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في تسخير العائد الديمغرافي من أجل التح ّول االجتماعي االقتصادي في السوق المشتركة للشرق والجنوب
األفريقي؛ االتصاالت السلكية والالسلكية ،والتجارة البينية والنمو االقتصادي داخل منطقة السوق المشتركة للشرق
والجنوب األفريقي؛ تأثير الهيكل الديمغرافي على الطلب على الطاقة في الكوميسا؛ وتقييم النية الريادية لألعمال
التكنولوجية من قبل طالب التعليم والتدريب الفني والمهني بكينيا.
وتهدف هذه الطبعة لتثقيف القارئ حول الروابط المختلفة بين المجال األكاديمي والصناعة وكيف يمكن من خالل
التكامل اإلقليمي تسخير المكاسب الديمغرافية .كما توسع آفاق التثقيف لتشمل الباحثين في مجال التجارة الدولية

تقديم

واالبتكار والتكامل اإلقليمي وتجعل القارئ يغوص في عمق المسائل التي تتصدر الجدل حول التكامل في منطقة
الكوميسا وفي القارة األفريقية بوجه عام.
وقد بدأت رحلة كتابة هذه الطبعة بتقديم أوراق بحثية في منتدى البحوث السنوي الخامس للكوميسا المنعقد
بنيروبي ،كينيا في أغسطس  .2018وذلك في أعقاب عملية مراجعة دقيقة تمت بين الزمالء ،وتم عرض األوراق
المختارة في الجلسة العامة للمنتدى حيث جرت مناقشتها وخضعت للمزيد من المراجعة والتعليقات التي أبداها
المشاركون .وفي الجلسة األخيرة ،تم اختيار حزمة من األوراق المعدودة ليتم لنشرها وذلك لمالءمتها ومتانة

«أهم قضايا التكامل اإلقليمي» هو كتاب سنوي تصدره األمانة العامة للكوميسا .وترجع أهمية هذه اإلصدارة إلى

منهجيتها وقوة مفاهيمها .ولم تتسم العملية بأكملها بالسالسة بل حفتها بعض المشكالت حيث استبعدت بعض

تركيزها على الدور الجوهري للروابط بين مجال الصناعة والحقل األكاديمي في استغالل الفرص التي يوفرها

األوراق الجيدة لعدم مالءمة البيانات أو لعدم تحديثها أو ألن مؤلفيها لم يكملوا المراجعة في الوقت المحدد.

العائد الديمغرافي من خالل االستثمارات والسياسات االجتماعية واالقتصادية الذكية المناسبة .وتُقدر األمم

واعتمدت معظم األوراق التجريبية على مصادر ثانوية للبيانات إال أن القليل من تلك األوراق جمعت لها بيانات أولية

المتحدة أن أفريقيا ستشكل ربع سكان العالم بحلول  2050بمتوسط نسبة  %60من السكان الذين هم أقل من 24

عن طريق مسوحات أجريت في دول مختلفة .أما الجديد المبتكر في هذه الطبعة فيتمثل في األساس التجريبي

سنة .ويمثل هذا التزايد في أعداد الشباب فرصة كبيرة للتحول االجتماعي االقتصادي لمنطقة السوق المشتركة

الذي استخدم في إجراء التحليالت باإلضافة لمشاركات األكاديميين وغيرهم من المشاركين من الحقول المختلفة

للشرق والجنوب األفريقي (الكوميسا) من خالل االستفادة من حيوية الشباب وتسويق األفكار إلى الصناعات في

في منتدى البحوث وفي عمليات المراجعة التي أجراها الزمالء بعضهم لبعض.

سياق االبتكار والثورة الصناعية الرابعة .ولهذا توفر االصدارة منصة لنشر نتائج األبحاث حول التكامل اإلقليمي

وقد كان لعدد من المؤسسات واألفراد أدوار فعالة في العمل الذي سبق إصدار هذا المنشور يستحقون عليها

ليس من األمانة العامة فحسب بل وأيضا ً من هذه الدوائر الرئيسية.

خص بالذكر األمانة العامة للكوميسا بقيادة سعادة األمين العام السيدة /تشيلشي كابيوبي ،وإدارة
الشكر والتقدير و ُي َ

ويحوي هذا المجلد بصفة أساسية بحوث تجريبية وعدد قليل من األوراق البحثية النظرية منضوية جميعها تحت

التجارة والجمارك بقيادة د .فرانسيس مانجيني .كما يخص بجزيل الشكر والعرفان طاقم التحرير على ما قدمه

الموضوع العام «تسخير العائد الديمغرافي من أجل التحول االجتماعي االقتصادي وتحقيق تكامل إقليمي عميق في

من دعم (وهم :بندكت موسنجيلى ،وتاسارا موزوروي ،وجين كيبيرو ،وموانجي جاكونجا).

الكوميسا من خالل الروابط بين الصناعة والحقل األكاديمي» .وتحصر األوراق نفسها في تناول مجموعة واسعة
من المواضيع الرئيسية وهي تحديداً :تسخير العائد الديمغرافي من خالل التسوق التجاري للبحوث المحلية في
الكوميسا؛ أثر تطبيق تيسير التجارة الرقمية على الصادرات البينية داخل إقليم الكوميسا؛ دور السياسة المالية
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ملخص الدراسة
تبحث هذه الدراسة في أثر تنفيذ إصالحات تيسير التجارة الرقمية على الصادرات البينية داخل إقليم الكوميسا.
وقد تم استخدام نموذج الجاذبية لتحليل التجارة ومنهجيات المحاكاة العكسية .أكدت الدراسة أن زيادة تنفيذ
تيسير التجارة الرقمية من شأنه أن يحفز الصادرات داخل الكوميسا .وأن زيادة  %1في درجة التنفيذ ستؤدي
إلى زيادة بنسبة  %0.55في الصادرات داخل الكوميسا .هذا التأثير يعادل متوسط تخفيض التعريفة بنسبة
 .%10.4وقد أظهرت عمليات المحاكاة أنه إذا قامت جميع الدول األعضاء في الكوميسا بتوسيع نطاق تنفيذ
تيسير التجارة الرقمية إلى  %50على األقل ،فإن المنطقة ستحقق مكاسب سنوية داخل الصادرات تبلغ حوالي

أثر تطبيق تيسير التجارة الرقمية على الصادرات البينية
داخل إقليم الكوميسا

 5.9مليار دوالر أمريكي .وفي سيناريو أكثر طموحا ً للتنفيذ الكامل لتيسير التجارة الرقمية من قبل جميع الدول
األعضاء ،ستكسب المنطقة صادرات سنوية تبلغ  12.3مليار دوالر أمريكي .إن البلدان ذات مستويات التنفيذ
المنخفضة توفر إمكانات أكبر للمنطقة .لذلك توصي الدراسة بأن تركز الدول األعضاء ذات درجة التنفيذ
المنخفضة على السياسات التي تسرع من تنفيذ إصالحات تيسير التجارة الرقمية من أجل تحفيز التجارة
داخل المنطقة .إن هناك تباين أكبر في مستويات التنفيذ الحالية من بلد إلى آخر ،وبالتالي يجب على المنطقة

آدم ويلي

مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد عند وضع سياسات لدعم تنفيذ تيسير التجارة الرقمية في شكل أنظمة تبادل
البيانات اإللكترونية وأنظمة النافذة الواحدة اإللكترونية.

 ٠-١المقدمة
تتطلب شبكات اإلنتاج المعاصرة التي تعتمد على نظام التسليم في الوقت المناسب وتكامل سالسل القيمة عبر
الحدود أن تصبح التجارة أسرع ويمكن التنبؤ بها وأكثر تنسي ًقا من أي وقت مضى (البنك الدولي2017 ،م) .وتقدم
الموجة الحالية من رقمنة االقتصاد العالمي فرصا ً كبيرة لتمكين البلدان من التجارة بصورة أكبر وأفضل وأكثر
موثوقية من خالل تنفيذ إصالحات تيسير التجارة الرقميةُ .يعرف تيسير التجارة الرقمية بأنه التطبيق الحديث
لتقنيات المعلومات واالتصاالت لتبسيط اإلجراءات المتعلقة بنقل البضائع عبر الحدود (دوفال واوتكثام وكرافشينكو
2018م ،ودوفال ومينجينغ 2017م) .يتراوح تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اإلجراءات التجارية من
أنظمة البريد اإللكتروني البسيطة ،إلى نظام تبادل البيانات اإللكتروني المستند إلى الشبكة االلكترونية إلى أنظمة
النافذة اإللكترونية األكثر تطوراً.
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أدرج دوفال وكرافشينكو (2017م) تدابير تيسير التجارة الرقمية في فئتين على النحو الموجز في الجدول ()1

 ١-١بيان المشكلة

الجدول ( )1تدابير تيسير التجارة الرقمية

تعد األحكام المتعلقة بتنفيذ إصالحات تيسير التجارة الرقمية في اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية
والملحق ( )4لمنطقة التجارة الحرة القارية بأفريقيا بشأن تيسير التجارة هي أفضل الجهود .بالنظر إلى أن األحكام

#

تدابير تيسير التجارة بالنظام الالورقي

#

تدابير تيسير التجارة عبر الحدود

١

نظام الجمارك اآللي

١

القوانين واللوائح للمعامالت اإللكترونية المعمول بها

حاجة إلى توليد أدلة تجريبية توضح المكاسب الناتجة عن إجراء مثل هذه اإلصالحات .ال تزال األدبيات المتعلقة

٢

نافذة اإللكترونية واحدة

٢

وجود سلطة تصديق معترف بها تصدر شهادات
رقمية للتجار إلجراء المعامالت اإللكترونية

بتيسير التجارة الرقمية آخذة في الظهور ويستند تأثيرها على تكاليف التجارة وبالتالي على التدفقات التجارية

٣

التقديم اإللكتروني للوثائق المتعلقة
بالتجارة

٣

إشراك بلد ما في تبادل البيانات اإللكترونية عبر
الحدود المتعلق بالتجارة مع بلدان أخرى

٤

التطبيق اإللكتروني وإصدار التراخيص
التجارية وشهادات المنشأ

٤

التبادل اإللكتروني لشهادات المنشأ والشهادات
الصحية وشهادات الصحة النباتية بين بلدك
والبلدان األخرى

٥

توفر اتصال باإلنترنت للوكاالت على
الحدود

٥

قيام البنوك وشركات التأمين في بلدك باسترداد
خطابات االعتماد إلكترونيا ً دون تقديم مستندات
ورقية.

٦

الدفع اإللكتروني للرسوم الجمركية والرسوم
األخرى

٧

التطبيق اإللكتروني السترداد الجمارك

تلخيص المؤلف من دوفال وكرافشينكو (2017م)

ليست إلزامية ،فقد ال يتم تحديد أولويات تنفيذها .لذلك ،للحصول على أولوية تنفيذ تيسير التجارة الرقمية ،هناك

الثنائية إلى دراسات الحالة واألدلة المخصصة .وبالتالي ،هناك حاجة لتوليد أدلة باستخدام بيانات الدول األعضاء
في الكوميسا من أجل توفير حجة لتنفيذ إصالحات تيسير التجارة الرقمية.

 ٢-١أهداف الدراسة
تقدم هذه الدراسة نظرة إقليمية حول اآلثار المحتملة لتعزيز تنفيذ تيسير التجارة الرقمية على أداء الصادرات
داخل الكوميسا .وبالتالي ،سعت الدراسة إلى:
أ.

تقييم تأثير المستوى الحالي لتنفيذ تيسير التجارة الرقمية على الصادرات داخل الكوميسا.

ب.

تقدير المكاسب اإلقليمية في الصادرات داخل الكوميسا عندما تنفذ جميع الدول األعضاء تيسير
التجارة الرقمية بالكامل.

في حين أن تدابير تيسير التجارة غير الورقية تُمكّن من التبادل الفعال للبيانات والمستندات وتبادلها بين وكاالت
الحدود الحكومية ومجتمع األعمال داخل البلد ،فإن تدابير تيسير التجارة عبر الحدود تشكل اللبنات األساسية

 ٠-٢استعراض األدبيات

لتبادل البيانات والوثائق التجارية اإللكترونية واالعتراف المتبادل بها على كامل نطاق سلسلة التوريد الدولية،

 ١-٢نظرية تكاليف المعامالت

(دوفال ومينجينغ 2017م).

يمكن اعتبار تكاليف التجارة الدولية في نموذج الجبل الجليدي جزءاً بسيطا ً من البضائع المتداولة نفسها (هيويت

هناك إجماع متبادل في األدبيات على أن أكبر نسبة من تكاليف التجارة تعزى إلى الحواجز غير الجمركية .وبالتالي،

صدر يصل إلى وجهته كثلج غير
الم َّ
وجيلسون2003 ،م) .يفترض نموذج الجبل الجليدي أن جزءاً فقط من الجليد ُ

فإن تنفيذ التدابير المدرجة في الجدول ( )1سوف يوفر فرصة أكبر لخفض هذه التكاليف (دوفال وكرافشينكو

ذائب (صامويلسون1954 ،م) .ومن أجل وصول وحدة واحدة من البضائع المشحونة إلى وجهتها ،يجب شحن

2017م ،دوفال واوتكثام وكرافشينكو 2018م ،ودوفال مينجينغ 2017م) .وفقا ً لنظرية جبل الجليد لتكاليف التجارة

 γ >1من الوحدات (فيرجسون وفورسيلد2011 ،م) .أي أن جزءاً من البضائع المتداولة يتم استخدامه لدفع تكاليف

ونظرية الميزة النسبية للتجارة ،فإن تخفيض تكاليف التجارة سيحفز الصادرات .ومع ذلك ،فإن األدلة لدعم االدعاء

الخدمات لنقل البضائع من بوابة المصنع إلى المستهلك النهائي .وبالتالي ،فإن خفض تكاليف المعامالت التجارية

بأن تنفيذ تيسير التجارة الرقمية يزيد من الصادرات نادر .لذلك من المهم بالنسبة لصانعي السياسات فهم حجم

من شأنه أن يؤدي إلى وصول المزيد من السلع إلى وجهتها .بدالً من ذلك ،يمكن التعبير عن تكاليف المعامالت

المكاسب االقتصادية المتوقعة من تخصيص الموارد لتنفيذ تيسير التجارة الرقمية.

التجارية الثنائية كالفرق بين سعر بوابة المصنع في بلد المنشأ والسعر المسلم في البلد المستورد كما يلي:

2
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 ٢-٢تيسير التجارة الرقمية ونظرية الميزة النسبية للتجارة

									
()١
حيث إن

هي تكاليف المعاملة بين البلد  iو  ، jوأن

هو السعر المسلم في بلد المقصد  ، jوأن

هو سعر

تفترض نظرية الميزة النسبية للتجارة أن التجارة الدولية تتم بين دولتين تتمتعان بمزايا نسبية مختلفة ،وتفترض
و

بوابة المصنع في بلد المنشأ .

النظرية وجود بلدين،

يشمل نقل البضائع من بوابة المصنع في بلد المنشأ إلى المستهلكين النهائيين في البلد المستورد وسطاء

من المعادلة ( ،)3فأن تكاليف اإلنتاج من  xو  yفي البلد

آخرين يقدمون خدمات متنوعة لدعم التبادل .تتم مكافأة هؤالء الوسطاء عن طريق فرض رسوم على الخدمات
(تكاليف المعامالت).

بتصدير yإلى

بجعل السعر الذي تم تسليمه موضوع المعادلة ،فأننا نجد أن:

إليها تكاليف المعاملة ،وبالتالي فإن إجمالي تكاليف التصدير هي تكاليف اإلنتاج باإلضافة إلى تكاليف المعامالت

									
()2

توضح المعادلة ( )2أن األسعار التي يتم تسليمها في بلد المقصد موضحة بأسعار بوابة المصنع في بلد المنشأ

 .تقوم البلد

و

هي

واستيراد  xمن

بتصدير  xإلى

و

 ،وإن تكاليف اإلنتاج من  xو y

في البلد

		

هي

 ،ينتج كل منهما منتجين  xو  yلكل دولة وسيلة إنتاج ثابتة بين الدول.
 ،بينما تقوم البلد

واستيراد  yمن

 .ومن أجل اإلنتاج والتصدير ،يتحمل بلد المنشأ تكاليف اإلنتاج مضافة

الثنائية .لنفترض أن الدولة تنتج السلعة  lللتصدير ،بالتالي يتم التعبير عن إجمالي التكاليف للتصدير على النحو
التالي											)4( :

والتي تتميز بتكاليف المعامالت الثنائية (يوتوف وآخرين2017 ،م) .وفقا ً لقانون الطلب ،فإن السلع عالية السعر أقل
طلبا ً والعكس صحيح .لذلك ،يمكن استنتاجه من المعادلة ( )2أن الظروف المثالية التي تفضل الصادرات من البلد

حيث أن

األول إلى البلد  jهي اإلنتاج الكفء الذي ينتج عنه انخفاض سعر بوابة المصنع وتكاليف المعامالت المنخفضة

تكلفة إنتاج السلعة  /في بلد المنشأ

البلدين.

بين

إلى بلد المقصد

وبمتابعة (يوتوف وآخرين2017 ،م) ،يمكن التعبير عن منظور جانب العرض للسعر المسلم كدالة في تكاليف اإلنتاج
وتكاليف المعامالت على النحو التالي:
هو السعر الذي تم تسليمه في بلد المقصد  ، jوأن

في البلد  ،وإن
في البلد  ،و

تدل على تكاليف المدخالت في البلد
هي تكاليف المعامالت التجارية بين البلدان

وأن

هي الكفاءة في إنتاج البضاعة
و

هي تكاليف معامالت التصدير السلعة  /من بلد المنشأ

هي نسبة تكاليف معامالت تصدير البضائع من بلد المنشأ

إلى بلد المقصد

و

والمنتجين  xو  ، yفأن البلد

سينتج ويصدر  xويستورد  yإذا كانت

التكاليف اإلجمالية النسبية إلنتاج  xأقل من تلك الخاصة بالبلد  jوأن التكاليف النسبية لإلنتاج  yحسب البلد

هي تكلفة إنتاج وحدة من البضاعة
 ،وإن

 ،وإن

 ،وإن

إلى تكاليف اإلنتاج.
في حالة كل من البلدين

									
()٣
حيث أن

هي مجموع تكاليف تصدير السلعة  /من بلد المنشأ

إلى بلد المقصد

هي

.

أقل من ذلك في

 .ويمكن التعبير عن هذه العالقة على النحو التالي:
		

			
()5
				

تنص المعادلة ( )3على أن سعر الصادرات في بلد المقصد هو دالة لتكاليف المدخالت في بلد المنشأ وكفاءة

إذا كانت المعادلة ( )5قائمة ،فإن التجارة الدولية للمنتجات  xو  yبين البلدين

اإلنتاج في بلد المنشأ وتكاليف المعامالت بين البلدين .ومن المتوقع أن تؤدي التكاليف المنخفضة لمدخالت

ذات الميزة النسبية .إن تيسير التجارة الرقمية يمكن أن يحفز الصادرات الثنائية من خالل الحد من  .ويمكن

أكثر قدرة

من خالل تيسير التجارة الرقمية وهي :تكاليف

الوحدة ،وارتفاع كفاءة اإلنتاج والتكاليف المنخفضة للمعامالت إلى جعل الصادرات من البلد
على المنافسة في سوق البلد

 .وبالتالي ،من المتوقع أن تزيد أحجام الصادرات وفقا ً لنظرية الطلب (يوتوف

معالجة ثالثة متغيرات في السياسة التي تتكون منها

و

ستتم وفقا ً لنظرية التجارة

المدخالت وكفاءة اإلنتاج وتكاليف المعامالت.

وآخرين2017 ،م).
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 3-2تيسير التجارة الرقمية وتكاليف المعامالت وتكاليف المدخالت وكفاءة االنتاج

 ٢-١-٣-٢التكاليف على بالحدود

يسعى هذا القسم الفرعي إلى اإلجابة عن سؤال حول كيفية تأثير تيسير التجارة الرقمية على تكلفة وحدة

عند عبور الحدود ،تواجه الشحنات تكاليف مختلفة ناشئة عن اإلجراءات الجمركية ،واالمتثال لمختلف أدوات

المدخالت ،وكفاءة اإلنتاج وتكاليف المعامالت لتحفيز زيادة التدفقات التجارية الثنائية.

السياسة التجارية والتدابير غير التعريفية التي تشمل المعايير واللوائح الفنية.

 1-٣-2تيسير التجارة الرقمية وتكاليف المعامالت

 ١-٢-١-٣-٢اإلجراءات الجمركية

يمكن تعريف تكاليف المعامالت على أنها جميع التكاليف المتكبدة للحصول على منتج من بوابة المصنع في بلد

إن إدارة الجمارك هي الجهة المسؤولة عن فرض رسوم االستيراد/التصدير ،والتحقق من مطابقة البضائع

المنشأ إلى المستهلك النهائي في البلد المستورد باستثناء التكلفة الحدية لإلنتاج (دي2008 ،م) .يصنف هذا

للسياسات الوطنية ومنع استيراد/تصدير البضائع المحظورة أو غير اآلمنة .إن إجراءات التخليص الجمركي

التحليل تكاليف المعامالت إلى أربعة أبعاد هي تكاليف االحتكاك التجاري ،والتكاليف المرتبطة بالحدود ،وتكاليف

تخلق تكاليف مباشرة وغير مباشرة .تشمل التكاليف المباشرة تكاليف معامالت التخليص وإعداد المستندات

النقل ،وتكاليف وراء الحدود (برتغال-بيريز وويلسون 2008 ،و بنك التنمية األفريقي .)2010

وتكاليف الطباعة والتسليم ودفع الرسوم ومدفوعات العمالة مقابل الشحن والتفريغ في موانئ التفتيش ورسوم
السندات وغيرها .إن التكاليف غير المباشرة هي نتيجة للتأخير في المراكز الحدودية .وتؤدي التأخيرات إلى

 ١-١-٣-٢تكاليف االحتكاك التجاري

إضافة تكاليف التخزين ،وغرامات التأخير ،ونفقات السائق .كما أنها تؤدي إلى ارتفاع تكاليف االحتفاظ بالبضاعة

تعتبر تكاليف االحتكاك التجاري خارجية إلى حد كبير وتشمل جغرافيا الشركاء التجاريين (المسافة ،واالفتقار

إلى جانب تكاليف الفرصة البديلة لألموال المرتبطة بالبضاعة .في حين أن تيسير التجارة الرقمية ال يمكن أن

للسواحل ،ومشاركة الحدود) ،واللغات المختلفة ،من ضمن أشياء أخرى .إن هذا البعد من تكاليف التجارة يظهر

يفعل الكثير لتقليل التكاليف المباشرة مثل الرسوم القانونية ،فقد كان له دور كبير في تمكين تنفيذ اإلجراءات

تقليديا ً في نماذج الجاذبية لتحليل التجارة الثنائية .تعاني البلدان التي تفتقر للسواحل من ارتفاع تكاليف التجارة

الجمركية الحديثة مثل المعالجة اإللكترونية قبل الوصول ،واإلدارة اآللية للمخاطر ،ونظام النافذة االلكترونية

مقارنة بنظرائها في المناطق الساحلية ،وبالتالي فهي تتاجر بصورة أقل (آرفيس وآخرين2010 ،م) .يوجد في

الواحدة ،والتتبع االلكتروني للبضائع والدفع االلكتروني وتقنيات التفتيش دون تدخل التي تقلل من التأخير وبالتالي

إفريقيا  15دولة غير ساحلية ،منها  8دول أعضاء في الكوميسا (منظمة الجمارك العالمية2014 ،م ،بورتغال

التكاليف غير المباشرة.

– بيريز وويلسون2008 ،م) .مما يعني أن حوالي  %40من الدول األعضاء في الكوميسا تعاني من ارتفاع تكاليف

تشير المعالجة اإللكترونية قبل الوصول إلى التقديم اإللكتروني لإلقرار الجمركي والوثائق الداعمة قبل وصول

التجارة .تزداد تكاليف التجارة أيضا ً مع المسافة ،وبالتالي تميل الدول إلى التجارة بشكل أكبر مع جيرانها وبدرجة

البضائع إلى الحدود .وقد تم تمكين ذلك من خالل استخدام اإلنترنت وتبادل أنظمة البيانات اإللكترونية مثل

أقل مع الدول البعيدة .كما إن اختالف اللغات يضيف تكاليف الترجمة للتجار .إن تيسير التجارة الرقمية ال يمكن

نظام أسيكودا العالمي اآللي للبيانات الجمركية على شبكة اإلنترنت .ويوفر ذلك وقت انتظار الحدود حيث تتم

أن يؤدي إلى تغيير المسافة بين البلدان وال إلى تحول البلد الذي يفتقر للسواحل إلى بلد ساحلي .كما أنه ليس

معالجة المستندات قبل وصول الشحنة إلى الحدود .كما يؤدي استخدام المستندات اإللكترونية أيضا ً إلى توفير

لتيسير التجارة الرقمية تأثير على مشاركة البلدان في الحدود .ونظراً لطبيعة هذه التكاليف ،ال يمكن فعل الكثير

تكاليف إعداد المستندات المادية وتسليمها .ومع ذلك ،فإن معظم إدارة الجمارك في البلدان النامية تحتفظ

من حيث تطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحد منها (منظمة التجارة العالمية2017 ،م) .ويعتبر

بالشرط اإللزامي لتقديم المستندات األصلية ألغراض التحقق .في مثل هذه الحاالت ،يضيف التقديم اإللكتروني

تطوير البنية التحتية للنقل اإلقليمي واالتفاقيات اإلقليمية لضمان ميزات حرية العبور من بين االستراتيجيات

المسبق للمعلومات طبقة أخرى إلى اإلجراءات المعقدة الحالية بدالً من تبسيطها .وبالتالي ،فإن تأثير األتمتة

لمعالجة تكاليف االحتكاك التجاري (آرفيس وآخرين2010 ،م).

على هذا المكون من تكاليف التجارة ،ومن ثم على التجارة الثنائية ،يعتمد على ما إذا كان قد تم إزالة الشرط
اإللزامي لتقديم المستندات األصلية أم ال .وسوف تكون المستندات اإللكترونية مصحوبة دائما ً بوثائق ورقية إذا
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لم يكن هناك إطار قانوني يعترف بوضعها القانوني (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية2005 ،م).

تأثيرها على تكاليف التجارة .تتمثل إحدى الطرق في وجود وكالة واحدة على سبيل المثال الجمارك ،وتنفيذ عدد

مكّن تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على اإلجراءات الجمركية من أتمتة إدارة المخاطر التي تكمن في

من المهام نيابة عن الوكاالت الحكومية األخرى ،ويستخدم هذا النظام في هولندا والسويد .إما الثاني هو نظام يوفر

تقديم المستندات اإللكترونية قبل الوصول .وتحتوي أنظمة التبادل اإللكتروني للبيانات ،مثل نظام أسيكودا العالمي

مدخالً من خالله يتواصل التجار مع أنظمة مختلفة من الوكاالت الحكومية المختلفة ،وقد تم تطبيق هذا النظام

اآللي للبيانات الجمركية ،على وحدة انتقائية مدمجة تعمل على تعريف البضائع على أساس المخاطرة مما يتيح

في موريشيوس وسنغافورة .والثالث هو نظام متكامل واحد يسمح للمتداولين بتقديم بيانات موحدة مرة واحدة

للجمارك تركيز مواردها على البضائع ذات الخطورة العالية مع اإلسراع في إطالق البضائع األقل خطورة .تقوم

فقط بحيث يوزعها النظام على الوكاالت ذات الصلة ،وقد تم تطبيق مثل هذا النظام المتكامل في اليابان (منظمة

وحدة االنتقائية تلقائيا ً باستخراج متغيرات البيانات من اإلعالن المقدم إلكترونياً .وقد تشمل متغيرات البيانات

التعاون االقتصادي والتنمية2005 ،م).

المنتج ،المستورد/المصدر ،شركة الشحن وبلد المنشأ .وتقوم الوحدة بعد ذلك بتعيين متجه لألوزان المحددة

مكّن تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تيسير التجارة من إدارة العبور الجمركي من خالل التتبع االلكتروني

مسبقا ً لهذه المتغيرات ووضع درجات للمخاطر .وبناء على الدرجات ،تصنف الشحنة إما مخاطرة أو منخفضة

للشحنات وتعقبها ،والحد من التأخير في التفتيش من خالل استخدام تكنولوجيا التفتيش غير التدخلية ،وخفض

المخاطر (فيرناندس وهيلبيري وآلكانترا2015 ،م).

تكاليف المعلومات إلى حد كبير من خالل نشر الوثائق المتعلقة بالتجارة والمتطلبات التنظيمية على اإلنترنت.

في حين أن اإلدارة اآللية للمخاطر توفر فرصا ً كبيرة لتقليل أوقات عبور الحدود وبالتالي التكاليف ،فإن هذه الفرص
ال تتحقق في معظم البلدان النامية ألن حلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير مدعومة من قبل البنية التحتية

 ٢-٢-١-٣-٢سياسة التجارة ومعاييرها ولوائحها الفنية

المادية .تستخدم إدارة المخاطر مبدأ الفصل بين حركة المرور ،وبالتالي تتطلب بنية أساسية تفصل حركة المرور

تم خفض تكاليف السياسة التجارية مثل التعريفات بشكل كبير سواء من خالل األُطُر االنفرادية أو متعددة

في المراكز الحدودية .وعلى سبيل المثال ،قد تفشل البضائع التي يتم توجيهها باللون األخضر (األقل خطورة) في

األطراف إلى الحد الذي ال تشكل فيه حواجز كبيرة أمام التجارة .وعلى الرغم من أن تطبيق تكنولوجيا المعلومات

تأمين مرور مجاني في نقاط بيتبريدج الحدودية التي تحتوي على ممر واحد فقط لجميع الشاحنات التجارية.

واالتصاالت ليس له أي تأثير على معدالت الرسوم ،فإن استخدام تراخيص االستيراد يقلل من وفورات حجم

إضافة إلى ذلك ،هناك وكاالت حدود حكومية أخرى ذات تعريف متباين للمخاطر على الجمارك .ويحتفظ هؤالء،

الشحن إلى جانب العمليات المستهلكة للوقت للحصول على الترخيص .في حين أن تيسير التجارة الرقمية يمكنه

في معظم الحاالت ،بنظام منفصل إلدارة المخاطر وغالبا ً ما ال يتم ربطهم بنظام التبادل اإللكتروني للبيانات

أن يقلل من تكاليف الحصول على تراخيص االستيراد من خالل التطبيق عبر اإلنترنت وإصدارها (الترخيص

الجمركية ،وبالتالي ،فهم غير قادرين على الوصول إلى المستندات اإللكترونية المقدمة إلى الجمارك قبل وصول

اإللكتروني) ،فإنه ال يمكن أن يقلل التكاليف المتكبدة بسبب استيراد/تصدير الكميات المقيدة.

البضائع إلى الحدود .يؤدي تفكك األنظمة هذا إلى تدخالت غير منسقة من قبل مختلف الوكاالت في تطبيق

إن معايير المنتج واللوائح الفنية تؤثر على كالً من تكاليف اإلنتاج والمعامالت .ويمكن أن يتم فرض تكاليف إنتاج ثابتة

الضوابط التي تهزم الكفاءة المكتسبة من خالل األتمتة .لذلك ،ال يمكن للمرء أن يقول على وجه اليقين أن نظام

أو متغيرة إضافية في الحاالت التي تكون هناك حاجة لتغيير عملية اإلنتاج للوفاء بالمعايير والمتطلبات التنظيمية

إدارة المخاطر اآللي للجمارك سيؤدي إلى انخفاض في تكاليف التجارة وبالتالي تحفيز التجارة.

في البلد المستورد .كما أن شهادة إثبات االمتثال تضيف إلى تكاليف التداول ألن الشهادات تكون في الغالب في

توفر أنظمة النافذة اإللكترونية الواحدة حالً لتبسيط اإلجراءات الجمركية وتقليل تكاليف التنسيق بين مختلف

شكل ورقي وتستغرق المعالجة بعض الوقت .يمكن للتطبيقات الرقمية وإصدار ونقل شهادات الصحة اإللكترونية

أصحاب المصلحة التجاريين .من بين أمور أخرى ،يتيح نظام النافذة اإللكترونية الواحدة اإلدارة المتكاملة للمخاطر،

وشهادات الصحة النباتية وشهادات المنشأ أن تقلل إلى حد كبير تكاليف التداول (منظمة التعاون االقتصادي

ومعالجة اإلجراءات المختلفة بشكل متوازٍ مما يساعد على توفير الوقت وتقليل واجهة المتداولين بالمسؤولين.

والتنمية2005 ،م) .بدالً من ذلك ،يمكن لمعايير المنتج واللوائح الفنية في البلد المستورد تقليل تكاليف المعامالت

كما يتيح نظام النافذة اإللكترونية الواحدة للتجار تقديم المعلومات مع هيئة/نافذة واحدة للوفاء بجميع المتطلبات

من خالل توفير معلومات حول مذاق المستهلك واحتياجات الصناعة ،وهي معلومات قد تكلف المصدرين.

التنظيمية المتعلقة بالتجارة .هناك أنواع مختلفة من أنظمة النافذة اإللكترونية الواحدة ومن المتوقع أن يختلف
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 ٣-١-٣-٢تكاليف النقل

يعمل تيسير التجارة الرقمية على تحسين الشفافية من خالل إزالة السلطة التقديرية البشرية عن طريق

تكاليف النقل هي أحد المكونات الرئيسية لتكاليف المعامالت األكثر وضوحا ً في البلدان غير الساحلية .وتؤثر

تمكين التطبيق الموحد لإلجراءات واللوائح التجارية .إن تقليل تعامل التاجر مع المسؤولين من خالل استخدام

تكاليف النقل على البضائع المتداولة عبر اإلنترنت بنفس الطريقة التي تؤثر بها البضائع المتداولة تقليديا ً حيث أن

المستندات اإللكترونية ونظام النافذة الواحدة يقلل من حوادث الفساد .ومع ذلك ،فإن تطبيق تكنولوجيا

توزيعها يعد أيضا ً عملية فعلية إلى حد كبير (ميلتزر2015 ،م) .هناك عدد من العوامل التي تؤثر على تكاليف النقل

المعلومات واالتصاالت في تيسير التجارة ال يمكن أن يؤثر على سيادة القانون كما ال يمكنه أن يضمن إنفاذ

وتشمل :جغرافية الشركاء التجاريين ،الطلب على خدمات النقل ،عدد مقدمي خدمات النقل ،حجم الشحنة ،حجم

العقود .إضافة إلى ذلك ،ال يمكنها التأثير على الحكومة لتحديد أولويات توفير الكمية المناسبة ونوعية البنية

التجارة ،جودة البنية التحتية ،الخلل التجاري مما يؤدي إلى عودة الشحنات فارغة دون حمولة ،نوع وقيمة البضائع،

التحتية المادية المتعلقة بالتجارة.

هيكل سوق النقل (المنافسة واللوائح) ،أوقات العبور ،أسعار الوقود ،السائقين وأجور المساعدة ،ونفقات رأس المال
(االستهالك) وغيرها .كما إن التكاليف التجارية الحدودية ووراء الحدود لها أيضا ً تأثير غير مباشر على تكاليف

 ٢-٣-٢تيسير التجارة الرقمية وتكاليف المدخالت وكفاءة اإلنتاج

النقل ،حيث إنها تزيد من التكاليف التي تؤدي إلى انخفاض حجم التجارة مما يقلل الطلب على خدمات النقل.

إن تبسيط اإلجراءات الجمركية وغيرها من الوكاالت ذات الصلة بالتجارة من خالل تطبيق حلول تكنولوجيا

ويمكن أن يؤدي تيسير التجارة الرقمية إلى تقليل تكاليف النقل من خالل معالجة عدد قليل من محددات تكاليف

المعلومات واالتصاالت مثل التبادل االلكتروني للبيانات وأنظمة النافذة االلكترونية الواحدة يقلل من الوقت الذي

النقل والتي تعتبر بالمعنى الواسع التكاليف المرتبطة بالحدود ووراء الحدود .وال يمكن أن يحدث انخفاض صاف

تقضيه البضائع على الحدود .ويؤدي ذلك للتقليل من تكاليف المعامالت التي تمكن الشركات من الوصول بسهولة

في تكاليف النقل نتيجة لتيسير التجارة الرقمية إال إذا كانت الزيادة في تكاليف النقل بسبب محددات أخرى أقل

أكبر إلى المواد الخام الرخيصة ،واآلالت/المعدات الرأسمالية ،واالبتكارات الجديدة والتكنولوجيا مع اآلثار

من النقص الذي يحدثه تيسير التجارة الرقمية.

غير المباشرة في االقتصاد بصورة أوسع ،وبالتالي تقليل تكاليف اإلنتاج ،وزيادة اإلنتاج لكل من أسواق التصدير
واألسواق المحلية (رومر1990 ،م ،سبينس وكارينجي2011 ،م) .وسوف تكون الشركات قادرة على زيادة إنتاجيتها

 ٤-١-٣-٢تكاليف وراء الحدود

ألنها يمكن أن تنتج أكثر بنفس التكاليف أو نفس اإلنتاج بتكلفة أقل .كما أن تيسير التجارة الرقمية له القدرة على

يضع هذا البعد في الحسبان البنية التحتية االجتماعية كعنصر أساسي في تكاليف المعامالت ،حيث تشير البنية

تحسين الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف النقل واالتصاالت ،كما هو موضح في القسم الفرعي  .2.3.13ويتيح

التحتية االجتماعية إلى المؤسسات ووضعها كما ينعكس في جودة الحوكمة والشفافية وسيادة القانون وبيئة األعمال.

ذلك فرصة المشاركة للشركات في سالسل التوريد العالمية ،والمتخصصة في المهام بدالً من المنتجات النهائية.

وتؤثر المؤسسات الضعيفة على تكاليف المعامالت بطرق مختلفة .أوالً ،إنها تؤدي إلى قلة اإلمداد بالسلع العامة

وبالتالي ،تتحرك البضائع عبر العديد من الحدود حيث يتم إضافة القيمة قبل الوصول إلى السوق النهائي (مؤتمر

من حيث الكمية والنوعية مثل الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية للموانئ .ثانياً ،فأن المعامالت التجارية

األمم المتحدة للتجارة والتنمية2016 ،م) .لذلك فإن تأثير تيسير التجارة الرقمية على تكاليف المدخالت وكفاءة

تصبح محفوفة بالمخاطر في ظل نظام المؤسسات الضعيف بسبب عدم إنفاذ العقود .ثالثاً ،غالبا ً ما يكون لدى

اإلنتاج يكون بشرط أنها تمكنت من خفض تكاليف المعامالت.

