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توطئة

يكتسي عام  2015بأهمية خاصة بالنسبة للمجتمع العالمي .ففي مؤتمر األمم المتحدة
حول التمويل من أجل التنمية الذي أقيم في أديس أبابا ،تم التشديد على الحاجة
للمساعدة اإلنمائية الرسمية ،واستثمارات القطاع الخاص ،وحشد الموارد المحلية
للعمل في إطار الشراكة من أجل التنمية.

هناك حاجة ملحة للمشاركة الفعالة في التجارة ،لتجاوز ال 5%األغنى في االقتصاد
العالمي .ويكتسي هذا بأهمية أكبر كون التوافق السياسي لصالح التجارة المفتوحة
واالستثمار يعتمد في نهاية المطاف على االعتقاد القائم بأن هذه السياسات تفيد أغلبية
الناخبين.

ستكون األهداف العالمية (والتي تشير ألجندة التنمية المستدامة لعام  )2030التي
تبنتها األمم المتحدة في نيويورك في أيلول ،بمثابة بوصلة للمجتمع الدولي لتحقيق
النمو المستدام والشامل خالل السنوات الخمسة عشر القادمة .وستشهد نهاية عام
 2015جهوداً هامة إلحراز تقدم بشأن تغيّر المناخ في مؤتمر األطراف ()COP
بباريس ،وبشأن التجارة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية ()WTO
في نيروبي.

من المرجح أن يجد الناخبون العاديون وظيفة لهم في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في جميع اقتصادات العالم .على الرغم من أن هذه المؤسسات تمثّل الغالبية العظمى
من الشركات ،فهي ال تنتج سوى حوالي نصف إجمالي الناتج المحلي .ولتوزيع
مكاسب التجارة باإلنصاف ،وليستفيد منها األشخاص المهمشين اقتصادياً ،وغالبية
الناخبين العاديين ،يستوجب أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصميم.

بالنظر إلى كل هذه الجهود مجتمعة ،يمكن تحضير األساس ألجندة التنمية العالمية؛
أو لعقد عه ٍد مع أنفسنا لتحقيقها.
المشجع لألهداف اإلنمائية لأللفية ،وإن كان هذا التنفيذ غير
بينما ننتقل من التنفيذ
ّ
منتظم ،فإن لدينا الكثير لنتعلمه عن كيفية جعل هذه المرحلة القادمة أكثر نجاحاً من
سابقتها .بشكل جماعي ،لدينا الفرصة لتحقيق تحوّل يمتد عبر أجيال عديدة.
ّ
سيركز مركز التجارة الدولية ،الذي هو عبارة عن وكالة مشتركة لألمم المتحدة
ومنظمة التجارة العالمية ،على المساعدة في تحقيق هذه الخطة الجديدة للتنمية والنمو
المستدامين.
شهدت السنوات الخمسة عشر الماضية مستويات غير مسبوقة من تدفقات التجارة
الدولية واالستثمار ،رغم أنها أظهرت أيضاً كيف يمكن لألزمات العالمية عرقلة
جدول األعمال التجارية .مع ذلك فإن التجارة أثبتت مرونتها أيضاً؛ ولذلك يجب أن
تكون محور جهود النمو العالمي التي يتم التخطيط لها من اآلن ولغاية عام .2030
لتحقيق هذا النمو المستدام والعادل ،يتعيّن علينا االهتمام بما يحدث بين االقتصادات
وعبرها ،بل وداخلها .إذ يجب أن يولى اهتماماً أكبر للجهات الفاعلة التي لديها أكبر
امكانات لتسخير ومشاركة قوة التجارة .ال سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التي تُعتبر حاسمة في هذا المسعى.
ّ
تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزء األكبر من النسيج االقتصادي.
ففي البلدان النامية تقوم تلك المؤسسات بتوظيف غالبية اليد العاملة ،بما في ذلك
النسائية منها .ويُعتبر االستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استراتيجية
ذكية وطويلة األجل ،من شأنها تحقيق عوائد مستدامة تتضاعف في جميع المناطق
والبلدان والمجتمعات.
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يتناول هذا التقرير الرائد السنوي األول لمركز التجارة الدولية كيفية تحقيق ذلك.
ومن خالل تسليطه الضوء على حلول عملية تستند إلى األدلة ،فهو يساهم بشكل
فوري في تنفيذ جدول أعمال عام  2030من أجل األهداف العالمية لألمم المتحدة.
كما أنه يسهم في نقاش ناشئ في منظمة التجارة العالمية حول كيفية تحسين السياسات
التجارية من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يعكس تركيز التقرير على القطاع الخاص إحدى الرسائل القوية من األهداف العالمية
لألمم المتحدة وهي :قيمة العمل مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
يبرز هذا التقرير حقيقة بسيطة  -ولكن ملفتة للغاية  -وهي :عاد ًة ما تمتلك المؤسسات
الصغيرة قدرة إنتاجية أصغر من الشركات الكبيرة ،ولكن الفجوات اإلنتاجية أكبر
ً
مقارنة بالبلدان الصناعية .وهذا يوحي بأن العديد من
بكثير في االقتصادات النامية
الفرص لتوليد الثروة يتم إهدارها كون الكثير من المؤسسات ال تستفيد من الفرص
لالرتقاء في سلسلة القيمة اإلنتاجية.
كما يشير هذا التقرير أيضاً إلى أن غالبية العمال يمكنهم االستفادة من الزيادة في
األجور وتحسين ظروف عملهم إذا كان أرباب عملهم قادرين على مواكبة نظرائهم
في الشركات الكبيرة.
وأخيراً وليس آخراً ،يوحي هذا التقرير بأن العديد من االقتصادات أقل حيوية إذا
أخذنا بعين االعتبار إمكاناتها ،ويعود ذلك إلى غياب اتجاه سياسي واضح من داخل
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يتناول التقرير األسباب وراء اإلنتاجية المتعثرة ومكاسب القدرة التنافسية غير
ّ
المحققة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ويتجاوز التحليل بيئة األعمال
االقتصادية الكلية الشاملة لتحديد العوامل ،سواء خارح أو داخل الشركات ،التي من
شأنها أن تُستخدم كوسيلة لتسريع المشاركة في التجارة.

ً
مجتمعة ما إذا كانت الشركات تنجح في قدرتها على
تحدد هذه القوى والعوامل
التواصل والمنافسة والتغيّر ،لتكون قادرة على التنافس في األسواق اإلقليمية
والعالمية والمساهمة في النمو الشامل في وطنها.
مع تقديم تحليل البيانات الشاملة في هذا التقرير والتقارير القادمة ،ستسهم آفاق
القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استيعاب أفضل لمدى
تفاوت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدان .كما ستُتيح أيضاً:
• تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لموقفها االستراتيجي ضمن أنواع عملها.
• تحديد المستثمرين األجانب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد تستطيع أن
تكون شريكة نافعة في سالسل القيمة الدولية.
• تحديد الحكومات ومؤسسات دعم التجارة واالستثمار للمواطن التي تستلزم اتخاذ
تدابير من أجل زيادة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
سيقوم هذا التقرير بتطوير عمل مركز التجارة الدولية في تعزيز دور المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات دعم التجارة واالستثمار .وتوضح دراسات الحالة
الواردة في التقرير كيف أن مساعدة مركز التجارة الدولية تتناسب مع األدلة الواسعة
على القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وتصف خطوات عملية
لتعزيز هذه القدرة التنافسية على مستوى الشركة وفي البيئتين المباشرة واالقتصادية
الكلّية.
ال يُعتبر مركز التجارة الدولية الجهة الوحيدة التي تنشط في مجال المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة .إذ يستند هذا التقرير إلى الجهود الحثيثة للمؤسسات الوطنية واإلقليمية
والعالمية ،ويُعتبر مكمًّال لها الستيعاب عالم الشركات الصغيرة والمتوسطة .ويرتكز
أيضاً التقرير إلى حد كبير على خبرة أصحاب المشاريع الذين يشعرون فعلياً بما
يعنيه أن تكون مؤسسة صغيرة أو متوسطة تتنافس في األسواق العالمية ،أو ما يعنيه
العمل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الحدود.
أتوجه بالشكر الخاص إلى الخبراء األكاديميين الذين قدموا دراسات متعلّقة
بالموضوع ،وخصوصاً إلى الخبراء المفكرين العالميين الخمسة الذين ساهموا
ً
فضال عن
شخصياً من خالل تحديد رؤيتهم بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
دورهم في األسواق اإلقليمية والعالمية.
في حين أن أحداً منا ال يعرف ما تخبّئه السنوات الخمس عشرة القادمة ،يبدو واضحاً
أن مسلسل التغييرات سيتواصل .فبفضل آفاق القدرات التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،يق ّدم المركز التجاري الدولي أداة تضع هذه المؤسسات في
وضع يسمح لها أن تكون طرفاً في هذا التغيير واالستفادة منه والمساهمة في تشكيل
العالم الذي نريده في عام .2030

ارانتشا غونزاليس
المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية
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ملخص تنفيذي
تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلقة الوصل المفقودة لتحقيق التنمية الشاملة .تمثل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة جزء أساسي لتدعيم النمو ومعالجة عدم المساواة .توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أغلب األحيان
عماال بأجور متدنية/مهارات فقيرة ،وهي تضطر إلى ذلك كونها تحقق إنتاجية أقل من الشركات الكبرى في الدول
النامية ،مقارنة بالدول المتقدمة .من المهم جدا سد“ الفجوة اإلنتاجية “حتى يتحقق النمو الشامل .يشير هذا التقرير إلى أن
المؤسسات يجب أن تقوم بالتواصل والتنافس والتغيير لزيادة اإلنتاجية.

الجزء األول .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة
لتحقيق النمو الشامل
 .1هم ماھية المؤسسات الصغيرة والمتوسط
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل واضح في التوظيف وإجمالي الناتج المحلي والصادرات
تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الغالبية العظمى من المؤسسات .تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد
عن  95%من إجمالي المؤسسات في العالم ،وھي المسؤولة عن تحقيق  50%تقريبًا من القيمة المضافة ،ونسبة 60%-70
من إجمالي فرص التوظيف ،وذلك عند أخذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية على حد سواء في
عين االعتبار .ويتراوح عدد تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  420مليون إلى  510مليون مؤسسة ،حيث يوجد
310مليون مؤسسة منها في األسواق الناشئة.

أشكال وأحجام متنوعة
يشمل مصطلح “المؤسسة الصغيرة والمتوسطة” مجموعة متنوعة من التعاريف التي تختلف باختالف بعض العوامل
مثل الدولة ،والمنطقة الجغرافية ،ومستوى التنمية ،وثقافة األعمال .من الممكن أن تتفاوت تلك التعاريف أو تنعدم في
بعض الدول .باإلضافة إلى ذلك ،يرتبط التعريف نفسه غالبا ً ببرامج الدعم الوطني والقوانين األخرى ،مما يصعب
استخدام تعريف واحد لتلك المؤسسات.

حجم المؤسسات والقوام الهيكلي لألنظمة االقتصادية
تغيرت أھمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمرور الوقت ،مما يعكس أثر التغير التكنولوجي ،وظروف السوق
المتغيرة ،ومستويات المعيشة المتزايدة في االرتفاع.
قبل اندالع الثورة الصناعية ،كان يهيمن على اإلنتاج ما يعرف اليوم باسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .كانت الورش
الصغيرة ،والفالحون الذين يعملون لحسابهم الخاص ،يوظفون بعض األشخاص ويقدمون منتجات مخصصة حسب
رغبات العمالء .بدأت أحجام المؤسسات تزداد بمعدل ثابت مع انطالق قاطرة الثورة الصناعية .فعلى سبيل المثال،
تضاعف متوسط عدد عمال مزارع القطن في مانشستر بإنجلترا ألكثر من ثالث مرات في الفترة بين عامي1815
1841ارتبطت ھذه الزيادة في أعداد العمال بتكامل وظهور األسواق الوطنية ،التي عملت كمصادر ھامة للطلب
على السلع ،مما شجع على إنتاج السلع بكميات كبيرة .أسهمت اإلبداعات التكنولوجية واستخدام اآلالت في إحداث
تغييرات جذرية في أنماط اإلنتاج .كانت إقامة المصانع تتطلب غالبًا مستويات مرتفعة من االستثمارات الثابتة ،مما أرغم
المؤسسات على التوسع لالستفادة من وفورات اإلنتاج الكبير .تطورت إعادة تنظيم اإلنتاج بهذا الشكل ،باإلضافة إلى
زيادة أحجام المؤسسات ،بخطى سريعة في القرن العشرين.
ولكن منذ سبعينات القرن الماضي وھذا االتجاه يتغير باستمرار .انعكس التركيز المتزايد في التوظيف والقيمة المضافة
في المؤسسات الكبرى في مجموعة من دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )OECD(،وبدأ النظر إلى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة على أنها موارد لإلبتكار وتوفير فرص العمل .ھذا االتجاه ،المدفوع بشكل جزئي من الرغبة في
االستعانة بمصادر خارجية لتوفير الكفاءات غير األساسية ،سمح للمؤسسات بأن تركز على الكفاءات األساسية لديها؛
مما أدى إلى ظهور أنظمة اإلنتاج األفقية (العنقودية) والرأسية (سلسلة القيمة).
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في الوقت الذي تتسم به ھذه التجربة بالتشويق ،قد تكون ايضا ذات أھمية للمستقبل القريب .قد تصب الظروف مجددًا
في صالح المؤسسات الكبرى مع تزايد تكامل السوق وتوسعه في العقود الزمنية األخيرة .ولكن من ناحية أخرى ،ثمة
عوامل أخرى ،مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والتي من شأنها أن توفر بيئة تشجع على بزوغ نجم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة من جديد .إن انتشار تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدى إلى نشوء ظاھرة” المؤسسات التي
ُولِدت عالمية ”:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبيع أو تنوي أن تبيع منتجاتها وخدماتها إلى قاعدة عمالء عالمية
منذ بداية تأسيسها ،على العكس من التطور التقليدي لمراحل التدويل.

 .2سبب أھمية“ الوسط

المفقود“

من الصعب تحقيق النمو
إن الغالبية العظمى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما ھي إال شركات متناھية الصغر يقل عدد الموظفين فيها عن
عشرة موظفين .في العديد من األنظمة االقتصادية ،ينقسم القطاع الخاص إلى شريحتين؛ ھما :المؤسسات الصغيرة غير
الرسمية ،والتي تكون غالبًا متناھية الصغر ،والشريحة األخرى عبارة عن مجموعة قليلة من الشركات العمالقة .تعرف ھذه
الظاھرة باسم” الوسط المفقود ”.ثمة مذھب أساسي يندرج ضمن تفسيرات” الوسط المفقود ”،وينطوي على أن المؤسسات
الصغيرة تقل لديها العوامل المحفزة على النمو ،ألنها تتأثر تأثيراً عكسيا ً ھائالً بالضرائب وسياسات الحصول على التمويل
عندما تصبح مؤسسات متوسطة.

يعمل التوزيع المتوازن ألحجام المؤسسات على تحفيز التنافس
تؤدي سيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى العمالقة ،التي تستعين بقوتها السوقية في الحفاظ على حالتها الراھنة ،إلى
انخفاض الديناميكية في األنظمة االقتصادية ،وباألخص إذا كانت المؤسسات صغيرة جدًا لدرجة ال تسعفها في تحدي
الشركات العمالقة في السوق والضغط من أجل إصالح السياسات .يعمل التوزيع المتوازن ألحجام المؤسسات على
تحفيز التنافس داخل المنظومة االقتصادية ويم ّكن عدد أكبر من المؤسسات من المنافسة الدولية.

 .3المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشام
تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تكون أقل إنتاجية من المؤسسات الكبيرة...
من المعروف ،من خالل الدراسات النظرية والتجريبية التجارية ،أن المؤسسات الكبرى ھي األكثر إنتاجية ،واألكثر
استعدادًا للتصدير ،واألعلى أجوراً .ولكن ما ال يعرفه الكثير ھو أن الفجوة اإلنتاجية بين المؤسسات متناھية الصغر/
الصغيرة من جهة ،والمؤسسات الكبيرة من جهة أخرى ،تظهر في الدول النامية بشكل أوضح بكثير منه في الدول
الصناعية .ففي ألمانيا ،تمثل إنتاجية المؤسسات الصغيرة حوالي %70من إنتاجية الشركات الكبيرة .على النقيض من
ذلك في األرجنتين ،تقل إنتاجية المؤسسات الصغيرة حوالي %40عن إنتاجية الشركات الكبيرة ،وينخفض ھذا الرقم
في البرازيل إلى ما ھو أقل من )OECD-ECLAC, 2013) %30.في بعض الدول ،تزداد تلك الفجوة اإلنتاجية بين
الشركات الصغيرة والكبيرة بشكل أكبر من ذلك :ففي الهند مثالً ،تبين أن المؤسسات التي يعمل لديها أكثر من200
موظف تزيد إنتاجيتها عشرة أضعاف عن المؤسسات التي يعمل لديها من خمس إلى 49موظفًا.

ةيندتم ًاروجأ عفدت اهنأ ةجيتنلاو...
تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن نسبة كبيرة من إجمالي فرص التوظيف .تقوم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بتوظيف نسبة كبيرة من القوى العاملة الكلية ،وبالتحديد العمال األقل خبرة وتعليماً ،الذين ينتمون إلى األسر
األشد فقراً .تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى دفع أجور متدنية بسبب انخفاض إنتاجيتها .ويعكس ذلك القطاعات
التي تميل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى العمل فيها ،وھي :القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة ،والقطاعات
ذات معدالت العمالة الكثيفة ،وكذلك القطاعات ذات اإلنتاجية األقل.

من الممكن تحقيق فرص ھائلة للتنمية االقتصادية الشاملة في حالة سد الفجوة اإلنتاجية...
إن سد الفجوة في الدول النامية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة من المحتمل أن يكون له تأثيران
مباشران :فسيسهم ذلك في نمو إجمالي الناتج المحلي ،بسبب زيادة إنتاجية تلك المؤسسات؛ كما سيؤدي إلى ارتفاع
األجور في شرائح األجور المنخفضة بالمنظومة االقتصادية ،مما يحسن توزيع الدخل.
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يشير ھذا األثر األخير إلى شمولية النمو المحتمل الناتج عن زيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .من المحتمل
أن تتخطى تلك التأثيرات األثر المباشر على الدخل في األسر الفقيرة .إن ارتفاع أجور الموظفات السيدات من المحتمل
أن يكون له تأثيرات غير مباشرة على االقتصاد بأكمله؛ ألن النساء في الدول النامية أشد ميالً من الرجال إلى االستثمار
في عائالتهن وفي المجتمع على نطاق أوسع ،مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الدولة بأكملها.

ةيلودلا تاسسؤملا ةيجاتنإ دادزت ثيح ً
الثم ليودتلا لالخ نم..
لقد بات من الواضح أن المؤسسات النشطة على المستوى الدولي تميل إلى دفع أجور أعلى ،وتوظف عدداً أكبر ،وتمتلك
مستويات إنتاجية أعلى .ال تتمكن سوى المؤسسات األكبر حجما ً واألكثر إنتاجا ً من الوصول إلى المستوى الدولي ،ألنها
المؤسسات الوحيدة التي يمكنها تحمل النفقات المتعلقة بالدخول إلى تلك األسواق؛ مثل التكاليف الثابتة المتعلقة باالمتثال
للقوانين ،ونفقات البحث للتعرف على األسواق المربحة والشركاء الجديرين بالثقة .وفي الوقت نفسه يؤدي التدويل إلى
زيادة القدرة التنافسية من خالل التعلم بالممارسة ،والتعرض لمعايير الجودة المرتفعة ،والتقنيات الفائقة ،والمنافسة األشد.
ثمة مكاسب ھائلة يتم جنيها من التدويل ،بمجرد أن تمتلك المؤسسات إمكانية تحقيقه.

 .4االنخراط في سالسل القيمة الدولية
الطرق التي تؤدي إلى التدويل
يوجد العديد من المزايا المحتملة لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سالسل القيمة الدولية ،كما ھو موضح في
كتابات بعض المؤلفين الذين يسردون” قائمة طويلة من تلك المزايا ”.على مستوى االقتصاد الكلي ،يوجد فرص لتوفير
الوظائف ،وتحسين الدخل ،وتحسين ظروف العمل ،وتنوع اإلنتاج والصادرات.أما على مستوى االقتصاد الجزئي،
فتستطيع سالسل القيمة الدولية المساعدة على زيادة فرص الحصول على تمويل ،وتقصير فترات اإلنتاج ،وتقليل
االضطرابات التي تعطل اإلنتاج ،وتقليل المخزون ،وتحسين الجودة وخدمة العمالء ،وتسريع االبتكار ،وتقليل المخاطر.
تزداد فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بدء التصدير عند مشاركتها في سالسل اإلنتاج على المستوى
المحلي والدولي على حد سواء .كشفت دراسة عن المؤسسات اإليطالية عن أن احتمالية قيام الشركات التي يتراوح
عدد الموظفين فيها من 9-1أشخاص ،و  49-10شخصًا ،و  249-50شخصًا ازدادت بنسبة %98،و  %34،و
%34،على التوالي ،في حالة انخراطها في إحدى سالسل التوريد .ويشير ذلك إلى أن المؤسسات الصغيرة بصفة
خاصة قد تستفيد من انخفاض تكاليف الدخول إلى األسواق ،و وفورات الحجم عن طريق االنخراط في سالسل القيمة
الدولية.

كما أن استيراد المنتجات الوسيطة يسهم في زيادة اإلنتاجية
عالوة على ذلك ،قد تستفيد المؤسسات التي تقوم بالتصدير فعالً من االنخراط في سالسل القيمة الدولية ،ألن الوصول إلى
المنتجات الوسيطة المستوردة قد يؤدي إلى تطوير إنتاج المنتجات النهائية ،وزيادة الصادرات .على سبيل المثال ،اتضح
ان أثر الصادرات على اإلنتاجية والربحية في المؤسسات التونسية يزداد ،في حالة قيام المؤسسات باستيراد المنتجات
الوسيطة أيضًا .تتوافق ھذه النتيجة مع البيانات التجريبية المتزايدة على مستوى المؤسسات :إن استيراد المنتجات
الوسيطة يؤدي إلى زيادة جودة وكمية الصادرات ،ومن ثم يزداد أثره على اإلنتاجية .في الواقع ،قد تمثل تلك المنتجات
المستوردة قناة قوية لنشر التكنولوجيا ،وباألخص لتحفيز اإلبداع في المنتجات والعمليات التشغيلية .تمتلك المؤسسات
العالمية ،التي تتربع على عرش السلسلة ،الحوافز الكافية لتحسين منتجاتها وعملياتها.

االنخراط في سالسل القيمة الدولية ال يضمن زيادة األداء االقتصادي
إن االنخراط في سالسل القيمة الدولية ال يضمن رفع مستوى األداء االقتصادي .تتوقف قدرة المؤسسات على جني
تلك الثمار بدرجة كبيرة على مكانتها في سلسلة القيمة وقدرتها على الصعود في تلك السلسلة .من المرجح أن تتعثر
المؤسسات في األنشطة ذات القيمة اإلضافية المنخفضة في السلسلة اإلنتاجية ،مثل أنشطة التجميع األساسية أو استخراج
الموارد ،بحيث ال تحصل سوى على نسبة صغيرة محدودة من عائدات وأرباح السلسلة .تدخل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الدول النامية إلى سالسل القيمة الدولية بشكل طبيعي من خالل تلك األنشطة .في الوقت الذي قد يؤدي ذلك
فيه إلى تحقيق مكاسب ثابتة أولية في بعض المجاالت مثل التوظيف واإلنتاجية ،فإنه قد يمنع تحقيق مكاسب ديناميكية في
حالة عجز المؤسسات عن االنخراط في أنشطة ذات قيمة إضافية أعلى .وقد يحدث ذلك بسبب اختالف موازين القوى
بين الموردين المحليين والمشترين العالميين في السلسلة ،حيث يمتلك المشترون العالميون الحوافز الكافية للحفاظ على
الوضع الراھن .بصياغة أخرى ،قد تعوق المؤسسات العالمية الكبيرة مورديها عن التطور الوظيفي ،إذا كان يتداخل مع
أنشطتها األساسية مثل التسويق ،أو البحث والتطوير ،أو المبيعات.
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تتوقف طريقة انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قدرتها التنافسية
يلعب ھيكل إدارة السلسلة دورًا رئيسيًا في قدرة المؤسسات المحلية على التقدم في السلسلة ،في الوقت الذي يرجع عجزھا
عن التقدم في السلسلة بدرجة كبيرة إلى اختالل موازين القوى .تفرق الدراسات النظرية بين األنواع األربعة لهياكل
اإلدارة ،والتي تؤدي إلى زيادة مستوى اختالل القوى وھي :العالقات المتحفظة ،والشبكات ،والتسلسل شبه الهرمي
،والتسلسل الهرمي التام ،أو التكامل الرأسي .في النوع األول من ھياكل اإلدارة ،ال تكون العالقة بين المؤسسات قوية
بالدرجة الكافية لتسهيل ظهور التأثيرات التكنولوجية .في التسلسل الهرمي التام ،ستحاول المؤسسات الكبيرة إعاقة تطور
الموردين .تبين أن ھياكل شبكات العالقات والتسلسل شبه الهرمي ھي األكثر تحفي ًزا على التطور ،على الرغم من أن
الموردين في الدول النامية يجدون صعوبة بالغة في الدخول في شبكات العالقات ،ألنها غالبا ً ما تستلزم استثمارات مسبقة
ھائلة ،باإلضافة إلى تحلي الموردين بقدرات فائقة.

. 5التدويل بالطريقة األنيقة :أھمية القدرة التنافسية
ما الذي يحدد مدى نجاح المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في التصدير المباشر أو غير المباشر؟ ما الذي يحدد
ھيكل اإلدارة ضمن سلسلة القيمة؟ ما الذي يحدد ما إذا كانوا قادرين على االرتقاء ضمن سلسلة القيمة ،أو الوصول لمرتبة
مربحة ،وربما مع إمكانية االرتقاء؟
إن ھذا يعتمد في الغالب على قدرتهم على المنافسة على الصعيد العالمي في النشاط التجاري الذي اختاروه .إن وصفة
التدويل الناجح للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم من الممكن أن تختزل إلى محددات القدرة التنافسية للمشاريع
الصغيرة ومتوسطة الحجم.

يتم التعبير غالبا ً عن القدرة التنافسية حسب” نوع العمل “الذي يقع عليه االختيار...
إن تعريف القدرة التنافسية أمر بالغ التعقيد .من بين األبعاد ذات الصلة :الوقت( محدد أم مستدام )،والحجم( حجم الشركة
األمثل )،والمكان( على سبيل المثال محلية أو دولية )والنطاق( التركيز على موارد الشركة فقط أم على القدرات أيضاً).
يعبر ھذا التقرير عن القدرة التنافسية حسب ”نوع العمل ”،ويتبع نهجا ً ديناميكياً ،ويستخدم التعريف الذي ينطبق على
الشركات التي تعمل في سياق دولي:
إن التنافسية ھي إظهار القدرة على تصميم ،وإنتاج ،وتسويق عرض يلبي احتياجات قطاعات السوق المستهدفة
بالكامل ،وبشكل فريد ومستمر ،مع االرتباط ببيئة األعمال وسحب الموارد منها ،وتحقيق عائد مستدام للموارد
المستخدمة.

...حيث تميل المؤسسات الصغيرة إلى النشاط في مجموعة أقل من خطوط العمل.
إن بعد” الحجم ”لم يظهر في ھذا التعريف ،وھو ما يعني تعميمه على الشركات بمختلف أحجامها .تتجه الشركات
الناشطة ضمن محفظة واسعة من األعمال إلى زيادة حجمها ،ولكي تتحول الشركات من صغيرة إلى متوسطة إلى كبيرة
يلزمها أن تظل قادرة على المنافسة خالل العملية برمتها ،إذا كانت لديها الرغبة أن تبقى في السوق .تتمتع المشروعات
الصغيرة ومتوسطة الحجم بخصوصية أنها غالبا ً ما تنشط في مجال واحد فقط ،وخاصة المؤسسات الصغيرة ،ضمن
تصنيف المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

في األسواق العالمية سريعة الحركة ،يعد الجانب الديناميكي في المنافسة من األمور الهامة...
يعكس وصف” مستمر ”في ھذا التعريف استخدام مفهوم ديناميكي للقدرة التنافسية( البعد الزمني ).إن ما يكفي اليوم
لتحقيق عوائد مناسبة بالنسبة للموارد المستخدمة قد ال يكفي غداً إذا تغيرت البيئة التنافسية .تتعرض الشركات العاملة
في بيئة عالمية إلى تغيرات مستمرة ،وال يمكن تحقيق عوائد كافية إال بطريقة مستدامة ،إذا كانت الشركة قادرة على
التكيف مع التغيير ،أو تبنّيه.

...لذلك ،التواصل ال غنى عنه لتحقيق المنافسة اليوم
إن العوامل الخارجية تتغير بسرعة كبيرة .إن التنافسية تعني التكيف والمرونة .مراحل الصناعة ،واالبتكارات البناءة
أو الهدامة ،وزيادة المنافسة ،وتقلبات أسعار الصرف ،واألحداث األخرى الكثيرة تتطلب استراتيجيات للتكيف .الشركات
التي تنجح في التكيف ،تستبق التغيير قبل وقوع أحداث خارجية ،أو تتبع التغييرات مباشرة بعد حدوثها ،نظراً لسرعة
التغيرات.

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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المؤسسات الناجحة ھي التي يديرھا مدراء أقوياء...
تعد جودة استراتيجية عمل الشركة من المحددات الرئيسية لنجاحها .إن قادة المؤسسة ھم من يحددون إستراتيجية العمل
وھم المسؤولون عن تنفيذھا .تؤدي اإلستراتيجية القوية إلى تكوين عرض يسمح للشركة بوضع سلعها أو خدماتها بنجاح في
شريحة معينة من السوق .يتكون العرض الناجح عادة من توليفة مناسبة تضم عدداً من الجوانب :الجودة وخصائص المنتج،
والكمية ،والتكاليف ،والتوقيت المناسب للتسليم.

...أولئك الذين يبنون إستراتيجية أعمالهم على معلومات حديثة لتحليل السوق
إن المؤسسات ال تصمم استراتيجية أعمالها اعتباطاً ،بل في إطار البيئة التنافسية المحيطة التي تعمل فيها .لذلك فإن من
المتطلبات األساسية لتصميم استراتيجية تجارية ناجحة ،التعرف واإلحاطة بالقوى التنافسية التي تشكل بيئة للمؤسسة .كما
أن المعلومات المتعلقة باتجاھات المستهلكين ،ومتطلبات االمتثال ،والتركيبة السكانية ،وحجم التدفقات التجارية ،واالتفاقات
التجارية ،والوضع التفضيلي ،والحواجز أمام التجارة ،وشدة المنافسة ،من بين أمور أخرى ،لها أھمية كبيرة في تصميم
استراتيجية تجارية ناجحة.

يعد استيفاء معايير الجودة واالستدامة من” حتميات “التحلي بالقدرة على المنافسة
يصاحب صعود سالسل القيمة العالمية انتشار المعايير اإللزامية/التنظيمية ،والطوعية ،والمعايير المحددة حسب المؤسسة.
لم يعد االستثمار في العمليات التي تتوافق مع ھذه المعايير  -كثيراً منها معايير خاصة  -مجرد خيار ،بل انه العامل األكبر
لتحديد قدرة المؤسسة على المنافسة .إن االعتماد الناجح للمنتجات والخدمات قد يسهل من وصول المؤسسات إلى التمويل
واألسواق الجديدة ،باإلضافة إلى الترويج للمنتجات والخدمات ذات الجودة األعلى بطريقة مستدامة.

إن الوصول إلى التمويل يقرر الكفاءة التشغيلية اليومية والقدرة على تحقيق االستثمارات المستقبلية
يعد التمويل من األمور األساسية في تنفيذ إستراتيجيات العمل ،وھو الجزء األساسي في تشغيل أي شركة .تتباين االحتياجات
النقدية باختالف مراحل دورة حياة العمل ،حيث تحظى مراحل البدء والنمو والتحول بأھمية خاصة .إن قدرة المؤسسة على
زيادة وتقوية قدرتها التنافسية تعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على االستثمار في مشاريع جديدة ،وعلى اإلبداع ،والتحسينات،
والتنويع مع مرور الوقت .وتحتاج كل ھذه االستثمارات إلى رؤوس أموال قصيرة وطويلة األجل؛ ولذلك يعد الحصول على
التمويل  -بما في ذلك تمويل مشاريع صاحبات األعمال  -من األمور األساسية .إن تنفيذ التخطيط المالي الذي يتسم بالشفافية،
وحفظ السجالت المتعلقة بالميزانيات ،والمشتريات ،والمبيعات ،واألصول ،والديون ،باالقتران مع وضع خطة شاملة للعمل،
ال يعمل فقط على تشجيع حصول المؤسسات على التمويل ،ولكن أيضا ً تحفيز قدرتها على االنخراط في أسواق التصدير
وتقوية قدرتها التنافسية.

يعد الوصول إلى المواھب من األمور الضرورية على كافة المستويات التشغيلية
تزداد احتمالية أن يقدم الموظفون الماھرون مساھمات ذات جودة أعلى خالل عملية اإلنتاج ،و لكن ال تقتصر أھميتهم على
ذلك فحسب؛ وإنما تزداد كذلك احتمالية تمتع ھؤالء الموظفين بمرونة كافية لكي يتكيفوا مع التغييرات التي تطرأ على بيئة
السوق .حيث تبين أن الوصول إلى العمال الماھرين يزيد من الكفاءة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ويزيد من قدرتها
على استيعاب التقنيات األجنبية ،والدخول في األنشطة التي تعتمد بشكل مكثف على المعرفة .يؤدي الوصول إلى المهارات،
بما في ذلك المهارات الشخصية ،إلى زيادة القدرات على التواصل مع العمالء في الخارج ،وتسهيل استيفاء المعايير الدولية.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبقى دون مستوى الحد األدنى من حيث مهارات موظفيها ،تزداد احتمالية تواجدھا
ضمن الشريحة ذات القيمة المضافة المنخفضة من سالسل القيمة الدولية.

الوصول إلى المدخالت والعمالء بالخارج من األمور الهامة في المنافسة...
في الوقت الذي تستطيع فيه المؤسسات فعل الكثير من أجل تحسين مكانتها التنافسية ،توجد عوامل محددة تقع خارج نطاق
سيطرتها .تتمثل أحد العوامل الكبرى التي تؤثر في قدرة المؤسسة على الوصول إلى العمالء في الخارج ،في أن الوصول
إلى السوق يتحدد حسب السياسات التجارية في الدولة األم ،أو في الدولة المستهدفة .تعتبر المؤسسات في سالسل القيمة
سريعة التأثر بالتكاليف المتعلقة بالسياسات التجارية ،ألنها قد تخضع للضريبة مرتين إذا قامت باستيراد السلع الوسيطة ثم
تصديرھا في وقت الحق بعد المعالجة .ومع انخفاض التعريفات على مدار الثالثة عقود األخيرة ،فإن اإلجراءات الغير
جمركية( )NTMتعد اآلن عقبة مساوية أو أكبر من التعريفة بالنسبة للتجارة .تشير دراسة قامت بها منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية )OECD(،إلى أن اإلجراءات الغير جمركية( )NTMتشكل نسبة بمتوسط 15%من تكاليف اإلنتاج اإلجمالية.

...ويتم تحديد ذلك في ضوء السياسات التجارية واإلمدادات اللوجيستية
خدمة العمالء أمر مكلف ويتوقف على توافر و جودة البنية التحتية للنقل ،باإلضافة إلى اعتماده على وجود الشركات المناسبة
لتزويد الخدمات اللوجيسيتة .تعد الجوانب اللوجيستية من األمور الهامة للقدرة التنافسية ،وباألخص في المنتجات التي تتأثر

XVIII

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

بمرور الوقت ،مثل السلع القابلة للتلف .يتزايد اتباع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لألمثلة التي تقدمها نظيراتها الكبرى،
وتطبق طرقا ً متطورة في إدارة اإلمدادات واللوجيستيات اإلستراتيجية .على الرغم من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لديها رغبة قوية في القيام بذلك ،فإنها تخضع دائما ً للبيئة المباشرة وبيئة االقتصاد الكلي ،بما في ذلك طبيعة وجودة العمليات
التي تفرضها السلطات على الحدود.

تتسم المؤسسات المبدعة بإنتاجية أكبر وازدياد احتمالية دخولها مجال التصدير
تحقق الشركات المبدعة مستويات أعلى من اإلنتاجية والنمو االقتصادي ،وھم أكثر عرضة للتصدير ،و بشكل ناجح.
على مستوى المؤسسة ،يستلزم اإلبداع تنفيذ سلسلة من األنشطة الملموسة التي قد تحسن اإلمكانيات اإلبداعية مثل البحث
والتطوير ،وحيازة براءات االختراع ،والفوائد الجانبية ،واإلبتكارات التراكمية ،وتجزئة األسواق المتخصصة ،وتوحيد
المعايير ،واالرتقاء بالجودة ،والتميز ،والتصنيع المرن( التخلص من الهدر )،وإعادة ھندسة الشركة( تقليص الحجم ،واإلعادة
للحجم المناسب ،والتعاقد واالستعانة بالمصادر الخارجية ).وتعتبر أبحاث السوق وأبحاث المنتجات والتطوير أمرًا ضروريًا
في ھذا السياق.

 .6مواجهة تحديات التدويل
تواجه المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تحديات تتعلق بشكل مباشر بحجمها .وقد تضاعفت العديد من هذه التحديات في
ظل السياق العالمي ،هذا أسهم بدوره في انخفاض معدالت استمرار المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم .وبالرغم من
اختالف هذه المعدالت باختالف البلد أو القطاع ،كشفت الدراسات أن حوالي  20%من المؤسسات الجديدة تنهي أعمالها بعد
عامها األول ويرتفع هذا الرقم إلى أعلى من  50%بعد خمسة سنوات .إن ارتفاع معدالت الفشل ال يمثل مشكلة في حد ذاته؛
لكن مايدعو للقلق هو المدى الذي قد تتسبب به إخفاقات السوق في توقف أعمال المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ،في
حين كان من الممكن أن تتوسع بأعمالها لتبلغ التصدير.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكافح من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بفرص التصدير...
في استطالع رأي حديث أجراه المركز التجاري الدولي لحساب االستعراض العالمي الخامس لمبادرة المعونة من أجل التجارة
،ورد أن” الحصول على معلومات حول فرص التصدير ”احتل المرتبة األولى من بين تسعة مجاالت رأى المصدرين أنها
األفضل للتحسين :أشارت 64%من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي خضعت لهذا االستطالع إلى أنهم يعتبرون ھذا
العامل ضمن أعلى ثالث أولويات لديهم ،بينما أشارت 44%من المؤسسات الكبيرة إلى ذلك .ويعد نقص المعلومات التجارية
التي تقدمها االتحادات العامة والخاصة نقطة ضعف سوقية بارزة تزيد من التكاليف والعوائق أمام دخول المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.

...باإلضافة إلى تحديات أخرى الستيفاء المعايير اإللزامية والطوعية...
إن الحاجة لتلبية المعايير الطوعية أو اإلجبارية والمتطلبات التنظيمية األخرى تؤثر على عمليات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في جميع مراحل اإلنتاج والتسليم.
�

مات :تحتاج المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى أن تتعرف على تفاصيل المتطلبات.

� يذ :قد تحتاج المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم إلى التكيف مع المنتجات والعمليات لتتوافق مع ھذه
المتطلبات.
� عتماد :يلزم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم إثبات االمتثال ،وھذا يتضمن عادة اعتماد المنتجات أو
العمليات من قبل ھيئات معترف بها.
� تراف :الخطوة النهائية التي يلزم أن تسلكها المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم للشروع في التصدير ھي
اعتراف سلطات الجمارك في الداخل والخارج بتلك االعتمادات.
كشفت دراسات استقصائية حديثة قام بها المركز التجاري الدولي حول اإلجراءات الغير جمركية ،إلى أن االمتثال للوائح
والمعايير التنظيمية في مرحلة التنفيذ واإلثبات يعد من المشكالت الكبرى ،وباألخص بالنسبة للمؤسسات الصغيرة .في
المتوسط ،أشارت %49من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التصدير ،في 23دولة تم تطبيق
الدراسات االستقصائية فيها ،إلى أن أعمالها تعاني من إجراء واحد على األقل من اإلجراءات الغير جمركية .وتصل ھذه
النسبة إلى %42.5في المؤسسات الكبيرة.

...دعوة األطراف المعنية إلى تيسير تنفيذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمعايير والتحقق منهاا
ھناك أطراف معنية متعددة تلعب دورًا ھا ًما في نشر المعلومات المتعلقة بالمعايير واإلجراءات الغير جمركية ،مثالً عن
طريق إنشاء منصات البيانات العالمية أو الوطنية بواسطة المنظمات الدولية أو مؤسسات دعم التجارة واالستثمار الوطنية؛

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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وفي بناء القدرة على استيفاء المتطلبات )مثل المؤسسات التدريبية(؛ وفي تسهيل التحقق من المعايير)مثل سلطات الضرائب.
( على المستوى المحلي ،يتم توجيه جهود الحكومات إلى بناء بنية تحتية فنية ذات جودة عالية في الدول النامية ،ويشمل ذلك
المعامل المعتمدة والجهات المانحة لالعتماد.

مازالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف التمويل في رأس المال العامل واالحتياجات
االستثمارية...
تشكو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضعف إمكانية الحصول على التمويل كأحد القيود الخطيرة بالنسبة لها .تدرك
البنوك تكلفة ومخاطر خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .تنفر البنوك عادة من التوسع في االعتمادات بدون ضمان
للشركات الصغيرة والمتوسطة ،حتى لو كانت معدالت الفائدة مرتفعة ،وذلك بسبب تناقض المعلومات وارتفاع تكلفة جمع
المعلومات المناسبة لتقييم استحقاق تلك المؤسسات .وبالتالي ،فإن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،التي تملك
مشروعات ذات قيمة اقتصادية ،ولكن دون ضمانات مناسبة ال تستطيع الحصول على التمويل ،والتي تكون في أمس الحاجة
إليه ،من جهات اإلقراض التقليدية .تتعرض النساء صاحبات المشروعات بصفة خاصة لهذه المشكلة ،ألن نقص الضمانات
والبنية التحتية التمويلية غير المناسبة والعوائق األخرى ،ومنها العقبات االجتماعية والثقافية بسبب الجنس ،تحد من قدرات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها النساء.
أشارت مؤسسة التمويل الدولي إلى أن البنوك التي تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول ال تنتمي إلى منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية( )OECDال تصل سوى لنسبة 20%من المؤسسات متناھية الصغر والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الرسمية ،وال تصل سوى لنسبة 5%في الصحراء الكبرى بأفريقيا .للتأكيد على نطاق المشكالت المتعلقة
بالحصول على التمويل ،تشير تقديرات بنك التنمية اآلسيوي إلى وجود فجوة عالمية مقدراھا 1.9تريليون دوالر بين الطلب
والعرض في التمويل التجاري وحده .وتتسع ھذه الفجوة ،وباألخص في الشريحة السفلية من السوق ،حيث يتم رفض نصف
طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا للحصول على التمويل ،مقارنة برفض %7فقط من طلبات التمويل التي
تقدمها المؤسسات متعددة الجنسيات.

...ولكن المبادرات الخاصة والعامة قد تسهم في سد فجوة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تستطيع أنظمة معلومات االئتمان ،وكذلك سجالت وأطر عمل الضمانات المتغيرة ،أن تثبت فعالية في تسهيل حصول
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل .تشمل الحلول الواعدة األخرى على تقديم المساعدة المباشرة إلى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،لتلبية متطلبات التمويل الرسمي .يشتمل ذلك على تثقيف وتدريب تلك المؤسسات على تجهيز طلبات
تمويل فعالة وضمان حصولها على المعلومات المناسبة ،للخوض في اإلجراءات المعقدة الخاصة بطلبات الحصول على
القروض .بينما يتزايد اعتراف البنوك التجارية بالفرص المثمرة وغير المستغلة المتمثلة في قطاع المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،فقد تكون ھناك بعض الفائدة في دعم تطبيق أفضل الممارسات الدولية لخدمة ھذا القطاع اإلستراتيجي بنجاح.
ثمة بعض الجهود لتشجيع التعاون بين البنوك ومزودي خدمات التنمية التجارية .وأخيراً ،يتزايد اھتمام واضعي السياسات
بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تنويع مصادر تمويلها ،بحيث تتخطى القروض المصرفية التقليدية إلى القطاع
الخاص غير التمويلي ،بما في ذلك االئتمان التجاري بين المؤسسات ،أو من خالل آليات التمويل واالستثمار الجماعي.

تكافح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل جذب العمال أصحاب المهارات العالية بسبب عدم كفاية
عروض السوق...
تعد سياسات المهارات الوطنية من أھم العوامل التي تحدد وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المهارات .إن قدرة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جذب المواھب الجيدة ذات التعليم والتدريب والخبرة المسبقة ،سيعتمد على قدرة كل من
أنظمة التعليم القومي المعنية وأنظمة التدريب المهني على منح الشباب مجموعة من المهارات المتعلقة بالعمل والجاھزة للتطبيق.

...باإلضافة إلى محدودية قدرتها على تدريب موظفيها
يتم رصد تفاوت المهارات بشكل متكرر في أسواق العمل في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء .من المحتمل أن يؤثر
ذلك بنسب متفاوتة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والتي ال تمتلك الوسائل )الموارد المالية والبشرية على حد سواء(
الكافية لالستثمار في تدريب العاملين لديها .تشتمل خيارات السياسات لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على الموظفين الماھرين ،على تدريب الشركات الفرعية ودعم شبكات أصحاب العمل لتعزيز مشاركة تلك المؤسسات في
المبادرات التدريبية .قد تكون تلك الشبكات شبكات أفقية  -حيث تشترك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شراء الخدمات
التدريبية  -وكذلك قد تكون شبكات رأسية ،عن طريق االستفادة من العالقات بين المشتري والمورد.

تمتد محدودية توافر المهارات إلى المستويات اإلدارية ومستويات إنشاء المشروعات...
عالوة على ذلك ،قد يكون ضعف المهارات على المستوى اإلداري ھو السبب الجذري لفشل المؤسسات( الصغيرة ).تشير
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الدراسات إلى أن المؤسسات الموجودة في األسواق الناشئة تميل إلى امتالك ممارسات إدارية أضعف من تلك المؤسسات
الموجودة في الدول المتقدمة ،وتبين أن ذلك يفسر بوضوح انخفاض إنتاجية تلك المؤسسات .ينعكس ضعف المهارات اإلدارية
بشكل سلبي على قدرات بناء وإدارة المشروعات ،ويتفاقم ذلك بسبب العوامل االجتماعية الثقافية ،مثل الخوف من الفشل،
وباألخص لدى أصحاب المشروعات من الشباب والنساء.

...ويمكن مواجهة ذلك عن طريق بناء ثقافة قوية حول بناء وإدارة المشروعات
يرتكز رسم مالمح سياسة قوية لبناء وإدارة المشروعات وتعزيز المهارات الالزمة على جودة وكمية التثقيف والتدريب
الخاص ببناء وإدارة المشروعات .في ھذا السياق ،يبدو أنه من الضروري أن يكون التثقيف المتعلق بإنشاء المشروعات في
سن مبكرة ،مما يشجع الشباب على أن يصبحوا أصحاب مشاريع وفقا ً للفرصة بدالً من أن تحركهم الضرورة .وباإلضافة
إلى ذلك  ،يكرس واضعو السياسات المزيد من الموارد للتعاون مع مجتمع األعمال في تطوير المواد التعليمية المتعلقة بإنشاء
المشروعات ،وتوفير التدريب الجيد ،والدعم والحوافز للمعلمين المشاركين في أنشطة إنشاء المشروعات.

تعد التكنولوجيا ومجال االبتكار من نقاط الضعف المنتشرة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قد تكون ھناك آثار أخرى لنقص العمالة الماھرة :فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة االستثمار في التكنولوجيا .ال جدال على فوائد
التكنولوجيا ،ولكن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تدرك القدرات الكاملة التي تستطيع التكنولوجيا تحقيقها.
وينظر إلى انخفاض مستوى تعامل ھذه المؤسسات مع التكنولوجيا على أنه عائق خطير أمام تحسين التنافسية ،وھي تعاني
نتيجة لذلك من عدم الكفاءة وزيادة التكاليف .باإلضافة إلى نقص القوى البشرية الماھرة( مثل االفتقار إلى المهارات الفنية)؛
ثمة أربعة معوقات رئيسية قد تفسر تردد مثل تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االستثمار في التكنولوجيا واستخدامها:
التكاليف المرتفعة للتكنولوجيا ،وانخفاض الوعي بفوائد التكنولوجيا ،والمشكالت المتعلقة بأمان البيانات والخصوصية،
والبنية التحتية الرئيسية غير المناسبة.

وأخيراً ،ترتفع النفقات اللوجيستية مقارنة بالمبيعات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنها في
المؤسسات الكبيرة...
إن الدراسات حول تكاليف الجانب اللوجستي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تظهر أنها تميل ألن تكون أكثر ارتفاعا ً منها
في الشركات الكبيرة .على سبيل المثال ،تمثل تكلفة الجانب اللوجستي في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 18إلى%35
من القيمة النهائية للبضائع ،مقارنة بـ  8%في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(.وھناك دالئل على أن ھذه
النسبة قد تزيد عن 40%في المؤسسات الصغيرة والكبيرة ،ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع تكلفة المخازن والمخزون.

...ولتقليلها ،يجب االھتمام بالجوانب المادية وغير المادية للعمليات اللوجيستية
حتى يتسنى للعمليات اللوجيسيتية الخاصة بدولة ما أن تؤدي وظيفتها على النحو السليم ،يجب أن تتوافر لها بنية تحتية حديثة
وأن تمتاز بالكفاءة ،خاصة بمجال النقل .بحسب دراسة حديثة قام بها مكينسي وكومبني ،سيكون المبلغ المطلوب ھو57.3
تريليون دوالر لتمويل تطوير البنية التحتية بحلول  .2030باإلضافة إلى ھذه االستثمارات في البنية التحتية الملموسة ،يجب
كذلك االھتمام بالجوانب غير المادية من العمليات اللوجيستية ،لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية الموجودة .فعلى سبيل
المثال ،قد تساعد تدابير تيسير التجارة في توفير الظروف المناسبة لتدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تخطي
الروتين المتعلق بالتجارة ،مثل التكاليف المرتبطة بتخليص البضائع ،والتعامالت اإلدارية والتوثيق ،باإلضافة إلى التأخير
على الحدود.

 .7مؤسسات صغيرة لكن أعدادھا ھائلة :تجميع الموارد وبناء العالقات
تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محدودية قوتها التفاوضية السياسية بسبب صغر حجمها...
تتعرض المؤسسات الصغيرة للظلم بسبب محدودية قدرتها على التأثير في عمليات صنع القرار ،ونتائج السوق ،والدفاع عن
مصالحها  .غالبا ً ما تمتلك المؤسسات الصغيرة قوة تفاوضية أقل من المؤسسات الكبرى ،ولذلك فهي ال تحصل إال على نسبة
محدودة من أرباح السلسلة .تمتد الصعوبات الشائعة المتعلقة بحجمها لتشمل عمليات صنع السياسات والتي تنتهي بتفضيل
المؤسسات األكبر .والنتيجة ھي أن البيئة التشريعية والتنظيمية تظلم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل ممنهج.
تتمثل إحدى طرق التغلب على العزل في توحيد القوى .يتم عادة استخدام آليتين اثنتين :تتكون اآللية األولى من المؤسسات
التي تمثل مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفر الخدمات المناسبة ،وتعمل اآللية الثانية على تسهيل العالقات بين
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل بناء التكتالت.

...ويمكن تعويض ذلك بالعمل مع مؤسسات دعم التجارة واالستثمار...
تغطي مؤسسات دعم التجارة واالستثمار ،سواء كانت عامة ،أو تستهدف قطاعات معينة ،أو أنها تستهدف وظائف معينة،
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جميع جوانب التجارة العالمية؛ من تصدير ،واستيراد ،واستثمار .تشير الدراسات االقتصادية الحديثة إلى أن مؤسسات دعم
التجارة واالستثمار ،وباألخص منظمات الترويج التجاري ،لها تأثير ھائل على التجارة .بحسب إحدى الدراسات ،فإن أي
زيادة مقدارھا دوالر واحد أمريكي في ميزانيات مؤسسات الترويج التجاري ،تؤدي إلى زيادة مقدارھا 200دوالر أمريكي
في الصادرات .أشارت دراسة أخرى إلى أن المساعدة التي تستهدف المؤسسات الفردية بشكل مباشر ھي األكثر فعالية
بالنسبة لتوفير فرص التصدير ،عندما يتم استهداف المؤسسات المتوسطة.

...أو عن طريق بناء التكتالت...
تستطيع التكتالت مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين إنتاجيتها ،وإبداعها ،وقدرتها الكلية على المنافسة .تعد
التكتالت مفيدة للقدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب الحصول على فرص بناء” الكفاءة الجماعية”،
من األنظمة االقتصادية اإليجابية الخارجية واإلجراءات المشتركة .بالنسبة لواضعي السياسات ،فإن التكتالت توفر الفرصة
لتحسين التدخل اإلستراتيجي ،عن طريق توفير آلية أساسية يتبعها واضعي السياسات ،لتصميم وتنفيذ السياسات الالزمة
لتحسين القدرة التنافسية لدى تلك المؤسسات ،ومساعدتها على التغلب على بعض عوائق التدويل.

...وقد يؤدي ذلك إلى انتشار اإلبداع
للمساعدة في التغلب على إخفاقات التنسيق ودعم اإلجراءات الجماعية ،تستطيع سياسات تطوير التكتالت المساعدة
تطوير العوامل التنافسية المحلية وتدعيم العالقات .ثمة جدال يسود في الدراسات النظرية حول قدرة سياسات التكتالت
على مواجهة مشكالت نقص العمالة الماھرة ،وتسهيل انتشار اإلبداع )الكفاءة الديناميكية( ،والمساھمة في مواجهة آثار
الخطوات األولى )يتم التعرف عليها من خالل التصدير( ،وتسهيل الحصول على خدمات تجارية فائقة الجودة.
على الرغم من وجود العديد من التكتالت الناجحة ،فإن ھناك العديد من المحاوالت غير الناجحة لبناء تكتالت مستدامة .قد
تساعد سياسات التكتالت في إنشاء واستدامة التكتالت ،ولكن ينبغي أن يتم تصميمها بشكل جيد ،وھي ليست دوا ًء شامالً لعالج
جميع مشكالت التنمية االقتصادية.

 .8المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات السياسات العامة
تهيئة الظروف التي تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تأدية أفضل ما لديها على مستوى األسواق العالمية،
والمساھمة في النمو الشامل ،تعتمد على اإلجراءات المتخذة في كل دولة ،باإلضافة إلى السياسات والتدابير الدولية.
يتزايد االعتراف بالدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقشات المتعلقة بالسياسات العالمية
،وباألخص في سياق األھداف العالمية التي حددتها األمم المتحدة ،باإلضافة إلى مجموعة العشرين )G20(،ومجموعة
األعمال( .)B20كما تعتبر اتفاقية تسهيل التجارة التي أبرمتها منظمة التجارة العالمية ،ذات أھمية بالغة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.

تدعو األھداف العالمية التي حددتها األمم المتحدة إلى تحسين الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تتسم األھداف العالمية التي حددتها األمم المتحدة في ھذا العام بواسطة الدول األعضاء في األمم المتحدة بمنهجيتها الطموحة
والحديثة .على العكس من األھداف اإلنمائية لأللفية ،فقد ورد ذكر المؤسسات المتناھية الصغر والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بشكل محدد في األھداف العالمية التي حددتها األمم المتحدة لما بعد عام.2015
ينص الهدف الثامن بشكل خاص على ”...تشجيع السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وخلق فرص العمل
الالئقة ،وريادة األعمال ،واإلبداع واالبتكار ،وتشجيع بناء ونمو المؤسسات متناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة)MSMEs(،
بما في ذلك الوصول الشامل إلى الخدمات المالية ”.كما يقر الهدف الثامن بضرورة تقليل النفقات المتعلقة بالتجارة والبيروقيراطية
التي تواجه شركات التصدير ،عن طريق زيادة دعم المعونة الخاصة بالتجارة في الدول النامية.
بينما يتعرض الهدف التاسع في األھداف العالمية التي حددتها األمم المتحدة الثنين من الموضوعات ذات الصلة ،المتعلقة
بتحسين القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وھما؛ طرح المنتجات أمام المستهلكين من خالل تحسين
الوسائل اللوجيستية ،والسعي وراء اإلبداع .يسعى الهدف التاسع إلى” زيادة وصول المؤسسات الصناعية الصغيرة
والمؤسسات األخرى ،وباألخص في الدول النامية ،إلى الخدمات المالية ،بما في ذلك االئتمان الميسور ،والتكامل مع سالسل
القيمة واألسواق”.
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آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

تعد االتفاقية التي توصل إليها المؤتمر الدولي الثالث حول التمويل من أجل التنمية( أديس أبابا ،يوليو/تموز )2015جز ًءا من
األھداف العالمية التي حددتها األمم المتحدة .إنها تسرد المبادئ والسياسات الالزمة لتنفيذ األھداف العالمية التي حددتها األمم
المتحدة ،مع التركيز على تعبئة الموارد والدراسة المتعمقة للمؤسسات متناھية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أشارت النظرة العامة ،التي تم افتتاح تلك االتفاقية بها ،والتي كان عنوانها” إطار عمل عالمي من أجل تمويل التنمية في الفترة
بعد عام ،” 2015إلى أن المؤسسات متناھية الصغر ،والصغيرة ،والمتوسطة ،التي توفر معظم فرص العمل في العديد من الدول
،تفتقر غالبا ً إلى الحصول على التمويل .إنها تلزم الدول بالعمل مع” المؤسسات الخاصة وبنوك التنمية“ على تشجيع حصول
المؤسسات متناھية الصغر ،والصغيرة ،والمتوسطة بالشكل المناسب ،والمستدام ،والثابت على التمويل ،باإلضافة إلى تدريب
الجميع ،بمن فيهم الشباب وأصحاب المشروعات ،على تنمية المهارات المناسبة .لمواجهة القيود المتعلقة بالحصول على التمويل
،وباألخص النساء صاحبات المشاريع ،تقدم االتفاقية بعض االقتراحات المتعلقة بتصميم اللوائح التمويلية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة العشرين( )G20ومجموعة األعمال( :)B20تسليط الضوء
على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الشاملة
قامت تركيا بوصفها رئيسة مجموعة العشرين( )G20في عام 2015بتحديد ثالث موضوعات شاملة ،ھي :الشمولية ،والتنفيذ،
واالستثمار من أجل النمو .في إطار تلك الموضوعات ،تنظر تركيا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها موضوع
مشترك ،مع التأكيد على العالقة بين تلك المؤسسات وضمان أن تتقاسم كل شرائح المجتمع ثمار النمو واإلزدھار (أولويات
مجموعة العشرين خالل رئاسة تركيا.)2015،
تهتم تركيا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناقشات مجموعة العشرين )G20(،عن طريق إدراج المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة كمسألة ذات أولوية بين تلك الموضوعات .باإلضافة إلى ذلك ،تم تدشين المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في مايو/آيار 2015في تركيا ،ليعمل كآلية لتسهيل تنفيذ التدابير التي تستهدف تدعيم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،ومساھمتها في االقتصاد فيما يتعلق بإجمالي الناتج المحلي والتوظيف.
بالتزامن مع رئاسة تركيا لمجموعة العشرين ،يسلط عمالقة األعمال ،في مجموعة األعمال B20بمجموعة العشرين ،الضوء
على الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النمو وتوفير فرص العمل ،والذي تجسد في إنشاء الفرقة العاملة
الخاصة بالمشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة األعمال B20.يحدد تقرير الفرقة العاملة خمس
عوائق للنمو تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات ،كما تقدم أيضًا خمس توصيات ھي :الوصول
إلى األسواق الدولية؛ الوصول إلى التمويل؛ الوصول إلى المهارات والمواھب؛ والوصول إلى األنظمة االقتصادية اإلبداعية
واالقتصاد الرقمي؛ والقدرة على االمتثال للوائح األعمال التجارية.

اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة الدولية تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ترسخ ھذه االتفاقية التزامات اجبارية من أجل تحسين إجراءات الجمارك ،والشفافية ،وإمكانية التنبؤ ،والكفاءة ،والتعاون بين
الهيئات التنظيمية الحدودية والقطاع الخاص .يمكن أن تسهم تلك االتفاقية في انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
األسواق العالمية .تعاني تلك المؤسسات بنسب متفاوتة من ثبات النفقات المتعلقة بالتجارة ،ألنها ال تستطيع تعويض النفقات
ضا إلى القدرة على االمتثال للقواعد المعقدة ،والجمارك ،واإلجراءات
بسهولة كما تفعل المؤسسات الكبرى .وقد تفتقر أي ً
المتبعة على الحدود .قد يؤدي تيسير التجارة إلى تقليل النفقات ،مما يؤدي إلى زيادة سالسة وبساطة عمليات االستيراد
والتصدير.

اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة الدولية تعزز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
الحوار بين القطاعين العام والخاص
يتناسب الحوار بين القطاع العام والخاص لتحديد أولويات السياسات في مجال تقليل النفقات التجارية ،ومن أجل االتفاق على
اإلصالحات .تعمل التدابير التي تحددھا اتفاقية تيسير التجارة على إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات التجارية ،مما
يمنح المنظمات التي تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرص المناسبة لتصبح فعالة في تنفيذ وإصالح تيسير التجارة.
ينبغي تشجيع الجهود الوطنية الرامية إلى إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في آليات الحوار بين القطاع العام والخاص.

تيسير التجارة يساعد في تقليل التمييز ضد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تسهم اتفاقية تيسير التجارة في تقليل التمييز ضد تلك المؤسسات في اإلجراءات المتعلقة بالتجارة ،مثل التخليص الجمركي.
تحظر االتفاقية بشكل محدد استخدام المعايير التي قد تثير التميز ضد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مثل حجم الشركة
أو كمية البضائع التي يتم شحنها .قد يؤدي تطبيق اتفاقية تيسير التجارة إلى تحسين الظروف التجارية بالنسبة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في األماكن التي تعاني من التمييز فيها.
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الجزء الثاني .القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تقييم تجريبي
تعد القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من األمور الهامة لنجاح تلك المؤسسات في أسواق التصدير ،ومن
أجل تحسين القدرة التنافسية لبالدھا ،ونمو إجمالي الناتج المحلي ،وشمولية النمو.
من المثير فهم كيفية المقارنة بين القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول نظراً ألسباب
متعددة:
� طيع تلك المؤسسات تقييم مكانتها اإلستراتيجية في مجاالت العمل التي تنافس فيها.
�

تطيع المستثمرون األجانب تحديد المؤسسات التي قد تكون الشراكة معها مفيدة في سالسل القيمة الدولية.

� مكن الحكومات ومؤسسات دعم التجارة واالستثمار من التعرف على المجاالت التي ينبغي اتخاذ اإلجراءات
فيها ،لزيادة القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يعرض ھذا التقرير” شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ”كأساس لتنفيذ تقييم إحصائي تجريبي
للقدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
استناداً إلى الركائز الثالثة للقدرة التنافسية  -المتمثلة في القدرة على التواصل ،والقدرة على المنافسة ،والقدرة على التغير
تعمل شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تسهيل تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لدى
الشركات .وتحدد إذا كانت تلك الركائز داخل المؤسسة ،أو بيئة العمل القريبة ،أو البيئة المحلية على المستوى الكلي .يؤدي
ذلك إلى مساعدة الدول في فهم قدراتها التجارية ومواجهة العوائق التي تهدد تلك القدرات.
القدرة على المنافسة

القدرة على التواصل

القدرة على التغير

القدرات على مستوى الشركة
بيئة األعمال المباشرة
االقتصاد الوطني

القدرة على التواصل ،والقدرة على المنافسة ،والقدرة على التغير
ثمة ثالث ركائز أساسية لشبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تحدد طبيعة المنافسة التي تتأثر
بالوقت :القدرة على التواصل ،والمنافسة ،والتغير  -إن الوتيرة السريعة لإلبتكار ،وتصاعد سالسل القيمة الدولية ،والطبيعة
الديناميكية في العديد من األسواق تستلزم مستوى مرتفع من قابلية التكيف والمرونة لدى المؤسسات ،وباألخص المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة .إن المؤسسات القادرة على التنافس اليوم تحتاج إلى االتصال بشكل فعال بقنوات المعلومات واألسواق
العالمية ،للحفاظ على قدرتها التنافسية ،مع الحفاظ في الوقت نفسه على القدرة على التكيف مع ظروف السوق الجديدة في
المستقبل.
إن القدرة على المنافسة تشير إلى البعد الثابت في القدرة التنافسية .وھو يتمركز حول العمليات الحالية التي تقوم بها
المؤسسات ،وكفاءتها من حيث التكلفة ،والوقت ،والجودة ،والكمية .تشير القدرة على التغير إلى قدرة المؤسسات على التغير
السريع في إطار االستجابة لقوى السوق الديناميكية أو في إطار توقعها .تشير القدرة على التواصل إلى القدرة على جمع
واستغالل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتجارة ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة باالتجاھات السائدة بين العمالء ،ومتطلبات
االمتثال ،والخصائص الديموغرافية ،وأحجام التجارة وتدفقاتها ،واالتفاقيات التجارية ،والحالة التفضيلية ،ومعوقات التجارة،
وشدة المنافسة.

تتفوق األنظمة االقتصادية ذات معدالت الدخل المرتفعة في األداء عبر جميع ركائز ومستويات القدرة
التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تم االستعانة بإجمالي 38مؤشرًا ،تم جمعهم من مصادر موثوقة ،كنقاط تمثل العوامل المختلفة التي تحدد القدرة التنافسية
في كل ركيزة/مرحلة ،منها 17مؤشرًا يتعلق بالبيانات الخاصة بأحجام المؤسسات .تم ضبط تلك المؤشرات وتحويلها إلى
درجات قابلة للمقارنة بين المؤشرات والدول.
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كما ھو متوقع ،أظهرت البيانات وجود عالقة ترابط بين درجات القدرة التنافسية وفئة الدخل .كلما ارتفع نصيب الفرد من
إجمالي الناتج المحلي مقدرًا بالدوالر األمريكي ،كلما ارتفعت درجة القدرة التنافسية .سيتم عرض تحليل تفصيلي للعوامل
المختلفة المحددة للقدرة التنافسية من خالل دراسة 25دولة( الجزء الثالث ).تعتمد تصنيفات المراحل الجغرافية والتنموية
على بيانات تم جمعها من  111دولة ،وتشير إلى وجود فروق كبيرة بين الدول فيما يتعلق بالبنية الهيكلية لشبكة القدرات
التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الدول األقل نمواً والدول النامية التي ال توجد لها منافذ بحرية تقدم أدا ًء ضعيفا ً في ركيزة القدرة على التواصل
تقدم الدول األقل نمواً أدا ًء ضعيفا ً في ركيزة القدرة على التواصل ،مما يعكس انخفاض درجات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وتطوير التكتالت .تكشف شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،إلى أن الدول النامية
التي ليس لها منافذ بحرية تواجه تحديات زائدة ،فضالً عن التحدي الفعلي المتعلق بطرق النقل والموانيء .تواجه تلك الدول
تحديا ً في العالم االفتراضي :فهي تسجل أقل معدالت إتصال إلكتروني انخفاضا ً في العالم.

تقدم المؤسسات الصغيرة بشكل منتظم أدا ًء أسوأ من المؤسسات الكبيرة...
تتفوق المؤسسات الكبيرة بشكل منتظم على المؤسسات المتوسطة ،وتتفوق المؤسسات المتوسطة بدورھا على المؤسسات
الصغيرة .وينطبق ذلك على جميع فئات الدخل ،وعلى جميع التصنيفات اإلقليمية التي تمت دراستها في ھذا التقرير.

...باإلضافة إلى أن حجم الفجوة يزداد بشكل ملحوظ في األنظمة االقتصادية الفقيرة
تنخفض الفجوة بين أداء المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة في الدول ذات معدالت الدخل المرتفع عنها في الدول ذات
معدالت الدخل المنخفض .عند التعامل مع الدرجة التي حققتها المؤسسات الكبيرة كدرجة قاعدية ،فإن المؤسسات الصغيرة
في الدول ذات معدالت الدخل المنخفض حصلت على 42%من تلك القيمة القاعدية ،مقارنة بحصولها على 67%في الدول
ذات معدالت الدخل المرتفع ،استنادًا إلى بيانات شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .يشير ذلك
إلى أن العوامل المحددة المستخدمة في ھذا التقييم التجريبي تمتلك عالقة ترابط قوية مع فروق اإلنتاجية التي تم تحديدھا
ومناقشتها في الجزء األول.

تشهد ركيزة القدرة على التواصل أكبر فجوة بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة
تظهر الفجوة الكبيرة بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة بوضوح في ركيزة القدرة على التواصل .حصلت المؤسسات الصغيرة
والمؤسسات المتوسطة في الدول المتقدمة على درجتي 64%و 86%من القيمة القاعدية الخاصة بالمؤسسات الكبيرة ،فيما
يتعلق بالقدرة على التواصل .في الركيزة نفسها ،ال تحصل المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المتوسطة في الدول األقل نمواً
إال على 22%و ،54%على التوالي .في ثالث مناطق مختلفة من العالم؛ وھي شرق آسيا والمحيط الهادئ ،وصحراء أفريقيا
الكبرى ،وجنوب آسيا ،شهدت ركيزة القدرة على التواصل أكبر فجوة بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة.

في الدول األقل نمواً ،يؤدي الحصول على التمويل إلى تقليل قدرة المؤسسات الصغيرة على المنافسة والتغير
في ركيزة القدرة على التنافس ،حصلت المؤسسات الصغيرة في الدول األقل نمواً على 57%من الدرجة التي حصلت
المؤسسات الكبيرة عليها ،مقارنة بحصولها على 74%في الدول المتقدمة .ويرجع سبب انخفاض الدرجات التي تم الحصول
عليها في الدول األقل نمواً إلى انخفاض أعداد المؤسسات التي لها حسابات مصرفية( 25%للمؤسسات الصغيرة و40%
للمؤسسات المتوسطة ).كما تؤدي النسبة المنخفضة من االستثمار الذي تموله البنوك إلى خفض قدرة المؤسسات الصغيرة
على التغير في الدول األقل نمواً.

في جنوب آسيا ،تنخفض قدرة المؤسسات الصغيرة على المنافسة بسبب صعوبات الحصول على شهادات
اعتماد الجودة
قد تضاھي قدرة المؤسسات الكبيرة على المنافسة في جنوب آسيا قدرتها في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وأوروبا
،ووسط آسيا .ولكن المؤسسات الصغيرة في جنوب آسيا تنخفض قدرتها على المنافسة مقارنة بنظيراتها في المنطقتين
األخريتين ،ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أدائها في الحصول على شهادات اعتماد الجودة.

في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وأوروبا ،ووسط آسيا ،المؤسسات المتوسطة تتفوق على
متوسط المؤسسات في باقي أنحاء العالم
عند اتخاذ” المؤسسة العالمية المتوسطة ”كمعيار مرجعي للقدرة التنافسية ،تبين أن المؤسسات المتوسطة تتفوق في األداء
على المؤسسة العالمية المتوسطة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وأوروبا ،ووسط آسيا .كما قدمت المؤسسات
الصغيرة أدا ًء قويا ً نسبيا ً في تلك المناطق.
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تمتلك المؤسسات الصغيرة قدرات قوية في أوروبا ،ووسط آسيا ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
ولكنها ذات قدرات ضعيفة في جنوب آسيا ،وصحراء أفريقيا الكبرى
عند مقارنة إمكانيات المؤسسات عند مستوى المؤسسة نفسها في تلك المناطق ،تكشف البيانات أن أداء المؤسسات الصغيرة
قوي نسبيا ً في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،وأوروبا ،ووسط آسيا .ولكن قدرات المؤسسات الصغيرة ضعيفة جداً
في صحراء أفريقيا الكبرى وجنوب آسيا .في جنوب آسيا ،من المذھل اكتشاف انخفاض استخدام المؤسسات الصغيرة لعناوين
البريد اإللكتروني والمواقع اإللكترونية الخاصة بالشركات.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي :نموذج إلقامة المشروعات؟
عند التركيز على اإلمكانيات على مستوى المؤسسة ،تتفوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي من حيث األداء على نظيراتها في الدول النامية ،حيث تتراوح درجاتها في الركائز الثالثة للقدرة التنافسية
من 8%إلى .22%وھي تقدم أداء قوي في بناء وإدارة المشروعات ،يتساوى مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول
األفضل نمواً ،وتتفوق على تلك المؤسسات في مناطق أخرى ،بما في ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ ،وفي الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
ولكن عند أخذ جميع مستويات العوامل المحددة في عين االعتبار ،تنخفض القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن قدرة نظيراتها في أوروبا ووسط آسيا عبر الركائز الثالثة للقدرة
التنافسية .إنها تتساوى في القدرة التنافسية مع نظيراتها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مما يوضح أن المؤسسات في
أمريكا الالتينية يجب أن تكافح في بيئة وطنية أشد ضعفاً.

تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرصة ھائلة لتنمية قدراتها وتطويرھا.
يشير ھذا التحليل إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحظى بفرصة ھائلة لتنمية قدراتها وتطويرھا .إذا استطاعت
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية أن تزيد من إنتاجيتها ،ومن ثم قدرتها التنافسية مقارنة بالمستوى المعروف
في الدول المتقدمة ،فسيتم جني مكاسب ھائلة من النمو ،وسيعود ذلك بصفة خاصة على الفئات الضعيفة التي توظفها
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .إن البيانات الخاصة بالدول في تقرير آفاق القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة يعطي داللة أولية على كيفية تحقيق ذلك.
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شكر وتقدير

تم إعداد آفاق القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام  2015من قبل فريق بقيادة ماريون يانسن وتحت
اإلشراف العام ألنديرس إيرو .ويتألف الفريق من دانييال بينافينتي ولوي فرانسين وسيباستيان كلوتز وأليكساندر لويرز وأولغا
سولدير وجاسمير فيردي.
أما المساعدة اإلحصائية فق ّدمها عبد اللطيف بن زكري وليزا بوغلير وإيفان ديكرو وأورسوال هيرملينك وكزافييه بيشوت
وجوليا سبايسُ .
وق ّدمت المساعدة البحثية من قبل فيرجيني تراتشسيل .كما ساهمت جولي وولف أيضاً في إعداد هذا التقرير.
هذا واستفاد التقرير من بحوث سابقة في هذا المجال أُجريت من قبل ليلى بغدادي وتشارلز هارفي وأشرف مهاتي ودوروثي
ماكورميك وجيرالد ماكديرموت وكارلو بيتروبيلي ولونغكسيانج شي وهربرت وامالوا وياروسالف زهاليلو وهانغ زهانغ
ولي زهانغ.
نتوجه بالشكر الخاص للخبراء المفكرين الذين ساهموا في هذا التقرير بمقاالت شخصية :الوزير أكسل آدي وكارمن كاستيلو
وفيكتور فونغ وأنابيل غونزاليز وريفات هيسارجيكليوغلو.
واستفاد التقرير من مالحظات ألبرتو أمورغو باتشيكو وترينيش بيسواس وجيورجيا جيوفانيتي وتشارلز هارفي وايريس
هاوسويرث وهرنان مانسون ودوروثي ماكورميك وكارلو بيتروبيلي وخوسيه برونيلو وروبرت تيه وماركوس فينا وماثيو
ويلسون .كما استفاد أيضاً من التعليقات التي وردت من مشاركين ومحاضرين في األحداث التالية :المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة واألسواق العالمية :حلقة الوصل المفقودة إلحداث التنمية الشاملة (منظمة التجارة العالمية ،جنيف 23 ،مارس/
آذار  ،)2015المؤتمر الثالث لمركز البحوث االقتصادية والسياسية-مودينا بشأن االقتصادات الناضجة :إعادة النظر في
مساهمة االنفتاح (مودينا 11-12 ،مايو/أيار  )2015وورشة العمل األولى عن التجارة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا (قرطاج 3 ،يونيو/حزيران .)2015
وأدارت ناتالي دوميسين إعداد وتحرير التقرير  ،بالتعاون مع ميكستلي دي ال بينا وإيفلين سيلتير وأولغا سولدير . .وتولت
كريستينا غولوبيتش وإيفا ستاستني بروسيغ مسؤولية التصميم والتخطيط .كما استفاد التقرير من المشورة التي قدمها
 Touchlineخالل مرحلة وضع المفاهيم .وق ّدم سيرجي أدياغبو وفرانكو إياكوفينو خدمات الطباعة الرقمية.
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القسم األول

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة
إلحداث النمو الشامل
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الفصل 1

فهم ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يلقى موضوع تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هيكل االقتصاد ،وأدائه،
وتطلعاته المستقبلية في أي دولة ،اهتمامًا متزاي ًدا في أوساط صناع السياسات على
المستوى الدولي واإلقليمي والعالمي.

تريليون جنيه إسترليني ،حيث تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في
مجال التصدير بنسبة  34%من إجمالي الصادرات األوروبية ،أو ما يعادل 1.54
تريليون جنيه إسترليني (كرنات وآخرون.)2014 ،

ويعكس ذلك الحقيقة السائدة في معظم الدول بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تمثل الغالبية العظمى من الشركات وهي أهم مصادر التوظيف .باإلضافة إلى ذلك،
فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وباألخص الشركات الصغيرة الناشئة منها،
تلعب دور المساهم الصافي في نمو معدل التوظيف منذ األزمة المالية التي ضربت
العالم في  ،2008وقد باتت األسباب المنطقية الكامنة وراء زيادة التركيز على
أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واضحة ج ًدا (هالتيوانجر وآخرون2011 ،
وكريسكولو وآخرون.)2014 ،

تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الواليات المتحدة األمريكية حوالي 99%
من مجمل المؤسسات ،حيث توفر فرص عمل بنسبة  50%من القوى العاملة في
القطاع الخاص ،وتحقق أكثر من نصف الناتج المحلي اإلجمالي غير الزراعي،
وتمثل  34%من إجمالي إيرادات الصادرات (لجنة الواليات المتحدة للتجارة
الدولية2014 ،؛ جروفر وسومينين.)2014 ،

يتناول هذا القسم شرح توزيع أحجام المؤسسات في مناطق متفرقة من العالم
وتوضيح العوامل الرئيسة التي تؤثر في هذا التوزيع ،كما يتطرق هذا القسم
اً
مدخل ألداء
لمناقشة الركائز التي تقوم عليها أي مؤسسة صغيرة ومتوسطة ،ويقدم
تلك المؤسسات في األسواق العالمية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل واضح في
التوظيف والناتج المحلي اإلجمالي والصادرات
تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحصة كبيرة من بين الشركات ،حيث
تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة تزيد عن  95%من مجموع الشركات
في العالم ،و تحقق  50%تقريبًا من القيمة المضافة ،وتوفر  60%-70%من إجمالي
فرص التوظيف ،وذلك إذا ما تطرقنا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية
وغير الرسمية على حد سواء (رابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين (،)ACCA
في  ،2010وآياجاري وآخرون2011 ،؛ وإدنبرة جروب .)2013 ،ويتراوح عدد
تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين  420مليون إلى  510مليون مؤسسة ،من
بينها  310مليون مؤسسة في األسواق الناشئة (مؤسسة التمويل الدولية (،)IFC
في .)2013

األعداد حسب المنطقة
تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االتحاد األوروبي نسبة  99.8%من
مجمل الشركات ،وتوفر نسبة  66.9%من فرص التوظيف ،و 58.1%من القيمة
المضافة (المفوضية األوروبية2013 ،؛ المفوضية األوروبية  .)2014وتترجم هذه
النسبة على أرض الواقع إلى  88.8مليون وظيفة ،وقيمة مضافة تزيد عن 3.6
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آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

تشير األدلة المستمدة من  10دول في جنوب شرق آسيا إلى أن المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة تمثل في المتوسط نسبة  98%من جميع الشركات القائمة
وتوظف  66%من القوى العاملة (هارفي2015 ،؛ بنك التنمية اآلسيوية.)2013 ،
وتسهم هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة  38%تقريبًا من الناتج المحلي
اإلجمالي وحوالي  30%من إجمالي قيمة الصادرات (بنك التنمية اآلسيوية
 .)2013أما في الصين ،أكبر دولة مُصدرة في العالم ،فتحقق المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة نسبة  41.5%من إجمالي قيمة الصادرات ،مما يؤكد بشكل واضح على
أهميتها في االقتصاد الصيني (بنك التنمية اآلسيوية.)2013 ،
أما في دول مجلس التعاون الخليجي ( ،)GCCفتقدر نسبة إسهام المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي بـ  22%وهي نسبة منخفضة اً
قليل
عند مقارنتها بمناطق أخرى في العالم (مهات ،)2015 ،وتتشابه هذه النسبة في
التوظيف حيث تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة  40%فقط من فرص
التوظيف.
بينما تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناطق أمريكا الالتينية والكاريبي
نسبة  99%من الشركات وهي توفر 67%من فرص التوظيف .إال أن إسهامها
في الناتج المحلي اإلجمالي منخفض نسبيًا ،وذلك ألن إنتاجية المؤسسات الكبرى
في دول أمريكا الالتينية والكاريبي تزيد ستة أضعاف عن المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،مقارنة بدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
( ،)OECDوالتي تزيد عنها بمعدل  2.4ضعف (منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي  -اللجنة االقتصادية التابعة لألمم المتحدة لشؤون دول أمريكا
الالتينية والكاريبي .)2013 ،وإذا قلصت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي هذا الفرق في اإلنتاج إلى المستويات
المنتشرة في دول العالم المتقدم ،فإنها ستحقق مكاسب اقتصادية هائلة.
من المعلوم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تسيطر على وسائل
اإلنتاج بدرجة أكبر منها في مناطق أخرى ،على الرغم من قلة اإلحصائيات
المتوافرة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان اإلفريقية .فعلى سبيل

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

المثال ،تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غانا نسبة  92%من الشركات
الغانية ،وتسهم بحوالي  70%من الناتج المحلي اإلجمالي (آبور وكوارتي.)2010 ،
ً
كبيرا في بنية
من الواضح أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تمثل
قطاعا ً
االقتصاد العالمي .توجد فجوة إنتاجية فجة في البلدان النامية بين المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى ،مما يثير التساؤل حول ما إذا كان هناك
أي شيء ينبغي ويمكن القيام به لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على سد
تلك الفجوة.

شخصا ،ومن المحتمل أن
 قد توظف المؤسسات المتوسطة  20إلى 50
ً
تركز على خدمة االقتصاد الوطني .ومن المتوقع أن تصل دورة رأس المال
واألصول إلى ماليين الدوالرات .كما أنه من المحتمل أن تتبع تلك الشركات
أساليب إنتاجية تنافسية ،وأن تحظى باستعداد جيد نسبيًا لالنضمام إلى سالسل
القيمة الدولية ( )IVCالحالية ،إما عن طريق الصادرات المباشرة ،أو عن
طريق خدمة المؤسسات الكبرى أو المؤسسات األجنبية في السوق المحلية.
 ستوظف المؤسسات الكبرى أكثر من مائة موظف وستجني إيرادات تقدر
بعشرات الماليين من الدوالرات أو أكثر .ومن المحتمل أن يزداد نشاطها على
المستوى الدولي (وربما تتصدر سالسل القيمة الدولية) أو أن تصدر كميات
كبيرة من إنتاجها إلى األسواق المحلية.

تنطوي إحدى التحفظات عند مقارنة تلك اإلحصائيات على تعريف المؤسسة
الصغيرة والمتوسطة .ولسوء الحظ ،ال يوجد تعريف موحد ،حيث تشير
اإلحصائيات اإلقليمية المذكورة أعاله إلى التعاريف اإلقليمية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،متى كان ذلك مناسبًا .ومن الواضح أن الركائز التي تقوم عليها أي
مؤسسة صغيرة ومتوسطة تستحق نظرة عن قرب.

يتسق الرأي المذكور أعاله مع النماذج االقتصادية الحديثة للتجارة (مثل نموذج
ميلتز .)2003 ،ولكن العديد من تلك الشركات لن تحظى بهذه السمة .ويرجع ذلك

أشكال وأحجام متنوعة

جدول  1التعاريف الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  12دولة

يستوعب مصطلح “المؤسسة الصغيرة والمتوسطة” مجموعة متنوعة من
التعاريف التي تختلف باختالف بعض العوامل مثل الدولة ،والمنطقة الجغرافية،
ومستوى التنمية ،وثقافة األعمال التجارية .بل أن تلك التعاريف قد تتفاوت أو تنعدم
في بعض الدول .باإلضافة إلى ذلك ،يرتبط التعريف نفسه غالبًا ببرامج الدعم
الوطني والقوانين األخرى ،مما يجعل من الصعب استخدام تعريف واحد لتلك
المؤسسات.
باإلضافة إلى وجود عدد وفير من التعاريف التي وضعتها الدول للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،تقوم المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية هي
األخرى بوضع تعاريف إضافية لها .وتؤثر االحتياجات النوعية وبيئة حافظة
المشاريع في تلك التعاريف .فعلى سبيل المثال ،تميل الدراسات المسحية التي
يقوم بها البنك الدولي حول المؤسسات إلى تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة
ً
موظفا أو أقل ،بينما تعرفها بنوك التنمية اآلسيوية
على أنها مؤسسة يعمل بها 99
ً
واإلفريقية على أنها مؤسسة يعمل بها  50موظفا أو أقل .ومن المحتمل أن يؤثر
ذلك على توزيع حجم المؤسسات في المناطق التي ستعمل هذه المؤسسات األخيرة
فيها ،وهو ما سيؤثر بدوره على مستوى التنمية االقتصادية.

من أقل من  20إلى  300موظفًا
تطبق الدول الغنية عادة حدو ًدا دنيا ألعداد الموظفين أعلى منها في البلدان الفقيرة.
ً
تعريفا
وعلى الرغم من ذلك ،توجد استثناءات عديدة .يتناول الجدول  1سرد 12
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد الموظفين ،حيث يسرد الجانب األيسر
الدول مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب نصيب الفرد فيها من الناتج القومي اإلجمالي
( .)GNIأما في الجانب األيمن ،فترتب الدول حسب الحجم الذي تطبقه في تعريفها
للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة من حيث عدد الموظفين .ويبين ذلك أن فيتنام تطبق
ح ًدا أقصى لعدد الموظفين أعلى بكثير منه في النرويج.
يستخدم مركز التجارة الدولية ( )ITCالتعاريف الواردة في المراجع األصلية
الستيفاء أغراض هذا التقرير.

مؤسسات صغيرة لكنها “ولدت عالمية”
ثمة طريقة تقليدية لفحص نشاط المؤسسة حسب حجمها تتمثل فيما يلي:
شخصا
 تزداد احتمالية أن تقوم المؤسسات الصغيرة التي توظف عشرين
ً
أو أقل ،بخدمة االقتصاد المحلي أو الوطني ،وأن تستخدم تقنيات اإلنتاج
األساسية ،وأن تمتلك عد ًدا محد ًدا من األصول الثابتة .ومن المتوقع أن تصل
دورة رأس المال واألصول إلى حوالي  100000دوالر أمريكي.

البلد
الترتيب حسب

البلد
أقصى عدد
للموظفين

الترتيب حسب حجم
المؤسسة الصغيرة
والمتوسطة

أقصى عدد
للموظفين

النرويج

100

فيتنام

300

سويسرا

250

مولدوفا

250

أستراليا

200

سويسرا

250

البرازيل

100

أستراليا

200

تايالند

200

تايالند

200

مولدوفا

250

بنغالديش

100

مصر

50

البرازيل

100

باكستان

50

غانا

100

فيتنام

300

النرويج

100

بنغالديش

100

ماالوي

50

تنزانيا

20

باكستان

50

ماالوي

50

تنزانيا

20

نصيب الفرد من الناتج
القومي اإلجمالي

المصدرGibson, Tom and Hubertus Jan van der Vaart (2008). Defining SMEs: :
Less Imperfect Way of Defining Small and Medium Enterprises in Developing
.Countries. Washington, D.C.: Brooking Global Economic and Development
متوافر على /9/http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2008
development%20gibson/09_development_gibson.pdf
مالحظة :GNI :الناتج القومي اإلجمالي
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جزئيًا إلى الخصائص النوعية للقطاعات االقتصادية المختلفة ولكنه يعكس أثر
التسوية الذي تحققه التقنيات الجديدة.

والتدويلي على توزيع أحجام المؤسسات ،مع التركيز بشكل خاص على البلدان
النامية.

توفر األنظمة اإللكترونية الجديدة إمكانية إدارة المؤسسات عن طريق االستعانة
صوريًا بعدد قليل نسبيًا من األشخاص في المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
حتى تباع المنتجات إلى قاعدة عمالء عالمية .وترتبط هذه االتجاهات بظهور أنواع
جديدة من المؤسسات مثل “المؤسسات التي ُولِدت عالمية”.

يزداد حجم المؤسسات عند اتباع التحول الصناعي
تتغير أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسط بمرور الوقت ،مما يعكس أثر
اإلبداع التكنولوجي وظروف السوق المتغيرة ومستويات المعيشة المتصاعدة.

تتسم هذه المؤسسات بزيادة نشاطها في األسواق العالمية منذ تأسيسها؛ ويعمل لديها
مدراء على دراية قوية بالمشهد الدولي؛ وتركز بشكل كبير على جودة المنتجات
الفائقة؛ وتستخدم أنظمة معلومات وتكنولوجيا اتصاالت حديثة بطريقة متطورة .قد
تؤدي بعض األنظمة اإلبداعية التي تخفض تكلفة الدخول في مجال التصنيع مثل
الطابعات ثالثية األبعاد إلى التشجيع على بناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لتوفير منتجات مخصصة حسب رغبات العمالء إلى األسواق العالمية.

قبل اندالع الثورة الصناعية ،كان اإلنتاج يهيمن عليه ما قد يعرف اليوم باسم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،حيث كانت الورش الصغيرة والفالحون الذين يعملون لحسابهم
يوظفون بعض األشخاص ويقدمون منتجات مخصصة حسب رغبات العمالء .وكانت
المزارع الكبرى موجودة ولكن معظم العاملين فيها كانوا من أهل البالد .فكانت المزرعة
تمتلك المواد الخام ،والسلع المستخدمة في اإلنتاج ،واألدوات ،والمعدات ،وكانت تستعين
بعمال محليين لتنفيذ اإلنتاج الفعلي (موكير.)2001 ،

معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير مسجلة رسميًا في البلدان
النامية

بدأت أحجام المؤسسات تزداد بمعدل ثابت مع انطالق قاطرة الثورة الصناعية.
فعلى سبيل المثال ،تضاعف متوسط عدد عمال مزارع القطن في مانشستر بإنجلترا
ألكثر من ثالثة أضعاف في الفترة بين عامي  1815و( 1841لويد جونس ولي
روكس .)1980 ،وارتبطت هذه الزيادة في أعداد العمال بتكامل وظهور األسواق
الوطنية التي عملت كمصادر هامة للطلب على السلع مما شجع على إنتاج السلع
بكميات كبيرة (سوكولوف.)1984 ،

مظهرا
يعد التفريق بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية
ً
إضافيًا من مظاهر التعقيد السائد في عالم تلك المؤسسات .وثمة أبعاد متعددة
للفجوة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،ويمكن النظر إليها على أنها سلسلة
مستمرة ( .)McCormick 1987, 1993ويعد التسجيل الرسمي أحد األبعاد
الرئيسية ،حيث يتسبب تسجيل المؤسسات في تعرضها “لإلزعاج” نتيجة الخضوع
للضرائب والمعايير الصحية ،والعمالية ،والبيئية ،ولكنه يزيد من فرص حصولها
على التمويالت والخدمات األخرى .مع العلم أن  74%من المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة تعمل بصورة غير رسمية على مستوى العالم ،وترتفع هذه النسبة إلى
 77%في البلدان النامية (مؤسسة التمويل الدولية.)2013 ،

حجم المؤسسات والقوام الهيكلي لألنظمة االقتصادية
يتطور توزيع أحجام المؤسسات المتنوعة داخل األنظمة االقتصادية بمرور الوقت.
ويقدم هذا القسم نظرة عامة مختصرة حول تأثيرات التحول الصناعي ،والخدمي،

أسهمت اإلبداعات التكنولوجية واستخدام اآلالت في إحداث تغييرات جذرية
في أنماط اإلنتاج ،فقد كانت إقامة المصانع تتطلب غالبًا مستويات مرتفعة من
االستثمارات الثابتة ،وهو ما أرغم المؤسسات على التوسع لالستفادة من وفورات
الحجم .كما تطورت إعادة تنظيم اإلنتاج بهذا الشكل ،باإلضافة إلى زيادة أحجام
المؤسسات ،بخطى سريعة في القرن العشرين.
ولكن منذ سبعينيات القرن الماضي وهذا االتجاه يتغير باستمرار .وانعكس التركيز
المتزايد على التوظيف والقيمة المضافة في المؤسسات الكبرى في مجموعة من
دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( ،)OECDوبدأ النظر إلى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها موارد لإلبداعات الخالقة وتوفير فرص
العمل (فان آرك ومونيخوف .)1996 ،سمح هذا االتجاه ،المدفوع جزئيًا من الرغبة

الشكل  1مقارنة بين التصنيع والخدمات :مقارنة بين عدد الموظفين ودورة رأس المال
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(أ) التصنيع

(ب) الخدمات والتجزئة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

في االستعانة بالكفاءات غير األساسية ،للمؤسسات بأن تركز على الكفاءات األساسية
لديها ،مما أدى إلى ظهور أنظمة اإلنتاج األفقية (العنقودية) والرأسية (سلسلة القيمة).
يتباين دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التصنيع تباي ًنا اً
هائل من دولة
إلى أخرى .فقد ظهرت في بعض الدول مجموعات عنقودية من المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة القادرة على المنافسة الدولية في جوهر عملية التصنيع مثل إيطاليا،
وألمانيا ،والدنمارك .بينما سيطرت الشركات الكبرى بشكل أساسي على عملية
التصنيع في دول أخرى مثل فرنسا .وقد تنامى االهتمام بالتحديات والفرص السانحة
لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا السياق على مدار العقود التالية.
قد تكون هذه التجربة التاريخية مناسبة للمستقبل القريب .وقد تصب الظروف
مجد ًدا في صالح المؤسسات الكبرى مع تزايد تكامل السوق وتوسعه في العقود
األخيرة لصالح المؤسسات الكبرى .ولكن ثمة عوامل أخرى مثل تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت من شأنها أن توفر بيئة تشجع على بزوغ نجم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة مرة أخرى .تتسم هذه األنواع الجديدة من المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بأنها مختلفة تمامًا عن نظرائها من المؤسسات في الحقب
التاريخية السابقة.
سيؤدي تسليط الضوء على أهم العوامل الذي تدفع إلى حدوث هذا التغير الهيكلي
إلى فهم هذا الجانب بشكل أوضح .وخالصة القول ،أن التكاليف الثابتة انخفضت
بشكل كبير في العديد من القطاعات ،مما أدى إلى خفض العوائق الكلية أمام
المؤسسات الصغيرة للدخول إليها؛ وفي الوقت نفسه ،أدى ظهور الطلب العالمي،
وسهولة الوصول إليه من خالل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الجديدة ،إلى أن
تتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل هائل في قاعدة عمالئها المحتملين.

الخدمات تعكس االتجاه السائد
يعد ازدهار قطاع الخدمات خير مثال على هذا التحول.
يسود اعتقاد بأن الطلب االستهالكي المتغير هو الذي يتحكم في “التحول الخدمي”
 وهو تلك العملية التي تصبح الخدمات فيها مكو ًنا هامًا في العملية اإلنتاجيةومصدرا هامًا للقيمة المضافة في أي نظام اقتصادي .وعندما يزداد الدخل ،فإن
ً

تنوع الرغبات المادية قد يزداد أو يقل ،ولكن الطلب على الخدمات مثل الصحة،
والتعليم ،وخدمات تكنولوجيا المعلومات يزداد .وقد أدت هذه االتجاهات إلى الخلط
بين “السلع” و”الخدمات”.
وتعد الخدمات اآلن جزءًا ال يتجزأ من العملية اإلنتاجية نفسها ،مما يسهم في
تصميم المنتجات ،وتجميع أجزائها ،وتسويقها ،ونقلها إلى األسواق .كما توجد
خدمات اختيارية يمكن ً
أيضا شراء المنتجات النهائية من خاللها.
باإلضافة إلى ذلك ،أدى التعقيد المتزايد في اإلنتاج إلى إيجاد طلب قوي على
الخدمات التنسيقية .وتعمل مهام الخدمات داخل سالسل القيمة الدولية كروابط
لتحقيق أفضل قيمة وتحديد القدرة التنافسية لسلسلة القيمة بشكل كلي  -مثل
لوجيستيات خدمات التنسيق ،وإدارة المعلومات ،وتحديد مالمح العالمات التجارية
للمنتجات .وال تحتاج تلك الشركات في الغالب إال إلى مكتب ،ومعدات تكنولوجيا
المعلومات ،وموظفين فائقي المهارات لبدء عمليات التشغيل ،وهو ما يلغي النفقات
االستثمارية الثابتة الضخمة المتعلقة ببناء المصانع.
يزداد نصيب كل موظف من معدل دوران رأس المال في الشركات الخدمية
الصغيرة عنه في شركات التصنيع الصغيرة ،بينما يقل نصيب كل موظف من
معدل دوران رأس المال في الشركات الخدمية الكبيرة عنه في شركات التصنيع
الكبيرة .ولمعرفة العالقة بين حجم المؤسسة ونصيب كل موظف من معدل
دوران رأس المال ،يوضح الشكل  1عدد الموظفين الذين يعملون بدوام كامل
مقابل نصيب كل موظف من معدل دوران رأس المال (من منظور تعادل القوى
الشرائية( ))PPPعلى عينة تضم حوالي  50000مؤسسة من  123دولة .وتستخدم
الدوالرت التي أنفقت على تعادل القوى الشرائية لضبط الفروق الموجودة بين
1
نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي في تلك الدول.
استخدمت البيانات المستمدة من الدراسات المسحية التي أجراها البنك الدولي حول
المؤسسات لرسم الشكل  .1تتعرض الدراسات المسحية الخاصة بالمؤسسات بصفة
أساسية للبلدان النامية ،ولكنها تتعرض كذلك لمجموعة من البلدان المتقدمة .وتضم
هذه البلدان المتقدمة بصفة أساسية على دول شرق أوروبا غير الممثلة بشكل كامل
في تصنيف البلدان المتقدمة بشكل كلي .وعلى الرغم من ذلك ،قد يكون من المفيد
القيام بمقارنة بين البلدان ذات مستويات النمو المختلفة.

الشكل  2حجم المؤسسة حسب القطاع في دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ
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المصدر .ITC (2014). ACP Trade: Prospects for Stronger Performance and Cooperation, ITC Technical Paper. Geneva: ITC :متاح عبر الرابط http://www.intracen.org/uploadedFiles/
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تصنف المؤسسات حسب القطاع ،بما يتيح المقارنة بين القطاعات من حيث الربح
واإلنتاجية ودوران رأس المال .توجد عالقة قوية بين عدد الموظفين ودوران رأس
المال في مؤسسات التصنيع .وثمة تفسير محتمل يدور حول فوائد وفورات الحجم.
يختلف التوزيع اً
قليل في مؤسسات الخدمات حيث ينصب التركيز بقوة على
المؤسسات الصغيرة .وعلى الرغم من ذلك ،فإن نصيب كل موظف من معدل
دوران رأس المال في أحجام المؤسسات الصغيرة داخل المؤسسات الخدمية
أكبر منه في مؤسسات التصنيع .ومن المثير لالهتمام ،أن ينعكس هذا االتجاه
على شكل توسع المؤسسات .وتميل مؤسسات التصنيع التي يعمل لديها ما يزيد
عن بضع مئات من الموظفين إلى زيادة نصيب كل موظف من معدل دوران
رأس المال بدرجة أكبر من المؤسسات الخدمية الكبرى ،وهو ما يوضح
أن وفورات الحجم المحتمل وجودها في التصنيع ليست موجودة في قطاع
الخدمات.
يمكن تقسيم ذلك إلى قطاعات أكثر تحدي ًدا .وكشفت بيانات الشركات في دول
أفريقيا ،والبحر الكاريبي ،والمحيط الهادئ إلى أن القطاعات الخدمية مثل بيع
الجملة أو تجارة التجزئة ،وأنشطة النقل المساعدة ،والفنادق ،والمطاعم ،والخدمات
األخرى تستحوذ على نصيب األسد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذا بينما تعتمد شركات تصنيع األقمشة ،والمنتجات الغذائية ،والمشروبات،
والمنتجات الكيماوية بشكل أكبر على الشركات الكبرى (الشكل  .)2ويؤكد ذلك
على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنجذب نحو تقديم الخدمات .ومن المحتمل
أن يرتبط ذلك بارتفاع النفقات الثابتة المتعلقة بالدخول إلى العديد من المجاالت
الصناعية .وتبدو هذه العوائق التي تمنع المؤسسات من الدخول إلى تلك المجاالت
منخفضة في قطاعي الخدمات والزراعة.

فتح آفاق جديدة بفضل التكنولوجيا
كما أدت عولمة الطلب إلى ظهور األسواق التخصصية التي تعد مكا ًنا مناسبًا لتقدم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيها خدماتها .وقد أدت التطورات التكنولوجية
وانخفاض العوائق التجارية إلى منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرص
الوصول إلى المستويات الدولية ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،من خالل سالسل
القيمة الدولية.

6

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

فعلى سبيل المثال ،تعمل بعض المنصات اإللكترونية مثل  eBayعلى تمكين
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الترويج حول العالم لبيع سلعها وخدماتها
إلى العمالء الذين قد تتجاهلهم المؤسسات الكبرى دوليًا .وهذه الحالة تنطبق على
المؤسسات التي ولدت عالمية  -إنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تبيع أو
تنوي أن تبيع منتجاتها وخدماتها إلى قاعدة عمالء عالمية من بداية تأسيسها ،على
العكس من التطور التقليدي لمراحل التدويل (نايت وكافوسيجل ،1996 ،مدسن
وسيرفايس ،1997 ،كافوسيجل ونايت.)2009 ،
كشفت دراسة استقصائية حول المؤسسات الكبرى أجرتها ( DHLفي عام )2013
أن  24%من كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البرازيل ،وروسيا ،والهند،
والصين ،والمكسيك ( ،)BRICMو 13%من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
مجموعة الدول السبعة ( )G7تولد عالمية.
من المتوقع أن تبدأ المؤسسات اإلنتاجية الكبرى في المستقبل كمؤسسات صغيرة
ومتوسطة ،على العكس مما حدث مع العديد من المؤسسات العريقة ،حيث “ولدت
عمالقة” بدرجة كبيرة بعد خصخصة الشركات المملوكة للدول .ومن ثم ،فإن
ضمان مخاطبة السياسات لمخاوف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،سيؤدي
إلى زيادة الديناميكية واإلنتاجية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
كما ستتحسن اإلنتاجية والتنافسية المحلية لدى المزيد من المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بدرجة أكبر.
وفي النهاية ،أدى انخفاض نفقات االتصال ،باالقتران مع زيادة سرعة اتصاالت
اإلنترنت ،إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تخطي العوائق
المعلوماتية المتعلقة بالدخول إلى األسواق وتخطي إخفاقات السوق .فعلى سبيل
المثال ،أصبح التعرف على معايير الجودة الدولية وتجميع معلومات السوق أسهل
مما كان عليه خالل عقدين أو ثالث عقود ماضية.2
إن إطالق العنان للقوة الديناميكية داخل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،عن
طريق مواجهة إخفاقات السوق التي تؤثر بشكل غير متناسب على تلك المؤسسات،
سيساعد في زيادة اإلنتاجية المحلية ويساعد في ضمان توزيع مكاسب النمو
بشكل أكثر عدالة .وثمة أقسام الحقة تتناول بالتفصيل شرح تأثيرات التدويل على
اإلنتاجية ،والتوظيف ،واألجور في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

الفصل 2

سبب أهمية “الوسط المفقود”

إذا كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل الغالبية العظمى من الشركات،
فإنها تكون المسؤولة عن نسبة كبيرة من فرص التوظيف في القطاع االقتصادي
والناتج المحلي اإلجمالي .ويشير مفهوم “الوسط المفقود” إلى أن معظم المؤسسات
صغيرا أو متناهي
الصغيرة والمتوسطة في العديد من البلدان النامية يكون حجمها
ً
ً
متوسطا .وتعد مواجهة هذه الفجوة أحد العوامل الرئيسية لتحقيق
الصغر وليس
التنمية المستدامة والشاملة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القوية هي التي تعمل في
مجال التصدير
من المعروف جي ًدا أن المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير تكون أكبر من
المؤسسات التي ال تعمل في التصدير ،وذلك من حيث عدد الموظفين ومعدل دوران
رأس المال (انظر اً
مثل ،برنارد وآخرون2007 ،؛  .)DHL, 2013ويظهر الفرق
بوضوح عند وضع الرسوم التخطيطية المناسبة (الشكل  .)3فيرتفع معدل دوران
رأس المال وعدد الموظفين في المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير عن

المؤسسات التي ال تعمل في مجال التصدير .وتعتمد الغالبية العظمى من المؤسسات
العاملة في مجال التصدير على  100موظف ،ويصل معدل دوران رأس المال إلى
 10ماليين دوالر تقريبًا (مع ضبط تعادل القوى الشرائية) ،أما المؤسسات التي ال
تعمل في مجال التصدير ،فتتمركز الغالبية القصوى على المؤسسات التي تقل القوى
العاملة فيها عن  10موظفين ،ويصل معدل دوران رأس المال فيها إلى 100000
دوالر أمريكي (مع ضبط تعادل القوى الشرائية) ،على الرغم من زيادة االنتشار
بدرجة أكبر بين المؤسسات التي ال تعمل في مجال التصدير.
ولكن األمر األكثر دهشة هو منحنى التوزيع اإلهليجي الضيق الذي تعتمد عليه
المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير .ويظهر ذلك بدرجة أوضح في مجموعة
متنوعة من الدول (ومن ثم الشركات والبيئات التشريعية) التي تشتمل عليها عينة
المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير .ويتشابه ضيق التوزيع مع كل دولة
بشكل مستقل .وعندما تبدأ إحدى المؤسسات في التصدير بشكل جدي ،فإنها تدخل
إلى سوق جديدة لها قوانين وضغوط تنافسية خاصة بها بغض النظر عن دولة
المنشأ.

الشكل  3الكثافات حسب حالة التصدير :مقارنة بين عدد الموظفين ودورة رأس المال
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مالحظة :تعرف هنا المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير على أنها تلك المؤسسات التي تصدر  10%على األقل من إجمالي مبيعاتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المصدر.ITC calculations from World Bank Enterprise Survey dataset :
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وتتسق تلك النتائج مع األبحاث التي أجريت على نطاقات أوسع .فعلى سبيل
المثال ،اكتشفت  DHLفي عام  2013أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدولية
تميل إلى تقديم أداء أفضل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات المعدالت
المتوسطة ،حيث صنفت  26%من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدولية
كمؤسسات تقدم أدا ًء مرتفعًا ،مقارنة بـ  13%فقط من المؤسسات التي ال تعمل
إال في السوق المحلية .وكانت هناك نسبة كبيرة من المجيبين على أسئلة الدراسة
المسحية ترى في التدويل طريقة لتحسين النمو التجاري على المدى الطويل ،عن
طريق اكتساب المعرفة الفنية وتنويع المنتجات.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصدر بشكل مباشر وغير مباشر
تستطيع تلك المؤسسات خدمة األسواق العالمية بطرق متنوعة ،حيث يمكنها أن
تقرر التصدير بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق توريد السلع إلى المؤسسات
الموجودة داخل حدود دولتها والتي تقوم بدورها بتصدير هذه السلع .وفي الوقت
الذي تسيطر فيه المؤسسات الكبرى على التجارة العالمية ،تبقى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة هي أهم الموارد المساهمة في إجمالي الصادرات.
ففي الهند اً
مثل ،حققت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  38%-40%من الصادرات
في الفترة من  1998إلى ( 2008تامبونان .)2009 ،بينما تسهم تلك المؤسسات
في فيتنام بنسبة  20%وفي تايالند تسهم بنسبة ( 46%تامبونان  .)2009مع العلم أن
تلك اإلحصاءات ال تشتمل على المساهمة الكبرى “للمؤسسات التي تصدر بطريق
غير مباشر”.
يوفر الشكل  4إحصائيات على مستوى المؤسسة حول المؤسسات المصدرة في
دول أفريقيا ،والبحر الكاريبي ،والمحيط الهادئ ،حيث تمثل المؤسسات التي تصدر
بطريق غير مباشر عادة نسبة  20%من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي

تعمل في مجال التصدير ،وأحيا ًنا تزداد تلك النسبة لتصل إلى  .50%ومن ثم ،فمن
المحتمل أن تمثل إسهامات تلك المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير نسبة أكبر
في التوظيف والقيمة المضافة في حالة إدراج المؤسسات التي تصدر بطريق غير
مباشر.
ثمة خيار آخر ،توافر خالل العقدين أو الثالث عقود الماضية ،سمح للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بالتدويل .فأصبح بإمكان المؤسسات الموجودة في دول
مختلفة أن تتخصص في مرحلة محددة من السلسلة اإلنتاجية وتقوم بالمتاجرة
دوليًا في هذه السلع الوسيطة ،وذلك من خالل تقسيم اإلنتاج في دول متعددة بسبب
تخفيض الحواجز التجارية والتقدم التكنولوجي.
يتناول هذا التقرير ً
الحقا بشكل تفصيلي الفرص والتحديات المتأصلة في سالسل
القيمة الدولية ،باإلضافة إلى الشروط التي يجب أن تستوفيها المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة حتى تجني ثمار ذلك.

المؤسسات المتوسطة تؤدي إلى بناء اقتصاديات قوية
يعد االنتشار المتوازن في أحجام المؤسسات من العوامل الشديدة األهمية المؤثرة
في أي نظام اقتصادي .وتتسم المؤسسات متوسطة الحجم بخصائص مفيدة وفريدة
من نوعها .فعلى سبيل المثال ،كشفت دراسة حديثة أجريت في فيتنام أن توزيع
حجم المؤسسات فيها يضر بنظامها االقتصادي ،وذلك ألن “اإلنتاجية العمالية
ترتفع إلى أعلى مستوياتها في المؤسسات التي تقع في منتصف منحنى التوزيع
ولكن تلك المؤسسات هي المسؤولة عن نسبة صغيرة ج ًدا من إجمالي معدالت
التوظيف ويعد معدل نموها هو األبطأ بين جميع فئات أحجام المؤسسات” (شفر
ولي.)2014 ،

الشكل  4حجم الشركة حسب حالة الصادرات

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﻬﺎ ﺍﻻﺳﺗﻘﺻﺎء

ﻣﺻﺩّﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭ
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)>( 20

ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
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المصدر .ITC (2014). ACP Trade: Prospects for Stronger Performance and Cooperation, ITCTechnical Paper. Geneva: ITC :متاح عبر الرابط http://www.intracen.org/uploadedFiles/
20with%20cover%20-%20low%20res.pdf%intracenorg/Content/Publications/ACP%20Study-FINAL%2011-Sept-14
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

وعلى الرغم من ذلك ،تظهر مشكالت متنوعة عندما ينخفض حجم المؤسسة إلى
المستوى متناهي الصغر .فعلى سبيل المثال ،تنحصر فرص التوظيف التي توفرها
نظرا لسببين؛ أولهما أنها ال تميل إلى
الشركات متناهية الصغر داخل العائالت ً
توفير وظائف ألشخاص غرباء عن العائلة ،وثانيهما أنها ال تدرب موظفيها بطريقة
تتيح لهم البحث عن فرص العمل خارجها.
وغالبًا ما تولد هذه المؤسسات من رحم الضرورة ومن أجل البقاء ،وهو ما
يضعف احتمالية نموها وتوفيرها فرص العمل للمجتمع المحلي (بانجيري ودوفلو،
2007؛ كولينز وآخرون2009 ،؛ سكوار .)2009 ،كما أن الطابع غير الرسمي
للوظائف داخل الشركات متناهية الصغر يحد من قدرتها على المساهمة في التنمية
االقتصادية.

كثافة المؤسسات
19.00
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3.17

عدد المؤسسات46475 :
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4
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2
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1

0

سجل 10عدد الموظفين

(ب) نامية

كثافة المؤسسات
187

10
156

من المحتمل أن تتسم األنظمة االقتصادية التي تشتمل على “وسط” قوي بدرجة
أكبر من الديناميكية والتنافسية .تؤدي سيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى
العمالقة التي تستعين بقوتها السوقية في الحفاظ على حالتها الراهنة إلى انخفاض
الديناميكية في األنظمة االقتصادية .وفي نفس الوقت ،تعد المؤسسات الصغيرة
التي تقوم غالبًا بدور العوامل المحفزة على التغيير (أودريتك )2002 ،صغيرة ج ًدا
لدرجة ال تعينها على تحدي الشركات العمالقة والضغط من أجل تطبيق إصالحات
سياسية (جليب ،ميير وراماتشاندران.)2014 ،

النمو ال يتحقق إال بشق األنفس
تأثيرا اً
هائل على توزيع أحجام
يؤثر التحول الصناعي ،والخدمي ،والتدويلي ً
المؤسسات مع مرور السنين .وينعكس ذلك بشكل واضح في صورة الفروق
الكبيرة التي تظهر في توزيع حجم المؤسسات بين الدول المختلفة حسب مستويات
التنمية االقتصادية ،حتى عند ضبط تعادل القوى الشرائية (الشكل  .)3ففي البلدان
األقل نموًا ( ،)LDCيزداد تركيز المؤسسات الصغيرة ج ًدا التي يقل عدد موظفيها
عن  10موظفين .باإلضافة إلى ذلك ،فإن منطقة الكثافة القصوى تأخذ الشكل
المستدير تقريبًا حيث تنخفض الكثافة بسرعة مع زيادة عدد الموظفين .ويوحي
ذلك بأن المؤسسات الصغيرة في البلدان األقل نموًا تجد صعوبة في التحول إلى
مؤسسات ذات أحجام متوسطة ،وهي الظاهرة المعروفة باسم “الوسط المفقود”،
والتي يناقشها هذا التقرير بمزيد من التفصيل في أجزاء الحقة.
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(ج) أقل نموًا
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مالحظة :في هذه الحالة ،تتكون فئة “الدول المتقدمة” بشكل كبير من دول شرق أوروبا.
المصدر.ITC calculations from World Bank Enterprise Survey dataset :

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل

سجل( 10معدل دوران رأس المال/ضبط تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي)

يعمل التوزيع المتوازن ألحجام المؤسسات على تحفيز التنافس داخل النظام
االقتصادي .وذلك بدوره يساعد المؤسسات في تحسين اإلنتاجية ومن ثم تحسين
قدرة الصادرات على المنافسة (مجموعة البنك الدولي .)2015 ،ويمثل أحيا ًنا
بالواليات المتحدة كنموذج في إمكانية توزيع أحجام المؤسسات على تحفيز
الديناميكية والتنافسية في أي نظام اقتصادي .فعلى سبيل المثال ،عندما يصل معدل
دخول وخروج الشركات الجديدة إلى األسواق إلى  ،10%فإن معدل الديناميكية فيها
يصبح أعلى من أنظمة اقتصادية أخرى عديدة (اللجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ التابعة لألمم المتحدة)2012 ،

8

سجل( 10معدل دوران رأس المال/ضبط تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي)

تحتاج الدول إلى أعداد ضخمة من المؤسسات متوسطة الحجم ،ألنها تجمع أفضل
ما في المؤسسات الصغيرة والمؤسسات العمالقة .فتقدم المؤسسات التي تنتمي إلى
تلك الشريحة فرص عمل محلية ومتنوعة تضم الفئات المستضعفة .وفي الوقت
نفسه ،توفر تلك المؤسسات مساهمة ضرورية في نمو االقتصاد الرسمي .ففي
الوقت الذي توظف فيه المؤسسات الصغيرة الفقراء أو تشغلهم ،تستطيع المؤسسات
التي تشهد نموًا حقيقيًا أن تساعدهم في التخلص من فقرهم عن طريق منحهم
استقرارا (آندي.)2012 ،
رواتب أعلى وأكثر
ً

(أ) متقدمة

سجل( 10معدل دوران رأس المال/ضبط تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي)

تميل المؤسسات األصغر حجمًا إلى توظيف الفئات المستضعفة في المجتمع مثل
النساء ،والشباب ،والفقراء (آندي .)2012 ،وبهذه الطريقة ،تضمن المؤسسات
ً
وموزعا بشكل
الصغيرة والمتوسطة أن يكون النمو المنبثق عن التجارة مستدامًا
عادل عند مقارنتها بالمكاسب التي تحققها المؤسسات الكبيرة.

الشكل  5الكثافات حسب مجموعة الدول :مقارنة بين عدد الموظفين ودورة رأس المال
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يتشابه التركيز المرتفع في المؤسسات الصغيرة ج ًدا في البلدان النامية بشكل كلي.
وعلى الرغم من ذلك ،تنخفض الكثافة بشكل أكبر عندما يزداد عدد الموظفين ،وهو
ما يشير إلى سهولة التحول إلى شركات متوسطة أو كبيرة .وباإلضافة إلى ذلك،
فإن ذيل منحنى التوزيع (أي الربع الذي يمثل ارتفاع عدد الموظفين ودوران رأس
المال) يظهر بشكل أفضل في البلدان األقل نم ًوا ،حتى عند مراعاة كون حجم العينة
قد زاد إلى أربعة أضعاف تقريبًا.
تزداد قوة العالقة بين عدد الموظفين ومعدل دوران رأس المال في المؤسسات
الموجودة بالبلدان المتقدمة .وقد يكون ذلك بسبب الحقيقة القائلة بأن مجموعات الدول
المتقدمة تتكون بصفة أساسية من دول شرق أوروبا التي كانت تعتنق في السابق
المهنج االشتراكي (الشكل  .)5وباإلضافة إلى ذلك ،يرتفع معدل دوران رأس المال في
المؤسسات بشكل منتظم ،وهو ما ينطوي على ارتفاع نصيب كل موظف من معدل
دوران رأس المال .وتتسق تلك النتائج مع المالحظات التي توصلت إليها أبحاث التنمية:
فيوجد عدد كبير ج ًدا من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان األقل نموًا
والبلدان النامية ،بينما تزداد عدالة توزيع المؤسسات في البلدان المتقدمة.

معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتسم بأنها صغيرة ما لم تكن
متناهية الصغر
إن الغالبية العظمى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما هي إال شركات متناهية
الصغر يقل عدد الموظفين فيها عن عشرة موظفين كما يظهر في الشكل  3.6تغطي
مجموعة البيانات الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية حوالي  1.3مليون مؤسسة
من  132دولة وال تشتمل إال على البيانات المتاحة لدى الدولة في آخر سنة.
ويشير ذلك إلى أن القطاع الخاص ينقسم إلى شريحتين؛ هما :المؤسسات الصغيرة
غير الرسمية ،والتي تكون غالبًا متناهية الصغر ،والشريحة األخرى عبارة عن
مجموعة قليلة من الشركات العمالقة .ويعمل ذلك على إظهار ظاهرة “الوسط
المفقود” بشكل واضح.

الشكل “ 6الوسط المفقود” :معظم المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم تتسم بأنها
صغيرة ما لم تكن متناهية الصغر

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
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%

ﻣ
ﺗﻧﺎﻫ
ﻳ
ﺔ
ﺍﻟﺻ

ﺻﻐ
ﻳﺭﺓ

13 %

84

ﻐﺭ

المصدرITC calculations, based on the International Finance Corporation (IFC) :
.MSME Country Indicators
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تزداد الشواهد المتعلقة بهذا “الوسط المفقود” عند مستوى الدولة .ففي
تونس اً
مثل ،تشير التقديرات إلى أن المؤسسات متناهية الصغر التي يعمل
لديها خمسة موظفون تمثل  96.6%من مؤسسات القطاع الخاص (بغدادي،
ً
موظفا نسبة
 .)2015تمثل المؤسسات الصغيرة التي يعمل لديها 49-6
 2.7%من مؤسسات القطاع الخاص ،بينما تمثل المؤسسات المتوسطة التي
ً
موظفا والمؤسسات الكبرى التي يعمل لديها أكثر من
يعمل لديها 199-50
ً
موظفا نسبة  0.5%و 0.15%على التوالي من مؤسسات القطاع الخاص
200
في تونس.
ثمة دراسة أجريت على دولة أوكرانيا تكشف عن توزيع مشابه ألحجام المؤسسات
(زهليلو .)2015 ،وحسب هذه الدراسة ،يعمل لدى  80.9%من المؤسسات
األوكرانية أقل من  10موظفين ،بينما يعمل لدى  14.1%من المؤسسات عدد
ً
موظفا .تمثل المؤسسات متوسطة الحجم (-50
موظفين يتراوح بين  11إلى 50
ً
موظفا) نسبة  4.8%من إجمالي المؤسسات ،بينما ال تمثل المؤسسات التي
250
ً
يعمل لديها أكثر من  250موظفا سوى نسبة .0.2%
بينما في رابطة أمم جنوب شرق آسيا ( ،)ASEANتوظف أكثر من  75%من
المؤسسات أقل من  5أشخاص وتوظف  10%-20%من المؤسسات عد ًدا يتراوح
ً
ً
موظفا) سوى
موظفا .وال تمثل المؤسسات متوسطة الحجم (99-20
بين  5إلى 19
نسبة ( 5%هارفي.)2015 ،
يميل توزيع أحجام المؤسسات في دول أمريكا الالتينية نحو المؤسسات الصغيرة
بدرجة أكبر منه في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (مكديرموت وب بتروبيلي
 .)2015كما هو موضح في الجدول  ،2حيث تمثل المؤسسات متناهية الصغر
التي يقل عدد الموظفين فيها عن  10أشخاص نسبة  90%تقريبًا من إجمالي عدد
ً
موظفا ،بينما تمثل
المؤسسات .وتوظف حوالي  9%من المؤسسات من  11إلى 50
ً
موظفا) نسبة  ،1.3%والمؤسسات الكبرى (أكثر
المؤسسات المتوسطة (250-51
ً
موظفا) نسبة  0.4%فقط من المؤسسات في دول أمريكا الالتينية.
من 250

الجدول  2توزيع أحجام المؤسسات في مجموعة محددة من دول أمريكا الالتينية.

البلد

المؤسسات
متناهية الصغر
( 10-0موظفين)

المؤسسات
الصغيرة
ً
موظفا)
(50-11

المؤسسات
المؤسسات الكبيرة
المتوسطة
ً
ً
موظفا)
موظفا) (250+
(250-51

األرجنتين

81.6

16.1

1.9

0.4

البرازيل

85.4

12.1

1.4

1.0

تشيلي

90.4

7.8

1.2

0.6

كولومبيا

93.2

5.5

1.0

0.3

اإلكوادور

95.4

3.8

0.6

0.2

بيرو

98.1

1.5

0.3

0.02

أوروجواي

83.8

13.4

3.1

0.6

مالحظة :توضح األرقام النسبة المئوية فئة حجم المؤسسة في كل دولة.المصدرOECD - United :
Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UNECLAC) (2013). Latin American Economic Outlook 2013 - SME Policies for
 .Structural Change. Paris and Santiago de Chileمتوافر علىhttp://www.cepal.org/ :
en/publications/latin-american-economic-outlook-2013-smes-policies-structuralchange
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الشكل  7توزيع أحجام المؤسسات في فرنسا
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معاقبة المؤسسات المتوسطة من خالل الضرائب وسياسات
الحصول على التمويل

وبدلاً من ذلك ،تختار المؤسسات الصغيرة غالبًا أن تبقى صغيرة و”أن تواصل
العمل في الخفاء” لتجنب اللوائح والضرائب (جومارد ،وسيال ومورجافي،
 ،)2015وأن تبقى مؤهلة الستحقاق الدخول في التمويل بالغ الصغر.

ثمة مبدأ أساسي يندرج ضمن تفسيرات “الوسط المفقود” مفاده أن المؤسسات
الصغيرة تقل لديها العوامل المحفزة على النمو ألن المؤسسات المتوسطة تتأثر
تأثيرا عكسيًا اً
هائل بالضرائب وسياسات الحصول على التمويل (هارفارد سي آي
ً
دي ،2015 ،مجلة .)The Economist، 2015

تمتلك المؤسسات الكبيرة القدرات الالزمة لتطوير نماذج تجارية متطورة تزيد
من حصولها على رأس المال إلى أقصى حد وتقلل من التزاماتها المالية إلى أدنى
حد .وثمة دراسة فرنسية حديثة (الشكل  )7تشير إلى أن معظم المؤسسات تبقى
ً
موظفا أو أكثر تواجه حزمة أكبر من
صغيرة ،ألن المؤسسات التي يعمل لديها 50
اللوائح والقوانين (جوريو ورويس.)2014 ،

فتتسم المؤسسات المتوسطة بأنها تكون غالبًا كبيرة بالحجم الذي يتحمل الضرائب،
ولكنها كبيرة ج ًدا لدرجة يتعذر معها استحقاقها الدخول في برامج التمويل بالغ الصغر.

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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تتسم المؤسسات الكبرى بأنها أكثر إنتاجية وأنها تدفع رواتب أعلى من المؤسسات
الصغيرة .ففي أوكرانيا على سبيل المثال ،تتفوق المؤسسات الكبيرة على
المؤسسات الصغيرة في نصيب كل موظف من معدل دوران رأس المال بمعدل
 2.2ضعف ،وعلى المؤسسات متناهية الصغر بمعدل  2.7ضعف (زهليلو،
 .)2015ويزيد متوسط األجور في المؤسسات األوكرانية الكبيرة بمعدل مرة
ونصف على متوسط األجور في المؤسسات المتوسطة ،وبمعدل  2.7مرة على
متوسط األجور في المؤسسات متناهية الصغر.
ولكن ما ال يعرفه الكثير هو أن الفروق اإلنتاجية الهائلة بين المؤسسات متناهية
الصغر/الصغيرة من جهة والمؤسسات الكبيرة من جهة أخرى تظهر في البلدان
النامية بشكل أوضح منه في البلدان الصناعية.
فتشير المؤشرات المتعلقة بالمؤسسات في دول أمريكا الالتينية ومنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ،إلى أن فجوات اإلنتاج واألجور بين المؤسسات فائقة
الصغر/الصغيرة والمؤسسات الكبيرة تكون أوضح في البلدان النامية منها في البلدان
الصناعية (مكديرموت وب بتروبيلي  ،2015الشكل  .)8وذلك يؤكد المؤشرات
الشكل  8فجوات اإلنتاج واألجور في مجموعة محددة من دول أمريكا الالتينية
والكاريبي ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

الخاصة بفائدة اإلنتاجية حسب الحجم وفائدة اإلنتاجية حسب التنمية (جونينك
وآخرون ،2014 ،الشكل  ،9باإلضافة إلى تشانج وفان ماريويج.)2013 ،
ثمة تأثيران مباشران محتمالن لسد الفجوة اإلنتاجية ،إذا استحوذت المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة على نصيب األسد من توظيف معظم العاملين في معظم
األنظمة االقتصادية .حيث سيسهم ذلك في نمو الناتج المحلي اإلجمالي بسبب زيادة
إنتاجية تلك المؤسسات .كما سيؤدي ذلك إلى ارتفاع األجور في شرائح األجور
المنخفضة بالمنظومة االقتصادية مما يحسن توزيع الدخل.
وثمة تأثيرات غير مباشرة هامة ً
أيضا لزيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة .فمن المحتمل أن يؤدي األثر غير المباشر على الطلب مع زيادة
األجور الممنوحة للعمال منخفضي األجور إلى تغيير هيكل الطلب .وسيؤدي
ذلك إلى توسع السوق الستيعاب منتجات ذات قيمة إضافية أعلى (منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي.)2010 ،
قد تؤثر اآلثار التبعية والتنافسية ً
أيضا في جانب اإلمداد بالمنظومة االقتصادية (فان
ستيل ،دي فريس ودي كوك .)2014 ،كما أن المعرفة التي تنطوي عليها إدخاالت
الشكل  9نسبة العمالة إلى اإلنتاجية :ترتيب المؤسسات حسب فئة حجمها من األكبر إلى
األصغر ()2010
5
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السلع الوسيطة عالية الجودة ،التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات
معدالت اإلنتاجية األعلى ،قد تؤثر بالتبعية على المؤسسات الكبيرة وتؤدي إلى زيادة
اإلنتاجية فيها .كما أن اإلنتاجية المرتفعة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تؤدي
ً
أيضا إلى أن تُنافس تلك المؤسسات في نفس الشريحة التي تنافس فيها المؤسسات
الكبيرة .واكتشف الباحثون أن أي زيادة بنسبة  1%في إنتاجية عمالة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية في المؤسسات الكبيرة بنسبة 0.2%
تقريبًا ،ونمو اإلنتاجية في جميع شرائح المنظومة االقتصادية بنسبة  0.7%تقريبًا.
ويظهر هذا األثر بقوة في الدول التي تنخفض فيها مستويات التنمية االقتصادية.

توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة  70%تقريبًا من
فرص العمل
قد تؤثر زيادات األجور المدفوعة بنمو اإلنتاج في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تأثيرا اً
هائل في توزيع الدخل اإلجمالي .ويرجع السبب وراء ذلك إلى قيام
ً
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوظيف نسبة كبيرة من القوى العاملة الكلية،
وإلى أن تلك المؤسسات تتجه إلى توظيف نسبة كبيرة نسبيًا من المجموعات
المستضعفة في المجتمع ،وباألخص النساء والشباب.
كما تستوعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من  70% - % 60من الوظائف في
البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء (آياجاري وديمرجوك كونت وماكسموفيك،
 ،2014 ،2011وERIA، 2014؛ ودي كوك وآخرون.)2011 ،
ولكن هذه األرقام تقديرية ،بل أنها قدرت بقيم أقل من الحقيقية .فمن الصعب قياس
التوظيف في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ألن المؤسسات الصغيرة ومتناهية
الصغر تنتمي إلى االقتصاد “غير الرسمي” والذي تندر البيانات التفصيلية المتعلقة به.
فتميل الدراسات التي تناقش أثر تباين حجم المؤسسات على إيجاد فرص التوظيف إلى
االعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة رسميًا .ومن المحتمل أن يؤدي
ذلك إلى بخس تقدير المساهمة الفعلية التي تحققها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
التوظيف والناتج المحلي اإلجمالي (لي وراما .)2015 ،وتشتمل قاعدة بيانات مؤسسة
التمويل الدولية ( )IFCاً
مثل على المعلومات المتعلقة بـ  1.6مليون مؤسسة صغيرة
ومتوسطة مسجلة في الهند .ولكن تشير التقديرات في تلك الدولة إلى وجود  26مليون
مؤسسة صغيرة ومتوسطة غير مسجلة (كوشنير ومرمولستين ورامالهو.)2010 ،
على الرغم من تشكيك بعض الدراسات في الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في توفير الوظائف (مثل دراسة باج وسوديربوم ،)2012 ،فقد توصلت
مجموعة كبيرة من الدراسات إلى أن تلك المؤسسات هي أهم العوامل المحركة
لنمو التوظيف (ألق نظرة عامة على دراسة دي كوك وديجيل وفلدهويس وفان
إيسن .)2013 ،كما كشفت دراسات قام بها نيومارك ووال وزهانج ( ،)2011دي
كوك وآخرون )2011( .وآياجاري وديمرجوك كونت وماكسموفيك ( )2014عن
أدلة قوية على المساهمة اإليجابية التي تحققها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
نمو التوظيف .أوضح دي كوك وآخرون ( )2011إلى أن المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة تستوعب  80%من الزيادة في إجمالي التوظيف في االقتصاد غير المالي
في أوروبا في الفترة بين  2002و.2010
وتبين أن تلك المؤسسات في البلدان النامية والناشئة توفر  90%من الوظائف
(آياجاري وديمرجوك كونت وماكسموفيك.)2014 ،
ثمة دراسة تم إجراؤها في تركيا تؤكد على المساهمة القوية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في نمو التوظيف .فزاد التوظيف في المؤسسات التي يعمل بها من 20
ً
موظفا في الفترة من  2003إلى  2010من نصف مليون إلى أكثر من 1.2
إلى 40
ً
مليون ،وزاد التوظيف في المؤسسات التي يعمل بها من  50إلى  249موظفا من
 0.9مليون إلى أكثر من  1.7مليون (جونينك وآخرون .)2014 ،وثمة فرع بحثي
مختلف اً
قليل يركز على مستوى المؤسسات ويقارن نمو التوظيف بين مؤسسات
مختلفة في األحجام .فكشفت تلك األبحاث عن أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في البلدان النامية توفر فرص العمل بوتيرة أسرع من المؤسسات الكبيرة (أتيريدو،

هالوارد-دريمير وباجيس2011 ،؛ جونج ،بلوتير وفرانسيا2011 ،؛ آياجاري
وديمرجوك كونت وماكسموفيك.)2014 ،
دورا هامًا عندما يتعلق األمر بتوفير الوظائف .تعد المؤسسات
كما يلعب عمر المؤسسة ً
الصغيرة والمتوسطة الناشئة والناجحة من أهم عوامل توفير الوظائف .ففي دول منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة
عادة  42%من الوظائف وال تسهم إال بنسبة  22%من تقلص الوظائف (كريسكولو وجال
ومينون .)2014 ،ولكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القديمة هي السبب الرئيسي
لتقلص الوظائف في بعض الدول .ونتيجة لذلك ،تبين أن عمر المؤسسة هو العامل
األساسي المحدد لتوفير الوظائف في مجموعة الدول المحددة.
عند ضبط عمر واحد للمؤسسات في الواليات المتحدة ،ينعدم تأثير حجم المؤسسات
على معدل توفير الوظائف (هالتيوينجر وجارمين وميراندا .)2013 ،ولكن النتائج
التي توصل إليها آياجاري وآخرون ( )2014تشير إلى أن ذلك ال ينطبق على
معظم األنظمة االقتصادية النامية والناشئة ،ألنهم اكتشفوا أن المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة تحقق نمو أعلى في التوظيف حتى بعد ضبط عمر المؤسسات.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى الدولي:
مزي ًدا من التوظيف والمكاسب واألرباح
ليس حجم المؤسسة وعمرها فقط هما العامالن المؤثران في مدى مساهمة
المؤسسات في نمو التوظيف ،حيث تتباين إسهامات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في نمو التوظيف بتباين اإلنتاجية والقدرة على االستيراد والتصدير
وغيرها من خصائص المؤسسات.
تشير الدراسات النظرية والتجريبية إلى أن المؤسسات الكبرى هي األكثر إنتاجية،
أجورا (برنارد وآخرون .)2007 ،وتوصلت
واألكثر استعدا ًدا للتصدير ،واألعلى
ً
إحدى الدراسات التحليلية باستخدام بيانات جمعت من خمس دول إفريقية إلى أن
المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير تتفوق على المؤسسات التي ال تعمل في
التصدير بنسبة  56%في التوظيف .كما أن التوظيف في المؤسسات التي تعمل
في مجال التصدير ينمو بمعدل أسرع منه في المؤسسات التي ال تعمل في مجال
التصدير بنسبة  ،12%وذلك ً
وفقا لهذه الدراسة.
تعتمد الزيادات اإلنتاجية على الوجهات التي يصدر إليها ،ولكن نسبة المشاركة في
التصدير ترتبط بسرعة النمو في التوظيف ،والمكاسب ،واألرباح بغض النظر عن
تلك الوجهات .ويساعد التصدير المؤسسات على أن تصبح أكثر ً
إبداعا في تنظيم
العمليات اإلنتاجية (داميجان وكوستيف وبوالنيك.)2010 ،
يعمل االستيراد ،وكذلك التصدير ،على تحسين اإلنتاج ،وهو ما يشير إلى أن
المؤسسات تستفيد من االستيراد (فوجيل ووانجر .)2010 ،فتحقق المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة النشطة على المستوى الدولي نم ًوا أعلى في التوظيف؛ حيث
تحقق المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير نموًا بنسبة  ،7%وتحقق المؤسسات
التي ال تعمل في التصدير نم ًوا بنسبة  ،3%مع زيادة الفارق بين المؤسسات
المستوردة والمؤسسات التي ال تعمل في االستيراد ،حيث يصل النمو فيها إلى 8%
و 2%على التوالي (إدنبرة جروب .)2013 ،هذا بينما توصلت الدراسات الحديثة
التي أجراها مركز التجارة الدولية إلى استنتاجات مشابهة (الصين :زهانج ،زهانج
وشي2015 ،؛ تونس :بغدادي.)2015 ،
ففي تونس ،تستوعب المؤسسات التي تقوم بالتصدير ،أو االستيراد ،أو االثنين معًا
 55%من الوظائف مدفوعة األجور ،ولكنها ال تمثل سوى  18%من إجمالي عدد
المؤسسات (ريجيكرس وآخرون2014 ،؛ جاود وفروند .)2015 ،بل حتى بعد
ضبط بعض العوامل مثل حجم المؤسسات وعمرها ،تبقى المؤسسات التي تعمل في
االستيراد والتصدير معًا هي األقوى واألكثر إيجابية في معدالت توفير الوظائف.
والمثير أن الزيادات المحتملة الناجمة عن التجارة ال تنحصر في المؤسسات ذات
المعدالت اإلنتاجية األعلى .فقد قام بويل وواجينر ( )2014باختبار نموذج مليتز
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االبتكاري ( )2003واكتشفوا أن فائدة التصدير تتسم بمعدالت إيجابية في جميع
مستويات اإلنتاج ،ولكنها تصل إلى أعلى معدالتها في الشرائح الدنيا من توزيع اإلنتاج.

المكاسب التي تعود على النساء

زيادة عدد النساء الالتي يشغلن مناصب إدارية عليا

توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فرص التوظيف والتمكين للنساء .وال يرجع
دعم النساء إلى أسباب اجتماعية خالصة .فتزداد ميول النساء الناجحات في البلدان
النامية إلى االستثمار في أوالدهن وفي المجتمع بوجه عام ،وهو ما يؤدي إلى أن
ثمارا إيجابية.
تجني الدولة بأكملها ً

زيادة أعداد النساء المالكات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ال تضم سوى  10%من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للرجال نساء
ضمن كوادرها اإلدارية العليا ،بينما تشغل النساء نسبة  85%تقريبًا من كبار
المديرين التنفيذيين ،أو المسؤولين التنفيذيين ،أو المسؤولين الماليين في المؤسسات
التي تملكها نساء.

