــارج بــرؤوس
أموال،شريطةأنيقيمواأنشطةأعمالفياليونان(محطةأخبار
بيبيسي2018،ب).
وتختلفهذهالبرامجنوعياًعنالسياساتالتقليديةفي
اعترافهابماتنطويعليهالقدراتالبشريةمنشتىاألنواععلى
إمكانياتمتنوعةلتحويلالمعارفإلىقيمتجارية،وسعيهاإلى
االستفادةمنرواداألعمالالمحتملينالقادرينعلىإحداثتأثير
كبرلتحقيقوثباتمعرفيةفيقطاعاألعمالتؤديإلىخلقأثر
باق.ومعذلك،ورغمالنجاحالذيأصابتهبعضهذهالبرامج،
مثلماحدثفيشيلي(الفصلالخامس)يظلأثرهاالشاملغير
واضحكماتعرقلتقييمهاالفجواتالموجودةفيالبيانات(مؤسسة
آيسيإفالدولية.)2016،
وبالنسبةألقلالبلداننمواً،يمثلتكييفاستراتيجيات
الهجرةلهذهالتطوراتأولويةعالية.فالهجرةتسهمبوضوحفيزيادة
الناتجالعالمي،وهناكدالئلقاطعةعلىتحققمكاسبكبيرةفي
األبعاداألخرىللتنميةالبشرية،كالتعليموالصحة(المنظمةالدولية
للهجرة2018،؛األونكتاد2018،هـ).غيرأنالدالئلتشير
أيضاًإلىضرورةأنتتبعأقلالبلداننمواًأسلوباًانتقائياًفيمسعاها
إلىتحويل،أوبناءميزةنسبيةظاهرةعنطريقريادةاألعمال.
وفيحينأنهاليسعأقلالبلداننمواًالتطلعإلىمجاراة
الحوافزالسخيّةالتيتقدمهاالبلدانالمتقدمةالنمووالبلدانالنامية
األخرى،لنيكونبوسعهاأيضاًالوقوفمكتوفةاأليديألناآلثار
الواضحةلهذهالحوافزتسهمفيزيادةالهجرة(المنظمةالدولية
للهجرة)2018،كماأنالفروقفيعائداتالمهاراتتمثلمحركاً
رئيسياًللهجرةالدولية(روزنزويغ2005،؛األونكتاد2018،ب).
وربمايترتبعلىهجرةالعمالةالماهرةمردودسلبيأيضاًعلى
عائداتاإلنفاقعلىالتعليمبالنسبةلألفرادواالقتصادفيسياقات
سالسلالقيمةالعالمية،مثلماهوالحالبالنسبةلخريجيالتعليم
الجامعيوالتقنيوالمهنيالعاملينفيصناعةاإللكترونياتفي
كمبوديا(اإلطــار.)4-3وتأتيالشواغلالمتصلةبذلكمن
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اآلثــارالمترتبةعلىالخياراتالوظيفيةلألفرادومجاالتالتركز
ذاتالصلةفياستثماراتالتعليم.فالهندعلىسبيلالمثال،
فيحينأنهاتقودالعالمفيعددالطالبالحاصلينعلىدرجة
البكالوريوسفيالعلوموالتكنولوجياوالهندسةوالرياضيات،رأت
أنمحركالطلبعلىهذهالتخصصاتتمثلإلىحدكبيرفي
تلبيةاحتياجاتوإجراءاتللقوىالعاملةتتصلباجتذابهجرة
ذويالمهاراتالعاليةإلىالوالياتالمتحدة(األونكتاد(2018،
(.(24وربمايتسببأثرتوقعاتالهجرةعلىاالختياراتالتعليمية
لألفرادفيالحدمنقدرةمقرريالسياساتفيأقلالبلداننمواً
علىتسخيرالمواردالشحيحةالمخصصةللتعليمعلىنحوفعال
ألغراضتحقيقالتنميةالمستدامة.
وق ــدتستفيدأق ــلالـبـلــدان ن ـم ـواً مــنات ـبــاعسياسات
تستهدفإتاحةقدرأكبرمنالفرص والحوافز لــرواداألعمال
مــنأصـحــابالـمـهــاراتالرفيعة واألث ــرالكبير مــنالمهاجرين
المؤقتينأوالدائمينللعودةمنمقاصدهمفيالبلداناألكثر
تقدماً.وألنحيازةالمهاراتهوعلىاألرجحالدافعاألكثرأهمية
الجتذابالمهاجريناألعلىتعليماًواألرفعمهارةالذينيحتمل
بقدرأكبرأنيعملوافيقطاعاتدينامية(روزنزويغ3005،؛
األونـكـتــاد2018،هــ)قدتفضيالخططالمـ ِ
ستهدفة ،وليس
ُ
الخططذاتالطابعالعام،إلىتسخيرعودةالمهاجرينلالستفادة
منهمبشكلأكبرفيسدفجواتالتكنولوجيا(المنظمةالدولية
للهجرة،ومعهدسياساتالهجرة،)2012،فضالًعنبناءميزة
نسبيةظاهرة.ويحددالهدفاألخيرتتابعالخطواتالالزماتخاذها
لتحديداألهدافوبناءالمؤسساتوتصميموتنفيذاستراتيجيات
ُمعايرةمعأهدافالسياسات،بمافيهااستراتيجياتمحددةلريادة
األعمال.وتتراوحالخياراتالفعالةمنحيثالتكاليفبيناألطر
العامةمثلازدواجالجنسية(،(25إلىتنفيذأنشطةمؤسسيةأكثر
كثافةكإنشاءسجالتللمهاجرينذويالمهاراتوتنفيذأنشطة
لمضاهاتهم،تبدأبرسمخريطةللشبكاتوالمصالحوالتوقعات
والمواردالمتاحةفيمابينمجتمعاتالمغتربين.
وتتشاركبعضبلدانالمقصدمعبلدانالمنشأفي
برامجمنهذاالقبيل.فمثالً،ساعدتوزارةالخارجيةفيإيطاليا
إثيوبياعلىتسجيل رابطاتالمهاجرين وإنشاءقاعدةبيانات
وطنيةللمهاجريناإلثيوبيين،وساعدتهاأيضاًفيتقييممقترحات
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مــن أج ــل العائدين
المحتملين.
وقديكونبوسعأقلالبلداننمواًالتيتملكصناديق
سياديةللثروة،كأنغوالوكيريباسوموريتانيا والسنغال،محاكاة
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تتاحألقلالبلداننمواًفرصإلنعاشالسياحةوريادة
األعمالتدورحول
أصنافزراعيةومنتجاتتقليديةفريدة
مؤسساتموجودةفيبلدانناميةأخرىاستحوذتعلىشركات
أومصانعمنبلدانصناعيةالكتسابماتوفرهمنتكنولوجيا
وقامتبنقلعملياتهاإليها.وتتضمناألمثلةعلىذلك،استحواذ
تاتا،وهيشركةهندية،علىشركةالندروفرفيالمملكةالمتحدة،
واستحواذهانغانغ،وهيشركةصينية،علىمصانعكايزرستول
الثالثللتفحيمفيألمانيا(صحيفةالنيويوركتايمز.)2007،
وحققتشركاتالتسويقاآلسيويةنجاحاً بــارزاًفياستخدام
االستحوازاتاالستراتيجيةإلىجانباالستثمارفيمجالالبحث
والتطوير،للتغلبعلىقيودالتحسينفيسالسلالقيمةالعالمية
لصناعةاإللكترونيات.
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تعزيز الروابط القطاعية :السياحة
والزراعة كمثال

تتركز ص ــادراتالخدمات فــيأقــلالبلدان نـمـواًفي
قطاعالسياحةبشكلمهيمن،وتمثل7فيالمائةمنإجمالي
صادراتهاو10فيالمائةمنإجماليالـصــادراتغيرالنفطية
(المنظمةالعالميةللسياحةوآخرون.)2017،وتظهرالسياحة
أيضاًكهدفصريحمشمولبأهدافالتنميةالمستدامة8و12
و.14ومنشأنتدعيمالروابطالقوية والمتنوعةبينالسياحة
والقطاعاتاألخرىأنيولدالتآزرويضاعفاآلثارويزيدفرص
االنخراطالمحليلريادةاألعمال.ويمكنأنيمثلتعزيزالروابطبين
قطاعاتالزراعةواإلبداعوالثقافةعلىوجهالخصوص،استراتيجية
فعالةلتعزيز ريادةاألعمال والتحولالهيكلي.وفيإثيوبياعلى
سبيلالمثال،أعانتالقيودالتيفرضتهاالحكومةعلىالواردات
الغذائيةعلىإنماءروابطقديمةقويةبينالمؤسساتالسياحية
وأصحابالحيازاتالصغيرة،وترتبعلىذلكزيادةالمشتريات
المحليةواتجاه44فيالمائةمنإنفاقالفنادقعلىاألغذية
إلىالمنتجينالمحليين(األونكتاد2017،د).
لكنالتنميةالسياحيةفيأقلالبلداننمواًتوجهأساساً
نحوتلبيةاحتياجاتأسـواقالتصديربدالًمنتشجيعالقيمة
المضافةالمحلية،ممايتسببفينشوءقضاياتتعلقبالجيوب
المعزولةمشابهةللقضاياالتي جــرىالــوقــوفعليهافيقطاع
الصناعةالتحويلية،بمافيذلكاالعتمادالمكثفعلىالمنتجات
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المستوردةواالستثماراألجنبيالمباشر.ومنهنايمكنأنيؤدي
استكشاف نُهج جــديــدةمبتكرةالستغاللالــروابــطالمشتركة
بينالقطاعاتبأسلوبمتضافروشامل،دوراًمهماًفي زيادة
إمكاناتانخراطريادةاألعمالالمحلية،وإنهاءعملياتالتسرب
االقتصادي،وزيادةأحجاماإلنتاجوحفزعملياتالتحسينفضالً
عنتحسينسبلالعيشبمافيهافيالمجتمعاتالريفية.
ُ
وبالمستطاع تدعيم الــروابــط بين الــزراعــة والسياحة
بإنشاءتجمعاتتوريدوسالسلإمدادمحليةوإمداداتزراعية
ألغراضالسياحة.وباقترانذلكباستراتيجيةتوسيممنسقةجيداً
تشملاستخداماإلشــاراتالجغرافيةوخططالسمعة والجودة
األخرى،وشنحملةتسويقمنظمةتستفيدمنقيمالمستهلكين،
يمكنأنيؤديهذاالنهجإلىتوليدآثارمضاعفةعلىجوانب
االستثماروالتحسينواإلثراء.ويمكنأيضاًأنتساعداالحتفاالت
والجوالتالسياحيةالمرتبطةبالمأكوالتفيزيادةالروابطبين
الزراعةوالسياحة.
وتــبُــرز بـحــوثاألون ـك ـتــاد والـمـســاعــدةالتقنيةالتي
يقدمهافيمجالاإلشــاراتالجغرافية،المجموعةالمدهشة
لألصناف الزراعية والمنتجات التقليدية الفريدة التي تحوزها
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أق ــلال ـب ـلــدانن ـم ـواً،وال ـت ــيشــرعــتف ــيتـقـيـيــموت ـســويــقهــذه
المنتجاتعالمياً(األونكتاد2015،ج).وعلىذلك،توجد
أمــامأقــلالـبـلــدان نـمـواً فــرصإلع ــادةتنشيطالسياحةوريــادة
األعـمــال تــدور حــول هــذهالمنتجات.وإذااتجهتالــروابــط
المشتركةبينالقطاعاتإلــىالتعاملمعاأله ــدافالمحلية
والتصديرية،وتدعيماالستراتيجياتاإلقليميةلسلسلةاإلمداد
الغذائي،يمكنهاأيضاًأنتسهمفيتحقيقإدمــاجالجميع
وكفالةاألمنالغذائي.
وقدانخرطعديدمنالبلدانالناميةفيجهودمدروسة
الستغالل ِ
الطبَاخةكسمةوطنيةمعترفبها.وتقدمالحالةالمتعلقة
ببيروتبصراتمفيدةبشأناستراتيجيةوطنيةتضفيقيمةتجارية
علىثقافةاألطعمةالمحلية(اإلطار.)6-3ويُستخدمالمطبخ
البيروفيكوسيلةلتدعيمالهويةالوطنيةواالندماجاالجتماعيوالتنمية
االقتصادية.وإلىجانبزيادةديناميةقطاعالسياحةالذييحقق
نجاحاًفعلياً،أدتاالستراتيجيةإلىانتشارروادأعمالبيروفيين
فيقطاعالمطاعم.ولعبتحكومةبيرودوراًمحورياًفيالحمالت
التيتركزتعلىفنالطهيمنأجلجذباالهتمامالعالمي،
ونجحتفيإعــادةرسمصــورةللبلدفيأعقابفترةمنعدم
االستقرارالسياسي.

الثورةالبيروفيةفيفنونالمأكوالت

ليومثّلموضوعاًلطلبتقدمتبهحكومةبيروإلىمنظمةاألممالمتحدةللتربية
حظيالمطبخالبيروفيباستحساندو َ
والعلموالثقافة،العتبارهتراثاًثقافياًغيرمادي.وفيسياقجهودالحكومةللترويجللمطعمالبيروفيباعتبارهرمزاًللهويةالثقافيةالوطنية
المشتركة،أعلنتهتراثاًثقافياًفيعام،2007مطلقةثورةفيمجالفنونالمأكوالت.ونتيجةلذلك،أصبحالمطبخالبيروفيسلعة
للتصديرومصدراًللديناميةفيقطاعالسياحة.واستغلمصدرواألغذيةالبيروفيونالمؤشراتالجغرافيةوخططالجودةاألخرى،
البيروفي.وشنتحمالتموازيةتسوقلبيرو
كماأسهمتحملةإعالميةمكثفةفيزيادةإبرازالمالمحالمحليةوالدوليةللمطبخ
ُ
كمقصدللسفرالمطبخي،إلىجانبآثارهاومشاهدهاالطبيعيةاأليقونية،أحدثتطفرةفيالسياحةوألهمترواداألعمال
البيروفيينإلنشاءالمطاعمالبيروفيةفيالبلدوخارجه.وولّدذلكمكاسبعلىنطاقأوسعشملتالمنتجينالمحليينوعززتطوير
سالسلاإلمدادذاتالصلةفيالقطاعينالزراعيوالسياحي.
املصدر:

ابنيسرت2017،؛سانتيللي2015،؛جملةاإليكونوميست2014،أ.
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حكومة مــالويوآخ ــرون2008،؛منظمةالتعاون
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(( 15

كيانا201،؛مينووروتشي2014،؛نيسانكي.2017،
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علىخالفالجزءالمتعلقبالمالبس،تكونكلمرحلة
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كبنغالديشمثالً،يستخدمأساليبتقليديةمثلالمغازل
اليدوية.
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علىسبيلالمثالجرىفياآلونةاألخيرةتوسيعنطاق
التفضيالتالمتصلةبمبادرة"كلشيءماعداالسالح"
لتشملاألردن(المفوضيةاألوروبية.)2016،

(( 18

بورونديوكينياوروانداوجنوبالسودانوجمهوريةتنزانيا
المتحدةوأوغندا.
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هيتوآخرون2001،؛منظمةالعملالدوليةومنظمة
التجارةالعالمية2011،؛تاغليونيووينكلر2017،؛
األونكتاد2016ب.
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يتمثلأحدالتعقيداتاإلضافيةأيضاًفيالحساسية
التييبديهاالقطاعالزراعيإزاءتصوراتمتمترسةيمكن
الطعنفيسالمتها(كريستيانسنوديمي،)2018،
ومنذلكمثالًمايتعلقبربحيةاستخدامالمدخالت
الحديثة،ونطاقوطبيعةالفرصالمتاحةللمؤسساتغير
الزراعيةالريفية،والتعطلالمفترضفيأسواقاألراضي
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يُستخدمالرقمالقياسيللميزةالنسبيةالظاهرةكمؤشر
علىالميزةالنسبيةالتييتمتعبهاالبلد،أويُحرممنها،
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الـصفل ا :ميير ال ميع ف

أقل البلدان نموًا :القاور الرئاساة وأطر الساي يت الويلاة

ألف -مقدمة
أحدالمنطلقاتالمهمةلسياساتتشجيعالتحول
الهيكليعنطريقريادةاألعمالهوفهمالحواجزالرئيسيةالتي
تعترضنموريادةاألعمال.ويمكنالنظرإلىهذهالحواجزمن
منظورين:أحدهماعلىمستوىالشركة،واآلخرعلىالمستوى
الوطني.

تواجهالشركاتحواجزداخليةوخارجية
تعترضنموها
اءاتوتكاليفإضفاءالطابعالرسمي؛وسبلالحصول
وإجـ ـر
ُ
علىالتمويل؛وسبلالحصولعلىالطاقة؛والموصوليةالرقمية؛
ُ
والقيودالقائمةعلىأساسنوعالجنس.وفيالفرعدال،تق ّدم
نظرةعامةعلىاألطرالحاليةلسياساتريادةاألعمالفيأقل
البلداننمواً،ويُختتمالفصلبمناقشةبعضالمجاالتالتييوصى
بإدخالالتحسيناتفيها.

وم ــنالـمـهــمأي ـض ـاًفـهــمات ـج ــاهالـسـيــاســاتالحالية
والسياساتالمزمعةفيمايتصلبريادةاألعمالوالتحولالهيكلي.
وينبغيتشجيعإجراءتقييملفاعليةسياساتتطويرالمؤسسات
المتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمفيأقل
البلدان نـمـواً.ويمكنأيـضـاًأن يــؤديإنـشــاء نُظملقياسأداء
المؤسساتالمتناهيةالصغر والمؤسساتالصغيرة والمتوسطة
الحجمإلىتوفيرأداةللحكوماتفيأقلالبلداننمواًالستخدامها
فيرصدتطورالمؤسساتوتحسينفهمطبيعةالقيودالتيتواجه
هذهالمؤسساتبمختلفأنواعهاوالوقوفعلىمدىتع ّقدها،
وتقييمأثرسياساتريادةاألعمالعلىتحقيقالتحولالهيكلي.

-1

وقدجرىترتيبهذاالفصلعلىالنحوالتالي:فيالفرع
باء،تقدَّمنظرةعامةعلىالحواجزالتيتعترضالقدرةالتنافسية
واألداءفيأقلالبلداننمواًمنمنظورمتخذعلىمستوىالشركة
يركزأساساًعلىالحواجزالخارجية.وفيالفرعجيم-يجري
شرحالقيودالتيتواجهأقلالبلداننمواًعلىالمستوىالوطني،
وبالتحديدفيالمجاالتالمتعلقةباللوائحالتنظيميةللدخول

تواجهالشركاتحواجزداخليةوخارجيةتعترضنموها
(الشكل.)1-4والتُستثنىمنمواجهةهذهالحواجزالشركات
التيتحققمعدالتنمومرتفعةوالتييمكنأنيسهمعددمحدود
منهافيخلقغالبيةالوظائف،والبدمنثممنفهمالعقبات
التيتعترضنجاحهذهالشركات،والشركاتاألخرىالمنطوية
ع ــلىإمكانـيــةتحقـ ـيـقمسـتـويـاتمـرتـفـعــةللنـمــو(لي.)2012،

بـاء -القيود عل نشوء ش
ال�كات
ونموها
الحواجز الداخلية والخارجية

الشكل1-4
الحواجزالتيتعترضنموالشركات

اﳊﻮاﺟﺰ اﳋﺎرﺟﻴﺔ

اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ









املصدر:

ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ أو ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ
ﻗﺪرة إدارﻳﺔ
ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﺸﺒﻜﻲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻗﺪرة ﰲ ﳎﺎل اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
اﳌﻨﺘﺠﺎت و/أو اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت










ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل أو اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻮق واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
أﺣﻮال ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ
ُﺳﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

أمانةاألونكتاد،استناداًإىلكووين.2012،
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وعلىسبيلالمثال،توجددالئلعلىأنالشركاتالتيتحقق
مستوياتمرتفعةللنموتنظرإلىالحواجزالداخلية،والتييمكنها
أنتمارسنفوذهاعليها،باعتبارهاأكثرتكبيالًمنالحواجز
الخارجية،بالرغممنأنهذاالنموذجأميلإلىاالنطباقعلىالبلدان
المتقدمةالنموأكثرمنهعلىالبلدانالنامية(كووني2012،؛
لي.)2012،وهناكحاجةماسةإلجراءمزيدمنالبحثفي
هذهالمسألةفيسياقأقلالبلداننمواً.
ويمكنتقسيمالعواملالداخليةالتيتؤثرفينمو
الشركةإلىعواملتتصلبرائداألعمالوعواملتتصلبالشركة
وباالستراتيجيةعلىالنحوالمبيّن فــيالـجــدول1-4ال ـوارد
أدناه(ستوري.)1994،وثمةإقرارمتزايدفياألدبياتبأن
الـحـواجــزالــداخـلـيــةاألش ــدتــأثـيـراًفــينموالـشــركــةهــيعوامل
نفسيةوتحفيزية،كالتزامرائداألعمالبتحقيقالنمو.وتتضمن
العواملاألخــرىالتييُستشهدبهاعلىنطاق واســع،القدرة
اإلداريةوالقدرةعلىالترابطالشبكيومستوىالتمويلوالقدرة
فيمجالالمبيعاتوالتسويقوالمنتجاتو/أوالخدماتالتي
تعرضها الشركة ومستوى الطلبيات عليها .ويمكن أيضاً أن
جضمنالقيودالداخليةالمهمةتعيينالموظفينالمناسبين
يندر
ّ
وسدأوجهالنقصفيالمهارات(لي.)2012،وهناكإقرار
مـتـنـ ٍـامباألهميةالـتــييكتسيهاالـتــدريــب والـتــوعـيــة فــيمجال
ريــادةاألعـمــالفيتخطيالحواجزالداخلية،ويشملذلك

التعلّمالتجريبي للتعامل مــع الـعـوامــل التحفيزية ،والتعلّم من
النجاحوالفشل(كووني.)2012،
وغالباًمايُحتج فــينقاشاتالسياسات بــأنأحد
الحواجزالخارجيةالمهمةتكمنفيطبيعةبيئةاألعمال،لكونها
قادرةعلىالتسببفيتكبّدتكاليفإنتاجمباشرةوغيرمباشرة
وخفيّة؛وتثبيطاألخذبالتكنولوجياتالجديدة،وردعاالستثمار،
وإضعافالقدرةعلىالمنافسةوتقليصحجمالسوق(المنتدى
االقتصاديالعالميوآخرون.)2009،وقدجرىمنذأجلطويل
التسليمفي مــداوالتالسياساتباألهميةالتييكتسيهامناخ
األعمال،علىالنحوالذييظهربشكلواضحفيعملمؤسسات
مثل،المرصدالعالميلريادةاألعمال،عنطريققياسهألوضاع
أطرريادةاألعمال؛والبنكالدولي،عنطريققاعدةبياناتهبشأن
ممارسةأنشطةاألعمال؛والمنتدىاالقتصاديالعالمي،عنطريق
مؤشرالتنافسيةالعالميوسلسلةالتقاريرالمرتبطةبه.ولوحظفي
هذاالصددعدموجوداتفاقبشأننطاقالمفهوموالمنهجيات
المتصلةبه(رومير2018،؛مجلةاإليكونوميست2018،ب).
كمااتجهاألونكتادإلىالتأكيدعلىضرورةاالرتفاعبمستوى
بيئةالتنظيمإلىأعلىدرجةممكنة،ووضعنقاطإرشاديةلمناخ
األعمالالوطنيحتىيتسنىصياغةإطارمؤسسيأكثردعماً
للمؤسساتالناشئة(األونكتاد2012،أ)شريطةأنيتساوقمع
السياساتالصناعيةواستراتيجياتالتحولالهيكلي.

الجدول1-4
العواملالداخليةالمؤثرةعلىالنموفيالشركاتالصغيرة
مستوىرائداألعمال

مستوىالشركة

االستراتيجيةذاتالصلة

العمر
نوعالجنس
التاريخالعائلي
الحديّةاالجتماعية
المهاراتالوظيفية
التعليم
التدريب
الخبرةاإلدارية
الدافع
سابقةالتعطّلعنالعمل
سابقةالعمللحسابالذات
سابقةالخبرةعلىالمستوىالقطاعي
سابقةالخبرةالمتعلقةبحجمالشركة
سابقةالخبرةالمتعلقةبإخفاقنشاطاألعمال
عددالمؤسسين

الُعمر
القطاع
الشكلالقانوني
الموقع
الحجم
الملكية

تدريبالقوةالعاملة
تدريبعلىاإلدارة
رأسالمالالخارجي
التكنولوجيا
المكانةالسوقية
التكيفالسوقي
التخطيط
المنتجاتالجديدة
تعييناتاإلدارة
دعمالدولة
ترّكزالمستهلكين
المنافسة
المعلوماتوالمشورة
التصدير

املصدر:
96

أمانةاألونكتاد،استناداًإىلكووين،2012،وستوري.1994،

الـصفل ا :ميير ال ميع ف

ويُختزلمناخاألعمالتقليدياًفيمؤشرالبنكالدولي
لسهولةممارسةأنشطةاألعمال،الذييصنّفالبلدانعلىأساس
المؤشراتالعشرةالتالية:استهاللنشاطاألعمال؛التعاملمع
تراخيصالبناء؛الحصولعلىالكهرباء؛تسجيلالممتلكات؛
ضماناالئتمان؛حمايةمستثمرياألقليةالسهمية؛سدادالضرائب؛
المتاجرةعبرالحدود؛إنفاذالعقود؛حلمشاكلاإلعسار.وتحتل
معظمأقــلالبلداننمواًمراتبدنياعلى هــذاالمؤشر،حيث
انــدرج32بلداًمنعددهاالبالغ47ضمنالربعاألدنــىعلى
المؤشرفيعام،2018منأصل191بلداً.
ويـتـشـكــلم ـنــاخاألع ـم ــالب ـقــدركـبـيــربــالـسـيــاســات
والتشريعاتالحكومية.فالتشريعاتتؤثرفيالتكاليفالفعلية
والمتصورةلنشاط ريــادةاألعـمــالوعـوائــداالستثمارللشركات
المحلية.ويمكنللتشريعأيضاًأنيتصدىللحواجزالقائمة
أويخلقحواجزجديدةأمامالفئاتالمحرومة،بمنفيذلك
النساء(انظرالفرعجيم)5-علىنحويحولمثالًأماموصولهن
للمدخالتوالمواردالالزمةلبدءنشاطأعمالوتنميته.
وتصطبغبأهميةخاصةأيضاًسياساتالمنافسةوقوانين
ِ
حمايةالمستهلك،باعتبارأنهيكلالسوقوحــدَّةالمنافسة
فيأسواقالمـُنَتجتؤثرفيحجمالصناعةوحجمالشركةوعدد
الشركاتالتييمكنأنيستوعبهاالقطاعالسوقيلهذاالمـُنتج
علىنحويتناسبمعتحقيقاألرباح.ويمكنأنيتسببعدم
وجــود هــذهالقوانين،أوعــدمكفايةإنفاذها،فينشوءهياكل
سوقيةتتسمبالترّكزوتؤديإلىتآكلفرصتحقيقريادةاألعمال
للربحيةفيأنشطةوقطاعاتاقتصاديةمعينة،والحدمنتشكيل
أنشطةاألعمالالجديدةوإضعافقدرةالشركاتعلىالبقاء.
ويُحتملأيضاًأنينخرطرواداألعمالالحاليونفيريادةأعمال
غيرمنتجةأومدمرة(بومول،)1990،كسعيالشركاتالمهيمنة
ّ
وراءأنشطةللتربحتتأتىمثالًمنتكوينتكتالتاحتكاريةوسوى
ذلــك مــن السلوكيات المسيئة ،أوالحيلولة دون دخ ــول رواد
أعمالجددأوالحدمنربحيتهم.ومنهنا،تمارسسياسات
المنافسة"تأثيراًعلىمناخريادةاألعمال،باعتبارهاأداةلتحدي
الممارساتالمتعسفة والتقييديةالتيتتسببفيإخماد ريادة
األعمال"(ماخيا.)2012،وقدأدىذلكببعضالبلدانالنامية
كسنغافورةوجنوبأفريقياإلىإدخالأحكامفيقوانينالمنافسة
تتيحللمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
الحجمالمشاركةفياالقتصادعلىقاعدةاإلنصاف.
وعالوةعلىذلك،يلزموضعأحكامفيمجالالملكية
الفكريةتضمنوجودبيئةمؤسسيةتعززاالبتكاروتكافئعليه
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بينرواداألعمال.وثمةتفاعلمهمقائمبينسياساتالمنافسة
وحقوقالملكيةالفكريةوريادةاألعمال.فهناكعلىسبيلالمثال،
دليلعلىأنالحمايةالقويةلحقوقالملكيةالفكريةتؤثرعكسياً
فيدخولرواداألعمالالمتبنينللتكنولوجياتالجديدة،لكن
هذهالعالقةيمكنتضعفبزيادةإنفاذسياسةلحمايةالمنافسة،
فضالًعنأنحقوقالملكيةالفكريةوسياساتالمنافسةقدتكون
لهاآثارتكامليةعلىمعدلاالبتكارالريادي(فووليو2013،؛
غانسوبيرسون.)2013،ويتاحفيمعظمأقلالبلداننمواًنطاق
كبيرلبناءالقدراتفيمجالصياغةقوانينوسياساتالمنافسة
ٍ
إنفاذهاوتنقيحها،منأجلضمانقياممناخأعمالمفضإلى
و
نشوءأنشطةريادةاألعمال.وساعداألونكتادفيصياغةأطر
وإقامةمؤسساتفيمجالسياساتالمنافسةوتعزيزهافيأقل
البلداننمواًالتالية:إثيوبياومدغشقروسيراليونوجمهوريةتنزانيا
المتحدةوزامبيا(.)1
وعالوةعلىإدخالتغييراتفيالتشريعات،يحتاج
تحسينمناخاألعمالإلىجملةأمورمنها،االستثمارفيالبنية
التحتيةالماديةوغيرالماديةبمافيذلكفيمجاالتالنقل
والطاقةوتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتوتيسيرالتجارة،
وإنشاءقطاعخدماتيتسمبالكفاءةوارتفاعمستوىالجودة،
وتحسينحوكمةالتنمية،بمافيذلــكإج ـراءإصــالحــاتفي
المجالالتنظيميومجالمكافحةالفساد.
ويمكنأيضاًأنتُطرحظروفالسوقكعقبةتقفبوجه
نموالشركات.فغيابشبكاتالضماناالجتماعيأومصادر
الدخلالبديلتدفعبالكثيرمنغيرالقادرينعلىتأمينالعمل
المأجور،وباألخصالنساءوالشباب،إلىممارسةأنشطةريادة
األعـمــال فــيالقطاعغيرالرسمي فــيشكلأنشطةيزاولونها
لحسابهمالخاص(انظرالفصلالثاني).وتتراوحنسبةالبطالةفي
أقلالبلداننمواًبين0.2فيالمائةفيكمبوديا(للرجالوالنساء)
و23.1فيالمائةبينالرجالو27.6فيالمائةبينالنساءفي
ليسوتو(الشكل.)2-4ويعكسهذااالنعدامفيالتجانسطائفة
منالعواملتتضمناختالففعاليةالسياساتالحكوميةواختالف
معدالتتوليدالوظائفالمرتبطةباألداءاالقتصاديواختالف
درجاتتنميةالصناعةالتحويليةومعدالتنموإنتاجيةالعمل
(األونكتاد2013،أ)ويتجاوزمعدلالبطالةبينالنساءمعدل
البطالةبينالرجالفي34منأقلالبلداننمواً.وتشملالعوامل
التفسيريةالمحتملة،انعدامالمساواةالقائمعلىأساسنوعالجنس
فيالوصولإلىأسواقالعملالرسمية والمدخالتاإلنتاجية؛
وانعدامدعمالدولةللنساءفيمجالرعايةالطفل؛والتركزالكبير
لعملالنساءفيقطاعالزراعةالريفية(األونكتاد2015،أ).وتمثل
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معدالتالبطالةبينالشباب(بين15و24عاماًمنالعُمر)
تحدياًمننوع خــاص،السيمافيهايتي وليسوتووموزامبيق

والسودانواليمن،حيثيتجاوزهذاالمعدل20فيالمائةبين
الرجالوالنساء.

الشكل2-4
معدالتالبطالةفيأقلالبلداننمواًبحسبالعُمر2018،
(النسبةالمئوية)

إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
إرﻳﱰﺎﻳ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
أﻧﻐﻮﻻ
أوﻏﻨﺪا
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
ﺑﻨﻦ
ﺑﻮﺎﺗن
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﺑﻮروﻧﺪي
ﺗﺸﺎد
ﺗﻮﻏﻮ
ﺗﻴﻤﻮر  -ﻟﻴﺸﱵ
ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﲨﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﳌﺘﺤﺪة
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﺟﻴﺒﻮﰐ
رواﻧﺪا
زاﻣﺒﻴﺎ
ﺳﺎن ﺗﻮﻣﻲ وﺑﺮﻳﻨﺴﻴﱯ
اﻟﺴﻨﻐﺎل
اﻟﺴﻮدان
ﺳﲑاﻟﻴﻮن
اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ  -ﺑﻴﺴﺎو
ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ
ﻛﻤﺒﻮدﺎﻳ
ﻟﻴﱪﺎﻳ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﻣﺎﱄ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﻣﻼوي
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ
ﻣﻴﺎﳕﺎر
ﻧﻴﺒﺎل
اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻫﺎﻳﱵ
اﻟﻴﻤﻦ

)أ(  ٢٤-١٥ﺳﻨﺔ
0

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

)ب(  ٢٥ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
إرﻳﱰﺎﻳ
أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
أﻧﻐﻮﻻ
أوﻏﻨﺪا
ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ
ﺑﻨﻦ
ﺑﻮﺎﺗن
ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ
ﺑﻮروﻧﺪي
ﺗﺸﺎد
ﺗﻮﻏﻮ
ﺗﻴﻤﻮر  -ﻟﻴﺸﱵ
ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
ﺟﺰر ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﲨﻬﻮرﻳﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ اﳌﺘﺤﺪة
ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
ﺟﻴﺒﻮﰐ
رواﻧﺪا
زاﻣﺒﻴﺎ
ﺳﺎن ﺗﻮﻣﻲ وﺑﺮﻳﻨﺴﻴﱯ
اﻟﺴﻨﻐﺎل
اﻟﺴﻮدان
ﺳﲑاﻟﻴﻮن
اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﻏﻴﻨﻴﺎ  -ﺑﻴﺴﺎو
ﻏﻴﻨﻴﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ
ﻓﺎﻧﻮاﺗﻮ
ﻛﻤﺒﻮدﺎﻳ
ﻟﻴﱪﺎﻳ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ
ﻣﺎﱄ
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
ﻣﻼوي
ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻖ
ﻣﻴﺎﳕﺎر
ﻧﻴﺒﺎل
اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻫﺎﻳﱵ
اﻟﻴﻤﻦ

اﻟﺮﺟﺎل

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

اﻟﻨﺴﺎء

املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلمنظمةالعملالدولية.2018،
ملحوظة:التتوافرالبياانتبشأنكرييباس.

وقديكونمآلانعدامالفرصةالبديلةللحصولعلى
دخلرسمي،هوظهوررواداألعمالالذينيصارعونمنأجل
البقاءوالذينينتهيبهمالمطافإلىالترّكزفيقطاعاتتتسم
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بحواجزدخولمنخفضة.ويتسببتدنيقيمةالخياراتالبديلة
فياتجاههمإلى ريــادةاألعمالعلىاألرجــح.وتكونالنتيجة
أنتتحولالقطاعاتالتيتتسمبانخفاضحواجزالدخولإلى

الـصفل ا :ميير ال ميع ف

قطاعاتمكتظةبروادأعمالمحدوديالقدراتيتعايشونمع
روادأعمالذويقدراتمرتفعة،ممايدفعإلىانخفاضاألسعار
واألرباحويؤديفينهايةالمطافإلىتهديدقدرةالمؤسسات
األكثرديناميةعلىالبقاء.وعلى خــالفرواداألعـمــالذوي
القدراتالمرتفعة،الذينيحفزهمتحقيقمكاسبمحتملةعالية
نسبياًمنريادةاألعمال،يكونرواداألعمالمنخفضوالقدرة
مدفوعينفيالمقاماألولبانخفاضتكاليفالفرصة،علىنحو
يعكسانعدامالفرصالبديلةالمتاحةلهم(روشيك.)2013،
ومعذلك،وبالرغممنانخفاضاإلنتاجية،قدتكونهذهالطائفة
منرواداألعمالعلىاألغلبأكثرمثابرةعلى مــدارالوقت
رغمافتقارأفرادهاإلمكاناتتحقيقالنمو،غيرأناحتماالت
خروجهممنالنشاطلنتزيدعلىاحتماالتخروجالمؤسسات
الكبيرةفياألجلالمتوسط(.)2وقدتؤديهذهالظروفإلىنشوء
حالةيجدفيهارواداألعمالذووالقدراتالوسيطة(الذينترتفع
إيراداتهمالمحتملةعناإليراداتالتييحققهارواداألعمالذوو
القدراتالمنخفضة،لكنهميعكسونأيضاًارتفاعاًفيتكاليف
الفرص)أنهممضطرونإلىالخروج،ممايتسببفيحدوث
استقطابفي ريــادةاألعمالبينأصحابالـقــدراتالمرتفعة
وأصحابالقدراتالمنخفضةيترتبعليهتقييدنموالطائفة
األولى.ويشرحهذااالختيارفيريادةاألعمالبينهذينالجانبين
المتطرفينالمرتفعوالمنخفضلتوزيعالقدرة،االستنتاجالتجريبي
الشائعبخصوصالتباينالشديدفيعوائدريادةاألعمالأكثر
منالتباينالموجودفياألجور.ويُبرزذلكأهميةامتصاصرواد
األعمالالمدفوعينبالضرورةورواداألعمالالذينيصارعونمن
أجلالبقاءفيالعمالةالمأجورة،وأهميةتوجيهالدعمنحوريادة
األعمالالتيتتمتعبقدرةأكبروتتسمبقدرأكبرمنالدينامية
(انظرالفصلالخامس).
وثمةحاجزخارجيآخريؤثرفينموالشركةيتمثل
فيمستوىالولوجإلىاألسواق،بمافيهاأسواقالتصدير.ولوجود
أوعدموجودهذاالسبيلأثرمباشرعلىإنتاجيةالشركةوربحيتها
ونموهاوقدرتهاعلىالبقاء.وهناكدليلتجريبيفيأقلالبلدان
نمواًوفيأماكنأخرى،يشيرإلىأنه،معبقاءالعواملاألخرى
ذاتالصلةعلىحالها،تحققشركاتالتصديرمعدالتإنتاجية
أعلىعنطريقالتعلُّممنالنشاطالتصديري،مقارنةبالشركات
غيرالمص ّدرةداخــلالصناعةنفسها(فاتووتشوي2015،؛
كاموغانغا2012،؛سيباوغيبريسيوس.)2014،كماأنإجراء
إصــالحــاتفياألطــرالقانونية والمؤسسيةالتيتفيدشركات
التصديريمكنأنيؤديأيضاًإلىآثارتبعيةإيجابيةعلىالشركات
غيرالمص ّدرة(شاهيروأونغ.)2014،ولسياساتالتجارةأهمية
أيضاًفينمو ريــادةاألعمال.وهناك مــادةبحثيةمتناميةتشير
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انعدامفرصالدخلالبديليمكنأنيؤدي
إلىزيادةأعدادرواداألعمالالذينيصارعون
منأجلالبقاء
إلىأنالتصديريؤديإلىتحقيقمكاسبليسفقطللشركات
الكبيرةبلوالشركاتالصغيرةأيضاً،بمايتيحهلهامنتعلّممهارات
جديدة واستكشافأسـواقأكبرورفعمستوىدخولمالكها
وأسرهم(أتكينوجينهانغ.)2017،ويدعمهذاالبحثالحجج
الــداعـيــةإلــىتصميمسياساتتقللالتكاليفالـتــيتتحملها
المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمفيبحثهاعنالمستهلكين
يادةسبلإطالعهاعلىمعلوماتاألسواقاألجنبية
األجانب،وز ُ
كاللوائحالتنظيميةالمتعلقةبالسلعوالخدماتالمستوردة؛وخلق
دورلوكاالتترويجالصادراتالتيتربطالمؤسساتالمحلية
الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمستهلكين األجــانــب (أتكين
وجينهانغ.)2017،
وتشملالعواملالخارجيةالمهمةاألخرىالتيتؤثرفي
نموالشركة،المستوىالوطنيللتنميةاالقتصادية،الذييؤثرفي
نطاقوعُمقالفرصالسوقيةالمتاحةللشركات؛واألداءاالقتصادي
الوطنيالذييؤثرفيتركيبةالطلبونموهوفيإتاحةرأسالمال
وتكلفته؛والبيئةاالقتصاديةاإلقليميةوالعالميةالتيتؤثرفيسياسة
الحكومةوفيفرصالتصدير.كذلك،تشكلبعضمتغيرات
االقتصادالكلياألخرى،كأسعارصرفالعمالتاألجنبية،عامالً
مهماًيمتدتأثيرهإلىربحيةالصادراتوبدائلالوارداتوتكاليف
ّ
المـُدخالتالمستوردة.

-2

منظورات من الدراسات
االستقصائية للقدرة التنافسية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجم

تقدمالدراساتاالستقصائيةللقدرةالتنافسيةللمؤسسات
الصغيرةوالمتوسطةالحجمالتييع ّدهامركزالتجارةالدوليةصورة
علىجانبكبيرمنالتفصيلللقيودالتيتواجههاالشركاتفي
بعضمنأقلالبلداننمواً.وتُعتبر قــدرةالمؤسساتالمتناهية
الصغيروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمعلىالمنافسة
فياألسواقالمحليةواإلقليميةمحدداًرئيسياًإلمكانيةبقاءهذه
المؤسساتومساراتهالتحقيقالنموفيالمستقبل.ويسهمفهم
محدداتالقدرةالتنافسيةفيمابينالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
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الحجمفيأقلالبلداننمواًفيتنويرمقرريالسياسةفيسياق
صياغةسياساتاألعمال.وتق ّدرالدراساتاالستقصائيةتنافسية
المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمباالستنادإلىركائزالقدرة
الثالثالتالية(مركزالتجارةالدولية:)2017،
ركيزةالتنافس:وهيساكنة؛وتتمحورحولعمليات
الكم.
الشركةوكفاءةالتكلفةوالوقتوالكيفو ّ
ركيزةالتغيير:وهيدينامية؛وتتمحورحولاستجابة
الشركةأوتوقعهالقوىالسوق واالبتكارعنطريق
االستثمارفيرأسالمالالبشريوالمالي.
رك ـي ــزةال ـت ـواص ــل:وت ـرب ــطب ـيــنال ـخ ـصــائــصالـســاكـنــة
والخصائص المتحركة لـلـقــدرة التنافسية؛ وتتمحور
حولجمعالشركاتللمعلوماتوالمعارفالحاسمة
لــالق ـت ـصــادال ـرق ـمــيوال ـخ ــدم ــاتال ـرق ـم ـيــةوتـجـهـيــزهــا
وإبالغها.
وتُجرىالتقديراتعلىمستوياتاالقتصادالثالثةالتالية:
الشركة(بمايشملقدراتمنقبيلماإذاكانتالشركةتداروفقاً
ألفضلالممارسات والمواردالمطلوبةوماإذاكانتالكفاءات
الالزمةإلدارةهذهالمواردمتاحةلها)؛والنظاماإليكولوجيلنشاط
األعمال(بمايشملماإذاكانتالمؤسساتالداعمةلنشاط
األعمالتوفرالمواردوالكفاءاتالتيتحتاجهاالمؤسساتلكي
تحوزالقدرةعلىالمنافسة)؛والبيئةالوطنية(بمايشملاالقتصاد
الكليواللوائحالتنظيمية).وتحددهذهالمؤشراتنطاقالقيودالتي
يمكنأنتؤثرفيالقدرةالتنافسيةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
الحجمعلىنطاقركائزالقدرةالثالث،والمستوياتاالقتصادية
الثالثة،علىالنحوالموضحفيالجدول.2-4
وقدأجريتحتىاآلندراساتاستقصائيةفيأحد
عشربلداًمنأقلالبلداننمواًهيبنغالديشوبوتانوبوركينافاسو
وكمبوديا وغينيا ومدغشقر وم ــالوي ونيبال وروان ــدا والسنغال
وجمهوريةتنزانياالمتحدة.وتعطيالنتائجالمـُتوصلإليهاتبصرات
بخصوصالقيودالخارجيةالمكبّلةألداءالشركاتوالمؤثرةفي
قدراتهاعلىالبقاء(الشكل.)3-4
وتميلقدراتالشركةإلىاالتسامبأكبرقدرمنالضعف
فيقدرتهاعلىتحقيقالتواصل،باستثناءمالويورواندا،وهو
مايسلطالضوءعلىضرورةإجراءالشركاتاستثماراتكبيرةفي
تكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتفيمجاالتاإلنتاجواإلدارة
واستراتيجياتالتسويق.وثمةاحتياجخاصإلجراءتحسينات
فيمجالالقدرةعلىإحداثالتغييرفيكلمنبوركينافاسو
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فيجملةقدراتالشركاتفيأقلالبلداننمواً،
تتمثلالحلقةاألضعففيقدرتهاعلىالتواصل
وجمهوريةتنزانياالمتحدةتحتبندالنظاماإليكولوجيألنشطة
األعـمــال،وفيمجالالقدرةعلىالتواصلفيغينياومجال
القدرةعلىالتغييرفيبنغالديشتحتبندالبيئةالوطنية.كذلك،
يتسمأداءالمؤسساتالكبيرةفيالبلداناألحدعشر،بتفوقه
علىأداءالمؤسساتالصغيرةبالنسبةللركائزالثالثجميعاً.
ويتماشىذلكمعالنتائجالتيتُظهرأنالشركاتالكبيرةتحقق
نمواًأسرعفياإلنتاجية(انظرالفصلالثاني)كمايتماشىمع
واحدةمنالرسائلالرئيسيةالتييوجههاهذاالتقريرويدعوفيها
إلىتقديمالدعمللشركات،ليسفقطفيمرحلةاستهاللدورة
حياتها،بلفيجميعمراحلهذهالدورة.وفيبعضمنأقل
البلدان األفريقية نمواً ،وتحديداً في غينيا ومدغشقر وروانــدا
والسنغالوجمهوريةتنزانياالمتحدة،تتصفالفجوةبينالشركات
الصغيرة والـشــركــات الكبيرة باتساعها الملحوظ فيما يتصل
باستخدامالبريداإللكترونيو/أوتشغيلمواقعألنشطةاألعمال
عـلــىاإلن ـت ـرنــت.وتــوجــدفــيأمــاكــنأخ ــرى،ف ــروقكـبـيــرةبين
المؤسساتالصغيرةوالمؤسساتالكبيرة.وعلىسبيلالمثال،
تحدثفيبنغالديشوبوركينافاسوالفجوةاألوسعفيملكية
تراخيصالتكنولوجياتاألجنبية؛وفيبوتانومالوي،تحدث
هذهالفجوةفيالحصولعلىالشهاداتالدوليةلمعاييرالجودة؛
وفيكمبودياتحدثالفجوةفيالحصولعلىبياناتمالية
ُمراجعة؛وفينيبالتحدثالفجوةفيحيازةحسابمصرفي
(مركزالتجارةالدولية.)2017،وتحققبعضالشركاتالصغيرة
فيهذهالبلداناألحــدعشرأداءًدونالمستوىفيمايتصل
بالمؤشراتالتالية:
حـيــازة ش ـهــاداتدولـيــةلمعاييرال ـجــودة(بنغالديش
وبوتانوغينياومالوي).
حيازةحساباتمصرفية(بنغالديشوكمبودياورواندا
وجمهوريةتنزانياالمتحدة).
استثماراتممولةمنمصارف(كمبودياومدغشقر
والسنغال).
استخدامالبريداإللكتروني(بنغالديشوبوركينافاسو
ونيبالوجمهوريةتنزانياالمتحدة).

الـصفل ا :ميير ال ميع ف

أقل البلدان نموًا :القاور الرئاساة وأطر الساي يت الويلاة

تشغيلموقعإلكتروني(بنغالديشوبوتانوبوركينافاسو
وغينياومدغشقروروانداوجمهوريةتنزانياالمتحدة).
بياناتماليةمراجعة(بنغالديشوبوتانوكمبوديا).
حيازة
ُ

امتالكتكنولوجياأجنبية(بنغالديشوغينياونيبال).
تــوفـيــر ب ـرامــج تــدريــبرسـمـيــةللعاملين(بـنـغــالديــش
ومدغشقروالسنغال).

الجدول2-4
مؤشراتالدراساتاالستقصائيةللقدرةالتنافسيةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم
القدراتعلىمستوىالشركة
التنافس

شهادةدوليةملعايرياجلودة
حسابمصريف
استغاللالقدرات
خربةإدارية

النظاماإليكولوجيألنشطةاألعمال

البيئةالوطنية

موثوقيةالنفوذ
موثوقيةالتسوقاحمللي
التعاملمعاللوائحالتنظيمية
كفاءةالتخليصاجلمركي

سبيلللحصولعلىالكهرابء
سهولةاملتاجرةعرباحلدود
التعريفاتاملطبقة،املتوسطاملرجحللتجارة
واثقةصلةاللوائحالتنظيميةالتقنية
التعريفاتاملفروضة،املتوسطاملرجحللتجارة
مؤشراألداءاللوجسيت
املنظمةالدوليةللتوحيدالقياسي،املعيار9001بشأن
شهاداتمعايرياجلودة
املنظمةالدوليةللتوحيدالقياسي،املعيار14001بشأن
الشهاداتالبيئية
مؤشراحلوكمة

الربيداإللكرتوين
املوقعاإللكرتوين

حالةتطويرالتجمعات
نطاقالتسويق
نوعيةاملورديناحملليني
تعاوناجلامعاتوالصناعةيفالبحث
والتطوير

سبيلللوصولإىلتكنولوجياتاملعلوماتواالتصاالت
استخدامتكنولوجياتاملعلوماتواالتصاالت
خدماتحكوميةعلىاإلنرتنت

بياانتماليةمراجعة
متويلممولمنمصرف
برانمجرمسيللتدريب
ترخيصتكنولوجياأجنبية

سبيلللحصولعلىالتمويل
سبيلالستخدامقوةعاملةمتعلمة
تراخيصوأذونألنشطةاألعمال

التواصل

التغيري

املصدر:

سهولةاحلصولعلىاالئتمان
هامشمعدلالفائدة
معدلسنواتالدراسةاملرتقبة
سهولةبدءنشاطاألعمال
طلباتبراءاتاالخرتاع
تسجيلالعالماتالتجارية

أمانةاألونكتاد،استناداًإىلمركزالتجارةالدولية.2017،

101

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

الشكل3-4
القدرةالتنافسيةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمبحسبركيزةالقدرة،فيمجموعةمختارةمنأقلالبلداننمواً
(النسبةالمئوية)
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حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلمركزالتجارةالدولية.2017،
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ﻧﻴﺒﺎل
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اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

الـصفل ا :ميير ال ميع ف

وعلىمستوىالبيئةالوطنية،سجلثالثةمنالبلدان
ّ
األقــل نـمـواًاألربـعــة فــيآسيا هــيبنغالديشوكمبودياونيبال
م ـعــدالتعــالـيــةفــيإط ــارمــؤشــرالـسـيــاســةال ـت ـجــاريــة،عــالوة
علىبلدينآخرينفيأفريقياهماغينياوم ــالوي.وسجلت
ن ـي ـبــالوم ـع ـهــاأرب ـع ــةم ــنأق ــلال ـب ـل ــدانن ـم ـواًف ــيأف ـري ـق ـيــاهي
بوركينافاسو وجمهورية تنزانيا المتحدة والسنغال ومدغشقر
مـعــدالتعاليةفيمايخص مــؤشــرانتشارالـلـوائــحالتنظيمية
التقنية.كذلك ،سجلت بنغالديش معدالً عالياً فيما يتصل
بمؤشريالخدماتالحكوميةالمتاحةعلىاإلنترنتوهامش
معدلالفائدة،وبوتانفيمايخصمؤشرسبلالحصولعلى
ُ
الكهرباءوسهولةالمتاجرةعبرالحدود؛وسجلتبوركينافاسو
معدالًعالياًفيإطارمؤشراألداءاللوجستي،ومؤشرسهولة
استهاللنشاطأعمال؛وسجلتروانداوكمبوديامعدالًعالياً
فــيإطــار مــؤشــرسهولةالحصولعلىاالئـتـمــان.ويُـبــرزهذا
االن ـعــدامفــيتجانسمــايـصــادفمــنالـقـيــودض ــرورةمـواءمــة
استراتيجيات ري ــادةاألعـمــالعلىنحو يـوافــقخصائصكل
سياقوطني.ويدلتحليلأجرياستناداًإلىمؤشراتالقدرة
التنافسيةعلى ض ــرورةاعتمادسياسات ري ــادةاألعـمــالعلى
مـجـمــوعــة م ــنال ـتــدخــالت تُـن ـجــز ع ـلــى مـس ـتــويــاتمختلفة،
بمايشملمستوياتالشركةوالنظاماإليكولوجيوبيئةاألعمال
والبيئة الوطنية ،وأن تكون غايتها بناء قــدرة تنافسية ساكنة
وديناميةبينالشركات.

جيم-العقبات الرئيسية ت
ال� تواجه
ي
المؤسسات

يناقشهذاالفرعطائفةمنالقيودالتيتعترضنشوء
المؤسساتونموهاوتنطويعلىأهميةخاصةألقلالبلدان
نمواً،وتشملاللوائحالتنظيميةللدخولوإجراءاتإضفاءالطابع
التمويل،وسبلالحصول
الرسميوتكاليفه؛وسبلالحصولعلى
ُ
ُ
علىالطاقة ،والموصوليةالرقمية ،والقيودالقائمةعلىأساس
نوعالجنس.
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اللوائح التنظيمية للدخول وإجراءات
إضفاء الطابع الرسمي وتكاليفه

تمثلاللوائحالتنظيميةللدخولعنصراًأساسياًفيهيكل
الحوافزالذييؤثرفيإنشاءشركاتجديدة،وبزوغمؤسساتناشئة
قادرةعلىالمنافسةمعالشركاتالقائمةوتحدينماذجاألعمال
التيتنتهجهاوإضفاءالطابعالرسميعليها(األونكتاد2012،أ).
ويمكنتبريربعضاألحكامواللوائحالتنظيميةباالستنادإلىأهداف
اقتصاديةوإداريةواجتماعيةوبيئية،لكنبعضهايُقيّدبالضرورةرواد
األعمالالمحتملينويتضمنتكاليفمثبّطةللمؤسساتالناشئة
وإلضفاءالطابعالرسميعليها.وقدجرىمنذفترةطويلةاإلشارة
إلىتكاليفالدخولالمفرطةكعقبةمحتملةبوجهإنشاءالشركات
فيكثيرمنالبلدانالنامية(ديجانكوفوآخرون.)2002،ورغم
وجودبعضالدالئلعلىحدوثتحسن،اليزالهذاالوضع
ّ
قائماًفيكثيرمنأقلالبلداننمواً.
وفــي الـفـتــرة،2017-2015كــان متوسط تكلفة
استهاللمؤسسةناشئةفيأقلالبلداننمواًيعادل40فيالمائة
مننصيبالفردمنالدخل،مقارنةبمتوسطعالميقدره26في
المائة،وتجاوزتهذهالتكاليفالمتوسطالعالميفي33من
أقلالبلداننمواًتتاحبشأنهاالبيانات؛وبلغتالتكلفةأقصاها
فيتشادوجمهوريةأفريقياالوسطىوجنوبالسودانوالصومال
وهايتي(الشكل.)4-4وفي21فيالمائةمنأقلالبلداننمواً
تجاوزعدداإلج ـراءاتالالزمةلبدءنشاطاألعمالالمتوسط
العالمي،فيإشارةأخرىإلىارتفاعالتكاليف.وفيبعضمن
أقلالبلداننمواً(هيأفغانستانوبننوالسودانوغينيا-بيساو
واليمن)تحتاجالنساءإلىاستيفاءإجـراءاتإضافيةالستهالل
نشاطأعمال،علىنحويؤكدوجودقيودإضافية تُفرضعلى
النساءعندانخراطهنفيريادةاألعمالمقارنةبالرجال.وعلى
سبيلالمثال،قديتعينعلىالنساءفيبعضالبلدانالتماس
موافقةأزواجهنلتقديمطلبالحصولعلىقرضأوتوقيعأوراق
تتصلبنشاطاألعمال.
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تكاليفوإجراءاتبدءنشاطأعمالفيأقلالبلداننمواً،مقارنةبالمتوسطالعالمي2017-2015،
(النسبةالمئوية)
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املصدر:

حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلبياانتمستقاةمنقاعدةبياانتالبنكالدويلألنشطةاألعمال.

