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 االقتصاد المؤسساتي الجديد دور الدولة في االقتصاد من منظور
 (2005-2017)سورية دراسة حالة 

 *شادي عدنان علي  د.
 الملخص

بحثتتا الدراستتة فتتي دور الدولتتة فتتي النمتتو االقتصتتادي والتنميتتة متتن منظتتور علتت  
االقتصاد المؤسساتي الجديد. فمن خالل إجراء استعراض للنقاش النظري حول أدوار 
كل من الدولة واألسواق في التنمية االقتصتادية  وباألختب باعتبتاراا اخ تاق األستواق 

ملية تعريف األستواق باتاتا يتت  متن ختالل وتكاليف المعامالا  ناقشا الورقة بأن ع
مجموعتتة متتن القواعتتد الرستتمية وميتتر الرستتمية التتتي ت تترا حقوقتتا  والتاامتتاا معينتتة 
تعتمد) في جانب كبير مناا( على الدولة من خالل سياستاتاا وممارستاتاا. ومتن ثت  
يت  االنطالق من تعريف المؤسساا بوص اا قواعد اللعبة في المجتمت  لتحليتل دور 

وخاللاتا  وباستتخدا   2011لدولة في االقتصاد في الحالة الستورية قبتل أامتة عتا  ا
مؤشراا األداء االقتصادي ومؤشراا قياس المؤسساا حاولا الورقتة تحديتد جوانتب 

 التطوير المطلوبة في مرحلة إعادة اإلعمار. 
تشتتتير النتتتتا أ إلتتتى أن  نتتتا  حاجتتتة لوجتتتود دور ر تتتيس تؤديتتت  الدولتتتة فتتتي إن تتتاب 

ؤسساا الضرورية إلقامة اقتصاد سوق يعمل بك اءة  كما توضت  النتتا أ تراجت  الم
دور الدولتتة فتتي االقتصتتاد فتتي ستتورية ختتالل متتدة الدراستتة. ومتتن ثتت  تتتر  الدراستتة 
الحاجة إلجراء عملية إصالح مؤسستي تتضتمن تبن تي نتو  متن السياستاا الصتناعية 

 مو والتنمية واستدامت .المتكاملة بوص اا مطلبا  ضروريا  الستعادة مسار الن
دور الدولة، االقتصاد المؤسساتي الجديد، اخفاق األسواق، اآلثار  الكلماا الم تاحية:

 الخارجية، تكاليف المعامالت.

  

                                                           
  ي ة التخطيط والتعاون الدولي   -معاد التخطيط االقتصادي واالجتماعي -قس  التخطيط االقتصاديدكتور في *
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The role of the state in the economy, from the 

perspective of the new institutional economy 

Syria Case Study (2005-2017) 
 

Dr. Shadi Adnan Ali
*
 

Abstract 
The study examines the role of the state in economic growth and 

development from the perspective of the new institutional 
economics. 

Through a review of the theoretical debate on the respective 
roles of the state and markets in economic development, and 
taking into consideration market failures and transaction costs, the 
paper argues that the process of defining the markets themselves is 
through a set of formal and informal rules that produce certain 
rights and obligations, The State through its policies and practices. 

 Hence, starting from the definition of institutions as the rules of 
the game in society to analyze the role of the state in the economy 
in the Syrian situation before the crisis of 2011 and during it, and 
using economic performance indicators and indicators of 
measuring institutions, the paper tries to identify the aspects of 
development required in the reconstruction phase. 

The results indicate that there is a need for a key role played by 
the state in enforcing the necessary institutions to establish a 
functioning market economy. The results also show a decline in the 
role of the state in the economy in Syria during the study period. 

 The study therefore considers the need for an institutional 
reform process that involves the adoption of a type of integrated 
industrial policy as a necessary requirement to restore and sustain 
growth and development 

Key words: State role, new institutional economy, market failures, 

externalities, transaction costs. 
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 مقدمةال
موضييود دور الدوليية فيي االقتصيياد نكثييير ميين النقيا  فييي األدنيييات االقتصييادية حظيي 
مين  خاصية نحيث تنوعيت الطروحياتالموضود، تناول في ومتجددة ق مختلفة ائووفقًا لطر 

نديلييية عييين نعضييي ا أو  ا  ر اأدو  وصيييف اننيييين دور الدولييية ودور األسيييواق منظيييور المفاضيييلة 
 لييدور حييدودرسييم مكمليية لنعضيي ا، ومييا ترتييك عليين علييد ميين تنييود األدنيييات التييي تناولييت 

 وتناين ا. الدولة 
ينظير ومع األهمية المتزايدة التي نات يكتسن ا علم االقتصاد المؤسساتي الجديد العي 

قيد تمثيل العاميل األكثير أهمييًة فيي تفسيير  وصيف اناالختالفات في المؤسسات القائمة إلن 
ناعتنارهييا قواعييد اللعنيية فييي المجتمييع التييي تصييي  الفروقييات التنموييية القائميية نييين النلييدان، 

