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 منطقةالتحول ب في للشركاتالتقارب المكاني  يساهم كيف
  ؟األورومتوسطي

 *أمثلة تطبيقية: تركيا، إيطاليا، تونس. 
 

  بالتعاون مع        فيراجينا. م آنا د.أ 
    

  ملخص .1

 إنتاجية استجابة بكيفية الخاصة والسياسات التوصيات الموجز هذا في نقدم
 االقتصادية، بالتكتالت المرتبطة تلك وخاصة المكانية االقتصادية النمو لدوافع الشركات
 كل تفاعل مالحظة الى باإلضافة المباشر، األجنبي االستثمار وتوطين االبتكار، وتجميع

 وذلك واالبتكار، والملكية الحجم :التحديد وجه وعلى الشركات خصائص مع الخصائص هذه
يطاليا تركيا: وهي حالة دراسات ثالث على بالتركيز  .وتونس وا 

 
 اإلنتاجية، على والبتكارللتكتل  كبيرة تأثيرات وجود إلى عام بشكل التقدير نتائج وتشير
 نفس في العاملة الشركات بين فيما أكبر بشكل نجدها والتي المباشرة غير اآلثار وخاصة  
 ذلك إلى باإلضافة .البسيطة التكنولوجيا على تعتمد والتي المنطقةتقع في نفس و القطاع

 وتؤكد وتأثيرا ، قوة أقل تعتبر المجاورة األجنبية الشركات إنتاجية تداعيات على األدلة فإن
 المتوسط، البحر جنوب دول في والمتوسطة الصغيرة الشركات مجموعات كفاءة الدراسة نتائج
 .للتحليل معيار ا يوفر مما المحلي اإلنتاج وأنماط الرئيسية العوامل تحديد في تساعد حيث
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 خالل من التكنولوجية الناحية من تطورا   األقل للشركات االستيعابية القدرة السياسات المعنية بتعزيز  وتدعم األدلة
 اآلثار من واالستفادة بالمنافسة للشركات يسمح مما البشري، المال رأس ومؤشر (R&D) والتطوير البحث في االستثمار دعم

 للنقل، التحتية البنية في االستثمار يكون الهدف اآلخر للحكومة هو أن مناطق التجمعات الكبيرة، كما يجب في المحيطة الجانبية
 المناطق بين المعيشة لمعايير مستدام تقارب إلى يؤدي أن شأنه من اإلقليمي، وهذا التكامل وتطوير المساكن إلى الوصول وتيسير
 .الطبيعية الموارد على والضغط الساحل طول على الموارد وهو ما سيترتب عليه خفض استغالل الطويل، المدى على

 
 :المقدمة. 2

 يسمح مما التحمل، على وقدرتها الشركات الحاسمة لنمو موراألمن  االقتصادية األنشطة ان تجميعأصبح واضحا لقد 
 لخلق ديناميكية عمليات التركيز بحيث يولد والتحضر المحلية االقتصادات عبر البلدان من عدد في الصناعية اإلنتاجية بتحسين
 .المعرفة ونقل واالبتكار والتعلم المعرفة

(Marshall, 1920; Glaeser et al. 1992; Porter, 1998; Jacobs, 1969; Audretsch and Feldman, 1996) 

 
 محتملة غير تداعيات يوّلد قد( MNEs) الجنسيات المتعددة األجنبية الشركات مواقع اختيار فإن ذلك، إلى وباإلضافة

 الماهرة، العاملة القوى ونقل والتوضيحية، التنافسية والتأثيرات والخلفية، األمامية الروابط: المختلفة القنوات من مجموعة خالل من
 .الشركات المحلية إلى( المالية وغير المالية) الخارجية العوامل ونقل

(Aitken and Harrison, 1999; Gorg and Greenaway, 2004; Javorcik, 2004) 

 
 لمشروع نتيجة وضعها تم التي والتوصيات السياسات على المترتبة اآلثار مناقشة هو السياسة موجز ومن ثم فان هدف

