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تقييم ميداني:  ملستوى إنتاجية املؤسسات في منطقة الشرق األوسطبني الدولحتليل مقارن 
 

.  مشكلة البحث١۱

 جـرت الـعادة عـلى الـتعامـل مـع الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة عـلى أنـها تـساعـد عـلى احلـد مـن الـبطالـة والـفقر،

 ويـتزايـد االعـتراف بـكونـها مـحفزا لـلبحث والـتطويـر والـنمو. ومـع الـتطور السـريـع فـي األسـواق الـعاملـية، وكـذلـك

 الــتغير الــتكنولــوجــي واحلــاجــة فــي بــعض األحــيان ألنــواع مــعينة مــن الســلع واخلــدمــات، فــإن مــرونــة الشــركــات

 الـصغيرة واملـتوسـطة تـعتبر مـيزة اسـاسـية. وعـالوة عـلى ذلـك، فـإن عـملية تـدويـل املـشاريـع الـصغيرة واملـتوسـطة

 تـسارعـت بشـدة خـالل الـعقود الـثالثـة املـاضـية. فـأصـبحت تـصدر بـشكل أكـبر، كـما أصـبحت تـشارك الشـركـات

.املتعددة اجلنسيات في التوزيع، واإلنتاج، والبحث والتطوير، الخ

 وتش���ـير ال���ـشواه���ـد إل���ـى وج���ـود ارت���ـباط ب���ـني ك���ـثاف���ـة االب���ـتكار ف���ـي الش���ـرك���ـات ال���ـصغيرة وامل���ـتوس���ـطة واالب���ـتكار ف���ـي

 الشـركـات الـكبيرة، وهـو مـا يـفيد أن حجـم الـقدرة احملـتملة لـلدولـة عـلى االبـتكار لـغير مـرتـبطة بحجـم الشـركـات،

 وأن هناك تكامل بني اابتكار كل منالشركات الكبيرة والصغيرة. وجند أن الشركات الصغيرة واملتوسطة الرائدة

 غـالـبا مـا تـكون شـركـات نـاشـئة، فهـي األكـثر مـيال إلـى االبـتكار وذلـك لـعدم قـلقها عـلى احملـافـظة عـلى األربـاح

.احلالية، أو مالمح إعادة هيكلة التكنولوجيا احلالية للشركة

 وتشـير األسـباب الـسابـق ذكـرهـا إلـى أن جنـاح الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة أصـبح عـلى رأس األولـويـات

 بـالنسـبة لـكل مـن الـبلدان املـتقدمـة والـنامـية. ومـع ذلـك، فـإن الـعوملـة املـتزايـدة لـالقـتصاد الـعاملـي متـثل حتـدي ملـثل

 هـذه الشـركـات فـي مـواجـهة املـنافـسة الشـديـدة. ولـلبقاء فـي مـواجـهة تـلك املـنافـسة، يـجب عـلى هـذه الشـركـات

 أن حتـسن مـن قـدرتـها الـتنافسـية فـي كـل مـن األسـواق احملـلية واألجـنبية. وهـناك سـبيل واحـد لتحسـني تـلك الـقدرة

 الـتنافسـية أال وهـو زيـادة إنـتاجـية الشـركـة. ومـن ثـم يـعتبر الهـدف الـعام لـلدراسـة، هـو الـنظر فـي وضـع إنـتاجـية

 الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة وذلـك فـي مجـموعـة مـختارة مـن الـبلدان األوروبـية وجـنوب البحـر األبـيض املـتوسـط

واقتراح توصيات لتحسينها
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. الدراسة٢۲

 تـركـز الـدراسـة عـلى ثـالثـة دول مـن جـنوب البحـر األبـيض املـتوسـط (مـصر واملـغرب وفلسـطني) وثـالثـة دول مـن  الـشمال (بـلجيكا ومـالـطا وبـولـندا) وذلـك بـاسـتخدام
 ). وقــد مت اخــتيار الــبلدان بــحيث تــعكس اخــتالفــات كــبيرة مــن حــيث مســتوى الــدخــل،2007  و2004 شـركـة مـختلفة احلجـم لـعامـني (15490بـيانـات 

 والـتنمية، ومسـتويـات الـبنية الـتحتية. وعـلى الـرغـم مـن أن الـبيانـات عـلى مسـتوى الشـركـة فـي الـقطاع  الـصناعـي هـي الـوحـدة املسـتخدمـة فـي التحـليل، إال أن الهـيكل
االقتصادي للدول ا�تارة يختلف على نطاق واسع، وهو ما يسمح  بتسليط الضوء على قوة (أو انعدام) العالقات فيما بينها.