هيكييل الحييوافز المتاحيية أمييام المتعيياملين فيييي االقتصيياد، تجييدد االهتمييام نالنحييث فيييي دور 
رهيييا فيييي صييييا ة هيييع  مييين هيييعا المنظيييور الجدييييد نييياالنطالق مييين دو الدولييية فيييي االقتصييياد 

 .وتشكيل االقواعد والحوافز 
( ميين حيييث 2017-2005) السيينواتوفيي سييورية ومييع التحييوالت الكنيييرة التيي شيي دت ا 

، وقيييام أزميية عييام 2005إعييالن التحييول لتنييي اقتصيياد السييوق االجتميياعي ندايييًة فييي عييام 
 أّدتي  واحتدام الحرك علن سورية، يصنح من الضروري الوقيوف علين اليدور اليعي 2011

نشييكل عييام، وفييي تييوفير المؤسسييات الالزميية لعمييل األسييواق نشيييكل الدوليية فييي االقتصيياد 
علن جانني الكفاية والكفاءة علن ضوء مؤشيرات نيئية األعميال التيي تتصيل خاص، وعلد 

نالجانييييك المؤسسيييياتي، ومحاوليييية اسييييتقراء جوانييييك التطييييوير المطلونيييية فييييي مرحليييية إعييييادة 
 حث. اإلعمار وهو الموضود محل الن

 مشكلة البحث
المفاضييلة نييين أدوار كييل ميين الدوليية واألسييواق فييي  تفييي سييياق األدنيييات التييي تناوليي

لمعيييار الطييرف األقييدر عليين تخصيييص المييوارد نكفيياءة وتعظيييم الرفاهييية  وفقيياً االقتصيياد و 
نر عن  أفكيار الكالسييد الجيدد ودعياة االجتماعية يرى اتجا  من المدارس الفكرية العي تعّ 
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الحرية االقتصادية أن األسواق هي األقدر علن تحقيق علد، ومن ثم ينادي أصحاك هيعا 
اإلسييياءة للكفييياءة  لتالفيييياالتجيييا  نييينن يكيييون دور الدولييية فيييي االقتصييياد فيييي أضييييق نطييياق 

منررات تتصل نما يتم توصيف  "نالفشل" أو "اإلخفياق الحكيومي". فيي مقانيل الن ناالستناد 
تنيييارات "فشيييل السيييوق" إلييين جانيييك اعتنيييارات العدالييية التوزيعيييية اع اليييناتجيييا   خييير يسيييتند 

ن جدليييية " الفشيييل كميييدخل لتنريييير تيييدخل الدولييية فيييي االقتصييياد. وميييا يترتيييك علييين عليييد مييي
فشييييل السييييوق" وجدلييييية مقانليييية يمكيييين التعنييييير عن ييييا نييييي " الحكومييييات  ييييير " الحكييييومي"  و

 الكاملة" و "األسواق  ير الكاملة".
اليييعي يعيييرف نييياالنطالق مييين األفكيييار التيييي يعرضييي ا االقتصييياد المؤسسييياتي الجدييييد و 

القواعييد الرسييمية و ييير الرسييمية التييي تصييي  هيكييل الحييوافز المتاحيية  وصييف االمؤسسييات ن
تتضيح أهميية محاولية أمام المتعاملين في االقتصاد والسياسة ومختلف مجاالت المجتميع، 

ي كفييياءة دور الدولييية وعالقتييي  نتحقييييق كفييياءة توظييييف هيييع  األفكيييار فيييي سيييياق النحيييث فييي
 األسواق والتنمية االقتصادية عمومًا.

عميييل األسيييواق فيييي تنميييية االقتصييياد وفعاليييية لتلقائيييية فنعييييدًا عييين االفتيييرا  المنسيييط  
لنليدان التيي كانيت تعتميد الين اإعالن التحول القتصياد السيوق نالنسينة ما عند السيّ و  ليات ا 

 تشير العديد من األدنيات وتجارك النلدان إلين أن عليدن ج التخطيط المركزي لالقتصاد، 
التي تمثيل نيدورها جيزءًا  ،يتطلك أواًل أن يتم تشكيل وتفعيل مؤسسات السوق الصحيحةقد 

ًا فييي  الدوليية دور  تييؤديقييد ميين المؤسسييات الشيياملة ضييمن عملييية التسيييير المؤسسييي الييعي 
ميًا، ونشيكل أكنير و أن فشيل األسيواق ينقين أميرًا وارد الحيدوث د ميادامكنيرًا ومستمرًا، وعلد 

منيي  فييي النلييدان النامييية حديثيية الع ييد فييي تنّنييي اقتصيياد السييوق عنيي  فييي النلييدان المتقدميية 
ليدان التيي تشي د ظيروف أزميات عات األسواق األكثير نضيجًا، ونشيكل أكنير وأعميق فيي الن