الحكومات ذات المؤسسات الضعيفة قاعدة إيرادات ضريبية صغيرة ،وبالتالي تلجأ إلى إيرادات الرسوم الجمركية

حدد التحليل النظري ثالثة متغيرات يمكن من خاللها تيسير التجارة الرقمية التأثير على الصادرات وهي :تكاليف

لتمويل نفقاتها .وفي مثل هذه الحاالت ،تتميز نُهج إدارة الحدود بفلسفة حراسة البوابة لتعظيم التحصيل ،مما يؤدي

المدخالت وكفاءة اإلنتاج وتكاليف المعامالت .يتم تصنيف تكاليف المعامالت في تكاليف االحتكاك التجاري،

إلى حدوث الكثير من التأخير في المراكز الحدودية .أخيراً وليس آخراً ،تعاني المؤسسات الضعيفة من الفساد

والتكاليف المرتبطة بالحدود ،وتكاليف النقل وتكاليف ما وراء الحدود .من الناحية النظرية ،يبدو أن تيسير التجارة

المتفشي في خطوات مختلفة على طول سلسلة اإلمداد على سبيل المثال في المراكز الحدودية ،وحواجز الطرق

الرقمية لديه إمكانات أكبر لخفض التكاليف المتعلقة بالحدود .ومن المتوقع حدوث تأثيرات هامشية على تكاليف

وعند الجسور .يؤدي الفساد إلى زيادة تكاليف التجارة ،حيث يتم إجراء مدفوعات غير رسمية لتأمين المرور السريع.

النقل وتكاليف ما وراء الحدود ،بينما ال يوجد أي تأثير على تكاليف االحتكاك التجاري .وإن التأثير على تكاليف
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المدخالت وكفاءة اإلنتاج بشرط أن يكون تيسير التجارة الرقمية قادراً على تقليل تكاليف المعامالت .ومن أجل

كان لمتغير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (مدى استخدام االقتصاد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين

تيسير التجارة الرقمية إلحداث انخفاض صافي في إجمالي تكاليف المعامالت ،يجب أن تكون الزيادة في تكاليف

الكفاءة واإلنتاجية وتخفيض تكاليف المعامالت) تأثير إيجابي كبير على الصادرات ،ومع ذلك ،بدا التأثير أكثر

المعامالت بسبب جميع العوامل األخرى أقل من االنخفاض في تكاليف التجارة الناجم عن تيسير التجارة الرقمية

أهمية بالنسبة للبلدان المتقدمة.

بالقيمة المطلقة .لذلك ،يخلص هذا التحليل إلى أنه على الرغم من أن تيسير التجارة الرقمية لديه القدرة على

استخدم فيرناندس وهيلبيري وآلكانترا (2015م) تقنية تقدير المتغير األساسي ( )IVعلى بيانات االستيراد على

خفض تكاليف المعامالت ،إال أنه ليس عالجا ً مناسبا ً لهذه المشكلة ،ومن هنا يبقى تأثيرها على التجارة الثنائية

مستوى المعاملة أللبانيا خالل الفترة من 2007م إلى 2012م الستقصاء تأثير إدارة المخاطر التلقائية على احتمال

غامضاً ،على األقل من الناحية النظرية.

تفتيش الشحنة والتأثير الناتج على تدفقات االستيراد .ووجدوا أن تنفيذ إدارة المخاطر اآللية أدى إلى انخفاض
احتمال خضوع الشحنة للتفتيش بنسبة  ،%50مما قلل من متوسط األيام التي تقضيها الشحنة في الجمارك األلبانية

 ٤-٢استعراض األدبيات التجريبية

بنسبة  %7والتي توجت بزيادة قدرها  %7في تدفقات الواردات.

على الرغم من إمكانية إرجاع تيسير التجارة إلى المواد  5و 8و 10من االتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية

قام شيفيرد ودوفال (2014م) باستخدام بيانات عام 2013م لعينة من  29دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ،

والتجارة ،إال أن الكتابات التجريبية حول التأثير االقتصادي لتيسير التجارة الرقمية جديدة إلى حد ما .وتُظهر

مقدر المربعات
بتقييم تأثير تنفيذ إصالحات التجارة بدون ورق عبر الحدود على األوقات التجارية باستخدام ّ

معظم األدلة المستشهد بها لدعم تنفيذ تيسير التجارة الرقمية التأثير على الوقت والتكاليف المتداولة .وإن األدلة

الصغرى العادي والمحاكاة المستخدمة لتوليد مكاسب التصدير الالحقة .لقد حصلوا على مرونة وقت التجارة

على تأثيرها على التدفقات التجارية نادرة للغاية .باستخدام متوسطات البيانات للفترة من 2013م إلى 2015م ،قام

من األدبيات .وقد أشارت نتائجهم إلى أنه إذا نفذت جميع الدول الـ  29جزئيا ً إصالحات غير ورقية عبر الحدود،

(دوفال واوتكثام وكرافشينكو2018 ،م) بتوظيف ونموذج الجاذبية لتقييم تأثير تيسير التجارة الرقمية على تكاليف

فستكسب المنطقة  36مليار دوالر سنويا ً في الصادرات .وقد ارتبط التنفيذ الكامل بمكاسب التصدير اإلقليمية

التجارة لعينة من  96دولة من بينها تسع دول أعضاء في الكوميسا .وقد وجدوا أنه إذا قام مال الشريكين التجاريين

البالغة  257مليار دوالر أمريكي سنوياً.

بزيادة تنفيذ تيسير التجارة بدون أوراق بنسبة  ،%10فأن ذلك من شأنه أن يقلل تكاليف التجارة بنسبة .%1.4

في كل من تيناتين وكترازيانا (تاريخ غير محدد) وبورتغال – بيريز وويلسون (2008م) ،يتم تعريف متغير تكنولوجيا

ومن االنخفاض بنسبة  %1.4في تكاليف التجارة ،فأن  %0.9من ذلك االنخفاض تعود إلى البلد المبلغ ،في حين

المعلومات واالتصاالت على أنه المدى الذي يستخدم فيه االقتصاد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين

أن  %0.5المتبقية كانت نتيجة لزيادة الشريك التجاري في تنفيذ تيسير التجارة بدون أوراق .لقد وضعوا نموذجا ً

الكفاءة واإلنتاجية وتقليل تكاليف المعامالت .وتختلف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بورتغال – بيريز

ومعادلة لتكاليف التجارة عن طريق االحتكاك التجاري والعوامل الثقافية والسياسة التجارية والعوامل وراء الحدود.

وويلسون (2008م) بشكل خاص عن توافر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستخدامها وامتصاصها وتحديد

قام تيناتين وكترازيانا (تاريخ غير محدد) بتقدير أثير استخدام اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على

أولوياتها .تنحرف هذه الدراسة عن تيناتين كترازيانا (تاريخ غير محدد) وبورتغال – بيريز وويلسون (2008م) في

ِّ
ومقدر االحتمالية الزائفة
صادرات االتحاد األوروبي للفترة من 1999م إلى 2014م ،باستخدام نموذج الجاذبية

بعدين فيما يتعلق متغير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .أوالً ،تقوم هذه الدراسة بتقييم تأثير مستوى تنفيذ حلول

( ،)PPMLحيث وجدوا أن زيادة استخدام اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنسبة  %1كانت مرتبطة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وثانياً ،يتمثل نطاق هذه الدراسة في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

بنسبة  %0.33و %0.16في صادرات االتحاد األوروبي على التوالي .وقد قاموا بالتحكم في تكاليف التجارة مع

في تبسيط وإتمام اإلجراءات المتعلقة بالتداول عبر الحدود وليس االقتصاد الكلي.

تكاليف االحتكاك التجاري في نموذجهم.

بينما تركز الدراسة التي قام بها فيرناندس وهيلبيري وآلكانترا (2015م) على معيار واحد لتيسير التجارة الرقمية،

قام بورتغال – بيريز وويلسون (2008م) ،بتطوير أربعة مؤشرات لتيسير التجارة للفترة 2004م – 2007م واستخدموا

بينما تجسد الدراسة التي أجراها شيفيرد ودوفال (2014م) تنفيذ تيسير التجارة الرقمية بالمعنى الدقيق لهذه

نموذج الجاذبية لتقييم تأثيرها على الصادرات في  101دولة ،تسعة منها من الدول األعضاء في الكوميسا .وقد

الدراسة .إن تحليل هاور وشيفيرد ودوفال (2014م) لم يلتقط سوى مكاسب التصدير الناتجة عن التنفيذ األحادي
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لإلصالحات التجارية غير الورقية ،متجاهالً المكاسب التي تحققت عندما يقوم الشريك التجاري بإصالحات

الجدول ( :)2تعريف المتغير ومصدر البيانات والعالمة المتوقعة:

متبادلة .وفي سيناريو التجارة الثنائية ،يتم إنشاء تكاليف التجارة في كل من بلد المنشأ والمقصد ،وبالتالي ،فإن

متغير

بلد المنشأ يستفيد أيضا ً من إصالحات تيسير التجارة التي تنفذها دولة المقصد (دوفال واوتكثام وكرافشينكو،

تعريف

عالمة
المتوقعة

مصدر البيانات.

2018م) .وبالتالي ستستحوذ هذه الدراسة على كال مصدري الربح التجاري .تختلف هذه الدراسة أيضا ً عن شيفيرد

X ij

صادرات السلع والخدمات من الدولة
إلى الدولة  . jالمتغير التابع

-

ودوفال (2014م) من حيث أنها تقدر بشكل مباشر مرونة تصدير تنفيذ التجارة الرقمية باستخدام نموذج الجاذبية.

GDPi

إجمالي الناتج المحلي للمصدر

+

حلول التجارة المتكاملة
العالمية ()WITS

 ٠-٣المنهجية

GDPj

إجمالي الناتج المحلي للمستورد

+

حلول التجارة المتكاملة
العالمية ()WITS

استخدم في الجزء األول نموذج الجاذبية الهيكلية
تظهر المنهجية المتبناة في هذه الدراسة هي في جزأين؛ حيث
ُ

Dist ij

المسافة الجغرافية بين الدولتين و j

-

مركز الدراسات المستقبلية
والمعلومات الدولية ()CEPII

يمثل  1إذا كانت الدولتين  iو j
يشتركان في حدود مشتركة وصفر إذا
كان خالف ذلك

+

يمثل  1إذا كانت الدولتين  iو j
يستخدمان نفس اللغة الرسمية وصفر
إذا كان خالف ذلك

+

مركز الدراسات المستقبلية
والمعلومات الدولية ()CEPII

يمثل  1إذا كانت الدولتين  iو  jتم
استعمارهما من قبل مستعمر واحد
وصفر إذا كان خالف ذلك

+

مركز الدراسات المستقبلية
والمعلومات الدولية ()CEPII

يمثل  1إذا كانت الدولتين  iو  jغير
ساحلتين وصفر إذا كان خالف ذلك

-

مركز الدراسات المستقبلية
والمعلومات الدولية ()CEPII

الجودة التنظيمية للدولة i

+

المؤشرات العالمية للحوكمة
()WGI

حكم القانون للدولة i

+

المؤشرات العالمية للحوكمة
()WGI

سعر صرف عملة الدولة المصدرة إلى
الدوالر األمريكي

-

تقرير التجارة األفريقية من
AFREXIM Bank

درجة تنفيذ تسهيل التجارة الرقمية
بواسطة الدولة i

+

تم حسابها من قبل المؤلف
باستخدام بيانات من البنك
الدولي للتداول عبر الحدود

+

تم حسابها من قبل المؤلف
باستخدام بيانات من البنك
الدولي للتداول عبر الحدود

لتقدير تأثير تطبيق تيسير التجارة الرقمية .وهذا يوضح التأثير على الصادرات البينية في الكوميسا التي
نتجت من مستوى التطبيق الحالي لتيسير التجارة الرقمية .ويستخدم الجزء الثاني تحليالً معاكسا ً الستخالص

Contig ij

المكاسب المحتملة للصادرات البينية في الكوميسا والتي تنتج عندما تنفذ جميع الدول األعضاء اإلصالحات
بالكامل لتيسير التجارة الرقمية.

Comcolij

 ١-٣وصف نموذج الجاذبية
يفترض نموذج الجاذبية أن التبادل التجاري بين البلدين يتناسب مع إجمالي الناتج المحلي ( )GDPويتناسب
عكسيا ً مع المسافة بينهما .ويتم تفسير المسافة بوجه عام بانها تمثل تكاليف التجارة .ومتابع ًة لكل من سيلفا

Landlocked ij

وتينريرو  ،)2006( ، Silva & Tenreyroقدرت هذه الدراسة النموذج التجريبي ( )6باستخدام بيانات مقطعية
للعام 2016م للدول األعضاء في الكوميسا .البيانات الخاصة بتيسير التجارة الرقمية متاحة فقط لمدة عام واحد،
وبالتالي ،فإن تحليل البيانات المتسلسلة زمنيا ً غير ممكن في هذه الدراسة.

حيث إن

تكون المتغيرات المراد تقديرها و

هي مصطلح خطأ الضجيج األبيض .جميع المتغيرات تم

ROLi

DTFi

تعريفها في الجدول  2أدناه:
DTFi

14

درجة تنفيذ تسهيل التجارة الرقمية
بواسطة الدولة i

حلول التجارة المتكاملة
العالمية ()WITS

مركز الدراسات المستقبلية
والمعلومات الدولية ()CEPII
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تم تقدير نموذجنا التجريبي في شكله المضاعف باستخدام منهج تقدير االحتمالية الزائفة القصوى()PPML

و.

يربط سلطات الجمارك إلكترونيا ً بوكاالت التخليص.

من أجل التعامل مع المالحظات الصفرية في بيانات التجارة الخاصة بنا مع ضمان اتساق المتغيرات المقدرة

ز.

يدمج أو يربط الجمارك إلكترونيا ً مع وكاالت الحدود الحكومية األخرى والمستوردين والمصدرين

والمصدر للتحكم في عدم التجانس
في وجود مرونة غير متجانسة .تم استخدام التأثيرات الثابتة للمستورد ُ
غير المالحظ وتحسين الكفاءة.

والبنوك وشركات النقل من بين أصحاب المصلحة اآلخرين.
يعتبر نظام النافذة الواحدة «قيد التطوير» إذا كان هناك نظام نافذة واحد ال يفي بالمعيار التشغيلية ويعتبر «ال
يوجد نافذة واحدة» إذا لم يتم الوفاء بمعايير التشغيل ومعايير «قيد التطوير».
لخص هذا البحث المعايير المحددة ،واقترح ما يلي:

 ٢-١-٣إنشاء نموذج حساب نتائج تنفيذ تيسير التجارة الرقمية (متغير التجارة

أ)

الرقمية )DTF
باستخدام مجموعة بيانات المنصات اإللكترونية الخاصة بالتداول عبر الحدود التابع للبنك الدولي ،تبنت هذه

التنفيذ الكامل يمثل «معيار يعمل»  ،والتنفيذ الجزئي يمثل «معيار قيد التطوير» وصفر التنفيذ يمثل
ال يوجد نظام للتبادل اإللكتروني للبيانات الجمركية أو نظام النافذة الواحدة.

ب)

الدراسة المنهجية التي طورت بواسطة شبيرد ودوفال  ، )2014( ، Shepherd & Duvalووضعت مؤشراً

إذا قامت دولة ما بتنفيذ نظام التبادل اإللكتروني للبيانات الجمركية اإللكترونية ونظام النافذة
اإللكترونية الواحدة بالكامل  ،فسيكون قد استوفى التدابير التالية:

مبسطا ً يوضح مستوى تطبيق تيسير التجارة الرقمية من قبل جميع الدول األعضاء في الكوميسا .وتوفر المنصات

)1

إنشاء نظام جمركي آلي إلكتروني.

االلكترونية لمجموعة البيانات بيانات نوعية فيما يتعلق بتنفيذ أنظمة تبادل البيانات الجمركية اإللكترونية وأنظمة

)2

التقديم اإللكتروني للوثائق المتعلقة بالتجارة.

النافذة الواحدة .

)3

إنشاء نظام النافذة اإللكترونية الواحدة.

يعتبر نظام التبادل اإللكتروني للبيانات الجمركية «يعمل» إذا:

)4

يربط السلطات الجمركية إلكترونيا ً مع وكاالت التخليص الجمركية.

أ.

تعمل المنصة اإللكترونية بأقل قدر من االعطال.

)5

إكمال جزئي للتخليص الجمركي إلكترونياً.

ب.

يسمح بالتقديم اإللكتروني للبيانات الجمركية.

)6

يدمج أو يربط الجمارك إلكترونيا ً مع وكاالت الحدود الحكومية األخرى والمستوردين والمصدرين

ج.

يربط سلطات الجمارك إلكترونيا ً بوكاالت التخليص.

يعتبر نظام التبادل اإللكتروني للبيانات الجمركية « EDIقيد التطوير» إذا كان ال يفي بالمعايير التشغيلية .ويعتبر نظام

والبنوك وشركات النقل من بين أصحاب المصلحة اآلخرين
ج)

التبادل اإللكتروني للبيانات الجمركية « EDIال يوجد» في حالة عدم استيفاء المعيار التشغيلي ومعيار «قيد التطوير».
فيما يتعلق بنظام النافذة الواحدة ،يعتبر «يعمل» إذا:

16

إذا طبقت الدولة بالكامل نظام التبادل اإللكتروني للبيانات الجمركية  EDIفقط ،فقد استوفت
التدابير رقم  ،1و  ،2و .4

د)

التنفيذ الجزئي فقط لنظام التبادل اإللكتروني للبيانات الجمركية  EDIيستوفي التدابير رقم .1

أ.

تعمل المنصة اإللكترونية بأقل قدر من االعطال.

منطق التنفيذ المفترض هنا هو أن الدولة تطبق نظام التبادل اإللكتروني للبيانات الجمركية أوالً .ويتبع ذلك

ب.

له اسم رسمي.

تنفيذ نظام وطني لنظام النافذة االلكترونية الواحدة واخيراً تطبيق نظام نافذة واحدة الكترونية لألقليم.

ج.

يمكن الوصول إليها من خالل موقع رسمي الكتروني يعمل.

تتوافق أول ثالثة تدابير أيضا ً مع تدابير التجارة الالورقية في الجدول رقم  1بواسطة دوفال وكرافشينكو

د.

يسمح بالتقديم اإللكتروني للبيانات الجمركية.

.)2017( ، Duval & Kravchenko

ه.

يسمح بإكمال جزئي للتخليص الجمركي.
17
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تم تقييم البيانات النوعية من خالل تطبيق مقياس بسيط .ال يوجد تطبيق يمثل صفر .يمثل التنفيذ الجزئي

 ١-٤نتائج االختبارات التشخيصية

الرقم  0.5ويمثل التنفيذ الكامل الرقم  .1باستخدام هذا التحول في البيانات ،تم تقدير درجة لكل دولة عضو في

 ١-١-٤تحليل االرتباط

الكوميسا بشأن التدابير الستة لتنفيذ تيسير التجارة الرقمية على ان يكون الحد األقصى هو ستة مما يشير إلى

تشير نتائج تحليل االرتباط إلى أن متغيرات سيادة القانون والجودة التنظيمية مترابطة للغاية .وبالتالي،

التنفيذ الكامل لجميع التدابير .جميع التدابير الستة المستخدمة ال تعبر عن التجارة الالورقية عبر الحدود .حيث

المصدر
لتجنب التعدد الخطي المشترك ،استخدمت هذه الدراسة فقط الجودة التنظيمية لكل من ُ

تعكس التدابير التنسيق وتبادل البيانات والمستندات بين الوكاالت الحكومية للحدود ومجتمع األعمال داخل الدولة.

والمستورد في تقدير المعادلة (.)6

 ٢-٣التحليل المعاكس

 ٢-١-٤اإلحصاءات الوصفية

تناولت محاكاة التحليل المعاكس سيناريوهين وثالث خطوات تقدير:

يلخص الجدول رقم  3تدفقات الصادرات ونتائج تنفيذ تيسير التجارة الرقمية للدول األعضاء .في الكوميسا .بلغ

السيناريوهات:

متوسط تدفقات الصادرات الثنائية التبادلية في الكوميسا  16.8مليون دوالر أمريكي لعام 2016م .ويوضح الحد

أ.

أنجزت جميع الدول األعضاء في الكوميسا  ٪50على األقل من التدابير الستة لتيسير التجارة الرقمية.

األدنى صفر التباين الكبير في تدفقات الصادرات بين الدول األعضاء في الكوميسا بالمقارنة مع الحد األقصى

ب.

أنجزت جميع الدول األعضاء في الكوميسا التنفيذ الكامل لجميع التدابير الستة لتيسير التجارة الرقمية.

لتدفق الصادرات البالغ  545مليون دوالر أمريكي .و ُيقدر متوسط درجة تنفيذ تيسير التجارة الرقمية األساسي بـنحو

خطوات التقدير:
أ.

تم حساب نتائج التحليل المعاكس الممثلة للسيناريوهين.

ب.

تم حساب التغيير بين الدرجات األساسية ونتائج التحليل المعاكس والتي تم التعبير عنها كنسبة
مئوية من نتائج الخط المرجعي.

ج.

 3.6من إجمالي  6درجات .تختلف مستويات التنفيذ من دولة إلى أخرى كما هو موضح بمدى نتائج درجات .5.5
الجدول  :3اإلحصاءات الوصفية
المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الحد األقصى

الحد االدنى

X ij

16777.05

61757.55

0

545327.9

في الصادرات البينية في الكوميسا باستخدام مرونة التنفيذ المقدرة في النموذج التجريبي ()6

DTFi

3.59375

1.66

0.5

6

والموضحة في الجدول رقم .4

DTF j

3.59375

1.66

0.5

6

تمت ترجمة التغييرات في النسبة المئوية في نتائج درجات التنفيذ إلى النسبة المئوية للتغيرات

 ٠-٤التقديرات ومناقشة النتائج
يقدم هذا القسم نتائج تطبيق المنهجية التي تم تطويرها في القسم  .3يتم أوالً تقديم اختبار تشخيص أولي في
شكل تحليل االرتباط لتقييم إمكانية االرتباطات الخطية المشتركة المتعددة ويتبعه تحليل وصفي .وبعد ذلك يتابع
القسم عرض النتائج التجريبية والتحليل المعاكس .وينتهي القسم بمناقشة النتائج اإلجمالية.

18
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أثر تطبيق تيسير التجارة الرقمية على الصادرات البينية داخل إقليم الكوميسا

القضايا الرئيسية في التكامل اإلقليمي – المجلد السابع

 ٢-٤النتائج التجريبية

الجدول  :4نتائج نموذج الجاذبية

يقدم الجدول رقم  4أدناه نتائج تحليل نموذج الجاذبية .نجد أن المسافة وتقاسم الحدود (  ) Contigواالشتراك

المتغيرات

X ij

في اللغة الرسمية الشائعة لديها العالمات الصحيحة ،ومع ذلك ،نجد أن المسافة وتقاسم الحدود  Contiتكونان
مهمتان بقوة عند مستوى  .%1بينما يرتبط االستعمار من قبل مستعمر واحد وأن الدولة غير ساحلية بالعالمات

***0.000903-

Dist ij

()0.000239

الخاطئة وغير ذات أهمية ،وعليه فإنهم ال يختلفون عن الدرجة الصفر .وكذلك يتضح أن الجودة التنظيمية لها
داللة إحصائية كبيرة عند مستوى  %1وتحمل العالمة الصحيحة .بينما يتضح أن المتغير الذي يمثل سعر الصرف

***1.564

Contig ij

لديه عالقة سلبية مع الصادرات على الرغم من ضعفها الكبير عند مستوى  .%10بينما أن المتغير والذي يمثل

()0.403

المستورد في نتيجة تنفيذ تيسير التجارة الرقمية يحمل عالمة إيجابية صحيحة ومهمة للغاية عند مستوى .%1

0.216

ويحمل المتغير الذي يمثل المصدر في نتيجة تيسير التجارة الرقمية عالمة خاطئة وال يعتد به إحصائياً .وعليه،

()0.555

فإن تأثير متغير المصدر في تيسير التجارة الرقمية على الصادرات داخل الكوميسا ال يختلف عن الصفر.

0.434-

Comcol ij

()0.477
0.00174

Landlocked ij

()0.445
***0.971
()0.297
*0.000252()0.000151
0.186-

DTFi

()0.207
***0.546

DTF j

()0.143
***8.938
()2.206
Observations
R-squared

20

224
0.932
21

ترتبط الزيادة بقدر  %1في نتيجة تنفيذ تيسير التجارة الرقمية للمستورد بزيادة  %0.55في الصادرات البينية

ُيظهر متوسط درجة التطبيق اإلقليمي البالغ  3.6من إجمالي  6درجات وجود إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق التطبيق.

داخل الكوميسا .وهذا التأثير على الصادرات البينية داخل الكوميسا يعادل ما يمكن أن ينتج عن تخفيض بنسبة

ويشير المدى  5.5في درجات التطبيق إلى تباين كبير في التطبيق من دولة إلى أخرى .وهذا يدل على أن الدول

المصدر بالنسبة لتيسير التجارة
 %10.4في التعريفة القيمية  .ليس من المستغرب أن ال تختلف تأثيرات متغير ُ

تواجه تحديات متفاوتة في التطبيق وأن تطبيق نهج عام موحد على الكل إلصالح السياسات قد ال يعمل لصالح

الرقمية عن الصفر ،حيث أنه من البديهي أن معظم الدول األعضاء في الكوميسا تعتمد على الرسوم الجمركية

منطقة الكوميسا .وتُظهر نتائج محاكاة التحليل المعاكس في الملحق  1أنه سيتم تحقيق المزيد من المكاسب من

كإيرادات وبالتالي فإنها تميل إلى إخضاع الصادرات لفحص أقل بينما تخضع الواردات إلجراءات معقدة ومتعددة.

الصادرات البينية من الدول األعضاء التي تتمتع بدرجة منخفضة للخط المرجعي للتطبيق .ولدى إريتريا ومصر

لذلك  ،من المتوقع أن يكون لتنفيذ تيسير التجارة الرقمية تأثير أكبر على تنسيق وتبسيط اإلجراءات والشكليات

والسودان وليبيا وإثيوبيا درجة منخفضة للغاية في الخط المرجعي للتطبيق .ولجزر القمر ،وجمهورية الكونغو

للمستورد بالمقارنة إلجراءات وشكليات المصدر.

الديمقراطية ،وجيبوتي ،ومالوي ،وإسواتيني ،وسيشيل ،وأوغندا ،وزامبيا وزيمبابوي درجة متوسطة في التطبيق.
وطبقت كينيا ومدغشقر وموريشيوس ورواندا التدابير الستة المعنية بالكامل ومن ثم حصلت على أقصى درجة وهي

 ٣-٤نتائج محاكاة التحليل المعاكس

 6لكل منها .وقد استنفذت هذه الدول قدرتها على توليد المزيد من حراك الصادرات البينية داخل الكوميسا فيما

تبين نتائج التحليل المعاكس في الملحق  .1وتوضح عمليات محاكاة السيناريو  1أنه إذا نفذت جميع الدول األعضاء

يخص التوسع في تطبيق التدابير الستة لتيسير التجارة الالورقية والتي تم تناولها في هذه الدراسة.

في الكوميسا  %50من إصالحات تيسير التجارة الرقمية ،فسينال اإلقليم صادرات بينية داخل الكوميسا بقيمة 5.9

يجب توجيه السياسات نحو دفع الدول التي لديها درجات تطبيق للخط المرجعي منخفضة إلى متوسطة للعمل على

مليار دوالر أمريكي سنوياً .وتشير محاكاة السيناريو الثاني إلى أنه إذا نفذت جميع الدول األعضاء في الكوميسا

التوسع في تطبيق تيسير التجارة الرقمية حتى تتمكن المنطقة من تحقيق الفوائد المحتملة الواضحة .ويجب بذل

إصالحات تيسير التجارة الرقمية بالكامل ،ستكسب المنطقة سنويا ً  12.3مليار دوالر أمريكي من الصادرات

الجهود لفهم الظروف الخاصة بكل دولة والتي لم تمكنها من توسيع نطاق التطبيق.

البينية داخل الكوميسا.

رصدت درجات التطبيق المستخدمة في هذه الدراسة تدابير تيسير التجارة الالورقية والتي تساهم في رفع كفاءة
تنسيق وتبادل البيانات والمستندات بين وكاالت الحدود الحكومية ومجتمع األعمال داخل الدولة .وبالتالي ،لم تحلل

 ٤-٤مناقشة النتائج

هذه الدراسة تأثير تدابير تيسير التجارة عبر الحدود الالورقية والموضحة في الجانب األيمن من الجدول رقم .1

أثبتت هذه الدراسة أن التوسع في تطبيق تيسير التجارة الرقمية من شأنه أن يحفز الصادرات البينية داخل

وهي تشكل البنيات األساسية للتبادل واالعتراف المتبادل ببيانات ووثائق التجارة اإللكترونية على امتداد سلسلة

الكوميسا .وأن نسبة زيادة  %1في نتائج التطبيق ستؤدي إلى زيادة بنسبة  %0.55في الصادرات البينية داخل

التوريد الدولية بأكملها أو بين الدول( ،دوفال ومنغ جينغ  .)2017 ،وفي هذا السياق ،يمكن أن يتم تركيز توجه

الكوميسا .بينما سيؤدي التنفيذ الجزئي لتيسير التجارة الرقمية من قبل جميع الدول األعضاء في الكوميسا إلى

السياسات المتعلقة بدول كينيا ومدغشقر وموريشيوس ورواندا والتي حصلت على أقصى درجات تطبيق التدابير

تحقيق مكاسب سنوية للصادرات بقيمة  5.9مليار دوالر أمريكي .أما في السيناريو األكثر طموحا ً وهو التطبيق

الستة التي تم تناولها في هذه الدراسة ،في تيسير التجارة عبر الحدود الالورقية.

الكامل لتيسير التجارة الرقمية من قبل جميع الدول األعضاء ،فأن المنطقة ستكسب صادرات بينية سنوية تبلغ
 12.3مليار دوالر أمريكي .وتتوافق هذه النتائج مع تلك التي أثبتها كل من شيبرد ودوفال ، Shepherd & Duval

 ٠-٥الخالصة واآلثار المترتبة على السياسة

( )2014في آسيا ومنطقة المحيط الهادي ،حيث أثبتت أنه إذا طبقت جزئيا ً جميع دول منطقة آسيا والمحيط الهادي

حللت هذه الدراسة تأثير تطبيق تيسير التجارة الرقمية على الصادرات البينية داخل الكوميسا .وتنطوي النتائج

البالغة  29دولة إصالحات تيسير التجارة الرقمية ،فستحقق المنطقة مكاسب بقيمة  36مليار دوالر أمريكي سنويا ً

على أن تطبيق إصالحات تيسير التجارة الرقمية بحاجة أن يعطى أولوية على الرغم من أنها ليست إلزامية في

من الصادرات بينما ارتبط التطبيق الكامل بمكاسب بالغة  257مليار دوالر أمريكي سنويا ً من التصدير اإلقليمي.

األطر القانونية اإلقليمية والمتعددة األطراف .بالرغم من أن الدول األعضاء في الكوميسا تحتاج إلى توسيع نطاق
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ملخص البحث
تبحث هذه الدراسة في تأثيرات التح ّول الديمغرافي على قطاع التصنيع في منطقة الكوميسا .وتبنت الدراسة
نموذج سولو-اسوان  Solow-Swanوقامت بتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية لتحديد تأثير تغييرات
الهيكل العمري للسكان على نمو قطاع التصنيع في منطقة الكوميسا .التحقيق في هذه الدراسة آثار التحول
الديموغرافي على قطاع التصنيع في منطقة الكوميسا .ووجدت الدراسة أن السكان في سن العمل وتكوين رأس
المال االجمالي قد أثرا بصورة إيجابية على القيمة المضافة في حين لم يكن تأثير الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

تأثير التح ّول الديمغرافي على قطاع التصنيع داخل
منطقة السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي

كبيراً على القيمة المضافة للتصنيع .إال أنه كان لحصة النساء من السكان في سن العمل تأثيراً سلبيا ً على القيمة
المضافة للتصنيع .وبناءاً على النتائج ،فينبغي على الدول األعضاء في الكوميسا التركيز على تنفيذ استراتيجيات
لزيادة عدد السكان في سن العمل من أجل تعزيز اآلداء في قطاع التصنيع .كما توصي الدراسة بالتعاون بين
الحكومات والقطاع الخاص بهدف بناء بيئة مواتية تعزز تكوين رأس المال في القطاع الخاص داخل اإلقليم .عالوة
على ذلك ،ينبغي على الدول األعضاء المساهمة مباشرة في تكوين رأس المال من خالل زيادة االنفاق على البنية

هيلين شيمنونقوي *
رودجر أسماني وانيوني **
نيلسون إتش واويري ***

التحتية .وأخيراً ،توجد ضرورة إلجراء المزيد من البحوث لتحديد سبب العالقة العكسية بين القيمة المضافة
لقطاع التصنيع وحصة في النساء الفئة العمرية لسن العمل.

 ٠-١مقدمة
 1-1معلومات أساسية
شهدت االقتصادات األفريقية معدالت نمو اقتصادي غير مسبوقة فضالً عن تحضر سريع خالل الفترة بين 2005
إلى ( 2015هازل .)2017 ،ويستمر االزدياد السريع في عدد السكان القارة .إذ يتوقع البنك الدولي وصول عدد
سكان أفريقيا إلى  2.8مليار نسمة بحلول  .2060وفي أفريقيا ،تعد السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي
(الكوميسا) واحدة من أكبر المجموعة اإلقليمية االقتصادية .حيث تشير إحصائيات مجموعة البنك األفريقي
للتنمية إلى أن مجموع سكان اإلقليم يتجاوز  570مليون نسمة ،مع ناتج محلي إجمالي أكبر من  943مليار دوالر
أمريكي في  .2017ويلفت االستمرار السريع في عدد سكان انتباه العديد من واضعي السياسات والباحثين في
المجال الديمغرافي .وبالمثل ،سجل اإلقليم على مدى العقد الماضي معدالت نمو اقتصادي أعلى من المتوسط
* بريد إلكتروني ،gmail.com@hellenc20 :قسم االقتصاد التطبيقي بجامعة كينياتا
** بريد إلكتروني ،rodgersasmani@gmail.com :قسم االقتصاد بجامعة موي
*** بريد إلكتروني ،gmail.com@wawire2012 :قسم االقتصاد التطبيقي بجامعة كينياتا
28

العالمي مما جعله والقارة في صدارة النمو االقتصادي الجديد داخل االقتصاد العالمي.
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وحسب كاننينغ وآخرين ( )2015ظل هناك ازدياد في عدد الشباب بمتوسط نسبة  %60لمجموع السكان الذين

كونغ ،وتايوان ،والصين ،والهند ،فيمكن أن تحفز الخيارات المتعلقة بالسياسات إمكانيات الكوميسا لتحقيق المنافع

تقل أعمارهم عن  24عام .كما زاد عدد السكان في الفئة العمرية بين  15إلى  64سنة على نحو سريع .وتتميز كل

االقتصادية المستمدة من التغير الديمغرافي.

شريحة عمرية في عدد السكان بخصائص فريدة ،لها تأثيرات اقتصادية مميزة :إذ يتطلب الشباب (أقل من 15

وقطاع التصنيع هو أحد أهم القطاعات التي توفر مثل هذه اإلمكانية .فعلى الصعيد العالمي ،كان هناك تح ّول

سنة) استثمار كبير في التعليم والصحة؛ أما الكبار (بين  15إلى  64سنة) فيوفرون العمالة والمدخرات ،وتستلزم

في التصنيع نتيجة للتقدم في التكنولوجيا وزيادة سالسل القيمة العالمية ،وبحث الشركات متعددة الجنسيات عن

الفئة العمرية ( 65سنة فما فوق) رعاية صحية ودخل معاشي .ويعزي بلووم ( )2011التح ّول الديمغرافي إلى

مصادر خارجية ،والمنافصة العالمية والتكامل اإلقليمي (مجلس أعمال الكوميسا.)2013 ،

التغييرات التي تخضع لها الدولة من منطقة ذات خصوبة عالية ومعدالت وفاة عالية إلى منطقة ذات خصوبة

إال أن نمو قطاع التصنيع في أفريقيا ظل يسير بوتيرة بطيئة كما هو موضح في الجدول  1التالي:

متدنية ومعدالت وفاة متدنية .وتفضي التغيرات في الميالد ومعدالت الوفاة إلى تح ّول سكاني والذي يؤثر على
منظورات الدولة للنمو والتنمية االجتماعية واالقتصادية .وعلى وجه التحديد ،يستلزم انخفاض معدالت الخصوبة

 2-1قطاع التصنيع في الكوميسا

والوالدة استثمارات أقل لالستيفاء باحتياجات السكان الشباب ولذلك يتم اطالق الموارد لالدخارات واالستثمار.

يلعب قطاع الصناعات التحويلية دوراً أساسيا ً في التجارة البينية والنمو االقتصادي لمنطقة الكوميسا .ويتركز

وفي نفس الوقت ،توجد زيادة في عدد العمالة في االقتصاد (روس .)2004 ،وفي نهاية المطاف تنخفض معدالت

القطاع في المقام األول على القطاعات الفرعية لألغذية ،والمشروبات ،والتبغ ،والخشب ،والورق والنفط المكرر،

االعتمادية ومع نقصان األعباء على العائالت ،ستزيد األسر المعيشية مدخراتها مما يفضي إلى استثمارات أكبر

وفحم الكوك ،واإلسمنت ،والمطاط ،والبالستيك ،والزجاج ،والمعادن األخرى غير المعدنية والمعادن األساسية

(تكوين رأس مال) ونمو اقتصادي أكبر .ويشار إلى هذه المنافع التي نشأت من التغير في هيكل السكان بالعوائد

والمعادن المصنعة والمنسوجات والمالبس والجلود  ،النشر والطباعة واألثاث والمواد الكيميائية واآلالت والمعدات.

أو المكاسب الديمغرافية.

وفقا ً لمجلس أعمال الكوميسا ( ،)2013تظل قيمة الصناعة التحويلية للكوميسا منخفضة وأهميتها تغلب عليها

تضم العوائد الديمغرافية خمسة قوى مميزة (بلووم .)2011 ،أولها ،زيادة القوى العاملة إذ ستصل طفرة االنجاب

قطاعات الزراعة والخدمات والتعدين في معظم الدول .ويوضح الجدول  1انخفاض القيمة المضافة للصناعة

إلى سن العمل .ويعقب ذلك المقدرة على تحويل الموارد االجتماعية من االستثمار في األطفال إلى االستثمار في

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي على مدى العقد الماضي بالنسبة لمعظم الدول األعضاء.