        وتُـعرَّف عـادة الشـركـات الـصغيرة بـأنـها تـلك الشـركـات املسـتقلة الـتي يـديـرهـا مـالـك واحـد أو مجـموعـة مـن املـالك  وتـتميز بـصغر حـصتها الـسوقـية. ومـع ذلـك، فـقد
 أصـبح مـن الـشائـع اآلن تـعريـف الشـركـات الـصغيرة مـن خـالل االسـتناد إلـى الـتعريـفات اإلحـصائـية، مبـا فـي ذلـك عـدد مـوظـفي الشـركـة، أو مـبيعاتـها، أو إجـمالـي مـيزانـية
 الشـركـة الـعمومـية. وفـي هـذه الـدراسـة، مت اسـتخدام مـقياس مـوحـد لتحـديـد حجـم الشـركـة وذلـك بـاالسـتناد إلـى عـدد املـوظـفني. ومت الـتمييز بـني الشـركـات وفـقا للتقسـيم

  مـوظـف، وأخـيراً الشـركـات الـتي200 مـوظـفني ولـكن أقـل مـن 10 مـوظـفني، وتـلك الـتي يـعمل بـها أكـثر مـن 10الـتالـي: اوالً الشـركـات الـتي يـعمل بـها أقـل مـن 
 موظف، وذلك ليكون لدينا منهجية قابلة للمقارنة بني الشركات في مختلف الصناعات والدول.200يعمل بها أكثر من 

      ويستند اإلطار النظري على دالة اإلنتاج كوب دوغالس ذات العائد الثابت وعلى التقدم التقني والذي يعتمد بدوره على اخلصائص ا�تلفة للشركة والصناعة.
 ويـسمح الـتقدم الـتقني بشـرح الـفرق احملـتمل فـي اإلنـتاجـية بـني الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة والشـركـات الـكبيرة. وبـتطبيق تـقنيات االقـتصاد الـقياسـي، مت حـساب

 ) عـلى عـينات فـرعـية مـن الشـركـات مـن مـختلف األحـجام، كـما مت تـقدمي حتـليال مـقارنـا حسـب حجـم الشـركـةTFPإنـتاجـية الـعامـل وإنـتاجـية الـعامـل اإلجـمالـية (
والصناعة والبلد، فضال عن دراسة العوامل احملددة لإلنتاجية.

 ، أمـا بـالنسـبة ملـالـطا فـقد2007  و2004      وبـالنسـبة لـبيانـات الشـركـات فـقد مت احلـصول عـلى بـيانـات فلسـطني مـن اجلـهاز املـركـزي لـإلحـصاء الفلسـطيني لـعامـي 
 ". وكـذلـك بـالنسـبة لـبيانـات كـل مـن بـلجيكا وبـولـندا فـقد مت1مت احلـصول عـلى الـبيانـات مـن املـكتب اإلحـصائـي الـوطـني واالسـتناد عـلى مـعلومـات مـن "أمـاديـوس

 احلـصول عـليها مـن قـاعـدة بـيانـات "أمـاديـوس". و بـالنسـبة لـلبيانـات اخلـاصـة بـكل مـن مـصر واملـغرب فـقد مت احلـصول عـليها مـن املـسح الـعاملـي لـلمؤسـسات الـتابـع لـلبنك
.الدولي

.  النتائج٣۳
 أسئلة.5 تقسيم النتائج بناءاً على اإلجابات على قد متو

 هل يعتبرالفرق ظاهرة عامة؟: السؤال األول يتعلق بالفرق بني الشركات الصغيرة واملتوسطة والشركات الكبيرة من حيث إنتاجية العامل بشكل عام

  عـمال أقـل إنـتاجـية مـن تـلك الشـركـات الـتى يـعمل بـها10وتشـير الـنتائـج إلـى أن الـفروق ليسـت ظـاهـرة عـامـة. وفـي املـتوسـط، جنـد أن الشـركـات الـتي يـعمل بـها أقـل مـن 

  عـامـل تـكون أكـثر إنـتاجـية مـن تـلك الـتي يـعمل بـها50 عـمال ولـكن أقـل مـن 10 عـامـل (املـرجـع)، فـي حـني أن الشـركـات الـتي يـعمل بـها أكـثر مـن 200أكـثر مـن 

 عامل.200 وأقل من 50 عامل. إال أن الفرق ليس له داللة إحصائية بالنسبة للشركات التي يعمل بها أكثر من 200أكثر من 

