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:  ريادة الأعمال لإحداث التحّول الهيكلي
بعيداً عن واقع سـ�ي الأعمـال كالمعتاد

ا��مــم المتحـدة

للتنمية  الهيكلي، ومن ثم  للتحول  رئيسياً  بالحيوية محركاً  المفعمة  "تشكل ريــادة األعمال 
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."
موخيسا كيتويي، األمين العام لألونكتاد

"يقدم تقرير أقل البلدان نمواً لعام 2018 الصادر عن األونكتاد مساهمة كبيرة، حيث إنه يبّين 
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."
ماريانا مازوكاتو، مديرة
Institute for Innovation and Public Purpose, University College London

"إن تقرير أقل البلدان نمواً لعام 2018 الصادر عن األونكتاد يبّين 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 Elumelu التي 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 000 4 شاب 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.
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.
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. وإضافًة 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، إغنيس كوالردو-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.

وُعقد في جنيف اجتماع في يومي 16-17 أيار/مايو 2018، من 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( ودونا كيلي )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

ويمكن أيضاً مطالعة االستعراض العام الـُمّعد لهذا التقرير في وثيقة مستقلة مدرجة على اإلنترنت بجميع اللغات الرسمية الست 
.www.unctad.org/ldcr :لألمم المتحدة على العنوان التالي

النص الرئيسي

جرى آخر اطالع على جميع المواقع الشبكية المشار إليها في هذا التقرير في حزيران/يونيه 2018، وعلى قواعد البيانات 
في شباط/فبراير 2018.

يشير تعبير )دوالر( )$( إلى دوالرات الواليات المتحدة، ما لم يُذكر خالف ذلك.
يشير تعبير "بليون" إلى 000 1 مليون.

تشير معدالت النمو والتغيرات السنوية إلى المعدالت المرّكبة.
قيمة الصادرات مقّدرة على أساس "تسليم ظهر السفينة"، وقيمة الواردات مقّدرة على أساس "السعر شامالً التكلفة والتأمين 

والشحن"، ما لم يُذكر خالف ذلك.
تشير الشرطة )-( المستخدمة بين تاريخين يمثالن سنتين، مثالً 1981-1990، إلى كامل الفترة المشمولة، بما فيها أول 

سنة وآخر سنة، أما الشرطة المائلة )/( بين سنتين، مثالً 92/1991 فتشير 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 ُتذكر.
الكسور العشرية والنسب المئوية ال تضاف بالضرورة إلى المجاميع بسبب التدوير إلى أرقام صحيحة.
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تصنافيت

أقل البلدان نمواً 	

ما لم ُيشر إلى خالف ذلك، ُصّنفت أقل البلدان نمواً في هذا التقرير طبقاً لمجموعة معايير جغرافية وهيكلية. وبناء عليه، 
ُضّمت البلدان الجزرية الصغيرة األقل نمواً الواقعة جغرافياً في أفريقيا أو آسيا إلى جزر المحيط الهادئ لتشكل مجموعة البلدان الجزرية 
الصغيرة األقل نمواً، استناداً إلى أوجه التشابه الهيكلي القائمة فيما بينها. وُضّمت مدغشقر وهايتي كدولتين ُجزريتّين كبيرتين إلى مجموعة 

البلدان األفريقية األقل نمواً.

وأسفر ذلك عن المجموعات التالية:

: ي
فريقية الأقل نمواً وهاي�ت البلــدان الأ

تنزانيا  الوسطى وجمهورية  أفريقيا  وتوغو وجمهورية  وتشاد  وبــورونــدي  وبوركينا فاسو  وبنن  وأوغــنــدا  وأنــغــوال  وإريتريا  إثيوبيا 
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.

البلدان الآسيوية الأقل نمواً

أفغانستان وبنغالديش وبوتان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وميانمار ونيبال واليمن.

ة الأقل نمواً البلــدان الجزرية الصغ�ي

توفالو وتيمور - ليشتي وجزر سليمان وجزر القمر وسان تومي وبرينسيبي وفانواتو وكيريباس.

مجموعات أخرى للبلدان والأقاليم 	

النمو المتقدمة  البلدان 

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.
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مي ه  أقل البلدان نموًا؟

47 بلداً 	

تعتبرها األمم المتحدة حالياً "أقل البلدان نمواً".
هناك 47 بلداً 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 3 سنوات 	
تستعرض لجنة السياسات اإلنمائية قائمة أقل البلدان نمواً كل 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:

معيار نصيب الفرد من الدخل القومي، باالستناد إلى المتوسط التقديري لنصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في ثالث  )أ( 
سنوات، واستخدام عتبة قدرها 025 1 دوالراً لتحديد البلدان التي يمكن إضافتها إلى القائمة، وعتبة قدرها 230 1 دوالراً 

للحاالت التي يمكن فيها للبلد الخروج من فئة أقل البلدان نمواً؛
معيار األصول البشرية، ويشتمل على مؤشر مرّكب )مؤشر األصول البشرية( باالستناد إلى مؤشرات التغذية )النسبة المئوية  )ب( 
للسكان الذين يعانون نقص التغذية(؛ ومعدل وفيات األطفال )تحت خمس سنوات لكل 000 1 من المواليد األحياء(؛ 
ومعدل وفيات األمهات )لكل 000 1 من المواليد األحياء(؛ ومعدل االلتحاق بالمدارس )المعدل اإلجمالي لاللتحاق 

بالمدارس الثانوية(، ومعدل اإللمام بالقراءة والكتابة )معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة(؛
معيار الضعف االقتصادي، ويشتمل على مؤشر مرّكب )مؤشر الضعف االقتصادي( باالستناد إلى مؤشرات الصدمات الطبيعية  )ج( 
)مؤشر عدم استقرار اإلنتاج الزراعي؛ نسبة ضحايا الكوارث الطبيعية(؛ والصدمات المتصلة بالتجارة )مؤشر عدم استقرار 
صادات السلع والخدمات(؛ التعّرض المادي للصدمات )نسبة السكان الذين يقطنون مناطق واطئة(؛ والتعرض االقتصادي 
للصدمات )حصة الزراعة والحراجة ومصايد األسماك في الناتج المحلي اإلجمالي؛ مؤشر ترّكز الصادرات السلعية(؛ وصغر 

الحجم )الحساب اللوغاريتمي للسكان(؛ وبُعد الموقع )مؤشر الُبعد(.

وُتستخدم لهذه المعايير الثالثة عتبات مختلفة لتحديد البلدان التي يمكن أن ُتضاف 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 75 مليون 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 460 2 دوالر(، وإذا اعتُبر هذا األداء مستداماً، يُعّد 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، في كانون األول/ديسمبر 1994، وكابو فيردي، في كانون األول/ديسمبر 2007، وملديف، في كانون 

الثاني/يناير 2011، وساموا، في كانون الثاني/يناير 2014، وغينيا االستوائية، في حزيران/يونيه 2017.
وفي قرار اعتمدته الجمعية العامة في كانون األول/ديسمبر 2015، أيدت توصية لجنة السياسات اإلنمائية لعام 2012 
بخروج فانواتو، من القائمة على أن تُراعى االنتكاسة التي واجهها البلد بسبب إعصار بام االستوائي في آذار/مارس 2015. وقررت 
الجمعية العامة أن يجري - على أساس استثنائي - تأجيل خروج فانواتو من فئة أقل البلدان نمواً حتى كانون األول/ديسمبر 2020.
وفي شباط/فبراير 2016، أيدت الجمعية العامة توصية اللجنة في عام 2015 بخروج أنغوال في قرار حددت بموجبه شباط/

فبراير 2021 تاريخاً لخروج أنغوال من فئة أقل البلدان نمواً. ومّثل هذا القرار إجراًء استثنائياً لمراعاة الضعف الشديد القتصاد أنغوال 
المعتمد على السلع األساسية حيال تقلبات األسعار.

وفي قرار للمجلس االقتصادي واالجتماعي في حزيران/يونيه 2018، ذَكَّر المجلس بتوصية اللجنة في عام 2012 بخروج 
توفالو من فئة أقل البلدان نمواً، وأرجأ إلى موعد غايته 2021 نظر المجلس في مسألة خروج هذا البلد. وفي القرار نفسه، أرجأ المجلس 
االقتصادي واالجتماعي أيضاً إلى موعد غايته 2021 نظره في خروج كيريباس في أعقاب االستعراض الذي أجرته اللجنة لقائمة أقل 

البلدان نمواً في آذار/مارس 2018، وأوصت فيه بإعادة تصنيف كيريباس خارج فئة أقل البلدان نمواً.
وأُوصي أيضاً في االستعراض الذي اجري لهذه الفئة في عام 2018، بخروج كل من بوتان وسان تومي وبرينسيبي وجزر 
سليمان. وأيد المجلس االقتصادي واالجتماعي هذه التوصيات الثالث في تموز/يوليه 2018، لكنه لم يوص بإعادة تصنيف اثنين 
من أقل البلدان نمواً انتهت لجنة السياسات اإلنمائية في آذار/مارس 2018، للمرة 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، انُتهي في استعراض عام 2018 لقائمة 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 
بالنسبة لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية إلى تحّسن األداء وبلوغه مستوى زاد على اثنتين من عتبات الخروج الثالث، مثلما الحال في 
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 المـُرَتقب لالندراج في 
هذه الفئة إلى إرباك عملية التقدم االقتصادي واالجتماعي فيه. ويلّمح تدبير االنتقال السلس عموماً إلى تمديد امتياز كان البلد مستحقاً 

له بفضل انتمائه إلى فئة أقل البلدان نمواً لعدد آخر من السنوات بعد خروجه من هذه الفئة.
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xii

توقعات الخروج الراهنة ورؤية اسطنبول لعام 2011

يتشكل األفق العام للخروج عقب االستعراض الذي أجرته لجنة السياسات اإلنمائية في آذار/مارس 2018 لقائمة أقل 
البلدان نمواً على النحو التالي:

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

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

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

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

ومحصلة ذلك وجود 12 من أقل البلدان نمواً كانت في عام 2018 مؤهلة أو شبه مؤهلة للخروج من فئة أقل البلدان 
نمواً. وبإضافة هذه الحاالت المؤهلة االثنتي عشرة إلى البلدين اللذين خرجا منذ عام 2011 )ساموا وغينيا االستوائية( ومراعاة 
إضافة جنوب السودان إلى قائمة أقل البلدان نمواً في عام 2012، يحقق األداء العام للخروج بحلول عام 2018 معدل تأهل 
قدره 29 في المائة. وسيبقى هذا السيناريو دون تغيير حتى عام 2020 حيث إنه من المقرر أن يجري االستعراض المقبل للجنة 
السياسات اإلنمائية في عام 2021. وينخفض مستوى هذا األداء للخروج واألهلية عن رؤية عام 2011 التي حددتها الدول 
األعضاء المجتمعة في اسطنبول وابتغت "تمكين نصف عدد أقل البلدان نمواً من استيفاء معايير الخروج من هذه الفئة بحلول 

عام 2020"، على نحو ما ورد في الفقرة 28 من برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2020-2011.
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ع الداعل : لدادًا  ل واقل  اار ال مايع ليلمداير ميير  ال ميع  رداس الاوون

تمداد
ليس في العالم مكان تمّس فيه الحاجة إلى تحّول اقتصادي جذري أكثر من أقل البلدان نمواً، التي تجد نفسها أمام تحٍد 
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 2018: ريادة األعمال إلحداث التحول الهيكلي - بعيداً عن واقع سير األعمال كالمعتاد، كيف توّلد 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 

رواد ورائدات األعمال الفّعالون مساهمة كبيرة في تراكم الثروة وتوزيعها.

بيد أن تخلف التنمية في أقل البلدان نمواً واألشكال غير المواتية لمشاركتها في التجارة العالمية تعوق ظهور رواد ورائدات 
األعمال المفعمين بالنشاط الساعين وراء الفرص الذين يحتاجهم التحول الهيكلي. فندرة رواد ورائدات األعمال الفّعالين يعّرض التحول 
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 ُمستهِدفة طويلة األجل تستلزم عماًل 

منسقاً ومنسجماً وسياسات ذكية في طائفة من المجاالت السياساتية ذات الصلة.

ويتضمن تقرير أقل البلدان نمواً 2018 حججاً 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 تجّنب 
السياسات التي قد تقلل من منافع ريادة األعمال، يقدم مساهمة قّيمة في جهود أقل البلدان نمواً من أجل إضافة قيمة إلى مساعيها 

الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

موخيسا كيتويي
األمين العام لألونكتاد
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الانماة المسادامة والاووع الداعل  وميير  ال ميع

ُكّرست التنمية المستدامة كهدف عالمي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي 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 
ثّم 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 2030 على 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 متكاماًل 
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 حّيز 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 عادًة 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 2030 خطة 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 تتجّنب 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.

وتكتسي التنمية الريفية في أقل البلدان نمواً ضرورة ملّحة ألن قطاع الزراعة في اقتصادات أقل البلدان نمواً ال يزال يؤدي 
دوراً طاغياً، إذ يستوعب ثلثي اليد العاملة ويوّلد نحو 22 في المائة من الناتج االقتصادي في المتوسط، مقارنة بنسبة 8.5 في 

المائة في البلدان النامية األخرى. وهو ما يجعل تحّول االقتصادات الريفية محورياً في التحول الهيكلي العام ألقل البلدان نمواً.

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.



III

ااع ضار تسا

وريادة األعمال ظاهرة متنوعة ومتعددة األوجه، صيغت مفاهيمياً بطرق شتى. فالتعريفات السلوكية لريادة األعمال تعّرف 
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 وقّلة 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 
التي يحدث فيها نشاط ريادة األعمال هو الشركة، التي تشمل تشكيلة واسعة األنــواع، بما في ذلك الشركات  التنظيمية شيوعاً 
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 أواًل، 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 
قّيمة عن التكاليف ُيستفاد 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 
الفروق في  المنافسة. وبالتالي، فإن  زيــادة اإلنتاجية عن طريق تشجيع  التكنولوجي، وبإمكانه أيضاً  المهارات وتشجيع االبتكار 
مستوى نشاط ريادة األعمال أو في أنواعها يمكن أن تؤثر تأثيراً كبيراً في األداء االقتصادي والتحّكم في عوامل اإلنتاج التقليدية، 
وهي األرض والعمل ورأس المال. فالنمو االقتصادي، عالوة على فوائده في زيادة الدخول، عنصر مهم في التحّول الهيكلي. بيد أن 
رواد ورائدات األعمال والشركات على اختالف أنواعهم يتفاوتون في مساهماتهم في تحقيق التحول الهيكلي والنمو االقتصادي. 
وعلى وجه الخصوص، قد يخّلف نشاط ريادة األعمال الدينامي الذي تحرّكه الفرص أثاراً إيجابية كبيرة في هذا الصدد، بينما يكون 
رواد ورائدات األعمال الذين تحرّكهم الضرورة ويصارعون من أجل البقاء أقل ابتكاراً عادة ويعملون في الغالب في أنشطة منخفضة 
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 الِصَغر. ومثل هذه األنشطة رغم أهميتها لبقاء رواد 
ورائدات األعمال أنفسهم، ال توّلد 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.

وتحظى المساهمات النسبية التي يقدمها رواد ورائدات األعمال والشركات على اختالف أنواعهم في تحقيق التحّول 
الهيكلي واألهداف اإلنمائية األخرى، باعتبار كبير في ُصنع القرار. وينبغي أن تكون عمليات تخصيص الموارد والسياسات الصناعية 
الرأسية الموّجهة نحو قطاعات أو أنشطة اقتصادية معّينة مستهدفة بالدرجة األولى الشركات التي تملك اإلمكانية األكبر للمساهمة 
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 
الديمغرافية كالسّن ونوع الجنس والمهارات المعرفية. ويفّسر النهج القائم على الشخصية السلوكيات المتعلقة بريادة األعمال على 
أنها تعكس سلوكيات مثل الرغبة في تحقيق النجاح وقّلة الخوف من الفشل واالنفتاح على التجارب والوعي واالنفتاح على اآلخرين 
والتالؤم معهم واإلصرار في مواجهة الفشل والتفّطن للفرص والتحرك الغتنامها. وبّينت 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 وقّلة 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  أقل البلدان 
نموًا

أصبح نشاط األعمال موضع تركيز متزايد لخطاب السياسة اإلنمائية ويجرى تقديمه في برنامج العمل لصالح أقل البلدان 
للعقد 2011-2020، وفي برنامج عمل أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، على أنه سبيل رئيسي لتنمية  نمواً 
القطاع الخاص وتوليد العمالة ال سيما للنساء والشباب. على أن تحليل موضوع ريادة األعمال يعّج بالتعقيدات وبمشاكل القياس 

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 
أيضاً بمستويات التنمية، األمر الذي يحّد من فائدة استخدامها كوسيلة غير  التغطية بالبيانات، تتأثر هذه المؤشرات تأثراً كبيراً 
مباشرة لتقييم ريادة األعمال. وفضاًل 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 عاٍل من العمل لحساب الذات، إذ يستأثر بنحو 70 في المائة من مجموع العمالة 
مقارنة بنسبة 50 في 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 97 في المائة من العمل لحساب الــذات، ال توجد سوى شريحة صغيرة للغاية من العاملين لحسابهم الخاص يمكن 

اعتبارها منخرطة في ريادة األعمال عن حق.

وتتسم القَيم 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.



V

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 تقّدر حصته في الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 35 في المائة، مؤشراً معتداًل دااًل 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 1.7 مرة 
على عدد رواد ورائدات األعمال الذين تحركهم الضرورة، مقابل عدد مقارن يبلغ 2.8 في البلدان النامية األخرى؛ كما أن نسبة رواد 
ورائدات األعمال المبتدئين الذين تحركهم الضرورة في أقل البلدان نمواً تتراوح بين 22 في المائة في إثيوبيا و47 في 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 يبّلغون عن استحداث 
منتوج جديد أو خدمة جديدة على 15 في المائة، مقارنة بنسبة 24 في 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 
الموجهة لقطاع األعمال، فتتسم بقدر أكبر من المحدودية. ويعني ذلك أن إمكانات ريادة األعمال في أقل البلدان نمواً ال تُترجّم 

إلى أنشطة أعمال ابتكارية قادرة على أداء دور تحفيزي في التحول الهيكلي إال على نطاق محدود.

وفضاًل 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 6 في المائة في البلدان 

النامية األخرى، كما أُرجع السبب الرئيسي لذلك إلى انخفاض الربحية.

ويشكل الشباب البالغ من العمر بين 18 و24 عاماً نسبة 28 في المائة في المتوسط من رواد ورائدات األعمال المبتدئين 
و17 في المائة من رواد األعمال المستقرين في أقل البلدان نمواً، مقارنًة بنسبة 17 في المائة و7 في 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 25 و34 عاماً على رواد ورائدات األعمال في مجموعات البلدان كافة، لكن أقل البلدان نمواً تتميز بتراجع أسرع في ثقل الفئات 

األكبر سّناً 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 12 في المائة بالمقارنة بنسبة 36 في المائة في البلدان النامية 
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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 0.94 مقارنة بنسبة 0.77 في البلدان النامية األخرى ونسبة 0.61 في 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 تشّغل أقل من خمسة عاملين 
والمؤسسات الصغيرة التي تشّغل ما بين خمسة إلى تسعة عاملين، وتمثالن، على التوالي، نسبة 74 في المائة و20 في المائة من 
اإلجمالي. وتتمثل البقية في مؤسسات متوسطة الحجم. وتصل نسبة العمال غير المأجورين، وهم من أفراد األسرة في العموم، 38 
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 50 في المائة من العامالت ال يتقاضين أجراً مقارنًة بنسبة 33 

في المائة من الرجال، وال تملك النساء الحصة األكبر من شركاتهن إال في 30 في 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 
نموذج األعمال للبقاء، قبل تكّبد تكاليف التسجيل الثابتة. وربما يفّسر ذلك سبب تحقيق المؤسسات الرسمية التي أّخرت تسجيلها 

أداًء 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 ثراًء، 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 
أكبر من التحّول. وتغلب الروابط بين االستهالك والزراعة على المرحلة األولى للتحول، لكن أنشطة اإلمداد بالمدخالت الزراعية 

وتجهيز المنتجات الزراعية تصبح أكثر أهمية مع تقدم التنمية الريفية.

وتهيمن المؤسسات المتناهية الصغر على المؤسسات الريفية في أقل البلدان نمواً، وتستأثر بنسبة 95 في 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 الُقرب 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، 
فضاًل 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 
يعكس ربما وجود قيود أعّم على استخدام وقت المرأة.

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.

وُأجــري 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 20 في المائة في المؤسسات الصغيرة و30 في المائة 
في المؤسسات المتوسطة الحجم و47 في المائة في المؤسسات الكبيرة. وشكّلت النساء نسبة 27 في المائة من إجمالي العاملين 

المتفرغين، وانخفضت النسبة قلياًل 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 وُعمرها 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.

إلى حد كبير  وثمة رأي آخر يؤكد أثر حجم الشركة على نمو اإلنتاجية، لكنه يشير إلى أن هذا النمو يكون مدفوعاً 
بشركات الصناعة التحويلية، في حين أن األثر الموجب لُعمر 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 بُعمر الشركة كابح لنمو 
العمالة إلى حد كبير. على أن لالبتكار صلة موجبة وكبيرة بنمو اإلنتاجية في شركات الصناعة التحويلية، وبنمو العمالة في العّينة 

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 

بذاته. وتشير النتائج أيضاً إلى وجود نمو أسرع في اإلنتاجية في المؤسسات التي بدأت نشاطها وهي غير مسّجلة.

فالشركات  الهيكلي.  التحول  بمختلف خصائصها في عملية  الشركات  تؤديها  التي  الممّيزة  األدوار  النتائج  وتُبرز هذه 
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 
يشمل األنواع المتعددة للشركات، المتصلة بشبكة كثيفة لروابط اإلنتاج. وفي هذا الصدد، يمكن َتفُهم الحماسة إزاء المؤسسات 
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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بات يُنظر اآلن على نطاق واسع إلى التجارة الدولية على أنها المصدر األول للدينامية اإلنمائية، واسُتعيض 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 بداًل 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 التعّلم لفرادى الشركات، فضاًل 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 
باألمر  ليست  العالمية  القيمة  االقتصادي ضمن سالسل  المستوى  احتماالت تحسين  أن  أو بالوثب. غير  بالتدرج  إما  تحدثان 
البسيط. فهي تتأثر بالبيئة المعقدة غير اليقينية لسالسل القيمة العالمية ويمكن أن تعوقها أو أن تيّسرها نماذج الحوكمة وعالقات 
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، فضاًل 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 متعّيناً 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 1 في المائة منذ عــام 2008. فتصاعد 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 عاماًل 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.

وتشكل أقل البلدان نمواً المصدر الغالب للُمدخالت المطلوبة لصادرات البلدان األخرى في عديد من القطاعات، وهو 
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 

بسهولة، مما يجعلها معّرضة بشدة لصدمات الطلب العالمي.

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، وتمّتعها 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، 
رغم أن ذلك أدى في الغالب إلى حصر صغار المزارعين في مواقف تفاوضية ضعيفة. بيد أن الزراعة التعاقدية تسّهل أيضاً ممارسة 
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 سيحّد من نطاق أشكال االرتباط غير المقّيد 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، 
كما ساعد في النمو السريع للصادرات. ورغم تحّسن احتماالت فرص العمل أمام النساء الالئي كن مستبعدات في السابق من 
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 ُعرضة للتقلبات في معظم أقل البلدان نمواً، وتبقى احتماالت التحسين 
االقتصادي محدودة بشكل جسيم، رغم أنها تزيد قلياًل 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 أداًء ضعيفاً. وفي عدد قليل من أقل 
البلدان نمواً سهل احتمال وجود سلسلة توريد محلية أشكااًل 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 مصّنعين مبتكرين للمعدات 

أو مصممين مبتكرين في صناعة المنسوجات ال يزال بدائياً وينحصر حالياً باألساس في قطاعات غير متطورة نسبياً.

أمام أقل البلدان نمواً  وتتسم المنافسات العالمية في األسعار بشدتها في صناعة المنسوجات، وتشكل عائقاً حقيقياً 
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 يشغّلون عموماً مؤسسات صغيرة الحجم، عراقيل أمام مشاركتهم في سالسل القيمة العالمية 

في قطاع المالبس ال ِقَبل 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. وفضاًل 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 القَيم 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 ُمْثبت. 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.

أهمية حيازة مزيج متوازن من  تثيرها  التي  العالمية والتحديات  القيمة  المشاركة في سالسل  تتيحها  التي  الفرص  وتبرز 
المؤسسات من مختلف األحجام، بداًل 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 
التأثير الكبير القادرين على التغلب على عراقيل تحقيق التحسين المـَُصادفة في أقل البلدان نمواً. واألمثلة على فرادى رواد ورائدات 
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 ُيستشهد بها على نطاق واسع، القدرة التنظيمية ومستويات التمويل وقّلة 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 وُتضعف 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 
إنتاجية أعلى من  تتمتع، عند تساوي جميع األوضــاع، بمستويات  التصدير  وغيرها من األماكن، على أن شركات  البلدان نمواً 

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 2015-2017، كانت تكاليف المؤسسات الناشئة في أقل 
البلدان نمواً تمثل في المتوسط 40 في المائة من نصيب الفرد من الدخل، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 26 في 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 
لتمويل  الرئيسي  المصدر  بعيد  إلــى حد  الداخلية  األمـــوال  مــحــدودة. وتشكل  الرسميين  المقرضين  تمويل من  بوجه خــاص على 
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 مكّباًل 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 17.5 في المائة 
فقط من السكان في أقل البلدان نمواً من الوصول إلى اإلنترنت في عام 2017، مقارنة بنسبة 41.3 في المائة في البلدان النامية 

و81 في 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 2013-2017. أما الفجوة الرقمية بين أقل البلدان نمواً والبلدان النامية فهي أضيق بكثير 
في أوساط الشباب البالغ من الُعمر 15 إلى 24 عاماً. وتنطوي هذه النماذج في استخدام اإلنترنت على انعكاسات مهمة في 
اإللكترونية.  التجارة  النساء والشباب وتعزيز  بين  ريــادة األعمال  المعلومات واالتصاالت ألغــراض تحفيز  استخدام تكنولوجيات 
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، وتخّلف 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 مثاًل، أن االشتراط على المرأة في بعض البلدان الحصول على موافقة 
الزوج لكي تتمكن من بدء نشاط أعمال ال يزيد من األعباء اإلدارية فحسب بل يقّلص أيضاً بشكل كبير نسبة المؤسسات التي 
تملكها النساء. ويبقى عمل النساء وانخراطهن في ريادة األعمال مقيداً بالقانون في كثير من أقل البلدان نمواً؛ فهناك 32 من 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. 
بيانات، إشــارات  التي توجد بشأنها  البلدان نمواً  أقل  من  بلداً  القائمة في 44  الوطنية  وتتضمن جميع االستراتيجيات اإلنمائية 
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 ُيصغ بعد سياسة في هذا الخصوص. ولم يول سوى اهتمام 
قليل لمحددات ريادة األعمال، لكن هناك طائفة واسعة من الُنهج 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، فضاًل عن أن أنواع المؤسسات التي يتعين تعزيزها لم يبّين 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 
االنسجام من حيث الفترات التي تشملها هذه االستراتيجيات والسياسات. ولم ُيْصغ نحو نصف إجمالي أقل البلدان نمواً حتى 
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 يمّيز 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، بداًل 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 
التعاون على الصعيد  العام والخاص بما يتماشى مع األهــداف اإلنمائية. كذلك، يؤدي  القطاعين  أيضاً، ويتطلب تعزيز قــدرات 
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 
أقوى بما يتماشى مع هدف التحول الهيكلي. ويتطلب ذلك سياسات لتطوير ريادة األعمال والمؤسسات مميزة بوضوح ومصمّمة 
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.

تقودها  التي  للمبادرات  المتوقع  األثــر  الهيكلي  التحول  ناجحة على صعيد  نتائج  التي سجلت  البلدان  وتبين تجارب 
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 والمـُساَءلة 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 مفصاًل 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 التعّلم إلى أقصى حد من إخفاق المؤسسات من خالل التشجيع على نشر المعلومات ودعم 
عملية استكشاف ريادة األعمال. وبداًل 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 تمّكن 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.

الصغر  المتناهية  المؤسسات  تطوير  والشباب في سياسات  النساء  لصالح  تدابير خاصة  إدراج  المفيد  وقد يكون من 
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 تعّلم 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 الُنظم 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.

التنموية  الهيكلي. فيمكنها دعم الدولة  التحول  وبإمكان المصارف اإلنمائية الوطنية االضطالع بدور مهم في تمويل 
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 التعّلم 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 ُتخضع 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 تحّد بشدة من إنتاجية 
الشركات، بالتصدي على نحو شمولي للعراقيل المادية وغير المادية المتعددة المتصلة بالبنية التحتية ضمن مجال محدد. وبإمكان 
هذه األدوات إن فّصلت بما يناسب العوائق المكبلة التي يواجهها المنتجون وُسخّرت لتشجيع االبتكار المستمر ونشوء تجمعات 
المؤسسات، أن توّلد 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. وُتستخدم برامج التسريع ومحاضن األعمال والمجمعات العلمية ومراكز 
البحوث التكنولوجية استخداماً واسعاً إلعطاء دفعة البداية لريادة األعمال مرتفعة النمو. ويكتسي أهمية قصوى أيضاً كفالة االنسجام 
والتنسيق بين السياسات الصناعية والسياسات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، وينبغي أن تكون السياسات المتصلة بحقوق 
الملكية الفكرية مصّممة بحيث تكفل حقوق براءة االختراع مكافأة المخترعين والمبتكرين المجازفين، بينما تحدد بوضوح شروط 

نقل براءات االختراع من أجل التشجيع على مواصلة النشاط االبتكاري.



XVII

ااع ضار تسا

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 
العالمي  المعلومات واالتصاالت واالنخراط في االقتصاد  المؤسسات على تسخير تكنولوجيات  الرقمنة عن طريق مساعدة  إلى 
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 
التعّلم التجريبي وحل المشاكل والعمل الجماعي والمجازفة والتفكير النقدي وإشراك الطالب في األنشطة المجتمعية. وتستدعي 

هذه التغييرات زيادة ميزانيات التعليم.
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مقدمة ألف- 

يرجــع التركيــز علــى ريــادة األعمــال فــي هــذا اإلصــدار 
مــن سلســلة تقريــر أقــل البلــدان نمــواً، إلــى الرؤيــة التــي تتوخاهــا 
السلســلة بشــأن تحقيــق التنميــة المســتدامة عــن طريــق تطويــر 
لالقتصــاد.  الهيكلــي  التحــول  وتحقيــق  اإلنتاجيــة  القــدرات 
ويُعــّد االبتــكار، كنشــاط ريــادي، عنصــراً أساســياً فــي تحقيــق 
اإلنتــاج  عوامــل  تحويــل  يســتتبع  الــذي  الهيكلــي  التحــول 
ذات  اقتصاديــة  أنشــطة  إلــى  تقليديــة  اقتصاديــة  أنشــطة  مــن 
ريــادة  أصبحــت  هنــا،  ومــن  مرتفعــة.  مضافة وإنتاجيــة  قيمــة 
المســتدامة.  التنميــة  لتحقــق  عنــه  ال غنــى  األعمال شــرطاً 
النمــو والبلــدان  المتقدمــة  البلــدان  وَيصــُدق هــذا الحــال علــى 
الناميــة األخــرى)1(، ويصــدق بقــدر أكبــر علــى أقــل البلــدان نمــواً 
التــي تحتــاج بدرجــة أشــد بكثيــر إلــى إنجــاز تحــول اقتصــادي 

جــذري.

ويوفــر الهــدف العالمــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة، 
المســتدامة  التنميــة  خطــة  فــي  عليــه  المنصــوص  النحــو  علــى 
لعــام 2030 التــي أقرهــا المجتمــع الدولــي فــي عــام 2015، 
للبلــدان  اإلنمائيــة  والسياســات  لالســتراتيجيات  توجهــات 
البلــدان  أقــل  بما يشــمل  الناميــة،  والبلــدان  النمــو  المتقدمــة 
الجــذري  التشــكيل  إعــادة  المســتدامة  التنميــة  نمــواً. وتقتضــي 
ألنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك وإجــراء تغييــرات فــي العالقــة بيــن 
المجتمعــات والبيئــة الطبيعيــة. وتتطلــب مــن ثــم إحــداث تحــول 
هيكلــي فــي االقتصــادات، ال ســيما فــي أقــل البلــدان نمــواً، ألن 
طريقــة  اتبــاع  إلــى  يحتــاج  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  هــدف 
جديــدة فــي معالجــة التحديــات التقليديــة التــي تواجــه التحــول 
االقتصــادي الهيكلــي ألغــراض التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
مــع تعميــم المنظــور البيئــي ومراعــاة عنصــر االســتدامة فــي الوقــت 

نفســه.

الــذي  المنطقــي  األســاس  األول  الفصــل  ويشــّكل 
ينبنــي عليــه التقريــر، واإلطــار المفاهيمــي الــذي يشــكل قاعــدة 
تعريــف  يجــري  بــاء،  وفي الفــرع  التاليــة.  للفصــول  األســاس 
التنميــة المســتدامة وتحديــد صلتهــا بالتحــول الهيكلــي، ويناقــش 
الــذي  والمعنــى  األعمــال  لريــادة  بديلــة  مفاهيــم  جيــم  الفــرع 
ُيســتخدم بــه المصطلــح فــي التقريــر. وفي الفــرع دال، تجمــع 
المناقشــة المتعلقــة بمســاهمة ريــادة األعمــال فــي تحقيــق التنميــة 
فيتصــدى  هــاء  أما الفــرع  المفهوميــن،  هذيــن  بيــن  المســتدامة 
للمحــدِّدات الفرديــة والســياقية لريــادة األعمــال. وُيختتــم الفصــل 

بالفــرع واو الــذي يقــدم للفصــول المتبقيــة للتقريــر.

التنمية المستدامة والتحول  باء- 
الهيكلي

قطع المجتمع الدولي على نفسه التزاماً بالسعي إلى 
تحقيق التنمية المستدامة، وكــّرس هذا االلتزام في خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030. وفي 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 2030، وبلوغ أهداف التنمية الواردة في 
برنامج العمل ألقل البلدان نمواً للعقد 2011-2020 )برنامج 
عمل اسطنبول( المعتمد في عام 2011 في 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.

التنمية المستدامة  -1

ُتستمد الصياغة التقليدية للتنمية المستدامة كمفهوم من 
تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية التابعة لألمم المتحدة، 
الصادر في عام 1978، المعروف أيضاً باسم تقرير برونتالند، 

والمعنون "مستقبلنا المشترك"، ومؤداها:

تنميــة تســعى إىل حتقيــق  املســتدامة هــي  التنميــة  أن 
أجيــال  بقــدرة  اإلخــالل  دون  احلاضــر  احتياجــات 
املســتقبل علــى حتقيــق احتياجاهتــا. وهــي تشــتمل علــى 

أساســيني: مفهومــني 

االحتياجات 	  وال سيما  "االحتياجات"،  مفهوم 
األساسية للفقراء في العالم، التي ينبغي إيالءها 

أولوية عالية؛
مفهوم "القيود"، التي تفرضها الحالة التي يكون 	 

على  واالجــتــمــاعــي  التكنولوجي  التنظيم  عليها 
الـــوفـــاء بــاحــتــيــاجــات الحاضر  قــــدرة البيئة عــلــى 

والمستقبل.

ومؤدى هذا التعريف هو أن تحسين الظروف في العالم 
النامي يتطلب وجود اقتصاد متناٍم ومستداٍم يتكامل مع الحماية 
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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 
احتياجات  لتلبية  والمستقبل  الحاضر  إمكانات  تعزيز  العناصر 
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 
الــتــي صـــدرت كوثيقة ختامية  إلــيــه"،  نصبو  الـــذي  "المستقبل 
لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 )مؤتمر 
ريو +20(. وجدير بالمالحظة أن هذا المفهوم الموسع ال ينطبق 
البلدان المتقدمة  على البلدان النامية وحدها بل يشمل أيضاً 

النمو.

ويصور التلخيص الــوارد فيما يلي نهجاً مفيداً لفهم 
أهــمــيــة تــضــمــيــن الــجــوانــب الــبــيــئــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
)بيورفيس  مــتــزامــن  وقــت  فــي  النظم  داخـــل  للتنمية المستدامة 

وغرانغر، 2004(:

تــحــتــاج االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة إلـــى تــعــّهــد قـــاعـــدة مـــوارد 	 
راسخة ودائمة، ومنع إنضاب الموارد غير المتجددة 

)كالوقودات األحفورية( وحفظ التنوع األحيائي.

السلع 	  إنتاج  إدارة  إلــى  االقتصادية  تحتاج االستدامة 
والخدمات بمعدل متواصل دون التسبب في حدوث 

تفاوتات فيما بين الكيانات التنظيمية.

العدالة 	  تحقيق  إلـــى  االجتماعية  االســتــدامــة  تحتاج 
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 مّثل اإلطــار الزمني إلنجاز األهــداف اإلنمائية 
لأللفية. وأسفرت هذه العملية عن وضع 17 هدفاً للتنمية المستدامة 

 الدول األعضاء في األمم المتحدة أكدت
تحّملها التزام تحقيق التنمية المستدامة

و169 غاية، جرى اعتمادها في إطار خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030.

وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة األمم المتحدة العتماد 
خطة التنمية لما بعد عام 2015، المعنونة "تحويل عالمنا: خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030" )الفقرة 13(، جرى 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، وحفظ كوكب 
األرض وتحقيق النمو االقتصادي المطرد والشامل والمستدام، 
وتعزيز اإلدماج االجتماعي، أمور مترابطة متصل بعضها ببعض".

وعـــالوة على ذلــك، وزعــت خطة التنمية المستدامة 
لــعــام 2030 األهـــداف والغايات على هــذه األبــعــاد 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 7 الذي 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(.
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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 2030 على نحو واضح "بأن كل بلد يتحمل المسؤولية 
الرئيسية عن تحقيق تنميته االقتصادية واالجتماعية" )الفقرة 41(، 
وأقرت أيضاً بالحّيز السياساتي المطلوب وقالت إنها "سوف تحترم 
الحّيز 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(.

ل الهيكلي كمفهوم التحوُّ  -2

على  2014أ(  )2006أ؛  األونــكــتــاد  أكــد  لطالما 
أهمية في سبيل  الهيكلي من  التحول االقتصادي  ما يكتسيه 
أقل  فــي  األجـــل  الطويلة  التنمية  وتحقيق  الفقر  على  الــقــضــاء 
البلدان نمواً. وقد شهدت السنوات األخيرة زيادة في االهتمام 
بــالــتــحــول الــهــيــكــلــي فــيــمــا بــيــن مـــقـــرري الــســيــاســات اإلنــمــائــيــة 
مــنــذ ستينيات  لــم يـُـلــحــظ  إلـــى مــســتــوى  المحليين والــدولــيــيــن، 
بالدرجة  فيلدي، 2013أ(، ويعزى ذلك  )تي  الماضي  القرن 
ــاد التنمية  ــ األولــــى إلــــى" أن فــشــل الــنــمــو الــكــمــي فــي قـــدح زن
االقتصادية واالجتماعية، حّول االهتمام إلى نوعية عملية النمو 
والتغيير الهيكلي والسعي للحاق بالمسيرة" )نوبلر، 2011(. 
لتنفيذ خطة  المبذولة  الجهود  جــراء  االهتمام  هــذا  وتضاعف 

التنمية المستدامة لعام 2030.

إلــى  تقليدياً  االقــتــصــاد  فــي  الهيكلي  التغيير  ويــشــيــر 
"تــغــيــيــر فـــي أوزان الــعــنــاصــر الــتــي يــتــكــون مــنــهــا مــجــمــوع كلي" 
الناتج والعمل  )النــدســمــان، 1988(، وعلى وجــه الخصوص 
ــرون، 2003(. ورغـــم أن  ــ والــتــجــارة والــطــلــب )النــدســمــان وآخـ
"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(، 2013أ(. وينشأ هذا التغيير الهيكلي 
عن نقل عوامل اإلنتاج )ال سيما العمل ورأس المال واألرض( 
تغييرات  إلى  مما يؤدي  االقتصادية،  والقطاعات  األنشطة  بين 
مناظرة في تكوين العمل والمنتج، وإجماالً في تكوين التجارة. 
وهذه المواضيع حاضرة بوضوح في بحوث وسياسات التنمية منذ 

ستينيات القرن الماضي على األقل.

التحول الهيكلي المؤاتي ينجم عن تحويل الموارد 
إلى األنشطة ذات اإلنتاجية المرتفعة

ويسلط التوصيف الوارد أعاله الضوء على التغييرات 
ــتــي تــحــدث فـــي تــكــويــن الــمــجــامــيــع االقـــتـــصـــاديـــة، كالمنتج  ال
فهو ال يشير  بحياد نسبي.  يتسم  لكنه  أو الطلب،  أو العمل 
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 "الُبعد المعياري للتغيير الهيكلي يؤكد 
دائماً وجود الرغبة في الوجهة التي يتخذها التغيير". وعلى سبيل 
المثال يعّرف أوكامبو )2005(، وأوكامبو وفوس )2008(، 
وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة 
التوليد  االقتصاد على  "قــدرة  بأنه  الهيكلي  التغيير   ،)2006(
المتواصل ألنشطة دينامية جديدة تتميز بارتفاع اإلنتاجية وتزايد 

عوائد النطاق" )اليونيدو، 2013أ(.

ـــذي  ـــذا الـــتـــحـــّول الــهــيــكــلــي الـــمـــرغـــوب )الـ ــنــتــج هـ وي
يشار إليه أحياناً بمسمى التغّير الهيكلي( عن تحويل عوامل 
اإلنتاج - وخاصة العمل ورأس المال واألرض - من األنشطة 
إلى  المنخفضة  المضافة  والقيمة  اإلنتاجية  ذات  والقطاعات 
األنشطة والقطاعات ذات اإلنتاجية والقيمة المضافة المرتفعة 
والكفاءة العالية، وهي أنشطة تختلف إجمااًل من حيث الموقع 
والتنظيم ومن الناحية التكنولوجية )رودريك، 2013(. وينجم 
هذا التحول عن عمليتين متمايزتين هما: تحويل الموارد داخل 
بتطبيق تكنولوجيات أرقــى  الــقــطــاعــات، وهــو يــحــدث أســاســاً 
)كاالنتقال من زراعة الكفاف إلى المحاصيل عالية القيمة(، 
وتحويل الموارد فيما بين القطاعات )من الزراعة إلى الصناعة 
التحويلية على سبيل المثال( )األونكتاد، 2014أ(. 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 
ما كان، من  أيــاً  االقتصادية  في تكوين األنشطة والقطاعات 
المنظور االقتصادي،  المرغوب من  التحول  ناحية، وبين نوع 
مــن ناحية أخـــرى، ألنــه ليس مــن المسّلمات أن يــكــون مآل 
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مرغوب  جديد  تشكيل  إلــى  االقتصاد  قــيــادة  الهيكلي  التغيير 
على  نــمــواً  الــبــلــدان  أقــل  وقــد شهدت  المستدامة.  للتنمية  فيه 
المنخفضة  الزراعية  األنشطة  من  للعمالة  تحوياًل  العموم  وجه 
ــى الــخــدمــات الــحــضــريــة الــمــنــخــفــضــة اإلنــتــاجــيــة،  اإلنــتــاجــيــة إلـ
واستمرار ذلك على مدى األجل المتوسط. ورغم أن إنتاجية 
هـــذه الــخــدمــات أعــلــى حــديــاً مــن اإلنــتــاجــيــة الـــزراعـــيـــة، فأنها 
لم تصل إلــى حد التحّول الهيكلي، وُوصــف ذلــك في بعض 
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 
النامية  والبلدان  النمو  المتقدمة  البلدان  في  الهيكلي  التحول 
فاستتبعت على خــالف ذلك  وفــيــيــت نــام،  األخـــرى كالصين 
المتسمة  التحويلية  الصناعة  أنشطة  إلــى  الريفية  العمالة  نقل 
إنتاجية مرتفعة )األونــكــتــاد 2014أ(. وثمة نماذج  بمعدالت 
أخــــرى لــتــحــول هيكلي ال يــكــون تــطــوره مــاضــيــاً فــي االتــجــاه 
االجــتــمــاعــي الــمــرغــوب فــي أقـــل الــبــلــدان نـــمـــواً، مــثــل الــتــراجــع 
المبتسر عن الصناعة المشاهد منذ ثمانينيات القرن الماضي 
و"العودة إلى االعتماد على تصدير المنتجات األولية" الذي 
فترة  خــالل  مــؤخــراً  بما فيها  فترات زمنية مختلفة،  حــدث في 

ارتفاع األسعار الدولية للسلع األساسية )2011-2003(.

وبعبارة أعّم، ال يقتصر التحول الهيكلي على المجال 
النطاق.  واسعة  اجتماعية  جوانب  أيضاً  له  وإنما  االقتصادي، 
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.

التنمية المستدامة والتحّول الهيكلي  -3

أبـــرزت الـــدول األعــضــاء فــي ديباجة الوثيقة المعنونة 
"تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030" الطابع 
التحويلي لهذه الوثيقة الختامية، وأعلنت "تصميمها على اتخاذ 

إحداث التحّول يحتاج إلى مهاجمة المسببات 
الجذرية للمشاكل والتفاوتات

الخطوات الجريئة المفضية إلى التحول، التي تلزم بصورة ملّحة 
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 
)2016( أن "التحول يقتضي مهاجمة المسببات الجذرية التي 
تولد المشاكل والتفاوتات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية 

وتعيد إنتاجها، وعدم االكتفاء بالتعامل مع عوارضها".

بأبعادها  المستدامة  التنمية  ومــن هنا يحتاج تحقيق 
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 إجــراء تغييرات مؤسسية 
واالجتماعية  االقتصادية  التغييرات  وتنطبق  عميقة.  وسياساتية 
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 
الــقــدرات  تطوير  على  ترتكز  االقتصادية  للتنمية  استراتيجيات 
نحو  على  االقــتــصــاديــة  أنشطتها  وتــنــويــع  اإلنــتــاجــيــة وتحسينها 
يحقق التحول الهيكلي القتصاداتها التي تتميز بثراء نمو العمالة 
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)األونكتاد، 2006أ، األونكتاد 2013أ، األونكتاد، 2014أ(. 
لــعــام 2030 الحاجة إلــى هذه  وتعزز خطة التنمية المستدامة 
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 2 و8 و9 
و11( إلى مالمح محددة للتحول الهيكلي بشكل مباشر؛ بينما 
تتصل أهداف أخرى )كاألهداف 3 و4 و5 و7 و17( بسُبل 
تحقيقها. ويتوقف تحقيق الهدفين 10 و16 على األرجح على 
نجاح عملية التحول الهيكلي المتجه على مسار مرغوب فيه، 
بينما تسهم األهـــداف 6 و12 و13 و14 و15 فــي تحقيق 
االستدامة البيئية. ويبدو أخيراً ان السبيل االقتصادي المستدام 
الوحيد للقضاء على الفقر )الهدف 1( هو 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 )األونكتاد، 2015أ(. وبدون اتباع هذا 
النهج إلحداث التحول الهيكلي، لن يمكن ضمان تحقيق الجوانب 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

وحسبما لوحظ أعاله، يرتبط التحول الهيكلي إجمااًل 
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 11 مليون 
نسمة سنوياً فيما بين األعوام 2010 و2050، مما يستلزم توليد 

العمالة بنطاق مكافئ )األونكتاد، 2013أ(.

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 
الوقت  القطاعات بمعدالت أســرع من ذي قبل، والعمل في 
من  الهيكلي كثيفاً  التحول  نفسه على ضمان أن يكون هــذا 
بين  للتجاذب  التصدي  العمالة. ويستتبع ذلك ضــرورة  حيث 
للناتج(  بالنسبة  العمل  استخدام  )تقليل  العمل  إنتاجية  زيــادة 
وتوليد فرص العمل )زيادة استخدام العمل عموماً(، وكالهما 
يحتاج إلى تسريعه بمعدالت كبيرة تفوق المعدالت التاريخية، 
حتى يمكن القضاء على الفقر )الهدف 1(، وتوليد ما يكفي 
من الوظائف األعلى إنتاجية واألفضل أجراً لتوظيف قوة عاملة 

متسارعة النمو )األونكتاد، 2013أ(.

تحويل االقتصادات الريفية في أقل   -4
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 تــزال هذه العملية في 
مرحلتها األولية أيضاً في معظم هذه البلدان. فالزراعة تواصل القيام 
بدور غير متناسب في اقتصادات أقل البلدان نمواً، وتوّلد 22 
في المائة من الناتج االقتصادي في المتوسط مقارنة بنسبة 8.5 
في المائة في البلدان النامية األخرى و1.3 في المائة في البلدان 
المتقدمة النمو. كما أن دورهــا في توفير العمالة ال يــزال كبيراً. 
فالزراعة تمتص ثلثي القوى العاملة في أقل البلدان نمواً، وهو 
يقل هذا  بينما  السكان،  إجمالي  الريف في  رقم يماثل حصة 
الرقم عن 7 في المائة في معظم البلدان المتقدمة النمو. وحتى 
بحلول عــــام 2030، يُتوقع أن يــواصــل أكثر مــن نصف عدد 
العيش في  المائة(  فــي   56.5( نــمــواً  البلدان  أقــل  فــي  السكان 
المناطق الريفية، األمر الذي يجعل تحويل االقتصادات الريفية 
محورياً في التحويل الهيكلي العام ألقل البلدان نمواً ويُبرز "حتمية 

التنمية الريفية" )األونكتاد، 2015أ(.

ويحدث التحول الريفي جزئياً بحفز التغيير في الطلب 
يشجع  الــذي  الحضري،  والتوسع  االقتصادي  بالنمو  المرتبط 
على إنتاج منتجات زراعية ومنتجات أخرى تتسم بقدر أكبر 
اإلنتاجية  معدل  يتزايد  أن  القيمة. وال بــد  وارتــفــاع  التنوع  مــن 
الزراعية لكي تسهم الزراعة بفعالية في التحول الهيكلي، بداًل 
أو استخدام األرض  العمالة  من أن يقتصر نموها على زيــادة 
في  الحال  عليه  بــدا  مثلما  األساسية،  السلع  أسعار  أو زيـــادة 
الماضي القريب )األونكتاد، 2015أ، الصندوق الدولي للتنمية 
الزراعية؛ ويغنز، 2016(. ومؤدى ذلك النظر إلى الزراعة كنشاط 
أعمال في األساس وليس فقط سبياًل للعيش، وتحسين روابطها 
بالفرص السوقية والعرض وسالسل القيمة العالمية وتدعيم قدرة 
التنمية  وتُعتبر  الفرص.  هــذه  اغتنام  على  الزراعية  المؤسسات 
الزراعية، وريــادة األعمال  المبنية على زيــادة اإلنتاجية  الزراعية 
للتحول الهيكلي  التنمية عليها شرطاً حاسماً  التي تعّول هذه 

ال سيما في أقل البلدان نمواً.

داخــل المناطق الزراعية تمييز مهم بين  ويقوم أيضاً 
الــمــنــاطــق الــمــوجــودة عــلــى مــقــربــة مــن مــنــاطــق وأســــواق حضرية 
وتــتــمــتــع بــوصــالت جــيــدة مــن نــاحــيــتــي الــنــقــل والــلــوجــســتــيــات، 
والمناطق األكثر نأياً وتهميشاً التي تغلب عليها عادًة العمليات 
صغيرة النطاق )المزارع العائلية بالغة الصغر( )ويغنز، 2016(. 
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الزراعية  وغير  الــزراعــيــة  األنشطة  تكون  األولـــى،  وفي المناطق 
لتتجير عملياتها عن طريق شراء تجار الجملة  أكثر استعداداً 
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 
له.  ونتيجة  الريفية  االقــتــصــادات  لتحويل  مهماً كسبب  دوراً 
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 
الريفية،  للدخول  أدنــى  عــن طريق وضــع حــد  الريفية  المناطق 
الريفي نحو منتجات زراعية وغير زراعية  وتحويل االستهالك 
مرتفعة القيمة )ويغنز، 2016(. ويتسبب ذلك أيضاً في زيادة 
زيـــادة االستعانة  الــذي يشجع  األمــر  الــزراعــيــة،  العمالة  تكلفة 
إضافة  يــزيــد  أن  بـــدوره  يمكن  الـــذي  والتكنولوجيا،  بالميكنة 
القيمة. وباجتماع هاتين القوتين يمكنهما من ثم تحويل الميزة 
النسبية من القطاع الزراعي إلى القطاع غير الزراعي وتسهمان 

بذلك في التحول الهيكلي.

وقــد أســهــم التنويع، مــن الــزراعــة إلــى ريـــادة األعــمــال 
غير الزراعية، في تحّسن سنوي عام في إنتاجية العمالة الريفية 
على  عامي 2001 و2012  بين  فيما  المائة  في  بنسبة 4.1 
نطاق عدد من أقل البلدان نمواً )دياو وآخرون، 2017(. وإلى 
جانب التوسع في القطاع غير الــزراعــي، يمكن أن يــؤدي هذا 
انتقال  الــزراعــيــة، مع  العمالة  إنتاجية  إلــى تحسين  أيضاً  التنويع 

العمالة من المؤسسات الزراعية إلى المؤسسات غير الزراعية.

نتاجية القدرات االإ  -5

تـــؤدي الـــقـــدرات اإلنــتــاجــيــة دوراً حــاســمــاً فــي التنمية 
الــمــســتــدامــة. وقـــد بـــات التسليم بــذلــك يـــرد بشكل مــتــزايــد في 
مداوالت السياسة وفي األطر الدولية، مثل خطة التنمية المستدامة 
لعام 2030 وبرنامج 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.

٢٢ يف املائة يف أقل البلدان منوًا
٨٫٥ يف املائة يف البلدان النامية األخرى

١٫٣ يف املائة يف البلدان املتقدمة النمو

تواصـل الزراعة أداء دور غري متنـاسب
يف الناتج االقتصادي ألقل البلدان منوًا

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 
وتمّكنه من النمو والتطور". ويرد فيما يلي بيان لهذه المكونات 

الرئيسية الثالثة:

والموارد 	  الطبيعية  الــمــوارد  تشمل  اإلنتاجية.  الموارد 
البشرية ورأس المال، المالي والمادي.

ريــادة األعمال. تشمل الكفاءات والــقــدرات التقنية 	 
األساسية التي تتيح للمؤسسات حشد الموارد بفعالية 
ــتـــكـــار وتــحــســيــن الــمــنــتــجــات  ــراض اإلنـــتـــاج واالبـ ــ ألغــ
والــقــدرات  التكنولوجية  الــقــدرات  بما فيها  ونوعيتها، 

اإلدارية.

الـــروابـــط الخلفية والـــروابـــط 	  روابـــط اإلنــتــاج. تشمل 
و/أو  المباشرة  والمعارف  األفــكــار  وتعميم  األمامية، 
الضمنية فيما بين الشركات العاملة على امتداد سلسلة 

العرض.

الــقــدرات اإلنتاجية المحلية هو أحــد مفاتيح  وتعزيز 
التحول الهيكلي، ويحدث من خالل عملية للتراكم الرأسمالي 
والتقدم التكنولوجي والتحول الهيكلي )على النحو الذي ُعرف 
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.



الـصفل ا: الانماة المسادامة والاووع الداعل  وميير  ال ميع 

9

خاصة  بأهمية  اإلنتاجية  الــقــدرات  تدعيم  ويكتسي 
ألقـــل الــبــلــدان نـــمـــواً، الــتــي تتسم عــلــى وجـــه اإلجـــمـــال بضعف 
القطاع الخاص المحلي واالعتماد الكثيف على صادرات السلع 
األساسية ووجود هياكل اقتصادية غير متنوعة )األونكتاد، 2014أ؛ 
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 
)األونــكــتــاد، 2006؛  المعونة  على  االعــتــمــاد  وتقليل  المنتجة 

واألونكتاد، 2018أ(.

المستدامة  التنمية  خــطــة  مــن  الــفــقــرة 27  وســّلــمــت 
لــعــام 2030، بالروابط القائمة بين التنمية المستدامة والتحول 

الهيكلي والقدرات اإلنتاجية ونّصت كما يلي:

للبلــدان  اإلنتاجيــة  القــدرات  ســنعزز   
األقــل منــواً يف القطاعــات مجيعــاً، بوســائل مــن بينهــا 
التحــول اهليكلــي. وســنعتمد سياســات تعــزز القــدرات 
وتعميــم  املنتجــة؛  العمالــة  واإلنتاجيــة؛  اإلنتاجيــة 
االســتفادة مــن اخلدمــات املاليــة؛ والزراعــة املســتدامة 
والتنميــة الرعويــة وتنميــة املصايــد؛ والتنميــة الصناعيــة 
الطاقــة  مــن خدمــات  اجلميــع  واســتفادة  املســتدامة؛ 
احلديثــة املســتدامة الــي ميكــن التعويــل عليهــا بتكلفــة 
البنيــات  وجــودة  املســتدامة؛  النقــل  ونُظــم  ميســورة؛ 

الصمــود. علــى  وقدرهتــا  التحتيــة 

وفي حين أن محور التركيز الرئيسي بالنسبة للقدرات 
العرض، يعتبر  المتصلة بجانب  بالقيود  اإلنتاجية هو االهتمام 
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 
الــعــرض، من خــالل مضاعفات كينزيه )األونــكــتــاد، 2014أ(. 
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 )األونكتاد، 2016ب(.

 التفاعل بين رواد األعمال وبين الدولة
يؤثر على القدرات اإلنتاجية

وعلى ذلك، تنعكس طبيعة التفاعل بين رواد األعمال 
فالقرارات  اإلنتاجية.  الــقــدرات  تطوير  على  ال محالة  والــدولــة 
تأثيرها  إلى  إضافة  األعمال -  يتخذها رواد  التي  االستثمارية 
المباشر في حيازة قدرات ومعارف ريادة األعمال، واالبتكار 
وإنــشــاء الشبكات الحيوية لــروابــط اإلنــتــاج - تــؤثــر أيــضــاً في 
تراكم الموارد اإلنتاجية وتنعش الرابطة بين الربح - االستثمار. 
وحسبما يظهر من المناقشة التي ترد في الفرع المقبل، تمنح 
هــذه االعــتــبــارات طبيعة ريـــادة األعــمــال فــي أقــل الــبــلــدان نمواً 

مكانة محورية في توقعاتها المتعلقة بالتحول الهيكلي.

جيم- ريادة الأعمال كمفهوم

التعاريف  -1

ريادة األعمال ظاهرة متشعبة متعددة الوجوه. وحسبما 
ذكر كاسون وآخرون )2008( فأنه "يصعب وجود أي جانب 
للسلوك االقتصادي واالجتماعي غير متأثر بريادة األعمال". وتبعاً 
وتُــدرج  األعمال  لريادة  المفاهيمية  الصياغات  تختلف  لذلك، 
تعاريفه مجّمعة في ثالث فئات هي: السلوكية والوظيفية والتركيبية 

)نوديه، 2013(.

التعاريف السلوكية لريادة األعمال، وتعرف رائد األعمال 
باالبتكار  يتحقق  الـــذي  التغيير  اإلنــتــاج ووكــيــل  باعتباره منسق 
)انظر الفرع جيم-3(. وُتستمد 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 
)لوكاس، 1978؛ ميرفي وآخــرون، 1991(. وعليه، يُنظر إلى 
اختيار الفرد بأن يكون رائداً لألعمال، باعتباره نتيجة تقييم للعوائد 
التي يوّلدها 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(.



تقرير أقل البلدان نموًا، 2018

10

التعاريف التركيبية لريادة األعمال، وهي تعاريف اقترحها 
غريس ونوديه )2011(؛ ونوديه )2013(؛ وسيزرماي وآخرون 
)2011(. وحسبما ذهب سيزرماي وآخرون)2(، فإن 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 

فيه كما يلي:

االبتكار. ويرد وصف لهذا العنصر في الفرع جيم-3 	 
أدناه.

اغتنام الفرصة أو خلقها. يعّرف رائد األعمال بحسب 	 
مع  التكيف  ييسر  بأنه شخص  العنصر،  هــذا  تركيز 
تغيير، بالتعرف على فرص واغتنامها لتحقيق مراجحة 
مربحة تنشأ عن معلومات معيبة في األسواق واقتراح 
وإجراء معامالت على هذا األساس )كريزنر، 1973؛ 
كــاســون، 2003(. وينشأ هــذا االنــعــدام في تناسق 
الــعــمــوم فــي حـــاالت اختالل  المعلومات على وجـــه 
توازن األسواق، وهي حاالت تشيع في البلدان النامية 

وال سيما في أقل البلدان نمواً.

المخاطرة. حيث يقدم رواد األعمال على المخاطرة 	 
ألنــهــم يــواجــهــون أوضــــاع مظّنة غير مــؤّمــنــة فــي إدارة 
اإلنتاج )كانيور، 1979( خصوصاً عندما يُدخلون 

االبتكار.

التقدير. حيث يمارس رواد األعمال التقدير في اتخاذ 	 
قــرارات حول توليفة الموارد وتخصيصها، واستخدام 
الــعــنــاصــر الــمــعــرفــيــة )كـــاســـون وآخـــــــرون، 2008(. 
ويــتــخــذون قــــرارات صعبة ومــعــّقــدة ال يقبل أشخاص 

آخرون على تحّمل المسؤولية عنها.

إنشاء منظمات األعمال. يركز هذا العنصر على أن 	 
معظم رواد األعمال إما ينشؤون شركات )مؤسسات 
نــاشــئــة( أو يـــزاولـــون أنشطتهم داخـــل شــركــات قائمة 
ــادة التمويل واتــخــاذ الــقــرارات  )تخصيص الــمــوارد وزيـ

وما إلى ذلك(.

بوسع نوعيات مختلفة من الجهات الفاعلة 
والمنظمات االضطالع بأنشطة ريادة األعمال

وكالء ريادة االأعمال  -2

على ما توحي به المفاهيم الواسعة والمتعددة لريادة 
ــر أعــــاله، تستطيع نــوعــيــات مختلفة من  األعــمــال حسبما ذُكـ
األعــمــال.  ــادة  ريـ بأنشطة  القيام  والمنظمات  الفاعلة  الجهات 
لوكالء ريــادة األعمال،  إرشــاديــاً  ويعطي الشكل 1-1 تصنيفاً 
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 األعــمــال، ويضطلع به إجماالً رواد أعمال أفــراد 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 
الحجم  أو متوسطة  أو صــغــيــرة  الصغر  )متناهية  الحجم  حيث 
أو كبيرة( ونــوع الملكية )محلية أو دولــيــة أو مختلطة؛ خاصة 
أو عامة أو مختلطة( ودرجة إضفاء الطابع الرسمي )غير رسمية 
أو رســمــيــة(، 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 )مازوكاتو، 2013؛ 
بنهج ريــادة  هوغيز، 1996(. وال يعمل هــؤالء الــوكــالء دائــمــاً 
األعمال، لكن إدراج أنشطتهم في هذا التوصيف من عدمه يتوقف 
على أساليب العمل واألهداف المحددة التي يلتمسها مديروها.

وأخــيــراً، قد يكون لــدى بعض وكــالء ريـــادة األعمال 
الــتــمــاس الــربــح إلــى  بــيــن  تــتــراوح  ــراض مختلطة،  المحتملين أغــ
التماس أهــداف اجتماعية محض، والتماس مستويات مختلفة 
ــدءاً مــن األهــــداف الــعــامــة المرغوبة  ــ مــن األغــــراض المختلطة ب
اجــتــمــاعــيــاً إلـــى تحقيق شــكــل مــا مــن الــربــحــيــة. ويــشــمــل هــؤالء 
الوكالء رواد األعمال االجتماعيون والمؤسسات المملوكة للدولة 

)الشكل 1-1(.
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 الشكل 1-1
ريادة األعمال: األغراض والوكالء

ريــــــــــــادة األعــمــــــــــــــال

الغرض

الوكيل

الربح
(أو البقاء)

أغراض
خمتلطة

لغري أغراض
الربح

مؤسساتالقطاع اخلاص
مملوكة للدولة

رواد أعمال
تعاونياتاجتماعيون

رواد أعمال
أفـراد

شركات
مجاعيـة

منظمات
إدارة عامةغري حكومية

أمانة األونكتاد. املصدر: 

ويــولــي الــوضــع الــعــام لــريــادة األعــمــال 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 أنــواع أخــرى من 

وكالء ريادة األعمال.

وثمة اختالف واسع بين رواد األعمال األفراد، الذين 
بتحصيلهم  لقدراتهم )المعبر عنها إجماالً  يصنفون عــادًة وفقاً 
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 ُيحمل 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 أداًء 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. كــمــا أن هــدف البقاء - وليس تحقيق الــربــح - هو 
الهدف األكثر انتشار فيما بين العاملين لحساب الذات وأصحاب 
المؤسسات الصغيرة في البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نمواً 
الثاني(. وبشكل حاسم، يكون األكثر رجحاناً  الفصل  )انظر 
أن يأتي رواد األعمال الذين تحركهم الفرصة باالبتكار )حسب 
التعريف الوارد في الفرع جيم -3( أكثر من رواد األعمال المدفوعين 
بالضرورة. ولذلك يكون األَُول على األرجح هم وكالء التحول 

الهيكلي مقارنة باأُلخر )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 
العوائد والمؤسسات  للربح على األرجــح على هيكل  الموّلدة 
اللعبة"(. وتكون هــذه األنشطة هي األكثر رجحاناً  )"قــواعــد 
الجتذاب مهارات ريادة األعمال. والحالة التي تكون فيها ريادة 
نشاط  فيها  يتجه  التي  الحالة  هي  اجتماعياً  مرغوبة  األعمال 
ريادة األعمال إلى تبني االبتكار والتكنولوجيا ونشرهما وتوليد 



تقرير أقل البلدان نموًا، 2018

12

العمل وخلق نشاط اقتصادي جديد وتوسيع نطاق الوظائف 
والنمو االقتصادي، وهي حالة وصفها بومول )1990( بأنها 
"ريادة أعمال منتجة". لكن هيكل المكافآت في االقتصاد قد 
لمهارات ريــادة األعمال نحو استخدامات غير  يكون جاذباً 
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(.

الذين يحققون  بين رواد األعمال  تمييز آخــر  وثمة 
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( 
قوياً  تكنولوجياً ووظائف وتحقق توسعاً  وتوّلد شركاتهم تقدماً 
)آكــــس، 2008(. أمـــا رائـــد األعــمــال االعــتــيــادي فــهــو على 
الــعــكــس مــن ذلــــك، مــنــخــرط فــي "أنــشــطــة تــدخــل فــي تنسيق 
ومواصلة مصلحة مستقرة جارية تكون فيها الجوانب المتعلقة 
بــدائــل االســتــخــدام  المطبقة )وعــلــى األرجــــح  اإلنــتــاج  بوظيفة 
الـــراهـــن( مــعــروفــة جـــيـــداً، وتــعــمــل فــي أســــواق راســخــة مــحــددة 

بوضوح" )ليبينشتاين، 1968(.

 - وما ينشئونه  األعــمــال  رواد  تمييز  ويمكن كذلك 
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(.

ريادة االأعمال واالبتكار  -3

يحتل االبتكار مكانة محورية في تعريف ريادة األعمال 
التحويلية الذي يؤخذ به في هذا التقرير. والتعريف التقليدي لالبتكار 
هو تعريف شومبيتر )1934( الذي 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 
السلع  للشركات في عملياتها إلنتاج  الراهن  نطاق االستعمال 
والخدمات )أودريتش وكليباتش، 2006(. وقد يكون إدخال هذه 

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 ثناياها كل 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 القّلة 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 المجتمع ككل 
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. وبداًل 
من السير باتجاه "التدمير الخالق" الذي توخاه شومبيتر، تتسبب 
هذه الحاالت في سير معاكس باتجاه "الخلق المدّمر" )سويتي، 
2013(. وتشير هذه النتائج الضارة المحتملة إلى أهمية أن تشمل 
السياسات منح حوافز تحث على االبتكارات البناءة اجتماعياً 

وتضع العراقيل أمام األنواع الضارة منها.

النوع المرغوب فيه اجتماعياً  ويكتسي االبتكار من 
أهمية على كافة 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 
لالبتكار في إحداث التحّول الهيكلي منه مطلباً حاسماً للتنمية 
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 
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بتراكم العوامل، أسوة باالقتصادات التي يكون النمو فيها مدفوعاً 
بتراكم المعارف.

ريادة الأعمال والتحول  دال- 
الهيكلي

تأثير ريادة االأعمال على التحول   -1
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 
أواًل، 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 قّيمة 
التخاذ قـــرارات تتعلق بــريــادة األعــمــال 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 وفريتش، 2002؛ 
2005؛  وآخــــــــــرون،  ونـــــغ  2004؛  وكـــلـــيـــبـــاتـــش،  أودريـــــتـــــش 
نوديه، 2011(. وترتب الفروق في ريادة األعمال أثراً مهماً على 
األداء االقتصادي والتحّكم في عوامل اإلنتاج التقليدية )األرض والعمل 

حفز توليد الوظائف

تشجيع
االبتكارات
التكنولوجية

مســاهـمـــــة ريــــــادة األعـــمــــــال
فـي تـحـــقـــيـــق الـنـــمــو االقــتــــصــــــادي:

حتسني املهارات

ورأس المال( )كاسون وآخرون، 2006(. وعالوة على ما يأتي 
به النمو االقتصادي من مكاسب في زيادة الدخول، يُعّد 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 
الدينامية المدفوعة  االقــتــصــادي. وفي حين أن ريـــادة األعــمــال 
إيجابية على  آثــــاراً  الخصوص  قــد تحدث على وجــه  بالفرصة 
هذين الجانبين، يكون المصارعون من أجل البقاء "رواد األعمال 
المدفوعون بالضرورة" غير مبتكرين عــادًة ويمارسون على وجه 
المضافة ويوفرون  والقيمة  اإلنتاجية  أنشطة منخفضة  اإلجمال 
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 توّلد 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 )مراٍع للسياق الوطني أو المحلي( وتنطوي أيضاً على 
إمكانيات تحقيق نمو مرتفع، إسهاماً مباشراً ومهّماً في التحول 
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 



تقرير أقل البلدان نموًا، 2018

14

بقدر ما تسهم به في إنشاء روابط األعمال )الخلفية واألمامية 
على حد ســواء( 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 
)الفصل  السياسات  فــي صنع  مــهــّمــاً  اعــتــبــاراً  ــرى(  التنمية األخــ
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 
األعــمــال في إحــداث التحول الهيكلي، تصبح ريــادة األعمال 
التحويلية )على النحو الذي ستعّرف به الحقاً( أساسية في تحقيق 
التنمية المستدامة، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أقل البلدان 
نمواً. وتسّلم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالدور 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 
بالتعاونيات، وبدور  مــروراً  الجنسيات،  المتعددة  الشركات  إلى 
منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ الخطة 

الجديدة" الفقرة 42(.

ريادة االأعمال المفضية إلى التحول  -2

ركز هذا الفصل حتى اآلن على مفاهيم التنمية المستدامة 
والتحول الهيكلي والقدرات اإلنتاجية واالبتكار وريادة األعمال 

ريادة األعمال التحويلية شرط لتحقيق التنمية 
المستدامة في أقل البلدان نموًا

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 مساِهمة 
في تحقيق التنمية المستدامة، يمكن أن تأتي بنتائج ضارة أحياناً، 
رهناً بكيفية تطور هذه العمليات في البلد المعين وعلى مدى فترة 

محددة من الزمن.

ــد تـــوجـــد بـــعـــض أشــــكــــال لــــريــــادة األعــــمــــال )أو  ــ وقـ
االبــتــكــار(، وإن لم تكن سلبية بــالــضــرورة، غير قــادرة ببساطة 
)بريكيسوفا، 2010(.  الهيكلي  والتحول  النمو  تحقيق  على 
وتصدق هذه الحالة على وجه العموم على معظم رواد األعمال 
الــذيــن يــصــارعــون مــن أجــل الــبــقــاء، 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 ســيــمــا فــي حــالــة أقـــل الــبــلــدان نـــمـــواً. وتــبــعــاً لــذلــك، يطرح 
التحول".  إلــى  المفضية  األعــمــال  "ريـــادة  مفهوم  التقرير  هــذا 
الــفــرص اإليجابية واالعــتــراف  المفهوم مــن خلق  ويتألف هــذا 
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 
الــتــحــول االقــتــصــادي الهيكلي فــي الــبــلــد. ويــعــّد هــذا المفهوم 
لريادة األعمال التحويلية من ثم شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية 

المستدامة في أقل البلدان نمواً.

ــادة األعــمــال األكــثــر رجحاناً  ويــقــدر أن أشــكــال ريـ
مرتفعة  بالفرص،  المدفوعة  ألن تكون تحويلية هي األشكال 
والمنطوية  أعــاله(، واالبتكارية  المحدد  النحو  التأثير)3( )على 
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 
ألنها  التحويلية،  األعــمــال  ريـــادة  على  ومــا إلــيــهــا(  والسياسية 
الموارد  بعثرة  بــداًل من  التحويلي األقــوى،  التأثير  تنطوي على 
على عدد كبير من الشركات ذات اإلمكانيات المحدودة للنمو 

واالبتكار )الفصل الخامس(.
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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 
التركيز  التقرير يتجه إلى  األعمال )الشكل 1-1(. لكن هذا 
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 
الهيكلي  والتغيير  األعمال  وريــادة  االبتكار  حــاالت  التحويلية 
المدمر،  )كالخلق  سلفاً  الــمــذكــورة  اجتماعياً،  المرغوبة  غير 
وريــــادة األعــمــال غير المنتجة، و"الـــعـــودة إلــى االعــتــمــاد على 

المنتجات األولية في التصدير"(.

محددات ريادة الأعمال هاء- 

السابق، تتسبب األنــواع  الفصل  حسبما وضــح من 
متباينة على  آثـــار  فــي  والــشــركــات  األعــمــال  لــريــادة  المختلفة 
الهيكلي.  والتحول  النمو  في  إسهاماتها  من خــالل  االقتصاد 
ويكون السؤال المهم حينئذ هو، ما الذي يحدد كثافة نشاط 
ريادة األعمال في االقتصاد المعّين، وما هي أنواع المؤسسات 
ورواد األعــمــال الــذيــن يــصــعــدون داخــلــه؟ وهـــذا الــســؤال مهم 
ألن مــحــّددات نــوع ريـــادة األعــمــال ونــوع المؤسسة هــي التي 
الذي  الهيكلي  التغيير  أنماط  المطاف  تقرر بدورها في نهاية 

سيجتازه االقتصاد.

وتــركــز الــبــحــوث الــتــي أجــريــت حـــول هـــذه المسألة 
تركيزه  بــؤرة  األول  الخط  يضع  للتفسير.  خطين  على  عموماً 
الــذي ينشط فيه رائــد األعمال، أي  النظام اإليكولوجي  على 
خــصــائــص االقــتــصــاد أو الــمــجــتــمــع أو الــبــلــد الــــذي يــعــمــل فيه 
رائــــد األعـــمـــال )كــالــهــيــكــل االقــتــصــادي والــمــؤســســات والــقــيــم 
الثقافية(. ويشدد الخط الثاني على العوامل التي تؤثر في نزوع 
الشخص إلى المشاركة في نشاط لريادة األعمال، ويُبرز عموماً 
ــــرواد األعــمــال خــاصــة السمات  ل الــســمــات الشخصية  أهــمــيــة 
المعرفية  والمهارات  الديمغرافية  والعوامل  الفردية كالشخصية 
والعوامل الوراثية. وبوسع جميع هذه العوامل أن تؤثر في فرص 
نجاح رائــد األعــمــال. ومــن هنا يتأثر مستوى ريـــادة األعمال 
اقــتــصــاديــة،  اجتماعية -  بــعــوامــل  الــمــعــيّــن  الــبــلــد  فــي  ونوعيتها 

وعوامل شخصية.

تأثير الهياكل االقتصادية واالجتماعية  -1

مع أن ريادة األعمال تشمل عادة فرداً أو أكثر، تزاول 
دائماً في سياق اقتصادي واجتماعي معّين. 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 
إلــى حد كبير توسطت فيه الشبكات  الناجحة مسعى تعاونياً 
االجتماعية، بنفس القدر الذي تكون به مسعٍى 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 
الجغرافي الذي تُباَشر فيه أنشطة ريادة األعمال ومستوى التنمية 
الذي بلغه االقتصاد الوطني. كما أن أحد الجوانب المهمة على 
نحو خاص في الُبعد 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 
المؤسسات. وعالوة  إبطاء ريــادة األعمال وتطوير  إلى  المرأة، 
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 )U(، حسبما انتهت إليه استنتاجات 
عدة بحوث )وينيكرز وآخرون، 2010؛ آكس وآخرون، 2008؛ 
غولين، 2008( مع زيادة غلبة أنشطة ريادة األعمال عند مستوى 
الدخل المنخفض ومستوى الدخل المرتفع. لكن ذلك يعكس 
خصائص هيكلية مختلفة كلياً لالقتصادات على هذين الجانبين 
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الخصائص الهيكلية القتصادات أقل البلدان نمواً 
تتجه إلى إبطاء ريادة األعمال

غالبية  الثاني(. وتذهب  )الفصل  الدخل  في سّلم  المتعارضين 
البراهين العملية إلى التأكيد على أن ريــادة األعمال في بلدان 
الدخل المنخفض )بما فيها أقل البلدان نمواً( تتجه إلى االستناد 
إلى الضرورة بقدر كبير، بينما تميل ريادة األعمال في بلدان الدخل 
المرتفع إلى االستناد إلى الفرصة في المقام األول. وينعكس ذلك 
في رغبة كثير 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 وشيليفر، 2014أ؛ آكس وآخرون، 2008(.

ــمــــارس اإلطـــــــار الــمــؤســســي  ــمــؤســســي. يــ اإلطـــــار ال
أيضاً تأثيراً قوياً على نوع ريــادة األعمال البازغة، ومن ثم على 
التحول  فــي  أثــرهــا االجتماعي األعـــم بما في ذلــك مساهمتها 
الهيكلي. ويكتسي وجود نظام وطني لالبتكار حسن التشغيل 
)لندفال، 1992؛ نيلسون، 1993( داعم لقدرة امتصاص محلية 
)األونكتاد، 2014ب( أهمية خاصة لريادة األعمال التحويلية.

ــــرون )2006(، فــإن  وحــســبــمــا ذهـــب كــاســون وآخـ
المؤسسات األكثر رجحاناً لتدعيم ريادة األعمال هي مؤسسات 
االنتقال  حرية  الخاصة،  الملكية  الليبرالي:  السوقي  االقتصاد 
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 
الــظــروف  عــن  بــيّــنــاً  اخــتــالفــاً  تختلف  لكنها  الــنــمــو،  المتقدمة 
نمواً. كذلك،  البلدان  أقل  التي تسود  المؤسسية واالقتصادية 
من غير المرجح إلى حد كبير أن يأتي نقل هذه المؤسسات 
ببساطة من سياق بلد متقدم النمو إلى أقل البلدان نمواً، بالنتيجة 
ببساطة  فاالكتفاء  التحويلية.  األعمال  ريــادة  لتدعيم  المرغوبة 
اختالفاً جذرياً  إلى سياقات وطنية مختلفة  المؤسسي  بالنقل 
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(.

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 على كثافة ريادة األعمال وتنوع أشكالها على 

نطاق البلدان )كاكيوتي وهايتون، 2017( ما يلي:
ــثـــروة 	  ــنــفــوذ والـ مــســاحــة الـــنـــفـــوذ: قــبــول الـــفـــروق فـــي ال

)هوفستيد وبوند، 1988(.

التسامح مع 	  أو عـــدم  التسامح  اليقين:  تجّنب عــدم 
انعدام اليقين وانعدام األمن.

إعالء الجماعة المؤسسية: تشجيع التوزيع الجماعي 	 
للموارد والعمل الجماعي ومكافأته.

والـــوالء 	  الفخر  عــن  التعبير  الفئوية:  الجماعة  إكــبــار 
والتالحم في المنظمات واألسر.

المساواة بين الجنسين: توازن تقييم المجتمع لإلنجاز 	 
والتعاون والطموح والرعاية والمصداقية.

على 	  والحفاظ  المثابرة  تثمين  المستقبلي:  المنحى 
التقليد واستيفاء االلتزامات االجتماعية.

األداء 	  تحسين  ومــكــافــأة  تشجيع  األدائــــي:  المنحى 
واالمتياز.

المنحى اإلنساني: تشجيع ومجازاة اإلنصاف والبر 	 
إزاء اآلخرين.

المحددات على مستوى االأفراد  -2

تشتمل العوامل المؤثرة في نزوع الفرد إلى االنخراط 
في نشاط لريادة األعمال على خصائص ديمغرافية، كالُعمر ونوع 
واالجتماعية  النفسية  والسمات  المعرفية،  والــمــهــارات  الجنس 
الــدور االقتصادي  بالشخصية. وتترتب على  واإلثنية والمتعلقة 
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 )األونكتاد، 2015أ(.
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في  السائدة  ــراف  واألعـ والقواعد  المؤسسات  وتميل 
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 معّين 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، وتجّنب المخاطرة 
والثقة بالنفس( )غارسيا - كابريرا وغارسيا - سوتو، 2008؛ 
مينيتي ونوديه، 2010(. وربما اختلف نزوع النساء إلى استهالل 
نشاط أعمال عن نزوع الرجال ألسباب ثقافية أو ألسباب تمييزية 

)نيومارك وماكلين، 1995(.

بريادة  المتعلقة  السلوكيات  الشخصية  نهج  ويفسر 
األعمال، ويرى فيها انعكاساً لسمات من قبيل الرغبة في تحقيق 
النجاح وقّلة الخوف من الفشل واالنفتاح على التجارب والوعي 
واالنــفــتــاح على اآلخــريــن والــتــالؤم معهم واإلصــــرار 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 

 تؤدي النساء دوراً اقتصادياً تنجم عنه
آثار إنمائية رئيسية

الشخصية السلوكيات المتعلقة بريادة األعمال حسب تجّسدها 
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 
)باليتش وباغبي، 1995(. وأشير  للمخاطرة  النزوع  عالية من 
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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استنتاج واو- 

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 

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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ي
الحوا�ش

يشير تعبير "البلدان النامية األخــرى" في هذا التقرير   )1(
إلى البلدان النامية على النحو الذي عرفتها به األمم 

المتحدة، من غير أقل البلدان نمواً.
يستند التعريف الوارد في هذا التقرير بشأن ريادة األعمال   )2(
التحويلية على التعريف التركيبي الذي صاغه سيزرماي 

وآخرون )2011( والمقتبس في الفرع جيم - 1.

يتضمن ذلــك، في جملة أمــور ما يسمى "بشركات   )3(
الغزال" وهي شركات مرتفعة النمو وّلدت إيراداتها بمعدل 
ال يقل عن 20 في المائة سنوياً ألربع سنوات أو أكثر، 
انطالقاً من قاعدة موارد قيمتها 000 100 دوالر على 

األقل.
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مقدمة ألف- 

باتت�ريادة�األعمال�مجااًل�لتركيز�خطابات�السياسة�
اإلنمائية�بصورة�متزايدة،�وجرى�تقديمها�في�اتفاقات�مختلفة،�
من�برنامج�عمل�اسطنبول�إلى�خطة�عمل�أديس�أبابا،�كمسار�
للنساء� العمالة�وخاصة� الخاص�وتوليد� القطاع� لتطوير� رئيسي�
والشباب.�غير�أنه�لم�يجر�حتى�اآلن�التوصل�إلى�توافق�حول�
وضع�تعريف�لريادة�األعمال�أو�قياسها�أو�تحديد�طبيعة�الصلة�
النظرية� المساهمات� تبّصرات� رغــم� التنمية� عملية� وبين� بينها�
التي�عالجت�دور�رواد�األعمال�في�االستثمار�واالبتكار�)انظر�

الفصل�األول(.

وحسبما�يُزعم،�فإن�هذه�القضايا�العامة�تثير�إشكالية�
أكبر�في�أقل�البلدان�نمواً،�التي�تتصف�التعريفات�النظرية�لريادة�
األعمال�فيها�باإلبهام�بسبب�خصائصها�الهيكلية،�من�قبيل�غلبة�
الرسمية�صغيرة� غير� الشركات� ورجــحــان� الزراعية؛� العاملة� القوة�
التنويع�االقتصادي.� الرصد؛�ومحدودية� النطاق�األصعب�على�
ومن�هنا�ينطوي�رسم�خريطة�دقيقة�للوضع�العام�لريادة�األعمال�
بأهمية�حاسمة،�من� نــمــواً� الــبــلــدان� أقــل� فــي� المتعددة� بوجوهه�
أجل�تسخير�ريادة�األعمال�بفعالية�في�أغراض�تحقيق�التحول�
االستراتيجيات� مــع� المؤسسات� سياسات� ومــواءمــة� الهيكلي،�

اإلنمائية�األعم.

المنمذجة�عن� الحقائق� الفصل�بعض� ويــعــرض�هــذا�
حالة�ريــادة�األعمال�وتطور�المؤسسات�في�أقل�البلدان�نمواً،�
ِدقّـــة�وَحــبــَكــة�للفهم�الحالي� ويــقــدم�الحجة�على�أهمية�إضــافــة�
بشأنهما،�ويالحظ�ضرورة�وضوح�التعبير�عن�تبعات�هذه�الحالة�
احتواء�مشكلة�محدودية� الهيكلي.�وبغية� بالتحول� فيما�يتعلق�
األولــى،� الخطوة� فــي� متكاملتان.� اتُــخــذت�خطوتان� البيانات،�
اسُتخدمت�البيانات�الوظيفية�المستقاة�أساساً�من�استقصاءات�
العمل�والسكان،�لتحديد�المالمح�الرئيسية�لرواد�األعمال�األفراد�
وسماتهم�وتطلعاتهم،�باالعتماد�بالدرجة�األولى�على�الثنائيات�
التي�يشيع�استخدامها�مثل�الرسمي�وغير�الرسمي،�والفرصة�مقابل�
الضرورة؛�ودراسة�دورة�حياة�المؤسسة�من�بدايتها�حتى�انقضاء�
أعمالها.�وفي�الخطوة�الثانية،�ُعرضت�معلومات�تكتسي�طابعاً�
الشركات،� إلى�محددين�رئيسيين�ألداء� باالستناد� أكبر� رسمياً�
جرى�استقاؤها�تحديداً�من�مسوحات�البنك�الدولي�لمؤسسات�
األعمال.�وتتجه�هذه�المسوحات�إلى�التركيز�على�المؤسسات�
الرسمية�غير�الزراعية،�وتستبعد�من�ثم�قسماً�كبيراً�من�االقتصاد،�
ــــواردة�فيها�يسمح�بــإجــراء�تقييم�أشــد�دقة� لكن�ثــراء�البيانات�ال

لمساهمات�األنواع�المختلفة�للشركات�في�التحول�الهيكلي.

تحليل�ريادة�األعمال�حافل�بالتعقيدات�النظرية�
ومشاكل�القياس

وقد�جرى�تنظيم�بنية�الفصل�على�النحو�التالي:�في�
الفرع�باء،�يجري�توضيح�التحديات�الرئيسية�التي�تواجه�قياس�
ريــادة�األعمال�ومحدودية�البيانات�ذات�الصلة،�وإبــراز�المدى�
الذي�يتسبب�به�ذلك�في�الحد�من�المناقشات�حول�دور�ريادة�
األعمال�في�تحقيق�التنمية�االقتصادية.�وفي�الفرع�جيم،�تقّسم�
األساليب�المنهجية�ومصادر�البيانات�المختلفة�إلى�ثالثة�أقسام�من�
أجل�إبراز�الخصائص�المحددة�ألقل�البلدان�نمواً،�من�زاوية�انتشار�
أنشطة�ريادة�األعمال؛�وإبراز�المالمح�الرئيسية�لريادة�األعمال،�أي�
الرسمي�مقابل�غير�الرسمي�والفرصة�مقابل�الضرورة؛�وإبراز�السمات�
األساسية�لرواد�األعمال.�وفي�الفرع�دال،�ُتطرح�نظرة�مدققة�على�
مجالين�يكتسيان�أهمية�خاصة�في�أقل�البلدان�نمواً�هما،�القطاع�
غير�الرسمي�والشركات�الريفية�غير�الزراعية.�وفي�الفرع�هاء،�يُقّدم�
تحليل�يغلب�عليه�الطابع�الرسمي�لمحركات�أداء�الشركات�في�
أقــل�البلدان�نمواً،�يسلط�الضوء�على�ضــرورة�وجــود�نهج�دقيق�
لتطوير�المؤسسات�من�أجل�تسخير�مساهمة�القطاع�الخاص�
في�التحول�الهيكلي�ضمن�سياق�من�عدم�تجانس�المؤسسات.�
وفي�الفرع�واو،�تورد�خالصة�موجزة�ويسّلط�الضوء�على�اعتبارات�

تتعلق�بالسياسات�العامة.

قياس ريادة الأعمال باء- 

يبدو�تحليل�ريادة�األعمال�مثقالً�بالتعقيدات�ومشاكل�
القياس،�ال�سيما�في�أقل�البلدان�نمواً،�على�نحو�يعيق�إجراء�البحوث�
حول�دورها�في�تحقيق�التنمية�المستدامة�)أحمد�وهوفمان،�2007؛�
هيسلز�ونوديه،�2017؛�نوديه،�2013؛�أحمد�وسيمور،�2008؛�
ستروذر�ونيزكو،�2018(.�وقد�ظل�مفهوم�ريادة�األعمال�موضوعاً�
لمناقشات�نظرية�مطولة�ومكثفة،�تقع�في�تقاطع�النظرية�االقتصادية�
مع�استراتيجية�أنشطة�األعمال،�انبثقت�عنها�أنواع�مختلفة�ألدبيات�
تطرح�تعاريف�متضاربة�مبنية�على�منظورات�مفاهيمية�ومؤسسية�

ووظيفية�)كالين،�2008؛�نوديه،�2013(.

ومن�هنا،�يقتضي�تفسير�األدلة�المتصلة�بريادة�األعمال�
توخي�الحرص،�بسبب�اختالف�طبيعة�هذه�الُنهج.�فالمنظور�
المفاهيمي�يــركــز�عــلــى�مــحــددات�اخــتــيــار�رائـــد�األعــمــال�الــفــرد�
البتداء�نشاط�أعمال.�ويتعامل�المنظور�بذلك�مع�الفرد�باعتباره�
وحدة�التحليل،�ويلقي�الضوء�على�الخصائص�النفسية�والتعليمية�
واالجتماعية�واالقتصادية�المرتبطة�باالختيار�بين�ريادة�األعمال�
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والعمل�المأجور�في�ضوء�العوائد�المتوقعة�بعد�تقديرها�قياساً�إلى�
مخاطر�كال�الخيارين.�ويتجه�المنظور�المؤسسي�بخالف�ذلك�إلى�
التأكيد�على�إنشاء�المؤسسات�والديناميات�المتعلقة�بذلك،�ويقّيم�
متغيرات�من�قبيل�معدالت�المؤسسات�الناشئة�وانتشار�الشركات�
ذات�النمو�المرتفع.�وأخيراً�يركز�المنظور�الوظيفي�)الشومبيتري(�على�
جوانب�تبدو�مخادعة�بدرجة�أكبر،�وهي�تحديداً�دور�رواد�األعمال�
في�تحديد�الفرص�المحتملة�واستثمار�رأس�مال�لجني�أرباح�تتأتى�
منها،�ومن�ثم�حفز�عملية�للتدمير�الخالق�)كــاليــن،�2008؛�

شومبيتر،�1934(.

وتنعكس�هذه�االختالفات�المفاهيمية�في�قياس�ريادة�
األعمال،�وتقود�إلى�وضع�مصفوفات�متنافسة�تجزئ�أنشطة�ريادة�
األعمال�بطرق�مختلفة�مباشرة�أو�بصورة�غير�مباشرة،�على�سبيل�
المثال�إلى�أنشطة�أعمال�رسمية�وغير�رسمية،�وأنشطة�أعمال�
مدفوعة�بالضرورة�وأخرى�بالفرصة�)ديساي،�2011(.�وبناء�عليه،�
تقيس�المؤشرات�المتاحة�كل�شيء�بدءاً�من�السمات�الشخصية�
لرواد�األعمال،�كنوع�الجنس�مثالً،�إلى�نتائج�عملية�ريادة�األعمال،�
كمعدالت�المؤسسات�الناشئة�مثالً�)هوفمان�وآخرون،�2006(.�
ومن�هنا،�يتعين�توخي�الحرص�في�توضيح�السياقات�المختلفة�

للمؤشرات�وتأويلها�ومقارنتها�لما�لذلك�من�أهمية�حاسمة.

وثمة�نوع�متناٍم�من�األدبيات�يوثق�الُسبل�التي�تظهر�بها�
ريادة�األعمال�في�المجتمعات�بأشكال�مختلفة�وآثار�اقتصادية�
هيسلز� بــومــول،�1990؛� وهوفمان،�2007؛� )أحمد� متمايزة�
ونــوديــه،�2017؛�فيفاريللي،�2016(.�لكن�الفئات�المحددة�
المختلفة�لرواد�األعمال�ال�تستبعد�إحداها�األخرى،�وتتعايش�معاً�
بدرجات�متفاوتة�في�كل�بلد.�وفي�ضوء�عدم�وجود�قياس�واحد�
قادر�على�اإلحاطة�بكل�أشكال�ريادة�األعمال،�يتوقف�رسم�خريطة�
مسهبة�للوضع�العام�لريادة�األعمال�وتعريف�استراتيجيات�السياسات�
العامة�وأولوياتها�بالضرورة�على�وجود�نسق�من�المؤشرات�التكميلية�
)أحمد�وهوفمان،�2007؛�األونكتاد،�2012أ(.�ويكتسي�ضمان�
تكامل�المنظورين�الوظيفي�والمؤسسي�بالذات�أهمية�حيوية�من�أجل�
كفالة�التساوق�والتواؤم�بين�استراتيجيات�ريادة�األعمال�والسياسات�

األعم�لتطوير�القطاع�الخاص�)األونكتاد،�2012أ(.

وتختلف�المؤشرات�في�مــدى�تالؤمها�مع�مختلف�
السياقات�وأنواع�التحليل،�ويعكس�كل�منها�مزاياه�وعيوبه�ويكون�
ُعرضة�لتحذيرات�مختلفة.�وفي�أقل�البلدان�نمواً�على�سبيل�المثال،�
ربما�أدى�انتشار�األنشطة�غير�الرسمية�والعمل�لحساب�الذات�إلى�
جعل�المصفوفات�الوظيفية�أكثر�تركيزاً�على�األفراد�األوثق�صلة�من�
المصفوفات�التي�تستند�إلى�التسجيل�الرسمي�ألنشطة�األعمال�

ريادة�األعمال�تظهر�بأشكال�مختلفة�في�االقتصاد�
وُتحدث�آثاراً�اقتصادية�متمايزة.�ومن�هنا�تأتي�
األهمية�الحاسمة�لرسم�خريطة�دقيقة�لها

)ديساي،�2011(.�وثمة�عديد�من�المؤشرات�الوظيفية�مع�ذلك،�
أبرزها�المؤشرات�المستندة�إلى�الدراسات�االستقصائية�للقوة�العاملة،�
ال�تتيح�إجراء�تقديرات�لألبعاد�الرئيسية�لريادة�األعمال،�كتوليد�
العمالة�واالبتكار�واحتماالت�تحقيق�النمو�)مارغوليس،�2014()1(.�
وهناك�حاجة�أيضاً�الستخدام�مؤشرات�مختلفة�لتحليل�محددات�
إضفاء�الطابع�الرسمي�على�المؤسسة�والتعرف�على�الشركات�التي�

تنطوي�على�احتماالت�مرتفعة�للنمو)2(.

ومن�جملة�مقاييس�ريادة�األعمال�التي�يشيع�استخدامها�
التالية�)ديــســاي،�2011؛� المقاييس� تأتي� على�نطاق�واســـع،�

نوديه،�2013؛�ستروذر�ونيزكو،�2018(:

العمالة،�	  الـــذات�في�إجمالي� العمل�لحساب� حصة�
وفقاً�إلحصاءات�منظمة�العمل�الدولية.

أنشطة�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال،�المقدرة�من�	 
المرصد�العالمي�لريادة�األعمال،�والمعرّفة�بأنها�حصة�
السكان�البالغين�العاكفين�على�عملية�البتداء�نشاط�
أعمال،�أو�الذين�يملكون�و/أو�يديرون�نشاط�أعمال�

جديد�)اإلطار�1-2(.

البنك�	  في� المعّدة� الجديدة،� األعمال� أنشطة� كثافة�
الــــدولــــي�عـــلـــى�أســــــاس�الـــمـــعـــلـــومـــات�الــمــســتــقــاة�من�
السجالت�الوطنية�ألنشطة�األعمال،�والمعرّفة�بأنها�
المسؤولية� ذات� لــلــشــركــات� الــجــديــدة� الــتــســجــيــالت�
المحدودة�مقارنة�بكل�000 �1من�األشخاص�في�

سن�العمل�)15-�64عاماً()3(.

وهناك�مشكلة�عملية�مهمة�تواجه�رسم�خريطة�لحالة�
ريادة�األعمال�في�البلدان�النامية،�وباألخص�في�أقل�البلدان�نمواً،�
هي�نقص�البيانات�الموثوقة�والقابلة�للمقارنة�الدولية،�على�عكس�
مجموعات�المؤشرات�المرتّبة�جيداً�والمتواترة�التحديث�التي�تتوافر�
لدى�البلدان�األعضاء�في�منظمة�التعاون�والتنمية�في�الميدان�
االقتصادي�)أحمد�وهوفمان،�2007(.�وعلى�سبيل�المثال،�فإن�
البيانات�المتعلقة�بإجمالي�نشاط�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال�
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للفترة�2008-�2017غير�متاحة�إال�ألحد�عشر�بلداً�فقط�من�
البلدان�األقل�نمواً�السبعة�واألربعين،�التي�ال�يتاح�بخصوصها�للعقد�
المذكور�سوى�رصد�سنوي�واحد�أو�رصدين�سنويين�في�المتوسط�
مقابل��5أرصاد�للبلدان�النامية�األخرى�و�7للبلدان�المتقدمة�النمو�
واالقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�انتقال�)الشكل�2-1(.�وتغطي�
مسوحات�البنك�الدولي�لمؤسسات�األعمال��41بلداً�من�أصل�

أقل�البلدان�نمواً�البالغ�عددها�47،�وليس�لهذه�المسوحات�بُعد�
طوالني�إال�فيما�ندر،�أو�ينعدم�فيها�هذا�الُبعد�على�اإلطالق.�
وإلى�جانب�ذلك،�ُيشفع�كل�مقياس�بتحذيرات�منهجية�مختلفة،�
تشمل�كيفية�إعداد�العينات�التمثيلية�المستقصاة،�وكيفية�إسناد�
البيانات�الناقصة،�وكيفية�وضع�محددات�إحصائية�أكثر�تفصياًل�

)مارغوليس،�2014؛�تيم،�2018(.

اإلطار�المفاهيمي�للمرصد�العالمي�لريادة�األعمال�ومصطلحاته�الرئيسية اإلطار�1-2 

إلى� التي�يستخدمها�في�جمع�البيانات� لريادة�األعمال�والمصطلحات� العالمي� للمرصد� المفاهيمي� النهج� يختلف�
حد�ما�عن�النهج�المفاهيمي�والمصطلحات�المستخدمة�في�هذا�التقرير.�وتطّبق�الدراسات�االستقصائية�للسكان�البالغين�التي�يجريها�
المرصد�منظوراً�وظيفياً�لريادة�األعمال�يعرفها�تعريفاً�واسعاً�بأنها�"أي�مسعٍى�لالنخراط�في�نشاط�أعمال�جديد�أو�إنشاء�مشروع�
جديد،�كالعمل�لحساب�الذات�أو�في�منظمة�جديدة�لألعمال،�أو�التوسع�في�نشاط�أعمال�قائم،�يتواله�فرد�أو�مجموعة�أفراد،�
أو�في�عمل�تجاري�مستقر"�انظر�الموقع�اإللكتروني�التالي:�)https://www.gemconsortium.org/wiki/1149(.�ويشتمل�هذا�التعريف�
على�أنشطة�أعمال�تتسم�بطابع�ريادة�األعمال�ظاهرياً�لكنها�تفتقر�إلى�عنصر�االبتكار،�الذي�يحتل�صميم�التحول�الهيكلي�والنظرة�
الشومبيتريه�لريادة�األعمال.�ويوضح�الشكل�اإلطاري�2-�1الصالت�بين�عملية�ريادة�األعمال�والتعاريف�الوظيفية�للمرصد�العالمي�

لريادة�األعمال.

 الشكل�اإلطاري�1-2 
عرض�تخطيطي�لإلطار�المفاهيمي�للمرصد�العالمي�لريادة�األعمال

انقضاء�أنشطة�األعمال

إمجايل�نشاط�املرحلة�املبكرة�لرايدة�األعمال

رائد�األعمال�
احملتمل:�الفرص�
واملعرفة�واملهارات

رائد�األعمال�
الناشئ:�ينخرط�يف�
إنشاء�نشاط�أعمال

املالك�و/أو�املدير�
لنشاط�أعمال�جديد�
ال�يتجاوز�ُعمره�٣٫5 

سنوات

املالك�و/أو�املدير�
لنشاط�أعمال�

مستقر�يتجاوز�ُعمره�
�٣٫5سنوات

السمات�الفردية:�
	 نوع�اجلنس

	 السن
	 الدافع�

)الفرصة�أو�الضرورة(

الصناعة:
	�القطاع

األثر:
	 منو�نشاط�األعمال

	 االبتكار
	 التدويل

املـثــابـــــرةمولد�الشركةاملفـهـــوم

خصائص�املرحلة�املبكرة�لرايدة�األعمال

ويقيس�إجمالي�نشاط�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال،�وهو�المؤشر�األكثر�شيوعاً�للمرصد�العالمي�لريادة�األعمال،�
النسبة�المئوية�للبالغين�)18-�64عاماً(�العاكفين�على�عملية�إلنشاء�نشاط�أعمال�)"رواد�األعمال�الناشئون"(�أو�استهلوا�نشاطاً�
لألعمال�في�غضون�ثالث�سنوات�ونصف�على�األقل�)"رواد�األعمال�الِغَضاض"(.�ويوفر�المرصد�أيضاً�معلومات�عن�ملكية�
المؤسسات�المستقرة،�أي�المؤسسات�العاملة�ألكثر�من�ثالث�سنوات�ونصف،�وعن�انقضاء�المؤسسات.�كذلك،�يجمع�المرصد�
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معلومات�عن�دوافع�رائد�األعمال�ويوّجه�إليه�السؤال�التالي:�"هل�انخرطت�في�هذه�المؤسسة�الناشئة�من�أجل�اغتنام�فرصة�نشاط�
https://www.gemconsortium.�:أعمال�أو�بسبب�انعدام�وجود�خيارات�عمل�أفضل�متاحة�لك؟"�)انظر�العنوان�اإللكتروني�التالي
org/wiki/1177(.�ومن�شأن�ذلك�أن�يتيح�التمييز�بين�رواد�األعمال�المدفوعين�بالضرورة�ورواد�األعمال�الذين�تحركهم�الفرصة.

أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال،�2018. املصدر:�

داالت� باعتبارها� الثالثة� المقاييس� تفسير� ويحتاج�
تقريبية�على�انتشار�نشاط�ريــادة�األعمال�إلى�توخي�الحرص�
أيــضــاً،�ألنها�وإن�كانت�تعّبر�عــن�هــذا�النشاط�إلــى�حــد�ما،�
فيما� التنمية� مستويات� اخــتــالف� بشكل�جزئي� أيــضــاً� تعكس�
بين�الدول.�وعلى�األرجح�يمثل�نشاط�العمل�لحساب�الذات�
على� المبكرة�لريادة�األعمال،�جزئياً� المرحلة� وإجمالي�نشاط�
األقل،�األهمية�غير�المتناسبة�في�البلدان�النامية�التي�تكتسيها�
أنشطة�تبدو�ظاهرياً�كأنشطة�لريادة�األعمال،�لكنها�تفتقر�إلى�
العنصر�الحاسم�للتدمير�الخالق�الذي�أبرزه�شومبيتر،�)1934(.�
وبخصوص�العمل�لحساب�الذات،�يميل�تعريف�ريادة�األعمال�
إلــى�االتساع� لريادة�األعمال� العالمي� المرصد� به� الــذي�يأخذ�
المتعمد؛�ويحتمل�من�ثم�أن�تدخل�في�إطاره�األنشطة�صغيرة�
النطاق�واألنشطة�غير�الرسمية�التي�تعّبر�عن�طبيعة�الصراع�من�
العائلية�واألنشطة� األعــمــال� أنشطة� بين� وتــتــراوح� البقاء،� أجــل�
الزراعية.�وفي�المقابل�من�ذلك،�يؤدي� الريفية�غير� الموسمية�
اعتماد�مؤشر�كثافة�أنشطة�األعمال�الجديدة�على�بيانات�مستقاة�

من�السجل�الرسمي�للشركات�ذات�المسؤولية�المحدودة،�إلى�
تعريض�القياس�لبخس�تقدير�ريادة�األعمال�في�البلدان�النامية�

التي�يكون�فيها�هذا�اإلطار�القانوني�غير�مألوف�نسبياً.

وتظهر�هذه�الحاجة�لتوخي�الحرص�في�اللجوء�إلى�
المشاهدات� لتحليل� الزوجي� الترتيبي� ترابط�سبيرمان� استخدام�
القطرية�على�صعيد��108بلدان�على�نطاق�المؤشرات�الثالثة�
)الجدول�2-1(.�وثمة�ترابط�إيجابي�شديد�االرتفاع�بين�حصة�
العمل�لحساب�الذات�وإجمالي�نشاط�المرحلة�المبكرة�لريادة�
األعمال،�وترابط�سلبي�بين�كل�منهما�وبين�كثافة�أنشطة�األعمال�
الجديدة،�التي�تتسم�بأهميتها�اإلحصائية�إلجمالي�نشاط�المرحلة�
المبكرة�لريادة�األعمال.�ويعكس�ذلك�الفرق�بين�كثافة�أنشطة�
األعمال�الجديدة�وإجمالي�نشاط�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال،�
الذي�يعطي�رؤية�أوسع�لريادة�األعمال�التي�ال�تتطلب�تسجياًل�
قانونية،�مثلما�تتطلب�ذلــك�الشركات�ذات�المسؤولية� أو�أطـــراً�

المحدودة.