عنيي  فييي النلييدان التييي تعييي   2011منييع عييام  المسييتمرةالحاليية السييورية كمييا فييي  وحييروك
 عادية. ا  ظروف
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 تكمن مشكلة النحث في إثارة التساؤالت اآلتية: ومن ثم
 ؟عالقة المؤسسات نالنمو والتنمية ما -1
مييييا دور الدوليييية فييييي تييييوفير المؤسسييييات الالزميييية لعمييييل األسييييواق نكفيييياءة وتنمييييية  -2

 االقتصاد؟
الدوليية فييي االقتصييياد ميين المنظيييور المؤسسيياتي فيييي  أّدتييي مييا طنيعيية اليييدور الييعي  -3

 (؟2010-2005)المدة سورية خالل 
فيييييي مؤشيييييرات نيئييييية األعميييييال المتصيييييلة نالمؤسسيييييات خيييييالل  سيييييوريةميييييا موقيييييع  -4

 (؟2017-2011)السنوات
مييا جوانييك التطييوير المطلونيية فييي دور الدوليية فييي االقتصيياد السييوري فييي مرحليية  -5

 عادة اإلعمار؟إ
 أ مية البحث

 النقاط اآلتية:أهميت  من النحث  يستمد
 وخاصييةدور الدوليية فييي االقتصيياد ميين حيييث الكفاييية والكفيياءة ليياألهمييية المتجييددة  -1

 علن ضوء الخنرة المستفادة من تجارك النلدان الخارجة من أزمات وحروك.
أميام متاحية األزمات والحروك في تشوي  المؤسسات وما تفيرز  مين حيوافز  خطورة -2

 تراجع دور الدولة في مثل هع  الظروف. معالمتعاملين في األسواق 

االقتصياد السييوري والحاجيية للنظيير فييي المنيياهج  فييي 2011اآلثيار الخطيييرة لحييرك عييام  -3
إعييادة اإلعمييار ميين فييي مرحليية دور الدوليية فييي االقتصيياد  عنييد إعييادة تعريييفالجديييدة 

 .نما يؤسس لكفاءة األسواق واستعادة المسار التنموي منظور مؤسساتي

 أ داف البحث
 تتمثل أهداف النحث في اآلتي:

 تناول عالقة المؤسسات نالنمو االقتصادي والتنمية. -1

 تحليل أسناك فشل األسواق كمنررات تقليدية لتدخل الدولة ودورها في االقتصاد. -2
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 وتحليل يييييا عييييير  اآلراء المعارضييييية لتيييييدخل الدولييييية أو المناديييييية نتضيييييييق نطاقييييي  -3
 منررات "الفشل الحكومي".الن ناالستناد 

لألسيواق  فيي إرسياء النيئية المؤسسيية الداعميةمحاولة استخالص أهم أدوار الدولة  -4
 .وتطويرها االقتصاد نشكل عامو 

منييع إعييالن التحييول القتصيياد تحليييل دور الدوليية فييي االقتصيياد فييي الحاليية السييورية  -5
 وخالل ا. 2011حتن قيام أزمة عام  2005السوق االجتماعي عام 

محاوليية الوقييوف عليين أوجيي  القصييور الكامنيية و فيياق معالجت ييا فييي فييي سييورية فييي  -6
مرحلة إعادة اإلعمار من منظور دور الدولة في التنمية المؤسسيية الالزمية لتنميية 

 األسواق واالقتصاد.

 فرضياا البحث
الدولييييية فيييييي خليييييق  تؤديييييي  هنييييياد دور اقتصيييييادي كنيييييير :تتمثيييييل فرضيييييية النحيييييث نيييييننّ 

هيييعا اليييدور تراجيييع فيييي سيييورية دون أن  المؤسسيييات الالزمييية لعميييل األسيييواق نكفييياءة، ونيييننّ 
 (. 2017-2005)المدةمن خالل القطاد الخاص خالل  يعّو 

 وحدوده مناأ البحث
العلمييييية عات الصيييلة عنييييد التنصيييييل النظييييري  والنحييييوثعتميييد النحييييث عليييين المراجيييع ا

ستخدم المن ج الوصفي والتحليلي ناالعتماد علن النيانات الثانويية الموضود الدراسة، كما 
 التي توفرها الج ات الرسمية والمنظمات الدولية.

