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 مقدمة
 

ية               تعاون االقتصادي والتنم نظمة ال تابعة لم دول ال نمو في ال نات في معدالت ال رزت التباي في السنوات  (OECD) أب
نمو االقتصادي              دًال حول األسباب األساسية لل رة ج وقد حث هذا الجدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على القيام          . األخي

بعض الدراسات المتعمقة في هذا الشأن       ما هي القوة المحرآة : وباإلمكان اإلفصاح عن جوهر مدار البحث بسؤال بسيط هو   . ب
بل        نمو االقتصادي في ال ًا من ذلك، ما هي                        لل رة؟ وانطالق ية في السنوات األخي تعاون االقتصادي والتنم نظمة ال تابعة لم دان ال

على ) ICT(  مثل تطور تكنولوجيا المعـلومــات ووسـائـل االتصـال -اآلثار،حال وجودها، التي فرضـتها التطورات الحديثة      
ثال ال الحصر       ل؟            – سبيل الم نمو االقتصادي آك ى محددات ال وآيف تسهم السياسات الحكومية والجوانب األخرى لبيئة       عل

ال في النمو طويل األمد، وما هو حجم هذه اإلسهامات، وما هي السياسات التي يجب تأييدها بناءًا على ذلك؟ وأخيرا ما                       األعم
 هو التأثير الذي نتج عن إعادة الهيكلة داخل الصناعات وفيما بينها على مستوى أداء النمو الكلي؟

 

 اتساع التباينات في معدالت النمو

رد              ي للف ي اإلجمال ناتج المحل و ال تعاون  (GDP) أظهر نم نظمة ال تابعة لم بلدان ال ين ال وة واسعة ب وجود ه
ية      رن العشرين           ) OECD(االقتصادي والتنم ر من الق د األخي ى وجود معدالت نمو             . خالل العق وة إل ك اله رجع أسباب تل وت

، وآذلك إلى وجود معدالت نمو مرتفعة في بعض ) آوريا وأيرلندا: مثل(ط في بعض البلدان المنضمة حديثًا      أعلى من المتوس  
وإلى انخفاض معدالت النمو في آثير من البلدان في  ،)الواليات المتحدة وآندا وأستراليا وهولندا والنرويج(البلدان الغنية مثل  

ية وفي اليابان       ارة األوروب ذه األنماط من النمو، بدأت الواليات المتحدة خالل التسعينيات في التميز عن معظم وانعكاسا له. الق
ي       ي اإلجمال ناتج المحل راد من ال بلدان األخرى من حيث معدالت نصيب األف تقارب    . ال رغم من بعض ال ذا بال د حدث ه وق

 . في مستويات اإلنتاجية الكلية للعمل- ولو آان ضئيال-المتواصل 
 

 ... مستوى أداء سوق العملعكست جزئيًا...

 محددات النمو على المستوى الكلي

تكون التباينات عبر البالد، ولو آانت جزئية على األقل، متعلقة باالختالفات في أنماط استخدام العمالة واالرتقاء                             
(لناتج المحلي اإلجـمالي     بالمهارة في القوى العاملة، وخصوصا أن معظم البـلـدان التي شهــدت تجربة التسارع في نمـو ا                     

GDP(                                   قد سجلت أيضًا زيادة في استخدام العمالة؛ بينما شهدت األآثرية من هذه البلدان التي رآدت أو حتى انخفضت
ويرجع السبب في ذلك إلى أن نمو إنتاجية سوق          .  فرص العمل الجديدة فيها، تدهورًا في معدالت أداء النمو الخاصة بكل منها            

وإضافة إلى ذلك،     .بلدان لم يعد قادرا على تعويض اإلسهام السلبي للنمو الناتج عن األداء الضعيف للعمالة                  العمل في هذه ال    
أما في البلدان التي تشهد     .  فإن االرتقاء بمهارة القوى العاملة في أآثرية البلدان قد لعب دورًا مهمًا في زيادة إنتاجية قوة العمل                 

 . ع ذلك ـ بشكل جزئي ـ إلى إبعاد العمالة منخفضة المهارة عن سوق العملضعفًا في أداء العمالة، فيمكن إرجا
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 ...وجزئيًا، التقدم التكنولوجي...