 الشكل�1-2 
عدد�المشاهدات�المتاحة�إلجمالي�نشاط�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال،�2017-2008

1 10
عدد�املشاهدات

ال�توجد�مشاهدات

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابستخدام�بياانت�مستقاة�من�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�
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وتُبرز�هذه�النتائج�ارتفاع�مستوى�حساسية�التحليل�
ريــادة� تــعــدد�وجـــوه� فــي� االتــســاع� المستخدم،�بسبب� للمؤشر�
األعمال�المعّبر�عنها�في�كل�مؤشر.�وإضافة�إلى�ذلك،�تعكس�
النتائج�بشكل�جزئي�الفروق�المنهجية�في�طبيعة�ريادة�األعمال�
تظهره� الـــذي� النحو� على� المختلفة،� التنمية� مستويات� عند�
الصلة�بين�المقاييس�الثالثة،�والنصيب�التقديري�للفرد�العامل�
من�الناتج�المحلي�اإلجمالي�)الشكل�2-2()4(.�ويرتبط�كل�
مــن�الــعــمــل�لــحــســاب�الــــذات�)الــشــكــل�2-2)أ((،�وإجــمــالــي�
نشاط�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال�)الشكل�2-2)ب((،�
الناتج� مــن� الــعــامــل� لــلــفــرد� الــتــقــديــري� بالنصيب� سلبياً� ارتــبــاطــاً�
المحلي�اإلجمالي�عموماً،�ويعكسان�نمطاً�متجانساً�على�وجه�
تتخذ�شكل�حرف� والــتــي� عنها� يقال� التي� الصلة� مــع� العموم�
اليو�)U(�المفترضة�فــي�األدبــيــات�)نــوديــه،�2013؛�كــواتــرارو�
أما�كثافة� �.)1999 وثــوريــك،� وينكرز� وفيفاريللي،�2015؛�
على� فيبدو،� 2-2)ج((� )الشكل� الجديدة� األعــمــال� أنشطة�
العكس�من�ذلك،�أنها�تتزايد�مع�زيادة�نصيب�الفرد�العامل�من�
المعقولة� للقيم� بالنسبة� األقل� المحلي�اإلجمالي،�على� الناتج�
لهذا�الــنــاتــج)5(.�ويشير�ذلــك�إلــى�أن�اآلثـــار�التي�ترتبها�ريــادة�

األعمال،�حسب�تعريفها�الموسع،�تختلف�بحسب�السياقات�
وتعكس�مظاهرها�الخاصة�بشكل�جزئي�في�المراحل�المختلفة�
البلدان� ألقــل� الملحوظ� بالتجمع� الــرأي� هــذا� ويتأكد� للتنمية.�
نمواً�في�كل�قياس�يرد�في�الشكل�2-2،�واتسام�هذه�البلدان�
نشاط� وإجمالي� الـــذات� لحساب� العمل� مــعــدالت� بتضاعف�
النامية� الــبــلــدان� غـــرار� األعــمــال،�على� لــريــادة� المبكرة� المرحلة�
األخـــــرى،�وإن�اقــتــرن�ذلـــك�بــمــعــدل�كــثــافــة�ألنــشــطــة�األعــمــال�
الجديدة�ال�يتجاوز�رُبع�المتوسط�المتحقق�في�البلدان�النامية�

األخرى.

وتتجانس�هذه�النتائج�مع�نتائج�تجريبية�سابقة�ذهبت�
إلى�أن�الفرق�بين�المكونات�الثانوية�إلجمالي�نشاط�المرحلة�
المبكرة�لريادة�األعمال�)رواد�األعمال�الناشئون�ورواد�األعمال�
الِغَضاض(�وبين�كثافة�أنشطة�األعمال�الجديدة�هو�فرق�يتصل�
األعــمــال،� بأنشطة� والمتعلقة� المؤسسية� المحلية� بــالــظــروف�
التنمية�االقتصادية،� بمستويات� المتعلقة� العوامل� تثبيت� بعد�
ــــس�وآخـــــــرون،�2008؛� )آكـ مــهــمــاً� دوراً� ــاً� أيـــضـ الــتــي�تــلــعــب�

ديساي،�2011(.

 الجدول�1-2 
ترابط�سبيرمان�الترتيبي�الزوجي�على�نطاق�مقاييس�ريادة�األعمال�في��108بلدان

حصة�العمل�حلساب�الذات�)النسبة�
املئوية�من�إمجايل�العمالة(

إمجايل�نشاط�املرحلة�املبكرة�لرايدة�
األعمال

كثافة�أنشطة�األعمال�
اجلديدة

حصــة�العمــل�حلســاب�الــذات�)النســبة�املئويــة�
مــن�إمجــايل�العمالــة(

1

0.5131**إمجايل�نشاط�املرحلة�املبكرة�لرايدة�األعمال
1-0.175-0.529***كثافة�أنشطة�األعمال�اجلديدة

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابستخدام�بياانت�مستمدة�من�إحصاءات�منظمة�العمل�الدولية؛�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال؛�قواعد�بياانت�البنك� املصدر:�
الدويل�ملمارسة�أنشطة�األعمال.

الــنــجــوم،�*�و**�و***�إىل� مــعــاصــرة؛�ويشري�عــدد� فيها�معلومات� أتيحت� القطري�تشري�إىل�آخــر�سنة� الصعيد� املسجلة�على� املــشــاهــدات� ملحوظة:�
النسب��10و�5و�1يف�املائة،�على�التوايل،�ملستوى�ارتفاع�عدد�املشاهدات.

وتــجــســد�الـــرســـالـــة�الــمــتــنــاقــضــة�ظـــاهـــريـــاً�الـــــــواردة�في�
الشكل�2-�2"مفارقة�الجزئي�-�الكلي"�التي�الحظها�هيسلز�
الــتــنــمــيــة.� ــال�فـــي� ــمـ ونـــوديـــه�)2017(�بــشــأن�دور�ريـــــادة�األعـ
للتوّقع� تــدفــع� الــتــي� تــوفــر�األســبــاب� فنظريات�االقــتــصــاد�الكلي�
ــال�عــلــى�األقــــل�إلــى� ــمـ بـــأن�تــفــضــي�بــعــض�ســمــات�ريـــــادة�األعـ
النمو�االقــتــصــادي،�غير�أنــه�ينبغي�تــوخــي�الــحــذر�فــي�تحديد�

يمكن� الــذي� الجزئي� باالقتصاد� الصلة� ذي� السديد� المقياس�
أن�يوفر�معلومات�عن�اآلليات�المفترضة�بداًل�من�التعبير�عن�
آثــار�منحولة�أخــرى.�وبالنظر�إلى�أن�مستوى�التنمية�قد�يؤثر�
بقوة�هو�ذاتــه�في�مظاهر�ريــادة�األعــمــال،�ربما�قــاد�استخدام�
مصفوفات�مختلفة�ومحددات�مختلفة�لالقتصاد�القياسي�إلى�

نتائج�مختلفة)6(.



تقرير أقل البلدان نموًا، 2018

28

 الشكل�2-2 
النصيب�التقديري�للفرد�العامل�من�الناتج�المحلي�اإلجمالي،�والمقاييس�الشائعة�لريادة�األعمال
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(أ)�حصة�العمل�حلساب�الذات�يف�إمجايل�العمالة

(ب)�إمجايل�نشاط�املرحلة�املبكرة�لرايدة�األعمال

(ج)�كثافة�أنشطة�األعمال�اجلديدة
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احلساب�اللوغاريتمي�لنصيب�الفرد�العامل�من�الناتج�احمللي�اإلمجايل�بسعر�الصرف�الثابت�للدوالر�يف�عام�٢٠١١،�حسب�تكافؤ�القوة�الشرائية

احلساب�اللوغاريتمي�لنصيب�الفرد�العامل�من�الناتج�احمللي�اإلمجايل�بسعر�الصرف�الثابت�للدوالر�يف�عام�٢٠١١،�حسب�تكافؤ�القوة�الشرائية

احلساب�اللوغاريتمي�لنصيب�الفرد�العامل�من�الناتج�احمللي�اإلمجايل�بسعر�الصرف�الثابت�للدوالر�يف�عام�٢٠١١،�حسب�تكافؤ�القوة�الشرائية

االقتصادات�املتقدمة�النمو�واالقتصادات�متر�مبرحلة�انتقالالبلدان�النامية�األخرىأقل�البلدان�منوًا

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابستخدام�بياانت�مستمدة�من�إحصاءات�منظمة�العمل�الدولية،�واملرصد�العاملي�لرايدة�األعمال،�وقواعد�بياانت� املصدر:�
البنك�الدويل�ملمارسة�أنشطة�األعمال.

تتضمن�املشاهدات�اخلاضعة�للدراسة�على�الصعيد�القطري�آخر�سنة�أتيح�فيها�مقياسان�لرايدة�األعمال�على�األقل،�ويُفرتض�أن�توزيع�اخلطوط� ملحوظة:�
املنقطة�تربيعي�مبا�يتماشى�مع�الصلة�املفرتضة�اليت�تتخذ�شكل�حرف�اليو�)U(�بني�رايدة�األعمال�ونصيب�الفرد�من�الناتج�احمللي�اإلمجايل.
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رسم�خريطة�لريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�
يحتاج�تثليثاً�دقيقاً�لمصادر�المعلومات�الشحيحة�

وتقييماً�نقدياً�للمؤشرات�التكميلية

ويصبح�رسم�خريطة�لحالة�ريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�
نمواً�من�ثم�مسألة�صعبة�على�نحو�خــاص،�ويــؤدي�ذلــك�إلى�
تضييق�نطاق�المناقشات�القائمة�على�األدلة�الستراتيجيات�ريادة�
األعمال�وتدابير�السياسات.�وتتعقد�هذه�المسألة�أكثر�جراء�الطبيعة�
المخادعة�لكثير�من�أشكال�أنشطة�ريادة�األعمال�األشيع�في�أقل�
البلدان�نمواً�-�وأبرزها�المنشآت�الصغيرة�النطاق�وأنشطة�األعمال�
غير�الرسمية�واألنشطة�الريفية�الموسمية�غير�الزراعية�-�من�المنظور�
اإلحصائي�)مصرف�التنمية�األفريقي�وآخرون،�2017؛�صندوق�
النقد�الدولي،�2018؛�األونكتاد،�2014أ�و2015أ(.�ولذلك�
يحتاج�رسم�هذه�الخريطة�إلى�تثليث�دقيق�للمصادر�الشحيحة�
للمعلومات،�ابتداء�من�مجموعات�البيانات�القليلة�المتاحة�إلى�
الدراسات�اإلفرادية�النوعية،�فضالً�عن�إجراء�تقدير�نقدي�للمؤشرات�
التكميلية.�ومؤدى�ذلك�إبراز�أهمية�تحسين�القدرات�اإلحصائية�
ألقل�البلدان�نمواً،�وتعزيز�نوعية�الُنظم�المحلية�لجمع�البيانات،�

لتمكين�مقرري�السياسات�من�اتخاذ�قرارات�أكثر�استنارة.

ي أقل البلدان 
ريادة الأعمال �ف جيم- 

نمواً: حقائق منمذجة
يسعى�هذا�الفرع�إلى�تحديد�خصائص�الوضع�العام�
لريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�مع�األخذ�بعين�االعتبار�القيود�
المبينة�في�الفرع�باء.�وبالنظر�إلى�أن�المسائل�المتعلقة�بالبيانات�
ذات�الصلة�تحول�دون�إجراء�تقدير�شامل�لحالة�ريادة�األعمال�
في�أقل�البلدان�نمواً،�سيكون�الهدف�البديل�المبتغى�هو�وضع�
باقي�التحليل�المشمول�بهذا�التقرير�في�إطار�سياقي،�عن�طريق�
تسليط�الضوء�على�أوجه�التماثل�وأوجه�االختالف�فيما�بين�أقل�
البلدان�نمواً�ومقارنتها�بمجموعات�البلدان�األخرى.�وتنظر�المناقشة�
على�نحو�خاص�في�طبيعة�انتشار�نشاط�ريادة�األعمال�وأنواعه�في�
أقل�البلدان�نمواً�وفي�سمات�رواد�األعمال.�واألدلة�المستعرضة�
هنا�هي�أدلة�إيحائية�محض�كما�أن�أياً�من�المؤشرات�المتاحة�
ال�يتطابق�بشكل�تام�مع�التعريف�العملي�لريادة�األعمال�حسبما�
جرت�مناقشته�في�الفصل�األول.�ومع�ذلك،�يمكن�التقاط�بعض�
المنظورات�وتحديد�بعض�الحقائق�المنمذجة�حول�أبعاد�عديدة�

لريادة�األعمال�تكتسي�أهمية�حاسمة�للتحول�الهيكلي.

انتشار أنشطة ريادة االأعمال في أقل   -1
البلدان نمواً

من�الحقائق�الموثَّقة�بشكل�جيد�أن�العمل�المأجور�
محدود�نسبياً�في�أسواق�العمل�في�أقل�البلدان�نمواً،�وأن�األشكال�
المختلفة�للعاملين�لحساب�الذات،�بما�يشمل�أرباب�األعمال�
والمشتغلون�لحسابهم�الخاص�والعاملون�داخــل�األســرة،�ذائعة�
الريفية�وفــي�الــقــطــاع�غير� المناطق� فــي� بـــارز� االنــتــشــار�وبشكل�
األونكتاد،�2014أ؛� )مارغوليس،�2014؛� الحضري� الرسمي�
األونــكــتــاد،�2015أ؛�البنك�الـــدولـــي،�2016(.�ويتسم�معدل�
ممارسة�العمل�لحساب�الذات�في�أقل�البلدان�نمواً�باالرتفاع،�حتى�
بمعايير�البلدان�النامية�ذاتها،�ويشكل��70في�المائة�من�إجمالي�
العمالة،�مقارنة�بنسبة��50في�المائة�في�البلدان�النامية�األخرى،�
ويؤديه�عدد�تقديري�بلغ��268مليوناً�من�العاملين�لحساب�الذات�
في�عام��2017)الشكل�3-2(.�واتجه�انتشار�العمل�لحساب�
الذات�إلى�االنخفاض�بعض�الشيء�على�مدى�الوقت�في�كل�بلد�
من�أقل�البلدان�نمواً�تقريبًا)7(،�لكن�ذلك�حدث�بمعدل�متباطئ�
نسبياً�على�نحو�يوحي�بأنه�سيظل�يشكل�ملمحاً�حاسماً�ألسواق�

العمل�في�أقل�البلدان�نمواً�في�األجل�الطويل.

 الشكل�3-2 
العمل�لحساب�الذات�كحصة�من�إجمالي�العمالة�في�أقل�
البلدان�نمواً�والبلدان�النامية�األخرى،�متوسط�الفترات،�
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أقل�البلدان�منوًا
البلدان�النامية�األخرى

ــاانت�قــاعــدة� ــيـ ــاداً�إىل�بـ ــنـ ــتـ ــة�األونـــكـــتـــاد،�اسـ ــانـ ــاابت�أمـ حـــسـ املصدر:�
إحصاءات�منظمة�العمل�الدولية.
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غير�أن�ذيوع�انتشار�العمل�لحساب�الذات�ال�يمثل�
بالحيوية� مفعم� وجـــود�مشهد� عــلــى� قطعياً� مــؤشــراً� حـــال� بـــأي�
لريادة�األعمال.�فتحليل�العمل�لحساب�الذات�بحسب�حالة�
التوظيف�يكشف�عن�وضع�أشد�خطورة،�وعلى�األخص�من�
فــرادى� وتختلف� �.)4-2 )الــشــكــل� الهيكلي� الــتــحــول� منظور�
االقتصادات�اختالفاً�كبيراً�في�هذا�الخصوص،�إال�أنه�باإلمكان�
أقل� فــي� الـــذات� لحساب� للعاملين� الساحقة� األغلبية� تعريف�
الــبــلــدان�نــمــواً�بــقــدر�أكــبــر�مــن�الــدقــة�بأنهم�عــامــلــون�مستقلون�
لــحــســابــهــم�الـــخـــاص،�وفـــــي�عـــــام�2017،�مــثّــلــت�هــــذه�الــفــئــة�
ما�يقارب��70في�المائة�من�العمل�لحساب�الــذات�في�أقل�

البلدان�نمواً�)�185مليون�شخص(.�أما�العاملون�المساهمون�
الــزراعــة،�فمثّلوا�28  قــطــاع� فــي�أنشطة�عائلية�والــغــالــبــون�على�
في�المائة�)�76مليون�شخص(.�ومّثل�أرباب�األعمال�النسبة�
المتبقية�وقدرها�زهاء��3في�المائة�)قرابة��8ماليين�شخص()8(.�
في� الـــذات� لحساب� للعاملين� الــواســع� االنتشار� ورغــم� وعليه،�
أعمال� رواد� منهم� قليلة� قّلة� اعتبار� يمكن� نــمــواً،� البلدان� أقــل�
عــن�حــق،�أو�مــشــاركــيــن�فــي�أشــكــال�تقدمية�لــريــادة�األعــمــال.�
وتقدر�الدراسات�التجريبية�القائمة�هذه�النسبة�بحوالي�الثلث�
في�البلدان�النامية�ككل�)غينديلنغ�ونيوهاوس،�2012؛�غريم�

وآخرون،�2012؛�مارغوليس،�2014(.

 الشكل�4-2 
العمل�لحساب�الذات�بحسب�حالة�التوظيف،�كحصة�من�إجمالي�العمالة�في�أقل�البلدان�نمواً،�2017
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عاملون�مسامهون�يف�أنشطة�عائليةمشتغلون�مستقلون�حلساهبم�اخلاصأرابب�أعمال

حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�قاعدة�بياانت�إحصاءات�منظمة�العمل�الدولية. املصدر:�
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كـــذلـــك،�تــشــيــر�الــــدراســــات�االســتــقــصــائــيــة�للمرصد�
العالمي�لريادة�األعمال�المتعلقة�بالسكان�البالغين�إلى�االنتشار�
الكبير�في�أقل�البلدان�نمواً�لرواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�ورواد�
األعمال�المستقرين،�حسب�التعريف�الموسع�)الشكل�5-2،�
ولالطالع�على�تغطية�بحسب�البلدان�والسنة�في�بيانات�المرصد�
المستخدمة�في�األشكال�2-�5إلى�2-�7و2-�9إلى�15-2،�
انظر�المرفق�1()9(.�ويشير�المتوسط�غير�المرجح�في�أقل�البلدان�
نمواً�األحد�عشر�التي�تتاح�البيانات�بشأنها،�إلى�أن�ما�يقرب�
من�نصف�عدد�السكان�البالغين�في�المتوسط�ينخرطون�بشكل�
أو�بآخر�في�نشاط�لريادة�األعمال؛�وأن��29في�المائة�ينخرطون�
في�إجمالي�نشاط�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال،�بينما�تبلغ�
نسبة�المنخرطين�في�أنشطة�األعمال�المستقرة��18في�المائة،�
مقارنة�بنسبتي��16و�8في�المائة،�على�التوالي�في�البلدان�النامية�
األخرى،�ونسبتي��9و�7في�المائة،�على�التوالي،�في�البلدان�
ومن� انتقال.� بمرحلة� تمر� التي� واالقــتــصــادات� النمو� المتقدمة�

المرجح�أن�يتجه�البالغون�في�أقل�البلدان�نمواً�إلى�االنخراط�بنسبة�
مضاعفة،�مقارنة�بالبالغين�في�البلدان�النامية�األخرى،�في�أنشطة�
لريادة�األعمال�بحسب�التعريف�الموسع.�ويقترن�تغلغل�الوظائف�
المرتبطة�بأنشطة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�بقيم�اجتماعية�
مؤاتية�إزاء�ريادة�األعمال؛�وقد�أفاد�البالغون�بمتوسط�غير�مرجح�
يبلغ��86في�المائة�بأن�رواد�األعمال�الناجحين�يحظون�بمكانة�
عالية،�وافاد��76في�المائة�منهم�بأن�استهالل�نشاط�أعمال�
يمثل�اختياراً�مهنياً�جيداً؛�وتسير�هذه�اآلراء�في�اتجاه�مؤيد�يفوق�
ما�هو�قائم�في�البلدان�النامية�األخرى�والبلدان�المتقدمة�النمو�
)المرصد�العالمي�لريادة�األعمال،�2017؛�والمرصد�العالمي�
لريادة�األعــمــال،�2018(.�كما�أن�نوايا�ريــادة�األعمال�تبدو�
بمقارنتها�بأي�مكان�آخر،� البلدان�نمواً� أكثر�تفاؤاًل�في�أقل�
وقد�أفاد��44في�المائة�من�البالغين�من�غير�المنخرطين�بالفعل�
في�أنشطة�لريادة�األعمال�عن�نيتهم�استهالل�نشاط�أعمال�في�

غضون�ثالث�سنوات.

 الشكل�5-2 
ريادة�األعمال�في�المرحلة�المبكرة�وريادة�األعمال�المستقرة،�آخر�سنة�متاحة
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حصة�السكان�الذين�ترتاوح�أعمارهم�بني�18-�64سنة�املنخرطني�يف�إمجايل�املرحلة�املبكرة�لنشاط�رايدة�األعمال

االقتصادات�املتقدمة�النموالبلدان�النامية�األخرىأقل�البلدان�منوًا
واالقتصادات�اليت�متر�مبرحلة�انتقال

حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�قاعدة�بياانت�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�

وتظهر�بيانات�المرصد�أيضاً�االنفصام�بين�التصورات�
المعّممة�بشأن�عالم�أنشطة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً،�وبين�

الواقع�األكثر�تعقيداً�الذي�يعيشه�األشخاص�الذين�اتخذوا�"قراراً�
ال�رجعة�فيه�بريادة�األعمال"�وانتقلوا�بذلك�من�مرحلة�النظر�في�
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إنشاء�نشاط�أعمال�إلى�الدخول�فعلياً�في�معترك�هذا�النشاط�
)ديالنوي�-�غيوغين�وفايوال،�2018(.�وفي�ثمانية�من�البلدان�
األقل�نمواً�األحد�عشر�التي�تتوافر�بشأنها�البيانات،�رأت�أغلبية�
كبيرة�من�البالغين�أن�هناك�فرصاً�جيدة�الستهالل�نشاط�أعمال،�
وفــي�عــشــرة�مــن�هـــذه�الــبــلــدان�األحـــد�عــشــر�رأوا�أنــهــم�يــحــوزون�
المهارات�الضرورية�لعمل�ذلك�)الشكل�2-6(.�غير�أن�هذه�
اآلراء�تبدو�مفعمة�بالتفاؤل،�سواء�باألرقام�المطلقة�أو�من�منظور�
المعايير�الدولية)10(.�فالنفور�من�المخاطرة�في�أقل�البلدان�نمواً،�
المستدل�عليه�بشكل�غير�مباشر�بمتغير�"الخوف�من�الفشل"�
الذي�يستند�إليه�المرصد،�ال�يختلف�كثيراً�عنه�في�مجموعات�

البلدان�األخرى)11(.

ــى�مـــؤشـــر�الــــدافــــع�وتـــوقـــعـــات�الــنــمــو،� ــ وبـــاالســـتـــنـــاد�إل
أقل�تفاؤاًل� البلدان�نمواً� يبدو�رواد�األعمال�المبكرين�في�أقل�
)الشكل�2-7(.�وبصرف�النظر�عن�االنتشار�الكبير�للتحرك�
بدافع�الضرورة�أكثر�منه�بدافع�الفرصة،�على�نحو�ما�نوقش�في�
الفرع�جيم-2،�تقل�بصورة�خاصة�نسبة�رواد�األعمال�المبكرين�

الــذيــن�يــبــدون�تــوقــعــات�عــالــيــة�لــنــمــو�الــعــمــالــة�فــي�أقـــل�الــبــلــدان�
نمواً:�فرواد�األعمال�الذين�يتوقعون�توليد�ست�وظائف�إضافية�
وأكثر�خالل�فترة�خمس�سنوات،�ال�تزيد�نسبتهم�عن��9في�
المائة،�مقارنة�بنسبة��21في�المائة�في�البلدان�النامية�األخرى�
والبلدان�المتقدمة�النمو�والبلدان�التي�تمر�اقتصاداتها�بمرحلة�

انتقال.

وينبغي�التعامل�بحرص�مع�البيانات�التي�ُتستقى�من�
الدراسات�االستقصائية�المبنية�على�التصورات،�ويعترف�المرصد�
العالمي�لريادة�األعمال�بالقضايا�المتصلة�بموثوقية�هذه�البيانات،�
وال�سيما�عند�استخدامها�في�إجراء�مقارنات�بين�البلدان�في�أوقات�
زمنية�مختلفة�)تيم،�2018(.�وهناك�أيضاً�مسألة�التبعية�المرجعية،�
والدرجة�التي�يؤثر�بها�مستوى�النشاط�االقتصادي�نفسه�وطبيعته�
على�التصورات؛�ومن�المعقول�أن�تكون�كثرة�أنشطة�األعمال�
الصغيرة�قليلة�الهوامش�ومنخفضة�حواجز�الدخول�قد�تسببت�
في�خلق�تصورات�ُمبالغ�فيها�بشأن�مدى�توافر�فرص�األعمال�

وُسبل�اغتنامها.

 الشكل�6-2 
تصورات�السكان�البالغين�بشأن�ريادة�األعمال،�آخر�سنة�متاحة
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حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�قاعدة�بياانت�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�
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 الشكل�7-2 
مؤشر�الدافع�وتوقعات�النمو�لرواد�أعمال�المرحلة�المبكرة،�آخر�سنة�متاحة
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نسبة�رواد�األعمال�املدفوعني�ابلفرصة�إىل�رواد�األعمال�املدفوعني�ابلضرورة�املنخرطني�يف�نشاط�املرحلة�املبكرة�لرايدة�األعمال

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�قاعدة�بياانت�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�
ميثل�مؤشر�الدافع،�حبسب�تعريف�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال،�نسبة�رواد�األعمال�املدفوعني�ابلفرصة�إىل�رواد�األعمال�املدفوعني�ابلضرورة� ملحوظة:�

املنخرطني�يف�إمجايل�نشاط�املرحلة�املبكرة�لرايدة�األعمال.

ولذلك،�يبدو�الوضع�العام�لريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�
نمواً،�على�وجه�العموم،�مختلطاً�على�النحو�الذي�عرضه�هذا�
الفصل.�وينخرط�نصف�إلى�ثلثي�القوة�العاملة�في�أقل�البلدان�نمواً�
إجماالً�في�أنشطة�ظاهرية�لريادة�األعمال،�اعتماداً�على�المؤشر�
المستخدم،�على�نحو�يوحي�بوجود�احتماالت�كبيرة�في�مجال�
ريادة�األعمال.�غير�أن�المساهمة�المقدمة�إلى�التحول�الهيكلي�
محدودة�بشكل�كبير،�ألن�حصة�غير�متناسبة�من�هذه�األنشطة�
تنحصر�في�أنشطة�أعمال�صغيرة�النطاق�تكون�في�الغالب�أنشطة�
غير�رسمية�يمارسها�المصارعون�من�أجل�البقاء.�ويزداد�هذا�الضعف�
بروزاً�بانخفاض�مستوى�توليد�الوظائف�المتوقع�من�جانب�رواد�
األعمال�أنفسهم.�ولمعالجة�هذه�الحالة،�يتعين�تفكيك�االختالط�
بين�مختلف�أنواع�أنشطة�ريادة�األعمال�ومساندة�األنشطة�التي�
تنطوي�على�احتماالت�ابتكارية�أكبر.�ويكتسي�ذلك�أهمية�خاصة�
ألن�التحول�الهيكلي�في�أقل�البلدان�نمواً�يحتاج�على�األرجح�
إلى�تدعيم�الوضع�العام�لريادة�األعمال�عن�طريق�توليد�الوظائف�
في�مؤسسات�تتسم�بقدر�أكبر�من�اإلنتاجية�واالبتكارية،�حتى�
يتسنى�امتصاص�العاملين�لحساب�الذات�المصارعين�من�أجل�

البقاء�في�عمل�مأجور.

خصائص ريادة االأعمال في أقل   -2
البلدان نمواً

ثمة�توافق�متناٍم�على�أن�دور�ريادة�األعمال�في�التنمية�
ال�يمكن�تحقيقه�بالكامل�من�دون�تبيان�المساهمات�المتنوعة�التي�
يقدمها�رواد�األعمال�بمختلف�أنواعهم�(هيسلز�ونوديه،�2017؛�
وفي�هذا� �.(2015 وفيفاريللي،� 2014؛�كــواتــرارو� مرغوليس،�
الــســيــاق،�تتحدد�خصائص�ريـــادة�األعــمــال�إجــمــاالً�باستخدام�
ثنائيات�من�قبيل�المؤسسات�الرسمية�والمؤسسات�غير�الرسمية،�
المدفوعون� األعمال� ورواد� بالفرصة� المدفوعون� األعمال� ورواد�
بالضرورة.�وهذه�الفروق�المفاهيمية�وثيقة�للغاية�بالنسبة�ألقل�البلدان�
نمواً،�التي�ُيالحظ�فيها�هذا�التقسيم�بشكل�بــارز.�ومع�ذلك،�
فمن�الناحية�العملية�ينطوي�التمييز�بين�المؤسسات�لألغراض�
التحليلية،�وفقاً�لمعايير�إدارية،�أو�وفقاً�لمعايير�ذاتية�في�األساس�
كالمعايير�المستندة�إلى�الدوافع،�على�إشكاليات�كما�أن�التنقل�
بين�الفئات�ال�يعّد�بأي�حال�شيئاً�غير�مألوف.�فمن�الممكن�أن�
ُيضفى�طابع�رسمي�على�مؤسسات�القطاع�غير�الرسمي؛�ويمكن�
أيضاً�لرواد�األعمال�المدفوعين�بالضرورة�أن�يقوموا،�على�مدار�
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يشارك�ما�بين�نصف�إلى�ثلثي�القوة�العاملة�في�
أقل�البلدان�نمواً�في�أنشطة�ظاهرية�لريادة�األعمال�
مساهماتها�في�إحداث�التحول�الهيكلي�محدودة

الوقت،�بتطوير�مؤسسات�مدفوعة�بالفرصة.�وعالوة�على�ذلك،�
ال�تتناظر�بأي�حال�أوجه�التمييز�بين�الرسمي�وغير�الرسمي،�وبين�
الدفع�بالفرصة�والدفع�بالضرورة�بالرغم�من�وثاقة�الصلة�بينها�)أمين�
وإسالم،�2015؛�ديساي،�2011(.�بيد�أن�إجراء�مقارنة�بين�
مصفوفات�مختلفة�لريادة�األعمال�يمكن�عند�قرنها�بالسياقات�
وتفسيرها�بشكل�مالئم�أن�تتيح�تبصرّات�مهمة�في�طبيعة�ريادة�

األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً.

الرمسي�وغري�الرمسي )أ(�

يقع�التمييز�األكثر�وضوحاً�بين�المؤسسات�الرسمية�
والمؤسسات�غير�الرسمية.�ويعيق�االفتقار�إلى�بيانات�منهجية�
وشاملة�إجراء�تقييم�رسمي،�لكن�االنتشار�الواسع�النطاق�لريادة�
األعمال�غير�الرسمية�يمكن�أن�يقاس�بشكل�غير�مباشر�بالرجوع�
إلى�حجم�االقتصاد�غير�الرسمي�في�أقل�البلدان�نمواً.�وفي�دراسة�
أجريت�مؤخراً�وشملت��158بلداً،�أشير�إلى�أن�االقتصاد�الموازي�
)ويعّرف�بأنه�جميع�األنشطة�االقتصادية�المخفّية�عن�السلطات�
الرسمية�ألسباب�نقدية�وتنظيمية�ومؤسسية(�يمثل�في�المتوسط�
قرابة��35في�المائة�من�الناتج�المحلي�اإلجمالي�في�أقل�البلدان�
المائة�على�نطاق� نــمــواً،�مقارنة�بنسبة�مئوية�قدرها��27.7في�
العالم�)الشكل�2-8(.�ومع�ذلك،�يوحي�الحجم�الصغير�عادة�
للمؤسسات�غير�الرسمية،�مقارنة�بنظيراتها�الرسمية،�أنها�تمثل�

نسبة�أكبر�بكثير�في�أنشطة�األعمال.

الرسمية�والصغيرة� المؤسسات�غير� انتشار� وينعكس�
الحجم�في�أقل�البلدان�نمواً�أيضاً�في�االنحراف�بين�مصفوفات�
ريادة�األعمال�المستقاة�من�نهج�وظيفي،�وكثافة�أنشطة�األعمال�
الجديدة�المقاسة�بعمليات�التسجيل�الجديدة�للشركات�ذات�
المسؤولية�المحدودة.�وخالفاً�النتشار�الوظائف�المرتبط�بأنشطة�
األعمال،�تظل�كثافة�أنشطة�األعمال�الجديدة�في�أقل�البلدان�
نمواً�منخفضة�بشكل�كبير�بالمعايير�الدولية،�رغم�وجود�دالئل�
على�اكتسابها�بعض�الدينامية)12(.�وتكون�قياسات�ريادة�األعمال�
المعتمدة�على�رواد�األعمال�الناشئين�ورواد�األعمال�الِغضاض،�
أفضل�عــادة�بحوالي�عشر�مــرات�من�القياسات�المعتمدة�على�

كثافة�أنشطة�األعمال�الجديدة،�وهو�ما�يعني�أن�الغالبية�العظمى�
ألنشطة�األعمال�الجديدة�ال�تدخل�ضمن�الفئة�األخيرة�)آكس�

وآخرون،�2008؛�ديساي،�2011(.

الفرصة�والضرورة )ب(�

ينطوي�التمييز�بين�رواد�األعمال�المدفوعين�بالفرصة�
ورواد�األعمال�المدفوعين�بالضرورة�على�أهمية�خاصة�في�أقل�
البلدان�نمواً،�انطالقاً�من�الدور�المهم�الذي�تؤديه�الفئة�األولى�في�
عملية�التحول�الهيكلي�)مصرف�التنمية�األفريقي�وآخرون،�2017؛�
الترابط� بريكيسوفا،�2010؛�ستروذر�ونزيكو،�2018(.�ورغم�
الشديد�بين�ثنائيات�الرسمي�وغير�الرسمي�وبين�المدفوع�بالفرصة�
والمدفوع�بالضرورة،�فإنها�ليست�متكافئة�بأي�حال�ألن�كثيراً�من�
األعمال�التجارية�المدفوعة�بالفرصة�قد�تختار�البقاء�بعيدة�عن�
الــرادار�في�كنف�القطاع�غير�الرسمي�)أمين�وإســالم،�2015؛�

انظر�الفرع�دال(.

ورغم�وجود�بعض�الفروق�بين�أقل�البلدان�نمواً،�فإن�مؤشر�
الدافع�فيها�على�ما�يبدو�يتسم�باالنخفاض�عموماً�ويعكس�االرتفاع�
النسبي�لحصة�رواد�األعمال�المدفوعين�بالضرورة.�وفي�أقل�البلدان�
نمواً،�يزيد�عدد�رواد�األعمال�في�المرحلة�المبكرة�الذين�يصفون�
أنفسهم�بأنهم�مدفوعون�بالفرصة�بمقدار��1.7في�المتوسط�عن�رواد�
األعمال�الذين�يصفون�أنفسهم�بأنهم�مدفوعون�بالضرورة،�مقارنة�
بمقدار��2.8في�البلدان�النامية�األخرى�و�3.6في�البلدان�المتقدمة�
النمو�والبلدان�التي�تمر�اقتصاداتها�بمرحلة�انتقال�)الشكل�9-2(.�
وعلى�الصعيد�الوطني،�تتراوح�حصة�رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�
المدفوعين�بالضرورة�في�أقل�البلدان�نمواً�بين��22في�المائة�في�

إثيوبيا�و�47في�المائة�في�مالوي�وفانواتو.

فــي�تفسير�هذه� الــحــذر� لتوخي�جانب� وثمة�حاجة�
األرقام�بالنظر�إلى�صغر�حجم�العينة،�وأيضاً�وبقدر�أكبر،�بسبب�
الطابع�غير�الموضوعي�للتمييز�بين�الدافع�المستحث�بالفرصة�
والدافع�المستحث�بالضرورة�باالعتماد�على�تصورات�المستجيبين�
)اإلطار�2-1(.�فمثالً،�قد�تكون�امرأة�تبيع�الذرة�أو�القهوة�على�
قارعة�الطريق،�أو�رجــل�ينتظر�راكباً�في�ساحة�السوق�لتوصيله�
بدراجته�البخارية،�غانمين�لفرصة�سانحة�في�السوق،�لكن�نشاطهما�
التجاري�ليس�ابتكارياً�ومن�غير�المحتمل�أن�ُيحدث�زيادة�مهمة�
في�اإلنتاجية.�ومثل�هذا�النشاط�أقرب�كثيراً�إلى�البطالة�المقّنعة�
على�النحو�الذي�عرّفه�لويس�)1954(،�منه�إلى�أنشطة�األعمال�

التحويلية.
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 الشكل�8-2 
حجم�االقتصاد�الموازي�كحصة�من�الناتج�المحلي�اإلجمالي،�2015-2013

)النسبة�المئوية(
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حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�من�صندوق�النقد�الدويل،�2018. املصدر:�

 الشكل�9-2 
مؤشر�الدافع�في�عدد�مختار�من�أقل�البلدان�نمواً،�وبحسب�مجموعات�البلدان،�آخر�سنة�متاحة
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متوسط�غري�مرجح�حبسب�جمموعة�البلدانفـــرادى�أقـــــل�الـــبــــلــــدان�نـمـــــوًا

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�مستقاة�من�قاعدة�بياانت�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�
ميثل�مؤشر�الدافع،�حسب�تعريف�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال،�نسبة�رواد�األعمال�املدفوعني�ابلفرصة�إىل�نسبة�رواد�األعمال�املدفوعني� ملحوظة:�

ابلضرورة�املنخرطني�يف�إمجايل�نشاط�املرحلة�املبكرة�لرايدة�األعمال.
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االبتكار )ج(�

يعكس�معدل�حدوث�االبتكار�فيما�بين�رواد�أعمال�
المرحلة�المبكرة�صورة�مماثلة�عموماً�للصورة�المتعلقة�بالدوافع،�بغض�
النظر�عن�األساس�المرجعي�لماهية�المنتجات�االبتكارية�والتصورات�
المتحيزة�المحتملة�بشأنها.�وتوضح�الدراسات�اإلفرادية�التي�أجريت�
في�أقل�البلدان�األفريقية�نمواً،�على�سبيل�المثال،�أن�"العمل�التجاري�
المحاكى"�الذي�يقوم�على�تقليد�أنشطة�موجودة،�ينتشر�على�
المستويات�الدنيا�للتنمية�ويشكل�المسار�األكثر�شيوعاً�لدى�رواد�
األعمال�الذين�يصارعون�من�أجل�البقاء�)المرصد�العالمي�لريادة�
األعمال،�2015؛�هرينغتون�وكيلي،�2013؛�ووينغارد،�2015(.�
ويفيد�ما�ال�يزيد�في�المتوسط�على��15في�المائة�من�رواد�أعمال�
المرحلة�المبكرة�في�أقــل�البلدان�نمواً�عن�إدخــال�منتج�جديد�
أو�خدمة�جديدة�ال�توفرها�إال�حفنة�قليلة�من�أنشطة�األعمال�
األخرى،�وهي�نسبة�تقل�كثيراً�عن�مثيالتها�في�البلدان�النامية�األخرى�
التي�تصل�إلى��24في�المائة،�وفي�االقتصادات�المتقدمة�النمو�
واالقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�انتقال�وتصل�إلى��28في�المائة)13(.�
كما�أن�األنشطة�الريادية�التي�يؤديها�العاملون،�ومن�جملة�أمثلتها،�
تطوير�أو�إطالق�سلع�أو�خدمات�جديدة�أو�إنشاء�وحدة�أعمال�
جديدة،�تتسم�أيضاً�بطابع�أقل�تكرارية�في�أقل�البلدان�نمواً�مقارنًة�

بمجموعات�البلدان�األخرى.

التكوين�القطاعي )د(�

القطاعي� التكوين� على� االبتكار� محدودية� تنعكس�
لألنشطة�في�أقل�البلدان�نمواً،�الذي�تهيمن�عليه�أنشطة�ذات�
حواجز�دخول�منخفضة�ومتطلبات�مهاراتية�محدودة)14(.�وفي�أقل�
البلدان�نمواً�التسعة�التي�تتاح�بشأنها�البيانات،�تتمثل�معظم�األنشطة�
في�خدمات�موجهة�إلى�المستهلكين�)كالخدمات�الشخصية�
والخدمات�االجتماعية�والترفيهية�وخدمات�تجارة�التجزئة�والسيارات�
وتوفير�اإلقامة�والمطاعم�والصحة�والتعليم(�وتمثل�في�المتوسط�63 
المبكرة،�و�57في� المرحلة� المائة�من�أنشطة�رواد�أعمال� في�
المائة�من�أنشطة�األعمال�المستقرة�)الشكل�2-10(.�وعلى�
العكس�من�ذلك،�ال�تؤدي�األنشطة�التي�تمثل�العمود�الفقري�
العالمي� المرصد� التي�يصنفها� الهيكلي،�أي�األنشطة� للتحول�
لريادة�األعمال�في�إطار�القطاع�التحويلي�)وهي�التشييد�والصناعة�
التحويلية�والنقل�واالتصاالت�والمرافق�وتجارة�الجملة(�فضالً�عن�
الخدمات�الموجهة�إلى�أنشطة�األعمال�)وهي�التمويل�والتأمين�
والعقارات�وكافة�خدمات�أنشطة�األعمال(�إال�دوراً�واهناً.�ويعمل�
في�القطاع�التحويلي�ما�ال�يزيد�عن��15في�المائة�من�رواد�أعمال�
المرحلة�المبكرة�و�20من�أنشطة�األعمال�المكّرسة،�وال�تزيد�

أنشطة�األعمال�المحاكية�لغيرها�هي�المسار�األكثر�
ارتياداً�لرواد�األعمال�الذين�يصارعون�من�أجل�

البقاء�في�قطاعات�تتسم�بانخفاض�حواجز�الدخول�
وضعف�الهوامش

نسبتيهما�في�الخدمات�الموجهة�ألنشطة�األعمال�على��6في�
أنشطة� التوالي.�كذلك،�ال�تتسم� المائة،�على� في� المائة،�و�3
القطاع�االستخراجي�)وهي�الزراعة�والحراجة�والمصايد�والتعدين(�
باألهمية�إال�في�بوركينا�فاسو�وأوغندا�واليمن،�وبدرجة�أقل�في�

بنغالديش�وفانواتو.

ويتناقض�ذلك�بشكل�حاد�مع�الحالة�القائمة�في�البلدان�
النامية�األخرى�وفي�االقتصادات�المتقدمة�النمو،�التي�يؤدي�فيها�
القطاع�التحويلي�والخدمات�الموجهة�ألنشطة�األعمال�دوراً�أبرز�
بكثير.�ففي�البلدان�النامية�األخرى�يمثل�القطاع�التحويلي�23 
في�المائة�في�المتوسط�من�أنشطة�رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�
البلدان� أقــل� )وهــو�مستوى�لم�تحققه�إال�بنغالديش�من�جملة�
نمواً(�وتمثل�الخدمات�الموجهة�ألنشطة�األعمال�نسبة��10في�
باالقتصادات� المقارنة� عند� أكثر�حــّدة� التناقض� ويبدو� المائة.�
المتقدمة�النمو�واالقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�انتقال،�ففي�هذه�
االقتصادات�يعمل�في�المتوسط��25في�المائة�من�رواد�أعمال�
المرحلة�المبكرة،�في�القطاع�التحويلي�و�27في�المائة�في�قطاع�

الخدمات�الموجهة�ألنشطة�األعمال.

التقدم� تــواضــع� إلــى�حــد�كبير� النتائج� وتعكس�هــذه�
الــذي�أحرزته�حتى�اآلن�أقل�البلدان�نمواً�نحو�تحقيق�التنوع�
االقتصادي،�كما�تعكس�ترّكز�توليد�فرص�التوظيف�غير�الزراعي�
في�الخدمات�منخفضة�اإلنتاجية�التي�ال�تؤدي�إال�إلى�زيادة�
العمل�)األونكتاد،�2015أ؛� إنتاجية� محدودة�أو�منعدمة�في�
واألونكتاد،�2016أ(.�وقد�ظهرت�منذ�منتصف�العقد�األول�
لأللفية�بعض�الدالئل�على�حدوث�تحول�هيكلي�معزز�لإلنتاجية�
)ماكميالن�وآخرون،�2014؛�وماكميالن�وآخرون،�2017(.�
غير�أن�ما�ُقدم�من�دالئل�في�هذا�السياق�يوضح�أن�إمكانات�
ريادة�األعمال�تترجم�بقدر�محدود�إلى�أنشطة�أعمال�ابتكارية�
قادرة�على�لعب�دور�حفاز�في�التحول�الهيكلي�واللحاق�بالنمو�
والتنويع�االقتصاديين�في�أقل�البلدان�نمواً.�ويثير�ذلك�تساؤالت�
بخصوص�تعريف�ريادة�األعمال�وقياسها،�واإلسهام�الذي�تقدمه�
األنماط�الراهنة�لريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�في�التحول�

الهيكلي.
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 الشكل�10-2 
التكوين�القطاعي�في�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال�وأنشطة�األعمال�المستقرة،�في�مجموعات�مختارة�من�أقل��البلدان�

نمواً،�آخر�البيانات�المتاحة
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القطاع�التحويليالقطاع�االستخراجيخدمات�موجهة�للمستهلكنيخدمات�موجهة�ألنشطة�األعمال

(ب)�أنشطة�األعمال�املستقرة(أ)�املرحلة�املبكرة�لرايدة�األعمال

حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�قاعدة�بياانت�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�
تشري�األرقام�إىل�جمموعات�البياانت�الوطنية�الكاملة�يف�قاعدة�بياانت�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. ملحوظة:�
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حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال.  املصدر:�
تشري�األرقام�إىل�جمموعات�البياانت�الوطنية�الكاملة�يف�قاعدة�بياانت�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. ملحوظة:�
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أقل�البلدان�نمواً�تسجل�انخفاضاً�في�معدالت�قدرة�
الشركات�على�البقاء�وضآلة�أثرها�التحويلي�رغم�

اإلمكانيات�العالية�لريادة�األعمال

دورة�احلياة )ه(�

يميل�الوضع�العام�لريادة�األعمال�في�كثير�من�أقل�البلدان�
نمواً�نحو�المراحل�المبكرة�لريادة�األعمال،�وإن�اقترن�ذلك�بفروق�
كبيرة�بين�البلدان�)الشكل�2-11(.�وفي�ستة�من�أقل�البلدان�نمواً�
تتاح�بشأنها�البيانات�)هي�أنغوال�ومالوي�والسنغال�وفانواتو�واليمن�
وزامبيا(�زاد�عدد�رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة،�مقارنة�برواد�األعمال�
المستقرين،�بأكثر�من�الضعفين.�وربما�بدا�ِكَبر�عدد�المؤسسات�
الناشئة�ومؤسسات�األعمال�حديثة�العهد،�من�حيث�المبدأ،�معّبراً�
عن�بيئة�حيوية�وتنافسية،�لكن�اقترانه�بقّلة�عدد�أنشطة�األعمال�
المستقرة�يمكن�أن�يكون�أيضاً�دالــة�على�عجز�الشركات�عن�
البقاء�وارتفاع�مستويات�توقفها.�وتشير�براهين�االقتصاد�القياسي�
المتاحة�إلى�االنخفاض�الشديد�في�معدالت�البقاء،�حيث�يخرج�
من�األسواق�أكثر�من��50في�المائة�من�الشركات�الجديدة�خالل�
السنوات�الخمس�األولى�لوجودها�)جونسون،�2005؛�كواترارو�

وفيفارللي،�2015(.�وعالوة�على�ذلك،�وبافتراض�بقاء�العوامل�
األخرى�على�حالها،�تقّل�معدالت�البقاء�بين�الشركات�التي�تبدأ�
بأحجام�صغيرة،�وباألخص�أنشطة�األعمال�منخفضة�الهوامش�
التي�يتوقف�نجاحها�إلى�حد�كبير�على�قدرتها�على�سد�مكان�
استراتيجي�في�السوق�أو�اكتساب�قدرة�على�االنخراط�في�التجارة�
الدولية�)أغــراول�وأودريتش،�2001؛�بيج�وسوديربوم،�2015؛�

وغنر،�2013(.

وتميل�البيانات�المتعلقة�بتوقف�الشركات�إلى�تأكيد�
هذه�الشواغل،�وال�سيما�في�بلدان�موجودة�في�أفريقيا�)هرينغتون�
وكيلي،�2013(.�وفي�غالبية�أقل�البلدان�نمواً�التي�تتاح�بشأنها�
البيانات،�ترتفع�معدالت�توقف�أنشطة�األعمال،�مع�وجود�بعض�
االختالفات�)الشكل�2-12()15(.�ففي�المتوسط،�يفيد��14في�
المائة�من�السكان�البالغين�في�أقل�البلدان�نمواً�عن�خروجهم�من�
نشاط�أعمال�في�السنة�األسبق،�مقارنًة�بنسبة��6في�المائة�في�
البلدان�النامية�األخرى�و�3في�المائة�في�االقتصادات�المتقدمة�
النمو�واالقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�انتقال.�وفي�معظم�حاالت�
الخروج،�يتوقف�وجود�نشاط�األعمال�نفسه�)المحور�الرأسي�في�
الشكل�2-12(�على�نحو�يوحي�بأن�عوائق�االستدامة�تشكل�

محرّكاً�رئيسياً�لتلك�الحالة.

 الشكل�12-2 
معدالت�توقف�أنشطة�األعمال،�آخر�سنة�متاحة

)النسبة�المئوية(

0

5

10

15

20

25

30

01234567

سبق
�األ
عام
ل�ال

خال
جوا�

خر
ين�
ً�الذ

عاما
�64

-1
ني�٨

ن�ب
سكا

ة�ال
حص

مل
�الع
�يف
تمر
�اس
مال

�أع
شاط

ن�ن
م

حصة�السكان�بني�١٨-�٦٤عاماً�الذين�خرجوا�خالل�العام�األسبق�من�نشاط�أعمال�توقف�عن�العمل

بنغالديشاليمن

إثيوبيا

مالوي

بوركينا�فاسو

فانواتوأوغندا

زامبيا

أنغوال

االقتصادات�املتقدمة�النموالبلدان�النامية�األخرىأقل�البلدان�منوًا
واالقتصادات�اليت�متر�مبرحلة�انتقال

حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�
تشري�األرقام�إىل�جمموعات�البياانت�الوطنية�الكاملة�يف�قاعدة�بياانت�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. ملحوظة:�
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ــراز�الوضع.� إبـ وتــزيــد�األســبــاب�الرئيسية�للخروج�مــن�
فاألسباب�الشخصية�والحوادث�تمثل�دوراً�مهّماً،�أما�المحّرك�
االقتصادي�األكثر�أهمية�للخروج�فيتمثل�حتى�اآلن�في�انخفاض�
الربحية.�وفي�المتوسط،�يُرجع��29في�المائة�ممن�توقفت�أنشطة�
أعمالهم�في�أقل�البلدان�نمواً�سبب�خروجهم�إلى�عدم�تحقيق�
األربــاح،�ويمثل�ذلك�العامل�األكثر�أهمية�في�خمسة�من�أقل�
البلدان�نمواً�التسعة�التي�تتاح�بشأنها�البيانات�)هي�بنغالديش�
وبوركينا�فاسو�ومالوي�وأوغندا�وزامبيا(.�بمن�في�ذلك�بعض�ممن�
افُترض�أنهم�أكثر�نزوعاً�إلى�ريادة�األعمال�)الشكل�13-2(.�

وفي�بعض�البلدان�األخرى،�وأبرزها�إثيوبيا�وزامبيا،�أوقف�عدد�كبير�
من�الناس�أنشطة�أعمالهم�لوجود�فرص�أفضل�يبدو�كثير�من�أنشطة�
األعمال�إلى�جانبها�أقل�جاذبية�كعمل�يُمتهن.�ويندر�التخطيط�
المسبق�لتوقف�أنشطة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً،�أو�أن�يكون�
مدفوعاً�بنّية�التقاعد،�كما�يبدو�أن�األسباب�اإليجابية�التي�تدفع�
في�اتجاه�الخروج،�كوجود�فرصة�لبيع�نشاط�األعمال�ال�تكتسي�
أهمية�إال�في�أنغوال�دون�غيرها.�وتمثل�القيود�المالية�صعوبة�جسيمة�
لريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً،�إال�أنها�تحتل�أهمية�أقل�
في�تفسير�الخروج�من�نشاط�األعمال�عند�مقارنتها�بقّلة�الربحية.

 الشكل�13-2 
أسباب�خروج�أنشطة�األعمال،�مجموعة�مختارة�من�أقل�البلدان�نمواً،�آخر�سنة�متاحة
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زامبيااليمنفانواتوأوغندامالويإثيوبيابوركينا�فاسوبنغالديشأنغوال

حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�
تشري�األرقام�إىل�جمموعات�البياانت�الوطنية�الكاملة�يف�قاعدة�بياانت�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. ملحوظة:�



تقرير أقل البلدان نموًا، 2018

40

من هم رواد االأعمال في أقل البلدان   -3
نمواً؟

مثلما�تسهم�الخصائص�الديمغرافية�لرواد�األعمال�في�
إلقاء�الضوء�على�أنماط�ريادة�األعمال�والتحديات�ذات�الصلة�
التي�تواجهها،�يمكن�أيضاً�لهذه�الخصائص�كالُعمر�والتحصيل�
التعليمي�ونوع�الجنس،�أن�تساعد�على�تنوير�مقرري�السياسات،�
خاصة�فيما�يتصل�بأهداف�من�قبيل�القضاء�على�الفقر�وتوليد�

العمالة�وتمكين�النساء.

الُعمر )أ(�

تجعل�الديناميات�السكانية�وتوجهات�أسواق�العمل�
مسألة�توليد�فرص�العمل�في�أقل�البلدان�نمواً�مطلباً�حاسماً،�وعلى�
األخص�للماليين�األحد�عشر�من�الشباب�الذين�يدخلون�سوق�
العمل�كل�سنة�)األونكتاد،�2013أ(.�وينعكس�هذا�التحّدب�
الشبابي�أيضاً�بشكل�جلي�في�الخصائص�الديمغرافية�لرواد�األعمال.�
ففي�أقل�البلدان�نمواً�التسعة�التي�تتاح�بشأنها�البيانات،�يشكل�
صغار�البالغين�)24-�18سنة(�متوسطاً�غير�مرجح�يبلغ��28في�
المائة�من�رواد�األعمال�في�المرحلة�المبكرة،�أي�ِضعف�النسبة�
الموجودة�في�البلدان�النامية�األخرى�واالقتصادات�المتقدمة�النمو�
واالقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�انتقال،�والبالغة��17في�المائة�و13 
التوالي�)الشكل�2-14(.�وتبلغ�هــذه�النسبة� في�المائة،�على�
ذروتها�في�أقل�البلدان�نمواً�التي�تتميز�بسرعة�نموها�الديمغرافي�
وهياكلها�السكانية�الشابة،�كاليمن�)�40في�المائة(�وأوغندا�)38 
في�المائة(�وزامبيا�)�29في�المائة(.�وعند�المقارنة�بمجموعات�
البلدان�األخرى�لمناظرة�رواد�األعمال�المستقرين�يزيد�االختالف�
بروزا�بينها؛�ففي�المتوسط،�يمثل�صغار�البالغين��17في�المائة�
من�إجمالي�رواد�األعمال�المستقرين�في�أقل�البلدان�نمواً�)وأكثر�
من��30في�المائة�في�اليمن�وزامبيا(،�مقارنة�بنسبة��7في�المائة�
في�البلدان�النامية�األخرى،�و�3في�المائة�في�االقتصادات�المتقدمة�
النمو�واالقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�انتقال.�وربما�ال�يكون�ذلك�
مفاجئاً،�إذا�أُخذت�بعين�االعتبار�مستويات�بطالة�الشباب�المرتفعة�
في�كثير�من�أقل�البلدان�نمواً،�لكن�النواتج�االقتصادية�الهزيلة�
واالحتماالت�التي�تحيط�بقدرة�أنشطة�األعمال�التي�تُنشأ�هروباً�
من�البطالة�على�البقاء�)كواترارو�وفيفاريللي،�2015(�يجعل�هذا�

النمط�مدعاة�للقلق�من�منظور�التحول�الهيكلي.

ــــعــــام،�تــغــلــب�الــفــئــة� ــــمــــري�ال ــُع ــ ــن�زاويـــــــة�الـــتـــوزيـــع�ال ــ ومـ
الُعمرية�25-�34سنة�على�رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�في�مجموعات�
الدول�كافة.�لكن�أقل�البلدان�نمواً�تتميز�بانخفاض�أكثر�تسارعاً�

تقل أرجحية امتالكهن لشركة مبقدار
مخسة أضعاف مقارنة �لرجال

رغم اقرتاب معدل مشاركة النساء
من معدل مشاركة الرجال

يف املرحلة املبكرة لر�دة األعمال

و54-45  �44-35( ــبـــر� األكـ الـــســـن� مــجــمــوعــات� وزن� فـــي�
و55-�64سنة(�بين�رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�وبدرجة�أقل�
بين�رواد�األعمال�المستقرين.�وتشكل�الفئة�الُعمرية�18-�34سنة�
غالبية�رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�في�أقل�البلدان�نمواً�وأكثر�
من�ثلثي�رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�في�بعض�البلدان�كإثيوبيا�
ومالوي�وأوغندا.�وفي�مقابل�ذلك،�يتجه�وزن�المجموعات�الكبر�
سناً�في�توزيع�رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�إلى�التناقص�بشكل�
أكثر�تدرجاً�في�البلدان�النامية�األخرى�وباألحرى�في�االقتصادات�
المتقدمة�النمو�واالقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�انتقال،�التي�تشكل�
فيها�الفئة�الُعمرية�35-�44سنة�ثاني�أكبر�فئات�رواد�األعمال�
حجماً.�ومؤدى�الخصائص�الُعمرية�الممّيزة�ألقل�البلدان�نمواً،�هو�
وجود�متوسط�ُعمري�بالغ�االنخفاض�لرواد�األعمال،�وباألخص�

رواد�األعمال�المكرسين،�أكثر�منه�في�أي�مكان�آخر.

التعليم )ب(�

ــادة�األعــمــال�فــي�أقـــل�الــبــلــدان�نــمــواً�أيضاً� ــ تتصف�ري
بانخفاض�مستوى�التحصيل�التعليمي�لرواد�األعمال�قياساً�إلى�
المعايير�العالمية،�وهي�مستويات�تتماشى�مع�األنماط�الشائعة�بين�
السكان�ككل.�وفي�المتوسط،�ال�تزيد�نسبة�رواد�أعمال�المرحلة�
المبكرة�الحاصلين�على�تعليم�عال�على��12في�المائة،�مقارنة�
بنسبة��36في�المائة�في�البلدان�النامية�األخرى،�و�50في�المائة�
في�االقتصادات�المتقدمة�النمو�واالقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�
انتقال.�لكن�هذه�المتوسطات�تخفي�فروقاً�كبيرة�فيما�بين�الدول،�
حيث�تزيد�النسبة�على��20في�المائة�في�إثيوبيا�وأنغوال�وتقل�

عن��5في�المائة�في�بوركينا�فاسو�ومالوي�واليمن.
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ويعتبر�التحصيل�التعليمي�دائما�دالة�على�رأس�المال�
البشري،�لكنه�ال�يعكس�بالضرورة�نوعية�التعليم�أو�المهارات�ذات�
الصلة�بأنشطة�األعمال،�التي�نادرا�ما�تدرج�في�المناهج�التعليمية�
في�أقل�البلدان�نمواً.�وتنتهي�الدراسات�دائما�إلى�أن�المهارات�
التقنية�والتنظيمية�هي�أحد�القيود�الرئيسية�التي�تعترض�ريادة�األعمال�
في�أقل�البلدان�نمواً�)مصرف�التنمية�األفريقي�وآخرون،�2017؛�

هيرينغتون�وكيلي،�2013؛�األونكتاد،�2012أ(.

العام� للوضع� الــمــمــيِّــزة� الخصائص� هــذه� عــن� وينجم�
لــريــادة�األعــمــال�فــي�أقــل�الــبــلــدان�نــمــواً�تأثير�مهم�على�نطاق�
نشوء�أشكال�مختلفة�لريادة�األعمال�تنطوي�على�احتماالت�
التكنولوجي� التحسين� تحويلية�أكبر،�بما�في�ذلك�عن�طريق�
وفي�حالة� واالتــصــاالت.� المعلومات� تكنولوجيات� واستيعاب�
اقتران�الهيكل�الُعمري�الصغير�لرواد�األعمال�بزيادة�في�معدالت�

االلتحاق�بالتعليم�في�أقل�البلدان�نمواً،�يمكن�أن�يوحي�ذلك�
لــرواد� المتوسط� التعليمي� التحصيل� مستوى� ارتــفــاع� بإمكانية�
األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�بمعدل�أسرع�نسبياً�على�مدى�
الوقت.�إال�أنه�باإلضافة�إلى�ما�يسفر�عنه�ارتفاع�مستوى�التعليم�
من�زيادة�القدرات�اإلدارية،�وبالتالي�زيادة�جاذبية�مهنة�نشاط�
األعمال،�يمكن�توّقع�أن�تؤدي�مستويات�التعليم�األعلى�أيضاً�
إلى�زيادة�خيارات�العمل�المأجور.�وفي�غالبية�البلدان�النامية،�
يفوق�تأثير�العامل�األخير�تأثير�العامل�األول�وزنــاً،�على�نحو�
يبدو�معه�التحصيل�التعليمي�سبباً�في�انخفاض�احتمال�العمل�
لحساب�الــذات�)فان�دير�سليوس�وآخــرون،�2005(.�وربما�
لريادة�األعمال،�وبخاصة� العام� الوضع� تدعيم� إلى� أدى�ذلك�
إن�كان�مستوى�التعليم�مرتبطاً�إيجاباً�بريادة�األعمال�المدفوعة�
بالفرصة،�كما�هو�حاصل�على�سبيل�المثال�في�جنوب�أفريقيا�

)هيرينغتون�وكيلي،�2013(.

 الشكل�14-2 
رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�ورواد�األعمال�المستقرون�بحسب�مجموعات�البلدان�والُعمر،�آخر�سنة�متاحة
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البلدان�النامية�األخرىأقل�البلدان�منوًا
االقتصادات�املتقدمة�النمو

واالقتصادات�اليت�متر�مبرحلة�انتقال

حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�
متثل�األرقام�متوسطات�غري�مرجحة. ملحوظة:�
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نوع�اجلنس )ج(�

يبدو�نشاط�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال�في�أقل�
البلدان�نمواً�أكثر�توازناً�نسبياً�بين�النساء�والرجال�قياساً�إلى�البلدان�
األخرى،�بما�في�ذلك�في�عدد�من�البلدان�المتقدمة�النمو،�ويتميز�

أيضاً�باقترابه�الشديد�من�الخط�الرأسي�المنقط�في�الشكل�15-2.�
ويبلغ�متوسط�معدل�مشاركة�النساء�إلى�الرجال�في�إجمالي�نشاط�
المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نموا�0.94�ًمقارنة�
بمعدل��0.77في�البلدان�النامية�األخرى،�و�0.61في�االقتصادات�

التي�تمر�بمرحلة�انتقال.

 الشكل�15-2 
الفجوات�المتصلة�بنوع�الجنس�في�إجمالي�نشاط�المرحلة�المبكرة�لريادة�األعمال،�آخر�سنة�متاحة
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االقتصادات�املتقدمة�النموالبلدان�النامية�األخرىأقل�البلدان�منوًا
واالقتصادات�اليت�متر�مبرحلة�انتقال

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�مستقاة�من�املرصد�العاملي�لرايدة�األعمال. املصدر:�
ميثل�اخلط�املتقطع�الرأسي�حالة�املساواة�بني�اجلنسني�يف�املشاركة�يف�إمجايل�املرحلة�املبكرة�لنشاط�رايدة�األعمال،�وميثل�اخلط�املتقطع�األفقي� ملحوظة:�

حالة�املساواة�بني�اجلنسني�يف�ميزان�رواد�أعمال�املرحلة�املبكرة�املدفوعني�ابلفرصة.

غير�أن�هذه�الصورة�التي�تبدو�في�ظاهرها�إيجابية،�
تعكس�إلــى�حد�كبير�االنتشار�غير�المتناسب�ألشكال�ريــادة�
األعمال�المدفوعة�بالصراع�من�أجل�البقاء�فيما�بين�النساء�في�أقل�
البلدان�نمواً،�كما�أن�انعدام�المساواة�بين�الجنسين�يبدو�أكثر�بروزا�
في�أشكال�ريادة�األعمال�التي�تكتسي�طابعاً�تحويلياً�أكبر)16(.�
وعــالوة�على�ذلــك،�يظهر�وجــود�معظم�أقل�البلدان�نمواً�تحت�
مستوى�الخط�األفقي�في�الشكل�2-15،�قّلة�التمثيل�النسبي�
للنساء�فيما�بين�رواد�أعمال�المرحلة�المبكرة�المدفوعين�بالفرصة،�
حتى�وإن�لم�يكن�ذلك�يختلف�كثيراً�عن�الوضع�الحاصل�في�

البلدان�النامية�األخرى�أو�في�االقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�انتقال؛�
ففي�المجموعات�الثالث�جميعاً�يبلغ�معدل�اإلناث�إلى�الذكور�

في�ريادة�هذه�األعمال��0.9في�المتوسط.

البيانات�الموزعة�بحسب� وبالرغم�من�عدم�اكتمال�
نوع�الجنس�المتعلقة�بعمليات�التسجيل�الحديثة�للشركات�ذات�
المسؤولية�المحدودة،�فإنها�تظل�دالة�على�وجود�فجوات�جنسانية�
واسعة�في�مشاركة�النساء�في�هذه�الشركات�)الشكل�16-2(.�
وتلعب�العوامل�االجتماعية�واالقتصادية�والمتعلقة�بالخصوصية�
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الثقافية�دوراً�مهّماً�في�هذا�الشأن،�لكن�مستوى�انعدام�المساواة�
الجنسانية�في�أقل�البلدان�نمواً�فيما�يتصل�بهذه�المسألة�يظل�
المرتفعة�أصاًل.� الدولية� المستويات� إلى� بالقياس� مرتفعاً�حتى�
تبدو� البيانات،� بشأنها� تتاح� التي� السبعة� النامية� وفي�البلدان�
احتماالت�تمّلك�النساء�للشركات�ذات�المسؤولية�المحدودة�

المسجلة�حديثاً�أقل�خمس�مرات�من�الرجال،�وأقل�أربع�مرات�
في�أن�تّكن�المالك�الوحيد�للشركة.�ويعكس�ذلك�المدى�الذي�
تبلغه�عوامل�مثل�عدم�تساوي�ُسبل�الوصول�إلى�الثروة�والميراث،�
وقيود�التمويل،�في�تقييد�فرص�النساء�لإلقدام�على�أشكال�أكثر�

تعقيداً�لريادة�األعمال.

 الشكل�16-2 
الفجوات�المتصلة�بنوع�الجنس�في�الشركات�ذات�المسؤولية�المحدودة�المسجلة�حديثاً،�في�مجموعة�مختارة�من�أقل�البلدان�

نمواً،�2016
)النسبة�المئوية(
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أفغانستان
معدل�النساء�إىل�الرجال�يف�ماّلك�الشركات�ذات�املسؤولية�احملدودة

معدل�النساء�إىل�الرجال�يف�املاّلك�الوحيدين�للشركات�ذات�املسؤولية�احملدودة

زامبيافانواتوالسنغالرواندانيبالموريتانيا

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�مستمدة�من�قاعدة�بياانت�البنك�الدويل�ملمارسة�أنشطة�األعمال. املصدر:�
البياانت�غري�متاحة�خبصوص�ماّلك�الشركات�ذات�املسؤولية�احملدودة�يف�رواندا�والسنغال،�وخبصوص�املالك�الوحيدين�للشركات�ذات�املسؤولية� ملحوظة:�

احملدودة�يف�فانواتو.

ي أقل 
القطاعات الرئيسية �ف دال- 

البلدان نمواً: القطاع غ�ي 
الرسمي والمؤسسة الريفية

القطاع غير الرسمي  -1

تطغى�المؤسسات�المتناهية�الصغر�على�القطاع�غير�
المؤسسات� أقــل� تليها�بدرجة� نــمــواً،� البلدان� أقــل� الرسمي�في�
الصغيرة.�وقد�انتهت�مسوحات�البنك�الدولي�لمؤسسات�األعمال�
بشأن�القطاع�غير�الرسمي،�وشملت�أقل�البلدان�نمواً�الثمانية�
التي�يمكن�مقارنة�استبياناتها�األساسية�مباشرة)17(،�أن��74في�
تتمثل�في�شركات� الرسمي� القطاع�غير� المائة�من�مؤسسات�
متناهية�الصغر�توّظف�أقل�من�خمسة�عاملين؛�و�20في�المائة�
إلــى�تسعة� ما�بين�خمسة� تــوظــف� فــي�شــركــات�صغيرة� تتمثل�

عاملين؛�و�6في�المائة�من�شركات�صغيرة�إلى�متوسطة�الحجم،�
ومتوسطة�الحجم،�ومتوسطة�إلى�كبيرة،�مجتمعة؛�وعدم�وجود�
شركات�كبيرة�الحجم.�وفيما�يتعلق�بوزن�المؤسسات�المتناهية�
الصغر�في�اإلجمالي،�مثّلت�أنغوال�التوازن�األكثر�تنوعاً�)�30في�
المائة(،�ومثّلت�مدغشقر�التوازن�األقل�تنوعاً�)�97في�المائة(�

)الشكل�17-2(.

وتستخدم�مؤسسات�القطاع�غير�الرسمي�العمالة�غير�
المأجورة�استخداماً�كثيفاً،�وتتضمن�عــادة�أفــراد�األســرة�الذين�
يمثلون�نسبة�عامة�تبلغ�في�المتوسط��38في�المائة�من�العاملين؛�
وتتراوح�هذه�النسبة�بين��11في�المائة�في�أنغوال�إلى��75في�
المائة�في�مدغشقر.�وتظهر�العّينة�المجّمعة�لمؤسسات�القطاع�
غير�الرسمي�المستقاة�من�مسوحات�المؤسسات�ترابطاً�إحصائياً�
سلبياً�مهّماً�)-0.21(�بين�نسبة�العاملين�غير�المأجورين�وحجم�
المؤسسات�غير�الرسمية؛�وتتجه�هذه�النسبة�إلى�االنخفاض�
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الصغر� المتناهية� المؤسسات� في� المائة� في� �43 من� المطّرد�
إلى��1في�المائة�في�المؤسسات�المتوسطة�إلى�كبيرة�الحجم�
)الشكل�2-18(.�لكن�نسبة�استخدام�العمالة�غير�المأجورة�

فيما�بين�الفئات�الموزعة�على�أساس�الحجم�تتسم�بالتماثل�في�
بعض�أقل�البلدان�نمواً�مثل�بوركينا�فاسو�ومالي،�وبالجنوح�في�

بلدان�أخرى،�مثل�رواندا.

 الشكل�17-2 
تكوين�القطاع�غير�الرسمي�بحسب�حجم�المؤسسة�على�أساس�عدد�العاملين،�في�مجموعة�مختارة�من�أقل�البلدان�نموًا
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حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�مستقاة�من�مسوحات�البنك�الدويل�ملؤسسات�األعمال. املصدر:�

 الشكل�18-2 
تكوين�قوة�العمل�في�القطاع�غير�الرسمي�بحسب�حجم�

المؤسسة،�في�مجموعة�مختارة�من�أقل�البلدان�نموًا
)النسبة�المئوية(
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حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�مستقاة�من� املصدر:�
مسوحات�البنك�الدويل�ملؤسسات�األعمال.

ويظهر�جلياً�أيضاً�في�البيانات�المستمدة�من�مسوحات�
البنك�الدولي�لمؤسسات�األعمال�التي�تناولت�القطاع�غير�الرسمي،�
االفتقار�الكبير�للمساواة�الجنسانية�في�العمل�غير�المأجور�وطبيعة�
الملكية�داخل�القطاع.�ففي�العينة�المجّمعة�لثمانية�من�أقل�البلدان�
نمواً،�يبين�أن��50في�المائة�من�النساء�العامالت�في�مؤسسات�
القطاع�غير�الرسمي�غير�مأجورات،�بالمقارنة�بنسبة��33في�المائة�
للرجال،�وأن�المؤسسات�التي�تكون�النساء�مالكاتها�الرئيسيات،�

ال�تتجاوز�نسبة��30في�المائة�من�اإلجمالي.

المدفوعين� األعمال� رواد� معظم� يندرج� أن� والمرّجح�
بالضرورة�في�القطاع�غير�الرسمي،�على�نحو�ما�لوحظ�قبالً�في�
الفرع�جيم�2،�إال�أن�هذا�القطاع�يشمل�أيضاً�رواد�أعمال�مدفوعين�
الرسمي� القطاع� المؤسسة�موجودة�في� بالفرصة.�ويتوقف�كون�
أو�في�القطاع�غير�الرسمي�على�قرار،�أو�قرار�ضمني�على�األقل،�
لرائد�األعمال�بشأن�كلفة�وعائد�إضفاء�الطابع�الرسمي.�ويتصل�
إضفاء� لعملية� الالزمين� المالية� والتكاليف� بالوقت� ذلــك�جزئياً�
الطابع�الرسمي�على�المؤسسة،�والتكاليف�والعوائد�المالية�وغير�
المالية�المتعلقة�بمؤسسة�القطاع�الرسمي�مقابل�مؤسسة�القطاع�
غير�الرسمي،�من�حيث�الضرائب�والتنظيم�وُسبل�الحصول�على�
التمويل�مثالً.�ومن�األهمية�بمكان�فهم�طبيعة�هذه�العملية�لكي�
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العمل غري املأجور يف القطاع غري الرمسي 
أكثر شيوعاً بني النساء عن الرجال

٥٠ يف املائة نساء

٣٣ يف املائة رجال

يكون�بالمستطاع�تحديد�المساهمة�المحتملة�لقطاع�المؤسسات�
في�التحول�الهيكلي�ومن�أجل�تعزيز�صياغة�سياسات�المؤسسات.

وتــوحــي�الــبــيــانــات�الــمــســتــقــاة�مــن�مــســوحــات�البنك�
المائة� في� ما�بين��50و�90 أن� األعمال� لمؤسسات� الدولي�
من�رواد�األعمال�في�القطاع�غير�الرسمي�في�أقل�البلدان�نمواً،�
الفروق� بعض� ُوجـــدت� وإن� مؤسساتهم،� تسجيل� فــي� يرغبون�
إلى� التقليدية� الحكمة� وتذهب� والــقــطــاعــات)18(.� البلدان� بين�
وارتــفــاع� ــة� ــ اإلداريـ التكاليف� تحبطه� الــمــؤســســات� تسجيل� أن�
مــعــدالت�الــضــرائــب�والــفــســاد�والــخــوف�مــن�عمليات�التفتيش�
)ديانكوف�وآخرون،�2002؛�صندوق�النقد�الدولي،�2018؛�
األونكتاد�2012أ(�وهو�ما�جرى�تأكيده�على�وجه�العموم�في�شرح�
أسباب�عدم�التسجيل�في�أقل�البلدان�نمواً�)الشكل�19-2(.�
نطاق�واسع� المنتشر�على� للتسجيل� االستعداد� عــدم� أن� غير�
في�السياقات�التي�ينتشر�فيها�استخدام�العمالة�غير�المأجورة�
بكثرة،�يوحي�بأن�عبء�االشتراكات�في�الضمان�االجتماعي�
هو�أيضاً�عنصر�مهم.�لكن�قرار�التسجيل�الرسمي�للشركة�ليس�
بأي�حال�قرار�مباشراً.�فُسبل�االطالع�على�معلومات�التسجيل�
تمثل�أيضاً�عقبة�كبيرة�ال�داعي�لها�في�بعض�الحاالت،�ويبرز�
ذلك�في�حالة�أنغوال�ومالي�ونيبال.�وفضالً�عن�ذلك،�قد�تتصف�
التكاليف�بأنها�مؤكدة�ومعروفة�سلفاً�من�الناحية�الكمية،�لكن�
العوائد�تتسم�بطابع�مخادع�أكبر�ويتوقف�تحقيقها�على�أداء�
راسخ�للمؤسسة�عقب�عملية�التسجيل،�خاصة�عندما�تكون�
معتمدة�على�عمالة�غير�مأجورة�أو�تكون�لديها�توقعات�أقل�في�
االستفادة�من�الحماية�القانونية�أو�سبل�الوصول�إلى�االئتمان.�
مالي،� في� أقــل� وبقدر� ونيبال،� وبوركينا�فاسو� وفي�أفغانستان�

ال�يــرى�قسم�كبير�من�رواد�األعــمــال�في�القطاع�غير�الرسمي�
وجود�احتمال�لتحقيق�أي�مكاسب�من�وراء�تسجيل�مؤسساتهم.

وهناك�أيضاً�بعض�البراهين�على�أن�هياكل�التحفيز�
التي�توجدها�أنظمة�الدخول،�قد�تؤثر�أيضاً�على�حجم�المنشآت�
)أمــيــن� التسجيل� لعملية� الــالحــق� الــشــركــة� وأداء� الــرســمــيــة� غــيــر�
وإســـالم،�2015؛�وويليام�وآخــرون،�2017(.�فبالنسبة�لبعض�
المؤسسات�يكون�اإلبقاء�على�الطابع�غير�الرسمي�ناجماً�على�
األقل�عن�قرار�استراتيجي�مدروس�بشأن�"الدرجة�المثلى�للمشاركة�
في�المؤسسات�الرسمية"�)مالوني،�2004(.�وربما�كان�انتشار�
المؤسسات�المتناهية�الصغر�والشركات�الصغيرة�في�القطاع�غير�
الرسمي�من�ثم�نابعاً�جزئياً�من�قرارات�تتخذها�عن�قصد�المؤسسات�
المنتجة�نسبياً�بالبقاء�صغيرة�كوسيلة�لتقليل�تكاليف�التهّرب،�أي،�
تكاليف�البقاء�غير�مسجلة�وغير�مكتشفة�من�جانب�السلطات.

عدم� يمثل� ربــمــا� الــعــهــد،� حديثة� للشركات� وبالنسبة�
أن� أيــضــاً� مــدروســاً،�وُيحتمل� اكتساب�الطابع�الرسمي�اخــتــيــاراً�
يكون�انتقالياً�من�أجل�ارتياد�عملية�الكتشاف�التكاليف�دون�
تحّمل�التكاليف�الثابتة�التي�ترتبط�بالتسجيل،�وباعتبار�ذلك�وسيلة�
المؤسسة�وضمان� المرتبطة�بحداثة� الخصوم� تكاليف� لخفض�
جدوى�نماذجها�التشغيلية�قبل�اإلقدام�على�التسجيل.�وقد�يساعد�
ذلك�في�تفسير�األسباب�التي�تجعل�مؤسسات�القطاع�الرسمي�
التي� التسجيل�تبز�في�أدائها�الالحق�المؤسسات� التي�أجلت�
اختارت�التسجيل�في�مرحلة�البدء�)ويليام�وآخرون،�2017(.

المؤسسات الريفية غير الزراعية  -2

يؤدي�تحويل�االقتصاد�الريفي�دوراً�محورياً�في�التحول�
الهيكلي�في�أقل�البلدان�نمواً،�وتحتل�المؤسسات�صميم�هذه�
العملية�أسوة�بما�هو�حاصل�في�االقتصاد�األعم.�)انظر�الفصل�
في� تختلف� الريفية� المناطق� فــي� المؤسسات� أن� غير� األول(.�
طبيعتها�اختالفاً�بّيناً�عن�المؤسسات�في�المناطق�الحضرية.�وتظهر�
الدراسات�التجريبية�أن�القرارات�التي�تتخذها�األسر�المعيشية�في�
المناطق�الريفية�لالنخراط�في�أنشطة�غير�زراعية�وتنويع�مصادر�
الدخل،�قرارات�متعددة�األبعاد�تعكس�مزيجاً�من�تخفيف�المخاطر�
وموسمية�الطلب�على�العمالة�الزراعية�ومجاالت�محتملة�للتخصص�
داخل�األسر�المعيشية،�بمعنى�أنها�تنبع�من�التفاعل�بين�عوامل�
الدفع�والجذب�)دايفس�وآخرون،�2017؛�ناغلر�ونوديه،�2017(.

الريفية�هو� األعــمــال� لــريــادة� المميِّزة� المالمح� وأحــد�
اإلنــتــاج� بين� األعــمــال� رواد� لجميع� المتاحة� الــتــنــاوب� إمكانية�
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الزراعي�وريادة�األعمال�غير�الزراعية.�ويشكل�الطابع�الموسمي�
في�هذا� مهّماً� الــزراعــي�محرّكاً� بالدخل� المحيط� اليقين� وعــدم�
لــريــادة�األعــمــال�ُتحفَّز�جزئياً� الــخــصــوص،�ألن�هــذه�األنشطة�
الوقت� مـــدار� الــدخــل�على� تحقيق� فــي�كفالة�ســالســة� بالرغبة�
ــيـــاب�أســــــواق�الــتــأمــيــن� وتــخــفــيــض�الــمــخــاطــر�والــمــظــنــة�مـــع�غـ
واالئـــتـــمـــان،�إضــافــة�إلـــى�مــحــدوديــة�فـــرص�الـــولـــوج�إلـــى�العمل�
إلى�أن� الدراسات� المأجور�)تامفادا،�2010(.�وتشير�بعض�
ارتفاع�مستويات�المخاطرة�في�القطاع�الزراعي�في�أفريقيا�تمثل�

عنصر�دفع�قوي�في�التشجيع�على�ريادة�األعمال.�وقد�اتضح�
أن�نقص�الغذاء�رجوعاً�إلى�األشهر�االثني�عشر�األسبق�تمثل�
الريفية�)ناغلر�ونوديه،�2017(،� لريادة�األعمال� أيضاً�محركاً�
وثمة�أيضاً�دالئــل�على�أن�األســر�المعيشية�الزراعية�تتجه�إلى�
تنويع�الدخل�لمواجهة�مخاطر�خراب�المحاصيل�أو�الصدمات�
ريــادة� عــن� تنبثق� التي� العائلية� للشركة� ويمكن� المتوقعة.� غير�
غير�رسمي� تأميناً� فعلي� بشكل� تــوفــر� أن� زراعــيــة� غير� أعــمــال�

)ديكرون،�2009؛�اليدهولم�وكيلبي،�1989(.
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نيبال�)2009)مايل�)2010)مدغشقر�)2009)بوركينا�فاسو�)2009)أنغوال�)2010)أفغانستان�)2008)

مصاعب�احلصول�على�معلومات�عن�التسجيل
الوقت�الالزم�الستكمال�التسجيل

رسوم�استكمال�التسجيل
الضرائب�على�أنشطة�األعمال�املسجلة

التفتيشات�واملقابالت

الرشاوى�اليت�يتعني�أن�تدفعها�أنشطة�األعمال�املسجلة
ال�فائدة�ترجى�من�التسجيل

أسباب�أخرى
ال�تُعرف

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�مستقاة�من�مسوحات�البنك�الدويل�ملؤسسات�األعمال. املصدر:�
يقتصر�تقدمي�األدلة�على�أقل�البلدان�منواً�اليت�يقبل�شكل�استبياانهتا�ذات�الصلة�املقارنة�املباشرة،�وتستبعد�البلدان�اليت�يكون�فيها�السؤال�عن� حاشية:�

هذه�النقطة�معداً�يف�صياغة�خمتلفة�متاماً�أو�منطوايً�على�جمموعة�خمتلفة�خليارات�الرد.

وتشكل�الروابط�بين�الزراعة�وأنشطة�ريادة�األعمال�غير�
الزراعية�عنصر�جذب�قوي،�يؤدي�إلى�نشوء�دائرة�مثمرة�محتملة�
لتطوير�ريادة�األعمال�غير�الزراعية،�المدفوعة�بزيادة�الطلب�على�

المدخالت�الزراعية�وتجهيز�المنتجات�الزراعية�والسلع�االستهالكية�
)ميلور�ولييل،�1973(�فضالً�عن�توفير�موارد�وحوافز�من�أجل�
زيادة�االستثمار�في�القطاعين�كليهما.�وبنفس�القدر،�يمكن�للتأمين�
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أحد�المالمح�الممّيزة�لريادة�األعمال�الريفية�هو�
إمكانية�المناوبة�بين�اإلنتاج�الزراعي�وريادة�األعمال�

غير�الزراعية

الــذي�توفره�ريــادة�األعمال�غير�الزراعية�أن�يدفع�المزارعين�إلى�
اإلقدام�على�أنشطة�تنطوي�على�قدر�أكبر�من�المخاطرة�وتحقق�

قدراً�أعلى�من�الربحية.

الزراعية،� غير�أن�تداخل�أنشطة�ريــادة�األعمال�غير�
واألســرة� الفرد� على�صعيدي� الدخل� لتنويع� المتشابك� والنمط�
المعيشية،�واقتران�ذلك�بقّلة�المتاح�من�البيانات�واالختالفات�
الواسعة�النطاق�بين�البلدان�في�تعريف�المناطق�الريفية�والمناطق�
الحضرية،�يجعل�التحليل�المنهجي�لريادة�األعمال�الريفية�إشكالياً�
)األونكتاد،�2015أ(.�وثمة�مع�ذلك�إمكانية�لتسجيل�مشاهدات�
عامة،�تستند�إلى�دراسات�محلية�ووطنية�على�النحو�الذي�يالحظه�

هذا�القسم�الفرعي.

االنتشار )أ(�

تنتشر�ريادة�األعمال�الريفية�واالنخراط�في�ريادة�األعمال�
غير�الزراعية،�حسبما�يبدو،�على�نطاق�واســع�في�أقل�البلدان�
نمواً.�لكن�الدخل�الريفي�غير�الزراعي�يميل�مع�ذلك�إلى�الترّكز�
في�األسر�المعيشية�الريفية�الثرية�التي�تحوز�أيضاً�حصصاً�أكبر�
في�التوظيف�غير�الزراعي�المأجور،�بينما�تستمد�األسر�المعيشية�
األقل�ثراًء�دخولها�في�األساس�من�المحاصيل�والثروة�الحيوانية�

والعمل�الزراعي�المأجور�)دايفس،�2017(.

وبالنظر�إلــى�مستوى�النمو�الــذي�بلغته�االقتصادات�
المحلية،�يبين�أن�األســر�المعيشية�في�أفريقيا�تنخرط�في�ريادة�
األعمال�غير�الزراعية�بقدر�ال�يقل�عن�مثيالتها�في�المناطق�األخرى،�
مع�اتجاهها�إلى�التركيز�على�المؤسسات�العائلية�غير�الزراعية�أكثر�
الــزراعــي.�وفي�خمسة�من� من�العمل�المأجور�في�القطاع�غير�
أقل�البلدان�نمواً�في�أفريقيا،�هي�إثيوبيا�ومالوي�والنيجر�وأوغندا�
وجمهورية�تنزانيا�المتحدة،�ينخرط�ما�ال�يقل�عن��42في�المائة�
من�األسر�المعيشية�الريفية�في�شركات�تدخل�في�إطار�القطاع�
غير�الزراعي�)دايفس�وآخرون،�2017(.�بيد�أن�معدالت�الدوران�
والخروج�تتسم�باالرتفاع�بين�المؤسسات�الريفية،�ويعمل�كثير�منها�
خــالل�قسم�واحــد�فقط�من�السنة،�وتتأثر�قــدرة�ريــادة�األعمال�
غير�الزراعية�على�البقاء�تأثراً�قوياً�أيضاً�بالطابع�الموسمي�)ناغلر�

ونوديه،�2017(.

األسر�المعيشية�الريفية�القريبة�من�المدن�أوفر�حظاً�
في�االنخراط�في�ريادة�أعمال�غير�زراعية

وبالرغم�من�االنتشار�الواسع�لألنشطة�غير�الزراعية،�
تظل�ريــادة�األعمال�غير�الزراعية�على�وجه�العموم�أقل�أهمية�
ــام،�تــنــخــرط�في� كــمــصــدر�لــلــدخــل�مــقــارنــة�بــالــزراعــة.�وبــوجــه�عـ
الزراعة��92في�المائة�من�األسر�المعيشية�في�أفريقيا،�وهو�النشاط�
الذي�يمثل��69في�المائة�من�إجمالي�دخل�األسرة�المعيشية�
المتوسطة�في�هذه�المنطقة�)دايفس�وآخرون،�2017(.�وعلى�
العكس�من�ذلك،�ال�يزيد�المتولد�عن�ريادة�األعمال�غير�الزراعية�
على��15في�المائة�بالكاد�من�إجمالي�دخل�األسرة�المعيشية�
في�أفريقيا�بالمقارنة،�على�سبيل�المثال،�بنسبة��39في�المائة�
في�البرازيل�و�50في�المائة�في�شيلي�وكولومبيا�و�46في�المائة�
في�الصين�و�59في�المائة�في�كوستاريكا�و�55في�المائة�في�
المكسيك�و�51في�المائة�في�بيرو�)إيسكوبال،�2001؛�ودي�
جانفري�وسادوليه،�2001؛�والنجو�والنجو،�2001؛�وشي�
وآخـــرون،�2007(.�وفي�إثيوبيا،�تتكّسب��27في�المائة�من�
جميع�األسر�المعيشية�النصف�أو�أكثر�من�دخلها�اإلجمالي�
من�ريادة�األعمال�غير�الزراعية�وتحصل��5في�المائة�من�هذه�
ــر�المعيشية�عــلــى�كــل�دخــلــهــا�مــن�هـــذا�الــمــصــدر�)ناغلر� األسـ
ونوديه،�2017(.�وعادة�ما�تتسم�حصة�الدخل�المستمدة�من�
العمل�لحساب�الذات�بارتفاعها�في�المناطق�الحضرية،�وتبلغ�
على�سبيل�المثال��22في�المائة�في�مالوي�وناميبيا�و�48في�
المائة�في�النيجر�و�33في�المائة�في�أوغندا�و�43في�المائة�في�

جمهورية�تنزانيا�المتحدة�)ناغلر�ودنوديه،�2017(.

احلجم�والقطاع )ب(�

تتألف�ريــادة�األعمال�الريفية�غير�الزراعية�في�أغلبها�
من�مؤسسات�متناهية�الصغر�وشركات�صغيرة،�وفي�بعض�من�
أقل�البلدان�نمواً�في�أفريقيا�يوظف��95في�المائة�منها�أقل�من�
خمسة�من�العاملين�)ناغلر�ونوديه،�2017(.�وقد�انتهت�دراسة�
شملت�أربع�مقاطعات�في�إثيوبيا�إلى�أن�الخبرة�الزراعية�أتت�بأثر�
إيجابي�على�ريــادة�األعمال�غير�الزراعية،�وأن�األســر�المعيشية�
ذات�الحيازات�الكبيرة�كانت�أقل�رجحاناً�في�االنخراط�في�أنشطة�
لريادة�األعمال�من�هذا�القبيل،�بينما�اتجه�الماّلك�الحائزون�ألقل�
من��1.43هكتار�إلى�االعتماد�بقدر�أكبر�على�الدخل�غير�الزراعي�
)أليمو�وأدسينا،�2017(.�وفي�العائالت�كبيرة�العدد،�وبالقدر�
الذي�تزيد�فيه�العمالة�عن�االحتياجات�الالزمة�لكّم�محدد�من�
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األرض�الزراعية،�ربما�يجد�بعض�أفــراد�هذه�العائالت�أنفسهم�
مدفوعين�إلى�االنخراط�في�نشاط�لريادة�األعمال.�وبالتوازي�مع�
ذلك،�يكون�توافر�العمالة�ورأس�المال�عامل�جذب�محّفز�على�
ريــادة�األعمال�)ريــدرون،�1997؛�وريــدرون�وآخــرون،�2007؛�

وريدرون�وآخرون،�2009(.

وفي�أقل�البلدان�األفريقية�نمواً،�يميل�إنشاء�المؤسسات�
تتسم� فــي�قطاعات� التواجد� إلــى� الريفية� المناطق� فــي� الجديدة�
بانخفاض�حواجز�الدخول،�كأنشطة�البيع�والمتاجرة،�وقّلة�االستثمار�
في�أنشطة�القيمة�المضافة�المرتفعة،�كالنقل�والتعليم�والقطاعات�
الفنية�األخــرى�)ناغلر�ونوديه،�2017(.�وفي�المراحل�المبكرة�
للتحول�الريفي،�تميل�روابط�االستهالك�مع�القطاع�الزراعي�إلى�
الهيمنة�وينجم�عنها�تركيز�مبدئي�على�ريادة�األعمال�غير�الزراعية�
في�الخدمات�والصناعات�المنزلية.�إال�أنه�مع�تقدم�خطى�التحول�
وارتــفــاع�مستويات�الدخول�تتزايد�أهمية�أنــواع�الــروابــط�األخــرى�
وتحديداً�روابط�اإلنتاج�الخلفية�اآلتية�من�المدخالت�الزراعية،�
والروابط�األمامية�المتجهة�إلى�أنشطة�تجهيز�المنتجات�الزراعية.

املوقع )ج(�

تمثل�الجغرافيا�ويمثل�الموقع�محددان�مهّمان�لتكتل�
المؤسسات�الزراعية�وغير�الزراعية،�حتى�عندما�تتطابق�أنواع�التربة�
والمناخ�)دايفس،�2017(.�وفي�أقل�البلدان�األفريقية�نمواً،�يلعب�
بُعد�المسافة�عن�المراكز�السكانية�الكبيرة�دوراً�ملحوظاً�في�حسم�
نجاح�المؤسسات�الريفية�)ناغلر�ونوديه،�2017(.�فمثالً،�يرجح�
في�منطقة�أمهره�في�إثيوبيا�أن�تتجه�األسر�المعيشية�الموجودة�في�
البلدات�الريفية�مقارنة�بغيرها،�إلى�االنخراط�بنسبة�أكبر�تتراوح�بين�
�21إلى��24في�المائة�في�ريادة�أعمال�غير�زراعية،�وهي�أرقام�
مماثلة�ألرقــام�األسر�المعيشية�الموجودة�على�مقربة�من�أسواق�
الغذاء�)ريجيكرز�وآخرون،�2010(.�ويرجح�أيضاً�بقدر�أكبر�أن�
تنخرط�األسر�المعيشية�الريفية�التي�تعيش�بالقرب�من�البلدات�
في�ريادة�األعمال�غير�الزراعية،�ألن�موقعها�يسمح�لها�بسهولة�
الوصول�إلى�االئتمان�ومرافق�االتصاالت�)ألميو�وأدسينا،�2017(.

وفي�أقل�البلدان�األفريقية�واآلسيوية�نمواً،�ترتبط�نسبة�
عــادة�بُبعد�األسرة� الزراعي�المأجور�ارتباطاً�عكسياً� العمل�غير�
المعيشية�عن�المراكز�الحضرية�)فافشامبس�وشيلبي،�2003؛�
أوو�ونوديه،�2017(.�ومع�ذلك�تعكس�نيبال�نمطاً�غير�خطي�
المثال،�تميل� الريفية؛�وعلى�سبيل� المؤسسات� بالنسبة�لموقع�
العمالة�المأجورة�في�قطاع�البستنة�مرتفع�القيمة،�إلى�التجمع�في�
المناطق�الريفية�القريبة�من�المدن،�لكنها�ليست�بالُقرب�الكافي�

العمالة�الحضرية�المأجورة�غير�الماهرة� إلــى�غلَبة� يــؤدي� الــذي�
)فافشامبس�وشيلبي،�2003(.

اإلنتاجية�والرحبية )د(�

عموماً� وتتسم� أيــضــاً،� بالموقع� العمل� إنتاجية� تتأثر�
بانخفاضها�في�مؤسسات�المناطق�الريفية�مقارنة�بالمناطق�الحضرية،�
وفي�المؤسسات�األبعد�عن�التجمعات�السكانية�األكبر�التي�تكون�
عادة�تجمعات�حضرية�)ناغلر�ونوديه،�2017(.�وعلى�سبيل�
المثال،�وحسبما�تظهر�مؤسسات�الصناعة�التحويلية�في�إثيوبيا،�
فإن�نسبة�الناتج�إلى�العمل�تبلغ��0.43في�المناطق�الريفية�النائية،�
مقارنة�بنسبة��0.95في�البلدات�الريفية،�و�2.30في�المناطق�
الحضرية�)ريجيكرز�وآخــرون،�2010(.�وتتسم�إنتاجية�العمل�
بانخفاضها�أيضاً�في�الشركات�التي�يقتصر�نشاطها�على�أوقات�
محددة�في�السنة،�وهو�نمط�شائع�في�المناطق�الريفية�)ناغلر�
ونوديه،�2017(.�وعلى�نحو�الفت،�يتجه�تطوير�ريادة�األعمال�
غير�الزراعية�إلى�جلب�أثر�إيجابي�على�اإلنتاجية�الزراعية.�وتعزز�
فرصة�تحقيق�دخل�من�ريادة�األعمال�غير�الزراعية�متوسط�اإليرادات�
الزراعية�أيضاً،�عن�طريق�توفير�الموارد�لمشتريات�المدخالت�وزيادة�
األمن�المالي�الذي�يتيح�بدوره�للمزارعين�ممارسة�أنشطة�تتسم�
بارتفاع�نسبة�المخاطرة�لكنها�أيضاً�تتسم�بارتفاع�العوائد�)اليدهولم�

وكيلبي،�1989(.

ــادة�األعـــمـــال�غــيــر�الــزراعــيــة�بين� ــ ويــتــفــاوت�نــجــاح�ري
األســـواق،�خاصة� مواقع� بالقرب�من� بقوة� ويرتبط� القطاعات،�
األسواق�الحضرية؛�وبحجم�الشركة؛�وملكية�األرض؛�وبدرجة�
لــرواد�األعــمــال.�وقد� التعليمية� أقــل�بنوع�الجنس�والمستويات�
أظهرت�عدة�دراسات�أن�توافر�االئتمان�وُسبل�الحصول�على�
التمويل�محددات�مهّمة�لنجاح�ريادة�األعمال�في�المناطق�الريفية�
في�أقل�البلدان�نمواً�)بايي،�2013؛�سينغ�وبيلوال،�2008؛�
كايغو،�2004؛�وأوسندو،�2014(.�ووجد�أيضاً�أن�اإللمام�
بالقراءة�والكتابة�يؤثر�إيجاباً�على�نحو�مهم�في�نجاح�المؤسسات�
الريفية�في�أقل�البلدان�األفريقية�نمواً�)ناغلر�ونوديه،�2017(.�
وعــلــى�سبيل�الــمــثــال،�اتــضــح�فــي�إقليم�أمــهــره�فــي�إثــيــوبــيــا،�أن�
األشخاص�الذين�تتاح�له�ُسبل�أكبر�لالنتفاع�بالكهرباء�وقدرة�
المطّلقين� واألشخاص� األرض�كضمان،� استخدام� على� أكبر�
زراعية،� غير� أعمال� إدارة� إلــى� رجحاناً� أكثر� بشكل� يتجهون�
وُوجدت�أيضاً�عالقة�عكسية�على�شكل�حرف�اليو�)U(�بين�
والتحصيل� والُعمر� زراعية،� غير� أنشطة� في� االنخراط� أرجحية�
التعليمي�لرب�األسرة�المعيشية�)ريجيكرز�وسوديريوم،�2013(.�
ويكون�للدخل�السابق�ومؤشرات�الثروة�أيضاً،�كعدد�الغرف�في�
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محل�اإلقامة،�أثر�إيجابي�على�معدل�نجاح�الشركة�الريفية�في�
أقل�البلدان�األفريقية�نمواً�)ناغلر�ونوديه،�2017(.

وربما�أدت�االستجابة�لخطر�بالغ�حاق�برواد�األعمال�
إلى�اتجاههم�لمزاولة�أنشطة�تنطوي�على�عوائد�محتملة�منخفضة�
لكنها�أقل�تقلباً�أيضاً.�وغالباً�ما�يجري�االختيار�بين�تخفيض�
أو�تفضيل� مثالً� الثابت،�كالمعدات� المال� االستثمار�في�رأس�
االحتفاظ�بقدر�كبير�من�األصول�السائلة�بما�فيها�النقدية�)ريجيكرز�
وآخرون،�2010(.�وإلى�جانب�ذلك،�يمكن�لالستجابة�للصدمات�
في�األجل�القصير�أن�تحدث�آثاراً�سلبية�على�سبل�عيش�األفراد�
واألسر�المعيشية�في�المجتمعات�الريفية�في�األجل�الطويل�)ديكرون�

وكريشنان،�2000(.

نوع�اجلنس )ه(�

تميل�إنتاجية�العمل�إلى�االنخفاض�في�المؤسسات�
الريفية�غير�الزراعية�التي�ترأسها�النساء�في�البلدان�األفريقية�األقل�
نمواً�مقارنة�بالرجال،�غير�أن�نوع�جنس�رائد�األعمال�ال�يؤثر�في�
معدل�نجاح�الشركة�الريفية�)ناغلر�ونوديه،�2017(.�ففي�إثيوبيا،�
على�سبيل�المثال،�تزيد�مشاركة�الرجال�عن�النساء�في�األنشطة�
الزراعية�وغير�الزراعية،�لكن�وجود�دور�كبير�للمرأة�يحدث�أثراً�
إيجابياً�في�ريادة�األعمال�غير�الزراعية�وتتجه�النساء�على�األرجح�
في�إقليم�أمهره�إلى�إدارة�األعمال�غير�الزراعية�أكثر�من�الرجال�
)أليمو�وأدسينا،�2017؛�ورجيكرز�وآخــرون،�2010(.�ويكون�
من�األهمية�بمكان�توفير�المؤسسات�الفعالة�والحوكمة�الرشيدة�

والشبكات�المالئمة�من�أجل�كفالة�نجاح�رائدات�األعمال.

رأس�املال�االجتماعي )و(�

الـــمـــال�االجــتــمــاعــي�والـــتـــرابـــط�الشبكي� يــلــعــب�رأس�
والثقة�أدواراً�حاسمة�في�ريــادة�األعمال�الريفية،�ســواء�كحواجز�
أو�كمعينات.�فالشبكات،�من�قبيل�رابطات�وتعاونيات�المزارعين�
وهيئات�التسويق�الزراعي�تأتي�دائماً�في�طليعة�سياسات�تعزيز�
التنمية�الريفية،�ومنها�توفير�سبل�الحصول�على�االئتمان�الريفي�
الزراعية�)ستروذر� التجارية� الزراعي�لألعمال� وخدمات�اإلرشــاد�
ونزيكو،�2018؛�ويت،�2004(.�وتظهر�أربع�مقاطعات�في�
إثيوبيا�مثالً،�أن�األسر�المعيشية�الريفية�المشاركة�بنشاط�كأعضاء�
في�شبكات�زراعية�وتعاونيات�مختلفة�للمزارعين،�تنخرط�بقدر�
أكبر�في�ريادة�األعمال�غير�الزراعية،�وهو�األمر�نفسه�بالنسبة�لألسر�
المعيشية�الموجودة�في�مواقع�قريبة�من�مراكز�تدريب�المزارعين�

)أليمو�وأديسنا،�2017(.

كات  عدم تجانس ال�ش هاء- 
والتحول الهيكلي

ــمـــة�أدبـــــيـــــات�راســــخــــة�تــســتــعــيــن�بـــنـــهـــج�مــخــتــلــفــة� ثـ
خصائصها� عــن� المترتبة� الــشــركــات� أداء� عــلــى� اآلثــــار� لتقدير�
ــّم� ــن�الــمــتــغــيــرات�األعــ عــلــى�مــســتــوى�االقـــتـــصـــاد�الـــجـــزئـــي،�وعــ
عــلــى�الــمــســتــويــيــن�الــمــؤســســي�والــمــتــعــلــق�بــاالقــتــصــاد�الــكــلــي�
)مـــصـــرف�الــتــنــمــيــة�األفـــريـــقـــي�وآخــــــــــــرون،�2017؛�أنـــدريـــونـــي�
بـــومـــول،�1990؛� أودريـــــتـــــش،�1995؛� وتــشــانــغ،�2016؛�
يــانــكــوف�وآخـــــــرون،�2002؛�هــاريــســون�وآخــــــرون،�2014؛�
2010؛�كـــــــواتـــــــرارو� نــــــوكــــــرونــــــزيــــــزي،� نــــــــــــوديــــــــــــه،�2013؛�
ــلــــي،�2015(.�وتـــتـــضـــمـــن�الـــخـــصـــائـــص�الــمــتــصــلــة� ــ ــل ــ ــاري ــفــ ــ ــي ــ وف
بــالــمــتــغــيــرات�األعـــــّم�عــلــى�الــمــســتــويــيــن�الــمــؤســســي�والــمــتــعــلــق�
المناخ�األوســع�لألعمال� أمــور،� الكلي،�في�جملة� باالقتصاد�
من�نواحي�توفير�البنية�التحتية�والوصول�إلى�االئتمان�وحماية�
اإلداريــة� واألوضــاع� الفساد� انتشار� ومستوى� الملكية،� حقوق�
التنظيمية.� القضايا� من� ذلــك� وســوى� التجارة� تيسير� وأحــكــام�
الجغرافيا� في� األساسية� الفروق� وبتثبيت� المثال،� وعلى�سبيل�
والبنية�التحتية�وُسبل�الوصول�إلى�التمويل�والعوامل�السياسية�
والــمــؤســســيــة،�تــحــقــق�الــشــركــات�فـــي�أفــريــقــيــا�أداء�أفــضــل�من�
شـــركـــات�عــلــى�نــفــس�مــســتــويــات�الـــدخـــل�فـــي�مــنــاطــق�أخـــرى�
)هاريسون�وآخرون،�2014(.�وتمثل�هذه�العوامل�محددات�
مهمة�لألداء�الالحق�لدخول�الشركات�الجديدة�إلى�المعترك،�
رغم�أنها�قد�تكون�أيضاً�محّملة�بإخفاقات�السوق�بدءاً�من�
الــتــفــاوت�فــي�تــوافــر�الــمــعــلــومــات�إلـــى�الــتــأثــيــرات�الــنــاجــمــة�عن�
المتدنية� النوعية� أن�تشكل� الممكن� الخارجية.�ومن� العوامل�
للبنية�التحتية�المادية�وغير�المادية�ومحدودية�ُسبل�الحصول�

على�االئتمان،�قيوداً�مكّبلة�ألداء�المؤسسات.

الــــدور�الــــذي�تلعبه�خصائص� وتــنــبــع�أهــمــيــة�تــقــديــر�
ــا،�مــن�إســهــام�ذلـــك�فــي�تنوير� ــهـ الــشــركــات�كــمــحــددات�ألدائـ
السياسات�المتعلقة�بالمؤسسات.�ويتناول�هذا�الفرع�بالتحليل�
المؤسسات�الرسمية�غير�الزراعية�في�أقل�البلدان�نمواً�باستخدام�
البنك� الــشــركــة�مستمدة�مــن�مــســوحــات� بــيــانــات�على�مستوى�
الــدولــي�لمؤسسات�األعــمــال�فــي��39مــن�أقــل�الــبــلــدان�نمواً.�
ويــقــدم�الــفــرع�هـــاء-�1وصــفــاً�للبيانات،�ويــحــدد�اإلطـــار�2-2 
وقــد�جرى� النتائج.� هــاء-�2 الفرع� ويعرض� المتبعة،� المنهجية�
الشركات،� ألداء� أدنـــاه� الــوارديــن� الرئيسيين� المحّددين� تقدير�
لتسليط�الضوء�على�الكيفية�التي�تسهم�بها�خصائص�الشركة�
في�تشكيل�أدائها،�وبالتبعية،�في�دورهــا�في�إحــداث�التحول�

الهيكلي،�وهذان�المحددان�هما:
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المجّمع�	  األثــر� عموماً� وتشمل� العمل،� إنتاجية� نمو�
الــنــاجــم�عـــن�تــكــثــيــف�رأس�الـــمـــال�وزيــــــادة�اإلنــتــاجــيــة�
اإلجــمــالــيــة�للعوامل�داخـــل�كــل�شــركــة،�كمؤشر�على�
التحسين� تحقيق� فــي� النمو� مرتفعة� الشركات� أهمية�

التكنولوجي.

