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الخالصة :
ٌشكل القطاع التكنولوجً حجر زاوٌة البٌئة التمكٌنٌة لتفعٌل تأثٌر المعرفة التكنولوجٌة فً استقرار
دٌنامٌة مٌزان المدفوعات التكنولوجً.مما ٌعنً ثمة أهمٌة للبحث تنبع من حاجة ماسة إلى االستجابة بفعالٌة
للتطورات العالمٌة واإلقلٌمٌة فً مجاالت العلم والتكنولوجٌا واالبتكار .وٌفترض البحث إن البٌئات
االقتصادٌة القادرة على استثمار التطورات التكنولوجٌة بغٌة تحسٌن مزاٌاها التنافسٌة فً السوق الدولٌة
لدٌها فرص أوفر لتحقٌق النمو االقتصادي .وتنعكس مشكلة البحث فً إن التفاوت فً قدرات البٌئات
االقتصادٌة على مواكبة موجات التحول التكنولوجً  ،ناجم عن تباٌن كفاءة أداء حزمة المتغٌرات النوعٌة
بٌن البٌئات المبتكرة والمقتبسة للمعرفة التكنولوجٌة .فً حٌن ٌستهدف البحث تحلٌل المضامٌن التكنولوجٌة
فً نظرٌة التجارة الخارجٌة ما بعد الكالسٌكٌة الجدٌدة وصٌاغة مؤشرات رصد التجارة الخارجٌة فً
السلع والخدمات المعرفٌة ,فضالً عن مقاربة تقدٌر التجارة الخارجٌة فً المعارف التكنولوجٌة ضمن بٌئة
االقتصادات العربٌة.

Abstract
This research focuses the international trade in technology- intensive
are a comparative case

services and goods. The Arabian economies

study. The technological sector forms core of enabling environment which
technological knowledge in technological balance of

express effecting

payments stability. This research based on a particular assumption is the
economies that take care of technological developments, it has opportunity

for economic growth. The importance of research is responding for
developments science, technology and innovation. The problem of
research reflects economies ability facing technological change waves.
The main objectives of this research are to analyze technological
perspective, indicators and estimation of foreign trade in technologyintensive goods for Arabian economies
المقدمة
على ضوء مبادئ منظمة التجارة العالمٌة الداعٌة إلى تحرٌر التجارة الخارجٌة ،تحمل عملٌة
العولمة فً ثناٌاها ،التركٌز على تحرٌر تجارة السلع والخدمات المعرفٌة وحماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة ،
تحدٌات بعٌدة األثر ستواجه النمو االقتصادي واالستقرار االجتماعً فً بٌئة االقتصادات

العربٌة.

وٌطرح التقدم فً مجال العلم والتكنولوجٌا تحدٌات على الدرجة ذاتها من األهمٌة ,فأنشطة اإلنتاج
والخدمات تسعى على الدوام إلى مراعاة التطورات المتسارعة فً عدد من المجاالت

التكنو -العلمٌة،

وبخاصة فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت  ،والهندسة الوراثٌة ،واالبتكارات فً علم المواد .وعلٌه
تنبع أهمٌة البحث من إن ثمة حاجة ماسة إلى االستجابة بفعالٌة للتطورات العالمٌة واإلقلٌمٌة فً مجاالت
العلم والتكنولوجٌا واالبتكار .فعلى المستوى الدولًٌ ،نجم عن التقدم المستمر نحو بٌئة اقتصادٌة عالمٌة
أساسها المعرفة تحدي زٌادة تهمٌش االقتصادات النامٌة فً المنطقة العربٌة التً ال تزال تعتمد بقوة على
الموارد الطبٌعٌة وعلى األٌدي العاملة غٌر الماهرة  .Unskilled Manpowerوٌفترض البحث إن
قدرة البٌئات االقتصادٌة على استثمار التطورات التكنولوجٌة تمنحها فرص أوفر لتحقٌق النمو
االقتصادي عبر تعزٌز مزاٌاها التنافسٌة فً السوق الدولٌة  .وبسبب ذلكٌ ،صبح من القضاٌا الرئٌسٌة
بالنسبة لمقرري السٌاسات تحدٌد التكنولوجٌات المالئمة باالستناد الى القدرات المحلٌة فً مجال العلم
والتكنولوجٌا ،وكٌفٌة إنشاء آلٌات السوق الكفٌلة بجعل تلك الخٌارات تنافسٌة ومستدامة .وتنعكس مشكلة
البحث فً إن التفاوت فً قدرات البٌئات االقتصادٌة على مواكبة موجات التحول التكنولوجً
 ،Technological Change Wavesالناجم عن تباٌن كفاءة أداء حزمة المتغٌرات النوعٌة بٌن
البٌئات المبتكرة والمقتبسة للمعرفة التكنولوجٌة ،مما ٌطرح التوجه نحو اقتصاد المعرفة Towards
 ْKnowledge Economyتحدٌا ً جوهرٌا ً للمجتمعات النامٌة التً أصبحت مهددة بتقلٌص معدالت
نمو إنتاجٌتها ،ومن ثم قدرتها االقتصادٌة التنافسٌة ،مع ما ٌترتب على ذلك من أزمة اقتصادٌة كلٌة

تنعكس بتراجع معدالت النمو والبطالة والفقر والعجز المستدٌم فً مٌزان المدفوعات التكنولوجً.
وتنطوي م نهجٌة البحث على مقارنة بٌن المنطق التجرٌدي النظري والمنطق الواقعً التجرٌبً بغٌة أن
ٌخرج االستنتاج بمضمون ٌشكل برنامج توصٌات لصانعً السٌاسات ومتخذي القرارات .فً حٌن
ٌستهدف البحث تحلٌل المضامٌن التكنولوجٌة فً نظرٌة التجارة الخارجٌة ما بعد الكالسٌكٌة الجدٌدة
وصٌاغة مؤشرات رصد التجارة الخارجٌة فً السلع والخدمات المعرفٌة ,فضالً عن مقاربة تقدٌر
التجارة الخارجٌة فً المعارف التكنولوجٌة ضمن بٌئة االقتصادات العربٌة.
المبحث األول  :المضامين التكنولوجية في نظرية التجارة الخارجية ما بعد الكالسيكية الجديدة.
على وفق رؤٌة

()1

 Grossman, Helpman, Romerإن ما ٌطلق علٌه فً علم االقتصاد

بـ (( النظرٌة الحدٌثة للنمو)) ٌعبر عن النظرٌة التً تشرح اآللٌات المؤثرة فً النمو االقتصادي للصناعات
كثٌفة االستخدام للمعرفة .والنظرٌة المعنٌة تعد التغٌر واالبتكار التكنولوجٌٌن محددان أكثر أهمٌة للنمو
االقتصادي بعٌد المدى من االدخار .وفً حدود رؤٌة النسق الكالسٌكً الجدٌد تذهب نظرٌة التجارة
الخارجٌة إلى إن قدرة رأس المال تؤدي عادة إلى اعتماد النمط اإلنتاجً كثٌف العمل Labor-intensive
.Technique
وبالمقابل فأن انتشار المعرفة التكنولوجٌة لدى نسبة كبٌرة من العاملٌن وتوافر رأس المال اإلنتاجً
ٌحثان على تكثٌف عنصر رأس المال خالل التحوالت التكنولوجٌة الجارٌة.

()2

وتتوافق الرؤٌة المعنٌة مع

تأكٌد  Heckscher - Ohlinبأن المزاٌا النسبٌة لإلنتاج الصناعً تمٌل نحو التكنولوجٌات المالئمة للنمط
اإلنتاجً كثٌف رأس المال  Capital-intensive Techniqueفً البٌئات االقتصادٌة المبنٌة على
المعرفة التكنولوجٌة وذلك إذ ترتفع تكالٌف العمل مقارنة بتكالٌف رأس المال  .مع إن هذه المزاٌا تتجه
نحو التكنولوجٌات المالئمة للنمط كثٌف العمل فً البٌئات االقتصادٌة المبنٌة على قاعدة الموارد
الطبٌعٌة وذلك بسبب توافر الموارد البشرٌة التً تتمٌز بانخفاض تكالٌف تشغٌلها .
وفً هذا الصدد ٌؤكد

( )4

( )3

 S .Nishiokaإن نموذج التجارة الخارجٌة الكالسٌكً الجدٌد

 The Heckscher-Ohlin Modelقد أهمل تأثٌر المعرفة التكنولوجٌة فً المزاٌا التنافسٌة ,مما
عرّ ضه النتقادات جوهرٌة تتعلق بافتراضاته الساكنة  Staticالسٌما تجانس عناصر اإلنتاج وتماثل الدوال
اإلنتاجٌة بٌن البٌئات المتباٌنة من حٌث تأثٌر العامل التكنولوجً فً دالة اإلنتاج.