وقــديتسببارتـفــاعالتكاليف فــياللوائحالتنظيمية
للدخولفيالثنيعنإضفاءالطابعالرسميعلىالمؤسسات
فيأقلالبلداننمواً،لكنجزءاًكبيراًمنالقرارالمتعلقباإلقدام
علىذلــكمنعدمه ،ربمايكون راجـعـاًإلــىحاجةالشركات
للوقت والمواردمنأجلاستطالع واستكشافنطاقأنشطة
ريادةاألعمالالتيتحققاألرباحوتحملطابعاالستدامة(انظر
الفصلالثاني).وتسلطهذهاالعتباراتالضوءعلىمحدودية
نُهجالسياساتالتقليديةالتيتركزعلىتخفيضالتكاليفاإلدارية
وتشديدالجزاءاتالتيتوقّععلىعدمالتسجيلوعدماالمتثال
للوائحالتنظيمية.وفيحينأنتحقيق قــدرأكبرمنالكفاءة
اإلداريةاعتبارمهم،ثمةأيضاًضرورةلتعزيزالمكاسبالتيتتأتى
منالتسجيلليسأقلهاعنطريقتدعيمالشركاتالرسميةفي
اإلنتاجيةوتحسينسبلحصولهاعلىالتمويل
تحقيقزياداتفي
ُ
(لالطالععلىمناقشةعنسياساتزيادةالمكاسبالمتأتية
منالتسجيلوإضفاءالطابعالرسمي،انظرالفصلالخامس).
وعالوةعلىذلك،يمكنأنيؤديالعبءالتنظيمي
الذيتواجههالشركاتإلىاإلقاللمنأثرالتدخالتاألخرى
104

المتصلةبدخولالشركاتوأدائهاونموها.ويمكنأنيؤثرهذا
العبءفياألثراإليجابيالذيتحدثهالتجارةعلىالنمواالقتصادي
وبالتبعية،علىالتوقعاتالمتعلقةبمعدلدخولالشركاتوقدرتها
علىالبقاء(فرويندوبوالكي.)2008،ويمكنأيضاًلنطاقاللوائح
التنظيميةأنيُحدثآثاراًكبيرةغيرمباشرةقديكونلهامردودعلى
عمليةدخولالشركات.ففيالبلدانالتيتطبّقتنظيماتقوية،
وعلىوجهالخصوصفيمايتصلبريادةاألعمالالمستندةإلى
الفرصة،يتضاءلتضاؤالًكبيراًاألثراإليجابيالمرتبطبالمهارات
كالتحصيلالتعليميمثالً(،أرداغاناولوساردي.)2010،كذلك،
يمكنلبعضالشروطالتنظيميةكحمايةحقوقالملكيةأوالشروط
المتصلةبرأسالمالالبشري،أنتحدثآثاراًتمييزيةعلىاألنواع
المختلفةلريادةاألعمال(شودريوآخرون.)2015،
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الحصول على التمويل

يشكلالحصولعلىالتمويلركيزةأساسيةفيسياسات
ريادةاألعمال،وقيداًرئيسياًعلىالمؤسسات(األونكتاد2012،أ).
واليتاحللشركاتغيرالرسميةعلىوجهالخصوصإالسبيالً
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محدوداًللتمويلمنالمقرضينالرسميين،علىالنحوالمبيّنفي
أحدتحليالتمسوحاتالبنكالدوليلمؤسساتاألعمالفي
القطاعغيرالرسمي(الشكل.)5-4وفيأقلالبلداننمواًكافة،
التيتتاحبشأنهاالبيانات،تمثلاألموالالداخليةالمصدرالغالب
لتمويلالعملياتاليومية،تليهاغالباًائتماناتالموردينوقروض
األصدقاءواألقرباء.وتؤديالجهاتالماليةالفاعلة،سواءالرسمية
(كالمصارفومؤسساتالتمويلالمتناهيالصغر)أوغيرالرسمية
(كمقرضياألموال)دوراًيتسمبالمحدوديةدائماً.أمامؤسسات
التمويلالمتناهيالصغرالتييمكنأنيُتوقعمنهاتلبيةاحتياجات
العمالءغيرالقادرينعلىالحصولعلىالتمويلمنالمصارف،
فليسلهادورمهمإالفينيبالوبقدرمحدودفيبوركينافاسو
التحسنعلىصعيد
وروانداومدغشقر.ومعمراعاةحدوثبعض ُّ
الشمولالماليفيالفترةالمنقضيةمنذإجراءالمسوحات،تبرز
النتائجنطاقتوفيراالئتمانللمؤسساتغيرالرسميةوالتحديات
المرتبطةبه.

اﻷﻣﻮال اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻫﻲ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﰲ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً

الشكل5-4
مصادرتمويلعملياتالتشغيلاليوميفيالمؤسساتغيرالرسمية،فيمجموعةمختارةمنأقلالبلداننمواً
(النسبةالمئوية)
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ﻣﻴﺎﳕﺎر

أﺻﺪﻗﺎء وأﻗﺮﺎﺑء
ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى

حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلبياانتمستقاةمنمسوحاتالبنكالدويلملؤسساتاألعمال.

ـةسـبــلالـحـصــولعلى
وربـمــاتشكلأيـضـاًمـحــدوديـ ُ
التمويلقيداًمكبّالًلإلنتاجية ولقدرةالمؤسساتعلىالبقاء،
وباألخصفيالمناطقالريفية،التييكونفيهاإتاحةاالئتمان
وسبلحصولعليهحاسماًلنجاحالمؤسساتالزراعيةوغيرالزراعية
ُ

(أليمووأديسينا2017،؛كاجيغو2014،؛أوسندو.)2014،
وفيأوغنداعلىسبيلالمثال،واستناداًإلىدراسةأجراهاالبنك
الدوليلقياسمستوياتالمعيشة،كانتاألسباباألكثرأهمية
التيأفادتاألسرالمعيشيةالريفيةبوقوفهاوراءخروجالمؤسسة
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منالنشاطتتضمنعواملاقتصاديةكقلةالربحيةوانعدامالتمويل
(ناغلرونوديه.)2017،
ومنحيثالمبدأ،يمثلاتساعسبيلالوصولإلى
التمويل،وخاصةمنالقطاعالماليالرسمي،حافزاًمهماًإلضفاء
الطابعالرسميعلىالمؤسسة.لكنه،وبالرغممنوجودبعض
الدالئلعلىتزايدالعمقالماليتدريجياً،اليزالهذاالسبيل
محدوداًفيأقلالبلداننمواً.وتُبرزالدراساتاالستقصائية
لـمــركــزالـتـجــارةالــدولـيــة بـشــأنال ـقــدرةالتنافسيةللمؤسسات
الصغيرةوالمتوسطةالحجمضيقالسبيلالمتاحللشركاتفي
بعضأقلالبلداننمواًلحيازةحساباتمصرفيةوالحصولعلى
تمويلاستثماريمنالمصارف.وقدشهداالئتمانالمحلي

المتاح للقطاع الـخــاص ،مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي،
زي ــادة فــي 36مــنأقــلالـبـلــدان نـمـواًالبالغ عــددهــا47بلداً
علىمدىالفترةمن2006-2004إل ــى2016-2014
(الشكل،)6-4لكنهبقييمثل18فيالمائةمنالناتج
المحلياإلجماليالمتوسطفيأقلالبلداننمواً،وهومعدل
منخفض بالمعايير الدولية ويقل عن العتبة التي يبدأ عندها
اختفاءاآلثارالمفيدةللعمقالماليعلىنموالناتج(.)3ومن
هنا،يظلتدعيمالعمقالماليوبشكلخاصعنطريقتدعيم
نشوءالقطاعالمصرفيالقادرعلىالخدمةالوافيةللمؤسسات
الرسميةالصغيرةوالمتوسطةالحجميمثلأولويةحاسمةألقل
البلداننمواً،ويمكنأنيفضيذلكأيضاًإلى زيــادةحوافز
اإلقدامعلىإضفاءالطابعالرسمي.

الشكل6-4
االئتمانالمحليالمتاحللقطاعالخاصفيأقلالبلداننمواًكحصةمنالناتجالمحلياإلجمالي2006-2004،
و2016-2014
(النسبةالمئوية)
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الحصول على الطاقة

يشكلتطويرالطاقةبنداًمهماًعلىجدولاألعمال
فيكثيرمنأقلالبلداننمواً.فالخطةالوطنيةلتنميةالطاقةفي
ميانمارمثالً،تسلّمبالدورالذييؤديهتوفيرسبيلالحصولعلى
الطاقةفيتيسيرنشوءمؤسساتجديدةوابتكاريةصغيرةومتوسطة
الحجم،وتقراالستراتيجيةاإلنمائيةفيالسنغالبأنتوفيرسبيل
الحصولعلىالطاقةإحدىالقضايااألشدإلحاحاً.
وفيعــام،2016مثّلتأقلالبلداننمواًمااليزيد
على13فيالمائةمنإجماليسكانالعالم،لكنهاحازتعلى
نسبة56فيالمائةمنالمحرومينمنسبيلاالنتفاعبالكهرباء
عالمياً.ويؤثرانعدامسبيلالحصولعلىالطاقةعلىالقطاعات
اإلنتاجيةواألسرالمعيشية،فالطاقةتيسرريادةاألعمالواالبتكار
والتغييرالتكنولوجيونمواإلنتاجيةالتيتدفعقُ ُدماًببناءالطاقات
اإلنتاجية وإحــداثالتحولالهيكلي،أماعدمإمكانيةالتعويل
علىإمداداتالطاقةفيمكنأنيتسببفيإرباكاإلنتاجويعيق
اإلنتاجيةويفرضتكاليفإضافيةفيشكلاقتناءمولداتكهربائية
فيالموقع،وباألخصبالنسبةللشركاتالمتناهيةالصغروالصغيرة.
ويتأثرثالثةأربــاعالشركاتفيأقلالبلداننمواًبانقطاعالتيار
الكهربائي.وتكتسيالعالقةالعكسيةفيهذاالمجالبأهميتها
،ألنسـبــلالحصولعلىالطاقةتساعدفي
الحاسمةأيـضـاً
ُ
خلقالطلبونشوءاألسواقالتييمكنهاأنتؤديبدورهاإلى
باء،وتوسعمنثمسبلالحصولعليها.
تقليلتكاليفالكهر
ُ
ابطةبينتوفيرسبلالحصولعلىالطاقة والتحول
وتتصفالر
ُ
الهيكليبطابعهاالحيويلتحقيقالتنميةفيأقلالبلداننمواً،
لكنهاتحتاجإلىاتباعسبيلتحويليفيتدبيرالطاقة والوفاء
باحتياجاتالقطاعاتاإلنتاجيةواألسرالمعيشيةعلىحدسواء
(األونكتاد2017،أ).
ومندونوجودسبيللالنتفاعبالطاقةالحديثةالميسورة
التكلفةالموثوقةوالكفؤة،لنيكونبوسعالمؤسساتفيأقل
البلداننمواًالالتنافسفياألسواقالعالميةوالالمحافظةعلى
بقائها والتوسعفياألس ـواقالمحليةبسببقصوراإلنتاجية.
وعلىسبيلالمثال،تعادلانقطاعاتالتيارالكهربائيفيأفريقيا
جنوبالصحراءالكبرىقرابةثالثةأشهرمنوقتاإلنتاجالضائع
سنوياً،وتتسببفيفقدانقرابة6فيالمائةمنحجمالتعامل،
وإلىجانبذلكيستخدمحوالينصفإجماليأنشطةاألعمال
المولداتممايتسببفيتكبّدتكاليفإضافية(كاريكيزي
وآخرون2012،؛البنكالدولي.)2017،وحسبمايظهرمن
مسوحاتالبنكالدوليلمؤسساتاألعمال،تسببتانقطاعات
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التيارالكهربائيفيجمهوريةتنزانياالمتحدةفيعام،2013على
سبيلالمثال،فيتكبيداألعمالالتجاريةزهاء15فيالمائةمن
المبيعاتالسنوية(مجموعةمنظمةتنميةالكومنولث.)2016،
وفيأقلالبلداننمواً،يفتقرقرابة42.2فيالمائةمن
سكانالمناطقالحضريةفيالمتوسطلسبيلاالنتفاعبالكهرباء
ويرتفعهذاالرقمإلى89.3فيالمائةفيالمناطقالريفية،كماترتفع
النسبةأيضاًإلى94.9فيالمائةفيأقلالبلداناألفريقيةنمواً
وهايتي(األونكتاد2017،أ).وتتعرضريادةاألعمالالريفيةفي
األنشطةالزراعيةأوغيرالزراعيةلعراقيلشديدةجراءعدمتكافؤ
ُسبلالحصولعلىالطاقةبينالحضروالريففيأقلالبلدان
نـمـواً.ومــنالممكنأنيسهمتطويرأنشطةاألعـمــالالزراعية
وسالسلالقيمةالزراعيةفيإطالقالعنانلفرصريادةاألعمال
يفية،لكنهيحتاجإلىسبيلمحسنللحصولعلى
فيالمناطقالر
ّ
الماء.وعلىجانبآخر،تسهممحدوديةسبلالوصول
الطاقةو
ُ
إلىالطاقةأيضاًفيزيادةقلّةالتكافؤبينالجنسيناحتداداًجراء
اآلثارالتيتنجمعنانخفاضمشاركةالنساءفيأنشطةريادة
التحولالهيكلي.
األعمالو ّ
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الموصولية الرقمية

تنطويتكنولوجياتالمعلومات واالتصاالت،عند
اقترانهابسبيلأوسعللحصولعلىالطاقة،علىإمكانياتتحويلية
يادةسبل
هائلةفيأقلالبلداننمواً.وبالمستطاعأنتسهم ز ُ
االنتفاعباألساليبالتكنولوجيةالقائمةعلىأساستكنولوجيات
المعلوماتواالتصاالتواستخدامهاعلىنحوفعالفيدعم
ريــادةاألعمال والتحولالهيكليفيأقــلالبلداننمواً،على
سبيلالمثال،عنطريقاستخدامالهواتفالمحمولةألغراض
زيــادة اإلنتاجية الزراعية والتصدي للتحديات المحددة التي
المعلوماتوضيقسبلالوصول
يواجههاالمزارعون،كاالفتقارإلى
ُ
يسانلالتصاالت
إلىاألس ـواق.وكمثاللذلك،يوفرمركز َك ْ
الهاتفيةالذيدشنتهوزارةالزراعةفيبنغالديشفيعام،2004
معلوماتعنطريقبثرسائلعلىالهواتفالمحمولةوتقديم
نصائحللمزارعينباللغاتالمحليةفيالوقتالحقيقيتتعلق
بالثروةالحيوانيةواألسعارواإلنتاجالزراعيباستخدامرقممجاني،
وفيكمبوديا،يساعدمشروع"الهاتفالوردي"النساءالالئي
تستخدمنتكنولوجياتالهواتفالمحمولةعلىتبادلاألفكار
والتجارب والوصولإلىالمواردالزراعية؛وفيمالي،تستخدم
تعاونيةالكوبروكازانالنسائيةإلنتاج زبدةالشيا،تكنولوجيات
المعلومات واالتـصــاالت بمافيها الحواسب المزودة بالطاقة
الشمسيةوالبرامجالمحاسبيةوالفيديوهاتوالصورالرقميةلتوفير
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التدريبوتحسينالجودةوزيادةالمبيعات؛وفيالسنغالأقيمت
منصةملوماالزراعيةفيالواقعاالفتراضيلتوفيرمعلوماتفي
الوقتالحقيقيعنأسعارالمنتجاتالزراعيةوأماكنهاوتوافرها
باستخداممواقعإلكترونيةورسائلتـُبّثعلىالهواتفالمحمولة.
وعالوةعلىذلك،يمكنأنييسراستخدامتكنولوجياتالهاتف
المحمول(مثلتكنولوجياإم-بيسا)التي أُطلقالعملبها
فيكينيافي عــام2007تحقيقهدفالشمولالماليفيما
ينلحساباتمصرفية،وييسرسبل
بيناألشخاصغيرالحائز
ُ
حصولرواداألعمالعلىالتمويل.وقدأصبحتتكنولوجيا
(إم  -بيسا) متاحة اآلن في جمهورية الكونغو الديمقراطية
وليسوتووموزامبيقوجمهوريةتنزانياالمتحدة(االتحادالدولي
لالتصاالت.)2008،
ورغ ــمالـتـقــدمالـحــاصــل مــؤخـراً فــيتغلغلاستخدام
الـهـواتــفالـمـحـمـولــة،التـ ـزالأقــلالـبـلــدان نـمـواًمتخلفةعن
البلدانالناميةاألخرىفيتوفيرالبنيةاألساسيةلتكنولوجيات
ـاالت،كسبلالــوصــولإلــىاإلنترنتمثالً
المعلومات واالتـصـ
ُ
(االتـحــادالــدولــيلالتصاالت.)2008،وفــيعــام،2017
استخدماإلنترنتزهاء17.5فيالمائةمنالسكانفيأقل
البلداننمواً،مقارنةًبنسبة41.3فيالمائةفيالبلدانالنامية
و81فيالمائةفيالبلدانالمتقدمةالنمو(الشكل(7-4أ)).
وهذهالفجوةآخذةفيالضيق،ففيالفترة2016-2010
حققمعدلتغلغلاستخداماإلنترنت،أينسبةالسكانالذين
يتاحلهمسبيلالستخداماإلنـتـرنــت ،زي ــادةبمعامل قــدره3
مـراتفيأقلالبلداننمواًمقارنةبمعامل قــدره1.6مرةفي
البلدانالمتقدمةالنمو،وتحققتأشدالزياداتفيكمبوديا
وإثيوبياوميانماروسيراليون.لكنهذاالزخميحتاجإلىمواصلة
تعزيزه.وتتسمالفجوةالجنسانيةالرقميةفياستخداماإلنترنت
باتساعهافيأقلالبلداننمواًمقارنةبالبلدانالنامية،حيث
تستخدماإلنترنت14.1فيالمائةمنالنساءفيأقلالبلدان
ن ـم ـواً مـقــارنــةبنسبة 21فــيالـمــائــة لـلــرجــال؛وتـعـكــسفجوة
جـنـســانـيــة ق ــدره ــا 32.9ف ــيال ـمــائــة(ال ـش ـكــل(7-4ب)).
واتسعتالفجوةفيأقلالبلداننمواًعلىمدىالفترة2013
إل ــى ( 2017ال ـش ـكــل (7-4ج)) .وع ـلــى خ ــالف ذل ــك،
ضاقتالفجوة الرقمية بين أقــل البلدان نمواً والبلدان النامية
بشكلملحوظفيمابينالشباب(الفئةالعمرية24-15سنة)
ـيالفئةالتيتمثلنسبةمهمةمنمستخدمياإلنترنت،
وهـ
ّ
بمعدلبلغ35.1فيالمائة،مقارنةبالمعدلالمتحققفي
البلدانالناميةوقــدره27.6فيالمائةوفيالبلدانالمتقدمة
النمووقدره13فيالمائة(الشكل(7-4د)).وتنطويهذه
ـتعلىتبعاتمحتملةمهمة
األنـمــاط فــياسـتـخــداماإلنـتـرنـ
ّ
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ﲢﺪ ﻣﻦ ردة اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
بخصوص اسـتـخــدام تكنولوجيات المعلومات واالت ـصــاالت
للدفعقدماًبنشاطريادةاألعمالوالتجارةاإللكترونيةفيمابين
ُ
النساءوالشباب.
وهناكإمكانيةألنتوفرالتجارةاإللكترونيةقدراًمتنامياً
مــنفــرصري ــادةاألعـمــالوالتنميةفــيأقــلالـبـلــداننـمـواً،إن
كانبمستطاععددأكبرمنالمنتجينوالمستهلكيناالتصال
بالمنصاتذاتالصلة(األونكتاد2015،د)وتطبيقسياسات
فعالةلبناءالقدراتفيمجالريادةاألعمالوالقدراتاإلنتاجية.
إالأنهيتعينالتصديللحواجزالقائمةذاتالصلة.وتشمل
الحواجزالشائعةالتيتقفبوجهتنميةالتجارةاإللكترونيةفي
أقلالبلداننمواً،قلةتطورخدماتاالتصاالتلعدموجود
جهةتنظيممستقلةأوإطارإلصدارالتراخيص؛عدموجودمناخ
مهيّأللمنافسةأمامالمشغلّين؛عدمكفايةالمشاركينمنالقطاع
الخاص؛ارتفاعتكاليفالنطاقالعريضو/أواإلنترنتالن ّقال؛
أوجهالعجزفيالبنيةالتحتيةللطاقةوالنقل؛انعداماللوجستيات
الفعالةللتجارةوتدابيرتيسيرعبورالحدود؛عدماكتمالتطور
مقدميخدماتالتوصيلالمحليبمافيذلكضعفخدمات
التوصيلالبريدي؛تخلّفتكنولوجياالصناعةالمالية؛ضعف
األطرالقانونيةوالتنظيميةلحمايةالمستهلكينعلىاإلنترنت؛
تفشياألميةالرقميةونقصتطويرالمهاراتفيمجالالتجارة
اإللكترونية؛القيودالماليةعلىرأسمالالمجازفةوالمؤسسات
التكنولوجيةالناشئةفيمجالالتجارةاإللكترونية؛االفتقارإلى
استراتيجيةوطنيةشاملةللتجارةاإللكترونية.ويوجدحتىاآلن
سبعةمنأقلالبلداننمواًأنجزتتقييماتعاجلةلجاهزيتها
فيمجالالتجارةاإللكترونيةبدعممناألونكتاد،لكيتتمكن
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الشكل7-4
استخداماإلنترنتبحسبالمجموعةالقطريةوالعمرونوعالجنس
(النسبةالمئوية)

)أ( ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻛﺤﺼﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن ﲝﺴﺐ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﺮ٢٠١٧ ،
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أوروﺎﺑ

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
اﻟﺪول
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳍﺎدئ
إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﻌﺎﱂ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﳕﻮاً

اﻟﺸﺒﺎب )(٢٤-١٥

اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

)ب( ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻠﻐﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﱰﻧﺖ ﲝﺴﺐ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وﻧﻮع اﳉﻨﺲ
)اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻛﺤﺼﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ(٢٠١٧ ،

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻌﺎﱂ
أوروﺎﺑ
ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن
آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﳍﺎدئ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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اﻟﺮﺟﺎل

)ج( اﻟﻔﺠﻮة اﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﻧﱰﻧﺖ ﲝﺴﺐ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
)اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻐﻠﻐﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﻌﺪل اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﻟﻠﺮﺟﺎل(  ٢٠١٣و٢٠١٧

35
30
25
20
15
10
5
0
-5

40

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ
اﳍﺎدئ

أوروﺎﺑ

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
اﻟﺪول
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ

اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن

٢٠١٣

اﻟﻌﺎﱂ

اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﳕﻮاً

٢٠١٧

)د( ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺒﺎب ) ١٥-٢٤ﺳﻨﺔ( اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﱰﻧﺖ
ﲝﺴﺐ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،ﺗﻘﺪﻳﺮات٢٠١٧ ،
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املصدر:

أوروﺎﺑ

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﺎن
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺪول
اﳍﺎدئ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻛﺤﺼﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ

اﻟﻌﺎﱂ

اﻟﺒﻠﺪان
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان
ﳕﻮاً

اﻟﺸﺒﺎب ﻛﺤﺼﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن

أمانةاألونكتاد،استناداًإىلبياانتمستقاةمناالحتادالدويللالتصاالت.
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منتحديدهذهالحواجزهي:بوتانوكمبودياوجمهوريةالو
الديمقراطيةالشعبيةوليبرياوميانمارونيبالوالسنغال(.)4
ويُستخدممؤشراألونكتادلجاهزيةمزاولةمعامالت
التجارةاإللكترونيةبينمؤسسةتجاريةومستهلك،لقياسالمستويات
الراهنةلتطورالتجارةاإللكترونية،وهويعكسالعملياتالمشمولة
بمعاملةتسوقأنجزتعلىاإلنترنت.وفيعام،2017حققت

أقلالبلداننمواًعالمةمتوسطةغيرمرجحةقدرها22.4درجة
علىمقياسيتراوحبينصفرو،100مقارنةبعالمةقدرها49.9
درجةفيالبلدانالناميةاألخرىو82.6درجةللبلدانالمتقدمة
النمو.وسجلتأقلالبلداناآلسيويةنمواًأداءًأفضلباستمرار،
مقارنةبأقلالبلداناألفريقيةنمواً؛وحققتالعالماتاألعلى
كلمنأوغنداوجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبيةوروانداوبوتان
وبنغالديشونيبال(الشكل.)8-4

الشكل8-4
العالمةالمحرزةوالتصنيففيإطارمؤشراألونكتادلجاهزيةمزاولةمعامالتالتجارةاإللكترونيةبينمؤسسةتجارية
ُ
ومستهلك،فيمجموعةمختارةمنأقلالبلداننمواً2017،

(النسبةالمئوية)
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ﺗﺸﺎد
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ
ﺑﻮروﻧﺪي
ﺑﻨﻦ
اﻟﺴﻮدان
ﺳﲑاﻟﻴﻮن
ﻫﺎﻳﱵ
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ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻻو اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
أوﻏﻨﺪا
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املصدر:

مؤشراألونكتادجلاهزيةمزاولةمعامالتالتجارةاإللكرتونيةبنيمؤسسةجتاريةومستهلك.

حاشية:

ادمياملؤمنةعلىاإلنرتنتلكلمليونمنالسكان،وحصة
يتألفاملؤشرمنأربعةأدلة(النسبةاملئويةللسكانالذينيستخدموناإلنرتنت،واخلو
ّ
السكانحائزيحسابمصريف،والعالمةاحملرزةعلىمؤشراملوثوقيةالربيديةلالحتادالربيديالعاملي)وجتريمعايرتهعلىمقياسيرتاوحبني
صفرو100كأدىنقيمةوأعلىقيمةلكلدليلمناألدلةاألربعةيفالعينةالقطرية؛وهذهالبياانتمتاحةملاعدده32منأقلالبلدانمنواً.
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القيود القائمة على أساس نوع
الجنس

هناكتسليم واســعالنطاقبالدورالــذيتؤديه ريــادة
األعمالالنسويةكمساهمفيالقضاءعلىالفقروتمكينالمرأة،
وثمةأيضاًإقرٌاربأندعمرائداتاألعماليشكلاستراتيجيةتعين
علىتخفيفحدةالفقروتحقيقالنمواالقتصاديوكفالةالمساواة
الجنسانية(ستيل.)2017،ومعذلك،تشككبعضالدراسات
فيماإذاكانتريادةاألعمالالنسويةتفضيبالضرورةإلىتقليل
الفقرأوتتيحالتمكينللمرأة(كورنوال.)2007،ومقابلذلك،
تُطرحإمكانيةالنظرإلىرائداتاألعمالكظاهرةسلوكيةتختلف
اختالفاًبيّناًبينالسياقاتوالقطاعاتوأنواعالنشاطاالقتصادي
(ستيل.)2017،فهناكبعضالنسوةدفعتهنحوافزإيجابية
الستهاللنشاطأعمال،بينماتوجدنسوةأخرياتاتجهنإلى
ريادةاألعمالبحكمالضرورةأوكوارثاتألنشطةأعمالعائلية
(داس.)2000،وتمارسبعضهنأنشطةمنظورةتماماًللعيان،
كالبيعفياألسواق،بينماتكونبعضهنأقلظهوراًكالمشتغالت
مقاوالتمنالباطنلشركاتالصناعةالتحويلية(ستيل.)2017،
وتنشأالقيودالقائمةعلىأساسنوعالجنسالتيتعترض
مشاركةالنساءفيالنشاطاالقتصاديفيأقلالبلداننمواً،إلى
حدبعيد،عنالتمييزالمتصلبنوعالجنسالذييتخللالقوانين
والعاداتوالممارسات(األونكتاد2015،أ).وتُلجمهذهالقيود
ُسبلحصولالنساءعلىالمدخالتوالمواردالذييمكنأن
يحدمناستعدادهنلالنخراطفيأنشطةريادةاألعمالوفرصهن
فيتحقيقالنجاحفيها.وهناكدالئل،علىسبيلالمثال،على
وجوداختالفاتبينالرجالوالنساءمنروادورائداتاألعمال
فيكميةومكوناترأسالمالالذيتُستهلبهالمؤسساتالناشئة
حيثتواجهالنساءكماأكبرمنالقيودمقارنةبالرجال(بريكسيوفا
وكانغوي2016،؛ماالييت2012،؛روسوجاياورنا.)2006،
ومناألهميةبمكانأنيجريمنأجلإطالقالعنانللمؤسسات
المملوكةللنساءليسفقطدراسةمكامنالقيودالقائمةعلىأساس
نوعالجنسبلأيضاًفهمالطريقةالتيتتفاعلبهاهذهالقيودفيما
ابطةبينضيقسبلالحصولعلى
بينها.فمثالً،يمكنأنتقومر
ُ
التمويلوضعفحقوقالملكية،ألنالملكيةشكلمهممن
أشكالالضمان.وفيبعضالبلدانتحتاجالنساءموافقةأزواجهن
الستهاللنشاطأعمالممايتسببفيانخفاضكبيرفينسبة
المؤسساتالمتناهيةالصغروالشركاتالصغيرةوالمتوسطةالحجم
المملوكةللنساءعندمقارنتهابالبلدانالتياليوجدفيهاهذا
المطلب(منظمةالعملالدولية2016،ب).وعالوةعلىذلك،
التزالقوانينكثيرةقائمةتمنعالنساءمناالنخراطفينشاط
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ﻣﺆﺷﺮ اﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﰲ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً

䢦

أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً

22.4
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى

49.9
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮ

82.6

أعمالأوإدارته؛وهناك104بلدان،منها32منأقلالبلدان
نمواً،تعملبقوانينتمنعالنساءمنالعملفيوظائفمحددة
(اإلطار.)1-4ومنشأنإصالحهذهالقوانينواللوائحالتنظيمية
أنيحسنأداءالشركاتالمملوكةللنساء(البنكالدولي.)2018،
ّ
وتشملأقلالبلداننمواًالتيالتطبققيوداًعلىعمالةالمرأة
بورونديوكمبودياوجزرالقمروإريترياوغامبياوكيريباسوجمهورية
الوالديمقراطيةالشعبية وليبرياومــالويوروانــداوتوغو وأوغندا
وجمهوريةتنزانياالمتحدةوزامبيا.
وتسلطالدراساتاإلفراديةلريادةاألعمالالنسويةمزيداً
منالضوءعلىعدةاتجاهاتتشيعفيالقيودالقائمةعلىأساس
نوعالجنسفيأقلالبلداننمواً،تتضمنمايلي(اإلطار:)2-4
يُنظرعلىوجهالعمومإلىمسألةالحصولعلىالتمويل
باعتبارهاالعائقاألهمأمامنموالمؤسساتالمملوكة
للنساء.
تفرضالمسؤولياتالعائليةوالعملالرعائيغيرالمأجور
علىوجهالعمومعبئاًكبيراًعلىرائداتاألعمال،وتحد
مناألوقاتالتيتكرسنهالألنشطةاالقتصادية،مقارنة
بالرجالرواداألعمال.
يقلاستخدامرائداتاألعماللتكنولوجياتالمعلومات
واالتصاالتبسببقلّةالمواردالماليةوالتدريب.
تتاحللنساءفرصمحدودةللتثقيفوالتدريبالرسمي
وغيرالرسمي.
تعجزرائداتاألعمالفيبعضالبلدانعنتحقيق
االستفادةالكاملةمنحقوقهنأومنالدعمالمتاح
أنشطةاألعمالأومنالحواراتالسياساتيةالجارية.
111

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

النساءوأنشطةاألعمالوالقانون

اإلطار1-4

يجمعمشروعالنساءوأنشطةاألعمالوالقانونالذييضطلعبهالبنكالدوليبياناتعنالعقباتالقانونيةالتيتعترض
ّ
انخراطالنساءفيالنشاطاالقتصاديباستخدامالمؤشراتالسبعةالواردةأدناه،التييُستندإليهافيتوجيه50سؤاالًبشأنهذه
العقباتوهي:حمايةالنساءمنالعنف؛بناءاالئتمان؛اللجوءإلىالقضاء؛توفيرحوافزمنأجلالعمل؛الحصولعلىوظيفة؛
استخدامالممتلكات؛الوصولإلىالمؤسسات.وفيالمتوسط،تحتاجالمجاالتالمتعلقةبحمايةالنساءمنالعنف،وبناء
االئتمان،وتوفيرالحوافزمنأجلالعملفيأقلالبلداننمواًالسبعةواألربعينكلهاأنتحظىبقدرأكبرمناالهتماممنمنظور
اإلصالحاتالقانونيةوالتنظيمية(الشكلاإلطاري.)1-4
الشكلاإلطاري1-4
المرأةوأنشطةاألعمالومؤشراتالقانون:متوسطالعالماتالمحرزةفيأقلالبلداننمواً
ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﺑﻨﺎء اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء
ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻮاﻓﺰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت
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يوضحالجدولاإلطاري1-4أقلالبلداننمواًالتيأحرزتعالماتتقلعن50علىمقياسيتراوحبينصفرو.100
الجدولاإلطاري1-4
المرأةوأنشطةاألعمالومؤشراتالقانون:أقلالبلداننمواًالتيأحرزتعالماتتقلعن50علىمقياسيتراوحبين
صفرو100
حمايةالنساءمنالعنف

أنغوال،بوركينافاسو،جمهوريةالكونغوالديمقراطية،جيبوتي،غامبيا،غينيا،غينيا-بيساو،هايتي،كيريباس،
ليسوتو،ليبريا،مالي،موريتانيا،ميانمار،النيجر،سيراليون،جزرسليمان،جنوبالـســودان،السودان،
تيمور-ليشتي،فانواتو،اليمن

بناءاالئتمان

أقلالبلداننمواًجميعهاباستثناءكمبودياوجيبوتيوغينياوليسوتووزامبيا

اللجوءإلىالقضاء

أنغوال،بنن،بوتان،جمهوريةأفريقياالوسطى،إريتريا،جمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية،موريتانيا،سانتومي
وبرينسيبي،جنوبالسودان،اليمن

توفيرالحوافزمنأجلالعمل

بنغالديش،بوروندي،جمهوريةالكونغوالديمقراطية،إثيوبيا،غينيا،غينيا-بيساو،جمهوريةالوالديمقراطية
الشعبية،ليسوتو،مدغشقر،ميانمار،نيبال،سانتوميوبرينسيبي،جزرسليمان،جنوبالسودان،توغو،
فانواتو،اليمن

الحصولعلىوظيفة

أفغانستان،بنغالديش،جمهوريةأفريقياالوسطى،إثيوبيا،غينيا-بيساو،مالي،نيبال،سيراليون،جزرسليمان،
جنوبالسودان،السودان،اليمن

استخدامالممتلكات

أفغانستان،بنغالديش،جزرالقمر،جيبوتي،موريتانيا،السنغال،السودان،أوغندا،اليمن

الوصولإلىالمؤسسات

السودان،اليمن

املصدر:

112

أمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلالبنكالدويل.2018،

الـصفل ا :ميير ال ميع ف

ويوفرتقييممنظمةالعملالدوليةلتطويرريادةاألعمال
النسويةدالئلإضافيةعلىالقيودالجنسانيةالقائمةفيأقلالبلدان
نمواً.ويهدفاإلطاروالمنهاجاللذانصاغتهمامنظمةالعملالدولية
إلىتقييمالبيئاتالوطنية،والتعرفعلىالسياساتواألشكالالحاسمة
المتفردةقطرياًلدعمريادةاألعمالالنسوية،وتقييمالمدىالذيتدعم
بهبيئةالسياساتريادةاألعمالالنسوية،باالستنادفيذلكإلى
البنودالستةالواردةأدناه(بوشيل2008،؛األونكتاد2014،ج):
حساسية البيئة الـقــانــونـيــة والتنظيمية لـنــوع الجنس
وعالقتهاالسببيةبالتمكيناالقتصاديللمرأة.
التنسيقفيمجالالسياساتالمروجة
فعاليةالقيادةو
ّ
لتعزيزريادةاألعمالالنسوية.
ُسبلالحصولعلىالخدماتالماليةالمراعيةلنوع
الجنس.

اإلطار2-4

أقل البلدان نموًا :القاور الرئاساة وأطر الساي يت الويلاة

ُسبلاالنتفاعبخدماتالدعمالمراعيةلنوعالجنس
فيمجالتطويرأنشطةاألعمال.
ُسبلالوصولإلىالسوقوالحصولعلىالتكنولوجيات
وامتالكهاواستخدامها.
تمثيلرائـ ــداتاألع ـم ــالومـشــاركـتـهــنفــيحـ ـوارات
السياسة.
ويردتحتكلشرطمنهذهالشروطعددآخرمن
الشروطالفرعيةتتصلعلىنحوخاصبريادةاألعمالالنسوية
(الشكل.)9-4ومنأصلإجماليأقلالبلداننمواً،أُنجزت
تقييماتلتطويرريادةاألعمالالنسويةفيكلمنليسوتوومالوي
وماليوموزامبيقوروانداوالسنغالوجمهوريةتنزانياالمتحدةوأوغندا،
أبانتعنوجودقيودقائمةعلىأساسنوعالجنستعترضريادة
األعمالالنسوية.

دراساتإفراديةبشأنريادةاألعمالالنسويةفيأقلالبلداننمواً

فيغامبيا،أوضحتدراسةأجريتبشأنالمؤسساتالمنزليةلمحدوداتالدخلأنهؤالءالنسوةنشطاتفيقطاعي
األغذيةوالمهامالمنزلية،علىنحويوحيبوجودفصليتوازىمعاألدوارالتقليديةالمتصورةللنساء.وتتسببأعباءالوقتغير
العادلةالواقعةعلىكاهلالنساءفيفرضمجموعةمنالقيودالمباشرةوغيرالمباشرةتحدمنقدرتهنعلىالمشاركةفياألنشطة
االقتصادية.كماأنأدوارهــناإلنتاجيةومسؤولياتهنالعائليةتتأثربأوجهالقصورفيالخدماتالعامة،وعلىاألخصخدمات
التزويدبالكهرباءوالماء.
وفينيبال،تضعالمسؤولياتالعائليةقيداًرئيسياًعلىمشاركةالنساءفيأنشطةاألعمال.ويغلبعلىالمؤسسات
المملوكةللنساءأنهاصغيرةعادةًوتعملفيمجالالصناعةالتحويليةالتقليديةأوإدارةالمحالالصغيرةأوأنشطةالبيعفيالقطاع
غيرالرسمي،معصغرحجمتداولرأسالمالوقلةعددالعاملينوعدماالنتفاعبأيمساعدةتقنية.ويمثلالحصولعلىرأس
المالواالئتمانمسألةرئيسية؛ورأتإحدىالدراساتأنهذهالمسألةعقبةجوهريةبوجهنموالمؤسسات.وتتسمفرصالتحصيل
التعليميواكتسابالتدريبالمتاحةللنساءبقلّتهاالشديدةمقارنةبالرجال،معفجوةبلغتفيعام2007مامقداره20نقطة
مئويةبينمعدالتاإللمامبالقراءةوالكتابةبينالرجال(80.6فيالمائة)والنساء(60.1فيالمائة).ويترتبعلىانخفاض
حز ّنصوتاً
مستوىالتعليمتقليصقدرةالنساءعلىالتفاوضمعالبيروقراطياتالحكومية والمالية والحدمنفرصهنفيأن تَ ُ
تباطاتمحكمةأوأشخاصمنأفراداألسرة،
مسموعاً.وتدارمعظمالمؤسساتالمملوكةللنساءأساساًبأشخاصتجمعهمار
ُ
معمحدوديةسبلوصولهاإلىاألسواقاألوسع.
ُ
وفيأوغندا،تتركزالمؤسساتالمملوكةللنساءفيأنشطةالمتاجرةويقعأغلبهافيالقطاعغيرالرسمي.وتحولرسوم
التيتحدمنسبلالوصولالجغرافيوتكلفةإجراءاتتسجيلأنشطةاألعمالدونإقدامرائدات
الضماناالجتماعيوالمصاعب
ُ
األعمالعلىإضفاءالطابعالرسميعلىمؤسساتهن.وعلىوجهالعموم،التستطيعأنشطةاألعمالالمملوكةلنساءأنتنخرط
غالباًفيسالسلالقيمةالعالميةويقتصربيعمنتجاتهاعلىاألسواقالمحليةأساساً،كماأنسمعةهذهاألنشطةفيمجالجودة
المنتجاتالتكفيإلفساحالطريقأماموصولهاإلىاألسواقالدوليةواإلقليمية.ويشكلالحصولعلىالتمويلعقبةرئيسيةتزيد
منتعقيدهامتطلباتالمؤسساتالمصرفيةالتيتشترطتحصيلموافقةالزوجوالتماستوصياتهبشأنحصولالنساءعلىالقروض،
األمرالذيينتهيبهنإلىاالقتراضمنأفراداألسرةأومنمصادرغيررسمية.كذلك،يتسماستخدامتكنولوجياتالمعلومات
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االتصاالتبمحدوديتهلرداءةسبلالوصولإلىاإلنترنتوالسيمافيالمناطقالريفيةوقلّةاإللمامبالمكاسبالمحتملةالتييمكن
و
ُ
جنيهامناستخدامهذهالتكنولوجياتونقصالتدريب.ويوجدعددمحدودنسبياًمنرائداتاألعمالالالئيتستخدمنالهاتف
المحمولوعددأشدمحدوديةيحظىبسبيلالستخدامالحاسوبفيأنشطةاألعمال.لكنوجودعددكبيرمنالمنظمات
النسويةالمناصرةللمساواةبينالجنسينوالتمكيناالقتصادي،يتيحللنساءصوتاًدعويّاًقوياً.
وفيجمهوريةتنزانياالمتحدة،يشحالوقتالذييمكنلرائداتاألعمالتكريسهلمشاريعهنبسبباحتياجاتهنالمتعلقة
لةالنساءألنشطةاألعمالفيسبلالحصولعلى
باستيفاءالواجباتالعائليةوالمجتمعيةالتقليدية.وتتمثلالعقبةاألشدأماممزاو
ُ
االئتمانالتييمكنإرجاعهاجزئياًإلىمحدوديةحقوقالملكيةللنساءفيإطارالقانونالعرفي،ومايسببهذلكفيعجزهنعن
تقديمالضمانات.وعالوةعلىذلك،تخلققلّةفرصالتدريبالمتاحةفيمجالتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتمشكلة،األمر
ابطاتاألعمالالمكرسةللنساء،ممايسفرعنعدمتمثيلاحتياجاتهنبالشكلالوافي.
الذيينطبقأيضاًعلىمحدوديةعددر
ّ
املصدر:

بوشيل2008،؛شانت2007،؛كورنوال2007،؛داس2000،؛موري2014،؛موغايب2014،؛ستيل.2017،

الشكل9-4
البنودوالبنودالفرعيةإلطارالتقييمالمتعلقبتطويرريادةاألعمالالنسوية

١

ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﱐ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺮ ٍاع
ﻟﻨﻮع اﳉﻨﺲ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض
ﺎﺑﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة

٢

ﻗﻴﺎدة وﺗﻨﺴﻴﻖ ﻓﻌﺎﻻن
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
رﺎﻳدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

)أ(
)ب(

٣

ُﺳﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻨﻮع اﳉﻨﺲ

)أ( ﻣﺸﺎرﻛﺔ راﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
)ب( وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎً ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء

٤

ُﺳﺒﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻨﻮع اﳉﻨﺲ ﰲ
ﳎﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل

)أ( ﺳﺒﻴﻞ ﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﻨﺴﺎء ﲞﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
)ب( ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت راﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل
)ج( وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت دﻋﻢ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل

٥

ﺳﺒﻴﻞ وﺻﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻠﺼﺎدرات ﻟﺼﺎﱀ راﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل
)أ(
)ب( ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﺸﱰﺎﻳت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف راﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ
)ج( ﺳﻼﺳﻞ ورواﺑﻂ اﻹﻣﺪاد ﺗﺪﻣﺞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
)د( ﺳﺒﻴﻞ ﻻﻧﺘﻔﺎع راﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻷﺧﺮى

٦

ﲤﺜﻴﻞ راﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﰲ ﺣﻮارات
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ

ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة وﻣﻨﺤﻬﺎ ﺻﻮﺎﺗً ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺎت
)أ(
)ب( وﺟﻮد ﲨﻌﻴﺎت وﺷﺒﻜﺎت ﻟﺮاﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل
)ج( ﻣﺸﺎرﻛﺔ راﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺣﻮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﳏﺼﻼﻬﺗﺎ

املصدر:
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)أ( ﻗﻮاﻧﲔ وﻟﻮاﺋﺢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ
)ب( ﻟﻮاﺋﺢ وإﺟﺮاءات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل وإﺻﺪار اﻟﱰاﺧﻴﺺ
)ج( ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﳌﲑاث

وﺿﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ رﺎﻳدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وﺟﻮد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ رﺎﻳدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻬﺑﺎ ﻣﻦ 
إﺟﺮاءات اﻟﺪﻋﻢ

الـصفل ا :ميير ال ميع ف

وعلىسبيلالمثال،أظهرالتقييمالــذي أُج ــريفي
السنغالأن رائــداتاألعمالتواجهنقيوداًمتطابقةتقريباًفي
القطاعينالرسميوغيرالرسميوفيالبيئاتالريفيةوالحضرية،
تتمثلتحديداًفيقلّةالــدرايــةالفنيةورأسالمال والتكنولوجيا
والمعلومات؛وانتشارالقيمالثقافيةواالجتماعيةالتمييزية(منظمة
العملالدولية.)2011،وفيبوركينافاسو،الحظتاالستراتيجية
الوطنيةلتعزيزريادةاألعمالالنسويةمجموعةعواملتؤديإلى
إحباطمشاركةرائداتاألعمالفيالنشاطاالقتصاديوتشمل
عدموجودضماناتللحصولعلىاالئتمان،وعدمملكيةاألرض،
وضعفسبلالوصولإلىوسائلاإلنتاج ،وانخفاضالدخل،
ُ
واألمية،وقلّةالتحصيلوالمؤهالتالتعليمية،والقيوداالجتماعية
والثقافيةمزيداًعليهاقبلكلذلك،قلّةتنسيقالتدخالتفيمجال
ريادةاألعمالالنسوية.ويستلزمإزالةالقيودالقائمةعلىأساس
نوعالجنسالحائلةدونمشاركةالنساءفيأنشطةريادةاألعمال
ِ
اءاتمستهدفةفيمجالالسياسات
والتحولالهيكليتطبيقإجر
علىالنحوالذيتوصيبه،علىسبيلالمثال،االستراتيجيةالوطنية
لبوركينافاسو(الجدول.)3-4غيرأنهاليزالمنالمبكرتماماً
تقييممدىفعاليةهذهاإلجراءاتالمتعلقةبالسياسة.
ويلقيالبحثالذيأجرتهمنظمةالعملالدوليةفيإطار
برنامجتطويرريادةاألعمالالنسويةالضوءعلىأنواعالتدخالت
التيأثبتتفعاليتهافيتعزيزريادةاألعمالالنسويةفيالبلدان

أقل البلدان نموًا :القاور الرئاساة وأطر الساي يت الويلاة

المستفيدة.والتقومأدلةقويةكثيرةعلىأنإتاحةسبيلالحصول
علىالتمويلأوتوفيرالتدريبفيمجالأنشطةاألعماليمكن
أنيؤدياوحدهماإلىتحقيقنمومطردفيأنشطةمؤسسات
األعمالالمتناهيةالصغرالتيترأسهاالنساء.وبدالًمنذلك،
أبانتتدخالتجمعتبينجوانبماليةالسيماتقديمالمنح،
وتوفيرالتدريبفيمجالأنشطةاألعمالعنأنهاأكثرفعالية.
وهناكدليلأيضاًعلىأنإقرانالتدريبفيمجالأنشطةاألعمال
ِ
انتقديمالمنحفيمجال
بتقديممساعدةتقنيةللمتابعة ،وإقـر
أنشطةاألعمالبالتدريبفيهذاالمجال،قديمثلنهجاًأكثر
فعالية(منظمةالعملالدولية.)2018،وتحتاجالتدخالتأيضاً
أنتكونجــزءاًمنحزمةإج ـراءاتمتعددةتتصدىلعدةقيود
فيوقتواحدباستخدامحزمللخدماتأوتجميعللتدخالت
(منظمةالعملالدولية.)2018،وتتضمنالعواملالمهمةاألخرى،
التصديللحواجزالنُظميةمثلعدمتوفرالكهرباءأوانعدامالحقوق
الجمعبينالسبلوالحوافزالتيتحثعلى
فيملكيةاألرض،و
ُ
إحداثالتغييرالسلوكي،وتصميمتدخالتتراعيقيوداالنتقال
التيتواجههاالنساء.وعلىسبيلالمثال،دلتالشواهدعلى
أنالبرامجالتيتتضمنعقددوراتدراسيةللتدريبفيمجال
أنشطةاألعمالفيمواقعقريبةمنأماكنإقامةالمشاركينأومحال
الطفلمدعمة
توفرسبالًلالنتقالو/أوخدماتلرعاية
ُ
أعمالهم،و ُ
أومجانية،تحققفعاليةأكبرفيإبقاءالمشاركينفيأنشطتها
(منظمةالعملالدولية.)2018،

الجدول3-4
بوركينافاسو:الركائزواألهدافاألساسيةلالستراتيجيةالوطنيةلتعزيزريادةاألعمالالنسوية
األهداف

الركائز
 - 1تحسيناإلطارالقانونيوالمؤسسيالداعملريادة
األعمالالنسوية

(أ)

تحسينالنصوصوالقوانينالمساندةلريادةاألعمالالنسوية

(ب) تعزيزاإلطارالمؤسسيمنأجلتشجيعريادةاألعمالالنسوية
(ج) تدعيمتوجيهاالستراتيجيةالوطنيةورصدهاوتقييمها

تشجيعسبُلوصولالنساءوالفتياتإلىوسائل
- 2
ُ
اإلنتاج
 - 3تطويرفرصتوليدالوظائفوالعمللحسابالذات
لصالحالنساءوالفتيات
 - 4التشجيععلىتتجيرمنتجاتالنساء والفتيات
وتعزيزقدرةمؤسساتهنعلىالبقاء

املصدر:

(أ)

تحسينسبلوصولالنساءوالفتياتلألرضوتكنولوجياتاإلنتاجوالتجهيزوالحفظ

(ب) تيسيرسبُلوصولالنساءوالفتياتإلىالتمويل
(أ)

تعزيزالتدريبالتقنيوالمهنيللنساء

(ب) تشجيعالنساءوالفتياتعلىإنشاءأنشطةاألعمال
(أ)

زيادةحجمالتداولفيأنشطةأعمالالنساءوالفتيات

(ب) زيادةقدرةالمؤسساتالتيتقودهاالنساءوالفتياتعلىالبقاء

بوركينافاسو.2015،
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دال -أ
الطر الحالية أللسياسات ف ي�
مجال ريادة العمال والتحول
الهيكل
ي
يــوجــز هــذاالـفــرعاأله ــدافالرئيسيةلالستراتيجيات
والسياساتاإلنمائيةفيأقلالبلداننمواً،والدورالذيتعزوهإلىريادة
األعمال.ويعتمدالتحليلعلىرسمصورةشاملةللخططاإلنمائية
الوطنية والسياسات الصناعية والسياسات اإلنمائية الحالية في
مجالالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
الحجم(أيفيمايتعلقبالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم،
أوالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
الحجم)فيال44بلداًمنأقلالبلداننمواًالتيلديهامثلهذه
الخطط(لميشملهذاالتحليلإريترياوالصومالوجنوبالسودان).
وتعرضاالستراتيجيات والخططالمبينةالنواياالتيتفصحعنها
الحكوماتأكثرمنعرضنواتجالسياسات.ويقعإجراءتحليل
يتناولتقييمفعاليةسياساتتطويرالمؤسساتالمتناهيةالصغر
والمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجموتنفيذهذهالسياساتخارج
نطاقهذاالتقرير،لكنهسيكونأولويةبحثيةفيالمستقبل.ومن
المحتملأنتكونهذهالسياساتمفتقرةلدعمكاملمنجانب
جميعأصحابالمصلحة،وربماتكونمحالًلمراجعاتمهمة
بسببتغييرالحكوماتمثالًأوبسببإدخالتعديالتمنقِبَل
المسؤولينالحكوميينشاغليالمناصبالحاليين.بيدأنالهدف
منالتحليلهوإظهارالحالةفيمايتعلقبالسياساتالحكومية
المعنيةبريادةاألعمالوالتحولالهيكليفيأقلالبلداننمواً.