 .الـسؤال الـثانـي يـتعلق بـدور الـصناعـات: هـل الـفرق فـي إنـتاجـية الـعامـل فـي الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة والشـركـات الـكبيرة يـعتمد عـلى الـصناعـة؟

 ٪ لـلصناعـات الـزراعـية والـصناعـات املـعدنـية. كـما مت رفـض1ولـقد مت رفـض الـفرضـية الـقائـلة بـأن اإلنـتاجـية هـي نـفسها فـي الشـركـات الـكبيرة والـصغيرة عـند مسـتوى 

 ٪ لـإللـكترونـيات واملـاكـينات واملـعدات و"الـصناعـات األخـرى". وتشـير املـعامـالت الـوهـمية حلجـم الشـركـة بـأن اإلنـتاجـية للشـركـات10الـفرضـية نـفسها عـند مسـتوى 

 الـكبرى تـكون أعـلى بـكثير فـي الـصناعـات الـزراعـية، واملـواد الـكيميائـية وااللـكترونـيات واآلالت واملـعدات، وجـزئـيا فـي االلـكترونـيات. وعـمومـاً، يـبدو أن الـفرق يـعتمد

على الصناعة بحيث جند أن الشركات الصغيرة واملتوسطة تكون أقل إنتاجية من الشركات الكبيرة العاملة في نفس الصناعة.

 مليون شركة في جميع أنحاء أوروبا.19اماديوس هى قاعدة بيانات حتتفظ بها مؤسسة "مكتب فان دايك" وحتتوي على معلومات شاملة عن نحو  1
2



 الـسؤال الـثالـث يشـبه الـثانـي ولـكنه يـركـز عـلى  مسـتوى الـدولـة:  هـل يـعتمد الـفرق بـني الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة والشـركـات الـكبيرة مـن حـيث إنـتاجـية
 . نـظراً ألنـه فـي نـفس الـصناعـة، تـكون الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة فـي بـعض األحـيان أقـل إنـتاجـية مـن الشـركـات الـكبيرة وأن الـبلدان لـديـهاالـعامـل عـلى الـبلد؟

ـترجـم إلـى مسـتويـات إإنـتاجـية مـختلفة عـبر الـدول. وتـسمح قـيمة االحـتمالـية أو  "مجـموعـة مـختلفة مـن الـصناعـات"، نـقوم بـاخـتبار مـا إذا كـانـت هـذه االخـتالفـات تُ
 ٪ الـقائـلة أن اإلنـتاجـية هـي نـفسها فـيما بـني مـختلف أحـجام الشـركـات فـي جـميع الـبلدان فـيما10 اإلحـصائـية بـرفـض فـرضـية الـعدم عـند مسـتوى F لـلقيمة Pالـقيمة 

 عـدا مـالـطا. وتشـير املـعامـالت الـوهـمية حلجـم الشـركـة إلـى أن الشـركـات الـصغيرة أقـل إنـتاجـية فـي جـميع الـبلدان فـيما عـدا مـالـطا وبـولـندا. وعـندمـا تـكون الشـركـات
الصغيرة أقل إنتاجية، تزيد الفجوة في البلدان النامية (مثل مصر مقابل بلجيكا).

 الـسؤال الـرابـع يجـمع بـني كـل مـن بـعدي الـصناعـة والـدولـة: هـل الـفرق بـني الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة والشـركـات الـكبيرة مـن حـيث إنـتاجـية الـعامـل يـعتمد

 .  ومت التعرض لهذه املسألة اإلضافية لتناول املوضوع بشكل متكامل. وبالفعل تؤكد النتائج أن مثل هذا الفرق موجود على مستوىعلى كل من البلد والصناعة؟

 الـصناعـة، والـذي يـنعكس بـدوره عـلى مسـتوى الـدولـة، إال أن ذلـك ال يـعني أن الـفرق بـني الـشمال واجلـنوب قـائـم بـالنسـبة جلـميع الـصناعـات. وبـعبارة أخـرى، قـد يـكون

 هـناك صـناعـات صـغيرة ومـتوسـطة أكـثر إنـتاجـية مـن الشـركـات الـكبيرة فـي اجلـنوب فـي حـني أن الـعكس هـو الـصحيح فـي الـشمال. وقـد يـنتج عـن هـذا االسـتنتاج