فً حٌن إن التغٌرات النوعٌة الناجمة من تطوٌر المهارات ومخرجات البحث والتطوٌر ونوعٌة
التعلٌم ونقل المعرفة التكنولوجٌة وتكٌٌفها وتوظٌفها فً عملٌات اإلنتاج ،كلها عوامل تؤثر بنحو مباشر فً
دٌنامٌكٌة مٌزان المدفوعات عبر تحسٌن المزاٌا التنافسٌة.
وثمة عالقة بٌن المزاٌا النسبٌة فً التجارة الخارجٌة وكثافة العنصر اإلنتاجً انطوت على تنااقض
النتاائج التجرٌبٌاة التاً كاان قاد توصال إلٌهاا

( )5

 W. Leontiefفاً بٌئاة االقتصااد األمٌركاً ماع نظرٌاة

 Heckscher-Ohlinوتكاارٌس ((تناااقض لٌونتٌااف  ))Leontief Paradoxالتااً بلااورت االقتصاااد
األمٌركً كمص ّدر صافً للسلع كثٌفة عنصر العمل بالرغم من انه ٌمتاز بهٌمنة أساالٌب اإلنتااج كثٌفاة رأس
المال  .وفً سٌاق متصل ٌشٌر

( )6

 Paul M. Romerإلى إن النظرٌة الكالسٌكٌة الجدٌدة قاصرة ألنهاا

ع ّدت المعرفة التكنولوجٌة متغٌراً خارجٌا ً  .Exogenous Variableوان النمو فً األجل الطوٌل ٌعتماد
على تراكم المعرفة التكنولوجٌة ,فضالً عما ٌؤثر به االبتكار فً معدالت نمو إنتاجٌة عوامل اإلنتااج  .مماا
ٌتطلب االستثمار فً المعرفة لتطوٌر المنتجات المادٌاة ومهاارات رأس الماال البشاري  .وبغٌاة بنااء عالقاة
دٌنامٌكٌة بٌن التجارة الدولٌة والنمو االقتصادي فً األجل الطوٌل ٌنبغً االنفتاح على بٌئة االقتصاد العالمً
ممااا ٌحفااا ز االبتكاااار التكنولااوجً مااان خاااالل توسااع حجااام األساااواق ،إذ أن البٌئااات ذات التوجاااه الخاااارجً
 Outward-orientedتنمو بوتائر تكنولوجٌة أسرع من تلك التً تتبع سٌاسة الحماٌة .
وٌعتقد

()7

 Paul M. Romerبأن المعرفة التكنولوجٌة تشكل عنصراً جدٌداً من عناصر اإلنتاج,

بٌد إنها تتماٌز عن عناصر اإلنتاج الكالسٌكٌة بوصفها سلعة غٌر احتكارٌة  Non-monopolisticوٌمكن
لجمٌع المؤسسات تقاسم منافع استثمارها من ناحٌة  ،وإنها ال تخضع لملكٌة مؤسسة ما حصراً.Non-
 excludableوبالتالً من الصعوبة بمكان االستحواذ على منافعها ألنها سلعة عامة من ناحٌة أخرى .
لكن الواقع ٌشٌر إلى صعوبة تحدٌد األسعار الحقٌقٌة للمعرفة التكنولوجٌة المتضمنة فً محتوى
السلع والخدمات .لذلك تبنت بعض السٌاسات التكنولوجٌة السٌما فً بٌئة االقتصاد األوربً تعزٌز ما ٌدعى
بالربح االحتكاري للسلع ذات المحتوى كثٌف المعرفة Monopoly Profit of Knowledge-
 intensive Goodsوذلك عبر سٌاسة تدخلٌة من قبل الحكومة لحماٌة الملكٌة الفكرٌة ذات الطابع
التجاري السٌما اتفاقٌة الجوانب التجارٌة المتصلة بحقوق الملكٌة الفكرٌة المنبثقة عن جولة أوروغواي
ضمن ترتٌبات منظمة التجارة العالمٌة.

مما ٌعنً إن ثمة حالة من التعارض بٌن النظرٌة والتطبٌق تكرس التناقض بٌن المنظور الذي
اعتقده  Romerحول المعرفة التكنولوجٌة بوصفها سلعة غٌر احتكارٌة ،وبٌن التطبٌق الذي اعتمدته
منظمة التجارة العالمٌة فً إطار اتفاقٌة الجوانب التجارٌة المتعلقة بحقوق الملكٌة الفكرٌة التً تضمن
استحقاقات المخترعٌن والمبتكرٌن .TRIPS

( )8

لقد أفرزت نظرٌة التجارة الخارجٌة عبر نسقها ما بعد الكالسٌكً الجدٌد منظور جدٌد ٌنطوي
على تعلٌل تأثٌر المتغٌرات النوعٌة فً التجارة الدولٌة ٌ Post – neoclassical Approachدعى
بالمنظور التكنولوجً  Technological Perspectiveفً التجارة الخارجٌة الذي ٌعتمد التحلٌل
الدٌنامٌكً لنظرٌة التكالٌف النسبٌة من خالل تفسٌر أنماط التجارة الخارجٌة فً السلع كثٌفة المعرفة
التكنولوجٌة  Technology- Intensive Goodsبٌن البٌئات االقتصادٌة المتباٌنة على أساس المزاٌا
النسبٌة الناجمة من الخصائص التكنولوجٌة  .وٌفترض المنظور المعنً حزمة من الخصائص التً تنعكس
فً الفرضٌات التالٌة :

()9

(أ) تدفق المعلومات لٌس حراً كما اعتقدت النظرٌة الكالسٌكٌة الجدٌدة  ،بل انه مقٌ ٌد وخاضعٌ لالحتكار ،
وٌتطلب اقتناء المعلومات تحمل تكالٌفها  .Information Costوٌترتب على ارتفاع تكالٌف المعلومات
إضعاف القدرة التنافسٌة للبٌئة االقتصادٌة المنتجة لالبتكارات التكنولوجٌة .
(ب) تجاوز المنظور التكنولوجً الجدٌد فً التجارة الدولٌة المنطق الكالسٌكً فٌما ٌتعلق بفرضٌات عدم
انتقال عناصر اإلنتاج دولٌا ً والمنافسة التامة واالستخدام الكامل وثبات نسبة رأس المال إلى العمل وحٌادٌة
المعرفة التكنولوجٌة فً دالة اإلنتاج إلى تبنً الفروض المعاكسة تماما ً .
(ج) دوال اإلنتاج للسلعة الواحدة لٌست متماثلة وغٌر خطٌة  Non-linearوال متجانسة
 . Homogenousمما ٌناقض نموذج التجارة الخارجٌة الكالسٌكً الجدٌد.
إن تباٌن الكفاءة التكنولوجٌة بٌن البٌئات االقتصادٌة دفع ( M. V. Posner )11إلى صٌاغة
ما ٌدعى بـ (( نموذج تجارة الفجوة التكنولوجٌة  ))The Technological Gap Trade Modelالذي
تبنى تركٌز بؤرة االهتمام فً تحلٌل نمط التجارة الدولٌة على إمكان حٌازة بٌئة اقتصادٌة معٌنة أسالٌب
تكنٌكٌة جدٌدة لعملٌات اإلنتاج تدعم القدرة على إنتاج سلع جدٌدة أو منتجات ذات نوعٌة أعلى نسبٌا ً  ،فضالً
عن اإلنتاج بتكالٌف منخفضة نسبٌا ً  .وٌؤكد  Posnerإن اآللٌة  Mechanismالمعنٌة تحفز على قٌام
التجارة الدولٌة بٌن مختلف البٌئات االقتصادٌة.