-1

االنمائية الوطنية
الخطط إ

يوجدلدىأقلالبلداننمواًجميعاًإماإطارإنمائي
وطنيأوخطةإنمائيةوطنيةأوإطــاراستراتيجيلتقليلالفقر،
ترميعلىوجهالعمومإلىتنفيذرؤيةاستراتيجيةطويلةاألجل.
وفيمعظمالحاالت،تنصالخطةاإلنمائيةالوطنيةأواإلطــار
االستراتيجيلتقليلالفقرعلىاألهدافو/أوالرؤيةالقطريةاإلنمائية
األعم،مشفوعةبوصفلماينبغيأنيشكلركائزهاالرئيسية(أي
األولوياتاالستراتيجيةأواإلنمائية)التييُستندإليهافيتحقيق
األهدافأوالرؤية.وفيأغلباألحيان،توردالخطةأواإلطار
أهدافاًتتعلقبتحقيقالنمواالقتصاديالمتواصلوالشاملللجميع،
والحدمنالفقر،والتنويعاالقتصادي،وتحسينالقدرةالتنافسية
كمةوتحسينسبلالوصول
كأولويات،وتُقرنذلكبتعزيزالحو
ُ
إلىالخدماتاالجتماعيةاألساسيةوتطويرالبنيةالتحتيةوتطوير
القطاعالخاصوكفالةالسالمواالستقراروتنميةرأسالمالالبشري
وحمايةالبيئةوالتصديلتغيّرالمناخ.
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ولــميُـحـ ّددالتحولالهيكليكركيزة واضـحــةإالفــي
الخططالعائدةلعددمحدودنسبياًمنأقلالبلداننمواً(هي
إثيوبياوبننوبورونديوالسنغالوغامبياوغينياوليبرياوموزامبيق)،
لكنالخططاإلنمائيةلكثيرمنأقلالبلداننمواًتنطويعلى
سياساتتهدفإلىتحقيقجوانبلمثلهذاالتحولالهيكلي،
تتصلتحديداًبزيادةاإلنتاجيةوالتحركعلىنطاقسالسلالقيمة
وتحويلالقطاعاتاالقتصادية،كقطاعالصناعةالتحويليةوالزراعة،
فيمسعىإلىتحقيقالنمواالقتصاديالقويالمتواصل.
وتتضمنخططالتنميةفيأقلالبلداننمواًكافةإشارات
متعددةإلــىضــرورةدعــمريــادةاألعـمــال،ويتضمنالكثيرمنها
سياساتمعرفةبوضوحلتحقيقهذاالغرض،تُدرجعموماًتحت
ّ
أهدافالنمواالقتصاديوتنميةالقطاعالخاص.وتتصلمجاالت
بتحسينمناخاألعمال،وسبلالحصولعلى
التدخلأساساً
ُ
التمويل،وتيسيرالتدريب،وتوفيرخدماتالمشورةفيمجال
أنشطةاألعمال.
وفــيزهــاءثلثأقــلالبلداننـمـواًعلىاألقــل(وهــي
أفغانستانوبــورونــديوبــوتــانوجــزرالقمروجمهوريةالكونغو
الديمقراطيةوجيبوتيوزامبياوكمبودياوكيريباسوليبرياوليسوتوومالي
وموريتانياوهايتي)،يُنظرإلىالمؤسساتالمتناهيةالصغروالشركات
الصغيرةوالمتوسطةالحجمباعتبارهاقاطراتمحتملةلتحقيقالنمو
االقتصاديومصدراًلتوليدالعمالةوالدخلمنأجلتقليلالفقر.
وتتوخىحفنةمنأقلالبلداننمواً(هيإثيوبياوأنغوالوجمهورية
الوالديمقراطيةالشعبيةوغينياوكمبودياوميانمار)تطبيقتدابير
داعمةلصالحالمؤسساتالكبيرة،تمثلعلىوجهالعمومجزءاًمن
تدخالتكبيرةالنطاقلتحقيقالتحولالهيكليأواستراتيجيات
داعمةللشركاتالوطنيةالعمالقةأوبرامجلسالسلالقيمةتهدف
إلىبناءالروابطبينالمؤسساتالصغيرةوالمؤسساتالكبيرة.
وتــردمعظماإلشــاراتإلىالمؤسساتتحتالركيزة
االقتصادية،غيرأنثمةإشــاراتإلى ريــادةاألعمالتردأيضاً
تحتالركيزةاالجتماعية،المتصلةبالتعليموتنميةالمواردالبشرية
وتوفيرالحمايةاالجتماعية.ويشيذلكبوجودانفصاممحتمل
داخلالخططالقائمةبينتناولمسألةريادةاألعمالوالتصدي
للموضوعالعامالمتعلقبتطويرالمؤسساتمنأجــلتحقيق
األهدافاإلنمائية.
ويظهرمصطلحريــادةاألعمالفي36من44من
الخططاإلنمائيةالوطنيةواألطراالستراتيجيةلتقليلالفقرالتي
جرتمراجعتها؛لكنذكراإلجراءاتالسياساتيةالمحددةلتشجيع

الـصفل ا :ميير ال ميع ف

ريادةاألعمالأوتعزيزثقافةريادةاألعمالإماأنهمحدودعموماً
أومبهمفيبعضاألحيان.وعادةماتتخذهذهاإلجراءاتشكل
إدماجريادةاألعمالفيالمناهجالدراسيةللمدارسوالجامعات
وفيالتعليموالتدريبالتقنيوالمهني(كالحاصلمثالًفيأنغوال
وبورونديوليسوتوومالويوسانتوميوبرينسيبيوسيراليونوجزر
سليمانوتيمور-ليشتي)؛ وإنشاءحواضنألنشطةاألعمال
(كأنغوالوبنن)؛و/أوتعزيزريادةاألعمالبينالنساءوالشباب
(مثلبورونديوجمهوريةأفريقياالوسطىوجزرالقمروجيبوتي
وغامبياوغينياوهايتيوأوغندا).وفيعددمحدودمنأقلالبلدان
نمواً(كبنغالديشمثالً)تذكرالخططإمكانيةتسخيرتكنولوجيات
المعلوماتواالتصاالتلتشجيعريادةاألعمالضمناستراتيجيات
التجارةاإللكترونية،أوتسخيرالصالتبالمغتربينلتشجيعريادة
األعمال.
ويدرجعديدمنأقلالبلداننمواًفيخططهاإلنمائية
الوطنيةوسياساتهالصناعيةوسياساتهلتطويرالمؤسساتالمتناهية
الصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم،إنشاءمناطق
تجمعاتإنمائيةأومناطقلتنميةاألقاليم(كبورونديوكمبوديا
وإثيوبياوجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبيةوماليوموريتانياوميانمار
والسنغال وأوغندا)ويعملالعديدمنهابخططإلقامةحواضن
ألنشطةاألعمال(كليبرياوموزامبيقوالسنغال).
وثمةفجواتظاهرةفيهذهالخططتتعلقبشرحها
لسياساتتجميعالمؤسسات(باستثناءأنغوالوكمبوديا)أوبمناقشة
خطوطالتماسبينسياساتالصناعةوالتجارةواالستثماروالتكامل
اإلقليميوريادةاألعمال.وعلىسبيلالمثال،لمتردإشارةإلى
التجارةاالستراتيجيةأواإلقليميةإالفيخططأفغانستانوأنغوال
وكمبودياوجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية.
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السياسات الصناعية

يتسمالتعبيرعنخطوطالتماسبينريادةاألعمال
والتحولالهيكليبقدرأكبرمنالوضوحفيالسياساتالصناعية
الوطنيةعنهفيالخططاإلنمائيةعموماً.غيرأنــه،وإنحاز
عـشــرون بـلــداًعلىاألق ــل مــنأقــلالـبـلــدان نـمـواًعلىسياسة
صناعيةوطنية،هناكعشرونآخرونلميصيغوابعدمثلهذه
السياسة.كماأنالسياساتالصناعيةالتيجرتمراجعتهاوإن
اشتملتكلهاعلىتدابيرواضحةتتعلقبريادةاألعمالبمافيها
المؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
الحجم،واشتمل19منأصلالخططالعشرينعلىإشارةبيّنة
يادةاألعمال،لميكرسإالالقليلمناالهتماملمسألة
إلى ر
ّ
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العوائقالتيتواجهريادةاألعمال.وإضافةإلىسعيالسياسات
الصناعيةإلىزيادةالقدرةالتنافسيةباتخاذتدابيرموجهةنحو
تحسينمناخاألعمالوالتمويل،سعتهذهالسياساتأيضاً
إلىوضعالمؤسساتفيصميمالتنميةالصناعيةمتوسلةفي
ذلكأساليبمختلفة،منهامايلي:
ت ـطــويــروت ـح ــدي ــثال ـم ــؤس ـس ــاتال ـم ـت ـنــاه ـيــةالـصـغــر
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،بمافي
ذلكعنطريقوضعسياساتإنمائيةواضحةو/أو
إنشاءوكاالتللتنمية.
إنشاءروابطسوقيةداخلالبلدوخارجه.
جذباالستثماراألجنبيالمباشرإلنشاءمؤسسات
كبيرة،وسالسلللقيمةتربطالمؤسساتالمتناهية
الـصـغــروال ـمــؤسـســاتالـصـغـيــرةوالـمـتــوسـطــةالحجم
بالشركاتالكبيرة.
وضــعسياساتللمحتوىالمحليتستهدفحفز
ال ــرواب ــطب ـيــنال ـق ـطــاعاالس ـت ـخ ـراج ــيوال ـمــؤس ـســات
المحلية.
تحسينحوكمةالمؤسساتالمملوكةللدولة.
إن ـشــاء سـيــاســات تـجــاريــة حـمــائـيــةلتشجيعاإلنـتــاج
الصناعيالمحليعنطريقإحاللالواردات،وشفع
ذلــكبسياساتللتنافس تـهــدفإلــىالـتـحــوطمن
الممارساتاالحتكارية.
وضعمبادراتلتنميةاألقاليمبمافيذلكعنطريق
إنـشــاءمناطقاقتصادية خــاصــة ،وأقـطــاباقتصادية
وتجمعاتصناعية.
وضعسياساتللعلموالتكنولوجياواالبتكارتتضمن
نقلالتكنولوجيا.
وض ــعتــداب ـيــرلـتـعـزيــزال ـت ـعــاونبـيــنال ـق ـطــاعالـخــاص
والمؤسساتاألكاديميةومراكزالبحوث.
إدراجأحكامخاصةتتعلق بـرائــداتاألعـمــالورواد
األعمالالشباب،كجزءمنمبادراتتصنيعالريف،
وتعميم مـراعــاةالمنظورالجنساني ،وإضـفــاءالطابع
الرسمي،منجملةمبادراتأخرى.
وعمالًبرؤيةالل()1996واللوتيوبال(،)1998
باشراألونكتادالعملعلىوضعسياسةصناعيةتركزعلىالتمييز
بينالسياساتالرأسيةواألفقيةوالوظيفية(األونكتاد2014،د؛
األونكتاد واليونيدو.)2011،وتهدفالسياساتاألفقيةإلى
تعزيزأنشطةمفيدةلجميعالقطاعاتمثلبناءالـقــدراتفي
مجاالتالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار؛أماالسياساتالرأسية
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فتستهدفبالدعمشركاتأوقطاعاتأوصناعاتمحددة؛
وتستهدفالسياساتالوظيفيةتحسينعمليةالسوق،وعلى
وجهالخصوصأسواقعواملاإلنتاجدونتفضيلأنشطةبعينها،
ومثاللذلكالتدخالتالتيتستهدفمنعالتواطؤوتيسيردخول
رواداألعمالإلىاألسواق.
وتأخذجميعالبلدانالتي جــرىاستعراضهابتوليفة
تشتملعلىأن ـواعالسياساتالـثــالثــة،لكنالتمييزبينهذه
السياساتيتسمفيالجانباألكبرمنأقلالبلداننمواًبعدم
وضوحهالكافي،كماأنالخطابالمتعلقبالتآزربينالسياسات
يتسمبضعفهالنسبي،والتصاغبشكلو ٍ
افاألنـواعالمختلفة
للمؤسساتالتييتعينتشجيعها،ومنذلكمثالًتحديددور
رواداألعمالالمدفوعينبالفرصةفيإنشاءالمؤسساتوكفالة
نموهامنأجلتحقيقأهدافالسياساتالرأسية،ودورأنواع
المؤسساتاألخرىفيتنفيذالسياساتاألفقية.ويؤديالتمييز
الواضحبينالسياساتالصناعيةاألفقيةوالرأسيةوالوظيفيةإلى
تحسينتصميمالسياساتوتحديدأهدافها.

-3

ريادة أ
االعمال وسياسات تطوير
المؤسسات المتناهية الصغر
والمؤسسات الصغيرة والمتوسط
الحجم

مثلماهوالحالبالنسبةللسياساتالصناعية،اعتمد
قرابةنصفعددأقلالبلداننمواًسياساتلتطويرالمؤسسات
المتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم،كماهو
حاصلعلىسبيلالمثالفيبننوجمهوريةالكونغوالديمقراطية
وتوغو،أووضعميثاقاًللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم،
واليزالالنصفاآلخرإلىاآلنبعيداًعنصياغةسياسةلتطوير
ريادةاألعمال.وحتىاآلن،لميتجاوزعددأقلالبلداننمواًالتي
صاغتسياسةوطنيةلريادةاألعمالثالثةبلدانهيبوركينافاسو،
التيأنجزتذلكباالستعانةبمساعدةتقنيةمناألونكتاد،وغامبيا
وجمهوريةتنزانياالمتحدة.ووضعتبوركينافاسوأيضاًاستراتيجية
وطنيةلريادةاألعمالالنسويةواستهلتتنفيذهافيعام2015
(الجدول.)3-4
ويطبّقأيضاًقرابةنصفعددأقلالبلداننمواًالتي
صاغتسياساتصناعيةوطنية،سياسةوطنيةلتطويرالمؤسسات
المتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم،بمافيها
بنغالديشوكمبوديا وإثيوبيا وليسوتو وليبرياوموزامبيقوميانمار
وروان ــداوسيراليون وأوغـنــداوزامبيا.لكنالفتراتالتيتغطيها
118

معظمالسياساتالصناعيةفيأقلالبلداننمواً
تتضمناإلشارةإلىريادةاألعماللكنها
التتصدىلعوائقها
االستراتيجيات المختلفة ،أي خطط التنمية الوطنية ،واألطــر
االستراتيجيةلتقليلالفقر،والسياساتالصناعيةوسياساتتطوير
المؤسساتالمتناهيةالصغر والمؤسساتالصغيرة والمتوسطة
الحجم،التكونمتزامنةدائماًبمايوحيبضرورةتحسينمواءمة
دوراتاإلعــداد والمراجعة والتحديثلتعزيزتناسقالسياسات
وزيادةتماسكها.
وتختلفاألهدافالتيتسعىإلىتحقيقهاسياسات
تطويرالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
الحجماختالفاًبيّناً.ففيبعضالبلدانيكونالهدفالمهيمنهو
توليدالوظائفوتقليلالفقر،وبخاصةفيأوساطالفئاتالضعيفة
كالنساءوالشبابوسكانالمناطقالريفية،وليسإحداثالتحول
الهيكليأوالتنويعاالقتصادي.وتتضمناألهدافاألخرىزيادة
الصادراتوإحاللالواردات(فيأفغانستانمثالً)،والتنويعالصناعي
وإدخالالتكنولوجيا(كمبوديا)،وإضفاءالطابعالرسمي(جمهورية
الكونغوالديمقراطية)،وتقليلعدمالمساواةفيمستوياتالدخول
بزيادةالفرصاالقتصاديةالمتاحةللفئاتالمحرومة(ليبريا)،وتمكين
السكانالمحليين(مــالوي)،وتحقيقمشاركةأكثرفعاليةفي
التكاملاإلقليمي(ميانمار)،وضمانالنمواالقتصاديالقوي
المتواصل(السنغال)،وزيادةالقيمةالمضافةفياستغاللالمواد
األوليةالمحلية(زامبيا).
ويُـن ـظــرف ــيع ــددكـبـيــرم ــنأق ــلال ـب ـلــدانن ـم ـواًإلــى
المؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
الحجم،وليسالمؤسساتالكبيرة،باعتبارهاالقاطراتالرئيسية
للنمواالقتصاديوالمصدرالرئيسيلتوليدالعمالة،بالرغممن
االختالفالشاسعفيمابينالبلدانفيتعاريفالمؤسسات
المتناهية الصغر والـمــؤسـســات الصغيرة والمتوسطة الحجم
والمؤسساتالكبيرة .وأُشيرإلىهذهالرؤيةبلغةصريحةفي
سياسات تطوير المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطةالحجمفي عــدةبلدانمنهاعلىسبيل
المثال،بنغالديشوبوتانوميانماروجزرسليمانوأوغندا.لكن
بعضآخرمنأقلالبلداننمواًككمبودياوغينياوجمهوريةالو
الديمقراطيةالشعبيةومالويوموزامبيقوميانماروزامبيا،اتجه
أيضاًإلىالتسليمصراحةبأهميةتعزيزالروابطبينالمؤسسات
الصغيرةوالمتوسطةالحجموالمؤسساتالكبيرة،بمافيذلك

الـصفل ا :ميير ال ميع ف

الشركاتعبرالوطنيةالمدفوعةباالستثماراألجنبيالمباشر
كوسيلةلمعالجةالنقصفيالشركاتالمتوسطةالحجم،أي
كوسيلةلمعالجةظاهرةالوسطالمفقود.
األول ــي لتدخالت السياسات على
وينصب التركيز ّ
ّ
تحسينالحصولعلىالتمويل،وتوفيربيئيةتمكينيةألنشطة
األعمالبتحسيناألطرالقانونيةوالتنظيميةوالمؤسسيةوالمتعلقة
بالسياسات(الشكل.)10-4وفيبعضمنأقلالبلداننمواً،
كأفغانستانوليسوتوورواندامثالًيقتصردورالحكومةعلىتيسير
وجودبيئةتمكينيةعلىنحويعبرعنوجودجدولأعمالمدفوع
بمطالبالمانحين.لكن هــذاالنهجاليتضمنالــدورالواسع
للدولةالتنمويةويستبعدتطويرأوتعزيزمؤسساتتملكهاالدولة
فيقطاعاتمعينةكأداةللسياسةالصناعيةالرئيسية،واستخدام
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االستثمارالعاملتحفيزاالستثمارالخاصفيمراحلمعينةمن
تطورالمؤسسةأوالقطاع.وتح ّدهذهالتوجهاتمنثممننطاق
استغاللأوجــهالتآزربيناستثماراتالقطاعينالعام والخاص
فيالتصديألوجهاإلخفاقاإلنمائي(األونكتاد2014،ه).
وفيبلدانأخرى،حددتمجموعةواسعةلمجاالتالسياسة
ُ
منأجلاتخاذإجراءاتبشأنهاشملتتوفيرحوافزماليةوحوافز
أخرى؛وتوفيرالبنيةالتحتيةالداعمةبمافيهاخدماتالمشورة
التقنيةوالتدريبفيمجالأنشطةاألعمال؛والتعجيلبإضفاء
الطابعالرسميعلىالمؤسسات؛واتخاذإجراءاتخاصةتستهدف
النساءوالشبابو/أوفئاتأخرىمنالمستضعفينوالمحرومين.
وتحظىباالهتمامأيضاًفيغالبيةأقلالبلداننمواًمجاالتالعلم
والتكنولوجياواالبتكاروتنميةالمهاراتعنطريقالتعليموالتدريب
التقنيوالمهني.

الشكل10-4
التغطيةالمواضيعيةفيسياساتتطويرالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم:حصةأقل
البلداننمواًفيكلعنصرمنالعناصرالمواضيعيةللسياسات
(النسبةالمئوية)
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اﳌﺮأة و/أو اﻟﺸﺒﺎب

ﺛﻘﺎﻓﺔ رﺎﻳدة اﻷﻋﻤﺎل
)ﲞﻼف اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺎﱄ واﻟﺘﻘﲏ
واﳌﻬﲏ(

اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
واﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ 
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ 
ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺘﻘﲏ واﳌﻬﲏ

ﺗﺴﺨﲑ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت

املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،ابالستنادإىلمعلوماتمتاحةللعموم.
ملحوظة  :السياساتمتاحةللعموميف21منأقلالبلدانمنواًهي:بنغالديشوبننوبــواتنوكمبودايومجهوريةالكونغوالدميقراطيةوإثيوبياوغامبيا
ومجهوريةالوالدميقراطيةالشعبية وليسوتو وليربايومالويوموزامبيقوميامنارورواندا والسنغالوجزرسليمانوتوغو وأوغنداومجهوريةتنزانيا
املتحدةواليمنوزامبيا.

وفـ ــيح ـف ـنــةم ــنأقـ ــلالـ ـبـ ـل ــداننـ ـمـ ـواً(ب ـن ـغــالديــش
وروان ـ ـ ــداوت ـ ـ ــوغ ـ ـ ــو)ص ـي ـغ ــتأطـ ـ ــرل ـل ـس ـي ــاس ــاتيـُ ـن ــصفـيـهــا
ص ـراح ــةع ـل ــىض ـ ـ ــرورةت ـس ـخ ـيــرت ـك ـن ـولــوج ـيــاتال ـم ـع ـلــومــات

واالت ـص ــاالت ألغـراضتـحـسـيــن ال ـقــدرة التنافسية أولتحديد
قـطــاعــاتمتخصصة جــديــدة.ونـ ــادراًأيـضـاًماتظهربشكل
ب ــارز فــي وثــائــقالـسـيــاســات المتعلقة بالمؤسسات المتناهية
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الـصـغــروالـمــؤسـســاتالـصـغـيــرةوالـمـتــوسـطــةالـحـجــمإش ــارات
محددةإلىإنماءثقافةلريادةاألعمال.ومنهنايوجدأفق
مـتــاحألقــلالـبـلــدان نـمـواًالستكشافإمـكــانــاتالرقمنةفي
دعــم المؤسسات الناشئة ونمو المؤسسات المتناهية الصغر
والـمــؤسـســاتالـصـغـيــرةوالـمـتــوسـطــةالـحـجــم،خــاصــةفــيظل
صعودالتجارةاإللكترونية واالقتصادالرقمي،وكذلكلتحديد
عـنــاصــرلـلـسـيــاســاتال ــالزم ــةإلن ـم ــاءثـقــافــةريـ ــادةاألع ـم ــال.
وعلىسبيلالمثال،حددتروانــداتكنولوجياتالمعلومات
واالتصاالتكقطاع رأتأنبمقدورهأنيم ِّكنلتطوير ريادة
األعمالوتحقيقالتحولالهيكليالقائمعلىالمعرفة،والتزمت
الـحـكــومــةبــإن ـشــاءبـنـيــةتـحـتـيــةراق ـيــةلــإلنـتـرنــتواالت ـص ــاالت
المحمولةوأعدتخططاًخمسيةللسياسةالوطنيةفيمجال
البنية التحتية لتكنولوجيات المعلومات واالتـصــاالت غايتها
تحويلروانداإلىمركزلتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالت
فيإطارجماعةشرقأفريقيا.ويهدفالمخططالعامالذكي
ل ــروان ــدا ،للفترة  2020-2015إل ــى تــوطـيــد أرك ــان التحول
االجتماعيواالقتصاديفيالبلدوتوجيههصوببناءاقتصاد
قائمعلىالمعرفة.

اإلطار3-4

وبعيداًعنالتدابيرالتيتستهدفالفئاتالمستضعفة
أوالمحرومة،يتبعمعظمأقلالبلداننمواًنهجاًعاماًإزاءدعم
ريادةاألعمال.واليجريفيأيمنالسياساتالصناعيةالوطنية
أوسياساتتطويرالمؤسساتالمتناهيةالصغر والمؤسسات
الصغيرةوالمتوسطةالحجمالتمييزألغراضالسياساتبيناألنواع
المختلفةللمؤسسات،أيبينمؤسساترواداألعمالالمدفوعين
بــالـضــرورة أوبــالـفــرصــة ،والـمــؤسـســات التحويلية والمؤسسات
االجتماعيةأوالتعاونيات،منجملةأنواعالمؤسسات.والتوجد
ســوى قـلّــة مــنالـسـيــاســات(مثلماالـحــال فــيميانماروروان ــدا
والسنغالوجمهوريةتنزانياالمتحدة)تتضمنتدابيرموجهةنحو
المؤسساتغيرالزراعيةأونحوبناءالروابطبينالمؤسسات
الريفيةوالحضرية.كذلك،وباستثناءالسياساتالمتبعةفيإثيوبيا
(الـجــدول )3-4والسنغال،يقر عــددمحدودمنالسياسات
بأهمية مـواءمــةالدعمالــذييق ّدمإلــىالمؤسساتمعمراحل
تطورها،أيمراحلالنشوء والنمو والتوسع والنضج .ولميجر
أيضاًإيرادتحديدواضحلمعاييرأهليةالمؤسساتفياستحقاق
تدابيروحوافزالسياسات،أولشروطاالنقضاءالتدريجيالذي
تزولمعهالمؤسسات؛أوحتىأخضعتللمناقشة.

سياسةواستراتيجيةلتطويرالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةفيإثيوبيا:
مراحلتطورالمؤسس ة

تميّزسياسةواستراتيجيةتطويرالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةبينتنقلالمؤسسةبينفئاتالحجم،
منمؤسسةمتناهيةالصغرإلىمؤسسةصغيرة،ومنمؤسسةصغيرةإلىمؤسسةمتوسطةالحجم،معالمحافظةعلىالقدرة
التنافسيةوتعزيزهاداخلكلفئة،كماتقربالحاجةإلىمراعاةالدعمالحكوميلهذهالعملياتالمتمايزة.وتستشهداالستراتيجية
بماليزياكمثال،التيميزتبينأربعمراحللنموالمؤسساتوأهدافالدعمالمتصلةبهاعلىالنحوالتالي:
يادةسبل
النشوء.حيثتنصباألهدافعلىتعزيزإمكانيةاستخدامالعمالةالماهرةوتيسيراإلمدادبالمواداألولية،وز ُ
االنتفاعبالبنيةالتحتيةوبناءالمهاراتالسوقية.
النمو.حيثتنصباألهدافعلىالحصولعلىشهاداتالكفاءةوتحقيقمعاييرال ُـمنتجوالخدمة،واالستفادةمن
اإلعفاءالضريبيوالحصولعلىالدعمالتقني.
التوسع.حيثتنصباألهدافعلىبناءالقدرةالتكنولوجية،وزيادةالكفاءةاإلدارية؛وتطويرالعالماتالتجاريةوشبكات
التسويقوخدماتالمعلوماتواالتصاالت؛واالنتفاعبرأسمالالمجازفةوفرصاالستعانةبالمصادرالخارجية.
النضج.حيثتنصباألهدافعلىتطويرقدرةعلىتصميمالمنتجوالترويجللعالماتالتجاريةوالحصولعلىالتمويل
ّ
الخارجي.
كمايلي:

وتستشهداالستراتيجيةأيـضـاًبمثالالـيــابــان،الــذييميزبين ثــالث مـراحــلللنمو وأه ــدافالــدعــمالمتصلةبها
االنطالق.حيثينصبالهدفعلىتمكينالمؤسسةمنالصمودبوجهالتحدياتالتيتكتنفمرحلةالنشوء.
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التعزيز.حيثيتجهالتركيزإلىالحصولعلىالدعمالفنيلبناءالكفاءةاإلدارية.
النضج.حيثيكتسبالهدفطابعاًوقائياًفياألساس،ويشملتمكينالمؤسساتمنمواجهةمخاطرالحاضر
والمستقبل.
املصدر:

إثيوبيا.2016،

لكن سياسات تطوير المؤسسات المتناهية الصغر
والمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمالتسلّمعلىوجهالعموم
بضرورةوجودسياساتداعمةفيمجاالتأخرى،أوبالتساوق
علىنطاقمجاالتالسياسةأوبالتنسيقالفعليالمشتركبين
القطاعات.وهناكمعذلكبعضاالستثناءاتكالحاصلفي
روانداوجمهوريةتنزانياالمتحدة.
وعلىغرارالحالةبالنسبةللخططاإلنمائيةالوطنية
والسياساتالصناعية،توجدحفنةمنأقلالبلداننمواًتشتمل
فيهاسياساتتطويرالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطةالحجمعلىإطارمدمجللرصد والتقييم،
األمرالذييعكسجزئياًغيابثقافةالرصدوالتقييمفيمعظم
أقــلالـبـلــدان نـمـواً.غيرأناالستثناء مــنذلــكيشملروانــدا
وأوغندا.فالسياسةذاتالصلةفيروانــداتعددمجموعةمن
عواملالنجاحتستندإلىدروسمستخلصةمنبلدانأخرى،
تشملتقديمدعموحوافزلألنشطةالجديدةلمددمحددة،
ووضعمعالم واضحةلقياسالنجاحعلىمدارالوقت ،واتباع
عملياتنشطةللرصد والتقييم،معاإلبقاءعلىحوارمتصل
معالقطاعالخاص،وكفالةأعلىمستوياتاإلشرافالسياسي
وملكيةتنفيذالسياسات.أمافيأوغـنــدا،فتتضمنالسياسة
أهدافاًمحددةقابلةللقياس والتنفيذوواقعيةومعلومةالمدة،
مشفوعةبجدولزمنيخمسيلالستعراض.
وفــي مــايـربــوعلى 70فــيالـمــائــة مــنأقــلالبلدان
نـمـواً ،تشتمل سياسات تطوير المؤسسات المتناهية الصغر
والمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمعلىمقاييسمحددة
لتشجيع ري ــادةاألع ـمــال فــي صـفــوفالـنـســاءو/أوالشباب
ـوجــه غــالـبـاًنحو
(الـشـكــل.)10-4لكن هــذهالـسـيــاســات تـ ّ
تحسينسبلالعيشوانتشالالنساءوالشبابمنوهدةالفقر
ُ
وتمكينالنساءوتحقيقأهدافاجتماعيةأخرى،أكثرمنها
صوبتعزيزالتحولالهيكلي واالبتكارونمواإلنتاجيةالتي
تتحققعنطريقصعودالنساءوالشبابكروادأعمالمبتكرين
ذويتأثيركبيرومعدالتنمومرتفعة.وعلىسبيلالمثال،
ينصبالهدفاألساسيلالستراتيجيةالوطنيةلتشجيع ريادة

األعمالالنسويةفيبوركينافاسوعلىالمشاركةفيتمكين
النساء.وفيغامبيا،ترميالسياسةالوطنيةلريادةاألعمالإلى
تحسيناألحـوالعلىنحويتيحللمؤسساتتوليدالوظائف
وتحقيقالنمومعالتركيزعلى"النساءوالشباب،بمنفيذلك
الفئاتاألميلإلىالهجرةالتيتمثلالقاطرةالرئيسيةلتطوير
الـمــؤسـســاتال ـجــديــدة"،وي ـهــدف م ـشــروعلتمكينالشباب
إلــىالتصدي"لألسبابالكامنةوراءارتفاعمستوىالهجرة
غـيــرالنظامية مــن غــامـبـيــا،والسـيـمــا م ـغــادرةالـشـبــابللبلد"
(موليغان2017،؛األونكتاد2017،ز).
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أ
االطر المؤسسية لسياسات تطوير
المؤسسات

تتباين الترتيبات المؤسسية المتعلقة بالمؤسسات
المتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمتبايناً
شديداًعلىنطاقأقلالبلداننمواً(الجدول.)4-4وفيثمانية
منأقــلالبلداننمواً،يتضمناســمال ــوزارةالمسؤولةعنقطاع
المؤسسات عـبــارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم،
أوع ـبــارةأنشطةاألعـمــالالصغيرة،أوع ـبــارة ري ــادةاألعـمــال،
علىنحويؤشرلألهميةالمحتملةالتيتعلّقعلىالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطةالحجموتطويرالمؤسسات؛وفــي14من
ارةمحددةتوجه
أقلالبلداننمواًتوجدمديريةأوإدارةداخلوز
ّ
تحديداًصوبالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمأوريادة
األعمال؛وفيثمانيةمنأقلالبلداننمواًتوجدمؤسسةتابعة
ارة،مكرسةللمؤسساتالمتناهية
للدولة،التشكلجزءاًمنوز
ّ
الصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم.والتوجدفي
أقلالبلداننمواًالمتبقيةالبالغعددها14بلداً(معاستبعادإريتريا
وجنوبالسودانوالصومال)وزارةأومؤسسةأخرىمعنيةتحديداً
بالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة
الحجمأوبمسائلتطويرالمؤسساتأوريــادةاألعمال،رغم
قيامقلةمنهابوضعسياساتلتطويرالمؤسساتالمتناهيةالصغر
والمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمأوسياسةوطنيةلريادة
األعمال،كبوركينافاسووغامبيا.وفيهذهالبلداناألربعةعشر،
تدخلهذهالسياساتعادةفيمسؤوليةمديريةللصناعةتابعة
121
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كالةمكرسةتركز
لوزارةالتجارةوالصناعة.ويمكنأنيساعدإنشاءو
ّ
علىدعمتطويرالمؤسساتوتعملبالتعاونالوثيقمعالوزارات

والوكاالتالمعنيةفيتيسيرالتنسيقالمشتركبينالقطاعاتوزيادة
فعاليةسياساتريادةاألعمال.

الجدول4-4
مسحللمؤسساتالحكوميةفيأقلالبلداننمواًالمكلّفةبتطويرالمؤسسات
بلدانتندرجفيهاتحديداًفي
مسمىوزارةعبارةالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم،
وأن ـش ـطــةاألعـ ـم ــالالـصـغـيــرة،
و/أوريادةاألعمال

بلدانتتبعفيهاإحدىالوزارات بلدانالتندرجضمنالفئتينالسابقتين،أنشأتفيها
الحكومةمؤسسةتابعةللدولةمكرسةللمؤسسات
م ــدي ـري ــةم ـع ـن ـيــةبــال ـمــؤس ـســات
ّ
الصغيرةوالمتوسطةالحجمو/أو الصغيرة والمتوسطة الحجم وري ــادة األعمال و/أو
جميعالبلداناألخرى
المؤسسات
ريادةاألعمال

بنن
جمهوريةأفريقياالوسطى

أفغانستان
بوتان

جمهوريةالكونغوالديمقراطية

كمبوديا

جيبوتي

هايتي

غينيا

جمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية

ليسوتو
النيجر

مدغشقر
مالوي

السنغال

ميانمار
نيبال
رواندا
أوغندا
جمهوريةتنزانياالمتحدة
فانواتو
اليمن

املصدر:

أمانةاألونكتاد،استناداًإىلاملعلوماتاملتاحةللعموم.
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وصى بها في مجال
مبادئ ُم َ
السياسات

بوركينافاسو
أنغوال(معهدتنميةاألعمال)
بنغالديش(معهدشؤونالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطة بوروندي
الحجم)
إثيوبيا (الوكالة االتحادية لتنمية الصناعات التحويلية تشاد
الصغيرةوالمتوسطةالحجم)
موزامبيق(معهددعمالمؤسساتالصغيرة والمتوسطة جزرالقمر
الحجم)
سيراليون(وكالةتنميةالمؤسساتالصغيرة والمتوسطة غامبيا
الحجم)
غينيا-بيساو
تيمور-ليشتي(معهددعمالشراكاتاإلنمائية)
توغو(الوكالةالوطنيةلتعزيزوضمانتمويلالمؤسسات كيريباس
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،والمؤسسات الصناعية
الصغيرةوالمتوسطةالحجم)
ليبريا
زامبيا(منظمةتنميةالصناعاتالصغيرة)
مالي
موريتانيا
سانتوميوبرينسيبي
جزرسليمان
السودان
توفالو

ملحوظة :املعلوماتغريمتاحةإلريرتايوالصومالوجنوبالسودان.

يُـبــرزمـســحأط ــرالـسـيــاســاتفــيأق ــلالـبـلــداننـمـواً
المشمولبهذاالفصل ضــرورةأنتوليخططورؤىالتنمية
االستراتيجيةفيأقلالبلداننمواًأولويةعاليةللتحولالهيكلي،
وإجراءمواءمةأدقبينالخططاإلنمائيةوالسياساتالصناعية
122

وس ـيــاســاتتـطــويــرريـ ــادةاألع ـم ــالال ـرام ـيــةإل ــىتـحـقـيــقهــذا
الـهــدف.ويـُبــرزالمسحأيـضـاًأهميةالسياساتالتيتذهب
إلىأبعدمنتوفيرالبيئةالتمكينيةألنشطةاألعمال،وتسعى
إلىتسخير ريادةاألعمالألغراضاحداثالتحولالهيكلي
الذييلزمهوجودسياساتلريادةاألعمالوسياساتصناعية
رأسيةوأفقيةووظيفية،ويتطلبنطاقاًمنالسياساتالتكميلية
الداعمة.
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وثمةحاجةأيضاًللتمييزالواضحبينسياساتريادة
األعمال ،والسياساتالعامةلتطويرالمؤسسات ،وأنيترافق
ذلكمعصياغةأكثرفعاليةلنوعيالسياسة.ويمكنلعددكبير
منأقلالبلداننمواًأنيستفيدمنصياغةاستراتيجيةوطنية
لـريــادةاألعـمــالتتمحور حــولالتحولالهيكلي،بغيةتدعيم
مهاراتريادةاألعمالومواصلةتطويرالمؤسساتعلىمدار
دوراتحياتها.وينبغيأيضاً زيــادةتوضيحأركــانالسياسات
الصناعيةالرأسيةواألفقيةوالوظيفيةلتحسينالتصميموإحكام
استهدافالمؤسساتالتيتنطويعلىإمكانيةالدفعبعملية
التحولالهيكلي.
ويتطلبتصميماستراتيجيةوطنيةلريادةاألعمالالتواؤم
معالسياقالتاريخيوالمؤسسيوالسياسيوالثقافيالمحددللبلد.
وتختلفأولوياتالسياسةعلىمدارالتحولالهيكلي،معتناقص
أهميةبعضأشكالالدعمخاللاكتسابالقطاعالخاصقوة،
واتجاهبعضهااآلخرإلىاكتسابأهميةأكبرمعتطوراحتياجات
المؤسسات.
وإحدىاألولوياتالتيتكتسيأهميةهيإذكاءثقافة
لريادةاألعمالتنبنيعلىفهمسليمللمحدداتالقائمةعلى
المستوىالجزئيفيمايتصلبالمهاراتوالقدراتالريادية.وتُظهر
التجاربفيالبلدانالناميةاألخرىأنالمهاراتفيمجالريادة
األعـمــال ،وليسبالضرورةعقليات ريــادةاألعـمــال،يمكنأن
تل ّقنوتُدعمبسياساتمالئمةعلىالمستوياتالجزئيواألوسط
والكلي.لكنالسياساتالمطلوبةلتعزيزثقافة ريــادةاألعمال
التحويليةتتوقف،فيجملةأمــور،علىالظروفالمبدئيةالتي
يكونعليهاالقطاعالخاصوالسياقالتاريخيونوعيةالمؤسسات
والعالقاتبينالــدولــة والقطاعالخاصوق ــدراتالقطاعالعام
والمواقفالثقافيةإزاءالمخاطروالفشلوانفتاحاالقتصادونطاق
التكاملاإلقليمي.
وثمةحاجةإلىإجراءتمييزواضحبينأنواعالمؤسسات
بحسبالحجموالطبيعةوالدافع،وبينتكييفحوافزالسياسة
معأدواركلمنهافيالتحولالهيكلي.ويستتبعذلكوضعتركيز
أشدعلىالمؤسساتالكبيرة؛وتمييزرواداألعمالالمدفوعين
بالضرورةورواداألعمالالمدفوعينبالفرصذويالقدراتالمرتفعة
وذويالقدراتالمنخفضة؛واإلقراربالدورالحفازللمؤسسات
المملوكةللدولةفيالقطاعاتالرئيسيةالتييغيبعنهاالقطاع
الخاصأويتسموجودهفيهابالضعف؛وبذلالجهودلبناءالروابط
بينالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجموالمؤسساتالكبيرة
لزيادةتطويرسالسلالقيمةالوطنيةواإلقليمية.
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اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ
أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل

ﳍﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ
اﻟﺬي ﳛﻈﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
وعـلــىغ ـرارالـمـجــاالتاألخ ــرى،البــدأنتتضمن
سياساتتطويرريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواًإطاراًللرصد
والتقييميجريفيسياقهتقديرالنتائجبالقياسإلــىمؤشرات
أداء،ويتيحتعلّمالدروسمنالنجاحاتواإلخفاقاتوإدماجها
فيالسياسات.والبدمنكفالةانسجاماألطرالزمنيةلمختلف
السياساتلكييتسنىإجراءعملياتأنجعللرصدوالتقييم.
العامبشكلمطّرد
والبدأيضاًأنيستمرتقديمالدعم
ُ
اصلةتعهد
علىمداردوراتحياةالمؤسسات،معالتسليمبأنمو
ّ
أنشطةاألعمالوتعزيزهايكتسينفسأهميةبدءهذهاألنشطة.
والبدأنيستمرتقديمالدعمالعامعلىمدارفترةزمنيةتكفي
لتمكينالمؤسساتمنالنمووالصمودبوجهتقلباتالسوق،وأن
يعكسالدعمفيالوقتنفسهاختالفاحتياجاتأنشطةاألعمال
علىمدىدورةحياةالمؤسسة.ويمكنتخفيفالعبءالمالي
للدعمعنطريقإنشاءآلياتلتقاسمالتكاليفبينالقطاعين
العاموالخاص.
وتعتمدريادةاألعمالعلىعواملمترابطةكثيرة،وتحتاج
منثمإلىسياساتداعمةفيقطاعاتمتنوعةعديدةتنضوي
تحتجناحكياناتحكوميةمختلفة،كماتحتاجلدعمسياساتي
مباشر.وثمةحاجةالتباعنهجمنسقضامنللتماسكداخل
إطاراستراتيجيأوسعيشملوالياتواختصاصاتومسؤوليات
يحددهاجميعالشركاءالمؤسسينويقرونهابوضوح،ويشملأيضاً
فردة
إيكالمسؤوليةتنفيذاستراتيجياتريادة
ُ
األعمالإلىهيئةم َ
(األونكتاد2012،أ).وبالمستطاعاستهاللمثل هــذهاآللية
التنسيقيةبإنشاءفريقعاملمشتركبينالقطاعينالعاموالخاص،
أومجلساستشاري،يجريفيمرحلةالحقةتجسيدهفيوكالة
ذاتطابعمؤسسيكامل.
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انظرالعنواناإللكترونيالتاليhttp://unctad.org/en/
Pages/DITC/CompetitionLaw/Competition-Law-
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.and-Policy.aspx

يمكنشرحاالستمراريةباستخدامنماذجلالختيار
المهنيبينالعملالمأجور،وبينريادةأعماليواجه
فيهاالوكالءانعداماليقينإزاءاإلنتاجيةويكونونغير
منسجمينفيقدراتهموعاملينوسطمؤسساتناشئة
تختلففيمعدالتإنتاجيتها.
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة  ،2016-2014بـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـمــة
االئ ـت ـمــانالـمـحـلــيال ـم ـقــدمإل ــىال ـق ـطــاعالـخــاص

()4

130فــيالـمــائــةمــنالـنــاتــجالـمـحـلــياإلجـمــالــي
عـ ـم ــومـ ـاً،رغـ ــمأنه ــذاال ــرق ــميـ ـمـ ـك ــنأن ي ـكــون
م ـبــال ـغ ـاًف ـيــهجـ ـ ـراءاإلفـ ـ ـ ـراطف ــيالـتـعـمـيــقال ـمــالــي
(األونكتاد2017،ب).لكنأثرالتعميقالمالي
علىنموالناتجعلىالصعيدالوطنييصبحسالباً
عندما تبلغ هــذه النسبة 100في المائة (أركاند
وآخرون.)2015،
انظرالعنواناإللكترونيالتاليhttp://unctad.org/en/
Pages/Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.
.aspx

الفصل 5

م
سيلسلت ريللا اينتلا التفايل إلر ال لوا
ألف 

مقدم ة

129

با ء 

ت
مبادئالسياسا 
 - 1تماسكالسياسة:نهجشاملللحكومةبأكملها
 - 2مبادئسياسةريادةاألعمالومالمحهاالرئيسية
 - 3إطارلخياراتالسياسةعلىالصعيدالوطن ي

129
129
129
138

جي م 

سياساتريادةاألعما ل
 - 1المؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرة
 - 2المؤسساتالمتوسطةالحجموالمؤسساتالكبيرة
 - 3تعزيزإضفاءالطابعالرسم ي
 - 4تقديمالدعمعلىمدىدورةحياةالمؤسسة
ب
 - 5إعادةتنظيمريادةاألعمالللنساءوالشبا 

138
139
140
142
144
145

دا ل 

ريادةاألعمالفيإطارالسياساتاالقتصاديةالعام ة
 - 1توفيرالتموي ل
 - 2بناءالقدراتالتكنولوجية
 - 3الرقمنةوالجاهزيةللتجارةاإللكترونية
 - 4التثقيفوتنميةالمهاراتفيمجالريادةاألعما ل

147
147
152
154
155

ها ء 

ريادةاألعمالوالدولةالتنموي ة
 - 1دورالدولةفيمجالريادةاألعما ل
 - 2االستثمارالعاموالبنيةالتحتية
 - 3دورالمؤسساتالمملوكةللدولة
ص
 - 4تعزيزالحواربينالقطاعينالعاموالخا 

156
156
157
159
160

وا و 

ت
موجزواستنتاجا 

161

الحواش ي

163

الـصفل ا:

ألف -مقدمة
تنطوي ريــادةاألعمال،التيتكتسيطبيعةمعقدة
ومتعددةالوجوه،علىإمكانيةقيادةالتحولالهيكلي والتنمية
المستدامة.لكنالمؤسساتعلىاختالفأنواعهاالتسهم
جميعاًبنفسالـقــدر(أوبشكلإيجابيدائ ـم ـاً) فــيتحقيق
التحولالهيكلي .ولذلكيحتاجتسخير ريادةاألعماللبلوغ
هذهاألغـراضصياغةسياساتالتكونغايتهاتعزيزإنشاء
المؤسساتكهدففيحدذاته،إنمادعموصونالمؤسسات
االبتكارية ذات النمو المرتفع التي تمثل أهمية محورية في
التحولاالقتصاديالهيكلي.وإلىجانبمايقتضيهذلكمن
توافرالمهارات والـقــدراتفيمجال ريــادةاألعـمــال،يحتاج
أيضاًإلىسياساتومؤسساتوهياكلتعويضاتفعالةفي
مجال ري ــادةاألعـمــالللتأثير فــي مـســاراتالمؤسساتعلى
مدارالوقتودعماستدامتها،وتعظيممساهمتهافيتحقيق
التحولالهيكليوالتنميةالمستدامة.
وي ـق ـت ــرحهـ ــذاال ـف ـصــلس ـي ــاس ــاتم ــنأجـ ــلزيـ ــادة
مساهمة ريــادةاألعمالفيالتحولالهيكليفيأقلالبلدان
نمواً.ويستهلالفرعباءبمناقشةللمبادئالعامةالتيينبغيأن
تُرشدصياغةسياساتريادةاألعمالوتنفيذهافيأقلالبلدان
نـمـواً.ويـشــرحالـفــرعجيم مـجــاالتاألولــويــةلسياسات ريــادة
األعـمــال.ويحللالـفــرعدال جـوانــبالسياساتاالقتصادية
العامةالمتصلةخصوصاًبتنمية ريادةاألعمال.ويعرضالفرع
هــاءمفهومالــدولــةالتنمويةودوره ــا فــيتنمية ري ــادةاألعمال
فيأقلالبلداننمواً.ويوجزالفرعاألخيراستنتاجاتالفصل
ويضعهافيخطوطعريضة.

باء -مبادئ السياسات
-1

تماسك السياسة :نهج شامل
للحكومة بأكملها

تتأثرالمؤسساتبمعظمجوانبالسياساتالحكومية،
مباشرةوبصورةغيرمباشرةوبدرجاتمتفاوتة.وهيأيضاًالعب
رئيسيفيإنجازكثيرمناألهدافاإلنمائيةوإنجازاستراتيجيات
الــزراعــة والتنميةالريفية؛كماتعتمدعلىالنجاحالــذيتحققه
االستراتيجياتاإلنمائيةالـرامـيــةإلــىتوسيعاألسـ ـواق وإتــاحــة
يةوتيسيرسبلالحصولعلىالتمويلوالبنيةالتحتية
المواردالبشر
ُ
والخدماتالعامة.

اي يت ميير ال ميع المفضاة إلى الاووع

تُنصحأقلالبلداننمواًبتركيزسياساتهافيمجال
ريادةاألعمالعلىهدفتحقيقالتحولالهيكلي
ومنهنايتعينأنتكونسياسةريادةاألعمالجزءاً
أمنمجموعةأعممناالستراتيجياتوالسياساتغايتها
اليتجز
ّ
تحقيقالتحولالهيكليوالتنميةالمستدامة.وينبغيأنيقترنالنظر
فيمقترحاتالسياسةالتييطرحهاهذاالفصلبالنظرأيضاًفي
المقترحاتالتيوردتفيالطبعاتالسابقةمنتقريرأقلالبلدان
نمواً،علىالنحوالذيأوجــزهاألونكتاد(2018أ)فيالوثيقة
المعنونة:تحقيقأهدافالتنميةالمستدامةفيأقلالبلداننمواً:
خالصةلخياراتالسياسة.
ويـكـتـســيالـتـنـسـيــقوال ـت ـمــاســكبــأهـمـيـتــهالـجــوهـريــة
الستغاللأوجهالتآزربينسياسة ريادةاألعمال والسياسات
األع ـ ـ ّـملـلـتـنـمـيــةاالق ـت ـص ــادي ــةوتـعـظـيــممـكــاسـبـهــااالق ـت ـصــاديــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة.ويـتـطـلــبذل ــكات ـب ــاع نـهــج شــامــلللحكومة
بأكملها،أينهجنُظميوُكلّي،معإبداءالتزامقويعلىأعلى
المستوياتوكفالةالتنسيقعلىنطاقالوزاراتوبالتشاركمع
أصـحــابالمصلحة فــيالقطاعالـخــاص والمجتمعالمدني،
بمافيذلكاألوساطاألكاديمية والمنظماتغيرالحكومية
والمنظمات المجتمعية .وينبغي أن تــوكــل لمؤسسة واحــدة
أووزارة واحـ ــدة الـمـســؤولـيــة الـرئـيـسـيــة عــن تنفيذ استراتيجية
ريادةاألعمالوتنقيحها،وتنسيقالمهامعلىنطاقمختلف
الــوزارات والوكاالتالمنخرطة،فضالًعنالمشاركةفيوضع
استراتيجيات فــي مـجــاالت أخ ــرى للسياسة لضمان تحقيق
التناسقوالتماسك(األونكتاد2012،أ).

-2

مبادئ سياسة ريادة أ
االعمال
ومالمحها الرئيسية

ينبغيأنيُسترشدفيصياغةسياساتريادةاألعمال
فيأقلالبلداننمواًبكون ريــادةاألعمالركناًأصيالًللتحول
الهيكلي،وأنهذاالتحولالزمبدورهلتحقيقالتنميةالمستدامة
(علىنحوماجرىتوضيحهفيالفصلاألول).ولكييكون
بالمستطاعالوصولبريادةاألعمالإلىتحقيقمحصلتهاالمثالية
المرغوبةاجتماعياً،تُنصحأقلالبلداننمواًمنثمبتركيزسياساتها
فيمجالريــادةاألعمالعلىهدفتحقيقالتحولالهيكلي
القتصاداتها.ويتعينأاليكونالهدفالرئيسيلهذهالسياسات
هوريادةاألعمالفيحدذاتها،أوحتىاآلثارالتبعيةاإليجابية
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التيتنبثقعنها،كتوليدالوظائفأوإشمالالجميعأوالتصنيع
أوالقضاءعلىالفقر.فبمستطاعالسياساتالوطنيةإننجحت
فياستهدافالتحولالهيكلي،أنتحققيقيناًتلكاألهداف
األخرىالمرغوبةاجتماعياً.
وعلىنحوماجرتالمحاججةبهفيهذاالتقرير،
التسهمجميعأنـواعالمؤسساتفيتحقيقالتحولالهيكلي
بنفسالقدر.إنماتكونريادةاألعمالمرتفعةالنموعادةهي
المحققةألكبرتأثير.ومنشأناستعراضتجاربالبلدانالتي
حققتنجاحاتفيتنميةريادةاألعمالمرتفعةالنموأنيوفر
منثمدروساًومبادئمفيدةألقلالبلداننمواًفيصياغةسياسات
ريادةاألعمال.ونظراًإلىشحةالبحوثواألدبياتالتيتتناول
فعاليةبرامجتطويرريادةاألعمالمرتفعةالنموفيأقلالبلداننمواً
وأفريقيا(معاستبعادنماذجالتعاونياتوالمؤسساتاالجتماعية)
يعرضهذاالفصلدراساتإفراديةألربعةبلدانحققتنجاحاً
كبيراًهي:فنلنداوجمهوريةكورياوشيلي والهند(األطــر1-5
إلى.)4-5وحتىمعاختالفمستوياتالتنميةفيهذهالبلدان
الناميةوالمتقدمةالنموعنهافيأقلالبلداننمواً،يمكنلتجاربها
معذلكأنتوفرتبصراتعمليةوتنفيذيةقيّمةبشأنالمبادئ
ّ

اإلطار1-5

يمكنلبرامجريادةاألعمالالقائمةعلىاالنتقائية
أنتساعدفيبناءالمصداقية
التييتعينأنتكونناظمةلتصميمبرامجتطويرريادةاألعمال
وصياغتهاوتنفيذها.
وتظهرالدراساتاإلفراديةاألربعالدورالذييمكن
أنتؤديهمبادراتتمسكبزمامهاالحكومةوتحظىبتك ّفل
سياسيمدعومباستراتيجياتاتصاليةفعالة،فيصياغةثقافة
لـريــادةاألعـمــالوحفزأنشطة ريــاديــةوتشجيعاالستثمارفي
المؤسساتاالبتكاريةالناشئة.ويمكنأيضاًلبرامجريادةاألعمال
التيتصادقعليهاالحكومةعلىأساسانتقائيوتحددمعالم
أساسيةيتعينبلوغهافيكلمرحلةمنمراحلالتطوروتربط
التعويضاتباألداءأنتسهمأيضاًفيبناءالثقةوالتميّزالتجاري
علىالصعيدالدولي،علىنحويساعدعلىجذباالستثمار
ِ
يقبناءسمعةمستقطبةلالستثمارات
األجنبيالمباشرعنطر
ذاتالنوعيةالجيدة.