رأس المال المادي ،والتدريب على العمل والتقدم التكنولوجي .وتبرز القوى الثالثة من الزيادة في نشاط القوى
العاملة من فئة النساء والتي بطبيعة الحال تسبب انخفاض في معدل الخصوبة .أما القوى الرابعة فتربط السكان
في سن العمل بالسنوات الرئيسية لالدخار ،والتي تعد المفتاح لتراكم رأس المال المادي والبشري واالبتكارات
التكنولوجية .وأخيراً ،االنتعاش في االدخارات وبالتالي يزيد تكوين رأس المال الذي يحدث كحافز الدخار لفترات
أطول للمعاش.
ووفقا ً لروس ( ،)2004عند انخفاض معدالت الخصوبة خالل التح ّول الديمغرافي (شريطة أن تتصرف الدول
بحكمة قبل وخالل عملية التح ّول) ،تنفتح نافذة خاصة لنمو اقتصادي أكبر وتنمية بشرية .وتشمل بعض المجاالت
التي تستلزم إتخاذ إجراء قبل وخالل انفتاح الفرصة القطاعات التي تفتح االقتصاد للمزيد من فرص العمل مثل
الزراعة ،والتصنيع ،والتجارة ،والخدمات والتعدين فضالً عن االصالحات المؤسسية التي تجعل االستثمار في
جميع القطاعات يحقق الفائدة المثلى .واستناداً على تجربة دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية ،وسنغافورة ،وهونغ
30
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الجدول  1التصنيع ،والقيمة المضافة (نسبة الناتج المحلي اإلجمالي)
إسم الدولة
بورندي
جمهورية
الكونغو
الديمقراطية
جزر القمر
جيبوتي
جمهورية مصر
العربية
إريتريا
إثيوبيا
كينيا
ليبيا
مدغشقر
موريشيوس
مالوي
رواندا
السودان
إيسواتيني
سيشيل
يوغندا
زامبيا
زيمبابوي
متوسط القيم

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٤

٢٠١٣

٢٠١٦

٢٠١٥

الناتج المحلي االجمالي .وشهدت باقي الدول انخفاضا ً على مدى الفترة من  2007إلى  .2016حيث أوردت
زيمبابوي أعلى انخفاض من نسبة  %16.4إلى  ،%9.55تليها مالوي والتي سجلت متوسط نسبة %5.49

12.07

10.49

10.65

10.14

9.67

9.12

9.46

9.75

9.57

10.08

20.71

23.41

25.1

17.85

17.58

17.36

17.65

17.75

17.05

19.32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اإلجمالي في اإلقليم ثابتة نسبيا ً على مدى فترة العشر سنوات .وعلى الرغم من النمو البطيء ،ظل القطاع

2.45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.11

16.25

16.55

16.89

16.5

15.8

16.05

16.2

16.5

17.07

يمثل أهمية نظراً إلمكانيته في زيادة فرص العمل وزيادة دخل اإلقليم من خالل التجارة البينية ،وتصدير

5.71

6.76

5.65

-

-

-

-

-

-

-

4.93

4.4

4.11

4.29

3.99

3.7

4.03

4.34

4.79

4.34
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14.46

13.58

13.39

12.62

13.08

12.25

11.88

11.02

10.33

10.03

4.51

4.49

-

-

-

-

-

-

-

-

يبلغ مجموع تعداد سكان الكوميسا حوالي  570مليون نسمة ،ومن المتوقع أن يصل إلى  600مليون نسمة بحلول

14.47

14.35

-

-

-

-

-

-

-

-

17.41

17.2

16.66

15.92

15.67

15.47

15.74

15.31

14.7

13.91

15.49

12.64

11.19

10.68

10.94

10

10.26

10.25

10.38

10.3

5.96

6.05

6.54

6.7

6.55

6.44

6.29

6.33

6.35

6.26

أخرى ،إلى انخفاض معدل وفيات المواليد ،وتحسن الرعاية الصحية واألمن الغذائي.

6.17

5.64

6

5.94

6.33

-

-

-

-

-

36.57

36.11

36.35

34.04

33.26

33.39

31.77

32.86

33.92

33.23

وبسبب انخفاض معدالت وفيات الرضع والوفيات والخصوبة في منطقة الكوميسا ،يمر الهيكل السكاني بمرحلة

11.03

10.83

9.24

9.65

8.84

9.42

9.11

8.45

-

-

خالل نفس الفترة .وسجلت إيسواتيني أعلى مساهمة بمتوسط نسبة  %34.15في حين حققت إثيوبيا أدنى
متوسط بنسبة  .%3.86وفي المتوسط ،ظلت القيمة المضافة للتصنيع كنسبة مئوية من الناتج المحلي

المصنعة المستوردة.
السلع المصنعة واحالل بعض السلع ُ

( 2020البنك الدولي .)2017 ،وإثيوبيا ومصر هما أكثر الدول اكتظاظا ً بالسكان في الكوميسا حيث يبلغ عدد
سكانهما حوالي  112مليون نسمة و 100مليون نسمة على التوالي .بينما تعد جزر القمر وسيشيل من أقل الدول
كثافة بالسكان بما يقارب  883.162و  98.843نسمة على التوالي .وقد تُعزى الزيادة في السكان ،من بين عوامل

انتقالية كبيرة تتميز بزيادة عدد السكان في سن العمل وانخفاض في عدد الشباب المعالين .ومع ذلك  ،ال تزال
نسبة التبعية القديمة ثابتة إلى حد ما (إحصائيات الكوميسا .)2017 ،ويوضح الشكل  1االتجاهات السائدة في

7.56

7.77

9.11

9.16

10.58

11.31

10.28

9.19

9.47

9.5

9.49

9.24

9.31

8.02

7.96

7.49

6.59

7.31

7.93

8.07

الهيكل العمري للسكان في المنطقة .حيث أن اتجاه الشباب ( ،)14-0المصنفون على أنهم من المعالين ،آخذ في

16.4

16.66

14.28

12.59

12.26

11.37

10.78

10.32

9.83

9.55

االنخفاض للسكان ،بينما حافظ كبار السن ( 65عاماً) على اتجاه ثابت إلى حد ما من عام  1980حتى اآلن .وعالوة

12.3

12.7

12.9

12.5

12.4

12.5

12.3

12.2

12.6

12.6

على ذلك ،تحافظ النسبة المئوية في سن العمل ( 64-15سنة) على اتجاه متزايد  ،وهو مؤشر جيد إلمكانية جني

المصدر :مؤشرات التنمية العالمية ،البنك الدولي

32

٢٠١٢

يوضح الجدول  1تسجيل رواندا ،ويوغندا ،ومصر لزيادة طفيفة في القيمة المضافة للتصنيع كحصة من

العوائد الديموغرافية في المنطقة.
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الشكل  :1اتجاه هيكل السكان في منطقة الكوميسا

الشكل (2ب) الكوميسا :اتجاه معدالت اجمالي الخصوبة .الشكل (3ب) شرق أسيا :اتجاه مجموع الخصوبة

المصدر :تم تجميعها بناءاً على إحصائيات الكوميسا2017 ،
المصدر :تم تجميعها بناءاً على إحصائيات الكوميسا2017 ،

تمثل التغييرات في الهيكل العمري للسكان فرصة للمنطقة لالستفادة من العوائد الديموغرافية .إذ يمكن للدول

وبالمقارنة مع شرق آسيا ،تتأخر منطقة الكوميسا من حيث انخفاض معدالت الوفيات والخصوبة .وتوضح األشكال

األعضاء في الكوميسا أن تجني منافع كبيرة من التغيرات الديموغرافية اعتماداً على سرعة التح ّول (مدى انخفاض

(2أ) و (2ب) و (3أ) و (3ب) اتجاهات المعدالت المذكورة أعاله لمنطقة الكوميسا وشرق آسيا على التوالي .حيث

معدل وفيات الرضع والخصوبة) والخيارات المتعلقة بالسياسة العامة .فكلما انخفض معدل وفيات الرضع ومعدالت

تشير األرقام إلى أن منطقة الكوميسا تتخلف عن شرق آسيا بأكثر من  30عاما ً من حيث االنتقال الديمغرافي .فعلى

الخصوبة بسرعة أكبر ،كلما زادت نسبة الزيادة في عدد السكان في سن العمل.

سبيل المثال ،كان معدل الوفيات في منطقة الكوميسا في عام  2015هو  47بينما سجلت شرق آسيا نفس المعدل

ووفقا ً لغالور وويل ( ))2000( Galor and Weilفإن الزيادة في نصيب الفرد من الدخل كنتيجة للزيادة في حصة

في عام  .1984وهذا يعني أنه لكي تحقق الكوميسا العوائد الديموغرافية بالطريقة نفسها التي حققتها دول شرق

السكان في سن العمل توفر قناة مباشرة لتحقيق العوائد الديموغرافية .وعالوة على ذلك ،يرتبط انخفاض معدالت

آسيا ،يجب أن يكون مجموع معدالت الخصوبة ووفيات الرضع متجه نحو االنخفاض بمعدل أعلى.

الخصوبة بارتفاع معدالت مشاركة اإلناث في القوة العاملة ،والتي تعد أيضا ً قناة غير مباشرة لتحقيق العوائد

الشكل (2أ) الكوميسا :اتجاه معدالت وفيات الرضع .الشكل (3أ) شرق أسيا :اتجاه معدالت وفيات الرضع

الديموغرافية .ويؤدي االنخفاض في معدالت الخصوبة بين النساء إلى انخفاض عدد األطفال لكل أسرة وكذلك
زيادة متوسط العمر المتوقع .أما الزيادة في عدد األفراد العاملين باإلضافة إلى زيادة إنتاجية القوى العاملة فتؤدي
إلى زيادة المدخرات التي يتم توجيهها إلى االستثمارات .وهذا يعزز النمو االقتصادي بين الدول.

 4-1بيان المشكلة
شهدت إفريقيا ومنطقة الكوميسا بالفعل نمواً اقتصاديا ً ملحوظا ً باإلضافة إلى تغير سكاني في العقود القليلة
الماضية .لم ينمو إجمالي سكان المنطقة فحسب ،بل استمر أيضا ً في إجراء تغييرات في الهيكل العمري .وارتفعت
نسبة السكان في سن العمل كما هو مبين في الشكل ( .)1وبالمثل ،فإن عدد النساء من السكان في سن العمل وعدد
النساء المشتغالت بنشاط في القوى العاملة في ارتفاع (قاعدة بيانات إحصائيات الكوميسا2017 ،م) .في الوقت
34
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نفسه ،ال تزال قيمة قطاع الصناعات التحويلية داخل الكوميسا منخفضة وقد طغت على ذلك قطاعات الزراعة

القوى العاملة في السكان .وعلى سبيل المثال ،انتقد كانان (1922م) النظرية بناء على االفتراض بأن «الطفل ال

والخدمات والتعدين .وتشير إحصائيات البنك الدولي في الجدول ( )1إلى أن أداء القطاع من حيث القيمة المضافة

يأتي للعالم ولديه فم ومعدة فقط ،بل أيضا ً مع زوج من األيدي».

كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي قد سجل نمواً بطيئا ً خالل العقد الماضي .ومع ذلك ،ال يزال القطاع
ضروريا ً بسبب قدرته على خلق فرص عمل (لزيادة القوى العاملة) وزيادة دخل المنطقة من خالل التجارة البينية

 2-1-2النظرية المثلى

وتصدير السلع المصنعة واستبدال بعض السلع المصنعة المستوردة.

تم تقديم النظرية بواسطة كانان (1922م) .وعلى عكس النظرية المالتوسية ،فإن النظرية المثلى ال تؤسس للعالقة

على الرغم من التغيرات الديموغرافية الرئيسية داخل المنطقة واألداء الضعيف لقطاع الصناعات التحويلية ،إال

بين النمو السكاني واإلمدادات الغذائية .بدالً من ذلك ،فأن النظرية مهتمة بالعالقة بين حجم السكان وإنتاج الثروة.

أن األدلة التجريبية التي تبين أن التغيرات في التركيبة السكانية قد أثرت على قطاع الصناعات التحويلية غير

ويفيد كانان (1922م) على أنه في أي وقت من األوقات ،فإن الزيادة في العمالة حتى نقطة معينة يأتي مصحوبا ً

كافية .كما أنه لم يثبت بشكل تجريبي ما إذا كانت بلدان الكوميسا قد جنت فوائد ديموغرافية في قطاع الصناعات

بزيادة متناسبة في العوائد وبعدها تؤدي الزيادة اإلضافية في القوى العاملة إلى تناقص العوائد النسبية .إن دخل

التحويلية .لذلك من الضروري اختبار تأثير هذه التغيرات الديموغرافية على أداء قطاع الصناعات التحويلية.

الفرد هو األعلى عند النقطة السكانية المثالية حيث يبدأ متوسط ناتج العمالة في االنخفاض.
يتم انتقاد النظرية على أساس أنه من غير العملي تحديد المستوى األمثل للسكان في بلد ما (ديفيد وهيوانغ،

 5-1أهداف الدراسة:

1969م) .وفقا ً للمؤلفين ،يفترض مفهوم السكان األمثل أن أساليب اإلنتاج ،وموارد رأس المال والموارد الطبيعية،

الهدف العام من الدراسة هو تحليل آثار التحول الديموغرافي على قطاع التصنيع في منطقة الكوميسا .واألهداف

وعادات الناس وأذواقهم ،ونسبة السكان العاملين إلى إجمالي السكان ،وطرق تنظيم األعمال التجارية ثابتة .ولكن،

المحددة هي:

فإن كل هذه العوامل تتغير باستمرار ،وبالتالي فإن الوضع األمثل للسكان ديناميكياً.

أ)

تحديد تأثير نمو القوى العاملة على القيمة المضافة في قطاع التصنيع في منطقة الكوميسا.

ب)

إقامة العالقة بين حصة اإلناث في قوة العمل والقيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية في

 3-1-2نظرية التحول الديمغرافي

منطقة الكوميسا.

وفقا ً لنظرية التحول الديمغرافي ،يمر كل بلد بثالث مراحل مميزة للنمو السكاني (بالكير1949 ،م) .تتميز المرحلة
األولى بارتفاع معدل المواليد ومعدل الوفيات مما يؤدي إلى انخفاض معدل النمو السكاني .في المرحلة الثانية،

 ٢٠استعراض األدبيات

يظل معدل المواليد مستقراً ولكن معدل الوفيات ينخفض بسرعة مما يؤدي إلى نمو سكاني سريع وفي المرحلة

 1-2األدبيات النظرية

األخيرة ،يبدأ معدل المواليد في االنخفاض ويميل إلى أن يكون مساويا ً لمعدل الوفيات الذي يبطئ النمو السكاني.

 1-1-2النظرية المالتوسية  /نظرية مالتوس

وتتوسع قطاعات النمو الرئيسية وتتسبب في توسع اإلنتاج في القطاعات األخرى من خالل التحوالت الفنية.

إن النظرية المالتوسية التي طرحها توماس روبرت مالتوس في عام 1803م ،توضح العالقة في النمو بين

ويتوسع التعليم ويعم المجتمع بأسره (كيرك1996 ،م).

اإلمدادات الغذائية والسكان .تنص النظرية على أن عدد السكان يزداد بمتوالية هندسية بينما تزداد إمدادات

تعد نظرية التحول الديمغرافي متفوقة على جميع نظريات السكان ألنها تستند إلى اتجاهات النمو السكاني الفعلية

الغذاء بمتوالية حسابية (مالتوس1803 ،م) .هذا يعني أنه إذا لم يتم تحديد النمو السكاني ،فسيؤدي ذلك إلى

وتنطبق على كل من البلدان المتقدمة والنامية (كيرك1996 ،م) .لذلك ،تعتبر نظرية التحول الديموغرافي أكثر

الحرمان والبؤس .اقترح مالتوس أنه يمكن التحكم في عدم التوازن بين اإلمدادات الغذائية والسكان من خالل

نظرية مقبولة للنمو السكاني.

تدابير وقائية مثل الزواج المتأخر ،والعزوبة والضبط األخالقي .وقد تم انتقاد هذه النظرية ألنها تهمل جانب
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 2-2األدبيات التجريبية

سعت الدراسة التي قام بها ثوكو وغاجانجي وآلمادي (2013م) إلثبات تأثير التغير السكاني على النمو االقتصادي

هناك مجموعة واسعة من األدبيات حول تأثير التحول الديموغرافي على االقتصاد .كما تم إجراء أبحاث مهمة حول

في كينيا .اعتمدت الورقة نموذج سولو سوان للنمو ( ،)Solow Swanحيث أخذت معدالت االدخار والنمو السكاني

العوامل التي تؤثر على النمو في القطاع الصناعي/التصنيع .إن األدبيات التجريبية حول المكاسب الديموغرافية

والتقدم التقني كمتغيرات خارجية .استخدمت الدراسة أسلوب تقدير ناقل االنحدار الذاتي ( ،)VARكما استخدمت

للبلدان األفريقية وتحديداً الكوميسا هزيلة للغاية.

بيانات سالسل زمنية سنوية من 1963م إلى 2009م .وأشارت نتائجهم إلى أن النمو السكاني والنمو االقتصادي

درس روسادو وسانشيز (2017م) العالقة بين نسبة التبعية ،ومعدل االدخار والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

مرتبطان بشكل إيجابي .وتم التوصل إلى أن الزيادة في عدد السكان تؤثر إيجابيا ً على النمو االقتصادي في البالد.

في اإلكوادور للفترة 2015 – 1975م .استخدموا المربعات الصغرى العادية الديناميكية ( )FMOLSوالمربعات

في تحليلهم آلثار مشاركة اإلناث في القوى العاملة على قطاع الصناعة التحويلية في مناطق الشرق األوسط وشمال

الصغرى العادية المعدلة بالكامل ( )DOLSإلظهار العالقة بين المتغيرات في المدى الطويل .وقد أشارت النتيجة

أفريقيا ،استخدم فقيه وغزاليان (2013م) البيانات المستمدة من الدراسات االستقصائية المؤسسية للبنك الدولي

اإلجمالية إلى أن التغييرات في الهيكل العمري للسكان كان لها تأثير كبير على الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

ونماذج السجل الكسري المطبقة لتنفيذ التقديرات .وقد أوضحت النتائج التي توصلوا إليها وجود تأثير إيجابي

للفرد ومعدل االدخار في اإلكوادور.

للعديد من العوامل ذات الصلة ،خاص ًة الملكية األجنبية الخاصة وأنشطة التصدير ومعدالت مشاركة القوى العاملة

هدفت الدراسة التي أجراها دوكر وتوركيم وايمسن (2016م) إلى تحديد العالقة بين االنتقال الديمغرافي واالدخار

النسائية .كما تم التوصل إلى أن عوامل وطنية ،مثل التنمية االقتصادية والمساواة بين الجنسين ،تؤدي أيضا ً إلى

في االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية .وباستخدام تحليل بيانات الفريق من  20دولة تمر اقتصاداتها بمرحلة

تعزيز معدالت مشاركة القوى العاملة النسائية.

انتقالية واالعتماد على نسبة التبعية (المجموع والشباب والمسنين) ،ونمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي،

اختبر بلوم وآخرون (2007م) ما إذا كانت محددات النمو بشكل عام ،وآثار التركيبة السكانية على وجه الخصوص

والكثافة السكانية ،وسكان الحضر كنسبة مئوية من مجموع السكان ،ومشاركة اإلناث في قوة العمل ،ومعدل البطالة

مختلفة في إفريقيا عن بقية العالم .وقد قاموا ،عن طريق استخدام المربعات الصغرى العادية ( ،)OLSلقياس

كمتغيرات ،وجدت الدراسة أن مشاركة اإلناث في القوى العاملة لها تأثير إيجابي على المدخرات .إضافة إلى ذلك،

العالقة األساسية بين الديموغرافيا والنمو االقتصادي من جانب ،كما استخدموا المعامالت المقدرة باالقتران

وجدت الدراسة أن نسبة التبعية في المجموع لها تأثير إيجابي على المدخرات.

مع التنبؤات السكانية من األمم المتحدة لقياس حجم المكاسب الديمغرافية في بلدان جنوب الصحراء الكبرى

في تحليل إنتاجية العمالة في الصناعات التحويلية والخدمات الكينية ،استخدم حشماتي وراشدغالم (2016م)

في الجزء الثاني .وقد أشارت نتائجهم إلى أن النمو في حصة السكان في سن العمل يؤثر بشكل كبير على النمو

قاعدة بيانات مسح الشركات للبنك الدولي لعام 2013م .باستخدام نهج وظيفة اإلنتاج والمربعات الصغرى العادية

االقتصادي ،إال أنه يخضع لوجود مؤسسات جيدة .إضافة إلى ذلك ،لم يتوصلوا إلى دليل يؤكد أن تجربة إفريقيا

( ،)OLSوجدوا أن كثافة رأس المال واألجور كان لها تأثير كبير وإيجابي على إنتاجية العمالة .باإلضافة إلى ذلك،

مختلفة عن بقية العالم.

وجدوا أن ارتفاع نسبة اإلناث في القوى العاملة قلل من إنتاجية العمالة ،بينما أدى التدريب والتعليم إلى زيادة

أدخل بلوم وويليامسون (1998م) المتغيرات الديموغرافية في النموذج التجريبي للنمو االقتصادي إلقامة التحوالت

إنتاجية العمالة.

الديموغرافية والمعجزات االقتصادية في آسيا الناشئة .وقد طبقت الدراسة المربعات الصغرى العادية على

درس كانينغ وآخرون (2015م) اآلثار االقتصادية للعائد الديموغرافي في إفريقيا باستخدام بيانات نيجيريا وتطبيق تقنية

عينة من  78اقتصاداً .وأشارت النتائج التي توصلوا إليها أن النمو السكاني كان له تأثير انتقالي بحت على النمو

تحليل المحاكاة .وقد سعى النموذج إلى تحديد القنوات التي من خاللها يؤثر معدل الخصوبة على النمو االقتصادي.

االقتصادي .وسيكون هذا التأثير واضحا ً فقط عندما ينمو عدد السكان المعالين وسن العمل بمعدالت مختلفة.

وجدت الدراسة أن التغيير الديموغرافي يؤثر على االقتصاد من خالل الهيكل العمري ومشاركة القوى العاملة .وأن
الزيادة في حجم القوى العاملة للفرد الواحد تنبع أساسا ً من مصدرين ،التغير في الهيكل العمري للسكان ،والذي يحدد
نسبة األشخاص في سن العمل إلى إجمالي السكان ،والتغيير في مشاركة القوى العاملة بين الرجال والنساء.
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 3-2نظرة عامة على األدبيات

 03المنهجية

تبين األدبيات التي تمت مراجعتها أن معظم الدراسات السابقة اعتبرت التغيير الديموغرافي من أهم العوامل

 1-3النموذج النظري

المحددة للنمو االقتصادي العام .كما أولت الدراسات اهتماما ً كبيراً لتأثير التغير السكاني على المدخرات .ومع

بإتباع ثوكو وغاجانجي وآلمادي (2013م) ،اعتمدت هذه الدراسة نموذج سولو سوان للنمو ()Solow Swan

ذلك ،فإنها لم تتناول بالتحليل تأثير صناعة أو قطاع محدد على التغير السكاني .هذا يعني أنه من األدبيات

لتحديد العالقة بين حصة السكان في سن العمل والقيمة المضافة للصناعة .تقوم الدراسة بتوسيع النموذج من

السابقة ،من الصعب تحديد كيف تأثرت قطاعات مختلفة من االقتصاد (وخاصة التصنيع) بالتحول الديموغرافي.

خالل إدخال نسبة السكان في سن العمل وحصة اإلناث من السكان في سن العمل بدالً من النمو في إجمالي السكان

باختصار ،ليس من الممكن معرفة ما إذا كان قطاع التصنيع قد حقق أي توزيعات سكانية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن

واستبدال إجمالي الناتج باإلنتاج من قطاع التصنيع وحده (القيمة المضافة للصناعة) .وقد دعمه فقيه وغزاليان

معظم األدبيات التجريبية حول التحول الديموغرافي تتعلق باالقتصادات اآلسيوية وأمريكا الالتينية .هناك القليل

(2013م) وغيرهم.

من الدراسات حول تأثير التغير السكاني على اقتصاديات الدول األعضاء في الكوميسا وقطاع التصنيع .وهذا

يفترض هذا النموذج أن معدل االدخار والنمو السكاني والتقدم التقني يتم تحديدهما خارجياً .اعتماداً على نموذج

يترك فجوة بحثية تحاول هذه الدراسة سدها من خالل تحديد تأثيرات التحول الديموغرافي على قطاع التصنيع

سولو سوان للنمو ( ،)Solow Swanمن المفترض أن ينتج االقتصاد في وقت معين وفقا ً لوظيفة لمعادلة كوب –

داخل المنطقة.

دوجالس لإلنتاج ( )Cobb-Douglasالتالية:
		
()١

 ٣٠المنهجية

حيث  Yهو إجمالي اإلنتاج K ،هو إجمالي رأس المال L ،هو حجم مدخالت العمل و  Aهو مستوى التكنولوجيا.

 1-3النموذج النظري

تُظهر معادلة اإلنتاج هذه إنتاج هامشي إيجابي ومتناقص فيما يتعلق برأس المال والعمالة باإلضافة إلى عائدات

بإتباع ثوكو وغاجانجي وآلمادي (2013م) ،اعتمدت هذه الدراسة نموذج سولو سوان للنمو ()Solow Swan

ثابتة .وتم االفتراض بأن االقتصاد هو اقتصاد من قطاع واحد ،حيث يمكن استهالك اإلنتاج أو استثماره وإن رأس

لتحديد العالقة بين حصة السكان في سن العمل والقيمة المضافة للصناعة .تقوم الدراسة بتوسيع النموذج من

المال ينخفض بمعدل إيجابي ثابت ( ) .وبالمثل ،تم افتراض أن القوى العاملة تساوي السكان في سن العمل (.)N

خالل إدخال نسبة السكان في سن العمل وحصة اإلناث من السكان في سن العمل بدالً من النمو في إجمالي السكان

لذلك ،تتم إعادة كتابة المعادلة ( )1أعاله على النحو التالي:

واستبدال إجمالي الناتج باإلنتاج من قطاع التصنيع وحده (القيمة المضافة للصناعة) .وقد دعمه فقيه وغزاليان

		
()2

		

(2013م) وغيرهم.
يفترض هذا النموذج أن معدل االدخار والنمو السكاني والتقدم التقني يتم تحديدهما خارجياً .اعتماداً على نموذج

وقد قد تم التعبير عن نمو عدد السكان في سن العمل والتكنولوجيا بمعدالت ثابتة على النحو التالي:

سولو سوان للنمو ( ،)Solow Swanمن المفترض أن ينتج االقتصاد في وقت معين وفقا ً لوظيفة لمعادلة كوب –

		
()3

دوجالس لإلنتاج ( )Cobb-Douglasالتالية:

		
()4
حيث تشير النقطة على المتغير إلى مشتق المتغير بالنسبة إلى الوقت ،وإن  nو  gهما معاملين خارجيين.
وفقا ً للدراسة التي قام بها ثوكو وغاجانجي وآلمادي (2013م) ،فإن معدل نمو المتغير يساوي معدل التغير في شكلة
اللوغاريتمي .لذلك ،فإن أخذ لوغاريتم المعادلتين  3و  4يعطي:
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()٥

إن النموذج ال يتنبأ فقط باإلشارات ولكن أيضا ً بمعدالت معامالت االدخار والتغيير السكاني بالنظر إلى أن العوامل

		
()٦

تدفع منتجاتها الهامشية.

حيث )0(Nو )0(Aهما قيم  Nو  Aفي الوقت صفر .المعادلتين ( )5و ( )6تعني أن معدالت النمو  Nو  Aثابتة
وأنها تساوي  nو  gعلى التوالي .أخذ األسس في المعادلتين ( )5و ( )6على كال الجانبين يعطي:

 2-3النموذج التجريبي وتقنية التقدير

		
()٧

 1-2-3النموذج التجريبي

		
()٨

اللتقاط تأثير التحول الديموغرافي على القيمة المضافة للصناعة ،اعتمدت الدراسة النموذج الذي طوره ثوكو

لذلك ،من المعادلتين ( )7و ( )8فأن عدد الوحدات الفعالة للسكان في سن العمل  AtNtينمو بمعدل n+g

وغاجانجي وآلمادي (2013م) .يأخذ النموذج الشكل العام للمعادلة ( .)14وفيما يتعلق بالنموذج النظري للدراسة،

استناداً إلى االفتراض بأن اإلنتاج يمكن استهالكه أو استثماره وإن رأس المال ينخفض بمعدل إيجابي ثابت( )  ،يتم

فأن مقتطف من المعادلة ( )14يمكن التعبير عنه على النحو التالي:

التعبير عن تراكم رأس المال على النحو التالي:

		
()15

		
()٩

حيث أن  MANVهي القيمة المضافة للصناعة ،و WAPهو السكان في سن العمل ( 64 – 15سنة) ،وSWAPF

حيث أن  tهو االستثمار ،و هو معدل االستهالك.

هي حصة من العامالت في قوة العمل ،و GDPPCهي الناتج المحلي اإلجمالي للفرد ،و GCFهو إجمالي تكوين
هو مؤشر الخطأ.

وف ًقا نموذج سولو سوان للنمو ( ،)Solow Swanفإن االستثمار يساوي المدخرات وأن المدخرات هي جزء بسيط

رأس المال ،بينما

من الناتج .وهذا يعني أن:

تم تقدير المعادلة ( )15باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية لتحقيق أهداف الدراسة.

		
()١٠
باستبدال المعادلة ( )10إلى ( )9نحصل على:

2-2-3تعريف وقياس المتغيرات

		
()١١

تشير القيمة المضافة للتصنيع ( )MANVإلى صافي الناتج في قطاع التصنيع بعد إضافة كل اإلنتاج وطرح اإلنتاج

وإن التعبير عن المعادلة ( )11من حيث نصيب الفرد يعطي:

الوسيط .ويتم قياسه باألسعار الحالية (بالدوالر األمريكي).

		
()١٢

يشير السكان في سن العمل ( )WAPإلى جميع السكان بصرف النظر عن الوضع القانوني أو الجنسية التي تتراوح

وتعني المعادلة ( )12أن  kتتقارب مع القيمة الثابتة

محددة بالمعادلة التالية:

أعمارهم بين  15و  64عاماً .إن إجمالي عدد القوى العاملة هو عدد األشخاص الذين يمكن أن يكونوا ناشطين

		
()13

اقتصادياً .من المتوقع أن تؤدي الزيادة في عدد السكان في سن العمل إلى زيادة في كل من القيمة الصناعية

ترتبط نسبة عمالة رأس المال الثابت في الدولة بشكل إيجابي بمعدل االدخار وسلبية بمعدل النمو السكاني .يقدر

المضافة والمدخرات الوطنية اإلجمالية .لذلك ،من المتوقع أن يكون معامله إيجابياً.

نموذج سولو سوان للنمو ( )Solow Swanتأثير االدخار والنمو السكاني على الدخل الحقيقي .وباستبدال ()13

تشير اإلناث في سن العمل ( )SWAPFإلى حصة اإلناث في قوة العمل .وتؤدي الزيادة في حصة اإلناث من السكان

في معادلة اإلنتاج ( )2وأخذ اللوغاريتم نجد أن دخل الدولة الثابت للفرد هو:

في سن العمل إلى زيادة دخل النساء وبالتالي زيادة المدخرات .من المتوقع أيضا ً أن تؤدي إلى زيادة في القيمة

		
()14

المضافة للصناعة وبالتالي ،من المتوقع أن يكون المعامل موجبا ً في كال النموذجين في ( )17و (.)18
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الناتج المحلي اإلجمالي للفرد ( )GDPPCيشير إلى مجموع إجمالي القيمة المضافة لكل المنتجين المقيمين في

 04تقدير ومناقشة النتائج

االقتصاد مضافا ً إليه أي ضرائب على المنتجات وناقص أية إعانات غير مدرجة في قيمة المنتجات .ويتم قياسه

 1-4نتائج اختبار وحدة الجذر

باألسعار الحالية (بالدوالر األمريكي) .من المتوقع أن تؤدي الزيادة في إجمالي الناتج المحلي للفرد إلى ارتفاع

اعتمدت الدراسة اختبار وحدة الجذر ( )ADFلتحديد وجود وحدة جذر وترتيب تكامل المتغيرات .وتم وضع نتائج

الدخول وبالتالي زيادة الطلب على السلع المصنعة .ومن المتوقع أيضا ً أن يؤدي ذلك إلى تحقيق مدخرات أعلى

اختبار وحدة الجذر في الملحق ( .)1وتشير النتائج إلى أن القيمة المضافة للصناعة ( )MANVكانت ثابتة عند

مما يدل على أنه من المتوقع أن يكون المعامل إيجابياً .إن الناتج المحلي اإلجمالي يتم حسابه عن فترة واحدة.

مستويات وتم دمجها إلى صفر و .)0(Iكان السكان في سن العمل ،وحصة اإلناث في قوة العمل ،والناتج المحلي

يشير إجمالي تكوين رأس المال ( )GCFإلى إجمالي االستثمار المحلي الثابت والذي يتضمن تحسينات األراضي،

اإلجمالي للفرد ،وتكوين رأس المال اإلجمالي ثابتين عند الفارق األول وتم دمجها إلى واحد و.)0(I

والمصانع ،واآلالت ،وشراء المعدات ،وبناء الطرق والسكك الحديدية وما شابه ذلك ،بما في ذلك المدارس والمكاتب
والمستشفيات والمساكن السكنية الخاصة والمباني التجارية والصناعية .البيانات بالدوالر األمريكي الحالي .من

 4.2تأثير السكان في سن العمل على قيمة التصنيع المضافة

المتوقع أن تؤدي الزيادة في رأس المال إلى زيادة اإلنتاج من التصنيع .لذلك ،من المتوقع أن يكون معامله إيجابياً.

تم وضع نتائج االنحدار لتأثير السكان في سن العمل على القيمة المضافة للصناعة في الجدول (.)1
الجدول ( :)1تأثير السكان في سن العمل على قيمة التصنيع المضافة

3-2-3اختبار الثبات
قبل تقدير النموذج ،تم إجراء اختبارات الثبات باستخدام اختبار المعزز ديكي فولر ( ،)ADFوالذي يأخذ في

المتغيرات المستقلة

المعامل

الخطأ المعياري

القيمة االحتمالية
( قيمة )P

السكان في سن العمل

*1.7324

0.0032

0.0995

نصيب اإلناث في سن العمل

*2.9113-

1.2785

0.0298

 3-3نوع ومصدر البيانات

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

0.0091

0.0522

0.8630

إجمالي تكوين رأس المال

*0.0481

0.0176

0.0101

استخدمت الدراسة بيانات ثانوية سنوية للفترة  1980إلى 2017م .والبيانات عن الصناعات التحويلية ذات القيمة

معامل التحديد المجمل 0.8732 Overall
R2

االعتبار إمكانية االرتباط التلقائي في مصطلح الخطأ.

المضافة ،والسكان في سن العمل ( 64 – 15عاماً) ،وحصة النساء العامالت في قوة العمل ،والناتج المحلي
اإلجمالي للفرد ،وإجمالي تكوين رأس المال التي تم الحصول عليها من مجموعة بنك التنمية األفريقي ،والبنك
الدولي وقاعدة بيانات إحصائيات الكوميسا (الكومستات) .
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 F-statisticإحصائيات نسبة
التفاوت

2327.926

0.0000

النجمة (*) تعني نسبة  %1في مستوى األهمية.
المصدر :حسابات أجراها المؤلفون بأنفسهم من بيانات الدراسة.
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أظهرت النتائج أن جميع معامالت المتغيرات لها عالمات متوقعة .باإلضافة إلى ذلك ،فقد شرحوا جميعا ً بشكل

 2-5اآلثار المترتبة على السياسة

كبير نمو القيمة المضافة للصناعة في منطقة الكوميسا باستثناء الناتج المحلي اإلجمالي للفرد .على العموم ،فإن

بناء على النتائج التجريبية ،توصي هذه الدراسة الدول األعضاء في الكوميسا بوضع وتنفيذ سياسات لزيادة عدد

النموذج مهم بالنظر إلى أن  %87من االختالفات في القيمة المضافة للتصنيع موضحة في النموذج.

السكان في سن العمل من أجل تعزيز األداء في قطاع التصنيع .ويجب على أمانة الكوميسا والدول األعضاء أن تضع

كان معامل السكان في سن العمل إيجابيا ً وهاما ً في مستوى  .%1هذا يعني أن السكان في سن العمل يؤثرون بشكل

سياسات لتعجيل التحول الديموغرافي من خالل زيادة عدد السكان في سن العمل .وتشمل هذه السياسات البرامج

إيجابي على قيمة التصنيع المضافة .كما أن زيادة بنسبة واحد في المائة من السكان في سن العمل تؤدي إلى زيادة

العامة التي تشجع األزواج على الحد من اإلنجاب ،وتوفير وسائل منع الحمل بأسعار معقولة لتنظيم الخصوبة،

ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة  1.7في المائة في منطقة الكوميسا .وتتفق هذه النتائج مع بلوم وآخرون

وتحسين قطاع الخدمات الصحية وتعزيز التثقيف في مجال الصحة اإلنجابية.

(2007م) الذين وجدوا أن الزيادة في عدد السكان في سن العمل تزيد اإلنتاج في مختلف قطاعات االقتصاد ،بما

إضافة إلى ذلك ،تحتاج الدول األعضاء في الكوميسا إلى اتخاذ تدابير مدروسة لتعزيز النمو في تكوين رأس المال.

في ذلك قطاع الصناعات التحويلية .وبالمثل ،فإن تكوين رأس المال اإلجمالي يؤثر إيجابيا ً على اإلنتاج في قطاع

وتشمل هذه التدابير التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل بناء بيئة مواتية تشجع على استثمار رأس المال

الصناعات التحويلية في منطقة الكوميسا .وأشارت النتائج إلى أن زيادة رأس المال بنسبة واحد بالمائة قد زادت

في االقتصاد وتشجيع البنوك التجارية على خفض أسعار الفائدة على القروض والسلفيات .ويمكن لحكومات الدول

من ناتج قطاع الصناعة بنسبة  0.05بالمائة.

األعضاء المساهمة مباشرة في تكوين رأس المال من خالل زيادة اإلنفاق على البنية التحتية مثل الطرق والسكك

كان تأثير القوى العاملة األنثوية على القيمة المضافة للصناعات سالبة وهامة .وعلى وجه التحديد ،أدى النمو

الحديدية والمدارس والمكاتب والمستشفيات.

بنسبة واحد بالمائة في القوى العاملة النسائية في قطاع الصناعات التحويلية إلى انخفاض اإلنتاج بنسبة 2.9

هناك أيضا ً حاجة لمزيد من البحث لتحديد سبب العالقة العكسية بين القيمة المضافة للصناعة وحصة النساء في

بالمائة .وتتسق هذه النتائج مع أعمال حشماتي وراشدغالم (2016م) وفقيه وغزاليان (2013م) التي أشارت

يمكن ذلك من وضع سياسة لعكس الموقف بدالً من استبعاد مشاركة المرأة في
الفئة العمرية لسن العمل .وسوف ّ

نتائجهم إلى أن الحصة العالية لإلناث قوى العمل تؤدي إلى خفض انتاجية العمالة وبالتالي خفض اإلنتاج في قطاع

القوة العاملة ألن هذا اإلجراء سيكون تمييزياً .إضافة إلى ذلك ،يوصى بإدراج متغيرات اإلطار المؤسسي كمحددات

الصناعات التحويلية.

