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 ما ھي أشكال االمتیازات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا؟

في المائة فقط من مجموع الشركات،  4في المائة من الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي في مصر، والتي تمثل  71  •
 تبیع منتجات تحظى بالحمایة بموجب ثالثة حواجز فنیة على األقل على الواردات.

االستثمار في المائة من الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي في تونس تعمل في قطاعات خاضعة لقیود على  64 •
 في المائة فقط من الشركات غیر المتمتعة بنفوذ سیاسي. 36األجنبي المباشر مقابل 

في المائة من جمیع الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي في مصر تعمل في الصناعات كثیفة استھالك الطاقة  45 •
 شركات.في المائة فقط من مجموع ال 8بأسعار مدعمة، مثل صناعة األسمنت أو الصلب، مقابل 

 45في المائة من الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي في تونس تعمل في قطاعات تتطلب رخصة حصریة مقابل  64 •
 في المائة فقط من الشركات غیر المتمتعة بنفوذ.

الشركات العاملة في الصناعات ذات النفوذ السیاسي (أي الصناعات التي توجد بھا شركة واحدة على األقل متمتعة  •
في المائة على الحصول على أراٍض من  14إلى  11اسي) ھي على األرجح أكثر قدرة من غیرھا بنسبة بنفوذ سی
 الحكومة.

 51أي شركة جدیدة لرئیس مجلس إدارتھا نفوذ سیاسي تحظى بتقلیل فترة انتظار استخراج ترخیص البناء بواقع  •
 یوما في المتوسط.

 4.6ي لدیھا على األقل عضو مجلس إدارة لھ نفوذ سیاسي بواقع یقوم مأمورو الضرائب بالتفتیش على الشركات الت •
مّرة بالنسبة للشركات التي ال یوجد بین كبار مسؤولیھا من لھ نفوذ سیاسي. وباإلضافة إلى  5.7مّرة في السنة مقابل 

المتمتعة بنفوذ في المائة بالنسبة للشركات غیر  20ذلك، ترتفع عملیات التفتیش والمعاینة من قبل البلدیة بحوالى 
 سیاسي.

التفاوت في عملیات التفتیش المعلنة على الشركات أعلى بدرجة كبیرة في القطاعات التي بھا شركات متمتعة بنفوذ  •
سیاسي. وھذا یشیر إلى تعّرض الشركات ذات النفوذ لعدد قلیل للغایة من عملیات التفتیش مقابل التفتیش مرارا 

 عة بنفوذ.وتكرارا على الشركات غیر المتمت
 في المائة. 28دخول شركات جدیدة إلى القطاعات ذات النفوذ السیاسي أقل بنسبة حوالي  •

نقطة مئویة سنویا عند دخول شركات متمتعة بنفوذ سیاسي في قطاعات  1.4ینخفض نمو التوظیف بمقدار حوالي  •
 جدیدة لم یكن بھا في السابق شركات ذات نفوذ سیاسي في مصر.

ة بنفوذ سیاسي في مصر ھي الشركات التي یدیرھا أو یملكھا رجال أعمال یتقلدون مناصب علیا في الحكومة أو الشركات المتمتع
 الحزب الوطني الدیمقراطي، أما في تونس فھي الشركات التي صودرت أصولھا بعد الثورة لكونھا كانت مملوكة ألسرة بن علي.
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 المشكلة

األوسط وشمال أفریقیا  تواجھ منطقة الشرق .
ظائف في والوجود أو  ةعإشكالیات البطالة المرتف

 االقتصاد غیر الرسميأنشطة منخفضة اإلنتاجیة في 
 الحاالت.في كثیر من 

 التحلیل
 كافیة فرص عمل بأعداد لم یخلق القطاع الخاص 

حّدت من دخول  بسبب السیاسات المقیدة للمنافسة التي
السوق وحالت دون نمو الشركات  إلىشركات جدیدة 
 علما بأن الشركات من ھذا النوع ھي –األكثر إنتاجیة 

ھذه استحوذ على وغالبا ما  التي تخلق معظم الوظائف.
 المتمتعة بنفوذ سیاسيمن الشركات  قلیلٌ  السیاسات عددٌ 

أدى إلى منحھا امتیازات بدال من تھیئة بیئة تكفل  مما
  تحقیق النمو واالزدھار لجمیع رواد األعمال.

 الحل
تشجیع المنافسة وإصالح السیاسات التي تسمح  

بھیمنة عدد قلیل من الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي 
القطاعات المجزیة في االقتصاد. ویتطلب تعزیز  على

مؤسسات تكفل تكافؤ الفرص ھذه اإلصالحات وجود 
أمام جمیع رواد األعمال  والشفافیة واالنفتاح في 

 صنع السیاسات.