نمو�العمالة،�كمؤشر�على�دور�إعادة�تخصيص�العمل�	 
الحيازات� اإلنتاجية�كــمــزارع� منخفضة� األنشطة� مــن�
الــصــغــيــرة�وأنــشــطــة�الــمــتــاجــرة�الــصــغــيــرة،�إلـــى�األعــمــال�
وقطاعات� التحويلية� الصناعة� فــي� اإلنتاجية� مرتفعة�

الخدمات�عالية�القيمة.

عدم�تجانس�الشركات�والتحّول�الهيكلي:�منهجية�تحليلية اإلطار�2-2 

ينظر�التحليل�في�آثار�خصائص�الشركات�على�نمو�إنتاجية�العمل�ونمو�العمالة.�وباتباع�منهجية�البنك�الدولي،�يقاس�
نمو�إنتاجية�العمل�باعتباره�التغيير�السنوي�في�النسبة�المئوية�إلنتاجية�العمل�بين�السنة�المالية�األخيرة�والسنتين�األسبق�لها،�وتقاس�
إنتاجية�العمل�باعتبارها�قيمة�المبيعات�معّدلة�حسب�التضخم�ومقّسمة�على�عدد�العاملين�المتفرغين�الدائمين،�بحسب�األدبيات�
ذات�الصلة�)انظر�أمين�وإسالم،�2015؛�وأياغاري�وآخرون،�2011؛�وهاريسون�وآخرون،�2014(.�أما�نمو�العمالة،�فهو�التغيير�
السنوي�في�النسبة�المئوية�للعاملين�المتفرغين�الدائمين�خالل�الفترة�نفسها.�ويستخدم�تحويل�لوغاريتمي�لمتغيرات�نمو�إنتاجية�
العمل�ونمو�العمالة�من�أجل�استقرار�التباين.�ولحسم�القيم�السالبة،�أضيف�مقدار�ثابت�)α(�إلى�البيانات�قبل�تحويلها�اللوغاريتمي،�

لكي�تكون�قيمة�الحد�األدنى�1 = (Y+ α).�وجرى�اختبار�مغايرين�للفرضية�التالية:

 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-3)تمثل�مؤشر�األداء�)التحويل�اللوغاريتمي�لنمو�إنتاجية�العمل�أو�نمو�العمالة(�للشركة��iفي�البلد��kفي�

المنطقة��jوالصناعة�z.�وتمثل��t-3بداية�الفترة�التي�ُتحتسب�لها�معدالت�النمو�ويقاس�حجم�الشركة�وُعمرها.�ويقاس�حجم�الشركة�
بطريقتين�متكاملتين.�في�المجموعة�األولــى�لالنحدارات،�يقاس�كمتغير�مستمر�)لوغاريتم�عدد�العاملين�المتفرغين�الدائمين(؛�
وفي�المجموعة�الثانية�لالنحدارات،�يحّدد�باستخدام�متغيرات�صورية�تمثل�شركات�صغيرة�ومتوسطة�وكبيرة،�تشّغل��5إلى�19،�
و�20إلى�99،�و�100أو�أكثر�من�العاملين�المتفرغين�الدائمين،�على�التوالي.�ويقاس�ُعمر�الشركة�دائماً�كمتغير�مستمر�يمثل�عدد�
السنوات�ابتداء�من�استهالل�عمليات�الشركة،�بصرف�النظر�عن�وضعها�المتعلق�بالتسجيل.�ويطبق�فالينسيس�وآخرون�)2018(�

بشكل�منفصل�اختبارات�للتحمل�يُدرج�فيها�ُعمر�الشركة�باستخدام�متغير�صوري�للشركات�الناشئة.

δi,k,j,z،�تمّثل�مجموعة�متغيرات�التحكم�اإلضافية�المـُدخلة�في�المجموعة�الثانية�لالنحدارات،�وتتضمن�خصائص�إضافية�

للشركة�مثل�السلوك�االبتكاري�المعلن�عنه�ذاتياً،�وهيكل�الملكية�وُسبل�الوصول�إلى�التمويل�ونوع�الجنس�وسنوات�الخبرة�لكبار�
المديرين�والحالة�التصديرية،�وما�إذا�كانت�الشركة�مسجلة�من�بدايتها�من�عدمه.

أُدرجت�في�جميع�االنحدارات�اآلثار�الثابتة�للمنطقة�واآلثار�الثابتة�للبلد�للتحكم�في�العناصر�المحددة�المرتبطة�بالموقع،�
كاالختالفات�في�البنية�األساسية�المادية�والبنية�األساسية�غير�المادية،�بحسب�األدبيات�ذات�الصلة.

.e i,k,j,zومعدل�الخطأ��،β0أُدرج�في�جميع�االنحدارات�معدل�الثبات�

لمعالجة�الشواغل�المحتملة�لتداخل�المتغيرات،�طبق�نهج�المتغير�المساعد�)المربعات�الصغرى�مزدوجة�المراحل(�في�
.t-3�)المجموعة�األولى�لالنحدارات،�باستخدام�عدد�العاملين�في�الشركة�الناشئة�كأداة�لتحديد�حجم�الشركة�عند�)بداية�الفترة

أمانة�األونكتاد. املصدر:�
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البيانات  -1

يستخدم�التحليل�المشمول�بهذا�الفرع�بيانات�مجّمعة�
على�مستوى�الشركة�مستمدة�من�قاعدة�بيانات�مسوحات�البنك�
الدولي�لمؤسسات�األعمال�تتناول��49من�أقل�البلدان�نمواً،�
وتغطي�االقتصاد�الخاص�غير�الزراعي،�فتستثني�من�ثم�الشركات�
المملوكة�للحكومات�بالكامل.�ولضمان�قابلية�البيانات�للمقارنة�
بين�البلدان،�لم�ُتدرج�فيها�سوى�المسوحات�التي�طبقت�فيها�
المنهجية�المعيارية�العالمية�للبنك�الدولي)19(،�واقتصرت�على�
استخدام�آخر�المسوحات�في�البلدان�التي�اسُتقصيت�أكثر�من�
مرة�)لالطالع�على�البلد�وسنة�التغطية�في�بيانات�مسوحات�البنك�
وتستخدم� المرفق�2()20(.� انظر� األعمال،� لمؤسسات� الدولي�
ثالثة� وتــطــبّــق� الــعــشــوائــيــة،� الطبقية� المعاينة� نهج� الــمــســوحــات�
معايير�للترتيب�الطبقي�هي�قطاع�النشاط،�والموقع�الجغرافي،�
وحجم�الشركة،�حيث�تحدد�الشركة�الصغيرة�بأنها�الشركة�التي�
التي� بالشركة� المتوسطة� والشركة� العاملين،� من� تعّين��19-5
التي� بالشركة� الكبيرة� والــشــركــة� العاملين،� مــن� تــعــّيــن��99-20
تعّين��99فأكثر�من�العاملين.�وأتاح�ذلك�عّينة�شاملة�ضّمت�
قبل�تنظيف�البيانات،�298 �15منشأة،�يندرج��44في�المائة�
منها�في�قطاع�الصناعة�التحويلية�و�56في�قطاع�الخدمات.

باستخدام�هذه� تتعلق� ثــالثــة�محاذير� هــنــاك� أن� غير�
المجموعة�من�البيانات.�األول،�هو�كون�أن�المسوحات�استهدفت�
المنشآت�الرسمية�التي�تضم�خمسة�عاملين�فأكثر،�يترتب�عليه�
إغفال�النتائج�المعروضة�في�هذا�الفرع�للدور�الذي�تؤديه�الشركات�
المتناهية�الصغر�وشركات�القطاع�غير�الرسمي)21(.�والثاني،�هو�
البقاء،� التي�واصلت� البيانات�تتصل�فقط�بالشركات� كــون�أن�
يجعل�التحليل�غير�قادر�على�تقدير�اآلثار�التي�تترتب�على�تصفية�
الشركات�أو�تخفيض�العمالة�المقترن�بذلك.�والثالث،�هو�كون�
أن�وحدة�التحليل�في�المسوحات�هي�المنشأة�وليست�الشركة،�
يجعل�مقياس�الحجم�للشركات�المتعددة�المنشآت�إشكالياً،�رغم�
أنه�يتيح�أيضاً�إمكانية�إدخال�تغييرات�من�أجل�زيادة�دقة�العدد�
الفعلي�للوظائف�التي�يجري�تقديرها،�باستبعاد�التغييرات�الواضحة�
التي�تنشأ�عن�االستحوازات�والتصفيات.�بيد�أن��78في�المائة��
من�المنشآت�المشمولة�بهذه�العّينة�المجّمعة�هي�منشآت�قائمة��
بذاتها،�كما�أن�النتائج�الرئيسية�في�هذا�التحليل�تكون�نافذة�فقط�

ميزان�الشركات�في�أقل�البلدان�نمواً�ينحرف�بشدة�
نحو�المنشآت�الصغيرة�ويكشف�عن�"وسط�مفقود"

فيما�يتعلق�بهذه�العينة�الفرعية�من�الشركات.�ورغم�هذه�المحددات،�
توفر�مجموعة�البيانات�صورة�تمثيلية�للشركات�الخاصة�غير�الزراعية�

في�أقل�البلدان�نمواً.

في� الشركات� ميزان� أن� البيانات� مجموعة� وتوضح�
أقل�البلدان�نمواً،�حتى�فيما�بين�الشركات�الرسمية�التي�توظف�
خمسة�عاملين�على�األقل،�ينحرف�بشدة�نحو�المنشآت�الصغيرة�
)الشكل�2-20(.�وتمثل�الشركات�التي�توظف�ما�بين��5و10 
عاملين،��35في�المائة�من�اإلجمالي،�لكن�الوزن�يتناقص�بحّدة�
مع�اتجاه�عدد�العاملين�إلى�التزايد،�حيث�تمثل�الشركات�الكبيرة�
التي�توظف��100فأكثر�من�العاملين�نسبة��10في�المائة�من�
تعّين� التي� الحجم،� المتوسطة� الشركات� أما�نسبة� اإلجمالي،�
ما�بين��20و�99من�العاملين�فتنم�عن�االنخفاض،�مؤكدة�صحة�
الشواغل�الطويلة�األجل�المتعلقة�"بالوسط�المفقود"،�كما�تُبرز�
البلدان�نمواً،� الثنائية�الهيكلية�للوضع�العام�للشركات�في�أقل�
حيث�تتعايش�قّلة�محدودة�من�الالعبين�الكبار�مع�فيض�من�
صغار�المنافسين�والموّردين.�ويؤيد�ذلك�التعدادات�التفصيلية�
لشركات�الصناعة�التحويلية�في�أقل�البلدان�نمواً،�كإحصاءات�
ميانمار�وجمهورية�تنزانيا�المتحدة،�التي�تظهر�حالة�استقطاب�
بين�شركات�صغيرة�متعددة�من�ناحية،�وحفنة�من�المؤسسات�
الكبيرة�من�ناحية�أخــرى،�وحــيــازة�األخــيــرة�دائــمــاً�مستوى�غير�
متناسب�من�النفوذ�في�السوق�)أندريوني،�2017؛�والمعهد�
العالمي�لبحوث�االقتصاد�اإلنمائي�التابع�لجامعة�األمم�المتحدة�
وآخرون،�2018(.�ويدلل�هذا�الهيكل�غير�المنتظم�على�ضعف�
القطاع�الخاص�في�أقل�البلدان�نمواً،�ويضع�تحديات�جسيمة�
أمام�بزوغ�شبكة�كثيفة�لروابط�اإلنتاج،�على�نحو�ما�نوقش�في�
الطبعات�السابقة�لهذا�التقرير.�وعالوة�على�ذلك،�يتسبب�هذا�
الهيكل�في�إعاقة�تحقيق�القيمة�المضافة�المحلية�ألن�الشركات�
المحلية�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�تكون�غير�قادرة�عادة�على�
االندماج�في�سالسل�القيمة�العالمية،�إما�بشكل�مباشر�أو�كموّرد�

للمصّدرين�الكبار�)انظر�الفصل�الثالث(.
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 الشكل�20-2 
حصة�الشركات�في�العينة�بحسب�عدد�العاملين�الدائمين�المتفرغين
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العاملون�الدائمون�املتفرغون
حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�مستقاة�من�قاعدة�بياانت�البنك�الدويل�ملمارسة�أنشطة�األعمال. املصدر:�

تتألف�جمموعة�البياانت�من�بياانت�جمّمعة�على�مستوى�الشركة�مستقاة�من�مسوحات�البنك�الدويل�ملؤسسات�األعمال�يف��39من�أقل�البلدان� ملحوظة:�
منواً،�وتغطي�االقتصاد�اخلاص�غري�الزراعي،�وتكتفي�ابملسوحات�املنجزة�طبقاً�للمنهجية�املعيارية�العاملية�للبنك�الدويل،�وتقتصر�على�استخدام�

آخر�مسح�يف�البلدان�اليت�أجري�فيها�أكثر�من�مسح�واحد،�وقد�ُحدد�عرض�اخلانة�مبعدل�مخسة�عاملني�متفرغني�دائمني.

وتوفر�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�حصة�
كبيرة�في�إجمالي�التوظيف�في�القطاع�الرسمي،�رغم�التفاوت�
الواسع�القائم�فيما�بين�البلدان�)الشكل�2-21(.�وتبلغ�القيمة�
نــمــواً�كــكــل،�20  الــبــلــدان� أقــل� التوظيف�فــي� الوسيطة�لحصة�
في�المائة�للمؤسسات�الصغيرة،�و�30في�المائة�للمؤسسات�
المتوسطة�الحجم،�و�47في�المائة�للمؤسسات�الكبيرة.�لكن�
صافي�مساهمة�الشركات�الصغيرة�في�توليد�العمالة�يقل�على�
األرجـــح�عــن�حصتها�فــي�هــذا�اإلجــمــالــي،�ألن�الطابع�العابر�
للقطاعات�الذي�تتسم�به�البيانات�يعني�إغفال�اآلثار�الصافية�
الناجمة�عن�خروج�الشركات�وضعاً�بعين�االعتبار�أن�الشركات�

الصغيرة�مّيالة�إلى�إظهار�معدالت�منخفضة�لمواصلة�البقاء�)بيج�
وسوديربوم،�2015؛�كواترارو�وفيفاريللي،�2015(.�وفي�جميع�
المشاهدات�على�مستوى�الشركة،�مثّلت�النساء��27في�المائة�
في�المتوسط�من�العاملين�المتفرغين،�مع�اتجاه�ذلك�إلى�التزايد�
في�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�)�29في�المائة�من�
جميع�العاملين�المتفرغين�في�المؤسسات�الصغيرة،�و�26في�
المائة�في�المؤسسات�المتوسطة�الحجم(�مقارنة�بالشركات�الكبيرة�
)�19في�المائة(.�كذلك�يمثل�العمال�المؤقتون�أو�الموسميون�
زهاء��6في�المائة�من�اإلجمالي�المعادل�للموظفين�المتفرغين،�

رغم�أنه�يعكس�أيضاً�تفاوتاً�واسعاً�فيما�بين�البلدان.
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 الشكل�21-2 
حصة�العمالة�بحسب�نوع�المنشأة
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كبرية�(>١٠٠)متوسطة�احلجم�(٢٠-٩٩)صغرية�(٥-١٩)

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�مستقاة�من�قاعدة�بياانت�البنك�الدويل�ملمارسة�أنشطة�األعمال. املصدر:�
أتخذ�حصة�العمالة�يف�االعتبار�العاملني�املتفرغني�الدائمني�والعاملني�املومسيني؛�ومتثل�الطائفة�األخرية�حصة�نسبية�ترهتن�مبتوسط�مدة�التوظيف� ملحوظة:�

املومسي؛�وقد�روعيت�يف�التقدير�ترجيحات�املعاينة.

النتائج التجريبية  -2

يجري�في�المقام�الحالي�مناقشة�اآلثــار�التي�ترتبها�
خصائص�الــشــركــات�فــي�أقــل�الــبــلــدان�نــمــواً�على�نمو�إنتاجية�
المبّينة� التحليلية� المنهجية� إلــى� اســتــنــاداً� العمالة� ونمو� العمل�
ــــرى�فـــي�الـــبـــدايـــة�تــســجــيــل�نــتــائــج� ســلــفــاً�)اإلطــــــــــار�2-2(.�وجـ
لعينات� منفصل� بشكل� ُسجلت� ثــم� للعّينة�كاملة،� االنــحــدار�
وقطاع� التحويلية� الصناعة� قطاع� فــي� للشركات�العاملة� فرعية�

الخدمات.

ويوضح�الجدول�2-�2نتائج�التقدير،�التي�تركز�حصرياً�
على�حجم�الشركة�وُعمرها�في�الحساب�اللوغاريتمي�لنمو�اإلنتاجية�
ونمو�العمالة�كمتغير�تابع�واتخاذ�حجم�الشركة�وُعمرها�كمتغيرات�
مستمرة.�وتشير�النتائج�إلى�أن�اآلثار�الناجمة�عن�حجم�الشركة�على�
نمو�إنتاجية�العمل�تتفاوت�بين�القطاعات؛�فهي�إيجابية�ومهمة�
في�قطاع�الخدمات،�لكنها�سلبية�وإن�تكن�عديمة�األهمية،�في�
قطاع�الصناعة�التحويلية.�وُوجد�أيضاً�أن�الشركات�األقدم�تحقق�
نمواً�متسارعاً�في�اإلنتاجية�في�قطاع�الصناعة�التحويلية،�في�العينة�

الكاملة�والعينة�الفرعية�للشركات�على�حد�سواء.
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 الجدول�2-2 
نتائج�االنحدار�للمتغير�المساعد�)المربعات�الصغرى�المزدوجة�المراحل(:�حجم�الشركة�واألداء�في�أقل�البلدان�نموًا

التابع املتغري�

منو�العمالةمنو�إنتاجية�العمل

الخدماتالصناعة�التحويليةالعينة�الكاملةالخدماتالصناعة�التحويليةالعينة�الكاملة

)6()5()4()3()2()1(النماذج

حجم�الشركة�)الحساب�اللوغاريتمي�
للعاملين�المتفرغين(

*0.00980.0032-***0.0269***0.0140-**0.00725-***0.0296-

)0.00516()0.0063()0.0101()0.00216()0.00289()0.00384(

-0.000876***-0.00118***-0.00108***0.001430.000123***0.000811*ُعمر�الشركة

)0.000435()0.000551()0.000695()0.000182()0.000253()0.000263(

4.662***4.629***4.640***3.697***4.050***3.771***العامل�الثابت

)0.0575()0.108()0.0743()0.024()0.0496()0.0282(

907043344736908343454738المشاهدات

0.1930.170.2140.0810.0690.119القيمة�التربيعية

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�بياانت�مستقاة�من�مسوحات�البنك�الدويل�ألنشطة�األعمال. املصدر:�
العمالة�)األعمدة�4-6(؛� لنمو� اللوغاريتمي� العمل�)األعمدة�1-3(�أو�احلساب� إنتاجية� لنمو� اللوغاريتمي� التابع�إما�احلساب� املتغري� ميثل� ملحوظة:�
ويسجل�العمودان��1و�4نتائج�العينة�الكاملة،�ويسجل�العمودان��2و�5نتائج�العينة�الفرعية�يف�قطاع�الصناعة�التحويلية،�والعمودان��3و6 
نتائج�العينة�الفرعية�للشركات�يف�قطاع�اخلدمات؛�ويقاس�حجم�الشركة�وُعمرها�يف�مستهل�نشاط�الشركة�)t-3(؛�ومتثل�القَيم�الواردة�بني�األقواس�

األخطاء�املعيارية،�ومتثل�النجمة�*�والنجمتان�**�والثالث�جنوم�***�النسب��10و�5و�1يف�املائة�ملستوى�الثقة،�على�التوايل.

وتشير�النتائج�إلى�وجود�صلة�إيجابية�كبيرة�بين�حجم�
الشركة�ونمو�إنتاجية�العمل،�في�كل�من�العينة�الكاملة�والعينة�الفرعية�
للشركات�في�قطاع�الخدمات.�وفي�العينة�الكاملة،�ارتبط�حدوث�
زيادة�قدرها��10في�المائة�في�عدد�العاملين�المتفرغين�الدائمين�

بتحقيق�زيادة�قدرها��0.1في�نمو�إنتاجية�العمل.

وعلى�العكس�من�ذلــك،�يترتب�على�حجم�الشركة�
وُعمرها�أثر�كبحي�كبير�على�نمو�العمالة،�سواًء�في�العّينة�الكاملة�
إلــى�أن� النتائج� القطاعية،�حيث�تشير� الفرعية� العينات� أو�فــي�
إلــى�أداء� تميل� الشركات�الصغيرة�أو�الشركات�األحــدث�عهداً�
دور�قوي�ملحوظ�في�توليد�العمالة.�وربما�تعكس�تلك�النتيجة�
توّجه�الشركات�الصغيرة�نحو�زيــادة�كثافة�العمالة�و/أو�كون�أن�
الشركات�حديثة�العهد�ربما�ال�تزال�بعيدة�عن�تحقيق�حد�أدنى�
على�مقياس�الكفاءة،�وتكون�من�ثم�عاكفة�على�عملية�للتوسع.�
لكن�تأثير�ُعمر�الشركة�على�نمو�العمالة�يبدو�قوياً�عند�استخدام�
تعريف�بديل�لُعمر�الشركة،�أي�عند�استخدام�متغير�صوري�بقيمة�
تساوي�واحد�للشركات�التي�تكون�في�السنوات�الثالث�األولى�

لنشاطها�)فالينسيسي�وآخرون،�2018(.

نتيجة�فرضية�جــرت�مواءمتها� ويمثل�الجدول��3-2
بثالث�طرق.�في�الطريقة�األولى،�جرى�استبدال�المقياس�المستمر�
لحجم�الشركة�بمتغيرات�صورية�للشركات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�
�.)t-3(والكبيرة،�استناداً�إلى�وضع�العمالة�في�سنة�بدء�النشاط�
وفي�الطريقة�الثانية،�أُدخلت�متغيرات�ضبط�إضافية�الحتساب�
خصائص�الشركة،�وهي�تشمل�ابتكارات�المـُنتج�والعمليات�المنسوبة�
ذاتياً�للشركة�في�السنوات�الثالث�األسبق)22(،�وهيكل�رأس�المال،�
مشفوعة�بنماذج�صورية�منفصلة�تتصل�بشكل�جزئي�على�األقل�
بملكية�الدولة�والملكية�األجنبية.�وأخيراً،�شملت�الطريقة�الثالثة�
ضوابط�تحليل�تتعلق�بالوصول�إلى�االئتمان،�المعّبر�عنه�بوجود�
تسهيل�للسحب�على�المكشوف؛�فضالً�عن�نوع�الجنس�وعدد�
سنوات�الخبرة�لكبار�المديرين؛�والوضع�التصديري�للشركة؛�وما�إذا�

كانت�الشركة�مسجلة�عند�بدء�النشاط�أم�ال.

وحتى�مع�وجود�هذه�الفرضيات،�تأكدت�بشكل�قوي�
أهمية�الصلة�بين�حجم�الشركة�ونمو�إنتاجية�العمل�وإيجابيتها.�
لكن�ُعمر�الشركة�يأتي�على�ما�يبدو�بتأثير�إيجابي�وإن�كان�أقل�
أهمية�بالنسبة�لنمو�اإلنتاجية�في�العينة�الكاملة،�وإن�اختلف�في�
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العينات�الفرعية.�أما�الشركات�الصغيرة�فتتميز�بارتفاع�كبير�في�نمو�
العمالة�مقارنة�بالشركات�المتوسطة�الحجم�والشركات�الكبيرة،�
وهو�ما�تأكد�مرة�أخرى�في�العينة�الكاملة�وفي�العينات�الفرعية�
القطاعية.�ويبدو�أيضاً�أن�ُعمر�الشركة�يكبح�نمو�العمالة�بشكل�
كبير�على�النحو�الذي�تبّينه�النتائج�الواردة�في�الجدول�2-2.�

وعلى�وجه�العموم،�تتماشى�هذه�النتائج�مع�النتائج�التي�توصل�
إليها�أياغاري�وآخرون�)2011(،�والتي�تظهر�إنه�عند�اإلسقاط�
تأثير� يبدو� النامية،� االقتصادات� الشركة�في� ُعمر� أســاس� على�
إلى�حد�كبير� الشركات�الصغيرة�على�نمو�اإلنتاجية�منخفضاً�

مقارنة�بالشركات�الكبيرة.

 الجدول�3-2 
نتائج�االنحدار:�خصائص�الشركات�وأداؤها�في�أقل�البلدان�نموًا

التابع منو�العمالةمنو�إنتاجية�العملاملتغري�

العينة�الكاملة
الصناعة�
العينة�الكاملةالخدماتالتحويلية

الصناعة�
الخدماتالتحويلية

)6()5()4()3()2()1(النماذج
-0.0485***-0.0696***-0.0581***0.0396**0.0340**0.0367***نموذج�صوري�لشركة�متوسطة�الحجم

)0.0120()0.0166()0.0180()0.00517()0.00793()0.00721(
-0.105***-0.0742***-0.0706***0.05770.042***0.0563***نموذج�صوري�لشركة�كبيرة

)0.0164()0.0208()0.0347()0.00893()0.0116()0.0193(
-0.00121***-0.000746***-0.000938***0.0007340.0008380.000787*ُعمر�الشركة

)0.000442()0.000549()0.000755()0.000203()0.000262()0.000318(
0.0145*0.0267***0.0197***-0.03760.00633**0.0173نموذج�صوري�لالبتكار

)0.0131()0.0170()0.0201()0.00533()0.00742()0.00755(
0.0133-0.0153-0.00599-0.103-0.158-0.133**نموذج�صوري�للشركات�المملوكة�للدولة

)0.0662()0.100()0.0781()0.0214()0.0291()0.0309(
0.03050.00815***0.0189***0.01910.02440.0095نموذج�صوري�للملكية�األجنبية

)0.0166()0.0261()0.0216()0.00653()0.00966()0.00862(
0.0121*0.0237***0.0190***-0.00708-0.00741-0.0104نموذج�صوري�للحصول�على�التمويل

)0.0122()0.0166()0.0180()0.00498()0.00737()0.00664(
0.0000703-0.000737**-0.000418*-0.00004240.0005890.000726خبرة�اإلدارة�العليا�)سنوات(

)0.000551()0.000686()0.000906()0.000247()0.000341()0.000366(
-0.0120*-0.00656-0.03600.0086**0.02590.0132**المديرات

)0.0127()0.0182()0.0172()0.00561()0.00933()0.00699(
-0.0295*0.0408***0.0213***0.0102-0.0318-0.0192نموذج�صوري�للمـُصدِّر

)0.0174()0.0218()0.0314()0.00763()0.00875()0.0162(
-0.00692-0.00121-0.00419-0.0356*-0.0226-0.0288**الشركات�المسجلة�عند�بدء�النشاط

)0.0141()0.0197()0.0202()0.00557()0.00786()0.00782(
4.599***4.583***4.601***3.761***3.953***3.763***العامل�الثابت

)0.0473()0.113()0.0571()0.0174()0.0339()0.0224(
867641974479868642074479المشاهدات
0.1970.1740.2190.0840.090.102القيمة�التربيعية

حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�مسوحات�البنك�الدويل�ألنشطة�األعمال. املصدر:�
العمالة�)األعمدة�4-6(؛� لنمو� اللوغاريتمي� العمل�)األعمدة�1-3(�أو�احلساب� إنتاجية� لنمو� اللوغاريتمي� التابع�إما�احلساب� املتغري� ميثل� ملحوظة�
ويسجل�العمودان��1و�4نتائج�العينة�الكاملة،�ويسجل�العمودان��2و�5نتائج�العينة�الفرعية�يف�قطاع�الصناعة�التحويلية،�والعمودان��3و6 
نتائج�العينة�الفرعية�للشركات�يف�قطاع�اخلدمات؛�ويقاس�حجم�الشركة�وُعمرها�يف�مستهل�نشاط�الشركة�)t-3(،�ويعرب�عن�الوصول�إىل�التمويل�
بتوافر�تسهيل�للسحب�على�املكشوف�يف�آخر�ثالث�سنوات،�وتتبع�مجيع�االحندارات�هنج�املربعات�الصغرى�املعتاد،�مبا�يف�ذلك�تثبيت�اآلاثر�
اإلقليمية�والقطاعية؛�ومتثل�القَيم�الواردة�بني�األقواس�األخطاء�املعيارية،�ومتثل�النجمة�*�والنجمتان�**�والثالث�جنوم�***�النسب��10و�5و1 

يف�املائة�ملستوى�الثقة،�على�التوايل.
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كذلك�تشير�النتائج�الواردة�في�الجدول�2-�3إلى�
الدور�اإليجابي�المهم�الذي�يؤديه�االبتكار،�من�ناحية�ارتباطه�
بنمو�اإلنتاجية�في�العينة�الفرعية�للشركات�في�قطاع�الصناعة�
الفرعية� والعينات� الكاملة� العينة� في� العمالة� ونمو� التحويلية،�
القطاعية.�ويبدو�أن�مشاركة�جهات�حكومية�فاعلة�في�الملكية�
ترتب�أثراً�سلبياً�كبيراً�على�نمو�اإلنتاجية�في�العينة�الكاملة،�وإن�
أن� القطاعية،�ويبدو�أيضاً� الفرعية� العينات� ال�يظهر�ذلك�في�
إشراك�جهات�فاعلة�أجنبية�يأتي�بأثر�إيجابي�على�نمو�العمالة�
في�العينة�الكاملة�وفي�العينة�الفرعية�للشركات�في�قطاع�الصناعة�
التحويلية،�لكن�ذلك�ال�يظهر�في�العينة�الفرعية�للشركات�في�

قطاع�الخدمات.

ــاً�مــهــّمــاً� ــعـ وتــمــثــل�ُســبــل�الــحــصــول�عــلــى�الــتــمــويــل�دافـ
باستمرار�لتوليد�العمالة،�أما�خبرة�المديرين�-�وربما�كان�ذلك�
مبعثاً�لالستغراب�-�فتؤدي�إلى�أثر�عكسي�وإن�كان�بدرجة�أقل�
في�األهمية،�دون�أن�يشمل�ذلك�الشركات�في�قطاع�الخدمات.�
ويقل�تمثيل�النساء�في�اإلدارة�العليا،�وال�يزيد�عدد�الشركات�التي�
تحتل�النساء�قمة�اإلدارة�فيها�على��15في�المائة.�لكن�وجودهن�
يرتبط�بشدة�بنمو�سريع�في�اإلنتاجية�ســواء�في�العينة�الكاملة�
أو�في�العينة�الفرعية�للشركات�في�قطاع�الخدمات)23(.�كذلك،�
يرتبط�الوضع�التصديري�للشركة�ارتباطاً�شديداً�بارتفاع�معدالت�
نمو�العمالة�في�العينة�الكاملة�والعينة�الفرعية�للشركات�في�قطاع�
الصناعة�التحويلية)24(.�وأخيراً،�وبالتوازي�مع�ما�توصل�إليه�ويليامز�
وآخرون�)2017(،�تشير�النتائج�الواردة�في�الجدول�2-�3إلى�
أن�نمو�اإلنتاجية�يحدث�في�أقل�البلدان�نمواً�بمعدل�أسرع�في�
الشركات�التي�تبدأ�نشاطها�كشركات�غير�مسجلة،�مقارنة�بالشركات�

التي�تسجَّل�في�مرحلة�بداية�النشاط.

وتُبرز�النتائج�األدوار�المختلفة�التي�تؤديها�الشركات�ذات�
الخصائص�المختلفة�في�التحول�الهيكلي،�وتؤكد�من�ثم�أهمية�
المراعاة�الكاملة�للطابع�غير�المتجانس�للشركات�في�عملية�تقرير�
السياسات،�بغية�تسخير�ريادة�األعمال�على�أفضل�نحو�في�أغراض�
التنمية.�وتنطوي�الشركات�الصغيرة�والشركات�حديثة�العهد�على�
أهمية�حاسمة�من�منظور�توليد�العمالة،�لكن�استدامة�مساهمتها�
تتوقف�على�قدرتها�على�البقاء�واالزدهار،�وهو�ما�يتطلب�غالباً�توافر�
مهارات�كبيرة،�وربما�هياكل�إدارية�مختلفة�)مصرف�التنمية�األفريقي�
وآخــرون،�2017؛�غرينر،�1972(.�وعلى�عكس�ذلك،�يبدو�
أن�الشركات�الكبيرة�تؤدي�دوراً�رئيسياً�في�زيادة�كثافة�رأس�المال�
وتحسين�اإلنتاجية.�ومن�هنا،�وبينما�يكون�هناك�من�دون�شك�
دور�يتعين�أن�تؤديه�السياسات�األفقية،�كتحسين�مناخ�األعمال�
وتوسيع�نطاق�الحصول�على�التمويل،�يتوقف�التحول�الهيكلي�

بالضرورة�على�وجود�نظام�إيكولوجي�جيد�التوازن،�يشتمل�على�
أنواع�عديدة�للشركات�المتعاضدة�بشبكة�كثيفة�من�روابط�اإلنتاج.

مالحظات ختامية واو- 

طرح�هذا�الفصل�بعض�الحقائق�المنمذجة�عن�الشركات�
في�أقل�البلدان�نمواً�أبرزت�أهمية�وجود�فهم�دقيق�لريادة�األعمال�
من�أجل�دعم�تقرير�السياسات�في�هذا�المجال.�وال�شك�في�أن�
أنشطة�ريادة�األعمال،�بحسب�تعريفها�الواسع،�تشكل�مصدراً�
رئيسياً�للعمالة�في�أقل�البلدان�نمواً�بنسبة�تقرب�من��70في�المائة�
من�إجماليها،�عند�االستدالل�بقيم�العمل�لحساب�الذات.�وربما�
يُبرز�ذلك�اإلمكانات�الهائلة�التي�تنطوي�عليها�ريادة�األعمال�
ويساعد�في�تفسير�األهمية�المعلقة�عليها�في�الحد�من�الفقر�
وبشكل�خاص�بين�فئات�السكان�الضعيفة�كالنساء�والشباب.

لكن�القراءة�المتأنية�لألدلة�المتاحة�تشير�إلى�حقيقة�
أكثر�بياناً،�وباألخص�من�منظور�التحول�الهيكلي.�فاالنتشار�الكبير�
لرواد�األعمال�المدفوعين�بالضرورة�وأنشطة�األعمال�المحاكية�
لغيرها�والمنخفضة�اإلنتاجية�في�أقل�البلدان�نمواً،�مؤداه�أن�كثيراً�
من�اإلمكانات�الظاهرة�لريادة�األعمال�يحتمل،�في�أكثر�تقدير،�
أن�تقدم�إسهاماً�محدوداً�بشدة�في�التنمية�المستدامة.�غير�أنه�
مع�بدء�ظهور�الشركات�المرتفعة�اإلنتاجية�واتجاهها�إلى�توطيد�
مواقعها،�واإلسهام�من�ثم�في�مؤازرة�النمو�االقتصادي،�يرجح�على�
نحو�كبير�أن�يتجه�رواد�األعمال�قليلو�اإلنتاجية�إلى�التوقف�عن�
مزاولة�أنشطتهم�وتفضيل�العمل�المأجور�األفضل�عائداً.�وتشير�
الصلة�التي�تتخذ�شكل�حرف�اليو�)U(�المفترضة�دائماً�بين�ريادة�
األعمال�والتنمية�االقتصادية�أنه�حتى�في�البلد�الذي�يحقق�نجاحاً�
في�هذا�الخصوص،�يكون�متوقعاً�حدوث�درجة�ما�من�االندماج�
التصاعدي�في�الوضع�العام�لريادة�األعمال�خالل�عملية�التنمية،�
وأن�يشكل�ذلك�قناة�مهّمة�إلعادة�تخصيص�العمل�نحو�األنشطة�

المرتفعة�اإلنتاجية.

كذلك،�ورغم�أن�الطابع�غير�الرسمي�يرتبط�بأنشطة�
لريادة�األعمال�صغيرة�النطاق�مدفوعة�بالضرورة،�ال�يمكن�بأي�
حال�المعادلة�بين�الطابع�غير�الرسمي�وريادة�األعمال�المدفوعة�
بالضرورة.�فباإلضافة�إلى�تكلفة�التسجيل�واألعباء�الزمنية�المرتبطة�
به،�يوجد�عدد�كبير�من�رواد�األعمال�الموجودين�في�القطاع�غير�
الرسمي�ممن�ال�يرون�مكاسب�محتملة�من�إضفاء�الطابع�الرسمي�
على�أنشطتهم،�وهناك�كذلك�أدلة�متزايدة�على�أن�بعضهم�يظل�
غير�مسجل�إلى�أن�يتيّقن�من�أن�نماذج�األعمال�التي�يطبقها�
سيصادفها�النجاح�بعد�إضفاء�الطابع�الرسمي�عليها.�ومن�ثم،�
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تؤدي�الشركات�الصغيرة�والشركات�حديثة�العهد�
دوراً�حاسماً�في�توليد�العمالة،�لكن�الشركات�الكبيرة�
تقوم�حسبما�يبدو�بدور�رئيسي�في�زيادة�كثافة�رأس�

المال�وتحسين�اإلنتاجية

وفي�حين�أن�تخفيض�تكاليف�التسجيل�وتحسين�الكفاءة�اإلدارية�
قد�ينطوي�على�تحقيق�فائدة،�يكون�من�األهمية�أيضاً�بنفس�القدر�
تعزيز�المكاسب�التي�تنجم�عن�عملية�التسجيل�عن�طريق�تدعيم�
دائــرة�مثمرة�للنمو�وزيــادة�اإلنتاجية�فيما�بين�الشركات�الرسمية،�
والعمل�على�دعم�الشركات�حديثة�العهد�في�استرداد�التكاليف.

وثمة�أيضاً�حاجة�التباع�نهج�أكثر�دقة�من�منظور�تطوير�
الناشئة�والمؤسسات� المؤسسات� إزاء� المؤسسات.�فالحماسة�
أمر� الحجم� الصغيرة�والمتوسطة� الصغر�والمؤسسات� المتناهية�
دائماً� يكون� إال�أنـــه� العمالة،� توليد� إجمالي� منظور� مفهوم�من�
محالً�للمبالغة.�فالمؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�
والمتوسطة�الحجم�غالبة�على�ساحة�ريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�
نمواً،�وتلعب�بدون�شك�دوراً�رئيسياً�في�توليد�العمالة،�ليس�أقله�
أن�الداخلين�الجدد�بأحجام�أقل�من�المثالية�يحتاجون�إلى�التوسع�
من�أجل�تحقيق�اقتصاديات�النطاق�حتى�ُيكتب�لهم�البقاء.�لكن�
الشديدة�االنخفاض� المعدالت� يُبرز� من�األدبيات� قسماً�كبيراً�
لبقاء�المؤسسات�الناشئة،�وباألخص�المؤسسات�الصغيرة،�وهو�
ما�يتضمن�خسائر�هائلة�في�العمالة�نادراً�ما�ُتحتسب�بسبب�قّلة�
البيانات�الطوالنية.�ويبدو�أن�أداء�الشركات�الكبيرة�أفضل�أيضاً�من�
أداء�الشركات�الصغيرة�من�ناحية�نمو�اإلنتاجية،�على�نحو�يعكس�

على�األرجح�اقتصاديات�نطاق�متميزة�في�قطاعات�مختلفة،�ويُبرز�
أهمية�التصدي�لمسألة�الوسط�المفقود،�وتشجيع�قيام�روابط�إنتاج�

أكثف�فيما�بين�مجموعة�أكثر�توازناً�من�الشركات.

وبوسع�المؤسسات�الناشئة�أن�تؤدي�دوراً�رئيسياً�في�
التحّول�الهيكلي،�وبشكل�خاص�عن�طريق�زيادة�المنافسة�وتحدي�
الشركات�القائمة�وإدخال�االبتكارات.�إال�أنه�ال�يمكن�على�صعيد�
الممارسة�عمل�ذلك�على�نحو�مستدام�إال�لنسبة�محدودة�من�هذه�
المؤسسات�الناشئة.�ولذلك،�ورغم�أن�التدابير�العامة�لسياسات�
تحسين�مناخ�األعمال�أو�تعزيز�التوعية�بريادة�األعمال�توفر�حتماً�
بعض�النفع،�يكون�استهداف�الشركات�المنطوية�على�احتماالت�
تحقيق�نمو�مرتفع�بالدعم�الفعال�حيوياً�أيضاً�من�منظور�االستدامة.�
وتتأكد�هذه�النقطة�أكثر�في�أقل�البلدان�نمواً�بالنظر�إلى�القيود�
الخطيرة�على�الموارد،�والعدد�الكبير�للمنتفعين�المحتملين�من�
أي�إعانة�مستترة�أو�ظاهرة�وانعدام�وجود�معايير�كافية�لألهلية.

مــن�هنا،�تتطلب�زيـــادة�مساهمة�ريـــادة�األعــمــال�في�
التحول�الهيكلي�-�إضافة�إلى�رسم�خريطة�دقيقة�ودورية�للوضع�
العام�لريادة�األعمال�على�نطاق�أبعاد�متكاملة�متعددة�)تتماشى�
على�سبيل�المثال�مع�إطار�القياس�المطبق�في�منظمة�التعاون�
والتنمية�في�الميدان�االقتصادي�والمكتب�اإلحصائي�لالتحاد�
األوروبي(�ومتوائمة�مع�خصوصيات�أقل�البلدان�نمواً�-�أن�يجري�
وضع�إطار�استباقي�للسياسات�الصناعية�يشتمل�على�هيكل�حوافز�
يدفع�المؤسسات�إلى�تحسين�األداء،�وصقل�انضباط�السوق�من�
أجل�دعم�االبتكار�والحد�من�سلوك�التربح.�كما�يتطلب�اتباع�
نُهج�جسورة�لتسخير�التجارة�واالستثمار�الدوليين�ألغراض�تعزيز�

التحول�الهيكلي.
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ي
الحوا�ش

ال�ينطبق�ذلك�بالضرورة�على�الدراسات�االستقصائية�  )1(
المتخصصة�الــتــي�تــركــز�على�ريــــادة�األعــمــال،�مثل�
الدراسات�االستقصائية�للسكان�البالغين�التي�يجريها�

المرصد�العالمي�لريادة�األعمال.
ولهذا�السبب،�يتجنب�إطار�القياس�في�منظمة�التعاون�  )2(
والتنمية�في�الميدان�االقتصادي�والمكتب�اإلحصائي�
لالتحاد�األوروبي�مثالً،�استخدام�مؤشر�توليفي�واحد�
ويعتمد�بدالً�من�ذلك�على�مجموعة�مقاييس�واضحة�
المعالم�من�أجل�رسم�خريطة�محددات�ريادة�األعمال�
وأداء�ريادة�األعمال،�وسوى�ذلك�من�اآلثار�األخرى�
أحمد� وهـــوفـــمـــان،�2007؛� )أحـــمـــد� الــصــلــة� ذات�

وسيمور،�2008(.
www.doingbusiness.انظر�العنوان�اإللكتروني�التالي�  )3(

.org/data/exploretopics/entrepreneurship

ــفــرد�الــعــامــل�مــن�الناتج� ــّضــل�اســتــخــدام�نصيب�ال ُف  )4(
المحلي�اإلجمالي�على�استخدام�نصيب�الفرد�من�
الناتج�المحلي�اإلجمالي،�الستبعاد�األثر�الذي�تحدثه�
االختالفات�القائمة�على�نطاق�البلدان�في�معدالت�

مشاركة�العمل.
يمكن�أن�تعزى�العالقة�المفترضة�التي�تتخذ�شكل�  )5(
حرف�اليو�)U(�بين�معدل�ريــادة�األعمال�ونصيب�
الفرد�من�الناتج�المحلي�اإلجمالي�)الشكالن�2-2)أ(�
)ب((�بصورة�جزئية�على�األقل�إلى�الطابع�البارامتري�
االنحدار� الخاصة�بخط� الفرضية� للتقدير.�كما�أن�
المتقطع�في�الشكل�2-2)ج(�تربيعية�أيضاً،�على�
غرار�الشكلين�)أ(�)ب(،�لكن�معامل�الحد�التربيعي�
قريب�من�الصفر�ويقل�إلى�حد�كبير�عن�معامل�الحد�

الخطي.
تبلغ�مقادير�القَيم�المتوسطة�غير�المرجحة�لحصة�العمل�  )6(
لحساب�الــذات،�وإجمالي�نشاط�المرحلة�المبكرة�
لريادة�األعمال،�وكثافة�األعمال�التجارية�الجديدة�في�
أقل�البلدان�نمواً،��70و�30و�0.78في�المائة�على�
التوالي،�مقارنة�بالقَيم��37و�16و�4.14في�المائة،�

على�التوالي�في�البلدان�النامية�األخرى.
توجد�االستثناءات�الرئيسية�من�هذا�االتجاه�في�البلدان�  )7(
المتضررة�بالنزاعات،�مثل�أفغانستان�وجمهورية�الكونغو�

الديمقراطية.

تمثل�إريتريا�نشازاً�ملحوظاً�ألن�غالبية�العمل�لحساب�  )8(
الذات�ُتحتسب�ألرباب�األعمال،�غير�أن�ذلك�يرتبط�
الخدمة� سياسة� قبيل� من� بسياسات� ما�يبدو� على�
الوطنية�وما�تحدثه�من�تأثيرات�على�أســواق�العمل�
)كيبرياب،�2009،�مرصد�حقوق�اإلنسان،�2017؛�

فالينسيسي�وغوتشي،�2013(.
تــتــولــى�األفـــرقـــة�الــوطــنــيــة�الــتــابــعــة�لــلــمــرصــد�الــعــالــمــي�  )9(
لريادة�األعمال�إجراء�دراســات�استقصائية�للسكان�
البالغين�باالستعانة�بعينات�وطنية�تمثيلية�تضم�على�
األقل�000 �2مستجيب�في�مختلف�البلدان،�باتباع�
منهجية�معيارية،�من�أجل�قياس�مستوى�نشاط�ريادة�
األعمال�وطابعه�على�الصعيد�العالمي.�وتختلف�عملية�
تجميع�البيانات�اختالفاً�طفيفاً�فيما�بين�البلدان�لكنها�
تعتمد�في�أغلبها�على�دراسات�استقصائية�قائمة�على�
االتصال�الهاتفي�األرضــي،�إضافة�إلى�إجــراء�بعض�
باستخدام� المقابالت� و/أو� الشخصية� المقابالت�
الــتــي�تــكــون�فيها� الــهــواتــف�المحمولة�فــي�المناطق�

الهواتف�األرضية�محدودة.
الــبــلــدان�نمواً� أقــل� للبالغين�فــي� ثمة�متوسط�مرجح�  )10(
مـــقـــداره��61فــي�الــمــائــة�يتصور�وجـــود�فــرصــة�جيدة�
الســتــهــالل�نــشــاط�أعــمــال،�مــقــارنــة�بنسبة��49في�
المائة�في�البلدان�النامية�األخرى�و�42في�المائة�في�
االقتصادات�المتقدمة�النمو�واالقتصادات�التي�تمر�
بمرحلة�انتقال؛�ويعتقد��70في�المائة�من�البالغين�
في�أقل�البلدان�نمواً�أنهم�يحوزون�المؤهالت�الالزمة�
لذلك،�مقارنة�بنسبة��59في�المائة�في�البلدان�النامية�
األخرى�و�44في�المائة�في�االقتصادات�المتقدمة�

النمو�واالقتصادات�التي�تمر�بمرحلة�انتقال.
الــبــلــدان�نمواً� أقــل� للبالغين�فــي� ثمة�متوسط�مرجح�  )11(
مــقــداره��35فــي�المائة�ممن�يــرون�أن�الــخــوف�من�
الفشل�يمنعهم�من�مزاولة�نشاط�أعمال،�مقابل�33 
في�المائة�في�البلدان�النامية�األخرى�و�37في�المائة�
في�االقتصادات�المتقدمة�النمو�واالقتصادات�التي�

تمر�بمرحلة�انتقال.
تضاعف�تقريباً�عدد�الشركات�ذات�المسؤولية�المحدودة�  )12(
الجديدة�المسجلة�في�أقل�البلدان�نمواً،�من�896 31 
في�عام��2006إلى�257 �61في�عام�2016.�وهذا�
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الرقم�األخير�يقارن�بالرقمين�المسّجلين�في�إندونيسيا�
وهولندا.

يمثل�ذلك�متوسطاً�غير�مرجح�على�نطاق�مجموعات�  )13(
البلدان،�وال�تتغير�النتائج�عند�النظر�في�قَيم�وسيطة.
تــشــيــر�الــتــصــنــيــفــات�الــقــطــاعــيــة�فــي�هـــذه�الــفــقــرة�إلــى�  )14(
الــتــصــنــيــفــات�الــمــعــمــول�بــهــا�فـــي�الــمــرصــد�الــعــالــمــي�
لريادة�األعمال،�وهي�تختلف�عن�الفئات�المعيارية�
المستخدمة�في�األونكتاد.�وربما�تؤدي�الدراسات�
االستقصائية�للبالغين�التي�يجريها�المرصد�إلى�بخس�
قيمة�ريادة�األعمال�الريفية،�بسبب�اعتمادها�بدرجة�

أساسية�على�المقابالت�الهاتفية.
يقّدر�المرصد�العالمي�لريادة�األعمال�توقف�أنشطة�  )15(
األعمال�عن�طريق�توجيه�السؤال�التالي:�"هل�ُقمت�
الماضية�ببيع�نشاط� على�مــدى�االثني�عشر�شهراً�
أعمال،�أو�أي�شكل�من�أشكال�العمل�لحساب�
الذات�أو�لبيع�سلع�أو�خدمات�ألي�شخص،�تملكه�
وتديره،�أو�قمت�بإغالقه�أو�إيقافه�أو�التخلي�عنه؟�

.)www.gemconsortium.org/wiki/1184(
التي� الجنسانية� الــمــســاواة� انــعــدام� أنــمــاط� تتماشى�  )16(
يجري�تناولها�في�هذا�المقام�مع�األنماط�التي�وثقها�
المرصد�العالمي�لريادة�األعمال�)2017(،�والمرصد�
العالمي�لريادة�األعمال�)2018(،�مع�أخذ�اختالفات�

التصنيف�القطري�بعين�االعتبار.
أنغوال�)2010(،�بوركينا�فاسو�)2009(،�جمهورية�  )17(
الكونغو�الديمقراطية�)2013(،�مدغشقر�)2009(،�
مالي�)2010(،�ميانمار�)2012(،�نيبال�)2009(،�

رواندا�)2011(.
تأتي�األرقام�على�النحو�التالي:�أنغوال،��89في�المائة؛�  )18(
الكونغو� جمهورية� الــمــائــة؛� فــي� �60 بوركينا�فاسو،�
الديمقراطية،��51في�المائة؛�مالي،��79في�المائة؛�

نيبال،��50في�المائة؛�رواندا،��56في�المائة.

www.enterprisesurveys.انظر�العنوان�اإللكتروني�التالي�  )19(
.org/methodology

لم�ُتستخدم�الدراستان�االستقصائيتان�لكل�من�غامبيا�  )20(
)2006(،�وغينيا�-�بيساو�)2006(،�ألسباب�تتعلق�

بالقابلية�للمقارنة.
اجريت�في�بعض�البلدان�دراسات�استقصائية�مستقلة�  )21(
للمؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�غير�الرسمية،�
منها�الدراسات�االستقصائية�المشار�إليها�في�الفصل�
دال،�إال�أنها�ال�تقبل�المقارنة�بالدراسات�االستقصائية�
المعيارية،�التباعها�منهجيات�مختلفة�واشتمالها�عادة�

على�خصائص�قطرية�فريدة.
تحدد�قيمة�تساوي��1للنموذج�الصوري�المقابل�في�  )22(
الحالة�التي�تفيد�فيها�الشركة�عن�ابتكار�في�اإلنتاج�
أو�في�العمليات،�حتى�يكون�بالمستطاع�اتباع�نهج�

متحفظ.
أحد�التفسيرات�الوجيهة�لهذه�النتيجة�تتعلق�بمستوى�  )23(
التحصيل�التعليمي�للمديرين�والتفاعل�مع�نمط�مشاركة�
النساء�في�ملكية�المؤسسة�و/أو�إدارتها.�غير�أن�قلة�
البيانات�تعيق�إجراء�اختبار�رسمي�لهذا�االفتراض،�
المديرات� المالكات�و/أو� النساء� أن�ظهور� ويبدو�
في�العينة�يتركز�في�حفنة�من�البلدان�)هي�بنغالديش�
وكمبوديا�وجمهورية�الو�الديمقراطية�الشعبية�وميانمار�
ومدغشقر�وزامبيا(�التي�تعكس�مستويات�أعلى�نسبياً�
من�ناحية�التحصيل�التعليمي�وتفاوتاً�أقل�من�الناحية�
الجنسانية،�مقارنة�بأقل�البلدان�نمواً�األخرى.�وعالوة�
على�ذلك،�تتوافر�األدلة�على�أن�تأثير�التعليم�على�
اتجاهات�أداء�الشركة�يكون�أكثر�بروزاً�في�المؤسسات�
المملوكة�للنساء�مقارنة�بالمؤسسات�المملوكة�للرجال�

)دي�فيتا�وآخرون،�2014(.
عكس�ذلك�هو�األصح،�فيما�يتعلق�بالشركات�في�  )24(
قطاع�الخدمات،�لكن�معامل�االرتباط�نادراً�ما�يتجاوز�

عتبة�األهمية�التي�تبلغ��10في�المائة.
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مقدمة ألف- 

يستكشف�هذا�الفصل�مــا�إذا�كان�التغيُّر�في�أنماط�
اإلنتاج�العالمي�يحّفز�على�ريادة�األعمال�والتصنيع�في�أقل�البلدان�
نمواً.�وفي�الوقت�الراهن�يُنظر�على�نطاق�واسع�إلى�التجارة�الدولية�
باعتبارها�المصدر�األساسي�للدينامية�اإلنمائية،�وجرى�إلى�حد�
كبير�إحالل�السياسات�الصناعية�في�البلدان�النامية�بسياسات�
تجارية�باعتبارها�نوع�السياسة�اإلنمائية�األشيع.�لكن�ريادة�األعمال�
المحلية�شرط�أساسي�لتسخير�مكاسب�التجارة�ألغراض�التنمية�
وتوليد�الموارد�المحلية�التي�تحتاجها�أقل�البلدان�نمواً�من�أجل�
االستثمار�في�البنية�التحتية،�إلى�جانب�حاجتها�إلى�المهارات�

واالبتكارات�الضرورية�لتحقيق�أهداف�التنمية�المستدامة.

وتعّرف�التجارة�الدولية�على�نحو�متزايد�عبر�سالسل�
بين� الوسيط� موقف� فأكثر� أكثر� تتخذ� التي� العالمية،� القيمة�
في� الوظيفي� والتخصص� العالمي� الصعيد� على� العمل� تقسيم�
التجارة،�مما�يتسبب�في�فصل�متزايد�بين�المكان�الذي�تُنتج�
القيمة)1).�ومن� فيه� وتتحقق� ُتخلق� الــذي� والمكان� السلع� فيه�
هنا،�تتمثل�إحدى�المسائل�اإلنمائية�الحرجة�أمام�أقل�البلدان�
نمواً�في�التعرف�على�الكيفية�التي�تساعد�بها�الفرص�المحتملة�
ــواع�ريـــادة� ــ الــتــي�تتيحها�ســالســل�القيمة�الــعــالــمــيــة�فــي�حــفــز�أن
األعمال�التي�يمكن�أن�تدفع�بالتحول�الهيكلي،�وباألخص�في�
القطاعات�القابلة�للمتاجرة�القائمة�على�الموارد�في�أقل�البلدان�
نمواً�)كالزراعة�والصناعات�االستخراجية�والصناعة�التحويلية(�التي�
تتجه�مبادرات�التحول�الهيكلي�وخلق�الثروة�إلى�التركيز�المتزايد�
عليها.�ويبدأ�هذا�الفصل�بمناقشة�في�الفرع�باء�لطبيعة�سالسل�
القيمة�العالمية�ومشاركة�أقل�البلدان�نمواً�فيها.�ويعرض�الفرع�
جيم،�تفصيالت�أكبر�عن�سالسل�القيمة�العالمية�في�الزراعة�
وفي�صناعة�المنسوجات�والمالبس.�أما�الفرع�دال،�فيستخلص�
بعض�االستنتاجات�من�المناقشة�ويثير�عدة�مسائل�ذات�صلة�

ويقترح�خيارات�من�أجل�أقل�البلدان�نمواً.

سالسل القيمة العالمية  بـاء- 
وريادة الأعمال

تنشأ�سالسل�القيمة�العالمية�نتيجة�تجزئة�العمليات�
اإلنتاجية�إلى�مهام�موزعة�دولياً�ضمن�نُظم�إنتاج�تمتد�بال�حدود�
إلى�عدة�مواقع،�داخل�نظام�للسالسل�المتعاقبة�والشبكات�العالمية�
واإلقليمية�المتشعبة.�ورغم�أن�سالسل�القيمة�العالمية�محددة�قطاعياً�
بشكل�متأصل،�تنطلق�جميعها�من�مسعى�الشركات�المستهلة�
لها�إلــى�زيــادة�الكفاءة�وخفض�التكاليف�وتسريع�اإلنــتــاج�عبر�

تدويل�العمليات.�ويقّدر�األونكتاد�أن�سالسل�القيمة�العالمية�
التي�تتولى�تنسيقها�الشركات�عبر�الوطنية�تمثل��80في�المائة�من�
التجارة�العالمية،�وأن�معظمها�يتركز�في�السلع�الوسيطة�كقطع�الغيار�
والمكونات�والخدمات�الوسيطة�األخرى�)األونكتاد،�2013ب(.�
وقد�مثّلت�التجارة�في�السلع�الوسيطة�حوالي��54في�المائة�من�

التجارة�العالمية�في�عام��2016)األمم�المتحدة،�2018(.

البحوث�قليلة�للبرهنة�على�المزايا�التي�ال�ينفك�
التأكيد�على�أن�سالسل�القيمة�العالمية�تسهم�بها�

في�حفز�ريادة�األعمال�المحلية

ويُنظر�إلى�سالسل�القيمة�العالمية�كمصدر�لمزايا�مهمة،�
ألنها�تتيح�للبلدان�التخصص�في�وظائف�محددة�أو�في�حزمة�
من�المهام،�بدالً�من�التخصص�في�صناعات�بعينها؛�كما�أنها�
تعّجل�بإحداث�تغييرات�في�المزايا�النسبية�)المنتدى�االقتصادي�
العالمي،�2016(،�إلى�جانب�أنها�متاحة�أمام�الداخلين�الجدد�
ومستوعبة�لالقتصادات�في�أي�مرحلة�للتنمية�وأي�مستوى�للمهارة.�
ومن�هنا�يجري�تقديم�االندماج�في�سالسل�القيمة�العالمية�كسبيل�
مهم�تستطيع�أقل�البلدان�نمواً�عبره�الولوج�إلى�التصنيع�في�مراحل�
إنمائية�أبكر�متجنبة�مرحلة�تطوير�سالسل�اإلمداد�الوطنية�التي�
تتضمن�إنتاج�سلع�بأكملها�في�بلد�واحد،�فضالً�عن�توليد�الفرص�

أمام�مشاركة�ريادة�األعمال)2).

المـُعطى� التأكيد� مــن� بالرغم� أنــه� للدهشة،� والمثير�
لهذه�المزايا،�يندر�وجود�البحوث�التي�تصادق�على�أن�المزايا�
العالمية�تحفز�ريــادة�األعمال�على� المفترضة�لسالسل�القيمة�
الصعيد�المحلي.�وعلى�خالف�ذلك،�ينصب�التركيز�المهيمن�
لهذه�البحوث�على�المكاسب�التي�تتحقق�في�العمالة�والربح�
وفرص�التعّلم�لفرادى�الشركات�)كواليسكي�وآخرون،�2015) 
وفي�حصائل�النقد�األجنبي.�والمعتقد�فيه�على�نطاق�واسع�أن�
مشاركة�الشركات�في�سالسل�القيمة�العالمية�توفر�لها�إمكانيات�
اإلنتاج�الكبير�النطاق،�والتخصص،�وُسبل�الوصول�إلى�األسواق�
الدولية؛�كما�أن�مشاركتها�في�سالسل�القيمة�العالمية�تعتبر�أيضاً�
ورأس� والمهارات� التكنولوجيات� على� للحصول� مهماً� مصدراً�
المال�في�صورة�االستثمار�المباشر�وائتمانات�الموردين�وتمويل�
التجارة)3)�التي�تتسم�جميعها�بالمحدودية�في�أقل�البلدان�نمواً.�
لكن�هذا�الرأي�قد�يكون�مباِلغاً�في�التبسيط،�ومن�غير�المستطاع�
أن� المحتمل� المكاسب� بشأن� قليلة� نتائج� استخالص�ســوى�
تحققها�ريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�من�دون�النظر�في�

ملكية�الشركات�المستفيدة.
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واجهة التماس بين رواد االأعمال   -1
وسالسل القيمة العالمية

يــمــكــن�اعــتــبــار�أن�رواد�األعـــمـــال�وريـــــادة�األعــمــال�
مـــوجـــودون�فــي�وضــعــيــة�تــمــاس�مــع�الــفــرص�الــســوقــيــة�المحتملة�
التي�توفرها�سالسل�القيمة�العالمية،�عبر�عملية�الكتشاف�الفرص�
وتقييمها�وتهيئتها�واستغاللها�)الشكل�3-1(.�ويحتاج�التعرف�
على�الفرص�مهارات�تقنية،�كالتحليل�المالي�وبحوث�السوق�

واإلبداع.�وينبغي�لريادة�األعمال�أن�تحّول�الفرص�المحتملة�في�
سالسل�القيمة�العالمية�إلى�فرص�ريادية�حقيقية�تتجسد�في�ثالثة�
عناصر�تأسيسية�هي:�المنتجات،�والمستهلكون،�والقدرات)4).�
وينطوي�اكتشاف�الفرص�على�بُعد�ذاتي�مهم:�فمن�الممكن�
المحتملة� الفرص� األعمال� رواد� من� اثنان� إذا�صادفت� تماماً�
الممكنة�ذاتها،�أن�يقوما�باكتشاف�وتهيئة�فرص�ملموسة�مغايرة،�
على�نحو�يرتهن�بالخصائص�والقدرات�التي�يحوزها�كل�منهما�

)أويسون�وويتاكر،�2015(.

 الشكل�1-3 
مسار�ريادة�األعمال�الكتشاف�الفرصة�واستغاللها

فــرصــــــة
دولـــيــــــة
حمتمـلــة

  

t = 0t ≤ 6

البيئة�الدولية�اجلديدة،�اعتبارًا�من�تسعينيات�القرن�املاضي
اإلنـرتنت،�الـنـقـــــل�الرخـــيــــص،�العـــولـمــــة،�التــحــــريـــــر�االقـــتـــصـــادي�وســـــالســـــل�القـيـــمــة�العــالـمـــيـــة

فــرصــــــة
حمــلــيــــــة
حمتمـلــة

اكتشاف�
فرصة�دولية�
حمتملة

تقييم
فرصة�دولية�
حمتملة

هتيئة�فرصة�
دولية�لرايدة�
األعمال

استغالل
فرصة�دولية�

لرايدة
األعمال

مقتبس�بتصرف�من�أويسون�وويتاكر،�2015،�الشكل�2. املصدر:�

وعادة�ما�تستغل�الشركات�الفرص�المكتشفة�-�باعتبارها�
يتولى�زمامها�رواد�األعــمــال�-�في� التي� الرئيسية� العمل� وسيلة�
عملية�هادفة�مرسومة�تتضمن�معارف�وإجراءات�ريادية.�وفي�سياق�
البيئة�الدولية�الراهنة،�يمكن�لهذه�العملية�أن�تحدث�بسرعة�أكبر�
مقارنة�بالمرحلة�التي�كانت�فيها�التجارة�الدولية�أقل�تحرراً،�ألن�
العولمة�تتيح�للشركات�إمكانية�التدويل�من�مرحلة�ابتداء�الشركات�
أو�بعدها�بفترة�وجيزة،�دون�الحاجة�إلى�مراكمة�خبرة�ودراية�فنية�

في�السوق�المحلية)5).

وتتاح�الفرص�المحتملة�النخراط�ريــادة�األعمال�في�
سالسل�القيمة�العالمية�على�الصعيدين�المحلي�والدولي.�ويمكن�
أن�تنشأ�هذه�الفرص�بشكل�خارجي�)عن�طريق�أحوال�السواق�التي�
يكتشفها�رواد�األعمال(،�أو�بشكل�داخلي�)عن�طريق�إجراءات�

يتخذها�رواد�األعمال(�أو�عبر�الشكلين�معاً،�عن�طريق�عملية�
للتعرف�والتطوير.

وتتمثل�المسألة�الرئيسية�فيما�إذا�كانت�المشاركة�في�
سالسل�القيمة�العالمية�تيسر�نشوء�إطار�عمل�مفٍض�إلى�قيام�
ريادة�أعمال�معززة�للتحول�الهيكلي.�وحسبما�تشير�األدبيات،�
فإن�سالسل�القيمة�العالمية�تعزز�التحسين�االقتصادي�من�خالل�
الشركات�المنخرطة�-�وهي�تبحث�عن�قدرات�جديدة�تمّكنها�من�
تطوير�مهام�أكثر�تشّعباً�وإضافة�قدر�أكبر�من�القيمة�-�استجابة�
لتهديدات�ناشئة�عن�وجود�منافسين�جدد�يحققون�تكلفة�أقل.�
ومن�هنا،�يحتاج�تقدير�آثار�المشاركة�في�سالسل�القيمة�العالمية�
على�ريادة�األعمال�ألغراض�التحول�الهيكلي،�فهماً�لطبيعة�هذا�

التحسين�االقتصادي�ودعائمه�وروابطه�مع�ريادة�األعمال.
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التحسين في إطار سالسل القيمة   -2
العالمية

يمكن�تقسيم�نطاق�التحسين�االقتصادي�على�مستوى�
الشركة،�ضمن�إطار�سالسل�القيمة�العالمية،�إلى�أربع�مراحل�ترتبط�
بالجزء�من�السلسلة�الذي�تكون�الشركة�ناشطة�فيه�هي:�تحسين�
والتحسين� الوظيفي،� والتحسين� المـُنتج،� وتحسين� العمليات،�
المشترك�بين�القطاعات/تحسين�السلسلة�)الجدول�3-1(.�ورغم�
األهمية�التي�تكتسيها�هذه�المراحل�جميعاً،�يشّكل�التحسين�
االقتصادي�الوظيفي�النقطة�المفصلية�للتحول�الهيكلي،�ويمسك�
فعلياً�بالتحول�من�األنشطة�االقتصادية�المنخفضة�اإليرادات�إلى�
األنشطة�االقتصادية�المرتفعة�اإليرادات.�ويأخذ�التحسين�االقتصادي�
المشترك�بين�القطاعات�بهذه�العملية�إلى�األمام�بخطوات�أكبر،�
ويخترق�الحواجز�القطاعية�الستهالل�ابتكار�وتنويع�على�نطاق�
االقتصاد.�ومن�ثم،�يمكن�النظر�إلى�هاتين�المرحلتين�باعتبارهما�
هدفين�أوليين�للسياسات�من�أجل�تحقيق�التحول�الهيكلي،�وأنهما�
الغاية�النهائية�المنطقية�لسياسات�ريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�
نمواً؛�أما�مرحلتي�تحسين�العمليات�وتحسين�المنتج�فتمثالن�
وسيلة�تحقيق�هذه�الغاية.�ويحتاج�التحول�الهيكلي�إلى�اكتمال�

عملية�التحسين�االقتصادي،�إما�بالتدرج�أو�بالوثب.

التساؤل�عما�إذا�كانت�سالسل�القيمة�العالمية�تيّسر�
تطوير�ريادة�األعمال�المعّزِزة�للتحول�الهيكلي�مثار�

لقضية�مهمة

الناجم� الكسب� يتحقق� الشركات،� لفرادى� وبالنسبة�
عن�التحسين�بإحراز�حصة�أكبر�من�القيمة�المتولدة�في�سالسل�
القيمة�العالمية.�وتتولد�القيمة�األكبر�في�سالسل�القيمة�العالمية�
على�وجه�العموم،�في�أنشطة�المراحل�األولى،�كالتصميم�وتطوير�
المنتج،�والبحث�والتطوير،�وتصنيع�األجزاء�والمكونات�الرئيسية؛�
وفي�أنشطة�المراحل�النهائية،�كالتسويق�والوسم�بالعالمات�التجارية�
وخدمة�المستهلك.�ويمكن�من�ثم�تصوير�األدوار�التي�تؤديها�
مختلف�الجهات�االقتصادية�الفاعلة�والبلدان�في�سالسل�القيمة�
العالمية�في�شكل�المنحنى�المقّعر�)الشكل�3-2(،�الذي�يصور�
التقسيم�العالمي�للمهام�والوظائف�في�سالسل�القيمة�العالمية،�
والمكاسب�التي�يغنمها�المشاركون.�وتتسم�األنشطة�على�جانبي�
سلسلة�القيمة�بكثافتها�المعرفية�واالبتكارية،�بينما�تقع�أنشطة�
الصناعة�التحويلية�والخدمات�القياسية�في�حوض�القيمة�األقل�

على�المنحنى�)ميودامبي،�2008(.

 الجدول�1-3 
أنواع�التحسين�االقتصادي�في�سالسل�القيمة�العالمية

إنتاج�أكثر�كفاءة�إبدخال�تكنولوجيا�أرقى�أو�نظم�إنتاج�معتمدةحتسني�العمليات
اكتساب�معرفة�وقدرات�ابلتحول�إىل�خطوط�أكثر�تطوراحتسني�املـُنتج
إضافــة�قيمــة�ابكتســاب�وظائــف�جديــدة�والتخلــي�عــن�الوظائــف�القائمــة�للمنتجــات�مــن�أجــل�زايدة�املهــارات�حتسني�وظيفي

العامــة�وحمتــوى�قيمــة�األنشــطة�)التحــرك�إىل�أعلــى�السلســلة(
استغالل�املعارف�املكتسبة�يف�أحد�القطاعات�لتحقيق�حتركات�أفقية�يف�قطاعات�وأنشطة�إنتاجية�جديدةحتسني�مشرتك�بني�القطاعات/حتسني�السلسلة

مهفري�ومشيتز،�2002. املصدر:�

الــقــوى�داخــل� أنــمــاط�الحوكمة�وعــالقــات� وتكتسي�
سالسل�القيمة�العالمية�بطابعها�الحاسم.�فالشركات�الرئيسية،�
التي�تتولى�اإلدمــاج�الوظيفي�وتنسيق�األنشطة�الموزعة�دولياً،�
هـــي�الــجــهــة�الــتــي�تــقــرر�تــخــصــيــص�الـــمـــوارد�الــمــالــيــة�والــمــاديــة�
والــبــشــريــة�ومـــســـار�تــدفــقــاتــهــا�داخــــل�ســالســل�الــقــيــمــة�العالمية�
)همفري�وشميتز،�2002(.�وعن�طريق�التحكم�في�تدفقات�
العالمية،� القيمة� سالسل� داخــل� المعارف� واقتناء� المعلومات�
تكتسب�الشركات�الرئيسية�نفوذاً�كبيراً�على�عملية�التحسين�-�
المعتمدة�على�المعلومات�التي�تتدفق�عبر�السلسلة�-�وعلى�
تحفيز�عملية�تحسين�المنتج،�بتخصيص�مهام�جديدة،�عندما�

لإلنتاج� عملية� باستحثاث� مــثــاًل� للسوبرماركت� سلسلة� تــقــوم�
جــديــدة� مــنــتــجــات� خــطــوط� تــدشــيــن� حسب�الطلب�تستدعي�
)همفري� تــطــوراً� أكــثــر� والتعبئة� للتجهيز� عمليات� ــال� ــ أو�إدخـ

وميمدوفيتش،�2006(.

ومن�ثم�ال�تتحدد�المسارات�صوب�التحسين�االقتصادي�
بالحالة�التي�تكون�عليها�كل�سلسلة�من�سالسل�القيمة�العالمية�
فحسب،�بل�تعتمد�أيضاً�على�توازن�القوى�داخل�السلسلة،�وهو�
الــذي�يميل�بشكل�غالب�نحو�الشركة�الرئيسية.�وفــوق�ذلك،�
تضاف�طبقة�أخرى�من�المظنة�والتعّقد�جراء�التوقعات�المرتبطة�
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بالتطور�المستقبلي�لسالسل�القيمة�العالمية،�عندما�يوضع�السياق�
المتعلق�بالضغوط�الحمائية�والعولمة�بعين�االعتبار�)اإلطار�1-3) 

وهو�سياق�تتجه�تبعاته�على�األرجح�إلى�التفاوت�البّين�بين�سالسل�
القيمة�العالمية�لمختلف�المنتجات.

 الشكل�2-3 
منحنى�مقّعر�نمطي�لسالسل�قيمة�عالمية�مدفوعة�بعملية�أمامية�لإلنتاج�حسب�الطلب

�حبث�وتطوير�أويل
�وتطبيقي�وتصميم

وتتجري

�تسويق�وإعالن�وإدارة
�التوسيم�وخدمات
�لوجستينية�متخصصة

وخدمات�ما�بعد�املبيعات

تقسيم�سلسلة�القيمة

صناعة�حتويلية،
خدمات�قياسية معارف�البحث�والتطوير

معرفة�تسويقية

القيمة
املضافة

األسواقاملدخالت
املوقع�٥املوقع�٤املوقع�3املوقع�2املوقع�1

موداميب،�2008. املصدر:�

مستقبل�سالسل�القيمة�العالمية اإلطار�1-3 

بينما�قد�يؤدي� قــوى�متعارضة،�يفضل�بعضها�توسيع�نطاقها�وزيـــادة�تشعبها،� العالمية�حالياً� القيمة� تتنازع�سالسل�
بعضها�اآلخر�إلى�إعــادة�مواءمتها�أو�انحسارها.�وفي�أعقاب�عملية�اندماج�محدودة�لسالسل�القيمة�العالمية�في�أثناء�األزمة�
االقتصادية�2008-2009،�أوحى�انخفاض�معدالت�التجارة�إلى�الناتج�المحلي�اإلجمالي�على�الصعيد�العالمي،�بأن�سالسل�
القيمة�العالمية�فقدت�قوة�الدفع.�وفي�عام�2017،�تعّرضت�ألول�مرة�منذ��30عاماً�لتوقف�النمو�مع�انخفاض�حصة�القيمة�المضافة�
األجنبية�في�الصادرات�إلى��30في�المائة.�وال�يزال�محالً�للترقب�التيقن�من�أن�ذلك�يمثل�تصحيحاً�طبيعياً�لإلفراط�في�التجزؤ�
الدولي�الذي�نجم�عن�فيض�التعاقد�مع�الشركات�واستراتيجيات�اإلنتاج.�لكن�التكنولوجيات�الرقمية�و"الثورة�الصناعية�الرابعة"�قد�
تجعل�اإلنتاج�القريب�من�األسواق�النهائية�أكثر�جاذبية،�وتيسر�في�الوقت�ذاته�استجابات�سريعة�لتغير�تفضيالت�المستهلكين.�

بيد�أن�ارتفاع�تكاليف�التجارة�والنزعات�الحمائية�تجعل�اإلنتاج�الدولي�أكثر�ُكلفة�أيضاً.
ومن�غير�المؤكد�ما�إذا�كانت�العوامل�المذكورة�أعاله�ستكون�أكثر�أرجحية�من�العوامل�التي�تشجع�على�زيادة�التوسع�
في�سالسل�القيمة�العالمية�وتشمل:�تحرير�التجارة�واالستثمار؛�وأوجه�التقدم�المتسارع�في�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت؛�
ودخول�منتجين�قليلي�التكلفة�إلى�الصناعة�التحويلية؛�وزيادة�الكفاءة�واتساع�نطاق�توافر�الخدمات�على�الصعيد�الدولي؛�واألسواق�
الجديدة�في�االقتصادات�الصاعدة.�وفي�واقع�األمر،�ربما�تؤدي�بعض�التطورات�الوشيكة�إلى�آثار�متضادة،�فبعض�التحسينات�في�
تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�تقلل�فائدة�التخصص،�بينما�يؤدي�بعضها�اآلخر�إلى�تخفيض�تكاليفه.�وبالمثل،�وفي�حين�
يمكن�للتشغيل�اآللي�أن�يتسبب�في�تآكل�الميزة�التنافسية�للعمالة�الرخيصة�ويزيد�تركيز�الصناعة�التحويلية�في�مواقع�قليلة،�قد�تكون�
بعض�القطاعات�غير�متأثرة�بذلك�كثيراً،�ألن�الجدوى�التقنية�لألتمتة�قد�ال�يضاهيها�تحقيق�ربحية.�وكذلك،�يمكن�أن�يولد�التقدم�
التكنولوجي�السريع�مكاسب�كفاءة�داخل�الشركات�وييسر�تحقيق�التحسين�الوظيفي�والمشترك�بين�القطاعات�ويسهم�في�نمو�

العمالة�والتحول�الهيكلي.

مصرف�التنمية�األفريقي�وآخرون،�2017؛�دي�بيكر�وفليغ،�2017؛�األونكتاد،�2017؛�األونكتاد،�2018ب. املصادر: 
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المنافسة واالنخراط في ريادة   -3
االأعمال

يحفز�موقع�العمليات�اإلنتاجية�المجزأة،�الذي�يتحدد�
حسب�اإلتاحة�والتكلفة�ونوعية�المهارات�والموارد�الالزمة،�الضغوط�
التنافسية�بين�االقتصادات�والمواقع.�ويترتب�على�ذلك�ارتباط�
سالسل�القيمة�العالمية�بارتفاع�مستوى�المنافسة،�التي�تتفاوت�بين�
القطاعات�وأنواع�السالسل�والمنتجات.�وتتجه�األحوال�التنافسية�
إلى�التغّير�أيضاً،�على�اعتبار�أن�سالسل�القيمة�العالمية�تميل�
بصورة�متواصلة�إلى�إعادة�التشّكل�)دي�بيكر�وميرودو،�2013) 
استجابة�على�سبيل�المثال�لتغير�التكاليف�النسبية�للعمل�ورأس�
المال�فيما�بين�البلدان.�وعلى�ذلك�ال�يسير�تأثير�العولمة�على�ريادة�
األعمال�في�خط�مستقيم،�وقد�يكون�إيجابياً�أو�سلبياً�)فيرهول�
وآخرون،�2001(.�وقد�ال�تتعرض�فرص�االنخراط�للتضاؤل�إن�
استمر�تطور�سالسل�القيمة�العالمية�في�اتجاه�تفضيل�أقل�البلدان�
نمواً�كمواقع�لإلنتاج.�ومن�المرجح�مع�ذلك�أن�تتغير�األحوال�
التنافسية�وأن�تصير�معها�قدرة�رواد�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�
على�استغالل�هذه�الفرص�أو�التواؤم�مع�التغيرات�التي�تطرأ�على�

سالسل�القيمة�العالمية،�سؤاالً�بال�جواب.

ولموقع�الشركة�داخل�سلسلة�القيمة�أهميته،�ألن�الضغوط�
التنافسية�تكون�على�أشدها�في�تلك�األجزاء�من�عملية�اإلنتاج�
التي�تتمتع�بأقل�مستوى�لحواجز�الدخول.�ويكون�لذلك�أثره�في�
عدم�استقرار�الوضع�المالي�للشركة�-�الذي�يتفاقم�بالتقدم�في�
تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�واالختالالت�التي�تحدثها�
التكنولوجيا�-�ويكون�له�أيضاً�أثره�في�المـَُهل�الزمنية�التي�تحتاجها�

الشركة�لكي�تتعلم�وتتكيف�وتبتكر.

ومن�حيث�المبدأ،�يمكن�للمنافسة�الحادة�التي�تمّيز�
أجــزاء�سالسل�القيمة�العالمية�األكثر�إتاحة�ألقل�البلدان�نمواً�
لريادة�األعــمــال.�لكنها�أيضاً�يمكن�أن�تكون� أن�تكون�حافزاً�
أو�أن�تشجع�ريــادة�األعمال�المدمرة�)بومول،�1990؛� رادعــاً�
ويغراتز،�2016(.�فشركات�أقل�البلدان�نمواً�تتعرض�عند�اندماجها�
في�سالسل�القيمة�العالمية�للمنافسة�مع�شركات�في�أماكن�أخرى�
قد�تكون�لديها�خصائص�وأحــوال�محلية�مختلفة�تعينها�بقدر�
أكبر�على�االستجابة�لتحديات�سالسل�القيمة�العالمية�وتطبيق�

استراتيجيات�للتحسين.

وتتأثر�تصورات�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�
الــمــوارد� قيود� مــن� بالعديد� لها� واستجابتها� األســـواق� لمؤشرات�
بــورغ� )فــان� التمويل� قيود� بما�فيها� والطلب،� بالعرض� المرتبطة�

وآخــرون،�2012(.�وتوجه�هذه�القيود�انتباه�رواد�األعمال�نحو�
فرص�أقل�داخل�مجاالتهم�المقيدة،�فتحدث�آثاراً�إيجابية�أو�سلبية�
في�التعرف�على�الفرص.�وبذلك،�قد�يستجيب�رواد�األعمال�
في�أقل�البلدان�نمواً�بشكل�مختلف�وأقل�ابتكاراً�عن�نظرائهم�
في�االقتصادات�األكثر�تقدماً،�حتى�عندما�تتوافر�أحوال�تنافسية�
متطابقة�داخل�سالسل�القيمة�العالمية،�مضيعين�بذلك�إمكانية�
االستفادة�من�فرص�واعدة�خارج�نطاق�مجاالتهم�المحدودة.

وتميل�سالسل�القيمة�العالمية�أيضاً�إلى�تضخيم�آثار�
حواجز�التجارة،�كاالختناقات�الحدودية�واختالف�معايير�تجارة�
السلع�تامة�الصنع�)كريسكولو�وتيمينز،�2017(�وهو�ما�يعني�
أن�االفتقار�إلى�البيئة�الداعمة�يمكن�أن�يقود�الشركة�التي�تتمتع�
باحتماالت�نمو�مرتفعة�إلى�اتباع�استراتيجيات�توسع�دون�المستوى�
إزاء�ارتفاع�تكاليف�اإلنتاج�والتجارة�)منظمة�التعاون�والتنمية�في�

الميدان�االقتصادي؛�ومجموعة�البنك�الدولي؛�2015(.

ومن�ثم،�وبرغم�المكاسب�المحتمل�تحقيقها�من�ناحية�
نمو�التصدير،�تعّد�المكاسب�المحتملة�لسالسل�القيمة�العالمية�
بالنسبة�ألقل�البلدان�نمواً�محدودة�نتيجة�الحواجز�القائمة�بوجه�
ريــادة�األعــمــال.�وال�يمكن�حتى�لــرواد�األعمال�الذين�يحوزون�
الخصائص�الضرورية�لالندماج�في�سالسل�القيمة�العالمية�اإلفالت�
من�قيود�االئتمان�والتكاليف�المرتفعة�للمعامالت�وعدم�كفاية�البنية�

التحتية�وقّلة�كفاءة�اإلجراءات�اإلدارية�للحدود�الدولية.

ويستتبع�ذلك،�أن�تصبح�أنواع�المؤسسات�التي�تزدهر�
في�بيئة�سالسل�القيمة�العالمية�محالً�مهماً�لالعتبار.�فالتحسين�
االقــتــصــادي�يحتاج�شــركــات�تأخذ�فــي�نهجها�بــريــادة�األعمال�
)البحث�عن�الفرص(�والنزوع�االستراتيجي�)البحث�عن�المزايا(�
إلى� تفتقر� )هيت�وآخـــرون،�2001(.�وربما�نجحت�شركات�
هذه�الخصائص�في�الولوج�إلى�سالسل�القيمة�العالمية،�لكنها�
لن�تستديم�أو�تتحسن�على�األرجح�داخل�هذه�السالسل.�وهذه�
الخصائص�رئيسية�ولها�تأثير�كبير،�وهي�تتعلق�بريادة�األعمال�
المدفوعة�باالبتكار�المولدة�لألسواق�مقابل�رواد�األعمال�الذين�
يصارعون�من�أجل�البقاء�والذين�تكون�لهم�الغلبة�دائماً�في�أقل�

البلدان�نمواً�)الفصل�الثاني(.

ومــن�هنا،�يكون�أحــد�األهـــداف�المهمة�للسياسات�
في�أقل�البلدان�نمواً�هو�خلق�الكتلة�الحرجة�من�هذه�الفئة�لرواد�
األعمال�الضرورية�للدفع�ُقدماً�بالتحول�الهيكلي.�ويمثل�التمويل�
مسألة�أساسية�في�هذا�الخصوص،�ألن�التحسين�الذي�يجريه�رواد�
األعمال�ذوو�التأثير�الكبير�-�أي�الذين�يأتون�بأكبر�االحتماالت�
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لتحقيق�أثر�على�االبتكار�وعلى�مكاسب�المستهلكين�وتوليد�
الوظائف�وخلق�الثروة�وعلى�المجتمع�-�يتطلب�وجود�االئتمان�
الطويل�األجــل�لالستثمار�واالبتكار.�ووفقاً�إلطــار�دورة�الحياة�
)المنتدى�االقتصادي�العالمي،�2014(�تجتاز�الشركات�مرتفعة�
التأثير�خمس�مراحل�للنمو�تحتاج�كل�مرحلة�منها�إلى�مستويات�
وأنواع�مختلفة�من�التمويل.�ففي�مرحلة�اإلطالق�)الريادة�والنمو(�
تسعى�الشركة�إلى�تمييز�نفسها�عن�األنواع�األخرى�من�شركات�
ريادة�األعمال�باتباع�استراتيجية�ورؤية�واضحتين،�وتقرن�ذلك�بمنتج�
أو�خدمة�شديدة�التمايز.�وخالل�مرحلة�البناء�)النمو�المرتفع(�تركز�
مقّدراتها�في�األجل�الطويل�على�استراتيجيات�أعمال�صلبة�وعروض�
اكتتاب�مختلفة.�وفي�مرحلة�التشغيل�)نضوج�النمو(�تبلغ�مرحلة�
النضج�باستغالل�القدرات�التي�بُنيت�في�المرحلتين�السابقتين�لدورة�
الحياة�إلدماج�عمليات�كفؤة�وتوليد�أرباح�مستدامة.�وعندما�تصل�
إلى�مرحلة�البلوغ�التام�في�دورة�الحياة،�تتجه�غالباً�إلى�التجديد�
وإعادة�تشكيل�نفسها�جذرياً�حتى�تستمر�لها�الغلبة�وتحافظ�على�

تحقيق�التأثير�والنمو�المرتفعين.

بمحدوديته�بصفة� األجــل� الطويل� االئتمان� ويتصف�
خاصة�في�البلدان�النامية�)منظمة�التعاون�والتنمية�في�الميدان�
االقتصادي،�2018(�رغم�وجود�أدلة�على�أن�رواد�األعمال�ذوي�
بقيود�االئتمان�من� تأثراً� بالفرصة�أقل� المدفوعين� الكبير� التأثير�
أقرانهم�المدفوعين�بالضرورة�)فان�دي�زوان�وآخرون،�2016(.

ي 
جيم- مشاركة أقل البلدان نمواً �ف

سالسل القيمة العالمية

يتضمن�هذا�الفرع�تقديراً�لمشاركة�أقل�البلدان�نمواً�في�
سالسل�القيمة�العالمية،�ويعتمد�في�ذلك�على�دراسات�إفرادية�في�
قطاعي�الزراعة�وصناعة�المالبس�بهدف�تسليط�الضوء�على�طبيعة�
فرص�ريادة�األعمال�التي�يوفراها.�ويتوسع�الفرع�في�تحليل�تناول�
هذا�الموضوع�في�سياق�إعداد�تقرير�أقل�البلدان�نمواً�لعام�2007 

)األونكتاد،�2007(.

وبقدر�األهمية�التي�يكتسيها�قطاعا�الزراعة�وصناعة�
المالبس�كمصدر�لحصائل�العملة�األجنبية،�يحتل�القطاعان�أيضاً�
مكانة�بارزة�في�مجال�توليد�العمالة�وتوفير�أنشطة�األعمال�الشاملة�
للجميع�وتمكين�المرأة.�ويشار�إلى�أن�فعالية�النمو�الذي�تولده�
الزراعة�في�تخفيض�الفقر�تبلغ�أربعة�أضعاف�فعالية�النمو�الذي�
تحققه�القطاعات�األخرى�)المعهد�الدولي�للبيئة�والتنمية،�ومختبر�
الكاملة� المكاسب� المستدامة،�2011(،�وأن�حصد� األغذية�
في�مجال�القضاء�على�الفقر�يرتهن�بنمو�المؤسسات�الصغيرة�

تـَُنم�صادرات�أقل�البلدان�نمواً�عن�ميل�نحو�زيادة�
التركيز�في�المنتجات�والشركاء

والمتوسطة�الحجم�التي�تتضمن�عادة�أصحاب�الحيازات�الصغيرة�
والمزارع�العائلية�)همفري�وميمودفيتش،�2006(.

ويرتبط�هذان�القطاعان�أيضاً�منذ�أجل�طويل�بمشاركة�
النساء،�وال�يزاالن�حتى�اآلن�ساحة�كفاح�لتحقيق�المساواة�بين�
المائة� فــي� النساء��82 تشغل� المثال،� سبيل� وعلى� الجنسين.�
من�جميع�وظائف�صناعة�المالبس�في�ليسوتو�)المنشأ�أفريقيا،�
المعرض�التجاري�لعام�2017).�وفي�القطاع�الزراعي،�يتمثل�أحد�
التحديات�الكبرى�في�عدم�المساواة�بين�الجنسين�على�صعيدي�
ملكية�األراضي�وتحصيل�قيمتها.�وبالمثل،�وبينما�ارتبطت�صناعة�
المنسوجات�والملبوسات�تقليدياً�بالتمكين�الجنساني،�بسبب�ميل�
الصناعة�في�توليد�الوظائف�إلى�تفضيل�النساء،�الالتي�لم�تحظين�
قبالً�إال�بفرص�محدودة�داخل�األسرة�المعيشية�أو�في�القطاع�غير�
الرسمي�)كياناً�وفيلدي،�2008(،�تنطوي�هذه�الصناعة�أيضاً�على�
قضايا�جديدة�بازغة�ناجمة�عن�العمليات�غير�الرسمية،�وانخفاض�
الرواتب،�وفجوات�األجر�بين�الجنسين�وسوء�أحوال�العمل)6).�
ويحاجج�في�هذا�الصدد�بأن�سالسل�القيمة�العالمية،�بدالً�من�
أن�تتحدى�الفصل�المجنسن�للوظائف�أو�تقوم�بتفكيكه،�تستقدم�
النساء�بتكلفة�أقل�متوسلة�في�ذلك�تنميط�مهارات�أو�وظائف�معّينة�
باعتبارها�"مؤنثة"؛�بينما�تتكدس�المكاسب�المتأتية�من�التحسين�
بشكل�غير�متناسب�في�أيدي�الرجال�)المركز�الدولي�للتجارة�

والتنمية�المستدامة،�2016؛�األونكتاد�2018ج(.

أنماط عامة لمشاركة أقل البلدان   -1
نمواً

تقّدر�مساهمة�أقل�البلدان�نمواً�في�التجارة�العالمية�بأقل�
من�واحد�في�المائة،�وهو�اتجاه�ثابت�نسبياً�منذ�عام�2008.�
وفي�المقابل،�تبلغ�معدالت�صادراتها�إلى�ناتجها�المحلي�اإلجمالي�
حوالي��25في�المائة�في�المتوسط،�وتقل�كثيراً�عن�المتوسط�الذي�
تحققه�البلدان�النامية�البالغ��35في�المائة،�ُمظِهرة�أيضاً�توجهاً�
واضحاً�نحو�االنخفاض�منذ�عام�2011.�ويُبرز�ذلك�العقبات�
المستعصية�التي�تعترض�القدرة�التنافسية�والتنمية�في�أقل�البلدان�
نمواً�التي�تجسدها�معوقاتها�الهيكلية�)األونكتاد،�2017ج(.�وينُم�
توجه�الصادرات�في�أقل�البلدان�نمواً�عن�تزايد�التركيز�في�المنتجات�
والشركاء�)األونكتاد،�2018د(�وفضالً�عن�عدم�كفاية�البنية�التحتية�
وضعف�تسيير�المؤسسات�المعنية�بالتجارة،�يواجه�كثير�من�أقل�
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األســلــوب الغــــالــــب
عـــلــى دخــــــول أقـــــل الـبــــلـــدان نــمــــــوًا
إلـىســـالســـل الـقـيـمـــة العـالـمــيـة هو

االستثمار األجنيب املباشر

G

VC

البلدان�نمواً�عقبات�محددة�تتصل�بالتجارة�منها،�أوضاعها�كبلدان�
غير�ساحلية،�وبُعدها�عن�األسواق�الدينامية�الكبيرة،�وصغر�حجم�
األسواق�المحلية�الذي�يحد�من�احتماالت�اقتصاديات�النطاق.�
وضاعفت�الظروف�المتغيرة�التي�أحاطت�بتنمية�أقل�البلدان�نمواً�
على�مدى�عقود�متعاقبة�من�صعوبة�الفرار�من�مصيدة�التخلف�

)األونكتاد،�2016ب(.

البلدان�نمواً�في�سالسل�القيمة� وتتأثر�مشاركة�أقل�
ويشكل� واالستثمار.� التجارة� باتفاقات� بشكل�كبير� العالمية�
أمام�قطاع� سواء� رئيسياً� الجمركية)7)�حاجزاً� التعريفات� تصعيد�
تجهيز�المنتجات�الزراعية�أو�قطاع�الصناعة�التحويلية،�كما�أن�
ذروة�التعريفة�ال�تكف�عن�التأثير�في�قطاعات�مهمة�كالزراعة�
والمالبس�والمنسوجات�والسلع�الجلدية.�ومؤدى�ذلك�أن�تصبح�
ُسبل�الوصول�التفضيلي�إلى�األسواق�مسألة�حاسمة�األهمية.�
وتستفيد�أقل�البلدان�نمواً�من�المعاملة�التفضيلية�بموجب�اتفاقات�
التجارة�الثنائية�أو�المتعددة�األطراف�أو�الدولية،�كمبادرة�االتحاد�
األوروبي�"كل�شيء�ما�عدا�السالح"،�وكذلك�في�إطار�"قانون�
النمو�والفرص�في�أفريقيا"�المعمول�به�في�الواليات�المتحدة)8).�
لكن�انتشار�اتفاقات�التجارة�المتعددة�األطراف�واإلقليمية�والثنائية�
يؤدي�إلى�تآكل�الهوامش�التفضيلية�على�مدار�الوقت�ويتسبب�
في�الحد�من�المنافسة�في�هذه�األسواق.�وعادة�ما�تكون�اتفاقات�
تفضيل� إلى� تميل� إقليمية،� بها� المرتبطة� والتفضيالت� التجارة�
اتفاقات� لكن� األقاليمية.� التجارة� على� اإلقليم� داخــل� التجارة�
التجارة،� تشجيع� على� قدرتها� فــي� تتفاوت� اإلقليمية� التجارة�

وبالتبعية،�تشجيع�ريادة�األعمال.

ويتخذ�النموذج�الغالب�لدخول�أقل�البلدان�نمواً�إلى�
سالسل�القيمة�العالمية�شكل�االستثمار�األجنبي�المباشر،�رغم�

محدودية�دوره�في�قطاع�الزراعة�)اإلطار�3-2(.�وبالرغم�من�اتجاه�
االستثمار�األجنبي�المباشر�إلى�االنخفاض�منذ�عام�2012،�مّثل�
نسبة��21في�المائة�من�إجمالي�تدفقات�المالية�الداخلة�إلى�أقل�
البلدان�نمواً�في�الفترة�2013-�2017)األونكتاد،�2018ب(.�
ووفقاً�لقاعدة�بيانات�مركز�سياسات�االستثمار�التابع�لألونكتاد�
)/http://investmentpolicyhub.unctad.org(�تنضم�أقل�البلدان�نمواً�
الثنائية،�أو�إلــى� إلــى�معاهدات�االستثمار� كافة�كأطراف�فعلية�

معاهدات�تتضمن�أحكاماً�تتعلق�باالستثمار.

ــادرات�أقــل�الــبــلــدان�نــمــواً�بنسبة� وزادت�أحــجــام�صــ
�276في�المائة�بين�األعوام��2000و2016،�لكن�مساهمتها�
نمواً� مــحــدودة،�وحققت� العالمية�ال�تــزال� القيمة� في�سالسل�
لم�يتجاوز�معداًل�سنوياً�قدره��2في�المائة�بين�األعوام�2010 
المضافة� القيمة� مثّلت�حصة� ذلــك،� على� وعـــالوة� و2017.�
األجنبية�في�الــصــادرات�-�وهي��9في�المائة�-�النسبة�األقل�
أقل� )األونكتاد،�2018ب(.�وتمثل� النامية� البلدان� بين� فيما�
الــبــلــدان�نــمــواً�الــمــصــدر�الــغــالــب�لــمــدخــالت�صــــادرات�البلدان�
األخرى�في�عدة�قطاعات.�وبعبارة�أخرى،�فإن�اندماجها�في�
المراحل�األولى�)األمامية(�يجري�بقدر�أكبر�من�اندماجها�في�
المراحل�النهائية�)الخلفية(�)الشكل�3-3(�وهو�الوضع�الذي�
يعكس�إلى�حد�كبير�اعتمادها�على�صــادرات�السلع�األولية،�
حالة� فــي� المحيط� على� المعتمدة� األساسية� السلع� بما�فيها�
البلدان�الجزرية�األقل�نمواً.�غير�أن�البلدان�الجزرية�األقل�نمواً�
بسبب� النهائية،� المراحل� في� لالندماج� أكبر� معداًل� عكست�
غلبة�صــــادرات�الــخــدمــات�وبــالــدرجــة�األولــــى�الــســيــاحــة.�ومــن�
الممكن�توقع�أن�يفضي�الُقرب�من�"مصنع�آسيا"�)مركز�اإلنتاج�
اإلقليمي�لسلسلة�القيمة�العالمية(،�وعلى�األخص�القرب�من�
قطب�النمو�الصيني�-�إلى�تسريع�اندماج�أقل�البلدان�اآلسيوية�
نمواً�في�سالسل�القيمة�اإلقليمية�والعالمية،�مع�االتجاه�المتزايد�
وتايلند�وفييت�نام� والــيــابــان� الصين� فــي� الــشــركــات� مــن�جانب�
في� مــصــادر�خارجية� مــع� عليها� أو�التعاقد� عملياتها� نقل� إلــى�
البلدان�األقل�تكلفة،�مدفوعة�بارتفاع�تكاليف�العمالة�أو�نقص�
أعدادها.�بيد�أن�اإلنتاج�المرتبط�بسالسل�القيمة�العالمية�في�
أقل�البلدان�اآلسيوية�نمواً�يظل�مع�ذلك�معتمداً�بشكل�كثيف�
على�الشركات�األجنبية�ويكون�دورهــا�واقعاً�إلى�حد�كبير�في�
المراحل�األمامية،�بما�يشير�إلى�محدودية�المكاسب�المتأتية�
من�االندماج.�وال�توجد�أي�دالئل�على�ظهور�"مصنع�أفريقيا"�
على�غرار�مصنع�آسيا،�بما�يعكس�تزايد�محدودية�اندماج�أقل�
البلدان�األفريقية�نمواً�في�سلسلة�القيمة�العالمية،�وهي�بلدان�
يبقى�كثير�منها�قابعاً�في�األجزاء�منخفضة�القيمة�من�المراحل�

األولى�لسلسلة�اإلمداد)9).
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اتجاهات�في�تدفقات�االستثمار�األجنبي�المباشر�الداخلة�إلى�أقل�البلدان�نموًا اإلطار�2-3 

مّثل�االستثمار�األجنبي�المباشر��21في�المائة�من�إجمالي�تدفقات�رأس�المال�إلى�أقل�البلدان�نمواً�في�عام�2017،�
وهي�نسبة�متناقصة�ابتداء�من�عام�2012.�ورغم�انخفاض�تدفقات�االستثمار�األجنبي�المباشر�ككل�بنسبة��17في�المائة�في�
عام�2017،�شهدت�التدفقات�المتجهة�إلى�أقل�البلدان�اآلسيوية�نمواً�وأقل�البلدان�الجزرية�نمواً�زيادة�بنسبة��20في�المائة؛�وحققت�
ميانمار�أعلى�معدل�لهذا�النمو�)�45.2في�المائة(�وكمبوديا�)�12.5في�المائة(.�وفي�المقابل،�انخفضت�التدفقات�إلى�جمهورية�
الو�الديمقراطية�الشعبية�للعام�الثاني�بحوالي��18في�المائة�جراء�انخفاض�االستثمارات�الصينية.�ورغم�االنخفاض�الحاصل�في�
إجمالي�التدفقات�المتجهة�إلى�أقل�البلدان�األفريقية�نمواً�وهايتي،�بنسبة��31في�المائة،�والذي�يعزى�إلى�حد�كبير�إلى�االنكماش�
الكثيف�في�استثمارات�القطاعات�االستخراجية�في�أنغوال�وموزامبيق،�تبدو�توقعات�االستثمار�األجنبي�المباشر�مؤاتية�ألقل�البلدان�
األفريقية�نمواً.�وفي�حين�أن�تدفقات�االستثمار�األجنبي�المباشر�إلى�أقل�البلدان�نمواً�تمثل�نسبة�صغيرة�من�االستثمار�األجنبي�
المباشر�المتجه�إلى�جميع�البلدان�النامية�)�4في�المائة�في�عام�2017(�تبدو�قيمة�هذه�التدفقات�كبيرة�عادة�عند�مقارنتها�بالناتج�

المحلي�اإلجمالي،�وهو�الحاصل�في�كمبوديا�وجيبوتي�وليسوتو�وليبريا�وسيراليون�في�عام�2016.

 الشكل�اإلطاري�1-3 
أقل�البلدان�نمواً�الرئيسية�الخمسة�المتلقية�لالستثمار�األجنبي�المباشر�)أ(�حسب�القيمة�بباليين�الدوالرات�في�عام�2017؛�

و)ب(�حسب�الحصة�بالنسبة�المئوية�في�الناتج�المحلي�اإلجمالي�عام�2016
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وأحــد�مصادر�عــدم�االستقرار�الشائعة�التي�تنبع�من�
مشاركة�أقل�البلدان�نمواً�في�سالسل�القيمة�العالمية�يعود�إلى�
انها�تنتج�سلعاً�قابلة�للمتاجرة�تتسم�بشكل�غير�متناسب�بقابليتها�
للتأجيل)10)،�مما�يجعلها�ضعيفة�على�نحو�خاص�إزاء�صدمات�
الطلب�العالمي�)بولدوين،�2009؛�منظمة�العمل�الدولية،�ومنظمة�

التجارة�العالمية،�2011(.

مشاركة أقل البلدان نمواً في سالسل   -2
القيمة العالمية الزراعية

المصدر� والمصايد� والحراجة� الــزراعــة� قطاع� يشكل�
ــواً،�ويــتــجــه�فـــي�بعض� ــمـ الــرئــيــســي�لــلــعــمــالــة�فـــي�أقـــل�الــبــلــدان�نـ
الــحــاالت�إلــى�الــتــزايــد�)األونــكــتــاد،�2015أ(.�ورغـــم�أن�هذا�
للصادرات،� مهّماً� محرّكاً� العموم� وجــه� على� ال�يُعتبر� القطاع�



الـصفل ا: الُبدد المول  لريير  ال ميع ف  نظم ا نايم الديلماة

71

يؤدي�دوراً�رئيسياً�كمصدر�لُسبل�العيش�)األونكتاد،�2015أ؛�
األونكتاد،�2017ح(.�ففي�كمبوديا�على�سبيل�المثال،�تمثل�
الزراعة�ثُلث�الناتج�المحلي�اإلجمالي،�وتوفر��80في�المائة�من�
العمالة�)مؤسسة�التمويل�الدولية،�2014(.�وبالمثل،�ينخرط�77 
الصيد� أنشطة� في� فانواتو� في� المعيشية� األســر� المائة�من� في�
الحرفي)11).�ويزاول�أنشطة�الصيد�في�أقل�البلدان�الجزرية�نمواً�
صيادون�حرفيون،�ويمثل�دعامة�رئيسية�لها.�لكن�مزاولة�الصيد�
النطاق�الصناعي�الذي�تمارسه�أساطيل�الصيد�األجنبية� على�
ويجري�أحياناً�تجهيز�حصائله�محلياً،�ال�تتوافر�له�على�األرجح�
مقومات�البقاء�في�القسم�األكبر�من�أقل�البلدان�الجزرية�نمواً.�
وفي�فانواتو�ينخرط��77في�المائة�من�األسر�المعيشية�في�أنشطة�
الصيد�الحرفي.�وفي�المقابل�لذلك،�تسهم�صناعة�الصيد�في�
بنغالديش�بنسبة��4.4في�المائة�من�الناتج�المحلي�اإلجمالي،�
وتدعم�بشكل�مباشر�أو�غير�مباشر�معاش��15مليون�نسمة�
)األونكتاد،�2017(.�أما�الزراعة،�فتمثل�القطاع�الذي�يحقق�
المضافة� القيمة� نمواً� البلدان� أقــل� في� المحليون� السكان� فيه�
بانخفاض� البلدان�نمواً� األكبر.�ومع�ذلك،�تتسم�مناطق�أقل�
اإلنتاجية�على�وجه�العموم�مع�وجود�اختالفات�فيما�بينها.�وحتى�
أقل�البلدان�اآلسيوية�نمواً�التي�تحقق�أعلى�مستوى�لإلنتاجية�
البلدان� معظم� عن� متخلفة� المقياس� لهذا� وفقاً� تظل� الزراعية�
النامية�األخرى�في�آسيا.�وتتجه�إنتاجية�العمالة�الزراعية�في�أقل�
البلدان�الجزرية�نمواً�إلى�االنخفاض،�رغم�ارتفاعها�تاريخياً�عن�
إنتاجية�العمالة�الزراعية�في�أقل�البلدان�اآلسيوية�واألفريقية�نمواً�

)األونكتاد،�2015أ(.

وتضم�األعمال�التجارية�الزراعية�والصناعات�الزراعية،�
أعمال�التتجير�وإضافة�القيمة�التي�تتوالها�المؤسسات�الزراعية�
الــروابــط�فيما�بين� الــزراعــي،�كما�تشمل�بناء� والــالحــقــة�لإلنتاج�
المؤسسات�الزراعية�)الفاو،�2013أ(.�وتعني�األعمال�التجارية�
الزراعية،�جميع�األنشطة�التجارية�التي�تزاَول�"من�المزرعة�حتى�
شوكة�الطعام"،�من�موردي�المدخالت�الزراعية�والمنتجين�ومجهزي�
المنتجات�الزراعية�والموزعين�والتجار�والمصدرين،�إلى�تجار�التجزئة�
والمستهلكين)12).�وتشير�الصناعات�الزراعية،�إلى�إقامة�الروابط�
بين�المؤسسات�وسالسل�العرض�من�أجل�تطوير�المدخالت�

والمنتجات�الزراعية�وتحويرها�وتوزيعها.