ومن ثم فأن نموذج الفجوة التكنولوجٌة ٌنطوي على طرفٌن أولهما  -هو البٌئة االقتصادٌة المنتجة
لالختراعات التكنولوجٌة  Inventionوٌنعكس ثانٌهما  -فً البٌئة المقلدة  Imitationلمخرجات
االختراعات المعنٌة.
إن البٌئااة االقتصااادٌة المخترعااة تمتلااك مٌاازة احتكااار مؤقتااة Temporary Monopolistic
 Advantageفاااً ساااوق التجاااارة الدولٌاااة  .وتااازول المٌااازة االحتكارٌاااة المعنٌاااة بانتشاااار المعاااارف
التكنولوجٌة الجدٌدة  ,وقٌام بعض البٌئات االقتصادٌة األخرى بإنتاج سلع منااظرة مقلادة .وعلٌاه فاأن فقادان
مٌزة االحتكار والتفوق التكنولوجً للبٌئة المخترعة ٌبدأ عندما تتشابه األسالٌب التكنٌكٌة لادوال اإلنتااج فٌماا
ٌتعلق بالسلع التكنولوجٌة المعنٌة فاً الطارفٌن  .وفاً نهاٌاة المطااف ٌتراجاع العامال التكنولاوجً عان دوره
كعامل حاسم فً تكوٌن المزاٌا النسبٌة .وٌترتب علاى ماا سابق أن البٌئاة االقتصاادٌة المخترعاة ساوف تملاك
مٌزة نسبٌة وقتٌة تعتمد على طول المدة الزمنٌة إلحتكار تصادٌر السالع التكنولوجٌاة  .وٌمكان تحدٌاد الفجاوة
التكنولوجٌة بٌانٌا ً كما فً الشكل (. )1
الشكل  -1فجوة المعرفة التكنولوجٌة بٌن البٌئات االقتصادٌة المخترعة والمقلدة.
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للعلوم االقتصادٌة واإلدارٌة ،المجلد األول،العدد الثالث،كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة واسط  ،2111،ص
ص.33-32 .
ٌشٌر الشكل ( )7إلى أن ثمة نوعٌن من الفجوات أو فترات التأخر  Time Lagsالتً تنجم عن
االنتشار الدولً للمعارف التكنولوجٌة الحدٌثة وهما:
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(أ) فترة تأخر رد الفعل  Reaction Lagوتدعى أٌضا بـ (( فجوة تأخر الطلب))  Demand Lagالتً
تشٌر إلى الفجوة الزمنٌة بٌن بداٌة استهالك االبتكار التكنولوجً الجدٌد فً البٌئة االقتصادٌة المخترعة
( )T1وبداٌة استهالكه فً البٌئة االقتصادٌة المستوردة ( )T2مما ٌشكل منافسة تكنولوجٌة جدٌدة للمنتجٌن
المحلٌٌن  ،إذ ٌتعٌن علٌهم استٌعابها برد فعل مالئم  ،وبذلك فأن الفجوة الزمنٌة بٌن ( )T1- T2تدعى
بالفجوة التكنولوجٌة المتصلة بجانب الطلب .
(ب) فترة تأخر التقلٌد  Imitation Lagالتً تدعى بـ (( فجوة تأخر التقلٌد ))  ،التً تعكس الفترة الزمنٌة
بٌن إنتاج السلعة التكنولوجٌة ألول مرة فً البٌئة المخترعة  -أي اإلنتاج األصلً  )T1( -وبداٌة إنتاج
السلعة نفسها فً الخارج ( )T3عبر التقلٌد  .حٌث عند هذه النقطة تبدأ صادرات البٌئات االقتصادٌة
المخترعة فً التراجع وٌحل محلها اإلنتاج المحلً المقلد فً البٌئات األخرى .وبذلك فأن الفجوة الزمنٌة
( )T1 – T3تمثل فجوة التقلٌد  .وأن الفــرق بٌــن فـــجوة الطلـــب ( )T1- T2وفجوة التقلٌد ( )T1 – T3
ٌشٌر إلى فجوة المعرفة التكنولوجٌة . Technological Knowledge Gap

)(12

المبحث الثانً  :مؤشرات رصد التجارة الخارجٌة فً السلع والخدمات المعرفٌة.
ٌؤدي تطوٌر االبتكارات التكنولوجٌة الجدٌدة  Innovationونشرها دوراً مركزٌا ً فً تحسٌن
ً
استنادا إلى المعارف التكنولوجٌة التً
اإلنتاجٌة والقدرة التنافسٌة .وبٌنما ٌعاد تشكٌل بٌئة االقتصاد العالمً
تحدث فً عدد من فروع التخصص األخرى العلمٌة والتكنولوجٌة ،ال ٌزال القصور ٌشوب فهم العملٌات
التً تؤدي إلى تولٌد االبتكارات ونشرها ،سواء بٌن القطاعات اإلنتاجٌة منها والخدمٌة .ولذلك ال ٌزال
المخططون وصانعو القرار ٌعالجون أثر التغٌرات التكنولوجٌة بطرٌقة ضمنٌة وال تظهر صرٌحة فً
تقارٌرهم عن اإلنتاجٌة ومعدالت نمو المخرجات بسبب غٌاب المؤشرات الوثٌقة الصلة.

لذلك اكتسب رصد التقدم المحرز فً بناء القدرات الوطنٌة العلمٌة والتكنولوجٌة واالبتكارٌاة أهمٌاة
متعاظمااة فااً تصاامٌم السٌاسااات التكنااو -اقتصااادٌة  Techno-economic Policyنتٌجااة لإلسااهامات
المتنامٌة التً قدمتها المعرفة التكنو -علمٌة واستخدامها المبتكر ،للتنمٌة والنمو والقدرة التنافسٌة الدولٌة الذي
أضحى فعاالً فً التروٌج لجملاة مان مقااٌٌس العلام والتكنولوجٌاا التاً توطادها باساتمرار محااوالت لقٌااس
القدرات الوطنٌة االبتكارٌة.
وتتٌح مؤشرات الرصد  Monitoringتحلٌل التجارة الدولٌة فاً السالع والخادمات المعرفٌاة عبار
متابعة تطور تنفٌذ إستراتٌجٌة القطاع التكنولوجً على أرض الواقع ،كما تعد وسٌلة لقٌاس التقدم فاً بلاو
أهداف اإلستراتٌجٌة المعنٌة وأداة للتقٌٌم الدوري للتنفٌذ.
وٌساعد الر صد المبنً على المؤشرات  Indicatorsمراجعة أهداف اإلستراتٌجٌة وتعدٌل آلٌات
العمال تبعً اا للمتغٌارات التكنولوجٌاة ووف ًقاا للتقادم الحاصال فاً التنفٌاذ ،كماا ٌوجهاان نحاو االساتخدام الفعاال
للموارد االقتصادٌة المخصصة للتنفٌذ .فالرصد ٌعكس عملٌة مستمرة تهدف إلى تزوٌد المعنٌاٌن بمؤشارات
نوعٌة مبكرة عن تقدم التنفٌذ للوصول إلى المخرجات واألهداف النهائٌة.
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وتانعكس كفاااءة تصاامٌم المؤشاارات فاً تحسااٌن فهاام الصاالة القائماة بااٌن التغٌاار التكنولااوجً واألداء
االقتصادي .فالمؤشارات التكنولوجٌاة تشاكل أدوات مهماة لصاٌاغة ورصاد السٌاساات ذات الصالة  ،لكونهاا
تؤمن تغذٌة استرجاعٌة  Feedbackفٌما ٌتعلق بتجمٌع وتحلٌال البٌاناات والمعلوماات المرتبطاة باألنشاطة
التكنو  -اقتصادٌة  ،السٌما االستثمار على الصعٌد الوطنً والدولً فً المشارٌع التكنولوجٌة.
وفااً هااذا الصاادد ٌاارى