للقيمة المضافة للتصنيع .هذا من شأنه التقاط تأثير التغير السكاني على قطاع التصنيع داخل منطقة الكوميسا
من منظور أوسع .أخيراً ،توصي الدراسة بإجراء تحليل على المستوى القطري لتأثير التغير الديموغرافي على قطاع

 05الخالصة واألثار المترتبة على السياسة

التصنيع اللتقاط الديناميات المحددة لكل دولة من الدول األعضاء في الكوميسا .وهذا من شأنه معالجة اهتمامات

 1-5الخالصة

ومخاوف البلدان المحددة الالزمة لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية.

حللت الدراسة آثار التحول الديموغرافي على قطاع التصنيع في منطقة الكوميسا .وركزت على تأثير السكان في
سن العمل والناتج المحلي اإلجمالي للفرد وحصة اإلناث في السكان في سن العمل وتكوين رأس المال اإلجمالي
على النمو في القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية داخل الكوميسا .وخلصت الدراسة إلى أن التحول
الديموغرافي يؤثر على نمو القيمة المضافة للصناعة في منطقة الكوميسا .كما يؤثر السكان في سن العمل وتكوين
رأس المال اإلجمالي بشكل إيجابي على القيمة المضافة لقطاع التصنيع .وكان لحصة اإلناث في القوى العاملة
تأثير سلبي على القيمة المضافة لقطاع التصنيع .وخلصت الورقة إلى أن قطاع التصنيع داخل الكوميسا يستفيد
من التحول الديموغرافي الذي يحدث حالياً.
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ملخص البحث
تناولت هذه الدراسة تأثير السياسة المالية على مؤشرات التحول االجتماعي واالقتصادي (التعليم ،والنتائج
الصحية ،وتنظيم األسرة والحوكمة) بين الدول األعضاء في الكوميسا باستخدام البيانات السنوية المجمعة للفترة
من عام  2000إلى عام  .2016وقدرت الدراسة اآلثار الثابتة واآلثار العشوائية ،ونموذج»الطريقة المعممة للعزوم
على خطوتين

دور السياسة المالية في تسخير العائد الديموغرافي
لصالح التحول االجتماعي االقتصادي في السوق
المشتركة للشرق والجنوب األفريقي

( ،)2S-GMMونموذج التباطؤ التراجعي الموزع التلقائي( .)ARDLوتظهر النتائج أن النواتج

الصحية تعتمد بشكل إيجابي على السياسة المالية واإلنفاق الخاص على الصحة وبشكل سلبي على نسبة التبعية
وسلبا على
في الدولة .ويعتمد مستوى التعليم بشكل إيجابي على السياسة المالية والبيئة االقتصادية في الدول
ً
نسبة التبعية وسيطرة الحكومة على الفساد .وعالوة على ذلك ،وجدت الدراسة أن هناك عالقة طويلة األمد بين
جميع مؤشرات الحوكمة الثالثة واإلنفاق الحكومي على نظام العدالة .وتوصي الدراسة بأنه في قطاع الصحة،
يجب وضع إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ،وتوجيه المزيد من الموارد العامة وتعزيز الكفاءة في
اإلنفاق .وهناك حاجة إلى التركيز على توفير الحكومة للتعليم وعلى فعالية الحوكمة كبيئة مواتية وممكنة في قطاع

دانكن أوما

التعليم .عالوة على ذلك ،يجب على الدول األعضاء في الكوميسا استخدام السياسة المالية لتحسين تنظيم األسرة
والحوكمة في اإلقليم من خالل دمج تنظيم األسرة في استراتيجيات التنمية طويلة األجل.
المصطلحات الرئيسية:
السياسة المالية؛ العائد الديموغرافي؛ اإلنفاق الحكومي؛ التعليم؛ الصحة؛ تنظيم األسرة؛ الحوكمة.

قسم االقتصادات الكلية والحوكمة ،لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا – أديس أبابا ،وكلية االقتصاد،
جامعة كينياتا – نيروبي.
اآلراء الواردة في هذه الدراسة تخص المؤلف ،والتمثل بأي شكل من األشكال رأي أي من جامعة كينياتا أو لجنة
األمم المتحدة االقتصادية ألفريقياvv.
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 0-1مقدمة

وقد شرعت األمم المتحدة واالتحاد األفريقي في إبرام اتفاقيات عالمية وقارية مصممة لتشكيل خطاب التنمية

ال يمكن للبلدان تحقيق التنمية المستدامة دون ضمان تمتع سكانها بالكرامة وحقوق اإلنسان بشكل قادر على تعزيز

البشرية والسياسات الخاصة بكل بلد .وتجدر اإلشارة إلى أن األهداف  3و  4و  8من أجندة األمم المتحدة لعام

قدراتهم وتأمين صحتهم اإلنجابية وإيجاد وظائف الئقة والمساهمة في النمو االقتصادي والتنمية .وال شك أن

 2030بشأن الصحة والتعليم والتمكين االقتصادي تتفق مع تحقيق مؤشرات التنمية البشرية .ويوفر التزام أجندة

صياغة السياسات وخلق بيئة تؤمن مثل هذا الوضع االجتماعي-االقتصادي يتطلبان أن تعرف الحكومات حجم

عام  2030أداة تؤطر لتحديد أولوية االهتمام بأبعاد التنمية البشرية ومجموعات من البشر .كما تطمح أجندة

والسكان الحاليين والمستقبليين ونوعهم الجنساني ومواقع معيشتهم وبنيتهم العمرية (صندوق األمم المتحدة

االتحاد األفريقي لعام  2063إلى أن تكون أفريقيا مزدهرة ،مرتكزة على النمو الشامل والتنمية المستدامة اللذين

للسكان .)2017 ،تستفيد البلدان من العائد الديموغرافي عندما تدلف في زمن يتمتع فيها السكان في سن العمل

يركزان على تحسين التعليم والصحة ومستوى المعيشة وتحول االقتصادات األفريقية.

بصحة جيدة وتعليم جيد وعمالة الئقة ونسب أقل من المعالين من الصغار والشباب .باإلضافة إلى ذلك ،تؤدي

ووف ًقا لمفوضية االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا ( ،)2013هناك خمس عجالت

أعداد أصغر من األطفال لكل أسرة إلى استثمارات أكبر لكل طفل ،وحرية أكبر للمرأة في المشاركة في العمل

سياساتية لتسخير العائد الديموغرافي :تسريع االنتقال الديموغرافي من خالل االستثمارات التي تسهل انخفاض

الرسمي وإلى المزيد من المدخرات لكل أسرة لصالح كبار السن.

ِ
ومبتكرة؛ وتوفير خدمات
سريع للخصوبة؛ واالستثمار في التعليم عالي المستوى لتنمية قوى عاملة متعلمة وماهرة

«إن التوزيع السكاني يمثل فرصة مؤقتة للنمو االقتصادي المتسارع الذي أصبح ممكنا بفضل

صحية عالية الجودة لتكوين ورعاية قوى عاملة صحية ومنتجة؛ وتمكين اإلصالحات االقتصادية من تسريع النمو

االنخفاض المستمر في معدالت المواليد والوفيات ،مما يؤدي إلى زيادة في نسبة السكان في سن

االقتصادي ،وزيادة اإلنتاجية ،وتحفيز المدخرات األسرية ،وخلق فرص العمل أمام القوى العاملة سريعة التمدد؛

العمل قياسا ً إلى الصغار المعالين .ويمكن زيادة حجم العائد الديموغرافي إذا كان العدد الكبير

والحكم الرشيد وتدابير المساءلة لضمان سيادة القانون ،والكفاءة في تقديم الخدمات ،والمساءلة في استخدام

جيدا وذوي مهارة ومتمتعين بصحة جيدة ومشاركة اقتصادية فاعلة.
للسكان في سن العمل متعلمين ً

الموارد العامة ،واالستثمار في البنية التحتية ،وجذب االستثمار األجنبي المباشر .ومن الواضح أن كل هذه األمور

ويمكن لهذا التغيير في الهيكل العمري أن يعزز اإلنتاجية االقتصادية إذا توفرت وظائف للسكان

مرتبطة (بشكل مباشر أو غير مباشر) باألهداف المختلفة للتنمية المستدامة .

في سن العمل والنساء ،الذين تقل أدوارهم في تنشئة األطفال بسبب انخفاض الخصوبة .ويتم

لذلك يعد تنظيم األسرة أداة مهمة في التوافق مع االتجاهات الديموغرافية واستراتيجيات التنمية؛ فهو ليس مهما ً

توليد المزيد من الزخم للنمو االقتصادي في المستقبل من خالل زيادة المدخرات واالستثمارات،

أيضا لتسريع واستدامة النمو االقتصادي الوطني وتعزيز القدرة
فقط لتحسين صحة النساء واألطفال ،ولكن
ً

والتي تنجم عن انخفاض تكاليف تلبية االحتياجات األساسية لألطفال المعالين( -« .صندوق األمم

التنافسية في االقتصاد العالمي (حسين ،باتيرنو ،فيرانيل ،وسميث .)2016 ،وهناك تزايد مستمر في عدد البلدان

المتحدة للسكان ،األمم المتحدة  -ماالوي ،والمعهد األفريقي للسياسات اإلنمائية.)2016 ،

األفريقية التي تعمل على زيادة االستخدامات الصحية لوسائل منع الحمل الحديثة .فقد ارتفع عدد البلدان التي

ومع ذلك ،فإن أي بلد يريد تحقيق هذا العائد الديموغرافي يجب أن تتوافر لديه استثمارات استراتيجية متعددة بما

شهدت زيادة في استخدام وسائل منع الحمل الحديثة بين عامي  2010و  ،2015من أربعة إلى عشرة بلدان .وهناك

في ذلك تنمية الموارد البشرية .ومن المؤكد أن البلدان التي تنفذ برامج شاملة للتنمية البشرية ستستفيد من العائد

حاجة إلى الوفاء باالحتياجات غير الملباة لتنظيم األسرة من خالل تقليل الحواجز أمام طلبها والوصول إليها

الديموغرافي .وهذا يتطلب أن يحصل الشباب على فرصة الكتساب التعليم والخبرة الالزمين للنجاح في مكان عمل

واستخدامها ،وزيادة االستثمار الحكومي في تنظيم األسرة .ووفقا ً لما أورده « سينجيه وداروتش» ( ،)2012فإن

عالمي تنافسي .ومع ذلك ،فإن تحقيق العائد الديموغرافي غالبا ً ما يخرج عن المسار بين العديد من الشباب بسبب

استخدام وسائل منع الحمل الحديثة منعت  218مليون حالة حمل غير مقصودة في البلدان النامية في عام ،2012

ضعف فرص الحصول على الرعاية الصحية و محدودية التعليم وغير ذلك من العوامل االجتماعية والثقافية .وهذا

وبالتالي تجنب  55مليون والدة غير مخطط لها ،و  138مليون حالة إجهاض (منها  40مليون حالة غير آمنة)25 ،

يؤدي إلى ارتفاع في عدد المعالين وانخفاض المدخرات واالستثمارات وذلك من بين عدة آثار أخرى.

مليون حالة سقوط حمل و  118000حالة وفاة لألمهات.
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أيضا تمثل إحدى القضايا ذات
وتعد الحوكمة إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها القارة األفريقية ،إال أنها ً

الجدول  :1السكان الحاليون والمتوقعون في أفريقيا حسب الفئات العمرية (بالمليون)

األهمية الكبرى للنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة .وتعتبر مؤسسات اإلدارة االقتصادية الفعالة أساسية
وأيضا في السعي نحو التحول الهيكلي والتنمية في أفريقيا (اللجنة االقتصادية ألفريقيا،
في مكافحة الفساد
ً
 .)2016ووف ًقا لمؤشر إبراهيم للحوكمة األفريقية ،حققت دولتان فقط من دول الكوميسا التسعة عشر تقدما ً في
جميع المكونات األربعة للمؤشر ،وهما دولتي موريشيوس وسيشيل .وال شك أنه يتعين على أفريقيا التغلب على
الفساد وتعزيز القيادة الجيدة والحكم الرشيد .وهذا يتطلب خططا ً وسياسات إنمائية شاملة للجميع ومؤسسات
وبيئات تنظيمية معززة لدعم التحول الهيكلي ،وتشجيع الحوار بشأن اإلدارة االقتصادية وإدارة القطاع العام.

٢٠١٦

الفئة العمرية

٢٠٥٠

٢٠٧٠

4–0

)%16( 189

)%11( 280

)%9( 311

14 – 4

)%25( 308

)%21( 518

)%8( 597

19 – 15

)%10( 125

)%9( 235

)%9( 284

29 – 20

)%17( 207

)%17( 417

)%16( 532

+30

)%31( 387

)%41( 1٫028

)%48( 1٫598

اإلجمالي

)%100( 1٫216

)%100( 2٫478

)%100( 3٫322

ومن المتصور أن اإلنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة ،واإلنفاق الحكومي على نظام

المصدر  :شعبة السكان باألمم المتحدة2017 ،

العدالة ،يمكن أن يعزز االستفادة من العائد الديموغرافي في بلد أو إقليم .ومع ذلك ،هناك آراء مختلفة حول كيفية

عاما ،وهذا يعني أن الشباب في القارة يمكن
يوضح الجدول ( )1أن غالبية السكان األفريقيين تقل أعمارهم عن ً 30

تأثير اإلنفاق العام على مؤشرات التنمية البشرية في االقتصادات المختلفة .ففي الفترة من منتصف الثمانينيات

أن يكونوا عناصر حاسمة في التحول االجتماعي واالقتصادي اإليجابي إذا تم القيام باستثمارات مناسبة لتمكينهم

إلى أواخر التسعينيات ،حلل صندوق النقد الدولي اتجاهات اإلنفاق الحكومي في البلدان التي لديها برامج مدعومة

من إطالق إمكاناتهم الكاملة ليصبحوا منتجين ومبتكرين .ومن المعلوم أن االفتقار إلى التعليم المناسب ،وسوء

منه ،أي االقتصادات النامية والتي تمر بمرحلة انتقالية  .وقد لوحظ أن الزيادات في اإلنفاق العام على التعليم

الصحة ،وعدم وجود استثمارات اجتماعية اقتصادية في الشباب تحد جميعها من قدرة الشباب على المساهمة

والصحة في البلدان تزامنت مع تحسينات كبيرة في مؤشرات التعليم والصحة .كما تحسن عدد آخر من المؤشرات،

في التنمية االجتماعية واالقتصادية لبلدانهم .وينتهي األمر بالكثير منهم إلى أن يمسوا مسئولية تنموية ألنهم

بما في ذلك مستويات معرفة القراءة والكتابة وااللتحاق بالمدارس ومعدالت العمر المتوقع ووفيات الرضع .وهذه

غير متعلمين وغير مهرة وغير صحيين ،وال توجد لديهم فرص عمل ،ويمكن أن يكونوا في بعض األحيان عمالء

الزيادات كانت مصحوبة بتحسينات ملموسة في المؤشرات االجتماعية وتوزيع فوائد اإلنفاق االجتماعي بشكل أكثر

لالضطرابات االجتماعية إذا بقوا بال أمل ومحبطين من النظام االقتصادي والسياسي العالمي ( زولو .)2016 ،بين

إنصا ًفا (جوبتا وكليمنتس وتيونجسون.)1998 ،

سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي ،كان ما نسبته  25في المائة إلى  33في المائة من النمو االقتصادي لشرق
وجنوب آسيا يعزى إلى العوائد الديمغرافية (بلوم ووليامسون 1998 ،وماسون .)2001 ،وفي الصين تشير بيانات

 1-1الهيكل السكاني في أفريقيا

البنك الدولي إلى أن الميزة الهيكلية للعوائد الديمغرافية ساهمت في أكثر من  30في المائة من إجمالي النمو

بلغ عدد سكان أفريقيا  1.2مليار نسمة في عام  ،2015ويقدر أن يصل إلى  1.7مليار نسمة في عام  ،2030و

االقتصادي (مانون .)2012 ،وقد نتج هذا عن استثمارات مستدامة في التعليم والصحة وتنظيم األسرة وإصالحات

 2.5مليار في عام  2050و  3مليار في عام ( 2063األمم المتحدة .)2017 ،أي أن نصيب أفريقيا من سكان العالم

اقتصادية من قبل الحكومات.

سيرتفع من  16في المائة في عام  2015إلى حوالي  30في المائة في عام  .2063وبحلول عام  ،2063سيكون ما
يقرب من نصف ( 46في المائة) الزيادة في القوة العاملة في القارة هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و
عاما بحلول عام  ،2050و  52في المائة بحلول عام 2070
عاما ،بينما ستكون نسبة  59في المائة أقل من ً 30
ً 34
(الجدول  .)1وهذا يصور إمكانات كبيرة للتحول االجتماعي واالقتصادي في جميع أنحاء القارة.
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 2-1العائد الديموغرافي في الكوميسا

الشكل ( : )2-1متوسط العمر المتوقع ،سنوات الدراسة المتوقعة لألطفال في سن المدرسة

ُيظهر الشكل ( )1الهيكل العام لسكان الكوميسا .حيث يبلغ إجمالي عدد سكان اإلقليم  534مليون نسمة ،ويبلغ

ومتوسط سنوات الدراسة في السكان البالغين في الكوميسا ()2016-1990

متوسط النمو  2.21في المائة .من هذا ،يوجد  38.1في المائة في الفئة العمرية من صفر إلى 14؛  58.0في
عاما أو أكثر( صندوق األمم المتحدة للسكان،
المائة في الفئة العمرية 64 - 15؛ بينما تبلغ  4.0في المائة ً 65
 2017ومؤشر التنمية العالمية  )2018وهذا يعني أن  42في المائة من السكان خارج نطاق القوى العاملة.
الشكل ( : )1الهيكل العمري لسكان الكوميسا

االمصدر  :تأسيسا ً على مؤشر التنمية العالمية

 4-1الحوكمة في الكوميسا
أيضا تمثل إحدى القضايا ذات
تعد الحوكمة إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها القارة األفريقية ،إال أنها ً
األهمية الكبرى للنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة .وتعتبر مؤسسات اإلدارة االقتصادية الفعالة أساسية
المصدر  :مؤشر التنمية العالمية. 2018 ،

وأيضا في السعي نحو التحول الهيكلي والتنمية في أفريقيا (اللجنة االقتصادية ألفريقيا،
في مكافحة الفساد
ً

عاما في  .2015وسيشيل لديها أعلى
عاما في  1990إلى ً 64
ارتفع متوسط العمر المتوقع في الكوميسا من ً 53

 .)2016ووف ًقا لمؤشر إبراهيم للحوكمة األفريقية ،حققت دولتان فقط من دول الكوميسا التسعة عشر تقدما ً في

عاما ،بينما يبلغ متوسط العمر المتوقع في زامبيا ورواندا حوالي 49
متوسط عمر متوقع إذ يبلغ حوالي ً 72

جميع المكونات األربعة للمؤشر ،وهما دولتي موريشيوس وسيشيل .وال شك أنه يتعين على أفريقيا التغلب على

حقا
أساسيا لكل فرد وأحد العناصر الرئيسية للرفاه .ومن المعلوم أن التعليم يمثل متغيراً
عاما .كما يعد التعليم ً
ً
ً

الفساد وتعزيز القيادة الجيدة والحكم الرشيد .وهذا يتطلب خططا ً وسياسات إنمائية شاملة للجميع ومؤسسات

مهما ً لتسخير العائد الديموغرافي في أي بلد؛ إذ إنه عامل رئيسي في تحديد مستوى التنمية حيث تؤثر معدالت

وبيئات تنظيمية معززة لدعم التحول الهيكلي ،وتشجيع الحوار بشأن اإلدارة االقتصادية وإدارة القطاع العام.

معرفة القراءة والكتابة ومستويات اإلنتاجية بشكل مباشر على رخاء البلد ونموه االقتصادي .وفي مؤشر التنمية

ويوضح الشكل  1.4الدرجات الخاصة بمؤشرات الحوكمة المختلفة في الكوميسا وهي :فعالية الحكومة ،وسيطرة

البشرية ،يتم قياس التعليم على مستويين :سنوات الدراسة المتوقعة لألطفال في سن الدراسة ومتوسط سنوات

الحكومة على الفساد ،وسيادة القانون.

الدراسة في السكان البالغين .ويلخص الشكل  1.2القيمة الخاصة بكل بلد لمؤشرات الصحة والتعليم في
الكوميسا للفترة ما بين عامي  1990و  .2016متوسط سنوات الدراسة أقل بكثير من متوسط سنوات الدراسة
المتوقعة في جميع بلدان الكوميسا.
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الشكل ( )4-1مؤشرات الحوكمة 2016 – 2000

عاما .وبالمثل ،ترتبط الزيادة في اإلنفاق الصحي بمقدار 1
وزيادة إجمالية في النمو تبلغ  1.4نقطة مئوية في ً 15
نقطة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي بزيادة قدرها  0.6نقطة مئوية في معدل بقاء األطفال دون سن الخامسة
أحياء وارتفاع بنسبة  0.5نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي اإلجمالي السنوي للفرد .وهناك فارق زمني كبير بين
ً
الزيادات في اإلنفاق على التعليم وبين تحقق آثارها الكاملة على المؤشرات االجتماعية والنمو .ويتم استشعار ثلثي
األثر المباشر لإلنفاق على التعليم في غضون خمس سنوات ،ولكن التأثير الكامل يتحقق بعد فترة زمنية كبيرة
تتراوح بين  10و  15سنة .ويجب أن يؤخذ هذا التأخير في االعتبار عند تصميم التدخالت السياساتية .أما تأثير
اإلنفاق الصحي فهو فوري .وتكون اآلثار اإليجابية هي األعلى في البلدان منخفضة الدخل وفي أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى.
وقام « ديفيز «( )2009بدراسة بيانات تخص  154دولة للفترة من عام  1975إلى عام  2002من أجل تحليل العالقة

تظهر الكتابات والدراسات أن التغير الديمغرافي السريع كان شرطا ضروريا للنمو االقتصادي السريع في دول

بين اإلنفاق االستهالكي الحكومي ومؤشر التنمية البشرية .وتوصل إلى أن اإلنفاق االستهالكي الحكومي أثر على

فرصا للتطوير ،وساعد في خفض معدالت اإلنجاب وتباطؤ معدالت النمو السكاني ،وتحقيق
شرق آسيا .لقد خلق
ً

التنمية البشرية بطريقة إيجابية؛ فالزيادة في حجم اإلنفاق يتبعها تحسن في دخل الفرد ثم تحسن مستويات معرفة

انخفاض كبير في الخصوبة .لقد أثر ،من بين أمور أخرى ،على األعداد النسبية للسكان المعالين والسكان الذين في

القراءة والكتابة ثم ارتفاع متوسط العمر ،وبنفس هذا الترتيب.

سن العمل ،وعلى األدوار االقتصادية للمرأة ،وحوافز االدخار واالستثمارات ،واإلنفاق على صحة وتعليم األطفال.

كما تفحص «براسيتيو وبوديخونو» ( )2013كفاءات اإلنفاق الحكومي على التنمية البشرية بين  82دولة في عامي

وتمثل الدور بالغ األهمية للحكومات في تيسير توافر تكنولوجيا منع الحمل ،وضمان استقرار االقتصاد الكلي،

 2007و  .2011ومن بين الدول التي شملتها الدراسة  6دول أعضاء في الكوميسا (مصر وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر

وصياغة السياسات التي تولي أولوية عالية للتعليم والصحة (صندوق األمم المتحدة للسكان ،األمم المتحدة –

وأوغندا وزامبيا) .وقد ُوجد أنه لم يتم إدخال تحسينات إيجابية على كفاءة اإلنفاق الحكومي إال في  23دولة فقط،

ماالوي والمعهد األفريقي للدراسات اإلنمائية .)2016،ولذلك كان الهدف من هذه الدراسة هو التحقق والبحث

وحصلت جميع بلدان الكوميسا على كفاءة سلبية ألن الزيادة في نفقاتها الحكومية لم تكن متوازنة مع الزيادة في

التجريبي في دور الحكومات في تسخير العوائد الديموغرافية في إقليم الكوميسا .وقد حللت الدراسة ،على وجه

درجات مؤشر التنمية البشرية.

التحديد ،تأثير السياسة المالية على التعليم والنتائج الصحية وتنظيم األسرة والحوكمة بين دول الكوميسا.

ببناء مجموعة بيانات مجمعة لعشر دول عربية ،تمتد بين عامي  1990و ،2015
قام « سارانجيه وبونين» ()2017
ً
وتقييم ما إذا كان لإلنفاق االجتماعي العام تأثير مباشر وإيجابي على النمو والتعليم والصحة .وتم تقدير مضاعفات

 0-2استعراض ومراجعة األدبيات

تأثير اإلنفاق االجتماعي على النمو ،ومعامالت تأثير اإلنفاق على الصحة والتعليم على إنجازات كل منهما .كما

استخدم « بلداتشي وكليمنتس وجوبتا وسووي ( « )2014بيانات مجمعة من  120دولة نامية من عام  1975إلى عام

تم بشكل منفصل نمذجة تقدير ديناميكي مجمع لمعامالت التأثير الخاصة بالصحة والتعليم ،وذلك باستخدام

 2000الستكشاف القنوات المباشرة وغير المباشرة التي تربط بين اإلنفاق االجتماعي ورأس المال البشري والنمو

التأثيرات الثابتة للتقنيات الرياضية

في منظومة معادالت .وقد وجدت الدراسة أن اإلنفاق على التعليم والصحة له تأثير مباشر إيجابي وهام على
تراكم رأس المال التعليمي والصحي ،كما أنه له تأثير غير مباشر إيجابي وهام على النمو؛ فالزيادة في اإلنفاق على

)• Least Square Dummy Variable Bias Corrected (LSDVC
)• two-step Generalized Method of Moments (2S-GMM

التعليم بنسبة نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي اإلجمالي ترتبط بثالثة أعوام أخرى من التعليم في المتوسط
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وقد أظهرت النتائج العملية أن اإلنفاق على التعليم العام له تأثير إيجابي وهام على اإلنجازات التعليمية ،وأن التأثير

 2-3المواصفات النموذجية

أقوى بالنسبة للبلدان الفقيرة بالنفط مقارنة بالدول الغنية بالنفط .وأن اإلنفاق على الصحة العامة له تأثير ضعيف

بالنسبة للصحة والتعليم ،تم تحديد النماذج الديناميكية وتقديرها باستخدام التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية

على النتائج الصحية ،لكن هذا يرجع إلى حقيقة أن اإلنفاق الشخصي له تأثير إيجابي قوي على النتائج الصحية.

ونهج  GMMالمكون من خطوتين .أما بالنسبة لتنظيم األسرة والحوكمة ،فقد تم تحديد وتقدير نماذج التباطؤ

إن إهمال االستثمار العام في الصحة له تداعيات شديدة على الفقراء وعلى الطبقة الوسطى في اإلقليم ،ال سيما

التراجعي الموزع التلقائي ذات المتغيرين( )ARDLوتقديرها  .ومن الناحية النظرية ،يتأثر مستوى و/أو فعالية

عندما يعاني اإلقليم من فقر متزايد وتوقف شديد في النمو .ويشير معامل تأثير اإلنفاق العام على التعليم على

أيضا بتراكمهما
التعليم ،والصحة ،وتنظيم األسرة ،والحوكمة التي يتم تحقيقهما في البلد في أي وقت من األوقات ً

المدى الطويل بشأن تحقيق متوسط عدد سنوات الدراسة المقترح إلى أنه من خالل زيادة اإلنفاق على التعليم

مع مرور الوقت وكذلك بمستوياتهما الحالية .وبالنظر إلى الطبيعة الديناميكية لمؤشرات التعليم والصحة (وهي

العام بنسبة  1في المائة من إجمالي الناتج المحلي ،يمكن لإلقليم أن يلحق بمتوسط سنوات التعليم على المستوى

تنمو بمرور الوقت ،بشكل عام) ،اعتمدت الدراسة نموذجا ً ديناميكيا ً مجمعا ً لكل متغير من المتغيرات .ويأخذ هذا

العالمي خالل  6سنوات.

النموذج الشكل التالي:
		
()1

 0-3المنهجية

حيث:

 1-3اإلطار النظري

 -Yمتغير تابع (التعليم  /الصحة  /تنظيم األسرة  /الحكم)

نظريا ،تستند هذه الدراسة إلى «النظرية الكينزية» لإلنفاق العام و»نظرية فاجنر» للدولة العضوية .فوف ًقا لكينز
ً

 -Xمتجه لمتغيرات مستقلة بما في ذلك مكونات اإلنفاق الحكومي ذات الصلة (كل من التراجعات الداخلية

( ،)1936تكون الحكومة هي المسؤولة عن المساعدة في إخراج البلد من محنتة وتجنيبه األزمات ( -فشل

والخارجية)

اقتصاديات التدخل االقتصادي) ،واإلنفاق العام هو أحد المحددات األساسية للنمو االقتصادي والتنمية .ويجادل

 -التأثير غير الملحوظ ثابت الوقت الخاص بكل بلد

كينز بأن اإلنفاق الحكومي ،كأداة للسياسة المالية ،مفيد لتحقيق االستقرار على المدى القصير وتحقيق معدل نمو

 -مدة الخطأ الملحوظ

أعلى على المدى الطويل .لذلك تنص النظرية على تدخالت الحكومة في االقتصاد من خالل السياسات المالية

لكل من المتغيرات التابعة ،تم تحديد النماذج التالية:

ألن ذلك يلعب دوراً حاسما ً في عملية التنمية .أما فاغنر ( 1883و  )1890فيجادل بأن الدولة تنمو مثل كائن حي

أ) نموذج التعليم

عاكسة كافة التغيرات في المجتمع واالقتصاد .وهذا يعني أن تنمية االقتصاد يجب أن تكون مصحوبة بزيادة في
حصة اإلنفاق العام في الناتج المحلي اإلجمالي .كما يجب أن تكون الحكومة مستعدة لإلنفاق للتعامل مع عدة قضايا

()2

وأمور من بينها  :اإلدارة والقانون والنظام؛ وزيادة االهتمام بتوزيع الدخل والثروة؛ والحاجة األكبر إلى تصحيح
إخفاقات السوق.
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حيث :

يكون بين  15و  49في هذه الدراسة) .وبالمثل ،ينبغي أن يؤدي اإلنفاق الحكومي على النظام القضائي إلى تحسين

 - EDUمتوسط سنوات الدراسة

الحوكمة في البالد .وجدير بالذكر أن الحوكمة تُستخدم كوكيل لبيئة اقتصادية مواتية تمكن القوى العاملة من

 - G_EDUاإلنفاق الحكومي على التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الحصول على المشاركة في أنشطة منتجة ومد ّرة للدخل .وفي هذه النماذج ،يتم استخدام ثالثة مؤشرات للحكومات

 - P_EDUاإلنفاق الخاص على التعليم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

(فعالية الحكومة ،سيطرة الحكومة على الفساد وسيادة القانون).

 - G_SSاإلنفاق الحكومي على القطاع االجتماعي كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي

ويساعد نموذج التأخر الموزع االرتدادي ثنائي المتغير في إجراء التحليالت عندما تكون المتغيرات مرتبطة

 GDPPCنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

بقيمها الماضية والحالية والقديمة للمتغير (المتغيرات) في النموذج ،حيث أنه يصف التطور الديناميكي لعدد من

 - G_EFFمؤشر فعالية الحكومة

المتغيرات من تاريخها المشترك .لذلك فإن نماذج تنظيم األسرة والحوكمة تأخذ الشكل التالي:

 - G_CRPمؤشر مراقبة الحكومة للفساد

ج) نموذج تنظيم األسرة

ب) نموذج الصحة
()4
()٣
حيث :

حيث :
 - FPاستخدام وسائل منع الحمل (جميع األساليب) بين النساء المتزوجات الالئي تتراوح أعمارهن بين  15و 49

 - HLTسنوات العمر المتوقع

عاما كحصة من جميع النساء المتزوجات.
ً

 - G_HLTاإلنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 - G_REPHLTاإلنفاق الحكومي على الصحة اإلنجابية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

 - P_HLTاإلنفاق الخاص على الصحة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

د) نماذج الحوكمة

 - G_SSاإلنفاق الحكومي على القطاع االجتماعي كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي

توجد ثالثة مؤشرات للحوكمة (فعالية الحكومة ،سيطرة الحكومة على الفساد وسيادة القانون) وهي تتراجع مقابل

 -GDPPCنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

اإلنفاق الحكومي في النظام القضائي .تم تحديد ثالثة نماذج للتأخر الموزع االرتدادي ثنائي المتغير على النحو

 - G_EFFمؤشر فعالية الحكومة

التالي :

 - G_CRPمؤشر سيطرة الحكومة على الفساد

()5

 - DRنسبة التبعية
بالنسبة لتنظيم األسرة والحوكمة ،تم تحديد نماذج التباطؤ التراجعي الموزع التلقائي ذات المنغيرين ( )ARDLالتي

()6

تتميز بأنها يمكن استخدامها لتقييم كل من العالقات قصيرة األجل وطويلة األجل بين المتغيرات حتى عندما يكون
أيضا تمكن هذه النماذج من
هناك نقص في االرتباط النظري بين المتغيرات .وبالنسبة لتحليل البيانات المجمعة ً

()7

تحليل العالقات لكل بلد على حدة .ومن المتوقع من الناحية النظرية أن يؤدي ارتفاع اإلنفاق الحكومي على الصحة
اإلنجابية إلى زيادة استيعاب واستخدام وسائل تنظيم األسرة بين النساء الالئي في سن الحمل والوالدة (يفترض أن
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حيث:

الجدول  :1-4نتائج اختبار المجموعات الجذرية
المتغير

 - G_EFF :مؤشر فعالية الحكومة
 - G_CRPمؤشر سيطرة الحكومة على الفساد
 - ROLمؤشر سيادة القانون

المستويات
إحصاءات
االختبار

الفرق األول

قيمة المحموعة
الجذرية

قيمة المحموعة
الجذرية

إحصاءات
االختبار

فعالية الحكومة

1.3535-

0.6173

0.0000 ***4.7518-

سيطرة الحكومة على الفساد

1.7990-

0.2218

0.0001 ***3.4318-

التعليم

0.6882-

0.9837

0.0000 ***3.6826-

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد

0.4479-

0.9989

0.0000 ***3.7590-

نسبة التبعية

1.6852-

0.9005

0.0018 ***2.9103-

الصحة

2.3319-

0.1309

0.0000 ***4.5651-

إنفاق الحكومة على التعليم

1.6527-

0.1379

0.0000 ***4.2814-

في مجال الصحة وتنظيم األسرة والنتائج التعليمية من قاعدة بيانات تقارير التنمية البشرية التابعة لبرنامج األمم

إنفاق الحكومة على الصحة

1.3690-

0.6657

0.0000 ***4.0278-

اإلنفاق الخاص على الصحة

1.0644-

0.9825

0.0000 ***8.0683-

المتحدة اإلنمائي ،بينما تم الحصول على بيانات حول مؤشرات الحوكمة من قاعدة بيانات مؤشرات الحوكمة

تنظيم األسرة

1.0093-

0.9926

0.0000 ***3.5542-

إنفاق الحكومة على الصحة اإلنجابية

1.6706-

0.2180

0.0000 ***3.7657-

سيادة القانون

1.5298-

0.5592

0.0000 ***3.3809-

إنفاق الحكومةعلى النظام القضائي

1.5647-

0.2253

0.0000 ***3.4277-

 - G_JSاإلنفاق الحكومي على النظام القضائي

 3-3نوع البيانات ومصادرها
استخدمت الدراسة بيانات للفترة من عام  2000إلى  .2016وقد تم الحصول على بيانات حول اإلنفاق الحكومي
على التعليم والصحة والقطاع االجتماعي ونظام العدالة والصحة اإلنجابية من مؤشرات التنمية العالمية للبنك
الدولي ومن الدراسات االقتصادية الوطنية (مسائل متعددة) .كما تم الحصول على البيانات المتعلقة باإلنجازات

العالمية بالبنك الدولي.

 0-4تقدير النتائج ومناقشتها
 1-4االختبارات التشخيصية
لتحديد النماذج المناسبة وإجراءات التقدير ،تم إجراء العديد من االختبارات التشخيصية ،بما في ذلك اختبارات

تظهر نتائج جذر اللوحة أن جميع المتغيرات كانت غير ثابتة عند مستويات ولكنها أصبحت ثابتة عند الفرق األول.
ويتم عرض نتائج اختبار هاوسمان لجميع الطرز في الجدول .4.2

الجدول :2-4نتائج اختبار هاوسمان – جميع النماذج

جذر اللوحة ،واختبار هاوسمان ،واختبار اختالف التباين ،واختبار العالقة الخطية المتعددة .كما تم إجراء اختبار
الجذور الذي ابتكره «إمبيساران وشين» ( ،... )2003 ،1997وتم وضع النتائج في الجدول ( )1-4أدناه.

نموذج الصحة
)Chi2(.
Prob>chi2

التعليم

الحوكمة

تنظيم األسرة

102.62

58.35

0.02

1.09

0.000

0.3401

0.0101

0.2967

بناء على نتائج اختبارهاوسمان ،تم استخدام تقنية التقدير المناسبة لكل نموذج من النماذج.
ً
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نماذج الصحة والتعليم

في ظل وجود خطية متعددة ،فإن تقدير تأثير متغير مستقل واحد على المتغير التابع ،مع التحكم في المتغيرات

للمساعدة في تحديد األنسب لبيانات الدراسة من بين نموذج اآلثار العشوائية ونموذج اآلثار الثابتة ،تم إجراء اختبار

المستقلة األخرى ،يميل إلى أن يكون أقل دقة مما إذا كانت التنبؤات غير مرتبطة ببعضها البعض .باإلضافة إلى

اختبارا لالرتباط بين التأثير غير الملحوظ (التأثير الخاص بالبلد) والمتغيرات
هاوسمان ( )1978الذي اقترح
ً

ذلك ،تميل الخطية المتعددة إلى جعل األخطاء المعيارية للمعامالت المتأثرة أكبر ،مما قد يؤدي إلى الفشل في

التوضيحية كمقارنة بين تقديرات التأثير الثابت والتأثير العشوائي ،على افتراض أن األخطاء التمييزية والمتغيرات

رفض فرضية باطلة .ووف ًقا لرأي «غوجاراتي» ( ،)2003فإن أي متغير له عامل تضخم تباين أعلى من  5يرتبط

رفضا لفرضية
اإليضاحية غير مرتبطة عبر جميع الفترات الزمنية .وتُظهر نتائج اختبار هاوسمان (الجدول )4.2
ً

طا وثي ًقا بمتغيرات خارجية أخرى ،وبالتالي يجب إسقاطه من النموذج .وتوضح النتائج أن جميع المتغيرات
ارتبا ً

العدمية المتمثلة في «عدم وجود فرق منتظم في معامالت التأثيرات العشوائية والثابتة» للنموذج الصحي ،والفشل

لديها عامل تضخم لتباينها يقل عن  ،5وبالتالي ال توجد مشكلة تتعلق باختالف التباينات في مجموعات البيانات.