الجدول  3أعداد الموظفين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية حسب نوع
مالكيها من الرجال أو السيدات2012-2011 ،

مؤسسات مملوكة
للسيدات

مؤسسات مملوكة
للرجال

اإلجمالي

المتوسط

ً
موظفا
40

ً
موظفا
44

ً
موظفا
44

المتوسط

ً
موظفا
14

ً
موظفا
15

ً
موظفا
15

تأثيرا سلبيًا على
قد يؤثر عدم تمثيل النساء في المناصب اإلدارية بالشكل الكافي ً
األداء التجاري (ديزسو وروس .)2012 ،وتؤكد على ذلك دراسة سابقة (مكينسي
وكومبني ،)2008 ،حيث تحقق النساء العامالت في المناصب اإلدارية العليا
درجات أعلى في السمات التجارية مثل القيادة ،والتنسيق ،والسيطرة .ومن ثم ،فإن
تلك السمات ترتبط بشكل إيجابي بهوامش أرباح التشغيل المرتفعة.

انخفاض أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في
القطاعات التي ترتفع فيها القيمة المضافة

المصدرIFC (2014). Women-Owned SMEs: A Business Opportunity for Financial :
 .Institutions. Washington, D.Cمتوافر علىhttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ :
b229bb004322efde9814fc384c61d9f7/WomenOwnedSMes+Report-Final.
pdf?MOD=AJPERES

تتضح الفجوة بين المالكين الرجال والمالكات النساء بشكل كبير في قطاع بيع التجزئة
والجملة ،حيث تمثل المؤسسات المملوكة للنساء نسبة  41%مقابل  30%من المؤسسات
الشكل  : :11أعداد النساء العامالت في إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب
نوع مالكيها من الرجال أو النساء2011-2012 ،

الشكل  :10ملكية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب فئات النوع والدولة

ﻧﺳﺑﺔ )(%
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تتيح البيانات المتوافرة حاليًا عقد مقارنات بين المؤسسات المتوسطة والصغيرة
المملوكة للنساء وتلك المملوكة للرجال بغض النظر عن نطاق التوظيف ومجال
العمل واألداء (يقاس ذلك عن طريق المبيعات السنوية) .ويشير الجدول  3إلى أن
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء ال تعمل إال على نطاق أصغر من
نظيراتها المملوكة للرجال.
وعلى الرغم من ذلك ،تختلف تركيبة النوع الجنسي في المناصب اإلدارية العليا
ً
كبيرا (الشكل .)11
اختالفا ً

ثمة حوالي تسعة ماليين مؤسسة صغيرة ومتوسطة مملوكة لنساء مسجلة رسميًا
في شتى أنحاء العالم ،أو ما يمثل حوالي  34%من إجمالي المؤسسات الصغيرة

50

والمتوسطة ( .)IFC 2014وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها
نساء اً
ً
ضعيفا في جميع مراحل التنمية الدولية (البنك الدولي )2011 ،كما هو
تمثيل
موضح في الشكل .10

10
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المصدر.ITC calculations, based on IFC Enterprise Finance Gap Assessment database :
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ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﻟﻠﺳﻳﺩﺍﺕ

0

ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
المصدرIFC (2014). Women-Owned SMEs: A Business Opportunity for Financial :
 .Institutions. Washington, D.Cمتاح من الرابط http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
b229bb004322efde9814fc384c61d9f7/WomenOwnedSMes+Report-Final.
pdf?MOD=AJPERES

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

المملوكة للرجال .بينما يعد مجال الرعاية الصحية ،والجمال ،ومستحضرات التجميل
هو المجال الوحيد الذي يزيد استحواذ المؤسسات المملوكة للسيدات فيه بنسبة  2%عن
استحواذ المؤسسات المملوكة للرجال بنسبة ( 1%الشكل .)12

الشكل  12قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية حسب نوع مالكيها من
الرجال أو النساء2012-2011 ،

ففي فتنام اً
مثل ،قد تكون هناك نتائج طويلة المدى للنشاط االقتصادي النسائي في
هذه القطاعات التي تحتاج إلى مهارات منخفضة (ثوبورن وسوثرالند وهوا،
 .)2007هذا بخالف األنشطة التي تحتاج إلى مهارات مرتفعة ،حيث تزداد صعوبة
نقل المهارات المرتبطة بها إلى القطاعات األخرى ،ومن ثم تبقى النساء محاصرة
في القطاعات ذات القيمة المنخفضة .وقد يؤدي ضعف تمثيل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة المملوكة للنساء في القطاعات األكثر استعدا ًدا للتصدير إلى محدودية
الفرص المتاحة أمام النساء لالستفادة من التصدير.
كما أن الفروق بين قطاعات التشغيل هي المسؤولة عن التباين في قيم المبيعات
السنوية واألصول اإلجمالية بين المؤسسات المملوكة للنساء والمؤسسات المملوكة
للرجال .وتقل القيمة المتوسطة للمبيعات السنوية واألصول اإلجمالية للمؤسسات
المملوكة للنساء عنها في المؤسسات المملوكة للرجال بنسبة ( 30%مؤسسة التمويل
الدولية .)2014 ،كما تسيطر المؤسسات المملوكة للرجال على القطاعات ذات
القيمة المضافة األعلى والتي ترتفع فيها عادة المبيعات واألصول .وعلى الرغم
من ذلك ،اكتشفت مؤسسة التمويل الدولية ( )2014أن القيم المتوسطة للمبيعات
واألصول متشابهة لدى المؤسسات المملوكة للرجال والمؤسسات المملوكة للنساء
في مجموعة من القطاعات مثل الخدمات والتجارة.
خالصة القول ،تكاد المؤسسات المملوكة للنساء أن تتساوى تقريبًا في اإلنتاجية
مع المؤسسات المملوكة للرجال ،التي تعمل في نطاق توظيف متشابه وتشجع
تبوأ النساء للمناصب اإلدارية العليا .ومن ناحية أخرى ،توصلت دراسة أجريت
في جنوب أفريقيا إلى أن النساء التاجرات الالتي يتولين إدارة مؤسساتهن
الصغيرة والمتوسطة ،الرسمية وغير الرسمية ،يكن أعلى في المستويات التعليمية
من نظرائهن من الرجال (بوسوري وآخرون .)2013 ،وعلى الرغم من هذه
الخصائص ،فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء ال تمثل سوى
الثلث من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم.

2%
2%

15 %

6%

13 %

6%

مؤسسات مملوكة للسيدات
41 %
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ثمة نتائج وخيمة للتوزيع غير العادل على تمكين النساء وكذلك على االزدهار
االقتصادي .حيث تعد الفجوات الموجودة بين الرجال والنساء في مشاركة
القوى العاملة من العوامل التي تضر باإلنتاج الشامل ،وقد تتسبب في خسائر في
الدخل بنسبة تصل إلى  30%حسب دراسة مستعرضة تناولت عدة دول (تيجينر
وكبيريس.)2014 ،
وتزداد احتمالية أن تتقاسم النساء ثمار العوائد االقتصادية مع أطفالهن ،وهو ما
يعود بالنفع على تعليم وصحة أطفالهن ،ومن ثم يعود بالنفع على المجتمع بأكمله
(كالسين ووينك ،2002 ،كالسين2005 ،؛ كالسين والمانا .)2008 ،كما قد تؤدي
زيادة أعداد النساء في القوى العاملة إلى زيادة اإلنفاق على التحاق األطفال بمن
فيهم الفتيات بالتعليم ،ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نشر الفضيلة حين تصبح
النساء قدوات حسنة (أجويري وآخرون.)2012 ،

6%

6%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ )ﺍﻻﺳﺗﻳﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ(

10 %

9%
3%
16 %

1%
6%

15 %

مؤسسات مملوكة للرجال

العوائق التي تواجه المؤسسات المملوكة للنساء في بدء العمل
لماذا يقل عدد النساء الالتي يمتلكن مؤسسات صغيرة ومتوسطة؟ تؤثر العوائق
المالية وغير المالية التي تواجه المؤسسات في مرحلة بدء العمل بدورة إنشاء
كبيرا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء
تأثيرا ً
الشركات ً
(بالكدين وهولوارد ديرمير .)2013 ،حيث يؤدي نقص الضمانات المالية ،والبنية
التحية المالية غير المناسبة ،والعوائق األخرى التي تضم العوائق المتعلقة بالنوع،
والعوائق االجتماعية ،والثقافية إلى الحد من إمكانيات المؤسسات المملوكة للنساء
(هارفي ،2015 ،مقابلة مصورة في مؤسسة التمويل الدولية).

2%

7%

4%

30 %

المصدرIFC (2014). Women-Owned SMEs: A Business Opportunity for Financial :
 .Institutions. Washington, D.Cمتاح من الرابط http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
b229bb004322efde9814fc384c61d9f7/WomenOwnedSMes+Report-Final.
pdf?MOD=AJPERES

كما تسهم الحواجز غير الجمركية في دفع النساء العامالت في اإلنتاج والتجارة
تجاه القطاع غير الرسمي ،حيث يفتقرن إلى التمويل ،والمعلومات ،وشبكات
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دراسات الحالة

النجاح في إنتاج البُن :أول سيدة في التاريخ تعمل في تصدير البن في بابوا
غينيا الجديدة وتحصل على سع ٍر مرتفع من مشتري دولي كبير

كانت ماري يوجيو التي تزرع البن تبيع البن إلى زبائنها من المحليين في بابوا
غينيا الجديدة لمدة  16عامًا .ولكنها أصبحت في وقت سابق خالل هذا العام أول
سيدة في قطاع البن تحصل على رخصة تصدير وتحصل على سعر يزيد بنسبة
 63%عن السعر المحلي.
تعد شركة أوالم إنترناشونال كإحدى كبرى شركات المشاريع الزراعية في العالم
واشترت ِ 60شكارة من البن من شركتها مقابل  18000دوالر أمريكي.
“لقد حدث هذا بالفعل ،أنا أعمل اآلن في مجال التصدير” ،هكذا قالت تلك السيدة
التي تبلغ من العمر  56سنة وهي أم لخمس أوالد وتعيش في المقاطعة الجبلية
الشرقية التي تعد مركز إنتاج البن في بلدها.
يبدو أن نجاح يوجيو في التصدير سيستمر :تدرس أوالم شراء كمية بن كبيرة في
.2015
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كانت يوجيو بحاجة إلى الحصول على ترخيص اً
فضل عن العمالء قبل أن تتمكن
من بيع منتجاتها بالخارج .ولكنها حصلت على الترخيص والعمالء معًا في .2014
وأصبحت شركتها  Yogiyo Coffee Ltdفي يوليو/تموز هي أول شركة تملكها
سيدة في دولتها وتحصل على رخصة حكومية للتصدير .وشحنت أول دفعة من
شكائر بُن باوكا بلو “ ”Bauka Blueإلى الواليات المتحدة بعد فترة قصيرة .تقول
تلك السيدة “بعد عشرة سنوات من العمل المستمر على تحسين الجودة والبحث عن
األسواق ،جاء أول أمر شراء من أوالم لتدفع بُن باوكا بلو نحو تحقيق النجاح خالل
السنوات العشرة القادمة”.
االنطالق إلى األسواق العالمية بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية
تواصلت يوجيو في البداية مع عمالئها الجدد الذين يرغبون في شراء منتجاتها من
خالل مجموعة استشارية إلرشاد المشترين تحت رعاية مؤسسة التمويل والرابطة
الدولية للنساء العامالت في إنتاج البُن على هامش مؤتمر رابطة المتخصصين
في إنتاج البن في أمريكا المنعقد في سياتل في  .2014ويمد التدريب المشاركين

بالمعارف والمهارات الالزمة لتلبية احتياجات العمالء الدوليين ،وهو ما يمكنهم
من زيادة قدرة منتجاتهم من البن على المنافسة في األسواق الدولية وأن يحصلوا
على أسعار أعلى .بعد عودتها من هذا المؤتمر ،تواصلت مؤسسة التمويل الدولية
مع هيئة ترويج االستثمار في بابوا غينيا الجديدة لتسهيل إصدار رخصة التصدير
الخاصة بها.
تعد شركة أوالم إنترناشونال إحدى كبرى شركات شراء المنتجات الغذائية في
العالم حيث تصل مبيعاتها السنوية إلى  15مليار دوالر وتعمل هذه الشركة في
 65دولة .قامت شركة أوالم عبر موقعها اإللكتروني بتأكيد خبر السيدة يوجيو
وأنها تسعى إلى توفير منتج مميز .ذكر الموقع اإللكتروني “لقد أسست المجموعة
لتشجيع النساء على أن تصبح القهوة طريقة حياة بحيث يستطعن دعم أنفسهن
وعائالتهن”.

تمكين النساء يؤدي إلى قوة التجارة
ستقوم يوجيو ،التي تمتلك مزرعة متوسطة الحجم مساحتها  20هكتار من أشجار
البن ،بشراء البن من  9مزارعات أخريات ليكون  2015هو عام القهوة ،وهي
تأمل أن تقيم شركة تصدير لدعم مزارعي البن في المنطقة والذين يصل عددهم
ً
مزارعا .حيث تقول “إنها طريقة رائعة لدعم النساء في مجموعات إنتاج
إلى 645
البن وزيادة صافي أرباحهن من البن”.
يشتهر البن القادم من بابوا غينيا الجديدة ،على الرغم أنه ال يمثل سوى  1%من
اإلنتاج العالمي ،في أوساط دوائر المتخصصين في إنتاج البن برائحته المميزة
وبلونه الساطع ومذاقه اللذيذ .بدأت زراعة البن في قرية أيورا “ ،”Aiyuraالتي
تقع فيها شركة باوكا ويمين للبن ،في أربعينيات القرن الماضي وتشتهر حقولها
وحدائقها المملوكة لصغار المزارعين بالبن الذي يتميز بنكهات التوت والليمون.
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ألكس إم آدي
وزير التجارة والصناعة في ليبيريا

الخبير المفكر “أ” :ألكس إم آدي :وزير التجارة
والصناعة في ليبيريا
إن ليبيريا تتقدم ببطء ولكنھا بالتأكيد تتقدم .تنعم الدولة منذ  2003بالسالم وأجريت فيھا انتخابات ديمقراطية مرتين وتسير
مرحلة التعافي االقتصادي بمنتھى الثبات خالل العقد الماضي .وھذه إنجازات رائعة بالنسبة لبلد عاني من ويالت النزاعات
واالضطرابات لسنوات عديدة .ونحن اآلن نتطلع إلى المستقبل بعد أن تغلبنا على أزمة فيروس اإليبوال.
أطلقنا في عام  2013إستراتيجية تنموية لمدة خمسة أعوام تعرف باسم “أجندة التحول” ) .(AfTوتھدف أجندة التحول إلى
وضع األساس الذي تعتمد عليه ليبيريا في أن تصبح دولة متوسطة الدخل بحلول عام  ،2030مع ضمان توزيع المكاسب
المحققة من النمو بشكل عادل وشامل .وقد القى ھذا الجھد الدعم في عام  2014عندما دشنا سياسة التصدير الوطنية في ليبيريا
وسياسة التجارة الوطنية ،وقد دشناھما بالشراكة مع مركز التجارة الدولية ).(ITC
أمرا ھامًا لتحقيق أھداف أجندة التحول .يقل عدد العاملين في  80%تقريبًا من
يعد تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ً
شخصا ،بينما يوظف  13%منھا عد ًدا يتراوح بين  20إلى  100شخص .ينبغي أن نأخذ
المؤسسات الليبيرية الرسمية عن 20
ً
في عين االعتبار أن الشباب ھو قوام تعداد السكان في ليبيريا :إن نسبة  60%من السكان تقل أعمارھا عن  25عامًا ويعمل
 70%منھم في القطاع غير الرسمي .وعلى ھذا النحو ،يمكنا القول بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسيطر على االقتصاد
الليبيري.
ويتمثل التحدي الذي تواجھه ليبيريا ،وباألخص الذي نواجھه نحن في الحكومة ،في كيفية بناء برامج تقدم أفضل دعم لتلك
المؤسسات .وتسيطر الصناعات االستخراجية حاليًا على االقتصاد وھي تعتمد بدرجة كبيرة على أسعار السلع المتذبذبة .وھي
عمليات تحتاج إلى رأس مال كثيف وال تخلق أنواع الوظائف التي ستساعد على التحول االقتصادي أو تشجع البيئة اإلبداعية
لحدوث نمو شامل .فعلى سبيل المثال ،يتمتع قطاع السياحة في ليبيريا بإمكانيات ھائلة لتوفير الوظائف والتنمية للشباب ،بينما
تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات األخرى مكانة جيدة تمكنھا من استثمار عالقاتھا بالقطاعات التحويلية،
التي تحول المواد الخام إلى منتجات نھائية ،وعالقاتھا بسالسل التوريد في قطاع السياحة.
ً
وعمال على تسھيل ھذا التحول ،يجب أن نواجه التحديات التي تواجه تلك المؤسسات وبيئة األعمال التجارية والبيئة الوطنية.
ثمة ثالثة تحديات كبرى تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيريا وھي :الحصول على التدريب ،والوصول إلى
األسواق ،والحصول على التمويل .ونحن نحاول من خالل سياستنا المتبعة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن نواجه ھذه
المشكلة  -واحدة تلو األخرى  -حيث نتطلع إلى تقوية قدرة الشركات الخدمية على توفير البرامج التدريبية التي تلبي االحتياجات
النوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ً
فمثال  ،كيف يمكنك تدريب سيدة تتولى ھي إدارة أعمالھا من أموالھا الخاصة على أن تدير أعمالھا من خالل حسابھا البنكي،
واضحا؟
وأن نمكنھا من فھم ما تملكه ھي وما تملكه الشركة فھمًا
ً
لمواجھة ھذه التحديات ،نحن نعمل مع مجموعة من الشركات الخدمية لتلبية الطلبات المختلفة التي تبدأ من مھارات التسويق
األساسية إلى اإلدارة المالية وممارسات الحسابات والتسجيل.
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وفي إطار تقديم مزيد من الدعم إلى أجندة التحول ،يقام المؤتمر الوطني السنوي والمعرض التجاري للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة لتشجيع تلك المؤسسات على اإلبداع .ونقوم من خالل المؤتمر بتحديد رواد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسمح
ً
حلوال أكثر ً
إبداعا.
لھم بسرد حكاياتھم إللھام اآلخرين .كما تمنح جوائز للمؤسسات التي تقدم
نحن ندرك أن العالقات والبيئة التجارية من األمور الھامة بالنسبة ألجندة النمو في دولتنا .ونحن نسعى إلى بناء العالقات بين
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال العمليات الزراعية من خالل برنامج سياسات وإستراتيجيات الغذاء والزراعة.
وفي إطار تدعيم ھذا السعي ،نسھل ً
أيضا إنشاء شركات التغليف ،حين وجدنا أن التغليف ھو الرابطة المفقودة لزيادة صادرات
المنتجات الليبيرية.
على المستوى الوطني ،نحن نسعى بشكل دائم إلى تحسين المناخ التجاري عن طريق زيادة الشفافية وزيادة قابلية التنبؤ فيه.
ومؤخرا وقعت الرئيسة إلين سيرليف جونسون على قانون تمكين الشركات الصغيرة ) ،(SBEAالذي يلزم الحكومة بطرح
ً
خصيصا لتشجيع
 25%من المشتريات العامة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وقد صمم نظام المشتريات الحكومية
ً
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تسجيل أوراقھا رسميًا ،ولتصبح من الجھات المنتظمة في دفع الضرائب ،ومن ثم تدرج
في القطاع الرسمي .ولقد صيغ ھذا القانون لتعزيز المنافسة واإلبداع والحصول على التمويل ،بحيث تتمكن المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من أن تشارك في التحول الذي نتوق إلى رؤيته يتحقق في بلدنا.
تتسم أجندة التحول بالطموح ولكن الطموح وحده ال يكفي .فمن الضروري تحقيق االلتزام والقيادة الجادة على المدى الطويل
حتى تنجح العملية اإلصالحية .وفي ليبيريا ،توفر رئيسة بالدنا مقومات تلك الريادة ،فھي منذ انتخابھا للمرة األولى تسعى إلى
ضمان مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص ،ومن ذلك عقد المقابالت الشخصية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات
أمرا ھامًا بالنسبة للحكومة عند تحديد الطرق التي
التي يواجھونھا .ويعد التركيز على إقامة حوار بين القطاعين العام والخاص ً
يمكنھا من خاللھا المساعدة في تخفيف التحديات التي يواجھھا القطاع الخاص وإبقاء أجندة التحول في المسار الصحيح.
كما تسعى ليبيريا إلى االنضمام إلى منظمة التجارة الدولية .وتدفعنا ھذه العملية اإلصالحية المحلية إلى تطوير قوانيننا ،وتقودنا
إلى تشريع قوانين جديدة في المجاالت التي لم يكن لدينا أي تشريعات فيھا ً
سابقا .وتدفعنا ھذه العملية بحق إلى إعادة التفكير فيما
نعنيه بقولنا أننا نريد أن تصبح ليبيريا “وجھة جاذبة لالستثمارات” .وفي محاولة منا إليجاد إجابة على ھذه التساؤالت ،فإننا
نطبق بعض البرامج لضمان أن تصبح دولتنا وجھة جاذبة وقادرة على المنافسة أمام المستثمرين الليبيريين واألجانب .نحن
ً
أطرافا كبرى مؤثرة في عملية التحول في بلدنا ،فھم يغزون في كل يوم سوق العمل
نؤمن بقدرتنا وبقدرة شبابنا على أن يصبحوا
حيث يحدوھم األمل في حياة كريمة يتمتعون فيھا بتساوي الفرص.
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توجد درجات تباين متشابهة ً
أيضا بين مجموعات أخرى من الدول خالل عام
 .2013فيتراوح معدل بطالة الشباب في البلدان األقل نموًا من  0.7%في كمبوديا
إلى  43%في موريتانيا .أما في البلدان النامية غير الساحلية ( ،)LLDCتراوحت
تلك المعدالت من  0.7%في رواندا إلى  52%في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية
السابقة .سجلت البلدان النامية التي هي عبارة عن جزر صغيرة معدالت تتراوح
من  5%في بابو غينيا الجديدة إلى  36%في جايمكا ،بينما سجلت دول الصحراء
الكبرى معدالت تتراوح بين  2%في غينيا إلى  54%في جنوب أفريقيا.

العالقات .وقد ال يظهرن في البيانات المتاحة إذا اقتصر تجميع البيانات على
القطاع الرسمي بصفة أساسية (برنتون وجمبيروني.)2013 ،
مالحظة جانبية مثيرة لالهتمام :على الرغم أن المؤسسات المتوسطة المملوكة
للنساء في منطقة الصحراء الكبرى بأفريقيا تواجه تلك العوائق المذكورة أعاله،
فإن المؤسسات الصغيرة المملوكة للنساء تواجه قيود ائتمانية أقل من تلك التي
تواجها المؤسسات المملوكة للرجال ،بسبب الميزة الممنوحة للنساء في الحصول
على القروض المقدمة للمؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة (هنسن
وراند.)2014 ،

القطاعات المهمة بالنسبة للدورات التجارية
على الرغم من درجات التباين الواسع في بطالة الشباب ،تركز جميع الدول على
بطالة الشباب في القطاعات المهمة بالنسبة للدورات التجارية ،مثل بيع التجزئة
ً
ارتباطا شدي ًدا بالتباين في
والخدمات .ونتيجة لذلك ،يرتبط التباين في بطالة الشباب
المخرجات.

المكاسب التي تعود على الشباب
تعد بطالة الشباب إحدى التحديات الكبرى في هذا العصر .وهي هم يؤرق صانعي
السياسات في كل مكان ،وباألخص منذ األزمة المالية في عام .2008

مؤخرا في أوروبا إلى أن
فعلى سبيل المثال ،تشير إحدى الدراسات التي أجريت
ً
معدالت بطالة الشباب تتزايد أهميتها بالنسبة لتنمية المخرجات بثالثة أضعاف
عن معدالت بطالة الكبار (بانيرجي وآخرون .)2014 ،ومن المحتمل أن ترتبط
التغيرات في بطالة الشباب بالتغيرات الحادثة في أداء المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،ألن العديد من تلك المؤسسات يميل إلى العمل في القطاعات الدورية.

يعيش أكثر من مليار شاب في البلدان النامية من بين  1.3مليار شاب في العالم
كله .يقدر عدد الشباب العاطلين في العالم بـ  47مليون شاب ،بل من المذهل أن
نعرف أن هناك  500مليون شاب يعانون من البطالة الجزئية .وصل معدل بطالة
الشباب في العالم إلى  18%في عام  .2013يوضح الشكل  13تطور بطالة الشباب
في العالم منذ .2001

التأثيرات التي تدوم طويلاً

أمرا هامًا ألنها تحد من النمو
تعد مواجهة البطالة والبطالة الجزئية بين الشباب ً
واإلنتاجية على المدى الطويل وتؤدي إلى ظهور نتائج اجتماعية غير مقبولة،
ويستطيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يحسن األوضاع المالية
للشباب.

يتسبب ارتفاع معدالت بطالة الشباب في انهيار المهارات وتدهور رأس المال البشري
وهو ما يعرف باسم التباطؤ .ويؤدي ذلك إلى الحد من توظيف الشباب وإضعاف
المكاسب المتوقعة خالل القرون الزمنية القادمة (بانيرجي وآخرون.)2014 ،

توجد اختالفات هائلة بين البلدان المتقدمة في توظيف الشباب ،فقد سجلت النمسا،
وألمانيا ،واليابان ،وكوريا ،والنرويج ،وسويسرا معدالت بطالة بين الشباب تتراوح
بين  7%إلى  9%في عام 2013؛ بينما سجلت إيطاليا وقبرص معدالت بطالة تصل
إلى  40%تقريبًا ،وسجلت اليونان وإسبانيا معدالت بطالة تصل إلى .60%

بدأت الحكومات في مواجهة خطورة تلك المشكلة عن طريق تدشين برامج
لتسكين الشباب في وظائف الئقة .وثمة بعض البرامج ،مثل برنامج دعم الشباب
التابع لالتحاد األوروبي ،التي تدرك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي
قاطرة التنمية والتوظيف .وجمع بين برنامج دعم الشباب وبرنامج زيادة القدرة
التنافسية لدى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والذي يدعم تلك

الشكل  13بطالة الشباب (تقديرات تمت نمذجتها بواسطة منظمة العمل الدولية)
30
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 15ﻭ 24ﻋﺎﻣﺎ ً ﻭﺗﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻳﺔ ﺑﻁﺎﻟﺔ،
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺟﺎﻫﺯﺓ ﻭﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻭﻅﻳﻔﺔ

ﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

ﺃﻗﻝ ﻧﻣﻭ ًﺍ
ﻧﺎﻣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺳﺎﺣﻠﻳﺔ

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء
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المؤسسات في الحصول على التمويل من أجل توظيف الشباب وتنفيذ برامج
التدريب المهني.
قد ترتبط بطالة الشباب في آسيا ً
أيضا بأداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
مجال التصدير .ويوضح الجدول  4أن أدنى مستويات بطالة الشباب موجودة في
تايالند بنسبة  ،3%وأن أعلى مستوياتها موجودة في إندونيسيا بنسبة  ،23%حيث
تعد تايالند هي أكثر البلدان التي بها مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناجحة في مجال
التصدير .وعلى الرغم من ذلك ،ينخفض نسبيًا نصيب تلك المؤسسات في الناتج
المحلي اإلجمالي في تايالند ،وهو األمر الذي قد يعني أن المؤسسات التي تعمل في
مجال التصدير ذات القدرة اإلنتاجية المرتفعة ،قد توجد معها مجموعة كبيرة من
المؤسسات التي تنخفض قدرتها اإلنتاجية بشدة.

توظيف المالك الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لموظفين
من الشباب

شركات خاصة بهم ،مقارنة بـ  11%ممن تتراوح أعمارهم بين  25إلى  34سنة،
و 10%ممن تتراوح أعمارهم بين  35إلى  44سنة ،و 8%ممن تتراوح أعمارهم
بين  45إلى  54سنة ،حسب عدد مجلة مراقبة ريادة األعمال العالمية ()GEM
لعام  .2013ولكن هذه األرقام تختلف بشكل كبير بين الدول وعبر مراحل التنمية
االقتصادية.
تصنف  54دولة في الشكل  14حسب النسبة المئوية للشباب الذين يبنون أو
يمتلكون بالفعل شركات أو مشاريع خاصة بهم .في نيجيريا ،يمتلك  20%من
الشباب شركات ومشاريع خاصة بهم؛ بينما على النقيض من ذلك ،يمتلك  1.6%من
الشباب في جمهورية كوريا شركات أو مشاريع خاصة بهم.
كما يشتمل الشكل  14على النسبة المئوية للشباب الذين يؤسسون أو يمتلكون بالفعل
مشاريع أو شركات خاصة بهم بينما يسعون بشكل فعال إلى فرص توظيف أخرى،
في إشارة واضحة إلى مقياس الضروريات في مقابل المشاريع والشركات القائمة على
ً
ارتباطا قويًا (معامل ارتباط يصل إلى )0.56
توافر الفرص .وترتبط هذه النسب المئوية
بالنسب المئوية للشباب الذي يمتلكون أو يقومون بإنشاء مشاريع أو شركات خاصة بهم.

ثمة إستراتيجية هامة لتعزيز توظيف الشباب وتوفير الوظائف تتمثل في تشجيع
الشباب على إنشاء الشركات والمشاريع الخاصة بهم ،حيث أنهم من المحتمل
أجورا مرتفعة أعلى من المؤسسات
أن يتعاقدوا مع زمالئهم الشباب ويدفعوا لهم
ً
التي تأسست منذ فترة طويلة (أويميت وزاروستكي .)2013 ،ويصبح الشباب
أكثر ً
نشاطا في القطاعات ذات معدالت النمو المرتفعة .وعن طريق تشجيع رواد
األعمال من الشباب ،فإن ذلك قد يساعد في تركيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على القطاعات المتقلبة وذات القيمة المضافة المنخفضة ،ويشجع على تكتل تلك
المؤسسات في “الوسط المفقود” (مجلة مراقبة ريادة األعمال العالمية (،)GEM
في عام .)2013

للتعرف بشكل معمق على ذلك ،يوضح الشكل  15التوزيع العمري ألولئك الرواد
حسب الدول ،كما يرتب نصيب كل دولة من رواد األعمال من الشباب .وفي
المتوسط ،ال يمثل رواد األعمال من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  18إلى
 24عامًا إال  15%من إجمالي عدد رواد األعمال .تنحصر النسبة األكبر لرواد
األعمال في من تتراوح أعمارهم بين  25إلى  34عامًا (بنسبة  )29%يليهم من
تتراوح أعمارهم بين  44-35عامًا (بنسبة  )27%ومن تتراوح أعمارهم بين 45
إلى  54عامًا (بنسبة .4)19%

وفي الوقت الذي يعول فيه على مساهمة رواد األعمال من الشباب في االزدهار
االقتصادي ،فمن الممكن زيادة أعدادهم .ففي المتوسط ،ال يشارك سوى  7%من
الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  18إلى  24سنة في بناء أو امتالك مشاريع أو

لم يظهر نمط واضح للفئة السنية لرواد األعمال .ففي بلجيكا مثال ،تنخفض أعمار
ربع رواد األعمال إلى دون  25عامًا .وفي دول أخرى متقدمة مثل سويسرا،
وجمهورية كوريا ،والسويد ،والنرويج ،وأيرلندا ،واليابان ،تتراوح أعمار نسبة أقل

الجدول  4إسهامات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف وبطالة الشباب والناتج المحلي اإلجمالي والصادرات في دول جنوب شرق آسيا2005-2011 ،

نسبة إجمالي المؤسسات

نسبة مشاركة المؤسسات من معدالت
التوظيف اإلجمالية

نسبة مشاركة المؤسسات من إجمالي
الناتج المحلي

نسبة مشاركة المؤسسات من
الصادرات اإلجمالية
بطالة الشباب
()2005-2011

البلد

نسبة المشاركة
()%

العام

نسبة المشاركة
()%

العام

نسبة المشاركة
()%

العام

نسبة المشاركة
()%

العام

كمبوديا

99.8

2011

72.9

2011

--

--

--

--

3.5

إندونيسيا

99.9

2011

97.2

2011

58.0

2011

16.4

2011

23.0

ماليزيا

97.3

2011

57.4

2012

32.7

2012

19.0

2010

11.3

الفلبين

99.6

2011

61.0

2011

36.0

2006

10.0

2010

19.3

سنغافورة

99.4

2012

68.0

2012

45.0

2012

--

--

6.7

تايالند

99.8

2012

76.7

2011

37.0

2011

29.9

2011

3.0

المصدر.Harvie, Charles (2015). SMEs, Trade and Development in South-east Asia. ITC Working paper. Geneva: ITC :
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من  9%من رواد األعمال بين  18إلى  24عامًا .وتؤدي هذه الحصة المنخفضة من
شباب رواد األعمال إلى إعاقة ازدهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلبداعية،
التي تساعد في تقليل بطالة الشباب ،باإلضافة إلى التشجيع على انتقال تلك
المؤسسات إلى قطاعات أقل تقلبًا وأعلى في القيمة المضافة.
ذكورا ً
وإناثا تدعم الحاجة إلى بناء بيئات داعمة
إن التحديات التي تواجه الشباب
ً
ً
ذكورا وإناثا على امتالك
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .كما أن تشجيع الشباب
ً
مؤسسات صغيرة ومتوسطة ،وتدعيم قدراتهم في التغلب على األزمات التي
دورا حيويًا في بناء تنمية
يواجهونها عند الوصول إلى المستوى الدولي ،قد يلعب ً
اقتصادية شاملة ونشر المكاسب عبر جميع طبقات المجتمع.
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الفصل 4

االنخراط في سالسل القيمة الدولية

تتسم المؤسسات التي تنخرط بشكل متكامل مع األسواق العالمية بإنتاجية أعلى،
وقدرة أكبر على دفع أجور أعلى ،وإمكانية توفير المزيد من فرص العمل
(واجينر)2011 ،2005 ،
وتبقى الطبيعة الفعلية للعالقة مسألة يكثر الجدال حولها .فمن ناحية ،تميل
المؤسسات ذات القدرة اإلنتاجية األعلى إلى التحول إلى األسواق الدولية ،ألنها
المؤسسات الوحيدة التي يمكنها تحمل النفقات المتعلقة بالدخول إلى تلك األسواق،
مثل نفقات النقل واإلنتاج والتسويق (هيلبمان وميلتز ويابل .)2003 ،ومن ناحية
أخرى ،ثمة افتراض يقول أن التدويل يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية من خالل تطبيق
معايير الجودة المرتفعة ،والتقنيات الفائقة ،والمنافسة األشد ،والتعرض لكل تلك
العوامل.
على الرغم من أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصادات الوطنية،
فإن األبحاث التي تتناول إستراتيجيات التدويل ونتائجه تركز بصفة أساسية
على المؤسسات الكبيرة ،بينما تندر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة .لذلك فإن دراسة فرص التدويل المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ليس عمال مناسبًا فقط ،ولكنه ً
أيضا مصلحة سياسية مباشرة
(جيوفانيتي ،ومارفاسي وسانفيليبو.)2014 ،

الطرق المؤدية إلى التدويل
يلزم المؤسسات أن تقرر طريق التدويل الذي ستتبعه .تختار المؤسسات
عادة بين خدمة األسواق األجنبية عن طريق التصدير أو شراء مؤسسة أجنبية
في السوق المستهدفة (من خالل االستثمار األجنبي المباشر األفقي) حيث
5
تسترشد قرارات المؤسسة بالتبادل التجاري القائم على التقارب-التركيز
(براينارد)1997 ،
من المحتمل أن تؤدي التطورات التكنولوجية الحديثة واالنخفاضات التي تشهدها
النفقات التجارية إلى تجزئة اإلنتاج إلى مهام مستقلة عن بعضها ً
بعضا ،وهو ما
يتيح للمؤسسات أن تتخصص في أجزاء معينة من سلسلة التوريد .وعندما تحدث
هذه التجزئة عبر حدود الدول ،فإن هذا التخصص قد يحفز تدويل المؤسسات
ويؤدي إلى بناء سالسل قيمة دولية إقليمية أو عالمية.
ونتيجة لهذه التجزئة ،ازدادت التجارة في السلع الوسيطة مقابل التجارة في السلع
النهائية بشكل هائل خالل العقدين الماضيين ،وقدرت بأنها تمثل ثلثي إجمالي
حركة التجارة (جونسون ونوجيريا.)2012 ،
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تستطيع المؤسسات اآلن أن تختار استيراد أو تصدير السلع الوسيطة بشكل
مباشر أو غير مباشر .فاالنخراط في سالسل القيمة الدولية يزيد من إنتاجية
المؤسسات ،واألجور التي تدفعها ،والوظائف التي توفرها ،ويكون الجسر الذي
يعبر فوقه نحو أنماط تدويل أكثر تقدمًا .ويشتمل ذلك على التصدير المباشر أو
االستثمار األجنبي المباشر الذي تذلل سبله عن طريق تقليل نفقات الدخول إلى
األسواق ونفقات البحث خالل التدويل .كما أنه يتيح أن تتخصص المؤسسات أو
تركز على نقاط قوتها بشكل أكبر من ذي قبل.
تستطيع المؤسسات والدول أن تتخصص اآلن في تنفيذ مهام محددة داخل إحدى
سالسل القيمة ألنها قد سبق لها التخصص في إنتاج سلع معينة .وكشفت دراسة
حديثة حول تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األفريقية في االنخراط في
سالسل القيمة اإلقليمية والدولية عن أن هذا التكامل يتوسع ليشمل أسواق تلك
المؤسسات ويحسن من إنتاجيتها ويساعدها في الحفاظ على استقرارها المالي
(وامالوا ومكورميك.)2015 ،
في الوقت نفسه ،يجب إدارة المشاركة في سالسل القيمة الدولية بشكل صحيح،
وال يعد ذلك ضما ًنا بتحسين األداء االقتصادي على اإلطالق (موريسون،
وبتروبيلي ورابيلوتي.)2007 ،
يظهر أثر سالسل القيمة الدولية بوضوح ،حتى أن مجموعة من علماء االقتصاد
يتجادلون حول ظهور نموذج جديد من العولمة (بالدوين ،)2006 ،يوفر أمام
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الفرص والتحديات التي لها
تأثيرات أكبر على مسارات التنمية في الدول .وتشير دراسة حديثة أجرتها
منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
( ،)2013إلى أن ضعف انخراط الدول منخفضة الدخل في سالسل القيمة الدولية
يعد أحد العوائق الكبرى التي تقف كحجر عثرة أمام تنميتها.

انخفاض نفقات الدخول إلى سالسل التوريد
هناك العديد من المزايا المحتملة المترتبة على مشاركة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في سالسل القيمة الدولية ،كما يشير إلى ذلك بعض المؤلفين الذين
يسردون “قائمة طويلة بتلك المزايا” (بارك ونيار ولو.)2013 ،
فعلى المستوى الكلي ،تسنح فرص لتوفير الوظائف وتحسين الدخل وتحسين
ظروف العمل (شينجال )2015 ،وتنوع اإلنتاج والصادرات (منظمة التجارة
الدولية.)2014 ،
أما على المستوى الجزئي ،فتستطيع سالسل القيمة الدولية زيادة الحصول على
التمويل (المربع  ،)1وتقصير فترات اإلنتاج ،وتقليل االضطرابات التي تعطل
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اإلنتاج ،وتقليل المخزون ،وتحسين الجودة وخدمة العمالء ،وسرعة اإلبداع،
وتقليل المخاطر (أريند وويسنر2005 ،؛ فاوسيت وآخرون2008 ،؛ فاالند
وهيدي.)2007 ،

تستطيع سالسل التوريد مساعدة تلك المؤسسات عن طريق إبرام اتفاقيات تعاقدية
محددة المعالم مع الشركات األخرى الموجودة في السلسلة .ويؤدي ذلك إلى
تسهيل الحصول على سلع وسيطة أرخص في سعرها وأعلى في جودتها.

تزداد فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بدء التصدير عند مشاركتها
في سالسل اإلنتاج في المستوى المحلي والدولي على حد سواء .فقد أشارت
دراسة حديثة شملت أكثر من  7500مؤسسة إيطالية صغيرة ومتوسطة ،إلى
أن المؤسسات ذات القدرة اإلنتاجية الصغيرة وقليلة المشاركة في سالسل اإلنتاج
قد تستفيد من انخفاض نفقات الدخول إلى األسواق ووفورات الحجم التي تحسن
من احتمالية تحولها إلى شركات مصدرة (جيوفانيتي وآخرون .)2014 ،أما في
حالة المؤسسات التي يصل نطاق التوظيف فيها إلى  9-1أشخاص ،و49-10
شخصا ،فتزداد احتمالية تحولها إلى التصدير بنسبة ،98%
شخصا ،و249-50
ً
ً
و ،34%و 34%على التوالي عندما تنخرط تلك المؤسسات في إحدى سالسل
التوريد.

كما أن االنخراط في سلسلة توريد قد يمثل اإلستراتيجية المفضلة عند انخفاض
رأس المال وجهود البحث والتطوير .ومن المحتمل أن يتحكم في تلك اإلدخاالت
من خالل المؤسسات التي تصنع المنتجات النهائية ،وهو ما يحسن قدرتها على
التدويل .وبهذه الطريقة ،تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدخول إلى
األسواق الدولية دون القيام بجميع المهام الموجودة في مراحل سلسلة القيمة،
وهو ما يقلل من شروط التدويل المتعلقة بالصادرات (منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي.)2008 ،
تحصل المؤسسات التي تشارك في سالسل القيمة الدولية على مستوى إنتاجية
ينحصر بين المؤسسات المحلية وشركات التصدير ،وهو ما يشير مجد ًدا إلى أن

المربع  :1تمويل سالسل التوريد
من التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصدير ،الفترة الزمنية المنحصرة بين بيع السلع وشحنها والحصول على األموال.
تكون هناك فترة تأخير غالبًا تتراوح بين  60إلى  90يومًا مما يؤدي إلى تقليل رأس المال العامل لدى شركات التوريد الصغيرة والمتوسطة .وقد يؤدي ذلك بدوره
إلى إعاقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن القيام باالستثمارات الالزمة في المعدات ،أو الماكينات ،أو التقنيات ،أو التعاقدات المستقبلية ،مما يؤدي إلى تقليل
اإلنتاجية (آفيندانو ،ودودي ،وبيرا.)2013 ،
قد يعالج تمويل سلسلة التوريد هذا التحدي .وقد اعتبرته إحدى الدراسات المسحية العالمية التي أجرتها غرفة التجارة الدولية ( ،)2014أنه أحد أوجه اإلبداع التي
قد تزيد من احتمالية تغيير التمويل التجاري في المستقبل.
مؤخرا أسلوب الوساطة التمويلية العكسية في تمويل سالسل التوريد .وهو يتيح للمؤسسة الرائدة في سالسل اإلنتاج ،مثل شركة مشتريات متعددة
هذا وقد طرح
ً
فورا.
الجنسيات ،أن تبيع حساباتها الدائنة إلى وسيط مالي ،والذي يعرف باسم الوسيط أو الممول ،حيث يقوم بدفع مستحقات شركة التوريد الصغيرة أو المتوسطة ً
تعد الوساطة التمويلية العكسية أفضل بكثير من نموذج الوساطة الذي يغلب عليه الطابع التقليدي ،حيث يقوم المورد وليس المشتري ببيع الحسابات قيد التحصيل
ً
مضافا إليه رسوم
إلى الوسيط .وتؤدي الوساطة التمويلية إلى تكبد نفقات وساطة أعلى من الوساطة التمويلية العكسية ،ألن سعر الخصم (يساوي سعر الفائدة
الخدمة) يصبح أعلى في حالة توقف االستحقاق االئتماني على المورد وليس على المشتري.
وقد يؤدي تمويل سلسلة التوريد بهذه الطريقة إلى تحرر رأس المال العامل المتحصل عليه طوال مراحل سلسلة التوريد .أما بالنسبة لشركة التوريد الصغيرة
والمتوسطة التي ترتفع المخاطر حولها ،فإن ذلك يدعم التدفق النقدي ويوفر السيولة النقدية بتكلفة منخفضة؛ أما بالنسبة لشركة المشتريات ذات التصنيف االئتماني
المرتفع ،فإنه يوفر لها فترة مطولة إلتمام الدفع ،ويقلل المخاطر عن طريق إكساب الموردين مزي ًدا من المرونة.
تجذب آلية الوساطة التمويلية العكسية بشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في الدول التي تعاني من ضعف أنظمة فرض العقود ،وأنظمة
إفالس غير فعالة ،وبنية تحتية مبهمة للمعلومات االئتمانية .ويدخل في ذلك الدول النامية في جنوب آسيا وأفريقيا (كالبر.)2005 ،
ويوجد مثال جيد في المكسيك على هذه الوساطة المالية العكسية ،حيث يقدم بنك التنمية المملوك للدولة  )Nacional Financiera (NAFINخدمات الوساطة
التمويلية العكسية عبر اإلنترنت لشركات التوريد الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج السالسل اإلنتاجية ( )Cadenas Productivasالخاصة به .ويؤدي ذلك
إلى تدعيم العالقات بين صغار الموردين وكبار المشترين في السالسل اإلنتاجية ،مما يوفر السيولة الفورية لحوالي  80000شركة توريد صغيرة ومتوسطة من أجل
الحصول على مستحقاتهم من حوالي  455مشتري كبير ،وذلك مقابل خصم إلكتروني يفرض على فواتيرهم قبل تاريخ االستحقاق.
المصدر.)Klapper (2006), IFC (2010 :
 .Klapper, Leora (2006). Export financing for SMEs: the role of factoring. Trade Note, No. 38239واشنطن دي سي .World Bank :متوافر علىhttp://www.wds.worldbank.org/external/:
Rendered/PDF/382390Trade1Note1291Klapper01PUBLIC1.pdf/20061221162155_000090341/21/12/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006
 .IFC (2010). Scaling-Up SME Access to Financial Services in the Developing World. G20 Seoul Summitمتوافر علىhttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bd1b060049585ef29e5 :
abf19583b6d16/ScalingUp.pdf?MOD=AJPERES
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كارمن كاستيلو
رئيس شركة SDI International
 .Corpومديرتها التنفيذية

في التجارة ،ينبغي أن تتعاون األطراف سويًا حتى ولو
كانت متنافرة فيما بينها
تعد المنافسة هي القاطرة التي تسحب التجارة وسالسل التوريد منذ أن ظهرتا إلى الوجود .حتى عند الرجوع إلى فجر
التاريخ حينما كان الناس يتعاملون بالمقايضة لتبادل السلع والخدمات ،وعندما لم يكن هناك تعريف واضح لمصطلح “سلسلة
التوريد” ،كانت المنافسة هي القوة الدافعة.
ربما يستخف البعض بالشركات األصغر عند معرفة أن المنافسة تلعب مثل هذا الدور الهام في مجال التجارة .كيف تستطيع
الفنادق اإلقليمية المنافسة مع الفنادق العمالقة العالمية مثل ماريوت وهيلتون؟ كيف تستطيع شركة بيع تجزئة صغيرة أو
متوسطة مجاراة شركة مثل ولمارات؟
إن الشركات األصغر تكافح أحيا ًنا من أجل أن تخرج من جلباب الشركات المنافسة الكبرى .وقد أثبتت بعض الشركات
العمالقة مثل أمازون أنها خصمًا قاسيًا للمتاجر التقليدية الكبرى في الشوارع الرئيسية.
ولكن هذا ال يعني أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست القوة التي يتم االعتداد بها أو مشاركتها .على الرغم من أنها قد
ال تمتلك أموالاً طائلة أو ليست معروفة كالشركات الكبرى ،إال أنها تملك أوراقها الرابحة :مثل القدرة على التكيف بسرعة،
والتحلي بالسرعة والبراعة ،والتغيير السريع .كما أنها متعطشة للنمو وال تستطيع تحمل تنقل العمالء ،مع التحلي الشديد
بالوالء.
غالبًا ما تتغلب هذه الكفاءات على البيروقيراطية المستفحلة والحركة المتثاقلة للشركات العمالقة.
وخير دليل على ذلك ،انظر إلى عالم أنظمة الدفع والمعامالت المالية اإللكترونية ،حيث يزداد التوسع في تلك األنظمة على
مرور العقود الماضية ،وما زالت قادرة على التغير والنمو بسرعة .فقد حل محل الدفع عبر اإلنترنت باستخدام البطاقات
االئتمانية ،خدمات وتطبيقات مثل  PayPalو .Venmoواآلن صار استعمال العمالت التي تعودنا عليها  -مثل الدوالر
أمرا قديمًا وجاء عصر عملة البيتكوين اإللكترونية.
واليورو والجنيه والين – ً
قد يتحلى صغار التجار بميزة واضحة ومميزة في عالم أنظمة الدفع المضطرب ،حيث تتكيف الشركات وباألخص الشركات
التقنية المبتدئة في وادي السليكون البهيج المبدعً ،
تكيفا سريعًا مع استخدام أنظمة الدفع باستخدام عملة البيتكوين اإللكترونية.
ولكن عمالقة الصناعة ،ال يمكنهم ذلك بنفس القدر .حتى أن حمالت االنتخابية الرئاسية  -تلك المهام الضخمة التي يتطلب
تنفيذها مئات ماليين الدوالرات  -أصبحت بطيئة التكيف .وكان راند باول هو أول مرشح في التاريخ يقبل تبرعات بعملة
البيتكوين اإللكترونية.
يعد استعمال عملة البيتكوين اإللكترونية هو المثال الوحيد على ممارسات الريادة .ولكن الشركات األصغر حجمًا قد تكون
لها األفضلية في سالسة تقديم التصميمات والمنتجات الجديدة .وقد تحتل الفرق األصغر حجمًا ،المرتبطة بانخفاض عدد
الشركات العمالقة في التسلسل الهرمي وانخفاض البيروقيراطية ،تحتل مكانة أفضل تمكنها من طرح مفاهيم حديثة في
السوق .ويمكن االستمرار في إدارة التغييرات ولو كانت في أبسط صورها بسرعة بطيئة.
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الجمع بين نقاط القوة
في عالم تستعين فيه سلسلة التوريد بمصادر وخبرات خارجية ،ال ينبغي أن يكون هناك نزاع حول ما هو صغير أو كبير.
ففي الواقع ،قد يتعاون الصغير والكبير معًا ليكمال بعضهما البعض ليعم الخير على الجميع.
تمتلك شركتا ماريوت وولمارت العالميتان الكفاءات األساسية الخاصة بهما ويقومان باستغاللها على مرأى من الجميع:
توفير أماكن إلقامة النزالء في شتى أنحاء العالم ،وبيع مجموعة متنوعة من السلع بالتجزئة .فلماذا إذن ينبغي أن يستهلكا
طاقاتهما بشكل متكرر في إعادة جلب األدوات وإعادة الضبط الهندسي لعمليات التشغيل غير المعروف عددها؟ بال شك ،هما
يقومان بذلك من أجل الكفاءة :ولكن لماذا ينبغي عليهما القيام بذلك؟
وللنظر إلى شركة  ،SDIوهي شركة متوسطة تستعين بمصادر خارجية لتنفيذ العمليات في سلسة التوريد وتعمل مع أغنى
 500شركة في العالم “ .”Fortune 500تستطيع شركة  SDIمشاركة الشركات وتنفيذ المهام التي لن تحقق الشركات
الكبرى أي فائدة إستراتيجية إذا قامت بتنفيذها بنفسها .وتشتمل تلك المهام اً
مثل على إدارة شؤون شركات المقاوالت المستقلة
واإلنفاق غير اإلستراتيجي (في نهاية السلسلة) في الشركات  .وفي الغالب تعاني أي شركة من قلة الوقت ،والموارد،
والكفاءة الالزمة لتنفيذ العمليات غير األساسية بمنتهى الكفاءة .ويمكن لتلك الشركات االستعانة بشريك يمتلك القدرات
الالزمة .وبإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تثير انتباه كبار منافسيها ،من خالل سرعة تقديم الحلول اإلبداعية،
والتواصل عن قرب مع العمالء ،وتوفير قائمة بالمهارات المتطورة ،مثل تحليل البيانات والنمذجة البصرية ،ومن ثم تجعلهم
يرون فيها الشريك األنسب للتعاون معه.
قد تكون هناك حاجة ماسة لشركة  SDIأو أي شركة تعهيد مشابهة ومنافسة لها ،خالل األوقات الصعبة ،على سبيل المثال
عند مواجهة قيود على السلع والخدمات ،مثل إغالق المصانع ،وتغيير التعرفة الجمركية ،ونقص التوريدات .هذا باإلضافة
إلى القدرة على تزويد العمالء بتجربة أكثر قربًا منهم.
رائجا ،إن لم يكن هو
في الواقع ،إن وجود نماذج للشركات العمالقة التي تعمل مع خبراء عالميين صغار أصبح ً
أمرا ً
مؤخرا إلى ما يلي“ :يحتاج رواد األعمال ،والقادة ،ومالكي الشركات
الطبيعي .وقد أشار موقع هوفنغتون بوست ()2015
ً
الصغيرة والكبيرة لتحقيق النجاح في هذا العالم الجديد؛ إلى وجود نظام تشغيل جديد؛ نظام يرانا ننتقل من طريقة “تنافسية”
في إدارة المشاريع واألعمال التجارية إلى مكان عمل “يسوده التعاون” .فمن كان يعتقد أن اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية
والفضاء (ناسا) في أمريكا ستتعاون مع الشركة الدنماركية  ،Legoويبرمان شراكة لعدة سنوات؟ لقد كان الغرض من وراء
هذه الشراكة هو تشجيع األطفال على زيادة المشاركة في مواد العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات (.)STEM
إن التنافس والتعاون يزود السوق بآلية جبارة لتوحيد الجهود والقوى .وتستطيع المؤسسات الصغيرة الناشئة وتلك التي
رسخت أقدامها في السوق أن توفر المرونة واالستقاللية ،بل وربما تكون ذات رغبة أقوى في تحقيق النمو ،ولكنها عندما
تتحد مع شركات أكبر منها ،فإن السوق العالمي سيقدم للعمالء مجموعة متنوعة من السلع والخدمات فائقة الجودة.
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المؤسسات األصغر واألقل إنتاجية يمكنها استخدام سالسل القيمة الدولية من أجل
التدويل (الشكل  .)16وفي الوقت نفسه ،قد تصل المؤسسات الكبرى إلى التدويل
بغض النظر عن تكامل سلسلة التوريد بسبب اختالف الخصائص الهيكلية (جيوفانيتي
وآخرون2014 ،؛ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.)2008 ،

الوقت الذي أدى فيه انخفاض جمارك المخرجات بنسبة  10في المائة إلى زيادة
إنتاجية المؤسسات اإلندونيسية بنسبة  1%تقريبًا؛ فإن انخفاض جمارك المدخالت
بنفس النسبة قد أدى إلى زيادة اإلنتاجية بنسبة  3%في جميع المؤسسات ،وزيادة
اإلنتاجية بنسبة  11%في مؤسسات االستيراد.

االستيراد

وعند النظر إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا للحصول على بيانات
إضافية ،اكتشف كروز وبوسلو ( )2015أن “المؤسسات األكثر عرضة نسبيًا
لجمارك المدخالت ،تؤدي بشكل أفضل في تلك القطاعات التي تنخفض فيها
جمارك المدخالت ،مع تحسين وصولها إلى األسواق ،وارتفاع أرباحها بشكل
يمكنها من متابعة التقدم عند تصدير منتجات جديدة في تلك القطاعات ،وتحقيق نمو
أعلى في قيمة الصادرات”.

تتسم العالقة بين التصدير وزيادة األداء االقتصادي بأنها عالقة راسخة ،ولكن قليل
من الناس يعرف بأن االستيراد يمكنه ً
أيضا تحقيق تلك المكاسب .لقد سادت نظرة
تقليدية من المنظور التجاري على أن الواردات تحل محل اإلنتاج المحلي ،وبالتالي
تأثيرا عكسيًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وعلى الرغم من ذلك،
تؤثر ً
ثمة فوائد جمة يمكن جنيها عند استيراد السلع الوسيطة.
في الواقع ،يعتمد نجاح األسواق الدولية اليوم بدرجة كبيرة على القدرة على
استيراد منتجات من طراز عالمي (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
 .)2013وتتمثل إحدى الفوائد التي تتحقق من استيراد السلع الوسيطة ،وباألخص
للمؤسسات الموجودة بالبلدان النامية ،في امتالك هذه المنتجات لتقنيات فائقة مما
يجعلها أكثر إنتاجية من السلع المحلية .وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع المؤسسات على
إعادة تخصيص الموارد ،والتخصص ،والوصول إلى درجة كفاءة أكبر ،وسيؤدي
ذلك إلى االرتقاء بأدائها (ميرودوت والنز وراجوسيس.)2009 ،
في حالة المؤسسات التي ال تبيع منتجاتها إال في السوق المحلية ،يؤدي استيراد السلع
الوسيطة التي تحتاج إلى مراحل صناعية أخرى إلى تزويد تلك المؤسسات بإحدى
الطرق لالنخراط في سالسل القيمة الدولية .عند اتباع األساس المنطقي لنموذج مليتز
( ،)2003فإن هذا االنخراط قد يصبح بدوره جسر العبور إلى إصالحات متطورة نحو
التدويل ،عن طريق تقسيم التكاليف الثابتة مثل االمتثال للقوانين ،ونفقات البحث للتعرف
على األسواق المربحة والشركاء الجديرين بالثقة (جيوفانيتي وآخرون.)2014 ،
حتى في حالة المؤسسات التي تصدر بالفعل ،تشير نتائج الدراسات بشكل متزايد
إلى أن استيراد السلع الوسيطة قد يؤدي إلى زيادة فعالية الصادرات (فروند
وجاود .)2015 ،وثمة أدلة تجريبية على مستوى المؤسسات تشير إلى أن استيراد
السلع الوسيطة يحسن من جودة الصادرات (فروند وجاود2015 ،؛ باس ،)2012
وكميتها (فينج ولي وسوينسون ،)2012 ،ومن ثم يزيد من تأثيرها على اإلنتاجية.
وثمة أدلة تشير إلى أن استيراد السلع الوسيطة يزيد من إنتاجية المؤسسة بدرجة
أكبر من تلك التي يحققها التصدير (آميتي وكونينجس2007 ،؛ جولدبيرج وآخرون،
 .)2015فعلى سبيل المثال ،توصل كل من آميتي وكونينجس ( )2007إلى أنه في
الشكل  16اإلنتاجية والتدويل
5

إن المؤسسات التجارية في تونس اً
مثل هي األكثر إنتاجية ،واألكثر جنيًا لألرباح،
وتوفيرا للوظائف ،من المؤسسات التي ال تقوم بأي عمل تجاري (بغدادي،
ً
 .)2015كما تختلف المؤسسات ذات الحالة التجارية من حيث اإلنتاجية عن
المؤسسات التي ال تعمل إال في السوق المحلية (الجدول  .)5وهو يعرض جميع
األشكال التجارية المتعلقة بزيادة اإلنتاجية.
كما يعرض هذا الجدول أهمية السلع الوسيطة المستوردة .وعند مقارنة المؤسسات
الداخلية والخارجية التي تعمل في االستيراد وتلك التي ال تعمل في االستيراد،
فسنعرف أن األثر الحدي لالستيراد على اإلنتاجية كبير ج ًدا في كال نوعي
المؤسسات .ومن المثير ً
أيضا أن نعرف أن إنتاجية المؤسسات التي تستورد فقط
أكبر من إنتاجية المؤسسات التي تصدر فقط.
وقد ظهرت نتائج مشابهة عند دراسة الفوائد التي تعود على الحالة التجارية في
المؤسسات التي تعمل في مجال التصدير واالستيراد دون تمييز إذا كانت مؤسسات
داخلية أم خارجية (بغدادي .)2015 ،وتنعكس فائدة الحالة التجارية على اختالف
النسب المئوية في خصائص المؤسسات بين المؤسسات غير التجارية والمؤسسات
التجارية .وتبين أن المؤسسات التونسية التي تعمل في التصدير فقط تزيد إنتاجيتها
بنسبة  34%عن المؤسسات غير التجارية (المؤسسات التي ال تقوم بالتصدير
والمؤسسات التي ال تقوم باالستيراد) .تزيد إنتاجية المؤسسات التي تقوم باالستيراد
وأخيرا تزيد إنتاجية المؤسسات
فقط بنسبة  105%عن المؤسسات غير التجارية.
ً
التي تقوم باالستيراد والتصدير معًا بنسبة  162%عن المؤسسات غير التجارية.
نظرا لهذه األسباب ،ذكر جاود وفروند ( )2015أن الحكومات ينبغي أن تخرج
ً
من العباءة التقليدية “للتصدير دون االستيراد” بل ينبغي أن تسهل حصول جميع
المؤسسات على السلع المستوردة .وبالنسبة لحالة منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،فقد أشارا إلى إمكانية تحقيق مكاسب كثيرة إذا قامت الحكومة بتقليل
الجمارك على السلع المستوردة ،بنفس السرعة التي تخفض بها في باقي دول
العالم.

4,5

3,5
3
2,5
2
1,5

ﻣﺗﻭﺳﻁ ﻣﻌﺎﻣﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻛﻠﻲ

4

1
0,5

ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺍﻷﺟﻧﺑﻲ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺧﻝ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﺭﻳﺩ

ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

0

ﺃﻧﻣﺎﻁ ﺍﻟﺗﺩﻭﻳﻝ
المصدر.)Giovannetti, Giorgia, Enrico Marvasi and Marco Sanfilippo (2014 :
Supply Chains and the Internalization of SMEs: Evidence from Italy. Working
 .Florence: European University Institute .62/Papers, No. RSCAS 2014متاح عبر الرابط:
31454/http://cadmus.eui.eu/handle/1814

28
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التكنولوجيا هي وقود اإلبداع
ثمة ميزة أخرى لسالسل القيمة الدولية ،وباألخص لصالح المؤسسات في البلدان
النامية وهي :القدرة على العمل كقناة لتدفق االنتشار التكنولوجي والذي يؤدي إلى
تحفيز اإلبداع (بتروبيلي ورابيلوتي .)2011 ،وقد يحدث ذلك من خالل طرق
عديدة.
أولاً  ،في حالة انخراط المؤسسة في سالسل القيمة الدولية عن طريق تصدير السلع
الوسيطة ،فيجب عليها أن تلبي شروط السلسلة فيما يتعلق بجودة المنتجات ،ومدة
التسليم ،وكفاءة المعالجة ،باإلضافة إلى المعايير البيئية ،والعمالية ،واالجتماعية
المحتمل تطبيقها (بتروبيلي ورابيلوتي .)2011 ،وقد يتطلب ذلك أن تقوم
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطوير الطرق التي تتبعها في اإلنتاج وتسليم
اإلنتاج ،باإلضافة إلى تطوير منتجها الفعلي ،وهي تحتاج إلى شراء التقنيات
األجنبية من خالل الحصول على التراخيص المطلوبة لتحقيق ذلك .ولهذا السبب،
توصل همفري وشكميتز ( )2002إلى أن االنخراط في سالسل القيمة الدولية من
األمور المفيدة ج ًدا لتشجيع تطوير المنتجات والعمليات.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

الجدول  :5اإلنتاجية والحالة التجارية في المؤسسات التونسية2000-2010 ،

المؤسسات التي يعمل لديها أكثر من موظف واحد
الكل

مجاالت غير التصنيع

صناعة

الخدمات

المؤسسات التي ال تعمل في االستيراد والتصدير

***0.519

***0.750

***0.687

***0.388

المؤسسات الداخلية التي تصدر وال تستورد

***0.261

***0.491

***0.451

0.010-

المؤسسات الداخلية التي تصدر وتستورد

***0.899

***1.122

***1.042

***0.662

المؤسسات الخارجية التي تصدر وال تستورد

***0.732

***0.313

***1.851

***1.213

المؤسسات الخارجية التي تصدر وتستورد

***1.000

***1.077

***1.199

***1.013

N

458473

111023

35296

304047

R2

0.3476

0.2606

0.1502

0.3640

مالحظة  :1يراعي هذا التحليل مستوى المؤسسات والقطاع والتأثيرات الثابتة زمنيًا.
مالحظة  :2تشير العالمتان ** و*** إلى مستويي األهمية اإلحصائية  5%و 1%على التوالي.
مالحظة  :3تبيع المؤسسات الداخلية (الخارجية) معظم إنتاجها في السوق المحلية (الدولية)
المصدر :ليلى بغدادي (.Baghdadi, Leila (2015). Firms, Trade and Employment in Tunisia. ITC Working paper. Geneva:ITC )2015

ثانيًا ،قد يؤدي استيراد السلع الوسيطة إلى االنتشار المباشر للتكنولوجيا إذا كانت
تلك السلع المستوردة تتسم بالتكنولوجيا الفائقة .وقد يؤدي ذلك بدوره إلى تحفيز
تحسين رأس المال البشري إذا كانت تلك السلع المستوردة تستلزم تقديم تدريبات.
تعد المشاركة في سالسل القيمة من األمور الهامة وباألخص للمؤسسات الصغيرة
في البلدان األقل نم ًوا حتى تتمكن من الحصول على المعلومات المتعلقة بنوع
وجودة المنتجات والتقنيات التي تشترطها األسواق العالمية وحتى تتمكن من اقتحام
تلك األسواق (بتروبيلي.)2008 ،
دورا رئيسيًا في نقل المعرفة إلى
تلعب الشركات الرائدة في سالسل القيمة ً
الموردين الذين يتعاملون معهم .كما تلعب المؤسسات الصناعية متعددة الجنسيات
دورا محوريًا في ضبط منظومة اإلنتاج
والمؤسسات المتكاملة الكبرى األخرى ً
(جيرفي .)1994 ،وتقوم المؤسسات األجنبية عادة بتوفير تقنياتها على نطاق
واسع أمام الموردين المحليين لتجنب أي تأخيرات في عمليات التسليم (باللوك
وجيرتلر .)2008 ،فعلى سبيل المثال ،تزود شركة فولفو مورديها في البرازيل،
والصين ،والهند ،والمكسيك بالمساعدة التكنولوجية لتحسين عملياتها في تلك الدول
(إيفارسون وألفستام .)2005 ،وفي مقاطعة تايبيه الصينية ،استفادت شركات
تصنيع الكمبيوتر المحلية بقوة من التعاون الوطيد مع شركة  ،IBMبما في ذلك
تدريب المهندسين المحليين (كيشيموتو.)2004 ،
يستطيع المشترون األجانب دفع عجلة اإلبداع حتى دون تقديم الدعم المباشر .فقد
قامت تلك المؤسسات في مقاطعة تايبيه الصينية اً
مثل بتطوير نظام تصنيع مثلث،
استجابة لضغوط المشترين األجانب لتقليل مدة تسليم المنتجات (جيرفي1994 ،
و .)1999ولقد أدى هذا النظام إلى تحسين قدرات تلك المؤسسات على التنسيق
والبحث وشراء السلع والخدمات الخارجية (كيشيموتو.)2004 ،
ومن بين دراسات الحالة األخرى التي تتناول دور الشركات متعددة الجنسيات في
نشر المعرفة من خالل سالسل اإلنتاج ،العمل المبدع لجيرفي ()1999 ،1994
عن شرق آسيا .وهو يشير إلى أن الشركات الرائدة في صناعة المالبس بشرق

دورا ً
بارزا في توفير المصادر األولية من المواد
آسيا ،أو المشترين ،قد أدوا ً
الداخلة في الصناعة ،ونقل التكنولوجيا ،والمعرفة.
وقد أضاف بون ( )2004المزيد من األدلة التجريبية ،حين تطرق لرواد العالم من
كبار الموردين في صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مقاطعة تايبيه
الصينية .حيث تمكن الموردون من رفع مستوى قدراتهم التكنولوجية تدريجيًا من
خالل نقل التكنولوجيا ونشر المعرفة في هذه الصناعة ،وسلسلة التوريد ،وهو ما
أدى إلى رفع مستوى جميع الشركات المصنعة العاملة في شبكة اإلنتاج العالمية
لتكنولوجيا المعلومات.
وقد تسبب الوافدون الخارجيون في وجود مكاسب إنتاجية ،وزيادة المنافسة،
وانخفاض األسعار بين الشركات اإلندونيسية المحلية .كما تبين لهم أن نقل
التكنولوجيا يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة والناتج بالنسبة للشركات الموردة،
وكذلك بالنسبة للشركات المشترية (باللوك وجيرتلر.)2008 ،
كما تمكنت صناعة السيارات في وسط وشرق أوروبا من زيادة إنتاجها من
سيارات الركاب ومكونات السيارات (فورتوينجل2011 ،؛ وبافلينيك ،ودومانسكى،
وجوزيك .)2009 ،فرفعوا نصيبهم من خلق القيمة ،ووفروا ما يثبت االرتقاء
الوظيفي .وهذا بدوره قد رفع سلسلة القيمة (فورتوينجل .)2011 ،هذا وقد شهدت
صناعة السيارات في البلدان التي تندمج بشكل جيد في سالسل القيمة الدولية ،مثل
المجر وسلوفاكيا ،ارتفاع إنتاجية العمل فيها مقارنة بالبلدان األخرى (بافلينيك،
ودومانسكى ،وجوزيك.)2009 ،

الصعود
ال تجني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فوائد المشاركة في سالسل القيمة تلقائيًا،
نظرا ألن مدى نجاح ارتباط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسالسل القيمة
ً
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الدولية يعتمد إلى حد كبير على القدرة التنافسية على الصعيد الداخلي ،وهو ما
نوقش ً
الحقا في هذا التقرير.
إال أن الخطر يكمن في إمكانية تورط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األنشطة
ذات القيمة المضافة المنخفضة ،مثل التجميع أو توفير المواد الخام .وفي مثل هذه
الحاالت ،تحصد الشركات القليل ،إن وجد ،من األرباح ،والتكنولوجيا ،والعوائد
اإلضافية الناتجة عن سلسلة القيمة.
ويتبين ذلك بإلقاء نظرة فاحصة على العوائد الواردة خالل سلسلة القيمة العادية
الخاصة بالجينز ،حيث بلغ حصاد المواد الخام والتصنيع األولي في الصين من بيع
الجينز في فرنسا 50 ،يورو لكل بنطال جينز ،لم تحتفظ الصين منها إال بمبلغ 3.20
يورو فقط (روفير .)2008 ،ويوضح الجدول  6توزيع التكاليف خالل سلسلة القيمة.

هناك عدة أسباب قد تعيق الشركات عن االرتقاء الوظيفي .وهذه األسباب منها
ما هو خارج الشركة ،مثل المشكالت التنظيمية ،ومشكالت البنية التحتية ،أو قلة
فرص الحصول على تمويل .ومنها ما هو داخل الشركة ،مثل عدم القدرة على
ً
ارتباطا ً
وثيقا
الوفاء بمعايير الجودة أو التسليم اإلضافية .وترتبط العوامل الداخلية
بمستوى القدرة التنافسية الحالية للشركة ،والذي يحدد إلى حد كبير قدرتها على
االستفادة من التدويل .وهناك عامل مرتبط بسلسلة القيمة الدولية ،ولكنه متعلق
بإدارة سلسلة القيمة ،حيث يحدد تفاوت القوى بين المشترين والبائعين مقدار
األرباح التي يمكن للكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحقيقها.

تفاوت القوى
قد تحول الشركات العالمية دون االرتقاء الوظيفي للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،إذا كان هذا يهدد أنشطتها األساسية الخاصة ،مثل التسويق ،أواألبحاث

المربع  :2سالسل القيمة تساعد في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تفتح سالسل القيمة أبوابًا جديدة أمام الموردين لنقل المعرفة والتكنولوجيا ،مما يؤدي إلى تحفيز اإلبداع وتطبيق أنماط مختلفة من التطوير.
إن تطوير عمليات التشغيل يؤدي إلى الحصول على طرق إنتاج أفضل وأكثر ً
إبداعا من أجل التحول بشكل أكثر فعالية من المدخالت إلى المخرجات.
يستلزم تطويرات المنتجات إنتاج منتجات ذات جودة أفضل أو أعلى.
تعمل التحسينات الوظيفية على تمكين المؤسسات من االنتقال من المهام ذات القيمة المضافة المنخفضة ،مثل التجميع أو استخالص المعادن ،إلى األنشطة ذات القيمة
المضافة المرتفعة ،مثل التسويق أو البحث والتطوير (همفري وشكميتز.)2000 ،
تتيح تحسينات السلسلة للمؤسسات أن تقتحم سالسل القيمة التي تمثل قيمة مضافة أكبر بشكل كلي ،حيث يتم االنتقال مثلاً من سلسلة المالبس إلى سلسلة األجهزة
اإللكترونية .ويعتقد أن تحسينات السلسلة هي العامل الرئيسي في مسار التنمية في مقاطعة تايبيه الصينية (همفري وشكميتز2002 ،

رأس المال القائم على المعرفة
البنية التنظيمية
المهارات النوعية
الخاصة بالمؤسسات
الشبكات

القدرة الديناميكية

السلسلة
التحسينات

القدرة التكنولوجية
المرتفعة منتجات جديدة

تحسينات المنتج

مسا

القدرة اإلبداعية
المرتفعة تحسين
التصميم والتسويق

التحسينات الوظيفية

را
لتح
ات

سين

قيمة العالمة التجارية

القدرات األساسية

أنواع التحسينات

الملكية اإلبداعية
البرامج والمعلومات
المحوسبة

الكفاءة المرتفعة القدرة
على المعالجة

تحسينات العمليات

المصدر.)Avendaño, Daude, & Perea (2013 :
ً
ظروفا مواتية لتحسينات المنتجات والعمليات ،حيث يحظى المشتري الدولي بالحافز الكافي لتطوير طرق اإلنتاج والتسليم وجودة المنتجات لدى الموردين.
تقدم سالسل القيمة الدولية
كثيرا لمساعدة مورديها ،ألن مثل هذا االرتقاء قد يمثل تهدي ًدا ألنشطة المشتري (همفري وشميتز.)2002 ،
يعد االرتقاء الوظيفي من األمور األكثر تعقي ًدا بالنسبة للشركات .فالشركة الرائدة ال تكون متحفزة ً
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والتطوير ،أو المبيعات .ومن ثم تشكل الشركات الكبيرة اً
عامل حاسمًا في تحديد
مدى ارتقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .فالشركات الكبيرة هي المسؤولة
عن تقسيم العمل بين الشركات ،وبالتالي عن قدرات المشاركين المعينين عن ترقية
أنشطتهم (كابلينسكي وموريس.)2001 ،
يتولى رواد السلسلة تنسيق سلسلة القيمة الدولية والتحكم فيها .وتعتمد األرباح
السليمة والمستقرة في األساس على عالقات القوى داخل السلسلة .وفي الغالب
تتمتع الشركات الرائدة بقوة تفاوضية كبيرة ،ترتكز على ثالثة عوامل رئيسية
(جيرفي ،وهمفري ،وسترجن:)2005 ،
 قدرات قاعدة الموردين؛
 الدرجة التي يمكن تدوينها على وظيفة ما؛

الجدول  6قيمة التوزيع 50 :يورو لبنطال الجينز المنتج في الصين ،والمباع في فرنسا
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 صعوبة الوظيفة.
إذا كان تدوين وظيفة سهل نسبيًا وليس صعبًا للغاية (وغالبًا ما يكون ذلك في
عمليات التصنيع والتجميع القياسية) ،فمن الممكن استبدال المورد بسهولة .ويتمتع
الموردون من هذه الشاكلة بقوة تفاوضية أقل.
وهناك عامل آخر هو التكلفة التي يتحملها الموردون لالنتقال إلى مشتري آخر،
وهو ما قد يجعلهم يقتصرون على مشتري واحد .أما فيما يتعلق بسلسلة القيمة
الدولية للهواتف المحمولة ،فتدفع المنافسة الشديدة معظم الشركات الرائدة للخروج،
مع هيمنة أبل وسامسونج على السوق (لي وجيرفي.)2013 ،
حدد سترجن وميميدوفيتش ( )2011ديناميكية إضافية هي :قدرة الشركات الرائدة
على إثارة المنافسة بين الموردين ،عند اختيار الطلبات ووضعها.
ومن منظور اقتصادي ،قد تؤدي ديناميكيات القوة إلى انخفاض معدالت النمو
االقتصادي وزيادة التقلبات ،في حين سيصعب على الشركات ذات هوامش
الربح المنخفضة زيادة إنتاجها ،وسوف تتأثر على وجه الخصوص بالصدمات
االقتصادية الخارجية ،مثل الكوارث البيئية أو األزمات المالية .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن استمرار انخفاض األجور بين الفقراء سيحول دون زيادة إنتاجياتهم عبر
االستثمار في مهاراتهم وتعليمهم.
أما من منظور التنمية فهذا أمر مقلق للغاية ،حيث تستهدف برامج المساعدات ،مثل
المعونة من أجل التجارة ،في الغالب الشركات المندرجة تحت سلسلة القيمة ،والتي
تميل إلى توظيف األشخاص المهمشين اقتصاديًا (ماير وميلبرج .)2013 ،لهذا
السبب ،تحظى إدارة سلسلة القيمة بأهمية كبيرة في تحديد الفوائد المحتملة المباشرة
وغير المباشرة من التكنولوجيا.
وقدم همفري وشميتز ( )2002دراسة حالة حول مدى تحفيز سالسل القيمة الدولية
لالرتقاء بالمنتجات والعمليات ،مع تعويقها لالرتقاء الوظيفي.
وقد امتدت سلسلة إنتاج أحذية من كبار المشترين األمريكيين لصغار الموردين
البرازيليين خالل أواخر الستينات .وفي بداية األمر ،ساعدت الشركات الرائدة
مورديها في اختيار التكنولوجيا وتنظيم وسائل النقل والدفع ،ورفع مستوى معايير
المنتجات والعمليات .ولقد أتاحت هذه المساعدة التقنية ،إلى جانب زيادة فرص
الوصول إلى األسواق ،للشركات المحلية أن تنمو بشكل كبير.
وبدأ ظهور المشكالت عندما لحق المنتجون الصينيون بركب األسواق الدولية
وتمكنوا من إرغام الشركات البرازيلية على تخفيض األسعار .وترتب على ذلك
ظهور حاجة الشركات البرازيلية لالرتقاء إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى.
ولم يحظ هذا االرتقاء بدعم الشركات الرائدة ،والتي كانت تخشى أن يتعدى على
اختصاصاتها األساسية ،مما ورط الموردون في أنشطة ذات قيمة مضافة منخفضة.
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المصدرRuffier, Jean (2008). China Textile in Global Value Chain. In Chinese :
Firms in the Era of Globalisation, Jean-Francois Huchet and Wang Wei. China
.Development Press

إن عملية جني الفوائد من سالسل القيمة الدولية ،من خالل تحسين وتعزيز األداء
الصناعي في البلدان النامية ،ليست عملية تلقائية خالية من المجازفة (موريسون
وآخرون .)2006 ،فسيظهر للوجود عدد من العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية
بالنسبة للشركة.
وتعد إدارة سلسلة القيمة والقدرة التنافسية للشركة من بين العوامل التي تؤثر
على مكاسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في سالسل القيمة
الدولية.

مسائل إدارة سلسلة القيمة
تحظى إدارة سلسلة القيمة  -هيكل القوة بين الشركة المشترية الرائدة والموردين
المحليين  -بأهمية بالغة لتحديد مقدار ما يمكن تبادله من المعارف واألرباح
خالل السلسلة .بينما توفر سالسل القيمة الدولية ً
أرضا خصبة لالرتقاء بالمنتجات
والعمليات ،إال أن القدرة على االرتقاء الوظيفي واالنخراط في األنشطة ذات القيمة
المضافة العالية تعد محدودة .ومن حسن الحظ أن هذه ليست نتيجة الزمة ،فغالب
األمر يتوقف على الطريقة التي تدار بها سلسلة القيمة.
هناك أربعة أنواع من إدارة سلسلة القيمة (همفري وشميتز ،)2002 ،2000 ،في
زيادة ترتيب تفاوت القوى ،هي:
 العالقات المتحفظة
 شبكات األعمال
 التسلسل شبه الهرمي
 التسلسل الهرمي التام ،المعروف أيضا باسم التكامل الرأسي.
فرصا متنوعة لالرتقاء.
وتتيح هذه األنواع ً

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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ففي حين ال توجد عالقة وطيدة بين الشركات المشاركة في المعامالت المتحفظة،
لن يكون هناك أي مشكالت من التفاوت في القوة ،ولكن ً
أيضا لن تتوافر أرض
خصبة لتبادل التكنولوجيا.
أما شبكات األعمال فتتسم بمتانة العالقات واالستقالل المتبادل .وبعبارة أخرى،
ال يعتمد المورد على المشتري وحده فيما يتعلق بالمبيعات ،ولكن المشتري يعتمد
ً
أيضا على البائع لتقديم منتجات ذات جودة عالية ،وهذا بدوره يحث المشتري على
تحفيز جودة منتج المورد حيثما أمكن.
أما في عالقة التسلسل شبه الهرمي ،تمارس شركة واحدة درجة عالية من السيطرة
على الشركات األخرى ،تتميز بمعايير جودة عالية.
أما في دور التسلسل الهرمي التام ،فتستحوذ الشركة الرائدة بشكل مباشر على
بعض العمليات من السلسلة (همفري وشميتز.)2002 ،
وتوفر شبكات األعمال الظروف المثالية لجميع أنواع االرتقاء (بيتروبيلي،
 ،)2008ولكن فرص حدوثها هي األقل احتمالاً مع المنتجين في البلدان النامية.
فالشركة الرائدة ليس لديها ثقة كافية في قدرات الموردين .تستلزم شبكات األعمال
استثمارات كبيرة من قبل المنتجين المحليين ودعم المؤسسات المحلية ،ولهذا يتسم
ارتقاء العمليات والمنتجات بالبطء.
ولذلك توفر السالسل شبه الهرمية ،أفضل الظروف المواتية الرتقاء العمليات
والمنتجات ،إال أنها تعيق االرتقاء الوظيفي (همفري وشميتز .)2000 ،وتؤثر
قدرات الموردين بشكل كبير على هيكل اإلدارة الذي تختاره الشركات الرائدة
 وبالتالي على القوة التفاوضية واحتماالت االرتقاء التي سيواجهها الموردون(جيرفي ،وهمفري وسترجن.)2005 ،
فما الذي تستطيع الشركات الواقعة تحت سلسلة القيمة (غالبًا المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة) فعله لزيادة النفوذ التفاوضي ،واالستحواذ على نسبة أعلى من األرباح
والفوائد االقتصادية ؟ إن الحل الوحيد هو تشكيل أو االنضمام إلى رابطات القطاع
قدرا من القوة
أو منظمات المنتجين .فهذا قد يخفض من تكاليف المعامالت؛ ويوفر ً
السوقية ،ويزيد من التمثيل في محافل السياسات الوطنية والدولية (البنك الدولي،
)2008؛ ويساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنويع قاعدة عمالئها أو
كل ،تزيد هذه
منتجاتها ،وبالتالي تقليل االعتماد على حظوظ منتج واحد .وعلى ٍ
الرابطات من القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وهو ما يعزز
بدوره من قوتها التفاوضية في سلسلة القيمة.
ومن األمثلة على مثل هذه التحالفات االتحاد الوطني للعمال الزراعيين
( )CONTAGفي البرازيل ،الذي يجمع بين النقابات العمالية وتنظيمات صغار
المزارعين لتعزيز الموقف التفاوضي للسكان المعرضين للخطر في المناطق
الريفية (منظمة العمل الدولية 2008 ،ومنظمة التجارة العالمية .)2014 ،وتوصل
ويجناراجا ( )2015إلى أن األثر اإليجابي لكبر حجم الشركة على مشاركة سلسلة
القيمة الدولية ليس تلقائيًا .ومع ارتفاع وفورات الحجم والتكاليف الثابتة في المراحل
المبكرة من انضمام سالسل القيمة الدولية ،إال أن أهميتها تتضائل على المدى
الطويل ،حيث قد تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكتالت أو تركز على
األسواق المتخصصة لتجاوز عقبة صغر حجمها.
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الفصل 5

التدويل بطريقة أنيقة

ما الذي يحدد مدى نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التصدير المباشر أو
غير المباشر؟ ما الذي يحدد هيكل اإلدارة ضمن سلسلة القيمة؟ ما الذي يحدد ما إذا
كانوا يعتزمون رفع سلسلة القيمة أو الوصول لمرتبة مربحة ضمن سلسلة القيمة،
وربما مع إمكانية االرتقاء؟
هذا يعتمد في الغالب على قدرتهم على المنافسة على الصعيد العالمي في النشاط
التجاري الذي اختاروه .إن وصفة التدويل الناجح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من المحتمل أن تختزل إلى محددات القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.

ما الذي يجعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على
المنافسة؟
إن تعريف القدرة التنافسية أمر بالغ التعقيد ،ومن بين األبعاد ذات الصلة الوقت
(محدد أم مستدام) ،والحجم (حجم الشركة األمثل) ،والمكان (على سبيل المثال
محلية أو دولية) والنطاق (التركيز على موارد الشركة فقط أم على القدرات
ً
أيضا).
نهجا ديناميكيًا
يعبر هذا التقرير عن القدرة التنافسية حسب “نوع العمل” ،ويتبع ً
ويستخدم التعريف الذي ينطبق على الشركات التي تعمل في سياق دولي.

إن التنافسية هي إظهار القدرة على تصميم ،وإنتاج ،وتسويق عرض يلبي
احتياجات قطاعات السوق المستهدفة بالكامل ،وبشكل فريد ومستمر ،مع
االرتباط ببيئة األعمال ،وسحب الموارد منها ،وتحقيق عائد مستدام على الموارد
المستخدمة.
إن بعد “الحجم” لم يظهر في هذا التعريف ،وهو ما يعني تعميمه على الشركات
بمختلف أحجامها .فتتجه الشركات النشطة في محفظة واسعة من األعمال إلى
زيادة حجمها ،وحتى تتحول الشركات من صغيرة إلى متوسطة إلى كبيرة فيلزمها
أن تظل قادرة على المنافسة خالل العملية برمتها ،إذا كانت لديها الرغبة أن تبقى
على قيد الحياة .وتتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخصوصية أنها غالبًا ما
تنشط في مجال واحد فقط ،وخاصة الشركات الصغيرة حسب تصنيف المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
يعكس وصف “مستمر” في هذا التعريف استخدام مفهوم ديناميكي للقدرة
التنافسية (البعد الزمني) .فإن ما يكفي اليوم لتحقيق عوائد مناسبة بالنسبة للموارد
المستخدمة ،قد ال يكفي غ ًدا إذا تغيرت البيئة التنافسية .كما تتعرض الشركات

العاملة في بيئة عالمية إلى تغيرات مستمرة ،وال يمكن تحقيق عوائد كافية إال
بطريقة مستدامة إذا كانت الشركة قادرة على التكيف مع التغيير ،أو تبنيه.
ومع أن هذا التعريف لم ينص صراحة على وصف “الدولية” ،إال أنه ينطبق على
الشركات التي تعمل في سياق عالمي .وبافتراض احتمال وجود الشركات األجنبية
في اقتصاد وطني مفتوح ،فحتى بالنسبة للشركات المحلية الخالصة ،تعني التنافسية
الحصول على عوائد كافية في ضوء المنافسة األجنبية .أما الشركات المصدرة،
فإن شريحة السوق ذات الصلة هي “السوق الدولية”.

تواصل لتصير قاد ًرا على المنافسة
إن العوامل الخارجية تتغير بسرعة كبيرة ،والتنافسية تعني التكيف والمرونة ،حيث
تتطلب مراحل الصناعة ،واالبتكارات العظيمة أو السيئة ،وزيادة المنافسة ،وتقلبات
أسعار الصرف ،واألحداث األخرى الكثيرة استراتيجيات للتكيف.
فالشركات التي تنجح في التكيف ً
مسبقا مع التغيير قبل وقوع أحداث خارجية ،أو
نظرا لسرعة التغيرات.
تتابع التغييرات فيما بعد على الفورً ،
إن سر التكيف هو االتصال المستمر بالمصادر الرئيسية للمعلومات .وبالوصول
لمعلومات عن طلب المستهلكين والمنافسين ،والتطورات التكنولوجية ،واستغالل
تلك المعلومات ،تظل الشركات فعالة وقادرة على إحداث تغيير في المستقبل.
إن مفهوم التنافسية في هذا التقرير يتماشى مع ذلك المستخدم في منشورات
أخرى ،مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (على سبيل المثال
اللجنة االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة لشؤون آسيا والمحيط الهادئ
(UNESCAP)، 2009؛ مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)،
 ،)2005ويؤكد على الجوانب الديناميكية التنافسية .إن االتصال يتمحور حول
الوصول إلى المعلومات ،والذي يسمح للشركات أن تتصف بالديناميكية .وهذا
يعكس وجهة النظر القائلة بأن الوصول إلى المعلومات والقدرة على استغالل
المعلومات ،يعدان من األمور الهامة للغاية في االقتصادات الحديثة التي تتميز
ببيئات تتغير باستمرار.
كما أن هذا التعريف يتوافق مع مفاهيم التنافسية القياسية المطبقة على البلدان ،بما
في ذلك تلك المستخدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في المنتدى االقتصادي
العالمي ( .)WEF، 2008إن تركيز هذا التقرير يعد اً
مكمل ،حيث يبدو أنه يتناولها
على مستوى الشركة ال على مستوى القدرة التنافسية الوطنية .وهذا يعني أن
المنتدى االقتصادي العالمي ( )2008يرى أن القدرة التنافسية للدول تعتمد في نهاية
كل من القدرة التنافسية لالقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي ،وتحدد
المطاف على ٍ
األخيرة عبر تعقيدات عمليات واستراتيجيات الشركات.
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إدارة المخاطر واالستعداد للتغير في سالسل القيمة
الدولية
فيكتور ك .فونج
رئيس مجلس إدارة مجموعة فونج

في العقود الثالثة أو األربعة الماضية ،أتاح التقدم التكنولوجي والبيئة السياسية المواتية للشركات تدويل عملياتها في مواقع
متعددة من أجل زيادة الكفاءة ،وخفض التكاليف ،وتسريع اإلنتاج ،وتوفير فرص جديدة لماليين العمال.
وتسعى الشركات اليوم عبر سالسل التوريد العالمية إلضافة قيمة في اإلنتاج حيث أنه من المنطقي القيام بذلك .وقد صار
عنصرا أساسيًا في القدرة التنافسية للشركات .وقد أدركت بعض الحكومات  -وليس جميعها  -من طرفها ،أن
هذا بالفعل
ً
المشاركة في سالسل التوريد الدولية ستأتي بقيمة وفرص للعاملين لديهم ولالقتصاد؛ ولذلك سعت إلى تعزيز أطر للسياسات
المواتية.
وتجسد هذه العالقات اإلنتاجية الترابط بين الدول ،وهو ما يميز عالمنا اليوم .كما أنها تجسد الترابط بين الشركات على
مختلف أحجامها ،وتفاوت نقاط القوة والضعف ،ووجودها في مواقع مختلفة .ومع أن هناك عدة مزايا لسالسل التوريد
الدولية ،إال أنه تصاحبها مخاطر جديدة أو مكثفة ،تهدد استدامتها .وينبغي إدارة هذه المخاطر بشكل صحيح من قبل رجال
األعمال أنفسهم والحكومات الوطنية ،باإلضافة إلى المجتمع الدولي ككل.
فهناك أنواع مختلفة من المخاطر قد تعرقل سالسل التوريد .وبعض هذه المخاطر يختص بالسلسلة ،مثل تلك المرتبطة
بالعراقيل التكنولوجية (االبتكار؛ التغيرات في نموذج األعمال التجارية) ،أو العراقيل المتصلة بالتغيرات في أذواق
المستهلكين أو في سمعة المنتج .والبعض اآلخر يختص بطبيعة الموقع ،مثل العراقيل االجتماعية (إضراب ،نزاع مسلح،
عمل إرهابي) ،أو العراقيل الطبيعية (زلزال ،سحابة رماد) .وقد تندرج العراقيل المرتبطة بالتغيرات السياسة (مثل سياسة
تجارية ،تشريع تجاري) تحت أي تصنيف .قد تكون عراقيل االقتصاد الكلي  -مثل األزمة المالية  -نظامية في طبيعتها ولها
آثار عالمية تلحق بسالسل التوريد.
آخرا ،هناك مخاطر قد تسفر عن تغييرات أساسية في إنشاء سالسل التوريد .وقد يكون هذا هو الحال مع
وأخيرا وليس ً
ً
صعود الطباعة ثالثية األبعاد  -التي يمكنها إحداث تغيير جذري في دور الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية ضمن
سالسل التوريد  -أو االتجاهات طويلة المدى في التوزيع العالمي للثروة ،التي قد تؤثر حيث تبدأ سالسل التوريد وحيث
تنتهي.
ويبدو أن كل هذه العراقيل قد تؤثر على جميع أطراف القطاع الخاص ضمن سلسلة القيمة .ولكن من المحتمل أن يتفاوت
ً
ومجازا (الدور في سلسلة التوريد) .وسيعتمد مدى التأثير
مدى التأثير تبعًا لوضع الشركات الفردية سواء حقيقة (الموقع)
كبيرا على كيفية إدارة المخاطر بحس استباقي ،اً
فضل عن توافر استراتيجيات التخفيف داخل وضع معين في
اعتما ًدا ً
السلسلة .كما أن توافر استراتيجيات التخفيف سيعتمد إلى حد كبير على طبيعة المخاطر والتنبؤ بها.
وقد تتسبب العراقيل المرتبطة بالموقع في عرقلة الجهات الفاعلة المتقيدة بالموقع .أما بالنسبة للشركات الدولية الرائدة ،فعلى
نظرا لتوجهها نحو مدخالت المصادر من عدة مواقع ،أو
العكس من ذلك ،يمكنها غالبًا إدارة المخاطر المرتبطة بالموقع ً
يمكن أن تغير استراتيجية الحصول على المصادر الخاصة بها .وعلى صناع السياسات مراعاة ذلك .فإن لعدم االستقرار
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السياسي عواقب وخيمة على إمكانات الشركات المحلية فيما يرتبط بسالسل القيمة .فحتى التغيرات الطفيفة في تصميم أو
إدارة السياسات قد يكون لها آثار اقتصادية محلية كبرى ،إذا كانت تؤثر على قرارات الحصول على المصادر في الشركات
الرائدة .وسيستبعد كبار أطراف سالسل التوريد العالمية الدول التي اشتهرت بعدم االستقرار وعدم القدرة على التنبؤ ،وربما
تعذر تغيير هذه السمعة.
وفي بعض األحيان تتغير العوامل الخارجية ببطء وتكون المخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة لسالسل التوريد متوقعة من
حيث المبدأ .إال أن هذه المخاطر المتوقعة ال تثير ردود أفعال دائمًا ،ربما ألنها تبدو وكأنها ال تمثل تهدي ًدا فوريًا .وعلى
سبيل المثال ،أسهم صعود الطبقة الوسطى في آسيا في تغيير تكوين وتصميم سالسل التوريد في عملية بدأت بالفعل منذ
عدة سنوات .فقد انتهى األمر بعدد كبير من سالسل التوريد إلى االستهالك في االقتصادات الناشئة ،وهذا يؤثر على أعمال
التوزيع والتسويق .مع تخصيص جزء كبير من أعمال البحث والتطوير لتكييف المنتجات أو الخدمات مع احتياجات
المستهلكين ،لكن البحث والتطوير يتجه بقوة نحو األسواق الناشئة ً
أيضا .ومع ذلك ،ال تزال الكتب الجامعية تقول بأن البحث
والتطوير مقتصر على الدول “الصناعية”.
يجب أن يدرج التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بسلسلة القيمة وإدارة تلك المخاطر في العمل اليومي لدى أي طرف في سلسلة
ونظرا لقصر دورة حياة المنتج ،صار التغير أسرع وأكثر “دولية” في طبيعته .ولذلك ازدادت صعوبة التنبؤ
القيمة.
ً
بالمخاطر وإدارتها ،إال أنها مع ذلك صارت ً
أيضا أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحقيق النجاح في مجال األعمال التجارية.
وينبغي النص على االستعداد للتغيير والتكيف مع تغييرات السوق في سجالت كل رائد من رواد األعمال ،وينبغي أن تسهل
البيئة السياسية ،إلى أقصى حد ممكن ،على رواد األعمال التنبؤ بالتغيير وإدارته.
وستعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقدر أكبر من المؤسسات األكبر على نوعية بيئة األعمال من أجل إدارة المخاطر
والتغيرات في سالسل التوريد .ونقر أن المؤسسات األصغر حجمًا تكون في بعض األحيان أكثر مرونة ،وهذه ميزة في البيئة
أيضا ً
المتغيرة .ومع ذلك ،تمثل تكاليف استراتيجيات إدارة المخاطر ً
عبئا أكبر على الشركات الصغيرة.
ولذلك فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترى أنه من األسهل لها البقاء واالزدهار في سالسل التوريد اإلقليمية أو العالمية
إذا كانت تعمل في بيئة سياسية مستقرة يمكن التنبؤ بها ،ويسهل عليها الحصول على الجودة العالية واإلطالع على معلومات
حديثة حول التطورات في األسواق ذات الصلة بها .كما أن الوعي بالتهديدات في الوقت المناسب سيمكن من تفادي األزمة
وتحديد فرص جديدة بديلة.
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كما تعد جودة استراتيجية عمل الشركة من المحددات الرئيسية لنجاحها في نوع
عمل أو أكثر .كما أن وجود معلومات حديثة سيتيح وجود استراتيجيات يمكن
تنفيذها.
ويصف الجزء التالي عد ًدا من القدرات األساسية الالزمة للشركات حتى تصير
قادرة على المنافسة في األسواق الدولية .ومع أن هذه القدرات قد ترتبط بجميع
الشركات ،إال أن التركيز منصب على الشركات التي تصدر مباشرة أو الموردين
ضمن سلسلة توريد أكبر .وبعبارة أخرى ،فإن التركيز منصب على القدرات
الالزمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تلك التي تطلبها الشركات الرائدة في
سالسل القيمة الدولية.

القيادة واإلدارة
تنص مؤلفات األعمال من قديم على أهمية اإلدارة لتحقيق النجاح .وعادة ما
كبيرا من الوقت لفهم ما
قدرا ً
يخصص طالب ماجستير إدارة األعمال (ً )MBA
يصنع المدير أو قائد األعمال الناجح .وفي مجال البحوث االقتصادية ،تؤكد الكثير
من المنشورات على رأس المال البشري اإلداري والممارسات اإلدارية لتحسين
اإلنتاجية ،بالنظر لتأثيرهما على اإلنتاجية الحدية للمدخالت والقيود المفروضة
على الموارد (مثل سيفيرسون .)2011
ً
ارتباطا ً
وثيقا بإنتاجية الشركة ،ونموها ،وطول عمرها،
وترتبط ممارسات اإلدارة
ً
وفقا لدراسة أجريت على نحو  6000شركة من الشركات متوسطة الحجم في
البلدان المتقدمة وسريعة النمو ،بما في ذلك البرازيل ،والصين ،والهند (بلوم وفان
رينين ،)2010 ،حتى مع وجود اختالفات كبيرة في الممارسات اإلدارية في
الشركات في نفس الصناعة وذات البالد.

ملف رائد األعمال الناجح
من المهارات اإلدارية الالزمة لرواد األعمال الناجحين التسويق ،ومراقبة التكاليف
والتدفق النقدي ،إلى جانب بعض المعارف القانونية.
كما يتجه رواد األعمال من هذه الشاكلة نحو الحصول على قدر كاف من التعليم
والخبرة ذات الصلة ،والمعرفة العميقة بالسوق والشبكات المهنية ،وامتالك فكرة
قابلة للتسويق ،وموارد كافية (مالية ،وتكنولوجية ،وبشرية) وخطة عمل واضحة
(اللجنة االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة لشؤون آسيا والمحيط الهادئ
(.)UNESCAP) ، 2012
أما البيئة الخارجية التي يعمل فيها رواد األعمال فهي خارجة عن سيطرتهم إلى
حد كبير .ويبلي رواد األعمال بالء حس ًنا في البيئات السياسية والتنظيمية التي تبقي
وأخيرا ،يجب أن
على حدود منخفضة ،وتكافئ اإلبداع ،وتحمي الملكية الخاصة.
ً
يكون رواد األعمال على دراية عميقة بالسياقات السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية
األكبر التي يعملون فيها.
إن النشاط التجاري ال يقوم على العمل البطولي لفرد ما .ولكنه يجمع بين نوايا
الفرد وقدراته (الدافع والمهارات) وجميع الظروف المميزة من البيئة التي يقع فيها
الفرد ،ومن العوامل الثقافية لمختلف جوانب بيئة األعمال (مراقبة ريادة األعمال
العالمية (.)GEM)، 2015

ال يناسب كل نموذج أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تطرح مؤلفات األعمال أدوات لمساعدة المؤسسات على تخطيط وتنفيذ
استراتيجياتها .ويمكن االطالع على معلومات حول تصميم استراتيجية في مراجع
شهيرة عن تصميم نماذج األعمال (على سبيل المثال أوستروالدر وبيجنور،
 ،)2010أو تصميم عروض القيمة (أوستروالدر وآخرون.)2014 ،
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وتضم المراجع اإلدارية الكالسيكية لتنفيذ االستراتيجية أبحاث في مجاالت مثل
إدارة الجودة الشاملة (ديمينج)1982 ،؛ أو التصنيع واالبتكار المرن (اونو،
)1988؛ أو تعدد مهام الموظف وإعادة هندسة الشركات (هامر وتشامبي)1993 ،؛
أو امتياز التسليم الفوري للشركات الصغيرة (جربر)1995 ،؛ أو األساليب
اإلحصائية في إدارة الجودة ،كما وردت في أسلوب ستة سيجما (باندي ،نيومان
وكافاناغ ،)2000 ،على سبيل المثال ال الحصر.
يتسم بُعد الوقت باألهمية ،فال يلزم أن تتناسب التقنيات التي أثبتت براعتها في
الماضي مع الضرورات والسياقات الحالية .وتستلهم الدروس من حاالت النجاح
(كولينز )2001 ،والفشل (كريستنسن .)1997 ،كما أن ما يصلح للشركات
الكبيرة ال يلزم بالضرورة أن ينجح في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .توجد
كتيبات وأدلة تتضمن معلومات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (المربع
 3والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ،ومركز التجارة الدولية ومنظمة التنمية
الصناعية التابعة لألمم المتحدة .)2015 ،

عناصر استراتيجية تجارية ناجحة
إن قيادات المؤسسة هم من يحددون إستراتيجيتها التنافسية .عادة ما يؤدي
انخفاض األسعار إلى تكدس كميات كبيرة بهوامش منخفضة .يمكن استهداف
شريحة محددة من العمالء بشريحة من أفضل السلع والخدمات ذات الجودة
العالية .قد تراهن الشركة على التنويع من خالل تقديم مجموعة من المنتجات،
منتجا وحي ًدا ال تقدمه أي شركة منافسة أخرى بسبب التكنولوجيا
أو قد تقدم ً
المملوكة .كما يمكنها أن توفر ميزة تنافسية من خالل تقديم خدمات أفضل
للعمالء أو خدمات ما بعد البيع ،الخ.
ينطوي تصميم استراتيجية العمل  -بما في ذلك نموذج األعمال التجارية ،وخطة
العمل ،واقتراح القيمة  -على عدة خطوات.
 من الناحية النظرية ،تبدأ المؤسسة في استنتاج كمية معقولة من األفكار
التجارية ،وتحليل جدواها الختيار أي منها لالستمرار فيها ،وتحويلها إلى
مفهوم عملي مربح .وفي هذه العملية ،يلزم المؤسسة أن تحرص على أن
تكون األفكار التجارية فريدة ومبتكرة بما فيه الكفاية حتى تنجح.
 ثم تأتي مرحلة تحديد السوق ،والتي تحدد فيها المؤسسة األسواق المحتملة أو
الجهات الجغرافية باالستناد ألبحاث متطلبات االمتثال ،التركيبة السكانية ،الخ.
 ثم يلي ذلك تقسيم السوق .وهذا ينطوي على تحديد العمالء المحتملين الذين لهم
احتياجات ،ورغبات ،وتوقعات ،وأنماط شراء ،وعادات مماثلة ،وتقدير حجم
السوق المحتمل ،مع اعتبار مستوى الرضا عن العروض الحالية ،والتحركات
المحتملة من قبل المنافسين ،والداخلين الجدد والبدائل.
 وال يتحقق تقييم األقسام إال عندما يمكن ضمان اختيار الشركة لقاعدة زبائن
محتملين كبيرة بما يكفي لتحقيق أرباح كبيرة ،وصغيرة بما يكفي حتى يستحوذ
المشروع على قوة سوقية كبيرة.
إن التنفيذ الجيد الستراتيجية األعمال يؤدي إلى تكوين عرض يسمح للشركة بوضع
سلعها أو خدماتها بنجاح في شريحة معينة من السوق .ويتكون العرض الناجح عادة
من توليفة مناسبة تضم عد ًدا من الجوانب :الجودة ،وخصائص المنتج ،والكمية،
والتكاليف ،وتوقيت التسليم (المربع .)3

الوصول للمعلومات وتفسيرها
ً
اعتباطا بل في إطار البيئة التنافسية
إن الشركات ال تصمم استراتيجية أعمالها
المحيطة.
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المربع  :3وضع المنتج في إحدى شرائح السوق
تحدد الشركة في استراتيجيتها “عرضها” ،كمنتج يستهدف شريحة معينة في السوق .ونظريًا ،تحدد مهام الشراء ،واإلنتاج ،والتسليم بشكل واضح لتحقيق األهداف
المحددة ً
مسبقا بخصوص الكميات المنتجة ،والجودة ،وخصائص المنتج ،والتكاليف/السعر ،ووقت اإلنتاج والتسليم:
 الجودة وخصائص المنتج .قد تقدم الشركة سلعة أو خدمة مخصصة ،أو قياسية ،أو تجمع بين االثنين.
وقد يكون للشركة معايير قياسية خاصة بها ،أو تمتثل طواعية لمعايير جودة وطنية أو دولية .وقد يكون لها معيار معين فرضته عالقاتها المتقدمة في سلسلة التوريد (شركة
متعددة الجنسيات على سبيل المثال)؛ وربما يلزمها االمتثال لالئحة أو أكثر من اللوائح التقنية المفروضة في األسواق المحلية أو الخارجية (ألسباب تتعلق بالسالمة على سبيل
المثال).
وقد تستخدم الشركة أساليب مراقبة الجودة ،مثل شهادات المطابقة من طرف ثالث ،للتحقق من مطابقة منتجاتها للمواصفات ،واستباق أي إخفاق في القيام بذلك في
المستقبل.
وأخيرا ،قد تقدم الشركة ً
أيضا خدمات ما بعد البيع ،مثل تقديم حق اإلعادة ،أو خدمة الضمان أو التصليح ،أو التذكير ،أو التحديثات ،أو الترقيات.
ً
 الكمية .إن قدرة الشركة على تلبية متطلبات الكميات تنطوي على تحديد المعدات ومدخالت العملية المطلوبة ،وتخصيص الموارد ً
وفقا لذلك ،وتصميم تسلسل
المهام والعمليات ،وإيجاد مرافق وورش عمل.
 التكلفة .على الشركة أن تخطط لتنظيمها ونظمها على أفضل وجه .إن تنفيذ برنامج لتحسين وتخفيض التكاليف قد ينطوي على موازنة اإلنتاج لتلبية أهداف
تشخيصا وقائيًا وصيانة وقائية لتجنب تعطل اإلنتاج والتكاليف غير المخطط لها.
التكلفة .وقد تجري الشركة
ً
 التوقيت .يلزم تحديد توقيت اإلنتاج والتسليم بوضوح في كل مستوى من مستويات سلسلة القيمة.
وعلى الشركة تحديد واختيار الموردين ،والتفاوض وإعداد أوامر الشراء وعمليات التسليم الواردة.
على المؤسسة أن تخطط للمخزون وتتابعه .وتعين عليها نقل اإلمدادات والمواد الالزمة لضمان توافرها في الوقت المناسب وتجنب تلفها وضياعها.
رغم أنه غالبًا ما ينظر للموردين القريبين باعتبارهم عمالء مفضلين ،إال أن التعامل مع مورد أجنبي موثوق قد يتيح ميزة تنافسية .ولتحقيق أهداف التسليم،
تحتاج الشركة إلى جدولة خطة إنتاج وإيفاد ،وإسناد مهام اإلنتاج ً
وفقا لذلك ،ومراقبة عمليات الشحن (اختيار وسائل النقل وإعداد األوراق).

المصدر .ITC(2003). The Business Management System: A Guide on Enterprise Competitiveness. Geneva: ITC :متوافر علىhttp://www.portaldecomert.ro/Files/ :
BMS_Guide_for_Managers_20092185737328.pdf

الكمية

الكمية
المشترون

الجودة
الوقت
التكلفة

الشركة

الجودة
الوقت

الموردون

التكلفة

بيع كمية أكبر من المنتجات
تبديل العالمات التجارية
التحول بعي ًدا عن العالمة التجارية
األرباح
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أسس كتاب بورتر الرائد في االستراتيجية التنافسية الصادر في عام  1985لوجهة
النظر السائدة بشأن القوى التنافسية للتعامل في البيئة المصغرة للشركة .وحدد
بورتر خمس قوى:
 تهديد المنافسين الجدد (الداخلين)؛
 تهديد المنتجات البديلة؛
 القوة التفاوضية للعمالء (المشترين)؛
 القوة التفاوضية للموردين؛
 شدة التنافس في الصناعة.
إن البيئة التنافسية تمتد إلى خارج حدود الصناعة  -فالموردين ،والعمالء ،والبدائل
لهم أهمية كأهمية المنافسين.
ومن المتطلبات األساسية لتصميم استراتيجية تجارية ناجحة اإلحاطة بالقوى
التنافسية التي تشكل بيئة الشركة .كما أن المعلومات المتعلقة باتجاهات
المستهلكين ،ومتطلبات االمتثال ،والتركيبة السكانية ،وحجم التدفقات
التجارية ،واالتفاقات التجارية ،والوضع التفضيلي ،والحواجز أمام التجارة،
وشدة المنافسة ،لها أهمية كبيرة في تصميم استراتيجية تجارية ناجحة .ففي
االقتصادات المفتوحة الحديثة ،تتغير القوى التنافسية باستمرار .فأن تكون على
تواصل دائم ،بمعنى االطالع على طبيعة البيئة التنافسية والتغيرات الطارئة ،هو
عنصر هام لتنافسية الشركة.
فحين تكون الشركة قادرة على “التواصل” يمكنها جمع معلومات عن العمالء،
والموردين ،والمنافسين ،والمنتجات ،والتكنولوجيات ،والسياسات الحكومية .كما
يتضمن التواصل أحيا ًنا التنسيق الجاد لتوفير معلومات عن الشركة أو منتجاتها.
ومن بين األمثلة على ذلك الجهود التسويقية الموجهة للعمالء المحتملين ،أو جهود
توعية األطراف الفاعلة في سلسلة القيمة (المربع .)4
فحتى وقت قريب ،كان الحصول على المعلومات في كثير من األحيان مقي ًدا أو
باهظ التكاليف؛ وفي ظل انخفاض تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية ،وشبكة
اإلنترنت ،وانتشار المنصات المفتوحة ومؤسسات سد الفجوة التكنولوجية،
متاحا بشكل ديموقراطي إلى حد كبير (منظمة
صار الحصول على المعلومات ً
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  .)2010ومنذ ذلك الحين صار توافر
ً
شرطا أساسيًا
قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والكفاءات الستخدامها،
للنجاح.
كما يمكن لمديري الشركات أوالمؤسسات جمع المعلومات عن طريق االرتباط
بالمؤسسات ذات الصلة أو نظرائها في القطاع الخاص ،فتكون الشركة ارتباطاتها
من خالل االستخدام الفعال والكفء للمرافق الخارجية التي تحت تصرفها.

بيان الجودة واالستدامة مع المعايير
تحتاج الشركات إلى معلومات عن مواصفات المنتج أو الخدمة التي يطلبها
العمالء ،سواء أكانوا المستهلكين النهائيين أو الشركات المسؤولة عن التوزيع في
المرحلة التالية في سلسلة اإلنتاج.
وغالبًا ما ترد هذه المواصفات في معايير وطنية أو دولية للبيع في شرائح السوق
ذات الصلة .وهذه المواصفات قد تجعل المنتج متوافق مع السلع االستهالكية
األخرى (مثل القابس والمقبس) ،أو مع أجزاء أخرى من المنتج النهائي (تركيب
مقعد في سيارة) .وقد تشير المواصفات إلى الجودة ،وربما أشارت إلى السالمة
(مثل مقاومة األبواب للحرائق).
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إن الهدف من تلك المواصفات هو تقديم إشارات حول االستدامة االجتماعية
والبيئية للسلع أو الخدمات.

التجول في متاهة المعايير
انتشرت في السنوات األخيرة المعايير ومدونات السلوك ومبادرات االستدامة
األخرى .وهذه تفرض تحديات على المستهلكين والشركات متعددة الجنسيات
والمنظمات غير الحكومية ،والحكومة ،وخاصة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.
هناك عالمات قياسية بارزة مثل شهادة التجارة العادلة Fairtrade
 ،))Internationalو ،Cεوحالل ،وجلوبال جاب ،وشهادة الزراعة العضوية
من وزارة الزراعة األمريكية  ،))USDA Organicوما ذكر ليس سوى
غيض من فيض .وعلى جهة العموم ،فإن المعايير القياسية تبين جوانب ضمان
المنتج لمساعدة المستهلكين على االختيار من بين السلع التي تبدو متشابهة .وإن
هذا االستخدام الواسع لمعايير االستدامة قد يعكس هيمنة نهج العمل المتمحور
حول المسؤولية االجتماعية للشركات بدلاً من “خلق قيمة مشتركة” (بورتر
وكرامر.)2011 ،
ويمكن تصنيف المعايير إلى معايير إلزامية وتنظيمية؛ ومعايير طوعية؛ ومدونات
خاصة بشركة ما.
تحدد المعايير اإللزامية من قبل المؤسسات العامة المسؤولة عن ضمان سالمة
وجودة المنتجات والخدمات .وغالبًا ما تمثل هذه المعايير ،مثل اللوائح الفنية،
والتدابير الصحية ،وتدابير الصحة النباتية  ،الحد األدنى من المتطلبات الالزمة
حتى تتاجر الشركة في األسواق الدولية.
أما المعايير الطوعية فهي من وضع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة
القضايا التي ال تتناولها المعايير اإللزامية .وكما هو واضح من لفظها ،فإن هذه
المعايير ليست ملزمة قانونيًا .أما في ميدان العمل ،فإنه غالبًا ما يتعين على
الموردين رغم ذلك أن يلتزموا بالمعايير “الطوعية” التي يحددها المشترون من
القطاع الخاص للمشاركة في سالسل القيمة المحددة .أما مدونات السلوك الخاصة
بالشركات فغالبًا ما ترتبط بموردي عالمات تجارية محددة ،لتوصيل سمات جودة
منتجات الشركة التي ال يمكن مالحظتها مباشرة.

فتح أبواب المعايير القياسية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
إن االستثمار في عمليات االمتثال للمعايير ذات الصلة ليس مجرد خيار
مطروح أمام الشركات ،بل هو مكون رئيسي في أعمالها ومحدد لقدراتها
التنافسية.
فإن احترام المعايير القياسية قد يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في أربعة مجاالت:
 التمويل
 اإلدارة
 الجودة
 االستدامة
فالمنتجات والخدمات المعتمدة تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول
على أسعار أعلى وزيادة األرباح ،وقد تسهل الحصول على قروض .كما
تتطلب المعايير الطوعية مهارات تنظيمية وإدارية جيدة ،تزيد من المصداقية
مع المستثمرين .وقد تتلقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعمًا فنيًا وماليًا من
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منظمات التقييس ،لمساعدتها في تنفيذ المتطلبات القياسية وضمان االمتثال الكامل.
وبالتالي ،يمكن أن تبين المعايير القياسية الجدارة االئتمانية للوسطاء الماليين،
وتحسن فرص الحصول على تمويل.
فالشهادة تفتح أبواب الفرص التجارية واألسواق الجديدة .وفي اآلونة األخيرة ،تضاعف
عدد األسواق المعتمدة طوعيًا ،بما يفوق غالبًا معدالت النمو في األسواق التقليدية.
وبإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تنتقل من األسواق المتخصصة
إلى األسواق الرئيسية حتى تصير المورد المفضل لعالمات تجارية متعددة
الجنسيات .كما تمثل هذه العالقات متوسطة وطويلة األمد اً
خاصا لكل
عامل إيجابيًا ً
من المشترين (غالبا الشركات متعددة الجنسيات) والموردين (غالبا المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة).

فالموردين المكسيكيون ،على سبيل المثال ،أتيحت لهم ميزة االرتباط بمتاجر
التجزئة وولمارت .فطلب متجر التجزئة من الموردين تلبية بعض معايير
المنتجات والعمليات ،وقبول أسعار سوق تنافسية للغاية .وفي المقابل ،خفضت
متاجر التجزئة تكاليف المعامالت لصالح الموردين ،وأتاحت لهم التوريد لألسواق
الوطنية في الوقت الذي تواصل فيها إنتاجها المحلي .وقد كان هذا االتفاق مربح
ج ًدا للموردين المنتجين نسبيًا ،ووجدوا أنه من السهل عليهم نسبيًا تلبية المعايير
(الكوفونا وآخرون.)2011 ،
إن االرتباط المباشر بمتاجر التجزئة سيسهم في عملية تؤدي في نهاية المطاف
إلى زيادة اإلنتاجية في شريحة السوق ذات الصلة .وأدخلت المعايير القياسية من
خالل االستثمار في البلدان النامية عن طريق الشركات متعددة الجنسيات ،وبالتالي
أمكن تحفيز أنشطة التجارة الدولية في هذه البلدان ،وهو ما أسهم في الحد من الفقر
(مارتينز وآخرون.)2011 ،

المربع  :4الحصول على معلومات العمالء
شاع في مؤلفات اإلدارة استخدام مفهوم جذاب هو “المزيج التسويقي” (بوردين )1964 ،لوصف مهمة المسؤول التنفيذي عن التسويق  -وإطالق “مازج المكونات”،
على الشخص الذي يشارك باستمرار في تكوين مزيج إبداعي من اإلجراءات والسياسات التسويقية بجهوده الرامية إلى إنتاج مشروع مربح”(بوردين.)1964 ،
تأثيرا تصنيف مكارثي الرباعي (– )4Ps
وكما يحدث غالبًا ،تابعت المؤلفات التجارية بوردن وحللت المزيح التسويقي كل إلى مكوناته األساسية .كان أولهم وأكثرهم ً
المنتج ،والسعر ،والترويج ،والمكان( .مكارثي .)1960 ،وحين اعتبر هذا ً
أيضا مرتبط بالمنتج ،طرح نهج جديد يركز على العمالء ،هو ( - )4Csالمستهلك ،والتكلفة،
والراحة ،واالتصاالت (لوتربورن.)1990 ،
ً
ارتباطا ً
وثيقا.
وإن اإلطارين يرتبطان ببعضهما

 يتناول إطار المنتج/المستهلك احتياجات ورغبات المستخدم ،ويتضمن عناصر مثل العالمات التجارية ،والتعبئة ،والضمانات ،والكفاالت ،ودعم ما بعد البيع،
الخ.
 أما إطار التسعير/التكاليف فيشمل عروض األسعار ،والتسعير ،والمبيعات ،والخصومات ،وخطط التسعير التفضيلية ،ومفاوضات األسعار ،وأنشطة الحد من
التكاليف غير المباشرة التي يتكبدها المشترين عند شراء السلعة أو الخدمات (تكاليف الوقت ،والجهد ،والبحث).
 فيما يشير إطار المكان/الراحة إلى قنوات التوزيع ،ونقاط البيع ،والبيع بالتجزئة مقارنة بالتجارة اإللكترونية ،والخدمات البريدية ،والتوزيع المكثف مقارنة
بالتوزيع االنتقائي أو الحصري ،التقسيم الجغرافي والسوقي ،الخ.
 أما إطار الترويج/االتصاالت فيتضمن اإلعالنات ،والبيع الشخصي ،والدعاية ،والكتالوجات ،والنشرات ،وترويج المبيعات ،والعالقات العامة ،والتسويق
المباشر ،والتسويق الرقمي ،والرعاية.
في مستهل التسعينيات ،تالعب شيميزو في اإلطار .فأضاف إلى المزيج الشركة ،والمستهلكين ،وبيئة األعمال المباشرة [ 6في إطار شيميزو السباعي المنتج  /الشركة،
والمشتري  /المستهلك ،والمنتج  /السلعة ،والسعر  /التكلفة ،والترويج  /االتصاالت ،والمكان  /القناة ،وملف التعريف (الخارجي)  /الظروف ،مع أهداف زيادة
األرباح  /الثقة .في نموذج بوصلة شيميزو السباعي ،يحدد المستهلكين حسب احتياجاتهم ورغباتهم واألمن والتعليم ،والظروف الوطنية والدولية ،والطقس ،والظروف
االجتماعية والثقافية ،واالقتصادية (ويشار إلى كل منهما باألحرف  ،NWSEمثل النقاط األربعة في البوصلة)؛ في حين يتضمن عنصر “الشركة” الدراية بالمنافسين،
والتنظيم ،والمساءلة أمام أصحاب المصلحة (المساهمين وغيرهم) ].واستلهم استراتيجيتي تسويق .تركز أوالهما على الترويج ،وذلك بهدف زيادة األرباح ،في حين
تركز األخرى على االتصاالت ،وذلك بهدف زيادة الثقة (شيميزو.)2009 ،
تتناول روابط العمالء مختلف أبعاد المزيج التسويقي .وتحدد كل شركة المزيج المناسب لتحقيق األهداف التسويقية :الوصول إلى شريحة العمالء المحددة ،وتحفيز
استفسارات المبيعات ،والتعامل مع الردود على االستفسارات ،وتكوين نوايا الشراء ،والشروع في المعامالت.
وال يلزم الشركات الصغيرة والكبيرة بالضرورة أن تستخدم نفس األساليب ،حيث أن بعضها أكثر فعالية في سياقات معينة أو منتجات معينة.
ففي مجال التسويق ،غالبًا ما تتسم االفتراضات بالصعوبة .فعلى سبيل المثال ،قبل  30عامًا ،بدأ كتاب التسويق اإلبداعي -الذي صار من التراث اآلن( -ليفنسون،
 )1984الترويج للربط الشبكي ،وأساليب التسويق التخريبية وغير التقليدية بين الشركات الصغيرة .وفي عصر تنتشر فيه وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقات
الهواتف الذكية في كل مكان ،فإنه يمكن استخدام هذه األساليب من قبل الشركات الكبيرة.

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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أ) الحتياجات رأس المال العامل

ب) الحتياجات االستثمار الثابتة
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تمويل رأس المال العامل واالستثمارات
إن المراحل المختلفة من دورة الحياة التجارية لها احتياجات متفاوتة من التمويل.
فمراحل البدء ،والنمو ،والتحول ،من المراحل الحاسمة .كما تعتمد التنافسية إلى
حد كبير على قدرة الشركة على االستثمار في المشاريع الجديدة ،واالبتكار،
وإجراء تحسينات ،والتنويع بمرور الزمن .وتحتاج كل هذه االستثمارات إلى
رؤوس أموال قصيرة وطويلة األجل؛ ولذلك يعد الحصول على تمويل من
األمور المركزية.

ويرتبط تحسين فرص الحصول على التمويل بزيادة مستويات االبتكار في
الشركات ً
أيضا .وتوصلت دراسة حول ابتكار الشركات شملت أكثر من 19000
شركة في  47اقتصاد نامي (آياجاري ،دميرجوك-كونت ،وماكسيموفيتش)2011 ،
ً
مرتبطا مع مستويات االبتكار األكبر في جميع
إلى أن التمويل الخارجي كان
الشركات الخاصة .إن األدلة على مستوى الشركات وعبر البالد واضحة ال لبس
فيها (دميرجوك-كونت ،بيك ،وهونوهان  :)2008إن الحصول على التمويالت
ً
ارتباطا إيجابيًا مع أداء الشركات في عدد من الجوانب المتميزة،
واستخدامها يرتبط
بما في ذلك االستثمار ،والنمو ،واالبتكار ،والتوزيع حسب حجم الشركة.

ففي المراحل المبكرة ،غالبًا ما تعتمد الشركات على الموارد المالية الداخلية ،بما
في ذلك مدخرات صاحب المشروع الخاصة ،واألرباح المحتجزة ،والتمويل من
خالل بيع األصول .إال أنهم رغم ذلك يسعون للحصول على تمويل من مصادر
غير رسمية ،مثل العائلة واألصدقاء.

ويصوغ التمويل قدرة الشركة على دخول أسواق التصدير ،والتوسع في الخارج.
فالتجارة هي مسعى كثيف رأس المال ،مع ارتفاع التكاليف األولية ،مثل إنشاء
شبكات توزيع في الخارج؛ وارتفاع التكاليف المتغيرة ،مثل الشحن والخدمات
اللوجستية واالمتثال للتجارة.

وفي ظل توسع الشركات ،صارت المصادر الخارجية أكثر أهمية ،وأسهم توافرها
إسهامًا رئيسيًا في قدرة الشركات على النمو والتغيير .والمصادر الخارجية للتمويل
يمكن قد تكون غير رسمية (العائلة واألصدقاء أو التمويل من المورد) ،ورسمية
(الدين ،واألسهم ،وتمويل التجارة ،والمنح أو المساعدات الحكومية).

ومن المهم كذلك الحصول السريع على رأس المال العامل والتدفق النقدي الكافي
ألجل المخاطر المخففة ،مثل عدم سداد العمالء وتقلب أسعار الصرف .وعادة
ما تستغرق دورة تحويل النقد ً
وقتا أطول من التجارة الداخلية ،وهو ما يؤثر على
السيولة الالزمة لتمويل العقود التالية للشركات .فعلى سبيل المثال ،إن تحسين
فرص الحصول على تمويل خارجي يزيد من احتمال البدء في التصدير وتقصير
الوقت السابق لقرار الشركات بخدمة عمالء أجانب (بيلوني وآخرون.)2010 ،

والمصدر الرئيسي لتمويل احتياجات الشركات من رأس المال العامل واالستثمار،
هو التمويل المصرفي ،مثل القروض أو بطاقات االئتمان أو السحب على
المكشوف ،بغض النظر عن مدى صغر الشركة (مؤسسة التمويل الدولية.)2010 ،
وتستخدم قروض الموردين ،في الفترة الزمنية بين تلقى الشركات للسلع والخدمات
من الموردين وسداد قيمتها ،وتستخدم عادة لتلبية احتياجات رأس المال العامل
قصير األجل .أما الوساطة التجارية فهي مصدر آخر من مصادر رأس المال
العامل .ويعد التأجير مصدر تكميلي هام لتمويل االستثمار .كما يمكن للشركات
سريعة النمو ذات اإلمكانية العالية تمويل احتياجاتها االستثمارية طويلة األجل من
خالل تمويل رأس المال المساهم ،وخاصة من أصحاب رؤوس األموال ومن يطلق
عليهم “مالئكة األعمال”.
مؤشرا إيجابيًا لدخول الشركة الجديدة إلى أسواق
إن توافر التمويل الخارجي يعد
ً
التصدير ،وكذلك لنمو الشركة بعد الدخول .فعلى سبيل المثال ،إن الحصول على
تمويل خارجي كان له تأثير إيجابي على أداء الشركة من حيث المبيعات ،ورأس
المال السهمي ،والعمل في فرنسا (موسو وشيافو.)2008 ،
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مقترحات التمويل ذات المصداقية
تتأثر خيارات التمويل في الشركات بتفضيالت المدراء ،واألهم من ذلك ،الخيارات
المتوافرة .فيعتمد اختيار الصكوك ومقدمي الخدمات وتكلفة التمويل على مجموعة
كبيرة من العوامل داخل وخارج الشركة (دميرجوك-كونت ،بيك ،وهونوهان
.)2008
إن االستفادة من التمويالت الخارجية تعتمد على قدرة مدير الشركة على إصدار
مقترح تمويل ذو مصداقية .وتستند المصداقية إلى طبيعة ومضمون خطة العمل،
والشكوك والمخاطر التي ينطوي عليها تنفيذها ،وكيف تدار الشركة وشفافية
العمليات المالية وسالمتها.
ومن المتوقع إجراء تخطيط مالي وحفظ سجالت الميزانيات ،والمشتريات،
والمبيعات ،واألصول ،والخصوم .كما يلزم الشركة إدارة تدفقاتها النقدية ببراعة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

حتى تدفع مستحقات مورديها وموظفيها وغيرهم في الوقت المحدد .باإلضافة إلى
ذلك ،فال بد من التأكد من أن التصنيف االئتماني للعمالء جيد ،والمتابعة لضمان
سدادهم في المواعيد المحددة ،واتخاذ تدابير لتحصيل المدفوعات عند الحاجة.
وبعبارة أخرى ،من المحتمل أن تصير قدرة الشركة في مجال اإلدارة المالية
محورا هامًا للحصول على التمويل.
ً

الحصول على المهارات الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية
إن القوة العاملة الماهرة أمر ال غنى عنه لقدرة الشركات على استباق التغيير أو
التكيف معه.
فقد غيرت العولمة االقتصادية ،إلى جانب التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا،
المشهد أمام عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وفي هذه البيئة
الديناميكية ،على الشركات الناجحة أن تتسم بالمرونة الكافية للتكيف واالستفادة من
الفرص أثناء مواجهة التحديات.
كما أن المهارات عامل حاسم في تكيف األفراد مع األوضاع الجديدة وتبين أنها
محدد هام للنمو االقتصادي (ووسمان .)2011 ،وتوصل كادوت ،كارير وستراوس
كان ( )2011إلى أن التعليم يزيد من تنويع الصادرات.
وفي االقتصادات النامية ،تحتاج الشركات إلى العاملين المزودين بالتعليم والتدريب
الستيعاب التكنولوجيات األجنبية ،واالبتكار في تطويعها ،أثناء دخولها األنشطة
كثيفة المعرفة .كما يمكن للعمالة الماهرة تحديد قدرات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في التعامل مع معايير الجودة الخاصة بالعمالء األجانب (يانسن
وانز .)2013 ،وعالوة على ذلك ،قد يتطلب التدويل مهارات شخصية مثل
مهارات العرض واالتصال واللغة (المركز األوروبي لتطوير التدريب المهني
(.)CEDEFOP)، 2012
ويجذب تطوير المهارات المزيد من األنشطة كثيفة المهارة عبر سالسل التوريد
الدولية ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع توزيع اإليجارات واألرباحً ،
وفقا لخليفة
ومينجوفا ( .)2012وحددت هذه الدراسة المستوى الحدي ،حيث تحصل الشركات
الكائنة في البلدان ذات مستويات المهارة المنخفضة نسبيًا على المهام التي تتطلب
مهارات مكثفة متدنية ،بينما تحصل الشركات الكائنة في البلدان ذات مستويات
المهارة العالية على المهام التي تتطلب مهارات مكثفة أعلى .فعلى سبيل المثال،
في إطار التغلب على منافسة البلدان ذات األجور المنخفضة ،زاد صناع األنسجة
البلجيكيون من المحتوى المهاري لمنتجاتهم وارتفع وضعهم في سلسلة القيمة
(مونتفورت ،فاندنبوش ،وفورالني.)2008 ،
وإن التحدي الذي يواجه صناع السياسات والشركات على حد سواء هو أن
الحصول على المهارات غالبًا ما ينطوي على عنصر جغرافي أو صناعي محدد.
فعلى سبيل المثال ،يسهل الحصول على قوة عاملة ماهرة في المدن أكثر من
الريف.

الوصول للمدخالت والعمالء
تظل بعض العوامل خارجة عن سيطرة الشركة .ومن ذلك إمكانية الوصول إلى
سوق ،فهذايحدد ً
طبقا للسياسة التجارية للوطن أو للدول المستهدفة.
تعتبر الشركات في سالسل القيمة سريعة التأثر بتكاليف سياسة التجارة ،ألنها قد
تخضع للضريبة مرتين إذا قامت باستيراد السلع الوسيطة ثم تصديرها في وقت
الحق بعد التصنيع .وتحد زيادة تكاليف اإلنتاج من الطلب األجنبي وتؤثر على
اإلنتاج واالستثمار في جميع مراحل سلسة القيمة ،كما تحد في نهاية األمر من
القدرة على المنافسة في أسواق التصدير (منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي .)2013 ،فلذلك ليس من المستغرب أن تكون هناك أدلة كثيرة على

أن تحرير التجارة (بمعنى خفض الرسوم الجمركية وتقليل الحواجز أمام التجارة)
يؤدي إلى تحقيق نتائج اقتصادية أفضل (وزريق وويلش .)2008
ومن المشجع أن معدالت الرسوم الجمركية ،استنا ًدا على مبدأ الدولة األكثر رعاية
 ،))MFNقد انخفضت من حوالي  30%في التسعينيات إلى  10%في الوقت الحالي
(كادوت وآخرون  .)2011ومع ذلك ،ال تزال تعقيدات التعرفة الجمركية (مثل عدد
بنود التعرفة الجمركية ،وتعدد التعريفات الجمركية ،ووجود حدود قصوى للتعرفة)
تعيق القدرة التنافسية للشركة ،ويجب تقليلها أو تبسيطها إن أمكن.
يسهل فهم التعريفات الجمركية وكذلك العوائق الظاهرة أمام التجارة .ورغم
صعوبة فهم التدابير غير الجمركية  ،))NTMمثل إجراءات الجمارك واللوائح
المحلية ،إال أنها ليست أقل أهمية .ومع انخفاض التعريفات على مدار الثالثة عقود
األخيرة ،فإن التدابير غير الجمركية ( )NTMتعد اآلن عقبة مساوية أو أكبر
للتجارة أكثر من التعرفة (كادوت وآخرون ،)2011 ،فليس وبوسكويت .)2006
وتضيف التدابير غير الجمركية ( )NTMنسبة بمتوسط  15%من تكاليف اإلنتاج
اإلجمالية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.)2013 ،
وتضيف الحواجز غير الجمركية  87%على القيود المفروضة من التعريفات على
التجارة (كي ،ونيشيتا وأوالريجا  .) 2009واعتبرت  34دولة من بين  78دولة
التي شملتهم العينة الدراسية ،أن مثل هذه القيود تمثل ً
عبئا أكبر على التجارة من
التعرفة .ويصل متوسط التعرفة على أساس القيمة إلى التدابير غير الجمركية
( )NTMعلى التجارة الدولية إلى حوالي .12٪

الجدول  7المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترى أن الخدمات اللوجيستية تؤثر على
األداء التجاري

أداء األعمال

المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
بمجموعة البلدان
السبعة

المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
بالبرازيل وروسيا
والهند والصين
والمكسيك

المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

زيادة المبيعات

19%

38%

27%

فتح أسواق جديدة

17%

38%

26%

النفاذ إلى منتجات
أو مواد أو شركات
توريد جديدة وغيرها

13%

31%

21%

تمييز المنتوج أو
الخدمة التي تقدمها

14%

28%

20%

تقليل حاجتك
للحصول على رأس
المال طويل األجل

13%

21%

16%

تخفيض تكاليف
التشغيل

12%

19%

15%

تخفيض تقادم
المخزون

11%

18%

14%

Source IHS survey - 2012
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وعند تخفيض تحرير التجارة لنفقات الدخول والتكاليف الثابتة بشكل أعم ،ستتمكن
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحسين مراكزها التنافسية .ويظل الدخول
إلى السوق اً
عامل هامًا في تحديد القدرة التنافسية وخاصة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.

توصيل السلع للعميل مع الخدمات اللوجيستية
إن خدمة العميل أمر مكلف .وتعتبر جودة البنية التحتية والخدمات اللوجيستية
ذات الصلة مهمة في تعزيز القدرة التنافسية وبخاصة للمنتجات الحساسة من حيث
الوقت مثل المنتجات القابلة للتلف.
وتعد استراتيجية الخدمات اللوجيستية الناجحة “جزءًا هامًا ج ًدا من سلسة قيمة
ومصدرا هامًا من مصادر الميزة التنافسية” (ديوليت.)2014 ،
شركة ما،
ً
وترى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن للخدمات اللوجيستية تأثير إيجابي
قوي على العديد من أوجه األداء التجاري ،ولذلك تولي المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في بلدان البرازيل ،وروسيا ،والهند ،والصين ،والمكسيك
( )BRICMذلك أهمية أكبر من نظرائهم في مجموعة الدول السبعة (( )G7دي
اتش ال اكسبريس – اتش اي اس .)2013 ،بل ذهبت دراسة حول المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أبعد من ذلك
فقالت“ :إن تحقيق القدر األمثل من (الخدمات اللوجيستية وإدارة سلسة التوريد
بداخل الشركة هو العنصر الذي يحدد نجاح عميلة التدويل أو فشلها” (كيربي
وبورسا)2011 ،
تعتبر الخدمات اللوجيستية هامة لنجاح إدارة سلسة التوريد ،ألنها تضمن تقديم
المنتجات المناسبة للعمالء المناسبين بالتكلفة ،والوقت ،والجودة ،والكمية
المناسبة (ديلويت ،)2014 ،ويعد تحسين قدرات التخزين وتحسين إدارة
التوزيع ،والعمليات ،والنقل ،من السبل التي يمكن للشركات من خاللها أن تحسن
التكاليف خالل سلسلة التوريد ،وتقلل رأس المال العامل ،وتحد من مخاطر
سلسة التوريد.

فعلى مدار فترة طويلة ،كانت الشركات الكبيرة تهيمن على استخدام إدارة
سلسة التوريد والخدمات اللوجيستية اإلستراتيجية .ولقد أصبح من الضروري
على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن توائم العرض الديناميكي لمواردها
مع عمليات صنع القرار للمشترين الرئيسيين ،الذين هم غالبًا شركات متعددة
الجنسيات ،وإلدراج أنفسهم بشكل ناجح في الطرف األعلى من سلسة التوريد
(ليوتا .)2012 ،وقد قدم جين ولونج ( )2005مثالاً اختيرت فيه إحدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها مورد محلي لمقاول في الجيش،
بعد الترتيب لتلبية االحتياجات وتحقيق األهداف من خالل تحفيز القدرات
اللوجيستية.