فنلندا:تاريخلسياساتريادةاألعمالمرتفعةالنمو

تشيرالتجاربالمكتسبةمنفنلندافيمجالتصميمسياسةريادةاألعمالمرتفعةالنموإلىإمكانيةتأثيرالسياسات
فينموالشركاتالجديدةإنجرىتصميمهابشكلسليم.وتشيرأيضاًإلىأنمبادراتالسياسةالتيتتصفبدرجةعاليةمن
االنتقائيةعلىأساسحفزالنمو،وتوفرالدعمبحسبتحقيقمعالمرئيسيةعلىصعيداإلنجاز،وتستقطبمشاركةفعالةمن
القطاعينالعاموالخاص،يمكنأنتكونناجعةفيتيسيرنموالمشاريعالجديدة.
وتعتمدالتنميةاالقتصادية،بمافيهاالتحولالهيكليعلىديناميةالشركات،وتستتبعالديناميةوجوداالبتكار.وبالنظر
إلىأنالشركاتالتسهمجميعهابنفسالقدرفياالقتصاد،البدمنالتركيزعلىالشركاتالجديدةوالمبتكرة.غيرأنفجوات
التمويلوالمهارات،بمافيذلكصعوباتالحصولعلىالتمويلومواردالتشغيل،تح ّدمننموهذهالشركات.ويُترجمذلك
فيفنلنداعلىسبيلالمثال،فيقلّةعددالفنيينذويالخبرةالذينيختاروناالنخراطفيريادةاألعمال.وبرهنتالسياسات
فيفنلنداعلىفعاليتهافيالتصديلفجواتالتمويلوالمهاراتفيمنظومةريادةاألعمال،وأعانتبذلكالشركاتالجديدة
واالبتكاريةعلىالنموبسرعةأكبر.
وتتميزسياساتريادةاألعمالفيفنلنداعنغيرهاباتخاذهانهجاًنُظمياًقوياً،بمعنىأنبرامجالسياساتالتصمم
أوتنفذبمعزلعماحولها،إنماتسعىإلىدعموتكميلبعضهاالبعضاآلخر.وإلىجانبذلك،يجريتخطيطالسياساتوتنفيذها
بالتنسيقالوثيقبينالمسؤولينالحكوميينوصناعةرأسمالالمجازفةورواداألعمال.ويوجدفيفنلندابرنامجانرئيسيانفيهذا
المجالهمابرنامجالشركاتاالبتكاريةالمبتدئةالتابعللوكالةالفنلنديةلتمويلالتكنولوجياواالبتكار،وبرنامجفيغوللتسريعالتابع
الي.ويكملالبرنامجانأحدهمااآلخر.
لوزارةالعملواالقتصاد،وقددخلكالهماحيّزالتنفيذفيعامي2007و2009علىالتو
ّ
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ويوفربرنامجالشركاتاالبتكاريةالمبتدئةتوليفةمنخدماتدعمالقدراتألغراضالنمووخدماتاإلقراضالمرحلي.
كمايقدمدعماًمالياًللتعاقدعلىخدماتالخبراءفيتخطيطأنشطةاألعمالوصياغةاستراتيجياتالنمووتعزيزالكفاءاتاإلدارية.
وييسرالبرنامجأيضاًإقامةالشبكاتبينالمشاركينوإرساءالروابطمعمشاريعالرأسماليينالمجازفينالمحليينوالدوليين،فضالً
عنتشجيعتبادلالخبراتوالممارساتالجيدة.ويعملالبرنامجكآليةللترويجللعالماتالتجاريةعلىنحويضفيمصداقيةعلى
المشاركين.وتتولىالوكالةالفنلنديةلتمويلالتكنولوجياواالبتكاراختيارالمشاركينفيالبرنامجبناءعلىتوصياتتتلقاهامنفريق
خارجييضممجموعةمنخبراءمشاريعرأسالمالالمجازفةالجديدةوالرأسماليينالمجازفين.وبعدالفروغمناالختيار،تحدد
االبتكارمجموعاتمفصلةللمعالمالمرجعيةالمواءمةلكلمشا ِرك،ويمثلتحقيقهذهالمعالم
الوكالةالفنلنديةلتمويلالتكنولوجياو
ّ
شرطاًالستمراراالستفادةمنالبرنامج.وفيالمرحلةاألولى،البدأنيظهرالمشاركونقدرةعلىالتنافسفياألسواقالدولية،
والبدأنيعرضوافينهايةالمرحلةماأنجزوهفيهذاالسبيلعلىلجنةتقييممؤلفةمنمستثمريمشاريعرأسمالالمجازفة
ورعاةأنشطةاألعمالومديريالشركات.وفيالمراحلالالحقة،البدأنيكونبمقدورالمشاركيناجتذابالتمويلالخارجيوأن
يصممواويتعهدوانمواًسريعاًفيأنشطتهم.وبالتشديدعلىاالنتقائيةوحفزالنمووبناءالقدراتوالدعمالمباشروالترابطالشبكي
والتعاونبينالقطاعينالعاموالخاصواستخدامالمعالمالمرجعيةلألداء،يُظهربرنامجالشركاتاالبتكاريةالمبتدئةكافةالخصائص
الرئيسيةلمبادراتسياسةريادةاألعمالمرتفعةالنمو.
يع،فينصبعلىإنشاءتجمعلرواداألعمالالجددحائزيمهاراتالنموالمرتفع،
أمامحطتركيزبرنامجفيغوللتسر
ّ
ويتوسلالبرنامجفيذلكحشدأفرقةأصحابرأسمالالمجازفة،وعنطريقهذهاألفرقةتشاركجهاتفاعلةفيمشاريعرواد
األعمالالجدد.والبدأنيكونالحصولعلىالتمويلالكافيمنالقطاعينالعاموالخاصفيالمتناول.كمايحظىهذاالنظام
بدعممؤسساتالبحثوالشركاتالكبيرةوالمعاهدالتعليميةالتيتوفرتياراًمناالبتكاراتالتكنولوجيةواالبتكاراتاألخرى،
ويبليالنظامبالءًحسناًويجنيعوائداجتماعيةواقتصاديةويسفرعننشوءشركاتجديدةمرتفعةالنموبكفالةاالصطفاف
السليملجميعالمشاركينفيه.
يةالمبتدئة.فالجهاتالمسرعةفيبرنامجفيغو
وهناكارتباطوثيقبينبرنامجفيغوللتسريعوبرنامجالشركاتاالبتكار
ّ
هيشركاتتابعةللقطاعالخاصتستثمرفيمشاريعرأسمالالمجازفةالمنطويةعلىإمكاناتنمومرتفعةوتساعدفيإدارتها،
عنطريقتوفيرالتجربةوالخبرةوالدعماإلداريالمباشرلشركاتالحوافظالتابعةلها،وهيتستثمرأموالهاالخاصةبحيازةشرائح
رأسماليةفيشركاتالحوافظوينتظرمنهاأنتساعدفيتدبيرتمويلفيرأسمالإضافييستجلبمنمستثمرينآخرين.وتتبع
سةلتوفيرخدماتتنسيقللجهاتالمسرعةفيبرنامجفيغوعندماتلتمسالدعمالعام،كالدعمالذي
كاالتمكر
القطاعالعامو
ّ
ّ
يق ّدمفيإطاربرنامجالشركاتاالبتكاريةالمبتدئة.وعلىغرارهذاالبرنامج،جرىأيضاًتصميموتنفيذبرنامجفيغوللتسريعفي
ظلالتحاورالمستمربينالقطاعينالعاموالخاص.وبربطرواداألعمالالجددمعرواداألعمالالفنيينذويالخبرة،يشجع
برنامجفيغوللتسريععلىإنشاءشركاتالحوافظويستجلباهتماماًمتزايداًمنالمستثمرين.ويدعمالتحليلالتجريبيالفرضيةالتي
تذهبإلىأنمرجعتحقيقالمشاركينفيبرنامجالشركاتاالبتكاريةالمبتدئةأداءًرفيعاًهومشاركتهمفيالبرنامج،وأنالسبب
ليسببساطةأنشركاتمناسبةاختارتلنفسهاأنتنتسبإليه.ومنالممكنعزوهذااألداءالرفيعلألثرالعائدإلىالثقةبالنفس
والتصديقعلىالكفاءة.
واتجهتفنلنداأيضاًإلىتقديمالدعمالنشطللتعليموالتدريبالتقنيوالمهنيولمفهومالتَعلُّممدىالحياة.وجرى
أيضاًإدراجالتثقيففيمجالريادةاألعمالفيجميعصفوفالدراسة.ووضعتالدانمركوفنلنداوالنرويجوالسويدنموذجاً
للتثقيففيمجالريادةاألعماليتمايزعنالنماذجالمماثلةالقائمةفيالبلداناألخرىأدرجتفيهالمالمحالمشتركةالتالية:
التعاونالمشتركبينالوزارات؛الدورالرئيسيللمنظماتالمعنيةبمشاريعالشبابوالمؤسساتالمبتدئة؛االستقاللالذاتيالتام
للمؤسساتالتعليميةفيتنفيذالتثقيففيمجالريادةاألعمالشريطةاالمتثاللإلطارالوطنيلتوصيفالمهاراتأوالوثائق
التوجيهيةذاتالصلة؛المشاركةالمكثفةمعأنشطةاألعمال؛إدماجالتوعيةبريادةاألعمالفيجميعمستوياتوجميعأنواع
التعليم؛الدورالمسندللمعلمينكميسرين.
املصدر:

كليمنتوآخرون2016،؛رانيكووأوتيو.2015،
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وعـ ـل ــىوجـ ــهالـ ـخـ ـص ــوص،ت ـس ـلــطت ـج ـرب ـتــافـنـلـنــدا
وجمهوريةكــوريــاالـضــوءعلىالمكاسبالتييحققهاوجــود
برامجلتطوير ريادةاألعمالتتسمبقاعدتهاالعريضةوطابعها
الكلي والمتنوع،وتلتئمفيظلهاجهاتفاعلةمنالحكومة
والـقـطــاعالـخــاص واألوسـ ــاطاألكــاديـمـيــة والمجتمعالمدني
والمجتمعالدولي،الستغاللوجودالتآزر والتكاملفيمابين
مختلفالفاعلين.وتُبرزالــدراســاتاإلفـراديــةاألربــعجميعها
ضــرورةأنيتجذرتطوير ريــادةاألعمالفينهج نُظميمبني
علىقاعدةالحواروالتعاونبينالقطاعينالعاموالخاص.وقد
قامتجمهوريةكوريا،علىسبيلالمثال،بجمعطائفةواسعة
مناآلراءواالقتراحاتمنالقطاعالخاصفيسياقالتحضير
لخطةالعملالمعنيةباالقتصادالخالق وأنـشــأتفرقةعمل
مشتركة لالقتصاد الخالق تألفت من ممثلين لشركات رأس
مالالمجازفةوالشركاتالصغيرةوالمتوسطةالحجموالشركات
الكبيرة،منأجلإضفاءطابعمؤسسيعلىمشاركةالقطاع
الخاص(األونكتاد2013،د).وفيسياقأقلالبلداننمواً،
يـمـكــنتــدعـيــمآل ـيــاتال ـت ـشــاورومـضــاهــاتـهــابــإصــالحــاتفي
حوكمة القطاع العام تشدد على اعتبارات الشفافية وتَ َشاطُر
المعلوماتوالمـُساءَلة.
وفيفنلندا،يُبرزبرنامجالشركاتاالبتكاريةالمبتدئة
وبـرنــامــج فيغو للتسريع أهمية تكامل الـبـرامــج لضمان توفير
التمويلللمؤسساتفيمراحلالتطورالمختلفة.وعلىسبيل
المثال،يمكنألحدالبرامجأنيستهدف ربطرواداألعمال
بــالـرأسـمــالـيـيــنالـمـجــازفـيــنلـحـشــدرأسال ـمــالاألول ــيال ــالزم
لتحويلاألفكارإلىأنشطةأعمال،بينمايقومبرنامجآخرفي
مرحلةالحقةبربطالشركاتالمتناميةبالرأسماليينمنأجل
التوسعفيأسواقجديدة.وفيحالتيفنلنداوجمهوريةكوريا،
ات،وشددتالجهود
أُرسيتأوجهللتكاملعلىنطاقالمبادر
ُ
على ربطالرأسماليينالمجازفينبرواداألعمالالجدد،وربط
رواداألعمالالجددبرواداألعمالاألقدمواألكثرخبرة(رعاة
أنشطةاألعمال)الذينيمكنأنيعملواكناصحينومرشدين.
وه ـن ــاكأي ـض ـاًحــاجــةلـكـفــالــةالـتـكــامــلبـيــنبـرامــج
يادةاألعمال،التيتروجلتتجيراألفكار واالبتكارات
تطوير ر
ّ
إلىمنتجات،وسياساتالتجارةالتيتوفرفرصالولوجإلى
ـادرة"صـنــعفي
األسـ ـواق.وعـلــىسبيلالـمـثــال،تستهدف مـبـ
ُ
الهند"تطويرمنافذدخولاألسـواقأمامالمؤسساتالناشئة
فيالهندوتكمل،منثم،الدورالذيتؤديهمبادرة"مشاريع
ّ
الهندالناشئة"فيرعايةاالبتكار.وتطبّقروانداسياسةتجارية
بمسمى"صنعفيرواندا"لدعمتطويرالسوقالمحليةوتعزيز
ُ
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الرأسماليونالمجازفونفاعلونرئيسيونفيأطر
تطويرريادةاألعمال
عمليةالـتـحــولاالقـتـصــاديالــوطـنــي.وعـلــىوجــهالخصوص
تتمثلالغاية مــنسياسة"صنع فــيروان ــدا" فــي زي ــادةالقدرة
التنافسيةالقتصادالبلدوتحسينالميزانالتجاريمنخالل
استعادةأجـزاءمنالسوقالروانديةالمعتمدةعلىالـواردات،
وتحسين قــدرةالمنتجينالروانديينعلىالتنافسفيأسـواق
التصدير مــنأجــلتوليدوظــائــفمنتجة فــي شــركــاتتتصف
بالديناميةوالمرونة(رواندا.)2017،
وتصورحالةشيليأهميةالمحافظةعلىاستمرارية
ّ
الـبـرامــج فــيوجــهالتغيرالسياسيالمحلي ،وأهـمـيــةالحرص
أيـضـاًعلى تــوخــيالـمــرونــةعندماتظهر عـيــوبالـبـرامــج.وقد
أبقى برنامج مشاريع شيلي الناشئة على مهمته دون تغيير،
وحـصــلعلى زي ــاداتمستمرة فــيميزانيته بــالــرغــم مــنالتغير
الذيطرأعلىالحكومة.كذلك،أنشئبرنامجالتوسع،في
إطارمبادرةمشاريعشيليالناشئةمنأجلالتصديلظاهرة
انخفاضمعدلاستبقاءرواداألعمالالمتخرجين.ويمكنأن
يساعدإسنادالمسؤوليةلوكالةواحدةتتمتعباالستقاللالذاتي
وتناطبهاواليــة واضحة،فيضماناالستقاللعنالتدخل
السياسي.وتكتسياالستقالليةوالشفافيةوالمـُساءَلةباألهمية
لتجنّبالوقوعفيبراثنالمصالحالمكتسبة:فالقرارالمتعلق
باختيارالشركات واستمرارها فــيإطــار بـرامــجالــدعــم،ينبغي
أنيكونموضوعياًومحايداًإلىالحداألقصى،وبالمستطاع
أنيُكفلذلك،علىسبيلالمثال،باستخدامأفرقةخارجية،
كالحالفيفنلندا،أوبتعزيزآلياتحوكمةألغراضالتطوير.
ويؤديالبحثوالتطويردوراًمهماًفيجميعمراحل
دورةحياةالشركة.وباإلضافةإلىاالبتكاراتالجذريةالتيتقود
إلىتأسيسالشركاتالناشئة،يكتسيباألهميةأيضاًوجود
ابتكاراتحديّةتساعدالشركاتالقائمةعلىالنمو والبقاء.
تجمعات التعلّم واالبتكار واإلب ــداع التي
ويمكن أن تساعد ّ
تضمالجامعات والمدارسومعاهدالبحث والمعاهدالمهنية
والمختبرات التجريبية على التدفق المطّرد لألفكار الجديدة
إلىالشركاتعلىمداردورةحياتها.وتحوزالبلداناألربعة
محل النظر شبكات ألصـحــاب المصلحة تـقــدم المساعدة
لتطوير ريادةاألعمال.ويمكنرعايةالتجمعاتبشكليفيد
القطاعات االقتصادية التي تحدَّدكأولوية في خطط التنمية

الـصفل ا:

الوطنيةوالسياساتالصناعية،كالحاصلفيوادياالقتصادي
الخالق،فيبانغيوبجنوبسول(األونكتاد2013،أ).
وتوضحالدراساتاإلفراديةجميعهاأنالرأسماليين
المجازفينيمثلونجهاتفاعلة رئيسيةفيأطرتطوير ريادة
األعمال.وفيسياقأقلالبلداننمواً،يستدعيذلكوضع
استراتيجية واضحةلحشدالمواردتحددمصادر رأسالمال
األساسيمنالقطاعينالعام والخاص،وتشملأيضاًتدابير
تستهدفاجتذاب رأسمالالمجازفةعلىالصعيدالمحلي
واإلقليميوالدولي،وإركازهذهاالستراتيجيةداخلاستراتيجية
عامةللتطويرالمالي.
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ويـتـعـيــنأنتـتـضـمــنب ـرام ــجتـطــويــرريـ ــادةاألع ـمــال
أي ـض ـاًاسـتـراتـيـجـيــة خ ــروجللمؤسساتالـنــاشـئــة والـمــؤسـســات
األخرىالتيتواجهالفشل.وتتأسسخطةاالقتصادالخالّق
فــيجمهوريةكــوريــا،الـتــيتتولىإدارت ـهــاهيئة ش ــؤونأنشطة
األعـمــال الصغيرة والمتوسطة ،على توليد دورة مثمرة تشمل
"البدء،والنمو،واسترداداالستثماروإعادةالبدء".ويرميالبند
الثالثمنالبرنامجإلــىتحسينالنظمعلىنحويسهمفي
زيادةالتسامح مع الفشل وتيسير البدء من جديد .والقصد
منوجودهيئةشؤونأنشطةاألعمالالصغيرةوالمتوسطةهو
إصــالحالنظمالتيتسدالسبلبوجهرواداألعمالالساعين
للبدءثانية(األونكتاد2013،أ).

جمهوريةكوريا:إنعاشاالقتصادعنطريقالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم

بدأتفياالتضاحخاللتسعينياتالقرنالماضيالعوائقالتيشابتنموذجالتنميةاالقتصاديةفيجمهوريةكوريا،
المستندبشكلمكثفعلىالمجموعاتالصناعيةالكبيرة.ومنذذلكالوقت،أولتالحكومةاهتماماًمتزايداًللدورالذييمكن
أنتؤديهالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمفيالسياساتالصناعيةوالتكنولوجية،باعتبارهاجزءاًمنعمليةلتطويرمحركات
جديدةللنموفيالبلد،معالتركيزعلىإنشاءالمؤسساتالمبتدئةوتعزيزالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمالقائمة.
وأضفتالحكومةطابعاًمؤسسياًعلىنظامللتصديقعلىشركاترأسمالالمجازفةوتعزيزها.وفيعام1997سنّت
الحكومةالقانونالخاصلتعزيزشركاترأسمالالمجازفة،وأصدرتهيئةشؤونأنشطةاألعمالالصغيرةوالمتوسطةقواعدبشأن
فة،عرفتهذهالشركاتالمصدقعليهاعلىأساسمعاييراالستثمارونفقاتالبحث
التصديقعلىشركاترأسمالالمجاز ّ
والتطويروتقديرألنشطةاألعمال.وحددتالحكومةأيضاًوقدمتالدعمللشركاتاالبتكاريةالتيداومتعلىمزاولةالنشاط
لمدةثالثسنواتعلىاألقل،وجرىتقييمهاباعتبارهاشركاتابتكاريةباستخداممعاييرمستمدةمندليلأوسلوالتابعلمنظمة
التعاونوالتنميةفيالميداناالقتصاديوالمكتباإلحصائيلالتحاداألوروبي،تتضمنالقدراتفيمجالاالبتكارالتكنولوجي
والتتجير وإدارةاالبتكار،إضافةإلىاألداءاالبتكاري.وتكونهذهالشركاتمؤهلةللحصولعلىمجموعةمنحزمالدعم
السياساتي.ويسفرهذاالنظاملإلبرامالحكوميلتصديقاتشركاترأسمالالمجازفةوالشركاتاالبتكاريةعنتحقيقاألهداف
الثالثةالرئيسيةالتاليةكجزءمنسياساتدعمالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم:التوجيهالفعالللدعمنحوالشركاتالمؤهلة
والراغبةوالقادرةعلىاتباعتوجيهاتالسياسات؛استخدامالدعمكآليةلإلبالغباتجاهاتالسياسةالحكوميةواإلعالنعنها؛
توفيرالنظاممجموعةمنالحوافزللشركاتمنأجلتطويرنفسهاطوعاًإلىنوعيةالمؤسساتالتيتطمحالحكوماتفيتزويدها
بالدعملتنفيذسياستهاالصناعيةورؤيتهاالتكنولوجية.
وتضطلعهيئةشؤونأنشطةاألعمالالصغيرةوالمتوسطةبدورمحوريفيدعمالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم
والمؤسساتالناشئة،وتساعدالهيئةعلىأداءالوظائفالمنوطةبهاكلمنالوزاراتالتالية:وزارةالثقافةوالرياضةوالسياحة؛وزارة
التعليم؛وزارةالتشغيلوالعمل؛وزارةالعلوموتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتوالتخطيطالمستقبلي؛وزارةشؤوناالستراتيجية
والميزانية؛وزارةالتجارةوالصناعةوالطاقة.وتغطيسياساتالدعمالذييقدَّمللمؤسساتالناشئةفيجمهوريةكوريادورةحياة
أنشطةاألعمال،ويتكونمنجزأينهما،البحثوالتطويروالتتجير.ويجريتحديدستمراحللهذهالعمليةبدءاًمنالتعرف
علىاألفكارحتىتتجيرهاوتشتملعلى:تحديدأفكارأنشطةاألعمال،وتطويرالمفاهيم،ووضعخططالبحثوالتطوير،وإجراء
عملياتالبحثوالتطوير،والتتجير،والتسويق.وانطالقاًمناألهميةالتييكتسيهامطلبتدعيمالبحثوالتطوير،تتولىوزارة
العلوموتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتوالتخطيطالمستقبليتنسيقالمراحلاألربعاألولى،وتتولىوزارةشؤوناالستراتيجية
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والميزانيةتنسيقالمرحلتيناألخيرتين.وتنخرطهيئةشؤونأنشطةاألعمالالصغيرةوالمتوسطةفيمجاالتمتنوعة،تشملبرامج
التمويلالمباشرللبحثوالتطويرفيالمؤسساتالناشئة،وتطويرنماذجاألعمالوتوفيرالدعمالماليلعملياتالتشغيل،ووضع
سياساتللدعمغيرالمباشرمنأجلتحسينبيئةاألعمالوالبنيةالتحتيةالمعززةللمؤسساتالناشئة.وتتمحورسياساتالدعمفي
وزارةالعلوموتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتوالتخطيطالمستقبليحولالترويجلالبتكاراتالقائمةعلىأساستكنولوجيات
المعلوماتواالتصاالتوتتجيرها،وتعزيزالبنيةالتحتيةالمطلوبةلترعرعاألفكاروتيسيرعملياتالتتجير؛كماتركزالوزاراتاألخرى
علىمجاالتأكثرتحديداًتتصلبالمؤسساتالناشئةومشاريعرأسمالالمجازفةالمندرجةتحتوالياتهاالفنية-وعلىسبيل
المثال،تقدموزارةالتجارةوالصناعةوالطاقةالدعمللمؤسساتالناشئةفيمجالالطاقة.
وفيعام،2013صاغتجمهوريةكوريامبادرةاالقتصادالخالقوخطةالعملمنأجلاالقتصادالخالق،باالستناد
إلىاالستراتيجياتالستالتالية:تقديمالمكافآتالمناسبةلإلبداعوتهيئةبيئةإيكولوجيةاقتصاديةداعمةلقيامالمؤسسات
الناشئة؛تقويةالدورالذيتؤديهمشاريعرأسمالالمجازفةوالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمفياالقتصادالخالقوزيادة
قدرتهاعلىالولوجإلىاألسواقالعالمية؛خلقمحركاتالنموللمبادرةبارتيادأسواقجديدةوصناعاتجديدة؛تدعيمالمهارات
اإلبداعيةالعالميةالمشبّعةبروحالصمودأمامالتحدياتوالسعيوراءتحقيقاألحالم؛تعزيزقدراتالعلموالتكنولوجياوتكنولوجيات
المعلومات واالتصاالتعلىاالبتكار،باعتبارهاركيزةاالقتصادالخالق؛تدعيمثقافةاالقتصادالخالقفيسعيمشتركمع
السكان.وأسفرتالمبادرةعننشوءثالثمبادراتبرنامجيةفرعيةهي:مدينةاالقتصادالخالقعلىاإلنترنت،ومراكزاالقتصاد
واالبتكارالخالق،ومنصةتحدياألشهرالستةالبتكاراألفكار.وصممالبرنامجاألخيربهدفتسريعإقامةمؤسساتناشئة
بدورتهاالكاملة خــاللفترةتستغرقستةأشهر خــالل ع ــام،2015منأجــلتيسيرإقامة100مؤسسةناشئةاختيرتمن
بين1 000فكرةقدمهاالمواطنونورواداألعمالالطامحونباستخداممنصةمدينةاالقتصادالخالقومراكزاالقتصادواالبتكار
الخالق.واستهدفتالمنصةتوفيردعممكثفعلىيداختصاصيينفيمجاالتالمؤسساتالناشئةعلىمدىفترةستةأشهر
فيمسائلتطويرنماذجاألعمال،وتقديمطلباتإثباتحقوقالملكيةالفكريةوتسجيلها،وتجهيزخططاألعمال.وجرىفي
إطارمبادرةمراكزاالقتصادواالبتكارالخالقأيضاًتوظيفاختصاصيينواالستعانةبشركةمتخصصةلتوفيرالدعمفيمجالتتجير
األفكار.وفيالمرحلةالتيتلتتحديداألفكارسرعتالمنصةخطواتعمليةالتتجيربتوفيردعممنهجيعبرعمليةللترابط
ّ
الشبكيبينأصحابالمصلحةاألساسيينالمعنيينبإقامةأنشطةاألعمالالجديدةوهمتحديداًالوزاراتالحكوميةوالمعاهد
العامةللبحوثوالجامعاتوالشركاتالمملوكةللقطاعالخاصوالدوائرالخاصةالمعنيةبالبحثوالتطويروفرادىالشركاتاألخرى
الذينأنيطوابأدوارمحددةالمعالم.
املصدر:

شيانغ2016،؛جونغوكيم2017،؛منظمةالتعاون والتنميةيفامليداناالقتصادي واملكتباإلحصائيلالحتاداألورويب2005،؛
األونكتاد2013،د.

ويـجــدرالتنويهإلــىالنهجال ــذياتبعتهشيليرغم
ماشابهمنمعوقات،لسعيهإلىاجتذابمواهبريادةاألعمال
دولياً(الفصلالثالث).ويكشفالنجاحالذيحققتهشيليعن
إمكانيةتعزيزالقدراتالوطنيةفيمجالريادةاألعمالبتسخير
خبرةوإب ــداعرواداألعـمــالاألجــانــبالــذيــنيمكنأنينقلوا
المعارف والمهارات والخبراتإلىجهاتمحلية.وتضمنت
مبادرةمشاريعشيليالناشئةمكوناًللتأثيراالجتماعيهدفهتغيير
ثقافةريادةاألعمالالشيليةوتحسينها.ويُطلبإلىالمنتفعين
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األجــانــببمبادرةمشاريعشيليالناشئةاالنـخـراطفيالبيئة
اإليكولوجيةالمحليةألنشطةاألعمالمنخاللأداءأنشطة
يتولدعنهاأثراجتماعي.وصممتخطةلتقديرقيمةالعائد،
وهينظاممبتكرلتقديرعالماتالستخدامهافيقياساألثر
االجتماعيالذييجلبهرواداألعمالعندمقاربتهمالمجتمع
المحلي ،عن طريق تنظيم العروض الرئيسية وحلقات العمل
وإرشادالمعنيينوتعهدالمناسباتاألخرىذاتالصلةبريادة
األعمالواالبتكار.

الـصفل ا:
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شيلي:تسخيرالهجرةألغراضريادةاألعمال

د ّشنتحكومةشيليفيعام2010مبادرةشيليللمشاريعالناشئةمتطلعةإلى"تغييرثقافةالبلدإزاءريادةاألعمال
وتكريسمنزلةشيليكمركزلالبتكارفيأمريكاالالتينية"(انظرالعنواناإللكترونيالتالي.)www.startupchile.org/economic-impact/
ويعودإنشاءمؤسسةتنميةاإلنتاجالتيصاغتمبادرةشيليللمشاريعالناشئةإلىعام1939؛وتعملفيسبيلغايةرئيسيةهي
توقعالمرحلةاإلنمائيةالمقبلةفيشيليوالتخطيطلها.
وفيكلجولةمنجوالتبرنامجاألشهرالستةللمشاريعالناشئة،يجرياختيارمائةمشروعناشئمنطلباتيجري
.ويحصلكلمشروعناشئيقععليهاالختيارعلىمبلغ40 000دوالركمنحةتمويلمجانيةفيرأسالمال،
التقدمبهاعالمياً
ّ
وتأشيرةدخولمؤقتةمدتهاسنةواحدة،وحيزمكتبيوفرصلتقديماإلرشاداتوالتوجيهات.وتوجدفيشيليواحدةمنأسرع
عملياتتسجيلأنشطةاألعمالعلىالصعيدالعالمي.ويتعينعلىالمشاريعالناشئةأنتحرز4 000مننقاطرأسالمال
االجتماعي،عنطريقاستضافةحلقاتالعملوإرشادرواداألعمالالمحليينوتدريسفصولدراسيةوتنظيمماراثوناتلمطوري
1منمنشئيالمشاريعينتمونإلى72بلداً ،وأسهم
خرجمنبرنامجشيليللمشاريعالناشئةأكثرمن200
البرمجيات.وتَ َّ
ُ
المشاركونفيجمعمايربوعلىمائةمليوندوالر،وولّدواأكثرمن1 500وظيفة.واستفادمايربوعلى200 000منرعايا
شيليمنأنشطةالتواصلالمجتمعيالتينظمتهاالمشاريعالناشئة.ومعذلك،كانمناألمورالصعبةالعثورعلىرأسماليين
مجازفينمحليينالستبقاءالمشاركينفيالبرنامجفيشيلي.وللتصديلهذهالمسائلطورتالحكومة"برنامجالتوسع"الذي
استهلبتقديممبلغقيمته100 000دوالركتمويلجديدلثالثةخريجيناختيروامنبين30خريجاًبعدإكمالبرنامجمدته
ثالثةأشهر.ويق ّدمالتمويلكمنحةمجانية،إالأنهيتعينعلىالمشاركينإنشاءأنشطةأعمالهموإدارتهافيشيلي.ومنذذلك
الوقت،احتذىخمسونبلداًنموذجشيليواستهلوابرامجمماثلة.
واعتباراًمنعام،2016تمثلتاألهدافالجديدةلمبادرةشيليللمشاريعالناشئةفيضمانبقاءشيليمركزاًعالمياً
لالبتكارالتكنولوجيوذيــوعصيتهاكقاطرةللمؤسساتالتكنولوجيةالتيتجلبآثــاراًإيجابيةعلىاالقتصادالمحلي.وتوجد
فيشيليثالثةبرامجمميّزةللتسريععلىالنحوالتالي:المصنعإس،وهوآليةللتسريعالمسبقللمشاريعالناشئةالتيتقودها
رائداتاألعمالويتيحلمجموعتينمنالشركاتتتراوحالواحدةبين20و30شركة،فترةتدريبسنويةمدتهاأربعةأشهر
وقرابة15 000دوالرفيشكلتمويل؛وبرنامجرأسالمالياألساسي،وهوبرنامجلتسريعشركاتالمنتجالوظيفيوالمصادقات
المبكرة؛وبرنامجمتابعةاألمـوال،ويستهدفتسريعشركاتاألداءالمرتفعالمؤسسةفيشيليوتسعىإلىالتوسعفيأمريكا
الالتينيةوعلىالنطاقالعالمي.
وأجرتمبادرةالمشاريعالناشئةفيشيليدراسةاستقصائيةفيعــام2016لقياساألثراالقتصاديالمترتبعلى
البرنامج.واستناداًإلىمعدلللردبلغ71فيالمائة،أوضحتالدراسةاستمرار51.1فيالمائةمنالمشاريعالناشئةالمستفيدة
منبرامجالتسريعفيمزاولةنشاطهافيعام.2016ومنأصلنسبة51.1فيالمائةالتيتمكنتمنالبقاء،شارفتنسبة
المملوكمنهاللشيليين55.4فيالمائة.كمابلغمعدلاالستبقاء،أيمعدلم ِ
نشئيالمشاريعالذينبقوافيشيليإلدارةعملياتهم
ُ
بعدمشاركتهمفيالبرنامج34فيالمائة.وحصدتالمشاريعالناشئةمجتمعةمامقداره30.5مليوندوالرمنرؤوساألموال،
تأتتنسبة29فيالمائةمنهامناألموالالعامةو71فيالمائةمنمصادرالقطاعالخاص.وقُ ّدرأنعددالوظائفالتيجرى
توليدهاعلىالصعيدالعالميبلغ5 162وظيفةمنهاه30فيالمائةفيشيلي؛وتراوحمتوسطاألجورالشهريةبين1 216
و2 280دوالر(انظرالعنواناإللكترونيالتالي.)www.startupchile.org/وقداحتلتشيليالمرتبةالثالثةفيتقريرمؤسسةغست
العالميللتسريعلعام،2016بالنسبةلقيمةاالستثماراتالمولدةمنالمشاريعالناشئةوجاءتبعدالوالياتالمتحدةوالمملكة
سرعةوجاءتبعدالوالياتالمتحدةوالمملكةالمتحدة
المتحدة،واحتلتالمرتبةالسادسةبالنسبةلعددالمشاريعالناشئةالمـُ ّ
وفرنساوإسرائيلوالمكسيكوالبرازيل.
املصدر:

إيغوساوأوتشي2016،؛تقريرمؤسسةغست،لعام2016؛جملةاإليكونوميست2016،ب؛ويستوكارستني.2015،
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واتجهتبعضالـبـلــدان،بمافيهاالهند،إلــىإف ـراد
االستثمار األجنبي المباشركركيزة لبرامجها فــي مجال ريــادة
األعمال،بنمااتجهتأيرلنداإلىإدارةسياسةعالميةللمغتربين.
ومنإجماليأقلالبلداننمواً،تنظربنغالديشوإثيوبياإلىمغتربيها
كأصوليمكنتسخيرهاألغراضبرامجهافيمجالتطويرريادة
األعمال.وتشملاألمثلةالتييمكنضربهالإلجراءاتالمتخذةمن
أجلجذبالمغتربين(الفصلالثالث)،السماحبازدواجالمواطنة
وتنفيذبرامجلدعمالمغتربينوالسماحللمغتربينبحيازةحسابات
مصرفيةمحليةبالعملةاألجنبية،واتخاذإجراءاتلتخفيضالرسوم
علىالتحويالتالمالية.

اإلطار4-5

ﺑﻮﺳﻊ أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً ﺑﺬل ﺟﻬﺪ أﻛﱪ
ﻻﺟﺘﺬاب رواد اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻐﱰﺑﲔ
أﺻﺤﺎب اﳌﻬﺎرات اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ

الهند:البحثعنمخالفينمبدعينلتدعيمثقافةريادةاألعمالواالبتكار

تعطيالهندنموذجاًإلطــالقمجموعة وافــرةومتنوعةللمبادراتالساعيةإلــىرعايةاالبتكارعلىنطاق عــددمن
القطاعات،واالنخراطمعاألوساطاألكاديميةوالصناعةوالمستثمرينوريادةاألعمالالصغيرةوالكبيرةوالمنظماتغيرالحكومية
ومعظمالقطاعاتالمحرومةمنالتمتعبالخدماتالكافيةفيالمجتمع،معإيالءتركيزخاصعلىالنساء.وتسعىالحكومةإلى
دفعالنساءإلىالصفوفاألماميةللنظامالوطنيلريادةاألعمالبإتاحةسبيلحصولهنعلىالقروضووصولهنإلىالشبكات
واألسواقوالتدريب.ووفقاًلتقريرمؤسسةغستالعالميللتسريعلعام،2016تحتلالهندالمرتبةالعاشرةفيقيمةاالستثمارات
سرعة.ويتضمنهذااإلطاروصفاًألربعمبادراتوطنيةفيهذاالخصوص.
المتولدةعنالمشاريعالناشئةوعددالمشاريعالناشئةالمـُ ّ
مبادرةمشاريعالهندالناشئة
أُطلقتهذهالمبادرةفيعام،2016مستهدفةتعزيزريادةاألعمالعنطريقتوفيرالتوجيهللمشاريعالناشئةورعايتها
وكفالةتمتّعهابتسهيالتعلىمدىدوراتحياتها.وتصفخطةالعملالتينشرتهاالحكومةالمقوماتالثالثةالتيتشكلركائز
المبادرةوهي:التبسيطواألخذباأليدي؛والدعمالتمويليوالحوافز؛والشراكاتوالحواضنبينالصناعةواألوساطاألكاديمية.
وتقومالمبادرةعلىنهجبزاوية360درجةغايتهتمكينالمشاريعالناشئةيتيحبرنامجاًللتعلمعلىاإلنترنتمدتهأربعةأسابيع.
وأنشئتعلىالنطاقالوطنيمجمعاتللبحوثوحواضنومراكزللمشاريعالناشئةمنخاللترابطشبكيلهيئاتتنتميإلى
الناشئةمنسبلالحصولعلىالتمويل.وتضمنت
الصناعةواألوساطاألكاديمية.وأنشئأيضاًصندوقرئيسيلتمكينالمشاريع
ُ
مبسطاًإليداعطلباتتسجيل
اآللياتالمرافقةللمبادرةآليةللتعرفعلىالمشاريعالناشئةعلىاإلنترنتوبرنامجاًللتعلموسبيالً ّ
اعدميسرةللمشترياتالعامةالتيتجريهاالمشاريعالناشئةودعماًمنخاللالحواضن
براءاتاالختراعوقواعدامتثالمخففةوقو
ّ
وبرامجطالبيةتركزعلىاالبتكارودعماًتمويلياًواستحقاقاتضريبيةومعالجةللمسائلالمتصلةبالتنظيم.وانطوتخطةالعمل
علىمجموعةشعاراتترويجيةموجهةإلىالمستثمرينتبرزالمزاياالرئيسيةللمبادرةمثل"نظامإيكولوجيدونبهارج"و"النفق-
الضوء"و"مطلوبمخالفين"و"الحواضنمتاحة".
مبادرةصنعفيالهند
ُ
أُطلقتهذهالمبادرةفيعام،2014واستهدفتتحويلالهندإلىمركزعالميللتصميموالصناعةالتحويلية.وشملت
مقوماتالمبادرةأربعسياساتعلىالنحوالتالي:تشجيعالصناعةالتحويليةالوطنية؛جذباالستثماراألجنبيالمباشر؛حفز
توليدحقوقالملكيةالفكريةوتتجيرها؛استحثاثالمبادراتالجديدةبمافيهاإنشاءممراتصناعيةو21مدينةعُقديةجديدة.
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وأكدتالمبادرةفيجملةتدابيرأخرىضرورةإحاللاألطرالباليةوالمعيقةبنُظمشفافةوصديقةللمستعملينمنأجلتيسير
مشترياتاالستثمارات.وتسعىالحكومةإلىتسخيرالسياساتالمحليةللمشترياتالعامةألغراضتشجيعالصناعةالتحويلية
واستخدامالسلعوالخدماتالمصنعةمحلياً،فيسبيلتنميةصناعاتالهندالتحويليةالمحلية.
رسالة"آتال"فيمجالاالبتكار
صممتهذهالمبادرةلتشجيعثقافةاالبتكاروريادةاألعمال،والعملكمنصةلتعزيزنشوءمراكزابتكارمنطرازعالمي،
ُ
والتصديللتحدياتالكبرى،ومساندةأنشطةاألعمالالناشئةواألنشطةاألخرىللعمللحسابالذات،وباألخصفيالمجاالت
المدفوعةبالتكنولوجيا.وأنشئتمختبراتآتالالتجريبيةعلىنطاقالبلدواستُخدمتكحيّزاتعملتتيحللطالباستخدامأدوات
ومعداتالكتسابتدريبعمليفيمفاهيمالعلوموالتكنولوجياوالهندسةوالرياضيات.وأنشئتمراكزآتالللحواضنلتشكيل
أنشطةاألعمالالناشئةعلىنحويجعلمنهامؤسساتقابلةللتوسعواالستدامة.وتوفرالمراكزالمنتشرةعلىنطاقالبلدمرافق
للحواضنمزودةبالبنيةالتحتيةالماديةالمناسبةبمافيذلكالمعداتالرأسماليةوتسهيالتالتشغيل،كماتوفرسبيالًلالتصال
بخبراءالقطاعاتوالحصولعلىدعمفيمجالتخطيطأنشطةاألعمالوعلىرأسالمالاألساسي،واالتصالبالشركاءوالتدريب
فيمجالالصناعة،تشجيعاًللمشاريعاالبتكاريةالناشئة.
مبادرةالهندالرقمية
ترميهذهالمبادرةإلىتطويراقتصادالهندإلتاحةجميعالخدماتالحكوميةإلكترونياً،وتحويلالهندإلىمجتمع
مم ّكنرقمياًذياقتصادمعرفي،معإتاحةسبيلأمامالجميعللحصولعلىالسلعوالخدمات؛وإعانةالحكومةعلىتسخير
مكاسبالرقمنةألغراضتحويلالهند.وتتضمنمقوماتالمبادرةتسعركائزمنها:بناءشبكاتالنطاقالعريضالسريعة،وكفالة
سبيلعاملالتصاالتالمتنقلة،والحوكمةاإللكترونية،والصناعةالتحويليةاإللكترونية،وإنجازالخدماتإلكترونياً.
املصدر:

مؤمترالقمةالعامليلرايدةاألعمال2017،؛تقريرمؤسسةغست،لعام.2016

ويمكنتسخيرالرقمنة والمشترياتالعامةالمحلية
لتحقيقاستدامةتطويرريادةاألعمال.وقدحددتالهندوجمهورية
كورياقطاعتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتكقطاعينطوي
علىإمكانيةحفز ري ــادةاألعـمــال فــيالقطاعاتاالقتصادية
الجديدة.والبدأنتوجدأقلالبلداننمواًلنفسهامكاناًتتمكن
منهمناالستفادةالمتزايدةمنفرصاألعمالالتيتم ّكنلها
تكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالت،سواءلدعمالتحولالهيكلي
فيالقطاعاتاالقتصاديةكالزراعةوالصناعةالتحويلية،أوبوصفه
قطاعاًاقتصادياًقائماًبذاته(األونكتاد2017،أ).ويمكنأيضاً
لبرامجالمشترياتالعامةالمحليةأنتحفزالطلبعلىمنتجات
وخدماتالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم،غيرأنهالبد
منمضاهاةذلكبقوانين ولوائحتنظيميةللمشترياتلتجنب
االستئثارمنجانبأصحابالنفوذالسياسي.
وكلّفتوزارةالتجارةوالصناعةفيفنلندابإجراءاستعراض
دوليألفضلالممارسات(أوتيووآخــرون)2007،انتهىإلى

تحديدعددمنالمبادئالرئيسيةللسياساتالتيتوجهصوب
المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجممرتفعةالنموتشملمايلي:
درجــةعالية مــناالنتقائية،وبــاألخــص فــيالمراحل
المتأخرةلتطورمشروعرأسمالالمجازفة.
ض ــرورةوج ــود حــافــز قــوي لــدىالمشاركينلتحقيق
النمو.
استباقيةفيالتعرفعلىالشركاتالمحتملةلتحقيق
النمو.
اتساقفيالتعاملمعالدوافعوالمهاراتاإلدارية.
تعاونوثيقمعمقدميالخدماتفيالقطاعالخاص.
إظـ ـه ــارصـ ـ ــورةلـلـمـهـنـيــةوالـ ـكـ ـف ــاءةم ــعدرجـ ـ ــةمــن
الخصوصية.
جهودتطويرمستمرةومرّكزة.
أنشطةمـُواءَمةللتطويراإلداريتشملتبادلالخبرات
وقيامأوجهالتفاعل.
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رب ــطالـمـشــاركــة والـمـنــح بـطـمــوحــاتالـنـمــو والمعالم
األساسيةلإلنجاز.
قبولبالخسائر.
إشـراكمديرينمحنّكينحائزينلخبراتفيتحقيق
النموالسريع.

-3

إطار لخيارات السياسة على الصعيد
الوطني

تحتاجالسياساتالهادفةإلىالتأسيسلريادةاألعمال
ورعايتهاوتعزيزها مــنأجــلتحقيقالتحولالهيكلي فــيأقل
البلداننمواً،أنتكونمتضمنةسياساترأسيةوسياساتأفقية.
وتتوجهالسياساتالرأسيةإلىقطاعاتأوأنشطةأو(أنواع)من
المؤسساتمحددةعيناً،تسهمبشكلملموسفيالتحول
الهيكليوتشكلصميمسياساتريادةاألعمال(حسبتعريفها
الدقيق)علىالنحوالذيتجريمناقشتهفيالفرعجيممنهذا

توسعالشركاتالديناميةيؤديدوراًحاسماًفي
التحولالهيكلي
الفصل.أماالسياساتاألفقية،فتنطويعلىإمكانيةإحداث
تأثيرفيجميعالقطاعاتواألنشطةاالقتصاديةوالمؤسسات.
ويركزالفرعدال-على ريــادةاألعمالفيإطــارالسياسات
األف ـق ـيــة ،مــندوناالن ـخ ـراط فــي مـنــاقـشــة عــامــةللسياسات
األف ـق ـيــةذات ـه ــا.وم ــنال ـض ــروريأنتـصـ ّـمــمه ــذهالـسـيــاســات
واالستراتيجيات والبرامجالمختلفةوتنفذعلىيددولةتنموية
تودعهاالخصائصالمحددةللدولةالداعمةلريادةاألعمال.
ويحددالجدول1-5إطاراًللسياساتعلىالصعيدالوطني
يــرمــيإل ــىتـعـزيــزريـ ــادةاألع ـم ــالالـمـفـضـيــةإل ــىال ـت ـحــولفي
أقــلالبلدان نـمـواً.ويتماشى هــذااإلطــار مــعإطــاراألونكتاد
لسياساتريادةاألعمال.

الجدول1-5
إطارلخياراتسياساتريادةاألعمالالمفضيةإلىالتحولفيأقلالبلداننمواً
سياسةريادةاألعمال

بعدمتعلق بـريــادةاألعـمــالفيالسياسات
االقتصاديةالعامة

دولةريادةاألعمال

امتصاصرواداألعمالالذينيصارعونمنأجل
البقاء،واستيعابهمفيوظائفمأجورة

توفيرالتمويل

توفيراالستثمارالعاموالبنيةالتحتية

تعزيزنموالمؤسسات

بناءالقدراتالتكنولوجية

إسناددورللمؤسساتالمملوكةللدولة

تشجيعإضفاءالطابعالرسميوالروابطبينالقطاعين
الرسميوغيرالرسمي

تعزيزالرقمنةوالتجارةاإللكترونية

التأكيدعلىالحواربينالقطاعينالعام
والخاص

دعمالمؤسساتطوالدوراتحياتها

زيادةالتثقيفوتنميةالمهارات

إعادةتنظيمريادةأعمالالنساءوالشباب
املصدر :أمانةاألونكتاد.
ـعالسياساتعلىالصعدالكلي والوسيط واجلـزئــي،وابإلمـكــاناالعتماديفوضــعالسياساتعلىالصعيدالوسيطعلىإطار
ملحوظة  :ميكنوضـ
ُ
األونكتادلسياساترايدةاألعمال(انظراملرفق.)3

وقــدصيغإطــاراألونكتادلسياسات ريــادةاألعمال
لكييدعمهوذاتهتصميمالمبادراتواإلجراءاتوالمؤسسات
المعززةلريادةاألعمال،وباألخصصعودروادأعمالجددوإقامة
مؤسساتناشئةفيسياقسياساتعامةللتنميةاالقتصادية
وتطويرريادةاألعمال(.)1
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جيم-سياسات ريادة أ
العمال
ليستغايةالسياساتالراميةإلىتطويرريادةاألعمال
هيتقديمالدعمالثابتإلنشاءمؤسساتجديدة،ألنذلكليس
باألمرالنافعبشكلتلقائي.فالمساهماتاالقتصاديةتعتمدعلى

الـصفل ا:

طبيعةالمؤسساتالمنشأة.كماأنإنشاءالمؤسساتليسوحده
الوسيلةالفريدة،أواألكثرأهمية،التيتستطيعريادةاألعمالأن
تُسهممنخاللهافيالتحولالهيكلي-فتوسيعالمؤسسات
القائمةحاسمهواآلخر.وهكذا،يتدعمالتحولالهيكليكأفضل
مايكونبوجودخليطمتوازنللمؤسساتالمترابطةالمختلفة
األحجام،عوضاًعناالنتشارالعشوائيللمؤسساتالمتناهية
الصغروالمؤسساتالصغيرة.ويقتضيذلكمنمقرريالسياسات
التمييزبينمختلفأنواعالمؤسساتوأحجامهاومراحلدورة
حياتها،وتصميموتنفيذالبرامجوالتدابيرالتيتتواءممعخصائصها
المتباينةومساهماتهاالمتمايزةفيعمليةالتحولالهيكلي.
والبدأنتكونسياساتريادةاألعمالمتضمنةأيضاً
العنصرينالتاليين:
أنيكوناختيارالشركاتلتلقىالدعممعتمداًإلى
الحداألقصىالممكن،علىمعاييرمستقلةوشفافة
وقــابـلــةلـلـ ُـمـســاءَلَــةوبـعـيــدةعــنالـمـصــالــحالمكتسبة
والتدخالتالسياسية؛
أنيجرياعتمادتعويضاتومزاياوحوافزموقوتةزمنياً،
تكونمرتبطةبــاألداءوتبلّغبشكلواضحألصحاب
المصلحة.
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المؤسسات المتناهية الصغر
والمؤسسات الصغيرة

حسبماسبقتمناقشتهفيالفصلالثاني،تتمثلنسبة
كبيرةمنالمؤسساتفيأقلالبلداننمواًفيالشركاتالمتناهية
الصغرالمدفوعةبالضرورةوليسباالختيار،كماتعملنسبةكبيرة
منهافيالقطاعغيرالرسمي.وربمااكتشفبعضرواداألعمال
الموجودين فــي هــذهالوضعيةأنهمموهوبون فــي ري ــادةأعمال
مدفوعةبالفرصة،وربمامضواإلىإنشاءمؤسساتتسهمإيجاباً
فيالتحولالهيكلي.لكن"كثيرمنرواداألعمالفيالقطاع
غيرالرسمي يــودونبكلسرورغلقأنشطةأعمالهم واالنتقال
إلىالعملالمأجورفيالقطاعالرسميإنعُرضتعليهمهذه
الفرصة،حتىلوأُخضعتاألجورفيالقطاعالرسميللضرائب
بينماالتكونكذلكفيالقطاعغيرالرسمي.لكنقلّةمنهم
عرضلهامثلهذهالفرصة"(البورتاوشليفر.)2014،
تُ َ
وب ـ ــدالًم ــناإلسـ ـه ــامف ــيال ـت ـحــولالـهـيـكـلــي،تتجه
المؤسسات مـحــدودةاإلمـكــانــاتالمدفوعة بــالـضــرورةإلــىأن
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تكونكابحةلهذهالعملية.ويتعينالحرصفيتخصيصالموارد
الشحيحةعلىعدمتوجيههالدعمرواداألعمالالذينيصارعون
منأجلالبقاءوالتتوافرلهمسوىإمكاناتمحدودة،وأنيجري
بدالًمنذلكتوجيهالسياساتإمامنأجلدفعهملإلقدامعلى
مشاريعرأسمالالمجازفةالمدفوعةبالفرصةأواستيعابهمفي
أنشطةاقتصاديةأخرىأعلىإنتاجية،عنطريقتوليدوظائف
فيالمؤسساتاألكثرديناميةوتحولية.
ومنهنا،يمثلتوليدالوظائفالالئقةهدفاًذاأهمية
لسياساتريادةاألعمال.ويمكنلبرامجاألشغالكثيفةالعمالة
فيالقطاعالعام،التيتمثلجزءاًمنبرامجأوسعنطاقاًلتطوير
البنيةالتحتية،أنتؤديدوراًمهماًأيضاًفيخلقالعمالةوالسيما
فيالمناطقالريفية،ممايساعدعلىبدءدورةمثمرة-لزيادة
الدخولوزيادةالطلبوالتنويعاالقتصاديكجزءمنبرنامجأعم
لدعمالتحويلاالقتصاديللريف(األونكتاد2013،أ؛األونكتاد،
2015أ)وتحقيقالتحديثالزراعي.وتتضمنالسياساتالمهمة
األخرىالستيعابالعمالة،تشجيعتنميةالخدماتكثيفةالعمالة
كأنشطةالسياحةمثالً ،واستخدامسياساتذاتمحتويات
محلية،كاستخدامالمحتوىالمحليمنالسلعوالموظفين،إلى
جانبتسريعخطىتنفيذسياسةوطنيةللتوظيفتتضمنتطوير
برامجللتلمذةالمهنيةالمبكرةلتحسينتنميةالمهاراتفيصفوف
الشبابوفرضحظرعلىتشغيلاألطفالوتحسينالمعلومات
اق،وسنبرامجمدعومةحكومياً
عنفرصالتوظيففياألسو
ّ
لتوظيفالمهاجرينمنمختلفيالمهاراتباالشتراكمعالبلدان
التيتفتقرإلىالعمالة.
ويكتسيباألهميةأيضاًالتمييزفيمابينالمؤسسات
المتناهيةالصغرالمدفوعةبالفرصةوالمؤسساتالصغيرة.وعلى
ماجرتمناقشتهفيالفصلالثاني،يقومكثيرمنهذهالمؤسسات
علىأساسالمحاكاةويعملفيإطارأنشطةاقتصاديةقائمةويطبق
نماذجأعمالوتكنولوجياتموجودةبالفعل.وفيحينيمكن
أنتكونهذهالمؤسساتنافعةفيتوفيرفرصالتوظيف،تتسم
مساهمتهافيالتحولالهيكليبالمحدودية.ويتعينالحرصفي
تحديدأولوياتتخصيصالمواردالعامةالشحيحةعلىتوجيههذه
المواردبدالًمنذلكإلىالمؤسساتاألكثرديناميةوابتكارية،
التيتحدثآثاراًتبعيةمفيدةللمؤسساتاألقلديناميةوتوفرأيضاً
عمالةجيدةالنوعية،كخيارممكنيُستعاضبهعنالمؤسسات
المتناهيةالصغرغيرالناجحة.ويــؤديالتوسعفيالمؤسسات
الديناميةدوراًحاسماًفيالتحولالهيكليمباشرة،أوبتوليدفرص
العملالالزمةالستيعابرواداألعمالالذينيصارعونمنأجل
البقاء.وتظهرالنتائجالتجريبية(المتأتيةفيأغلبهامنالبلدان
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المتقدمةالنمو)أنصافيتوليدالوظائفيأتيفيمعظمهمن
حفنةقليلةمنالشركاتسريعةالنمو.وتمثلالشركاتمرتفعة
النموالتيتولّدنصفإلىثالثةأرباعالوظائفالجديدةنسبة
التتجاوزعموماً6-4فيالمائةمنجميعالمؤسسات(منظمة
التعاونوالتنميةفيالميداناالقتصادي2013،أ).
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المؤسسات المتوسطة الحجم
والمؤسسات الكبيرة

ف ــيحـيــنت ـبــدوس ـيــاســاتريـ ــادةاألع ـم ــالمنشغلة
غالباًبإنشاءالمؤسساتوبقضاياالمؤسساتالمتناهيةالصغر
والمؤسساتالصغيرة،يؤديالتوسعفيالمؤسساتالقائمة،إضافة
إلىأنشطةاألعمالالتيتمارسهاالمؤسساتالكبيرةدوراًحاسماً
أيضاًفيالتحولالهيكلي.وإلىجانبالمساهماتالمباشرةالتي
تقدمهاهذهالمؤسساتعنطريقزيادةاإلنتاجيةوتغييرأنماط
اإلنتاجوتوليدالوظائف،تلعبدوراًرئيسياًفيتدعيمالمهارات
والقدراتاالبتكاريةفيمجالريادةاألعمالمنخاللمفهوم
"الريادةداخلالمؤسسة"،أيقدرةالمديرينعلىالتصرفعلى
نحورياديداخلالمؤسسة.وينبغيمنثمأنتستهدفالسياسات
إنشاءنظامإيكولوجيمتوازنللمؤسساتيشملشركاتمن
جميعاألحجامواألنواع.وعالوةعلىذلك،البدمنأنيكون
تدعيمالمؤسساتالكبيرة،إلىجانبالمؤسساتالمتناهيةالصغر
والمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم،متواصالًطوالدورات
حياتها.وينطبقالشيءذاتهعلىالمؤسساتالمملوكةللدولةالتي
تنطويعلىإمكاناتتحفيزالتحولالهيكلي.
الروابط.البدأيضاًمنتمتينالروابطبينالمؤسسات
المتناهيةالـصـغــر والـمــؤسـســاتالـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــةالحجم
والـمــؤسـســاتالكبيرة مــنأجــلتعزيز ســالســلالقيمةالوطنية
واإلقليمية،وتقويةقدراتاإلمدادالمحليةوفتحالفرصأمامتحسين
المؤسساتالمتناهيةالصغر والمؤسساتالصغيرة والمتوسطة
الحجمونموها(الفصلالثالث).وقدساعدبرنامجاألونكتاد
لريادةاألعمالوتطويرالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم،
عبربرنامجهالفرعيلروابطأنشطةاألعمال،بعضاًمنأقلالبلدان
نمواًكأوغنداوزامبيافيإقامةهذهالنوعيةمنالروابط.وإلىجانب
ذلك،تمثلالروابطالماليةواإلنتاجيةوالمتعلقةباالستهالكأهمية
محوريةللتصنيعوالتنميةاالقتصادية(بوهيموثيللي.)2012،
وتشملتدابيرالسياسةالراميةإلىتعزيزالروابطبين
المؤسساتالمتناهيةالصغر والمؤسساتالصغيرة والمتوسطة
الحجموالمؤسساتالكبيرة،تشجيعتجمعاتأنشطةاألعمالعن
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ينبغيأنتستهدفالسياساتإقامةنظامإيكولوجي
متوازنللمؤسسات
طريقمبادراتتطويراألقاليموبناءالتجمعات،واستخدامالترابط
الشبكي والتحالفات والسياساتاالستراتيجيةذاتالمحتوى
المحليفيالقطاعاالستخراجيلبناءالروابطبينالشركاتالكبيرة
المتعددةالجنسيات والمؤسساتالمحلية،بمافيذلكدعم
سالسلاإلمــدادالمحليةالجديدة والوليدةلزيادةدرجةالتعقُّد
االقتصاديالمحلي(الفصلالثالث).
التجميع.يتيحإنشاءمناطقاقتصاديةخاصةومجمعات
صناعيةوسيلةللحكوماتلتخفيفالقيودعلىإنتاجيةالشركات،
عنطريقالتعاملعلىنحوكليمععديدمنالعقباتالتيتواجه
مواردالبنيةالتحتيةالماديةوغيرالمادية(مصرفالتنميةاألفريقي
وآخرون)2017،لكنهذهالوسائل،حسبماسبقتمناقشته
فيالفصلالثالث،ليستبالترياقالشافي.وإذاجرتمواءمة
تلكالمناطقوالمجمعاتمنأجلمعالجةاالختناقاتالرئيسية
التيتواجهالمنتجينعلىجانبالعرض،وتوجيههانحوتعزيز
استمراريةاالبتكارونشوءتجمعاتألنشطةاألعمال،يكونبوسع
هذهاألدواتتحقيقآثارتبعيةإيجابيةوعلىوجهالخصوص
فيالبلدانالتيتعانيفجواتكبيرةفيالبنيةالتحتية.وتساعد
هذهاألدواتأيضاًفيتطويرتجمعاتأنشطةاألعمال،التي
تجسدتركيزاًمادياًلشركات تُنتجمنتجاتمتماثلةأومتكاملة
ّ
أوتحتاجإلىمهاراتوتكنولوجياتومدخالتمتشابهة،بمن
ـورديالمدخالتالمتخصصة والبنيةالتحتية.
فيذلــكمن م ـ ّ
لكنتحقيقهذهاآلثارالتبعيةاإليجابيةيتوقفمعذلكعلى
اإلنشاءالمتدرجلشبكةكثيفةللروابطفيمابينأنشطةاألعمال،
وبينأنشطةاألعمالوالمؤسساتالداعمةفيأنشطةالمراحل
األولى/والمراحلاألخيرةللعمليات،فضالًعنانتشارالدراية
الفنية والمعارف.ويفسرذلكأهمية ربطالمناطقاالقتصادية
الخاصةوالمجمعاتالصناعيةبالمؤسساتالحكوميةوالمؤسسات
األخرى(كالجامعات،ووكاالتتحديدالمعايير،ومراكزالفكر،
والجهاتالموفرةللتدريبالمهنيورابطاتالتجارة)التيتتيح
التدريبالمتخصصوالتثقيفوالمعلوماتوالدعمالبحثيوالتقني
(ب ــورت ــر،)1998،فضالً عــن ربطهاباالقتصاداألوس ــع خــارج
المناطقاالقتصاديةوالمجمعاتالصناعية.
وتسهمتجمعاتأنشطةاألعمالفيتعزيزالتنسيق
والتعاونوالتنافسفيمابينالمؤسساتالمشاركة،وتيسرتبادل

الـصفل ا:

المعلومات والتكنولوجيا واسـتـقــدام الموظفين المتخصصين
وتقاسمالتكاليفالعامة والتشاركفيتمويلالمرافق.وتساعد
هذهالتجمعاتفيبناءالثقةالمتبادلةوالسمعة،وتتجهأيضاًإلى
تفضيلاالعتمادعلىالمصادروالمدخالتالمحليةمنأجل
المساعدةفيتقليلتكاليفالمعامالت.وهناكبعضالدالئل
علىإمكانمساهمةهذهاآلثارفيزيادةإنتاجيةالشركاتوكفاءتها
ومرونتها،والتشجيععلىمواصلةاالبتكاربمايتيحفرصالبقاء
والنمو.
وتتضمنالمكاسبالمحتملةاألخرىالتيتتأتىعن
تجمعاتاألعمال،تقليلالمخاطرالمتصورةالمرتبطةبدخول
َّ
الشركاتوخروجها،وتقويةصوتهافيالتماسخدماتوسلعشبه
حكوميةمحسنةوتمكينهامندخولاألسواقالكبيرة،واستغالل
ّ
تقسيمالعمللمزاولةالنشاطعلىنطاقأكبر.وتميلالتجمعات
الناجحةإلىاستقطابمواهب ريــادةاألعمالوجذباهتمام
الحكوماتوالمستثمرينوالقطاعالخاص(اليونيدو2013،ب).
ويتضمنالدعمالــذييقدمهبرنامجاليونيدولتطوير
التجمعات(2013ب)منأجلإنعاشتجمعاتاألعمالفي
أقلالبلداننمواًمايلي:
بناءالثقةلتمكينأصحابالمصلحةفيالتجمعات،
الذينيعكسوناهتماماتمختلفةأومتعارضة،من
العملالمشترك؛
تحسينحوكمةالتجمعاتتدعيماًلالستدامة،عن
ِ
طريقإشرابالقواعدو
القيمالميسرةللعملالمشترك
ّ
والمحافظةعلىاطّرادالتعاونعلىمدارالوقت؛
تعزيزإقامةشبكاتاألعمالفيمابينرواداألعمال
الذينيتقاسمونمصالح وأه ــدافتجاريةمشتركة،
علىالمستوىاألفقي(فيمابينالمؤسساتالمماثلة)
والمستوىالرأسي(عنطريقصالتالبيعوالشراء)؛
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بوسعالشبكاتالمقامةفيإطارالتعاونفيمابين
بلدانالجنوبأنتعززنموالمؤسساتفيأقل
البلداننمواً

بـنــاءال ـق ــدراتالمؤسسية ل ـزيــادة ق ــدرةالمؤسسات
الــداعـمــةعلىتوفير خــدمــاتكـفــؤةوفـعــالــة،وتعزيز
حوارهاوتعاونهامعرواداألعمال.
إقامة الشبكات والتحالفات .يمكن للتحالفات
التيتقومبينالمؤسساتالمحليةالصغيرةوالمتوسطةالحجم
والشركاتالكبيرةالمتعددةالجنسياتأنتتيحللمؤسسات
المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم فــرص النمو والـتــوســع.
ويتشكلالتحالفبالتئامأي شــركــات مـعـاً فــيإط ــارترتيب
تعاقديمحدد.وتشملاألنـواعالمعروفةللترتيباتالتعاقدية
مايلي(:أ)التعاقدمنالباطن؛الذييتضمنشراءلوازممن
شركة أخــرى والعمل معها عــنكثب بخصوص المواصفات
التفصيليةلمنتجمع ّقد؛(ب)الترخيص؛الذييتضمناإلذن
ـالمنتجفيتصميمآخر
يعمنتجأوإدخـ ُ
بتصنيعمنتجأوتوز ُ
ُ
بـمــوجــب تــرخـيــص؛(ج)م ـشــاريــع رأس م ــالالـمـجــازفــة؛التي
كةثالثةلتصنيعأوتسويقمنتج،معاقتسام
تتضمنإنشاءشر
ُ
رأسالـمــال عــادةبينالـشــركــاء؛(د)الـتـحــالــفاالستراتيجي؛
الذييتمثلأساساًفيمشروعلرأسالمالالمجازفةاليتضمن
إنشاءشركةثالثةأواقتسام رأسالمال؛(ه)االتحاد؛الذي
يتكون عــادة مــنانضماممجموعة مــنالـشــركــاتمعاًلشراء
مكوناتأومعداتتتقاسمهافيمابينها(حسين.)2000،
وتمثلبنغالديشوأوغندا(اإلطار)5-5اثنانمنأقلالبلدان
نمواًاستعانابترتيباتالتراخيصومشاريع رأسمالالمجازفة
المشتركةمعشركاتأجنبيةمتعددةالجنسياتمنأجلإنشاء
صناعةمحليةللمنتجاتالصيدالنيةتضممؤسساتمتوسطة
الحجمإلىكبيرة.