()14

 M. Borrus and J. Stowskyإن منااافع مؤشاارات العلاام

والتكنولوجٌا واالبتكار  Science, Technology and Innovation Indicatorsتنعكس فً إنهاا
تمثل معطٌات حقٌق ٌة تقدم صورة واقعٌاة عان الوضاع التكنولاوجً الاراهن بحٌاث تادعم صاانعً القارار فاً
تصمٌم السٌاسات التكنولوجٌة بغٌة تحفٌز أنشطة القطاع التكنولوجً وتطوٌرها .وبالرغم من انه ٌتعٌن على
المؤشرات المعنٌة أن تعكس خصوصٌة البٌئة االقتصادٌة ومستواها التكنولاوجً  ،بٌاد اناه ٌنبغاً أن تكاون
منسااجمة مااع خصااائص المؤشاارات العالمٌااة لكونهااا وسااٌلة لمراقبااة القاادرات التكنولوجٌااة المحلٌااة ومقارنااة
المرحلة التً بلغتها مع المراحل التكنولوجٌة التً بلغتها البٌئات االقتصادٌة األخرى.
فضاالً عمااا تااؤثر بااه المؤشاارات فااً إنهااا تساااعد المسااتثمرٌن ورجااال األعمااال علااى اتخاااذ قاارارات
توظٌف استثماراتهم  ،وتساند الباحثٌن فً تحلٌل مسائل التنمٌة التكنولوجٌة فً البٌئاات االقتصاادٌة .وعلٌاه

ٌقٌّم نشاط نقل المعارف التكنولوجٌة بٌن البٌئات االقتصادٌة بما ٌُعرف بدلٌل مٌزان المادفوعات التكنولاوجً
 Technological Balance of Paymentsالذي ٌتٌح تسجٌل األموال المتعلقة بالملكٌة الفكرٌاة،
وعندما ٌعتمد للمقارنة بٌن البلدان التً تستخدم طرائق متشابهة لتجمٌع البٌاناتٌ ،مكنه أن ٌازود بمعلوماات
عن نشر المعارف التكنولوجٌة والقدرة التنافسٌة فً السوق الدولٌة.
وعلى صعٌد متصل تحدد منظماة ( OECD )15مفهاوم مٌازان المادفوعات التكنولاوجً بأناه ساجل
للمعلومات التجارٌة المتعلقة بنقل المعرفة التكنولوجٌة بٌن مختلف البٌئات االقتصادٌة  ،وٌعكس القٌم النقدٌاة
المدفوعااة  Paidأو المسااتلمة  Receivedماان اجاال اكتساااب واسااتخدام بااراءات االختااراع والتااراخٌص
التكنولوجٌة والعالمات التجارٌة والتصامٌم الصناعٌة.
وٌنطوي مٌزان المدفوعات التكنولوجً على شراء وبٌع التكنولوجٌا غٌر المجسدة ،ومنهاا حقاوق
الملكٌة والتراخٌص والمساعدة التكنٌكٌة ،كماا ٌشامل المادفوعات التاً ال تتعلاق بالتكنولوجٌاا مثال الخادمات
اإلدارٌة  .وهو ال ٌتدخل فً التبادالت التكنولوجٌة التً ال ٌكون فٌها مدفوعات  .وهذه هاً حالاة االتفاقاات
الخاصااة بتبااادل التااراخٌص أو بنقاال المعرفااة التكنولوجٌااة  . Know-howوٌؤشاار مٌاازان الماادفوعات
التكنولوجٌة من خالل دٌنامٌكٌة الصادرات والواردات فً السلع التً تعد كثٌفة المعرفة التكنولوجٌاة ,حاالتً
الفااائض  Surplusوالعجااز  Deficitاللتااٌن تصااوران كالهمااا مؤشااراً واقعٌاا ً ٌفٌااد اسااتقراء مساااحة الفجااوة
التكنولوجٌة بٌن بٌئتٌن اقتصادٌتٌن متباٌنتٌن فً قدرتهما التكنولوجٌة.
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وثماة مؤشارات أخارى عدٌادة تادل علاى نقال المعاارف التكنولوجٌاة ،وكثٌارً ا ماا ٌفضال مٌازان
المادفوعات التكنولاوجً الاذي ٌساتخدم علاى نطااق واساع بغٌاة تشخٌصاها  .وقاد اقترحات منظماة التنمٌاة
والتعاون االقتصادي  OECDاسالٌب لتجمٌع بٌانات هذا المٌزان واساتخدامها ,واتخاذت توصاٌات بشاأن
كٌفٌة تطبٌق مٌزان المدفوعات التكنولوجً لقٌاس نشاط نقل المعارف التكنولوجٌة .كما ٌتضح ذلك من خالل
الجدول (.)1
الجدول  - 1بنود مقترحة لحساب مٌزان المدفوعات التكنولوجً
البنود المطلوب احتسابها

البنود غٌر المطلوب احتسابها

المشورة التجارٌة والمالٌة واإلدارٌة والقانونٌة

حقوق االختراع
(حقوق البٌع والشراء واالستعمال)
الدراٌة المعنٌة بالمعرفة التكنولوجٌة

الدعاٌة ,التأمٌن ,النقل

( الدراٌة التً ال تغطٌها البراءات)

األفالم والتسجٌالت الصوتٌة

العالمات التجارٌة

المواد الخاضعة لحقوق التألٌف ,التصمٌم

)منح االمتٌاز(

البرمجٌات

Source:
United Nations , New Indicators for Science , Technology and Innovation in
the Knowledge – based Society , E / ESCWA / SDPD / 2003 / 5 , New York
, 2003 , P.20.
ٌكوّ ن النشاط التجاري فً التكنولوجٌا العالٌة لبٌئة اقتصادٌة معٌنة صورة وافٌة عن قدرته التنافسٌة
.ومن المقاٌٌس الهامة على هذا الصعٌد احتساب النسبة التً تشكلها التجارة بسلع التكنولوجٌا العالٌة من
إجمالً صادرات البلد إذ ٌمكن تقدٌر هذا المؤشر على مستوى القطاع أو المنتج.ومن اإلشكاالت التً تكتنف
هذا المؤشر أن البٌانات المجمّعة عن التكنولوجٌا العالٌة تكون فً معظم األحٌان عمومٌة ال تساعد على
التحلٌل الموثوق .
ولعل استعمال هذه البٌانات مع غٌر ها من بٌانات البحث والتطوٌر ٌساعد على التوصل إلى نظرة
أشمل ،وحتى فً هذه الحال ال ٌمكن التوصل إلى تحدٌد واضح لمحتوى أحد المنتجات من التكنولوجٌا
العالٌة.
فضالً عما سبقٌ ،دفع االفتقار إلى المعاٌٌر التً تقاس بها الكثافة التكنولوجٌة الشركات إلى
تصنٌف المنتجات ذات المحتوى التكنولوجً المتشابه فً فئات مختلفة  ،وبغٌة تذلٌل هذه الصعوبة أعدت
منظمة التنمٌة والتعاون االقتصادي  OECDومكتب اإلحصاء فً االتحاد األوروبً EUROSTAT
قائمة منتجات حسب محتواها التكنولوجً.
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وعلى الصعٌد المعنً ٌصنف برنامج األمم المتحدة اإلنمائً فً تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام 2111
الصادرات بأنها منتجات تكنولوجٌا منخفضة ومتوسطة وعالٌة ،وعلى وفق هذا التصنٌف ٌحدد UNDP
الصادرات المعنٌة بالمضمون الذي ٌترجمه الجدول (.)2

الجدول  –2مؤشرات صادرات السلع والخدمات التكنولوجٌة المنخفضة والمتوسطة والعالٌة
المستوى التكنولوجً
صادرات
التكنولوجٌا المنخفضة
صادرات
التكنولوجٌا المتوسطة
صادرات
التكنولوجٌا العالٌة

مضامٌن البنود التكنولوجٌة
المنسوجات ،والورق ،واألوانً الزجاجٌة والمنتجات الفوالذٌة والحدٌدٌة
األساسٌة

مثل األلواح واألسالك والحدٌد غٌر المشغول.

منتجات ذاتٌة الدفع ،ومعدات التصنٌع مثل اآلالت الزراعٌة والنسٌجٌة
والغذائٌة وبعض أشكال الفوالذ كاألنابٌب واألشكال األولٌة ،والمنتجات
الكٌمٌائٌة كالبولٌمٌرات واألسمدة والمتفجرات.
المنتجات اإللكترونٌة والكهربائٌة كالترانزستورات وأجهزة التلفزٌون
ومعدات تولٌد الطاقة وتجهٌزات االتصاالت ومعالجة البٌانات  ،فضالً عن
آال ت التصوٌر والمواد الصٌدالنٌة والمعدات الفضائٌة واألدوات البصرٌة
وأدوات القٌاس.
Source:

United Nations , New Indicators for Science , Technology and Innovation in
the Knowledge – based Society , E / ESCWA / SDPD / 2003 / 5 , New York
, 2003 , P.20.