الشركات المقدمة للخدمات اللوجيستية ،البنية التحتية تعزز األداء
إلعادة هيكلة شبكات التوزيع والتركيز على األعمال التجارية األساسية ،صارت
شركات التصنيع وتجارة التجزئة تعهد بجميع أو بعض عمليات الخدمات
اللوجيستية ألطراف خارجية .ويتخصص مقدمي الخدمات اللوجيستية في النقل
والمناولة والتخزين ومراقبة المخزون والتغليف والشحن وغيرها من المهام .ويعد
مباشرا ألداء الخدمات اللوجيستية
تعهيد الخدمات اللوجيستية بشكل عام محد ًدا
ً
وسوق الخدمات اللوجيستية الناضجة.
ومع ذلك ستخضع الشركات دائمًا للبيئة المباشرة والصغيرة .وتؤدي شبكات النقل
الواسعة والفعالة  -من الطرق ،والموانئ ،والمطارات ،وخطوط السكك الحديدية -
دورا حيويًا ،وتمكن أصحاب المشاريع من الحصول على المواد الخام والمكونات
ً
الوسيطة لمواقع اإلنتاج ،ومنها إلى أسواق االستهالك ،بطريقة آمنة وفعالة من
حيث التكلفة وموثوق بها وفي الوقت المحدد .وتشير أغلب األبحاث إلى أن البنية
األساسية للنقل والخدمات اللوجيستية عامل أداء للتصدير (المربع .)5
ولتقليل نفقات النقل والخدمات اللوجيستية ،بذلت جهود إغاثة واسعة النطاق شملت
البنية التحتية للنقل .ولقد التزمت مجموعة البنك الدولي وحدها (بما في ذلك مؤسسة
التمويل الدولية ( )IFCوالوكالة الدولية لضمان االستثمار  )((MIGAبقرابة 50
مليار دوالر للعمليات أو الضمانات في قطاع النقل ،بما يصل تقريبًا إلى  12%من

المربع  :5إثبات أن شبكات النقل تعزز التجارة
في البلدان المتقدمة ،والنامية كذلك ،تفترض خطط تنمية الصادرات بشكل عام أن تحسين البنية التحتية للنقل سيزيد من الصادرات.
فما مدى صعوبة إثبات هذا األمر فعليًا .إنه ليس من الواضح دائمًا أيهما يأتي أولاً – الحاجة لبنية تحتية أفضل لتحسين الصادرات ،أو االستثمار في البنية التحتية
كنتيجة لزيادة الصادرات.
ففي أمريكا الالتينية ،وفر زلزال شيلي  2010للباحثين تجربة طبيعية لتحديد مقدار التغييرات التي طرأت على الصادرات بعد تغيير شبكة المواصالت والطرق
ً
ارتفاعا بنسبة ،6.3%
الداخلية .وتوصل فولب وبيلود ( )2013إلى أنه في الفترة ما بين فبراير  2010وفبراير  ،2011شهد إجمالي الصادرات الصناعية لدولة تشيلي
دون إيجاد مسارات جديدة للبنية التحتية للطرق المحلية التي دمرها الزلزال.
وقدرت دراسة تناولت تأثير توسعة شبكة الطرق في بيرو في الفترة ما بين  2003و 2010على صادرات الشركات (كاربالو وفولبي مارتينكوس وكوسوليتو ،)2013
أن إجمالي الصادرات في بيرو كان في عام  2010أقل بنسبة  20%في ظل عدم وجود برنامج تطوير الطرق.
تشكل تكاليف النقل المحلي (من المصنع للميناء) مستوى وتنوع الصادرات للدول بشكل عام ،والصادرات دون الوطنية ،باإلضافة إلى التوزيع اإلقليمي لإلنتاج المعد
للتصدير في عدد من الدول الالتينية (بنك التنمية للبلدان األمريكية.)2013 ،
وأخيرا ،فإن لتحسين البنية التحتية للنقل المحلي تأثير إيجابي على احتمالية اشتغال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتصديرً ،
طبقا لدراسة الباران وكارسكو وهول
ً
( ،)2013باستخدام بيانات مجموعة شركات صناعية إسبانية.
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إجمالي النفقات ( .)IEG، 2013ويتيح مؤشر األداء اللوجيستي بالبنك الدولي
للدول ،أداة قياس تسمح لهم بمعرفة التحديات والفرص التي يواجهونها في أدائهم
للخدمات اللوجيستية التجارية.

مفاتيح اإلبداع
تهدف الشركات المبدعة إلى تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية والنمو االقتصادي
(كاينيلي وايفانجيلستا وسافونا .)2004 ،فهي أكثر عرضة للتصدير ،وهي تصدر
بشكل ناجح (الف وروبر2013 ،ـ كاسيمان وآخرون .) 2010 ،وهناك تكامل
قوي بين التصدير واإلبداع.
من الممكن تصوير اإلبداع بطرق مختلفة .يناسب هذا الوصف بشكل خاص
تحليل التنافسية :اإلبداع هو “إصدار منتج (سلعة أو خدمة) جديد ،أو أجري عليه
تعديل كبير ،أو عملية جديدة ،أو طريقة تسويق جديدة ،أو طريقة تنظيمية جديدة
في الممارسات التجارية ،أو تنظيم مكان العمل ،أو العالقات الخارجية” (منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي /االتحاد األوروبي.)2005 ،
ويعد اإلبداع في المنتجات ً
شيئا هامًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (سيمون
وهوتون وأكوينو .)2000 ،فقدرة الشركة على اإلبداع  -وقدرتها على توليد
مخرجات مبتكرة (نيلي وآخرون ،)2001 /أو نتوسع فنقول قدرتها المستمرة
على تحويل المعرفة واألفكار إلى منتجات وعمليات وأنظمة جديدة لمصلحة
الشركة والمساهمين (لوسون وسامسون - )2001 ،تتصل بشكل كبير بالقدرات
التكنولوجية.
والمراد بالتكنولوجيا في هذه الحالة هي التقنيات األساسية مثل الحواسب
الشخصية وأدوات اإلنتاج وأدوات االتصال ،مثل الدخول على االنترنت
واستخدام تقنية المحمول والوجود على االنترنت واستخدام الشبكات االجتماعية،
وقدرات تمكين المشاريع ،مثل الخدمات السحابية .وقد حفز اً
كل من العولمة
والتقدم السريع في مجال التكنولوجيات الجديدة ،وبخاصة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،قدرات اإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (أوازو
وآخرون .)2009 ،وقد ساعد التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات على
تقوية الوضع التنافسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فمن الممكن أن ينسب
أداء األعمال الممتاز لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان ،إلى
استراتيجياتها الخاصة بتحقيق أقصى استفادة من المعلومات التكنولوجية المتاحة
بالخارج (تانبا ووتانبا.)2003 ،

نظم اإلبداع
بدلاً من اإلبداع المغلق ،من خالل المصادر الداخلية بالشركة ،فإن المشاريع
يمكنها كذلك أن تشارك في اإلبداع المفتوح عن طريق المصادر الخارجية .ففي
عملية اإلبداع المفتوح ،قد تمثل البيئة التجارية المباشرة التي تتضمن روابط ثابتة،
مصدرا غنيًا للمعلومات (منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.)2010 ،
ً
وقد ترتبط الشركات جغرافيًا بتكتالت محلية ،أو من خالل سالسل التوريد
العالمية .وإن هذه العالقات قد تعزز تبادل المعرفة ،ال بين الشركات فقط ،ولكن
مع األطراف الخارجية مثل الجامعات ومعاهد األبحاث والتطوير ،لتحفيز اإلبداع
والتعليم.
تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شبكات األعمال (وينترز وستام،
 )2007ومن المنظمات االبحثية العامة (اكس واودرتش وفيلدمان.)1994 ،
ويزداد إبداع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تلك الروابط ،كما هو واضح
من ارتفاع طلب براءات االختراع المشتركة (منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي .)2010 ،وقد أدى اإلبداع بالمشاركة مع اآلخرين إلى إنشاء أنواع
مختلفة من بيئات اإلبداع المختلفة وشبكات اإلبداع العالمية :الحدائق العلمية،
وحاضنات األعمال ،والتكتالت البحثية أو الصناعية أو الخدمية ،واألبحاث
التعاونية ،والمساحات والمرافق المشتركة ،وسماسرة اإلبداع ،وبرامج تنقل
العمال ،وبرامج تبادل الموظفين ،وتسويق البحوث الجامعية ،بل حتى “تدوير
األدمغة”.
وأخيرا تعتمد قدرة الشركات اإلبداعية كذلك على أنظمة اإلبداع القوية .هذا ويجمع
ً
الشركات ،والجامعات ،والحكومات ،والمعاهد البحثية في تفاعالت نظامية،
يكون لها تأثير على معدل واتجاه التغير التكنولوجي (لوندفال ،1992 ،ونيلسون،
 .)1993وفي البلدان المتقدمة ،يركز هذا النظام على تكنولوجيا جديدة .أما في
البلدان النامية ،فيركز هذا النظام على دعم استيعاب التكنولوجيا وتحسين القدرات
الحالية .ويشار إلى ذلك عادة بأنه نظام تكنولوجي وطني (الل وبيتروروبل،
.)2005 ،2003 ،2002

وتحسن الشركات من قدراتها اإلبداعية من خالل نفقات البحث والتطوير ،وبراءات
االختراع ،والفوائد األخرى ،واإلبداعات اإلضافية ،وتجزئة األسواق المتخصصة،
وتوحيد المعايير ،واالرتقاء بالجودة ،والتميز والتصنيع المرن (التخلص من
الفاقد) ،وإعادة هندسة الشركات (تقليص الحجم ،واإلعادة للحجم المناسب ،والتعهيد
والنقل إلى الخارج).
أمرا ضروريًا .تقوم الشركة
وتعتبر أبحاث السوق وأبحاث المنتجات والتطوير ً
بالبحث عن المعلومات ،والحصول عليها ،وتفسيرها بخصوص افتراضات السوق،
وتوقعات العمالء ،وردود أفعال العمالء ،والحجم ،والربحية ،لتصميم والتحقق
من صحة اختيار مجموعات العمالء والعرض .ثم تقوم بعد ذلك بإجراء عمليات
بحث وتطوير أساسية ،وتبدع عبر تطوير منتجات ،أو خدمات ،أو عمليات جديدة
أو معدلة.
وعندما تقوم الشركة بتطوير الملكية الفكرية فإنه يلزمها أن تعلم كيفية تحقيق
االستفادة القصوى منها ،والتي تتطلب مستويات معينة من المهارات والتكنولوجيا.
وقد وجدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بأنه باستثناء الشركات
ذات التكنولوجيا الفائقة ،فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى استراتيجية
حقوق الملكية الفكرية المتماسكة ،وتستخدم األسرار التجارية أو االتفاقيات السرية
بقدر أكبر من حقوق الملكية الفكرية الرسمية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي.)2011 ،

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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الفصل 6

مواجهة تحديات التدويل

تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديات تتعلق بشكل مباشر
بحجمها (دينه ومفارديس ونوجين ،2010 ،وشونج وجانسن
وبيترز .)2013 ،حيث تجد هذه المشاريع صعوبة في دخول األسواق ذات التكاليف
األولية العالية ،ويصعب عليها زيادة رأس المال بسبب التنوع في الفوارق الهيكلية في
النظم المالية الوطنية ،وغالبًا ما تكون عاجزة عن إيصال صوتها لصناع القرار.
وقد تضاعفت العديد من هذه التحديات في ظل السياق العالمي ،وهذا أسهم بدوره
في انخفاض معدالت استمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وبالرغم من
اختالف معدالت الفشل باختالف البالد ،أو القطاع ،أو المناخ االقتصادي ،أو
العوامل األخرى ،إال أن الدراسات كشفت أن حوالي  20%من الشركات الجديدة
تنهي أعمالها بعد عامها األول .ويرتفع هذا الرقم إلى أعلى من  50%بعد خمسة
سنوات (دون وروبرتسون وساملسون  ،1988براج 2003 ،ونوب وبيازا،
 2007وجيروسكي ،وماتا ،وبرتغال .)2010
وتزداد فرص بقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة إذا اشتغلت
بالتصدير .فعلى سبيل المثال ،في المملكة المتحدة ،ازدادات معدالت استمرار
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة  11%حينما اشتغلت بالتصدير (االتحاد
البريطاني للصناعة ( .)CBI)، 2015إن ارتفاع معدالت الفشل ليس مشكلة
في حد ذاته .ومن األمور الجديرة باالهتمام مقارنة إخفاقات السوق التي تتسبب
في توقف أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بتوسع أعمالها حين تشتغل
بالتصدير.

االمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدد العوائق
إن من أكبر العقبات في البلدان المتقدمة هي إدارة الضرائب ومعدالتها ،واللوائح
العمالية ،وتوظيف قوة عاملة متعلمة ،والحصول على التمويل ،وهي العقبات
التي تحول دون التشغيل الحالي للشركات .لقد اختارت المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة إدارة الضرائب ومعدالتها باعتبارها أول معوق تواجهه ،وذلك
بنسبة تزيد  20%عن الشركات الكبرى ،وهو ما يوحي بأن المعدالت المفروضة
وتكاليف التوافق تؤثر بشكل غير متناسب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
(الشكل .)18
ومن ناحية أخرى ،فإن ذلك يعكس قوة وضع الشركات الكبيرة في
الساحة العامة ،وهو ما يتجلى في تلقي ممارسات إدارة ضرائب أفضل.
والمثير للدهشة ،أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتقدمة لم
يكن لها رأي مخالف للشركات الكبرى بخصوص عقبة الحصول على
التمويل ،وذلك بالمخالفة للدراسات األخرى (اياجاري ،ودميرجوك ،وكونت،
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وماكسيموفيتش ،2011 ،مؤسسة التمويل الدولية ،2010 ،مؤسسة التمويل
الدولية)2013 ،
وتقتصر النتائج الواردة بالشكل  18على البلدان التي شملتها استقصاءات
مشاريع البنك الدولي 7،حيث تضم مجموعة البلدان المتقدمة في الغالب بلدان
شرق أوربا التي كانت شيوعية من قبل .باإلضافة إلى ذلك ،لم يؤخذ في االعتبار
الوزن النسبي للمعوقات الفردية (أي أن اإلدارة الضريبية ومعدالت الضرائب
قد تكون هي العائق األساسي الذي تختاره  30%من الشركات ،ولكن قد يعتبر
الحصول على التمويل هو ثاني أكبر عقبة رغم اختياره من قبل  60%من
الشركات).
مالحظة :قسمت النسبة المئوية ً
طبقا لعدد الشركات المحددة ألي عقبة معينة
باعتبارها العقبة األساسية التي تواجهها .تحتوى البيانات على  60315شركة في
أكثر من  100دولة.
تختلف العقبات التي تواجهها الشركات في البلدان النامية عن تلك التي تواجهها
في البلدان المتقدمة .حيث يعتبر الحصول على التمويل وتوصيل الكهرباء من
بين االهتمامات األساسية للشركات بمختلف أحجامها .وبخصوص “الحصول
على التمويل” فقد أظهرت البيانات أنه كلما صغر حجم الشركة ،كلما ازدادت
العقبات التي تواجهها .واختارت المؤسسات الصغيرة بنسبة  ،60%والمؤسسات
متوسطة الحجم بنسبة  30%الحصول على التمويل ،بصفته العقبة الرئيسية
التي تواجهها .وقد لوحظ نفس الشيء بالنسبة للكهرباء  -حيث تعاني الشركات
الصغيرة على ما يبدو بصورة غير متناسبة من نقص الحصول على بنية تحتية
كهربائية جيدة .كما أن لوائح العمل ونقص القوى العاملة المتعلمة يعدان من أكبر
العقبات التي تواجهها الشركات الكبيرة ،وهو ما ينعكس عند تحول الشركات من
الصغيرة إلى المتوسطة ومن المتوسطة إلى الكبيرة ،فال غنى عن لوائح العمل
الداعمة والمرنة باإلضافة إلى العمالة الماهرة.
أما العقبات التي تواجهها الشركات في البلدان األقل نموًا فهي
نسخة مكبرة من تلك التي في البلدان النامية .فالحصول على التمويل يخضع
لنظام مماثل ،فالشركات الصغيرة تجد صعوبة أكبر من نظرائها األكبر حين
تريد الحصول على رؤوس أموال .أما الكهرباء فهي إلى حد بعيد أكبر العقبات
في البلدان األقل نم ًوا .وال يزال تأثير ضعف إمدادات الكهرباء على اإلنتاجية
ونظرا الرتباط البنية التحتية الكهربائية واالستهالك
والتنافسية غير واضح.
ً
الكهربائي بنمو اإلنتاجية عامة ،فإنه يصعب تحديد العناصر األخرى المؤثرة
(فيدريك وبوجيتك ،2006 ،كيربي وآخرون ،2009 ،جيرمن ،وهارتوينج ،والي،
 .)2012وبالنسبة لمخاوف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فإن انقطاع الكهرباء
على ما يبدو يؤثر بشكل أكبر على الشركات الصغيرة منه على الشركات الكبيرة
نظرا لقلة البدائل ،مثل المولدات ،بسبب التكلفة.
(مويوً )2012 ،

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

ويتناول القسم التالي بعمق العقبات السبعة األساسية التي تواجهها المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة أثناء سعيها نحو النمو والتدويل .وبالرغم من أن القائمة
ليست شاملة ،إال أنها تغطي أهم هذه التحديات.

ويعد نقص المعلومات التجارية نقطة ضعف سوقية بارزة تزيد من
التكاليف والحواجز أمام دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (كيتشنج،
وهارت ،وويلسون .)2015 ،فعندما تسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو
الوصول للعالمية ،تعترض طريقها عوائق أولها المعلومات التجارية .حيث تعد
القدرة المحدودة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على معلومات
ومعارف حول األسواق األجنبية ،وإدارة األنشطة األجنبية ،سببًا رئيسيًا في
انخفاض مستويات صادراتها (ريد ،1984 ،سيرنجوس ،1987 ،كريستنين
.)1991

ومعظم هذه التحديات ليست جديدة .وهي مذكورة في مناهج البكالوريوس
أو الدراسات العليا لمديري المستقبل .وفي العديد من البلدان تستهدفهم بعض
السياسات ،إما من خالل برامج تطوير المؤسسات أو العناصر المحددة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار سياسي أوسع .ومن الناحية النظرية،
فإن مثل هذه السياسات تخلق بيئة تمكن الشركات الصغيرة من التحول إلى
شركات متوسطة ،وأن تتحول المتوسطة إلى كبيرة .كما أن البيئة الداعمة
للمشاريع الناشئة ولريادة األعمال بصفة عامة ،أمر هام للغاية .فالشركات الناشئة
التي تواصل العمل والنمو هي المولد الرئيسي لفرص العمل .ففي الوقت الذي
تمثل فيه الحكومات الطرف الرئيسي ،تتكاثر الشواهد على أن المبادرات التي
تضم القطاع الخاص هي التي تتوافر لها أعلى فرص النجاح.

 تضم معلومات السوق تفضيالت المستهلكين ،وتوقعاتهم ،وعاداتهم،
وحجم وربحية الشرائح السوقية الحالية والمستقبلية .أما من المنظور
الدولي ،فإنها تتناول ً
أيضا التعرفة والتدابير غير الجمركية ()NTM
واإلجراءات واألوامر الحدودية  ،وهذه أمور ال بد منها للتعرف على
الفرص التجارية .وفي استطالع رأي حديث أجري لحساب االستعراض
الشامل الخامس لمبادرة المعونة من أجل التجارة ( ،)2015ورد أن
الحصول على معلومات حول فرص التصدير احتل المرتبة األولى من
بين تسعة مجاالت رأى المصدرين أنها أفضل ما يقيم التحسينات
(الشكل .)19

المعلومات التجارية :هل هي رخيصة للشركات متعددة
الجنسيات وباهظة الثمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

 المعلومات المتعلقة بأحدث أشكال تنظيم أو إدارة األعمال التجارية:
لالحتفاظ بالقدرة التنافسية ،فال بد للشركات من معرفة وتنفيذ أحدث
ابتكارات اإلدارة والعمليات في مجاالت أعمالهم .فتبدأ هذه االرتقاءات
بمعرفة االبتكارات ،وكلما تقدم ذلك كان أفضل.

أمرا بالغ األهمية ألي عمل،
إن توفير معلومات تجارية عالية الجودة وحديثة يعد ً
ألنه من الضروري لعمليات صنع القرار أن تقرر ما إذا كانت الشركة ستدخل
في منافسة أو تظل فيها .كما أنها ضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
التي غالبًا ما يكون لديها وسائل قليلة لجمع المعلومات التجارية التي تحتاجها.
وهذا ما يمنع وصولها لألسواق ،ويعيق في نهاية المطاف كفائتها االقتصادية.
أما في معظم البلدان النامية ،فيعاني قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من
قلة المعلومات ذات الصلة ،والتي توفرها عادة المؤسسات العامة أو المؤسسات
الخاصة في البلدان المتقدمة .وكشفت دراسة أجريت في شمال أوغندا أن
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد في الغالب على المؤسسات الرسمية
للحصول على المعلومات التجارية ،لقلة معرفتها أو قدرتها على الوصول إلى
المعلومات من مؤسسات دعم التجارة واالستثمار (( )TISIsأوكيلو-اوبورا
وآخرون.)2008 ،

 المعلومات المتعلقة باالمتثال :هناك كمية كبيرة من الخدمات االستشارية
لمساعدة الشركات على التنقل بين بيئاتها التجارية المحلية الوطنية والدولية
(مثل قوانين الضرائب ،وقوانين التسجيل) .ومع ذلك ،أثقلت تكاليف االمتثال
التي وردت في شكل تكاليف ثابتة ،كاهل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على وجه الخصوص .كما أن تمتع العديد من مقدمي الخدمات االستشارية،
مثل الموثقين والمحامين ،بمستويات حماية عالية ،حتى في البلدان المتقدمة،
زاد من التكاليف.

الشكل  18العقبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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مالحظة :قسمت النسبة المئوية ً
طبقا لعدد الشركات المحددة ألي عقبة معينة باعتبارها العقبة األساسية التي تواجهها .تحتوى البيانات على  60315شركة في أكثر من  100دولة.
المصدر :إحصاءات مركز التجارة الدولية المستندة إلى استقصاءات المشاريع.
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

االمتثال للمعايير واللوائح
إن الحاجة لتلبية المعايير الطوعية أو اإلجبارية والمتطلبات الفنية األخرى تؤثر
على عمليات المصدرين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع
مراحل اإلنتاج والتسليم .وفي العادة تنطوي عملية االمتثال على عدة مراحل
(الشكل :)20
 المعرفة .تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تتعرف على
تفاصيل المتطلبات.
 التطبيق .قد تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التكيف مع
المنتجات والعمليات لتتوافق مع هذه المتطلبات.
 االعتمادات .يلزم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إبداء االمتثال،
وهذا يتضمن عادة اعتماد المنتجات أو العمليات من قبل هيئات
معترف بها.
 االعتراف .الخطوة النهائية التي يلزم أن تسلكها المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة للشروع في التصدير هي اعتراف سلطات الجمارك في الداخل
والخارج بتلك االعتمادات.
قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في كل مرحلة ،كما هو
موضح أدناه إلى جانب المبادرات الرامية إلى التصدي لهذه التحديات.
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في إيجاد وتتبع المعايير
ذات الصلة .فهي ال تعرف أين تبحث ،وكيف تبحث ،وعماذا تبحث (االتحاد
األوروبي .)2012 ،وفي الغالب تكون تكاليف جمع مثل هذه المعلومات
نظرا لكثرة عدد المعايير الخاصة وتنوع المتطلبات التقنية في األسواق
مرتفعةً ،
المستهدفة .وقد أبرز هذا التحدي القائم على المعلومات في نتائج منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي التابعة لمنظمة التجارة العالمية ( )2015كثالث
أهم عامل في تحسن قيمة الشركات (الشكل .)19

المعلومات كسلعة عامة عالمية
دورا هامًا في التصدي لهذا التباين في المعلومات عن
تؤدي المنظمات الدولية ً
طريق توفير المعلومات كسلعة عامة عالمية .وفيما يتعلق بالتدابير التنظيمية التي
تمس التجارة ،اتخذت خطوة هامة في هذا الصدد بإنشاء التصنيف الدولي للتدابير
غير الجمركية (تصنيف  ،)NTMتحت إشراف فريق الشخصيات البارزة الذي
أنشأه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ( )UNCTADفي عام .2006
والتصنيف عبارة عن سرد تفصيلي لجميع أنواع اللوائح اإللزامية الممكنة التي
تمس التجارة ،بما في ذلك المتطلبات الفنية ،ويجري تحديثه بانتظام ،وهو جزء
من مجموعة بيانات شاملة تعدها عدة وكاالت.
حيث يتولى مركز التجارة الدولية  ،))ITCومؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية  ،))UNCTADوالبنك الدولي ،وبنك التنمية األفريقي ،إلى جانب
شركاء وطنيين وإقليميين ،جمع طائفة كبيرة من الوثائق القانونية التي تصدرها
ً
رموزا في النظام المنسق ورموز قياس من تصنيف
الحكومات ،ومن ثم تعين لها
 .NTMوتغطي قاعدة البيانات في الوقت الحالي  70دولة ،وهذا يمثل أكبر
مستودع للمعلومات عن التدابير غير الجمركية .
وتنسق المعلومات المجمعة عبر الهيئات المشاركة ،ومن ثم تنشر
باعتبارها سلعة عامة عالمية عبر خريطة الوصول للسوق الخاصة
بمركز التجارة الدولية ( ،)www.macmap.orgونظام المعلومات والتحليل
التجاري الخاص بمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (،)UNCTAD
والحل التجاري المتكامل الخاص بالبنك الدولي ( .)WITSفضال عن ذلك،
تتيح منظمة التجارة العالمية ( )WTOإخطارات حكومية عبر بوابة التجارة

الذكية المتكاملة ( .)I-TIPإن نشر المعلومات المرتبطة بالتجارة يحد من تكلفة
المعامالت التجارية لصالح األعمال ويزيد من االمتثال ،بينما يساعد كذلك
الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تعزيز الصادرات والمفاوضات
التجارية.
إن المعايير التطوعية تظل هي جوهر برنامج التجارة من أجل التنمية المستدامة
( )T4SDالخاص بمركز التجارة الدولية ( .)ITCومن خالل خريطة المعايير
عبر االنترنت ( ،)www.standardsmap.orgيقدم برنامج التجارة من أجل
التنمية المستدامة ( )T4SDمعلومات شاملة ومحققة تتسم بالشفافية حول سوق
معايير االستدامة التطوعية الذي يتزايد تعقي ًدا .حيث يقدم تفاصيل حول ما يزيد
عن  170معيار استدامة تطوعية عبر عدة أبعاد ،بما في ذلك النواحي البيئية
واالجتماعية ،واإلدارة والجودة واألخالقيات  -وذلك بهدف تقوية قدرة المنتجين،
والمصدرين ،وواضعي السياسات ،والمشترين من القطاع العام والخاص ،على
المشاركة في مجال إنتاج وتجارة أكثر استدامة.

بناء قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التنفيذ
قد يتعذر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ أحد المعايير على وجه
الخصوص ،بالرغم من توافر المعلومات ذات الصلة به ،وتأييد تحليل التكلفة
في مقابل الفائدة لتنفيذه .فهي غالبًا ما تفتقر إلى القدرة االستيعابية ،بما في ذلك
الخبرات والبنية التحتية التنظيمية .فضال عن ذلك ،فإن االمتثال يشكل تكلفة ثابتة
تؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نحو ال يتناسب مع تأثيرها على
كثيرا ما تنطوي
الشركات األكبر حجمًا .فإن ترقية الجودة ،على سبيل المثالً ،
على حيازة معدات جديدة وتوظيف عمالة جديدة.
وهناك دليل أن االرتباط بسالسل القيمة الدولية يمكن أن يحد من تكلفة الصفقات
كثيرا ما يكون
والمخاطر المرتبطة بالمعايير .فالمشترون في إطار هذه السالسل ً
بوسعهم نقل المعرفة للموردين ،وضمان مستوى محدد من المبيعات في حالة
كثيرا ما
تلبية المعايير .إال أن هذا النوع من المساعدة ال يأتي بدون مقابل ،حيث ً
أسعارا أقل في مقابل خفض تكلفة الصفقة (Iacovone et al.,
يقبل الموردون
ً
.)2015
باإلضافة إلى المبادرات الخاصة ،فإن بعض برامج العون التجاري
تتعامل بصورة مباشرة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات
الخاصة بها من أجل بناء القدرة على االمتثال للقواعد التنظيمية .على سبيل
المثال ،فإن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ( ،)ISOومركز التجارة
الدولية ( ،)ITCقد قامتا بشكل مشترك بإنتاج عدد من اإلصدارات التي
تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص .إن إرشادات
 ISO 9001و ISO 14001للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ISO،
 ،)ITC،UNIDO، 2015تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فهم
متطلبات إدارة الجودة واألنظمة البيئية وإدارتها .كما يدعم مرفق المعايير وتنمية
التجارة ( )STDFقيام البلدان النامية بتنفيذ التدابير الصحية وتدابير الصحة
النباتية الدولية.

الحصول على شهادات التوثيق قد يشكل عبئًا كبي ًرا
باإلضافة إلى تلبية المتطلبات الفنية ،يلزم الشركات أن تكون قادرة على إثبات
امتثالها لها .وتحدد المتطلبات الفنية خصائص المنتج والمواصفات الفنية الخاصة
بالمنتج أو بعملية اإلنتاج .إن تقييم التوافق ينطوي على تحديد ما إذا كان المنتج
أو العملية يمتثل للمتطلبات الفنية ،ويشمل ذلك إجراءات المراقبة والتفتيش
واالعتماد.
وإن كال من المتطلبات الفنية وتقييم االمتثال يشكالن ً
عائقا أمام المصدرين،
حيث أظهرت االستبيانات أن الشركات غالبًا ما تنظر لتوثيق االمتثال على أنه
أمر أصعب من تلبية المتطلبات الكامنة ذاتها .فعلى سبيل المثال ،فإن من بين
كل التحديات التي يواجهها المصدرون ،كان مصدر القلق الرئيسي الذي ذكر

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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أنابيل جونزاليز
 ،مسئولة إدارة الممارسات العالمية
للتجارة والتنافسية بالبنك الدولي

تعلم النمو :تنشيط جدول أعمال المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
لقد صار من البديهيات أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمر ال بد منه لتحقيق النمو الشامل .حيث تستوعب المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة أعدا ًدا كبيرة من العاملين في البلدان النامية – والحصة األكبر في البلدان ذات الدخل المنخفض -
وتخلق فرص عمل جديدة أكثر من الشركات الكبيرة .وإن لنمو وإنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آثار بعيدة المدى
اً
وعمل على تقليل التكاليف والمخاطر التي تواجهها المؤسسات
على كم وجودة الوظائف ،باإلضافة إلى مستويات الدخل.
الصغيرة والمتوسطة وزيادة الفرص المتاحة أمامها ،فإنه يمكن إجراء إصالحات نظامية للعوامل وأسواق المنتجات .كما أن
الجهود التي تستهدف زيادة فرص الحصول على تمويل وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،قد تتمخض عن
فارق ملحوظ.
وبالنسبة لمعظم السنوات العشر الماضية ،فإن جمعيات التنمية خصصت مليارات الدوالرات لدعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم .وخالل الفترة ما بين  ،2012 2006-خصصت مجموعة البنك الدولي ما مجموعه
 10.5مليار دوالر في استثمارات مؤسسة التمويل الدولية ،و 4.9مليار دوالر في استثمارات البنك الدولي ،و 2.3مليار
دوالر في صورة ضمانات قدمتها الوكالة الدولية لضمان االستثمار ( .)MIGAوتعد المفوضية األوربية ،والبنوك الدولية
متعددة األطراف ،والوكاالت الثنائية ،من الممولين الرئيسيين لبرامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وفي اآلونة األخيرة،
أكدت دول مجموعة العشرين على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد األزمات في تعزيز االنتعاش االقتصادي
للوظائف .وانضم إليهم مجموعة األعمال ( ،)B20والذي يمثل أكثر من  6.7مليون شركة ،والذي دعا لتنسيق الجهود
لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة فرص العمل.
وبالرغم من احتالل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للصدارة ،إال أن جدول أعمالها يقف في مفترق طرق .وقد تسائلت
أبحاث حديثة عن أهمية حجم الشركة ،والذي يعتبر في حد ذاته اً
خاصا في زيادة عدد الوظائف .كما أشارت تقييمات
عامل ً
جديدة أجراها فريق التقييم المستقل التابع للبنك الدولي إلى مزيج سجالتها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة.
وعند تفعليها ،فإن برامج الدعم والتي تشمل التمويل ،وخدمات تطوير األنشطة التجارية ،والتوسع التكنولوجي قد أدت إلى
تحسينات تجارية في اإلنتاجية وخلق فرص العمل .وبالرغم من ذلك فإن أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تنمو
سريعًا .فال تحظى بالنمو الكبير إال نسبة صغيرة ج ًدا ،وهي التي تشارك في خلق فرص العمل ذات القيمة المضافة .وال
كبيرا.
يزال تحديد وتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات اإلمكانات العالية ،يشكل تحديًا ً
فعلى الرغم من هذه التحديات ،ال زال لدى صناع القرارات ،والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمجتمع الدولي ،يبنون
ً
وتحقيقا لهذه الغاية ،فإن ممارسات التجارة
آمالاً كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل كمحركات للنمو الشامل.
والتنافسية التابعة لمجموعة البنك الدولي تدعم هذا االتجاه .إننا نضع على رأس أولوياتنا إتاحة الفرصة للشركات بجميع
أحجامها ،وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،أن تكون مستعدة لإلبداع :فتمتلك القدرات الستيعاب التكنولوجيات
كثيرا ما يغفل
والتكيف معها ونشرها  .وهذا يؤكد على “التعلم التنظيمي المتسارع” في الشركات – وهو عامل مهم ولكنه ً
عنه في معجزات النمو اآلسيوي  -والذي يتركز في خمسة دروس:

أنظمة بيئية مفتوحة ويمكن االعتماد عليها لجميع الشركات من مختلف األحجام تعتمد على منتجات تعمل بشكل جيد ،وعلى
العمال ،وعلى أسواق االئتمان .تواجه الشركات الصغيرة عادة معوقات اقتصادية أكثر حدة من الشركات كبيرة الحجم.
وبالتالي يمكن االعتماد على االستفادة من الجهود المنهجية للحد من تكاليف ومخاطر دخول وخروج الشركات بغض النظر
عن الحجم .ويتكون هذا اإلطار االقتصادي الكبير من سياسات تجارية وتنافسية مفتوحة ،ومناخ مالئم لالستثمار ،وسياسات
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سوق عمل مرنة ،وأنظمة إبداع قومية .وتحظى األنظمة البنكية بنفس القدر من األهمية لضمان توفير االئتمان للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة المتزايدة ،والتي تحظى بإداراة جيدة على المدى البعيد أو أسعار الفائدة المصرفية الميسورة.
يتيح التكامل مع سالسل القيمة العالمية فرص جديدة للشركات المستعدة لإلبداع .هناك اعتقاد منتشر بشكل كبير بأن
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشارك في الصادرات المباشرة بشكل أقل من الشركات الكبيرة .إن التكامل مع سالسل
القيمة العالمية يوفر الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تشارك الشركات الرائدة – سواء كانت متعددة الجنسيات
أو شركات تصدير محلية أكبر -في السعي لتحقيق إستراتيجيات التصدير التي تعتمد على التكلفة ،أو تلك التي تعتمد على
الجودة ،وبالتالي زيادة النمو .ومن األمور المهمة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التعلم وإبداع منتجات وعمليات
خاصة  ،وتلبية معايير الشركة الرائدة .ومن الممكن أن تزيد برامج تطوير المورد ،والتوسع التكنولوجي ،والتدريب على
إدارة األعمال ،من استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تعد جهود التوسع التكنولوجي العملي اً
عامل هامًا في تعزيز شركات النمو الكبيرة .إن القدرات أو اآلثار التكنولوجية التي
تقدمها الشركات األكبر أو الشركات متعددة الجنسيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست تلقائية .فهناك مبادرات مركزة
وعملية صممت لتعزيز استيعاب التكنولوجيا والتي تتجلى في بعض البلدان ،مثل اليابان وسنغافورة .وعلى عكس جهود
الدعم التقليدية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فإن هذه المبادرات تقسم درجات الشركات حسب أحجامها .فهي
تؤكد على المشاركة المبكرة من خالل التشخيص منخفض التكاليف ،وتقديم الموارد المالية للبحث والتطوير والتدريب،
و”الدعم العالئقي” المستمر ،بمساعدة اً
كل من مؤسسات القطاعين الخاص والعام.
ما مدى أهمية تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .تضم برامج الدعم الفعالة وترتب توصيل التمويل للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة (خطوط االئتمان ،وضمانات المخاطر الجزئية ،ومخططات األسهم الخاصة ،والمنح المتكافئة)
نهجا مر ًنا في استهداف الشركات بناء على درجات
وخدمات تطوير األنشطة التجارية ،والتوسع التكنولوجي .كما أنها تتبنى ً
الحجم أو الخصائص األخرى ،مع التأكيد على التحسن المستمر.
إن ضمان وصول صوت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمر مهم .فال بد من فهم تحفظات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،وبخاصة “الصفوة” منها ،عند تصميم السياسات العامة الفعالة .وينبغي كذلك توفير مجال آلليات الحوار بين
القطاعين العام والخاص لتمكين هذه الفئة من الشركات ورجال األعمال من صياغة السياسات العامة وتقديم التعقيبات على
جهود الدعم.
وتقدم هذه الدروس عالمات إرشادية للدول التي ترغب في تنشيط سياسات وبرامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويستلزم النجاح تجربة أساليب جديدة ،وتحديد الحلول العملية ،والتطوير المتمهل ألنظمة الدعم التي تناسب -ولكن ال تقتصر
على  -الوقائع االقتصادية والمؤسسية المحيطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وإن االختبار الحقيقي هو النمو واألداء
الملحوظ لهذه الفئة من الشركات ،ومساهمتها في النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشمول وديناميكية.
المصدرAyyagari, Meghana, Asli Demirgüç-Kunt and Vojislav Maksimovic (2011). Small vs Young Firms across the World. :
.Policy Research Working Paper, No. 5631. Washington, D.C.: World Bank
Maloney, William F. and Felipe Valencia Caicedo (2014). Engineers, Innovative Capacity and Development in the Americas.
 .Policy Research Working Paper, No. 6814. Washington, D.C.: World Bankمتوافر على الرابطhttp://elibrary.worldbank.org/doi/ :
.6814-9450-1813/pdf/10.1596
.77-Mathews, John A. (1996). High Technology Industrialization in East Asia. Journal of Industry Studies, vol. 3, No. 2, p. 1
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دراسات الحالة

الملمس الناعم :منتجو الحرير الكمبوديين يعثرون على مشترين جدد،
وازدادت أرباحهم
شهد منتجو الحرير الكمبوديين الذين استفادوا من مشروع مركز التجارة الدولية
( )ITCالخاص بتعزيز المهارات الفنية والتسويقية ارتفاع أرباحهم بنسبة 20٪
إلى .30٪
وباإلضافة إلى ذلك ،أدى تحسين التصورات السوقية لجودة الحرير الكمبودي
لظهور فرص مبيعات جديدة للمنتجينً ،
وفقا لتقييم مستقل للمشروع أجراه اإلطار
المتكامل المعزز  ،))Enhanced Integrated Frameworkوهو برنامج متعدد
فقرا في العالم على االندماج في النظام التجاري
المانحين يساعد البلدان األكثر ً
العالمي.
وقال سينج تاكاكنيري ،مالك سينتوساسيلك“ :لقد استفدنا استفادة كبيرة من حضور
المعارض التجارية ،حيث التقيت بنخبة متميزة من المشترين ومصممي األزياء،
الذين أدهشتهم منتجاتنا” ،وكان تاكاكنيري قد عقد صفقات جديدة بقيمة 66000
دوالر أمريكي  -وهو ما يعادل ثالثة أشهر من العمل -في المعرض التجاري
لموارد الحرفيين ،الذي انعقد على مدار يومين في نيويورك .وأردف اً
قائل:
“وازدادت ً
أيضا مبيعات متجرنا في بنوم بنه بنسبة تتراوح بين  10٪إلى ،20٪
وتعرفنا على ثماني مجموعات جديدة من النساجين في القرى للعمل معها ،وذلك
بفضل المشروع”.
إن الهدف من المشروع هو تخفيف حدة الفقر بين مجتمعات النساجين الريفية من
خالل تحسين المهارات التقنية ،والتي بدورها ستمكن النساجين والمصدرين من
تطوير منتجات وتصاميم جديدة تلبي متطلبات المشترين .كما يهدف إلى مساعدتهم
على تكوين قنوات تسويقية جديدة.
وقالت سيلفي بيتيم كوشين ،مديرة المشروعات ،بمركز التجارة الدولية“ :سيستفيد
من المشروع بصورة مباشرة  14شركة تملكها نساء تتعاون مع نساجين في
وحسن المواد التسويقية ،وطورن
المناطق الريفية ،وقد وضعن خطط تصديرً ،
صاالت العرض والمحالت التجارية ،وأقمن عالقات جديدة مع مشترين دوليين،
وأعددن مجموعة منتجات جديدة كجزء من المشروع .وبعد التدريب وتطوير
المنتجات ،حضرن عدة معارض تجارية ،ووقعن عقو ًدا جديدة ،وتعرفن على أفراد
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جدد .وتمثل العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة دفعة مهمة ألعمالهن .كما
أن العالقات الجديدة المقامة ،تعتبر أكثر أهمية”.
وقالت عناك نورم ،المديرة العامة لشركة فيليج وركس“ :لقد ازدادت المبيعات
في فيليج وركس ،وهي إحدى شركات الحرف اليدوية التي تملكها نساء وهي
عضو في منظمة التجارة العادلة العالمية ،بنسبة  ،40٪وارتفع عدد المشترين
شهرا منذ مشاركتها في المشروع .وأضافت قائلة “وإن
بنسبة  ،85٪في آخرً 18
تعلم كيفية وضع خطة تصدير سيجعل عملنا أكثر مهنية ،ومن خالل رصد خطط
التصدير لدينا ،تمكنا من مقارنة سير أعمالنا وتقييم ما إذا كنا قد حققنا هدفنا”.
وقد وفرت فيليج وركس  20وظيفة جديدة بفضل طلبيات المشترين األوروبيين
الجديدة .واستطردت نورم قائلة“ :لقد أنشأنا ورشة خياطة جديدة ،حيث وفرنا
فرص عمل للمعاقين من الشباب ،ومعظمهم من ضحايا شلل األطفال ،وقد استطعنا
توظيفهم بفضل الطلبيات التي جاءتنا من خالل مشروع مركز التجارة الدولية
(.”)ITC
أما في كرافان هاوس ،فقد وظفت المديرة ثانان هوك عشرة خياطات معاقات جدد.
وقالت“ :إن الطلبيات التي وصلتنا بعد المشاركة في معرض أمبينت التجاري في
ألمانيا شجعتنا على االستثمار ،وهي خطوة كبيرة بالنسبة لنا”.
وكانت الحكومة الكمبودية قد صنفت صناعة الحرير كقطاع استراتيجي للحد من
مباشرا في خلق فرص عمل ،وخاصة
الفقر .فيمكن أن يسهم نسج الحرير إسهامًا
ً
في المجتمعات الريفية .حيث يشكل المزارعون والمنتجون الذين يعيشون في
المناطق الريفية  85٪من سكان كمبوديا .وتشكل النساء الغالبية العظمى ،حيث تبلغ
أعدادهن  20000ناسجة حرير.
تصاميم جديدة ألسواق جديدة
حتى تتمكن الشركات من المنافسة في األسواق الدولية ،فعليها أن تواكب تصاميمها
أذواق المشترين ،على حد تعبير بيتيم كوشين من مركز التجارة الدولية .وقد دعمهم

المشروع في تطوير خطوط إنتاج جديدة :األوشحة الحريرية ،وكماليات الموضة،
والمنتجات الحياتية ومنتجات تزيين المنازل ،وذلك تماشيًا مع متطلبات السوق
المستهدفة واتجاهات الموضة.
تلقت شركة حرير اللوتس ،ومقرها في بنوم بنه ،دعمًا إلعداد مواد تسويقية،
والتفاعل مع العمالء ،ونحت عالمتها التجارية ،على حد تعبير المالكة ،فاناري
سان .واألهم من ذلك ،أنها تدربت على إدارة األعمال ،فتقول “لقد تلقينا تدريبات
فردية مركزة حول خططنا التصديرية”“ .لقد طلب منا استعراض وتذكر أدائنا
التاريخي ،لنستمد منه توقعاتنا”.
وقد وضع معرض أزياء أفيسب  ،))AFFوهي مؤسسة اجتماعية توفر فرص
عمل للنساء الالئي نجون من االتجار بالبشر ،استراتيجية تسويق ألول مرة .وقال
المدير روثا تيب“ :لقد كنا نعتمد دائمًا على إتيان المشترين إلينا .وحين ساءت
األمور ،اختفى المشترين الذين كنا نعتمد عليهم ولم يعد لدينا مشترين نلجأ إليهم”.
فطورت الشركة خمس مجموعات جديدة ،والتقت بسبعة أسماء جديدة ،وتتطلع
إلبرام صفقة بمبلغ  4000دوالر أمريكي عقب مشاركتها في المعرض التجاري
للتحف الفنية المنزلية في باريس ،وهذا أول معرض دولي تشارك فيه.
وقالت بيتيم كوشين“ :إن النتائج الحقيقية للمشروع تكمن في اآلثار غير المباشرة
لزيادة األرباح .وعادة ما يستثمر الدخل اإلضافي في تنمية الشركات االجتماعية
الصغيرة والتدريب والتعليم ،وهو ما سيكون له آثار إيجابية كبيرة على كل من
التنمية االجتماعية واالقتصادية”.
المصدرITC (2015). Connecting Markets, Improving Lives. Geneva. International :
 .)Trade Centre (ITCمتوافر علىhttp://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/ :
.Content/About_ITC/Corporate_Documents/Impact-Stories-web(1).pdf
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في  48%من الحاالت يرتبط بتقييم التوافق (الشكل  .)21وبالنسبة للصادرات
الصناعية ،يمثل تقييم االمتثال ثاني أكبر عائق وذلك لدى  22%من المشاركين
في االستبيان.

صياغة هذه االتفاقيات ،أقر بأن البلدان النامية تعاني من فجوة كبيرة فيما يخص البنية
التحتية المحلية الخاصة بالمعايير ،وهناك فقرات خاصة تتناول الحاجة لتقديم الدعم الفني.

االعتراف

كما أبلغت الشركات كذلك أن أسباب صعوبات االمتثال ،والتي تتراوح من
متطلبات صارمة بشكل مبالغ فيه إلى ما يطلق عليه المعوقات اإلجرائية ،والتي
شكلت ما يزيد عن أكثر من نصف الحاالت .ولقد شملت هذه المشاكل اإلجرائية
األعباء اإلدارية ،والقيود الزمنية ،والمدفوعات غير الرسمية ،والسلوكيات التي
لقطاع ما،
تنطوي على تمييز من قبل المسؤولين ،وقلة المنشآت المخصصة
ٍ
وعدم االعتراف بالشهادات وغيرها من المستندات.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن التوثيق ينطوي على تكاليف كبيرة ،خاصة عندما تختلف
األسواق المستهدفة في معاييرها ومتطلباتها .فإن تكلفة التوثيق وما يرتبط به من
تدقيق من أجل التجارة العادلة ،على سبيل المثال ،قد تصل إلى أربعة آالف يورو
سنويًا (خريطة المعايير الخاصة بمركز التجارة الدولية ())ITC

ً
اعترافا بالكفاءة على المستوى القومي ،تكون اتفاقيات االعتراف
بينما يعد االعتماد
المتبادل ضرورية حينما يتعلق األمر بالتجارة العابرة للحدود .حيث تبرم هيئات
االعتماد هذه االتفاقيات أو الترتيبات التي تعترف باعتماد المعامل وهيئات التوثيق
الخاصة ببعضها البعض على أنها مكافئة ومماثلة .ومن شأن التعاون الدولي في
هذا المجال أن يساهم في تيسير التجارة وحل المشكالت المتعلقة بتعدد االختبارات،
والتوثيق ،والتسجيل من أجل التجار والصناعات -وهو األمر الذي يشكل تحديًا
ومؤخرا ركزت الوفود المشاركة في
كبيرا أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ً
ً
لجنة الحواجز التقنية للتجارة ( )TBTعلى عمل التعاون الدولي العتماد المعامل
( )ILACومنتدى االعتماد الدولي ( ،)IAFباعتبارهما أمثلة مفيدة حول التعاون
الدولي في مجال تقييم التوافق (.)WTO, 2012

البنية التحتية الفنية

تسهيل اتباع المعايير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يعتمد االمتثال للمعايير الدولية كذلك على بيئة العمل المباشرة الخاصة بالشركة .فإن
سلسلة التبريد على سبيل المثال ،تساعد على إبقاء البضائع القابلة للتلف طازجة ويمكن
استهالكها بأمان ،ومن ثم يكون هناك حاجة لوجود منشآت للتبريد والتخزين منذ لحظة
الذبح أو الحصاد ،وصولاً إلى المستهلك النهائي .وإن مثل هذه البنية التحتية هي أمر
أساسي لتحديد ما إذا كانت الشركات العاملة في هذا القطاع تتمتع بالقدرة التنافسية في
األسواق األبعد ً
نطاقا .فإن بيئات العمل الداعمة ،سواء على المستوى المحلي أو مستوى
القطاع ،هي عوامل بالغة األهمية ،ومن شأنها تحديد مدى القدرة التنافسية للشركات،
ولكن الشركات نفسها غالبًا ال يكون لها سوى تأثير محدود على تلك العوامل.

إن تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند التعامل مع المعايير والمتطلبات
الفنية تختلف بشكل كبير عن تلك الخاصة بالشركات األكبر حجمًا .ولتسهيل
االلتزام بمعايير المنتجات والعمليات فقد صدر عن بيان تحرك طوكيو بشأن دور
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سالسل القيمة العالمية ،والذي تبنته دول
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDعام  ،2007أربع
توصيات موجهة للحكومات:
 على البنية التحتية القومية الخاصة بالجودة توفير المعلومات والتدريب المهني
من أجل تنفيذ معايير جودة المنتجات المطلوبة للصادرات.

االعتماد

 بما أن استخدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمعايير المصممة للشركات
أمرا بالغ الكلفة والتعقيد بالنسبة لها ،فمن الضروري تشجيع
الكبيرة سيكون ً
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في عمليات وضع المعايير،
وذلك من خالل تقديم المعلومات المتعلقة بأنشطة التوحيد القياسي واالعتماد.

تحدد اتفاقيتان من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ( ،)WTOوهما اتفاقية الحواجز التقنية
للتجارة ( ،)TBTواتفاقية التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية ( - )SPSعلى تحديد
القواعد التي يمكن بموجبها صياغة القواعد الفنية والمعايير وكيفية حل النزاعات .إن
إظهار القدرة على التوافق مع المعايير يتطلب إنشاء آليات من أجل االختبار ،والتوثيق،
نحو فعال .ويجب أن تكون الدول قادرة على إثبات موثوقية بيانات االختبار
واالعتماد على ٍ
الخاصة بها ،واإلبقاء على إجراءات تفتيش وتوثيق عالية الجودة ،وإثبات التوافق مع
كل من هذا وذاك .وعند
المعايير الدولية أو المعايير السارية في الدول المستوردة ،أو ٍ

 على الحكومات تعزيز اتباع المشاريع متعددة الجنسيات لمعايير متسقة فيما
يخص إجراءات الشراء ،وكذلك نشر تلك المعلومات للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.

الشكل  21التدابير غير الجمركية للصادرات الزراعية والتصنيعية
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المصدر .ITC (2015). The Invisible Barriers to Trade: How Businesses Experience Non-Tariff Measures. Geneva :متوافر على http://www.intracen.org/publication/The-Invisible-
/Barriers-to-Trade---How-Businesses-Experience-Non-Tariff-Measures
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

 على الحكومات ضمان عدم قيام أنظمة التوثيق القومية بفرض أعبا ًء زائدة
على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار إجراءات االمتثال .ومن شأن
المبادرات ،مثل خطط التوثيق الجماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الموجودة في منطقة واحدة ،أن تساعد على الحد من تكلفة تحقيق االمتثال،
شريطة توافر الثقة في آليات المراقبة .كما قد يسمح تعزيز مبادرات التصنيف
بتوفير الضمان منخفض التكلفة.
في ظل ما تواجهه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من صعوبات كامنة في كل
خطوة من خطوات عملية التوحيد القياسي ،فإن تضافر الجهود مطلوب عبر عدة
مستويات .ومن الضروري اإلقرار بأنه ،بينما تنبع بعض التحديات من قدرات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فإن هناك تحديات أخرى مرتبطة ببيئة العمل
المباشرة ،والبيئة القطرية ،واالتفاقيات الدولية.

الحصول على االئتمان والتمويل معقول الكلفة
كثيرا ما تبوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالفشل ،ليس بسبب غياب القدرة
ً
على االستمرارية من الناحية االقتصادية وإمكانية تحقيق الربح ،ولكن بسبب
افتقارها إلى إمكانية الحصول إلى رأس المال العامل واالستثمار مع نمو أعمالها.
ويشار إلى التمويل بصفة ثابتة على أنه إحدى العقبات الرئيسية التي تؤثر
على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من الشركات الكبيرة Ayyagari,
 ،))Demirgüç-Kunt and Maksimovic, 2012خاصة بالنسبة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية (الشكل  .)22وتكشف البيانات عن أنه
في البلدان منخفضة الدخل يصنف حوالي  38%من األعمال ،التي يتراوح عدد
موظفيها بين  20إلى  ،99الحصول على التمويل على أنه أحد أكبر معوقات
العمليات الحالية .وفي المقابل ،في البلدان مرتفعة الدخل ،نظر  14%فقط من
األعمال ذات الحجم نفسه إلى الحصول على التمويل على أنه أحد المعوقات.
وتتتسق هذه الصورة مع دالئل الوصول إلى أدوات تمويل الدين التقليدية.

تلك التي تقبل بها أغلب البنوك كضمان .إن أغلب الشركات الخاصة ،وخاصة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تمتلك عد ًدا محدو ًدا من األصول الثابتة ،مثل
األراضي أو المباني ،لكنها تمتلك ً
ً
عريضا من األصول المنتجة أو األصول
نطاقا
المنقولة ،والبضائع واآلالت ،والحسابات التي تحصل عليها من قبل العمالء،
ووصوالت من العمالء والمخازن .حيث تشكل األصول المنقولة بصفة نمطية ما
يقرب من ثالثة أرباع مخزون رأس المال الشركة ،بينما تقبل البنوك فقط األراضي
والعقارات كضمانات للقروض .ونتيجة لذلك ،أصبحت األصولة المنقولة “رأس
مال ميت” ،ال يوفر ضما ًنا للدين ويمثل فقط مدخالت في عملية اإلنتاج الخاصة
بالشركات.
باإلضافة إلى ذلك ،قد تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تفاقم سوء وضعها
من خالل أفعالها هي .فمن منظور مقدمي القروض ،عادة ما تفتقر المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة إلى السجالت الحسابية ،والبيانات المالية الموثوقة ،والمهارات
الالزمة إلعداد مشروع قابل للحياة ،من أجل توفير أساس لطلب القرض .إن غياب
ً
ضغطا أكبر على الشركات األصغر حجمًا
الشكل  22القيود التمويلية تشكل
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القيود االئتمانية نمطية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بصفة متكررة ،يتأثر تقديم التمويل باالقتراض والتمويل من خالل أسهم الملكية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإخفاقات السوق القوية ،وتفاوت المعلومات بشكل
رئيسي ،والمخاطر األخالقية ،واالختيارات غير الموفقة .ينظر مقدمو القروض
إلى تقييد االئتمان على أنه إستراتيجية فحص انتقائي عقالنية الختيار متلقو
كثيرا ما تنظر البنوك إلى المؤسسات
القروض (ً .)Stiglitz and Weiss, 1981
الصغيرة والمتوسطة على أنها جهات تلقي قروض عالية الخطورة/عالية التكلفة
تفتقر إلى شفافية المعلومات بسبب عدم توافر التاريخ االئتماني ،ودرجة أعلى
من عدم الرسمية في ممارسات اإلدارة ،وعدم كفاية التوثيق الرسمي والسجالت،
مثل البيانات التمويلية المعيارية .والنتيجة هي مزيج من معدالت الفائدة المرتفعة،
وقرارات اإلقراض القائمة على التاريخ االئتماني وضمان القرض ،أكثر من
استنادها إلى فرص األعمال ،وغياب توافر االئتمانات.
مع ميل البنوك إلى التركيز على األعمال الكبيرة والمجمعة ،فإن التصنيف
االئتماني يؤثر على وجه الخصوص على الشركات الجديدة والصغيرة .تالحظ
مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFC) (2011أن أكبر البنوك التي تخدم المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في الدول غير األعضاء في منظمة منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي ( ،)OECDتصل فقط إلى  20%من المؤسسات متناهية
الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية .وفي جنوب الصحراء الكبرى
بأفريقيا يقل الرقم عن ذلك ،حيث يبلغ  .5%وتزيد أهمية هذه القيود االئتمانية،
حيث تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير على البنوك التجارية
الخاصة لتمويل توسيع األعمال ،حيث يأتي حوالي  58%من التمويل من مثل هذه
المؤسسات (.)IFC,2013
في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل ،تبرز استبيانات مشاريع البنك الدولي “فجوة
ضمانات القروض” ،أو عدم التوافق بين األصول التي تملكها الشركات مع
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المصدر.ITC calculation based on World Bank Group Enterprise Surveys (2015) data :

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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دراسات الحالة

دراسة حالة :منح شهادة السالمة األمريكية لصادرات بيرو من المنتجات
الغذائية المحلية
تتوقع الجهات الصناعية في بيرو ارتفاع مبيعات الساشا إنشي ،وهو نبات تقليدي
غني بالمواد المغذية ،للواليات المتحدة حتى تصل إلى  2.5ليون دوالر أمريكي
في عام  ،2015عقب إزالة أحد الحواجز الكبيرة أمام التجارة في أكبر سوق
لصادراتها.

يعيش ما يقرب من ربع سكان بيرو تحت خط الفقر ،ويعيش حوالي  90٪منهم في
مناطق ذات تنوع بيولوجي كبير .إن تحسين وضع السوق وزيادة مبيعات المنتجات
القائمة على التنوع البيولوجي يمثل فرصة فريدة لتحسين الظروف المعيشية
للمزارعين والحاصدين لهذه المنتجات.

وفي سبتمبر  ،2014وافقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية على طلب أعد بالنيابة
عن مصدرين بيرو بدعم من مركز التجارة الدولية ،وصنف زيت الساشا إنشي
“باعتباره آم ًنا بشكل عام”  ،))GRASوهذا مطلب رئيسي لتصدير كميات
كبيرة من المنتجات الغذائية إلى السوق األمريكي .وتقارب الصادرات الحالية إلى
الواليات المتحدة  500000دوالر أمريكي سنويًا.

وفي بيرو ،قدم مركز التجارة الدولية ( )ITCالدعم لتسعة من مصدري المكونات
الطبيعية متجددة الموارد ،بما في ذلك االنشي ساشا والتوت الذهبي ،وهو ثمرة محلية في
أمريكا الجنوبية .كما تلقت الشركات معلومات حول ظروف األسواق الدولية والفرص
التي تمتلكها .وقال بيدرو مارتينو هاوسمان ،الرئيس التنفيذي لشركة فيالندينا“ :لقد
ظهرت مزايا نسبية وتنافسية وقد جرى تقييم السوق .وهذه المعلومات قيمة للغاية”.

وقال خوان مانويل بينافيدس ،مدير أمازون هيلث ،إحدى الشركات المصدرة
للمكونات الطبيعية“ :لقد كان هناك ما ال يقل عن خمسة مستوردين أمريكيين
ينتظرون موافقة ( )GRASللتعاقد معنا”.

دخل أعلى للمصدرين والمزارعين

بينما قال ميجيل نافارو ،مدير العمليات في أجروإندسترياس أوشو ،إحدى الشركات
األخرى المصدرة في المنطقة“ :إن سوق المكونات الغذائية في الواليات المتحدة
سوق كبير ،ولكن استخدام المكونات يتطلب الحصول على شهادة (.”)GRAS
ساشا إنشي ،ويطلق عليها أحيا ًنا فول إنكا ،هي عبارة عن نبات غني بالبروتين
واألحماض الدهنية ،يزرع ويحصد في منطقة األمازون في بيرو ،بما في ذلك
منطقة سان مارتن ،وهي توفر اً
دخل نقديًا ألكثر من  1200أسرة من المنتجين.
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ساعد مركز التجارة الدولية ( )ITCالشركات وموردي المزارعين لها في
الحصول على شهادات التجارة العادلة .وأردف مارتينو اً
قائل“ :إن هذا يفتح
ً
سوقا جديدة أمامنا :سوق التجارة العادلة ،والتي لم نكن نستطيع دخولها ،وبالتالي
لاً
سنستطيع أن نمنح المزارعين دخو أعلى ،وهذا بدوره سيحسن من استدامة
اإلمدادات” .واشترت الشركات التسع العاملة مع مركز التجارة الدولية ( )ITCمن
أكثر من  10000مورد في منطقتي األنديز واألمازون في البالد.
ويقول هومبرتو دوراند تشوكويمانجو ،وهو مزارع من بين  187مزارع يزرعون
التوت الذهبي ممن تدربوا على التجارة العادلة وممارسات الزراعة المستدامة:

“إننا نستغل األموال التي نتلقاها مقابل التوت الذهبي في تعليم األطفال ،وسداد
المصروفات الصحية والمالبس ،وكذلك في إطعام أنفسنا”.
كما تلقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم للمشاركة في المعارض التجارية
الدولية ،حيث يمكنها عرض منتجاتها ،وبيان الفوائد الغذائية ،وإقامة عالقات مع
مشترين محتملين .وهذا مهم للغاية خاصة لمحصول ساشا انشي ،الذي ال يعرفه
إال القليل خارج بيرو ،فعلى حد تعبير كارولينا سانشيز ،مديرة المبيعات في شانتينا
“إن أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا فعله ،فالذهاب لهذه المعارض فرصة
كبيرة للغاية”.

المحطة التالية لزيت ساشا انشي :قطع الجرانوال والمايونيز

الحكوميتين برومبيرو وبيروبايودايفرسو ،على تسهيل إجراءات طلب الحصول
على شهادة  ،))GRASالتي تنطوي على أعمال قانونية وعلمية .وبعد عملية
الموافقة التي استغرقت سبعة أشهر ،حصلوا على الشهادة في سبتمبر .2014
فصار اآلن يمكن استخدام زيت ساشا انشي في قطع الجرانوال ،وحبوب اإلفطار،
والشوكوالتة ،والدهون والزيوت مثل المرق والمايونيز وغيرها من المنتجات.
وقال جوادالوبي أميسكويتا ،المسؤول التجاري المستدام في برومبيرو“ :إن هذا
يفتح الباب أمام التوسع في استخدامها كمكون غذائي رئيسي يمكن أن يستحوذ على
اهتمام شركات مثل نستله ويونيليفر وبروكتر آند جامبل وبيبسي كوال”.
المصدرITC (2015). Connecting Markets, Improving Lives. Geneva. International :
 .)Trade Centre (ITCمتوافر علىhttp://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/ :
Content/About_ITC/Corporate_Documents/Impact-Stories-web(1).pdf

أثناء التفاوض مع العمالء المحتملين في هذه المعارض ،أدرك المصدرون أن إقناع
المشترين بالصفات الغذائية لمنتجاتهم لم يكن كافيًا إلتمام الصفقات :فبدون وضع
شهادة  ،))GRASلن ترغب شركات األغذية في استخدام منتجها ضمن المكونات.
وفي استجابة بذلك ،وافق مركز التجارة الدولية ( )ITCباالشتراك مع الوكالتين
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الشفافية يجعل من تقييم المخاطرة الخاص بهم يشكل تحديًا ،ونتيجة لذلك تضطر
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مواجهة معدالت فائدة أعلى ألي قروض تتمكن
من الحصول عليه ،وكذلك متطلبات ضمان صارمة.
كثيرا ما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في تقييم
فضال عن ذلكً ،
اتساعا متزاي ًدا ،وفهمه بالشكل
النطاق المتاح من المنتجات التمويلية الذي يشهد ً
الكافي .ويظهر استبيان لبنك التنمية اآلسيوية لعام  2014حول التمويل التجاري،
أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أقل معرفة بشكل كبير بأنواع التمويل التجاري
ً
مقارنة بالمشركات متعددة الجنسيات ،األمر الذي قد يفسر عدم
المتعددة المتاحة
سعى العديد منهم للحصول على بدائل للمعامالت المالية التي تواجه بالرفض.
أحد المشاكل الرئيسية هو تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمستوى
المناسب من التمويل بالنظر إلى حجمها ،حيث غالبًا ما تكون متطلباتها المالية
أكبر من أن تناسب التمويل متناهي الصغر ،ولكنها أصغر من أن تتلقى خدمات
المؤسسات البنكية على نحو فعال .وينبغي أن يختلف تمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ً
وفقا لحجم الشركة ومدة القرض الذي تطلبه (الشكل .)23
إن المعوقات المتعلقة بالعرض والطلب في أسواق التمويل تؤدي إلى فجوات كبيرة
في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةً .
وفقا لمؤسسة التمويل الدولية ()IFC
 ،، 2013هناك حوالي  360إلى  440مليون مشروع رسمي وغير رسمي متناهي
الصغر وصغير الحجم ومتوسط الحجم في البلدان النامية .ومن هذه المشاريع ،ال
تتلقى نسبة  45%إلى  55%منها الخدمات أو ال تتلقى ما يكفي من الخدمات من قبل
قطاع التمويل الرسمي.
إن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه اليوم فجوة تمويلية
تقدر بما يتراوح بين  2.1تريليون و 2.6تريليون دوار أمريكي .كما يقدر أن
حوالي  55%إلى  68%من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الرسمية (التي تضم ما
بين  250 5-موظف) في البلدان النامية ،بما يشكل  13.8مليون إلى  20.4مليون
شركة ،ال تتلقى خدمات أو ال تتلقى خدمات كافية من قبل القطاع المالي .واليوم

تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فجوة تمويلية تقدر بـ  0.9تريليون إلى 1.1
تريليون دوالر أمريكي ،والتي يخص نصفها تقريبًا بمؤسسات متوسطة الحجم.

التمويل التجاري المحدود يشكل معوقًا كبي ًرا
بالنسبة للمصدرين والمستوردين ،يشمل الحصول على التمويل ،التمويل التجاري.
وتظهر االستبيانات أن الحصول على التمويل التجاري يكون بصفة ثابتة من بين
المعوقات األساسية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يكون هناك خيارات دفع مختلفة أمام المصدرين والمستوردين أثناء إتمامهم
للصفقات .فيكون أحد الخيارات المتاحة ،هو تقديم المصدر للبضائع ويقوم
المستورد بالدفع عند استالمها (حساب مفتوح) ،بينما في خيار آخر ،يقوم المستورد
بالدفع قبل تقديم المصدر للبضائع (الدفع مقدمًا) .في كلتا الحالتين ،يكون إما
المصدر أو المستورد أمام قدر كبير من المخاطرة.
ففي ظل شروط الدفع المقدم ،يجب على المستورد قبول مخاطر عدم تسليم البضائع،
بينما بموجب الحساب المفتوح ،ال يضمن المستورد تلقي المدفوعات .على نحو
بديل ،يمكن للشركاء في العملية التجارية اللجوء للبنوك .حيث يعمل البنك كطرف
ثالث ،ومن ثم يخفف من مخاطر الدفع والتوريد في الصفقة ،مع اإلسراع من تلقي
المُصدر للمدفوعات ومنح المستورد ائتماًنا ممت ًدا (Niepmann and Schmidt-
 .)Eisenlohr, 2014فعلى سبيل المثال ،تعد الخطابات االئتمانية أداة تمويل تجاري
سائدة تمنحها البنوك في التجارة بين الدول الجنوبية وبعضها البعض.8
وبالرغم من أن األسواق التمويلية تعد أحد آمن صور التمويل وأكثرها ضما ًنا
ً
وتحقيقا للسيولة الذاتية ،فإنها قد تكون في غاية االضطراب ،كما حدث أثناء األزمة
التمويلية خالل التسعينيات ،وأزمة عامي  .2009-2008وبعد مرور خمسة أعوام
على األزمة األخيرة ،قام بنك التنمية اآلسيوية (( )ADBعام  )2014في محاولته
الثانية لتحديد القيمة الكمية لمدى كفاية التمويل التجاري العالمي ،بتقدير أن الطلب
على التمويل التجاري العالمي الذي لم يتم تلبيته ربما يكون قد وصل إلى 1.9

الشكل  23التمويل ً
وفقا لحجم الشركة ونوعها

االحتياجات التمويلية

أسواق رأس المال

طويلة األجل

شراء أسهم الملكية الخاصة

متوسطة األجل

التمويل اإليجاري
التمويل البنكي
التمويل التجاري/التخصيم

حجم الشركة

كبيرة
رسمي ،مستهدف من قبل البنوك

متوسطة

التمويل متناهي الصغر

صغير

قصيرة األجل

متناهي الصغر

غير رسمي ،مستهدف بصفة رئيسية من قبل مؤسسات التمويل المتناهي الصغر

المصدر ..IFC (2010). SME Banking Knowledge Guide. Second edition. Washington, D.C :متاح عبر الرابط _http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc
external_corporate_site/industries/financial+markets/publications/toolkits/smebknowledge+guide
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

متساو
تريليون دوالر أمريكي عام  .2013إال أن هذه الفجوة موزعة بشكل غير
ٍ
جغرافيًا ،وبين أنواع الشركات المختلفة .حيث يصل العجز إلى أكبر درجاته في
ومؤخرا ،قام بنك التنمية
األسواق الناشئة ،خاصة في أفريقيا وبلدان آسيا النامية.
ً
األفريقي بإجراء استبيان في عام  2014حول األنشطة التجارية لـ 276بنك تجاري
تعمل في  45دولة أفريقية وقام ،على نحو متحفظ ،بتقدير الطلب على التمويل
التجاري العالمي الذي لم يتم تلبيته في أفريقيا بقيمة  120مليار دوالر.
ً
اتساعا حينما يتعلق األمر
وبغض النظر عن المنطقة ،تصبح هذه الفجوة أكثر
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .حيث يتم رفض حوالي نصف طلبات المؤسسات
ً
مقارنة بـ 7%فقط بالنسبة
الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل التجاري،
للشركات متعددة الجنسيات ( .)ADB,2014ولقد ذكرت الشركات أن المعوقات
المتعلقة باألسعار ،هي العقبة الرئيسية أمام الحصول على التمويل التجاري.
وتشمل تلك القيود ،معدالت الفائدة ،وعالوة األقساط ،وعدم كفاية الضمان ،ووضع
المؤسسات التمويلية شروط ال يمكن القبول بها .وبالرغم من إنشاء أدوات تمويلية
محددة ،مثل تمويل سالسل التوريد والتخصيم ،لتوفير رأس المال العامل لصغار
الموردين ،فإن االستفادة منها ضئيلة في أغلب البلدان النامية.

إتاحة الحصول على التمويل
ال يوجد حل سحري لما تواجهه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من صعوبات
نظرا لما تتسم به الفجوة التمويلية من تعقيد .فإن التغلب على الفجوة
تمويليةً ،
التمويلية يتطلب على األرجح سياسة تعامل شامل ،كالتي يقترحها (Kauffmann
 )2005على سبيل المثال .وإن أسلوب التعامل الشامل هذا يضم عوامل تشمل على
األرجح:
 تحسين ظروف العمل بصفة عامة.
 مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية المتطلبات الرسمية للبنوك.
 زيادة وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى النظام التمويلي.
 تنويع مصادر التمويل ،من خالل إشراك أطراف فاعلة من خارج القطاع
المالي على وجه الخصوص.9
ويمكن القول بأن ضمان استقرار البيئة االقتصادية العامة ،ووجود إطار تنظيمي وقانوني
داعم ،باإلضافة إلى بنية تحتية تمويلية فعالة ،هو أهم ما يمكن للحكومات أن تقدمه من
إسهامات ،وأكثرها فعالية من أجل زيادة توفير التمويل لكل الشركات .ومن الممكن لتلك
الجهود أن تكون ذات قيمة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،التي تعاني من مشاكل
أكثر حدة متعلقة بعدم الشفافية وتفاوت المعلومات ،أكثر من الشركات األكبر حجمًا.

إطار تنظيمي وقانوني داعم
بالنظر إليها معًا ،فإن البيئات القانونية ،والقضائية ،وبيئة التعامل مع اإلفالس،
تشكل اإلطار القانوني لتوسيع االئتمان .فضال عن ذلك ،فإن البيئات الضرائبية
واإلدارية تؤثر على دخول مختلف المؤسسات المالية إلى األسواق  -سوا ًء كانت
تلك المؤسسات مملوكة للدولة ،أو أجنبية ،أو كبيرة ،أو صغيرة  -وكذلك على مدى
قدرة حصتها في السوق على التنافس وهيكل إدارة الشركات.
إن للحكومة دور رئيسي في وضع اإلطار الذي يسهل من توافر مصادر بديلة
لرأس المال العامل وتمويل االستثمار ،مثل التخصيم والتأجير التمويلي .على
سبيل المثال ،وفي حالة برنامج  Cadenas Productivasالمدار بواسطة بنك
التنمية المكسيكي (( NAFINفي المكسيك ،كان لوجود بيئة تنظيمية وقانونية
داعمة  -والتي أوجدتها قوانين الحماية والتوقيع اإللكتروني ،والتعامل الضريبي
المالئم-أهمية بالغة في إحضار منصات تخصيم عكسي آمنة وتعتمد على االنترنت
لموردي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

دورا هامًا في إيجاد بنية تحتية مالية قوية .فبعي ًدا
كما يمكن للحكومات أن تلعب ً
عن الحاجة لتحسين معايير الحسابات والتدقيق ،هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن
أنظمة المعلومات االئتمانية ووجود أطر وسجالت لضمانات الديون المنقولة هي
سمات بالغة األهمية للبنية التحتية المالية ،التي من شأنها تسهيل وصول المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

المشاركة في المعلومات االئتمانية
من خالل التعامل مع مشاكل تفاوت المعلومات بين المقرضين والمستدينين ،يمكن أن
تعمل خطط مشاركة المعلومات االئتمانية على تدعيم التضمين التمويلي للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة .فمن خالل مكتب ائتمان ذي ملكية خاصة ،أو سجل ائتماني
يخضع للتنظيم العام ،يمكن للمقرضين مشاركة بعضهم البعض في معلومات موثوقة
حول مدى استعداد عمالئهم للسداد وقدرتهم على ذلك .وإن ذلك يساعد المقرضين
على التمييز بين المستدينين الجيدين والسيئين ،وتقدير أسعار القروض على النحو
السليم .وبصفة عامة ،ال تزال مؤسسات وضع تقارير الحالة االئتمانية ضعيفة نسبيا
في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا ،بينما شهدت دول مثل جاميكا ،وجمهورية
ً
ملحوظا في تغطيتها (.)World Bank, 2014
تنزانيا المتحدة ،وفيتنام ،تحس ًنا
عادة ما تساعد تقارير الحالة االئتمانية المستدينين على بناء تاريخهم االئتماني ،أو
“تقديم ضمان القرض بنا ًء على حسن السمعة” ،والذي قد يعوض احتياجهم للضمان
المادي من أجل الحصول على ائتمان رسمي .تقدم األبحاث دالئل واسعة على أن
الدول التي تتمتع بخطط رسمية أقوى للتشارك في المعلومات تشهد معوقات تمويلية
أقل ،ونصيبًا أعلى من التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ومعدالت
فائدة أقل ولكن أكثر ً
تمايزا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (Djankov,
.)McLiesh and Shleifer, 2007; Love and Mylenko, 2003
ترتبط إصالحات المكاتب االئتمانية  -وليس إصالحات السجالت االئتمانية-
بتحسين حصول الشركات على التمويل ،وانخفاض معدالت الفائدة ،وإطالة أجل
استحقاق القروض ،وزيادة نصيب تمويل البنوك لرأس المال العامل ،كما اتضح
من خالل دراسة أجراها ( )Martínez Pería and Singh 2014باستخدام
استبيانات على مستوى الشركات لعدة أعوام في  63دولة .ويبدو أن هذه التاثيرات
تصب في صالح الشركات األصغر التي تفتقر للشفافية على وجه الخصوص.
وفي الدول التي تفتقر إلى المكاتب االئتمانية الخاصة ،من شأن إنشاء سجالت ائتمانية
عامة ،حيث تكون المشاركة فيها إجبارية ،أن تدفع بتطوير وضع السجالت االئتمانية
الشفافة إلى األمام ( .)Jappelli and Pagano, 2002وحتى تكون فعالة ،عليها
تقديم بيانات ذات صلة ،وموثوقة ،وكافية ،وفي التوقيت المناسب ،حول المستدينين.
وتكون أنظمة وضع التقارير االئتمانية أكثر فعالية حينما يصبح من المتاح الوصول
إلى بياناتها إلكترونيًا .حيث تزيد احتمالية تقديمها ألدق التوقعات إذا كانت تضم
معلومات إيجابية وسلبية على ح ٍد سواء ،وكذلك معلومات من أكبر عدد ممكن من
الوسطاء الماليين .وذلك يجب أال يقتصر على البنوك وشركات البطاقات االئتمانية
فقط ،ولكن كذلك مؤسسات التمويل متناهي الصغر ومجموعة متنوعة من المؤسسات
غير المالية ،مثل شركات المرافق ومؤسسات البيع بالتجزية  )IFC, 2012).10ومع
انتشار المبادرات الخاصة ،يجب على الحكومة ضمان المنافسة العادلة وتشجيع
المكاتب الخاصة على تقديم خدمات تقييم الجدارة االئتمانية ،والتي يمكن أن تكون
أكثر فعالية في تحسين التخصيص االئتماني بالنسبة لقروض األعمال الصغيرة.

نظام فعال لضمانات القروض
إن أنظمة الضمان الفعال أو الصفقات المؤمنة ،تشكل سمة رئيسية أخرى للبنية
التحتية المالية السليمة .إن التفاوت الملحوظ في البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل بين األصول المملوكة للشركات ،وتلك التي تقبل بها أغلب البنوك كضمان
للقرض ،ينبع من انعدام قوانين المعامالت التجارية ،أو وجود قوانين عفا عليها
الزمن ،وضعف أداء سجالت ضمانات القروض (.)Fleisig et al., 2006
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دراسات الحالة

من أكل الجبن :التوثيق كطعام حالل يساعد مجموعة مصرية لمنتجات األلبان
أسواق جديدة
على مضاعفة مبيعتها إلي ماليزيا بأربعة أضعاف والعثور على
ٍ
إن توثيق المنتجات كمنتج حالل لم يمر قط بخاطر محمد عبد الوهاب ،مدير
الصادرات بمجموعة جرين الند للصناعات الغذائية.
فهو يقول“ :أنا أعمل في الصناعات الغذائية طوال حياتي .وفي مصر ،ال يهتم الناس
أب ًدا بتوثيق المنتج كطعام حالل .فمن المعروف أن الطعام المصري “حالل”.
ومنذ عامين ( .)2013شارك عبد الوهاب في برنامج تعزيز قدرة العالم العربي
التجارية ( )EnACTلمركز التجارة العالمية  ،))ITCزادت مبيعات مجموعة
جرين الند أربعة أضعاف إلى ماليزيا ،وهي دولة واحدة من أكثر الخطط صرامة
لتصنيف الطعام كطعام حالل في العالم .كما فتحت أبواب أسواق جديدة بما في
ذلك أذربيجان ،وإندونيسيا ،وسنغافورة .واآلن أصبح بيع المنتجات المصنفة على
أنها منتجات حالل يشكل ما يصل إلى ربع صادرات جرين الند ،أكبر شركات
منتجات األلبان في مصر“ .وإن الفضل في هذا النمو يعود للتوثيق” ،كما يقول عبد
الوهاب.
“فور حصول المنتجين على التوثيق ،يتحول تصنيف المنتج كمنتج حالل من عائق
أمام التجارة إلى معزز لها” ،يقول صادق سيد ،خبير مركز التجارة الدولية ()ITC
حول قطاع المنتجات الحالل.
لقد حددت مركز التجارة الدولية ( )ITCونظيرتها المصرية السوق الماليزي
باعتباره الحصان الرابح في السوق اآلسيوي فيما يخص صادرات األطعمة
المصنعة المصرية ،بسبب نظامها الذي يمتاز بالصرامة والشفافية على ح ٍد سواء
في منح التصنيف والتوثيق كمنتج حالل ،ومن ثم يحظى باالعتراف به في العديد
من الدول األخرى ،كما يقول سيد.
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ولقد دأبت مصر على تصدير المنتجات الحالل إلى أسواق أمريكا الشمالية
واألسواق األوروبية ،ولكنها ،بالرغم من ما تشهده من نمو ،تظل أصغر بكثير من
أسواق جنوب آسيا والشرق األوسط .ويُقدر مستهلكو المنتجات الحالل بما يزيد
عن  1.7مليار في جميع أنحاء العالم ،وتشكل الطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية
المتزايدة عد ًدا متزاي ًدا منهم.
إن الصادرات المصرية لم تستحوذ سوى على نصيب ضئيل من سوق المنتجات
الحالل اآلسيوي حتى اآلن ،ويعود ذلك في جزء منه إلى غياب التوثيق كمنتج
حالل ،والعالمات التجارية ،والتعبئة ،والتغليف.
لقد عزز قطاع األطعمة المصنعة المصري من تواجده في السوق الماليزي بعد
مشروع مركز التجارة الدولية  ،))ITCحيث زادت صادراته بنسبة  30%منذ عام
ً ،2011
وفقا لألرقام التي أوردها مجلس الصادرات الغذائية في الدولة.
وتقول منال كريم“ ،المدير التنفيذي لمجلس الصادرات الغذائية” “إن ذلك ليس
سوى البداية”“ .فإننا نتوقع إحراز عدد أكبر من شركات األطعمة المصنعة للنجاح
في السوق في ماليزيًا ،وفي المنطقة األوسع ً
نطاقا بعد الحصول على التوثيق
كمنتجات حالل”.
العناية بشهادة حالل
في إطار المشروع ،أنشئت وحدة جديدة مختصة بالمنتجات الحالل في الهيئة
المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة اإلنتاج ،والتي تعمل على دعم تطوير
قاعدة تصديرية متزايدة حاصلة على توثيق المنتجات الحالل .فلقد قفز عدد

الشركات الحاصلة على توثيق المنتجات الحالل من  21إلى  ،52أي بما يزيد عن
الضعف.

والمستوردون بالدولة ،ووضع إستراتيجية للتجارة اإللكترونية ،وتعزيز كفاءة شبكة
مؤسسات الدعم التجاري فيما يخص الجانب اللوجيستي وإدارة جودة الصادرات.

في أكتوبر  ،2012جمع مركز التجارة الدولية ( )ITCما يزيد عن  120شركة
صناعات غذائية في منتدى المنتجات الحالل في القاهرة ،ودعت متخصصين
من ماليزيا وتركيا إلطالع الشركات على أفضل الممارسات فيما يتعلق بعمليات
التدقيق والتوثيق.

واست ًنادا إلى ما حققه المشروع المصري من نجاح ،يقوم برنامج تنمية الصادرات
من أجل خلق الفرص الوظيفية الخاص بمركز التجارة الدولية  ،))ITCوالذي
تموله كندا كذلك ،باستكشاف فرص مبيعات الصادرات الحالل من المغرب.
وسهل مركز التجارة الدولية ( )ITCإبرام اتفقيات التعاون بين الجمعية المغربية
للمصدرين ورابطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا ،من أجل تعزيز
التجارة بين البلدين.

وإن قواعد النظام الغذائي الحالل ال تقتصر على منتجات اللحوم فحسب .فهي
تضم غيرها من المواد الغذائية المصنعة مثل الحلويات ،واألطعمة الخفيفة،
والمشروبات ،والشوكوالتة ،والتي قد تضم منتجات غير حالل ،مثل الجيالتين
المستخلص من الخنزير .كما أن استخدام الكحول أثناء اإلنتاج يجعل المنتج غير
حالل .ويقول سيد ،خبير مركز التجارة الدولية “ ،))ITCإن توثيق المنتجات
وتصنيفها حالل يعد أداة تسويقية هامة ،وهو يتيح للشركات المصرية االستحواذ
أسواق جديدة”.
على
ٍ
ولقد شاركت سبع شركات في الجولة التعريفية إلى ماليزيا ،حيث قاموا بزيارة
شركات تصنيع األطعمة وقابلوا عمالء محتملين .ولقد استطاعت عدة شركات ،مثل
جرين الند ،التغلب على المشاكل المتعلقة بالتصنيف واإلنتاج ،والتخزين والتوزيع،
ازدهارا.
والتي كانت تحد من مبيعاتها إلى ماليزيا ،ومن ثم شهدت صادراتها
ً

“قد تكون ماليزيا منصة النطالق المنتجات المغربية في رابطة أمم جنوب شرق
آسيا  ،) )ASEANكما يقول محمد الصابر الذي يرأس قسم دعم الصادرات في
وزارة التجارة الخارجية بالمغرب.
وفي إطار المشروع ،وألول مرة ،شارك مصدرو الطعام المغاربة في وقت سابق
من هذا العام في معرض المنتجات الحالل الدولي بماليزيا ( ،)MIHASوهو أحد
أكبر المعارض الدولية للمنتجات الحالل.
المصدر .ITC (2015). Connecting Markets, Improving Lives. Geneva: ITC :متوافر على:
_http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/Corporate
Documents/Impact-Stories-web(1).pdf

وفي إطار برنامج  ،EnACTساعد مركز التجارة العالمية( )ITCمصر
كذلك على تحديد التدابير غير الجمركية التي تشكل ً
عبئا يواجهه المصدرون
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تساهم قوانين ضمانات القروض السليمة وسجالتها في تمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من خالل توسيع تنوع األصول التي يمكنها أن تكون ضما ًنا للقروض
(الثابتة والمنقولة على ح ٍد سواء) ،والحد من احتمالية التعثر ،والحد من خسارة
المقرضين عند حدوث تعثر .ولقد توصل (Love, Martínez Pería and
 )Singh 2013في استبيانات على مستوى الشركات في  73دولة ،إلى أن تقديم
سجالت ضمانات القروض المنقولة له أثر إيجابي على وصول الشركات لالئتمان،
خاصة بالنسبة للشركات األصغر حجمًا.
كما أن إصالح اإلطار القانوني للصفقات المؤمنة يمكن أن يعزز تبني تقنيات
إقراض قائمة على األصول ( .)Berger and Udell, 2006لقد نجحت الصين،
على سبيل المثال ،في إنشاء إطار لضمانات القروض المنقولة منذ  .2004فبفضل
التشريع الجديد ،أصبح ما يزيد من  50%من األصول المملوكة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة -والتي كانت في السابق تعتبر رأس مال ميت -تصلح كضمانات
للقروض (.)IFC Secured Transactions Advisory Project in China
وفي اقتصاديات جزر المحيط الهادي ،وكولومبيا ،والمجر ،وجامايكا ،جاري اآلن
تنفيذ نظام مؤمن ،وشامل ،ومتكامل ،للمعامالت التجارية (.)World Bank, 2014

المعلومات والمهارات :سد الفجوات
يتطلب تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الرسمي سد
الفجوات في المعلومات والمهارات المطلوبة للحصول على التمويل الخارجي،
وكذلك تطوير األدوات التمويلية التي تحد من الخطورة المرتبطة بالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة المفتقرة إلى الشفافية.
من الضروري إدارة حمالت تعليمية وترويجية لضمان توافر المعلومات الفعالة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،خاصة تلك المنخرطة في التصدير ،حول مختلف
مصادر االئتمان ومنتجاته وخدماته المتاحة لها ،بما في ذلك خيارات التمويل البديلة
من مصادر غير بنكية.
كما يتعين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فهم كيف تخدم أدوات التمويل المتنوعة
مختلف االحتياجات التمويلية في مراحل محددة من دورة حياة الشركة .ويشمل ذلك
فهم ما يرتبط بذلك من مزايا ،ومخاطر ،ومكمالت ،وإمكانيات تحسين مصادر التمويل
المذكورة ( .)OECD, 2015ولذلك ،فإن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
تطوير رؤية إستراتيجية طويلة األجل لتمويل أعمالها يشكل أولوية كبرى.
هناك دائمًا تعارض بين الشكوى الدائمة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من االفتقار للتمويل بشروط مناسبة ،وشكوى المقرضين المحتملين من افتقار
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعروض قابلة للتعامل البنكي ،مدعومة بأرقام
تمويلية وخطط أعمال سليمة (.)OECD, 2006
إن من شأن الجهود المبذولة لتعليم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدريبها على إعداد
طلبات تمويل فعالة ،وضمان قدرتها على التحرك ،عبر إجراءات طلبات القروض

المعقدة ،أن يساعد على سد االنقسام المعلوماتي بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والممولين .فعن طريق تقديم مثل هذا الدعم ،يمكن لهيئات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،والروابط الخاصة بها ،والغرف التجارية ،ومقدمي خدمات تطوير األعمال
(على سبيل المثال  SEBRAEفي البرازيل ،أو برنامج دعم القدرات EMPETREC
دورا هامًا
الذي أسسه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ( ))UNCTADأن تلعب ً
في تحسين الجدارة االئتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهناك ضرورة قصوى لتوفير مزيج مناسب من الخدمات المالية وغير المالية للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة .ويمكن للدائنين إضافة قيمة لعمالئهم من المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،عن طريق الربط بين مقدمي خدمات تطوير األعمال القائمة بالفعل ،أو عن
طريق تقديم خدمات غير مالية بأنفسهم مباشرًة .إن البنوك في األسواق الناشئة تقوم بشكل
متزايد بتخصيص الموارد من أجل التشارك في المعلومات ودعم مديري الحسابات،
والخدمات االستشارية والتدريبية ،لتحسين عمالئهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لمهاراتهم اإلدارية ووضع تقاريرهم التمويلية ( ;IFC, 2012المربع .)6

األدوات التمويلية تخفف المخاطر
بعي ًدا عن الحاجة لبناء قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،من الممكن أن
تساعد أدوات تمويلية معينة على معالجة فجوة ضمانات القروض .إن تمويل
وصوالت المخزون والتمويل اإليجاري هما وسيلتين لتوفير التمويل للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،من خالل تحويل المخاطرة إلى أصول .بينما يحول التخصيم
وخطط ضمان االئتمان المخاطرة إلى “مجموعات جديرة بالثقة” .وبالرغم من عدم
كاف في الدول النامية فإنها قد أثبتت نجاحها في سد
استغالل هذه األدوات بشكل ٍ
الفجوة التمويلية.
وباعتبارها معاملة مالية لبضاعة تتمتع بضمان ،يمكن أن يكون تمويل وصوالت
نحو خاص باالحتياجات التمويلية السابقة ،للتصدير لصغار
المخزون ذو صلة على ٍ
المزارعين والمنتجين الزراعيين في سالسل التوريد الغذائي في االقتصادات
الناشئة 11.وفي ظل هذه اآللية ،ال يعتمد المقرضون على ميزانية المقترض أو
تاريخه االئتماني ،ولكن على قيمة السلعة نفسها.
نحو خاص لصغار التجار الذين يعانون ألجل االقتراض
وتكون هذه التقنية مفيدة على ٍ
في حال غياب هذه الوسيلة .وإن التمويل بوصوالت المخازن ليس مفهومًا جدي ًدا  -فهو
ازدهارا بالفعل في أمريكا الالتينية وأجزاء من آسيا ،كما يجد له موضع قدم
يشهد
ً
بصورة متزايدة في أفريقيا ،بما في ذلك جنوب أفريقيا ،وكينيا ،وإثيوبيا ،وزامبيا.
هناك عدد من المتطلبات المسبقة حتى يعمل سوق وصوالت المخازن على النحو
المناسب :االعتراف القانوني بوصوالت المخازن كضمان للقرض ،إصدار
الحكومة لتراخيص المخازن والتفتيش عليها ،دعم محلي قوي من البنوك وشركات
السلع ،وسوق سلع يعمل بسالسة ،والذي يضمن شفافية األسعار ،وكفاءة التعامالت
التي تتم بوصوالت المخازن اإللكترونية.

المربع  :6بنك تركي يقدم خدمات التمويل والمعلومات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمكن من الحصول على التمويل.
لقد نجح بنك  )Türk Ekonomi Bankasý (TEBفي تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية بخدمات تدريبية واستشارية ،تمويلية وغير تمويلية ،مصممة
خصيصا لها .ويعالج ذلك ضعف الوصول لمعلومات السوق والتخطيط المحدود لألعمال على المدى الطويل.
ً
هناك حجري زاوية أساسيين إلستراتيجية تعليم العمالء لدى  TEB،وهي أكاديمية  TEBللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ومستشاري  TEBللمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة .منذ بدء اإلستراتيجية عام  ،2005زاد نصيب قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي إقراض البنك من  25%في  ،2006إلى  45.33%في
 ،2013بينما انحفض معدل القروض المتعثرة من  2.8%في  ،2011إلى  2.2%في .2013
بسبب ما أحرزه من نجاح في تركيا ،قام بنك بي إن بي بارنيباس (أحد أكبر المساهمين في  )TEBبتكرار بعض أوجه هذا الطراز من التعامل البنكي مع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في أسواق ناشئة أخرى.
المصدر .IFC (2012). Customer Management in SME Banking: A Best-in-Class Guide. Washington, D.C :متوافر على https://openknowledge.worldbank.org/
 .Türk Ekonomi Bankasý (2013). Annual Report 2013. Istanbul .21739/handle/10986متوافر علىhttp://www.teb.com.tr/Yatirimci/interaktif_2013/en/en-teb2013.pdf :
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

ولتعزيز استخدامها ،أنشأت مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCفي نهايات 2010
البرنامج العالمي لتمويل المخزون ،مع منح البنوك السيولة أو تغطية المخاطر
باستخدام وصوالت المخازن كضمان .وحتى هذا التاريخ ،قدمت ضمان لما يزيد
عن  4.6مليار دوالر كمعامالت تمويل سلعي فيما يزيد عن  20دولة ،بما في ذلك
ليبيريا ،وغانا ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا.
ويمكن لإليجار توسيع وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل طويل
ومتوسط األجل من أجل الحصول على معدات وماكينات رأس المال 12.يحول
اإليجار الحاجة إلى مبلغ استثماري كبير مرة واحدة ،إلى إدارة لتدفق السيولة لتلبية
سداد مدفوعات اإليجار الدورية ،وتحسين السيولة ،وتوفير التمويل الحتياجات
مدمجا للقروض.
األعمال األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،تقدم األصول المؤجرة ضماَنا
ً
كثيرا ما يتم تقييم تطبيقات اإليجار استنا ًدا لقدرة الشركة على تقديم تدفق سيولة نقدية
ً
كاف من عمليات األعمال لخدمة مدفوعات اإليجار ،بدلاً من االستناد إلى أصولها ،أو
ٍ
قاعدة رأس المال ،أو التاريخ االئتماني .ويسفر هذا عن خفض العوائق أمام أصحاب
المشاريع الشباب ،الذين يكونون في المراحل المبدئية للتشغيل ،ومن أجل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بترقية تقنياتها الموجودة بالفعل من أجل تحديث اإلنتاج.
وبالرغم من تزايد أهمية اإليجار التمويلي ،فإن استخدامه في األسواق الناشئة ال
يزال متواضعًا نسبيًا .حيث يُستخدم اإليجار التمويلي من قبل  6%فقط من الشركات
ذات مصادر التمويل الخارجي في البلدان منخفضة الدخل ،في مقابل ما يقرب من
 34%في البلدان مرتفعة الدخل (.)Brown, Chavis and Klapper, 2010
في العديد من البلدان النامية والمتقدمة ،أصبحت خطط ضمان االئتمان األداة
السياسية المختارة من أجل تسهيل الحصول على االئتمان البنكي الرسمي ،من
أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتدئة .وعلى عكس دعم الفوائد
أو االئتمان المباشر ،يحد استخدام خطط ضمان االئتمان من العبء الواقع على
األموال العامة (.)Beck, Demirgüç-Kunt and Martínez Pería, 2008
فالخطط تحمي البنوك من المخاطر المرتبطة بإقراض المؤسسات الصغيرة .وفي
حالة تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ستقوم منشأة ضمان االئتمان بسداد
نصيب محدد ً
ونظرا ألن الضمان يعمل
مسبقا من القرض المستحق إلى المقرض.
ً
على ترحيل جزء من مخاطر المقرض لطرف خارجي ،فإن تلك الخطط تساعد
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تأمين االئتمان طويل األجل وقصير األجل
على ح ٍد سواء بضمان قرض أقل ،أو حتى بدون ضمان للقرض .ومن الفوائد
الجانبية أن البنك ،من خالل التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،يكتسب
خبرة تدريجية في تقييم مخاطرها .كما أن إحدى المميزات الكبرى هي أن االئتمان

يضمن المساعدة على الحصول على تمويل كبير للقروض مع تمويل ضمان
محدود (.)Levitsky, 1997
على عكس البلدان مرتفعة الدخل ،حيث نشأت مؤسسات منح الضمان كمبادرات
من القطاع الخاص في صورة خطط ضمان مشتركة ،فإن  71%من صناديق
الضمان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تدار من قبل القطاع العام (Beck,
 .)Klapper and Mendoza, 2010إال أن هناك اهتمام متزايد بتشجيع انخراط
القطاع الخاص ،خاصة من خالل الترويج لشركات الضمان ،كما ُذكر عن أمريكا
الالتينية ()OECD-ECLAC 2012
فيما يتعلق بالتمويل التجاري ،قد كرست مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCوكل
بنوك التنمية الكبرى متعددة الجهات في المنطقة جهو ًدا كبيرة من أجل إنشاء شبكة
عالمية من برامج تسهيل التمويل التجاري .وتسعى تلك البرامج لتوفير القدرة على
الحد من المخاطر لكل من البنوك المصدرة والبنوك المؤكدة من أجل اإلسراع
باعتماد خطابات االئتمان ،والتي تستخدم بشكل واسع في صفقات التمويل التجاري
في البلدان النامية ،وبين البلدان النامية والبلدان المتقدمة (.)Auboin, 2015
باإلضافة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هيئات ائتمان التصدير ،فإن برامج ضمان التمويل
التجاري لبنوك التنمية متعددة الجهات كانت لها أهمية خاصة بعد تداعيات األزمة المالية
العالمية ( .)BIS, 2014ولقد استمرت في النمو بشكل متزايد في الفترة منذ األزمة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :قطاع استراتيجي للتعامالت البنكية
هناك عدد متزايد من البنوك التجارية ،خاصة في األسواق الناشئة ،التي تقوم
بوضع االستراتيجيات وإنشاء وحدات خاصة لخدمة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ( .)IFC, 2010وعلى عكس المعلومات المنتشرة ،ال يقتصر هذا
التوجه السائد على البنوك األصغر ذات النموذج المعتمد على العالقات ،بل يضم
متواز ،قرر عدد متزايد من مؤسسات التمويل
العديد من البنوك الكبيرة .وبشكل
ٍ
متناهي الصغر تحويل قاعدة عمالئه من األعمال متناهية الصغر إلى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة .)IFC, 2010; Dominicé and Minici, 2013).13
ولخدمة هذا السوق الجديد على أساس قوي ،من الضروري توافر فهم جيد
لما تتعرض له المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها ،وكذلك معرفة
كيفية التعامل مع االبتكارات التمويلية وأفضل الممارسات في التعامالت البنكية
مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ولقد أصبح هذا المجال مكو ًنا هامًا في
استراتيجيات المؤسسات الدولية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وإن مؤسسة التمويل الدولية ( )IFCتنشط على وجه الخصوص من خالل برنامج
التعامالت البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العالمية .ويوضح الشكل 24

الشكل  :24محفزات النجاح عبر سلسلة القيمة البنكية

إدارة المخاطر
إدارة المعلومات
والمعارف
 وضع نماذج للمخاطر
وإدارتها ً
وفقا لبيانات
الحافظة االستثمارية
 استخدام بيانات العميل
الحالية لتوفيق أساليب
الخدمة.
 تحليل بيانات الربحية
واالستجابة ً
وفقا لها على
مستوى القطاع والمنتج
والعميل.

خدمة عمالء المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
 تلبية احتياجات العمالء
الحاليين
 تعزيز أعمالاً جديدة عبر
البيع المتقاطع
 مراقبة القروض
 استخدام الفرق المنظمة من أجل
خدمات التعامل المباشر مع
العمالء وخدمات إدارة النظام.

الحصول على عمالء المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وفحصهم لالنتقاء من بينهم

تطوير المنتجات
والخدمات

 تقديم خدمات ومنتجات
سوقية للعمالء.

 تصميم اإلقراض والجمع
بينه وبين المنتجات غير
اإلقراضية
 ضمان ربحية إقراض
المنتجات

 التمييز بين العمالء المحتملين
الذين يحققون الربح والذين ال
يحققون الربح.

 تطوير تقنيات إقراض
خاصة بالمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.

 بناء حافظة استثمارية
متنوعة نامية

فهم سوق المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
 تحديد قطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
 إجراء األبحاث حول
احتياجات المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
وتفضيالتها.
 تقسيم السوق لقطاعات
فرعية.

المصدر ..IFC (2010). SME Banking Knowledge Guide. Second edition. Washington, D.C :متاح عبر الرابط _http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc
external_corporate_site/industries/financial+markets/publications/toolkits/smebknowledge+guide
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محفزات النجاح الرئيسية لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مرحلة
من مراحل سلسلة القيمة ( .)IFC, 2010باإلضافة إلى ذلك ،يجري تطوير عدد
من األدوات الجديدة لخدمة هذه الشريحة من العمالء.

تحقيق التوازن بين إدارة المخاطر على نحو آلي مع الخدمة الشخصية
المخصصة
بدال من تطبيق نفس مستوى اليقظة المتبع عند إصدار قرض للشركات الكبرى،
أصبحت البنوك التجارية في البلدان المتقدمة تتبع بشكل متزايد أنظمة احتساب
الجدارة االئتمانية بالنقاط ،لتقييم مخاطر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدقة ،بدون
أن يسفر ذلك عن تكلفة كبيرة لكل طلب يتم تقديمه .14إن احتساب الجدارة االئتمانية
ً
راسخا بالفعل في الواليات المتحدة وأوروبا
للمؤسسات الصغيرة أصبح مفهومًا
الغربية وبدأ في اكتساب زخم في آسيا .ولقد كشفت الدراسات أن احتساب الجدارة
االئتمانية لألعمال الصغيرة قد أدى إلى توسع اإلقراض لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الواليات المتحدة (.))Berger, Frame and Miller, 2005
وعلى عكس المؤسسات المالية الكبرى ،عادة ال يتوافر لدى البنوك األصغر حجمًا
كبيرا من قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير بطاقات احتساب
قدرا ً
ً
نحو آلي .ويتمثل الحل بالنسبة ألغلب
مخصصة ،والقيام بالتقييم االئتماني على ٍ
المقرضين في استخدام نماذج احتساب عامة ،قائمة على البيانات المجمعة من
مكتب ائتمان قائم ،أو هيئات إحالة ائتمانية.15
على الجانب اآلخر ،قد يكون التعامل اآللي مع إجراءات تقييم المخاطر غير شخصي
نظرا ألن
ويكون له أثر سلبي على العالقات بين المقرضين واألعمال الصغيرةً ،
مديري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقدرون التفاعل مع موظف البنك المحلي
وخدمة العمالء الشخصية ( .)UNCTAD, 2001ومن ثم تحتاج البنوك الموجهة
نحو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إيجاد التوازن السليم.
وإلى جانب توسعة حافظة منتجات اإلقراض ،فإن أساليب التعامل البنكي عن بعد
القائمة على التكنولوجيا  -مثل التعامالت البنكية عبر االنترنت والتعامالت البنكية
عبر الهواتف المحمولة  -يمكن أن تشكل أساليب فعالة ومناسبة بالنسبة للتكلفة
لخدمة العمالء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأحد األمثلة البارزة على ذلك هو خدمات  M-Pesaللدفع عبر الهاتف
المحمول ،المقدمة من قبل مشغل شبكة المحمول  Safaricomفي كينيا
منذ  .2007وإن ذلك يمكن استخدامه كأداة أساسية للتعامالت المالية مثل
دفع المرتبات والفواتير ،وتوزيع البيع بالتجزئة ،والنقل (مبادرة Lipa Na
مؤخرا من اإلدخار ،وكسب الفائدة،
 ،)M-Pesaولقد مكن المستخدمين
ً
والحصول على االئتمان متناهي الصغر بصورة فورية بنا ًء على تاريخ تعامالتها
المالية وإدخارها (.)M-Shwari

التعاون يحد من المخاطر والتكاليف
للحد من مخاطر إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكلفته ،أصبحت
بشكل متزايد مع أطراف خارحية من مقدمي خدمات
البنوك التجارية تتعاون
ٍ
تطوير األعمال أو منشئي القروض .وبفضل قربها من أعضائها وألفتها
معهم ،يكون مقدمو خدمات تطوير األعمال أكثر وعيًا بمشكالت المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،واحتياجاتها ،ووضعها المالي ،وهو ما يتيح لهم التأكد
نحو أفضل من
من الجدارة االئتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ٍ
البنوك التجارية.
ومن ثم يمكن أن يعوض التعاون والشراكات النقص في قدرة البنوك التجارية،
والمساعدة في الحد من تكلفة التعامالت المالية ،وتفاوت المعلومات المتعلقة
بإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .على سبيل المثال ،قام Enterprise
 ،Africaوهو برنامج لخدمة تطوير األعمال على المستوى اإلقليمي تابع لبرنامج
التنمية الخاص باألمم المتحدة ( ،)UNDPوالذي صمم على غرار برنامج
 ،EMPRETECبوضع خطة مشتركة لتقديم االئتمان .فهو يقدم خدمات بناء
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القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ويتحمل مسؤولية التقييم االئتماني،
واحتساب الجدارة االئتمانية ،ومراقبة عمليات المؤسسات المالية الشريكة
( .)UNCTAD, 2001وبصفة عامة تعد هذه الشراكات مثمرة لجميع األطراف،
وهي جديرة بالتشجيع.

تنويع مصادر التمويل
بشكل متزايد على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يركز واضعو السياسات
ٍ
من تنويع مصادر تمويلها بخالف االئتمان البنكي التقليدي .على سبيل المثال ،يمكن
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل من مؤسسات التمويل متناهي
الصغر والمؤسسات المالية غير البنكية .كما يمكن أن تلعب كل من المؤسسات المقبلة
على المخاطر (مثل المشاريع الرأسمالية ،وصناديق تمويل أسهم الملكية الخاصة،
وصناديق المعاشات ،والصناديق المشتركة) ،ومنظمو سوق رأس المال (على
سبيل المثال ،أسواق األوراق المالية ،وسماسرة وتجار األوراق المالية) ،والممولين
المتخصصين (على سبيل المثال ،التعاونيات االئتمانية ،واالتحادات االئتمانية
دورا هامًا في إكمال اإلقراض البنكي المتاح
وشركات اإليجار وشركات التخصيم)ً ،
أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .فضال عن ذلك ،يمكن للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة استغالل موارد التمويل من القطاع الخاص غير المالي ،بما في ذلك
االئتمان التجاري بين الشركات ،أو عبر التمويل الجماعي ومنصات االستثمار.

تمويل من القطاع غير المالي
في كل االقتصادات النامية أو المتقدمة على ح ٍد سواء ،يمثل االئتمان التجاري
البديل األهم للقروض البنكية كمصدر للتمويل الخارجي في قطاع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة (Demirgüç-Kunt and Maksimovic, 2001; Allen
 .)et al., 2012وتوحي األبحاث المتعلقة بدور االئتمان التجاري أن الموردين قد
يقومون بدور “المقرضين بنا ًء على العالقات” بفضل ما يتمتعون به من معلومات
فريدة حول عمالئهم (McMillan and Woodruff, 1999; Uchida, Udell
.)and Watanabe, 2011
ً
مقارنة بخيارات التمويل
صغيرا
وبالبرغم من أنه مازال في بداياته ،وال يزال
ً
ً
مؤخرا
التقليدي ،فإن التمويل الجماعي أصبح يسترعي اهتمامًا متزايدا ،خاصة
ً
بفضل قدرته على جمع األموال واالستثمار ألصحاب األعمال سريعة النمو،
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على التكنولوجيا.
وعلى مدار األعوام الخمس السابقة ،شهد التمويل الجماعي نموًا غير متوقعًا
في بعض المناطق ،بما في ذلك المملكة المتحدة ،والواليات المتحدة ،وألمانيا،
والصين 16.وبعمله عبر منصات على االنترنت ،فقد تطور من تمويل جماعي
مجتمعي (أي اإلقراض االجتماعي ،والتبرعات والجوائز) إلى تمويل جماعي
ذو عائد مالي (إقراض النظراء وتمويل جماعي عبر شراء أسهم الملكية) ،حيث
يقوم عدة مستثمرين بتقديم الدين أو أسهم الملكية ،ثم يحققون النجاح المالي الكبير
فيستحوذون على ما يصل إلى  75%من سوق التمويل الجماعي القومي المناظر
لنشاطهم .إال أن اإلطار التنظيمي قد حد من استخدامه ،خاصة بالنسبة لمنصات
التمويل الجماعي بشراء األسهم ،والذي ال يزال غير قانوني في بعض الدول ،وهو
يشكل حاليًا الجزء األصغر من السوق.
قد يكون إقراض النظراء جذابًا لسوق قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الذي ال يتلقى ما يكفي من الخدمات ،فهو يكفل المرونة والفعالية المناسبة للتكلفة
والسرعة ،بما في ذلك التمويل بمبالغ صغيرة .ويقوم التمويل الجماعي بشراء
أسهم الملكية ،في المقابل ،بإكمال تواجد المستثمر المالك أو رأس المال المغامر،
أو كبديل له ألولئك الذين ال يزالون في مرحلة اإلعداد والبدايةWilson and( .
.)Testoni, 2014
نظرا للمخاطر بالنسبة للمستثمرين ،والذي يكونون في الغالب مساهمين غير
ً
محنكين  ،))Kirby and Worner, 2014فإن هناك حاجة لوجود إطار تنظيمي
متوازن ( .)BBVA research, 2015في بحث Green Paper on Long
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 Term Financing for SMEsلعام  ،2013أشارت المفوضية األوروبية إلى
نيتها إطالق قدرات التمويل الجماعي .إال أنه في هذه المرحلة ،فإن جهودها موجهة
بصفة رئيسية نحو زيادة الوعي ،ونشر أفضل الممارسات ،وبناء ثقة المستخدم،
خاصة عبر إنشاء  European Crowdfunding Stakeholders Forumعام
.2014
ً
وفقا لدراسة Crowdfunding’s potential for the Developing World
التي تم إجراؤها عام  2013من قبل  ،World Bank/InfoDevقد يكون
لالقتصادات النامية القدرة الكامنة على االستفادة من آلية التمويل الجديدة المذكورة،
لتمويل االبتكار والنمو بواسطة هذا األسلوب التمويلي الذي سيصل إلى  96مليار
دوالر بحلول عام .2025
ولقد أشار التقرير إلى الصين على وجه الخصوص ،يتبعها باقي دول شرق آسيا،
وأوروبا الوسطى ،وأمريكا الالتينية والكاريبي ،ومنطقة الشرق األوسط وشمال
ومؤخرا ،أطلق البنك الدولي برامج تمويل جماعي للمؤسسات الصغيرة
أفريقيا.
ً
والمتوسطة في شرق أفريقيا .ويقوم مركز InfoDev’s Kenya Climate
 Innovation Centreبتنفيذ البرنامج التجريبي Crowdfund Investing
( Pilotالبرنامج التجريبي الستثمارات التمويل الجماعي) ،حيث تتلقى ستة
مشاريع محلية مختارة التوجيه والتدريب لتصميم استراتيجيات التمويل الجماعي
الخاصة بها واختبار تلك االستراتيجيات.

الوصول للعمالة التي تتمتع بالمهارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :ال تجد الوقت الكافي للتدريب
يوضح الشكل  25نصيب الشركات ،مقسمة ً
وفقا لمجموعة الدخل ،التي تحدد أن
توافر قوى العمل التي تتمتع بالتعليم الكافي هو أحد أكبر المعوقات الكبرى على
أعمالها .فحوالي  20%من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أقل البلدان نموًا
تشير إلى أن توافر قوى العمل التي تتمتع بالتعليم الكافي هو أحد أكبر المعوقات.
ً
مقارنة بالفئات األخرى الموضحة .إن االنضمام إلى ركب
ويعد هذا نسبة منخفضة
سالسل القيمة واالرتقاء فيه غالبًا ما يتطلب قوى عمل تتمتع بالمهارة ،ويتضح أنه
بنمو الشركة ،يصبح نقص المهارات مشكلة أكبر.
إن استبيان مراقبة أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
(-)OECDومبادرة العون التجاري منظمة التجارة الدولية (WTO Aid for
 )Tradeفي عام  2013أكد أن المهارات هي معوق جانبي كبير للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة  ،))Jansen and Lanz, 2013خاصة في قطاع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،حيث ثمة تغير تقني سريع ،وفي قطاع السياحة الذي
يتميز بتواصل متكرر بين الموظف والعميل (الشكل .)26
إن عدم التفاوت بين المهارات التي تقدمها األنظمة التعليمية في الدول والمهارات
التي تسعى إليها الشركات هي مصدر معروف من مصادر عدم الكفاءة االقتصادية
وكثيرا ما يسفر هذا التفاوت عن موقف تناقضي،
(.)Jansen and Lanz, 2013
ً
حيث تستمر معدالت البطالة المرتفعة بين الشباب الخريجين ،مع استمرار شكاوى
أصحاب األعمال من نقص العمال ذوي المهارات المحددة (Almeida, Behrman
 .)and Robalino, 2012وحاليًا ،ذكر  60%من أصحاب مبادرات األعمال صعوبة
الوصول إلى المواهب المناسبة كأحد أهم ما يثير قلقهم بشأن استقطاب العمال ،خاصة
فيما يتعلق بمهارات العلوم ،والتكنولوجيا ،والهندسة ،والرياضيات (.)STEM

تشكل مهارات قوى العمل أحد األصول الهامة لكل من استراتيجيات المشاريع
الدفاعية والتوسعية في األسواق العالمية ( .)Jansen and Lanz, 2013إال أنه
في البيئة دائمة التغير يكون من الصعب بالنسبة ألصحاب األعمال توظيف عمال
يتمتعون بالمهارات المناسبة ،أو تعديل المهارات بصفة مستمرة عبر التدريب في
مقر العمل .وإن ذلك يمثل تحديات كبيرة على وجه الخصوص بالنسبة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بسبب صغر حجمها.

وإن تفاوت المهارات يسفر عن كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة ،خاصة بطالة
الشباب .وعلى األرجح فإن ضعف المزيج المتاح من المهارات في سوق العمل
يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نحو ال يتناسب وحجمها ،حيث أن
سبل االستثمار في التدريب تكون معدومة بها.

الشكل  25االرتقاء عبر سالسل القيمة يتطلب عمالة ماهرة.

الشكل  26الموردون يشيرون إلى المعوقات المتعلقة بمهارات قوى العمل
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مالحظة :تحتسب مؤشرات مجموعات الدخل باستخدام تعاريف منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
( )OECDالخاصة بتصنيف مجموعات الدخل والمتوسطات البسيطة عبر الدول .وتعتمد المؤشرات على 33
دولة منخفضة الدخل ،و 38بل ًدا من الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل ( ،)LMICو 43دولة في نطاق
الدخل المتوسط المرتفع ،و 16دولة مرتفعة الدخل.
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مالحظة :تشير التعليقات إلى أن عدد اإلجابات التي ذكرت مهارة قوى العمل باعتبارها معوق جانبي قومي
أساسي للتوريد يؤثر على قدرة الموردين على الدخول إلى سالسل القيمة ،وترسيخ مكانتهم بها واالرتقاء
خاللها .ولم يتم تضمين إجابات الجمعيات وتعذر التحليل ً
وفقا للحجم.
المصدرJansen, Marion and Rainer Lanz (2013). Skills and Export Competitiveness :
 .for Small and Medium-Sized Enterprises. Geneva. World Trade Organizationمتوافر
على https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/
.skills_and_export_competitiveness_e.pdf
WTO and OECD (2015). Aid for Trade at a Glance - Reducing trade costs for
 .inclusive, sustainable growth. Geneva and Parisمتاح عبر الرابط https://www.wto.org/
english/res_e/publications_e/aid4trade15_e.htm
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الشكل  27أسباب عدم االستثمار في التدريب أثناء العمل في أمريكا الوسطى
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المصدرAlmeida, Rita, Jere Behrman and David Robalino (2012). The Right Skills for the Job? Rethinking Training Policies for Workers. Human Development Perspectives, :
 .No. 70908. Washington, D.C.: World Bankمتوافر على 709080PUB0EPI0067869B09780821387146./13075/penknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986
)pdf?sequence=1.World Bank (2015
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ومن الممكن أن يعود عدم استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التدريب
ببساطة إلى أن العائد على الدخل المتوقع لها أقل من غيرها من االستثمارات
( .)Almeida, Behrman and Robalino, 2012إال أن العديد من الدراسات
قد أظهرت أن احتمالية مواجهة المؤسسات الصغير والمتوسطة لمعوقات أكثر حدة
ً
مقارنة بالشركات األكبر ،ولذلك فإنها تجد صعوبة أكبر في االستثمار
على الموارد
في التدريب أو إعادة التدريب.)Okada, 2004( .
وإن تحمل انخفاض اإلنتاج عند تغيب أحد العاملين لحضور التدريب الرسمي يكون
أصعب بالنسبة للمؤسسات الصغيرة .كما أن االفتقار إلى الموارد أو القدرة على
تقييم االحتياجات المستقبلية فيما يتعلق بالمهارات يزيد األمر سوءًاCedefop,( .
 )2012بينما قد ال تقوم بعض المؤسسات بالتدريب بسبب معدل تغير العمالة
العالي ،والخوف من أن تذهب االستثمارات التي تمت من أجل تدريب العمال
هبا ًء ( .)Almeida, Behrman and Robalino, 2012وقد ال يكون هناك
كاف لدى الشركات الصغيرة بالعائد المستقبلي لمثل هذا التدريب (Adams,
وعي ٍ
 .)2007فإن ضعف استثمار الشركات الصغيرة في ترقية المعرفة وعمليات
االكتشاف يجعلها أضعف وأكثر هشاشة في مواجهة تحديات األسواق الجديدة.
ويقدم الشكل  27الدليل من استبيانات المشاريع حول المعوقات المحتملة أمام
تطوير المهارات التي تواجهها الشركات في أمريكا الوسطى.

الحصول على المزيج المناسب من المهارات
في أغلب الدول ،تقع مسؤولية إعداد األفراد للوظائف على عاتق النظام التعليمي،
مع التركيز على المهارات األساسية أو التأسيسية ،مثل إجادة القراءة والتعامل
مع األرقام .وإلمداد األفراد بالمهارات المناسبة للوظائف ،17يكون من الضروري
رفع مستوى التعليم فحسب ،وتوفير المهارات واألساليب ذات الصلة بالوظائف.18
وفي االقتصاد العولمي اليوم ،يتزايد طلب أصحاب األعمال على المؤهالت التقنية
والتعليمية على ح ٍد سواء ،وكذلك على سمات سلوكية معينة في موظفيهم.
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) ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻓﺿﻝ (

فعلى سبيل المثال ،توضح البيانات عبر دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ( )OECDأن احتماالت انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في األنشطة التدريبية يكون أقل بمقدار الضعف عن الشركات الكبيرة .وأظهرت
استبيانات البنك الدولي عن المشاريع ،أن احتماالت تقديم الشركات الصغيرة
للتدريب الرسمي للعاملين بها تقل في المتوسط بمقدار  1.6%عن الشركات
متوسطة الحجم ،وبمقدار  2.4ضعف عن الشركات الكبيرة.

الشكل  28التعليم العالي في مقابل مهارات القوى العاملة
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ﻗﻭﻯ ﻋﻣﻝ ﺗﻔﺗﻘﺭ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ) ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺃﻓﺿﻝ (
مالحظة :الرسم البياني مستند إلى بيانات من  97دولة.
المصدر :إحصائيات مركز التجارة الدولية ( )ITCالمستندة على بيانات البنك الدولي ( )2015والمنتدى
االقتصادي العالمي .WEF) (2015

وإن تحقيق المزيج المناسب من المهارات ليس باألمر السهل .ففي العديد من الدول،
لم تنجح االستثمارات عالية المستوى في التعليم الرسمي في ضمان عثور أصحاب
األعمال على المهارات المطلوبة في سوق العمل (الشكل  .)28ويتضمن مؤشر
المنتدى االقتصادي العالمي ( )WEFمقاييس معروفة ومقبولة للتعليم :إحصائيات
معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي وما بعد الثانوي .إن بيانات منظور المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة حول مهارات قوى العمل مستقاة من استبيانات البنك الدولي حول المشاريع،
مباشرا عن ما إذا كان نقص المهارات يشكل عقبة أمام العمليات
والتي تطرح سؤاال
ً
الحالية .ومن المثير للقلق عدم العثور على عالقة ترابطية بين المتغيرين.

التدريب المهني
في البلدان النامية والمتقدمة على ح ٍد سواء ،يمكن أن يكون للتعليم والتدريب المهني
أهمية بالغة للحد من عدم التوافق بين المهارات المتاحة وتلك المطلوبة في سوق

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

العمل .فإن تلك التدريبات تساعد على دمج الشباب في عالم العمل عن طريق توفير
مجموعة شاملة من المهارات الجاهزة للتطبيق والمتعلقة بالوظائف ،والمعرفة
التكنولوجية المتخصصة.
في الحقب األخيرة ،كان التعليم والتدريب المهني جزءًا مهمال من التعليم المبدئي،
ويوحي انتشار عدم تفاوت المهارات بانخفاض مستوى مثل هذا التدريب في العديد من
المناطق .ومن ثم ،فإن من الضروري ج ًدا جذب الشباب للتدريب المهني والتمرين.
إن تحقيق نظام تدريب وتعليم مهني يؤدي دوره بشكل جيد يتطلب درجة عالية من
انخراط الشركاء االجتماعيين (أصحاب األعمال واالتحادات التجارية) ،وكذلك
الهيئات االستشارية الخارجية مثل مجالس المهارات الخاصة بمختلف القطاعات.
على سبيل المثال ،فإن النماذج النمساوية ،واأللمانية ،والسويسرية ،التي تجمع
التدريب في المشاريع مع التعليم في المدراس المهنية ،تضرب بجذورها في عمق
المجتمع ،ولطالما تم اعتبارها فعالة في تغذية المهارات التي تحتاجها الشركات.
ومن ثم ،فإن قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على جذب المواهب الجيدة
ذات التعليم ،والتدريب ،والخبرة المسبقة سيعتمد على قدرة كل من أنظمة
التعليم القومي المعنية وأنظمة التدريب المهني على منح الشباب المعرفة
والمهارات واألساليب المطلوبة (Jansen and Lanz, 2013; Cedefop,
 .)2012وعلى المدى القصير ،فإن الدول تواجه كذلك التحدي المتمثل في
ترقية مهارات الموجودين في قوى العمل العاملة لديها بالفعل ،حيث سيظل
حوالي  80%من قوى العمل الحالية في سوق العمل خالل األعوام العشر
القادمة (.)Cedefop, 2010

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى المهارات والتدريب
المستمر
إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدخل في منافسة مع الشركات الكبيرة على العدد
المحدود من العمال ذوي التدريب المناسب ،وتميل إلى توظيف نسبة أعلى من األناس
غير المدربين ،حيث أن احتمال قيامها بدفع أجور ومزايا أعلى يكون أقل .نتيجة
لذلك ،يكون هؤالء العمال بحاجة إلى تدريب لرفع كفاءتهم األساسية والتكنولوجية .إال
أن أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تدرب موظفيها .وعلى المدى الطويل،
يستنفذ ذلك قدرتها على اإلنتاج ،والتنافس ،واالحتفاظ بالعمالة.
يوضح الشكل  29أن نظام التدريب وتطوير المهارات هو نظام معقد ،ونطاق
ً
ارتباكا
اختيار الموردين الخارجيين هو نطاق واسع ،ويمكن أن يسبب ذلك
للشركات الصغيرة .وينطوي أحد المعوقات األخرى على االفتقار إلمدادات

التدريب المخصصة المعقولة األسعار ،والتي غالبا ما تعد شديدة االتساع أو
عامة ،مع محاباتها الحتياجات الشركات الكبيرة (Kubitz, 2011; Martinez-
 .)Fernandez and Sharpe, 2010إن من شأن وجود محفزات لمقدمي
التدريب من أجل تقديم خدمات فعالة وجيدة االستجابة ،ومساعدة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة على استغالل النطاق المتاح من برامج التدريب ومبادراته أن
يعزز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المبادرات القائمة.
قد تعزف الشركات األصغر عن تقديم التدريب الرسمي مخافة أن تفقد العمال
المدربين لصالح شركات أخرى ،أو بسبب أمور متعلقة بالتكلفة والسعر المناسب.
ومن طرق معالجة هذا العزوف ،دعم التدريب ،والذي يحمل خصائص “المصلحة
العامة” .ويمكن تمويل هذا الدعم عبر مخصصات الميزانية للمؤسسات التدريبية،
وإعفاء أصحاب األعمال من ضرائب ،وتقديم منح للشركات التي تتبع صور محددة
من التدريب أثناء الوظيفة ،وفي غير تلك األثناء على ح ٍد سواء .)ILO, 2010)19
نظرا للعوائق المتعددة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فقد يكون
ً
من الضروري الجمع بين اإلعانات المالية الكبيرة وخصومات الضرائب مع صور
أخرى من الدعم .وعلى وجه الخصوص ،حدد  ،)Stone (2012شبكات أصحاب
األعمال والتدريب باعتبارها أكثر اإلجراءات السياسية الواعدة لترقية مهارات
القوى العاملة في األعمال الصغيرة.

شبكات التدريب وسالسل القيمة والسبل غير الرسمية
إن من شأن التعاون عبر الشبكات األفقية ،بما في ذلك األطراف الفاعلة من
القطاعين العام والخاص ،تقوية إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
فرصا لتبادل المعرفة ،بما
التدريب .وفي الوقت ذاته ،يمكن لهذه الشبكات أن تخلق ً
يسفر عن األبحاث التعاونية والتنمية (.)Bosworth and Stanfield, 2009
كما يمكن تجميع الموارد ،وربما كان ذلك عبر استخدام صناديق التمويل الجماعية
لتغطية تكاليف برامج التدريب المشتركة .إن الشبكات تتيح للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الوصول إلى خدمات لم تكن لتتاح لها في غير ذلك ،مثل التعليم
خصيصا والخبرات التدريبية المتخصصة.
المصمم
ً
ويمكن للحكومات وسلطات المناطق دعم مثل شبكات الدعم المذكورة .ومن بين
األمثلة البارزة لهذا التفاعل الجماعي مركز بنانج لتطوير المهارات (Penang
 )Skills Development Centreفي ماليزيا ،والذي يعمل كوسيط بين أصحاب
األعمال ومقدمي التدريب .كما يمكن أن تكون الشبكات رأسية حيث تربط بين
المشترين والموردين.

الشكل  29خيارات تطوير المهارات والتدريب

موردو خدمات التعليم والتدريب
غيرهم من
مقدمي الخدمة

االتحادات

الشبكات
التعاونية

المؤسسات
التعليمية

الهيئات
الحكومية

الموردون وغيرهم من األعمال
المرتبطة بسالسل القيمة

مدربو القطاع الخاص
واالستشاريون

 المجالس الخاصة
بالقطاعات

 المدارس (مراكز التدريب
أو المراكز المهنية)

 البرامج الممولة
حكوميًا

 موردو المعدات أو
اآلالت أو المواد

 مدربون

 مجموعات األعمال أو
الجمعيات

 الكليات

 مراكز التنمية
االقتصادية

 غيرهم من األعمال
المرتبطة بتسلسل القيمة
(الموزعون ،تجار التجزئة)

 استشاريون

 الروابط المهنية

 الجامعات

 المنظمات المحلية

 الفروع األخرى
لألعمال نفسها

 الجمعيات الصناعية

 المعاهد الفنية

 الوزارات األخرى

 المنظمات غير الربحية
المصدر .Canadian Chamber of Commerce (2013). Upskilling the Workforce: Employer-Sponsored Training and Resolving the Skills gap :متوافر على http://www.chamber.ca/
.media/blog/131009_Upskilling-the-Workforce/131009_Upskilling_the_Workforce.pdf
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يمكن لقادة السالسل تحفيز تدريب مورديهم المحليين ،خاصة إذا كان ذلك سيفيد
جودة المنتج والعملية .إال أنها قد تعزف عن تحفيز الترقية الوظيفية (أي على سبيل
المثال ،حيث يمكن للموردين الترقي عبر سلسلة القيمة) إذا كان ذلك يتداخل مع
الكفاءات األساسية للقادة مثل التسويق ،أو المبيعات ،أو األبحاث والتطوير ،على
سبيل المثال.

الشكل  30تكاليف الجانب اللوجستي تكون أعلى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
(مثال :أمريكا الالتينية والكاريبي)
45
ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ

40

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ

35

كما أبرزت دراسات عديدة أهمية التعليم والتدريب غير الرسمي في مكان العمل
لألعمال الصغيرة ،بالرغم من أن هذا ال ينعكس بصورة نمطية في اإلحصائيات
الرسمية .ولقد اكتشفت دراسة أجريت عام  2013من قبل منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDقائمة على استبيان في سبعة مناطق،
أن أصحاب األعمال الصغيرة ينظرون إلى التعليم غير الرسمي عبر األنشطة
اليومية كوسيلة لترقية المهارات أفضل من الدورات التدريبية الرسمية.

وبالنسبة لواضعي السياسات ،فإن ذلك يطرح تساؤالت حول ما إذا اكتسبت هذه
المهارات عبر التعليم والخبرة خارج التعليم الرسمي وكيف يتم ذلك (OECD,
 .)2013فعلى سبيل المثال ،يستخدم إطار المؤهالت األوروبية للتعليم مدى
الحياة (European Qualifications Framework for Lifelong
 )Learningثمانية مستويات مرجعية قائمة على نتائج التعليم  -المحددة في
صورة المعرفة ،والمهارات ،والكفاءات  -والذي تيح التحقق من صور التعليم،
سوا ًء كانت رسمية أو غير رسمية.)EC, 2008( .

الجانب اللوجستي يمثل ً
عبئا أكبر بالنسبة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة
نحو تقليدي ،ارتبطت إدارة الجانب اللوجستي بالشركات الصناعية الكبيرة،
على ٍ
والتي كانت رائدة االبتكارات في المجال ،مثل اإلنتاج والتسليم في الوقت
المناسب بالضبط .إال أن إدارة الجانب اللوجستي هي جزء هام من أي عمل،
صغيرا .فإن سوء إدارة الجانب اللوجستي قد يجعل الشركات
كبيرا أو
ً
سوا ًء كان ً
غير قادرة على المنافسة ،مما قد يعوق وصولها للموردين والبائعين ومشاركتهم
في سالسل القيمة الدولية.
إن الدراسات حول تكاليف الجانب اللوجستي في المؤسسات الصغيرة
ً
ارتفاعا منها في الشركات الكبيرة.
والمتوسطة تظهر أنها تميل ألن تكون أكثر
على سبيل المثالً ،
وفقا لدراسة تمت في أمريكا الالتينية ،كانت تكلفة الجانب
اللوجستي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعلى من مثيلتها للشركات الكبيرة
بمقدار ضعفين إلى ثالثة أضعاف ( .)Barbero, 2010فضال عن ذلك ،فإن
تكلفة الجانب اللوجستي في أمريكا الالتينية والكاريبي تمثل  18%إلى  35%من
القيمة النهائية للبضائع ،مقارنة بـ 8%في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ( .)OECDأما بالنسبة للشركات الصغيرة ،فقد تصل النسبة إلى ما
يزيد عن  ،42%ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى ارتفاع تكلفة المخازن والمخزون
( ;Schwartz et al., 2009الشكل )30
لماذا تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلفة أعلى وصعوبات أكثر فيما
يتعلق بالجانب اللوجستي؟ في إطار التجارة الدولية ،يمكن للمؤسسات الصغيرة
أن تجد صعوبة في ملء الحاويات ببضائعها ،ومن ثم يزيد ذلك من التكلفة.
باإلضافة إلى ذلك ،كثيرا ما ال تستوعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مبادئ إدارة الجانب اللوجستي ،أو ال يكون لديها معرفة كافية بمقدمي الخدمات
اللوجيستية البديلة في الدول األجنبية.
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ويضم هذا التعليم فرق إرشاد واجتماعات فرق العمل ،والتعاون بين العاملين
وتفاعالت المشاريع .وهو أسلوب تدريبي يمتاز بالمرونة والتكلفة المناسبة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،الذي يمكن تصميمه على نحو مخصص لتلبية
احتياجتها وإجراؤها مع استمرار اإلنتاجMartinez-Fernandez and( .
)Miles, 2011
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المصدرSchwartz, Jordan, José Luis Guasch, Gordon Wilmsmeier and Aiga :
Stokenberga (2009). Logistics, transport and food prices in LAC: policy
guidance for improving efficiency and reducing costs. Sustainable Development
 .Washington, D.C.: World Bank .2/Occasional Paper, No. 2009متاح عبر الرابط http://
LCSSD_/1252607325125-siteresources.worldbank.org/LACEXT/Resources/258553
OcassionalPapers_August.pdf

وقد تكون عرضة إلى إجراءات رقابية زائدة على الحدود ،حيث أنها تقوم
بالتصدير بصورة غير متكررة وال تستفيد من مزايا المسار السريع التي
تكتسبها العديد من الشركات الكبيرة .فضال عن ذلك ،فإن المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي تنضم إلى سالسل القيمة المعقدة تجبر في بعض األحيان على
تهيئة أسلوب ممارستها لألعمال ،لتلبية متطلبات الشركة القائدة األجنبية.
إن انخفاض تكلفة التعامالت المالية ،وإمكانية التوقع ،والسرعة هي كلها عناصر
تشكل النظام اللوجستي األمثل .ولتحقيق ذلك ،يمكن للهيئات العامة والقطاع
الخاص استهداف تحسين الخدمات والبنية التحتية الخاصة بالنقل ،والممارسات
اللوجيستية لألعمال ،وإجراءات التسهيالت التجارية.

القطاعان العام والخاص يستثمران في البنية التحتية
حتى يتسنى للعمليات اللوجيسيتية الخاصة بدولة ما أن تؤدي وظيفتها على
النحو السليم ،يجب أن تتوافر لها بنية تحتية حديثة وتمتاز بالكفاءة ،خاصة في
مجال النقل .وهناك حاجة متزايدة الستثمار إضافي وكبير في البنية التحتية على
مستوى العالم ،خاصة في البلدان الناشئة والنامية .وتوحي أبحاث أجراها معهد
( )McKinsey Global Institute 2013أنه بحلول عام  ،2030سيكون المبلغ
المطلوب هو  57.3تريليون دوالر لتمويل تطوير البنية التحتية حول العالم ،مع
تشكيل الطرق ،والمطارات ،والموانيء ،والسكك الحديدية ،لنسبة  41%من هذا
المجموع (الشكل  20.)31وعلى األرجح سيكون ذلك خارج نطاق قدرات القطاع
العام إذا اضطلع باألمر بمفرده ،مما يجعل من الضروري إشراك القطاع الخاص
في تمويل البنية التحتية (.)WTO, 2015
في العديد من البلدان النامية ،قد ثبت أن مشاركة القطاع الخاص من خالل
الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص هو أسلوب قابل االستمرارية لسد
الفجوة في اإلنفاق على البنية التحتية ،ولكن كان هناك بعض اإلخفاقات الكبيرة
(لالطالع على أفضل الممارسات ،انظر (The Boston Consulting Group,
 )2013وإن أحد األفكار األخرى الجاري النظر فيها هي زيادة النسبة المخصصة
للبنية التحتية من صناديق األموال التي تديرها صناديق المعاشات التقاعدية،
وصناديق الثروات الخاصة ،وشركات التأمين ،وغيرها من جهات االستثمار
المؤسسية ،والتي تبلغ فقط  1%من  79تريليون دوالر (World Bank Group,
.)2014

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

الشكل  31االحتياجات االستثمارية للبنية التحتية العالمية (مقدرة بالتريليون دوالر
أمريكي)
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 .)et al., 2007لذا يتعين تحسين الجوانب المادية والجوانب الوظيفية لألمور
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وال يمكن إدراك فوائد بنية النقل التحتية عالية الجودة إال حينما يواكبها قوانين
تنظيمية مناسبة ،مثل سياسات التشجيع على المنافسة وقوانين تشجع على إضافة
الخدمات اللوجيسيتية عالية الجودة وبسعر مناسب للنقل (.)World Bank, 2012
ويحتج ( )OECD 2006بأن تحرير تلك الخدمات سوف يسفر عن مكاسب
كبيرة فيما يتعلق بالتنافسية ،خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،التي
ستستفيد من انخفاض تكلفة الدخول إلى سوق التصدير وتخزين مخزون أقل في كل
مرحلة من مراحل سلسلة اإلنتاج.

9.5

مالحظة :استنا ًدا لتوقعات الطلب البالغة  3.5%من إجمالي الناتج المحلي (بقيمة ثابتة  2010دوالر أمريكي من
)3030-2013
المصدرMcKinsey Global Institute (2013). Infrastructure Productivity: How to Save :
 .$1 Trillion a Year. McKinsey Global Instituteمتاح عبر الرابط http://www.mckinsey.
com/insights/engineering_construction/infrastructure_productivity

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المشاركة في مشاريع البنية التحتية
وقراراتها
فرصا قيمة لتنمية المؤسسات الصغيرة
كما يمكن لتطوير البنية التحتية أن يكفل ً
والمتوسطة .فقد تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بصورة غير
مباشرة في مشاريع البنية التحتية الممنوحة لآلخرين ،عن طريق التعاقد من الباطن
ألقسام من العمل ،أو بصورة مباشرة ،عن طريق االنخراط في المشاريع صغيرة
كثيرا ما تؤدي اإلجراءات
النطاق على المستوى المحلي .وبالرغم من ذلكً ،
والممارسات المستخدمة في العديد من المناقصات إلى انصراف المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة عن الدخول في هذا السوق الذي قد يزخر بالمكاسب ،حتى
وإن لم يتم استبعادها على وجه التحديد.
وتشمل العوائق الشائعة ضعف الوصول إلى المعلومات حول فرص التعاقدات،
والبيروقراطية البالغة ،ومتطلبات الوثائق ،والضمانات الكبيرة ،وغياب عام
للشفافية في عملية الشراء .)Kaspar and Puddephatt, 2012( .وللترويج
لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر ،من الممكن أن تعمل
عمليات الشراء الحكومية على تبسيط اإلجراءات اإلدارية ،وحجز نسبة محددة من
التعاقدات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ووضع التعاقدات الكبيرة في
حزم من المناقصات الصغيرة ،ووضع تعامل مالي تفضيلي.
وقد تكون عمليات اتخاذ القرار بشأن اختيار مشاريع البنية التحتية وتعريفها
عرضة إلى عدم تساوي القوة التفاوضية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
والشركات الكبرى ،مما قد يحد من العائدات االجتماعية لالستثمار في البنية
التحتية للنقل .ففي واقع األمر ،حتى في المواقف التي تتساوى احتياجاتها مع وزنها
االقتصادي ،غالبًا ما تكون الشركات الكبيرة أكثر قدرة على رفع قدرتها التفاوضية
لصالح احتياجات البنية التحتية الخاصة بها .وهو ما قد يزيد من إبعاد المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة عن األسواق اإلقليمية والمحلية.
كثيرا ما يكون من الصعب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تجعل صوتها
ً
مسموعا بسبب تشتت وتناثر احتياجاتها ،وغياب الدفاع عن مصالحها .ولمعالجة
ذلك ،من الممكن أن تساهم رابطات القطاعات والتكتل في توحيد صوت المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،والضغط من أجل الحصول على دعم الحكومات في
الوصول إلى األهداف اإلستراتيحية المتعلقة بالبنية التحتية.