  اإلجتـاهـات املُـشار إلـيها فـي اجلـداولFسـياسـيات هـامـة حـول نـوع الشـركـة (مـن حـيث احلجـم) وعـن أيـة صـناعـات يـنبغي تـعزيـزهـا فـي اجلـنوب. وتـؤكـد نـتائـج اخـتبار-

 املـلحقة: بـحيث تـوجـد اخـتالفـات فـي الـصناعـة والـبلد ولـكن ال ميـكن لـلمرء أن يـقول دائـما أن الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة هـي أكـثر أو أقـل إنـتاجـية مـن الشـركـات

 الـكبيرة فـي جـميع الـبلدان. وبـالـنظر فـي مـعامـالت مـتغير احلجـم الـصوري اخلـاصـة بـالـصناعـات والـبلدان، يـبدو أن الـفرق يـعتمد عـلى كـل مـن الـصناعـة والـبلد . وميـكن

 للشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة أن تـكون أقـل إنـتاجـية أو أكـثر إنـتاجـية مـن الشـركـات الـكبيرة فـي الـبلد نـفسه بـناءا عـلى ا¥ـال الـصناعـى. ومـع ذلـك وبـشكل عـام، جنـد أن

 الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة فـي دول اجلـنوب (مـصر، واملـغرب، وفلسـطني) أقـل إنـتاجـية مـن الشـركـات الـكبيرة وذلـك بـغض الـنظر عـن ا¥ـال الـصناعـي. أمـا فـي الـثالثـة

دول الشمالية، فقد يكون الفرق سلبيا أو إيجابيا حسب ا¥ال الصناعي.

 . وبـالـرجـوع إلـى األدبـيات والـبيانـات املـتوفـرة، مت حتـديـد أربـعة محـددات لـإلنـتاجـيةوأخـيراً، فـإن الـسؤال اخلـامـس يـركـز عـلى محـددات اإلنـتاجـية وفـقا للحجـم

 وهـي كـالـتالـى: عـمر الشـركـة، وحـصة الـصادرات مـن نـاجت الشـركـة، وشـدة املـنافـسة فـي هـذه الـصناعـة وكـثافـة الـتكنولـوجـية لهـذه الـصناعـة. وقـد يـكون للشـركـات الـناشـئة

 مسـتويـات مـنخفضة مـن اإلنـتاجـية ويـرجـع ذلـك لـنقص املـعرفـة بـالـتكنولـوجـيا واإلدارة. كـما ميـكن تـضمني تـوجـه الشـركـة نـحو الـتصديـر ضـمن محـددات اإلنـتاجـية،

 حـيث الحـظ الـعديـد مـن الـكُتّاب زيـادة اإلنـتاجـية فـي الـبلدان املـصدرة وذلـك بـاإلشـارة إلـى دور الـنفاذ املـبكر فـي متـكني املـنشآت املُـصَدرة مـن رفـع إإنـتاجـيتها وزيـادة

 حجـمها. كـما ميـكن اعـتبار كـثافـة الـتكنولـوجـيا لـلصناعـة محـدداً آخـر وذلـك ألنـه قـد يـؤدي إلـى زيـادة فـي اإلنـتاجـية بـصورة مـباشـرة، وقـد يـؤدي إلـى حتـفيز تـبنى

 االخـتراعـات اجلـديـدة ممـا يـؤدي بـدوره إلـى حتسـني الـتنظيم واإلدارة ومـزج أكـثر كـفاءة لـلمدخـالت. وبـاالضـافـة إلـى ذلـك جنـد أن حـدة املـنافـسة فـي الـصناعـة قـد تـدفـع

  عـامـال. فـقد مت احلـصول50الشـركـات لتحسـني اإلنـتاجـية. وال يـعتبر عـمر الشـركـة محـدِداً هـامـاً أبـداًإال فـي املـغرب وذلـك بـالنسـبة للشـركـات الـتي يـعمل بـها أكـثر مـن 

 عـلى مـعامـل إيـجابـي ممـا يـعني أن أقـدم الشـركـات فـي هـذه ا¥ـموعـة أكـثر إنـتاجـية مـن األحـدث. وفـي فلسـطني، جنـد أن مـعامـالت الـتوجـه الـتصديـرى هـامـة وسـلبية (وإن

  عـامـل. ومبـا أن االقـتصاد الفلسـطيني حتـت االحـتالل200 عـمال وأقـل مـن 10ذلـك فـي الشـركـات الـتي يـعمل بـها أكـثر مـن  و(% فقط 10كـان ذلـك عـند مسـتوى 