 (.2017-2005) المدة/السنواتحدود النحث المكانية: سورية، وحدود  الزمنية: 
 خطة البحث

 ل اإلطار العام للنحث، عر  النحث من خالل المحاور األساسية اآلتية:تناو  نعد
 أهمية المؤسسات للنمو االقتصادي. -أوالً 
 فشل األسواق ودور الدولة. -ثانياً 
 اإلخفاق الحكومي كمنرر لتفوق الحرية االقتصادية والملكية الخاصة. -ثالثاً 
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 دور الدولة في خلق مؤسسات السوق. -رانعاً 
الدور التنميوي للدولية فيي عيالل فشيل السيوق وأهميية تفيادي الفشيل الحكيومي  -اً خامس

 في حالة السياسة الصناعية.
 تحليل دور الدولة في االقتصاد في الحالة السورية. -اً سادس

التيي تيم التوصيل إلي يا، واالنتقيال نعيدها لصييا ة نعي   النتيائجيلي علد عر  ألهم 
 ضوء هع  النتائج. علنالتوصيات 

 لنمو االقتصادي:للمؤسساا أ مية ا -الا أو 
يتصيل نيي" دراسية كيفيية اسيتخدام الميوارد النيادرة  نوصيف في سياق تناول علم االقتصاد 

  دراسية سيلود التعظييم )أو األمثليية( أّني الجيدد كالسييد". ييرى العات االستخدامات النديلة
أن مفياد  فإن م يقوميون نيافترا   من ثمّ لألفراد العقالء )يتمتعون نالرشادة أو العقالنية(، و 

تكيياليف المعييامالت تسيياوي الصييفر )أي ال وجييود لتكيياليف المعلومييات، وأن حقييوق الملكييية 
...(. وهو المنطق العي قد يكون مفيدًا فيي ،محمية ومؤمنة، ويتم إنفاع العقود نشكل كامل

ل فائييدة عنيييد   يكيييون أقييأّنيي ، إالّ لعملييييات االقتصيياديةلومنّسييط  الوصييول إليين ف يييم ملّخييص
العمليييات كمييا تجييري فييي العييالم الييواقعي ضييمن سييياق معييين، علييد أنيي  هييع  محاوليية ف ييم 

 .النيئة المؤسسية حسنانما يحدث يننسي األخع ناللللوصول إلن ف م عميق 
النميييو مييياعل نفعنيييد التسييياؤل لمييياعا توجيييد نعييي  النليييدان تكيييون أفقييير مييين  يرهيييا، فيييإن 

لتيراكم عواميل نداللية مسيارات مختلفية  عليدتحاول أن تشير   الجدد كالسيدلاالتقليدية عند 
 النليييدان نيييينفيييي تيييراكم عواميييل اإلنتيييال وتقيييوم هيييع  النمييياعل نتفسيييير االختالفيييات ، اإلنتيييال

ييتم  أو ،نشكل عيام تالتفضيال اختالفأو إلن  ،معدالت االدخار الختالفا إمّ  نإرجاع ا
 ومييع اسيي اماإلنتاجييية الكلييية عوامييل اإلنتييال. مثييل نمييو أخييرى إليين متسيييرات خارجييية  إرجاع ييا

 اً مشييان ينقيين  لنمييولتفيياوت ا تفسيييرها أنّ  إالّ ، التقنيييلتقييدم نإدخييال عامييل انميياعل النمييو الحديثيية 
إليين االخييتالف فييي تخصيييص المييوارد عليين مييثاًل نإرجاع ييا علييد  نظريييات القديمييةال اتتفسييير ل

هييعا العامييل أيضييًا تحييدد  التفضيييالت وخصييائص التكنولوجيييا التييي تخلييق  انّ االنتكييار، نحيييث 
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كتيراكم رأس )السيانقة عواميل ال في المقانل ترى أدنيات االقتصاد المؤسساتي الجدييد أن .األفكار
للنمييو  مسيينناتليسييت جميع ييا ....الخ( ،التعليييم، و اقتصيياديات الحجييم الكنيييرو  ،االنتكييارو  المييال،

تعكيييييس حالييييية النميييييو اميييييل اإلنتيييييال واالنتكيييييار هيييييي عواميييييل نيييييل هيييييي النميييييو نفسييييي ، فتيييييراكم عو 
السيينك الييرئيس لتفيياوت النمييو نييين النلييدان يتمثييل ناالختالفييات فييي المؤسسييات  وأنّ  ،االقتصييادي

 .(Acemoglu, et al, 2004, p.2القائمة في ا )
، أو "قواعد اللعنة في المجتمع" وصف انتناول ماهية المؤسسات ومن ثم يمكن الندء ن 

القيود الموضوعة إنسانيًا التيي تصيي  هيكيل التفاعيل االجتمياعي واالقتصيادي  نمعنن  خر
المحرمييات، و الجييزاءات، ) ميين القيييود  ييير الرسييمية . وهييي نييعلد تضييم كييال  وشييكل والسياسي

(. اللييييوائحنين، الدسيييياتير، القييييوا) قواعييييد السييييلود(، والقواعييييد الرسييييميةو  العييييادات والتقاليييييد،و 
 ييا تصييي  شييكل وسييواء كانييت القواعييد رسييمية أو  ييير رسييمية فييإن النقطيية الحاسييمة هنييا أنّ 

عنين أن يا ال توجيد )نم وتنظم العالقات اإلنسانية في المجياالت المختلفية ،التفاعل اإلنساني
 .(North,1990, p. 3)فقط علن الورق( 