أكثر� العالمية�دوراً� القيمة� وفــي�حين�تلعب�سالسل�
محدودية�في�قطاع�األعمال�التجارية�الزراعية�والصناعات�الزراعية،�
عند�مقارنته�بالقطاعات�األخرى،�فإن�أهميتها�تتجه�مع�ذلك�إلى�
التزايد�على�نحو�يعكس�ارتفاع�األسعار�العالمية�للغذاء�كسبب�
ونتيجة�إلعادة�توزيع�النشاط�االقتصادي�العالمي�باتجاه�البلدان�

الغذائية� للمواد� العالمية� القيمة� ارتباط�سالسل� النامية.�ويــؤدي�
الزراعية�بالصناعة�التحويلية�والزراعة،�إلى�تأكيد�وثاقة�صلتها�على�
نحو�خاص�بريادة�األعمال�والتحول�الهيكلي�في�أقل�البلدان�نمواً.

وتختلف�ديناميات�سلسلة�القيمة�العالمية�في�المجال�
الزراعي�اختالفاً�بّيناً�بين�المنتجات�والبلدان،�وتؤدي�إلى�تقليل�
احتماالت�التعميم�على�نطاق�القطاع�أو�على�نطاق�أقل�البلدان�
نمواً.�وإضافة�إلى�ذلك،�يواجه�تحديد�مشاركة�أقل�البلدان�نمواً�
في�سالسل�القيمة�العالمية�الزراعية�عقبات�جراء�تفاوت�التغطية�
بالدراسات�اإلفرادية�للبلدان�والمنتجات�وقلة�المعلومات�التي�
التحسين� توفرها�عن�ريــادة�األعمال،�وتركيزها�على�اتجاهات�
وسوفانا� )دي�كابريو� التكنولوجيا� المنخفضة� الصناعات� فــي�

فاكدي،�2017(.

إال�أنه،�وبالرغم�من�أهمية�الزراعة�في�أقل�البلدان�نمواً�
والميزة�النسبية�الظاهرة�التي�تتمتع�بها�في�مجال�اإلنتاج�الزراعي،�
تبدو�مشاركتها�في�سالسل�القيمة�العالمية�محدودة�على�وجه�العموم�
أكثر�من�القطاعات�األخرى�)مصرف�التنمية�اآلسيوي،�2013(.�
وتشير�البيانات�المستقاة�من�مرصد�الَتعقُّد�االقتصادي�)2016(،�
ومن�الدراسات�اإلفرادية�إلقليمية�والقطرية)13)،�أن�سالسل�القيمة�
في�مجال�الزراعة�تبدو�بالنسبة�ألقل�البلدان�نمواً�محلية�وإقليمية�في�
األساس،�وتعكس�جزئياً�غلبة�أصحاب�الحيازات�الصغيرة�وزراعة�
الكفاف�واألنشطة�الحرفية.�وتتجه�أقل�البلدان�اآلسيوية�نمواً�إلى�
توفير�المدخالت�األساسية�لسالسل�القيمة�اإلقليمية،�التي�يتمحور�
تركيزها�على�تنمية�آسيا،�عاكسة�بذلك�المركز�الذي�تحتله�المنطقة�
كأكبر�سوق�عالمية�للغذاء�)تريمر،�2013(.�وبالمستطاع�مالحظة�
وجود�نمط�مشابه�في�أفريقيا�وإن�كان�أقل�بروزاً.�وإلى�جانب�ذلك،�
تحّد�العزلة�الجغرافية�ألقل�البلدان�الجزرية�نمواً�من�تطوير�سالسل�
إقليمية�للقيمة�واندماجها�في�سالسل�القيمة�العالمية،�بينما�تتسبب�
األعداد�القليلة�لسكانها�في�زيادة�العقبات�الهيكلية�أمام�قدرتها�

التنافسية�وجاذبيتها�لالستثمار�األجنبي�المباشر.

ــائـــص�مــخــتــلــفــة� ــيــــاً�خـــصـ ــ وربــــمــــا�يـــعـــكـــس�ذلــــــك�جــــزئ
الميدان� فــي� والتنمية� التعاون� )منظمة� والسياسات� للمنتجات�
االقتصادي،�2017ج(.�فعلى�الصعيد�العالمي،�تستفيد�الزراعة�
من�دعم�عام�كبير،�بالرغم�من�المطاعن�التي�يتعرض�لها�ذلك�
من�منظور�التكلفة�-�العائد)14)،�وتبدو�أقل�البلدان�نمواً�في�هذا�
الخصوص�متضررة�بشكل�خطير�جراء�العقبات�التي�تواجهها�في�
توفير�الموارد�الالزمة�لهذا�الدعم.�ومن�المحتمل�أيضاً�أن�يجري�
تجهيز�المنتجات�الزراعية�في�أســواق�التصدير،�ألغــراض�إعادة�

تصديرها�)األونكتاد،�2017ج(.
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ورغــم�ذيــوع�اإلشــارة�في�األدبيات�إلى�إمكانية�إثراء�
المنتجات،�تتسم�مشاركة�أقل�البلدان�نمواً�في�سالسل�القيمة�
العالمية�الزراعية�على�وجه�العموم�بقَصر�سالسل�القيمة�المحلية�
ومحدودية�التجهيز�المحلي؛�فالطابع�الغالب�على�الزراعة�هو�
انتشار�المزارع�العائلية�الصغيرة�التي�تتسم�بمحدودية�التحسين،�

لمنتجات� المحلية� القيمة� ســالســل� تبديه� الـــذي� النحو� على�
التصدير�الرئيسية�في�أقل�البلدان�نمواً�األربعة�المصّدرة�للغذاء�
والمنتجات�الزراعية�)اإلطار�3-3(.�ومن�هنا،�يكون�مقياس�
العالمية�هو�زيــادة�كميات� القيمة� نجاح�االندماج�في�سلسلة�

الصادرات.

سالسل�القيمة�المحلية�للصادرات�الزراعية�الرئيسية�في�أقل�البلدان�نمواً�المصدِّرة�لألغذية� اإلطار�3-3 
والمنتجات�الزراعية

غينيا�-�بيساو

في�عام�2016،�شّكلت�جوزة�الهند�وجوزة�البرازيل�وجوزة�الكاجو��40.5في�المائة�من�إجمالي�الصادرات.�ويُنتج�الكاجو�
بصورة�أساسية�في�المزارع�العائلية�الصغيرة�وتعاونيات�المنتجين�وشركات�اإلنماء�الزراعي.�وتشتري�المحصول�شبكة�مشترين�موجودة�
في�الجزء�الداخلي�من�البلد�ترتبط�بمشترين�حضريين،�ويُرسل�الكاجو�إما�إلى�مستودعات�لتجفيفه�وتعبئته�في�أكياس�وتجميعه�في�
أحمال،�أو�ينقل�مباشرة�إلى�مصدرين�موجودين�بالعاصمة.�ويصّدر�معظم�محصول�الكاجو�تقريباً�إلى�الصين�وفييت�نام�والهند�نيئاً�

لتجهيزه�وبيعه�في�األسواق�المتقدمة�النمو.

مالوي

في�عــام�2016،�شّكلت�أوراق�التبغ�الخام��29في�المائة�من�إجمالي�الصادرات،�ويقوم�بإنتاجها�أساساً�أصحاب�
الحيازات�الصغيرة�والمزارعون�المستأجرون�لألرض.�ويشتري�تجار�التبغ�الدوليون�أوراق�التبغ�في�مزادات�أو�بعقود�مباشرة�محكومة�
بترتيبات�طويلة�األجل�تخضع�ألشكال�مختلفة�لحوكمة�العالقات�مع�مزارعي�التبغ،�ويؤدي�ذلك�إلى�آثار�مختلفة�تتعلق�بالمـُنتج�

وتحسين�العمليات.

جزر�سليمان

في�عام�2016،�مثّلت�األخشاب�الخام�نسبة��37في�المائة�من�الصادرات.�ويشكل�خشب�الساج�المستزرع�مرتفع�
القيمة�مصدراً�رئيسياً�محتمالً،�وتشير�التقديرات�المتعلقة�بمعدالت�المشاركة�في�زراعة�الساج،�التي�بدأت�في�ثمانينيات�القرن�
الماضي،�إلى�استمرار�أهمية�أصحاب�الحيازات�الصغيرة�كمصدر�أساسي،�إلى�جانب�الدولة�والمزارع�التجارية�الكبيرة�التي�يعود�
وجودها�إلى�حقبة�الستينيات�من�القرن�الماضي.�ويصّدر�خشب�الساج�أساساً�في�شكله�الخام�لتصنيعه�في�الصين�والهند�وفييت�نام�
من�خالل�شبكة�دولية�للمشترين.�وتجري�بعض�الشركات�المحلية�عمليات�تجهيز�لنسبة�قليلة�من�خشب�الساج،�ويتولى�التجار�
تصديره�من�أجل�إجراء�عمليات�إضافية�عليه�في�أسواق�المقصد.�وتُعتبر�جزر�سليمان�أيضاً�ثاني�أكبر�مصدر�في�العالم�للكوبرا�

)جوز�هند�مجفف(�بعد�إندونيسيا.�ويغلب�على�إنتاج�جوز�الهند�فيها�أنه�محصول�الحيازات�الزراعية�الصغيرة.

الصومال

يتمثل�المورد�التصديري�الرئيسي�في�قطعان�الماشية�ألغراض�الغذاء،�ويربيها�الرعاة�أساساً.�وتتولى�شبكة�من�السماسرة�
تيسير�صادرات�اللحوم�المجمدة،�ويوفرون�الرابطة�الرئيسية�بين�المنتجين�وصغار�التجار�ووكالء�التصدير.

الــدويل�لإلنشاء�والتعمري/البنك�الدويل،� الفاو�والبنك� الزراعية�الدولية،�2015؛�كااترينو�وآخــرون،�2015؛� املركز�االســرتايل�للبحوث� املصادر: 
2018؛�موير�-�يل�وبراوز،�2012؛�نيغاسا�وآخرون،�2012؛�احملطة�اإلخبارية�نيوز�2017�،24؛�مؤسسة�أنفريتوابكو،�2016.
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والدعم� العامة� للسياسات� يكون� أن� الممكن� ومــن�
الــحــكــومــي�أثـــر�مــهــم�عــلــى�ســالســل�الــقــيــمــة�الــزراعــيــة،�حسبما�
الــتــي�غــّيــرت�وضعية�إنتاجها�للبن�من� أظــهــرت�ذلــك�روانــــدا،�
مستوى�السلع�األساسية�إلى�مستوى�السلع�التخصصية�مرتفعة�
من� وبالرغم� وفي�المقابل،� الدولي،�2016أ(.� )البنك� القيمة�
األهمية�االقتصادية�لجوز�الكاجو�في�غينيا�-�بيساو،�تعطل�
تطوير�هذا�القطاع�لعدم�وجود�إطار�تشريعي�وتنظيمي�لتنظيم�

السوق�)كاتارينو،�2015(.

لتحقيق� خاصة� بأهمية� التجارية� األفضليات� وتتسم�
الزراعية،� العالمية� القيمة� في�سالسل� البلدان�نمواً� مشاركة�أقل�
التعريفات�على�المنتجات�الزراعية�مرتفعة�كثيراً�على�وجه� ألن�
العموم�مقارنة�بالتعريفات�على�منتجات�الصناعة�التحويلية�والموارد�
الطبيعية.�وتتأثر�التجارة�الزراعية،�وال�سيما�في�قطاعات�األسواق�
المتخصصة�مرتفعة�القيمة�المهمة�ألقل�البلدان�نمواً،�باإلجراءات�
غير�الجمركية�على�وجه�الخصوص�من�قبيل�معايير�النظافة�والصحة�
والمعايير�الخاصة�والوطنية�األخالقية�والبيئية،�ومتطلبات�ولوائح�
تتبع�المنتج�من�ناحية�حجمه�وشكله�ولــونــه.�وعــادة�ما�تكون�
الفرص�المتعلقة�بالتمييز�بين�المنتجات�مشروطة�بتدابير�غير�جمركية�
2006؛� ومميدوفيتش،� )همفري� المصادقة� بشهادات� ترتبط�

واألونكتاد،�2015ب(.

كذلك�تتسبب�التدابير�غير�الجمركية�في�قطاع�الزراعة،�
المحليون� يتحملها�رواد�األعــمــال� امتثال� التي�تفرض�تكاليف�
رغم�أنها�يمكن�أن�تعالج�عن�طريق�المساعدة�التقنية�واستخدام�
التكنولوجيا�الحديثة،�في�حــدوث�تبعات�على�سالسل�القيمة�
العالمية.�فاألنشطة�التجارية�العالمية�في�مجال�الصناعات�الغذائية�
باتت�تغلب�عليها�بصورة�متزايدة�سالسل�القيمة�العالمية�المنسقة�
رأسياً،�على�غرار�السالسل�المرتبطة�تقليدياً�بالصناعة�التحويلية،�
مع�االستعانة�بأشكال�مختلفة�للتنسيق.�وتتضمن�هذه�األشكال،�
األصناف� وإدارة� التعاقدية،� والزراعة� الزراعيين،� المنتجين� برامج�
من�ِقَبل�موردي�المجمعات�التجارية،�وعقود�التسويق�)همفري�
وميمدوفيتش،�2006(.�ومن�الممكن�أن�يضاعف�ذلك�مخاطر�
سوء�استعمال�قوة�السوق.�وعلى�سبيل�المثال،�أصبحت�القدرة�
على�التتبع�الدقيق�واآلني�للمنتجات�عامالً�مهماً�قد�يدفع�الشركات�
إلى�ممارسة�النفوذ�على�المنتجين�في�سياق�تنفيذ�االمتثال.�ففي�
مالوي،�حيث�يغلب�إنتاج�الحيازات�الصغيرة�على�قطاع�التبغ،�
أدت�جهود�تجار�أوراق�التبغ�سعياً�إلى�احتواء�تكاليف�االمتثال�
وتأمين�التتّبع�المضمون،�إلى�نشوء�اتجاه�نحو�االندماج�الرأسي�
)موير�-�لي�وبراوز،�2012(.�ولجأ�تجار�أوراق�التبغ�أيضاً�إلى�
ممارسة�الضغوط�إللغاء�نظام�المزادات�النابض�والتنافسي�الذي�

التركيز�المتزايد�في�جميع�مراحل�سلسلة�
القيمة�الزراعية�يتسبب�في�تبعات�على�

ريادة�األعمال�وتوازن�القوى

تعمل�به�مالوي�ويضمن�أسعاراً�أعلى�للمزارعين،�وتفضيل�وجود�
قطاع�يدار�بالزراعة�التعاقدية.

الكبار� التجزئة� وتجار� التجارية� المجمعات� وتلعب�
دوراً�متزايداً�في�سالسل�القيمة�العالمية�الزراعية،�الذي�أسفر�عن�
نمو�ملموس�في�الزراعة�التعاقدية�كاستجابة�للتكاليف�المرتفعة�
للمعامالت�في�األسواق�الضامرة�غير�المثالية�والمؤسسات�السوقية�
الضعيفة�التي�تشيع�في�أقل�البلدان�نمواً.�ويمثل�موضوع�الزراعة�
التعاقدية�موضوعاً�خالفياً�كبيراً،�وثمة�شواغل�مثارة�بخصوص�
التفاوضية�لصغار� المواقف� احتماالت�إســاءة�استغالل�ضعف�
والمشترون(� والسماسرة� )التجار� الوسطاء� واستغالل� المزارعين�
للمنتجين�واحتمال�أن�ترّوج�سالسل�القيمة�العالمية�لريادة�أعمال�
مدمرة.�وتضمنت�االستجابات�إزاء�هذه�الشواغل�محاوالت�لتقصير�
سالسل�القيمة�المحلية،�بربط�المنتجين�بالمصدرين�أو�المصّنعين�
مباشرًة�وتشجيع�تعاونيات�المنتجين�)المعهد�الدولي�لدراسات�
البيئة�والتنمية،�ومختبر�األغذية�المستدامة،�2011؛�شبكة�العمل�
من�أجل�الزراعة�العضوية�المستدامة،�2013؛�ستروذر،�2017؛�

ويغراتز،�2016(.

بين� واســعــاً� تفاوتاً� التعاقدية� الــزراعــة� انتشار� ويتفاوت�
)مينوت� المشترين� وأنــــواع� المقصد� وأســــواق� األســاســيــة� السلع�
للتعاقد� المرتفعة� الثابتة� التكاليف� وتــدفــع� ورونـــشـــي،�2014(.�
اقتصاديات� بخصائص� المحاصيل� بعض� حــالــة� فــي� واقــتــرانــهــا�
المزارعين�متوسطي�وكبيري�الحجم.�لكن� إلــى�تفضيل� النطاق�
المكننة،� عملية� تعّقد� القيمة� مرتفعة� المنتجات� بعض� رهــافــة�
وتؤدي�إلى�احتمال�تفضيل�أصحاب�الحيازات�الصغيرة�)بامبر�
وآخــرون،�2014(�وتوجد�دالئل�على�استفادة�صغار�المزارعين�
ُسبل�أضمن� تأمين� مــن� يتمكنون� التعاقدية�عندما� الــزراعــة� مــن�
للحصول�على�المدخالت�كالبذور�واألســمــدة)15).�ومع�ذلك،�
ال�تزال�التحديات�قائمة.�فاألفقر�واألكثر�تهميشاً�نادراً�ما�ينتفع،�
أو�ينجح�في�التحسين،�ويكون�غير�منيع�أمام�استغالل�أطراف�
ثالثة�من�المقاولين�عديمي�الضمير،�مما�يتسبب�في�نشوء�شواغل�
حول�مــا�إذا�كانت�سالسل�القيمة�العالمية�تيسر�السبيل�لريادة�
األعمال�المدّمرة�)بامبر�وآخرون،�2014؛�المرأة�في�العمل�غير�
الرسمي:�التعولم�والتنظيم،�2013؛�دايهيل�وآخــرون،�2017؛�

مبادرة�التجارة�األخالقية،�2005؛�ويغراتز،�2016(.
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وبالنظر�إلى�أن�الشركات�الكبيرة�أكثر�كفاءة�من�الناحية�
التقنية�وأقدر�على�الوفاء�بالمعايير�العامة�والخاصة،�يساعد�ذلك�
على�زيادة�التركيز�في�جميع�مراحل�سلسلة�القيمة،�ويرتب�تبعات�
على�ريادة�األعمال�وتوازن�القوى.�فالتركيز�في�مرحلة�المدخالت،�
يرتبط�باستراتيجيات�الشركات�الرئيسية�فيما�يتعلق�بالسيطرة�على�
الملكية�الفكرية.�وينصّب�التركيز�في�مرحلة�التجهيز�على�تشجيع�
الزيادة�في�حجم�وحدات�اإلنتاج�مع�وجود�بعض�االستثناءات،�
وأبرزها�البن�والكاكاو،�التي�يتسم�فيها�إنتاج�المزارع�في�طبيعته�
بالتبعثر�المتزايد�وصغر�النطاق.�ويعطي�التركيز�في�مرحلة�التجهيز�
المبرر�لعقود�اإلنتاج�أو�الملكية�المباشرة�لوحدات�اإلنتاج�)االندماج�
الرأسي(،�أما�التركيز�في�تجارة�التجزئة�فيسهم�في�زيادة�احتكار�
القلة.�وعالوة�على�ذلك،�يبدو�أن�التركيز�يحدث�أثراً�مضاِعفاً�في�
مختلف�مراحل�سالسل�القيمة�العالمية�-�فاالندماج�في�إحدى�
نقاط�السلسلة�يتسبب�في�االندماج�في�نقطة�أخرى.�وتضاعف�من�
حدة�هذا�االتجاه�األهمية�المتزايدة�الستيفاء�المعايير�في�األعمال�

التجارية�الزراعية�)همفري�ومميدوفتش،�2006(.

وبالرغم�من�صعوبة�تحديد�نطاق�للمكاسب�المحتملة،�
ثمة�اتجاه�أكثر�إيجابية�يرى�إمكانية�أن�تدفع�بعض�المحاصيل�
المرتفعة�القيمة�إلــى�حفز�ريــادة�األعــمــال�في�أقــل�البلدان�نمواً�
الستغالل�موقع�متخصص�في�األسواق.�وتتضمن�أمثلة�التصدير�
المباشر�من�أقل�البلدان�نمواً�إلى�أسواق�متخصصة�عالية�السعر،�
وإن�كانت�صغيرة�الحجم،�الشاي�والقهوة�)نيبال�وتيمور�-�ليشتي(�
والكاكاو�العضوي�)سان�تومي�وبرينسيبي�وفانواتو(�والتوابل�)جزر�
القمر�ومدغشقر�ونيبال(�والفواكه�الغريبة�)أفغانستان�ومدغشقر(�
والتجارة�العادلة�والقطن�العضوي�)بنن�وبوركينا�فاسو�وتشاد�ومالي�
وزامبيا(.�وفي�عام�2016،�وّفرت�مدغشقر��80في�المائة�من�
واردات�أوروبا�من�فاكهة�الليتشيه�)مركز�تشجيع�الصادرات�من�
البلدان�النامية،�2016(،�وما�بين��80و�85في�المائة�من�الفانيليا�
الطبيعية�في�العالم�)مجلة�األيكونوميست،�2018أ(.�ومع�ذلك،�قد�
يجد�كثير�من�رواد�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�صعوبة�في�الوفاء�
بمعايير�الجودة�األشد�صرامة،�بما�فيها�المعايير�المتصلة�بالعمالة�
والبيئة�التي�تفرضها�هذه�األسواق�عادة،�فضالً�عن�مصاعب�التغلب�
على�ارتفاع�تكاليف�المعامالت�وانعدام�المهارات�والبنية�التحتية.

األفريقية� للبلدان� أولوية�قطاعية� أعلى� الــزراعــة� وتمثل�
في�معاهدات�االستثمار�الثنائية�واالتفاقات�األخــرى�المتضمنة�
أحكاماً�استثمارية،�بينما�يجيئ�عديد�من�القطاعات�الفرعية�في�
مجالي�الزراعة�والصناعات�الزراعية�كأولويات�رئيسية�ألقل�البلدان�
اآلســيــويــة�نــمــواً�)األونــكــتــاد،�2013أ(.�وتظهر�الــزراعــة�كحصة�
اتجهت� وإن� العالمي� المباشر� األجنبي� االستثمار� فــي� صغيرة�

الدالئل�قليلة�على�أنه�سيكون�باستطاعة�رواد�
األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�اتخاذ�نفس�
المسار�الذي�اتبعه�الموردون�االستراتيجيون�

في�شرق�آسيا

األغــذيــة� ولــم�تــزد�نسبة� التنامي�)األونــكــتــاد،�2012ب(؛� إلــى�
والمشروبات�والتبغ�عن��3في�المائة�من�االستثمار�األجنبي�المباشر�
في�الفترة�2012-�2014)فيدلر�وأيافريت،�2016(.�ومثلما�هو�
الحال�في�القطاعات�األخرى،�يظهر�االستثمار�األجنبي�المباشر�
في�الزراعة�بنسب�صغيرة�في�أقل�البلدان�نمواً،�تزداد�في�محدوديتها�
عن�البلدان�النامية�األخرى.�إال�أنه�يتركز�في�حفنة�قليلة�من�البلدان،�
ويعكس�جزئياً�االختالفات�القائمة�في�السياسات،�كإثيوبيا�مثاًل�
التي�تركز�السياسات�اإلنمائية�فيها�على�تتجير�الزراعة.�وقد�شهدت�
الفترة�2009-�2011تدفقات�كبيرة�نسبياً�في�االستثمار�األجنبي�
المباشر�في�القطاع�الزراعي�في�كمبوديا�وإثيوبيا�وموزامبيق�وأوغندا�
وفانواتو،�وانطوت�هذه�الزيادات�على�أهمية�في�كمبوديا�ومالوي�
وأوغندا�وزامبيا�خالل�الفترة�نفسها�)األونكتاد،�2016ب(.�لكن�
تقدير�أثر�هذا�االستثمار�على�ريــادة�األعمال�الزراعية�المحلي�
يعرقله�توافر�البيانات�ومسائل�السرية،�والقابلية�للمقارنة،�والموثوقية.

إخضاعها� يجري� استراتيجياً،� قطاعاً� الــزراعــة� ولكون�
باستمرار�لقيود�الملكية�األجنبية�)األونكتاد،�2013ب(.�لكن�
هذه�القيود�ال�تطبق�دائماً�في�أقل�البلدان�نمواً.�وعلى�سبيل�المثال،�
لم�تمارس�الهيئة�العليا�لالستثمار�في�أفغانستان�حتى�اآلن�سلطتها�
فــي�الحد�مــن�حصة�االستثمار�األجنبي�فــي�بعض�القطاعات�
Export.�:والصناعات�والشركات،�)انظر�العنوان�اإللكتروني�التالي
االستثمار� لتراخيص� المؤقت� التعليق� أثبت� بينما� �،)gov, 2016

التي�تزيد�على�000 �1هكتار�في�جمهورية�الو�الديمقراطية�
الشعبية�عدم�فعاليته�وعدم�قابليته�للتطبيق�)المعهد�الدولي�للتنمية�

المستدامة،�2012(.

وخالفاً�للخبرة�التاريخية،�تقوم�دالئل�على�توجه�أشكال�
جديدة�لالستثمار�األجنبي�المباشر�في�الزراعة�نحو�اكتساب�
سبيل�وصول�للموارد�الطبيعية�من�األراضي�والمياه،�يجري�التركيز�
فيها�دائماً�على�إنتاج�المواد�الغذائية�األساسية�أو�أعالف�الماشية�
ألغراض�التصدير�إلى�البلد�المستثمر�)الفاو،�2013ب(.�ويضّيق�
هذا�النوع�من�االستثمار�المجال�أمام�أشكال�االرتباط�غير�المقّيد�
مع�المنتجين�المحليين�وهي�األشكال�التي�تفضي�بقدر�أكبر�إلى�

قيام�ريادة�األعمال�المحلية.
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مشاركة أقل البلدان نمواً في سالسل   -3
القيمة العالمية للمنسوجات 

والمالبس

المنسوجات)16)  قــطــاع� إلــى� نــطــاق�واســـع� يُنظر�على�
والمالبس،�باعتباره�قطاعاً�يوفر�فرصة�جيدة�للتصنيع،�لكثافته�من�
حيث�العمالة�واحتياجه�إلى�أعداد�كبيرة�من�األيدي�العاملة�غير�
الماهرة.�ويتضمن�القطاع�عدة�مراحل�لإلنتاج�)األلياف،�الغزول،�
األنسجة،�التشطيب،�الحياكة.�وما�إلى�ذلك(،�كما�يتضمن�عدداً�
كبيراً�متنوعاً�من�العمليات�اإلنتاجية�والعديد�من�المنتجات�النهائية.�
ويتشكل�القطاع�بشكل�غالب�من�شركات�كبيرة�يرجع�إليها�القرار�
بشأن�ماذا�يُنتج�وأين�وبواسطة�مْن،�ويتحرك�اإلنتاج�بسرعة�بين�
البلدان�والمناطق�على�نحو�يمثل�إلى�حد�كبير�استجابة�لتكاليف�

اإلنتاج،�وباألخص�التكاليف�المتصلة�بالعمالة.

ــمــــوردون�والــمــنــســقــون�االســتــراتــيــجــيــون�في� ــ وتــمــتــع�ال
باهٍر.�وكــان�مفتاح�هذا�اإلنجاز�اإليجابي� شرق�آسيا�بنجاح�
هــو�قـــدرة�الــشــركــات�فــي�شـــرق�آســيــا�عــلــى�الــتــحــرك�قُـــدمـــاً،�من�
تجميع�المدخالت�المستوردة�المرتبطة�تقليدياً�بمناطق�تجهيز�
الــــصــــادرات،�إلـــى�وضــعــيــة�الـــمـــوّرديـــن�لــحــزمــة�خــدمــات�كــامــلــة،�
وإلــــى�شــكــل�تــصــديــري�أكــثــر�تــكــامــاًل�عــلــى�الــصــعــيــد�المحلي�
مــولــد�لــقــيــمــة�مــضــافــة�أكــبــر�)جــيــرفــي،�1999(.�ويــبــّيــن�ذلــك�
مختلطة� استراتيجيات� استخدام� يصور� الــذي� �4-3 الشكل�
استراتيجيات� مع� التجاوب� على� والقدرة� االستباقي� للتحسين�
المشترين�في�سبيل�إعــادة�تخصيص�المهام�والمخاطر�ضمن�
هــؤالء� ويستطيع� بها.� يرتبطون� التي� العالمية� القيمة� سالسل�
الموردون�المتحولون�في�شرق�آسيا�اآلن�إنشاء�شبكات�إنتاج�
البلدان�نمواً� أقــل� ثالثية�خاصة�بهم�يجري�في�إطارها�إدمــاج�

بشكل�متزايد.

 الشكل�4-3 
نحو�معدل�أكبر�إلضافة�القيمة�في�صناعات�المنسوجات�والمالبس�في�أقل�البلدان�نموًا

املقاول�يتوىل�عمليات�جتميع�أساسية�ابستخدام�أقمشة�يتعاقد�عليها�وميلكها�املشرتي�أو�صاحب�العالمة�
التجارية،�وتتحدد�املدفوعات�على�أساس�رسم�للتجهيز�)موّرد�حّدي( قص�وحياكة�

وتشطيب

تصنيع�حلساب�
آخرين

تصنيع�وتصميم�
حلساب�آخرين

موّفر�حزمة�
خدمات�كاملة

تصنيع�عالمة�
جتارية�حلساب�

الذات

يوكل�مشرتي�العالمة�التجارية�أو�مالكها�للمقاول�جممل�عملية�التصنيع،�مبا�يشمل�التحسني�الوظيفي�
لالنتقال�إىل�اللوجستيات،�أي�التعاقد�على�األقمشة�وتوفريها�وفقاً�ملواصفات�املشرتي؛�ويظل�التصميم�

والعالمة�التجارية�عائدين�للمشرتي.�)موّرد�مفّضل/مورد�سوق�متخصصة(

توكل�للمقاول�بعض�الوظائف�السابقة�لإلنتاج،�كالتصميم�واالختبار�)البحث�والتطوير(�وجممل�عملية�إنتاج�
املالبس،�وميكن�أن�تتضمن�التحسني�الوظيفي�لالنتقال�إىل�التوزيع�على�املستهلك�النهائي�لصاحل�مالك�

العالمة�التجارية؛�وتظل�العالمة�التجارية�مملوكة�للمشرتي.�)موّرد�اسرتاتيجي(

املقاول�ينسق�سلسلة�اإلمداد،�ويتعاقد�على�عملية�التصنيع�أو�يستثمر�لإلنتاج�يف�أسواق�أجنبية�لصاحل�
املشرتي�أو�العالمة�التجارية�)منسق/مستثمر�أجنيب(

املقاول�يبيع�ابلتجزئة�منتجاته�احلاملة�للعالمة�التجارية،�وميارس�قدرات�ما�بعد�اإلنتاج�بشأن�تطوير�املنتج�
والعالمة�التجارية�والتسويق�والبيع�ابلتجزئة�وحبوث�املستهلك�)ميكن�أن�حيتفظ�بدور�املنسق�أو�يقطع�الروابط�

ويصبح�شركة�رئيسية(

إيشو،�2015؛�األمم�املتحدة،�2005. املصدر:�
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وحتى�اآلن�ال�يوجد�إال�النزر�اليسير�من�الدالئل�التي�
تشير�إلى�أن�رواد�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�سيسعهم�انتهاج�
نفس�المسار.�وقد�استفادت�أقل�البلدان�نمواً�من�سالسل�القيمة�
العالمية،�بما�في�ذلك�من�خالل�شبكات�اإلنتاج�اإلقليمية�التي�
يتولى�تنظيمها�مستثمرون�مدمجون�على�المستوى�اإلقليمي،�لكن�
تحقيق�قيمة�مضافة�ال�يزال�مسألة�مراوغة�لمعظم�هذه�البلدان،�
حيث�ال�يتاح�مكان�الستيعاب�الداخلين�الجدد�إال�فــي�قطاع�
القص�والحياكة�والتشطيب.�وحتى�يكون�بوسع�رواد�األعمال�
في�أقل�البلدان�نمواً�محاكاة�الموردين�االستراتيجيين�اآلسيويين،�
ال�بد�من�وجود�موردين�إقليميين�للمدخالت�وقدرات�محّسنة�-�
بما�يشمل�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�-�وقدر�أكبر�
من�السرعة�والمرونة�في�الوصول�إلى�األسواق.�وبشكل�حاسم،�
سيتطلب�ذلك�أن�يجري�الدخول�عن�طريق�جهات�استثمارية�
مستقلة�مملوكة�محلياً،�مع�قيام�صلة�مباشرة�مع�المشترين�في�إطار�

سلسلة�عالمية�للقيمة.

وتنشط�أقل�البلدان�نمواً�كافة�بطريقة�أو�بأخرى�في�قطاع�
أو�أكثر�من�قطاعات�المنسوجات�والمالبس.�ولدى�بعض�أقل�
البلدان�نمواً�خبرة�طويلة�في�زراعة�القطن�تعود�في�جمهورية�تنزانيا�
المتحدة�مثالً�إلى�عام��1904)مركز�التجارة�الدولية،�2015أ(.�
ويصّدر��19من�أقل�البلدان�نمواً�القطن�الخام،�إال�أن�صادرات�
القطن�ال�تشكل�حصة�أساسية�من�الصادرات�وترتبط�بالسوق�
العالمية�بشكل�مهم�إال�في�بنن�وبوركينا�فاسو�وتشاد�ومالي�المعروفة�
ببلدان�"القطن�األربعة".�وتوجه�هذه�البلدان�صادراتها�أساساً�إلى�
ــا�على� المنسوجات�في�آسيا�وأوروبـ المراكز�األساسية�لصناعة�
نحو�يشير،�على�غرار�طائفة�أخرى�من�أقل�البلدان�نمواً،�أنها�
مندمجة�في�سالسل�القيمة�العالمية�للمالبس،�حتى�ولو�بشكل�
غير�رسمي.�وتغلب�على�إنتاج�القطن�في�أقل�البلدان�نمواً�بوجه�
عام�مزارع�الحيازات�الصغيرة،�وبالرغم�من�االنخفاض�الملحوظ�
في�إنتاج�القطن�المالحظ�في�جميع�هذه�البلدان،�ال�يزال�يمّثل�

للكثيرين�مصدراً�مهّماً�لُسبل�العيش.

وهــنــاك��12مــن�أقــل�البلدان�نــمــواً�تــتــوزع�على�جميع�
المجموعات�الجغرافية،�تقوم�بتصدير�القطن�المجّهز،�والقطن�
الــمــجــدول�والــخــيــوط�أو�الــمــنــســوجــات�الطبيعية�أو�الــتــولــيــفــيــة.�
وتعرضت�صناعات�النسيج�في�أقل�البلدان�نمواً�النخفاضات�
تاريخية�مماثلة،�وهي�تكافح�من�أجل�المنافسة�مع�الصين�في�
أعقاب�انتهاء�الترتيب�المتعلق�بالتجارة�الدولية�في�المنسوجات�في�
عام�2004،�المعروف�أيضاً�باسم�الترتيب�المتعلق�بالمنسوجات�
المتعددة�األلياف،�وتجاهد�في�السياق�الجديد�لسالسل�القيمة�
العالمية.�لكن�صناعة�الغزل�تبدي�قدرة�على�المقاومة�في�بعض�

أقل�البلدان�نمواً،�ويأمل�كثيرون�في�إمكانية�االحتفاظ�بقدرات�
في�عمليات�التجهيز�األولي،�كالقطن�المجدول�والخيوط،�وإعادة�

إحياء�صناعة�النسيج.

أما�قطاع�المالبس،�فهو�القطاع�الذي�تبدو�فيه�أقل�
إلى� أشــد�نشاطاً،�حيث�تسعى�بأشكال�مختلفة� نمواً� البلدان�
استهالل�صناعات�المالبس�الموجهة�للتصدير�أو�توسيعها�أو�اإلبقاء�
عليها.�وأظهر�هذا�القطاع�إمكانيات�تحقيق�النمو�السريع.�ففي�
إثيوبيا،�حققت�صناعة�المالبس�نمواً�بمعدل��51في�المائة�سنوياً�
على�مدى�الفترة�2010-�2016)فان�دي�بولس،�2015(؛�
وفي�كمبوديا،�زادت�صادرات�المالبس�واألحذية�بنسبة�10.8 
)منظمة� الفترة��2016-2014 مــدى� على� سنوياً� المائة� فــي�
العمل�الدولية،�2017ب(.�وفي�مقابل�ذلك،�تحققت�زيادة�في�
عدد�العاملين�في�قطاع�المالبس�في�جمهورية�الو�الديمقراطية�
الشعبية�من��800عامل�عند�بداية�النشاط�في�مطلع�تسعينيات�
القرن�الماضي،�إلى�قرابة�000 �30في�عــام��2012)نولينثا،�
العالمية� وجــاجــيــري،�2015(.�كذلك،�مثّلت�أصــول�الصناعة�
للمالبس�وتطورها�ودور�أقل�البلدان�نمواً�في�سالسل�القيمة�العالمية�
لهذه�الصناعة،�موضوعاً�لدراسة�مستفيضة�)غيريفي،�1999؛�منظمة�
العمل�الدولية،�2014؛�كابليينسكي،�2005(.�وفي�عام�2016،�
بلغ�عدد�أقل�البلدان�نمواً�المصّدرة�للمالبس��20بلداً�على�األقل.�
وتمثل�المالبس�صادرات�رئيسية�في�بنغالديش�وكمبوديا�وهايتي�
وليسوتو�ومدغشقر،�وتكتسي�أهمية�متزايدة�في�بلدان�أخرى،�مثل�
أفغانستان�وجزر�القمر�وإثيوبيا�وسان�تومي�وبرينسيبي.�وال�يزال�
القطاع�وليداً�في�طائفة�أخرى�من�أقل�البلدان�نمواً،�إال�أنه�يحظى�
باهتمام�الحكومات.�واتجه�بعض�أقل�البلدان�نمواً�إلى�تسمية�
القطاع�باالستراتيجي،�أو�باألولوية�اإلنمائية�الوطنية�ووفر�له�حوافز�

استثمارية�سخّية�و/أو�دعماً�عاماً.

ويتأثر�نطاق�التحسين�داخل�سالسل�القيمة�العالمية�
لصناعة�المالبس�في�أقل�البلدان�نمواً�باالستراتيجيات�التي�يتبعها�
الموردون�االستراتيجيون�والتي�تعكس�جزئياً�المالمح�العامة�للمستثمر�
وسوق�التصدير،�كما�يتأثر�بالديناميات�المحلية�السائدة�وقت�
االندماج�في�سالسل�القيمة�العالمية.�وأحد�المحركات�الرئيسية�
لدخول�أقل�البلدان�نمواً�إلى�سالسل�القيمة�العالمية�للمنسوجات�
والمالبس�هو�قفز�الموردين�االستراتيجيين�على�التعريفات�استجابة�
للتغيرات�في�التفضيالت�التجارية.�فالسبيل�المعفي�من�الرسوم�
الجمركية�المتاح�ألقل�البلدان�نمواً�لدخول�األسواق�الرئيسية،�يؤثر�
في�التوزيع�الجغرافي�وفي�إنتاج�وتجارة�المنسوجات�والمالبس.�وقد�
أسهم�ذلك�في�إعادة�هيكلة�سالسل�القيمة�العالمية�إلدخال�أقل�
البلدان�نمواً�في�الجزء�التصنيعي�المنخفض�القيمة�المتعلق�بالقص�
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والحياكة�والتشطيب،�لكنه�أسهم�في�نشوء�سالسل�وطنية�للقيمة�
أقصر�نسبياً،�تكتفي�بصورة�أساسية�باإلنتاج�األّولي�أو�العمليات�
المنخفضة�القيمة�المتعلقة�بالقص�والحياكة�والتشطيب،�وتعتمد�
على�ألياف�وخيوط�وأقمشة�مستوردة�لتجميع�مالبس�تامة�الصنع�
ألغراض�إعادة�التصدير.�لكن�بعض�من�أقل�البلدان�نمواً�تمّكن�من�
بلوغ�درجة�من�التخصص؛�ومن�ذلك�على�سبيل�المثال�تخصص�
جمهورية�تنزانيا�المتحدة�في�إنتاج�الناموسيات�لألسواق�اإلقليمية�
المحلية.�واتجه�بعض�من�أقل�البلدان�الجزرية�نمواً�للتخصص�
في�إنتاج�المظالت�واألشرعة�والخيام�أو�منسوجات�المفروشات�
والستائر�وأغراض�الزينة�المنزلية؛�وتتخصص�سان�تومي�وبرينسيبي�
في�األلياف�التركيبية؛�وتتخصص�أيضاً�عدة�من�أقل�البلدان�نمواً�
في�صناعة�المالبس�المحبوكة�بالتريكو.�وفي�إثيوبيا،�ينطوي�القطاع�
على�آمال�واعدة،�وينتج�مجموعة�من�المنتجات�تتراوح�بين�الغزول�
الطبيعية�والصناعية�واأللياف�والخيوط�واألقمشة�وصناعة�أشكال�
مختلفة�من�المالبس�والسجاد�ومنسوجات�المفروشات�والستائر�

المنزلية�)مركز�التجارة�العالمية،�2015ب(.

وحيث�يتسبب�تحرير�التجارة�في�خطر�مستمر�لتآكل�
التفضيالت�تضاعف�من�حدته�إمكانية�استفادة�بلدان�نامية�أخرى�
من�هذه�التفضيالت)17)،�يضيف�دافع�القفز�على�التعريفات�طبقة�
مظنة�جديدة�النعدام�اليقين�الذي�يميز�سالسل�القيمة�العالمية�

)الفرع�باء(.

وينطوي�على�األهمية�أيضاً�وجود�الحيز�السياساتي�
المطلوب�في�سياق�التجارة،�وبالنسبة�ألقل�البلدان�نمواً�على�
ما�يتاح� يفوق� أكبر� سياساتي� حّيز� أمامها� يتاح� العموم� وجــه�
لــلــبــلــدان�الــنــامــيــة�األخــــرى�بــمــوجــب�اتــفــاقــات�منظمة�الــتــجــارة�
العالمية�)األونكتاد،�2015ب(.�لكن�القضايا�المتعلقة�بحيز�
السياسات�تظهر�أيضاً�في�السياق�الثنائي.�فاتفاق�زامبيا�والصين�
على�سبيل�المثال،�يتيح�للصين�التي�تملك�صناعة�نسيج�تنافسية�
متقدمة،�سبياًل�للدخول�إلى�السوق�الزامبية�معفياً�من�التعريفات�
القطن� مــن� الصين� إلــى� البلد� هــذا� صــــادرات� مقابل� الجمركية�
الخام.�وينطوي�ذلك�على�صعوبة�جّمة�تواجه�تطوير�صناعة�
نسيج�زامبية�)وانغ�وبــراون،�2013(.�كذلك،�أسهم�االهتمام�
المتزايد�بالتدوير،�الذي�يعكس�انشغااًل�متنامياً�بالقضايا�البيئية،�
في�حدوث�طفرة�في�صادرات�المالبس�المستعملة�من�البلدان�
وبــاربــر،�2005؛� )بـــادن� النامية� الــبــلــدان� إلــى� النمو� المتقدمة�
وبرنامج�العمل�للنفايات�والموارد،�2016(.�وقد�جرى�التراجع�
عن�المقترح�الذي�قدمته�جماعة�شرق�أفريقيا)18)�لحظر�استيراد�
المالبس�واألحذية�المستعملة�تشجيعاً�للصناعة�والتنمية�على�
الصعيد�المحلي،�خوفاً�من�تهديد�باالنتقام�وجهته�لها�الواليات�

المتحدة�-�وهي�أكبر�مصّدر�للمالبس�المستعملة�في�العالم�
)محطة�بي.�بي.�سي.�اإلخبارية،�2018؛�موقع�"المحاورة"�
تهديداً� المتحدة� الواليات� ووجهت� الرقمي،�2018(.� للبث�
مماثاًل�لرواندا�عندما�شرعت�في�رفع�قيمة�التعريفات�الجمركية�
في� المتحدة� الواليات� من� المستعملة� المالبس� واردات� على�

عام�2016.

ويغلب�االستثمار�األجنبي�المباشر�بشدة�على�قطاعات�
المالبس�في�أقل�البلدان�نمواً،�ويقترن�بسجل�ضعيف�لتحسين�
ريادة�األعمال�المحلية�وتدعيمها:�وتندرج�بنغالديش�وإثيوبيا�وهايتي�
التي�تظهر� ومدغشقر�ضمن�القلة�القليلة�من�أقل�البلدان�نمواً�
قــدراً�مهماً�من�الملكية�وريــادة�األعمال�على�الصعيد�المحلي.�
وعالوة�على�الكثافة�النسبية�لرأس�المال�في�قطاع�المنسوجات�
والمالبس،�التي�تحقق�معدل�استثمار�-�دوران�قدره��1:1للغزل؛�
و�1.5�:1إلنتاج�النسيج،�و�4:1إلنتاج�المالبس�)مركز�التجارة�
الدولية،�2015أ(،�يتسبب�القفز�على�التعريفات�في�منافسة�حادة�

فيما�بين�أقل�البلدان�نمواً�الجتذاب�مثل�هذا�االستثمار.

وثمة�ارتباط�وثيق�بين�أنماط�االستثمار�والتجارة�في�
سالسل�القيمة�العالمية،�كما�أنها�تمتزج�بديناميات�السوق�المحلية�
إلحــداث�تأثير�كبير�على�إمكانيات�التحسين.�فبدالً�من�اتباع�
استراتيجيات�عالمية�لالستثمار�واالستعانة�بالمصادر�الخارجية،�يتجه�
المستثمرون�عموماً�إلى�إرساء�قرارات�االستثمار�على�عوامل�القرب�
الجغرافي�والثقافي�بما�يسمح�بزيادة�التكامل�وزيادة�مرونة�تقسيم�
العمل.�وفي�الدرجة�األولى،�تكون�االستثمارات�التي�تجري�خارج�
منطقة�المستثمر�مدفوعة�إما�بانخفاض�تكاليف�العمالة�أو�بالمزايا�
الجمركية.�ومن�ثم،�أدى�صعود�بعض�البلدان�النامية�في�آسيا�كمركز�
عالمي�إلنتاج�المنسوجات�والمالبس�إلى�إفادة�أقل�البلدان�اآلسيوية�
نمواً�التي�باتت�تؤدي�دوراً�مكّمالً�في�استراتيجيات�سالسل�القيمة�
العالمية�للموردين�العالميين�االستراتيجيين�في�المنطقة.�وتستفيد�
أقل�البلدان�نمواً�في�الجنوب�األفريقي�من�استراتيجيات�سالسل�
القيمة�العالمية�للموردين�االستراتيجيين�الموريشيين،�واستراتيجيات�
المصنعين�وتجار�التجزئة�في�جنوب�أفريقيا،�حتى�تتمكن�من�
تثبيت�أقدامها�أمام�المنافسة�اآلتية�من�الصين�في�أسواقها�المحلية.�
وعلى�سبيل�المثال،�فإن�صناعة�المالبس�في�ليسوتو�رغم�أنها�
كانت�في�بدايتها�مدفوعة�باالستثمار�األجنبي�المباشر�اآلسيوي�
الساعي�إلى�التماس�سبيل�وصول�إلى�أسواق�الواليات�المتحدة،�
أصبحت�خاضعة�بشكل�غالب�اآلن،�من�ناحية�عدد�الشركات�
وليس�في�قيمة�التصدير،�لهيمنة�المنتجين�المتوجهين�إلى�أسواق�
الجنوب�األفريقي.�وأدى�ذلك�إلى�حدوث�تنويع�في�الصادرات�
)المنشأ�أفريقيا،�المعرض�التجاري�لعام�2017).�وفي�المنطقتين�
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كلتيهما،�تيسرت�استراتيجيات�االستعانة�بمصادر�خارجية�في�
المواقع�المجاورة�جراء�وجود�مزيج�من�اقتصاديات�المقر�والمصنع.

البلدان�اآلسيوية�نمواً،� وفي�الجنوب�األفريقي�وأقل�
أسهمت�االستعانة�بمصادر�خارجية�في�المواقع�المجاورة�في�
توفير�نواتج�ذات�نوعية�أرقى�في�مجال�تطوير�المهارات�والتحسين�
الوظيفي،�رغم�عدم�وجود�ما�يدل�على�أن�هذه�التجربة�قابلة�
إلــى�ما�انطوي�عليه�االندماج� إلــى�مناطق�أخــرى،�نظراً� للنقل�
المحلي�واإلقليمي�من�أهمية�حاسمة�في�تحقيق�هذا�النجاح.�
أبعاد� وآخـــرون�)2016(� حــدد�ستاريتز� المثال،� وعلى�سبيل�
ليسوتو� فــي� الشركات� طبقتها� التي� المختلفة� االستراتيجيات�
نهائيين.� نهائية�ومشترين� أســواق� احتياجات� لتلبية� ومدغشقر�
وقد�وجدت�الشركات�المملوكة�آلسيويين�التي�تشكل�جزءاً�من�
شبكات�ثالثية�تتولى�أساساً�توريد�منتجات�مرتفعة�القيمة�ذات�
مواصفات�موحدة�إلى�أسواق�الواليات�المتحدة،�أنها�مضطرة�
إلى�استخدام�مدخالت�تتأتى�من�شبكات�قائمة�للمستثمرين�
التحسين� إمكانيات� مما�قيد� والخدمات،� المدخالت� لتوفير�
االقتصادي.�وعلى�النقيض�من�ذلك،�كان�المستثمرون�األكثر�
اندماجاً�في�اإلقليم�من�موريشيوس�وجنوب�أفريقيا،�أقدر�على�
تلبية�طلبيات�أصغر�ومنتجات�ذات�دورات�إنتاج�أقصر�تتضمن�
محتوى�عالياً�من�الموضة�وقدراً�أقل�من�التحوير�األمامي�استجابة�
لطلبات�العمالء،�موجهة�أساساً�إلى�أوروبا�وجنوب�أفريقيا.�وقد�
حافظ�هؤالء�المستثمرون�على�عالقات�وثيقة�مع�الموردين�في�
موريشيوس�وجنوب�أفريقيا�واتجهت�استراتيجياتهم�إلى�تفضيل�

صغار�رواد�األعمال�وتحسين�المهارات.

إلــى�موريشيوس�تطوير� قــرب�مدغشقر� أيــضــاً� وأتـــاح�
عالقات�وثيقة�مع�المستثمرين�في�هذين�البلدين�مما�سّهل�نقل�
المعارف�والمهارات.�كذلك�يقوم�المستثمرون�في�جنوب�أفريقيا�
بشكل�متزايد�بتعيين�موظفي�إدارة�محليين�في�ليسوتو،�بينما�
ذلــك،�جراء� اآلسيويون�معوقات�في�عمل� المستثمرون� يواجه�
تركز�عملية�صناعة�القرار�في�مقارهم�األساسية،�وارتفاع�مستوى�
التحوير�األمامي�لإلنتاج�حسب�طلب�العميل.�ويشار�في�دراسات�
إفرادية�أيضاً�إلى�حواجز�اللغة�كعامل�مساهم�ناجم�عن�استخدام�
األجانب�في�أفريقيا�وآسيا.�وقد�أبدى�المستثمرون�اإلقليميون�
بنقل�الوظائف�المنطوية�على�قيمة�مضافة�عالية� اهتماماً�كبيراً�
فينخرطون� اآلسيويون� أما�المستثمرون� المحلية.� الشركات� إلى�
بدرجة�أقل�في�أنشطة�التدريب�واالبتكار،�كما�يقتصر�التدريب�
الــذي�يتيحونه�على�اإلنتاج�األولــي�عموماً.�ويتسبب�ذلك�في�
خلق�أنماط�لالستخدام�الواسع�النطاق�لألجانب�لسد�الفجوات�
في�المهارات،�مما�يؤدي�بدوره�إلى�نشوء�بيئة�تتسم�بالخصائص�

استراتيجيات�المستثمرين�المدمجين�إقليمياً�تميل�
إلفادة�صغار�رواد�األعمال�وتحسين�المهارات

التالية:�محدودية�الترقي�الوظيفي؛�معدل�دوران�مرتفع�للعمالة؛�
قّلة� المتخصص؛� التعليم� فــي� المحلي� لالستثمار� قليلة� حــوافــز�
االستثمار�العام�في�المعاهد�المعنية�بصناعات�محددة؛�ضعف�

الروابط�بين�الصناعة�والمؤسسات�التعليمية.

في� القائمة� باالختالفات� المتعلقة� النتائج� وتأكدت�
هياكل�حوكمة�سالسل�القيمة�العالمية�وما�تحدثه�من�آثار�في�
تحقيق�التحسين�االقتصادي�في�دراسات�إفرادية�قطرية�أجريت�
على�نطاق�المناطق�النامية�)ستاريتز�وموريس،�2013؛�ستاريتز�

وآخرون،�2016؛�البنك�الدولي،�2011(.

وثمة�عائق�آخر�بوجه�تحقيق�التحسين�في�كثير�من�
يتمثل�في�عــدم�وجــود�سالسل�قيمة�محلية� البلدان�نمواً� أقــل�
القطاع.�كما�تؤثر� هذا� في� مندمجين� محليين� أعمال� أو�رواد�
ديناميات�السوق�المحلية�إلى�حد�كبير�في�إمكانات�التحسين.�
ففي�مدغشقر،�يمثل�التمييز�بين�ريادة�األعمال�الوطنية�وريادة�
األعــمــال�المحلية�اعــتــبــاراً�مــهــّمــاً�ألن�زمـــام�االســتــثــمــار�وريـــادة�
األعـــمـــال�فـــي�هـــذا�الــقــطــاع�مـــوجـــود�بــيــد�مــســتــثــمــريــن�يحملون�
مدغشقر�ألجــل�طويل� فــي� يقيمون� لكنهم� أوروبــيــة� جنسيات�
وباتوا�مدمجين�في�اقتصادها�الوطني.�وقد�لعبت�الروابط�القوية�
لهؤالء�المستثمرين�باألسواق�األوروبية�دوراً�مهماً�في�استدامة�
الصناعة�خالل�مرحلة�فقدان�االمتيازات�بموجب�قانون�النمو�
التي� وفي�بنغالديش،� أفريقيا،�2014-2010.� في� والفرص�
رئيسياً� دوراً� للتصدير� المتجهة� المالبس� صناعة� فيها� تلعب�
لصناعة� التاريخي� الحضور� أسهم� الصناعية،� للتنمية� كمحرك�
مــحــلــيــة�كــبــيــرة�لــلــمــنــســوجــات�ووجـــــود�ســلــســلــة�إمـــــداد�مكتملة�
فــي�مواجهة� المحلية� فــي�دعــم�صمود�ريـــادة�األعــمــال� تقريباً،�
االستثمار�األجنبي�المباشر�كبير�النطاق�داخل�مناطق�تجهيز�
الحرفية� المؤسسات� غلبة� بالرغم�من� ومــا�وراءهــا،� الــصــادرات�
ــيــاج�ســلــســلــة�اإلمـــــداد�في� الــصــغــيــرة�والــمــتــوســطــة�الــحــجــم�واحــت
متطور� منسوجات� قطاع� االعتماد�على� إلــى� المالبس� صناعة�
)األونــكــتــاد،�2012ج(.�وفي�هايتي،�تضّمنت�أيضاً�شركات�
الــواليــات� احتياجات�ســوق� الــتــي�خــدمــت�تقليدياً� الــمــالبــس،�
المتحدة�من�الملبوسات�المرتفعة�القيمة�والموحدة�المواصفات،�
شركات�تمتد�جذورها�إلى�مجتمع�األعمال�المحلي�ومؤسسات�
في� أجانب� مستثمرون� إطالقها� في� أو�شـــارك� أطلقها،� ناشئة�

وقت�أحدث.
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ويــــحــــدث�بــــدرجــــات�مـــتـــفـــاوتـــة�فــــي�بـــعـــض�مــــن�أقـــل�
الباطن�مدفوع�بعوامل�ترتبط�بسالسل� تعاقد�من� البلدان�نمواً�
القيمة�العالمية�وظاهرة�التغير�السريع�في�الموضة�ووجود�البيئة�
وتيسير� االئــتــمــانــات� إلـــى� الــوصــول� ُســبــل� بما�فيها� التمكينية،�
اختناقات�التجارة�)مركز�البحوث�المتعلقة�بالشركات�المتعددة�
الــقــطــاع�غير� فــي� أســاســاً� يــنــدرج� لكنه� الجنسيات،�2015(،�
الرسمي.�وفي�ليسوتو،�ال�يزال�نشاط�التعاقد�من�الباطن�وإنشاء�
الروابط�المحلية�ضئيل�الحجم�)المنشأ�أفريقيا،�المعرض�التجاري�
لــعــام�2017).�وعلى�العكس�من�ذلــك،�يحدث�التعاقد�من�
الباطن�كممارسة�جارية�في�جميع�أجزاء�عملية�صناعة�المالبس�
التي� بالمؤسسات� يتصل� فيما� أساسية� وبدرجة� في�كمبوديا،�
الخاصة� الصناعية� والمباني� والمستودعات� المنازل� من� تعمل�
وتزاول�أنشطتها�إلى�حد�كبير�من�دون�رصدها�في�السجالت�
)منظمة�العمل�الدولية،�2017ج(،�وهو�ما�يمكن�أن�يكون�
مؤشراً�على�ممارسة�عمليات�غير�رسمية.�وربما�تكون�تبعات�
هذه�العمليات�على�األجور،�بما�فيها�التأثير�على�األجور�في�
لكن� البحث.� مزيد�من� إلى� الرسمي،�سلبية�وبحاجة� القطاع�
ذلك�ال�يقدم�صورة�للمكاسب�التي�ترتبط�عادة�بنـُُهج�التعاقد�
من�الباطن�وروابط�التجميع�الصناعي�في�مجال�ريادة�األعمال.

بالمرحلة� ترتبط� التحسين� بــوجــه� أخـــرى� قــيــود� وثــمــة�
التحتية� البنية� فضعف� نــمــواً.� البلدان� أقــل� في� للتنمية� المبكرة�
وخدمات�الدعم�يمكن�أن�يقوض�المنافسة،�كما�أن�محدودية�
ُسبل�الوصول�إلى�االئتمان�والعجز�في�العمالت�األجنبية�يمكن�
أن�يؤخر،�أو�يحول�دون�استيراد�المدخالت�الوسيطة.�فرغم�أن�
التوسع�في�قطاع�المالبس�يمثل�أولوية�الستراتيجية�التصنيع�التي�
يقودها�االستثمار�األجنبي�المباشر�في�إثيوبيا،�قد�يواجه�هذا�
القطاع�في�نهاية�المطاف�عراقيل�بسبب�العجز�عن�تدبير�العملة�
األجنبية�)صحيفة�الفاينانشيال�تايمز،�2018).�وقد�استجاب�
بعض�من�أقل�البلدان�نمواً�العتماد�الصناعة�الكبير�على�االستيراد�
بتوفير�حوافز�ضريبية�ترتهن�بالتصدير.�وفي�مدغشقر�على�سبيل�
المثال،�يتوقف�االنتفاع�بالحوافز�الضريبية�على�تصدير��95في�

المائة�من�اإلنتاج.

بالمشترين�وتجار� المباشرة� الــروابــط� انــعــدام� ويتسبب�
التجزئة�في�األسواق�الرئيسية،�وكبر�حجم�االستثمارات�المطلوبة�
إلنشاء�مثل�هذه�الروابط�في�وضع�عقبات�أيضاً�أمام�عمليات�

أقل�البلدان�نمواً�تمثل�منافساً�محتمالً�مباشراً�
للموردين�والمنسقين�االستراتيجيين�اآلسيويين

مباشراً� محتمالً� منافساً� نمواً� البلدان� أقــل� التحسين.�كما�تمثل�
للموردين�والمنسقين�االستراتيجيين�اآلسيويين،�ويمكن�أن�يكون�
ذلك�مصدراً�للتجاذب.�لكن�بنغالديش�بالرغم�من�ذلك�قد�تكون�
متمتعة�بميزة�حيازة�قدرات�الشراء�والتوزيع،�بينما�تنتفع�جمهورية�
الو�الديمقراطية�الشعبية�بقدرتها�على�اجتذاب�االستثمار�األجنبي�
المباشر�على�نطاق�عدة�قطاعات�في�سلسلة�اإلمــداد�)نولينثا�

وجاجري،�2015(.

ومع�ذلــك،�ال�تــزال�التوقعات�بإمكانية�أن�تؤّمن�أقل�
البلدان�نمواً�لنفسها�دوراً�في�سالسل�القيمة�العالمية�للمالبس�
متنامية� لضغوط� استجابة� تتطور� السالسل� فهذه� مــؤكــدة.� غير�
على�الجانب�المتعلق�بالتجزئة�في�السلسلة،�نتيجة�عدم�استعداد�
المستهلكين�المتزايد�في�األســـواق�المتقدمة�النمو�دفــع�أسعار�
أعلى�للمالبس�واألحذية،�مما�يضاعف�الضغوط�من�أجل�دفع�
التكاليف� وتخفيض� الكاملة� الــحــزمــة� خــدمــات� إلــى� التحسين�
)مجموعة�فونغ،�2016(.�وإلى�جانب�ذلك،�تُضطر�الصناعة�
باستمرار�إلى�تطبيق�استراتيجيات�للتأجيل�لمواجهة�التغير�السريع�
في�أذواق�المستهلكين�وتفضيالتهم�)أزميا�ونادفي،�2014(.�
ومع�وجود�إمكانية�ألن�تحقق�صناعات�المالبس�في�أقل�البلدان�
نمواً�مكاسب�من�الضغوط�الدافعة�إلى�خلق�شركاء�استراتيجيين،�
تميل�مثل�هذه�الظروف�إلى�محاباة�الالعبين�الموجودين�بالفعل،�
وجهات�توريد�المدخالت�وشبكات�التوزيع�المفضلة.�ويمكن�
أن�تتسبب�هذه�الضغوط�أيضاً�في�إدمــاج�الصناعة،�مع�اتجاه�
الموردين�إلى�زيــادة�قــدرات�الحجم�لتلبية�احتياجات�المشترين�
الكبيرة�والمتقلبة�في�أسواق�الواليات�المتحدة.�وفي�صناعة�تتميز�
عملياً�بارتفاع�مستوى�المنافسة�وضيق�الهوامش،�قد�تجد�أقل�
البلدان�نمواً�العاملة�في�قطاع�القص�والحياكة�والتشطيب�نفسها�

تصارع�من�أجل�المحافظة�على�قدرتها�التنافسية.

وتعكس�مشاركة�بعض�من�أقل�البلدان�نمواً�في�سالسل�
القيمة�العالمية�لصناعة�اإللكترونيات�خصائص�مماثلة�لمشاركتها�
في�سالسل�القيمة�العالمية�لصناعة�المنسوجات�والمالبس،�على�
النحو�الذي�توضحه�الحالة�المتعلقة�بكمبوديا�)اإلطار�4-3(.
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موقع�كمبوديا�في�سلسلة�القيمة�العالمية�لصناعة�اإللكترونيات اإلطار�4-3 

تتغلغل�سالسل�القيمة�العالمية�في�صناعة�اإللكترونيات،�مع�تمحور�مراكز�اإلنتاج�في�آسيا�وأوروبا�وأمريكا�الشمالية.�
ويحظى�المركز�الموجود�في�آسيا�بالغَلبة،�وترتبط�معظم�البلدان�اآلسيوية�بالعبين�محوريين�هما:�اليابان،�كُمصّنع�رئيسي�لألجزاء�
والمكونات؛�والصين،�كمصّنع�تعاقدي.�وتتعزز�تجزئة�العمليات�اإلنتاجية�بطابع�ارتفاع�القيمة/انخفاض�الوزن�الذي�تتصف�به�
مكونات�اإللكترونيات،�وهو�ما�ييسر�الشحن�الجوي�السريع�غير�المكلِّف�عالمياً،�ويتيح�درجة�عالية�من�التوحيد�القياسي�والترميز�

والحوسبة�والتشغيل�البيني.

وبالمقارنة�مع�ذلك،�تتميز�سالسل�القيمة�العالمية�في�قطاعي�الزراعة�والمالبس�بالتحوير�األمامي�من�أجل�االستجابة�
لطلبات�العمالء،�األمر�الذي�يجعل�األرباح�تتأتى�أساساً�من�التسويق�والوسم�بالعالمات�التجارية�وأنشطة�البيع�بالتجزئة.�أما�في�
سالسل�القيمة�العالمية�لصناعة�اإللكترونيات،�فإن�وجود�منتجات�أكثر�تعقيداً�واستجابة�لطلبات�العمالء�في�المراحل�النهائية�يعني�
أن�األرباح�تتخذ�أساساً�شكل�ريوع�تتأتى�من�ملكية�المعارف�أو�التكنولوجيا،�وتكون�مدفوعة�بنطاق�التقدم�التكنولوجي�وحجمه.�
وتوّلد�هياكل�الحوكمة�والخصائص�المحددة�لسالسل�القيمة�العالمية�لصناعة�اإللكترونيات�نوعيات�مختلفة�من�اآلثار�التبعية�
وفرص�زيادة�القيمة�المضافة،�األمر�الذي�دفع�بكل�من�دي�كابريو�وسوفانافكدي�)2017(�إلى�وصف�هذا�القطاع�بأنه�"دفعي".

وقد�حققت�كمبوديا،�التي�تحتل�مكاناً�تجميعاً�في�المراحل�النهائية�لصناعة�اإللكترونيات،�نمواً�متفجراً�في�االستثمار�
األجنبي�المباشر�المدفوع�بصادرات�اإللكترونيات،�الذي�تضاعف�بأكثر�من�ثالث�مرات�منذ�عام�2010؛�واغتنم�المصنعون�اليابانيون�
على�وجه�الخصوص�مزايا�المناطق�االقتصادية�الخاصة�في�كمبوديا�المكّرسة�إلنتاج�اإللكترونيات�والمنتجات�المتصلة�بالمركبات.

وتتمتع�كمبوديا�بميزة�الُقرب�من�تايلند،�التي�تشهد�تحوالً�من�إنتاج�محركات�األقراص�الصلبة�إلى�إنتاج�الدوائر�المتكاملة�
وأجهزة�تحديد�الترددات�الالسلكية،�وفييت�نام�التي�أّمنت�لنفسها�سوقاً�صناعية�متخصصة�في�الهواتف�المحمولة�والطابعات�
والناسخات.�ومع�ذلك�ال�ينخرط�أي�من�هذه�البلدان�في�مراحل�التصميم�الرفيع�المستوى�لإللكترونيات.�ففي�كمبوديا،�يؤدي�
االفتقار�إلى�المعارف�في�مجاالت�الفيزياء�والكيمياء�وعلوم�المواد�إلى�وضع�عقبات�خطيرة�بوجه�التقدم�إلى�أبعد�من�أنشطة�
التجميع.�ومثلما�هو�الحال�في�صناعات�المالبس�في�أقل�البلدان�نمواً،�توجد�دائرة�شريرة�في�تطوير�المهارات:�فمحدودية�التعليم�
في�المجال�اإللكتروني�سبب�ونتيجة�لمحدودية�التحسين،�كما�يوجد�نقص�في�خريجي�الهندسة�المؤهلين�وال�تتاح�أمامهم�سوى�
فرص�قليلة�للعمل.�وفي�غيبة�هذه�الفرص�للمشاركة�في�العمل�التصميمي،�اتجه�معظم�خريجي�الجامعات�إلى�العمل�كفنيين،�وأصبح�

معظم�خريجي�التعليم�والتدريب�الفني�والمهني�منخرطين�في�عمليات�التجميع.

بيكر�ومــريدود،�2013؛�دي�كابريو�وسوفاانفكدي�)2017(؛�كابلينسكي،�2005؛�معهد�آر�يت�أي�إنرتانشيوانل،�2016؛� دي� املصادر:�
شريغيون�وكاواكامي،�2010.

سالسل القيمة العالمية  دال- 
وما بعدها

قيود االندماج في سالسل القيمة   -1
العالمية

من�غير�المستطاع�إجراء�تقدير�كامل�للمكاسب�التي�
تعود�على�أقل�البلدان�نمواً�جــراء�مشاركتها�في�سالسل�القيمة�

العالمية�دون�الحصول�على�بيانات�إضافية،�وباألخص�عن�اآلثار�
التبعية�التي�تتأتى�من�مستثمري�سالسل�القيمة�العالمية،�التي�تقاس�
دائماً�بشكل�غير�دقيق�أو�تفتقر�إلى�أدلة�ملموسة�أو�تكون�هذه�
األدلة�ملتبسة.�ويمكن�مع�وجود�بيانات�جديدة�إعادة�كتابة�السرد�
فيما�يتصل�بهذه�المسألة،�وباألخص�حول�ريادة�األعمال�المحلية.�
ورغــم�ذلــك،�ومــع�ضـــرورة�توخي�الــحــذر�فــي�تفسير�التحليالت�
المعتمدة�على�عــدد�محدود�من�البلدان�والــدراســات�اإلفــراديــة�
للمنتجات،�تتيح�المناقشة�الواردة�أعاله�بعض�التبّصرات�المفيدة.
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وانطالقاً�من�أن�مشاركة�البلد�في�سالسل�القيمة�العالمية�
تعكس�إلى�حد�كبير�خصائصه�الهيكلية�)منظمة�التعاون�والتنمية�في�
الميدان�االقتصادي،�2015أ(؛�تجتذب�أقل�البلدان�نمواً�بصورة�
رئيسية�سالسل�القيمة�العالمية�الباحثة�عن�األجور�المنخفضة.�
وتنجم�عن�مشاركة�أقل�البلدان�نمواً�في�أنشطة�الجانب�المنخفض�
من�سالسل�القيمة�العالمية�آثار�مباشرة�وملحوظة�في�األجل�القصير�
تتعلق�بحضور�االستثمار�األجنبي�المباشر�ونمو�العمالة�والصادرات،�
غير�أن�ما�تحدثه�من�تأثير�في�األجل�الطويل�بالنسبة�لبناء�القدرات�
واستدامة�القاعدة�الصناعية�المحلية�يكون�أقل�وضوحاً.�ويعاني�
فهم�اآلثار�االقتصادية�األوسع�نطاقاً�التي�تترتب�على�المشاركة�
في�األجزاء�المنخفضة�القيمة�من�سالسل�القيمة�العالمية�من�قّلة�
البحوث�المنهجية�التي�تتناول�الروابط�بين�سالسل�القيمة�العالمية�

وريادة�األعمال�المحلية.

ولئن�كان�الدخول�إلى�األجزاء�المنخفضة�القيمة�في�
سالسل�القيمة�العالمية�قليل�الحواجز،�يشترط�االنتفاع�بمكاسبه�
المحتملة�انخراطاً�مسبقاً�لريادة�األعمال،�كما�أن�هذه�المكاسب�
تتبدد�جرّاء�الضغوط�التنافسية�الحادة�)األونكتاد،�2016ب(؛�
وفــي�أقــل�الــبــلــدان�نــمــواً،�ال�يــبــرهــن�هـــذا�الــشــكــل�للمشاركة�في�
سالسل�القيمة�العالمية�عموماً�على�أنه�السبيل�الكفيل�بتحقيق�
هذا�االنخراط.�فثمة�عديد�من�العوامل�األخرى�التي�تحّد�من�فرص�
انخراط�ريادة�األعمال�من�أقل�البلدان�نمواً؛�وما�لم�يجر�التصدي�
لها�يرجح�أن�تثبت�جهود�أقل�البلدان�نمواً�لزيادة�التحسين�أنها�
غير�فعالة�في�أفضل�تقدير.�فمثالً،�توضح�الدراسات�اإلفرادية�
التي�يشملها�هذا�الفصل�قّلة�الدليل�على�تحقق�عمليات�نقل�
مهمة�سواء�للتكنولوجيا�أو�للمعارف�الضمنية.�وفي�الحاالت�التي�
ال�تتدفق�فيها�بسهولة�المعارف�الالزمة�إلجراء�التحسين�بين�أجزاء�
السلسلة،�يمكن�أن�تتحول�نوعية�النظم�الوطنية�لالبتكار�إلى�قيد�

مكّبل�لتحقيق�هذا�التحسين.

واستناداً�إلى��44دراسة�إفرادية�تتناول�مشاركة�البلدان�
العالمية،�خلص�شوكسي�وآخــرون� القيمة� النامية�في�سالسل�
والــقــدرات� الــمــوارد� تعوزهم� الذين� الموردين� أن� إلــى� �)2017(
الضرورية�نادراً�ما�يحققون�التحسين�الوظيفي.�والحظوا�أيضاً�أن�
تحقيق�التحسين�الوظيفي�أو�أي�تحسين�آخر،�يعزز�بالضرورة�
قدرة�هؤالء�الموردين�على�تحقيق�مستويات�أعلى�لألرباح،�وأن�
استراتيجياتهم�لتحسين�هوامش�الربح�قد�تتضمن�أيضاً�تخفيض�

حجم�األعمال.

وترتهن�قدرة�البلد�على�التحرك�نحو�األنشطة�األكثر�
دينامية�بتجربته�اإلنتاجية�إلى�حد�كبير�)األمم�المتحدة،�2017أ(.�

إمكانية�تحقيق�استدامة�القاعدة�الصناعية�
 المحلية�عن�طريق�مشاركة�أقل�البلدان�نمواً�
في�األنشطة�الدنيا�لسالسل�القيمة�العالمية�

يعوزها�الوضوح

ويعزز�وجود�خليط�متنوع�من�القدرات�واألنشطة�االقتصادية�إمكانية�
استقطاب�االقتصاد�للنمو�)األونكتاد،�2016ب(�ويكون�مآل�ذلك�
اجتذاب�سالسل�القيمة�العالمية�المنطوية�على�درجات�مختلفة�
الحتماالت�التحسين�وتوسيع�نطاق�سالسل�اإلمداد�بالمنتجات�
وزيادة�فرص�ريادة�األعمال.�وتشير�األدلة�التجريبية�إلى�أن�وجود�
سالسل�اإلمداد�المحلية�والقرب�من�مراكز�سالسل�القيمة�العالمية�
يمكن�أن�يقلل�من�تكاليف�التجزؤ�)بيفيرللي�وآخرون،�2016) 
ويحتمل�أيضاً�أن�يساعد�رواد�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�في�
التغلب�على�بعض�العقبات�التي�تحول�دون�زيادة�اكتساب�القيمة�
المتأصلة�في�سالسل�القيمة�العالمية.�وانتهت�الدراسة�نفسها�
إلى�أن�وجود�سلسلة�محلية�قوية�للقيمة�قد�يثّبط�اندماج�بعض�
القطاعات�التي�تتميز�بارتفاع�تكاليف�التحّول�وانخفاض�تكاليف�
التجزؤ�في�سالسل�القيمة�العالمية.�وتميل�البلدان�التي�تتمتع�
بقدر�أكبر�من�التعّقد�االقتصادي�)تحوز�قــدرات�إلنتاج�نطاق�
المتخصصة(� المنتجات،�شاملة�منتجات�األســـواق� متنوع�من�
تتأتى�من� التي� المضافة� القيمة� إلــى�اكتساب�حصة�أكبر�مــن�
سالسل�القيمة�العالمية�)صندوق�النقد�الدولي،�2015؛�كوالسكي�
وآخرون،�2015(.�وتؤكد�التأويالت�الجديدة�للَتعقُّد�االقتصادي�أن�
زيادة�هذا�التعّقد�ترتبط�أيضاً�بانخفاض�عدم�المساواة�في�الدخول،�
وأن�نواتج�النمو�والتنمية�تتأثر�بنوع�الصادرات�والقدرات�اإلنتاجية�
ذات�الصلة�)هارتمان�وآخرون،�2017؛�ميلي�وآخرون،�2018؛�

بوغليس�وآخرون،�2017(.

النامية�في�تحقيق�واستبقاء� البلدان� ويتعرض�طموح�
قيمة�أكبر�جراء�مشاركتها�في�سالسل�القيمة�العالمية�للتشكيك�
)كواليسكي�وآخرون،�2015؛�وكالة�التنمية�الدولية�التابعة�للواليات�
المتحدة�ومركز�شرق�أفريقيا�الستثمارات�التجارة،�2015(�لكن�
إثارة�الشواغل�على�هذا�النحو�ربما�يكون�في�غير�محله.�فأقل�
البلدان�نمواً�تواجه�تكاليف�باهظة�لتحقيق�أهداف�التنمية�المستدامة�
)األونكتاد،�2017أ(،�وتقع�تحت�ضغوط�لتوفير�شبكات�الضمان�
االجتماعي،�ومــع�ذلــك�تتعرض�لضغوط�أخــرى�شديدة�البأس�
لتخفيض�االعتماد�على�المعونة�واالنخراط�في�مزيد�من�تحرير�
التجارة�)تقليل�الحصائل�من�ضرائب�التجارة(،�بينما�على�الجانب�
اآلخر،�يعتمد�االندماج�في�سالسل�القيمة�العالمية�اعتماداً�شديداً�
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على�وجــود�إعفاءات�ضريبية�وحوافز�سخية�لجذب�االستثمار�
األجنبي�المباشر.�وبالمثل،�تعتمد�المشاركة�في�سالسل�القيمة�
العالمية�بكثافة�على�توافر�العملة�األجنبية�لواردات�السلع�الوسيطة�
)األونكتاد،�2013ب(�بينما�ال�ينفذ�الشركاء�اإلنمائيون�بشكل�
كاٍف�التزامات�دعم�التجارة،�بما�فيها�االلتزامات�المتصلة�بنقل�
التكنولوجيا.�وتكتسي�زيادة�القيمة�المستبقية�المتأتية�من�سالسل�
القيمة�العالمية�بأهمية�أساسية�من�أجل�حشد�الموارد�المحلية�
لتسوية�هــذه�التناقضات،�في�ضــوء�اإلخفاق�البّين�الــذي�تبديه�
المشاركة�في�سالسل�القيمة�العالمية�في�التمكين�إلطالق�العنان�
لريادة�األعمال�المحلية�واقترانها�بترّكز�القيمة�التي�يجنيها�المستثمرون�

األجانب.

ومن�األهمية�بمكان�فهم�هياكل�القوى�في�سالسل�
القيمة�العالمية،�سواء�من�ِقَبل�رواد�األعمال،�لكي�يكون�بوسعهم�
تحديد�فرص�التحسين،�أو�مقرري�السياسات،�لكي�يتمكنوا�
من�صياغة�السياسات�المناسبة.�لكن�التأثير�الناجم�عن�اختالل�
القوى�في�سالسل�القيمة�العالمية�والذي�يحد�من�خيارات�رواد�
األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�مسكوت�عنه�عادة�في�أدبيات�
سلسلة�التجارة�العالمية.�ويقوم�دليل�على�وجود�تنازع�محتمل�
بين�السياسات�الموجهة�إلى�ريادة�األعمال�والتحسين،�وبين�
استراتيجيات�الشركات�الرئيسية�التي�يمكن�بداًل�من�أن�تكون�
محركاً�لنمو�ريادة�األعمال،�سبباً�في�مفاقمة�أوجه�العجز�الهيكلي�

في�أقل�البلدان�نمواً.

كذلك،�تشير�األدلــة�الرامية�إلى�تفسير�االختالفات�
في�تكاليف�العمالة�على�نطاق�الــبــلــدان)19)،�إلــى�أن�الشركات�
الرئيسية�تحدد�مسبقاً�موقع�تحقيق�القيمة�واتجاهها�)راخماتولين�
وتوديفا،�2016(�وتتخذ�مواقف�دفاعية�ضد�الموردين�الذين�قد�
يحققون�نمواً�يجعل�منهم�منافسين�)غيرفي،�2014(.�وبوسع�
هذه�الشركات�استخدام�قوتها�داخل�سالسل�القيمة�العالمية�لتوزيع�
مساحات�التعرض�للمخاطر�على�النحو�الذي�يحقق�صوالحها،�
وال�تتوقف�عن�زيــادة�نقل�التبعات�المترتبة�على�انــعــدام�اليقين�
وتكاليف�التكيف�مع�الظروف�غير�المنظورة�إلى�الموردين�في�
البلدان�النامية.�وتمثل�هذه�المسألة�أهمية�خاصة�ألقل�البلدان�نمواً.

ومـــؤدى�ذلــك�ضـــرورة�اتخاذ�إجـــراءات�متضافرة�على�
الصعيد�العالمي�من�أجل�التصدي�للجوانب�شديدة�المكر�في�
نموذج�التجارة�لسالسل�القيمة�العالمية.�وعلى�سبيل�المثال،�يمكن�
لالبتكارات�الرقمية�واالبتكارات�التكنولوجية�األخرى،�رغم�طابعها�
اإليجابي�الذي�ال�ُيشُك�فيه،�أن�تساعد�الشركات�الرئيسية�في�
خلق�واكتساب�قيمة�جديدة�)هيغل�وآخرون،�2016(�وتكريس�

استراتيجيات�الشركات�الرئيسية�قد�تسفر�عن�تفاقم�
أوجه�العجز�الهيكلي�في�أقل�البلدان�نموًا

قوتها�السوقية�وتوزيع�المخاطر�بشكل�غير�متناسب�على�البلدان�
النامية�والشركات�العاملة�في�المستويات�الدنيا�من�سلسلة�القيمة.

وفي�أحسن�تقدير،�ال�تزال�اإلمكانية�المزعومة�بقدرة�
للتصنيع� عملية� إنــجــاز� على� العالمية� القيمة� ســالســل� نــمــوذج�
سريعة�وتحقيق�ازدهــار�في�ريادة�األعمال،�غير�مبرهن�عليها.�
التحول� تقييد� احتمال� على� تنطوي� العالمية� القيمة� فسالسل�
الفرص� نطاق� توسيع� احتمال� على� تحتوي� مثلما� الهيكلي،�
)األونكتاد،�2016ب(�وربما�تضاعف�المشاركة�في�سالسل�
القيمة�العالمية�مخاطر�خروج�أقل�البلدان�نمواً�من�القائمة�قبل�
المستدامة� التنمية� لمواصلة� الــالزم� الهيكلي� للتحول� تحقيقها�
)األونكتاد،�2016أ(.�وبوسع�سالسل�القيمة�العالمية�أن�تفاقم�
أيضاً�المشاكل�الهيكلية�القائمة�مثل�عدم�المساواة�الجنسانية�
)المركز�الدولي�للتجارة�والتنمية�المستدامة،�2016(.�وقد�سلط�
الضوء�على�ميل� العمل�)2016(� لــدراســات�عالم� أيــزا� معهد�
العمالة�كبيرة� توليد� في� االعتماد� إلى� العالمية� القيمة� سالسل�
النطاق�على�األجور�المنخفضة،�مما�يعني�أن�أنشطة�تحسين�
العمالة�والمهارات�قد�تزيد�عدم�المساواة�والنواتج�سوءاً�للعاملين�

منخفضي�المهارات�أو�النساء�العامالت.

ومع�ذلك�ال�تقتصر�األدلة�المخيّبة�لآلمال�بشأن�األثر�
اإلنمائي�لسالسل�القيمة�العالمية�على�أقل�البلدان�نمواً.�فتجربة�
بلدان�نامية�أخرى�تشير�إلى�أن�التحسين�االقتصادي�ال�يزال�يـُّعوق�
بحاجز�غير�مرئي،�رغم�استطاعة�منتجات�أو�خدمات�محددة�في�
سالسل�القيمة�العالمية�توفير�جيوب�لالمتياز،�لكن�ذلك�يحدث�
في�سياق�أعّم�يشوبه�تغير�مفٍض�إلى�إنتاجية�منخفضة�أو�عملية�
تصنيع�متوقفة�أو�عملية�تراجع�مبتسرة�للصناعة�نتيجة�للعولمة�وتحرير�
التجارة�وتراجع�دور�الدولة�التنموية�)منظمة�العمل�الدولية،�2011؛�
األونكتاد،�2016ب(.�ومؤدى�ذلك�أن�سالسل�القيمة�العالمية�

غير�قادرة�على�ضمان�توقعات�التحسين�االقتصادي.

العالمية� القيمة� فــي�سالسل� المشاركة� فــرص� وتــبــرز�
وتحدياتها�أيضاً�أهمية�وجود�مزيج�متوازن�من�المؤسسات�من�
مختلف�األحجام،�بداًل�من�التركيز�المفرط�على�المؤسسات�
المتناهية�الصغر�أو�المؤسسات�الصغيرة.�وتنطوي�اقتصاديات�
والمحافظة� التكاليف� لخفض� حــاســمــة� أهــمــيــة� عــلــى� الــنــطــاق�
على�القدرة�التنافسية�مع�اتجاه�هوامش�الربح�للضيق�)أودرتش�
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وتــكــون� �.)2015 ــرون،� ــ وآخـ ــوريــــك،�2001؛�كواليسكي� ــ وث
الشركات�الكبيرة�في�وضع�أفضل�عموماً�الستيعاب�أضرار�التكاليف�
البلدان�نمواً�)كريسكولو�وتيميز،�2017)  التي�تواجهها�أقل�
العالمية� بالسالسل� المرتبطة� التجارة� وهي�مسألة�حاسمة�في�
للقيمة�التي�تكون�فيها�تكاليف�المعامالت�المنخفضة�شرطاً�
ضرورياً؛�فضاًل�عن�تلبية�االحتياجات�المتعلقة�بالكم�ومعايير�
الجودة�والسالمة�بتكاليف�إنتاج�منخفضة،�وهي�عوامل�حددتها�
دراسة�استقصائية�لمنظمة�التجارة�العالمية�عن�الشركات�في�أقل�
البلدان�نمواً�باعتبارها�األهم�لتحقيق�االرتباط�بسالسل�القيمة�
العالمية�)منظمة�التجارة�العالمية،�2013(.�وبالمثل،�يتسبب�
ارتفاع�معدالت�الطابع�غير�الرسمي�والعمل�لحساب�الذات�في�
عرقلة�قدرة�الشركات�في�أقل�البلدان�نمواً�على�االنتفاع�بسالسل�
القيمة�العالمية�)منظمة�التعاون�والتنمية�في�الميدان�االقتصادي�
ومجموعة�البنك�الدولي،�2015(.�كما�أنه�بإمكان�الشركات�
الكبيرة�المدمجة�محلياً�العمل�أيضاً�كحواضن�لمهارات�ريادة�

األعمال�ونقل�المعارف�الضمنية.

سياساتية� أدوات� حــول� أسئلة� أيــضــاً� المناقشة� وتثير�
واسعة�االستخدام.�فاندماج�أقل�البلدان�نمواً�في�سالسل�القيمة�
المباشر� العالمية�يحدث�أساساً�عن�طريق�االستثمار�األجنبي�
وحسبما� 2013أ(،� األونكتاد،� 2017؛� وتيمز،� )كريسكولو�
متزايد�األهمية�في�أقل� يُزعم�فــإن�حوافز�االستثمار�تــؤدي�دوراً�
فيها� تمثل� الــتــي� األخـــرى� النامية� بالبلدان� مقارنة� نــمــواً� الــبــلــدان�
المنافسة�بين�الشركات�أهمية�أكبر.�لكن�هذه�الحوافز�يمكن�
أن�تتضاءل�إلى�تدابير�تستهدف�الحيلولة�دون�رحيل�االستثمار�
األجنبي�المباشر،�ويمكن�أن�تصرف�االنتباه�بعيداً�عن�األولويات�
العالية�المتعلقة�ببناء�الطاقات�اإلنتاجية�وتيسير�ريــادة�األعمال�
المحلية�)أويـــرزوالـــد،�2015؛�األونــكــتــاد،�2000(.�وبالمثل،�
يمكن�أن�تتحول�المناطق�االقتصادية�الخاصة،�التي�ُتستخدم�
عادًة�للتعويض�عن�ارتفاع�تكاليف�المعامالت،�إلى�جيوب�أو�أن�
تؤدي�إلى�خلق�اقتصادات�مزدوجة�يتعايش�فيها�اقتصاد�دينامي�
متطور�مع�اقتصاد�غير�رسمي�على�قدر�كبير�من�الركود�)تاغليوني�
ووينكلر،�2017؛�األونكتاد،�2016ب(.�ومن�المحتمل�أيضاً�

أن�تشكل�هذه�المناطق�االقتصادية�الخاصة�حواجز�ظاهرة�وواقعية�
أمام�المستثمرين�المحليين،�على�نحو�يسمح�لالستثمار�األجنبي�
المباشر�بتحصيل�ريوع�سياساتية�مفرطة�)كابلينسكي،�2005؛�
تاغليوني�ووينكلر،�2017(.�وإلى�جانب�ذلك،�يمكن�أن�تؤدي�
هذه�المناطق�عادة�إلى�نشوء�هياكل�احتكارية�للسوق�المحلية�
تعيق�ازدهار�ريادة�األعمال�التحويلية�)بامبر�وآخــرون،�2014؛�
األخالقية،�2005؛� التجارة� مبادرة� دايهل�وآخـــرون،�2017؛�
ويــــغــــراتــــز،�2016؛�الـــمـــرأة�فـــي�الــعــمــل�غــيــر�الـــرســـمـــي:�الــتــعــولــم�

والتنظيم،�2013(.

أهمية المؤسسة  -2

تؤكد�القضايا�التي�تحيط�بمشاركة�أقل�البلدان�نمواً�في�
سالسل�القيمة�العالمية�مجدداً�أهمية�وجود�ريادة�أعمال�عالية�
التأثير�قادرة�على�التغلب�على�عقبات�التحسين�التي�تنهك�أقل�
البلدان�نمواً.�ورغم�العقبات�الهائلة�التي�تواجه�ريادة�األعمال�في�
أقل�البلدان�نمواً،�بما�فيها�أوجه�العجز�في�البنية�التحتية�وتخّلف�
الصناعات�اللوجستية�وارتفاع�تكاليف�معامالت�التجارة�وتخّلف�
أســواق�المنتجات،�والمخاطر�المناخية�)الفصل�الرابع(،�توجد�
نماذج�بارزة�لرواد�أعمال�أفراد�استطاعوا�اجتياز�هذه�العقبات�في�
أقل�البلدان�نمواً�وفي�بلدان�نامية�أخرى�)اإلطار�3-5(.�ويمكن�
أن�يأتي�تسليط�الضوء�على�هذه�المبادرات�بآثار�تسهم�في�إطالق�
العنان�لريادة�األعمال�التحويلية�وحفز�االبتكار�السياساتي�وحشد�

االستثمار�العام.

الــذيــن�يصفهم�اإلطـــار�5-3  ويتميز�رواد�األعــمــال�
وتبرز� الفرصة.� االنــخــراط�في�عملية�الكتشاف� بقدرتهم�على�
الدور�الذي�تؤديه�الخبرة�والمعرفة� الدراسة�االستقصائية�أيضاً�
في�التغلب�الفعال�على�التحديات�التي�تعترض�ريادة�األعمال�
واإلقــرار�بفرص�السوق،�كما�يشير�التنقل�فيما�بين�القطاعات�
الــــذي�أنـــجـــزه�بــعــض�رواد�األعـــمـــال�إلــــى�أن�نــقــص�الــتــدريــب�
بالعقبة� الــزراعــة�أو�فـــي�ريـــادة�األعــمــال�ليس� فــي� المتخصص�

العصّية�على�االجتياز.

ريادة�األعمال�في�وجه�الصعاب اإلطار�5-3 
توفر�مؤسسة�شامباني�غراديويت،�التي�أسسها�ثالثة�من�خريجي�الزراعة�المتعطلين�عن�العمل،�منافذ�لبيع�منتجات�
األلبان�الطازجة�والمخّمرة�والمطّعمة�بالنكهات�بالقطاعي�في�بلدية�موروغورو�بجمهورية�تنزانيا�المتحدة�وفي�العاصمة�الواقعة�على�
بُعد�مائتي�كيلومتر،�وقد�ارتفعت�طاقة�المؤسسة�من�تجهيز��30لتراً�من�األلبان�باالتفاق�مع�موّرد�صغير�واحد،�إلى�طاقة�تجهيز�
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تتجاوز�000 �1لتر�من�األلبان�موّردة�من��300من�ماّلك�األبقار�من�قبيلة�الماساي.�وتمكنت�المؤسسة�بنجاح�من�إقامة�سلسلة�
إمداد�تتسم�بالحيوية�أتاحت�لمنتجين�آخرين�موجودين�في�الساحة�تحقيق�األرباح�وتوليد�الوظائف.

في�عام�2012،�قام�خريج�جامعي�في�مجال�إدارة�األعمال،�اقتصرت�خبرته�العملية�السابقة�على�العمل�في�الخطوط�
الجوية�اإلثيوبية،�بإنشاء�مؤسسة�إثيوبيا�للصادرات�الخضراء.�وتُنتج�المؤسسة�وتصّدر�خالئط�التوابل�اإلثيوبية�الشهيرة�مثل�الشيرو�
والميتميتا�والكوراريما�والبربري،�وقد�استهلت�أعمالها�بخدمة�المغتربين�اإلثيوبيين�الموجودين�بأعداد�ضخمة�في�أوروبا�والواليات�

المتحدة،�قبل�االنتقال�إلى�التصدير�لألسواق�األفريقية.

تمتلك�أخصائية�سابقة�في�علم�األوبئة�وتدير�حالياً،�مؤسسة�الخدمات�الزراعية�الصناعية�للمنتجات�المباشرة،�وهي�
شركة�رئيسية�تقوم�بزراعة�الخضراوات�الطازجة�وتوزيع�اللحوم�على�نطاق�البلد.�وفي�مرحلة�الحقة�نقلت�مزارعها�إلى�العاصمة�أبوجا�
فخفضت�تكاليف�الوقود�وقللت�كمية�المنتجات�التي�تتلف�أثناء�نقلها�إلى�األسواق،�مستعينة�بالزراعة�العضوية�داخل�الحاويات.�
وقبل�تحولها�إلى�ممارسة�الزراعة،�عملت�مستشارة�بحوث�في�مكتب�التنمية�والشراكة�االقتصادية�في�والية�أوسون،�ومحللة�بحوث�
في�الحكومة�النيجيرية.�وعملت�أيضاً�مساعدة�خاصة�للرئيس�لشؤون�توليد�الثروة�ومنسقة�للبرنامج�الوطني�للقضاء�على�الفقر،�

وتعّلمت�في�سياق�عملها�شؤون�الزراعة�المائية.

أسست�مؤسسة�تاوباو�وامتلكت�في�عــام��2003شركة�على�بابا،�وهي�أكبر�سوق�للتجارة�اإللكترونية�في�الصين.�
ويمكن�باستخدام�موقع�تاوباو�إنشاء�محالت�على�اإلنترنت�ال�تحتاج�أكثر�من�وصلة�جيدة�بالشبكة�وسلسلة�لوجستية�قوية�)عادة�
دراجات�بخارية�لتسليم�البضائع(�حيث�يستخدمها�اآلن�ماليين�من�سكان�الريف�لبيع�البضائع�على�اإلنترنت�بتكلفة�قليلة�انطالقاً�
من�موقع�قرية�تاوباو،�بما�في�ذلك�السلع�الصناعية�المنتجة�على�نطاق�كبير�التي�تبيعها�القرى�القريبة�من�المصانع.�وساعد�ذلك�
في�تخفيف�حدة�بعض�العوامل�الدافعة�للهجرة�من�الريف�إلى�المدينة.�وعالوة�على�حجم�السوق�الصينية�على�اإلنترنت،�يعزى�
نجاح�تاوباو�أيضاً�كمنصة�على�اإلنترنت�إلى�االهتمام�الذي�أولي�لبناء�نظام�إيكولوجي�مناسب،�باتخاذ�خطوات�استباقية�لخلق�

الثقة�وتشييد�البنية�التحتية�الناقصة�بما�فيها�شبكة�لموفري�الخدمات�اللوجستية�وتطوير�نظام�للمدفوعات.

واتخذت�إحدى�القرى�الموجودة�في�مقاطعة�غوانغدونغ�الجنوبية�خطوة�إلى�األمــام،�وافتتحت�جامعة�تاوباو�لتقديم�
دورات�دراسية�في�البيع�على�اإلنترنت.�واتخذت�الحكومة�المحلية�في�جونبو�خطوات�مقدامة�في�دعمها�لمفهوم�تاوباو،�بتوفير�
اتصال�مجاني�باإلنترنت�للسكان�ومنح�اقتطاعات�ضريبية�وتوفير�حيز�للمقيمين�وغير�المقيمين�الساعين�إلى�إنشاء�محالت�فعلية�
لموجوداتهم.�وافتتح�المسؤولون�المحليون�أيضاً�مدرسة�تاوباو�للتدريب�المهني.�وتدفع�الثروة�التي�يجّمعها�البائعون�على�موقع�تاوباو�

إلى�إلهاب�حماسة�طالب�المدرسة.

ــوارد� ــة�واملــ ــزراعـ ــر،�2014؛�أخــبــار�حمــطــة�يب�يب�ســـي،�2018أ؛�شبكة�حتليل�ســيــاســات�األغـــذيـــة�والـ ــ ــداث�األث الـــزراعـــة�مــن�أجـــل�إحــ املصادر:�
الطبيعية،�2012؛�املوقع�اإللكرتوين�NaijaGists.com 2017؛�واملوقع�اإللكرتوين�Strategyzer, nd; Strategyzer،��2017جملة�

اإليكونوميست،�2014ب.

والسمة�المشتركة�بين�هذه�الحاالت�المتأتية�من�أقل�
البلدان�نمواً�هي�بوجه�خاص،�وجود�رواد�األعمال�صغار�السن�
الحاصلين�على�تعليم�جيد�المدفوعين�بالفرصة�والمنكشفين�على�
أساليب�أنشطة�األعمال�الحديثة.�ويبدو�أن�مؤسسة�شامباني�
إلى�مزيج�من�دوافع�الضرورة� غراديوت،�كانت�تتحرك�استناداً�
والفرصة،�وهو�ما�قد�ال�يكون�أمراً�غير�مألوف.�وانتهت�دراسة�
شملت�رائدات�األعمال�الالئي�يحققن�مستويات�مرتفعة�للنمو�
اكتشاف� انخرطن�في� أن�معظمهن� )نيل�وآخـــرون،�2017(�

األعمال� بأن�رواد� ما�يوحي� السواء،�وهو� الفرصة�على� وخلق�
الذين�يأخذون�بهذا�النهج�المزدوج�يستغلون�على�األرجح�الخبرة�
والتعليم�في�تحقيق�وثبات�معرفية،�ويكونون�واثقين�من�قدرتهم�
على�تحقيق�النجاح.�لكن�مقياس�ثقة�رائد�األعمال�في�الذات�
ليست�مؤشراً�موثوقاً�على�مساهمة�ريادة�األعمال�في�التحول�
الهيكلي.�فنظراءهم�قليلو�النجاح�المدفوعون�بالضرورة،�أظهروا�
أيضاً�رغم�قّلة�تجاربهم�قدراً�أكبر�من�اإليمان�بقدرتهم�الذاتية�

على�تحقيق�النجاح.
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ويظهر�من�الدراسات�اإلفرادية�أيضاً�أن�ريادة�األعمال�
الريفية� المناطق� تنشأ�في� أن� الريفي�ال�يلزم� بالتحول� المتعلقة�
المنتجين�في�سلسلة� أو�تحتاج�اتخاذ�إجــراءات�على�جانب�
اإلمــداد.�وحسبما�تظهره�تجربة�تاوباو،�يمكن�لــرواد�األعمال�
المبادرات� تمرير� في� المـُحّفز� دور� لعب� بالفرصة� المدفوعين�
السياساتية�واالستثمارات.�وتدل�البراهين�المستمدة�أيضاً�من�
بلدان�أخرى�كإندونيسيا�وكينيا�وبيرو�وأوغندا،�على�االنقسام�
الواضح�بين�المزارعين�كبار�السن�والمزارعين�صغار�السن،�حيث�
يتجه�اآلخرون�عموماً�إلى�تجاوز�المحاصيل�التقليدية،�ويبدون�
نزوعاً�كبيراً�إلى�استخدام�التكنولوجيا�والمحاصيل�مرتفعة�القيمة،�
كالبستنة�مثاًل،�وقدرة�كبيرة�على�التجاوب�مع�الطلب�المتزايد�

للطبقة�الوسطى�)منظمة�العمل�الدولية،�2017أ(.

ويجعل�الدور�الحاسم�الذي�تؤديه�الزراعة�في�أقل�البلدان�
نمواً�ريادة�األعمال�في�مجال�الزراعة�مسألة�مهمة�بوجه�خاص،�
فــي�هذا� السياسات� تقرير� أيــضــاً� يعّقد�على�نحو�خــاص� لكنه�
المجال)20).�فالزراعة�تلعب�دوراً�حاسماً�في�أقل�البلدان�نمواً�من�
الناحيتين�االقتصادية�واالجتماعية�وفي�مجال�االقتصاد�السياسي،�
وهي�محورية�أيضاً�في�تحقيق�التنمية�الريفية�واألمن�الغذائي�والقضاء�
على�الفقر،�وفي�بلوغ�التحول�الهيكلي.�وترتبط�الزراعة�أيضاً�برباط�

وثيق�باالستدامة�البيئية�والمساواة�الجنسانية.

ويُــصــّعــب�كـــل�ذلـــك�تــحــديــد�األهـــــداف�االقــتــصــاديــة�
االجتماعية� األهــــداف� أن� وفي�حين� ومــواءمــتــهــا.� واالجتماعية�
كالقضاء�على�الفقر�وكفالة�األمن�الغذائي�تستتبع�عادة�التركيز�
على�الفئات�األشد�حرماناً،�يحتاج�تعزيز�ريادة�األعمال�في�هذا�
القطاع�إيالء�االهتمام�لألقدر�على�إنشاء�أنشطة�أعمال�نابضة�
بالحياة�ومزدهرة.�ويكون�هؤالء�عادة�هم�المتميزون�بالفعل�جراء�
عوامل�من�قبيل�القرب�من�المراكز�الحضرية�ومستوى�التعليم�وسُبل�
الوصول�إلى�المعارف�المتخصصة�ورأس�المال�والبنية�األساسية�
والشبكات.�من�هنا،�تساءل�المعهد�الدولي�للبيئة�والتنمية�وآخرون�
)2012(،�مثالً�عما�إذا�كان�التركيز�على�سالسل�القيمة�يمكن�
أن�يضّيق�أفق�رؤية�التنمية�ويقصرها�على�قمة�هرم�صغار�المنتجين�
-�وهي�قمة�تتراوح�بين�1-�15في�المائة�من�المنتجين�-�مخاطراً�
بذلك�بخلق�َنخبويّة�جديدة�في�السياسات�الزراعية،�تتناقض�مع�

أفكار�إشمال�الجميع.

ولئن�كان�إجراء�مناقشة�مستفيضة�يخرج�عن�إطار�هذا�
التقرير،�فإن�التوصل�إلى�تسوية�لهذه�التجاذبات،�وضمان�أال�يترتب�
على�اتباع�رأي�واحد�إزاء�األهداف�االجتماعية�تقويض�األهداف�
اإلنمائية،�والعكس�بالعكس،�يصبح�ضرورة�أساسية�لتحقيق�التحول�

دور�الزراعة�الحاسم�في�أقل�البلدان�نمواً�
يجعل�تقرير�السياسات�في�المجال�الزراعي�

معقداً�على�نحو�خاص

الهيكلي�بما�في�ذلك�في�المناطق�الريفية.�وتتمثل�خطوة�أولى�
هذا�المقام�في�التسليم�بأن�الترابط�بين�الهدفين�محوري�لتحقيق�

التنمية�المستدامة�)األونكتاد،�2016أ(.

دور الميزة التنافسية  -3

يقدم�قطاع�متناٍم�من�أدبيات�سالسل�القيمة�العالمية�
توصيات�في�مجال�السياسات�تتعلق�بتسخير�السالسل�ألغراض�
التنمية�في�أقل�البلدان�نمواً�)كين�وبيمبيل�-�جونسون،�2017؛�
تاغوليني�ووينكلر،�2017(.�وعلى�نحو�خاص،�قدم�تاغوليني�
ووينكلر�)2017(�توجيهات�عملية�شاملة�وتفصيلية�بشأن�طبيعة�
سالسل�القيمة�العالمية�وإمكاناتها�وأوجه�القصور�التي�تعتريها�وُسبل�
االستفادة�منها�في�تحقيق�التنمية.�ويُعتمد�في�هذه�األدبيات�إلى�
حد�كبير�على�وجود�ميزة�تنافسية�ظاهرة)21)�ترى�النظرية�المعيارية�
للتجارة�أنها�قاعدة�األساس�لصياغة�استراتيجيات�االنخراط�في�
سالسل�القيمة�العالمية.�ويعني�ذلك�بالنسبة�ألقل�البلدان�نمواً،�
التماس�أو�اإلبقاء�على�التخصص�في�صناعات�قليلة�المهارات�
منخفضة�القيمة�كأساس�للتصنيع.�ويــؤدي�هذا�التخصص�إلى�
زيادة�إنتاجية�هذه�البلدان،�وتخفيض�تكاليف�إنتاج�الوحدة،�وإفادة�

التجارة�العالمية�في�نهاية�الشوط.

ومع�ذلك،�ورغم�أن�الميزة�النسبية�الظاهرة�قد�تكون�
مؤشراً�مفيداً�وأداة�نافعة�لتقرير�السياسات،�فأن�الهدف�الغالب�
حيالها�سيتجه�إلى�ضمان�تطور�الميزة�النسبية�الظاهرة�وتنميتها�
إلى�ميزة�نسبية�ظاهرة�دينامية�تتمشى�مع�هدف�تحقيق�التنمية�
المستدامة�في�أقل�البلدان�نمواً.�غير�أن�ضعف�ريادة�األعمال�
في�أقل�البلدان�نمواً�يخلق�الحواجز�أمام�تحقيق�المكاسب�من�
االنخراط�في�سالسل�القيمة�العالمية،�ويكون�مؤدى�ذلك�وجود�
ضرورة�لتعطيل�الميزة�النسبية�الظاهرة�من�أجل�إطالق�عملية�التحول�
الهيكلي.�وتتنبأ�نظرية�التجارة�بأن�صياغة�استراتيجية�تستند�إلى�
ميزة�نسبية�ظاهرة�ساكنة�يؤدي�إلى�مضاعفة�المكاسب�العامة�في�
التجارة�الدولية،�لكن�هذه�المكاسب�لن�تتوزع�بالقسط�أو�تتراكم�
لدى�جميع�المشاركين.�وبدالً�من�ذلك،�تدل�الشواهد�بقوة�على�
أن�أقل�البلدان�نمواً�ستكون�بموجب�هذا�النموذج�ضمن�الخاسرين،�
ألن�التركيز�الخالص�على�االنتفاع�من�ميزتها�النسبية�الظاهرة�الراهنة�
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يصّعب�هندسة�التطور�الالزمة�لتوجيه�ميزتها�النسبية�الظاهرة�في�
اتجاه�صعودي�يستهدف�تحقيق�التنمية�والتصنيع.

ومن�هنا،�يوحي�المنظور�اإلنمائي�المستدام�بضرورة�
اتباع�نهج�أكثر�دقة�في�تطبيق�الميزة�النسبية�الظاهرة�من�أجل�
تعزيز�التنسيق�والتماسك�وإضفاء�أولوية�على�األهداف�اإلنمائية،�
بدالً�من�الولوج�إلى�سالسل�القيمة�العالمية�باالعتماد�على�ميزة�

نسبية�ظاهرة�راهنة�للبلد.