 اإلسـرائـيلي ويـخضع لـقيود شـديـدة عـلى احلـركـة وعـلى الـنفاذ لـألسـواق، جنـد أن الـصادرات ال تـلعب دوراً كـبيراً بـالنسـبة للشـركـات الفلسـطينية. أمـا بـالنسـبة ملـصر، فـال

ـعامـل الـتوجـه نـحو الـتصديـر  �ـتلف أحـجام الشـركـات. وفـي املـقابـل، فـإن املـعامـل املـقابـل مـهم وإيـجابـي جلـميع أحـجام الشـركـات فـي املـغرب. وفـي  يـوجـد منـط ثـابـت ملُ

  عـمال ، وال10%) وذلـك فـقط بـالنسـبة للشـركـات الـتي يـعمل بـها أقـل مـن 10ن مـعامـل احـتدام املـنافـسة إيـجابـي بـشكل كـبير (وإن كـان عـند مسـتوى أمـصر، جنـد 

 تـعتبر ذات داللـة بـالـنسة لـباقـى أحـجام الشـركـات. أمـا فـي فلسـطني، جنـد أن نـفس مـعامـل املـنافـسة يـكون إيـجابـي بـشكل كـبير ألقـل فـئتني فـي احلجـم: تـلك الـتي يـعمل

  عـامـال. وفـي املـغرب، يـأخـذ املـعامـل قـيم إيـجابـية جلـميع أحـجام الشـركـات، إال أن دلـالتـه  تظهـر50 وأقـل مـن 10 عـمال وأخـرى يـعمل بـها أكـثر مـن 10بـها أقـل مـن 
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  عـامـل.  وأخـيرا، جنـد أن املـنافـسة الـعالـية تـؤثـر إيـجابـيا وبـشكل واضـح عـلى إنـتاجـية الشـركـات الـصغيرة ولـيس الـكبيرة فـي200فـي الشـركـات الـتي يـعمل بـها أكـثر مـن 

  عـامـل)، تـؤثـر كـثافـة الـتكنولـوجـية إيـجابـيا عـلى اإلنـتاجـية فـي50كـل مـن مـصر وفلسـطني. كـما يـبني اجلـدول أنـه بـالنسـبة للشـركـات الـصغيرة (الـتي يـعمل بـها أقـل مـن 

البلدان الثالثة وتؤثر على إنتاجية الشركات الكبيرة فقط في املغرب ومصر.

.  االستنتاجات والتوصيات٤

  ذلـك، بـدا الـفارق مـعتمدا عـلىعـوضـا عـن أظهـرت الـنتائـج أن الـفرق فـي اإلنـتاجـية بـني الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة والشـركـات الـكبيرة ليسـت ظـاهـرة عـامـة. و

 ا¥ـال الـصناعـي حـيث جنـد أن الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة هـي أقـل إنـتاجـية مـن الشـركـات الـكبيرة فـي نـفس الـصناعـة. ومـع األخـذ فـي اإلعـتبار حـقيقة أن الـبلدان

 ا�ـتلفة يـوجـد لـديـها "مجـموعـة مـتنوعـة مـن الـصناعـات"، يـنتج عـن ذلـك وجـود فـرق فـي اإلنـتاجـية بـني الـبلدان. مـع الـعلم أن الـنتائـج تشـير إلـى أن مـثل هـذا الـفرق

 مـوجـود فـي مـختلف الـقطاعـات وهـو مـا يـنعكس عـلى مسـتوى الـدول، وهـو مـا يـفيد أن الـفرق بـني الـبلدان مـوجـود فـي جـميع الـصناعـات. ولـقد أظهـرت الـتحقيقات أن

 الـفرق يـعتمد عـلى كـل مـن الـصناعـة والـبلد. بـحيث جنـد أن الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة ميـكن أن تـكون أقـل إنـتاجـية أو أكـثر إنـتاجـية مـن الشـركـات الـكبيرة فـي الـبلد

 نفسه اعتمادا على الصناعة. وعلى الرغم من ذلك، وجدنا أن الشركات الصغيرة واملتوسطة في دول اجلنوب الثالثة (مصر، واملغرب، وفلسطني) أقل إنتاجية بغض

النظرعن الصناعة وذلك مقارنة بالثالث دول الشمالية، التي قد يكون الفرق بها إما سلبيا أو إيجابيا، تبعا للصناعة.

