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ز-ملخص تنفيذي
ھذا ھو العدد الرابع من سلسلة دراسات "تحليل األداﺀ االقتصادي وتقييم النمو واإلنتاجية في منطق ـ ة
اإلسكوا" ،ويھدف ھذا العدد إلى تقييم أداﺀ اإلنتاجية في بعض دول اإلسكوا ،بتطبيق األط ـ ر النظري ـ ة الت ـ ي
ظھرت مؤخرﹰا .ويستخدم في ھذا الصدد نھج "حد اإلنتاج" ،استنادﹰا إلى "تحليل غط ـ اﺀ البيان ـ ات" ،لتحلي ـ ل
االتجاھات في "انتاجية باقي العوامل" .وعالوة على ذلك ،فإن النھج يمتد إلى تحليل عناصر إنتاجية األي ـ دي
العاملة .وتستعرض الدراسة ھذه المنھجيات والنتائج التي تصل إليھا.
ولقد ركزت األعداد السابقة من سلسلة الدراسات أكثر من مرة على أن المنطقة ال توجد فيھا أن ـ شطة
استثمار مادي بالقدر الذي يضمن أداﺀ نمو يضاھي مثيله في شرق آسيا .وفي ھذا الصدد ،تؤيد نتائج ھ ـ ذه
الدراسة تلك النتيجة المؤكدة ،لكنھا تركز أيضﹰا على أھمية تحسين الكفاﺀة .ولما كان األداﺀ ،من حيث التق ـ دم
التكنولوجي ،يتفق بوجه عام مع االتجاھات الدولية ،فإن الفرق في إنتاجية األيدي العاملة وأداﺀ إنتاجية ب ـ اقي
العوامل يمكن أن يعزى إلى أداﺀ الكفاﺀة الفنية.
وال شك أن زيادة االستثمارات الرأسمالية المادية من شأنھا أن تزيد القدرة على النم ـ و ف ـ ي ال ـ دول
التي فيھا نقص في الرسملة مثل مصر .ويمكن أن نلحظ في مصر وجود نمو مطرد في اإلنتاجية ،خصوصاﹰ
إنتاجية األيدي العاملة ،لكنه لم يصل بعد إلى القدر الكافي لدفع االقتصاد نحو مسار النمو السريع .فال بد من
تحقيق مستوى كاف من كثافة رأس المال يضمن للبلد تحقيق مكاسب في الكفاﺀة الفنية ،وذلك بتحسين إنتاجية
األيدي العاملة ،و"إنتاجية باقي العوامل" .فزيادة االستثمارات الرأسمالية المادية ،مع توفير معدات أكثر حداثة
وأكثر تطوراﹰ ،مطلوب في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية وعمان .ورغم األداﺀ الالفت
للنظر في نمو اإلنتاجية ،فإن تكثيف رأس المال في القطاعات غير النفطية في عمان قد أصابه الرك ـ ود ف ـ ي
تسعينات القرن الماضي .وقد يؤدي ذلك إلى ضعف أداﺀ اإلنتاجية في المستقبل .أما في المملك ـ ة العربي ـ ة
السعودية ،فكانت الكثافة الرأسمالية للقطاع غير النفطي مرتفعة أصالﹰ في سنة  .1980وفي حين أن عملي ـ ة
تھالك المعدات القديمة تقترب رويداﹰ من االكتمال ،فإن البلد أمامه فرصة إلحياﺀ مخزون ـ ه م ـ ن رأس الم ـ ال
المادي لتحقيق مزيد من المكاسب في الكفاﺀة .أما أداﺀ إنتاجية األيدي العاملة في األردن والجمھورية العربية
السورية ،فيعد ضعيفﹰا إذا قورن باقتصادات جنوب شرق آسيا الصاعدة .ويمكن مالحظة ضعف االرتباط بين
تكثيف رأس المال وبين إنتاجية األيدي العاملة .إن تنمية الكفاﺀة الفنية مسألة حيوية ألداﺀ اإلنتاجية في ھ ـ ذه
الدول.
لقد أجرت معظم دول اإلسكوا إصالحات في سياساتھا االستثمارية من خالل إنشاﺀ وكاالت م ـ ستقلة
من أجل الترويج لالستثمار ،ومن خالل إصالح قوانين االستثمار .لكن إذا أريد األخذ ب ـ نھج يعم ـ ل عل ـ ى
المستوى الصغري ويستھدف زيادة االستثمارات المادية التي تحقق مكاسب في الكفاﺀة ،فإن األم ـ ر ي ـ ستحق
النظر في إنشاﺀ "حركة إنتاجية" بالمنطقة ،نظراﹰ للسجل الناجح نسبياﹰ لھذه الحركة ف ـ ي دول ش ـ رق وجن ـ وب
شرق آسيا.

مقدم ـ ة
دأبت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( منذ عام  ،2003على إصدار
سلسلة دراسات بعنوان "تحليل األداﺀ االقتصادي وتقييم النمو واإلنتاجية في منطقة اإلسكوا" ،والھدف من ھذه
السلسلة ھو التوصل إلى وصفات في مجال السياسات ،تخدم منطقة اإلسكوا ،وت ـ ضمن تح ـ سن أداﺀ النم ـ و
االقتصادي ،كما تضمن تحسن اإلنتاجية .وعندما بدأت ھذه السلسلة البحثية ،كان الرأي الشائع أن أداﺀ النمو
في منطقة اإلسكوا ،وفي العالم العربي عامة ،مخيب لآلمال) .(1ويالحظ ضعف أداﺀ المنطقة بوج ـ ه خ ـ اص
عند مقارنته باالقتصادات التي تتنامى بسرعة في شرق آسيا .ولكي يتسنى تحقيق األھداف اإلنمائي ـ ة الت ـ ي
حددتھا األمم المتحدة لأللفية الجديدة ،خصوص ﹰا الھدف رقم  ،1البد من توجيه األنشطة االقتصادية نحو تحقيق
النمو الشامل من خالل تحسين اإلنتاجية .يضاف إلى ذلك أن النمو االقتصادي القوي يعتبر ش ـ رطاﹰ م ـ سبقﹰا
لالستقرار السياسي واالجتماعي في المنطقة .وال شك أن عدم استقرار السياسات وانعدام األم ـ ان ،الل ـ ذين
بقيا محدقين بالمنطقة على مدى عدة عقود ،يعدان عاملين رئيسيين في عرقلة نموھا االقتصادي .لكن رغ ـ م
األوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في الوقت الراھن ،فإن االعتقاد السائد ھ ـ و أن الت ـ دخل الن ـ شط ف ـ ي
مجال السياسات والتعاون اإلقليمي من أجل تحقيق النمو االقتصادي ،يمكن أن يلعبا دورﹰا ھامﹰا ف ـ ي تحقي ـ ق
درجة من االستقرار في المنطقة .ولذا ،فإن من بين األولويات الحالية لإلسكوا ،بحث مسألة النمو االقتصادي
واإلنتاجية ،من أجل إقامة حوار حول السياسات بين األطراف المعنية في المنطقة.
ولقد ركز العدد األول من السلسلة) (2على اتجاھات ضعف األداﺀ االقتصادي للمنطقة من ـ ذ منت ـ صف
ثمانينات القرن الماضي .وخلﹸص العدد إلى أن المنطقة تدور في حلقة مفرغة تنبع أساس ـ ﹰا م ـ ن الح ـ واجز
المؤسسية والضغوط والمخاطر االقتصادية .وقد ظھر من انخفاض معدل االستثمار وارتفاع نسب البطال ـ ة،
أن المنطقة لم تعتمد على مزاياھا من الموارد الطبيعية ،والمالية ،والبشرية ،وغيرھا من الم ـ وارد .ي ـ ضاف
إلى ذلك أن الطبيعة الحساسة ألداﺀ النمو االقتصادي للمنطقة ،مقيساﹰ بالناتج المحل ـ ي اإلجم ـ الي ،إنم ـ ا ھ ـ ي
انعكاس لسوﺀ حالة التكامل االقتصادي في المنطقة وفي االقتصاد العالمي .وقد انتھ ـ ت الدراس ـ ة إل ـ ى أن
التكامل االقتصادي القوي في المنطقة من شأنه أن يكون بمثابة آلية تأمين للمستثمرين اإلقليميين وأن ي ـ ساعد
في تخفيف شدة حساسية األداﺀ االقتصادي من خالل تراكم رأس المال بقوة في كل أنحاﺀ المنطقة .أما العدد
الثاني من السلسلة) ،(3فقد بحث ظروف السياسات الالزمة لتحقيق التكامل االقت ـ صادي للمنطق ـ ة .وح ـ ددت
الدراسة فجوات الموارد المتصلة باإلنتاج االقتصادي في المنطقة .وكانت االتجاھات الديمغرافية في المنطقة
تعكس الزيادة السريعة في القوة العاملة الشابة .لكن معدل االستثمار المادي لم يكن ينم ـ و ب ـ سرعة تكف ـ ي
الستيعاب الداخلين في سوق العمل .وأدت الفروق القائمة بين األيدي العاملة الموجودة في حالة بطالة ،وبين
مخزون رأس المال المادي والموارد المالية للمنطقة ،إلى عرقلة القدرة على النمو االقتصادي في المنطق ـ ة.
وأوضحت التقديرات أنه كانت تتوافر إمكانية اكتساب فوائد كبيرة من االستثمار المادي الن ـ شط واالس ـ تغالل
الكامل لمزايا الموارد الطبيعية والبشرية والمالية الموجودة في المنطقة .لكن الدراسة وج ـ دت أي ـ ضا أن ـ ه
سيكون من الصعب في ظل الظروف الراھنة تحقيق تكامل إقليمي بنﹼاﺀ .وقدمت الدراسة مرفقاﹰ فنﹼياﹰ ش ـ رحت
) (1استخدم تعبير "مخيب لآلمال" في مقدمة لبحث مھم ل ـ  :خافير ساال – إي – مارتن وإل ـ سا ف ـ ي .أرت ـ ادي:

“Economic

Growth and Investment in the Arab World”, October 2002, prepared for The Arab World Competitiveness Report published by the
World Economic Forum.

) (2اإلسكوا ،تحليل األداﺀ االقتصادي وتقييم النمو واإلنتاجية في منطقة اإلسكوا ،العدد األول ).(E/ESCWA/EAD/2003/3
) (3المرجع نفسه ،العدد الثاني ).(E/ESCWA/EAD/2004/2

-2فيه أحد األساليب الجديدة لقياس إنتاجية باقي العوامل .وأما العدد الثالث من السلسلة) ،(4فقد بحث أيضاﹰ حشد
الموارد اإلقليمية لتحقيق نمو اقتصادي قوي في المنطقة .وعند بحث العوامل التي ت ـ ؤثر ف ـ ي االس ـ تثمار
واالدخار معاﹰ ،انتھت الدراسة إلى أن المنطقة تحتاج إلى وجود سند إقليمي نشط لتعزيز االستثمار سواﺀ ف ـ ي
رأس المال المادي أو رأس المال البشري لتضييق الھوة.
وفي ضوﺀ ما توصلت إليه األعداد السابقة ،تﹸركز ھذه الدراسة على اإلنتاجي ـ ة .ورغ ـ م أن فك ـ رة
اإلنتاجية تبلغ في بساطتھا حد العالقة العادية بين المدخالت والمخرجات ،فإن تفسير األشكال البياني ـ ة الت ـ ي
تعبر عن اإلنتاجية مسألة صعبة .فتحسين اإلنتاجية على المستوى الصغري ال يؤدي بالضرورة إلى التحسن
على المستوى الكلي .فأي تغير ھيكلي في االقتصاد ،يجعل أحيانﹰا أي تحسن على المستوى الصغري غي ـ ر
مرئي على المستوى الكلي .أضف إلى ذلك أن تحسن اإلنتاج على المستوى الكلي ال يعبر بالضرورة ع ـ ن
تحسن الحالة االقتصادية بوجه عام ،حيث إن ھذا التحسن يمكن أن يتحقق بالحد م ـ ن التوظي ـ ف .كم ـ ا أن
إحصاﺀات اإلنتاجية ،إن توافرت ،ال تقدم سوى مؤشرات فحسب ،ما دام القياس الدقيق لمختل ـ ف الم ـ دخالت
والمخرجات باستخدام األسعار ال يزال مستحيالﹰ ،حتى في الدول المتقدمة.
على أن توخﹼي الدقة في تقدير أداﺀ اإلنتاجية وفي تحليله ،مسألة أساسية في تحديد أولويات السياسات.
فبالنسبة لدول اإلسكوا المصدرة للنفط) ،(5يعتبر إنشاﺀ قطاع خاص مرتفع اإلنتاجية ھو األولوية التي تقتضيھا
استراتيجيات التنويع االقتصادي .ذلك أنه بالنظر إلى ارتفاع المستويات اإلجمالية للدخل في ھذه الدول بوجه
عام ،فإن أي توسع في القطاع غير النفطي مع انخفاض اإلنتاجية لن يسھم في زيادة توظيف م ـ واطني ھ ـ ذه
الدول في القطاع الخاص غير النفطي .واالعتراف بالھيكل الحالي لإلنتاجية مسألة مھمة ف ـ ي تحدي ـ د أح ـ د
مجاالت األولوية في استراتيجية التنويع .وبالنسبة لمجموعة دول االقتصادات األكثر تنوع ـ ﹰا ف ـ ي منطق ـ ة
اإلسكوا ،يكون تحسين اإلنتاجية مسألة أساسية الجتذاب االستثمارات األجنبية المباش ـ رة وع ـ الج االرتف ـ اع
المزمن في معدالت البطالة .وكما ذكر مرارﹰا في األعداد السابقة من ھذه الدراسة ،فإن ھذه المجموعة م ـ ن
الدول تحتاج إلى مزيد من االستثمارات المادية .وتسعى ھذه الدراسة إلى تحديد أولويات أخرى ،تتصل أيضﹰا
بتحسين اإلنتاجية ،كشرط مسبق آخر لتحقيق النمو االقتصادي لھذه المجموعة من الدول.
لقد تجدد االھتمام باألبحاث النظرية المھتمة بقياس اإلنتاجية والتي أسفرت في اآلونة األخي ـ رة ع ـ ن
منھجيات مفيدة .وباالعتماد على ھذه المنھجيات ،تسعى ھذه الدراسة أيضﹰا إلى تعزيز الح ـ وار الفن ـ ي ب ـ ين
خبراﺀ المنطقة في ھذا المجال .كذلك تسعى الدراسة إلى وضع توصيات محددة في مجال السياسات وذل ـ ك
بتطبيق المنھجيات الجديدة على تحليل أداﺀ اإلنتاجية في دول مختارة من أعضاﺀ اإلسكوا.
وفي ھ ـ ذا ال ـ صدد ،ي ـ ستعرض الف ـ صل األول البيان ـ ات األساس ـ ية الم ـ ستخدمة ف ـ ي التحلي ـ ل.
والمصدر الرئيسي للبيانات المستخدمة ھو النسخة  1 - 6من جدول المقارن ـ ات الع ـ المي لجامع ـ ة بن ـ سلفانيا
) (4المرجع نفسه ،العدد الثالث ).(E/ESCWA/EAD/2005/3
) (5لما كانت ھذه المجموعة من الدول تتطابق عادة مع دول مجلس التعاون الخليجي ،فسيجري تعريفھا فيما يلي بأنھا ھي دول
المجلس )اإلمارات العربية المتحدة ،والبحرين ،وعمان ،وقطر ،والكويت ،والمملكة العربية ال ـ سعودية( .وس ـ تعرف س ـ ائر دول منطق ـ ة
اإلسكوا بأنھا االقتصادات األكثر تنوع ﹰا )األردن ،والجمھورية العربية السورية ،والعراق ،وفلسطين ،ولبنان ،ومصر ،واليمن( .ورغ ـ م أن
الجمھورية العربية السورية والعراق ومصر واليمن من الدول المصدرة للنفط ،فإنھا تدخل ضمن االقتصادات األكثر تنوع ـ ﹰا ألن ھيكلھ ـ ا
االقتصادي أكثر تنوعاﹰ من دول مجلس التعاون الخليجي.