إن المؤشر المقترح من قبل منظمة التنمٌة والتعاون االقتصادي  OECDوالمطوّ ر من قبل برناامج
األمم المتحدة اإلنمائً  UNDPعبر احتساب النسابة التاً تشاكلها التجاارة فاً سالع التكنولوجٌاا العالٌاة مان
إجمالً صادرات البلد ٌعد مؤشراً بدٌالً عن مٌزان المدفوعات التكنولوجً بمفهومه التكنٌكً ،الذي ٌنطاوي
على صعوبة فٌما ٌتعلق بإمكان تطبٌقه فً البٌئات االقتصادٌة النامٌة ,ناجمة من مشكالت فنٌة وثٌقاة الصالة
بحصر البٌانات اإلحصائٌة المرتبطة بتصدٌر المنتجات والخدمات المعرفٌة واستٌرادها.

( )18

المبحث الثالث  :مقاربة تقدٌر التجارة الخارجٌة فً المعارف التكنولوجٌة ضمن بٌئة االقتصادات العربٌة.
إن رصد دٌنامٌة التجارة الدولٌة فً المعارف التكنولوجٌة سٌعتمد مقترح منظمة التنمٌة والتعاون
االقتصادي  OECDوالمطوّ ر من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائً  UNDPالذي صنف صادرات
التكنولوجٌا إلى صادرات التكنولوجٌا العالٌة وصادرات التكنولوجٌا المتوسطة ,و صادرات التكنولوجٌا
المنخفضة لٌستوعب الظروف التكنو -اقتصادٌة فً البٌئات االقتصادٌة النامٌة السٌما العربٌة منها  ،فضالً
عن تحلٌل بٌانات لمؤشرات وثٌقة الصلة عن عالقة صادرات المعارف التكنولوجٌة بالناتج المحلً اإلجمالً
وصادرات الخدمات التجارٌة اإلجمالٌة وإجمالً الصادرات الصناعٌة بغٌة أن تشكل مقاربة
للمفهوم التكنٌكً الذي حدد دٌنامٌة مٌزان المدفوعات التكنولوجً .وعند تطبٌق المؤشر المعنً على الواقع
التكنو -اقتصادي العربً المعنً باألنشطة التكنولوجٌة ذات المضامٌن االقتصادٌة Techno-economic
 Activitiesالوثٌقة الصلة بالتجارة الدولٌة فً التكنولوجٌات ذات الكثافة المعرفٌة .وفً هذا الصدد ٌترجم
الجدول ( )3مقارنة لنسبة صادرات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت من الناتج
الجدول  – 3نسبة صادرات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت من الناتج المحلً اإلجمالً
البلدان

قٌمة الصادرات

الناتج المحلً اإلجمالً

نسبة الصادرات

)مالٌٌن الدوالرات

) مالٌٌن الدوالرات

من الناتج المحلً

األمٌركٌة(

األمٌركٌة(

اإلجمالً
(نسبة مئوٌة)

لبنان

15

768 21

1.195

مصر

150

75 148

1.199

األردن

70

11 196

1.625

الهند

13 111

691 876

1.893

أٌرلندا

36 311

183 561

19.775
Source:

United Nations, Annual Review of Development in Globalization and
Regional Integration in the Countries E/ESCWA/GRID/2005/3 , New
York,2005,P.69.
المحلً اإلجمالً لبلدان عربٌة مختارة مقارنة مع كل من الهند وأٌرلندا ،كما ٌبٌن نسبة صادرات تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت من الناتج المحلً اإلجمالً لعام  .2114وعند مقارنة مساهمة صادرات قطاع
تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً الناتج المحلً اإلجمالًٌ ،تضح أن نسبة هذه الصادرات فً أٌرلندا
البالغة نحو أكثر من ( )%19تشكل أضعاف نسبة الصادرات المعنٌة فً األردن ومصر ولبنان مجتمعة.
فضالً عن انخفاض كفاءة أداء البلدان العربٌة المعنٌة وفقا ً للمؤشر المذكور حتى عند مقارنة أدائها مجتمعة
مع أداء بٌئة اقتصادٌة نامٌة كالهند الذي بلغ حوالً (.)%2وفٌما ٌتعلق بنسبة كثافة صادرات صناعات
المعارف التكنولوجٌة من إجمالً الصادرات لعام ٌ 1999بٌّن الشكل ( )1إن صادرات مصر من
التكنولوجٌا العالٌة تبلغ نحو ( )%2من إجمالً الصادرات السلعٌة  ،وهً نسبة أقل بأضعاف من صادرات
التكنولوجٌا العالٌة مقارنة مع تركٌا التً تبلغ صادراتها المماثلة نحو ( ، )%7وتتسع الفجوة عند المقارنة
مع المتوسط العالمً إذ تبلغ نسبة الصادرات التكنولوجٌة المماثلة (. )%22
الشكل  -2نسبة كثافة صادرات صناعات المعارف التكنولوجٌة من إجمالً الصادرات

صادرات الكنولوجٌا المنخفضة

صادرات الكنولوجٌا العالٌة

صادرات الكنولوجٌا المتوسطة
47

33

24
22

22
15

5

7

7
2

1
السعودٌة

مصر

تركٌا

العالم

المصدر :الشكل من إعداد الباحث باالعتماد على بٌانات مقتبسة من:
United Nations, New Indicators for Science, Technology and Innovation in
the Knowledge-based Society, E/ESCWA/SDPD/2003/5, , New York, 2003,
P.88.
وتستمر الفجوة بالتفاقم فٌما ٌتصل بنسبة صادرات التكنولوجٌاا المنخفضاة عناد مقارناة البلادان العربٌاة
المعنٌة مع تركٌا  ،بالرغم أن من نسبة صادرات مصر البالغة ( )%24تفاوق المتوساط العاالمً الباالغ نحاو
( . )%15أما صادرات التكنولوجٌا المتوسطة فهً أكثر شٌوعا ً بقلٌال فاً البلادان العربٌاة  ،باالرغم مان إن
نسبتها من إجمالً الصادرات السلعٌة أقل بأضعاف مقارنة مع تركٌا التً تبلاغ نسابة صاادراتها مان إجماالً
الصادرات السلعٌة ( ، )%20وتتضخم الفجوة عند المقارنة مع المتوسط العالمً البالغ (.)%33وال ٌختلف
الحال عما علٌاه ماع صاادرات التكنولوجٌاا المتوساطة,إذ إن انخفااض األداء مقارناة وأداء تركٌاا فضاالً عان

المعدل العالمً ٌبقاى هاو السامة الغالباة.

()19

وٌباٌن الجادول ( )4قٌماة صاادرات خادمات أجهازة الكومبٌاوتر

والمعلومات واالتصاالت وخدمات تجارٌة أخرى ،ونسبتها من إجمالً قٌمة صادرات الخدمات التجارٌة فاً
بلدان عربٌة مختارة ومقارنة قٌمتها فً كل من الهند وأٌرلندا وتركٌا لعام .2114
الجدول  -4صادرات خدمات المعلومات واالتصاالت من إجمالً صادرات الخدمات التجارٌة
بلدان مختارة

صادرات الخدمات
التجارٌة
القٌمة
(ملٌار دوالر أمٌركً)

جمهورٌة مصر العربٌة
المملكة األردنٌة
الهاشمٌة
دولة الكوٌت
سلطنة عمان
الجمهورٌة العربٌة
السورٌة
الهند
أٌرلندا
تركٌا
المصدر:

14046
2036

صادرات خدمات الكومبٌوتر والمعلومات
واالتصاالت
وخدمات تجارٌة أخرى
النسبة من قٌمة
القٌمة
(ملٌار دوالر أمٌركً) صادرات
الخدمات التجارٌة
)نسبة مئوٌة(
27.096
23806
13.801
281