وأحد�الجوانب�المهمة�في�الحوكمة�اإلنمائية�الرشيدة�
هو�كفالة�المواءمة�بين�السياسات�والنتائج�اإلنمائية�المرغوبة�)األمم�
المتحدة،�2017(.�ومن�الممكن�توّقع�أن�يترتب�على�وجود�
سياسة�نشطة�لالستثمار�األجنبي�المباشر�تهدف�إلى�تغيير�الهيكل�
االقتصادي�للبلد�)أي�انخراط�تقوده�التنمية(�بدالً�من�سياسة�سلبية�
لالستثمار�األجنبي�المباشر�والتجارة�)أي�انخراط�تقوده�سالسل�
القيمة�العالمية(�أن�يكون�فعاالً�في�الحيلولة�دون�تحقيق�نتائج�
إنمائية�معاكسة�تنشأ�عن�وجــود�تناقضات�بين�االستراتيجيات�
التنافسية�لمستثمري�السالسل�العالمية�للقيمة�واألهداف�اإلنمائية�
الوطنية.�وفي�ظل�وجود�األنماط�التقييدية�لحوكمة�سالسل�القيمة�
العالمية،�يكون�اتباع�النهج�الثاني�هو�األكثر�أرجحية�ويؤدي�إلى�
توليد�ريادة�أعمال�ساكنة�وأنماط�تصدير�تتحدد�معالمها�بالهياكل�

الصناعية�القائمة.

وتشير�إمكانية�أن�يسير�تطور�الميزة�التنافسية�الظاهرة�
في�اتجاه�يتسبب�في�استمرار�غلبة�الصادرات�التقليدية�منخفضة�
المهارات�كثيفة�العمالة)22)،�أنه�قد�يكون�في�مصلحة�أقل�البلدان�
نمواً�وجود�استراتيجية�صناعية�انتقائية�تستهدف�في�آن�واحد�
المهارات،� عالية� والقطاعات� الــمــهــارات� منخفضة� القطاعات�
واالندماج�في�سالسل�القيمة�العالمية�باتباع�أساليب�غير�سهمية.�
ومعروف�أن�احتمال�تحقيق�آثار�غير�مباشرة�من�التجارة�التنافسية�
العالمية،� القيمة� وأساليب�المشاركة�غير�السهمية�في�سالسل�
أكــبــر�مــن�احــتــمــال�تحقيقها�بــاتــبــاع�أســالــيــب�أخـــرى�)تاغليوني�
ووينكلر،�2017؛�األونكتاد،�2013أ(.�ومن�شأن�وجود�نهج�
انتقائي�أن�يعكس�بشكل�أفضل�األهداف�السياساتية�المتعددة�في�
أقل�البلدان�نمواً�الرامية�إلى�تحقيق�استقرار�االقتصاد�الكلي�وتوليد�
الوظائف�والقضاء�على�الفقر�وتحقيق�التصنيع�والتحول�الهيكلي.

العالمية� القيمة� إلــى�ذلـــك،�تحتاج�سالسل� وإضــافــة�
إلــــى�الــتــنــســيــق�الــحــكــومــي�عــلــى�الــمــســتــوى�الــجــزئــي�)تــاغــلــيــونــي�
ووينكلر،�2017(�كما�أبانت�عنه�عوائق�االستراتيجيات�اإلنمائية�
القوية.� التنموية� إيــالء�أولــويــة�للدول� التي�لم�يجر�فيها� السابقة�

من أجل حترير الفرص احملتملة
اليت تنطوي عليها سالسل القيمة العاملية

حتتاج أقل البلدان منواً 
إلعادة 
طري اسرتاتيجي للسياسات

العالمية�في�إنعاش� القيمة� وفــي�واقــع�األمـــر،�أسهمت�سالسل�
السياسات�الصناعية�عالمياً،�وسلطت�الضوء�في�ذات�الوقت�على�
المتوازيات�القائمة�بين�االستراتيجيات�األحدث�وإخفاق�السياسات�
الصناعية�السابقة؛�والحوافز�العشوائية�لالستثمار�األجنبي�وانعكاسها�
في�تقديم�إعانات�غير�انتقائية�للشركات�المحلية؛�والميل�نحو�إنشاء�
الجيوب�المنعزلة؛�والتركيز�المفرط�على�شاغلي�المراكز؛�والهياكل�
االحتكارية�لألسواق؛�والقدرة�المحدودة�على�توليد�التغذية�المرتدة�
بين�تصميم�السياسة�وتنفيذها.�ورغم�استمرار�السياسات�الصناعية�
في�إبداء�هذه�الجوانب�اإلشكالية،�بالمستطاع�أن�تجري�نمذجتها�
لجعلها�أقل�تكبيالً�من�خالل�وضع�التصميم�المؤسسي�المناسب�

)رودريك،�2008(.

التنافس الدولي على المهارات   -4
وريادة االأعمال الرفيعة المستوى

القيمة� عــن�نشوء�سالسل� الناجمة� العواقب� إحــدى�
العالمية�حسبما�يتبدى�في�االقتصادات�المتقدمة�النمو�واالقتصادات�
النامية�على�حد�سواء،�هي�االستقطاب�الوظيفي�الذي�يجسده�
انتقال�العمالة�من�وظائف�متوسطة�األجور�إلى�وظائف�عالية�األجور�
ووظائف�منخفضة�األجور�)إدارة�الشؤون�االقتصادية�واالجتماعية�
في�األمم�المتحدة،�2017؛�البنك�الدولي،�2016ب(.�وثمة�توجه�
يفترض�أن�خطر�استقطاب�الوظائف�محدود�في�أقل�البلدان�نمواً�
انطالقاً�من�االعتماد�األساسي�لسالسل�القيمة�العالمية�المحتملة�
على�العمالة�غير�الماهرة�المتاحة�بوفرة.�ومع�ذلك،�قامت�دالئل�
في�عام��2016على�وجود�استقطاب�وظيفي�في�بعض�من�أقل�
البلدان�نمواً�وليس�كلها�-�في�أوغندا�وجمهورية�تنزانيا�المتحدة،�
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مثالً�وليس�في�إثيوبيا�)البنك�الدولي،�2016ب(؛�غير�أن�مثل�
هذا�التفاوت�في�التجانس�يمكن�أن�يكون�انعكاساً�الختالف�
درجات�االندماج�في�سالسل�القيمة�العالمية�و/أو�آثارها�المتأخرة.

وينشأ�االستقطاب�الوظيفي�جزئياً�عن�تنامي�الدور�الذي�
تؤديه�سالسل�القيمة�العالمية�في�زيادة�التنافس�على�العمالة�ذات�
المهارات�العالية،�وقد�زاد�التنقل�الدولي�لرأس�المال�البشري�مرتفع�
المهارات�زيادة�ضخمة،�تزامنت�مع�التوسع�في�االقتصاد�الراهن�
الكثيف�المعرفة�الذي�يشكل�السمة�المميزة�للعولمة�المعاصرة)23).�
وهناك�دالئل�على�وجود�ترابط�قوي�بين�ترّكز�المهاجرين�ذوي�
المهارات�العالية،�وقدرة�بلدان�المقصد�على�المحافظة�على�حدود�
تنافسية�أعلى�أكاديمياً�واقتصادياً�)كير�وآخرون،�2016(�وقد�
أسفرت�الرغبة�في�االستفادة�من�اآلثار�المتعددة�المتولدة�عن�تكتل�
المهارات�إلى�الدخول�في�منافسة�حادة�بين�البلدان�المتقدمة�النمو�
أساساً�الجتذاب�المهاجرين�ذوي�المهارات�العالية.�وعلى�غرار�
مراكز�إنتاج�سالسل�القيمة�العالمية،�يتصف�التوزيع�الجغرافي�لهجرة�
أصحاب�المهارات�العالية�بالترّكز�الكبير،�كما�تتنامى�هذه�الهجرة�
إلى�بلدان�منظمة�التعاون�والتنمية�في�الميدان�االقتصادي�بمعدالت�
صاعقة.�وينعكس�تكّتل�المهارات�أيضاً�في�نمط�الهجرة�األقاليمية�
للمهارات�العالية�داخل�المناطق�النامية�)األونكتاد،�2018هـ(.

وقــد�تــبــدل�التنافس�على�رأس�الــمــال�الــبــشــري�عالي�
الموهوبين� والمستثمرين� األعمال� رواد� يشمل� وبــات� المهارات�
المحققين�لتأثير�كبير.�وتتبدى�حدة�هذه�المنافسة،�التي�تعكس�
جزئياً�تفاوت�الريوع�على�نطاق�سالسل�القيمة�العالمية،�والممثلة�
بالمنحنى�المقّعر�)الفرع�بــاء-2(،�في�اتجاه�عديد�من�البلدان�
المتقدمة�النمو�والبلدان�النامية�إلى�اتباع�برامج�لمنح�تأشيرات�دخول�
ألغراض�ريادة�األعمال،�إلى�جانب�تأشيرات�الدخول�التي�ُتمنح�
لذوي�المهارات�الرفيعة�أو�نظم�الهجرة�التقليدية�األخرى.�وتتضمن�
هذه�البلدان�أستراليا�وشيلي�والدانمرك�وألمانيا�وايرلندا�وإيطاليا�
بلدان� وثمة� المتحدة.� والمملكة� والسويد� ونيوزيلندا�وسنغافورة�
أخرى�منها�قطر�واإلمارات�العربية�المتحدة،�تنفذ�سياسات�ترمي�
إلى�تحقيق�الغاية�نفسها�تتضمن�دعوة�رواد�األعمال�المحتملين�
"للحضور�إلينا�والبناء�عندنا،�وسوف�نساعدكم�في�تحقيق�النجاح".�
وهناك�بلدان�أخرى�مثل�إسبانيا�التي�تمنح�إقامة�ثانية�بصورة�آلية�
لرواد�األعمال�الذين�ينشئون�أعماالً�تجارية�محلية.�وفي�أعقاب�
الهجرات�الجماعية�للخريجين�اليونانيين،�عندما�أوشكت�اليونان�
على�اإلفالس�في�عام�2010،�احتذت�اليونان�نهج�إسرائيل�التي�
طّبقت�نموذج�مشاريع�رأس�المال�المجازفة�من�أجل�االستثمار�
في�إسرائيل�أو�االستثمار�في�أنشطة�األعمال�المرتبطة�بإسرائيل�
لعكس�مسار�هجرة�العقول.�ودخلت�حكومة�اليونان�في�شراكة�

 

تبدل�التنافس�على�رأس�المال�البشري�عالي�
 المهارات�وبات�يشمل�استهداف

رواد�األعمال�والمبتكرين�الموهوبين�الذين�يحققون�
تأثيراً�كبيرًا

مــع�صــنــدوق�االستثمار�األوروبــــي�والبنك�األوروبــــي�لالستثمار�
بــرؤوس� الــخــارج� اليونانيين�الموجودين�في� لتزويد�رواد�األعــمــال�
أموال،�شريطة�أن�يقيموا�أنشطة�أعمال�في�اليونان�)محطة�أخبار�

بي�بي�سي،�2018ب(.

وتختلف�هذه�البرامج�نوعياً�عن�السياسات�التقليدية�في�
اعترافها�بما�تنطوي�عليه�القدرات�البشرية�من�شتى�األنواع�على�
إمكانيات�متنوعة�لتحويل�المعارف�إلى�قيم�تجارية،�وسعيها�إلى�
االستفادة�من�رواد�األعمال�المحتملين�القادرين�على�إحداث�تأثير�
كبر�لتحقيق�وثبات�معرفية�في�قطاع�األعمال�تؤدي�إلى�خلق�أثر�
باق.�ومع�ذلك،�ورغم�النجاح�الذي�أصابته�بعض�هذه�البرامج،�
مثلما�حدث�في�شيلي�)الفصل�الخامس(�يظل�أثرها�الشامل�غير�
واضح�كما�تعرقل�تقييمها�الفجوات�الموجودة�في�البيانات�)مؤسسة�

آي�سي�إف�الدولية،�2016(.

وبالنسبة�ألقل�البلدان�نمواً،�يمثل�تكييف�استراتيجيات�
الهجرة�لهذه�التطورات�أولوية�عالية.�فالهجرة�تسهم�بوضوح�في�زيادة�
الناتج�العالمي،�وهناك�دالئل�قاطعة�على�تحقق�مكاسب�كبيرة�في�
األبعاد�األخرى�للتنمية�البشرية،�كالتعليم�والصحة�)المنظمة�الدولية�
للهجرة،�2018؛�األونكتاد،�2018هـ(.�غير�أن�الدالئل�تشير�
أيضاً�إلى�ضرورة�أن�تتبع�أقل�البلدان�نمواً�أسلوباً�انتقائياً�في�مسعاها�
إلى�تحويل،�أو�بناء�ميزة�نسبية�ظاهرة�عن�طريق�ريادة�األعمال.

وفي�حين�أنه�ال�يسع�أقل�البلدان�نمواً�التطلع�إلى�مجاراة�
الحوافز�السخّية�التي�تقدمها�البلدان�المتقدمة�النمو�والبلدان�النامية�
األخرى،�لن�يكون�بوسعها�أيضاً�الوقوف�مكتوفة�األيدي�ألن�اآلثار�
الواضحة�لهذه�الحوافز�تسهم�في�زيادة�الهجرة�)المنظمة�الدولية�
للهجرة،�2018(�كما�أن�الفروق�في�عائدات�المهارات�تمثل�محركاً�
رئيسياً�للهجرة�الدولية�)روزنزويغ،�2005؛�األونكتاد،�2018ب(.�
وربما�يترتب�على�هجرة�العمالة�الماهرة�مردود�سلبي�أيضاً�على�
عائدات�اإلنفاق�على�التعليم�بالنسبة�لألفراد�واالقتصاد�في�سياقات�
سالسل�القيمة�العالمية،�مثلما�هو�الحال�بالنسبة�لخريجي�التعليم�
الجامعي�والتقني�والمهني�العاملين�في�صناعة�اإللكترونيات�في�
المتصلة�بذلك�من� الشواغل� كمبوديا�)اإلطـــار�3-4(.�وتأتي�
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اآلثــار�المترتبة�على�الخيارات�الوظيفية�لألفراد�ومجاالت�التركز�
ذات�الصلة�في�استثمارات�التعليم.�فالهند�على�سبيل�المثال،�
في�حين�أنها�تقود�العالم�في�عدد�الطالب�الحاصلين�على�درجة�
البكالوريوس�في�العلوم�والتكنولوجيا�والهندسة�والرياضيات،�رأت�
أن�محرك�الطلب�على�هذه�التخصصات�تمثل�إلى�حد�كبير�في�
تلبية�احتياجات�وإجراءات�للقوى�العاملة�تتصل�باجتذاب�هجرة�
ذوي�المهارات�العالية�إلى�الواليات�المتحدة�)األونكتاد،�2018) 
)24).�وربما�يتسبب�أثر�توقعات�الهجرة�على�االختيارات�التعليمية�

لألفراد�في�الحد�من�قدرة�مقرري�السياسات�في�أقل�البلدان�نمواً�
على�تسخير�الموارد�الشحيحة�المخصصة�للتعليم�على�نحو�فعال�

ألغراض�تحقيق�التنمية�المستدامة.

وقـــد�تستفيد�أقـــل�الــبــلــدان�نــمــواً�مــن�اتــبــاع�سياسات�
تستهدف�إتاحة�قدر�أكبر�من�الفرص�والحوافز�لــرواد�األعمال�
الــمــهــارات�الرفيعة�واألثـــر�الكبير�مــن�المهاجرين� مــن�أصــحــاب�
البلدان�األكثر� المؤقتين�أو�الدائمين�للعودة�من�مقاصدهم�في�
تقدماً.�وألن�حيازة�المهارات�هو�على�األرجح�الدافع�األكثر�أهمية�
الجتذاب�المهاجرين�األعلى�تعليماً�واألرفع�مهارة�الذين�يحتمل�
بقدر�أكبر�أن�يعملوا�في�قطاعات�دينامية�)روزنزويغ،�3005؛�
المـُستهِدفة،�وليس� الخطط� تفضي� قد� األونــكــتــاد،�2018هـــ(�
الخطط�ذات�الطابع�العام،�إلى�تسخير�عودة�المهاجرين�لالستفادة�
منهم�بشكل�أكبر�في�سد�فجوات�التكنولوجيا�)المنظمة�الدولية�
للهجرة،�ومعهد�سياسات�الهجرة،�2012(،�فضالً�عن�بناء�ميزة�
نسبية�ظاهرة.�ويحدد�الهدف�األخير�تتابع�الخطوات�الالزم�اتخاذها�
لتحديد�األهداف�وبناء�المؤسسات�وتصميم�وتنفيذ�استراتيجيات�
ُمعايرة�مع�أهداف�السياسات،�بما�فيها�استراتيجيات�محددة�لريادة�
األعمال.�وتتراوح�الخيارات�الفعالة�من�حيث�التكاليف�بين�األطر�
العامة�مثل�ازدواج�الجنسية)25)،�إلى�تنفيذ�أنشطة�مؤسسية�أكثر�
كثافة�كإنشاء�سجالت�للمهاجرين�ذوي�المهارات�وتنفيذ�أنشطة�
لمضاهاتهم،�تبدأ�برسم�خريطة�للشبكات�والمصالح�والتوقعات�

والموارد�المتاحة�فيما�بين�مجتمعات�المغتربين.

وتتشارك�بعض�بلدان�المقصد�مع�بلدان�المنشأ�في�
برامج�من�هذا�القبيل.�فمثالً،�ساعدت�وزارة�الخارجية�في�إيطاليا�
إثيوبيا�على�تسجيل�رابطات�المهاجرين�وإنشاء�قاعدة�بيانات�
وطنية�للمهاجرين�اإلثيوبيين،�وساعدتها�أيضاً�في�تقييم�مقترحات�
العائدين� أجـــل� مــن� الحجم� والمتوسطة� الصغيرة� للمؤسسات�

المحتملين.

وقد�يكون�بوسع�أقل�البلدان�نمواً�التي�تملك�صناديق�
محاكاة� والسنغال،� وموريتانيا� وكيريباس� للثروة،�كأنغوال� سيادية�

تتاح�ألقل�البلدان�نمواً�فرص�إلنعاش�السياحة�وريادة�
 األعمال�تدور�حول

أصناف�زراعية�ومنتجات�تقليدية�فريدة

مؤسسات�موجودة�في�بلدان�نامية�أخرى�استحوذت�على�شركات�
أو�مصانع�من�بلدان�صناعية�الكتساب�ما�توفره�من�تكنولوجيا�
وقامت�بنقل�عملياتها�إليها.�وتتضمن�األمثلة�على�ذلك،�استحواذ�
تاتا،�وهي�شركة�هندية،�على�شركة�الندروفر�في�المملكة�المتحدة،�
واستحواذ�هانغانغ،�وهي�شركة�صينية،�على�مصانع�كايزرستول�
الثالث�للتفحيم�في�ألمانيا�)صحيفة�النيويورك�تايمز،�2007(.�
في�استخدام� بـــارزاً� التسويق�اآلسيوية�نجاحاً� وحققت�شركات�
االستحوازات�االستراتيجية�إلى�جانب�االستثمار�في�مجال�البحث�
والتطوير،�للتغلب�على�قيود�التحسين�في�سالسل�القيمة�العالمية�

لصناعة�اإللكترونيات.

تعزيز الروابط القطاعية: السياحة   -5
والزراعة كمثال

تتركز�صـــادرات�الخدمات�فــي�أقــل�البلدان�نــمــواً�في�
قطاع�السياحة�بشكل�مهيمن،�وتمثل��7في�المائة�من�إجمالي�
صادراتها�و�10في�المائة�من�إجمالي�الــصــادرات�غير�النفطية�
)المنظمة�العالمية�للسياحة�وآخرون،�2017(.�وتظهر�السياحة�
أيضاً�كهدف�صريح�مشمول�بأهداف�التنمية�المستدامة��8و12 
و14.�ومن�شأن�تدعيم�الروابط�القوية�والمتنوعة�بين�السياحة�
والقطاعات�األخرى�أن�يولد�التآزر�ويضاعف�اآلثار�ويزيد�فرص�
االنخراط�المحلي�لريادة�األعمال.�ويمكن�أن�يمثل�تعزيز�الروابط�بين�
قطاعات�الزراعة�واإلبداع�والثقافة�على�وجه�الخصوص،�استراتيجية�
فعالة�لتعزيز�ريادة�األعمال�والتحول�الهيكلي.�وفي�إثيوبيا�على�
سبيل�المثال،�أعانت�القيود�التي�فرضتها�الحكومة�على�الواردات�
الغذائية�على�إنماء�روابط�قديمة�قوية�بين�المؤسسات�السياحية�
وأصحاب�الحيازات�الصغيرة،�وترتب�على�ذلك�زيادة�المشتريات�
المحلية�واتجاه��44في�المائة�من�إنفاق�الفنادق�على�األغذية�

إلى�المنتجين�المحليين�)األونكتاد،�2017د(.

لكن�التنمية�السياحية�في�أقل�البلدان�نمواً�توجه�أساساً�
نحو�تلبية�احتياجات�أســواق�التصدير�بدالً�من�تشجيع�القيمة�
المضافة�المحلية،�مما�يتسبب�في�نشوء�قضايا�تتعلق�بالجيوب�
الــوقــوف�عليها�في�قطاع� المعزولة�مشابهة�للقضايا�التي�جــرى�
الصناعة�التحويلية،�بما�في�ذلك�االعتماد�المكثف�على�المنتجات�
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المستوردة�واالستثمار�األجنبي�المباشر.�ومن�هنا�يمكن�أن�يؤدي�
المشتركة� الــروابــط� مبتكرة�الستغالل� جــديــدة� نُهج� استكشاف�
بين�القطاعات�بأسلوب�متضافر�وشامل،�دوراً�مهماً�في�زيادة�
إمكانات�انخراط�ريادة�األعمال�المحلية،�وإنهاء�عمليات�التسرب�
االقتصادي،�وزيادة�أحجام�اإلنتاج�وحفز�عمليات�التحسين�فضاًل�

عن�تحسين�ُسبل�العيش�بما�فيها�في�المجتمعات�الريفية.

والسياحة� الـــزراعـــة� بين� الـــروابـــط� تدعيم� وبالمستطاع�
بإنشاء�تجمعات�توريد�وسالسل�إمداد�محلية�وإمدادات�زراعية�
ألغراض�السياحة.�وباقتران�ذلك�باستراتيجية�توسيم�منسقة�جيداً�
تشمل�استخدام�اإلشـــارات�الجغرافية�وخطط�السمعة�والجودة�
األخرى،�وشن�حملة�تسويق�منظمة�تستفيد�من�قيم�المستهلكين،�
يمكن�أن�يؤدي�هذا�النهج�إلى�توليد�آثار�مضاعفة�على�جوانب�
االستثمار�والتحسين�واإلثراء.�ويمكن�أيضاً�أن�تساعد�االحتفاالت�
والجوالت�السياحية�المرتبطة�بالمأكوالت�في�زيادة�الروابط�بين�

الزراعة�والسياحة.

التي� التقنية� بــحــوث�األونــكــتــاد�والــمــســاعــدة� وتـــبُـــرز�
يقدمها�في�مجال�اإلشــارات�الجغرافية،�المجموعة�المدهشة�
تحوزها� التي� الفريدة� التقليدية� والمنتجات� الزراعية� لألصناف�

ــواً،�والـــتـــي�شــرعــت�فـــي�تــقــيــيــم�وتــســويــق�هــذه� ــمـ أقــــل�الـــبـــلـــدان�نـ
المنتجات�عالمياً�)األونكتاد،�2015ج(.�وعلى�ذلك،�توجد�
أمــام�أقــل�الــبــلــدان�نــمــواً�فــرص�إلعـــادة�تنشيط�السياحة�وريــادة�
الــروابــط� تــدور�حــول�هــذه�المنتجات.�وإذا�اتجهت� األعــمــال�
المحلية� األهـــداف� مع� التعامل� إلــى� القطاعات� بين� المشتركة�
والتصديرية،�وتدعيم�االستراتيجيات�اإلقليمية�لسلسلة�اإلمداد�
الجميع� إدمــاج� تحقيق� في� تسهم� أن� أيضاً� يمكنها� الغذائي،�

وكفالة�األمن�الغذائي.

وقد�انخرط�عديد�من�البلدان�النامية�في�جهود�مدروسة�
الستغالل�الِطَباخة�كسمة�وطنية�معترف�بها.�وتقدم�الحالة�المتعلقة�
ببيرو�تبصرات�مفيدة�بشأن�استراتيجية�وطنية�تضفي�قيمة�تجارية�
على�ثقافة�األطعمة�المحلية�)اإلطار�3-6(.�وُيستخدم�المطبخ�
البيروفي�كوسيلة�لتدعيم�الهوية�الوطنية�واالندماج�االجتماعي�والتنمية�
االقتصادية.�وإلى�جانب�زيادة�دينامية�قطاع�السياحة�الذي�يحقق�
نجاحاً�فعلياً،�أدت�االستراتيجية�إلى�انتشار�رواد�أعمال�بيروفيين�
في�قطاع�المطاعم.�ولعبت�حكومة�بيرو�دوراً�محورياً�في�الحمالت�
التي�تركزت�على�فن�الطهي�من�أجل�جذب�االهتمام�العالمي،�
ونجحت�في�إعــادة�رسم�صــورة�للبلد�في�أعقاب�فترة�من�عدم�

االستقرار�السياسي.

الثورة�البيروفية�في�فنون�المأكوالت اإلطار�6-3 

حظي�المطبخ�البيروفي�باستحسان�دولي�وَمّثل�موضوعاً�لطلب�تقدمت�به�حكومة�بيرو�إلى�منظمة�األمم�المتحدة�للتربية�
والعلم�والثقافة،�العتباره�تراثاً�ثقافياً�غير�مادي.�وفي�سياق�جهود�الحكومة�للترويج�للمطعم�البيروفي�باعتباره�رمزاً�للهوية�الثقافية�الوطنية�
المشتركة،�أعلنته�تراثاً�ثقافياً�في�عام�2007،�مطلقة�ثورة�في�مجال�فنون�المأكوالت.�ونتيجة�لذلك،�أصبح�المطبخ�البيروفي�سلعة�
للتصدير�ومصدراً�للدينامية�في�قطاع�السياحة.�واستغل�مصدرو�األغذية�البيروفيون�المؤشرات�الجغرافية�وخطط�الجودة�األخرى،�
كما�أسهمت�حملة�إعالمية�مكثفة�في�زيادة�إبراز�المالمح�المحلية�والدولية�للمطبخ�البيروفي.�وُشنت�حمالت�موازية�تسوق�لبيرو�
كمقصد�للسفر�المطبخي،�إلى�جانب�آثارها�ومشاهدها�الطبيعية�األيقونية،�أحدثت�طفرة�في�السياحة�وألهمت�رواد�األعمال�
البيروفيين�إلنشاء�المطاعم�البيروفية�في�البلد�وخارجه.�ووّلد�ذلك�مكاسب�على�نطاق�أوسع�شملت�المنتجين�المحليين�وعزز�تطوير�

سالسل�اإلمداد�ذات�الصلة�في�القطاعين�الزراعي�والسياحي.

ابنيسرت،�2017؛�سانتيللي،�2015؛�جملة�اإليكونوميست،�2014أ. املصدر:�
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مقدمة ألف- 

أحد�المنطلقات�المهمة�لسياسات�تشجيع�التحول�
الهيكلي�عن�طريق�ريادة�األعمال�هو�فهم�الحواجز�الرئيسية�التي�
تعترض�نمو�ريادة�األعمال.�ويمكن�النظر�إلى�هذه�الحواجز�من�
منظورين:�أحدهما�على�مستوى�الشركة،�واآلخر�على�المستوى�

الوطني.

ومـــن�الــمــهــم�أيـــضـــاً�فــهــم�اتـــجـــاه�الــســيــاســات�الحالية�
والسياسات�المزمعة�فيما�يتصل�بريادة�األعمال�والتحول�الهيكلي.�
وينبغي�تشجيع�إجراء�تقييم�لفاعلية�سياسات�تطوير�المؤسسات�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�في�أقل�
البلدان�نــمــواً.�ويمكن�أيــضــاً�أن�يــؤدي�إنــشــاء�نُظم�لقياس�أداء�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة� المؤسسات�
الحجم�إلى�توفير�أداة�للحكومات�في�أقل�البلدان�نمواً�الستخدامها�
في�رصد�تطور�المؤسسات�وتحسين�فهم�طبيعة�القيود�التي�تواجه�
هذه�المؤسسات�بمختلف�أنواعها�والوقوف�على�مدى�تعّقدها،�
وتقييم�أثر�سياسات�ريادة�األعمال�على�تحقيق�التحول�الهيكلي.

وقد�جرى�ترتيب�هذا�الفصل�على�النحو�التالي:�في�الفرع�
باء،�تقدَّم�نظرة�عامة�على�الحواجز�التي�تعترض�القدرة�التنافسية�
واألداء�في�أقل�البلدان�نمواً�من�منظور�متخذ�على�مستوى�الشركة�
يركز�أساساً�على�الحواجز�الخارجية.�وفي�الفرع�جيم�-�يجري�
شرح�القيود�التي�تواجه�أقل�البلدان�نمواً�على�المستوى�الوطني،�
التنظيمية�للدخول� المتعلقة�باللوائح� وبالتحديد�في�المجاالت�

تواجه�الشركات�حواجز�داخلية�وخارجية�
تعترض�نموها

الحصول� وُسبل� الرسمي؛� الطابع� إضفاء� وتكاليف� وإجــــراءات�
على�التمويل؛�وُسبل�الحصول�على�الطاقة؛�والموصولية�الرقمية؛�
والقيود�القائمة�على�أساس�نوع�الجنس.�وفي�الفرع�دال،�تقّدم�
نظرة�عامة�على�األطر�الحالية�لسياسات�ريادة�األعمال�في�أقل�
البلدان�نمواً،�وُيختتم�الفصل�بمناقشة�بعض�المجاالت�التي�يوصى�

بإدخال�التحسينات�فيها.

كات  القيود عل نشوء ال�ش بـاء- 
ونموها

الحواجز الداخلية والخارجية  -1

تواجه�الشركات�حواجز�داخلية�وخارجية�تعترض�نموها�
)الشكل�4-1(.�وال�ُتستثنى�من�مواجهة�هذه�الحواجز�الشركات�
التي�تحقق�معدالت�نمو�مرتفعة�والتي�يمكن�أن�يسهم�عدد�محدود�
منها�في�خلق�غالبية�الوظائف،�وال�بد�من�ثم�من�فهم�العقبات�
التي�تعترض�نجاح�هذه�الشركات،�والشركات�األخرى�المنطوية�
عـــلى�إمكانـيــة�تحقـــيـق�مسـتـويـات�مـرتـفـعــة�للنـمــو�)لي،�2012(.

 الشكل�1-4 
الحواجز�التي�تعترض�نمو�الشركات

احلواجز�الداخلية

 عوامل�نفسية�أو�حتفيزية
 قدرة�إدارية

 قدرة�على�الرتابط�الشبكي
 مستوى�التمويل

 قدرة�يف�جمال�املبيعات�والتسويق
 املنتجات�و/أو�اخلدمات�املعروضة

 مستوى�الطلبيات

احلواجز�اخلارجية

 مناخ�األعمال�أو�املناخ�االقتصادي
 التشريعات

 السياسات�احلكومية
 هيكل�السوق�واملنافسة

 أحوال�سوق�العمل
 ُسبل�الوصول�إىل�األسواق

 مستوى�التنمية�االقتصادية�ومرحلتها
 البيئة�االقتصادية�العاملية�واإلقليمية

أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�كووين،�2012. املصدر:�
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وعلى�سبيل�المثال،�توجد�دالئل�على�أن�الشركات�التي�تحقق�
مستويات�مرتفعة�للنمو�تنظر�إلى�الحواجز�الداخلية،�والتي�يمكنها�
من�الحواجز� باعتبارها�أكثر�تكبيالً� أن�تمارس�نفوذها�عليها،�
الخارجية،�بالرغم�من�أن�هذا�النموذج�أميل�إلى�االنطباق�على�البلدان�
المتقدمة�النمو�أكثر�منه�على�البلدان�النامية�)كووني،�2012؛�
لي،�2012(.�وهناك�حاجة�ماسة�إلجراء�مزيد�من�البحث�في�

هذه�المسألة�في�سياق�أقل�البلدان�نمواً.

تؤثر�في�نمو� التي� الداخلية� العوامل� ويمكن�تقسيم�
الشركة�إلى�عوامل�تتصل�برائد�األعمال�وعوامل�تتصل�بالشركة�
الــوارد� الــجــدول��1-4 فــي� المبّين� النحو� على� وباالستراتيجية�
أدناه�)ستوري،�1994(.�وثمة�إقرار�متزايد�في�األدبيات�بأن�
الــحــواجــز�الــداخــلــيــة�األشـــد�تــأثــيــراً�فــي�نمو�الــشــركــة�هــي�عوامل�
نفسية�وتحفيزية،�كالتزام�رائد�األعمال�بتحقيق�النمو.�وتتضمن�
العوامل�األخــرى�التي�ُيستشهد�بها�على�نطاق�واســع،�القدرة�
اإلدارية�والقدرة�على�الترابط�الشبكي�ومستوى�التمويل�والقدرة�
في�مجال�المبيعات�والتسويق�والمنتجات�و/أو�الخدمات�التي�
أن� أيضاً� ويمكن� عليها.� الطلبيات� ومستوى� الشركة� تعرضها�
يندرج�ضمن�القيود�الداخلية�المهّمة�تعيين�الموظفين�المناسبين�
وسد�أوجه�النقص�في�المهارات�)لي،�2012(.�وهناك�إقرار�
فــي�مجال� الــتــدريــب�والــتــوعــيــة� الــتــي�يكتسيها� مــتــنــاٍم�باألهمية�
ذلك� ويشمل� الداخلية،� الحواجز� تخطي� في� األعــمــال� ريــادة�

من� والتعّلم� التحفيزية،� الــعــوامــل� مــع� للتعامل� التعّلم�التجريبي�
النجاح�والفشل�)كووني،�2012(.

أحد� بــأن� السياسات� نقاشات� فــي� ما�ُيحتج� وغالباً�
الحواجز�الخارجية�المهمة�تكمن�في�طبيعة�بيئة�األعمال،�لكونها�
قادرة�على�التسبب�في�تكّبد�تكاليف�إنتاج�مباشرة�وغير�مباشرة�
وخفّية؛�وتثبيط�األخذ�بالتكنولوجيات�الجديدة،�وردع�االستثمار،�
وإضعاف�القدرة�على�المنافسة�وتقليص�حجم�السوق�)المنتدى�
االقتصادي�العالمي�وآخرون،�2009(.�وقد�جرى�منذ�أجل�طويل�
التسليم�في�مــداوالت�السياسات�باألهمية�التي�يكتسيها�مناخ�
األعمال،�على�النحو�الذي�يظهر�بشكل�واضح�في�عمل�مؤسسات�
مثل،�المرصد�العالمي�لريادة�األعمال،�عن�طريق�قياسه�ألوضاع�
أطر�ريادة�األعمال؛�والبنك�الدولي،�عن�طريق�قاعدة�بياناته�بشأن�
ممارسة�أنشطة�األعمال؛�والمنتدى�االقتصادي�العالمي،�عن�طريق�
مؤشر�التنافسية�العالمي�وسلسلة�التقارير�المرتبطة�به.�ولوحظ�في�
هذا�الصدد�عدم�وجود�اتفاق�بشأن�نطاق�المفهوم�والمنهجيات�
المتصلة�به�)رومير،�2018؛�مجلة�اإليكونوميست،�2018ب(.�
كما�اتجه�األونكتاد�إلى�التأكيد�على�ضرورة�االرتفاع�بمستوى�
بيئة�التنظيم�إلى�أعلى�درجة�ممكنة،�ووضع�نقاط�إرشادية�لمناخ�
األعمال�الوطني�حتى�يتسنى�صياغة�إطار�مؤسسي�أكثر�دعماً�
للمؤسسات�الناشئة�)األونكتاد،�2012أ(�شريطة�أن�يتساوق�مع�

السياسات�الصناعية�واستراتيجيات�التحول�الهيكلي.

 الجدول�1-4 
العوامل�الداخلية�المؤثرة�على�النمو�في�الشركات�الصغيرة

االستراتيجية�ذات�الصلةمستوى�الشركةمستوى�رائد�األعمال
تدريب�القوة�العاملةالُعمرالعمر

تدريب�على�اإلدارةالقطاعنوع�الجنس
رأس�المال�الخارجي�الشكل�القانونيالتاريخ�العائلي

التكنولوجياالموقعالحديّة�االجتماعية
المكانة�السوقيةالحجمالمهارات�الوظيفية

التكيف�السوقيالملكيةالتعليم
التخطيطالتدريب

المنتجات�الجديدةالخبرة�اإلدارية
تعيينات�اإلدارةالدافع

دعم�الدولةسابقة�التعّطل�عن�العمل
ترّكز�المستهلكينسابقة�العمل�لحساب�الذات

المنافسةسابقة�الخبرة�على�المستوى�القطاعي
المعلومات�والمشورةسابقة�الخبرة�المتعلقة�بحجم�الشركة

التصديرسابقة�الخبرة�المتعلقة�بإخفاق�نشاط�األعمال
عدد�المؤسسين

أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�كووين،�2012،�وستوري،�1994. املصدر:�
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وُيختزل�مناخ�األعمال�تقليدياً�في�مؤشر�البنك�الدولي�
لسهولة�ممارسة�أنشطة�األعمال،�الذي�يصّنف�البلدان�على�أساس�
المؤشرات�العشرة�التالية:�استهالل�نشاط�األعمال؛�التعامل�مع�
تراخيص�البناء؛�الحصول�على�الكهرباء؛�تسجيل�الممتلكات؛�
ضمان�االئتمان؛�حماية�مستثمري�األقلية�السهمية؛�سداد�الضرائب؛�
المتاجرة�عبر�الحدود؛�إنفاذ�العقود؛�حل�مشاكل�اإلعسار.�وتحتل�
المؤشر،�حيث� مراتب�دنيا�على�هــذا� البلدان�نمواً� أقــل� معظم�
انــدرج��32بلداً�من�عددها�البالغ��47ضمن�الربع�األدنــى�على�

المؤشر�في�عام�2018،�من�أصل��191بلداً.

ويــتــشــكــل�مــنــاخ�األعـــمـــال�بــقــدر�كــبــيــر�بــالــســيــاســات�
والتشريعات�الحكومية.�فالتشريعات�تؤثر�في�التكاليف�الفعلية�
والمتصورة�لنشاط�ريــادة�األعــمــال�وعــوائــد�االستثمار�للشركات�
القائمة� للحواجز� يتصدى� أن� أيضاً� للتشريع� ويمكن� المحلية.�
أو�يخلق�حواجز�جديدة�أمام�الفئات�المحرومة،�بمن�في�ذلك�
النساء�)انظر�الفرع�جيم-5(�على�نحو�يحول�مثالً�أمام�وصولهن�

للمدخالت�والموارد�الالزمة�لبدء�نشاط�أعمال�وتنميته.

وتصطبغ�بأهمية�خاصة�أيضاً�سياسات�المنافسة�وقوانين�
المنافسة� حماية�المستهلك،�باعتبار�أن�هيكل�السوق�وِحـــدَّة�
في�أسواق�المـَُنتج�تؤثر�في�حجم�الصناعة�وحجم�الشركة�وعدد�
الشركات�التي�يمكن�أن�يستوعبها�القطاع�السوقي�لهذا�المـُنتج�
على�نحو�يتناسب�مع�تحقيق�األرباح.�ويمكن�أن�يتسبب�عدم�
وجــود�هــذه�القوانين،�أو�عــدم�كفاية�إنفاذها،�في�نشوء�هياكل�
سوقية�تتسم�بالترّكز�وتؤدي�إلى�تآكل�فرص�تحقيق�ريادة�األعمال�
للربحية�في�أنشطة�وقطاعات�اقتصادية�معينة،�والحد�من�تشكيل�
أنشطة�األعمال�الجديدة�وإضعاف�قدرة�الشركات�على�البقاء.�
وُيحتمل�أيضاً�أن�ينخرط�رواد�األعمال�الحاليون�في�ريادة�أعمال�
غير�منتجة�أو�مدّمرة�)بومول،�1990(،�كسعي�الشركات�المهيمنة�
وراء�أنشطة�للتربح�تتأتى�مثالً�من�تكوين�تكتالت�احتكارية�وسوى�
رواد� دخـــول� دون� أو�الحيلولة� المسيئة،� السلوكيات� مــن� ذلــك�
أعمال�جدد�أو�الحد�من�ربحيتهم.�ومن�هنا،�تمارس�سياسات�
المنافسة�"تأثيراً�على�مناخ�ريادة�األعمال،�باعتبارها�أداة�لتحدي�
الممارسات�المتعسفة�والتقييدية�التي�تتسبب�في�إخماد�ريادة�
األعمال"�)ماخيا،�2012(.�وقد�أدى�ذلك�ببعض�البلدان�النامية�
كسنغافورة�وجنوب�أفريقيا�إلى�إدخال�أحكام�في�قوانين�المنافسة�
تتيح�للمؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�

الحجم�المشاركة�في�االقتصاد�على�قاعدة�اإلنصاف.

وعالوة�على�ذلك،�يلزم�وضع�أحكام�في�مجال�الملكية�
الفكرية�تضمن�وجود�بيئة�مؤسسية�تعزز�االبتكار�وتكافئ�عليه�

بين�رواد�األعمال.�وثمة�تفاعل�مهم�قائم�بين�سياسات�المنافسة�
وحقوق�الملكية�الفكرية�وريادة�األعمال.�فهناك�على�سبيل�المثال،�
دليل�على�أن�الحماية�القوية�لحقوق�الملكية�الفكرية�تؤثر�عكسياً�
في�دخول�رواد�األعمال�المتبنين�للتكنولوجيات�الجديدة،�لكن�
هذه�العالقة�يمكن�تضعف�بزيادة�إنفاذ�سياسة�لحماية�المنافسة،�
فضالً�عن�أن�حقوق�الملكية�الفكرية�وسياسات�المنافسة�قد�تكون�
لها�آثار�تكاملية�على�معدل�االبتكار�الريادي�)فو�وليو،�2013؛�
غانس�وبيرسون،�2013(.�ويتاح�في�معظم�أقل�البلدان�نمواً�نطاق�
كبير�لبناء�القدرات�في�مجال�صياغة�قوانين�وسياسات�المنافسة�
وإنفاذها�وتنقيحها،�من�أجل�ضمان�قيام�مناخ�أعمال�مفٍض�إلى�
نشوء�أنشطة�ريادة�األعمال.�وساعد�األونكتاد�في�صياغة�أطر�
وإقامة�مؤسسات�في�مجال�سياسات�المنافسة�وتعزيزها�في�أقل�
البلدان�نمواً�التالية:�إثيوبيا�ومدغشقر�وسيراليون�وجمهورية�تنزانيا�

المتحدة�وزامبيا)1(.

وعالوة�على�إدخال�تغييرات�في�التشريعات،�يحتاج�
تحسين�مناخ�األعمال�إلى�جملة�أمور�منها،�االستثمار�في�البنية�
التحتية�المادية�وغير�المادية�بما�في�ذلك�في�مجاالت�النقل�
والطاقة�وتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�وتيسير�التجارة،�
وإنشاء�قطاع�خدمات�يتسم�بالكفاءة�وارتفاع�مستوى�الجودة،�
وتحسين�حوكمة�التنمية،�بما�في�ذلــك�إجـــراء�إصــالحــات�في�

المجال�التنظيمي�ومجال�مكافحة�الفساد.

ويمكن�أيضاً�أن�ُتطرح�ظروف�السوق�كعقبة�تقف�بوجه�
نمو�الشركات.�فغياب�شبكات�الضمان�االجتماعي�أو�مصادر�
الدخل�البديل�تدفع�بالكثير�من�غير�القادرين�على�تأمين�العمل�
المأجور،�وباألخص�النساء�والشباب،�إلى�ممارسة�أنشطة�ريادة�
يزاولونها� أنشطة� فــي�شكل� الرسمي� القطاع�غير� فــي� األعــمــال�
لحسابهم�الخاص�)انظر�الفصل�الثاني(.�وتتراوح�نسبة�البطالة�في�
أقل�البلدان�نمواً�بين��0.2في�المائة�في�كمبوديا�)للرجال�والنساء(�
و�23.1في�المائة�بين�الرجال�و�27.6في�المائة�بين�النساء�في�
ليسوتو�)الشكل�4-2(.�ويعكس�هذا�االنعدام�في�التجانس�طائفة�
من�العوامل�تتضمن�اختالف�فعالية�السياسات�الحكومية�واختالف�
معدالت�توليد�الوظائف�المرتبطة�باألداء�االقتصادي�واختالف�
درجات�تنمية�الصناعة�التحويلية�ومعدالت�نمو�إنتاجية�العمل�
)األونكتاد،�2013أ(�ويتجاوز�معدل�البطالة�بين�النساء�معدل�
البطالة�بين�الرجال�في��34من�أقل�البلدان�نمواً.�وتشمل�العوامل�
التفسيرية�المحتملة،�انعدام�المساواة�القائم�على�أساس�نوع�الجنس�
في�الوصول�إلى�أسواق�العمل�الرسمية�والمدخالت�اإلنتاجية؛�
وانعدام�دعم�الدولة�للنساء�في�مجال�رعاية�الطفل؛�والتركز�الكبير�
لعمل�النساء�في�قطاع�الزراعة�الريفية�)األونكتاد،�2015أ(.�وتمثل�
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معدالت�البطالة�بين�الشباب�)بين��15و�24عاماً�من�الُعمر(�
تحدياً�من�نوع�خــاص،�ال�سيما�في�هايتي�وليسوتو�وموزامبيق�

والسودان�واليمن،�حيث�يتجاوز�هذا�المعدل��20في�المائة�بين�
الرجال�والنساء.

 الشكل�2-4 
معدالت�البطالة�في�أقل�البلدان�نمواً�بحسب�الُعمر،�2018

)النسبة�المئوية(
(ب)��2٥سنة�فأكثر(أ)�1٥-�2٤سنة

051015202530354045500 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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إريرتاي
أفغانستان
أنغوال
أوغندا
بنغالديش
بنن
بواتن
بوركينا�فاسو
بوروندي
تشاد
توغو
تيمور�-�ليشيت
جزر�القمر
جزر�سليمان
مجهورية�أفريقيا�الوسطى
مجهورية�الكونغو�الدميقراطية
مجهورية�تنزانيا�املتحدة
مجهورية�الو�الدميقراطية�الشعبية
جنوب�السودان
جيبويت
رواندا
زامبيا
سان�تومي�وبرينسييب
السنغال
السودان
سرياليون
الصومال
غامبيا
غينيا
غينيا�-�بيساو
غينيا�االستوائية
فانواتو
كمبوداي
ليرباي
ليسوتو
مايل
مدغشقر
مالوي
موريتانيا
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ميامنار
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النيجر
هاييت
اليمن
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النساءالرجال

حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�منظمة�العمل�الدولية،�2018. املصدر:�
ملحوظة:�ال�تتوافر�البياانت�بشأن�كرييباس.

وقد�يكون�مآل�انعدام�الفرصة�البديلة�للحصول�على�
دخل�رسمي،�هو�ظهور�رواد�األعمال�الذين�يصارعون�من�أجل�
البقاء�والذين�ينتهي�بهم�المطاف�إلى�الترّكز�في�قطاعات�تتسم�

بحواجز�دخول�منخفضة.�ويتسبب�تدني�قيمة�الخيارات�البديلة�
في�اتجاههم�إلى�ريــادة�األعمال�على�األرجــح.�وتكون�النتيجة�
أن�تتحول�القطاعات�التي�تتسم�بانخفاض�حواجز�الدخول�إلى�
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قطاعات�مكتظة�برواد�أعمال�محدودي�القدرات�يتعايشون�مع�
رواد�أعمال�ذوي�قدرات�مرتفعة،�مما�يدفع�إلى�انخفاض�األسعار�
واألرباح�ويؤدي�في�نهاية�المطاف�إلى�تهديد�قدرة�المؤسسات�
األكثر�دينامية�على�البقاء.�وعلى�خــالف�رواد�األعــمــال�ذوي�
القدرات�المرتفعة،�الذين�يحفزهم�تحقيق�مكاسب�محتملة�عالية�
نسبياً�من�ريادة�األعمال،�يكون�رواد�األعمال�منخفضو�القدرة�
مدفوعين�في�المقام�األول�بانخفاض�تكاليف�الفرصة،�على�نحو�
يعكس�انعدام�الفرص�البديلة�المتاحة�لهم�)روشيك،�2013(.�
ومع�ذلك،�وبالرغم�من�انخفاض�اإلنتاجية،�قد�تكون�هذه�الطائفة�
من�رواد�األعمال�على�األغلب�أكثر�مثابرة�على�مــدار�الوقت�
رغم�افتقار�أفرادها�إلمكانات�تحقيق�النمو،�غير�أن�احتماالت�
خروجهم�من�النشاط�لن�تزيد�على�احتماالت�خروج�المؤسسات�
الكبيرة�في�األجل�المتوسط)2(.�وقد�تؤدي�هذه�الظروف�إلى�نشوء�
حالة�يجد�فيها�رواد�األعمال�ذوو�القدرات�الوسيطة�)الذين�ترتفع�
إيراداتهم�المحتملة�عن�اإليرادات�التي�يحققها�رواد�األعمال�ذوو�
القدرات�المنخفضة،�لكنهم�يعكسون�أيضاً�ارتفاعاً�في�تكاليف�
الفرص(�أنهم�مضطرون�إلى�الخروج،�مما�يتسبب�في�حدوث�
استقطاب�في�ريــادة�األعمال�بين�أصحاب�الــقــدرات�المرتفعة�
وأصحاب�القدرات�المنخفضة�يترتب�عليه�تقييد�نمو�الطائفة�
األولى.�ويشرح�هذا�االختيار�في�ريادة�األعمال�بين�هذين�الجانبين�
المتطرفين�المرتفع�والمنخفض�لتوزيع�القدرة،�االستنتاج�التجريبي�
الشائع�بخصوص�التباين�الشديد�في�عوائد�ريادة�األعمال�أكثر�
من�التباين�الموجود�في�األجور.�ويُبرز�ذلك�أهمية�امتصاص�رواد�
األعمال�المدفوعين�بالضرورة�ورواد�األعمال�الذين�يصارعون�من�
أجل�البقاء�في�العمالة�المأجورة،�وأهمية�توجيه�الدعم�نحو�ريادة�
األعمال�التي�تتمتع�بقدرة�أكبر�وتتسم�بقدر�أكبر�من�الدينامية�

)انظر�الفصل�الخامس(.

وثمة�حاجز�خارجي�آخر�يؤثر�في�نمو�الشركة�يتمثل�
في�مستوى�الولوج�إلى�األسواق،�بما�فيها�أسواق�التصدير.�ولوجود�
أو�عدم�وجود�هذا�السبيل�أثر�مباشر�على�إنتاجية�الشركة�وربحيتها�
ونموها�وقدرتها�على�البقاء.�وهناك�دليل�تجريبي�في�أقل�البلدان�
نمواً�وفي�أماكن�أخرى،�يشير�إلى�أنه،�مع�بقاء�العوامل�األخرى�
ذات�الصلة�على�حالها،�تحقق�شركات�التصدير�معدالت�إنتاجية�
أعلى�عن�طريق�التعلُّم�من�النشاط�التصديري،�مقارنة�بالشركات�
المصّدرة�داخــل�الصناعة�نفسها�)فاتو�وتشوي،�2015؛� غير�
كاموغانغا،�2012؛�سيبا�وغيبريسيوس،�2014(.�كما�أن�إجراء�
تفيد�شركات� التي� القانونية�والمؤسسية� إصــالحــات�في�األطــر�
التصدير�يمكن�أن�يؤدي�أيضاً�إلى�آثار�تبعية�إيجابية�على�الشركات�
غير�المصّدرة�)شاهير�وأونغ،�2014(.�ولسياسات�التجارة�أهمية�
أيضاً�في�نمو�ريــادة�األعمال.�وهناك�مــادة�بحثية�متنامية�تشير�

انعدام�فرص�الدخل�البديل�يمكن�أن�يؤدي�
إلى�زيادة�أعداد�رواد�األعمال�الذين�يصارعون�

من�أجل�البقاء

إلى�أن�التصدير�يؤدي�إلى�تحقيق�مكاسب�ليس�فقط�للشركات�
الكبيرة�بل�والشركات�الصغيرة�أيضاً،�بما�يتيحه�لها�من�تعّلم�مهارات�
جديدة�واستكشاف�أســواق�أكبر�ورفع�مستوى�دخول�مالكها�
وأسرهم�)أتكين�وجينهانغ،�2017(.�ويدعم�هذا�البحث�الحجج�
تتحملها� الــتــي� التكاليف� تقلل� تصميم�سياسات� إلــى� الــداعــيــة�
المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�في�بحثها�عن�المستهلكين�
األجانب،�وزيادة�ُسبل�إطالعها�على�معلومات�األسواق�األجنبية�
كاللوائح�التنظيمية�المتعلقة�بالسلع�والخدمات�المستوردة؛�وخلق�
دور�لوكاالت�ترويج�الصادرات�التي�تربط�المؤسسات�المحلية�
)أتكين� األجــانــب� بالمستهلكين� الحجم� والمتوسطة� الصغيرة�

وجينهانغ،�2017(.

وتشمل�العوامل�الخارجية�المهمة�األخرى�التي�تؤثر�في�
نمو�الشركة،�المستوى�الوطني�للتنمية�االقتصادية،�الذي�يؤثر�في�
نطاق�وُعمق�الفرص�السوقية�المتاحة�للشركات؛�واألداء�االقتصادي�
الوطني�الذي�يؤثر�في�تركيبة�الطلب�ونموه�وفي�إتاحة�رأس�المال�
وتكلفته؛�والبيئة�االقتصادية�اإلقليمية�والعالمية�التي�تؤثر�في�سياسة�
التصدير.�كذلك،�تشكل�بعض�متغيرات� الحكومة�وفي�فرص�
االقتصاد�الكلي�األخرى،�كأسعار�صرف�العمالت�األجنبية،�عاماًل�
مهّماً�يمتد�تأثيره�إلى�ربحية�الصادرات�وبدائل�الواردات�وتكاليف�

المـُدخالت�المستوردة.

منظورات من الدراسات   -2
االستقصائية للقدرة التنافسية 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم

تقدم�الدراسات�االستقصائية�للقدرة�التنافسية�للمؤسسات�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�التي�يعّدها�مركز�التجارة�الدولية�صورة�
على�جانب�كبير�من�التفصيل�للقيود�التي�تواجهها�الشركات�في�
بعض�من�أقل�البلدان�نمواً.�وتُعتبر�قــدرة�المؤسسات�المتناهية�
الصغير�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�على�المنافسة�
في�األسواق�المحلية�واإلقليمية�محدداً�رئيسياً�إلمكانية�بقاء�هذه�
المؤسسات�ومساراتها�لتحقيق�النمو�في�المستقبل.�ويسهم�فهم�
محددات�القدرة�التنافسية�فيما�بين�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�
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الحجم�في�أقل�البلدان�نمواً�في�تنوير�مقرري�السياسة�في�سياق�
صياغة�سياسات�األعمال.�وتقّدر�الدراسات�االستقصائية�تنافسية�
المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�باالستناد�إلى�ركائز�القدرة�

الثالث�التالية�)مركز�التجارة�الدولية،�2017(:

ركيزة�التنافس:�وهي�ساكنة؛�وتتمحور�حول�عمليات�	 
الشركة�وكفاءة�التكلفة�والوقت�والكيف�والكّم.

ركيزة�التغيير:�وهي�دينامية؛�وتتمحور�حول�استجابة�	 
السوق�واالبتكار�عن�طريق� لقوى� أو�توقعها� الشركة�

االستثمار�في�رأس�المال�البشري�والمالي.
ــربـــط�بــيــن�الــخــصــائــص�الــســاكــنــة�	  ــتـــواصـــل:�وتـ ــيـــزة�الـ ركـ

وتتمحور� التنافسية؛� لــلــقــدرة� المتحركة� والخصائص�
حول�جمع�الشركات�للمعلومات�والمعارف�الحاسمة�
لــالقــتــصــاد�الــرقــمــي�والـــخـــدمـــات�الــرقــمــيــة�وتــجــهــيــزهــا�

وإبالغها.

وُتجرى�التقديرات�على�مستويات�االقتصاد�الثالثة�التالية:�
الشركة�)بما�يشمل�قدرات�من�قبيل�ما�إذا�كانت�الشركة�تدار�وفقاً�
ألفضل�الممارسات�والموارد�المطلوبة�وما�إذا�كانت�الكفاءات�
الالزمة�إلدارة�هذه�الموارد�متاحة�لها(؛�والنظام�اإليكولوجي�لنشاط�
األعمال�)بما�يشمل�ما�إذا�كانت�المؤسسات�الداعمة�لنشاط�
األعمال�توفر�الموارد�والكفاءات�التي�تحتاجها�المؤسسات�لكي�
تحوز�القدرة�على�المنافسة(؛�والبيئة�الوطنية�)بما�يشمل�االقتصاد�
الكلي�واللوائح�التنظيمية(.�وتحدد�هذه�المؤشرات�نطاق�القيود�التي�
يمكن�أن�تؤثر�في�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�
الحجم�على�نطاق�ركائز�القدرة�الثالث،�والمستويات�االقتصادية�

الثالثة،�على�النحو�الموضح�في�الجدول�2-4.

وقد�أجريت�حتى�اآلن�دراسات�استقصائية�في�أحد�
عشر�بلداً�من�أقل�البلدان�نمواً�هي�بنغالديش�وبوتان�وبوركينا�فاسو�
والسنغال� ــدا� ــ وروان ونيبال� ومـــالوي� ومدغشقر� وغينيا� وكمبوديا�
وجمهورية�تنزانيا�المتحدة.�وتعطي�النتائج�المـُتوصل�إليها�تبصرات�
بخصوص�القيود�الخارجية�المكّبلة�ألداء�الشركات�والمؤثرة�في�

قدراتها�على�البقاء�)الشكل�3-4(.

وتميل�قدرات�الشركة�إلى�االتسام�بأكبر�قدر�من�الضعف�
في�قدرتها�على�تحقيق�التواصل،�باستثناء�مالوي�ورواندا،�وهو�
ما�يسلط�الضوء�على�ضرورة�إجراء�الشركات�استثمارات�كبيرة�في�
تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�في�مجاالت�اإلنتاج�واإلدارة�
واستراتيجيات�التسويق.�وثمة�احتياج�خاص�إلجراء�تحسينات�
في�مجال�القدرة�على�إحداث�التغيير�في�كل�من�بوركينا�فاسو�

في�جملة�قدرات�الشركات�في�أقل�البلدان�نمواً،�
تتمثل�الحلقة�األضعف�في�قدرتها�على�التواصل

وجمهورية�تنزانيا�المتحدة�تحت�بند�النظام�اإليكولوجي�ألنشطة�
غينيا�ومجال� التواصل�في� القدرة�على� األعــمــال،�وفي�مجال�
القدرة�على�التغيير�في�بنغالديش�تحت�بند�البيئة�الوطنية.�كذلك،�
يتسم�أداء�المؤسسات�الكبيرة�في�البلدان�األحد�عشر،�بتفوقه�
على�أداء�المؤسسات�الصغيرة�بالنسبة�للركائز�الثالث�جميعاً.�
ويتماشى�ذلك�مع�النتائج�التي�ُتظهر�أن�الشركات�الكبيرة�تحقق�
نمواً�أسرع�في�اإلنتاجية�)انظر�الفصل�الثاني(�كما�يتماشى�مع�
واحدة�من�الرسائل�الرئيسية�التي�يوجهها�هذا�التقرير�ويدعو�فيها�
إلى�تقديم�الدعم�للشركات،�ليس�فقط�في�مرحلة�استهالل�دورة�
حياتها،�بل�في�جميع�مراحل�هذه�الدورة.�وفي�بعض�من�أقل�
وروانــدا� ومدغشقر� غينيا� في� وتحديداً� نمواً،� األفريقية� البلدان�
والسنغال�وجمهورية�تنزانيا�المتحدة،�تتصف�الفجوة�بين�الشركات�
يتصل� فيما� الملحوظ� باتساعها� الكبيرة� والــشــركــات� الصغيرة�
باستخدام�البريد�اإللكتروني�و/أو�تشغيل�مواقع�ألنشطة�األعمال�
عــلــى�اإلنــتــرنــت.�وتــوجــد�فــي�أمــاكــن�أخــــرى،�فـــروق�كــبــيــرة�بين�
المؤسسات�الصغيرة�والمؤسسات�الكبيرة.�وعلى�سبيل�المثال،�
تحدث�في�بنغالديش�وبوركينا�فاسو�الفجوة�األوسع�في�ملكية�
تراخيص�التكنولوجيات�األجنبية؛�وفي�بوتان�ومالوي،�تحدث�
هذه�الفجوة�في�الحصول�على�الشهادات�الدولية�لمعايير�الجودة؛�
وفي�كمبوديا�تحدث�الفجوة�في�الحصول�على�بيانات�مالية�
ُمراجعة؛�وفي�نيبال�تحدث�الفجوة�في�حيازة�حساب�مصرفي�
)مركز�التجارة�الدولية،�2017(.�وتحقق�بعض�الشركات�الصغيرة�
في�هذه�البلدان�األحــد�عشر�أداًء�دون�المستوى�فيما�يتصل�

بالمؤشرات�التالية:

حــيــازة�شــهــادات�دولــيــة�لمعايير�الــجــودة�)بنغالديش�	 
وبوتان�وغينيا�ومالوي(.

حيازة�حسابات�مصرفية�)بنغالديش�وكمبوديا�ورواندا�	 
وجمهورية�تنزانيا�المتحدة(.

استثمارات�ممولة�من�مصارف�)كمبوديا�ومدغشقر�	 
والسنغال(.

استخدام�البريد�اإللكتروني�)بنغالديش�وبوركينا�فاسو�	 
ونيبال�وجمهورية�تنزانيا�المتحدة(.
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تشغيل�موقع�إلكتروني�)بنغالديش�وبوتان�وبوركينا�فاسو�	 
وغينيا�ومدغشقر�ورواندا�وجمهورية�تنزانيا�المتحدة(.

حيازة�بيانات�مالية�ُمراجعة�)بنغالديش�وبوتان�وكمبوديا(.	 

امتالك�تكنولوجيا�أجنبية�)بنغالديش�وغينيا�ونيبال(.	 

تــوفــيــر�بـــرامـــج�تـــدريـــب�رســمــيــة�للعاملين�)بــنــغــالديــش�	 
ومدغشقر�والسنغال(.

 الجدول�2-4 
مؤشرات�الدراسات�االستقصائية�للقدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم

الوطنيةالنظام�اإليكولوجي�ألنشطة�األعمالالقدرات�على�مستوى�الشركة البيئة�
التنافس

سبيل�للحصول�على�الكهرابءموثوقية�النفوذشهادة�دولية�ملعايري�اجلودة
سهولة�املتاجرة�عرب�احلدودموثوقية�التسوق�احملليحساب�مصريف

التعريفات�املطبقة،�املتوسط�املرجح�للتجارةالتعامل�مع�اللوائح�التنظيميةاستغالل�القدرات
واثقة�صلة�اللوائح�التنظيمية�التقنيةكفاءة�التخليص�اجلمركيخربة�إدارية

التعريفات�املفروضة،�املتوسط�املرجح�للتجارة
مؤشر�األداء�اللوجسيت

املنظمة�الدولية�للتوحيد�القياسي،�املعيار��9001بشأن�
شهادات�معايري�اجلودة

املنظمة�الدولية�للتوحيد�القياسي،�املعيار��14001بشأن�
الشهادات�البيئية
مؤشر�احلوكمة

التواصل
سبيل�للوصول�إىل�تكنولوجيات�املعلومات�واالتصاالتحالة�تطوير�التجمعاتالربيد�اإللكرتوين
استخدام�تكنولوجيات�املعلومات�واالتصاالتنطاق�التسويقاملوقع�اإللكرتوين

خدمات�حكومية�على�اإلنرتنتنوعية�املوردين�احملليني
تعاون�اجلامعات�والصناعة�يف�البحث�

والتطوير
التغيري

سهولة�احلصول�على�االئتمانسبيل�للحصول�على�التمويلبياانت�مالية�مراجعة
هامش�معدل�الفائدةسبيل�الستخدام�قوة�عاملة�متعلمةمتويل�ممول�من�مصرف
معدل�سنوات�الدراسة�املرتقبةتراخيص�وأذون�ألنشطة�األعمالبرانمج�رمسي�للتدريب

سهولة�بدء�نشاط�األعمال�ترخيص�تكنولوجيا�أجنبية
طلبات�براءات�االخرتاع

تسجيل�العالمات�التجارية

أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�مركز�التجارة�الدولية،�2017. املصدر:�
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 الشكل�3-4 
القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�بحسب�ركيزة�القدرة،�في�مجموعة�مختارة�من�أقل�البلدان�نموًا

)النسبة�المئوية(
(أ)�التنافس

(ب)�التواصل

�(ج)�التغيري

بوركينا�بواتنبنغالديش
فاسو

مجهورية�تنزانياالسنغالرواندانيبالمالويمدغشقرغينياكمبوداي
املتحدة

بوركينا�بواتنبنغالديش
فاسو

مجهورية�تنزانياالسنغالرواندانيبالمالويمدغشقرغينياكمبوداي
املتحدة

بوركينا�بواتنبنغالديش
فاسو

مجهورية�تنزانياالسنغالرواندانيبالمالويمدغشقرغينياكمبوداي
املتحدة

البيئة�الوطنيةالنظام�اإليكولوجي�ألنشطة�األعمالمجيع�املؤسساتاملؤسسات�الكبريةاملؤسسات�املتوسطة�احلجماملؤسسات�الصغرية
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حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�مركز�التجارة�الدولية،�2017. املصدر:�
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وعلى�مستوى�البيئة�الوطنية،�سّجل�ثالثة�من�البلدان�
األربــعــة�فــي�آسيا�هــي�بنغالديش�وكمبوديا�ونيبال� نــمــواً� األقــل�
مــعــدالت�عــالــيــة�فــي�إطــــار�مــؤشــر�الــســيــاســة�الــتــجــاريــة،�عــالوة�
ومـــالوي.�وسجلت� غينيا� أفريقيا�هما� في� آخرين� بلدين� على�
نــيــبــال�ومــعــهــا�أربـــعـــة�مـــن�أقــــل�الـــبـــلـــدان�نـــمـــواً�فـــي�أفــريــقــيــا�هي�
ومدغشقر� والسنغال� المتحدة� تنزانيا� وجمهورية� بوركينا�فاسو�
التنظيمية� الــلــوائــح� انتشار� مــؤشــر� يخص� فيما� عالية� مــعــدالت�
يتصل� فيما� عالياً� معداًل� بنغالديش� سجلت� التقنية.�كذلك،�
بمؤشري�الخدمات�الحكومية�المتاحة�على�اإلنترنت�وهامش�
معدل�الفائدة،�وبوتان�فيما�يخص�مؤشر�ُسبل�الحصول�على�
الكهرباء�وسهولة�المتاجرة�عبر�الحدود؛�وسجلت�بوركينا�فاسو�
معداًل�عالياً�في�إطار�مؤشر�األداء�اللوجستي،�ومؤشر�سهولة�
استهالل�نشاط�أعمال؛�وسجلت�رواندا�وكمبوديا�معداًل�عالياً�
فــي�إطـــار�مــؤشــر�سهولة�الحصول�على�االئــتــمــان.�ويُــبــرز�هذا�
االنــعــدام�فــي�تجانس�مــا�يــصــادف�مــن�الــقــيــود�ضـــرورة�مــواءمــة�
يــوافــق�خصائص�كل� األعــمــال�على�نحو� ريـــادة� استراتيجيات�
سياق�وطني.�ويدل�تحليل�أجري�استناداً�إلى�مؤشرات�القدرة�
األعــمــال�على� ريـــادة� اعتماد�سياسات� التنافسية�على�ضـــرورة�
مــجــمــوعــة�مـــن�الـــتـــدخـــالت�تُــنــجــز�عــلــى�مــســتــويــات�مختلفة،�
بما�يشمل�مستويات�الشركة�والنظام�اإليكولوجي�وبيئة�األعمال�
ساكنة� تنافسية� قــدرة� بناء� غايتها� تكون� وأن� الوطنية،� والبيئة�

ودينامية�بين�الشركات.

ي تواجه 
جيم- العقبات الرئيسية ال�ت

المؤسسات

يناقش�هذا�الفرع�طائفة�من�القيود�التي�تعترض�نشوء�
البلدان� المؤسسات�ونموها�وتنطوي�على�أهمية�خاصة�ألقل�
نمواً،�وتشمل�اللوائح�التنظيمية�للدخول�وإجراءات�إضفاء�الطابع�
الرسمي�وتكاليفه؛�وُسبل�الحصول�على�التمويل،�وُسبل�الحصول�
القائمة�على�أساس� الرقمية،�والقيود� الطاقة،�والموصولية� على�

نوع�الجنس.

اللوائح التنظيمية للدخول وإجراءات   -1
إضفاء الطابع الرسمي وتكاليفه

تمثل�اللوائح�التنظيمية�للدخول�عنصراً�أساسياً�في�هيكل�
الحوافز�الذي�يؤثر�في�إنشاء�شركات�جديدة،�وبزوغ�مؤسسات�ناشئة�
قادرة�على�المنافسة�مع�الشركات�القائمة�وتحدي�نماذج�األعمال�
التي�تنتهجها�وإضفاء�الطابع�الرسمي�عليها�)األونكتاد،�2012أ(.�
ويمكن�تبرير�بعض�األحكام�واللوائح�التنظيمية�باالستناد�إلى�أهداف�
اقتصادية�وإدارية�واجتماعية�وبيئية،�لكن�بعضها�يُقّيد�بال�ضرورة�رواد�
األعمال�المحتملين�ويتضمن�تكاليف�مثّبطة�للمؤسسات�الناشئة�
وإلضفاء�الطابع�الرسمي�عليها.�وقد�جرى�منذ�فترة�طويلة�اإلشارة�
إلى�تكاليف�الدخول�المفرطة�كعقبة�محتملة�بوجه�إنشاء�الشركات�
في�كثير�من�البلدان�النامية�)ديجانكوف�وآخرون،�2002(.�ورغم�
وجود�بعض�الدالئل�على�حدوث�تحّسن،�ال�يزال�هذا�الوضع�

قائماً�في�كثير�من�أقل�البلدان�نمواً.

تكلفة� متوسط� الــفــتــرة�2015-2017،�كـــان� وفـــي�
استهالل�مؤسسة�ناشئة�في�أقل�البلدان�نمواً�يعادل��40في�المائة�
من�نصيب�الفرد�من�الدخل،�مقارنة�بمتوسط�عالمي�قدره��26في�
المائة،�وتجاوزت�هذه�التكاليف�المتوسط�العالمي�في��33من�
أقل�البلدان�نمواً�تتاح�بشأنها�البيانات؛�وبلغت�التكلفة�أقصاها�
في�تشاد�وجمهورية�أفريقيا�الوسطى�وجنوب�السودان�والصومال�
وهايتي�)الشكل�4-4(.�وفي��21في�المائة�من�أقل�البلدان�نمواً�
تجاوز�عدد�اإلجـــراءات�الالزمة�لبدء�نشاط�األعمال�المتوسط�
العالمي،�في�إشارة�أخرى�إلى�ارتفاع�التكاليف.�وفي�بعض�من�
أقل�البلدان�نمواً�)هي�أفغانستان�وبنن�والسودان�وغينيا�-�بيساو�
واليمن(�تحتاج�النساء�إلى�استيفاء�إجــراءات�إضافية�الستهالل�
نشاط�أعمال،�على�نحو�يؤكد�وجود�قيود�إضافية�تُفرض�على�
النساء�عند�انخراطهن�في�ريادة�األعمال�مقارنة�بالرجال.�وعلى�
سبيل�المثال،�قد�يتعين�على�النساء�في�بعض�البلدان�التماس�
موافقة�أزواجهن�لتقديم�طلب�الحصول�على�قرض�أو�توقيع�أوراق�

تتصل�بنشاط�األعمال.



تقرير أقل البلدان نموًا، 2018

104

 الشكل�4-4 
تكاليف�وإجراءات�بدء�نشاط�أعمال�في�أقل�البلدان�نمواً،�مقارنة�بالمتوسط�العالمي،�2017-2015
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حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�قاعدة�بياانت�البنك�الدويل�ألنشطة�األعمال. املصدر:�

التنظيمية� اللوائح� فــي� التكاليف� ارتــفــاع� وقــد�يتسبب�
للدخول�في�الثني�عن�إضفاء�الطابع�الرسمي�على�المؤسسات�
في�أقل�البلدان�نمواً،�لكن�جزءاً�كبيراً�من�القرار�المتعلق�باإلقدام�
إلــى�حاجة�الشركات� على�ذلــك�من�عدمه،�ربما�يكون�راجــعــاً�
للوقت�والموارد�من�أجل�استطالع�واستكشاف�نطاق�أنشطة�
ريادة�األعمال�التي�تحقق�األرباح�وتحمل�طابع�االستدامة�)انظر�
الفصل�الثاني(.�وتسلط�هذه�االعتبارات�الضوء�على�محدودية�
نُهج�السياسات�التقليدية�التي�تركز�على�تخفيض�التكاليف�اإلدارية�
وتشديد�الجزاءات�التي�توّقع�على�عدم�التسجيل�وعدم�االمتثال�
للوائح�التنظيمية.�وفي�حين�أن�تحقيق�قــدر�أكبر�من�الكفاءة�
اإلدارية�اعتبار�مهم،�ثمة�أيضاً�ضرورة�لتعزيز�المكاسب�التي�تتأتى�
من�التسجيل�ليس�أقلها�عن�طريق�تدعيم�الشركات�الرسمية�في�
تحقيق�زيادات�في�اإلنتاجية�وتحسين�ُسبل�حصولها�على�التمويل�
)لالطالع�على�مناقشة�عن�سياسات�زيادة�المكاسب�المتأتية�
من�التسجيل�وإضفاء�الطابع�الرسمي،�انظر�الفصل�الخامس(.

وعالوة�على�ذلك،�يمكن�أن�يؤدي�العبء�التنظيمي�
الذي�تواجهه�الشركات�إلى�اإلقالل�من�أثر�التدخالت�األخرى�

المتصلة�بدخول�الشركات�وأدائها�ونموها.�ويمكن�أن�يؤثر�هذا�
العبء�في�األثر�اإليجابي�الذي�تحدثه�التجارة�على�النمو�االقتصادي�
وبالتبعية،�على�التوقعات�المتعلقة�بمعدل�دخول�الشركات�وقدرتها�
على�البقاء�)فرويند�وبوالكي،�2008(.�ويمكن�أيضاً�لنطاق�اللوائح�
التنظيمية�أن�ُيحدث�آثاراً�كبيرة�غير�مباشرة�قد�يكون�لها�مردود�على�
عملية�دخول�الشركات.�ففي�البلدان�التي�تطّبق�تنظيمات�قوية،�
وعلى�وجه�الخصوص�فيما�يتصل�بريادة�األعمال�المستندة�إلى�
الفرصة،�يتضاءل�تضاؤالً�كبيراً�األثر�اإليجابي�المرتبط�بالمهارات�
كالتحصيل�التعليمي�مثالً،�)أرداغانا�ولوساردي،�2010(.�كذلك،�
يمكن�لبعض�الشروط�التنظيمية�كحماية�حقوق�الملكية�أو�الشروط�
المتصلة�برأس�المال�البشري،�أن�تحدث�آثاراً�تمييزية�على�األنواع�

المختلفة�لريادة�األعمال�)شودري�وآخرون،�2015(.

الحصول على التمويل  -2

يشكل�الحصول�على�التمويل�ركيزة�أساسية�في�سياسات�
ريادة�األعمال،�وقيداً�رئيسياً�على�المؤسسات�)األونكتاد،�2012أ(.�
وال�يتاح�للشركات�غير�الرسمية�على�وجه�الخصوص�إال�سبيًال�
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األموال الداخلية
هي إىل حد بعيد مصدر التمويل الغالب

يف معظم املؤسسات
يف أقل البلدان منوًا

محدوداً�للتمويل�من�المقرضين�الرسميين،�على�النحو�المبّين�في�
أحد�تحليالت�مسوحات�البنك�الدولي�لمؤسسات�األعمال�في�
القطاع�غير�الرسمي�)الشكل�4-5(.�وفي�أقل�البلدان�نمواً�كافة،�
التي�تتاح�بشأنها�البيانات،�تمثل�األموال�الداخلية�المصدر�الغالب�
لتمويل�العمليات�اليومية،�تليها�غالباً�ائتمانات�الموردين�وقروض�
األصدقاء�واألقرباء.�وتؤدي�الجهات�المالية�الفاعلة،�سواء�الرسمية�
)كالمصارف�ومؤسسات�التمويل�المتناهي�الصغر(�أو�غير�الرسمية�
)كمقرضي�األموال(�دوراً�يتسم�بالمحدودية�دائماً.�أما�مؤسسات�
التمويل�المتناهي�الصغر�التي�يمكن�أن�يُتوقع�منها�تلبية�احتياجات�
العمالء�غير�القادرين�على�الحصول�على�التمويل�من�المصارف،�
فليس�لها�دور�مهم�إال�في�نيبال�وبقدر�محدود�في�بوركينا�فاسو�
ورواندا�ومدغشقر.�ومع�مراعاة�حدوث�بعض�التحسُّن�على�صعيد�
الشمول�المالي�في�الفترة�المنقضية�منذ�إجراء�المسوحات،�تبرز�
النتائج�نطاق�توفير�االئتمان�للمؤسسات�غير�الرسمية�والتحديات�

المرتبطة�به.

 الشكل�5-4 
مصادر�تمويل�عمليات�التشغيل�اليومي�في�المؤسسات�غير�الرسمية،�في�مجموعة�مختارة�من�أقل�البلدان�نموًا
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حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�مسوحات�البنك�الدويل�ملؤسسات�األعمال. املصدر:�

وربــمــا�تشكل�أيــضــاً�مــحــدوديــة�ُســبــل�الــحــصــول�على�
التمويل�قيداً�مكّبالً�لإلنتاجية�ولقدرة�المؤسسات�على�البقاء،�
وباألخص�في�المناطق�الريفية،�التي�يكون�فيها�إتاحة�االئتمان�
وُسبل�حصول�عليه�حاسماً�لنجاح�المؤسسات�الزراعية�وغير�الزراعية�

)أليمو�وأديسينا،�2017؛�كاجيغو،�2014؛�أوسندو،�2014(.�
وفي�أوغندا�على�سبيل�المثال،�واستناداً�إلى�دراسة�أجراها�البنك�
الدولي�لقياس�مستويات�المعيشة،�كانت�األسباب�األكثر�أهمية�
التي�أفادت�األسر�المعيشية�الريفية�بوقوفها�وراء�خروج�المؤسسة�
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من�النشاط�تتضمن�عوامل�اقتصادية�كقلة�الربحية�وانعدام�التمويل�
)ناغلر�ونوديه،�2017(.

ومن�حيث�المبدأ،�يمثل�اتساع�سبيل�الوصول�إلى�
التمويل،�وخاصة�من�القطاع�المالي�الرسمي،�حافزاً�مهماً�إلضفاء�
الطابع�الرسمي�على�المؤسسة.�لكنه،�وبالرغم�من�وجود�بعض�
الدالئل�على�تزايد�العمق�المالي�تدريجياً،�ال�يزال�هذا�السبيل�
االستقصائية� الدراسات� وتُبرز� نمواً.� البلدان� أقل� في� محدوداً�
للمؤسسات� التنافسية� الــقــدرة� بــشــأن� الــدولــيــة� الــتــجــارة� لــمــركــز�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�ضيق�السبيل�المتاح�للشركات�في�
بعض�أقل�البلدان�نمواً�لحيازة�حسابات�مصرفية�والحصول�على�
تمويل�استثماري�من�المصارف.�وقد�شهد�االئتمان�المحلي�

اإلجمالي،� المحلي� بالناتج� مقارنة� الــخــاص،� للقطاع� المتاح�
ــادة�فــي��36مــن�أقــل�الــبــلــدان�نــمــواً�البالغ�عــددهــا��47بلداً� زيـ
إلـــى�2016-2014  الفترة�من��2006-2004 على�مدى�
الناتج� من� المائة� في� يمثل��18 بقي� لكنه� )الشكل�6-4(،�
المحلي�اإلجمالي�المتوسط�في�أقل�البلدان�نمواً،�وهو�معدل�
عندها� يبدأ� التي� العتبة� عن� ويقل� الدولية� بالمعايير� منخفض�
اختفاء�اآلثار�المفيدة�للعمق�المالي�على�نمو�الناتج)3(.�ومن�
هنا،�يظل�تدعيم�العمق�المالي�وبشكل�خاص�عن�طريق�تدعيم�
نشوء�القطاع�المصرفي�القادر�على�الخدمة�الوافية�للمؤسسات�
الرسمية�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�يمثل�أولوية�حاسمة�ألقل�
إلى�زيــادة�حوافز� البلدان�نمواً،�ويمكن�أن�يفضي�ذلك�أيضاً�

اإلقدام�على�إضفاء�الطابع�الرسمي.

 الشكل�6-4 
االئتمان�المحلي�المتاح�للقطاع�الخاص�في�أقل�البلدان�نمواً�كحصة�من�الناتج�المحلي�اإلجمالي،�2006-2004 
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حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�قاعدة�بياانت�مؤشرات�التنمية�يف�العامل. املصدر:�
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الحصول على الطاقة  -3

يشكل�تطوير�الطاقة�بنداً�مهماً�على�جدول�األعمال�
في�كثير�من�أقل�البلدان�نمواً.�فالخطة�الوطنية�لتنمية�الطاقة�في�
ميانمار�مثالً،�تسّلم�بالدور�الذي�يؤديه�توفير�سبيل�الحصول�على�
الطاقة�في�تيسير�نشوء�مؤسسات�جديدة�وابتكارية�صغيرة�ومتوسطة�
الحجم،�وتقر�االستراتيجية�اإلنمائية�في�السنغال�بأن�توفير�سبيل�

الحصول�على�الطاقة�إحدى�القضايا�األشد�إلحاحاً.

وفي�عــام�2016،�مثّلت�أقل�البلدان�نمواً�ما�ال�يزيد�
على��13في�المائة�من�إجمالي�سكان�العالم،�لكنها�حازت�على�
نسبة��56في�المائة�من�المحرومين�من�سبيل�االنتفاع�بالكهرباء�
عالمياً.�ويؤثر�انعدام�سبيل�الحصول�على�الطاقة�على�القطاعات�
اإلنتاجية�واألسر�المعيشية،�فالطاقة�تيسر�ريادة�األعمال�واالبتكار�
والتغيير�التكنولوجي�ونمو�اإلنتاجية�التي�تدفع�ُقُدماً�ببناء�الطاقات�
اإلنتاجية�وإحــداث�التحول�الهيكلي،�أما�عدم�إمكانية�التعويل�
على�إمدادات�الطاقة�فيمكن�أن�يتسبب�في�إرباك�اإلنتاج�ويعيق�
اإلنتاجية�ويفرض�تكاليف�إضافية�في�شكل�اقتناء�مولدات�كهربائية�
في�الموقع،�وباألخص�بالنسبة�للشركات�المتناهية�الصغر�والصغيرة.�
ويتأثر�ثالثة�أربــاع�الشركات�في�أقل�البلدان�نمواً�بانقطاع�التيار�
الكهربائي.�وتكتسي�العالقة�العكسية�في�هذا�المجال�بأهميتها�
في� تساعد� الطاقة� على� الحصول� ُســبــل� أيــضــاً،�ألن� الحاسمة�
خلق�الطلب�ونشوء�األسواق�التي�يمكنها�أن�تؤدي�بدورها�إلى�
تقليل�تكاليف�الكهرباء،�وتوسع�من�ثم�ُسبل�الحصول�عليها.�
وتتصف�الرابطة�بين�توفير�ُسبل�الحصول�على�الطاقة�والتحول�
الهيكلي�بطابعها�الحيوي�لتحقيق�التنمية�في�أقل�البلدان�نمواً،�
لكنها�تحتاج�إلى�اتباع�سبيل�تحويلي�في�تدبير�الطاقة�والوفاء�
باحتياجات�القطاعات�اإلنتاجية�واألسر�المعيشية�على�حد�سواء�

)األونكتاد،�2017أ(.

ومن�دون�وجود�سبيل�لالنتفاع�بالطاقة�الحديثة�الميسورة�
التكلفة�الموثوقة�والكفؤة،�لن�يكون�بوسع�المؤسسات�في�أقل�
البلدان�نمواً�ال�التنافس�في�األسواق�العالمية�وال�المحافظة�على�
بقائها�والتوسع�في�األســواق�المحلية�بسبب�قصور�اإلنتاجية.�
وعلى�سبيل�المثال،�تعادل�انقطاعات�التيار�الكهربائي�في�أفريقيا�
جنوب�الصحراء�الكبرى�قرابة�ثالثة�أشهر�من�وقت�اإلنتاج�الضائع�
سنوياً،�وتتسبب�في�فقدان�قرابة��6في�المائة�من�حجم�التعامل،�
وإلى�جانب�ذلك�يستخدم�حوالي�نصف�إجمالي�أنشطة�األعمال�
)كاريكيزي� إضافية� تكاليف� تكّبد� في� مما�يتسبب� المولدات�
وآخرون،�2012؛�البنك�الدولي،�2017(.�وحسبما�يظهر�من�
مسوحات�البنك�الدولي�لمؤسسات�األعمال،�تسببت�انقطاعات�

التيار�الكهربائي�في�جمهورية�تنزانيا�المتحدة�في�عام�2013،�على�
سبيل�المثال،�في�تكبيد�األعمال�التجارية�زهاء��15في�المائة�من�
المبيعات�السنوية�)مجموعة�منظمة�تنمية�الكومنولث،�2016(.

وفي�أقل�البلدان�نمواً،�يفتقر�قرابة��42.2في�المائة�من�
سكان�المناطق�الحضرية�في�المتوسط�لسبيل�االنتفاع�بالكهرباء�
ويرتفع�هذا�الرقم�إلى��89.3في�المائة�في�المناطق�الريفية،�كما�ترتفع�
النسبة�أيضاً�إلى��94.9في�المائة�في�أقل�البلدان�األفريقية�نمواً�
وهايتي�)األونكتاد،�2017أ(.�وتتعرض�ريادة�األعمال�الريفية�في�
األنشطة�الزراعية�أو�غير�الزراعية�لعراقيل�شديدة�جراء�عدم�تكافؤ�
ُسبل�الحصول�على�الطاقة�بين�الحضر�والريف�في�أقل�البلدان�
نــمــواً.�ومــن�الممكن�أن�يسهم�تطوير�أنشطة�األعــمــال�الزراعية�
وسالسل�القيمة�الزراعية�في�إطالق�العنان�لفرص�ريادة�األعمال�
في�المناطق�الريفية،�لكنه�يحتاج�إلى�سبيل�محّسن�للحصول�على�
الطاقة�والماء.�وعلى�جانب�آخر،�تسهم�محدودية�ُسبل�الوصول�
إلى�الطاقة�أيضاً�في�زيادة�قّلة�التكافؤ�بين�الجنسين�احتداداً�جراء�
اآلثار�التي�تنجم�عن�انخفاض�مشاركة�النساء�في�أنشطة�ريادة�

األعمال�والتحّول�الهيكلي.

الموصولية الرقمية  -4

تنطوي�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت،�عند�
اقترانها�بسبيل�أوسع�للحصول�على�الطاقة،�على�إمكانيات�تحويلية�
هائلة�في�أقل�البلدان�نمواً.�وبالمستطاع�أن�تسهم�زيادة�ُسبل�
االنتفاع�باألساليب�التكنولوجية�القائمة�على�أساس�تكنولوجيات�
المعلومات�واالتصاالت�واستخدامها�على�نحو�فعال�في�دعم�
نمواً،�على� البلدان� أقــل� الهيكلي�في� ريــادة�األعمال�والتحول�
سبيل�المثال،�عن�طريق�استخدام�الهواتف�المحمولة�ألغراض�
التي� المحددة� للتحديات� والتصدي� الزراعية� اإلنتاجية� زيــادة�
يواجهها�المزارعون،�كاالفتقار�إلى�المعلومات�وضيق�ُسبل�الوصول�
يوفر�مركز�َكيْسان�لالتصاالت� إلى�األســواق.�وكمثال�لذلك،�
الهاتفية�الذي�دشنته�وزارة�الزراعة�في�بنغالديش�في�عام�2004،�
معلومات�عن�طريق�بث�رسائل�على�الهواتف�المحمولة�وتقديم�
نصائح�للمزارعين�باللغات�المحلية�في�الوقت�الحقيقي�تتعلق�
بالثروة�الحيوانية�واألسعار�واإلنتاج�الزراعي�باستخدام�رقم�مجاني،�
وفي�كمبوديا،�يساعد�مشروع�"الهاتف�الوردي"�النساء�الالئي�
تستخدمن�تكنولوجيات�الهواتف�المحمولة�على�تبادل�األفكار�
والتجارب�والوصول�إلى�الموارد�الزراعية؛�وفي�مالي،�تستخدم�
تعاونية�الكوبروكازان�النسائية�إلنتاج�زبدة�الشيا،�تكنولوجيات�
بالطاقة� المزودة� الحواسب� بما�فيها� واالتــصــاالت� المعلومات�
الشمسية�والبرامج�المحاسبية�والفيديوهات�والصور�الرقمية�لتوفير�



تقرير أقل البلدان نموًا، 2018

108

التدريب�وتحسين�الجودة�وزيادة�المبيعات؛�وفي�السنغال�أقيمت�
منصة�ملوما�الزراعية�في�الواقع�االفتراضي�لتوفير�معلومات�في�
الوقت�الحقيقي�عن�أسعار�المنتجات�الزراعية�وأماكنها�وتوافرها�
باستخدام�مواقع�إلكترونية�ورسائل�تـُّبث�على�الهواتف�المحمولة.�
وعالوة�على�ذلك،�يمكن�أن�ييسر�استخدام�تكنولوجيات�الهاتف�
المحمول�)مثل�تكنولوجيا�إم�-�بيسا(�التي�أُطلق�العمل�بها�
في�كينيا�في�عــام��2007تحقيق�هدف�الشمول�المالي�فيما�
بين�األشخاص�غير�الحائزين�لحسابات�مصرفية،�وييسر�ُسبل�
حصول�رواد�األعمال�على�التمويل.�وقد�أصبحت�تكنولوجيا�
الديمقراطية� الكونغو� جمهورية� في� اآلن� متاحة� بيسا(� �- )إم�
وليسوتو�وموزامبيق�وجمهورية�تنزانيا�المتحدة�)االتحاد�الدولي�

لالتصاالت،�2008(.

ورغـــم�الــتــقــدم�الــحــاصــل�مــؤخــراً�فــي�تغلغل�استخدام�
الــهــواتــف�الــمــحــمــولــة،�ال�تــــزال�أقـــل�الــبــلــدان�نــمــواً�متخلفة�عن�
البلدان�النامية�األخرى�في�توفير�البنية�األساسية�لتكنولوجيات�
إلــى�اإلنترنت�مثاًل� الــوصــول� المعلومات�واالتــصــاالت،�كُسبل�
الــدولــي�لالتصاالت،�2008(.�وفــي�عــام�2017،� )االتــحــاد�
استخدم�اإلنترنت�زهاء��17.5في�المائة�من�السكان�في�أقل�
البلدان�نمواً،�مقارنًة�بنسبة��41.3في�المائة�في�البلدان�النامية�
و�81في�المائة�في�البلدان�المتقدمة�النمو�)الشكل�4-7)أ((.�
الفترة�2016-2010  وهذه�الفجوة�آخذة�في�الضيق،�ففي�
حقق�معدل�تغلغل�استخدام�اإلنترنت،�أي�نسبة�السكان�الذين�
قــدره�3  يتاح�لهم�سبيل�الستخدام�اإلنــتــرنــت،�زيـــادة�بمعامل�
مــرات�في�أقل�البلدان�نمواً�مقارنة�بمعامل�قــدره��1.6مرة�في�
النمو،�وتحققت�أشد�الزيادات�في�كمبوديا� البلدان�المتقدمة�
وإثيوبيا�وميانمار�وسيراليون.�لكن�هذا�الزخم�يحتاج�إلى�مواصلة�
تعزيزه.�وتتسم�الفجوة�الجنسانية�الرقمية�في�استخدام�اإلنترنت�
النامية،�حيث� بالبلدان� مقارنة� البلدان�نمواً� باتساعها�في�أقل�
تستخدم�اإلنترنت��14.1في�المائة�من�النساء�في�أقل�البلدان�
نــمــواً�مــقــارنــة�بنسبة��21فــي�الــمــائــة�لــلــرجــال؛�وتــعــكــس�فجوة�
)الــشــكــل�4-7)ب((.� الــمــائــة� فـــي� قـــدرهـــا��32.9 جــنــســانــيــة�
واتسعت�الفجوة�في�أقل�البلدان�نمواً�على�مدى�الفترة�2013 
ذلـــك،� خــــالف� وعـــلـــى� 4-7)ج((.� )الــشــكــل� �2017 إلــــى�
النامية� والبلدان� نمواً� البلدان� أقــل� بين� الرقمية� ضاقت�الفجوة�
بشكل�ملحوظ�فيما�بين�الشباب�)الفئة�العمرية�15-�24سنة(�
اإلنترنت،� مستخدمي� من� مهّمة� نسبة� تمثل� التي� الفئة� وهــي�
في� المتحقق� بالمعدل� مقارنة� المائة،� في� بلغ��35.1 بمعدل�
المتقدمة� المائة�وفي�البلدان� النامية�وقــدره��27.6في� البلدان�
النمو�وقدره��13في�المائة�)الشكل�4-7)د((.�وتنطوي�هذه�
األنــمــاط�فــي�اســتــخــدام�اإلنــتــرنــت�على�تبعات�محتملة�مهّمة�

حتد من ر�دة األعمال
النسوية الرقمية

الفجوة اجلنسانية يف استخدام اإلنرتنت
يف أقل البلدان منوًا

واالتــصــاالت� المعلومات� تكنولوجيات� اســتــخــدام� بخصوص�
للدفع�قُدماً�بنشاط�ريادة�األعمال�والتجارة�اإللكترونية�فيما�بين�

النساء�والشباب.

وهناك�إمكانية�ألن�توفر�التجارة�اإللكترونية�قدراً�متنامياً�
ــادة�األعــمــال�والتنمية�فــي�أقــل�الــبــلــدان�نــمــواً،�إن� مــن�فــرص�ريـ
كان�بمستطاع�عدد�أكبر�من�المنتجين�والمستهلكين�االتصال�
بالمنصات�ذات�الصلة�)األونكتاد،�2015د(�وتطبيق�سياسات�
فعالة�لبناء�القدرات�في�مجال�ريادة�األعمال�والقدرات�اإلنتاجية.�
إال�أنه�يتعين�التصدي�للحواجز�القائمة�ذات�الصلة.�وتشمل�
الحواجز�الشائعة�التي�تقف�بوجه�تنمية�التجارة�اإللكترونية�في�
البلدان�نمواً،�قلة�تطور�خدمات�االتصاالت�لعدم�وجود� أقل�
جهة�تنظيم�مستقلة�أو�إطار�إلصدار�التراخيص؛�عدم�وجود�مناخ�
مهّيأ�للمنافسة�أمام�المشغّلين؛�عدم�كفاية�المشاركين�من�القطاع�
الخاص؛�ارتفاع�تكاليف�النطاق�العريض�و/أو�اإلنترنت�النّقال؛�
أوجه�العجز�في�البنية�التحتية�للطاقة�والنقل؛�انعدام�اللوجستيات�
الفعالة�للتجارة�وتدابير�تيسير�عبور�الحدود؛�عدم�اكتمال�تطور�
مقدمي�خدمات�التوصيل�المحلي�بما�في�ذلك�ضعف�خدمات�
المالية؛�ضعف� البريدي؛�تخّلف�تكنولوجيا�الصناعة� التوصيل�
األطر�القانونية�والتنظيمية�لحماية�المستهلكين�على�اإلنترنت؛�
تفشي�األمية�الرقمية�ونقص�تطوير�المهارات�في�مجال�التجارة�
اإللكترونية؛�القيود�المالية�على�رأس�مال�المجازفة�والمؤسسات�
التكنولوجية�الناشئة�في�مجال�التجارة�اإللكترونية؛�االفتقار�إلى�
استراتيجية�وطنية�شاملة�للتجارة�اإللكترونية.�ويوجد�حتى�اآلن�
سبعة�من�أقل�البلدان�نمواً�أنجزت�تقييمات�عاجلة�لجاهزيتها�
في�مجال�التجارة�اإللكترونية�بدعم�من�األونكتاد،�لكي�تتمكن�
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 الشكل�7-4 
استخدام�اإلنترنت�بحسب�المجموعة�القطرية�والعمر�ونوع�الجنس
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(أ)�مستخدمو�اإلنرتنت�كحصة�من�إمجايل�السكان�حبسب�اجملموعة�القطرية�والعمر،�٢٠١٧

(ب)�معدل�تغلغل�استخدام�اإلنرتنت�حبسب�اجملموعة�القطرية�ونوع�اجلنس
(الرجال�والنساء�الذين�يستخدمون�اإلنرتنت�كحصة�من�إمجايل�السكان�من�الرجال�والنساء،�على�التوايل)،�٢٠١٧

(ج)�الفجوة�اجلنسانية�يف�استخدام�اإلنرتنت�حبسب�اجملموعة�القطرية
(الفرق�التقديري�بني�معدالت�تغلغل�مستخدمي�اإلنرتنت�للرجال�والنساء،�مقارنة�مبعدل�التغلغل�للرجال)��٢٠١٣و٢٠١٧

(د)�حصة�الشباب�(٢٤-�١٥سنة)�الذين�يستخدمون�اإلنرتنت
حبسب�اجملموعة�القطرية،�تقديرات،�٢٠١٧

إمجايل�السكان

النساء

الشباب�كحصة�من�إمجايل�السكانالشباب�الذين�يستخدمون�اإلنرتنت�كحصة�من�إمجايل�السكان�مستخدمي�اإلنرتنت

الرجال

الشباب�(١٥-٢٤)

أورواب

البلدانالعامل
املتقدمة�النمو

أقل�البلدانالبلدان�النامية
منوًا

آسيا�واحمليطالدول�العربية
اهلادئ

كومنولثاألمريكتان
الدول
املستقلة

أورواب أفريقيا

كومنولث
الدول
املستقلة

أقل�البلدان�منوًا
البلدان�النامية
البلدان�املتقدمة�النمو
العامل
أورواب
كومنولث�الدول�املستقلة
األمريكتان
آسيا�واحمليط�اهلادئ
الدول�العربية
أفريقيا

آسيا�واحمليطاألمريكتان
اهلادئ

أقل�البلدانالعاملأفريقياالدول�العربية
منوًا

البلدانالبلدان�النامية
املتقدمة�النمو

كومنولثأورواب
الدول
املستقلة

البلدانالعامل
املتقدمة�النمو

أقل�البلدانالبلدان�النامية
منوًا

آسيا�واحمليط
اهلادئ

الدول�العربية أفريقيا
األمريكتان

أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�بياانت�مستقاة�من�االحتاد�الدويل�لالتصاالت. املصدر:�
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من�تحديد�هذه�الحواجز�هي:�بوتان�وكمبوديا�وجمهورية�الو�
الديمقراطية�الشعبية�وليبريا�وميانمار�ونيبال�والسنغال)4(.

وُيستخدم�مؤشر�األونكتاد�لجاهزية�مزاولة�معامالت�
التجارة�اإللكترونية�بين�مؤسسة�تجارية�ومستهلك،�لقياس�المستويات�
الراهنة�لتطور�التجارة�اإللكترونية،�وهو�يعكس�العمليات�المشمولة�
بمعاملة�تسوق�أنجزت�على�اإلنترنت.�وفي�عام�2017،�حققت�

أقل�البلدان�نمواً�عالمة�متوسطة�غير�مرجحة�قدرها��22.4درجة�
على�مقياس�يتراوح�بين�صفر�و100،�مقارنة�بعالمة�قدرها�49.9 
درجة�في�البلدان�النامية�األخرى�و�82.6درجة�للبلدان�المتقدمة�
النمو.�وسجلت�أقل�البلدان�اآلسيوية�نمواً�أداًء�أفضل�باستمرار،�
العالمات�األعلى� البلدان�األفريقية�نمواً؛�وحققت� بأقل� مقارنة�
كل�من�أوغندا�وجمهورية�الو�الديمقراطية�الشعبية�ورواندا�وبوتان�

وبنغالديش�ونيبال�)الشكل�8-4(.

 الشكل�8-4 
العالمة�الُمحرزة�والتصنيف�في�إطار�مؤشر�األونكتاد�لجاهزية�مزاولة�معامالت�التجارة�اإللكترونية�بين�مؤسسة�تجارية�

ومستهلك،�في�مجموعة�مختارة�من�أقل�البلدان�نمواً،�2017
)النسبة�المئوية(
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الرتتيبالعالمة

مؤشر�األونكتاد�جلاهزية�مزاولة�معامالت�التجارة�اإللكرتونية�بني�مؤسسة�جتارية�ومستهلك. املصدر:�
يتألف�املؤشر�من�أربعة�أدلة�)النسبة�املئوية�للسكان�الذين�يستخدمون�اإلنرتنت،�واخلوادمي�املؤّمنة�على�اإلنرتنت�لكل�مليون�من�السكان،�وحصة� حاشية:�
السكان�حائزي�حساب�مصريف،�والعالمة�احملرزة�على�مؤشر�املوثوقية�الربيدية�لالحتاد�الربيدي�العاملي(�وجتري�معايرته�على�مقياس�يرتاوح�بني�
صفر�و�100كأدىن�قيمة�وأعلى�قيمة�لكل�دليل�من�األدلة�األربعة�يف�العينة�القطرية؛�وهذه�البياانت�متاحة�ملا�عدده��32من�أقل�البلدان�منواً.
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القيود القائمة على أساس نوع   -5
الجنس

هناك�تسليم�واســع�النطاق�بالدور�الــذي�تؤديه�ريــادة�
األعمال�النسوية�كمساهم�في�القضاء�على�الفقر�وتمكين�المرأة،�
وثمة�أيضاً�إقراٌر�بأن�دعم�رائدات�األعمال�يشكل�استراتيجية�تعين�
على�تخفيف�حدة�الفقر�وتحقيق�النمو�االقتصادي�وكفالة�المساواة�
الجنسانية�)ستيل،�2017(.�ومع�ذلك،�تشكك�بعض�الدراسات�
فيما�إذا�كانت�ريادة�األعمال�النسوية�تفضي�بالضرورة�إلى�تقليل�
الفقر�أو�تتيح�التمكين�للمرأة�)كورنوال،�2007(.�ومقابل�ذلك،�
ُتطرح�إمكانية�النظر�إلى�رائدات�األعمال�كظاهرة�سلوكية�تختلف�
اختالفاً�بّيناً�بين�السياقات�والقطاعات�وأنواع�النشاط�االقتصادي�
)ستيل،�2017(.�فهناك�بعض�النسوة�دفعتهن�حوافز�إيجابية�
الستهالل�نشاط�أعمال،�بينما�توجد�نسوة�أخريات�اتجهن�إلى�
ريادة�األعمال�بحكم�الضرورة�أو�كوارثات�ألنشطة�أعمال�عائلية�
)داس،�2000(.�وتمارس�بعضهن�أنشطة�منظورة�تماماً�للعيان،�
كالبيع�في�األسواق،�بينما�تكون�بعضهن�أقل�ظهوراً�كالمشتغالت�
مقاوالت�من�الباطن�لشركات�الصناعة�التحويلية�)ستيل،�2017(.

وتنشأ�القيود�القائمة�على�أساس�نوع�الجنس�التي�تعترض�
مشاركة�النساء�في�النشاط�االقتصادي�في�أقل�البلدان�نمواً،�إلى�
حد�بعيد،�عن�التمييز�المتصل�بنوع�الجنس�الذي�يتخلل�القوانين�
والعادات�والممارسات�)األونكتاد،�2015أ(.�وتُلجم�هذه�القيود�
ُسبل�حصول�النساء�على�المدخالت�والموارد�الذي�يمكن�أن�
يحد�من�استعدادهن�لالنخراط�في�أنشطة�ريادة�األعمال�وفرصهن�
في�تحقيق�النجاح�فيها.�وهناك�دالئل،�على�سبيل�المثال،�على�
وجود�اختالفات�بين�الرجال�والنساء�من�رواد�ورائدات�األعمال�
في�كمية�ومكونات�رأس�المال�الذي�ُتستهل�به�المؤسسات�الناشئة�
حيث�تواجه�النساء�كما�أكبر�من�القيود�مقارنة�بالرجال�)بريكسيوفا�
وكانغوي،�2016؛�ماالييت،�2012؛�روس�وجاياورنا،�2006(.�
ومن�األهمية�بمكان�أن�يجري�من�أجل�إطالق�العنان�للمؤسسات�
المملوكة�للنساء�ليس�فقط�دراسة�مكامن�القيود�القائمة�على�أساس�
نوع�الجنس�بل�أيضاً�فهم�الطريقة�التي�تتفاعل�بها�هذه�القيود�فيما�
بينها.�فمثالً،�يمكن�أن�تقوم�رابطة�بين�ضيق�ُسبل�الحصول�على�
التمويل�وضعف�حقوق�الملكية،�ألن�الملكية�شكل�مهم�من�
أشكال�الضمان.�وفي�بعض�البلدان�تحتاج�النساء�موافقة�أزواجهن�
الستهالل�نشاط�أعمال�مما�يتسبب�في�انخفاض�كبير�في�نسبة�
المؤسسات�المتناهية�الصغر�والشركات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�
المملوكة�للنساء�عند�مقارنتها�بالبلدان�التي�ال�يوجد�فيها�هذا�
المطلب�)منظمة�العمل�الدولية،�2016ب(.�وعالوة�على�ذلك،�
ال�تزال�قوانين�كثيرة�قائمة�تمنع�النساء�من�االنخراط�في�نشاط�

22.4

49.9

82.6

مؤشر اجلاهزية للتجارة
اإللكرتونية منخفض

يف أقل البلدان منوًا

أقل البلدان منواً 

البلدان النامية األخرى

البلدان املتقدمة النمو

أعمال�أو�إدارته؛�وهناك��104بلدان،�منها��32من�أقل�البلدان�
نمواً،�تعمل�بقوانين�تمنع�النساء�من�العمل�في�وظائف�محددة�
)اإلطار�4-1(.�ومن�شأن�إصالح�هذه�القوانين�واللوائح�التنظيمية�
أن�يحّسن�أداء�الشركات�المملوكة�للنساء�)البنك�الدولي،�2018(.�
وتشمل�أقل�البلدان�نمواً�التي�ال�تطبق�قيوداً�على�عمالة�المرأة�
بوروندي�وكمبوديا�وجزر�القمر�وإريتريا�وغامبيا�وكيريباس�وجمهورية�
الو�الديمقراطية�الشعبية�وليبريا�ومــالوي�وروانــدا�وتوغو�وأوغندا�

وجمهورية�تنزانيا�المتحدة�وزامبيا.