تحقيق أفضل استخدام للبنية التحتية الخاصة بالنقل الموجودة بالفعل
بينما من الضروري االستثمار بصورة أكبر وأفضل في البنية التحتية الخاصة
بالنقل ،فإن ذلك ينطوي على عملية طويلة وعالية التكلفة ،وقد ال تكون كافية
بمفردها لتيسير التجارة وتحقيق مكاسب إنتاجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
على سبيل المثال ،فقد يخفق تحسين البنية التحتية في تحسين الكفاءة التجارية
الكلية ،إذا لم يواكبه خدمات نقل وخدمات لوجيستية تنافسية وجيدة األداء (Arvis

للتشجيع على االستخدام الكفء للبنية التحتية الخاصة بالنقل المتاحة في دول أمريكا
الالتينية والكاريبي ،ومن ثم الحد من التكاليف اللوجيسيتية ،يؤكد Latin American
 ،Economic Outlook 2014حول الجوانب اللوجيستية والتنافسية (OECD/
 )UN-ECLAC/CAF, 2013الحاجة لسياسات نشطة على المدى القصير.
ويشمل ذلك توفير منشآت تخزين حديثة ،وإجراءات توثيق وجمارك تتسم بالكفاءة،
واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل الجوانب اللوجيستية ،وتنفيذ
معايير التعامل والنقل المناسبة ،باإلضافة إلى تعزيز التنافس في قطاع النقل.

جعل عبور البضائع للحدود أم ًرا أسهل
إن تحسين شفافية الجمارك ،وإجراءات التجارة ،وقواعدها التنظيمية ،وإمكانية التنبؤ
بها ،هو أمر بالغ الضرورة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول
كثيرا ما يشار إلى القواعد التنظيمية التجارية والجمارك
للساحة الدولية .وبالفعلً ،
المرهقة في استبيانات البنك الدولي حول المشاريع ()Bank Enterprise Surveys
باعتبارها عقبة أمام التجار ،خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعالج اتفاقية تيسير التجارة ( )TFAالخاصة بمنظمة التجارة العالمية ()WTO
هذه التحديات بصورة مباشرة ،عن الطريق السعي إلى تخطي الروتين ،مثل
التكاليف المرتبطة بتخليص البضائع ،والتعامالت اإلدارية والتوثيق ،باإلضافة إلى
التأخر على الحدود .وترسخ االتفاقية التزامات ملزمة من أجل تحسين إجراءات
الجمارك ،والشفافية ،وإمكانية التنبؤ ،والكفاءة ،والتعاون بين الهيئات التنظيمية
الحدودية والقطاع الخاص.
ووفقا لتقرير التجارة العالمية لعام  ،WTO( 2015سيصدر ً
ً
الحقا) ،فإن تنفيذ
اتفاقية تيسير التجارة سيعمل على األرجح على تعزيز مشاركة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في التجارة ،بحيث ستكون بعض إجراءات تيسير التجارة
ذات فائدة خاصة بالنسبة لصغار التجار .ويشمل ذلك توافر المعلومات ،وإجراءات
استئناف وقرارات مسبقة (.)Fontagné, Orefice and Piermartini, 2015

توصيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات
من شأن تطوير منصات الجوانب اللوجيستية ،أو النقاط التي تتركز فيها األنشطة
والخدمات اللوجيستية ،أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تخطي
صعوبات تحقيق وفورات الحجم في الوظائف اللوجيستية .وأحد المصادر المحتملة
يتمثل في تعزيز الروابط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات
اللوجيستية .ويشكل مقدمو الخدمة هؤالء العمود الفقري للشركات التجارية ،خاصة
الشركات األكبر ،حيث ينتشر إسناد مسؤولية الجوانب اللوجيستية وإدارة سالسل
التوريد إلى أطراف خارجية.
إال أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصدير ال تستفيد
من هذه الخدمات ( ،)Barbero, 2010حيث ال يعمل أغلب مقدمي الخدمات
اللوجيستية الكبار ذوي الحلول المعيارية لإلسناد ألطراف خارجية مع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ( .)Kirby and Brosa, 2011وإن ذلك يزيد من تهميش
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،التي ال تمتلك أغلبها أقسام شحن مخصصة
بعمالة تتمتع بالخبرة.
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لذا فمن الضروري ،ليس فقط تشجيع مقدمي الخدمات اللوجيستية على تطوير ما
يقدمونه لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نحو أفضل ،ولكن كذلك
دعم التدريب اللوجستي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،حتى يكتسب المديرون
نحو أفضل من مقدمي الخدمات
المعرفة بتصميم سلسلة لوجيستية ،واالستفادة على ٍ
اللوجيستية .على سبيل المثال ،تقدم شركة  DHL Expressمنتجات وحلول خدمية
(مثل  ،Webshipو )MyDHLلدعم وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى
مؤخرا في تقديم برامج تدريبية للمؤسسات الصغيرة
األسواق العالمية .كما شرعت
ً
والمتوسطة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا ،لتزويد الشركات المحلية بمهارات
تتراوح بين التمويل األساسي إلى التسويق والجوانب اللوجيتسية.

التكنولوجيا ومجال االبتكار
بغض النظر عن حجمها ،تسعى كل الشركات لتحقيق كفاءة أكبر في التحكم في
نحو أفضل ،واستجابة أكبر
اإلنتاج وتكلفة العمالة ،ومراقبة األمور المالية على ٍ
لفرص العمل الجديدة ،ووصول أوسع للمعلومات الخاصة بالعمالء والموردين
والمنافسين.

استخدام التكنولوجيا
مصدرا إستراتيجيًا الستدامة
التكنولوجيا 21يمكن أن تساعد تلك الجهود وتشكل
ً
التنافسية .إال أن العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال تدرك بشكل كامل بعد
القوة الكامنة التي يمكن للتكنولوجيا إطالقها .وينظر إلى انخفاض مستوى تعاملها
مع التكنولوجيا على أنه عائق خطير أمام تحسين التنافسية ،وهي تعاني نتيجة لذلك
من عدم الكفاءة وزيادة التكاليف .وبحسب دراسة أجراها البنك الدولي ( )2006فإن
الشركات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نحو فعال تزيد من
نمو مبيعاتها وربحيتها بنسبة تتراوح بين  3.4%و 5.1%على التوالي (الجدول .)8
كشفت دراسة أعدتها ( )Intuit Inc. 2012حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الهندية خمس معوقات رئيسية قد تسفر عن عزوف تلك الشركات عن االستثمار
في التكنولوجيا واستخدامها:
 التكاليف؛
 نقص القوى البشرية الماهرة (مثل االفتقار إلى المهارات الفنية)؛
 ضعف الوعي بفوائد التكنولوجيا؛
الجدول  :8تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تعزز نمو مبيعات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وربحيتها
مؤشر األداء

المشاريع التي ال
تستخدم تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

المشاريع التي
تستخدم تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت

التحسين

نمو المبيعات ()%

0.4

3.8

3.4

نمو التوظيف ()%

4.5

5.6

1.2

الربحية ()%

4.2

9.3

5.1

إنتاجية العمالة (القيمة
المضافة لكل عامل ،بالدوالر
األمريكي)

 5,288دوالر
أمريكي

 8,712دوالر
أمريكي

 3,423دوالر
أمريكي

المصدرWorld Bank (2006). Information and Communications for Development: :
 .Global Trends and Policies. Washington, D.Cمتاحhttp://documents.worldbank.
global-trends-policies-2006-information-/6739395/01/org/curated/en/2006
communications-development

68

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

 الخصوصية وحماية البيانات؛
 عدم كفاية البنية التحتية.
دورا حيويًا في تسهيل استخدام المؤسسات الصغيرة
تلعب السياسة العامة ً
والمتوسطة للتكنولوجيا .ويعني ذلك ضمان الوصول إلى التقينات الجديدة،
ودعم تطوير قاعدة قوية من المهارات األساسية ،والحد من التكاليف ذات النتائج
المعاكسة المفروضة من قبل الحكومة ،مثل رسوم االستيراد ،وتعزيز بيئة تشريعية
تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات.
واألمر المهم ،هو أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى شبكات تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت التي تتسم بسهولة الوصول إليها ،والتكلفة المناسبة،
كثيرا ما تشكل حلول تكنولوجيا
والموثوقية والحماية .وفي أقل البلدان نموًاً ،
المعلومات واالتصاالت البسيطة ،مثل الحصول على خدمة االنترنت أو إنشاء
كبيرا أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .22وتحاول
موقع إلكتروني ،تحديًا ً
السياسات التجميعية معالجة مثل تلك التحديات عن طريق إتاحة الوصول إلى
تجمع ما .إن الستخدام
خدمات األعمال ذات الصلة لهؤالء الموجودين في
ٍ
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ارتباط وثيق بقدرة الشركات على االبتكار
( )OECD, 2004وبقدرتها على الوصول لمعلومات السوق ذات الصلة.

جهود االبتكار
إن كال من العولمة والتقدم الكبير في التقنيات الجديدة ،خاصة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت قد جعل إنشاء خدمات ومنتجات مبتكرة وتوصيلها يحتل الصدارة
في المنافسة .فالشركات بحاجة لالبتكار من أجل تقوية موقعها التنافسي .ويبدو أن
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجيد االبتكار أكثر من نظيراتها األكبر حجمًا،
فهي غالبا ما تعمل في مجال منتجات محددة وتتواصل بصورة مباشرة مع العمالء،
نحو أفضل .إال أنه عند
وهذا يتيح لها تطوير منتجات تالئم متطلبات السوق على ٍ
كثيرا ما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عد ًدا من العوائق أمام
الممارسةً ،
جهودها لالبتكار بسبب الموارد المحدودة ،إلى جانب غموض السوق (Winch
.)and Bianchi, 2006
كما يعد البحث والتطوير عامال رئيسيًا في عملية ابتكار الشركات ،حيث تلعب
دورا في تحقيق ابتكارات ناجحة والكفاءة
أنشطة البحث والتطوير في مقر العمل ً
التكنولوجية .إال أن هناك اختالفات متكررة بين الشركات الكبيرة والصغيرة
فيما يتعلق بالبحث والتطوير في مقر العمل (Rammer, Czarnitizki and
 .)Spielkamp, 2009ومن بين العوائق األخرى ،فإن التكلفة العالية الثابتة ،إلى
ً
ضغطا على
جانب كبر مقياس الحد األدنى ألغلب مشاريع البحث والتطوير ،يشكالن
األرباح ويزيدان من مخاطر إخفاق الشركات في حالة فشل البحث والتطوير.23
ً
ووفقا لهذه الخصائص ،فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تميل إلى االستثمار
في أنشطة البحث والتطوير المستمرة (Rammer, Czarnitizki and
 .)Spielkamp, 2009ويدعم ذلك دراسات تجريبية قائمة على بيانات استبيانات
حول االبتكار مثل ( German ZEW Innovation Survey 2013الجدول
.)9
غير أنه قد ظهر في بعض الدراسات أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت
ابتكارا من الشركات الكبرى ،إما بحسب اإلنفاق بالدوالر على البحث
أكثر
ً
والتطوير أو بحسب كل موظف ،خاصة في مجاالت التصنيع عالي التقنية (Plehn
 .)and Dujowich, 2007ولقد كشف ()Nooteboom and Vossen 1995
أنه في أغلب الصناعات تشارك الشركات الكبيرة في البحث والتطوير بصورة
أكبر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ولكن حينما تشارك المؤسسات الصغيرة
نحو أكثر قوة وكفاءة من
والمتوسطة بالفعل ،فإنها تميل إلى أن تقوم بذلك على ٍ
الشركات الكبيرة  -حيث تكون األخيرة في وضع ال يتيح لها تجربة مجاالت
تكنولوجية جديدة واكتشافها.
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الجدول  :9نصيب الشركات ذات أنشطة االبتكار التكنولوجي المشاركة في األبحاث والتطوير في مقار العملً ،
وفقا لفئة الحجم والقطاعات ( ،2012-2010نسبة جميع الشركات)

التصنيع

Core NACE24

المهني والعلمي والفني

26

25

فئة الحجم (عدد
الموظفين)

بحث وتطوير
دائم في مقر
العمل

بحث وتطوير
متقطع في مقر
العمل

إجمالي بحث
والتطوير في
مقر العمل

بحث وتطوير
دائم في مقر
العمل

بحث وتطوير
متقطع في مقر
العمل

إجمالي بحث
والتطوير في
مقر العمل

بحث وتطوير
دائم في مقر
العمل

بحث وتطوير
متقطع في مقر
العمل

إجمالي بحث
والتطوير في
مقر العمل

49-10

13.5

8.3

21.8

16.2

13.8

29.9

19.1

8.3

27.5

249-50

24.5

11.0

35.5

34.8

15.9

50.7

40.8

8.3

49.1

 250أو أكثر

49.8

9.2

59.0

67.6

9.8

77.4

50.5

4.8

55.2

اإلجمالي

17.5

8.9

26.4

23.6

14.0

37.6

22.4

8.2

30.7

المصدر .)Centre for European Economic Research (ZEW) (2013). German Innovation Survey 2013. Mannheim: Centre for European Economic Research (ZEW :متوافر على:
http://www.zew.de/en/publikationen/innovationserhebungen/euroinno.php3

حتى إن لم تشارك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة بحث وتطوير
مستمرة ،فإنها قد ال تزال تقوم بالبحث والتطوير بصورة متقطعة ،مع تكريس
الموارد لذلك فقط حينما يكون ذلك مطلوبًا من أجل وظائف أخرى ،مثل اإلنتاج أو
إستراتيجية التسويق.

فبينما تقدم بعض المناطق بيئات عمل قوية من شأنها تعزيز تنظيم المشاريع (على
سبيل المثال سنغافورة ،إسرائيل ،تشيلي ،جمهورية كوريا ،ومنطقة هونج كونج
اإلدارية الخاصة) ،ففي مجتمعات أخرى تؤدي اإلجراءات المرهقة ،والتكلفة النقدية
العالية ،وضعف الوصول لألسواق ،إلى سد فرص تنظيم المشاريع أمام الكثيرين.

فضال عن ذلك ،لقد أوضح (Rammer, Czarnitizki and Spielkamp
 )2009أنه من أجل تحقيق االبتكارات ،يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التعويض عن غياب البحث والتطوير في مقر العمل من خالل تطبيق ممارسات
إدارية مبتكرة .ويشمل ذلك ،إدارة الموارد البشرية ،والعمل كفريق ،واستخدام
المعرفة الخارجية .وإن إكمال مواردهم التكنولوجية الخاصة بواسطة ما اكتسبوه
من معارف في الجامعة ومؤسسات البحث المتخصصة يزيد من فرصهم.

التدريب قد يعالج نقص المهارات اإلدارية

وفي النهاية ،فإن التكتالت ومناخ “التعاون التنافسي”  -يسهل من انتشار
االبتكارات عبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .فالعمل مع المنافسين الذين لديهم
موارد مماثلة هو وسيلة فعالة للسعي لمشاريع البحث والتطوير كبيرة النطاق،
والتشارك في المخاطر المرتبطة بالتقنيات.
حينما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي معامل تفريخ للتكنولوجيا
الجديدة ،فهي غالبًا ما تواجه تحديات جديدة ،مثل حماية ملكيتها الفكريةً .
ووفقا
لـ ،)Zhang and Xia (2014فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه
صعوبات في استخدام أنظمة تسجيل الملكية الفكرية القومية ،حيث تميل األخيرة
إلى محاباة المشاريع األكبر واألقوى ماليًا ،التي تمتلك الموارد المطلوبة للمضي
قدمًا عبر عملياتها المرهقة.
ولمعالجة هذا التحدي ،أنشأت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( )WIPOفي عام
 2000قسمًا للتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،من أجل زيادة الوعي
حول األمور المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية ،ولتقوية قدرة المؤسسات المعنية في
القطاعين العام والخاص على تقديم الخدمات المرتبطة بالملكية الفكرية.

عوائق ريادة األعمال والمهارات اإلدارية
إن قدرات ريادة األعمال هي عامل أساسي لنجاح تطوير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة .إال أنه في البلدان النامية على وجه الخصوص غالبا ما تتعرض ريادة
األعمال لمعوقات تهدد أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ومن بين األسباب
كل من مهارات اإلدارة ،وبيئة األعمال ،والبيئة المحلية
الرئيسية لذلك ،االفتقار إلى ٍ
الداعمة ،التي تحفز ريادة األعمال.

إن نقص المهارات على مستوى اإلدارة قد يكون السبب الرئيسي الكامن وراء
إخفاق الشركات ،خاصة المؤسسات الصغيرة .وتوحي األبحاث أن الشركات
في األسواق الناشئة تكون لديها ممارسات إدارة أضعف من تلك الموجودة في
البلدان المتقدمة .وهذا أمر هام لتفسير ضعف إنتاجية الشركات (Bloom et al.,
.)2010
ولقد أسفر عدد من التجارب في أنحاء مختلفة من البلدان النامية أن أغلب المديرين
 خاصة في الشركات الصغيرة  -ليس لديهم معرفة كافية بالمسائل اإلداريةاألساسية ،مثل أهمية االحتفاظ بالسجالت وكيفية وضع خطط العمل ،وإن التدريب
األساسي على اإلدارة من شأنه تحسين ممارسات األعمال (Sonobe, Higuchi
 .)and Otsuka, 2012كما أن العديد من رواد األعمال من الشباب الذين يعملون
لحسابهم ال يرون جدوى االستثمار في التدريب على اإلدارة (Mano et al.,
 ،)2012و/أو يتجاهلون قيمة التعرف على اإلدارة (Sonobe, Higuchi and
.)Otsuka, 2012
كما ينظر رواد األعمال أنفسهم إلى التعليم والتدريب غير الكافي كأحد أكبر ثالثة
معوقات أمام تطوير عملهم ،وقد يرون أن التعليم المرتبط بريادة األعمال والتدريب
كاف في دولهم .إن المستقبل المتوقع لمالك أو مدير أحد المؤسسات
عليها غير ٍ
الصغيرة والمتوسطة ،وقدرات هذا الشخص يميالن إلى تحفيز المعوقات الداخلية
لتحويلها إلى نمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (Bruhn, Karlan and
.)Schoar, 2010; Syverson, 2011
على سبيل المثال ،تكون العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محدودة
بسبب عدم قدرة إدارتها على وضع استراتيجيات لتطوير المهارات وتنفيذ تلك
اإلستراتيجيات ،والتوسع لقطاعات جديدة أو المخاطرة في أسواق جديدة ،أو حتى
إعداد طلبات تمويل فعالة .وإن ذلك يعوق النمو واإلنتاجية وينعكس في صورة
معدالت إخفاق أعلى.
وبما أن اإلدارة الناجحة هي محدد رئيسي لإلنتاجية ،فإن الباحثين قد سعوا لتحديد ما إذا
كان من الممكن تدريس مهارات اإلدارة على نحو يتسم بالكفاءة لرواد األعمال ،من أجل
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مؤخرا لإلجابة عن هذا التساؤل ،من
تحسين أداء أعمالهم .ولقد سعى عدد من الباحثين
ً
خالل إجراء تجارب عشوائية خاضعة للتحكم الختبار فعالية البرامج التدريبية لمالك
27
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أجزاء مختلفة من العالم النامي.
ً
ووفقا لمراجعة ملخصة لهذه البرامج فقد توصل (McKenzie and Woodruff
 )2014إلى أن معظم التدخالت كان لها أثر إيجابي على ممارسات اإلدارة .ولكن
ً
ضعيفا من
أثر التدريب على أداء األعمال مثل العائد ،أو الربح ،أو التوظيف ،كان
28
الناحية اإلحصائية في الغالب.
إال أنه يمكن زيادة أثر مثل هذه البرامج التدريبية في حالة تقديمها لمالك الشركات
في التكتالت الصناعية التي في مستوى البقاء ،حيث يكون االفتقار لمهارات اإلدارة
ً
كبيرا أمام االبتكار والنمو .ولقد اكتشف (Sonobe and Otsuka 2006,
عائقا ً
 )2011أن مهارات اإلدارة األساسية في التخطيط والتسويق والمعرفة المالية ،قد
أدت إلى تسارع اتباع ممارسات اإلدارة المطورة ،وزيادة إقبال المالك على الدفع
مقابل تدريب المتابعة ،والحد من احتمالية خروج الشركات من المجال الصناعي.
وتوحي هذه النتائج إلى أن برامج التدريب على اإلدارة قد تكون وسيلة قيمة
للمساعدة الفنية ،مع إمكانية تحقيق مزايا واسعة ،خاصة في حالة توجيهها
لمجموعات البقاء (.)Yoshino, 2011

2008؛ شينار وجياكومين وجانسن  .)2012وقد يتفاقم هذا الخوف من الفشل بسبب
الضغوط السلبية التي يصدرها الزمالء ،ووصمة العار االجتماعية ،وضعف الثقة بسبب
عدم كفاية المعرفة والمهارات ،وغياب مسارات الخروج التي تتمتع باالحترام ،دون أي
عقوبات اقتصادية أو انخفاض سقف الطموحات (.)UN-ESCAP, 2012
كشفت البيانات المستخلصة من التقرير العالمي الخاص بمراقبة ريادة األعمال
العالمية (مجلة مراقبة ريادة األعمال العالمية )2015 ،عن أن الخوف من الفشل
في بعض المجتمعات قد يمثل ً
مثبطا قويًا يحول دون قدرة األشخاص على إقامة
مشروع أو شركة .وقد ارتفعت معدالت التعبير عن الخوف من الفشل بين الذين
أجابوا على االستبيان في األنظمة االقتصادية األوروبية ( )40.7%يليهم الذين
أجابوا عليه في آسيا وأوقيانوسيا (.)37.5%
وترتفع تلك المعدالت عادة في البلدان المتقدمة ،حيث األنظمة االقتصادية التي
يحركها اإلبداع بدرجة أكبر عنها في األنظمة االقتصادية التي تحركها العوامل
والكفاءات .وقد يكون التثقيف بريادة األعمال من العوامل المفيدة بشكل خاص في
مساعدة صغار رواد األعمال في التغلب على المخاوف التي تالزمهم عند بدء
مشروع ما.

بناء ثقافة ومنظومة اقتصادية قوية لريادة األعمال

يواجه رواد األعمال من الشباب والنساء تحديات محددة
أشار بحث أجراه ( )Schoof 2006إلى خمسة محفزات رئيسية لرواد األعمال
من الشباب ،وقام بتقديم نطاق مكون من خمسة معوقات وعوائق رئيسية يواجهها
الشباب عند بدء العمل وتشغيله (الشكل .)32
يؤدي “الخوف من الفشل” في بعض الدول إلى إضافة المزيد من التحديات التي
يواجهها رواد األعمال ،وباألخص النساء ،في إطار العوائق التي تنشأ نتيجة االتجاهات
االجتماعية والثقافية السائدة نحو ريادة األعمال (مجلة مراقبة ريادة األعمال العالمية،

أمرا معق ًدا .وال يوجد عامل أحادي يدفع ريادة األعمال
يعد التشجيع على ريادة األعمال ً
نحو األمام ( .)UN-ESCAP, 2012كما هو موضح في الشكل  ،33فإن نموذج
المنظومة االقتصادية لريادة األعمال الذي يشتمل على ستة إجراءات  +ستة عوامل،
يسلط الضوء على اإلجراءات الستة األساسية الالزمة لبناء بيئة داعمة لريادة األعمال،
والعوامل/الشركاء الستة المشاركين بشكل جماعي في تنفيذ تلك المشاريع .29
ً
ووفقا لما ذكرته مجلة مراقبة ريادة األعمال العالمية ( ،)2013توجد عناصر
رئيسية ينبغي أن توفرها الحكومة لتشجيع ريادة األعمال وهي :استقرار االقتصاد

الشكل  32ما الذي يوقف مسيرة أصحاب المشاريع الشباب؟

العوامل والمعوقات الرئيسية لتنظيم الشباب للمشاريع
دعم األعمال ومساعدتها
 غياب عالقات العمل:
جهات االتصال في األعمال
والموردون والشركاء المناسبون
والشبكات،

اإلطار التنظيمي واإلداري
 نظام ضرائبي غير داعم

 االفتقار للمدخرات
الشخصية أو الموارد

 االفتقار للتعليم المرتبط
بتنظيم المشاريع

 قوانين حقوق ملكية وإفالس
غير مواتية

 أو الضمانات أو الجدارة
االئتمانية

 أساليب أو مناهج تعليمية
خاطئة

 غياب الدعم األسري

 إجراءات معقدة لتوثيق
االئتمان/التمويل مع
فترات انتظار طويلة من
أجل اتخاذ القرارات.
 غياب التمويل أو
اإلقراض متناهي الصغر
والتمويل المبدئي

 غياب المدرسين المناسبين

 تجنب قدر كبير من عدم
وضوح الرؤية

 قصور في خدمة تطوير
األنشطة التجارية

 وتكاليف تسجيل األعمال
وإجراءاته

 قصور في اإللمام بخدمات دعم
األنشطة التجارية المتاحة

 غياب الشفافية

 قصور في اإلرشاد والتدريب
 قصور في خدمات التوجيه

الوصول إلى التمويل/
تمويل بدء العمل

التدريب والتعليم الخاص
بتنظيم المشاريع

القبول االجتماعي/الثقافي
والمشروعية

 عدم فعالية قانون المنافسة
 وتغير اإلطار التنظيمي بشكل
متكرر

 غياب الراوبط مع األعمال

 عدم التعامل معهم بجدية،
 التمييز بسبب السن

 الخوف من الفشل
 النظرة السلبية ألصحاب
المشاريع

 االفتقار للمعرفة بإمكانيات
التمويل

 وقصور في شبكات تبادل
المعلومات والخبرات والمنتديات
وأماكن االجتماعات وقصور في
أماكن العمل
المصدرBased on Schoof, Ulrich (2006): Stimulating Youth Entrepreneurship: Barriers and incentives to enterprise start-ups by young people. Series on Youth and :
 .Entrepreneurship Working Paper, No. 76. Geneva: International Labour Officeمتاح عبر الرابطhttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/
publication/wcms_094025.pdf
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الشكل  :33نموذج إقامة المشروعات الذي يشتمل على ستة إجراءات  +ستة عوامل
ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ

ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺧﻳﺭﻳﺔ
ﺗﺣﺩﻳﺩ

ﺍﺣﺗﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﺡ

ﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺃﻛﺎﺩﻳﻣﻳﺎﺕ

ﺷﺭﻛﺎﺕ

على الرغم من وجود بعض التشابك بين سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وسياسات ريادة األعمال ،فقد رأى لوندستروم وستيفنسون ( )2005أن آليات
سياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تركز عادة على تحسين أداء المؤسسات
القائمة ،بينما تهدف سياسة ريادة األعمال إلى التشجيع على إقامة مؤسسات جديدة.
كما تركز على دعم األفراد وليس المؤسسات ،وتسعى إلى تعزيز ثقافة تشجيع
إقامة المشاريع.

ﺗﻣﻛﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗﻭﺍﺻﻝ
ﻭﻣﺅﺍﺯﺭﺓ
ﺗﻣﻭﻳﻝ

ﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻭﻥ

الكلي ،ومنظومة تشريعية ومؤسساتية قوية ،وانفتاح األسواق ،والتعليم الحكومي
الرسمي ،والمعايير الثقافية واالجتماعية ،واالستعداد التكنولوجي.

ﺣﻛﻭﻣﺎﺕ

المصدر .Koltai & Company (2010). Backgrounder :متاح عبر الرابط http://koltai.co/wp-
/KolCo-Backgrounder.pdf/04/content/uploads/2014

ال ينظر دائمًا إلى ريادة األعمال بشكل إيجابي .لتحفيز ريادة األعمال والحفاظ
عليها ،ينبغي تشكيل ثقافة مواتية ،ولكن التقدم في هذا األمر قد يكون ً
بطيئا أحيا ًنا.
وتتسم ثقافة ريادة األعمال بحساسيتها المرتفعة تجاه السياسة العامة .يصف المربع
 7خبرة دول مجلس التعاون الخليجي ( ،)GCCحيث أدى التحدي الخاص ببطالة
الشباب إلى تحول السياسة العامة نحو دعم ريادة األعمال ،وباألخص بين مواطني
تلك الدول.

المربع  :7دول مجلس التعاون الخليجي ( )GCCتشجع ريادة األعمال لمعالجة مشكلة بطالة الشباب
في دول مجلس التعاون الخليجي ( - )GCCمثل البحرين ،الكويت ،عمان ،قطر ،المملكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة  -يشكل النمو السريع والنسبة
فرصا كبيرة وتحديات خطيرة.
الكبيرة من الشباب في تعداد السكان ً
ويتمثل التحدي الذي تواجهه دول مجلس التعاون الخليجي ( ،)GCCفي توفير الوظائف والفرص بأعداد كافية وبسرعة .فيعد معدل البطالة بين الشباب بالفعل حجر عثرة
أمام تنمية هذه المنطقة ،حيث يصل إلى نسبة  ٪ 28في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين ،وإلى  ٪ 25في سلطنة عمان .وتحتاج المنطقة إلى توفير  1.6مليون
فرصة عمل بحلول عام  ،2020وخاصة في المملكة العربية السعودية ،وذلك فقط من أجل الحفاظ على نسبة العمالة قريبة من المستويات الحالية.
في ضوء ذلك ،تسعى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ( )GCCبشكل متزايد إلى تعزيز ثقافة ريادة األعمال ،وخصوصا بين مواطني تلك الدول ،لتسريع معدل
تأثيرا اً
توفير فرص العمل ومعالجة مشكلة بطالة الشبابً .
هائل على التنويع االقتصادي وعلى توفير فرص العمل
وفقا لما ذكره محاط ( ،)2015قد تؤثر ريادة األعمال ً
للمواطنين في المنطقة ،والتي ال تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع النفط والغاز وعلى اإلنفاق الحكومي .إن الشركات المبتدئة الناشئة ال توظف أصحابها فحسب ،ولكن
يمكنها ً
أيضا أن تعود بالنفع على االقتصاد بأكمله ،وبمجرد أن تنضج تلك الشركات وتتحول إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فإنها تصبح من أكبر المساهمين
في توفير الوظائف والناتج المحلي اإلجمالي.
وقد بادرت دول مجلس التعاون الخليجي ( )GCCبالفعل في تنفيذ عدة برامج لتنمية ريادة األعمال ،مثل برنامج سند في سلطنة عمان ،وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر،
وبرنامج “إنطالقة” ،أو برامج إدارة األعمال االحترافي ،و”إنجاز” في البحرين والكويت .وقد ركزت هذه السياسات وبرامج الدعم بشكل عام على تقديم مستويات صغيرة
من القروض والتدريبات والحصول على عوامل تسريع األعمال التجارية وحاضنات األعمال ،أو استثمارات البنية التحتية على نطاق أوسع ،لبناء محاور اإلبداع .وعلى
نهجا شموليًا يسعى إلى بناء منظومة مشتركة حقيقية لريادة األعمال.
الرغم من ذلك ،يرى محاط أن دول مجلس التعاون الخليجي ( )GCCلم تتبع ً
ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي ( )GCCتفتقر إلى عنصر هام يستخدم في وضع األساس الالزم لبناء ثقافة تتسم باإليجابية والحيوية حول ريادة األعمال في أوساط
الشباب من الذكور واإلناث ،في الوقت الذي يعد فيه التثقيف المتعلق بريادة األعمال وسيلة هامة لتشجيع ريادة األعمال في سن مبكرة وتزويد رواد األعمال من الشباب
بالمهارات والمعرفة الالزمة لبدء النشاط التجاري.
من الضروري احتواء نمو الوظائف في القطاع العام ،ولكن النجاح في هذا الصدد يأتي نتيجة مجموعة مختلطة من العوامل ،حيث يبدو أن معظم الشباب ال يزالون
عامل ً
يفضلون بدرجة قوية ج ًدا وظائف القطاع العام .وفي الواقع ،إن استمرار توافر وظائف ذات رواتب عالية وتوفير وظائف القطاع العام يخلق اً
مثبطا قويًا لدى مواطني
تلك الدول يمنعهم من السير في طريق ريادة األعمال ،الذي يتسم بأنه أكثر مخاطرة ،أو السعي وراء فرص العمل في القطاع الخاص في المجال التجاري .باإلضافة إلى
ارتفاع األجور ،والمزايا األخرى غير المتعلقة باألجور ،وساعات العمل ،واالستقرار الوظيفي ،توجد مزايا أخرى أكثر جذبًا في القطاع العام.
ولذلك يعد اتخاذ التدابير الالزمة لتغيير هذه المحفزات ،عن طريق تضييق الفوارق في األجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص ،من األمور الهامة لتحفيز ريادة
مؤخرا عن صندوق النقد الدولي ( ،)2014والذي أشار إلى ضرورة قيام دول مجلس التعاون الخليجي
األعمال في المنطقة .وتم تسليط الضوء على ذلك في تقرير صدر
ً
( )GCCبتقليل توافر وجاذبية فرص العمل في القطاع العام من أجل زيادة تحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص ،وحمل الشركات على النظر إلى ما هو أبعد من
حدود األسواق المحلية ً
بحثا عن فرص جديدة في مجال التصدير (صندوق النقد الدولي .)2014 ،يحتاج هذا الرابط المفقود أن يُطبق جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة
حاليًا لتعزيز جودة التعليم في المدارس والجامعات وبرامج التدريب المهني ،لتزويد شباب المواطنين بالمهارات الالزمة لريادة األعمال والعمل في القطاع الخاص.
المصدر.Mahate, Ashraf (2015). SME Competitiveness: A Development Perspective of GCC Countries. ITC Working paper. Geneva: ITC :
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تستطيع الحكومات والهيئات المختصة تشجيع ريادة األعمال من خالل مجموعة
متنوعة من اإلستراتيجيات .وتشتمل تلك اإلستراتيجيات على صناعة نماذج
معروفة يمكن االقتداء بها ،ونماذج ناجحة ،وتنظيم حمالت توعية داخل الشبكات
التعليمية وعبر وسائل اإلعالم ،ووضع برامج لبناء الثقة.
ولكن مثل هذه البرامج تحتاج إلى أن تكون متأصلة في الواقع المحلي ،وتتناسب
مع المعايير االجتماعية والثقافية لكل بلد ،وخصوصا عند مواجهة تحدي الخوف
من الفشل بين رواد األعمال المحتملين ( .)UN-ESCAP, 2012وهذا يدعو
صناع القرار إلى االنخراط مع مجتمع األعمال التجارية في حوار بناء بشأن تلك
السياسات ،بحيث تستطيع غرف التجارة والروابط التجارية أن توفر معلومات
مباشرة يمكن تبادلها حول العوائق التي تواجه رواد األعمال ،وتقدم الحلول العملية
لهم.
يمكن لواضعي السياسات أيضا دعم برامج احتضان األعمال التجارية .وتعمل
هذه البرامج على مساعدة الشركات الجديدة والتي ال تزال في مرحلة مبكرة
من الوصول إلى الموارد الكافية ،من خالل ربطها بمصادر التمويل المحتملة،
والخدمات المستهدفة ،مثل المحاسبين والمحامين ،مع توفير التدريب وفرص
التواصل مع اآلخرين.
ويمكن أن تشتمل السياسات األخرى على اإلصالحات التشريعية والتنظيمية التي
تسهل البدء في المشاريع ،ومكافأة مبادرات ريادة األعمال ،وتقليل عوائق الخروج،
بما في ذلك المساعدة المالية إلعادة التأهيل أو غلق المشاريع الفاشلة.
تلعب برامج ريادة األعمال الخاصة باإلناث والشباب والقرويين ً
دورا هامًا
أيضا ً
ً
في زيادة تنوع المشاريع وتوزيع المكاسب على الفئات األكثر ضعفا أيضا .ويجب
أن ينصب التركيز على المشاريع المبتكرة والموجهة للنمو بدال من التركيز على
رواد األعمال الذين تحركهم الضرورة ،ألن المشاريع المبتكرة والموجهة للنمو
يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على نمو فرص العمل وتنمية االقتصاد.

تثقيف رواد األعمال وتدريبهم
يتوقف تكوين مجموعة متمكنة من رواد األعمال على جودة التعليم والتدريب.
ينظر نموذج مراقبة ريادة األعمال العالمية ( )GEM) (GEM, 2015إلى
التثقيف والتدريب على إنشاء المشاريع كإطار عمل يؤثر في مستويات االتجاهات،
واألفكار ،والطموحات ،المتعلقة بإنشاء المشاريع.
تشير توصية منظمة العمل الدولية رقم  189المعتمدة في ( 1998منظمة العمل
الدولية )2001 ،إلى التثقيف المتعلق بريادة األعمال على أنه طريقة لدعم ثقافة
الشركات اإليجابية .في االتحاد األوروبي ،يأتي التثقيف المتعلق بإنشاء المشاريع
في القلب من الخطة اإلجرائية  2020لريادة األعمال ،والتي تم اعتمادها في يناير
 ،2013باإلضافة إلى ركيزتين أساسيتين أخريتين هما ،التخلص من الحواجز
التنظيمية الحالية ،وتدعيم ثقافة ريادة األعمال في أوروبا.
يحتاج رواد األعمال إلى مهارات العمل األساسية لبدء مؤسساتهم الصغيرة
والمتوسطة والحفاظ على نموها ،وذلك حسب ما ذكره هارفي ( .)2015اً
فضل
عن اتقان مهارات إدارة األعمال التقليدية ،مثل إدارة التدفقات النقدية وتطوير
خطة العمل ،كما تشمل هذه المهارات تقييم المخاطر المحددة ،والضمان ،ووضع
االستراتيجيات ،والقيادة ،والتفاوض ،وبناء الشبكات ،والثقة بالنفس ،وحماية
الملكية الفكرية.
كما أن تعلم هذه المهارات ال يمكن أن يترك للصدفة ،ولكن ينبغي تنفيذ برامج
تدريبية في المراحل التعليمية األساسية والثانوية ،لتشجيع الشباب على رؤية ريادة
األعمال كخيار مهني صالح وتزويدهم بالمهارات ذات الصلة.
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تقوم المدارس ومؤسسات التدريب المهني والجامعات بدمج الدورات التدريبية
التي تركز على ريادة األعمال في مناهجها بشكل متزايد (.)OECD, 2010
وباإلضافة إلى ذلك ،يكرس واضعو السياسات المزيد من الموارد للتعاون مع
مجتمع األعمال في تطوير المواد التعليمية المتعلقة بريادة األعمال ،وتوفير
التدريب الجيد والحوافز ،ودعم المعلمين المشاركين في أنشطة ريادة األعمال.
وهناك مثال مثير لالهتمام يضم اً
كل من فنلندا ،والدنمارك ،والنرويج ،والتي
وضعت “النموذج الشمالي في التثقيف المتعلق بريادة األعمال “ (،)Chiu, 2012
حيث تتعاون الوزارات ،والمؤسسات التعليمية ،وقطاع األعمال معا ،لتزويد جميع
التالميذ والطلبة بالمعرفة والمهارات الالزمة لريادة األعمال  ،وتعزيز الثقة بالنفس
وكفاءاتهم في العمل الحر ،والترويج لقيم وثقافة ريادة األعمال (.)OECD, 2010
وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع توصية صدرت بقوة من مجلة مراقبة ريادة األعمال
العالمية عام  2014بالتقرير العالمي ( ،)2015والتي تنص على أن التثقيف
المتعلق بريادة األعمال ينبغي أن يبدأ في سن مبكرة ،بحيث يتحرك رواد األعمال
ً
وفقا للفرصة بدلاً من أن تحركهم الضرورة.
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الفصل 7

مؤسسات صغيرة لكن أعدادها هائلة :تجميع الموارد وبناء العالقات

تتعرض المؤسسات الصغيرة للظلم بسبب محدودية قدرتها على التأثير في عمليات
صنع القرار ،ونتائج السوق ،والدفاع عن مصالحها .وتمتلك المؤسسات الصغيرة
غالبًا قوة تفاوضية أقل من المؤسسات الكبرى ،ولذلك فهي ال تحصل إال على
نسبة محدودة من أرباح السلسلة .وتمتد الصعوبات الشائعة المتعلقة بحجمها لتشمل
عمليات صنع السياسات والتي تنتهي بتفضيل المؤسسات األكبر .والنتيجة هي أن
البيئة التشريعية والتنظيمية تظلم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل ممنهج.
يؤثر صغار المزارعين بالعديد من الدول في سياسة التجارة بشكل مباشر من خالل
الوزارات الزراعية ،بينما يتمتع كبار أصحاب األراضي بالوصول المباشر إلى
وزير التجارة ( .)WTO, 2014; Cheong, Jansen and Peters, 2013من

المحتمل أن تفقد مخاوف صغار المزارعين زخمها مع التقدم في مراحل العملية
البيروقراطية .ويحول ذلك دون تفاعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال
مع األحداث ،أو الضغط على الوزارات.
أظهرت دراسة استقصائية حديثة شملت أكثر من  750مؤسسة أن المؤسسات
الصغيرة تهتم أكثر من المؤسسات الكبيرة بالصوت التجاري في صنع السياسات
( .)OECD and WTO, 2015حيث يحل ذلك في المرتبة الخامسة في القائمة
اإلجمالية لجوانب تيسير التجارة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بينما يحل
في المرتبة السابعة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة (الشكل  .)34وتتمثل طرق العالج
المحتملة في بناء االتحادات داخل قطاع العمل أو المؤسسات اإلنتاجية التي تجسد

الشكل  34دراسة استقصائية :الصوت التجاري في تصميم اإلجراءات الحدودية
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ككيان واحد ،ومن ثم تحسن من مكانتها وقدرتها
على التعبير عن نفسها في وضع السياسات.

أظهرت دراسة قام بها مركز التجارة الدولية أنه من عينة مكونة من  51مؤسسة
مدمجة من مؤسسات الترويج التجاري ( ،)TPOsحدث أكثر من  70%من عمليات
الدمج بعد عام  ،2000في نفس الفترة التي زاد فيها العدد العالمي لالتفاقيات
االستثمارية ثنائية األطراف .ويتزايد اآلن عدد مؤسسات الترويج التجاري
والتفويضات االستثمارية ( )55%بدرجة أكبر من التفويض التجاري الخالص
(.30)45%

كما تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدي العزل ،والذي يعوق قدرتها
على التوسع في نطاق اإلنتاج ،أو التخصص ،أو االستفادة من إقتصاديات وفورات
الحجم ( .)OECD-UN-ECLAC, 2012وتتمثل إحدى طرق التغلب على
العزل في توحيد القوى.
يكثر استخدام آليتين :تتكون اآللية األولى من المؤسسات التي تمثل مصالح
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفر الخدمات المناسبة ،وقد تنتمي تلك
المؤسسات إلى القطاع العام أو الخاص أو كليهما ،وتقوم بتنفيذ مجموعة مختلفة من
الوظائف .بينما تعمل اآللية الثانية على تسهيل العالقات بين المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من خالل التكتالت .وتعمل التكتالت على تمكين واضعي السياسات
من تركيز تدخالتهم والعمل كنقطة انطالق طبيعية لترسيخ الطبيعة الديناميكية في
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مؤسسات دعم التجارة واالستثمار تجمع المعلومات وتدعم
أصوات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يعمل تجمع مؤسسات دعم التجارة واالستثمار على تمكين وتشجيع المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بشكل فعال في األسواق الدولية .إن تجمع
ذراعا للدعم التجاري ،أو ً
مؤسسات دعم التجارة واالستثمار يمتلك ً
ذراعا
استثماريًا ،أو يمتلك االثنتين معًا .كان هناك وكاالت منفصلة لتقديم تلك الخدمات
مؤخرا اتجاه نحو دمج موردي هذه الخدمات.
في الماضي ،ولكن ظهر
ً

يغطي تعريف تجمع مؤسسات دعم التجارة واالستثمار العديد من المؤسسات التي
تختلف بشكل كبير في وظائفها وأشكالها وتمويلها .وعلى الرغم من ذلك ،يمكن
تصنيف مؤسسات دعم التجارة واالستثمار إلى ثالث فئات :مؤسسات عامة،
ومؤسسات نوعية حسب القطاع ،أو مؤسسات نوعية حسب الوظائف (الشكل .)35
تشتمل مؤسسات دعم التجارة واالستثمار العامة على مؤسسات الترويج التجاري
( ،)TPOsومؤسسات ترويج االستثمار ،والوزارات الحكومية المرتبطة بالتجارة،
وغرف التجارة ،وهيئات التنمية االقتصادية .وهي بعض أكبر مؤسسات دعم
التجارة واالستثمار ،وتضم مجموعة من أوسع تفويضات الترويج للتجارة،
وتحصل على مواردها التمويلية عادة من المصادر العامة ،بل حتى في حالة إدارة
هذه المصادر التمويلية بالشراكة مع القطاع الخاص .وتعمل مؤسسات دعم التجارة
واالستثمار غالبًا كبوابات للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالسوق وتنفيذ
برامج المساعدة الفنية .وتعد الغرف التجارية استثنا ًء هامًا ألنها تميل إلى االعتماد
على تمويل األعضاء بدرجة كبيرة.
تشتمل الجهات التي تستهدف قطاعات محددة على اتحادات المصدرين ،والروابط
التجارية ،وغرف القطاعات ،وغيرها من الجهات التي تستهدف قطاعات معينة .وهي
تكون عادة أصغر في الحجم والنطاق من مؤسسات دعم التجارة واالستثمار العامة،
تخصصا حول القطاع الذي تتم دراسته.
ولكنها توفر معلومات ومعارف فنية أكثر
ً

الشكل  35أنواع مؤسسات دعم التجارة واالستثمار
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ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺗﺭﻭﻳﺞ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ )ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ(
ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ّ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ(
ﻣﻣﺛﻠﻭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ّ
ﺍﻟﺗﺟﻣﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ) ﺍ ﻟﺗﻲ ﺗﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ/ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ (

ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﻳﻥ
ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﺍﻟﻐﺭﻑ )ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﻁﺎﻉ ﻣﺣﺩﺩ(
ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻁﺎﻉ )ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ(

ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﺋﺗﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ
ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺟﻭﺩﺓ
ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍء ﻭﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺗﻭﺭﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺑﻳﺔ
ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻳﻡ
ﻫﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

خدمات مؤسسات دعم التجارة واالستثمار وفعاليتها

وأخيرا ،تقدم مؤسسات دعم التجارة واالستثمار التي تستهدف وظائف محددة
ً
خدمات تعمل على تسهيل قيام المؤسسات باإلستيراد والتصدير ،باإلضافة إلى
اإلرشادات والمساعدات المتعلقة باالستثمار الموجه إلى الداخل والموجه إلى
الخارج .وتشتمل مؤسسات دعم التجارة واالستثمار التي تستهدف وظائف محددة
على الجهات الممولة للتصدير واالئتمان ،باإلضافة إلى مؤسسات المعايير
والجودة ،ومؤسسات تغليف الصادرات ،ومؤسسات التدريب ،وجهات التحكيم
التجاري والقانوني ،وجهات تقديم خدمات الرعاية بعد االستثمار .خالصة القول،
يمكن اعتبار مؤسسات دعم التجارة واالستثمار على أنها جهات تزويد شركات
التصدير ،أو االستيراد ،أو االستثمار بالخدمات ،أو التي تقوم بدور الوسيط بين
المؤسسات األجنبية والمحلية.

يعتمد المبرر االقتصادي لمؤسسات دعم التجارة واالستثمار بدرجة كبيرة على
دورها في مواجهة إخفاقات السوق ،بما في ذلك المعلومات غير المتماثلة والتكاليف
الغارقة غير المستردة لكبرى شركات التصدير .تنشأ مشكالت المعلومات غير
المتماثلة من حاجة المؤسسة إلى التعرف على الشركاء ،والموردين ،والموزعين.
تستطيع مؤسسات دعم التجارة واالستثمار المساعدة في حل هذه المشكلة عن
طريق تسهيل إقامة المنتديات والشبكات ،التي تستطيع المؤسسات من خاللها تحديد
المؤسسات المشابهة المناسبة بمنتهى السهولة.
تعد التكاليف الغارقة غير المستردة في سياق شركات التصدير الكبرى بمثابة
النفقات المرتبطة بتجميع المعلومات المتعلقة باألسواق األجنبية بما يخص
تفضيالت المستهلكين ،والفرص التجارية ،باإلضافة إلى الجودة والمتطلبات
الفنية ،من بين أمور أخرى .وتستلزم هذه األنشطة االستثمار المستدام ،مع احتمالية
احتياج المنافسين إلى المعلومات (بشكل مباشر أو غير مباشر) مع ندرة أو
انعدام االستثمار في قوانينها الخاصة التي تعوق دخول شركات جديدة إلى أسواق
التصدير ( .)Roberts and Tybout, 1997ولذلك تقدم مؤسسات دعم التجارة
واالستثمار المعلومات التحليلية للسوق كسلعة عامة ،باإلضافة إلى أنها تعرض
استضافة الخدمات األخرى (الشكل .)37

المعلومات الزمة لتقليل إخفاقات السوق
قامت دراسة أجراها مركز التجارة الدولية من أجل االستعراض الشامل الخامس
لمبادرة المعونة من أجل التجارة بطرح مجموعة من األسئلة على  24مؤسسة
لدعم التجارة واالستثمار ،حول أفضل ثالث مجاالت يرون أن تحسينها هو األكثر
فائدة لعمالئهم (الشكل  .)36جاء في المرتبة األولى الحصول على المعلومات
المتعلقة بفرص التصدير ،وتبعه الحصول على التمويل التجاري ،والحصول على
المعلومات المتعلقة باإلجراءات واللوائح.

بما أن مؤسسات دعم التجارة واالستثمار تشتمل على مجموعة متنوعة من
المؤسسات ،يصبح من الصعب تقييم مدى فعاليتها .وعلى مدار العقد الماضي،
ناقشت مجموعة من الدراسات فعالية مؤسسات دعم التجارة واالستثمار (مثل
 Lederman, Olarreaga and Payton, 2006و;Copeland, 2008
 Lederman, Olarreaga and Payton, 2009وVolpe Martincus et
 al., 2010)32مع التركيز على مؤسسات الترويج التجاري  ،))TPOsوهي
إحدى المجموعات الفرعية لمؤسسات دعم التجارة واالستثمار (الشكل .)35

شملت الدراسة االستقصائية مؤسسات دعم التجارة واالستثمار األكثر اهتمامًا
بإخفاقات السوق فيما يتعلق بالتعرف على الشركاء ،والموردين ،والموزعين 31.من
المذهل أن اإلجابات التي أدلت بها تلك المؤسسات في هذه الدراسة االستقصائية
تتسق جي ًدا مع اإلجابات التي أدلت بها المؤسسات الخاصة ،والتي سبق وصفها في
ً
وسيطا قيًّما بين القطاعين
هذا التقرير .ويشير ذلك إلى أن تلك المؤسسات قد تكون
الخاص والعام ،وباألخص في تسهيل التواصل بين الشركات ،وخفض النفقات
التجارية.

تكشف دراسة قام بها  Ledermanو Olarreagaو( Paytonفي عام )2006
بوجود عالقة إيجابية بين حجم ميزانيات وصادرات مؤسسات الترويج التجاري

الشكل  36أفضل المجاالت التي ترى مؤسسات دعم التجارة واالستثمار أن تحسينها هي األكثر فائدة
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الشكل  37الخدمات التي تقدمها مؤسسات دعم التجارة واالستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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المصدرITC (2013). How can we help you better? The Role of multilateral trade promotion agencies. Presented to the Standing Committee for Economic and Commercial :
.Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation, June, 2013

الشكل  38إقامة مؤسسات دعم التجارة واالستثمار في الخارج :أكثر فعالية من القنصليات في زيادة الصادرات
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المصدرLederman, Daniel, Marcelo Olarreaga and Lucy Payton (2006). Export Promotion Agences, What Works and what doesn’t? Policy Research Working Paper, No. 4044. :
 .Washington, D.C.: World Bankمتاح عبر الرابط 4044-9450-1813/http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596

(الشكل  .)38واكتشف  Ledermanو Olarreagaو( Paytonفي عام )2009
في دراسة على عينة متوسطة أن أي زيادة مقدارها دوالر واحد أمريكي في
ميزانيات مؤسسات الترويج التجاري ،تؤدي إلى زيادة مقدارها  200دوالر
أمريكي في الصادرات.
يندرج الترويج التجاري في نطاق أنشطة مؤسسات الترويج التجاري (الشكل
 )37وقد يفسر بشكل جزئي العالقة التي اكتشفها  Ledermanو Olarreagaو
( Paytonفي عام .)2006
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أما في الواليات المتحدة ،فتسهم المعارض التجارية التي ترعاها الدولة وبرامج
المطابقة بين الشركات وأنشطة الترويج للصادرات بشكل إيجابي في أداء التصدير
لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (.)Wilkinson and Brouthers, 2006
إن االكتفاء بافتتاح مكتب لهيئة الترويج للصادرات في الخارج يتمخض عن زيادة
في الصادرات تقدر بـ  5.5أضعاف تقريبًا أكبر من إدراج سفارة أو قنصلية تقوم
بنفس المهمة ،وذلك حسب ما ذكرته دراسة أجريت على ستة دول بأمريكا الالتينية
في الفترة من  2000إلى  .)Volpe Martincus, 2010( 2007كما اكتشفت
هذه الدراسة ً
أيضا أن مؤسسات الترويج التجاري تزداد فعاليتها عند دعم عملية
الصادرات بأكملها (الشكل .)38

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

أي قاعدة عمالء وأي إستراتيجيات؟
سلطت األبحاث الضوء على تحديين من التحديات الرئيسية التي تواجه مؤسسات
الترويج التجاري وهما الهيكل اإلداري ،والقرارات المتعلقة بتحديد األهداف على
مستوى المؤسسة.
ترتبط مؤسسات الترويج التجاري -التي يسيطر القطاع الخاص على مجموعة
كبيرة من المناصب في مجلس إدارتها ،ولكنها ممولة من القطاع العام  -بشركات
التصدير الوطنية الكبرى بدرجة أقوى من غيرها .ويبدو أن وجود مؤسسة ترويج
تجاري واحدة ،لكن قوية ،أكثر فعالية من مؤسسات عديدة تتداخل مسؤولياتها
( Ledermanو Olarreagaو ،Paytonفي .)2006
تمتلك مؤسسات الترويج التجاري إستراتيجيات متشعبة عندما يتعلق األمر
باستهداف قاعدة العمالء .فتركز بعض مؤسسات دعم التجارة واالستثمار ()TISIs
احتياجا إلى المساعدة .بينما توجد جهات أخرى
على المؤسسات الصغيرة األكثر
ً
تناصر المؤسسات الكبرى لجني أرباح ضخمة .وتميل المؤسسات الصغيرة والفتية
إلى تحمل مسئولية النسبة األكبر من نمو التوظيف في معظم األنظمة االقتصادية،
ولكنها قد تعاني من انخفاض اإلنتاجية وضعف جودة المنتجات .على النقيض
من ذلك ،تتسم المؤسسات الكبرى غالبًا بأنها األكثر إنتاجية .وبما أن المؤسسات
الكبرى تميل إلى تدبير التمويل والموارد الجيدة ،فإن الدعم الحكومي قد يشجع على
المنافسة غير العادلة بدلاً من مواجهة إخفاق السوق.
إن األثر طويل المدى للصادرات من برنامج صندوق اقتحام األسواق الخارجية
 ))FAMEXفي تونس ،وهو برنامج لمطابقة المنح ،قد يشير إلى وجود طريقة
ثالثة ( .)Cadot et al., 2015تم تحليل المؤسسات التي حصلت على المساعدة
ً
موظفا) ،ومتوسطة (99-20
وتقسيمها إلى ثالث فئات  -صغيرة (أقل من 20
ً
ً
موظفا أو أكثر) .وانخفضت صادرات المؤسسات الصغيرة
موظفا) ،وكبيرة (100
بعد مرور أربع سنوات بنسبة  ،65%بينما لم ترتفع صادرات المؤسسات الكبرى
سوى بنسبة  .6%وعلى الرغم من ذلك ،زادت صادرات المؤسسات المتوسطة
بنسبة  .57%وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن المؤسسات المتوسطة تكون قريبة
ج ًدا من اقتحام األسواق األجنبية بحيث ال تحتاج إال إلى دفعة واحدة لعبور الحدود
إلى تلك األسواق.

المستثمرون باستطاعتهم ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باألسواق
قد يتدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى دولة ما من خالل واحدة من أربعة طرق:
إنشاء شركة من البداية (أي إنشاء شركة فرعية ذات ملكية كاملة)؛ أو شراء أسهم
في شركة محلية ،من خالل عمليات االندماج ،أو من خالل مشروع مشترك جديد
مع مستثمر آخر أو شركة أخرى.
توفر هيئات الترويج االستثماري ( )IPAsالمساعدة العامة والمساعدة على تحقيق
أهداف محددة .وتعتمد المساعدة العامة بصفة أساسية على المعلومات التي تزود
المستثمرين األجانب المحتملين بمعلومات تحليلية عن السوق ،أو بالمعلومات
التنظيمية المناسبة الحتياجاتهم النوعية.
تتمحور المساعدة على تحقيق أهداف محددة حول أربعة أدوار:
 التأييد
 بناء الصورة الذهنية
 خدمة المستثمرين
 إيجاد الفرص االستثمارية.
يهدف دور التأييد إلى التأثير على الحكومة المحلية لتسهيل دخول االستثمارات،
ومن ذلك التخلص من العوائق المحتملة.

يعمل بناء العالمة التجارية على تحسين الصورة العامة عن الدولة كوجهة جاذبة
لالستثمارات .وعلى الرغم من ذلك ،فبحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي“ ،قد يكون بناء الصورة  -يشمل ذلك اإلعالنات ،وإنتاج المواد
أمرا ً
مكلفا للغاية ،وقد تكون بمثابة
الترويجية ،وحضور المعارض التجارية ً -
جهود تستهدف مستثمرين محددين ،وذلك بسبب ارتفاع تكلفة البحث والمحفزات
التي تحفز الشركات على االستثمار (.)OECD, 2013
تتمثل خدمة المستثمرين في الدعم المقدم إلى المستثمر خالل إنشاء المشروع،
ومن ذلك تسهيل اإلجراءات عن طريق تزويد المعلومات ،والنصائح،
واإلرشادات.
وأخيرا ،يستهدف دور إيجاد الفرص االستثمارية البحث عن المستثمرين األجانب
ً
حسب الخطط واإلستراتيجيات للدولة من خالل الحمالت االستثمارية.
كيف تندمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلطار االستثماري؟ في كل
الحاالت ،تكون الشركات التي قامت بإنشاء أو شراء استثمار أجنبي مباشر هي
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ثمة طرق عديدة تستفيد من خاللها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط
بعالقات مع شركات أجنبية من خالل االستثمار األجنبي المباشر .ويشمل ذلك
نقل التقنيات ،وتحسين الحصول على األرصدة االئتمانية عبر البنوك ،أو مصدر
االستثمار األجنبي المباشر ،والتدريبات الموسعة ،والخدمات االستشارية ،واإللمام
باللوائح المحلية واألجنبية (.)OECD, 2013
يميل مصدر االستثمار األجنبي المباشر إلى جلب خبرات التدويل بمعدالت هائلة،
مما يساعد المؤسسات في التغلب على العديد من أزمات المعلومات واإلدارة.
ولذلك ،تتخذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موقعًا رائعًا لالستفادة من االستثمار
األجنبي المباشر.

االستفادة القصوى من التكتالت
في أسواق اليوم التي تحركها العولمة والمنافسة ،تتعرض المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة لضغط كبير يجعلها ملزمة بالبحث عن اإلبداع والتغلب على حدود
حجمها وانعزالها ،وقد ال تتوافر لديها الموارد الالزمة للقيام بذلك .تستطيع
التكتالت مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين إنتاجيتها ،وإبداعها،
وقدرتها الكلية على المنافسة.
تعمل التكتالت على تمكين واضعي السياسات من تركيز تدخالتهم والعمل كنقطة
انطالق طبيعية لترسيخ ديناميكية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .فهي تسمح
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات،
بما يتيح نشر المعلومات بسرعة وإحداث تأثيرات قوية تبرهن على تفوقها
( .)UNCTAD, 1998كما أن التكتالت تتيح استخدام الطرق الحديثة والتعاونية
متعددة المشاركين  -بما يتيح استيعاب “الشراكة الحلزونية الثالثية” للتفاعل بين
الجامعات ،والشركات الصناعية ،والهيئات الحكومية.
توجد العديد من التكتالت الناجحة ،ولكن قد يكون هناك عدد أكبر من المحاوالت
غير الناجحة إلنشاء تكتالت مستدامة .وينبغي تصميم سياسات التكتالت بطريقة
جيدة ،كما أنها ليست دوا ًء اً
شامل لعالج جميع مشكالت التنمية االقتصادية.
ال يوجد تعريف متفق عليه لماهية التكتل .يعرف بورتر ( ،)1998والذي دأب على
نشر هذا المفهوم في عالم السياسات العامة ،التكتل على أنه “مجموعة متقاربة
جغرافيًا من الشركات المتصلة ببعضها البعض والمؤسسات المرتبطة ببعضها
البعض في مجال معين ،تجمعها خصائص مشتركة ،وتكمل بعضها البعض في
جوانب أخرى”.

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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دراسة حالة

الحصول على المعلومات التحليلية للسوق من خالل أدوات مركز التجارة
الدولية ()ITC

أسهمت حزمة أدوات المعلومات التحليلية للسوق التي يوفرها مركز التجارة
الدولية بتحقيق صادرات قيمتها  126مليون دوالر أمريكي في عام  ،2014حسب
التعليقات التي وردت من المستخدمين .وتعد هذه األدوات التي يمكن الوصول إليها
مجا ًنا عبر اإلنترنت بمثابة أدوات إنتاجية مفيدة للمستخدمين في البلدان األقل نموًا،
حيث ال تتوافر غالبًا موارد المعلومات التحليلية التجارية.
كتب أحد المصدرين من المغرب في استبيان حديث غير كاشف لهوية المشاركين
فيه اً
قائل “لقد لفتت تلك األدوات انتباهي إلى أسواق جديدة لم أفكر فيها من قبل”.
ّ
فيستخدم المُصدر هذه األدوات للحصول على المعلومات المتعلقة باألسعار
والمنافسين ،قبل اتخاذ القرار حول األسواق النوعية المستهدفة.
توفر هذه األدوات البيانات الالزمة لمساعدة المستخدمين على تحديد فرص السوق.
ويستطيع المصدرون استخدامها لقياس حجم األسواق المحتملة ،ومدى سرعة نمو
الطلب فيها على سلع وخدمات معينة ،وتحديد الدول التي تقوم بالتوريد إلى هذه
األسواق؛ ومكاسب وخسائر الحصة السوقية ،والعوائق المتعلقة وغير المتعلقة
بالجمارك التي سيواجهونها بأنفسهم ،مقارنة بالمنافسين الذين يعملون في أماكن
أخرى .كما يستطيع المصدرون ً
أيضا استخدام هذه األدوات لتحديد المستوردين
والموزعين المحتملين لمنتجاتهم.
كتب أحد المصدرين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في استبيان حديث اً
قائل
“تعد أدوات تحليل السوق المقدمة من مركز التجارة الدولية مهمة ج ًدا بالنسبة لنا،
فنحن دولة تنتشر بها مشكالت كبرى متعلقة بمصداقية اإلحصاءات المتاحة”.
كبيرا من المصدرين في تلك الدولة سيستفيدون من
وأضاف هذا المستخدم أن عد ًدا ً
تلك األدوات عند حصولهم على الدعم والتدريب المناسب.
يؤدي تحليل السوق إلى تحسين مستوى خدمات مؤسسات دعم التجارة واالستثمار
تستخدم مؤسسات دعم التجارة واالستثمار أدوات تحليل السوق لتزويد أعضائها
وعمالئها بمعلومات تحليلية مخصصة حول السوق .وفي استبيان تم تنفيذه في
نهاية  ،2014أوضحت  94%من المؤسسات التي أجابت على أسئلة االستبيان أن
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هذه األدوات لها تأثير إيجابي أو إيجابي ج ًدا على الخدمات التي تقدمها .كان ثلث
تلك المؤسسات تقريبًا من منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ،وكان أقل من خمسها
من أفريقيا ومنطقة دول آسيا والمحيط الهادئ ،بينما كان  10%منها ينتمي إلى
شرق أوروبا وآسيا الوسطى ،وينتمي  9%منها إلى الدول العربية.
قام السيد سوريندرا ناث جونجال ،نائب مدير مركز نيبال للترويج للتجارة
والتصدير ( ،)TEPCبعقد أكثر من  10دورات تدريبية في السنوات الخمس
الماضية لمجموعة من ممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والغرف التجارية،
واالتحادات التجارية ،في نيبال ومناطق أخرى.
يقول جونجال “تأتي التعليقات إيجابية ج ًدا دائمًا ،كما تساعد األدوات التي يوفرها
مركز التجارة الدولية النصيحة المستهدفة المتعلقة بالتجارة في الوقت المناسب إلى
العمالء في القطاع الخاص”.
أما بالنسبة لمركز التجارة الدولية ،فإن المدربين العاملين في مؤسسات دعم التجارة
واالستثمار مثل مركز  TEPCال يقدرون بثمن ،ألنهم يضاعفون عدد األشخاص
الذين يستخدمون تلك األدوات اإللكترونية.
تقول هيلين السين التي تدير برامج بناء القدرات في تحليل األسواق لدى مركز
التجارة الدولية “يعد الحصول على المعلومات التحليلية المتعلقة بالتجارة والسوق
من األمور الالزمة لتحقيق النجاح التجاري الدولي ،ونحن نحتاج إلى التوصل إلى
وسيلة تنقل هذه المعلومات التحليلية إلى المصدرين”.
كان ميجل كاريليو ،المدير التنفيذي األول لمؤسسة  Hamkkeاالستشارية
الكولومبية ،أول من تحدث عن أدوات تحليل السوق الخاصة بمركز التجارة
الدولية في دراساته الجامعية في جمهورية كوريا ،وهو يستخدم منصة البرامج
اإللكترونية منذ ذلك الوقت .ونصح الشركات ،وباألخص الصغيرة والمتوسطة
منها ،باإلستراتيجيات التجارية ،وبالطرق التي يمكنهم من خاللها أن يستفيدوا من
االتفاقيات التجارية.

يقول كاريليو “إن أدوات تحليل السوق تساعدنا في تحليل األسواق المحتملة
لعمالئنا ولسالسل اإلنتاج التي يمكن إدخالهم إليها”.
أدوات مركز التجارة الدولية تساعد في وضع السياسات
يستخدم واضعو السياسات والمسؤولون الحكوميون أدوات تحليل السوق لمراقبة
أداء التجارة الوطنية وتجميع اإلدخاالت الالزمة ،من أجل التحضير للقرارات
السياسية وأوضاع التفاوض التجاري .وفي استبيان تم تنفيذه في عام ،2014
أوضح  92%من واضعي السياسات أن األدوات التي يوفرها مركز التجارة الدولية
تساعدهم في الدراسة المستبصرة بشكل أفضل لقرارات السياسات التجارية .تم
تجميع واضعي السياسات من شتى أنحاء العالم ،حيث كان  28%منهم من منطقة
أمريكا الالتينية والكاريبي ،و 20%منهم من أفريقيا ومنطقة دول آسيا والمحيط
الهادئ ،بينما كان  12%منها ينتمي إلى شرق أوروبا وآسيا الوسطى ،وينتمي 11%
منها إلى الدول العربية.
يقول جوناثان سيمواوا ،المدير بالوكالة لقسم تنمية الصادرات في هيئة التنمية
بزامبيا ،في إشارة إلى المحادثات التي ضمت جمعية التنمية في مناطق جنوب
أفريقيا ( ،)SADCوالسوق المشترك لشرق وجنوب أفريقيا (،)COMESA
وجماعة شرق أفريقيا (“ )EACتستخدم الهيئة البيانات التي يتم الحصول عليها
من مركز التجارة الدولية وأدوات تحليل السوق لتقديم المعلومات التي يتم توظيفها
في المفاوضات التجارية التي تتم في زامبيا في ثالثية  SADCو COMESAو
 COMESA-EAC-SADCومفاوضات منظمة التجارة الدولية”
“كما تستعين حكومة زامبيا بأدوات تحليل السوق الخاصة بمركز التجارة الدولية
في تقرير منح أو عدم منح طلبات الحماية من الصناعات المحلية”.
المصدرITC (2015). Connecting Markets, Improving Lives. Geneva: ITC :متوافر على:
_http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/Corporate
.Documents/Impact-Stories-web(1).pdf
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المربع  :8منح االمتياز :من الترويج للصادرات إلى التدويل
استضافت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالشراكة مع مركز التجارة الدولية في نوفمبر  2014النسخة العاشرة من المؤتمر العالمي لشبكات وجوائز مؤسسات
الترويج التجاري ( )WTPOفي نوفمبر  .2014وقد اجتمع حوالي  400من المؤسسات الكبرى العالمية من الهيئات الحكومية ومؤسسات دعم التجارة واالستثمار.
وكان موضوع المؤتمر  -من الترويج للصادرات إلى التدويل :دور مؤسسات الترويج التجاري في االقتصاد العالمي  -فتح الباب إلى مناقشات متعمقة حول ربط
الترويج التجاري واالستثماري؛ والتسهيالت التجارية؛ والخدمات؛ وتنويع السوق؛ والتمكين االقتصادي للنساء ،وصياغة العالمات التجارية ،واإلبداع في
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،من أجل مؤسسات الترويج التجاري (.)TPOs
اعترف مؤتمر جوائز شبكة مؤسسة الترويج التجاري ( )TPOsباالمتياز في خدمات الدعم التجاري واحتفل بمؤسسات الترويج التجاري ( )TPOsالتي
برهنت على أدائها الفعال واإلبداعي والكفء في مبادرات تنمية الصادرات.
تقول آرنشيا جونجزليز ،المديرة التنفيذية للمركز التجاري الدولي “تهدف هذه الجوائز إلى تكريم مؤسسات الترويج التجاري ( )TPOsالرائدة التي تساعد
المؤسسات ،وباألخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،التي تستخدم التجارة لدفع التنمية المستدامة والشاملة .عن طريق القيام باستثمارات متوسطة ،فإن
مؤسسات الترويج التجاري وشركائها ،بما في ذلك مركز التجارة الدولية ،تقوم بإحداث تأثيرات تحويلية”“ .إن إقامة عالقات قوية في شبكات اإلنتاج الدولية
قد يؤدي إلى ثورة في تطلعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين لديها .عن طريق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بناء هذه العالقات،
تستطيع مؤسسات الترويج التجاري المساعدة في توفير الوظائف والفرص التي تؤدي إلى النمو والتنمية.
سيعقد المؤتمر العالمي لشبكات وجوائز مؤسسات الترويج التجاري ( )WTPOالتالي في المغرب في  2016في ضيافة المركز المغربي إلنعاش الصادرات.
الفائزون لعام 2014
مؤسسة Enterprise Mauritius :أفضل مؤسسة للترويج التجاري من البلدان النامية الجزرية الصغيرة
تم منح  Enterprise Mauritiusجائزة عن مشروعها  Go-Exportوالذي يدعم استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مورشيوس للقيام بالتصدير.
حيث يتناول هذا المشروع نقاط الضعف المتعلقة بالتجارة ويزود  20مؤسسة متوسطة وصغيرة كل عام بالمهارات الالزمة للتصدير بمعدل مستدام.
هيئة التنمية في زامبيا :أفضل مؤسسة للترويج التجاري من البلدان األقل نم ًوا
تم منح جائزة لهيئة التنمية في زامبيا عن صندوق  ZEDFالذي أقامته ويساعد المؤسسات في مواجهة التحديات التي تواجههم قبل وبعد تمويل شحن
ً
قروضا إلى
الصادرات .يقدم هذا الصندوق قروض بفائدة منخفضة إلى االتحادات المنتجة العاملة في قطاعات التصدير التقليدية .قدم هذا الصندوق منذ 2011
ستة اتحادات تصديرية لدعم التصديرات في األسواق اإلقليمية واألسواق األخرى.
مؤسسة Proexport Colombia :أفضل مؤسسة للترويج التجاري من البلدان النامية
نظرا لتقديمها الطريقة المنهجية  ،Selling Methodology 2.0والتي تستهدف زيادة صادرات
تم منح جائزة لمؤسسة ً Proexport Colombia
المنسوجات والمالبس إلى الواليات المتحدة .وتعمل هذه الطريقة المنهجية على تمكين رواد األعمال في كولومبيا من تعزيز قدراتهم التنافسية وتقديم صادرات
مربحة .وقد تم تحقيق نتائج هائلة حتى اآلن.
مؤسسة Enterprise Lithuania :تكريم خاص
تم منح مؤسسة  Enterprise Lithuaniaجائزة عن برنامجها  Wingsوالذي يتناول الطلب في ليتوانيا على مديري التصدير المحترفين المدربين بشكل
مناسب .يسعى هذا البرنامج إلى تعريف الشباب الموهوبين على مديري مشاريع التصدير ذوي الخبرة في القطاع الخاص .كما يزودهم بالتدريبات الالزمة
ومن ثم يساعدهم على مواجهة مشكالت بطالة الشباب ويسد فجوة المهارات.
مؤسسة Spain Export and Investment :تكريم خاص
حصلت مؤسسة التصدير واالستثمار اإلسبانية ( )Spain Export and Investmentعلى جائزة عن برنامج  Young Professional Programوالذي
عمل منذ عام  1974على تمكين أكثر من  5500خريج شاب من العمل في الشركات اإلسبانية التي تزداد قوتها الدولية.
المصدر .ITC (2015). Connecting Markets, Improving Lives. Geneva. ITC :متوافر علىhttp://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/ :
.Corporate_Documents/Impact-Stories-web(1).pdf

80

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

المتأصلة فيها” استنا ًدا إلى األنظمة الروتينية والعادات والمعايير التي تم تحديدها
من خالل الخبرة التعاونية (جرتلير وولف.)2008 ،

الشكل  39أدوار هيئات الترويج االستثماري

نموذجا بنا ّء وفعالاً للحوار بين الشركات الخاصة ،ومورديهم،
توفر التكتالت
ً
وعمالئهم ،والهيئات الحكومية المحلية والوطنية ،والكيانات األخرى التي تلعب
دورا هامًا في المنافسة .ويشمل ذلك الجامعات ،وبيوت الخبرة ،واتحادات العمل،
ً
واالتحادات التجارية ،وهيئات وضع المعايير ،باإلضافة إلى موردي الخدمات
التجارية الرئيسية.

ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ

ﺍﻟﺗﻌﺑﺋﺔ

ﺇﻳﺟﺎﺩ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ

ﺧﺩﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ

تنتشر العديد من دراسات الحالة حول الشبكات وتكتالت المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي تؤدي إلى بزوغ صناعات تنافسية وبث الحيوية في المناطق
المحلية ،وتحدث هذه العملية في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء (هارفي،
.)2015

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها االستفادة من التكتالت بطرق
عديدة
إن الدراسات التي أجريت على سلسلة القيمة الدولية تؤكد على أهمية الروابط
الممتدة عبر الحدود بين المؤسسات في مجال اإلنتاج والتوزيع الدولي .كما أن
تحليل التكتالت الصناعية يركز على دور العالقات المحلية في جني المزايا
التنافسية في مجال التصدير (سكميتز  1995و ،)1999حيث تعد العالقات المحلية
والدولية على حد سواء من العوامل الهامة ،حيث تقدم كل فئة منها فرص مختلفة
لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الشكل  40تتسم التكتالت بأنها متعددة األبعاد

تكمن إحدى الفوائد الرئيسية في قدرة تلك الشبكات على تحسين اإلنتاجية ،وتوليد
ونشر اإلبداع وريادة األعمال ،ومن ثم تحسين التنافسية العالمية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة .33وتستطيع التكتالت تغذية التخصص والكفاءة بما يتيح إيجاد
فرص أمام وفورات الحجم والنطاقات التي ال يمكن أن تصل إليها المؤسسات إذا
عملت وحدها (أوجتون وويتام .)1997 ،وقام بورتر ( )2011ببناء دراسة حالة
قوية حول تنمية التكتالت الصناعية الداعمة على المستوى المحلي كطريقة لزيادة
34
اإلنتاجية واإلبداع ،بما يؤدي إلى زيادة “القيمة المشتركة”.

ﺍﻟﻬﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﻣﻘﺩﻣﻭ

ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﺏ

ﺍﻟﺗﺧﺻﺹ

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ

ﺍﻟﺷﺑﻛﺎﺕ

ﺍﻷﺑﺣﺎﺙ

ﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ

وعلى الرغم من وجود جدال قائم حول مزايا كل عنصر من عناصر التكتل ،إال
أن كل التعاريف تنص على أفكار التقارب ،والتخصص ،وبناء العالقات الشبكية
والمعارف (الشكل  .)40وتتمثل الفكرة الرئيسية في تكتل الشركات العاملة في
قطاع أو أكثر من النشاط االقتصادي داخل مساحة جغرافية محددة.
إن التقارب الجغرافي وحده ال يكفي لبناء تكتالت تنافسية وإبداعية ،فتؤكد معظم
التعاريف على التفاعل والتعاون القوي بين األطراف الفاعلة المختلفة في التجمع
الواحد ،فتنظر المؤسسات إلى بعضها البعض على أنها مؤسسات منافسة لها،
باإلضافة إلى حاالت تعاون محتملة تحدث فيها االستفادة المتبادلة ،بشكل رسمي
وغير رسمي على حد سواء .وتتسم التكتالت بدرجة مرتفعة من “المعرفة

يتم الحصول على فرص بناء “الكفاءة الجماعية” من األنظمة االقتصادية اإليجابية
والخارجية ،أو من خالل التأثيرات اإللزامية للمشاركة في تكتل ما ،واإلجراءات
المشتركة التي تعد بمثابة تأثيرات محسوسة للمشاركة في تكتل ما (سكميتز،
.)1995
توفر التكتالت الفرصة لتعزيز الوصول إلى األسواق حيث يؤدي التركيز إلى
جذب العمالء .وتستطيع المؤسسات من خالل التكتالت أن تصل إلى مجموعة
أوسع من القوى العاملة المتخصصة والماهرة وشبكة واسعة من موردي الخدمات
والمنتجات التخصصية ،مثل المعدات ،والمواد الخام ،والتمويل ،واالستشارات.
كما تنتشر المعارف الجديدة بسرعة رهيبة.
إن الثقة المتبادلة ،والقيم المشتركة ،وضغط األقران الذي يتطور طبيعيًا داخل
التكتالت ،كل ذلك يبني األساس الالزم لإلجراءات المشتركة ،مثل شراء كميات
كبيرة من المنتجات ،والقيام بالحمالت اإلعالنية المشتركة ،وتقاسم استخدام
المعدات .كما أن هذه الجهود المشتركة تطول المؤسسات والجهات الداعمة لها
(مثل تقديم المساعدة الفنية من خالل اتحادات العمل ،أو االستثمارات في البنية
35
التحتية من خالل القطاع العام).
إن المشاركة في تجمع ما تنطوي على المنافسة القوية والتعاون الوثيق ،وهو ما
يشار إليه أحيا ًنا بمصطلح “التعاون التنافسي” .يستطيع المنتجون المحليون التوسع
بشكل هائل في قدرتهم على التعلم من أقرانهم ،من خالل عالقات سلسلة القيمة (أي
العالقات القائمة بين الموردين والمستهلكين) ،وسهولة تنقل العمال المهرة ،وأنشطة
تقديم المنتجات الجانبية .ويعد نشر التكنولوجيا والمعرفة أحد المنتجات الثانوية
الشائعة (كريستوفيرسون ،وكيتسون ،وميكي .)2008 ،باإلضافة إلى ذلك ،عندما

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل

81

دراسة حالة

وضع المعايير المرجعية :مساعدة مؤسسات دعم التجارة واالستثمار ()TISIs
على زيادة فعالية “تقييم النتائج وتحسينها وقياسها”

يعمل مركز التجارة الدولية على مدار سنوات عديدة مع مؤسسات دعم التجارة
واالستثمار ( )TISIsعلى تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لديها ومعرفة كيف
يمكنها مجاراة المنافسين والتفوق عليهم ،استنا ًدا إلى النظرية القائلة بأن األشياء
التي ال يمكن قياسها ال يمكن تحسينها بسهولة.
ويخصص هذا المقياس المرجعي الشامل درجة تتراوح من صفر إلى 100
لمؤسسات دعم التجارة واالستثمار ( ،)TISIsباستخدام  225مؤشر أداء تغطي
جميع الجوانب ،بداية من الحوكمة وحتى الخدمات المقدمة .ولقد ساعدت الهيئات،
وباألخص مؤسسات الترويج التجاري ،في فهم الجوانب التي يلزم تحسينها حتى
تستوفي أفضل الممارسات العالمية.
تعاونت السيدة باميال كوك هاميلتون ،المديرة التنفيذية لهيئة تنمية الصادرات في
منطقة الكاريبي ،مع خمس من مؤسسات الترويج التجاري في منطقة الكاريبي
على تطبيق هذا المقياس المرجعي .وهي تقول “إنه لم يساعد فحسب على تحديد
جوانب القوة ولكنه ساعد ً
أيضا في تحديد الجوانب النوعية التي تحتاج إلى التحسين
استنا ًدا إلى أفضل الممارسات العالمية”.
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إن “عملية ( AIMتقييم النتائج وتحسينها وقياسها)” ال تقتصر على القياس
المرجعي ،بل تساعد مؤسسات الترويج التجاري على مواجهة نقاط الضعف التي
تم تحديدها .وباستخدام النتائج المستمدة من المقياس المرجعي ،يتعاون مركز
التجارة الدولية مع مؤسسات دعم التجارة واالستثمار على وضع خطة مخصصة،
تعرف بخارطة طريق تحسين األداء ،لمواجهة نقاط الضعف التي تم تحديدها.
وتستهدف تلك الخطط حل المشكالت اإلدارية والتشغيلية ،باإلضافة إلى صياغة
وتنفيذ مجموعات الخدمات الخاصة بمؤسسات دعم التجارة واالستثمار .ويتم
تخصيص تلك الخطط بحيث تستجيب للفروق الواسعة في نضج مؤسسات دعم
التجارة واالستثمار في شتى أنحاء العالم .وتستعين مرحلة “التحسين” بالمعلومات
والحلول االستشارية الفنية لتقديم تحسينات مستدامة.
وأخيرا ،تقوم مرحلة “القياس” بالتقدير الكمي للنجاح الذي حققته التغييرات في
ً
تحسين إمكانيات المؤسسات .وتتمثل إحدى األولويات األساسية خالل هذه المرحلة
في التأكد من أن تحوالت المؤسسة تميل نحو القياس الفعال للعوامل المهمة،
لمساعدتها على ترقية خدماتها بشكل مستمر.

خالصة القول ،إن عملية تقييم النتائج وتحسينها وقياسها تساعد مؤسسات دعم
التجارة واالستثمار ( )TISIsعلى فهم أدائها اإلداري والتشغيلي ،بحيث يمكنها
تحقيق تحسينات قابلة للقياس في تقديم خدماتها إلى العمالء ،وباألخص تلك
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تملك طموحات كبيرة ،أو التي تبدأ في
االرتباط بسالسل القيمة الدولية.
بحلول نهاية عام  ،2014قامت  12مؤسسة دعم التجارة واالستثمار ()TISIs
بتنفيذ عملية تقييم النتائج ،وتحسينها ،وقياسها في بنجالديش ،وبنين ،وبوركينا
فاسو ،وكمبوديا ،وموريشيوس ،والمغرب ،ونيكاراجوا ،والمملكة العربية
السعودية ،وسيريالنكا ،وزامبيا ،وزيمباوي .باإلضافة إلى ذلك ،خضعت خمس
دول من منطقة الكاريبي وهي بربادوس ،وبليز ،وجمهورية الدومينيكان،
وجامايكا ،وترينيداد وتوباغو ،لهذا القياس المرجعي ،في إطار االستعداد لمبادرة
تقييم النتائج وتحسينها وقياسها “ ”AIMالتي تركز على منطقة الكاريبي.

نموذجا يحذوه
من أن الدرجة التي حصلت عليها مؤسسة  PROCOMERتجعلها
ً
غيرها من المؤسسات في شتى أنحاء العالم ،إال أنها تعمل على تنفيذ العديد من
توصيات مركز التجارة الدولية كي تصبح مؤسسة أكثر فعالية.
يقول جورج سكوييرا ،الذي شغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة
 PROCOMERخالل عملية اإلصالح “نحن نعمل بجد كل يوم لتحسين أدائنا
وجودة خدماتنا التي نوفرها لعمالئنا ،كما أن التصدير داخل منظومة اقتصادية
كبيرا لنا ،ولذلك فنحن مطالبون ببذل
تشهد مزي ًدا من التنافسية والعولمة يمثل تحديًا ً
أقصى ما لدينا .ويعد تقرير القياس المرجعي الصادر من مركز التجارة الدولية أداة
قوية تساعدنا في تحديد ما إذا كنا نسير في االتجاه الصحيح نحو بناء مؤسسة ذات
أداء فائق أم ال”.
المصدر .ITC (2015). Connecting Markets, Improving Lives. Geneva: ITC :متوافر على:
_http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/Corporate
Documents/Impact-Stories-web(1).pdf

خضعت إحدى مؤسسات كوستاريكا ،واسمها  ،PROCOMERللقياس
المرجعي ،وحصلت على أعلى الدرجات في جميع مجاالت التشغيل .وعلى الرغم
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المربع  :9التكتالت تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى أسواق جديدة
كبيرا في تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،كما هو واضح في تجمع  Wenzhouبالصين .حيث تحصل المؤسسات المشاركة على
دورا ً
تلعب التكتالت ً
مزايا تنافسية ،بفضل انخفاض تكاليف إتمام المعامالت والحصول على المعلومات ،وتكامل الموارد ،والوصول إلى كمية كبيرة من المواد الخام والمكونات
الرخيصة .وبما أن تلك المؤسسات تتشارك في “عالمة تجارية إقليمية” ،فإن التجمع سيساعدها في التكامل واالندماج داخل أنظمة اإلنتاج العالمية ،والتعاون مع
الشركات متعددة الجنسيات ،وبناء مشاريع مشتركة متعددة الجنسيات .إن االنتماء إلى أي تجمع يساعد المؤسسات في  Wenzhouعلى التخصص ،واستيعاب
التقنيات الحديثة ،وشراء المستلزمات بمنتهى السهولة (زهانج وآخرون.)2015 ،
تمتلك البرازيل أفضل شبكة تكتالت من حيث النمو في أمريكا الالتينية ،وهي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات (مكديرموت وبتروبيلي  .)2015وهي تساعد
الشركات في تطوير التقنيات ،وتحديث قواعدها اإلنتاجية ،وزيادة التدريبات ،وتعزيز الصادرات ،بينما تعمل في الوقت نفسه على تقليل معدل إخفاق المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
ثمة مثال آخر مثير لالهتمام ،هو تكتل  Nnewiألجزاء السيارات في نيجيريا .على الرغم من عدم وجود بنية تحتية وضعف الدعم الحكومي ،تمكنت المؤسسات
المشاركة في هذا التكتل من النمو ،والتصدير ،والتطور ،بفضل المبادرات المحلية وجهود التعلم ،باإلضافة إلى التعاون الوطيد مع شركات تزويد التقنيات األجنبية،
وباألخص من مقاطعة تايبيه الصينية (آبوال.)2008 ،

تتعاون المؤسسات الموجودة داخل التجمع مع هيئات البحث والتطوير ،فإن ذلك
يؤدي إلى بناء نماذج تعاونية وبيئة من اإلنتاج القائم على المعرفة المكثفة.
في هذه البيئة التحفيزية ،تقوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطوير إمكانياتها،
وهو ما يؤدي بشكل متزايد إلى تحقيق مزايا تنافسية مستدامة في المبيعات داخل
األسواق الوطنية البعيدة واألسواق الدولية (بورتر .)1998 ،كما يستلزم اإلبداع
والنمو المذهل داخل التكتالت في البلدان النامية بناء عالقات خارجية مع األسواق
واألطراف الفاعلة غير المحلية (المربع .)9

الفوائد ال تحصل تلقائيًا
ال تساعد كل التكتالت المؤسسات في التطور التكنولوجي ،أو في النمو لتصبح
مؤسسات ذات قدرة تنافسية عالمية ،فمنها من يغوص في متاهة الكساد والتدهور،
بينما ال تصل مؤسسات أخرى إلى االستفادة من قدراتها ،أو ال تصل إلى النضج
بعد المرحلة األولية (المربع  .)10وعلى الرغم من أن التقارب الجغرافي يسهم
دائمًا في تبادل المعلومات ،إال أنه ال يحقق التعاون أو النتائج اإليجابية ،أو يبني
العالقات من تلقاء نفسه.
رصا هائلة ،فإنها قد تشهد بعض االنتكاسات،
في الوقت الذي تقدم فيه التكتالت ُف ً
ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى أن المؤسسات الموجودة في نفس التكتل تكون
مؤسسات تنافس بعضها البعض (حاليسير وكير وبونزيتو .)2010 ،ويعرف ذلك
“بتناقض” التجمعات والتكتالت (مكديرموت وبتروبيلي .)2015
قد يؤدي اإلخفاق في التنسيق ،وعدم تماثل المعلومات ،والتأثير المستمر للتجارب
السابقة (أو تتبع المسارات السابقة) إلى تقليل فعالية التكتالت ،أو حتى منع إنشائها،
36
حسبما يرى كيليت (.)2009

الخيارات السياسية لتطوير التكتالت
تؤدي إخفاقات السوق إلى التفكير في السياسات لزيادة احتمالية نجاح التكتالت.
تعد سياسات تطوير التكتالت بمثابة “تدخالت عامة تعمل على تعزيز اآلثار
المربحة القتصاديات التكتل ،عن طريق بناء مجموعة من المحفزات للتغلب
على إخفاقات التنسيق التي تعوق تنمية بعض الصناعات في بعض المناطق”
(مافيولي ،وكارلو بيتروبيلي وستكوي .)2015 ،وتدرك تلك السياسات األدوار
الهامة التي تلعبها األطراف المعنية بشكل فردي وبشكل جماعي  -وتتمثل تلك
األطراف المعنية في المؤسسات ،واتحادات العمل ،والحكومات ،والمتبرعين،
ومؤسسات الدعم األخرى  -في مساعدة التكتالت والشبكات على النمو المستدام
(.)UNCTAD, 1998
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أصبح تطوير التكتالت إحدى أولويات السياسات في العقود القليلة الماضية في
العديد من البلدان النامية ،وباألخص في البلدان ذات الدخل المتوسط .وأصبحت
التكتالت تقوم بدور وحدة التحليل وإطار اإلجراءات العامة على حد سواء في
37
التنمية االقتصادية والسياسات الصناعية.
ومؤخرا ،بدأت العديد من الجهات ثنائية ومتعددة األطراف (بما في ذلك بنك التنمية
ً
للبلدان األمريكية ( )IADBومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
( ،)OECDوالبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي ،ومنظمة التنمية الصناعية
التابعة لألمم المتحدة ( ،)UNIDOومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
( ،)UNCTADومنظمة العمل الدولية ( )ILOومركز التجارة الدولية ())ITC
تدرك فوائد التكتالت ،وأعادت رسم أطر برامجها التي تستهدف تنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بحيث تتم مراعاة التكتالت الصناعية.
ً
أطرافا فاعلة كبرى في رعاية بحث ،وتقييم ،وتطوير
إن كل تلك الجهات تعد
التكتالت ،أو سياسات التكتالت ،في شتى أنحاء العالم (جلفان.)2008 ،
في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومات إلى مواجهة القيود الشاملة ،أو إخفاقات السوق
التي تؤثر على التكتالت ،تشير الدراسات التحليلية إلى ضرورة أن يركز التدخل
العام على التكتالت القائمة أو الناشئة .وينبغي أن يقود القطاع الخاص عملية تطوير
دورا غير مباشر كجهات ميسرة بدلاً من
التكتالت ،وينبغي أن تلعب الحكومات ً
محاولة إنشاء التكتالت من البداية من خالل التدخل المباشر (سولفيل وليندكفست
وكتيلس 38.)2003 ،وبعبارة أخرى“ ،ينبغي أن تتسم السياسات باتجاهات إيجابية
نحو التعاون واتجاهات محايدة نحو التكتل” (.)OECD, 2004

المربع “ :10تكتالت ُكتبت لها النجاة” في أفريقيا
تحيا الغالبية العظمى من التكتالت اإلفريقية حياة الكفاف ،حيث تفتقر العديد
من المؤسسات الموجودة “في التكتالت التي كتبت لها النجاة” إلى القدرة
على االستثمار واإلبداع ،ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ضعف فرص
الحصول على التمويل ،وضعف المهارات اإلدارية ،وضعف المعرفة
(البنك الدولي.)2011 ،
لقد أصاب الكساد العديد من التكتالت في أفريقيا ،بل تدهورت قدرتها على
اإلبداع والمنافسة ،وتركت عادة تعتمد على اآلليات الخاصة بها (وامالوا
ومكورميك .)2015 ،يفتقر العديد منها إلى الوصول إلى مصادر خارجية
من المعرفة والمعلومات مثل الجامعات ،ومراكز العلوم ،ومراكز البحث
والتطوير .كما أن هناك تكرار وتبادل لنفس المعارف المحلية ،وهو ما
ينظر إليه على أنه أحد عوائق اإلبداع الكبرى.
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الشكل  41قائمة تطوير التكتالت

ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ
ﺑﻧﺎء ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ

ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺑﻧﺎء ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺇﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯﻫﺎ
ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻹﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﺭﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻹﺑﺩﺍﻉ

ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺟﺫﺏ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ
ﻣﺅﺍﺯﺭﺓ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺍﻟﻣﻭﺭﺩﻳﻥ
ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﻭﺳﻼﺳﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ
ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
المصدرPietrobelli, Carlo and Roberta Rabellotti (2006). Supporting Enterprise Upgrading in Clusters and Value Chains in Latin America. In Upgrading to Compete. Global :
 :.Value Chains, SMEs and Clusters in Latin America, Inter-American Development Bank ed. Washington, D.Cبنك التنمية للبلدان األمريكية.

ينبغي على أي سياسة مناسبة لتطوير التكتالت أن تراعي تطوير العوامل التنافسية
المحلية (العوامل الملموسة مثل البنية التحتية ،والعوامل غير الملموسة مثل الخبرة
المحلية) ،وترويج الشبكات والعالقات (مثل برامج تطوير مهارات المقاولين
الفرعيين وإنشاء جمعيات أو اتحادات العمل) ،وذلك حسبما يرى بتروبيلي
ورابيلوتي (.)2006
ال تتسم سياسة التكتالت دائمًا بأنها مجال معزول ،ومستقل ،ومحدد جي ًدا ،ولكنها
قد تقع في القلب من مسارات سياسية متعددة 39.وعلى هذا النحو ،فإن الدول التي ال
تقم رسميًا بتصنيف سياسات التكتالت قد يكون ما زال لديها العديد من السياسات
التي تؤثر في التكتالت (.)EC, 2002
ً
شيوعا حسب تقرير
من الناحية العملية ،تميل أكثر مبادرات الترويج للتجمعات
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (( )UNCTADفي عام  )2005إلى ما يلي:
 تعزيز الشبكات والعالقات بين الشركات ،وسالسل التوريد ،والتكتالت بين
القطاعات ،التي تعزز انتشار المعرفة ،والتكنولوجيا ،واإلبداع (الكفاءة
الديناميكية)؛

 تحسين دور المؤسسات الوسيطة ،مثل هيئات تشجيع التنمية واتحادات العمل،
وتسهيل الوصول إلى خدمات العمل فائقة الجودة؛
 تحفيز ظهور الشبكات المؤسساتية من خالل التحالفات اإلقليمية واالتفاقيات
الرسمية وغير الرسمية؛
 دعم إنشاء مجموعة من العمالة المهرة من خالل التدريب؛
 تحفيز ظهور شركات إنتاجية تخصصية فائقة الجودة من خالل المساعدة في
تقنين المعايير واالعتمادات.
يتم عادة تعريف مبادرات التكتالت وتنفيذها من خالل المشاركة التصاعدية
ألصحاب المصالح المحليين في القطاع العام والخاص على حد سواء .فتلعب
دورا فعالاً ألن الحكومات ال يتوافر لديها على األرجح
اتحادات العمل هنا ً
المعلومات النوعية التي تحدد المجاالت التي تصبح فيها اإلجراءات الجماعية أكثر
فائدة (رودريجيز كالري.)2005 ،
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حسب ما ذكره مافيولي ،وكارلو بيتروبيلي وستكوي ( ،)2015فإن معظم سياسات
تطوير التكتالت تنطوي على مرحلتين تستهدفان تشجيع التفاعل ،والتنسيق بين
جميع األطراف المعنية (القطاع الخاص -القطاع الخاص والقطاع العام-القطاع
الخاص) .إنها تبدأ عادة بمساعدة األطراف الفاعلة المحلية على تنسيق أولويات
قرارات االستثمار ،وهو ما قد يؤدي إلى تحديد األهداف المشتركة واإلجراءات
المشتركة الالزمة لتحقيقها .وبالتالي فإن هذه المرحلة األولية توفر المعلومات
األساسية ،وتساعد واضعي السياسات على فهم المدخالت األساسية المفقودة التي
تستطيع السياسات العامة توفيرها (هوسمان ورودريك وسابل.)2008 ،
تنفذ األولويات في المرحلة الثانية .قد تشتمل السياسات ذات الصلة على التمويل
ّ
المحفز للمشاريع
المشترك للبنية التحتية العامة والسلع العامة ،والتي تصبح العامل
االستثمارية الجديدة في القطاعين العام أو الخاص .كما تشهد تلك البرامج التمويل
المشترك للماكينات والمعدات ،التي تقوم المؤسسات بإدارتها واستخدامها بشكل
إجمالي في مراكز التكنولوجيا ذات التمويل المشترك.
قد يشتمل أي برنامج منها على عناصر التقوية المؤسساتية ويشجع التعاون
التجاري الكلي التكامل واإلصالحات لتحسين مناخ العمل .وقد تشتمل بعض
البرامج على الحصول على التمويل.

تقييم فعالية السياسات
على الرغم من أن العديد من الدول تقوم بتنفيذ سياسات تطوير التكتالت في
فنادرا ما يتم تقييم فعاليتها ،وال توجد أدلة مقنعة عليها.
السنوات القليلة الماضيةً ،
كما يصعب الوصول إلى استنتاجات واضحة ،ألن معظم تأثيرات تلك السياسات
تعد تأثيرات غير مباشرة ،مع العديد من العوامل األخرى المؤثرة .ويزيد ذلك من
صعوبة تحديد العالقات السببية الواضحة بين سياسات التكتالت وتأثيرها المحتمل،
40
ويستلزم ذلك عادة استعمال أساليب تجريبية وشبه تجريبية.
ومن بين الدراسات التجريبية القائمة ،قدم فيجال جارون وآخرون ( ،)2015تقييمًا
لتأثيرات إحدى سياسات التكتالت المحددة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في أرانجوس برودوتيفوس لوكايس بالبرازيل ،في الفترة من  2002إلى .2009
وقد اكتشفوا وجود تأثيرات إيجابية على التوظيف ،ومستوى الصادرات ،واحتمالية
التصدير ،مع ظهور نمط تزايدي مع مرور الوقت.
والمثير لالهتمام ،أنهم درسوا ً
أيضا التأثيرات غير المباشرة في المؤسسات التي
ال تشارك في تلك البرامج ،واكتشفوا تأثيرات إيجابية على صادراتها تمنحها
أهمية كبيرة على المدى المتوسط والطويل .وتؤكد النتائج التي توصلوا إليها على
ضرورة السماح بوضع النطاق الزمني الكافي للخطة عند تقييم السياسات ،حيث ال
تظهر بعض الفوائد االقتصادية واالجتماعية بشكل واضح إال على المدى الطويل.

قائمة تطوير التكتالت
عرض بتروبيلي ورابيلوتي ( )2007قائمة باإلجراءات التي تستهدف دعم تطوير
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في التكتالت ودمجها في سالسل القيمة.
وتنظم التحركات المقترحة حسب ثالثة أهداف تكميلية:
 تحسين تنمية االقتصادات الخارجية؛
 تشجيع بناء العالقات؛
 تدعيم المكانة المحلية داخل سلسلة القيمة.
يجب أن تكون اإلجراءات محددة حسب السياق ،وأن تأتي نتيجة الحوار المثمر
بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ،وأن يتم تنفيذها بحيث تعكس المرحلة
الحالية من دورة حياة التجمع.
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بخصوص التكتالت في أفريقيا ،أوصى وامالوا ومكورميك ( )2015بأن تقدم
الحكومات األفريقية الدعم عن طريق تشجيع شركات الصناعة ومزودي الخدمات
المعرفية وبناء العالقات مع الحكومات .وحدد البنك الدولي ( )2011ثالثة مجاالت
أساسية للسياسات من أجل تطوير “التكتالت التي كتبت لها النجاة” في أفريقيا
وهي :بناء المهارات اإلدارية ،وتحديد السياسات المكانية والحضرية السليمة،
ودعم الوصول إلى األسواق ،والتكامل اإلقليمي ،وبناء العالقات مع المؤسسات
الكبرى.
استنا ًدا إلى التنقيح المعمق لسياسات تطوير التكتالت في أمريكا الالتينية ،توصل
مافيولي وبيتروبيلي ( )2015إلى أفكار هامة لتصميم وتنفيذ السياسات التي تعزز
ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التكتالت وسالسل القيمة.
حيث تحدثا في البداية عن فوائد السياسات المحددة حسب السياق ،وأنه ال توجد
خطة عمل واحدة يمكنها تحقيق النجاح ،أو معادلة واحدة تتناسب مع جميع الحاالت
والمواقف .كما ينبغي مراعاة نقاط القوة والضعف الصناعية واالقتصادية النوعية
في أي منطقة .وينبغي أن تعكس مستوى وطبيعة المشاركة الحكومية وكذلك
تعريف التكتالت وتحديد السياسات الخاصة بالدول وبالقطاعات.
ثانيًا ،ينبغي أن تتطور السياسات بشكل مستمر لتعكس تطور التكتالت ،والمرحلة
التي تمر بها في دورة حياتها .ويعد الحوار بين المؤسسات العامة والخاصة من
األمور الهامة في تصميم إستراتيجيات التكتالت .وينبغي تقييم سياسات وبرامج
تكرارا استنا ًدا إلى توقعات األطراف المعنية ،لتقليل الفجوات
التكتالت بشكل أكثر
ً
بين التوقعات وآليات الدعم المقدمة .ينبغي ً
أيضا أن تسعى السياسات العامة إلى
موازنة السياسات المستهدفة في التكتالت مع التحركات غير المستهدفة ،لتحسين
األجواء االستثمارية وتوفير السلع العامة (يوشينو.41)2011 ،
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الفصل 8

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات السياسات العالمية

إن تهيئة الظروف التي تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تؤدي فيها
بأفضل ما لديها داخل األسواق العالمية ،والمساهمة في النمو الشامل ،تعتمد على
اإلجراءات المتخذة في كل دولة ،باإلضافة إلى السياسات والتدابير الدولية.
يتزايد االعتراف بالدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقشات
المتعلقة بالسياسات العالمية ،وباألخص تلك المطبقة في سياق األهداف العالمية
لألمم المتحدة ،باإلضافة إلى مجموعة العشرين ( ،)G20ومجموعة األعمال
( .)B20كما ترتبط اتفاقية تيسير التجارة التي أبرمتها منظمة التجارة العالمية
بعالقة وطيدة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

األهداف العالمية لألمم المتحدة
تحويل العالم الذي نعيش فيه :إن األهداف العالمية لألمم المتحدة هي مجموعة
األهداف الجديدة التي وضعتها الدول األعضاء في األمم المتحدة في الفترة من
 2015إلى  .2030وإن منهجيتها الطموحة والحديثة تهدف إلى ما هو أبعد من
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ( )MDGوالتي وضعت منذ  15عامًا،
وكانت تركز على زيادة المساعدات التنموية الرسمية ،وتحسين مجموعة من
المؤشرات االجتماعية.
تسرد أجندة العمل الجديدة مجموعة واسعة من األهداف االقتصادية والبيئية،
باإلضافة إلى أولويات التنمية التقليدية ،مثل الصحة ،والتعليم ،واألمن الغذائي،
والتغذية .وهي تهدف إلى بناء مجتمعات آمنة وشاملة تتحسن فيها آليات الحكم فيها،
مع عدم إهمال أي أفراد أو جماعات فيها.
في ظل إطار العمل الجديد ،استبدلت األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية الجديدة
ً
هدفا عالميًا ،باإلضافة إلى ً 169
( )MDGبـ ً 17
متعلقا بها لمواجهة تقليل
هدفا
الفقر والتنمية االقتصادية .وتعمل األهداف العالمية لألمم المتحدة ،باالتفاق مع
التمويل من أجل التنمية ومكافحة تغير المناخ ،على تحديد المرحلة المناسبة لدمج
الجهود الوطنية ،واإلقليمية ،والدولية ،لتشجيع التنمية المستدامة.

السياسات الدولية الداعمة
على العكس من األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ( ، )MDGفقد ورد ذكر
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األهداف العالمية لألمم المتحدة بشكل محدد،
في إطار االعتراف بدورها في التنمية الشاملة ،حيث ينص الهدف الثامن من
األهداف العالمية لألمم المتحدة على “تشجيع التنمية االقتصادية المستدامة،
والشاملة ،والدائمة ،والتوظيف الكامل واإلنتاجي ،والعمل الالئق للجميع” وهو
بذلك ينطوي على أحد األهداف التي تسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى
تحقيقها .يتمثل هدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي:

“تشجيع السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وخلق
فرص العمل الالئقة ،وريادة األعمال ،واإلبداع ،واالبتكار ،وتشجيع بناء ونمو
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ( ،)MSMEsبما في ذلك
الوصول الشامل إلى الخدمات المالية”.
كما يعترف الهدف الثامن من األهداف العالمية لألمم المتحدة بالدور المحتمل للتجارة
في النمو والتنمية ،مع توجيه الدعوة إلى زيادة المساعدات المخصصة لدعم التجارة
في البلدان النامية ،وباألخص البلدان األقل نموًا .في حالة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول إلى رأس المال العامل واألرصدة
االئتمانية االستثمارية ،يدعو الهدف الثامن ً
أيضا إلى تدعيم ما يلي:

“قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع وزيادة حصول الجميع على الخدمات
المصرفية ،والتأمينية ،والمالية”.
يتعرض الهدف التاسع من األهداف العالمية لألمم المتحدة لموضوعين من
الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بتحسين القدرة التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة؛ وهما طرح المنتجات في السوق ،من خالل تحسين الوسائل
اللوجيستية ،والسعي وراء اإلبداع .ويتمثل الهدف التاسع في “إقامة بنية تحتية
مرنة ،وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام ،وتعزيز اإلبداع” .فيتمثل هدف
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح فيما يلي:

“زيادة وصول المؤسسات الصناعية الصغيرة والمؤسسات األخرى ،وباألخص
في البلدان النامية ،إلى الخدمات المالية ،بما في ذلك االئتمان الميسور والتكامل
مع سالسل القيمة واألسواق”.
تدرك األهداف العالمية لألمم المتحدة أنه ال يكفي إقرار األهداف ،ولكن ينبغي
أيضا تحديد طرق تنفيذ تلك األهداف .ونتيجة لذلك ،يشتمل أول ً 16
ً
هدفا منها على
اإلرشادات المتعلقة باألهداف والسياسات الالزمة لتحقيق الهدف بشكل فعلي.
ثم يتم تدعيم هذا االلتزام في الهدف رقم  ،17والذي ينص على “تدعيم وسائل
التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة” .كما يؤكد الهدف
رقم  17على الطبيعة المتطورة لألهداف العالمية لألمم المتحدة فيما يتعلق بأقسام
التمويل ،والتكنولوجيا ،وبناء القدرات ،والتجارة ،والمشكالت النظامية .وتتناول
األهداف االتساق بين السياسات ،والمؤسسات ،وشراكات األطراف المعنية
المتعددة ،والبيانات ،والمراقبة ،والمساءلة عند التعرض للمشكالت العامة.
كما تفتح األهداف العالمية لألمم المتحدة الطريق أمام الحكومات ،والهيئات الدولية،
وغيرها من المؤسسات ،لتطبيق السياسات واإلجراءات التي تدعم القدرة التنافسية
والقدرة على التصدير لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .في إطار األهداف
العالمية لألمم المتحدة ،تلتزم الدول األعضاء في األمم المتحدة بتحسين حصول
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رفعت هيسارجيكلي اوغلو
رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات
التركية ( )TOBBوالذي يشغل مقعد
تركيا في مجموعة األعمال ))B20

المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأجندة
عمل مجموعة األعمال ()B20
تتمحور رئاسة تركيا لمجموعة العشرين ( )G20حول مبادئ الشمولية ،والتنفيذ ،واالستثمار كركائز رئيسية إلعادة بناء
منظومة اقتصادية عالمية قوية .وتتسم تلك األولويات بأنها واقعية وواسعة النطاق.
ولكن ينبغي أال تأتي الواقعية على حساب الطموح .وعن طريق التأكيد على “التنفيذ” ،نركز على أجندة واقعية ذات
اً
طويل .ففي الواقع ،إذا قامت الدول كلها بتنفيذ الوعود التي أبرمت ووثقت بنا ،فإن النمو العالمي سيزيد بنسبة
تراث دام
 2%بحلول عام  .2018هذه الفرق الذي يقدر بـ  2%يساوي  2تريليون دوالر في النمو التقليدي .ونحن جميعًا لدينا اهتمام
راسخ بتحقيق ذلك.
تعد الشمولية أحد الموضوعات الهامة خالل فترة رئاسة تركيا لمجموعة العشرين ،ألن سالمة النظام االقتصادي العالمي
تتطلب طريقة جامعة وشاملة .لقد كونّا هذا العام فرقة عمل جديدة تختص بريادة األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
لتحسين الرؤية وأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على منصة مجموعة األعمال ( .)B20نحن نستهدف استكشاف واحد
من أكبر مجاالت اإلمكانيات غير المستغلة في األسواق العالمية؛ وهو بالتحديد يتمثل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
التي توظف ثلثي القوة العاملة في االقتصاد العالمي.
كما تتسم رؤيتنا لمساعي مجموعة العشرين خالل فترة رئاسة تركيا بأنها واسعة النطاق .إنها تمتد لتتخطى حدود عضوية
تضررا من األزمة المالية العالمية في عام  ،2008والدول التي وجدت
مجموعة العشرين ،بحيث تشمل تلك الدول األكثر
ً
صعوبة بالغة في التعافي منها .إن االستثمار في المؤسسات الصغيرة ومنحها حقوقها في البلدان النامية والبلدان األقل نموًا
سيعمل على تشجيع النمو ،واالستثمار ،والوظائف.
ومع مواصلتنا للعمل الذي بدأته أستراليا عندما كانت رئيسة للمجموعة ،يحدونا األمل بأن تمتد إنجازاتنا إلى ما بعد ،2015
اً
طويل .ولهذا فقد قمنا في
وستواصل الصين ما حققناه من بناء وتقدم في عام  .2015فستستمر النجاحات التي حققتها تركيا
مايو/آيار  2015بتدشين المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ليكون الهيكل الدائم لألنظمة االقتصادية العالمية.
فمنذ قمة األعمال األولى لمجموعة العشرين في سول عام  ،2010تعتمد مجموعة األعمال ( )B20على مجموعة العشرين
في مواجهة القيود التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق العالمية .وها نحن نقدم اآلن آلية مُركزة لتحقيق
المساواة وتوفير نوع الدعم الذي طالما احتاجت إليه تلك المؤسسات على مدار السنوات.
مع العلم أن المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عبارة عن تعاون بين اتحاد الغرف التجارية ،والبورصات
التركية ،وغرفة التجارة الدولية ( ،)ICCواالتحاد الدولي لغرف التجارة الدولية .وقد تم تدشينه ليكون آلية للدفاع عن
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وسيمثل هذا المنتدى تلك المؤسسات على المستوى الدولي ويعمل على التأثير في السياسات
على كافة المستويات ،لضمان تحقيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمجموعة أوسع من المصالح االقتصادية ،بما في
ذلك بعض المشكالت مثل تعميم الخدمات المالية ،ويمثل في المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين ( ،)G20ورابطة أمم
جنوب شرق آسيا ( ،)ASEANومنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( ،)APECواألمم المتحدة .ومما
دورا
قاله جون دانيلوفيتش ،األمين العام لغرفة التجارة الدولية أن المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “سيلعب ً
أساسيًا في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى األسواق العالمية للمرة األولى و[ ]....يضمن أن تصاغ
السياسات العالمية ،مع مراعاة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمشاريع”.
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يتسم المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنه منظمة عالمية مستقلة غير ربحية ،يديرها القطاع الخاص،
وتعمل لصالحه .وهو يسعى إلى تحديد ومواجهة الصعوبات الرئيسية التي تقابلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ويمنحها
قدرة أكبر على التمثيل على المستوى العالمي والسياسي .وتتمثل أولوياته الرئيسية في الدفاع عن المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والتعبير عن مطالبها في المحافل السياسية والدولية.
كما سيسعى المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى توفير الخدمات االستشارية لمواجهة واحدة من أكبر
الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -النصائح الحديثة والمعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات.
وسيزود تلك المؤسسات بالخبرة الفنية والروابط إلى مصادر التمويل المحتملة والمساعدة التخصصية من خالل الوسائل
الفعلية .كما يعد ضعف البنية التحتية الرقمية من المشكالت الهامة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ولذلك
 ،سيقوم المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببناء منصة خدمات ومعلومات األسواق اإللكترونية لتسهيل
التواصل العالمي مع سالسل القيمة الدولية ،باإلضافة إلى بناء الشبكات ونشر/ترسيخ المعارف .ويمكن أن تنخرط تلك
المؤسسات في األسواق العالمية عن طريق التركيز على هذه المجاالت.
نحن نأمل أن يكون  2015هو العام الذي يقدر فيه دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقيمتها على المستوى العالمي ،مع
تدشين المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،واألولوية التي يحظى بها في أجندة مجموعة العشرين خالل فترة
رئاسة تركيا .وعن طريق استهداف االستثمار في البنية التحتية والتوسع في الحصول على المعلومات ،باإلضافة إلى توفير
منبر للتعبير عن آراء تلك المؤسسات على كافة المستويات اإلقليمية ،والوطنية ،والدولية ،يمكن تذليل العوائق التي تحول
دون نمو تلك المؤسسات ،ومساندتها بشكل كامل ،وإظهار إمكانياتها في المنظومة االقتصادية.
وقال السيد بابكان؛ نائب رئيس الوزراء التركي “يعد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات األساسية في
االقتصاد العالمي وتعد الشركات الصغيرة هي بؤرة التوظيف واإلبداع ،بل وتمثل روح ريادة األعمال ،فنحن نتاجر معها
ونكوّن معها الشراكات ،ولذلك يجب أن نكون الصوت الذي يعبر عنها”.

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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إن تهيئة الظروف التي تستطيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تؤدي فيها
بأفضل ما لديها داخل األسواق العالمية ،والمساهمة في النمو الشامل ،تعتمد على
اإلجراءات المتخذة في كل دولة ،باإلضافة إلى السياسات والتدابير الدولية.
يتزايد االعتراف بالدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقشات
المتعلقة بالسياسات العالمية ،وباألخص تلك المطبقة في سياق األهداف العالمية
لألمم المتحدة ،باإلضافة إلى مجموعة العشرين ( ،)G20ومجموعة األعمال
( .)B20كما ترتبط اتفاقية تيسير التجارة التي أبرمتها منظمة التجارة العالمية
بعالقة وطيدة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

األهداف العالمية لألمم المتحدة

الصغيرة والمتوسطة؛ وهما طرح المنتجات في السوق ،من خالل تحسين الوسائل
اللوجيستية ،والسعي وراء اإلبداع .ويتمثل الهدف التاسع في “إقامة بنية تحتية
مرنة ،وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام ،وتعزيز اإلبداع” .فيتمثل هدف
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح فيما يلي:

“زيادة وصول المؤسسات الصناعية الصغيرة والمؤسسات األخرى ،وباألخص
في البلدان النامية ،إلى الخدمات المالية ،بما في ذلك االئتمان الميسور والتكامل
مع سالسل القيمة واألسواق”.
تدرك األهداف العالمية لألمم المتحدة أنه ال يكفي إقرار األهداف ،ولكن ينبغي
أيضا تحديد طرق تنفيذ تلك األهداف .ونتيجة لذلك ،يشتمل أول ً 16
ً
هدفا منها على
اإلرشادات المتعلقة باألهداف والسياسات الالزمة لتحقيق الهدف بشكل فعلي.

تحويل العالم الذي نعيش فيه :إن األهداف العالمية لألمم المتحدة هي مجموعة
األهداف الجديدة التي وضعتها الدول األعضاء في األمم المتحدة في الفترة من
 2015إلى  .2030وإن منهجيتها الطموحة والحديثة تهدف إلى ما هو أبعد من
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ( )MDGوالتي وضعت منذ  15عامًا،
وكانت تركز على زيادة المساعدات التنموية الرسمية ،وتحسين مجموعة من
المؤشرات االجتماعية.

ثم يتم تدعيم هذا االلتزام في الهدف رقم  ،17والذي ينص على “تدعيم وسائل
التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة” .كما يؤكد الهدف
رقم  17على الطبيعة المتطورة لألهداف العالمية لألمم المتحدة فيما يتعلق بأقسام
التمويل ،والتكنولوجيا ،وبناء القدرات ،والتجارة ،والمشكالت النظامية .وتتناول
األهداف االتساق بين السياسات ،والمؤسسات ،وشراكات األطراف المعنية
المتعددة ،والبيانات ،والمراقبة ،والمساءلة عند التعرض للمشكالت العامة.

تسرد أجندة العمل الجديدة مجموعة واسعة من األهداف االقتصادية والبيئية،
باإلضافة إلى أولويات التنمية التقليدية ،مثل الصحة ،والتعليم ،واألمن الغذائي،
والتغذية .وهي تهدف إلى بناء مجتمعات آمنة وشاملة تتحسن فيها آليات الحكم فيها،
مع عدم إهمال أي أفراد أو جماعات فيها.

كما تفتح األهداف العالمية لألمم المتحدة الطريق أمام الحكومات ،والهيئات الدولية،
وغيرها من المؤسسات ،لتطبيق السياسات واإلجراءات التي تدعم القدرة التنافسية
والقدرة على التصدير لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .في إطار األهداف
العالمية لألمم المتحدة ،تلتزم الدول األعضاء في األمم المتحدة بتحسين حصول
الشركات في البلدان النامية على التمويل ،وتشجيع نقل التكنولوجيا ،ومضاعفة
حصة البلدان األقل نم ًوا في الصادرات العالمية بحلول عام .2020

في ظل إطار العمل الجديد ،استبدلت األهداف اإلنمائية الثمانية لأللفية الجديدة
ً
هدفا عالميًا ،باإلضافة إلى ً 169
( )MDGبـ ً 17
متعلقا بها لمواجهة تقليل
هدفا
الفقر والتنمية االقتصادية .وتعمل األهداف العالمية لألمم المتحدة ،باالتفاق مع
التمويل من أجل التنمية ومكافحة تغير المناخ ،على تحديد المرحلة المناسبة لدمج
الجهود الوطنية ،واإلقليمية ،والدولية ،لتشجيع التنمية المستدامة.

السياسات الدولية الداعمة
على العكس من األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة ( ، )MDGفقد ورد ذكر
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األهداف العالمية لألمم المتحدة بشكل محدد،
في إطار االعتراف بدورها في التنمية الشاملة ،حيث ينص الهدف الثامن من
األهداف العالمية لألمم المتحدة على “تشجيع التنمية االقتصادية المستدامة،
والشاملة ،والدائمة ،والتوظيف الكامل واإلنتاجي ،والعمل الالئق للجميع” وهو
بذلك ينطوي على أحد األهداف التي تسعى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى
تحقيقها .يتمثل هدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي:

“تشجيع السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وخلق
فرص العمل الالئقة ،وريادة األعمال ،واإلبداع ،واالبتكار ،وتشجيع بناء ونمو
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ( ،)MSMEsبما في ذلك
الوصول الشامل إلى الخدمات المالية”.
كما يعترف الهدف الثامن من األهداف العالمية لألمم المتحدة بالدور المحتمل للتجارة
في النمو والتنمية ،مع توجيه الدعوة إلى زيادة المساعدات المخصصة لدعم التجارة
في البلدان النامية ،وباألخص البلدان األقل نموًا .في حالة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي تعاني من صعوبات في الوصول إلى رأس المال العامل واألرصدة
االئتمانية االستثمارية ،يدعو الهدف الثامن ً
أيضا إلى تدعيم ما يلي:

“قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع وزيادة حصول الجميع على الخدمات
المصرفية ،والتأمينية ،والمالية”.
يتعرض الهدف التاسع من األهداف العالمية لألمم المتحدة لموضوعين من
الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بتحسين القدرة التنافسية لدى المؤسسات
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اتفاقيات التمويل تركز على احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
دورا هامًا في
إن أهداف التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية قد يلعبان سويًا ً
مساعدة الدول ،والمؤسسات ،والمجتمع الدولي ،على إنشاء بيئة مواتية الزدهار
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد العالمي.
تعد االتفاقية التي توصل إليها المؤتمر الدولي الثالث حول تمويل التنمية (أديس
أبابا ،يوليو/تموز  )2015جزءًا من أجندة التنمية المستدامة .إنها تسرد المبادئ
والسياسات الالزمة لتنفيذ األهداف العالمية لألمم المتحدة ،مع التركيز على تعبئة
الموارد والدراسة المتعمقة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أشارت النظرة العامة التي تم افتتاح تلك االتفاقية بها ،والتي كان عنوانها “إطار عمل
عالمي من أجل تمويل التنمية في الفترة بعد عام  ،”2015إلى أن المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والمتناهية الصغر التي توفر معظم فرص العمل في العديد من الدول تفتقر
غالبًا إلى الحصول على التمويل” .وهي تلزم الدول بالعمل مع “المؤسسات الخاصة
وبنوك التنمية” على تشجيع حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
الصغر بالشكل المناسب ،والمستدام ،والثابت على التمويل ،باإلضافة إلى تدريب
الجميع ،بمن فيهم الشباب ورواد األعمال ،على تنمية المهارات المناسبة.
اً
وعمل على مواجهة القيود المتعلقة بالحصول على التمويل ،وباألخص رواد
األعمال من النساء ،تقترح االتفاقية أن تغطي لوائح التمويل ما يلي:
 السماح باستخدام البدائل اإلضافية؛
 تحديد االستثناءات المناسبة لمتطلبات رأس المال؛
 تقليل نفقات الدخول والخروج؛
 تشجيع المنافسة؛

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

  السماح لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بحشد اإلدخارات عن طريق تلقي اإليداعات.
كما تشجع االتفاقية بنوك التنمية الدولية والمحلية على تشجيع تمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ،بما في ذلك التحول الصناعي ،من خالل
إنشاء خطوط ائتمانية مستهدفة ،ومن خالل المساعدة الفنية.
باإلضافة إلى مراجعها التمويلية الموسعة ،تعمل االتفاقية على ربط المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باألنظمة التشريعية ،واالتفاقيات التجارية،
والمعونات التجارية ،والشراكات بين القطاع العام والخاص ،وتحسين البنية
التحتية .كما تسلط هذه االتفاقية الضوء على تيسير التجارة كوسيلة لدمج المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في سالسل القيمة اإلقليمية والعالمية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى درجة أعلى من االهتمام العالمي
إن الصورة ما بعد عام  2015تعكس االهتمام المتزايد بالدور الذي تلعبه المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في التنمية .ويرتبط ذلك بالحاجة إلى توفير وظائف عددها أكبر
وجودتها أفضل في أعقاب األزمة المالية واالقتصادية .كما أنها تعكس الحقيقة القائلة
فقرا في العالم يعملون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
بأن العديد من أشد الناس ً
وأن تطوير تلك الوظائف يساعد في مكافحة الفقر واالستبعاد االقتصادي.
تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( ،)OECDوالبنك الدولي،
ومنظمة العمل الدولية ( )ILOبعمل أبحاث مستمرة عن المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة 42.تضم جهود منظمة العمل الدولية دراسة السياسات التي تؤدي إلى
زيادة اإلنتاجية وتحسين ظروف عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .فعلى
سبيل المثال ،أقر مؤتمر العمل الدولي المنعقد في يونيو/حزيران  2015بإحدى
التوصيات المتعلقة بالتحول من االقتصاد غير الرسمي إلى االقتصاد الرسمي
(منظمة العمل الدولية.)2015 ،
في الوقت نفسه ،تقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()OECD
والبنك الدولي بتحضير تقرير مشترك لمجموعة العشرين ( ،)G20عن المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والبلدان النامية منخفضة الدخل في سالسل القيمة العالمية،
وسيتم نشر هذا التقرير في أواخر عام .2015

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة العشرين
( )G20ومجموعة األعمال ))B20
قامت تركيا بوصفها رئيسة مجموعة العشرين ( )G20في عام  2015بتحديد ثالث
موضوعات شاملة هي:
 الشمولية؛
 التنفيذ؛
 االستثمار من أجل النمو.
تهتم تركيا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناقشات مجموعة العشرين
( ،)G20ابتداء من التجارة وحتى التوظيف ،عن طريق إدراج المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة كمسألة ذات أولوية بين تلك الموضوعات .كما تنظر تركيا إلى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها من العوامل األساسية لضمان أن تتقاسم
كل شرائح المجتمع ثمار النمو واإلزدهار (مجموعة العشرين.)G20))، 2015
ولذلك ،فإن تركيا تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد المجاالت اإلجرائية
الرئيسية لتغطية موضوع الشمولية .بينما يعد الشباب والنوع الجنساني هما المجاالن
اآلخران اللذين تم تسليط الضوء عليهما بشكل صريح في موضوع الشمولية.
ويعمل ذلك على تسليط الضوء على تأثير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القوية
على توزيع الدخل .فإنه عندما تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المسؤولة

أجورا متدنية ،فإن
عن معظم فرص التوظيف وباألخص العمال الذين يتقاضون
ً
زيادة إنتاجية وتنافسية تلك المؤسسات ستؤدي إلى زيادة األجور التي يتقاسمها
الفقراء ،باإلضافة إلى تعزيز النمو.
ولذلك ،فإن السياسات التي تقوي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساعد ً
أيضا
في القضاء على عدم المساواة ،والمساهمة في تحقيق الهدف العاشر من األهداف
العالمية لألمم المتحدة  .2030ومضمون الهدف العاشر من األهداف العالمية لألمم
المتحدة هو “تقليل عدم المساواة داخل الدول وبينها” .وثمة هدف مرتبط بذلك
يركز على نمو الدخل لدى  40%من السكان ،وبمعدل أعلى من المعدل الوطني
بحلول عام  .2030إن العمل الذي تم إنجازه أثناء رئاسة تركيا لمجموعة العشرين
يوفر القنوات الهامة التي يسعى واضعو السياسات إليها.
خالل فترة رئاسة تركيا للمجموعة ،تم بناء فريق عمل خاص بريادة األعمال
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجموعة األعمال “ .”B20وباإلضافة إلى
ذلك ،تم تدشين المنتدى العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مايو/آيار 2015
في تركيا ،ليعمل كآلية لتسهيل تنفيذ التدابير التي تستهدف تدعيم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ومساهمتها في االقتصاد ،فيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف.
يعتمد المنتدى المنعقد في اسطنبول على الشراكة بين اتحاد الغرف وبورصات تبادل
السلع األساسية في تركيا ،وغرفة التجارة الدولية ( )ICCواالتحاد الدولي لغرف التجارة
الدولية .وتعتمد هذه الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص على الدعوات الصادرة
من عمالقة األعمال في مجموعة العشرين ( ،)G20لمنح أولوية أكبر للقيود التي تواجه
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ويعتمد إنشاء هذا المنتدى على اإلنجازات األسترالية
السابقة في مجموعة العشرين ،باإلضافة إلى الشراكة العالمية لتعميم الخدمات المالية.

العوائق والحلول

في ظل رئاسة تركيا ،يسلط عمالقة األعمال في مجموعة األعمال ()B20
بمجموعة العشرين الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في النمو وتوفير فرص العمل .ويؤدي ذلك إلى إدراج احتياجات المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في مناقشات مجموعة العشرين حول التجارة ،والتمويل،
والبنية التحتية ،والتوظيف ،وتنمية المهارات.
تتكون فرقة العمل الخاصة بريادة األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في مجموعة األعمال ( )B20من الكوادر اإلدارية في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والشركات التي تم إنشاؤها ً
حديثا ،باإلضافة إلى ممثلين عن المؤسسات
الدولية واتحادات العمل .ويركز تقرير فرقة العمل على القدرة التنافسية لدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مع التحليل وسرد التوصيات.
حددت فرقة العمل الخاصة بالمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
مجموعة األعمال (( )B20عام  )2015العوائق التالية (:)B20, 2015
 الوصول إلى األسواق العالمية .تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى
زيادة اإلنتاجية لبيع المنتجات الوسيطة و/أو النهائية؛ وهي تحتاج إلى الدعم
في االمتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالعمل ،والبيئة ،والمجتمع ،والجودة.
 الحصول على التمويل .عادت القروض المصرفية ،التي هي المصدر
الرئيسي للتمويل الخارجي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،إلى
مستويات ما قبل األزمة في العديد من الدول .وتشير تقديرات مؤسسة التمويل
الدولية إلى أن إجمالي الطلب غير المستوفى على االئتمان بالنسبة للمؤسسات
متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يتراوح بين  3.2تريليون دوالر
أمريكي إلى  3.9تريليون دوالر أمريكي على مستوى العالم .وتبقى مصادر
التمويل البديلة مثل األسهم مصادر محدودة وغير مستقرة
 الوصول إلى المهارات والمواهب .تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من نقص المهارات اإلدارية والمواهب التخصصية ،حيث ال يعد التثقيف
المتعلق بريادة األعمال والتدريبات اإلدارية المستمرة من األمور المناسبة في
معظم الدول.
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دراسة حالة

ساحل العاجل تتغلب على عقبة التدابير غير الجمركية باستخدام نظام التحذير
من العوائق التجارية
اعتاد آساهور نجوران أن ينتظر لمدة ستة أشهر للحصول على شهادة الوزن
المطلوبة لتصدير حبوب الكاكاو إلى بلجيكا .ولكن فترة انتظاره تقلصت منذ يونيو/
حزيران  2014إلى أسبوعين فقط.
يقول نجوران ،مدير الشحن في شركة  Outspan Ivoire،وهي شركة فرعية
محلية تابعة لشركة المشاريع الزراعية العمالقة “ ،Olam Internationalإن
إصدار هذه الشهادة بسرعة أحدث ً
كبيرا بالنسبة لنا .إنه يزيد من قدرتنا
فارقا ً
على المنافسة وسيؤدي إلى زيادة الصادرات .إن منفعة شركتنا تعود بالنفع على
التوظيف وعلى النمو في دولة ساحل العاج”.
يقول كواكو جيرمين ياو ،مدير الدراسات والمعلومات االقتصادية في غرفتي
التجارة والصناعة بساحل العاج“ ،يمكن مواجهة معظم التدابير غير الجمركية
بمنتهى البساطة بمجرد معرفتها .إن األمر كله يتمثل في تدعيم القطاع الخاص
بحيث يمكن التعرف على تلك المشكالت”.
كان نجوران قد أبلغ عن تلك المشكلة من خالل خدمة التحذير من العوائق
التجارية ،وهي أداة إلكترونية فعّلها مركز التجارة الدولية في  2014بعد إكمال
استبيان هو األول من نوعه في البالد عن التدابير غير الجمركية .وفي هذا
االستبيان ،ذكر ثالثة أرباع الشركات المشاركة تقريبًا ،وكان عددها  600شركة،
أنهم يواجهون عوائق تجارية غير جمركية ،وهي ترتفع بنسبة  55%عن  25دولة
أجرى فيها مركز التجارة الدولية هذا االستبيان.

يقول جومون كويا ،مدير هيئة ترويج الصادرات وتقديم المساعدات في
وزارة التجارة “هذه األداة مفيدة في مساعدة واضعي السياسات في تطوير
البرامج واإلصالحات المناسبة لزيادة القدرة التنافسية لدى شركات التصدير
اإليفوارية”.
لقد أبلغنا بأربع وعشرين عقبة منذ تدشين هذه الخدمة في صيف  ،2014ابتداء من
ضعف الوحدات التخزينية ونقاط العمل على الحدود وحتى القيم الخاطئة للجمارك
المفروضة على المنتجات المصدرة .ونجحنا في حل خمسة منها ،كان من ضمنها
المشكلة التي أبلغ نجوران عنها.
في السابق ،لم يكن هناك شخص سوى رئيس غرفة التجارة يمكنه التوقيع على
شهادات الوزن التي تحتاجها جميع شركات تصدير حبوب الكاكاو التي تعد أكثر
اً
تصديرا في البالد .وكانت الشهادات تستغرق ً
طويل حتى تصدر،
وقتا
المنتجات
ً
ويتوقف ذلك على الوقت المتاح لدى هذا المدير .وبعد تحديد المشكلة من خالل
النظام الجديد ،تم تخويل مسؤول آخر إلصدار تلك الشهادات.
ويقول ياو أن ثمة جهات حكومية عديدة ومؤسسات لدعم التجارة واالستثمار تواجه
العوائق التسعة عشرة المتبقية التي تعرفنا عليها .وبعد تدشين هذه األداة ،أصدرت
الحكومة مرسومًا يلزم هيئاتها باستخدام هذا النظام ومواجهة المشكالت التي يتم
اإلبالغ عنها.
يقول دياهي فاتوماتا ،مدير المبيعات في شركة Société de Culture
 ،)Bananière (SCBوهي إحدى كبرى شركات تصدير الموز واألناناس في
البالد“ ،إن هذه اآللية تتيح لنا تسهيل تجارتنا عن طريق اإلبالغ عن الصعوبات
التي نواجهها والتي نعاني منها”.

وكانت تلك الشركات ترى أن التدابير غير الجمركية تحدث بشكل خاص في
األسواق اإلقليمية .وكان أحد أكبر التحديات التي تم التعرف عليها يتمثل في
تقديم شهادات المنشأ من أجل التصدير إلى الدول المجاورة .وأشارت نتائج ذلك
االستبيان إلى أن معظم اإلجراءات تتسم بأنها طويلة وتتعرض لإلهمال الوظيفي.
وكان ضعف اإللمام باإلجراءات والجهات المسؤولة عن تلك اإلجراءات يفرض
تحديات إضافية على شركات التصنيع ،التي اشتكت هي األخرى من ضعف
الشفافية في اللوائح.

تم استعمال نظام التحذير من العوائق التجارية في ساحل العاج كجزء من برنامج
دعم التجارة والتكامل اإلقليمي الذي يقوم مركز التجارة الدولية بتنفيذه بتمويل من
االتحاد األوروبي.

واستجابة منها لتلك النتائج ،طلبت الحكومة من مركز التجارة الدولية إنشاء خدمة
تحذيرية ،بحيث يتمكن المسؤولون من أن يكونوا أول من يعرف بشأن العقبات التي
تواجهها الشركات ،ومن ثم يقومون بتذليلها.

المصدر .ITC (2015). Connecting Markets, Improving Lives. Geneva. ITC :متوافر على:
_http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracen.org/Content/About_ITC/Corporate
Documents/Impact-Stories-web(1).pdf.Global
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 الوصول إلى األنظمة االقتصادية اإلبداعية واالقتصاد الرقمي .يوجد غالبًا
قصور في إقامة نظام إقتصادي إبداعي تتعاون من خالله الهيئات الحكومية،
والقطاع الخاص ،ومؤسسات الدعم والتحفيز ،والجامعات ،ومراكز البحث
والتطوير ،على تحقيق اإلبداع في منتجاتها وعملها .فعلى سبيل المثال،
اكتشفت شركة  ،Accentureباستخدام مؤشر كثافة رقمي ،أن أداء  17دولة
من مجموعة العشرين ( )G20يتراوح بين  28إلى  ،72بينما يصل الحد
األقصى إلى .100
 القدرة على االمتثال للوائح األعمال التجارية .على الرغم من التقدم الحادث في
دول مجموعة العشرين ،فإن جودة بيئة األعمال تعد هي المأزق األهم بالنسبة لـ
 70%من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادمة من األسواق الناشئة.
لتغطية تلك األهداف ،وافقت فرقة العمل على خمسة توصيات ،واقترحت نقطتين
إجرائيتين تحت كل توصية من التوصيات الخمسة:
.1

تحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى األسواق العالمية
	تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببرامج بناء القدرات والدعم
الالزم لالمتثال للمعايير الدولية الخاصة بالعمل ،والبيئة ،والمجتمع،
والجودة ،مع تشجيع التناسق والتطبيق المتسق للمعايير الدولية ،لضمان
تمهيد الطريق أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
	البدء في تطوير برامج ريادة األعمال في دول مجموعة العشرين لتسهيل تحرك
رواد األعمال والكوادر التنفيذية في تلك المؤسسات على المستوى الدولي.

.2

تحسين حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل
	توسيع وتعميق حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مصادر التمويل
البديلة عن طريق دعم السياسات ،واللوائح ،والمعايير ،والتنسيق بينها.
	تحسين توافر المعلومات الجديرة بالثقة حول أداء المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.

.3

تحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مهارات اإلدارة وريادة
األعمال
	التوسع في البرامج التدريبية لتنمية المهارات ،وباألخص تشجيع سرعة
التعلم في مستويات مختلفة في المدارس والجامعات ،وتشجيع ريادة
األعمال كمهنة مرغوب فيها ،مع دعم البرامج التدريبية لتنمية مهارات
العمل ،والتي تركز على تطوير المهارات اإلدارية.
	تدعيم ثقافات ريادة األعمال ،وباألخص دعم تطوير شبكات المشاريع
ومراكز التفوق.

.4

تحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى االقتصاد الرقمي
واألنظمة االقتصادية اإلبداعية
	االلتزام بتحسين البنية التحتية الرقمية ودمجها في إستراتيجيات تنمية
الدول األعضاء في مجموعة العشرين ،من خالل خطة مستهدفة إلنشاء
اتصال واسع النطاق لمدة خمس سنوات لصالح دول مجموعة العشرين،
وتوفير االستثمار المستمر في الجيل التالي من الشبكات الرقمية.
	تشجيع التعاون بين الحكومات والشركات واألطراف المعنية في
التعليم والعلوم.

.5
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	تنفيذ عمليات تقييم آثار اللوائح ،والمعاهدات ،والسياسات الحالية
والمقترحة ،لضمان مراعاتها لمصالح تلك المؤسسات ،مع االلتزام
بإدخال تحسينات قابلة للقياس في اإلجراءات والتكلفة التي تتكبد عند
العمل لحساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
	تحسين رقمنة العمليات التنظيمية الحكومية من أجل الحصول على
السرعة ،وسهولة الوصول ،والشفافية ،وانخفاض التكلفة ،باإلضافة إلى
زيادة حصول تلك المؤسسات على المشتريات الحكومية.

اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة الدولية
ترسخ هذه االتفاقية التزامات ملزمة من أجل تحسين إجراءات الجمارك ،والشفافية،
وإمكانية التنبؤ ،والكفاءة ،والتعاون بين الهيئات التنظيمية الحدودية والقطاع
الخاص .ويمكن أن تسهم تلك االتفاقية في انخراط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في األسواق العالمية ،حيث تعاني تلك المؤسسات بنسب متفاوتة من ثبات النفقات
المتعلقة بالتجارة ،ألنها ال تستطيع تعويض النفقات بسهولة كما تفعل المؤسسات
الكبرى .وقد تفتقر ً
أيضا إلى القدرة على االمتثال للقواعد المعقدة ،والجمارك،
واإلجراءات المتبعة على الحدود .وقد يؤدي تيسير التجارة إلى تقليل النفقات ،بما
يؤدي إلى زيادة سالسة وبساطة عمليات االستيراد والتصدير.
تتسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األسواق العالمية بأنها أكثر إنتاجية من
تلك المؤسسات التي ال تعمل في تلك األسواق .ونتيجة لذلك ،فإن تنفيذ اتفاقية تيسير
التجارة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،قد تكون لها آثار بعيدة
المدى على االقتصاد والتنمية .ويمكن أن ينطبق هذا الكالم نفسه على المعونة
المقدمة لصالح التجارة.
يعد الحصول على المعلومات المتعلقة بفرص التصدير والحصول على التمويل
من أكثر المجاالت التي ستصب التحسينات فيها لصالح المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ( .)WTO and OECD, 2015يأتي بعدهما مباشرة الحصول على
المعلومات المتعلقة باإلجراءات واللوائح.

زيادة الشفافية
تنص أحكام اتفاقية تيسير التجارة على توافر المعلومات ،واللوائح المتطورة،
وإجراءات المطالبات لزيادة الشفافية وقابلية التنبؤ في النظام التجاري ثنائي
األطراف .وقد أكد فونتاجني وأورفيس وبيرمارتيني ( )2015على أن هذه األحكام
من المحتمل أن تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في عالم اليوم الذي تنتشر فيه االتصاالت بشكل مكثف ،ينبغي أال يتعذر التعامل
مع الفجوة المعلوماتية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،باإلضافة إلى
ما سبق ذكره .ويتيح ذلك إمكانية استهداف المعونة المقدمة لصالح التجارة بموجب
اتفاقية تيسير التجارة للتغلب على عقبات المعلومات وتحسين جودة المعلومات.
وثمة حل رئيسي يتمثل في تدعيم قدرة مؤسسات دعم التجارة واالستثمار على
تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات المخصصة.

تقليل النفقات التي تدفع على الحدود
من المحتمل أن يعود تقليل النفقات التي تدفع على الحدود حسبما تخطط اتفاقية
تيسير التجارة بالنفع على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بنسب
متفاوتة من التكاليف الثابتة .كما تسهم االتفاقية في تقليل التمييز الذي تعاني منه تلك
المؤسسات في اإلجراءات المتعلقة بالتجارة ،مثل التخليص الجمركي .كما قد تواجه
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعض الصعوبات ،ألن معامالتها التي تتم عبر
الحدود تكون بمعدالت أقل وتدفع فيها مبالغ أقل .فعلى سبيل المثال ،تمنع اللوائح
في بعض الدول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من استخدام المسارات السريعة
عبر الحدود ،أو الوحدات األخرى المخصصة للشركات األكبر.
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كما تحظر االتفاقية تحدي ًدا استخدام المعايير التي قد يكون فيها تمييز ضد
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مثل حجم الشركة وكمية البضائع التي يتم
شحنها .وقد يؤدي تطبيق اتفاقية تيسير التجارة إلى تحسين الظروف التجارية
بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في األماكن التي تعاني من التمييز فيها.

ال تندرج مشكلة الحصول على التمويل تحت اختصاص االتفاقية ،ولكن تم التأكيد
عليها بقوة في مناقشات األهداف العالمية لألمم المتحدة لعام  ،2030وحوارات
التمويل من أجل التنمية في مجموعة األعمال ( .)B20ويمكن اكتشاف أوجه تشابه
محددة فيما يتعلق باإلجراءات المخصصة لزيادة حصول المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة على التمويل .كما أن الحاجة إلى تعزيز اإلبداع داخل تلك المؤسسات
كانت حاضرة في المناقشات المتعلقة باألهداف العالمية لألمم المتحدة ومناقشات
مجموعة األعمال (.)B20

تعد الحوارات والشراكات بين القطاع العام والخاص من األمور الضرورية لتيسير
دورا هامًا في اإلصالح.
التجارة ،كما تقر االتفاقية بذلك .ويلعب القطاع الخاص ً

أكدت المناقشات المتعلقة األهداف العالمية لألمم المتحدة لعام  2030بشكل صريح على
البنية التحتية والخدمات اللوجيستية التي تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إليها.
ولم يتم التركيز بشكل كبير على هذا الجانب في أجندة العمل الموجودة في مستند النتائج
الخاص بفرقة عمل ريادة األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة األعمال
( ،)B20وقد تم تخصيص فرقة عمل منفصلة لموضوع البنية التحتية .وفي الحقيقة،
كانت وثيقة الملخص الخاصة بتوصيات مجموعة األعمال ( )B20الموجهة إلى
مجموعة العشرين ( )G20تشتمل على توصية متعلقة بربط إستراتيجيات البنية التحتية
الخاصة بالدول بأفكار التنمية في مجموعة العشرين (.)G20

 االتفاق على اإلصالحات.

كما تؤكد وثيقة الملخص هذه على ضرورة التوصل إلى اتصال عالمي واسع
النطاق .ويتسق ذلك مع التوصية الصادرة من فرقة عمل ريادة األعمال
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة في أن تلك المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة تحتاج أن تصل بشكل أفضل إلى االقتصاد الرقمي .ويعد االتصال
واسع النطاق من العوامل الهامة لتسهيل وصول تلك المؤسسات إلى المعلومات
المتعلقة بفرص التصدير والمعلومات المتعلقة باإلجراءات واللوائح.

مناقشة قضايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحوارات التي
تدور بين مؤسسات القطاع الخاص والعام

يتناسب الحوار بين القطاع الخاص والعام مع ما يلي:
 تحديد أولويات السياسات؛
 تقليل النفقات التنظيمية؛

تساعد مثل هذه الحوارات في ضمان أن تتم اإلصالحات حسب الطلب وباالتساق
مع أولويات كبار األطراف المعنية ،بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد مشاركة القطاع الخاص من األمور الضرورية في كل المراحل :لتقييم
االحتياجات ،وتحديد األولويات ،وتصميم الحلول ،وصياغة وتنفيذ السياسات،
ومراقبة وتقييم اإلصالحات.
تعمل التدابير التي تحددها اتفاقية تيسير التجارة على إشراك القطاع الخاص في صياغة
السياسات التجارية ،وهو ما يمنح المنظمات التي تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الفرص المناسبة .كما ينبغي تشجيع الجهود الوطنية الرامية إلى إدراج المؤسسات
الصغيرة والمنظمات التي تمثلها في آليات الحوار بين القطاع العام والخاص.

تتسم التوصيات واالتفاقيات المنبثقة عن هذه التشاورات السياسية العالمية بأنها مترابطة
وتتسق مع إجمالي األبحاث والتوصيات الواردة في هذا التقرير ومحور تركيزه وعنوانه.

اختالف منتديات السياسات واتساق الطرق المتبعة
تقوم منتديات مختلفة بمناقشة األهداف العالمية لألمم المتحدة  ،2030واستشارات
مجموعة األعمال ( ،)B20ومجموعة العشرين ( ،)G20ومفاوضات اتفاقية تيسير
التجارة .ولكن تلك المنتديات تشترك في أنها كلها ذات مستوى دولي .والمثير
لالهتمام ،أن هذه المبادرات السياسية الثالثة تعكس وجهة نظر مشتركة حول الدور
الذي تقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد ،وحول ضرورة أن
تواجه السياسات المشكالت التي تعوق تلك المؤسسات عن المساهمة في تحقيق
النمو الشامل والمستدام .وعلى الرغم من ذلك تختلف الجوانب التي تركز عليها،
وترجع بعض تلك االختالفات إلى اختالف الواجبات المنوطة بها.
تتسم اتفاقية تيسير التجارة بتغطية للمباحثات هي األكثر تحدي ًدا وتقيي ًدا ،فهي ال
تتعامل إال مع المشكالت المتعلقة بعبور السلع والخدمات عبر الحدود .ولم يرد ذكر
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل صريح في االتفاقية ،ولكن بعض أحكام
كبيرا على تقليل النفقات التجارية التي تتكبدها تلك المؤسسات
تأثيرا ً
االتفاقية تؤثر ً
ومن ثم تعمل على تسهيل انخراطها في األسواق العالمية.
حصلت اتفاقية تيسير التجارة على دعم صريح في وثيقة النتائج الخاصة بالفرقة
التجارية العاملة في مجموعة األعمال ( ،)B20والتوصيتين رقم  1و 5المتعلقتين
بالقوة العاملة في ريادة األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بخصوص أن
تيسير وصول تلك المؤسسات إلى األسواق الدولية سيوفر الدعم الصريح التفاقية
تيسير التجارة .كما أن إقرار هذه االتفاقية وتنفيذها كان هو التوصية األولى في
وثيقة الملخص الصادرة من مجموعة األعمال ( )B20إلى مجموعة العشرين
))G20) (B20, 2015
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الهوامش
 1 .1بما أن معظم المؤسسات المدرجة في العينة غير معنية بالتصدير ،فإن ذلك عبارة عن افتراض ملموس.
 2 .2على سبيل المثال ،يحصل القطاع الخاص على تلك المعلومات باستخدام بعض المنصات مثل خرائط المعايير وخرائط الوصول إلى األسواق المقدمة من مركز التجارة
الدولية.
 3 .3تغطي مجموعة البيانات الخاصة بمؤسسة التمويل الدولية حوالي  1.3مليون مؤسسة من  132دولة وال تشتمل إال على البيانات المتاحة لدى الدولة في آخر سنة.
.65-120:1% ,9% :55-64 4 .4
 5 .5يشير التبادل التجاري القائم على التقارب-التركيز إلى أن األسواق التجارية ينبغي خدمتها بواسطة شركات التصدير ً
بدال من سبل االستثمار األجنبي في حالة انخفاض
النزاعات التجارية والنفقات التجارية أو ارتفاع وفورات الحجم.
 6 .6في إطار شيميزو السباعي المنتج  /الشركة ،والمشتري  /المستهلك ،والمنتج  /السلعة ،والسعر  /التكلفة ،والترويج  /االتصاالت ،والمكان  /القناة ،وملف التعريف
(الخارجي)  /الظروف ،مع أهداف زيادة األرباح  /الثقة .في نموذج بوصلة شيميزو السباعي ،يحدد المستهلكين حسب احتياجاتهم ورغباتهم واألمن والتعليم ،والظروف
الوطنية والدولية ،والطقس ،والظروف االجتماعية والثقافية ،واالقتصادية (ويشار إلى كل منهما باألحرف  ،NWSEمثل النقاط األربعة في البوصلة)؛ في حين يتضمن
عنصر “الشركة” الدراية بالمنافسين ،والتنظيم ،والمساءلة أمام أصحاب المصلحة (المساهمين وغيرهم).
 7 .7تضم استقصاءات المشاريع بيانات  135000شركة ينتمون ألكثر من  113دولة .ويتناول االستقصاء مجموعة كبيرة من المواضيع مثل الحصول على التمويل والجريمة
والضرائب وإجراءات األداء المختلفة .كما تتناول االستقصاءات البلدان النامية في المقام األول ،بالرغم من شمولها على عدد قليل من البلدان المتقدمة .وقد طلب من كل
نظرا للتشابه الموضوعي بينها .وبعد معرفة
شركة شملها االستقصاء أن تحدد أكبر عقبة تواجهها من بين قائمة تضم  15عقبة .وقد جمعت بعض المؤشرات الخمسة عشر ً
معلومات عن حجم الشركة ،صار من الممكن معرفة العقبات التي يحتمل أن تختارها المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم عند مقارنتها بالشركات الكبيرة.
 8 .8يقدم البنك التابع له المستورد خطاب ائتمان للمُصدر (أو للبنك التابع له المُصدر) يضمن الدفع عن تقديم مستندات معينة متعلقة بالصفقة التجارية .وهو عادة ما ينطوي على
عملية طويلة تنطوي على كثير من األعمال .وقد يقوم بنك المُصدر بتقديم قرض للمُصدر بنا ًء على عقد المصدر .لتغطية المخاطرة المرتبطة بعدم قيام البنك الصادر عنه
الخطاب بالدفع ،من الممكن أن يقوم المُصدر بجعل أحد البنوك في دولته تأكد خطاب االئتمان ،وفي تلك الحالة يوافق البنك القائم بالتأكيد على الدفع للمصدر في حالة عدم قيام
البنك الصادر عنه الخطاب بالدفع.
 9 .9إن أحد أهم ما تفتقر إليه المناقشة الالحقة يتعلق بالفرص التمويلية وما يمثله التمويل من خالل بيع أسهم الملكية من تحديات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وينطوي
األمر على القدر نفسه من التحديات ،أو أكثر ،عند أخذ رأس المال المخاطرة في االعتبار .فإن كأل من التمويل باالقتراض والتمويل من خالل أسهم رأس المال يتعرض
للعرقلة بسبب تفاوت المعلومات فضال عن ارتفاع تكلفة اإلدارة بالنسبة للممول وذلك من أجل تقييم استثماره في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراقبته .وإن انتشار
المنشآت الناشئة ،وصناديق التمويل من خالل شراء أسهم الملكية المستهدفة ،وصناديق تمويل المشاريع الجديدة ،أو ما يعرف بـ”المستثمر المالك” ال يزال بعي ًدا عن االنتشار
في الدول النامية .كما أن أسواق رأس المال ال تخدم الدول النامية على نحو جيد .وكذلك فإن ضعف المؤسسات وتعقيداتها تحد من اإلقبال على المخاطرة في المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة.
 1010تواجه العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معضلة غير قابلة للحل حيث أنها لم يتسنى لها بناء “ضمان للقرض من خالل حسن السمعة” عبر إثبات تاريخها
في السداد .وعلى عكس المعلومات التي يتم الحصول عليها عادة من داخل القطاع البنكي الرسمي ،يمكن أن تكون البيانات االئتمانية “غير التقليدية” مثل فواتير الطاقة
والكهرباء وفواتير الهاتف وسداد اإليجارات،،كدليل جيد على الرغبة في السداد والقدرة عليه .ويمثل جمع هذه البيانات البديلة إحدى نقاط قوة قطاع مكاتب االئتمان الخاصة.
كذلك ،فإن مكاتب االئتمان التجاري تقدم المعلومات حول تاريخ االئتمان التجاري ،والذي يستخدم بصفة منتظمة من قبل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ويعد
مكو ًنا رئيسيًا في تحسين أدوات تقدير المخاطر لألعمال الصغيرة.
 1111إن تمويل وصوالت المخزون هو تقنية إقراض تتيح للمزارعين/المنتجين/تجار المنتجات الزراعية الحصول على قروض البنوك من خالل تقديم الوصوالت الصادرة عن
المخازن نظير بضاعتهم الموضوعة في مخازن مرخصة.
ثان (المؤجر) في مقابل مدفوعات/إيجارات دورية .ومن ثم،
 1212عن طريق اإليجار ،يصرح للمشروع (المستأجر) ،لفترة زمنية محددة ،باستخدام أصل ثابت مملوك لطرف ٍ
يزيل اإليجار االرتباط بين الملكية القانونية لألصل واستخدامها االقتصادي.
 1313إن هذا التوجه موجود بشكل خاص في أمريكا الالتينية وشرق آسيا ،والمحيط الهادي واالتحاد الروسي .وأحد األمثلة ذات الداللة هو بنك  ،ProCredit Bankوالذي قام
بخفض التمويل متناهي الصغر من  100%إلى أقل من  10%من األصول العالمية بهدف التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو يخصص حاليًا حوالي
ثلثي حافظة قروضه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 1414ينطوي هذا األسلوب اإلحصائي اآللي على تحليل عينة كبيرة من البيانات التاريخية حول تلقي القروض من أجل احتساب احتمالية أن يتعثر أحد طالبي القروض الذي يتسم
بصفات معينة على وجه التحديد في المستقبل .ويمكن أن تغطي هذه البيانات الحالة المالية للشركة والبيانات الشخصة لمالكيها.
 1515قام مركز التجارة العالمية ( )ITCبتطوير  ،LOANCOMوهو برنامج إلكتروني الحتساب الجدارة االئتمانية يتسم بالبساطة والعملية ،الستخدامه كإجراء معياري
ونظامي للتقييم االئتماني عندما تتلقى البنوك طلبات ائتمانية .وهو يساعد مقدمي الخدمات المالية على تحويل التعامل مع طلبات القروض لعملية آلية واتخاذ قرارت
موضوعية ومستنيرة بصورة سريعة بشأن القروض .ويتم استخدام نظام بطاقات احتساب الجدارة االئتمانية إما كما هو أو يتم تخصيصه بصورة أكبر للتوافق مع الظروف
المحلية .وحتى هذا التاريخ ،تم استخدام أداة احتساب الجدارة االئتمانية الخاصة بمركز التجارة العالمية ( )ITCفي  16مؤسسة مالية في أفريقيا وآسيا.
ً 1616
مستمرا بمعدل مذهل مع ازدياد سوق التمويل الجماعي على المستوى العالمي
وفقا لتقرير أبحاث  Massolution’sحول الصناعة ( ،)2015فإن الصناعة تشهد نموًا
ً
(الخيري والهادف إلى العائد المالي على ح ٍد سواء) من  1.5مليار دوالر أمريكي في  2011إلى  16.2مليار دوالر في  .2014وبالتقسيم حسب المناطق ،يشير التقرير إلى
ً
مؤخرا لإلقراض القائم على الجماهير
مدهشا
استحواذ أمريكا الشمالية على أغلب حجم التمويل ( 58.4%من اإلجمالي) ،تليه المنصات اآلسيوية ( )21%والتي شهدت نموًا
ً
(في الغالب من السوق الصيني) واحتلت المكانة العليا في السوق األوروبي (.)20%
مؤخرا (انظر Almeida, Rita, Jere Behrman and David Robalino (2012). The Right
“ 1717المهارة المناسبة للوظيفة” كان عنوان أحد إصدارات البنك الدولي
ً
Skills for the Job? Rethinking Training Policies for Workers. Human Development Perspectives, No. 70908. Washington, D.C.:
.World Bank
 1818تُعرف أغلب األطر المهارات المناسبة للوظيفة على أنها المهارات ذات الصلة بوظيفة العامل وكذلك المهارات األخرى التي من شأنها تعزيز إنتاجيته ،بما في ذلك مهارات
إدراكية أعلى (التفكير التحليل وحل المشكالت) ،ومهارات التعلم ،ومهارات االتصاالت والتعامل الشخصي.
 1919على سبيل المثال ،تستخدم األرجنتين نظام االئتمان الضرائبي الخاص بها لتقديم محفزات مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستثمر في تدريب عمالها (انظر
على سبيل المثال :برنامج  Worker and Management Training Tax Credit Programmeالذي تديره  SEPYMEويستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المشار إليها في لجنة األمم المتحدة ألمريكا الالتينية ( )UN-ECLACلعام .)2012
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واألسواق العالمية :الحلقة المفقودة إلحداث النمو الشامل

 2020لقد أظهر ( )Estache 2010أن القطاع العام في الدول النامية يشكل حوالي  55%-75%بينما يتم تمويل  20%-30%من قبل القطاع الخاص و 5%-8%من قبل
مساعدات التنمية الرسمية.
 2121يشمل ذلك التقينات التأسيسية مثل األدوات اإلنتاجية والمحاسبية الشخصية ،وأدوات االتصال ،مثل الدخول على االنترنت واستخدام تكنولوجيا الهواتف المحمولة ،والتواجد
على الشبكة واستخدام شبكات التواصل االجتماعي وقدرات تمكين المشاريع مثل الخدمات السحابية.
 2222بينما يستخدم االنترنت  100%من مواطني كوريا الجنوبية ،و 82%من مواطني ألمانيا ،و 94%من مواطني النرويج ،فإن أقل من  8%من الهنود يتاح لهم الدخول عليه.
 2323يرتفع متوسط قوة البحث والتطوير (نفقات البحث والتطوير كنسبة من المبيعات) في القطاعات عالية التقنية على وجه الخصوص مثل الصناعات الدوائية والتكنولوجيا
الحيوية وخدمات الكمبيوتر والبرمجة والمكونات الصلبة للتكنولوجيا.
 2424تضم  Core NACEقطاعات ب (التعدين والمحاجر) ،جـ (التصنيع) ،د (الكهرباء والغاز) ،هـ (الماء وإدارة المخلفات) ،و (النقل والتخزين) ،ز (تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت) ،حـ (التمويل والتأمين) ،واألقسام .73 ،72 ،71 ،48
 NACE 2525القطاع جـ.
 NACE 2626القطاع م.
 2727تشمل األبحاث األخيرة )Karlan and Valdivia 2011( :و ,)Drexler, Fischer, and Schoar (2014و( )Bruhn, Karlan, and Schoar 2010في دراستهم
في أمريكا الالتينية حول المشروعات المتوسطة; ( )Berge, Bjorvatn and Tungodden 2012و( )Bjorvatn and Tungodden 2010في تنزانيا; (Bloom et
 )al. 2013و )Field, Jayachandran and Pande (2010في الهند; ( )Bruhn and Zia 2013في البوسنة والهرسك;  )and Mano et al. 2012في غانا.
 2828هناك استثناء ملحوظ في ( )Bloom et al 2013حيث تم تعزيز إنتاجية الشركات متوسطة الحجم في مجال صناعة المنسوجات بالهند وذلك بفضل تحسين الجودة والكفاءة
وتقليل المخزون .وعلى نحو مماثل ،فقد وجد ( )Bruhn, Karlan and Schoar , 2013تحس ًنا في اإلنتاجية والمبيعات والربحية من مجموعات المشروعات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة في المكسيك بعد المشاركة في استشارات إدارية مدعمة.
.Koltai & Company, 2010 2929
 3030الحظ أن هذه النتائج تعتمد على عينة مكونة من  178مؤسسة للترويج التجاري استثنيت من التحليل  41مؤسسة ألنها تنتمي إلى وزارات حكومية.
 3131تتسق هذه النتائج مع النتائج التي توصلت إليها دراسة مشابهة أجراها مركز التجارة الدولية بين مؤسسات دعم التجارة واالستثمار خالل مؤتمر  WTPOالذي انعقد في دبي
في أكتوبر/تشرن األول .2014
 3232فرع بحثي يهدف إلى تقييم أثر السفارات والقنصليات األجنبية (مثل  Rose, 2005و )Creusen and Lejour, 2013على الصادرات .اكتشفت دراسة تناولت العالقة بين
الصادرات والتمثيل الدبلوماسي األجنبي أن وجود السفارات والقنصليات يزيد من الصادرات ثنائية األطراف ( .)Rose, 2005ويرتبط إنشاء أول بعثة أجنبية في دولة ما بالزيادة
القوية في الصادرات بنسبة  120%تقريبًا بينما يرتبط إنشاء القنصليات بزيادة أصغر نسبتها  5%إلى  11%ويخضع ذلك لتضاؤل العائدات بالنسبة إلنشاء المزيد من القنصليات.
 3333دعم بروتر ( )1998وجهة النظر هذه حيث قال أن “االنتماء إلى تجمع ما؛ يتيح للشركات أن تزداد إنتاجيتها في مدخالت التوريد؛ والحصول على المعلومات والتقنيات
والمؤسسات الالزمة والتنسيق مع الشركات ذات الصلة وقياس التحسين وتحفيزه”.
ً 3434
بدال من إسناد أقسام كبيرة من اإلنتاج إلى مصادر خارجية ،ذكر بورتر ( )2011أن المؤسسات ينبغي أن تركز على بيئتها المحلية؛ عند استئجار الموردين أو الموظفين
ً
مثال .وقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الجودة والكفاءة من خالل سالسل القيمة وتحسين القوة الشرائية للمواطنين المحليين بما يؤدي إلى نشوء دورة إيجابية في التنمية االقتصادية
واالجتماعية .تزداد الحاجة إلى اإلجراءات الجماعية لتحسين البنية التحتية والمؤسسات وتقليل النفقات والمساعدة في اكتساب المهارات المناسبة.
 3535إن اإلجراءات المشتركة التي يقومون بها تؤثر تأثيرات خارجية هائلة وقد ترتبط ً
مثال بتوفير خدمات تكنولوجية تخصصية ،وبإنشاء معامل القياس والفحص ،وإنشاء مراكز
تدريبية تخصصية ،وتنفيذ األبحاث التطبيقية ،وتحديد معايير المنتجات أو الترويج لمنتج معين مناسب للتجمع.
 3636قد تنشأ إخفاقات التنسيق ألن بعض المؤسسات ال تفكر إال في نفسها وليس في اآلخرين عند اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد موضع تجمع ما ،واالستثمارات التي يتم القيام بها
في ذلك التجمع .وقد تظهر المعلومات غير المتماثلة في الخطوات التي يتم القيام بها من أجل اتخاذ القرار “االجتماعي” الصحيح ويتم نشر هذه المعلومات غالبًا بين العديد من
المشاركين في التجمع وباألخص في حالة عدم وجود حوار واتصال تفاعلي بينها .قد يحدث تتبع المسارات القديمة ألن األطراف الفاعلة في تجمع ما تتجاهل اآلثار المستقبلية
بسبب التأخر في قطف الثمار.
 3737تحت شعار سياسة التكتالت ،تعمل السلطات العامة بشكل فعال على تشجيع إنشاء مجموعة متنوعة من المبادرات لتحسين التركيز والتعاون الصناعي .ويشمل ذلك مراكز
العلوم وحاضنات األعمال والمراكز االقتصادية الصناعية واألقسام الصناعية والتوظيف المستهدف ومناطق تمركز الشركات ومناطق التجارة األجنبية ومراكز الخبرة
(جلفان.)2008 ،
 3838ثمة عدد قليل من األدلة التي تشير إلى قدرة الحكومات على بناء التكتالت وتوجد أمثلة عديدة على فشلها في مثل هذه المساعي (بورتر .)2008 ،إن السياسة التي تستهدف
بناء مجموعات جديدة تمامًا من المؤسسات في قطاعات محددة تستطيع تحمل النفقات المرتفعة والمخاطر المرعبة وتعمل كغربال لفلترة األنماط القديمة من األهداف
الصناعية وتشجع التنافس الهدام في العديد من المناطق التي تتبع نفس السياسات في نفس الصناعات (.)OECD, 2004
 3939العديد من السياسات المصنفة تحت عناوين مختلفة (سياسة التنمية االقتصادية اإلقليمية ،سياسة العلوم والتكنولوجيا واإلبداع ،وسياسة الصناعات والشركات ،بل وسياسات
التعليم العالي) هي في الحقيقة سياسات خاصة بالتكتالت ألنها تسهم في إنشاء بيئة تعاونية بين األطراف المعنية على المستوى المحلي و/أو اإلقليمي (.)EC, 2007
مؤخرا مجموعة أدوات تشتمل على أدوات كمية تكميلية لبناء أدلة جديدة وصلبة على فعالية برامج
 4040في هذا السياق ،اقترح مافيولي ،وكارلو بيتروبيلي وستكوي ()2015
ً
تطوير التكتالت.
 4141تشمل أمثلة سياسات تجاهل المكان وسياسات تجاهل القطاعات على ما يلي :تطوير رأس المال البشري اإلداري ،واالستثمار في البنية التحتية لتحسين التواصل والترابط
وتسهيل التجارة عبر الحدود والتشجيع على بناء اتحادات العمل وتسهيل الوصول إلى التمويل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (يوشينو.)2011 ،
 4242باإلضافة إلى ذلك ،تجري بنوك التنمية اإلقليمية والبعثات االقتصادية اإلقليمية بشكل منتظم دراسات بحثية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على النطاق اإلقليمي.
 4343انظر الملحق 3تكوين مجموعات البلدان.
 4444كما ذكر سابقا ،فإن درجات القدرة التنافسية للبلدان المتقدمة من المرجح أن تكون أقل مما هو متوقع ،نظرا لمحدودية دراسة األنظمة االقتصادية في الدول المتقدمة.
 4545يمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات حول المنهجية المذكورة أعاله في الملحق .1
 4646في التقارير القطرية وكما هو موضح في الملحق  ،1ال يستند خط المقارنة الرمادي إلى متوسط األداء ولكنه يحسب على أنه مقياس أداء حسب مستوى التنمية في كل بلد على
حدة .وبالتالي فإن الخط الرمادي يساعد في تقييم ما إذا كانت الشركات تقدم أداء أفضل أو أسوأ مما كان متوقعا على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في بلدانها.
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الجزء الثاني

القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة :تقييم تجريبي

القدرة التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة :تقييم تجريبي

التنافسية لدى الشركات ،وفقا لمدى تأثيرها على القدرة التنافسية (باستخدام ثالث
ركائز) ،ووفقا لطبقة االقتصاد الذي تقع فيها هذه المحددات (باستخدام ثالث
طبقات).
يقدم الفصل  10مزيد من تفاصيل المتغيرات التي استخدمت في التقارير القطرية
لتقييم القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تؤثر القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نجاح المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في أسواق التصدير ،وعلى القدرة التنافسية لبالدهم ،وعلى
نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،وعلى شمولية هذا النمو.

النتائج الرئيسية من الجزء األول
يصف الجزء األول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد العالمي،
ويدرس قدراتها التنافسية .وقد برزت الرسائل الرئيسية التالية:
توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  70-60في المائة من القوة العاملة في
البالد وأكثرهم نسبيا من الفئات ذات الدخل المنخفض.
ونظرا لتفاوت اإلنتاجية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة،
خاصة في البلدان النامية ،فمن المرجح أن تؤدي زيادة إنتاجية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة إلى مكاسب كبيرة في النمو االقتصادي والشمولية ،بفضل زيادات
األجور التي تحصل عليها األسر الفقيرة والفئات الضعيفة في القوة العاملة.
وتتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لها اتصال مباشر أو غير مباشر
باألسواق العالمية ،عن طريق الصادرات أو الواردات ،بمستويات أعلى من
اإلنتاجية وخلق فرص العمل .وهذا يشير إلى أن ازدياد مشاركة المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في التجارة عبر الحدود قد يسهم في التنمية الشاملة.
من المحتمل أن تتسم األنظمة االقتصادية التي تشتمل على “وسط” قوي بدرجة
أكبر من الديناميكية والتنافسية .وبالتالي تؤثر إنتاجية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة على القدرة التنافسية القومية.
كما أن استيعاب مدى تفاوت القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بين البلدان يحظى باألهمية ألسباب متعددة:
 ستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تقييم الموقف االستراتيجي في
خطوط األعمال التي تتنافس فيها.
 سيتمكن المستثمرون األجانب من تحديد (جيوب) المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي قد تصير شركاء نافعين في سالسل القيمة الدولية.
 ستتمكن الحكومات ومؤسسات دعم التجارة واالستثمار من التعرف على
المجاالت التي ينبغي اتخاذ اإلجراءات حيالها لزيادة القدرة التنافسية لدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الجزء الثاني والثالث
أما الجزء الثاني من هذا المنشور ،فيقدم توضيح فيما يتصل بالنهج الذي وقع عليه
االختيار من أجل التقييم اإلحصائي للقدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.
بينما يقدم الفصل  9تعريفا عمليا للقدرة التنافسية للشركة ،ويقدم شبكة القدرات
التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتصنيف محددات القدرة

100

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

فيما يقدم الفصل  11تقييما تجريبيا لشبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة .هذا بينما تستخدم المؤشرات المتاحة للجماهير ،في تعبئة
شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وإعطاء مذاق لكيفية
استخدام بنية الشبكة في تحديد القدرة التنافسية على مستوى الشركة.
يقدم هذا التقرير  25موجزا قطريا يتضمن التقييمات التجريبية للقدرات التنافسية
لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الجزء الثالث).
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الفصل 9

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعريف عملي للقدرة التنافسية
إن تعريف  -أو حتى وصف  -القدرة التنافسية ليس باألمر الهين .فهناك نهج
وطرق تفكير مختلفة .كما أن أحد األسباب يكمن في أن معنى القدرة التنافسية
يعتمد إلى حد كبير على السياق .أما على الصعيد القومي ،فإن عددا كبيرا من
أشهر التعاريف يستند إلى اإلنتاجية .فعلى سبيل المثال ،يعرف المنتدى االقتصادي
العالمي القدرة التنافسية على المستوى القطري بأنها “مجموعة المؤسسات
والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى اإلنتاجية في قطر ما” ( المنتدى
االقتصادي العالمي.)2013 ،
يركز هذا التقرير على القدرة التنافسية على مستوى الشركة .بينما القدرة التنافسية
القومية  -على حد تعريف المنتدى االقتصادي العالمي  -فهي وثيقة الصلة بالقدرة
التنافسية لدى الشركات ،وال بد من التشديد على األدلة الدقيقة لفهم ما يجري على
مستوى الشركة.
ويزيد من تعقيد الوضع الخالف حول النظر إلى مفهوم القدرة التنافسية ،هل
هو “نسبي” أم “تطبيق ألفضل الممارسات” .فالقدرة التنافسية النسبية هي لعبة
محصلتها صفر؛ فمتى ما صارت إحدى الشركات ذات قدرة تنافسية أكبر (مثل
الحصول على حصة في السوق) ،فهذا يعني أن تقل القدرة التنافسية لشركة أخرى
أو مجموعة من الشركات األخرى (مثل خسارة حصة في السوق) .أما نهج القدرة
التنافسية بتطبيق أفضل الممارسات لدى شركة ما ،فإنها ال تؤدي تلقائيا إلى وقوع
نتائج سلبية على الشركات األخرى.
يستخدم هذا التقرير وصف “النسبية” للقدرة التنافسية ،وذلك تماشيًا مع أشهر نهج
بحوث وتحليالت األعمال .أما الصور الحية للقدرات التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،فتتبنى نهج “أفضل الممارسات” ،مع التركيز على محددات
القدرة التنافسية.
يعبر عن مفهوم القدرة التنافسية في هذا التقرير فيما يتعلق بنوع عمل معين
اختارت فيه الشركات أن تكون نشطة .وتشير أنواع العمل إلى مجموعة المنتج إلى
السوق ،حيث قد يكون المنتج سلعة ،أو خدمة ،أو مزيجا من االثنين .كما قد تمتلك
إحدى الشركات محفظة من األعمال (أي مجموعات المنتجات إلى األسواق)؛ وقد
تكون ذات قدرة تنافسية أكبر من غيرها.
وبالتالي تعتمد القدرة التنافسية للشركة على األداء اإلجمالي لجميع مجموعاتها من
المنتجات إلى األسواق .وتتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وخاصة األصغر
منها ،بخصوصية النشاط في نوع عمل واحد .وهذا أحد األسباب وراء عدم
ذكر بعد الحجم صراحة في التعريف التالي ،الذي ينطبق على شركات بمختلف
أحجامها.

القدرة التنافسية هي إظهار القدرة على تصميم ،وإنتاج ،وتسويق عرض يلبي
احتياجات قطاعات السوق المستهدفة بالكامل ،وبصورة فريدة ،ومتواصلة ،مع
االرتباط ببيئة األعمال ،وسحب الموارد منها ،وتحقيق عائد مستدام على الموارد
الموظفة.
وإن هذا التعريف ينسجم مع تلك المفاهيم المستخدمة في منشورات أخرى تركز
على القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (على سبيل المثال
اللجنة االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة لشؤون آسيا والمحيط الهادئ
(UNESCAP)، 2009؛ مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)،
 ،)2005وخاصة التأكيد على دور الجوانب الديناميكية للقدرات التنافسية .وبالنظر
إلى مكونات التعريف ،سندرك بمزيد من التفصيل مفهوم القدرة التنافسية المستخدم
في هذا التقرير.

“ .....إظهار القدرة على تصميم وإنتاج وتسويق عرض“ ......
يشير هذا الجزء إلى أن التمتع بالقدرة التنافسية ،يستلزم من أي شركة أن يكون
لديها سجل حافل من طرح سلعة أو خدمة في السوق .على أن يشمل هذا السجل
جميع مراحل النشاط ،بما في ذلك التصميم ،واإلنتاج ،والتسويق .ويمثل هذا
الجزء “جانب العرض” من التعريف .ومن الناحية الضمنية ،تخضع العوامل
المشار إليها هنا في الغالب إلى سيطرة الشركة ،وبالتالي فهي عوامل على
مستوى الشركة.

“.....يلبي احتياجات قطاعات السوق المستهدفة بالكامل وبصورة فريدة
ومتواصلة”......
يشير هذا الجزء إلى قدرة الشركة على تلبية احتياجات عمالئها أو زبائنها ،بصورة
فريدة وكاملة .وهذا يضمن أن الشركة تنتج منتجا له سوق .وهكذا ،يمثل هذا
الجزء “جانب الطلب” من التعريف .ويؤكد هذا الجزء من التعريف على أنه ال
بد للشركات من أن تدرك وتتفهم احتياجات العمالء وتدرك وتتفهم أداء قطاعات
السوق المختلفة.

“.....مع االرتباط ببيئة األعمال وسحب الموارد منها”....
تقر هذه العبارة أن هناك عوامل تقع جزئيا خارج نطاق سيطرة الشركة ،ولكنها
تؤثر بشكل كبير على قدرتها التنافسية .وهذه العوامل مجتمعة تمثل بيئة األعمال.
وبموجب نهج مركز التجارة الدولية ( )ITCلقياس القدرات التنافسية لدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تنقسم بيئة األعمال إلى قسمين :بيئة األعمال
المباشرة والبيئة القومية .األولى تمثل بالبيئة القطاعية والمحلية التي تكون الشركة

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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الركائز
القدرة على التواصل

القدرة على التغير

القدرة على التغير

القدرات على مستوى الشركة
الطبقات

بيئة األعمال المباشرة
البيئة القومية

على اتصال مباشر معها ،والتي قد تكون أو ال تكون في وضع يمكنها من التأثير.
وأما الثانية فتجسد الفهم التقليدي للقدرة التنافسية ،والجوانب االقتصادية الكلية
القومية ،مثل اإلطار التنظيمي ،ومعدل سنوات الدراسة المرتقبة ،والفارق بين
الفائدة المدينة والدائنة .وكالهما ضروري ،ولهذا أدرجت هنا.

“ ......وتحقيق عائد مستدام على الموارد الموظفة”.
تعكس هذه العبارة الجوانب الديناميكية للقدرة التنافسية (البعد الزمني) .إن ما يكفي
اليوم لتحقيق عوائد مناسبة بالنسبة للموارد المستخدمة قد ال يكفي غ ًدا إذا تغيرت
البيئة التنافسية .تتعرض المؤسسات العاملة في بيئة محلية أو وطنية أو عالمية
إلى التغير بشكل مستمر .وال يمكن تحقيق عوائد كافية إال إذا تم استغالل الموارد
بطريقة مستدامة ،وإذا كانت الشركة مستعدة لتقبل التغيير ،وقادرة على احتضانه
في جميع مجاالت أعمالها .تتعرض الشركات العاملة في بيئة محلية أو قومية أو
عالمية إلى تغيرات مستمرة ،وال يمكن تحقيق عوائد كافية إال باستغالل الموارد
بطريقة مستدامة ،وإذا كانت الشركة راغبة في التغيير ،وقادرة على التكيف مع
التغيير ،أو تبنيه في جميع مناحي أعمالها.
ومع أن هذا التعريف لم يشر صراحة إلى وصف “الدولية” أو “التدويل” ،إال أنه
ينطبق على الشركات التي تعمل في سياق عالمي .وفي االقتصاد المفتوح ،من
المرجح أن تخدم الشركات األجنبية السوق المحلية .وبالتالي تعني القدرة التنافسية
توليد عوائد مستدامة في ظل المنافسة األجنبية .أما الشركات المصدرة ،فإن
شريحة السوق ذات الصلة هي “السوق العالمية”.

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة :لمحة عامة

الشركة في بيئة األعمال القومية أو المحلية أو القطاعية؟
تستخدم شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة
لتصنيف محددات القدرة التنافسية لدى الشركات وفقا لمدى تأثيرها على
القدرة التنافسية (الركائز الثالث للقدرة التنافسية) ووفقا لطبقة االقتصاد الذي
تقع فيها هذه المحددات (الطبقات الثالث للقدرة التنافسية) .ورغم التركيز عند
تصميم الشبكة على القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
إال أنها مقياس مستقل وبالتالي يمكن استخدامها لتقييم القدرة التنافسية لدى
الشركات الكبيرة.
إن الدافع الرئيسي وراء شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،هو سد الفجوة في المؤشرات المركبة الحالية التي تركز على محددات
االقتصاد الكلي للقدرة التنافسية بدال من محددات االقتصاد الجزئي .ومع ذلك ،لم
تغفل أهمية العوامل االقتصادية الكلية وانعكست في الشبكة التنافسية.
لشبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعدين أساسيين
(الشكل :)42
 مكونات القدرة التنافسية ،هي الركائز الثالثة :القدرة على المنافسة ،والقدرة
على التواصل ،والقدرة على التغير .وتعكس هذه الركائز الثالثة المفاهيم
التقليدية والديناميكية للقدرة التنافسية .وهي تؤكد على أهمية التواصل للقدرة
التنافسية في االقتصادات الحديثة .وتنعكس الركائز في المحور الرأسي من
الشبكة.

يقدم التقييم النموذجي للقدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
إجابات على هذه األسئلة:

 طبقة االقتصاد التي يندرج تحتها هذا المحدد :القدرات على مستوى الشركة،
وبيئة األعمال المباشرة ،والبيئة القومية .وتتماشى هذه الطبقات مع تلك
المحددة في األعمال ذات الصلة على القدرة التنافسية ،مع التركيز الصريح
على بعد البيئة المصغرة ،أو على مستوى الشركة .وتنعكس الطبقات في
المحور األفقي من الشبكة.

 ما مدى اختالف القدرات على مستوى الشركة (أي تطبيق أفضل الممارسات)
بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة ،والشركات الكبيرة من جهة
أخرى؟

وينتج عن هذا الترتيب تسع خاليا ،يمكن أن يوضع فيها أي مؤشر يتعلق بالقدرة
التنافسية لدى الشركات .وفيما يلي وصف عميق لطبقات وركائز القدرة التنافسية،
لحسن إدراك المنطق المتبع في الشبكة.

 هل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مقيدة ببيئة أعمالها (القومية ،والمحلية،
والقطاعية)؟
 ما جوانب القدرة التنافسية المقيدة بالقدرات أو نقاط الضعف على مستوى
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ثالث طبقات من القدرات التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :تقييم تجريبي

تتكون شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ثالث
طبقات من محددات القدرة التنافسية لدى الشركات :القدرات على مستوى الشركة،
وبيئة األعمال المباشرة ،والبيئة القومية.

القدرات على مستوى الشركة
يشير هذا المستوى إلى المحددات التي بداخل الشركة ،والتي تقع بالتالي تحت
سيطرتها ،من حيث المبدأ .ينظر المنتدى االقتصادي العالمي ( )2008إلى هذه
الطبقة من حيث تطور عمليات واستراتيجيات الشركات .كما تعكس هذه الطبقة قوة
إدارة الشركة.

بيئة األعمال المباشرة
تشير هذه البيئة إلى العوامل الخارجية للشركة ولكنها تقع ضمن البيئة المصغرة
بالنسبة لها .ففي حين تؤثر العديد من العوامل الخارجية على قدرة الشركات على
المنافسة على المستوى القومي وتؤثر على االقتصاد بشكل عام ،إال أن الحكمة
التقليدية تقول بأن القدرة التنافسية على مستوى الشركة تتشكل أيضا من البيئة
المصغرة المحيطة بها .كما قال بورتر“ :إنه من الصعب إيجاد منطق تكون فيه
طبيعة الساحة التي تتنافس فيها الشركات غير مهمة في نتائج األداء” (بورتر،
 .)1998وتتضمن بيئة األعمال المباشرة العوامل المحلية أو ذات الصلة بالصناعة
التي هي خارجة عن نطاق الشركة .إن التمييز بين العوامل المحلية والقومية يعكس
حقيقة أن جيوب الثروة موجودة داخل البلدان ،وأن البنى التحتية تختلف حسب
الموقع ،وأن التكتالت عادة ما يكون لها بعد إقليمي ،وأن الدول االتحادية لديها
تشريعات واليات مختلفة ،الخ.
كما أن الدور المهم لسالسل القيمة الدولية في التجارة العالمية يعكس أهمية بيئة
األعمال المباشرة بالنسبة للشركات .وتحدد الشركة الرائدة إلى حد كبير بيئة
األعمال التي تواجه المشاركين في سلسلة القيمة العالمية .ففي الغالب تضع
الشركات الرائدة معايير محددة لسلسلة القيمة وتسهل الحصول على اآلالت
والتدريب وحتى تمويل التجارة .وبذلك تصير بيئة األعمال المباشرة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة المشاركة في السلسلة مواتية للتدويل.
وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فإنه ال بد لها من بيئة األعمال المباشرة،
ألنها تحدد في األساس بعوامل خارجية .وفي المقابل ،غالبا ما تكون الشركات
الكبيرة في وضع يمكنها من تشكيل بيئتها المباشرة.
وهكذا فإن تسليط الضوء على بيئة األعمال المباشرة ناتج إلى حد كبير من التركيز
في هذا التقرير على القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

البيئة القومية
الطبقة الثالثة هي البعد القومي .تتمتع العوامل القومية باألهمية ألنها تضع
أسس تشغيل األسواق؛ فالتدابير الحكومية على وجه الخصوص هي التي
تحدد تسهيل أنشطة الشركة من عدمه .وهناك مجموعة من مؤشرات القدرة
التنافسية القائمة ذات الصلة التي تمثل بالعديد من العوامل القومية بشكل جيد.
ومن بين هذه المؤشرات مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى االقتصادى العالمى
(المنتدى االقتصادي العالمي ،)2013 ،وتقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر
عن البنك الدولي (البنك الدولي ،)2014 ،ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية
(البنك الدولي.)2014 ،
وتشمل البيئة القومية جميع العوامل الهيكلية الموجودة على المستوى القومي،
مثل السياسات المتعلقة بريادة األعمال ،وسهولة ممارسة أنشطة األعمال،
والسياسات ذات الصلة بالتجارة ،والحوكمة ،والبنية التحتية ،وميراث الموارد
الطبيعية.

الطبقات تتماشى مع تحليل SWOT
من منظور األعمال التجارية ،تتماشى الطبقات الثالث بشكل جيد مع تحليل نقاط
القوة ،والضعف ،والفرص ،واألخطار ( .)SWOTحيث تشير قدرات الشركة إلى
العوامل الداخلية  -نقاط القوة والضعف للشركة .أما بيئة األعمال المباشرة والبيئة
القومية فهما من العوامل الخارجية بالنسبة للشركة ،وهما يمثالن معا سياق الفرص
واألخطار (أو التحديات) التي تواجهها الشركة في عملياتها اليومية.
وتعد طبقات محددات القدرة التنافسية الثالث محورية بالنسبة لألعمال وليست
منفصلة كلية؛ فالحدود بينهما غير واضحة .وغالبا ما توجه القدرات على مستوى
الشركة ،على مستوى الصناعة (على سبيل المثال من خالل معايير التكنولوجيا).
أخطارا لبعض الصناعات ،بينما تمثل فرصا
وقد تشكل سياسات حكومية محددة
ً
لآلخرين (مثل المنح لصالح الطاقات النظيفة) .وقد توثر شركة واحدة على البيئة
المحلية .ورغم أنه قد ال يكون من السهل دائما التفرقة بوضوح بين الطبقات
الثالث ،إال أنها ستحدد معا قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في
عالم اليوم ،والقدرة على التواصل واالستعداد للتغير.
وفي بلد معين ،تحدد العوامل القومية مستوى أساسي للقدرات التنافسية لدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وهي تهيمن باالشتراك مع أداء الشركات القومية
على القدرة التنافسية الكلية لألمة .إن مفهوم القدرة التنافسية لألمة يختلف تماما عن
مفهوم القدرة التنافسية للشركة (هاتسيكرونوجلو)1996 ،؛ وغالبا ما يتميز بمقياس
إنتاجي منفرد ،أي القيمة الحقيقية إلنتاج وحدة القوة العاملة خالل فترة زمنية معينة
(بورتر ،)1990 ،لكنه يتجاوز ذلك بالتأكيد.

الركائز الثالثة للقدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
تتكون شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا من
ثالثة ركائز ،تجسد طبيعة القدرة التنافسية الحساسة للوقت :القدرة على المنافسة،
والتواصل ،والتغير .إن الوتيرة السريعة لإلبداع ،وتصاعد سالسل القيمة الدولية،
والطبيعة الديناميكية في العديد من األسواق ،تستلزم مستوى مرتفع من قابلية
التكيف والمرونة لدى المؤسسات ،وباألخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فالشركات المنافسة في عالم اليوم تحتاج للتواصل الفعال مع قنوات المعلومات
واألسواق العالمية الستدامة قدرتها التنافسية ،مع المحافظة على تكييف القدرة مع
ظروف األسواق المستقبلية الجديدة.

القدرة على المنافسة
تتمحور الركيزة األولى على العمليات الحالية للشركات وكفاءتها من حيث التكلفة،
والوقت ،والجودة ،والكمية .وهي تشير إلى بعد القدرة التنافسية الثابت .ومن
أمثلة المجاالت المواضيعية المحتملة التي تشملها هذه الركيزة ،القدرة على تلبية
متطلبات الجودة والوقت ،والحفاظ على العمليات دون انقطاع .ومن أمثلة محددات
القدرة على المنافسة طوال طبقات القدرة التنافسية :تطبيق آليات مراقبة الجودة من
قبل الشركة (القدرات على مستوى الشركة) ،ووجود نظام شهادة الجودة متناسب
في متناول الشركات ومالئم لعرضها (بيئة العمل المباشرة) ،وسالسة اإلجراءات
الجمركية المتعلقة بشهادة الجودة (البيئة المصغرة).

القدرة على التواصل
تتمحور هذه الركيزة الثانية على جمع واستغالل المعلومات والمعارف .فعلى
مستوى الشركة ،تشير هذه الركيزة بشكل خاص إلى الجهود المبذولة لجمع
المعلومات التي تتدفق إلى الشركة (مثل ملفات التعريف بالمستهلك ،والتفضيالت،
والطلب) ،والجهود المبذولة لتسهيل تدفق المعلومات من الشركة (مثل التسويق
واإلعالن) .وعلى مستوى بيئة األعمال المباشرة ،تشمل هذه الركيزة الصالت
برابطات القطاع ،والغرف التجارية ،ومنظمات تعزيز التجارة واالستثمار .أما
على الصعيد القومي ،فإن القدرة على التواصل يقصد بها في الغالب توافر البنية
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التحتية من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ورغم أن القدرة على التواصل
ليست ظاهرة حساسة للوقت ،إال أن جمع المعلومات واستغاللها ضروريان للقدرة
التنافسية الحالية والمستقبلية ،والتي تكون بمثابة رابط أساسي بين ركيزتي القدرة
التنافسية الساكنة والديناميكية.

القدرة على التغير
تتمحور هذه الركيزة الثالثة على قدرة الشركة على تنفيذ تغيير استجابة لقوى
السوق الديناميكية ولالبتكار ،أو تحسبا لذلك ،من خالل االستثمار في رأس المال
البشري والمالي .وهي تتضمن بعد القدرة التنافسية الثابت .حيث تتغير العوامل
الخارجية بسرعة كبيرة؛ والشيء الوحيد المؤكد هو عدم اليقين (مجلس التنمية
الصناعية .)2014 ،وفي هذا السياق ،يحدد التكيف والمرونة القدرة التنافسية.
كما تتطلب مراحل الصناعة ،واالبتكارات المفيدة أو الهدامة ،وزيادة المنافسة،
وتقلبات أسعار الصرف ،وجميع األحداث األخرى الكثيرة ،استراتيجيات للتكيف.
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إن القدرة على التغير ،على سبيل المثال ،تتطلب تفسير اتجاهات السوق الجديدة،
وتكتيكات المنافسين ،والفرص المستمدة من البنى التحتية ،والتكنولوجيات الجديدة،
والسياسات الحكومية.
كما يحتاج المشروع للتخطيط لألحداث غير المتوقعة ،التي قد تؤثر بشدة على
اإليرادات أو التداول .ويشمل هذا ظهور منافس جديد غير متوقع ،والتغير في
الطلب ،والتغيرات في تكلفة اللوازم ،والتطورات األخرى ،مثل تلك المرتبطة
بتغير المناخ.
وفي أغلب األحوال تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وضع سييء طبيعي
حين يتعلق األمر بالحصول على تمويل ،أو المهارات ،أو البحث والتطوير ،وهو
ما يؤثر بالتالي على قدرتها على التغير .وفي المداوالت السياسية ،غالبا ما ينصب
التركيز على الحاجة إلى تغيير البيئة الخارجية في هذه المجاالت الثالثة ،ولكن
السلوك على مستوى الشركة يؤثر أيضا في الحصول على التمويل ،والمهارات،
والبحث والتطوير.

القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :تقييم تجريبي

الفصل 10

القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :استخدام الشبكة
إن شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي إطار لتقييم
نقاط القوة والضعف في القدرة التنافسية للشركة عبر ركائز القدرة التنافسية .كما
تتيح تقييم ما إذا كانت محددات نقاط الضعف أو القوة تقع على مستوى الشركة ،أم
ضمن بيئة األعمال المباشرة ،أم على المستوى الكلي.
وينصب التركيز على المحددات الرئيسية للقدرة التنافسية التي نوقشت في هذا
التقرير من قبل .والتي اختيرت من قواعد البيانات المتاحة للجمهور مما يحدد

تغطيتها .وقد فرضت قيود معلوماتية إضافية مثل اشتراط الحصول على البيانات
في الوقت المناسب مع التغطية القطرية الجيدة ،والبيانات التي تتبع توزيع خطي
يسمح بعقد مقارنات.
تمثل التقارير ُ
القطرية في هذا التقرير محاولة أولى في استخدام الشبكة لتقييم
القدرة التنافسية على مستوى المؤسسات ،في ظل اإلحصاءات المتاحة ،في 25
بل ًدا .البلدان المختارة البالغ عددها  25بلدا هي تلك التي جمع مركز التجارة الدولية

الجدول  10شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تحديد المؤشرات

شبكة القدرات التنافسية
لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

الركائز
القدرة على المنافسة
(المعايير والخدمات اللوجستية والبنية
التحتية والوصول إلى األسواق ،والحوكمة)
 شهادة الجودة

القدرات على
مستوى الشركة

 حساب جاري
 استغالل القدرة اإلنتاجية

القدرة على التواصل (اإلعالم وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والصالت)
 الشركات التي تستخدم البريد
اإللكتروني
 الشركات التي لديها موقع ويب

 الخبرة اإلدارية

بيئة األعمال
المباشرة

 الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار
الكهربي *
 التلف أثناء الشحن*

الطبقات
البيئة القومية

 التطوير االقتصادي الجماعي
 نطاق التسويق

 قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة*

 جودة المورد المحلي

 *استخراج التراخيص والتصاريح
التجارية*

 سهولة الحصول على الكهرباء

 الحصول على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ()ICT

 سعر التعريفة التي تفرضها الدولة على
الواردات

 استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

 التعريفة التي تفرضها الدول األخرى
على صادرات الدولة
 األداء اللوجستي

 الشركات التي بها تدريب رسمي
 الحصول على التمويل

 وقت التعامل مع اللوائح*

 سهولة التجارة عبر الحدود

 المراجعة المالية
 االستثمارات الممولة من المصارف
 تراخيص التكنولوجيا األجنبية

 التعاون بين الجامعات والشركات
الصناعية في مجال البحث والتطوير

 التخليص الجمركي*

القدرة على التغير (الحصول على تمويل،
والحصول على المهارات ،واالبتكار)

 فهرس الخدمة على االنترنت الخاص
بالحكومة

 سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية
 الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة
 معدل سنوات الدراسة المرتقبة
 سهولة البدء في عمل تجاري
 طلبات إيداع براءات االختراع
 طلبات العالمات التجارية

 شهادات الجودة األيزو 9001
 الشهادات البيئية األيزو 14001
 الحوكمة
مالحظة :المؤشرات الموسومة بالرمز (*) تشير إلى أنه كلما كانت الدرجة أعلى كان ذلك أفضل دائما .وبعبارة أخرى ،هي مؤشرات “معكوسة”.
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( )ITCالبيانات االستقصائية للتدابير غير الجمركية  ))NTMلها ،المتضمنة
في هذا التقرير أيضا .ومع ذلك ،يستخدم التقرير عينة أكبر من  111بلدا لحساب
الدرجات المرجعية ،والترتيب بالنسبة المئوية ،واإلحصاءات الموجزة .وتوظف
المتوسطات الحسابية البسيطة والتحويالت إلنتاج درجات المؤشر.
استغلت البيانات اإلضافية الممملوكة للمركز التجاري الدولي ( )ITCبشأن
التدابير غير الجمركية ( )NTMوإمكانية التصدير في استكمال التحليل لكل بلد.
وإلى جانب بيانات القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،هناك
معلومات عن:

 أنواع النشاط االقتصادي (خطوط اإلنتاج) التي قد تتاح فيها للشركات فرص
تصدير قوية.
 أنواع العوائق  -مع التركيز على التدابير غير الجمركية ( - )NTMالتي قد
تواجهها الشركات على الصعيد القومي عندما تحاول التصدير.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن التدابير غير الجمركية ()NTM
وبيانات فرص التصدير المذكورة في التقارير القطرية ،في قسم “كيفية القراءة”
في الجزء الثالث من هذا التقرير.

المربع  :11مصادر البيانات على مستوى الشركات
إن تكلفة الحصول على البيانات على المستوى الجزئي مرتفعة ،ولذلك فهي نادرة .وتوجد عدة دراسات استقصائية للبيانات على مستوى الشركات ،ولكنها لم تجمع بشكل
سنوي أو لعدد كبير بما فيه الكفاية من البلدان.
 إن الدراسات االستقصائية للمشاريع الصادرة عن البنك الدولي هي أكثر قواعد البيانات شموال على مستوى الشركات؛ وتتوافر المتوسطات القطرية مجانا على
شبكة اإلنترنت ،في حين ال تتوافر مجموعات البيانات على مستوى الشركات إال حسب الطلب .تتسم معايير الحجم بالتجانس :الشركات الصغيرة (تضم من 19-5
موظفا)؛ والمتوسطة (تضم من  99-20موظفا)؛ والكبيرة (تضم أكثر من  100موظف) .وتغطي البيانات  130000شركة في  145بلدا ،بدءا من عام .2002
تمثل العينات القطاع الخاص في االقتصاد ،باستثناء الدراسات االستقصائية التي أجريت قبل عام  .2005وتضم هذه اإلحصاءات مجموعة كبيرة من موضوعات
بيئة األعمال ،بما في ذلك الحصول على التمويل ،ومهارات العمل ،والبنية التحتية ،والفساد ،والجريمة ،والمنافسة ،ومقاييس األداء .وفي معظم البلدان تجرى
الدراسة االستقصائية مرة واحدة فقط.
 إن الدراسات االستقصائية لالبتكار التابعة لليونسكو تتبع المبادئ التوجيهية الواردة في دليل أوسلو لعام ( 2005الطبعة الثالثة) .وفي وقت كتابة هذا التقرير،
تغطي البيانات  65دولة في الفترة ما بين عامي  ،2013-2005على الرغم من أن معهد اإلحصاء التابع لليونسكو قد جمع أول إحصاءات عالمية عن االبتكار في
الفترة بين يوليو  2013ويوليو  .2014تتوافر المتوسطات القطرية فقط مجانا على شبكة اإلنترنت ،في حين ال تتوافر مجموعات البيانات على مستوى الشركات
إال حسب الطلب.
 توفر الدراسات االستقصائية المتعلقة باالبتكار المجتمعي في االتحاد األوروبي ،بيانات على مستوى الشركات للباحثين فقط ،حسب الطلب .ويتناول إصدار
 21 ،2012بلدا .تتاح مجاميع البلدان على شبكة اإلنترنت؛ كما تلتزم هذه الدراسات االستقصائية التزاما دقيقا بدليل أوسلو لعام  ،2005على الرغم من أنها تغطي
مجموعة أكبر من المواضيع ،بما في ذلك أنشطة االبتكار والنفقات ،وأنواع التعاون ،واالستراتيجيات ،الخ
 وتختلف الدراسات االستقصائية آلراء التنفيذيين ( )EOSالصادرة عن المنتدى االقتصادي العالمي عن ما سبق ،ألنها رغم اعتمادها جزئيا على البيانات على
مستوى الشركات ،إال أنها ال تنشر سوى مجاميع البالد .وقد حسب ذلك منذ عام  1979وراجعه معهد جالوب مرتين (في  2008و .)2012وشملت الدراسة
االستقصائية  144اقتصادا في عام  ،2014وضمت ما مجموعه  140سؤاال ،وجمعت آراء أكثر من  14000رائدا من رواد األعمال في  148بلدا.
وهناك مجالين يرتبطان ارتباطا خاصا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هما :الحصول على التمويل ،والحصول على المهارات .وتجرى دراسات استقصائية على مستوى
األسر و/أو األفراد ،على هذين الموضوعين ،باإلضافة إلى البيانات على مستوى الشركات .وعادة ما تكون قواعد البيانات الموجودة عبارة عن جهود بذلت لمرة واحدة ،ولكن:
 توفر قاعدة بيانات تعميم الخدمات المالية في العالم ( )Global Findexالتابعة للبنك الدولي معلومات حول كيفية قيام البالغين باالدخار ،واالقتراض ،وسداد
المدفوعات ،وإدارة المخاطر في  148بلدا .وقد وضعت في عام .2011
 يتضمن برنامج قياس المهارات الالزمة لتحسين اإلنتاجية ونمو العمالة (( STEPالتابع للبنك الدولي دراسة استقصائية أسرية ،تهدف إلى تقييم المهارات في
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط .وهو يضم بيانات عن ثمانية اقتصادات في الفترة ما بين عامي  .2014-2012وتساعد هذه الدراسات االستقصائية على
حسن فهم المتطلبات المهارية في سوق العمل ،ومدى ارتباط المهارات والتعليم بالبيئة االجتماعية وسوق العمل.
وتتولى مكتبة مايكروداتا ،وهي منصة على االنترنت من تطوير البنك الدولي ،جمع وتوفير الدخول المجاني إلى مجموعات أشمل من البيانات على المستوى متناهي الصغر.
وأخيرا ،فقد أجرى المركز التجاري الدولي دراسات استقصائية على مستوى الشركات بشأن التدابير غير الجمركية والعوائق المتعلقة بالتجارة منذ عام  .2010وتمثل
الدراسات االستقصائية على المستوى القطري للمنتجات والشركاء كيف تنظر الشركات إلى التدابير غير الجمركية .كما توثق مدى معاناة شركات االستيراد والتصدير من
اإلجراءات غير المتعلقة باعتبارها عقبات تنظيمية وإجرائية أمام التجارة ،بغض النظر عن ما إذا كان هذا مقصودا من جانب السلطات التنظيمية أم ال .وتتاح بيانات عن 25
دولة ،وال يزال العمل الميداني يجري في بلدان أخرى ،بما يبشر بتغطية أوسع للبيانات في المستقبل .وتكمل هذه البيانات شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،وهي موصوفة بالتفصيل في الملحق المرفق.
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وفيما يلي بيان األسس المنطقية للمؤشرات المختارة لتقييم القدرات التنافسية لدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مع تسليط الضوء على أوجه القصور المحتملة
والموازنات الضمنية .وهي بمثابة دليل مبسط لتفسير المؤشرات المستخدمة في
التقارير القطرية ل 25دولة .لمعرفة مزيد من التفاصيل عن مصادر وتعاريف
المؤشرات المذكورة ،يرجى الرجوع إلى ملحقات هذا التقرير.

المؤشرات على مستوى الشركة
بالنسبة لهذه الطبقة ،أخذت جميع المؤشرات من الدراسات االستقصائية للمشاريع
الصادرة عن البنك الدولي .كما درست قواعد البيانات األخرى على مستوى
الشركات ،وال سيما الدراسات االستقصائية لالبتكار التابعة لليونسكو ،الحتمال النظر
فها ،ولكن كانت تغطيتها القطرية أقل ،وهو ما لم يتطابق مع الدراسات االستقصائية
للتدابير غير الجمركيةالتابعة للمركز التجاري الدولي .ونتيجة لذلك لم يستفد التقييم
التجريبي لعام  2015من مجموعات البيانات المذكورة.

مؤشرات القدرة على المنافسة
على مستوى الشركة ،هناك مجموعة من العوامل التي ترتبط بالتشغيل اليومي
للشركة ،هي التي تحدد القدرة على المنافسة في لحظة معينة من الوقت .وهناك
أربعة مؤشرات تمثل هذه العوامل في التقارير القطرية:

 القدرة على الحصول على المهارات وإيجادها ،ويمثلها النسبة المئوية
للشركات التي تقدم التدريب الرسمي.
 القدرة على الحصول على أحدث التكنولوجيات وابتكارها ،ويمثلها النسبة
المئوية للشركات التي تستخدم تكنولوجيا مرخصة من شركات أجنبية.

مؤشرات بيئة األعمال المباشرة
لقد كان من الصعب العثور على مؤشرات تقيس بيئة األعمال المباشرة للشركات.
والمراد بتلك البيئة العوامل الخارجية بالنسبة للشركة ولكنها تقع داخل البيئة
المصغرة للشركة ،ولذلك فهي ذات طبيعة محلية أو قطاعية.

مؤشرات القدرة على المنافسة
على المدى القصير ،تسهم بيئة األعمال المباشرة إلى حد كبير في تعزيز أو تقييد
القدرة على المنافسة .ومن الجدير بالمالحظة في هذه البيئة جودة البنية التحتية،
والخدمات اللوجستية ،والكفاءة البيروقراطية ،والكفاءة الجمركية ،من حيث تعلقها
بشركة ما في موقع محدد وفعاليتها في مجموعة معينة من األنشطة .وهناك أربعة
مؤشرات من الدراسات االستقصائية للمشاريع ،ترتبط بكيفية تعامل الشركات
المنفردة مع بيئاتها ،تمثل هذه األبعاد األربعة:

 انتشار إجراءات إدارة الجودة ،ممثال في النسبة المئوية للشركات التي لديها
شهادات جودة معترف بها دوليا.

 الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي ،كنسبة مئوية من المبيعات
السنوية.

 القدرة على الحفاظ على سير العمل في ضوء األوضاع المالية ،ممثلة في
النسبة المئوية للشركات التي لها حسابات جارية أو حسابات توفير.

 نسبة المنتجات الخاسرة بسبب الكسر أو التلف أثناء الشحن إلى األسواق
المحلية.

 األداء العام للشركات من جهة التخطيط في ضوء ظروف السوق ،ممثال في
استغالل القدرة اإلنتاجية.

 النسبة المئوية للوقت المخصص الستيفاء اللوائح الحكومية من قبل اإلدارة
العليا.

 المهارات اإلدارية ،ممثلة في عدد سنوات الخبرة اإلدارية للعمل في القطاع
الذي تعمل فيه المؤسسة.

 متوسط عدد أيام التخليص الجمركي للصادرات والواردات المباشرة.

مؤشرات القدرة على التواصل
على مستوى الشركة ،يحدد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جمع
معلومات عن األسواق ،وكذلك القدرة على التواصل مع األطراف األخرى البارزة
في بيئة األعمال المحيطة بالشركة ،قدرة الشركة على التواصل .وقد يكون من بين
هؤالء األطراف الموردون ،والعمالء ،والشركاء المحتملين ،من األوساط األكاديمية
أو من الشركات ،والمؤسسات العامة .وهناك مؤشرين يقيسان هذه العوامل:

مؤشرات القدرة على التواصل
تحدد بيئة األعمال أيضا قدرة الشركة على التواصل مع العمالء والموردين.
واستقيت بيانات هذه الركيزة من الدراسات االستقصائية آلراء التنفيذيين الصادرة
عن المنتدى االقتصادي العالمي ،والدراسات االستقصائية للمشاريع الصادرة
عن البنك الدولي .وينصب التركيز على القدرة على تطوير العالقات مع الجهات
الفاعلة األخرى في االقتصاد:
 الشركات األخرى ،ممثلة في مؤشر حالة التطوير االقتصادي الجماعي.

 النسبة المئوية للشركات التي تستخدم البريد اإللكتروني للتفاعل مع العمالء
والموردين.

 العمالء ،ممثلين في نطاق تطور التسويق.

 النسبة المئوية للشركات التي لها موقع ويب خاص بها.

 الموردون ،ممثلين في المؤشر الذي يجسد جودة المورد المحلي الملحوظة.

مؤشرات القدرة على التغير

 األوساط األكاديمية ،بما في ذلك الجامعات ،ويمثلها قياس مدى مشاركة
الشركات في فعاليات التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث
والتطوير.

على مستوى الشركة ،هناك عوامل عديدة ال بد منها للنمو ،والتكيف مع اتجاهات
السوق ،واالبتكار ،وهي التي تحدد القدرة على التغير .هناك أربع مؤشرات تقيس
هذه العوامل:
 القدرة على الحصول على تمويل لالستثمارات ،ويمثلها مؤشرين  -النسبة
المئوية للشركات التي لديها بيانات مالية سنوية يراجعها مدققو حسابات
خارجيين ،ونسبة االستثمارات الممولة من المصارف.

مؤشرات القدرة على التغير
على المدى المتوسط والطويل ،يحدد الحصول على التمويل والمهارات ،إلى جانب
القدرة على شراء التراخيص والتصاريح التجارية بسرعة وبتكاليف زهيدة ،القدرة
على التغير .هناك ثالثة مؤشرات تمثل هذه المكونات:

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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المربع  :12مصادر لمؤشرات األداء القطرية المركبة
هناك عدد من المؤشرات المركبة المعترف بها دوليا تهدف إلى تمثيل أداء البلدان ،بدال من الشركات ،في مختلف المجاالت .وتعتمد هذه التدابير العالمية على متغيرات
االقتصاد الكلي ،واستطالعات الرأي ،وقياسات اللوائح التجارية .وهي تركز على بيئة األعمال العامة التي تؤثر على أداء األعمال .ومن المعتاد أال تعتمد هذه
المؤشرات المركبة على البيانات على مستوى الشركات ،باستثناء البيانات االستشفافية التي جمعت في الدراسات االستقصائية آلراء التنفيذيين ( )EOSالصادرة عن
المنتدى االقتصادي العالمي .وفيما يلي أهم المؤشرات المركبة:
 يتناول مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى االقتصادى العالمى ،الذي خرج للضوء إصداره رقم  35في عام  144 ،2014اقتصادا باستخدام أكثر من  100مؤشر.
وهو يعرف القدرة التنافسية بأنها “مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى اإلنتاجية في بلد ما” .وفي عام  ،2014باإلضافة إلى مؤشر
التنافسية العالمية المعتاد ،استخدم المنتدى للمرة األولى مؤشر التنافسية العالمية الذي عدل لتحقيق االستدامة االجتماعية والبيئية .ويقوم مؤشر التنافسية العالمية
على  12ركيزة ،وتحظى كل ركيزة من هذه الركائز بقيمة مختلفة على أساس مراحل التنمية الخمسة في البلدان .ويتضمن التقرير صفحتين لكل تقرير قطري
وجداول البيانات .وال يفرق مؤشر التنافسية العالمية بين الشركات الصغيرة ،والمتوسطة ،والكبيرة.
 نشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي سلسلة من المؤشرات المركبة على موضوعات متنوعة ،أوثقها صلة هو مؤشر سياسة المؤسسات الصغيرة
ومتوسطة الحجم .وهو أداة قياس مخصصة لالقتصادات الناشئة لتقييم أطر سياسات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورصد سير تنفيذ السياسات .وطبق هذا
اإلطار على مناطق غرب البلقان ( 2009 ،2006و  )2012وتركيا وبلدان الشراكة الشرقية ( ،)2012وبلدان شمال أفريقيا والشرق األوسط ( 2008و ،)2013
ورابطة أمم جنوب شرق آسيا .وكان ذلك بالشراكة مع المفوضية األوروبية والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ،ومؤسسة التدريب األوروبية ومعهد البحوث
االقتصادية التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ،وشرق آسيا.
 كما تناول تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي ،والذي نشرته مؤسسة التمويل الدولية ( ،)IFCتناول عدة مجاالت أعمال ذات صلة بالقدرات
التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ومع ذلك ،عادة ما ينصب التركيز على حالة أعمال تقليدية ،مع زيادة التشديد على السياسات واللوائح أكثر من
سلوك الشركة.
 وقد نشر اإلصدار السادس من مؤشر االبتكار العالمي ( ،)2014باالشتراك بين جامعة كورنيل ،والمعهد األوروبي إلدارة األعمال ،والمنظمة العالمية للملكية
الفكرية .وهو يغطي  143دولة عبر  80مؤشرا .وهو يعتمد على  80مقياسا جمعت عالميا على المستوى القومي ،موزعة على سبعة ركائز.
 حيث يقيس مؤشر التمكين التجاري (المنتدى االقتصادي العالمي) أداء  138اقتصادا في أربع مجاالت :الوصول إلى األسواق؛ وإدارة الحدود؛ والبنية التحتية
للنقل واالتصاالت؛ والبيئة التنظيمية والتجارية .والمؤشر عبارة عن جزء من تقرير تمكين التجارة لإلعالم بالحوارات بشأن السياسات وتوفير أداة لرصد سير
جوانب معينة من التجارة العالمية.
 مؤشر الترابط العالمي  2014هو مؤشر وضعته شركة دي إتش إل مركب لتصنيف  140بلدا وفق أكثر من مليون نقطة بيانات خالل فترة تسع سنوات منذ
عام  .2005يشير الترابط العالمي الندماج بلد مع بقية بلدان العالم ،ويتجلى ذلك في مشاركتها في  12نوعا من التدفقات الدولية العابرة للحدود والمجموعة في
أربعة ركائز هي :تجارة السلع والخدمات ،ورؤوس األموال ،والمعلومات واألشخاص .يتضمن مؤشر الترابط العالمي “تحليال ثالثيا” :فيتناول عمق التفاعالت
(التدفقات الدولية بالنسبة لحجم السوق المحلية) واتساعها (التوزيع الجغرافي والتركيز والمسافة)؛ واالتجاهية (التدفقات واالختالالت الخارجية مقابل الداخلية)
فتقدم كمعلومات إضافية في التقارير القطرية ولكنها ال يلتفت إليها في الحسابات.
 ويستند مؤشر الخدمات الجمركية على  17سؤاال استطالعيا مقتبسة من تقارير قدرات الجمارك لالتحاد العالمي للشحن السريع ( ،)GEAوالتي تقيم نوعية
وشمولية الخدمات التي تقدمها الجمارك والوكاالت ذات الصلة .وتشمل هذه الخدمات :تخليص الشحنات عن طريق التبادل االلكتروني للبيانات؛ وفصل اإلفراج
المادي عن السلع من الرقابة المالية؛ والمعالجة اآللية بنظام الدوام الكامل ( 24ساعة  7 /أيام في األسبوع)؛ وتكييف ساعات عمل الجمارك مع االحتياجات
التجارية؛ ورسوم الخدمات التي تقدم خالل ساعات الخدمة العادية؛ والتفتيش واإلفراج عن البضائع التي تصل عن طريق الجو من قبل منشأة المشغل؛ والتقييم
اآللي للمخاطر كأساس مبدئي للفحص المادي للشحنات؛ وعمليات تفتيش المتعددة (عمليات التفتيش من قبل الوكاالت األخرى غير الجمارك)؛ وسرعة عمليات
التفتيش؛ واإلعفاءات من اإلجراءات الجمركية الكاملة عن الشحنات ذات الحد األدنى من القيمة؛ واإلعفاءات من الرسوم والضرائب عن الشحنات ذات الحد
األدنى من القيمة؛ وتخليص الشحنات من قبل طرف خارجي؛ الطعن ضد القرارات الجمركية أمام مستوى أعلى أو هيئة قضائية مستقلة؛ واستخدام األسعار
المرجعية أو اإلرتفاعات التعسفية على قيم الفواتير .النتيجة القصوى التي يمكن أن يحصل عليها االقتصاد هي .1
 ويستند مؤشر الشفافية الجمركية على  17سؤاال استطالعيا مقتبسة من تقارير قدرات الجمارك لالتحاد العالمي للشحن السريع ( ،)GEAوالتي تقيم الشفافية
الشاملة لإلجراءات واللوائح المتعلقة بالتخليص الجمركي .النتيجة القصوى التي يمكن أن يحصل عليها االقتصاد هي .1
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القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :تقييم تجريبي

 النسبة المئوية للشركات التي ترى في الحصول على التمويل عائقا لعملياتها
الجارية.
 النسبة المئوية للشركات التي ترى في القصور في تدريب وتأهيل القوى
العاملة عائقا لعملياتها الجارية.
 النسبة المئوية للشركات التي ترى في استخراج التراخيص والتصاريح
التجارية عائقا لعملياتها الجارية.

مؤشرات البيئة القومية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ويتولى حساب ذلك االتحاد الدولي لالتصاالت
السلكية والالسلكية ( )ITUعلى أساس البيانات الثابتة على مستوى األسر،
وفهرس الخدمة على االنترنت الخاص بالحكومة ،وهو مقياس من تطوير شبكة
األمم المتحدة لإلدارة العامة.
ويتضمن “الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت” خمسة مؤشرات:
( )1خطوط الهاتف الثابت لكل  100نسمة )2( ،اشتراكات الهاتف الخلوي
المحمول لكل  100نسمة )3( ،سعة نطاق اإلنترنت الدولي (بت  /ثانية) لكل
مستخدم إنترنت )4( ،نسبة األسر التي تمتلك أجهزة كمبيوتر ،و( )5نسبة األسر
التي تتمتع بالدخول على اإلنترنت.

لقياس بيئة األعمال على مستوى البالد كليا وفقا للركائز الثالثة للقدرات التنافسية
لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،تختار المؤشرات المستخدمة في التحليل من
مجموعة من المصادر الخارجية.

ويشمل “استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت” ثالثة مؤشرات )1( :نسبة
األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت )2( ،اشتراكات اإلنترنت عريض النطاق الثابت
(السلكي) لكل  100نسمة )3( ،االشتراكات النشطة في عروض انترنت الجوال
عريض النطاق لكل  100نسمة.

مؤشرات القدرة على المنافسة

مؤشرات القدرة على التغير

على الصعيد القومي ،يؤثر توافر البنية التحتية للجودة والخدمات اللوجستية أيضا
على القدرة على المنافسة .وتقيس المؤشرات المستخدمة هنا جودة وتوافر البنية
التحتية على المستوى القومي ،بدال من جودة البنية التحتية من منظور وتجربة
الشركات الفردية.

تشمل القدرة على التغير عدد من المؤشرات على المستوى القومي:

تحتوي هذه الركيزة على:
 تقييم البنية التحتية الضرورية على أساس:
 توافر الطاقة الكهربائية ،ممثلة في سهولة الحصول على الكهرباء.
 جودة اللوجستيات والخدمات اللوجستية ،ممثلة في مؤشر أداء الخدمات
اللوجستية.
 االستعداد للتجارة ،وهو ممثل في ثالثة مؤشرات  -سهولة التجارة عبر
الحدود (تيسير التجارة) ،والمتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي
تفرضها الدولة على الواردات (االنفتاح التجاري) ،ومتوسط التعريفة
المرجحة تجاريًا والتي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة
(الوصول إلى األسواق الخارجية).
وتستند مؤشرات قياس معدل انتشار االستدامة ومعايير الجودة على عدد شهادات
المطابقة الصادرة ،والمرفق معها متطلبات وإرشادات االستخدام ،في بلد معين،
لكل مليون نسمة:
 األيزو  2008 :9001نظم إدارة الجودة.
  2004نظم اإلدارة البيئية.
وأخيرا ،لقياس الحوكمة:
 جمعت مؤشرات الحوكمة العالمية الستة الصادرة عن البنك الدولي في مؤشر
واحد ،من خالل المتوسط البسيط للتقديرات الست.

مؤشرات القدرة على التواصل
هناك ثالثة مؤشرات تمثل قدرة الشركة على التواصل على المستوى القومي :هناك
مؤشرين مركبين من الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،واستخدام

 يختص مؤشران منهما بالحصول على التمويل ،مما يعكس الحصول والتكلفة
 سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية والفارق بين الفائدة المدينةوالدائنة.
 معدل سنوات الدراسة المرتقبة بالسنوات ،لقياس مستوى المهارات على
الصعيد القومي.
 ومؤشر “سهولة البدء في عمل تجاري” ،المستلهم من تقرير ممارسة أنشطة
األعمال الصادر عن البنك الدولي .وهو مقياس جيد للقدرة على التغير ،ألنه
يمثل درجة الصعوبة التي ينبغي على رواد األعمال تجاوزها للبدء في عمل
تجاري.
وقد ثبتت صعوبة إيجاد مقاييس لتقييم القدرة على االبتكار على المستوى القومي.
ويعزى ذلك إلى عدم وجود مؤشر مناسب للسياسة ،والذي كان يحبذ وجوده .لذلك،
يمثل هذا البعد مؤشران من مؤشرات األداء:
 عدد طلبات إيداع براءات االختراع التي يقدمها السكان إلى المكتب القومي
(وتقاس بالناتج المحلي اإلجمالي في تعادل القوة الشرائية) ،الذي يجسد األداء
االبتكاري العام للسكان.
 عدد تسجيالت العالمات التجارية التي يقدمها السكان إلى المكتب القومي،
الذي يمثل تعدد الدوافع التجارية واألسباب المنطقية وراء العالمات التجارية،
مثل تطور التسويق ،وتطوير منتجات جديدة ،وريادة األعمال.
ويساعد التركيز على المكاتب القومية على بيان ما إذا كانت هذه كافية في توجيه
وحماية مطالبات الملكية الفكرية المشروعة.
ومن المهم التأكيد على أن هذا هو االختيار األولي لإلحصاءات والمؤشرات .وفي
بعض الحاالت ،ال تمثل المؤشرات المختارة المفهوم قيد المناقشة إال جزئيا .إن
عرض المؤشرات المحتملة لشبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة سيحفز التعقيبات والرؤى من خالل التفاعل مع الخبراء والممارسين.
وعالوة على ذلك ،يتولى مركز التجارة الدولية حاليا تصميم استبيان مفصل
ليتناسب مع بنية الشبكة .وأخيرا ،توفر مجموعات البيانات والمنهجيات التي
وضعها مركز التجارة الدولية في سياقات أخرى رؤى متكاملة قوية للمؤشرات
الرئيسية.
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الفصل 11

اتجاهات القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كان الغرض من وضع شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة هو تقديم لمحة عامة عن نقاط القوة والضعف في البلدان والمناطق.
ويعرض هذا القسم بعض االتجاهات والنتائج المترتبة على تحليل  111بلدا .لتقديم
لمحة عامة عن النتائج ،يقتصر التحليل على التكتالت اإلنمائية والمناطق الجغرافية
الشهيرة .هناك معلومات أكثر تفصيال عن بلدان منفردة في التقارير القطرية البالغ
عددها  25تقريرا والمقدمة في الجزء الثالث.

ورسما للدرجات حسب المناطق الجغرافية ،قدمت أوروبا وآسيا الوسطى أفضل
أداء ،بينما قدمت جنوب آسيا وجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا أسوأ أداء ،فيما
يتعلق بركائز القدرة التنافسية الثالثة األساسية (الشكل  .)44أما بلدان شرق آسيا
والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،فقد حققت درجات
مماثلة في القدرة على المنافسة والقدرة على التغير .ومع ذلك ،حققت بلدان أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أداء أفضل كثيرا فيما يتعلق بالقدرة على التواصل.
أما بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقد كانت على قدم المساواة مع
منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ،في القدرة على المنافسة والتواصل ،إال أن أدائها
كان ضعيفا إلى حد ما فيما يتعلق بركيزة القدرة على التغير.

يعرض الشكلين  43و 44الدرجات الحالية لركائز القدرة التنافسية الثالثة في
البلدان التي تجمعها مرحلة التطوير والمنطقة الجغرافية .تم الحصول على
المتوسطات البسيطة في كل المؤشرات الموجودة داخل كل ركيزة لحساب
الدرجات .وتتكون مجموعة البلدان النامية من البلدان التي ال تندرج تحت وصف
البلدان األقل نموا (حسب تعريف األمم المتحدة) ،وتلك التي ليست لها عضوية
في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .وتتبع التعاريف اإلقليمية
مجموعات البنك الدولي القياسية.

وفي ظل حصر التحليل على الطبقة األولى من القدرات التنافسية ،القدرات على مستوى
الشركة ،تبين أن الشركات الكبرى تتفوق منهجيا على الشركات متوسطة الحجم ،في
حين تتفوق الشركات متوسطة الحجم منهجيا على الشركات الصغيرة .وهذا ينطبق على
جميع فئات الدخل ،وعلى جميع التكتالت اإلقليمية ،كما هو مبين في الشكلين  45و.46

االتجاهات اإلقليمية

وتتمتع البلدان النامية بتغطية جيدة في قواعد البيانات المستخدمة لتوليد األشكال
الواردة هنا .ومع ذلك ،فإن مجموعة أوروبا وآسيا الوسطى ،وكذلك مجموعة
البلدان المتقدمة ،ال تتضمن بعض البلدان المتقدمة مثل سويسرا ،والمملكة المتحدة،
1
والواليات المتحدة.
وليس مستغربا أن يستخدم الشكل  43معلومات عن جميع طبقات القدرة التنافسية،
ويكشف عن أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون أكثر قدرة على المنافسة
في البلدان المتقدمة عنها في البلدان النامية .ويعرض الشكل  43أن درجات البلدان
المتقدمة هي األعلى وأن درجات البلدان األقل نموا هي األدنى في جميع ركائز
القدرة التنافسية الثالثة.

االختالفات تتضح في التواصل
تعاني البلدان األقل نموا من سوء األداء في ركيزة القدرة على التواصل ،مما
يعكس انخفاض درجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتطوير االقتصادي
الجماعي .والعكس هو الصحيح بالنسبة للبلدان المتقدمة ،حيث تحقق الشركات أداء
جيدا وخاصة في القدرة على التواصل .ومن المثير لالهتمام ،أن البلدان النامية غير
الساحلية ( )LLDCتقدم أداء ضعيفا نسبيا في ركيزة القدرة على التواصل ،التي
تغطي الحصول إلى المعلومات واستخدامها .ومن المعروف أن تكاليف النقل تكون
أعلى في البلدان النامية غير الساحلية؛ ويبدو أن هذا أيضا يسري على تكاليف
المعلومات.
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اتساع الفجوات بين أداء الشركات الكبيرة والصغيرة ،كلما تراجعت
مستويات التنمية االقتصادية
في ركيزة القدرة على المنافسة ،عندما تستخدم درجة الشركات الكبيرة كدرجة
مرجعية ،حققت الشركات المتوسطة  89٪وحققت الشركات الصغيرة  74٪من
هذا الدرجة المرجعية في البلدان المتقدمة .وفي المقابل ،كانت الفجوة في األداء
أكثر وضوحا في البلدان األقل نموا .بينما لم تحقق الشركات المتوسطة والصغيرة
في البلدان األقل نموا سوى  77٪و 57٪من النتيجة التي حققتها الشركات الكبيرة،
على التوالي .وما تسبب في انخفاض معدالت البلدان األقل نموا انخفاض عدد
الشركات التي لديها حسابات مصرفية ( 25٪و 40٪بالنسبة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم ،على التوالي) .وبشكل عام ،حققت الشركات في البلدان المتقدمة
أفضل أداء ،تليها البلدان النامية الجزرية الصغيرة ،ثم البلدان النامية ،ثم البلدان
النامية غير الساحلية ،وأخيرا البلدان األقل نموا.
كما هو مبين في الشكل  ،45فهناك نتائج مشابهة للركيزتين اآلخيرتين  -القدرة
على التواصل والقدرة على التغير .حيث حققت الشركات المتوسطة والصغيرة في
البلدان المتقدمة  86٪و 64٪من النتيجة المرجعية للقدرة على التواصل .وفي نفس
الركيزة ،لم تحقق الشركات المتوسطة والصغيرة في البلدان األقل نموا سوى 54%
 22٪من النتيجة التي حققتها الشركات الكبيرة ،على التوالي.
وتشير هذه النتائج إلى أن المؤشرات المستخدمة في الشبكة لقياس القدرات على
مستوى الشركة من المحتمل أن تعد من بين المحددات األساسية إلنتاجية الشركات،
كما تعكس النتائج األنماط اإلنتاجية على مستوى الشركات التي نوقشت في
الجزء األول من هذا التقرير ،والذي أظهر أن االختالفات اإلنتاجية بين الشركات
الصغيرة والكبيرة تبرز بوضوح في العالم النامي ،أكبر منها في العالم المتقدم.

القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :تقييم تجريبي

الشكل  43ركائز التنافسية وفقا لمرحلة التطوير
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ

ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ

الشكل  44ركائز التنافسية وفقا للمنطقة الجغرافية
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ
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المصدر.ITC calculation based on data SME Outlook data :
مالحظة :استبعدت أمريكا الشمالية بسبب نقص البيانات.

المصدر.ITC calculation based on SME Outlook data :

الشكل  45القدرات على مستوى الشركة حسب ركائز القدرة التنافسية ومرحلة التطوير
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المصدر.ITC calculation based on SME Outlook data :

الشكل  46القدرات على مستوى الشركة حسب ركائز القدرة التنافسية والمنطقة الجغرافية
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في البلدان األقل نموا ،كانت الفجوة األكبر في القدرة على التواصل

مقارنة نقاط القوة والضعف لدى الشركات

تتسم القدرة على التواصل بأهمية خاصة ،ألنها هي الركيزة التي تقدم فيها
الشركات الصغيرة في البلدان المتقدمة أداء قويا للغاية ،بينما تقدم الشركات
الصغيرة في مجموعات البلدان األخرى أداء ضعيفا للغاية .وعلى وجه العموم،
تقدم شركات البلدان المتقدمة أداء أفضل ،وتليها البلدان النامية .بينما تقدم البلدان
النامية الجزرية الصغيرة والبلدان النامية غير الساحلية أداء متشابها ،في حين
تحقق البلدان األقل نموا أدنى الدرجات في القدرة على التواصل .وعالوة على
ذلك ،تحقق الشركات الصغيرة في البلدان األقل نموا نسبة  22٪فقط من معدالت
تواصل الشركات الكبيرة في البلدان األقل نموا ،مقارنة بنسبة  64٪في البلدان
المتقدمة.

بالنسبة لمعظم المؤشرات ،تقدم المؤسسات الصغيرة أداء أسوأ من المؤسسات
المتوسطة الحجم ،وتقدم المؤسسات المتوسطة الحجم أداء أسوأ من المؤسسات
الكبيرة .ويعكس الشكل  47هذا االتجاه ،حيث يعرض الرسوم البيانية للقدرات على
مستوى الشركة في البلدان األقل نموا واالقتصادات المتقدمة.

البلدان المتقدمة ال تتفوق دائما على البلدان األخرى في القدرة
على التغير
إن هذا النمط يختلف عندما يتعلق األمر بقدرة الشركات على التغير .فاالختالفات
هنا بين المجموعات اإلنمائية أقل وضوحا ،وليس الشأن أن تتفوق االقتصادات
المتقدمة في العينة دائما على مجموعات البلدان األخرى 2.فعلى سبيل المثال،
تحقق شركات البلدان النامية الجزرية الصغيرة في الواقع مستويات أفضل في هذه
الركيزة.

اختالف األداء اإلقليمي
رسما للدرجات حسب المناطق الجغرافية ،فليست هناك منطقة واحدة تتفوق بشكل
منهجي على المناطق األخرى ،وهو ما يعكس التنوع االقتصادي في المناطق
(الشكل  .)46حيث قدمت الشركات الكبيرة في أوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،وكذلك وسط وجنوب آسيا أداء أقوى في القدرة على المنافسة.
كما قدمت الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،وكذلك آسيا الوسطى أداء قويا في هذا الصدد أيضا ،أما نظيراتها
في جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط الهادئ فقدموا أداء ضعيفا إلى حد ما ،بسبب
انخفاض درجات شهادة الجودة .أما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من
شرق آسيا والمحيط الهادئ فقد قدمت أداء مماثال لشركات جنوب الصحراء الكبرى
في الركائز الثالثة للقدرة التنافسية.
ففي القدرة على التواصل ،كان أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جنوب
آسيا هو األسوأ ،تليها الشركات الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا .أما
نظيراتها في أوروبا وآسيا الوسطى فقد قدموا أداء أقوى .بينما قدمت الشركات
الكبيرة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أداء جيدا يماثل أداء الشركات
الكبيرة في أوروبا وآسيا الوسطى .ويؤكد الشكل  46أن الخالفات بين أحجام
الشركات تكون أكثر وضوحا في ركيزة القدرة على التواصل .وباعتبار نتيجة
الشركات الكبيرة هي المرجع ،لم تحقق الشركات الصغيرة من منطقة جنوب
الصحراء الكبرى سوى  22٪من النتيجة المرجعية ،بينما حققت نظيراتها في
أوروبا وآسيا الوسطى  63٪من النتيجة المرجعية في منطقتها.
وفيما يتعلق بالقدرة على التغير ،هناك تباين أقل كثيرا بين المناطق الجغرافية وبين
أحجام الشركات .حيث حققت الشركات الصغيرة في جنوب آسيا  50٪من النتيجة
المرجعية التي حققتها الشركات الكبيرة ،في حين حققت الشركات الصغيرة في
أوروبا وآسيا الوسطى حوالي  .60٪ورغم حجمها ،قدمت شركات أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي أقوى أداء ،على الرغم من انخفاض االختالفات اإلقليمية
مع صغر حجم الشركة.

التمعن في التفاصيل:
تنظم تقارير البلدان في الجزء الثالث المعلومات حول القدرات التنافسية لدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخدام مخططات الرادار .وهذا يسهل تقييم
القدرة التنافسية عبر ركائز القدرة التنافسية ،وطبقات القدرة التنافسية ،وعبر أحجام
الشركات .وهنا يقترب التقرير من هذه التكتالت ويسلط الضوء على مجموعة
مختارة من االتجاهات والنتائج األكثر إثارة لالهتمام.
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كما يسلط هذا الشكل الضوء على اتجاهين سبق وأن ظهرا في هذا التقرير:
 حققت الشركات على مختلف أحجامها في البلدان المتقدمة معدالت أعلى من
نظيراتها في البلدان األقل نموا .ويتجلى هذا في المعدالت المنخفضة التي
حققتها البلدان األقل نموا في:


المؤشرات المرتبطة بالتواصل.



استخدام الشركات الصغيرة للحسابات المصرفية.



حصول الشركات الصغيرة على شهادة الجودة األيزو.

 فجوة األداء بين الشركات الصغيرة والكبيرة أكبر بكثير في البلدان األقل نموا
منها في البلدان المتقدمة.
تتوافر لكل طبقة شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
(القدرات على مستوى الشركات ،وبيئة األعمال المباشرة ،والبيئة القومية) مخطط
رادار خاص بها .وتعكس المؤشرات المحيطة بكل مخطط الركائز الثالثة للقدرة
التنافسية ،وهي مرمزة باأللوان.
تقيس المؤشرات الواقعة خارج مخطط الرادار كل ركيزة من ركائز القدرة
التنافسية .وتشير المعدالت إلى أنه كلما كانت الدرجة أعلى كان ذلك أفضل دائما.
وهكذا ،كلما اقترب معدل المؤشر من حافة الرسم ،دل ذلك على أن شركات بلد ما
أكثر قدرة على المنافسة.
ويتفرد مخطط رادار القدرات على مستوى الشركة بأنه يستخدم البيانات على
مستوى الشركة (انظر الشكل  .)47فهذا يسهل التمييز بين أداء المؤسسات
الصغيرة (الخطوط المنقطة) ،والمتوسطة (الخطوط المصمتة) والمؤسسات كبيرة
الحجم (الخطوط المتقطعة) .أما المنطقة البيضاء في مخطط الرادار على مستوى
الشركة ،فتعكس متوسط المعدالت التي حققتها جميع الشركات .بينما يعكس الخط
الدائري الرمادي حول المركز ،النتيجة المتوسطة لعينة تضم  111بلدا .وبالنسبة
للقدرات على مستوى الشركة ،يتوافق هذا مع النتيجة المتوسطة لجميع الشركات،
بغض النظر عن حجمها .أما بالنسبة لبيئات العمل المباشرة والقومية ،فال يمكن
تقسيم البيانات على مستوى الشركة ،ويرمز الخط الرمادي للنتيجة المتوسطة
للبلد 3.وبمقارنة النتائج بالخط الرمادي ،يمكن تقييم أداء المناطق والشركات التي
4
في تلك المناطق أداء بالنسبة للمتوسط.

الشركات متوسطة الحجم تحقق أداء أفضل كثيرا في البلدان المتقدمة
كما كشفت مخططات رادار على مستوى الشركة كيف تؤدي الشركات في
مختلف فئات البلدان بالمقارنة مع عينة الشركات العالمية .فبمقارنة أداء حجم
الشركة مع المقياس (النتيجة المتوسطة لجميع الشركات في العينة) في الشكل ،47
يتبين ما يلي:
 في االقتصادات المتقدمة ،تفوقت الشركات متوسطة الحجم على المتوسط
العالمي ،بينما في البلدان األقل نموا لم تصل هذه الشركات إلى األداء
المتوسط.
 وفي االقتصادات المتقدمة ،قارب مستوى االستعداد للتجارة لدى الشركات
الصغيرة األداء المتوسط ،في حين كان في البلدان األقل نموا أقل كثيرا عن
المقياس المتوسط.

دراسات الحالة

صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من بنجالديش

تعاون مركز التجارة الدولية والمركز الهولندي لتعزيز الواردات من البلدان النامية
( )CBIفي سلسلة من البرامج بناء على دعوة من صندوق هولندا االستئماني
(.)NTF
وطبقت المرحلة الثالثة من هذا البرنامج ،المشروع الثالث لصندوق هولندا
االستئماني  ،))NTFفي أوغندا ،وكينيا ،وميانمار ،وبنجالديش .وهي تهدف إلى
زيادة قيمة وحجم الصادرات للشركات المستفيدة ،وتنويع دائرة الزبائن ،عن طريق
تقديمها للعمالء واألسواق الجديدة.
وفي بنجالديش ،رتب المشروع الثاني لصندوق هولندا االستئماني ( - )NTFالذي
انتهى في  - 2013ما يقرب من  800اجتماع بين شركات تكنولوجيا المعلومات
في بنجالديش وشركات االتحاد األوروبي ،وهو ما تمخض عن زيادة الصادرات
بمعدل  20٪لدى  25شركة من بين  40شركة مستفيدة .وعلى مدار السنوات
الثالث المقبلة ،سوف يدعم المشروع الثالث لصندوق هولندا االستئماني ()NTF
عددا أكبر من شركات تكنولوجيا المعلومات في بنجالديش حتى تتمكن من
التصدير.
وكجزء من هذه العملية ،أطلق مركز التجارة الدولية نسخة تجريبية من
الدراسة االستقصائية للقدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
على  40شركة من الشركات المستفيدة .واألهداف من وراء ذلك هي إنشاء
نتيجة مرجعية وقياس القدرة التنافسية الكلية للشركة ،وذلك باستخدام مؤشرات
القدرة التنافسية التي تقيس اتباع الشركات ألفضل الممارسات .وباستخدام
البيانات المجموعة ،حددت بعض نقاط القوة والضعف لدى الشركات التي
شملها المسح.

وفيما يلي فحص مؤشرين من مؤشرات القدرة التنافسية  -تلبية متطلبات الجودة
واالبتكار.
وغالبا ما تعد الشهادة ضمان لجودة المنتج الرئيسي أو الخدمة الرئيسية للشركة.
وقد احتلت بنجالديش المرتبة  95من بين  148دولة في “جودة المورد المحلي”،
وفقا لتصنيف المنتدى االقتصادي العالمي .وتمثل شهادات الجودة أهمية للعمالء
الراغبين في الحد من مخاطر عدم التسليم في األسواق غير المألوفة .لذلك،
يعد التدريب على شهادة الجودة  -جزء من المشروع الثالث لصندوق هولندا
االستئماني ( )NTFفي بنجالديش  -ضروريا لتعزيز الصادرات .وحسب
التقرير القطري للقدرة التنافسية في بنجالديش ،تمتلك  14.3٪فقط من جميع
الشركات في بنجالديش شهادات الجودة ،في مقابل  34.6٪من الشركات الكبيرة.
وبالنسبة للشركات التي شملها المسح ،تمتلك  20شركة (أو  )50٪من بين 40
شركة مستفيدة ،شهادات جودة معترف بها دوليا ،وهو ما يسهم في تطوير قطاع
تكنولوجيا المعلومات في بنجالدش.
وقد حققت الشركات المستفيدة مستويات مرتفعة في االبتكار .فقد طورت جميع
الشركات باستثناء شركة واحدة ،منتجات أو خدمات أو عمليات جديدة أو محسنة.
ونظرا ألن هذه عينة من شركات تكنولوجيا المعلومات ،فهذا غير مستغرب.
وصنف المنتدى االقتصادي العالمي بنجالديش في المرتبة  120من بين 148
دولة من حيث “القدرة على االبتكار” .وهذا يسلط الضوء على أهمية الصناعات
المبتكرة التي يمكن أن تساعد بنجالديش على االرتقاء في سلسلة القيمة.
تعليق على الصورة :زيارة ممثلي صناعة تكنولوجيا المعلومات في الدنمارك
لشركة كائنة في دكا خالل العالم الرقمي .2015
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وهذا يعني أن الشركات الصغيرة (التي تعرف بأنها تضم ما بين  19-4موظف)
في البلدان المتقدمة تؤدي في المتوسط أداء أفضل بكثير من الشركات المتوسطة
الحجم (التي تعرف بأنها تضم ما بين  99-20موظف) في البلدان األقل نموا.

المباشرة بشكل خاص .ونتيجة لذلك ،قد تبين هذه المؤشرات المزيد عن توقعات
المجيبين أكثر من النوعية الفعلية لبيئة األعمال المباشرة.
وهذا قد يفسر كون بيئة األعمال المباشرة على مقربة من خط الوسط في كثير
من فئات البالد ،على الرغم من االختالفات الكبيرة في مؤشرات االقتصاد الكلي
والقدرات على مستوى الشركات .فالشركات التي اعتادت العمل في بيئة اقتصادية
كلية ضعيفة تكون لديها توقعات أقل ،وبالتالي يسهل إرضاؤها بالوضع الراهن
مقارنة بنظيراتها التي تعمل في بيئة ذات جودة عالية .وهذا يتضح جليا على
وجه الخصوص عند المقارنة بين البلدان النامية غير الساحلية (الشكل ،)48
واالقتصادات المتقدمة (الشكل .)49

وإن مخططات رادار الطبقتين التاليتين ،بيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية،
ال تنقسم حسب حجم الشركة ،حيث أن معظم البيانات غير مستمدة من الدراسات
االستقصائية التي تجرى على مستوى الشركة .وفي هذه الحاالت ،تمثل المنطقة
البيضاء ،النتيجة الرئيسية .وتساعد مقارنة المساحات البيضاء في طبقات القدرة
التنافسية ،على تحديد العوامل التي تساهم في تعزيز القدرات التنافسية لدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وكشفت هذه المقارنة عن أنه في البلدان النامية
غير الساحلية ،يرجع ضعف أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضعيفة في
ركيزة القدرة على التواصل إلى نقاط الضعف في جميع طبقات المحددات الثالث:
البيئة الكلية وبيئة األعمال المباشرة ،وضعف القدرات على مستوى الشركة ،ال
سيما بالنسبة للشركات الصغيرة (الشكل  .)48تبقى نتيجة مجموعة البلدان ضمن
خط المقارنة الرمادي في جميع مخططات الرادار الثالثة.

الشركات الكائنة في البلدان النامية غير الساحلية تعاني من ضعف-
التواصل اإللكتروني
إن قراءة الرسوم البيانية للقدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في الطبقات قد تقدم أدلة على مصادر الضعف المحددة.

التحديات المحيطة بقياس بيئة األعمال التجارية القريبة

كما أن تحليل بيانات شبكة القدرات التنافسة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في البلدان النامية غير الساحلية ،على سبيل المثال ،سيكشف عن الفرص المتاحة
أمام هذه البلدان لتعويض الحرمان الطبيعي في مجال الخدمات اللوجستية ،من
خالل زيادة التركيز على التواصل اإللكتروني والحصول على التمويل.

يصعب مقارنة تلك التحديات بين المستويات المتعددة باالستناد إلى قواعد البيانات
الموجودة .ال تكاد تكون هناك أي معلومات متاحة عن القدرات على مستوى
الشركة لخلق صالت مع العمالء ،والزمالء ،والموردين ،والمؤسسات التقنية.
وتركز المؤشرات المتاحة على التواصل اإللكتروني ،ومن المسلم به أنه جانب
هام من جوانب التواصل ،ولكنه ليس الوحيد .ويمكن مقارنة هذه المؤشرات مع
معلومات المستوى الكلي ،وليس مع معلومات بيئة األعمال المباشرة .ويسعى
مركز التجارة الدولية لمعالجة ذلك عن طريق جمع كمية كبيرة من المعلومات
عن القدرات على مستوى الشركة لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وخاصة
بالنسبة لركيزة القدرة على التواصل.

إن ضعف البلدان النامية غير الساحلية النسبي في ركيزة القدرة على التواصل،
نابع من ضعف األداء على صعيدي بيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية ،مقارنة
مع البلدان النامية الجزرية الصغيرة ،استنادا إلى المقارنة بين الشكلين  48و.50
وأما على مستوى الشركة ،فينعكس هذا الضعف بصفة خاصة في قلة استخدام
البريد اإللكتروني بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن التحديات اإلضافية لطبقة بيئة األعمال المباشرة اعتمادها حاليا بشكل كبير
على المؤشرات التي تستند إلى استطالعات الرأي .وهذا هو الحال بالنسبة للقدرة
على المنافسة والقدرة على التغير ،حيث تعكس المؤشرات تصورات الشركات
على األداء االقتصادي الكلي ،بدال من معايير موضوعية لنوعية بيئة األعمال

كما يبدو الفرق في النظام المالي كبيرا للغاية .ولدى معظم شركات البلدان النامية
الجزرية الصغيرة حسابات مصرفية خاصة بها ،بما في ذلك الشركات الصغيرة.
وهذا ليس هو الشأن في البلدان النامية غير الساحلية ،التي من المرجح أن تقوض
قدرات شركات البلدان النامية غير الساحلية على تنظيم العمليات التنافسية .وتزداد

الشكل  47القدرات على مستوى الشركة لدى الشركات الصغيرة ،والمتوسطة والكبيرة  -البلدان األقل نموا في مقابل البلدان المتقدمة
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ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ *
ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ
ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ *
ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Medium

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Large firms

Small

المصدر.ITC calculation based on SME Outlook data :
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ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

Reference Level

Score

Change

Connect

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Compete

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :تقييم تجريبي

استفادة شركات البلدان النامية الجزرية الصغيرة من التمويل المصرفي مع
انخفاض الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة( .إن تصورات الشركات عن الحصول
على التمويل مماثلة لتلك التي في البلدان النامية غير الساحلية ،وربما تعكس تحيز
التوقعات المشار إليها أعاله).
وفي المتوسط ،تؤدي البلدان النامية غير الساحلية أداء أقل من خط الوسط في جميع
المؤشرات في البيئة االقتصادية ،كما تبين عند استخدام المعلومات على أداء العينة
(المنطقة البيضاء) لتحليل القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في مجموعات التنمية في طبقة واحدة (الشكل .)51
تقدم البلدان النامية غير الساحلية أداء أفضل من من البلدان األقل نموا.
ليس من المستغرب أن أداء البلدان المتقدمة أفضل من التكتالت اإلنمائية األخرى
على الصعيد القومي.

تتفوق الشركات متوسطة الحجم في أمريكا الالتينية والكاريبي على
المتوسط العالمي
توضح األشكال من  57-52مخططات الرادار لمجموعة مختارة من المناطق الجغرافية.
عند المقارنة بين القدرات على مستوى الشركات في مختلف المناطق ،كشفت
مخططات الرادار عن أن محددات أداء الشركات متوسطة تتجاوز المتوسط
العالمي في أوروبا ،وآسيا الوسطى ،وأمريكا الالتينية والكاريبي .كما قدمت
المؤسسات الصغيرة أدا ًء قويًا نسبيًا في تلك المناطق .ومع ذلك ،حققت الشركات
الصغيرة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وجنوب آسيا ،مستويات متدنية في
محددات األداء التجاري .وفي جنوب شرق آسيا ،هناك فجوة واسعة بين الشركات
الصغيرة والكبيرة في استخدام رسائل البريد اإللكتروني في العمليات اليومية ،بينما
يعد وجود موقع ويب للشركة أمر الفت للنظر.

أداء التدريب وشهادة الجودة يعتمد على حجم الشركة
يبدو أن بعض األنماط ترتبط باختالف المناطق الجغرافية.
ففي بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ترتبط
نتائج “التدريب” ومؤشري القدرة على التواصل ارتباطا وثيقا بحجم الشركة قيد
الدراسة (الشكل  53و .)55وفي حين تتمتع الشركات الكبيرة بقوة نسبية في هذه
الجوانب ،تقدم الشركات الصغيرة أداء أسوأ بكثير من المتوسط في العينة.

بإمكان الشركات أن تكشف عن مستويات عالية من ريادة األعمال على
الرغم من البيئة المحيطة
هناك أنماط أخرى مثيرة لالهتمام عند المقارنة بين طبقات محددات القدرة التنافسية
في المناطق المختلفة .ويكشف الشكل  53أن القدرات التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في أمريكا الالتينية والكاريبي بصفة عامة ،أقل من القدرات
التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا وآسيا الوسطى ،من
حيث جميع الركائز الثالثة للقدرة التنافسية.
وكشف تحليل دقيق أن هذا ال يعود إلى ضعف القدرات على مستوى الشركة .بل
على العكس من ذلك ،تتشابه قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشابها كبيرا
في المنطقتين ،وهو ما قد يعكس قوة ثقافة وتقاليد ريادة األعمال في أمريكا الالتينية
والكاريبي .وفي الركائز الثالث للقدرات التنافسية ،كشفت مقارنة المؤسسات
الصغيرة من جهة ،والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى ،عن تفوق
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا الالتينية والكاريبي على متوسطات
البلدان النامية بنسب تتراوح بين  8إلى  .22%كما تفوقت الشركات الكبرى في
أمريكا الالتينية والكاريبي على نظيراتها في أوروبا وآسيا الوسطى ،ولكن عليها
أن تكافح في ظل الضعف الكبير للبيئة االقتصادية العامة.
ومع ذلك ،ففي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،تقل القدرات على مستوى
الشركة مقارنة بمناطق أوروبا ،وآسيا الوسطى ،وأمريكا الالتينية والكاريبي،
والمحيط الهادئ .ومن المثير لالهتمام ،أن هذا النمط موجود في جميع فئات أحجام
الشركات الثالثة .وفي المقابل ،تشبه البيئة القومية ،نظيرتها في أمريكا الالتينية،
وتحظى المنطقة ببيئة أعمال مباشرة أقوى.

الشركات الكبيرة تسعى لتعويض نقاط الضعف في البيئة القومية
تعاني الشركات في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وجنوب آسيا من الضعف
الشديد للبيئات القومية .ومع ذلك تقل في جنوب آسيا المشكالت المتعلقة بالخدمات
اللوجستية والحصول على التمويل .إال أن األمر البارز في كال المنطقتين أن
الشركات الكبيرة تسعى لتعويض نقاط الضعف هذه ،وخاصة فيما يتعلق بالتواصل.
حيث تتجه هذه الشركات إلى أن يكون لها مواقع ويب وعناوين بريد إلكتروني
خاصة بها ،على الرغم من الضعف العام لبيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وفي المقابل ،ال تزال مؤشرات أداء المؤسسات متوسطة الحجم أقل من (على
الرغم من اقترابها من) المستوى المتوسط.

وتتماشى هذه النتائج مع البحوث األخرى ،التي تقول بأن الشركات الكبيرة تستثمر
بقدر أكبر في تدريب القوى العاملة لديها مقارنة بالشركات األصغر حجما (مثل
يانسن والنز .)2013 ،ففي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،يتضح هذا
النمط أيضا بخصوص “شهادة الجودة” .وفي المقابل ،ال يبدو أن هناك صلة بين
“الخبرة” والحجم ،فالشركات الصغيرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
تتفوق على متوسط العينة.
أما في البيئة القومية ،تقترب بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي ومنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا من متوسط األداء القطري ،في حين تحقق الشركات في بلدان أوروبا
وآسيا الوسطى مستويات أفضل من ذلك .وتصل البيئة القومية إلى أضعف مستوياتها
في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وجنوب آسيا .وتتبع جودة بيئة األعمال المباشرة
نفس النمط تقريبا ،على الرغم من قلة االختالفات بين المناطق .قد يعكس هذا أن
الشركات تعدل توقعاتها حسب البيئة القومية التي يواجهونها.
إن الفرق في بيئة األعمال المباشرة بين أمريكا الالتينية والكاريبي وشمال أفريقيا
والشرق األوسط مع ذلك مثير لالهتمام ،فاألداء في أمريكا الالتينية والكاريبي
يكون أسوأ بكثير حين يتعلق األمر بالحصول على قوة عاملة ماهرة على نحو
كاف ،والوقت الذي يقضيه المديرون في التعامل مع البيروقراطية ،والخسائر
الناجمة عن الوقت الضائع في الجمارك.

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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الشكل  48البلدان النامية غير الساحلية :مؤشرات القدرات على مستوى الشركة ،وبيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية

ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ…

ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ*

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ*

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺷﺣﻥ*

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ .

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ*

ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ*

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*

ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ …

Large firms

Medium

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Score

Reference Level

Small

Connect

Change

Compete

المصدرITC calculation based on SME Outlook data :

الشكل  49البلدان المتقدمة :مؤشرات القدرات على مستوى الشركة ،وبيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية

ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ

ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ*

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ

ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ*

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺷﺣﻥ*

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ .

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ…

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ*

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ*

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ
ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ *

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ...

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ...

Large firms

Medium

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

Small

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Score

Reference Level

Connect

Change

Compete

المصدرITC calculation based on SME Outlook data :

الشكل  50البلدان النامية الجزرية الصغيرة :القدرات على مستوى الشركة ،وبيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية
ﺍ ﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺟﺯﺭﻳﺔ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ…

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ*

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ*

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺷﺣﻥ*

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ.

ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ*

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ *

ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ
ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*

ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ *

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

المصدرITC calculation based on SME Outlook data :

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

Large firms

116

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

Medium

Small

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

Reference Level

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Score

Change

Connect

Compete

القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :تقييم تجريبي

الشكل  51البيئة االقتصادية الشاملة عبر فئات الدخل
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻣﺭﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ…

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ…

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ.

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001
ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ.

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ…

ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…
ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

Large firms

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

Small

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ.

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ

Medium

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺩﻧﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ…

ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ*

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ.

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

Score

Reference Level

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

Connect

Change

Compete

المصدر.ITC calculation based on SME Outlook data :
مالحظة :من اليسار إلى اليمين البلدان ذات الدخل المرتفع ،وذات الدخل األعلى من المتوسط ،وذات الدخل األقل من المتوسط ،وتلك ذات الدخل المنخفض

الشكل  52منطقة أوروبا وآسيا الوسطى :مؤشرات القدرات على مستوى الشركة ،وبيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻳﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ*

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ…

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ*

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺷﺣﻥ*

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ .
ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ*

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ*

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

Large firms

ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

Medium

Small

Reference Level

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

Score

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Change

Connect

Compete

المصدرITC calculation based on SME Outlook data :

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل

117

الشكل  :53أمريكا الالتينية والكاريبي :مؤشرات القدرات على مستوى الشركة ،وبيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ
ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ*

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ…

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ*

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺷﺣﻥ*

ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ .
ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ*

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ*

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ
ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭ
ﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ *

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*

ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

Large firms

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

Medium

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

Small

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Score

Reference Level

Connect

Change

Compete

المصدرITC calculation based on SME Outlook data :

الشكل  :54شرق آسيا والمحيط الهادئ :مؤشرات القدرات على مستوى الشركة ،وبيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية

ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ
ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ*

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ…

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺷﺣﻥ*

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ.
ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ

ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ*

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ*

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ*

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

Large firms

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

Medium

Small

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Score

Reference Level

Connect

Change

Compete

المصدرITC calculation based on SME Outlook data :

الشكل  :55منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا :مؤشرات القدرات على مستوى الشركة ،وبيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية

ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ…

ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ*

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ*

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺷﺣﻥ*

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ.
ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ*

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ*

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ *

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

Large firms

ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*
ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ …

Medium

Small

ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

Reference Level

المصدرITC calculation based on SME Outlook data :
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ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ
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ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

Score

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Change

Connect

Compete

القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :تقييم تجريبي

الشكل  :56جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا :مؤشرات القدرات على مستوى الشركة ،وبيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء
ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء

ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ*
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ …

ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ*

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺷﺣﻥ*

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ.

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ
ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻘﻭﻯ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ*

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ*

ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ
ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ…

ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001
ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

Large firms

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

Medium

Small

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

Score

Reference Level

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Connect

Change

Compete

المصدرITC calculation based on SME Outlook data :

الشكل  :57جنوب آسيا :مؤشرات القدرات على مستوى الشركة ،وبيئة األعمال المباشرة والبيئة القومية

ﺟﻧﻭﺏ ﺁﺳﻳﺎ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء
ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ…

ﺍﻟﺑﺩء ﻓﻲ ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻠﻭﺟﺳﺗﻲ

ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ
ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ*

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺷﺣﻥ *

ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ.

ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ…

ﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺗﺩﺭﻳﺏ
ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ*

ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ *

ﺣﺳﺎﺏ ﺑﻧﻛﻲ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ

ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ

ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ*

ﺍﻟﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 9001

ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ*

ﺍﻷﻳﺯﻭ 14001

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ

ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ

ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ

ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ

ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ…

Large firms

ﻣﻭﺛﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ*

ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ

ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ…

Medium

Small

Reference Level

ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ

ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ

Score

ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ

Change

Connect

Compete

المصدرITC calculation based on SME Outlook data :

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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الهوامش
1.1انظر الملحق 3تكوين مجموعات البلدان.
2.2كما ذكر سابقا ،فإن درجات القدرة التنافسية للبلدان المتقدمة من المرجح أن تكون أقل مما هو متوقع ،نظرا لمحدودية دراسة األنظمة االقتصادية في الدول المتقدمة.
3.3يمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات حول المنهجية المذكورة أعاله في الملحق .1
4.4في التقارير القطرية وكما هو موضح في الملحق  ،1ال يستند خط المقارنة الرمادي إلى متوسط األداء ولكنه يحسب على أنه مقياس أداء حسب مستوى التنمية في كل بلد على حدة.
وبالتالي فإن الخط الرمادي يساعد في تقييم ما إذا كانت الشركات تقدم أداء أفضل أو أسوأ مما كان متوقعا على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في بلدانها.
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آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :تقييم تجريبي

موجز النتائج
استنادا إلى ركائز القدرة التنافسية الثالثة – التواصل ،والمنافسة ،والتغير  -سهلت
شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من معرفة نقاط
القوة والضعف لدى المؤسسات .وتحدد إذا كانت تلك الركائز داخل المؤسسة ،أو
بيئة العمل القريبة ،أو البيئة المحلية على المستوى متناهي الصغر .يؤدي ذلك إلى
مساعدة البلدان في فهم قدراتها التجارية ومواجهة العوائق التي تهدد تلك القدرات.
وتشير النتائج إلى أن الفجوة التنافسية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من
جهة ،والشركات الكبيرة من جهة أخرى ،أقل وضوحا في البلدان المتقدمة عنها
في البلدان األقل نموا .كما تشير النتائج إلى أنه على عكس المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،تعوض الشركات الكبيرة ضعف بيئات العمل المباشرة والقومية.
وفي عدد من الحاالت ،قدمت الشركات الكبيرة أداء قويا في توفير التدريب،
حتى عندما كان هناك انخفاض في “القوى العاملة” و”معدل سنوات الدراسة
المرتقبة” .وبالمثل ،حققت الشركات الكبيرة درجات جديرة باالحترام في “التمويل
المصرفي” ،على الرغم من أن البيئتين المباشرة والقومية التي تعمل بها حققت
درجات منخفضة في ‘الحصول على التمويل “و”الحصول على األرصدة
االئتمانية”.

القدرة على التغير :لم تتفوق الشركات في البلدان المتقدمة بشكل منهجي على
الشركات العاملة في تجمعات إنمائية أخرى فيما يتعلق بركيزة “القدرة على التغير”
 متوسط المعدالت في ركيزة “القدرة على التغير” عند مستوى المؤسسة كانت
له نفس األنماط في جميع الفئات القطرية ،حيث حققت الشركات الصغيرة
 60٪ 45٪والشركات المتوسطة حوالي  80٪ 70٪-من المعدالت التيحققتها الشركات الكبيرة .وتزداد الفروق إلى حد ما في البلدان األقل نموا.
 في البلدان األقل نموا ،يتسبب انخفاض نسبة االستثمارات الممولة من
المصارف في انخفاض المعدالت.
الميزة الوحيدة البارزة من التحليل هي أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بأمريكا الالتينية والكاريبي .ففي الركائز الثالث للقدرات التنافسية ،تفوقت
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا الالتينية والكاريبي على متوسطات
البلدان النامية بنسب تتراوح من  8%إلى  .22%حيث يتسمون بأداء ريادي قوي،
يماثل أفضل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية ،وتفوقوا على
بلدان في مناطق أخرى قيمها مركز التجارة الدولية  ،)ITCبما في ذلك آسيا
والمحيط الهادئ).

حين نصب اهتمامنا على ركائز القدرة التنافسية منفردة ،ستبرز لنا الصورة التالية:

بينما توفر مخططات الرادار تفسيرات قيمة للفروق في القدرة التنافسية عبر
مراحل التطوير والمناطق الجغرافية ،إال أنها تشير أيضا إلى أوجه القصور
المحتملة في البيانات .أوال ،توفر قواعد البيانات القائمة معلومات قليلة نسبيا عن
تطبيق أفضل الممارسات من قبل الشركات .ثانيا ،حين يتعلق األمر بتقييم بيئة
األعمال المباشرة ،يعاني التحليل المقدم هنا من استخدام البيانات القائمة على
التصور ،وقد تعدل الشركات توقعاتها حسب بيئتها .قد تسعى عمليات جمع البيانات
المستقبلية ،بما في ذلك تلك التي أجراها مركز التجارة الدولية ،لمعالجة أوجه
القصور المذكورة.

 البلدان غير الساحلية ال تعاني فقط من الصعوبة الطبيعية في الطرق
والموانئ ،بل هي تواجه تحديًا حقيقيا :فهي تسجل أقل سرعات االتصال
ً
انخفاضا في العالم.
اإللكتروني

ويشير التحليل إلى وجود احتمال كبير للحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعالوة على ذلك ،إذا تمكنت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان األقل نموا
من زيادة إنتاجياتها ،من الناحية النسبية ،إلى مستويات البلدان المتقدمة ،ستكون
هناك مكاسب كبيرة في النمو ،وخاصة للفئات الفقيرة التي توظفها المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة .وتوفر التقارير القطرية في تقرير توقعات المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،مؤشرا أوليا على الكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك.

القدرة على التواصل :التركيز على التواصل اإللكتروني في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة حتى تنجح في األسواق الدولية.
 إن الفجوة األكبر بين الشركات الصغيرة والكبيرة تكمن في التواصل
اإللكتروني ،حيث كان األداء سيئا في  3مناطق  -منطقة شرق آسيا والمحيط
الهادئ ،وجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا ،وجنوب آسيا

 سد “فجوة التواصل” بين الشركات الصغيرة والكبيرة في البلدان األقل نموا:
تحقق الشركات الصغيرة في البلدان األقل نموا نسبة  22٪فقط من معدالت
تواصل الشركات الكبيرة في البلدان األقل نموا ،مقارنة بنسبة  64٪في البلدان
المتقدمة.
القدرة على المنافسة :إن أقوى الركائز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في
البلدان النامية هي ركيزة “القدرة على المنافسة”
 فجوة المنافسة :حسب قياس شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ،تبلغ فجوة “المنافسة” بين المؤسسات المتوسطة والشركات
الكبيرة  11٪فقط في البلدان المتقدمة ،مقارنة بنسبة  18٪في البلدان النامية
(باستثناء البلدان األقل نموا).
 في البلدان األقل نموا ،تحقق الشركات المتوسطة والصغيرة نسبة 77٪
و 57٪فقط من المعدالت التي تحققها الشركات الكبيرة ،مقارنة بنسبة 89٪
و 74٪في البلدان المتقدمة .وما تسبب في انخفاض معدالت البلدان األقل نموا،
هو انخفاض عدد الشركات التي لديها حسابات مصرفية ( 25٪و 40٪بالنسبة
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،على التوالي).
 جنوب آسيا :حققت الشركات الصغيرة في جنوب آسيا وشرق آسيا والمحيط
الهادئ معدالت سيئة فيما يتعلق بشهادة الجودة.
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القسم الثالث:

المالمح القُطرية

كيفية قراءة المالمح القُطرية
مثاال على العينة ُ
يوضح الشكل رقم ً 58
القطرية .الصفحة األولى مقسمة
إلى ثالثة أقسام( :أ) المؤشرات الرئيسية( ،ب) شبكة القدرات التنافسية لدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،وتتألف من الجداول والمخططات النسيجية
المتماثلة ،و (ج) ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في شكل إحدى خرائط الشدة .تتكون الصفحة الثانية من قسمين؛
(د) استبيان تجاري قام به مركز التجارة الدولي على المعايير غير المتعلقة
بالتعريفة ،و (هـ) ترتيب المنتجات بالنسبة للصادرات الحالية على أساس
إمكانات نموها.

توفر المالمح ُ
القطرية التالية معلومات عن شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والمؤشرات التكميلية لعدد  25دولة .إن الدافع وراء اختيار
البلدان في هذه الطبعة هو توافر البيانات على مستوى البيانات المتاحة على مستوى
المؤسسات بناء على خبرة الشركات في المعايير غير المتعلقة بالتعريفة والحواجز
المتصلة بالتجارة ،وهي البلدان التي أكمل مركز التجارة 1الدولي فيها إجراء
االستقصاءات التجارية على المعايير غير المتعلقة بالتعريفة .1وهناك إحصاءات
متوفرة عن  25بل ًدا ،لكن حسابات النقاط المرجعية (قمة األداء العالمي ،ومتوسط
األداء العالمي ،والمستوى المرجعي في خريطة الشدة) تعتمد على عينة أكبر
تتكون من  111بل ًدا ،المبينة في التحليل اإلقليمي المنصوص عليه في القسم الثاني.2
الشكل  :60مثال على المالمح ُ
القطرية

أوروجواي
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43.0
73.5

32.2
64.1
48.0
69.0

88.0
50.9

83.3
39.6

97.9
72.6

99.6
87.2

53.6
45.3

45.6
34.4

84.8
67.8

96.4
84.4

45.5
9.2
48.6
4.2

45.0
6.6
44.0
1.1

36.4
13.3
51.0
5.4

80.1
16.0
85.5
19.5

36.2
36.5
56.1
21.5

35.7
28.7
51.6
7.0

27.8
46.8
58.5
25.8

73.3
52.6
88.8
56.4

حساب بنكي

 2.ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎ ﺷﺭﺓ
 2.1ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ

 2.1.1ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﻲ )ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ(

ﺝﺝ

خبرة المدير

التمويل
المصرفي

ﻣﻌﺩ

ﺗﺳﺟ

ﻁﻠﺑ

تعليم وتدريب
القوى العاملة*

Large

Medium

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

Reference level

ﻛﺣﻭﻝ ﺃﻡ ﻻ
ﺃﻧﺎﻧﺎﺱ ،ﺳﻭﺍء ﺟﺎﻫﺯ ﺃﻭ ﻣﺣﻔﻭﻅ ﺃﻡ ﻻ ،ﺳﻭﺍء ﺃُﺿﻳﻑ ﺇﻟﻳﻪ ﺳﻛﺭ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺣﻠّﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ
!60.5 200820#REF
!#REF
ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﺍﻟﺳﺎﺋﻝ
ﺳﻣﻥ ﻧﺑﺎﺗﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺳﻣﻥ
!22.4 151710#REF
!#REF
ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻭﻣﺳﺗﺿﺭﺍﺕ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺳﻁﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺷﻛّﻠﺔ؛ ﻭﺭﻕ ﻭﻧﺳﻳﺞ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺳﻭﺝ ﻣﺷﺭّ ﺑﺔ 340119
!#REFﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺑﺎﻟﺻﺎﺑﻭﻥ/ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻏﻳﺭ
! #REFﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 15.2

!#REF
ﺍﻟﺧﺑﺯ ،ﺟﺎﻫﺯﺓ
ﺧﻣﺎﺋﺭ
!6.1 210230#REF
!#REFﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ
ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ
!21.5 340120#REF
!340111#REF
ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ
ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻭﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻳﺕ ﻣﺷﻛّﻠﺔ ،ﻭﺭﻕ ﻭﻧﺳﻳﺞ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺳﻭﺝ ﻣﺷﺭّ ﺑﺔ ﺑﺎﻟﺻﺎﺑﻭﻥ،
!#REF
ﺍﻟﺣﻣﺎﻡ 21.3
!#REF!#REF

ﺍﻟﻘﺩ

ﺍﻟﻣﺳ

ﺍﻟﻣﺅ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

87.6%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﻣﻭﺍﺩ ﺗﻠﻣﻳﻊ ﻭﻛﺭﻳﻣﺎﺕ ﻭﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﺣﺫﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻠﺩ 10.1 340510
!#REF!#REF
ﺯﻳﺕ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻪ ﻣﻛﺭّ ﺭﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩّﻟﺔ ﻛﻳﻣﺎﺋﻳﺎ ً 49.1 151190

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

64%

ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺧﺿﺭﻳﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 50.2 14XXXX
ﺧﺿﺭﺍﻭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺭﺩﺓ 55.2 0709Xa

ﺍﻟﺩﺭ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

72.9
46.6

61.1
32.5

87.8
63.0

82.7
24.2
40.9
20.1

74.2
22.6
35.2
11.2

93.2
26.1
40.3
21.8

!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF

!#REF
!#REF
!#REF

OECD

27%

79%
79%
80%ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…؟
22%
87%

68%

21%

88%

87%

99%

90%

90%

100%

99%
92%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

28%
95%
74%
!#REF

68%
!#REF

!#REF
80%

100%

87%

100%

95%
90%

OECD

36%
93%

!#REF! 70%#REF
!#REF! 80%#REF

!#REF
!#REF
!#REF

!#REF
89%
!#REF
61%
!#REF

!#REF! 89%#REF
!#REF! 65%#REF
!#REF
!#REF

!#REF

!#REF

!#REF

!#REF

!#REF

57%
74%
17%

61%
!#REF
75%

!#REF

67%

23%
56%

79%
29%

!#REF! 61%#REF

!#REF

 3.1ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 3.1.1ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء )(100-0
 3.1.2ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ )(100-0
3.1.3
 3.1.4ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﺗﺟﺎﺭﻳﺎ ﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )(%
 3.1.5ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻠﻭﺟﻳﺳﺗﻲ )(5-1
 3.1.6ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺍﻷﻳﺯﻭ /) 9001ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ(
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
/) 14001ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ(
ﺍﻷﻳﺯﻭ
 3.1.7ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ
 3.1.8ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ )ﻣﺅﺷﺭ(
 Wouldﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
ﺗﻭﻧﺱ 3.2ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ
CPSL_#N/A
CPSL_#N/Aﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ )(10-0
ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
…3.2.1its
improve
?
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ )(10-0
 3.2.2ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
 3.2.3ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ )(10-0
 3.3ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ
 3.3.1ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ )(100-0
 3.3.2ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ )(%
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ )ﺳﻧﻭﺍﺕ(
ﻣﻌﺩﻝCP
CP3.3.3
 3.3.4ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺑﺩء ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ )(100-0
SL CP
SL
CP
ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ )/ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ(
 3.3.5ﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺗﺳﺟﻳﻝSL
SL3.3.6
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )/ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ(
CP
CP
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﺗﺟﺎﺭﻳﺎ ﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ )(%

ﻫـﻫـ

57%

18%

87%

!#REF!#REF
!#REF!#REF
!#REF!#REF
!#REF!#REF

!#REF
!#REF
!#REF
!#REF

!#REF
!#REF
!#REF
!#REF

!#REF
!#REF
!#REF
!#REF

!#REF
!#REF
!#REF
!#REF

5.6
1.9
7.2
15.3

5.3
2.7
6.7
26.3

53%
!#REF
99%
!#REF

!#REF
100%

!#REF
100%
!#REF
98%
!#REF

100%
!#REF
100%

!#REF

100%

SL CP
SL
CP

4.2
4.4
4.7
4.2
17.4
29.5
18.7

15.3
33.7
18.9

!#REF
!#REF
!#REF
!#REF

ﺍﻟﻛﻝ
58.8
54.5
9.5
3.7
2.8
14.1
1.2
0.73.3
1.4
4.3
35.0
8.7
11.0
74.0
3.0
..

## ## ## ##

## ## ## ##
## ## ## ##
## ## ## ##
## ## ## ##
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## ## ## ##

## ## ## ##
## ## ## ##

##
##
##
##

5.5
0.9
7.9
14.4

ﺍﻟﻘﻳﻡ

19.5
20.7
17.5

ﻣﻼﺣﻅﺔSL :
SL
ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺅﺷﺭ .ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻧﺳﻳﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ :ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﺗﺣﻭ
ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ  .50ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻳﺋﺔ ،ﻓﺳﻳﺗ

## ## ## ##
!#REF
!#REF! 78%#REF
!#REF
!#REF
ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ
ﺩﻓﺎﺗﺭ
100%
!77% #REF
!8.9 482020#REF
!#REF
## ## ## ##
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF!#REF
ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
!#REFﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ
!#REFﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ
ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ،
ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ
ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
!#REF
##
!#REFﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ##ﺫﻟﻙ##،ﻓﻲ ##
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
!#REF
## ## ## ##
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF!#REF
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
## ## ## ##
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF!#REF
!#REF
## ## ## ##
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF!#REF
!#REF
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/kenya
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!#REF!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF
!#REF

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﻘﻳﻡ
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻛﺑ

ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
ﻛ ﻳﻧﻳﺎ…؟

 3.ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ

ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ
ﻓﺎﺻﻭﻟﻳﺎء ،ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺭﺩﺓ 118.8 070820
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳﻝ ﻭﻟﻠﺗﻁﻌﻳﻡ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺟﺫّﺭﺓ 52.6 060210

ﺍﻟﻘﺩﺭ

12.4%

 2.1ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 2.1.1ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻧﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﻲ )ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ(
ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ
 2.1.2ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )(%
 2.1.3ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺿﻳﻪ ﺍﻟﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ )(%
 2.1.4ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ
 2.2ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
 2.2.1ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ )(7-1
 2.2.2ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ )(7-1
 2.2.3ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )(7-1
 2.2.4ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ )(7-1
 2.3ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ
 2.3.1ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ )(%
 2.3.2ﻗﺻﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
 2.3.3ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ )(%

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺣﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ) (2010ﺍﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻠﺣﻕ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻟﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
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ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻧﻣﻭﺍﻟﻛﻝﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

26.3 170410
ﻋﻠﻛﺔ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻛﺭ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
14.5 830910
ﻏﻁﺎء ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻠﺯ ﺍﻟﺑﺧﺱ) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﻭﺻﻑ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ /
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﻣﻁﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﻁﺎﺓ ﺑﺎﻟﺯﻧﻙ ،ﻣﺗﻣﻭّ ﺟﺔ ،ﻋﺭﺿﻬﺎ 721041
ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ
ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ/
ﻣﺳﻁﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻣﺩﺭﻓﻠﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻡ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 17.4 >/= 600

الخدمات الحكومية اإللكترونية

Compete

22.3
92.3
72.2
16.9

15.5
91.0
69.4
15.6

22.3
94.7
72.0
17.4

 2.ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎ ﺷﺭ ﺓ

0%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﻑ ﻭﺑﺭﺍﻋﻡ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻟﻠﺑﺎﻗﺎﺕ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ 483.6 0603XX
ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 236.7 090111

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳﺷﺗﻣﻝ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺅﺷﺭ .ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻧﺳﻳﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ :ﻳﺗﻡ ﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﻭﺗﺣﻭﻳﻠﻬﺎ ﻟﻛﻝ ﻣﺅﺷﺭ ﻓﻲ ﻋﻳﻧﺔ ﺗﺿﻡ  111ﺩﻭﻟﺔ ،ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻷﺳﻭﺃ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ  0ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻷﻓﺿﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ  100ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ  .50ﺇﺫﺍ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻳﺋﺔ ،ﻓﺳﻳﺗﻡ ﺗﻣﻳﻳﺯ ﺗﺳﻣﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻧﺟﻣﻳﺔ )*( .ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻼﺳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﻔﻘﻭﺩﺓ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻣﺯ ) (..ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﺍﻭﻝ ﻭﻳﺗﻡ ﺣﺫﻓﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻧﺳﻳﺟﻳﺔ.

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

ﺍﻟﻛﻝ

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

الحصول على األرصدة
االئتمانية

Small

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

Source: ITC NTM Survey, additional results are available at
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/tunisia/

ﺍﻟﻘﺩﺭ

Score

ﺻﻐﻳﺭﺓ

40%

23.2%
ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

تسجيل العالمات التجارية

اللوجستيات

Change

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

Connect

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

60%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣﻘﱠﻘﺔ

1,306.0

ﺍﻟﺑﺩء

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
76.8%
20%
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/kenya

ﻛﺑﻳﺭﺓ

األيزو 9001

94.2%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣﻘﱠﻘﺔ

60.0
7.8
15.5
89.7
6.0

60.7
47.0
74.2
63.2
43.5
75.0

49.5%
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
50.5%
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

5.8%

ﺍﻟﻘﻳﻡ
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻛﺑ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

7.1
4.6
8.5

79.4
73.9
91.0

20%

80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

األيزو 14001

40%

100%

ﻋﻘﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

ﻛﻼﻫﻣﺎ

البدء في عمل
تجاري

الحوكمة

 60%ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
4.