 للشركات ضمن التكتالت،الموقع الجغرافي  على القائمة اتياالقتصاد في الشركات أداء على اإلنتاجية حول تأثير )1(بحثي
يطاليا تركيا: حالة دراسات ، وتم التركيز على ثالث(FDI) المباشر األجنبي االستثمار وتوطين االبتكار، وتجميع  .وتونس وا 

 

                                                           
 FEMISE لمشروع 2015 لعام الداخلية المسابقة إطار في األوروبي االتحاد مفوضية قبل من الممول FEMISE أبحاث مشروع إطار في تنفيذه تم )1( 

 FEMISE .ENPI / 2014 / 354-494و اللجنة بين الموقع للعقد وفًقا" متوسطية -األورو للشراكة والحوار والدراسات االقتصادية البحوث دعم" حول

 آنا الفريق رئيسة قبل من واالقتصادي االجتماعي التحليل مجاالت في أصلي بحثي عمل تقديم هو االتفاقية هذه من الغرض"(. فيميس - المفوضية عقد)"
 .فيراينا آنا مازوتا، فرناندا نونزيانت، جوليا زيتونة، حبيب غالي، سفيان تورنغر، شون تايماز، إيرول: الفريق أعضاء. فيرغينا. م
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المنهج المتعدد الذي يجمع بين المتغير  على التركيز على اقتصاديات التكتل واالبتكارات، مع يركز هذا البحثوتحديدا 
الغير متجانسة،  الشركات و االقتصادية لألنظمة اإلقليمية بالخصائص للقبول ، وذلك في محاولةعلى مستوى الشركات المكاني 
 مستوى على الشركات، حيث أن التحليل كفاءة ظروف على تؤثر الكلية والجزئية التي العوامل في التحليل بين الجمع كما يتم
ا أمر ا الشركة  بالمهارات وترتبط الشركة، مستوى على محددة العوامل بعض أن حيث التكتالت اتياقتصاد عن للكشف حاسم 
 .المختلفة واإلدارة االبتكار واستراتيجيات لإلنتاج، المحددة واالطر المختلفة، الشركات وأحجام والمديرين، والعاملين للمالكين الفردية

 

 (Bloom and Van Reenen, 2010)الحجم دور وتحديد ا) الشركة خصائص تأثير ثم هناك تحكم في ، ومن 
الجنسيات  الشركات المحلية والشركات األجنبية متعددة مواقعسوف يتم التأكد هل ل  ي  ذلكعل ، عالوة(واالبتكار والملكية

 (، أثرا إيجابيا في إنتاجية هذه الشركات.R&Dومجهوداتها في البحث والتطوير )
 
 التركيز الوقت نفس وفي الشركات فيه تعمل الذي المحلي السياق في التكتالت اتياقتصاد على التركيز خالل من

فعلى الرغم من وجود العديد  .المتوسط البحر بمنطقة المتعلقة األدبيات في تمأل هذه الورقة فجوة محددات واضحة لإلنتاجية، على
 على مستوى بيانات تستخدم فقط الحديث منها أن إال إيطاليا، في اإلنتاجية على التكتالت اقتصادات تأثير حول من المؤلفات 

 .الجزئي لالقتصاد األساسية بالمحددات ربطها وتحاول الشركات
(Ferragina and Mazzotta, 2015; Lamieri and Sangalli, 2013). كانت  بتركيا الخاصة كما أن معظم الدراسات

اال تحليل أخير يستغل معلومات على مستوى الشركة حول آثار البحث والتطوير في تركيا باستخدام  الصناعة، مستوى على
 االقتصاد القياسي المكاني

 (Çetin and Kalayci, 2016)مستوى على اتبيان على مبنية تونس من نسبيا   حديثة مؤلفات ، كما أن هناك 
 .ابتكار محددة مجموعات على أجريت مقابالت أو مسوحات إلى خاص بشكل تستند لكنها ، الشركة

(Achy, 2015; Ayadi and Mattoussi, 2014) 
 

الجغرافي  الشركات تجميع عن الناتجة المباشرة غير لآلثار مقياس توفير إلى اقتصاد الخاص بكل التحليل يهدف
 لتركيا مناطق) اإلقليمي المستوى على واالبتكار التكتل لنشاط محددة ابتكاراتهم، كما يتم بناء مؤشراتوالقطاعي ومن خالل 