-3) .(6)(Penn World Table Version 6.1ولما كان ھذا المصدر ال يغطي سوى ثالثٍ من دول اإلسكوا )األردن،
والجمھورية العربية السورية ،ومصر( ،فقد تم تقدير بيانات المقارن ـ ة م ـ ن الم ـ صادر الوطني ـ ة الخاص ـ ة
بالقطاعات غير النفطية في عمان والمملكة العربية السعودية .وبسبب القيود المفروضة على بعض البيانات،
خصوصﹰا فيما يتعلق بإجمالي تكوين رأس المال في كل قطاع بعينه ،لم تتمكن ھذه الدراسة من تغطي ـ ة ك ـ ل
دول اإلسكوا .أما الفصل الثاني ،فيتناول نمط نمو "إنتاجية باقي العوامل" ،بعد تق ـ ديم اس ـ تعراض م ـ وجز
الستخدام "تحليل غطاﺀ البيانات" غير البارامتري من أجل حساب "مؤشر مالمكويست" إلنتاجية باقي العوامل.
ال إلنتاجية األيدي العاملة ،باستخدام م ـ نھج "التفكي ـ ك" الثالث ـ ي لعناص ـ رھا،
وأما الفصل الثالث ،فيقدم تحلي ﹰ
)(7
ل ـ "كومار" و"راسل" ) . (2002وتوضح النتائج أن أداﺀ الكفاﺀة ھو العامل األكث ـ ر إس ـ ھاماﹰ ف ـ ي تحدي ـ د
ديناميكيات إنتاجية األيدي العاملة في دول اإلسكوا المختارة .وھذا النمط يختلف اختالفﹰا ملحوظﹰا ع ـ ن دول
شرق آسيا ،حيث يالحظ أن تكثيف رأس المال ھو العامل الذي أسھم أكثر م ـ ن غي ـ ره ف ـ ي النم ـ و الھائ ـ ل
إلنتاجية األيدي العاملة في ھذه الدول على مدى العقدين الماضيين .وأما الفصل الرابع ،فيختم الدراسة بتقديم
توصيات في مجال السياسات.

)Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 6.1, Center for International (6
.
http://pwt.econ.upenn.eduComparisons at the University of Pennsylvania (CICUP), October 2002, available at:
)Subodh Kumar and R. Robert Russell, “Technological Change, Technological Catch-up, and Capital Deepening: (7
Relative Contributions to Growth and Convergence”, in American Economic Review, 2002, vol. 92, No. 3, pp. 527-548.
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أوالﹰ  -البيانات والمؤشرات
ألف  -بناﺀ مجموعة من البيانات
يستعرض ھذا الفصل أھم البيانات التي تم بناؤھا ،وكذلك األساليب المتبعة في بناﺀ مجموعة البيانات.
وتﹸعرف اإلنتاجية بأنھا النسبة بين قيمة المخرجات وبين قيمة المدخالت .فاألنشطة االقتصادية تنتج أنواع ـ ﹰا
كثيرة من المخرجات باستخدام أنواع كثيرة من المدخالت .وبعض المخرجات والم ـ دخالت يمك ـ ن قياس ـ ھا
من حيث السِّعر والكمية ،بينما البعض اآلخر ال يمكن قياسه بھذه الطريقة .فعلى سبيل المثال ،عادة ما يكون
من الصعب قياس إنتاجية القطاع الحكومي .كما أنه ال يوجد أسلوب حاسم لقياس إنتاجية قط ـ اع الخ ـ دمات.
وفي كثير من األحيان يعتمد الباحثون والخبراﺀ على بعض الفروض النظرية ،ويستخدمون البيان ـ ات الت ـ ي
يمكن الحصول عليھا لتقدير اإلنتاجية بالنسبة للمستويات المختلفة لتجميع البيان ـ ات .وعن ـ د إج ـ راﺀ تق ـ دير
لإلنتاجية على المستوى الكلي ،مثالﹰ ،يكون االفتراض ھو أن البلد )أو القطاع( ينتج مخرجﹰا واحداﹰ ل ـ ه قيم ـ ة
مضافة ،باستخدام مدخالت بشرية أو غير بشرية .أما العامل البشري في المدخالت فيعرف بالعم ـ ل ،ال ـ ذي
يعبر عنه تقريبياﹰ بحجم قوة العمل المستخدمة في البلد )أو القطاع( .أما العامل غير البشري في الم ـ دخالت
فيعرف برأس المال ،الذي عادة ما يعبر عنه تقريبيا بقيمة مخزون رأس المال المادي في البلد )أو القط ـ اع(.
فإذا كانت البيانات متاحة ،أمكن توخي الدقة في تقدير اإلنتاجية .ومما يذكر أن دول منظمة التعاون والتنمية
ال عن ذلك يجب
في الميدان االقتصادي تستخدم ساعات العمل في قياس المدخالت وليس عدد العاملين .وفض ﹰ
النظر في استخدام نسبة رأس المال المادي .لكن بالنسبة لدول منظم ـ ة التع ـ اون والتنمي ـ ة ف ـ ي المي ـ دان
االقتصادي ،ليس من السھل الحصول على أبسط مجموعة من البيانات الالزمة .فاإلحصاﺀات الرسمية ع ـ ن
قيمة مخزون رأس المال وعن استخدام نسبة رأس المال المادي ،غالباﹰ ما تكون غير متاحة .كما أن نت ـ ائج
المسوح التي تعتمد على استخدام قوة العمل ال تتوافر إال في عدد قليل من الدول فقط .لذلك فإن دول اإلسكوا
معرضة أيضاﹰ لمشكلة توافر البيانات .وتعمل ھذه الدراسة على بناﺀ أفضل مجموعة من البيان ـ ات المتاح ـ ة،
من أجل مقارنة اإلنتاجية دولياﹰ ،ومع االتجاه الذي تم تقديره في بعض دول اإلسكوا.
ويستخدم ھذا التحليل أحدث مجموعة بيانات من النسخة  1 - 6من جدول المقارنات العالمية لجامع ـ ة
بنسلفانيا .وقد تم اختيار ھذه المجموعة من البيانات ألنھا تحتوي على سالسل بيانات زمنية طويلة األج ـ ل،
ترجع إلى خمسينات القرن الماضي ،تتعلق بالبيانات المطلوبة لقياس اإلنتاجية .كذلك فإن جدول المقارن ـ ات
العالمية لجامعة بنسلفانيا ،باعتباره أحد نواتج برنامج المقارنات الدولية ،يستخدم سعر ص ـ رف مبني ـ ﹰا عل ـ ى
مكافئ القوة الشرائية في سنة  1996بالنسبة لألسعار الثابتة .ويعرف ذلك أيضا بأن ـ ه س ـ عر س ـ نة 1996
الثابت لدوالر الواليات المتحدة الدولي .وقد ذھبت بعض اآلراﺀ المتعلقة باإلنتاجية ،خصوصا إنتاجية األيدي
العاملة ،إلى تفسير اإلنتاجية بأنھا مؤشر على سالمة االقتصاد .واستناداﹰ إلى ھذا الخط في التفكي ـ ر ،ي ـ سعى
ھذا التحليل إلى إجراﺀ مقارنة دولية لإلنتاجية مبنية على مكافئ القوة الشرائية .وكما ذكرنا ،ف ـ إن الن ـ سخة
 1 - 6من جدول المقارنات العالمية لجامعة بنسلفانيا تغطي ثالثاﹰ من دول اإلسكوا :ھي األردن ،والجمھوري ـ ة
العربية السورية ،ومصر .ولكي يتسنى جذب مزيد من دول اإلسكوا إلى التحليل ،تم بناﺀ مجموعة بيان ـ ات
قابلة للمقارنة لكل من عمان والمملكة العربية السعودية .ويقدم جدول المقارنات العالمية لجامع ـ ة بن ـ سلفانيا
مكافئاﹰ للقوة الشرائية مبنياﹰ على سعر صرف سنة  1996لكال البل ـ دين ،وق ـ د ت ـ م اس ـ تخدامه لل ـ ربط ب ـ ين
المجموعتين من البيانات .لقد اختيرت  16دولة للمقارنة وتحليل اإلنتاجية )انظر الجدول.(1

-5الجدول  - 1وصف مجموعة البيانات
مجموعات البلدان
بلدان أعضاﺀ في اإلسكوا

البلد

األردن
الجمھورية العربية السورية
عمان
مصر
المملكة العربية السعودية
تركيا
بلدان مجاورة لمنطقة اإلسكوا
تونس
المغرب
إندونيسيا
اقتصادات جنوب شرق آسيا الصاعدة
تايلند
الفلبين
ماليزيا
بلدان مختارة من منظمة التعاون والتنمية في فرنسا
الميدان االقتصادي
الواليات المتحدة
المملكة المتحدة
اليابان

مصدر البيانات
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
معالجة من مصادر وطنية
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
معالجة من مصادر وطنية
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6
جدول جامعة بنسلفانيا 1 - 6

أما بيانات حجم قوة العمل ،وتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي ،والناتج المحلي اإلجمالي ،فق ـ د ت ـ م
استخالصھا لغرض التحليل من جدول المقارنات العالمية لجامعة بنسلفانيا .وتم حساب كل من تك ـ وين رأس
المال الثابت اإلجمالي والناتج المحلي اإلجمالي على أساس مكافئ القوة ال ـ شرائية ل ـ سعر دوالر الوالي ـ ات
المتحدة سنة  .1996وتم تقدير قيمة مخزون رأس المال بالنسبة لكل بلد من البلدان المختارة ،بطريقة الجرد
المستمر .وأما القيمة المبدئية لمخزون رأس المال  ،K0فقد تم حسابھا تقريبيا بالمعادلة:
) I 0 (1 + g
) (g + δ

= K0

)(1

حيث  I0ھي مقدار االستثمار في الفترة األولى ،t= 0 ،التي توجد بيانات عنھا ،و gھي متوس ـ ط مع ـ دل نم ـ و
االستثمار على مدى السنوات الخمس التالية ،و δھي المعدل السنوي لتناقص القيمة .وتم افت ـ راض أن ھ ـ ذا
المعدل السنوي ھو  4في المائة لغرض التقدير .أما مخزونات رأس المال المادي للسنوات التالية ،فق ـ د ت ـ م
حسابھا وفقاﹰ للمعادلة التالية:
K t = (1 − δ ) K t −1 + I t

)(2

حجم قوة العمل والقيمة التقديرية لمخزون رأس المال ھما بيانات المدخالت .كما اس ـ تخدم الن ـ اتج
المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لبيانات المخرجات .وتم بناﺀ مجموعة البيانات للفترة من عام  1979إل ـ ى
عام .2000
وقد روعيت عدة قضايا عند توسيع نطاق التحليل ليشمل مزيدﹰا من دول اإلسكوا .وأولى ھذه القضايا
ھي توافر البيانات .أما قيمة مخزون رأسمال أي بلد فيجب تقديرھا تقديراﹰ معقوالﹰ بطريقة "الجرد الم ـ ستمر"
لكي يتم إدراجھا في العينة .على أن ھدم رأس المال المادي ألي بلد ،سواﺀ بسبب الحروب أو غيرھ ـ ا م ـ ن

-6النزاعات ،يجعل استخدام طريقة الجرد المستمر مستحيلة .ولھذا السبب لم يكن من الممكن إدراج الع ـ راق،
وفلسطين ،والكويت ،ولبنان ،واليمن ،ضمن ھذا التحليل.
القضية الثانية ھي قضية معاملة القطاع النفطي في الدول المصدرة للنفط .عادة ما تتقلب إنتاجية ھذا
القطاع وتعتمد على أسعار النفط .وھذا العامل يجب أن يستبعد من المقارنات الدولية لإلنتاجي ـ ة .وع ـ الوة
على ذلك ،يجب أن تكون لدى الدول بيانات سالسل زمنية طويلة بقدر معقول ،على األق ـ ل م ـ ن منت ـ صف
السبعينات .أما توافر سالسل زمنية طويلة بقدر معقول عن الناتج المحل ـ ي اإلجم ـ الي باألس ـ عار الثابت ـ ة،
والتكوين اإلجمالي لرأس المال الثابت ،وحجم قوة العمل في القطاعات غير النفطية ،فال يزال محدوداﹰ .ومع
ذلك فقد تم تجميع مجموعة البيانات بالنسبة لعمان والمملكة العربية السعودية.
لقد تطورت القطاعات غير النفطية في كل من عمان والمملكة العربية ال ـ سعودية خ ـ الل العق ـ دين
األخيرين ،واستقرت عند حوالي  60في المائة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي ف ـ ي ال ـ سنوات األخي ـ رة
)انظر الشكل .(1وكانت االتجاھات تتقارب في البلدين منذ أوائل التسعينات ،بعد تسجيل تقلبات سببھا التغير
الجذري الذي طرأ على أسعار النفط .وقد بلغت نسبة القطاع غير النفطي أدنى م ـ ستوى لھ ـ ا ف ـ ي بداي ـ ة
السبعينات ،عندما ارتفعت أسعار النفط ،وبلغت أعلى مستوى لھا في المملك ـ ة العربي ـ ة ال ـ سعودية عن ـ دما
انخفضت أسعار النفط في أواخر الثمانينات.
وكان أھم مصدر للبيانات عن المملكة العربية السعودية ،ھو التقرير السنوي لمؤسسة النقد العرب ـ ي
السعودي) .(8وفيه ترد ،ابتداﺀ من سنة  ،1968بيانات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بالنسبة للقطاع
غير النفطي ،مع اعتبار سنة  1999سنة األساس .كما توجد بيانات تكوين رأس الم ـ ال الثاب ـ ت اإلجم ـ الي
بالنسبة للقطاع غير النفطي ،باألسعار الجارية .وتم تحويل البيانات إلى بيانات األسعار الثابتة ل ـ سنة ،1999
باستخدام عامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي بالنسبة للقطاع غير النفطي .وتم تقدير قوة العمل في القطاع
غير النفطي .ويظھر في كثير من إصدارات الكتاب اإلحصائي السنوي) (9عدد األيدي العامل ـ ة ف ـ ي قط ـ اع
النفط .ويالحظ أن العمالة في قطاع النفط تشمل في المتوسط  1.2في المائة من مجموع قوة العمل .وك ـ ان
أھم مصدر للبيانات بالنسبة لعمان ھو الكتاب اإلحصائي السنوي) .(10وفيه تظھر ،منذ سنة  ،1980بيان ـ ات
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة عن القطاع غير النفطي ،مع اعتب ـ ار س ـ نة  1988س ـ نة األس ـ اس.
وباستخدام عدة أعداد من الكتاب اإلحصائي السنوي عن السبعينات والثمانينات ،تم مد السل ـ سلة حت ـ ى س ـ نة
 .1975وتوجد بيانات تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي بأسعار سنة  1988الثابتة ،وبنفس الطريقة تم م ـ د
السلسلة إلى سنة  .1975وتم حساب القوة العاملة في القطاع غير النفطي بطرح بيانات العاملين في قط ـ اع
النفط ،التي تظھر في كل عدد من أعداد الكتاب اإلحصائي السنوي ،من مجموع قوة العمل .أما القيم األولية
لمخزون رأس المال بالنسبة للبلدين ،فيتم حسابھا بالمعادلة رقم ) ،(1وأما القيم التالية لمخزون رأس الم ـ ال،
فيجري تقديرھا من خالل طريقة الجرد المستمر .ثم أعيد ترتيب مجموعات البيانات لتكون سنة األساس ھي
 ،1996وتم تحويلھا إلى دوالرات الواليات المتحدة الدولية في سنة  1996باستخدام سعر ال ـ صرف المبن ـ ي
على مكافئ القوة الشرائية المنشور في جدول المقارنات العالمية لجامعة بنسلفانيا .1 - 6
) (8مؤسسة النقد العربي السعودي ،التقرير السنوي األربعون2004) • 1425 ،م(.
) (9وزارة االقتصاد والتخطيط ،المملكة العربية السعودية ،الكتاب اإلحصائي السنوي ،أعداد مختلفة.
) (10وزارة االقتصاد الوطني ،سلطنة عمان ،الكتاب اإلحصائي السنوي ،أعداد مختلفة.
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الشكل  - 1القطاع غير النفطي كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي:
عمان والمملكة العربية السعودية
100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

Saudi
Arabiaالعربية
المملكة

30.0%

Oman
عمان

20.0%

السعودية

10.0%

0.0%
1968 1 969 1970 1971 197 2 1 973 197 4 1975 1 976 1977 1978 197 9 1980 1 981 1982 1 983 1984 1985 198 6 1987 1 988 198 9 1990 1991 1992 199 3 1994 1 995 199 6 1997 1 998 1999 200 0 2001 2 002 200 3

المصدر :حسابات موظفي اإلسكوا ،استناداﹰ إلى مصادر وطنية.