ﺍﻟﻔﺎﺭ

طلبات إيداع
براءات االختراع

الحصول على
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ()ICT

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ
ﻏﻳﺭ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺍﻟﻛﻝ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻷﺳﻭﺩ )ﻣﺧ ّﻣﺭ( ﻭﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻟﻣﺧﻣّﺭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 1125.6 090240
ﺍﺳﻣﻧﺕ ﺑﻭﺭﺗﻼﻧﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 80.4 252329

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣﻘﱠﻘﺔ

84.5
74.6
8.1
4.5
2.7
245.3
38.9
0.8

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

 3.ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻘﻭﻣﻳﺔ
 3.1ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 3.1.1ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء )(100-0
 3.1.2ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ )(100-0
 3.1.3ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﺗﺟﺎﺭﻳﺎ ﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ )(%
 3.1.4ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﺗﺟﺎﺭﻳﺎ ﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻔﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻔﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )(%
 3.1.5ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻠﻭﺟﻳﺳﺗﻲ )(5-1
 3.1.6ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺍﻷﻳﺯﻭ /) 9001ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ(
 3.1.7ﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ ﺍﻷﻳﺯﻭ /) 14001ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ(
 3.1.8ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ )ﻣﺅﺷﺭ(
 3.2ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
 3.2.1ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ )(10-0
 3.2.2ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ )(10-0
 3.2.3ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ )(10-0
 3.3ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ
 3.3.1ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ )(100-0
 3.3.2ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﺋﻧﺔ )(%
 3.3.3ﻣﻌﺩﻝ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﻘﺑﺔ )ﺳﻧﻭﺍﺕ(
 3.3.4ﺳﻬﻭﻟﺔ ﺑﺩء ﻋﻣﻝ ﺗﺟﺎﺭﻱ )(100-0
 3.3.5ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺑﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺭﺍﻉ )/ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ(
 3.3.6ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )/ﻟﻛﻝ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻧﺳﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ(

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﻘﻳﻡ

ﺍﻟﻛﻝ
69.6
55.1
43.3
36.3
46.5
78.8
71.8
79.8

0%

1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺣﺻ

جودة المورد

الحصول على الكهرباء

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣﻘﱠﻘﺔ

سهولة المتاجرة
ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺧﺩ

التعاون في مجال
البحث والتطوير

التطوير االقتصادي
الجماعي

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ 1.1.1
ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
1.1.2

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣﻘﱠﻘﺔ

16.0
30.8
8.4

16.8
29.5
9.0

14.2
33.6
7.7

13.8
34.4
5.2

58.3
36.3
55.0

56.9
37.7
53.4

61.5
33.4
57.0

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﺳﺗﺧ

الحصول على
التمويل*

التسويق

ﺍﻟﻛﻝ

1.1

ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺷﻳﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺇﺩﺧﺎﺭ )(%
ﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻳﺔ )(%
ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ )ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ(
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ )(%
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ )(%
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ )(%
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ )(%
ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺗﻘﺩﻡ ﺗﺩﺭﻳﺑﺎﺕ ﺭﺳﻣﻳﺔ )(%
ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ )(%

1.1.3
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ

100%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

استخراج التراخيص
والتصاريح*

التخليص
الجمركي*

62.3
32.7
65.5

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺩﺩ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ )(%
ﻗﺻﻭﺭ ﻓﻲ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺳﺗﺧﺭﺍﺝ ﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻭﺩ )(%

3.5
4.0
4.2
3.6

ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ

التعامل مع
اللوائح*

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

20%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺣﺻ

مراجعات الحسابات المالية

كفاءة الشحن

48.0
49.7
50.7
56.6

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣﻘﱠﻘﺔ

ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ )(7-1

0.0
1.0
10.1
8.9

0.0
1.0
15.4
7.8

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

40%

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

 1.ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻋﻧﺩ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺷﺣﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )(%
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻘﺿﻳﻪ ﺍﻟﻛﻭﺍﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ )(%
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻳﺹ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻲ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﻲ )(7-1
ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﻕ )(7-1
ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )(7-1

ﺍﻟﻛﻝ
0.0
0.9
11.6
7.7

ﺍﻟﻘﻳﻡ
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ
0.0
0.4
14.2
5.4

ﺍﻟﻛﻝ

51.6%

48.4%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺷﺑﻛﺔ
#N/A

20%
0%

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

التدريب

البريد اإللكتروني

100.0
46.7
38.7
48.3

ﺍﻟﺣﺻ

ﺍﻟﺗﻌ

الموقع اإللكتروني

100.0
44.8
42.2
43.8

80%

ﺍﻟﺗﻌ

الحصول على الكهرباء

100.0
44.8
31.5
47.9

48.6%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

80%

ﺍﻷﻳ

100.0
61.0
33.6
59.7

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

62.4%

ﺍﻟﺗﻌ

66.7
100.0
56.3
 67.6استخدام القدرات

60%

100%

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺗﻌﻠﻳ

التراخيص األجنبية

 2.ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
80%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

29.1%

ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ )ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ(
42.9
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ(
60.8
ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ(
1,415.7
ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ،ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ( 0.1
ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(
-9.2
8.4
ﻫﺎﻣﺵ ﺍﻷﻓﺿﻠﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ )ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(
55.3
ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%31.8
45.2
ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍ
ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻓﺋ ﺔ ﺍ ﻟﻧﻣﻭ
DC
ﻓﺋﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺑﻠﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﺩُﻧﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﺩﺧ

100%

60%

ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺿﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ29.4 :

ﺍﻟﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ

 2.ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

51.4%

70.9%

ﺍﻟﺗﻁ

شهادة الجودة

ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

ﻣﺭﺍ

ﻛﻳﻧﻳﺎ

ﻏﻳﺭ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
1.
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﺧﺎﺹﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻭ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺣﺻ

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺗﻭﻧﺱ

ﺗﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ )ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﻭﻥ(
3.4
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )ﺑﺎﻟﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ(
55.1
ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ(
16,198.5
ﻧﺻﻳﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ )ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﺑﺎﻟﺩﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻲ ،ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ( 0.1
ﻓﺎﺋﺽ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺟﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(
-4.7
ﻫﺎﻣﺵ ﺍﻷﻓﺿﻠﻳﺔ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ )ﻧﻘﻁﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(
5.8
ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻠﻊ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(
52.2
ﻧﺳﺑﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋﻭﻳﺔ(
24.0
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ
ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ
ﻓﺋ ﺔ ﺍ ﻟﻧﻣﻭ
DC
ﻓﺋﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ
ﺩﺧﻝ ﻣﺭﺗﻔﻊ

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

ﻛﻳﻧﻳﺎ

كينيا

##
##
##
##

##
##
##
##

##
##
##
##
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ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍء ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
ٍ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
Source: ITC Export Potential Assessment, additional results are available at ITC Country Pages http://www.intracen.org/country/tunisia/

المالمح ُ
القطرية

القسم (أ) :المؤشرات الرئيسية
في الجزء العلوي األيسر من كل ملمح من المالمح ُ
القطرية ،تم توفير ثمانية
مؤشرات رئيسية لتحديد مالمح كل نظام اقتصادي:
�

تعداد السكان (بالمليون)

� إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
�

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد (تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي)

� نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي (تعادل القوى الشرائية
بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
�

فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)

�

هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)

� نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
�

نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)

�

المنطقة الجغرافية

�

مجموعة التطوير

�

فئة الدخل

القسم (ب) :شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة (جداول البيانات والمخطط النسيجي المتطابق)
يتضمن القسم (ب) من كل ملمح قطري سلسلة من اإلحصاءات المجمعة ً
وفقا
لشبكة تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وتشتمل الشبكة على نموذج
مصفوفة (الفصل  ،)4يتم عرضه هنا كقائمة.
وهناك ثالث طبقات من محددات القدرة التنافسية (الرقم األول في كل رمز مؤشر):
.1

قدرات مستوى الشركة،

.2

بيئة األعمال المباشرة ،و

.3

البيئة الوطنية.

تنقسم كل طبقة إلى ثالثة ركائز للقدرة التنافسية (الرقم الثاني في كل رمز مؤشر):
 .1القدرة على التنافس (باللون األزرق)،
.2

القدرة على االتصال (باللون األرجواني) ،و

.3

القدرة على التغيير (باللون الرمادي).

الرقم الثالث في كل رمز يمثل المؤشر المحدد .على سبيل المثال ،يتوافق مؤشر
“ ،3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود” مع المؤشر الثاني في الطبقة الثالثة (البيئة
الوطنية) والركيزة األولى (القدرة على التنافس).

وبالنسبة لكل مؤشر ،تشمل جداول البيانات :قيمة ودرجة المطابقة لكل مؤشر.
وفي حالة مؤشرات مستوى المؤسسة ،يتم توفير تفاصيل من خالل مجموعة
حجم المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) .مجموع النقاط أكبر
مرة ونصف أو  0.5مرة أقل من المستوى المرجعي الخاص بكل بلد من حيث
القوة (باللون األخضر) والضعف (باللون األحمر) على التوالي (راجع الملحق
األول).
يتم منح كل طبقة المخطط النسيجي الخاص بها .وتشير ألوان إلى الركائز
(األزرق للمنافسة ،واألرجواني لالتصال ،والرمادي للتغيير) .تعتمد
المخططات النسيجية على الدرجات :يتم تحويل القيم وتوحيدها لكل مؤشر في
عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما
القيمة األفضل هي التي تحصل على الدرجة  100مع تحديد القيمة المتوسطة
على الدرجة  .50منطقة األبيض العادي داخل المخطط النسيجي تعكس
اإلحصاءات الوطنية أو متوسط بيانات مستوى الشركة لجميع الشركات .الخط
الرمادي غير المتقطع في جميع المخططات النسيجية هو المستوى المرجعي
الذي يعكس األداء المتوقع للمؤشرات الفردية مع األخذ بعين االعتبار مستوى
التنمية في كل بلد .ومن ثم يجعل هذا المستوى المرجعي من الممكن تحديد
نقاط القوة والضعف.
ففي الطبقة األولى من قدرات مستوى الشركة (أعلى الرسم البياني ،يشار إلى
الشركات الصغيرة بخط أسود منقط ،وتظهر الشركات متوسطة الحجم باستخدام
خط أسود متصل ،ويشار إلى الشركات الكبيرة بخط أسود متقطع .والمؤشرات التي
لم يتم توفير بيانات لها تظهر بعالمة “ ”-في الجداول وال تدرج في المخططات
النسيجية.
ويتم تحويل عالمات المؤشر بحيث يكون األعلى هو األفضل دائمًا .وهكذا ،كلما
كانت عالمات المؤشر أقرب إلى حافة المخطط النسيجي ،كانت قدرة الدولة على
المنافسة أكبر .أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة (خطوط منقطة وغير منقطعة)
يمكن مقارنتها بأداء الشركات الكبيرة (خط متقطع) .والمسافة بين هذه الخطوط
تمثل فجوة األداء بين الشركات الصغيرة والكبيرة .جميع المخططات النسيجية التي
يوجد بها لون أبيض داخل المنطقة تشير إلى أداء البلدان (بالنسبة للبيانات على
مستوى الشركات ،يتم احتساب ذلك كمتوسطفي جميع الشركات) .وهذا يعني أن
المخططات النسيجية قابلة للمقارنة عبر طبقات ،مما يجعل من السهل تحليل ما إذا
كانت القوة (أو الضعف) تكمن في بيئة األعمال المباشرة ،أو البيئة الوطنية أو أداء
الشركات.

القسم (ج) :ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة (كما عرض في خريطة الشدة)
القسم (ج) يجمع تفاصيل شبكة القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في موجز جدول سهل القراءة حيث إن اللون األخضر يشير إلى قوة
البلد واألحمر يشير إلى نقاط الضعف في كل طبقة وركيزة من ركائز التنافسية.
ويشير ارتفاع األرقام إلى نتائج أفضل ،في حين تشير األرقام األقل إلى وجود
مجال للتحسين .وبالنسبة لقدرات مستوى الشركات ،يتم توفير المؤشرات حسب
حجم الشركة ،مما يجعل من الممكن تمييز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة
ومقارنته بالشركات الكبيرة.
وبالنسبة لكل مكون من مكونات الشبكة ،توفر خريطة الشدة ً
أيضا المتوسط
الحسابي لدرجات كل مؤشر .ومن ثم يتم عرض البيانات في شكل خريطة شدة.
ومرة أخرى يتم تمييز الدرجات األعلى أو األقل من المستوى المرجعي ٪50
(العنصر األخير في المؤشرات الرئيسية) كنقاط قوة (باللون األخضر) ونقاط
ضعف (باللون األحمر) .وتشير المالحظة إلى سنة تقرير مشاريع البنك الدولي
المستخدم لكل بلد (يحتوي الملحق الثالث على جداول البيانات الشاملة المتاحة).
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القسم (د) :االستبيانات التجارية التي قام بها مركز التجارة
الدولي على المعايير غير المتعلقة بالتعريفة

ويتكون من الفئات العريضة التالية:
�

جميع اإلجراءات التي تتم داخل الوطن (المنظمة لعمليات التصدير)

ينشأ القسم (د) من البيانات الناتجة عن تقارير مشاريع مركز التجارة الدولي على
المعايير غير المتعلقة بالتعريفة (ويشار إليها باسم تقارير المعايير غير المتعلقة
بالتعريفة) .ويتضمن كل ملمح من مالمح ُ
القطرية أربعة أشكال تلخص النتائج
الرئيسية حسب القطاع وحجم الشركة كلما يسمح بذلك توافر البيانات .يركز هذا
القسم على الشركات المصدرة (المزيد من المعلومات بما في ذلك التقارير ُ
القطرية
المخصصة ونتائج الشركات المستوردة متوافر على الرابط التال ي ntm�//:http
.)/org.intracen.survey

�

إجراءات الشريك (التي تنظم عمليات االستيراد أو العبور)

أجرى مركز التجارة الدولي منذ عام  2010دراسات استقصائية على المعايير غير
المتعلقة بالتعريفة ،والحصول على تصورات القطاع الخاص بشأن المعايير غير
المتعلقة بالتعريفة والعقبات ذات الصلة بالتجارة ،بما في ذلك التحديات الكامنة في
بيئة األعمال المباشرة والبيئة الوطنية .لم يكن من الممكن الجمع بين المعلومات
المستقاة من الدراسات االستقصائية حول المعايير غير المتعلقة بالتعريفة مع غيرها
من المعلومات الخاصة بالقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المستخدمة
في الشبكة ،بسبب االختالفات الكبيرة في التغطية ُ
القطرية وعينات الشركات في
كل دولة .ومع ذلك ،من الممكن بسهولة استخالص التشابه بين تصورات الشركات
بشأن المعايير غير المتعلقة بالتعريفة من جهة ،وأداء الشركات أو البلدان في
طبقات وركائز محددة في الشبكة من ناحية أخرى.

نظرا ألن اإلجراءات التي تتم في الوطن
تُعرض النتائج في صيغة غير مجمعةً ،
تخضع عادة للسيطرة المباشرة لصناع السياسة ،في الوقت الذي تحتاج فيه
اإلجراءات التي تقوم بها الدولة الشريك إلى تنسيق ثنائي ،أو إقليمي أو متعدد.
غالبًا ما يتطلب االمتثال لإلجراءات الفنية بنية تحتية ذات جودة عالية ،بينما ترتبط
اإلجراءات غير الفنية ببيئة العمل.

على سبيل المثال ،يمكن للمرء أن يربط اإلجابات التي تتيحها الشركات حول ما إذا
كانت الصعوبات التي يواجهونها تتعلق بإنتاج ما يصل إلى معايير الجودة أو إثبات
مطابقة ركيزة القدرة على التنافس .وهذا ينطبق على العديد من الطبقات المختلفة:
القدرات المتاحة عند مستوى المؤسسة وبيئة األعمال المباشرة (توافر البنية التحتية
ذات الجودة في البالد) .وبالتالي ،فإن بيانات الدراسات االستقصائية للمعايير غير
المتعلقة بالتعريفة تكمل الشبكة  -مما يجعل من الممكن إعادة فحص وتدقيق النتائج
والحصول على رؤى إضافية.
وقد أكمل مركز التجارة الدولي الدراسات االستقصائية على المعايير غير المتعلقة
بالتعريفة في جميع البلدان الخمسة والعشرين ( )25المدرجة في قسم المالمح
ُ
القطرية ،والمقابالت مستمرة في بلدان أخرى .تأتي هذه الدراسة على نطاق
واسع .وفي كل بلد من البلدان تجري فيها المقابالت عبر شاشات الهاتف لعدد من
 120إلى أكثر من  1000مقابلة ،يليها مقابالت شخصية من  64إلى أكثر من
 400مقابلة متعمقة مع شركات التصدير واالستيراد في جميع القطاعات باستثناء
األسلحة والمعادن .لمزيد من التفاصيل ،انظر الملحق رقم  1الذي يقدم مالحظات
فنية بخصوص تصميم الدراسة المسحية وتنفيذها.
ً
ارتباطا ،مع التركيز على
يستخدم هذا التقرير بشكل انتقائي أكثر التساؤالت
3
الجوانب التالية التي اعترفت بها الشركات المصدرة.
يشير الشكل أعلى اليسار “الشركات المتأثرة بالمعايير غير المتعلقة بالتعريفة”
إلى نسبة جميع الشركات التي تمت مقابلتها عن طريق شاشات الهاتف وأعلنت
أنها تأثرت بالمعايير غير المتعلقة بالتعريفة ومعوقات التجارة ذات الصلة .كما
يرد شكل مشابه للشركات المصدرة (بما في ذلك الشركات التي تقوم باالستيراد
والتصدير في نفس الوقت).
يحدد الرسم البياني العمودي “ المعايير غير المتعلقة بالتعريفة التي اعترف
المصدرون أنها تمثل تهدي ًدا وتحديًا لهم” ،أنواع تلك المعايير غير المتعلقة
بالتعريفة التي ترى الشركات أنها صعبة .وقد تم جمع تلك المعلومات خالل
المقابالت المباشرة المتعمقة مع تلك الشركات المصدرة التي اعترفت أنها تأثرت
بتلك المعايير غير المتعلقة بالتعريفة .وتدل النقطة في كل عمود على نصيب
الشركات المتأثرة في قطاعي الزراعة والتصنيع (مقياس الرسم األيمن) ً
وفقا لحجم
الشركة .كما يحدد لون األعمدة نوع المعيار غير المتعلق بالتعريفة وما إذا كانت
تقوم بتطبيقه الدولة الوطن أو الدولة الشريك (الدولة المستوردة أو دولة المعبر)
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�

قواعد المنشأ

�

إجراءات غير فنية (مثل إجراءات المعاينات وضبط الجودة)

�

فنية (مثل التدابير الصحية وإجراءات الصحة النباتية)

يقدم الرسم البياني العمودي األيسر “المعوقات التنظيمية واإلجرائية (المصدرين)”
مزي ًدا من التفاصيل حول ما ترى الشركات المصدرة أنه يمثل تحديًا .ولكل حالة
من الحاالت التي تعلن عنها تلك الشركات ،يُطلب من المستجيبين تحديد األسباب
التي تجعل من الصعب االمتثال للمعايير غير المتعلقة بالتعريفة .وتنقسم هذه
األسباب إلى ثالث فئات واسعة:
� المعوقات التنظيمية (( )ROكأن تكون الشروط المحددة في الالئحة في غاية
الصرامة ،مثل حدود مبيدات اآلفات)،
� معوقات إجرائية ( ( )POكأن تنطوي اإلجراءات التي تستهدف االمتثال
لالئحة أو قانون معينعلى مشاكل ،مثل العمل الورقي المبالغ فيه ،أو السلوك
التحيزي للمسؤولين)،
�

الجمع بين المعوقات التنظيمية واإلجرائية.

يقدم الرسم البياني العمودي تقسيمًا مفصلاً للفرق بين المعوقات التنظيمية واإلجرائية،
ً
وفقا للقطاع وحجم الشركة .يحدد الشكل النسبة المئوية لحاالت المعايير غير المتعلقة
بالتعريفة التي تتصل بالمعوقات التنظيمية فقط ،أو المعوقات اإلجرائية فقط ،أو بكل
من المعوقات التنظيمية واإلجرائية .تتوافر هذه المقارنة بين  15دولة من الدول البالغ
عددها  25دولة ،أما بالنسبة للدول العشرة المتبقية  ،فيمكن البحث فقط فيما إذا كانت
المشكلة التي تم اإلعالن عنها تتصل بمعوق إجرائي فقط ،أو مدى صرامة اللوائح
والقوانين .وبعبارة أخرى ،من غير الممكن تقرير ما إذا كان المعوق اإلجرائي الذي
أعلنت عنه الشركة يمثل السبب الرئيسي (والوحيد) للمشكلة أم غير ذلك.
يقدم الشكل “موقع المعوقات اإلجرائية (المصدرين)” تفاصيل تتعلق بالمعوقات
اإلجرائية التي واجهت الشركات في الدولة الوطن في مقابل تلك المعوقات
اإلجرائية التي واجهتها في الخارج .يرتبط كل معوق إجرائي بقانون أو الئحة ال
تتعلق بالتعريفة ،يمكن أن تسنها الدولة الوطن أو الدولة الشريك (أو دولة المعبر).
ويمكن التعبير عن ذلك باستخدام الرسمين البيانيين الدائريين:
� يقدم الرسم البياني الدائري األيسر معلومات حول المعايير غير المتعلقة
باإلجراءات التي فرضتها الدولة الشريك ،حيث تشير األلوان إلى موقع
المعوقات اإلجرائية التي أعلنت الشركات أنها ترتبط بالمعايير التي فرضتها
الدولة الشريك وال عالقة لها بالتعريفة.
� يوضح الرسم البياني الدائري األيمن المعايير غير المتعلقة بالتعريفة التي
سنتها دولة الوطن ،حيث تدل األلوان على موقع المعوقات اإلجرائية التي
أعلنت الشركات أنها ترتبط بالمعايير غير المتعلقة بالتعريفة المطلوبة في
الدولة الوطن.

المالمح ُ
القطرية

يتيح هذا المدخل االطالع على مشاركة القوانين أو اللوائح األجنبية المفروضة التي
تمثل صعوبة على الشركات نتيجة لتلك المعوقات في الدولة الوطن .فعلى سبيل
المثال ،تشترط إحدى الدول المستوردة نقل الفاكهة في حاويات معالجة بالتبخير.
قد يجد المصدر صعوبة في االلتزام بهذا الشرط ،ليس بسبب الشرط في حد ذاته،
ولكن ألن تدبير أو تنظيم عملية التبخير المطلوبة في الدولة الوطن يواجه الكثير
من المعوقات اإلجرائية مثل فترات االنتظار الطويلة .يحدد الشكل مشكلة توفير
نقطة انطالق هامة للبحث عن حلول ومساعدة الشركات في التغلب على المعوقات
التي تواجه التجارة وتحقيق التنافسية.

القسم (هـ) :تقييم إمكانات نمو الصادرات الحالية
يضم الجزء هـ أهم  20منتج يمتلك إمكانات عالية للتصديرً ،
وفقا لتقييم فرص
التصدير ( )EPAوالمنهجية التي ابتكرها مركز التجارة الدولي لمساعدة الدول،
ومؤسسات خدمات التجارة في تقييم فرص التصدير.
ترتكز منهجية تقييم فرص التصدير على حساب المؤشرات المركبة باستخدام
البيانات التجارية وبيانات الوصول إلى األسواق لتحديد المنتجات الحالية التي
تمتلك إمكانات عالية للتصدير أو لفرص التنوعً ،
وفقا الحتياجات الدولة:
� يخدم مؤشر إمكانات التصدير ( )EPIالدول التي تستهدف مزي ًدا من
استغالل خطوط التصدير الحالية لها .ويحدد المنتجات التي أثبتت قدرتها في
الدولة المصدرة على أن تحقق تنافسية دولية ،على الرغم من عدم االستفادة
القصوى من هذه اإلمكانات في جميع األسواق المستهدفة.
� يخدم مؤشر تنوع األدوات والمنتجات ( )PDIالبلدان التي تهدف إلى تنويع
وتطوير قطاعات التصدير الجديدة التي تواجه ظروف الطلب الواعدة في
األسواق المستهدفة .يحدد مدخل مساحة المنتج (هيدالجو وزمالؤه،)2007 ،
المنتجات التي لم تقم الدولة المصدرة حتى اآلن بتصديرها بشكل تنافسي،
غير أنه يبدو من الممكن تحقيق هذا المستوى من التصدير بناء على سلة
الصادرات الحالية للدولة والسالل التصديرية للدول المشابهة.

يرتكز مدخل إمكانات نمو الصادرات الحالية الذي ورد في القسم الخاص بمالمح
الدول على مؤشر إمكانات التصدير الذي ابتكره مركز التجارة الدولي .لم يرد
ترتيب مؤشر تنوع األدوات والمنتجات في مالمح الدول الخمس والعشرين ،إال
أن الدراسة قد ناقشت بالتفصيل طريقة حساب مؤشر تنوع األدوات والمنتجات في
الملحق رقم  ،1جنبًا إلى جنب مع المالحظات الفنية لحساب هذا المؤشر.
في الشكل الذي يتناول النمو المحتمل للصادرات الحالية ،يشير الشريط األفقي األكبر
حجمًا إلى إمكانات أعلى ،بينما تدل المنطقة السوداء من الرسم الدائري على حجم
اإلمكانات التي لم تستغل بعد (اإلمكانات التي لم تتحقق) .وفرت الدراسة المعلومات
المتعلقة بالسوق اإلقليمي لكل دولة مع التطلع إلى تحقيق التكامل اإلقليمي  -لمجموعة
أسواق الدول النامية (التجارة بين بلدان الجنوب) وأسواق الدول المتقدمة .وتعني
الخانة الفارغة في الرسم البياني إلمكانات التصدير عدم وجود عمليات طلب على
المنتج من قبل أي دولة في المنطقة المعنية على مدار خمس سنوات متوالية.
يعرض الجانب األيمن من الجدول مؤشرات التنمية ،ويراجع اختيار المنتجات
الواعدة من خالل الجمع بين أهداف السياسة التجارية وأهداف السياسة االجتماعية.
توضح المؤشرات مستوى التقنية المستخدمة في إنتاج كل من المنتجات المدرجة،
واستقرار إيرادات التصدير ذات الصلة باإلضافة إلى مشاركة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة والعمالة من اإلناث في القطاع الذي ينتمي إليه هذا المنتج .ترتبط عالمات
التنمية بالموقف الحالي للدولة ،حيث يشير اللون األخضر إلى أن األداء أعلى من
المتوسط المرجح تجاريًا ،أما األحمر فعكس ذلك .ويدل ذلك على إمكانية أن يكون
منتج ما مثل الصوف الممشوق ،خطوة على سلسلة القيمة لدولة ما دون اآلخرين ،أو
أن قطاع معالجة الصوف قد يوظف عدد أكبر نسبيًا من اإلناث في بعض الدول دون
غيرها .تعني الخانات الفارغة في عالمات التنمية أن البيانات غير متاحة .وهكذا،
تلقي نتائج إمكانات التصدير لمالمح الدول الضوء على بعد التنافسية للمنتج بناء على
المزايا التنافسية التي يُكشف عنها النقاب .لهبات ومنح الدولة أثر قوي على إمكانات
التصدير وترتيب أو تصنيف المنتج ً
وفقا لذلك ،ففي الوقت الذي تستطيع فيه الشركات
زيادة مستوى التنافسية من خالل التحلي بالحكمة عند اختيار ملفات منتجات التصدير
وتعزيز القدرات على مستوى الشركة (والذي لخصته الدراسة في الطبقة األولى من
الشبكة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة).
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.3

كامبوديا (136..................................................................................................................................... )LDC

 .4كولومبيا (138..................................................................................................................................... )LDC
.5

كوت ديفوار 140............................................................................................................................................

.6

مصر 142....................................................................................................................................................

 .7غينيا (144..........................................................................................................................................)LDC
 .8إندونيسيا 146................................................................................................................................................
 .9جامايكا 148..................................................................................................................................................
 .10كازاخستان150............................................................................................................................................
 .11كينيا (152........................................................................................................................................ )LDC
.12

مدغشقر (154................................................................................................................................... )LDC

.13

ماالوي (156.....................................................................................................................................)LDC

.14

موريشيوس158...........................................................................................................................................

.15

المغرب160................................................................................................................................................

.16

باراجواي 162.............................................................................................................................................

 .17بيرو164....................................................................................................................................................
.18

رواندا (166......................................................................................................................................)LDC

.19

السنغال (168.................................................................................................................................... )LDC

 .20سري النكا170............................................................................................................................................
 .21جمهورية تنزانيا المتحدة (172................................................................................................................)LDC
.22

تايلند 174...................................................................................................................................................

.23

ترينيداد وتوباغو176.....................................................................................................................................

.24

تونس 178..................................................................................................................................................

 .25أوروجواي180............................................................................................................................................

بنغالديش
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
158.2
185.4
1,171.9
0.5

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
–0.1
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
8.5
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
46.3
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
10.9
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
جنوب آسيا
المنطقة الجغرافية
LDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة ال ُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
36.9
48.2
71.5
49.2

القدرة على التواصل
3.0
8.7
57.9
16.2

القدرة على التغير
18.0
30.5
62.2
38.3

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

48.6

40.6

52.4

البيئة القومية

29.5

23.7

31.6

المستوى المرجعي( 36.6 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن18.3 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن54.9 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم
صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الكل

الكل

4.9
70.5
79.0
18.1

9.2
93.7
83.2
16.9

34.6
98.8
88.8
20.5

14.3
86.4
84.0
18.3

17.4
18.0
60.0
52.2

28.2
45.2
71.4
47.8

63.2
71.8
90.0
60.9

38.1
31.8
73.8
52.9

12.0
6.0

25.2
14.3

86.0
70.8

36.6
26.3

1.0
4.9

5.6
11.8

49.9
65.9

10.2
22.3

20.6
10.3
8.8
1.0

25.8
10.4
15.1
12.3

75.7
15.4
49.3
33.6

37.2
12.4
21.9
16.7

14.3
39.5
11.7
6.4

18.6
39.8
19.6
43.9

68.1
51.4
56.8
72.6

28.5
44.8
27.7
52.0

بيئة العمل المباشرة

2

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

شهادة الجودة

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

4.8
0.7
1.9
9.8

3.3
0.8
3.0
8.6

2.8
0.4
5.5
8.7

26.5
12.9
6.9

22.7
14.4
9.0

17.6
21.2
11.9

الكل
3.7
0.7
3.3
8.8

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
27.9
51.2
76.9
40.5

33.6
48.8
69.0
44.7

36.0
61.0
56.5
44.4

3.8
3.5
3.9
2.6
22.8
15.7
9.0

استخدام القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

مراجعات الحسابات المالية

البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

الكل

الحصول على الكهرباء

31.8
51.2
67.2
44.0
60.4
33.6
44.2
24.1

55.5
47.9
46.7

حساب بنكي

التراخيص األجنبية

47.5
56.3
53.4

42.6
61.4
59.5

47.7
58.6
53.4

الكل

الدرجات المعيارية
الكل

كفاءة الشحن

استخراج التراخيص والتصاريح*

التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير
التسويق

3

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

القيم

17.3
61.4
13.6
2.9
2.6
1.7
0.4
–0.9

0.5
38.5
26.4
67.5
41.5
16.9
20.4
24.5

2.6
0.3
3.5

18.1
7.2
45.8

30.0
1.8
10.0
81.4
1.0
51.0

29.4
75.8
27.9
45.9
0.0
10.8

جودة المورد

الحصول على الكهرباء
سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع
البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*
اللوجستيات

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

األيزو 9001

الفارق بين الفائدة المدينة
والدائنة*

األيزو 14001

الحصول على األرصدة
االئتمانية

الحوكمة

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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إمكانات نمو الصادرات الحالية

حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

إمكانات غير م َّ
ُحققة

إمكانات غير م َّ
ُحققة

19%









29%









26%









13%









24%









68%









49%



















إمكانات غير م َّ
ُحققة

مستوى التكنولوجيا

9%









سراويل وسراويل قصيرة للرجال والفتيان ،من القطن ،غير محبوكة 620342

3379.7

31%

قمصان قصيرة األكمام ،قمصان تحتانية وقمصان داخلية أخرى ،من القطن ،محبوكة 610910

3809.1

59%

37%

سراويل وسراويل قصيرة للنساء والفتيات ،من القطن ،غير محبوكة 620462

1647.7

29%

38%

قمصان للرجال والفتيان ،من القطن ،غير محبوكة 620520

1266.7

21%

57%

كنزات شتوية ،سترات كارديغان وأصناف مشابهة من القطن ،محبوكة 611020

1567.1

18%

36%

كنزات شتوية ،سترات كارديغان ̀وأصناف مشابهة من األلياف االصطناعية ،محبوكة 611030

1014.0

54%

31%

قمصان للرجال والفتيان ،من القطن ،محبوكة 610510

639.5

37%

55%

غزل الجوت أو األلياف النسيجية اللحائية األخرى ،بسيطة 530710

307.2

77%

60%

القشريات 0306Xa

443.7

93%

69%

سراويل وسراويل قصيرة للنساء والفتيات ،من القطن ،محبوكة 610462

367.7

80%

62%

29%

مالبس األطفال وإكسسوارات المالبس من القطن ،محبوكة 611120

286.0

46%

42%

38%



الجوت واأللياف النسيجية اللحائية األخرى ،خام أو منقعة 530310

210.1

62%

52%

46%





50%

20%

والمتوسطة

استقرار اإليرادات











مشاركة اإلناث

جنوب آسيا

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

تواجد المؤسسات الصغيرة

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)



األحذية ،الجزء العلوي من الحذاء من الجلد 6403XX

208.0

68%

69%

65%









بلوزات وقمصان للنساء والفتيات ،من القطن ،غير محبوكة 620630

276.8

79%

31%

28%









مالبس األطفال وإكسسوارات المالبس من القطن ،غير محبوكة 620920

220.9

56%

58%

39%









قمصان قصيرة األكمام ،قمصان تحتانية وقمصان داخلية أخرى ،من مواد نسيجية أخرى ،محبوكة 610990

244.1

45%

37%

14%









سراويل وسراويل قصيرة للرجال والفتيان ،من األلياف التركيبية ،غير محبوكة 620343

227.9

17%

68%

32%









بلوزات وقمصان للنساء والفتيات ،من القطن ،محبوكة 610610

218.1

81%

41%

29%









أكياس لتعبئة وتغليف البضائع ،من الجوت أو األلياف النسيجية اللحائية األخرى 630510

150.8

46%

39%

59%









غزل الجوت أو األلياف النسيجية اللحائية األخرى ،خيوط متعددة (ملفوف) أو مزدوج 530720

128.3

36%

29%

57%









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى خالف ذلك،
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات (بماليين الدوالرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/bangladesh/
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بوركينا فاسو
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
17.4
12.5
717.4
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
–6.1
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
0.8
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
60.7
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
22.0
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
جنوب آسيا
المنطقة الجغرافية
LDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة ال ُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
43.3
48.5
63.7
45.9

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التواصل
11.8
31.6
37.9
17.8

القدرة على التغير
28.3
43.0
65.3
36.7

البيئةالتجاريةالحالية

37.0

35.4

23.1

البيئة القومية

30.3

23.0

28.5

المستوى المرجعي( 32.5 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن16.2 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن48.7 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم
صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

11.7
96.8
71.4
14.9

14.4
95.6
77.7
16.9

35.7
100.0
70.1
17.6

14.4
96.8
72.9
15.6

33.4
56.6
42.8
40.3

38.3
51.3
56.7
47.8

64.2
100.0
40.2
50.4

48.3
9.3

77.1
29.9

76.8
43.9

57.5
17.2

15.9
7.6

37.7
25.5

37.3
38.5

21.3
14.3

37.4
14.6
17.2
2.2

54.3
14.0
39.8
7.2

88.0
24.3
39.6
25.2

46.0
15.6
24.8
5.9

28.7
49.7
22.1
12.8

44.8
48.4
47.3
31.5

83.3
66.9
47.1
63.8

36.7
51.8
31.0
27.5

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

الكل

الكل
38.3
56.6
45.9
43.0

بيئة العمل المباشرة

2

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

شهادة الجودة

القيم
صغيرة متوسطة
4.0
0.3
20.0
23.3

1.6
1.1
29.4
10.6

80.2
33.8
19.9

66.0
43.4
13.8

كبيرة

الكل
3.2
0.5
22.2
11.7

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
4.0
0.3
20.0
23.3

1.6
1.1
29.4
10.6

1.1
0.9
20.0
5.3

2.9
3.1
4.1
3.2

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

75.0
37.5
17.6

القيم

الكل

80.2
33.8
19.9

66.0
43.4
13.8

حساب بنكي

التدريب

استخدام القدرات

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

الكل
الحصول على الكهرباء

3.2
0.5
22.2
11.7

75.0
37.5
17.6

18.5
13.4
35.2
52.3
44.8
21.3
14.0
43.1
16.1
12.4
40.5

2.5
0.5
3.0

29.4
45.1
9.6
30.0
-

30.0
9.0
7.8
69.1
-

استخراج التراخيص والتصاريح*

كفاءة الشحن

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التعامل مع
اللوائح*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير
التسويق

الدرجات المعيارية
الكل
40.8
29.5
10.4
3.5
2.6
2.6
0.2
–0.5

مراجعات الحسابات المالية
الموقع اإللكتروني

2.9
3.1
4.1
3.2
59.7
47.5
10.9

التراخيص األجنبية

سهولة المتاجرة

جودة المورد

الحصول على الكهرباء

البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

الفارق بين الفائدة المدينة
والدائنة*
الحصول على األرصدة
االئتمانية

اللوجستيات

الخدمات الحكومية
اإللكترونية

األيزو 9001

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

األيزو 14001
الحوكمة

Score
Large

Change
Medium

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
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ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ ﻓﺎﺳﻭ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%12.8

60%

46.7%

49.4%

50.6%

53.3%

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

60%
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

16.7%
37.1%

40%

ﻋﻘﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

62.9%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

83.3%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/burkina-faso

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

خضراوات مجففة ،مقشورة 0713Xa

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﺣﻧﻁﺔ ﺳﻭﺩﺍء ،ﺑﺫﻭﺭ ﺍﻟﺩﺧﻥ ﻭﺍﻟﻛﻧﺎﺭﻱ 1008Xa
منحوتات وتماثيل أصلية ،مصنوعة ٍّ
بأي من المواد  970300ﺫﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 100590
151229ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ،ﺳﻭﺍء ﻣﺳﻠﻭﺧﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺳّﻣﺔ 071333
ﺑﺎﺯﻻء ،ﻣﺟﻔﻔﺔ،
ﻟﻭﺑﻳﺎ ﺣﻣﺭﺍء،
ﺑﻳﺿﺎء،كيميائياً
ﻓﺎﺻﻭﻟﻳﺎمعدلة
مكررة ،غير
بذر الكتان ومكوناته،

0.2
2.9
1.5
2.4

مبرد
بصل وكراث أندلسي ،طازج أو ّ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺟﻠﻭﺩ ﺧﺎﻡ )ﻏﻳﺭ ﺟﻠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍء( ﻭﺟﻠﻭﺩ ﻣﺩﺑﻭﻏﺔ 41XXXc

2.2

73%
58%

72%

7.4

73%
87%

88%

2.7
19.1
4.4
1.3

90%
90%

90%

68%
68%

46%

99%
86%

86%

86%

87%

51%
43%
64%
51%
66%

45%
56%

12.8

97%

87%

99%

43%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﻱ ٍ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ 970300
ﻣﻧﺣﻭﺗﺎﺕ ﻭﺗﻣﺎﺛﻳﻝ ﺃﺻﻠﻳﺔ ،ﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﺑﺄ ّ
070310
ﺑﺫﺭ ﺍﻟﻛﺗﺎﻥ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻪ ،ﻣﻛﺭﺭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩﻟﺔ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎ ً 151229

0.3
0.6

58%3%

55%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺑﺻﻝ ﻭﻛﺭﺍﺙ ﺃﻧﺩﻟﺳﻲ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺑﺭّ ﺩ 070310

1.7

قضبان من الحديد/الفوالذ غير السبائكي ،درفلة على الساخن أو سحب على الساخن أو بثق على 721420
ﺧﺿﺭﺍﻭﺍﺕ ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ 1.3 0713Xa
الساخن ،تحتوي على تسننات وأضالع ،إلخ ،تم تصنيعها خالل عملية الدرفلة/االلتواء بعد الدرفلة

313.2
63.6
5.2

97%

36%











67% 88%







OECD

6%



40%
79%

67%

36%
55%
72%

استقرار اإليرادات

حشو
بذور

ﺑﺫﻭﺭ ﺯﻳﺗﻳﺔ 12.8 1207Xa
من مواد نسيجية وسلع من هذا الحشو ،باستثناء األدوات الصحية 560129
ﻗﺿﺑﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ/ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﺩﺭﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ﺃﻭ ﺳﺣﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ﺃﻭ ﺑﺛﻖ ﻋﻠﻰ 721420
ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ،ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻧﻧﺎﺕ ﻭﺃﺿﻼﻉ ،ﺇﻟﺦ ،ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻌﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﻓﻠﺔ/ﺍﻻﻟﺗﻭﺍء ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﻓﻠﺔ 3.3
زيتية 1207Xa

633.6

3%

79%

مستوى التكنولوجيا

جوافة ،ومانجو ،ومانغوستين ،طازج أو مجفف 080450

ﺟﻭﺍﻓﺔ ،ﻭﻣﺎﻧﺟﻭ ،ﻭﻣﺎﻧﻐﻭﺳﺗﻳﻥ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ 080450
230610
حبيبات أم ال
أو على
مطحونة
ﻭﺑﻘﺎﻳﺎسواء
أخرى،
كسب بذر الكتان وبقايا
230610
ﺣﺑﻳﺑﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ
شكلﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ
ﻣﻁﺣﻭﻧﺔ ﺃﻭ
ﺳﻭﺍء
ﺻﻠﺑﺔ ﺃﺧﺭﻯ،
صلبةﺍﻟﻛﺗﺎﻥ
ﻛﺳﺏ ﺑﺫﺭ
ﻣﻛﺳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﺟﻭ ،ﺑﺎﻟﻘﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ 19.1 080131
مكسرات الكاجو ،بالقشرة أو طازجة أو مجففة 080131
ﻣﻛﺳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﺟﻭ ،ﺑﻼ ﻗﺷﺭﺓ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ 4.4 080132
مجففةﻭﺳﻠﻊ ﻣﻥ
أو ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ
طازجةﻣﻭﺍﺩ
مكسرات الكاجو ،بال قشرة،ﺣﺷﻭ ﻣﻥ
080132ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺷﻭ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ 1.3 560129
7.4
2.7

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

مسرح أو ممشوط 520100
قطن ،غير ّ
)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﻣﻁﻠﻲ ﺑﺎﻟﺑﻼﺗﻳﻥ(ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻧﺻﻑ ﻣﺻﻧّﻊ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻳﺭ ﻧﻘﺩﻳﺔ 633.6 710813
بذور السمسم ،سواء مكسورة أم ال 120740
ﻗﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺭّ ﺡ ﺃﻭ ﻣﻣﺷﻭﻁ 313.2 520100
كيميائياً
معدلة
ﺳﻭﺍء ﻣﻛﺳﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻣﺳﻡ،
دهون وزيوت نباتية ومكوناتها ،سواء مكررة أم ال ،غيرﺑﺫﻭﺭ
1515XXﺃﻡ ﻻ 63.6 120740
ﺩﻫﻭﻥ ﻭﺯﻳﻭﺕ ﻧﺑﺎﺗﻳﺔ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻛﺭﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩﻟﺔ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎ ً 5.2 1515XX

جنوب
آسيا

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

الصغيرةوالمتوسطة
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
ﻣﺳﺗﻭﻯ

(بما في ذلك الذهب المطلي بالبالتين)الذهب في شكل نصف مصنّع ألغراض غير نقدية 710813

المنتج…في…؟
ما ﻣﺎهي
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ
تصدير ؟
إمكانات ﺗﺻﺩﻳﺭ
ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ

80%

6%

40%

88%

88%
90%

80%
82% 82%



46%
86%



73%
73%
74%




100% 74%



84% 100%



100% 84%





100% 100%




87%
45%
56%
65%
68%

100%

1.7
1.3

64%
84%

65%

94%
84%


100% 100%

95%

97%
66%

68%

94%

88% 100%



0.3

95%
10%

94%

95% 95%



3.3

95%

96%

96%
28%
95%
9%

100%

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
مشاركة اإلناث
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
المؤسساتﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
تواجد ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)

ُ

حس
هل سوف ت
ﻫﻝ ّ
ن ﺗ ُﺣﺳّﻥ
ﺳﻭﻑ
بنغالديش…؟؟ﻓﺎﺳﻭ…
ﺑﻭﺭﻛﻳﻧﺎ





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

 
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CP
CP 
SL CP
SL
CP
SL SL



CP CP
SL SL



CP CP
SL SL
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
 
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

0.6
ﻁﻣﺎﻁﻡ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺭﺩﺓ 070200
جلود خام (غير جلود الفراء) وجلود مدبوغة 41XXXc
2.2
ّ
ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
100%
96%
96%
1008Xa
حنطة سوداء ،بذور الدخن والكناري
 
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ 0.2
ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
 I95%ﻭ IIﻭIII
 2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ 28%
10%
ذرة غير محددة في مكان آخر 100590
 
2.9
89%
95%
95%
مقسمة 071333
 
لوبيا حمراء ،فاصوليا بيضاء ،بازالء ،مجففة ،مقشورة ،سواء مسلوخة أو ّ
1.5
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/burkina_faso
100%
9%
2%
طماطم ،طازجة أو مبردة 070200
 
2.4
95%
84%

84%

97%

94%

2%

89% 100%







88%

100%

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
 
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A





المرجح لتجارته ويشير اللون
مالحظة :مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
األحمر إلى خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية.
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
تعود الصادرات (بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/bangladesh/
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كامبوديا
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
15.3
16.6
1,080.8
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
–12.0
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
7.6
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
175.0
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
21.7
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
جنوب آسيا
المنطقة الجغرافية
LDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة ال ُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
32.0
28.3
40.0
31.5

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

77.7

45.4

54.6

البيئة القومية

42.8

25.9

35.1

المستوى المرجعي( 35.9 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن18.0 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن53.9 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

حساب بنكي

8.6
29.9
81.5
-

10.5
41.0
74.0
-

17.4
75.2
77.3
-

9.5
35.0
79.7
-

26.9
2.5
66.6
-

31.0
5.6
48.2
-

43.1
21.1
55.8
-

42.0
34.4

62.7
39.0

93.8
61.0

49.1
37.1

12.7
29.6

24.8
33.9

67.7
55.5

16.3
32.1

14.2
4.4
66.0
14.2

15.6
3.1
68.8
8.2

45.4
0.9
85.9
27.1

16.8
3.9
67.9
15.7

9.2
20.9
72.3
47.7

10.3
15.6
74.8
34.3

36.1
5.1
89.1
66.0

11.3
18.9
74.0
50.3

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

القيم
صغيرة متوسطة

الكل

كبيرة

0.2
1.1
-

0.7
1.6
2.1

0.8
2.0
2.5

14.0
25.8
4.3

16.9
26.3
10.4

10.5
44.6
15.6

0.3
1.3
2.5

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
73.7
84.5
-

56.6
79.6
86.8

54.7
76.1
81.7

3.9
4.0
3.5
3.0
14.2
27.3
6.1

التراخيص األجنبية

الكل
28.9
3.9
61.8
-

بيئة العمل المباشرة

2

شهادة الجودة

القيم

كبيرة

القدرة على التواصل
21.1
29.3
61.6
24.2

التدريب

استخدام القدرات

التمويل
المصرفي

البريد اإللكتروني

مراجعات
الحسابات المالية

الموقع اإللكتروني
موثوقية الطاقة*

الكل

استخراج التراخيص
والتصاريح*

التعامل مع اللوائح*

68.4
82.4التخليص الجمركي*
82.2

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

60.9
48.8
 33.5التطوير االقتصادي
 38.4الجماعي
61.9
41.9
69.2

56.7
41.3
50.0

69.1
23.9
39.9

61.5
40.1
62.2

الحصول على
التمويل*

التعاون في مجال البحث
والتطوير

التسويق
جودة المورد

3

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

القدرة على التغير
37.5
33.7
49.1
38.6

القيم

الكل

الدرجات المعيارية
الكل

62.4
65.9
9.2
2.2
2.7
1.2
0.5
–0.7

39.8
43.5
38.9
100.0
49.2
13.8
24.1
33.0

3.7
0.6
1.7

37.4
15.1
25.1

80.0
10.9
41.2
64.0

82.7
35.7
9.1
13.1

الحصول على الكهرباء

تسجيل العالمات التجارية

سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة
الحصول على األرصدة
االئتمانية

اللوجستيات

الخدمات الحكومية
اإللكترونية

األيزو 9001
األيزو 14001
الحوكمة

Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﻛﻣﺑﻭﺩﻳﺎ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%
60%

17.9%

30.9%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

69.1%

82.1%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%10.9

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

3.8%
3.8%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

96.2%

96.2%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/cambodia

إمكانات نمو الصادرات الحالية
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

98.1
147.6

إمكانات غير م َّ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕقةﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ
ُحق

ﺑﻠﻭﺯﺍﺕ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 78.2 610610

112.4

إمكانات غير م َّ
ُحققة

معاطف طويلة ،معاطف واقية ،وغيرها ،للنساء والفتيات ،من القطن ،محبوكة 610220

ﺃﺣﺫﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ،ﻧﻌﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ،ﻣﻁﺎﻁﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ 110.2 6402XX
محبوكة610832
أخرى ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ،
ﺍﻷﻟﻳﺎﻑ
ﺍﻟﻧﻭﻡ
قمصان قصيرة األكمام ،قمصان ﺃﺯﻳﺎء
76.9 610990
نسيجية
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ،منﻣﻥمواد
ﻟﻠﻧﺳﺎءأخرى،
ﻭﺑﻳﺟﺎﻣﺎﺕداخلية
وقمصان
تحتانية

196.3

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

مالبس

318.6
175.7

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﻣﻌﺎﻁﻑ ﻁﻭﻳﻠﺔ ،ﻣﻌﺎﻁﻑ ﻭﺍﻗﻳﺔ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ،ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 98.1 610220

دراجات ذات عجلتين ودراجات أخرى (بما في ذلك دراجات ذات ثالث عجالت للتوزيع) ،غير مزوّدة بمحرّك 871200
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ ،ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 147.6 610990
األطفال وإكسسوارات المالبس من القطن ،محبوكة 611120
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 101.3 610510

341.8
367.9
245.0

77%

مستوى التكنولوجيا

سراويل وسراويل

محبوكةﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ،
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ،
ﻗﺻﻳﺭﺓ
ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
قمصان قصيرة األكمام ،قمصان تحتانيةﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
245.0 610462
610910
القطن،
ﻟﻠﻧﺳﺎءمن
أخرى،
داخلية
وقمصان
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 318.6 620342
610462
سراويل وسراويل قصيرة للنساء والفتيات ،من القطن ،محبوكة ﻣﻁﺎﻁ
ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﺻﻔﺎﺕ ﻓﻧﻳﺎ ً 175.7 400122
ﻣﺯﻭﺩﺓ 871200
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﺟﻠﺗﻳﻥ ﻭﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺛﻼﺙ ﻋﺟﻼﺕ ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ( ،ﻏﻳﺭ ّ
620342
سراويل وسراويل قصيرة للرجال والفتيان ،من القطن ،غير محبوكة
ﺑﻣﺣﺭّ ﻙ 196.3
مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً  400122ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺇﻛﺳﺳﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 112.4 611120

362.8
431.8

77% 78%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

̀

ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 341.8 620462
620462
القطن ،غير
والفتيات ،من
للنساء
قصيرة
محبوكة ﺃﺧﺭﻯ،
ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ
ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ،
ﻗﻣﺻﺎﻥ
ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 367.9 610910

724.9
111.4

78%

76%
76%
77%

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

كنزات شتوية ،سترات كارديغان وأصناف مشابهة من القطن ،محبوكة 611020
سواء ّ
ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
ﻛﺎﺭﺩﻳﻐﺎﻥ
مجففة ،ﺷﺗﻭﻳﺔ،
المنيهوت (الكاسافا) ،طازجة أو ﻛﻧﺯﺍﺕ
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 724.9 611020
ﺍﻟﻘﻁﻥ071410،
ّاتﻣﻥأم ال
ﻭﺃﺻﻧﺎﻑ كري
شرائح أو
ﺳﺗﺭﺍﺕعة إلى
مقط
ﺍﻟﻣﻧﻳﻬﻭﺕ )ﺍﻟﻛﺎﺳﺎﻓﺎ( ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻘ ّ
ﻁﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﺍﺋﺢ ﺃﻭ ﻛﺭﻳّﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ 111.4 071410
األحذية ،الجزء العلوي من الحذاء من الجلد  6403XXﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺫﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻠﺩ 362.8 6403XX
محبوكةﺣﺑﻭﻛﺔ
ﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ ،ﻣ
األلياف ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻳﺎﻑ ﺍﻻ
منﻑ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
مشابهةﺃﺻﻧﺎ
أصنافﺭﺩﻳﻐﺎﻥ ̀ﻭ
كارديغانﺔ،وﺳﺗﺭﺍﺕ ﻛﺎ
كنزات شتوية ،ستراتﻛﻧﺯﺍﺕ ﺷﺗﻭﻳ
431.8 611030
611030
االصطناعية،

ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

مشاركة اإلناث

ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

جنوب آسيا

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
الصغيرة
المؤسسات
تواجد
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
والمتوسطةﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
اإليراداتﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
استقرار ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

الصادرات
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ (بماليين
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ الدوالرات
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ األمريكية)

ﻛﻣﺑﻭﺩﻳﺎ…؟

14%





14%
100%









_CPSL

77%
61%
61%

58%
58%

100%









78% 78%

69%
69%

54% 62%

75%

11%
11%

75%
65%

18%









18%
16%









62% 91%

90%
65%

21%
16%









21%
94%



 SLSL 

21%







94%
54%





58%





48% 48%
54%

37%

91% 30%
84%

37%

30% 57%
92%
76%
70%
58%

84%

57%
90%
29%

57%

21%

82%
29%
60%
83%

43%

62%

15%

71%

18%

82%

57%

60%

92%

83%

70%

58%







54%









43%









38%
15%









43%

76% 89%

88%
62%
86%

28%

60%
58% 46%
76%

59%
70%
48%
69%

49%
43%
100%
21%

83%

CP CP

قمصان للرجال والفتيان ،من القطن ،محبوكة 610510
ﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻟﻠﺣﺫﺍء ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ 101.3 83.7 640419
ﺃﺣﺫﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﺭﻳﺎﺿﻳﺔ ،ﺑﻧﻌﺎﻝ ﻣﻁﺎﻁﻳﺔ/
ﺍﻟﻣﻁﻠﻲ
ﺍﻟﺫﻫﺏ
فيﺫﻟﻙ
محددةﻓﻲ
أحذية أخرى غير )ﺑﻣﺎ
بالستيكية 710813
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻳﺭ ﻧﻘﺩﻳﺔ
ﻣﺻﻧّﻊ
ﺷﻛﻝ ﻧﺻﻑ
ﺑﺎﻟﺑﻼﺗﻳﻥ(ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ
مطاطية أو
األحذية،
العلوي من
نعال ،والجزء
آخر،
مكان
   
110.2 108.9 6402XX
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻳﺎﻑ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺔ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 89.0 610463
38%
88%
89%
أزياء النوم وبيجامات للنساء والفتيات ،من األلياف االصطناعية ،محبوكة 610832
   
76.9
ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ
 86%ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ
ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
،20
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
وقمصانﻅﺔ:
ﻣﻼﺣ
78.2ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ 83%
ﺗﺭﺗﻳﺏ610610
محبوكة
القطن،
والفتيات ،ﺍﻟـمن
للنساء
بلوزات
 ﺣﻳﻥﺗﺩ ّﻝ 
 28%ﺧﻼﻑ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
49%
59%
60%
640419
نسيجية
مواد
من
للحذاء
العلوي
والجزء
مطاطية/بالستيكية
بنعال
رياضية،
أحذية أخرى غير
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ .
 

83.7
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
100%
48%
46%
(بما في ذلك الذهب المطلي بالبالتين)الذهب في شكل نصف مصنّع ألغراض غير نقدية 710813
   
108.9
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/cambodia
21%
69%
76%
سراويل وسراويل قصيرة للنساء والفتيات ،من األلياف التركيبية ،محبوكة 610463
   
89.0
70%

71%

18%









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر
مالحظة :مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
إلى خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية /http://www.intracen.org/country/burkina_faso/
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كولومبيا
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
47.7
384.9
8,075.6
0.6

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-5.0
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
2.6
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
35.2
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
8.8
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
جنوب آسيا
المنطقة الجغرافية
LDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة ال ُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على المنافسة
47.0
66.9
84.4
54.9

القدرة على التواصل
60.4
85.0
94.4
67.6

البيئةالتجاريةالحالية

41.6

59.6

33.4

البيئة القومية

57.7

68.6

57.9

المستوى المرجعي( 52.9 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن26.5 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن79.4 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

صغيرة متوسطة

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

حساب بنكي

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

11.8
94.3
64.6
25.2

23.8
99.8
74.8
24.4

77.9
100.0
80.4
26.9

20.8
95.8
71.2
25.2

33.6
46.9
30.1
77.3

51.8
91.2
50.0
74.6

90.9
100.0
63.6
83.1

98.7
36.0

99.9
75.4

100.0
90.9

99.1
48.2

89.7
31.1

99.1
70.9

100.0
88.8

92.5
42.7

47.3
9.9
63.6
8.8

57.2
24.9
53.7
18.3

90.7
56.0
94.2
8.6

53.5
21.2
65.2
11.8

37.9
38.5
70.2
35.9

47.7
67.8
61.0
54.6

86.9
100.0
95.6
35.4

44.0
62.0
71.6
42.9

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

استخدام القدرات

التدريب

خبرة المدير

التمويل
المصرفي

الموقع اإللكتروني

الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن

 2.1القدرة على المنافسة
 2.1.1الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)

0.5

1.0

0.0

0.5

61.4

51.4

100.0

الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

1.2
12.4
16.9

1.7
15.7
6.4

0.9
12.2
17.8

1.3
12.9
13.9

41.4
37.0
22.4

34.9
31.0
54.2

46.7
37.4
20.6

39.9
36.0
29.0

51.6
50.6
10.2

15.7
31.1
9.2

11.6
23.2
15.0

3

3.7
4.0
4.8
3.9

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

56.0
49.1
67.9
65.4

41.4
44.5
10.5

18.0
19.5
50.5

القيم

الكل

58.8
36.0
52.9

26.6
23.9
49.8

66.7
45.2
40.9

الدرجات المعيارية
الكل

74.2
72.7
6.4
3.5
2.6
284.2
59.1
-0.3

54.3
52.3
50.3
52.4
44.9
80.8
76.6
49.7

5.4
3.1
7.9

61.0
58.5
86.2

95.0
6.8
13.5
86.1
5.0
399.0

100.0
48.8
57.7
54.7
41.6

مراجعات الحسابات المالية

البريد اإللكتروني

الكل
61.4

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

التراخيص األجنبية

الكل
48.0
52.1
42.4
77.3

بيئة العمل المباشرة

2

شهادة الجودة

القيم

كبيرة

القدرة على التغير
45.6
57.8
79.5
55.1

استخراج التراخيص والتصاريح*

التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*
التعاون في مجال البحث
والتطوير

التطوير االقتصادي
الجماعي
التسويق

سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*
التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

جودة المورد

الحصول على الكهرباء

تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع
البدء في عمل
تجاري
معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة المدينة
والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على األرصدة
االئتمانية

األيزو 14001
الحوكمة

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Score

44.7
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2010ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﻛﻭﻟﻭﻣﺑﻳﺎ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%
60%

30.7%

41.6%
58.4%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%25.2
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

69.3%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.3%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

33.1%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

66.9%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

99.7%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/colombia

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
إمكانات نمو الصادرات الحالية
ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
ﻫﻝ
…؟ن
حس
سوفﻭﻣتُﺑﻳﺎ ّ
ﻛ ﻭﻟ

هل
بنغالديش…؟

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

مستوى التكنولوجيا

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

اإليرادات
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
استقرارﻣﺳﺗﻭﻯ

جنوب آسيا

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

اإلناث ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
مشاركة
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
تواجد المؤسسات
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
الصغيرة
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

الصادرات
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
(بماليين
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
الدوالرات
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
األمريكية)
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

قهوة ،غير محمّصة ،غير منزوعة الكافيين 090111
2021.5
الموز وموز الجنة ،طازج أو مجفف 0803XX
1287.0
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣ
30%
94%
99%
16%
64%
89%
0603XX
أزهار القطف وبراعم األزهار للباقات ،طازجة أو مجففة
 
ّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 1098.92021.5 090111
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
37%
86%
99%
ﺍﻟﻣﻭﺯ ﻭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺟﻧﺔ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ 1287.0 0803XX
22%
2%
23%
سبائك من الحديد والنيكل 720260
    16%
ﺃﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﻑ ﻭﺑﺭﺍﻋﻡ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻟﻠﺑﺎﻗﺎﺕ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ 781.01098.9 0603XX
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
64%
89%
22%
60%
49%
    22%
سكر مكرر ،في شكل صلب ،غير مح ّدد في مكان آخر  170199ﺳﺑﺎﺋﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﻧﻳﻛﻝ 351.2 781.0 720260
2%
23%
الكاكاو ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ
على ﻣﺣﺩّﺩ ﻓﻲ
ﺻﻠﺏ ،ﻏﻳﺭ
ﺳﻛﺭ ﻣﻛﺭﺭ،
60%
49%
65%
54%
54%
ﺷﻛﻝتحتوي
ﻓﻲ ال
البيضاء)،
حلويات سكرية أخرى (بما في ذلك الشوكوالته
    22%
226.1 351.2 170199170490
65%
54%
54%
ﺣﻠﻭﻳﺎﺕ ﺳﻛﺭﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺷﻭﻛﻭﻻﺗﻪ ﺍﻟﺑﻳﺿﺎء( ،ﻻ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﺎﻛﺎﻭ 226.1 170490
65%
69%
69%
كلوريد متعدد الفينيل ،غير مختلط مع أي مواد أخرى 390410
   
279.5
65%
69%
69%
ﻛﻠﻭﺭﻳﺩ ﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻟﻔﻳﻧﻳﻝ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺧﺗﻠﻁ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻭﺍﺩ ﺃﺧﺭﻯ 279.5 390410
25%
69%
67%
مبيدات الفطريات 3808Xb

   25%
ﻣﺑﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻁﺭﻳﺎﺕ 189.2 189.2 3808Xb
69%
67%
CP CP
SL SL
100%
62%
61%
100%
62%
61%
أبقار حيّة 0102XX


ﺃﺑﻘﺎﺭ ﺣﻳّﺔ 142.1 142.1 0102XX
13%
84%
84%
ﻣﺳﺗﺧﻠﺹ ﻭﺭﻭﺡ ﻭﻣﺭ ّﻛﺯ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ 253.4 210111
ّ
13%
84%
84%
ومركز القهوة 210111
مستخلص وروح
   
253.4
60%
50%
47%
ﻓﻭﻁﺎﺕ ﺻﺣﻳﺔ ﻭﺳﺩﺍﺩﺍﺕ ﻗﻁﻧﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ،ﻣﻧﺎﺩﻳﻝ ﻭﺣﻔﺎﻅﺎﺕ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ،ﻭﺳﻠﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ 185.6 96XXXX
60%
50%
47%
مالبس األطفال وإكسسوارات المالبس من القطن ،محبوكة 611120
    71%
ﺑﻭﻟﻲ ﺑﺭﻭﺑﻠﻳﻥ 185.6 211.4 390210
19%
15%
 610220ﻓﻲ 340111
محبوكة ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
القطن،ﺑﺎﻟﺻﺎﺑﻭﻥ،
ﻣﻧﺳﻭﺝ ﻣﺷﺭّ ﺑﺔ
للنساءﻭﻧﺳﻳﺞ ﻏﻳﺭ
ﻠﺔ ،ﻭﺭﻕ
ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻳﺕ ﻣﺷ ّﻛ
ﻭﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ
71%
19%
15%
والفتيات ،من
وغيرها،
واقية،
ﺻﺎﺑﻭﻥ معاطف
معاطف طويلة،
 
211.4
87%
63%
62%
ﺍﻟﺣﻣﺎﻡ 63.0
87%
63%
62%
قمصان قصيرة األكمام ،قمصان تحتانية وقمصان داخلية أخرى ،من مواد نسيجية أخرى ،محبوكة
   
63.0 104.3 610990
)ﺗﻭﺍﻟﻳﺕ(ﻋﻁﻭﺭ ﻭﻣﻳﺎﻩ ﺗﺟﻣﻳﻝ 330300
78%
44%
39%
78%
44%
39%
قمصان للرجال والفتيان ،من القطن ،محبوكة 610510
    45%
ﻋﻠﻛﺔ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻛﺭ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ 104.3 48.8 170410
79%
79%
بالستيكية3808Xa
أو ﺍﻟﺣﺷﺭﺍﺕ
ﻣﺑﻳﺩﺍﺕ
55%
57%
45%
79%
79%
أحذية أخرى غير محددة في مكان آخر ،نعال ،والجزء العلوي من األحذية ،مطاطية
    88%
48.8 64.9 6402XX
90%
61%
32%
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﻣﺣﺭّ ﻙ ﺗﺭﺩّﺩﻱ ﺳﻌﺔ ﺃﺳﻁﻭﺍﻧﺗﻪ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ  1500ﺳﻡ 3ﻭ 3000ﺳﻡ204.6 870323 3
88%
55%
57%7%
محبوكة
االصطناعية،
    83%
610832ﺑﺎﻟﺟﺭﻋﺎﺕ 64.9 298.9 300490
ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ،
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
أزياء النوم وبيجامات للنساء والفتيات ،من األلياف ﺃﺩﻭﻳﺔ ﻏﻳﺭ
20%
90%
61%
32%
بلوزات وقمصان للنساء والفتيات ،من القطن ،محبوكة 610610
78%
54%
    25%
ﺯﻳﺕ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ ،ﺧﺎﻡ 204.6 119.4 151110
ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺍﻟﺷﻌﺭ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ
49%
49%
83%
20%
7%
640419
أحذية أخرى غير رياضية ،بنعال مطاطية/بالستيكية والجزء العلوي للحذاء من مواد نسيجية
    79%
298.9 57.7 330590
ّ
نصف مصنّ
ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ،
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ
119.4ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻧﺎﺯﻟﻲعﺣﺳﺏ
شكل ﺗﺭﺗﻳﺏ
ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
المطليﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ،20
الذهب :ﻗﺎﺋﻣﺔ
(بما في ذلكﻣﻼﺣﻅﺔ
54%ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ 78%
710813
غير نقدية
ألغراض
بالبالتين)الذهب في
ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
 ﻓﻲ 
25%ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
79%
49%
49%
سراويل وسراويل قصيرة للنساء والفتيات ،من األلياف التركيبية ،محبوكة 610463
   
57.7
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
99%

99%

94%
86%

30%
37%









ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/colombia
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔّ .

المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر
مالحظة :مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
إلى خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية //http://www.intracen.org/country/cambodia/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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كوت ديفوار
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
22.7
34.0
1,494.7
0.1

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
–3.3
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
3.1
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
88.9
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
8.7
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
DC
فئةالنمو
بلد من الشريحة ال ُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
23.6
30.7
52.3
25.7

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

41.8

47.6

34.5

البيئة القومية

33.4

19.2

39.4

المستوى المرجعي( 38.7 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن19.3 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن58.0 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الكل

4.2
65.3
70.0
10.6

2.5
76.2
75.0
15.0

18.6
95.1
75.8
21.0

4.3
67.4
71.9
11.4

15.3
15.1
40.0
23.8

9.8
21.8
50.4
40.7

16.2
7.9

53.8
21.8

82.2
54.7

22.1
10.7

2.4
6.5

19.0
18.3

44.0
49.1

4.5
8.8

5.3
3.3
13.6
0.9

30.8
4.4
28.7
9.3

80.8
7.2
65.2
14.8

10.1
3.7
19.1
3.6

2.4
16.4
17.7
5.8

22.9
20.9
35.4
37.2

74.2
30.6
71.6
48.8

6.0
18.1
24.4
19.1

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

الكل
2.2
1.4
1.6
24.6

2.2
1.9
1.4
-

2.1
0.3
1.9
30.0

2.8
1.0
8.6
14.2

66.4
24.4
7.7

73.3
38.9
13.1

66.6 45.4
26.7 47.2
8.4 14.1

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
39.7
32.7
81.4
-

40.4
65.8
76.9
2.6

36.0
44.8
46.1
28.1

3.3
4.0
4.2
3.3

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

39.7
38.5
79.6
9.5

7.9
43.6
57.0

3.8
28.6
44.3

الكل

الدرجات المعيارية
الكل

القيم

7.7
40.8
55.0

55.2
50.5
10.4
3.8
2.8
3.1
0.6
–0.9

32.0
28.3
35.2
46.3
50.1
23.1
25.9
26.1

3.2
0.2
1.7

28.8
3.7
25.1

30.0
9.0
8.9
91.2
3.0
-

استخدام القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

مراجعات الحسابات
المالية
الموقع اإللكتروني
الحصول على الكهرباء

الكل

40.4
48.7
52.0
49.4
23.0
21.9
42.5

التراخيص األجنبية

الكل

44.9
49.5
52.3
62.7

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

حساب بنكي

15.6
16.2
43.8
26.9

بيئة العمل المباشرة

2

شهادة الجودة

القيم

كبيرة

القدرة على التواصل
4.4
18.6
46.6
6.6

القدرة على التغير
10.6
29.1
56.3
16.9

استخراج التراخيص
والتصاريح*

كفاءة الشحن
التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير
جودة المورد

التسويق

الحصول على الكهرباء
سهولة المتاجرة

طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة
الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

اللوجستيات

الحصول على
األرصدة االئتمانية

األيزو 9001

الخدمات الحكومية
اإللكترونية

األيزو 14001

الحوكمة
استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

29.4
45.1
19.3
67.7
35.6
-

Score
Large

Change
Medium

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة:يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2009ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﻛﻭﺕ ﺩﻳﻔﻭﺍﺭ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%29.7

60%

28.1%

45.7%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

54.3%

71.9%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

2.6%
0.0%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

100.0%

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

97.4%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ //http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/ivory-coast

الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
إمكانات نمو الصادراتﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ

حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟
إمكانات غير م َّ
ُحققة

زبدة ودهون وزيت الكاكاو 180400
مكررة ولكن غير مع ّدلة كيمائياً
زيت النخيل ومكوناته ّ
الموز وموز الجنة ،طازج أو مجفف 0803XX
مسرح أو ممشوط
قطن ،غير ّ

ﺍﻟﻣﻭﺯ ﻭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺟﻧﺔ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ 191.3 0803XX
151190
ﻗﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺭّ ﺡ ﺃﻭ ﻣﻣﺷﻭﻁ 520100
210410
ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ
ﻭﻣﺣﺿﺭﺍﺕ
ﻭﻣﺭﻕ
ﺣﺳﺎء
39.8
191.3

ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ 149.8 400129
520100
175.0
ﻣﺳﺗﺧﻠﺹ ﻭﺭﻭﺡ ﻭﻣﺭ ّﻛﺯ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ 70.4 210111
ﻣﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻁﻭﻟﻲّ ،
ﺧﺷﺏ ﻣﻧﺷﻭﺭّ /
ﻣﻘﻁﻊ ﺇﻟﻰﺭﺷﺭﺍﺋﺢ/ﻣﻘ ّ
ﺷ 108.0 4407Xb

حساء ومرق ومحضرات إعداده 210410

ﻣﺳﺣﻭﻕ ﺍﻟﻛﺎﻛﺎﻭ ،ﻻ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺭ ﻣﺿﺎﻑ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﺔ 180500
ﺍﺳﻣﻧﺕ ﺑﻭﺭﺗﻼﻧﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 252329

مطاط طبيعي في أشكال أخرى 400129
مستخلص

137.4
175.0

39.8
118.5

24.0
149.8

ﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﺃﻭ ﺩﻗﻳﻖ ﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻳﻠﻡ 23.9 110100
ﻗﻣﺎﺵ ﻗﻁﻧﻲ ّ
ﺳﺎﺩﺓ 100 < ،%85=/< ،ﻍ/ﻡ 2ﺇﻟﻰ  200ﻍ/ﻡ ،2ﻣﻁﺑﻭﻉ 20.1 520852
القهوة ﻧﺳﺟﻲ
ﺫﻭ ﺗﺭﻛﻳﺏ
210111
ومركز
وروح
70.4

منشور/مقطع على شكل طوليّ ،
ّ
مقطع
خشب

ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺭﺍﺩﺍﺭ 18.4 852610
ّ
رشرائح/مقش 4407Xb
إلى
ﺃﻛﻳﺎﺱ ﻭﺃﻏﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ ،ﻣﻥ ﺃﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻙ 630533

108.0
16.3

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

بالصابون/مستحضرات أخرى ،غير محددة في مكان آخر 340119

ﺯﺑﺩﺓ ﻭﺩﻫﻭﻥ ﻭﺯﻳﺕ ﺍﻟﻛﺎﻛﺎﻭ 180400

ﺯﻳﺕ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻪ ﻣﻛﺭّ ﺭﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩّﻟﺔ ﻛﻳﻣﺎﺋﻳﺎ ً 151190

52.7
308.4

137.4
308.4

إمكانات غير م َّ
ُحققة

مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً 400122

ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 149.5 090111
قهوة ،غير محمّصة ،غير منزوعة الكافيين 090111
149.5
ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻭﻣﺳﺗﺿﺭﺍﺕ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺳﻁﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺷ ّﻛﻠﺔ؛ ﻭﺭﻕ ﻭﻧﺳﻳﺞ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺳﻭﺝ ﻣﺷﺭّ ﺑﺔ 340119
صابون ومستضرات عضوية سطحية أخرىّ ،
ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ
ورقﺑﻭﻥ/
مشكلة؛ ﺑﺎﻟﺻﺎ
مشر
منسوج
ونسيج غير
ﻏﻳﺭبةﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 52.7
ﺃﺧﺭﻯّ ،

2%

25%

97%

97%

33%

75%

75%

76%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

عجينة الكاكاو غير منزوعة الدهون 180310

ﻋﺟﻳﻧﺔ ﺍﻟﻛﺎﻛﺎﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻫﻭﻥ 596.4 180310
602.3
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﺻﻔﺎﺕ ﻓﻧﻳﺎ ً 602.3 400122

2%

99%
4%

19%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

299.9
596.4

4%

100%

40%

61%
40%
19%
25%

مستوى التكنولوجيا

مكسرات الكاجو ،بالقشرة أو طازجة أو مجففة 080131

299.9

61%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

مكسرة ،خام أو محمصة 180100
حبوب الكاكاو ،كاملة أو ّ

2742.6

99%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

والمتوسطة

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

100%

ﺣﺑﻭﺏ ﺍﻟﻛﺎﻛﺎﻭ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺳّﺭﺓ ،ﺧﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺣﻣﺻﺔ 2742.6 180100
ﻣﻛﺳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﺟﻭ ،ﺑﺎﻟﻘﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ 080131

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

استقرار اإليرادات

أفريقيا
جنوب
الصحراء

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
مشاركة اإلناث
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
تواجد المؤسسات الصغيرة
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

الصادرات
(بماليين
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
الدوالرات
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
األمريكية)
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ

ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ ﻛﻭﺕ
ﺩﻳ ﻔﻭﺍﺭ…؟

29%



99%





10%

99%




CPSL_#N/A
CPSL_#N/A




18%



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

18%

33%

84%

76%

100%

29%

10%
84%

100%









CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A





80%

23%

58%

41%

19%

85%




23%

35%
68%

41%

70%
11%

85%

51%
74%


CP CP







SL SL

35%

73%

70%

74%

51%

86%




CP CP
SL SL

68%
73%
83%
40%
42%

80%

83%
40%
42%
91%
68%
62%
62%
48%
66%

11%
74%
51%
49%
52%

58%

51%
49%
52%
60%
69%

74%
86%
17%

19%

17%

87%







10%
45%

100%


99%
100%


65%
63%

87%

60%
69%

10%

100%

98%



SL CP
SL
CP


















45%
60%
91%
مسحوق الكاكاو ،ال يحتوي على سكر مضاف أو غيره من مواد التحلية 180500
ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ

 118.5ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ
ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ

ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
 68%ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ
69%ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ) 100%
اسمنت بورتالند غير محدد في مكان آخر 252329



24.0
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.



دقيق القمح أو دقيق خليط القمح مع الشيلم 110100

23.9

62%

99%

65%









/ttp://www.intracen.org/country/ivory-coast
ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ
ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ
2ﺩﺭ:
غ/مﺻ
قماش قطني ذو تركيب نسجي سادة 100 > ،% 85 =/> ،ﺍﻟﻣ
100%
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ63%
 20.1ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ 62%
520852
مطبوع
غ/م ،2
إلى 200





أجهزة رادار 852610

18.4

48%

60%

98%









أكياس وأغلفة للتعبئة ،من أشرطة البالستيك 630533

16.3

66%

69%

100%









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى خالف
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات (بماليين
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقا
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/ivory-coast/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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مصر
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
86.7
286.4
3,303.8
0.9

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
–0.8
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
3.4
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
48.3
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
36.9
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
DC
فئةالنمو
بلد من الشريحة ال ُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التغير
25.7
28.4
45.8
28.5

القدرة على المنافسة
27.2
40.2
57.6
34.3

القدرة على التواصل
15.8
29.7
58.9
22.1

البيئةالتجاريةالحالية

46.6

41.4

47.1

البيئة القومية

45.8

60.8

53.6

المستوى المرجعي( 45.4 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن19.3 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن58.0 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم

كبيرة

صغيرة متوسطة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

شهادة الجودة

الكل

3.1
50.2
69.3
17.4

11.3
73.1
76.4
18.8

49.4
85.6
73.7
25.1

8.6
59.6
72.3
18.4

11.8
8.6
38.6
49.6

32.6
19.7
53.6
54.7

75.0
30.8
47.6
77.0

26.9
12.4
44.6
53.3

35.0
26.0

54.6
45.5

84.1
75.5

44.4
35.3

9.5
22.0

19.4
40.0

46.8
71.0

13.9
30.4

65.4
6.1
2.4
2.9

75.0
2.5
6.3
5.1

78.9
8.3
26.5
12.5

69.2
5.2
5.2
4.5

56.4
27.0
3.3
16.1

67.2
12.9
8.5
24.8

71.9
34.0
32.9
44.4

60.6
23.9
7.0
22.6

التراخيص األجنبية

حساب بنكي

استخدام القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

بيئة العمل المباشرة

2

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

الكل

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

مراجعات الحسابات المالية
الموقع اإللكتروني

الكل

الحصول على الكهرباء

5.7
1.1
2.4
5.9

5.5
0.4
4.6
9.7

5.0
1.3
3.8
8.2

31.4
13.6
16.8

23.8
8.9
17.9

21.9
7.2
17.5

5.6
0.9
3.1
8.3

25.3
43.0
73.1
57.0

25.8
61.0
60.4
40.8

27.3
39.9
64.4
46.5

4.3
3.5
3.9
2.4

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

28.5
11.7
17.2

25.5
46.7
68.4
45.9
72.3
31.8
42.3
19.3

36.7
60.1
38.0

46.1
70.0
36.3

الكل

الدرجات المعيارية
الكل

القيم

48.8
74.3
36.9

40.1
63.8
37.4

71.3
71.6
14.0
3.5
3.0
25.2
9.8
–0.9

50.5
50.7
25.5
51.5
58.4
48.9
56.1
24.9

5.1
2.9
5.9

56.5
56.1
69.8

50.0
4.6
13.5
88.1
8.0
-

50.0
54.5
57.6
59.2
46.5
-

استخراج التراخيص والتصاريح*

كفاءة الشحن
التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير
جودة المورد

التسويق

الحصول على الكهرباء
سهولة المتاجرة

طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة
الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

اللوجستيات

الحصول على
األرصدة االئتمانية

األيزو 9001

الخدمات الحكومية
اإللكترونية

األيزو 14001

الحوكمة
استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.

142
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ﻣﺻﺭ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%16.5

60%

36.6%

37.6%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

63.4%

62.4%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

34.4%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

65.6%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

100.0%

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/egypt

إمكانات نمو الصادرات الحالية
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟
إمكانات غير م َّ
ُحققة

أرز ،مطحون
أمونيا المائية

ﻣﻭﺍﻗﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ،ﺃﻓﺭﺍﻥ ،ﺷﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﻣﻧﺯﻟﻳﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻏﻳﺭ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ 84.5 7321Xa
ﻟﻔﺎﺋﻑ100630،
غيرﻓﻲذلك
ﻭﺃﺷﺭﻁﺔأوﻣﻥمدهون
مصقول
جزئياً،
كلياً أو
ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺳﻣﻛﻬﺎ  0.15ﻣﻡ 740911
ﺍﻟﻧﺣﺎﺱأوﺍﻟﻧﻘﻲ،
ﻭﺃﻟﻭﺍﺡ،
ﺻﻔﺎﺋﺢ،
277.5170.8
96XXXX
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻭﺳﻠﻊ
ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ،
ﻭﺣﻔﺎﻅﺎﺕ
ﻣﻧﺎﺩﻳﻝ
ﻟﻠﻧﺳﺎء،
ﻗﻁﻧﻳﺔ
ﻭﺳﺩﺍﺩﺍﺕ
ﺻﺣﻳﺔ
ﻓﻭﻁﺎﺕ
168.6
281410
194.2
ﻣﻠﻭﻥ ﺍﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺎ ً ﺃﻡ ﻻ 60.8 252321
ﺍﺳﻣﻧﺕ ﺑﻭﺭﺗﻼﻧﺩ ،ﺃﺑﻳﺽ ،ﺳﻭﺍء ّ

080610
محبوكة ﻁﺎﺯﺝ
قمصان قصيرة األكمام ،قمصان تحتانية وقمصان داخلية أخرى ،من القطن ،ﻋﻧﺏ،
610910
197.3208.6

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﺃﻣﻭﻧﻳﺎ ﻻﻣﺎﺋﻳﺔ 194.2 281410
ّ
باألوكسيد)مكب سلك نحاسي معزول 854411
(بما في ذلك المطلي بالمينا أو
231.7
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ ،ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 208.6 610910
3817XXﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 620462
ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ
ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺳﺎء
ألكيلﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
203.7189.7
األلكيل
إنتاجها من
نفثالينات تم
.مخاليط ألكيل بنزينات ومخاليط

64% 64%

66%
72%
97%
62%
43%

57%
66%
72%
97%

65%

47%
82%
80%

54%
73%

78%

84%

54%

64%

64%

87%

50%

65%

65%
86%
93%

77%

50%
54%
78%

62%
43%

38%
3%

93%

73%

84%

90%

86%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

حجر ضخم/للبناء ،مقطوع/منشور مسطح/مستو ،رخام/حجر جيري/مرمر 680221

99.3

ﺳﻛﺭ ٍ
ﻣﻛﺭﺭ ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺻﻠﺏ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩّﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 132.8 170199
 620342ﻣﻌﺯﻭﻝ 854411
محبوكةﺳﻠﻙ ﻧﺣﺎﺳﻲ
منﺑﺎﻟﻣﻳﻧﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻲ
للرجالﻓﻲ ﺫﻟﻙ
)ﺑﻣﺎ
ﺑﺎﻷﻭﻛﺳﻳﺩ(ﻣﻛﺏّ
231.7234.4
القطن ،غير
والفتيان،
سراويل وسراويل قصيرة
.ﻣﺧﺎﻟﻳﻁ ﺃﻟﻛﻳﻝ ﺑﻧﺯﻳﻧﺎﺕ ﻭﻣﺧﺎﻟﻳﻁ ﺃﻟﻛﻳﻝ ﻧﻔﺛﺎﻟﻳﻧﺎﺕ ﺗﻡ ﺇﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻛﻳﻝ 189.7 3817XX
ّ
170199
آخر
مكان
في
د
د
مح
غير
صلب،
سكر مكرر ،في شكل
132.8
ً
ً
ﺃﺭﺯ ،ﻣﻁﺣﻭﻥ ﻛﻠﻳﺎ ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ،ﻣﺻﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺩﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ 170.8 100630

87%
83%

57%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﻣﺣﻭﺭﻱ
كابل محوري وموصالت كهربائية محورية ﻛﺎﺑﻝ
ﻭﻣﻭﺻﻼﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻣﺣﻭﺭﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ 250.5 854420
854420
أخرى
250.5
ﺑﺻﻝ ﻭﻛﺭﺍﺙ ﺃﻧﺩﻟﺳﻲ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺑﺭّ ﺩ 206.6 070310
ّ
مبرد
أوﺭ ّ
070310ﻣﻘﻁﻭﻉ/ﻣﻧﺷﻭﺭ ﻣﺳﻁﺢ/ﻣﺳﺗ ٍﻭ ،ﺭﺧﺎﻡ/ﺣﺟﺭ ﺟﻳﺭﻱ/ﻣﺭﻣﺭ 680221
ﺧﻡ/ﻟﻠﺑﻧﺎء،
ﺿ
بصل وكراث أندلسي ،طازجﺣﺟ
99.3206.6
ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 234.4 620342
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ّ

95%

37%
71%
85%
70%
79%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

جبن مصنّع ،غير مبشور أو مسحوق 040630

ﺑﺭﺗﻘﺎﻝ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ 549.3 080510
ﺟﺑﻥ ﻣﺻﻧّﻊ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺷﻭﺭ ﺃﻭ ﻣﺳﺣﻭﻕ 040630
193.2193.2

87%
54%

مستوى التكنولوجيا

برتقال ،طازج أو مجفف

ﻳﻭﺭﻳﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻭﻝ ﻣﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻏﻳﺭﻩ ،ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﺗﺯﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  10ﻛﻐﻡ 1097.5 310210
080510ﻭﺑﻼﻁ ﻭﺳﻠﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ >  7ﺳﻡ ،ﻣﺳﺗﻁﻳﻠﺔ ﺃﻡ ﻻ ،ﺇﻟﺦ ،ﺧﺯﻑ ﻣﺯﺟّﺞ 690810
ﺁﺟﺭ
141.2549.3

83%

77%

94%



81%


94%

OECD

65%
37%
71%
85%
70%
79%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

مزجج 690810
آجر وبالط وسلع مماثلة <  7سم ،مستطيلة أم ال ،إلخ ،خزف ّ

141.2

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

47%



47%
81%

99%


99%

63%

63%

52%

78%

52%
78%
56%
89%
69%

56%



89%
69%

26%



59%
47%

45%

والمتوسطة

يوريا ،في محلول مائي أو غيره ،في عبوات تزن أكثر من  10كغم 310210

1097.5

95%
87%

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
الدوالرات) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ أفريقيا جنوب
األمريكية)ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ الصحراء
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(
ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

استقرار اإليرادات

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ



ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
مشاركة اإلناث
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
تواجد المؤسسات الصغيرة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

الصادرات
(بماليين

ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
ﻣﺻﺭ…؟












CPSL_#N/A
CPSL_#N/A













CPSL_#N/A
CPSL_#N/A


























73%

26%

43%








41%
7%

59%

100%

72%







45%
76%
53%

47%
45%

92%

75%
36%







_CPSL




73%
90%ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ 43%
620462
محبوكة
القطن،
للنساء
ﻗﺎﺋﻣﺔقصيرة
وسراويل
ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ
ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ
ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ،
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
غيرﺣﺳﺏ
ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ
والفتيات،ﻓﻲمنﺗﺭﺗﻳﺏ
 ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ
سراويلﻣﻼﺣﻅﺔ:
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ203.7

 41%ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ 100%
38%
مواقد من الحديد أو الفوالذ ،أفران ،شوايات وأجهزة منزلية مماثلة غير كهربائية 7321Xa

 III
84.5
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ
7%
72%
3%




صفائح ،وألواح ،وأشرطة من النحاس النقي ،في لفائف ،يتجاوز سمكها  0.15مم 277.5 740911
ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/egypt
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ45%

فوطات صحية وسدادات قطنية للنساء ،مناديل وحفاظات لألطفال ،وسلع مماثلة 96XXXX

168.6

47%

92%









اسمنت بورتالند ،أبيض ،سواء ملوّن اصطناعياً أم ال 252321

60.8

82%

76%

75%









عنب ،طازج 080610

197.3

80%

53%

36%





المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
خالف ذلك ،في حين تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقا
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/egypt/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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غينيا
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
11.4
6.5
572.5
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-18.5
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
0.2
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
91.2
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
5.0
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
LDC
فئةالنمو
دخل منخفض
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
20.6
30.8
51.1
22.8

القدرة على التواصل
4.1
8.1
35.8
5.3

القدرة على التغير
11.6
19.7
52.9
14.9

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

43.5

17.3

37.2

البيئة القومية

31.1

4.2

26.6

المستوى المرجعي( 38.7 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن15.3:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن45.8 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم

كبيرة

صغيرة متوسطة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

شهادة الجودة

الكل

4.4
50.6
67.4
10.3

4.9
73.0
67.8
17.6

26.6
85.4
87.3
13.3

5.2
53.9
68.3
11.2

15.9
8.8
35.1
22.6

17.4
19.6
35.8
50.4

55.1
30.5
84.6
34.3

18.3
10.0
36.8
26.2

18.4
6.1

32.7
9.4

26.6
70.4

20.0
8.4

3.2
5.0

8.6
7.7

6.1
65.4

3.7
6.9

29.0
100.0
50.3

4.0
2.9
26.7
26.2

13.9

5.5

0.0
18.1
4.0

41.1

1.8
13.8
11.5

7.4

0.5
21.1
5.5

6.7
100.0
15.7

9.0

2.5

9.6
18.0
42.3

0.0
23.2
20.7

32.1

التراخيص األجنبية

حساب بنكي

التدريب

استخدام القدرات

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

بيئة العمل المباشرة

2

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

13.2
1.4
2.4
8.4

11.6
0.6
3.9
-

2.1
6.1
-

60.4
11.3
17.2

54.0
9.4
37.6

13.3
27.9
14.6

الكل
13.0
1.3
2.6
7.4

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
12.5
38.5
73.1
45.7

14.4
54.0
63.9
-

30.9
54.2
-

3.0
2.7
3.1
2.2

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

58.3
11.7
19.1

الحصول على الكهرباء

12.7
39.9
71.7
49.8

11.7
64.7
37.4

16.2
68.8
16.3

الكل

الدرجات المعيارية
الكل

القيم

63.3
39.4
41.6

الموقع اإللكتروني

الكل

31.2
6.1
22.3
9.8
13.2
63.8
34.6

مراجعات الحسابات
المالية

كفاءة الشحن
التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير
جودة المورد

التسويق

الحصول على الكهرباء

57.6
60.3
11.3
2.7
2.5
0.5
0.3
-1.2

34.5
37.3
32.5
71.8
37.1
8.0
17.6
9.9

2.3
0.1
0.0

12.7
0.0
0.0

30.0
11.9
8.7
55.4
-

29.4
41.6
17.4
18.2
-

استخراج التراخيص
والتصاريح*

سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري
معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

اللوجستيات

الحصول
على األرصدة
االئتمانية
الخدمات الحكومية
اإللكترونية

األيزو 9001

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

األيزو 14001
الحوكمة

Score
Large

Change
Medium

الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2006ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﻏﻳﻧﻳﺎ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

100%

6.5%

80%

5.1%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%32.9

60%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

93.5%

94.9%

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

46.7%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

53.3%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

100.0%

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/guinea

الحالية ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
إمكانات نمو الصادراتﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
بنغالديش…؟
ﻏﻳﻧﻳﺎ…؟

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺋﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻁﺑﺦ ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ 392410
منشور/مقطع على شكل طوليّ ،
ّ
ّ
4407Xb
رشرائح/مقش
مقطع إلى
خشب
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 0802Xc
ﻣﻛﺳﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ
0.5 2.9
ﺟﻭﺍﻓﺔ ،ﻭﻣﺎﻧﺟﻭ ،ﻭﻣﺎﻧﻐﻭﺳﺗﻳﻥ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ 0.7 080450
392490
البالستيك
من
آخر،
مكان
في
المحددة
غير
المتنوعة
والحمام
المنزل
لوازم
1.5
ﺃﺟﺯﺍء ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ،ﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻣﺟﺭﻓﺎﺕ ،ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺁﻻﺕ ﺍﻟﺑﻧﺎء 15.2 843149
1.4

77%
100%
100% 100%

3%
46%
96%
98%
100%
99%
57%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

400129
مطاط طبيعي في أشكال أخرى
ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻙ 392490
ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ
1.5 6.8
مجففة أو مدخنة ووجبات سمك صالحة لالستهالك اآلدمي  0305Xbﺧﺷﺏ ﺧﺎﻡ 10.0 4403XX
أسماك ّ
4.0
ﺣﺳﺎء ﻭﻣﺭﻕ ﻭﻣﺣﺿﺭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ 2.8 210410
ﺃﺳﻣﺎﻙ ،ﻣﺛﻠّﺟﺔ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ 0303Xe
بذور السمسم ،سواء مكسورة أم ال 120740
1.8 1.7

77%

100%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

14.5
ﺷﻛﻝ ﻧﺻﻑ ﻣﺻﻧّﻊ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻳﺭ ﻧﻘﺩﻳﺔ 710813
ﺑﺎﻟﺑﻼﺗﻳﻥ(ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ
)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
20.4 14.5
080131
ﺍﻟﻣﻁﻠﻲ أو مجففة
ﺍﻟﺫﻫﺏطازجة
بالقشرة أو
مكسرات الكاجو،
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﺻﻔﺎﺕ ﻓﻧﻳﺎ ً 20.6 400122
710813
غير
ألغراض
ﺍﻟﻣﺧﺎﺭﻳﻁ(مصنّع
شكل نصف
بالبالتين)الذهبﺑﻣﺎفي
392329
نقدية ﺁﺧﺭ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ
ﻣﺣﺩﺩﺓ
ﺑﻼﺳﺗﻳﻛﻳﺔ ﻏﻳﺭ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
(بما في ذلك الذهب المطلي ﺃﻛﻳﺎﺱ ﻭﺃﻏﻠﻔﺔ )
4.020.4
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ 6.8 400129
مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً 400122
20.6
ﺃﺳﻣﺎﻙ ﻣﺟﻔّﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﺩﺧﻧﺔ ﻭﻭﺟﺑﺎﺕ ﺳﻣﻙ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻵﺩﻣﻲ 4.0 0305Xb
392329ﻻ 120740
آخرﻣﻛﺳﻭﺭﺓ ﺃﻡ
مكانﺳﻭﺍء
ﺍﻟﺳﻣﺳﻡ،
ﺑﺫﻭﺭفي
أكياس وأغلفة (بما في ذلك المخار يط) بالستيكية غير محددة
1.7 4.0
ﻣﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻁﻭﻟﻲّ ،
ﺧﺷﺏ ﻣﻧﺷﻭﺭّ /
ﻣﻘﻁﻊ ﺇﻟﻰﺭﺷﺭﺍﺋﺢ/ﻣﻘ ّ
ﺷ 2.9 4407Xb

70%

79%

79%
42%
53% 42%

3%
46%

53%

96%
98%

65%

100%
99%
57%
92%
42%
100%
51%
38%
100%
14%

61%

61%
80%
67%
97%
60%
68%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

سردين مثلّج ،ساردينال ،رنجة صغيرة أو سمك األسبرط 0303Xi
6.0
ﻣﻛﺳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﺟﻭ ،ﺑﺎﻟﻘﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ 080131

100%

61%

77%

مستوى التكنولوجيا

ﺣﺑﻭﺏ180100
محمصة
ﺍﻟﻛﺎﻛﺎﻭ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺳّﺭﺓ ،ﺧﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺣﻣﺻﺔ 180100
15.5 15.5
ﺳﺭﺩﻳﻥ ﻣﺛﻠّﺞ ،ﺳﺎﺭﺩﻳﻧﻼ ،ﺭﻧﺟﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺳﻣﻙ ﺍﻷﺳﺑﺭﻁ 6.0 0303Xi

100%

100%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

مكسرة ،خام أو
حبوب الكاكاو ،كاملة أو ّ

ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 29.8 090111
20.9
ﺃﺳﻣﺎﻙ ،ﻣﺛﻠّﺟﺔ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ 20.9 0303Xa

70%

12%
77%

12%

اإليرادات
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
استقرار ﻣﺳﺗﻭﻯ

قهوة ،غير محمّصة ،غير منزوعة الكافيين 090111
أسماك ،مثلّجة ،كاملة 0303Xa

29.8

100%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

مشاركة اإلناث

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

التجارة بين بلدان الجنوب

OECD

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
الصغيرة
المؤسسات
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
تواجد ﺗﻭﺍﺟﺩ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

الصادرات

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
(بماليين
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
الدوالرات
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ أفريقيا جنوب
األمريكية)ﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( الصحراء
ﺍ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

73%

 

73%
69%

 

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

 

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

 



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

 

CP CP
SL SL

69%

67%
67%

95%

95%
77%

83%
77%

65%
61%

33%
83%
100%

 

80%
67%
97%
60%

41%
33%
99%

 

100%
71%
78%

41%

68%

100%

29%
43%

95%
99%
96%

100%
73%

71%
19%
96%

92%
78%
39%

94%
77%
100%
43%

78%

 





 CP 
CP
SL SL

CP CP

SL
 SL 

 
 

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A





 
 
 



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A





10.0
ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ

خشب خام 4403XX

92%

95%

29%

 

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(
2.8ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
إعدادهﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ومحضراتﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ 96%
42%ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ43%
210410
حساء ومرق
ﻭﺳﻁ 
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ 

أسماك ،مثلّجة ،كاملة 0303Xe
أدوات المائدة والمطبخ البالستيكية 392410

1.8

ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

100%

19%

100%

 





ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
 51%ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ
1.4ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ
96%
73%
 /http://www.intracen.org/country/guinea

 

مكسرات غير محددة في مكان آخر 0802Xc

0.5

38%

92%

94%

 

جوافة ،ومانجو ،ومانغوستين ،طازج أو مجفف 080450

0.7

100%

78%

77%

 

أجزاء الرافعات ،شاحنات العمل ،مجرفات ،وغيرها من آالت البناء 843149

15.2

14%

39%

43%

 





المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/guinea/
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إندونيسيا
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
251.5
888.6
3,533.5
2.5

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-3.0
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
1.5
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
48.7
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
10.2
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
شرق آسيا والمحيط
المنطقة الجغرافية
DC
فئةالنمو
بلد من الشريحة ال ُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التغير
10.8
22.8
49.3
13.8

القدرة على المنافسة
32.2
40.3
54.0
33.5

القدرة على التواصل
1.8
7.7
41.7
3.0

البيئةالتجاريةالحالية

66.8

72.2

69.2

البيئة القومية

56.0

44.8

41.5

المستوى المرجعي( 46.0 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن23.0:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن68.9 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم

كبيرة

صغيرة متوسطة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

شهادة الجودة

الكل

1.6
46.3
86.3
13.2

6.3
89.1
82.8
13.2

40.8
92.5
84.0
12.6

2.9
51.5
85.9
13.2

6.5
7.3
81.1
33.9

21.2
35.7
70.3
33.9

68.6
42.2
73.8
31.6

11.2
9.1
79.8
33.9

9.4
4.2

31.1
9.2

81.8
45.3

13.2
5.7

0.2
3.4

7.9
7.5

43.5
39.8

1.4
4.6

8.5
37.5
37.3

4.0
6.0
4.7
4.0

0.0
25.6
3.8
13.8

6.0
28.4
17.2
39.6

41.8
34.6
44.9
75.9

1.4
26.7
6.3
20.7

10.1

2.1

5.7
2.8
2.4

51.3

6.5
13.2
10.3

حساب بنكي

التراخيص األجنبية

استخدام
القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

بيئة العمل المباشرة

2

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.5
0.7
1.3
-

0.8
1.2
3.2
2.5

0.7
0.3
6.9
3.5

14.8
4.5
5.6

12.4
3.7
5.9

5.7
6.3
6.8

الكل
0.6
0.7
1.6
2.9

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
61.4
51.2
82.4
-

54.7
41.4
67.8
81.7

56.6
65.8
51.3
72.8

4.5
4.9
4.3
4.5

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

14.3
4.5
5.6

60.4
82.2
64.0

القيم

الكل

65.1
84.8
62.9

الموقع اإللكتروني

الكل
58.8
51.2
79.6
77.6
78.9
75.1
54.6
80.3

81.1
76.8
59.8

مراجعات الحسابات المالية

61.4
82.2
64.0

الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن

التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب
القوى العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير

الدرجات المعيارية
الكل

76.9
77.5
4.7
3.3
3.1
31.8
6.3
-0.4

58.0
59.6
59.8
56.4
63.0
51.9
51.0
48.1

4.3
1.8
3.6

46.1
40.9
47.5

50.0
5.4
13.0
68.8
3.0
182.0

50.0
52.1
53.1
29.8
35.6
28.2

استخراج التراخيص
والتصاريح*

التسويق

سهولة المتاجرة

جودة المورد

الحصول على الكهرباء
تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على
األرصدة االئتمانية

األيزو 14001
الحوكمة
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Score
Large

Change
Medium

الخدمات الحكومية
اإللكترونية
استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2009ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.

146

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

ﺇﻧﺩﻭﻧﻳﺳﻳﺎ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%
60%

29.8%

36.8%
63.2%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%34.1
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

70.2%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

46.1%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

53.9%

20%

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

100.0%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/indonesia

إمكانات نمو الصادرات الحالية
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ

حسن بنغالديش…؟
هل سوف تُ ّ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟
إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

مستوى التكنولوجيا

7671.5

59%

63%

60%

47%

38%

7400.8
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﺻﻔﺎﺕ ﻓﻧﻳﺎ 7002.1 400122
48XXXa
الخشب الناعم والورق والكرتون
ﻗﺻﺩﻳﺭ ﻏﻳﺭ
ﻣﺧﻠﻭﻁ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﻣﻭﻝ3132.1
2094.8 800110
ﻣﻘﻭﻯ ،ﻣﻭﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺷﺏ ﺍﻟﻧﺎﻋﻡ ﻭﺍﻟﻭﺭﻕ ﻭﺍﻟﻛﺭﺗﻭﻥ 3132.1 48XXXa
ﻭﺭﻕ ﻭﻭﺭﻕ ّ

72%

69%
59%
72%

73%

50%
60%
73%

67%



22%



48%

38%
67%


66%

12%
66%

61%

11%
61%
50%
39%
53%
78%
24%

24%

3%

1051.1

ﻧﻭﺍﺓ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ ﺃﻭ ﺯﻳﺕ ﺑﺎﺑﺎﺳﻭ ،ﺧﺎﻡ 1051.1 151321
ومواد خشبية ،فحم الخشب 44XXXX
ﺧﺷﺏ ﻭﻣﻭﺍﺩ ﺧﺷﺑﻳﺔ ،ﻓﺣﻡ ﺍﻟﺧﺷﺏ 1659.0
1659.0 44XXXX
ﺁﻻﺕ ،ﻣﻔﺎﻋﻼﺕ ﻧﻭﻭﻳﺔ ،ﻣﺭﺍﺟﻝ ،ﺇﻟﺦ 1377.5 84XXXd
مفاعالت نووية ،مراجل ،إلخ 84XXXd
ً1377.5
ﻧﻭﺍﺓ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ /ﺯﻳﺕ ﺑﺎﺑﺎﺳﻭ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﻣﺎ ،ﻣﻛﺭّ ﺭﺓ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩّﻟﺔ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎ 556.0 151329

ً

نواة النخيل/زيت باباسو ومكوناتهماّ ،
مكررة وغير مع ّدلة كيميائيا  151329ﺍﻟﻘﺷﺭﻳﺎﺕ556.0
1009.8 0306Xa
ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 1068.6 090111
القشريات 0305Xa
1009.8
ﻟﺏ ﺍﻟﺧﺷﺏ ﺍﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻲ ،ﺻﻭﺩﺍ/ﺳﻠﻔﺎﺕ ،ﻏﻳﺭ ﺻﻧﻭﺑﺭﻳﺔ ،ﻣﺑﻳّﺿﺔ  /ﻧﺻﻑ ﻣﺑﻳّﺿﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ 470329
ﺁﺧﺭ 1497.2
قهوة ،غير محمّصة ،غير منزوعة الكافيين 090111
1068.6
ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ 1017.0 38XXXX
لب الخشب الكيميائي ،صودا/سلفات ،غير صنوبرية ،مبيّضة /
ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻸﻛﻝ ﻣﻥ ﺃﺻﻝ ﺣﻳﻭﺍﻧﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 317.8 041000
نصف مبيّضة ،غير محددة في مكان آخر 470329

منتجات كيميائية متنوعة

استقرار اإليرادات

خشب





72% 


نواة النخيل أو زيت باباسو ،خام 151321
آالت،

69%

50%

48%

ﺃﺣﻣﺎﺽ ﺩﻫﻧﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ،ﺯﻳﻭﺕ ﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ1497.2
716.3 382319
1416.9 6403XX
38XXXX
ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺫﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻠﺩ 1017.0

ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭﺍﺋﻳﺔ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁ ﻟﻠﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺳﺗﻳﺷﻥ ﻭﺍﻏﻥ ﻭﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺑﺎﻕ 1211.4 401110

منتجات صالحة لألكل من أصل حيواني غير محددة في مكان آخر 041000
317.8
ﺣﺑﻭﺏ ﺍﻟﻛﺎﻛﺎﻭ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺳﺭﺓ ،ﺧﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺣﻣﺻﺔ 180100
ّ
مكان آخر
محددة
ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭغير
صناعية
أحماض دهنية
 382319ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ 716.3
8528Xa
ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ
فيﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ
ﻋﺭﺽ
ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ
زيوتﺷﺎﺷﺎﺕ
صناعية،ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
)ﺑﻣﺎ
(
ﻣﺕ ﺍﻟﻧﻳﻛﻝ 750110
6403XX
الجلد
من
الحذاء
من
العلوي
الجزء
األحذية،
1416.9

12%
33%

33%
27%
72%
42%
13%

13%

2%
81%

27%
72%
42%

77%

2%

53%

81%

55%

77%

784.2
1007.6

53%

1035.8

55%

21%

11%
50%
39%
53%
78%

3%
82%
77%

7%
28%

43%

1%

39%

43%
39%













CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

24%







24%

24% 





28%



79%



29%



28%

79%
29%
44%

44%

71% 










CP
CP
SL SL





62%

71%

75% 




30%




58%

62%



10%
37%

75%



58%

100%

30%

34%





22%

24%

82%
77%

والمتوسطة

ورق وورق مقوّى ،مواد من

63%

47%

OECD

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

مكررة ولكن غير مع ّدلة كيمائياً 151190
زيت النخيل ومكوناته ّ
7671.5
زيت النخيل ،خام 151190
7400.8
151190
مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً 400122ﺯﻳﺕ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻪ ﻣﻛﺭّ ﺭﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩّﻟﺔ ﻛﻳﻣﺎﺋﻳﺎ ً7002.1
ﺯﻳﺕ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ ،ﺧﺎﻡ 151110
قصدير غير مخلوط وغير معمول 800110
ً2094.8

ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

72%





ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

تواجد المؤسسات الصغيرة

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕجنوب
أفريقيا
الصحراء
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
اإلناثﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
مشاركةﺗﻭﺍﺟﺩ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
ﺇﻧﺩﻭﻧ ﻳ ﺳﻳﺎ…؟

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A




10%



76%

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A


25% 













21%

للسيارات ،بما
المطاط
جديدة من
ّ ﻝ
 ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ
 ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ،
فيﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ
ﺗﺭﺗﻳﺏ
 ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ
هوائيةﻗﺎﺋﻣﺔ
إطاراتﻼﺣﻅﺔ:
ﻣ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ401110.
السباق
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
21%ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ
ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ
وسياراتﻏﻳﺭ
واغنﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ستيشن ﻋﻠﻰ
سيارات ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
ذلك ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ 10%
34%
1211.4
76%ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
 2009 10%ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ
7%
مكسرة ،خام أو محمصة 180100
حبوب الكاكاو ،كاملة أو ّ
784.2




25%
37%
28%
(بما في ذلك شاشات الفيديو وأجهزة عرض الفيديو)أجهزة االستقبال التلفزيوني 1007.6 8528Xa




/http://www.intracen.org/country/indonesia
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ

مت النيكل 750110

1035.8

1%

100%

21%









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/indonesia/
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جامايكا
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
2.8
13.8
4,925.8
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-6.4
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
6.5
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
84.4
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
65.5
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أمريكا الالتينية
المنطقة الجغرافية
SIDS
فئةالنمو
بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التغير
39.2
63.4
74.4
51.0

القدرة على المنافسة
55.0
62.5
71.2
58.1

القدرة على التواصل
29.2
37.1
73.5
32.2

البيئةالتجاريةالحالية

67.8

57.1

40.0

البيئة القومية

47.3

48.3

58.6

المستوى المرجعي( 48.8 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن24.4:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن73.1 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم

كبيرة

صغيرة متوسطة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

الكل

15.3
99.7
76.5
14.4

14.2
100.0
77.2
19.3

57.9
98.9
77.6
24.5

16.5
99.8
76.9
16.1

39.8
88.0
53.9
38.5

37.9
100.0
55.5
56.6

80.4
73.0
56.5
74.9

41.7
91.2
54.8
44.8

66.5
35.7

83.7
32.7

95.5
77.6

72.6
36.4

27.7
30.8

46.2
28.0

73.7
73.4

33.0
31.4

25.9
32.1
23.3

95.3
14.3
69.3
42.3

68.9
21.8
25.9
14.6

50.1
61.4
25.9
19.5

83.6
69.2
39.1
61.5

93.2
49.0
75.2
79.9

60.3
63.0
32.3
48.4

59.5

20.8
20.4
3.7

88.2

شهادة الجودة
حساب بنكي

التراخيص األجنبية

استخدام القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

مراجعات الحسابات المالية

البريد اإللكتروني

بيئة العمل المباشرة

2

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.1
0.1
1.3
24.6

0.2
0.4
2.6
6.4

0.0
0.3
2.3
12.0

47.1
20.2
14.3

28.8
18.3
13.2

10.9
26.3
10.8

الكل
0.1
0.2
1.7
10.3

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
81.8
81.4
82.4
9.4

73.7
61.0
71.7
54.4

100.0
65.8
73.8
33.8

3.7
4.2
4.4
3.8

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

40.5
19.9
13.8

الموقع اإللكتروني

الكل
81.8
72.1
78.7
38.8
54.7
56.2
55.6
62.0

21.6
49.3
42.1

القيم

الكل

39.7
52.1
44.1

68.2
41.3
49.1

27.4
49.7
43.0

الحصول على الكهرباء
استخراج التراخيص والتصاريح*

كفاءة الشحن

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التعامل مع
اللوائح*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير

الدرجات المعيارية
الكل

70.4
68.2
9.0
3.8
2.8
9.3
4.0
0.0

49.2
46.3
39.7
47.1
53.4
36.2
45.8
60.3

4.6
2.6
3.1

49.7
52.9
42.3

80.0
14.1
12.4
94.1
8.0
663.0

82.7
39.5
47.8
77.9
46.5
57.1

التسويق

سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

جودة المورد

الحصول على الكهرباء

تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

البدء في عمل
تجاري
معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على األرصدة
االئتمانية

األيزو 14001
الحوكمة

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
Connect

Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2010ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﺟﺎﻣﺎﻳﻛﺎ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%29.9

60%

34.5%

41.0%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

59.0%

65.5%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
3.6%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

30.9%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

69.1%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

96.4%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/jamaica

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

78%

22.5

100%
94%
93%
100%
90%

95%
94%

94%

31%

53%








96%

29%


29%













87%
83%
95%
94%
94%

59%
64%

31%
59%



64%
81%

57%



22.3
11.4

81%


26%



100%
93%

94%

100%

57%

79%




12.5

90%
87%

92%

100%

100%

86%
82%

26%


35%
73%



3.5
ﺍﻷﻟﻣﻧﻳﻭﻡفي مكان
ﻫﻳﺩﺭﻭﻛﺳﻳﺩالمحددة
خبز القربان ،أقراص فارغة لتعبئتها بالدواء ومنتجات مماثلة وأدوات المخابز غير
9.1 190590
281830آخر5.6

ﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻛﺣﻭﻟﻳﺔ )ﻟﻳﻛﻳﺭ( ﻭﺧﻣﻭﺭ ﻋﻁﺭﻳﺔ 3.0 220870
بطاطا حلوة ،طازجة أو مجففة ،سواء ّ
مقطعة إلى شرائح أو كريّات أم ال 071420
ﺟﻭﺍﻓﺔ ،ﻭﻣﺎﻧﺟﻭ ،ﻭﻣﺎﻧﻐﻭﺳﺗﻳﻥ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ 1.3 080450
آخر ﺃﻭ ﺩﻗﻳﻖ
مكان ﺍﻟﻘﻣﺢ
مستحضرات من علف الحيوانات غير محددة في ﺩﻗﻳﻖ
ﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻳﻠﻡ 4.4 110100
230990
ﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻛﺣﻭﻟﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﺻﺎﺋﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺧﺿﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ 6.8 220290 20.09
هيدروكسيد األلمنيوم 281830
ﻓﻠﻔﻝ ﻭﻓﻠﻳﻔﻠﺔ 2.7 0904XX
ﺃﺧﺭﻯ ﺑﻧﻛﻬﺔ
وخمور ﻋﻧﺏ
ﺍﻟﻔﻳﺭﻣﻭﺕ ﻭﺃﻧﺑﺫﺓ
220870ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﻋﻁﺭﻳﺔ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ  2ﻝ 3.5 220510
عطرية
مشروبات كحولية (ليكير)

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺑﺎﺑﺎﻳﺎ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ 080720
فواكه محفوظة متنوعة 2008Xb
ﺧﺑﺯ ﺍﻟﻘﺭﺑﺎﻥ ،ﺃﻗﺭﺍﺹ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻟﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺩﻭﺍء ﻭﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺯ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ 190590
صلصات وتحضيرات متنوعة وبهارات مختلطة وتوابل مختلطة 210390
ﺁﺧﺭ 9.1
ﺑﻁﺎﻁﺎ ﺣﻠﻭﺓ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻘ ّ
ﻁﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﺍﺋﺢ ﺃﻭ ﻛﺭﻳّﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ 3.3 071420
بابايا ،طازجة 080720
ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﻋﻠﻑ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 7.7 230990

3.5

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

قهوة ،غير محمّصة ،غير

ﻓﻭﺍﻛﻪ ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ 2008Xb
الكافيين
منزوعة
090111ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻭﺑﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺧﺗﻠﻁﺔ ﻭﺗﻭﺍﺑﻝ ﻣﺧﺗﻠﻁﺔ 210390
ﻭﺗﺣﺿﻳﺭﺍﺕ
ﺻﻠﺻﺎﺕ

12.5

إمكانات غير م َّ
ُحققة

المنيهوت ،أروروت ،سحلب (اليام) ،إلخ 0714XX

ﺍﻟﻣﻧﻳﻬﻭﺕ ،ﺃﺭﻭﺭﻭﺕ ،ﺳﺣﻠﺏ )ﺍﻟﻳﺎﻡ( ،ﺇﻟﺦ 0714XX
ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 090111

22.5
22.3
11.4

31.3

78%

83%

100%

8%
89%

53%


8%







ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

البيرة المصنوعة من الشعير 220300

31.3

110.5

95%
95%

96%

8%









إمكانات غير م َّ
ُحققة

كحول إيثيلي مغيّر بقوة كحول تبلغ

ﻛﺣﻭﻝ80
نسبتها
 220710ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ  %80ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ 220710
أكثرﻛﺣﻭﻝ ﺗﺑﻠﻎ
%ﻣﻐﻳأوّﺭ ﺑﻘﻭﺓ
ﺇﻳﺛﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﻳﺭ 220300

65.9
110.5

65.9

90%
100%

87%

68%

مستوى التكنولوجيا

الرم وتافيا 220840
سكر القصب أو الشمندر

والسكروز النقي كيميائياً ،في شكل صلب 1701XXﺍﻟﺭﻡ ﻭﺗﺎﻓﻳﺎ 220840
ﺳﻛﺭ ﺍﻟﻘﺻﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻣﻧﺩﺭ ﻭﺍﻟﺳﻛﺭﻭﺯ ﺍﻟﻧﻘﻲ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎً ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺻﻠﺏ 1701XX

494.4
53.0

90%
68%

89%

8%

استقرار اإليرادات

أكسيد األلمنيوم غير محدد في مكان آخر 281820
ﺃﻛﺳﻳﺩ ﺍﻷﻟﻣﻧﻳﻭﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 281820

494.4
53.0

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ

التجارة بين
بلدان الجنوب

OECD

3.3
7.7
5.6
3.0

81%

92%

79%



87%
66%

86%

80%

35%


48%

81%

82%

45%
98%
66%
46%
91%
54%

73%

82%

82%
86%

18%

58%
67%


70%

28%
100%
64%
70%
39%
66%
92%
24%
28%

75%
80%
45%

75%

99%
48%
82%

99%

والمتوسطة
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

الصادرات
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ (بماليين
أفريقيا
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ الدوالرات
جنوب
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ األمريكية)
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(
الصحراء
ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
مشاركة اإلناث
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
الصغيرة
المؤسسات
تواجد
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
ﻫﻝ
بنغالديش…؟
ﺟﺎﻣﺎﻳﻛﺎ…؟




CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CP CP
SL SL

CP CP
SL
 SL 

 CP 
CP
SL SL





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A









CPSL_#N/A
CPSL_#N/A









ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّ
ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ
100%ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ 98%
جوافة ،ومانجو ،ومانغوستين ،طازج أو مجفف 080450
82%ﺍﻷﺣﻣﺭﺇﻟﻰ 
1.3
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
 2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ 86%
ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ 66%
64%
دقيق القمح أو دقيق خليط القمح مع الشيلم 110100

ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ 
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  IﻭIIﻭ III
4.4

مشروبات غير كحولية متنوعة ،باستثناء عصائر الفواكه والخضر المحددة في الرقم 520852 20.09
فلفل وفليفلة 0904XX

6.8
2.7
3.5

39%

46%

18%



92%

91%

58%



24%

54%

67%









ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/jamaica

الفيرموت وأنبذة عنب أخرى بنكهة النباتات أو مواد عطرية تحتوي على  2ل 220510









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/jamaica/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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كازاخستان
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
17.4
212.3
12,183.5
0.4

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
1.6
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
1.3
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
61.1
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
6.6
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أوروبا وآسيا
المنطقة الجغرافية
LLDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
36.4
45.1
61.3
41.7

القدرة على التواصل
40.4
51.0
74.5
46.2

القدرة على التغير
22.2
31.9
47.3
29.5

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

52.3

46.1

67.2

البيئة القومية

41.4

77.3

60.1

المستوى المرجعي( 56.4 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن28.2:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن84.6 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم
صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الكل

10.1
89.8
75.5
11.4

15.0
94.1
75.7
15.6

48.2
98.8
73.6
18.0

15.0
92.2
75.3
13.5

30.1
36.8
51.6
26.9

39.3
46.3
52.0
43.0

74.1
71.8
47.4
51.8

84.8
38.0

91.1
47.3

98.1
68.1

88.2
43.9

47.9
32.9

60.3
41.8

85.9
63.0

53.9
38.5

8.8
32.1
10.7

22.2
14.0
61.1
20.2

13.3
8.8
28.4
10.0

4.8
29.3
26.4
28.1

12.4
35.4
39.1
40.5

15.7
48.4
67.9
57.4

8.5
35.4
35.1
38.9

18.2

8.5

6.8
20.8
6.1

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.4
0.7
4.8
15.9

0.4
1.1
6.6
7.8

0.5
0.6
6.1
7.1

9.0
10.8
1.9

8.2
14.8
8.6

10.5
20.5
5.4

الكل
0.4
0.9
5.5
9.5

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
64.5
51.2
59.5
24.3

64.5
43.0
52.4
47.9

61.4
54.0
54.2
50.9

3.2
4.3
3.9
3.3
8.8
13.1
4.7

72.5
65.7
82.5

74.5
57.9
54.5

استخدام القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

3

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

القيم

مراجعات الحسابات
المالية

الكل
الحصول على الكهرباء

64.5
46.7
56.5
41.5

73.0
61.0
67.5

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التعامل مع
اللوائح*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

الدرجات المعيارية
الكل

73.0
7.9
5.5
4.8
2.7
30.7
8.8
-0.7

52.6
1.9
54.7
33.2
47.4
51.4
54.9
35.3

6.8
4.3
7.5

77.1
71.8
83.1

50.0
15.0
90.2
111.0
413.0

50.0
70.1
64.6
70.5
45.5

استخراج التراخيص
والتصاريح*

كفاءة الشحن

التطوير االقتصادي الجماعي

الكل

التراخيص األجنبية

الموقع اإللكتروني

37.2
57.1
42.2
48.1
69.1
48.8
64.7

حساب بنكي

الكل
39.3
41.5
51.1
35.0

بيئة العمل المباشرة

2

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

شهادة الجودة

الحصول على الكهرباء

التسويق

التعاون في مجال
البحث والتطوير
جودة المورد
تسجيل العالمات التجارية

سهولة المتاجرة

طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*
التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

البدء في عمل
تجاري
معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الحصول على
األرصدة االئتمانية

األيزو 9001

الخدمات الحكومية
اإللكترونية

األيزو 14001
الحوكمة
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

Connect
Small

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

Compete
Reference level

يشتمل :الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي تحصل
على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة باستخدام
الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

ﻛﺎﺯﺍﺧﺳﺗﺎﻥ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%
60%

29.9%

33.9%

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

70.1%

66.1%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%12.4

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

29.5%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

70.5%

20%

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

71.4%

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

28.6%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/kazakhstan

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
هل سوف تُحسن

ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُّﺣﺳّﻥ
بنغالديش…؟…؟
ﻛﺎﺯﺍﺧ ﺳﺗﺎﻥ

في…؟
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕتصدير
إمكانات
المنتجﻓﻲ…
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
؟
ﺗﺻﺩﻳﺭ
ما هيﻣﺎ ﻫﻲ
إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

أكسيد األلمنيوم غير محدد في مكان آخر 281820

ﺭﺻﺎﺹ ﻣﻛﺭﺭ ﺧﺎﻡ 183.2 780110

إمكانات غير م َّ
ُحققة

مكان ﻣﺣﺩﺩ
ﺍﻷﻟﻣﻧﻳﻭﻡ ﻏﻳﺭ
مم  x > 3درافيل الحديد/الفوالذ على الساخن غير ﺃﻛﺳﻳﺩ
245.1
720839281820
ﺁﺧﺭ 600مم
ﻣﻛﺎﻥ <
آخر،ﻓﻲلفائف
محددة في
 Flatﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻣﺩﺭﻓﻠﺔ ﻣﺳﻁﺣﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ/ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﻣﻁﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﻁﺎﺓ ﺑﺎﻟﻘﺻﺩﻳﺭ ،ﻋﺭﺿﻬﺎ 721012
فوسفور 280470
rolled
=prod/
600
ﻣﻡ
0.5
>
ﺎ
ﻬ
ﻛ
ﻣ
ﺳ
ﻭ
،
ﻡ
ﻣ
131.3
ﻣﺳﺭّ ﺡ ﺃﻭ ﻣﻣﺷﻭﻁ
مم ،غير محددة في مكان آخر  </= 600منتجات مدرفلة ﻗﻁﻥ،
79.3 520100
السبائكي،
الحديد/الفوالذ غير
ﻏﻳﺭ من
مسطحة،
مطلية أو مغطاة بالزنك ،عرضها  721049ﺷﺭﺍﺋﺢ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﺳﻣﻙ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ،ﻣﺑﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﺩﺓ 76.9 0304Xb

216.0
121.0

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

سبائك المنغنيز والسيليكون والحديد 720230

ﻣﻡ  x >3ﺩﺭﺍﻓﻳﻝ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ/ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ،ﻟﻔﺎﺋﻑ > 600ﻣﻡ 216.0 720839
سبائك الكروم والسيليكون والحديد 720250
ﻓﻭﺳﻔﻭﺭ 121.0 280470
= >/ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻣﺩﺭﻓﻠﺔ ﻣﺳﻁﺣﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ/ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﻣﻁﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﻁﺎﺓ ﺑﺎﻟﺯﻧﻙ ،ﻋﺭﺿﻬﺎ 721049
8108XX
تيتانيوم خام؛ مساحيق التيتانيوم
ﻣﻡ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 230.6 600

27%
28%

28%









31% 33%
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إمكانات غير م َّ
ُحققة

الفضة في شكلها الخام 710691
خام زيت بذور القطن ،سواء أُزيل غوسيبول أم ال

ﺳﺑﺎﺋﻙ ﺍﻟﻛﺭﻭﻡ ﻭﺍﻟﺳﻳﻠﻳﻛﻭﻥ ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺩ 131.0 720250
151221
ﺗﻳﺗﺎﻧﻳﻭﻡ ﺧﺎﻡ؛ ﻣﺳﺎﺣﻳﻖ ﺍﻟﺗﻳﺗﺎﻧﻳﻭﻡ 159.5 8108XX

76%

استقرار اإليرادات

زنك خام غير مخلوط يحتوي على 99.99

ﺷﻛﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺿﺔ ﻓﻲ
433.5 710691
ﺍﻟﺧﺎﻡ 790111
وزنه
مجموع
 %من الزنك أو أكثر في
ﺧﺎﻡ ﺯﻳﺕ ﺑﺫﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﺳﻭﺍء ﺃُﺯﻳﻝ ﻏﻭﺳﻳﺑﻭﻝ ﺃﻡ ﻻ 15.5 151221
ﺳﺑﺎﺋﻙ ﺍﻟﻣﻧﻐﻧﻳﺯ ﻭﺍﻟﺳﻳﻠﻳﻛﻭﻥ ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺩ 191.9 720230

76%
27%

66%

التكنولوجيا ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ
مستوى ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ

ألمنيوم غير

ﺃﻟﻣﻧﻳﻭﻡ ﻏﻳﺭ ﺧﺎﻡ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺧﻠﻭﻁ 370.0 760110
760110
مخلوطﻣﺧﻠﻭﻁ
غيرﺧﺎﻡ ﻏﻳﺭ
خام ،ﺯﻧﻙ
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ  %99.99ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻧﻙ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻭﺯﻧﻪ 544.1 790111

370.0
544.1
433.5
15.5
191.9
131.0
159.5

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺁﺳﻳﺎ ﺍﻟﻭﺳﻁﻰ

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

يورانيوم طبيعي ومركباته الطبيعية؛ خلالئط تحتوي على اليورانيوم الطبيعي أو مركباته 284410
1967.9
غير ّ
ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ؛لةﺧﻠﻼﺋﻁ
ﻭﻣﺭﻛﺑﺎﺗﻪ
ﻁﺑﻳﻌﻲ
ﻳﻭﺭﺍﻧﻳﻭﻡ
740311
مشك
األقطاب
وأقسام
أقطاب النحاس
ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻳﻭﺭﺍﻧﻳﻭﻡ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﺭﻛﺑﺎﺗﻪ 2326.6 1967.9 284410
ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ ﻭﺃﻗﺳﺎﻡ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﻏﻳﺭ ﻣﺷ ّﻛﻠﺔ 2326.6 740311
720241
وزنها
مجموع
في
الكربون
من
4%
سبائك من الكروم والحديد تحتوى على
1595.4
ﺳﺑﺎﺋﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺭﻭﻡ ﻭﺍﻟﺣﺩﻳﺩ ﺗﺣﺗﻭﻯ ﻋﻠﻰ  %4ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻭﺯﻧﻬﺎ 1595.4 720241
دقيق القمح أو دقيق خليط القمح مع الشيلم  110100ﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﺃﻭ ﺩﻗﻳﻖ ﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻳﻠﻡ 569.9 569.9 110100
دقيق وخليط القمح مع الشيلم 1001Xb
ﺩﻗﻳﻖ ﻭﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻳﻠﻡ 913.2 913.2 1001Xb

أفريقيا جنوب الصحراء

التجارة بين بلدان الجنوب

OECD

مشاركة
اإلناثﺍﻹﻧﺎﺙ
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
تواجد المؤسسات الصغيرة
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
والمتوسطة

المنتجات  /وصف مجموعة

المنتجات  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

الصادرات
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ(بماليين
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕالدوالرات
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(األمريكية)

31%

66%

5%

5%
31%

31%



54%

100% 100%

23%

54% 54%



24%

30% 67%





9%

48% 30%







55%

46%

48%

58%

65% 48%







83%

96%

87%

96%

12% 100%







48%









87%

41% 12%







97%

48%

57%
18%
56%
22%
46%
96%

85%
80%
32%
50%

57%

54%

18%

23%
24%

56%

9%

22%

58%
96%

55%
83%
85%

97%
9%
91%
25%

100%

48%
65%
89%









9%

100% 89%





98% 41%











18%

80%

48%

32%

19%

91%

230.6

77%
39%

50%

84%
46%

25%

245.1

36%

18%

67%



29%

30%

33%
15%
15%

29%

100%

92%
100%
63%

100%

41%





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A







ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
منﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ
Flatﺗﻧﺎﺯﻟﻲ
ﺗﺭﺗﻳﺏ
ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
600ﺍﻟـ،20
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
وسمكهاﺔ<:ﻗﺎﺋﻣﺔ
مم ،ﻣﻼﺣﻅ
ﻣﺅﺷﺭﺍﺕغير
الحديد/الفوالذ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎمسطحة،
ﺣﺳﺏمدرفلة
منتجات
rolled
=prod/
 0.5مم
98%
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ19% .
131.3ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ 48%
ﻣﺗﻭﺳﻁ
 
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ
السبائكي ،مطلية أو مغطاة بالقصدير ،عرضها 721012
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

قطن ،غير مسرّح أو ممشوط 520100

79.3

77%

84%

92%





63%
ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ 46%
76.9ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ39%
شرائح وقطع السمك ،طازجة ،مبردة أو مجمدة
/http://www.intracen.org/country/kazakhstan

 
0304Xbﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﺍﻟ

رصاص مكرر خام 780110

183.2

36%

30%

41%









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/kazakhstan/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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كينيا
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
42.9
60.8
1,415.7
0.1

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-9.2
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
8.4
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
55.3
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
45.2
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أوروبا وآسيا
المنطقة الجغرافية
LLDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
40.2
47.9
60.5
46.0

القدرة على التواصل
25.7
55.4
64.9
37.2

القدرة على التغير
53.7
66.8
77.0
62.2

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

33.6

66.9

42.9

البيئة القومية

39.5

39.5

37.5

المستوى المرجعي( 38.2 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن19.1:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن57.3 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

شهادة الجودة
حساب بنكي

الكل

15.5
91.0
69.4
15.6

22.3
94.7
72.0
17.4

55.2
92.9
76.7
21.9

22.3
92.3
72.2
16.9

40.1
39.0
38.8
43.0

49.9
48.1
44.0
49.6

78.8
43.1
54.3
65.8

49.9
41.7
44.4
47.8

61.1
32.5

87.8
63.0

91.8
72.5

72.9
46.6

23.7
27.8

53.2
57.6

62.0
67.7

33.3
41.1

74.2
22.6
35.2
11.2

93.2
26.1
40.3
21.8

96.5
24.8
68.7
31.6

82.7
24.2
40.9
20.1

66.3
64.3
42.5
41.6

90.3
69.5
47.8
59.6

94.9
67.7
74.7
70.7

76.6
66.8
48.4
57.2

التراخيص األجنبية

استخدام
القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

بيئة العمل المباشرة

2

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

5.3
2.7
6.7
26.3

5.5
0.9
7.9
14.4

7.1
1.9
7.6
14.9

15.3
33.7
18.9

19.5
20.7
17.5

22.1
31.0
20.1

الكل
5.6
1.9
7.2
15.3

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
26.4
26.1
52.0
7.1

25.8
46.7
48.1
27.7

21.9
32.7
49.0
26.6

4.2
4.4
4.7
4.2

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

17.4
29.5
18.7

59.5
33.3
34.9

القيم

الكل

52.4
48.6
36.9

الموقع اإللكتروني

الكل
25.5
32.7
50.3
25.7
70.3
59.9
64.7
72.6

48.5
36.1
33.3

مراجعات
الحسابات المالية

55.8
37.7
35.2

الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن

58.8
54.5
9.5
3.7
2.8
14.1
1.2
-0.7
3.3
1.4
4.3

30.5
34.0
54.1

35.0
8.7
11.0
74.0
3.0
-

34.4
45.6
36.3
35.6
35.6
-

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التعامل مع
اللوائح*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التعاون في مجال
البحث والتطوير

التطوير االقتصادي
الجماعي
جودة المورد

التسويق

الدرجات المعيارية
الكل
35.8
31.8
38.1
48.0
52.2
41.4
32.8
35.7

استخراج التراخيص
والتصاريح*

سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

الحصول على
الكهرباء

طلبات إيداع
براءات االختراع
البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة
الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

اللوجستيات

الحصول على
األرصدة االئتمانية

األيزو 9001
األيزو 14001
الحوكمة
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

الخدمات الحكومية
اإللكترونية
استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

Connect
Small

Compete
Reference level

يشتمل :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

ﻛﻳﻧﻳﺎ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%31.8

60%

29.1%

48.6%

51.4%

70.9%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
5.8%

60%
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

49.5%

40%

ﻋﻘﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

50.5%
94.2%

20%

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/kenya

الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
إمكانات نمو الصادراتﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
هل سوف تُحسن

ﻫﻝ ّ
ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
بنغالديش…؟…؟
ﻛ ﻳ ﻧ ﻳﺎ

في…؟
المنتج
هيﻫﻲإمكانات
ﻓﻲ…
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
تصدير ؟
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ
ما ﻣﺎ

ﺧﻣﺎﺋﺭ ﺍﻟﺧﺑﺯ ،ﺟﺎﻫﺯﺓ 6.1 210230
ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 21.5 340120
سمن نباتي ،باستثناء السمن النباتي السائل 151710
ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻓﻲ 340111
ورق ﻣﻧﺳﻭﺝ
ﻭﻧﺳﻳﺞ ﻏﻳﺭ
سطحيةﻣﺷ ّﻛﻠﺔ،
عضويةﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻳﺕ
ﻭﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ
صابون ﺻﺎﺑﻭﻥ
ونسيجﻣﺷﺭّ
ﻭﺭﻕ ّ
بالصابون/مستحضرات أخرى،
مشربة
غيرﺑﺔمنسوج
مشكلة؛
أخرى،
ومستضرات
ﺑﺎﻟﺻﺎﺑﻭﻥّ ،
ﺍﻟﺣﻣﺎﻡ 21.3
غير محددة في مكان آخر 340119

خمائر الخبز ،جاهزة 210230
قهوة ،غير محمّصة ،غير منزوعة

ﻣﻭﺍﺩ ﺗﻠﻣﻳﻊ ﻭﻛﺭﻳﻣﺎﺕ ﻭﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻸﺣﺫﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺟﻠﺩ 10.1 340510
ﺯﻳﺕ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻪ ﻣﻛﺭّ ﺭﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩّﻟﺔ ﻛﻳﻣﺎﺋﻳﺎ ً 49.1 151190
الكافيين 340120
ﺩﻓﺎﺗﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ 8.9 482020

ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ َّ
ُحققة
إمكانات غير م

أناناس ،سواء جاهز أو محفوظ أم ال ،سواء أضيف إليه سكر أو مادة محلية أخرى أو كحول أم ال 200820

إمكانات غير م َّ
ُحققة

مكانﺳﻭﺍء ﺃ ُ
آخرﺿﻳﻑ ﺇﻟﻳﻪ
فيﺃﻡ ﻻ،
ﻣﺣﻔﻭﻅ
ﺟﺎﻫﺯ ﺃﻭ
منتجاتﺃﻧﺎﻧﺎﺱ،
ﺳﻛﺭ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺣﻠّﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﻛﺣﻭﻝ ﺃﻡ ﻻ 60.5 200820
14XXXX
محددة
ﺳﻭﺍء غير
خضرية،
ﺳﻣﻥ ﻧﺑﺎﺗﻲ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺳﻣﻥ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﻲ ﺍﻟﺳﺎﺋﻝ 22.4 151710
0709Xa
مبردة
أو
طازجة
آخر،
مكان
في
محددة
غير
خضراوات
ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻭﻣﺳﺗﺿﺭﺍﺕ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺳﻁﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺷ ّﻛﻠﺔ؛ ﻭﺭﻕ ﻭﻧﺳﻳﺞ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺳﻭﺝ ﻣﺷﺭّ ﺑﺔ 340119
ﺃﺧﺭﻯ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 15.2
ُ ﺑﺎﻟﺻﺎﺑﻭﻥ/ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ّ

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

أجزاء من النباتات للتعقيل وللتطعيم،

ﺧﺿﺭﺍﻭﺍﺕ ﻏﻳﺭ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺭﺩﺓ 55.2 0709Xa
غير ّ
060210
مجذرة

إمكانات غير م َّ
ُحققة

عرضها
ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ،وّجة،
بالزنك ،متم
مطلية أو
منتجات مدرفلة مسطحة من الحديد/الفوالذ غير السبائكي،
ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ
مغطاةﻏﻳﺭ
ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ﺃﻭ
ﻓﺎﺻﻭﻟﻳﺎء،
ﻣﺑﺭﺩﺓ 118.8 070820
> 600 = /م ،غير محددة في مكان آخر 721041
ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳﻝ ﻭﻟﻠﺗﻁﻌﻳﻡ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺟﺫّﺭﺓ 52.6 060210
فاصولياء ،مقشورة أو غير مقشورة ،طازجة أو مبردة
ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺧﺿﺭﻳﺔ،
 070820ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 50.2 14XXXX

استقرار اإليرادات

ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 236.7 090111
قهوة ،غير محمّصة ،غير منزوعة الكافيين 090111
ﻋﻠﻛﺔ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻛﺭ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﻳﺔ ﻣﻧﻬﺎ 26.3 170410
علكة تحتوي على السكر ،باستثناء الدوائية منها 170410
ﻏﻁﺎء ﺍﻟﺯﺟﺎﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻠﺯ ﺍﻟﺑﺧﺱ 14.5 830910
ﻣﺗﻣﻭﺟﺔ ،ﻋﺭﺿﻬﺎ 721041
ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻣﺩﺭﻓﻠﺔ ﻣﺳﻁﺣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ/ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﻣﻁﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﻁﺎﺓ ﺑﺎﻟﺯﻧﻙ،
ّ
زيوت عطرية متنوعة 830910
ﻡ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 17.4 >/= 600

مستوى التكنولوجيا

483.6

OECD

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

اسمنت بورتالند غير

0603XX
طازجة
ﻟﻠﺑﺎﻗﺎﺕ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ 0603XX
مجففة ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ
أو ﻭﺑﺭﺍﻋﻡ
ﺍﻟﻘﻁﻑ
أزهار القطف وبراعم األزهار للباقات،ﺃﺯﻫﺎﺭ

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

والمتوسطة ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
ﻣﺳﺗﻭﻯ

الشاي األسود (مخمّر) والشاي المخمّر جزئياً في عبوات يتجاوز وزنها  3كغم 090240
آخرﻭﺍﻟﺷﺎﻱ
مكانﺧ ّﻣﺭ(
فيﺳﻭﺩ )ﻣ
ﻱ ﺍﻷ
ﺍﻟ ﺷ ﺎ
ﺍﻟﻣﺧﻣّﺭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 1125.6 090240
252329
محدد
ﺍﺳﻣﻧﺕ ﺑﻭﺭﺗﻼﻧﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 80.4 252329

التجارة بين بلدان
الجنوب

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
مشاركة اإلناث
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
الصغيرة
المؤسسات
تواجد
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

المنتجات  /وصف مجموعة

المنتجاتﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

الصادرات
(بماليين
أفريقيا
الدوالرات
جنوب
األمريكية)
الصحراء
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

1125.6
80.4

64%

27%





79% 64%

79% 27%

57% 100%



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
 

483.6

80% 80%

22% 22%

18% 18%



87%





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

88% 90%

87% 90%

79%

79%

68%

57%

100%
21%

236.7
26.3
14.5


100% 99%







90% 87%

90%87%

100%

100%







17.4

87% 99%



118.8
52.6
50.2
55.2

87% 95%
90%

23% 100%
56%

60.5

88%

87%

92%

87%

68%

21%

99%

99% 28%

95% 36%

79% 23%



92% 95%

90%93%

29% 56%



28% 74%
68%

36% 61%
70%

53% 79%
99%



95%

80%

74%

93%

80%

61%

29%
53%



100%

CP CP
SL
SL 
CP
CP
SL CP
SL
CP
SL CP
SL
CP
SL SL











22.4

68% 61%

70% 65%

98% 99%







15.2

80% 57%

6.1

74%

21.5

89%

89%

17%
61% 77%

89%

100%

80%61%


100% 100%







89%



100%













75%

67%
65% 78%

100%

100%

100% 98%

التواليتﺍﻟـّ20
100%
ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ57%
لالستخدامﺇﻥفي
بالصابون،
مشربة
منسوج
ﺗﺭﺗﻳﺏغير
ونسيج
مشك،لة،
ﺣﺳﺏ ّ
ﺫﻟﻙ ،
340111ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ21.3
ّ ﻝ
ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ
 ﺧﻼﻑ
ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ
61%ﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭ
الحمام ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ.
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ
ورقﻓﻲ
ﻣﺩﺭﺟﺔ
ومستحضراتﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
صابون ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
100%
75%
74%
مواد تلميع وكريمات ومستحضرات مماثلة لألحذية أو الجلد 340510
   
10.1
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
مكررة ولكن غير مع ّدلة كيمائياً 151190
زيت النخيل ومكوناته ّ

دفاتر من الورق 482020

49.1

17%

67%

100%









/http://www.intracen.org/country/kenya
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ
100%
 77%ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ 78%
   

8.9

المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/kenya/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل

153

مد غشقر
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
23.6
10.6
449.5
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-2.3
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
8.1
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
73.4
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
39.2
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
LDC
فئةالنمو
دخل منخفض
فئة الدخل

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التغير
15.3
43.7
48.5
30.8

القدرة على المنافسة
26.1
34.8
59.8
33.5

القدرة على التواصل
12.9
42.3
68.2
24.7

البيئةالتجاريةالحالية

32.0

36.0

65.0

البيئة القومية

33.9

12.0

24.2

المستوى المرجعي( 38.2 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن42.8:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن14.3 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم

كبيرة

صغيرة متوسطة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

شهادة الجودة

الكل

9.8
70.5
57.8
14.2

14.2
89.3
59.9
15.6

41.7
97.0
72.3
22.4

15.3
78.6
62.9
15.7

29.5
18.0
19.3
37.7

37.9
36.0
22.5
43.0

69.3
57.6
44.6
67.6

39.8
23.7
27.3
43.3

47.9
12.3

81.5
47.1

91.9
78.3

62.0
29.5

15.7
10.1

43.1
41.6

62.3
74.2

24.3
25.1

27.5
1.0
8.2
5.0

58.4
6.8
16.8
35.9

77.4
6.7
26.7
23.5

41.7
4.3
12.7
17.7

20.1
5.6
10.9
24.4

49.0
29.3
21.6
74.7

70.1
29.0
33.2
61.8

32.6
20.5
16.6
53.6

حساب بنكي

التراخيص األجنبية

استخدام القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

بيئة العمل المباشرة

2

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

7.9
0.9
21.1
11.2

5.8
0.9
23.0
11.7

4.0
1.3
13.4
10.9

8.0
6.6
3.8

20.4
21.2
9.1

11.8
7.5
8.6

الكل
6.8
1.0
20.8
10.9

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
20.3
46.7
23.2
36.1

25.0
46.7
20.9
34.8

30.6
39.9
35.0
37.0

2.9
3.4
3.9
3.3

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

12.3
10.5
5.8

75.0
75.9
71.5

القيم

الكل

51.1
47.9
53.2

الموقع اإللكتروني

الكل
22.6
44.8
23.6
37.1
24.3
29.0
43.9
47.0

66.3
73.5
54.5

مراجعات الحسابات المالية

الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن

استخراج التراخيص والتصاريح*

التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

65.3
66.4
 63.2التطوير االقتصادي الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير
التسويق

الدرجات المعيارية
الكل

16.7
69.0
7.5
2.4
2.4
2.0
0.1
-0.8

0.0
47.3
45.4
88.4
33.4
18.6
8.9
29.5

1.7
0.1
2.4

0.6
1.4
34.0

5.0
49.3
10.3
92.0
1.0
73.0

4.8
24.9
31.0
70.1
0.0
14.5

سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

جودة المورد
الحصول على
الكهرباء

تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع
البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

األيزو 9001

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*
الحصول على
األرصدة االئتمانية

األيزو 14001
الحوكمة

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
Connect

Small

Compete
Reference level

يشتمل :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.