2067
830
2222

281
21
184

39638
52158
23806

26320
30356
4095

13.594
2.530
8.280
66.400
58.200
17.201

األمم المتحدة  ،نشرة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للتنمٌة فً غربً آسٌا  ،العدد (، )6
 ، E/ESCWA/ICTD/2007/1نٌوٌورك  ، 2117 ،ص.3.
وتعكس المقارنة أن قٌماة صاادرات خادمات أجهازة الكومبٌاوتر والمعلوماات واالتصااالت فاً أٌرلنادا
تشكل أضعاف قٌمتها فً مصر واألردن والكوٌت وعُ ُْ مان والجمهورٌة العربٌة السورٌة مجتمعة ،إذ بلغات
نحو ( )%58من إجمالً قٌمة صادرات الخدمات التجارٌة .فضالً عن تراجاع واضاح ألداء البلادان العربٌاة
المعنٌة مقارنة وأداء دولة نامٌة كالهند الذي بلغ نحو أكثر ( )%66مقابل أعلى أداء تحقق فً مصر الذي لم
ٌبلغ سوى حوالً ( .)%27وعند فحص نسبة الصادرات كثٌفة التكنولوجٌا من إجمالً الصاادرات السالعٌة
لعام  ،1999فأن أداء بلدان عربٌة مختارة منخفض باتجاه توسٌع حجم الفجوة مقارنة ماع كفااءة أداء بلادان

من آسٌا وأوربا وأمٌركا الشمالٌة ،وفقاا ً لتقادٌرات The Arab Human Development Report
)(20

كما ٌتضح ذلك فً الشكل ( )2الذي ٌشٌر إلى إن نسبة ا لصادرات عالٌة التكنولوجٌا
الشكل  3 -نسبة الصادرات عالٌة التكنولوجٌا من إجمالً الصادرات السلعٌة
كندا
11

12
10

اسبانٌا

8

10

السعودٌة

6
4
اندونٌسٌا

2
2 00.3

7

مصر

3
5

4
تونس

الٌونان

رومانٌا
نسبة الصادرات عالٌة التكنولوجٌا من اجمالً الصادرات

المصدر :الشكل من إعداد الباحث باالعتماد على بٌانات مقتبسة من:
United Nations, The Arab Human Development Report 2003, Building a
knowledge Society, UNDP and Arab Fund for Economic and Social
Development, New York, 2003, PP.207-210.
إلى إجمالٌالصادرات تراوحت بٌن ( (%3فً تونس ونحو ( )%0.3فً السعودٌة مقابل أداء بلغ فً
الٌونان ( )%5كحد أدنى  ،ونحو ( )%11كحد أقصى فً كندا .فضالً عما أسفر عنه أداء بٌئة تكنو-
اقتصادٌة نامٌة مثل اندونٌسٌا التً بلغت صادراتها كثٌفة المعرفة التكنولوجٌة نحو ( )%7من إجمالً
الصادرات السلعٌة  ،مما ٌعنً أداء متفوق مقارنة مع أداء سائر البلدان العربٌة المعنٌة .وٌوضح الجدول
( )5قٌمة الصادرات ذات التكنولوجٌا العالٌة ،التً تتطلب كثافة تكنو-علمٌة ،ونسبتها من إجمالً قٌمة
الصادرات الصناعٌة فً بلدان عربٌة مختارة  ،وقٌمتها فً كل من الهند وأٌرلندا فضالً عن تركٌا لعام

 .2114وتبٌّن المقارنة أن قٌمة الصادرات المعنٌة فً أٌرلندا تشكل أضعاف قٌمتها فً كل من مصر
واألردن والكوٌت وعمان والجمهورٌة العربٌة السورٌة.
الجدول  - 5الصادرات ذات التكنولوجٌا العالٌة من إجمالً الصادرات الصناعٌة

بلدان مختارة

قٌمة صادرات التكنولوجٌا العالٌة

نسبة صادرات التكنولوجٌا

)ملٌون دوالر أمٌركً(

العالٌة من إجمالً الصادرات
الصناعٌة
(نسبة مئوٌة)

جمهورٌة مصر العربٌة

15

1

المملكة األردنٌة الهاشمٌة

147

5

سلطنة عمان

22

1

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

6

1

الهند

2840

5

أٌرلندا

30239

34

تركٌا

1064

2

المصدر:
األمم المتحدة ،نشرة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للتنمٌة فً غربً آسٌا  ،العدد ()6
 ، E/ESCWA/ICTD/2007/1نٌوٌورك  ، 2117 ،ص.4.
وٌبقى فرق كفاءة األداء جلً من حٌث قٌمة صادرات التكنولوجٌا العالٌة بٌن أفضل أداء لألردن
والبالغ ( 147ملٌون دوالر) مقابل ( 1164ملٌون دوالر) ونحو ( 2841ملٌون دوالر) لكل من تركٌا
والهند على التوالً .وفً سٌاق متصل ٌترجم الجدول ( )6قٌمة صادرات خدمات الكومبٌوتر واالتصاالت

وخدمات تجارٌة أخرى فً بلدان عربٌة مختارة لألعوام  2115و  2116و  2117ونسبتها من إجمالً
قٌمة صادرات الخدمات التجارٌة ،وذلك بالمقارنة مع قٌمة هذه الصادرات فً أٌرلندا وتركٌا والعالم.
الجدول  - 6صادرات خدمات الكومبٌوتر واالتصاالت ونسبتها من صادرات الخدمات التجارٌة

البلدان/العالم

صادرات الخدمات التجارٌة
(بمالٌٌن الدوالرات األمٌركٌة)
2007 2006 2005

األردن
أٌرلندا
البحرٌن
تركٌا
تونس
سورٌا
السودان
عمان
الكوٌت
لبنان
مصر
المغرب
الٌمن
العالم

2239
5940
2
3048
2632
8
3901
4757
101
939
3789
1084
0
1444
9
7570

2850
6866
0
3322
2499
8
4162
2649
220
1301
6982
1154
9
1583
4
9269

285
2499
301

468
2825
588

3298
8899
4
3524
2825
3
4757
2649
342
1631
8572
1298
2
1966
0
1149
0
578
3368
898

صادرات خدمات االتصاالت وأجهزة الكومبٌوتر وخدمات
تجارٌة أخرى ونسبتها من صادرات الخدمات التجارٌة
(نسبة مئوٌة)
(بمالٌٌن الدوالرات األمٌركٌة)
2007 2006 200 2007 2006 2005
5
10.6
9.2 14.7 350
262
329
89.2 87.9 87.5 7935 6035 5197
6
2
4
47.4 46.3 47.4 1670 1537 1445
12.7 13.8 12.8 3585 3450 3379
622
398
8
211
1413
4870

643
407
34
450
4112
6107

746
342
69
593
5425
6948

16.0
15.5
7.9
22.4
37.3
44.9

15.5
15.4
15.3
34.3
58.9
52.9

15.7
12.9
20.3
36.4
63.3
53.5

2852

2754

3407

19.7

17.4

17.3

1659

1796

2491

21.9

19.4

21.7

59
1222
575

256
1418
378

108
1711
084

20.6
48.9

54.7
50.2

18.6
50.8

المصدر:
األمم المتحدة ،االستعراض السنوي للتطورات فً مجال العولمة والتكامل اإلقلٌمً فً البلدان
العربٌة  ، E/ESCWA/EDGD/2009/7،نٌوٌورك  ، 2119 ،ص.78 .

وتنطوي قٌمة صادرات خدمات الكومبٌوتر والمعلومات واالتصاالت وغٌرها من الخدمات
التجارٌة على خدمات االتصاالت الدولٌة ،وخدمات البرٌد والتوصٌل ،وبٌانات الكومبٌوتر ،والخدمات
المتعلقة باألخبار بٌن المقٌمٌن وغٌر المقٌمٌن ،وخدمات التشٌٌد ،والتراخٌص ،وخدمات األعمال التجارٌة
والمهنٌة والتكنولوجٌة ،والخدمات الشخصٌة والثقافٌة والترفٌهٌة.