في رفض فرضية العدمية لنموذج التعليم .وهذا يعني أن مواصفات اآلثار العشوائية كانت أكثر مالءمة لنموذج

ويالحظ أن متوسطي عامل تضخم تباين لنموذج الصحة ونموذج التعليم هما  1.85و  2.95على التوالي.الجدول

الصحة ،في حين أن مواصفات اآلثار الثابتة كانت مناسبة لنموذج التعليم .وترد نتائج اختبارات الخطية المتعددة

الجدول  :4-4اختبار اختالف التباين  -نماذج الصحة والتعليم

واختالف التباين في الجدولين  4.3و  4.4على التوالي.

:H0التباين الثابت

الجدول ( :)3-4اختبار الخطّيات المتعددة  -نماذج الصحة والتعليم
نموذج الصحة

نموذج التعليم
VIF

VIF

1/VIF

)Chi2(1
Prob>Chi2

0.6018

1/VIF

)Chi2(1

135.03

Prob>Chi2

0.0000
4

.4

المتغير

نموذج التعليم
0.27

نموذج الصحة

اإلنفاق الحكومي على الصحة

0.714 1.40

نسبة التبعية

0.228 4.39

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد 0.785 1.27

سيطرة الحكومة على الفساد

0.452 2.21

-2

فعالية الحكومة

0.337 2.97

اإلنفاق الحكومي على التعليم

0.844 1.18

-4

سيطرة الحكومة على الفساد

0.345 2.89

فعالية الحكومة

0.340 2.94

نسبة التبعية

0.681 1.47

متوسط عامل تضخم التباين

1.85

2

Residuals
-.2
0

Residuals
0

-.4
-.6

متوسط عامل تضخم التباين

2.95

.2

اإلنفاق الحكومي على الصحة

0.740 1.35

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد 0.249 4.01

2

1.5
Fitted values

1

6

5

4
Fitted values

2

3

في ظل وجود اختالف للتباين ،ال يمكن االعتماد على اختبارات فترات الثقة والفرضيات .وقد تم تم إجراء اختبار
« بروش  -باجان /كوك  -فيزبورج « لفحص اختالف التباين ،وهو اختبار للفرضية الفارغة الزاعمة بأن تباينات
الخطأ كلها متساوية مقابل الفرضية البديلة القائلة بأن فروق الخطأ هي دالة مضاعفة لمتغير واحد أو أكثر(بروش
– باجان 1979 ،وكوك – فيزبورج ،)1983 ،وتشير النتائج الواردة في الجدول  4.4إلى عدم رفض الفرضية الفارغة
المتمثلة في التباين المستمر بالنسبة لنموذج التعليم ،ورفض الفرضية الفارغة بالنسبة لنموذج الصحة؛ وهذا يعني
أن مجموعة البيانات لنموذج التعليم متماثلة ،في حين أن مجموعة البيانات للنموذج الصحي متغايرة .وللتخلص من
أيضا على
مشكلة اختالف التباين ،استخدمت الدراسة إجراء التقدير»  GMMمن خطوتين» ،الذي تقضي تقنياته ً
مشكلة االرتباط التسلسلي واالستدامة التي يمكن أن تكون موجودة في مجموعات البيانات.
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جدول ( :)5-4نتائج التقدير لنموذج الصحة :نموذجا  GMMو RE
المتغير

 GMMنموذج
( المتغير التابع = الصحة )

معامالت جميع المتغيرات في النموذج الصحي لها اإلشارات الصحيحة المتوقعة .ومع ذلكُ ،وجد أن بعض
 REنموذج
( المتغير التابع = الصحة )

الصحة

***0.7868
[]0.0449

***0.7868
[]0.0604

اإلنفاق الحكومي على الصحة

**0.1110
[]0.4170

**0.1110
[]0.5554

اإلنفاق الخاص على الصحة

*0.0887
[]0.0424

0.0887
[]0.0643

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد

1.0442
[]2.8907

1.0442
[]3.89.3

المتغيرات ،وفعالية الحكومة والسيطرة الحكومية على الفساد ليست ذات داللة إحصائية على جميع المستويات
ذات األهمية( :الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد ،وفعالية الحكومة ،وسيطرة الحكومة على الفساد) .وتشير
هذه النتائج إلى أن الحالة الصحية للسكان في بلدان الكوميسا تعتمد بشكل إيجابي على السياسة المالية (اإلنفاق
الحكومي على الصحة) ،وحالة الصحة في العام السابق في البلد ،واإلنفاق الخاص على الصحة و بشكل سالب
على نسبة التبعية في البالد.
جدول ( :)6-4نتائج التقدير لنموذج التعليم :نموذجا  GMMو FE
المتغير

 GMMنموذج
( المتغير التابع = التعليم )

 FEنموذج
( المتغير التابع = التعليك )

نسبة التبعية

*0.0364[]0.0220

0.0364[]0.0670

التعليم

فعالية الحكومة

0.0205
[]9.1546

0.0205
[]8.4179

**0.3876
[]0.1828

***0.2938
[]0.0565

اإلنفاق الحكومي على التعليم

سيطرة الحكومة على الفساد

8.9448
[]9.8820

8.9448
[]12.8063

*0.0071
[]0.0030

0.0041
[]0.0027

ثابت

19.7097[]30.1485

19.7097[]28.7951

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
الواحد

***0.6660
[]0.2248

***2.1102
[]0.7490

نسبة التبعية

عدد المالحظات = 322
عدد العوامل المتغيرة = 8
=8
عدد األدوات
مصفوفة وزن"جي إم إم"= قوية
األدوات:

عدد المالحظات = 322

**0.0080[]0.0040

***0.0526[]0.0190

فعالية الحكومة

***1.6497
[]0.6060

0.4919
[]0.4569

سيطرة الحكومة على الفساد

***1.4904[]0.4762

0.5384[]0.3659

ثابت

2.4042[]1.7088

7.0203[]5.4188

عدد المالحظات = 96
عدد العوامل المتغيرة = 7
=7
عدد األدوات
مصفوفة وزن"جي إم إم"= قوية
األدوات:

عدد المالحظات = 96

R-sq. – within = 0.2908
between = 0.9608
overall = 0.6133
Wald chi2(7) = 497.98
Prob > chi2 = 0.0000

•

*** و ** و * تمثل مستوى األهمية عند  1و  5و  10في المائة على الترتيب.

•

القيم بين القوسين [ ] تمثل األخطاء القياسية.

•

تم استبعاد اإلنفاق الحكومي على القطاع االجتماعي بسبب نقص البيانات.

edu; gedu;; dr; geff; gcrp _cons
gdppc
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R-sq. – within = 0.6985
between = 0.8280
overall = 0.7493
F (6,83) = 497.98
Prob >F = 0.0000

69

دور السياسة المالية في تسخير العائد الديموغرافي لصالح التحول االجتماعي االقتصادي في السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي

القضايا الرئيسية في التكامل اإلقليمي – المجلد السابع

•

*** و ** و * تمثل مستوى األهمية عند  1و  5و  10في المائة على الترتيب.

•

القيم بين القوسين [ ] تمثل األخطاء القياسية.

•

تم استبعاد اإلنفاق الحكومي على القطاع االجتماعي واإلنفاق الخاص على التعليم بسبب نقص البيانات.

الجدول ( :)7-4اختبار التغاير غير المتجانس  -نماذج الصحة والتعليم
:H0التباين الثابت
نموذج تنظيم األسرة

نموذج الحوكمة

في نموذج التعليم ،كان لمعامالت جميع المتغيرات (باستثناء سيطرة الحكومة على الفساد) اإلشاراات الصحيحة

)Chi2(1

المتوقعة ،وجميع المعامالت ذات دالالت إحصائية على مستويات مختلفة من األهمية .وتشير النتائج إلى أن مستوى

12.72

)Chi2(1

4.10

Prob>Chi2

0.6018

Prob>Chi2

0.0000

.4

ومستوى التعليم في العام السابق في البالد ،والبيئة االقتصادية (فعالية الحكومة) وبشكل سلبي على نسبة التبعية

.2

وسيطرة الحكومة على الفساد في البالد

Residuals
0

1

تعليم السكان في بلدان الكوميسا يعتمد بشكل إيجابي على السياسة المالية (اإلنفاق الحكومي على التعليم)،

.5
Residuals
-.5
0

-.2

-1

-.4

لتقدير العالقات قصيرة األجل وطويلة األجل بين تنظيم األسرة واإلنفاق الحكومي على الصحة اإلنجابية ؛

-1.5

 2-4نماذج تنظيم األسرة والحوكمة
1.4

1.2

1
Fitted values

.8

.6

3.6

3.2
Fitted values

3.4

2.8

3

والعالقة بين الحوكمة واإلنفاق الحكومي على نظام العدالة ،تم العمل على العديد من نماذج التباطؤ التراجعي

تشير النتائج إلى عدم القدرة على رفض الفرضية الفارغة المتمثلة في التباين الثابت لكل من نموذج تنظيم األسرة

الموزع التلقائي )ARDL(.وكان من الالزم تلبية الشروط المسبقة لذلك التشغيل المجمع قبل عمل التقديرات.

ونموذج الحوكمة .وهذا يعني أن مجموعة البيانات للنماذج متجانسة .

وقد تم إجراء اختبار هاوسمان لتحديد النموذج المراد تقديره من بين نموذج المجموعة المتوسطة المجمعة

جدول ( :)8-4النتائج المجمعة لنموذج تنظيم األسرة :نموذج

( التقديرالمقيد للتباطؤ التراجعي الموزع التلقائي) ونموذج المجموعة المتوسطة (التقديرغير المقيد للتباطؤ

ا لتلقا ئي ( )A R D L

التراجعي الموزع التلقائي)(الجدول  ،)4.2وكانت النتيجة النهائية هي اختيار المجموعة المتوسطة لنموذج تنظيم

مدى طويل
المتغير التابع =تنظيم األسرة

المتغير

األسرة ،واختيار المجموعة المتوسطة المجمعة لنموذج الحوكمة.

المعامل
اإلنفاق الحكومي على 7.39767
الصحة

-Pقيمة

التباطؤ التراجعي الموزع

مدى قصير
المتغير التابع =تنظيم األسرة
المعامل

-Pقيمة

0.090

0.6009-

0.294

ECT

-

-

0.30541-

0.000

ثابت

-

-

9.94813

0.048

تظهر نتائج االنحدار أن هناك عالقة ضعيفة على المدى الطويل (بنسبة  10في المائة من األهمية) بين تنظيم األسرة واإلنفاق
الحكومي على الصحة بالدول األعضاء في الكوميسا .ومع ذلك ،ال تُظهر النتائج المجمعة أي عالقة مهمة على المدى القصير
بين المتغيرات .ومع ذلك ،قد يختلف ذلك بالنسبة لكل بلد من البلدان  .ولتحديد االختالفات المحتملة ،نقوم بتحليل العالقات
قصيرة المدى وطويلة األجل لكل بلد على حدة .ويعرض الجدول  4.9نتائج العالقات قصيرة المدى وطويلة األجل لكل بلد.
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الجدول ( :)9-4نتائج قُطرية لنموذج تنظيم األسرة :نموذج التباطؤ التراجعي الموزع

أريتريا
اإلنفاق الحكومي 4.04725
على الصحة

التلقائي ()ARDL
الدولة

المتغير

بوروندي

مدى طويل

مدى قصير

المتغير التابع =تنظيم األسرة

المتغير التابع =تنظيم األسرة

المعامل
ُ

اإلنفاق الحكومي 4.04725
على الصحة
ECT
ثابت

-

قيمةP -

المعامل
ُ

قيمةP -

0.515

2.26051

-

0.19685-

0.089

0.44169

0.092

-

اإلنفاق الحكومي 11.4687-
على الصحة
ECT
ثابت

-

0.906
-

0.02540-

0.904

0.84371

0.886

-

اإلنفاق الحكومي 8.4082-
على الصحة
ECT
ثابت

-

0.016

2.54122

-

0.38443-

0.065

12.30631

0.093

-

اإلنفاق الحكومي 7.0890
على الصحة
ECT
ثابت

-

0.000

4.27171-

-

0.56241-

0002.

9.59672

0.051

-

مصر
اإلنفاق الحكومي 8.89925-
على الصحة
ECT
ثابت
72

-

0.000

1.55732

0.579

-

0.95222-

0.004

74.1397

0.007

-

ECT

-

-

0.27354-

0.017

ثابت

-

-

4.64513

اإلنفاق الحكومي 63.32021
على الصحة

0.022

ECT

-

ثابت

-

0.936

1.44719-

0.647

-

0.03905-

0.093

-

2.21452

0.095

ليبيا
اإلنفاق الحكومي 3.5338
على الصحة

جيبوتي
0.012

0.041

5.09698-

0.107

كينيا

الكونغو
الديمقراطية
0.195

ثابت

-

-

1.96101

0.057

اإلنفاق الحكومي 27.66748
على الصحة

جزر القمر
1.22911-

ECT

-

-

0.10614-

0.052

إثيوبيا

0.169

0.201

0.834

0.04406

0.797

0.612

0.35646-

0.554

ECT

-

-

0.11667-

0.068

ثابت

-

-

3.90122

0.076

مدغشقر
0.845

1.91038

0.611

اإلنفاق الحكومي 0.28090-
على الصحة
ECT

-

-

0.31032-

0.025

ثابت

-

-

14.54677

0.282
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أوغندا

ماالوي
اإلنفاق الحكومي 22.29634
على الصحة

0.871

0.28085-

0.855

ECT

-

-

0.03817-

0.088

ثابت

-

-

1.10762

0.084

0.145

4.54511-

0.000

اإلنفاق الحكومي 33.40303
على الصحة
ECT

-

-

0.19196-

0.091

ثابت

-

-

9.553354

0.044

زامبيا
اإلنفاق الحكومي 5.68276-
على الصحة

موريشيوس
0.733

0.10677

0.804

اإلنفاق الحكومي 0.25100
على الصحة
ECT

-

-

0.50593-

0.005

ثابت

-

-

38.06585

0.004

رواندا
اإلنفاق الحكومي 0.12939-
على الصحة

0.020

2.75806

0.076

ECT

-

-

0.36517-

0.030

ثابت

-

-

23.00561

0.028

زيمبابوي
0.577

0.792790

0.498

اإلنفاق الحكومي 0.86612-
على الصحة
ECT

-

-

0.53453-

0.076

ثابت

-

-

34.72796

0.072

0.998

1.66263-

0.543

ECT

-

-

0.048463-

0.071

البلدان ( 16من أصل  )18أي عالقة مهمة على المدى القصير بين تنظيم األسرة واإلنفاق الحكومي على الصحة.

ثابت

-

-

4.28281

0.071

وبالمثل ،فإن  12من أصل  18دولة ال تظهر أي عالقة كبيرة طويلة األمد بين تنظيم األسرة واإلنفاق الحكومي على

يظهر تحليل العالقات قصيرة األجل وطويلة األجل نتائج مختلطة عبر مختلف البلدان .بشكل عام ،ال تُظهر معظم

الصحة .وتكشف النتائج عن وجود عالقة قصيرة المدى بين تنظيم األسرة واإلنفاق الحكومي على الصحة فقط في

السودان
0.279

0.97682-

0.144

اإلنفاق الحكومي 3.5338
على الصحة
ECT

-

-

0.272911-

0.089

ثابت

-

-

2.03440

0.073

جيبوتي وزامبيا .في حين أن العالقة طويلة األمد بين تنظيم األسرة واإلنفاق الحكومي على الصحة واضحة فقط
في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وإثيوبيا وسوازيالند وزامبيا.

سوازيالند
اإلنفاق الحكومي 8.21107
على الصحة

74

0.000

2.92063-

0.407

ECT

-

-

0.57301-

0.072

ثابت

-

-

6.92774

0.204
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الجدول ( :)10-4نتائج التقديرات لنموذج الحوكمة :نموذج التباطؤ التراجعي الموزع التلقائي ARDL
المتغير

سيطرة الحكومة على
الفساد

فعالية الحكومة

سيادة القانون

جدول ( :)11-4النتائج قصيرة المدى نموذج الحوكمة على المستوى ال ُقطري :نموذج التباطؤ
التراجعي الموزع التلقائي ARDL
فعالية الحكومة

المدى الطويل
المعامل
ُ
اإلنفاق الحكومي
على نظام العدالة

0.00056-

قيمةP -
0.000

المعامل
ُ
0.00017-

قيمةP -
0.015

المعامل
ُ
0.0015

قيمةP -
0.000

الدولة
بوروندي

المدى القصير
المعامل
ُ

قيمةP -

اإلنفاق الحكومي
على نظام العدالة

0.00016-

ECT

0.2727-

0.000

ثابت

0.7602

0.000

احتمالية Log

المعامل
ُ

قيمةP -

0.988

0.0026-

0.3469-

0.000

0.9675

0.000

184.06

المعامل
ُ

قيمةP -

0.377

0.00014

0.3222-

0.000

1.2590

0.000

253.2958

0.819

تظهر نتائج االنحدار وجود عالقة طويلة األمد بين مؤشرات الحوكمة الثالثة واإلنفاق الحكومي على النظام
مرفوضة على جميع المستويات ذات األهمية .ومع ذلك ،قد يختلف هذا باختالف البلدان .لتحديد التباينات
المحتملة ،نقوم بتحليل العالقة قصيرة المدى لكل بلد على حدة .وترد نتائج العالقة على المدى القصير لكل بلد

0.897 0.00047-

0.0001-

0.971

0.00185

ECT

0.4635-

0.028

0.1725-

0.025

0.5484-

0.023

ثابت

1.0695

0.029

0.3947

0.046

2.05197

0.024

0.0021-

0.971

0.0402-

0.053

0.0055-

0.859

ECT

0.2170-

0.017

0.3651-

0.003

0.000 0.77860-

ثابت

0.4105

0.038

1.02276

0.002

2.2949

0.000

0.00062

0.251

0.00023

0.672

0.0003-

0.958

اإلنفاق
الكونغو
الديمقراطية الحكومي
على نظام
العدالة

في الجدول .11-4

مصر
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اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

المعامل
ُ

قيمةP -

المعامل
ُ

قيمةP -
0.648

جزر القمر اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

236.8498

القضائي بين الدول األعضاء في الكوميسا .ومع ذلك ،فإن فرضية إمكانية وجود عالقات على المدى القصير

المتغير

المعامل
ُ

قيمةP -

سيطرة الحكومة على
الفساد

سيادة القانون

ECT

0.4245-

0.004

0.6307-

0.004

0.001 0.73333-

ثابت

0.8466

0.004

1.3649

0.004

2.2949

0.001

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.727 0.00004-

0.00001

0.919

0.611 0.00006-

ECT

0.1754-

0.020

0.7077-

0.002

0.0199

0.064

ثابت

0.7509

0.021

2.3319

0.002

0.42260

0.056
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أريتريا

كينيا

مدغشقر

ماالوي

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.00246

0.407

0.00014

0.916

0.00164

ECT

0.1279-

0.049

0.2998-

0.000

0.031 0.06861-

ECT

ثابت

0.2754

0.051

0.8792

0.000

0.2007

0.042

ثابت

0.57477

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.527 0.00021-

0.0004

0.000

0.2007

0.563

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.00013

0.553

ECT

0.0623-

0.089

0.9863-

0.181

0.00027

0.049

ECT

0.6914-

0.002

0.32812-

ثابت

0.2282

0.085

2.5817

0.000

0.048 0.17453-

ثابت

1.7741

0.001

0.73217

0.020

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.00427

0.018

0.00178

0.278

0.00311

0.025

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.0067-

0.018

0.00373-

0.044

0.145 0.00323-

ECT

0.1028-

0.025

0.00483

0.063

0.079 0.14366-

ECT

0.052 0.31867-

0.34994-

0.037

0.026 0.16678-

ثابت

0.24700

0.029

0.4486

0.089

0.58819

0.097

ثابت

0.9408

0.046

1.11169

0.038

0.73972

0.021

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.00102

0.590

0.00341

0.013

0.00272

0.033

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.00076

0.041

0.00047

0.053

0.357 0.00049-

ECT

0.060 0.23938-

0.3737-

0.001

0.038 0.44317-

ECT

0.7465-

0.000

0.05761-

0.086

0.014 0.47246-

ثابت

0.6991

0.064

1.08727

0.001

2.06632

0.039

ثابت

2.3090

0.000

0.13674

0.067

2.04014

0.013

0.00073

0.686

0.00117-

0.336

0.00184

0.054

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.00029

0.602

0.00012-

0.054

0.000 0.00109-

ECT

0.1384-

0.095

0.31500-

0.096

0.022 0.28797-

ECT

0.096 0.05314-

0.2435-

0.049

470217.-

0.000

ثابت

0.6294

0.093

1.23363

0.096

0.025

ثابت

0.088

0.53416

0.044

1.47163

0.000

موريشيوس اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة
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1.6399

0.306

رواندا

السودان

سوازيالند

أوغندا

زيمبابوي

اإلنفاق
الحكومي
على نظام
العدالة

0.00281

0.411

0.00111

0.627

0.875 0.00078-

0.1630-

0.061

0.03141-

0.071

0.0714-

0.031

0.063

0.17855

0.065

0.3845

0.024

0.00014-

0.634

0.643 0.00012-

0.010

0.088 0.170960.46916

0.073

0.11213
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ُيظهر تحليل العالقات على المدى القصير نتائج مختلطة في مختلف البلدان وعبر مؤشرات مختلفة للحوكمة.

وأخيرا ،يجب على حكومات الكوميسا التركيز أكثر على استخدام السياسة المالية لتحسين تنظيم األسرة والحوكمة
ً

وبشكل عام ،ال تُظهر معظم البلدان (حوالي  70في المائة) أي عالقة قصيرة المدى كبيرة بين الحوكمة واإلنفاق

في اإلقليم على المدى القصير وعلى المدى الطويل كاستراتيجية لتسخير العوائد الديموغرافية .ويتطلب تحسين

الحكومي على نظام العدالة .ومع ذلك ،تكشف النتائج عن وجود عالقة قصيرة المدى بين فعالية الحكومة واإلنفاق

أحياء ،وتمكين
تنظيم األسرة توفير خدمات تنظيم األسرة ،بما في ذلك وسائل منع الحمل ،وتحسين بقاء األطفال
ً

الحكومي على النظام القضائي في مدغشقر وسوازيلند وأوغندا .وبين السيطرة الحكومية على الفساد واإلنفاق

المرأة .يجب أن يتم دمج كل ذلك في خطط التنمية اإلستراتيجية طويلة األجل للبالد.

على النظام القضائي ،وقد أظهرت النتائج وجود عالقة مهمة على المدى القصير في جزر القمر وماالوي وسوازيلند
وأوغندا وزيمبابوي .في حين أن نفس العالقة قصيرة المدى بين سيادة القانون واإلنفاق على نظام العدالة قد
لوحظت في مدغشقر وماالوي وموريشيوس وزمبابوي.

 0-5الخالصة واآلثار المترتبة على السياسة
تبحث هذه الدراسة في تأثير السياسة المالية على مؤشرات التحول االجتماعي واالقتصادي (التعليم ،النتائج
الصحية ،تنظيم األسرة والحوكمة) بين الدول األعضاء في الكوميسا باستخدام بيانات سنوية مجمعة للفترة من عام
 2000إلى عام  .2016استخدمت الدراسة اآلثار الثابتة واآلثار العشوائية و تقنيات تقدير” . ”GMMوقد وجدت
الدراسة أن السياسة المالية لها دور هام في تسخير العوائد الديموغرافية داخل إقليم الكوميسا ،على المدى
القصير وعلى المدى الطويل ،إال أن حجم تأثير السياسة المالية يختلف باختالف الدول األعضاء.
ونتائج الدراسة لها العديد من اآلثار السياسية :أوالً ،لتحسين جودة الخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها داخل
اإلقليم من أجل االستفادة من العوائد الديموغرافية ،يجب وضع إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص ،وتعزيز
اإلنفاق الحكومي (سواء في المبالغ المخصصة والفعالية أو في كفاءة وفعالية اإلنفاق بما يحد من التسرب و سوء
االستهداف) .ويمكن أيضا ً تحسين جودة الصحة عن طريق خفض نسبة التبعية بين أرباب األسر .كما يمكن تحقيق
زيادة اإلنفاق الحكومي من خالل زيادة التركيزعلى :التوحيد المالي وتحديد أولويات اإلنفاق واإلصالحات الضريبية
وتعزيز تعبئة وإدارة الموارد المحلية؛ وكبح جماح الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.
ثانياً ،لتحسين الجودة ومستوى الوصول إلى التعليم ،هناك حاجة إلى التركيز على توفير الحكومة للتعليم والحوكمة
الفعالة .إذ أنه بدون تلك الحوكمة الفعالة لن يتمكن اإلنفاق الحكومي المرتفع في مجال التعليم ،وحده ،من تحقيق
تعليم جيد ووصول جيد إليه.
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ملخص البحث
إن الزيادة في عدد السكان الذين هم في سن العمل في أفريقيا تعني أن إقليم الكوميسا بحاجة إلى تخطيط بنيته
التحتية للطاقة وف ًقا لذلك .وتستكشف هذه الدراسة ،باستخدام بيانات السالسل الزمنية للفترة من عام 1990
إلى عام  2016من تسع دول في الكوميسا ،إمكانية تحسين تقديرات الطلب على الطاقة من خالل تحليل المتغير
السكاني .ومن خالل نموذج انحدار غير مرتبط على ما يبدو ،أن فئات السكان المختلفة تضع ضغطا ً متفاوتا ً على
حجم الطلب على الكهرباء .كما تقدم دليالً على أن السكان في سن العمل يكون لديهم أكبر تأثير على الطلب على

أثر الهيكل الديموغرافي على الطلب على الطاقة
في الكوميسا

الكهرباء في معظم البلدان المختارة .وهذا يعني أن إقليم الكوميسا بحاجة إلى التخطيط لهذا التغيير في الهيكل
الديموغرافي لضمان إمدادات الكهرباء الكافية في المنطقة .ومع ذلك ،توضح المعلومات المتاحة أن الخطط
الرئيسية الحالية للطاقة في العديد من الدول األعضاء في الكوميسا لم تأخذ في اعتبارها تأثير التركيبة السكانية
على توقعات الطلب على الطاقة ،مما قد يؤدي إلى انخفاض تقديرات احتياجات الطاقة في المستقبل وبالتالي عدم
كفاية إمدادات الطاقة .وينبغي على الدول األعضاء أن تأخذ بعين االعتبار الهيكل الديمغرافي في تطور خططها

«تانيلي ماجونجو» و «تابو ساكولو»

للطلب على الطاقة.
كلمات أساسية:
التحول الديمغرافي ،التركيبة السكانية ،السكان في سن العمل ،الطلب على الطاقة ،الكوميسا.

مركز إسواتيني للسياسات والبحوث االقتصادية
للمراسالت sacolothabo@separc.co.sz :
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 0-1مقدمة

الشكل ( :)1الهيكل الديموغرافي لبلدان الكوميسا ( متوسط الفترة بين عامي  1998و) 2017

 1-1معلومات أساسية
تشهد أفريقيا تغييرات في هيكلها الديموغرافي ،وبحلول عام  2050سيشكل سكانها أكثر من  25في المائة من
سكان العالم (مابري .)2016 ،ومن المعلوم أن التحول الديموغرافي هو في المقام األول دالة لالنخفاض في
الخصوبة .إن التغيير في الهيكل العمري يعني أنه بحلول عام  ،2030سوف تمثل أفريقيا جنوب الصحراء حوالي
ثلثي النمو في القوى العاملة في العالم (أحمد وآخرون .)2014 ،وتقدم مثل هذه الزيادة المحتملة في القوى العاملة
للقارة نافذة من الفرص المشابهة لما ُيسمى «المعجزة اآلسيوية» .ومع ذلك ،ال يمكن للبلدان أن تتمتع بهذه الفرصة
إال إذا قامت باالستثمارات الالزمة في الشباب من خالل التعليم والتدريب ،وبالتالي زيادة اإلنتاجية االقتصادية
( دروموند وتاكور وشو.)2014 ،
كبيرا على
أيضا ضغ ً
وتذكرالوكالة الدولية للطاقة ( )2015أنه عندما تمر دولة ما بتحول ديموغرافي ،فإنها تواجه ً
طا ً

 3-1قطاع الطاقة في الكوميسا

الطلب على الطاقة .ويرجع ذلك إلى انزوع الكبير للسكان في سن العمل لالنخراط في تقنيات كثيفة االستهالك

إقليم الكوميسا غني بارتفاع إمكانات توليد الطاقة الكهربائية ،لكنه يعاني من عجز شديد في الطاقة (فيرهيجي

للطاقة .وتكمن الفرصة الرئيسية لتسخير العائد الديموغرافي في توظيف حصة السكان في سن العمل على نحو

وولفري .) 2017 ،إذ يحصل  45في المائة فقط من السكان على الكهرباء (الكوميسا ،)2017 ،بل إن هذه النسبة قد

منتج ،مما يعني زيادة مخرجات الفرد الواحد من اإلنتاج والنمو االقتصادي (كاننج وراجا ويانبك) ،وهذا يتطلب

تنخفض لما هو أدنى بالنظر إلى أن القارة األفريقية بها أكبر عدد من األشخاص الذين ال يحصلون على الكهرباء

تعزيز امدادات الطاقة لتلبية الطلب المتزايد.

وتشهد في نفس الوقت نمواً سريعا ً في عدد السكان (الوكالة الدولية للطاقة.)2017 ،

ويشير أمجد ( )2013إلى أن أحد األسباب وراء عدم تمكن باكستان من تسخير عائدها الديموغرافي يرجع إلى

وبالنظر إلى متوسط استهالك الكهرباء في العالم البالغ  3128كيلووات ساعة ،يتضح من الشكل  2أن استهالك

نقص إمدادات الطاقة .التي تمثل ُمدخالً رئيسيا ً في جميع قطاعات االقتصاد .وال شك في حقيقة أنه لكي تسخر

الكهرباء في إقليم الكوميسا أقل من المتوسط العالمي باستثناء ليبيا وسيشيل التي تجاوز استهالكهما المتوسط

البلدان عوائدها الديموغرافية بشكل فعال من خالل إعطاء األولوية لالستثمار في التصنيع وتكنولوجيا المعلومات

العالمي في عامي  2005و  2011على الترتيب .وتجدر اإلشارة إلى أن بيانات االستهالك المقدمة في الشكل  2تأخذ

واالتصاالت والرعاية الصحية والتعليم ،فإنه من المهم تحسين االستثمارات في قطاع الطاقة.

فقط في االعتبار الكهرباء المستهلكة من الشبكة الوطنية وتستبعد الكهرباء المولدة والمستهلكة بشكل مستقل.

 2-1الهيكل الديموغرافي في إقليم الكوميسا
يمثل السكان في سن العمل (من سن  15عاما ً إلى سن  64عاماً) أكبرحصة من السكان في إقليم الكوميسا ،ويعرض
الشكل  1متوسط التركيبة السكانية في الفترة من عام  1998إلى عام  .2017ويبين الشكل أنه خالل هذه الفترة
يمثل السكان في سن العمل ،في المتوسط ،نسبة  51في المائة من مجموع السكان ،يليهم فئة الصغار ( 14-0سنة)
والتي تمثل نسبة  46في المائة من مجموع السكان ،في حين أن السكان المسنين ( 65سنة وما فوق) يمثلون نسبة
بسيطة تبلغ  3في المائة من مجموع السكان.
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الشكل (: )2متوسط استهالك الكهرباء للفرد بالكيلووات ساعة في إقليم الكوميسا

 1-3.1-1مملكة إسواتيني

(من عام  2000إلى عام ) 2015

وضعت مملكة إسواتيني خطة وطنية رئيسية للطاقة في عام  .2017حيث تم إجراء تقييم تفصيلي للطلب على الطاقة
للفترة من عام  2015إلى عام  2035باستخدام «برمجية نظام تخطيط طويل المدى لبدائل الطاقة «( ،هيبس.)2016،و
بناء على ثالثة
تم تطوير نموذج لحساب الطلب على الطاقة لمملكة إسواتيني؛ حيث ُوضعت ثالثة توقعات للطلب ً
سيناريوهات للنمو وهي :المعدل المرجعي والمرتفع والمنخفض ( حكومة إسواتيني .)2017 ،وقد تفاضلت هذه
السيناريوهات بافتراضات بشأن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل كهربة القطاع اإلسكاني .وتم تطبيق
متوسط معدل معياري سنوي لزيادة عدد السكان يبلغ ما بين  0.8في المائة إلى  1.2في المائة على افتراضات
السيناريوهات الثالثة جميعها (حكومة إسواتيني.)2017 ،ويعرض الجدول  1تفصيالً لهذه السيناريوهات المفترضة.
الجدول ( :)1السيناريوهات الرئيسية المفترضة
المعدل المرجعي
معدل النموالسنوي للناتج
المحلي اإلجمالي

:%1.2من 2014
إلى2030؛
 : %3من  2030إلى
2035

معدل الكهربة

تحقق %100في 2030
( %0.5نمو سنوياً)

تحقق  %100في 2022

النموالسنوي في عدد
السكان

من  %1.2إلى :%0.8من
 2014إلى 2035

المصدر  :الكوميسا ( ،)2018والمكتب اإلحصائي للكوميسا.

منخفضا في اإلقليم بسبب الزيادة السريعة في عدد
يوضح الشكل ( )2أن استهالك الكهرباء للفرد الواحد ظل
ً
السكان التي تفوق إمدادات الكهرباء( .نوندو ،كاهساي ،وشيفر .)2012 ،وسيستمر اإلقليم ،كبقية أفريقيا ،في
المعاناة من عجز الطاقة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات لزيادة اإلمدادات .ويؤكد «دويتش وتيمب»( )2017على
أهمية فهم كيفية تأثير التغيرات الديموغرافية الحالية في االقتصاد على الطلب على الطاقة من أجل وضع أنظمة

المعدل المرتفع
 %1.8من  2014إلى
2020
 %3من  2020إلى
2025
 %3.5من  2025إلى
2035

المعدل المنخفض
:%0.9من 2014إلى
2020
:%1.8من  2030إلى
2035
تحقق %100في 2035
( %0.5نمو سنوياً)

وسياسات دقيقة إلمدادات الطاقة .وتجدر اإلشارة إلى أن آثار الهيكل الديموغرافي على حجم الطلب على الطاقة

حسب السيناريو المرجعي ،من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بشكل طفيف من  26.1بيتاجول في

في الكوميسا غير معروفة.

عام  2014إلى  27.3بيتاجول في عام  2035كما هو مبين في الشكل  .3وسوف ينمو الطلب على المنتجات النفطية
بنسبة تقارب  ٪ 50في عام  ،2035علما ً بأن  ٪ 95من هذا النمو سيكون قادما ً من قطاع النقل (حكومة إسواتيني،

 1-3-1الطلب المتوقع للطاقة في كل من مملكة إسواتيني وسيشل

تقريبا بحلول عام  ،2035ليصل إلى  2726جيجاوات ساعة (حكومة
 .)2017وسيتضاعف الطلب على الكهرباء
ً

يستعرض هذا القسم الخطط واالستراتيجيات الرئيسية لدولتين من الدول األعضاء في الكوميسا لتحديد ما إذا

إسواتيني .)2017 ،ومع تحسن مستويات المعيشة ،سيستهلك الناس طاقة أكثر حداثة وبالتالي سوف ينخفض

كان الهيكل الديموغرافي قد تم أخذه في االعتبار عند صياغة تلك الخطط واالستراتيجيات.

استخدام الكيروسين والخشب ومن ثم تقليل الطلب الكلي على تلك األنواع من الطاقة.
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الشكل ( : )3حجم الطلب النهائي للطاقة طبق ًا لنوع الوقود

وتتوخى لجنة الطاقة في سيشيل أن الزيادة المتوقعة في حجم طلب القطاع المنزلي للطاقة سوف ينجم عن عدد
المساكن وخصائصها مثل الحجم والمتطلبات السنوية من الطاقة لكل استخدام نهائي وتغلغل أشكال الطاقة وكفاءة
المعدات .وتجدر اإلشارة إلى أن أخذ التركيبة السكانية في االعتبار يمكن أن يحسن من دقة تقدير الطلب على
الطاقة في المستقبل .وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء كما هو مبين في الشكل ،3
مثل مملكة إسواتيني ،فإن دراسة سيشيل المتكاملة للطاقة  2035-2015ال تشير إلى تأثيرات الهيكل الديموغرافي
المتوقع على الطلب على الكهرباء ،مما قد يؤدي إلى سوء تقدير حجم الطلب على الطاقة.
الشكل ( :)4حجم الطلب النهائي للطاقة طبق ًا لنوع الوقود ،جزر سيشل

المصدر :الخطة الرئيسية للطاقة في إسواتيني ( 34-2015حكومة إسواتيني)2017 ،
مالحظة :الفحم غير المحدد الوارد في الشكل ( )3أعاله ،هو الفحم المستخدم في الخدمات التجارية والحكومية وال يتضمن
محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.

تركز الخطة الرئيسية للطاقة في «إسواتيني» بشكل أساسي على النمو االقتصادي ومعدالت كهربة القطاع السكني

المصدر  :لجنة الطاقة في سيشيل(.)2015

في المستقبل كمحرك لحجم الطلب المستقبلي على الطاقة .وعلى الرغم من أن النمو السكاني قد تم وضعه

 4-1أهداف الدراسة

ً
قياسيا للنمو السكاني دون مراعاة التغيرات
معدل
في االعتبار في تقديرات الطاقة ،فإن الخطة الرئيسية تطبق
ً

إن الهدف العام من هذه الدراسة هو استكشاف إمكانية تحسين إجراءات تقدير حجم الطلب على الطاقة من خالل

المستقبلية في التركيبة العمرية .وتشير األدبيات الحديثة من بعض الدول اآلسيوية إلى أن التقديرات الوطنية

تحليل متغير السكان .أما هدفها المحدد فهو دراسة تأثير زيادة عدد السكان الذين في سن العمل على استهالك

للطلب على الطاقة يجب أن تأخذ في االعتبار الهيكل الديموغرافي والنمو السكاني لتجنب التقليل من احتياجات

الطاقة في إقليم الكوميسا.