وتسلط�الدراسات�اإلفرادية�لريادة�األعمال�النسوية�مزيداً�
من�الضوء�على�عدة�اتجاهات�تشيع�في�القيود�القائمة�على�أساس�
نوع�الجنس�في�أقل�البلدان�نمواً،�تتضمن�ما�يلي�)اإلطار�2-4(:

يُنظر�على�وجه�العموم�إلى�مسألة�الحصول�على�التمويل�	 
باعتبارها�العائق�األهم�أمام�نمو�المؤسسات�المملوكة�

للنساء.
تفرض�المسؤوليات�العائلية�والعمل�الرعائي�غير�المأجور�	 

على�وجه�العموم�عبئاً�كبيراً�على�رائدات�األعمال،�وتحد�
من�األوقات�التي�تكرسنها�لألنشطة�االقتصادية،�مقارنة�

بالرجال�رواد�األعمال.
يقل�استخدام�رائدات�األعمال�لتكنولوجيات�المعلومات�	 

واالتصاالت�بسبب�قّلة�الموارد�المالية�والتدريب.
تتاح�للنساء�فرص�محدودة�للتثقيف�والتدريب�الرسمي�	 

وغير�الرسمي.
تعجز�رائدات�األعمال�في�بعض�البلدان�عن�تحقيق�	 

االستفادة�الكاملة�من�حقوقهن�أو�من�الدعم�المتاح�
أنشطة�األعمال�أو�من�الحوارات�السياساتية�الجارية.
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النساء�وأنشطة�األعمال�والقانون اإلطار�1-4 

يجّمع�مشروع�النساء�وأنشطة�األعمال�والقانون�الذي�يضطلع�به�البنك�الدولي�بيانات�عن�العقبات�القانونية�التي�تعترض�
انخراط�النساء�في�النشاط�االقتصادي�باستخدام�المؤشرات�السبعة�الواردة�أدناه،�التي�ُيستند�إليها�في�توجيه��50سؤاالً�بشأن�هذه�
العقبات�وهي:�حماية�النساء�من�العنف؛�بناء�االئتمان؛�اللجوء�إلى�القضاء؛�توفير�حوافز�من�أجل�العمل؛�الحصول�على�وظيفة؛�
استخدام�الممتلكات؛�الوصول�إلى�المؤسسات.�وفي�المتوسط،�تحتاج�المجاالت�المتعلقة�بحماية�النساء�من�العنف،�وبناء�
االئتمان،�وتوفير�الحوافز�من�أجل�العمل�في�أقل�البلدان�نمواً�السبعة�واألربعين�كلها�أن�تحظى�بقدر�أكبر�من�االهتمام�من�منظور�

اإلصالحات�القانونية�والتنظيمية�)الشكل�اإلطاري�1-4(.

 الشكل�اإلطاري�1-4 
المرأة�وأنشطة�األعمال�ومؤشرات�القانون:�متوسط�العالمات�المحرزة�في�أقل�البلدان�نموًا

86.9

73.9

57.1

52.9

60.0

11.1

44.2

0102030405060708090100

محاية�النساء�من�العنف
بناء�االئتمان
اللجوء�إىل�القضاء
توفري�احلوافز�من�أجل�العمل
احلصول�على�وظيفة
استخدام�املمتلكات
الوصول�إىل�املؤسسات

يوضح�الجدول�اإلطاري�4-�1أقل�البلدان�نمواً�التي�أحرزت�عالمات�تقل�عن��50على�مقياس�يتراوح�بين�صفر�و100.

 الجدول�اإلطاري�1-4 
المرأة�وأنشطة�األعمال�ومؤشرات�القانون:�أقل�البلدان�نمواً�التي�أحرزت�عالمات�تقل�عن��50على�مقياس�يتراوح�بين�

صفر�و100

أنغوال،�بوركينا�فاسو،�جمهورية�الكونغو�الديمقراطية،�جيبوتي،�غامبيا،�غينيا،�غينيا�-�بيساو،�هايتي،�كيريباس،�حماية�النساء�من�العنف
السودان،� الــســودان،� النيجر،�سيراليون،�جزر�سليمان،�جنوب� ميانمار،� ليبريا،�مالي،�موريتانيا،� ليسوتو،�

تيمور�-�ليشتي،�فانواتو،�اليمن
أقل�البلدان�نمواً�جميعها�باستثناء�كمبوديا�وجيبوتي�وغينيا�وليسوتو�وزامبيابناء�االئتمان

أنغوال،�بنن،�بوتان،�جمهورية�أفريقيا�الوسطى،�إريتريا،�جمهورية�الو�الديمقراطية�الشعبية،�موريتانيا،�سان�تومي�اللجوء�إلى�القضاء
وبرينسيبي،�جنوب�السودان،�اليمن

بنغالديش،�بوروندي،�جمهورية�الكونغو�الديمقراطية،�إثيوبيا،�غينيا،�غينيا�-�بيساو،�جمهورية�الو�الديمقراطية�توفير�الحوافز�من�أجل�العمل
الشعبية،�ليسوتو،�مدغشقر،�ميانمار،�نيبال،�سان�تومي�وبرينسيبي،�جزر�سليمان،�جنوب�السودان،�توغو،�

فانواتو،�اليمن
أفغانستان،�بنغالديش،�جمهورية�أفريقيا�الوسطى،�إثيوبيا،�غينيا�-�بيساو،�مالي،�نيبال،�سيراليون،�جزر�سليمان،�الحصول�على�وظيفة

جنوب�السودان،�السودان،�اليمن
أفغانستان،�بنغالديش،�جزر�القمر،�جيبوتي،�موريتانيا،�السنغال،�السودان،�أوغندا،�اليمناستخدام�الممتلكات

السودان،�اليمنالوصول�إلى�المؤسسات

أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�البنك�الدويل،�2018. املصدر:�
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ويوفر�تقييم�منظمة�العمل�الدولية�لتطوير�ريادة�األعمال�
النسوية�دالئل�إضافية�على�القيود�الجنسانية�القائمة�في�أقل�البلدان�
نمواً.�ويهدف�اإلطار�والمنهاج�اللذان�صاغتهما�منظمة�العمل�الدولية�
إلى�تقييم�البيئات�الوطنية،�والتعرف�على�السياسات�واألشكال�الحاسمة�
المتفردة�قطرياً�لدعم�ريادة�األعمال�النسوية،�وتقييم�المدى�الذي�تدعم�
به�بيئة�السياسات�ريادة�األعمال�النسوية،�باالستناد�في�ذلك�إلى�
البنود�الستة�الواردة�أدناه�)بوشيل،�2008؛�األونكتاد،�2014ج(:

الجنس�	  لــنــوع� والتنظيمية� الــقــانــونــيــة� البيئة� حساسية�
وعالقتها�السببية�بالتمكين�االقتصادي�للمرأة.

فعالية�القيادة�والتنسيق�في�مجال�السياسات�المرّوجة�	 
لتعزيز�ريادة�األعمال�النسوية.

ُسبل�الحصول�على�الخدمات�المالية�المراعية�لنوع�	 
الجنس.

ُسبل�االنتفاع�بخدمات�الدعم�المراعية�لنوع�الجنس�	 
في�مجال�تطوير�أنشطة�األعمال.

ُسبل�الوصول�إلى�السوق�والحصول�على�التكنولوجيات�	 
وامتالكها�واستخدامها.

ــوارات�	  تمثيل�رائـــــدات�األعـــمـــال�ومــشــاركــتــهــن�فــي�حــ
السياسة.

ويرد�تحت�كل�شرط�من�هذه�الشروط�عدد�آخر�من�
الشروط�الفرعية�تتصل�على�نحو�خاص�بريادة�األعمال�النسوية�
)الشكل�4-9(.�ومن�أصل�إجمالي�أقل�البلدان�نمواً،�أُنجزت�
تقييمات�لتطوير�ريادة�األعمال�النسوية�في�كل�من�ليسوتو�ومالوي�
ومالي�وموزامبيق�ورواندا�والسنغال�وجمهورية�تنزانيا�المتحدة�وأوغندا،�
أبانت�عن�وجود�قيود�قائمة�على�أساس�نوع�الجنس�تعترض�ريادة�

األعمال�النسوية.

دراسات�إفرادية�بشأن�ريادة�األعمال�النسوية�في�أقل�البلدان�نموًا اإلطار�2-4 

في�غامبيا،�أوضحت�دراسة�أجريت�بشأن�المؤسسات�المنزلية�لمحدودات�الدخل�أن�هؤالء�النسوة�نشطات�في�قطاعي�
األغذية�والمهام�المنزلية،�على�نحو�يوحي�بوجود�فصل�يتوازى�مع�األدوار�التقليدية�المتصورة�للنساء.�وتتسبب�أعباء�الوقت�غير�
العادلة�الواقعة�على�كاهل�النساء�في�فرض�مجموعة�من�القيود�المباشرة�وغير�المباشرة�تحد�من�قدرتهن�على�المشاركة�في�األنشطة�
االقتصادية.�كما�أن�أدوارهــن�اإلنتاجية�ومسؤولياتهن�العائلية�تتأثر�بأوجه�القصور�في�الخدمات�العامة،�وعلى�األخص�خدمات�

التزويد�بالكهرباء�والماء.

وفي�نيبال،�تضع�المسؤوليات�العائلية�قيداً�رئيسياً�على�مشاركة�النساء�في�أنشطة�األعمال.�ويغلب�على�المؤسسات�
المملوكة�للنساء�أنها�صغيرة�عادًة�وتعمل�في�مجال�الصناعة�التحويلية�التقليدية�أو�إدارة�المحال�الصغيرة�أو�أنشطة�البيع�في�القطاع�
غير�الرسمي،�مع�صغر�حجم�تداول�رأس�المال�وقلة�عدد�العاملين�وعدم�االنتفاع�بأي�مساعدة�تقنية.�ويمثل�الحصول�على�رأس�
المال�واالئتمان�مسألة�رئيسية؛�ورأت�إحدى�الدراسات�أن�هذه�المسألة�عقبة�جوهرية�بوجه�نمو�المؤسسات.�وتتسم�فرص�التحصيل�
التعليمي�واكتساب�التدريب�المتاحة�للنساء�بقّلتها�الشديدة�مقارنة�بالرجال،�مع�فجوة�بلغت�في�عام��2007ما�مقداره��20نقطة�
مئوية�بين�معدالت�اإللمام�بالقراءة�والكتابة�بين�الرجال�)�80.6في�المائة(�والنساء�)�60.1في�المائة(.�ويترتب�على�انخفاض�
مستوى�التعليم�تقليص�قدرة�النساء�على�التفاوض�مع�البيروقراطيات�الحكومية�والمالية�والحد�من�فرصهن�في�أن�َتحُزّن�صوتاً�
مسموعاً.�وتدار�معظم�المؤسسات�المملوكة�للنساء�أساساً�بأشخاص�تجمعهم�ارتباطات�ُمحكمة�أو�أشخاص�من�أفراد�األسرة،�

مع�محدودية�ُسبل�وصولها�إلى�األسواق�األوسع.

وفي�أوغندا،�تتركز�المؤسسات�المملوكة�للنساء�في�أنشطة�المتاجرة�ويقع�أغلبها�في�القطاع�غير�الرسمي.�وتحول�رسوم�
الضمان�االجتماعي�والمصاعب�التي�تحد�من�ُسبل�الوصول�الجغرافي�وتكلفة�إجراءات�تسجيل�أنشطة�األعمال�دون�إقدام�رائدات�
األعمال�على�إضفاء�الطابع�الرسمي�على�مؤسساتهن.�وعلى�وجه�العموم،�ال�تستطيع�أنشطة�األعمال�المملوكة�لنساء�أن�تنخرط�
غالباً�في�سالسل�القيمة�العالمية�ويقتصر�بيع�منتجاتها�على�األسواق�المحلية�أساساً،�كما�أن�سمعة�هذه�األنشطة�في�مجال�جودة�
المنتجات�ال�تكفي�إلفساح�الطريق�أمام�وصولها�إلى�األسواق�الدولية�واإلقليمية.�ويشكل�الحصول�على�التمويل�عقبة�رئيسية�تزيد�
من�تعقيدها�متطلبات�المؤسسات�المصرفية�التي�تشترط�تحصيل�موافقة�الزوج�والتماس�توصياته�بشأن�حصول�النساء�على�القروض،�
األمر�الذي�ينتهي�بهن�إلى�االقتراض�من�أفراد�األسرة�أو�من�مصادر�غير�رسمية.�كذلك،�يتسم�استخدام�تكنولوجيات�المعلومات�
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واالتصاالت�بمحدوديته�لرداءة�ُسبل�الوصول�إلى�اإلنترنت�وال�سيما�في�المناطق�الريفية�وقّلة�اإللمام�بالمكاسب�المحتملة�التي�يمكن�
جنيها�من�استخدام�هذه�التكنولوجيات�ونقص�التدريب.�ويوجد�عدد�محدود�نسبياً�من�رائدات�األعمال�الالئي�تستخدمن�الهاتف�
المحمول�وعدد�أشد�محدودية�يحظى�بسبيل�الستخدام�الحاسوب�في�أنشطة�األعمال.�لكن�وجود�عدد�كبير�من�المنظمات�

النسوية�المناصرة�للمساواة�بين�الجنسين�والتمكين�االقتصادي،�يتيح�للنساء�صوتاً�دعويّاً�قوياً.

وفي�جمهورية�تنزانيا�المتحدة،�يشح�الوقت�الذي�يمكن�لرائدات�األعمال�تكريسه�لمشاريعهن�بسبب�احتياجاتهن�المتعلقة�
باستيفاء�الواجبات�العائلية�والمجتمعية�التقليدية.�وتتمثل�العقبة�األشد�أمام�مزاولة�النساء�ألنشطة�األعمال�في�ُسبل�الحصول�على�
االئتمان�التي�يمكن�إرجاعها�جزئياً�إلى�محدودية�حقوق�الملكية�للنساء�في�إطار�القانون�العرفي،�وما�يسببه�ذلك�في�عجزهن�عن�
تقديم�الضمانات.�وعالوة�على�ذلك،�تخلق�قّلة�فرص�التدريب�المتاحة�في�مجال�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�مشكلة،�األمر�
الذي�ينطبق�أيضاً�على�محدودية�عدد�رابطات�األعمال�المكّرسة�للنساء،�مما�يسفر�عن�عدم�تمثيل�احتياجاتهن�بالشكل�الوافي.

بوشيل،�2008؛�شانت،�2007؛�كورنوال،�2007؛�داس،�2000؛�موري،�2014؛�موغايب،�2014؛�ستيل،�2017. املصدر:�

 الشكل�9-4 
البنود�والبنود�الفرعية�إلطار�التقييم�المتعلق�بتطوير�ريادة�األعمال�النسوية

١

٢

٣

٤

٥

٦

قوانني�ولوائح�تنظيمية�يف�جمال�العمل (أ)�
لوائح�وإجراءات�تنظيمية�يف�جمال�تسجيل�أنشطة�األعمال�وإصدار�الرتاخيص (ب)�

حقوق�امللكية�واملرياث (ج)�

نظام�قانوين�وتنظيمي�مراٍع�
لنوع�اجلنس�يسهم�يف�النهوض�
ابلتمكني�االقتصادي�للمرأة

قيادة�وتنسيق�فعاالن�
للسياسات�من�أجل�تطوير�

رايدة�األعمال�النسوية

ُسبل�للحصول�على�اخلدمات�
املالية�املراعية�لنوع�اجلنس

ُسبل�للحصول�على�خدمات�
الدعم�املراعية�لنوع�اجلنس�يف�
جمال�تطوير�أنشطة�األعمال

سبيل�وصول�إىل�األسواق�
والتكنولوجيا

متثيل�رائدات�األعمال�
ومشاركتهن�يف�حوارات�

السياسة

وضع�تنمية�رايدة�األعمال�النسوية�كأولوية�للسياسات�الوطنية (أ)�
وجود�مركز�تنسيق�حكومي�لتعزيز�وتنسيق�وتطوير�رايدة�األعمال�النسوية�وما�يتصل�هبا�من� (ب)�

إجراءات�الدعم

مشاركة�رائدات�األعمال�يف�برامج�عامة�لتوفري�التمويل (أ)�
وجود�برامج�متويل�موجهة�خصيصاً�ملؤسسات�األعمال�اململوكة�للنساء (ب)�

سبيل�النتفاع�النساء�خبدمات�الدعم�السائدة�يف�جمال�تطوير�أنشطة�األعمال (أ)�
خدمات�الدعم�السائدة�يف�جمال�تطوير�أنشطة�األعمال�مستجيبة�الحتياجات�رائدات�األعمال (ب)�

وجود�خدمات�دعم�يف�جمال�تطوير�أنشطة�األعمال (ج)�

الرتويج�للصادرات�لصاحل�رائدات�األعمال (أ)�
برامج�للمشرتايت�احلكومية�تستهدف�رائدات�األعمال�بشكل�نشط (ب)�

سالسل�وروابط�اإلمداد�تدمج�املؤسسات�اململوكة�للنساء (ج)�
سبيل�النتفاع�رائدات�األعمال�بتكنولوجيات�املعلومات�واالتصاالت�والتكنولوجيات�األخرى (د)�

متثيل�املرأة�ومنحها�صواتً�يف�قطاع�األعمال�وعضوية�الرابطات (أ)�
وجود�مجعيات�وشبكات�لرائدات�األعمال (ب)�

مشاركة�رائدات�األعمال�يف�حوارات�السياسة�بني�القطاعني�العام�واخلاص�والتأثري�يف�حمصالهتا (ج)�

األونكتاد،�2014ج. املصدر:�
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أُجـــري�في� الــذي� التقييم� المثال،�أظهر� وعلى�سبيل�
السنغال�أن�رائــدات�األعمال�تواجهن�قيوداً�متطابقة�تقريباً�في�
القطاعين�الرسمي�وغير�الرسمي�وفي�البيئات�الريفية�والحضرية،�
المال�والتكنولوجيا� الفنية�ورأس� الــدرايــة� قّلة� في� تتمثل�تحديداً�
والمعلومات؛�وانتشار�القيم�الثقافية�واالجتماعية�التمييزية�)منظمة�
العمل�الدولية،�2011(.�وفي�بوركينا�فاسو،�الحظت�االستراتيجية�
الوطنية�لتعزيز�ريادة�األعمال�النسوية�مجموعة�عوامل�تؤدي�إلى�
إحباط�مشاركة�رائدات�األعمال�في�النشاط�االقتصادي�وتشمل�
عدم�وجود�ضمانات�للحصول�على�االئتمان،�وعدم�ملكية�األرض،�
وضعف�ُسبل�الوصول�إلى�وسائل�اإلنتاج،�وانخفاض�الدخل،�
واألمية،�وقّلة�التحصيل�والمؤهالت�التعليمية،�والقيود�االجتماعية�
والثقافية�مزيداً�عليها�قبل�كل�ذلك،�قّلة�تنسيق�التدخالت�في�مجال�
ريادة�األعمال�النسوية.�ويستلزم�إزالة�القيود�القائمة�على�أساس�
نوع�الجنس�الحائلة�دون�مشاركة�النساء�في�أنشطة�ريادة�األعمال�
والتحول�الهيكلي�تطبيق�إجراءات�مستهِدفة�في�مجال�السياسات�
على�النحو�الذي�توصي�به،�على�سبيل�المثال،�االستراتيجية�الوطنية�
لبوركينا�فاسو�)الجدول�4-3(.�غير�أنه�ال�يزال�من�المبكر�تماماً�

تقييم�مدى�فعالية�هذه�اإلجراءات�المتعلقة�بالسياسة.

ويلقي�البحث�الذي�أجرته�منظمة�العمل�الدولية�في�إطار�
برنامج�تطوير�ريادة�األعمال�النسوية�الضوء�على�أنواع�التدخالت�
التي�أثبتت�فعاليتها�في�تعزيز�ريادة�األعمال�النسوية�في�البلدان�

المستفيدة.�وال�تقوم�أدلة�قوية�كثيرة�على�أن�إتاحة�سبيل�الحصول�
على�التمويل�أو�توفير�التدريب�في�مجال�أنشطة�األعمال�يمكن�
أن�يؤديا�وحدهما�إلى�تحقيق�نمو�مطرد�في�أنشطة�مؤسسات�
األعمال�المتناهية�الصغر�التي�ترأسها�النساء.�وبدالً�من�ذلك،�
أبانت�تدخالت�جمعت�بين�جوانب�مالية�ال�سيما�تقديم�المنح،�
وتوفير�التدريب�في�مجال�أنشطة�األعمال�عن�أنها�أكثر�فعالية.�
وهناك�دليل�أيضاً�على�أن�إقران�التدريب�في�مجال�أنشطة�األعمال�
بتقديم�مساعدة�تقنية�للمتابعة،�وإقــران�تقديم�الِمنح�في�مجال�
أنشطة�األعمال�بالتدريب�في�هذا�المجال،�قد�يمثل�نهجاً�أكثر�
فعالية�)منظمة�العمل�الدولية،�2018(.�وتحتاج�التدخالت�أيضاً�
أن�تكون�جــزءاً�من�حزمة�إجــراءات�متعددة�تتصدى�لعدة�قيود�
في�وقت�واحد�باستخدام�حزم�للخدمات�أو�تجميع�للتدخالت�
)منظمة�العمل�الدولية،�2018(.�وتتضمن�العوامل�المهمة�األخرى،�
التصدي�للحواجز�الُنظمية�مثل�عدم�توفر�الكهرباء�أو�انعدام�الحقوق�
في�ملكية�األرض،�والجمع�بين�الُسبل�والحوافز�التي�تحث�على�
إحداث�التغيير�السلوكي،�وتصميم�تدخالت�تراعي�قيود�االنتقال�
التي�تواجهها�النساء.�وعلى�سبيل�المثال،�دلت�الشواهد�على�
أن�البرامج�التي�تتضمن�عقد�دورات�دراسية�للتدريب�في�مجال�
أنشطة�األعمال�في�مواقع�قريبة�من�أماكن�إقامة�المشاركين�أو�محال�
أعمالهم،�وتوفر�ُسبالً�لالنتقال�و/أو�خدمات�لرعاية�الطفل�ُمدعمة�
أو�مجانية،�تحقق�فعالية�أكبر�في�إبقاء�المشاركين�في�أنشطتها�

)منظمة�العمل�الدولية،�2018(.

 الجدول�3-4 
بوركينا�فاسو:�الركائز�واألهداف�األساسية�لالستراتيجية�الوطنية�لتعزيز�ريادة�األعمال�النسوية

األهدافالركائز

تحسين�اإلطار�القانوني�والمؤسسي�الداعم�لريادة� �-1
األعمال�النسوية

تحسين�النصوص�والقوانين�المساندة�لريادة�األعمال�النسوية )أ(�

تعزيز�اإلطار�المؤسسي�من�أجل�تشجيع�ريادة�األعمال�النسوية )ب(�

تدعيم�توجيه�االستراتيجية�الوطنية�ورصدها�وتقييمها )ج(�

تشجيع�ُسُبل�وصول�النساء�والفتيات�إلى�وسائل� �-2
اإلنتاج

تحسين�سبل�وصول�النساء�والفتيات�لألرض�وتكنولوجيات�اإلنتاج�والتجهيز�والحفظ )أ(�

تيسير�سُبل�وصول�النساء�والفتيات�إلى�التمويل )ب(�

تطوير�فرص�توليد�الوظائف�والعمل�لحساب�الذات� �-3
لصالح�النساء�والفتيات

تعزيز�التدريب�التقني�والمهني�للنساء� )أ(�

تشجيع�النساء�والفتيات�على�إنشاء�أنشطة�األعمال� )ب(�

التشجيع�على�تتجير�منتجات�النساء�والفتيات� �-4
وتعزيز�قدرة�مؤسساتهن�على�البقاء

زيادة�حجم�التداول�في�أنشطة�أعمال�النساء�والفتيات )أ(�

زيادة�قدرة�المؤسسات�التي�تقودها�النساء�والفتيات�على�البقاء )ب(�

بوركينا�فاسو،�2015. املصدر:�
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ي 
الأطر الحالية للسياسات �ف دال- 

مجال ريادة الأعمال والتحول 
الهيكلي

الرئيسية�لالستراتيجيات� األهــــداف� الــفــرع� هـــذا� يــوجــز�
والسياسات�اإلنمائية�في�أقل�البلدان�نمواً،�والدور�الذي�تعزوه�إلى�ريادة�
األعمال.�ويعتمد�التحليل�على�رسم�صورة�شاملة�للخطط�اإلنمائية�
في� الحالية� اإلنمائية� والسياسات� الصناعية� والسياسات� الوطنية�
مجال�المؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�
الحجم�)أي�فيما�يتعلق�بالمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم،�
أو�المؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�
الحجم(�في�ال���44بلداً�من�أقل�البلدان�نمواً�التي�لديها�مثل�هذه�
الخطط�)لم�يشمل�هذا�التحليل�إريتريا�والصومال�وجنوب�السودان(.�
وتعرض�االستراتيجيات�والخطط�المبينة�النوايا�التي�تفصح�عنها�
الحكومات�أكثر�من�عرض�نواتج�السياسات.�ويقع�إجراء�تحليل�
يتناول�تقييم�فعالية�سياسات�تطوير�المؤسسات�المتناهية�الصغر�
والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�وتنفيذ�هذه�السياسات�خارج�
نطاق�هذا�التقرير،�لكنه�سيكون�أولوية�بحثية�في�المستقبل.�ومن�
المحتمل�أن�تكون�هذه�السياسات�مفتقرة�لدعم�كامل�من�جانب�
جميع�أصحاب�المصلحة،�وربما�تكون�محالً�لمراجعات�مهمة�
بسبب�تغيير�الحكومات�مثالً�أو�بسبب�إدخال�تعديالت�من�ِقَبل�
المسؤولين�الحكوميين�شاغلي�المناصب�الحاليين.�بيد�أن�الهدف�
من�التحليل�هو�إظهار�الحالة�فيما�يتعلق�بالسياسات�الحكومية�

المعنية�بريادة�األعمال�والتحول�الهيكلي�في�أقل�البلدان�نمواً.

نمائية الوطنية الخطط االإ  -1

يوجد�لدى�أقل�البلدان�نمواً�جميعاً�إما�إطار�إنمائي�
وطني�أو�خطة�إنمائية�وطنية�أو�إطــار�استراتيجي�لتقليل�الفقر،�
ترمي�على�وجه�العموم�إلى�تنفيذ�رؤية�استراتيجية�طويلة�األجل.�
وفي�معظم�الحاالت،�تنص�الخطة�اإلنمائية�الوطنية�أو�اإلطــار�
االستراتيجي�لتقليل�الفقر�على�األهداف�و/أو�الرؤية�القطرية�اإلنمائية�
األعم،�مشفوعة�بوصف�لما�ينبغي�أن�يشكل�ركائزها�الرئيسية�)أي�
األولويات�االستراتيجية�أو�اإلنمائية(�التي�ُيستند�إليها�في�تحقيق�
األهداف�أو�الرؤية.�وفي�أغلب�األحيان،�تورد�الخطة�أو�اإلطار�
أهدافاً�تتعلق�بتحقيق�النمو�االقتصادي�المتواصل�والشامل�للجميع،�
والحد�من�الفقر،�والتنويع�االقتصادي،�وتحسين�القدرة�التنافسية�
كأولويات،�وتُقرن�ذلك�بتعزيز�الحوكمة�وتحسين�ُسبل�الوصول�
إلى�الخدمات�االجتماعية�األساسية�وتطوير�البنية�التحتية�وتطوير�
القطاع�الخاص�وكفالة�السالم�واالستقرار�وتنمية�رأس�المال�البشري�

وحماية�البيئة�والتصدي�لتغّير�المناخ.

ولــم�يُــحــّدد�التحول�الهيكلي�كركيزة�واضــحــة�إال�فــي�
الخطط�العائدة�لعدد�محدود�نسبياً�من�أقل�البلدان�نمواً�)هي�
إثيوبيا�وبنن�وبوروندي�والسنغال�وغامبيا�وغينيا�وليبريا�وموزامبيق(،�
لكن�الخطط�اإلنمائية�لكثير�من�أقل�البلدان�نمواً�تنطوي�على�
سياسات�تهدف�إلى�تحقيق�جوانب�لمثل�هذا�التحول�الهيكلي،�
تتصل�تحديداً�بزيادة�اإلنتاجية�والتحرك�على�نطاق�سالسل�القيمة�
وتحويل�القطاعات�االقتصادية،�كقطاع�الصناعة�التحويلية�والزراعة،�

في�مسعى�إلى�تحقيق�النمو�االقتصادي�القوي�المتواصل.

وتتضمن�خطط�التنمية�في�أقل�البلدان�نمواً�كافة�إشارات�
متعددة�إلــى�ضــرورة�دعــم�ريــادة�األعــمــال،�ويتضمن�الكثير�منها�
سياسات�معرّفة�بوضوح�لتحقيق�هذا�الغرض،�ُتدرج�عموماً�تحت�
أهداف�النمو�االقتصادي�وتنمية�القطاع�الخاص.�وتتصل�مجاالت�
بتحسين�مناخ�األعمال،�وُسبل�الحصول�على� التدخل�أساساً�
التمويل،�وتيسير�التدريب،�وتوفير�خدمات�المشورة�في�مجال�

أنشطة�األعمال.

وفــي�زهــاء�ثلث�أقــل�البلدان�نــمــواً�على�األقــل�)وهــي�
الكونغو� القمر�وجمهورية� وبــوتــان�وجــزر� وبــورونــدي� أفغانستان�
الديمقراطية�وجيبوتي�وزامبيا�وكمبوديا�وكيريباس�وليبريا�وليسوتو�ومالي�
وموريتانيا�وهايتي(،�يُنظر�إلى�المؤسسات�المتناهية�الصغر�والشركات�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�باعتبارها�قاطرات�محتملة�لتحقيق�النمو�
االقتصادي�ومصدراً�لتوليد�العمالة�والدخل�من�أجل�تقليل�الفقر.�
وتتوخى�حفنة�من�أقل�البلدان�نمواً�)هي�إثيوبيا�وأنغوال�وجمهورية�
الو�الديمقراطية�الشعبية�وغينيا�وكمبوديا�وميانمار(�تطبيق�تدابير�
داعمة�لصالح�المؤسسات�الكبيرة،�تمثل�على�وجه�العموم�جزءاً�من�
تدخالت�كبيرة�النطاق�لتحقيق�التحول�الهيكلي�أو�استراتيجيات�
داعمة�للشركات�الوطنية�العمالقة�أو�برامج�لسالسل�القيمة�تهدف�
إلى�بناء�الروابط�بين�المؤسسات�الصغيرة�والمؤسسات�الكبيرة.

وتــرد�معظم�اإلشــارات�إلى�المؤسسات�تحت�الركيزة�
االقتصادية،�غير�أن�ثمة�إشــارات�إلى�ريــادة�األعمال�ترد�أيضاً�
تحت�الركيزة�االجتماعية،�المتصلة�بالتعليم�وتنمية�الموارد�البشرية�
وتوفير�الحماية�االجتماعية.�ويشي�ذلك�بوجود�انفصام�محتمل�
داخل�الخطط�القائمة�بين�تناول�مسألة�ريادة�األعمال�والتصدي�
تحقيق� أجــل� من� المؤسسات� بتطوير� المتعلق� العام� للموضوع�

األهداف�اإلنمائية.

ويظهر�مصطلح�ريــادة�األعمال�في��36من��44من�
الخطط�اإلنمائية�الوطنية�واألطر�االستراتيجية�لتقليل�الفقر�التي�
جرت�مراجعتها؛�لكن�ذكر�اإلجراءات�السياساتية�المحددة�لتشجيع�
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ريادة�األعمال�أو�تعزيز�ثقافة�ريادة�األعمال�إما�أنه�محدود�عموماً�
أو�مبهم�في�بعض�األحيان.�وعادة�ما�تتخذ�هذه�اإلجراءات�شكل�
إدماج�ريادة�األعمال�في�المناهج�الدراسية�للمدارس�والجامعات�
وفي�التعليم�والتدريب�التقني�والمهني�)كالحاصل�مثالً�في�أنغوال�
وبوروندي�وليسوتو�ومالوي�وسان�تومي�وبرينسيبي�وسيراليون�وجزر�
سليمان�وتيمور�-�ليشتي(؛�وإنشاء�حواضن�ألنشطة�األعمال�
)كأنغوال�وبنن(؛�و/أو�تعزيز�ريادة�األعمال�بين�النساء�والشباب�
)مثل�بوروندي�وجمهورية�أفريقيا�الوسطى�وجزر�القمر�وجيبوتي�
وغامبيا�وغينيا�وهايتي�وأوغندا(.�وفي�عدد�محدود�من�أقل�البلدان�
نمواً�)كبنغالديش�مثالً(�تذكر�الخطط�إمكانية�تسخير�تكنولوجيات�
المعلومات�واالتصاالت�لتشجيع�ريادة�األعمال�ضمن�استراتيجيات�
التجارة�اإللكترونية،�أو�تسخير�الصالت�بالمغتربين�لتشجيع�ريادة�

األعمال.

ويدرج�عديد�من�أقل�البلدان�نمواً�في�خططه�اإلنمائية�
الوطنية�وسياساته�الصناعية�وسياساته�لتطوير�المؤسسات�المتناهية�
الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم،�إنشاء�مناطق�
تجمعات�إنمائية�أو�مناطق�لتنمية�األقاليم�)كبوروندي�وكمبوديا�
وإثيوبيا�وجمهورية�الو�الديمقراطية�الشعبية�ومالي�وموريتانيا�وميانمار�
والسنغال�وأوغندا(�ويعمل�العديد�منها�بخطط�إلقامة�حواضن�

ألنشطة�األعمال�)كليبريا�وموزامبيق�والسنغال(.

وثمة�فجوات�ظاهرة�في�هذه�الخطط�تتعلق�بشرحها�
لسياسات�تجميع�المؤسسات�)باستثناء�أنغوال�وكمبوديا(�أو�بمناقشة�
خطوط�التماس�بين�سياسات�الصناعة�والتجارة�واالستثمار�والتكامل�
اإلقليمي�وريادة�األعمال.�وعلى�سبيل�المثال،�لم�ترد�إشارة�إلى�
التجارة�االستراتيجية�أو�اإلقليمية�إال�في�خطط�أفغانستان�وأنغوال�

وكمبوديا�وجمهورية�الو�الديمقراطية�الشعبية.

السياسات الصناعية  -2

يتسم�التعبير�عن�خطوط�التماس�بين�ريادة�األعمال�
والتحول�الهيكلي�بقدر�أكبر�من�الوضوح�في�السياسات�الصناعية�
الوطنية�عنه�في�الخطط�اإلنمائية�عموماً.�غير�أنــه،�وإن�حاز�
عــشــرون�بــلــداً�على�األقـــل�مــن�أقــل�الــبــلــدان�نــمــواً�على�سياسة�
صناعية�وطنية،�هناك�عشرون�آخرون�لم�يصيغوا�بعد�مثل�هذه�
السياسة.�كما�أن�السياسات�الصناعية�التي�جرت�مراجعتها�وإن�
اشتملت�كلها�على�تدابير�واضحة�تتعلق�بريادة�األعمال�بما�فيها�
المؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�
الحجم،�واشتمل��19من�أصل�الخطط�العشرين�على�إشارة�بّينة�
إلى�ريادة�األعمال،�لم�يكّرس�إال�القليل�من�االهتمام�لمسألة�

العوائق�التي�تواجه�ريادة�األعمال.�وإضافة�إلى�سعي�السياسات�
الصناعية�إلى�زيادة�القدرة�التنافسية�باتخاذ�تدابير�موجهة�نحو�
تحسين�مناخ�األعمال�والتمويل،�سعت�هذه�السياسات�أيضاً�
إلى�وضع�المؤسسات�في�صميم�التنمية�الصناعية�متوسلة�في�

ذلك�أساليب�مختلفة،�منها�ما�يلي:

تــطــويــر�وتـــحـــديـــث�الـــمـــؤســـســـات�الــمــتــنــاهــيــة�الــصــغــر�	 
بما�في� الحجم،� والمتوسطة� الصغيرة� والمؤسسات�
ذلك�عن�طريق�وضع�سياسات�إنمائية�واضحة�و/أو�

إنشاء�وكاالت�للتنمية.
إنشاء�روابط�سوقية�داخل�البلد�وخارجه.	 
جذب�االستثمار�األجنبي�المباشر�إلنشاء�مؤسسات�	 

المتناهية� المؤسسات� تربط� للقيمة� كبيرة،�وسالسل�
الــصــغــر�والــمــؤســســات�الــصــغــيــرة�والــمــتــوســطــة�الحجم�

بالشركات�الكبيرة.
تستهدف�حفز�	  المحلي� للمحتوى� سياسات� وضــع�

ــط�بــيــن�الــقــطــاع�االســـتـــخـــراجـــي�والــمــؤســســات� ــروابــ ــ ال
المحلية.

تحسين�حوكمة�المؤسسات�المملوكة�للدولة.	 
إنــشــاء�ســيــاســات�تــجــاريــة�حــمــائــيــة�لتشجيع�اإلنــتــاج�	 

الصناعي�المحلي�عن�طريق�إحالل�الواردات،�وشفع�
الــتــحــوط�من� ذلـــك�بسياسات�للتنافس�تــهــدف�إلـــى�

الممارسات�االحتكارية.
وضع�مبادرات�لتنمية�األقاليم�بما�في�ذلك�عن�طريق�	 

اقتصادية� اقتصادية�خــاصــة،�وأقــطــاب� إنــشــاء�مناطق�
وتجمعات�صناعية.

وضع�سياسات�للعلم�والتكنولوجيا�واالبتكار�تتضمن�	 
نقل�التكنولوجيا.

وضــــع�تــدابــيــر�لــتــعــزيــز�الــتــعــاون�بــيــن�الــقــطــاع�الــخــاص�	 
والمؤسسات�األكاديمية�ومراكز�البحوث.

بــرائــدات�األعــمــال�ورواد�	  إدراج�أحكام�خاصة�تتعلق�
األعمال�الشباب،�كجزء�من�مبادرات�تصنيع�الريف،�
الطابع� وإضــفــاء� الجنساني،� المنظور� مــراعــاة� وتعميم�

الرسمي،�من�جملة�مبادرات�أخرى.

وعمالً�برؤية�الل�)1996(�والل�وتيوبال�)1998(،�
باشر�األونكتاد�العمل�على�وضع�سياسة�صناعية�تركز�على�التمييز�
بين�السياسات�الرأسية�واألفقية�والوظيفية�)األونكتاد،�2014د؛�
األونكتاد�واليونيدو،�2011(.�وتهدف�السياسات�األفقية�إلى�
الــقــدرات�في� بناء� القطاعات�مثل� أنشطة�مفيدة�لجميع� تعزيز�
مجاالت�العلوم�والتكنولوجيا�واالبتكار؛�أما�السياسات�الرأسية�
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أو�صناعات�محددة؛� أو�قطاعات� بالدعم�شركات� فتستهدف�
وتستهدف�السياسات�الوظيفية�تحسين�عملية�السوق،�وعلى�
وجه�الخصوص�أسواق�عوامل�اإلنتاج�دون�تفضيل�أنشطة�بعينها،�
ومثال�لذلك�التدخالت�التي�تستهدف�منع�التواطؤ�وتيسير�دخول�

رواد�األعمال�إلى�األسواق.

التي�جــرى�استعراضها�بتوليفة� البلدان� وتأخذ�جميع�
بين�هذه� التمييز� الــثــالثــة،�لكن� السياسات� أنـــواع� تشتمل�على�
السياسات�يتسم�في�الجانب�األكبر�من�أقل�البلدان�نمواً�بعدم�
وضوحه�الكافي،�كما�أن�الخطاب�المتعلق�بالتآزر�بين�السياسات�
يتسم�بضعفه�النسبي،�وال�تصاغ�بشكل�واٍف�األنــواع�المختلفة�
للمؤسسات�التي�يتعين�تشجيعها،�ومن�ذلك�مثالً�تحديد�دور�
رواد�األعمال�المدفوعين�بالفرصة�في�إنشاء�المؤسسات�وكفالة�
نموها�من�أجل�تحقيق�أهداف�السياسات�الرأسية،�ودور�أنواع�
المؤسسات�األخرى�في�تنفيذ�السياسات�األفقية.�ويؤدي�التمييز�
الواضح�بين�السياسات�الصناعية�األفقية�والرأسية�والوظيفية�إلى�

تحسين�تصميم�السياسات�وتحديد�أهدافها.

ريادة االأعمال وسياسات تطوير   -3
المؤسسات المتناهية الصغر 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسط 
الحجم

مثلما�هو�الحال�بالنسبة�للسياسات�الصناعية،�اعتمد�
قرابة�نصف�عدد�أقل�البلدان�نمواً�سياسات�لتطوير�المؤسسات�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم،�كما�هو�
حاصل�على�سبيل�المثال�في�بنن�وجمهورية�الكونغو�الديمقراطية�
وتوغو،�أو�وضع�ميثاقاً�للمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم،�
وال�يزال�النصف�اآلخر�إلى�اآلن�بعيداً�عن�صياغة�سياسة�لتطوير�
ريادة�األعمال.�وحتى�اآلن،�لم�يتجاوز�عدد�أقل�البلدان�نمواً�التي�
صاغت�سياسة�وطنية�لريادة�األعمال�ثالثة�بلدان�هي�بوركينا�فاسو،�
التي�أنجزت�ذلك�باالستعانة�بمساعدة�تقنية�من�األونكتاد،�وغامبيا�
وجمهورية�تنزانيا�المتحدة.�ووضعت�بوركينا�فاسو�أيضاً�استراتيجية�
وطنية�لريادة�األعمال�النسوية�واستهلت�تنفيذها�في�عام�2015 

)الجدول�3-4(.

ويطّبق�أيضاً�قرابة�نصف�عدد�أقل�البلدان�نمواً�التي�
صاغت�سياسات�صناعية�وطنية،�سياسة�وطنية�لتطوير�المؤسسات�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم،�بما�فيها�
بنغالديش�وكمبوديا�وإثيوبيا�وليسوتو�وليبريا�وموزامبيق�وميانمار�
تغطيها� التي� الفترات� لكن� وزامبيا.� وأوغــنــدا� وروانـــدا�وسيراليون�

معظم�السياسات�الصناعية�في�أقل�البلدان�نمواً�
 تتضمن�اإلشارة�إلى�ريادة�األعمال�لكنها

ال�تتصدى�لعوائقها

واألطــر� الوطنية،� التنمية� خطط� أي� المختلفة،� االستراتيجيات�
االستراتيجية�لتقليل�الفقر،�والسياسات�الصناعية�وسياسات�تطوير�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة� المؤسسات�
الحجم،�ال�تكون�متزامنة�دائماً�بما�يوحي�بضرورة�تحسين�مواءمة�
دورات�اإلعــداد�والمراجعة�والتحديث�لتعزيز�تناسق�السياسات�

وزيادة�تماسكها.

وتختلف�األهداف�التي�تسعى�إلى�تحقيقها�سياسات�
تطوير�المؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�
الحجم�اختالفاً�بّيناً.�ففي�بعض�البلدان�يكون�الهدف�المهيمن�هو�
توليد�الوظائف�وتقليل�الفقر،�وبخاصة�في�أوساط�الفئات�الضعيفة�
كالنساء�والشباب�وسكان�المناطق�الريفية،�وليس�إحداث�التحول�
الهيكلي�أو�التنويع�االقتصادي.�وتتضمن�األهداف�األخرى�زيادة�
الصادرات�وإحالل�الواردات�)في�أفغانستان�مثالً(،�والتنويع�الصناعي�
وإدخال�التكنولوجيا�)كمبوديا(،�وإضفاء�الطابع�الرسمي�)جمهورية�
الكونغو�الديمقراطية(،�وتقليل�عدم�المساواة�في�مستويات�الدخول�
بزيادة�الفرص�االقتصادية�المتاحة�للفئات�المحرومة�)ليبريا(،�وتمكين�
السكان�المحليين�)مــالوي(،�وتحقيق�مشاركة�أكثر�فعالية�في�
التكامل�اإلقليمي�)ميانمار(،�وضمان�النمو�االقتصادي�القوي�
المتواصل�)السنغال(،�وزيادة�القيمة�المضافة�في�استغالل�المواد�

األولية�المحلية�)زامبيا(.

ويُــنــظــر�فـــي�عـــدد�كــبــيــر�مـــن�أقـــل�الــبــلــدان�نـــمـــواً�إلــى�
المؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�
الحجم،�وليس�المؤسسات�الكبيرة،�باعتبارها�القاطرات�الرئيسية�
للنمو�االقتصادي�والمصدر�الرئيسي�لتوليد�العمالة،�بالرغم�من�
االختالف�الشاسع�فيما�بين�البلدان�في�تعاريف�المؤسسات�
الحجم� والمتوسطة� الصغيرة� والــمــؤســســات� الصغر� المتناهية�
والمؤسسات�الكبيرة.�وُأشير�إلى�هذه�الرؤية�بلغة�صريحة�في�
والمؤسسات� الصغر� المتناهية� المؤسسات� تطوير� سياسات�
سبيل� على� منها� بلدان� عــدة� في� الحجم� والمتوسطة� الصغيرة�
المثال،�بنغالديش�وبوتان�وميانمار�وجزر�سليمان�وأوغندا.�لكن�
بعض�آخر�من�أقل�البلدان�نمواً�ككمبوديا�وغينيا�وجمهورية�الو�
الديمقراطية�الشعبية�ومالوي�وموزامبيق�وميانمار�وزامبيا،�اتجه�
أيضاً�إلى�التسليم�صراحة�بأهمية�تعزيز�الروابط�بين�المؤسسات�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�والمؤسسات�الكبيرة،�بما�في�ذلك�
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المباشر� األجنبي� باالستثمار� المدفوعة� الوطنية� عبر� الشركات�
كوسيلة�لمعالجة�النقص�في�الشركات�المتوسطة�الحجم،�أي�

كوسيلة�لمعالجة�ظاهرة�الوسط�المفقود.

على� السياسات� لتدخالت� األّولـــي� التركيز� وينصّب�
تحسين�الحصول�على�التمويل،�وتوفير�بيئية�تمكينية�ألنشطة�
األعمال�بتحسين�األطر�القانونية�والتنظيمية�والمؤسسية�والمتعلقة�
بالسياسات�)الشكل�4-10(.�وفي�بعض�من�أقل�البلدان�نمواً،�
كأفغانستان�وليسوتو�ورواندا�مثالً�يقتصر�دور�الحكومة�على�تيسير�
وجود�بيئة�تمكينية�على�نحو�يعبر�عن�وجود�جدول�أعمال�مدفوع�
بمطالب�المانحين.�لكن�هــذا�النهج�ال�يتضمن�الــدور�الواسع�
للدولة�التنموية�ويستبعد�تطوير�أو�تعزيز�مؤسسات�تملكها�الدولة�
في�قطاعات�معينة�كأداة�للسياسة�الصناعية�الرئيسية،�واستخدام�

االستثمار�العام�لتحفيز�االستثمار�الخاص�في�مراحل�معينة�من�
تطور�المؤسسة�أو�القطاع.�وتحّد�هذه�التوجهات�من�ثم�من�نطاق�
استغالل�أوجــه�التآزر�بين�استثمارات�القطاعين�العام�والخاص�
في�التصدي�ألوجه�اإلخفاق�اإلنمائي�)األونكتاد،�2014ه(.�
وفي�بلدان�أخرى،�ُحددت�مجموعة�واسعة�لمجاالت�السياسة�
من�أجل�اتخاذ�إجراءات�بشأنها�شملت�توفير�حوافز�مالية�وحوافز�
أخرى؛�وتوفير�البنية�التحتية�الداعمة�بما�فيها�خدمات�المشورة�
التقنية�والتدريب�في�مجال�أنشطة�األعمال؛�والتعجيل�بإضفاء�
الطابع�الرسمي�على�المؤسسات؛�واتخاذ�إجراءات�خاصة�تستهدف�
النساء�والشباب�و/أو�فئات�أخرى�من�المستضعفين�والمحرومين.�
وتحظى�باالهتمام�أيضاً�في�غالبية�أقل�البلدان�نمواً�مجاالت�العلم�
والتكنولوجيا�واالبتكار�وتنمية�المهارات�عن�طريق�التعليم�والتدريب�

التقني�والمهني.

 الشكل�10-4 
التغطية�المواضيعية�في�سياسات�تطوير�المؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم:�حصة�أقل�

البلدان�نمواً�في�كل�عنصر�من�العناصر�المواضيعية�للسياسات
)النسبة�المئوية(
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تسخري�تكنولوجيات�
املعلومات�واالتصاالت

التثقيف�والتدريب
التقين�واملهين

البيئة�التمكينية�
واخلدمات�الداعمة�
ألنشطة�األعمال

التمويل العلم�والتكنولوجيا�
والبحث�واالبتكار

ثقافة�رايدة�األعمال�
)خبالف�التثقيف�

والتدريب�املايل�والتقين�
واملهين(

املرأة�و/أو�الشباب

حساابت�أمانة�األونكتاد،�ابالستناد�إىل�معلومات�متاحة�للعموم. املصدر:�
السياسات�متاحة�للعموم�يف��21من�أقل�البلدان�منواً�هي:�بنغالديش�وبنن�وبــواتن�وكمبوداي�ومجهورية�الكونغو�الدميقراطية�وإثيوبيا�وغامبيا� ملحوظة:�
ومجهورية�الو�الدميقراطية�الشعبية�وليسوتو�وليرباي�ومالوي�وموزامبيق�وميامنار�ورواندا�والسنغال�وجزر�سليمان�وتوغو�وأوغندا�ومجهورية�تنزانيا�

املتحدة�واليمن�وزامبيا.

ــواً�)بــنــغــالديــش� ــمــ ــ ــن�أقـــــل�الـــبـــلـــدان�ن وفـــــي�حــفــنــة�مــ
ــاســـات�يُــــنــــص�فــيــهــا� ــيـ ــلـــسـ ــيـــغـــت�أطــــــر�لـ وروانـــــــدا�وتـــــــوغـــــــو(�صـ
ــلـــى�ضـــــــرورة�تــســخــيــر�تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات�الــمــعــلــومــات� صـــراحـــة�عـ

أو�لتحديد� التنافسية� الــقــدرة� ألغــراض�تــحــســيــن� واالتـــصـــاالت�
ما�تظهر�بشكل� أيــضــاً� ونــــادراً� قــطــاعــات�متخصصة�جــديــدة.�
المتناهية� بالمؤسسات� المتعلقة� وثــائــق�الــســيــاســات� فــي� بـــارز�
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الــصــغــر�والــمــؤســســات�الــصــغــيــرة�والــمــتــوســطــة�الــحــجــم�إشــــارات�
أفق� لريادة�األعمال.�ومن�هنا�يوجد� ثقافة� إنماء� إلى� محددة�
نــمــواً�الستكشاف�إمــكــانــات�الرقمنة�في� الــبــلــدان� مــتــاح�ألقــل�
الصغر� المتناهية� المؤسسات� ونمو� الناشئة� المؤسسات� دعــم�
والــمــؤســســات�الــصــغــيــرة�والــمــتــوســطــة�الــحــجــم،�خــاصــة�فــي�ظل�
صعود�التجارة�اإللكترونية�واالقتصاد�الرقمي،�وكذلك�لتحديد�
ــة�إلنـــمـــاء�ثــقــافــة�ريـــــادة�األعـــمـــال.� عــنــاصــر�لــلــســيــاســات�الـــالزمـ
المعلومات� المثال،�حددت�روانــدا�تكنولوجيات� وعلى�سبيل�
واالتصاالت�كقطاع�رأت�أن�بمقدوره�أن�يمكِّن�لتطوير�ريادة�
األعمال�وتحقيق�التحول�الهيكلي�القائم�على�المعرفة،�والتزمت�
الــحــكــومــة�بــإنــشــاء�بــنــيــة�تــحــتــيــة�راقـــيـــة�لــإلنــتــرنــت�واالتـــصـــاالت�
المحمولة�وأعدت�خططاً�خمسية�للسياسة�الوطنية�في�مجال�
غايتها� واالتــصــاالت� المعلومات� لتكنولوجيات� التحتية� البنية�
تحويل�رواندا�إلى�مركز�لتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�
في�إطار�جماعة�شرق�أفريقيا.�ويهدف�المخطط�العام�الذكي�
التحول� ــان� أركــ تــوطــيــد� إلـــى� �2020-2015 للفترة� لـــروانـــدا،�
االجتماعي�واالقتصادي�في�البلد�وتوجيهه�صوب�بناء�اقتصاد�

قائم�على�المعرفة.

وبعيداً�عن�التدابير�التي�تستهدف�الفئات�المستضعفة�
أو�المحرومة،�يتبع�معظم�أقل�البلدان�نمواً�نهجاً�عاماً�إزاء�دعم�
ريادة�األعمال.�وال�يجري�في�أي�من�السياسات�الصناعية�الوطنية�
الصغر�والمؤسسات� المتناهية� المؤسسات� أو�سياسات�تطوير�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�التمييز�ألغراض�السياسات�بين�األنواع�
المختلفة�للمؤسسات،�أي�بين�مؤسسات�رواد�األعمال�المدفوعين�
والمؤسسات� التحويلية� والــمــؤســســات� أو�بــالــفــرصــة،� بــالــضــرورة�
االجتماعية�أو�التعاونيات،�من�جملة�أنواع�المؤسسات.�وال�توجد�
ســوى�قــلّــة�مــن�الــســيــاســات�)مثلما�الــحــال�فــي�ميانمار�وروانـــدا�
والسنغال�وجمهورية�تنزانيا�المتحدة(�تتضمن�تدابير�موجهة�نحو�
المؤسسات�غير�الزراعية�أو�نحو�بناء�الروابط�بين�المؤسسات�
الريفية�والحضرية.�كذلك،�وباستثناء�السياسات�المتبعة�في�إثيوبيا�
)الــجــدول�4-3(�والسنغال،�يقر�عــدد�محدود�من�السياسات�
بأهمية�مــواءمــة�الدعم�الــذي�يقّدم�إلــى�المؤسسات�مع�مراحل�
والنضج.�ولم�يجر� والتوسع� والنمو� النشوء� تطورها،�أي�مراحل�
أيضاً�إيراد�تحديد�واضح�لمعايير�أهلية�المؤسسات�في�استحقاق�
تدابير�وحوافز�السياسات،�أو�لشروط�االنقضاء�التدريجي�الذي�

تزول�معه�المؤسسات؛�أو�حتى�أخضعت�للمناقشة.

سياسة�واستراتيجية�لتطوير�المؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�في�إثيوبيا:� اإلطار�3-4 
مراحل�تطور�المؤسسة�

تمّيز�سياسة�واستراتيجية�تطوير�المؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�بين�تنقل�المؤسسة�بين�فئات�الحجم،�
من�مؤسسة�متناهية�الصغر�إلى�مؤسسة�صغيرة،�ومن�مؤسسة�صغيرة�إلى�مؤسسة�متوسطة�الحجم،�مع�المحافظة�على�القدرة�
التنافسية�وتعزيزها�داخل�كل�فئة،�كما�تقر�بالحاجة�إلى�مراعاة�الدعم�الحكومي�لهذه�العمليات�المتمايزة.�وتستشهد�االستراتيجية�

بماليزيا�كمثال،�التي�ميزت�بين�أربع�مراحل�لنمو�المؤسسات�وأهداف�الدعم�المتصلة�بها�على�النحو�التالي:
النشوء.�حيث�تنصب�األهداف�على�تعزيز�إمكانية�استخدام�العمالة�الماهرة�وتيسير�اإلمداد�بالمواد�األولية،�وزيادة�ُسبل�	 

االنتفاع�بالبنية�التحتية�وبناء�المهارات�السوقية.
النمو.�حيث�تنصب�األهداف�على�الحصول�على�شهادات�الكفاءة�وتحقيق�معايير�الـُمنتج�والخدمة،�واالستفادة�من�	 

اإلعفاء�الضريبي�والحصول�على�الدعم�التقني.
التوسع.�حيث�تنصب�األهداف�على�بناء�القدرة�التكنولوجية،�وزيادة�الكفاءة�اإلدارية؛�وتطوير�العالمات�التجارية�وشبكات�	 

التسويق�وخدمات�المعلومات�واالتصاالت؛�واالنتفاع�برأس�مال�المجازفة�وفرص�االستعانة�بالمصادر�الخارجية.
النضج.�حيث�تنصّب�األهداف�على�تطوير�قدرة�على�تصميم�المنتج�والترويج�للعالمات�التجارية�والحصول�على�التمويل�	 

الخارجي.

المتصلة�بها الــدعــم� للنمو�وأهـــداف� مــراحــل� ثــالث� بين� الــذي�يميز� الــيــابــان،� بمثال� أيــضــاً�  وتستشهد�االستراتيجية�
كما�يلي:
االنطالق.�حيث�ينصب�الهدف�على�تمكين�المؤسسة�من�الصمود�بوجه�التحديات�التي�تكتنف�مرحلة�النشوء.	 
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التعزيز.�حيث�يتجه�التركيز�إلى�الحصول�على�الدعم�الفني�لبناء�الكفاءة�اإلدارية.	 
النضج.�حيث�يكتسب�الهدف�طابعاً�وقائياً�في�األساس،�ويشمل�تمكين�المؤسسات�من�مواجهة�مخاطر�الحاضر�	 

والمستقبل.

إثيوبيا،�2016. املصدر:�

الصغر� المتناهية� المؤسسات� تطوير� سياسات� لكن�
والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�ال�تسّلم�على�وجه�العموم�
بضرورة�وجود�سياسات�داعمة�في�مجاالت�أخرى،�أو�بالتساوق�
على�نطاق�مجاالت�السياسة�أو�بالتنسيق�الفعلي�المشترك�بين�
القطاعات.�وهناك�مع�ذلك�بعض�االستثناءات�كالحاصل�في�

رواندا�وجمهورية�تنزانيا�المتحدة.

وعلى�غرار�الحالة�بالنسبة�للخطط�اإلنمائية�الوطنية�
والسياسات�الصناعية،�توجد�حفنة�من�أقل�البلدان�نمواً�تشتمل�
فيها�سياسات�تطوير�المؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�على�إطار�مدمج�للرصد�والتقييم،�
األمر�الذي�يعكس�جزئياً�غياب�ثقافة�الرصد�والتقييم�في�معظم�
أقــل�الــبــلــدان�نــمــواً.�غير�أن�االستثناء�مــن�ذلــك�يشمل�روانــدا�
وأوغندا.�فالسياسة�ذات�الصلة�في�روانــدا�تعدد�مجموعة�من�
عوامل�النجاح�تستند�إلى�دروس�مستخلصة�من�بلدان�أخرى،�
لمدد�محددة،� الجديدة� لألنشطة� دعم�وحوافز� تقديم� تشمل�
ووضع�معالم�واضحة�لقياس�النجاح�على�مدار�الوقت،�واتباع�
عمليات�نشطة�للرصد�والتقييم،�مع�اإلبقاء�على�حوار�متصل�
مع�القطاع�الخاص،�وكفالة�أعلى�مستويات�اإلشراف�السياسي�
السياسة� فتتضمن� أوغــنــدا،� أما�في� السياسات.� تنفيذ� وملكية�
المدة،� ومعلومة� وواقعية� والتنفيذ� للقياس� قابلة� محددة� أهدافاً�

مشفوعة�بجدول�زمني�خمسي�لالستعراض.

وفــي�مــا�يــربــو�على��70فــي�الــمــائــة�مــن�أقــل�البلدان�
الصغر� المتناهية� المؤسسات� تطوير� سياسات� تشتمل� نــمــواً،�
والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�على�مقاييس�محددة�
الشباب� الــنــســاء�و/أو� فــي�صــفــوف� ــادة�األعــمــال� ــ ري لتشجيع�
)الــشــكــل�4-10(.�لكن�هــذه�الــســيــاســات�تــوّجــه�غــالــبــاً�نحو�
تحسين�ُسبل�العيش�وانتشال�النساء�والشباب�من�وهدة�الفقر�
وتمكين�النساء�وتحقيق�أهداف�اجتماعية�أخرى،�أكثر�منها�
التي� اإلنتاجية� ونمو� واالبتكار� الهيكلي� التحول� تعزيز� صوب�
تتحقق�عن�طريق�صعود�النساء�والشباب�كرواد�أعمال�مبتكرين�
المثال،� نمو�مرتفعة.�وعلى�سبيل� تأثير�كبير�ومعدالت� ذوي�
ينصب�الهدف�األساسي�لالستراتيجية�الوطنية�لتشجيع�ريادة�

تمكين� في� المشاركة� على� بوركينا�فاسو� في� النسوية� األعمال�
النساء.�وفي�غامبيا،�ترمي�السياسة�الوطنية�لريادة�األعمال�إلى�
تحسين�األحــوال�على�نحو�يتيح�للمؤسسات�توليد�الوظائف�
وتحقيق�النمو�مع�التركيز�على�"النساء�والشباب،�بمن�في�ذلك�
الفئات�األميل�إلى�الهجرة�التي�تمثل�القاطرة�الرئيسية�لتطوير�
الشباب� لتمكين� الــجــديــدة"،�ويــهــدف�مــشــروع� الــمــؤســســات�
الهجرة� مستوى� ارتفاع� وراء� الكامنة� "لألسباب� التصدي� إلــى�
غــيــر�النظامية�مــن�غــامــبــيــا،�وال�ســيــمــا�مــغــادرة�الــشــبــاب�للبلد"�

)موليغان،�2017؛�األونكتاد،�2017ز(.

االأطر المؤسسية لسياسات تطوير   -4
المؤسسات

بالمؤسسات� المتعلقة� المؤسسية� الترتيبات� تتباين�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�تبايناً�
شديداً�على�نطاق�أقل�البلدان�نمواً�)الجدول�4-4(.�وفي�ثمانية�
من�أقــل�البلدان�نمواً،�يتضمن�اســم�الـــوزارة�المسؤولة�عن�قطاع�
الحجم،� والمتوسطة� الصغيرة� المؤسسات� عــبــارة� المؤسسات�
أو�عــبــارة�أنشطة�األعــمــال�الصغيرة،�أو�عــبــارة�ريـــادة�األعــمــال،�
على�نحو�يؤشر�لألهمية�المحتملة�التي�تعّلق�على�المؤسسات�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�وتطوير�المؤسسات؛�وفــي��14من�
أقل�البلدان�نمواً�توجد�مديرية�أو�إدارة�داخل�وزارة�محددة�توّجه�
تحديداً�صوب�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�أو�ريادة�
األعمال؛�وفي�ثمانية�من�أقل�البلدان�نمواً�توجد�مؤسسة�تابعة�
للدولة،�ال�تشكل�جزءاً�من�وزارة،�مكّرسة�للمؤسسات�المتناهية�
الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم.�وال�توجد�في�
أقل�البلدان�نمواً�المتبقية�البالغ�عددها��14بلداً�)مع�استبعاد�إريتريا�
وجنوب�السودان�والصومال(�وزارة�أو�مؤسسة�أخرى�معنية�تحديداً�
بالمؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�
الحجم�أو�بمسائل�تطوير�المؤسسات�أو�ريــادة�األعمال،�رغم�
قيام�قلة�منها�بوضع�سياسات�لتطوير�المؤسسات�المتناهية�الصغر�
والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�أو�سياسة�وطنية�لريادة�
األعمال،�كبوركينا�فاسو�وغامبيا.�وفي�هذه�البلدان�األربعة�عشر،�
تدخل�هذه�السياسات�عادة�في�مسؤولية�مديرية�للصناعة�تابعة�
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لوزارة�التجارة�والصناعة.�ويمكن�أن�يساعد�إنشاء�وكالة�مكّرسة�تركز�
على�دعم�تطوير�المؤسسات�وتعمل�بالتعاون�الوثيق�مع�الوزارات�

والوكاالت�المعنية�في�تيسير�التنسيق�المشترك�بين�القطاعات�وزيادة�
فعالية�سياسات�ريادة�األعمال.

 الجدول�4-4 
مسح�للمؤسسات�الحكومية�في�أقل�البلدان�نمواً�المكّلفة�بتطوير�المؤسسات

في� تحديداً� فيها� تندرج� بلدان�
مسمى�وزارة�عبارة�المؤسسات�
الحجم،� والمتوسطة� الصغيرة�
وأنــشــطــة�األعـــمـــال�الــصــغــيــرة،�

و/أو�ريادة�األعمال�

بلدان�تتبع�فيها�إحدى�الوزارات�
مـــديـــريـــة�مــعــنــيــة�بــالــمــؤســســات�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�و/أو�

ريادة�األعمال

بلدان�ال�تندرج�ضمن�الفئتين�السابقتين،�أنشأت�فيها�
الحكومة�مؤسسة�تابعة�للدولة�مكّرسة�للمؤسسات�
و/أو� األعمال� وريـــادة� الحجم� والمتوسطة� الصغيرة�

جميع�البلدان�األخرىالمؤسسات
بوركينا�فاسوأنغوال�)معهد�تنمية�األعمال(أفغانستانبنن

بنغالديش�)معهد�شؤون�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�بوتانجمهورية�أفريقيا�الوسطى
الحجم(

بوروندي

التحويلية�كمبودياجمهورية�الكونغو�الديمقراطية الصناعات� لتنمية� االتحادية� )الوكالة� إثيوبيا�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم(

تشاد

موزامبيق�)معهد�دعم�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�هايتيجيبوتي
الحجم(

جزر�القمر

سيراليون�)وكالة�تنمية�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�جمهورية�الو�الديمقراطية�الشعبية�غينيا
الحجم(

غامبيا

غينيا�-�بيساوتيمور�-�ليشتي�)معهد�دعم�الشراكات�اإلنمائية(مدغشقرليسوتو
توغو�)الوكالة�الوطنية�لتعزيز�وضمان�تمويل�المؤسسات�مالويالنيجر

الصناعية� والمؤسسات� الحجم،� والمتوسطة� الصغيرة�
الصغيرة�والمتوسطة�الحجم(

كيريباس

ليبريازامبيا�)منظمة�تنمية�الصناعات�الصغيرة(ميانمارالسنغال
مالينيبال
موريتانيارواندا
سان�تومي�وبرينسيبيأوغندا

جزر�سليمانجمهورية�تنزانيا�المتحدة�
السودانفانواتو
توفالواليمن

أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�املعلومات�املتاحة�للعموم. املصدر:�
املعلومات�غري�متاحة�إلريرتاي�والصومال�وجنوب�السودان. ملحوظة:�

مبادئ ُموَصى بها في مجال   -5
السياسات

يُــبــرز�مــســح�أطـــر�الــســيــاســات�فــي�أقـــل�الــبــلــدان�نــمــواً�
التنمية� ورؤى� تولي�خطط� أن� ضــرورة� الفصل� بهذا� المشمول�
االستراتيجية�في�أقل�البلدان�نمواً�أولوية�عالية�للتحول�الهيكلي،�
وإجراء�مواءمة�أدق�بين�الخطط�اإلنمائية�والسياسات�الصناعية�

ــادة�األعـــمـــال�الــرامــيــة�إلـــى�تــحــقــيــق�هــذا� ــ وســيــاســات�تــطــويــر�ريـ
تذهب� التي� السياسات� أهمية� أيــضــاً� المسح� الــهــدف.�ويـُـبــرز�
إلى�أبعد�من�توفير�البيئة�التمكينية�ألنشطة�األعمال،�وتسعى�
إلى�تسخير�ريادة�األعمال�ألغراض�احداث�التحول�الهيكلي�
الذي�يلزمه�وجود�سياسات�لريادة�األعمال�وسياسات�صناعية�
رأسية�وأفقية�ووظيفية،�ويتطلب�نطاقاً�من�السياسات�التكميلية�

الداعمة.
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وثمة�حاجة�أيضاً�للتمييز�الواضح�بين�سياسات�ريادة�
يترافق� المؤسسات،�وأن� لتطوير� العامة� والسياسات� األعمال،�
ذلك�مع�صياغة�أكثر�فعالية�لنوعي�السياسة.�ويمكن�لعدد�كبير�
من�أقل�البلدان�نمواً�أن�يستفيد�من�صياغة�استراتيجية�وطنية�
بغية�تدعيم� الهيكلي،� التحول� تتمحور�حــول� لــريــادة�األعــمــال�
مهارات�ريادة�األعمال�ومواصلة�تطوير�المؤسسات�على�مدار�
السياسات� زيــادة�توضيح�أركــان� دورات�حياتها.�وينبغي�أيضاً�
الصناعية�الرأسية�واألفقية�والوظيفية�لتحسين�التصميم�وإحكام�
استهداف�المؤسسات�التي�تنطوي�على�إمكانية�الدفع�بعملية�

التحول�الهيكلي.

ويتطلب�تصميم�استراتيجية�وطنية�لريادة�األعمال�التواؤم�
مع�السياق�التاريخي�والمؤسسي�والسياسي�والثقافي�المحدد�للبلد.�
وتختلف�أولويات�السياسة�على�مدار�التحول�الهيكلي،�مع�تناقص�
أهمية�بعض�أشكال�الدعم�خالل�اكتساب�القطاع�الخاص�قوة،�
واتجاه�بعضها�اآلخر�إلى�اكتساب�أهمية�أكبر�مع�تطور�احتياجات�

المؤسسات.

وإحدى�األولويات�التي�تكتسي�أهمية�هي�إذكاء�ثقافة�
لريادة�األعمال�تنبني�على�فهم�سليم�للمحددات�القائمة�على�
المستوى�الجزئي�فيما�يتصل�بالمهارات�والقدرات�الريادية.�وُتظهر�
التجارب�في�البلدان�النامية�األخرى�أن�المهارات�في�مجال�ريادة�
األعــمــال،�وليس�بالضرورة�عقليات�ريـــادة�األعــمــال،�يمكن�أن�
تلّقن�وُتدعم�بسياسات�مالئمة�على�المستويات�الجزئي�واألوسط�
والكلي.�لكن�السياسات�المطلوبة�لتعزيز�ثقافة�ريــادة�األعمال�
التحويلية�تتوقف،�في�جملة�أمــور،�على�الظروف�المبدئية�التي�
يكون�عليها�القطاع�الخاص�والسياق�التاريخي�ونوعية�المؤسسات�
العام� القطاع� وقـــدرات� الخاص� والقطاع� الــدولــة� بين� والعالقات�
والمواقف�الثقافية�إزاء�المخاطر�والفشل�وانفتاح�االقتصاد�ونطاق�

التكامل�اإلقليمي.

وثمة�حاجة�إلى�إجراء�تمييز�واضح�بين�أنواع�المؤسسات�
بحسب�الحجم�والطبيعة�والدافع،�وبين�تكييف�حوافز�السياسة�
مع�أدوار�كل�منها�في�التحول�الهيكلي.�ويستتبع�ذلك�وضع�تركيز�
أشد�على�المؤسسات�الكبيرة؛�وتمييز�رواد�األعمال�المدفوعين�
بالضرورة�ورواد�األعمال�المدفوعين�بالفرص�ذوي�القدرات�المرتفعة�
وذوي�القدرات�المنخفضة؛�واإلقرار�بالدور�الحفاز�للمؤسسات�
المملوكة�للدولة�في�القطاعات�الرئيسية�التي�يغيب�عنها�القطاع�
الخاص�أو�يتسم�وجوده�فيها�بالضعف؛�وبذل�الجهود�لبناء�الروابط�
بين�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�والمؤسسات�الكبيرة�

لزيادة�تطوير�سالسل�القيمة�الوطنية�واإلقليمية.

  

هلا نفس القدر من األمهية
الذي حيظى به تعزيز املؤسسات الناشئة

السياسات العامة لتكثيف
أنشطة األعمال

وعــلــى�غـــرار�الــمــجــاالت�األخــــرى،�ال�بــد�أن�تتضمن�
سياسات�تطوير�ريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�إطاراً�للرصد�
إلــى�مؤشرات� بالقياس� النتائج� والتقييم�يجري�في�سياقه�تقدير�
أداء،�ويتيح�تعّلم�الدروس�من�النجاحات�واإلخفاقات�وإدماجها�
في�السياسات.�وال�بد�من�كفالة�انسجام�األطر�الزمنية�لمختلف�

السياسات�لكي�يتسنى�إجراء�عمليات�أنجع�للرصد�والتقييم.

وال�بد�أيضاً�أن�يستمر�تقديم�الدعم�العام�بشكل�ُمّطرد�
على�مدار�دورات�حياة�المؤسسات،�مع�التسليم�بأن�مواصلة�تعّهد�
أنشطة�األعمال�وتعزيزها�يكتسي�نفس�أهمية�بدء�هذه�األنشطة.�
وال�بد�أن�يستمر�تقديم�الدعم�العام�على�مدار�فترة�زمنية�تكفي�
لتمكين�المؤسسات�من�النمو�والصمود�بوجه�تقلبات�السوق،�وأن�
يعكس�الدعم�في�الوقت�نفسه�اختالف�احتياجات�أنشطة�األعمال�
على�مدى�دورة�حياة�المؤسسة.�ويمكن�تخفيف�العبء�المالي�
للدعم�عن�طريق�إنشاء�آليات�لتقاسم�التكاليف�بين�القطاعين�

العام�والخاص.

وتعتمد�ريادة�األعمال�على�عوامل�مترابطة�كثيرة،�وتحتاج�
من�ثم�إلى�سياسات�داعمة�في�قطاعات�متنوعة�عديدة�تنضوي�
تحت�جناح�كيانات�حكومية�مختلفة،�كما�تحتاج�لدعم�سياساتي�
مباشر.�وثمة�حاجة�التباع�نهج�منسق�ضامن�للتماسك�داخل�
إطار�استراتيجي�أوسع�يشمل�واليات�واختصاصات�ومسؤوليات�
يحددها�جميع�الشركاء�المؤسسين�ويقرونها�بوضوح،�ويشمل�أيضاً�
إيكال�مسؤولية�تنفيذ�استراتيجيات�ريادة�األعمال�إلى�هيئة�ُمفَردة�
اآللية� هــذه� مثل� استهالل� وبالمستطاع� )األونكتاد،�2012أ(.�
التنسيقية�بإنشاء�فريق�عامل�مشترك�بين�القطاعين�العام�والخاص،�
أو�مجلس�استشاري،�يجري�في�مرحلة�الحقة�تجسيده�في�وكالة�

ذات�طابع�مؤسسي�كامل.
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الحوا�ش

http://unctad.org/en/انظر�العنوان�اإللكتروني�التالي�  )1(
Pages/DITC/CompetitionLaw/Competition-Law-

.and-Policy.aspx

يمكن�شرح�االستمرارية�باستخدام�نماذج�لالختيار�  )2(
المهني�بين�العمل�المأجور،�وبين�ريادة�أعمال�يواجه�
فيها�الوكالء�انعدام�اليقين�إزاء�اإلنتاجية�ويكونون�غير�
منسجمين�في�قدراتهم�وعاملين�وسط�مؤسسات�ناشئة�

تختلف�في�معدالت�إنتاجيتها.
قــيــمــة� بـــلـــغـــت� �،2016-2014 الــــفــــتــــرة� ــي� ــ ــ ف  )3(
ــتــمــان�الــمــحــلــي�الــمــقــدم�إلـــى�الــقــطــاع�الــخــاص� االئ

�130فــي�الــمــائــة�مــن�الــنــاتــج�الــمــحــلــي�اإلجــمــالــي�
عــــمــــومــــاً،�رغـــــم�أن�هـــذا�الـــرقـــم�يـــمـــكـــن�أن�يــكــون�
مــبــالــغــاً�فــيــه�جـــــراء�اإلفـــــــراط�فـــي�الــتــعــمــيــق�الــمــالــي�
المالي� التعميق� )األونكتاد،�2017ب(.�لكن�أثر�
على�نمو�الناتج�على�الصعيد�الوطني�يصبح�سالباً�
)أركاند� المائة� في� النسبة��100 هــذه� تبلغ� عندما�

وآخرون،�2015(.
http://unctad.org/en/انظر�العنوان�اإللكتروني�التالي�  )4(
Pages/Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.

.aspx
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مقدمة ألف- 

التي�تكتسي�طبيعة�معقدة� ريــادة�األعمال،� تنطوي�
ومتعددة�الوجوه،�على�إمكانية�قيادة�التحول�الهيكلي�والتنمية�
المستدامة.�لكن�المؤسسات�على�اختالف�أنواعها�ال�تسهم�
تحقيق� فــي� دائــمــاً(� إيجابي� بشكل� )أو� الــقــدر� بنفس� جميعاً�
التحول�الهيكلي.�ولذلك�يحتاج�تسخير�ريادة�األعمال�لبلوغ�
هذه�األغــراض�صياغة�سياسات�ال�تكون�غايتها�تعزيز�إنشاء�
المؤسسات�كهدف�في�حد�ذاته،�إنما�دعم�وصون�المؤسسات�
في� محورية� أهمية� تمثل� التي� المرتفع� النمو� ذات� االبتكارية�
التحول�االقتصادي�الهيكلي.�وإلى�جانب�ما�يقتضيه�ذلك�من�
توافر�المهارات�والــقــدرات�في�مجال�ريــادة�األعــمــال،�يحتاج�
في� فعالة� تعويضات� إلى�سياسات�ومؤسسات�وهياكل� أيضاً�
للتأثير�فــي�مــســارات�المؤسسات�على� مجال�ريـــادة�األعــمــال�
الوقت�ودعم�استدامتها،�وتعظيم�مساهمتها�في�تحقيق� مدار�

التحول�الهيكلي�والتنمية�المستدامة.

ــادة� ــ ــــل�زيـ ــيـــاســـات�مــــن�أجـ ــذا�الـــفـــصـــل�سـ ــ ــتـــرح�هـ ويـــقـ
مساهمة�ريــادة�األعمال�في�التحول�الهيكلي�في�أقل�البلدان�
نمواً.�ويستهل�الفرع�باء�بمناقشة�للمبادئ�العامة�التي�ينبغي�أن�
تُرشد�صياغة�سياسات�ريادة�األعمال�وتنفيذها�في�أقل�البلدان�
نــمــواً.�ويــشــرح�الــفــرع�جيم�مــجــاالت�األولــويــة�لسياسات�ريــادة�
االقتصادية� السياسات� جــوانــب� دال� الــفــرع� ويحلل� األعــمــال.�
العامة�المتصلة�خصوصاً�بتنمية�ريادة�األعمال.�ويعرض�الفرع�
ــا�فــي�تنمية�ريـــادة�األعمال� التنموية�ودورهـ الــدولــة� هــاء�مفهوم�
في�أقل�البلدان�نمواً.�ويوجز�الفرع�األخير�استنتاجات�الفصل�

ويضعها�في�خطوط�عريضة.

مبادئ السياسات باء- 

تماسك السياسة: نهج شامل   -1
للحكومة بأكملها

تتأثر�المؤسسات�بمعظم�جوانب�السياسات�الحكومية،�
مباشرة�وبصورة�غير�مباشرة�وبدرجات�متفاوتة.�وهي�أيضاً�العب�
رئيسي�في�إنجاز�كثير�من�األهداف�اإلنمائية�وإنجاز�استراتيجيات�
الــذي�تحققه� النجاح� الريفية؛�كما�تعتمد�على� الــزراعــة�والتنمية�
وإتــاحــة� ــواق� األســ توسيع� إلــى� الــرامــيــة� اإلنمائية� االستراتيجيات�
الموارد�البشرية�وتيسير�ُسبل�الحصول�على�التمويل�والبنية�التحتية�

والخدمات�العامة.

تُنصح�أقل�البلدان�نمواً�بتركيز�سياساتها�في�مجال�
ريادة�األعمال�على�هدف�تحقيق�التحول�الهيكلي

ومن�هنا�يتعين�أن�تكون�سياسة�ريادة�األعمال�جزءاً�
ال�يتجزأ�من�مجموعة�أعّم�من�االستراتيجيات�والسياسات�غايتها�
تحقيق�التحول�الهيكلي�والتنمية�المستدامة.�وينبغي�أن�يقترن�النظر�
في�مقترحات�السياسة�التي�يطرحها�هذا�الفصل�بالنظر�أيضاً�في�
المقترحات�التي�وردت�في�الطبعات�السابقة�من�تقرير�أقل�البلدان�
نمواً،�على�النحو�الذي�أوجــزه�األونكتاد�)2018أ(�في�الوثيقة�
المعنونة:�تحقيق�أهداف�التنمية�المستدامة�في�أقل�البلدان�نمواً:�

خالصة�لخيارات�السياسة.

ويــكــتــســي�الــتــنــســيــق�والــتــمــاســك�بــأهــمــيــتــه�الــجــوهــريــة�
الستغالل�أوجه�التآزر�بين�سياسة�ريادة�األعمال�والسياسات�
ــّم�لــلــتــنــمــيــة�االقـــتـــصـــاديـــة�وتــعــظــيــم�مــكــاســبــهــا�االقــتــصــاديــة� ــ األعــ
واالجــتــمــاعــيــة.�ويــتــطــلــب�ذلـــك�اتـــبـــاع�نــهــج�شــامــل�للحكومة�
بأكملها،�أي�نهج�نُظمي�وُكّلي،�مع�إبداء�التزام�قوي�على�أعلى�
المستويات�وكفالة�التنسيق�على�نطاق�الوزارات�وبالتشارك�مع�
المدني،� والمجتمع� الــخــاص� القطاع� فــي� المصلحة� أصــحــاب�
بما�في�ذلك�األوساط�األكاديمية�والمنظمات�غير�الحكومية�
واحــدة� لمؤسسة� تــوكــل� أن� وينبغي� المجتمعية.� والمنظمات�
استراتيجية� تنفيذ� عــن� الــرئــيــســيــة� الــمــســؤولــيــة� واحــــدة� أو�وزارة�
ريادة�األعمال�وتنقيحها،�وتنسيق�المهام�على�نطاق�مختلف�
الــوزارات�والوكاالت�المنخرطة،�فضاًل�عن�المشاركة�في�وضع�
تحقيق� لضمان� للسياسة� أخـــرى� مــجــاالت� فــي� استراتيجيات�

التناسق�والتماسك�)األونكتاد،�2012أ(.

مبادئ سياسة ريادة االأعمال   -2
ومالمحها الرئيسية

ينبغي�أن�ُيسترشد�في�صياغة�سياسات�ريادة�األعمال�
للتحول� في�أقل�البلدان�نمواً�بكون�ريــادة�األعمال�ركناً�أصيالً�
الهيكلي،�وأن�هذا�التحول�الزم�بدوره�لتحقيق�التنمية�المستدامة�
)على�نحو�ما�جرى�توضيحه�في�الفصل�األول(.�ولكي�يكون�
بالمستطاع�الوصول�بريادة�األعمال�إلى�تحقيق�محصلتها�المثالية�
المرغوبة�اجتماعياً،�تُنصح�أقل�البلدان�نمواً�من�ثم�بتركيز�سياساتها�
في�مجال�ريــادة�األعمال�على�هدف�تحقيق�التحول�الهيكلي�
القتصاداتها.�ويتعين�أال�يكون�الهدف�الرئيسي�لهذه�السياسات�
هو�ريادة�األعمال�في�حد�ذاتها،�أو�حتى�اآلثار�التبعية�اإليجابية�
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التي�تنبثق�عنها،�كتوليد�الوظائف�أو�إشمال�الجميع�أو�التصنيع�
أو�القضاء�على�الفقر.�فبمستطاع�السياسات�الوطنية�إن�نجحت�
في�استهداف�التحول�الهيكلي،�أن�تحقق�يقيناً�تلك�األهداف�

األخرى�المرغوبة�اجتماعياً.

وعلى�نحو�ما�جرت�المحاججة�به�في�هذا�التقرير،�
ال�تسهم�جميع�أنــواع�المؤسسات�في�تحقيق�التحول�الهيكلي�
بنفس�القدر.�إنما�تكون�ريادة�األعمال�مرتفعة�النمو�عادة�هي�
المحققة�ألكبر�تأثير.�ومن�شأن�استعراض�تجارب�البلدان�التي�
حققت�نجاحات�في�تنمية�ريادة�األعمال�مرتفعة�النمو�أن�يوفر�
من�ثم�دروساً�ومبادئ�مفيدة�ألقل�البلدان�نمواً�في�صياغة�سياسات�
ريادة�األعمال.�ونظراً�إلى�شحة�البحوث�واألدبيات�التي�تتناول�
فعالية�برامج�تطوير�ريادة�األعمال�مرتفعة�النمو�في�أقل�البلدان�نمواً�
وأفريقيا�)مع�استبعاد�نماذج�التعاونيات�والمؤسسات�االجتماعية(�
يعرض�هذا�الفصل�دراسات�إفرادية�ألربعة�بلدان�حققت�نجاحاً�
كبيراً�هي:�فنلندا�وجمهورية�كوريا�وشيلي�والهند�)األطــر�1-5 
إلى�5-4(.�وحتى�مع�اختالف�مستويات�التنمية�في�هذه�البلدان�
النامية�والمتقدمة�النمو�عنها�في�أقل�البلدان�نمواً،�يمكن�لتجاربها�
مع�ذلك�أن�توفر�تبّصرات�عملية�وتنفيذية�قّيمة�بشأن�المبادئ�

يمكن�لبرامج�ريادة�األعمال�القائمة�على�االنتقائية�
أن�تساعد�في�بناء�المصداقية

التي�يتعين�أن�تكون�ناظمة�لتصميم�برامج�تطوير�ريادة�األعمال�
وصياغتها�وتنفيذها.

وتظهر�الدراسات�اإلفرادية�األربع�الدور�الذي�يمكن�
بتكّفل� الحكومة�وتحظى� بزمامها� تمسك� مبادرات� تؤديه� أن�
سياسي�مدعوم�باستراتيجيات�اتصالية�فعالة،�في�صياغة�ثقافة�
لــريــادة�األعــمــال�وحفز�أنشطة�ريــاديــة�وتشجيع�االستثمار�في�
المؤسسات�االبتكارية�الناشئة.�ويمكن�أيضاً�لبرامج�ريادة�األعمال�
التي�تصادق�عليها�الحكومة�على�أساس�انتقائي�وتحدد�معالم�
أساسية�يتعين�بلوغها�في�كل�مرحلة�من�مراحل�التطور�وتربط�
التعويضات�باألداء�أن�تسهم�أيضاً�في�بناء�الثقة�والتمّيز�التجاري�
على�الصعيد�الدولي،�على�نحو�يساعد�على�جذب�االستثمار�
األجنبي�المباشر�عن�طريق�بناء�سمعة�مستقِطبة�لالستثمارات�

ذات�النوعية�الجيدة.

فنلندا:�تاريخ�لسياسات�ريادة�األعمال�مرتفعة�النمو اإلطار�1-5 

تشير�التجارب�المكتسبة�من�فنلندا�في�مجال�تصميم�سياسة�ريادة�األعمال�مرتفعة�النمو�إلى�إمكانية�تأثير�السياسات�
في�نمو�الشركات�الجديدة�إن�جرى�تصميمها�بشكل�سليم.�وتشير�أيضاً�إلى�أن�مبادرات�السياسة�التي�تتصف�بدرجة�عالية�من�
االنتقائية�على�أساس�حفز�النمو،�وتوفر�الدعم�بحسب�تحقيق�معالم�رئيسية�على�صعيد�اإلنجاز،�وتستقطب�مشاركة�فعالة�من�

القطاعين�العام�والخاص،�يمكن�أن�تكون�ناجعة�في�تيسير�نمو�المشاريع�الجديدة.

وتعتمد�التنمية�االقتصادية،�بما�فيها�التحول�الهيكلي�على�دينامية�الشركات،�وتستتبع�الدينامية�وجود�االبتكار.�وبالنظر�
إلى�أن�الشركات�ال�تسهم�جميعها�بنفس�القدر�في�االقتصاد،�ال�بد�من�التركيز�على�الشركات�الجديدة�والمبتكرة.�غير�أن�فجوات�
التمويل�والمهارات،�بما�في�ذلك�صعوبات�الحصول�على�التمويل�وموارد�التشغيل،�تحّد�من�نمو�هذه�الشركات.�ويُترجم�ذلك�
في�فنلندا�على�سبيل�المثال،�في�قّلة�عدد�الفنيين�ذوي�الخبرة�الذين�يختارون�االنخراط�في�ريادة�األعمال.�وبرهنت�السياسات�
في�فنلندا�على�فعاليتها�في�التصدي�لفجوات�التمويل�والمهارات�في�منظومة�ريادة�األعمال،�وأعانت�بذلك�الشركات�الجديدة�

واالبتكارية�على�النمو�بسرعة�أكبر.

وتتميز�سياسات�ريادة�األعمال�في�فنلندا�عن�غيرها�باتخاذها�نهجاً�نُظمياً�قوياً،�بمعنى�أن�برامج�السياسات�ال�تصمم�
أو�تنفذ�بمعزل�عما�حولها،�إنما�تسعى�إلى�دعم�وتكميل�بعضها�البعض�اآلخر.�وإلى�جانب�ذلك،�يجري�تخطيط�السياسات�وتنفيذها�
بالتنسيق�الوثيق�بين�المسؤولين�الحكوميين�وصناعة�رأس�مال�المجازفة�ورواد�األعمال.�ويوجد�في�فنلندا�برنامجان�رئيسيان�في�هذا�
المجال�هما�برنامج�الشركات�االبتكارية�المبتدئة�التابع�للوكالة�الفنلندية�لتمويل�التكنولوجيا�واالبتكار،�وبرنامج�فيغو�للتسريع�التابع�
لوزارة�العمل�واالقتصاد،�وقد�دخل�كالهما�حّيز�التنفيذ�في�عامي��2007و�2009على�التوالي.�ويكّمل�البرنامجان�أحدهما�اآلخر.
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ويوفر�برنامج�الشركات�االبتكارية�المبتدئة�توليفة�من�خدمات�دعم�القدرات�ألغراض�النمو�وخدمات�اإلقراض�المرحلي.�
كما�يقدم�دعماً�مالياً�للتعاقد�على�خدمات�الخبراء�في�تخطيط�أنشطة�األعمال�وصياغة�استراتيجيات�النمو�وتعزيز�الكفاءات�اإلدارية.�
وييسر�البرنامج�أيضاً�إقامة�الشبكات�بين�المشاركين�وإرساء�الروابط�مع�مشاريع�الرأسماليين�المجازفين�المحليين�والدوليين،�فضاًل�
عن�تشجيع�تبادل�الخبرات�والممارسات�الجيدة.�ويعمل�البرنامج�كآلية�للترويج�للعالمات�التجارية�على�نحو�يضفي�مصداقية�على�
المشاركين.�وتتولى�الوكالة�الفنلندية�لتمويل�التكنولوجيا�واالبتكار�اختيار�المشاركين�في�البرنامج�بناء�على�توصيات�تتلقاها�من�فريق�
خارجي�يضم�مجموعة�من�خبراء�مشاريع�رأس�المال�المجازفة�الجديدة�والرأسماليين�المجازفين.�وبعد�الفروغ�من�االختيار،�تحدد�
الوكالة�الفنلندية�لتمويل�التكنولوجيا�واالبتكار�مجموعات�مفّصلة�للمعالم�المرجعية�المواءمة�لكل�مشارِك،�ويمثل�تحقيق�هذه�المعالم�
شرطاً�الستمرار�االستفادة�من�البرنامج.�وفي�المرحلة�األولى،�ال�بد�أن�يظهر�المشاركون�قدرة�على�التنافس�في�األسواق�الدولية،�
وال�بد�أن�يعرضوا�في�نهاية�المرحلة�ما�أنجزوه�في�هذا�السبيل�على�لجنة�تقييم�مؤلفة�من�مستثمري�مشاريع�رأس�مال�المجازفة�
ورعاة�أنشطة�األعمال�ومديري�الشركات.�وفي�المراحل�الالحقة،�ال�بد�أن�يكون�بمقدور�المشاركين�اجتذاب�التمويل�الخارجي�وأن�
يصمموا�ويتعهدوا�نمواً�سريعاً�في�أنشطتهم.�وبالتشديد�على�االنتقائية�وحفز�النمو�وبناء�القدرات�والدعم�المباشر�والترابط�الشبكي�
والتعاون�بين�القطاعين�العام�والخاص�واستخدام�المعالم�المرجعية�لألداء،�يُظهر�برنامج�الشركات�االبتكارية�المبتدئة�كافة�الخصائص�

الرئيسية�لمبادرات�سياسة�ريادة�األعمال�مرتفعة�النمو.

أما�محط�تركيز�برنامج�فيغو�للتسريع،�فينّصب�على�إنشاء�تجمع�لرواد�األعمال�الجدد�حائزي�مهارات�النمو�المرتفع،�
ويتوسل�البرنامج�في�ذلك�حشد�أفرقة�أصحاب�رأس�مال�المجازفة،�وعن�طريق�هذه�األفرقة�تشارك�جهات�فاعلة�في�مشاريع�رواد�
األعمال�الجدد.�وال�بد�أن�يكون�الحصول�على�التمويل�الكافي�من�القطاعين�العام�والخاص�في�المتناول.�كما�يحظى�هذا�النظام�
بدعم�مؤسسات�البحث�والشركات�الكبيرة�والمعاهد�التعليمية�التي�توفر�تياراً�من�االبتكارات�التكنولوجية�واالبتكارات�األخرى،�
ويبلي�النظام�بالًء�حسناً�ويجني�عوائد�اجتماعية�واقتصادية�ويسفر�عن�نشوء�شركات�جديدة�مرتفعة�النمو�بكفالة�االصطفاف�

السليم�لجميع�المشاركين�فيه.

وهناك�ارتباط�وثيق�بين�برنامج�فيغو�للتسريع�وبرنامج�الشركات�االبتكارية�المبتدئة.�فالجهات�المسّرعة�في�برنامج�فيغو�
هي�شركات�تابعة�للقطاع�الخاص�تستثمر�في�مشاريع�رأس�مال�المجازفة�المنطوية�على�إمكانات�نمو�مرتفعة�وتساعد�في�إدارتها،�
عن�طريق�توفير�التجربة�والخبرة�والدعم�اإلداري�المباشر�لشركات�الحوافظ�التابعة�لها،�وهي�تستثمر�أموالها�الخاصة�بحيازة�شرائح�
رأسمالية�في�شركات�الحوافظ�وينتظر�منها�أن�تساعد�في�تدبير�تمويل�في�رأس�مال�إضافي�يستجلب�من�مستثمرين�آخرين.�وتتبع�
القطاع�العام�وكاالت�مكّرسة�لتوفير�خدمات�تنسيق�للجهات�المسّرعة�في�برنامج�فيغو�عندما�تلتمس�الدعم�العام،�كالدعم�الذي�
يقّدم�في�إطار�برنامج�الشركات�االبتكارية�المبتدئة.�وعلى�غرار�هذا�البرنامج،�جرى�أيضاً�تصميم�وتنفيذ�برنامج�فيغو�للتسريع�في�
ظل�التحاور�المستمر�بين�القطاعين�العام�والخاص.�وبربط�رواد�األعمال�الجدد�مع�رواد�األعمال�الفنيين�ذوي�الخبرة،�يشجع�
برنامج�فيغو�للتسريع�على�إنشاء�شركات�الحوافظ�ويستجلب�اهتماماً�متزايداً�من�المستثمرين.�ويدعم�التحليل�التجريبي�الفرضية�التي�
تذهب�إلى�أن�مرجع�تحقيق�المشاركين�في�برنامج�الشركات�االبتكارية�المبتدئة�أداًء�رفيعاً�هو�مشاركتهم�في�البرنامج،�وأن�السبب�
ليس�ببساطة�أن�شركات�مناسبة�اختارت�لنفسها�أن�تنتسب�إليه.�ومن�الممكن�عزو�هذا�األداء�الرفيع�لألثر�العائد�إلى�الثقة�بالنفس�

والتصديق�على�الكفاءة.

واتجهت�فنلندا�أيضاً�إلى�تقديم�الدعم�النشط�للتعليم�والتدريب�التقني�والمهني�ولمفهوم�الَتعلُّم�مدى�الحياة.�وجرى�
أيضاً�إدراج�التثقيف�في�مجال�ريادة�األعمال�في�جميع�صفوف�الدراسة.�ووضعت�الدانمرك�وفنلندا�والنرويج�والسويد�نموذجاً�
للتثقيف�في�مجال�ريادة�األعمال�يتمايز�عن�النماذج�المماثلة�القائمة�في�البلدان�األخرى�أدرجت�فيه�المالمح�المشتركة�التالية:�
التعاون�المشترك�بين�الوزارات؛�الدور�الرئيسي�للمنظمات�المعنية�بمشاريع�الشباب�والمؤسسات�المبتدئة؛�االستقالل�الذاتي�التام�
للمؤسسات�التعليمية�في�تنفيذ�التثقيف�في�مجال�ريادة�األعمال�شريطة�االمتثال�لإلطار�الوطني�لتوصيف�المهارات�أو�الوثائق�
التوجيهية�ذات�الصلة؛�المشاركة�المكثفة�مع�أنشطة�األعمال؛�إدماج�التوعية�بريادة�األعمال�في�جميع�مستويات�وجميع�أنواع�

التعليم؛�الدور�المسند�للمعلمين�كميسرين.

كليمنت�وآخرون،�2016؛�رانيكو�وأوتيو،�2015. املصدر:�
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وعـــلـــى�وجـــــه�الــــخــــصــــوص،�تــســلــط�تـــجـــربـــتـــا�فــنــلــنــدا�
يحققها�وجــود� التي� المكاسب� على� الــضــوء� وجمهورية�كــوريــا�
برامج�لتطوير�ريادة�األعمال�تتسم�بقاعدتها�العريضة�وطابعها�
الكلي�والمتنوع،�وتلتئم�في�ظلها�جهات�فاعلة�من�الحكومة�
المدني� ــاط�األكــاديــمــيــة�والمجتمع� ــ الــخــاص�واألوسـ والــقــطــاع�
والمجتمع�الدولي،�الستغالل�وجود�التآزر�والتكامل�فيما�بين�
الــدراســات�اإلفــراديــة�األربــع�جميعها� الفاعلين.�وتُبرز� مختلف�
ضــرورة�أن�يتجذر�تطوير�ريــادة�األعمال�في�نهج�نُظمي�مبني�
على�قاعدة�الحوار�والتعاون�بين�القطاعين�العام�والخاص.�وقد�
قامت�جمهورية�كوريا،�على�سبيل�المثال،�بجمع�طائفة�واسعة�
من�اآلراء�واالقتراحات�من�القطاع�الخاص�في�سياق�التحضير�
عمل� فرقة� وأنــشــأت� الخالق� باالقتصاد� المعنية� العمل� لخطة�
رأس� لشركات� ممثلين� من� تألفت� الخالق� لالقتصاد� مشتركة�
مال�المجازفة�والشركات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�والشركات�
الكبيرة،�من�أجل�إضفاء�طابع�مؤسسي�على�مشاركة�القطاع�
الخاص�)األونكتاد،�2013د(.�وفي�سياق�أقل�البلدان�نمواً،�
ــيــات�الــتــشــاور�ومــضــاهــاتــهــا�بــإصــالحــات�في� يــمــكــن�تــدعــيــم�آل
وَتَشاطُر� الشفافية� اعتبارات� على� تشدد� العام� القطاع� حوكمة�

المعلومات�والمـُساَءلة.

وفي�فنلندا،�يُبرز�برنامج�الشركات�االبتكارية�المبتدئة�
توفير� لضمان� الــبــرامــج� تكامل� أهمية� للتسريع� فيغو� وبــرنــامــج�
التمويل�للمؤسسات�في�مراحل�التطور�المختلفة.�وعلى�سبيل�
المثال،�يمكن�ألحد�البرامج�أن�يستهدف�ربط�رواد�األعمال�
بــالــرأســمــالــيــيــن�الــمــجــازفــيــن�لــحــشــد�رأس�الــمــال�األولــــي�الـــالزم�
لتحويل�األفكار�إلى�أنشطة�أعمال،�بينما�يقوم�برنامج�آخر�في�
بالرأسماليين�من�أجل� المتنامية� الشركات� بربط� مرحلة�الحقة�
التوسع�في�أسواق�جديدة.�وفي�حالتي�فنلندا�وجمهورية�كوريا،�
أُرسيت�أوجه�للتكامل�على�نطاق�المبادرات،�وُشددت�الجهود�
على�ربط�الرأسماليين�المجازفين�برواد�األعمال�الجدد،�وربط�
رواد�األعمال�الجدد�برواد�األعمال�األقدم�واألكثر�خبرة�)رعاة�
أنشطة�األعمال(�الذين�يمكن�أن�يعملوا�كناصحين�ومرشدين.

وهـــنـــاك�أيـــضـــاً�حــاجــة�لــكــفــالــة�الــتــكــامــل�بــيــن�بــرامــج�
تطوير�ريادة�األعمال،�التي�ترّوج�لتتجير�األفكار�واالبتكارات�
إلى�منتجات،�وسياسات�التجارة�التي�توفر�فرص�الولوج�إلى�
األســــواق.�وعــلــى�سبيل�الــمــثــال،�تستهدف�مــبــادرة�"ُصــنــع�في�
الناشئة� الهند"�تطوير�منافذ�دخول�األســواق�أمام�المؤسسات�
في�الهند�وتكّمل،�من�ثم،�الدور�الذي�تؤديه�مبادرة�"مشاريع�
الهند�الناشئة"�في�رعاية�االبتكار.�وتطّبق�رواندا�سياسة�تجارية�
بمسمى�"ُصنع�في�رواندا"�لدعم�تطوير�السوق�المحلية�وتعزيز�

الرأسماليون�المجازفون�فاعلون�رئيسيون�في�أطر�
تطوير�ريادة�األعمال

عملية�الــتــحــول�االقــتــصــادي�الــوطــنــي.�وعــلــى�وجـــه�الخصوص�
القدرة� الغاية�مــن�سياسة�"صنع�فــي�روانــــدا"�فــي�زيـــادة� تتمثل�
التجاري�من�خالل� الميزان� البلد�وتحسين� التنافسية�القتصاد�
استعادة�أجــزاء�من�السوق�الرواندية�المعتمدة�على�الــواردات،�
أســواق� في� التنافس� على� الروانديين� المنتجين� قــدرة� وتحسين�
التصدير�مــن�أجــل�توليد�وظــائــف�منتجة�فــي�شــركــات�تتصف�

بالدينامية�والمرونة�)رواندا،�2017(.

وتّصور�حالة�شيلي�أهمية�المحافظة�على�استمرارية�
الحرص� وأهــمــيــة� المحلي،� السياسي� التغير� وجــه� فــي� الــبــرامــج�
أيــضــاً�على�تــوخــي�الــمــرونــة�عندما�تظهر�عــيــوب�الــبــرامــج.�وقد�
تغيير،� دون� مهمته� على� الناشئة� شيلي� مشاريع� برنامج� أبقى�
التغير� مــن� بــالــرغــم� ميزانيته� فــي� زيــــادات�مستمرة� وحــصــل�على�
الذي�طرأ�على�الحكومة.�كذلك،�أنشئ�برنامج�التوسع،�في�
الناشئة�من�أجل�التصدي�لظاهرة� إطار�مبادرة�مشاريع�شيلي�
انخفاض�معدل�استبقاء�رواد�األعمال�المتخرجين.�ويمكن�أن�
يساعد�إسناد�المسؤولية�لوكالة�واحدة�تتمتع�باالستقالل�الذاتي�
التدخل� وتناط�بها�واليــة�واضحة،�في�ضمان�االستقالل�عن�
السياسي.�وتكتسي�االستقاللية�والشفافية�والمـُساَءلة�باألهمية�
لتجّنب�الوقوع�في�براثن�المصالح�المكتسبة:�فالقرار�المتعلق�
ينبغي� الــدعــم،� بــرامــج� إطــار� فــي� واستمرارها� الشركات� باختيار�
أن�يكون�موضوعياً�ومحايداً�إلى�الحد�األقصى،�وبالمستطاع�
أن�ُيكفل�ذلك،�على�سبيل�المثال،�باستخدام�أفرقة�خارجية،�
كالحال�في�فنلندا،�أو�بتعزيز�آليات�حوكمة�ألغراض�التطوير.

ويؤدي�البحث�والتطوير�دوراً�مهماً�في�جميع�مراحل�
دورة�حياة�الشركة.�وباإلضافة�إلى�االبتكارات�الجذرية�التي�تقود�
وجود� أيضاً� باألهمية� يكتسي� الناشئة،� الشركات� تأسيس� إلى�
النمو�والبقاء.� القائمة�على� ابتكارات�حديّة�تساعد�الشركات�
التي� واإلبـــداع� واالبتكار� التعّلم� تجّمعات� تساعد� أن� ويمكن�
المهنية� البحث�والمعاهد� الجامعات�والمدارس�ومعاهد� تضم�
الجديدة� لألفكار� المطّرد� التدفق� على� التجريبية� والمختبرات�
إلى�الشركات�على�مدار�دورة�حياتها.�وتحوز�البلدان�األربعة�
المساعدة� تــقــدم� المصلحة� ألصــحــاب� شبكات� النظر� محل�
لتطوير�ريادة�األعمال.�ويمكن�رعاية�التجمعات�بشكل�يفيد�
التنمية� في�خطط� تحدَّد�كأولوية� التي� االقتصادية� القطاعات�
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الوطنية�والسياسات�الصناعية،�كالحاصل�في�وادي�االقتصادي�
الخالق،�في�بانغيو�بجنوب�سول�)األونكتاد،�2013أ(.

وتوضح�الدراسات�اإلفرادية�جميعها�أن�الرأسماليين�
المجازفين�يمثلون�جهات�فاعلة�رئيسية�في�أطر�تطوير�ريادة�
نمواً،�يستدعي�ذلك�وضع� البلدان� أقل� األعمال.�وفي�سياق�
المال� رأس� تحدد�مصادر� الموارد� لحشد� واضحة� استراتيجية�
تدابير� أيضاً� والخاص،�وتشمل� العام� القطاعين� األساسي�من�
تستهدف�اجتذاب�رأس�مال�المجازفة�على�الصعيد�المحلي�
واإلقليمي�والدولي،�وإركاز�هذه�االستراتيجية�داخل�استراتيجية�

عامة�للتطوير�المالي.

ــادة�األعــمــال� ــ ويــتــعــيــن�أن�تــتــضــمــن�بـــرامـــج�تــطــويــر�ريـ
اســتــراتــيــجــيــة�خـــروج�للمؤسسات�الــنــاشــئــة�والــمــؤســســات� أيــضــاً�
األخرى�التي�تواجه�الفشل.�وتتأسس�خطة�االقتصاد�الخاّلق�
الــتــي�تتولى�إدارتــهــا�هيئة�شـــؤون�أنشطة� فــي�جمهورية�كــوريــا،�
تشمل� مثمرة� دورة� توليد� على� والمتوسطة،� الصغيرة� األعــمــال�
"البدء،�والنمو،�واسترداد�االستثمار�وإعادة�البدء".�ويرمي�البند�
في� يسهم� نحو� النظم�على� تحسين� إلــى� البرنامج� من� الثالث�
والقصد� جديد.� من� البدء� وتيسير� الفشل� مع� زيادة�التسامح�
من�وجود�هيئة�شؤون�أنشطة�األعمال�الصغيرة�والمتوسطة�هو�
الساعين� السبل�بوجه�رواد�األعمال� التي�تسد� النظم� إصــالح�

للبدء�ثانية�)األونكتاد،�2013أ(.

جمهورية�كوريا:�إنعاش�االقتصاد�عن�طريق�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم اإلطار�2-5 

بدأت�في�االتضاح�خالل�تسعينيات�القرن�الماضي�العوائق�التي�شابت�نموذج�التنمية�االقتصادية�في�جمهورية�كوريا،�
المستند�بشكل�مكثف�على�المجموعات�الصناعية�الكبيرة.�ومنذ�ذلك�الوقت،�أولت�الحكومة�اهتماماً�متزايداً�للدور�الذي�يمكن�
أن�تؤديه�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�في�السياسات�الصناعية�والتكنولوجية،�باعتبارها�جزءاً�من�عملية�لتطوير�محركات�

جديدة�للنمو�في�البلد،�مع�التركيز�على�إنشاء�المؤسسات�المبتدئة�وتعزيز�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�القائمة.