( )2 1

وتبٌن المقارنة أن قٌمة هذه

الصادرات فً أٌرلندا والبالغة ( 7.9ملٌار دوالر) ،شكلت فً عام  2117أكثر من ثالثة أضعاف ()3.6
إجمالً قٌمة الصادرات فً البلدان العربٌة المختارة .وبعد أن تراجعت قٌمة هذه الصادرات فً مصر بٌن
عامً  2115و  ، 2116عادت وارتفعت فً عام  2117حٌث شكلت نسبة ( )%17.3من إجمالً
صادراتها من الخدمات التجارٌة .وما زالت مصر ضمن البلدان العشرة النامٌة األولى بالنسبة إلى قٌمة
صادرات الخدمات التجارٌة ،وتحتل المركز التاسع فً ترتٌب عام  .2117فً حٌن أن قٌمة صادرات
خدمات الكومبٌوتر واالتصاالت وخدمات تجارٌة أخرى لعام  2007فً لبنان (  6.9ملٌار دوالر)
والكوٌت (  5.4ملٌار دوالر) تجاوزت قٌمتها فً تركٌا للعام نفسه ،وهً تشكل ( )%53.5ونحو
( )%63.3من إجمالً قٌمة صادرات الخدمات التجارٌة فً لبنان والكوٌت على التوالً .فضالً عما سبق
ٌترجم الجدول ( )7قٌمة الصادرات ذات التكنولوجٌا العالٌة التً تتطلب درجة عالٌة من البحث والتطوٌر،
ونسبتها من إجمالً الصادرات الصناعٌة فً بلدان عربٌة مختارة وفً إٌران وتركٌا والعالم ،لالعوام
.2117 ،2116 ،2115
الجدول – 7صادرات التكنولوجٌا العالٌة ونسبتها من إجمالً الصادرات الصناعٌة
البلدان/العالم
األردن
إٌران
البحرٌن
تركٌا
تونس
سورٌا
عمان
مصر
المغرب
السعودٌة
الٌمن

قٌمة صادرات التكنولوجٌا العالٌة ونسبتها من إجمالً الصادرات الصناعٌة
(نسبة مئوٌة)
(بمالٌٌن الدوالرات األمٌركٌة)
2007
2006
2005
2007
2006
2005
1.1
1.2
1.4
38
35
34
6.0
6.2
2.5
375
375
127
0.0
0.1
0.1
0.5
0.3
0.4
0.4
0.4
1.5
328
258
906
5.3
6.6
4.4
565
563
344
..
0.8
2.1
..
29
18
0.5
0.3
0.3
8
3
2
0.2
0.5
0.4
5
15
9
9.1
10.1
10.0
858
830
707
0.6
0.9
0.6
121
148
91
1.4
6.1
0.8
1
3
0.2

العالم
المصدر:

1807189 1572836

..

20.6

20.6

18.1

األمم المتحدة ،االستعراض السنوي للتطورات فً مجال العولمة والتكامل اإلقلٌمً فً البلدان
العربٌة ، E/ESCWA/EDGD/2009/7 ،نٌوٌورك  ، 2119 ،ص.79 .
وتشمل الصادرات عالٌة التكنولوجٌا المنتجات المتعلقة بالفضاء ،والطٌران ،وأجهزة الكومبٌوتر،
والمواد الصٌدالنٌة ،واألجهزة العلمٌة ،والمعدات الكهربائٌة.

()22

وتوضح المقارنة أن قٌمة الصادرات ذات

التكنولوجٌا العالٌة فً إٌران لعام  2117التً بلغت ( 375ملٌون دوالر) تفوق مثٌلتها فً بعض البلدان
العربٌة المعنٌة السٌما األردن ،والبحرٌن ،والجمهورٌة العربٌة السورٌة ،وعمان ،ومصر ،والمملكة العربٌة
السعودٌة ،والٌمن .وتجدر اإلشارة إلى أن قٌمة هذه الصادرات لعام  2117فً كل من المغرب (858
ملٌون دوالر) وتونس ( 565ملٌون دوالر) تجاوزت قٌمتها فً تركٌا

(  328ملٌون

دوالر).
إن انخفاض كفاءة أداء البٌئة التكنو -اقتصادٌة فً البلدان العربٌة فً قطاع التجارة الخارجٌة الوثٌق
الصلة بالصناعات المتخصصة فً إنتاج سلع وخدمات المعارف التكنولوجٌة ٌعود جزئٌا ً إلى انخفاض
مستوى تموٌل أنشطة البحث والتطوٌر كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً التً تعد مؤشراً من مؤشرات
مدخالت البحث والتطوٌر ,فضالً عما ٌؤثر به غٌاب سٌاسة تكنو -اقتصادٌة كلٌة Techno- economic
.Policyوذلك لكون الصادرات كثٌفة التكنولوجٌا تعكس أحد مؤشرات مخرجات البحث والتطوٌر كنسبة
من إجمالً الصادرات.

()23

إذ أن تموٌل البحث والتطوٌر فً البلدان العربٌة منخفض بمقاٌٌس البٌئات

االقتصادٌة المبنٌة على قاعدة الموارد الطبٌعٌة Natural Resources –Based Economies
وٌشكل فجوة متفاقمة وفقا ً لمؤشرات البٌئات االقتصادٌة المبنٌة على قاعدة المعارف التكنولوجٌة
 .Knowledge-Based Economiesوفً هذا الصدد ٌؤكد الشكل ( )3ما تقدم ،إذ ٌشٌر
الشكل  4 -نسبة اإلنفاق من الناتج المحلً اإلجمالً على أنشطة البحث والتطوٌر

0.04
0.12
0.17
0.18
0.19
0.22
0.3
0.33
0.34
0.5
0.75

البحرٌن
سورٌا
عمان
الكوٌت
مصر
الجزائر
لبنان
قطر
االردن
مورٌتانٌا
المغرب
تونس

1.03
نسبة االنفاق على البحث والتطوٌر من الناتج المحلً االجمالً

Source:
A. Badran , Science and Technology Landscape of the OIC : Arab
Countries in Focus, Toward Knowledge Society in Islamic World, 7th IAS
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إلى إن البلدان العربٌة تمول أنشطة البحث والتطوٌر بنسب ضائٌلة مان نواتجهاا المحلٌاة اإلجمالٌاة  ،إذ
تراوحاات فااً عااام  2116ماان ( (%0.04إلااى ( . )%1.03فااً حااٌن بلغ ات النساابة المعنٌااة عااام 2119
( )%2.68فً الوالٌات المتحدة األمٌركٌة وفً سوٌسرا ( )%2.91ونحو ( )%4.71فً إسرائٌل.

()24

المبحث الرابع  :النتائج والتوصيات.
أوالً :النتائج.
( )1ثمة تدنً للكفاءة التنافسٌة  Competitivenessفً بٌئة االقتصاد العربً المعنٌة بحالة مجمل
المؤسسات والسٌاسات التكنولوجٌة الداعمة لمعدالت مرتفعة من النمو االقتصادي ,لذلك فأن

الصناعات فً معظم البلدان العربٌة ال زالت مبنٌة على قاعدة الموارد الطبٌعٌة وغٌر قادرة على
االنتقال إلى إنتاج سلع وخدمات متنامٌة القٌمة المضافة  Added Valueقائمة على مزٌد من
المعرفة التكنولوجٌة.
( )2لقد أثبتت األدلة التجرٌبٌة الوثٌقة بالتجارة الخارجٌة فً سلع وخدمات صناعات المعارف
التكنولوجٌة عبر انخفاض كفاءة أداء مؤشراتها السٌما -نسبة كثافة صادرات صناعات المعارف
التكنولوجٌة العالٌة  High techوالمتوسطة  Medium techوالمنخفضة  Low techمن
إجمالً الصادرات ونسبة صادرات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت من الناتج المحلً اإلجمالً
وصادرات خدمات المعلومات واالتصاالت من إجمالً صادرات الخدمات التجارٌة ,فضالً عن
الصادرات ذات التكنولوجٌا العالٌة من إجمالً الصادرات الصناعٌة.
( )3عكست مضامٌن البحث إن بٌئة اقتصادات البلدان العربٌة المعنٌة تعد مستوردة صافٌة
التكنولوجً ٌعانً من حالة عجز مستدٌم ما لم تتغٌر
للتكنولوجٌات .ومن ثم فأن مٌزان مدفوعاتها 19
السٌاسة التكنولوجٌة السائدة والتنظٌمات المؤسسٌة التقلٌدٌة المعتمدة على مستوٌات منخفضة مقارنة
مع بٌئات اقتصادٌة مقارنة  ،من حٌث اإلنفاق على األنشطة االبتكارٌة والبحث والتطوٌر R&D
والتعلٌم وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً.
( )4إن الواقع

التكنو -اقتصادي العربً ٌتوافق وفرضٌة البحث التً أكدت إن البٌئات االقتصادٌة

القادرة على استثمار التطورات التكنولوجٌة بغٌة تحسٌن مزاٌاها التنافسٌة فً السوق الدولٌة لدٌها
فرص أوفر لتحقٌق النمو االقتصادي.مما ٌعنً انه لٌست ثمة قدرة للبٌئات االقتصادٌة العربٌة على
استثمار التطور فً المعارف التكنولوجٌة ،وما ٌترتب على ذلك من االنحراف عن مسار تحقٌق
مزاٌا تنافسٌة فً السوق الدولٌة ،ومن ثم تحمل أعباء خسارة فرص أوسع للنمو االقتصادي.
ثانياً :التوصيات.
(ٌ )1تعٌن إٌجاد بٌئة مؤاتٌة ومحفزة لالبتكار التكنولوجً ،من خالل األدوات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة
عبر وضع استراتٌجٌات وطنٌة تستهدف مباشرة بناء القدرات العلمٌة والتكنولوجٌة الالزمة
لخلق فرص جدٌدة للعمل تعتمد المدخالت التكنولوجٌة المستحدثة وتدعم الجهود الرامٌة
إلحراز إنتاجٌة أعلى وتنافسٌة أفضل فً السوق الدولٌة.