 الوظائف أو االمتیازات
  إطالق اإلمكانات لخلق فرص العمل في الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 

 المشكلة

أدى نقص فرص العمل في القطاع الخاص في منطقة 
أفریقیا إلى ارتفاع معدالت الشرق األوسط وشمال 

البطالة، وخاصة في صفوف الشباب والنساء، ووجود 
اقتصاد غیر رسمي ضخم تتركز فیھ األنشطة غیر 

توجد في المنطقة  المنتجة وأنشطة الكفاف. ونتیجة لذلك،
 ثروة ھائلة من الموارد البشریة غیر الُمستَغلة.

  في المائة فقط من السكان في سن العمل  19یتقلد
منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وطائف في 

في المائة في منطقة  27في القطاع الرسمي مقابل 
في المائة  40و أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي

 في منطقة أوروبا الشرقیة وآسیا الوسطى.

   كل للعمالة في الشركات الصغرى التي یعمل ب
أفراد نسبة مھیمنة في القطاع  5منھا أقل من 

الخاص، حیث تمثل ھذه الشركات ما یتراوح بین 

في  60في المائة في تونس واألردن و 40حوالي 
 المائة تقریبا في الضفة الغربیة وغزة ومصر.

     تبلغ احتماالت نمو الشركات الصغرى لتضم
سنوات على  5موظفین بعد مضي  10أكثر من 

في المائة فقط في الضفة الغربیة وغزة،  2ا إنشائھ
 في المائة في لبنان. 12في المائة في تونس، و 3و

 التحلیل

كان في مقدور بلدان المنطقة تحقیق النمو بمستویات 
أعلى كثیرا إذا تمكنت من استیعاب القوة العاملة السریعة 

 النمو في أنشطة عالیة اإلنتاجیة. 

 لي الناتج المحلي كان نمو نصیب الفرد من إجما
في المائة تقریبا خالل  2الحقیقي یحوم حول 

 4إلى  2العشرین سنة الماضیة، أي أنھ یقل بنسبة 
 في المائة في جنوب أو شرق آسیا.

  كان النمو مدفوعا بزیادة في نسبة السكان في سن
 الزیادة في إنتاجیة العامل. ولیسالعمل 

 في ھل أساسیات خلق فرص العمل مختلفة عنھا  
 المناطق األخرى؟ 

فالشركات الناشئة والشركات األكثر لیست مختلفة: 
إنتاجیة تخلق المزید من الوظائف وفرص العمل في 

ا مثلما ھو الحال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقی
 المناطق األخرى.

  مثلت الشركات الناشئة الصغرى ــ أي الشركات
سنوات ویعمل بھا أقل من  5التي یقل عمرھا عن 

في المائة من صافي خلق  92 –موظفین  5
، 2010-1996الوظائف في تونس في الفترة 

-2005في المائة في لبنان في الفترة  177و
2010. 

 اخرج منھیإلى السوق أو یدخل عدد قلیل من الشركات 
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إلى محدودیة مجموع  أدى ا بتباطؤ نمو اإلنتاجیةمقترن
تعتبر  الشركات الناشئة والشركات األكثر إنتاجیة التي
  محّرك خلق الوظائف وفرص العمل في المنطقة.

 شركات ذات مسؤولیة محدودة في  6 تم إنشاء
آالف شخص في سن  10كل ل المنطقة سنویا

 26العمل، في حین یبلغ متوسط المناطق في العالم 
 شركة.

 ترتفع إنتاجیة  بالكاد سنة من العمل،  35مضي  بعد
الشركات في تونس ومصر، بینما تزداد إنتاجیة 
الشركات بمقدار ضعفین إلى ثالثة أضعاف في 

 المكسیك والھند وتركیا.

 دینامیكیات مشوھة

العوامل التي تكبح خلق الوظائف ھي عوامل متجذرة في 
قلیال من الالعبین  بیئة السیاسات التي تحابي عددا

المھیمنین على السوق وتعزلھم بمنأى عن المنافسة. 
 فعلى سبیل المثال:

  من شأن إلغاء القیود على االستثمار األجنبي
المباشر في قطاعات الخدمات في األردن أن یزید 

، مما یؤدي بدوره إلى من دخول الشركات األجنبیة
 خلق وظائف في الشركات المحلیة.

  ،من شأن زیادة المنافسة والمعاملة في المغرب
المتساویة والمتوقعة من قبل مصلحة الضرائب 
وقلة الفساد والعقبات في النظام القضائي 
وانخفاض تكلفة التمویل أن تؤدي إلى زیادة نمو 

 خلق الوظائف في الشركات الشابة.