وأضفت�الحكومة�طابعاً�مؤسسياً�على�نظام�للتصديق�على�شركات�رأسمال�المجازفة�وتعزيزها.�وفي�عام��1997سّنت�
الحكومة�القانون�الخاص�لتعزيز�شركات�رأسمال�المجازفة،�وأصدرت�هيئة�شؤون�أنشطة�األعمال�الصغيرة�والمتوسطة�قواعد�بشأن�
التصديق�على�شركات�رأسمال�المجازفة،�عرّفت�هذه�الشركات�المصدق�عليها�على�أساس�معايير�االستثمار�ونفقات�البحث�
والتطوير�وتقدير�ألنشطة�األعمال.�وحددت�الحكومة�أيضاً�وقدمت�الدعم�للشركات�االبتكارية�التي�داومت�على�مزاولة�النشاط�
لمدة�ثالث�سنوات�على�األقل،�وجرى�تقييمها�باعتبارها�شركات�ابتكارية�باستخدام�معايير�مستمدة�من�دليل�أوسلو�التابع�لمنظمة�
التعاون�والتنمية�في�الميدان�االقتصادي�والمكتب�اإلحصائي�لالتحاد�األوروبي،�تتضمن�القدرات�في�مجال�االبتكار�التكنولوجي�
والتتجير�وإدارة�االبتكار،�إضافة�إلى�األداء�االبتكاري.�وتكون�هذه�الشركات�مؤهلة�للحصول�على�مجموعة�من�حزم�الدعم�
السياساتي.�ويسفر�هذا�النظام�لإلبرام�الحكومي�لتصديقات�شركات�رأسمال�المجازفة�والشركات�االبتكارية�عن�تحقيق�األهداف�
الثالثة�الرئيسية�التالية�كجزء�من�سياسات�دعم�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم:�التوجيه�الفعال�للدعم�نحو�الشركات�المؤهلة�
والراغبة�والقادرة�على�اتباع�توجيهات�السياسات؛�استخدام�الدعم�كآلية�لإلبالغ�باتجاهات�السياسة�الحكومية�واإلعالن�عنها؛�
توفير�النظام�مجموعة�من�الحوافز�للشركات�من�أجل�تطوير�نفسها�طوعاً�إلى�نوعية�المؤسسات�التي�تطمح�الحكومات�في�تزويدها�

بالدعم�لتنفيذ�سياستها�الصناعية�ورؤيتها�التكنولوجية.

وتضطلع�هيئة�شؤون�أنشطة�األعمال�الصغيرة�والمتوسطة�بدور�محوري�في�دعم�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�
والمؤسسات�الناشئة،�وتساعد�الهيئة�على�أداء�الوظائف�المنوطة�بها�كل�من�الوزارات�التالية:�وزارة�الثقافة�والرياضة�والسياحة؛�وزارة�
التعليم؛�وزارة�التشغيل�والعمل؛�وزارة�العلوم�وتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�والتخطيط�المستقبلي؛�وزارة�شؤون�االستراتيجية�
والميزانية؛�وزارة�التجارة�والصناعة�والطاقة.�وتغطي�سياسات�الدعم�الذي�يقدَّم�للمؤسسات�الناشئة�في�جمهورية�كوريا�دورة�حياة�
أنشطة�األعمال،�ويتكون�من�جزأين�هما،�البحث�والتطوير�والتتجير.�ويجري�تحديد�ست�مراحل�لهذه�العملية�بدءاً�من�التعرف�
على�األفكار�حتى�تتجيرها�وتشتمل�على:�تحديد�أفكار�أنشطة�األعمال،�وتطوير�المفاهيم،�ووضع�خطط�البحث�والتطوير،�وإجراء�
عمليات�البحث�والتطوير،�والتتجير،�والتسويق.�وانطالقاً�من�األهمية�التي�يكتسيها�مطلب�تدعيم�البحث�والتطوير،�تتولى�وزارة�
العلوم�وتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�والتخطيط�المستقبلي�تنسيق�المراحل�األربع�األولى،�وتتولى�وزارة�شؤون�االستراتيجية�
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والميزانية�تنسيق�المرحلتين�األخيرتين.�وتنخرط�هيئة�شؤون�أنشطة�األعمال�الصغيرة�والمتوسطة�في�مجاالت�متنوعة،�تشمل�برامج�
التمويل�المباشر�للبحث�والتطوير�في�المؤسسات�الناشئة،�وتطوير�نماذج�األعمال�وتوفير�الدعم�المالي�لعمليات�التشغيل،�ووضع�
سياسات�للدعم�غير�المباشر�من�أجل�تحسين�بيئة�األعمال�والبنية�التحتية�المعززة�للمؤسسات�الناشئة.�وتتمحور�سياسات�الدعم�في�
وزارة�العلوم�وتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�والتخطيط�المستقبلي�حول�الترويج�لالبتكارات�القائمة�على�أساس�تكنولوجيات�
المعلومات�واالتصاالت�وتتجيرها،�وتعزيز�البنية�التحتية�المطلوبة�لترعرع�األفكار�وتيسير�عمليات�التتجير؛�كما�تركز�الوزارات�األخرى�
على�مجاالت�أكثر�تحديداً�تتصل�بالمؤسسات�الناشئة�ومشاريع�رأس�مال�المجازفة�المندرجة�تحت�والياتها�الفنية�-�وعلى�سبيل�

المثال،�تقدم�وزارة�التجارة�والصناعة�والطاقة�الدعم�للمؤسسات�الناشئة�في�مجال�الطاقة.

وفي�عام�2013،�صاغت�جمهورية�كوريا�مبادرة�االقتصاد�الخالق�وخطة�العمل�من�أجل�االقتصاد�الخالق،�باالستناد�
إلى�االستراتيجيات�الست�التالية:�تقديم�المكافآت�المناسبة�لإلبداع�وتهيئة�بيئة�إيكولوجية�اقتصادية�داعمة�لقيام�المؤسسات�
الناشئة؛�تقوية�الدور�الذي�تؤديه�مشاريع�رأسمال�المجازفة�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�في�االقتصاد�الخالق�وزيادة�
قدرتها�على�الولوج�إلى�األسواق�العالمية؛�خلق�محركات�النمو�للمبادرة�بارتياد�أسواق�جديدة�وصناعات�جديدة؛�تدعيم�المهارات�
اإلبداعية�العالمية�المشّبعة�بروح�الصمود�أمام�التحديات�والسعي�وراء�تحقيق�األحالم؛�تعزيز�قدرات�العلم�والتكنولوجيا�وتكنولوجيات�
المعلومات�واالتصاالت�على�االبتكار،�باعتبارها�ركيزة�االقتصاد�الخالق؛�تدعيم�ثقافة�االقتصاد�الخالق�في�سعي�مشترك�مع�
السكان.�وأسفرت�المبادرة�عن�نشوء�ثالث�مبادرات�برنامجية�فرعية�هي:�مدينة�االقتصاد�الخالق�على�اإلنترنت،�ومراكز�االقتصاد�
واالبتكار�الخالق،�ومنصة�تحدي�األشهر�الستة�البتكار�األفكار.�وصمم�البرنامج�األخير�بهدف�تسريع�إقامة�مؤسسات�ناشئة�
ــام�2015،�من�أجــل�تيسير�إقامة��100مؤسسة�ناشئة�اختيرت�من� بدورتها�الكاملة�خــالل�فترة�تستغرق�ستة�أشهر�خــالل�عـ
بين�000 �1فكرة�قدمها�المواطنون�ورواد�األعمال�الطامحون�باستخدام�منصة�مدينة�االقتصاد�الخالق�ومراكز�االقتصاد�واالبتكار�
الخالق.�واستهدفت�المنصة�توفير�دعم�مكثف�على�يد�اختصاصيين�في�مجاالت�المؤسسات�الناشئة�على�مدى�فترة�ستة�أشهر�
في�مسائل�تطوير�نماذج�األعمال،�وتقديم�طلبات�إثبات�حقوق�الملكية�الفكرية�وتسجيلها،�وتجهيز�خطط�األعمال.�وجرى�في�
إطار�مبادرة�مراكز�االقتصاد�واالبتكار�الخالق�أيضاً�توظيف�اختصاصيين�واالستعانة�بشركة�متخصصة�لتوفير�الدعم�في�مجال�تتجير�
األفكار.�وفي�المرحلة�التي�تلت�تحديد�األفكار�سّرعت�المنصة�خطوات�عملية�التتجير�بتوفير�دعم�منهجي�عبر�عملية�للترابط�
الشبكي�بين�أصحاب�المصلحة�األساسيين�المعنيين�بإقامة�أنشطة�األعمال�الجديدة�وهم�تحديداً�الوزارات�الحكومية�والمعاهد�
العامة�للبحوث�والجامعات�والشركات�المملوكة�للقطاع�الخاص�والدوائر�الخاصة�المعنية�بالبحث�والتطوير�وفرادى�الشركات�األخرى�

الذين�أنيطوا�بأدوار�محددة�المعالم.

شيانغ،�2016؛�جونغ�وكيم،�2017؛�منظمة�التعاون�والتنمية�يف�امليدان�االقتصادي�واملكتب�اإلحصائي�لالحتاد�األورويب،�2005؛� املصدر:�
األونكتاد،�2013د.

رغم� شيلي� اتبعته� الـــذي� النهج� إلــى� التنويه� ويــجــدر�
ما�شابه�من�معوقات،�لسعيه�إلى�اجتذاب�مواهب�ريادة�األعمال�
دولياً�)الفصل�الثالث(.�ويكشف�النجاح�الذي�حققته�شيلي�عن�
إمكانية�تعزيز�القدرات�الوطنية�في�مجال�ريادة�األعمال�بتسخير�
خبرة�وإبـــداع�رواد�األعــمــال�األجــانــب�الــذيــن�يمكن�أن�ينقلوا�
المعارف�والمهارات�والخبرات�إلى�جهات�محلية.�وتضمنت�
مبادرة�مشاريع�شيلي�الناشئة�مكوناً�للتأثير�االجتماعي�هدفه�تغيير�
ثقافة�ريادة�األعمال�الشيلية�وتحسينها.�ويُطلب�إلى�المنتفعين�

البيئة� في� االنــخــراط� الناشئة� مشاريع�شيلي� بمبادرة� األجــانــب�
اإليكولوجية�المحلية�ألنشطة�األعمال�من�خالل�أداء�أنشطة�
يتولد�عنها�أثر�اجتماعي.�وصممت�خطة�لتقدير�قيمة�العائد،�
وهي�نظام�مبتكر�لتقدير�عالمات�الستخدامها�في�قياس�األثر�
االجتماعي�الذي�يجلبه�رواد�األعمال�عند�مقاربتهم�المجتمع�
العمل� وحلقات� الرئيسية� العروض� تنظيم� طريق� عن� المحلي،�
وإرشاد�المعنيين�وتعهد�المناسبات�األخرى�ذات�الصلة�بريادة�

األعمال�واالبتكار.
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شيلي:�تسخير�الهجرة�ألغراض�ريادة�األعمال اإلطار�3-5 

دّشنت�حكومة�شيلي�في�عام��2010مبادرة�شيلي�للمشاريع�الناشئة�متطلعة�إلى�"تغيير�ثقافة�البلد�إزاء�ريادة�األعمال�
�.)www.startupchile.org/economic-impact/وتكريس�منزلة�شيلي�كمركز�لالبتكار�في�أمريكا�الالتينية"�)انظر�العنوان�اإللكتروني�التالي�
ويعود�إنشاء�مؤسسة�تنمية�اإلنتاج�التي�صاغت�مبادرة�شيلي�للمشاريع�الناشئة�إلى�عام�1939؛�وتعمل�في�سبيل�غاية�رئيسية�هي�

توقع�المرحلة�اإلنمائية�المقبلة�في�شيلي�والتخطيط�لها.
وفي�كل�جولة�من�جوالت�برنامج�األشهر�الستة�للمشاريع�الناشئة،�يجري�اختيار�مائة�مشروع�ناشئ�من�طلبات�يجري�
التقدم�بها�عالمياً.�ويحّصل�كل�مشروع�ناشئ�يقع�عليه�االختيار�على�مبلغ�000 �40دوالر�كمنحة�تمويل�مجانية�في�رأس�المال،�
وتأشيرة�دخول�مؤقتة�مدتها�سنة�واحدة،�وحيز�مكتبي�وفرص�لتقديم�اإلرشادات�والتوجيهات.�وتوجد�في�شيلي�واحدة�من�أسرع�
عمليات�تسجيل�أنشطة�األعمال�على�الصعيد�العالمي.�ويتعين�على�المشاريع�الناشئة�أن�تحرز�000 �4من�نقاط�رأس�المال�
االجتماعي،�عن�طريق�استضافة�حلقات�العمل�وإرشاد�رواد�األعمال�المحليين�وتدريس�فصول�دراسية�وتنظيم�ماراثونات�لمطوري�
البرمجيات.�وَتخرَّج�من�برنامج�شيلي�للمشاريع�الناشئة�أكثر�من�200 �1من�ُمنشئي�المشاريع�ينتمون�إلى��72بلداً،�وأسهم�
المشاركون�في�جمع�ما�يربو�على�مائة�مليون�دوالر،�ووّلدوا�أكثر�من�500 �1وظيفة.�واستفاد�ما�يربو�على�000 �200من�رعايا�
شيلي�من�أنشطة�التواصل�المجتمعي�التي�نظمتها�المشاريع�الناشئة.�ومع�ذلك،�كان�من�األمور�الصعبة�العثور�على�رأسماليين�
مجازفين�محليين�الستبقاء�المشاركين�في�البرنامج�في�شيلي.�وللتصدي�لهذه�المسائل�طورت�الحكومة�"برنامج�التوسع"�الذي�
استهل�بتقديم�مبلغ�قيمته�000 �100دوالر�كتمويل�جديد�لثالثة�خريجين�اختيروا�من�بين��30خريجاً�بعد�إكمال�برنامج�مدته�
ثالثة�أشهر.�ويقّدم�التمويل�كمنحة�مجانية،�إال�أنه�يتعين�على�المشاركين�إنشاء�أنشطة�أعمالهم�وإدارتها�في�شيلي.�ومنذ�ذلك�

الوقت،�احتذى�خمسون�بلداً�نموذج�شيلي�واستهلوا�برامج�مماثلة.

واعتباراً�من�عام�2016،�تمثلت�األهداف�الجديدة�لمبادرة�شيلي�للمشاريع�الناشئة�في�ضمان�بقاء�شيلي�مركزاً�عالمياً�
لالبتكار�التكنولوجي�وذيــوع�صيتها�كقاطرة�للمؤسسات�التكنولوجية�التي�تجلب�آثــاراً�إيجابية�على�االقتصاد�المحلي.�وتوجد�
في�شيلي�ثالثة�برامج�ممّيزة�للتسريع�على�النحو�التالي:�المصنع�إس،�وهو�آلية�للتسريع�المسبق�للمشاريع�الناشئة�التي�تقودها�
رائدات�األعمال�ويتيح�لمجموعتين�من�الشركات�تتراوح�الواحدة�بين��20و�30شركة،�فترة�تدريب�سنوية�مدتها�أربعة�أشهر�
وقرابة�000 �15دوالر�في�شكل�تمويل؛�وبرنامج�رأس�المالي�األساسي،�وهو�برنامج�لتسريع�شركات�المنتج�الوظيفي�والمصادقات�
المبكرة؛�وبرنامج�متابعة�األمــوال،�ويستهدف�تسريع�شركات�األداء�المرتفع�المؤسسة�في�شيلي�وتسعى�إلى�التوسع�في�أمريكا�

الالتينية�وعلى�النطاق�العالمي.

وأجرت�مبادرة�المشاريع�الناشئة�في�شيلي�دراسة�استقصائية�في�عــام��2016لقياس�األثر�االقتصادي�المترتب�على�
البرنامج.�واستناداً�إلى�معدل�للرد�بلغ��71في�المائة،�أوضحت�الدراسة�استمرار��51.1في�المائة�من�المشاريع�الناشئة�المستفيدة�
من�برامج�التسريع�في�مزاولة�نشاطها�في�عام�2016.�ومن�أصل�نسبة��51.1في�المائة�التي�تمكنت�من�البقاء،�شارفت�نسبة�
المملوك�منها�للشيليين��55.4في�المائة.�كما�بلغ�معدل�االستبقاء،�أي�معدل�ُمنِشئي�المشاريع�الذين�بقوا�في�شيلي�إلدارة�عملياتهم�
بعد�مشاركتهم�في�البرنامج��34في�المائة.�وحصدت�المشاريع�الناشئة�مجتمعة�ما�مقداره��30.5مليون�دوالر�من�رؤوس�األموال،�
تأتت�نسبة��29في�المائة�منها�من�األموال�العامة�و�71في�المائة�من�مصادر�القطاع�الخاص.�وُقّدر�أن�عدد�الوظائف�التي�جرى�
توليدها�على�الصعيد�العالمي�بلغ�162 �5وظيفة�منهاه��30في�المائة�في�شيلي؛�وتراوح�متوسط�األجور�الشهرية�بين�216 1 
و280 �2دوالر�)انظر�العنوان�اإللكتروني�التالي�/www.startupchile.org(.�وقد�احتلت�شيلي�المرتبة�الثالثة�في�تقرير�مؤسسة�غست�
العالمي�للتسريع�لعام�2016،�بالنسبة�لقيمة�االستثمارات�المولدة�من�المشاريع�الناشئة�وجاءت�بعد�الواليات�المتحدة�والمملكة�
المتحدة،�واحتلت�المرتبة�السادسة�بالنسبة�لعدد�المشاريع�الناشئة�المـُسّرعة�وجاءت�بعد�الواليات�المتحدة�والمملكة�المتحدة�

وفرنسا�وإسرائيل�والمكسيك�والبرازيل.

إيغوسا�وأوتشي،�2016؛�تقرير�مؤسسة�غست،�لعام�2016؛�جملة�اإليكونوميست،�2016ب؛�ويست�وكارستني،�2015. املصدر:�



تقرير أقل البلدان نموًا، 2018

136

إفــراد� إلــى� الهند،� الــبــلــدان،�بما�فيها� واتجهت�بعض�
ريــادة� مجال� فــي� لبرامجها� المباشر�كركيزة� األجنبي� االستثمار�
األعمال،�بنما�اتجهت�أيرلندا�إلى�إدارة�سياسة�عالمية�للمغتربين.�
ومن�إجمالي�أقل�البلدان�نمواً،�تنظر�بنغالديش�وإثيوبيا�إلى�مغتربيها�
كأصول�يمكن�تسخيرها�ألغراض�برامجها�في�مجال�تطوير�ريادة�
األعمال.�وتشمل�األمثلة�التي�يمكن�ضربها�لإلجراءات�المتخذة�من�
أجل�جذب�المغتربين�)الفصل�الثالث(،�السماح�بازدواج�المواطنة�
وتنفيذ�برامج�لدعم�المغتربين�والسماح�للمغتربين�بحيازة�حسابات�
مصرفية�محلية�بالعملة�األجنبية،�واتخاذ�إجراءات�لتخفيض�الرسوم�

على�التحويالت�المالية.

بوسع أقل البلدان منواً بذل جهد أكرب 
الجتذاب رواد األعمال املغرتبني 

أصحاب املهارات املرتفعة

الهند:�البحث�عن�مخالفين�مبدعين�لتدعيم�ثقافة�ريادة�األعمال�واالبتكار اإلطار�4-5 

تعطي�الهند�نموذجاً�إلطــالق�مجموعة�وافــرة�ومتنوعة�للمبادرات�الساعية�إلــى�رعاية�االبتكار�على�نطاق�عــدد�من�
القطاعات،�واالنخراط�مع�األوساط�األكاديمية�والصناعة�والمستثمرين�وريادة�األعمال�الصغيرة�والكبيرة�والمنظمات�غير�الحكومية�
ومعظم�القطاعات�المحرومة�من�التمتع�بالخدمات�الكافية�في�المجتمع،�مع�إيالء�تركيز�خاص�على�النساء.�وتسعى�الحكومة�إلى�
دفع�النساء�إلى�الصفوف�األمامية�للنظام�الوطني�لريادة�األعمال�بإتاحة�سبيل�حصولهن�على�القروض�ووصولهن�إلى�الشبكات�
واألسواق�والتدريب.�ووفقاً�لتقرير�مؤسسة�غست�العالمي�للتسريع�لعام�2016،�تحتل�الهند�المرتبة�العاشرة�في�قيمة�االستثمارات�
المتولدة�عن�المشاريع�الناشئة�وعدد�المشاريع�الناشئة�المـُسّرعة.�ويتضمن�هذا�اإلطار�وصفاً�ألربع�مبادرات�وطنية�في�هذا�الخصوص.

مبادرة�مشاريع�الهند�الناشئة

أُطلقت�هذه�المبادرة�في�عام�2016،�مستهدفة�تعزيز�ريادة�األعمال�عن�طريق�توفير�التوجيه�للمشاريع�الناشئة�ورعايتها�
وكفالة�تمّتعها�بتسهيالت�على�مدى�دورات�حياتها.�وتصف�خطة�العمل�التي�نشرتها�الحكومة�المقومات�الثالثة�التي�تشكل�ركائز�
المبادرة�وهي:�التبسيط�واألخذ�باأليدي؛�والدعم�التمويلي�والحوافز؛�والشراكات�والحواضن�بين�الصناعة�واألوساط�األكاديمية.�
وتقوم�المبادرة�على�نهج�بزاوية��360درجة�غايته�تمكين�المشاريع�الناشئة�يتيح�برنامجاً�للتعلم�على�اإلنترنت�مدته�أربعة�أسابيع.�
وأنشئت�على�النطاق�الوطني�مجمعات�للبحوث�وحواضن�ومراكز�للمشاريع�الناشئة�من�خالل�ترابط�شبكي�لهيئات�تنتمي�إلى�
الصناعة�واألوساط�األكاديمية.�وأنشئ�أيضاً�صندوق�رئيسي�لتمكين�المشاريع�الناشئة�من�ُسبل�الحصول�على�التمويل.�وتضمنت�
اآلليات�المرافقة�للمبادرة�آلية�للتعرف�على�المشاريع�الناشئة�على�اإلنترنت�وبرنامجاً�للتعلم�وسبيالً�مبّسطاً�إليداع�طلبات�تسجيل�
براءات�االختراع�وقواعد�امتثال�مخففة�وقواعد�ميّسرة�للمشتريات�العامة�التي�تجريها�المشاريع�الناشئة�ودعماً�من�خالل�الحواضن�
وبرامج�طالبية�تركز�على�االبتكار�ودعماً�تمويلياً�واستحقاقات�ضريبية�ومعالجة�للمسائل�المتصلة�بالتنظيم.�وانطوت�خطة�العمل�
على�مجموعة�شعارات�ترويجية�موجهة�إلى�المستثمرين�تبرز�المزايا�الرئيسية�للمبادرة�مثل�"نظام�إيكولوجي�دون�بهارج"�و"ال�نفق�-�

ال�ضوء"�و"مطلوب�مخالفين"�و"الحواضن�متاحة".

مبادرة�ُصنع�في�الهند

أُطلقت�هذه�المبادرة�في�عام�2014،�واستهدفت�تحويل�الهند�إلى�مركز�عالمي�للتصميم�والصناعة�التحويلية.�وشملت�
مقومات�المبادرة�أربع�سياسات�على�النحو�التالي:�تشجيع�الصناعة�التحويلية�الوطنية؛�جذب�االستثمار�األجنبي�المباشر؛�حفز�
توليد�حقوق�الملكية�الفكرية�وتتجيرها؛�استحثاث�المبادرات�الجديدة�بما�فيها�إنشاء�ممرات�صناعية�و�21مدينة�ُعقدية�جديدة.�
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وأكدت�المبادرة�في�جملة�تدابير�أخرى�ضرورة�إحالل�األطر�البالية�والمعيقة�بُنظم�شفافة�وصديقة�للمستعملين�من�أجل�تيسير�
مشتريات�االستثمارات.�وتسعى�الحكومة�إلى�تسخير�السياسات�المحلية�للمشتريات�العامة�ألغراض�تشجيع�الصناعة�التحويلية�

واستخدام�السلع�والخدمات�المصنعة�محلياً،�في�سبيل�تنمية�صناعات�الهند�التحويلية�المحلية.

رسالة�"آتال"�في�مجال�االبتكار

ُصممت�هذه�المبادرة�لتشجيع�ثقافة�االبتكار�وريادة�األعمال،�والعمل�كمنصة�لتعزيز�نشوء�مراكز�ابتكار�من�طراز�عالمي،�
والتصدي�للتحديات�الكبرى،�ومساندة�أنشطة�األعمال�الناشئة�واألنشطة�األخرى�للعمل�لحساب�الذات،�وباألخص�في�المجاالت�
المدفوعة�بالتكنولوجيا.�وأنشئت�مختبرات�آتال�التجريبية�على�نطاق�البلد�واسُتخدمت�كحّيزات�عمل�تتيح�للطالب�استخدام�أدوات�
ومعدات�الكتساب�تدريب�عملي�في�مفاهيم�العلوم�والتكنولوجيا�والهندسة�والرياضيات.�وأنشئت�مراكز�آتال�للحواضن�لتشكيل�
أنشطة�األعمال�الناشئة�على�نحو�يجعل�منها�مؤسسات�قابلة�للتوسع�واالستدامة.�وتوفر�المراكز�المنتشرة�على�نطاق�البلد�مرافق�
للحواضن�مزودة�بالبنية�التحتية�المادية�المناسبة�بما�في�ذلك�المعدات�الرأسمالية�وتسهيالت�التشغيل،�كما�توفر�سبيالً�لالتصال�
بخبراء�القطاعات�والحصول�على�دعم�في�مجال�تخطيط�أنشطة�األعمال�وعلى�رأس�المال�األساسي،�واالتصال�بالشركاء�والتدريب�

في�مجال�الصناعة،�تشجيعاً�للمشاريع�االبتكارية�الناشئة.

مبادرة�الهند�الرقمية

ترمي�هذه�المبادرة�إلى�تطوير�اقتصاد�الهند�إلتاحة�جميع�الخدمات�الحكومية�إلكترونياً،�وتحويل�الهند�إلى�مجتمع�
ممّكن�رقمياً�ذي�اقتصاد�معرفي،�مع�إتاحة�سبيل�أمام�الجميع�للحصول�على�السلع�والخدمات؛�وإعانة�الحكومة�على�تسخير�
مكاسب�الرقمنة�ألغراض�تحويل�الهند.�وتتضمن�مقومات�المبادرة�تسع�ركائز�منها:�بناء�شبكات�النطاق�العريض�السريعة،�وكفالة�

سبيل�عام�لالتصاالت�المتنقلة،�والحوكمة�اإللكترونية،�والصناعة�التحويلية�اإللكترونية،�وإنجاز�الخدمات�إلكترونياً.

مؤمتر�القمة�العاملي�لرايدة�األعمال،�2017؛�تقرير�مؤسسة�غست،�لعام�2016. املصدر:�

المحلية� العامة� والمشتريات� الرقمنة� تسخير� ويمكن�
لتحقيق�استدامة�تطوير�ريادة�األعمال.�وقد�حددت�الهند�وجمهورية�
كوريا�قطاع�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�كقطاع�ينطوي�
االقتصادية� القطاعات� فــي� األعــمــال� ــادة� ريـ إمكانية�حفز� على�
الجديدة.�وال�بد�أن�توجد�أقل�البلدان�نمواً�لنفسها�مكاناً�تتمكن�
منه�من�االستفادة�المتزايدة�من�فرص�األعمال�التي�تمّكن�لها�
تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت،�سواء�لدعم�التحول�الهيكلي�
في�القطاعات�االقتصادية�كالزراعة�والصناعة�التحويلية،�أو�بوصفه�
قطاعاً�اقتصادياً�قائماً�بذاته�)األونكتاد،�2017أ(.�ويمكن�أيضاً�
لبرامج�المشتريات�العامة�المحلية�أن�تحفز�الطلب�على�منتجات�
وخدمات�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم،�غير�أنه�ال�بد�
من�مضاهاة�ذلك�بقوانين�ولوائح�تنظيمية�للمشتريات�لتجنب�

االستئثار�من�جانب�أصحاب�النفوذ�السياسي.

وكّلفت�وزارة�التجارة�والصناعة�في�فنلندا�بإجراء�استعراض�
دولي�ألفضل�الممارسات�)أوتيو�وآخــرون،�2007(�انتهى�إلى�

تحديد�عدد�من�المبادئ�الرئيسية�للسياسات�التي�توجه�صوب�
المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�مرتفعة�النمو�تشمل�ما�يلي:

درجـــة�عالية�مــن�االنتقائية،�وبــاألخــص�فــي�المراحل�	 
المتأخرة�لتطور�مشروع�رأس�مال�المجازفة.

ضــــرورة�وجـــود�حــافــز�قـــوي�لـــدى�المشاركين�لتحقيق�	 
النمو.

استباقية�في�التعرف�على�الشركات�المحتملة�لتحقيق�	 
النمو.

اتساق�في�التعامل�مع�الدوافع�والمهارات�اإلدارية.	 
تعاون�وثيق�مع�مقدمي�الخدمات�في�القطاع�الخاص.	 
ــع�درجــــــة�مــن�	  ــاءة�مــ ــفــ ــكــ ــ ــار�صــــــورة�لــلــمــهــنــيــة�وال ــهــ إظــ

الخصوصية.
جهود�تطوير�مستمرة�ومرّكزة.	 
أنشطة�مـُواَءمة�للتطوير�اإلداري�تشمل�تبادل�الخبرات�	 

وقيام�أوجه�التفاعل.
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ربـــط�الــمــشــاركــة�والــمــنــح�بــطــمــوحــات�الــنــمــو�والمعالم�	 
األساسية�لإلنجاز.

قبول�بالخسائر.	 
إشــراك�مديرين�محّنكين�حائزين�لخبرات�في�تحقيق�	 

النمو�السريع.

إطار لخيارات السياسة على الصعيد   -3
الوطني

تحتاج�السياسات�الهادفة�إلى�التأسيس�لريادة�األعمال�
أقل� فــي� الهيكلي� التحول� تحقيق� أجــل� مــن� وتعزيزها� ورعايتها�
البلدان�نمواً،�أن�تكون�متضمنة�سياسات�رأسية�وسياسات�أفقية.�
وتتوجه�السياسات�الرأسية�إلى�قطاعات�أو�أنشطة�أو�)أنواع(�من�
التحول� في� ملموس� بشكل� تسهم� عيناً،� محددة� المؤسسات�
الهيكلي�وتشكل�صميم�سياسات�ريادة�األعمال�)حسب�تعريفها�
الدقيق(�على�النحو�الذي�تجري�مناقشته�في�الفرع�جيم�من�هذا�

توسع�الشركات�الدينامية�يؤدي�دوراً�حاسماً�في�
التحول�الهيكلي

الفصل.�أما�السياسات�األفقية،�فتنطوي�على�إمكانية�إحداث�
تأثير�في�جميع�القطاعات�واألنشطة�االقتصادية�والمؤسسات.�
ويركز�الفرع�دال�-�على�ريــادة�األعمال�في�إطــار�السياسات�
ــراط�فـــي�مــنــاقــشــة�عــامــة�للسياسات� ــخـ األفــقــيــة،�مـــن�دون�االنـ
األفــقــيــة�ذاتـــهـــا.�ومـــن�الـــضـــروري�أن�تــصــّمــم�هـــذه�الــســيــاســات�
واالستراتيجيات�والبرامج�المختلفة�وتنفذ�على�يد�دولة�تنموية�
الداعمة�لريادة�األعمال.� تودعها�الخصائص�المحددة�للدولة�
ويحدد�الجدول�5-�1إطاراً�للسياسات�على�الصعيد�الوطني�
ــادة�األعـــمـــال�الــمــفــضــيــة�إلـــى�الــتــحــول�في� ــ يــرمــي�إلـــى�تــعــزيــز�ريـ
أقــل�البلدان�نــمــواً.�ويتماشى�هــذا�اإلطـــار�مــع�إطــار�األونكتاد�

لسياسات�ريادة�األعمال.

 الجدول�1-5 
إطار�لخيارات�سياسات�ريادة�األعمال�المفضية�إلى�التحول�في�أقل�البلدان�نموًا

بعد�متعلق�بــريــادة�األعــمــال�في�السياسات�سياسة�ريادة�األعمال
دولة�ريادة�األعمالاالقتصادية�العامة

امتصاص�رواد�األعمال�الذين�يصارعون�من�أجل�	 
البقاء،�واستيعابهم�في�وظائف�مأجورة

توفير�االستثمار�العام�والبنية�التحتية	 توفير�التمويل	 

إسناد�دور�للمؤسسات�المملوكة�للدولة	 بناء�القدرات�التكنولوجية	 تعزيز�نمو�المؤسسات	 

تشجيع�إضفاء�الطابع�الرسمي�والروابط�بين�القطاعين�	 
الرسمي�وغير�الرسمي

التأكيد�على�الحوار�بين�القطاعين�العام�	 تعزيز�الرقمنة�والتجارة�اإللكترونية	 
والخاص

زيادة�التثقيف�وتنمية�المهارات	 دعم�المؤسسات�طوال�دورات�حياتها	 

إعادة�تنظيم�ريادة�أعمال�النساء�والشباب	 

أمانة�األونكتاد. املصدر:�
الوسيط�على�إطار� السياسات�على�الصعيد� الكلي�والوسيط�واجلــزئــي،�وابإلمــكــان�االعتماد�يف�وضــع� الُصعد� السياسات�على� ميكن�وضــع� ملحوظة:�

األونكتاد�لسياسات�رايدة�األعمال�)انظر�املرفق�3(.

وقــد�صيغ�إطــار�األونكتاد�لسياسات�ريــادة�األعمال�
لكي�يدعم�هو�ذاته�تصميم�المبادرات�واإلجراءات�والمؤسسات�
المعززة�لريادة�األعمال،�وباألخص�صعود�رواد�أعمال�جدد�وإقامة�
مؤسسات�ناشئة�في�سياق�سياسات�عامة�للتنمية�االقتصادية�

وتطوير�ريادة�األعمال)1(.

جيم- سياسات ريادة الأعمال

ليست�غاية�السياسات�الرامية�إلى�تطوير�ريادة�األعمال�
هي�تقديم�الدعم�الثابت�إلنشاء�مؤسسات�جديدة،�ألن�ذلك�ليس�
باألمر�النافع�بشكل�تلقائي.�فالمساهمات�االقتصادية�تعتمد�على�
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طبيعة�المؤسسات�المنشأة.�كما�أن�إنشاء�المؤسسات�ليس�وحده�
الوسيلة�الفريدة،�أو�األكثر�أهمية،�التي�تستطيع�ريادة�األعمال�أن�
ُتسهم�من�خاللها�في�التحول�الهيكلي�-�فتوسيع�المؤسسات�
القائمة�حاسم�هو�اآلخر.�وهكذا،�يتدعم�التحول�الهيكلي�كأفضل�
ما�يكون�بوجود�خليط�متوازن�للمؤسسات�المترابطة�المختلفة�
األحجام،�عوضاً�عن�االنتشار�العشوائي�للمؤسسات�المتناهية�
الصغر�والمؤسسات�الصغيرة.�ويقتضي�ذلك�من�مقرري�السياسات�
التمييز�بين�مختلف�أنواع�المؤسسات�وأحجامها�ومراحل�دورة�
حياتها،�وتصميم�وتنفيذ�البرامج�والتدابير�التي�تتواءم�مع�خصائصها�

المتباينة�ومساهماتها�المتمايزة�في�عملية�التحول�الهيكلي.

وال�بد�أن�تكون�سياسات�ريادة�األعمال�متضمنة�أيضاً�
العنصرين�التاليين:

إلى�	  أن�يكون�اختيار�الشركات�لتلقى�الدعم�معتمداً�
الحد�األقصى�الممكن،�على�معايير�مستقلة�وشفافة�
وقــابــلــة�لــلــُمــســاَءلَــة�وبــعــيــدة�عــن�الــمــصــالــح�المكتسبة�

والتدخالت�السياسية؛

أن�يجري�اعتماد�تعويضات�ومزايا�وحوافز�موقوتة�زمنياً،�	 
تكون�مرتبطة�بــاألداء�وتبّلغ�بشكل�واضح�ألصحاب�

المصلحة.

المؤسسات المتناهية الصغر   -1
والمؤسسات الصغيرة

حسبما�سبقت�مناقشته�في�الفصل�الثاني،�تتمثل�نسبة�
كبيرة�من�المؤسسات�في�أقل�البلدان�نمواً�في�الشركات�المتناهية�
الصغر�المدفوعة�بالضرورة�وليس�باالختيار،�كما�تعمل�نسبة�كبيرة�
منها�في�القطاع�غير�الرسمي.�وربما�اكتشف�بعض�رواد�األعمال�
الموجودين�فــي�هــذه�الوضعية�أنهم�موهوبون�فــي�ريـــادة�أعمال�
مدفوعة�بالفرصة،�وربما�مضوا�إلى�إنشاء�مؤسسات�تسهم�إيجاباً�
في�التحول�الهيكلي.�لكن�"كثير�من�رواد�األعمال�في�القطاع�
غير�الرسمي�يــودون�بكل�سرور�غلق�أنشطة�أعمالهم�واالنتقال�
إلى�العمل�المأجور�في�القطاع�الرسمي�إن�ُعرضت�عليهم�هذه�
الفرصة،�حتى�لو�أُخضعت�األجور�في�القطاع�الرسمي�للضرائب�
بينما�ال�تكون�كذلك�في�القطاع�غير�الرسمي.�لكن�قّلة�منهم�

تُعَرض�لها�مثل�هذه�الفرصة"�)البورتا�وشليفر،�2014(.

ــدالً�مـــن�اإلســـهـــام�فـــي�الــتــحــول�الــهــيــكــلــي،�تتجه� ــ ــ وب
المؤسسات�مــحــدودة�اإلمــكــانــات�المدفوعة�بــالــضــرورة�إلــى�أن�

تكون�كابحة�لهذه�العملية.�ويتعين�الحرص�في�تخصيص�الموارد�
الشحيحة�على�عدم�توجيهها�لدعم�رواد�األعمال�الذين�يصارعون�
من�أجل�البقاء�وال�تتوافر�لهم�سوى�إمكانات�محدودة،�وأن�يجري�
بدالً�من�ذلك�توجيه�السياسات�إما�من�أجل�دفعهم�لإلقدام�على�
مشاريع�رأس�مال�المجازفة�المدفوعة�بالفرصة�أو�استيعابهم�في�
أنشطة�اقتصادية�أخرى�أعلى�إنتاجية،�عن�طريق�توليد�وظائف�

في�المؤسسات�األكثر�دينامية�وتحولية.

ومن�هنا،�يمثل�توليد�الوظائف�الالئقة�هدفاً�ذا�أهمية�
لسياسات�ريادة�األعمال.�ويمكن�لبرامج�األشغال�كثيفة�العمالة�
في�القطاع�العام،�التي�تمثل�جزءاً�من�برامج�أوسع�نطاقاً�لتطوير�
البنية�التحتية،�أن�تؤدي�دوراً�مهماً�أيضاً�في�خلق�العمالة�وال�سيما�
في�المناطق�الريفية،�مما�يساعد�على�بدء�دورة�مثمرة�-�لزيادة�
الدخول�وزيادة�الطلب�والتنويع�االقتصادي�كجزء�من�برنامج�أعم�
لدعم�التحويل�االقتصادي�للريف�)األونكتاد،�2013أ؛�األونكتاد،�
2015أ(�وتحقيق�التحديث�الزراعي.�وتتضمن�السياسات�المهمة�
األخرى�الستيعاب�العمالة،�تشجيع�تنمية�الخدمات�كثيفة�العمالة�
محتويات� ذات� سياسات� واستخدام� مثالً،� السياحة� كأنشطة�
محلية،�كاستخدام�المحتوى�المحلي�من�السلع�والموظفين،�إلى�
جانب�تسريع�خطى�تنفيذ�سياسة�وطنية�للتوظيف�تتضمن�تطوير�
برامج�للتلمذة�المهنية�المبكرة�لتحسين�تنمية�المهارات�في�صفوف�
الشباب�وفرض�حظر�على�تشغيل�األطفال�وتحسين�المعلومات�
عن�فرص�التوظيف�في�األسواق،�وسّن�برامج�مدعومة�حكومياً�
لتوظيف�المهاجرين�من�مختلفي�المهارات�باالشتراك�مع�البلدان�

التي�تفتقر�إلى�العمالة.

ويكتسي�باألهمية�أيضاً�التمييز�فيما�بين�المؤسسات�
المتناهية�الصغر�المدفوعة�بالفرصة�والمؤسسات�الصغيرة.�وعلى�
ما�جرت�مناقشته�في�الفصل�الثاني،�يقوم�كثير�من�هذه�المؤسسات�
على�أساس�المحاكاة�ويعمل�في�إطار�أنشطة�اقتصادية�قائمة�ويطبق�
نماذج�أعمال�وتكنولوجيات�موجودة�بالفعل.�وفي�حين�يمكن�
أن�تكون�هذه�المؤسسات�نافعة�في�توفير�فرص�التوظيف،�تتسم�
مساهمتها�في�التحول�الهيكلي�بالمحدودية.�ويتعين�الحرص�في�
تحديد�أولويات�تخصيص�الموارد�العامة�الشحيحة�على�توجيه�هذه�
الموارد�بدالً�من�ذلك�إلى�المؤسسات�األكثر�دينامية�وابتكارية،�
التي�تحدث�آثاراً�تبعية�مفيدة�للمؤسسات�األقل�دينامية�وتوفر�أيضاً�
عمالة�جيدة�النوعية،�كخيار�ممكن�ُيستعاض�به�عن�المؤسسات�
المتناهية�الصغر�غير�الناجحة.�ويــؤدي�التوسع�في�المؤسسات�
الدينامية�دوراً�حاسماً�في�التحول�الهيكلي�مباشرة،�أو�بتوليد�فرص�
العمل�الالزمة�الستيعاب�رواد�األعمال�الذين�يصارعون�من�أجل�
البقاء.�وتظهر�النتائج�التجريبية�)المتأتية�في�أغلبها�من�البلدان�
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المتقدمة�النمو(�أن�صافي�توليد�الوظائف�يأتي�في�معظمه�من�
حفنة�قليلة�من�الشركات�سريعة�النمو.�وتمثل�الشركات�مرتفعة�
النمو�التي�توّلد�نصف�إلى�ثالثة�أرباع�الوظائف�الجديدة�نسبة�
ال�تتجاوز�عموما4�ً-�6في�المائة�من�جميع�المؤسسات�)منظمة�

التعاون�والتنمية�في�الميدان�االقتصادي،�2013أ(.

المؤسسات المتوسطة الحجم   -2
والمؤسسات الكبيرة

ــال�منشغلة� ــمـ ــبــدو�ســيــاســات�ريـــــادة�األعـ فـــي�حــيــن�ت
غالباً�بإنشاء�المؤسسات�وبقضايا�المؤسسات�المتناهية�الصغر�
والمؤسسات�الصغيرة،�يؤدي�التوسع�في�المؤسسات�القائمة،�إضافة�
إلى�أنشطة�األعمال�التي�تمارسها�المؤسسات�الكبيرة�دوراً�حاسماً�
أيضاً�في�التحول�الهيكلي.�وإلى�جانب�المساهمات�المباشرة�التي�
تقدمها�هذه�المؤسسات�عن�طريق�زيادة�اإلنتاجية�وتغيير�أنماط�
اإلنتاج�وتوليد�الوظائف،�تلعب�دوراً�رئيسياً�في�تدعيم�المهارات�
والقدرات�االبتكارية�في�مجال�ريادة�األعمال�من�خالل�مفهوم�
"الريادة�داخل�المؤسسة"،�أي�قدرة�المديرين�على�التصرف�على�
نحو�ريادي�داخل�المؤسسة.�وينبغي�من�ثم�أن�تستهدف�السياسات�
إنشاء�نظام�إيكولوجي�متوازن�للمؤسسات�يشمل�شركات�من�
جميع�األحجام�واألنواع.�وعالوة�على�ذلك،�ال�بد�من�أن�يكون�
تدعيم�المؤسسات�الكبيرة،�إلى�جانب�المؤسسات�المتناهية�الصغر�
والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم،�متواصالً�طوال�دورات�
حياتها.�وينطبق�الشيء�ذاته�على�المؤسسات�المملوكة�للدولة�التي�

تنطوي�على�إمكانات�تحفيز�التحول�الهيكلي.

الروابط.�ال�بد�أيضاً�من�تمتين�الروابط�بين�المؤسسات�
الحجم� والــمــتــوســطــة� الــصــغــيــرة� والــمــؤســســات� الــصــغــر� المتناهية�
الوطنية� القيمة� تعزيز�ســالســل� أجــل� مــن� الكبيرة� والــمــؤســســات�
واإلقليمية،�وتقوية�قدرات�اإلمداد�المحلية�وفتح�الفرص�أمام�تحسين�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة� المؤسسات�
الحجم�ونموها�)الفصل�الثالث(.�وقد�ساعد�برنامج�األونكتاد�
لريادة�األعمال�وتطوير�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم،�
عبر�برنامجه�الفرعي�لروابط�أنشطة�األعمال،�بعضاً�من�أقل�البلدان�
نمواً�كأوغندا�وزامبيا�في�إقامة�هذه�النوعية�من�الروابط.�وإلى�جانب�
ذلك،�تمثل�الروابط�المالية�واإلنتاجية�والمتعلقة�باالستهالك�أهمية�
محورية�للتصنيع�والتنمية�االقتصادية�)بوهيم�وثيللي،�2012(.

وتشمل�تدابير�السياسة�الرامية�إلى�تعزيز�الروابط�بين�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة� المؤسسات�
الحجم�والمؤسسات�الكبيرة،�تشجيع�تجمعات�أنشطة�األعمال�عن�

ينبغي�أن�تستهدف�السياسات�إقامة�نظام�إيكولوجي�
متوازن�للمؤسسات

طريق�مبادرات�تطوير�األقاليم�وبناء�التجمعات،�واستخدام�الترابط�
المحتوى� الشبكي�والتحالفات�والسياسات�االستراتيجية�ذات�
المحلي�في�القطاع�االستخراجي�لبناء�الروابط�بين�الشركات�الكبيرة�
المتعددة�الجنسيات�والمؤسسات�المحلية،�بما�في�ذلك�دعم�
سالسل�اإلمــداد�المحلية�الجديدة�والوليدة�لزيادة�درجة�التعقُّد�

االقتصادي�المحلي�)الفصل�الثالث(.

التجميع.�يتيح�إنشاء�مناطق�اقتصادية�خاصة�ومجمعات�
صناعية�وسيلة�للحكومات�لتخفيف�القيود�على�إنتاجية�الشركات،�
عن�طريق�التعامل�على�نحو�كلي�مع�عديد�من�العقبات�التي�تواجه�
موارد�البنية�التحتية�المادية�وغير�المادية�)مصرف�التنمية�األفريقي�
وآخرون،�2017(�لكن�هذه�الوسائل،�حسبما�سبقت�مناقشته�
في�الفصل�الثالث،�ليست�بالترياق�الشافي.�وإذا�جرت�مواءمة�
تلك�المناطق�والمجمعات�من�أجل�معالجة�االختناقات�الرئيسية�
التي�تواجه�المنتجين�على�جانب�العرض،�وتوجيهها�نحو�تعزيز�
استمرارية�االبتكار�ونشوء�تجمعات�ألنشطة�األعمال،�يكون�بوسع�
هذه�األدوات�تحقيق�آثار�تبعية�إيجابية�وعلى�وجه�الخصوص�
في�البلدان�التي�تعاني�فجوات�كبيرة�في�البنية�التحتية.�وتساعد�
هذه�األدوات�أيضاً�في�تطوير�تجمعات�أنشطة�األعمال،�التي�
تجّسد�تركيزاً�مادياً�لشركات�تُنتج�منتجات�متماثلة�أو�متكاملة�
أو�تحتاج�إلى�مهارات�وتكنولوجيات�ومدخالت�متشابهة،�بمن�
في�ذلــك�من�مـــوّردي�المدخالت�المتخصصة�والبنية�التحتية.�
لكن�تحقيق�هذه�اآلثار�التبعية�اإليجابية�يتوقف�مع�ذلك�على�
اإلنشاء�المتدرج�لشبكة�كثيفة�للروابط�فيما�بين�أنشطة�األعمال،�
وبين�أنشطة�األعمال�والمؤسسات�الداعمة�في�أنشطة�المراحل�
الدراية� انتشار� عن� فضالً� للعمليات،� األخيرة� األولى/والمراحل�
الفنية�والمعارف.�ويفسر�ذلك�أهمية�ربط�المناطق�االقتصادية�
الخاصة�والمجمعات�الصناعية�بالمؤسسات�الحكومية�والمؤسسات�
األخرى�)كالجامعات،�ووكاالت�تحديد�المعايير،�ومراكز�الفكر،�
والجهات�الموفرة�للتدريب�المهني�ورابطات�التجارة(�التي�تتيح�
التدريب�المتخصص�والتثقيف�والمعلومات�والدعم�البحثي�والتقني�
ــورتـــر،�1998(،�فضالً�عــن�ربطها�باالقتصاد�األوســـع�خــارج� )بـ

المناطق�االقتصادية�والمجمعات�الصناعية.

وتسهم�تجمعات�أنشطة�األعمال�في�تعزيز�التنسيق�
والتعاون�والتنافس�فيما�بين�المؤسسات�المشاركة،�وتيسر�تبادل�
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المتخصصين� الموظفين� واســتــقــدام� والتكنولوجيا� المعلومات�
وتقاسم�التكاليف�العامة�والتشارك�في�تمويل�المرافق.�وتساعد�
هذه�التجمعات�في�بناء�الثقة�المتبادلة�والسمعة،�وتتجه�أيضاً�إلى�
تفضيل�االعتماد�على�المصادر�والمدخالت�المحلية�من�أجل�
المساعدة�في�تقليل�تكاليف�المعامالت.�وهناك�بعض�الدالئل�
على�إمكان�مساهمة�هذه�اآلثار�في�زيادة�إنتاجية�الشركات�وكفاءتها�
ومرونتها،�والتشجيع�على�مواصلة�االبتكار�بما�يتيح�فرص�البقاء�

والنمو.

وتتضمن�المكاسب�المحتملة�األخرى�التي�تتأتى�عن�
تجمعات�األعمال،�تقليل�المخاطر�المتصوَّرة�المرتبطة�بدخول�
الشركات�وخروجها،�وتقوية�صوتها�في�التماس�خدمات�وسلع�شبه�
حكومية�محّسنة�وتمكينها�من�دخول�األسواق�الكبيرة،�واستغالل�
تقسيم�العمل�لمزاولة�النشاط�على�نطاق�أكبر.�وتميل�التجمعات�
الناجحة�إلى�استقطاب�مواهب�ريــادة�األعمال�وجذب�اهتمام�
الحكومات�والمستثمرين�والقطاع�الخاص�)اليونيدو،�2013ب(.

ويتضمن�الدعم�الــذي�يقدمه�برنامج�اليونيدو�لتطوير�
التجمعات�)2013ب(�من�أجل�إنعاش�تجمعات�األعمال�في�

أقل�البلدان�نمواً�ما�يلي:

بناء�الثقة�لتمكين�أصحاب�المصلحة�في�التجمعات،�	 
الذين�يعكسون�اهتمامات�مختلفة�أو�متعارضة،�من�

العمل�المشترك؛

تحسين�حوكمة�التجمعات�تدعيماً�لالستدامة،�عن�	 
رة�للعمل�المشترك� طريق�إشراب�القواعد�والقيم�الميسِّ

والمحافظة�على�اّطراد�التعاون�على�مدار�الوقت؛

تعزيز�إقامة�شبكات�األعمال�فيما�بين�رواد�األعمال�	 
مشتركة،� تجارية� وأهـــداف� يتقاسمون�مصالح� الذين�
على�المستوى�األفقي�)فيما�بين�المؤسسات�المماثلة(�
والمستوى�الرأسي�)عن�طريق�صالت�البيع�والشراء(؛

 

بوسع�الشبكات�المقامة�في�إطار�التعاون�فيما�بين�
بلدان�الجنوب�أن�تعزز�نمو�المؤسسات�في�أقل�

البلدان�نموًا

المؤسسات�	  قــــدرة� لـــزيـــادة� المؤسسية� الـــقـــدرات� بــنــاء�
الــداعــمــة�على�توفير�خــدمــات�كــفــؤة�وفــعــالــة،�وتعزيز�

حوارها�وتعاونها�مع�رواد�األعمال.

للتحالفات� يمكن� والتحالفات.� الشبكات� إقامة�
التي�تقوم�بين�المؤسسات�المحلية�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�
للمؤسسات� تتيح� أن� الجنسيات� المتعددة� الكبيرة� والشركات�
والــتــوســع.� النمو� فــرص� الحجم� والمتوسطة� الصغيرة� المحلية�
ترتيب� إطـــار� فــي� مــعــاً� شــركــات� أي� بالتئام� التحالف� ويتشكل�
التعاقدية� للترتيبات� المعروفة� األنــواع� وتشمل� تعاقدي�محدد.�
ما�يلي:�)أ(�التعاقد�من�الباطن؛�الذي�يتضمن�شراء�لوازم�من�
المواصفات� بخصوص� عــن�كثب� معها� والعمل� أخــرى� شركة�
التفصيلية�لمنتج�معّقد؛�)ب(�الترخيص؛�الذي�يتضمن�اإلذن�
بتصنيع�ُمنتج�أو�توزيع�ُمنتج�أو�إدخــال�ُمنتج�في�تصميم�آخر�
بــمــوجــب�تــرخــيــص؛�)ج(�مــشــاريــع�رأس�مـــال�الــمــجــازفــة؛�التي�
تتضمن�إنشاء�شركة�ثالثة�لتصنيع�أو�تسويق�ُمنتج،�مع�اقتسام�
الــشــركــاء؛�)د(�الــتــحــالــف�االستراتيجي؛� الــمــال�عــادة�بين� رأس�
الذي�يتمثل�أساساً�في�مشروع�لرأس�المال�المجازفة�ال�يتضمن�
إنشاء�شركة�ثالثة�أو�اقتسام�رأس�المال؛�)ه(�االتحاد؛�الذي�
لشراء� الــشــركــات�معاً� مــن� انضمام�مجموعة� مــن� عــادة� يتكون�
مكونات�أو�معدات�تتقاسمها�فيما�بينها�)حسين،�2000(.�
وتمثل�بنغالديش�وأوغندا�)اإلطار�5-5(�اثنان�من�أقل�البلدان�
التراخيص�ومشاريع�رأس�مال�المجازفة� استعانا�بترتيبات� نمواً�
المشتركة�مع�شركات�أجنبية�متعددة�الجنسيات�من�أجل�إنشاء�
صناعة�محلية�للمنتجات�الصيدالنية�تضم�مؤسسات�متوسطة�

الحجم�إلى�كبيرة.

بنغالديش�وأوغندا:�صناعة�الصيدالنيات�في�أقل�البلدان�نموًا اإلطار�5-5 

نجحت�بنغالديش�في�بناء�قاعدة�تكنولوجية�للمنتجات�الصيدالنية،�تختص�تحديداً�بإنتاج�وبيع�األدوية�الجنيسة.�وتقدم�
شركتان�كبيرتان�للمنتجات�الصيدالنية�في�بنغالديش�هما�بي.�بي.�إل،�وسكوير،�مثاالً�للشركات�التي�حققت�نجاحاً�في�األسواق�
المحلية�وأسواق�التصدير�على�حد�سواء.�واتجهت�هاتان�المبادرتان�التابعتان�للقطاع�الخاص�إلى�بناء�القدرات�في�مرحلة�مبكرة�
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بالتعاون�التقني�مع�شركات�متعددة�الجنسيات�عاملة�في�بنغالديش،�وباللجوء�في�بعض�الحاالت�إلى�اكتساب�الخبرة�من�الهند،�ثّم�
تابعتا�عملية�بناء�القدرة�في�إطار�ترتيبات�للتراخيص�وممارسة�أنشطة�للتسويق�والتصنيع�التعاقدي�إلى�أن�تمكنتا�من�العمل�بمفرديهما.

وحققت�أوغندا�حظاً�من�النجاح�في�بناء�قدرات�تكنولوجية�ألغراض�اإلنتاج�الصناعي�المحلي�للصيدالنيات.�وعلى�
سبيل�المثال،�تنخرط�شركة�كوالتي�كيميكالز،�وهي�شركة�محلية�للمنتجات�الصيدالنية�في�إنتاج�أدوية�معالجة�متالزمة�نقص�المناعة�
المكتسب/اإليدز�والمالريا�منذ�عام�2009.�وأسفر�مشروعها�المشترك�مع�شركة�سيبال�فارماسوتيكال�الهندية�عن�تحويل�شركة�
كوالتي�كيميكالز�من�موزع�محلي�لألدوية�المستوردة�إلى�أكبر�منتج�محلي�لألدوية�بالغة�األهمية�للصحة�العامة،�وقدمت�بذلك�
نموذجاً�لنقل�التكنولوجيا�فيما�بين�بلدان�الجنوب.�وتصّدر�الشركة�منتجاتها�أيضاً�إلى�بلدان�أخرى�في�المنطقة.�وقد�لعبت�حكومة�
أوغندا�دوراً�رئيسياً�في�تيسير�هذا�المشروع�المشترك�ليس�فقط�بتطبيق�مجموعة�مختلفة�من�الحوافز�من�أجل�جذب�االستثمار�
المبدئي،�بل�أيضاً�من�خالل�اتفاق�الستثمار�حصة�قدرها��23في�المائة�كجزء�من�رأس�المال�المحلي�لشركة�كواليتي�كيميكالز�
للتمكين�من�استكمال�المصنع�في�عام��2008على�نحو�ما�كان�مقرراً.�ويتمثل�الملمح�األكثر�أهمية�في�هذا�المشروع�المشترك�
في�تركيزه�على�الخبرة�الفنية�الضمنية�والتدريب�على�المهارات�التي�كان�متوقعاً�أن�تقدمها�شركة�سيبال�فارماسوتيكال،�وهو�ما�مّثل�
شرطاً�محورياً�لضمان�استدامة�المشروع،�فضالً�عن�تعزيز�قاعدة�ريادة�األعمال�في�أوغندا.�وتوخى�المشروع�المشترك�ليس�فقط�
تدريب�العلماء�والكيميائيين�وسائر�موظفي�اإلدارة،�بل�رمي�أيضاً�إلى�التدريب�على�المسائل�التنظيمية.�ووفرت�حكومة�أوغندا�أجور�

خبراء�شركة�سيبال�فارماسوتيكال�من�أجل�إنجاز�عملية�نقل�المهارات�على�مدى�فترة�ُحدد�لها�ما�بين��3و�5سنوات.

وربما�ال�يكون�هذان�المثاالن�قابالن�للتكرار�في�جملة�أقل�البلدان�نمواً�في�األجلين�القصير�إلى�المتوسط�ألنهما�يتوقفان�
على�وجود�قواعد�وطنية�لرأس�المال�البشري�والتكنولوجي.�لكنهما�يظهران�الكيفية�التي�يمكن�بها�المزاوجة�بين�سياسات�ريادة�
األعمال�والسياسات�الصناعية�وسياسات�العلم�والتكنولوجيا�واالبتكار،�على�نحو�يفضي�إلى�إنشاء�وتنمية�قطاعات�جديدة�وتطوير�

ريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً.

األونكتاد،�2011أ. املصدر:�

إطار� في� الشركات� بين� الشبكات� لتشكيل� ويمكن�
ترتيبات�التعاون�فيما�بين�بلدان�الجنوب�وانخراط�هذه�الشركات�
في�مجتمع�اقتصادي�إقليمي،�أن�يفسح�المجال�إلمكانيات�النمو�
والتوسع�أمام�الشركات�في�أقل�البلدان�نمواً�كخيار�سياساتي�بديل�

عن�سالسل�القيمة�العالمية�)الفصل�الثالث(.

وبالمستطاع�أيضاً�أن�تسفر�سياسات�المحتوى�المحلي�
القطاع�االستخراجي�عن�تحسين�ريــادة�األعمال�والتحول� في�
الهيكلي،�كما�حدث�في�أنغوال،�التي�سعت�إلى�زيــادة�القيمة�
المضافة�في�هذا�القطاع�وبناء�الروابط�بين�الشركات�عبر�الوطنية�
والمؤسسات�المحلية.�لكن�استخدام�سياسات�المحتوى�المحلي�
في�قطاع�الموارد�الطبيعية�ليس�باألمر�الجديد�تماماً:�فقرابة�90 
في�المائة�من�البلدان�الغنية�بالموارد�الطبيعية�يطبق�شكالً�ما�من�
أشكال�سياسات�المحتوى�المحلي،�ويتجه�كثير�منها�إلى�استعراض�
أو�تنقيح�قوانين�وعقود�التعدين�واالستثمار�لزيادة�إسهام�أنشطة�
التعدين�في�التنمية�االقتصادية.�غير�أن�هناك�في�هذا�السياق�روايات�
احترازية،�وهناك�أيضاً�قصص�للنجاح.�وقد�يؤدي�التحّزب�السياسي�
وعمليات�التسييس�إلى�إخراج�سياسات�المحتوى�المحلي�عن�

مسار�النجاح�)هانسن�وآخــرون،�2014(.�وتتألف�المكونات�
الرئيسية�للنجاح�من�إجراء�مواءمات�واضحة�بين�أهداف�سياسة�
المحتوى�المحلي�وأهداف�تطوير�ريادة�األعمال�والتحول�الهيكلي؛�
والتحديد�الدقيق�للفرص�والفجوات�ووجوه�الضعف؛�واالهتمام�
المبكر�الدقيق�بجدوى�توسيع�نطاق�المشتريات�المحلية�على�مدار�
الوقت�وبناء�القدرات�الالزمة�لذلك؛�وإقامة�اآلليات�المستقلة�للرصد�
والتقييم�لضمان�ُمساَءلة�المؤسسات�العامة�وأصحاب�المصلحة�
اآلخرين�)المنتدى�الحكومي�الدولي�المعني�بالتعدين�والمعادن�
والفلزات�والتنمية�المستدامة،�2018(.�وباإلمكان�أيضاً�أن�تزيد�
فعالية�سياسات�المحتوى�المحلي�عن�طريق�إنشاء�مؤسسات�
متخصصة�ممولة�من�الدولة�و/أو�الشركات�عبر�الوطنية�يناط�بها�
توفير�الدعم�التقني�والمالي�لبناء�القدرات�في�المؤسسات�الصغيرة�

والمتوسطة�الحجم.

تعزيز إضفاء الطابع الرسمي  -3

يمثل�تشجيع�إضفاء�الطابع�الرسمي�على�مؤسسات�
القطاع�غير�الرسمي�أحد�عناصر�سياسات�ريادة�األعمال.�وتقوم�
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في�كثير�من�أقل�البلدان�نمواً�روابط�بين�القطاعين�الرسمي�وغير�
الرسمي،�ومثال�لها�المناطق�الحضرية�في�غرب�أفريقيا�)بوهيم�
وثييل،�2012(.�وبوسع�هذه�الروابط�أن�تحقق�فائدة�للقطاع�
الرسمي،�ألنها�تؤدي�مثالً،�إلى�تخفيض�تكلفة�بعض�المدخالت.�
كما�يمكن�للقطاع�غير�الرسمي�أن�يكون�منبتاً�خصباً�لإلبداع�
وتعزيز�االبتكار�ومشاريع�رأس�المال�المجازفة�الجديدة�)ويليام�
وغورتو،�2017(.�كذلك،�وعلى�نحو�ما�سبقت�مناقشته�في�
الفصل�الثاني�أيضاً،�يمكن�للقطاع�غير�الرسمي�أن�يوفر�حقاًل�

الختبار�نماذج�األعمال�الجديدة.

وقد�يكون�من�المناسب�اتباع�نهج�متدرج�في�عملية�
إضفاء�الطابع�الرسمي،�يستنير�باألحوال�المحددة�لكل�اقتصاد�
ويستهدف�تحقيق�الحد�األقصى�الممكن�من�مساهمة�المؤسسات�
القائمة�في�القطاع�غير�الرسمي�في�التحول�الهيكلي.�ومعنى�ذلك،�
العمل�على�تشجيع�تحول�هذه�المؤسسات�إلى�القطاع�الرسمي�
وتيسيره�لتسهيل�حصولها�على�الدعم�الحكومي�عند�االقتضاء،�
وتحسين�ُسبل�وصولها�إلى�التمويل�وخدمات�أنشطة�األعمال�

وبالتالي�زيادة�إنتاجيتها�ومساهمتها�في�التحول�الهيكلي.

ويقتضي�ذلك�التأكد�من�فهم�رواد�األعمال�في�القطاع�
غير�الرسمي�لعملية�إضفاء�الطابع�الرسمي�ومن�أنهم�يرون�فيها�
عملية�يسيرة�ومرغوبة�)األونكتاد،�2014و(.�ويمكن�أن�تتحول�
قّلة�الوعي�بالقواعد�واإلجراءات�المرتبطة�بهذه�العملية�والخشية�
من�أن�تكون�شديدة�الوطأة�إلى�رادع�رئيسي�لعدم�اإلقدام�على�
إضفاء�الطابع�الرسمي.�ومن�هنا،�يتعين�أن�تتوافر�لرواد�األعمال�
معلومات�واضحة�وميسورة�الفهم�بشأن�إجراءات�التسجيل�ومحاسن�
وعيوب�النظم�القانونية�البديلة،�بما�يشمل�توفير�أدلة�شارحة�للعملية�
خطوة�بخطوة.�ويمكن�أن�يستعان�بمؤسسات�التمويل�المتناهي�
الصغر،�والمنظمات�غير�الحكومية�ورابطات�صغار�التجار�والكنائس�
والمدارس�والكليات�وســوى�ذلك�من�المؤسسات�االجتماعية�
كقنوات�مفيدة�لتمرير�هذه�المعلومات�)األونكتاد،�2014و(.

وينبغي�أن�يجري�قدر�اإلمكان�تبسيط�إجراءات�إضفاء�
الطابع�الرسمي�وضمان�عدم�كلفتها،�عن�طريق�القيام�مثالً،�بإنشاء�
نافذة�واحدة�أو�استخدام�أدوات�الحكومة�اإللكترونية.�ويمكن�أن�
تشكل�سهولة�الوصول�إلى�نوافذ�مادية�واحدة�ُتختار�مواقعها�بشكل�
استراتيجي�وتتوافر�فيها�أدلة�معلومات�عن�كيفية�أداء�المعاملة،�
إسهاماً�كبيراً�في�تيسير�عملية�إضفاء�الطابع�الرسمي.�وثمة�عدد�
متزايد�من�البلدان�يعمل�اآلن�بخطط�خاصة�موجهة�إلى�فرادى�
رواد�األعمال.�وعادة�ما�تتضمن�الخطط�المتعلقة�بأنشطة�األعمال�
الصغيرة�نظاماً�ضريبياً�واحداً�يجمع�بين�ضريبة�الدخل�وضريبة�القيمة�

يأخذ��90في�المائة�من�البلدان�الغنية�بالموارد�
بسياسات�المحتوى�المحلي

المضافة�والمساهمات�االجتماعية،�مع�تسديد�مبلغ�مقطوع)2(.�
وبالمستطاع�إنشاء�وحدات�لصغار�دافعي�الضرائب�في�المناطق�
التي�يمارسون�فيها�أنشطة�األعمال،�مثلما�هو�حاصل�في�نظام�
إدارة�الحي)3(�الــذي�بــدأت�هيئة�اإليـــرادات�الرواندية�تطبيقه�في�

عام��2009)األونكتاد،�2014و(.

وثمة�جانب�مهم�آخر�في�جهود�التشجيع�على�إضفاء�
الطابع�الرسمي�هو�اإلعــالن�عن�مكاسبها،�ومنها�مثالً�تحّسن�
ُسبل�الحصول�على�االئتمان�واالستثمار،�وزيادة�فرص�البيع�إلى�
أنشطة�األعمال�الرسمية�والهيئات�العامة�األخرى،�وفرص�االتجار�
على�الصعيد�الدولي،�والقدرة�على�استئجار�البنايات�أو�شرائها�
وما�شابه.�ويمكن�أن�تتدعم�المكاسب�أيضاً�إذا�جرى�على�سبيل�
المثال�ربط�الحماية�االجتماعية�)الرعاية�الصحية�واستحقاقات�
التقاعد�والحماية�من�البطالة�وما�إليها(�بإضفاء�الطابع�الرسمي�
على�المؤسسة،�أو�بتوسيع�نطاق�هذه�الحماية�لتشمل�المـُشغّلين�
غير�المأجورين�وأسرهم،�عندما�ال�يكون�ذلك�معموالً�به�بالفعل�

)األونكتاد،�2014و(.

وعالوة�على�االعتبارات�المتعلقة�بفهم�العملية�وسهولتها�
واستصوابها،�تفترض�عملية�إضفاء�الطابع�الرسمي�أيضاً�تحقيق�
شركات�القطاع�غير�الرسمي�مستوى�مناسباً�لإلنتاجية�يتيح�لها�
البقاء�في�القطاع�الرسمي.�وقد�يساعد�توفير�جهات�عامة�التدريب�
لرواد� المهارات� األعمال�وبرامج�تطوير� بريادة� والتوعية� اإلداري�
األعمال�في�القطاع�غير�الرسمي�واقتران�ذلك�بتوفير�خدمات�
داعمة�ألنشطة�األعمال�في�التصدي�لهذه�المسألة.�وهناك�أدلة�
على�أن�المحدد�األكثر�أهمية�وراء�انخفاض�اإلنتاجية�في�شركات�
القطاع�غير�الرسمي�هو�قّلة�رأس�المال�البشري�المتاح�لمديريها�
األشد� العائق� مّثل� ربما� الــذي� وشيلفر،�2008()4(،� بورتا� )ال�
أهمية�أمام�إضفاء�الطابع�الرسمي�على�مستوى�المؤسسة�)ال�بورتا�

وشيلفر،�2014(.

وعادة�ما�تكون�أقل�البلدان�نمواً�ماضية�في�حلقة�مفرغة.�
فقطاعات�كبيرة�من�الفقراء�غير�المتعلمين�الضعفاء�يعملون�في�
القطاع�غير�الرسمي،�الذي�ينتج�سلعاً�رخيصة�ومنخفضة�النوعية�
)أو�يتعاملون�في�بعض�الحاالت�مع�واردات�رخيصة�متدنية�الجودة(�
ويحققون�إنتاجية�منخفضة�ويحصلون�على�أجور�زهيدة،�مما�يترتب�
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عليه�إبقاء�الطلب�مرتفعاً�على�هذه�السلع�ومنخفضاً�على�المنتجات�
عالية�السعر�جيدة�النوعية�التي�تُنتجها�شركات�القطاع�الرسمي�
المحلي،�األمر�الذي�يهدد�قدرة�شركات�القطاع�الرسمي�على�
البقاء.�وهذه�التوقعات�قياسية،�وتنشأ�عن�وجود�نظريات�ثنائية�
مدفوعة�بالطلب�)ال�بورتا�وشيلفر،�2014(.�ومن�خالل�هذه�
الدائرة�المفرغة�يبرز�الدور�الذي�ينبغي�أن�تلعبه�السياسات�على�
الصعيد�الكلي�في�المسألة�المتعلقة�بالرسمية�-�الالرسمية�في�أقل�
البلدان�نمواً�)ومن�ذلك�على�سبيل�المثال�السياسات�الديمغرافية�
التي�تبطئ�النمو�السكاني،�والسياسات�التجارية�التي�تحد�من�
الواردات�الرخيصة�رديئة�النوعية�وتخلق�منافذ�تصدير�للسلع�المصنعة�

في�القطاع�الرسمي،�وسياسات�التنمية�الحضرية�والريفية(.

السياسات�على�صعيد� هــذه� مثل� تفعيل� يتم� وريثما�
االقتصاد�الكلي،�يمكن�باتخاذ�تدابير�محددة�لتدعيم�الروابط�بين�
القطاعين�الرسمي�وغير�الرسمي،�وزيادة�اإلنتاجية�ورفع�األجور�في�
القطاع�غير�الرسمي،�المساهمة�في�زيادة�بقاء�وسالمة�شركات�
القطاع�الرسمي.�كما�أن�زيادة�اإلنتاجية�واألجور�في�القطاع�غير�
الرسمي�لفترة�من�الزمن�يمكن�أن�تحفز�الطلب�على�السلع�التي�
تنتجها�شركات�القطاع�الرسمي�وتساعد�على�إدامة�بقاء�مؤسسات�
القطاع�الرسمي�ونموها�لبعض�الوقت�)مصرف�التنمية�األفريقي�
وآخرون،�2017(.�لكن�هذه�التدابير�تأتي�مع�ذلك�في�مرتبة�ثانية�
من�األهمية�عند�قياسها�بالهدف�المحوري�المتمثل�في�تعزيز�ريادة�
األعمال�المفضية�إلى�التحول،�وباألخص�في�القطاع�الرسمي.

تقديم الدعم على مدى دورة حياة   -4
المؤسسة

يتضمن�دعم�المؤسسات�عديداً�من�األشكال�واألدوات�
تشمل�تقديم�المساعدة�التقنية�واالئتمان�وتطوير�القدرات�التكنولوجية�
وتنمية�المهارات�وتغيير�قواعد�التنظيم�وما�إلى�ذلك،�على�نحو�
ما�جرى�تناوله�بالتحليل�على�نطاق�هذا�الفصل.�ويتعين�أن�يعكس�
هذا�الدعم�دورة�حياة�الشركة�بدءاً�من�مرحلة�االستهالل�ثم�المداومة�
ثم�التوسع�في�أنشطة�األعمال�حتى�التعامل�مع�نهايتها.�وبين�
مرحلتي�نشأة�نشاط�األعمال�ونضوجه،�تتفاوت�أنماط�استخدام�
الموارد�وخصائص�المخاطرة�-�العائد،�األمر�الذي�يستدعي�اختالفاً�
في�الدعم�المطلوب�من�نواحي�النطاق�والحجم�والمدة.�وال�بد�
من�المداومة�على�توفير�الدعم�الكافي�لنمو�المؤسسات�وكفالة�
صمودها�أمام�دورات�السوق�وتقلباته،�مع�تطبيق�معايير�واضحة�
تتصل�باألداء�عند�تحديد�أهلية�المؤسسة�للحصول�على�الدعم�

وعند�إنهاء�تقديم�هذا�الدعم�في�نهاية�المطاف.

بإمكان�المؤسسات�ذات�الطابع�غير�الرسمي�أن�
تتسبب�في�إعاقة�تطور�مؤسسات�القطاع�الرسمي

ويمكن�أن�يعزز�توليد�أنشطة�األعمال�الناشئة�إسهاماً�
رئيسياً�في�التحول�الهيكلي�والتنمية�المستدامة�الشاملة�للجميع،�
إن�قادت�محصلته�إلى�إنشاء�مؤسسات�مرتفعة�النمو�ابتكارية�
ودينامية.�ويقتضي�ذلك�وجود�استراتيجية�فعالة�في�مجال�ريادة�
األعمال.�وهناك�نقطة�انطالق�قّيمة�متاحة�ألقل�البلدان�نمواً�لصياغة�
مثل�هذه�االستراتيجية�تتمثل�في�إطار�األونكتاد�لسياسات�ريادة�
األعمال�الذي�يشكل�األساس�للدور�الممتد�زمنياً�الذي�يؤديه�
األونكتاد�في�توفير�النصح�للبلدان�النامية�بشأن�تقرير�السياسات�
في�هذا�المجال.�ويهدف�اإلطــار�إلى�دعم�تصميم�المبادرات�
واإلجراءات�والمؤسسات�في�سبيل�تعزيز�ريادة�األعمال،�وباألخص�
بــزوغ�رواد�أعمال�جــدد�وتأسيس�أنشطة�أعمال�ناشئة،�ضمن�
إطار�السياسات�العامة�للتنمية�االقتصادية�وتطوير�ريادة�األعمال�
)الجدول�5-1(.�وفيما�بين�أقل�البلدان�نمواً،�تضّمن�ذلك�تقديم�
األونكتاد�مساعدة�إلى�كل�من�إثيوبيا�وغامبيا�وجمهورية�تنزانيا�

المتحدة�لتجهيز�استراتيجياتها�الوطنية�لريادة�األعمال.

ومن�هنا،�توجد�حاجة�لوجود�سياسات�تضمن�بقاء�
المؤسسات�الناشئة�ووصولها�إلى�مرحلة�النضج،�وأن�يجري�ذلك�
على�وجه�الخصوص�بالتصدي�لمختلف�العقبات�التي�تواجه�
الشركات�في�أقل�البلدان�نمواً�بما�في�ذلك�ضعف�مناخ�األعمال�
وعدم�كفاية�التمويل�والمهارات�وعجز�البنية�التحتية�)كالطاقة�
وتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�مثالً(�والتحيزات�الجنسانية�
والقيود�المحددة�التي�تواجه�المؤسسات�الريفية�)الفصل�الرابع(.

وباإلمكان�أن�تصبح�نهاية�دورة�حياة�الشركة�في�بعض�
النواحي�غنية�بالمعلومات�كبدايتها،�بالنسبة�لباقي�أجزاء�االقتصاد.�
ففشل�ريادة�األعمال�يمكن�أن�يسهم�في�التحول�الهيكلي�تماماً�
مثل�نجاحها،�بتوفير�المعلومات�عما�كان�صالحاً�أو�غير�صالح�
للعمل�في�السياق�االقتصادي�واالجتماعي�المحلي.�وعليه،�تكون�
استراتيجيات�تنمية�ريادة�األعمال�الناجحة�هي�االستراتيجيات�
التي�تعّظم�التعّلم�من�هذا�الفشل�عن�طريق�تشجيع�اآلثار�التبعية�
في�المجال�المعلوماتي�ودعم�عملية�استكشافية�لريادة�األعمال،�
بدالً�من�االقتصار�على�معلومات�تُغِفل�موضوع�فشل�المؤسسة.�
وعادة�ما�ترتبط�المعّدالت�المرتفعة�لدخول�المؤسسات�وخروجها�
بالتذبذب�االقتصادي،�إال�أنه�من�الممكن�في�بعض�األحيان�أن�
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يقود�الداخلون�األّول�الذين�منيوا�بالفشل�إلى�ظهور�مجموعة�
جديدة�تماماً�من�الصناعات�)الدريتش�وفيول،�1994(.�وبوسع�
رواد�األعمال�الذين�يتحلون�بالمثابرة�بوجه�الفشل�أن�يطوروا�معارف�

تساعد�على�تعزيز�قدراتهم�)مجلة�فوربس،�2017(.

وبالتالي،�وبــدالً�من�إنكار�إمكانية�حــدوث�الفشل،�
ال�بد�أن�تتضمن�برامج�تنمية�ريــادة�األعمال�استراتيجية�خروج�
للمؤسسات�التي�تخفق�في�تقليل�نفقاتها�إلى�الحد�األدنى�وتعظيم�
مكاسبها�إلى�الحد�األقصى.�ويمكن�على�وجه�الخصوص،�في�
السياقات�التي�تتسبب�فيها�المواقف�الثقافية�إزاء�الفشل�في�إعاقة�
ريادة�األعمال�الخالقة،�أن�يعزز�التثقيف�المدرسي�في�مجال�ريادة�
األعمال�التعّلم�التجريبي�الذي�يركز�على�دور�استخالص�الِعَبر�من�

الفشل�في�تدعيم�تحقيق�النجاح�في�مراحل�الحقة.

إعادة تنظيم ريادة االأعمال للنساء   -5
والشباب

حسبما�لوحظ�في�الفصل�الرابع،�تشتمل�سياسات�تطوير�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة� المؤسسات�
الحجم�في�أقل�البلدان�نمواً�على�تدابير�خاصة�للنساء�والشباب.�
وقد�تكون�هذه�السياسات�مفيدة،�لكن�غرضها�ربما�احتاج�إلى�

نظرة�متأنية.

ففي�أغلب�األحيان،�توجه�التدابير�الخاصة�لتعزيز�ريادة�
أعمال�النساء�والشباب�نحو�تحقيق�أهداف�اجتماعية�كتقليل�الفقر�
وتمكين�الشباب�والنساء،�دون�قيام�رابطة�ظاهرة�بينها�وبين�هدف�
التحول�الهيكلي.�غير�أنه�من�منظور�للتنمية�االقتصادية،�يتسم�
هذا�النهج�على�األرجح�بعدم�مثاليته؛�وقد�يكون�نهجاً�مستصوباً�
للتصدي�بدالً�من�ذلك�للحواجز�التي�يواجهها�الشباب�والنساء�
في�الولوج�إلى�العمل�المأجور،�أي�لتعزيز�قدرة�سوق�العمل�على�
امتصاص�رواد�األعمال�من�الشباب�والنساء�الذين�يصارعون�من�
أجل�البقاء.�وربما�كان�دعم�ريادة�أعمال�النساء�والشباب�مدفوعاً�
أيضاً�بتصور�مؤداه�أن�هاتين�الفئتين�أكثر�نجاحاً�بطبيعتيهما�في�
التحول�إلى�رائدات�ورواد�أعمال�من�باقي�فئات�السكان،�لكن�
الدليل�العملي�على�صحة�هذا�الرأي�ال�زال�غير�واضح.�كما�أن�
المشاهدة�التي�تفيد�بأن�اآلراء�حول�ريــادة�األعمال�تتدرج�في�
مساندته�مع�انتقاله�من�التحليل�المبني�على�األدلة�إلى�السياسة�
العامة�)نايت�أنغيل�وكــواد،�2014(�تنطبق�بنفس�القدر�على�
ريــادة�أعمال�النساء�والشباب.�وإذا�كانت�هذه�الفرضيات�غير�
صحيحة،�فإن�ذلك�يدفع�إلى�تساؤالت�حول�اآلثار�الطويلة�األجل�
الستراتيجيات�ريادة�أعمال�النساء�والشباب،�ليس�فقط�من�منظور�

متكني النساء والشباب 
على حنو أكثر استدامة

بتوّجه سياسات ر�دة األعمال
حنو استهداف التحول اهليكلي،

تتصدى لتحد�ت

سالمة�استخداماتها�للموارد�العامة،�بل�أيضاً�من�منظور�ما�تحدثه�
من�آثار�في�رفاه�الشباب�والنساء.

وتكون�التدابير�الخاصة�التي�تتخذ�من�أجل�رائدات�
ورواد�األعمال�من�النساء�والشباب�مالئمة�أكثر�عندما�تتجه�
الحصول� تعترضهم�في� التي� المحددة� للحواجز� التصدي� إلى�
على�المدخالت�والموارد�الالزمة�لنجاح�ريادة�األعمال،�مثل�
القيود�القائمة�على�أساس�نوع�الجنس�التي�تعوق�حصولهم�على�
المدخالت�والموارد�وتنشأ�عن�وجود�قوانين�وأعراف�وممارسات�
فروق�قائمة�على� تمييزية�)األونكتاد،�2015أ(.�وتوجد�أيضاً�
أســـاس�نـــوع�الــجــنــس�فــي�الــعــوامــل�الــتــي�تــحــّفــز�عــلــى�االنــخــراط�
في�نشاط�ريــادة�األعــمــال�وتؤثر�في�نواتجه�وفــي�الــروابــط�بين�
محصالت�ريادة�األعمال�والنمو�االقتصادي�واالبتكار�والعمل�
)هافير،�2017؛�مينيتي�ونوديه،�2010(.�وثمة�دليل�أيضاً�على�
أن�الشباب�يواجه�عوائق�في�أنشطة�ريادة�األعمال�مرجعها�إلى�
حد�كبير�محدودية�رأس�المال�البشري�واالجتماعي�والمالي،�رغم�
ارتفاع�معدالت�ريادة�األعمال�القائمة�على�المواهب�)منظمة�

التعاون�والتنمية�في�الميدان�االقتصادي،�2013ب(.

ويمكن�الستراتيجيات�ريادة�األعمال�أن�تتصدى�مباشرة�
لهذه�القيود�بشكل�مفيد�إذا�حرصت�على�التواؤم�مع�أهداف�
التحول�الهيكلي،�بالتأكيد�على�أن�تراعي�سياسات�دعم�ريادة�
األعمال�االبتكارية�مرتفعة�األثر�ومرتفعة�النمو�الحواجز�المحددة�

التي�تواجه�النساء�والشباب.

ويمكن�أن�تتضمن�التدابير�المناسبة�في�هذا�السياق�
ما�يلي:
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ــادة�األعــمــال�	  ــ بــمــهــارات�ري المتعلقة� الــبــرامــج� تفصيل�
بما�يتالءم�مع�الحواجز�المحددة�التي�تواجه�النساء،�

وقصر�تقديمها�على�الفئات�المنتفعة�من�النساء.
تقديم�الدعم�لصياغة�استثمارات�لمشاريع�رأس�مال�	 

تمويل� تقديم� )مثل� النساء� تركز�على� التي� المجازفة�
المملوكة� الناشئة� المؤسسات� فــي� لالستثمار� مضاه�
النساء،� تقودها� التي� الناشئة� أو�المؤسسات� للنساء�
أو�مـــؤســـســـات�الــمــرحــلــة�الــمــبــكــرة�ومــرحــلــة�الــتــوســع(�
الــتــعــاون�والتنمية�فــي�الــمــيــدان�االقــتــصــادي،� )منظمة�

المكتب�اإلحصائي�لالتحاد�األوروبي،�2017(.
إصـــالح�الــقــوانــيــن�الــتــي�تــمــيّــز�بــحــق�الــنــســاء�فــي�ُسبل�	 

استخدام�أدوات�الضمان،�كاألرض�والموارد�األخرى،�
وتسمية�وكالة�رئيسية�إلنفاذ�االمتثال�لهذه�القوانين.

ضــمــان�ُســبــل�وصـــول�متكافئة�بــيــن�الــذكــور�واإلنـــاث�	 
للتعليم�جيد�النوعية،�بما�في�ذلك�التثقيف�في�مجال�

ريادة�األعمال.
توفير�خدمات�ُمدعمة�لرعاية�الطفل�من�أجل�زيادة�	 

الــوقــت�الــمــتــاح�للنساء�لــالنــخــراط�فــي�أنــشــطــة�ريـــادة�
األعمال.

ضمان�سبيل�تفضيلي�لحصول�رائدات�األعمال�على�	 
للتحول� الحيوية� االقتصادية� القطاعات� االئتمان�في�
الهيكلي�)كشرط�إلزامي�مثالً�يفرضه�البنك�المركزي�

على�المصارف�التجارية(.
ــرامـــج�لــلــحــواضــن�	  وضـــع�خــطــط�لــضــمــان�االئــتــمــان�وبـ

والتسريع�تختص�بالنساء�)على�غرار�حالة�المصنع�إس�
في�شيلي،�انظر�اإلطار�3-5(.

إنشاء�منصات�للحوار�بين�رائدات�األعمال�والمجتمع�	 
المدني�والحكومة�لتمكين�النساء�من�اإلفصاح�عن�

شواغلهن�والتماس�الحلول�لها�بالتراضي.
ــمــــال�ودعـــم�	  ــة�شــبــكــات�ألنــشــطــة�األعــ ــايــ إنـــشـــاء�ورعــ

جماعات�مناصرة�رائدات�األعمال.

وتتطلب�القيود�االجتماعية�والثقافية�التي�تواجهها�رائدات�
األعمال�إحداث�تغيير�في�طرق�التفكير،�وسوف�يحتاج�ذلك�إلى�
وقت�طويل.�وإحدى�أدوات�السياسة�المحتملة�في�هذا�المجال�
هي�استخدام�حمالت�إعالمية�وتعليمية�للتوعية�بحقوق�النساء�في�
المناطق�الحضرية�والريفية�على�حد�سواء.�وربما�تكون�هناك�حاجة�
أيضاً�الستخدام�تدخالت�متعددة�الجوانب.�وقد�سعى�برنامج�
تجريبي�في�أوغندا�للتغلب�على�العقبات�االجتماعية�التي�تكبل�
رائدات�األعمال�بالجمع�بين�المهارات�الفنية�في�إطار�التدريب�

القيود�التي�تواجه�ريادة�األعمال�النسوية�
تعرقل�تحول�الريف

المهني؛�والتوعية�بمسائل�الزواج�والصحة�اإلنجابية.�وبعد�انقضاء�
عامين�على�البرنامج،�زادت�قدرة�المشاركات�فيه�بنسبة��72في�
المائة�على�االنخراط�بأرجحية�أكبر�في�أنشطة�ُمــدرّة�للدخل،�
بما�في�ذلك�العمل�لحساب�الذات،�بينما�شهدت�معدالت�الزواج�
وتنشئة�األطفال�في�سن�مبكرة�انخفاضاً�ملموساً�)سيبا،�2016(.

وتشكل�القيود�التي�تواجه�ريادة�األعمال�النسوية�عقبة�
خاصة�أمام�تحقيق�التحول�في�االقتصادات�الريفية�في�أقل�البلدان�
نمواً�)األونكتاد،�2015أ(�ويمكن�أن�يساعد�تعزيز�دور�المرأة�
في�األنشطة�الريفية�غير�الزراعية�في�نشوء�طبقة�جديدة�من�ريادة�
األعمال�النسوية،�بما�يضيف�إلى�دينامية�وتنوع�االقتصادات�الريفية.�
ويقترح�األونكتاد�منذ�عــام��2014تأسيس�ريــادة�أعمال�نسوية�
ريفية�من�أجل�تحقيق�التنويع�االقتصادي،�كإجراء�للدعم�على�
الصعيد�الدولي�يستهدف�تنمية�وتوطيد�المؤسسات�النسوية�غير�
الزراعية�في�المناطق�الريفية.�وفي�حين�تتباين�القيود�المتصلة�بنوع�
الجنس�التي�تواجه�ريادة�األعمال�النسوية�في�الريف�تبايناً�كبيراً�
بين�السياقات�المحلية،�تتضمن�أنشطة�الدعم�المناسبة�في�هذا�
الصدد:�تقديم�التمويل�لبدء�المؤسسات�الفردية�والجماعية�التي�
تقودها�النساء�في�المناطق�الريفية�والتوسع�فيها؛�وتوفير�التدريب�
على�مهارات�اإلدارة�واإلنتاج،�وعلى�وجه�الخصوص�في�المهن�
التي�يشغلها�الرجال�تقليدياً�)مع�مراعاة�انخفاض�معدالت�إلمام�
اإلناث�بالقراءة�والكتابة،�حسب�مقتضى�الحال(؛�وتشجيع�وتيسير�
إدماج�المشاريع�المتناهية�الصغر�القائمة�التي�تديرها�النساء،�وإنشاء�
تعاونيات�ومزارع�جماعية�نسوية؛�وتشجيع�الترابط�الشبكي�والتعاون�
فيما�بين�المؤسسات�النسوية�الريفية�الجديدة�والقائمة،�وتيسير�
التعّلم�المتبادل�وتقاسم�الخبرات؛�وتطوير�و/أو�نشر�التطبيقات�
المناسبة�للهواتف�المحمولة�والتكنولوجيات�األخرى�)كأساليب�
ومعدات�اإلنتاج(�لتلبية�احتياجات�المؤسسات�الريفية�ودعم�تكييفها�

واستخدامها�محلياً.

كذلك،�يمكن�تعزيز�ريادة�أعمال�الشباب�في�القطاعات�
واألنشطة�االقتصادية�التحويلية�مرتفعة�النمو،�من�خالل�تدابير�
السياسة�العامة�المواَءَمة�ألغراض�التصدي�للتحديات�المحددة�
التي�يواجهها�رواد�األعمال�الشباب�)منظمة�التعاون�والتنمية�في�
الميدان�االقتصادي،�2017ب(.�وهناك�حاجة�إلجراء�تقييمات�
لالحتياجات�القائمة�على�األدلة�لتنوير�تصميم�السياسات�والبرامج.�
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ويمكن�أن�يساعد�وجود�آليات�للغربلة،�كمسابقات�ريادة�األعمال،�
واستخدامها�ضمن�برنامج�متناسق�للتحول�الهيكلي�في�التعرف�
على�الشباب�الواعد�في�مجال�ريادة�األعمال�)الفرع�دال-2(.�
وتتسم�برامج�التثقيف�والتدريب�والتوجيه�في�مجال�ريادة�األعمال�
بأهميتها،�إال�أنه�يتعين�أن�يجري�خاللها�اإلبالغ�بمخاطر�ريادة�
األعمال�ونقل�الخبرات�الضرورية�ذات�الصلة.�وال�بد�من�ربط�
استمرار�الدعم�العام�ربطاً�واضحاً�بمعالم�مرجعية�لألداء�وما�تأتي�

به�من�تأثير�على�التحول�الهيكلي.

وتتسم�الرقمنة�بصلتها�الوثيقة�على�نحو�خاص�بريادة�
أعمال�الشباب�في�أقل�البلدان�نمواً،�انطالقاً�من�عَظم�استخدام�

اإلنترنت�فيما�بين�الشباب�)الفصل�الرابع(.�ومن�هنا،�ال�بد�أن�
تتضمن�برامج�ريادة�أعمال�الشباب�تدابير�تعينهم�على�تسخير�
تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�من�أجل�ريادة�األعمال�
مرتفعة�النمو،�كإدماج�الدورات�الدراسة�لريادة�األعمال�الرقمية�
في�المناهج�التعليمية�للمدارس�والجامعات.�وفي�المقابل،�تشير�
الفجوة�الرقمية�فــي�اســتــخــدام�اإلنــتــرنــت�فــي�أقــل�الــبــلــدان�نمواً�
اغتنام�فرص� النساء�على� قــدرة� السياسة� تزيد� أن� إلــى�ضـــرورة�
االستفادة� ذلــك� بما�في� الرقمنة،� القائمة�على� األعمال� ريــادة�
من�الدورات�الدراسية�للبالغين�التي�تفيد�منها�النساء�في�مجال�
تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت،�ومن�حمالت�نشر�الوعي�

بشأن�المكاسب�المتأتية�منها.

رواندا:�توفير�التمويل�لتطوير�أنشطة�األعمال�واالبتكار�والبحث اإلطار�6-5 

وّقعت�حكومة�رواندا�ومصرف�التنمية�األفريقي�في�آذار/مارس��2018اتفاقاً�قيمته��30مليون�دوالر�تحصل�الحكومة�
بموجبه�على�قرض�لتمويل�إنشاء�الصندوق�الرواندي�لالبتكار.�ويهدف�الصندوق�إلى�حفز�التحول�الهيكلي�من�خالل�البحث�
والتطوير�في�المنتجات�والعمليات�المبتكرة�ذات�المنحى�السوقي�في�جميع�القطاعات�االقتصادية،�متوسالً�في�ذلك�توفير�تمويل�
في�رأس�مال�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�المـُمّكنة�تكنولوجيا،�وتدريب�رواد�األعمال�ذوي�المنحى�التكنولوجي�على�
تخطيط�األعمال�وإدارتها؛�ونشر�الوعي�وزيادة�التحّسس�إزاء�حقوق�الملكية�الفكرية.�كما�يسعى�الصندوق�إلى�توفير�رأس�المال�
الطويل�األجل�ألغراض�النمو�المؤسسي�وتوفير�الدعم�المكّثف�ألنشطة�األعمال�لالستثمار�في�أنشطة�أعمال�ابتكارية�من�طراز�
عالمي�وتطويرها�في�رواندا�وشرق�أفريقيا.�ويُنتظر�أن�يقدم�الصندوق�دعماً�ألكثر�من��150شركة،�وأن�يستثمر�في�حوالي�20 
فرصة�في�مرحلة�النمو�المبكر،�فضالً�عن�توليد�أكثر�من�000 �2وظيفة�مباشرة�و000 �6وظيفة�غير�مباشرة�على�مدى�دورة�حياة�
الصندوق�التي�تستغرق��10أعوام،�ويجري�أيضاً�إنشاء�صندوق�وطني�للبحث�واالبتكار�لدعم�مشاريع�البحث�والتطوير�المشتركة�

بين�أنشطة�األعمال�الخاصة�والكيانات�الحكومية.

مصرف�التنمية�األفريقي،�2018. املصدر:�

ي إطار 
ريادة الأعمال �ف دال- 

السياسات القتصادية 
العامة

توفير التمويل  -1

ــادة�األعــمــال� ــ ــار�األونــكــتــاد�لــســيــاســات�ريـ يــوصــي�إطــ
بمجموعة�من�اإلجراءات�تعالج�إمكانية�الحصول�على�التمويل�
)المرفق�3(،�وترمي�إلى�تحسين�إتاحة�الخدمات�المالية�بشروط�
مناسبة،�وتشجيع�تمويل�االبتكار�وبناء�قــدرات�القطاع�المالي�

لخدمة�المؤسسات�الناشئة،�وتشجيع�االقتراض�المسؤول�واإلقراض�
المسؤول�وتحسين�التثقيف�المالي�فيما�بين�رواد�األعمال.

الممتد� بتاريخها� الوطنية� اإلنمائية� المصارف� وتُعتبر�
ودورها�المعترف�به�على�نطاق�واسع�في�المجال�اإلنمائي،�أداة�
مهمة�لتمويل�التحول�الهيكلي.�وتنص�خطة�عمل�أديس�أبابا�على�
أن�"المصارف�اإلنمائية�الوطنية�...�يمكن�أن�تضطلع�بدور�حيوي�
في�إتاحة�إمكانية�الحصول�على�الخدمات�المالية.�كما�يتعين�
تشجيع�المصارف�اإلنمائية�الدولية�والمحلية�على�تعزيز�التمويل�
والمتوسطة� والصغيرة� الصغر� المتناهية� للمؤسسات� المخصص�
الحجم،�في�مجاالت�منها�التحول�الصناعي،�عن�طريق�توفير�
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خطوط�ائتمانية�تستهدف�هذه�المؤسسات،�وعن�طريق�توفير�
المساعدة�التقنية"�)األمم�المتحدة،�2015ب(.

الدولة� الوطنية� اإلنمائية� المصارف� تعين� أن� ويمكن�
التنموية�)الفرع�هاء(�من�خالل�توفير�رأس�المال�وتمويل�القروض�
لمشاريع�االستثمار�المشترك�بين�القطاعين�العام�والخاص؛�وإنشاء�
مؤسسات�مملوكة�للدولة�من�أجل�التحفيز�على�إنشاء�قطاعات�
اقتصادية�جديدة،�وتوفير�التمويل�الطويل�األجل�لتنمية�البنية�التحتية؛�
وتوفير�ائتمان�تفضيلي�للمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�في�
القطاعات�ذات�األولوية؛�وتيسير�ُسبل�وصول�المؤسسات�الصغيرة�
والمتوسطة�الحجم�للتمويل�الطويل�األجل�عبر�آليات�للضمانات.�
وال�بد�من�إشراك�المصارف�اإلنمائية�الوطنية�في�استراتيجيات�
الشمول�المالي،�حتى�يتسنى�تخطي�العقبات�التي�تعترض�ُسبل�

حصول�المؤسسات�على�التمويل.

وقـــد�واجــهــت�الــمــصــارف�اإلنــمــائــيــة�الوطنية�حــاالت�
تراوحت�بين�الفشل�والنجاح،�تأثرت�فيها�ببعض�الشواغل�المحيطة�
بالمؤسسات�المملوكة�للدولة�كالتحّزب�والتدخل�السياسيين�)الفرع�
هاء(�فضالً�عن�قّلة�حصافة�التنظيم�واإلشراف�وعدم�كفاية�رأس�
المال.�ويكتسي�باألهمية�في�هذا�المقام�الوقوف�على�الدروس�

المستفادة�وأفضل�الممارسات�وأطر�التنظيم�والحوكمة.

ويمكن�للدولة�أن�تؤدي�دوراً�مهّماً�كمشارك�في�توفير�
القطاع�الخاص(� لـــرواد�األعــمــال�)مــع� الــمــال�االستثماري� رأس�
للقيام�بأنشطة�البحث�والتطوير�واألنشطة�االبتكارية�في�قطاعات�
األولــى� المراحل� المخاطر�في� محددة،�وتقديم�ضمانات�ضد�
للنشاط�االبتكاري.�ويمثل�الصندوق�الرواندي�لالبتكار�نموذجاً�
حــديــث�العهد�فــي�هـــذا�الــخــصــوص�)اإلطــــار�5-6(.�ويمكن�
أيضاً�توجيه�رأس�المال�االستثماري�العام�في�أفق�أوسع�يشمل�
األنشطة�مرتفعة�اإلنتاجية�ومرتفعة�القيمة�المضافة،�كالحال�بالنسبة�
للصندوق�االستئماني�الغاني�لرأس�المال�االستثماري�الذي�أنشئ�
في�عام�2004.�ويقدم�هذا�الصندوق�الدائر�التمويل�للمؤسسات�
في�القطاعات�ذات�األولوية�كالزراعة�والصيدالنيات�وتكنولوجيات�
المعلومات�واالتصاالت�والسياحة�والطاقة،�من�خالل�مؤسسات�
وسيطة�معفاة�من�الضرائب�أقيمت�بالمشاركة�مع�مؤسسات�تابعة�

للقطاعين�العام�والخاص�)ساكي،�2013(.

ويتعين�أن�يرسم�هذا�التمويل�الذي�تقدمه�دولة�ريادة�
األعــمــال�)الــفــرع�هــاء(�اتــجــاه�التغيير�ومــســاره،�بإنشاء�األســواق�
وتشكيلها�والتركيز�على�القطاعات�ورواد�األعمال�الذين�يُرتقب�
منهم�توليد�أكبر�قيمة�مضافة�وأعلى�نمو�في�اإلنتاجية.�وال�بد�

يمكن�للدولة�والقطاع�الخاص�التشارك�في�توفير�
رأس�المال�االستثماري

أن�يكون�رأس�المال�طويل�األجــل�وأن�يُوفر�للمؤسسات�على�
مدار�فترة�زمنية�ممتدة�بالقدر�الكافي�حتى�يتاح�لها�بناء�القدرات�

وبلوغ�مرحلة�تحقيق�األرباح.

ويمكن�الحد�من�المخاطر�المالية�باتباع�نهج�الحافظة،�
عن�طريق�نشر�االستثمار�على�نطاق�مجموعة�من�الشركات�القائمة�
في�قطاعات�مختلفة�)مازوكاتو،�2013(.�وبالنظر�إلى�إمكانية�
تقويض�أنشطة�التمويل�الرأسمالي�االستثماري�العام�في�حالُ�فساد�
عملية�اتخاذ�القرار�بعوامل�من�قبيل�التبعية�السياسية�)آفول�-�دادزي�
وآخرون،�2015(،�ال�بد�أن�تتسم�معايير�االختيار�بالموضوعية�
وأن�تقوم�على�إنفاذها�لجنة�مستقلة،�وينبغي�أيضاً�رصد�األداء�
وتقييمه�على�نحو�سليم�وكفالة�وجود�استراتيجيات�للخروج�في�

حالة�حدوث�الفشل.

وبالمستطاع�أيضاً�استهداف�توجيه�الدعم�العام�نحو�
ريادة�األعمال�والمؤسسات�المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�
بوكاالت� باالستعانة� الكبيرة� والمؤسسات� الحجم� والمتوسطة�
متخصصة�مملوكة�للدولة�تمّول�على�اساس�تقاسم�التكاليف�بين�
القطاع�الخاص�المحلي�والدولي�وبين�الدولة.�وهناك�حفنة�قليلة�من�
أقل�البلدان�نمواً�تتضمن�سياساتها�المتعلقة�بالمؤسسات�المتناهية�
الصغر�والصغيرة�والمتوسطة�الحجم�أو�سياساتها�الصناعية�اقتراحات�
المؤسسات.�وينبغي� المعنية�بدعم� الوكاالت� بإنشاء�مثل�هذه�
تكليف�هذه�الوكاالت�بواليات�محددة�وأدوار�معرّفة�بشكل�جيد،�
ومضاهاة�ذلك�بما�يكفي�من�التمويل�والموارد�البشرية،�وإقرانها�

بأهداف�واضحة�وموقوتة�زمنياً�)الفصل�الرابع(.

ويمكن�أيضاً�أن�تكون�صناديق�الثروة�السيادية�مصدراً�
مهماً�للتمويل�المستمر�والطويل�األجل�ألغراض�التصنيع�وبرامج�
تطوير�ريادة�األعمال.�وال�بد�أن�يتوخى�عدد�أكبر�من�أقل�البلدان�
نمواً�التي�تحّصل�ريوعاً�كبيرة�من�الموارد�الطبيعية�إنشاء�صناديق�
للثروة�السيادية�لتوجيه�ما�يتولد�فيها�من�حصائل�نحو�دعم�ريادة�
األعمال�ألغراض�التحول�الهيكلي.�وعلى�سبيل�المثال،�اندرج�
صندوق�الثروة�السيادية�في�تيمور�-�ليشتي�ضمن�أفضل�ستة�
صناديق�من�ناحية�األداء�في�عام�2017،�مقيساً�بمؤشر�حوكمة�
الموارد�لمعهد�إدارة�الموارد�الطبيعية.�لكن�عتامة�المعامالت�وغياب�
اآلليات�المالئمة�التي�تكفل�الشفافية�والمـُساءَلة�قد�تقود�في�بعض�
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للفصل�الواضح� الحاالت�إلــى�ســوء�اإلدارة.�وثمة�حاجة�أيضاً�
بين�الحكومة�كمروج�لالستثمارات،�وبينها�كمالك�لصندوق�الثروة�
السيادية.�وهناك�حاجة�كذلك�لبناء�الــقــدرات�على�نحو�يتيح�
لصندوق�الثروة�السيادية�العمل�كمستثمر�فني�خبير،�واالضطالع�
بشكل�مستقل�بتقييم�فرص�االستثمار�المحتملة�)شارما،�2017(.

وبوسع�صناديق�الثروة�السيادية�المـُدارة�بشكل�جيد�أن�
تسهم�أيضاً�في�جذب�استثمارات�خاصة�إضافية�طويلة�األجل�
إلى�قطاعات�استراتيجية�لريادة�األعمال�والتحول�الهيكلي،�كقطاع�
النظر�في� الثالث(.�ويمكن� التحتية�)الــفــرع�هــاء�والفصل� البنية�
سياسات�ترمي�إلى�جذب�االستثمار�من�صناديق�الثروة�السيادية�
الدولية�ومن�مصادر�أخرى،�ومن�ذلك�مثالً�إنشاء�صندوق�إنمائي�
سيادي�أو�صندوق�استثماري�استراتيجي�لتوفير�التمويل�للقطاعات�
االقتصادية�االستراتيجية.�ويعطي�الصندوق�الوطني�لالستثمار�والبنية�
لذلك�)شارما،�2017(.�وقد�أنشأت� التحتية�في�الهند�مثاالً�
المستثمرين� لــجــذب� استراتيجياً� اســتــثــمــاريــاً� صــنــدوقــاً� السنغال�
الدوليين�من�أجــل�تطوير�قطاعات�معينة،�كقطاع� المؤسسيين�
الطاقة.�ويساعد�وجود�أحكام�واضحة�لحماية�المستثمرين�وآليات�
لتسوية�المنازعات�في�زيادة�مستوى�الثقة�لدى�القطاع�الخاص�

)هوف،�2016(.