وامل الجديدة التي قد تكون وراء التباين في مستوى النـمـو، السيما اإلنتـاجــية متـعـددة     ناك أيضا بعض الع (العوامل ه
MFP(     ر التكنولوجي ا وذجًا للتغي د نم ي تع  (لذي تسارع في عدد من البلدان التابعة لمنظمة التعاون االقتصــادي والتنـميةالت

OECD (             ى وجه الخصوص الواليات المتحدة وآندا، وأيضا في بعض االقتصاديات الصغيرة ). أستراليا وأيرلندا : مثال(وعل
 آانت بمثابة )MFP(العوامل   متـعـددة في تسريع نمو اإلنتـاجــية)ICT (إن مساهمة تكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال

روح عـن الجـسـد     " ر ال ، الناتجة عن )أي لم تكن مشمولة في التطورات التي شهدها مستوى جودة أسهم رأس المال   " ( تحــري
ائل االتصال                    ومات ووس يا المعل تقدم التكنولوجي السريع ضمن صناعات تكنولوج ة النصف الثاني من        ).ICT(ال نذ بداي  وم

رن المنصرم وحتى نهايته، من الواضح أن معدالت المساهمة المتزايدة في نمو اإلنتاجية آانت نتيجة لالستخدام                  تسعيني  ات الق
ومات واالتصاالت عالية اإلنتاجية من قبل بعض الصناعات األخرى                يا المعل دات تكنولوج تعاظم لمع وليس من المفاجئ   . . الم

تـعـددة  ية م ي اإلنتـاجــ نمو ف ون ال تعاون    ا أن يك نظمة ال تابعة لم بلدان ال ك ال ي تل يء ف ا بعض الش ارع الحق د تس وامل ق لع
 .)ICT (دون وجود صناعة منتجة آبرى لتكنولوجيا المعلومات ووسائل االتصال) OECD(االقتصادي والتنمية 

بدو المفارقات المتزايدة في اتجاهات النمو خالل العقد األخير على أنها تنشأ                         ام، ت وجه ع  من خالل مجموعة من     ب
وامل    يدية "الع يات سوق العمل               -"التقل اءة آل تعلقا بكف ا يكون م بها م التي ال تعكس فقط حجم     " االقتصاد الجديد " وعوامل   - أغل

ومات واالتصاالت           يا المعل تجة لتكنولوج بل الصناعات         ، )ICT(الصناعات المن ية من ق ذه التقن ي ه ولكن أيضا خطوات تبن
يل  . األخرى  ذا الدل ية تلعب ـ من خالل اإلسهام في صياغة             وه ا إذا آانت األوضاع السياسية والمؤسس ر تساؤال حول م  يثي

بلدان على                 تلفة لل درة المخ دة ـ دورًا في شرح المق ال الجدي نظمات األعم ة وأنشطة م ظروف العمل بالنسبة للشرآات القائم
 . االبتكار في توسيع الصناعات وتبني التكنولوجيات الرئيسية

 

 لدور الذي لعبته السياسات االقتصادية الكلية السليمةا

ر     ا تأثي تقرار له ة لالس ية الداعم ات االقتصادية الكل ى أن السياس أن إل ذا الش ي ه ريبية ف ية التج ات التحليل ير الدراس تش
ى حد ما على الناتج االقتصادي          إيجابي على يؤدي تخفيض مستوى تقلب وتباين معدالت التضخم إلى إيجاد تأثير. جوهري إل

توى التضخم  ر األساسي لمس تثمرون بالتأثي نما يشعر المس نمو، بي دالت ال دالت الضرائب . مع ر مع ابه، تؤث ى نحو مش وعل
ر مباشر من خالل االستثمار                نمو سواء بشكل مباشر أو غي ى معدالت ال رتفعة عل اق الحكومي الم وال عجب في أن . واإلنف

ؤدي          اع معدالت الضرائب المفروضة ي ادة نقطة واحدة في مستوى الضرائب               ارتف ؤدي زي ناتج، حيث ت و ال ى تخفيض نم  إل
دل                  ناتج بمع ى حدوث انخفاض في مستوى ال ي إل ى    ٠٫٦الكل ريبا  % ٠٫٧ إل ى ذلك، فإن الدراسة تكشف عن    . تق وعالوة عل

نات نمو وال دل ال ى آل من مع ر عل ه دور آبي ر ل بحث والتطوي ى ال اق عل ى أن اإلنف ة تشير إل يم وجود أدل ي، وأن التعل ج الكل
نمو                    يًا في توضيح االختالفات في معدالت أداء ال بان دورًا أساس تدريب يلع رًا، فقد ثبت أن ارتفاع معدالت التجارة   . وال وأخي