فيي  نحسيك هيعا االتجيا  ألهميت يامن الناحية االقتصادية أهميت ا المؤسسات  وتكتسك
وكفيياءة وتيينمين هييع  الحقييوق، ووجييود األسييواق تمييع فييي تحديييد هيكييل حقييوق الملكييية المج
دون حقيوق الملكيية نمعنين إعميال القيانون فيإن األشيخاص لين علين سينيل المثيال ف، عمل ا

يييا يكييون لييدي م حييافز عليين االسييتثمار فييي رأس المييال العينييي أو النشييري أو تنّنييي تكنولوج
. المختلفيية االسيتخدامات علينتوزييع المييوارد كيفيية المؤسسييات وميين ثيم تحيدد أكثير كفياءة، 

المجتمعييييات التييييي لييييدي ا  نّ ا :للقييييولتيييييار االقتصيييياد المؤسسيييياتي الجديييييد وهييييو مييييا يقييييود 
مؤسسيييات اقتصيييادية تسييي ل تيييراكم عواميييل اإلنتيييال وتشيييجع عليييي  وعلييين االنتكيييار، وعلييين 

جتمعيييات سييييكون االزدهيييار مييين هيييع  الم التخصييييص األفضيييل للميييوارد االقتصيييادية، فيييإنّ 
االسيتثمار  فيي ا تصي  الحوافز التي تؤثر ندورها النمو ألنّ  فينصين ا، فالمؤسسات تؤثر 

 :نّ اأي  لمال المادي والنشريفي رأس ا
 .النمو ← /التعلماالستثمار ←الحوافز  ←المؤسسات 
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نييود  فييي حيين أنّ م يحييدد سيرعة التسييير االقتصيادي، معييدل اليتعلّ  ننّ ومين ثيم االسييتخالص ني
م دالة تتوقف علين العوائيد المتوقعية م يحدد اتجا  التسير االقتصادي. نحيث يكون نود التعلّ التعلّ 

سييييعكس النمييياعل العقليييية ليييدى المتعييياملين فيييي  مييين ثيييمّ المختلفييية مييين المعرفييية، و مييين األنيييواد 
االقتصيييياد ننيييياًء عليييين هيكييييل الحييييوافز الييييعي تتضييييمن  المصييييفوفة المؤسسييييية )نظييييام الحييييوافز 

إعا كانيييت المكافييينت أو نظيييام العوائيييد والحيييوافز المتضيييم نة فيييي المصيييفوفة فيييوالجيييزاءات القيييائم(. 
( أكثيير عموميياً  إعييادة التوزيييع الريعييية نشيياطاتالقرصيينة )أو  نشيياطاتالمؤسسييية تحيياني وتكيياف  

التحييول لقراصيينة  يييةعنييدها سيييتخع الييتعلم شييكل تعلييم كيففاإلنتاجييية،  نشيياطاتميين كون ييا تميييل لل
األكثيير  النشيياطات، وفييي المقانييل إعا كانييت الحييوافز والعوائييد األعليين تكيياف  نشييكل أكنيير أفضييل

 .(North, 2005, p. 23)القتصاد النموإنتاجية فعندها سيكون من شنن ا
يمكيييين التمييييييز نييييين اثنييييين ميييين المصييييطلحات، النيئيييية ضييييمن أدنيييييات هييييعا االتجييييا  و 

الترتينييييات المؤسسييييية تمثييييل مجموعيييية محييييددة ميييين  ألنّ المؤسسييييية والترتينييييات المؤسسييييية، 
أو معييييامالت محييييددة، تجييييري فييييي سييييياق عييييام تعكسيييي  النيئيييية  ا  حكييييم عقييييودت التيييييالقواعيييد 

تكاليفي ، حقيوق الملكيية و لييات إنفياع العقيود و للقواعيد )المؤسسية التيي تشيمل ال يكيل العيام 
، وتيييييييدفق عالقيييييييات القيييييييوة، الننييييييين التحتيييييييية لالتصييييييياالتو السيييييييلود اإلنسييييييياني المتوقيييييييع، و 

مين حييث التمييز نين الحالية العامية والخاصية تقوم نع  الدراسات ن، كما المعلومات،..(
لسياسيية الدائميية ل دواتاأل ىحييداكاسييتخدام الرسييوم الجمركييية األجييل وميين ثييم التمييييز نييين 

مؤسسة، ورفع الرسوم الجمركية ضمن سياسية صيناعية تسيت دف حمايية  وصف االتجارية ن
ن ثيم التعنيير ومي، األجيلمحيدودة سياسية  وصيف اقطاعات نعين يا ألجيل معيين مين اليزمن ن

 .(Dorward, et al, 2005, p.2) أو ترتينات مؤسسية ا  مؤسسي ا  انتكار  وصف اعن ا ن
يمكن أن تشيمل المؤسسيات علين سينيل ( North)وناالعتماد علن المف وم العي قدم  

 المثال اآلتي:
 الثقافة، قواعد السلود، المعايير. .1

 حقوق الملكية. .2
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 .التنظيميةاللوائح الدساتير، القوانين،  .3

 .والخارجي األمن الداخلي/الشرطة نظام  .4

 السوق/اقتصاد السوق. .5

 .الدولة/ ةالنلدية/ المحافظ نظم الحكم واإلدارة علن مختلف المستويات: .6

فجميع يا تصيي   ،حدد كيفية التعامل فيي مجتميع معيينالتي ت األخرىمختلف القواعد و 
 الييين أنّ مؤشيييرات القيييياس تجيييدر اإلشيييارة الييين ونالنسييينة  وتييينظم وتحكيييم التفاعيييل اإلنسييياني.