إلى� الــمــقــدم� الــعــام� للدعم� المالية� االســتــدامــة� وتمثل�
أنشطة�األعمال�اعتباراً�مهماً.�ويمكن�تخفيف�العبء�المالي�عن�
عاتق�الحكومات�في�أقل�البلدان�نمواً�عن�طريق�إنشاء�آليات�

لتقاسم�التكاليف�بين�الدولة�والقطاع�الخاص.�وتتضمن�مصادر�
التمويل�المحتملة�األخــرى�حشد�الموارد�المحلية،�والمساعدة�
اإلنمائية� المصارف� مــن� المتأتية� والــقــروض� الرسمية،� اإلنمائية�
الجنوب،� بلدان� بين� فيما� التعاون� والدولية،�وتمويل� اإلقليمية�
وتنمية�أسواق�رأس�المال،�ومصادر�التمويل�االبتكارية�كالتمويل�
المتأتي�من�المغتربين�والتمويل�الجماعي�والتمويل�المؤثر�)األمم�

المتحدة،�2017ب(.

وإلــى�جانب�مصادر�التمويل�المحلية،�ربما�يستفيد�
تطوير�تنمية�ريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�من�التمويل�العام�
الخارجي�أيضاً.�وقد�شهدت�مخصصات�المساعدة�اإلنمائية�
الرسمية�المقدمة�إلى�القطاعات�اإلنتاجية�كالصناعة�والزراعة�)من�
ناحية�المبالغ�المدفوعة�فعلياً(�زيــادة�بالقيمة�الحقيقية�في�أقل�
البلدان�نمواً�منذ�عام��2007)الشكل�5-1(.�كما�تنامى�إجمالي�
المساعدة�اإلنمائية�الرسمية�المقدمة�إلى�أقل�البلدان�نمواً�بمتوسط�
بلغ��4.8في�المائة�سنوياً�على�مدى�الفترة�الممتدة�من�2007 
إلى�2016،�بينما�زاد�متوسط�النمو�في�قطاعي�الزراعة�والصناعة�
اإلنتاجيين�على��10في�المائة�سنوياً.�وال�تزال�حصة�المساعدة�
اإلنمائية�الرسمية�المخصصة�للقطاعات�اإلنتاجية�في�أقل�البلدان�
نمواً�على�انخفاضها،�ولم�تزد�في�عام��2016على��5.1في�المائة،�
مع�تخصيص�حصة�األسد�)حوالي��80في�المائة(�لقطاع�الزراعة�
والحراجة�والمصايد�)الشكل�5-2)أ((.�ويمكن�أن�تسهم�زيادة�
مخصص�المساعدة�اإلنمائية�الرسمية�الموجه�إلى�كل�من�القطاعات�

اإلنتاجية�والتنمية�الصناعية�في�إفادة�تطوير�ريادة�األعمال.

 الشكل�1-5 
 مدفوعات�المساعدة�اإلنمائية�الرسمية�إلى�أقل�البلدان�نمواً�بحسب�القطاع،�2016-2007 

)بماليين�الدوالرات،�باألسعار�الثابتة�لعام�2016(
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القطاعات�اإلنتاجيةالصناعة�والتعدين�والتشييدالزراعة�واحلراجة�واملصايد
حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�قاعدة�بياانت�جلنة�املساعدة�اإلمنائية�التابعة�ملنظمة�التعاون�والتنمية�يف�امليدان�االقتصادي. املصدر:�

خيتلف�توافر�البياانت�حبسب�البلد�تبعاً�للسنة. ملحوظة:�
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ــــى�الــمــؤســســات� وتـــشـــكـــل�الـــمـــســـاعـــدة�الـــمـــقـــدمـــة�إلـ
الــصــغــيــرة�والــمــتــوســطــة�الــحــجــم��42فـــي�الــمــائــة�مـــن�إجــمــالــي�
ــراض�الــصــنــاعــة،�وتــتــلــقــى� ــ الــمــســاعــدة�اإلنــمــائــيــة�الــرســمــيــة�ألغــ
ــــي� ــال ــمــ الــــصــــنــــاعــــات�الـــــزراعـــــيـــــة��16فـــــي�الــــمــــائــــة�مـــــن�اإلجــ
)الــشــكــل�5-2)ب((.�وهناك�ما�يستدعي�زيــادة�مخصصات�
المساعدة�اإلنمائية�الرسمية�المقدمة�للتنمية�الصناعية،�وعلى�
وجــــه�الــخــصــوص�مـــن�أجــــل�تــعــزيــز�الــــروابــــط�بــيــن�الــمــؤســســات�
المتناهية�الصغر�والمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�وبين�

زيادة�تخصيص�المساعدة�اإلنمائية�الرسمية�
للقطاعات�اإلنتاجية�يمكن�أن�يعود�بالفائدة�على�

ريادة�األعمال

المؤسسات�الكبيرة،�ومخصصات�المساعدة�اإلنمائية�الرسمية�
المقدمة�لتنمية�الصناعات�الزراعية.
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تطوير�املؤسسات�الصغرية�واملتوسطة�احلجم
الصناعات�الزراعية

أخرى

(أ)�الصناعة�والزراعة�يف
إمجايل�القطاعات�اإلنتاجية

(ب)�تطوير�املؤسسات�الصغرية
واملتوسطة�احلجم�يف�إمجايل�الصناعة

الزراعة�واحلراجة�ومصايد�األمساك
الصناعة�والتعدين�والتشييد

التجارة�والسياحة

حساابت�أمانة�األونكتاد،�استناداً�إىل�قاعدة�بياانت�جلنة�املساعدة�اإلمنائية�التابعة�ملنظمة�التعاون�والتنمية�يف�امليدان�االقتصادي. املصدر:�

ويــــؤدي�تقليل�االعــتــمــاد�عــلــى�الــمــســاعــدة�اإلنــمــائــيــة�
الرسمية�عن�طريق�تحسين�حشد�الموارد�المحلية�إلى�مساعدة�
أقل�البلدان�نمواً،�في�المنظور�األوسع�وفي�األجل�المتوسط،�على�
تحقيق�نهج�يقل�اعتمادها�فيه�على�قوة�دفع�المانحين�إزاء�تطوير�
ريادة�األعمال�وإزاء�التنمية�على�وجه�العموم�)األونكتاد،�2009؛�

األونكتاد،�2018أ(.

وفيما�وراء�الحدود�الوطنية،�يمكن�للتنمية�اإلقليمية�أن�
تسهم�في�دعم�ريادة�األعمال�ألغراض�التحول�الهيكلي�في�أقل�
البلدان�نمواً�في�أفريقيا�)األونكتاد،�2013هـ(�وفي�آسيا�عن�طريق�
المبادرات�اإلنمائية�لألقاليم،�كالتجمعات�اإلقليمية�ألنشطة�األعمال�
والمشاريع�اإلنمائية�اإلقليمية�وممرات�البنية�التحتية،�بما�يؤدي�إلى�
زيادة�فرص�السوق�المفتوحة�أمام�المؤسسات�عن�طريق�تيسير�
المشاركة�في�سالسل�القيمة�اإلقليمية�)كبديل�لسالسل�القيمة�
العالمية(�وتحسين�قدرتها�التنافسية.�ويتعين�على�أقل�البلدان�غير�
الساحلية�نمواً�على�وجه�الخصوص�أن�تنخرط�مع�جيرانها�المتمتعة�

بسواحل�في�مشاريع�النقل�وتسهيالت�الترانزيت�اإلقليمية�حتى�
تتمكن�من�توسيع�نطاق�فرص�السوق�المتاحة�لشركاتها.�ويمثل�ممر�
إثيوبيا�-�جيبوتي�أحد�هذه�األمثلة.�ويقوم�األونكتاد�حالياً�بإجراء�
تقييم�في�هذين�البلدين�من�أقل�البلدان�نمواً،�من�أجل�تحسين�
حوكمة�الممر�وتحسين�األداء�اللوجستي�مستعيناً�بعملية�الدراسة�
التشخيصية�للتكامل�التجاري�ضمن�اإلطار�المتكامل�المعزز.

وتمثل�مبادرة�الحزام�والطريق�في�آسيا�نموذجاً�للنزعة�
اإلقليمية�اإلنمائية�عندما�توضع�على�محك�الممارسة�في�سياق�
التعاون�فيما�بين�بلدان�الجنوب،�وتنطوي�على�إمكانية�زيــادة�
الموصولية�بالعالم�أمام�المؤسسات�في�أقل�البلدان�اآلسيوية�نمواً.�
ويمكن�دعم�النزعة�اإلقليمية�اإلنمائية�بانخراط�القطاع�الخاص�
في�مبادرات�التكامل�اإلقليمي،�بما�في�ذلك�إعالم�المؤسسات�
بخصوص�التجارة�والتكامل�اإلقليمي�وإنشاء�آليات�استشارية�مع�
القطاع�الخاص�لتحديد�االختناقات�التي�تحول�دون�ولوج�األسواق�

اإلقليمية�)األونكتاد،�2010(.
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ويساعد�التعاون�فيما�بين�بلدان�الجنوب�المؤسسات�في�
أقل�البلدان�نمواً�على�االنتفاع�بالمهارات�والمعارف�والتكنولوجيا�
والتمويل�التي�تحتاجها�لزيادة�قدرتها�التنافسية.�ويمكن�حشد�
التمويل�ألغراض�التنمية�فيما�بين�بلدان�الجنوب�من�أجل�توفير�
التمويل�لتنفيذ�االستراتيجيات�الوطنية�لريادة�األعمال،�ويمكن�
أيضاً�استخدام�المساعدة�التقنية�فيما�بين�بلدان�الجنوب�لزيادة�
قوة�قدرات�التنفيذ�في�مجال�ريادة�األعمال�واستراتيجيات�تطوير�
التصدير�المتخصص.�وبالمستطاع�أن�تساعد�التجارة�فيما�بين�
بلدان�الجنوب�على�تقليل�اعتماد�صادرات�أقل�البلدان�نمواً�على�
األسواق�التنافسية�المتقدمة�النمو�وسالسل�القيمة�العالمية�التي�
تقودها�بلدان�الشمال.�وباإلمكان�أن�تساعد�اتفاقات�التعاون�بشأن�
حقوق�الملكية�الفكرية�ونقل�التكنولوجيا�المؤسسات�المحلية�
في�أقل�البلدان�نمواً�على�بناء�قدرات�تكنولوجية�وتأمين�الوصول�
إلى�براءات�االختراع�الالزمة�إلنتاج�بعض�المنتجات�محلياً،�فيما�
يمكن�أن�تسهم�االتفاقات�المتعلقة�باإلغراق�والسلع�المزّورة�في�
حماية�المؤسسات�المحلية�من�المنافسة�غير�العادلة�من�جانب�
الشركاء�اإلنمائيين�في�بلدان�الجنوب.�ويمكن�إلى�جانب�ذلك�
أن�يجري�تسخير�التعاون�فيما�بين�بلدان�الجنوب�لبناء�القدرات�
في�أقل�البلدان�نمواً�من�أجل�كفالة�االمتثال�للتدابير�غير�الجمركية�
لصادراتها�المتجهة�إلى�األسواق�المتقدمة�النمو.�وحسبما�لوحظ�في�
الفصل�الرابع،�يشكل�العجز�عن�استيفاء�المعايير�الدولية�للجودة�
قيداً�على�القدرة�التنافسية�للمؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�

في�بعض�من�أقل�البلدان�نمواً.

وال�بد�أن�تكون�أقل�البلدان�نمواً�متيقظة�في�المفاوضات�
الدولية�للتجارة�واالستثمار�من�أجل�المحافظة�على�حّيز�السياسات�
الذي�يخصها�)سواء�في�منظمة�التجارة�العالمية�أو�في�اتفاقات�
التجارة�اإلقليمية�والثنائية(�لكي�يتسنى�لها�تحقيق�التحول�الصناعي�
العامة� المشتريات� وتدابير� الوليدة،� الصناعة� أحكام� باستخدام�
ومتطلبات�المحتوى�المحلي؛�وال�بــد�أن�تكون�واعية�للقواعد�
التقييدية�المتعلقة�بالمنشأ�والتدابير�غير�الجمركية�المتعلقة�بصادرات�
فيما� وبــاألخــص� )األونــكــتــاد،�2018أ(،� المتخصصة� أسواقها�
يتصل�بعمليات�التجهيز�الزراعي�على�نحو�ما�سبقت�مالحظته�
في�الفصل�الثالث؛�وأن�تبني�القدرات�من�أجل�وضع�معاييرها�
الخاصة�التي�يتعين�إلزام�المستوردين�بها�حتى�تتجنب�تقويض�
الوطنية.�وعلى�صعيد� للتنمية� العادلة� المنافسة�االستيرادية�غير�
التجارة�اإللكترونية،�تُنصح�أقل�البلدان�نمواً�بالسعي�إلى�التفاوض�
بصوت�واحد�فيما�يتعلق�بفرض�التعريفات�على�الواردات�الرقمية�
القابلة�للمتاجرة،�لمنع�هذه�الواردات�من�اإلضرار�بتنميتها�المحلية�

الصناعية�والمتعلقة�بريادة�األعمال�)األونكتاد،�2017ح(.

 مبستطاع أقل البلدان منواً أن تعزز
سالسل القيمة احمللية واإلقليمية
كسبيل لتشجيع ر�دة األعمال

يتم� أن� ال�ينبغي� الــثــالــث،� الــفــصــل� نــاقــشــه� وحسبما�
االنـــدمـــاج�فــي�ســالســل�الــقــيــمــة�الــعــالــمــيــة�عــلــى�حــســاب�تنمية�
ســالســل�اإلمــــداد�الــوطــنــيــة،�وتــولــيــد�الــفــرص�أمـــام�أنشطة�ريــادة�
يلزم�وجــود�سياسات�تضمن� ناحية،� فمن� المحلية.� األعــمــال�
عدم�إضعاف�سالسل�القيمة�العالمية�لريادة�األعمال�المحلية�
أو�تقويضها،�ويتعين�من�ناحية�أخرى�أن�تستمر�السياسات�في�
المتخصصة� لألسواق� المحلية� اإلنتاجية� القدرات� تنمية� دعم�
في�قطاعي�السلع�القابلة�وغير�القابلة�للمتاجرة،�بما�في�ذلك�
الروابط� وتعزيز� السياحة،� مجال� في� القيمة� مرتفعة� الخدمات�
ــذه�الــســيــاســات� الــمــشــتــركــة�بــيــن�الــقــطــاعــات.�وتــشــمــل�أمــثــلــة�هـ
مــا�يــلــي:�تــطــبــيــق�حـــوافـــز�انــتــقــائــيــة�لــتــنــويــع�االســتــثــمــار�األجــنــبــي�
المباشر�بإبعاده�عن�أنشطة�استخراج�السلع�األساسية�وتوجيهه�
نــحــو�الــتــصــنــيــع�الــقــائــم�عــلــى�الــســلــع�األســاســيــة؛�وزيـــــادة�نطاق�
تشمل� لكي� األعــمــال� ريـــادة� برامج�تطوير� إلــى� الدعم�المقدم�
الزراعي� التجهيز� أنشطة� على� فيها� تركز� الريفية�التي� المناطق�
لقواعد� المضافة�المحلية؛�واالستخدام�االستراتيجي� والقيمة�
تنمية� زيـــادة� أجــل� مــن� اإلقليمي� التكامل� اتفاقات� فــي� المنشأ�
العالمية� القيمة� لسالسل� )كــبــديــل� اإلقليمية� القيمة� ســالســل�
ــران�ذلـــك�بــتــوســيــع�نــطــاق� ــ أو�كـــركـــيـــزة�لــالنــخــراط�فــيــهــا،�مـــع�إقـ
االستثمار� لدعم� الحوافز� وتقديم� المحلية(؛� اإلمــداد� سالسل�
ــل�الــمــنــطــقــة�)كــتــخــفــيــف�الــقــيــود�في� ــ األجــنــبــي�الــمــبــاشــر�داخـ
البروتوكوالت�اإلقليمية�للتجارة�على�حركة�رأس�المال�والسلع�
وزيــادة� اإلقليمية(؛� القيمة� لدعم�سالسل� والخدمات� والعمالة�
المحلي�في�االستثمار�األجنبي� المحتوى� استخدام�متطلبات�
األعمال� ريــادة� تعزيز� أجــل� من� والعالمي(� )اإلقليمي� المباشر�
المحلية،�وبناء�الروابط�بين�القطاع�االستخراجي�وباقي�أجزاء�

االقتصاد�المحلي.
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بناء القدرات التكنولوجية  -2

تحتاج�المؤسسات�لكي�تحافظ�على�بقائها�وتتقدم�
على�مدى�سالسل�القيمة�)الفصل�الثالث(�وتغتنم�الفرص�التي�
يتيحها�تقدم�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�أن�تبني�لنفسها�
قدرات�تكنولوجية�عن�طريق�حيازة�تكنولوجيات�أجنبية�ومواءمتها�
ونشرها�محلياً�)الذي�يتطلب�وجود�قدرة�على�استيعاب�التكنولوجيا(�
واالستعانة�باالبتكار�المحلي�الذي�يحظى�برعاية�نُظم�إيكولوجية�

وطنية�لالبتكار.

وتتضمن�األدوات�السياساتية�المحددة�لتشجيع�مثل�
هذه�القدرات�التكنولوجية،�تقديم�حوافز�لالبتكار�على�مستوى�
الشركة�)كتوفير�المنح�والقروض�واالئتمانات�الضريبية�ألغراض�
الــبــحــث�والــتــطــويــر(�وســيــاســات�الــمــشــتــريــات�الــحــكــومــيــة،�التي�
القت�نجاحاً�في�بلدان�نامية�أخرى�كتايلند؛�والتدريب�الممول�
ألغــراض� الحجم� والمتوسطة� الصغيرة� للمؤسسات� حكومياً�
المتصلة� المعلومات� وتوفير� الجديدة؛� التكنولوجيات� تسخير�
مثاًل؛� المحمولة� التطبيقات� طريق� عن� الجديدة� بالتكنولوجيا�
ورعاية�مشاركة�الشركات�في�معارض�التكنولوجيا؛�وإنشاء�مراكز�
عامة�للبحوث�داخل�الجامعات�لدعم�االبتكار�في�قطاعات�

محددة�)األونكتاد،�2015ه(.

والتطوير� للبحث� الــعــام� الــدعــم� يساعد� أن� ويمكن�
عــلــى�تشجيع�إتــقــان�الــتــكــنــولــوجــيــات�الــمــنــاســبــة�مــحــلــيــاً�ونشر�
استخدامها�إلى�مجاالت�كالطاقة�المتجددة�والحلول�الخارجة�
ريادة� القيود�على� الريفية،�وتخفيف� المناطق� الشبكة�في� عن�
يتضمن� أن� ويمكن� 2017أ(،� الريفية�)األونكتاد،� األعــمــال�
وإنشاء� البحوث� ومــراكــز� للجامعات� المنح� هذا�الدعم�تقديم�
لــلــتــدريــب�)األونــكــتــاد،�2011ب(،�فــضــاًل�عــن�توفير� مــراكــز�
الــريــفــيــة�والمجتمعية� الــمــؤســســات� فــي� مــســاهــمــات�رأســمــالــيــة�
الناشئة�في�مجال�الطاقة�الضالعة�في�تطوير�هذه�التكنولوجيات�

وتطبيقاتها.

وال�بد�أن�يقترن�بناء�القدرة�التكنولوجية�بالدعم�المطلوب�
لترجمة�التكنولوجيات�إلى�أفكار�ألنشطة�األعمال�والمساعدة�
في�تتجيرها.�ويوصي�إطار�األونكتاد�لسياسات�ريــادة�األعمال�
بعدة�نُهج�منها،�منح�جوائز�عامة�لالبتكار�لدعم�تتجير�األفكار�
التكنولوجية�الرفيعة�من�خالل�مؤسسات�المرحلة�المبكرة.�وينظم�
عدد�قليل�من�البلدان�منها�بعض�من�أقل�البلدان�نمواً�كتوغو،�
مسابقات�لريادة�األعمال�لتحديد�رواد�األعمال�الواعدين�بأكبر�

اإلمكانات�ومكافآتهم.

بوسع�الحكومات�تشجيع�التعّلم�التكنولوجي�
باستخدام�توجيهات�ولوائح�تنظيمية�في�مجال�

السياسات

ويسعى�كثير�من�البلدان�الناشئة�إلى�استهالل�أنشطة�
ريادة�األعمال�مرتفعة�النمو�عن�طريق�االستعانة�ببرامج�التسريع�
وحواضن�األعمال�ومجمعات�العلوم�ومراكز�البحث�والتكنولوجيا�
سعياً�إلى�توفير�طائفة�من�خدمات�الدعم�األساسية�والبنية�التحتية�
اإلشــراف� وتوفير� األعــمــال،� أنشطة� لتنمية� المستهِدفة� والبرامج�
والمشورة�بشأن�ُسبل�االنتفاع�بالتمويل�والملكية�الفكرية،�دعماً�
لقدرة�الشركات�كثيفة�التكنولوجيا�على�البقاء.�وعادة�ما�تكون�برامج�
الدعم�من�هذا�القبيل�موجودة�في�مكان�قريب�من�الجامعات�
ومؤسسات�البحوث�لتيسير�ُسبل�الحصول�على�المشورة�التكنولوجية�
)األونكتاد،�2012أ(.�وفي�أقل�البلدان�نمواً،�قد�تستهدف�برامج�
التسريع�وحواضن�األعمال�المؤسسات�الناشئة�و/أو�الشركات�التي�
تقدم�خدمات�مثل�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�للشركات�
األخرى�في�القطاعات�االقتصادية�ذات�األولوية،�ويكون�مثالياً�أن�
تنفذ�هذه�البرامج�الداعمة�كجزء�من�برنامج�متناسق�لريادة�األعمال�
يبتغي�تحقيق�التحول�الهيكلي�في�أقل�البلدان�نمواً.�ويساعد�
وجــود�مثل�هذا�البرنامج�في�زيــادة�فعالية�أنشطة�ريــادة�األعمال�

ومساهمتها�في�التنمية.

ويقتضي�تعزيز�التقدم�التكنولوجي�أيضاً�كفالة�التماسك�
والتكنولوجيا� العلم� الصناعية�وسياسات� السياسة� بين� والتناسق�
واالبتكار.�ويمكن�أن�ينشأ�تنافر�السياسات�وعدم�تساوقها�عن�
بطء�أو�عقم�تحوالت�السياسة�وعن�المعارضة�والقصور�الذاتي�
وتتضمن� واالستبصار.� الكفاءة� وقّلة� المؤسسي،� الصعيد� على�
التدابير�الالزمة�لزيادة�التماسك�تحسين�مواءمة�أطر�السياسات�
المعمول�بها�في�هذه�المجاالت،�وربط�السياسات�الجديدة�بالقائم�
بالوكاالت؛�وتحديد�مواطن� المنوطة� والــواليــات� المبادرات� من�
االزدواج�وإزالته؛�والتأكد�من�سالمة�تمويل�تغّيرات�السياسة�وتزويدها�
بالميزانيات�الشفافة�والعمالة�الكافية؛�والمشاركة�في�وضع�جداول�
زمنية�ومعالم�مرجعية�للسياسات�المطبقة�في�هذين�المجالين؛�ووضع�
أطر�للرصد�والتقييم،�والتأكد�من�وجود�توازن�تمويلي�مناسب�بين�

رأس�المال�والمصروفات�المتكررة�)األونكتاد،�2015هـ(.

ويتعين�أن�تضمن�السياسات�المتعلقة�بحقوق�الملكية�
بــــراءات�االخــتــراع�للمستثمرين� الــمــكــافــأة�على�حــقــوق� الفكرية�
لشروط� الــواضــح� والتحديد� للمخاطر،� المتحملين� والمبتكرين�
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البراءات�التي�يجري�نقلها�تشجيعاً�لمواصلة�النشاط�االبتكاري.�
كما�يمكن�تعزيز�الحوافز�على�نقل�التكنولوجيا�من�المختبر�إلى�
التتجير�بتمكين�الباحثين�والمبتكرين�من�سبيل�االنتفاع�التفضيلي�
بعملية�فعالة�من�حيث�التكاليف�لمعلومات�البراءات�وحمايتها�
)األونكتاد،�2012أ(.�لكن�وجود�نظام�ابتكاري�داعم�للمنافسة�
الفكرية� الملكية� حــقــوق� ســيــاســات� بين� التفاعل� على� يتوقف�

وسياسات�المنافسة�)الفصل�الرابع(.

البلدان�نمواً�كمدغشقر�مثالً،�إمكانات� وتتاح�ألقل�
واسعة�لالستثمار�في�النباتات�الطبية�من�أجــل�إطــالق�صناعة�
للصيدالنيات�وأدوات�التجميل�والعطور.�ويمكن�أن�يمثل�تجهيز�
النباتات�الطبية�فرصاً�مربحة�للشركات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�
ألنـــه�ال�يتطلب�اســتــثــمــارات�ضخمة�عــلــى�جــانــبــي�رأس�الــمــال�
للبيئة�)غــوريــب�-� والــمــعــدات،�ويمكن�أيضاً�أن�يكون�صديقاً�
فاكيم،�2011(.�ومن�الضروري�أن�يجري�قبل�الشروع�في�تتجير�
التنوع�البيولوجي�وتسخير�إمكاناته�ألغراض�ريادة�األعمال�وخلق�
القيمة�المضافة،�إزالة�سلسلة�من�المعوقات�تشمل،�االفتقار�إلى�
البحث�والتطوير�واالبتكار�المحلي�المدعوم�حكومياً،�والجهل�
بآليات�ومهارات�براءات�االختراع،�والفجوات�المالية�الالزمة�لنقل�
البحوث�من�المجال�األكاديمي�وترجمتها�إلى�منتجات�قابلة�
للتسويق�)رازوانافيو،�2011(.�ويمكن�أن�يسهم�توفير�التمويل�العام�
)بما�فيه�رأس�المال�المجازفة(�لتدعيم�البحث�والتطوير�واالبتكار�
في�الشركات�الوليدة�في�إمكانية�التغلب�على�بعض�هذه�الحواجز.

 ينبغي�أن�تسهم�أقل�البلدان�نمواً�في�التجارة
اإللكترونية�العالمية�كجهات�منتجة

وبــإمــكــان�الــحــكــومــات�فــي�أقـــل�الــبــلــدان�نــمــواً�أيــضــاً�
تشجيع�بناء�القدرات�التكنولوجية�باالستعانة�بآليات�غير�سوقية،�
كتوجيهات�السياسة�والمتطلبات�التنظيمية�وآليات�التعاون�فيما�
استفاد�من� لبلد� مثاالً� بنغالديش� الجنوب.�وتعطي� بلدان� بين�
المتطلبات�التنظيمية�وتوجيهات�السياسة�)كالسياسة�الوطنية�للدواء�
لعام�1982(�إضافة�إلى�نقل�التكنولوجيا�في�مراحل�مبكرة�لدعم�
تنمية�صناعة�محلية�للصيدالنيات�)أمين�وسنوب،�2013(.�ويمكن�
أن�يوفر�االستثناء�الذي�يسمح�ألقل�البلدان�نمواً�بتأجيل�حماية�
بــراءات�االختراع�للمنتجات�الصيدالنية�حتى�عــام�2033،�في�
إطار�االتفاق�المتعلق�بجوانب�حقوق�الملكية�الفكرية�المتصلة�
بالتجارة�التابع�لمنظمة�التجارة�العالمية،�فرصة�لتصنيع�ُنسخ�جنيسة�
لألدوية�التي�تتمتع�براءات�اختراعها�بالحماية�في�أماكن�أخرى�
استثمارات� يتطلب�وجــود� ذلــك� )األونكتاد،�2011)أ((�لكن�
كافية�في�القدرات�التكنولوجية�المحلية.�وقد�دأب�األونكتاد�منذ�
عــام��2005على�دعم�أقل�البلدان�نمواً�في�إنشاء�نظم�محلية�
للملكية�الفكرية�تيسر�زيــادة�ُسبل�الحصول�على�أدويــة�ميسورة�
التكلفة�والقيام،�عند�اإلمكان،�بدعم�نشوء�إنتاج�وقدرات�إمداد�
صيدالنية�محلية�أو�إقليمية�بما�في�ذلك�بالتعاون�مع�المستثمرين.

مبادرة�األونكتاد�لتوفير�التجارة�اإللكترونية�للجميع اإلطار�7-5 

تسعى�مبادرة�توفير�التجارة�اإللكترونية�للجميع�التي�أطلقت�في�عام��2016إلى�زيادة�الوعي،�وتدعيم�التآزر�وتوسيع�نطاق�
الجهود�القائمة�والجديدة�التي�يضطلع�بها�مجتمع�المانحين�من�أجل�تعزيز�قدرة�البلدان�النامية،�وباألخص�أقل�البلدان�نمواً،�على�
االنخراط�في�التجارة�اإللكترونية�واالستفادة�منها،�عن�طريق�التعامل�مع�األولويات�السبع�التالية�في�مجال�السياسة:�تقييم�الجاهزية�
للتجارة�اإللكترونية�وصياغة�استراتيجيتها؛�البنية�التحتية�لتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�وخدماتها؛�لوجستيات�وتسهيالت�
التجارة؛�الحلول�المتعلقة�بأداء�المدفوعات؛�األطر�القانونية�والتنظيمية؛�تطوير�مهارات�التجارة�اإللكترونية؛�سبل�الحصول�على�
التمويل.�وُيضطلع�بتقييمات�حسب�الطلب�لتوفير�تحليل�أساسي�للحالة�الراهنة�للتجارة�اإللكترونية�وتحديد�الفرص�والحواجز.�
وإضافة�إلى�المساعدة�التي�تقدمها�المبادرة�ألقل�البلدان�نمواً�في�تحديد�المجاالت�التي�يمكن�فيها�الحصول�على�مساعدة�
الشركاء�اإلنمائيين،�تقدم�التقارير�التي�تُعد�في�إطار�المبادرة�مدخالت�قّيمة�بشأن�مشاركة�البلدان�في�المناقشات�المتعلقة�بالتجارة�
اإللكترونية�والتجارة�الرقمية،�من�قبيل�المناقشات�التي�تجري�في�دورات�فريق�الخبراء�الحكومي�الدولي�المعني�بالتجارة�اإللكترونية�

واالقتصاد�الرقمي،�وفي�إطار�برنامج�التجارة�اإللكترونية�التابع�لمنظمة�التجارة�العالمية.

حساابت�أمانة�األونكتاد. املصدر:�
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الرقمنة والجاهزية للتجارة   -3
لكترونية االإ

حسبما�لوحظ�في�الفصل�الرابع،�يتعين�أن�توجد�أقل�
البلدان�نمواً�لنفسها�مكاناً�تستفيد�فيه�من�الفرص�المتزايدة�في�أنشطة�
األعمال�التي�توفرها�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�كحوافز�
للتحول�الهيكلي،�وبوصفها�أيضاً�قطاعاً�قائماً�بذاته.�وتمثل�ريادة�
األعمال�الرقمية�جانباً�رئيسياً�في�مشهد�القرن�الحادي�والعشرين�
الذي�تشارف�فيه�قيمة�السوق�العالمية�للتجارة�اإللكترونية�22 
تريليون�دوالر�)األونكتاد،�2017هـ(.�وبالرغم�من�ذلك،�ال�توجد�
سوى�حفنة�قليلة�من�أقل�البلدان�نمواً�ُتدرج�تكنولوجيات�المعلومات�
بتطوير� المتعلقة� سياساتها� ضمن� حالياً�كأولوية� واالتــصــاالت�

المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم�)الفصل�الرابع(.

وبــوســع�الــرقــمــنــة�أن�تــحــول�الــطــريــقــة�الــتــي�تعمل�بها�
المؤسسات،�لكن�هناك�فجوة�متزايدة�االتساع�بين�البلدان�المتقدمة�
النمو�والبلدان�النامية�في�توظيف�الرقمنة�لتعزيز�تنافسية�الصناعة�
التحويلية�)األونكتاد،�2017ه(،�كما�أن�الرقمنة�في�األسواق�
المتقدمة�النمو�تشكل�تهديداً�مباشراً�الستدامة�التصنيع�في�البلدان�
النامية،�بما�فيها�أقل�البلدان�نمواً�)بانغا�وتي�فيلدي،�2018(.�
ويكتسي�تجسير�هذه�الفجوة�الرقمية�أهمية�حاسمة�ألقل�البلدان�
نمواً�لكي�تتمكن�من�تجّنب�المزيد�من�التهميش�في�االقتصاد�
العالمي.�وثمة�حاجة�مع�ذلــك�إلجــراء�مزيد�من�االستثمارات�
الضخمة�من�أجل�زيادة�نشر�الرقمنة�وكفالة�مساهمتها�في�تحقيق�

التنمية�التحويلية.

ومن�هنا،�يستأهل�دعم�الرقمنة�عبر�مساعدة�المؤسسات�
على�تسخير�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�واالنخراط�في�
االقتصاد�العالمي�الرقمي�واالقتصاد�القائم�على�المعرفة،�أن�ينال�قدراً�
أكبر�من�الدعم�السياساتي.�وللدولة�دور�رئيسي�في�هذه�العملية�
كمستثمر�مشارك�في�أشكال�مبتكرة�للشراكات�االستثمارية.�غير�
أنه�ال�بد�في�الوقت�ذاته�من�حضور�عدد�أكبر�من�المستثمرين�
اآلخرين�مثل،�المستثمرون�الرعاة�والرأسماليون�المجازفون�وأسواق�
رأس�المال�ورأس�مال�القطاع�الخاص�)األونكتاد،�2017ز(.�
أنشطة�األعمال� تواجه� التي� الفشل� ارتفاع�معدالت� وفي�ضوء�
في�قطاع�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت،�كإحدى�سمات�
هذا�القطاع،�ينطوي�تمويل�المشاريع�الناشئة�والمتوسعة�في�قطاع�
تكنولوجيات�المعلومات�واالتــصــاالت�بــرأس�مــال�مملوك�على�
مزايا�تفوق�تمويله�باالقتراض،�ألنه�يوفر�للمستثمرين�حوافز�إليجاد�
أشكال�أخرى�للدعم�كالتدريب�على�ريادة�األعمال�والمساعدة�في�
إقامة�الشبكات�االقتصادية�ودعم�مبادرات�الكشف�االقتصادي.

وعلى�ما�جرت�مناقشته�في�الفصل�الرابع،�تُنصح�أقل�
البلدان�نمواً�باتباع�سياسات�للجاهزية�اإللكترونية�تمّكن�للشركات�
المحلية�ولوج�األسواق�اإللكترونية�الوطنية�واإلقليمية�والعالمية،�
واغتنام�الفرص�السوقية�لتحسين�قدرتها�التنافسية�وزيادة�ظهورها�
وربحيتها.�ويمكن�تعميم�سياسات�الجاهزية�اإللكترونية�ألغراض�
ريادة�المشاريع�والتحول�الهيكلي�في�أقل�البلدان�نمواً�ضمن�مصفوفة�
العمل�للدراسات�التشخيصية�للتكامل�التجاري،�بغية�تيسير�حشد�
الموارد�من�المجتمع�الدولي.�وتوفر�مبادرة�األونكتاد�لتوفير�التجارة�
اإللكترونية�للجميع،�مساعدة�تقنية�ألقل�البلدان�نمواً�في�صياغة�
سياساتها�في�مجال�الجاهزية�اإللكترونية�وتحسين�قدرتها�على�

استخدام�التجارة�اإللكترونية�واإلفادة�منها�)اإلطار�7-5(.

بالجاهزية� المتعلقة� السياساتية� وتتضمن�اإلجــراءات�
اإللكترونية،�صياغة�استراتيجية�وطنية�للتجارة�اإللكترونية�متوائمة�
مع�السياسات�األخرى؛�وإجراء�تقييم�لألسواق�ألغراض�تدعيم�
الصناعة�الوطنية�لتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت؛�وتعزيز�
على� الوطنية� البريدية� والخدمات� الجمركية� السلطات� قــدرات�
وتطوير� الــكــفــاءة؛� مــن� أكبر� بقدر� وتوصيلها� الــطــرود� تخليص�
وصياغة� اإلنترنت؛� على� المدفوعات� لسداد� مأمونة� خدمات�
قوانين�لحماية�التجارة�اإللكترونية�وحماية�المستهلكين؛�ووضع�
لوائح�تنظيمية�لقطاع�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�وبرامج�
للتوعية�بالتجارة�اإللكترونية�من�أجل�الشركات؛�وتصميم�برامج�
أدوات� واستخدام� اإللكترونية� التجارة� على� الشركات� لتدريب�
اإللكترونية� التجارة� في� واالتصاالت� المعلومات� تكنولوجيات�
بما�يشمل�أنشطة�الترويج�التجاري؛�وخفض�تعريفات�اإلنترنت�
للشركات؛�ودعم�توعية�الفنيين�في�مجال�تكنولوجيات�المعلومات�
حصول� ُسبل� وتعزيز� وتدريبهم؛� الجامعات� فــي� واالتــصــاالت�
المؤسسات�الناشئة�في�قطاع�التجارة�اإللكترونية�على�التمويل�
وتيسيرها)5(.�ومن�الممكن�أيضاً�أن�يؤدي�فرض�ضرائب�على�
معامالت�التجارة�اإللكترونية�وتحصيلها�إلى�توليد�إيرادات�مالية�
الستخدامها�في�تمويل�التحول�الهيكلي�والمشاريع�المصاحبة�
التي�تضطلع�بها�دولــة�ريــادة�األعمال�)الفرع�هــاء(.�ويكتسي�
أهمية�محورية� اإلنتاجية� القدرات� ريــادة�األعمال�وبناء� تطوير�
العالمية�للتجارة� في�السوق� البلدان�نمواً� لضمان�مشاركة�أقل�
اإللكترونية،�كجهات�منتجة�وليست�مجرد�جهات�مستهلكة.�
ويمكن�أن�يساعد�إنشاء�منصات�محلية�للتجارة�اإللكترونية،�
الريفية،�في�مقاومة� التجارة�اإللكترونية� بما�في�ذلك�منصات�
القيود�التي�تفرضها�الشركات�العالمية�للتجارة�اإللكترونية�على�
مشاركة�البائعين�المحليين�لمنصاتها.�وتوجد�في�بنغالديش�عدة�
مواقع�للتجارة�اإللكترونية�)كموقع�كليكبد�دوت�كوم(�تستهدف�

السوق�المحلية�)األونكتاد،�2015د(.
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التثقيف وتنمية المهارات في مجال   -4
ريادة االأعمال

تــرّكــز�سياسات�التثقيف�فــي�مــجــال�ريـــادة�األعــمــال�
في� أن�تسهم� يمكن� التي� للنقل� القابلة� المهارات� تنمية� على�
األفــراد� وزيــادة�مطامح� ونموها� الشركات� بقاء� المحافظة�على�
ريــادة� ثقافة� وتنمية� لألعمال� رواداً� يصبحوا� أن� على� وقدرتهم�
األعمال�وتوطيدها�)األونكتاد،�2012أ(،�ويتضمن�ذلك�تنمية�
المهارات�الشخصية�)االتجاهات(�كالمثابرة�والترابط�الشبكي�
والثقة�بالنفس،�والمهارات�الفنية�كتخطيط�أنشطة�األعمال�والثقافة�

المالية�والمهارات�اإلدارية)6(.

ويتسم�األثر�الذي�تحدثه�نُهج�التدريب�التقليدية�في�
المهارات� على� تركيزها� ينصب� التي� األعــمــال،� أنشطة� مجال�
الفنية،�بمحدوديته�حسبما�خلصت�إليه�عدة�دراسات�)كامبوس�
ــرون،�2017؛�كووني،�2012؛�غيب،�1987(.�ويوفر� وآخـ
الشخصية�من� الــمــهــارات� تنمية� فــي� تقنية� األونــكــتــاد�مساعدة�
خالل�حلقات�العمل�التدريبية�التي�يعقدها�في�إطار�برنامج�ريادة�
األعمال�وتطوير�المؤسسات�الصغيرة�والمتوسطة�الحجم،�ويركز�
فيها�على�عشر�من�الكفاءات�الشخصية�في�مجال�ريادة�األعمال�
والتطلع� وااللــتــزام؛� والمثابرة؛� والمبادرة؛� الفرصة؛� )البحث�عن�
للكفاءة�والجودة؛�وقبول�المخاطر�المحسوبة؛�وتحديد�األهداف؛�
والتماس�المعلومات�ومنهجية�التخطيط�والرصد؛�واإلقناع�وإقامة�
الشبكات؛�واالستقالل�والثقة�بالنفس(.�وأظهرت�دراسة�مبنية�
المؤسسات� من� �1 اختبار�عشوائية�شملت�500  عينة� على�
المتناهية�الصغر�في�لومي،�أن�نُهج�ريادة�األعمال�ذات�الُبعد�
النفسي�ربما�كانت�أكثر�فعالية�في�مساعدة�رواد�األعمال�على�
مواصلة�تحقيق�األرباح�من�الُنهج�التقليدية،�وأن�ذلك�ربما�كان�
أنشطة�األعمال� النساء:�فقد�حققت� بين� فعااًل�بوجه�خــاص�
الشخصية� المبادرة� على� تلقين�تدريباً� الالئي� للنساء� المملوكة�
أرباحاً�زادت�بنسبة��40في�المائة�مقارنة�بنسبة�لم�تتجاوز��5في�
المائة�حققتها�النساء�الالئي�حصلن�على�التدريب�التقليدي�في�

مجال�أنشطة�األعمال�)كامبوس�وآخرون،�2017(.

ويمكن�أن�تستفيد�تنمية�المهارات�في�مجال�ريادة�
األعمال�من�التحول�من�التركيز�على�الحفظ�والتلقين�إلى�التـََعّلم�
التجريبي�وحل�المشاكل�وبناء�األفرقة�واإلقدام�على�المخاطرة�
المجتمعية.� األنشطة� في� الطالب� وانخراط� النقدي� والتفكير�
ويؤخذ�بمثل�هذه�اإلصالحات�عملياً�في�حفنة�من�أقل�البلدان�
نمواً.�وقد�أجرت�رواندا�منذ�عام��2016تحواًل�رئيسياً�اتجهت�
معه�نحو�التـََعّلم�األكثر�تفاعاًل�المتمحور�حول�الطالب.�ويُطلب�

 التحول�الهيكلي�يرتكز�على�بناء�دولة�تنموية
تأخذ�بنهج�ريادة�األعمال

إلى�جميع�طالب�المرحلة�الثانوية�االنتظام�في�دورة�دراسية�عن�
ريادة�األعمال�تتضمن�ما�يلي:�"سيناريوهات�ألنشطة�تعّلم"�حية�
وتجريبية،�تركز�على�مهارات�إدارة�األعمال؛�"تدريس�مختبري�
للمهارات"،�يتضمن�هيكلة�وقت�الفصل�الدراسي�في�هيئة�مختبر؛�
و"نوادي�طالبية�ألنشطة�األعمال"�تستهل�أنشطة�أعمال�مدرسية�
وتديرها)7(.�لكن�هذه�التغييرات�تخلق�حاجة�متزايدة�إلى�توسيع�
نطاق�ميزانيات�التعليم�من�أجل�تخفيض�حجم�الفصول�وإعداد�

مواد�مفّصلة�خصيصاً�وتوفير�تدريب�للمعلمين.

وتتضمن�اآلليات�األخرى�لتحسين�التثقيف�في�مجال�
ريادة�األعمال�ما�يلي:

منح�زمــاالت�لــرواد�األعمال�المحتملين�)المختارون�	 
من�برامج�التسريع�أو�مــن�مسابقات�ريــادة�األعمال(�
لــتــلــقــي�تـــدريـــب�جــامــعــي�بــالــخــارج�فـــي�مــجــال�ريــــادة�

األعمال�تعقبه�تدريبات�داخلية�في�بلدان�الدراسة.

برامج�للتلمذة�لرواد�األعمال�المحليين�في�المؤسسات�	 
ــبــيــة،�ولــــــرواد�األعـــمـــال�األجـــانـــب�في� الــنــاشــئــة�األجــن
المؤسسات�الناشئة�المحلية،�مع�االستفادة�باإلعفاء�
الممنوح�ألقل�البلدان�نمواً�في�مجال�الخدمات�في�
بالتجارة�في�الخدمات� المتعلق� العام� إطــار�االتــفــاق�

لمنظمة�التجارة�العالمية.

الخبرة�)رعاة�	  برامج�إرشادية�بين�رواد�األعمال�ذوي�
األعمال(�ورواد�األعمال�الجدد.

التشجيع�على�زيادة�جرعات�تعّلم�العلوم�والتكنولوجيا�	 
والهندسة�والرياضيات�بين�طالب�المرحلتين�الثانوية�

والجامعية،�وباألخص�بين�النساء�والفتيات.

زيادة�توظيف�اللغات�والسياقات�المحلية�في�تصميم�	 
المحتوى�من�أجل�تحسين�فعالية�التعّلم.

تطوير�محتوى�يصمَّم�خصيصاً�على�اإلنترنت�ويستند�	 
إلى�الرقمنة.
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ريادة الأعمال والدولة  هاء- 
التنموية

دور الدولة في مجال ريادة االأعمال  -1

يرتكز�التحول�الهيكلي�في�أقل�البلدان�نمواً�على�بناء�
دولــة�تنموية�وتشجيع�حوكمة�للتنمية�تستهدف�حل�المشاكل�
إنمائية�وطنية�جديدة،� فــرص� الشائعة،�وخلق� الوطنية� اإلنمائية�
وتحقيق�األهداف�اإلنمائية�الوطنية�العامة�)األونكتاد،�2009(.�
والدولة�التنموية�هي�"الدولة�التي�تضع�التنمية�االقتصادية�في�أعلى�
مراتب�األولوية�في�سياسة�الحكومة�وتسعى�إلى�تصميم�سياسات�

ومؤسسات�تعزز�هذا�الهدف"�)مكاندويري،�2001(.

وتتمثل�الوظائف�الرئيسية�األربع�للدولة�التنموية�في:�وضع�
رؤية؛�ودعم�إنشاء�قدرات�مؤسسية�وتنظيمية�لتنفيذ�الرؤية؛�وتنسيق�
األنشطة�االقتصادية�لضمان�التطور�المشترك�لمختلف�قطاعات�
وجوانب�النظام�االقتصادي؛�وإدارة�النزاعات�)األونكتاد،�2009(.�
وفي�هذا�السياق،�يتسم�المدى�الذي�تضطلع�به�الدولة�التنموية�
بوظيفتها�في�مجال�ريادة�األعمال�بأهمية�حاسمة�في�دعم�عملية�
االبتكار�والتحسين�التكنولوجي�الذي�يعزز�التحول�الهيكلي�على�
نحو�يتواءم�مع�السياسات�الصناعية�الوطنية�والسياسات�الوطنية�

في�مجال�ريادة�األعمال.

والدولة�الداعمة�لريادة�األعمال�هي�دولة�تأخذ�بأسلوب�
ريادة�األعمال�في�نهجها�لتحقيق�التنمية،�دون�أن�تكتفي�بمجرد�
المشاركة�في�عمليات�لريادة�األعمال.�ويمكن�أن�يجري�تعريفها�من�
زاوية�طموح�هذا�النهج�ومدى�قدرتها�واستعدادها�للقيام�بما�يلي:

الــوكــاالت�	  التغيير�وتوجيهه�على�نطاق� اتــجــاه� توخي�
واإلدارات�العامة،�وعلى�النطاق�الوطني.

الضلوع�باستثمارات�عامة�ذات�مهام�محددة،�واتخاذ�	 
إجـــراءات�تهيئ�األســواق�وتشكلها،�دون�أن�تكتفي�

"بضبطها".

إجراء�استثمارات�طويلة�األجل،�بما�يشمل�االستثمار�	 
بارتفاع� تتميز� التي� المال� المجاالت�كثيفة�رأس� في�
مستوى�المخاطرة�أو�بعدم�اليقين�المفرط،�والتي�يميل�

القطاع�الخاص�إلى�تجنبها.

يمكن�تدريجياً�في�أقل�البلدان�نمواً�
اكتساب�القدرات�التي�تحتاجها�الدولة�

التنموية�الداعمة�لريادة�األعمال

توفير�رأس�المال�الصبور�الطويل�األجل�عند�الحاجة،�	 
ُمهل� تسبقها� التي� والتكنولوجيات� القطاعات� لدعم�

زمنية�طويلة�)مازوكاتو�وبيريز،�2014(.

وفي�سياق�أقل�البلدان�نمواً،�ينال�الضعف�من�القطاع�
الخاص�جرّاء�انعدام�الدعم�المؤسسي�والفشل�في�مجالي�المعلومات�
والتنسيق،�مما�يعيق�بشدة�قدرته�على�توفير�االبتكار�الالزم�لتحقيق�
التحول�الهيكلي،�في�ظل�غياب�الدولة�التنموية�االستباقية.�ولذلك،�
يتسم�نهج�الدولة�الداعمة�لريادة�األعمال�بصلته�الوثيقة�بأقل�البلدان�
نمواً�على�وجه�الخصوص.�ويحتاج�الدور�الذي�تؤديه�الحكومة�
إلى�عدم�االقتصار�على�تصحيح�إخفاقات�السوق،�إنما�ضمان�
البيئة�التمكينية�ألنشطة�األعمال�انطالقاً،�حسبما�سّلم�المجتمع�
الدولي،�من�أن،�"القيود�الهيكلية،�وعلى�وجه�الخصوص�اختناقات�
البنية�التحتية�والقيود�المؤسسية،�تتسبب�في�الحد�من�نمو�القطاع�
الخاص�في�أقل�البلدان�نمواً".�ويتماشى�ذلك�مع�مناداة�برنامج�
عمل�اسطنبول�"بتشجيع�الحوار�بين�القطاع�الخاص�والحكومة�
وتعزيز�الشراكات�بين�القطاع�العام�والقطاع�الخاص،�لكفالة�تصدي�

السياسات�للمعوقات�الرئيسية"�)األمم�المتحدة،�2011(.

وفي�حين�أن�قدرات�القطاع�العام�تتسم�بمحدوديتها�في�
كثير�من�أقل�البلدان�نمواً،�بالمستطاع�اكتساب�القدرات�الالزمة�
للدولة�التنموية�الداعمة�لريادة�األعمال�بشكل�تدريجي.�ويقتضي�
ذلك�إصالح�حوكمة�القطاع�العام�وتعزيز�اإلطار�المؤسسي،�من�
أجل�ضمان�شفافية�مؤسسات�القطاع�العام�وخضوعها�للُمساَءَلة�
واستقالليتها.�ويستتبع�ذلك�ضرورة�اتباع�نهج�عملي�استراتيجي�
تدرُجي�وتطوري،�وإجراء�عدد�محدود�من�اإلصالحات�المؤسسية،�
ارتهاناً�بالسياق،�والبناء�على�جزر�التمّيز�وتعزيز�التعليم�السياساتي�
ورعاية�التحالفات�السياسية�الساعية�إلى�إحداث�التغيير.�وعلى�
سبيل�المثال،�كانت�حكومات�بلدان�شرق�آسيا�حائزة�لقدرات�
تقنية�محدودة�عندما�استهلت�عملياتها�للتصنيع�والتنمية،�إال�أنها�
استطاعت�أن�تبني�هذه�القدرات�مع�مضي�الوقت�مع�تكُشف�
أبعاد�العملية.�وكانت�استراتيجيتها�منصّبة�على�بناء�عدد�محدود�
من�الوكاالت�ذات�األهمية�االستراتيجية،�بدالً�من�السعي�إلى�

تحسين�فعالية�الحكومة�بّرمتها�)األونكتاد،�2009(.
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البلدان�نمواً� أقــل� فــي� ومــن�هنا،�تحتاج�الحكومات�
إلى�زيــادة�قــدرات�القطاع�العام�والقيام�على�التوازي�باالنخراط�
التدريجي�والمتنامي�في�أنشطة�الدولة�الداعمة�لريادة�األعمال،�من�
أجل�تعزيز�االبتكار�والقدرات�التكنولوجية�في�قطاع�المؤسسات،�
ودعم�النمو�المرتفع�واإلنتاجية�المرتفعة�في�القطاعات�االقتصادية�
الحيوية�للتحول�الهيكلي.�ويتماشى�ذلك�مع�النهج�التدرّجي�الذي�
دعا�إليه�األونكتاد�في�بناء�الدولة�التنموية�في�أقل�البلدان�نمواً�

)األونكتاد،�2009(.

ويشمل�دور�الدولة�الداعمة�لريادة�األعمال،�وإن�تجاوز�
في�نطاقه،�تحسين�األطر�التنظيمية.�ويمكن�داخل�النطاق�التنظيمي�
تيسير�قيام�المؤسسات�الناشئة�عن�طريق�تبسيط�اإلجراءات�وتقليل�
تكاليف�التسجيل�)بُسبل�متاحة�على�اإلنترنت�واستخدام�النوافذ�
التراخيص�وتنظيم�أســواق�العمل� الــواحــدة�مثالً(�وتحسين�نُظم�
وإدارة� الشركات� وحوكمة� االئتمان� وتنظيم� العقاري� والتسجيل�
الضرائب�والتجارة�واالستثمار،�وإنفاذ�العقود�وتسوية�المنازعات،�
العامة� والمشتريات� والمنافسة� البيئة،� ومعايير� اإلنــتــاج� ومعايير�
والحوكمة�)معهد�البحوث�االقتصادية�لرابطة�أمم�جنوب�شرق�

آسيا�وشرق�آسيا،�2014(.

وتحليل� التنظيمية� للوائح� استعراض� إجــراء� ويساعد�
األثر�التنظيمي�في�الحيلولة�دون�تسبب�التشريعات�والتنظيمات�
القائمة�أو�الــجــديــدة�فــي�خلق�أعــبــاء�غير�ضــروريــة،�وتحويلها�
إلى�أنظمة�معينة�للمؤسسات�على�أن�تزدهر،�عن�طريق�القيام�
مثاًل،�بالتحديد�الواضح�لحقوق�الملكية،�وتقليل�تكاليف�حل�
االقتصادية� بالتفاعالت� التنبؤ� على� القدرة� وزيــادة� المنازعات�
وإشعار�أطراف�العقود�باليقين�وحمايتها�من�االستغالل.�ويتعين�
على�الحكومات�في�أقل�البلدان�نمواً�إنشاء�هيئة�لتقييم�اللوائح�
التنظيمية�ألنشطة�األعمال�ورصدها�وتنقيحها�بشكل�دوري،�
بالتشاور�مع�القطاع�الخاص�على�غرار�هيئة�تنظيم�المحاسبات�
والشركات�في�سنغافورة�)معهد�البحوث�االقتصادية�لرابطة�أمم�
جنوب�شــرق�آسيا�وشــرق�آسيا،�2014(.�وقــد�أعــان�برنامج�
اإللكتروني� والتسجيل� اإللكترونية� التنظيمية� للوائح� األونكتاد�
أقل�البلدان�نمواً�في�توضيح�إجراءات�تسجيل�أنشطة�األعمال�
ونشرها�وتسجيلها.�ويوجد�في�جمهورية�تنزانيا�المتحدة�على�
سبيل�المثال�نظام�للتسجيل�اإللكتروني�في�شكل�"قاعدة�بيانات�
على�اإلنترنت�تزود�المستثمرين�ورواد�األعمال�بشفافية�كاملة،�
باإلجراءات�المتصلة�باالستثمار�في�جمهورية�تنزانيا�المتحدة:�
وفي�كل�خطوة�يحيل�النظام�إلى�الخطوة�الالحقة�التي�يتعين�
اتــخــاذهــا،�ويــوضــح�مــن�يتعين�مقابلته،�ومـــاذا�يتعين�إحــضــاره،�
والمبلغ�المقرر�دفعه،�والشيء�الذي�يجري�التحّصل�عليه،�والمبرر�

القانوني�المستعان�به�في�تسيير�المعاملة،�ولمن�يجري�التقدم�
بالشكاوى�في�حالة�حدوث�أي�مشكلة")8(.

غير�أن�تعزيز�فعالية�المؤسسات�باعتبارها�وكالء�للتغيير�
الهيكلي،�يحتاج�فوق�ذلك�إلى�طائفة�من�السياسات�على�ُصعد�
االقتصاد�الكلي�والوسيط�والجزئي،�وبرامج�لتطوير�ريادة�األعمال�
تُبنى�على�الحوافز�واالنتقاء�المحدد�جيداً،�وصياغة�معايير�للخروج�
واألداء�تصّمم�من�أجل�استحثاث�ريادة�األعمال�المفضية�إلى�
التحول.�وإلى�جانب�التدابير�الرامية�إلى�تحسين�ُسبل�الحصول�
على�التمويل،�وتعزيز�القدرات�التكنولوجية�للمؤسسات�وتمكينها�
من�استغالل�فرص�الرقمنة،�وزيادة�تنمية�مهارات�ريادة�األعمال�
داخل�النظم�التعليمية،�على�نحو�ما�سبقت�مناقشته،�ال�بد�أن�
تتصدى�السياسات�أيضاً�لمعوقات�البنية�التحتية�التي�يواجهها�رواد�
األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً،�عن�طريق�االستثمار�العام�مثالً،�الذي�
يشكل�مجاالً�تلعب�فيه�الدولة�الداعمة�لريادة�األعمال�دوراً�حاسماً.

االستثمار العام والبنية التحتية  -2

أحد�األدوار�المهمة�للدولة�الداعمة�لريادة�األعمال�في�
أقل�البلدان�نمواً�هو�االضطالع�باستثمارات�عامة�موجهة�نحو�
تحقيق�التحول�الهيكلي.�وتكون�لذلك�أهمية�خاصة�في�أقل�
البلدان�نمواً�التي�تقتضي�أوجه�القصور�الحرجة�التي�تعانيها�بنيتها�
التحتية�إجراء�استثمارات�تكميلية�ومترابطة�في�قطاعات�متعددة�
من�أجل�تخفيف�القيود�المكّبلة�لريادة�األعمال.�ويأتي�قطاعا�
الطاقة�وتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�بوجه�خاص�كقطاعين�
حاسمين�لتحقيق�التنمية،�ويتيحان�في�نفس�الوقت�فرصاً�مهمة�
لريادة�األعمال�)األونكتاد،�2017(.�وعالوة�على�ذلك،�يتعين�
أن�يشمل�التحسين�أيضاً�البنية�التحتية�في�مجالي�النقل�وتيسير�

التجارة،�وبالخصوص�في�المناطق�الريفية.

وهناك�حاجة�إلجراء�استثمارات�عامة�ضخمة�في�قطاع�
الطاقة�في�أقل�البلدان�نمواً،�لتدعيم�ُسبل�حصول�المؤسسات�على�
خدمات�عالية�الجودة�في�مجال�الطاقة�من�خالل�برامج�وطنية�
للكهربة�المعتمدة�على�الشبكة�والحلول�الالمركزية�في�مجال�الطاقة.�
وفي�عدد�كبير�من�أقل�البلدان�نمواً،�ال�تــزال�إمكانية�استعمال�
الطاقة�المتجددة�وباألخص�الطاقة�غير�الكهرمائية،�غير�مستغلة�
إلــى�حد�كبيرة،�ومــن�الممكن�تسخيرها�باستخدام�استثمارات�
عامة.�وتمثل�هذه�الحالة�نموذجاً�واضحاً�الستثمار�عام�تحويلي�
محدد�المهّمة،�في�ضوء�إحجام�القطاع�الخاص�عن�االستثمار�في�
مجال�اإلمداد�بالطاقة�ألسباب�عديدة�ترتبط�بضخامة�التكاليف�
الغارقة�والتكاليف�الثابتة�غير�القابلة�لالنعكاس)9(،�والتركز�الكبير�
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لإلنفاق�األمامي�وطول�فترات�المـُهل�وارتفاع�مستوى�المخاطر�
)األونكتاد،�2017أ(.

ومع�ذلك،�فإن�اتساع�نطاق�االحتياجات�من�الطاقة�
في�أقل�البلدان�نمواً�يعني�أنه�حتى�لو�جرى�دعم�االستثمار�العام�
بمساعدة�إنمائية�رسمية،�سيظل�يحتاج�إلى�تكميله�بتمويل�من�
القطاع�الخاص�)األونكتاد،�2017أ(.�ومن�المرجح�أن�يتطلب�
ذلك�آليات�مبتكرة�للتمويل�المشترك�بين�القطاعين�العام�والخاص،�
تشتمل�على�شراكات�تعاونية�بين�الدولة�والقطاع�الخاص�المحلي�
والدولي�ومجتمع�المانحين.�وأحد�األهداف�األساسية�من�وراء�
ذلك�هو�استغالل�أوجه�التكامل�بين�االستثمار�العام�والخاص،�
وضــمــان�تحفيز�االستثمار�الــعــام�الستثمار�إضــافــي�مــن�جانب�
القطاع�الخاص�في�مجاالت�تكون�بغير�ذلك�ناقصة�التمويل�

)األونكتاد،�2014ه(.

ورغــم�الشوط�الكبير�المثير�لإلعجاب�الــذي�قطعته�
المعلومات� تكنولوجيات� الحصول�على� في� نمواً� البلدان� أقل�
واالتصاالت�على�ما�سبقت�مناقشته�في�الفصل�الرابع،�ال�تزال�
الحاجة�قائمة�إلى�استثمارات�إضافية�كبيرة�من�جانب�القطاعين�
العام�والخاص�لمواصلة�توسيع�نطاق�نشر�التكنولوجيا�القائمة�
على�أساس�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�وزيادة�فعالية�
استخدامها�في�المؤسسات�ألغراض�التنمية�المفضية�إلى�التحول�
العملية،�وعليها� في�هذه� قيادياً� الدولة�دوراً� الهيكلي.�وتــؤدي�
للشراكات� ابــتــكــاريــة� أشــكــال� فــي� تعمل�كمستثمر�شــريــك� أن�

االستثمارية.

تتعهد�الدولة�الداعمة�لريادة�األعمال�
في�أقل�البلدان�نمواً�باالستثمار�العام�

ألغراض�التحول�الهيكلي

وتمثل�رواندا�واحداً�من�أقل�البلدان�نمواً�عّين�تكنولوجيات�
المعلومات�واالتصاالت�كأداة�لتمكين�تطوير�ريادة�األعمال�وتحقيق�
التحول�الهيكلي�القائم�على�المعرفة،�فضالً�عن�اعتبارها�قطاعاً�
قائماً�بذاته�قــادراً�على�دعم�ريــادة�األعمال.�وتبدي�روانــدا�كثيراً�
من�خصائص�الدولة�الداعمة�لريادة�األعمال�من�خالل�تسخيرها�
قطاع�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�ألغراض�ريادة�األعمال�
التزمت� الــرابــع،� الفصل� الهيكلي.�وحسبما�نوقش�في� والتحول�
رواندا�بإنشاء�بنية�تحتية�على�طراز�عالمي�التصاالت�اإلنترنت�
والهواتف�المحمولة،�وأعّدت�خططاً�خمسية�لسياسة�البنية�التحتية�
الوطنية�لالتصاالت�اإلعالمية.�وحددت�رواندا�هدفها�في�التحول�
إلى�مركز�لتكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�لجماعة�شرق�
أفريقيا.�وأحرزت�نجاحاً�أيضاً�في�حشد�الشراكات�بين�القطاعين�
العام�والخاص�لتحسين�بنيتها�األساسية�في�مجال�تكنولوجيات�
المعلومات�واالتصاالت،�وعملت�كمستثمر�شريك�)اإلطار�8-5(.�
ويقوم�تطبيق�المخطط�العام�الذكي�لرواندا�للفترة�2020-2015 
على�توظيف�شراكات�القطاعين�العام�والخاص،�مع�مشاركة�حكومية�
"لتقديم�دعم�باللوائح�التنظيمية،�والسياسات،�واالستراتيجية،�وإدارة�
التحكيم،�ووضع�المبادئ�التوجيهية،�وتوفير�رأس�المال�األساسي"�

)رواندا،�2015(.

رواندا:�شراكات�القطاعين�العام�والخاص�في�قطاع�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت اإلطار�8-5 

في�عام�2014،�أنشأت�حكومة�رواندا�مع�شركة�تليكوم�التابعة�لجمهورية�كوريا،�مشروعاً�مشتركاً�في�إطار�الشراكة�بين�
القطاعين�العام�والخاص�إلقامة�شبكة�للنطاق�العريض�عالية�السرعة�غايتها�تغطية��95في�المائة�من�السكان�على�مدى�ثالث�
سنوات.�وكمساهم�رئيسي،�استهدفت�شركة�تليكوم�كوريا�توفير�الخبرة�الفنية�وتقديم�تمويل�بمبلغ�يناهز��140مليون�دوالر؛�واشتمل�
االستثمار�الرأسمالي�لحكومة�رواندا�على�تخصيص�أصول�شبكتها�الوطنية�لأللياف�البصرية�)حوالي�000 �3كيلومتر(�وطيف�
ترددي�وترخيص�قاصر�على�التشغيل�بالجملة.�واسُتخدم�نموذج�الشراكة�بين�القطاعين�العام�والخاص�لتنفيذ�هدف�الحكومة�المتمثل�
في�نشر�نطاق�عريض�عالي�السرعة�للهاتف�المحمول�على�اتساع�البلد�بشكل�مستعجل.�وتولت�شركة�كوريا�تليكوم�بناء�الشبكة�
واشتغلت�كبائع�بالجملة،�فباعت�القدرة�لمّشغلي�الهاتف�المحمول�وخدمات�اإلنترنت�الموجودين�سلفاً.�وفي�عام�2015،�حصد�

هذا�النهج�الفريد�للجيل�الرابع�جائزة�عالمية�لالبتكار�في�نماذج�األعمال.

االحتاد�الدويل�لالتصاالت،�2018،�تومبيوازي،�2013. املصدر:�
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 المؤسسات�المملوكة�للدولة�تسهم
في�تحقيق�التحّول�الهيكلي

دور المؤسسات المملوكة للدولة  -3

ثمة�أيضاً�دور�للمؤسسات�المملوكة�للدولة)10(،�في�الدفع�
بريادة�األعمال�نحو�التحول�الهيكلي�في�أقل�البلدان�نمواً.�وتتضمن�
حوافز�إنشاء�المؤسسات�المملوكة�للدولة�وإدارتها،�زيادة�فرص�
الحصول�على�الخدمات�العامة؛�وتوفير�السلع�العامة�والمتميزة؛�
وتوليد�األموال�العامة؛�والحد�من�سيطرة�القطاع�الخاص�و/أو�القطاع�
األجنبي�على�االقتصاد؛�وتشجيع�التصنيع�والتنمية�االقتصادية�بتعهد�
القطاعات�ذات�األولوية؛�وإطالق�الصناعات�الجديدة�أو�السيطرة�
على�الصناعات�المتدهورة�أو�اآلفلة�)منظمة�التعاون�والتنمية�في�
الميدان�االقتصادي،�2005؛�برايس�ووترهاوس�كوبر،�2015(.�
وعلى�وجه�الخصوص،�يمكن�للمؤسسات�المملوكة�للدولة�العاملة�
في�أنشطة�توفير�الخدمات�عبر�الشبكات،�كالطاقة�واإلمداد�بالمياه�
وخدمات�تكنولوجيات�المعلومات�واالتصاالت�والنقل،�أن�تسهم�
في�تعزيز�كفاءة�وُيسر�حصول�المؤسسات�على�هذه�الخدمات�
فتشارك�من�ثم�في�دعم�قدرتها�على�المنافسة.�ويمكن�كذلك�
للمؤسسات�ذات�المنحى�اإلنمائي�المملوكة�للدولة،�كالمصارف�
اإلنمائية�الوطنية�)انظر�الفرع�دال(�أن�تضحى�وسيلة�مهمة�لدعم�
السياسات�في�مجاالت�الصناعة�وريادة�األعمال�واالبتكار.�وتؤدي�
المؤسسات�المملوكة�للدولة�أيضاً�دوراً�يكتسي�أهمية�خاصة�في�

القطاع�االستخراجي.

وقد�ُوظفت�المؤسسات�المملوكة�للدولة�بنجاح�في�
إنشاء�أنشطة�اقتصادية�جديدة،�على�النحو�الذي�تظهره�مساهمتها�
في�تشجيع�التنوع�االقتصادي�في�شيلي�)األونكتاد،�2006ب(�
)األونكتاد،�2014ه(،�وتشجيع�التصنيع�في�سنغافورة�)برايس�
ووترهاوس�كوبر،�2015(.�وحسبما�أفادت�منظمة�التعاون�والتنمية�

في�الميدان�االقتصادي�)2015ب(،�فإنه:

منخفــض� بلــد� يف� احلكومــة� ابشــرت� إذا�
وهــو� ابلركــب،� للحــاق� تصنيــع� اســراتيجية� الدخــل�
إنشــاء� إىل� متطلعــة� حتمــاً،� تربيــره� ميكــن� هــدف�
]مؤسســات�مملوكــة�للدولــة[�ينــاط�هبــا�أداء�وظائــف�
األرجحيــة� مــن� بقــدر�كبــر� ســتواجه� فإهنــا� رئيســية:�
عــدم�وجــود�رايدة�أعمــال�متاحــة�حمليــاً�لســد�الفجــوة،�

وما�مل�يكــن�البلــد�املذكــور�كبــراً�علــى�حنــو�خــاص،�رمبــا�
يكون�اهتمام�املستثمرين�األجانب�ابملشاركة�حمدوداً.�
وإذا�كان�مطمح�احلكومة�هو�اتباع�هنج�للتنمية�وطأه�
قبلهــا�عديــد�مــن�البلــدان�املوجــودة�يف�أوضــاع�مماثلــة،�
يكون�من�الســهل�نســبياً�صياغة�اســراتيجية�وتكليف�
]املؤسســات�اململوكــة�للدولــة[�أبهــداف�حمــددة�علــى�
مســتوى�الشــركة�للوفــاء�ابالســراتيجية.�لكــن�التجربــة�
ُتظهــر�أيضــاً�علــى�وجــه�العمــوم�ضــرورة�اســتيفاء�بعــض�
الشــروط�احلامســة�لكــي�يكــون�بوســع�االســراتيجيات�
القائمــة�علــى�أســاس�]املؤسســات�اململوكــة�للدولــة[�

حتقيــق�النجــاح.

وتتمثل�هذه�الشروط�تحديداً�في�كفالة�وجود�ما�يلي:

بــيــروقــراطــيــة�كــفــؤة�مـــــزودة�بــصــالحــيــات�تــمــّكــنــهــا�من�	 
اإلمساك�بالزمام�بشكل�فعال،�والمكافأة�على�النجاح�
إفــالت� مــع� التساهل� وعـــدم� الفشل،� على� والمعاقبة�

المديرين�المتصلين�بالدوائر�السياسية�من�العقاب.

أهـــداف�إنمائية�مــحــددة�بشكل�جيد،�منفصلة�عن�	 
األهداف�االجتماعية.

عزل�عن�التدخل�السياسي.	 

انــخــراط�فــي�مــجــاالت�تخلو�مــن�احــتــشــادات�النفوذ�	 
التجاري�والمالي�والسياسي�وقــوى�السوق�األخــرى،�

لتجّنب�استئثار�النخبة.

تجريد�أو�خصخصة�لملكية�الدولة�في�المؤسسات�	 
المملوكة�لها�عندما�يتضاءل�نفعها،�مع�اقتراب�البلد�من�
الوصول�إلى�مستوى�الدخل�المتوسط�)منظمة�التعاون�

والتنمية�في�الميدان�االقتصادي،�2015ب()11(.

ــاوس�كــوبــر� ــرهــ ــ وحــســبــمــا�ذهــبــت�مــؤســســة�بـــرايـــس�ووت
)2015(�"فإن�]المؤسسات�المملوكة�للدولة[�ربما�ال�تزال�أداة�
مهمة�في�مجموعة�أدوات�أي�حكومة�الستخدامها�في�خلق�
القيمة�المجتمعية�أو�العمومية،�إن�جرى�ذلك�في�سياق�سليم"،�
لكن�ذلك�ال�يحدث�إال�عند�استيفاء�"أربعة�اشتراطات"�هي:�
الوضوح�)الفهم�الواضح�لغرضها�وأهدافها�وأدوارها(؛�والقدرة�)الوقت�
والموارد�الالزمان�لتحقيق�هذا�الدور(؛�والمؤهالت�)الدراية�والخبرة�
الضروريتان�ألغراض�اإلدارة(؛�وااللتزام�بالنزاهة�)السعي�وراء�غرض�
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خلق�القيم�االجتماعية�أو�القيم�العامة(.�ويمكن�تدعيم�استيفاء�
هذه�الشروط�بأطر�لحوكمة�المؤسسات�المملوكة�للدولة�تُبنى�على�
قاعدة�من�آليات�قياس�األداء�والتعّلم�من�التغذية�المرتدة،�وأطر�

الرصد�والتقييم،�وشروط�األفول�أو�خطط�الخروج.

تعزيز الحوار بين القطاعين العام   -4
والخاص

من�جملة�الدروس�المستفادة�من�تجارب�شيلي�وفنلندا�
وجمهورية�كوريا�)الفرع�باء(�المتعلقة�بالبرامج�الناجحة�لتطوير�ريادة�
األعمال،�تلك�األهمية�التي�تولى�للتعاون�والتشاور�والحوار�بين�
القطاعين�العام�والخاص.�وفضالً�عن�توظيف�شراكات�القطاعين�
العام�والخاص�لتنمية�البنية�التحتية�)الفرع��2أعاله(،�تُنّشط�هذه�
الوسيلة�شراكات�القطاع�العام�)بما�يشمل�السلطات�دون�الوطنية�
في�األنظمة�الالمركزية(�والقطاع�الخاص،�وتنمي�ثقافة�للحوار�
بين�القطاعين�وتنشئ�آليات�للتحاور�والتشاور�والتداول�وتقاسم�
المعلومات�وبناء�الثقة.�ويتجسد�الحوار�بين�القطاع�العام�والقطاع�
الخاص�في�عدة�أشكال.�فقد�يهيكل�أو�ُيجرى�حسب�االقتضاء،�
أو�يكون�رسمياً�أو�غير�رسمي،�واسع�النطاق�أو�مرّكزاً�على�مواضيع�
اإلصــالحــات� مــنــه،� الملموسة� الــمــكــاســب� وتتضمن� مـــحـــددة.�
السياساتية�التي�يمكن�أن�تنبثق�عنه،�وتحسين�مناخ�االستثمار�
وبناء�جو�من�الثقة�والفهم�المتبادلين�بين�القطاعين�العام�والخاص�

)هيرزبرغ�ورايت،�2013(.

وباإلمكان�أن�يساعد�عقد�اجتماعات�عمل�دورية�بين�
الدولة�والقطاع�الخاص،�مدعومة�بخطط�عمل�شاملة�لمجاالت�
التفاوض�المتفق�عليها�ومعالم�مرجعية�لقياس�التقدم،�في�تشجيع�
ثقافة�للحوار�بين�القطاعين�العام�والخاص.�ويمكن�أيضاً�أن�يعين�
تشكيل�هيئة�أو�هيئات�للتنسيق�تمثل�مؤسسات�القطاع�الخاص،�
وتجتمع�دورياً�إلقرار�المواقف�المشتركة�إزاء�القضايا�األساسية،�
على�نجاح�هذه�االجتماعات.�ويمكن�أن�تكون�مشاركة�المجتمع�
المدني�واألوساط�األكاديمية،�حسب�مقتضى�الحال،�مفيدة�أيضاً.

آلليات� ناجحة� أمثلة� وموريشيوس� بــربــادوس� وتعطي�
التشاور�بين�القطاعين�العام�والخاص.�فهيئة�موريشيوس�لقطاع�
األعمال�)وهي�هيئة�تنسيق�أسسها�القطاع�الخاص�في�سبعينيات�
القرن�الماضين�كمجلس�اقتصادي�مشترك(�تجتمع�مع�الحكومة�
بشكل�دوري�إلبداء�وجهات�نظرها�بشأن�االستراتيجية�اإلنمائية�
والدفاع�عن�مصالح�القطاع�الخاص�ومطالبه�القائمة،�وهو�ما�يسمح�
بالتعرف�على�االختناقات�في�تنفيذ�البرامج�والتوصل�إلى�حلول�
الماضي� الــقــرن� فيقوم�منذ�تسعينيات� بـــربـــادوس،� أمــا�فــي� لــهــا.�

ينبغي أن تقوم
برامج تطوير ر�دة األعمال

على قاعدة

احلــــــــوار

الـتـعـــاون

بني القطاعني
العام واخلاص

تحالف�وآلية�حــوار�بين�القطاع�العام�والقطاع�الخاص�)اللجنة�
االقتصادية�ألمريكا�الالتينية�ومنطقة�البحر�الكاريبي،�2010(.�
ويمثل�الميثاق�االجتماعي�لبربادوس�آلية�ثالثية�األطراف�للتشاور�
والتفاوض�واالتفاق�على�رؤية�إنمائية�مشتركة�وبروتوكوالت�اجتماعية�
وسياسة�بين�الدولة�ومنظمات�أرباب�العمل�والنقابات�العمالية.

لــكــن�طبيعة�الــعــالقــات�الــفــعــالــة�بــيــن�الـــدولـــة�وقــطــاع�
األعمال،�عندما�يتصل�األمر�بالتنفيذ�الناجح�للسياسات�الصناعية�
والــوقــوف� الهيكلي� التحول� األعــمــال�وتحقيق� ريـــادة� ألغـــراض�
)اللجنة� بشكل�جيد� معروفة� غير� لها،� المحركة� العوامل� على�
االقتصادية�ألمريكا�الالتينية�ومنطقة�البحر�الكاريبي،�2010؛�
تي�فيلدي،�2013ب(.�وكما�يُزعم،�يمكن�أن�تغطي�العالقات�
الــســوق�والتنسيق� الــدولــة�وقــطــاع�األعــمــال�مسائل� بين� الفعالة�
وأوجه�الفشل�الحكومي،�وأن�تقلل�من�عدم�اليقين�على�صعيد�
السياسات�)تي�فيلدي،�2010(.�وقد�أشارت�دراسة�استقصائية�
أفريقيا�جنوب� بــلــدان� مــن� فــي�بعض� الــشــركــات� كبيرة�شملت�
الصحراء�الكبرى�)قريشي�وتي�فيلدي،�2013(�إلى�أن�الشركات�
تحقق�مكاسب�في�النمو�تنبع�من�عضويتها�في�رابطة�أعمال،�
تمارس� أن�رابطات�األعمال� المعروف�من� وهو�ما�يتسق�مع�
الضغوط�نيابة�عن�هذه�الشركات�)إضافة�إلى�الضغوط�األخرى�
المباشرة(�وتوفر�لها�معلومات�مهمة�)تي�فيلدي،�2013ب(.�
الدولة�وقطاع� بين� الفعالة� العالقات� أن� بــازغ�على� دليل� وثمة�
األعمال�قد�ترفع�اإلنتاجية�على�مستوى�الشركة�في�القطاعين�
القطاع� مع� االستراتيجي� التنسيق� وأن� الرسمي،� الرسمي�وغير�
الخاص�قد�يوفر�للحكومات�"يد�المساعدة"�من�خالل�تحديد�
بنمو� التعجيل� لــزيــادة� المطلوبة� الملموسة� العامة� اإلجــــراءات�
المؤسسات،�وتوفير�التغذية�المرتدة�بشأن�ما�هو�صالح�للعمل�
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وما�هو�غير�صالح�)ليما�وتي�فيلدي،�2017(.�ويمكن�كذلك�
للتفاعالت�االستراتيجية�مع�القطاع�الخاص�أن�ترشد�الحكومات�
في�تحديد�مجاالت�مستحدثة�للمزايا�النسبية�وقطاعات�جديدة�
للنشاط�االقتصادي،�وصياغة�توجه�استراتيجي�للمستقبل.�ويوجد�
مثال�لذلك�في�إثيوبيا،�حيث�كان�القطاع�الخاص�وراء�الكشف�
عن�إمكانات�قطاع�الزهور�في�البلد�)غيبريسيوس،�2017(.

ووفقاً�لبحث�اُجري�مؤخراً،�يتطلب�نجاح�تنفيذ�السياسة�
التنسيق�بين�الحكومة�وقطاع� الصناعية�اتباع�نُهج�جديدة�إزاء�
األعمال�)بيج�وتــراب،�2017(.�ويتعين�أن�تكون�هذه�النـُُهج�
الجديدة�مشتملة�على�تعزيز�التنسيق�داخل�القطاع�العام�نفسه،�
العام�والــخــاص؛�والتأكيد�على�االلتزام� القطاعين� بين� والتنسيق�
)بجدول�أعمال�التنسيق(؛�والتركيز�)على�التصدي�للعقبات�التي�
تواجه�أداء�الشركات�وتهيئة�بيئات�تمكينية�ذات�خصائص�محلية(؛�
فضالً�عن�مهام�التجريب�والتعقيب.�ويمثل�تحديد�نصير�داخل�
الحكومة�يتولى�الترويج�للسياسة�الصناعية�)وريادة�األعمال(�ويحد�
من�التأثير�الذي�يمارسه�المانحون�على�الهياكل�المؤسسية�الوطنية؛�
ويضع�قواعد�واضحة�وشفافة�لتوجيه�التفاعالت�بين�القطاعين�
العام�والخاص؛�ويبقي�على�الحوار�بين�القطاعين�العام�والخاص�
مفتوحاً�أمام�الداخلين�الجدد؛�جزءاً�من�النهج�الجديد�للعالقات�

بين�الدولة�وقطاع�األعمال�)بيج�وتراب،�2017(.

كما�أن�بث�الحيوية�في�التعاون�بين�القطاعين�والعام�
والخاص�في�أقل�البلدان�نمواً�وتحسين�حوكمة�التنمية�يحتاج�إلى�
تعزيز�قــدرات�القطاعين.�وبشكل�مثالي،�يتعين�أن�يكون�تعزيز�
القدرات�المؤسسية�واإلدارية�والتكنولوجية�والسياساتية�وبناءها�في�
القطاعين�العام�والخاص�جارياً�على�التوازي،�من�خالل�عملية�

للتعلُّم�المتواصل�)األونكتاد،�2009(.

موجز واستنتاجات واو- 

عرض�هذا�الفصل�العناصر�األساسية�التي�يمكن�لدولة�
تنموية�تضطلع�بدور�في�مجال�ريادة�األعمال�في�أقل�البلدان�نمواً�
أن�تنفذها�لدعم�ريادة�األعمال�المفضية�إلى�التحول�واإلسهام�في�
قيادة�هذه�البلدان�نحو�التنمية�المستدامة.�وقد�تجمعت�تحليالت�
السياسة�حول�ثالثة�محاور�على�النحو�الذي�يجري�إيجازه�أدناه.

أوالً،�سياسة�ريادة�األعمال:

تكون�سياسات�ريادة�األعمال�أشد�فعالية�إذا�رّكزت�	 
التحول� المتمثل�في�تحقيق� على�الهدف�المحوري�

الهيكلي،�وينبغي�أن�تتساوق�مع�المكونات�األخرى�
لــلــســيــاســات�واالســتــراتــيــجــيــات�الــحــكــومــيــة�اإلنــمــائــيــة�
والتكنولوجيا� العلوم� وسياسة� الصناعية� )كالسياسة�
الكلي،� االقتصاد� على�صعيد� والسياسة� واالبــتــكــار،�

وما�إلى�ذلك(.

ينبغي�أن�يستهدف�الدعم�العام�للمؤسسات�تحقيق�	 
ــادة�األعـــمـــال�المفضية�إلـــى�الــتــحــول�)مــؤســســات� ــ ريـ
تقدم� التي� المرتفع�واالبــتــكــار(� المرتفع�واألثـــر� النمو�
اإلسهام�األكبر�في�تحقيق�التحول�الهيكلي.�وال�بد�
من�تعهد�هذه�المؤسسات�بالرعاية�على�مدى�دورة�
حياتها�وتصميم�الرعاية�على�نحو�يوائم�االحتياجات�

والخصائص�المتغيرة�على�طول�مسار�نموها.

من�األفضل�امتصاص�ريادة�األعمال�التي�تصارع�من�	 
أجل�البقاء�في�عمل�مأجور.

يتعين�أن�تتضمن�سياسات�ريــادة�األعــمــال�العناصر�	 
التالية:

اختيار�المؤسسات�لتلقي�الدعم�على�أساس�	 
معايير�مستقلة�وشفافة�وخاضعة�للُمساَءَلة.

اعتماد�مكافآت�ومزايا�وحوافز�موقوتة�المدة،�	 
ترتبط�باألداء�وتبّلغ�إلى�أصحاب�المصلحة�

بشكل�واضح.

إنشاء�نظام�إيكولوجي�متوازن�للمؤسسات�	 
يشمل�الــمــؤســســات�مــن�جميع�األحــجــام�

واألنواع.

يمكن�الترويج�إلضفاء�الطابع�الرسمي�بشكل�متدرج�	 
الدينامية،�عن�طريق� الرسمية� غير� المؤسسات� على�
شن�حمالت�متعددة�القنوات�لإلعالن�عن�مكاسب�

إضفاء�الطابع�الرسمي�وتنفيذ�هذه�المكاسب.

يتعين�أن�تــعــزز�ســيــاســات�ريــــادة�األعـــمـــال�الــروابــط�	 
بــيــن�الــمــؤســســات�مـــن�مــخــتــلــف�األحـــجـــام�ومــراحــل�
النضج�والقطاعات،�بوسائل�من�جملتها،�تجمعات�
قدر� إيــالء� ويتعين� األعــمــال.� وتحالفات� وشبكات�
المحلية� لتنمية�سالسل�اإلمــداد� أكبر�من�االهتمام�
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في�قطاعات�األنشطة�القابلة�وغير�القابلة�للمتاجرة،�
في�إطار�نهج�للروابط�المشتركة�بين�القطاعات.

األعمال�	  ريـــادة� مــن� إنمائية� مساهمة� أفضل� تتحقق�
تعزيز� نحو� بتوجيهها� والنساء� الشباب� يقودها� التي�
التحول�الهيكلي؛�بداًل�من�توجيهها�نحو�تقليل�الفقر�
التي� الخاصة� للحواجز� التصدي� ويتعين� والتمكين.�
والشباب� النساء� األعمال�من� رائــدات�ورواد� تواجه�
باستخدام�تدابير�مستهِدفة�من�غير�سياسات�ريادة�

األعمال.

ثانياً،�األبعاد�المتعلقة�بريادة�األعمال�في�السياسات�
االقتصادية�العامة:

يمكن�معالجة�أوجــه�العجز�في�تمويل�المؤسسات�	 
الــمــصــارف�اإلنمائية� كأفضل�مــا�يــكــون�مــن�خــالل�
الوطنية،�وصناديق�االبتكار�وصناديق�الثروة�السيادية�
والمساعدة�اإلنمائية�الرسمية�والتعاون�فيما�بين�بلدان�

الجنوب.

واالبــتــكــار�واألنشطة�	  الــتــَـَعــلّــم� إنــشــاء�تجمعات� يتيح�
الخالقة،�التي�تضم�الجامعات�والمدارس�والمعاهد�
تيار� تدفق� التجريبية،� والمختبرات� والمهنية� البحثية�
مستمر�من�األفكار�الجديدة�إلى�المؤسسات�على�
مـــدى�دورة�حــيــاتــهــا�ويــمــّكــن�مــن�نــمــو�الــمــؤســســات�

التحويلية.

ريــادة�	  لتطوير� فرصاً� المتنامي� الرقمي� االقتصاد� يوفر�
األعـــمـــال�ينبغي�الــعــمــل�عــلــى�تــســخــيــرهــا�عــن�طريق�
الــســيــاســات،�بــمــا�فــيــهــا�تــكــنــولــوجــيــات�الــمــعــلــومــات�
واالتصاالت�كقطاع�اقتصادي�في�حد�ذاته،�وبوصفه�
األخــرى� للقطاعات� اإلنــتــاجــي� للتحويل� أداة� أيــضــاً�
وأداة�لتمكين�وصول�المنتجين�إلى�األسواق�األوسع�

من�خالل�التجارة�اإللكترونية.

ــارات�فــي�	  ــهــ ــمــ ــ ــثــقــيــف�وتـــنـــمـــيـــة�ال ــت يــتــعــيــن�إدخـــــــال�ال
العامة� التعليمية� الــبــرامــج� فــي� مجال�ريـــادة�األعــمــال�

والمتخصصة.

ثالثاً،�الدولة�التنموية:

تتبع�الدولة�التنموية�في�تحقيق�التنمية�نهجاً�داعماً�	 
التغيير�االقتصادي� لريادة�األعمال،�يتوخى�إحداث�
محددة� عامة� باستثمارات� ويضطلع� وجهته� ويــقــود�
األســـواق�وتشكلها.� تهيئ� إجـــراءات� المهام�ويتخذ�
إلى� التنموية�"ضبط"�األســواق� الدولة� ويتجاوز�دور�
ضمان�قيام�بيئة�تمكينية�ألنشطة�األعمال.�وتكتسي�
الدولة�التنموية�أهمية�خاصة�في�دعم�ريادة�األعمال�

في�أقل�البلدان�نمواً.

يؤدي�االستثمار�العام�في�البنية�التحتية�دوراً�رئيسياً�	 
ريــادة� تطوير� تــواجــه� التي� لالختناقات� التصدي� فــي�
االستراتيجي� باالستخدام� تعزيزه� ويمكن� األعــمــال.�
والقطاع� الــعــام� الــقــطــاع� بين� لــلــشــراكــات� والحصيف�

الخاص.

يــمــكــن�لــلــمــؤســســات�اإلنــمــائــيــة�الــمــنــحــى�الــمــمــلــوكــة�	 
الصناعية� السياسات� لتنفيذ� أداة� تكون� أن� للدولة،�
األعــمــال،� لــريــادة� الوطنية� واالســتــراتــيــجــيــات� الوطنية�
عن�طريق�توفير�السلع�العامة�والسلع�المتميزة�وإدرار�
األموال�العامة�وتعزيز�التصنيع�وتعهد�القطاعات�ذات�

األولوية�وإطالق�صناعات�جديدة.

يــمــكــن�إركـــــاز�بـــرامـــج�تــطــويــر�رعـــايـــة�األعـــمـــال�على�	 
قاعدة�مكينة�بكفالة�الحوار�والتعاون�بين�القطاعين�
العام�والخاص�على�النحو�الذي�يتيح�التعرف�على�
العقبات�القائمة�بوجه�تطوير�ريادة�األعمال�ومناقشة�
أو�التخفيف� عليها� للقضاء� المطلوبة� اإلجـــــراءات�

منها.
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ي
الحوا�ش

األونكتاد� الرئيسية�إلطــار� المالمح� المرفق��3 يــورد�  )1(
لسياسات�ريادة�األعمال.

يمكن�في�إطار�نظام�المبلغ�المقطوع،�التفاوض�على�  )2(
التقدير�الضريبي�بين�دافع�الضريبة�والسلطة�الضريبية.�
وعــادًة�ما�تقوم�السلطة�الضريبية�في�البداية�بتحديد�
مبلغ�الضريبة�باالستناد�إلى�معلومات�متاحة�كالعائدات�
اإلجمالية�لدافع�الضرائب�وعدد�العاملين�وما�شابه�
ذلك.�ويجوز�لدافع�الضرائب�قبول�التقدير�الضريبي�
أو�الطعن�فيه،�وإذا�جرى�الطعن�في�التقييم�وقع�على�
)توبيه� التحقق� تقديم�وسيلة� الــضــرائــب� دافـــع� عاتق�

وتاديس،�1996(.

http://www.rra.gov.انظر�الموقع�اإللكتروني�التالي�  )3(
.rw/fileadmin/user_upload/block_management.pdf

أُفيد�عن�نتائج�مشابهة�عالمياً�فيما�بين�شركات�القطاع�  )4(
الرسمي�)غيابولي�وآخرون،�2013(.

انظر�على�سبيل�المثال،�بوتان�ونيبال،�وهي�متاحة�في�  )5(
http://unctad.org/en/Pages/الموقع�اإللكتروني�التالي�
.Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.aspx

على� "الـــقـــدرة� بأنها� المالية� الثقافة� تعريف� يمكن�  )6(
استخدام�المعارف�والمهارات�في�إدارة�المرء�الفعالة�
لموارده�المالية�لضمان�األمن�المالي�مدى�الحياة.�
وبالشكل�الذي�ُيستخدم�به�المفهوم�في�األدبيات�
األكاديمية،�يمكن�أن�تتعدد�معاني�الثقافة�المالية،�فقد�
اسُتخدمت�لإلشارة�إلى�المعرفة�بالمنتجات�المالية،�

والمعرفة�بالمفاهيم�المالية،�وامتالك�المهارات�الرياضاتية�
أو�المعرفة�الحسابية�الضرورية�التخاذ�قــرارات�مالية�
فعالة،�واالنخراط�في�أنشطة�معينة�من�قبيل�التخطيط�

المالي"�)هاستينغس�وآخرون،�2013(.

http://unctad.org/en/انظر�الموقع�اإللكتروني�التالي�  )7(
Pages/Publications/E-Trade-Readiness-Assessment.

aspx،�ورواندا�)األونكتاد،�2017ز(.

https://www. الـــتـــالـــي� ــتـــرونـــي� اإللـــكـ الـــمـــوقـــع� انـــظـــر� �)8(
/povertyactionlab.org،�)آخر�مطالعة�في�حزيران/يونيه�

http://2018(.�وانظر�أيضاً�الموقع�اإللكتروني�التالي�
/�tanzania.eregulations.org)آخر�مطالعة�في�حزيران/

يونيه�2018(.

التكاليف�الغارقة�هي�تكاليف�متكبدة�بالفعل�من�غير�  )9(
الممكن�استرجاعها،�أما�التكاليف�الثابتة�فهي�تكاليف�

ال�تتبدل�لمجاراة�مستويات�اإلنتاج.

توجد�تعاريف�عديدة�للمؤسسات�المملوكة�للدولة.�  )10(
ويؤخذ�في�هذا�التقرير�بتعريف�منظمة�التعاون�والتنمية�
في�الميدان�االقتصادي�)2005(�للكيانات�التي�تمثل�
مساهمة�الحكومة�فيها�كحد�أدنى�حصة�أقلية�كبيرة�

)بنسبة�ال�تقل�عن��10في�المائة(.

يتعين�أيضاً�التعامل�بحرص�مع�خصخصة�المؤسسات�  )11(
المملوكة�للدولة�لتجنب�االستئثار�السياسي�وأنشطة�

التربح�)غونزاليس�وآخرون،�2018(.
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 المرفق 1 
البلد وسنة التغطية في بيانات المرصد العالمي لريادة األعمال

السنةبلدان انمية أخرىالسنةأقل البلدان منوًا
اقتصادات متقدمة النمو واقتصادات متر 

السنةمبرحلة انتقال
2016االحتاد الروسي2017األرجنتني2012إثيوبيا
2017إسبانيا2016األردن2015أنغوال
2017أسرتاليا2017إكوادور2014أوغندا

2017إستونيا2017اإلمارات العربية املتحدة2011بنغالديش
2017إسرائيل2017إندونيسيا2016بوركينا فاسو

2017أملانيا2017أوروغواي2013زامبيا
2017أيرلندا2017إيران )مجهورية - اإلسالمية(2015السنغال
2010آيسلندا2012ابكستان2010فانواتو

2017إيطاليا2017الربازيل2017مدغشقر
2016الربتغال2015برابدوس2013مالوي
2015بلجيكا2016بليز2009اليمن

2017بلغاراي2017بنما
2017البوسنة واهلرسك2015بوتسواان

2017بولندا2017بورتوريكو
2013تشيكيا2014بوليفيا )دولة - املتعددة القوميات(

2016مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا2017بريو
2016جورجيا2017اتيلند
2014الدامنرك2016تركيا

2015رومانيا2014ترينيداد وتوابغو
2017سلوفاكيا2015تونس
2017سلوفينيا2009تونغا

2017السويد2016جامايكا
2017سويسرا2010اجلبل األسود

2009صربيا2014اجلزائر
2017فرنسا2009اجلمهورية الدومينيكية

2016فنلندا2009اجلمهورية العربية السورية
2017قربص2017مجهورية كوراي
2017كازاخستان2017جنوب أفريقيا
2017كرواتيا2012دولة فلسطني

2017كندا2016السلفادور
2014كوسوفو*2014سنغافورة
2017التفيا2014سورينام
2017لكسمربغ2017شيلي
2014ليتوانيا2017الصني

2017اململكة املتحدة2013غاان
2015النرويج2017غواتيماال

2016النمسا2015الفلبني
2005نيوزيلندا2011فنزويال )مجهورية - البوليفارية(

2016هنغاراي2017فييت انم
2017هولندا2017قطر

2017الوالايت املتحدة األمريكية2016الكامريون
2017الياابن2014كوستاريكا

2017اليوانن2017كولومبيا
2017لبنان
2013ليبيا

2017ماليزاي
2017مصر

2017املغرب
2017  مقاطعة اتيوان الصينية

2017املكسيك
2017اململكة العربية السعودية

2013انميبيا
2013نيجرياي

2017اهلند
2016هونغ كونغ

إقليم خاضع إلدارة األمم املتحدة، قرار جملس األمن 1244)1999(.  *
قاعدة بياانت املرصد العاملي لرايدة األعمال املصدر: 

يف حالة األرقام اليت يكون مصدرها جمموعة بياانت وطنية كاملة، استندت التغطية إىل أحدث جمموعة متاحة هلذه البياانت )ينشر املرصد العاملي  ملحوظة: 
لرايدة األعمال اجملموعات الكاملة للبياانت بعد انقضاء ثالث سنوات على مجعها(؛ وتعكس تغطية البياانت الواردة أعاله جمموعات البياانت 
الوطنية الكاملة ابستثناء البلدان التالية: أنغوال، 2014؛ بوركينا فاسو، 2014؛ مدغشقر، غري متاحة وقد أجري املسح يف عام 2017؛ 

السنغال، غري متاحة وقد أجري املسح يف عام 2015.
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 المرفق 2 
البلد وسنة التغطية في مسوحات البنك الدولي لمؤسسات األعمال

السنةالبلدالسنةالبلدالسنةالبلد
2009فانواتو2015جزر سليمان2015إثيوبيا

2016كمبوداي2011مجهورية أفريقيا الوسطى2009إريرتاي

2017ليرباي2013مجهورية الكونغو الدميقراطية2014أفغانستان

2016ليسوتو2013مجهورية تنزانيا املتحدة2010أنغوال

2016مايل2016مجهورية الو الدميقراطية الشعبية2013أوغندا

2013مدغشقر2014جنوب السودان2013بنغالديش

2014مالوي2013جيبويت2016بنن

2014موريتانيا2011رواندا2015بواتن

2007موزامبيق2013زامبيا2009بوركينا فاسو

2016ميامنار2014السنغال2014بوروندي

2013نيبال2014السودان2009تشاد

2017النيجر2017سرياليون2016توغو

2013اليمن2016غينيا2015تيمور - ليشيت

مسوحات البنك الدويل ملؤسسات األعمال. املصدر: 
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 المرفق 3 
مجموعة إجراءات ُموَصى بها في إطار سياسات ريادة األعمال وإرشادات التنفيذ

اإلجراءات املوصى هبااألهداف السياساتية
1- صوغ اسرتاتيجية وطنية لرايدة األعمال

الوقوف على التحدايت اخلاصة ابلبلد تفصيل احلالة الراهنة لرايدة األعمال يف البلد)أ( 
حتديد فرص وحتدايت رايدة األعمال اخلاصة ابلبلد

حتديد األهداف وترتيب األولوايت حتديد االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف حمددة والوصول إىل جمموعات مستهدفة حمددة)ب( 
تطوير اإلجراءات وترتيبها حسب األولوايت

ــة رايدة  ــيـ ــجـ ــيـ ــرتاتـ اسـ اتــــســــاق  ــان  ــمــ ضــ )ج( 
ــات الــوطــنــيــة  ــاسـ ــيـ ــسـ ـــع الـ ــال مـ ــ ــمـ ــ األعـ

األخرى

مواءمة اسرتاتيجيات رايدة األعمال مع اسرتاتيجية التنمية العامة واالسرتاتيجيات األخرى لتنمية القطاع اخلاص

إدارة التفاعل وخلق التآزر يف جمال السياسة العامة
تعزيز اإلطار املؤسسي تعيني مؤسسة رائدة)د( 

إنشاء آلية تنسيق فعالة مشرتكة بني الوكاالت وتوضيح الوالايت
العمل مع القطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين 

ضمان تقدمي خدمات تضاهي خدمات األعمال 
التعّلم يف جمال  النتائج وضمان  قياس  )هـ( 

وضع السياسات
حتديد مؤشرات أداء واضحة ورصد األاثر

إرساء إجراءات اعتيادية مستقلة يف جمال الرصد والتقييم
إدراج التعليقات املستقاة من الدروس املستفادة

2- حتسني البيئة التنظيمية
املتعلقة  التنظيمية  دراسة االحتياجات  )أ( 

ابملؤسسات الناشئة
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

تــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــنــظــيــمــيــة املــتــعــلــقــة  )ب( 
األدىن،  احلــد  إىل  الناشئة  ابملؤسسات 

حسب االقتضاء

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

املعلومات  تكنولوجيات  إىل  ابالســتــنــاد  األعــمــال،  ملــؤســســات  واإلبــــالغ،  ابلتسجيل  املتعلقة  ــراءات  ــ اإلجـ تعزيز 
واالتصاالت

الــبــيــئــة  ــال يف  ــ ــمـ ــ األعـ رواد  ثـــقـــة  بـــنـــاء  )ج( 
التنظيمية

ضمان حوكمة رشيدة 
تيسري وتسريع إنفاذ العقود

إنشاء آليات بديلة لتسوية املنازعات
ضمان محاية امللكية

احلد من وصمة اإلفالس وتيسري بدء األعمال اثنية 
العملية  األعــمــال خـــالل  رواد  ــاد  إرشــ )د( 
ــة إلنـــشـــاء املـــؤســـســـات وتــعــزيــز  ــ ــ اإلداريـ

منافع إضفاء الطابع الرمسي عليها

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
3- حتسني التثقيف واملهارات يف جمال رايدة األعمال

الــتــعــلــيــم  يف  ــال  ــ ــمـ ــ األعـ رايدة  إدمــــــــاج  )أ( 
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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المرفق  3 )تابع(
اإلجراءات املوصى هبااألهداف السياساتية

وضـــع مــنــاهــج دراســيــة فــعــالــة يف جمــال  )ب( 
رايدة األعمال

إعداد مواد تعليمية عن املهارات األساسية لرايدة األعمال
تشجيع املواد التعليمية املواَءمة مع الظروف احمللية، والدراسات اإلفرادية والنماذج اليت حيتذى هبا

تعزيز األدوات التفاعلية والشبكية
تشجيع املنهجيات التجريبية ومنهجيات التعّلم ابملمارسة

تدريب املعلمني ضمان اخنراط املعلمني مع القطاع اخلاص ورواد األعمال ودعم املبادرات اليت جتذب رواد األعمال إىل املؤسسات )ج( 
التعليمية

تشجيع تدريب املعلمني يف جمال رايدة األعمال
تعزيز شبكات املدربني يف جمال رايدة األعمال

إقامة الشراكات مع القطاع اخلاص تشجيع رعاية القطاع اخلاص للتدريب وتطوير املهارات يف جمال رايدة األعمال )د( 
ربط مؤسسات األعمال بشبكات التثقيف يف جمال رايدة األعمال 

تطوير برامج التوجيه
4- تيسري تبادل التكنولوجيا واالبتكار

تــعــزيــز نــشــر تــكــنــولــوجــيــات املــعــلــومــات  )أ( 
واالتــــصــــاالت عــلــى نـــطـــاق واســـــع 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

ــة بــني  تـــشـــجـــيـــع الـــشـــبـــكـــات املــــشــــرتكــ )ب( 
ــدة عـــلـــى نــشــر  ــاعـ ــسـ ــمـ ــلـ الــــشــــركــــات لـ

التكنولوجيا واالبتكار

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

االجتماعية والبيئية
تعزيز الروابط التجارية عن طريق تطوير قدرة املوردين

إقـــامـــة اجلـــســـور بـــني اهلـــيـــئـــات الــعــامــة  )ج( 
ومــــؤســــســــات الـــبـــحـــوث واجلـــامـــعـــات 

والقطاع اخلاص

حتديد أنشطة حبث مشرتكة حُيّدد 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

دعم إنشاء مؤسسات أعمال متقدمة  )د( 
تكنولوجيا

إقامة حواضن لألعمال التجارية ومراكز معرفة وجممعات للعلوم ذات تكنولوجيات عالية
تيسري إنشاء مؤسسات األعمال اليت تسّوق االبتكار

بناء شبكات مع اخلرباء واألكادمييني العلميني البارزين يف أحناء العامل يف القطاعات الكثيفة املعارف
بــراءات  التكلفة حلماية  مــن حيث  وفــعــال  مــن سبيل مبسط  الباحثني واملبتكرين لالستفادة  أمــام  اجملــال  إفــســاح 

اخرتاعاهتم

5- حتسني فرص احلصول على التمويل
حتسني فرص الوصول بشروط مالئمة  )أ( 

إىل اخلدمات املالية ذات الصلة 
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
تعزيز التمويل من أجل االبتكار  تقدمي حوافز جلذب مستثمري رأس املال اجملازفة ورعاة األعمال)ب( 

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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المرفق  3 )تابع(
اإلجراءات املوصى هبااألهداف السياساتية

ــقـــطـــاع املــــــايل خلــدمــة  بـــنـــاء قـــــــدرات الـ )ج( 
املؤسسات الناشئة

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
ــرواد الــعــمــال لـــزايدة  ــ ــتــدريــب لـ تــوفــري ال )د( 
وتشجيع  املــالــيــة  الــشــؤون  يف  تثقيفهم 

اإلقراض واالقرتاض املسؤولنْي

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

6- زايدة التوعية والرتابط الشبكي 

للمجتمع  األعــمــال  رايدة  قيمة  إبــــراز  )أ( 
ومعاجلة التحيزات الثقافية السلبية 

إطالق محالت اتصال وتوعية يف جمال رايدة األعمال على الُصعد الوطين واإلقليمي واحمللي ابلتعاون مع مجيع 
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
التوعية بفرص رايدة األعمال  الرتويج لفرص األعمال التجارية املرتبطة ابالسرتاتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة وخطط احلوافز ذات الصلة)ب( 

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

ــادرات الـــيت يــقــودهــا القطاع  ــبـ حــفــز املـ )ج( 
اخلــــاص وتــعــزيــز الــشــبــكــات بـــني رواد 

األعمال

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

األونكتاد، 2012أ. املصدر: 
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: ريادة الأعمال لإحداث التحّول الهيكلي
بعيداً عن واقع سـ�ي الأعمـال كالمعتاد

ا��مــم المتحـدة

للتنمية  الهيكلي، ومن ثم  للتحول  رئيسياً  بالحيوية محركاً  المفعمة  "تشكل ريــادة األعمال 
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."
موخيسا كيتويي، األمين العام لألونكتاد

"يقدم تقرير أقل البلدان نمواً لعام 2018 الصادر عن األونكتاد مساهمة كبيرة، حيث إنه يبّين 
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."
ماريانا مازوكاتو، مديرة
Institute for Innovation and Public Purpose, University College London

"إن تقرير أقل البلدان نمواً لعام 2018 الصادر عن األونكتاد يبّين 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 Elumelu التي 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 000 4 شاب 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.
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.
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. وإضافًة إلى ذلك، ينبغي أن 
تكون سياسة ريادة األعمال متسقة مع السياسات الصناعية والتجارية وأن تشجع المؤسسات العامة على اتخاذ 

إجراءات تدعم ريادة األعمال.

Printed at United Nations, Geneva – 1816423 (A) – June 2019 – 213 – UNCTAD/LDC/2018