باﺀ  -استعراض إنتاجية األيدي العاملة
من مجموعة البيانات التي تم بناؤھا في القسم السابق ،تقاس إنتاجية األيدي العاملة استناداﹰ إلى نصيب
الموظف الواحد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ،محسوباﹰ باألسعار الدولية لل ـ دوالر ف ـ ي س ـ نة
 .1996ويوضح الشكل  2اتجاه إنتاجية األيدي العاملة في الدول المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا.
في ھذه المقارنة ،ترتد مجموعة البيانات إلى الوراﺀ حتى سنة  ،1968حيث تتوافر البيانات في جدول
مقارنات جامعة بنسلفانيا  ،1 - 6كما تتوافر بيانات متوافقة بالنسبة للمملكة العربية السعودية .ويمكن مالحظة
االتجاھات المتالقية إلنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي في كل م ـ ن عم ـ ان والمملك ـ ة العربي ـ ة
السعودية .فبعد النمو السريع إلنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي للمملكة العربية ال ـ سعودية ف ـ ي
منتصف السبعينات ،ظلت ھذه اإلنتاجية عند مستوى مرتفع .وفي منتصف الثمانينات ،كان ـ ت عن ـ د نف ـ س
المستويات التي كانت عليھا في الواليات المتحدة ،عند حوالي  50ألف دوالر) .(11ثم بعد ذلك ب ـ دأ م ـ ستوى
إنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي للمملكة العربية السعودية يتناقص نحو مستوى  30ألف دوالر،
) (11كما يظھر من المقارنات المبنية على مكافئ القوة الشرائية في الجدولين  5و ،6كانت إنتاجية األيدي العاملة ف ـ ي المملك ـ ة
العربية السعودية )القطاع غير النفطي( أعلى منھا في الواليات المتحدة في عام  .1980والسبب في ذلك ھو أن ربط أسعار اإلنتاج ف ـ ي
القطاع غير النفطي بعائدات النفط كان قوياﹰ بسبب أنشطة القطاع الحكومي وسائر أنشطة القطاع العام.

-8ثم استقر خالل التسعينات .أما إنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي لعمان فقد نمت بقدر أكبر م ـ ن
الثبات ،باستثناﺀ فترة في أواخر الثمانينات ،حيث وصلت إلى مستوى  30ألف دوالر.
الشكل  - 2اتجاھات إنتاجية األيدي العاملة في الدول المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا
)باألسعار الدولية للدوالر في سنة (1996
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المصدر :حسابات موظفي اإلسكوا.

أما بالنسبة للدول المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا ،المنتمية إلى مجموعة االقتصادات األكثر تنوعاﹰ ،فإن
اتجاه التالقي يسير نحو مستوى  15ألف دوالر .وإن كانت إنتاجية األيدي العاملة لألردن قد بلغت ذروتھ ـ ا
في أواخر الثمانينات ،ثم تناقصت حتى استقرت عند حوالي  16ألف دوالر .ويذكر أن اتجاه إنتاجية األيدي
العاملة في الجمھورية العربية السورية يوازي تقريبﹰا مثيله في األردن ،باستثناﺀ النمو المعتدل الذي شھدته في
منتصف الثمانينات .وأما مصر ،فقد شھدت نموﹰا ثابتﹰا ومستقرﹰا في إنتاجية األيدي العاملة .واتسع م ـ ستوى
الفجوة في إنتاجية األيدي العاملة بين مصر واألردن ليصل إلى  10آالف دوالر في منتصف الثمانينات ،لكن
ھذه الفجوة تقلصت خالل التسعينات.
ويتضح من اتجاه إنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي بالمملكة العربية ال ـ سعودية أن ھ ـ ذا
القطاع قد تأثر بشدة بالتطورات التي حدثت في قطاع النفط .فالقفزة التي حدثت في منتصف السبعينات ،ث ـ م
االنخفاض الذي حدث في منتصف الثمانينات ،يتطابقان مع اتجاه اإليرادات النفطية للمملكة .ويرجع النم ـ و
في القطاع غير النفطي إلى انتھاج سياسة إنمائية نشطة ،مع التوسع في القطاع العام والم ـ شاريع المملوك ـ ة
للدولة اعتماداﹰ على استخدام اإليرادات النفطية .كما أن تزايد الطلب بعد زيادة الدخل قد س ـ اھم أي ـ ضاﹰ ف ـ ي
اتساع قطاع الخدمات .لكن حدث أيضاﹰ تكيف بطيﺀ في سوق العمل يمكن مالحظته على مدى فترة ال ـ 20

-9سنة) .(12وازداد حجم قوة العمل بثبات رغم التقلب في أداﺀ الناتج المحلي اإلجمالي أثناﺀ تلك الفترة .وبع ـ د
القفزة األولى التي حدثت في نمو القطاع غير النفطي في منت ـ صف ال ـ سبعينات ،اس ـ تمر النم ـ و ال ـ سكاني
السريع ،واستمرت الزيادة في عدد أبناﺀ البلد المتمتعين بإمكانيات جيدة بفضل تحسن التعليم وغيره من أوجه
التطور في البنية األساسية للمجتمع ،كما استمرت الزيادة في تدفق العمالة األجنبية إلى البلد .وبعد أن أصبح
االقتصاد أقل اعتماداﹰ على النفط خالل التسعينات ،استقرت قدرة القطاع غير النفطي على استيعاب ال ـ داخلين
في قوة العمل .ورغم أن المملكة العربية السعودية قد شھدت ارتفاعات كبيرة وانخفاضات كبيرة في عملي ـ ة
التكيف ،فقد تضاعفت إنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي منذ عام .1968
وقياساﹰ على االقتصادات الصاعدة في جنوب شرق آسيا ،كان اتجاه إنتاجية األيدي العاملة في األردن،
والجمھورية العربية السورية ،ومصر ،يتصف بالركود النسبي )انظر الشكل  .(3فباستثناﺀ الفلبين ،ش ـ ھدت
اقتصادات جنوب شرق آسيا معدالت مرتفعة في نمو إنتاجية األيدي العاملة حت ـ ى وقع ـ ت األزم ـ ة المالي ـ ة
اآلسيوية في سنة  .1997وكانت إنتاجية األيدي العاملة في ماليزيا مرتفعة ارتفاعاﹰ طفيفاﹰ عنھا في الجمھورية
العربية ال ـ سورية ف ـ ي أوائ ـ ل الثمانين ـ ات .وك ـ ان نموھ ـ ا ال ـ سريع والم ـ ستمر ابت ـ داﺀ م ـ ن أواخ ـ ر
الثمانينات يفوق أي دولة من دول اإلسكوا المشمولة في العينة .أما في تايلند وإندونيسيا ،فيالحظ وجود اتجاه
موجب واضح .ففي تايلند ،لحقت إنتاجية األيدي العاملة بمثيلتھا في مصر في منتصف الت ـ سعينات ،وأم ـ ا
إنتاجية األيدي العاملة في إندونيسيا فقد تضاعفت فيما بين سنتي  1979و.1997
الشكل  - 3إنتاجية األيدي العاملة في بعض دول االقتصادات األكثر تنوعاﹰ
واالقتصادات الصاعدة في جنوب شرق آسيا
)باألسعار الدولية للدوالر في سنة (1996

) (12كانت الصرامة الھيكلية في سوق العمل ظاھرة مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الثمانينات .ولإلطالع عل ـ ى
مزيد من التفاصيل ،انظر موريس جرجس" ،تأثير دول مجلس التعاون الخليجي في ھجرة العمالة العربية في المستقبل" ،ورقة مقدمة إل ـ ى
منتدى التنمية المتوسطية الرابع ،عمان ،األردن ،تشرين األول/أكتوبر  ،2002الصفحات من  29إلى .31
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المصدر :حسابات موظفي اإلسكوا.

جيم  -استعراض تكثيف رأس المال
يمكن لمجموعة البيانات أن تفضي إلى مؤشر تمھيدي حاسم آخر ،ھو نصيب الموظف الواح ـ د م ـ ن
رأس المال المادي ،وھو مؤشر يمكن أن يستخدم في قياس مرحلة التنمية التي وصل إليھا البلد .فكلم ـ ا زاد
رأس المال المادي المقترن بالموظف الواحد ،كان ھذا الموظف أكثر إنتاجية .وتسمى ھذه العملي ـ ة "تكثي ـ ف
رأس المال" .ففي نماذج النمو الكالسيكية الجديدة ،يعد تكثيف رأس المال عنصرﹰا حاسمﹰا في تحديد م ـ ستوى
دخل البلد .أما في نماذج النمو الذاتية األقرب عھدا ،فإن تكثيف رأس المال ھو عملية تحديد مع ـ دل النم ـ و
المتوازن للبلد .كذلك فإن تكثيف رأس المال يشير أيضاﹰ إلى حدوث تغير ھيكلي في االقتصاد .فمع تكثي ـ ف
رأس المال ،ينتقل ثقل إنتاجية االقتصاد من القطاعات الكثيفة األيدي العاملة )كالزراعة( إلى القطاعات الكثيفة
رأس المال )كالتصنيع والخدمات(.
الشكل  - 4مخزون رأس المال بالنسبة لوحدة األيدي العاملة في الدول المختارة
من أعضاﺀ اإلسكوا
)باألسعار الدولية للدوالر في سنة (1996
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المصدر :تقديرات موظفي اإلسكوا.

يبين لنا الشكل  4القيمة التقديرية لنصيب الموظف الواحد م ـ ن رأس الم ـ ال الم ـ ادي ف ـ ي ال ـ دول
المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا .وتتصل ھذه القيمة بالقطاع غير النفطي في عمان والمملكة العربية السعودية.
وقد كانت كل من عمان والمملكة العربية السعودية من االقتصادات المعتمدة على كثافة رأس المال في ع ـ ام
 .1980واستمرت عملية تكثيف رأس المال في التصاعد في كال البلدين حتى منتصف الثمانينات ،قب ـ ل أن
تشھد انخفاضاﹰ بسبب عمليات التكيف .وفي المملكة العربية السعودية استقرت القيمة التقديرية لرأس الم ـ ال
المادي في القطاع غير النفطي في منتصف التسعينات عند حوالي  127ألف دوالر ،بينما ظلت ھذه القيم ـ ة
بالنسبة إلي عمان عند  62ألف دوالر .أما في األردن ،فقد تضاعف مستوى تكثيف رأس المال خالل الفترة
بين عامي  1979و ،2000وذلك بسبب التراكم السريع نسبيا لرأس المال المادي في منتصف التسعينات .أما
في الجمھورية العربية السورية ومصر ،فقد اتسمت عملية تكثي ـ ف رأس الم ـ ال ب ـ الركود من ـ ذ منت ـ صف
الثمانينات.
وھذا االتجاه نحو الركود في تكثيف رأس المال في كل من األردن والجمھورية العربي ـ ة ال ـ سورية
ومصر ،أصبح أكثر وضوحاﹰ إذا قورن باالتجاه الذي تميزت به اقتصادات جنوب ش ـ رق آس ـ يا .فباس ـ تثناﺀ
الفلبين ،استمرت عملية تكثيف رأس المال بخطى سريعة في اقتصادات جنوب شرق آسيا .على أن االتج ـ اه
ال حتى التسعينات .وتذھب التقديرات إلى أن نصيب الموظف الواح ـ د م ـ ن قيم ـ ة رأس الم ـ ال
ظل متماث ﹰ
المادي ،قد زاد زيادة سريعة في كل من إندونيسيا ،وماليزيا ،وتايلند .ولم تشھد ھ ـ ذه البل ـ دان الثالث ـ ة أي
ركود قبل األزمة االقتصادية التي مرت بھا آسيا في عام .1997
وإذا قورنت ماليزيا وتايلند باالتجاه المالحظ في إنتاجية األيدي العاملة ،فسيكشف البلﹶدان عن عالمات
واضحة على االرتباط اإليجابي بين تكثيف رأس المال وبين إنتاجية األيدي العاملة .على أن العالقة بالنسبة
للدول المختارة من اإلسكوا أضعف من ذلك بكثير .فقد شھد األردن ،على سبيل المثال ،تناقصﹰا في إنتاجي ـ ة
األيدي العاملة على مدى عقدين من الزمان .لكن األردن شھد أيضﹰا تكثيفاﹰ إيجابيا لرأس المال خ ـ الل نف ـ س
الفترة رغم أن االتجاه يظھر ركوداﹰ .أما في المملكة العربية السعودية ،فكانت تنمية إنتاجية األي ـ دي العامل ـ ة