  الـضوء عـلى الـعوامـل الـكامـنة وراء الـوضـع فـي بـلدان اجلـنوب، فـقد أظـفر الـتحقيق عـن أن محـددات اإلنـتاجـية تـعتمد عـلى حجـم الشـركـة فـي هـذهلتســليطو

 البلدان. واستنادا إلى البيانات املتاحة، مت حتديد أربعة محددات لإلنتاجية، وهي كالتالي: عمر الشركة، وحصة الصادرات من ناجت الشركة، وشدة املنافسة في هذه

 الـصناعـة وكـثافـة الـتكنولـوجـية لهـذه الـصناعـة. وعـلى الـرغـم مـن وجـود بـعض االخـتالفـات بـني الـبلدان الـثالثـة، أظهـرت الـنتائـج أن الـتوجـه نـحو الـتصديـر لـه تـأثـير إيـجابـي

 عـلى اإلنـتاجـية بـالنسـبة للشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة ولـكن لـيس بـالنسـبة للشـركـات الـكبيرة. كـما أن لـكثافـة املـنافـسة تـأثـير إيـجابـي عـلى إنـتاجـية جـميع الشـركـات

 ولـكن الـنتيجة تـكون أعـلى بـكثير بـالنسـبة للشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة. وأخـيرا، جنـد أن الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة الـتي تـعمل فـي مـجال الـصناعـات ذات

الكثافة التكنولوجية املرتفعة تكون أكثر إنتاجية من الشركات الكبيرة العاملة في نفس ا¥ال.

 ومـن املـعلوم أن تـأثـير الـعوامـل املـذكـورة أعـاله تـؤثـرعـلى إنـتاجـية الشـركـات بـشكل عـام (أي دون التقسـيم حسـب احلجـم). واحلـداثـة هـنا تـكمن فـي تـأثـيرهـا عـلى

 مـختلف أحـجام الشـركـة. وفـيما يـتعلق بـالشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة، فـقد اسـتخلصنا مجـموعـة مـن الـتوصـيات. أوالً، يـبدو أن املـنافـسة الشـديـدة تـعزز اإلنـتاجـية

ـتالـي، فـإن إنـفاذ سـياسـة املـنافـسة يـبدو كـأداة جـيدة لتحسـني اإلنـتاجـية لهـذه الشـركـات. وقـد اعـتمدت الـعديـد مـن بـلدان اجلـنوب سـياسـة لـلمنافـسة ومـع ذلـك، ـال  وب

 يـختلف الـتنفيذ فـيما بـني الـبلدان اخـتالفـا كـبيرا. ثـانـياً، جنـد أن حتسـني فـرص احلـصول عـلى الـتكنولـوجـيا الـعالـية يـؤثـر أيـضا عـلى إنـتاجـية الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة

 وهـو مـا يـنطبق بـشكل خـاص عـلى رأس املـال حـيث جنـد أن تـكلفة اسـتخدام رأس املـال تـتضمن عـدداً مـن املـكونـات مـثل احلـصول عـلى االئـتمان، وحـمايـة املسـتثمريـن،

  شهـدت بـلدان اجلـنوب مـعدالت مـخيبة لـآلمـال. إال2005 دولـة حـول الـعالـم تـبني أنـه فـي عـام 170ودفـع الـضرائـب، وإنـفاذ الـعقود ومـا إلـى ذلـك. ومبـقارنـة نـحو 

 أنـهم قـامـوا مـؤخـراً بـبعض اإلصـالحـات ملـعاجلـة مـشكلة احلـصول عـلى املـوارد املـالـية لـالسـتثمارات. ثـالـثاً، جنـد أن حتسـني إنـتاجـية الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة ميـكن

 حتـقيقه مـن خـالل الـتوجـه بـشكل أكـبر نـحو الـتصديـر. ومـن املـثير لـالهـتمام أنـه بـاملـقارنـة مـع املـصدريـن الـرئيسـيني مـن آسـيا (كـوريـا والـيابـان) جنـد أنـه  وعـلى الـرغـم مـن

ـاسـتراتـيجيات الـتصديـر والـتي تـبدو أقـل نـشاطـاً مـن  الـعقبات الـتي حتـول دون تـصديـر بـلدان اجلـنوب، إال أن االخـتالفـات ليسـت درامـاتـيكية. وقـد تـرتـبط املـشكلة ب

حيث اإلعالن والترويج، ووجود جماعات الضغط وما إلى ذلك.

 هذا العمل مت اعداده بتمويل من املفوضية الألوروبية في اطار الفيميز. محتويات هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر املؤلفني و ال تعكس بأى حال من األحوال وجهة نظر املفوضية او
الفيميز.
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