154

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

ﻣﺩﻏﺷﻘﺭ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%53.8

60%

41.2%

46.3%
53.7%

58.8%

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

40.6%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

59.4%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

100.0%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/madagascar

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

سكر القصب أو الشمندر والسكروز النقي كيميائيا ،في شكل صلب 1701XX

ﻓﺎﺻﻭﻟﻳﺎء ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺟﺎﻫﺯﺓ ﺃﻭ ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ،ﺑﻐﻳﺭ ﺍﻟﺧﻝ ﺃﻭ ﺣﻣﺽ ﺍﻟﺧﻠﻳﻙ ،ﺧﻳﺭ ﻣﺟﻣﺩﺓ 13.1 200559
ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﻟﻠﻧﺳﺎء
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 14.5 620630
620520
ﺑﻠﻭﺯﺍﺕمحبوكة
قمصان للرجال والفتيان ،من القطن ،غير
ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 10.6 090111
620920
محبوكة
غير
القطن،
من
مالبس األطفال وإكسسوارات المالبس
ﺷﺎﻻﺕ ،ﺃﻭﺷﺣﺔ ،ﺣﺟﺎﺏ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻙ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ ﺃﻭ ﻓﺿﻼﺕ ﺍﻟﺣﺭﻳﺭ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 20.2 621410
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
ﺍﻟﻘﻁﻥ،
ﻣﻥ
ﺃﺧﺭﻯ،
ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ
ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ
ﻗﻣﺻﺎﻥ
ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ،
فاصولياء متنوعةﻗﻣﺻﺎﻥ
14.9 610910
محفوظة ،بغير الخل أو حمض الخليك ،خير مجمدة 200559
جاهزة أو
ﻓﺳﺎﺗﻳﻥ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 10.4 620442

إمكانات غير م َّ
ُحققة

حبوب الكاكاو ،كاملة أو

ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ
180100ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 24.8 620520
مكسرة ،خام أو محمصة
ّ
ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝًﻭﺇﻛﺳﺳﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 10.3 620920

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

سراويل وسراويل قصيرة
سراويل وسراويل قصيرة

98.8
42.9

99%

33.3

2%

31.4

43%
5%
94%
43%
35%

27.6

إمكانات غير م َّ
ُحققة

كنزات شتوية ،سترات كارديغان وأصناف مشابهة من القطن ،محبوكة 611020

ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 31.4 620342
محبوكةﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ
ﻗﺻﻳﺭﺓ
 620342ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 27.6 620462
ﻟﻠﻧﺳﺎءغير
القطن،
ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ من
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝوالفتيان،
للرجال
ﺣﺑﻭﺏ ﺍﻟﻛﺎﻛﺎﻭ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺳّﺭﺓ ،ﺧﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺣﻣﺻﺔ 20.3 180100
620462
محبوكة
غير
القطن،
من
والفتيات،
للنساء
ﺳﻛﺭ ﺍﻟﻘﺻﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻣﻧﺩﺭ ﻭﺍﻟﺳﻛﺭﻭﺯ ﺍﻟﻧﻘﻲ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎً ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺻﻠﺏ 17.4 1701XX

50%

73%

50%

29.2

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

زيوت عطرية متنوعة 3301Xb
ﺯﻳﻭﺕ ﻋﻁﺭﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ 29.2 3301Xb
ﻛﻧﺯﺍﺕ ﺷﺗﻭﻳﺔ ،ﺳﺗﺭﺍﺕ ﻛﺎﺭﺩﻳﻐﺎﻥ ﻭﺃﺻﻧﺎﻑ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 33.3 611020

94%
78%
78%

71% 47%



66%

47%

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
 

49%





38%









56% 56%















48%
27%

34% 36%



51%
48%
77%



37%
34%
53%



 CP 
CP
SL SL

7%
94%

21%
51%

69%

72%

5%

96%

96%
39%
39%
32%

32%

27%

20.3
17.4
24.8

100%

100%

4%
7%

23%
21%

99%
69%
99%

49%
72%
100%

13.1

71%





35%

10.3

66%









99%
89%
89%
2%

73%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺍﻟﻘﺷﺭﻳﺎﺕ 91.8 0306Xa
جرسيات ،كنزات شتوية ،سترات كارديغات ،إلخ ،محبوكة أو مصنوعة من الكروشيه 6110XX
ﺟﺭﺳﻳﺎﺕ ،ﻛﻧﺯﺍﺕ ﺷﺗﻭﻳﺔ ،ﺳﺗﺭﺍﺕ ﻛﺎﺭﺩﻳﻐﺎﺕ ،ﺇﻟﺦ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺭﻭﺷﻳﻪ 98.8 6110XX
160414
ﻛﺎﻣﻠﺔ/ﻣﻘﻁﻌﺔ،
األطلسي،ﺟﺎﻫﺯﺓ/ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ،
البونيتو ﺍﻷﻁﻠﺳﻲ،
ﺗﻭﻥ ﺍﻟﺑﻭﻧﻳﺗﻭ
ﺍﻟﺗﻭﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻭﻧﺔ،
ﺃﺳﻣﺎﻙ
المفرومة 160414
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎءباستثناء
كاملة/مقطعة،
جاهزة/محفوظة،
ﻭﺳﻣﻙتون
ﺍﻟﻭﺛﺎﺑﺔوسمك
الوثابة
التونة
التونة،
أسماك
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﻣﺔ 42.9

94%

31%

90%
84%
84%

مستوى التكنولوجيا

القشريات 0306Xa

91.8

94%

90%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

الفانيال 0905XX

ﺍﻟﻘﺭﻧﻘﻝ 139.6 0907XX
ﺍﻟﻔﺎﻧﻳﻼ 57.6 0905XX

139.6
57.6

94%

31%

والمتوسطة

القرنقل 0907XX

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

استقرار اإليرادات

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)

أفريقيا
جنوب
الصحراء

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
مشاركة اإلناث
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
تواجد المؤسساتﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
الصغيرة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

بنغالديش…؟ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ
ﻣﺩﻏ ﺷ ﻘﺭ…؟

5%
100%

65%
4%
4%

77%

21%
100%
68%
23%
28%

31%

49%

38%

31%
36%





42% 37%











43% 42%







46% 50%





44% 34%
45%
41% 43%



53%

50%

34%
68%



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A




القطن،
بلوزات
14.5
محبوكة ﺍﻷﻟﻳﺎﻑ ﺍ
غيرﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﻥ
ﺻﻧﺎﻑ
منﺩﻳﻐﺎﻥ ̀ﻭﺃ
والفتيات ،ﻛﺎﺭ
للنساءﻭﻳﺔ ،ﺳﺗﺭﺍﺕ
وقمصانﻧﺯﺍﺕ ﺷﺗ
ﻛ
620630ﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 13.3 611030
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ68%
ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ 49%
ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ99%
ّصة ،غير
090111ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ 10.6
ﺧﻼﻑﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ
الكافيينﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ
منزوعة ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ،20
محمﻗﺎﺋﻣﺔ
غيرﻅﺔ:
قهوة ،ﻣﻼﺣ
ﻁ
 ﺍﻟﻣﺗﻭﺳ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ
46%ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
100%ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ
ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
شاالت ،ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
 621410ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ
20.2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ99%
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕمحبوكة
الحرير ،غير
فضالت
الحرير أو
ﻏﻳﺭمن
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕذلك،
ﺃﻥ شابه
ﻋﻠﻰوما
حجاب
أوشحة،
 
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
44%
21%
5%
قمصان قصيرة األكمام ،قمصان تحتانية وقمصان داخلية أخرى ،من القطن ،محبوكة 610910
   
14.9






/http://www.intracen.org/country/madagascar
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
فساتين للنساء والفتيات ،من القطن ،غير محبوكة ﺍﻟﻣ
45%
68%
ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ65%
620442
   
10.4

كنزات شتوية ،سترات كارديغان ̀وأصناف مشابهة من األلياف االصطناعية ،محبوكة 611030

13.3

4%

28%

41%









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/madagascar/
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ماالوي
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
17.6
4.3
242.2
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-5.1
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
11.6
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية) 106.8
8.8
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
LDC, LLDC
فئةالنمو
دخل منخفض
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
35.1
43.7
47.8
38.7

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التواصل
27.4
58.6
75.4
40.0

القدرة على التغير
35.2
55.4
60.3
47.2

البيئةالتجاريةالحالية

37.3

39.1

48.2

البيئة القومية

36.5

12.8

24.7

المستوى المرجعي( 23.3 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن11.6:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن34.9 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم
صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

5.3
77.0
79.1
14.6

28.5
85.1
73.1
15.1

53.0
93.2
56.3
18.3

18.8
81.9
70.5
15.3

18.5
22.5
60.2
39.2

57.2
30.2
46.3
41.1

77.4
43.9
17.1
52.9

69.5
28.9

91.3
61.9

97.1
74.8

79.6
44.9

30.2
24.6

60.8
56.4

80.6
70.3

40.6
39.5

35.8
10.3
24.4
12.1

66.1
19.5
38.5
21.6

56.0
15.3
53.4
46.0

47.0
13.8
32.9
24.6

27.3
39.5
30.6
43.5

57.2
59.1
45.9
59.3

46.5
51.2
60.8
82.6

37.6
47.9
40.0
63.1

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

الكل

الكل
45.2
26.7
41.0
41.8

بيئة العمل المباشرة

2

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

4.6
0.6
4.0
-

7.3
0.8
6.8
29.6

3.2
5.6
5.8
10.9

40.0
12.3
13.0

33.4
13.0
9.1

19.4
8.9
8.2

الكل
5.1
1.6
5.0
14.5

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
28.5
54.0
63.3
-

21.5
48.8
51.7
3.0

34.0
12.0
55.3
37.0

3.7
3.4
3.7
2.8

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

34.9
11.9
11.2

27.9
62.6
44.5

القيم

الكل

34.5
61.2
53.2

حساب بنكي

التراخيص األجنبية

التدريب

استخدام القدرات

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

مراجعات الحسابات المالية

البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

الكل
27.0
36.0
58.6
27.6
55.4
29.1
37.9
33.9

52.6
70.0
55.6

شهادة الجودة

32.9
63.4
48.2

الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن
التعامل مع
اللوائح*

35.8
37.4
9.7
2.4
2.8
1.3
0.4
-0.4
1.9
0.3
1.7

5.0
8.4
25.1

25.0
27.6
10.8
68.5
17.0

24.3
31.5
34.4
29.5
3.9

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

الدرجات المعيارية
الكل
14.3
18.4
37.4
89.0
52.2
14.4
20.0
45.9

استخراج التراخيص
والتصاريح*

التعاون في مجال البحث
والتطوير
التسويق

سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

جودة المورد
الحصول على
الكهرباء

تسجيل العالمات التجارية
البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*
الحصول على األرصدة
االئتمانية

األيزو 9001

الخدمات الحكومية
اإللكترونية

األيزو 14001
الحوكمة
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

Connect
Small

Compete
Reference level

يشتمل :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﻣﺎﻻﻭﻱ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%
60%

30.3%

31.8%

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

69.7%

68.2%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%51.8

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

60%
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

41.6%

40%

ﻋﻘﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

58.4%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

24.1%
75.9%

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/malawi

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

قهوة ،غير محمّصة ،غير منزوعة الكافيين

ﺣﻣﺹ ﻣﺟﻔﻑ ،ﻣﻘﺷﻭﺭ ،ﺳﻭﺍء ﺑﻼ ﻗﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻘ ّ
ﻁﻊ 071320
3.0 3.1
ﺧﺷﺏ ﻭﻣﻭﺍﺩ ﺧﺷﺑﻳﺔ ،ﻓﺣﻡ ﺍﻟﺧﺷﺏ 4.5 44XXXX
090111
4.0
ﻧﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﻥ 3.5 140420

سكر مكرر ،في شكل صلب ،غير مح ّدد في مكان آخر

170199ﺩﻗﻳﻖ ﻭﻭﺟﺑﺎﺕ ﻓﻭﻝ ﺍﻟﺻﻭﻳﺎ 120810
3.9 4.8
ﻗﻁﻥ ،ﻣﺳﺭّ ﺡ ﺃﻭ ﻣﻣﺷﻭﻁ 3.9 520300

إمكانات غير م َّ
ُحققة

بذور الذرة 100510

ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻭﺍﻟﺣﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻙ 392490

3.8

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﺑﺫﻭﺭ ﺍﻟﺫﺭﺓ 3.1 100510
ّ
071310ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 090111
بازالء مجففة ،مقشورة ،سواء بال قشرة أو مقطعةﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ
4.0 8.1
منشور/مقطع على شكل طوليّ ،
ّ
ﻣﻛﺭﺭ ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ّ
4407Xbﻣﺣﺩّﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 170199
ﺻﻠﺏ ،ﻏﻳﺭ
4.8 5.5
رشرائح/مقش
ﺳﻛﺭإلى
مقطع
خشب

إمكانات غير م َّ
ُحققة

خضراوات مجففة ،مقشورة 0713Xb

ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻠﺑﺔ
ﺍﻟﻛﺗﺎﻥ
في ﺑﺫﺭ
مكسرات غير محددةﻛﺳﺏ
1.9
آخر
مكان
0802Xcﺃﺧﺭﻯ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻁﺣﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺣﺑﻳﺑﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ 12.9230610
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺃﺧﺭﻯ 8.2 400129
230610
ال
أم
حبيبات
شكل
على
أو
مطحونة
سواء
أخرى،
صلبة
كسب بذر الكتان وبقايا
1.9
ﺑﺎﺯﻻء ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ،ﺳﻭﺍء ﺑﻼ ﻗﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻘ ّ
ﻁﻌﺔ 8.1 071310
ﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﻁﻭﻟﻲ ،ﻣﻘ ّ
400129ﻧﺷﻭﺭ/ﻣﻘ ّ
ﻁﻊ ﺇﻟﻰﺭﺷﺭﺍﺋﺢ/ﻣﻘ ّ
ﺷ 4407Xb
مطاط طبيعي في أشكال أخرى ﺧﺷﺏ ﻣ
5.5 8.2

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ذرة غير محددة في مكان آخر 100590

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﻗﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺭّ ﺡ ﺃﻭ ﻣﻣﺷﻭﻁ 32.0 520100
16.6
ﺫﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 16.6100590
ﺧﺿﺭﺍﻭﺍﺕ ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ 19.9 0713Xb
19.9
ﻣﻛﺳﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 12.9 0802Xc

مستوى التكنولوجيا

مسرح أو ممشوط 520100
قطن ،غير ّ

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

32.0

29%



5%






63%

72%

59%
63%

61%72%

5% 100%

59%
15%

61%
20%

80%

100%

49%
49%

53%53%

57%

15%

54%

20%

29%



80%

والمتوسطة

الفول السوداني،

ﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻷﺳﻭﺩ )ﻣﺧ ّﻣﺭ( ﻭﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻟﻣﺧﻣّﺭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 76.8 090240
 1202XXﺃﻭ ﺍﻟﺷﻣﻧﺩﺭ ﻭﺍﻟﺳﻛﺭﻭﺯ ﺍﻟﻧﻘﻲ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎً ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺻﻠﺏ 26.51701XX
غير محمّصﺳﻛﺭ ﺍﻟﻘﺻﺏ
82.1
ﺍﻟﻔﻭﻝ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻲ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺹ 26.5 1202XX

57%

54%

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

الشاي األسود (مخمّر) والشاي المخمّر جزئياً في عبوات يتجاوز وزنها  3كغم 76.8 090240
سكر القصب أو الشمندر والسكروز النقي كيميائياً ،في شكل صلب 1701XX
82.1
ً

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

استقرار اإليرادات

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

أفريقيا جنوب الصحراء

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD



ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺗﻭﺍﺟﺩاإلناث
مشاركة
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
تواجد المؤسسات الصغيرة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

الصادرات

(بماليين
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
الدوالراتﻣﻼﻳﻳﻥ
)ﺑ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
األمريكية)
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
ﻫﻝ
بنغالديش…؟
ﻣﺎﻻﻭﻱ…؟





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

96% 96%



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

5%

29% 73%



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CP CP
SL SL

88%
74%

88%
86%

88%
30%

88%

43%
49%

100%
29%

100%
75% 100%



CP CP
SL CP
SL
CP
 SL 
SL

31%
26%

62%
43%

30%
19%

49%
49%

100%
100%

100%
68% 75%



CP CP
SL SL

54%
31%

61%
62%

21% 100%



54%
5%

55%40%

94% 100%



15%
19%

100%



69%
74%

69%

26%

54%

31%

5%

86%

55%

40%

64%
49%

68%

61%56%

21%


100%
96%

100%

31%

81%

84%

99%



76%

54%
55%

73%

99%







CPSL_#N/A
CPSL_#N/A




CPSL_#N/A
CPSL_#N/A





لوازم المنزل والحمام المتنوعة غير المحددة في مكان آخر ،من البالستيك 392490
3.8
94%ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
071320ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ
ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ
سواء20
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ
مجفف،ﻗﺎﺋﻣﺔ
حمصﻼﺣﻅﺔ:
ﻣ
ﻣﺩﺭﺟﺔأوﻓﻲ ّ
 5%ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ40%
مقطع
بال ،قشرة
مقشور،


3.0
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
 64%ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ 100%
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ 15%
خشب ومواد خشبية ،فحم الخشب 44XXXX
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ.2013
 
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ III
4.5
نسالة القطن 140420
دقيق ووجبات فول الصويا 120810
مسرح أو ممشوط 520300
قطنّ ،

3.5
3.9
3.9

40%

99%









100%

76%

99%









55%

56%

100%









84%

81%

96%









ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/malawi

المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/malawi/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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موريشيوس
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
1.3
13.2
10,516.5
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-7.2
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
17.9
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية) 114.6
56.6
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
SIDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
32.2
54.1
60.0
40.9

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التواصل
23.2
46.3
73.5
30.5

القدرة على التغير
41.1
61.0
80.1
51.6

البيئةالتجاريةالحالية

47.9

61.7

26.9

البيئة القومية

68.8

62.5

62.7

المستوى المرجعي( 55.2 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن27.6:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن82.8 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم
صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

6.8
96.5
50.1
15.5

16.0
99.0
69.0
21.1

29.4
97.7
76.8
21.8

11.1
97.2
60.3
17.4

22.5
55.1
8.6
42.6

40.9
74.3
38.1
63.0

58.1
61.9
54.6
65.5

59.6
27.9

86.0
48.3

98.5
64.0

69.3
35.9

22.6
23.7

49.9
42.8

88.4
58.6

30.0
31.0

46.5
33.9
15.1
6.1

79.3
25.1
39.4
19.6

92.8
30.2
76.3
35.6

59.5
30.8
25.6
14.6

37.1
79.5
19.6
28.1

72.4
68.1
46.9
56.5

89.8
75.0
81.2
74.4

50.1
75.8
31.9
48.4

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

الكل

الكل
32.2
58.8
23.1
49.6

بيئة العمل المباشرة

2

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

شهادة الجودة

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.4
0.3
9.4
9.7

0.9
1.8
9.7
9.1

0.2
0.8
7.5
13.2

52.2
37.8
17.5

40.3
67.3
25.9

22.5
48.6
9.5

الكل
0.5
0.9
9.4
10.1

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
64.5
65.8
43.9
40.8

52.9
33.8
43.2
42.9

73.7
48.8
49.4
30.7

4.3
4.6
4.6
3.2

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

46.3
45.7
18.6

17.6
29.5
36.9

القيم

الكل

27.6
9.2
26.5

التراخيص األجنبية

التدريب

استخدام
القدرات

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

مراجعات الحسابات
المالية

البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

الكل
61.4
46.7
43.9
39.6
72.8
66.2
62.6
45.0

48.0
20.9
52.2

حساب بنكي

22.3
23.0
35.3

الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن
التعامل مع
اللوائح*

83.7
87.7
0.7
3.7
2.5
177.9
11.1
0.8
6.3
3.0
4.7

71.4
57.3
58.8

65.0
1.7
15.6
92.5
2.0
607.0

66.1
79.2
74.8
71.7
29.7
54.8

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير
التسويق

الدرجات المعيارية
الكل
68.4
81.2
100.0
48.8
39.4
74.6
57.5
80.6

استخراج التراخيص
والتصاريح*

جودة المورد

الحصول على الكهرباء
تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع

سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على األرصدة
االئتمانية

األيزو 14001
الحوكمة
الحصول على
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

الخدمات الحكومية اإللكترونية
استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
Connect
Small

Compete
Reference level

يشتمل :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﻣﻭﺭﻳﺷﻳﻭﺱ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%
60%

23.1%

32.7%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%16.1
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

67.3%

76.9%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

46.7%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

53.3%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

100.0%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/mauritius

الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
إمكانات نمو الصادرات
حسﺳّﻥن
سوف
هل
ﺳﻭﻑتُ ﺗُﺣ ّ
ﻫﻝ
بنغالديش…؟
…؟
ﻣﻭﺭﻳﺷﻳﻭﺱ

…؟المنتج في…؟
تصدير
إمكانات
ﻣﺎ ﻫﻲ ما
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ
هي ﺗﺻﺩﻳﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ

ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 34.1 620462
620462
ﻟﻠﺭﺟﺎﻝمحبوكة
القطن ،غير
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ
سراويل وسراويل قصيرة للنساء والفتيات ،من ﻗﻣﺻﺎﻥ
ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 34.1 610510
ﻛﻧﺯﺍﺕ ﺷﺗﻭﻳﺔ ،ﺳﺗﺭﺍﺕ ﻛﺎﺭﺩﻳﻐﺎﻥ ﻭﺃﺻﻧﺎﻑ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 35.5 611020
قمصان للرجال والفتيان ،من القطن ،محبوكة 610510
ﺍﻟﻣﺟﻭﻫﺭﺍﺕ ﻭﺃﺟﺯﺍﺅﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻁﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺳﻭﺓ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﺃﻡ ﻻ 35.9 711319
ﺑﺄﻟﻭﺍﻥ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻏﻳﺭ 520849
ﻣﺻﺑﻭﻍ
القطن ،ﺧﻳﻁ
200ﻍ/ﻡ،2
وأصنافﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ
،%85 =/
ستراتﺍﻟﻘﻁﻥ< ،
ﻣﻧﺳﻭﺟﺔ ﻣﻥ
كنزاتﺃﻗﻣﺷﺔ
611020
محبوكة
مشابهة من
كارديغان
شتوية،
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 6.6

المجوهرات

ﺍﻟﻛﺭﻭﺷﻳﻪأم ال
ﻣﻥ الثمينة
بالمعادن
مطلية أو
الثمينة ،سواء
المعادن
ﺟﺭﺳﻳﺎﺕ ،من
وأجزاؤها
6110XX
مكسوةﻣﺻﻧﻭﻋﺔ
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ ﺃﻭ
ﻛﺎﺭﺩﻳﻐﺎﺕ ،ﺇﻟﺦ،
ﺷﺗﻭﻳﺔ ،ﺳﺗﺭﺍﺕ
ﻛﻧﺯﺍﺕ
21.2 711319
ّ

0303Xa
ﺟﺔ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺃﺳﻣﺎﻙ ،ﻣﺛﻠ
 33.0مكان آخر 520849
محددة في
مختلفة ،غير
بألوان
أقمشة منسوجة من القطن ،% 85 =/> ،ال تتجاوز  200غ/م  ،2خيط مصبوغ

جرسيات ،كنزات شتوية ،سترات كارديغات ،إلخ،
أسماك ،مثلّجة ،كاملة 0303Xa

ﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﺃﻭ ﺩﻗﻳﻖ ﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻳﻠﻡ 11.6 110100
ﺩﺑﺱمن
محبوكة أو مصنوعة
الكروشيه170310
ﻗﺻﺏ ﺍﻟﺳﻛﺭ
12.0 6110XX

ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 11.9 610462
ﻓﺳﺎﺗﻳﻥ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 12.8 610442

دقيق القمح أو دقيق خليط القمح مع الشيلم 110100

ﺃﻭﺟﻪ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺣﺎﺋﻁ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻳﺩ 911430

8.7

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

للبيع510610
ﺑﺎﻟﺗﺟﺯﺋﺔ
ﻣﻁﺭﻭﺡ ﻟﻠﺑﻳﻊ
ﺍﻟﻭﺯﻥ ،ﻏﻳﺭ
ﺣﺳﺏ
منﺍﻟﺻﻭﻑ
 %ﻣﻥ
%85
ح،ﺡ< ،
خيط منﺧﻳﻁ ﻣﻥ
بالتجزئة 15.0
ﺍﻟﻣﺳﺭّ
510610
مطروح
الوزن ،غير
حسب
الصوف
>85=/=/
المسر
الصوف
ﺍﻟﺻﻭﻑ ّ

15.0

سكر مكرر ،في شكل صلب ،غير مح ّدد في مكان آخر 170199

ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ ،ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 60.4 610990

إمكانات غير م َّ
ُحققة

قمصان قصيرة األكمام ،قمصان تحتانية وقمصان داخلية أخرى ،من مواد نسيجية أخرى ،محبوكة 610990

ﺳﻛﺭ ﻣﻛﺭﺭ ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺻﻠﺏ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩّﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 161.6 170199

إمكانات غير م َّ
ُحققة

92.5
161.6
60.4

21%

26%

33%

100%

65%

64%
26%

21%
65%
92%
9%
98%

92%
9%
98%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 139.9 620520
سكر القصب أو الشمندر والسكروز النقي كيميائياً ،في شكل صلب 1701XX
ﺳﻛﺭ ﺍﻟﻘﺻﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻣﻧﺩﺭ ﻭﺍﻟﺳﻛﺭﻭﺯ ﺍﻟﻧﻘﻲ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎً ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺻﻠﺏ 135.2 1701XX
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ
من ﻗﺻﻳﺭﺓ
ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 92.5 620342
620342
ﻟﻠﺭﺟﺎﻝمحبوكة
القطن ،غير
والفتيان،
سراويل وسراويل قصيرة للرجال

إمكانات غير م َّ
ُحققة

139.9
135.2

مستوى التكنولوجيا

ﺃﺳﻣﺎﻙ ﺍﻟﺗﻭﻧﺔ ،ﺍﻟﺗﻭﻧﺔ ﺍﻟﻭﺛﺎﺑﺔ ﻭﺳﻣﻙ ﺗﻭﻥ ﺍﻟﺑﻭﻧﻳﺗﻭ ﺍﻷﻁﻠﺳﻲ ،ﺟﺎﻫﺯﺓ/ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ/ﻣﻘﻁﻌﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 160414
قمصان قصيرة األكمام ،قمصان تحتانية وقمصان داخلية أخرى ،من القطن ،محبوكة 610910
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﻣﺔ 292.7
محبوكةﻭﻗﻣﺻﺎﻥ
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ
من ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ،
ﻗﺻﻳﺭﺓ
قمصان للرجال ﻗﻣﺻﺎﻥ
620520
القطن ،غير
والفتيان،
ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 213.2 610910

100%

98%

49%





98%

64%

64%

82%

11%

17%
17%

53%
53%

96%

14%

82%

96%

11%

14%

36%

36%

42%

42%

31%

84%

84%

84%
84%
14%
14%
30%
29%
30%
94%

45%
45%
58%
58%
33%
43%
54%































73%
94%
44%

84%
54%
36%

















47%
84%

36%
56%
44%
47%

35.9

73%
22%
96%

73%

67%
73%

84%
7%

22%

44%
86%
29%
67%

42%

45%

99%











86%

14%











34.1

96%











5%
86%

42%











25%
5%







34.1

6.6

64%
33%

31%

6%

21.2
33.0
11.6

OECD

49%

6%
25%

35.5

OECD

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

أسماك التونة ،التونة الوثابة وسمك تون البونيتو األطلسي ،جاهزة/محفوظة ،كاملة/مقطعة ،باستثناء المفرومة 160414

292.7
213.2

اإليرادات
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
استقرار ﻣﺳﺗﻭﻯ

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

مشاركة
اإلناث ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
تواجد ﺗﻭﺍﺟﺩ
الصغيرة
المؤسسات
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)

التجارة
أفريقيا
بين بلدان
جنوب
الجنوب
الصحراء
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

29%

45%

37%

99%

33%

43%

71%

49%

71%

40%

































86%
84%
ﻗﺎﺋﻣﺔ 170310
السكر
دبس قصب
ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
 ﻓﻲ 
56%ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ12.0
ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ،
ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ
ﻣﻼﺣﻅﺔ:
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(
ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻭﺗﺷﻳﺭ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
سراويل ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
29%ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ 44%
ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ7%
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ610462
محبوكة
القطن،
ﻏﻳﺭ من
والفتيات،
للنساء
قصيرة
وسراويل
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
 ﺇﻟﻰ 

11.9

فساتين للنساء والفتيات ،من القطن ،محبوكة 610442
أوجه ساعات الحائط وساعات اليد 911430

ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

12.8

14%

37%

49%









ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ
40%
 99%ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ 99%
/http://www.intracen.org/country/mauritius
  
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ 8.7

المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/mauritius/
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المغرب
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
33.2
109.2
3,291.3
0.2

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-5.8
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
4.9
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية) 83.2
36.9
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
SIDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التغير
42.2
50.1
61.0
48.1

القدرة على المنافسة
49.4
49.9
55.3
50.4

القدرة على التواصل
70.4
75.9
69.5
72.2

البيئةالتجاريةالحالية

58.0

50.6

39.7

البيئة القومية

51.9

64.4

47.6

المستوى المرجعي( 55.2 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن27.6:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن82.8 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم
صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

حساب بنكي

6.2
97.5
73.6
22.7

23.1
96.5
63.9
21.6

49.8
96.4
62.6
21.5

18.2
97.0
66.4
22.1

21.0
60.6
47.4
68.7

50.9
55.1
28.9
64.8

75.2
54.6
26.8
64.4

96.8
66.8

98.0
71.4

94.4
74.0

97.0
69.4

79.2
61.6

85.4
66.5

69.7
69.4

80.1
64.4

42.5
23.4
19.1
13.0

55.3
20.6
27.2
21.9

55.3
34.9
52.7
20.3

48.9
23.4
26.3
18.5

33.4
65.5
24.4
45.4

45.8
61.0
33.7
59.7

45.8
80.6
60.1
57.5

39.5
65.5
32.7
54.9

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

الكل

الكل

44.3
57.6
33.3
 66.5استخدام القدرات

بيئة العمل المباشرة

2

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

شهادة الجودة

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.2
1.5
4.0
6.2

0.3
0.7
5.5
5.8

0.3
0.5
4.3
5.5

30.1
37.8
17.9

25.3
26.2
10.2

25.2
24.6
9.9

الكل
0.3
1.0
4.6
5.6

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
73.7
37.2
63.3
55.2

68.4
51.2
56.5
57.5

68.4
57.2
61.8
58.9

3.8
3.8
4.4
3.2

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

27.7
31.8
14.0

38.2
29.5
36.3

القيم

الكل

44.1
41.4
50.5

التدريب

خبرة المدير

التمويل
المصرفي

البريد اإللكتروني

مراجعات الحسابات المالية

الكل
68.4
44.8
60.4
58.6
58.1
41.5
56.7
46.3

44.3
43.4
51.2

التراخيص األجنبية

41.1
35.2
42.7

الدرجات المعيارية
الكل

74.4
84.6
10.0
3.5
3.0
21.0
2.8
-0.3

54.5
73.6
36.3
53.0
61.1
46.5
41.9
48.4

5.6
2.5
6.9

63.3
51.3
78.6

40.0
8.0
11.6
90.3
10.0
400.0

39.6
46.7
41.2
65.0
48.7
44.7

الموقع اإللكتروني
الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن

استخراج التراخيص والتصاريح*

التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التعاون في مجال البحث
والتطوير

التطوير االقتصادي
الجماعي
جودة المورد

التسويق

الحصول على الكهرباء
سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها الدولة
على الواردات*

تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع
البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على األرصدة
االئتمانية

األيزو 14001

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحوكمة
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
Connect

Small

Compete
Reference level

يشتمل :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%
60%

23.0%

40.7%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%40.9
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

59.3%

77.0%

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%

60%
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

40%

ﻋﻘﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

50.0%

50.0%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

100.0%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/morocco

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟ّﻥ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﻳُﺣ ﺳ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…؟

17%

65%

58%

58%

71%
98%
98%

56%
66%
66%

ﻛﻐﻡ 592.5 10

160413باستثناء 160413
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎءفي قطع،
كامل أو
محفوظ،
جاهز أو
األسبرط،
صغيرة أو
ساردينال ،رنجة
سردين،
المفروم
ﻗﻁﻊ،
ﻛﺎﻣﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﻣﺣﻔﻭﻅ،
سمك ﺟﺎﻫﺯ ﺃﻭ
ﺍﻷﺳﺑﺭﻁ،
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺳﻣﻙ
ﺳﺎﺭﺩﻳﻧﻼ ،ﺭﻧﺟﺔ
ﺳﺭﺩﻳﻥ،

ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﻡ 337.2
األخطبوط ،مجمد ،مجفف ،مملح ،أو في محلول ملحي 030759
ﺍﻷﺧﻁﺑﻭﻁ ،ﻣﺟﻣﺩ ،ﻣﺟﻔﻑ ،ﻣﻣﻠﺢ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻭﻝ ﻣﻠﺣﻲ 302.8 030759
قطع غيار الطائرات غير محددة في مكان آخر ﻗﻁﻊ ﻏﻳﺎﺭ
 880330ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 153.6 880330

فاصولياء ،مقشورة أو غير

ﻓﺎﺻﻭﻟﻳﺎء ،ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺭﺩﺓ 173.0 070820
مقشورة ،طازجة أو مبردة 070820
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﻣﺣﺭﻙ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﺳﻌﺔ ﺃﺳﻁﻭﺍﻧﺗﻪ ﻻ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ  1500ﺳﻡ236.3 870331 31

ﻋﺑﻭﺍﺕ ﺗﺯﻥ
ﻓﻭﺳﻔﺎﺕ،
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  10ﻛﻐﻡ 321.5 310310
870331
1500ﻓﻲسم
ﺳﻭﺑﺭعن
سيارات بمحرك الديزل سعة أسطوانته ال تزيد
31
ﻁﻣﺎﻁﻡ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺭﺩﺓ 463.5 070200
310310
كغم
من(10،
ﻣﺎﻧﺩﺭﻳﻥ أكثر
عبوات تزن
سوبر فوسفات،
ﻭﺳﺎﺗﺯﻭﻣﺎ
ﻓﺎﻛﻬﺔفيﺍﻟﻳﻭﺳﻔﻲ )
ﻛﻠﻣﻧﺗﻳﻧﺎ ﻭﻭﻳﻠﻛﻳﻧﻎ ﻭﺣﻣﺿﻳﺎﺕ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ/ﻣﺟﻔﻔﺔ 330.5 080520
ﻣﻌﺯﻭﻟﺔ،
القطن،ﻓﻭﻟﺕ،
من 1000
مشابهة >=
ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺩ
ﻣﻭﺻﻼﺕ
ﻣﺯﻭﺩﺓ ﺑﻭﺻﻼﺕ 466.6 8544Xa
ّ 070200
محبوكة
وأصناف
كنزات شتوية ،سترات كارديغان
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 349.2 620462
080520
ال
أم
الثمينة
بالمعادن
مكسوة
أو
مطلية
سواء
الثمينة،
المعادن
المجوهرات وأجزاؤها من ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 315.0 620342
ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ
ّدةﺍﻟﺟﺯء
ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ،
ﺍﻟﺣﺫﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻠﺩ 250.9 6403XX
8544Xa
بوصالت
موصالت كهربائية لجهد <=  1000فولت ،معزولة ،مزو
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ ،ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 211.8 610910
620462
محبوكة
غير
القطن،
سراويل وسراويل قصيرة للنساء والفتيات،
ﺳﺭﺩﻳﻥ
منﻣﺛﻠّﺞ ،ﺳﺎﺭﺩﻳﻧﻼ ،ﺭﻧﺟﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ ﺃﻭ ﺳﻣﻙ ﺍﻷﺳﺑﺭﻁ 87.0 0303Xi
ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ،
ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ
سراويل وسراويل قصيرةﺑﻠﻭﺯﺍﺕ
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 131.8 620640
620342
ﺍﻷﻟﻳﺎﻑمحبوكة
ﻣﻥ غير
القطن،
ﻟﻠﻧﺳﺎءمن
والفتيان،
للرجال
ﺯﻳﺗﻭﻥ ﺟﺎﻫﺯ ﺃﻭ ﻣﺣﻔﻭﻅ ،ﺑﻐﻳﺭ ﺍﻟﺧﻝ ﺃﻭ ﺣﻣﺽ ﺍﻟﺧﻠﻳﻙ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺟﻣﺩ 137.0 200570

األحذية ،الجزء العلوي من الحذاء من الجلد 6403XX

َّ

ثنائي

ﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ
ﺃﺧﺭﻯ ﺗ
ﺍﻹﺷﻌﺎﻝ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺳﻼﻙ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ،ﺇﻟﺦ 1143.9 854430
310530
 ُ10كغم
ﺃﺳﻼﻙمن
ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ أكثر
عبوات تزن
األمونيوم ،في
فوسفات
ﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻭﺳﻔﺎﺕ ﺍﻷﻣﻭﻧﻳﻭﻡ ،ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﺗﺯﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  10ﻛﻐﻡ 849.0 310530

إمكانات غير مُحق
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕقةﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

األمونيوم ،في
فوسفات
ﻓﻭﺳﻔﺎﺕ مع ثنائي
ﺛﻧﺎﺋﻲالمخلوط
ﻣﻊفيه
ﺍﻟﻣﺧﻠﻭﻁبما
الهيدروجين،
أمونيوم ثنائي
فوسفات
=< 10
كغم
310540عبوات تزن 592.5 310540
ﻋﺑﻭﺍﺕ ﺗﺯﻥ
ﺍﻷﻣﻭﻧﻳﻭﻡ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻳﺩﺭﻭﺟﻳﻥ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻪ
ﺛﻧﺎﺋﻲ
=> ﺃﻣﻭﻧﻳﻭﻡ
ﻓﻭﺳﻔﺎﺕ

75%

87%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

849.0

87%100%

99%
47%
47%

26%
65%
65%









حامض الفوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك 280920
854430280920
والطائرات ،إلخ
ﺍﻟﻔﻭﺳﻔﻭﺭﻳﻙفي
أخرى ُتستخدم
السيارات ﻓﻭﺳﻔﻭﺭﻳﻙ
ﻭﺃﺣﻣﺎﺽ ﺑﻭﻟﻲ
مجموعات أسالك اإلشعال ومجموعات أسالكﺣﺎﻣﺽ
1540.7

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

17%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

مستوى التكنولوجيا

100%87%

99%
17%

26%
66%









ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

87%

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD
OECD

17%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ







المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(

الصادرات
(بماليين
أفريقيا
الدوالرات
جنوب
األمريكية)
الصحراء
ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ

65%

اإليرادات
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
استقرار ﻣﺳﺗﻭﻯ

1540.7
1143.9

66%



مشاركة اإلناث
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
تواجد ﺗﻭﺍﺟﺩ
الصغيرة
المؤسسات
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ…؟





























173.0

100%87%

96%
96%
86%

68%
68%
58%

CP CP






236.3

87% 73%

26%
86%

71%
58%





21%
71%
67%

CP CP






SL 
SL

43%
21%
23%









337.2
302.8
153.6

75%
37%

37%
99%

99%
94% 94%
100%

100%

58%
71%

42%
26%
25%

58%
56%

321.5

73% 99%

463.5

100%30%

330.5

99% 82%

74%
42%
63%

25%
64%

466.6

30% 85%

349.2
315.0
250.9

68% 56%

40%
74%
78%

63%
69%

46%
43%
41%

82% 82%

68%

90%

71%

85%

67%
31%

SL SL

SL CP
SL
CP

















66%
64%

28%
31%









40%

46%

















81%

23%
79%
18%

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
78%ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ 41%
90%
610910
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕمحبوكة
منﻓﻲالقطن،
أخرى،
داخلية
تحتانية
قمصان
األكمام،
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ 
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(
211.8ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
وقمصانﻭﺗﺷﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
قصيرةﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
قمصان ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
79%ﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
 .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  IﻭII
ﻭ
2009
ﻋﺎﻣﻲ
ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺇﻟﻰ
ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ّ
69%
56%

سردين مثلج ،ساردينال ،رنجة صغيرة أو سمك األسبرط 0303Xi

87.0

28%
ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ 66%
ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ 82%
غير :محبوكة
بلوزات وقمصان للنساء والفتيات ،من األلياف االصطناعية،
/http://www.intracen.org/country/morocco
  
131.8
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
 620640ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ

زيتون جاهز أو محفوظ ،بغير الخل أو حمض الخليك ،غير مجمد 200570

137.0

71%

81%

18%









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/morocco/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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باراجواي
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
6.9
29.7
4,304.6
0.1

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
0.1
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
3.6
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية) 75.7
9.0
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
المنطقة الجغرافية
LLDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التواصل
25.9
62.7
78.7
43.0

القدرة على المنافسة
34.6
54.2
65.8
46.3

القدرة على التغير
30.5
56.6
80.7
50.5

البيئةالتجاريةالحالية

34.3

37.2

33.8

البيئة القومية

46.8

38.8

49.3

المستوى المرجعي( 46.2 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن23.8:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن71.4 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم

كبيرة

صغيرة متوسطة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

شهادة الجودة

الكل

2.3
82.0
74.8
18.2

23.5
95.9
72.4
22.5

42.0
98.8
76.2
22.7

15.0
89.7
74.0
20.5

9.1
26.8
50.0
52.6

51.4
52.5
44.8
68.0

69.5
71.8
53.2
68.7

39.3
36.7
48.2
60.9

65.4
29.4

94.2
61.9

96.4
83.5

81.0
49.1

26.8
25.0

69.0
56.4

77.3
80.1

42.4
43.5

29.1
21.9
30.6
0.0

60.5
16.8
72.3
12.0

89.6
30.4
92.1
28.9

49.0
20.8
54.9
10.0

21.4
63.2
37.5
0.0

51.2
54.2
77.8
43.3

85.5
75.3
94.0
68.0

39.6
61.4
62.2
38.9

حساب بنكي

التراخيص األجنبية

استخدام القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

بيئة العمل المباشرة

2

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.7
0.4
19.9
15.3

0.9
1.2
21.1
30.2

0.9
0.9
22.0
15.5

21.1
46.1
22.0

20.0
57.1
23.9

10.4
51.5
19.8

الكل
0.8
0.8
20.6
24.2

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
56.6
61.0
24.8
25.6

52.9
41.4
23.2
2.4

52.9
46.7
22.1
25.3

3.1
3.7
4.0
2.7

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

19.5
51.4
22.6

الموقع اإللكتروني

الكل
54.7
48.8
23.8
10.1
32.7
41.2
45.9
29.1

50.0
22.7
30.9

القيم

الكل

51.7
15.2
28.7

69.3
18.8
33.7

مراجعات
الحسابات المالية

52.4
18.9
30.2

الحصول على الكهرباء

استخراج التراخيص
والتصاريح*

كفاءة الشحن

تعليم وتدريب
القوى
العاملة*

التعامل مع
اللوائح*

التخليص
الجمركي*

الحصول
على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي
التسويق

الدرجات المعيارية
الكل

سهولة المتاجرة

81.1
55.9
6.6
3.8
2.8
38.2
2.1
-0.6

64.3
33.1
49.3
47.0
50.8
54.3
38.5
36.9

4.5
1.5
2.3

48.5
35.7
32.1

األيزو 14001

50.0
15.0
11.9
77.5
3.0
2,034.0

50.0
38.7
44.1
40.1
35.6
87.4

Score

جودة المورد

الحصول على الكهرباء

التعريفة التي تفرضها الدولة
على الواردات*

تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع
البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة
المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على األرصدة
االئتمانية
الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحوكمة

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Large

التعاون في
مجال البحث
والتطوير

Change
Medium

Connect
Small

Compete
Reference level

يشتمل :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﺑﺎﺭﺍﺟﻭﺍﻱ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%18.7

60%

43.8%

49.6%

50.4%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

56.2%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%

60%
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

26.3%

40%

ﻋﻘﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

73.7%

20%

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

100.0%

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/paraguay

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟ّﻥ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﺩﺍﻣﺟﺎﻧﺎﺕ ،ﺯﺟﺎﺟﺎﺕ ،ﻗﺎﺭﻭﺭﺍﺕ ،ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻙ 43.4 392330
جلود خام (غير جلود الفراء) وجلود مدبوغة 41XXXa
101.2
)ﺃﺭﺯ ﻛﺎﻣﻝ(ﺃﺭﺯ ﻣﻘﺷﻭﺭ 23.0 100620
منﺫﻟﻙ ﻓﺣﻡ
)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
43.8
ﺍﻟﻘﺷﻭﺭ392330
البالستيك
دامجانات ،زجاجات ،قارورات ،وأغراض مماثلة
ﻭﺍﻟﻧﻭﻯ(ﻓﺣﻡ ﺍﻟﺧﺷﺏ 43.44402XX
ﺃﺭﺯ ،ﻣﻁﺣﻭﻥ ﻛﻠﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳﺎً ،ﻣﺻﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺩﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ 55.9 100630









22%

48%

60%

27%
29%
29%
32%
32%
47%

51%
29%
29%
83%
83%
66%

20%

22%
25%
25%
33%
33%
66%

27%

60%
75%
51%

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

46%
66%

43%
47%

27%
66%









46%

32%
43%
58%

100%
27%
95%









59%
31%

51%
32%

53%
95%
42%

















62%
60%
100%





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A







 
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A







CPSL_#N/A
CPSL_#N/A







31%
57%
13%

سكر القصب أو الشمندر والسكروز النقي كيميائياً ،في شكل صلب 1701XX
بذور السمسم ،سواء





20%
82%

48%
38%

71%
97%

مكسورة أم
120740ﻛﺭﺵ ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻷﺳﻣﺎﻙ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﻁﻊ 54.7050400
ال ﻣﺛﺎﻧﺎﺕ،
ﺃﺣﺷﺎء،
19.1
ﺯﻳﺕ ﺑﺫﻭﺭ ﻋﺑﺎﺩ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺻﻔﺭ  ،ﺧﺎﻡ 23.8 151211









75%

39%

57%

أرز ،مطحون كلياً أو جزئياً ،مصقول أو مدهون أو غير ذلك 100630



3%

(أرز كامل)أرز مقشور 100620ﺳﻛﺭ ﺍﻟﻘﺻﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻣﻧﺩﺭ ﻭﺍﻟﺳﻛﺭﻭﺯ ﺍﻟﻧﻘﻲ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎً ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺻﻠﺏ 23.01701XX
40.1
ﺑﺫﻭﺭ ﺍﻟﺳﻣﺳﻡ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻛﺳﻭﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ 54.7 120740
(بما في ذلك فحم القشور والنوى)فحم الخشب 4402XX
43.8
ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ﻭﺃﺟﺯﺍﺅﻫﺎ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺩﻋﺎﻣﺔ 18.0 640610
ﺍﻟﻣﺗﺔ 55.9090300
1.5
ﺑﺫﻭﺭ ﺯﻳﺗﻳﺔ 13.0 1207Xa
40.1
ﻧﺷﺎ ﺍﻟﺫﺭﺓ 9.0 110812

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺩﻗﻳﻖ ﻭﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻳﻠﻡ 212.8 1001Xb
دقيق وخليط القمح مع الشيلم 1001Xb
212.8
ﺧﺎﻡ ﺯﻳﺕ ﻓﻭﻝ ﺍﻟﺻﻭﻳﺎ ،ﺳﻭﺍء ﺃُﺯﻳﻝ ﻣﻧﻪ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺻﻣﻐﻳﺔ ﺃﻡ ﻻ 196.7 150710
ﻏﻳﺭ ﺟﻠﻭﺩ
خام زيت فول الصويا ،سواء أُزيل منه المادة ﺟﻠﻭﺩ ﺧﺎ
101.2
150710
الصمغيةﻡ )أم ال
ﺍﻟﻔﺭﺍء( ﻭﺟﻠﻭﺩ ﻣﺩﺑﻭﻏﺔ 196.741XXXa

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﻛﺳﺏ ﻓﻭﻝ ﺍﻟﺻﻭﻳﺎ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻠﺑﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻁﺣﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺣﺑﻳﺑﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ 436.1 230400
ذرة غير محددة في مكان آخر 100590
379.0
ﺫﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 379.0 100590
020130
ﺩﺓ
ﺃﻭ
ﻁﺎﺯﺟﺔ
ﻋﻅﺎﻡ،
ﺑﻼ
ﺍﻟﺑﻘﺭ
ﻗﻁﻊ
293.7
ﻣﺑﺭّ
قطع البقر بال عظام ،طازجة أو مبرّدة 020130
293.7

39%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

قطع البقر بال عظام ،مجمدة 020230
كسب فول الصويا وبقايا صلبة أخرى ،سواء مطحونة أو

ﻓﻭﻝ ﺍﻟﺻﻭﻳﺎ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻛﺳﻭﺭ ﺃﻡ ﻻ 1813.4 1201XX
230400
حبيبات أم
436.1020230
ﻋﻅﺎﻡ ،الﻣﺟﻣﺩﺓ
شكلﺍﻟﺑﻘﺭ ﺑﻼ
على ﻗﻁﻊ
478.0

82%

38%

مستوى التكنولوجيا

فول الصويا ،سواء مكسور أم ال 1201XX

39%

39%

3%











ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

1813.4
478.0

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

اإليراداتﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
استقرار ﻣﺳﺗﻭﻯ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

أفريقيا جنوب الصحراء

التجارة بين بلدان الجنوب

OECD

مشاركة اإلناث
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
الصغيرةﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
المؤسساتﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
تواجد
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

الصادرات
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
الدوالرات
(بماليين
ﻼ ﻳﻳ ﻥ
) ﺑﻣ
األمريكية)

ﺑﺎﺭﺍﺟﻭﺍﻱ…؟

57%
97%
51%
59%

45%
58%
99%

83%
51%
64%

13%
99%

45%
99%
66%
99%

51%
77%

83%
58%
29%
64%

60%

20%
57%

الجزء العلوي من األحذية وأجزاؤها ،باستثناء قطع الدعامة 640610
18.0
ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ
المتة ﻣﻼﺣﻅﺔ
99%ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ
 :090300ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ 1.5

42%

60%
100%

53%
91%
71%
42%

97%

62%
68%
93%
100%







 ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ،
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ
ﻓﻭﻕ 99%
91%ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
71%
ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ66%
71%
بذور زيتية 1207Xa


13.0
 .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ

نشا الذرة 110812

9.0

60%

42%

97%



أحشاء ،مثانات ،كرش الحيوانات باستثناء األسماك ،كاملة أو في قطع 050400

19.1
23.8

77%

58%

68%





20%

29%

93%





زيت بذور عباد الشمس أو العصفر  ،خام 151211











ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/paraguay

المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/paraguay/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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بيرو
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
31.4
202.9
6,458.3
0.3

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-4.1
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
2.5
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية) 48.0
12.7
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
المنطقة الجغرافية
DC
فئةالنمو
بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
39.4
48.3
70.4
45.1

القدرة على التواصل
40.4
49.4
72.3
46.4

القدرة على التغير
41.1
55.8
73.2
51.0

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

40.3

50.5

48.5

البيئة القومية

61.5

53.8

51.9

المستوى المرجعي( 51.1 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن25.5:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن76.6 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

شهادة الجودة

الكل

9.2
82.4
70.7
20.5

11.7
92.5
70.7
24.9

46.0
99.6
76.0
23.4

14.2
87.4
71.5
22.1

28.2
27.2
41.4
60.9

33.4
42.2
41.4
76.3

72.5
85.3
52.7
71.1

37.9
33.1
43.0
66.5

81.0
43.7

85.8
54.8

91.9
85.5

83.7
52.2

42.4
38.3

49.6
49.2

62.3
82.4

46.2
46.6

23.4
35.9
43.3
2.7

32.2
34.4
80.6
8.2

67.2
32.0
94.1
23.3

31.5
34.7
60.1
7.7

16.6
81.7
50.9
15.2

24.1
80.1
84.8
34.3

58.4
77.2
95.5
61.5

23.5
80.4
67.0
32.9

حساب بنكي

التراخيص األجنبية

التدريب

استخدام القدرات

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

مراجعات الحسابات المالية

البريد اإللكتروني

بيئة العمل المباشرة

2

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.9
0.6
16.7
18.4

0.4
0.8
9.3
14.2

0.5
0.4
11.9
20.4

6.7
23.1
17.2

14.5
37.5
29.8

4.5
33.2
15.1

الكل
0.7
0.7
14.1
18.3

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
52.9
54.0
29.4
19.5

64.5
48.8
44.2
28.3

61.4
61.0
38.1
15.9

3.3
4.3
4.6
3.1

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

8.5
28.4
20.4

الكل
56.6
51.2
33.7
19.7
40.7
58.1
61.1
42.2

78.4
45.3
37.4

القيم

الكل

61.0
29.8
22.7

84.6
33.8
40.7

الموقع اإللكتروني

73.8
38.9
32.9

الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن
التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال البحث
والتطوير

الدرجات المعيارية
الكل

75.7
78.8
1.8
2.7
2.8
33.6
11.1
-0.2

56.3
62.0
83.9
74.9
53.3
52.6
57.5
51.8

4.5
1.7
6.3

49.2
39.0
73.3

80.0
15.8
13.1
85.1
2.0
603.0

82.7
38.1
53.7
52.6
29.7
54.7

استخراج التراخيص والتصاريح*

جودة المورد

التسويق
الحصول على الكهرباء
سهولة المتاجرة

تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها الدولة
على الواردات*

البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*
اللوجستيات

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

األيزو 9001

الفارق بين الفائدة المدينة
والدائنة*
الحصول على األرصدة
االئتمانية

األيزو 14001
الحوكمة
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

الخدمات الحكومية اإللكترونية
استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
Connect

Small

Compete
Reference level

يشتمل :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

ﺑﻳﺭﻭ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%30.0

60%

34.0%

38.6%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

66.0%

61.4%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
1.8%

60%
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

32.2%

40%

ﻋﻘﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

67.8%

20%

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

98.2%

0%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/peru

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟
ّﻥ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟
إمكانات غير م َّ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ
ُحققة

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

979.0

83% 17%

82%
30%

319.0

88% 83%

82%

57%

50%

ﻫﻠﻳﻭﻥ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺑﺭﺩ 388.9 070920
هليون ،طازج أو مبرد 070920
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ ،ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 345.0 610910
محبوكة 610910
القطن،
أخرى،ﺃﻭمن
داخلية
وقمصان
ﻣﺧﻠﻭﻁتحتانية
قمصان
األكمام،
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻭﺯﻧﻪ
ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻲ
ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻧﻙ
%99.99
ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺧﺎﻡ ﻏﻳﺭ
قمصان قصيرة ﺯﻧﻙ
280.2 790111

391.1

77% 77%

57%

388.9
345.0

73%
19%

68%
68%
72%
72%
15%

56%

ﻗﺻﺩﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺧﻠﻭﻁ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﻌﻣﻭﻝ 437.1 800110
زنك خام غير مخلوط يحتوي على  % 99.99من الزنك أو أكثر في مجموع وزنه 790111
ﻫﻠﻳﻭﻥ ﺟﺎﻫﺯ ﺃﻭ ﻣﺣﻔﻭﻅ ،ﺑﻐﻳﺭ ﺍﻟﺧﻝ ﺃﻭ ﺣﻣﺽ ﺍﻟﺧﻠﻳﻙ ،ﺧﻳﺭ ﻣﺟﻣﺩﺓ 135.5 200560
ﺍﻟﻔﺿﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﻡ 315.3 710691
قصدير غير مخلوط وغير معمول 800110

280.2

51%
80%

ﻣﺳﺭّ ﺣﺔ ﺃﻭ ﻣﻣﺷﻭﻁﺔ  (modacrylic)،ﺃﻟﻳﺎﻑ ﻣﺗﻘﻁﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻛﺭﻳﻠﻳﻙ ﺃﻭ ﻣﻭﺩﺍﻛﺭﻳﻠﻳﻙ 18.8 550630
هليون جاهز أو محفوظ ،بغير الخل أو حمض الخليك ،خير مجمدة 200560
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 221.7 610510
الفضة في شكلها الخام 710691ﺳﻠﻙ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ ﺍﻟﻣﻛﺭﺭ ،ﺫﻭ ﺍﻟﺑﻌﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻣﻘﻁﻊ ﺍﻟﻌﺭﺿﻲ <  6ﻣﻡ 251.0 740811
ﺃﻓﻭﻛﺎﺩﻭ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ 157.0 080440
مسرحة أو ممشوطة ( )modacrylicألياف متقطعة من األكريليك أو موداكريليك 550630
ّ
ﻧﺣﺎﺱ ﻏﻳﺭ ﻣﻛﺭﺭ ،ﺃﻧﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ ﻟﻠﺗﻛﺭﻳﺭ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻟﻳﺗﻲ 139.0 740200

والفتيان،ﺧﺎﻡمنﻏﻳﺭالقطن،
محبوكةﻋﻠﻰ ﺃﻗﻝ
ﻣﺧﻠﻭﻁ ﻳﺣﺗﻭﻱ
قمصان للرجال ﺯﻧﻙ
610510ﻣﻥ  %99.99ﻣﻥ ﺍﻟﺯﻧﻙ ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻭﺯﻧﻪ 144.4 790112
ﺃﺳﻣﺎﻙ ﺍﻟﺣﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﺳﺑﻳﺩﺝ ،ﻣﻘﺷﻭﺭ ﺃﻡ ﻻ ،ﻣﺟﻣﺩﺓ ،ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﻣﻣﻠﺣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻭﻝ ﻣﻠﺣﻲ 163.4 030749
740811
مم
6
>
العرضي
للمقطع
األقصى
البعد
ذو
المكرر،
سلك من النحاس
ﺃﺳﻘﻠﻭﺏ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺣﺎﺭ ﺍﻟﺻﺩﻓﻲ ،ﺳﻭﺍء ﺑﻼ ﺻﺩﻓﺔ ﺃﻡ ﻻ؛ ﻣﺟﻣﺩ ،ﻣﺟﻔﻑ ،ﻣﻣﻠﺢ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻭﻝ 030729
ﻣﻠﺣﻲ 116.0
أفوكادو ،طازج أو مجفف 080440

ﺍﻟﻣﻭﺯ ﻭﻣﻭﺯ ﺍﻟﺟﻧﺔ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ 110.2 0803XX

نحاس غير مكرر ،أنودات النحاس للتكرير االلكتروليتي 740200

88%

73%









ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

24%

44%

قهوة ،غير محمّصة ،غير منزوعة الكافيين

استقرار اإليرادات

47%
47%

ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 979.0 090111
عنب ،طازج 080610
ﻋﻧﺏ ،ﻁﺎﺯﺝ 319.0 080610
كيميائياً
معدلة
ال ،غير
مكررة أم
باستثناء
دهون وزيوت السمك
ﻣﻌﺩﻟﺔ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳ
ﻻ ،ﻏﻳﺭ
ﻣﻛﺭﺭﺓ ﺃﻡ
ﺍﻟﻛﺑﺩ،
الكبد ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻭﻣﻛﻭﻧﺎﺗﻬﺎ،
ومكوناتها،ﺍﻟﺳﻣﻙ
ﺩﻫﻭﻥ ﻭﺯﻳﻭﺕ
150420ﺎ ً 391.1 150420

90%

17%

30%

مستوى التكنولوجيا

1711.9
2257.0

90%

44%









50%
24%
56%

38%
38%
17%
17%
32%

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ ﺍﻵﺩﻣﻲ 1711.9
090111
ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻧﺣﺎﺱ ﻭﺃﻗﺳﺎﻡ ﺍﻷﻗﻁﺎﺏ ﻏﻳﺭ ﻣﺷ ّﻛﻠﺔ 2257.0 740311

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

















مشاركة اإلناث

دقيق ووجبات وكريات السمك أو القشريات أو الرخويات أو الالفقاريات المائية األخرى ،غير صالحة
لالستهالك اآلدمي 230120
ﺍﻟﻘﺷﺭﻳﺎﺕ ﺃﻭ ّ
740311ﺍﻟﻼﻓﻘﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﺋﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﻏﻳﺭ ﺻﺎﻟﺣﺔ 230120
ﺍﻟﺭﺧﻭﻳﺎﺕ ﺃﻭ
وأقسامﺍﻟﺳﻣﻙ ﺃﻭ
النحاسﻭﻛﺭﻳﺎﺕ
أقطابﻭﻭﺟﺑﺎﺕ
ﺩﻗﻳﻖ
مشكلة
األقطاب غير

أفريقيا جنوب
الصحراء

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
تواجد
الصغيرةﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
المؤسساتﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
والمتوسطة ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

ﺑﻳﺭﻭ…؟

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

19% 44%

15%
37%

32%
22%









44%

82%
37%
78%

17%
22%
45%









51% 12%

50%
82%

28%
17%









93%
78%
30%
22%
50%

77%
45%
17%
94%
28%













91%
93%
32%
30%
80%

43%
77%
50%
17%
23%

23%

24%

41%

157.0

94% 72%

93%
91%

139.0

79%

437.1
135.5
315.3
18.8
221.7

92%
28%
12% 23%
94%
92%
79%
28% 79%

251.0

35%

80%

100%

22%

100%

32%





























35%
43%





50%





94%

49%

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A



ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ



 80%ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ 23%
ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ 79%
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕوزنه
فيﻓﻲمجموع
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔالزنك
 %من
99.99
ﻏﻳﺭمن
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕأقل
يحتوي على
ﻭﺳﻁ 
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ 
144.4
ﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇ
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
790112ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
ﻭﺗﺷﻳﺭ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
مخلوطﻋﻠﻰ ﺃﻥ
غيرﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
زنك خامﺍﻟﺧﻠﻳﺔ

أسماك الحبار والسبيدج ،مقشور أم ال ،مجمدة ،مجففة ،مملحة أو في محلول ملحي 030749

163.4

ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

35%

24%

41%









35%
 72%ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ93%
محلول
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕأو في
مجفف ،مملح،
/http://www.intracen.org/country/peru
  
116.0
ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ
030729ﺑﻣﺭﻛﺯ
ملحيﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
أسقلوب ،بما في ذلك المحار الصدفي ،سواء بال صدفة أم ال؛ مجمد،ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:

الموز وموز الجنة ،طازج أو مجفف 0803XX

110.2

100%

100%

49%





المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/peru/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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رواندا
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
11.1
8.0
722.1
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-12.0
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
5.7
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية) 41.8
45.2
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
LDC, LLDC
فئةالنمو
دخل منخفض
فئة الدخل

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على المنافسة
24.6
28.4
40.8
27.9

القدرة على التواصل
24.5
47.7
69.2
33.2

البيئةالتجاريةالحالية

47.3

25.6

42.9

البيئة القومية

41.0

30.5

42.2

المستوى المرجعي( 51.1 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن25.5:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن76.6 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

حساب بنكي

9.1
69.4
12.6

13.3
69.9
12.5

23.9
85.6
14.7

11.7
71.2
12.7

28.0
17.4
31.6

36.3
17.7
31.2

51.9
30.8
39.6

68.0
23.8

88.3
46.8

97.0
63.6

76.5
34.2

28.9
20.0

54.1
41.3

80.1
58.2

37.0
29.4

44.9
8.0
48.1
31.3

67.7
17.3
62.0
16.8

78.4
23.9
81.5
29.6

54.4
13.6
55.4
23.5

35.6
33.1
55.6
70.4

58.9
55.1
68.7
52.2

71.3
66.3
85.5
68.7

44.9
47.5
62.7
61.8

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.8
4.6
16.6

1.4
5.9
12.5

1.6
6.7
10.3

37.1
25.6
9.0

30.8
28.5
4.9

34.1
45.6
7.3

الكل
1.0
5.2
12.4

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
54.7
60.4
22.9

46.4
54.9
32.6

44.4
52.0
39.0

3.9
3.3
4.0
3.7
35.1
28.4
7.7

30.7
42.1
53.4

37.4
38.8
66.7

خبرة المدير

51.4
57.7
32.8

32.7
38.9
57.0

التدريب

التمويل
المصرفي

البريد اإللكتروني

الموقع اإللكتروني

الكل

62.9
27.4
45.6
58.2
33.7
23.1
58.2

التراخيص األجنبية

الكل
33.4
18.4
32.0

بيئة العمل المباشرة

2

شهادة الجودة

القيم

كبيرة

التعامل مع
اللوائح*

مراجعات الحسابات المالية

الحصول على الكهرباء

استخراج التراخيص
والتصاريح*

تعليم وتدريب
القوى
العاملة*

التخليص
الجمركي*

التطوير االقتصادي
الجماعي

الحصول على
التمويل*

التعاون في مجال البحث
والتطوير

التسويق
جودة المورد

3

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

القدرة على التغير
48.7
58.7
73.0
54.2

القيم

الكل

الدرجات المعيارية
الكل

79.5
44.7
9.7
2.5
2.8
0.3
0.2
-0.1

61.8
23.6
37.3
80.4
49.9
4.7
14.4
55.9

2.4
0.5
5.1

15.5
13.5
62.6

90.0
9.6
10.3
81.7
3.0
10.0

94.2
44.3
30.4
46.4
35.6
2.3

الحصول على الكهرباء
سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع
البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة المدينة
والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على األرصدة
االئتمانية

األيزو 14001
الحوكمة

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

Connect
Small

Compete
Reference level

يشتمل :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﺭﻭﺍﻧﺩﺍ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%7.5

60%

25.7%

39.4%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

60.6%

74.3%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

8.7%
38.6%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

61.4%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

91.3%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/rwanda

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟ّﻥ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

41%

80% 33%

30%

80%

2.2

دقيق الذرة 110220

البيرة المصنوعة من الشعير 220300
قشور القهوة ،بدائل القهوة 090190

ﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺫﺭﺓ 110220

2.2

ﺍﻟﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﻳﺭ 220300

6.6
1.0

ﻗﺷﻭﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ ،ﺑﺩﺍﺋﻝ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ 090190
ﺻﻧﺎﺩﻳﻖ ﻭﻋﻠﺏ ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻙ 392310
ﺃﺑﻘﺎﺭ ﺣﻳّﺔ 0102XX
ﺃﺣﺫﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ 640590

صناديق وعلب وأغراض مماثلة من البالستيك 392310

1.3
5.2
1.5
2.8

ﻏﻳﺭ ﻛﺣﻭﻟﻳﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﺻﺎﺋﺭ ﺍﻟﻔﻭﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺧﺿﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ 220290 20.09
أبقار حيّةﻣﺷﺭﻭﺑﺎﺕ
0102XX
ﻋﺻﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺎﺕ ﺧﺿﺭ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 2.8 1302XX
640590
أحذية متنوعة
ﺩﻗﻳﻖ ﺣﺑﻭﺏ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ 0.7 1102XX
فيﺩﺑﻭﻏﺔ
المحددةﻭﺩ ﻣ
والخضرﺍﻟﻔﺭﺍء( ﻭﺟﻠ
الفواكهﻏﻳﺭ ﺟﻠﻭﺩ
عصائرﻠﻭﺩ ﺧﺎﻡ )
ﺟ
2.7
22029041XXXc
الرقم 20.9
مشروبات غير كحولية متنوعة ،باستثناء
ﺟﻠﻭﺩ ﺧﺎﻡ )ﻏﻳﺭ ﺟﻠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍء( ﻭﺟﻠﻭﺩ ﻣﺩﺑﻭﻏﺔ 4.6 41XXXa

عصارات ومستخلصات خضر غير محددة في مكان آخر 1302XX
ﺑﺫﻭﺭ ﺍﻟﺫﺭﺓ 100510
ﻓﺎﺻﻭﻟﻳﺎء ،ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺭﺩﺓ 070820
دقيق حبوب متنوعة 1102XX
ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺑﻣﺣﺭّ ﻙ ﺗﺭﺩّﺩﻱ ﺳﻌﺔ ﺃﺳﻁﻭﺍﻧﺗﻪ <  3000ﺳﻡ870324 3

2.0
0.7
4.2

ﺧﺿﺭﺍﻭﺍﺕ ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ 0713Xa

0.2

ﺟﺭﻳﺵ ﻭﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﺫﺭﺓ 110313

3.7
0.2

جلود خام (غير جلود الفراء) وجلود مدبوغة 41XXXc

جلود خام (غير

41XXXaﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 090230
مدبوغةﺍﻟﻣﺧﻣّﺭ ﺟﺯﺋﻳ
وجلود( ﻭﺍﻟﺷﺎﻱ
الفراء)ﺩ )ﻣﺧ ّﻣﺭ
جلودﺷﺎﻱ ﺍﻷﺳﻭ
ﺍﻟ

بذور الذرة 100510

6.6
1.0

َّ

الكافيين
غير
ﻭﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻟﻣﺧﻣ
منزوعةﺧ ّﻣﺭ(
ﻱ ﺍﻷﺳﻭﺩ )ﻣ
قهوة ،غير محمّصة ،ﺍﻟﺷﺎ
ّ090111ﺭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 47.7 090240
ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 63.5 090111
دقيق القمح أو دقيق خليط القمح مع الشيلم 110100
ﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﺃﻭ ﺩﻗﻳﻖ ﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻳﻠﻡ 7.4 110100

إمكانات غير مُحق
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕقةﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

الشاي األسود (مخمّر) والشاي المخمّر جزئياً في عبوات يتجاوز وزنها  3كغم 090240

80%

90% 90%

66%
66%
88%

66%
88%

66%

88% 81%

2.8
2.8

98% 54%

0.7
2.7

54% 59%

5.2
1.5

4.6
2.0

80%
90%

90%

28%
67%
28% 42%
98%
67% 54%
42% 5%

1.3

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕَّ
ُحققة
إمكانات غير م
ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

مستوى التكنولوجيا

33% 45%

30%

5%
72%

81%

4%

49%
69%

29%
71%

82%
32%
69%
44%
98%
55%
32%
14%
55%
59%
77%

5%

71%

4%

33%
72%

54%

88%
82%
32%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

47.7
63.5
7.4

45%

41%

72%



ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

اإليرادات
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
استقرار ﻣﺳﺗﻭﻯ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

أفريقيا جنوب الصحراء

التجارة بين بلدان الجنوب

OECD

مشاركة اإلناث
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
تواجد ﺗﻭﺍﺟﺩ
الصغيرة
المؤسسات
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

الصادرات
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
(بماليين
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
الدوالرات
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
األمريكية)

ﺭﻭﺍﻧﺩﺍ…؟
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100%

100%
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100%
100%
100%
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98%

25%
 100%



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

55%
32%

95%
90%
100%





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
 

58%
 100%



 
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

14%
55%

99%
56%
100%







100%





77%

100%





69%
44%

25%
100%
90%
58%
100%
56%

CP CP
SL SL



ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ 95%
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ59%.
0.7ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ 59%
070820
طازجة
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔمقشورة
فاصولياء،
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ
مبردة ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
أو ﻭﺗﺷﻳﺭ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
مقشورة،ﻏﻳﺭ
غيرﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔأوﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ّ

بمحرك ترددي سعة أسطوانته >  3000سم870324 3
سيارات
ّ

خضراوات مجففة ،مقشورة 0713Xa

100%
ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ 71%
 0.2ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ 69%
 
/http://www.intracen.org/country/rwanda
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ

الشاي األسود (مخمّر) والشاي المخمّر جزئياً في عبوات ال يتجاوز وزنها  3كغم 090230
جريش ودقيق الذرة 110313

4.2

49%





3.7
0.2

29%

33%

99%









71%

72%

100%









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/rwanda/
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السنغال
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
14.5
15.6
1,071.8
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-10.3
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
4.6
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية) 82.3
33.7
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
LDC
فئةالنمو
بلد من الشريحة ال ُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
34.6
46.7
65.1
42.3

القدرة على التواصل
14.9
51.5
81.1
28.0

القدرة على التغير
22.2
37.8
46.5
31.9

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

45.5

52.5

48.8

البيئة القومية

40.7

33.9

34.5

المستوى المرجعي( 35.9 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن17.9:

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن53.8 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
القدرات عند مستوى المؤسسة

1

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم
صغيرة متوسطة

 2.1القدرة على المنافسة
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

3.3
70.7
78.3
17.4

9.9
90.8
79.4
19.5

39.4
87.4
86.1
25.8

9.3
77.6
79.9
19.0

12.5
18.1
58.2
49.6

29.7
38.6
61.0
57.3

67.4
33.1
80.5
79.4

50.2
15.5

85.9
58.9

97.5
83.0

64.7
34.5

16.9
12.8

49.7
53.4

82.6
79.5

26.3
29.7

29.9
1.7
7.1
14.5

48.6
4.4
35.2
14.7

53.7
15.1
38.0
13.2

37.3
6.6
17.4
14.4

22.1
9.1
9.5
48.2

39.2
20.9
42.5
48.6

44.2
50.7
45.4
45.8

28.6
28.7
22.4
48.0

الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

الكل

الكل
28.4
22.9
62.3
55.5

بيئة العمل المباشرة

2

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

شهادة الجودة

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

1.5
2.4
2.0
-

2.1
1.0
5.2
11.9

1.6
0.1
4.3
14.3

59.0
6.6
5.8

42.9
13.3
13.1

31.1
14.4
2.3

الكل
1.6
1.6
3.0
12.5

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
45.4
28.3
76.1
-

40.4
44.8
57.7
34.1

44.4
81.4
61.8
27.9

3.3
4.1
4.4
3.6

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

51.6
9.2
7.0

12.7
75.9
63.2

القيم

الكل

25.2
60.7
44.3

استخدام
القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

مراجعات الحسابات المالية

البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

الكل
44.4
36.0
69.0
32.4
43.2
53.7
55.5
57.8

37.0
58.6
79.8

حساب بنكي

التراخيص األجنبية

18.0
69.3
59.2

الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن
التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب
القوى العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التعاون في مجال
البحث والتطوير

التطوير االقتصادي
الجماعي

الدرجات المعيارية
الكل

34.2
75.1
10.4
2.7
2.6
3.8
0.6
-0.2

13.0
55.8
35.2
72.9
44.1
25.3
25.9
53.7

3.2
1.3
3.1

29.5
31.0
41.4

30.0
9.0
7.9
85.0
-

29.4
45.1
11.1
52.5
-

استخراج التراخيص
والتصاريح*

التسويق

جودة المورد
الحصول على الكهرباء

سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري
معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

الفارق بين الفائدة المدينة
والدائنة*

اللوجستيات

الحصول على األرصدة
االئتمانية
الخدمات الحكومية
اإللكترونية

األيزو 9001
األيزو 14001
الحوكمة

Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Connect
Small

Compete
Reference level

يشتمل :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﺍﻟﺳﻧﻐﺎﻝ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%29.8

60%

36.9%
50.9%

63.1%

49.1%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%
60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%

16.9%

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

83.1%

20%

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

100.0%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/senegal

الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
إمكانات نمو الصادرات
ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ



ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

670419330499
مكان آخر
ﻣﻥ في
محددة
تركيبية،
نسيجية
ﻏﻳﺭ من
ﺍﻟﻣﺎﻛﻳﺎﺝذلك،
ﻟﻠﺗﺟﻣﻳﻝوماﺃﻭ شابه
مستعارة
لحية وحواجب
ﺍﻟﺷﻣﺱ
غيرﻭﺍﻗﻳﺔ
ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ
ﺁﺧﺭ،
موادﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ
16.6
مبردة ﺍﻟﻛﺎﺟﻭ،
فاصولياء ،مقشورة أو غير مقشورة ،طازجة أوﻣﻛﺳﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻟﻘﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ 8.8 080131
070820

99%
44%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﻗﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺭّ ﺡ ﺃﻭ ﻣﻣﺷﻭﻁ 24.1 520100
سردين مثلّج ،ساردينال ،رنجة صغيرة أو سمك األسبرط 0303Xi
ﻟﺣﻳﺔ ﻭﺣﻭﺍﺟﺏ ﻣﺳﺗﻌﺎﺭﺓ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻙ ،ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ ﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 8.9 670419
القشريات 0306Xa
ﻓﺎﺻﻭﻟﻳﺎء ،ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺭﺩﺓ 13.0 070820
ﺟﻠﻭﺩ ﺧﺎﻡ )ﻏﻳﺭ ﺟﻠﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍء( ﻭﺟﻠﻭﺩ ﻣﺩﺑﻭﻏﺔ 7.2 41XXXb
أسماك الحبار والسبيدج ،مقشور أم ال ،مجمدة ،مجففة ،مملحة أو في محلول ملحي 030749
ﺷﺭﺍﺋﺢ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﺳﻣﻙ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ،ﻣﺑﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﺩﺓ 13.2 0304Xb
ﺗﻭﻥ ﺍﻟﺑﻭﻧﻳﺗﻭ ﺍﻷﻁﻠﺳﻲ ،ﺟﺎﻫﺯﺓ/ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ/ﻣﻘﻁﻌﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 160414
ممشوطﻭﺳﻣﻙ
ﺍﻟﺗﻭﻧﺔ ﺍﻟﻭﺛﺎﺑﺔ
قطن،ﺃﺳﻣﺎﻙ
520100
ﺍﻟﺗﻭﻧﺔّ،ح أو
غير مسر
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﻣﺔ 7.3

99%









إمكانات غير م َّ
ُحققة

أسماك ،طازجة،

ﺍﻟﻘﺷﺭﻳﺎﺕ 25.9 0306Xa
0302Xe
كاملة
ﺃﺳﻣﺎﻙ ﺍﻟﺣﺑﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺳﺑﻳﺩﺝ ،ﻣﻘﺷﻭﺭ ﺃﻡ ﻻ ،ﻣﺟﻣﺩﺓ ،ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﻣﻣﻠﺣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻭﻝ ﻣﻠﺣﻲ 20.1 030749

45%

48%
48%









42%

45%

18.9

74%
100%

74%

75%
35%

75%

55.1

64%

100%

61%

42.8
8.6
60.5
5.7
25.9
20.1
24.1
8.9
13.0

42%

98%
22%

64%

74%

98%

74%
100%
63%

22%

86%

96%
37%
72%
86%
23%
100%

74%
86%
74%
100%
63%
96%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﻛﺳﺏ ﺍﻟﻔﻭﻝ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻲ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻠﺑﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻁﺣﻭﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺣﺑﻳﺑﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ 8.6 230500
األخطبوط ،مجمد ،مجفف ،مملح ،أو في محلول ملحي  030759ﺃﺳﻣﺎﻙ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ 60.5 0302Xe
ﺳﺭﺩﻳﻥ ﻣﺛﻠّ
شكل ﺃﻭ ﺳﻣﻙ
علىﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺳﺎﺭﺩﻳﻧﻼ،أوﺭﻧﺟﺔ
5.7 0303Xi
ﺍﻷﺳﺑﺭﻁ 230500
حبيبات أم ال
سواءﺞ،مطحون
كسب الفول السوداني وبقايا صلبة أخرى،

100%
70%

70%

34%
71%

71%

100%
96%
96%









61%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﻗﺿﺑﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ  /ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 18.9 721590
قضبان ،من الحديد  /الفوالذ غير السبائكي ،غير محددة في مكان آخر 721590
ﺯﻳﺕ ﺍﻟﻔﻭﻝ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻲ ،ﺧﺎﻡ 55.1 150810
ﺍﻷﺧﻁﺑﻭﻁ ،ﻣﺟﻣﺩ ،ﻣﺟﻔﻑ ،ﻣﻣﻠﺢ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻭﻝ ﻣﻠﺣﻲ 42.8 030759
زيت الفول السوداني ،خام 150810

استقرار اإليرادات

أسماك ،مثلّجة ،كاملة 0303Xa

ﺣﺳﺎء ﻭﻣﺭﻕ ﻭﻣﺣﺿﺭﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ 60.3 210410
ﺃﺳﻣﺎﻙ ،ﻣﺛﻠّﺟﺔ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ 91.0 0303Xa

91.0

مستوى التكنولوجيا

حامض الفوسفوريك وأحماض بولي

حساء ومرق ومحضرات إعداده 210410

61%

100%

62%

34%

100%
99%







ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

اسمنت بورتالند غير محدد في مكان آخر 252329
فوسفوريك ﺍﺳﻣﻧﺕ
280920ﺑﻭﺭﺗﻼﻧﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 182.8 252329
ﺣﺎﻣﺽ ﺍﻟﻔﻭﺳﻔﻭﺭﻳﻙ ﻭﺃﺣﻣﺎﺽ ﺑﻭﻟﻲ ﻓﻭﺳﻔﻭﺭﻳﻙ 221.9 280920

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

182.8
221.9
60.3

62%

99%









أفريقيا جنوب الصحراء

التجارة بين بلدان الجنوب

OECD

مشاركة اإلناث

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
الصغيرة
المؤسسات
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
تواجد ﺗﻭﺍﺟﺩ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

حسن
هل سوف تُ ّ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
بنغالديش…؟
ﺍﻟ ﺳﻧﻐﺎﻝ…؟



98%
44%

35%

34%
44%





61%

34%
31%



 SLSL 

75%

98%

82%
7%







86%
15%
64%

44%

31%
32%





75%

73%
82%





96%

47%
45%



  
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

86%

47%
32%





15%

73%





64%

34%
98%





96%

75%
45%





96%

96%
74%
89%
79%
63%
5%

7%

47%

34%

29%

53%



CP CP



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A













CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ
مدبوغة ﺗﺭﺗﻳﺏ
وجلودﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
الفراء)ﺍﻟـ،20
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
(غيرﻗﺎﺋﻣﺔ
خامﺣﻅﺔ:
جلود ﻣﻼ
ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ
ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ47%
 37%ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ 74%
41XXXb
جلود
ﻓﻲ ﺣﻳﻥﺗﺩ ّﻝ 
ﺫﻟﻙ،
ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ 7.2
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

13.2

شرائح وقطع السمك ،طازجة ،مبردة أو مجمدة 0304Xb

أسماك التونة ،التونة الوثابة وسمك تون البونيتو األطلسي ،جاهزة/محفوظة ،كاملة/مقطعة ،باستثناء المفرومة 7.3 160414

89%
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ .
ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ 
 III29%
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ
 2009 72%ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ
86%

79%

53%



23%

63%

98%





100%

5%

75%









ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/senegal

مستحضرات للتجميل أو الماكياج غير المحددة في مكان آخر ،مستحضرات واقية من الشمس 330499
مكسرات الكاجو ،بالقشرة أو طازجة أو مجففة 080131

16.6
8.8






المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط للحصول على التفاصيل III .و  IIو  Iالسنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المر
فقاالمصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/senegal/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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سري النكا
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
21.0
74.6
3,557.9
0.2

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-3.7
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
1.8
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
54.6
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
31.3
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
جنوب آسيا
المنطقة الجغرافية
DC
فئةالنمو
بلد من الشريحة ال ُدنيا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
37.0
51.2
65.8
42.1

القدرة على التواصل
5.6
27.6
67.3
11.6

القدرة على التغير
38.8
61.3
78.2
48.2

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

52.6

64.2

42.5

البيئة القومية

47.9

47.5

51.4

المستوى المرجعي( 46.0 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن23.0 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن69.0 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شهادة الجودة

1

القدرات عند مستوى المؤسسة

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم

كبيرة

صغيرة متوسطة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

التراخيص األجنبية

حساب بنكي

الكل

4.6
87.2
72.8
18.3

14.7
95.5
80.6
17.8

48.8
98.1
82.8
18.5

9.1
89.4
75.6
18.2

16.5
32.8
45.7
52.9

38.8
50.9
64.1
51.1

74.5
64.9
70.3
53.7

28.0
36.1
51.8
52.6

19.1
9.4

57.5
39.1

93.2
73.3

30.5
18.6

3.4
7.7

21.3
34.0

65.9
68.6

7.7
15.5

54.2
29.0
14.3
3.4

75.2
53.5
19.8
18.1

93.0
33.8
66.6
31.3

60.3
35.4
18.4
9.3

44.7
73.5
18.6
18.3

67.5
98.1
25.2
54.3

90.1
79.4
72.9
70.4

50.9
81.2
23.6
37.2

استخدام
القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

مراجعات الحسابات المالية
الموقع اإللكتروني

2

بيئة العمل المباشرة

 2.1القدرة على المنافسة
 2.1.1الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
 2.1.2الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
 2.1.3الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
 2.1.4األيام المخصصة للتخليص الجمركي
 2.2القدرة على التواصل
 2.2.1حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
 2.2.2نطاق التسويق ()7-1
 2.2.3جودة المورد المحلي ()7-1
 2.2.4التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
 2.3القدرة على التغير
 2.3.1إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
 2.3.2قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
 2.3.3إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

1.8
1.5
1.4
6.0

3.0
0.5
2.6
8.5

2.1
0.5
3.3
6.5

32.8
13.3
20.2

24.0
21.2
17.6

17.9
34.7
19.2

الكل
2.0
1.1
1.7
7.9

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
42.7
37.2
81.4
56.2

35.0
57.2
71.7
45.1

40.4
57.2
67.2
53.9

3.8
5.1
5.0
3.1

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

30.3
16.0
19.7

الحصول على الكهرباء

الكل

استخراج التراخيص
والتصاريح*

كفاءة الشحن

41.1
43.0
78.7
47.5

التعامل مع
اللوائح*

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

60.0
التخليص
82.4
الجمركي*
73.0
41.5
35.1
60.7
33.2

القيم

45.9
47.9
36.8

55.0
32.4
34.5

الدرجات المعيارية
الكل

الكل
72.7
76.9
12.7
4.1
2.7
31.5
8.9
-0.4

52.3
58.8
28.6
41.5
47.2
51.8
55.0
48.1

3.9
1.1
6.5

39.2
27.9
75.3

45.0
2.4
13.7
83.0
16.0
268.0

44.8
67.0
59.1
48.7
53.1
35.9

38.0
55.8
33.8

الحصول على
التمويل*

التطوير االقتصادي
الجماعي

التعاون في مجال
البحث والتطوير
التسويق

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

سهولة
المتاجرة

جودة المورد
الحصول على
الكهرباء

تسجيل العالمات
التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

البدء في عمل
تجاري
معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على
األرصدة االئتمانية

األيزو 14001
الحوكمة

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2011ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﻻﻧﻛﺎ
ﺳﺭﻱ ﻻﻧﻛﺎ
ﺳﺭﻱ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
1.
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

ّﺭﺓ(
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩ
ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
ﺗﺣﺩّﺎ ًﻳﺎ ً) )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻣﺛﻝﺗﺣ ّﺩﻳ
ﺃﻧﻬﺎﺗﻣﺛﻝ
ﻋﻥﺃﻧﻬﺎ
ﺃﻋﻠﻥﻋﻥ
ﺍﻟﺗﻲﺃﻋﻠﻥ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔﺍﻟﺗﻲ
ﻏﻳﺭﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭﻏﻳﺭ
22. .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
100%
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺟﻣﻳﻊ

80%
80%

(%(%
17.0
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )
17.0
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ

60%
60%

34.1%
34.1%

42.5%
42.5%
57.5%
57.5%

ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﻗﻭﺍﻋﺩﺍﻟﻣﻧﺷﺄ
ﻗﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﻏﻳﺭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%
40%

65.9%
65.9%

ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
20%

ﻏﻳﺭﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭﻏﻳﺭ
ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

0%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻏﻳﺭ
ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻏﻳﺭ
ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺻﻐﻳﺭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻛﻝ
ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ) )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﻣﻭﻗﻊﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
 4.ﻣﻭﻗﻊ
4.
ّﺭﺓ(
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩ

3.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺩّﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻ
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ))ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ
 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
ّﺭﺓ((

ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ
ﻏﻳﺭﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
100%
80%
80%

ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻏﻳﺭﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭﻏﻳﺭ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%
0.0%

60%
60%
ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ
ﻋﻘﺑﺔ
ﻓﻘﻁ

41.8%
41.8%

40%
40%

ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ
ﻋﻘﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﻋﻘﺑﺔ
ﻓﻘﻁ

58.2%
58.2%

20%
20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%
0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

100.0
100.0
%%
ﺷﺭﻳﻛﺔ/ /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ
ﺑﻠﺩﺍﻥﺷﺭﻳﻛﺔ
ﺑﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ
ﺍﻟﻛﻝ

ﺷﺭﻳﻛﺔ /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ
ﺑﻠﺩﺍﻥﺷﺭﻳﻛﺔ /
ﺑﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ
ﺍﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻷﻡﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ
ﺍﻷﻡﺍﻷﻡ
ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ

ﻋﻠﻰﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕIIﻭﻭIIIIﻭﻭIIIIIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
ﺇﻟﻰﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉﺇﻟﻰ
ُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ
ﻣﻣﻼﻼﺣﺣﻅﻅﺔﺔ ::ﻳﻳُﺭﺟﻰ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﻋﻠﻰ/http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/sri-lanka
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔﻋﻠﻰ
ﻧﺗﺎﺋﺞﺇﺿﺎﻓﻳﺔ
ﺗﻭﺟﺩﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.ﺗﻭﺟﺩ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
ﺑﻣﺭﻛﺯﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺧﺎﺹﺑﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻏﻳﺭﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭﻏﻳﺭ
ﺍﺳﺗﻘﺻﺎءﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺻﺩﺩﺭﺭ::ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء
ﺍﺍﻟﻟﻣﻣﺻ
/http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/sri-lanka

إمكانات نمو الصادرات
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
الحاليةﻧﻣﻭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

53.5
277.2
180.4
117.2
108.0
230.3
139.8
244.8
166.9
122.4

إمكانات غير م َّ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ
ُحق
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕقةﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

318.7
102.2

إمكانات غير م َّ
قة ﻏﻳﺭ ُﻣﺣ ﱠﻘﻘﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ُحق
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

مالبس داخلية للنساء والفتيات ،من القطن ،مجبوكة 610821

693.3
560.7
399.0

91%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

22%

96% 91%

23% 22%

96%
71% 96%

23%
71% 23%

28% 71%
28%

56% 71%
56%

91%

71%

28%
99%
99% 99%
63%
63%
63% 89%
89%
94%
89% 94%
17%
17%
94% 98%
98%
11%
17% 11%
74%
74%
98% 47%
47%
77%
11% 77%
94%
94%
74% 97%
97%
75%
47% 75%
78%
78%
42%
42%
59%

77%

94% 59%

OECD
OECD

22%

71%

56%
91%
91% 91%
72%
72%
72% 72%
72%
63%
72% 63%
43%
43%
63% 81%
81%
54%
43% 54%
72%
72%
81% 52%
52%
55%
54% 55%
88%
88%
72% 71%
71%
57%
52% 57%
83%
83%
59%
59%
87%

55%

88% 87%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ ،ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 610990
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ ،ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 610990
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ
ﻣﻼﺑﺱ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 610822
ﺍﻷﻟﻳﺎﻑ610462
محبوكة
ﻟﻠﻧﺳﺎء القطن،
والفتيات ،من
سراويل وسراويل قصيرة للنساء
ﻣﻼﺑﺱ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻳﺎﻑ ﺍﻻﺻﻁﻧﺎﻋﻳﺔ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 610822

134.6
134.6
109.0
109.0

ﺟﻧﻭﺏ ﺁﺳﻳﺎ
ﺟﻧﻭﺏ ﺁﺳﻳﺎ

التجارة بين بلدان الجنوب

OECD

مستوى التكنولوجيا

ﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻷﺳﻭﺩ )ﻣﺧ ّﻣﺭ( ﻭﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻟﻣﺧﻣّﺭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 090240
ﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻷﺳﻭﺩ )ﻣﺧ ّﻣﺭ( ﻭﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻟﻣﺧﻣّﺭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 090240
ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 090230
موادﻭﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻟﻣﺧﻣّﺭ
وأجزاؤها،ﻭﺩ )ﻣﺧ ّﻣﺭ(
ﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻷﺳ
621210
ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 090230
نسيجيةﺍﻟﻣﺧﻣّﺭ
منﻣﺧ ّﻣﺭ( ﻭﺍﻟﺷﺎﻱ
صدريات للمرأة ﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻷﺳﻭﺩ )
ﺻﺩﺭﻳﺎﺕ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ ﻭﺃﺟﺯﺍﺅﻫﺎ ،ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ 621210
ﺻﺩﺭﻳﺎﺕ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ ﻭﺃﺟﺯﺍﺅﻫﺎ ،ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ 621210
محبوكة
ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ غير
ﻗﺻﻳﺭﺓالقطن،
والفتيان ،من
سراويل وسراويل قصيرة للرجال
620342ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 620342
ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 620342
ﺍﻟﻘﺭﻓﺔ ﻭﺃﺯﻫﺎﺭ ﺷﺟﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻓﺔ 0906XX
القرفة وأزهار شجرة القرفة 0906XX
ﺍﻟﻘﺭﻓﺔ ﻭﺃﺯﻫﺎﺭ ﺷﺟﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﻓﺔ 0906XX
ﺍﻟﻔﻠﻔﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟﻧﺱ ﺍﻟﻛﺑﺎﺑﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺣﻭﻕ ﻭﻻ ﻣﻁﺣﻭﻥ 090411
ﺍﻟﻔﻠﻔﻝ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺟﻧﺱ ﺍﻟﻛﺑﺎﺑﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺣﻭﻕ ﻭﻻ ﻣﻁﺣﻭﻥ 090411
090411
مطحون
مسحوق وال
الفلفل ،باستثناء جنس الكبابة،
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺩﻳﻝ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁ 401290
ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺟﻭﻓﺎء ،ﺃﺷﺭﻁﺔ
غيرﻣﺻﻣﺗﺔ ﺃﻭ
ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ
ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻣﺻﻣﺗﺔ ﺃﻭ ﺟﻭﻓﺎء ،ﺃﺷﺭﻁﺔ ﻟﻺﻁﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺩﻳﻝ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁ 401290
ﻗﻔﺎﺯﺍﺕ ﻣﺷﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻁﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﻁﺎﺓ ﺑﺎﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 611610
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 611610
المطاطﺍﻟﻣﻁﺎﻁ،
ﺑﺎﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻙ ﺃﻭ
قابلة ﺃﻭ ﻣﻐﻁﺎﺓ
لإلطاراتﻣﻁﻠﻳﺔ
ﻗﻔﺎﺯﺍﺕ ﻣﺷﺭﺑﺔ ﺃﻭ
401290
للتبديل ،من
إطارات مصمتة أو جوفاء ،أشرطة
ﻗﻔﺎﺯﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁ 401519
ﻗﻔﺎﺯﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻁﺎﻁ 401519
ﺍﻟﻳﺎﻗﻭﺕ
قفازات أخرى منﺍﻟﻳﺎﻗﻭﺕ،
ﺍﻷﺯﺭﻕ ،ﺍﻟﺯﻣﺭﺩ ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﺃﻭﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً 710391
611610
المطاط
ﺍﻟﻳﺎﻗﻭﺕ ،ﺍﻟﻳﺎﻗﻭﺕ ﺍﻷﺯﺭﻕ ،ﺍﻟﺯﻣﺭﺩ ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﻧﺷﺭﻫﺎ ﺃﻭﺗﺷﻛﻳﻠﻬﺎ ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ً 710391
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 620462
تقريباً
620462
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
أوتشكيلها ﻏﻳﺭ
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ،
من ﻟﻠﻧﺳﺎء
ﻗﺻﻳﺭﺓ
ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
401519
نشرها
مجرد
أكثر
معالجة
الزمرد،
األزرق،
الياقوت ،الياقوت
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 620520
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 620520
ﺍﻟﻘﻁﻥ،تقريباً
ﻗﺻﻳﺭﺓ
الياقوت ،الياقوتﻗﻣﺻﺎﻥ
610910
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ
ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ ،ﻗﻣﺻﺎﻥ
710391
أوتشكيلها
نشرها
مجرد
من
أكثر
معالجة
الزمرد،
األزرق،
ﻗﻣﺻﺎﻥ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ ،ﻗﻣﺻﺎﻥ ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 610910
ﻣﻼﺑﺱ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺟﺑﻭﻛﺔ 610821
ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺟﺑﻭﻛﺔ 610821
ﻣﻼﺑﺱ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ620462
ﻟﻠﻧﺳﺎء محبوكة
القطن ،غير
سراويل وسراويل قصيرة للنساء والفتيات ،من
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 610462
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 610462
ﻭﺇﻛﺳﺳﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 611120
ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
620520
محبوكة
قمصان للرجال والفتيان ،من القطن ،غير
ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻭﺇﻛﺳﺳﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻼﺑﺱ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 611120
ﻣﻼﺑﺱ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 610711
610711
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻘﻁﻥ،
ﻣﻥ
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ،
ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ
ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﻣﻼﺑﺱ
610910
محبوكة
القطن،
ﻣﻥمن
أخرى،
داخلية
وقمصان
611241
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺔ،
ﺍﻷﻟﻳﺎﻑ
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ،
ﻟﻠﻧﺳﺎء
تحتانية ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ
قمصان قصيرة األكمام ،قمصان ﻣﻼﺑﺱ
ﻣﻼﺑﺱ ﺍﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ ،ﻣﻥ ﺍﻷﻟﻳﺎﻑ ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﻳﺔ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ 611241

693.3
693.3
560.7
560.7
399.0
399.0
318.7
318.7
102.2
102.2
53.5
53.5
277.2
277.2
180.4
180.4
117.2
117.2
108.0
108.0
230.3
230.3
139.8
139.8
244.8
244.8
166.9
166.9
122.4
122.4
89.5
89.5
102.4
102.4
83.2
83.2

أفريقيا
جنوب
الصحراء

82%







  
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣ ﱠﻘﻘﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

الشاي األسود (مخمّر) والشاي المخمّر جزئياً في عبوات يتجاوز وزنها  3كغم 090240
الشاي األسود (مخمّر) والشاي المخمّر جزئياً في عبوات ًال يتجاوز وزنها  3كغم 090230

ﺗﺻﺩﻳﺭ ؟
ﺗﺻﺩﻳﺭ
ﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲﻫﻲﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
……
ﻓﻲﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ؟
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ

مشاركة اإلناث
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻹﻧﺎﺙﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
الصغيرة
المؤسسات
تواجد
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
استقرار ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
اإليراداتﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)

ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ ﺳﺭﻱ
بنغالديش…؟ﺳﺭﻱ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
ﻻﻧﻛﺎ…؟
ﻻﻧﻛﺎ…؟

44%
82%
82%
44%
34%
44%
34%
34%
15%
15%
15%
32%
32%
32%
94%
94%
94%
11%
11%
40%
11%
40%
64%
64%
40%
42%
42%
17%
17%
64%
34%
34%
26%
42%
26%
23%
23%
17%
28%
28%
54%
34%
54%
48%
48%
26%
43%
43%
23%

21%
21%
40%
28%
40%
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CPSL_#N/A 
CPSL_#N/A
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CPSL_#N/A
CPSL_#N/A













































































71%
611120
محبوكة
المالبس
األطفال
 ﺣﻳﻥﺗﺩ ّﻝ 
 54%ﺧﻼﻑﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ
ّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ
97%ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟ
 89.5ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ
ﺣﺳﺏ
القطن ،ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ
ﻣﺩﺭﺟﺔمنﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ
وإكسسوارات،20
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ
مالبسﻼﺣﻅﺔ:
ﻣ
ﺣﻳﻥﻁﺗﺩ ّﻝ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ
ﻭﻳﺷﻳﺭ
ﺗﻌﻭﺩ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ
ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺃﺩﺍءٍﻓﻲﻓﻭﻕ
ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ
ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ.
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔﺣﺳﺏ
ﻭﺗﺷﻳﺭﺗﻧﺎﺯﻟﻲ
ﺗﺭﺗﻳﺏ
ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ،20
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻣﻼﺣﻅ
ﻓﻲﻣﺗﻭﺳ
ﺫﻟﻙ،ﻰ ﺍﻟ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟ
ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺇﻟﻰﺑﻠﺩ
ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺃﻱ
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺣﻳﺙﺧﻣﺱ
ﻟﻠﺑﻠﺩ،ﻣﺩﻯ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔﻁﻠﺏ
ﻣﺅﺷﺭﺍﺕﻫﻧﺎﻙ
ﺇﻟﻰﺇﻥﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﻣﺳﺗﻣﺭّ

48%
75%
610711
محبوكة
القطن،
والفتيان ،من
ﻭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )
ُﺭﺟﻰﺗﻌﻭﺩ
.57%
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﻋﺎﻣﻲ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻣﻥﺑﻳﻥﻗﺑﻝ ﺃﻱ
ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
غير ﻭﺗﺷﻳﺭ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ
للرجالﻋﻠﻰ ﺃﻥ
داخليةﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
مالبس ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.ﺳﻁ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ 
102.4
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
III
ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﻭ IIﻭ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ I
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ
 .2013ﻳ
 2009ﻭ
ﺧﻣﺱﺇﻟﻰ
ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ

مالبس السباحة للنساء والفتيات ،من األلياف التركيبية ،محبوكة 611241

83.2

ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

78%

83%

43%









ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/sri-lanka

21%
ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ59%
 .134.6ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ42%
ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭمحبوكة
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔأخرى،
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕنسيجية
أخرى،ﺭ:من مواد
/http://www.intracen.org/country/sri-lanka
  
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
610990ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ
قمصان قصيرة األكمام ،قمصان تحتانية وقمصان داخلية ﺍﻟﻣﺻﺩ

مالبس داخلية للنساء والفتيات ،من األلياف االصطناعية ،محبوكة 610822

109.0

59%

87%

40%









المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط السنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و . 2013الرجوع إلى المرفقات  Iو  IIو  IIIللحصول على التفاصيل.
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/sri-lanka/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل

171

جمهورية تنزانيا المتحدة
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
47.7
47.9
1,005.6
0.1

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-10.2
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
5.2
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
52.7
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
41.8
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أفريقيا جنوب الصحراء
المنطقة الجغرافية
LDC
فئةالنمو
دخل منخفض
فئة الدخل

القدرة على التواصل
9.1
24.0
74.4
13.2

القدرة على التغير
25.8
47.3
75.5
36.2

القدرة على المنافسة
37.0
45.9
59.2
39.9

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

33.4

42.3

23.4

البيئة القومية

42.2

20.4

27.6

المستوى المرجعي( 35.3 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن17.7 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن53.0 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شهادة الجودة

1

القدرات عند مستوى المؤسسة

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم

كبيرة

صغيرة متوسطة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

التراخيص
األجنبية

حساب بنكي

الكل

13.1
69.8
80.9
12.1

25.6
85.2
79.8
14.1

75.4
92.4
82.6
13.6

17.6
73.7
80.8
12.6

36.0
17.6
64.9
29.7

54.0
30.3
62.0
37.3

89.7
41.9
69.7
35.4

43.4
20.1
64.7
31.6

22.2
16.4

49.2
36.6

94.1
83.5

30.0
22.6

4.5
13.6

16.4
31.6

68.7
80.1

7.5
19.0

35.0
3.5
27.4
5.3

52.3
13.4
40.0
16.5

81.7
37.6
52.3
47.4

39.9
8.8
30.7
10.9

26.6
17.3
34.0
25.5

42.8
47.1
47.5
51.7

75.3
83.6
59.7
83.6

31.0
35.4
37.6
40.9

استخدام القدرات

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

مراجعات
الحسابات المالية

البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

2

بيئة العمل المباشرة

 2.1القدرة على المنافسة
 2.1.1الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
 2.1.2الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
 2.1.3الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
 2.1.4األيام المخصصة للتخليص الجمركي
 2.2القدرة على التواصل
 2.2.1حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
 2.2.2نطاق التسويق ()7-1
 2.2.3جودة المورد المحلي ()7-1
 2.2.4التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
 2.3القدرة على التغير
 2.3.1إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
 2.3.2قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
 2.3.3إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

5.4
4.5
1.8
-

6.0
1.7
2.6
24.6

4.9
2.6
3.6
25.0

43.3
38.8
32.4

47.0
47.2
42.8

37.5
48.0
19.9

الكل
5.5
4.0
2.0
22.0

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
26.1
16.2
77.8
-

24.5
34.9
71.7
9.4

27.6
26.8
65.5
8.9

3.4
3.5
3.8
3.4

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

43.9
40.8
34.2

الحصول على الكهرباء
كفاءة الشحن

الكل
25.8
18.5
76.1
13.3
46.2
32.1
40.6
50.3

24.9
28.6
20.4

القيم

21.7
21.9
12.6

30.3
21.3
33.5

الدرجات المعيارية
الكل

الكل
75.3
63.0
9.8
2.4
2.3
1.2
0.8
-0.5

24.3
26.9
18.9

تعليم وتدريب
القوى العاملة*

التعامل مع
اللوائح*

الحصول على
التمويل*

التخليص
الجمركي*

التعاون في مجال
البحث والتطوير

التطوير االقتصادي
الجماعي
جودة المورد

التسويق

تسجيل العالمات
الحصول على الكهرباء
التجارية
سهولة المتاجرة
التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري
معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

 55.8التعريفة التي تفرضها
 40.2الدول األخرى على
 37.2صادرات الدولة*
86.7
اللوجستيات
31.1
13.9
28.0
األيزو 9001
44.4

2.4
0.2
3.0

14.4
6.2
40.5

25.0
6.0
9.2
78.9
1.0

24.3
50.5
21.3
42.0
0.0

استخراج التراخيص
والتصاريح*

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*
الحصول على
األرصدة االئتمانية
الخدمات الحكومية
اإللكترونية

األيزو 14001
الحوكمة
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﻧﺯﺍﻧﻳﺎ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%
60%

26.4%

26.0%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

73.6%

74.0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%64.7

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
1.6%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

50.7%

20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

98.4%

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

49.3%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/tanzania-united-republic-of

إمكانات نمو الصادرات
الحاليةﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ

حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟ّﻥ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

غير محددة في مكان آخر 340119

ﺍﻟﺟﻳﺭ ﺍﻟﺣﻲ 252210

كسب حب الشمس وبقايا صلبة أخرى ،سواء مطحونة أو على شكل حبيبات أم ال 230630

6.7

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ
إمكانات غير م َّ
ُحققة

اسمنت بورتالند غير محدد في مكان آخر 252329

ﻛﺳﺏ ﺣﺏ ﺍﻟﺷﻣﺱ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﺻﻠﺑﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻁﺣﻭﻧﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻝ ﺣﺑﻳﺑﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ 16.7 230630
ﺃﻛﻳﺎﺱ ﻭﺃﻏﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ ،ﻣﻥ ﺃﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻙ 8.4 630533
خضراوات مجففة ،مقشورة 0713Xb
ﺩﺍﻣﺟﺎﻧﺎﺕ ،ﺯﺟﺎﺟﺎﺕ ،ﻗﺎﺭﻭﺭﺍﺕ ،ﺑﺭﻁﻣﺎﻧﺎﺕ ،ﺃﻭﻋﻳﺔ ،ﻗﻧﻳﻧﺎﺕ ،ﻭﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ 18.6 7010XX
0304Xb
مجمدة
أو
مبردة
طازجة،
السمك،
شرائح
ﻣﺗﻣﻭﺟﺔ ،ﻋﺭﺿﻬﺎ 721041
ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﻣﻁﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻐﻁﺎﺓ ﺑﺎﻟﺯﻧﻙ،
ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ/
ﻣﺳﻁﺣﺔ ﻣﻥ
وقطعﻣﺩﺭﻓﻠﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ّ
صابون ومستضرات عضوية سطحية أخرىّ ،
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 600
مشكلة؛ ورق ونسيج غير ﻡ،
7.1
=>/أخرى،
بالصابون/مستحضرات
ﻏﻳﺭمشرّبة
منسوج

46.9
44.4
7.5

94% 55%

311.8

2% 100%
87%

35.6

55% 73%

38.8

100%90%

10.4
22.1

87%

93%

76%
75%

73%

35.6

90% 80%

62.3

93%

10.7
16.7
ّ

58%

81%
79%

76%
75%









َّ

دقيق القمح أو دقيق خليط القمح مع الشيلم 110100
ﺍﺳﻣﻧﺕ ﺑﻭﺭﺗﻼﻧﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 22.1 252329
ﺧﺿﺭﺍﻭﺍﺕ ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﻣﻘﺷﻭﺭﺓ 35.6 0713Xb
القرنقل 0907XX
ﺷﺭﺍﺋﺢ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﺳﻣﻙ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ،ﻣﺑﺭﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺟﻣﺩﺓ 62.3 0304Xb
الفازلين  271210ﺻﺎﺑﻭﻥ ﻭﻣﺳﺗﺿﺭﺍﺕ ﻋﺿﻭﻳﺔ ﺳﻁﺣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻣﺷ ّﻛﻠﺔ؛ ﻭﺭﻕ ﻭﻧﺳﻳﺞ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺳﻭﺝ ﻣﺷﺭّ ﺑﺔ 340119
ﺑﺎﻟﺻﺎﺑﻭﻥ/ﻣﺳﺗﺣﺿﺭﺍﺕ ﺃﺧﺭﻯ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 10.7

71%
80%
80% 94%
2%

71%





إمكانات غير مُحققة
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

كسب بذر الكتان وبقايا صلبة أخرى ،سواء مطحونة أو على شكل حبيبات أم ال 230610

ﺩﻗﻳﻖ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﺃﻭ ﺩﻗﻳﻖ ﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻳﻠﻡ 35.6 110100
(بما في ذلك الذهب المطلي بالبالتين)الذهب في شكل نصف مصنّع ألغراض غير نقدية ﺍﻟﻘﺭﻧﻘﻝ
38.8 0907XX710813
ﺍﻟﻔﺎﺯﻟﻳﻥ 10.4 271210

100%
100%

72%

29%
98%
29%
77%
77%





56%
72%
60%
45%
71%
74%
93%
73%
59%
53%
87%
73%
35%
73%
76%
74%
81%
61%
81%
79%

60%
45%
71%
74%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

بذور السمسم ،سواء مكسورة أم ال 120740

ﻗﻁﻊ ﺃﺛﺎﺙ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ،ﻣﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺳﻳﺟﻳﺔ ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺭﻭﺷﻳﻪ 46.9 630491
قطع أثاث متنوعة ،من مواد نسيجية ،محبوكة أو مصنوعة من الكروشيه 630491
ﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻷﺳﻭﺩ )ﻣﺧ ّﻣﺭ( ﻭﺍﻟﺷﺎﻱ ﺍﻟﻣﺧﻣّﺭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻭﺯﻧﻬﺎ  3ﻛﻐﻡ 44.4 090240
ﻭﺑﻘﺎﻳﺎجزئياً
ﺣﺑﻳﺑﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ
يتجاوز ﺃﻭ ﻋﻠﻰ
ﺳﻭﺍء ﻣﻁﺣﻭﻧﺔ
ﺃﺧﺭﻯ،
والشاي ﺍﻟﻛﺗﺎﻥ
الشاي األسود (مخمّر) ﻛﺳﺏ ﺑﺫﺭ
7.5 230610090240
ﺷﻛﻝكغم
وزنها 3
عبوات
ﺻﻠﺑﺔ في
المخمّر
)ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺍﻟﻣﻁﻠﻲ ﺑﺎﻟﺑﻼﺗﻳﻥ(ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻧﺻﻑ ﻣﺻﻧّﻊ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻏﻳﺭ ﻧﻘﺩﻳﺔ 311.8 710813

82%
93%

93%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

قهوة ،غير محمّصة ،غير منزوعة الكافيين
ً
ممشوط 520100
مسرح أو
قطن ،غير ّ

157.0
111.8
93.8

82% 87%

استقرار اإليرادات

مكسرات الكاجو ،بالقشرة أو طازجة أو مجففة 080131
090111
ﻣﻛﺳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﺎﺟﻭ ،ﺑﺎﻟﻘﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ 123.3 080131
ﻗﻬﻭﺓ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣّﺻﺔ ،ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺯﻭﻋﺔ ﺍﻟﻛﺎﻓﻳﻳﻥ 157.0 090111
ﻗﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺭّ ﺡ ﺃﻭ ﻣﻣﺷﻭﻁ 111.8 520100
ﺑﺫﻭﺭ ﺍﻟﺳﻣﺳﻡ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻛﺳﻭﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ 93.8 120740

123.3

87%

56%

98%





OECD

49%
49%

96%
96%
35%
100%
35%

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء

مستوى التكنولوجيا

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

أفريقيا جنوب
الصحراء

التجارة بين بلدان الجنوب

مشاركة اإلناث
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
الصغيرةﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
المؤسساتﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
تواجد
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

الصادرات
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ (بماليين
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ الدوالرات
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ األمريكية)

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺗﻧﺯﺍﻧﻳﺎ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩ ﺓ…؟

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

 
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A





93%

100%
 100%
100%
 94%







SL
SL 

59%

100%
 100%











CPSL_#N/A





73%

53%
87%

100%

100%
84%
94%
47%

100%

100%

73%

100%





35%

84%
 100%
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ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ

ﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇ
ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ
البالستيكﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ 100%
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ81% .
 8.4ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ80%
630533
أشرطة
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔمن
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔللتعبئة،
أكياس وأغلفة
ﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

85%
61%
58%
دامجانات ،زجاجات ،قارورات ،برطمانات ،أوعية ،قنينات ،وحاويات أخرى 7010XX
  
18.6
منتجات مدرفلة مسطحة من الحديد/الفوالذ غير السبائكي ،مطلية أو مغطاة بالزنك ،متموّجة ،عرضها م ،غير محددة
100%
81%
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ81%
/http://www.intracen.org/country/united-republic-of-tanzania
  
ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ7.1
ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
في مكان آخر >721041 600 =/
100%
79%
79%
الجير الحي 252210
   
6.7


المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
خالف ذلك ،في حين تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط السنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات  Iو  IIو  IIIلحصول على التفاصيل.
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/united-republic-of-tanzania/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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تا يلند
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
68.7
373.8
5,444.6
0.9

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
3.8
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
3.0
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
149.6
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
20.0
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
شرق آسيا والمحيط الهادئ
المنطقة الجغرافية
DC
فئةالنمو
بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على المنافسة
31.5
48.8
54.5
51.1

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التواصل
17.1
32.2
53.4
39.4

القدرة على التغير
77.7
89.3
98.0
92.7

البيئةالتجاريةالحالية

95.4

66.1

39.1

البيئة القومية

64.4

56.2

53.2

المستوى المرجعي( 49.6 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن24.8 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن74.4 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
1

القدرات عند مستوى المؤسسة

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

القيم

كبيرة

صغيرة متوسطة

شهادة الجودة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

الكل

6.8
98.6
5.3

19.6
100.0
4.7

62.3
99.3
5.1

39.0
99.6
4.9

22.5
69.5
2.5

45.4
23.6

67.7
41.0

85.4
63.3

74.1
50.0

14.4
19.9

83.0 46.3
79.0 100.0
1.7 0.0

حساب بنكي

التدريب

67.1
85.3
0.8

28.6
35.7

48.9
57.9

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

49.9
30.9
-

53.5
63.3
-

53.1
94.9
-

53.0
75.3
-

98.1
69.9
-

95.1
37.8
-

الكل

خبرة المدير

34.5
44.4
100.0
97.7
80.4
-

97.8
96.1
-

التمويل
المصرفي

مراجعات
الحسابات المالية

البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني

2

بيئة العمل المباشرة

 2.1القدرة على المنافسة
 2.1.1الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
 2.1.2الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
 2.1.3الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
 2.1.4األيام المخصصة للتخليص الجمركي
 2.2القدرة على التواصل
 2.2.1حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
 2.2.2نطاق التسويق ()7-1
 2.2.3جودة المورد المحلي ()7-1
 2.2.4التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
 2.3القدرة على التغير
 2.3.1إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
 2.3.2قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
 2.3.3إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

3

القيم
صغيرة متوسطة

-

كبيرة

-

الكل

-

0.5
1.3

0.4
1.4

0.4
1.3

34.9
27.3
15.0

30.4
37.4
11.6

21.3
42.3
12.4

-

0.4
1.3

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
91.9
97.4

-

93.4
95.8

93.4
97.4

4.2
4.6
4.5
4.0

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

26.4
38.8
12.3

التعامل مع
اللوائح*

الكل

التخليص
الجمركي*

93.4
97.4

التطوير
االقتصادي
الجماعي

70.3
68.4
59.6
66.1
32.9
40.1
40.9

القيم

37.8
29.9
47.3

49.7
25.7
45.7

الدرجات المعيارية
الكل

الكل
91.7
83.6
7.8
3.8
3.4
130.3
46.1
-0.3

82.5
71.2
44.4
46.9
76.2
70.5
73.8
50.0

4.9
3.1
4.4

53.8
59.1
55.7

45.0
4.1
13.5
88.0
23.0
416.0

44.8
56.5
57.1
58.9
56.5
45.6

استخراج التراخيص
والتصاريح*

تعليم وتدريب
القوى العاملة*

الحصول على
التمويل*

التسويق

42.7
28.6
45.9

جودة المورد

سهولة المتاجرة

التعاون في مجال
البحث والتطوير

الحصول على الكهرباء
تسجيل العالمات التجارية
طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*
اللوجستيات

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

األيزو 9001

الفارق بين الفائدة المدينة
والدائنة*
الحصول على األرصدة
االئتمانية

األيزو 14001

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحوكمة
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Score
Large

Change
Medium

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2006ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

ﺗﺎﻳﻼﻧﺩ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
1.
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ((
2 ..
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ
ﺗﺣ ّّﺩﺩﻳﻳﺎﺎ ًً )) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ
ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ
ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ
ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ
 2ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
100%
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺟﻣﻳﻊ

80%
80%

(%
(%4.3
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ))4.3
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﻗﻭﺍﻋﺩ

60%
60%

47.6%
47.6%

44.8%
44.8%

52.4%
52.4%

40%
40%

55.2%
55.2%

20%
20%
0%
0%

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻏﻳﺭ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻏﻳﺭ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ
ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ((
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ
ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ))ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
 4.ﻣﻭﻗﻊ
4.

ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ((
3.
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ))ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ
 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ

ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ
ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻏﻳﺭ

100%
100%
80%
80%

ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
2.2%
2.2%

60%
60%

ﻓﻘﻁ
ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ
ﻋﻘﺑﺔ
ﻛﻼﻫﻣﺎ
ﻛﻼﻫﻣﺎ
ﻓﻘﻁ
ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ

24.7%
24.7%

40%
40%

75.3%
75.3%

20%
20%

ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

97.8%
97.8%

0%
0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ
ﺷﺭﻳﻛﺔ  //ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ
ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ
ﺑﻠﺩﺍﻥ

ﺍﻟﻛﻝ
ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ
ﺷﺭﻳﻛﺔ  //ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ
ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ
ﺑﻠﺩﺍﻥ

ﺍﻷﻡ
ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ
ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ

ﺍﻷﻡ
ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ
ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ

ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ..
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
 IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
 IIﻭﻭIII
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  IIﻭﻭII
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ
ُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ
ﻅﺔﺔ ::ﻳﻳُﺭﺟﻰ
ﺣﻅ
ﻼﺣ
ﻣﻣﻼ
http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/thailand
ﻋﻠﻰ http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/thailand
ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ
ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ..ﺗﻭﺟﺩ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ
ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺻﺩﺩﺭﺭ ::ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء
ﺍﺍﻟﻟﻣﻣﺻ

إمكانات نمو الصادرات
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
الحاليةﻧﻣﻭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
حسن
هل سوف تُ ّ
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ
بنغالديش…؟
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣﺳّﻥ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

4245.6
2398.0
2270.9
1900.3
854.9
2677.3
2149.8
2683.3

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕﻏﻳﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﻘﺔﻘﺔ
ﺣﻘﱠﺣ ﱠﻘ
ﻏﻳﺭ ُﻣ ُﻣ

1883.7
2413.3

50%
50%
45%
45%
61%
61%
58%
58%
7%
7%
67%
67%
53%
53%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

4257.7

30%
68%
72%
67%
33%
68%
47%
62%
74%
52%
50%
45%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕﻏﻳﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﻘﺔﻘﺔ
ﺣﻘﱠﺣ ﱠﻘ
ﻏﻳﺭ ُﻣ ُﻣ

6133.0

32%
32%
41%
41%
39%
39%
30%
30%
68%
68%
72%
72%
67%
67%
33%
33%
68%
68%
47%
47%
62%
62%
74%
74%
52%
52%

39%

30%
30%
43%
43%
41%
41%
45%
45%
55%
55%
72%
72%
71%
71%
34%
34%
72%
72%
45%
45%
78%
78%
75%
75%
57%
57%
16%
16%
63%
63%
78%
78%
58%
58%
47%
47%
80%
80%
63%
63%
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إمكانات غير م َّ
ُحققة

وحدات تخزين بيانات الكمبيوتر 847170

معدات كهربائية وإلكترونية 85XXXi
ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ 847170
ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ 847170
ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ 85XXXi
مطاط طبيعي محدد الصفات فنياً 400122
ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ 85XXXi
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﺻﻔﺎﺕ ﻓﻧﻳﺎ ً
3712.8 400122
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻣﺣﺩﺩ ﺍﻟﺻﻔﺎﺕ ﻓﻧﻳﺎ ً 3712.8 400122
870421
أطنان
يتجاوز
إجمالي ال
ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺧﻣﺳﻥ ﺃﻁﻧﺎﻥ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻻ
خمسنﻭﺯﻥ
ﺑﺎﻟﺩﻳﺯﻝ ﺫﺍﺕ
ﺗﻌﻣﻝ
شاحنات تعمل بالديزل ذات وزن ﺷﺎﺣﻧﺎﺕ
6133.0 870421
ﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﺗﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺩﻳﺯﻝ ﺫﺍﺕ ﻭﺯﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺧﻣﺳﻥ ﺃﻁﻧﺎﻥ 6133.0 870421
ﺃﺭﺯ ،ﻣﻁﺣﻭﻥ ﻛﻠﻳﺎ ًً ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳﺎ ًً ،ﻣﺻﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺩﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ
4257.7 100630
ﻣﺻﻘﻭﻝ ﺃﻭ
ﻛﻠﻳﺎأوﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳ
ﺃﺭﺯ،أوﻣﻁﺣﻭﻥ
100630ﻣﺩﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ 4257.7 100630
غيرﺎ،ذلك
مدهون
أرز ،مطحون كلياً أو جزئياً ،مصقول
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻔﻠﻛﻥ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﺃﻡ ﻻ
1883.7 400110
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻔﻠﻛﻥ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً ﺃﻡ ﻻ 1883.7 400110
400121
ﻣﺩﺧﻧﺔ
ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﻓﻲ
ﻁﺑﻳﻌﻲ
ﻣﻁﺎﻁ
مطاط طبيعي ،سواء مفلكن مسبقاً أم ال 400110
ﻣﻁﺎﻁ ﻁﺑﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺩﺧﻧﺔ 2413.3 400121
2413.3
ﺁﻻﺕ ،ﻣﻔﺎﻋﻼﺕ ﻧﻭﻭﻳﺔ ،ﻣﺭﺍﺟﻝ ،ﺇﻟﺦ
4245.6 84XXXe
ﺁﻻﺕ ،ﻣﻔﺎﻋﻼﺕ ﻧﻭﻭﻳﺔ ،ﻣﺭﺍﺟﻝ ،ﺇﻟﺦ 4245.6 84XXXe
مطاط طبيعي في أوراق مدخنة  % 80أو أكثر 400121
ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ،ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺭﻗﻣﻳﺔ ،ﻭﻣﺳﺟﻼﺕ ﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﻓﻳﺩﻳﻭ
2398.0 8525XX
ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ ،ﻛﺎﻣﻳﺭﺍﺕ ﺭﻗﻣﻳﺔ ،ﻭﻣﺳﺟﻼﺕ ﻛﺎﻣﻳﺭﺍ ﻓﻳﺩﻳﻭ 2398.0 8525XX
ﻙ
ﺁﻻﺕ ﺗﻛﻳﻳﻑ ﺍﻟﻬﻭﺍء ،ﺑﻌﻧﺎﺻﺭ ﺗُﺩﺍﺭ
2270.9 8415XX
ﺑﻣﺣﺭّ ﻙ 2270.9 8415XX
آالت ،مفاعالت نووية ،مراجل ،إلخ  84XXXeﺁﻻﺕ ﺗﻛﻳﻳﻑ ﺍﻟﻬﻭﺍء ،ﺑﻌﻧﺎﺻﺭ ﺗُﺩﺍﺭ ﺑﻣﺣﺭّ
ﻟﺣﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺟﻥ ،ﺟﺎﻫﺯﺓ/ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ
1900.3 160232
ﻟﺣﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺟﻥ،
8525XXﺟﺎﻫﺯﺓ/ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ 1900.3 160232
كاميرات التلفزيون ،كاميرات رقمية ،ومسجالت كاميرا فيديو
)ﺍﻟﻛﺎﺳﺎﻓﺎ(ﻧﺷﺎ ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﻬﻭﺕ
854.9 110814
)ﺍﻟﻛﺎﺳﺎﻓﺎ(ﻧﺷﺎ ﺍﻟﻣﺎﻧﻳﻬﻭﺕ 854.9 110814
85XXXd
ﻭﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ
ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ 2677.3 85XXXd
بمحرك 8415XX
آالت تكييف الهواء ،بعناصر تُدار
ّ
ﻣﻌﺩﺍﺕ
2677.3
ﺃﺳﻣﺎﻙ ﺍﻟﺗﻭﻧﺔ ،ﺍﻟﺗﻭﻧﺔ ﺍﻟﻭﺛﺎﺑﺔ ﻭﺳﻣﻙ ﺗﻭﻥ ﺍﻟﺑﻭﻧﻳﺗﻭ ﺍﻷﻁﻠﺳﻲ ،ﺟﺎﻫﺯﺓ/ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ/ﻣﻘﻁﻌﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 160414
ﺃﺳﻣﺎﻙ ﺍﻟﺗﻭﻧﺔ ،ﺍﻟﺗﻭﻧﺔ ﺍﻟﻭﺛﺎﺑﺔ ﻭﺳﻣﻙ ﺗﻭﻥ ﺍﻟﺑﻭﻧﻳﺗﻭ ﺍﻷﻁﻠﺳﻲ ،ﺟﺎﻫﺯﺓ/ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ/ﻣﻘﻁﻌﺔ ،ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء 160414
160232
لحم الدواجن ،جاهزة/محفوظة
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﻣﺔ 2149.8
ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﻣﺔ 2149.8
ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
2683.3 85XXXc
ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ 2683.3 85XXXc
(الكاسافا)نشا المانيهوت 110814
ﻗﺷﺭﻳﺎﺕ ﻭﺭﺧﻭﻳﺎﺕ ،ﺟﺎﻫﺯﺓ/ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ
1484.4 1605Xa
ﻗﺷﺭﻳﺎﺕ ﻭﺭﺧﻭﻳﺎﺕ ،ﺟﺎﻫﺯﺓ/ﻣﺣﻔﻭﻅﺔ 1484.4 1605Xa
ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﺳﻭﺍء ّ
وإلكترونية)ﺍﻟﻛﺎﺳﺎﻓﺎ(،
ﻣﻘﻁﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﺍﺋﺢ ﺃﻭ ﻛﺭﻳّﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ
ﺍﻟﻣﻧﻳﻬﻭﺕ
85XXXd
1034.8 071410
ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻔﺔ ،ﺳﻭﺍء ّ
معدات كهربائية ﺍﻟﻣﻧﻳﻬﻭﺕ )ﺍﻟﻛﺎﺳﺎﻓﺎ(،
ﻣﻘﻁﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﺍﺋﺢ ﺃﻭ ﻛﺭﻳّﺎﺕ ﺃﻡ ﻻ 1034.8 071410
ﺳﻛﺭ ﺍﻟﻘﺻﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﻣﻧﺩﺭ ﻭﺍﻟﺳﻛﺭﻭﺯ ﺍﻟﻧﻘﻲ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎ ًً ،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺻﻠﺏ
1649.7 1701XX
1701XX
جاهزة/محفوظة،ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﺻﻠﺏ
ﻭﺍﻟﺳﻛﺭﻭﺯ ﺍﻟﻧﻘﻲ ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺎ،
ﺍﻟﺷﻣﻧﺩﺭ
ﺍﻟﻘﺻﺏ ﺃﻭ
1649.7
المفرومة 160414
كاملة/مقطعة،
األطلسي،
البونيتو
ﺳﻛﺭتون
أسماك التونة ،التونة الوثابة وسمك
ﺍﻟﻣﺟﻭﻫﺭﺍﺕ ﻭﺃﺟﺯﺍﺅﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺿﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻁﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺳﻭﺓ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﺃﻡ ﻻ
1527.2 711311
ﺍﻟﻣﺟﻭﻫﺭﺍﺕ ﻭﺃﺟﺯﺍﺅﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺿﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻁﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻛﺳﻭﺓ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺛﻣﻳﻧﺔ ﺃﻡ ﻻ 1527.2 711311
ﺍﻟﻘﺷﺭﻳﺎﺕ
1486.4 0306Xa
معدات كهربائية وإلكترونية 85XXXc
ﺍﻟﻘﺷﺭﻳﺎﺕ 1486.4 0306Xa

41%

إمكانات غير م َّ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕقة
ُحق
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕﻏﻳﺭ
ﻘﺔﻘﺔ
ﺣﻘﱠﺣ ﱠﻘ
ﻏﻳﺭ ُﻣ ُﻣ

14962.1
10157.4 14962.1
14962.1
3712.8 10157.4
10157.4

32%

30%

32%

التكنولوجيا
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
مستوى ﻣﺳﺗﻭﻯ
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
ﻣﺳﺗﻭﻯ

ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ
ﺷﺭﻕ ﺁﺳﻳﺎ ﻭﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

مشاركة اإلناث
تواجد المؤسسات الصغيرة

ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

أفريقيا جنوب الصحراء

التجارة بين بلدان الجنوب

OECD
OECD
OECD

72%
71%
34%
72%
45%

32%

65%
65%

10%
18%
77%
77%
72%51%
51%
63%
67%63%
21%
21%
33% 49%
49%
54%
68%54%
53%
53%
47% 16%
16%

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔﺍﻹﻧﺎﺙ
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻹﻧﺎﺙ
والمتوسطة
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
استقرار اإليرادات
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

الصادرات
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ (بماليين
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
)) ﺑﺑﻣﻣﻼﻼﻳﻳﻳﻳﻥﻥ الدوالرات
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ األمريكية)
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ

ﺗﺎﻳﻼﻧﺩ…؟
ﺗﺎﻳﻼﻧﺩ…؟




CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CP CP
CPSL_#N/A
CPSL_#N/A
CP CP
SL SL
 

SL SL



























78%

62%43%
43%









75%

74% 14%









57%

52% 67%
67%



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

16%

50%47%





63%

45% 35%
35%





14%

41%
41%
47%

25%
25%



1605Xaﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌ ّ
ﺇﻟﻰ61%
ّﺢ 78%
جاهزة/محفوظة
قشريات
ﻝ
ﺍﻷﺧﺿﺭ
ﻘﺔ
،،20
ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻣﻣ

ﻓﻲ
ﺧﻼﻑ 
1484.4
ﺗﺩ ّّﻝ
ﺣﻳﻥ ﺗﺩ
ﺣﻳﻥ
ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ،
ﺧﻼﻑ
ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ
ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ
ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ
ﺟّﺢ
ﺍﻟﻣﺭﺟ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭ
ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ
61%ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ
ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ
ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ،
ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ
ﻣﺗﻌﻠّﻠﻘﺔ
ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ
ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟـ20
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ
ورخويات،ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﻅﺔﺔ ::ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺣﻅ
ﻼﺣ
ﻼ
ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ
ﻁ
ﻰ ﺍﺍﻟﻟ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ((
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺗﻌﻭﺩ
ﻣﻥ
ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﻓﻲ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
ﻭﺗﺷﻳﺭ
ﻏﻳﺭ
ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓّ ..
ﺳﻁ
ﻣﻣﺗﺗﻭﻭﺳ
 ﺇﺇﻟﻟﻰ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ))ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ..ﺗﻌﻭﺩ
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺑﻠﺩ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﺑﻠﺩ
ﻗﺑﻝ ﺃﻱ
ﻗﺑﻝ
ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ
ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ
ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ
ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ
ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﻟﻡ ﻳﻛﻥ
ﺃﻧﻪ ﻟﻡ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔأوﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
ﻭﺗﺷﻳﺭ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
(الكاسافا)،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
ﻣﺳﺗﻣﺭّ
58%
58%
58%
071410
ال
أم
ّات
ي
كر
شرائح
إلى
عة
مقط
سواء
مجففة،
أو
طازجة
المنيهوت

1034.8
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

سكر القصب أو الشمندر والسكروز النقي كيميائياً ،في شكل صلب 1701XX

1649.7

ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ  2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.