(ٌ )2نبغً على اإلستراتٌجٌة التكنولوجٌة الوطنٌة المعنٌة أن تتبنى رؤٌة جدٌدة للعلم والتكنولوجٌا
واالبتكار تستند إلى إٌجاد بٌئة تساعد على االبتكار المتواصل من الناحٌتٌن التشرٌعٌة
والتنظٌمٌة وإصالح منظومات التعلٌم وتنمٌة الموارد البشرٌة والتنسٌق بٌن النظم التعلٌمٌة
والتدرٌبٌة والمؤسسات الصناعٌة واألسواق المالٌة .فضالً عن التقلٌل من أثر هجرة الكفاءات
والقوى العاملة المؤهلة  Brain Drainوفً هذا الصدد تعد أنشطة البحث والتطوٌر أنشطة
جذابة للعقول المهاجرة وتشجعها على العودة إلى أوطانها وتؤدي إلى خلق فرص استثمارٌة
جدٌدة تولد فرص استخدام نوعٌة .لذا ،على البلدان العربٌة أن تولً هذه األنشطة االهتمام
واألولوٌة القصوى لكونها ذات تأثٌر وقوة دفع كبٌرة فً معالجة عقبات القطاع التكنولوجً.
( )3بناء القدرات المؤسسٌة  Institution Capacityمن خالل نشر استخدام التكنولوجٌات فً
العدٌد من القطاعات عبر تشجٌع تكوٌن شبكات البحث والتطوٌر التً تستخدم التكنولوجٌائٌٌن
بغٌة تقدٌم العون إلى مؤسسات القطاعٌن العام والخاص والمنظمات غٌر الحكومٌة وتطوٌر
صناعة التكنولوجٌات ذات األهمٌة التصدٌرٌة ودعم المؤسسات العاملة وفق ما ٌلً :
(أ) دعم أشكال جدٌدة من المؤسسات مثل الحاضنات التكنولوجٌة Technology Incubators
وحدائق التكنولوجٌا  Technology Parksومراكز االبتكار واألقطاب التكنولوجٌة
 Technological Polesالتً تعد من الوسائل الفعالة فً خلق شركات جدٌدة ونقل الخبرة
والمعرفة التكنولوجٌة لها ،وبالتالً إتاحة الفرصة لبناء القدرات وتنمٌة االبتكارات،وحصول
الشركات الصغٌرة والمتوسطة على التكنولوجٌات الجدٌدة ،وضمنها تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت ،وتكنولوجٌات حٌوٌة مختارة وتكنولوجٌات المواد الجدٌدة ،من أجل توسٌع آفاق نموها
وزٌادة مساهمتها فً التجارة الخارجٌة .
(ب) منح حوافز مجزٌة للكوادر ذات الكفاءات النادرة بغٌة تعزٌز دورها فً برامج التنمٌة
التكنو -اقتصادٌة وحماٌة الملكٌة الفكرٌة  Intellectual Propertyوتخفٌض ضرائب شركات
التكنولوجٌات بهدف تشجٌعها مع التأكٌد على ضمان الجودة والمواصفات القٌاسٌة فً عملٌة إنتاج
التكنولوجٌات ،فضالً عن االتجاه نحو الشراكة التكنولوجٌة مع الشركات العالمٌة والتعاون اإلقلٌمً
للمشاركة فً المعرفة والخبرات والتموٌل بهدف تعظٌم العوائد وتقلٌص والتكالٌف.

( )4إطالق مشروعات بحثٌة تهدف إلى دمج التكنولوجٌات فً الصناعات التقلٌدٌة المحلٌة بهدف بناء
القدرات البشرٌة  Human Capacityوزٌادة اإلنتاجٌة فً الصناعات المحلٌة  .وٌمكن أن
ٌتحقق ذلك عبر

تبنً سٌاسة تكنو -اقتصادٌة فً بٌئة االقتصادات العربٌة تتٌح انتشار

التكنولوجٌات فً القطاعات المختلفة فضالً عن دعمها لحوافز اجتذاب الباحثٌن والمبتكرٌن
وتحقٌق التعاون بٌن مراكز األبحاث والجامعات فً خلق دٌنامٌات بٌئة االقتصاد الجدٌد New
 Economyأو ما ٌعرف باقتصاد المعرفة الذي ٌربط مخرجات العلم والتكنولوجٌا واالبتكار
بأهداف التنمٌة السوسٌو -اقتصادٌة Socio-economic Develpment
( )5إقامة مراكز امتٌاز  Centers of excellenceفً المجاالت التكنولوجٌة السٌما تكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت ،وذلك لتنمٌة القدرات فً هذه المجاالت عن طرٌق توفٌر مناخ مالئم
بالتكنولوجٌات المعنٌة ،مصحوبا ً مستوٌات عالٌة من التدرٌب على تكنولوجٌا البرمجٌات وإدارة
المشروعات المرتبطة بها وتحسٌن الجودة .Quality Improvementفضالً عن وضع
السٌاسات الوثٌقة الصلة وذلك لتنمٌة الخبرات فً مجال وضع السٌاسات والتنظٌم ،وٌمكن لمراكز
كهذه أن تتطور إلى مراكز إقلٌمٌة للتدرٌب واالستشارات.
وتبقى السٌاسات الرامٌة إلى تنشٌط ابتكار التكنولوجٌات وانتشارها من أهم أركان منظومة
السٌاسات المهٌأة للبٌئة التمكٌنٌة  .Enabling Environmentوهً تتضمن تشجٌع البحث والتطوٌر
وحماٌة البراءات وتسجٌلها  ، Registered Patentفضالً عن تشجٌع التحرٌر واالستثمار فً القطاع
التكنولوجً .وٌعد نقل المعارف التكنولوجٌة ونشرها فً غاٌة المنفعة للبٌئات االقتصادٌة النامٌة بغٌة تنشٌط
أسواقها التكنو -اقتصادٌة.
ومن الجدٌر بالذكر أن نقل المعرفة التكنولوجٌة ٌ Transfer of Know-howتم بإحدى
طرٌقتٌن :إما عن طرٌق التبادل التجاري الدولً أو عن طرٌق االستثمارات األجنبٌة المباشرة .وٌتعٌن على
صانعً السٌاسات االهتمام بهاتٌن اآللٌتٌن معًا من أجل تٌسٌر تدفق التكنولوجٌات الحدٌثة المالئمة والبٌئة
المحلٌة.

إذ ٌمثل التبادل التجاري الدولً وسٌلة حٌوٌة لتخفٌض األسعار ،فهو ٌسمح للمنتج والمستهلك
المحلٌٌن بالحصول على سلع وخدمات تكنولوجٌة أكثر تنوعاً .فً حٌن إن االستثمار األجنبً المباشر ٌؤثر
على نحو فعال فً نقل المعرفة التكنولوجٌة وخلق فرص استخدام جدٌدة ,فضالً عن إعادة هٌكلة المزاٌا
التنافسٌة فً بٌئة السوق الدولٌة نتٌجة تحسٌن بٌئة األعمال التكنو -اقتصادٌة عبر الخبرات التكنولوجٌة
للشرٌك األجنبً  .مما ٌساهم فً تعزٌز اٌجابٌة مٌزان المدفوعات التكنولوجً.
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