 واألجنبية متعددة المحلية الشركات بها تقوم التي االبتكار ، كما يتم استخدام مؤشرات(ومقاطعات إليطاليا تونس ومحافظات
 نحاول اإلجابة على األسئلة التالية:المكاني، ومن خالل ما سبق  المستوى على الجنسيات

 تحقق الشركات المحلية معدالت انتاج مرتفعة؟ هل 
 اإلنتاجية؟ إلى زيادة المشترك الموقع ذات الشركات ابتكار أن يؤدي تركيز يمكن مدى أي إلى 
 واألجنبية؟ المحلية الشركات بين تكامل هناك هل 
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 :والنتائج المنهج. 3

 
يطاليا تركيا اختيار يعتمد البلدان )االشكال  هذه في" التكتل اقتصادات" مالءمة مدى على حالة كدراسات وتونس وا 

 التأثير لتحليل المتوسط البحر شمال بلدان بين أهمية األكثر المرصد وهي مهمة مرجعية مقاييس (، حيث قدمت إيطاليا3-1من 
، في حين (الصناعية المناطق)للتنمية  اإلقليمية للمجموعات العالقة التقليدية بسبب لألنشطة اإلقليمي للتكتل والسلبي اإليجابي

  والمناطق والحاضنات، العلمية، والحدائق االبتكار، مجموعات لظهور نتيجة لالهتمام مثيرين حالتين وتونس تركيا من كل تعتبر
األجنبية  للمؤسسات المتزايد ، فضال عن الدور(CBDs) تونسالمركزية في  األعمال ومناطق ،(SEZs) الخاصة االقتصادية

 المستوى على التحتية والبنية والتنمية الدخل لمستويات كبير ا انتشار ا الدول لتعكس هذه اختيار الجنسيات، وأيضا  تم متعددة
 .اإلقليمي

 
 

 (1شكل )

 (TFPلعوامل اإلنتاج التركية ) اإلجمالية اإلنتاجية التركيبة

 (2006-1997المناطق )حسب 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اإلنتاجية النسبية
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 (2شكل )
 (2006حسب المحافظات )اإلنتاج اإليطالية  عوامل إنتاجية إجمالي

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 (3شكل )

 )2((2006 – 1997تونس وفقا للمحافظات ) إنتاج حصة
 

 
 
 
 

                                                           

 .TFP تدابير من بدالً  اإلنتاج حصة عن أرقاًما نقدم المدخالت، عن بيانات وجود عدم بسبب تونس حالة في )2( 
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  :الثالث الحالة لدراسات المماثلة والمواصفات التقدير استراتيجيات تبنينا نفس وقد

( GMM) تقنيات باستخدام الزمن تأثيرات تثبيت في يتحكم والذي ،(GMM) الديناميكي النظام مخرجات ذلك بتقدير
 أخرى منهجيات نتبنى كما. واالنتاجية التكتل بين المحتمل التجانس وأيضا   المدخالت، على والتجانس التداخل لمعالجة وذلك

 .النتائج قوة تظهر والتي ،(Pakes و Petrin Olley و  Levinshonو الثابتة واالثار المربعات الصغرى العادية مثل)

 
 للثالث دول محل الدراسة:  قوية نتائج وبالدراسة والتحليل وجدنا بالفعل

 :اإلنتاجية، وذلك بسبب اقتصاديات التخصص  على قويا   إيجابيا   للتجمعات تأثيرا   الخارجية العوامل تظهر تركيا
وانتاجية تلك الشركات  األجنبية مهم جدا من حيث العدد الشركات واالثار الصناعية الغير مباشرة، كما أن تكتل

 سلبية المحلية الشركات تكتل عن الناتجة الخارجية العوامل القطاع، وبالعكس فإن مستوى المنطقة وعلى في
 واألجنبية المحلية الشركات على انتاجية كل من االبتكار ازدحام، وفيما يخص تأثيرات آثار إلى يشير مما
كبيرة، وفيما يتعلق باالستنتاج الثالث  أهمية وذات إيجابية أن هناك عوائد نجد والتطوير، بالبحث تقوم التي