 - 12في القطاع غير النفطي ضعيفة ،لكن تكثيف رأس المال فيھا استقر عند أعلى مستوى له في منطقة اإلس ـ كوا.
وأما في عمان ،فقد زادت إنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي رغم أن عملية تكثي ـ ف رأس الم ـ ال
فيھا قد توقفت في منتصف الثمانينات .من الواضح إذاﹰ أن أداﺀ النمو في ھذه الدول المختارة م ـ ن أع ـ ضاﺀ
اإلسكوا ،وتجاربھا ،متنوعة وتختلف عن "معجزة شرق آسيا" التي حققتھا االقتصادات الصاعدة ف ـ ي جن ـ وب
شرق آسيا.
الشكل  - 5نصيب وحدة األيدي العاملة من مخزون رأس المال في دول مختارة من
االقتصادات األكثر تنوع ﹰا واالقتصادت الصاعدة في جنوب شرق آسيا
)باألسعار الدولية للدوالر سنة (1996
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دال  -موجز ختامي
يستعرض ھذا الفصل طريقة بناﺀ البيانات ،والبيانات المبنية ،من حيث اثنين من المؤشرات :إنتاجي ـ ة
األيدي العاملة وتكثيف رأس المال .وفيما يتعلق بالدول الخمس المختارة من أع ـ ضاﺀ اإلس ـ كوا ف ـ ي ھ ـ ذا
التحليل ،وھي األردن ،والجمھورية العربية السورية ،وعمان )القطاع غير النفط ـ ي( ،وم ـ صر ،والمملك ـ ة
العربية السعودية )القطاع غير النفطي( ،يمكن إبداﺀ النقاط التالية:
)أ( أن إنتاجية األيدي العاملة تكشف عن اتجاه للتالقي عند نقطتين .فأما إنتاجية األيدي العاملة في
القطاعات غير النفطية في كل من عمان والمملكة العربية السعودية فتتجه نحو التالقي عند م ـ ستوى أعل ـ ى،
بينما تتجه ھذه اإلنتاجية في كل من األردن ،والجمھورية العربية السورية ،ومصر إلى التالقي عند م ـ ستوى
أدنى في العينة؛
)ب( أنه رغم عمليات التكيف القوية صعوداﹰ وھبوطاﹰ ،فإن إنتاجية األيدي العاملة في القط ـ اع غي ـ ر
النفطي في عمان والمملكة العربية السعودية قد نمت نمواﹰ كبيرﹰا منذ منتصف الستينات .بينم ـ ا ك ـ ان النم ـ و

 - 13ضعيفاﹰ في إنتاجية األيدي العاملة في كل من األردن ،والجمھورية العربية السورية ،ومصر .ويمكن مالحظة
ھذا االتجاه الركودي عند المقارنة بأداﺀ ماليزيا وتايلند؛
)ج( أن درجة تكثيف رأس المال تختلف فيما بين الدول المختارة من أع ـ ضاﺀ اإلس ـ كوا .وعن ـ د
مقارنة اتجاه إنتاجية األيدي العاملة ال يظھر أي اتجاه نحو التالقي؛
)د( أن أداﺀ النمو والخبرة في الدول المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا تختل ـ ف اختالف ـ اﹰ كبي ـ راﹰ ع ـ ن
مثيالتھا في اقتصادات جنوب شرق آسيا الصاعدة .ويمكن أن نلحظ وجود اقتران إيجابي بين النمو ال ـ سريع
في إنتاجية األيدي العاملة وبين تكثيف رأس المال في ماليزيا وتايلند .وھذا النمط من النمو ال يماث ـ ل نم ـ ط
النمو في الدول المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا في ھذا التحليل.

- 14 -

ثانياﹰ  -تحليل إنتاجية باقي العوامل :تطبيق لتحليل غطاﺀ البيانات
ألف  -المنھجية
بعد أن استعرض الفصل السابق إنتاجية األيدي العاملة في الدول المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا ،ينتقل
ھذا الفصل إلى تحليل إنتاجية باقي العوامل .وفي إطار طريق ـ ة ح ـ ساب النم ـ و الت ـ ي وض ـ عھا "س ـ ولو"
) ،(13)(1957تعد إنتاجية األيدي العاملة صورة جزئية ،ما دام ال يلتف ـ ت لعام ـ ل تكلف ـ ة الم ـ دخالت غي ـ ر
البشرية .وعند تقدير إنتاجية باقي العوامل وتحليلھا ،عادة ما تح ـ سب القيم ـ ة التقريبي ـ ة للم ـ دخالت غي ـ ر
البشرية بقيمة رأس المال المادي .أما طريقة حساب النمو فتقيس إسھام النمو في عوامل المدخالت ألي بل ـ د
)مثل قيمة رأس المال المادي وحجم قوة العمل( في نمو الناتج المحلي اإلجمالي .وأما الجزﺀ غير المحسوب
من الجزﺀ المتبقي من نمو الناتج المحلي اإلجمالي )باقي سولو( فيفسر على أنه نمو في إنتاجية باقي العوامل.
وھذه الطريقة التقليدية في قياس إنتاجية باقي العوامل تعتمد على افتراض صيغة "ثبات مردود اإلنتاج" لدال ـ ة
إنتاج "كوب  -دوغالس"  Y(t ) = A(t ) K (t )b L(t )1−bمع مؤشر "ھيكس" المحايد لإلنتاجية )A(t؛ مخ ـ زون رأس
المال في الزمن )t, K(t؛ وم ـ دخ ـ الت األيدي العامل ـ ة في الزم ـ ـ ـ ن )L(t؛ والناتج المحلي اإلجمالي ف ـ ي
الزمن )t, Y(t؛ وحصة التكلفة الرأسمالية  .bوبحساب مجموع التفاضل بالنسبة للزمن ،يعطينا التعبير بالنسبة
المئوية ما يلي:
dA dY
dK
dL
=
⋅−b
)− (1 − b
Y
A
K
L

في ھذه الطريقة ،دائمﹰا ما يحدَّ د نمو إنتاجية باقي العوامل من خالل التغيرات التي تطرأ عل ـ ى دال ـ ة
اإلنتاج .ومن ثم ،يفسر نمو إنتاجية باقي العوامل باعتباره تقدماﹰ تكنولوجياﹰ .وي ـ شتق نم ـ و إنتاجي ـ ة ب ـ اقي
العوامل من الفرق بين نمو المخرجات وبين نمو المدخالت بأھمية حصصھا .والمخرجات الم ـ شاھدة ،ھ ـ ي
افتراضﹰا عند حدود مجموعة اإلنتاج في كل األحوال التي تحدد بواسطة دالة اإلنت ـ اج .أو بعب ـ ارة أخ ـ رى،
يفترض أن بلد العينة يستفيد من تكنولوجيا أفضل الممارسات .وھذه الطريقة ال يمكن أن تشمل أي تحركات
قربﹰا من حد اإلنتاج أو بعداﹰ عنه.
وقد اقتﹸرح مؤخرﹰا نھج بديل لقياس نمو إنتاجية باقي العوامل ،ھو نھج حد اإلنتاج ،ويتزايد استخدامه
في أدبيات النمو االقتصادي التجريبي) .(14وھذا النھج البديل يفترض أن الدول ال تﹸنتِج كلھا مخرجاتھا عن ـ د
حدود اإلنتاج .واالختالف عن حدود اإلنتاج يعكس االفتقار إلى الكفاﺀة الفنية ،حيث إن االقتصاد ال ينجح في
إنتاج أكبر قدر ممكن من المخرجات باستخدام المدخالت الموجودة والتكنولوجيا المتاحة .وقياس نمو إنتاجية
باقي العوامل الذي يسمح باالبتعاد عن الحدود ،يمكن أن يميز بين أفضل الممارسات وبين الممارسات الت ـ ي
)(13

Robert M. Solow, “Technical change and aggregate production function”, in Review of Economics and Statistics,
1957, vol. 39, pp. 1312-1320.

)Rolf Färe, Shawna Grosskopf, Mary Norris and Zhongyang Zhang, “Productivity growth, technical progress, and (14
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 - 15ما زالت تفتقر إلى الكفاﺀة .فالتغير الذي يطرأ على أفضل الممارسات يقابل مفھوم التقدم التكنولوجي .ونمو
إنتاجية باقي العوامل يقترن بتغير التكنولوجيا ،وھو ما يركز عليه المنھج التقليدي .والتغير في الممارس ـ ات
التي ال تزال مفتقرة إلى الكفاﺀة ،ھو مقياس للحاق بمستوى الكفاﺀة أو للتغير في الكفاﺀة الفنية .أي أن نم ـ و
إنتاجية باقي العوامل يقترن بالتحسينات التي تطرأ على الكفاﺀة في استخدام مدخالت اإلنتاج .ولذا ،فإن منھج
حدود اإلنتاج يضم كال جانبي نمو إنتاجية باقي العوامل.
وعالوة على ذلك ،فإن منھج حدود اإلنتاج ،المستند إلى تحليل غطاﺀ البيانات ،يتميز بقياس إنتاجي ـ ة
باقي العوامل دون التقيد بأشكال الدوال .وحتى في الحاالت التي تستخدم فيھا دالة "كوب  -دوغالس" ف ـ ي
أبسط صورھا ،يكون حساب النمو التقليدي حساسﹰا بقدر معقول ألي افتراض في حصة العوامل.
وتعتمد ھذه الدراسة على تحليل اإلنتاجية المبني على تحليل غطاﺀ البيانات ،كوسيلة للتغل ـ ب عل ـ ى
أوجه الضعف التي ينطوي عليھا التحليل التقليدي إلنتاجية باقي العوامل.
ومنھج حدود اإلنتاج ھو في جوھره عبارة عن بناﺀ حدود ألفضل الممارسات باستخدام بيانات ع ـ ن
المدخالت والمخرجات في كل دول العينة ،ثم حساب المسافة بين نقطة إنتاج كل دولة على حدة وبين ح ـ دود
أفضل الممارسات .وعلى ذلك فإن البيانات المطلوبة لھذا المنھج ھي مجموعة بيانات من المدخالت )قيم ـ ة
رأس المال المادي وحجم قوة العمل( ومن المخرجات )الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي( لمجموعة من الدول.
وتحسب المسافة من حدود أفضل الممارسات على أنھا دالة لمسافة المخرجات .وھ ـ ذه الدال ـ ة تعب ـ ر ع ـ ن
تكنولوجيا البلد في أي فترة من الفترات.
تمشياﹰ مع اقتراح "فيره" وغيره ) ،(15)(1994يحسب "مؤشر مالمكويست" لدال ـ ة م ـ سافة المخرج ـ ات
لقياس وتفكيك نمو إنتاجية باقي العوامل في دول العينة .وكما ھو مشروح فيما يلي ،يستخدم تحلي ـ ل غط ـ اﺀ
البيانات لتقدير حدود اإلنتاج وبناﺀ مؤشر مالمكويست .والفرض الذي يقوم عليه بناﺀ مؤش ـ ر مالمكوي ـ ست
ھو أنه لكل فترة زمنية  ،t= 1,...,Tتوجد تكنولوجيا لإلنتاج ،St ،التي تتألف من مجموعة كل م ـ ا يمك ـ ن م ـ ن
متجھات المدخالت  xt ∈ R +Nومتجھات المخرجات  y t ∈ R +Mمثل:
}St={(xt, yt): xt can produce yt

وبناﺀ على ھذه التكنولوجيا ،فإن دالة مسافة المخرجات في الزمن  ،t, Dotتعرف بأنھا:
−1

)}

)

( {

Dot ( x t , y t ) = ( sup θ : x t , θ ⋅ y t ∈ S t

وتعرف دالة المسافة بأنھا مقلوب الحد األقصى من االتساع النسبي لمتجَّ ـ ه المخرج ـ ات ) ،ytعن ـ د
النسبة  ،(θعلى افتراض أن المدخالت ھي  xtفي مجموعة اإلنتاج الممكن .وأن ) Dot(xt, ytتساوي ،أو أصغر
من ،واحد صحيح ،وذلك في حالة واحدة فقط ،وھي إذا كان اإلنتاج ممكنﹰا في المجموعة  .Stوھي ت ـ ساوي
واحدﹰا صحيحﹰا في حالة واحدة فقط ،ھي عندما تكون ) (xt, ytعند حد التكنولوجيا.
)(15
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 - 16ولكي يتسنى بناﺀ مؤشر مالمكويست لنمو إنتاجية باقي العوامل ،ال بد أيضﹰا من ح ـ ساب ك ـ ل م ـ ن
) Dot+ 1(xt, ytو) Dot(xt+1, yt+1و) Dot+ 1(xt+1, yt+1حيث ) Dot+ 1(xt, ytھي دالة المسافة التي تق ـ يس الح ـ د األق ـ صى
من التغير النسبي في المخرجات ،الالزم لكي يجعل ) (xt, ytممكنة بالنسبة للتكنولوجيا الموجودة ف ـ ي ال ـ زمن
) .t+1 (i.e. St+1وحيث ) Dot(xt+1, yt+1ھي دالة المسافة التي تقيس أقصى حد م ـ ن التغي ـ ر ف ـ ي المخرج ـ ات،
الالزم لجعل ) (xt+1, yt+1ممكنة بالنسبة للتكنولوجيا الموجودة في الزمن ).t+1 (i.e. St+1
أما مؤشر مالكويست إلنتاجية باقي العوامل  ،Moفيعرف بأنه المتوس ـ ط الھندس ـ ي لمؤش ـ رين م ـ ع
تكنولوجيات مختلفة في المرجع الزمني  tو:t+ 1
1/ 2

⎤ ⎞ ) ⎡ ⎛ D t ( x t +1 , y t +1 ) ⎞ ⎛ D t +1 ( x t +1 , y t +1
⎥ ⎟⎟ , x , y ) = ⎢ ⎜⎜ o t t t ⎟⎟ ⎜⎜ o t +1 t t
⎥⎦ ⎠ ) ⎣⎢ ⎝ Do ( x , y ) ⎠ ⎝ D o ( x , y
t

t

t +1

t +1

M o (x , y

وبالمثل ،يمكن تفكيك ھذا المؤشر ليعطينا التعبير:
) Dot +1 ( xt +1 , yt +1
) Dot ( xt , yt
1/ 2

= ) M o ( xt +1 , yt +1 , xt , yt

⎤ ⎞ ) ⎡ ⎛ D t ( xt +1 , yt +1 ) ⎞ ⎛ D t ( xt , yt
⎥ ⎟⎟ × ⎢ ⎜⎜ to+1 t +1 t +1 ⎟⎟ ⎜⎜ to+1 t t
⎦ ⎠ ) ⎣ ⎝ Do ( x , y ) ⎠ ⎝ Do ( x , y

)(3

في ھذه المعادلة ،يمثل المتغير األول على الجانب األيمن من المعادلة ،تغير الكفاﺀة الفني ـ ة .وھ ـ ذا
يقيس لنا إلى أي مدى تحركت نقطة إنتاج البلد قربﹰا من ،أو بعداﹰ عن ،حد اإلنتاج على مدى الفترة الزمنية من
 tإلى  .t+ 1وأما المتغير الموضوع بين قوسين على الجانب األيمن م ـ ن المعادل ـ ة أي ـ ضاﹰ ،فيمث ـ ل التق ـ دم
التكنولوجي .وھذا يقيس لنا إلى أي مدى ال تتغير المخرجات أو الن ـ اتج )م ـ ن حي ـ ث داالت الم ـ سافة( إال
بفضل التغير في تكنولوجيا اإلنتاج.
عند حساب مؤشر مالمكويست ،تستخدم ھذه الدراسة تحليل غطاﺀ البيانات ،وھو عبارة عن نم ـ وذج
من نماذج البرمجة الرياضية الخطية ،لوضع البيانات في غطاﺀ داخل أصغر مخ ـ روط مح ـ دب ي ـ ستوعبھا.
ويفسَّ ر الحد العلوي لھذا الغطاﺀ على أنه حد اإلنتاج ألفضل ممارسة .ومن خالل ض ـ بط التحلي ـ ل ليعط ـ ي
أفضل النتائج ،فإنه يقدم لنا في نفس الوقت مستوى كفاﺀة كيانات اإلنتاج )التي ھي دول في ھذه الحالة( م ـ ن
حيث مدى البعد عن حد اإلنتاج .على أن أسلوب تحليل غطاﺀ البيانات ال يتطلب اتخاذ شكل دال ـ ي .لكن ـ ه
بالنسبة للمتغير األساسي في تحليل غطاﺀ البيانات ،يتطلب افتراض "ثبات مردود اإلنتاج" .وعالوة على ذلك،
فإن العيب الرئيسي لھذه الطريقة ھو أنھا ال تفسر الشوشرة اإلحصائية وأن كل ابتعاد عن الحد يحسب عل ـ ى
أنه افتقار للكفاﺀة).(16

) (16التحليل التخميني للحدود ھو الطريقة البديلة المستخدمة للتغلب على ھذا العيب.