الطاقة في المستقبل (بهاتاشاريا.)2015،

 0-2استعراض األدبيات
 2-1-3-1سيشيل

 1-2استعراض نظري للطلب على الطاقة

على مدى عقود ،كان استخدام المولدات التي تعمل بالنفط أكثر الطرق اقتصاداً لتوليد الكهرباء في سيشيل ،لكن الزيادة

تعتبرالنظريات االقتصادية المبكرة السكان متغيراً ناتجاً ،مما يعني أن أي زيادة في الموارد كانت دائما ً مرتبطة

في أسعار النفط في عام  2008أثبتت أن االعتماد الشديد على النفط أمر محفوف بالمخاطر .وبالتالي ،أصبحت القدرة

بزيادة السكان(مالزاس .) 1978 ،ووف ًقا لرأي «ميشري»( ،)2011فإن الطلب هو دالة للرغبة والقدرة على الدفع

على توفير الطاقة بأسعار معقولة ويمكن التنبؤ بها قضية سياساتية رئيسية (لجنة الطاقة في سيشيل.)2015 ،

واالستعداد لالنفاق .وهذا يشكل أسس اختيار المتغيرات التي سيتم تضمينها عند نمذجة الطلب على الكهرباء.
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ووف ًقا «لفيل» و»وايلد» ( ،)2010فإن النظرية «المالزوسية» للنمو السكاني والنمو االقتصادي لها مكونان رئيسيان:

 3-2األدبيات التجريبية

أوالً ،هناك تأثير إيجابي لمستوى المعيشة على معدل نمو السكان ،إما من خالل تأثير بيولوجي خالص لالستهالك

هناك العديد من األدبيات التجريبية التي تحدد تأثيرات المتغيرات المختلفة على استهالك الطاقة .وتركز

على معدالت الوالدة أو الوفاة أو من خالل رد فعل سلوكي للوالدين استجابة لظروفهم االقتصادية .ثانياً ،بسبب

الدراسات عادة على تأثير النمو االقتصادي والسكان وأسعار الكهرباء والتنمية المالية والتوسع الحضري على

وجود بعض الموارد الثابتة مثل األرض ،هناك آثارسلبية من حجم السكان على مستوى المعيشة .وهذه النظرية

استهالك الطاقة .ولكن ال يلقى تأثير التركيبة السكانية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إال القليل من االهتمام.

تُظهر وتعرض العالقة بين السكان والمتغيرات االقتصادية األخرى .وبالتالي فإن الدراسة الحالية تعتمد على هذه

فحص حسنوف وميكايلوف ( )2017تأثير الفئات العمرية ( ،64-15 ،14-0و  65وما فوق) على استهالك الكهرباء

النظريات وتسعى إلى تحديد طبيعة العالقة القائمة بين الطلب على الطاقة والفئات المختلفة للمتغير السكاني

السكنية في أذربيجان باستخدام تحليل االنحدار المتوسط المجمع ووجدوا أن الفئة العمرية  64-15كان لديها

في إقليم الكوميسا.

أعلى التأثير على استهالك الكهرباء مقارنة بالفئات العمرية األخرى .كما قام «كيم» و «بيونج شيون» ()2016
عاما) على الطلب على الطاقة باستخدام نموذج ديناميكي مجمع يتكون
ببحث تأثير شيخوخة السكان (فوق ً 65

 2-2الهيكل الديموغرافي كمحرك للطلب على الطاقة

من  53دولة للفترة من عام  1976إلى عام  .2009وقد وجدوا أن تأثير سكان كبار السن على استخدام الطاقة كان

الطاقة هي مفتاح تحسين الرفاه االجتماعي واالقتصادي .وكانت ضرورية الستمرار األنشطة االقتصادية للثورة

منخفضا عند زيادة عددهم.
ً

الصناعية ،وغيابها يحد من النمو االقتصادي ويقلل من مستويات المعيشة ( .)2009 ،Medlockفي حين يتفاوت

قام « جاراو وليتشا وماندراس»( )2013بتقييم تأثير التغير الديموغرافي على الطاقة باستخدام نموذج توازن عام

تقريبا (باركروآخرون ،)2006 ،فإن نقص خدمات
االستهالك على نطاق واسع بين األسر ذات الخصائص المتطابقة
ً

لألجيال المتداخلة في إيطاليا .ووجدوا أن شيخوخة السكان أدت إلى انخفاض في استخدام الطاقة .وعلى العكس

الطاقة الحديثة هو السبب الرئيسي النخفاض مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية (.)2009 ،Medlock

من ذلك ،استخدم « طون وآيزنبرج»( )2007التحليل النوعي لتقدير تأثير الفئات العمرية المختلفة على الطلب على
الطاقة ،وقد خلصا إلى أن كبار السن يستخدمون الطاقة السكنية أكثر من األشخاص األصغر س ًنا في الواليات

أساسيا
كان الطلب على الطاقة موضوع اهتمام الباحثين منذ أزمة النفط عام  .1970لذلك فقد أصبح مكو ًنا
ً

المتحدة األمريكية.

لتخطيط الطاقة وصياغة االستراتيجيات وتشكيل سياسات الطاقة (بهاتشاريا .)2015 ،ويحدد «ييجر»( )2012ثالثة

واستخدم» سادورستكي»( )2015تحليل االنحدار المتوسط المجمع لدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

محركات أساسية للطلب على الطاقة وهي :السكان ،والنشاط االقتصادي ،واألداء التكنولوجي .وهذه المحركات

اقتصادا ناشئًا ،ووجد أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لها عالقة إيجابية
على استهالك الكهرباء في 19
ً

تشكل أساس معظم نماذج الطلب على الطاقة.

مع استهالك الكهرباء .كما قام «صالح الدين وعالم» ( )2016بدراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ال شك أن التحسن في النشاط االقتصادي هو نتيجة لعدة عوامل مثل التصنيع ،الذي يتطلب قدرا كبيرا من الطاقة.

على استهالك الكهرباء والناتج المحلي اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ووجدا أن استخدام

وعالوة على ذلك ،من الطبيعي أن تؤدي الزيادة في عدد السكان إلى زيادة في عدد األشخاص الذين يستخدمون

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كان له تأثير إيجابي على استهالك الكهرباء ويحفز النمو االقتصادي .وباستخدام

نظرا لطبيعته .ومع
الطاقة وبالتالي زيادة الطلب عليها .ويلعب تقدم التكنولوجيا ً
كبيرا في الطلب على الطاقة ً
دورا ً

تحليل متوسط االنحدار المجمع ،بحث «طونالي»( )2016في تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على استهالك

ذلكُ ،يقال إنه كلما تقدمت التكنولوجيا ،أصبحت أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومن ثم انخفض إجمالي صافي

الكهرباء في االتحاد األوروبي ووجد أن الزيادة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت زادت من استهالك

الطاقة المستهلكة «تونالي» ( .)2016وقد وجهت هذه العوامل الثالثة (النشاط االقتصادي ،والتغيرات السكانية،

الكهرباء على المدى الطويل.

والتقدم التكنولوجي) العديد من الدراسات التجريبية في أدبيات تحليل الطلب على الطاقة ،وستتم مناقشة بعض
األدلة التي تتفق مع هذه الدراسة الحالية.
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 4-2نظرة عامة على األدبيات
توضح الدراسات التي تم استعراضها أن التغيير في التركيبة السكانية له تأثير على الطلب على الطاقة .حيث تم
دراسة تأثير التركيبة السكانية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وغيرها من المتغيرات على استهالك الطاقة
في عدد من البلدان ،لكن ال تتوفر كتابات عن الدراسات التي أجريت في إقليم الكوميسا .وتتضمن بعض الدراسات

()2
حيث:
تعني اللوغاريتم الطبيعي;

النمو السكاني في محاولتها لفهم آثار متغيرات االقتصاد الكلي على استهالك الطاقة ،لكن القليل من تلك الدراسات

لكل بلد في المجموعة

نظر في تأثير تزايد عدد السكان في سن العمل على استهالك الطاقة .لذلك تساهم هذه الدراسة في األدبيات

تشير إلى الفترة الزمنية

الموجودة من خالل تقدير تأثيرات الهيكل الديموغرافي على استهالك الطاقة إلقليم الكوميسا.

تعني معلمات يتم تقديرها
تعني متوسط استهالك الكهرباء للفرد الواحد

 0-3المنهجية

تعني متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 1-3مواصفات النموذج

تعني عدد مستخدمي اإلنترنت في كل  100نسمة

طبقت الدراسة «نموذج االنحدار غير المرتبط» لتحديد العوامل المرتبطة باستهالك الكهرباء في دول أعضاء

تعني عدد مستخدمي الهاتف المحمول في كل  100نسمة

مختارة في الكوميسا .وتتمثل ميزة هذه الطريقة في تقديرها المشترك للمعادالت الفردية (انحدار جمعي) ،وبذلك

تعني السكان في سن العمل

تأخذ في االعتبار الترابطات المحتملة بين مختلف وحدات المقطع العرضي (في هذه الحالة ،البلدان المدرجة في

تعني السكان صغار السن

النموذج)»،إنجليسي -لوتز و بلينجنوت» ( .)2011وتعتمد الدراسة ،في اختيار عناصر االنحدار الخاصة بالنموذج،

تعني السكان المسنين

على النماذج التي قدرها «رحيمي و راد» ( .)2017حيث كان نموذجهما األصلي على النحو التالي:
()1

 2-3وصف وقياس البيانات

قدر هذا النموذج تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (باستخدام عدد مستخدمي اإلنترنت لكل  100شخص) والنمو
ّ

يقاس استهالك الطاقة باستهالك الكهرباء (كيلووات ساعة لكل فرد) ،ويقاس إجمالي الناتج المحلي للفرد بالدوالر

االقتصادي (باستخدام نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي) على استهالك الكهرباء (باستخدام استهالك الكهرباء

عاما ،ويتراوح سن السكان الصغار بين
األمريكي الثابت عام  ،2005ويتراوح سن السكان في سن العمل بين  15و ً 64

للفرد) .وقد عدلت هذه الدراسة معادلة «رحيمي و راد» ( )2017ووسعتها لتشمل المتغيرات السكانية (الصغار ،في

عاما فما فوق ،إما أعداد مستخدمي اإلنترنت لكل  100شخص ومستخدمي
عاما والسكان المسنين من ً 65
 0و ً 14

سن العمل ،والكبار) واستخدام الهاتف المحمول (المعادلة  .)2وجاءت التعديالت في شكل مواصفات النموذج وتقدير

الهواتف المحمولة لكل  100شخص كبدائل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .ويرد ملخص للبيانات المستخدمة

النموذج .ويرتكز تفصيل تصنيف المتغير السكاني إلى هذه الفئات على فرضية أن العمر يؤثر على استهالك الكهرباء.

والعالمات المتوقعة في الجدول 2

ومع ذلك ،فإن مسألة أن الفئة العمرية تضع المزيد من الضغوط على الطلب على الطاقة في إقليم الكوميسا تظل
نظرا ألن الدول
مسألة تجريبية .وكان من الضروري استخدام نموذج يقدر المعامالت الخاصة بكل دولة على حدة ً
األعضاء في الكوميسا لديها أحجام اقتصادية متباينة .ومن ناحية أخرى ،فإن التواجد في سوق مشتركة واحدة يجعل
بعض السمات مرتبطة ،ومن ثم فإن نهج النمذجة يتطلب أخذ أي عالقة محتملة بين عناصر التراجع في االعتبار.
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الجدول ( : )2ملخص بالمتغيرات المستخدمة في النموذج
المتغير

الجدول ( :)3اإلحصاءات الوصفية لبيانات من تسع دول أعضاء في الكوميسا

فئة المتغير

C

توقع أبريوري
()Apriori

متوسط استهالك الفرد للكهرباء
( متغير تابع)
متوسط الناتج المحلي اإلجمالي للفرد

مستمر

+

السكان

السكان الصغار ،السكان في سن العمل،
السكان المسنين

+

مستخدمي اإلنترنت في كل  100شخص

مستمر

+

مستخدمي المحمول في كل  100شخص

مستمر

+

استخدمت الدراسة بيانات السالسل الزمنية للفترة من عام  1990إلى عام  2016التي تم الحصول عليها من

استهالك
الكهرباء

اإلنترنت

مؤشرات التنمية العالمية (البنك الدولي .)2018 ،وشملت الدراسة ثماني دول أعضاء في الكوميسا :إثيوبيا
وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتيني ومصر وموريشيوس وزيمبابوي وكينيا .وقد تم اختيار هذه الدول
بناء على توفر البيانات.
األعضاء ً

 0-4تقدير ومناقشة النتائج
 1-4اإلحصاءات الوصفية

الهاتف
المحمول

سن العمل

يعرض الجدول بعض  3اإلحصاءات الوصفية .وتظهر النتائج أن التباين بين الدول أكبر بكثير مقارنة بالتنوع داخل
الدول .وهذا يتماشى مع التوقعات ،فعلى الرغم من أن البلدان في منطقة واحدة ،إال أن حجم اقتصاداتها يختلف.

صغار السن

المسنين
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1852.802

1926.881

163.6233

9822.008

N = 243

بيني

1910.559

267.5014

6322.03

n=9

داخلي

674.3955

761.372-

5352.779

T = 27

545.1418

21.62727

2293.999

N = 243

الناتج المحلي شامل
اإلجمالي

مستمر

المتوسط

االنحراف
المعياري

األدني

األعلى

Obs

شامل

527.0506

بيني

528.4976

37.27648

1512.051

n=9

داخلي

218.8112

314.414-

1308.999

T = 27

10.48895

0.001

53.2262

N = 243

بيني

4.848077

0.783567

16.42561

n=9

داخلي

9.436073

9.81479-

43.41041

T = 27

35.41078

0.001

144.2396

N = 243

بيني

13.12439

7.737136

51.89969

n=9

داخلي

33.16897

26.4452-

117.586

T = 27

07+1.61E

391020

07+5.88E

N = 243

بيني

07+1.56E

566881.1

07+4.38E

n=9

داخلي

6319903

3842551

07+7.34E

T = 27

07+1.18E

238908

07+4.21E

N = 243

بيني

07+1.20E

291173.8

07+3.31E

n=9

داخلي

3203534

2912263

07+2.57E

T = 27

1187259

23418

4889885

N = 243

بيني

1205206

32568.96

3628491

n=9

داخلي

336328.9

98460.73

2400722

T = 27

شامل

شامل

شامل

شامل

شامل

6.609818

25.2461

07+1.76E

07+1.38E

1139328
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 2-4االختبارات التشخيصية
 1-2-4االختبارات الجذرية لوحدات المجموعة/المجموعات
قبل تشغيل نموذج االقتصاد القياسي ،أجرت الدراسة اختبارات تشخيصية على البيانات .حيث تم اختبار المتغيرات
للتأكد من ثباتها باستخدام عدد من االختبارات الجذرية لوحدات المجموعة/المجموعات التي تضمنت:
•

اختبار ليفين ولين وتشو ()2002( )LLC

•

اختبار إيم وبزيران وشين (،)2003 .)IPS

•

االختبار المعزز ديكي وفولر ()1981()ADF

ويوضح الجدول ( )5النتائج التي تم الحصول عليها من هذه االختبارات .وتشير النتائج إلى أن استهالك الكهرباء
للفرد ،والناتج المحلي اإلجمالي للفرد ،واستخدام اإلنترنت لكل  100شخص ،والسكان في سن العمل ،والسكان
الشباب غير ثابتة المستوى .وهذا يعني أن استخدام هذه المتغيرات في النموذج الحالي (عند المستويات) سيؤدي
إلى نتائج زائفة .نتيجة لذلك ،تم عمل اختالف في المتغيرات لتحقيق الثبات.

الجدول ( :)4نتائج االختبارات الجذرية لوحدات المجموعة/المجموعات
إحصاءات االختبار

اختبار ليفين ولين وتشو اختبار إيم وبزيران وشين االختبار المعزز ديكي وفولر

أوالً  :المستوى
استهالك الكهرباء (للفرد)

0.26994()0.3936

2.04226
()0.9794

7.85400
()0.9807

الناتج المحلي اإلجمالي (للفرد)

2.31202()0.0104

0.36998()0.3557

17.4054
()0.4954

مستخدمو اإلنترنت (لكل  100شخص)

1.68201
()0.9537

2.29410
()0.9891

7.87745
()0.9804

مستخدمو الهاتف المحمول (لكل  100شخص)

4.14840(***)0.0000

0.12629()0.4498

16.8806
()0.5313

السكان في سن العمل (المجموع)

61.0273
()1.0000

1.58388(*)0.0566

38.3366
(**)0.0035

السكان الصغار (المجموع)

1.06948()0.1424

0.32678
()0.6281

18.9522
()0.3948

السكان كبار السن (المجموع)

3.775303.20439(**)0.0001( ***)0.0007

46.2555
(***)0.0003

ثاني ًا  :الفروقات األولى
استهالك الكهرباء (للفرد)

5.49801(***)0.0000

56.0362
4.60116(***)0.0000( ***)0.0000

الناتج المحلي اإلجمالي (للفرد)

5.77744(***)0.0000

63.1670
5.51103(***)0.0000( ***)0.0000

مستخدمو اإلنترنت (لكل  100شخص)

4.80998(***)0.0000

46.8018
3.86605(***)0.0002( ***)0.0001

مستخدمو الهاتف المحمول (لكل  100شخص)

2.08275(*)0.0186

2.57280(**)0.0050

37.6464
(**)0.0043

السكان في سن العمل (المجموع)

209.209
()1.0000

0.33132
()0.6298

16.7182
()0.5426

السكان الصغار (المجموع)

1.02207()0.1534

0.07100
()0.5283

15.1819
()0.6494

ثالث ًا  :الفروقات الثانية
السكان في سن العمل (المجموع)
*** و ** و * تظهر مستويات األهمية  ٪1و  ٪5و ٪10

5.08007(***)0.0000

54.6593
4.77941(***)0.0000( ***)0.0000

مالحظة :يتم التعبير عن جميع المتغيرات بلوغاريتمات طبي
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بعد تطبيق اختبارات جذر وحدة اللوحة ،تم استخدام اختبار التكامل المشترك المتبقي « بيدروني» (،)2004

(إثيوبيا وزيمبابوي) .ويشرح استخدام الهواتف المحمولة استهالك الكهرباء في مصر وموريشيوس وزيمبابوي

لمعرفة ما إذا كانت هناك عالقة توازن طويلة المدى بين المتغيرات .تشير نتائج اختبار «بيدروني»كما هو موضح

وكينيا والسودان.

في الجدول ( )5إلى وجود تكامل مشترك بين  4متغيرات في النموذج .لذلك ،يستنتج أن هناك عالقة طويلة األمد

ونحن هنا نركز تفسيرنا للنتائج على المتغير السكاني ألنه يشكل أسس نهجنا لنمذجة حجم الطلب على الطاقة.

بين متغيرات المجموعة.

وفي معظم دول الكوميسا الثمانية (باستثناء مصر) ترتبط الزيادة في عدد السكان صغار السن بانخفاض الطلب

الجدول ( :)5اختبار «بيدروني» للتكامل المشترك المتبقي

نظرا ألن نزعة وقدرة هذه المرحلة العمرية على المشاركة في أنشطة
على الطاقة .وهذا يتماشى مع التوقعات ً

اإلحصاءات

إحصاءات التكامل المشترك

االحتماالت

Panel v-

كثيفة االستهالك للطاقة تكون محدودة .فعلى سبيل المثالُ ،وجد أن زيادة بنسبة  ٪ 1في عدد ضغار السن في
جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس في المتوسط ترتبط مع انخفاض  ٪ 13.52و  ٪ 0.01في حجم الطلب

Panel rho-

0.509042-

0.6946

على الكهرباء ،على الترتيب.

Panel PP-

3.141118

0.9992

أما فيما يتعلق بالسكان في سن العمل ،فقد تبين في معظم البلدان أن الزيادة في عدد السكان في سن العمل

Panel ADF-

2.504877-

***0.0061

( البعد البيني)

4.436641-

***0.0000

ترتبط بزيادة في الطلب على الكهرباء باستثناء إسواتيني وزيمبابوي ،بحيث أن االرتباط إيجابي ،فأنه ليس ذا داللة

Group rho-

4.248314

1.0000

Group ADF-

11.87790-

***0.0000

Group ADF-Statistic

3.380758-

***0.0004

Group PP-

إحصائية .فعلى سبيل المثال ،لوحظ أن زيادة بنسبة  ٪ 1في عدد السكان في سن العمل في إثيوبيا وزامبيا ترتبط
بزيادة  ٪ 8.01و  ٪ 22.27في الطلب على الكهرباء .كما ُوجد أن السكان المسنين لديهم تأثير على الطلب على
الكهرباء في إثيوبيا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس وكينيا.

*** يظهر مستويات أهمية %1
هناك اختبار تشخيص إضافي مقدم في قسم المالحق .يكشف اختبار»بريوش -باجان» للتغاير غير المتجانس
أن البيانات تعاني منه .و ُيظهر معامل تضخم التباين ( ،)VIFوهو عبارة عن اختبار للخطية المتعددة ،أنه ال توجد
عالقة خطية متعددة بين المتغيرات .تُظهر اختبارات االنحراف والتفرطح لمنحنى التوزيع الطبيعي أن البيانات
موزعة توزيعا ً طبيعياً.

 3-4نموذج االنحدار غير المرتبط ()SUR
يعرض الجدول ( )6نتائج تقديرات االنحدار غير المرتبط .حيث نجد أن الناتج المحلي اإلجمالي يفسر استهالك
الكهرباء في (إثيوبيا وإسواتيني وموريشيوس وكينيا) .وهذا يعني أن اقتصاد معظم دول الكوميسا هو اقتصاد خدمي
المدخالت الرئيسية للعمليات اإلنتاجية ،في مقابل االقتصاد القائم على الصناعة و
ال يستخدم الكهرباء كأحد ُ
 /أو األنشطة االقتصادية الرئيسية .وال يفسر االتصال باإلنترنت استهالك الكهرباء إال في دولتين فقط هما
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* 0.01<p *** ;0.05<p ** ;0.1<p

()0.353

***8.618

()1.733

***9.950

()0.535

***8.010

()3.933

1.264-

()0.008

0.013

()0.009

***0.030

()0.105

***0.334

()2.444

***22.641

()1.364

***5.545

()3.341

***22.268

()4.078

0.481

()0.006

0.007-

()0.007

0.001-

()0.105

0.086-

معامل (خطأ
قياسي)

()2.978

*5.777-

()3.309

***9.888

()4.366

***14.639-

()6.944

**13.518-

()0.018

0.005-

()0.020

0.025-

()0.427

0.028

معامل (خطأ
قياسي)

الكونغو
الديمقراطية

ملحوظة  :المتغيرات في صيغة اللوغاريتم ،وتم عمل الفروقات عليها للتصحيح لصالح جذر الوحدة.

ثابت

السكان كبار السن

السكان في سن العمل

السكان صغار السن

الهتف المحمول

االتصال باإلنترنت

الناتج المحلي اإلجمالي

المتغير
معامل (خطأ
قياسي)

إثيوبيا
زامبيا

الجدول ( : )6نموذج االنحدار غير المرتبط ()SUR

()1.222

***6.199

()1.262

1.160

()1.660

0.536

()0.267

0.241-

()0.004

0.001-

()0.005

0.002-

(*)0.316

0.589-

معامل (خطأ
قياسي)

مملكة
إسواتيني

()0.254

***7.831

()1.478

2.095

()1.045

***7.011

()0.504

***1.616

()0.007

***0.037

()0.250

***8.326

()0.371

*0.719

()0.566

***3.770

()0.004

()1.735

***5.918

()4.098

4.980-

()2.892

1.131-

()7.507

0.871

5.220

()2.412

***9.941

()5.211

**12.749

0.819 ***35.646-

()1.288

***0.013-

()0.011
()0.042
()0.013

*0.024

***0.128
**0.107-

()0.056
()0.012

0.003**0.113
0.019-

()0.142
()0.242
()0.461

**0.329
0.248-

معامل (خطأ
قياسي)
معامل (خطأ
قياسي)

*0.871

معامل (خطأ
قياسي)

()0.004( ***)0.005

0.024

()0.394

0.548

معامل (خطأ
قياسي)

مصر
موريشيوس
زيمبابوي
كينيا
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 4-4اختبار« دوميتريسكيو – هيرالن » للسببية
توظف الورقة اختبار» دوميتريسكيو – هيرالن « للسببية لتحديد العالقة السببية بين متغيرات النموذج ( .)1تشير
النتائج الواردة في الجدول ( )7إلى أن الزيادة في عدد السكان في سن العمل والنمو االقتصادي وزيادة استخدام
أيضا إلى أن
اإلنترنت تتسبب في استهالك الكهرباء في بلدان الكوميسا .عالوة على ذلك ،تشير نتائج السببية ً
الزيادة في استهالك الكهرباء واستخدام الهاتف المحمول واستخدام اإلنترنت والسكان في سن العمل تسبب النمو
االقتصادي .وجدير بالذكر أن هذه النتائج تشابه ما توصل إليه «صالح الدين وعالم» ( )2016بالنسبة لبلدان
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
إحصاءات-
W

إحصاءات-
.Zbar

( )1كهرباء ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1ناتج محلي إجمالي

6.21546

4.82174

***06-E.1

( )1ناتج محلي إجمالي ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1كهرباء

5.57354

4.04664

***05-E.5

( )1إنترنت ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1ناتج محلي إجمالي

6.78570

5.51029

***08-E.4

( )1ناتج محلي إجمالي ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1إنترنت

1.75577

0.56323-

0.5733

( )1هاتف محمول ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1ناتج محلي إجمالي 5.95775

4.51057

***06-E.6

( )1ناتج محلي إجمالي ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1هاتف محمول 3.41079

1.43517

0.1512

12.8484

12.8308

***0.0000

( )1ناتج محلي إجمالي ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1في سن العمل 5.74555

4.25434

***05-E.2

( )1إنترنت ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1كهرباء

6.16595

4.76195

***06-E.2

( )1كهرباء ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1إنترنت

0.77986

1.74162-

**0.0816

( )1هاتف محمول ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1كهرباء

7.39234

6.24279

***10-E.4

( )1كهرباء ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1هاتف محمول

3.60052

1.66427

**0.0961

( )1في سن العمل ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1كهرباء

8.44905

7.51875

***14-E.6

( )1كهرباء ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1في سن العمل

7.28677

6.11532

***09-E.1

( )1هاتف محمول ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1إنترنت

3.99909

2.14552

**0.0319

( )1إنترنت ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1هاتف محمول

21.2166

22.9353

***0.0000

( )1في سن العمل ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1إنترنت

10.2967

9.74974

***0.0000

( )1إنترنت ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1في سن العمل

4.11399

2.28427

**0.0224

( )1في سن العمل ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1هاتف محمول

4.46852

2.71236

**0.0067

( ) 1هاتف محمول ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1في سن العمل

9.58161

8.88628

***0.0000

فرضية العدم

( )1في سن العمل ال يتسبب بشكل متجانس في ( )1ناتج محلي إجمالي

Prob.
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الملحق ( :)3اختبارات االنحراف والتفرطح لمنحنى التوزيع الطبيعي

المالحق
الملحق ( : )1اختبار «بريوش – باجان» « /كوك – فيسبيرج» للتغاير غير المتجانس
 : Hoتباين ثابت
المتغيرات :قيم مجهزة من لوغاريتم حجم طلب الكهرباء (اإلليكتريلوج)
)chi2(1

3.56

Prob > chi2

0.0592

1/VIF

VIF

لوغاريتم ( السكان في سن العمل)

1.1

0.36895

لوغاريتم (السكان صغار السن)

1.83

0.41969

لوغاريتم (السكان المسنين)

1.82

0.41973

لوغاريتم (مستخدمي اإلنترنت)

1.69

0.78829

لوغاريتم (مستخدمي الهاتف المحمول)

1.24

0.81724

لوغاريتم ( الناتج المحلي اإلجمالي)

1.4

0.249996

متوسط معامل تضخم التباين

1.513333

المشاهدات

لوغاريتم حجم
طلب الكهرباء

243

0.1037

0.0000

41.88

41.88

لوغاريتم
( الناتج المحلي
اإلجمالي)

243

0.9177

0.0352

4.48

4.48

لوغاريتم
(السكان صغار
السن)

الملحق (: )2معامل تضخم التباين ()VIF
المتغير

المتغير

االنحراف

Chi2

التفرطح

Prob

لوغاريتم
( السكان في سن
العمل)
لوغاريتم
(مستخدمي
اإلنترنت)

243
243
243

0
0
0.0111

0.0097
0
0

26.08
28.79
.

26.08
28.79
.

لوغاريتم
(مستخدمي
الهاتف المحمول)

243

0.0009

0

.

.

لوغاريتم
(السكان
المسنين)

243

0.0004

0.0003

20.71

20.71

الملحق ( : )4اختبار “فولريدج” لالرتباط التلقائي في بيانات المجموعة
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)F(1,8

141.031

Prob > F

0.001
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ملخص البحث
بحثت هذه الدراسة في مساهمة المعرفة الجديدة واالبتكار من خالل قياس عدد براءات االختراع والمجالت
العلمية ،وكذلك تأثير القوى العاملة الشابة على إجمالي الناتج المحلي من قطاع التصنيع .واستخدمت الدراسة
طريقة اآلثار الثابتة ( )FEعلى عينة من  19دولة من الدول األعضاء في السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي
للفترة من  2008إلى .2016
أوضحت النتائج أن القوى العاملة الشابة ،ورأس المال واالشتراكات في الهواتف الخلوية المتنقلة هي عوامل

تسخير العائد الديموغرافي من خالل التسويق التجاري
للبحوث المحلية في الكوميسا

مهمة تساعد في تحقيق نمو في ناتج قطاع التصنيع في الكوميسا .ويحقق الشباب مكاسب من خالل إجراء
البحث والمشاركة في تسويقه في قطاع التصنيع .وأن انتشار وسهولة الحصول على خدمات الهاتف المحمول
وتوفر خدمات تقنية المعلومات واالتصاال تعلب دوراً رئيسيا ً في تبادل المعرفة االكاديمية ونتائج البحوث مع
الشركات قطاع التصنيع.
توصي الورقة بأن الكوميسا بحاجة إلى تحفيز الشباب على المشاركة في البحوث التي تجريها الجامعات ومعاهد

*"جورج كيه .كوسيمبي" و **"چيداه نيابو"

البحوث العامة حيث سيكون ذلك بمثابة إضافة إلى مخزونهم من المهارات .وسيعمل هذا بدوره كمحرك للنمو في
قطاع التصنيع من خالل إنشطة االبتكار والتوظيف المباشر في قطاع التصنيع .عالوة على ذلك ،فهنالك حاجة
لزيادة الدعم لتوفير تعليم عالي ذات جودة يأطر للبحث واالبتكار وريادة األعمال.

* محاضر أول بكلية االقتصاد – جامعة كينياتا – ص.ب 00100 – 43844 :نيروبي – البريد اإللكتروني:
kosimbei.george@ku.ac.ke
** محلل شاب محترف بقسم عمليات الدمج واالستحواذ بهيئة تنظيم المنافسة بكينيا ،وحاصل على درجة
الماجستير في االقتصاد من جامعة بوتسوانا – البريد اإللكترونيjnyaboe@gmail.com :
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 0-1المقدمة

البحث إلى منتجات قابلة للتسويق .ويعتبر هذا عنصراً رئيسيا ً في تنشيط قطاع التصنيع ،وخلق وظائف عالية

 1-1معلومات أساسية

اإلنتاج ،وتسريع النمو االقتصادي وخفض البطالة بين الشباب (البنك الدولي.)2012 ،

لدى الدول اإلفريقية جنوب الصحراء ( )SSAأعلى نسبة من الشباب في العالم ،حيث يوجد فيها أكثر من  70في
المائة ممن تقل أعمارهم عن  30سنة  .يتكون هذا الجزء من األفراد الذين يطورون مهاراتهم ومن ثم فهو مهم جدا

 2-1التركيبة السكانية في الكوميسا

للنمو االقتصادي والتنمية .ويمثل النمو االقتصادي وخلق فرص العمل للشباب تحديا ً كبيراً على مستوى العالم وفي

باستثناء إريتريا ،قُدر عدد سكان الكوميسا بنحو  555مليون شخص في عام  ،2017وكان من المتوقع أن ينمو بمعدل

الدول األعضاء في الكوميسا (انيانو  .)2014 ، Anyanwuوال تزال معدالت البطالة بين الشباب مرتفعة خاصة

سنوي قدره  2.20في المائة (مجموعة بنك التنمية األفريقي .)2018 ،مع معدل النمو المرتفع هذا ،من المتوقع أن

في الدول اإلفريقية جنوب الصحراء (البنك الدولي  ،)2018 ،مما يستدعي اتباع نهج مبتكر لمعالجة المشكلة.

يضيف سكان الكوميسا حوالي  14مليون شخص بحلول نهاية عام ( 2018انظر الشكل .)1

وبمرور الوقت ،تم استخدام العديد من األساليب في أنحاء العالم والتي أدت إلى تغييرات كمية ونوعية في سوق

الشكل  :1االتجاهات السكانية في دول الكوميسا

العمل ( ثوريك  .)2001 ،Thurikويشير الدليل إلى تغير في النظام االقتصادي ،ويتمثل ذلك في ظاهرة التنوع
في خلق فرص العمل والحد من البطالة في مختلف الدول .حيث تحول الرواد مثل هولندا والدانمارك والمملكة
المتحدة نحو اقتصاد ريادة األعمال ( بالنكارة وكاتز 1997 ، Blanchard & Katz؛ سيبيرت )1997 ، Siebert
المدار مثل
المدار مثل ألمانيا ،أو إعادة التفكير في االقتصاد ُ
بينما ال يزال المتأخرون مهووسين بإتقان االقتصاد ُ
فرنسا (نيكيل  .)1997 ،Nickellاقتصاد ريادة األعمال هو االقتصاد الذي تلعب فيه ريادة األعمال دوراً رئيسيا ً في
تحريك النمو االقتصادي وال يستند إلى أسس تنظيمية ،ولكن يعتمد على األشخاص أو األفراد بينما يكون االقتصاد
المدار هو االقتصاد الذي تنظم فيه الحكومة إطار العمل والسياسات العامة.
ُ
ويعتبر االستثمار في البحث والتطوير هو أحد األساليب المستخدمة لمعالجة مشاكل النمو االقتصادي المنخفض
والبطالة بين الشباب .واصلت الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب المهني التقني ( )TVETومعاهد البحث في
إجراء البحوث ،والتي تعتبر محركا ً رئيسيا ً للنمو االقتصادي على المدى البعيد .وهذا هو أساس القدرة التنافسية

المصدر :قاعدة بيانات بنك التنمية األفريقي 2018

في األسواق العالمية وجزء من االستجابة للعديد من التحديات المجتمعية ( اودريتش وثيوريك & Audretsch

يوضح الشكل  2أن هناك نسبة عالية من الشباب في مجتمع الكوميسا ككل ،وأن حوالي  % 39من سكان

 .)2001 ،Thurikتتطور التوقعات العامة في الدول األعضاء في الكوميسا في خطى محازية مع االبتكارات التقنية

الكوميسا تحت سن  . 15ووفقا ً للتوقعات الحالية لشعبة األمم المتحدة للسكان ،فإن جميع هذه البلدان

بما يتماشى مع االهتمامات االجتماعية (مثل البطالة والتنمية المستدامة والسكان الشباب) ،بينما تواجه عملية

تقريبا ً على بعد بضعة عقود من دخول «نافذة الفرص الديمغرافي» هذه هي الفترة التي يتم تحديدها من

االبتكار نفسها تحديات كبيرة من بين أمور أخرى مثل تسجيل براءات االختراع ونقص المرافق المالئمة التي تقدم

خالل :وجود نسب منخفضة من األطفال وكبار السن ،ونسب عالية من البالغين في ذروة سن العمل من 25

الحضانة وخدمات التسريع.

عاما ومتوسط حجم األسرة صغير بما يكفي لآلباء .ويمكن للدول األعضاء في الكوميسا االستفادة
إلى ً 55

لذا أصبح تسويق البحث مصدر قلق رئيسي لالقتصاد التطبيقي والسياسة االقتصادية (أرفانيتس وآخرون

من العائد الديموغرافي الناشئة عن نافذة الفرص هذه من خالل القيام باستثمارات استراتيجية لتحسين

 . ( 2008 ،.Arvanitis et alيع ّرف تنها  )2011( Tanhaتسويق البحث على أنه عملية تحويل مخرجات

التعليم وتنمية المهارات والصحة واإلصالحات االقتصادية وخلق فرص العمل .باإلضافة إلى ذلك ،نظراً
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لمعدل البطالة المرتفع نسبيا ً في هذه الدول ،يمكن للشباب العاطلين عن العمل المشاركة بنشاط في

الشكل  :3العدد التراكمي لبراءات االختراع ومعدالت نمو إجمالي الناتج المحلي للدول األعضاء في الكوميسا.

األنشطة البحثية التي ستعطيهم فكرة عن المنتجات التي يمكنهم التوصل إليها والقابلة للتسويق.
الشكل  :2سكان الكوميسا حسب الفئة العمرية

المصدر :المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقاعدة بيانات الكوميسا 2018

يعرض الشكل  3العدد التراكمي لبراءات االختراع ومعدالت نمو إجمالي الناتج المحلي للدول األعضاء في الكوميسا
في عام  2016باألسعار الثابتة بالدوالر األمريكي لعام  .2011ويوضح االتجاه أن هنالك درجة من االرتباط بين
المتغيرين .على سبيل المثال ،يبدو أن الدول التي لديها العديد من براءات االختراع مثل مصر والسودان وكينيا
المصدر :قاعدة بيانات بنك التنمية األفريقي 2018

تشهد معدل نمو عالي نسبيا ً في إجمالي الناتج المحلي.

 3-1براءات االختراع والنمو االقتصادي في الكوميسا

وينظر إلى دور قطاع التصنيع كما هو منصوص عليه في السياسات االقتصادية للدول األعضاء في الكوميسا ،على

يوضح الشكل  3أن الدول األعضاء في الكوميسا لديها براءات اختراع ،مما يدل على أنه يتم إنتاج المعرفة .تعتبر

انه يخلق فرص العمل والثروة من خالل زيادة اإلنتاج واالستفادة من نتائج البحث والتطوير .ويوضح الشكل  4النسبة

المعرفة الجديدة الناتجة من البحث أمر أساسي في توفير قاعدة للمنتجات المبتكرة .تتضح القدرة على االبتكار

المئوية لمساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي في الدول األعضاء في الكوميسا.

من خالل عدد براءات االختراع .ومع ذلك ،ال يزال معدل تسويق األبحاث في البلدان األفريقية منخفضا ً مقارنة
بدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (ادويو2015 ،Adoyo؛ بانسي  .)2016 ،Bansiويمكن أن يعزى ذلك من
بين أمور أخرى إلى عدم تحديد األولويات والحوافز غير الكافية للتسويق .ويتطلب تسويق األبحاث توفير خدمات
البنية التحتية مثل مكاتب نقل التقنية ( )TTOsوالمرافق الحاضنة لالبتكار(. )IIFs
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الشكل  :4مساهمة التصنيع في إجمالي الناتج المحلي ( )%في الدول األعضاء في الكوميسا.