تمثييل ر أن المقياييس الشيائعة  النًامااعتنياأميرًا صييعنًا علين تمثيل مسينلة قيياس المؤسسيات 
مخرجات أكثر من كون ا تعنر عن عمق المؤسسات وتكوين ا، فضاًل عن أن اختيار هيع  

التيييي  اتأهيييم المؤشييير المتسييييرات يخضيييع لالنتقائيييية والحكيييم الشخصيييي. ونشيييكل عيييام فيييإن 
 :( Kuncic, 2014, p. 143) يتكرر استخدام ا للتعنير عن المؤسسات تشمل

 الصوت/ المساءلة/ المراجعات التشريعية. –  االستقرار السياسي/  ياك العنف. -

 الجودة التنظيمية. -                      فاعلية الحكومة.  -

 السيطرة علن الفساد. -                        سيادة القانون.  -

 الفساد المؤسسي أو في الشركات. -                    أخالقيات الشركة.  -

 حوكمة الشركات.  -      ./ استقالل القضاءفاعلية القضاء -
 :األسواق ودور الدولةفشل  -اا ثاني

مشيييكلة فشيييل السيييوق ( Welfare Economics)ة االقتصيييادية ييييتتنييياول أدنييييات الرفاه
(Market Failure )وتوزيع ييا  الحاليية التييي يكييون عنييدها إنتييال السييلع والخييدمات ا وصييفن

الحاليية التييي يفشييل في ييا نظييام السييوق فييي  أي ال يتمتييع نالكفيياءة. ميين خييالل  لييية السييوق
عليييين نحييييو يحقييييق شييييروط الكفيييياءة أو مييييا يوعيييير ف نشييييروط أمثلييييية نيييياريتو تخصييييص المييييوارد 

(Pareto Optimality التيي تعيّرف ) الوضيع اليعي إعا تيم الوصيول إلييي    نّنينالوضيع األمثيل
تحسييين حاليية فييرد )أو أفييراد(  يتيييحال يمكيين عنييدها إعييادة تخصيييص المييوارد مييرة أخييرى نمييا 

 دون اإلضرار نحالة فرد )أو أفراد(  خر ) خرين(.
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ميث  دم سيي حتيين  لتييدخل الدوليية فإنيي ا   ا منييرر وصييفنييالنظر إليين حاليية فشييل األسييواق نو 
توفير نع  السلع مين ضرورة ( إلن 1776قد أشار في نحث  عن ثروة األمم )نفس  كان 

  سيييل م نثالثييية أدوار للدولييية تتمثيييل نحمايييية الميييواطنين مييين التيييدخل ّنييياقنيييل الدولييية، نحييييث 
إلنفاق العسيكري(، وحمايية الميواطنين مين أنفسي م )كميا الن االخارجي )كما الحال نالنسنة 

 ميعاألشيسال العامية التيي والن يو  نإلنفياق علين الشيرطة والقضياء(، الين االحال نالنسينة 
 يا تكيون عات طنيعية أنّ   ا قد تكون في أعلن درجيات اإلفيادة للمجتميع العيري ، إالّ من أنّ 

تجعل من الصعك أو المتععر سداد مقانل المكاسك المحققة من ا مين جانيك األفيراد، نميا 
ميا أو مجموعيية قليلية ميين األفيراد نإقامت ييا والحفيياظ   يير الممكيين توقيع قيييام فييرد يجعيل ميين

ومييع إدراد ضييرورة تييدخل الحكوميية  .(Smith, 1776 ,Chapter I) علي يا والن ييو  ن ييا
الت وأسييناك عديييدة لفشييل األسييواق عنييد فشييل السييوق، فييإن كتييك المالييية العاميية تييورد حييا

 ا وصيفواآلثيار الخارجيية أو الخارجييات ن السيلع العاميةما ميا يتصيل من يا ناعتنيارات السيّ و 
وكمنيييييررات لتيييييدخل  ،الحجيييييج األكثييييير اسيييييتخدامًا نشيييييكل متكيييييرر كمسيييييننات لفشيييييل السيييييوق

 الحكومات.
: تقييوم الفرضييية األساسييية لنظرييية السييلعة العاميية عليين أن لسييلع العامييةاليين افنالنسيينة 