بنغالديشوأوغندا:صناعةالصيدالنياتفيأقلالبلداننمواً

نجحتبنغالديشفيبناءقاعدةتكنولوجيةللمنتجاتالصيدالنية،تختصتحديداًبإنتاجوبيعاألدويةالجنيسة.وتقدم
شركتانكبيرتانللمنتجاتالصيدالنيةفيبنغالديشهمابي.بي.إل،وسكوير،مثاالًللشركاتالتيحققتنجاحاًفياألسواق
المحليةوأسواقالتصديرعلىحدسواء.واتجهتهاتانالمبادرتانالتابعتانللقطاعالخاصإلىبناءالقدراتفيمرحلةمبكرة
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الهند،ثم
بالتعاونالتقنيمعشركاتمتعددةالجنسياتعاملةفيبنغالديش،وباللجوءفيبعضالحاالتإلىاكتسابالخبرةمن
ّ
تابعتاعمليةبناءالقدرةفيإطارترتيباتللتراخيصوممارسةأنشطةللتسويقوالتصنيعالتعاقديإلىأنتمكنتامنالعملبمفرديهما.
وحققتأوغنداحظاًمنالنجاحفيبناءقدراتتكنولوجيةألغراضاإلنتاجالصناعيالمحليللصيدالنيات.وعلى
سبيلالمثال،تنخرطشركةكوالتيكيميكالز،وهيشركةمحليةللمنتجاتالصيدالنيةفيإنتاجأدويةمعالجةمتالزمةنقصالمناعة
المكتسب/اإليدزوالمالريامنذعام.2009وأسفرمشروعهاالمشتركمعشركةسيبالفارماسوتيكالالهنديةعنتحويلشركة
كوالتيكيميكالزمنموزعمحليلألدويةالمستوردةإلىأكبرمنتجمحليلألدويةبالغةاألهميةللصحةالعامة،وقدمتبذلك
نموذجاًلنقلالتكنولوجيافيمابينبلدانالجنوب.وتص ّدرالشركةمنتجاتهاأيضاًإلىبلدانأخرىفيالمنطقة.وقدلعبتحكومة
أوغندادوراًرئيسياًفيتيسيرهذاالمشروعالمشتركليسفقطبتطبيقمجموعةمختلفةمنالحوافزمنأجلجذباالستثمار
المبدئي،بلأيضاًمنخاللاتفاقالستثمارحصةقدرها23فيالمائةكجزءمنرأسالمالالمحليلشركةكواليتيكيميكالز
للتمكينمناستكمالالمصنعفيعام2008علىنحوماكانمقرراً.ويتمثلالملمحاألكثرأهميةفيهذاالمشروعالمشترك
فيتركيزهعلىالخبرةالفنيةالضمنيةوالتدريبعلىالمهاراتالتيكانمتوقعاًأنتقدمهاشركةسيبالفارماسوتيكال،وهومامثّل
شرطاًمحورياًلضماناستدامةالمشروع،فضالًعنتعزيزقاعدةريادةاألعمالفيأوغندا.وتوخىالمشروعالمشتركليسفقط
تدريبالعلماءوالكيميائيينوسائرموظفياإلدارة،بلرميأيضاًإلىالتدريبعلىالمسائلالتنظيمية.ووفرتحكومةأوغنداأجور
اتعلىمدىفترةحددلهامابين3و5سنوات.
خبراءشركةسيبالفارماسوتيكالمنأجلإنجازعمليةنقلالمهار
ُ
وربمااليكونهذانالمثاالنقابالنللتكرارفيجملةأقلالبلداننمواًفياألجلينالقصيرإلىالمتوسطألنهمايتوقفان
علىوجودقواعدوطنيةلرأسالمالالبشريوالتكنولوجي.لكنهمايظهرانالكيفيةالتييمكنبهاالمزاوجةبينسياساتريادة
األعمالوالسياساتالصناعيةوسياساتالعلموالتكنولوجياواالبتكار،علىنحويفضيإلىإنشاءوتنميةقطاعاتجديدةوتطوير
ريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواً.
املصدر:

األونكتاد2011،أ.

ويمكنلتشكيلالشبكاتبينالشركاتفيإطار
ترتيباتالتعاونفيمابينبلدانالجنوبوانخراطهذهالشركات
فيمجتمعاقتصاديإقليمي،أنيفسحالمجالإلمكانياتالنمو
والتوسعأمامالشركاتفيأقلالبلداننمواًكخيارسياساتيبديل
عنسالسلالقيمةالعالمية(الفصلالثالث).
وبالمستطاعأيضاًأنتسفرسياساتالمحتوىالمحلي
فيالقطاعاالستخراجيعنتحسين ريــادةاألعمال والتحول
الهيكلي،كماحدثفيأنغوال،التيسعتإلى زيــادةالقيمة
المضافةفيهذاالقطاعوبناءالروابطبينالشركاتعبرالوطنية
والمؤسساتالمحلية.لكناستخدامسياساتالمحتوىالمحلي
فيقطاعالمواردالطبيعيةليسباألمرالجديدتماماً:فقرابة90
فيالمائةمنالبلدانالغنيةبالمواردالطبيعيةيطبقشكالًمامن
أشكالسياساتالمحتوىالمحلي،ويتجهكثيرمنهاإلىاستعراض
أوتنقيحقوانينوعقودالتعدينواالستثمارلزيادةإسهامأنشطة
التعدينفيالتنميةاالقتصادية.غيرأنهناكفيهذاالسياقروايات
التحزبالسياسي
احترازية،وهناكأيضاًقصصللنجاح.وقديؤدي ّ
وعملياتالتسييسإلىإخراجسياساتالمحتوىالمحليعن
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مسارالنجاح(هانسنوآخــرون.)2014،وتتألفالمكونات
الرئيسيةللنجاحمنإجراءمواءماتواضحةبينأهدافسياسة
المحتوىالمحليوأهدافتطويرريادةاألعمالوالتحولالهيكلي؛
والتحديدالدقيقللفرصوالفجواتووجوهالضعف؛ واالهتمام
المبكرالدقيقبجدوىتوسيعنطاقالمشترياتالمحليةعلىمدار
الوقتوبناءالقدراتالالزمةلذلك؛وإقامةاآللياتالمستقلةللرصد
التقييملضمانمساءَلةالمؤسساتالعامةوأصحابالمصلحة
و
ُ
اآلخرين(المنتدىالحكوميالدوليالمعنيبالتعدينوالمعادن
والفلزاتوالتنميةالمستدامة.)2018،وباإلمكانأيضاًأنتزيد
فعاليةسياساتالمحتوىالمحليعنطريقإنشاءمؤسسات
متخصصةممولةمنالدولةو/أوالشركاتعبرالوطنيةيناطبها
توفيرالدعمالتقنيوالماليلبناءالقدراتفيالمؤسساتالصغيرة
والمتوسطةالحجم.
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يمثلتشجيعإضفاءالطابعالرسميعلىمؤسسات
القطاعغيرالرسميأحدعناصرسياساتريادةاألعمال.وتقوم

الـصفل ا:

فيكثيرمنأقلالبلداننمواًروابطبينالقطاعينالرسميوغير
الرسمي،ومثاللهاالمناطقالحضريةفيغربأفريقيا(بوهيم
وثييل.)2012،وبوسعهذهالروابطأنتحققفائدةللقطاع
الرسمي،ألنهاتؤديمثالً،إلىتخفيضتكلفةبعضالمدخالت.
كمايمكنللقطاعغيرالرسميأنيكونمنبتاًخصباًلإلبداع
وتعزيزاالبتكارومشاريع رأسالمالالمجازفةالجديدة(ويليام
وغورتو.)2017،كذلك،وعلىنحوماسبقتمناقشتهفي
الفصلالثانيأيضاً،يمكنللقطاعغيرالرسميأنيوفرحقالً
الختبارنماذجاألعمالالجديدة.
وقديكونمنالمناسباتباعنهجمتدرجفيعملية
إضفاءالطابعالرسمي،يستنيرباألحوالالمحددةلكلاقتصاد
ويستهدفتحقيقالحداألقصىالممكنمنمساهمةالمؤسسات
القائمةفيالقطاعغيرالرسميفيالتحولالهيكلي.ومعنىذلك،
العملعلىتشجيعتحولهذهالمؤسساتإلىالقطاعالرسمي
وتيسيرهلتسهيلحصولهاعلىالدعمالحكوميعنداالقتضاء،
وتحسينسبلوصولهاإلىالتمويلوخدماتأنشطةاألعمال
ُ
وبالتاليزيادةإنتاجيتهاومساهمتهافيالتحولالهيكلي.
ويقتضيذلكالتأكدمنفهمرواداألعمالفيالقطاع
غيرالرسميلعمليةإضفاءالطابعالرسميومنأنهميرونفيها
عمليةيسيرةومرغوبة(األونكتاد2014،و).ويمكنأنتتحول
قلّةالوعيبالقواعدواإلجراءاتالمرتبطةبهذهالعمليةوالخشية
منأنتكونشديدةالوطأةإلىرادعرئيسيلعدماإلقدامعلى
إضفاءالطابعالرسمي.ومنهنا،يتعينأنتتوافرلرواداألعمال
معلوماتواضحةوميسورةالفهمبشأنإجراءاتالتسجيلومحاسن
وعيوبالنظمالقانونيةالبديلة،بمايشملتوفيرأدلةشارحةللعملية
خطوةبخطوة.ويمكنأنيستعانبمؤسساتالتمويلالمتناهي
الصغر،والمنظماتغيرالحكوميةورابطاتصغارالتجاروالكنائس
والمدارس والكلياتوســوىذلكمنالمؤسساتاالجتماعية
كقنواتمفيدةلتمريرهذهالمعلومات(األونكتاد2014،و).
وينبغيأنيجريقدراإلمكانتبسيطإجراءاتإضفاء
الطابعالرسميوضمانعدمكلفتها،عنطريقالقياممثالً،بإنشاء
نافذةواحدةأواستخدامأدواتالحكومةاإللكترونية.ويمكنأن
تشكلسهولةالوصولإلىنوافذماديةواحدةتُختارمواقعهابشكل
استراتيجيوتتوافرفيهاأدلةمعلوماتعنكيفيةأداءالمعاملة،
إسهاماًكبيراًفيتيسيرعمليةإضفاءالطابعالرسمي.وثمةعدد
متزايدمنالبلدانيعملاآلنبخططخاصةموجهةإلىفرادى
رواداألعمال.وعادةماتتضمنالخططالمتعلقةبأنشطةاألعمال
الصغيرةنظاماًضريبياًواحداًيجمعبينضريبةالدخلوضريبةالقيمة

اي يت ميير ال ميع المفضاة إلى الاووع

يأخذ90فيالمائةمنالبلدانالغنيةبالموارد
بسياساتالمحتوىالمحلي
المضافةوالمساهماتاالجتماعية،معتسديدمبلغمقطوع(.)2
وبالمستطاعإنشاءوحداتلصغاردافعيالضرائبفيالمناطق
التييمارسونفيهاأنشطةاألعمال،مثلماهوحاصلفينظام
إدارةالحي()3الــذي بــدأتهيئةاإلي ـراداتالروانديةتطبيقهفي
عام(2009األونكتاد2014،و).
وثمةجانبمهمآخرفيجهودالتشجيععلىإضفاء
تحسن
الطابعالرسميهواإلعــالنعنمكاسبها،ومنهامثالً ّ
ُسبلالحصولعلىاالئتمانواالستثمار،وزيادةفرصالبيعإلى
أنشطةاألعمالالرسميةوالهيئاتالعامةاألخرى،وفرصاالتجار
علىالصعيدالدولي،والقدرةعلىاستئجارالبناياتأوشرائها
وماشابه.ويمكنأنتتدعمالمكاسبأيضاًإذاجرىعلىسبيل
المثالربطالحمايةاالجتماعية(الرعايةالصحيةواستحقاقات
التقاعدوالحمايةمنالبطالةوماإليها)بإضفاءالطابعالرسمي
علىالمؤسسة،أوبتوسيعنطاقهذهالحمايةلتشملالمـُشغلّين
غيرالمأجورينوأسرهم،عندمااليكونذلكمعموالًبهبالفعل
(األونكتاد2014،و).
وعالوةعلىاالعتباراتالمتعلقةبفهمالعمليةوسهولتها
واستصوابها،تفترضعمليةإضفاءالطابعالرسميأيضاًتحقيق
شركاتالقطاعغيرالرسميمستوىمناسباًلإلنتاجيةيتيحلها
البقاءفيالقطاعالرسمي.وقديساعدتوفيرجهاتعامةالتدريب
اإلداري والتوعيةبريادةاألعمالوبرامجتطويرالمهاراتلرواد
األعمالفيالقطاعغيرالرسمي واقترانذلكبتوفيرخدمات
داعمةألنشطةاألعمالفيالتصديلهذهالمسألة.وهناكأدلة
علىأنالمحدداألكثرأهميةوراءانخفاضاإلنتاجيةفيشركات
القطاعغيرالرسميهوقلّةرأسالمالالبشريالمتاحلمديريها
(البورتاوشيلفر،)4()2008،الــذي ربمامثّلالعائقاألشد
أهميةأمامإضفاءالطابعالرسميعلىمستوىالمؤسسة(البورتا
وشيلفر.)2014،
وعادةماتكونأقلالبلداننمواًماضيةفيحلقةمفرغة.
فقطاعاتكبيرةمنالفقراءغيرالمتعلمينالضعفاءيعملونفي
القطاعغيرالرسمي،الذيينتجسلعاًرخيصةومنخفضةالنوعية
(أويتعاملونفيبعضالحاالتمعوارداترخيصةمتدنيةالجودة)
ويحققونإنتاجيةمنخفضةويحصلونعلىأجورزهيدة،ممايترتب
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عليهإبقاءالطلبمرتفعاًعلىهذهالسلعومنخفضاًعلىالمنتجات
عاليةالسعرجيدةالنوعيةالتيتُنتجهاشركاتالقطاعالرسمي
المحلي،األمرالذييهددقدرةشركاتالقطاعالرسميعلى
البقاء.وهذهالتوقعاتقياسية،وتنشأعنوجودنظرياتثنائية
مدفوعةبالطلب(البورتاوشيلفر.)2014،ومنخاللهذه
الدائرةالمفرغةيبرزالدورالذيينبغيأنتلعبهالسياساتعلى
الصعيدالكليفيالمسألةالمتعلقةبالرسمية-الالرسميةفيأقل
البلداننمواً(ومنذلكعلىسبيلالمثالالسياساتالديمغرافية
التيتبطئالنموالسكاني،والسياساتالتجاريةالتيتحدمن
الوارداتالرخيصةرديئةالنوعيةوتخلقمنافذتصديرللسلعالمصنعة
فيالقطاعالرسمي،وسياساتالتنميةالحضريةوالريفية).
وريثمايتمتفعيلمثل هــذهالسياساتعلىصعيد
االقتصادالكلي،يمكنباتخاذتدابيرمحددةلتدعيمالروابطبين
القطاعينالرسميوغيرالرسمي،وزيادةاإلنتاجيةورفعاألجورفي
القطاعغيرالرسمي،المساهمةفيزيادةبقاءوسالمةشركات
القطاعالرسمي.كماأنزيادةاإلنتاجيةواألجورفيالقطاعغير
الرسميلفترةمنالزمنيمكنأنتحفزالطلبعلىالسلعالتي
تنتجهاشركاتالقطاعالرسميوتساعدعلىإدامةبقاءمؤسسات
القطاعالرسميونموهالبعضالوقت(مصرفالتنميةاألفريقي
وآخرون.)2017،لكنهذهالتدابيرتأتيمعذلكفيمرتبةثانية
مناألهميةعندقياسهابالهدفالمحوريالمتمثلفيتعزيزريادة
األعمالالمفضيةإلىالتحول،وباألخصفيالقطاعالرسمي.

-4

تقديم الدعم على مدى دورة حياة
المؤسسة

يتضمندعمالمؤسساتعديداًمناألشكالواألدوات
تشملتقديمالمساعدةالتقنيةواالئتمانوتطويرالقدراتالتكنولوجية
وتنميةالمهاراتوتغييرقواعدالتنظيموماإلىذلك،علىنحو
ماجرىتناولهبالتحليلعلىنطاقهذاالفصل.ويتعينأنيعكس
هذاالدعمدورةحياةالشركةبدءاًمنمرحلةاالستهاللثمالمداومة
ثمالتوسعفيأنشطةاألعمالحتىالتعاملمعنهايتها.وبين
مرحلتينشأةنشاطاألعمالونضوجه،تتفاوتأنماطاستخدام
المواردوخصائصالمخاطرة-العائد،األمرالذييستدعياختالفاً
فيالدعمالمطلوبمننواحيالنطاقوالحجموالمدة.والبد
منالمداومةعلىتوفيرالدعمالكافيلنموالمؤسساتوكفالة
صمودهاأمامدوراتالسوقوتقلباته،معتطبيقمعاييرواضحة
تتصلباألداءعندتحديدأهليةالمؤسسةللحصولعلىالدعم
وعندإنهاءتقديمهذاالدعمفينهايةالمطاف.
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بإمكانالمؤسساتذاتالطابعغيرالرسميأن
تتسببفيإعاقةتطورمؤسساتالقطاعالرسمي
ويمكنأنيعززتوليدأنشطةاألعمالالناشئةإسهاماً
رئيسياًفيالتحولالهيكليوالتنميةالمستدامةالشاملةللجميع،
إنقادتمحصلتهإلىإنشاءمؤسساتمرتفعةالنموابتكارية
ودينامية.ويقتضيذلكوجوداستراتيجيةفعالةفيمجالريادة
األعمال.وهناكنقطةانطالققيّمةمتاحةألقلالبلداننمواًلصياغة
مثلهذهاالستراتيجيةتتمثلفيإطاراألونكتادلسياساتريادة
األعمالالذييشكلاألساسللدورالممتدزمنياًالذييؤديه
األونكتادفيتوفيرالنصحللبلدانالناميةبشأنتقريرالسياسات
فيهذاالمجال.ويهدفاإلطــارإلىدعمتصميمالمبادرات
واإلجراءاتوالمؤسساتفيسبيلتعزيزريادةاألعمال،وباألخص
بــزوغروادأعمال جــددوتأسيسأنشطةأعمالناشئة،ضمن
إطارالسياساتالعامةللتنميةاالقتصاديةوتطويرريادةاألعمال
،تضمنذلكتقديم
(الجدول.)1-5وفيمابينأقلالبلداننمواً ّ
األونكتادمساعدةإلىكلمنإثيوبياوغامبياوجمهوريةتنزانيا
المتحدةلتجهيزاستراتيجياتهاالوطنيةلريادةاألعمال.
ومنهنا،توجدحاجةلوجودسياساتتضمنبقاء
المؤسساتالناشئةووصولهاإلىمرحلةالنضج،وأنيجريذلك
علىوجهالخصوصبالتصديلمختلفالعقباتالتيتواجه
الشركاتفيأقلالبلداننمواًبمافيذلكضعفمناخاألعمال
وعدمكفايةالتمويل والمهاراتوعجزالبنيةالتحتية(كالطاقة
وتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتمثالً)والتحيزاتالجنسانية
والقيودالمحددةالتيتواجهالمؤسساتالريفية(الفصلالرابع).
وباإلمكانأنتصبحنهايةدورةحياةالشركةفيبعض
النواحيغنيةبالمعلوماتكبدايتها،بالنسبةلباقيأجزاءاالقتصاد.
ففشلريادةاألعماليمكنأنيسهمفيالتحولالهيكليتماماً
مثلنجاحها،بتوفيرالمعلوماتعماكانصالحاًأوغيرصالح
للعملفيالسياقاالقتصاديواالجتماعيالمحلي.وعليه،تكون
استراتيجياتتنميةريادةاألعمالالناجحةهياالستراتيجيات
التيتعظّمالتعلّممنهذاالفشلعنطريقتشجيعاآلثارالتبعية
فيالمجالالمعلوماتيودعمعمليةاستكشافيةلريادةاألعمال،
بدالًمناالقتصارعلىمعلوماتتُ ِ
غفلموضوعفشلالمؤسسة.
وعادةماترتبطالمع ّدالتالمرتفعةلدخولالمؤسساتوخروجها
بالتذبذباالقتصادي،إالأنهمنالممكنفيبعضاألحيانأن

الـصفل ا:

يقودالداخلوناألولالذينمنيوابالفشلإلىظهورمجموعة
ّ
جديدةتماماًمنالصناعات(الدريتشوفيول.)1994،وبوسع
رواداألعمالالذينيتحلونبالمثابرةبوجهالفشلأنيطوروامعارف
تساعدعلىتعزيزقدراتهم(مجلةفوربس.)2017،

ﺑﺘﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت ردة اﻷﻋﻤﺎل
ّ
ﳓﻮ اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺘﺤﻮل اﳍﻴﻜﻠﻲ،
ﺗﺘﺼﺪى ﻟﺘﺤﺪت

وبالتالي،وبــدالًمنإنكارإمكانية حــدوثالفشل،
البدأنتتضمنبرامجتنمية ريــادةاألعمالاستراتيجيةخروج
للمؤسساتالتيتخفقفيتقليلنفقاتهاإلىالحداألدنىوتعظيم
مكاسبهاإلىالحداألقصى.ويمكنعلىوجهالخصوص،في
السياقاتالتيتتسببفيهاالمواقفالثقافيةإزاءالفشلفيإعاقة
ريادةاألعمالالخالقة،أنيعززالتثقيفالمدرسيفيمجالريادة
األعمالالتعلّمالتجريبيالذييركزعلىدوراستخالصالعِبَرمن
الفشلفيتدعيمتحقيقالنجاحفيمراحلالحقة.
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والشباب

حسبمالوحظفيالفصلالرابع،تشتملسياساتتطوير
المؤسساتالمتناهيةالصغر والمؤسساتالصغيرة والمتوسطة
الحجمفيأقلالبلداننمواًعلىتدابيرخاصةللنساءوالشباب.
وقدتكونهذهالسياساتمفيدة،لكنغرضهاربمااحتاجإلى
نظرةمتأنية.
ففيأغلباألحيان،توجهالتدابيرالخاصةلتعزيزريادة
أعمالالنساءوالشبابنحوتحقيقأهدافاجتماعيةكتقليلالفقر
وتمكينالشبابوالنساء،دونقيامرابطةظاهرةبينهاوبينهدف
التحولالهيكلي.غيرأنهمنمنظورللتنميةاالقتصادية،يتسم
هذاالنهجعلىاألرجحبعدممثاليته؛وقديكوننهجاًمستصوباً
للتصديبدالًمنذلكللحواجزالتييواجههاالشبابوالنساء
فيالولوجإلىالعملالمأجور،أيلتعزيزقدرةسوقالعملعلى
امتصاصرواداألعمالمنالشبابوالنساءالذينيصارعونمن
أجلالبقاء.وربماكاندعمريادةأعمالالنساءوالشبابمدفوعاً
أيضاًبتصورمؤداهأنهاتينالفئتينأكثرنجاحاًبطبيعتيهمافي
التحولإلىرائداتوروادأعمالمنباقيفئاتالسكان،لكن
الدليلالعمليعلىصحةهذاالرأيالزالغيرواضح.كماأن
المشاهدةالتيتفيدبأناآلراءحول ريــادةاألعمالتتدرجفي
مساندتهمعانتقالهمنالتحليلالمبنيعلىاألدلةإلىالسياسة
العامة(نايتأنغيلوك ـواد)2014،تنطبقبنفسالقدرعلى
ريــادةأعمالالنساء والشباب .وإذاكانتهذهالفرضياتغير
صحيحة،فإنذلكيدفعإلىتساؤالتحولاآلثارالطويلةاألجل
الستراتيجياتريادةأعمالالنساءوالشباب،ليسفقطمنمنظور
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ﲤﻜﲔ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب
ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ
سالمةاستخداماتهاللمواردالعامة،بلأيضاًمنمنظورماتحدثه
منآثارفيرفاهالشبابوالنساء.
وتكونالتدابيرالخاصةالتيتتخذمنأجلرائدات
ورواداألعمالمنالنساء والشبابمالئمةأكثرعندماتتجه
إلىالتصديللحواجزالمحددةالتيتعترضهمفيالحصول
علىالمدخالت والمواردالالزمةلنجاح ريادةاألعمال،مثل
القيودالقائمةعلىأساسنوعالجنسالتيتعوقحصولهمعلى
المدخالتوالمواردوتنشأعنوجودقوانينوأعرافوممارسات
تمييزية(األونكتاد2015،أ).وتوجدأيضاًفروققائمةعلى
أس ــاسنــوعالـجـنــسفــيالـعـوامــلالـتــيتـحـ ّفــزعـلــىاالنـخـراط
فينشاط ريــادةاألعـمــالوتؤثرفينواتجهوفــيالــروابــطبين
محصالتريادةاألعمالوالنمواالقتصاديواالبتكاروالعمل
(هافير2017،؛مينيتيونوديه.)2010،وثمةدليلأيضاًعلى
أنالشبابيواجهعوائقفيأنشطةريادةاألعمالمرجعهاإلى
حدكبيرمحدوديةرأسالمالالبشريواالجتماعيوالمالي،رغم
ارتفاعمعدالت ريادةاألعمالالقائمةعلىالمواهب(منظمة
التعاونوالتنميةفيالميداناالقتصادي2013،ب).
ويمكنالستراتيجياتريادةاألعمالأنتتصدىمباشرة
لهذهالقيودبشكلمفيدإذاحرصتعلىالتواؤممعأهداف
التحولالهيكلي،بالتأكيدعلىأنتراعيسياساتدعمريادة
األعمالاالبتكاريةمرتفعةاألثرومرتفعةالنموالحواجزالمحددة
التيتواجهالنساءوالشباب.
مايلي:

ويمكنأنتتضمنالتدابيرالمناسبةفيهذاالسياق
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تفصيلالـبـرامــجالمتعلقة بـمـهــارات ري ــادةاألعـمــال
بمايتالءممعالحواجزالمحددةالتيتواجهالنساء،
وقصرتقديمهاعلىالفئاتالمنتفعةمنالنساء.
تقديمالدعملصياغةاستثماراتلمشاريع رأسمال
المجازفةالتيتركزعلىالنساء(مثلتقديمتمويل
مضاه لالستثمار فــي المؤسسات الناشئة المملوكة
للنساء أوالمؤسسات الناشئة التي تقودها النساء،
أوم ــؤس ـس ــاتالـمــرحـلــةالـمـبـكــرةومــرح ـلــةالـتــوســع)
(منظمةالـتـعــاون والتنمية فــيالـمـيــداناالقـتـصــادي،
المكتباإلحصائيلالتحاداألوروبي.)2017،
ـيسبل
إص ــالحالـقـوانـيــنالـتــيتـمــيّــزبـحــقالـنـســاءفـ ُ
استخدامأدواتالضمان،كاألرضوالموارداألخرى،
وتسميةوكالةرئيسيةإلنفاذاالمتثاللهذهالقوانين.
ـانسـبــلوص ــولمتكافئةبـيــنالــذكــورواإلن ــاث
ضـمـ ُ
للتعليمجيدالنوعية،بمافيذلكالتثقيففيمجال
ريادةاألعمال.
توفيرخدماتمدعمةلرعايةالطفلمنأجل زيادة
ُ
الــوقــتالـمـتــاحللنساءلــالنـخـراطفــيأنـشـطــةري ــادة
األعمال.
ضمانسبيلتفضيليلحصولرائداتاألعمالعلى
االئتمانفيالقطاعاتاالقتصاديةالحيويةللتحول
الهيكلي(كشرطإلزاميمثالًيفرضهالبنكالمركزي
علىالمصارفالتجارية).
وض ــعخـطــطلـضـمــاناالئ ـت ـمــانوب ـرام ــجلـلـحـواضــن
والتسريعتختصبالنساء(علىغرارحالةالمصنعإس
فيشيلي،انظراإلطار.)3-5
إنشاءمنصاتللحواربينرائداتاألعمالوالمجتمع
المدني والحكومةلتمكينالنساءمناإلفصاحعن
شواغلهنوالتماسالحلوللهابالتراضي.
إن ـش ــاءورع ــاي ــةش ـب ـكــاتألن ـش ـطــةاألعـ ـم ــالودع ــم
جماعاتمناصرةرائداتاألعمال.
وتتطلبالقيوداالجتماعيةوالثقافيةالتيتواجههارائدات
األعمالإحداثتغييرفيطرقالتفكير،وسوفيحتاجذلكإلى
وقتطويل.وإحدىأدواتالسياسةالمحتملةفيهذاالمجال
هياستخدامحمالتإعالميةوتعليميةللتوعيةبحقوقالنساءفي
المناطقالحضريةوالريفيةعلىحدسواء.وربماتكونهناكحاجة
أيضاًالستخدامتدخالتمتعددةالجوانب.وقدسعىبرنامج
تجريبيفيأوغنداللتغلبعلىالعقباتاالجتماعيةالتيتكبل
رائداتاألعمالبالجمعبينالمهاراتالفنيةفيإطارالتدريب
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القيودالتيتواجهريادةاألعمالالنسوية
تعرقلتحولالريف
المهني؛والتوعيةبمسائلالزواجوالصحةاإلنجابية.وبعدانقضاء
عامينعلىالبرنامج،زادتقدرةالمشاركاتفيهبنسبة72في
ـدرةللدخل،
المائةعلىاالنخر
ُ
اطبأرجحيةأكبرفيأنشطةمـ ّ
بمافيذلكالعمللحسابالذات،بينماشهدتمعدالتالزواج
وتنشئةاألطفالفيسنمبكرةانخفاضاًملموساً(سيبا.)2016،
وتشكلالقيودالتيتواجهريادةاألعمالالنسويةعقبة
خاصةأمامتحقيقالتحولفياالقتصاداتالريفيةفيأقلالبلدان
نمواً(األونكتاد2015،أ)ويمكنأنيساعدتعزيزدورالمرأة
فياألنشطةالريفيةغيرالزراعيةفينشوءطبقةجديدةمنريادة
األعمالالنسوية،بمايضيفإلىديناميةوتنوعاالقتصاداتالريفية.
ويقترحاألونكتادمنذعــام2014تأسيسريــادةأعمالنسوية
ريفيةمنأجلتحقيقالتنويعاالقتصادي،كإجراءللدعمعلى
الصعيدالدولييستهدفتنميةوتوطيدالمؤسساتالنسويةغير
الزراعيةفيالمناطقالريفية.وفيحينتتباينالقيودالمتصلةبنوع
الجنسالتيتواجهريادةاألعمالالنسويةفيالريفتبايناًكبيراً
بينالسياقاتالمحلية،تتضمنأنشطةالدعمالمناسبةفيهذا
الصدد:تقديمالتمويللبدءالمؤسساتالفرديةوالجماعيةالتي
تقودهاالنساءفيالمناطقالريفيةوالتوسعفيها؛وتوفيرالتدريب
علىمهاراتاإلدارةواإلنتاج،وعلىوجهالخصوصفيالمهن
التييشغلهاالرجالتقليدياً(معمراعاةانخفاضمعدالتإلمام
اإلناثبالقراءةوالكتابة،حسبمقتضىالحال)؛وتشجيعوتيسير
إدماجالمشاريعالمتناهيةالصغرالقائمةالتيتديرهاالنساء،وإنشاء
تعاونياتومزارعجماعيةنسوية؛وتشجيعالترابطالشبكيوالتعاون
فيمابينالمؤسساتالنسويةالريفيةالجديدةوالقائمة،وتيسير
التعلّمالمتبادلوتقاسمالخبرات؛وتطويرو/أونشرالتطبيقات
المناسبةللهواتفالمحمولةوالتكنولوجياتاألخرى(كأساليب
ومعداتاإلنتاج)لتلبيةاحتياجاتالمؤسساتالريفيةودعمتكييفها
واستخدامهامحلياً.
كذلك،يمكنتعزيزريادةأعمالالشبابفيالقطاعات
واألنشطةاالقتصاديةالتحويليةمرتفعةالنمو،منخاللتدابير
السياسةالعامةالمواءَ َمةألغراضالتصديللتحدياتالمحددة
التييواجههارواداألعمالالشباب(منظمةالتعاونوالتنميةفي
الميداناالقتصادي2017،ب).وهناكحاجةإلجراءتقييمات
لالحتياجاتالقائمةعلىاألدلةلتنويرتصميمالسياساتوالبرامج.

الـصفل ا:

ويمكنأنيساعدوجودآلياتللغربلة،كمسابقاتريادةاألعمال،
واستخدامهاضمنبرنامجمتناسقللتحولالهيكليفيالتعرف
علىالشبابالواعدفيمجالريادةاألعمال(الفرعدال.)2-
وتتسمبرامجالتثقيفوالتدريبوالتوجيهفيمجالريادةاألعمال
بأهميتها،إالأنهيتعينأنيجريخاللهااإلبالغبمخاطرريادة
األعمالونقلالخبراتالضروريةذاتالصلة .والبدمن ربط
استمرارالدعمالعامربطاًواضحاًبمعالممرجعيةلألداءوماتأتي
بهمنتأثيرعلىالتحولالهيكلي.
وتتسمالرقمنةبصلتهاالوثيقةعلىنحوخاصبريادة
أعمالالشبابفيأقلالبلداننمواً،انطالقاًمنعظَماستخدام
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اإلنترنتفيمابينالشباب(الفصلالرابع).ومنهنا،البدأن
تتضمنبرامجريادةأعمالالشبابتدابيرتعينهمعلىتسخير
تكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتمنأجلريادةاألعمال
مرتفعةالنمو،كإدماجالدوراتالدراسةلريادةاألعمالالرقمية
فيالمناهجالتعليميةللمدارسوالجامعات.وفيالمقابل،تشير
الفجوةالرقمية فــياسـتـخــداماإلنـتـرنــت فــيأقــلالـبـلــداننمواً
إلــى ض ــرورةأنتزيدالسياسة قــدرةالنساءعلىاغتنامفرص
ريــادةاألعمالالقائمةعلىالرقمنة،بمافيذلــكاالستفادة
منالدوراتالدراسيةللبالغينالتيتفيدمنهاالنساءفيمجال
تكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالت،ومنحمالتنشرالوعي
بشأنالمكاسبالمتأتيةمنها.

رواندا:توفيرالتمويللتطويرأنشطةاألعمالواالبتكاروالبحث

وقّعتحكومةروانداومصرفالتنميةاألفريقيفيآذار/مارس2018اتفاقاًقيمته30مليوندوالرتحصلالحكومة
بموجبهعلىقرضلتمويلإنشاءالصندوقالروانديلالبتكار.ويهدفالصندوقإلىحفزالتحولالهيكليمنخاللالبحث
والتطويرفيالمنتجاتوالعملياتالمبتكرةذاتالمنحىالسوقيفيجميعالقطاعاتاالقتصادية،متوسالًفيذلكتوفيرتمويل
فيرأسمالالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمالمـُم ّكنةتكنولوجيا،وتدريبرواداألعمالذويالمنحىالتكنولوجيعلى
يادةالتحسسإزاءحقوقالملكيةالفكرية.كمايسعىالصندوقإلىتوفيررأسالمال
تخطيطاألعمالوإدارتها؛ونشرالوعيوز
ّ
الطويلاألجلألغراضالنموالمؤسسيوتوفيرالدعمالمكثّفألنشطةاألعماللالستثمارفيأنشطةأعمالابتكاريةمنطراز
عالميوتطويرهافيروانداوشرقأفريقيا.ويُنتظرأنيقدمالصندوقدعماًألكثرمن150شركة،وأنيستثمرفيحوالي20
فرصةفيمرحلةالنموالمبكر،فضالًعنتوليدأكثرمن2 000وظيفةمباشرةو6 000وظيفةغيرمباشرةعلىمدىدورةحياة
الصندوقالتيتستغرق10أعوام،ويجريأيضاًإنشاءصندوقوطنيللبحثواالبتكارلدعممشاريعالبحثوالتطويرالمشتركة
بينأنشطةاألعمالالخاصةوالكياناتالحكومية.
املصدر:

مصرفالتنميةاألفريقي.2018،

دال -ريادة أ
العمال ف ي� إطار
السياسات القتصادية
العامة
-1

توفير التمويل

يــوصــيإط ــاراألون ـك ـتــادلـسـيــاســاتريـ ــادةاألع ـمــال
بمجموعةمناإلجراءاتتعالجإمكانيةالحصولعلىالتمويل
(المرفق،)3وترميإلىتحسينإتاحةالخدماتالماليةبشروط
مناسبة،وتشجيعتمويلاالبتكاروبناء قــدراتالقطاعالمالي

لخدمةالمؤسساتالناشئة،وتشجيعاالقتراضالمسؤولواإلقراض
المسؤولوتحسينالتثقيفالماليفيمابينرواداألعمال.
وتُعتبرالمصارفاإلنمائيةالوطنيةبتاريخهاالممتد
ودورهاالمعترفبهعلىنطاقواسعفيالمجالاإلنمائي،أداة
مهمةلتمويلالتحولالهيكلي.وتنصخطةعملأديسأباباعلى
أن"المصارفاإلنمائيةالوطنية...يمكنأنتضطلعبدورحيوي
فيإتاحةإمكانيةالحصولعلىالخدماتالمالية.كمايتعين
تشجيعالمصارفاإلنمائيةالدوليةوالمحليةعلىتعزيزالتمويل
المخصصللمؤسساتالمتناهيةالصغر والصغيرة والمتوسطة
الحجم،فيمجاالتمنهاالتحولالصناعي،عنطريقتوفير
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خطوطائتمانيةتستهدفهذهالمؤسسات،وعنطريقتوفير
المساعدةالتقنية"(األممالمتحدة2015،ب).
ويمكنأنتعينالمصارفاإلنمائيةالوطنيةالدولة
التنموية(الفرعهاء)منخاللتوفيررأسالمالوتمويلالقروض
لمشاريعاالستثمارالمشتركبينالقطاعينالعاموالخاص؛وإنشاء
مؤسساتمملوكةللدولةمنأجلالتحفيزعلىإنشاءقطاعات
اقتصاديةجديدة،وتوفيرالتمويلالطويلاألجللتنميةالبنيةالتحتية؛
وتوفيرائتمانتفضيليللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجمفي
تيسيرسبلوصولالمؤسساتالصغيرة
القطاعاتذاتاألولوية؛و
ُ
والمتوسطةالحجمللتمويلالطويلاألجلعبرآلياتللضمانات.
والبدمنإشراكالمصارفاإلنمائيةالوطنيةفياستراتيجيات
الشمولالمالي،حتىيتسنىتخطيالعقباتالتيتعترضسبل
ُ
حصولالمؤسساتعلىالتمويل.
وقــد واجـهــتالـمـصــارفاإلنـمــائـيــةالوطنية حــاالت
تراوحتبينالفشلوالنجاح،تأثرتفيهاببعضالشواغلالمحيطة
كالتحزبوالتدخلالسياسيين(الفرع
بالمؤسساتالمملوكةللدولة ّ
هاء)فضالًعنقّلةحصافةالتنظيمواإلشرافوعدمكفايةرأس
المال.ويكتسيباألهميةفيهذاالمقامالوقوفعلىالدروس
المستفادةوأفضلالممارساتوأطرالتنظيموالحوكمة.
مهماًكمشاركفيتوفير
ويمكنللدولةأنتؤديدوراً ّ
رأسالـمــالاالستثماري ل ــرواداألعـمــال(مــعالقطاعالخاص)
للقيامبأنشطةالبحثوالتطويرواألنشطةاالبتكاريةفيقطاعات
محددة،وتقديمضماناتضدالمخاطرفيالمراحلاألولــى
للنشاطاالبتكاري.ويمثلالصندوقالروانديلالبتكارنموذجاً
حــديــثالعهد فــي هــذاالـخـصــوص(اإلط ــار.)6-5ويمكن
أيضاًتوجيهرأسالمالاالستثماريالعامفيأفقأوسعيشمل
األنشطةمرتفعةاإلنتاجيةومرتفعةالقيمةالمضافة،كالحالبالنسبة
للصندوقاالستئمانيالغانيلرأسالمالاالستثماريالذيأنشئ
فيعام.2004ويقدمهذاالصندوقالدائرالتمويلللمؤسسات
فيالقطاعاتذاتاألولويةكالزراعةوالصيدالنياتوتكنولوجيات
المعلوماتواالتصاالتوالسياحةوالطاقة،منخاللمؤسسات
وسيطةمعفاةمنالضرائبأقيمتبالمشاركةمعمؤسساتتابعة
للقطاعينالعاموالخاص(ساكي.)2013،
ويتعينأنيرسمهذاالتمويلالذيتقدمهدولةريادة
األعـمــال(الـفــرعهــاء)اتـجــاهالتغييرومـســاره،بإنشاءاألس ـواق
وتشكيلهاوالتركيزعلىالقطاعاتورواداألعمالالذينيُرتقب
منهمتوليدأكبرقيمةمضافةوأعلىنموفياإلنتاجية.والبد
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يمكنللدولةوالقطاعالخاصالتشاركفيتوفير
رأسالمالاالستثماري
أنيكون رأسالمالطويلاألجــل وأنيُوفرللمؤسساتعلى
مدارفترةزمنيةممتدةبالقدرالكافيحتىيتاحلهابناءالقدرات
وبلوغمرحلةتحقيقاألرباح.
ويمكنالحدمنالمخاطرالماليةباتباعنهجالحافظة،
عنطريقنشراالستثمارعلىنطاقمجموعةمنالشركاتالقائمة
فيقطاعاتمختلفة(مازوكاتو.)2013،وبالنظرإلىإمكانية
تقويضأنشطةالتمويلالرأسمالياالستثماريالعامفيحالُفساد
عمليةاتخاذالقراربعواملمنقبيلالتبعيةالسياسية(آفول-دادزي
وآخرون،)2015،البدأنتتسممعاييراالختياربالموضوعية
وأنتقومعلىإنفاذهالجنةمستقلة،وينبغيأيضاًرصداألداء
وتقييمهعلىنحوسليموكفالةوجوداستراتيجياتللخروجفي
حالةحدوثالفشل.
وبالمستطاعأيضاًاستهدافتوجيهالدعمالعامنحو
ريادةاألعمالوالمؤسساتالمتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرة
والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة باالستعانة بوكاالت
لةتمولعلىاساستقاسمالتكاليفبين
متخصصةمملوكةللدو ّ
القطاعالخاصالمحليوالدوليوبينالدولة.وهناكحفنةقليلةمن
أقلالبلداننمواًتتضمنسياساتهاالمتعلقةبالمؤسساتالمتناهية
الصغروالصغيرةوالمتوسطةالحجمأوسياساتهاالصناعيةاقتراحات
بإنشاءمثلهذهالوكاالتالمعنيةبدعمالمؤسسات.وينبغي
ارمعرفةبشكلجيد،
تكليفهذهالوكاالتبوالياتمحددةوأدو ّ
ومضاهاةذلكبمايكفيمنالتمويلوالمواردالبشرية،وإقرانها
بأهدافواضحةوموقوتةزمنياً(الفصلالرابع).
ويمكنأيضاًأنتكونصناديقالثروةالسياديةمصدراً
مهماًللتمويلالمستمروالطويلاألجلألغراضالتصنيعوبرامج
تطويرريادةاألعمال.والبدأنيتوخىعددأكبرمنأقلالبلدان
التيتحصلريوعاًكبيرةمنالمواردالطبيعيةإنشاءصناديق
نمواً
ّ
للثروةالسياديةلتوجيهمايتولدفيهامنحصائلنحودعمريادة
األعمالألغراضالتحولالهيكلي.وعلىسبيلالمثال،اندرج
صندوقالثروةالسياديةفيتيمور-ليشتيضمنأفضلستة
صناديقمنناحيةاألداءفيعام،2017مقيساًبمؤشرحوكمة
المواردلمعهدإدارةالمواردالطبيعية.لكنعتامةالمعامالتوغياب
اآللياتالمالئمةالتيتكفلالشفافيةوالمـُساءَلةقدتقودفيبعض

الـصفل ا:

الحاالتإلــى ســوءاإلدارة.وثمةحاجةأيضاًللفصلالواضح
بينالحكومةكمروجلالستثمارات،وبينهاكمالكلصندوقالثروة
السيادية.وهناكحاجةكذلكلبناءالـقــدراتعلىنحويتيح
لصندوقالثروةالسياديةالعملكمستثمرفنيخبير،واالضطالع
بشكلمستقلبتقييمفرصاالستثمارالمحتملة(شارما.)2017،
وبوسعصناديقالثروةالسياديةالمـُدارةبشكلجيدأن
تسهمأيضاًفيجذباستثماراتخاصةإضافيةطويلةاألجل
إلىقطاعاتاستراتيجيةلريادةاألعمالوالتحولالهيكلي،كقطاع
البنيةالتحتية(الـفــرع هــاء والفصلالثالث).ويمكنالنظرفي
سياساتترميإلىجذباالستثمارمنصناديقالثروةالسيادية
الدوليةومنمصادرأخرى،ومنذلكمثالًإنشاءصندوقإنمائي
سياديأوصندوقاستثمارياستراتيجيلتوفيرالتمويلللقطاعات
االقتصاديةاالستراتيجية.ويعطيالصندوقالوطنيلالستثماروالبنية
التحتيةفيالهندمثاالًلذلك(شارما.)2017،وقدأنشأت
السنغال صـنــدوقـاً اسـتـثـمــاريـاً استراتيجياً لـجــذب المستثمرين
المؤسسيينالدوليينمنأجــلتطويرقطاعاتمعينة،كقطاع
الطاقة.ويساعدوجودأحكامواضحةلحمايةالمستثمرينوآليات
لتسويةالمنازعاتفيزيادةمستوىالثقةلدىالقطاعالخاص
(هوف.)2016،
وتمثلاالسـتــدامــةالماليةللدعمالـعــامالـمـقــدمإلى
أنشطةاألعمالاعتباراًمهماً.ويمكنتخفيفالعبءالماليعن
عاتقالحكوماتفيأقلالبلداننمواًعنطريقإنشاءآليات

اي يت ميير ال ميع المفضاة إلى الاووع

لتقاسمالتكاليفبينالدولةوالقطاعالخاص.وتتضمنمصادر
التمويلالمحتملةاألخــرىحشدالمواردالمحلية ،والمساعدة
اإلنمائية الرسمية ،والـقــروض المتأتية مــن المصارف اإلنمائية
اإلقليمية والدولية،وتمويل التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
وتنميةأسواقرأسالمال،ومصادرالتمويلاالبتكاريةكالتمويل
المتأتيمنالمغتربينوالتمويلالجماعيوالتمويلالمؤثر(األمم
المتحدة2017،ب).
وإلــىجانبمصادرالتمويلالمحلية ،ربمايستفيد
تطويرتنميةريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواًمنالتمويلالعام
الخارجيأيضاً.وقدشهدتمخصصاتالمساعدةاإلنمائية
الرسميةالمقدمةإلىالقطاعاتاإلنتاجيةكالصناعةوالزراعة(من
ناحيةالمبالغالمدفوعةفعلياً) زيــادةبالقيمةالحقيقيةفيأقل
البلداننمواًمنذعام(2007الشكل.)1-5كماتنامىإجمالي
المساعدةاإلنمائيةالرسميةالمقدمةإلىأقلالبلداننمواًبمتوسط
بلغ4.8فيالمائةسنوياًعلىمدىالفترةالممتدةمن2007
إلى،2016بينمازادمتوسطالنموفيقطاعيالزراعةوالصناعة
اإلنتاجيينعلى10فيالمائةسنوياً.والتزالحصةالمساعدة
اإلنمائيةالرسميةالمخصصةللقطاعاتاإلنتاجيةفيأقلالبلدان
نمواًعلىانخفاضها،ولمتزدفيعام2016على5.1فيالمائة،
معتخصيصحصةاألسد(حوالي80فيالمائة)لقطاعالزراعة
والحراجةوالمصايد(الشكل(2-5أ)).ويمكنأنتسهمزيادة
مخصصالمساعدةاإلنمائيةالرسميةالموجهإلىكلمنالقطاعات
اإلنتاجيةوالتنميةالصناعيةفيإفادةتطويرريادةاألعمال.

الشكل1-5
مدفوعاتالمساعدةاإلنمائيةالرسميةإلىأقلالبلداننمواًبحسبالقطاع2016-2007،
(بماليينالدوالرات،باألسعارالثابتةلعام)2016
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املصدر :حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلقاعدةبياانتجلنةاملساعدةاإلمنائيةالتابعةملنظمةالتعاونوالتنميةيفامليداناالقتصادي.
ملحوظة  :خيتلفتوافرالبياانتحبسبالبلدتبعاًللسنة.
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وت ـش ـكــلال ـم ـس ــاع ــدةال ـم ـقــدمــةإلـ ــىال ـمــؤس ـســات
ال ـص ـغ ـيــرةوال ـم ـتــوس ـطــةال ـح ـجــم42ف ــيال ـمــائــةم ــنإجـمــالــي
ال ـم ـســاعــدةاإلن ـمــائ ـيــةالــرس ـم ـيــةألغ ـ ـراضال ـص ـنــاعــة،وتـتـلـقــى
الـ ـصـ ـن ــاع ــاتال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة 16ف ـ ــيال ـ ـمـ ــائـ ــة م ـ ــناإلجـ ـم ــال ــي
(الـشـكــل(2-5ب)).وهناكمايستدعي زيــادةمخصصات
المساعدةاإلنمائيةالرسميةالمقدمةللتنميةالصناعية،وعلى
وج ــهال ـخ ـصــوصم ــنأج ــلتـعـزيــزال ــرواب ــطبـيــنالـمــؤسـســات
المتناهيةالصغروالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجموبين

زيادةتخصيصالمساعدةاإلنمائيةالرسمية
للقطاعاتاإلنتاجيةيمكنأنيعودبالفائدةعلى
ريادةاألعمال
المؤسساتالكبيرة،ومخصصاتالمساعدةاإلنمائيةالرسمية
المقدمةلتنميةالصناعاتالزراعية.

الشكل2-5
مدفوعاتالمساعدةاإلنمائيةالرسميةإلىأقلالبلداننمواً2016،
(بماليينالدوالرات،باألسعارالثابتةلعام)2016
)أ( اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﰲ
إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

)ب( ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ ﰲ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

3
17
42

42

80
16

اﻟﺰراﻋﺔ واﳊﺮاﺟﺔ وﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﲰﺎك
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

املصدر:

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
أﺧﺮى

حساابتأمانةاألونكتاد،استناداًإىلقاعدةبياانتجلنةاملساعدةاإلمنائيةالتابعةملنظمةالتعاونوالتنميةيفامليداناالقتصادي.

ويـ ــؤديتقليلاالع ـت ـمــادعـلــىالـمـســاعــدةاإلنـمــائـيــة
الرسميةعنطريقتحسينحشدالمواردالمحليةإلىمساعدة
أقلالبلداننمواً،فيالمنظوراألوسعوفياألجلالمتوسط،على
تحقيقنهجيقلاعتمادهافيهعلىقوةدفعالمانحينإزاءتطوير
ريادةاألعمالوإزاءالتنميةعلىوجهالعموم(األونكتاد2009،؛
األونكتاد2018،أ).

بسواحلفيمشاريعالنقلوتسهيالتالترانزيتاإلقليميةحتى
تتمكنمنتوسيعنطاقفرصالسوقالمتاحةلشركاتها.ويمثلممر
إثيوبيا-جيبوتيأحدهذهاألمثلة.ويقوماألونكتادحالياًبإجراء
تقييمفيهذينالبلدينمنأقلالبلداننمواً،منأجلتحسين
حوكمةالممروتحسيناألداءاللوجستيمستعيناًبعمليةالدراسة
التشخيصيةللتكاملالتجاريضمناإلطارالمتكاملالمعزز.