من بين نقاط الضعف الرئيسية في النظام البيئي لالبتكار في العديد من االقتصاديات وجود «وادي الموت».
وينشأ ذلك من إدراك أن نسبة كبيرة من البحوث التي أجريت في مؤسسات التعليم العالي والمختبرات هي أبحاث
أساسية ،والقليل جداً منها يتحول إلى أبحاث تطبيقية .أن غالبية األبحاث التي يتم إجراؤها في جامعات الدول
األعضاء في الكوميسا أساسية وليست تطبيقية .لذلك تعاني االقتصادات من الحرمان من المنتجات عالية الجودة
التي كان يمكن الحصول عليها من المعرفة الجديدة  .وتتضح هذه الحركيات في الشكل .5
الشكل  :5تسريع االنتقال من االكتشافات إلى اإلنتاج

المصدر :حسابات المؤلف من (البنك الدولي2018 ،ب)

يوضح الشكل  4حصة التصنيع من إجمالي الناتج المحلي والتي تتراوح من  2إلى  31في المائة وهي مساهم
رئيسي في إجمالي الناتج المحلي .ويتباين أداء قطاع التصنيع بين الدول األعضاء في الكوميسا اعتماداً على

المصدر :تصور المؤلفين

االبتكارات التقنية ،وتكلفة ممارسة العمل التجاري ،والحصول على التمويل ،والبحث والتطوير وتوفر المهارات

يشير الشكل  5إلى أن الجامعات والمعامل الوطنية ،من بين مؤسسات البحث األخرى وشركاء االبتكار في النظام

اإلدارية والتقنية ومهارات تنظيم المشاريع ( البنك الدولي2018 ،ب) .وتعد بعض الدول األعضاء في الكوميسا

البيئي ،يجب أن يلعبوا دوراً هاما ً في البحث التطبيقي لتسريع انتقال من االكتشافات إلى المنتجات التي تزيد من

من أسرع االقتصاديات نمواً في العالم أمثال جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ورواندا

فرص العمل والنمو االقتصاد .وسيمنح ذلك الدول األعضاء في الكوميسا فرصة االستفادة من العائد الديموغرافي

وأوغندا بمعدالت نمو تتراوح بين  ٪ 5و  ٪ 10في عام  .2018ودعم النمو من خالل زيادة االستهالك الخاص

حيث أن الشباب سيجتهدون بجد لخلق الوظائف ذات اإلنتاجية العالية المطلوبة ،مما يؤدي إلى خلق فرص العمل

واالستثمار .وفيما يتعلق بسهولة ممارسة العمل التجاري ،كانت موريشيوس ورواندا وكينيا وزامبيا وسيشيل من بين

ونمو قطاع التصنيع.

األفضل في أفريقيا في عام ( 2018البنك الدولي 2018 ،أ) .ركزت منطقة الكوميسا أيضا ً على تعزيز الروابط
التجارية والتجارة البينية في المنطقة الثالثية منطقة  COMESAالكوميسا-مجموعة شرق أفريقيا-مجموعة
تنمية الجنوب األفريقي من خالل مشروع التوريد المحلي الذي يركز بشكل خاص على تدريب موردي األغذية
الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة(.)SME
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 4-1بيان المشكلة

 0-2استعراض االدبيات

على الرغم من وجود العديد من الجامعات ومعاهد البحوث الحيوية في داخل الدول األعضاء في الكوميسا ،فقد

 1-2االستعراض النظري

ظل معدل نقل وتحويل البحث إلى منتج منخفضاً ،مما حرم المجتمع من حلول هو بحاجة شديدة إليها .ويحدث هذا

توجد العديد من النظريات التي توضح كيف تدخل التقنية ورأس المال والقوى العاملة في دالة اإلنتاج الكلية

في ظل التقلص الذي يعاني منه قطاع التصنيع الذي كان من الممكن أن يستفيد من جعل البحوث المحلية تجارية.

لالقتصاد لتفسير النمو االقتصادي .في نموذج سولو للنمو ( ،)1956ينظر للعمالة والعمالة الفاعلة باعتبارهما

باإلضافة إلى ذلك ،شهدت الدول األعضاء في الكوميسا ارتفاع ملحوظ في نسبة الشباب من عدد السكان على

متغيرات هامة في تحقيق النمو االقتصادي .وهذا يظهر أهمية العائد الديمغرافي للنمو االقتصادي من خالل

مدى السنوات الثماني الماضية ،حيث بلغت اعمار  70في المائة منهم دون سن الثالثين .ومع استمرار ارتفاع

تسويق البحوث.

معدالت البطالة بين الشباب في هذه الدول تظل هنالك أسئلة حاسمة تتعلق المناهج المبتكرة لمعالجة المشكلة.

نماذج النمو الداخلية هي نسخ مبسطة لنماذج النمو والبحث والتطوير والتي طورها بي أم رومر PM Romer

تستخدم هذه الورقة بيانات من تسعة عشر دولة من الكوميسا للفترة من  2008إلى  2017حيث لتقوم بالبناء بثالث

( ،)1990غروسمان وهيلبمان  )1993( Grossman and Helpmanوأغينو وهويت Aghion & Howitt

طرق على األدبيات الموجودة حول االستفادة من عالقة العائد الديموغرافية وتحويل البحث المحلي إلى منتج تجاري.

( .)1992ويحتوي النموذج على أربعة متغيرات العمالة ( ،)Lرأس المال ( ، )Kالتقنية ( ، )Aوالناتج ( .)Yويتم تعيين

أوالً ،توضح الدراسة الصلة بين تسويق البحوث تجاريا ً وزيادة إجمالي الناتج المحلي لقطاع التصنيع ،والفرصة

النموذج في وقت متواصل وله قطاعان؛ قطاع إنتاج السلع حيث يتم إنتاج الناتج وقطاع البحث والتطوير حيث يتم

المتاحة لالستفادة من العائد الديموغرافية .وثانياً ،تفصل بين التأثير االقتصادي للمؤشرين الرئيسيين للبحث العام،

إضافة إضافات إلى مخزون المعرفة .ويتم استخدام الكسر  aLمن العمالة في قطاع البحث والتطوير والكسر

على سبيل المثال المخرجات اإلبداعية للجامعات/مؤسسات البحث العامة ( )PRIsوتسويق مخرجات الجامعات /

( )aL-1في قطاع إنتاج السلع .وبالمثل ،الكسر  aKمن أسهم رأس المال يستخدم في البحث والتطوير والمتبقي

 PRIsبواسطة مكاتب نقل التقنية  TTOالخاصة بها .وثالثاً ،على عكس معظم الدراسات السابقة التي استخدمت

ٍ
مكان ما
في إنتاج البضائع .كال الكسرين  aLو  aKعامل خارجي وثابت .نظراً ألن استخدام فكرة أو معلومة في

عينات تتكون من دول متطورة في جميع أنحاء العالم ،تقيم الدراسة نفس الشيء في السياق األفريقي للتأكد من

ال يمنع استخدامها في مكان آخر ،فإن كال القطاعين يستخدمان المخزون الكامل من المعرفة  ،أ.

أن النتائج ذات عالقة وأكثر تحديداً لهذه المنطقة .الدافع وراء هذه الدراسة هو محدودية االدلة فيما يخص هذه

وبالتالي فإن كمية المخرجات المنتجة في الوقت  tتعطى بواسطة:

السياسة الهامة والتي تدعو إلى تحفيز الشباب على المشاركة في البحوث التي تترجم إلى منتجات قابلة للتسويق.

		
()1

 5-1أهداف الدراسة

يقوم نموذج عاملي العمالة ورأس المال AKعلى نموذج النمو الكالسيكي الحديث لسولو  .)1956( Solowويتبنى

الهدف العام من الدراسة هو دراسة كيفية استخدام تسويق البحوث المحلية تجاريا والمجالت العلمية

نموذج سولو ( )1956رأس المال من منظور واسع يستبعد رأس المال البشري من حسابات الدخل القومي .ويؤكد

لالستفادة من العائد الديموغرافي في الدول األعضاء في الكوميسا .وتتمثل األهداف المحددة

نموذج عاملي العمالة ورأس المال AKعلى أهمية مساهمة رأس المال البشري والمادي وكذلك مساهمات مستويات

في اآلتي:

االبتكار في النمو االقتصادي (لوكاس 1988 ، Lucas؛ مانكيو وآخرون 1992 ، .Mankiw et al؛ وبي أم رومير

تحديد مساهمة المعرفة الجديدة واالبتكار (براءات االختراع والمجالت العلمية) في إجمالي الناتج

 .)1986 ، PM Romerمانكيو وآخرون ( )1992قاموا بتعريف المعرفة بأنها إدراك لكيفية عمل العالم واستخدام

المحلي لقطاع التصنيع.

رأس المال البشري لنقل المعرفة إلى القوى العاملة .بما أن المعرفة ال تتهالك ،فإن نماذج النمو الداخلية تفترض

تقييم تأثير إجمالي القوى العاملة على إجمالي الناتج المحلي لقطاع التصنيع كثيف رأس المال.

عوائد غير متناقصة وثابتة.

)1
)2
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الحظ كل من بومول  )1990( Baumolوميرفي وآخرون  )1991( .Murphy et alأن االبتكارات والتقدم في

()7

المعرفة هي نتيجة عمل األفراد الموهوبين .والحظوا أن هؤالء األفراد لديهم خيارات للسعي وراء االبتكار وإنتاج

إذا كانت

السلع .وتقترح هذه المالحظات إلى أن الحوافز االقتصادية والقوى االجتماعية التي تساهم في التأثير على أنشطة

 ،1فأنه هناك نمو هائل .وإذا كانت

األفراد الموهوبين قد تكون مهمة لتراكم المعرفة .ويجادل دي رومير  )2011( D. Romerكذلك أنه ليتمكن األفراد

صفر .وبافتراض نمو ثابت الحالة ،تصبح دالة اإلنتاج (المعادلة :)6

من إنتاج السلع ،فإنهم يفكرون حتما ً في طرق لتحسين عملية اإلنتاج .وبالتالي ،يحدث تراكم المعرفة كأثر جانبي

()٨

للنشاط االقتصادي التقليدي الذي يشير إلى التعلم بالممارسة .يتطلب تحليل التعلم بالممارسة إجراء تغييرات على

وبناء على ذلك ،تراكم رأس المال يعطى بواسطة:
ً

نموذج النمو الداخلي العام (المعادلة  )2ألن جميع المدخالت تعمل في إنتاج السلع .تصبح دالة اإلنتاج:

()٩

أقل من  ،1فإن معدل النمو طويل األجل لالقتصاد هو دالة لمعدل النمو السكاني n.،إذا

أكبر من

تساوي  ،1فهنالك نمو هائل إذا كان  nموجبا ً ونمواً ثابتا ً إذا كان  nيساوي

المعادلة  9تعني أن  Kتنمو نمو ثابت بمعدل  sAونظراً ألن اإلنتاج يتناسب مع ، Kفإنه ينمو أيضا ً بهذا المعدل.
		
()2

وبالتالي ،فإن النمو طويل األجل هو داخلي المنشأ ويعتمد على معدل االدخار.

بما أن الزيادة في المعرفة هي دالة الزيادة في رأس المال ،فإن مخزون المعرفة هو دالة مخزون رأس المال.

 2-2المراجعة التطبيقية

وبالتالي ،هناك متغير حالة واحد فقط .وعند اختيار خيارنا المعتاد للدالة ذات قوة جبرية ،لدينا:

يعرض هذا القسم العديد من الدراسات التي أجريت على دور تسويق البحوث تجاريا ً في االستفادة من العائد

		
()3

الديموغرافي وتعزيز النمو االقتصادي.

حيث  Bهي معامل التحول .كما هو الحال في نموذج سولو ، Solowفإن معدل االدخار هو خارجي وثابت ،ويتم

استخدم آدمز ( )1990حساب عدد المقاالت في العديد من المجالت األكاديمية لبناء سلسلة من  19من المعارف

ضبط االهالك على الصفر للتبسيط .هكذا:

العلمية التي تخص صناعات محددة .وقد استخدم هذه األرصدة من المنشورات لتفسير نمو إجمالي إنتاجية

		
()4

العوامل ( )TFPفي  19من الصناعات التحويلية في الواليات المتحدة (الواليات المتحدة) من  1953إلى 1980
ووجد أن أرصدة المنشورات أثرت بشكل إيجابي على نمو إجمالي إنتاجية العوامل.

وبالمثل ،مازلنا نعامل النمو السكاني على أنه خارجي وثابت وغير سالب للتبسيط .وهذا يعني:

استعرض غريليشس  )1992( Grilichesالمؤلفات التطبيقية حول العوامل الخارجية للبحث والتطوير ووجد

		
()5

أن االستثمارات في المعرفة الجديدة من قبل الشركات وغيرها من المنظمات ال تولد فقط مدخالت االبتكار

المعادلتان  2و  ، 3مع المعادلتين  4و  5تصف تراكم رأس المال والعمالة ،وتوصف االقتصاد .لتحليل هذا االقتصاد،

للمؤسسة التي تقوم بتلك االستثمارات ،ولكن أيضا بسبب ميل المعرفة إلى التمدد ،لتصل شركات الطرف الثالث

يتم استبدال المعادلة  3في المعادلة  .2وهذا ينتج:

كذلك .تتوافق هذه العوامل الخارجية مع الخصائص األساسية المالزمة لما أشار آروو  )1962( Arrowله

()6

بالمعلومات ،والتي تختلف عن العوامل التقليدية لإلنتاج من حيث أنها غير حصرية وغير متنافسة .من خالل

وبما أن

 ،فأن حركية

تنتج من خالل المعادلة::

العمل كقناة لتدفق المعرفة ،فإن ريادة األعمال هي الحلقة المفقودة بين االستثمارات في المعرفة الجديدة والنمو
االقتصادي ( اودريتش  ،2007 ،Audretschاودريتش وثوريك  .)2001 ، Audretsch & Thurikروح ريادة
األعمال هي آلية مهمة تنفذ مرشحات المعرفة لتيسير انتشار المعرفة وتوليد النمو االقتصادي في نهاية المطاف.
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يتم تفسير ظهور سياسة ريادة األعمال لتعزيز النمو االقتصادي على أنه محاولة لتشجيع ريادة األعمال كرأس مال،

تحقق ادويو  )2015( Adoyoمن العوامل التي تؤثر على مخرجات البحوث في جامعات مختارة في كينيا باستخدام

أو قدرة االقتصاد على إنشاء شركات جديدة مبتدءة ونموها.

تصميم البحث الوصفي .ووجدت أن مخرجات البحوث في جامعات حكومية مختارة في كينيا تأثرت بتمويل البحوث

استخدم مانسفيلد  )1997( Mansfieldنتائج دراسة استقصائية لنحوـ  76شركة أمريكية نفذت ابتكارات تجارية

والمشاركة الصناعية وخصائص الباحثين الجامعيين والهياكل اإلدارية المؤسسية.

في سبع صناعات لقياس فوائد البحث األكاديمي (خالل  15عاما ً من االبتكار قيد الدراسة) .من خالل تقدير

قام شيا ويو  )2016( Cheah and Yuبتحليل األثر االقتصادي للبحوث واالبتكار الناشئة عن مؤسسات البحوث

معدل العائد االجتماعي من البحث األكاديمي ،وجد أن عشرة في المائة من ابتكارات المنتجات والعمليات لهذه

العامة ( )PRIsوالجامعات في سنغافورة من خالل استخدام االنحدار اللوجستي الثنائي .وقام المؤلفان بتطبيق

الشركات ال يمكن تطويرها دون البحث األكاديمي .باستخدام هذه النتائج ،قام بتقدير معدل العائد االجتماعي

نظرية النمو الذاتية القائمة على البحث والتطوير من قبل بي أم رومير  )1990( PM Romerو Triple Helix

من األبحاث األكاديمية ووجده يتراوح بين  20إلى  .٪30ووجد أيضا ً أن التقدير كان في الحد األدنى ألنه استبعد

واللولب الثالثي بواسطة إيتزكزينز وآخرون  )2005( .Etzkowitz et alلنمذجة تدفق المعرفة بين الجامعات

الفوائد االجتماعية من االبتكارات األخرى التي تستند إلى نفس البحث األكاديمي ،التي تعود على المستهلكين،

ومؤسسات البحوث العامة والشركات والصناعات والمجموعات والمجتمع .وجدوا أن الشركات التي تتحمل رسوما ً

خارج الواليات المتحدة وتمتد للشركات داخل الصناعة المعنية وخارجها.

أعلى لترخيص الملكية الفكرية ( )IPLمع الجامعات ومؤسسات البحوث العامة لديها ميل أقل لتكرار معامالت

أجرى كل من  Guellecجويلليك وفان بوتليسبيرغه دي ال بوتيرير Guellec and Van Pottelsberghe de

ترخيص الملكية الفكرية ،مما يقلل من تأثير االبتكار األكاديمي على الشركات .باإلضافة إلى ذلك  ،تم العثور على

ً
تحليل شامالً لتأثير البحث والتطوير على اإلنتاجية الكلية للعوامل ( )TFPباستخدام عينة
)2004( la Potterie

الشركات التي حصلت على مستويات أعلى من مراكز البحوث واالبتكار المشتركة  RICVمع الجامعات ومؤسسات

من  15دولة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من  1980إلى  .1998وقاما بالتمييز بين القطاع العام والخاص

البحوث العامة لديها ميل أعلى لتكرار معامالت الترخيص الخاصة معهم ،مما يشير إلى زيادة تأثير االبتكار

في البحث والتطوير .وجدا أن األبحاث الممولة من القطاع العام تولد درجة أعلى من التأثير غير المباشر على

األكاديمي على الشركات.

االقتصاد مقارنة بالبحث والتطوير الممول من القطاع الخاص .ووجدا كذلك أن استجابة اإلنتاجية الكلية للعوامل

قام بانسي  )2016( Bansiبالتحقيق في أسباب انخفاض معدل تسويق االبتكارات تجاريا ً الحالي في جامعات

 TFPللبحث والتطوير في القطاع العام كانت أعلى عندما كانت كثافة البحث والتطوير في القطاع الخاص مرتفعة.

جنوب إفريقيا باستخدام مسح لمديري مكاتب الملكية الفكرية ونقل التقنية وإجراء مقابالت مع مبتكرين أفراد.

ووجدا كذلك أن تأثير البحث والتطوير في القطاع العام على نمو اإلنتاجية الكلية للعوامل  TFPتأثر إيجابيا ً من

ووجد أن قلة الدعم من إدارة الجامعة ،وعدم كفاية الحوافز للمبتكرين ،ومحدودية فرص الحصول على التمويل،

قبل البحث والتطوير الجامعي وليس بمعاهد البحوث العامة األخرى.

واللوائح المؤسسية البيروقراطية ،وعدم كفاءة منظومة اتخاذ القرارات بشأن الملكية الفكرية ،هي العوامل الرئيسية

فاندينبوسشي وآخرون  )2006( .Vandenbussche et alقام بتوسيع نموذج النمو الداخلي باستخدام مجموعة

التي ساهمت في انخفاض معدل تسويق االبتكارات.

بيانات تغطي  19دولة من دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بين عامي  1960و  2000لدراسة مساهمة
رأس المال البشري في التحسينات التقنية على مستوى االقتصاد الموسع .وقام بالتمييز بين آثار قنوات االبتكارات

 3-2نظرة عامة على االدبيات

والتقليد .ووجد أن العمالة الماهرة لها تأثير يعزز النمو في الريادة التقنية.

تم إجراء العديد من الدراسات حول دور التسويق التجاري لألبحاث في االستفادة من العائد الديمغرافي (

قام اودريتش  )2007( Audretschبدراسة الصلة بين ريادة األعمال كرأس مال والنمو االقتصادي ،وكشف كذلك

ادويو 2015 ،Adoyo؛ بانسي 2016 ،Bansi؛ شيا ويو 2016 ،Cheah & Yu؛ وفيوجيليبرس ،Veugelers

كيف ولماذا إطار سولو  Solowلحساب النمو مفيد لربط ريادة األعمال كرأس مال بالنمو االقتصادي .واستخدم عينة

 )2014ركزت معظم هذه الدراسات على تحديد العوامل المختلفة التي تؤثر على براءة اختراع البحث

مكونة من  500شركة من أكبر شركات الصناعات التحويلية في الواليات المتحدة خالل الفترة  1980و  .1993ويعرقل

األكاديمي ،ومساهمة البحث في النمو االقتصادي وبعض التحديات التي تعوق تسويق البحوث .تختلف

مرشح المعرفة انتشار المعرفة للتسويق تجارياً ،وبالتالي يضعف تأثير استثمارات المعرفة على النمو االقتصادي.

الدراسات اختالفا ً كبيراً من حيث المستوى الكلي (الشركة أو الصناعة أو الدولة) ومواصفات النموذج
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(العوامل التوضيحية المدرجة) وكيفية قياس المتغيرات الرئيسية (األرصدة أو التدفقات أو التغييرات).

حيث تمثل  Aالتقنية ،وهي عبارة عن ثابت بينما  Yو  Kتم وصفهما من قبل .وعليه ،يفترض اإلطار النظري أن

ومع ذلك ،لم تثبت هذه الدراسات الصلة بين تسويق البحوث تجاريا ً وزيادة إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعات

النمو االقتصادي للدولة هو دالة إيجابية لكل من رأس المال المادي والبشري.

التحويلية ،والفرصة التي تتيحها االستفادة من العائد الديموغرافي .باإلضافة إلى ذلك ،لم تفصل الدراسات
بين األثر االقتصادي للمؤشرين الرئيسيين للبحوث العامة ،على سبيل المثال المخرجات االبتكارية للجامعات/
مؤسسات البحوث العامة والتسويق التجاري لمخرجات الجامعات/مؤسسات البحوث العامة بواسطة مكاتب نقل

 3-3النموذج التجريبي

التقنية الخاصة بها.

يعتمد النموذج التجريبي على دالة اإلنتاج (المعادلة  )3.2مع عوائد ثابتة للحجم .ومعادلة انحدار لوحة المجموعة
المحددة المقدرة هي كما يلي:

 0-3المنهجية

		
()١٢

 1-3تصميم البحث

حيث

استخدمت الدراسة تصميم السببية غير التجريبية التي تتضمن مجموعة بيانات للفترة من  2010إلى  2016لنحو

لمجموع قوى العمل ورأس المال المادي في حين يمثل

بناء على توفر البيانات لمعظم الدول .وكانت المصادر
 19دولة عضو في الكوميسا .تم تحديد اختيار فترة البداية ً
الرئيسية للبيانات هي قاعدة بيانات البنك الدولي والجهاز االحصائي للكوميسا كومستات  COMSTATوبنك التنمية
األفريقي .وتم الحصول على بيانات براءات االختراع من قاعدة بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

هو المتغير التابع الذي يمثله ناتج قطاع الصناعة/إجمالي الناتج المحلي .ويمثل كل من

عدد براءات االختراع و
هو مصطلح الخطأ ،و
الفترة الزمنية

عدد مجالت العلوم والتقنية .ويشير

و
إلى

يمثل عدد االشتراكات في الهواتف الخلوية المحمولة لكل  100شخص .بينما
هي العوامل التي يجب تقديرها بينما

تمثل الدولة

في

.

المتغيرات التوضيحية المتضمنة هي )1( :القوى العاملة الشابة ( 35 - 15سنة) و ( )2إجمالي مكون رأس المال

 2-3اإلطار النظري

الثابت نيابة عن العمالة ورأس المال المادي على التوالي؛ ( )3عدد مجالت العلوم والتقنية لقياس مدخالت البحوث

استندت الدراسة على نموذج النمو الداخلي العمالة ورأس المال  AKالذي يفترض أن إجمالي اإلنتاج هو دالة

األكاديمية؛ ( )4عدد براءات االختراع ،وذلك الستيعاب المفهوم أن الدول التي لديها الكثير من براءات االختراع

لتراكم رأس المال وف ًقا للدالة أدناه:

تمكنت من حصاد فوائد التسويق التجاري للبحوث ،أي نتائج الشركات (نارين وآخرون )1997 ،.Narin et al؛
و( )5عدد االشتراكات في الهواتف الخلوية المحمولة لكل  100شخص ،لتعكس تأثير استخدام الهواتف المحمولة

		
()10
يرى نموذج  AKأن راس المال يحتوى على مخزون المصنع والمعدات وتراكم المعرفة .نتيجة لذلك ،يتضمن رأس

والوسائط االجتماعية بشكل عام في تعزيز نشر المعرفة البحثية .تم تضمين القوى العاملة الشابة كمتغير توضيحي

مرونة ناتج

لمعالجة الهدف الثاني .من الناحية النظرية ،من المعروف أن قطاع الصناعات التحويلية يحتاج لرأس المال كثيف

رأس المال (العوائد للحجم) وتتراوح من  0إلى  . 1شدد مانكيو وآخرون ( )1992على أن ثبات افتراض عوائد حجم

ومن ثم تهدف هذه الورقة إلى معرفة ما إذا كان هذا هو الحال في الدول األعضاء في الكوميسا أو ما إذا كان

ثابتة ،عليه بحيث تكون دالة اإلنتاج خطية في رأس المال .هذا يدل أيضا ً على أنه عند مضاعفة المدخالت،

السكان الشباب الذين يمثلون نسبة القوى العاملة من سن  15إلى  35عاماً ،يلعبون دوراً للمساهمة في إجمالي

سيتضاعف الناتج أيضاً .وبالتالي ،يمكن إعادة كتابة المعادلة ( )10على النحو التالي:

الناتج المحلي لقطاع التصنيع .من المتوقع أن يكون لجميع المتغيرات التوضيحية عالمة موجبة حيث ُيفترض أنها

		
()١١

تسهم في النمو االقتصادي.

المال  Kفي نموذج  AKفي المعادلة رقم ( )10سويا ً رأس المال المادي والبشري .وتمثل
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 4-3أسلوب التقدير

الجدول  :1اإلحصاء الوصفي

تم تقدير مواصفات اللوحة الثابتة باستخدام طريقة التأثيرات الثابتة ( .)FEوكان هذا بعد إجراء اختبار هاوسمان
 Hausmanلهاوسمان ( )1978والذي يأخذ في االعتبار االفتراضات المتعلقة بمصطلح الخطأ وذلك من أجل
االختيار بين  FEطريقة التأثيرات الثابتة FEوالتأثيرات العشوائية  .REفي نموذك التأثيرات الثابتة يفترض أن
يتغير بطريقة غير عشوائية على  iأو  tمما يجعل نموذج  FEالتأثيرات الثابتة مشابها ً لنموذج متغير وهمي

المتغيرات
إجمالي الناتج
المحلي للتصنيع

المتوسط
2.35B

االنحراف المعياري

الحد االدنى

6.24B

8.5M

الحد
األقصى
30.7B

المالحظات
171

()mgdp

عدد براءات
االختراع ()pat

64.97

180.38

1

1053

171

مما يتطلب معاملة خاصة لمصفوفة تباين الخطأ .تعالج التأثيرات الثابتة مشكلة تحيز عدم التجانس ،الناتجة عن

عدد من المجالت
العلمية والتكنولوجيا

600.91

1827.45

0.7

10807

171

غير المالحظة التي ترتبط بمصطلح الخطأ(غرين . )2012 ،Greene

إجمالي مكون رأس
المال الثابت

 0-4تقدير ومناقشة النتائج

القوى العاملة الشابة 9.89M

في بعد واحد .بينما في نموذج التأثيرات العشواثية  ،REفمن المفترض أن يتغير
أي ارتباط قد يكون موجوداً بين عوامل التراجع والتأثيرات الخاصة بكل دولة

بشكل عشوائي على  iأو t
 ،من خالل التحكم في التأثيرات

()journ

21.69

10.54

3.29

45.27

171

( ) gfcf

 1-4اإلحصاء الوصفي
الخصائص الوصفية تلخص بيانات  19دولة عضو بالكوميسا للفترة من  2008إلى  .2016وتشمل المتغيرات الستة
المستخدمة في الدراسة كل من :إجمالي الناتج المحلي للتصنيع ( ،)mgdpوعدد براءات االختراع ( ،)patوعدد

( ) labf

واالشتراكات في
الهواتف الخلوية
المحمولة لكل 100
شخص ( ) mob

59.36

11.5M

34٫305

42.2M

171

42.73

2.02

180.45

171

من المجالت العلمية والتكنولوجيا ( ،)journإجمالي مكون رأس المال الثابت (  ، ) gfcfالقوى العاملة الشابة (

المصدر :حسابات المؤلف من بيانات الدراسة

 ، ) labfواالشتراكات في الهواتف الخلوية المحمولة لكل  100شخص ( .) mob

 2-4نتائج اختبار جذور الوحدة

يتم عرض إحصائيات الملخص لهذه المتغيرات في الجدول  1والذي يعرض المتوسط واالنحراف المعياري وعدد

تم إجراء اختبارات جذر الوحدة باستخدام اختبار ليفين -لين  -شو  Levin-Lin-Chuوتم عرض النتائج في

المالحظات لكل متغير .أظهرت النتائج أن إجمالي الناتج المحلي للتصنيع بلغ  2.35مليار دوالر أمريكي في حين

الجدول  .2وأظهرت نتائج اختبار جذر الوحدة باستخدام  LLCليفين -لين  -شو  Levin-Lin-Chuثبات دون

بلغ متوسط عدد براءات االختراع ومجالت العلوم والتكنولوجيا  65و  601على التوالي.

توجه عند مستويات أهمية  %1و  %5لجميع المتغيرات.

لدى إجمالي الناتج المحلي للتصنيع انحراف معياري قدره  6.24مليار دوالر أمريكي في حين أن عدد براءات االختراع
ومجالت العلوم والتكنولوجيا لديها انحراف معياري قدره  180و  1827على التوالي .يعني االنحراف المعياري الكبير
أن البلدان في العينة غير متجانسة  ،وبالتالي قد تكون هناك قضايا تقارب بين هذه المجموعة من الدول.
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الجدول  :2اختبار وحدة وحدة الجذر
المتغيرات

تم إجراء اخبتار هاوسمان الختبار المواصفات للنشؤ الداخلي للمتغير التابع (ال يوجد خطأ مواصفات) مقابل
الملحوظات

اختبار )Levin-Lin-Chu (LLC

لخيار النشؤ الخارجي للمتغير التابع وذلك من أجل االختيار بين نماذج التأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية.
بناء على نموذج
رفضت نتائج اختبار هاوسمان نموذج التأثيرات العشوائية وعليه قامت الدراسة بالتقديرات ً

المستويات
الثابت

التوجه

التأثيرات الثابتة كما هو موضح في الجدول .3

اإلحصائية

اإلحصائية

باإلضافة إلى ذلك ،تم إجراء سلسلة من اختبارات المواصفات للتأكد من أن افتراضات االنحدار الخطي الكالسيكية

6.53

***16.68-

ثابت

قائمة .وتشمل هذه :اختبار ولدريدج  Wooldridgeلالرتباط الذاتي في بيانات اللوحة ،واختبار والد Wald

lnlabf

***5.05-

***18.13-

ثابت

لمجموعة حكمة اختالف التباين واختبار بيساران  Pesaranلالستقالل المستعرض .تم عرض نتائج اختبارات

gfcf

***8.94-

***10.15-

ثابت

المواصفات في الجدول  .3ووجدت النتائج مشاكل اختالف التباين واالرتباط التلقائي تم حلها باستخدام خطأ

lnjoun

***4.51-

***12.84-

ثابت

معياري راسخ.

lnpat

***14.22-

***42.87-

ثابت

mob

***6.28-

***6.22-

ثابت

lnmgdp

 4-4مناقشة نتائج انحدار التأثيرات الثابتة

مالحظــة :تشــر العالمــات النجميــة * و ** إىل مســتويات األهميــة عنــد  %10و  %5عــى التــوايل.

 lnmgdp ، lnlabf ، lnjounو  lnpatهي نماذج لوغراثمية لمتغيرات إجمالي الناتج المحلي ،القوى العاملة
الشابة ،مجالت العلوم والتقنية وبراءات االختراع على التوالي.

القوى العاملة الشابة
مجالت العلوم والتقنية

الجدول  :3نتائج اختبارات المواصفات.
فرضية العدم

القيمة
االحتمالية

Hausman F-test for FE versus RE models

H0: RE model is consistent

0.0000

Serial correlation

H0: No serial correlation

0.0582

Heteroskedasticity

H0: No heteroskedasticity

0.0000

Cross-sectional dependence

H0: No cross-sectional dependence

1.1262

Pesaran’s CD test
المصدر :حسابات المؤلف باستخدام 14 STATA

الجدول  :4اآلثار الثابتة (من الداخل) نتائج االنحدار .
المتغيرات التوضيحية

 3-4اختبارات المواصفات

اختبارات المواصفات

عرضت نتائج اآلثار الثابتة في الجدول .4

إجمالي مكون رأس المال الثابت
عدد براءات االختراع
اشتراكات الهاتف الخلوي المحمول
الثبات
 F testاختبار توزيع فيشر-سنديكور
 R-Squaredمعامل التحديد
 No. of observationsعدد المالحظات

انحدار التأثيرات الثابتة
**0.0103
()2.72
0.0473
()0.74
**0.0163
()2.34
0.0042
()0.44
**0.0020
()2.25
3.6807
()0.67
***12.26
4873 .0
171

المصدر :حسابات المؤلف باستخدام 14 STATA
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مالحظة :اإلحصائيات  tموضوعة بين قوسين .أما مستويات األهمية فهي %1 *** :و **  % 5و * .% 10

كان الهدف األول من هذه الدراسة هو تحديد مساهمة االبتكار والمعرفة الجديدة (براءات االختراع والمجالت
العلمية والتقنية) في إجمالي الناتج المحلي لقطاع التصنيع ،في حين كان الهدف الثاني هو تقييم تأثير القوى
العاملة الشابة على إجمالي الناتج المحلي لدول الكوميسا.
تظهر النتائج الواردة في الجدول  4إحصاء توزيع فيشر-سنديكور  Fمهم للغاية ويشير إلى األهمية المشتركة
للمتغيرات التوضيحية .عالوة على ذلك ،أظهرت النتائج أن المعامالت المقدرة لجميع المتغيرات التوضيحية لها
عالمات متوقعة .ويناسب النموذج جيداً ويشرح  49في المائة من التباينات في إجمالي الناتج المحلي لقطاع
الصناعات التحويلية كما هو موضح بواسطة معامل التحديد.
هناك عالقة إيجابية وهامة بين القوى العاملة الشابة وإجمالي الناتج المحلي في قطاع الصناعات التحويلية.
وترتبط نسبة الزيادة في عدد الشباب بزيادة في إجمالي الناتج المحلي لقطاع التصنيع بنسبة  0.01في المائة.
هذا يعني أن نسبة الشباب الكبيرة في الدول األعضاء في الكوميسا تساهم بشكل كبير في النمو الصناعي
ويمكن أن تلعب دوراً حاسما ً في االستفادة من العائد الديموغرافي .هذه النتيجة تتفق مع فاندينبوسشي وآخرون
( )2006الذين أثبتوا أن العمالة الماهرة كان لها تأثير معزز للنمو على الريادة التقنية .لذلك ينبغي دعوة الشباب
للمشاركة في كل من أنشطة البحوث العامة والخاصة التي تجرى في الجامعات ومؤسسات البحوث العامة التي
ستزيد من مهاراتهم .وهذا بدوره سيكون بمثابة محرك للنمو في قطاع التصنيع من خالل االبتكار والتوظيف
المباشر في قطاع الصناعات التحويلية .لتحقيق ذلك يتطلب توفير المزيد من التمويل للنهوض بالتدريب التقني
والمهني وأنشطة البحث وكذلك المناصرة عبر السياسات للقطاع الخاص للترويج للبحوث والتسويق التجاري
لمخرجاتها في قطاع الصناعات التحويلية.
كما هو متوقع ،فإن معامل إجمالي مكون رأس المال الثابت هو إيجابي وهام يؤكد االعتماد الكبير لقطاع التصنيع
على رأس المال .هذا يعني أنه بالنسبة لكل زيادة مئوية في استثمار رأس المال ،فإن إجمالي الناتج المحلي لقطاع
التصنيع يتحسن بنسبة  0.02في المئة.
وجدت الدراسة أيضا ً وجود عالقة إيجابية بين اشتراكات الهواتف الخلوية المحمولة وإجمالي الناتج المحلي

 0-5الخالصة واآلثار المترتبة على السياسات
كان الدافع الرئيسي لهذه الدراسة هو دراسة كيف يمكن استخدام تسويق البحوث المحلية تجاريا ً وفقا ً لعدد
البراءات والمجالت العلمية لالستفادة من العائد الديموغرافي في الدول األعضاء في الكوميسا .استخدمت
الدراسة طريقة التأثيرات الثابتة لدراسة تأثير عدد براءات االختراع والمجالت العلمية على إجمالي الناتج المحلي
اإلجمالي لقطاع التصنيع .ويفضل أسلوب تقدير التأثيرات الثابتة  FEلمعالجة مشكلة انحياز عدم التجانس،
والناجمة عن أن أي ارتباط قد يكون موجوداً بين عوامل التراجع والتأثيرات الخاصة بكل دولة
تظهر نتائج تحليل التأثيرات الثابتة  FEأن القوى العاملة الشابة ورأس المال واالشتراكات في الهواتف الخلوية
المحمولة هي عوامل مهمة في تحريك النمو في قطاع الصناعات التحويلية في الدول األعضاء في الكوميسا .من
المتوقع أن يكتسب الشباب من خالل إجراء البحوث والمشاركة في تسويقها تجاريا ً في قطاع الصناعات التحويلية.
يلعب انتشار الهواتف المحمولة وخدمات تقنية المعلومات واالتصال دوراً رئيسيا ً في تبادل المعرفة األكاديمية
ومخرجات األبحاث مع الشركات المصنعة.
تتوافق هذه النتائج مع نتائج دراسات أخرى مثل مانسفيلد  )1997( Mansfieldوفاندينبوسشي وآخرون
 )2006( .Vandenbussche et alالذين أثبتو روابط إيجابية بين البحوث العلمية وأداء الشركات.
توصي الدراسة بان على الكوميسا القيام بما يلي:
)1

دعم تأمين تعليم عالي ذا جودة عالية يحدد سياق البحث واالبتكار وريادة األعمال.

)2

تشجيع ثقافة تسويق مخرجات البحث تجارياً.

)3

تحفيز الشباب على المشاركة في البحث األكاديمي الذي ُيترجم إلى تسويق تجاري لمخرجات البحث.

)4

تعزيز/زيادة تمويل البحوث وإنشاء مراكز حضانة لتيسير الحضانة وتسويق مخرجات البحوث
المبتكرة تجارياً.

)5

تعزيز النظام البيئي لالبتكار من خالل تطوير وتنفيذ السياسات عليه لضمان أن نظام إدارة الملكية
الفكرية قوي ومحفز بالشكل الصحيح.