يعظييم الرفاهييية  السييوق ليين يقييوم نإنتييال مييا يكفييي ميين السييلعة العاميية إليين المسييتوى الييعي
حيد كميا هيي الحيال منافع السلع العامة ال تقتصر علن مسيت لد وا االجتماعية، وعلد ألنّ 

نّ  ،مييع السييلع الخاصيية فييي  جميييع م نو مييا تكييون متاحيية للجميييع نحيييث يشييترد المسييت لكوا 
حييث يكيون االسيت الد الجمياعي ميع ، االفادة من ا دون تحديد نصيك كيل فيرد علين حيدة

فضاًل يكون االست الد  ير تنافسي ) ير خاضع للمزاحمة(  من ثمّ ، و التجزئةعدم قانلية 
 .لعدم مقانلة الثمن أو اإلقصاء   لالستنعادعن عدم خضود هع  السلع 

يترتيك تحيدث عنيدما ف: الخارجيية اآلثارأو  الخاص نالخارجيات الن االعتنارونالنسنة 
 ييير مقصييودة عليين داليية   ثييارأو شييركة مييا  االسييت الد أو اإلنتييال ميين قنييل فييرد مييا عليين

شركة أخرى، نحييث تكيون الخارجييات موجنية إعا كيان مين أو إنتال فرد  خر أو  است الد
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 MPBتحقيق منفعة لطرف ثالث )تكون المنفعة الخاصة الحديية االقتصادي  النشاطشنن 
ل يييعا وعنيييدها يكيييون تخصييييص الميييوارد (، MSBأصيييسر مييين المنفعييية االجتماعيييية الحديييية 

النشيياط أقييل ميين المسييتوى األمثييل اجتماعيييًا )الييعي حقييق أقصيين قييدر ممكيين ميين الرفاهييية 
سيييالنة عنيييدما تكيييون الخارجييييات  فيييي حيييين االجتماعيييية أو صيييافي الفيييائ  االجتمييياعي(،

تحمييل طيرف ثاليث تكلفية )تكيون التكلفية الخاصية الحديية يترتك علن النشياط االقتصيادي 
MPC ييية الحدييية أصييسر ميين التكلفيية االجتماعMSC.)  وعنييدها يكييون تخصيييص المييوارد

 .(Mueller, 2003, p.25) ل عا النشاط أكنر من المستوى األمثل اجتماعياً 
ة الخارجيات من خيالل نظيام السيوق، إمكانية حل مشكل  ميرى نعضي هعا السياق ف 

إعا ميا تيم تحدييد حقيوق الملكيية علين نحيو سيليم فيإن التيوازن مين خيالل السيوق   نّ اوالقول 
يمكيييين أن يحقييييق الكفيييياءة فييييي حاليييية السييييما  نالتفيييياو  نييييين األطييييراف الممثليييية نمصييييدر 
الخارجييات والطيرف المتضيرر أو المسييتفيد نشيرط أن تكيون عملييية التفياو   يير مكلفيية. 

للعديييد ميين السييلع إليين المسييتوى األمثييل  ان الوصييولال تتيييح ضييمالحلييول الخاصيية  أنّ  إالّ 
فضاًل عن  ،أن تكاليف التفاو  تساوي الصفر أو ما يقارك علدمع اشتراط ا  والخدمات
، وهييو مييا قييد ال (Coase, 1960, p. 34) إمكانييية تحديييد أطييراف التفيياو فر التييو  الحاجيية

التييي تحمييل تترافييق مييع تشييييد الننييية التحتييية  حاليية الخارجيييات التيييكمييا فييي  يتحقييق واقعييياً 
فالخارجيييات التييي قييد تنشيين نعيي  خصييائص السييلع العاميية وتترافييق نالخارجيييات الموجنيية، 

عن رنط السكد الحديدية فائقة السرعة علن سنيل المثال لن تعيود علين مجموعية صيسيرة 
الالزمية عامالت ، وهو ما يعكس ارتفاد تكاليف المفقط من الناس يتم حصرها نشكل دقيق

نفيياع مييا يتفييق علييي  تفيياو الإلتمييام مثييل هييعا  أهمييية دور نمييا يشييير إليين  .ميين خييالل السييوق وا 
التعاميييل ميييع تعرييييف وحمايييية حقيييوق الملكيييية عنيييد و  المعيييامالتالحكومييية فيييي خفييي  تكييياليف 

 ة كيالتنظيم والضيرائك/اإلعاناتيات نيين األطيراف المشياركة ناسيتخدام أدوات عيدّ مشكلة الخارج
   .(Kessides, 2004, p.17) العامةسلع الن دف الوصول إلن المستوى األمثل من 
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مثييل هييع  الدولية فييي تيوفير  تؤدييي وجييود دور كنيير  عيناآلراء الكنيير فييي توافييق وميع ال
فييي تخصيييص  الكفيياءةفشييل األسييواق عليين جانييك ، سييواًء ألسييناك تتعلييق ناعتنييارات السييلع
يمكيين تلخييص هييع  اآلراء عليين  ،ناعتنييارات العدالية التوزيعيييةعلييق تلييد التيي تتأو  ،الميوارد
 :اآلتيالنحو 