وفيماوراءالحدودالوطنية،يمكنللتنميةاإلقليميةأن
تسهمفيدعمريادةاألعمالألغراضالتحولالهيكليفيأقل
البلداننمواًفيأفريقيا(األونكتاد2013،هـ)وفيآسياعنطريق
المبادراتاإلنمائيةلألقاليم،كالتجمعاتاإلقليميةألنشطةاألعمال
والمشاريعاإلنمائيةاإلقليميةوممراتالبنيةالتحتية،بمايؤديإلى
زيادةفرصالسوقالمفتوحةأمامالمؤسساتعنطريقتيسير
المشاركةفيسالسلالقيمةاإلقليمية(كبديللسالسلالقيمة
العالمية)وتحسينقدرتهاالتنافسية.ويتعينعلىأقلالبلدانغير
الساحليةنمواًعلىوجهالخصوصأنتنخرطمعجيرانهاالمتمتعة

وتمثلمبادرةالحزاموالطريقفيآسيانموذجاًللنزعة
اإلقليميةاإلنمائيةعندماتوضععلىمحكالممارسةفيسياق
التعاونفيمابينبلدانالجنوب،وتنطويعلىإمكانية زيــادة
الموصوليةبالعالمأمامالمؤسساتفيأقلالبلداناآلسيويةنمواً.
ويمكندعمالنزعةاإلقليميةاإلنمائيةبانخراطالقطاعالخاص
فيمبادراتالتكاملاإلقليمي،بمافيذلكإعالمالمؤسسات
بخصوصالتجارةوالتكاملاإلقليميوإنشاءآلياتاستشاريةمع
القطاعالخاصلتحديداالختناقاتالتيتحولدونولوجاألسواق
اإلقليمية(األونكتاد.)2010،
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الـصفل ا:

ويساعدالتعاونفيمابينبلدانالجنوبالمؤسساتفي
أقلالبلداننمواًعلىاالنتفاعبالمهاراتوالمعارفوالتكنولوجيا
والتمويلالتيتحتاجهالزيادةقدرتهاالتنافسية.ويمكنحشد
التمويلألغراضالتنميةفيمابينبلدانالجنوبمنأجلتوفير
التمويللتنفيذاالستراتيجياتالوطنيةلريادةاألعمال،ويمكن
أيضاًاستخدامالمساعدةالتقنيةفيمابينبلدانالجنوبلزيادة
قوةقدراتالتنفيذفيمجالريادةاألعمالواستراتيجياتتطوير
التصديرالمتخصص.وبالمستطاعأنتساعدالتجارةفيمابين
بلدانالجنوبعلىتقليلاعتمادصادراتأقلالبلداننمواًعلى
األسواقالتنافسيةالمتقدمةالنمووسالسلالقيمةالعالميةالتي
تقودهابلدانالشمال.وباإلمكانأنتساعداتفاقاتالتعاونبشأن
حقوقالملكيةالفكريةونقلالتكنولوجياالمؤسساتالمحلية
فيأقلالبلداننمواًعلىبناءقدراتتكنولوجيةوتأمينالوصول
إلىبراءاتاالختراعالالزمةإلنتاجبعضالمنتجاتمحلياً،فيما
السلعالمزورةفي
يمكنأنتسهماالتفاقاتالمتعلقةباإلغراقو
ّ
حمايةالمؤسساتالمحليةمنالمنافسةغيرالعادلةمنجانب
الشركاءاإلنمائيينفيبلدانالجنوب.ويمكنإلىجانبذلك
أنيجريتسخيرالتعاونفيمابينبلدانالجنوبلبناءالقدرات
فيأقلالبلداننمواًمنأجلكفالةاالمتثالللتدابيرغيرالجمركية
لصادراتهاالمتجهةإلىاألسواقالمتقدمةالنمو.وحسبمالوحظفي
الفصلالرابع،يشكلالعجزعناستيفاءالمعاييرالدوليةللجودة
قيداًعلىالقدرةالتنافسيةللمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم
فيبعضمنأقلالبلداننمواً.
والبدأنتكونأقلالبلداننمواًمتيقظةفيالمفاوضات
الدوليةللتجارةواالستثمارمنأجلالمحافظةعلىحيّزالسياسات
الذييخصها(سواءفيمنظمةالتجارةالعالميةأوفياتفاقات
التجارةاإلقليميةوالثنائية)لكييتسنىلهاتحقيقالتحولالصناعي
باستخدامأحكامالصناعةالوليدة،وتدابيرالمشترياتالعامة
ومتطلباتالمحتوىالمحلي؛ والبــدأنتكون واعيةللقواعد
التقييديةالمتعلقةبالمنشأوالتدابيرغيرالجمركيةالمتعلقةبصادرات
أسواقهاالمتخصصة(األونـكـتــاد2018،أ)،وبــاألخــصفيما
يتصلبعملياتالتجهيزالزراعيعلىنحوماسبقتمالحظته
فيالفصلالثالث؛ وأنتبنيالقدراتمنأجلوضعمعاييرها
الخاصةالتييتعينإلزامالمستوردينبهاحتىتتجنبتقويض
المنافسةاالستيراديةغيرالعادلةللتنميةالوطنية.وعلىصعيد
التجارةاإللكترونية،تُنصحأقلالبلداننمواًبالسعيإلىالتفاوض
بصوتواحدفيمايتعلقبفرضالتعريفاتعلىالوارداتالرقمية
القابلةللمتاجرة،لمنعهذهالوارداتمناإلضراربتنميتهاالمحلية
الصناعيةوالمتعلقةبريادةاألعمال(األونكتاد2017،ح).

اي يت ميير ال ميع المفضاة إلى الاووع

ﲟﺴﺘﻄﺎع أﻗﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﳕﻮاً أن ﺗﻌﺰز
ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻛﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ردة اﻷﻋﻤﺎل

وحسبما نــاقـشــهالـفـصــلالـثــالــث،الينبغيأنيتم
االن ــدم ــاجفــيســالســلالـقـيـمــةالـعــالـمـيــةعـلــىحـســابتنمية
ســالســلاإلم ــدادالــوطـنـيــة،وتـولـيــدالـفــرصأم ــامأنشطةريــادة
األعـمــالالمحلية.فمنناحية،يلزموجــودسياساتتضمن
عدمإضعافسالسلالقيمةالعالميةلريادةاألعمالالمحلية
أوتقويضها،ويتعينمنناحيةأخرىأنتستمرالسياساتفي
دعم تنمية القدرات اإلنتاجية المحلية لألسواق المتخصصة
فيقطاعيالسلعالقابلةوغيرالقابلةللمتاجرة،بمافيذلك
الخدماتمرتفعةالقيمةفيمجالالسياحة،وتعزيزالروابط
الـمـشـتــركــةبـيــنال ـق ـطــاعــات.وتـشـمــلأمـثـلــةه ــذهالـسـيــاســات
مــاي ـلــي:تـطـبـيــقح ـوافــزانـتـقــائـيــةلـتـنــويــعاالسـتـثـمــاراألجـنـبــي
المباشربإبعادهعنأنشطةاستخراجالسلعاألساسيةوتوجيهه
نـحــوالـتـصـنـيــعالـقــائــمعـلــىالـسـلــعاألســاس ـيــة؛وزيـ ــادةنطاق
الدعمالمقدم إلــى برامجتطوير ري ــادة األعـمــال لكي تشمل
المناطق الريفيةالتي تركز فيها على أنشطة التجهيز الزراعي
والقيمة المضافةالمحلية؛واالستخداماالستراتيجي لقواعد
المنشأ فــياتفاقاتالتكاملاإلقليمي مــنأجــل زيــادةتنمية
ســالســل القيمة اإلقليمية (كـبــديــل لسالسل القيمة العالمية
أوك ــرك ـي ــزةلــالن ـخ ـراطفـيـهــا،م ــعإق ـ ـرانذل ــكبـتــوسـيــعنـطــاق
سالسل اإلمــداد المحلية)؛ وتقديم الحوافز لدعم االستثمار
األج ـن ـبــيال ـم ـبــاشــرداخـ ــلالـمـنـطـقــة(كـتـخـفـيــفال ـق ـيــودفي
البروتوكوالتاإلقليميةللتجارةعلىحركة رأسالمال والسلع
والعمالة والخدمات لدعم سالسل القيمة اإلقليمية)؛ وزيــادة
استخداممتطلباتالمحتوىالمحليفياالستثماراألجنبي
المباشر (اإلقليمي والعالمي) من أجــل تعزيز ريــادة األعمال
المحلية،وبناءالروابطبينالقطاعاالستخراجيوباقيأجزاء
االقتصادالمحلي.
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بناء القدرات التكنولوجية

تحتاجالمؤسساتلكيتحافظعلىبقائهاوتتقدم
علىمدىسالسلالقيمة(الفصلالثالث)وتغتنمالفرصالتي
يتيحهاتقدمتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتأنتبنيلنفسها
قدراتتكنولوجيةعنطريقحيازةتكنولوجياتأجنبيةومواءمتها
ونشرهامحلياً(الذييتطلبوجودقدرةعلىاستيعابالتكنولوجيا)
واالستعانةباالبتكارالمحليالذييحظىبرعايةنُظمإيكولوجية
وطنيةلالبتكار.
وتتضمناألدواتالسياساتيةالمحددةلتشجيعمثل
هذهالقدراتالتكنولوجية،تقديمحوافزلالبتكارعلىمستوى
الشركة(كتوفيرالمنحوالقروضواالئتماناتالضريبيةألغراض
الـبـحــثوالـتـطــويــر)وسـيــاســاتالـمـشـتـريــاتالـحـكــومـيــة،التي
القتنجاحاًفيبلدانناميةأخرىكتايلند؛والتدريبالممول
حكومياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ألغ ـراض
تسخير التكنولوجيات الجديدة؛ وتوفير المعلومات المتصلة
بالتكنولوجيا الجديدة عن طريق التطبيقات المحمولة مثالً؛
ورعايةمشاركةالشركاتفيمعارضالتكنولوجيا؛وإنشاءمراكز
عامةللبحوثداخلالجامعاتلدعماالبتكارفيقطاعات
محددة(األونكتاد2015،ه).
ويمكن أن يساعد الــدعــم الـعــام للبحث والتطوير
عـلــىتشجيعإت ـقــانالـتـكـنـولــوجـيــاتالـمـنــاسـبــة مـحـلـيـاًونشر
استخدامهاإلىمجاالتكالطاقةالمتجددةوالحلولالخارجة
عنالشبكةفيالمناطقالريفية،وتخفيفالقيودعلى ريادة
األعـمــال الريفية(األونكتاد2017 ،أ) ،ويمكن أن يتضمن
هذاالدعمتقديم المنح للجامعات ومـراكــز البحوث وإنشاء
م ـراكــز لـلـتــدريــب(األون ـك ـتــاد2011،ب) ،فـضـالً عــنتوفير
مـســاهـمــات رأسـمــالـيــة فــيالـمــؤسـســاتالـريـفـيــة والمجتمعية
الناشئةفيمجالالطاقةالضالعةفيتطويرهذهالتكنولوجيات
وتطبيقاتها.
والبدأنيقترنبناءالقدرةالتكنولوجيةبالدعمالمطلوب
لترجمةالتكنولوجياتإلىأفكارألنشطةاألعمال والمساعدة
فيتتجيرها.ويوصيإطاراألونكتادلسياسات ريــادةاألعمال
بعدةنُهجمنها،منحجوائزعامةلالبتكارلدعمتتجيراألفكار
التكنولوجيةالرفيعةمنخاللمؤسساتالمرحلةالمبكرة.وينظم
عددقليلمنالبلدانمنهابعضمنأقلالبلداننمواًكتوغو،
مسابقاتلريادةاألعماللتحديدرواداألعمالالواعدينبأكبر
اإلمكاناتومكافآتهم.
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بوسعالحكوماتتشجيعالتعلّمالتكنولوجي
باستخدامتوجيهاتولوائحتنظيميةفيمجال
السياسات
ويسعىكثيرمنالبلدانالناشئةإلىاستهاللأنشطة
ريادةاألعمالمرتفعةالنموعنطريقاالستعانةببرامجالتسريع
وحواضناألعمالومجمعاتالعلومومراكزالبحثوالتكنولوجيا
سعياًإلىتوفيرطائفةمنخدماتالدعماألساسيةوالبنيةالتحتية
ِ
امجالمستهدفةلتنميةأنشطةاألعـمــال،وتوفيراإلش ـراف
والبر
المشورةبشأنسبلاالنتفاعبالتمويلوالملكيةالفكرية،دعماً
و
ُ
لقدرةالشركاتكثيفةالتكنولوجياعلىالبقاء.وعادةماتكونبرامج
الدعممنهذاالقبيلموجودةفيمكانقريبمنالجامعات
لتيسيرسبلالحصولعلىالمشورةالتكنولوجية
ومؤسساتالبحوث
ُ
(األونكتاد2012،أ).وفيأقلالبلداننمواً،قدتستهدفبرامج
التسريعوحواضناألعمالالمؤسساتالناشئةو/أوالشركاتالتي
تقدمخدماتمثلتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتللشركات
األخرىفيالقطاعاتاالقتصاديةذاتاألولوية،ويكونمثالياًأن
تنفذهذهالبرامجالداعمةكجزءمنبرنامجمتناسقلريادةاألعمال
يبتغيتحقيقالتحولالهيكليفيأقلالبلداننمواً.ويساعد
وجــودمثلهذاالبرنامجفيزيــادةفعاليةأنشطةريــادةاألعمال
ومساهمتهافيالتنمية.
ويقتضيتعزيزالتقدمالتكنولوجيأيضاًكفالةالتماسك
والتناسقبينالسياسةالصناعيةوسياساتالعلم والتكنولوجيا
واالبتكار.ويمكنأنينشأتنافرالسياساتوعدمتساوقهاعن
بطءأوعقمتحوالتالسياسةوعنالمعارضةوالقصورالذاتي
علىالصعيدالمؤسسي،وقلّةالكفاءة واالستبصار.وتتضمن
التدابيرالالزمةلزيادةالتماسكتحسينمواءمةأطرالسياسات
المعمولبهافيهذهالمجاالت،وربطالسياساتالجديدةبالقائم
منالمبادرات والـواليــاتالمنوطةبالوكاالت؛وتحديدمواطن
االزدواجوإزالته؛والتأكدمنسالمةتمويلتغيّراتالسياسةوتزويدها
بالميزانياتالشفافةوالعمالةالكافية؛والمشاركةفيوضعجداول
زمنيةومعالممرجعيةللسياساتالمطبقةفيهذينالمجالين؛ووضع
أطرللرصدوالتقييم،والتأكدمنوجودتوازنتمويليمناسببين
رأسالمالوالمصروفاتالمتكررة(األونكتاد2015،هـ).
ويتعينأنتضمنالسياساتالمتعلقةبحقوقالملكية
الفكريةالـمـكــافــأةعلى حـقــوق بـ ـراءاتاالخ ـت ـراعللمستثمرين
والمبتكرين المتحملين للمخاطر ،والتحديد الـواضــح لشروط

الـصفل ا:

البراءاتالتييجرينقلهاتشجيعاًلمواصلةالنشاطاالبتكاري.
كمايمكنتعزيزالحوافزعلىنقلالتكنولوجيامنالمختبرإلى
التتجيربتمكينالباحثينوالمبتكرينمنسبيلاالنتفاعالتفضيلي
بعمليةفعالةمنحيثالتكاليفلمعلوماتالبراءاتوحمايتها
(األونكتاد2012،أ).لكنوجودنظامابتكاريداعمللمنافسة
يتوقف على التفاعل بين سـيــاســات حـقــوق الملكية الفكرية
وسياساتالمنافسة(الفصلالرابع).
وتتاحألقلالبلداننمواًكمدغشقرمثالً،إمكانات
واسعةلالستثمارفيالنباتاتالطبيةمنأجــلإطــالقصناعة
للصيدالنياتوأدواتالتجميلوالعطور.ويمكنأنيمثلتجهيز
النباتاتالطبيةفرصاًمربحةللشركاتالصغيرةوالمتوسطةالحجم
ألن ــهاليتطلباسـتـثـمــاراتضخمة عـلــى جــانـبــي رأسالـمــال
والـمـعــدات،ويمكنأيضاًأنيكونصديقاًللبيئة(غــوريــب-
فاكيم.)2011،ومنالضروريأنيجريقبلالشروعفيتتجير
التنوعالبيولوجيوتسخيرإمكاناتهألغراضريادةاألعمالوخلق
القيمةالمضافة،إزالةسلسلةمنالمعوقاتتشمل،االفتقارإلى
البحثوالتطويرواالبتكارالمحليالمدعومحكومياً،والجهل
بآلياتومهاراتبراءاتاالختراع،والفجواتالماليةالالزمةلنقل
البحوثمنالمجالاألكاديميوترجمتهاإلىمنتجاتقابلة
للتسويق(رازوانافيو.)2011،ويمكنأنيسهمتوفيرالتمويلالعام
(بمافيهرأسالمالالمجازفة)لتدعيمالبحثوالتطويرواالبتكار
فيالشركاتالوليدةفيإمكانيةالتغلبعلىبعضهذهالحواجز.

اإلطار7-5

اي يت ميير ال ميع المفضاة إلى الاووع

ينبغيأنتسهمأقلالبلداننمواًفيالتجارة
اإللكترونيةالعالميةكجهاتمنتجة
وبــإم ـكــانالـحـكــومــاتفــيأق ــلال ـب ـلــدانن ـم ـواًأيـضـاً
تشجيعبناءالقدراتالتكنولوجيةباالستعانةبآلياتغيرسوقية،
كتوجيهاتالسياسةوالمتطلباتالتنظيميةوآلياتالتعاونفيما
بينبلدانالجنوب.وتعطيبنغالديشمثاالًلبلداستفادمن
المتطلباتالتنظيميةوتوجيهاتالسياسة(كالسياسةالوطنيةللدواء
لعام)1982إضافةإلىنقلالتكنولوجيافيمراحلمبكرةلدعم
تنميةصناعةمحليةللصيدالنيات(أمينوسنوب.)2013،ويمكن
أنيوفراالستثناءالذييسمحألقلالبلداننمواًبتأجيلحماية
بـراءاتاالختراعللمنتجاتالصيدالنيةحتىعــام،2033في
إطاراالتفاقالمتعلقبجوانبحقوقالملكيةالفكريةالمتصلة
بالتجارةالتابعلمنظمةالتجارةالعالمية،فرصةلتصنيعنُسخجنيسة
لألدويةالتيتتمتعبراءاتاختراعهابالحمايةفيأماكنأخرى
(األونكتاد(2011،أ))لكنذلــكيتطلبوجــوداستثمارات
كافيةفيالقدراتالتكنولوجيةالمحلية.وقددأباألونكتادمنذ
عــام2005علىدعمأقلالبلداننمواًفيإنشاءنظممحلية
ـادةسبلالحصولعلىأدويــةميسورة
للملكيةالفكريةتيسرزيـ ُ
التكلفةوالقيام،عنداإلمكان،بدعمنشوءإنتاجوقدراتإمداد
صيدالنيةمحليةأوإقليميةبمافيذلكبالتعاونمعالمستثمرين.

مبادرةاألونكتادلتوفيرالتجارةاإللكترونيةللجميع

تسعىمبادرةتوفيرالتجارةاإللكترونيةللجميعالتيأطلقتفيعام2016إلىزيادةالوعي،وتدعيمالتآزروتوسيعنطاق
الجهودالقائمةوالجديدةالتييضطلعبهامجتمعالمانحينمنأجلتعزيزقدرةالبلدانالنامية،وباألخصأقلالبلداننمواً،على
االنخراطفيالتجارةاإللكترونيةواالستفادةمنها،عنطريقالتعاملمعاألولوياتالسبعالتاليةفيمجالالسياسة:تقييمالجاهزية
للتجارةاإللكترونيةوصياغةاستراتيجيتها؛البنيةالتحتيةلتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتوخدماتها؛لوجستياتوتسهيالت
التجارة؛الحلولالمتعلقةبأداءالمدفوعات؛األطرالقانونيةوالتنظيمية؛تطويرمهاراتالتجارةاإللكترونية؛سبلالحصولعلى
التمويل.ويُضطلعبتقييماتحسبالطلبلتوفيرتحليلأساسيللحالةالراهنةللتجارةاإللكترونيةوتحديدالفرصوالحواجز.
وإضافةإلىالمساعدةالتيتقدمهاالمبادرةألقلالبلداننمواًفيتحديدالمجاالتالتييمكنفيهاالحصولعلىمساعدة
الشركاءاإلنمائيين،تقدمالتقاريرالتيتُعدفيإطارالمبادرةمدخالتقيّمةبشأنمشاركةالبلدانفيالمناقشاتالمتعلقةبالتجارة
اإللكترونيةوالتجارةالرقمية،منقبيلالمناقشاتالتيتجريفيدوراتفريقالخبراءالحكوميالدوليالمعنيبالتجارةاإللكترونية
واالقتصادالرقمي،وفيإطاربرنامجالتجارةاإللكترونيةالتابعلمنظمةالتجارةالعالمية.
املصدر:

حساابتأمانةاألونكتاد.
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الرقمنة والجاهزية للتجارة
االلكترونية
إ

حسبمالوحظفيالفصلالرابع،يتعينأنتوجدأقل
البلداننمواًلنفسهامكاناًتستفيدفيهمنالفرصالمتزايدةفيأنشطة
األعمالالتيتوفرهاتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتكحوافز
للتحولالهيكلي،وبوصفهاأيضاًقطاعاًقائماًبذاته.وتمثلريادة
األعمالالرقميةجانباًرئيسياًفيمشهدالقرنالحاديوالعشرين
الذيتشارففيهقيمةالسوقالعالميةللتجارةاإللكترونية22
تريليوندوالر(األونكتاد2017،هـ).وبالرغممنذلك،التوجد
سوىحفنةقليلةمنأقلالبلداننمواًتُدرجتكنولوجياتالمعلومات
واالت ـصــاالت حالياًكأولوية ضمن سياساتها المتعلقة بتطوير
المؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم(الفصلالرابع).
وبــوســعالـرقـمـنــةأن تـحــولالـطـريـقــةال ـتــيتعملبها
المؤسسات،لكنهناكفجوةمتزايدةاالتساعبينالبلدانالمتقدمة
النمووالبلدانالناميةفيتوظيفالرقمنةلتعزيزتنافسيةالصناعة
التحويلية(األونكتاد2017،ه)،كماأنالرقمنةفياألسواق
المتقدمةالنموتشكلتهديداًمباشراًالستدامةالتصنيعفيالبلدان
النامية،بمافيهاأقلالبلداننمواً(بانغاوتيفيلدي.)2018،
ويكتسيتجسيرهذهالفجوةالرقميةأهميةحاسمةألقلالبلدان
نمواًلكيتتمكنمنتجنّبالمزيدمنالتهميشفياالقتصاد
العالمي.وثمةحاجةمعذلــكإلج ـراءمزيدمناالستثمارات
الضخمةمنأجلزيادةنشرالرقمنةوكفالةمساهمتهافيتحقيق
التنميةالتحويلية.
ومنهنا،يستأهلدعمالرقمنةعبرمساعدةالمؤسسات
علىتسخيرتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتواالنخراطفي
االقتصادالعالميالرقميواالقتصادالقائمعلىالمعرفة،أنينالقدراً
أكبرمنالدعمالسياساتي.وللدولةدوررئيسيفيهذهالعملية
كمستثمرمشاركفيأشكالمبتكرةللشراكاتاالستثمارية.غير
أنهالبدفيالوقتذاتهمنحضورعددأكبرمنالمستثمرين
اآلخرينمثل،المستثمرونالرعاةوالرأسماليونالمجازفونوأسواق
رأسالمالورأسمالالقطاعالخاص(األونكتاد2017،ز).
وفيضوءارتفاعمعدالتالفشلالتيتواجهأنشطةاألعمال
فيقطاعتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالت،كإحدىسمات
هذاالقطاع،ينطويتمويلالمشاريعالناشئةوالمتوسعةفيقطاع
تكنولوجياتالمعلومات واالتـصــاالت بـرأس مــالمملوكعلى
مزاياتفوقتمويلهباالقتراض،ألنهيوفرللمستثمرينحوافزإليجاد
أشكالأخرىللدعمكالتدريبعلىريادةاألعمالوالمساعدةفي
إقامةالشبكاتاالقتصاديةودعممبادراتالكشفاالقتصادي.
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وعلىماجرتمناقشتهفيالفصلالرابع،تُنصحأقل
البلداننمواًباتباعسياساتللجاهزيةاإللكترونيةتم ّكنللشركات
المحلية ولوجاألسواقاإللكترونيةالوطنية واإلقليمية والعالمية،
واغتنامالفرصالسوقيةلتحسينقدرتهاالتنافسيةوزيادةظهورها
وربحيتها.ويمكنتعميمسياساتالجاهزيةاإللكترونيةألغراض
ريادةالمشاريعوالتحولالهيكليفيأقلالبلداننمواًضمنمصفوفة
العملللدراساتالتشخيصيةللتكاملالتجاري،بغيةتيسيرحشد
المواردمنالمجتمعالدولي.وتوفرمبادرةاألونكتادلتوفيرالتجارة
اإللكترونيةللجميع،مساعدةتقنيةألقلالبلداننمواًفيصياغة
سياساتهافيمجالالجاهزيةاإللكترونيةوتحسينقدرتهاعلى
استخدامالتجارةاإللكترونيةواإلفادةمنها(اإلطار.)7-5
وتتضمناإلجـراءاتالسياساتيةالمتعلقةبالجاهزية
اإللكترونية،صياغةاستراتيجيةوطنيةللتجارةاإللكترونيةمتوائمة
معالسياساتاألخرى؛وإجراءتقييملألسواقألغراضتدعيم
الصناعةالوطنيةلتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالت؛وتعزيز
قــدراتالسلطاتالجمركية والخدماتالبريديةالوطنيةعلى
تخليصالـطــرودوتوصيلهابقدرأكبر مــنالـكـفــاءة؛وتطوير
خدمات مأمونة لسداد المدفوعات على اإلنترنت؛ وصياغة
قوانينلحمايةالتجارةاإللكترونيةوحمايةالمستهلكين؛ووضع
لوائحتنظيميةلقطاعتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتوبرامج
للتوعيةبالتجارةاإللكترونيةمنأجلالشركات؛وتصميمبرامج
لتدريبالشركاتعلىالتجارةاإللكترونية واستخدامأدوات
تكنولوجياتالمعلومات واالتصاالتفيالتجارةاإللكترونية
بمايشملأنشطةالترويجالتجاري؛وخفضتعريفاتاإلنترنت
للشركات؛ودعمتوعيةالفنيينفيمجالتكنولوجياتالمعلومات
واالت ـصــاالت فــي الجامعات وتدريبهم؛ وتعزيز ُسبل حصول
المؤسساتالناشئةفيقطاعالتجارةاإللكترونيةعلىالتمويل
وتيسيرها(.)5ومنالممكنأيضاًأنيؤديفرضضرائبعلى
معامالتالتجارةاإللكترونيةوتحصيلهاإلىتوليدإيراداتمالية
الستخدامهافيتمويلالتحولالهيكليوالمشاريعالمصاحبة
التيتضطلعبهادولــة ريــادةاألعمال(الفرع هــاء).ويكتسي
تطوير ريــادةاألعمالوبناءالقدراتاإلنتاجيةأهميةمحورية
لضمانمشاركةأقلالبلداننمواًفيالسوقالعالميةللتجارة
اإللكترونية،كجهاتمنتجةوليستمجردجهاتمستهلكة.
ويمكنأنيساعدإنشاءمنصاتمحليةللتجارةاإللكترونية،
بمافيذلكمنصاتالتجارةاإللكترونيةالريفية،فيمقاومة
القيودالتيتفرضهاالشركاتالعالميةللتجارةاإللكترونيةعلى
مشاركةالبائعينالمحليينلمنصاتها.وتوجدفيبنغالديشعدة
مواقعللتجارةاإللكترونية(كموقعكليكبددوتكوم)تستهدف
السوقالمحلية(األونكتاد2015،د).

الـصفل ا:
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التثقيفأ وتنمية المهارات في مجال
ريادة االعمال

تــرّكــزسياساتالتثقيف فــي مـجــال ري ــادةاألعـمــال
علىتنميةالمهاراتالقابلةللنقلالتييمكنأنتسهمفي
المحافظةعلىبقاءالشركاتونموهاوزيــادةمطامحاألفـراد
وقدرتهم على أن يصبحوا رواداً لألعمال وتنمية ثقافة ريــادة
األعمالوتوطيدها(األونكتاد2012،أ)،ويتضمنذلكتنمية
المهاراتالشخصية(االتجاهات)كالمثابرة والترابطالشبكي
والثقةبالنفس،والمهاراتالفنيةكتخطيطأنشطةاألعمالوالثقافة
الماليةوالمهاراتاإلدارية(.)6
ويتسماألثرالذيتحدثهنُهجالتدريبالتقليديةفي
مجالأنشطةاألعـمــال،التيينصبتركيزهاعلىالمهارات
الفنية،بمحدوديتهحسبماخلصتإليهعدةدراسات(كامبوس
وآخ ــرون2017،؛كووني2012،؛غيب.)1987،ويوفر
األونـكـتــادمساعدةتقنية فــيتنميةالـمـهــاراتالشخصيةمن
خاللحلقاتالعملالتدريبيةالتييعقدهافيإطاربرنامجريادة
األعمالوتطويرالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةالحجم،ويركز
فيهاعلىعشرمنالكفاءاتالشخصيةفيمجالريادةاألعمال
(البحثعنالفرصة؛ والمبادرة؛ والمثابرة؛ وااللـتـزام؛ والتطلع
للكفاءةوالجودة؛وقبولالمخاطرالمحسوبة؛وتحديداألهداف؛
والتماسالمعلوماتومنهجيةالتخطيطوالرصد؛واإلقناعوإقامة
الشبكات؛ واالستقالل والثقةبالنفس) .وأظهرتدراسةمبنية
علىعينةاختبارعشوائيةشملت1 500منالمؤسسات
المتناهيةالصغرفيلومي،أننُهجريادةاألعمالذاتالبُعد
النفسيربماكانتأكثرفعاليةفيمساعدةرواداألعمالعلى
مواصلةتحقيقاألرباحمنالنُهجالتقليدية،وأنذلكربماكان
فعاالًبوجه خــاصبينالنساء:فقدحققتأنشطةاألعمال
المملوكةللنساءالالئيتلقينتدريباًعلىالمبادرةالشخصية
أرباحاًزادتبنسبة40فيالمائةمقارنةبنسبةلمتتجاوز5في
المائةحققتهاالنساءالالئيحصلنعلىالتدريبالتقليديفي
مجالأنشطةاألعمال(كامبوسوآخرون.)2017،
ويمكنأنتستفيدتنميةالمهاراتفيمجالريادة
األعمالمنالتحولمنالتركيزعلىالحفظوالتلقينإلىالتـََعلّم
التجريبيوحلالمشاكلوبناءاألفرقة واإلقدامعلىالمخاطرة
والتفكير النقدي وانخراط الطالب في األنشطة المجتمعية.
ويؤخذبمثلهذهاإلصالحاتعملياًفيحفنةمنأقلالبلدان
نمواً.وقدأجرترواندامنذعام2016تحوالًرئيسياًاتجهت
معهنحوالتـََعلّماألكثرتفاعالًالمتمحورحولالطالب.ويُطلب
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التحولالهيكلييرتكزعلىبناءدولةتنموية
تأخذبنهجريادةاألعمال
إلىجميعطالبالمرحلةالثانويةاالنتظامفيدورةدراسيةعن
ريادةاألعمالتتضمنمايلي":سيناريوهاتألنشطةتعلّم"حية
وتجريبية،تركزعلىمهاراتإدارةاألعمال؛"تدريسمختبري
للمهارات"،يتضمنهيكلةوقتالفصلالدراسيفيهيئةمختبر؛
و"نواديطالبيةألنشطةاألعمال"تستهلأنشطةأعمالمدرسية
وتديرها(.)7لكنهذهالتغييراتتخلقحاجةمتزايدةإلىتوسيع
نطاقميزانياتالتعليممنأجلتخفيضحجمالفصولوإعداد
ادمفصلةخصيصاًوتوفيرتدريبللمعلمين.
مو
ّ
وتتضمناآللياتاألخرىلتحسينالتثقيففيمجال
ريادةاألعمالمايلي:
منحزمــاالت لــرواداألعمالالمحتملين(المختارون
منبرامجالتسريعأومــنمسابقات ريــادةاألعمال)
لـتـلـقــيت ــدري ــبجــامـعــيبــال ـخــارجف ــيم ـجــالري ــادة
األعمالتعقبهتدريباتداخليةفيبلدانالدراسة.
برامجللتلمذةلرواداألعمالالمحليينفيالمؤسسات
الـنــاش ـئــةاألج ـن ـب ـيــة،ولـ ـ ــرواداألعـ ـم ــالاألج ــان ــبفي
المؤسساتالناشئةالمحلية،معاالستفادةباإلعفاء
الممنوحألقلالبلداننمواًفيمجالالخدماتفي
إطــاراالتـفــاقالعامالمتعلقبالتجارةفيالخدمات
لمنظمةالتجارةالعالمية.
برامجإرشاديةبينرواداألعمالذويالخبرة(رعاة
األعمال)ورواداألعمالالجدد.
التشجيععلىزيادةجرعاتتعلّمالعلوموالتكنولوجيا
والهندسة والرياضياتبينطالبالمرحلتينالثانوية
والجامعية،وباألخصبينالنساءوالفتيات.
زيادةتوظيفاللغاتوالسياقاتالمحليةفيتصميم
المحتوىمنأجلتحسينفعاليةالتعلّم.
تطويرمحتوىيصممخصيصاًعلىاإلنترنتويستند
َّ
إلىالرقمنة.
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هاء -ريادة أ
العمال والدولة
التنموية
-1

دور الدولة في مجال ريادة أ
االعمال

يرتكزالتحولالهيكليفيأقلالبلداننمواًعلىبناء
دولــةتنمويةوتشجيعحوكمةللتنميةتستهدفحلالمشاكل
اإلنمائيةالوطنيةالشائعة،وخلق فــرصإنمائيةوطنيةجديدة،
وتحقيقاألهدافاإلنمائيةالوطنيةالعامة(األونكتاد.)2009،
والدولةالتنمويةهي"الدولةالتيتضعالتنميةاالقتصاديةفيأعلى
مراتباألولويةفيسياسةالحكومةوتسعىإلىتصميمسياسات
ومؤسساتتعززهذاالهدف"(مكاندويري.)2001،
وتتمثلالوظائفالرئيسيةاألربعللدولةالتنمويةفي:وضع
رؤية؛ودعمإنشاءقدراتمؤسسيةوتنظيميةلتنفيذالرؤية؛وتنسيق
األنشطةاالقتصاديةلضمانالتطورالمشتركلمختلفقطاعات
وجوانبالنظاماالقتصادي؛وإدارةالنزاعات(األونكتاد.)2009،
وفيهذاالسياق،يتسمالمدىالذيتضطلعبهالدولةالتنموية
بوظيفتهافيمجالريادةاألعمالبأهميةحاسمةفيدعمعملية
االبتكاروالتحسينالتكنولوجيالذييعززالتحولالهيكليعلى
نحويتواءممعالسياساتالصناعيةالوطنيةوالسياساتالوطنية
فيمجالريادةاألعمال.
والدولةالداعمةلريادةاألعمالهيدولةتأخذبأسلوب
ريادةاألعمالفينهجهالتحقيقالتنمية،دونأنتكتفيبمجرد
المشاركةفيعملياتلريادةاألعمال.ويمكنأنيجريتعريفهامن
زاويةطموحهذاالنهجومدىقدرتهاواستعدادهاللقيامبمايلي:
توخياتـجــاهالتغييروتوجيههعلىنطاقالــوكــاالت
واإلداراتالعامة،وعلىالنطاقالوطني.
الضلوعباستثماراتعامةذاتمهاممحددة،واتخاذ
إج ـراءاتتهيئاألس ـواقوتشكلها،دونأنتكتفي
"بضبطها".
إجراءاستثماراتطويلةاألجل،بمايشملاالستثمار
فيالمجاالتكثيفة رأسالمالالتيتتميزبارتفاع
مستوىالمخاطرةأوبعدماليقينالمفرط،والتييميل
القطاعالخاصإلىتجنبها.
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يمكنتدريجياًفيأقلالبلداننمواً
اكتسابالقدراتالتيتحتاجهاالدولة
التنمويةالداعمةلريادةاألعمال
توفيررأسالمالالصبورالطويلاألجلعندالحاجة،
لدعم القطاعات والتكنولوجيات التي تسبقها ُمهل
زمنيةطويلة(مازوكاتووبيريز.)2014،
وفيسياقأقلالبلداننمواً،ينالالضعفمنالقطاع
الخاصجراءانعدامالدعمالمؤسسيوالفشلفيمجاليالمعلومات
ّ
والتنسيق،ممايعيقبشدةقدرتهعلىتوفيراالبتكارالالزملتحقيق
التحولالهيكلي،فيظلغيابالدولةالتنمويةاالستباقية.ولذلك،
يتسمنهجالدولةالداعمةلريادةاألعمالبصلتهالوثيقةبأقلالبلدان
نمواًعلىوجهالخصوص.ويحتاجالدورالذيتؤديهالحكومة
إلىعدماالقتصارعلىتصحيحإخفاقاتالسوق،إنماضمان
البيئةالتمكينيةألنشطةاألعمالانطالقاً،حسبماسلّمالمجتمع
الدولي،منأن"،القيودالهيكلية،وعلىوجهالخصوصاختناقات
البنيةالتحتيةوالقيودالمؤسسية،تتسببفيالحدمننموالقطاع
الخاصفيأقلالبلداننمواً".ويتماشىذلكمعمناداةبرنامج
عملاسطنبول"بتشجيعالحواربينالقطاعالخاصوالحكومة
وتعزيزالشراكاتبينالقطاعالعاموالقطاعالخاص،لكفالةتصدي
السياساتللمعوقاتالرئيسية"(األممالمتحدة.)2011،
وفيحينأنقدراتالقطاعالعامتتسمبمحدوديتهافي
كثيرمنأقلالبلداننمواً،بالمستطاعاكتسابالقدراتالالزمة
للدولةالتنمويةالداعمةلريادةاألعمالبشكلتدريجي.ويقتضي
ذلكإصالححوكمةالقطاعالعاموتعزيزاإلطارالمؤسسي،من
العاموخضوعهاللمساءَلَة
أجلضمانشفافيةمؤسساتالقطاع
ُ
واستقالليتها.ويستتبعذلكضرورةاتباعنهجعملياستراتيجي
تدرجيوتطوري،وإجراءعددمحدودمناإلصالحاتالمؤسسية،
ُ
ارتهاناًبالسياق،والبناءعلىجزرالتميّزوتعزيزالتعليمالسياساتي
ورعايةالتحالفاتالسياسيةالساعيةإلىإحداثالتغيير.وعلى
سبيلالمثال،كانتحكوماتبلدانشرقآسياحائزةلقدرات
تقنيةمحدودةعندمااستهلتعملياتهاللتصنيعوالتنمية،إالأنها
اتمعمضيالوقتمعتكشف
استطاعتأنتبنيهذهالقدر
ُ
أبعادالعملية.وكانتاستراتيجيتهامنصبّةعلىبناءعددمحدود
منالوكاالتذاتاألهميةاالستراتيجية،بدالًمنالسعيإلى
الحكومةبرمتها(األونكتاد.)2009،
تحسينفعالية
ّ

الـصفل ا:

ومــنهنا،تحتاجالحكومات فــيأقــلالبلداننمواً
إلى زيــادة قــدراتالقطاعالعام والقيامعلىالتوازيباالنخراط
التدريجيوالمتناميفيأنشطةالدولةالداعمةلريادةاألعمال،من
أجلتعزيزاالبتكاروالقدراتالتكنولوجيةفيقطاعالمؤسسات،
ودعمالنموالمرتفعواإلنتاجيةالمرتفعةفيالقطاعاتاالقتصادية
التدرجيالذي
الحيويةللتحولالهيكلي.ويتماشىذلكمعالنهج ّ
دعاإليهاألونكتادفيبناءالدولةالتنمويةفيأقلالبلداننمواً
(األونكتاد.)2009،
ويشملدورالدولةالداعمةلريادةاألعمال،وإنتجاوز
فينطاقه،تحسيناألطرالتنظيمية.ويمكنداخلالنطاقالتنظيمي
تيسيرقيامالمؤسساتالناشئةعنطريقتبسيطاإلجراءاتوتقليل
التسجيل(بسبلمتاحةعلىاإلنترنتواستخدامالنوافذ
تكاليف
ُ
الـواحــدةمثالً)وتحسين نُظمالتراخيصوتنظيمأس ـواقالعمل
والتسجيل العقاري وتنظيم االئتمان وحوكمة الشركات وإدارة
الضرائبوالتجارةواالستثمار،وإنفاذالعقودوتسويةالمنازعات،
ومعايير اإلنـتــاج ومعايير البيئة ،والمنافسة والمشتريات العامة
والحوكمة(معهدالبحوثاالقتصاديةلرابطةأممجنوبشرق
آسياوشرقآسيا.)2014،
ويساعد إج ـراء استعراض للوائح التنظيمية وتحليل
األثرالتنظيميفيالحيلولةدونتسببالتشريعاتوالتنظيمات
القائمةأوالـجــديــدة فــيخلقأعـبــاءغير ضــروريــة،وتحويلها
إلىأنظمةمعينةللمؤسساتعلىأنتزدهر،عنطريقالقيام
مثالً،بالتحديدالواضحلحقوقالملكية،وتقليلتكاليفحل
المنازعات وزيــادة القدرة على التنبؤ بالتفاعالت االقتصادية
وإشعارأطرافالعقودباليقينوحمايتهامناالستغالل.ويتعين
علىالحكوماتفيأقلالبلداننمواًإنشاءهيئةلتقييماللوائح
التنظيميةألنشطةاألعمالورصدهاوتنقيحهابشكلدوري،
بالتشاورمعالقطاعالخاصعلىغرارهيئةتنظيمالمحاسبات
والشركاتفيسنغافورة(معهدالبحوثاالقتصاديةلرابطةأمم
جنوب شــرقآسياوشــرقآسيا.)2014،وقــدأعــانبرنامج
األونكتاد للوائح التنظيمية اإللكترونية والتسجيل اإللكتروني
أقلالبلداننمواًفيتوضيحإجراءاتتسجيلأنشطةاألعمال
ونشرهاوتسجيلها.ويوجدفيجمهوريةتنزانياالمتحدةعلى
سبيلالمثالنظامللتسجيلاإللكترونيفيشكل"قاعدةبيانات
علىاإلنترنتتزودالمستثمرينورواداألعمالبشفافيةكاملة،
باإلجراءاتالمتصلةباالستثمارفيجمهوريةتنزانياالمتحدة:
وفيكلخطوةيحيلالنظامإلىالخطوةالالحقةالتييتعين
اتـخــاذهــا،ويــوضــح مــنيتعينمقابلته،ومــاذايتعينإحـضــاره،
التحصلعليه،والمبرر
والمبلغالمقرردفعه،والشيءالذييجري ّ

اي يت ميير ال ميع المفضاة إلى الاووع

القانونيالمستعانبهفيتسييرالمعاملة،ولمنيجريالتقدم
بالشكاوىفيحالةحدوثأيمشكلة"(.)8
غيرأنتعزيزفعاليةالمؤسساتباعتبارهاوكالءللتغيير
السياساتعلىصعد
الهيكلي،يحتاجفوقذلكإلىطائفةمن
ُ
االقتصادالكليوالوسيطوالجزئي،وبرامجلتطويرريادةاألعمال
تُبنىعلىالحوافزواالنتقاءالمحددجيداً،وصياغةمعاييرللخروج
األداءتصمممنأجلاستحثاث ريادةاألعمالالمفضيةإلى
و
ّ
اميةإلىتحسينسبلالحصول
التحول.وإلىجانبالتدابيرالر
ُ
علىالتمويل،وتعزيزالقدراتالتكنولوجيةللمؤسساتوتمكينها
مناستغاللفرصالرقمنة،وزيادةتنميةمهاراتريادةاألعمال
داخلالنظمالتعليمية،علىنحوماسبقتمناقشته،البدأن
تتصدىالسياساتأيضاًلمعوقاتالبنيةالتحتيةالتييواجههارواد
األعمالفيأقلالبلداننمواً،عنطريقاالستثمارالعاممثالً،الذي
يشكلمجاالًتلعبفيهالدولةالداعمةلريادةاألعمالدوراًحاسماً.

-2

االستثمار العام والبنية التحتية

أحداألدوارالمهمةللدولةالداعمةلريادةاألعمالفي
أقلالبلداننمواًهواالضطالعباستثماراتعامةموجهةنحو
تحقيقالتحولالهيكلي.وتكونلذلكأهميةخاصةفيأقل
البلداننمواًالتيتقتضيأوجهالقصورالحرجةالتيتعانيهابنيتها
التحتيةإجراءاستثماراتتكميليةومترابطةفيقطاعاتمتعددة
منأجلتخفيفالقيودالمكبّلةلريادةاألعمال.ويأتيقطاعا
الطاقةوتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتبوجهخاصكقطاعين
حاسمينلتحقيقالتنمية،ويتيحانفينفسالوقتفرصاًمهمة
لريادةاألعمال(األونكتاد.)2017،وعالوةعلىذلك،يتعين
أنيشملالتحسينأيضاًالبنيةالتحتيةفيمجاليالنقلوتيسير
التجارة،وبالخصوصفيالمناطقالريفية.
وهناكحاجةإلجراءاستثماراتعامةضخمةفيقطاع
،لتدعيمسبلحصولالمؤسساتعلى
الطاقةفيأقلالبلداننمواً
ُ
خدماتعاليةالجودةفيمجالالطاقةمنخاللبرامجوطنية
للكهربةالمعتمدةعلىالشبكةوالحلولالالمركزيةفيمجالالطاقة.
وفيعددكبيرمنأقلالبلداننمواً،التـزالإمكانيةاستعمال
الطاقةالمتجددةوباألخصالطاقةغيرالكهرمائية،غيرمستغلة
إلــىحدكبيرة،ومــنالممكنتسخيرهاباستخداماستثمارات
عامة.وتمثلهذهالحالةنموذجاًواضحاًالستثمارعامتحويلي
المهمة،فيضوءإحجامالقطاعالخاصعناالستثمارفي
محدد ّ
مجالاإلمدادبالطاقةألسبابعديدةترتبطبضخامةالتكاليف
الغارقةوالتكاليفالثابتةغيرالقابلةلالنعكاس(،)9والتركزالكبير
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لإلنفاقاألماميوطولفتراتالمـُهلوارتفاعمستوىالمخاطر
(األونكتاد2017،أ).
ومعذلك،فإناتساعنطاقاالحتياجاتمنالطاقة
فيأقلالبلداننمواًيعنيأنهحتىلوجرىدعماالستثمارالعام
بمساعدةإنمائيةرسمية،سيظليحتاجإلىتكميلهبتمويلمن
القطاعالخاص(األونكتاد2017،أ).ومنالمرجحأنيتطلب
ذلكآلياتمبتكرةللتمويلالمشتركبينالقطاعينالعاموالخاص،
تشتملعلىشراكاتتعاونيةبينالدولةوالقطاعالخاصالمحلي
والدوليومجتمعالمانحين.وأحداألهدافاألساسيةمنوراء
ذلكهواستغاللأوجهالتكاملبيناالستثمارالعاموالخاص،
وضـمــانتحفيزاالستثمارالـعــامالستثمارإضــافــي مــنجانب
القطاعالخاصفيمجاالتتكونبغيرذلكناقصةالتمويل
(األونكتاد2014،ه).
ورغــمالشوطالكبيرالمثيرلإلعجابالــذيقطعته
أقلالبلداننمواًفيالحصولعلىتكنولوجياتالمعلومات
واالتصاالتعلىماسبقتمناقشتهفيالفصلالرابع،التزال
الحاجةقائمةإلىاستثماراتإضافيةكبيرةمنجانبالقطاعين
العاموالخاصلمواصلةتوسيعنطاقنشرالتكنولوجياالقائمة
علىأساستكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتوزيادةفعالية
استخدامهافيالمؤسساتألغراضالتنميةالمفضيةإلىالتحول
الهيكلي.وتــؤديالدولةدوراًقيادياًفيهذهالعملية،وعليها
أنتعملكمستثمر شـريــك فــيأشـكــالابـتـكــاريــةللشراكات
االستثمارية.

اإلطار8-5

تتعهدالدولةالداعمةلريادةاألعمال
فيأقلالبلداننمواًباالستثمارالعام
ألغراضالتحولالهيكلي
وتمثلروانداواحداًمنأقلالبلداننمواًعيّنتكنولوجيات
المعلوماتواالتصاالتكأداةلتمكينتطويرريادةاألعمالوتحقيق
التحولالهيكليالقائمعلىالمعرفة،فضالًعناعتبارهاقطاعاً
قائماًبذاته قــادراًعلىدعم ريــادةاألعمال.وتبديروانــداكثيراً
منخصائصالدولةالداعمةلريادةاألعمالمنخاللتسخيرها
قطاعتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتألغراضريادةاألعمال
والتحولالهيكلي.وحسبمانوقشفيالفصلالـرابــع،التزمت
رواندابإنشاءبنيةتحتيةعلىطرازعالميالتصاالتاإلنترنت
والهواتفالمحمولة،وأع ّدتخططاًخمسيةلسياسةالبنيةالتحتية
الوطنيةلالتصاالتاإلعالمية.وحددتروانداهدفهافيالتحول
إلىمركزلتكنولوجياتالمعلومات واالتصاالتلجماعةشرق
أفريقيا.وأحرزتنجاحاًأيضاًفيحشدالشراكاتبينالقطاعين
العاموالخاصلتحسينبنيتهااألساسيةفيمجالتكنولوجيات
المعلوماتواالتصاالت،وعملتكمستثمرشريك(اإلطار.)8-5
ويقومتطبيقالمخططالعامالذكيلروانداللفترة2020-2015
علىتوظيفشراكاتالقطاعينالعاموالخاص،معمشاركةحكومية
"لتقديمدعمباللوائحالتنظيمية،والسياسات،واالستراتيجية،وإدارة
التحكيم،ووضعالمبادئالتوجيهية،وتوفيررأسالمالاألساسي"
(رواندا.)2015،

رواندا:شراكاتالقطاعينالعاموالخاصفيقطاعتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالت

فيعام،2014أنشأتحكومةرواندامعشركةتليكومالتابعةلجمهوريةكوريا،مشروعاًمشتركاًفيإطارالشراكةبين
القطاعينالعاموالخاصإلقامةشبكةللنطاقالعريضعاليةالسرعةغايتهاتغطية95فيالمائةمنالسكانعلىمدىثالث
سنوات.وكمساهمرئيسي،استهدفتشركةتليكومكورياتوفيرالخبرةالفنيةوتقديمتمويلبمبلغيناهز140مليوندوالر؛واشتمل
االستثمارالرأسماليلحكومةروانداعلىتخصيصأصولشبكتهاالوطنيةلألليافالبصرية(حوالي3 000كيلومتر)وطيف
تردديوترخيصقاصرعلىالتشغيلبالجملة.واستُخدمنموذجالشراكةبينالقطاعينالعاموالخاصلتنفيذهدفالحكومةالمتمثل
فينشرنطاقعريضعاليالسرعةللهاتفالمحمولعلىاتساعالبلدبشكلمستعجل.وتولتشركةكورياتليكومبناءالشبكة
القدرةلمشغليالهاتفالمحمولوخدماتاإلنترنتالموجودينسلفاً.وفيعام،2015حصد
واشتغلتكبائعبالجملة،فباعت
ّ
هذاالنهجالفريدللجيلالرابعجائزةعالميةلالبتكارفينماذجاألعمال.
املصدر:
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الـصفل ا:

المؤسساتالمملوكةللدولةتسهم
فيتحقيقالتحولالهيكلي
ّ
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دور المؤسسات المملوكة للدولة

ثمةأيضاًدورللمؤسساتالمملوكةللدولة(،)10فيالدفع
بريادةاألعمالنحوالتحولالهيكليفيأقلالبلداننمواً.وتتضمن
حوافزإنشاءالمؤسساتالمملوكةللدولةوإدارتها،زيادةفرص
الحصولعلىالخدماتالعامة؛وتوفيرالسلعالعامةوالمتميزة؛
وتوليداألموالالعامة؛والحدمنسيطرةالقطاعالخاصو/أوالقطاع
األجنبيعلىاالقتصاد؛وتشجيعالتصنيعوالتنميةاالقتصاديةبتعهد
القطاعاتذاتاألولوية؛وإطالقالصناعاتالجديدةأوالسيطرة
علىالصناعاتالمتدهورةأواآلفلة(منظمةالتعاونوالتنميةفي
الميداناالقتصادي2005،؛برايسووترهاوسكوبر.)2015،
وعلىوجهالخصوص،يمكنللمؤسساتالمملوكةللدولةالعاملة
فيأنشطةتوفيرالخدماتعبرالشبكات،كالطاقةواإلمدادبالمياه
وخدماتتكنولوجياتالمعلوماتواالتصاالتوالنقل،أنتسهم
فيتعزيزكفاءةويُسرحصولالمؤسساتعلىهذهالخدمات
فتشاركمنثمفيدعمقدرتهاعلىالمنافسة.ويمكنكذلك
للمؤسساتذاتالمنحىاإلنمائيالمملوكةللدولة،كالمصارف
اإلنمائيةالوطنية(انظرالفرعدال)أنتضحىوسيلةمهمةلدعم
السياساتفيمجاالتالصناعةوريادةاألعمالواالبتكار.وتؤدي
المؤسساتالمملوكةللدولةأيضاًدوراًيكتسيأهميةخاصةفي
القطاعاالستخراجي.
وقدوظفتالمؤسساتالمملوكةللدولةبنجاحفي
ُ
إنشاءأنشطةاقتصاديةجديدة،علىالنحوالذيتظهرهمساهمتها
فيتشجيعالتنوعاالقتصاديفيشيلي(األونكتاد2006،ب)
(األونكتاد2014،ه)،وتشجيعالتصنيعفيسنغافورة(برايس
ووترهاوسكوبر.)2015،وحسبماأفادتمنظمةالتعاونوالتنمية
فيالميداناالقتصادي(2015ب)،فإنه:
إذا ابشــرت احلكومــة يف بلــد منخفــض
الدخــل اس ـراتيجية تصنيــع للحــاق ابلركــب ،وهــو
هــدف ميكــن تربيــره حتم ـاً ،متطلعــة إىل إنشــاء
[مؤسســاتمملوكــةللدولــة]ينــاط هبــاأداءوظائــف
رئيســية :فإهنــا ســتواجه بقــدركبــر مــن األرجحيــة
عــدموجــودرايدةأعمــالمتاحــةحمليـاًلســدالفجــوة،

اي يت ميير ال ميع المفضاة إلى الاووع

ومامليكــنالبلــداملذكــوركبـراًعلــىحنــوخــاص،رمبــا
يكوناهتماماملستثمريناألجانبابملشاركةحمدوداً.
وإذاكانمطمحاحلكومةهواتباعهنجللتنميةوطأه
قبلهــاعديــدمــنالبلــداناملوجــودةيفأوضــاعمماثلــة،
يكونمنالســهلنســبياًصياغةاسـراتيجيةوتكليف
[املؤسســاتاململوكــةللدولــة]أبهــدافحمــددةعلــى
مســتوىالشــركةللوفــاءابالس ـراتيجية.لكــنالتجربــة
تُظهــرأيضـاًعلــىوجــهالعمــومضــرورةاســتيفاءبعــض
الشــروطاحلامســةلكــييكــونبوســعاالس ـراتيجيات
القائمــةعلــىأســاس[املؤسســاتاململوكــةللدولــة]
حتقيــقالنجــاح.
وتتمثلهذهالشروطتحديداًفيكفالةوجودمايلي:
ب ـيــروق ـراط ـيــةك ـفــؤةم ـ ــزودةبـصــالحـيــاتتـمـ ّكـنـهــامن
اإلمساكبالزمامبشكلفعال،والمكافأةعلىالنجاح
والمعاقبةعلىالفشل،وع ــدمالتساهل مــعإفــالت
المديرينالمتصلينبالدوائرالسياسيةمنالعقاب.
أه ــدافإنمائية مـحــددةبشكلجيد،منفصلةعن
األهدافاالجتماعية.
عزلعنالتدخلالسياسي.
انـخـراطفــيمـجــاالتتخلومــناحـتـشــاداتالنفوذ
التجاري والمالي والسياسيوقــوىالسوقاألخــرى،
لتجنّباستئثارالنخبة.
تجريدأوخصخصةلملكيةالدولةفيالمؤسسات
المملوكةلهاعندمايتضاءلنفعها،معاقترابالبلدمن
الوصولإلىمستوىالدخلالمتوسط(منظمةالتعاون
والتنميةفيالميداناالقتصادي2015،ب)(.)11
وحـسـبـمــاذه ـبــتمــؤسـســةب ـراي ــسووت ــره ــاوسكــوبــر
(")2015فإن[المؤسساتالمملوكةللدولة]ربماالتزالأداة
مهمةفيمجموعةأدواتأيحكومةالستخدامهافيخلق
القيمةالمجتمعيةأوالعمومية،إنجرىذلكفيسياقسليم"،
لكنذلكاليحدثإالعنداستيفاء"أربعةاشتراطات"هي:
الوضوح(الفهمالواضحلغرضهاوأهدافهاوأدوارها)؛والقدرة(الوقت
والمواردالالزمانلتحقيقهذاالدور)؛والمؤهالت(الدرايةوالخبرة
الضروريتانألغراضاإلدارة)؛وااللتزامبالنزاهة(السعيوراءغرض
159

تقرير أقل البلدان نموًا2018 ،

خلقالقيماالجتماعيةأوالقيمالعامة).ويمكنتدعيماستيفاء
هذهالشروطبأطرلحوكمةالمؤسساتالمملوكةللدولةتُبنىعلى
قاعدةمنآلياتقياساألداءوالتعلّممنالتغذيةالمرتدة،وأطر
الرصدوالتقييم،وشروطاألفولأوخططالخروج.
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تعزيز الحوار بين القطاعين العام
والخاص