 - 17ولنفترض أن العينة تضم  Kمن الدول أي أن ) .(i.e. k=1,…..,j,…,Kفتكون مسألة تحقيق
في بلد  jبالنسبة الثنين من المدخالت )رأس مال مادي وأيد عاملة( ومخرج واحد )الناتج المحلي اإلجم ـ الي
الحقيقي( ھي:
)Dop(xq, yq

j

max
θ
j
k
θ ,λ

رھناﹰ بما يلي:
y k, p ≥ θ j y j,q

k, p

K

∑λ
k =1

k, p
j,q
xcapital
≤ xcapital

k, p

K

∑λ

لمدخالت رأس المال،

k =1

k, p
j,q
xlabour
≤ xlabour

k, p

K

∑λ

لمدخالت األيدي العاملة،

k =1

λ1 ,..........., λ K ≥ 0

وحتى يتسنى بناﺀ مؤشر مالمكويست بين  tو ،t+ 1ال بد من حل أربع مشكالت في البرمجة الخطي ـ ة:
)(p, q)=(t, t؛ و)(p, q)=(t, t+ 1؛ و)(p, q)=(t+ 1, t؛ و) .(p, q)=(t+ 1, t+ 1وفي مشكلة تحقيق أفضل النتائج ،ف ـ إن
أول القيود يبين إلى أي مقدار يمكن زيادة ناتج الدولة  jفي الفترة  qمن أجل الوصول إلى نقطة عل ـ ى دال ـ ة
الحد .أما القيدان الثاني والثالث ،فيتعلقان بالمدخالت ،من رأس مال وأيدٍ عاملة .ويظھر أكب ـ ر ق ـ در م ـ ن
الكفاﺀة في استخدام المدخالت على الحد ،أو بقدر أقل من الكفاﺀة داخل الحد .وتك ـ ون دال ـ ة الح ـ د مبني ـ ة
باعتبارھا تركيبة  λالمرجحة ،أي تركيبة "الغرانج" الخطية المرجحة من المدخالت والمخرجات في كل دول
العينة في الفترة  .pوتﹸحل المشكلة بالنسبة ل ـ  θjفي حدودھا القصوى وكل قيم  λفي نف ـ س الوق ـ ت .أم ـ ا
مقلوب الحد األقصى من االتساع النسبي )عند النسبة  (θjلكل بلد ،فيحسب بالنسبة لدالة المسافة .ومن ح ـ ل
دالة المسافة ،يتم بناﺀ مؤشر مالمكويست بالنسبة لكل بلد .وتوجد عدة برمجي ـ ات لتطبي ـ ق "تحلي ـ ل غط ـ اﺀ
البيانات" .وقد استعملنا في ھذه الدراسة برنامج ) ،DEA Excel Solver (Zhu, 2003وذلك ف ـ ي ح ـ ل م ـ شاكل
البرمجة الخطية).(17
باﺀ  -النتائج
مجموعة البيانات التي تم بناؤھا في الفصل األول ،تستخدم ھنا في تحليل إنتاجي ـ ة ب ـ اقي العوام ـ ل
باستخدام "تحليل غطاﺀ البيانات" .أما المخرجات فھي الناتج المحلي اإلجمالي ،والمدخالت ھي القيمة المقدرة
لرأس المال المادي وحجم قوة العمل .وقد تم إدراج بعض الدول المختارة من منظمة التعاون والتنمية ف ـ ي
)(17

Joe Zhu, Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking (Norwell, Massachusetts, Kluwer
Academic Publishers, 2003).

 - 18الميدان االقتصادي ،في ھذه المجموعة من البيانات بغرض تغطية بلد يكون من المحتم ـ ل أن تك ـ ون لدي ـ ه
تكنولوجيا أفضل الممارسات .ويجري بناﺀ مؤشر مالمكويست لكل سنة من السنوات اعتب ـ اراﹰ م ـ ن ال ـ سنة
 ،1980/1979التي يطلق عليھا اصطالحﹰا سنة  ،1980إلى السنة  ،2000/1999التي يطلق عليھا اصطالحاﹰ
سنة  .2000والنتائج مقدمة في شكل متوسط نمو سنوي كمتوسطات ھندسية على مدى الفترات م ـ ن س ـ نة
 1980إلى سنة 2000؛ ومن سنة  1980إلى سنة 1990؛ ومن سنة  1990إلى سنة  .2000وتم ح ـ سابھا
باستخدام المعادلة التالية ،التي تقابل المعادلة ) .(3فبالنسبة لبلد مثل ،j
) 1 /( t 2 −t1
⎛ ⎡ t2
⎞
⎤
j
⎜
− 1⎟ ×100
⎥ ) ∆M = ⎜ ⎢ ∏ M oنمو انتاجية باقي العوامل استنادﹰا إلى مؤشر مالمكويست(،
⎟
⎦
⎝ ⎣ t =t1
⎠
j

) 1 /( t 2 −t1
⎛ ⎡ t2
⎞
⎤
j
⎜
⎥ ) ∆EF = ⎜ ⎢ ∏ EFنمو الكفاﺀة الفنية(،
− 1⎟ ×100
⎟
⎦
⎝ ⎣ t =t1
⎠
j

) 1 /( t 2 −t1
⎛ ⎡ t2
⎞
⎤
j
⎜
⎥ ) ∆TP = ⎜ ⎢ ∏ TPنمو التقدم التكنولوجي(،
−1⎟ ×100
⎟
⎦
⎝ ⎣ t =t1
⎠
j

حيث
) Dot +1 ( x t +1 , y t +1
) Dot ( x t , y t
1/ 2

=  ، EFو

⎤ ⎞ ) ⎡ ⎛ D t ( x t +1 , y t +1 ) ⎞ ⎛ D t ( x t , y t
⎥ ⎟⎟  TP = ⎢ ⎜⎜ t o+1 t +1 t +1 ⎟⎟ ⎜⎜ t o+1 t tمن المعادلة ).(3
⎥⎦ ⎠ ) ⎣⎢ ⎝ Do ( x , y ) ⎠ ⎝ Do ( x , y

والمقصود ب ـ  EFھنا ھو الكفاﺀة الفنية ،وب ـ
المتوسطة فتحسب بين نقطتين في الزمن ھما  t1و.t2

TP

التقدم التكنولوجي .أما مع ـ دالت النم ـ و ال ـ سنوي

في الدول المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا أثناﺀ الفترة من سنة  1980إلى سنة ) 2000انظر الج ـ دول
 ،(2شھد القطاع غير النفطي في عمان أعلى متوسط سنوي في معدل نمو إنتاجية باقي العوامل ،حيث بل ـ غ
 2.4في المائة .أما في الجمھورية العربية السورية ومصر ،فلم يتجاوز المتوسط السنوي لمعدل نمو إنتاجية
باقي العوامل حوالي  0.8في المائة ،وھو معدل متواضع نسبياﹰ لكنه مع ذلك أعلى من دول جنوب شرق آسيا
الصاعدة والدول المجاورة لإلسكوا ،باستثناﺀ تونس .أما في األردن ،وفي القطاع غي ـ ر النفط ـ ي بالمملك ـ ة
ط سالب كبير في معدل نمو إنتاجية باقي العوامل.
العربية السعودية فقد سجل متوس ﹲ

 - 19الجدول  - 2متوسط التغير السنوي في إنتاجية باقي العوامل المبنية على مؤشر مالمكويست،
وفي الكفاﺀة الفنية ،وفي التقدم التكنولوجي2000 - 1980 ،
)كنسب مئوية(

مصر
األردن
عمان )القطاع غير النفطي(
المملكة العربية السعودية
)القطاع غير النفطي(
الجمھورية العربية السورية
المغرب
تونس
تركيا
إندونيسيا
ماليزيا
الفلبين
تايلند
فرنسا
اليابان
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة
المصدر :حسابات موظفي اإلسكوا.

نمو إنتاجية باقي العوامل
)المبنية على مؤشر مالمكويست(
0.7941
 1.78062.4424

نمو الكفاﺀة الفنية
0.0000
 0.92273.2049

نمو التقدم التكنولوجي
0.7941
 0.86590.7388 -

 2.29060.7871
0.4724
1.1386
 0.3392 2.40480.4796
 0.77220.6914
1.3838
 0.30730.0831
0.5354

 1.75621.6642
0.9182
1.7479
0.4889
 2.70261.1602
 0.37991.6116
 0.01540.2271
1.2003
0.2703

 0.5439 0.8627 0.4418 0.5988 0.82410.3060
 0.6728 0.3938 0.90551.3994
 0.5332 1.10390.2644

عند تفكيك عناصر النمو في إنتاجية باقي العوامل ،إلى تغير في الكفاﺀة ،وتقدم تكنول ـ وجي ،تظھ ـ ر
لنا أنماط مختلفة من النمو في الدول المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا .فمصر توجد عند نقطة منخف ـ ضة عل ـ ى
حدود اإلنتاج العالمية ،ويرجع ذلك أساساﹰ إلى نقص الرسملة .واقتصادھا مكبل بقيود رأس المال المادي ،كما
أن مصدر نمو إنتاجية باقي العوامل استناداﹰ إلى مؤشر مالمكويست يعتمد اعتمادﹰا كليﹰا على التقدم التكنولوجي.
وھذا األمر يتماشى مع نموذج النمو الكالسيكي الجديد ،الذي يكون فيه نمو إنتاجية باقي العوامل خارجيﹰا عن
االقتصاد .لكن يجب أال يغيب عن األذھان أن ھذه السمة تنبع من االنخفاض المستمر في م ـ ستوى تكثي ـ ف
رأس المال )انظر الشكل  .(4على أن أداﺀ نمو إنتاجية باقي العوامل في مصر موجب بصفة منتظمة لكن ـ ه
معتدل .أما إنتاجية األيدي العاملة ،فقد بقي مستواھا في أدنى حد له بين دول العين ـ ة )انظ ـ ر ال ـ شكل .(2
ويحتاج البلد ،إذا أراد أن يخلق القدرة على النمو ،إلى مزيد من االستثمارت المادية لزيادة تكثيف رأس المال.
أما األردن ،فقد شھد نموﹰا سالبﹰا في كل من الكفاﺀة الفنية والتقدم التكنولوجي .ويتفق ذلك م ـ ع الرك ـ ود ف ـ ي
إنتاجية األيدي العاملة .وبالنظر إلى استمرار تكثيف رأس المال في االقتصاد ،رغم ضعفه ،فال بد من النظر
باھتمام إلى تعزيز اإلجراﺀات الالزمة لدعم الكفاﺀة والتقدم التكنولوجي من أجل استعادة نمو اإلنتاجي ـ ة م ـ رة
أخرى .وأما في عمان ،فإن النمو في إنتاجية باقي العوامل )في القطاع غير النفطي( ك ـ ان م ـ سبوقاﹰ بنم ـ و
الكفاﺀة الفنية .وكانت سرعة االقتصاد في تكثيف رأس المال متبوعة بھذا المكسب ف ـ ي الكف ـ اﺀة .ويمك ـ ن
الخلوص إلى أن البلد قد شھد مرحلة من "توسيع رأس المال" على مدى العقدين الماضيين .لكن البل ـ د ش ـ ھد
خالل نفس الفترة انكماشاﹰ في التقدم التكنولوجي .ويجب على أي إجراﺀ يستھدف تحقيق المزي ـ د م ـ ن نم ـ و
إنتاجية باقي العوامل )في القطاع غير النفطي( بعمان أن يركز على ھذا المجال .وأم ـ ا المملك ـ ة العربي ـ ة

 - 20السعودية ،على خالف عمان ،فقد سجل فيھا القطاع غير النفطي نمواﹰ سالباﹰ ف ـ ي إنتاجي ـ ة ب ـ اقي العوام ـ ل.
وكان ذلك أساساﹰ بسبب فقدان الكفاﺀة ،وكذلك بسبب النمو السالب في التقدم التكنولوجي .وال بد من ت ـ وخي
الحرص عند تفسير ھذا االتجاه ،فقد كان البلد أصالﹰ عند مستوى مرتفع جدﹰا من تكثيف رأس المال .وقد أدى
اإلفراط في االستثمار خالل فترة قصيرة من سبعينات القرن الماضي إلى وف ـ رة ف ـ ي رأس الم ـ ال الم ـ ادي
وانخفاض في مستوى إنتاجية باقي العوامل .وفي ھذه الفترة المتخذة كعينة ،تعكس لن ـ ا النتيج ـ ة ،وبق ـ وة،
التكيف ھبوطاﹰ في نمو اإلنتاجية في منتصف الثمانينات .وأما في الجمھورية العربية السورية ،ف ـ إن النم ـ و
المعتدل في إنتاجية باقي العوامل ،الذي شھدته ،كان مسبوق ﹰا بنمو في الكفاﺀة الفنية .والنمط يماث ـ ل القط ـ اع
غير النفطي في عمان ،لكنه أكثر اعتداالﹰ في مداه .فقد حقق البلد مكسباﹰ في الكفاﺀة ولكن ف ـ ي مقاب ـ ل نم ـ و
سالب في التقدم التكنولوجي.
وباستثناﺀ االقتصادات األقل رسملة ،مثل مصر وإندونيسيا ،فإن الدول النامية المشمولة بالعينة تشترك
في أن التقدم التكنولوجي يحقق نمواﹰ سالباﹰ .ويتضح من االتجاه أن المكسب الذي يتحقق في الكفاﺀة الفنية ھو
الذي يسھم في نمو إنتاجية باقي العوامل .وإنتاجية باقي العوامل في الدول المختارة من أع ـ ضاﺀ اإلس ـ كوا،
باستثناﺀ مصر ،تتفق مع ھذا النمط.
ويبين الجدول  3مجموعة النتائج المتعلقة بالفترة  .1990 - 1980ويشير االتجاه في ھذه الفترة بشكل
أوضح إلى العالقة بين النمو في الكفاﺀة الفنية وبين نمو إنتاجية باقي العوامل .فباستثناﺀ عمان )القطاع غي ـ ر
النفطي( ،فقد سجلت دول العينة من أعضاﺀ اإلسكوا نمواﹰ سالباﹰ في إنتاجية باقي العوامل .ويالحظ أن منطقة
اإلسكوا كانت تشھد بوجه عام خالل الثمانينات فترة من التكيف ھبوطاﹰ ،من حيث إنتاجي ـ ة ب ـ اقي العوام ـ ل.
ويتضح ھذا التناقض عند المقارنة ب ـ أداﺀ النم ـ و ف ـ ي إنتاجي ـ ة ب ـ اقي العوام ـ ل ف ـ ي ال ـ دول المج ـ اورة
بمنطقة اإلسكوا .أما تركيا ،وتونس ،والمغرب ،فقد شھدت نموﹰا موجباﹰ يقوده النمو في الكفاﺀة الفنية.
الجدول  - 3متوسط التغير السنوي في إنتاجية باقي العوامل المبنية على مؤشر مالمكويست،
وفي الكفاﺀة الفنية ،وفي التقدم التكنولوجي1990 - 1980 ،
)كنسب مئوية(

مصر
األردن
عمان )القطاع غير النفطي(
المملكة العربية السعودية
)القطاع غير النفطي(
الجمھورية العربية السورية
المغرب
تونس
تركيا
إندونيسيا
ماليزيا
الفلبين
تايلند
فرنسا
اليابان

نمو إنتاجية باقي العوامل
)المبنية على مؤشر مالمكويست(
 0.1435 3.62702.6232

نمو الكفاﺀة الفنية
0.0000
 0.98434.6303

نمو التقدم التكنولوجي
 0.1435 2.66901.9182 -

 4.2899 0.61710.9097
0.4363
0.1195
 4.54960.1893
 1.58831.3319
1.6029
0.1442 -

 3.40152.2692
2.9778
2.5842
2.8085
 3.65052.2396
0.4728
4.0886
0.5492
1.8584

 0.9196 2.8223 2.0084 2.0938 2.6155 0.9332 2.0054 2.0514 2.64851.0479
1.9661 -
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الواليات المتحدة
المصدر :حسابات موظفي اإلسكوا.