المنطقة فإن هناك  وفي القطاع في األجنبية الشركات بحصة المرتبطة المباشرة غير والخاص بأهمية اآلثار
 التقدير المحلي، كما تشير نتائج المستوى على المباشر األجنبي االستثمار دليل جازم على ارتفاع تدفقات

ا لتركيا  المحلية، إلى الشركات في الموجودة تلك من أقوى األجنبية الشركات من الناتجة التدفقات أن إلى أيض 
 خاصة مباشرة غير آثار هناك ولكن الكبرى بالشركات خاصة جانبية آثار توجد ال أنه يبدو  ذلك جانب

 .التكنولوجية الناحية من تطورا   األكثر بالشركات

 
 :اإلنتاجية على المحلي المستوى على والتجميع و االبتكار التكتل نجد أن هناك دليال مؤيدا لعمليات إيطاليا 

 تنتج المحلي المستوى على التكتل عن الناتجة األفقية الجانبية اآلثار فإن ذلك ومع (الشركات إنتاجية ام)
الجنسيات،  األجنبية متعددة الشركات توطين من وليس الجنسيات المتعددة غير الشركات من رئيسي بشكل
 انتشرتلذلك والمقاطعة، و  القطاع نفس في العاملة واألجنبية المحلية الشركات ابتكار من الشركات تستفيد كما

فإن الحالة اإليطالية تختلف تماما  ذلك جانب على المستوى الجغرافي والقطاعي، إلى المباشرة غير اآلثار
 للشركات منها الصغيرة للشركات فائدة أكثر االبتكار وتأثير التكتل عن الحالة التركية، حيث أن اقتصادات

حجمها،  عن الناجمة المشاكل على التغلب من الصغيرة الشركات تمكن طريقة هو التجميع ثم فإن الكبيرة، ومن
التكنولوجية  الناحية من تقدم ا األكثر بالشركات خاصة المحلية الشركات من ابتكارية تداعيات فإن هناك وأخير ا

 .أعلى استيعابية بقدرة تتمتع ابتكارا األكثر الشركات مما يؤدي إلى أن
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 :اإليجابي التأثير إلى حد ما مع من سبقها، حيث أن هناك أدلة تؤيد متشابهةتعتبر نتائج تونس  تونس 
 والتطوير البحث وأداء المحلية الشركات لتركيز اإليجابي األثر اقترحه الذي النحو التخصص على اتيالقتصاد

منطقة ما، حيث يبدو أن لقطاع معين من القطاعات في  أعلى لحصص اإليجابي األثر المحليين، وكذلك
 التحقق اإلقليمي، وكما هو الحال في الحالة اإليطالية ال يتم المستوى على لإلنتاج قوي دفع عامل التخصص

 ونستخلص من هذا التحليل أنه يتم تحقيق  .المنطقة في األجنبية الشركات توطين عن الناتجة االبتكار آثار من

 رغم االبتكار، ومن التكتل من إقليمية تداعيات على إيجابية أدلة هناك وأن للنشاط، يميإقل تجميع هناك يكون عندما أعلى ناتج
 .األجنبية للشركات اإليجابي التأثير على ضعيف دليل سوى يوجد ال أنه

 

 :الخالصة .4

 الرغمالراسخ، وعلى  النمو واألداء يعزز الحاالت معظم في االستقطاب على القائم التطوير نموذج أن دراستنا تؤكد
الفارق، وهذا االستنتاج يظهر جليا في جميع حاالت الدول الثالث محل الدراسة، كما  يحدث التوطين يزال ال العولمة تحديات من

 من تشابها   أكثر ألنها البعض بعضها من أكثر تستفيد الصناعة نفس إلى تنتمي التي تؤكد نتائج دراستنا أيضا  أن الشركات
 بين المعرفة وامتالك من تدفق التشابه يسهل ألن مختلفة، وذلك صناعات إلى تنتمي التي الشركات من التكنولوجية الناحية