7%

47%

7%














/http://www.intracen.org/country/thailand
ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
المجوهرات وأجزاؤها من الفضة ،سواء مطلية أو مكسوة ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ:
67%
ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ80%
1527.2ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ 67%
711311
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕأم ال
بالمعادن الثمينة

 



ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/thailand

القشريات 0306Xa

1486.4

53%

63%

53%





المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى خالف
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات (بماليين
ذلك ،في حين تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط السنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات  Iو  IIو  IIIلحصول على التفاصيل.
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/thailand/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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ترينيداد وتوباغو
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
1.4
28.8
21,310.8
0.0

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
8.3
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
1.7
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
136.7
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
23.4
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
المنطقة الجغرافية
SIDS
فئةالنمو
دخل مرتفع
فئة الدخل

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل

القدرة على التغير
37.8
54.1
63.7
44.6

القدرة على المنافسة
56.4
62.9
60.5
57.7

القدرة على التواصل
29.5
52.9
63.4
34.5

البيئةالتجاريةالحالية

60.1

51.1

40.7

البيئة القومية

54.1

60.1

44.7

المستوى المرجعي( 61.2 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن92.7 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن30.6 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شهادة الجودة
حساب بنكي

1

القدرات عند مستوى المؤسسة

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

2

القيم
صغيرة متوسطة

الكل

الكل

8.9
99.9
73.6
19.1

16.1
100.0
71.2
22.5

17.5
100.0
69.8
20.0

11.0
99.9
72.5
19.9

27.5
95.1
47.4
55.8

41.1
100.0
42.4
68.0

43.3
100.0
39.6
59.1

32.0
95.1
45.0
58.7

76.1
26.4

94.1
42.5

98.4
44.5

81.2
30.8

36.6
22.3

68.7
37.2

87.8
39.1

42.7
26.3

76.0
15.2
21.4
0.7

93.3
25.9
42.8
1.0

77.2
33.3
55.6
12.1

79.5
19.1
28.0
2.2

68.4
50.9
27.1
4.6

90.5
69.2
50.4
6.4

69.8
78.8
62.8
43.5

72.6
58.4
34.6
12.8

بيئة العمل المباشرة

 2.1القدرة على المنافسة
 2.1.1الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
 2.1.2الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
 2.1.3الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
 2.1.4األيام المخصصة للتخليص الجمركي
 2.2القدرة على التواصل
 2.2.1حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
 2.2.2نطاق التسويق ()7-1
 2.2.3جودة المورد المحلي ()7-1
 2.2.4التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
 2.3القدرة على التغير
 2.3.1إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
 2.3.2قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
 2.3.3إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%
3

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.1
0.2
8.5
9.0

0.1
0.4
5.8
7.0

0.0
0.7
8.3
9.5

31.1
44.2
7.6

23.9
33.8
11.2

25.1
26.7
3.8

الكل
0.1
0.3
7.9
8.7

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
81.8
72.1
46.4
43.3

81.8
61.0
55.3
51.6

100.0
51.2
46.9
41.5

3.6
4.2
4.3
3.1

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

29.3
40.9
8.0

استخدام القدرات

37.0
24.2
57.3

القيم

44.4
40.8
71.5

88.2
75.6
13.0
3.8
39.4
8.9
0.1

75.9
56.5
27.8
46.6
54.7
55.0
62.4

6.4
3.6
3.3

71.9
64.5
44.0

65.0
6.0
12.3
88.3
1.0
-

66.1
50.6
47.1
59.7
0.0
-

التمويل
المصرفي

البريد اإللكتروني

مراجعات الحسابات
المالية

الموقع اإللكتروني

الحصول على الكهرباء
استخراج التراخيص والتصاريح*

كفاءة الشحن

الكل
81.8
65.8
48.1
44.5

التعامل مع
اللوائح*

39.1
26.8
56.2

تعليم وتدريب
القوى العاملة*

التخليص
الجمركي*

الحصول على
التمويل*

التعاون في مجال
البحث والتطوير

التطوير االقتصادي
الجماعي
جودة المورد

التسويق

الدرجات المعيارية
الكل

الكل

التدريب

خبرة المدير

51.0
55.4
54.5
43.3
46.0
33.2
48.2

التراخيص األجنبية

الحصول على الكهرباء
سهولة المتاجرة

طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة
الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على
األرصدة االئتمانية

األيزو 14001

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحوكمة

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2010ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

ﺗﺭﻳﻧﻳﺩﺍﺩ ﻭﺗﻭﺑﺎﻏﻭ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%
60%

21.3%

34.2%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%21.2
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

65.8%

78.7%

20%
0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
0.0%

60%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

40%

ﻛﻼﻫﻣﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

50.7%

20%

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

100.0%

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

49.3%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/trinidad-and-tobago

الحالية
إمكانات نمو الصادرات
ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…؟

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣﻘﱠﻘﺔ

ﺍﻟﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﻌﻳﺭ 16.6 220300
الرم وتافيا
ﺃﻁﻌﻣﺔ ﺟﺎﻫﺯﺓ
220840ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺿﺧﻳﻡ ﺍﻟﺣﺑﻭﺏ ﺃﻭ ﺗﺣﻣﻳﺻﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺣﺑﻭﺏ 14.7 190410
ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺷﺑﻪ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ  %25ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﻓﻲ 720720
حبوب اإلفطار وقوالب الحبوب 1904XX
ﻣﺟﻣﻭﻉ ﻭﺯﻧﻬﺎ 31.5
ﺧﺑﺯ ﺍﻟﻘﺭﺑﺎﻥ ،ﺃﻗﺭﺍﺹ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﻟﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺩﻭﺍء ﻭﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺯ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ 190590
ورق تواليت 481810
ﺁﺧﺭ 20.8
ﻗﺿﺑﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ/ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﻣﺩﺭﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ،ﻓﻲ ﻟﻔﺎﺋﻑ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ 721320
220300
الشعير
البيرة المصنوعة من
ﺳﻬﻝ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻝ 14.5
ﺳﺑﺎﺋﻙ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ ﻭﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ ،ﺩﺭﺟﺔ ﻧﻘﺎﺋﻬﺎ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  %99.94ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ 15.1 720610

37.6
90.9
21.5
22.7
18.2
10.5
15.7
16.6

أطعمة جاهزة تم الحصول عليها من خالل تضخيم الحبوب أو تحميصها أو من منتجات الحبوب 190410

14.7

منتجات شبه نهائية من الحديد أو الفوالذ غير السبائكي ،تحتوي على  % 25أو أكثر من الكربون في

31.5

ﻭﺭﻕ ﺍﻟﻣﺭﺣﺎﺽ/ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ،ﻟﻔﺎﺕ ﻋﺭﺿﻬﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  36ﺳﻡ ،ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺏ ﻭﺍﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  36ﺳﻡ 9.4 480300

97%
8%
73%
58%
91%
69%
57%
47%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﻭﺗﺎﻓﻳﺎ
قضبان من الحديد/الفوالذ غير السبائكي ،مدرفلة على الساخن ،في لفائفﺍﻟﺭﻡ
18.2غلى
220840تحتوي
منتظمة،
غير
تسننات وأضالع ،إلخ ،تم تصنيعها خالل عملية الدرفلة ﺣﺑﻭﺏ
ﺍﻹﻓﻁﺎﺭ ﻭﻗﻭﺍﻟﺏ ﺍﻟﺣﺑﻭﺏ 10.5 1904XX
721310
ﻭﺭﻕ ﺗﻭﺍﻟﻳﺕ 15.7 481810
اسمنت بورتالند غير محدد في مكان آخر 252329

60.3

54%
60%

59%
67%
54%
60%
97%
8%
73%
58%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ّ %80
ﻛﺣﻭﻝ
علىﻣﻐﻳّﺭ
تحتويﺇﻳﺛﻳﻠﻲ
مياه ،بما في ذلك المعدنية والغازية ،ﻛﺣﻭﻝ
منكﺃﻭهةﺃﻛﺛﺭ220210
ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ أو
ﺗﺑﻠﻎتحلية
مواد
ﺑﻘﻭﺓ أو
سكر
37.6 220710
ﻗﺿﺑﺎﻥ ﻣﺩﺭﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ،ﻟﻔﺎﺋﻑ ﻏﻳﺭ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ،ﻗﻁﺭﻫﺎ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ  14ﻣﻡ 90.9 721391
220710
أكثر
 % 80أو
ﺍﻟﺳﺑﺎﺋﻛﻲ،نسبتها
كحول تبلغ
ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ/بقوة
إيثيليﻣﻥمغيّر
ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ،ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻏﻠﻰ 721310
ﻟﻔﺎﺋﻑ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺳﺎﺧﻥ ،ﻓﻲ
ﻣﺩﺭﻓﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻏﻳﺭ
كحولﻗﺿﺑﺎﻥ
ﺗﺳﻧﻧﺎﺕ ﻭﺃﺿﻼﻉ ،ﺇﻟﺦ ،ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻌﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﻓﻠﺔ 21.5
721391
مم
14
من
أقل
قطرها
منتظمة،
غير
لفائف
الساخن،
على
مدرفلة
قضبان
ﺍﺳﻣﻧﺕ ﺑﻭﺭﺗﻼﻧﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 22.7 252329

227.1

67%

52%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣﻘﱠﻘﺔ

ﻧﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻳﻭﺭﻳﺎ/ﺍﻷﻣﻭﻧﻳﻭﻡ ﻣﻣﺯﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻭﻝ ﻣﺎﺋﻲ/ﺃﻣﻭﻧﻳﺎﻛﻲ ﻓﻲ ﺣﺯﻣﺎﺕ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  10ﻛﻐﻡ 242.8 310280
كغم ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ﻋﺑﻭﺍﺕ ﺗﺯﻥ
تزن ﻏﻳﺭﻩ،
عبواتﻣﺎﺋﻲ ﺃﻭ
ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻭﻝ
 10310210ﻛﻐﻡ 227.1 310210
أكثر ﻓﻲمن 10
ﻳﻭﺭﻳﺎ،في
في محلول مائي أو غيره،
ﻣﻳﺎﻩ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﻌﺩﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ،ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻛﺭ ﺃﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﺗﺣﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻧ ّﻛﻬﺔ 60.3 220210

737.5
242.8

59%

22%

35%
35%
53%
28%
42%
56%
61%
97%
14%
77%
61%
90%
69%
56%
45%

53%
28%
42%
56%
61%
97%
14%
77%
61%

91%

48%

59%

69%

60%

69%

26%

57%

28%

56%

45%

18%
33%
66%

47%
45%
59%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣﻘﱠﻘﺔ

منتجات حديدية تم الحصول عليها عن طريق االختزال المباشر لخام الحديد ،غير محددة في مكان آخر 720310

نترات اليوريا/األمونيوم ممزوجة في محلول مائي/أمونياكي في حزمات وزنها أكثر من  10كغم 310280

1351.0

22%
52%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

17%
32%
65%

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

ﺃﻣﻭﻧﻳﺎ ﻻﻣﺎﺋﻳﺔ 1952.9 281410
)ﺍﻟﻛﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﻳﺛﻳﻠﻲ(ﺍﻟﻣﻳﺛﺎﻧﻭﻝ 1351.0 290511

ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺣﺩﻳﺩﻳﺔ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻻﺧﺗﺯﺍﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ ﻟﺧﺎﻡ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 737.5 720310

يوريا،

ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ
ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ

1952.9

أمونيا المائية 281410
(الكحول الميثيلي)الميثانول 290511

أفريقيا جنوب الصحراء

التجارة بين بلدان
الجنوب

OECD

ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
التكنولوجيا
مستوى
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
َّ
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ
ُحققة
إمكانات غير م

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)

26%

26%
1%
25%
48%
25%
81%
22%
92%
59%
89%
69%
100%
99%
84%

1%







25%









48%
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89%









69%

























84%









95%









90%

92%

100%

66%

99%

48%
60%

100%
100%
98%










95%

45%

مشاركة اإلناث
تواجد المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
استقرار اإليرادات

ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗ ُﺣ ﺳّﻥ
ﺗﺭﻳﻧﻳﺩﺍﺩ ﻭﺗﻭﺑﺎﻏﻭ…؟

حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟

92%

720720
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
وزنها :ﻗﺎﺋﻣﺔ
مجموعﻣﻼﺣﻅﺔ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
تطبيقات كهربية لتحويل/حماية الدوائر الكهربائية ،لجهد كهربي ال يزيد عن  1000فولت ،غير محددة
.
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
III
ﻭ
II
ﻭ
I
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ
ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ
ُﺭﺟﻰ
ﻳ
.
2013
ﻭ
2009
ﻋﺎﻣﻲ
ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺇﻟﻰ
ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
66%
28%
26%

20.8















/http://www.intracen.org/country/trinidad-and-tobago
ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ
100%
17%
14.5ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ 18%








سبائك الحديد والفوالذ غير السبائكي ،درجة نقائها أقل من  % 99.94من الحديد 720610

15.1

33%

32%

100%









ورق المرحاض/المنزل ،لفات عرضها أكثر من  36سم ،في جانب واحد من الورق أكثر من  36سم 480300

9.4

66%

65%

98%









في مكان آخر 190590
قضبان ،من الحديد/الفوالذ غير السبائكي ،مدرفلة على الساخن ،في لفائف غير منتظمة ،من الفوالذ
سهل التشكيل 721320

المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى خالف
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات (بماليين
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط السنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات  IIIو  IIو  Iحصول على التفاصيل.
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/trinidad-and-tobago/

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل

177

تونس
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
11.0
48.6
4,414.8
0.1

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
-8.9
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
4.9
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
106.0
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
22.2
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
المنطقة الجغرافية
DC
فئةالنمو
بلد من الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل
فئة الدخل

القدرة على التواصل
56.7
75.2
76.1
64.1

القدرة على التغير
33.9
54.4
59.0
45.6

القدرة على المنافسة
41.7
54.1
59.8
49.3

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
متوسطة
القدرات عند مستوى
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

47.5

44.3

53.6

البيئة القومية

56.2

58.6

53.6

المستوى المرجعي( 47.8 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن23.9 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن71.8 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شهادة الجودة

1

القدرات عند مستوى المؤسسة

 1.1القدرة على المنافسة
 1.1.1المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
 1.1.2المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
 1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
 1.1.4خبرة المدير (عدد السنوات)
 1.2القدرة على التواصل
 1.2.1المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
 1.2.2المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
 1.3القدرة على التغير
 1.3.1المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
 1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
 1.3.3مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
 1.3.4مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

2

القيم
صغيرة متوسطة

الكل

الكل

8.0
95.8
56.3
23.7

21.8
96.7
64.8
26.1

47.1
95.5
70.1
24.5

16.8
96.1
62.3
24.6

25.5
52.1
17.1
72.1

49.3
56.1
30.5
80.4

73.3
50.9
40.2
74.9

 42.2استخدام القدرات
53.3
26.3
75.3

90.8
59.4

97.4
73.0

95.9
80.7

93.6
66.3

59.6
53.9

82.1
68.3

75.2
76.9

67.1
61.1

66.0
8.1
20.9
3.5

87.3
16.1
34.8
10.7

78.9
19.9
51.3
13.0

74.5
12.9
28.9
8.1

57.0
33.4
26.5
18.7

82.4
52.8
42.0
40.5

71.9
59.8
58.8
45.4

66.7
45.9
35.6
34.0

بيئة العمل المباشرة

 2.1القدرة على المنافسة
 2.1.1الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)
 2.1.2الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
 2.1.3الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
 2.1.4األيام المخصصة للتخليص الجمركي
 2.2القدرة على التواصل
 2.2.1حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
 2.2.2نطاق التسويق ()7-1
 2.2.3جودة المورد المحلي ()7-1
 2.2.4التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
 2.3القدرة على التغير
 2.3.1إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
 2.3.2قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
 2.3.3إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%
3

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

حساب بنكي

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

0.1
0.3
44.3
6.6

0.3
1.0
49.6
4.8

0.0
0.1
47.9
4.1

24.1
23.9
1.6

26.9
36.9
5.5

14.7
31.1
0.8

الكل
0.2
0.6
46.5
5.2

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة
81.8
65.8
3.1
53.2

68.4
44.8
0.0
63.0

100.0
81.4
1.0
68.1

3.5
3.8
4.1
2.9

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

23.9
29.1
2.8

45.7
44.3
84.6

القيم

42.1
30.3
64.3

60.6
36.0
91.3

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

البريد اإللكتروني

84.6
80.4
6.5
3.8
2.6
77.0
18.2
-0.3

69.8
64.8
50.0
46.6
41.0
63.5
63.1
50.4

4.6
2.6
6.4

49.5
52.5
74.0

35.0
2.5
14.6
83.6
10.0
-

34.4
65.9
66.8
49.7
48.7
-

مراجعات الحسابات المالية
الموقع اإللكتروني
الحصول على الكهرباء
استخراج التراخيص والتصاريح*

كفاءة الشحن

الكل

73.7
التعامل مع اللوائح*
54.0

تعليم وتدريب القوى
العاملة*

1.8
60.6

 49.4التخليص
 42.4الجمركي*
49.0
36.6
التطوير االقتصادي
 46.0الجماعي
38.1
76.8

الدرجات المعيارية
الكل

الكل

التراخيص األجنبية

الحصول على
التمويل*

التعاون في مجال
البحث والتطوير
التسويق

جودة المورد

الحصول على الكهرباء
سهولة المتاجرة

طلبات إيداع
براءات االختراع

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

البدء في عمل
تجاري
معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

الفارق بين
الفائدة المدينة
والدائنة*
الحصول
على األرصدة
االئتمانية

اللوجستيات

األيزو 9001

الخدمات الحكومية
األيزو 14001
اإللكترونية
الحوكمة
استخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت
الحصول على تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ()ICT

Score
Large

Change
Medium

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2013ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﺗﻭﻧﺱ
ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺗﻭﻧﺱ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ
1.
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

#N/A

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
37.6%
37.6%

51.6%

62.4%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

100%

48.4%

51.6%

62.4%

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣﺩّ ﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 #N/Aﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ

80%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ
ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭﺗﺄﺛﻳﺭ

60%

48.4%

40%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ
ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

0%

ﺍﻟﻛﻝ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻝ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

20%

76.8%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ
ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﻛﻝ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
12.4%

23.2%

ﻛﻼﻫﻣﺎ
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺔ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ
ﻛﻼﻫﻣﺎ

40%

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ) ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ
 4.ﻣﻭﻗﻊ

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

60%

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

0%

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

12.4%

23.2%

87.6%

76.8%

87.6%

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ
ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
 areﻭ IIﻭIII
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ I
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ
Source: ITC NTM Survey,
additional
results
available
ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ at
http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/tunisia/
Source: ITC NTM Survey, additional results are available at
http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/tunisia/

إمكانات نمو الصادرات الحالية

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
إمكانات غير م َّ
ُحققة

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣ ﱠﻘﻘﺔ

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣ ﱠﻘﻘﺔ

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣ ﱠﻘﻘﺔ

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣ ﱠﻘﻘﺔ

67%

68%
92%
68%
89%
89%
55%
85%
85%
98%
62%
98%
92%
92%
34%
55%
55%
62%
64%
62%
34%
34%
90%
64%
64%
90%
90%
89%
89%89%
99%
99%
99%
59%59%
59%
100%
100%
100%
70%
70%
50%
50%
70%
84%84%
50%
77%
77%
93%
93%
84%
73%73%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

85%
98%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

85%

مستوى التكنولوجيا

 150910ﺯﻳﺕ ﺯﻳﺗﻭﻥ ،ﺑﻛﺭ
=>  1000فولت ،معزولة ،مزوّدة بوصالت 8544Xa
كهربائية لجهد
موصالت
ﺯﻳﺗﻭﻥ ،ﺑﻛﺭ
 150910ﺯﻳﺕ
644.5
 620342ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
644.5
 620342ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﻟﻠﺭﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﻥ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
كغم 310530
ﻣﻌﺩﻝ10
أكثر من
ُﺻﻔﻰتزن
عبوات
األمونيوم ،في
ﻛﻳﻣﺎﻭﻳًﺎ
ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻏﻳﺭ
ﻭﺟﺯﻳﺋﺎﺗﻪ ،ﻣ
فوسفات ﺯﻳﺕ ﺍﻟﺫﺭﺓ
ثنائي151529
354.387.3
87.3
 151529ﺯﻳﺕ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﻭﺟﺯﻳﺋﺎﺗﻪ ،ﻣُﺻﻔﻰ ﻭﻟﻛﻧﻪ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺩﻝ ﻛﻳﻣﺎﻭﻳًﺎ
652.1
 854430ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻹﺷﻌﺎﻝ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺳﻼﻙ ﺃﺧﺭﻯ ُﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ،ﺇﻟﺦ
 854430مجفف
بلح ،طازج أو
652.1
080410ﺍﻹﺷﻌﺎﻝ ﻭﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺳﻼﻙ ﺃﺧﺭﻯ ُﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ،ﺇﻟﺦ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺃﺳﻼﻙ
206.1
530.0
 8544Xaﻣﻭﺻﻼﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺩ >=  1000ﻓﻭﻟﺕ ،ﻣﻌﺯﻭﻟﺔ ،ﻣﺯﻭّ ﺩﺓ ﺑﻭﺻﻼﺕ
530.0
 8544Xaﻣﻭﺻﻼﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻟﺟﻬﺩ >=  1000ﻓﻭﻟﺕ ،ﻣﻌﺯﻭﻟﺔ ،ﻣﺯﻭّ ﺩﺓ ﺑﻭﺻﻼﺕ
ﻣﻥ  10ﻛﻐﻡ
الجلدﺗﺯﻥ ﺃﻛﺛﺭ
منﻋﺑﻭﺍﺕ
الحذاء ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﻭﻧﻳﻭﻡ،
ﻓﻭﺳﻔﺎﺕ
ﺛﻧﺎﺋﻲ
310530
354.3
6403XX
من
العلوي
الجزء
األحذية،
281.7
 310530ﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻭﺳﻔﺎﺕ ﺍﻷﻣﻭﻧﻳﻭﻡ ،ﻓﻲ ﻋﺑﻭﺍﺕ ﺗﺯﻥ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  10ﻛﻐﻡ
354.3
 080410ﺑﻠﺢ ،ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ ﻣﺟﻔﻑ
206.1
عبواتﻣﺟﻔﻑ
في ﻁﺎﺯﺝ ﺃﻭ
فوسفات،ﺑﻠﺢ،
سوبر 080410
206.1
310310
كغم
10
من
أكثر
تزن
244.9
 6403XXﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺫﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻠﺩ
281.7
 6403XXﺍﻷﺣﺫﻳﺔ ،ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺫﺍء ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻠﺩ
281.7
ﻛﻐﻡ
10
ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ
ذلكﺃﻛﺛﺭ
ﻋﺑﻭﺍﺕﺗﺯﻥ
ﻋﺑﻭﺍﺕ
ﺳﻭﺑﺭﻓﻭﺳﻔﺎﺕ،
ﺳﻭﺑﺭ
310310
244.9
الفيديو وأجهزة عرض الفيديو) 8528Xa
شاشات
في
(بما
االستقبال
أجهزة
346.6
 10ﻛﻐﻡ
ﻣﻥ
ﺗﺯﻥ
التلفزيونيﻓﻲﻓﻲ
ﻓﻭﺳﻔﺎﺕ،
310310
244.9
(
ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ
ﻋﺭﺽ
ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ
ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ
ﺷﺎﺷﺎﺕ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ))ﺑﻣﺎ
ﺍﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻧﻲ
ﺃﺟﻬﺯﺓﺍﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ
8528Xaﺃﺟﻬﺯﺓ
8528Xa
346.6
ﺫﻟﻙ ﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ ﻭﺃﺟﻬﺯﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻔﻳﺩﻳﻭ(
346.6
280920
فوسفوريك
وأحماض بولي
لفوسفوريك
حامضا
231.9
ﻓﻭﺳﻔﻭﺭﻳﻙ
ﺑﻭﻟﻲ
ﻭﺃﺣﻣﺎﺽ
ﺍﻟﻔﻭﺳﻔﻭﺭﻳﻙ
ﺣﺎﻣﺽ
280920
231.9
 280920ﺣﺎﻣﺽﺍﻟﻔﻭﺳﻔﻭﺭﻳﻙ ﻭﺃﺣﻣﺎﺽ ﺑﻭﻟﻲ ﻓﻭﺳﻔﻭﺭﻳﻙ
231.9
ﺍﻟﺩﻋﺎﻣﺔ
ﻗﻁﻊ
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻭﺃﺟﺯﺍﺅﻫﺎ،
األحذيةﺍﻷﺣﺫﻳﺔ
ﻌﻠﻭﻱﻣﻥ
ﻌﻠﻭﻱ
ﺍﻟﺟﺯء ﺍ
640610
147.1
قطع ﺍﻟﺩﻋﺎﻣﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﻁﻊ
ﻭﺃﺟﺯﺍﺅﻫﺎ،
ﺍﻷﺣﺫﻳﺔ
ﻣﻥ
منﻟ ﺍﻟ
ﺍﻟﺟﺯء
640610
الدعامة 640610
باستثناء
وأجزاؤها،
علوي
الجزء ال
147.1
147.1
ﺁﺧﺭ
ﻣﻛﺎﻥ
ﻓﻲ
ﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻏﻳﺭ
ﻓﻭﻟﺕ،
80
ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ
ﻛﻬﺭﺑﻲ ﻻﻻ ﻳﺯﻳﺩ
ﻟﺟﻬﺩﻛﻬﺭﺑﻲ
ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ،ﻟﺟﻬﺩ
ﻣﻭﺻﻼﺕﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ،
8544Xbﻣﻭﺻﻼﺕ
8544Xb
177.8
ﻋﻥ  80ﻓﻭﻟﺕ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ
177.8
ﻣﻛﺎﻥ  80فولت ،غير محددة في مكان آخر 8544Xb
يزيد عن
كهربي ال
ﻏﻳﺎﺭ لجهد
كهربائية،
موصالت
177.8
ﻏﻳﺭﻣﺣﺩﺩﺓ
ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕﻏﻳﺭ
ﻏﻳﺎﺭﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ
880330ﻗﻁﻊ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ
880330
108.1
ﻗﻁﻊ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ
108.1
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
ﺍﻟﻘﻁﻥ،
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ،
ﻟﻠﻧﺳﺎء
ﻗﺻﻳﺭﺓ
ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
620462ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ
620462
349.9
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
 880330ﻏﻳﺭ
آخر ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﻥ،
ﻭﺍﻟﻔﺗﻳﺎﺕ،
349.9
ﻟﻠﻧﺳﺎءمكان
ﻗﺻﻳﺭﺓفي
ﻭﺳﺭﺍﻭﻳﻝمحددة
ﺳﺭﺍﻭﻳﻝ غير
الطائرات
قطع غيا ر
108.1
ﻭﺇﻛﺳﺳﻭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻏﻳﺎﺭﻭﺇﻛﺳﺳﻭﺍﺭﺍﺕ
ﻗﻁﻊﻏﻳﺎﺭ
ﻗﻁﻊ
8708Xb
ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
8708Xb
205.0
205.0
620462
محبوكة
غير
القطن،
من
والفتيات،
للنساء
قصيرة
وسراويل
سراويل
349.9
ﻣﻛﺎﻥ
ﻏﻳﺭﻣﺣﺩﺩﺓ
ﻓﻭﻟﺕ،ﻏﻳﺭ
1000ﻓﻭﻟﺕ،
ﻋﻥ1000
ﻳﺯﻳﺩﻋﻥ
ﻛﻬﺭﺑﻲﻻﻻﻳﺯﻳﺩ
ﻟﺟﻬﺩ ﻛﻬﺭﺑﻲ
ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ،ﻟﺟﻬﺩ
ﺁﺧﺭﺁﺧﺭ 293.2
ﻣﻛﺎﻥ
ﻓﻲﻓﻲ
ﻣﺣﺩﺩﺓ
ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ
ﻟﺗﺣﻭﻳﻝ/ﺣﻣﺎﻳﺔ
ﻛﻬﺭﺑﻳﺔﻟﺗﺣﻭﻳﻝ/
ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕﻛﻬﺭﺑﻳﺔ
853690ﺗﻁﺑﻳﻘﺎﺕ
853690
293.2
ﺍﻟﻘﻁﻥ،ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
ﻣﻥﺍﻟﻘﻁﻥ،
ﺃﺧﺭﻯ،ﻣﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ،
ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ ﻭﻗﻣﺻﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ
ﻗﻣﺻﺎﻥ
ﺍﻷﻛﻣﺎﻡ،
ﻗﻣﺻﺎﻥ
209.1
ﻣﺣﺑﻭﻛﺔ
ﺗﺣﺗﺎﻧﻳﺔ
السياراتﻗﻣﺻﺎﻥ
ﻗﺻﻳﺭﺓﺍﻷﻛﻣﺎﻡ،
ﻗﺻﻳﺭﺓ
610910ﻗﻣﺻﺎﻥ
610910
209.1
8708Xb
وإكسسوارات
قطع غيار
205.0
ﻭﻣﺣﺭﻛﺎﺕ ﻧﺻﻑ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ
77.1
ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ
ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﻭﻣﺣﺭﻛﺎﺕ
ﻣﺣﺭﻛﺎﺕﺍﻟﺩﻳﺯﻝ
ﻏﻳﺎﺭﻣﺣﺭﻛﺎﺕ
ﻗﻁﻊﻏﻳﺎﺭ
840999ﻗﻁﻊ
840999
77.1
ﻭﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔالكهربائية ،لجهد كهربي ال يزيد عن  1000فولت ،غير محددة في مكان آخر 853690
لتحويل/حماية الدوائر
كهربية
تطبيقات
293.2
274.3
ﻣﻌﺩﺍﺕﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ
85XXXcﻣﻌﺩﺍﺕ
ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔﻭﺇﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ
85XXXc
274.3

89%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ73%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣ ﱠﻘﻘﺔ

181.3
652.1
338.1
530.0
338.1

75%

68%

69%
ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ26%
ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ
ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ 98%

75%81%
75%
73%
73%
85%74%
85%
67%64%
67%
81%
81%
74%49%
74%
64%30%
64%
49%
49%
87%
30% 30%
87%38%
87%
38% 38%
96%96%
96%
59% 59%
59%
98% 98%
59%98%
59%
68%59%
68%
89% 89%
70%
70%68%
97%
97%89%
73% 73%

21%
16%

69%
26%44%
98%
21%66%
16%43%
44%
66%78%
43%
57%
78%
57%58%
58%
55%55%
50%50%
64%
22%64%
32%22%
15%
49%32%
69%
15%
72%






ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
)
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
)ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
338.1
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ(
ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻭﺷﻣﺎﻝ
644.5ﺍﻟﺷﺭﻕ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ
ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…؟

ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻣُﺣ ﱠﻘﻘﺔ

زيت الذرة وجزيئاته ،مُصفى ولكنه غير معدل كيماويًا 151529
مجموعات أسالك اإلشعال ومجموعات أسالك أخرى تُستخدم في السيارات والطائرات ،إلخ 854430

أفريقيا جنوب
الصحراء

الجنوب
OECD؟
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
بلدانﻫﻲ
التجارة بين ﻣﺎ

ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗُﺣ ّﺳﻥ
ﺗﻭﻧﺱ…؟
ﻫﻝ ﺳﻭﻑ ﺗُﺣ ّﺳﻥ
ﺗﻭﻧﺱ…؟

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ

سراويل وسراويل قصيرة للرجال والفتيان ،من القطن ،غير محبوكة 620342

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)
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ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺗﻭﺍﺟﺩ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

زيت زيتون ،بكر 150910

ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ

ما هي إمكانات تصدير المنتج في…؟

مشاركة اإلناث
تواجد المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
استقرار اإليرادات

المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات

حسن
هل سوف تُ ّ
بنغالديش…؟

## ##

49%
70%
77%
محبوكةﺇﻥ 610910
من القطن،
أخرى،
داخلية
األكمام،
قمصان

 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
 ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
 209.1ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍ ٍء ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ّﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ،
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ.
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﺣﺳﺏ
وقمصانﺗﻧﺎﺯﻟﻲ
تحتانية ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ
قمصان ،ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ20
قصيرةﻗﺎﺋﻣﺔ
ﻣﻼﺣﻅﺔ:

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍ ٍء ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ 2009
ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )
ﺗﻌﻭﺩ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺃﻱﻓﻲ
ﻗﺑﻝ ﺑﻠﺩ
ﻗﺑﻝ ﺃﻱ
ﻣﻥ
ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺧﻣﺱ
ﻋﻠﻰﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
ﻣﺳﺗﻣﺭّﻋﻠﻰ
ﻁﻠﺏﻣﺳﺗﻣ ّﺭ
ﻫﻧﺎﻙﻁﻠﺏ
ﻳﻛﻥﻫﻧﺎﻙ
ﺃﻧﻪﻟﻡﻟﻡﻳﻛﻥ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ
ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ ﺇﻟﻰ
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ
ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ 69%
97%
ﻋﺎﻣﻲ 2009
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺇﻟﻰ
ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ( ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﺑﻣﻼﻳﻳﻥﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )
93%ﺗﻌﻭﺩ
ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ.
ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺑﻠﺩ ﻓﻲ
 77.1ﻣﻥ
ﺳﻧﻭﺍﺕ
ﺧﻣﺱ
ﻣﺩﻯﻣﺩﻯ
ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ
ﻭﺗﺷﻳﺭﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
ﻭﺗﺷﻳﺭ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ.
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ
840999
الديزل
نصف
ومحركات
الديزل
محركات
قطع غيار
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺑﻳﻥ 

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
 IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
2013ﻳ .ﻳ
ﻭﻭ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  IIﻭﻭ IIIIﻭﻭIII
ﺇﻟﻰﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺟﻭﻉﺇﻟﻰ
ُﺭﺟﻰﺍﻟﺭﺟﻭﻉ
ُﺭﺟﻰ
.2013

معدات كهربائية وإلكترونية 85XXXc

274.3

73%

73%

72%









ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/tunisia
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/tunisia
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ّ

المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر
مالحظة :مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
إلى خالف ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
(بماليين الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط السنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  . 2013 , 2009يُرجى الرجوع إلى المرفقات  Iو  IIو  IIIللحصول على التفاصيل.
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/tunisia/
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أوروجواي
المؤشرات الرئيسية

ملخص شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
3.4
55.1
16, 198.5
0.1

تعداد السكان (بالمليون)
إجمالي الناتج المحلي (بالمليار دوالر أمريكي)
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالدوالر األمريكي)
نصيب الدولة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
(تعادل القوى الشرائية بالدوالر األمريكي ،نسبة مئوية)
–4.7
فائض الحساب الجاري عن إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
5.8
هامش األفضلية الجمركية (نقطة مئوية)
52.2
نسبة صادرات وواردات السلع والخدمات في إجمالي الناتج المحلي (نسبة مئوية)
24.0
نسبة صادرات الخدمة في إجمالي الصادرات (نسبة مئوية)
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
المنطقة الجغرافية
DC
فئةالنمو
دخل مرتفع
فئة الدخل

القدرة على التواصل
40.0
76.3
90.4
49.4

القدرة على التغير
30.7
39.7
67.8
37.6

القدرة على المنافسة
43.7
53.3
72.6
47.0

متوسط الدرجات []100–0
صغيرة
القدرات عند مستوى
متوسطة
المؤسسة
كبيرة
الكل
البيئةالتجاريةالحالية

58.4

51.3

49.9

البيئة القومية

60.2

81.4

60.6

المستوى المرجعي( 58.8 :إحدى وظائف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالدوالر األمريكي)
تتمثل نقاط الضعف في الدرجات التي تقل عن29.4 :

تتمثل نقاط القوة في الدرجات التي تزيد عن88.3 :

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شهادة الجودة

القدرات عند مستوى المؤسسة

1

القيم
صغيرة متوسطة

 1.1القدرة على المنافسة
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

المؤسسات الحاصلة على شهادات الجودة (نسبة مئوية)
المؤسسات التي لديها حسابات شيكات أو حسابات إدخار ()%
استغالل القدرة اإلنتاجية ()%
خبرة المدير (عدد السنوات)
القدرة على التواصل
المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني ()%
المؤسسات التي تمتلك مواقع إلكترونية خاصة بها ()%
القدرة على التغير
المؤسسات التي تمتلك بيانات مالية تمت مراجعتها ()%
االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
مؤسسات تقدم تدريبات رسمية ()%
مؤسسات تستخدم تراخيص تقنيات أجنبية ()%

الكل

الكل

7.9
87.3
71.5
24.1

11.1
98.0
73.9
22.8

38.5
100.0
77.5
22.4

10.8
90.8
72.7
23.7

25.2
33.0
43.0
73.5

32.2
64.1
48.0
69.0

66.7
100.0
56.3
67.6

83.3
39.6

97.9
72.6

99.6
87.2

88.0
50.9

45.6
34.4

84.8
67.8

96.4
84.4

53.6
45.3

45.0
6.6
44.0
1.1

36.4
13.3
51.0
5.4

80.1
16.0
85.5
19.5

45.5
9.2
48.6
4.2

35.7
28.7
51.6
7.0

27.8
46.8
58.5
25.8

73.3
52.6
88.8
56.4

36.2
36.5
56.1
21.5

بيئة العمل المباشرة

2

كبيرة

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

حساب بنكي

القيم
صغيرة متوسطة

كبيرة

الكل

التراخيص األجنبية

 31.6استخدام القدرات
38.6
45.5
72.1

الدرجات المعيارية
صغيرة متوسطة كبيرة

التدريب

التمويل
المصرفي

خبرة المدير

مراجعات الحسابات المالية

البريد اإللكتروني
الموقع اإللكتروني
الحصول على الكهرباء

الكل

استخراج التراخيص
والتصاريح*

كفاءة الشحن

 2.1القدرة على المنافسة
 2.1.1الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي (النسبة المئوية من المبيعات)

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

الخسائر الواقعة أثناء الشحن المحلي ()%
الوقت الذي تقضيه الكوادر اإلدارية في استيفاء اللوائح ()%
األيام المخصصة للتخليص الجمركي
القدرة على التواصل
حالة التطوير االقتصادي الجماعي ()7-1
نطاق التسويق ()7-1
جودة المورد المحلي ()7-1
التعاون بين الجامعات والشركات الصناعية في مجال البحث والتطوير ()7-1
القدرة على التغير
إدراج الحصول على التمويل ضمن القيود ()%
قصور في تدريب وتأهيل القوى العاملة
إدراج استخراج تراخيص وتصاريح العمل ضمن القيود ()%

1.0
10.1
8.9

1.0
15.4
7.8

0.4
14.2
5.4

0.9
11.6
7.7

44.8
42.2
43.8

44.8
31.5
47.9

61.0
33.6
59.7

46.7
38.7
48.3

16.8
29.5
9.0

14.2
33.6
7.7

13.8
34.4
5.2

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
3

3.5
4.0
4.2
3.6

البيئة القومية

 3.1القدرة على المنافسة
 3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء ()100-0
 3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود ()100-0
 3.1.3المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدولة على الواردات ()%
 3.1.4المتوسط المرجح تجاريا لسعر التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة ()%
 3.1.5مؤشر األداء اللوجيستي ()5-1
 3.1.6شهادات الجودة األيزو /( 9001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.7الشهادات البيئية األيزو /( 14001لكل مليون نسمة من السكان)
 3.1.8الحوكمة (مؤشر)
 3.2القدرة على التواصل
 3.2.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()10-0
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية ()10-0
 3.3القدرة على التغير
 3.3.1سهولة الحصول على األرصدة االئتمانية ()100-0
 3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
 3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة (سنوات)
 3.3.4سهولة بدء عمل تجاري ()100-0
 3.3.5طلبات إيداع براءات االختراع (/لكل مليون نسمة من السكان)
 3.3.6تسجيل العالمات التجارية (/لكل مليون نسمة من السكان)

16.0
30.8
8.4

48.0
49.7
50.7
56.6

56.9
37.7
53.4

القيم

61.5
33.4
57.0

62.3
32.7
65.5

التعامل مع
اللوائح*

84.5
74.6
8.1
4.5
2.7
245.3
38.9
0.8

69.6
55.1
43.3
36.3
46.5
78.8
71.8
79.8

7.1
4.6
8.5

79.4
73.9
91.0

60.0
7.8
15.5
89.7
6.0
1,306.0

60.7
47.0
74.2
63.2
43.5
75.0

الحصول على
التمويل*

التخليص
الجمركي*

التعاون في مجال
البحث والتطوير

التطوير االقتصادي
 58.3الجماعي
36.3
55.0

الدرجات المعيارية
الكل

الكل

تعليم وتدريب
القوى العاملة*

جودة المورد

التسويق

سهولة المتاجرة

الحصول على الكهرباء

تسجيل العالمات التجارية

التعريفة التي تفرضها
الدولة على الواردات*

طلبات إيداع
براءات االختراع
البدء في عمل
تجاري

التعريفة التي تفرضها
الدول األخرى على
صادرات الدولة*

معدل سنوات
الدراسة المرتقبة

اللوجستيات

الفارق بين الفائدة
المدينة والدائنة*

األيزو 9001

الحصول على األرصدة
االئتمانية

األيزو 14001

الخدمات الحكومية اإللكترونية

الحوكمة

استخدام تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

الحصول على
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ()ICT
Score
Large

Change
Medium

Connect
Small

Compete
Reference level

مالحظة :يشتمل الجدول على القيم والدرجات المتماثلة لكل مؤشر .تعتمد المخططات النسيجية على الدرجات :يتم توحيد القيم وتحويلها لكل مؤشر في عينة تضم  111دولة ،حيث القيمة األسوأ هي التي تحصل على الدرجة  0بينما القيمة األفضل هي التي
تحصل على الدرجة  100والقيمة المتوسطة هي التي تحصل على الدرجة  . 50إذا أشارت األرقام األعلى في القيم األصلية إلى نتائج سيئة ،فسيتم تمييز تسميات البيانات في المخطط بالعالمة النجمية (*) .تتم اإلشارة إلى السالسل التي بها بيانات مفقودة
باستخدام الرمز ( )..في الجداول ويتم حذفها من المخططات النسيجية.
المصدر :الدراسة المسحية للبنك الدولي حول المؤسسات (  ) 2010ارجع إلى الملحق الثالث لإلطالع على بيانات مستوى المؤسسة والمصادر األخرى.
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ﺃﻭﺭﻭﺟﻭﺍﻱ

استقصاء المركز الخاص بأنشطة األعمال بشأن التدابير غير الجمركية

ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺄﻧﺷﻁﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺷﺄﻥ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ
 1.ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

 2 .ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻠﻥ ﻋﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺣ ّﺩﻳﺎ ً ) ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(
100%

ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﻭﻥ

ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ

80%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ )(%4.1

60%

42.9%

43.6%

ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

40%

57.1%

56.4%

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ
ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻳﻙ

20%

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ

0%

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻣﺗﺄﺛﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

 4.ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

 3.ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺩّﺭﺓ(

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﻟﻠﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺷﺭﻳﻛﺔ

100%
80%

ﺍﻟﻌﻘﺑﺎﺕ ﺍﻹﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
8.3%

60%
ﻋﻘﺑﺔ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻓﻘﻁ

25.9%

40%

ﻋﻘﺑﺔ ﺇﺟﺭﺍﺋﻳﺔ ﻓﻘﻁ

74.1%

20%

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﻛﺑﻳﺭﺓ

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ

ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ

0%

ﺻﻐﻳﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ

91.7%

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﻟﻛﻝ

ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺷﺭﻳﻛﺔ  /ﺍﻟﻌﺑﻭﺭ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﺍﺍﻟﺑﻠﺩ ﺍﻷﻡ

ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭ IIIﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﺳﺗﻘﺻﺎء ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺟﻣﺭﻛﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ /http://ntmsurvey.intracen.org/ntm-survey-data/country-analysis/uruguay

الحالية ﻧﻣﻭ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
إمكانات نمو الصادراتﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ

إمكانات غير م َّ
ُحققة

73%
49%

ﺃﺟﺯﺍء ﺍﻟﻣﻘﺎﻋﺩ ،ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻡ 77.8 940190 94.02

(غير مفلكن)مطاط مخلوط بأسود الكربون أو السيليكا 400510

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

مبيدات الفطريات 3808Xb

94%

48.8
ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻁﻭﺡ ﺍﻷﻧﻳﻭﻧﻳﺔ 58.3 340211
64.2
ﻣﺳﺣﻭﻕ ﺍﻟﺣﻠﻳﺏ ،ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ  %1.5ﻣﻥ ﺍﻟ ﺩﻫﻭﻥ 79.5 040210
ﻗﻁﻊ ﺍﻷﻏﻧﺎﻡ ﺑﻼ ﻋﻅﺎﻡ ،ﻣﺟﻣﺩﺓ
27.9 02044351.6

73.7

91%

94%
73%

33%

49%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

(أرز كامل)أرز مقشور 100620

31%

22%

182.1

13%

49%
49%
18%
84%
44%
24%
33%
14%

82%
52%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

دامجانات ،زجاجات ،قارورات ،وأغراض

جلود خام (غير جلود الفراء) وجلود مدبوغة 41XXXa
261.5
ﺃﺟﺑﺎﻥ ﺃﺧﺭﻯ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺁﺧﺭ 040690
أبقار حيّة 0102XX
128.5
1502XX
ﺩﻫﻭﻥ ﺍﻷﺑﻘﺎﺭ ﻭﺍﻷﻏﻧﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﺎﻋﺯ

47%
31%
91%
22%
33%

13%

152.1
مماثلة من البالستيك 392330ﻣﺑﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻁﺭﻳﺎﺕ
51.6 3808Xb
)ﻏﻳﺭ ﻣﻔﻠﻛﻥ(ﻣﻁﺎﻁ ﻣﺧﻠﻭﻁ ﺑﺄﺳﻭﺩ ﺍﻟﻛﺭﺑﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺳﻳﻠﻳﻛﺎ 73.7 400510

75%

62%

97%















89% 55%



CPSL_#N/A
CPSL_#N/A







66%

57%
97%
41%

57%

57%
27%

52%

95% 97%

50%

41%

98%

82%
52%
41%
31%

41%

51%

80%
75%

24%
23%
80%
75%
52%
50%





CPSL_#N/A
CPSL_#N/A

78%
 8%

51%
24%
23%

31%

إمكانات غير م َّ
ُحققة

ﺍﻟﻣﻣﺷﻭﻁ ﻏﻳﺭ ﺍﻟ ُﻣﻌﺑّﺄ
ﺍﻟﺻﻭﻑ
منﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻣﻣﺷﻭﻁ،
ﺻﻭﻑ
142.1 510529
040221
الدهون
% 1.5
حليب ومسحوق الكريم غير محلّى ،يزيد عن
196.6
ﺩﺍﻣﺟﺎﻧﺎﺕ ،ﺯﺟﺎﺟﺎﺕ ،ﻗﺎﺭﻭﺭﺍﺕ ،ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺳﺗﻳﻙ 152.1 392330
ً
ً
100630
361.0
ﺍﻟﻔﺭﺍء( ﻭﺟﻠﻭﺩ ﻣﺩﺑﻭﻏﺔ
ذلكﻏﻳﺭ ﺟﻠﻭﺩ
غيرﺧﺎﻡ )
أرز ،مطحون كليا أو جزئيا ،مصقول أو مدهون أوﺟﻠﻭﺩ
261.5 41XXXa
ﺃﺑﻘﺎﺭ ﺣﻳّﺔ 128.5 0102XX
صوف ممشوط ،باستثناء الصوف الممشوط غير المُعبّأ 510529
142.1
)ﺃﺭﺯ ﻛﺎﻣﻝ(ﺃﺭﺯ ﻣﻘﺷﻭﺭ 64.2 100620

47%

61%

62%

52%
41%

8%

مستوى التكنولوجيا

75%

95%
56%

41%

78%

ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ ُﻣﺣﻘﱠﻘﺔ

ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺑﻘﺭ ﺑﻼ ﻋﻅﺎﻡ ،ﻁﺎﺯﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﺑﺭّ ﺩﺓ 293.8 020130
ﺩﻗﻳﻖ ﻭﺧﻠﻳﻁ ﺍﻟﻘﻣﺢ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﻳﻠﻡ
مبردة 020130
أو ّ
219.9 1001Xb
293.8
ﺣﻠﻳﺏ ﻭﻣﺳﺣﻭﻕ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻠّﻰ ،ﻳﺯﻳﺩ ﻋﻥ  %1.5ﻣﻥ ﺍﻟ ﺩﻫﻭﻥ 196.6 040221
1001Xb
219.9
ﺃﺭﺯ ،ﻣﻁﺣﻭﻥ ﻛﻠﻳﺎ ً ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻳﺎً ،ﻣﺻﻘﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺩﻫﻭﻥ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ 361.0 100630

61%

52%

OECD

ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ
ﻣﺳﺗﻭﻯ
اإليرادات
استقرار

دقيق وخليط القمح مع الشيلم

181.3

56%

ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ

OECD

مشاركة اإلناث

شعير ،غير محمص 110710

ﺍﻟﻛﺎﺭﻳﺑﻲ

95%

ﻓﻭﻝ ﺍﻟﺻﻭﻳﺎ ،ﺳﻭﺍء ﻣﻛﺳﻭﺭ ﺃﻡ ﻻ 832.3 1201XX
ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺑﻘﺭ ﺑﻼ ﻋﻅﺎﻡ ،ﻣﺟﻣﺩﺓ
882.2 020230
882.2
ﺷﻌﻳﺭ ،ﻏﻳﺭ ﻣﺣﻣﺹ 181.3 110710

قطع البقر بال عظام ،مجمدة 020230
قطع البقر بال عظام ،طازجة

الكاريبي

التجارة بين بلدان الجنوب
ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻳﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺣﺭ

832.3

فول الصويا ،سواء مكسور أم ال 1201XX

ﺗﺻﺩﻳﺭﻫﻲﺍﻟﻣﻧﺗ؟ﺞ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ…
ﻓﻲ… ؟
ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺗﺻﺩﻳﺭ
ﻣﺎ

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﻧﺎﺙ
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺗﻭﺍﺟﺩ
الصغيرة
المؤسسات
تواجد
ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
والمتوسطة
ﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ

المنتجات  /وصف مجموعة

المنتجاتﺟﺎﺕ  /ﻭﺻﻑ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ
ﺍ ﻟ ﻣﻧﺗ

الصادرات
(بماليين
الدوالرات
األمريكية)

ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
) ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
الالتينية
أمريكا
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳ ﺔ(

هل سوف تُ
حسﺳّﻥن
ﺳﻭﻑ ﺗُﺣّ
ﻫﻝ
أوروجواي…؟
ﺃﻭﺭﻭﺟ ﻭﺍﻱ…؟

89%

52%

97%
55%

66%
52%











88% 57%



37%

63%

73%
48%

82%

41%
54%
15%
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SL
 SL 
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69% 65%















28%

ّ

63%

76%

39%ﺍﻷﺣﻣﺭ ﺇﻟﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺩ ّﻝ
37%ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﻣﺭﺟّﺢ ﻟﺗﺟﺎﺭﺗﻪ ﻭﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ
18%ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺷﻳﺭ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺧﺿﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍءٍ ﻓﻭﻕ
ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟـ ،20ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ .ﺇﻥ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ
040690
مكان آخر
ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔفي
غير محدد
ﻭﺳﻁ 
 (ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺗ
 ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ
 182.1ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻁﻠﺏ ﻣﺳﺗﻣﺭّ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺃﻱ ﺑﻠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ .ﺗﻌﻭﺩ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺍﺕ )ﺑﻣﻼﻳﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻻﺭﺍﺕ
ﻣﺗﻭﻓﺭﺓ .ﻭﺗﺷﻳﺭ ﺍﻟﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﺩﻳﺭ
ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻏﻳﺭ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
أجبان أخرىﺍﻟﺧﻠﻳﺔ
 ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺎﺕ  Iﻭ IIﻭIII
 2009ﻭ .2013ﻳُﺭﺟﻰ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ ﺇﻟﻰ 14%
ﺍﻟﺳﻧﻭﻱ ﻟﻠﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺑﻳﻥ ﻋﺎﻣﻲ 73%
84%
دهون األبقار واألغنام والماعز 1502XX
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ .
ﻋﻠﻰ 
48.8

عوامل ذات فاعلية في السطوح األنيونية 340211

58.3

44%

48%

32%







مسحوق الحليب ،ال يزيد عن  % 1.5من الدهون 040210

79.5

24%

41%

29%









قطع األغنام بال عظام ،مجمدة 020443

27.9

33%

54%

59%









أجزاء المقاعد ،غير المحددة في الرقم 940190

77.8

14%

15%

57%









ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ :ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗﺻﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ .ﺗﻭﺟﺩ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺕ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ /http://www.intracen.org/country/uruguay



المرجح لتجارته ويشير اللون األحمر إلى خالف
مالحظة :قائمة المنتجات ال  ، 20مدرجة في ترتيب تنازلي حسب إمكاناتها التصديرية للعالم .إن مؤشرات التنمية متعلّقة بالوضع الحالي للبلد ،حيث يشير اللون األخضر إلى أدا ٍء فوق المتوسط
ّ
ذلك ،في حين ّ
مستمر على المنتج على مدى خمس سنوات من قبل أي بلد في المنطقة المعنية .تعود الصادرات (بماليين
تدل الخلية الفارغة على أن البيانات غير متوفرة .وتشير الخلية الفارغة في إمكانات التصدير إلى أنه لم يكن هناك طلب
ّ
الدوالرات األمريكية) إلى المتوسط السنوي للصادرات إلى العالم بين عامي  2009و  . 2013يُرجى الرجوع إلى المرفقات  IIIو  IIو  Iللحصول على التفاصيل.
المصدر :التقييمات المحتملة للتصدير الخاصة بمركز التجارة الدولية .توجد نتائج إضافية على صفحات البلدان في موقع مركز التجارة الدولية http://www.intracen.org/country/bangladesh/
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الهوامش
  1وقد تم االنتهاء من العمل الميداني لمسح المعايير غير المتعلقة بالتعريفة في بنغالديش .وستكون النتائج متوفرة بعد ورشة عمل التحقق من صحتها التي سيتم انعقادها في
نوفمبر  .2015وقد تم االنتهاء من المسح في دولة فلسطين ،ولكن لم يتم تضمينها حيث إنها تعتمد على استبيان مختلف.
2

ُشاركة والمصادر والتعريفات
انظر المرفقات لمزيد من التفاصيل بشأن خيارات المناهج البحثية والعمليات الحسابية ووشرائح الفئات الم ِ

  3وتتوافر المزيد من المعلومات التي تشمل كل من الشركات المصدرة والمستوردة ومجموعة ضخمة من األسئلة على الموقع اإللكتروني .www.ntmsurvey.org
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الملحق األول:

المالحظات الفنية

يمثل هذا الملحق االختيارات المنهجية المدخلة على المالمح القُطرية.

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
تغطية البلد والسنة للمالمح القُطرية
تغطي المالمح القُطرية عدد  25بلدا التي أكمل مركز التجارة الدولي فيها الدراسات
االستقصائية للمعايير غير المتعلقة بالتعريفة بما في ذلك آخر سجل متاح لكل بلد (ال
يتم احتساب أي طعن إضافي للبيانات الناقصة) .يشار إلى القيم التي تكون مفقودة أو
قديمة بـ “ال يوجد” .ثمانية بلدان تندرج تحت مسمى أقل البلدان نم ًوا.

شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الشبكة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة هي اإلطار التحليلي الذي يعتمد
على ثالث طبقات من محددات القدرة التنافسية )1( :القدرات على مستوى
الشركات )2( .بيئة األعمال المباشرة؛ و ( )3البيئة الوطنية .وتنقسم كل طبقة إلى
ثالث ركائز )1( :القدرة على التنافس )2( .القدرة على التواصل .و ( )3القدرة
على التغيير.
للتقييم التجريبي الحالي لشبكة القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
تم اإلبقاء على  38مؤشر تقع ضمن ثالث فئات من البيانات :بيانات الدراسة
االستقصائية لمستوى الشركات مصنفة حسب حجم الشركة ( 17مؤشر) وبدون
تمييز الحجم ( 4مؤشرات)؛ البيانات الكمية  /الهدف الثابت ( 8مؤشرات)؛ وبيانات
مؤشر ( 9مؤشرات).
تأتي البيانات من مجموعة متنوعة من الوكاالت المتخصصة :وكالة الطاقة الدولية
( ،)IEAومنظمة العمل الدولية ،وصندوق النقد الدولي ( ،)IMFومنظمة المقاييس
الدولية (األيزو) ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،و مركز التجارة الدولي
واليونسكو وشبكة األمم المتحدة لإلدارة العامة ( ،)UNPANوالبنك الدولي،
والمنتدى االقتصادي العالمي ،والمنظمة العالمية للملكية الفكرية .يرجى الرجوع
إلى الملحق الثالث :توافر البيانات لجداول البيانات الكاملة تشير إلى سنة كل
مصدر من مصادر البيانات.

بيانات مستوى الشركة

البنك الدولي .هذه هي واحدة من قواعد بيانات مجموعات البيانات على مستوى
الشركات األكثر شموالً .تشمل البيانات حوالي  130000شركة في  145بلدًا
وتعالج مجموعة واسعة من الموضوعات :الفساد والجريمة والتمويل وخصائص
الشركات والنوع والشكليات والبنية التحتية واالبتكار والتكنولوجيا واألداء
واألنظمة والضرائب والتجارة والقوى العاملة .وقد استفسرت الشركات أيضًا عن
أي من هذه األبعاد تمثل أكبر عقبة ألعمالهم .لقد بدأ جمع البيانات في عام 2002؛
وقد تم اعتماد منهجية منقحة في عام  ،2005وقد ظلت ثابتة على مر الزمن وعبر
البلدان منذ ذلك الحين ،والتي كانت على أساس التمييز بين مسوحات ما بعد 2005
‘العالمية’ والدراسات االستقصائية “غير العالمية” لما قبل عام  .2005بالنسبة لكل
بلد ،يستخدم المسح األخير المتاح.
في استطالعات الشركات كانت معايير الحجم ثابتة ومتجانسة عبر البلدان؛ وكان
لدى الشركات الصغيرة ما بين  5و 19موظف؛ والشركات متوسطة الحجم ما
بين  20و 99موظفًا؛ والشركات الكبيرة أكثر من  100موظف .في الدراسات
االستقصائية للمعايير غير المتعلقة بالتعريفة الخاصة بمركز التجارة الدولي هناك
 11فئة لحجم الشركات يمكن أن يتم تصنيفها إلى فئات تعادل تقريبًا تلك التي يتم
استخدامها من قبل البنك الدولي وتسمى شركات صغيرة الحجم (من  1إلى 20
موظف) ومتوسطة الحجم (من  21إلى  100موظف) وشركات كبيرة الحجم
( 101موظف أو أكثر) .يتم حساب مؤشر “وجود مؤسسات صغيرة والمتوسطة”
في جدول “إمكانات نمو الصادرات الحالية” اعتمادًا على حصة المؤسسات بعدد
من  5إلى  99موظف في القطاع الخاص.
وتأتي المقاييس اإلضافية التي تعتمد على الشركة من استطالع الرأي التنفيذي
الخاص بالمنتدى االقتصادي العالمي.
وتعتبر الدراسات االستقصائية لمستوى الشركة لمركز التجارة الدولي على
المعايير غير المتعلقة بالتعريفة تكميلية لشبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات
الصغيرة والمتوسطةلشبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجم .الردود المقدمة من قبل الشركات المصدرة موجودة في الصفحة الثانية من
المالمح القُطرية وتم تلخيص منهجية الدراسة االستقصائية في نهاية هذا الفصل.

بيانات المستوى القطري
باإلضافة إلى بيانات مستوى الشركة ،تشمل الشبكة التنافسية للشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم بيانات كثيرة تعتمد على مقياس الخصائص المرئية (بالمقارنة
ببيانات تحصيل قياس الدراسات االستقصائية) والمؤشرات المركبة.

القيد الرئيسي للتحليل الحالي هو عدم وجود بيانات على مستوى شركة مناسبة
إلجراء تقييم شامل للقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .ويعمل
مركز التجارة الدولي في عملية إجراء الدراسات االستقصائية لمستوى الشركات
للحصول على البيانات المطلوبة.

هناك عدد إجمالي ثمان مجموعات هي مجموعات بيانات هامة .ال تتطلب نصف
هذه المؤشرات قياس أو يتم قياسها بنا ًء على المصدر؛ وقد تم قياس مؤشرات
المنظمة الدولية للمعايير (األيزو) رقم  3.1.6و  3.1.7ومؤشرات المنظمة
العالمية للملكية الفكرية رقم  3.3.5و  3.3.6عن طريق النسمة المليونية للمقارنات
الصحيحة.

في هذه األثناء ،تتضح إمكانيات شبكات القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من خالل بيانات مستوى الشركة من الدراسات االستقصائية لمشاريع

وقد حصلت المؤشرات على ظواهر متعددة األبعاد ال يمكن الحصول عليها
بواسطة مؤشر واحد .وقد تم تجنب خطر تكرار المتغيرات من خالل تحديد
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مؤشرات تبادلية مع التركيز الضيق .وتم تجميع بعض المؤشرات أيضا في مؤشر
واحد (مبينة بالتفاصيل في الملحق الثاني).

التغطية القُطرية للدرجات وطبقات النسبة المئوية
تم تسوية كل سلسلة إحصائية ضمن عينة فرعية من البلدان التي تضم جميع الدول 111
التي كانت كال من بيانات مسح المؤسسة (البنك الدولي) وبيانات مسح الرأي التنفيذي
( )WEFمتاحة لها .ومن بين هؤالء 27 ،دولة من أقل البلدان نم ًوا و  17دولة تابعة
لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية .العينة الكاملة للبلدان متوافرة في نهاية الملحق
الثالث :توافر البيانات ،بما في ذلك تشكيل مجموعات حسب المنطقة ومرحلة التطوير.

التحول والتسوية
للسماح للمقارنات الصحيحة بين المؤشرات ولحل توزيعات االنحرافات والقيم
المتطرفة ،تم تحويل جميع المؤشرات بعد نفس العملية التي تتكون من خطوتين.
وقد تم تسوية المؤشرات أوالً من خالل التحويل الخطي إلى [ ]100-0مجموعة،
مع الدرجة  100التي تمثل أفضل نتيجة:
X-min

 

max-min

 

max-X
max-min

Y=100

Y=100

في الحاالت التي تمثل القيم األعلى نتائج أفضل؛ و
في الحاالت التي تمثل فيها القيم األعلى نتائج أسوأ (يشار إلى
هذه السلسلة الزمنية بنجمة في النص والمخططات النسيجية)،

حيث إن القيم الدنيا والقصوى تمثل القيم الدنيا والقصوى لعينة المؤشر.
ثم يطبق التحول غير الخطي داخل نفس المجموعة [ ،]100 ،0بهدف الوصول
بمتوسط العينة إلى :50
)log(1 + aY
)log(1 + 100a

Z=100

وحيث يتم اختيار ذلك ،فإنه يصبح متوسط العينة .ومن ثم:
100 – 2M
M2

=a

لم يتم تحديد الصيغة في حال أن كان من غير المحتمل أن المتوسطسيكون بالفعل
يساوي 50؛ لكن الخطوة الثانية تصبح متكررة.
بالنسبة إلحصاءات مستوى الشركات ،يتم تحديد قيم الحد األدنى والحد األقصى
ذات العالقة بفئات البيانات الثالث التي يحسب لها البنك الدولي متوسطها
(الشركات صغير الحجم والشركات كبيرة الحجم والشركات المتوسطة).

توفر هذه المعادلة متوسطالدرجة المتوقعة لكل بلد؛ ومن ثم يتم تحديد نقاط القوة
وجميع الدرجات التي هي أعلى من نسبة  50٪من متوسطالدرجة المتوقعة
(وبعبارة أخرى ،األعلى من متوسط الدرجة المتوقعة مضروبًا في )1.5؛ ونقاط
الضعف كلها هي الدرجات األقل من نسبة  50٪من متوسطالدرجة المتوقعة
(وبعبارة أخرى ،متوسطدرجة المتوقع مضروبًا في .)0.5
وتستخدم هذه الدرجات لجميع درجات التسوية ،بما في ذلك درجات الشبكة
وخريطة حرارة الشبكة .ويتميز هذا النهج بميزتين :أوال ،يبرز المؤشرات /
الطبقات  /الركائز التي من خاللها تؤدي كل بلد بأعلى أو أقل من المعتاد ،ثانيًا،
توفر صورة شاملة لألبعاد التي يتم من خاللها إما رفع أو انخفاض األداء في البالد
بشكل عام .ومن المحتمل لدولة ذات مالمح متوازنة مع متوسطتقدم في جميع
األبعاد أن ال يكون لديها قوة و  /أو ضعف معين ،وهذه النتيجة هي نتيجة متوقعة.

البيانات التكميلية عند مستوى الشركة :االستبيانات التجارية
التي قام بها مركز التجارة الدولي على المعايير غير المتعلقة
بالتعريفة
يتم إجراء كل دراسة استقصائية للمعايير غير المتعلقة بالتعريفة على المستوى
الوطني ومدفوعة بالطلب .وتتم من قبل الشركات المحلية المتخصصة في
المقابالت الميدانية حول موضوعات التجارة .اعتبارًا من العام  ،2015تم إنهاء
الدراسة في  26بلدًا ،بما في ذلك عشرة بلدان األقل نم ًوا .وتم تضمين جميع الدول
التي شملتها الدراسة في المالمح القُطرية باستثناء دولة فلسطين (بسبب وجود
اختالف في االستبيان) وبنغالديش (تم االنتهاء من العمل الميداني في وقت النشر،
ولكن لم يتم التحقق من البيانات أو التحقق من صحتها أو تحليلها حتى اآلن).
مركز التجارة الدولي هو المسؤول عن أخذ العينات ،وتدريب الباحثين ورصد
المقابالت ،وتحليل النتائج .تشمل الدراسة االستقصائية للمعايير غير المتعلقة
بالتعريفة الشركات المسجلة قانونيا فقط  ،من جميع األحجام وكافة أنواع الملكية،
في قطاعات تبلغ بشكل تراكمي ما ال يقل عن  90٪من إجمالي قيمة الصادرات في
كل بلد (باستثناء المعادن واألسلحة) .يتم إجراء تعديالت بلد معين إذا لزم األمر،
على سبيل المثال في القطاعات المتخصصة يمكن تغطيتها بسبب حصتها من أجل
التنمية .ويتم تغطية السلع (وليس الخدمات) في  13قطاعًا استنادًا إلى التصنيف
الموحد للتجارة الدولية ( .)SITCمراجعة :3
الزراعة:
 .01الطعام الطازج والمنتجات الخام القائمة على الزراعة
 .02الطعام المصنع والمنتجات القائمة على الزراعة
الصناعات

نقاط الضعف والقوة :تقدير

 .03الخشب ومنتجات األخشاب والورق

تتضمن المالمح القُطرية مؤشرا على القوة (باللون األخضر) والضعف (باللون
األحمر) وفقا لحدود معينة خاصة بكل بلد .هذه الدرجات تأخذ بعين االعتبار
مرحلة البالد في التنمية (ممثلة في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بالدوالر
األمريكي) واألداء في التنافسية النسبية للعينة الكاملة من البلدان ( 111بلدًا).

 .04خيوط الغزل واألنسجة والمنسوجات

المنهجية المستخدمة لكل بلد على النحو التالي :الدرجات المدرجة في الشبكة هي
متوسط كل بلد (في حالة استخدام بيانات على مستوى المؤسسات ،لن يُعتد إال
بمتوسط المؤسسات كلها) ويتم وضع تخطيط مقابل السجل الطبيعي للناتج المحلي
اإلجمالي للفرد (بالدوالر األمريكي)؛ ومن ثم يحدد خط االنحدار الخطي المعادلة
المستخدمة في العمليات الحسابية:
متوسطالدرجة =  8.46في (الناتج المحلي اإلجمالي للفرد) .23.19 -

 .05المواد الكيمياوية
 .06الجلد والمنتجات الجلدية
 .07المعادن والصناعات األساسية األخرى
 .08اآللة الغير كهربائية
 .09أجهزة الحاسب اآللي واالتصاالت السلكية والالسلكية والكترونيات المستهلك
 .10المكونات اإللكترونية
 .11معدات النقل
 .12المالبس
 .13صناعات متفرقة
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يدار العمل الميداني بمرحلتين :مقابلة هاتفية قصيرة للكشف عن الشركات التي
تواجه العقبات الخاصة بالمعايير غير المتعلقة بالتعريفة .ثم يلي ذلك مقابلة مفصلة
وجها لوجه مع الشركات التي أعلنت أنها تتأثر بالمعايير غير المتعلقة بالتعريفة
والعقبات ذات الصلة .يجمع من يقومون بإجراء المقابالت المدربون معلومات
عن الشركة (الحجم والعمر والملكية) وعالقاتها التجارية (المنتجات المستوردة
والمصدرة والشريك وبلدان العبور) ،وكذلك اللوائح اإلشكالية (تغطي متطلبات
الحكومة اإللزامية والمعايير الطوعية) ،واألسباب المحددة التي تجعل التنظيم
صعب ومكان المشكلة (بما في ذلك الوكاالت المعنية).
وقد تم تصنف التدابير المبلغ عنها وفقا لتصنيف المعايير غير المتعلقة بالتعريفة
المالئمة للدراسات االستقصائية ،التي تتألف من  16فصالً و  120معيار.
ومن الممكن تطبيق المعايير غير المتعلقة بالتعريفة من قبل البلد المستورد
أو البلد المصدر .بالنسبة للمصدر ،يتم تطبيق “المعايير المتعلقة باالستيراد”
(الفصول من  Aإلى  )Oمن قبل البلد الشريك أو بلد العبور؛ بينما يتم تطبيق
“التدابير المتعلقة بالتصدير” (الفصل  )Pمن قبل بلد المنشأ .ولسهولة الكشف،
تظهر المالمح القُطرية النتائج المجمعة النتائج المجمعة ،مع تجميع المعايير في
“التدابير التقنية” ،و”التدابير غير الفنية” و “قواعد المنشأ” (يشار إليهم بالبنط
األسود في الجدول أ.)1

جدول :11

وتصنف المعوقات اإلجرائية إلى تسع مجموعات:
أ -األعباء اإلدارية ذات الصلة باللوائح
ب -المعلومات ومسائل الشفافية
ج -سلوك المسؤولين غير المتسق أو المتحيز
د -المعوقات الزمنية
هـ -المدفوعات (غير الرسمية أو المبالغ فيها)

أالمعايير المتعلقة باالستيراد والتصدير

اإلجراءات المتعلقة باالستيراد
•اإلجراءات الفنية:

اإلجراءات المتعلقة بالتصدير
س .اإلجراءات المتعلقة بالتصدير:

أ .متطلبات فنية

 .PA1معاينة التصدير

ب .متطلبات تنظيمية

 .PA2االعتماد المطلوب من قبل دولة التصدير

•ح .قواعد المنشأ وشهادة المنشأ ذات العالقة

 .PA9اإلجراءات الفنية األخرى المتعلقة بالتصدير

•إجراءات غير فنية:

 .PB1ممنوعات التصدير

ج .معاينة قبل الشحن واإلجراءات الرسمية األخرى للتسجيل

 .PB2حصص التصدير

د .المصاريف ،والضرائب ،واإلجراءات المتعلقة بالتعريفة

 .PB3التراخيص أو اإلذن بالتصدير

هـ .إجراءات الرقابة على الكمية

 .PB4تسجيل التصدير

و .إجراءات التمويل

 .PB9قيود كمية أخرى على التصدير

ز .إجراءات الرقابة على السعر

 .PC0الضرائب والمصاريف المتعلقة بالتصدير

ح .إجراءات مكافحة المنافسة

 .PD0ز .إجراءات الرقابة على السعر في التصدير

ط .اتفاقية إجراءات االستثمار المتعلق بالتجارة ()TRIMS

 .PE0إجراءات إعادة التصدير

ي .قيود التوزيع

 .PF0مساعدات التصدير

ك .القيد على خدمات ما بعد المبيعات

 .PZ0اإلجراءات األخرى المتعلقة بالتصدير

ل .الدعم
م .قيود المشتريات الحكومية
ن .الملكية الفكرية
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يمكن أن تمثل أي حالة من اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة إما معوقًا تنظيميًا
(فالمتطلبات التنظيمية في غاية الصرامة في حد ذاتها) ،أو واحدًا أو أكثر من
المعوقات اإلجرائية ( حيث يصعب المعوق من االمتثال للوائح) ،أو يجمع بين
معوق تنظيمي وواحد أو أكثر من المعوقات اإلجرائية .وعادة ،ما تكشف الشركة،
أثناء المقابلة المباشرة التي تخوضها وجهًا لوجه ،عن واحد على األقل من هذه
المعوقات غير المتعلقة بالتعريفة بأنها تسبب لها إزعاجًا.

آفاق القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015

الملحقات

و -تحديات البنية التحتية (نقص المرافق الخاصة بالقطاع)

لتلخيص عملية مسح اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة ،يعرض الشكل أ  1أدناه،
الفرق بين العقبات التنظيمية والعقبات اإلجرائية ،جنبا إلى جنب مع نتائج المسح
1
المجمعة لصادرات الشركات في  25بلدا.

ح -المعوقات القانونية (مثل نقص االعتراف أو االعتماد)

الترتيب التكميلي للمنتج :تقييمات إمكانيات التصدير ً
وفقا
لمركز التجارة الدولي

ز -األمن

ط  -أخرى
قد ال تعتبر إحدى اللوائح (مثل شروط األمان اً
مثل) من المعوقات التنظيمية ،ولكنها
ترتبط مع ذلك ،بواحدة أو أكثر من المعوقات اإلجرائية ،مثل المعوق المحلي
(التأخر في الحصول على اعتماد إحدى الجهات الوطنية) ،والمعوق الذي تواجهه
المؤسسة في دولة شريكة (مثل السلوك غير المتسق لمسؤولي الجمارك).
اً
تفصيل .
تمثل الحالة الغير متعلقة بالتعريفة أكثر وحدات بيانات عملية المسح
وتمتلك كل حالة من الحاالت غير المتعلقة بالتعريفة أبعا ًدا متعددة ،مع األخذ بعين
االعتبار الشركة المعلنة ،والمنتج أو المنتجات المتأثرة ،ونوع الحالة غير المتعلقة
بالتعريفة ،والبلد الشريك ،والعقبات اإلجرائية ذات الصلة كل على حدة إذا كان ذلك
مالئمًا .فعلى سبيل المثال:
 تُحسب ثالثة منتجات تأثرت بنفس اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة ،التي
طبقتها نفس الدولة الشريك ،واعترفت بها نفس الشركة ،على أنها ثالث
حاالت من اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة.
 في حالة اعتراف شركتين ما بنفس اإلجراء الذي يطبقه نفس بلد المقصد على
نفس المنتج ،فعندئذ تحسب كحالتين من اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة.
 يحسب كحالة واحدة من اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة ذلك المنتج الواحد
صدر إلى ثالثة بلدان مختلفة وتأثر بنفس اإلجراءات غير المتعلقة
الذي ُ
بالتعريفة ،التي تطبقها دولة األصل ،واعترفت بها نفس الشركة ، ،إذ أنه
نتيجة لسياسة وطنية واحدة.

تقييم إمكانيات التصدير ( )EPAهو مدخل كمي لتحديد قطاعات التصدير
واألسواق الواعدة على نطاق عالمي ،على أساس البيانات التجارية والبيانات
المتعلقة بالوصول إلى األسواق.
ً
موجزا للطريقة المنهجية المتبعة؛ كما يتاح وصف مفصل في
يعرض هذا القسم
ورقة عمل مخصصة لمركز التجارة الدولي (ديكرو وسبايز .)2015 ،يسمح
المدخل بالتعرف إلى المنتجات الحالية التي تمتلك إمكانية عالية للتصدير باإلضافة
إلى المنتجات التي تقدم فرص التنويع:
 يخدم مؤشر إمكانات التصدير ( )EPIالبلدان التي تهدف إلى دعم قطاعات
التصدير الحالية من خالل زيادة صادراتها إلى األسواق المستهدفة الجديدة أو
القائمة .ويستوحي مؤشر إمكانات التصدير فكرته من إطار عمل الجاذبية،
حيث يقوم بتحديد المنتجات التي ثبتت قدرتها في الدولة المصدرة بالفعل على
المنافسة دوليًا والتي تمتلك ً
آفاقا جيدة للنجاح في التصدير في سوق أو أسواق
معينة مستهدفة (هامش المنتج المكثف) .يعرض الفصل بعنوان المالمح
ُ
القطرية لهذا التقرير نتائج  25نظامًا اقتصاديًا .ويمكن الوصول إلى نتائج
الدول األخرى عبر اإلنترنت ،على القسم الخاص بالدولة أو اإلقليم من الموقع
اإللكتروني لمركز التجارة الدولي .www.intracen.org
 يخدم مؤشر تنوع األدوات والمنتجات ( )PDIالبلدان التي تهدف إلى تنويع
وتطوير قطاعات التصدير الجديدة التي تواجه ظروف الطلب الواعدة في
األسواق المستهدفة الجديدة أو القائمة .ويحدد المنتجات التي لم تقم البلد

الشكل أ  61عمليات مسح اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة ،مركز التجارة الدولي :الفرق بين العوائق التنظيمية والعوائق اإلجرائية
(التركيز على المصدرين)
المرحلة :1
مقابالت مسحية عبر الھاتف
المرحلة :1
مقابالت ً
وجھا لوجه

المصدرين المتأثرين
لوائح  NTMالمفروضة على الشريك
معوق إجرائي للشريك

معوق إجرائي للشريك

لوائح  NTMالمفروضة بحسب الدولة األساسية
معوق إجرائي داخلي

معوق إجرائي داخلي

معوق إجرائي للشريك

المعوقات اإلجرائية التي
تحدث في الدولة األساسية
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المصدر بتصديرها بشكل تنافسي حتى اآلن  ،مع إمكانية تحقيق هذا التصدير
التنافسي بناء على سلة الصادرات الحالية للبالد والسالل التصديرية للبلدان
المماثلة (هامش المنتج الشامل) .يقدم هذا القسم مثالاً افتراضيًا.
ترتكز تقييمات إمكانات التصدير على تقسيم نصيب المنتج في إجمالي صادرات
الدولة إلى مكون العرض والطلب العالمي عليه .ويحلل السوق المستهدف الطلب
العالمي .وعلى الرغم من إمكانية تحديد قدرة الدولة على توفير المنتجات الحالية
(مؤشر إمكانات التصدير) من خالل قياس الميزة التنافسية الظاهرة ،إال أن قدرة
الدولة على تنويع منتجاتها (مؤشر تنوع األدوات والمنتجات) يعتمد على مفهوم
مساحة المنتج لهوسمان وهيدالجو ،2007 ،وهوسمان وزمالئه ،2007 ،وهيدالجو
وزمالئه ،2007 ،الذي يحدد الروابط بين المنتجات من خالل تقييم مدى تكرار
العثور عليهم معًا في سالل التصدير للدول.

يرتكز المدخل األول  -مؤشر إمكانات التصدير على النموذج البنيوي الذي ( )iيحدد
األنصبة المحتملة للمنتجات من قدرات العرض والطلب )ii( ،يحولها إلى قيم محتملة
من خالل حساب الصادرات الثنائية .ويتطابق ذلك مع المواصفات التجريبية لمنتج
المصدر ،ومنتج المستورد ،واآلثار الثابتة على كل من المصدر المستورد ،ولكنه
يتجنب العوائق اإلحصائية عند العمل على مستوى منتج تفصيلي .ثم يناقش الفصل
أي فجوة تنشأ بين ما تستطيع الدول تصديره وما تقوم فعلاً بتصديره لنستخلص من
العوامل أن بمقدور االستشاريين مناقشة هذه العوامل مع الشركات المحلية ،مثل نقص
المعلومات التي تتعلق بقواعد ولوائح السوق المستهدف ،وصعوبات االمتثال لها أو
الوفاء بتفضيالت (نوعية) مستهلكي هذا السوق.
ويرتكز المدخل الثاني -مؤشر تنوع األدوات والمنتجات  -على مفهوم مساحة المنتج.
تحسن تقييمات إمكانات التصدير من القياس القائم حصريًا على النتيجة لالرتباطات

الجدول  12مثال افتراضي لمؤشر تنوع األدوات والمنتجات لتقييم احتماالت التصدير لمركز التجارة العالمية
مؤشر تنويع منتج ( :)PDIاالنتقال الى منتجات جديدة
هل سوف تُحسّن
بنغالديش…؟

مستوى التكنولوجيا

استقرار اإليرادات

حبوب الكاكاو ،صحيحة أو مكسورة ،خام أو محمصة 180100

1

1

1

1





المنتجات  /وصف مجموعة المنتجات
العالم

منطقة

التجارة

خاصة في

بين دول

دول X

الجنوب

االقتصادي
والتنمية

مشاركة اإلناث
تواجد المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة

منظمة
التعاون

خشب منشور /مقطع طوليا ،شرائح  /مقشر 4407Xa

2

2

6

2









زيت جوز الهند (جوز الهند) الخام 151311

3

5

3

3









زيت النخيل وجزيئاته المصفاة ولكن غير معدلة كيماويًا 151190

4

6

2

20









كابل ذو موصلين متحدي المحور وغيرها من الموصالت الكهربائية ذات الموصالت متحدة المحور 854420

5

9

4

8









المنيهوت (الكاسافا) ،طازجة أو مجففة ،سواء أكانت شرائح أو مكعبات أم لم تكن 071410

6

12

5

12





زيت جوز الهند  /جوز الهند المجفف واللفت والبقايا الصلبة سواء أرضية أو كروية 230650

7

3

10

4









الخشب وميرانتي متنوع ،ولوان وسيرايا و آالن ساون >  6مم 440726

8

4

7

10









جوز الهند ،جوز الهند المجفف 080111

9

25

8

9





األناناس ،متنوع ،اوه /دبليو مجهز أو محفوظ ،مسكر ،أو محلى ،حاد أو ال 200820

10

23

9

17





جوز الكاجو بالقشرة أو طازج أو مجفف 080131

11

7

11

18









منتجات الحديدوز التي يتم الحصول عليها باالختزال المباشر لخام الحديد ،متنوع 720310

12

10

15

7









النيكيل الكامد 750110

13

11

64

5









السردين ،أو ساردينال أو سمك برسلوجو أو سمك أسبرط الجاهز أو المحفوظ جملة أو تجزئة أو مفروم 160413

14

19

12

23









الخشب ،وميرانتي (األحمر وباكاو) المقطع طوليًا >  6مم 440725

15

18

13

13









الفلين وسدادات الفلين الطبيعي 450310

16

8

21

6









زيت النخيل أو زيت باباسو الخام 151321

17

35

17

16









منتجات وسيطة معدن النيكل  sinters&othأكسيد النيكل 750120

18

65

19

11









عجائن غذائية غير مطبوخة وال محشوة وال محضرة بطريقة أخرى ،متنوع 190219

19

21

14

40









والبقايا الصلبة سواء أرضية أو كروية  cake&oth-زيت جوز الهند  /جوز الهند 230660

20

20

16

21









مالحظات
مثال على حسابات مؤشر تنويع المنتج لعدد  20منتج وفقا ألعلى إمكانات التنويع المحتملة في دولة افتراضية  .Xويمكن أن تحسب ألي بلد وأي عدد من المنتجات.
مالحظة :مؤشرات التنمية متناسبة مع وضع الدولة لحالي ،يشير األداء األخضر إلى أعلى من متوسط المرجح التجاري ويشير األحمر إلى خالف ذلك؛ وتشير الخلية الفارغة إلى أن البيانات غير متوفرة.
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الملحقات

بالمنتجات الجديدة من خالل األخذ في االعتبار تلك الهبات الطبيعية ذات األهمية
الحيوية لقدرة الدولة على إنتاج بعض المنتجات .كما ترد أيضًا على االنتقادات
الحديثة للمدخل المرتكز بشكل كامل على عملية العرض (انظر على سبيل المثال،
هاريسون ،ورودريجويز-كلير ،2011 ،أو ليدرمان ومالوني )2012 ،من خالل
الجمع بين المعلومات التي تتناول عملية الطلب والوصول إلى السوق.
وتقل بشكل ملحوظ تلك المحاوالت التي تسعى إلى تقديم اإلرشاد القائم على
البيانات إلى الدول النامية بشأن فرص التصدير .تتمثل إحدى تلك المحاوالت في
نموذج دعم القرار الذي يبدأ بالظروف االقتصادية الكبرى لألسواق المستهدفة
المحتملة ،ثم تقوم بفلترة االرتباطات بين المنتج والسوق وفقًا لمعايير مثل نمو،
أو حجم الواردات أو الوصول إليها إلى أن تبقى مجموعة الفرص التي تعتبر
واقعية (سايفرو ومالؤه .)2012 ،يختلف نموذج دعم القرار عن تقييمات إمكانات
التصدير لمركز التجارة الدولي بسبب اعتمادها على الفالتر وافتراضها الضمنى
بإمكانية التوسع في قدرات عملية العرض للدولة بشكل غير محدود بشرط أن يكون
الحد األعلى وحده هو حجم السوق .وباستخدام الصادرات ثنائية الجانب الشتقاق
القيم المحتملة من األنصبة ،تقدم تقييمات إمكانات التصدير تقديرًا متحفظًا بشكل
أكبر لإليرادات المحتملة للتصدير في المستقبل.
بينما يركز نموذج دعم القرار على منتجات التصدير الحالية .ومع التطورات
الحديثة في مساحة المنتج ،بدأ عدد من المؤسسات مثل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة
والتنمية (( )UNCTADفورتوناتو ،بي ،رازو ،سي ،فروليك ،كيه،2015 ،
والبنك الدولي (ليدرمان ،دي ،مالوني ،دبليو )2012 ،في تقديم اإلرشادات حول
تنويع الفرص بناء على الروابط بين المنتجات من ناحية عملية العرض .وبخالف
مؤشر تنوع األدوات والمنتجات لمركز التجارة الدولي ،تتجاهل هذه المداخل
عمليات الطلب الهامة وعوامل الوصول إلى السوق التي تؤثر على قرارات
تصدير الدولة .يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول تقييم إمكانات التصدير
لمركز التجارة الدولي في ديكرو وسبايز (.)2015
ما زال مركز التجارة الدولي يعمل على تطوير الجداول القُطرية لمؤشر تنوع
األدوات والمنتجات حيث ستتاح في القسم الخاص بالدولة واإلقليم من موقع مركز
التجارة الدولي اإللكتروني  .www.intracen.orgنظرًا ألن الطبيعة الوصفية
لمساحة المنتج ال تسمح بأي تقدير جيد لقيم التجارة المحتملة ،من المتوقع أن تقدم
تقييمات إمكانات التصدير رتبًا أكثر حذرًا لفرص التنويع في دولة أو سوق إقليمي
كما هو الحال في المثال االفتراضي الذي ورد في الجدول أ.2

قيود عمليات التقييم اآللية الحتماالت التصدير
باإلضافة إلى مكونات احتماالت التصدير القابلة للقياس ،هناك عوامل أخرى ،غالبًا ما
تكون غير ملموسة ،تستحق أن توضع في االعتبار عند اختيار القطاعات والمنتجات
لبرامج التنمية التجارية المستهدفة .وتشمل تلك العوامل ،على سبيل المثال ،إمكانية
والرغبة في جذب االستثمار األجنبي المباشر ،واحتماالت التسويق وترويج العالمات
التجارية ،وتوافر خطط التنمية أو االستراتيجيات القطاعية المتآزرة .وتختصر تقييمات
إمكانات التصدير أيضا من التكاليف المتعلقة بأنشطة ترويج التصدير .ومع ذلك ،قد
تعمل كل هذه العوامل على التأثير على جدوى تصدير(المزيد من) منتجات بعينها.
لهذا يتعين على المستشارين التجاريين النظر إلى النتائج بعين ناقدة ،والقيام بمزيد من
األبحاث ،وبخاصة تلك المتعلقة بالخيارات المقترحة للتنويع.
وقد ألقت بعض المؤشرات القابلة للقياس التي تنعكس في أوضاع الدول ،الضوء
على مرغوبية بعض المنتجات المحددة (مثل ،هل يسمح المنتج باستقرار إيرادات
التصدير؟ هل يدعم مشاركة المرأة؟) ،إال أنه ال يمكن قياس العديد من الجوانب
التنموية أو البيئية أو االجتماعية باستخدام بيانات التجارة الكمية .إذ غالبًا ما تعتمد
بشكل أكبر على ممارسات اإلنتاج منها على اختيار المنتجات.
وبغض النظر عن هذه القيود ،يمكن أن تمثل تقييمات إمكانات التصدير نقطة
انطالق مفيدة جدًا في عملية صنع قرار ترويج الصادرات التي ينبغي استكمالها
بالمزيد من األبحاث المكتبية واالستشارات بما في ذلك مع المساهمين في القطاع
العام والخاص في الدولة.

االتصال والمنافسة والتغيير من أجل النمو الشامل
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الملحق الثاني:

مصادر وتعريفات

يحتوي هذا الملحق على العنوان والوصف والتعريف ،ومصدر كل المؤشرات
الواردة في الشبكة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .وقد استخدمت أحدث
البيانات لكل مؤشر .عالوة على ذلك ،أُدرجت الفترة الزمنية لنقاط البيانات بين
قوسين بجانب المصدر .وتٌختصر المؤشرات أو تُجمع في مؤشر واحد ،إذا كان
ذلك مناسبًا .ويتم تمييز المؤشرات ذات القيم المرتفعة التي تشير إلى نتائج أسوأ
بعالمة النجمة .في حالة إنتاج المؤشر من خالل بيانات المسح ،فعندئذ يرد السؤال
المطروح بالنص.

وتشمل بعض أمثلة هذه الشهادات  :سلسلة أيزو 9000
(أنظمة إدارة الجودة) ،وسلسلة أيزو ( 14000نظم اإلدارة
البيئية) ،وشهادة ( HACCPتحليل المخاطر ونقاط التحكم
الحرجة) لألغذية (ال سيما ولكن ليس حصرا ،لألطعمة البحرية
والعصائر) ،وشهادة ( AATCCاالتحاد األمريكي لكيميائي ّي
وملون ّي النسيج) للمنسوجات .ال تدرج الشهادات الممنوحة على
المستوى الوطني غير المعترف بها في األسواق الدولية.

المؤشرات الرئيسية

المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005

استخدمت مصادر البيانات والتعاريف التالية في قسم “المؤشرات الرئيسية” من
فصل “ المالمح القُطرية”.
جميع اإلحصاءات التجارية وبيانات التعريفة الجمركية مستمدة من أدوات تحليل
السوق للمركز التجاري الدولي ( .)ITCيتم احتساب هامش األفضلية (بالنقاط
المئوية) ،كمتوسط الفرق المرجح تجاريًا بين واجب الدولة األولى بالرعاية ()MFN
والواجب األكثر تفضيلاً  .تم استبعاد أسطر التعريفة الجمركية التي ال يمكن التعبير
فيها عن واجبات الدولة األولى بالرعاية أو الواجبات التفضيلية على أساس القيمة.
حصلنا على البيانات السكانية ،وإجمالي الناتج المحلي والحساب الجاري من
صندوق النقد الدولي ،آفاق االقتصاد العالمي (طبعة  ، 2014بيانات عام .)2014
تستند المجموعة اإلقليمية على تصنيف البنك الدولي ( 1يوليو  ،)2015بما في ذلك
أمريكا الشمالية ،وأمريكا الالتينية والكاريبي ،وأوروبا ،وآسيا الوسطى ،وجنوب
آسيا ،وشرق آسيا ،والمحيط الهادئ ،والشرق األوسط ،وجنوب الصحراء الكبرى.
أضف إلى ذلك ،تم فصل البلدان النامية ،وال سيما البلدان األقل نم ًوا ،البلدان النامية
غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية من (تصنيف األمم المتحدة  31أكتوبر
.)http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm :2013
ترتكز فئة الدخل على تصنيف البنك الدولي ( 1يوليو  ،)2015بما في ذلك الدخل
المنخفض ،والدخل المتوسط المنخفض ،والدخل المتوسط المرتفع ،والدخل المرتفع
(.)http://data.worldbank.org/news/2015-country-classifications
في ما يلي ،تستخدم عالمة النجمة لتمييز المؤشرات ذات القيم األعلى التي تدل
على أسوأ النتائج .لعالمة النجمة نفس المعنى في المخططات النسيجية للمالمح
القُطرية (الجزء الثالث من هذا التقرير).

 .1القدرات على مستوى الشركة
 .1.1القدرة على المنافسة
 .1.1.1شهادة الجودة العالمية
النسبة المئوية للشركات التي لديها شهادة جودة معترف بها دوليا
سؤال :هل لدى هذه المؤسسة شهادة جودة معترف بها دوليا؟
يشير هذا السؤال حصريًا إلى شهادات معترف بها دوليا.
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 .1.1.2حساب جاري أو ادخاري
النسبة المئوية للشركات التي لديها حساب جاري أو ادخاري
سؤال :هل تمتلك هذه المؤسسة  ،في الوقت الحالي ،حسابًا
جاريًا أو مدخرات؟
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .1.1.3استغالل القدرة اإلنتاجية
االستفادة من القدرات على أساس المقارنة بين الناتج الحالي مع
أقصى ناتج ممكن باستخدام المخرجات الحالية
سؤال :في السنة المالية الماضية ،ما نسبة إنتاج هذه المؤسسة
إلى أقصى إنتاج ممكن إذا توافر لها استخدام جميع الموارد
المتاحة (االستفادة من القدرات)؟
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .1.1.4الخبرة اإلدارية
يقصد بها سنوات خبرة المدير األعلى في العمل في قطاع
الشركة
سؤال :كم عدد سنوات الخبرة التي عملها المدير األعلى في هذا
القطاع؟
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .2.1القدرة على التواصل
 .1.2.1استخدام البريد اإللكتروني
النسبة المئوية للشركات التي تستخدم البريد اإللكتروني
للتواصل مع العمالء أو الموردين

الملحقات

سؤال :هل تستخدم هذه المؤسسة في الوقت الحالي البريد
اإللكتروني للتواصل مع العمالء أو الموردين؟
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .1.2.3الموقع اإللكتروني للشركة
النسبة المئوية للشركات التي تمتلك موقعًا الكترونيًا خاصًا بها
سؤال :هل تستخدم المؤسسة في الوقت الحالي موقعًا الكترونيًا
خاصًا بها؟ [ النسبة المئوية للشركات التي تستخدم موقعًا
الكترونيًا لألنشطة التجارية مثل المبيعات والترويج للمنتج ،الخ].
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 3.1القدرة على التغير
 .1.3.1التدقيق المالي
النسبة المئوية للشركات التي يقوم أحد المدققين الخارجيين
بمراجعة بياناتها المالية السنوية
سؤال :هل قام أحد المدققين الخارجيين بمراجعة واعتماد
البيانات المالية السنوية للمؤسسة في السنة المالية السابقة؟
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .1.3.2االستثمارات التي تمولها البنوك ()%
النسبة التقديرية لمشتريات األصول الثابتة التي مولتها القروض
المصرفية
سؤال :يرجى تقدير نسبة المشتريات اإلجمالية للشركة من
األصول الثابتة التي مولتها كل من المصادر التالية على مدار
السنة المالية السابقة:
 .1الصناديق الداخلية أو اإليرادات المحتجزة؛
 .2مساهمة المالكين أو إصدار األسهم العادية؛
 .3االقتراض من البنوك :الخاصة أو المملوكة للدولة؛
 .4االقتراض من المؤسسات المالية غير المصرفية؛
.5المشتريات اآلجلة من الموردين ،ودفعات العربون المقدمة
من الزبائن؛ أو
.6مصادر أخرى مثل ،المرابين ،أو األصدقاء ،أو األقارب ،أو
السندات ،الخ.
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .1.3.3التدريب الرسمي
النسبة المئوية للشركات التي تعرض برامج التدريب الرسمية
لموظفيها الدائمين ،والعاملين بنظام الدوام الكامل
سؤال :هل عقدت هذه المؤسسة على مدار العام الماضي برامج
تدريبية رسمية لموظفيها الدائمين والعاملين بنظام الدوام الكامل؟

المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .1.3.4رخصة التكنولوجيا األجنبية

النسبة المئوية للشركات التي تستخدم التكنولوجيا المرخصة من
الشركات األجنبية
سؤال :هل تستخدم هذه المؤسسة في الوقت الحالي تكنولوجيا
مرخصة من شركة أجنبية باستثناء برمجيات أوفيس؟
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .2بيئة األعمال المباشرة
 .2.1القدرة على المنافسة
 .2.1.1الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي *
الخسائر الناجمة عن انقطاع التيار الكهربي ،كنسبة مئوية من
إجمالي المبيعات السنوية
سؤال :يرجى تقدير الخسائر التي نجمت عن انقطاع التيار إما
كنسبة مئوية من إجمال المبيعات السنوية أو كإجمالي خسائر
سنوية.
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .2.1.2التلف أثناء الشحن*
نسبة فقد المنتجات نتيجة الكسر أو التلف أثناء الشحن إلى
األسواق المحلية
سؤال :ما نسبة قيمة المنتجات التي فقدتها هذه المؤسسة في
السنة المالية السابقة أثناء شحنها ونقلها إلى األسواق المحلية
بسبب الكسر أو التلف؟
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .3.1.2التعامل الزمني مع اللوائح*
متوسط نسبة وقت اإلدارة العليا الذي يُقضى في األسبوع
العادي في التعامل مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الحكومية
سؤال :ما نسبة إجمالي وقت اإلدارة العليا الذي استُهلك في
أسبوع عادي من العام الماضي في التعامل مع المتطلبات التي
تفرضها اللوائح الحكومية؟ [ يقصد باإلدارة العليا المديرون،
ومديرو األقسام ،والمسؤولون الذين يرأسون مشرفي اإلنتاج
المباشرين أو البائعين .تتمثل بعض أمثلة تلك اللوائح الحكومية
في اللوائح التي تنظم الضرائب ،والجمارك ،والعمال،
والتراخيص والتسجيل ،بما في ذلك التعامل مع المسؤولين
واستكمال النماذج].
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .4.1.2التخليص الجمركي*
يُحسب المؤشر على أنه متوسط مؤشرين :متوسط عدد األيام
للتخليص الجمركي على الصادرات المباشرة ،ومتوسط عدد
أيام التخليص الجمركي على الواردات.
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متوسط عدد أيام التخليص الجمركي على الصادرات المباشرة
سؤال :عندما تقوم هذه المؤسسة بتصدير السلع مباشرة ،كم
يو ًما في المتوسط تستغرقه سلع هذه المؤسسة منذ أن تصل
إلى نقطة الخروج الرئيسية (مثل الميناء أو المطار) إلى أن يتم
التخليص الجمركي على هذه السلع؟

متوسط عدد أيام التخليص الجمركي على الواردات
سؤال :عندما تقوم هذه المؤسسة باستيراد مدخالت أو
مستلزمات ،كم يو ًما في المتوسط تستغرقه سلع هذه المؤسسة
منذ أن تصل إلى نقطة الدخول (مثل الميناء أو المطار) إلى أن
يتم التخليص الجمركي على هذه الواردات؟
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .2.2القدرة على التواصل
 .2.2.1التطوير االقتصادي الجماعي
متوسط درجة التنمية الجماعية للدولة
سؤال :ما مدى انتشار المجموعات المتطورة العميقة
(التركيزات الجغرافية للشركات ،والموردين ،ومنتجي
المنتجات والخدمات ذات الصلة ،والمؤسسات المتخصصة في
مجال ما)؟ [ = 1ال يوجد؛  = 7منتشر في العديد من المجاالت]
المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي ،استطالع الرأي
التنفيذيhttp://reports.weforum.( 2014-2013 ،
org/global-risks-2015/executive-opinion-sur)vey-2014
 .2.2.2حجم التسويق

متوسط درجة حجم التسويق للدولة
سؤال :إلى أي مدى ،تستخدم الشركات في بلدك أدوات وأساليب
التسويق المعقدة؟ [  = 1أبدًا؛  = 7إلى حد كبير]

المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي ،استطالع الرأي التنفيذي،
http://reports.weforum.org/global-( 2014-2013
)risks-2015/executive-opinion-survey-2014
 .2.2.3جودة المورد المحلي
متوسط درجة جودة المورد المحلي للدولة
سؤال :كيف تقيم جودة الموردين المحليين في بلدك؟
[  = 1جودة متدنية للغاية؛  = 7جودة مرتفعة للغاية]
المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي ،استطالع الرأي
التنفيذيhttp://reports.weforum.( 2014-2013 ،
org/global-risks-2015/executive-opinion)survey-2014
 .2.2.4التعاون بين الجامعات وميدان العمل في مجال البحث والتطوير
متوسط درجة التعاون بين الجامعات وميدان العمل في مجال
البحث والتطوير للدولة
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سؤال :إلى أي مدى ،تتعاون الشركات التجارية والجامعات
في بلدك في مجال البحث والتطوير؟ [  = 1ال تتعاون على
اإلطالق؛  = 7تتعاون بكثافة]
المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي ،استطالع الرأي التنفيذي،
http://reports.weforum.org/global-( 2014-2013
)risks-2015/executive-opinion-survey-2014
 .2.3القدرة على التغير
 .2.3.1الحصول على التمويل*
النسبة المئوية للشركات التي تصف الحصول على التمويل على
أنه من معوقات أداء عملياتها الحالية
سؤال :إلى أي درجة يعتبر الحصول على التمويل معوقًا
للعمليات الحالية لهذه المؤسسة؟ تتراوح الخيارات من  ( 0ليس
معوقًا) إلى ( 4معوق حاد جدًا)
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .2.3.2القوى العاملة التي ال تمتلك تعلي ًما كافيًا
النسبة المئوية للشركات التي تصف القوى العاملة التي ال تمتلك
تعلي ًما كافيًا على أنه معوق للعمليات الحالية
سؤال :إلى أي درجة تعتبر القوى العاملة التي ال تمتلك تعلي ًما
كافيًا معوقًا للعمليات الحالية لهذه المؤسسة؟ تتراوح الخيارات
من  ( 0ليس معوقًا) إلى ( 4معوق حاد جدًا)
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
* .2.3.3تراخيص وموافقات العمل*
النسبة المئوية للشركات التي تصف تراخيص وموافقات العمل
على أنها معوق للعمليات الحالية
سؤال :إلى أي درجة تعتبر تراخيص وموافقات العمل معوقًا
للعمليات الحالية لهذه المؤسسة؟ تتراوح الخيارات من  ( 0ليس
معوقًا) إلى ( 4معوق حاد جدًا)
المصدر :الدراسات المسحية للمشاريع (http://www.
 ،)enterprisesurveys.orgالبنك الدولي (.)2014-2005
 .3البيئة القومية
 .3.1القدرة على المنافسة
 ..3.1.1سهولة الحصول على الكهرباء
درجة سهولة الحصول على الكهرباء وفقًا لتقرير ممارسة
األعمال التجارية
يسجل تقرير ممارسة األعمال التجارية جميع اإلجراءات
المطلوبة من المؤسسة للحصول على توصيالت كهربائية وتيار
كهربي بشكل دائم للمخزن العادي .وتشمل هذه اإلجراءات
الطلبات والتعاقدات مع مرافق الكهرباء ،وجميع عمليات
المعاينة وإخالء الطرف من المرفق والوكاالت األخرى،
فضلاً عن أعمال التوصيالت الخارجية والداخلية .يقسم
االستبيان عملية توصيل الكهرباء إلى إجراءات منفصلة،
وبيانات استفسارية لحساب الوقت والتكلفة الالزمين الستكمال

الملحقات

كل إجراء .ويُحدد ترتيب الشركات التجارية من حيث سهولة
الحصول على الكهرباء وفقًا لتصنيف بعدها عن الدرجات
الحدودية التي تصف سهولة الحصول على الكهرباء .وهذه
الدرجات هي المتوسط البسيط للمسافة بين كل من المؤشرات
المكونة للعملية والدرجات الحدودية.
تُجمع البيانات من مرفق توزيع الكهرباء ،ثم تستكملها وتعتمدها
الوكاالت المنظمة لخدمة الكهرباء والمهنيون المستقلون مثل
مهندسي الكهرباء ،ومقاولي الكهرباء وشركات البناء .مرفق
توزيع الكهرباء الذي يتم استشارته هو نفس المرفق الذي
يخدم المنطقة (أو المناطق) التي تتواجد فيها المتاجر .ويوصى
باختيار المرفق الذي يخدم أكبر عدد من العمالء إذا كان هناك
اختيار بين مرافق التوزيع.
وللعمل على جعل البيانات قابلة للمقارنة بين النظم االقتصادية،
تستخدم عدة افتراضات تتعلق بالتخزين وتوصيل الكهرباء.
أضف إلى ذلك ،تُقدم التفاصيل بشأن اإلجراءات ،والوقت،
والتكلفة ،ومبالغ التأمين.
المصدر :البنك الدولي ،شركة التمويل الدولية ،تقرير ممارسة
األعمال التجارية  :2014فهم لوائح المشروعات الصغيرة
ومتوسطة الحجمhttp://www.doingbusiness.org/،
/methodologysurveys
 .3.1.2سهولة التجارة عبر الحدود
الدرجة المئوية لسهولة التجارة عبر الحدود وفقًا لتقرير ممارسة
األعمال التجارية
يقيس تقرير ممارسة األعمال التجارية الزمن والتكلفة (باستثناء
التعريفات الجمركية) المرتبطة بتصدير واستيراد شحنة عادية
من البضائع عن طريق النقل البحري .ويسجل الزمن والتكلفة
الالزمين الستكمال المراحل األربعة المحددين سلفًا (إعداد
المستندات ،التخليص الجمركي والمعاينات ،النقل الداخلي
والمناولة الداخلية ،والمناولة في الميناء والمناولة النهائية)
لتصدير واستيراد البضائع ،ومع ذلك ،ال تشمل هذه البيانات
زمن وتكلفة النقل البحري .كما تسجل أيضًا جميع المستندات
التي يحتاجها التاجر لتصدير واستيراد السلع عبر الحدود.
وتبدأ عملية تصدير البضائع من تعبئة البضائع في الحاوية
في المخزن إلى مغادرتها الميناء إلى الخارج .أما عملية
استيراد البضائع فتبدأ من وصول السفينة إلى ميناء الدخول
إلى تسليم الشحنة إلى المخازن .أما بالنسبة القتصاديات البالد
غير الساحلية ،والتي يقع الميناء البحري ضمن حدود النظام
االقتصادي لمنطقة العبور ،فيسجل التقرير أيضًا التكلفة
والمستندات المرتبطة بالعمليات التي تتم في منطقة الحدود
الداخلية .من المفترض سداد السعر بخطاب ائتمان ،مع األخذ
في االعتبار الزمن ،والتكلفة والمستندات المطلوبة إلصدار أو
التوصية بخطاب االئتمان.
ويُحدد ترتيب االقتصاديات من حيث سهولة التجارة عبر
الحدود وفقًا لتصنيف بعدها عن الدرجات الحدودية التي
تصف سهولة التجارة عبر الحدود .وهذه الدرجات هي
المتوسط البسيط للمسافة بين كل من المؤشرات المكونة للعملية
والدرجات الحدودية .يقدم كل من وكالء الشحن المحليين،
وخطوط الشحن ،والمخلصين الجمركيين ،ومسؤولي الميناء
والبنوك المعلومات بشأن المستندات والتكلفة والزمن الالزمة

للتصدير واالستيراد .وللعمل على جعل البيانات قابلة للمقارنة
بين النظم االقتصادية ،تستخدم عدة افتراضات تتعلق بالنشاط
التجاري والبضائع المتداولة .أضف إلى ذلك ،تُقدم التفاصيل
بشأن المستندات ،والوقت ،والتكلفة.
المصدر :البنك الدولي ،شركة التمويل الدولية ،تقرير ممارسة
األعمال التجارية  :2014فهم لوائح المشروعات الصغيرة
ومتوسطة الحجمhttp://www.doingbusiness.org/ ،
/methodologysurveys
 .3.1.3التعريفة المقررة
المتوسط المرجح تجاريًا لمعدل التعريفة المقررة على كل
المنتجات ()%
التعريفة هي الرسوم الجمركية التي تفرضها دولة المقصد
على وارداتها من السلع التجارية .يُحسب متوسط التعريفة
المرجح تجاريًا لكل دولة باستخدام األنماط التجارية للمجموعة
المرجعية للدولة المستوردة (بناء على اإلحصائيات التجارية
عام  .)2013وبقدر اإلمكان ،أمكن تحويل بعض المعدالت
إلى معدالتها المكافئة لها على أساس القيمة وضمها في حساب
متوسط التعريفات المتوازنة .تم أخذ التدابير التعريفية التفضيلية
(التفضيالت التعريفية) في الحسبان.
المصدر :المركز التجاري الدولي ،وفقًا للبيانات المستقاة من
أدوات تحليل السوق للمركز التجاري الدولي2015-2006 ،
(.)www.intracen.org/marketanalysis
 .3.1.4التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة*
متوسط التعريفة المرجحة تجاريًا والتي تفرضها الدول األخرى في أسواق دولة
المقصد ()%
التعريفة التي تفرضها الدول األخرى على صادرات الدولة هي
مؤشر يتم حسابه باعتباره المتوسط المرجح تجاريًا ألسعار
التعريفات المعمول بها ،بما في ذلك األسعار التفضيلية التي
يفرضها باقي العالم على كل دولة .واألوزان التجارية أو
الترجيحات التجارية هي األنماط التجارية للمجموعة التفضيلية
للدولة المستوردة (بناء على احصائيات التجارة عام .)2013
المصدر :المركز التجاري الدولي ،وفقًا للبيانات المستقاة من
أدوات تحليل السوق للمركز التجاري الدوليwww.( 2015 ،
.)intracen.org/marketanalysis
 .3.1.5مؤشر أداء الخدمات اللوجستية
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية
يقارن التقييم متعدد األبعاد ألداء الخدمات اللوجستية مالمح
الخدمات اللوجستية التجارية لعدد  160دولة وتصنيفها وفقًا
لمقياس خماسي يبدأ بالرقم ( 1األسوأ) وينتهي بالرقم 5
(األفضل) .ترتكز التصنيفات على  6000عملية تقييم للدول
بواسطة  1000وكالة شحن دولية ،قامت بتصنيف ثماني دول
أجنبية تقدم شركاتها خدمات لها بشكل مستمر.
تضم المكونات الستة لمؤشر الخدمات اللوجستية )1 :الجمارك:
كفاءة عملية التخليص (السرعة والبساطة ،والقدرة على
التنبؤ بالشكليات) من قبل وكاالت مراقبة الحدود ،بما في ذلك
الجمارك؛ ( )2البنية التحتية :نوعية التجارة والبنية التحتية
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المتعلقة بالنقل (الموانئ والسكك الحديدية والطرق ( )3الشحن
الدولي :سهولة تدبير الشحنات بأسعار تنافسية )4( .الكفاءة
اللوجستية :كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية (مشغلي النقل
والمخلصين الجمركيين)؛ ( )5التتبع والتعقب :القدرة على
تتبع وتعقب الشحنات .و ( )6دقة التوقيت :عدد مرات وصول
الشحنات إلى المرسل إليه في وقت التسليم المحدد أو المتوقع.
يمكن العثور على تفاصيل عن منهجية عملية االستطالع في
بحث “االتصال من أجل المنافسة  ”2014ألرفيس وزمالئه:
الخدمات اللوجستية التجارية في االقتصاد العالمي ( .)2014يتم
التوصل إلى متوسطات الدرجات بين جميع المستجيبين.
المصدر :البنك الدولي وكلية توركو لالقتصاد ،مؤشر أداء
الخدمات اللوجستية /http://lpi.worldbank.org،2014
 .3.1.6أيزو  9001شهادات الجودة
أيزو  2008 :9001نظم إدارة الجودة :عدد الشهادات الصادرة
(لكل مليون نسمة)
عدد شهادة االمتثال لشهادة أيزو  :9001:2008نظم إدارة
الجودة .ال يتم التمييز بين شهادة الموقع الواحد وشهادات
المواقع المتعددة .يستخدم االعتماد وفقًا للمعيار في سالسل
التوريد العالمية لتقديم ضمان على قدرة الموردين على الوفاء
باحتياجات الجودة وتعزيز رضاء المستهلك بالعالقات بين
المورد والمستهلك.
المصدر :أيزو ،مسح األيزو للشهادات المعيارية لنظم اإلدارة،
www.iso.org ،2013
 .3.1.7أيزو  14001الشهادات البيئية
أيزو  2004 :14001نظم اإلدارة البيئية :عدد الشهادات
الصادرة (لكل مليون نسمة)
عدد شهادة االمتثال لشهادة أيزو  :14001:2004نظم اإلدارة
البيئية .ال يتم التمييز بين شهادة الموقع الواحد وشهادات المواقع
المتعددة .يحدد المعيار المتطلبات الالزمة لنظام اإلدارة البيئية
لتمكين منظمة ما من وضع وتنفيذ السياسات واألهداف التي
تأخذ بعين االعتبار المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى
التي تلتزم بها المنظمة ،والمعلومات حول الجوانب البيئية
الهامة .وينطبق هذا المعيار على تلك الجوانب البيئية التي تقرر
المنظمة أن بمقدورها السيطرة عليها وتلك التي تستطيع التأثير
فيها .ولكنه ال ينص على معايير محددة لألداء البيئي.
المصدر :أيزو ،مسح األيزو للشهادات المعيارية لنظم اإلدارة،
www.iso.org ،2013
 .3.1.8مؤشر الحوكمة
مؤشر الحوكمة
متوسط درجة ستة أبعاد من الحوكمة :الصوت والمحاسبية،
االستقرار السياسي وغياب العنف ،فعالية الحكم ،الجودة
التنظيمية ،حكم القانون والسيطرة على الفساد.
المصدر :البنك الدولي ،مؤشرات الحوكمة العالمية
(http://info.worldbank.org/governance/،)2014
wgi/index.aspx#home
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 .3.2القدرة على التواصل
 .3.1.1الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICT
درجة الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICT
المؤشر الفرعي للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت هو أول مؤشر فرعي في مؤشر تنمية تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت .وهو مؤشر
مركب يزن خمسة مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
( 20٪لكل منها) )1( :اشتراكات الهاتف الثابت لكل 100
نسمة؛ ( )2اشتراكات الهاتف المحمول الخلوي لكل  100نسمة؛
( )3خدمة نطاق اإلنترنت الدولي (بت  /ثانية) لكل مستخدم
لإلنترنت )4( .نسبة األسر التي لديها جهاز كمبيوتر .و ()5
النسبة المئوية لألسر التي تتمكن من الوصول إلى اإلنترنت.
المصدر :االتحاد الدولي لالتصاالت ،قياس مجتمع المعلومات
 ،2014مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2014
( 2013البيانات باستثناء طاجيكستانhttp://www.،)2008 ،
itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/
mis2014.aspx
 .3.1.2استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ()ICT
المؤشر الفرعي الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
هو ثاني مؤشر فرعي في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت .وهو مؤشر مركب
يزن ثالثة مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (33%
لكل منها) )1( :نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت)2( .
اشتراكات خدمة نطاق االنترنت الثابت (السلكي) لكل 100
نسمة؛ و ( )3اشتراكات نطاق االنترنت الالسلكي لكل 100
نسمة.
المصدر :االتحاد الدولي لالتصاالت ،قياس مجتمع المعلومات
 ،2014مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2014
( 2013البيانات باستثناء طاجيكستانhttp://www.،)2008 ،
itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/
mis2014.aspx
 3.2.3الخدمات الحكومية اإللكترونية
مؤشر الخدمات الحكومية اإللكترونية
للوصول إلى مجموعة من قيم مؤشر الخدمة التي تتم عبر
اإلنترنت ،قامت فرق بحثية بتقييم الموقع الوطني لكل بلد ،بما
في ذلك البوابة الوطنية ،وبوابة الخدمات اإللكترونية ،وبوابة
المشاركة اإللكترونية وكذلك المواقع اإللكترونية الخاصة
بوزارات التعليم والعمل والخدمات االجتماعية ،والصحة،
واالقتصاد والبيئة وفق اإلمكان .ويتم تقييم المواقع حسب
المحتوى ،والمزايا ،وسهولة الوصول واالستيعاب.
ويغطي المسح أربعة من مراحل تطوير الخدمات الحكومية
التي تقدم عن طريق اإلنترنت ،مع تحديد نقاط لما يلي)1( :
التواجد الظاهر ،وتوفير المعلومات المحدودة واألساسية؛
( )2التواجد المعزز ،الذي يعرض قدرًا أكبر من السياسة
العامة ومصادر المعلومات المتعلقة بالحوكمة مثل السياسات
والقوانين واللوائح وقواعد البيانات القابلة للتنزيل ،وما إلى
ذلك؛ ( )3تواجد المعامالت ،السماح بالتفاعل ثنائي االتجاه

الملحقات

بين الحكومة والمواطنين (الحكومة إلى المواطنين والمواطنين
إلى الحكومة) ،بما في ذلك دفع الضرائب وطلبات الحصول
على بطاقات الهوية وشهادات الميالد وجوازات السفر وتجديد
الترخيص ،وما إلى ذلك و( )4والتواجد المتصل ،الذي يتميز
بتفاعالت الحكومة إلى الحكومة ،والحكومة إلى الموطنين،
والمواطنين إلى الحكومة ،وصنع السياسة التشاركية واتخاذ
القرارات التداولية .تم إتباع المدخل المرتكز على المواطن .هو
األول من مكونات مؤشر التنمية الحكومية الثالثة لشبكة اإلدارة
العامة لألمم المتحدة ،مع مكونات البنية التحتية لالتصاالت
ورأس المال البشري.
المصدر :شبكة اإلدارة العامة لألمم المتحدة ،استطالع الحكومة
اإللكترونية HTTP: // www2.unpan.org/ 2014
/egovkb
 .3.3القدرة على التغير
 .3.3.1سهولة الحصول على االئتمان
درجة سهولة الحصول على االئتمان وفقًا لتقرير ممارسة
األعمال التجارية
يقيس تقرير ممارسة األعمال التجارية الحقوق القانونية
للمقترضين والمقرضين التي تتعلق بالمعامالت المضمونة
من خالل مجموعة واحدة من المؤشرات وتبادل المعلومات
االئتمانية من خالل مجموعة أخرى .وتكون الرتبة ببساطة
متوسط الترتيب المئوي على المؤشرات المكونة لسهولة
الحصول على مؤشر االئتمان :قوة مؤشر الحقوق القانونية
(المدى )10-0؛ وعمق مؤشر المعلومات االئتمانية (مجموعة
 .)6-0تقيس أول مجموعة من المؤشرات مدى تواجد بعض
السمات التي تسهل من عملية اإلقراض في إطار قوانين
ضمانات القروض واإلفالس المعمول بها .وتقيس المجموعة
الثانية تغطية ،ونطاق وإمكانية الحصول على المعلومات
االئتمانية المتاحة من خالل مقدمي الخدمات االئتمانية :مثل
مكاتب االئتمان أو السجالت االئتمانية .ويُحدد ترتيب النظم
االقتصادية من حيث سهولة الحصول على االئتمان وفقًا
لتصنيف بعدها عن الدرجات الحدودية التي تصف سهولة
الحصول على االئتمان.
المصدر :البنك الدولي ،مؤشر تقرير ممارسة األعمال التجارية
عام  ،2014ممارسة األعمال التجارية http://www.،2014
doingbusiness.org/reports/global-reports/doingbusiness-2014
 .3.3.2الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة*
درجة الفارق بين الفائدة المدينة والدائنة ()%
الفارق بين معدل الفائدة المدينة والدائنة هو معدل الفائدة التي
تتقاضاها البنوك على القروض لعمالء القطاع الخاص ناقص
معدل الفائدة التي تدفعها البنوك التجارية أو البنوك المشابهة
على الطلب أو الوقت ،أو ودائع االدخار .ومع ذلك تختلف
األحكام والشروط المرفقة حسب البلد وهذه المعدالت ،مما يحد
من قابليتها للمقارنة.
المصدر :البنك الدولي ،وفقًا لبيانات من صندوق النقد
الدولي ،اإلحصاءات المالية الدولية وملفات البيانات،
2013http://data.worldbank.org/indicator/-1988
FR.INR.LNDP/countries

 .3.3.3معدل سنوات الدراسة المرتقبة
معدل سنوات الدراسة المرتقبة ،من المرحلة االبتدائية إلى
التعليم العالي
عدد سنوات الدراسة التي يتوقع أن يحصل عليها الطفل من سن
معينة في المستقبل ،على افتراض أن احتمال التحاقه في أي سن
خاص يساوي نسبة القيد الحالية لهذا العمر.
المصدر :معهد اليونسكو لإلحصاء http:// ،2013-2001
stats.uis.unesco.org
 .3.3.4سهولة بدء النشاط التجاري
درجة سهولة الحصول على االئتمان وفقًا لتقرير ممارسة
األعمال التجارية
تقيس بيانات تقرير ممارسة األعمال التجارية عدد اإلجراءات
والوقت والتكلفة لشركه صغيرة ومتوسطة الحجم ذات مسؤولية
محدودة لبدء وتشغيل عملها رسميًا .لجعل البيانات قابلة للمقارنة
بين االقتصاديات المختلفة ،يستخدم تقرير ممارسة األعمال
التجارية مشروعًا قياسيًا موحدًا ،مملو ًكا محليًا بنسبة ،100٪
مع البدء بأسهم تعادل  10أضعاف دخل الفرد ،ويشارك في
األنشطة الصناعية أو التجارية العامة ،ويوظف ما بين  10و
 50شخصًا خالل الشهر األول من العمليات.
المصدر :البنك الدولي ،مؤشر تقرير ممارسة األعمال التجارية
عام  ،2014ممارسة أنشطة األعمال التجارية http://،2014
www.doingbusiness.org/reports/global-reports/
doing-business-2014
 .3.3.5طلبات براءات االختراع
طلبات براءات االختراع للمقيمين (لكل مليون شخص) ،يُحسب
عدد الطلبات بناء على أصل مقدم الطلب
يطلق أيضًا على طلبات البراءات التي تقدم بها المتقدمون في
مكاتبهم (سواء كانت وطنية أو إقليمية) ،الطلبات المحلية .تعادل
الطلبات التي تقدم في المكاتب اإلقليمية الطلبات المتعددة ،واحدة
في كل من الدول األعضاء في هذه المكاتب ،لذلك يُضرب كل
طلب في العدد المكافئ له من الدول األعضاء ،باستثناء المكتب
األوروبي للبراءات والمنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية
( ،)ARIPOوالتي ال يعرف البلدان التي تتقدم من خاللها ،وفي
هذه الحالة يتم حساب كل طلب على أنه طلب في الخارج إذا
لم يكن مقدم الطلب من إحدى الدول األعضاء .أو كمقيم واحد
وطلب واحد إذا كان مقدم الطلب يقيم في إحدى الدول األعضاء.
المصدر :المنظمة العالمية للحقوق الفكرية-2000 ،
http://www.wipo.int/portal/en/index.html،2013
 .3.3.6تسجيل العالمات التجارية
تسجيل العالمات التجارية المقيمة (لكل مليون شخص) ،التكافؤ
بين إحصاء الفئة وأصل المتقدم
اعتمادًا على أنظمة قانونية مختلفة ،يجوز أن يحدد طلب واحد
للعالمة التجارية عدة فئات .تتحول من الناحية الفنية تلك
العالمة التجارية إلى عدة عالمات لربط السلع أو الخدمات
المختلفة .وألسباب المقارنة الدولية ،ينبغي للمرء أن ينظر إلى
عدد الفئات لمواجهة االختالفات المنهجية بين البلدان.
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العالمة التجارية هي عالمة مميزة ،تميز بعض السلع أو
الخدمات التي تنتجها إحدى النظم عن تلك المنتجة أو المقدمة
من نظم أخرى .لصاحب العالمة التجارية المسجلة الحق
القانوني في االستخدام الحصري للعالمة فيما يتعلق بالمنتجات
أو الخدمات التي سجلت من أجلها .ويمكن لصاحب العالمة منع
االستخدام غير المصرح به للعالمة التجارية ،أو عالمة مشابهة
بشكل يثير االلتباس ،مثل المستخدمة لبضائع أو خدمات مطابقة
أو مشابهة للسلع والخدمات التي سجلت عنها العالمة.
بخالف براءات االختراع ،يمكن االحتفاظ بسجالت العالمات
التجارية إلى أجل غير مسمى ،طالما أن صاحب العالمة
التجارية يدفع رسوم التجديد ويستخدم بالفعل العالمات
التجارية .تخضع إجراءات تسجيل العالمات التجارية للقواعد
واألنظمة المعمول بها ومكاتب الملكية الفكرية الوطنية
واإلقليمية .وتقتصر حقوق العالمات التجارية على االختصاص
القانوني للجهة التي أصدرت العالمة التجارية .يمكن تسجيل
العالمات التجارية عن طريق تقديم طلب إلى مكتب الملكية
الفكرية الوطنية أو اإلقليمية ذات الصلة  ،أو عن طريق تقديم
طلب دولي من خالل نظام مدريد.
المصدر :المنظمة العالمية للحقوق الفكرية-2004 ،
http://www.wipo.int/portal/en/index.html،2013

االستبيانات التجارية التي قام بها مركز التجارة الدولي
على المعايير غير المتعلقة بالتعريفة
الشركات المتأثرة بالمعايير غير المتعلقة بالتعريفة

•هل يمكن أن تصف بالتفصيل أي أنواع اللوائح المرهقة التي واجهتها
مع هذا المنتج ،وما التحديات أو المعوقات اإلجرائية ذات الصلة التي
قابلتها؟ برجاء تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل.
•برجاء تحديد االسم الرسمي لهذه الالئحة أو الشرط ،أو الوثيقة أو
الشهادة إذا كنت تعرفه  -أو صفها بأسلوبك (مثل شهادة الصحة
النباتية):
•من الذي يطبق الالئحة ،بلدك أو البلد الشريك؟
  1تطبق الدولة الشريك الالئحة
  2تطبق الدولة الوطن الالئحة
  3تطبق دولة المعبر الالئحة
  4ليست الئحة فرضتها الحكومة ،ولكنه معيار تطوعي
المحاورون مدربون على تنظيم اإلجابات وفقًا ألنواع المقاييس والفئات المحددة
في تصنيف اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة الدولية لعمليات المسح .يتحقق فريق
المشروع في مركز التجارة الدولي من عملية التنظيم هذه.

العوائق التنظيمية واإلجرائية (المصدرين)
ترتكز اإلحصائيات على حاالت اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة ويتم تكوينها
بناء على إجابات السؤال التالي ،الفرق بين القضايا التنظيمية واإلجرائية:

• هل الالئحة الموصوفة مرهقة بسبب:

3

اإلحصاءات تكون على مستوى الشركة ومحسوبة على أساس اإلجابات على
السؤال التالي:

•هل واجهت أي من المنتجات الخاصة بك لوائح مقيدة ومرهقة وعقبات
2
ذات صلة أعاقت التجارة خالل األشهر ال  12الماضية؟
عند التصدير   1نعم

  2ال

عند االستيراد   1نعم

  2ال

تُستخدم العينة الكاملة للشركات في اإلحصاءات المذكورة أعاله .لألسئلة المتبقية،
لم تؤخذ في االعتبار سوى إجابات الشركات المصدرة .لزيادة الموثوقية ،تم
االقتصار على ضم النتائج التي تشمل على األقل خمس إجابات لكل مجموعة (مثل
حجم القطاع  -الشركة) ،في حين تم تسجيل البيانات غير المتاحة أو البيانات التي
تقل عن خمس وحدات تحت مسمى “ال ينطبق”.

وصف اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة بأنها تمثل تحديًا (المصدرين)
تعتمد اإلحصائيات على حالة اإلجراء غير المتعلقة بالتعريفة ،الذي يمثل أكثر
وحدات بيانات المسح تفصيلاً  .وتمتلك كل حالة من الحاالت غير المتعلقة بالتعريفة
أبعادًا متعددة ،مع األخذ بعين االعتبار الشركة المعلنة ،والمنتج أو المنتجات
المتأثرة ،ونوع الحالة غير المتعلقة بالتعريفة ،والبلد الشريك ،والعقبات اإلجرائية
ذات الصلة كل على حدة إذا كان ذلك مالئ ًما .وقد تم إنتاج الشكل الذي يعرض
أنواع اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة التي تسبب تحديًا باستخدام إجابات
األسئلة التالية:
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  1اإلجراء أو الشرط نفسه صارم أو صعب جدًا التعامل معه
  2معوقات إجرائية ذات صلة
  3كل مما سبق

موقع المعوقات اإلجرائية (المصدرين)
يمكن أن تقوم بلد األصل ،أو دولة المعبر أو الدولة الشريك بتطبيق أي من اللوائح
غير المتعلقة بالتعريفة المذكورة .عالوة على ذلك ،قد ترتبط كل من المعوقات
بالمعوقات اإلجرائية والتي بدورها قد تقع أيضًا في دولة األصل ،أو دولة المعبر أو
الدولة الشريك .تجمع اإلحصائيات التي تتناول موقع المعوقات اإلجرائية التجارب
المتاحة في الدولة الشريك ودول المعبر وتقارنها بالتجارب التي وقعت في وطن
المصدر.
ترتكز اإلحصائيات على عدد المعوقات اإلجرائية المرتبطة بكل حالة من حاالت
اإلجراءات غير المتعلقة بالتعريفة المعلن عنها ،والتي تتكون بناء على اإلجابات
عن األسئلة التالية:

•برجاء حدد أي معوق إجرائي واجهته مع اإلجراء الموصوف (بعبارة
أخرى ،لماذا تعتقد أن اإلجراء صعب؟) .يمكنك ذكر مشاكل مختلفة.
(ملحوظة للمحاور :إذا كان ذلك في اإلمكان ،اسأل عن عدد أيام
التأخير ،وعدد وأسماء الوثائق المطلوبة ،وحجم الرسوم اإلضافية،
والجهات المتورطة في األمر ،الخ).

الملحقات

•السؤال رقم  27أ .في أي دولة تظهر هذه المشكلة؟
 دولة شريك
 دولة األصل
 دولة المرور العابر
ترد في القسم الخاص بالمالمح القُطرية ،بيانات مسح المعوقات غير المتعلقة
بالتعريفة ذات الصلة بالدول الشركاء ودول المعبر معًا .ال تظهر الشركات التي
ال تذكر حجمها إال في اإلحصائيات اإلجمالية فقط .تتوافر المجموعة الكاملة من
البيانات وتفاصيل أخرى في .http://ntmsurvey.intracen.org

تقييمات إمكانات التصدير التي قام بها مركز التجارة الدولي
إمكانات نمو الصادرات الحالية
ترتكز إمكانات نمو الصادرات الحالية على الجمع بين مؤشرات ‘إمكانات التصدير
ومؤشرات التنمية.
يحدد مؤشر تنوع األدوات والمنتجات المنتجات المصدرة التي تمتلك إمكانية
تصدير مرتفعة .يستوحي المدخل فكرة عمله من نموذج الجاذبية .ويقدر هذا
المدخل األنصبة المحتملة التي يمكن أن تحصل عليها منتجات الدولة المصدرة في
4
بعض األسواق المستهدفة من خالل استخدام المؤشر المركب.
كما ترد مؤشرات التنمية التالية:
• -يرتكز التقدم التقني على فكرة أن المعلومات التي تتناول التكنولوجيا
كانت تستخدم إلنتاج سلعة تنطوي عليها أنماط التصدير المالحظة
للدول (مفهوم تعقد اإلنتاج لهوسمات وهيدالجو ،)2009 ،بناء على
اإلحصائيات التجارية على مستوى المنتج التي جمعتها أدوات تحليل
السوق لمركز التجارة الدولي.
• -ويعتمد استقرار إيرادات التصدير على االنحراف المعياري في قيم
الوحدة ،بناء على بيانات مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات التي
تناولت قيم الوحدة على مستوى المنتج.
• -نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،بناء على البيانات المقتبسة
من عمليات مسح مشروع البنك الدولي.
• -توظيف اإلناث في القطاع  ،بناء على البيانات المقتبسة من عمليات
مسح مشروع البنك الدولي.
ترتبط أسواق التنمية بالموقف الحالي للدولة ،حيث يشير اللون األخضر إلى أن
األداء أعلى من المتوسط المرجح تجاريًا ،أما األحمر فعكس ذلك .بينما تشير الخانة
الفارغة إلى عدم توافر بيانات مؤشرات التنمية.
ويرد في الجزء الخاص بالمالمح القُطرية من هذا التقرير أكثر من  20منتجًا يمتلك
أعلى إمكانيات للتصدير إلى العالم.
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الملحق الثالث:

توافر البيانات

تكوين المناطق
يرد فيما يلي جميع الدول البالغ عددها  111دولة والتي تغطيها إحصائيات شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،حيث تم تصنيفها وفقًا للمنطقة
الجغرافية ،مع اإلشارة إلى ما إذا كانت هذه الدول تنتمي إلى الدول المتقدمة ،أو الدول األقل نم ًوا ،أو البلدان النامية غير الساحلية ،أو الدول الجزرية الصغيرة أو دول
منظمة التعاون والتنمية .قمنا باإلشارة إلى الجدول التي وردت في المالمح القُطرية في الجزء الثالث من هذا التقرير باألحرف السوداء ،بينما قمنا بحساب القيم اإلجمالية
اإلقليمية للدول الواردة أدناه التي بلغ عددها  111دولة .تصف التجارة بين الجنوب والجنوب العالقات التجارية بين الدول النامية (والتي تعرف هنا بأنها تلك الدول غير
األعضاء في منظمة التعاون والتنمية.

جدول  13تغطية البلدان والمجموعات حسب المنطقة الجغرافية
أفريقيا
أنغوال

LDC

غامبيا

LDC

روwاندا

LLDC ,LDC

بوروندي

LLDC ,LDC

كينيا

DC

السنغال

LDC

بوركينا فاسو

LLDC ,LDC

ليسوتو

LLDC ,LDC

سيراليون

LDC

بوتسوانا

LLDC

مدغشقر

LDC

سوازيالند

LLDC

كوت ديفوار

DC

مالي

LLDC ,LDC

تشاد

LLDC ,LDC

الكاميرون

DC

موزمبيق

LDC

جمهورية تنزانيا المتحدة

LDC

الرأس األخضر

SIDS

موريتانيا

LDC

أوغندا

LLDC ,LDC

إثيوبيا

LLDC ,LDC

موريشيوس

SIDS

جنوب أفريقيا

DC

الغابون

DC

ماالوي

LLDC ,LDC

زامبيا

LLDC ,LDC

غانا

DC

ناميبيا

DC

زيمبابوي

LLDC

غينيا

LDC

نيجيريا

DC

شرق آسيا والمحيط الهادئ
الصين

DC

إندونيسيا

DC

كمبوديا

LDC

جمهورية كوريا

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
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جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية

LLDC ,LDC

ميانمار

LDC

منغوليا

LLDC

ماليزيا

DC
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الفلبين

DC

تايلند

DC

تيمور الشرقية

SIDS ,LDC

فيتنام

DC

الملحقات

منطقة أوروبا وآسيا الوسطى
كرواتيا

ألبانيا
أرمينيا

LLDC

أذربيجان

LLDC

المجر

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

أيرلندا

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

كازاخستان

LLDC

قيرغيزستان

LLDC

بلغاريا
الجمهورية التشيكية

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

ألمانيا

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

إسبانيا

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

إستونيا

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

جورجيا
اليونان

البرتغال
رومانيا
االتحاد الروسي
صربيا
سلوفاكيا

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

سلوفينيا

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

جمهورية مولدوفا

LLDC

السويد

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

مقدونيا ,الجمهورية
اليوغوسالفية السابقة

LLDC

طاجيكستان

LLDC

تركيا

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

ليتوانيا
التفيا

الجبل األسود
منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

بولندا

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

أوكرانيا

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الجزائر

DC

األردن

DC

تونس

DC

مصر

DC

لبنان

DC

اليمن

LDC

إسرائيل

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

المغرب

DC

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
األرجنتين

DC

جمهورية الدومينيك

SIDS

بنما

DC

بوليفيا

LLDC

غواتيماال

DC

بيرو

DC

البرازيل

DC

غيانا

SIDS

باراجواي

LLDC

باربادوس

SIDS

هندوراس

DC

السلفادور

DC

تشيلي

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

جامايكا

SIDS

سورينام

SIDS

كولومبيا

DC

المكسيك

منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

ترينيداد وتوباغو

SIDS

كوستا ريكا

DC

نيكاراغوا

DC

أوروجواي

DC

فنزويال

DC

جنوب آسيا
بنغالديش

LDC

الهند

DC

نيبال

LLDC ,LDC

بوتان

LLDC ,LDC

سري النكا

DC

باكستان

DC
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مصادر البيانات :شبكة القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
جميع مصادر البيانات وآخر سنة متوفرة مستخدمة في حساب شبكات القدرات التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبينة فيما يلي بحسب الدولة .الخاليا الفارغة
تدل على أن البيانات غير متوافرة .المالمح القُطرية متوافرة للدول المشار إليها بالخط األسود الغامق.

جدول  14المؤشرات ومصادرھا والفترة الزمنية
الدولة أو اإلقليم

استقصاء
عن التدابير
غير الجمركية
(المركز
التجاري
الدولي)

مسح المشاريع
()WB

مؤشر أداء
الخدمات
اللوجيستية

الوصول إلى
تكنولوجيا
المعلومات
واستخدامها
()ITU

التعريفة
المطبقة
()ITC

درجة الفارق
بين الفائدة
المدينة والدائنة
()WB

معدل سنوات
الدراسة
المرتقبة
()UNESCO

طلبات براءة
االختراع
()WIPO

طلبات تسجيل
العالمة
التجارية
()WIPO

ألبانيا

ال يوجد

2013

2012

2013

2015

2013

2003

2011

2013

الجزائر

ال يوجد

2007

2014

2013

2015

2013

2011

2013

2012

أنغوال

ال يوجد

2010

2014

2013

2015

2013

2011

ال يوجد

ال يوجد

األرجنتين

ال يوجد

2010

2014

2013

2014

2013

2012

2013

2013

أرمينيا

ال يوجد

2013

2014

2013

2014

2013

2009

2013

2013

أذربيجان

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013

بنغالديش

ال يوجد

2013

2014

2013

2007

2013

2011

2000

2013

باربادوس

ال يوجد

2010

ال يوجد

2013

2013

2013

2011

2013

2013

بوتان

ال يوجد

2009

2014

2013

2015

2013

2013

2013

2013

دولة بوليفيا متعددة
القوميات

ال يوجد

2010

2014

2013

2014

2013

2007

ال يوجد

2007

بوتسوانا

ال يوجد

2010

2014

2013

2015

2013

2008

2013

ال يوجد

البرازيل

ال يوجد

2009

2014

2013

2014

2013

2005

2013

2013

بلغاريا

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013

بوركينا فاسو

2010

2009

2014

2013

2014

1992

2013

ال يوجد

ال يوجد

بوروندي

ال يوجد

2014

2014

ال يوجد

2015

1988

2010

ال يوجد

ال يوجد

الرأس األخضر

ال يوجد

2009

ال يوجد

2013

2015

2013

2013

ال يوجد

ال يوجد

كمبوديا

2013

2013

2014

2013

2014

ال يوجد

2008

ال يوجد

2013

الكاميرون

ال يوجد

2009

2014

2013

2014

2007

2011

ال يوجد

ال يوجد

تشاد

ال يوجد

2009

2014

2013

2011

2007

2011

ال يوجد

ال يوجد

تشيلي

ال يوجد

2010

2014

2013

2008

2013

2012

2013

2013

الصين

ال يوجد

2012

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013

كولومبيا

2015

2010

2014

2013

2014

2013

2010

2013

2013

كوستا ريكا

ال يوجد

2010

2014

2013

2014

2013

2013

2013

2012

كوت ديفوار

2012

2009

2014

2013

2014

1992

2013

2012

ال يوجد

كرواتيا

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013

الجمهورية
التشيكية

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013

جمهورية
الدومينيك

ال يوجد

2010

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013

مصر

2011

2013

2014

2013

2015

2013

2012

2013

ال يوجد

السلفادور

ال يوجد

2010

2014

2013

2014

2000

2012

ال يوجد

ال يوجد

إستونيا

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013
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الملحقات

إثيوبيا

ال يوجد

2011

2014

2013

2015

2008

2005

ال يوجد

ال يوجد

الغابون

ال يوجد

2009

2014

2013

2015

2007

2001

ال يوجد

ال يوجد

غامبيا

ال يوجد

2006

2014

2013

2012

2013

2010

ال يوجد

2013

جورجيا

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2013

2013

2013

ألمانيا

ال يوجد

2005

2014

2013

2015

2002

2012

2013

2013

غانا

ال يوجد

2013

2014

2013

2013

1988

2012

ال يوجد

ال يوجد

اليونان

ال يوجد

2005

2014

2013

2015

2003

2012

2013

ال يوجد

غواتيماال

ال يوجد

2010

2014

2013

2014

2013

2007

2009

2010

غينيا

2012

2006

2014

2013

2012

2000

2012

ال يوجد

ال يوجد

غيانا

ال يوجد

2010

2014

2013

2015

2013

2012

ال يوجد

ال يوجد

هندوراس

ال يوجد

2010

2014

2013

2015

2013

2013

2013

2013

المجر

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013

الهند

ال يوجد

2014

2014

2013

2009

ال يوجد

2011

2013

2013

إندونيسيا

2013

2009

2014

2013

2013

2013

2012

2013

2013

أيرلندا

ال يوجد

2005

2014

2013

2015

2005

2012

2013

ال يوجد

إسرائيل

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2012

2012

2013

2013

جامايكا

2012

2010

2014

2013

2011

2013

2013

2013

2013

األردن

ال يوجد

2013

2014

2013

2014

2013

2012

2013

2013

كازاخستان

2012

2013

2014

2013

2015

ال يوجد

2012

2013

2013

كينيا

2011

2013

2014

2013

2015

2013

2009

2013

ال يوجد

جمهورية كوريا

ال يوجد

2005

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013

قيرغيزستان

ال يوجد

2013

2014

2013

2014

2013

2011

2013

2013

جمهورية الو
الديمقراطية
الشعبية

ال يوجد

2012

2014

2013

2015

2010

2013

ال يوجد

ال يوجد

التفيا

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2013

لبنان

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2013

ال يوجد

ال يوجد

ليسوتو

ال يوجد

2009

2014

2013

2015

2013

2012

ال يوجد

ال يوجد

ليتوانيا

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2010

2012

2013

2013

جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية
السابقة

ال يوجد

2013

2014

2013

2015

2013

2012

2013

2004

مدغشقر

2011

2013

2014

2013

2014

2013

2012

2008

2013

ماالوي

2011

2014

2014

2013

2015

2013

2011

ال يوجد

2006

ماليزيا

ال يوجد

2007

2014

2013

2014

2013

2005

2013

2013

مالي

ال يوجد

2010

2014

2013

2014

1992

2011

ال يوجد

ال يوجد

موريتانيا

ال يوجد

2014

2014

2013

2015

2012

2013

ال يوجد

ال يوجد
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الهوامش
1

للحصول على مزيد من التفاصيل حول منهجية المسح والنتائج يرجى الرجوع إلى “الحواجز غير المرئية إلى التجارة :كيف تعني الشركات من التدابير غير المتعلقة بالتعريفة” مركز التجارة الدولي.) 2015 ،

2

في استطالعات سابقة ،لم يحدد السؤال اتجاه تدفق التجارة ،وقد أُعيد بناء اإلحصاءات على أساس البيانات الواردة من األسئلة األخرى ،وافتراض التناسب.

  3في عمليات المسح القديمة ،لم يكن من الممكن التفريق بين الحاالت التي تنبع فيها الصعوبات حصريًا من العوائق اإلجرائية (حيث كان يتم الدمج بين اإلجابة عن السؤال الثاني واإلجابة عن السؤال الثالث في
بند واحد يشير إلى وجود أو غياب العوائق اإلجرائية).
  4يشير مؤشر تنوع األدوات والمنتجات إلى الهامش المكثف ،وبعبارة أخرى ،امكانيات منتجات التصدير الحالية .الهامش الشامل ،أو الفرص المتاحة أمام الدول لتنويع منتجاتها إلى منتجات أخرى ،هو بعد هام
آخر لتنمية الصادرات .لهذا السبب طور مركز التجارة الدولي مؤشر تنوع األدوات والمنتجات ،والذي هو عبارة عن طريقة إحصائية تعتمد على مدخل مساحة المنتج يسمح بتحديد سلسلة من المنتجات بهدف
تنويع التصدير ( يعرض الملحق  1هذه المنهجية).
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