0.1389
0.3424

2.2668
0.5166

 2.08070.1733 -

وفي الجدول  4تتضح النتائج الخاصة بالفترة  .2000 - 1990ففي تلك الفترة انعكس االتجاه ،حي ـ ث
أصبح التقدم التكنولوجي ھو العامل المساھم في نمو إنتاجية باقي العوام ـ ل .وباس ـ تثناﺀ المملك ـ ة العربي ـ ة
السعودية )القطاع غير النفطي( ،والمملكة المتحدة ،شھدت كل دول العينة نموﹰا موجبﹰا في التقدم التكنولوجي.
وخالل ھذه الفترة ،شھدت دول العينة من أعضاﺀ اإلسكوا تكيفاﹰ صعوداﹰ ف ـ ي نم ـ و إنتاجي ـ ة ب ـ اقي
العوامل .فقد واصلت ھذه اإلنتاجية في عمان )القطاع غير النفطي( ،صعودھا المطرد ،كما لوحظ نوع م ـ ن
التعافي في كل من الجمھورية العربية السورية ومصر .أما معدل النمو السالب في ھذه اإلنتاجية في كل من
األردن والمملكة العربية السعودية )القطاع غير النفطي( فقد تناقص تناقصاﹰ كبيرﹰا إذا قورن بما ك ـ ان علي ـ ه
في الثمانينات.
ويبين لنا تفكيك أداﺀ النمو في إنتاجية باقي العوامل أن التقدم التكنولوجي كان انعكاسﹰا التجاه دول ـ ي،
في حين أن النمو في الكفاﺀة الفنية كان نابعﹰا من تطورات وطنية .ومن ثم ،فإن الفرق في تجربة نمو إنتاجية
باقي العوامل كان يعتمد أساساﹰ على المكاسب أو الخسائر في الكفاﺀة الفنية .وال شك أن ـ ه إذا أري ـ د تحقي ـ ق
أداﺀ مرن في نمو إنتاجية باقي العوامل ،يكون أقل اعتمادﹰا على االتجاه الدولي ،فسوف يكون م ـ ن األم ـ ور
الحاسمة للدول أن تعتمد على أنفسھا في تعزيز الكفاﺀة الفنية ،مع ما يتطلبه ذلك م ـ ن تك ـ وين رأس الم ـ ال
المادي.
الجدول  - 4متوسط التغير السنوي في إنتاجية باقي العوامل المبنية على مؤشر مالمكويست،
وفي الكفاﺀة الفنية ،وفي التقدم التكنولوجي2000 - 1990 ،
)كنسب مئوية(

مصر
األردن
عمان )القطاع غير النفطي(
المملكة العربية السعودية
)القطاع غير النفطي(
الجمھورية العربية السورية
المغرب
تونس
تركيا
إندونيسيا
ماليزيا
الفلبين
تايلند
فرنسا
اليابان
المملكة المتحدة

نمو إنتاجية باقي العوامل
)المبنية على مؤشر مالمكويست(
1.9651
 0.46952.6786

نمو الكفاﺀة الفنية
0.0000
 1.64502.2020

نمو التقدم التكنولوجي
1.9651
1.1951
0.4663

 0.24462.7820
0.0648
2.0180
 0.4817 0.18171.0375
0.0955
0.3770
1.2444
 0.43160.1763 -

 0.01141.3551
 1.29800.9132
 1.7226 1.95170.1896
 1.4472 0.7338 0.4335 1.26640.0652

 0.23321.4078
1.3808
1.0948
1.2626
1.8052
0.8463
1.5653
1.1189
1.6852
0.8455
0.1112 -
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0.6428

0.0000

0.6428

المصدر :حسابات موظفي اإلسكوا.

جيم  -موجز ختامي
يعنى ھذا الفصل بتحليل إنتاجية باقي العوامل استناداﹰ إلى نھج حدود اإلنتاج .وتﹸستخدم طريقة تحليل
غطاﺀ البيانات لتقدير النمو في إنتاجية باقي العوامل في دول العينة ال ـ 16ع ـ ن الفت ـ رة ب ـ ين ع ـ ام 1980
وعام  .2000وفيما يتعلق بالدول الخمس المختارة من بين أعضاﺀ اإلسكوا ،يمكن اإلشارة إلى النقاط التالية:
)أ( أن إنتاجية باقي العوامل في القطاع غير النفطي بعمان كانت تنمو باطراد بخطى سريعة خالل
ال من منظمة التعاون والتنمية في المي ـ دان
الفترة .وقد سجلت أعلى معدالت النمو بين العينة ،التي تضم دو ﹰ
االقتصادي .وھذا النمو في إنتاجية باقي العوامل أدى إليه نمو الكفاﺀة الفنية؛
)ب( أن الجمھورية العربية السورية ومصر قد سجلتا متوسط نمو سالباﹰ في إنتاجية ب ـ اقي العوام ـ ل
خالل الثمانينات ،ثم عادتا إلى النمو الموجب في التسعينات .وفي حين أن نمو إنتاجية باقي العوام ـ ل ف ـ ي
مصر كان معتمدﹰا على التقدم التكنولوجي ،فقد كان في الجمھورية العربية السورية متصالﹰ بالكف ـ اﺀة الفني ـ ة
والتقدم التكنولوجي معاﹰ؛
)ج( أن ھذا الفارق بين الجمھورية العربية السورية ومصر إنما يرجع إلى الف ـ ارق ف ـ ي م ـ ستوى
تكثيف رأس المال .إذ يمكن القول إن االقتصاد المصري يكون مقيدﹰا عند حد اإلنتاج بسبب انخفاض مستوى
تكثيف رأس المال .أما اقتصاد الجمھورية العربية السورية ،مع مستواه األعلى في تكثيف رأس المال ،فكان
لديه مجال لتطوير الكفاﺀة والسعي نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج؛
)د( أن األردن شھد معدل نمو سالبﹰا في إنتاجية باقي العوامل خالل الفت ـ رة بأكملھ ـ ا .وإن ك ـ ان
المعدل السالب أقل وضوح ﹰا في التسعينات ،بسبب انعكاس االتجاه في التقدم التكنولوجي ،واس ـ تمرار النم ـ و
السالب في الكفاﺀة الفنية؛
) •( أن إنتاجية باقي العوامل في القطاع غير النفطي بالمملكة العربي ـ ة ال ـ سعودية اس ـ تمرت ف ـ ي
التناقص طوال الفترة .ورغم أن معدل النمو السالب قد انخفض في التسعينات ،ف ـ إن النم ـ و ال ـ سالب ف ـ ي
الكفاﺀة الفنية والتقدم التكنولوجي تواصل من الثمانينات إلى التسعينات؛
)و( أن اتجاه التقدم التكنولوجي بوجه عام ،كان محددﹰا دولياﹰ مع بعض الحاالت االس ـ تثنائية .وق ـ د
شھدت معظم دول العينة نموﹰا سالباﹰ في التقدم التكنولوجي خالل الثمانينات .ثم انعك ـ س ھ ـ ذا االتج ـ اه ف ـ ي
التسعينات ،إذ شھدت معظم دول العينة نموﹰا موجبﹰا .ومن ثم ،فإن نمو إنتاجية باقي العوام ـ ل ك ـ ان يح ـ دده
على المستوى الوطني ،إلى حد بعيد ،أداﺀ الكفاﺀة الفنية.
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ثالثاﹰ  -تفكيك عناصر نمو إنتاجية األيدي العاملة
ألف  -المنھجية
قدم لنا الفصالن السابقان مفھومين عن اإلنتاجية ،ھما إنتاجية األيدي العاملة وإنتاجية باقي العوام ـ ل،
وتم استعراض أدائھما في دول العينة .على أن أداﺀ المقياسين يكون مختلفا في كثير من األحيان ،وفي بعض
األحيان يكون من الصعب تفسيره .فقد يحدث تحسن في إنتاجية األيدي العاملة في نفس الوقت الذي يح ـ دث
فيه تدھور في إنتاجية باقي العوامل ،والعكس صحيح .وتتجه األبحاث الحديثة إلى التركي ـ ز عل ـ ى العام ـ ل
البشري )مثل األيدي العاملة ورأس المال البشري( كأساس لتقدير اإلنتاجية .وتوضح لنا األبحاث التجريبي ـ ة
أن إنتاجية األيدي العاملة ترتبط ارتباطﹰا وثيقاﹰ بمتوسط دخل البلد .كما أن من المفترض أن إنتاجية األي ـ دي
العاملة تزداد بتراكم العناصر غير البشرية مثل رأس المال المادي .ويمكن أن نعكس ھ ـ ذا المنط ـ ق ،لك ـ ن
التركيز على العامل البشري قد يكون مبرَّ رﹰا من أجل تقدير الرابطة الموجودة بين اإلنتاجي ـ ة وب ـ ين الرف ـ اه
االقتصادي.
ال إلنتاجية األيدي العاملة.
وتمشيﹰا مع ھذا االتجاه البحثي ،يقدم لنا "كومار" و"راسل" ) (18)(2002تحلي ﹰ
وھذا البحث يفكك نمو إنتاجية األيدي العاملة إلى ثالثة مكونات (1) :التقدم التكنولوجي؛ ) (2نم ـ و الكف ـ اﺀة
الفنية؛ ) (3تراكم رأس المال .ويعرف ھذا ب ـ "التفكيك الثالثي لنمو إنتاجية األيدي العاملة" .وإلجراﺀ ھ ـ ذا
التفكيك ،يستخدم "تحليل غطاﺀ البيانات" لقياس التقدم التكنولوجي والنمو في الكفاﺀة الفني ـ ة .وم ـ ن الناحي ـ ة
النظرية ،تعتمد طريقة التفكيك على افتراض "ثبات مردود اإلنتاج" إلحدى دوال اإلنتاج .والتعريف ھو أن
Y
L

=y

K
L

=k

حيث  Yھي الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،و Kھي قيمة رأس المال المادي ،و Lھي عدد المشاركين ف ـ ي
قوة العمل .باختصار ،فإن  yھي إنتاجية األيدي العاملة و kھي نسبة رأس الم ـ ال إل ـ ى األي ـ دي العامل ـ ة.
ويجري حساب مؤشر للكفاﺀة من خالل تحليل غطاﺀ البيانات .ومؤشر الكفاﺀة  eھو مقلوب دالة المسافة التي
تناولھا الفصل السابق .ويمكن التوصل إلى الناتج المحتمل ألي اقتصاد حين يك ـ ون االقت ـ صاد عن ـ د ح ـ د
اإلنتاج العالمي ،حيث
y
e

= ) y( k

عندما يكون االقتصاد عند حد اإلنتاج العالمي ،تكون  eمساوية لواحد صحيح .وكلما زاد بعد المسافة
من حد اإلنتاج ،انخفضت قيمة مؤشر الكفاﺀة .ومن ثم زاد الفرق ب ـ ين الن ـ اتج الممك ـ ن والن ـ اتج الفعل ـ ي.

)(18

Kumar and Russell, “Technological Change, Technological Catch-up, and Capital Deepening: Relative Contributions
to Growth and Convergence”.

 - 24ولمقارنة الفرق في إنتاجية األيدي العاملة بين الفترة الراھنة وبين فترة األساس ،يجري على سبيل التوض ـ يح
وصف الفرق بحروف مثل  cو bفي المعادلة .وعلى ذلك:
) yc e c × y c ( k c
=
) yb e b × y b ( k b

)(4

ھنا ،يستخدم تعريف لوصف اإلنتاجية الممكنة لأليدي العاملة في ظل كثافة رأس المال في الفت ـ رة الراھن ـ ة،
وذلك باستخدام تكنولوجيا فترة األساس ،أي:
) y b (kc

وبضرب المعادلة ) (4في ھذه اإلنتاجية الممكنة لأليدي العاملة نحصل على:
) yc e c y c ( k c ) y b ( k c
× =
×
) yb e b y b ( k c ) y b ( k b

)(5

المعادلة ) (5تفكك التغير في إنتاجية األيدي العاملة بين الفترة الراھنة وبين فترة األساس (1) :التغي ـ ر ف ـ ي
الكفاﺀة الفنية )المتغير األول على الطرف األيمن من المعادلة(؛ ) (2التقدم التكنولوجي )المتغير الثاني عل ـ ى
الطرف األيمن من المعادلة(؛ ) (3التغير في كثافة رأس المال )المتغير الثالث عل ـ ى الجان ـ ب األيم ـ ن م ـ ن
المعادلة( .لكن يوجد قياس آخر ھو تطبيق اإلنتاجية الممكنة لأليدي العاملة عند كثافة رأس المال في فت ـ رة
األساس باستخدام تكنولوجيا الفترة الراھنة ،أي:
) y c (kb

وھناك تعديل مماثل في المعادلة ) (4يعطينا:
) yc e c y c ( k b ) y c ( k c
× =
×
) yb eb y b (kb ) y c (kb

)(6

وعملية التفكيك عند كومار وراسل تأخذ المتوسط الھندسي للقياسين ،أي المعادلة ) (5و) ،(6مثل:
1/ 2

⎞ ) ⎛ y (k ) y (k
⎟ ×⎜ c b × c c
⎟ ) ⎜ y (k ) y (k
⎠ b
c
⎝ b b

1/ 2

⎟⎞ ) yc e c ⎛⎜ y c (k c ) y b (kc
× =
×
⎠⎟ ) yb eb ⎜⎝ y b (k c ) y b (kb

)(7

على الجانب األيمن من المعادلة ) ،(7يكون المتغير األول ھو التغير في إسھام الكفاﺀة الفنية في نمو إنتاجي ـ ة
األيدي العاملة .والمتغير الثاني ھو إسھام التقدم التكنولوجي ،والمتغير الثالث ھو إسھام تكثيف رأس الم ـ ال.
واالثنان األخيران يكونان في شكل متوسط ھندسي يتفق مع "مؤشر فيشر المثالي" .وعند حساب كل متغي ـ ر
بواسطة تحليل غطاﺀ البيانات ،تم استخدام برنامج ).(19)DEA Excel Solver (Zhu, 2003