لقطاع التصنيع .وتشير النتيجة إلى أن الزيادة في اشتراكات الهواتف المحمولة بنسبة واحد بالمائة تزيد
من إجمالي الناتج المحلي لقطاع التصنيع بنسبة  0.02بالمائة .وهذا يؤكد زيادة استخدام التقنية في
نشر البحوث األكاديمية والمعرفة .لعبت الهواتف المحمولة دوراً رئيسيا ً في تبادل المعلومات بما في ذلك
المنشورات العلمية ،وبالتالي ساهمت بشكل إيجابي في البحث التجاري عن طريق قطاع التصنيع.
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ملخص الدارسة
تُق ّيم الدراسة التي أُجريت على يد طالب التعليم والتدريب الفني والمهني في كينيا النية الريادية لألعمال
التكنولوجية إلى جانب العوائق الملموسة التي تعترض ريادة أو تنظيم األعمال التكنولوجية .وتم إجراء مقابالت مع
 500طالب من طالب التعليم والتدريب الفني والمهني من خالل استبيان عبر اإلنترنت ( .)onlineوتبنت الدراسة
نهج ايجابي ،ومعامل بيرسون لقياس االرتباط (ارتباط ضرب العزوم) لتحديد العالقة بين المتغيرات المهمة .كما
تم استخدام نهج تحليل العنصر الرئيسي بهدف تصنيف الحواجز الملموسة التي تعترض ريادة األعمال بين طالب

تقييم النية الريادية لألعمال التكنولوجية على يد طالب
التعليم والتدريب الفنيين والمهنيين بكينيا

التعليم والتدريب الفني والمهني .واتضح من النتائج وجود سلوك إيجابي لدى طالب التعليم والتدريب الفني والمهني
تجاه ريادة األعمال التكنولوجية وتجاه تعليم ريادة األعمال .واتضح كذلك أن ضعف الحصول على التمويل ،والطرق
غير المناسبة لتعليم/تدريس ريادة األعمال ،والنظم والسياسات الحكومة هي من ضمن أكبر العوائق أمام النية
الريادية لألعمال التكنولوجية بين طالب التعليم والتدريب الفني والمهني في كينيا .وتوصي الدراسة بخلق البيئة
المواتية في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني من أجل رعاية مهارات الطالب من خالل زيادة االستثمار في

"جوليانا مبيتي" * و "كارانجا موانجي" **

مؤسسات تكنولويجيا المعلومات واالتصال ومؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني ،إلى جانب إنشاء مراكز
ابتكار مرتبطة بالتدريب والتعليم الفني والمهني التي سترعى األفكار التي يقدمها طالب التعليم والتدريب الفني
والمهني في مجال األعمال التكنولوجية فضالً عن تدريب طالب التعليم الفني والمهني في مجال مهارات تنظيم
األعمال ورصدهم ودعمهم.
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االستقصائية المتكاملة لألسر والميزانية في كينيا للفترة  2015 - 16أن  %85من العاطلين عن العمل هم الشباب.

 0-1المقدمة

الشكل  :1هرم السكان في كينيا 2016

 1-1معلومات أساسية
يتزايد عدد الشباب في أفريقيا بسرعة ومن المتوقع أن يتضاعف العدد ليصل إلى أكثر من  830مليون بحلول
عام ( 2050البنك األفريقي للتنمية .)2016 ،وبالتالي ،فقد تم توجيه أجندة التنمية العالمية واإلقليمية والوطنية
تجاه تمكين الشباب ألنهم يعتبرون مح ّرك التنمية .ويسعى الهدف الثامن من أهداف التنمة المستدامة إلى تحقيق
العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق للجميع ،بما في ذلك الشباب واألشخاص ذوي االعاقة بحلول عام
 .2030كما يسعى إلى تحقيق تخفيض كبير في عطالة الشباب ،وزيادة التعليم والتدريب ،وتطوير استراتيجية عالمية
لتوظيف الشباب وتفعيلها بحلول عام  .2020ويهدف كذلك إلى تنفيذ ميثاق العمل العالمي لمنظمة العمل الدولية
(منظمة العمل الدولية.)2015 ،
وبالمثل ،يتوخى الهدفان الرابع والخامس من أجندة  2063لإلتحاد األفريقي إشراك وتمكين قوى العمل من الشباب،
وسيتحقق ذلك من خالل التعليم وثورة المهارات التي يدفعها العلم والتكنولوجيا واالبتكار (اإلتحاد األفريقي.)2015 ،
عالوة على ذلك ،تحدد رؤية كينيا للعام  2030مشروعات الشباب الرئيسية التي ستضمن االندماج والتنسيق

المصدر :مكتب اإلحصاءات الوطنية الكيني ()2018

الكاملين للقضايا المؤثرة على الشباب في السياسات والبرامج العامة .ومن بين هذه السياسات والبرامج الرئيسية

ووفقا ً لشيناماسا ( ،)2014فقد اشتمل تنفيذ البرامج المو ّجه نحو تمكين ودعم الشباب للشركات الصغيرة

سياسة العمل اإليجابي ،ومراجعة مناهج التعليم والتدريب ،وزيادة مخصصات المنح الدراسية على المستوى الثانوي

والمتوسطة على تدريب مهني للشباب بوصفه عنصراً رئيسياً .واعترفت الحكومة في كينيا بالتعليم والتدريب

والجامعي ،وتنشيط الفنون التطبيقية للشباب ،وإنشاء صندوق تطوير األعمال التجارية للشباب ومركز تمكين

المهني باعتباره فاعالً رئيسيا ً في تقليل مستويات عطالة الشباب .وتبذل الحكومة بالفعل جهوداً نحو اصالح التعليم

الشباب ،وغيرها من السياسات والبرامج األخرى .وتركز األجندة األربعة الكبيرة على خلق فرص العمل ،المزيد

والتدريب الفني والمهني كما منصوص عليه في الدستور الكيني لعام  ،2010قانون التعليم والتدريب الفني والمهني

من الفرص للشباب ،من خالل توسع وتنشيط قطاع التصنيع .وتستهدف الحكومة تحسين التدريب والتعليم الفني

لعام  ،2013إلى جانب إنشاء مجموعة عمل دائمة معنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني في عام  2014فضالً عن

والمهني بهدف تزويد الخريجيين بالمهارات الالزمة لقيادة التصنيع.

زيادة ميزانية التعليم والتدريب الفني والمهني من مبلغ  6مليار شلن في العام المالي  18/2017إلى  16مليار شلن

وحسب شرام ( ،)2006تعد ريادة األعمال التجارية من المساهمين الرئيسيين في النمو االقتصادي والتنمية ألنها

في العام المالي  .19/2018وينص الدستور على تفويض التعليم والتدريب الفني والمهني مما يمثل فرصة كبيرة

قوة دافعة لالبتكار واالختراع .وأفضت المنافسة الدولية المتزايدة القائمة على اإلبداع والسرعة واالبتكار إلى زيادة

لتوسيع وتطوير المؤسسات في  47مقاطعة .عالوة على ذلك ،يهدف قانون التعليم والتدريب الفني والمهني لعام

االهتمام بريادة األعمال التجارية (لوثي وفرانكي .)2003 ،عالوة على ذلك ،يرتبط العمل الحر بقيم العمل المرغوبة

 2013إلى التقليل من عدم المواءمة في المهارات ونقصها من خالل ضمان امتالك الغالبية العظمى من الشباب

بما في ذلك االستقالل وتحقيق الذات والتحدي.

المنتقلون إلى سوق العمل إلى المهارات ذات الصلة .وتتمثل إحدى األهداف المحددة للقانون في زيادة والمحافظة

يتكون السكان في كينيا إلى حد كبير من الشباب واألطفال (من  0إلى  34عاماً) كما هو موضح في الشكل األول.

على نسب االلتحاق بالتعليم والتدريب الفني والمهني إلى نسبة  %30بحلول  ،2030والتي تعد أكبر بالضعف من

وهذا ما يفسر لماذا تبذل الحكومة جهوداً كبيرة إلشراك هؤالء السكان في األنشطة اإلنتاجية .وكشفت الدراسة

النسبة الحالية ( %11.6نسبة االلتحاق بالتعليم العالي كما في  .)2016أما مهمة مجموعة العمل الدائمة الرئيسية
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فهي تعزيز التعاون بين التعليم والتدريب الفني والمهني والصناعة فضالً عن توجه تنفيذ اصالح التعليم والتدريب

أهدافها ،نظراً لقدرتها على االستفادة من المكاسب الديمغرافية.

الفني والمهني في كينيا .ومع ذلك ،ال يزال القطاع يواجه تحديات متمثلة في تدني معدالت االلتحاق ،ونقص التمويل

 1-2-1التكنولوجيا كمنهج في التعليم والتدريب الفني والمهني

ومواءمة المنهج مع اتجاهات التصنيع العالمية.

تضمن التكنولوجيا بوصفها جزءاً من منهج التعليم والتدريب الفني والمهني تطوير مهارات التعلم في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبيل المهارات العامة لتعلم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (معالجة

 2-1المكاسب الرقمية

النصوص ،لوحة المفاتيح ،واستخدام قواعد البيانات ،وجداول البيانات واإلنترنت) ،وامتالك مهارات محددة

يمكن للمكاسب الرقمية ،والتي تُع ّرف بأنها منافع تنموية تنشأ من استخدام التقنيات الرقمية (البنك الدولي،

لتعلم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (المقدرة على استخدام معدات التحكم العددي بالكمبيوتر  ،وأداة التشغيل

 ،)2016تعزيز النمو والتنمية الشاملة إذا ما استغلت االستغالل الجيد .إذ ُعرفت التقنيات الرقمية بتعزيزها للكفاءة

ذات عناصر تحكم النظام الرقمي والعمل باستخدام تصميم بمساعدة الكمبيوتر والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر

واالبتكار والشمولية .على سبيل المثال فإن إحدى المجاالت التي تم فيها تسخير مثل هذه المنافع هو في مجال

(كاسوورم ولندونر.)2000 ،

مراكز تكنولوجيا أو ابتكارات الفضاء .وهذا هو المجال الذي تم فيه اطالق العديد من الشركات الناشئة وهي
مصدر رئيسي لتوفير فرص العمل.

 2-2-1استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتنمية المهارات في القطاع غير الرسمي

المراكز أو المجمعات التكنولوجية هي مساحات و/أو مجتمعات عمل ذات مصلحة مشتركة في تشكيل نظام بيئي

وفقا ً الستبيان القوى العامة لمكتب اإلحصاءات الوطنية الكيني  ، 2016 – 2015فإن معظم الوظائف الجديدة التي

لريادة األعمال الرقمية من خالل حضانة اإلرشاد أو التوجيه وتسريع تنفيذ األفكار (جيمنزي وزينغ .)2018( ،وقد

تم خلقها في القطاع غير الرسمي .فعلى سبيل المثال ،من بين  897.800فرصة عمل تم خلقها في عام ،2017

المس ّرع والحاضن ومساحات العمل المشترك في أفريقيا نمواً هائالً في
شهدت المراكز التكنولوجية ،ومنشآت ُ

كانت هناك أكثر من  700.000وظيفة في القطاع غير الرسمي .وكما أشار سينغ ( )2000فباإلضافة إلى المهارات

السنوات األخيرة بفضل مقدرتها على ايصال األعمال التكنولوجية إلى القاعدة الشعبية .وقد جذّ ب تعزيز المراكز

الفنية التي يتمتع بها خريجو التعليم والتدريب الفني والمهني ،فينبغي أن يتوفر أيضا ً لدى العمال بعض الكفاءات

التكنولوجية لريادة األعمال واالبتكار انتباه المنظمات الدولية والرأسماليين وغيرهم من الفاعلين ذي الصلة.

العامة في مجال المهارات المتعلقة بريادة األعمال والمهارات المعرفية واالجتماعية.

وكان لدى أفريقيا في عام  314 2016مركز تكنولوجي نشط (دو بوشر .)2016 ،وتشمل المراكز التي انطلقت في
كينيا :آي هب ( ،)iHubونيل الب ( ،)NailLabوإم الب ( ،)m:Labوأوشاهيدي ( ،)Ushahidiواستراثمور آي بيز

 3-1زيادة استخدام التكنولوجا وبطالة الشباب

( ،)Strathmore based iBizوآي الب ( .)iLabومركز آي هب هو أكثر المراكز نجاحاً ،إذ أسهم في تأسيس أكثر من

رغم االسهام الملحوظ للتكنولوجيا في النمو الشامل ،ال تزال بطالة الشباب تُشكّل تحديا ً في كينيا .ووفقا ً للتقرير

 200شركة ناشئة في الدولة ،وتعد ماروت ( )Ma3routeوإم فارم ( )Mfarmأشهرها وأنجحها .وتجدر اإلشارة ،أن

األساسي للقوى العاملة  2016 – 2015للدراسة االستقصائية المتكاملة لميزانية األسرة المعيشية في كينيا بلغ

الفضاء التكنولوجي الكيني قد حقق معلما ً بارزاً عقب االنتقال ،حيث تم تطوير مراكز تكنولوجية خارج نيروبي والتي تُع ّرف

معدل البطالة العام  ،%17.4حيث مثّل الشباب حوالي  %85من العاطلين عن العمل (تقرير الدراسة االستقصائية

بإسم «سافنا السيلكون» للدولة .وتشمل األمثلة على هذه المراكز سواحيلي بوكس (مومباسا) ،ومركز ليك (كيسومو)،

المتكاملة لميزانية األسرة المعيشية في كينيا .)2018 ،ومن بين إجمالي عدد الشباب في سن العمل في كينيا ،فإن

ومركز ودالب (إيلدوريت) ،ومركز سوتي (فوي) ،وأوبونيفو (ماشكوس) ،ومجمع إم تي كينيا ،ومجمع دي (نيري).

حوالي  %37.1من الشباب ال يعملون (كاماو ،كينياني ،أكينيوا ،وموكو .)2018 ،وعلى الرغم من اطالق الحكومة

وحدد كل من دي بيير ،وميالر ،ونزومو ،وروتنبيرج ( )2016اطاراً لتقييم عوامل النجاح في المراكز التكنولوجية من

الكينية للعديد من المبادرات تهدف إلى خفض النسبة العالية لبطالة الشباب ،ال يزال الطلب على العمالة أقل من

خالل دراسات حالة من كينيا ،وأطلقت عليها إسم المحركات المهمة لالبتكار التكنولوجي ،والفرصة االقتصادية

العرض .إذ ُيقدر دخول أكثر من مليون شاب إلى سوق العمل بدون حصولهم على المهارات األساسية (كاني.)2014 ،

والتح ّول االجتماعي .وتعترف رؤية كينيا  2030بمراكز الحاضنة التكنولوجية بإعتبارها أحد المساهمين في تحقيق

ومثل هؤالء السكان ينتهي بهم المطاف في مجال عمل غير رسمي يتسم بتدني اإلنتاجية وضعف الدخل (كاني،
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 .)2014وقامت كينيا في السنوات األخيرة بتنفيذ مبادرات لمعالجة بطالة الشباب مثل صندوق تطوير المشروعات
التجارية للشباب ،وصندوق المشروعات التجارية للنساء ،وصندوق يوزيو ،والهيئة الوطنية للشباب ،وكازي كوا

الجدول  :2إجمالي عدد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني قبل وبعد اعتماد االصالحات

فيجانا وغيرها .ومع ذلك ال تزال بطالة الشباب في البلد في إرتفاع.

 4-1هيكل التعليم والتدريب الفني والمهني في كينيا
تُع ّرف اليونسكو ( )2015التعليم والتدريب الفني والمهني كأنشطة التعليم والتدرب وتنمية المهارات المتعلقة
بالمجاالت الوظيفية واالنتاج وسبل كسب المعيشة .ففي كينيا ،يستلزم التعليم والتدريب والفني وجود مؤسسات
للتدريب الفني والمهن .ويضم الهيكل الحالي كليتين للفنون التطبيقية ،وكلية واحدة للتدريب الفني ،و 55كلية فنية

المصدر :مكتب اإلحصاءات الوطنية الكيني ()2016 – 2012

ومهنية ،و 816كلية للشباب كما هو موضح في الجدول رقم .1

سجل التعليم والتدريب الفني والمهني زيادة تدريجية من العام  2003إلى العام ( 2008الشكل
فيما يتعلق بالتسجيلّ ،

الجدول  1عدد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني حسب الفئة قبل وبعد االصالحات

 .)3و ُيعزى السبب في انخفاض نسبة االلتحاق في عام  2009إلى ترقية إثنين من كليات الفنون التطبيقية (كلية
كينيا للفنون التطبيقية وكلية مومباسا للفنون التطبيقية) إلى مستوى الكلية الجامعية .ومع ذلك توجد زيادة كبيرة
من العام  2011فصاعداً وذلك بسبب الزيادة في ميزانية  2011 – 2010التي شهدت تخصيص مبلغ  560مليون
شلن ألربعة عشر مؤسسة للعلوم والتكنولوجيا من أجل ترقية منشآتها (قاشي .)2013 ،و ُيمكن أن تُعزى زيادة النمو
في التعليم والتدريب إلى بداية االصالحات التي شهدها التعليم والتدريب الفني والمهني في عام  ،2012وأهمها
سن قانون التعليم والتدريب الفني والمهني لعام .2013
الشكل  :3اتجاه االلتحاق بالتعليم والتدريب الفني والمهني ()2016 – 2002

زاد عدد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهن على نحو كبير من عام  2011كما هو موضح في الجدول  ،2عقب
اعتماد االصالحات التي أدت إلى التوسع في التعليم والتدريب الفني والمهن وتنفيذ قانون التعليم والتدريب الفني
والمهني لعام  .2012وينص هذا القانون على أنه ينبغي لجميع مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني التسجيل
لدى الهيئة المعنية بالتعليم والتدريب الفني والمهني.
المصدر :مكتب اإلحصاءات الوطنية الكيني ()2016
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على الرغم من النمو في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني ،إال أن القطاع ال يزال يجابه العديد من التحديات

 6-1أهداف الدراسة

التي تعيق توفير المهارات الكافية المطلوبة في سوق العمل .وتشمل مثل هذه التحديات قلة االلتحاق ،انخفاض

سعت الدراسة إلى تقييم النية الريادية لألعمال التكنولوجية من قبل طالب التعليم والتدريب الفني والمهني في

التسجيل ،وضعف اإلدراك وعدم كفاية التمويل ونقص الموظفين.

كينيا ،وق ّيمت الدراسة ،على وجه الخصوص ،ما يلي:
)1

الموقف تجاه ريادة األعمال التكنولوجية بين طالب التعليم والتدريب الفني والمهني في كينيا؛

 5-1بيان المشكلة

)2

موقف طالب التعليم والتدريب الفني والمهني تجاه تعليم ريادة األعمال ،

غالبا ً ما ُيشار إلى عدم مواءمة المهارات باعتباره أحد التحديات الرئيسية التي تعوق سوق العمل في كينيا .وكشف

)3

العوائق الملموسة التي تعترض ريادة األعمال التكنولوجية من قبل طالب التعليم والتدريب الفني والمهني.

التركيز بشكل خاص على الشباب الذين يشكلون أكبر نسبة من سكان كينيا أنهم يشكلون أيضا ً النسبة األكبر من
العاطلين عن العمل ( .)٪85وارتبط ارتفاع معدل البطالة المرتفع جزيئا ً بعدم التوافق بين مهارات القوى العاملة

 0-2استعراض األدبيات

وفرص العمل الجديدة .وتستمر حكومة كينيا في االستثمار في التعليم والتدريب بهدف إنشاء قوة عاملة متمكنة،

ُيقدم هذا القسم استعراض لألدبيات النظرية والتجريبية.

وهو أمر في غاية األهمية لتحقيق رؤية البالد  .2030وتمثل جزء من أجندة الحكومة في تجديد قطاع التعليم
والتدريب الفني والمهني حيث أنه بمثابة مفتاح بناء القوى العاملة الفنية وريادة األعمال.

 1-2استعراض األدبيات النظرية

إال أن التعليم والتدريب على تنظيم األعمال واالبتكار والحاضنة في مجال األعمال التكنولوجية ،والتي تعد الزمة

تُشير النية الريادية إلى استعداد األفراد لالنخراط في سلوك أو عمل ينطوي على ريادة/تنظيم عمل ،أو تأسيس

للقوى العاملة نظراً للتطور التكنولوجي الذي حدث مؤخراً ،قد ر ّكز بصورة أساسية على خريجي الجامعات

عمل تجاري جديد أو العمل لحسابهم الخاص.

المتواجدين في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية في كينيا ،مع اهمال التعليم والتدريب الفني والمهني .وكنتيجة

النية الريادية هي تمهيد للفرد للبدء في عمل تجاري .وهي مقياس إلدراك الفرد لمقدرته على العمل كمنظم أو

لذلك ،يفتقر معظم خريجي التعليم والتدريب الفني والمهني للمهارات الضرورية أو الكافية لتتناسب مع احتياجات

صاحب مشروع (الحارثي والسالتي .)2014 ،ويستلزم قرار البدء في مشروع تجاري التخطيط والمشاركة اإلدراكية

سوق العمل المتقدمة تكنولوجيا أو الدخول في مشروعات تجارية .ويمكّن أن تفاقم فجوة المهارات ،إذا لم يتم

التي يمكن تحليلها باستخدام النماذج والنظريات .وتقدم نظرية السلوك الذي تم التخطيط له ويوفر نموذج شابيرو

معالجتها على نحو عاجل ،معدالت بطالة الشباب وتحد من النمو االقتصادي .ويتطلب توفير المهارات الضرورية

لحدث ريادة األعمال بنيات الستنتاج السلوك المخطط له.

تحديد الفجوة في مجال المهارات والتي تستلزم تقييم جانب الطلب للصناعة ونية جانب العرض .ونظراً للتطور
التكنولوجي ،والدور الذي يقوم به العمل الحر في قيادة االقتصاد ،فتوجد ضرورة لفهم مفهوم ريادة األعمال

 1-1-2نظرية التشبيك االجتماعي

التكنولوجية بين الداخلين المحتملين لسوق العمل.

تفترض نظرية التشبيك االجتماعي أن األفراد قد يحصلون على المعلومات والمعارف التي ال يملكونها من دائرة
شراكاتهم وأصدقائهم وبالتالي فتح أعينهم على أفكار جديدة في األعمال التجارية (سينغ ،وهيلز ،وهايبل ،ولمبكن،
 ،1999سينغ ساندهو ،وفهمي صديق ،ورياض .)2011 ،وال يستوعب النموذج الخصائص االجتماعة من قبيل
االدراك والنظرة الفردية تجاه ريادة األعمال التي تعد أساسية لتحديد طبيعة ومدى النية الريادية (عارف ،وحسنة،
وبيدين ،وشريف وأحمد2010 ،؛ فينسار ،وكولبري ،وبيليست.)2006 ،
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 2-1-2نظرية السلوك المخطط

 3-1-2نموذج شابيرو لحدث ريادة األعمال

ُيعرف سلوك االنسان تجاه سلوك معين بأنه معيار ذاتي متأثر بالعرف من خالل التحقق االجتماعي ونتائج التحكم

يقترح شابيرو ( )1982أن النوايا تجاه ريادة األعمال تعتمد على تصورات الرغبة الشخصية (الجاذبية الشخصية

في السلوك المدرك للنية على النحو الموضح في الشكل .4

لبدء عمل تجاري) ،والجدوى (الدرجة التي يشعر المرء بقدرته على بدء عمل تجاري) والمزاج الشخصي للتصرف

الشكل  :4نظرية السلوك المخطط

بناءاً على قرارات المرء كما هو موضح في الشكل . 5
الشكل  :5نموذج شابيرو لحدث ريادة األعمال

يحتوي النموذج على مفاهيم متداخلة مع نظرية السلوك المخطط .ويتمثل االختالف بين االثنين في أن نموذج
كما هو موضح في الشكل  ،4فإن المعايير الذاتية هي التأثيرات االجتماعية إلى جانب ديناميات المجموعة التي

شابيرو يتوسع في توضيح المزيد عن العوامل الشخصية والقدرة على أداء السلوك (كاتدوندو وغاباجامبي،2016 ،

تؤثر على المشاركين لالنخراط في نشاط معين أم ال .وفي استعراض األدبيات تم تحديد المرشدين في مجال

وتياجو ،فاريا ،ودي ألميدا كوتو ،وتياجو.)2014 ،

األعمال ،ونماذج الدور االجتماعي ودعم األسرة باعتبارهم المصادر الرئيسية لهذه المعايير (مات ،ومآت ،ومحمد
 ،2015موريانو ،وجورجفيسكي ،والقونا ،وستيفن ،وزارفشاني (.)2012

 2-2استعراض األدبيات التجريبية

ويشير الموقف السلوك إلى التصنيفات أو التقييم الفردي بأن اإلجراءات المعينة ستكون مواتية أم ال .وفيما يتعلق

 1-2-2التكنولوجيا وريادة األعمال

بصاحب المشروع ،فهو الموقف تجاه الرغبة في بدء عمل تجاري.

تعد األدبيات التي تناولت ريادة األعمال التكنولوجية محدود بالنظر إلى أن المفهوم جديد نسبياً .وقد قام سامبولي
وويت ( )2017بتحليل كيفية تفاعل االستثمارات الرقمية مع المكمالت التناظرية ،من خالل مراكز التكنولوجيا
في جميع أنحاء أفريقيا ،وعوامل النجاح المتعلقة بتأسيس شركات ناشئة للتكنولوجيا .وكشفت النتائج عن وجود
فئات مختلفة من مراكز التكنولوجيا :وهي تلك التي تكون إما حاضنات أو مس ّرعات أو كليهما (على سبيل المثال
نيالب وآي إسبيس ،و وآي بيز آفريكا وإم الب شرق أفريقيا) .وحددت الدراسة أيضا ً سبل مختلفة تتواصل من
خاللها المراكز التكنولوجية مع صانعي السياسة :سواء بطريقة غير مباشرة أو غير مشاركة ،أو عن طريق مشاركة
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سطحية ،أو مشاركة استراتيجية ،أو مشاركة قائمة على العمالء.
قام كيلي وفيرستون ( )2016بدراسة مائة وسبعة عشر ( )117من المراكز التكنولوجية في إفريقيا ،من خالل إجراء

بينما درس مكاال ووانجوا ( )2013العوامل التي تؤثر على تنفيذ برنامج تعليم ريادة األعمال في المؤسسات الفنية

المقابالت ومراجعات مكتبية .واكتشفا أنه على الرغم من االنتشار السريع للتكنولوجيا الرقمية ،إال أن المكاسب

الجامعية في كينيا ،باستخدام عينة من  58معلما ً من المؤسسات الفنية في مقاطعة نيروبي ،وجدت الدراسة أن

الرقمية لم تنتشر على نحو متناسب .ووجدت الدراسة كذلك أن تحقيق المكاسب الرقمية يتطلب تحسين المكمالت

طرق التدريس تؤثر على تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والفني .فيما قام كل من ماريري ،ومافيني ،ودهوروب،

التناظرية لالستثمارات الرقمية.

( )2017بدراسة تأثير السلوك الشخصي ،والسيطرة السلوكية المدركة ،والمعايير الذاتية وتعليم ريادة األعمال على

وقام البنك الدولي بتقييم نتائج إم الب وإم هب إلى جانب تقييم قصص نجاح ريادة األعمال في أفريقيا جنوب

نوايا ريادة األعمال بين طالب جيل األلفية (في زيمبابوي .باستخدام عينة من  200طالب وإجراء نمذجة المعادلة

الصحراء ،وفي شرق ووسط آسيا وفي شرق أوروبا .حيث اختارت الدراسة دراسات حالة من األقاليم المذكورة

الهيكلية ،وجدت الدراسة أن المواقف الشخصية ،وتعليم ريادة األعمال والسيطرة السلوكية المدركة تؤثر على نوايا

أعاله والتي اشتملت على إم الب شرق أفريقيا (كينيا) ،وموبايل ماندي كمباال (إم هب يوغندا) ،وإم الب بالجنوب

ريادة األعمال.

األفريقي (جنوب أفريقيا) ،وإم الب شرق آسيا (فيتنام) ،وإم ال شرق ووسط آسيا (آرمينيا) ،وإم الب جنوب آسياس
(باكستان) ،وموبايل نيبال (إم هب نيبال) وأكيرجيكس (إم هب كينيا) .ووجدت الدراسة أن إم الب وإم هب قد

 3-2استعراض األدبيات

أحدثت تأثيراً إيجابيا ً ومهما ً على النظم البيئية لريادة األعمال التي تعمل فيها مثل :االبتكار المتنقل ،وتحسين

من بين الدراسات التي جرى استعراضها ،تم استخدام نماذج مختلفة مثل نموذج هيكل التغاير ،ونموذج الفحص

العالقات بين أصحاب المصلحة ،وخلق بيئة تمكينية لتحفيز إنشاء الشركات الناشئة .عالوة على ذلك ،وجدت

العالقي ،ونمذجة المعادلة الهيكلية لتحديد كيفية تفاعل الجوانب العديدة .إال أن هذه الدراسات تجاهلت نظرية

حسنت مجاالت مثل التعليم
الدراسة أن تطبيقات الهاتف المحمول التي طورها رواد األعمال بدعم من إم الب قد ّ

السلوك المخطط ونموذج شابيرو لحدث ريادة األعمال ،والذي يوفر أساسا ً نظريا ً لتحديد النيات الريادية .ولذلك

والشمول المالي والرعاية الصحية والنقل والبيئة والحوكمة.

تتصور هذه الدراسة اطار يسترشد بنظرية شابيرون ويركز على طالب التعليم والتدريب الفني والمهني.

 2-2-2نية ريادة األعمال

 0-3المنهجية

قام كل من لوثجي وفرانك ( )2003باختبار نية ريادة األعمال بين عينة من  512طالب من الطالب الهندسة

 1-3تصميم البحث

بمعهد التكنولوجيا وإدارة االبتكار في ألمانيا ،باستخدام نموذج هيكل التباين المشترك ،وجدت الدراسة أن سمات

تبنت الدراسة نهجا ً إيجابيا ً والذي يشير إلى الرأي القائل أن المعرفة الحقيقية الوحيدة هي المعرفة العلمية والتي

الشخصية لها تأثير قوي على موقف الطالب من التوظيف الذاتي ،حيث يرتبط موقف ريادة األعمال ارتباطا ً وثيقا ً

تنبع من التأكيد اإليجابي للنظريات من خالل طريقة علمية من قبيل تحليل البيانات.

بعزم المرء على بدء مشروع جديد .ووجدت الدراسة أيضا ً أن نية الطالب في ريادة األعمال قد تأثرت مباشر ًة

وتم اعتماد نهج نوعي .واستخدمت الدراسة استبيان إلكتروني لجمع البيانات .حيث طُرحت أسئلة على طالب

بالعوائق المتصورة وعوامل دعم ريادة األعمال مثل تعليم ريادة األعمال والتدريب في الكليات.

التعليم والتدريب الفني والمهني بشأن العوائق المتصورة الرئيسية لالنخراط في ريادة األعمال التكنولوجية.

بينما قام يلماز ( )2013بدراسة تأثير القيم اإلنسانية تجاه تفضيل ريادة األعمال .حيث تبنت الدراسة طريقة نوعية

واستخدمت الدراسة عينة مك ّونة من  500طالب تم اختيارهم من كليات التعليم والتدريب الفني والمهني في كينيا.

وأخذ عينات عشوائية لجمع البيانات من  482طالبا ً في جامعة سلجوك ،ونموذج فحص عالقي للتحليل .وجدت

كما تم استخدام حزمة راسوفت الحتساب حجم العينة .و ُيقدر هامش الخطأ المسموح به في راسوفت بـ ،%4.41

الدراسة وجود عالقة مهمة بين القيم اإلنسانية واتجاه ريادة األعمال.

مع استخدام مستوى ثقة بنسبة  ،%90وتوزيع متوقع بنسبة ( %87راسوفت .)2004 ،وتم استخدام عيئة عشوائية
بسيطة بحيث كان ألي عنصر فرص متساوية ليتم اختياره من بين مجموع السكان.
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 2-3احصائيات االختبار

 2-4النية الريادية لألعمال التكنولوجية لدى ال ُمجيبين على االستبيان

تم استخدام معامل بيرسون للقياس (( )rضرب العزوم) لتحديد قوة العالقة ،وتم استخدام تي اإلحصائي

المجيبين لديهم رؤية
المجيبين ،حيث توضح النتائج أن لدى  %75من ُ
يوضح الجدول  3نتائج النية الريادية لدى ُ

( )T-Statesticللمقارنة بين درجات الوسيط للرجال والنساء بشأن تصورهم نحو ريادة األعمال .في حين أستخدم

المجيبين البدء في مشروع تجاري
وأهداف مهنية ليصبحوا أصحاب مشاريع تكنولوجية .بينما يرغب  %61من ُ

تحليل العنصر الرئيسي لتجميع العوائق المتصورة .وتحليل العنصر الرئيسي هو طريقة احصائية متعددة المتغيرات

خاص بهم خالل العامين أو الثالث أعوام القادمة ،في حين توفرت لدى  %58نية قوية للبدء في عمل تجاري

والتي تحدد التباين بين المتغيرات التي تمت مالحظتها ومقارنتها (ماكوسا وأنغوري ،2012 ،تانفير وآخرين.)2011 ،

المجيبين مستعدين للبدء في عمل تجاري خاص
تكنولوجي عند استكمال دراستهم .عالوة على ذلك ،فإن  %57من ُ

ويوضح الجدول  2ملخص البنيات المختلفة التي أدت إلى اإلطار النظري ومصادر التحقق التجريبية الخاصة بها.

بهم ،وعموما ً فإن النية للسعي للريادية في األعمال التكنولوجية هي عالية بمتوسط  3.92من بين كل  5محتملين.

الجدول  :2ملخص المتغيرات المختلفة

المجيبين على االستبيان
الجدول  :3النية الريادة لألعمال التكنولوجية لدى ُ

المتغير

المقياس

البيانات

أوافق
بشدة

أوافق

التحكم في السلوك المتصور

العوائق المتصورة التي تعترض ريادة األعمال في مجال
التكنولوجيا

الموقف تجاه السلوك

الموقف تجاه ريادة األعمال التكنولوجية

رؤيتي وهدف المهني أن
أصبح منظم أو رائد عمل
تجاري

53

21

النية لريادة األعمال

التوقعات المرتبطة بالمبادرة والرغبة في البدء في عمل
تجاري في مجال التكنولوجيا

أنا مستعدة للقيام بأي شيء
من أجل البدء في عمل
33
تجاري خاص بي

28

 0-4نتائج الدراسة ومناقشة النتائج
 1-4الخصائص الديمغرافية
قام مائة ( )100طالب ،من بين العينة المك ّونة من  500طالب ،بالرد على االستبيان ،مما يعني معدل استجابة
بنسبة  .%20ويعزى هذا المعدل المنخفض إلى طريقة المقابالت التي تم استخدامها ،وهو االستبيان

محايد

10
19

ال أوافق

6
7

ال أوافق
االنحراف
الوسيط
بشدة
المعياري

3
6

4.27
3.85

1.089
1.191

سأبدأ في عمل تجاري
خاص في العامين أو
الثالث أعوام القادمة

30

24

26

7

7

3.85

1.215

أنوي البدء في عمل تجاري
بعد استكمال دراستي

34

26

23

5

6

3.71

1.206

3.92

1.175

المتوسط

االلكتروني .ومن بين المائة شخص الذين شاركوا في االستبيان ،كان  54من الرجال و 45من النساء ،فيما
لم يوضح مجيب واحد نوعه/نوعها.
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 3-4العوائق أمام الريادة التكنولوجية

يوضح الجدول  5أن قيمة كيسر – ميير – أوكلين ( )Kaiser-Meyer-Oklinهي  ،0.79والتي تتجاوز قيمة 0.6

يوضح الجدول  4ملخص عن العوائق المتصورة أمام ريادة األعمال التكنولوجية من قبل طالب التعليم والتدريب

الموصى بها .بينما أوضح اختبار بارتليت لتكور الداللة اإلحصائية ،وبالتالي تم أخذ مصفوفة االرتباط في االعتبار.

الفني والمهني في كينيا .واتضح أن ما يلي ُيمثل العوائق الرئيسية التي تعترض ريادة األعمال التكنولوجية :الخوف

ومن المصفوفة المصغرة ،شكّل النقص الملحوظ للحصول على التمويالت ،وأساليب تعليم/تدريب ريادة األعمال

من الفشل؛ ونقص المدخرات الشخصة؛ ونقص المهارات إلدارة األعمال؛ وصعوبة كتابة خطة عمل؛ وإرتفاع تكلفة

غير المالئمة ،والنظم والسياسات الحكومية أكبر العوائق أمام نية الريادة التكنولوجية.

عملية تسجيل العمل التجاري؛ وتعقيد إجراءات التوثيق لتسجيل األعمال التجارية.

الجدول  :5كيسر – ميير – أوكلين ()Kaiser-Meyer-Olkin

الجدول  :4العوائق التي تعترض ريادة األعمال في مجال التكنولوجيا
البيانات

قياس كيسر – ميير – أوكلين لكفاية حجم العينة

الرقم الوسيط

االنحراف
المعياري

لدى خوف من البدء في عمل تجاري بسبب عدم التيقن عن المستقبل

96

2.40

1.443

لدى خوف من الفشل

99

4.06

1.209

لدى خوف من المنافسة

94

2.67

1.390

لدى خوف من الديون

93

2.62

1.347

ليس لدي مدخرات شخصية

99

3.39

1.478

من الصعوبة بمكان للخريج الجامعي الحصول على قرض بنكي للبدء
في عمل تجاري جديد

92

3.69

1.355

ليس لدي الرهن المطلوب للحصول على قرض بنكي

91

3.84

1.344

عملية تسجيل عمل تجاري تعتبر مكلفة

98

3.31

1.289

إجراءات الوثائق لتسجيل عمل تجاري تعتبر معقدة

98

2.97

1.401

توجد صعوبة في الحصول على رخصة تجارية

96

3.08

1.125

ال يمكنني كتابة خطة عمل

98

3.30

1.309

لم أتعلم وأحصل على المهارات الكافية إلدارة عمل تجاري

99

3.37

1.117

ال توجد جهات حاضنة للخريجين لتأسيس عملهم التجاري وتنميته

93

3.15

1.509

المعلومات عن المؤسسات المالية التي يمكن أن تقدم مساعدة في
مجال التمويل غير متاحة للطالب

91

2.72

1.434

توجد صعوبة للحصول على قروض حكومية للبدء في عمل تجاري

94

2.39

1.371

ال يتوفر لدي دعم من األسرة واألصدقاء للبدء في عمل تجاري

96

2.69

1.387

تعليم ريادة األعمال في الكلية التي درست فيها ال تولي اهتمام كافي
لتعليم المهارات العملية

94

2.94

1.456
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اختبار بارتليت لتكور الداللة
اإلحصائية

790.
1346.241

مربع اسكاي بالتقريب

78

Df

000.

الداللة

وتم استخدام عينة تي مستقلة – اختبار تي اإلحصائي لتحديد عما إذا كان هناك فرق في اإلدراك بين الرجال
والنساء بشأن العوائق المتصورة أمام نيات ريادة األعمال التكنولوجية .ويوضح الجدول  6أن اختبار تي اإلحصائي
لم يكن مهما ً ألي من العوامل ،مما يعني ضمنا ً أنه ال يوجد فرق في اإلدراك بين الذكور واإلناث من طالب التعليم
والتدريب الفني والمهني بشأن العوائق المتصورة أمام نيات ريادة األعمال التكنولوجية.
الجدول  :6اختبار تي اإلحصائي المستقل

العنصر
اختبار تي لتساوي المتوسطات

العنصر

اختبار ""T
اإلحصائي
المستقل

D.f.

)Sig. (2-tailed

الخوف من البدء في عمل تجاري في مجال
التكنولوجيا

0.707-

95

0.406

نقص الحصول على التمويالت

1.267

95

0.209

اللوائح والسياسات الحكومية

1.002-

95

0.319

الطرق غير المالئمة لتعليم/تدريب ريادة األعمال

0.151-

95

0.881

الدعم المقدم لريادة األعمال

0.25-

95

0.803
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