منجملةالدروسالمستفادةمنتجاربشيليوفنلندا
وجمهوريةكوريا(الفرعباء)المتعلقةبالبرامجالناجحةلتطويرريادة
األعمال،تلكاألهميةالتيتولىللتعاونوالتشاوروالحواربين
القطاعينالعاموالخاص.وفضالًعنتوظيفشراكاتالقطاعين
نشطهذه
العاموالخاصلتنميةالبنيةالتحتية(الفرع2أعاله)،تُ ّ
الوسيلةشراكاتالقطاعالعام(بمايشملالسلطاتدونالوطنية
فياألنظمةالالمركزية) والقطاعالخاص،وتنميثقافةللحوار
بينالقطاعينوتنشئآلياتللتحاوروالتشاوروالتداولوتقاسم
المعلوماتوبناءالثقة.ويتجسدالحواربينالقطاعالعاموالقطاع
الخاصفيعدةأشكال.فقديهيكلأويُجرىحسباالقتضاء،
أويكونرسمياًأوغيررسمي،واسعالنطاقأومرّكزاًعلىمواضيع
م ـحــددة.وتتضمنالـمـكــاســبالملموسة مـنــه،اإلصــالحــات
السياساتيةالتييمكنأنتنبثقعنه،وتحسينمناخاالستثمار
وبناءجومنالثقةوالفهمالمتبادلينبينالقطاعينالعاموالخاص
(هيرزبرغورايت.)2013،
وباإلمكانأنيساعدعقداجتماعاتعملدوريةبين
الدولةوالقطاعالخاص،مدعومةبخططعملشاملةلمجاالت
التفاوضالمتفقعليهاومعالممرجعيةلقياسالتقدم،فيتشجيع
ثقافةللحواربينالقطاعينالعاموالخاص.ويمكنأيضاًأنيعين
تشكيلهيئةأوهيئاتللتنسيقتمثلمؤسساتالقطاعالخاص،
وتجتمعدورياًإلقرارالمواقفالمشتركةإزاءالقضايااألساسية،
علىنجاحهذهاالجتماعات.ويمكنأنتكونمشاركةالمجتمع
المدنيواألوساطاألكاديمية،حسبمقتضىالحال،مفيدةأيضاً.
وتعطي بـربــادوسوموريشيوسأمثلةناجحةآلليات
التشاوربينالقطاعينالعام والخاص.فهيئةموريشيوسلقطاع
األعمال(وهيهيئةتنسيقأسسهاالقطاعالخاصفيسبعينيات
القرنالماضينكمجلساقتصاديمشترك)تجتمعمعالحكومة
بشكلدوريإلبداءوجهاتنظرهابشأناالستراتيجيةاإلنمائية
والدفاععنمصالحالقطاعالخاصومطالبهالقائمة،وهومايسمح
بالتعرفعلىاالختناقاتفيتنفيذالبرامجوالتوصلإلىحلول
لـهــا.أمــافــي ب ـرب ــادوس،فيقوممنذتسعينياتالـقــرنالماضي
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ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
اﻟﻌﺎم واﳋﺎص
تحالفوآلية حـواربينالقطاعالعام والقطاعالخاص(اللجنة
االقتصاديةألمريكاالالتينيةومنطقةالبحرالكاريبي.)2010،
ويمثلالميثاقاالجتماعيلبربادوسآليةثالثيةاألطرافللتشاور
والتفاوضواالتفاقعلىرؤيةإنمائيةمشتركةوبروتوكوالتاجتماعية
وسياسةبينالدولةومنظماتأربابالعملوالنقاباتالعمالية.
لـكــنطبيعةال ـعــالقــاتالـفـعــالــة بـيــنال ــدول ــةوقـطــاع
األعمال،عندمايتصلاألمربالتنفيذالناجحللسياساتالصناعية
ألغ ـراض ري ــادةاألعـمــالوتحقيقالتحولالهيكلي والــوقــوف
علىالعواملالمحركةلها،غيرمعروفةبشكلجيد(اللجنة
االقتصاديةألمريكاالالتينيةومنطقةالبحرالكاريبي2010،؛
تيفيلدي2013،ب).وكمايُزعم،يمكنأنتغطيالعالقات
الفعالةبينالــدولــةوقـطــاعاألعـمــالمسائلالـســوق والتنسيق
وأوجهالفشلالحكومي،وأنتقللمنعدماليقينعلىصعيد
السياسات(تيفيلدي.)2010،وقدأشارتدراسةاستقصائية
كبيرةشملتالـشــركــات فــيبعض مــن بـلــدانأفريقياجنوب
الصحراءالكبرى(قريشيوتيفيلدي)2013،إلىأنالشركات
تحققمكاسبفيالنموتنبعمنعضويتهافيرابطةأعمال،
وهومايتسقمعالمعروفمنأن رابطاتاألعمالتمارس
الضغوطنيابةعنهذهالشركات(إضافةإلىالضغوطاألخرى
المباشرة)وتوفرلهامعلوماتمهمة(تيفيلدي2013،ب).
وثمةدليل بــازغعلىأنالعالقاتالفعالةبينالدولةوقطاع
األعمالقدترفعاإلنتاجيةعلىمستوىالشركةفيالقطاعين
الرسميوغيرالرسمي ،وأنالتنسيقاالستراتيجيمعالقطاع
الخاصقديوفرللحكومات"يدالمساعدة"منخاللتحديد
اإلج ـ ـراءات العامة الملموسة المطلوبة لـزيــادة التعجيل بنمو
المؤسسات،وتوفيرالتغذيةالمرتدةبشأنماهوصالحللعمل

الـصفل ا:

وماهوغيرصالح(ليماوتيفيلدي.)2017،ويمكنكذلك
للتفاعالتاالستراتيجيةمعالقطاعالخاصأنترشدالحكومات
فيتحديدمجاالتمستحدثةللمزاياالنسبيةوقطاعاتجديدة
للنشاطاالقتصادي،وصياغةتوجهاستراتيجيللمستقبل.ويوجد
مثاللذلكفيإثيوبيا،حيثكانالقطاعالخاصوراءالكشف
عنإمكاناتقطاعالزهورفيالبلد(غيبريسيوس.)2017،
ووفقاًلبحثاُجريمؤخراً،يتطلبنجاحتنفيذالسياسة
الصناعيةاتباع نُهججديدةإزاءالتنسيقبينالحكومةوقطاع
األعمال(بيجوتـراب.)2017،ويتعينأنتكونهذهالنـُُهج
الجديدةمشتملةعلىتعزيزالتنسيقداخلالقطاعالعامنفسه،
والتنسيقبينالقطاعينالعام والـخــاص؛ والتأكيدعلىااللتزام
(بجدولأعمالالتنسيق)؛والتركيز(علىالتصديللعقباتالتي
تواجهأداءالشركاتوتهيئةبيئاتتمكينيةذاتخصائصمحلية)؛
فضالًعنمهامالتجريبوالتعقيب.ويمثلتحديدنصيرداخل
الحكومةيتولىالترويجللسياسةالصناعية(وريادةاألعمال)ويحد
منالتأثيرالذييمارسهالمانحونعلىالهياكلالمؤسسيةالوطنية؛
ويضعقواعد واضحةوشفافةلتوجيهالتفاعالتبينالقطاعين
العاموالخاص؛ويبقيعلىالحواربينالقطاعينالعاموالخاص
مفتوحاًأمامالداخلينالجدد؛جزءاًمنالنهجالجديدللعالقات
بينالدولةوقطاعاألعمال(بيجوتراب.)2017،
كماأنبثالحيويةفيالتعاونبينالقطاعينوالعام
والخاصفيأقلالبلداننمواًوتحسينحوكمةالتنميةيحتاجإلى
تعزيز قــدراتالقطاعين.وبشكلمثالي،يتعينأنيكونتعزيز
القدراتالمؤسسيةواإلداريةوالتكنولوجيةوالسياساتيةوبناءهافي
القطاعينالعام والخاصجارياًعلىالتوازي،منخاللعملية
للتعلُّمالمتواصل(األونكتاد.)2009،

واو -موجز واستنتاجات
عرضهذاالفصلالعناصراألساسيةالتييمكنلدولة
تنمويةتضطلعبدورفيمجالريادةاألعمالفيأقلالبلداننمواً
أنتنفذهالدعمريادةاألعمالالمفضيةإلىالتحولواإلسهامفي
قيادةهذهالبلداننحوالتنميةالمستدامة.وقدتجمعتتحليالت
السياسةحولثالثةمحاورعلىالنحوالذييجريإيجازهأدناه.
أوالً،سياسةريادةاألعمال:
تكونسياساتريادةاألعمالأشدفعاليةإذارّكزت
علىالهدفالمحوريالمتمثلفيتحقيقالتحول

اي يت ميير ال ميع المفضاة إلى الاووع

الهيكلي،وينبغيأنتتساوقمعالمكوناتاألخرى
لـلـسـيــاســاتواالس ـت ـرات ـي ـج ـيــاتالـحـكــومـيــةاإلنـمــائـيــة
(كالسياسة الصناعية وسياسة العلوم والتكنولوجيا
واالبـتـكــار ،والسياسةعلىصعيداالقتصادالكلي،
وماإلىذلك).
ينبغيأنيستهدفالدعمالعامللمؤسساتتحقيق
ريـ ــادةاألع ـم ــالالمفضيةإل ــىالـتـحــول(مــؤسـســات
النموالمرتفع واألث ــرالمرتفع واالبـتـكــار)التيتقدم
اإلسهاماألكبرفيتحقيقالتحولالهيكلي.والبد
منتعهدهذهالمؤسساتبالرعايةعلىمدىدورة
حياتهاوتصميمالرعايةعلىنحويوائماالحتياجات
والخصائصالمتغيرةعلىطولمسارنموها.
مناألفضلامتصاصريادةاألعمالالتيتصارعمن
أجلالبقاءفيعملمأجور.
يتعينأنتتضمنسياسات ريــادةاألعـمــالالعناصر
التالية:
اختيارالمؤسساتلتلقيالدعمعلىأساس
معاييرمستقلةوشفافةوخاضعةللمساءَلَة.
ُ
اعتمادمكافآتومزاياوحوافزموقوتةالمدة،
ترتبطباألداءوتبلّغإلىأصحابالمصلحة
بشكلواضح.
إنشاءنظامإيكولوجيمتوازنللمؤسسات
يشملالـمــؤسـســات مــنجميعاألحـجــام
واألنواع.
يمكنالترويجإلضفاءالطابعالرسميبشكلمتدرج
علىالمؤسساتغيرالرسميةالدينامية،عنطريق
شنحمالتمتعددةالقنواتلإلعالنعنمكاسب
إضفاءالطابعالرسميوتنفيذهذهالمكاسب.
يتعينأن تـعــزز سـيــاســات ري ــادةاألع ـم ــالالــروابــط
بـيــنالـمــؤسـســاتمــنمـخـتـلــفاألح ـج ــاموم ـراحــل
النضجوالقطاعات،بوسائلمنجملتها،تجمعات
وشبكات وتحالفاتاألعـمــال.ويتعينإيــالء قدر
أكبرمناالهتماملتنميةسالسلاإلمــدادالمحلية
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فيقطاعاتاألنشطةالقابلةوغيرالقابلةللمتاجرة،
فيإطارنهجللروابطالمشتركةبينالقطاعات.
تتحققأفضلمساهمةإنمائية مــن ريــادةاألعمال
التي يقودها الشباب والنساء بتوجيهها نحو تعزيز
التحولالهيكلي؛بدالًمنتوجيههانحوتقليلالفقر
والتمكين.ويتعينالتصديللحواجزالخاصةالتي
تواجه رائــداتورواداألعمالمنالنساء والشباب
ِ
باستخدامتدابيرمستهدفةمنغيرسياسات ريادة
األعمال.
ثانياً،األبعادالمتعلقةبريادةاألعمالفيالسياسات
االقتصاديةالعامة:
يمكنمعالجةأوجــهالعجزفيتمويلالمؤسسات
كأفضل مــايـكــون مــن خــاللالـمـصــارفاإلنمائية
الوطنية،وصناديقاالبتكاروصناديقالثروةالسيادية
والمساعدةاإلنمائيةالرسميةوالتعاونفيمابينبلدان
الجنوب.
يتيحإنـشــاءتجمعاتالـت ـَ َـعـلّــم واالبـتـكــار واألنشطة
الخالقة،التيتضمالجامعات والمدارس والمعاهد
البحثية والمهنية والمختبرات التجريبية ،تدفق تيار
مستمرمناألفكارالجديدةإلىالمؤسساتعلى
م ــدىدورةحـيــاتـهــاويـمـ ّكــنمــننـمــوالـمــؤسـســات
التحويلية.
يوفراالقتصادالرقميالمتناميفرصاًلتطوير ريــادة
األع ـم ــالينبغيالـعـمــل عـلــى تـسـخـيــرهــا عــنطريق
ال ـس ـيــاســات،بـمــافـيـهــاتـكـنـولــوجـيــاتالـمـعـلــومــات
واالتصاالتكقطاعاقتصاديفيحدذاته،وبوصفه
أيـضـاً أداة للتحويل اإلنـتــاجــي للقطاعات األخــرى
وأداةلتمكينوصولالمنتجينإلىاألسواقاألوسع
منخاللالتجارةاإللكترونية.
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ي ـت ـع ـيــنإدخ ـ ـ ــالال ـت ـث ـق ـيــفوت ـن ـم ـيــةالـ ـمـ ـه ــاراتفــي
مجال ري ــادةاألعـمــال فــيالـبـرامــجالتعليميةالعامة
والمتخصصة.
ثالثاً،الدولةالتنموية:
تتبعالدولةالتنمويةفيتحقيقالتنميةنهجاًداعماً
لريادةاألعمال،يتوخىإحداثالتغييراالقتصادي
ويـقــود وجهته ويضطلع باستثمارات عامة محددة
المهامويتخذإج ـراءاتتهيئاألس ـواقوتشكلها.
ويتجاوزدورالدولةالتنموية"ضبط"األس ـواقإلى
ضمانقيامبيئةتمكينيةألنشطةاألعمال.وتكتسي
الدولةالتنمويةأهميةخاصةفيدعمريادةاألعمال
فيأقلالبلداننمواً.
يؤدياالستثمارالعامفيالبنيةالتحتيةدوراً رئيسياً
فــيالتصديلالختناقاتالتي تـواجــهتطوير ريــادة
األعـمــال .ويمكن تعزيزه باالستخدام االستراتيجي
والحصيف لـلـشـراكــاتبينالـقـطــاعالـعــام والقطاع
الخاص.
يـمـكــنلـلـمــؤسـســاتاإلن ـمــائ ـيــةالـمـنـحــىالـمـمـلــوكــة
للدولة ،أن تكون أداة لتنفيذ السياسات الصناعية
الوطنية واالسـتـراتـيـجـيــاتالوطنية ل ـريــادةاألعـمــال،
عنطريقتوفيرالسلعالعامةوالسلعالمتميزةوإدرار
األموالالعامةوتعزيزالتصنيعوتعهدالقطاعاتذات
األولويةوإطالقصناعاتجديدة.
يـمـكــنإرك ـ ــازب ـرام ــجت ـطــويــررع ــاي ــةاألع ـم ــالعلى
قاعدةمكينةبكفالةالحوار والتعاونبينالقطاعين
العام والخاصعلىالنحوالذييتيحالتعرفعلى
العقباتالقائمةبوجهتطويرريادةاألعمالومناقشة
اإلج ـ ـراءات المطلوبة للقضاء عليها أوالتخفيف
منها.

الـصفل ا:
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ش
الحوا�
ي
()1

يــوردالمرفق3المالمحالرئيسيةإلطــاراألونكتاد
لسياساتريادةاألعمال.

()2

يمكنفيإطارنظامالمبلغالمقطوع،التفاوضعلى
التقديرالضريبيبيندافعالضريبةوالسلطةالضريبية.
وعــاد ًةماتقومالسلطةالضريبيةفيالبدايةبتحديد
مبلغالضريبةباالستنادإلىمعلوماتمتاحةكالعائدات
اإلجماليةلدافعالضرائبوعددالعاملينوماشابه
ذلك.ويجوزلدافعالضرائبقبولالتقديرالضريبي
أوالطعنفيه،وإذاجرىالطعنفيالتقييموقععلى
عاتقدافــعالـضـرائــبتقديموسيلةالتحقق(توبيه
وتاديس.)1996،

()3

انظرالموقعاإللكترونيالتالي http://www.rra.gov.
.rw/fileadmin/user_upload/block_management.pdf

()4

أُفيدعننتائجمشابهةعالمياًفيمابينشركاتالقطاع
الرسمي(غيابوليوآخرون.)2013،

()5

انظرعلىسبيلالمثال،بوتانونيبال،وهيمتاحةفي
الموقعاإللكترونيالتاليhttp://unctad.org/en/Pages/
.Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.aspx

()6

يمكن تعريف الثقافة المالية بأنها "ال ـق ــدرة على
استخدامالمعارفوالمهاراتفيإدارةالمرءالفعالة
لمواردهالماليةلضماناألمنالماليمدىالحياة.
وبالشكلالذييُستخدمبهالمفهومفياألدبيات
األكاديمية،يمكنأنتتعددمعانيالثقافةالمالية،فقد
استُخدمتلإلشارةإلىالمعرفةبالمنتجاتالمالية،

والمعرفةبالمفاهيمالمالية،وامتالكالمهاراتالرياضاتية
أوالمعرفةالحسابيةالضروريةالتخاذ قـراراتمالية
فعالة،واالنخراطفيأنشطةمعينةمنقبيلالتخطيط
المالي"(هاستينغسوآخرون.)2013،
()7

انظرالموقعاإللكترونيالتاليhttp://unctad.org/en/
Pages/Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.

،aspxورواندا(األونكتاد2017،ز).
()8

ان ـظ ــر ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ـت ــال ــي https://www.

(،povertyactionlab.org/آخرمطالعةفيحزيران/يونيه
.)2018وانظرأيضاًالموقعاإللكترونيالتاليhttp://
(tanzania.eregulations.org/آخرمطالعةفيحزيران/
يونيه.)2018

()9

التكاليفالغارقةهيتكاليفمتكبدةبالفعلمنغير
الممكناسترجاعها،أماالتكاليفالثابتةفهيتكاليف
التتبدللمجاراةمستوياتاإلنتاج.

()10

توجدتعاريفعديدةللمؤسساتالمملوكةللدولة.
ويؤخذفيهذاالتقريربتعريفمنظمةالتعاونوالتنمية
فيالميداناالقتصادي()2005للكياناتالتيتمثل
مساهمةالحكومةفيهاكحدأدنىحصةأقليةكبيرة
(بنسبةالتقلعن10فيالمائة).

()11

يتعينأيضاًالتعاملبحرصمعخصخصةالمؤسسات
المملوكةللدولةلتجنباالستئثارالسياسيوأنشطة
التربح(غونزاليسوآخرون.)2018،
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المرفق 1
البلد وسنة التغطية في بيانات المرصد العالمي لريادة األعمال
أقل البلدان منواً
إثيوبيا
أنغوال
أوغندا
بنغالديش
بوركينا فاسو
زامبيا
السنغال
فانواتو
مدغشقر
مالوي
اليمن

السنة
2012
2015
2014
2011
2016
2013
2015
2010
2017
2013
2009

بلدان انمية أخرى
األرجنتني
األردن
إكوادور
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أوروغواي
إيران (مجهورية  -اإلسالمية)
ابكستان
الربازيل
برابدوس
بليز
بنما
بوتسواان
بورتوريكو
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
بريو
اتيلند
تركيا
ترينيداد وتوابغو
تونس
تونغا
جامايكا
اجلبل األسود
اجلزائر
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية العربية السورية
مجهورية كوراي
جنوب أفريقيا
دولة فلسطني
السلفادور
سنغافورة
سورينام
شيلي
الصني
غاان
غواتيماال
الفلبني
فنزويال (مجهورية  -البوليفارية)
فييت انم
قطر
الكامريون
كوستاريكا
كولومبيا
لبنان
ليبيا
ماليزاي
مصر
املغرب
مقاطعة اتيوان الصينية
املكسيك
اململكة العربية السعودية
انميبيا
نيجرياي
اهلند
هونغ كونغ

السنة
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2012
2017
2015
2016
2017
2015
2017
2014
2017
2017
2016
2014
2015
2009
2016
2010
2014
2009
2009
2017
2017
2012
2016
2014
2014
2017
2017
2013
2017
2015
2011
2017
2017
2016
2014
2017
2017
2013
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2013
2013
2017
2016

اقتصادات متقدمة النمو واقتصادات متر
مبرحلة انتقال
االحتاد الروسي
إسبانيا
أسرتاليا
إستونيا
إسرائيل
أملانيا
أيرلندا
آيسلندا
إيطاليا
الربتغال
بلجيكا
بلغاراي
البوسنة واهلرسك
بولندا
تشيكيا
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
جورجيا
الدامنرك
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
السويد
سويسرا
صربيا
فرنسا
فنلندا
قربص
كازاخستان
كرواتيا
كندا
كوسوفو*
التفيا
لكسمربغ
ليتوانيا
اململكة املتحدة
النرويج
النمسا
نيوزيلندا
هنغاراي
هولندا
الوالايت املتحدة األمريكية
الياابن
اليوانن

السنة
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2010
2017
2016
2015
2017
2017
2017
2013
2016
2016
2014
2015
2017
2017
2017
2017
2009
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2014
2017
2017
2014
2017
2015
2016
2005
2016
2017
2017
2017
2017

إقليم خاضع إلدارة األمم املتحدة ،قرار جملس األمن .)1999(1244
*
املصدر :قاعدة بياانت املرصد العاملي لرايدة األعمال
ملحوظة :يف حالة األرقام اليت يكون مصدرها جمموعة بياانت وطنية كاملة ،استندت التغطية إىل أحدث جمموعة متاحة هلذه البياانت (ينشر املرصد العاملي
لرايدة األعمال اجملموعات الكاملة للبياانت بعد انقضاء ثالث سنوات على مجعها)؛ وتعكس تغطية البياانت الواردة أعاله جمموعات البياانت
الوطنية الكاملة ابستثناء البلدان التالية :أنغوال2014 ،؛ بوركينا فاسو2014 ،؛ مدغشقر ،غري متاحة وقد أجري املسح يف عام 2017؛
السنغال ،غري متاحة وقد أجري املسح يف عام .2015
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القضرمسا

المرفق 2
البلد وسنة التغطية في مسوحات البنك الدولي لمؤسسات األعمال
السنة

البلد

البلد

السنة

البلد

السنة

إثيوبيا

2015

جزر سليمان

2015

فانواتو

2009

إريرتاي

2009

مجهورية أفريقيا الوسطى

2011

كمبوداي

2016

أفغانستان

2014

مجهورية الكونغو الدميقراطية

2013

ليرباي

2017

أنغوال

2010

مجهورية تنزانيا املتحدة

2013

ليسوتو

2016

أوغندا

2013

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

2016

مايل

2016

بنغالديش

2013

جنوب السودان

2014

مدغشقر

2013

بنن

2016

جيبويت

2013

مالوي

2014

بواتن

2015

رواندا

2011

موريتانيا

2014

بوركينا فاسو

2009

زامبيا

2013

موزامبيق

2007

بوروندي

2014

السنغال

2014

ميامنار

2016

تشاد

2009

السودان

2014

نيبال

2013

توغو

2016

سرياليون

2017

النيجر

2017

تيمور  -ليشيت

2015

غينيا

2016

اليمن

2013

املصدر:

مسوحات البنك الدويل ملؤسسات األعمال.
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المرفق 3
وصى بها في إطار سياسات ريادة األعمال وإرشادات التنفيذ
مجموعة إجراءات ُم َ
األهداف السياساتية

(أ)

الوقوف على التحدايت اخلاصة ابلبلد

(ب) حتديد األهداف وترتيب األولوايت
(ج) ضـ ـم ــان ات ـ ـسـ ــاق اس ـرتات ـي ـج ـي ــة رايدة
األع ـ ـمـ ــال م ــع ال ـس ـي ــاس ــات الــوط ـن ـيــة
األخرى
(د)

تعزيز اإلطار املؤسسي

(هـ)

قياس النتائج وضمان التعلّم يف جمال
وضع السياسات

(أ)

دراسة االحتياجات التنظيمية املتعلقة
ابملؤسسات الناشئة

(ب) تــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات الـتـنـظـيـمـيــة املـتـعـلـقــة
ابملؤسسات الناشئة إىل احلــد األدىن،
حسب االقتضاء

اإلجراءات املوصى هبا
-1

صوغ اسرتاتيجية وطنية لرايدة األعمال

تفصيل احلالة الراهنة لرايدة األعمال يف البلد
حتديد فرص وحتدايت رايدة األعمال اخلاصة ابلبلد
حتديد االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف حمددة والوصول إىل جمموعات مستهدفة حمددة
تطوير اإلجراءات وترتيبها حسب األولوايت
مواءمة اسرتاتيجيات رايدة األعمال مع اسرتاتيجية التنمية العامة واالسرتاتيجيات األخرى لتنمية القطاع اخلاص
إدارة التفاعل وخلق التآزر يف جمال السياسة العامة
تعيني مؤسسة رائدة
إنشاء آلية تنسيق فعالة مشرتكة بني الوكاالت وتوضيح الوالايت
العمل مع القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين
ضمان تقدمي خدمات تضاهي خدمات األعمال
حتديد مؤشرات أداء واضحة ورصد األاثر
إرساء إجراءات اعتيادية مستقلة يف جمال الرصد والتقييم
إدراج التعليقات املستقاة من الدروس املستفادة

-2

حتسني البيئة التنظيمية

الوقت املرجعي إلطالق مؤسسة أعمال وكلفته
األنظمة املرجعية احملددة لكل قطاع وكل منطقة
إجراء حوار بني القطاعني العام واخلاص حول التكاليف واملنافع التنظيمية
موازنة النظم واملعايري مع أهداف التنمية املستدامة
استعراض املتطلبات التنظيمية (كالرتاخيص واإلجراءات والرسوم اإلدارية) وتقليلها إذا اقتضى األمر
اعتماد آليات شفافة لتوفري املعلومات والتتبع السريع وإنشاء نوافذ موحدة لتجميع اإلجراءات يف مكان واحد
تعزيز اإلج ـ ـراءات املتعلقة ابلتسجيل واإلب ــالغ ،ملــؤسـســات األع ـمــال ،ابالسـتـنــاد إىل تكنولوجيات املعلومات
واالتصاالت

(ج) بـ ـن ــاء ث ـق ــة رواد األع ـ ـمـ ــال يف الـبـيـئــة
التنظيمية

(د)

إرش ــاد رواد األع ـمــال خ ــالل العملية
اإلداري ـ ــة إلن ـش ــاء املــؤس ـســات وتـعـزيــز
منافع إضفاء الطابع الرمسي عليها

ضمان حوكمة رشيدة
تيسري وتسريع إنفاذ العقود
إنشاء آليات بديلة لتسوية املنازعات
ضمان محاية امللكية
احلد من وصمة اإلفالس وتيسري بدء األعمال اثنية
تنفيذ محالت إعالمية بشأن املتطلبات التنظيمية
وضع حتديد واضح للصلة بني املتطلبات التنظيمية واخلدمات العامة ،مبا يف ذلك خدمات دعم أنشطة األعمال
مساعدة املؤسسات الناشئة يف الوفاء ابملتطلبات التنظيمية

(أ)

إدمـ ـ ــاج رايدة األع ـ ـمـ ــال يف الـتـعـلـيــم
النظامي وغري النظامي

تعميم التوعية برايدة األعمال وتطوير سلوكيات رايدة األعمال كاجملازفة والعمل اجلماعي بدءاً من مرحلة التعليم
االبتدائي
تشجيع رايدة األعمال من خالل املواد التعليمية االختيارية واألنشطة اخلارجة عن املنهج الدراسي وعقد احللقات
الدراسية للتوعية ابلتطوير الوظيفي وتنظيم زايرات إىل مؤسسات األعمال يف مرحلة التعليم الثانوي
دعم دورات دراسية وبرامج وكراسي اساتذة لرايدة األعمال يف مؤسسات التعليم العايل واجلامعات
تعزيز التدريب املهين وبرامج التلمذة
تشجيع مراكز التدريب يف جمال رايدة األعمال وإقامة الروابط معها
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األهداف السياساتية

(ب) وض ــع مـنــاهــج دراس ـيــة فـعــالــة يف جمــال
رايدة األعمال

(ج) تدريب املعلمني

اإلجراءات املوصى هبا

إعداد مواد تعليمية عن املهارات األساسية لرايدة األعمال
تشجيع املواد التعليمية املواءَمة مع الظروف احمللية ،والدراسات اإلفرادية والنماذج اليت حيتذى هبا
تعزيز األدوات التفاعلية والشبكية
تشجيع املنهجيات التجريبية ومنهجيات التعلّم ابملمارسة
ضمان اخنراط املعلمني مع القطاع اخلاص ورواد األعمال ودعم املبادرات اليت جتذب رواد األعمال إىل املؤسسات
التعليمية
تشجيع تدريب املعلمني يف جمال رايدة األعمال
تعزيز شبكات املدربني يف جمال رايدة األعمال
تشجيع رعاية القطاع اخلاص للتدريب وتطوير املهارات يف جمال رايدة األعمال
ربط مؤسسات األعمال بشبكات التثقيف يف جمال رايدة األعمال
تطوير برامج التوجيه

(د)

إقامة الشراكات مع القطاع اخلاص

(أ)

تـعـزيــز نـشــر تـكـنـولــوجـيــات املـعـلــومــات
واالت ـ ـصـ ــاالت ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ــع يف
القطاع اخلاص

إطالق محالت للتوعية وبناء القدرات حول استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت
حفز إدخال تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف أنشطة األعمال
دعم تطوير منصات شبكية ومتنقلة ملعلومات السوق
توفري التدريب على تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لفئات حمددة مثل رائدات األعمال ورواد األعمال الريفيني

(ب) ت ـش ـج ـي ــع ال ـش ـب ـك ــات املـ ـش ــرتك ــة بــني
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ل ـل ـم ـس ــاع ــدة عـ ـل ــى نـشــر
التكنولوجيا واالبتكار

تعزيز الروابط األفقية عن طريق تطوير جتمعات الشركات
تقدمي املساعدة يف جمــال توحيد املعايري وإصــدار شهادات اجلــودة لشبكات املؤسسات احمللية ،مبا فيها املعايري
االجتماعية والبيئية

(ج) إق ــام ــة اجلـ ـس ــور ب ــني اهل ـي ـئ ــات ال ـعــامــة
وم ــؤسـ ـس ــات الـ ـبـ ـح ــوث واجل ــامـ ـع ــات
والقطاع اخلاص
(د)

دعم إنشاء مؤسسات أعمال متقدمة
تكنولوجيا

(أ)

حتسني فرص الوصول بشروط مالئمة
إىل اخلدمات املالية ذات الصلة

(ب) تعزيز التمويل من أجل االبتكار

-4

تيسري تبادل التكنولوجيا واالبتكار

تعزيز الروابط التجارية عن طريق تطوير قدرة املوردين
حتديد أنشطة حبث مشرتكة ُحي ّدد فيها املشاركون واملستفيدون بوضوح
تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص واهلياكل املشرتكة العامة واخلاصة من أجل نشر االبتكار
إرساء تعاون مفيد لألسواق بني اجلامعات وقطاع الصناعة
تعزيز التآزر املؤسسي على الصعيد القطاعي
إقامة حواضن لألعمال التجارية ومراكز معرفة وجممعات للعلوم ذات تكنولوجيات عالية
تسوق االبتكار
تيسري إنشاء مؤسسات األعمال اليت ّ
بناء شبكات مع اخلرباء واألكادمييني العلميني البارزين يف أحناء العامل يف القطاعات الكثيفة املعارف
إفـســاح اجملــال أمــام الباحثني واملبتكرين لالستفادة مــن سبيل مبسط وفـعــال مــن حيث التكلفة حلماية ب ـراءات
اخرتاعاهتم

-5

حتسني فرص احلصول على التمويل

وضع نظم عامة لضمان االئتمان
حفز استحداث ضماانت متبادلة يف القطاع اخلاص
تشجيع االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات املالية ،ومتويل سالسل اإلمدادات (العوملة) وشراء األصول وأتجريها
تيسري آليات تدقيق القروض غري املشروطة بضمان
تقدمي حوافز جلذب مستثمري رأس املال اجملازفة ورعاة األعمال
تشجيع طرائق متويل رأس املال السهمي ورأس املال اجملازف
تقدمي قروض وحوافز على أساس األداء يف جمال االبتكار والنمو األخضر
تيسري استخدام امللكية الفكرية كضمان
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(ج) ب ـن ــاء ق ـ ـ ــدرات ال ـق ـط ــاع امل ـ ــايل خلــدمــة
املؤسسات الناشئة

(د)

تــوفــري ال ـتــدريــب لـ ــرواد ال ـع ـمــال ل ـزايدة
تثقيفهم يف ال ـشــؤون املــالـيــة وتشجيع
اإلقراض واالقرتاض املسؤو ْلني

(أ)

إبـ ـراز قيمة رايدة األع ـمــال للمجتمع
ومعاجلة التحيزات الثقافية السلبية

اإلجراءات املوصى هبا

وضع ميثاق مايل وطين
تعزيز فرص وصول القطاعني العام واخلاص لتمويل شراكات لصاحل جمموعات حمددة
تقدمي منح يف جمال بناء القدرات واملساعدة التقنية لتوسيع نطاق أنشطة اإلقراض ،كتوفري خدمات التمويل من
خالل مكاتب الربيد وجهات اإلقراض القريبة األخرى ،واستخدام التكنولوجيات املصرفية اجلديدة للوصول إىل
املناطق الريفية
وضع برامج تدريب للتثقيف يف الشؤون املالية واحملاسبية
االضطالع إبشراف مالئم على املنتجات املالية املقدمة لرواد األعمال االجتماعيني واملؤسسات املتناهية الصغر
توسيع نطاق تغطية مكتب اإلقراض اخلاص وسجل االئتمان العام

 -6زايدة التوعية والرتابط الشبكي

(ب) التوعية بفرص رايدة األعمال
(ج) حـفــز امل ـب ــادرات ال ــيت يـقــودهــا القطاع
اخلـ ــاص وت ـع ـزيــز الـشـبـكــات ب ــني رواد
األعمال

املصدر:

األونكتاد2012 ،أ.

الصعد الوطين واإلقليمي واحمللي ابلتعاون مع مجيع
إطالق محالت اتصال وتوعية يف جمال رايدة األعمال على ُ
أصحاب املصلحة
استخدام وسائط اإلعالم وحيزات احلوار السياسايت واملناقشات واخلُطب والتقارير لإلبالغ عن دعم رايدة األعمال
نشر معلومات متعلقة برايدة األعمال مبا يف ذلك رايدة األعمال االجتماعية وأثرها على االقتصاد
االحتفاء على الصعيد العام ابلنماذج اليت يقتدى هبا يف جمال رايدة األعمال من خالل ختصيص اجلوائز وغري
ذلك من املبادرات
إشراك رواد األعمال يف عمليات التحاور السياسايت من أجل زايدة وعي املسؤولني احلكوميني
الرتويج لفرص األعمال التجارية املرتبطة ابالسرتاتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة وخطط احلوافز ذات الصلة
تنظيم معارض إعالمية ومهنية ومنتدايت ومؤمترات قمة بشأن فرص أنشطة األعمال ،مبا يف ذلك يف قطاعات
اقتصادية حمددة أو بشأن مناذج حمددة لألعمال مثل حقوق االمتياز املتناهية الصغر
دعم احلمالت اليت يقودها القطاع اخلاص
تيسري منصات التبادل بني مؤسسات األعمال ،وبواابت األعمال ومعارض ورابطات ونوادي مؤسسات األعمال
إشراك اجلاليات املغرتبة يف الشبكات احمللية لرايدة األعمال

2018 ،تقرير أقل البلدان نموًا

Acs

ZJ (2008). Foundations of high impact
entrepreneurship. Foundations and Trends in
Entrepreneurship. 4(6):535–620.

Acs ZJ, Desai S and Klapper LF (2008). What does
“entrepreneurship” data really show? Small
Business Economics. 31(3):265–281.
African Centre for Economic Transformation (2014).
2014 Africa Transformation Report: Growth with
Depth. Accra.
African Development Bank (2018). Rwanda Innovation
Fund project to receive $30-million loan from African
Development Bank. 19 March.
African Development Bank, OECD and United Nations
Development Programme, eds. (2017). African
Economic Outlook 2017: Entrepreneurship and
Industrialization. OECD. Paris.
Agarwal R and Audretsch DB (2001). Does entry size
matter? The impact of the life cycle and technology
on firm survival. The Journal of Industrial Economics.
49(1):21–43.
Aghion P and Howitt P (2005). Growth with qualityimproving innovations: An integrated framework.
In: Aghion P and Durlauf SN, eds. Handbook of
Economic Growth. Elsevier. Amsterdam: 67–110.
Agriculture for Impact (2014). Small and growing:
Entrepreneurship in African agriculture. Montpellier
Panel Report.
Ahmad N and Hoffman A (2007). A framework for
addressing and measuring entrepreneurship.
Entrepreneurship Indicators Steering Group. OECD.
Paris.

Inclusive and Sustainable Industrial Development
Working Paper Series No. 12/2017. UNIDO.Vienna.
Andreoni A and Chang H-J (2016). Bringing production
and employment back into development: Alice
Amsden’s legacy for a new developmentalist
agenda. Cambridge Journal of Regions, Economy
and Society. 10(1): 173-187.
Angelsberger M, Kraus S, Mas-Tur A and Roig-Tierno
N (2017). International opportunity recognition:
An overview. Journal of Small Business Strategy.
27(1):19–36.
Arcand J-L, Berkes E and Panizza U (2015). Too much
finance? Journal of Economic Growth. 20(2):105–
148.
Ardagna S and Lusardi A (2010). Explaining international
differences in entrepreneurship: The role of individual
characteristics and regulatory constraints. In: Lerner
J and Schoar A, eds. International Differences in
Entrepreneurship. National Bureau of Economic
Research. University of Chicago Press. Cambridge,
United States: 17–62.
Asian Development Bank (2013). Agriculture and
structural transformation in developing Asia: Review
and outlook. Economics Working Paper Series No.
363. Manila.
Atkin D and Jinhange A (2017). Trading up: The benefits
of exporting for small firms. Growth Brief Series No.
11. International Growth Centre. London.
Atkinson J. (1958). Motives in Fantasy, Action and
Society: A Method of Assessment and Study. Van
Nostrand. Oxford.

Ahmad N and Seymour RG (2008). Defining
entrepreneurial activity. OECD Statistics Working
Papers No. 2008/01. Paris.

Audretsch DB (1995). Innovation and Industry Evolution.
The Massachusetts Institute of Technology Press.
Cambridge (MA).

Aldrich HE and Fiol CF (1994). Fools rush in? The
institutional context of industry creation. The
Academy of Management Review. 19(4): 645–670.

Audretsch DB and Fritsch M (2002). Growth regimes
over time and space. Regional Studies. 36(2):113–
124.

Alemu AE and Adesina JO (2017). In search of rural
entrepreneurship: Non-farm household enterprises
as instruments of rural transformation in Ethiopia:
In Search of Rural Entrepreneurship. African
Development Review. 29(2): 259–271.

Audretsch DB and Keilbach M (2004). Entrepreneurship
capital and economic performance. Regional
Studies. 38(8): 949–959.

Amin M and Islam A (2015). Are large informal firms
more productive than the small informal firms?
Evidence from firm-level surveys in Africa. World
Development. 74: 374–385.
Amin MN and Sonobe T (2013). The success of the
industrial development policy in the pharmaceutical
industry in Bangladesh. National Graduate Institute
for Policy Studies Discussion Paper No. 13-07.
Tokyo.
Andreoni A (2017). Mapping industrial production in
[the United Republic of] Tanzania: A disaggregated
analysis based on the 2013 mainland census.

Audretsch DB and Keilbach M (2006). Determinants
of small firm survival and growth. In: Casson M,
Yeung B, Basu A and Wadeson N, eds. The Oxford
Handbook of Entrepreneurship. Oxford University
Press. Oxford: 281–310.
Audretsch DB and Thurik R (2001). Linking
Entrepreneurship to Growth. OECD Science,
Technology and Industry Working Papers No.
2001/02. Paris.
Auerswald PE (2015). Enabling Entrepreneurial
Ecosystems. Ewing Marion Kauffman Foundation.
Arlington.
Australian Centre for International Agricultural Research
(2015). Planted Teak: Global Production and

172

القضالا

Markets, with Reference to Solomon Islands.
Australian Centre for International Agricultural
Research Technical Report No. 85. Canberra.
Autio E, Kronlund M and Kovalainene A (2007). Highgrowth SME Support Initiatives in Nine Countries:
Analysis, Categorization and Recommendations.
Ministry of Trade and Industry of Finland. Helsinki.
Ayyagari M, Demirguc-Kunt A and Maksimovic V (2011).
Small vs. young firms across the world: Contribution
to employment, job creation and growth. Policy
Research Working Paper Series No. 5631. World
Bank. Washington.
Azmeh S and Nadvi K (2014). Asian firms and the
restructuring of global value chains. International
Business Review. 23(4): 708–717.
Baden S and Barber C (2005). The impact of the secondhand clothing trade on developing countries. Oxfam.
Oxford.
Baldwin R (2009). The great trade collapse: What caused
it and what does it mean? In: Baldwin R, ed. The
Great Trade Collapse: Causes, Consequences and
Prospects. Centre for Economic Policy Research.
London.
Baliamoune-Lutz M (2009). Entrepreneurship and
reforms in developing countries. Research Paper
No. 2009/04. UNU-WIDER. Helsinki.
Bamber P, Guinn A and Gereffi G (2014). Burundi in the
Energy Global Value Chain: Skills for Private Sector
Development. Centre on Globalization, Governance
and Competitiveness. Duke University. Durham
(NC).
Bamber P and Staritz C (2016). The Gender Dimensions
of Global Value Chains. International Centre for Trade
and Sustainable Development (ICTSD). Geneva.
Banga K and te Velde D (2018). Digitalization and
the future of manufacturing in Africa. Supporting
Economic Transformation Programme. London.
Bannister H (2017). Gastronomic revolution: Peruvian
cuisine’s journey from cultural entity to commodity.
Undergraduate Research Journal for the Humanities
2 (Spring 2017): 135–151.
Barkema HG and Drogendijk R (2007). Internationalizing
in small, incremental or larger steps? Journal of
International Business Studies. 38(7): 1132–1148.
Basnett Y and Bhattacharya D (2015). Exploring spaces
for economic transformation in the Sustainable
Development Goals. ODI Report. Overseas
Development Institute (ODI). London.
Baumol WJ (1990). Entrepreneurship: Productive,
unproductive and destructive. Journal of Political
Economy. 98(5): 893–921.
Baye FM (2013). Household economic well-being:
Response to microCredit access in Cameroon.
African Development Review. 25(4): 447–467.

173

BBC.com (2018a). Nigerian entrepreneur: We’re farming
in a shipping container. 2 February. Available at
www.bbc.com/news/av/business-42919553/
nigerian-entrepreneur-we-re-farming-in-a-shippingcontainer.
BBC.com (2018b). How Greece is reversing brain drain:
Could venture capitalists offer Greece’s young talent
a way to return home? 6 April. Available at www.
bbc.com/capital/story/20180404-one-answer-tosolving-greeces-brain-drain.
BBC News (2018). How the US [United States]
and Rwanda have fallen out over second-hand
clothes. Available at www.bbc.com/news/worldafrica-44252655. 28 May.
Benedictis LD (2005). Three decades of Italian
comparative advantages. The World Economy.
28(11): 1679–1709.
Beverelli C, Koopman RB, Kummritz V and Neumueller
S (2016). Domestic Foundations of Global Value
Chains. World Bank. Washington.
Böhme M and Thiele R (2012). Informal–formal linkages
and informal enterprise performance in urban West
Africa. Working Paper No. 77933. World Bank.
Washington.
Brixiova Z (2010). Unlocking productive entrepreneurship
in Africa’s least developed countries. African
Development Review. 22(3): 440–451.
Brixiova Z and Kangoye T (2016). Start-up capital
and women’s entrepreneurship: Evidence from
[Eswatini]. Southern Africa Labour and Development
Research Unit Working Paper No. 192. University of
Cape Town. Cape Town.
Business for Social Responsibility, C and A Foundation,
International Centre for Research on Women and
Levi Strauss Foundation (2017). Empowering
female workers in the apparel industry: Three areas
for business action.
van Burg, E, Podoynitsyna KS, Beck L and Lommelen
T (2012). Directive deficiencies: How resource
constraints direct opportunity identification in SMEs.
The Journal of Product Innovation Management.
29(6): 1000–1011.
Burkina Faso (2015). Stratégie nationale de promotion
de
l’entrepreneuriat
féminin
2016–2025.
Ouagadougou.
Bushell B (2008). Women entrepreneurs in Nepal: What
prevents them from leading the sector? Gender and
Development. 16(3): 549–564.
Cacciotti G and Hayton J (2017). National culture and
entrepreneurship. In: Ahmetoglu G, ChamorroPremuzic T, Klinger B and Karucisky T, eds. The
Wiley Handbook of Entrepreneurship. John Wiley
and Sons. Hoboken: 401–422.

2018 ،تقرير أقل البلدان نموًا

Calderon G, Iacovone L and Juarez L (2016). Opportunity
versus necessity: Understanding the heterogeneity
of female micro-entrepreneurs. Policy Research
Working Paper No. 7636. World Bank. Washington.
Campos F, Frese M, Goldstein M, Iacovone L, Johnson
H, McKenzie D and Mensmann M (2017). Personality
versus practices in the making of an entrepreneur:
Experimental evidence from Togo. Draft paper
prepared for the Conference of the Centre for the
Study of African Economies held in Oxford, 19
March 2017.
Casson M (2003). The Entrepreneur: An Economic
Theory. Edward Elgar Publishing. Cheltenham,
United Kingdom.
Casson M, Yeung B, Basu A and Wadeson N (2006).
Introduction. In: Basu A, Casson M, Wadeson
N and Yeung B, eds. The Oxford Handbook of
Entrepreneurship. Oxford University Press. Oxford:
1–30.
Catarino L, Menezes Y and Sardinha R (2015). Cashew
cultivation in Guinea-Bissau: Risks and challenges
of the success of a cash crop. Scientia Agricola.
72(5): 459–467.
CBI (2016). CBI Product Factsheet: Fresh Lychees in
Europe. Survey. CBI Market Intelligence. The Hague.
CDC Group (2016). Development Impact Evaluation:
What are the Links Between Power, Economic
Growth and Job Creation? London.
Centre for Research on Multinational Corporations
(SOMO) (2015). Fact sheet: Hidden subcontracting
in the garment industry – Zooming in on the role of
buying companies.
Centre for the Promotion of Imports from Developing
Countries (CBI) (2016). CBI Product Fact Sheet:
Fresh Lychees in Europe.
Chant S (2014). Exploring the “feminization of poverty”
in relation to women’s work and home-based
enterprise in slums of the global South. International
Journal of Gender and Entrepreneurship. 6(3): 296–
316.
Chhair S and Ung L (2014). Exporting and foreign direct
investment spillovers: Cambodia’s experience.
Working Paper No. 79. UNU-WIDER. Helsinki.
Chiang MH (2016). Contemporary [Republic of Korea]
Economy: Challenges and Prospects. World
Scientific Publishing. Beijing.
Choksy U, Sinkovics N and Sinkovics RR (2017).
Exploring the relationship between upgrading
and capturing profits from GVC participation for
disadvantaged suppliers in developing countries.
Canadian Journal of Administrative Sciences. 34(4):
356–386.
Chowdhury F, Terjesen S and Audretsch DB (2015).
Varieties of entrepreneurship: Institutional drivers

across entrepreneurial activity and country.
European Journal of Law and Economics. 40(1):
121–148.
Christiaensen L and Demery L, eds. (2017). Agriculture
in Africa: Telling Myths from Facts. World Bank.
Washington.
Clement V, Raveane T and Saturnin D (2016). Finland,
education
and
entrepreneurship.
Available
at
http://www.cc.lu/fileadmin/user_upload/
cc.lu/Manifestations/20160513_Finland/
Entrepreneurship_Education_in_Finland.pdf.
Cooney TM (2012). Entrepreneurship skills for
growth-orientated businesses. Prepared for the
Workshop on Skills Development for SMEs and
Entrepreneurship. Copenhagen. 28 November.
Cornwall A (2007). Of choice, chance and contingency:
“Career strategies” and tactics for survival among
Yoruba women traders. Social Anthropology. 15(1):
27–46.
Costa P. and McCrae R. (1992). Normal personality
assessment in clinical practice: The NEO Personality
Inventory. Psychological Assessment. 4(1): 5–13.
Cressy R (2006). Determinants of small firm survival
and growth. In: Casson M, Yeung B, Basu A
and Wadeson N, eds. The Oxford Handbook of
Entrepreneurship. Oxford University Press. Oxford:
161–193.
Criscuolo C and Timmis J (2017). The relationship
between global value chains and productivity.
International Productivity Monitor. 32: 61–83.
CUTS International (2016). Effective participation of
developing countries and LDCs in global value
chains: A snapshot. Technical note.
Dai

L (2013). The Comparative Advantage of
Nations: How Global Supply Chains Change
Our Understanding of Comparative Advantage.
M-RCBG Associate Working Paper Series No. 15.
Harvard College. Cambridge (MA).

Das DJ (2000). Problems faced by women entrepreneurs.
In: Sasikumar K, ed. Women Entrepreneurship.
Vikas Publishing House. New Delhi.
Davis B, Di Giuseppe S and Zezza A (2017). Households
in rural Africa still rely on agriculture. In: Christiaensen
L and Demery L, eds. Agriculture in Africa: Telling
Myths from Facts. World Bank. Washington: 65–73.
De Backer K and Flaig D (2017). The future of global
value chains: business as usual or “a new normal”?
OECD Science, Technology and Industry Policy
Paper No. 41. Paris.
De Backer K and Miroudot S (2013). Mapping Global
Value Chains. OECD Trade Policy Paper No. 159.
De Janvry A and Sadoulet E (2001). Income strategies
among rural households in Mexico: The role of offfarm activities. World Development. 29(3): 467–480.

174

القضالا

De Vita L, Mari M and Poggesi S (2014). Women
entrepreneurs in and from developing countries:
Evidences
from
the
literature.
European
Management Journal. 32(3): 451–460.
Delanoë-Gueguen S and Fayolle A (2018). Crossing the
entrepreneurial Rubicon: A longitudinal investigation.
Journal of Small Business Management.
Dercon S (2009). Rural poverty: Old challenges in new
contexts. The World Bank Research Observer.
24(1): 1–28.
Dercon S and Krishnan P (2000). Vulnerability, seasonality
and poverty in Ethiopia. The Journal of Development
Studies. 36(6): 25–53.
Desai S (2011). Measuring entrepreneurship in developing
countries. In: Naudé W, ed. Entrepreneurship and
Economic Development. Palgrave Macmillan.
London: 94–107.
Diao X, Kweka J and McMillan MS (2017). Economic
transformation in Africa from the bottom up:
Evidence from [the United Republic of] Tanzania.
Discussion Paper 01603. International Food Policy
Research Institute. Washington.
DiCaprio A and Suvannaphakdy S (2017). Are least
developed countries sidelined in advanced
manufacturing production networks? Asian
Development Bank Institute Working Paper No.
711. Manila.
Dihel N, Goswami AG, Hollweg C, Shahid S and Slany
A (2017). How does participation in international
value chains matter to applicant farmers? In: Future
Fragmentation Processes: Effectively Engaging
with the Ascendancy of Global Value Chains.
Commonwealth Secretariat. London.
Djankov S, La Porta R, Lopez-de-Silanes F and Shleifer
A (2002). The regulation of entry. The Quarterly
Journal of Economics. 117(1): 1–37.
Duflo E (2012). Women empowerment and economic
development. Journal of Economic Literature. 50(4):
1051–1079.
Economic Commission for Africa (2014). Economic
Report on Africa 2014: Dynamic Industrial Policy in
Africa (United Nations publication. Addis Ababa).
Economic Commission for Latin America and the
Caribbean (2010). Barbados: Public–private sector
partnership. United Nations publication. LC/W 285.
Santiago.
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
(2014). ASEAN SME Policy Index 2014:Towards
competitive and innovative ASEAN SMEs. Research
Project Report 2012, No. 8.
Egusa and O’Shee (2016). A look into Chile’s innovative
start-up government. Tech Crunch. 16 October.

Escobal J (2001). The determinants of non-farm income
diversification in rural Peru. World Development.
29(3): 497–508.
Esho H (2015). Dynamics of the textiles and apparel
industries in Southeast Asia: A preliminary analysis.
Journal of International Economic Studies. 29(1):
85–106.
Ethiopia (2016). Micro and Small Enterprise Development
Policy and Strategy.
Ethical Trading Initiative (2009). ETI [Ethical Trading
Initiative] smallholder guidelines: Recommendations
for working with smallholders. London.
European Commission (2016). Managing the refugee
crisis: EU [European Union] support to Jordan.
Export.gov (2016). Afghanistan country commercial
guide. Afghanistan: Openness and restriction on
foreign investment.
Fafchamps M and Shilpi F (2003). The spatial division
of labour in Nepal. The Journal of Development
Studies. 39(6): 23–66.
IZA World of Labour (2016). Do global value chains
create jobs? Bonn. Available at https://wol.iza.org/
articles/do-global-value-chains-create-jobs/long.
Fatou C and Choi JE (2015). Do firms learn by exporting
or learn to export? Evidence from Senegalese
manufacturing plant. Working Paper No. 57. UNUWIDER. Helsinki.
Fiedler Y and Iafrate M (2016). Trends in foreign direct
investment in food, beverages and tobacco. FAO
Commodity and Trade Policy Research Working
Paper No. 51. Rome.
Financial Times (FT) (2018). China scales back investment
in Ethiopia East African economy pressured by rising
debt and foreign exchange scarcity. 3 June. Available
at: https://www.ft.com/content/06b69c2e-63e911e8-90c2-9563a0613e56.
Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis
Network (2012). Youth in Agriculture Award
Shambani Graduate Enterprise. Available at http://
dialogue2012.fanrpan.org/newsroom/youth_in_
agriculture_award_shambani_graduate_enterprise.
FAO (2013a). Enabling Environments for Agribusiness
and Agro-Industries Development: Regional and
Country Perspectives. Agribusiness and Food
Industries Series. No. 1. Rome.
FAO (2013b). Trends and Impacts of Foreign Investment
in Developing Country Agriculture: Evidence from
Case Studies. Rome.
FAO

and International Bank for Reconstruction
and Development/World Bank (2018). Country
Economic Memorandum: Rebuilding Resilient and
Sustainable Agriculture in Somalia. Volume 1.

Forbes (2017). The quiet price of entrepreneurship.
18 October. Available at: www.forbes.com/sites/

175

2018 ،تقرير أقل البلدان نموًا

chriscancialosi/2017/10/18/the-quiet-price-ofentrepreneurship/#4af7a9852cb7.
Freund C and Bolaky B (2008). Trade, regulations and
income. Journal of Development Economics. 87(2):
309–321.
Fu K and Liu K (2013). Policy implications of intellectual
property rights and competition policy on entry into
entrepreneurship across countries. Academy of
Management Proceedings. 2013(1).
Gajigo O (2014). Credit constraints and agricultural
risk for non‐farm enterprises. African Development
Review. 25(4): 648–662.
Gans J and Persson L (2013). Entrepreneurial
commercialization choices and the interaction
between intellectual property rights and competition
policy. Industrial and Corporate Change. 22(1):
131–151.
García-Cabrera A and García-Soto M (2008). Cultural
differences and entrepreneurial behaviour: An
intra-country cross-cultural analysis in Cape Verde.
Entrepreneurship and Regional Development. 20(5):
451–483.
Gebreeyesus M (2017). A natural experiment of industrial
policy: Floriculture and the metal and engineering
industries in Ethiopia. In: Page J and Tarp F, eds.
The Practice of Industrial Policy: Government–
Business Coordination in Africa and East Asia.
Oxford University Press. Oxford: 191–210.
GEM (2015). GEM Uganda 2012 Executive Report.
Kampala.
GEM (2017). Global Report 2016/17. Global
Entrepreneurship Research Association. London.
GEM (2018). Global Report 2017/18. Global
Entrepreneurship Research Association. London.
Gennaioli N, La Porta R López-de-Silanes F and Shleifer
A( 2013). Human capital and regional development.
The Quarterly Journal of Economics. 128(1): 105–
164.
Gereffi G (1999). A commodity chains framework for
analysing global industries. Working paper.
Gereffi G (2014). Global value chains in a post-Washington
Consensus world. Review of International Political
Economy. 21(1): 9–37.
Giacomin O, Janssen F, Guyot J and Lohest O (2011).
Opportunity and/or necessity entrepreneurship?
The impact of the socio-economic characteristics of
entrepreneurs. MPRA Paper No. 29506.
Gibb AA (1987). Enterprise culture:Its meaning for
education and training. Journal of European
Industrial Training. 11(2): 2–38.
Gindling TH and Newhouse D (2012). Self-employment
in the developing world. Policy Research Working
Paper Series No. 6201. World Bank. Washington.