 االستثمار تأثير الشركات، ويلعب المستوى التكنولوجي المتقدم للشركات دورا  حاسما في تعظيم االستفادة من ذلك، وأخيرا نالحظ أن
 التوزيع وعلى المحلي اإلنتاج نظام على تعتمد واالجتماعي اإلقليمي التوزيع إعادة أن ويبدو محدود ا، يكون قد المباشر األجنبي
 .القطاعات حسب

 

 :والتوصيات المتوقعة اآلثار .5

المحلي، مع توفير  اإلنتاج الرئيسية المحركة، وأنماط العوامل لتحديد الدعم التحليل المستفادة من هذا توفر الخبرة
 الخصوص فإن النتائج البحر المتوسط، وعلى وجه دول جنوب في والمتوسطة الصغيرة الشركات معيار تحليل كفاءة مجموعات

 والمغرب تونس في الناشئة االبتكار ومجموعات واالبتكار الصناعة في متوسطية-األورو التعاون مجموعات مشاريع لدعم مفيدة
دول  معظم في اإلقليمي للنمو المتوازن غير النمو تزايد هو تجنبه وعلى الجانب اآلخر يتمثل الجانب السلبي الذي ينبغي.ولبنان
وتركز  الهائلة الهجرة وبالتالي األقاليم، عبر العمل وفرص الدخل في كبيرة فجوات وجود إلى يؤدي أن يمكن والذي المتوسط البحر
 من البيئة عن والتخلي لداخلية،ا المناطق األراضي والذي ينتج عنه عزل وتدهور الساحل، طول وعلى الكبرى المدن في السكان
 .األخيرة أخرى، وهذا ما شهدته العقود جهة من واإلفقار جهة
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 للمناطق اإلقليمية الضريبية الحوافز ألن مكلفا ، وذلك نظرا   يكون قد نموا   األقل للمناطق الموارد تخصيص إعادة إن
 هدف يكون جديدة، ولذلك ينبغي أن مناطق إنشاء من بدال   الدعم، تتلقى ال التي األراضي عن بعيدا   توجه الوظائف قد الفقيرة

 هذه شأن اإلقليمي، ومن التكامل وتطوير المساكن إلى للنقل لتيسير الوصول التحتية البنية في االستثمار هو للحكومة السياسة
 وتؤدي السواحل طول على رئيسي بشكل تتركز والتي األساسية،مناطقهم  خارج للناس العمل تفتح مزيد من فرص أن السياسات

والضغط على الموارد الطبيعية  االستغالل من يقلل مما في مستوى المعيشة بين مختلف المناطق، تقارب إلى الطويل المدى على
 بطول الساحل.
 

اإلقليمي، كما  المستوى على االبتكار تعزيز بهدف السياسات األساسية لتحليل االقتصادية الدعامة النتائج هذه وتمثل
 األقل الشركات قدرة لتعزيز البشري المال وتأهيل رأس (R&Dوالتطوير ) البحث في االستثمار تدعم هذه السياسات أن ينبغي
  النتائج واآلثار المحيطة. من واالستفادة التنافس أجل من التكنولوجية الناحية من تطورا  

 
 :مالحظات

 لعام الداخلية المسابقة إطار في األوروبي االتحاد مفوضية قبل من الممول FEMISE أبحاث مشروع إطار في تنفيذه تم .1
 للعقد وفق ا" متوسطية -األورو للشراكة والحوار والدراسات االقتصادية البحوث دعم" حول FEMISE لمشروع 2015
 االتفاقية هذه من الغرض"(. فيميس - المفوضية عقد)" FEMISE .ENPI / 2014 / 354-494و اللجنة بين الموقع

 أعضاء. فيرغينا. م آنا الفريق رئيسة قبل من واالقتصادي االجتماعي التحليل مجاالت في أصلي بحثي عمل تقديم هو
 .فيراينا آنا مازوتا، فرناندا نونزيانت، جوليا زيتونة، حبيب غالي، سفيان تورنغر، شون تايماز، إيرول: الفريق

 

ا نقدم المدخالت، عن بيانات وجود عدم بسبب تونس حالة في .2  .TFP تدابير من بدال   اإلنتاج حصة عن أرقام 
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