  من شأن إلغاء إعانات دعم أسعار الطاقة في مصر
في المائة من  3ر أو ملیار دوال 7.4(التي بلغت 

) أن یزید المنافسة 2010إجمالي الناتج المحلي في 
فرص العمل: فعلى الرغم من انخفاض  وخلق

األجور في مصر، ال یعمل في شركات الصناعات 
ألف عامل  562التحویلیة كثیفة العمالة سوى 

 ألف عامل في تركیا. 886مقابل 

 اعد من شأن إنھاء التفاوت الكبیر في تطبیق القو
واإلجراءات أن یزید المنافسة واالبتكار: حیث 

في المائة من الشركات  50یرى أكثر من 
المستطلعة آراؤھا أن انعدام الیقین إزاء السیاسات 
التنظیمیة یشكل عقبة أمام نمو الشركات في منطقة 

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

تفادي مزالق السیاسة الصناعیة   

تنشیط نمو القطاع الخاص غالبا ما نجد أن جھود 
والوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا قد 
اتخذت شكل سیاسات صناعیة نشطة. ولكن ثمة شواھد 

محدودة على النجاح مقابل العدید من أمثلة االستحواذ 

من الشركات المتمتعة  على السیاسات من قبل عدد قلیل
عدة  یاوتبرز المقارنة ببلدان شرق آسبنفوذ سیاسي. 

 اختالفات جوھریة في تصمیم السیاسات:

توافق أوسع نطاقا على الرؤیة المشتركة  .1
 للنمو اإلستراتیجي.

نظم التقییم المعنیة بتقییم أداء السیاسات  .2
 والمسؤولین الحكومیین.

ربط المساندة والدعم بالتحقق من نجاعة  .3
األداء وضمان الوصول العادل لجمیع 

 الشركات.

الصناعیة حوافز لتشجیع تقدیم السیاسة  .4
 الشركات على المنافسة في األسواق الدولیة.

إصالحات واسعة النطاق في القطاع العام  .5
إدارة عامة على أساس الجدارة  لخلق

 واالستحقاق.

 االمتیازات بدال من الوظائف 

ھیمن على السیاسات في المنطقة عدٌد كان یغالبا ما   
سیاسي، مما أدى إلى  قلیٌل من الشركات التي تتمتع بنفوذ

وجود بیئة سیاسات خلقت امتیازات بدال من التنافس 
العادل وقوضت نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل. 
وأدت ھذه االمتیازات إلى عزل الشركات بمنأى عن 

مع دعم عملیاتھا من خالل  المنافسة المحلیة والدولیة
الوصول التفضیلي والحصري أحیانا إلى مقومات 

إلى غیر وما  األسعار (كاالئتمان والكھرباء رخیصة 
ذلك). ومن شأن ھذه السیاسات أن تطیح بالمنافسة 
وتكافؤ الفرص أمام رواد األعمال، ُمْفضیة بذلك إلى 
انخفاض الكفاءة واالبتكار وخلق الوظائف. لقد لخصنا 
أعاله األثر الكمي لالمتیازات في عھد مبارك وبن علي 

الكثیر من ھذه السیاسات في مصر وتونس. ومازال 
 قائما حتى اآلن.

وتشیر الشواھد الكمیة المتاحة إلى وجود آلیات مماثلة 
 لسیاسة االمتیازات في بلدان أخرى في المنطقة.

 الحل

ال یعتبر الطریق نحو خلق المزید من الوظائف وفرص 
العمل في بلدان المنطقة طریقا ممھدا بانتھاج سیاسات 

(مثل سیاسات التعلیم)، بل إنھ في جانب العرض فحسب 
یستلزم بالضرورة أیضا تنفیذ إصالحات كبیرة لتنشیط 
الطلب على العمالة عبر االنتقال من نظام االمتیازات 
إلى نظام آخر یتیح تنافس جمیع الشركات ورواد 
األعمال الجدد على أسس عادلة. ولذلك، ینبغى على 

نافسة الحكومات إصالح جمیع السیاسات المقیدة للم
 بصورة مفرطة.

أحد الجوانب المھمة ألجندة اإلصالح ھذه في  ویتمثل

وتشمل ھذه  التي تضمن تفعیل المنافسة. خلق المؤسسات
المؤسسات، على سبیل المثال ال الحصر، ھیئة مستقلة 
معنیة بالمنافسة؛ وسن قوانین مالئمة للمشتریات 

ة عالعمومیة، أو إنشاء إدارة حكومیة مختصة وخاض
ضمان الشفافیة واالنفتاح  للمساءلة. وثمة عامل آخر ھو

مع توفیر آلیة لتشجیع المواطنین  في وضع السیاسات،
دلیال لصنع  على المشاركة. وأخیرا، یقدم ھذا التقریر

یمكن أن تستخدمھ الحكومات كإطار عند  السیاسات
 تصمیم وتنفیذ السیاسات.

 

 التحلیلو المرجعیة المعلومات من للمزید
ع راج بالسیاسة الخاصة والتوصیات التفصیلي

 النص الكامل لتقریر: الوظائف أو االمتیازات:
 في الشرق األوسط وشمال أفریقیا
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