).Zhu, Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking (19

 - 25باﺀ  -النتائج
تم رد النمو في إنتاجية األيدي العاملة إلى عناصره عن الفترة من س ـ نة  1980إل ـ ى س ـ نة ،2000
وكذلك عن فترتين فرعيتين ھما الفترة من سنة  1980إلى سنة  ،1990والفترة من سنة  1990إل ـ ى س ـ نة
 .2000وتظھر النتائج في الجداول  ،5و ،6و 7عن ھذه الفترات بالترتيب .ففي الفترة م ـ ن س ـ نة 1980
إلى سنة  ،2000زادت إنتاجية األيدي العاملة بنسبة  54.4في المائة في مصر ،و 70.9في المائة في القطاع
غير النفطي بعمان ،وبنسبة  30.8في المائة في الجمھورية العربية السورية .وخالل نف ـ س الفت ـ رة ،ش ـ ھد
األردن والقطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية ،تناقص ﹰا في إنتاجية األيدي العاملة بن ـ سبة  12.0ف ـ ي
المائة و 31.4في المائة على الترتيب .وكما جاﺀ في الفصل األول ،لم يكن األداﺀ ف ـ ي منطق ـ ة اإلس ـ كوا،
بوجه عام ،متماشياﹰ مع األداﺀ في بعض المناطق األخرى ،ال سيما في اقتصادات جنوب شرق آسيا الصاعدة.
فقد زادت إنتاجية األيدي العاملة في ماليزيا ،وتايلند ،إلى أكثر من الضعف خالل الفترة نفسھا.
وتشير النتائج الخاصة بالفترة من سنة  1980إلى سنة  2000إلى أن تكثيف رأس المال ق ـ د أس ـ ھم
إسھامﹰا موجباﹰ في إنتاجية األيدي العاملة في تلك الفترة .فقد كان ھناك تالزم ق ـ وي ب ـ ين إنتاجي ـ ة األي ـ دي
العاملة وبين تكثيف رأس المال في كل من مصر ،وماليزيا ،وإندونيسيا ،وتايلند ،وتركيا ،والدول التي تشملھا
العينة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .لكن في الدول المختارة م ـ ن أع ـ ضاﺀ اإلس ـ كوا،
باستثناﺀ مصر ،لم يكن لألثر الموجب لتراكم رأس المال سوى أثر ضعيف على تح ـ سين إنتاجي ـ ة األي ـ دي
العاملة .وفي األردن ،والقطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية ،حدث أثر موجب لكنه تالش ـ ى إزاﺀ
التدھور الذي أصاب الكفاﺀة الفنية والتقدم التكنولوجي .وأما في الجمھورية العربية السورية ،وفي القط ـ اع
غير النفطي بعمان ،فقد كان إسھام تكثيف رأس المال في أداﺀ إنتاجية األيدي العاملة متواضعاﹰ .وكان النم ـ و
الموجب في إنتاجية األيدي العاملة في كال البلدين راجعاﹰ إلى تحسن الكفاﺀة الفنية.
وبعبارة أخرى ،لم يعول كثيراﹰ على تراكم رأس المال في نمو إنتاجية األيدي العامل ـ ة ف ـ ي ال ـ دول
المختارة من أعضاﺀ اإلسكوا .فالذي يحدد أداﺀ ھذه اإلنتاجية ھو المكاسب أو الخسائر في الكف ـ اﺀة ،وغالب ـ ﹰا
ما يكون ذلك في ظل رأس المال المادي الموجود من استثمارات سابقة .ويصدق ھذا بالذات على القطاعات
غير النفطية في عمان والمملكة العربية السعودية وعلى الجمھورية العربية السورية .أما األردن فيعتبر حالة
غير عادية ،حيث لم يفض تراكم رأس المال إلى تحقيق مكاسب في الكفاﺀة أو تقدم تكنولوجي .كما أن مصر
أيضﹰا حالة خاصة ،إذ يقترن فيھا تراكم رأس المال بنمو موجب في إنتاجية األيدي العاملة .لكن رغم النم ـ و
المطرد في إنتاجية األيدي العاملة وفي تكثيف رأس المال ،فإن مستوى كليھما في مصر ال يزال ھو األدن ـ ى
بين دول العينة من أعضاﺀ اإلسكوا .وتقف مصر عند ح ـ د اإلنت ـ اج الع ـ المي ،ألن إنتاجھ ـ ا مقي ـ د ج ـ دﹰا
باالنخفاض الشديد في كثافة رأس المال.
يوضح الجدول  6نتائج تحليل "التفكيك الثالثي" بالنسبة للفترة الفرعية من س ـ نة  1980إل ـ ى س ـ نة
 .1990وخالل ھذه الفترة كان إسھام تكثيف رأس المال في إنتاجية األيدي العاملة متواضعاﹰ نسبياﹰ ،باستثناﺀ
إندونيسيا .ويالحظ أيضاﹰ أن معظم دول العينة قد شھدت نمواﹰ سالباﹰ في التقدم التكنولوجي .وبالتالي ،فقد كان
أداﺀ الكفاﺀة الفنية ھو العامل الرئيسي في تحديد اتجاه إنتاجية األيدي العاملة في معظم ال ـ دول خ ـ الل ھ ـ ذه
الفترة.

 - 26وتتفق دول العينة من أعضاﺀ اإلسكوا مع ھذا االتجاه باستثناﺀ مصر .أم ـ ا ال ـ دول الت ـ ي س ـ جلت
خسارة في الكفاﺀة الفنية  -كاألردن والقطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية  -فقد شھدت نموﹰا س ـ البﹰا
في إنتاجية األيدي العاملة .وأما الدول التي سجلت مكسباﹰ في الكفاﺀة الفنية  -كالجمھورية العربية ال ـ سورية
والقطاع غير النفطي في عمان  -فقد شھدت تحسنﹰا في إنتاجية األيدي العاملة .أما النمو الموجب ف ـ ي ھ ـ ذه
اإلنتاجية في مصر فقد كان السبب فيه ھو تكثيف رأس المال خالل ھذه الفترة الفرعية.
الجدول  - 5النسبة المئوية للتغير في مؤشرات التفكيك الثالثي2000 - 1980 ،
)باألسعار الدولية للدوالر في سنة (1996
اإلسھام في تغير إنتاجية األيدي العاملة
البلد
مصر
األردن
عمان )القطاع غير النفطي(
المملكة العربية السعودية
)القطاع غير النفطي(
الجمھورية العربية السورية
المغرب
تونس
تركيا
إندونيسيا
ماليزيا
الفلبين
تايلند
فرنسا
اليابان
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

إنتاجية األيدي
العاملة سنة
1980
8 913
18 378
17 856

إنتاجية األيدي
العاملة سنة
2000
13 765
16 178
30 524

النسبة المئوية
للتغير خالل
الفترة
54.4
 12.070.9

الكفاﺀة الفنية
0.00
 17.6978.44

48 820
12 032
10 205
14 623
9 947
5 091
12 569
9 060
5 386
36 984
25 252
29 915
44 217

33 497
15 732
11 347
19 696
15 206
8 944
27 507
8 374
12 702
49 136
38 737
44 649
64 537

 31.430.8
11.2
34.7
52.9
75.7
118.8
 7.6135.8
32.9
53.4
49.3
46.0

 31.0733.32
24.68
39.00
14.74
 37.9929.13
 8.2441.03
0.50
 0.2125.29
10.41

التقدم
التكنولوجي
11.71
 11.6012.25 -

تكثيف رأس
المال
38.24
20.98
9.17

 8.11 9.43 11.55 11.80 8.22 2.18 12.13 6.19 6.0212.30
6.14
 7.377.26

8.33
8.28
0.83
9.86
45.17
189.68
92.87
7.38
77.93
17.72
44.84
28.60
23.24

المصدر :حسابات موظفي اإلسكوا.

الجدول  - 6النسبة المئوية للتغير في مؤشرات التفكيك الثالثي1990 - 1980 ،
)باألسعار الدولية للدوالر في سنة (1996
اإلسھام في تغير إنتاجية األيدي العاملة
البلد
مصر
األردن
عمان )القطاع غير النفطي(
المملكة العربية السعودية
)القطاع غير النفطي(
الجمھورية العربية السورية
المغرب
تونس
تركيا
إندونيسيا

إنتاجية األيدي
العاملة سنة
1980
8 913
18 378
17 856

إنتاجية األيدي
العاملة سنة
1990
11 689
14 972
27 416

النسبة المئوية
للتغير خالل
الفترة
31.1
 18.553.5

الكفاﺀة الفنية
0.00
 10.3151.36

48 820
12 032
10 205
14 623
9 947
5 091

31 221
12 684
11 175
15 033
13 244
7 256

 36.15.4
9.5
2.8
33.2
42.5

 31.6620.66
42.10
27.90
40.46
26.78 -

التقدم
التكنولوجي
 7.47 22.2017.50 -

تكثيف رأس
المال
41.73
16.76
22.96

 11.23 21.19 22.39 21.03 19.968.15 -

5.42
10.85
 0.711.79
18.43
111.92

 - 27ماليزيا
الفلبين
تايلند
فرنسا
اليابان
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

12 569
9 060
5 386
36 984
25 252
29 915
44 217

15 951
8 166
9 118
43 717
35 079
37 091
53 887

26.9
 9,969.3
18.2
38.9
24.0
21.9

29.31
4.69
56.66
7.09
16.51
24.79
10.41

 21.64 18.37 17.943.08
 7.96 16.252.16 -

25,25
5.48
31.69
7.09
29.55
18.63
12.82

المصدر :حسابات موظفي اإلسكوا.

يبين لنا الجدول  7نتائج تحليل التفكيك الثالثي بالنسبة للفترة  .2000 - 1990لقد انعكس اتجاه التقدم
التكنولوجي في تلك الفترة الفرعية ،حيث غلب عليه التأثير الموجب على مستوى الع ـ الم .ورغ ـ م أن ك ـ ل
دول العينة شھدت نموﹰا موجبﹰا في إنتاجية األيدي العاملة خالل تلك الفترة ،فقد أصبح نمط النمو أكثر تنوعاﹰ.
الجدول  - 7النسبة المئوية للتغير في مؤشرات التفكيك الثالثي2000 - 1990 ،
)باألسعار الدولية للدوالر في سنة (1996
اإلسھام في تغير إنتاجية األيدي العاملة
البلد
مصر
األردن
عمان )القطاع غير النفطي(
المملكة العربية السعودية
)القطاع غير النفطي(
الجمھورية العربية السورية
المغرب
تونس
تركيا
إندونيسيا
ماليزيا
الفلبين
تايلند
فرنسا
اليابان
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة

إنتاجية األيدي
العاملة سنة
1990
11 689
14 972
27 416

إنتاجية األيدي
العاملة سنة
2000
13 765
16 178
30 524

النسبة المئوية
للتغير خالل
الفترة
17.8
8.1
11.3

الكفاﺀة الفنية
0.00
 8.2317.89

31 221
12 684
11 175
15 033
13 244
7 256
15 951
8 166
9 118
43 717
35 079
37 091
53 887

33 497
15 732
11 347
19 696
15 206
8 944
27 507
8 374
12 702
49 136
38 737
44 649
64 537

7.3
24.0
1.5
31.0
14.8
23.3
72.4
2.6
39.3
12.4
10.4
20.4
19.8

0.86
10.49
 12.268.68
 18.31 15.32 0.14 12.35 9.97 6.15 14.350.40
0.00

التقدم
التكنولوجي
19.85
12.02
5.31

تكثيف رأس
المال
 1.755.11
10.32 -

 1.0014.34
13.91
11.06
11.99
18,18
8.17
15.49
10.66
11.56
8.08
 0.258.14

7.44
 1.821.60
8.54
25.50
23.19
59.64
1.31
39.83
7.35
19.29
20,20
10.74

المصدر :حسابات موظفي اإلسكوا.

وفيما يتعلق بدول العينة من أعضاﺀ اإلسكوا في ھذه الفترة الفرعية ،كان تكثي ـ ف رأس الم ـ ال ف ـ ي
مصر ،وفي الجمھورية العربية السورية ،والقطاع غير النفطي بعمان ،متسماﹰ بالركود ،حيث انخفضت قيم ـ ة
نصيب العامل من مخزون رأس المال .وكان نمو إنتاجية األيدي العاملة في الجمھورية العربي ـ ة ال ـ سورية
وفي القطاع غير النفطي بعمان ناتجاﹰ عن التقدم التكنولوجي وحده .وأما األردن ،فقد شھد قدراﹰ متواضعﹰا من
التقدم التكنولوجي ومن تكثيف رأس المال عوضه عما شھده من خسارة في الكفاﺀة ،مما أف ـ ضى إل ـ ى نم ـ و
موجب في إنتاجية األيدي العاملة .وأما نمو إنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي بالمملكة العربي ـ ة
السعودية فقد أدى إليه تكثيف رأس المال الذي حدث خالل تلك الفترة الفرعية.
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ومن مقارنة النتائج التي تظھر في الجدولين  6و ،7يمكن مالحظة أن مصدر النمو في إنتاجية األيدي
العاملة قد تغير في أثناﺀ الفترة بين سنة  1980وسنة  .2000فالنمو المطرد في ھذه اإلنتاجية في مصر ق ـ د
أدى إليه تكثيف رأس المال خالل الثمانينات ،ولكنه نتج أساسﹰا من التق ـ دم التكنول ـ وجي ال ـ ذي ح ـ دث ف ـ ي
التسعينات .وأما النمو السالب في ھذه اإلنتاجية في األردن خالل الثمانينات فكان ينبع من االتجاه السالب في
التقدم التكنولوجي ،ثم أدى انعكاس ھذا االتجاه في التسعينات إلى دفع نمو اإلنتاجية نحو الجان ـ ب الموج ـ ب.
أما سرعة النمو في إنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي بعمان فقد أدت إليه تركيب ـ ة م ـ ن تح ـ سن
الكفاﺀة الفنية وتكثيف رأس المال خالل الثمانينات .ثم تغير النمط في التسعينات ،فأسھم نمو الكف ـ اﺀة الفني ـ ة
والتقدم التكنولوجي في نمو اإلنتاجية ،في مقابل النمو السالب في تكثيف رأس المال .وحدث نف ـ س ال ـ نمط
بدرجة أقل في الجمھورية العربية السورية .أما في المملكة العربية السعودية فقد استعادت إنتاجي ـ ة األي ـ دي
العاملة عافيتھا في القطاع غير النفطي لتسجل نموﹰا موجبﹰا في التسعينات بعد أن شھدت تناقصاﹰ في الثمانينات.
ورغم أن تكثيف رأس المال قد استمر في تحقيق نمو موجب معتدل ،فإن مكاسب الكف ـ اﺀة الفني ـ ة ،والتق ـ دم
التكنولوجي ھي التي حددت إنتاجية األيدي العاملة أثناﺀ ھاتين الفترتين الفرعيتين.
وفي اقتصادات جنوب شرق آسيا الصاعدة ،باستثناﺀ الفلبين ،استمر تكثي ـ ف رأس الم ـ ال بخط ـ وات
سريعة في كلتا الفترتين الفرعيتين .ففي ماليزيا وتايلند ،كان نمو الكفاﺀة الفنية في الثمانينات يساعد تكثي ـ ف
رأس المال على اإلسھام في سرعة نمو إنتاجية األيدي العاملة .أما في التسعينات ،فكان التقدم التكنول ـ وجي
ھو الداعم لتكثيف رأس المال في اإلسھام في نمو إنتاجية األيدي العاملة .وھذا الدور المحوري الذي يؤدي ـ ه
تكثيف رأس المال في تحسين إنتاجية األيدي العاملة يمكن مالحظته أيضاﹰ في دول منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي وتركيا.
لكن على النقيض من ذلك ،كان دور تكثيف رأس المال ضعيفاﹰ نسبيﹰا في دول العين ـ ة م ـ ن أع ـ ضاﺀ
اإلسكوا ،باستثناﺀ مصر والقطاع غير النفطي بعمان خالل الثمانين ـ ات ،والقط ـ اع غي ـ ر النفط ـ ي بالمملك ـ ة
العربية السعودية خالل التسعينات .فلماذا ال يفضي تكثيف رأس المال مباشرة إلى تحسين الكفاﺀة واإلنتاجية؟
ھناك أحد التفسيرات لذلك ،خصوص ﹰا في حالة القطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية ،وھ ـ و
التكيف ھبوطاﹰ بالنسبة لإلفراط االستثماري في الماضي .فاالستثمار الذي حدث أثناﺀ الطف ـ رة النفطي ـ ة ف ـ ي
منتصف السبعينات رفع قيمة مخزون رأس المال ،وزاد من تكثيف رؤوس األموال .لكن االنتفاع بمخ ـ زون
رأس المال المادي بقي منخفضاﹰ بسبب قيود القدرة االستيعابية .ففي الوقت الذي زادت فيه القدرة االستيعابية
مع توافر األيدي العاملة المطلوبة بالتدريج من بداية الثمانينات ،أصبح جزﺀ من رأس المال الم ـ ادي ق ـ ديماﹰ.
ومع انخفاض إيرادات النفط من منتصف الثمانينات ،خفﹼت االستثمارات الجديدة .وش ـ ھدت الكف ـ اﺀة الفني ـ ة
وكذلك التقدم التكنولوجي ،تطوراﹰ سالباﹰ خالل ھذه الفترة من التكيف قبل العودة مرة أخرى إلى طريق التعافي
خالل التسعينات.
وھناك تفسير آخر خصوصﹰا في حالة مصر والقطاع غير النفط ـ ي بعم ـ ان والجمھوري ـ ة العربي ـ ة
السورية ،وھو وجود فترة تفريخ تأتي في أعقاب دخول تكنولوجيا جدي ـ دة ض ـ من االس ـ تثمارات الجدي ـ دة.
فاالستثمارات المادية تحتاج إلى وقت قبل أن يكون لھا أثر موجب على اإلنتاجي ـ ة .وتكثي ـ ف رأس الم ـ ال،
السريع نسبياﹰ ،الذي حدث في الثمانينات ،تمخض عن آثار موجبة في التسعينات عندما أصيب تكثي ـ ف رأس
المال في ھذه الدول بالركود .وقد يوحي ذلك بأن النمو في إنتاجية األيدي العاملة قد تأثر بتكثيف رأس المال