Global Entrepreneurship Summit (2017). Government of
India support for innovation and entrepreneurship in
India. Available at https://www.ges2017.org/govtof-india-support-for-entrepreneurs/.
Gollin D (2008). Nobody’s business but my own: Selfemployment and small enterprise in economic
development. Journal of Monetary Economics.
55(2): 219–233.
González F, Prem M and Urzúa F (2018). The privatization
origins of political corporations. Available at https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3171595.
Government of Malawi, FAO, ILO and United Nations
Children’s Fund (2018). Local Economy Impacts
and Cost–Benefit Analysis of Social Protection and
Agricultural Interventions in Malawi.
Greiner LE (1972). Evolution and revolution as
organizations grow. Harvard Business Review. July–
August.
Gries T and Naudé WA (2011). Entrepreneurship and
human development: A capability approach. Journal
of Public Economics. 95(3): 216–224.
Grimm M, Knorringa P and Lay J (2012). Constrained
gazelles: High potentials in West Africa’s informal
economy. World Development. 40(7): 1352–1368.
Gurib-Fakim A (2011). Small island developing States
of the Indian Ocean Towards an action plan
for medicinal plants. Asian Biotechnology and
Development Review. 13(3): 1–6.
Gust (2016). Global accelerator report 2016. Available at
http://gust.com/accelerator_reports/2016/global/.
Hafer R (2017). Female entrepreneurship and IQ. In:
Ahmetoglu G, Chamorro‐Premuzic T, Klinger
B and Karcisky T, eds. The Wiley Handbook of
Entrepreneurship. John Wiley and Sons. Hoboken,
New Jersey, United States: 187–204.
Hagel J, Seely Brown J, Wooll M and de Maar A (2015).
Shorten the value chain: Transforming the stages of
value delivery. Deloitte University Press.
Hansen MW, Buur L, Therkildsen O and Kjaer M (2014).
The political economy of local content in African
extractives: lessons from three African countries.
Paper presented at the annual meeting of the
meeting of the Danish Political Science Association.
23–24 October. Vejle.
Harrison AE, Lin JY and Xu LC (2014). Explaining Africa’s
(dis)advantage. World Development. 63: 59–77.
Hartmann D, Guevara MR, Jara-Figueroa C, Aristarán
M and Hidalgo CA (2017). Linking Economic
Complexity, Institutions, and Income Inequality.
World Development. 93: 75–93.
Hastings JS, Madrian BC and Skimmyhorn WL (2013).
Financial literacy, financial education and economic

176

القضالا

outcomes. Annual Review of Economics. 5(1): 347–
373.

African perspective. Economic Research Paper No.
53. African Development Bank. Abidjan.

Hartog C, Parker S, van Stel A and Thurik R (2010). The
two-way relationship between entrepreneurship
and economic performance. EIM Research Report
H200822.

ICF International (2016). Volume II: Admission of migrant
entrepreneurs. Study for an evaluation and an
impact assessment on a proposal for a revision of
the Council Directive 2009/50/EC (“EU Blue Card
Directive”).

Hausmann R and Rodrik D (2003). Economic
development as self-discovery. Journal of
Development Economics. 72(2): 603–633.
Herrington M and Kelley D (2013). African
Entrepreneurship: Sub-Saharan African Regional
Report. University of Cape Town. Cape Town.
Herzberg B and Wright A (2013). The PPD [public–
private dialogue] handbook: A toolkit for business
environment reformers. Operational guidelines for
the charter of good practice in using public–private
dialogue for private sector development. Working
paper. Department for International Development
(United Kingdom), World Bank, International Finance
Corporation and OECD Development Centre.
Hessels J and Naudé W (2017). The intersection of
the fields of entrepreneurship and development
economics: A review towards a new view.
Discussion Paper Series No. 11103. Institute of
Labour Economics.
Hitt MA, Ireland RD, Camp M and Sexton DL (2001).
Strategic
entrepreneurship:
Entrepreneurial
strategies for wealth creation. Strategic Management
Journal. 22(6–7): 479–491.
Hoffmann A, Larsen M and Oxholm AS (2006). Quality
Assessment of Entrepreneurship Indicators. Version
2. National Agency for Enterprise and Construction.
Copenhagen.
Hofstede G and Bond M (1988). The Confucius
connection: From cultural roots to economic
growth. Organizational Dynamics. 16(1): 5–21.
Hove S (2016). Unlocking infrastructure potential
in Africa: The role of sovereign wealth funds. 1
September. Available at www.howwemadeitinafrica.
com/unlocking-infrastructure-potential-africa-rolesovereign-wealth-funds/56256/.
Hughes JR (1966). The Vital Few: American Economic
Progress and Its Protagonists. 1st ed. Houghton
Mifflin. New York.
Human Rights Watch (2017). World Report 2017. Seven
Stories Press. New York.
Humphrey J and Memedovic O (2006). Global value
chains in the agrifood sector. Working Papers.
UNIDO. Vienna.

International Centre for Trade and Sustainable
Development (2016). The gender dimensions of
global value chains. Issue paper. Geneva.
International Finance Corporation (2014). Stories of
Impact: Agribusiness – Opportunities Abound in
South Asia.
Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals
and Sustainable Development (2018). Guidance for
Governments: Local Content Policies. International
Institute for Sustainable Development. Winnipeg.
International Fund for Agricultural Development (2016).
Rural Development Report 2016: Fostering Inclusive
Rural Transformation. Rome.
International Institute for Environment and Development,
HIVOS and Mainumby Ñakurutú (2012). Small
Producer Agency in the Globalized Market: Making
Choices in a Changing World. London.
International Institute for Environment and Development
and Sustainable Food Lab (2011). Under what
conditions are value chains effective tools for propoor development?
International Institute for Sustainable Development
(2012). Business Models for Foreign Investment in
Agriculture in Laos. Geneva.
ILO (2011). Growth, Productive Employment and Decent
Work in the Least Developed Countries: Report of
ILO for the Fourth United Nations Conference on
the Least Developed Countries, 9–13 May. Geneva.
ILO (2014). Wages and Working Hours in the Textiles,
Clothing, Leather and Footwear Industries.
International Labour Office. Geneva
ILO (2016a). Gender pay gaps persist in Asia’s garment
and footwear sector. Asia–Pacific Garment and
Footwear Sector Research Note. Issue 4. Geneva.
ILO (2016b). Women’s entrepreneurship development:
Encouraging women entrepreneurs for jobs and
development. Fact sheet. 1 March. Geneva.
ILO (2017a). Food and agriculture global value chains:
Drivers and constraints for occupational safety and
health improvement – Three case studies. Volume
Two. Geneva.

Humphrey J and Schmitz H (2002). How does insertion
in global value chains affect upgrading in industrial
clusters? Regional Studies. 36(9): 1017–1027.

ILO (2017b). Recent trade policy developments and
possible implications for Cambodia’s garment and
footwear sector. Cambodian Garment and Footwear
Sector Bulletin.Issue 5. Geneva.

Hussain NM (2000). Linkages between SMEs and large
industries for increased markets and trade: An

ILO (2017c). What explains strong export and weak
employment figures in the Cambodian garment

177

2018 ،تقرير أقل البلدان نموًا

sector? Cambodian Garment and Footwear Sector
Bulletin. Issue 6. Geneva.
ILO (2018). Entrepreneurship development interventions
for women entrepreneurs: An update on what
works. Issue Brief No. 7. January. Geneva.
ILO and World Trade Organization (2011). Making
Globalization Socially Sustainable. World Trade
Organization. Geneva.
International Monetary Fund (2015). Asia and Pacific:
Stabilizing and Outperforming Other Regions.
Regional Economic Outlook. Washington.
International Monetary Fund (2018). Shadow economies
around the world: What did we learn over the last
20 years? Working Paper No. 18/17. Washington.
International Organization for Migration (2018). World
Migration Report 2018. Geneva.
International Organization for Migration and Migration
Policy Institute (2012). Developing a Road Map for
Engaging Diasporas in Development a Handbook
for Policymakers and Practitioners in Home and
Host Countries. Geneva.
International Telecommunication Union (2008). ICTs,
LDCs and the [Sustainable Development Goals]:
Achieving Universal and Affordable Internet in the
Least Developed Countries. Geneva.
International Trade Centre (2013). LDCs and global
value chains: Using aid for trade to seize new
opportunities. Technical paper. Geneva.
International Trade Centre (2015a). United Republic of
Tanzania Cotton-to-clothing Strategy 2016–2020.
Geneva.
International Trade Centre (2015b). Ethiopia Textile
and Clothing Value Chain Road Map 2016–2020.
Geneva.
International Trade Centre (2017). SME Competitiveness
Outlook 2017: The Region : A Door to Global Trade.
Geneva.
Johnson P (2005). Targeting firm births and economic
regeneration in a lagging region. Small Business
Economics. 24(5): 451–464.
Jung T and Kim J (2017). Policy efforts to foster
innovative SMEs in [the Republic of] Korea: Lessons
for developing countries. In: Williams CC and Gurtoo
A, eds. Routledge Handbook of Entrepreneurship
in Developing Economies. Routledge. London and
New York: 511–528.
Kamuganga DN (2012). Does intra-Africa regional trade
cooperation enhance export survival? Prepared
for the African Economic Conference. Kigali. 30
October–2 November.
Kanbur SM (1979). Of risk taking and the personal
distribution of income. Journal of Political Economy.
87(4): 769–797.

Kaplinsky R (2005). Globalization, Poverty and
Inequality: Between a Rock and a Hard Place. Polity.
Cambridge.
Karekezi S, McDade S, Boardman B and Kimani J (2012).
Energy, poverty and development. In: International
Institute for Applied Systems Analysis. Global
Energy Assessment: Towards a Sustainable Future.
Cambridge University Press. Cambridge:151–190.
Keane J (2017). Emerging tiers of suppliers and
implications for upgrading in the high-value
agriculture supply chains. In: Keane J and BaimbillJohnson R, eds. Future Fragmentation Processes:
Effectively Engaging with the Ascendancy of Global
Value Chains. Commonwealth Secretariat. London
Keane J and Baimbill-Johnson R, eds. (2017). Future
Fragmentation Processes: Effectively Engaging
with the Ascendancy of Global Value Chains.
Commonwealth Secretariat. London.
Keane J and te Velde DW (2008). The role of textile
and clothing industries in growth and development
strategies and. Overseas Development Institute.
London.
Kerr SP, Kerr W, Özden Ç and Parsons C (2016). Global
Talent Flows. Journal of Economic Perspectives.
30(4): 83–106.
Kibreab G (2009). Forced labour in Eritrea. The Journal
of Modern African Studies. 47(1): 41–72.
Kirzner IM (1973). Competition and Entrepreneurship.
University of Chicago Press. Chicago.
Klein PG (2008). Opportunity discovery, entrepreneurial
action and economic organization. Strategic
Entrepreneurship Journal. 2(3): 175–190.
Kowalski P, González JL, Ragoussis A and Ugarte C
(2015). Participation of developing countries in
global value chains. OECD Trade Policy Papers. No.
179. Paris.
La Porta R and Shleifer A (2008). The Unofficial Economy
and Economic Development. Brookings Papers on
Economic Activity. 39(2): 275–352.
La Porta R and Shleifer A (2014). Informality and
development. Journal of Economic Perspectives.
28(3): 109–126.
Lall S (1996). Paradigms of development: The East
Asian debate. Oxford Development Studies. 24(2):
111–131.
Lall S and Teubal M (1998). “Market-stimulating”
technology policies in developing countries: A
framework with examples from East Asia. World
Development. 26(8): 1369–1385.
Landesmann M (1988). Structural change. In: Kurz HD
and Salvadori N, eds. The Elgar Companion to
Classical Economics. Edward Elgar. Cheltenham:
422–428.

178

القضالا

Landesmann M, Hagemann H and Scazzieri R (2003).
Introduction. In: Landesmann M, Hagemann H
and Scazzieri R, eds. The Economics of Structural
Change. Edward Elgar. Cheltenham: 11–43.

McMillan M, Rodrik D and Sepúlveda C, eds. (2017).
Structural change, Fundamentals and Growth: A
Framework and Case Studies. International Food
Policy Research Institute. Washington, D.C.

Lanjouw JO and Lanjouw P (2001). The rural nonfarm sector: Issues and evidence from developing
countries. Agricultural Economics. 26(1): 1–23.

McMillan M, Rodrik D and Verduzco-Gallo Í (2014).
Globalization, structural change and productivity
growth, with an update on Africa. World
Development. 63:11–32.

Lee N (2012). Assessing the obstacles faced by actual
and potential high-growth firms. Big Innovation
Centre.
Leibenstein
H
(1968).
Entrepreneurship
and
development. American Economic Review. Papers
and Proceedings of the Eightieth Annual Meeting of
the American Economic Association. 58(2): 72–83.
Lemma A and Te Velde DW (2017). State–business
relations as drivers of economic performance. In:
Page J and Tarp F, eds. The Practice of Industrial
Policy: Government–Business Coordination in Africa
and East Asia. Oxford University Press. Oxford,
United Kingdom: 63–79.
Lewis WA (1954). Economic development with unlimited
supplies of labour. The Manchester School.
22(2):139–191.
Liedholm C and Kilby P (1989). The role of non-farm
activities in the rural economy. In: Panchamukhi
VR and Williamson JG, eds. The Balance between
Industry and Agriculture in Economic Development.
Palgrave Macmillan. London:340–366.
Lucas R (1978). On the size distribution of business
firms. Bell Journal of Economics. 9(2):508–523.
Lundvall B-Å, ed. (1992). National Systems of Innovation:
Towards a Theory of Innovation and Interactive
Learning. Pinter. London.
Makhaya T (2012). The intersection between competition
policy and entrepreneurship. 10 February. Available
at
https://trudimakhaya.co.za/the-intersectionbetween-competition-policy-and-entrepreneurship.
Malapit HJL (2012). Are women more likely to be credit
constrained? Evidence from low-income urban
households in the Philippines. Feminist Economics.
18(3):81–108.
Maloney WF (2004). Informality revisited.
Development. 32(7):1159–1178.

World

Margolis DN (2014). By choice and by necessity:
Entrepreneurship and self-employment in the
developing world. The European Journal of
Development Research. 26(4):419–436.
Mazzucato M (2013). The Entrepreneurial State:
Debunking Public vs. Private Sector Myths. Anthem
Press. London.
Mazzucato M and Pérez C (2014). Innovation as growth
policy: The challenge for Europe. Science Policy
Research Unite Working Paper 2014-13..

179

Mealy P, Farmer JD and Teytelboym A (2018). A new
interpretation of the economic complexity index.
Institute for New Economic Thinking Oxford Working
Paper No. 2018-04.
Medina L and Schneider F (2018). Shadow Economies
Around the World: What Did We Learn Over the
Last 20 Years? IMF Working Paper No. 18/17.
International Monetary Fund (IMF). Washington
(DC).
Meet Oluwayimika Angel Adelaja , Nigeria’s first female
high tech shipping container farmer & hydroponics
expert (2017). naijagists.com. See https://naijagists.
com/meet-angel-adelaja-nigerias-first-femalehigh-tech-shipping-container-farmer-hydroponicsexpert/.
Mellor J and Lele UJ (1973). Growth linkages of the
new food grain technologies. Indian Journal of
Agricultural Economics. 18(1):35–55.
Metcalfe JS (2006). Entrepreneurship: An evolutionary
perspective. In: Basu A, Casson M, Wadeson
N and Yeung B, eds. The Oxford Handbook of
Entrepreneurship. Oxford University Press. Oxford:
59–90.
Minniti M and Naudé W (2010). What do we know
about the patterns and determinants of female
entrepreneurship across countries? The European
Journal of Development Research. 22(3):277–293.
Minot N and Ronchi L (2014). Contract farming: Risks
and benefits of partnership between farmers and
firms. Viewpoint No. 102736. Note No. 344.
Mkandawire T (2001). Thinking about developmental
states in Africa. Cambridge Journal of Economics.
25(3):279–314.
Mori N (2014). Women’s Entrepreneurship Development
in [the United Republic of] Tanzania: Insights and
Recommendations. ILO. Geneva.
Moyer-Lee J and Prowse M (2012). How traceability is
restructuring Malawi’s tobacco industry. Working
Paper No. 2012.05. Institute of Development Policy
and Management. University of Antwerp.
Mudambi R (2008). Location, control and innovation
in knowledge-intensive industries. Journal of
Economic Geography. 8(5):699–725.
Mugabi E (2014). Women’s Entrepreneurship
Development
in
Uganda:
Insights
and
Recommendations. ILO. Geneva.

2018 ،تقرير أقل البلدان نموًا

Mulligan G (2017). $12 [million] initiative launched to
boost Gambia entrepreneurship, jobs. Disrupt
Africa. 13 February.
Murphy KM, Schleifer A and Vishny RW (1991). The
allocation of talent: Implications for growth. Quarterly
Journal of Economics. 106(2):503–530.
Nagler P and Naudé W (2017). Non-farm enterprises
in rural Africa: New empirical evidence. Policy
Research Working Paper Series No. 7066. World
Bank.
NaijaGists.com (2017). Meet Angel Adelaja, Nigeria’s
first female high-tech shipping container farmer
and hydropics expert. 22 August. Available at
https://naijagists.com/meet-angel-adelaja-nigeriasfirst-female-high-tech-shipping-container-farmerhydroponics-expert/.

Nkurunziza JD (2010). The effect of credit on growth and
convergence of firm size in Kenyan manufacturing.
The Journal of International Trade and Economic
Development. 19(3): 465–494.
Nolintha V and Jajri I (2015). The Garment Industry
in Laos[the Lao People’s Democratic Republic]:
Technological capabilities, global production chains
and competitiveness. Economic Research Institute
for the Association of Southeast Asian Nations and
East Asia Working Paper No. DP-2015-13.
Nübler I (2011). Industrial policies and capabilities
for catching up: Frameworks and paradigms.
Employment Working Paper No. 77. International
Labour Office. Geneva.

Naudé W (2011). Entrepreneurship and economic
development: An introduction. In: Naudé W, ed.
Entrepreneurship and Economic Development.
Studies in Development Economics and Policy.
Palgrave Macmillan. Basingstoke: 3–17.

Ocampo JA (2005). The quest for dynamic efficiency:
Structural dynamics and economic growth in
developing countries. In: Ocampo J A, ed. Beyond
Reforms: Structural Dynamics and Macroeconomic
Vulnerability. Economic Commission for Latin
America and the Caribbean, Stanford University
Press and World Bank. Washington: 3–44.

Naudé W (2013). Entrepreneurship and economic
development: Theory, evidence and policy.
Discussion Paper Series No. 7507. Institute of
Labour Economics. Bonn.

Ocampo JA and Vos R (2008). Structural change and
economic growth. In: Ocampo JA and Vos R,
eds. Uneven Economic Development. Zed Books.
London: 33–58.

Negassa A, Baker D, Mugunieri L, Costagli R, Wanyoike
F, Abdulle MH and Omore A (2012). The Somali
Chilled Meat Value Chain: Structure, Operation,
Profitability and Opportunities to Improve the
Competitiveness of Somalia’s Chilled Meat Export
Trade. International Livestock Research Institute.
Nairobi.

OECD (2005). Corporate governance of State-owned
enterprises: A survey of OECD countries. Paris.

Neill S, Metcalf LE and York JL (2017). Distinguishing
entrepreneurial
approaches
to
opportunity
perception. International Journal of Entrepreneurial
Behaviour and Research. 23(2): 296–316.

OECD (2013b). Youth entrepreneurship. Background
paper. OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs
and Local Development. Paris.

Nelson RR, ed. (1993). National Innovation Systems: A
Comparative Analysis. Oxford University Press. New
York.
Neumark D and McLennan M (1995). Sex discrimination
and women’s labor market outcomes. The Journal
of Human Resources. 30(4): 713–740.
news24 (2017). Guinea-Bissau reaps reward as world
goes nuts for cashews. 24 September.
Nightingale P and Coad A (2014). Muppets and
gazelles: Political and methodological biases in
entrepreneurship research. Industrial and Corporate
Change. 23(1): 113–143.
Nissanke M (2017). The changing landscape in
commodity markets and trade and implications for
development. In: Keane J and Baimbill-Johnson R,
eds. Future Fragmentation Processes: Effectively
Engaging with the Ascendancy of Global Value
Chains. Commonwealth Secretariat. London.

OECD (2013a). An International Benchmarking Analysis
of Public Programmes for High-growth Firms. Final
report. OECD Local Economic and Employment
Development Programme and Danish Business
Authority. OECD Publishing. Paris.

OECD (2015a). Participation of developing countries
in global value chains: Implications for trade and
trade-related policies. Summary paper. Paris.
OECD (2015b). State-owned Enterprises
Development Process. OECD. Paris.

in

the

OECD (2017a). Agricultural Policy Monitoring and
Evaluation 2017. Paris.
OECD (2017b). Unlocking the potential of youth
entrepreneurship in developing countries: from
subsistence to performance. Paris.
OECD (2017c). GVC participation in the agriculture
and food sectors January. Available at
h t t p : / / w w w. o e c d . o r g / o f f i c i a l d o c u m e n t s /
publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC/CA/
WP(2016)1/PART2/FINAL&docLanguage=En.
OECD (2018). Enhancing SME access to diversified
financing instruments. Discussion paper. Paris.
OECD and European Union (2017). Policy brief on
women’s entrepreneurship. Paris and Brussels.

180

القضالا

OECD and Eurostat (2005). Oslo Manual: Guidelines for
Collecting and Interpreting Innovation Data. OECD
Publishing. Paris.
OECD and FAO (2017). OECD–FAO Agricultural Outlook
2017–2026. OECD Publishing. Paris.
OECD and World Bank Group (2015). Inclusive
Global Value Chains: Policy options in trade and
complementary areas for GVC Integration by
small and medium enterprises and low-income
developing countries. Paris and Washington.
Origin Africa (2017). Lesotho: Africa’s inspired apparel
sourcing hotspot. September.
Osondu CK (2014). Determinants of decision for nonfarm entrepreneurship by women farmers in Ikwuano
Local Government Area, Abia State. Agrosearch.
14(2): 154–167.
Owoo NS and Naudé W (2017). Proximity and firm
performance: Evidence from non-farm rural
enterprises in Ethiopia and Nigeria. Regional
Studies. 51(5): 688–700.
Oya C, Schaefer F, Skalidou D, McCosker C and
Langer L (2017). Effects of certification schemes
for agricultural production on socio-economic
outcomes in low- and middle-income countries: A
systematic review.
Oyson MJ and Whittaker DH (2010). An opportunitybased approach to international entrepreneurship:
pursuing opportunities internationally through
prospection. Proceedings of The Eighteenth Annual
High Technology Small Firms Conference.
Oyson MJ and Whittaker DH (2015). Entrepreneurial
cognition and behaviour in the discovery and
creation of international opportunities. Journal of
International Entrepreneurship. 16(3): 303–336.
Page J and Söderbom M (2015). Is small beautiful?
Small enterprise, aid and employment in Africa.
African Development Review. 27(S1): 44–55.
Page J and Tarp F, eds. (2017). The Practice of Industrial
Policy: Government–Business Coordination in Africa
and East Asia. Oxford University Press. Oxford.
Palich LE and Bagby DR (1995). Using cognitive theory
to explain entrepreneurial risk-taking: Challenging
conventional wisdom. Journal of Business
Venturing. 10(6): 425–438.
Phillips N (2017). Power and inequality in the global
political economy. International Affairs. 93(2): 429–
444.
Platania M (2014). Trade advantage of Italian industrial
districts: Persistence and change. Regional and
Sectoral Economic Studies. 14(2): 39-52.
van der Pols D (2015). Business opportunity report
Ethiopia textile and apparel industry. Nash
International.

181

Ponte S and Sturgeon T (2017). Explaining governance
in global value chains: a modular theory-building
effort. Review of International Political Economy.
21(1): 195–223.
Porter M (1998). Clusters and the new economics of
competition. Harvard Business Review. 76(6): 77–
90.
Poschke M (2013). Who becomes an entrepreneur?
Labour market prospects and occupational choice.
Journal of Economic Dynamics and Control. 37(3):
693–710.
Price Waterhouse Cooper (2015). State-owned
enterprises: Catalysts for public value creation?
Pugliese E, Chiarotti GL, Zaccaria A and Pietronero L
(2017). Complex economies have a lateral escape
from the poverty trap. PLOS ONE. 12(1): e0168540.
Purvis M and Grainger A, eds. (2004). Exploring
Sustainable
Development:
Geographical
Perspectives. Earthscan. London.
Quatraro F and Vivarelli M (2015). Drivers of
entrepreneurship and post-entry performance of
newborn firms in developing countries. The World
Bank Research Observer. 30(2): 277–305.
Qureshi MS and te Velde D (2013). State–business
relations, investment climate reform and firm
productivity in sub-Saharan Africa. Journal of
International Development. 25(7): 912–935.
Rakhmatullin R and Todeva E (2016). Industry Global
Value Chains, Connectivity and Regional Smart
Specialization in Europe an Overview of Theoretical
Approaches
and
Mapping
Methodologies.
European Union. Brussels.
Rannikko H and Autio E (2015). The Impact of HighGrowth Entrepreneurship Policy in Finland. Science
Business Publishing. London.
Rasoanaivo P (2011). Drugs and phytomedicines in
Indian Ocean and Madagascar: Issues in research,
policy and public health. Asian Biotechnology and
Development Review. 13(3): 7–25.
Reardon T (1997). Using evidence of household income
diversification to inform study of the rural non-farm
labour market in Africa. World Development. 25(5):
735–747.
Reardon T, Barrett CB, Berdegué JA and Swinnen
JFM (2009). Agrifood industry transformation
and small farmers in developing countries. World
Development. 37(11): 1717–1727.
Reardon T, Berdegué JA, Barrett CB and Stamoulis K
(2007). Household income diversification into rural
non-farm activities. In: Haggblade S, Hazell PBR
and Reardon T, eds. Transforming the Rural Nonfarm Economy: Opportunities and Threats in the
Developing World. Johns Hopkins University Press.
Baltimore: 115–140.

2018 ،تقرير أقل البلدان نموًا

Rijkers B and Söderbom M (2013). The effects of risk
and shocks on non-farm enterprise development in
rural Ethiopia. World Development. 45: 119–136.
Rijkers B, Söderbom M and Loening JL (2010). A rural–
urban comparison of manufacturing enterprise
performance in Ethiopia. World Development. 38(9):
1278–1296.
Rodrik D (2008). Industrial policy: don’t ask why, ask
how. Middle East Development Journal. (Demo
Issue): 1–29.
Rodrik D (2013). The past, present, and future of
economic growth. Working Paper 1. Global Citizen
Foundation. Geneva.
Romer P (2018). Doing business. 15 January. Available
at https://paulromer.net/doing-business/.
Rosenzweig MR (2005). Consequences of migration for
developing countries. UN/POP/MIG/2005/08. 30
June.
Rouse J and Jayawarna D (2006). The financing of
disadvantaged entrepreneurs. Are enterprise
programmes overcoming the finance gap?
International Journal of Entrepreneurial Behaviour
and Research. 12(6): 388–400.
RTI International (2016). Data for Education Programming
in Asia and the Middle East (DEP/AME) Lower
Mekong Workforce Skills Gap Analysis and
Implications for Regional Economic Growth United
States Agency for International Development.
Washington.
Rwanda, Ministry of Youth and ICT (2015). Smart
Rwanda 2020 Master Plan: Towards a knowledgebased society through smart ICT.
Rwanda, Ministry of Trade and Industry (2017).
Made in Rwanda Policy. Available at http://www.
minicom.gov.rw/fileadmin/minicom_publications/
documents/Made_in_Rwanda_Policy_-_Website_
Version.pdf.
Sackey S (2013). The venture capital industry in Ghana
and the way forward.22 October. Available at www.
myjoyonline.com/opinion/2013/October-22nd/theventure-capital-industry-in-ghana-and-the-wayforward.php.
Santilli J (2015). The recognition of foods and foodrelated knowledge and practices as an intangible
cultural heritage. DEMETRA: Food, Nutrition and
Health. 10(3): 585–606.

paper prepared for the High-level Conference
on Financing for Development and the Means of
Implementation of the 2030 Agenda on Sustainable
Development, Doha, 18 and 19 November 2017.
Shaver K and Davis A (2017). The psychology of
entrepreneurship: a selective review and a path
forward. In: Ahmetoglu G, Chamorro-Premuzic
T, Klinger B and Karucisky T, eds. The Wiley
Handbook of Entrepreneurship. John Wiley and
Sons. Hoboken: 97–111.
Shaw V and Darroch J (2004). Barriers to
internationalization: A study of entrepreneurial new
ventures in New Zealand. Journal of International
Entrepreneurship. 2(4): 327–343.
Shi X, Heerink N and Qu F (2007). Choices between
different off-farm employment subcategories: An
empirical analysis for Jiangxi Province, China. China
Economic Review. 18(4): 438–455.
Siba E (2016). Africa in focus:Enabling female
entrepreneurs and beyond. Brookings Institute.
Washington.
Siba E and Gebreeyesus M (2014). Learning to export
and learning by exporting: The case of Ethiopian
manufacturing. Working Paper No. 2014/105.
UNU-WIDER. Helsinki.
Singh G and Belwal R (2008). Entrepreneurship and
SMEs in Ethiopia: Evaluating the role, prospects and
problems faced by women in this emergent sector.
Gender in Management: An International Journal.
23(2): 120–136.
Soete L (2013). Is innovation always good? In: Fagerberg
J, Martin B R and Andersen ES, eds. Innovation
Studies. Oxford University Press: 134–144. Oxford.
Staritz C and Morris M (2013). Local embeddedness,
upgrading and skill development: Global value
chains and foreign direct investment in Lesotho’s
apparel industry. Capturing the Gains Working
Paper No. 20.
Staritz C, Morris M and Plank L (2016). Clothing global
value chains and sub-Saharan Africa: Global exports,
regional dynamics and industrial development
outcomes. International Trade Working Paper No.
2016/16.
Steel G (2017). Navigating (im)mobility: Female
entrepreneurship and social media in Khartoum.
Africa. 87(2): 233–252.

Schumpeter JA (1934). The Theory of Economic
Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit,
Interest and the Business Cycle. Harvard University
Press. Cambridge (MA).

Storey DJ (1994). Understanding the Small Business
Sector. Routledge. London.

Schumpeter JA (1942). Capitalism, Socialism and
Democracy. Harper and Brothers. 1st ed. New York.

Strategyzer (2017). StratChat: Business model design for
21st century companies. Webinar session. Available
at https://blog.strategyzer.com/posts/2017/9/26/

Sharma R (2017). Sovereign wealth funds investment
in sustainable development sectors. Background

Strategyzer (nd).
commerce.

Taobao.com:

Reinventing

(e-)

182

القضالا

replay-business-model-design-for-21st-centurycompanies.
Struthers J (2017). Commodity price volatility: An evolving
principal–agent problem. In: Keane J and BaimbillJohnson R, eds. Future Fragmentation Processes:
Effectively Engaging with the Ascendancy of Global
Value Chains. Commonwealth Secretariat. London.
Struthers J and Nziku D (2018). Rural entrepreneurship
and linkages in the least developed countries. Paper
prepared for UNCTAD.
Sturgeon TJ and Kawakami M (2010). Global value
chains in the electronics industry: Was the crisis a
window of opportunity for developing countries?
World Bank Policy Research Working Paper No.
5417. Washington.
Sustainable Organic Agriculture Action Network (2013).
Best practice guideline for agriculture and value
chains.
Syrquin M (1988). Patterns of structural change. In:
Chenery H, and In: Srinivasan T N, eds. Handbook
of Development Economics. Elsevier. Amsterdam:
203–273.
Szirmai A, Naudé WA and Goedhuys M (2011).
Entrepreneurship, innovation and economic
development: An overview. In: Szirmai A, Naudé
W A and Goedhuys M, eds. Entrepreneurship,
Innovation and Economic Development. UNUWIDER Studies in Development Economics. Oxford
University Press. Oxford: 3–32.
Taglioni D and Winkler D (2017). Making Global Value
Chains Work for Development. International Bank
for Reconstruction and Development/World Bank.
Washington.
Tamvada JP (2010). Entrepreneurship and welfare. Small
Business Economics. 34(1):65–79.
Taube G and Tadesse H (1996). Presumptive taxation
in sub-Saharan Africa: Experiences and prospects.
International Monetary Fund Working Paper
WP/96/5. Washington.
te Velde D. (2010). Effective state-business relations,
industrial policy and economic growth: Improving
Institutions for Pro-Poor Growth. ODI publication
London.
te Velde DW (2013a). Economic transformation:
Where are we heading, post-2015? Available at
https://www.odi.org/comment/8084-economictransformation-where-are-we-heading-post-2015.
te Velde DW (2013b). Introduction and overview. In:
te Velde DW, ed. State–Business Relations and
Industrial Policy: Current Policy and Research
Debates. Economic and Social Research Council–
Department for International Development Growth
Research Programme. London.

183

Teague B and Gartner W. (2017). Toward a theory
of entrepreneurial behaviour. In: Ahmetoglu G,
Chamorro-Premuzic T, Klinger B and Karucisky
T, eds. The Wiley Handbook of Entrepreneurship.
John Wiley Sons. Hoboken, New Jersey: 71–94.
The Conversation (2018). America’s petty policy on used
clothes for Africa. 17 April.
The Economist (2012a). Comparative advantage: The
boomerang effect. 21 April.
The Economist (2012b). The lure of Chilecon Valley. 13
October.
The Economist (2014a). Cooking up a business cluster.
22 February.
The Economist (2014b). Learning to sell online: Cash
cow, Taobao. 24 May.
The Economist (2018a). Why there is a worldwide
shortage of vanilla: There’s a reason why your
favourite ice cream may be costing a bit more. 28
March.
The Economist (2018b). The World Bank’s “ease of
doing business” report faces tricky questions. 20
January.
The Fung Group (2016). In womenswear, price
resistance is increasing. Available at http://
w w w. d e b o r a h w e i n s w i g . c o m / w p - c o n t e n t /
uploads/2016/10/Fung-and-First-InsightWomenswear-Report-October-26-2016.pdf.
The New York Times (2007). China grabs West’s smokespewing factories. 21 December.
The Observatory of Economic Complexity (2016). MIT.
See
https://atlas.media.mit.edu/en/resources/
about/.
Thurik R, Wennekers S and Uhlaner L (2002).
Entrepreneurship and economic performance:
A macro perspective. International Journal of
Entrepreneurship Education. 1(2): 157–179.
Timm S (2018). GEM looking into questionable data says
director. 30 March. Available at http://ventureburn.
com/2018/03/gem-looking-questionable-datasays-director/.
Timmer CP (2007). The structural transformation
and the changing role of agriculture in economic
development: Empirics and implications. Presented
at a Wendt Lecture of the American Enterprise
Institute. 30 October. Washington.
Timmer CP (2013). Food security in Asia and the Pacific:
The Rapidly changing role of rice. Asia and the
Pacific Policy Studies. 1(1): 73–90.
Tumbewaze P (2013). Rwanda, Korea Telecom sign 4G
LTE deal. The New Times. 10 June.
Unfairtobacco (2016). Malawi: Tobacco auction started.
Available at www.unfairtobacco.org/en/malawitobacco-auction-started/.

2018 ،تقرير أقل البلدان نموًا

United Nations (1987). Report of the World Commission
on Environment and Development. Annex.
A/42/427. New York. 4 August.
United Nations (2005). TNCs [Transnational Corporations]
and the Removal of Textiles and Clothing Quotas
(United Nations publication. Sales No. E.05.II.D.20.
New York and Geneva).
United Nations (2011). Programme of Action for the
Least Developed Countries for the Decade 2011–
2020. A/CONF.219/3/Rev.1. 23 May.
United Nations (2012). General Assembly resolution
66/288. The future we want. A/RES/66/288. New
York. 27 July.
United Nations (2015a). General Assembly resolution
70/1. Transforming our world: The 2030 Agenda for
Sustainable Development. New York. 25 September.
United Nations (2015b). General Assembly resolution
69/313. Addis Ababa Action Agenda of the
Third International Conference on Financing for
Development (Addis Ababa Action Agenda). New
York. 17 August.
United Nations (2017a). Expanding Productive Capacity:
Lessons Learned from Graduating Least Developed
Countries. Committee for Development Policy.
Policy note. (United Nations publication. Sales No.
E.18.II.C.3. New York).
United Nations (2017b). Financing Sustainable
Urban Development in the Least Developed
Countries(United Nations publication. New York).
United Nations (2018). International Trade Statistics
(Comtrade) database See https://comtrade.un.org/.
UNCTAD (2000). Tax Incentives and Foreign Direct
Investment: A Global Survey. ASIT Advisory Studies
No. 16 (United Nations publication. Sales No. E.01.
II.D.5. New York and Geneva).
UNCTAD (2006a). The Least Developed Countries
Report 2006: Developing Productive Capacities
(United Nations publication. Sales No. E.06.II.D.9.
New York and Geneva).
UNCTAD (2006b). A Case Study of the Salmon Industry
in Chile (United Nations publication. New York and
Geneva).

Architecture for LDCs (United Nations publication.
Sales No. E.10.II.D.5. New York and Geneva).
UNCTAD (2011a). Local Production of Pharmaceuticals
and Related Technology Transfer in Developing
Countries: A Series of Case Studies by the UNCTAD
secretariat (United Nations publication. Sales No.
E.11.II.D.18. New York and Geneva).
UNCTAD (2011b). Technology Innovation Report 2011:
Powering Development with Renewable Energy
Technologies (United Nations publication. Sales No.
E.11.II.D.20. New York and Geneva).
UNCTAD (2012a). Entrepreneurship Policy Framework
and Implementation Guidance (United Nations
publication. New York and Geneva).
UNCTAD (2012b). FDI data on agriculture. Presentation
delivered at FAO Investment Days, 17–18 December
2012, Rome.
UNCTAD
(2012c).
Bangladesh:
Sector-specific
investment strategy and action plan – G20 indicators
for measuring and maximizing economic value
added and job creation from private investment in
specific value chains. Pilot study results.
UNCTAD (2012d). The Least Developed Countries
Report 2012: Harnessing Remittances and Diaspora
Knowledge to Build Productive Capacities (United
Nations publication. Sales No. E.12.II.D.18. Geneva
and New York).
UNCTAD (2013a). The Least Developed Countries
Report 2013: Growth with Employment for Inclusive
and Sustainable Development (United Nations
publication. Sales No. E.13.II.D.1. New York and
Geneva).
UNCTAD (2013b). World Investment Report 2013:
Global Value Chains – Investment and Trade for
Development (United Nations publication. Sales No.
E.13.II.D.5. New York and Geneva).
UNCTAD (2013c). Trade and Development Report 2013:
Adjusting to the Changing Dynamics of the World
Economy (United Nations publication. Sales No.
E.13.II.D.3. New York and Geneva).
UNCTAD (2013d). Strengthening the Creative Industries
for Development in the Republic of Korea. UNCTAD/
DITC/TED/2017/4. Web-only.

UNCTAD (2007). The Least Developed Countries
Report 2007: Knowledge, Technological Learning
and Innovation for Development(United Nations
publication. Sales No. E.07.II.D.8. New York and
Geneva).

UNCTAD (2013e). Economic Development in Africa
Report 2013: Intra-African trade – Unlocking Private
Sector Dynamism (United Nations publication. Sales
No. E.13.II.D.2. New York and Geneva.

UNCTAD (2009). The Least Developed Countries Report
2009: The State and Development Governance
(United Nations publication. Sales No. E.09.II.D.9.
New York and Geneva).

UNCTAD (2014a). The Least Developed Countries
Report 2014: Growth with Structural Transformation
– A Post-2015 Development Agenda (United
Nations publication. Sales No. E.14.II.D.7. New
York and Geneva).

UNCTAD (2010). The Least Developed Countries Report
2010: Towards a New International Development

UNCTAD (2014b). Transfer of Technology and
Knowledge Sharing for Development: Science,

184

القضالا

Technology and Innovation Issues for Developing
Countries. UNCTAD Current Studies on Science,
Technology and Innovation No. 8 (United Nations
publication. New York and Geneva).
UNCTAD (2014c). Empowering Women Entrepreneurs
Through
Information
and
Communications
Technologies: A Practical Guide (United Nations
publication. New York and Geneva).
UNCTAD (2014d). Trade and Development Report
2014: Global Governance and Policy Space for
Development (United Nations publication. Sales No.
E.14.II.D.4. New York and Geneva).
UNCTAD (2014e). Economic Development of
Africa Report 2014: Catalysing Investment for
Transformative Growth in Africa (United Nations
publication. Sales No. E.14.II.D.2. New York and
Geneva).
UNCTAD (2014f). How to formalize the informal sector:
Make formalization easy and desirable. Unpublished
paper. Available at https://businessfacilitation.org/
assets/documents/pdf/formalizing-the-informalsector.pdf.
UNCTAD (2014g), Looking at Trade through a Gender
Lens: Summary of Seven Country Case Studies
Conducted by UNCTAD (United Nations publication.
Geneva).
UNCTAD (2015a). The Least Developed Countries
Report 2015: Transforming Rural Economies
(United Nations publication. Sales No. E.15.II.D.7.
New York and Geneva).
UNCTAD (2015b). Key Statistics and Trends in Trade
Policy 2015: Preferential Trade Agreements. (United
Nations publication. New York and Geneva).
UNCTAD (2015c). Why geographical indications for least
developed countries?
UNCTAD (2015d). Information Economy Report
2015: Unlocking the Potential of E-commerce for
Developing Countries (United Nations publication.
New York and Geneva).
UNCTAD (2015e). Technology and Innovation Report
2015: Fostering Innovation Policies for Industrial
Development (United Nations publication. Sales No.
E.15.II.D.3. New York and Geneva).
UNCTAD (2016a). The Least Developed Countries
Report 2016: The Path to Graduation and Beyond
– Making the Most of the Process (United Nations
publication. Sales No. E.16.II.D.9. New York and
Geneva).
UNCTAD (2016b). Trade and Development Report,
2016: Structural Transformation for Inclusive and
Sustained Growth. (United Nations publication.
Sales No. E.16.II.D.5. New York and Geneva).
UNCTAD (2017a). The Least Developed Countries
Report 2017: Transformational Energy Access

185

(United Nations publication. Sales No. E.17.II.D.6.
New York and Geneva).
UNCTAD (2017b). Trade and Development Report 2017:
Beyond Austerity – Towards A Global New Deal
(United Nations publication. Sales No. E.17.II.D.5.
New York and Geneva).
UNCTAD (2017c). Key Statistics and Trends in Trade
Policy 2016: G20 Policies and Export Performance
of the Least Developed Countries (United Nations
publication. Geneva).
UNCTAD (2017d). Economic Development in Africa
Report 2017: Tourism for Transformative and
Inclusive Growth (United Nations publication. Sales
No. E.17.II.D.2. New York and Geneva).
UNCTAD (2017e). Information Economy Report 2017:
Digitalization, Trade and Development (United
Nations publication. Sales No. E.17.II.D.8. New
York and Geneva).
UNCTAD (2017f). The Gambia: Formulating the National
Entrepreneurship Policy (United Nations publication.
New York and Geneva).
UNCTAD (2017g). Science, Technology and Policy
Review: Rwanda (United Nations publication.
Geneva).
UNCTAD (2017h). Rising Product Digitalization and
Losing Trade Competitiveness (United Nations
publication. New York and Geneva).
UNCTAD (2017i). Fishery Exports and the Economic
Development of Least Developed Countries:
Bangladesh, Cambodia, the Comoros, Mozambique,
Myanmar and Uganda (United Nations publication.
New York and Geneva).
UNCTAD
(2018a).
Achieving
the
Sustainable
Development Goals in the Least Developed
Countries: A Compendium of Policy Options(United
Nations publication. New York and Geneva).
UNCTAD (2018b).World Investment Report 2018:
Investment and New Industrial Policies (United
Nations publication. Sales No. E.18.II.D.4. New
York and Geneva)
UNCTAD (2018c). East African Community Regional
Integration: Trade and Gender Implications. Geneva.
UNCTAD (2018d). Selected Sustainable Development
Trends in the Least Developed Countries 2018.
UNCTAD/ALDC/2018/1. Geneva.
UNCTAD (2018e). Economic Development in Africa
Report 2018: Migration for Structural Transformation
(United Nations publication. Sales No. E.18.II.D.2.
New York and Geneva).
UNCTAD (2018f). The Technology and Innovation
Report 2018: Harnessing Frontier Technologies
for Sustainable Development (United Nations
publication. Sales No. E.18.II.D.3. New York and
Geneva).

2018 ،تقرير أقل البلدان نموًا

UNCTAD and UNIDO (2011). Economic Development in
Africa Report 2011: Fostering Industrial Development
in Africa in the New Global Environment (United
Nations publication. Sales No. E.11.II.D.14. New
York and Geneva).
United Nations Department of Economic and Social
Affairs (2006). World Economic and Social Survey
2006: Diverging Growth and Development. New
York.
United Nations Department of Economic and Social
Affairs (2017). Frontier issues: The impact of the
technological revolution on labour markets and
income distribution. New York.
UNIDO (2013a). Industrial Development Report 2013:
Sustaining Employment Growth: The Role of
Manufacturing and Structural Change. Sales No.
E.13.II.B.46. Vienna.
UNIDO (2013b). The UNIDO Approach to Cluster
Development. Key Principles and Project
Experiences for Inclusive Growth. Vienna.
United Nations Research Institute for Social Development
(2016). Policy Innovations for Transformative
Change: Implementing the 2030 Agenda for
Sustainable Development. Geneva.
UNU-WIDER, University of Copenhagen and Myanmar
Central Statistical Organization (2018). Descriptive
Report: Myanmar Micro, Small and Medium
Enterprise Survey 2017. UNU-WIDER. Helsinki.
World Tourism Organization, International Trade Centre
and Enhanced Integrated Framework (2017).
Tourism for Sustainable Development in Least
Developed Countries: Leveraging Resources for
Sustainable Tourism with the Enhanced Integrated
Framework. International Trade Centre. Geneva.
United States Agency for International Development and
East Africa Trade Investment Hub (2017). Overview
of the used clothing market in East Africa: Analysis
of determinants and implications.
Valensisi G and Gauci A (2013). Graduated without
passing? The employment dimension and LDCs’
prospects under the Istanbul Programme of
Action. Available at https://mpra.ub.uni-muenchen.
de/86966/.
Valensisi G, Belaid F and Ozsoy T (2018). Firm
characteristics and performance in the world’s
poorest countries. Paper prepared for UNCTAD.
Van der Sluis J, Van Praag M and Vijverberg W (2005).
Entrepreneurship selection and performance:
A meta-analysis of the impact of education in
developing economies. The World Bank Economic
Review. 19(2): 225–261.
van der Zwan P, Thurik R, Verheul I and Hessels J (2016).
Factors influencing the entrepreneurial engagement
of opportunity and necessity entrepreneurs.
Eurasian Business Review 6(3): 273–295.

te Velde DW (2013). Economic transformation: Where
are we heading, post-2015? December (accessed
23 January 2014).
Verbeke A, Zargarzadeh MA and Osiyevskyy O (2014).
Internalization theory, entrepreneurship and
international new ventures. Multinational Business
Review. 22(3): 246–269.
Verheul I, Wennekers S, Audretsch D and Thurik R
(2001). An eclectic theory of entrepreneurship.
Tinbergen Institute Discussion Paper.
Vivarelli M (2016). The middle-income trap: A way out
based on technological and structural change.
Economic Change and Restructuring. 49(2–3):
159–193.
de Vries GJ, Timmer MP and de Vries K (2015).
Structural transformation in Africa: Static gains,
dynamic losses. Journal of Development Studies.
51(6): 674–688.
Wagner J (2013). Exports, imports and firm survival: First
evidence for manufacturing enterprises in Germany.
Review of World Economics. 149(1): 113–130.
Wang H and Brown S (2013). The potential of agricultural
global value chains for select sub-Saharan African
countries: a focus on regulation and trade with Asia.
CUTS International. Geneva, Switzerland.
Waste and Resources Action Programme (WRAP)
(2016). Textiles Market Situation Report.
Waswa Balunywa et al. (2015). GEM Uganda 2012
Executive Report. Global Entrepreneurship Monitor
- GEM. Kampala.
West and Karsten (2015). Start-up Chile: A “start-up for
start-ups” in Chilecon Valley. Brookings. 19 August.
Wennekers S, van Stel A, Carree M and Thurik R
(2010). The relationship between entrepreneurship
and economic development: Is it U-shaped?
Foundations and Trends in Entrepreneurship. 6(3):
167–237.
Wennekers S and Thurik R (1999). Linking
entrepreneurship and economic growth. Small
Business Economics. 13(1): 27–56.
Wiegratz J (2016). Neoliberal Moral Economy:
Capitalism, Sociocultural Change and Fraud in
Uganda. Rowman and Littlefield. London and New
York.
Wiggins S (2016). Agricultural and rural development
reconsidered: A guide to issues and debates.
Research Series Issue 1. International Fund for
Agricultural Development. Rome.
Williams CC and Gurtoo A (2017). Informal
entrepreneurship in developing countries: An
introductory overview. In: Williams CC and Gurtoo
A, eds. Routledge Handbook of Entrepreneurship
in Developing Economies. Routledge. London:
329–342.

186

القضالا

Williams CC, Martinez-Perez A and Kedir AM (2017).
Informal entrepreneurship in developing economies:
The impacts of starting up unregistered on firm
performance. Entrepreneurship Theory and
Practice. 41(5): 773–799.
Witt P (2004). Entrepreneurs’ networks and the success
of start-ups. Entrepreneurship and Regional
Development. 16(5): 391–412.
Women in Informal Employment: Globalizing and
Organizing (2013). Informal workers in global
horticulture and commodities value chains: A review
of literature. Working Paper No. 28.

World Bank (2018). Women, Business and the Law.
Washington.
World Bank Group, Institute of Developing Economies,
OECD, Research Centre of Global Value Chains
and World Trade Organization (2017). Global Value
Chain Development Report 2017: Measuring
and Analysing the Impact of GVCs on Economic
Development. International Bank for Reconstruction
and Development/World Bank. Washington.
World Economic Forum (2014). The bold ones: Highimpact entrepreneurs who transform industries.
Insight Report. Geneva.

Wong PK, Ho YP and Autio E (2005). Entrepreneurship,
innovation and economic growth: Evidence from
GEM data. Small Business Economics. 24(3): 335–
350.

World Economic Forum (2016). Competitive cities and
their connections to global value chains. White
Paper. World Economic Forum Global Agenda
Council on Competitiveness. Geneva.

World Bank (2011). Incentives, exports and international
competitiveness in sub-Saharan Africa: Lessons
from the apparel industry. No. 70181. Washington.

World Economic Forum, World Bank and African
Development
Bank
(2009).
The
Africa
Competitiveness Report 2009. World Economic
Forum. Geneva.

World Bank (2012). World Development Report 2013:
Jobs. Washington.
World Bank (2016a). From evidence to policy: Supporting
Nepal’s trade integration strategy. Policy Note No. 2.
World Bank (2016b). World Development Report 2016:
Digital Dividends. World Bank.
World Bank (2017). State of Electricity Access Report.
Washington.

187

World Tourism Organization, International Trade Centre
and Enhanced Integrated Framework (2017).
Tourism for Sustainable Development in Least
Developed Countries: Leveraging Resources for
Sustainable Tourism with the Enhanced Integrated
Framework. International Trade Centre. Geneva.
World Trade Organization (2013). Connecting leastdeveloped countries to value chains. www.
aid4trade.org.

أ
الونكتاد

"تشكل ريــادة األعمال المفعمة بالحيوية محركاً رئيسياً للتحول الهيكلي ،ومن ثم للتنمية
المستدامة ،على الرغم من أنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من األنشطة الريادية .والسياسة الذكية في مجال
ريادة األعمال هي التي تعتبر أن ظروف والدة األنشطة الريادية المفعمة بالحيوية وديمومتها نادراً ما تنشأ
بمحض الصدفة .وبغية التصدي للصعوبات التي يطرحها تحقيق التحول الهيكلي ،ينبغي لصانعي السياسات
في أقل البلدان نمواً أن يضعوا سياسات في مجال ريادة األعمال تنطوي على استراتيجيات واضحة تحفز
األنشطة الريادية المفعمة بالحيوية على الصعيد المحلي وتعززها".

تقرير
أقل البلدان نمواً2018 ،

موخيسا كيتويي ،األمين العام لألونكتاد

ماريانا مازوكاتو ،مديرة

Institute for Innovation and Public Purpose, University College London

"إن تقرير أقل البلدان نمواً لعام  2018الصادر عن األونكتاد يبيّن لصانعي القرارات في أفريقيا
والجهات الرئيسية األخرى صاحبة المصلحة ،بشكل دقيق ووجيه ،الحاجة الملحة إلى إعطاء األولوية لريادة
األعمال ونمو المشاريع وتوفير األدوات الالزمة تحقيقاً لذلك .ويتوافق هذا التحليل مع فلسفة مؤسسة
 Tony Elumeluالتي تركز على "رأس المال األفريقي" وتضع القطاع الخاص ،وبخاصة رواد األعمال في
أفريقيا ،في صدارة العوامل المحفزة للتنمية االجتماعية واالقتصادية في القارة .ونحن نفتخر بالدعم الذي
قدمناه من أجل تمكين ما يزيد على  4 000شاب أفريقي خالل أربع سنوات ،ونتطلع إلى التعاون مع
جهات معنية أخرى لتحقيق المزيد من اإلنجازات".

طوني إلوميلو ،مؤسس ،Tony Elumelu Foundation ،ورائد أعمال وفاعل خير
_________

ينبغي ألقل البلدان نمواً أن تغير هيكل اقتصادها ،إن هي أرادت المضي قدماً نحو تحقيق أهداف
التنمية المستدامة .وهذا يستلزم ،بدوره ،أنشطة ريادية مفعمة بالحيوية تطلق العنان لعملية ابتكارية تشمل مجاالت
كاإلنتاج واالستهالك والنقل واإلدارة .ويحدد التقرير نوع األنشطة الريادية األنسب لتحقيق التحول الهيكلي،
وهو ريادة األعمال التي تفضي إلى التحول والتي تشمل باألساس الشركات القوية األثر والمرتفعة النمو.

تـقـريــر أقــل البــلدان نمــواً2018 ،

"يقدم تقرير أقل البلدان نمواً لعام  2018الصادر عن األونكتاد مساهمةكبيرة ،حيث إنه يبيّن
الدور الحيوي الذي يؤديه النهج االستباقي للدولة الريادية في مجالي االبتكار والنمو الطويل األمد ،ليس
فقط في البلدان المتقدمة وإنما في أشد البلدان فقراً أيضاً .فالدولة الريادية هي التي تعطي للقطاع الخاص
رؤية استراتيجية بعيدة المدى ،وتحدد مسارات التغيير في المجاالت التي تركز على مهام طموحة معينة
تستهدف تحقيق قيمة مجتمعية ،وهي أيضاً الدولة التي تقوم باستثمارات تدعم رواد األعمال في تجسيد
هذه الرؤية أكمل تجسيد على أرض الواقع وتعززهم".

غير أن مشهد ريادة األعمال في أقل البلدان نمواً يهيمن عليه العمل الحر والمشاريع البالغة الصغر
والمؤسسات الصغيرة التي تنشط في القطاع غير الرسمي وتفتقر إلى مقومات البقاء والنمو وال تكون راغبة في
االبتكار .ويهدف معظم سياسات وبرامج ريادة األعمال المتبعة لدى أقل البلدان نمواً إلى التصدي للبطالة
والفقر وتهيئة البيئة المواتية لتمكين النساء والشباب.
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ريادة أ
الهيكل:
ل
التحو
حداث
ل
عمال
ال
إ
ّ
ي
بعيداً عن واقع سـ� أ
العمـال كالمعتاد
ي
أ
المم المتحدة

وكيما تكون ريادة األعمال هي قوة الدفع التي تفضي إلى التحول الهيكلي ،ينبغي للسياسات المتبعة
أن تستهدف الشركات األقدر على تحقيق التحول  -أي الشركات التي لديها إمكانيات عالية لتصحيح أوجه
القصور في اقتصادات أقل البلدان نمواً وتحقيق زيادة في اإلنتاجية ،وتمتلك في الوقت ذاته القدرة على توفير
فرص العمل وعلى البقاء في السوق العالمية المعاصرة .وريادة األعمال التي تستوفي هذه المواصفات تتطلب
عموماً اتخاذ تدابير داعمة متنوعة وقوية تغطي مختلف مراحل دورة حياة الشركة .وإضافةً إلى ذلك ،ينبغي أن
تكون سياسة ريادة األعمال متسقة مع السياسات الصناعية والتجارية وأن تشجع المؤسسات العامة على اتخاذ
إجراءات تدعم ريادة األعمال.
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