 . الخارجية له تأثير إيجابي بارز على نمو الناتج الكلي

 تحليل المستوى الصناعي

 ...تتسبب اللوائح والقوانين الصارمة في إعاقة النمو

ذي   دور ال ى استكشاف ال ة إل تقل الدراس ي ، تن توى الكل ى المس بي عل نمو النس دالت أداء ال م فحص مع د أن ت به   بع تلع
تطورات داخل الصناعات الفردية، وإلى إعادة توزيع الموارد عبر الصناعات والشرآات  يسلط هذا التحليل ـ على مستوى   . ال

 ي يكون التحليل السابق للمستوى الكلي قد فشلآل صناعة ـ ضوءًا إضافيًا على القضايا الت
ة      ات الخاص رات بعض السياس ثل تأثي يها، م باه إل ذب االنت ي ج يود    - ف تجات والق وق المن نظمة لس وائح الم مل الل  وتش

تجارية  ى أداء الصناعة   -ال  وتشير آذلك االختالفات في أنماط النمو على مستوى الصناعة إلى التباين الذي يمكن عنده أن.  عل
 .تستفيد البلدان من تغييرات اقتصادية أوسع نطاقًا، أو من اإلمكانات التي تطرحها التكنولوجيات الجديدة
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ى وجود تأثير سلبي مباشر للوائح وقوانين سوق المنتجات على اإلنتاجية               تائج التجريبية إل وعالوة على ذلك، . تشير الن
ا تم أيضًا أخذ تفاعل اللوائح والقوانين المن          ظمة مع الفجوة التكنولوجية بعين االعتبار، فإن النتائج ستشير إلى وجود تأثير   إذا م

ية                    ي المتباطئ للتكنولوجيات الحال وة من خالل التبن ر ق ر مباشر أآث بدو أن للوائح والقوانين المنظمة الصارمة تأثيرا        . غي وي
ية، آلما آان البلد أبعد من حدود التكنولوجيا                 ى اإلنتاج . ، حيث يؤدي ذلك إلى الحد من انتشار المعرفة        ضارا بشكل خاص عل

ى التأثيرات المحتملة لإلصالحات في السياسات على المستوى طويل األمد                    تائج التجريبية أيضا بعض الضوء عل وتسلط الن
وامل      تعددة الع يف حدة اللوائح والقوانين المنظمة لسوق المنتجات،        . لإلنتاجية م ؤدي تخف ى وجه الخصوص، يمكن أن ي  وعل

 . بناءًا على تلك األدلة، إلى إحداث تقليص جوهري في الفجوة اإلنتاجية لدول مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا على مدى أطول
 

 ولكن تأثير التشريعات المتعلقة بالعمل ما زال أقل وضوحًا...

وائح وقوانين سوق العمل، فإن النتائج تشير إلى أن األنظمة المختلفة                  ألة ل ا بشأن مس  للعالقات الصناعية ال تعد مهمة      أم
رغم من ذلك، قد تؤثر تأثيرًا سلبيًا على اإلنتاجية عن طريق تفاعلها مع التشريعات الخاصة بحماية         نها، بال ا، ولك في حد ذاته

ين   قط في وفي واقع األمر، هناك أدلة تشير إلى أن التأثير السلبي للتشريعات الخاصة بحماية العاملين ينطبق ف ).EPL(العامل
زية         ي تحظى بدرجة متوسطة من المرآ دول الت ية في األجرة          /ال ثال، حيث تكون المساومة القطاع ى سبيل الم التنسيق، عل

نة ولكن دون تنسيق قومي      تأثير سلبي  ) EPL(لم يثبت أن للتشريعات الخاصة بحماية العاملين        ‘ وعلى النقيض من ذلك   . مهيم
 .التنسيق أو البلدان الال مرآزية/ متع بدرجة عالية من المرآزيةعلى اإلنتاجية سواء في البلدان التي تت

 تأثير القوى المحرآة للسوق

 "التدمير الخالق يدعم اإلنتاجية"

ينتقل الفصل األخير خطوة إلى األمام في تحليل المحددات الجزئية للنمو االقتصادي، من خالل الترآيز على إسهام                             
ددة بدقة، الذي جاء نتيجة التساع الشرآات األآثر إنتاجية ودخول شرآات                     إعادة تخصيص الموارد ضمن صناعات مح          

ومن أهم النتائج األساسية لهذا التحليل على مستوى الشرآات هو             .  ناهيك عن خروج الشرآات المتهالكة      ،جديدة إلى السوق  
ة، بينما يبدو أن التغير في حصص        أن نسبة آبيرة من نمو اإلنتاجية الكلية للعمالة يعود إلى ما يحدث في آل شرآة على حد                     