 - 29الذي حدث سابقاﹰ في السبعينات ،كما قد يوحي بأن األداﺀ الھزيل في تكثيف رأس المال خالل التسعينات ق ـ د
ينتج عنه ركود في نمو إنتاجية األيدي العاملة مستقبالﹰ.
أما حالة األردن فيصعب تفسيرھا .فعملية تكثيف رأس المال المعتدلة التي شھدھا لم تكن م ـ صحوبة
بأية مكاسب في الكفاﺀة الفنية ،كما أن إنتاجية األيدي العاملة تعتمد إلى حد بعيد على التقدم التكنولوجي ،الذي
يبدو أقرب إلى العامل الخارجي في التحليل .وقد لوحظ أن اتجاه التقدم التكنولوجي مسألة مح ـ ددة عالمي ـ اﹰ.
ولما كان األردن واقعﹰا بين أجزاﺀ تحتدم فيھا الصراعات الكبرى في المنطقة ،فإن اعتم ـ اده عل ـ ى عوام ـ ل
خارجية في أداﺀ اإلنتاجية مسألة مفھومة إذا استخدمنا ھذا الخط في التفسير.
جيم  -موجز ختامي
يعنى ھذا الفصل بتحليل نمو إنتاجية األيدي العاملة باستخدام طريقة التفكيك الثالثي .حيث يفكك أداﺀ
ھذه اإلنتاجية إلى مكونات يمكن أن تﹸعزى إلى التغير في الكفاﺀة الفنية ،أو في التق ـ دم التكنول ـ وجي ،أو ف ـ ي
تكثيف رأس المال .وتمشياﹰ مع الفصل السابق ،يستخدم تحليل غطاﺀ البيانات في عملية التفكيك .وتطبق ھذه
الطريقة على مجموعة دول العينة ال ـ  16التي تم من أجلھا بناﺀ مجموعة من البيانات تتفق م ـ ع الخط ـ وط
المحددة في الفصل األول .ويمكن اإلشارة إلى النقاط التالية فيما يتعلق بالدول الخمس المختارة من أع ـ ضاﺀ
اإلسكوا ،المشمولة بھذا التحليل.
)أ( أن مساھمة تكثيف رأس المال في تحسين إنتاجية األيدي العاملة ،ضعيفة بوجه عام ،خصوصﹰا
إذا قورنت بماليزيا ،أو تايلند ،أو تركيا ،أو دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التي ت ـ شملھا
العينة؛
)ب( أن النمو المطرد في إنتاجية األيدي العاملة في مصر قد أدى إليه تكثيف رأس الم ـ ال خ ـ الل
الثمانينات ،ورغم ذلك تغير االتجاه في التسعينات عندما أصبح النمو في إنتاجية األيدي العاملة أكثر ارتباط ـ ﹰا
بالتقدم التكنولوجي المتفق مع االتجاه العالمي؛
)ج( أن النمو السالب في إنتاجية األيدي العاملة في األردن خالل الثمانينات ك ـ ان س ـ ببه التط ـ ور
السالب للتقدم التكنولوجي .وعندما تغير اتجاه التقدم التكنولوجي في الت ـ سعينات ،ب ـ دأت إنتاجي ـ ة األي ـ دي
العاملة في النمو مرة أخرى بمعدل معتدل ،مع تواصل تكثيف رأس المال منذ التسعينات؛
)د( أن النمو السريع في إنتاجية األيدي العاملة في القطاع غير النفطي بعمان كان سببه تركيبة من
تحسن الكفاﺀة الفنية وتكثيف رأس المال خالل الثمانينات .لكن ھذا االتجاه تغير في التسعينات عندما أص ـ بح
تكثيف رأس المال سالبﹰا في عمان .وأصبح النمو في إنتاجية األيدي العاملة أكثر اعتمادﹰا على أداﺀ الكف ـ اﺀة
الفنية والتقدم التكنولوجي .ونفس ھذا النمط في األداﺀ يظھر في الجمھورية العربية السورية؛
) •( أن القطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية قد تعافى من النمو السالب في إنتاجية األيدي
ال في التسعينات .ولما كان من األصل معتمدﹰا على
العاملة الذي شھده في الثمانينات ،وسجل نموﹰا موجبﹰا معتد ﹰ
كثافة رأس المال ،فقد كان أثر تكثيف رأس المال طوال الفترة من سنة  1980إلى سنة  2000أث ـ رﹰا موجب ـ اﹰ
لكنه كان معتدالﹰ .وكان الذي يحدد أداﺀ النمو في إنتاجية األيدي العاملة ھو ،إلى حد بعيد ،تطورات الكف ـ اﺀة
الفنية والتقدم التكنولوجي؛

 - 30)و( أن الرابطة الضعيفة بين تكثيف رأس المال وبين النمو في إنتاجية األيدي العامل ـ ة ب ـ ين دول
العينة من أعضاﺀ اإلسكوا كان سببھا :ضعف كثافة رأس المال )مصر( ،ب ـ طﺀ التكي ـ ف م ـ ع االس ـ تثمارات
المفرطة التي حدثت في الماضي )القطاع غير النفطي بالمملكة العربية ال ـ سعودية( ،وج ـ ود فت ـ رة تف ـ ريخ
لالستثمار )الجمھورية العربية السورية ،والقطاع غير النفطي بعمان ،ومصر( وعوامل خارجية )األردن(.
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رابعاﹰ  -النتائج
تﹸعنى ھذه الدراسة بتحليل أداﺀ إنتاجية األيدي العاملة وإنتاجية باقي العوامل ،في خمس دول مخت ـ ارة
من أعضاﺀ اإلسكوا .وقد تم توجيه االنتباه غير مرة في األعداد السابقة من ھذه السلسلة إلى ضعف أن ـ شطة
االستثمار المادي في المنطقة .والنتائج التي توصلت إليھا ھذه الدراسة تؤيد ھذه النتيج ـ ة المؤك ـ دة ،لكنھ ـ ا
تشدد أيضاﹰ على أھمية اعتبارات الكفاﺀة.
ولما كان أداﺀ التقدم التكنولوجي متمشيﹰا بوجه عام مع االتجاھات العالمية ،فإن أداﺀ الكف ـ اﺀة الفني ـ ة
ھو الذي يصنع الفرق في أداﺀ إنتاجية األيدي العاملة وإنتاجية باقي العوامل .كما أن زي ـ ادة اس ـ تثمار رأس
المال المادي سيزيد من إمكانية النمو في الدول القليلة الرسملة مثل مصر .ويمكن أن يالح ـ ظ ف ـ ي م ـ صر
وجود نمو مطرد في اإلنتاجية ،خصوصﹰا من حيث إنتاجية األيدي العاملة ،لكنه ليس كافياﹰ حت ـ ى اآلن ل ـ دفع
االقتصاد نحو مسار النمو السريع .فالبلد يحتاج إلى مستوى كافٍ من تكثيف رأس المال لكي يحقق مكاس ـ ب
في الكفاﺀة الفنية تؤدي إلى تحسن إنتاجية األيدي العاملة وإنتاجية باقي العوامل .كما تحتاج القطاعات غي ـ ر
النفطية في عمان والمملكة العربية السعودية إلى مزيد من استثمار رأس المال المادي مع توافر معدات أكث ـ ر
حداثة .فرغم األداﺀ القوي في نمو اإلنتاجية ،أصيب تكثيف رأس المال بالركود في القطاع غي ـ ر النفط ـ ي
بعمان في التسعينات .وقد يفضي ذلك إلى انخفاض أداﺀ اإلنتاجية في المستقبل .أما كثافة رأس الم ـ ال ف ـ ي
القطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية فكانت مرتفعة أصالﹰ في الثمانين ـ ات .ولم ـ ا كان ـ ت عملي ـ ة
استھالك المعدات القديمة تقترب رويدﹰا من االنتھاﺀ ،فإن البلد أمامه فرصة لبعث حياة جديدة ف ـ ي مخزون ـ ه
من رأس المال المادي لتحقيق مزيد من المكاسب في الكفاﺀة .أما أداﺀ إنتاجية األيدي العاملة في الجمھوري ـ ة
العربية السورية واألردن فھو ضعيف إذا قورن باالقتصادات الصاعدة في جنوب شرق آسيا ،وال توجد سوى
رابطة واھية بين تكثيف رأس المال وبين إنتاجية األيدي العاملة .ولذا ،فإن تنمية الكفاﺀة الفنية ف ـ ي ھ ـ ذين
البلدين تنطوي على أھمية حاسمة في تحديد أداﺀ اإلنتاجية.
وعلى الصعيد الكلي ،تﹸعد صياغة استراتيجيات لالستثمار مسألة حاسمة لتعزيز تكثيف رأس المال مع
تحقيق مكاسب في الكفاﺀة .وقد جرى العمل بموجب ھذه النتيجة بدرجات متفاوتة ف ـ ي منطق ـ ة اإلس ـ كوا.
وأحرز التطور المؤسسي تقدمﹰا على سبيل الترويج لالستثمار األجنبي المباشر ،م ـ ع س ـ ن ق ـ وانين جدي ـ دة
لالستثمار وإنشاﺀ وكاالت مستقلة لتشجيع االستثمار .كما زادت مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البني ـ ة
التحتية .وأصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص قاسما مشتركاﹰ في توصيات السياسات ف ـ ي مج ـ ال
تشجيع االستثمار .ومع المراعاة الواجبة لدور القطاع العام في توفير الخدمات ،بما فيھا خدمات القطاع ـ ات
الفقيرة من المجتمع ،فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تكون طريقة لتعزيز نم ـ و اإلنتاجي ـ ة م ـ ن
خالل تكوين رأس المال المادي مع تحقيق مكاسب في الكفاﺀة.
وھناك تحرك ممكن آخر أمام منطقة اإلسكوا ،وھو إطالق ما يسمى "حركة إنتاجية" .وھذه الحرك ـ ة
اإلنتاجية تستمد جذورھا من أوروبا في الخمسينات ،حيث سعت إلى القضاﺀ على الھ ـ وة اإلنتاجي ـ ة القائم ـ ة
بين شركات أوروبا الغربية وشركات الواليات المتحدة .وشددت الحركة على ضرورة التعاون ب ـ ين ن ـ شاط
األعمال ،واأليدي العاملة ،والحكومة ،بما يحقق نمو اإلنتاجية .وكان التركيز على تحسين فاعلي ـ ة وكف ـ اﺀة
الموارد البشرية كماﹰ وكيفﹰا على مستوى الشركة والمصنع .وكانت المؤسسات الوطنية المعني ـ ة باإلنتاجي ـ ة
بمثابة مراكز تنسيق وطنية لحركة إنتاجية تشمل أوروبا بأكملھا .ثم نشطت الحركة في شرق ،وجنوب شرق

 - 32آسيا مع إنشاﺀ المنظمة اآلسيوية لإلنتاجية ) (APOفي عام  .(20)1961وھي عب ـ ارة ع ـ ن منظم ـ ة دولي ـ ة
لتعزيز حركة اإلنتاجية التي تخدم  18من الدول األعضاﺀ في شرق وجنوب شرق آسيا .وھ ـ ذا األس ـ لوب
من التعاون اإلقليمي يمكن أن ينقل إلى منطقة اإلسكوا ،التي لم تظھر فيھا حتى اآلن أي عالمة على وج ـ ود
حركة إنتاجية .وقد يكون من المناسب اتباع نھج من أسفل إلى أعلى يتماشى مع حرك ـ ة اإلنتاجي ـ ة ،وذل ـ ك
بغرض تحقيق مكاسب في الكفاﺀة .إن دول اإلسكوا لديھا مؤسسات نشطة في مج ـ الي التج ـ ارة واألعم ـ ال
وتتطرق أيضﹰا لمشكلة اإلنتاجية .لكن قد يكون من الضروري إقامة مؤسسات وطنية متخصصة في اإلنتاجية
وشبكة إقليمية من المؤسسات للحاق بالمناطق األخرى ،خصوص ﹰا شرق وجنوب شرق آسيا ،ليتسنى الم ـ ضي
نحو ھدف تعزيز االستثمار مع تحقيق مكاسب في الكفاﺀة.
وأخيراﹰ ،ال بد من التركيز على أن التطور اإلحصائي في ھذه المنطقة مسألة حيوية .فلك ـ ي يت ـ سنى
إجراﺀ تحليل موضوعي ومفصل لإلنتاجية ،ال بد أن تتوافر بيانات عن األيدي العاملة ،وعن مخ ـ زون رأس
المال المادي على المستوى القطاعي .لكن العثور على مثل ھذه البيانات ال يزال صعبﹰا في منطقة اإلسكوا.

) (20يوجد وصف ألنشطتھا على الموقع.http://www.apo-tokyo.org/ :
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