ويشير التحليل أيضا   .  السوق من الشرآات منخفضة اإلنتاجية إلى الشرآات مرتفعة اإلنتاجية يلعب دورًا متواضعًا في ذلك                   
. )OECD(بين بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية            "  التضخم الثابت "  إلى درجة مهمة وشبيهة بصورة عامة من              

" تدمير خالقة "ات االرتباطية الكبيرة بين معدالت الدخول والخروج على مستوى الصناعات إلى وجود عملية                 وتشير العالق 
وهذا ال يمنع احتمال فشل المنافسين       .  حيث يحل عدد آبير من الشرآات الجديدة مكان عدد آبير من الشرآات عديمة الكفاءة                

ينطوي أيضًا على قدر آبير من       "  التدمير الخالق "تي تبين أن     الذين يكونون في الصدارة وخصوصا الشرآات الصغيرة وال         
 ).الفعال( ومع ذلك، فإن المؤسسات الباقية تميل نحو نمو سريع في الحجم العادي . الخبرة التجريبية في السوق

 

 ...األنظمة الضعيفة تشجع نشاط المقاولين

مات العام   ذه الس ريكية ه ية واألم ات األوروب يع المؤسس م جم تلفة تتقاس درجات مخ ن ب ات  .  ة، ولك بدو المؤسس د ت وق
دخل السوق أصغر وأقل إنتاجيًة من نظيراتها باالتحاد األوروبي ولكنها تنمو بمعدالت أسرع إذا ما                        ي ت دة الت ريكية الجدي األم

نجاح    ا ال م تناولها في هذا الفصل بعض األسس المنطقية لهذه االختال                  . حالفه ي ت تائج االقتصادية الت في الواقع،  . فاتتعطي الن
فهي تدعم الرأي بأن اللوائح والقوانين المنظمة الصارمة المفروضة على نشاط المستثمرين، باإلضافة إلى التكاليف المرتفعة                 

وة العمل ، قد تؤثر سلبًا على دخول المؤسسات الجديدة                يف ق وبالتالي، ففي الواليات المتحدة    ). وباألخص الصغيرة منها  (لتكي
ريكية، م ى األم ين صارمة عل وائح وقوان دم وجود ل ة الشرآات، وع ة المنخفضة إلقام يف اإلداري ع التكال ن المرجح أن تدف

ى مستوى صغير الختبار السوق، فإذا ما نجحت خطتهم العملية فإنهم                بدء عل رتقبين لل تثمرين الم ل، المس رتيبات سوق العم ت
تو ى من المس د األدن ى الح اليقومون بالتوسع بسرعة للوصول إل إن مصاريف الدخول . ى الفّع ك، ف ى النقيض من ذل وعل

تثمرين إلى عمل اختيار مسبق قبل دخول السوق لمجموعة من خطط           ع المس د تدف ا ق يف في أوروب رتفعة  التكال رتيبات م والت
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عدالت منخفضة من إضافة إلى ذلك، قد يؤدي النظام المالي القائم على السوق إلى م. األعمال فيما يتعلق باألسواق الجديدة لهم   
تمويل بالنسبة للمستثمرين                              ر لل تحدة، مع وجود احتماالت أآب واليات الم تمويل المشروعات في ال تجنب المخاطر بالنسبة ل

 . الصغار في المشروعات الصغيرة أو المبتكرة، والتي غالبًا ما تتميز بوجود تدفقات نقدية محدودة ونقص في الضمانات
 

 اد التكنولوجيات الجديدةالذي قد يسهل من اعتم...

مثل (ومع ذلك، ففي زمن . ليس هناك من دليل في البيانات المتوافرة على سيطرة نموذج على آخر في حالة األداء الكلي
 فإن التجارب الضخمة قد تسمح ألفكار              )ICT(يشهد انتشارًا سريعًا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت              )  الوقت الحالي  

جديدة بالظهور بسرعة أآبر، حيث تؤدي هذه الطريقة إلى منهج أسرع في االبتكار وإلى اعتماد                                        اإلنتاج وأشكاله ال     
وهذا يبدو مؤآدًا من خالل اإلسهام القوي في اإلنتاجية الكلية للشرآات الجديدة التي تعمل في مجال صناعات                         .  التكنولوجيا

سهيل اإلجراءات واللوائح قد ينشط من دخول الشرآات            وفي هذا السياق، فإن ت        ).ICT(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   
 .إلى السوق، وقد يؤدي ـ من خالل ذلك ـ إلى ارتفاع نمو معدالت اإلنتاجية بشكل آلي
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