 نمييييا يجعييييل تييييدخل  اعتنييييارات "الخارجيييييات" ال يمكيييين للقطيييياد الخيييياص نمفييييرد  إدارة
مثيل هيعا التيدخل الحكيومي قيد ال  اع اّني  دونالحكومة أمرًا مطلونًا في هعا المجيال. 
 عند المستوى العي يحقق الكفاءة. واست الك ا يتم توفير العديد من السلع والخدمات

  كمييا فييي حاليية  قييد ال يتمتييع التييوفير التنافسييي للعديييد ميين السييلع والخييدمات نالكفيياءة
وجيييود شيييكل مييين أشيييكال الرقانييية علييين األقيييل ميييا قيييد يتطليييك ، مّ االحتكيييار الطنيعيييي

إن لييم  عليين التييوفير االحتكيياري لمثييل هييع  السييلع والخييدماتميين قنييل الدوليية والتنظيييم 
 .تقم ننفس ا نتوفيرها

  حتن عندما تكون المنافسة ممكنة فإن  يننسي استمرار القطاد العام في تنمين السلع
اإلستراتيجية التي سيتم توفيرها نمستوى أقل في حال عدم تيدخل القطياد العيام، كميا 

 يتمتع األ نياء نالقدرة علن تحمل تكاليف االلتحاق نالميدارس اعالحال في المدارس 
فر لييدي م القييدرة للحصييول االخاصيية، فييي حييين أن الفقييراء فييي هييع  الحاليية قييد ال تتييو 

 علن التعليم.

 اسيييتثمارات أوليييية ضيييخمة مات )كالننيييية التحتيييية( نعييي  السيييلع والخيييدتيييوفير تطليييك ي
تضيعف مين ر نية القطياد الخياص  د من يا علين األجيل الطوييل جيداً يمكن توقيع عائي

جمييع رأس المييال الخيياص الييالزم ل ييع  االسييتثمارات دون  صييعونةو لالسييتثمار في ييا، 
 .نافترا  ر نت  نعلد توفير نع  جوانك الدعم الحكومي

 سنق فإن عيدم تيوافر التيرانط الشينكي نيين أسيواق الميدخالت والمخرجيات  فضال  عّما
فييي النلييدان النامييية يعكييس أهمييية خاصيية لوجييراءات الحكومييية ال ادفيية  -السيييماو  –

 ود عنر مختلف القطاعات عات التشانكات فيما نين ا.لتنسيق الج 
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 ت وق الحرية االقتصادية والملكية الخاصة:كمبرر لاإلخ اق الحكومي  -اا ثالث

سييتخدم فييي التنرييير النظييري لتييدخل الدوليية فييي ت التيييفييي مقانييل مشييكلة فشييل السييوق 
وعلييد ناعتمييادهم عليين مف ييوم الفشييل  ،األسييواق، ينتقييد أصييحاك التيييار الحيير فكييرة التييدخل

ألسييييواق لتعييييو  عييييدم كفيييياءة يييييرى أنصييييار هييييعا االتجييييا  ضييييرورة وجييييود ا اعالحكييييومي، 
 أو ما يعرف نالفشل الحكومي العي يعود وفقًا ل يعا االتجيا  لعيدة أسيناك من يا ،الحكومات

 :( 8-7، ص ص 2008)خطاك، 
نصيورة ( Bounded Rationality) تعود المشكلة األولن التي تتمثل نالرشادة المقيدة .1

أساسييية إليين نقييص المعلومييات التييي يجييك أن تتييوافر للحكوميية عنييد قيام ييا نتخصيييص 
ن عظمييت إمكانيات يي ا تعيياني ميين مشييكلة قصييور المييوارد، ف نيياد ميين يييرى أن الدوليية وا 

وهييي تلييد المعلومييات التييي يتضييمن ا نظييام السييوق وتييتلخص جميع ييا فييي  ،المعلومييات
دميية فييي السيوق، لييعا فييإن الدوليية عنيد محاولت ييا تخصيييص المييوارد سيعر السييلعة أو الخ

 فإن ا تصنح في موقف رشادة مقيدة.

تتلخص المشكلة الثانية للتدخل الحكومي في التنافس نين من هيم فيي السيلطة علين  .2
ال يوجيييد ميييا يضيييمن قييييام  اع، (Rent Seekingالريعيييية ) نشييياطاتميييا يسيييمن عائيييد ال

سيييطرة في يا، فقييد الحكومية نتحقييق مصييالح الجم يور العييام ولييس مصييالح القييادات الم
ت العامة فكرة تسخير المصلحة الحكومية لتحقيق منرك شخصيية تسيطر علن المنشن

كيييعلد فيييإن سييييطرة (، Opportunistic Behavior) فيميييا يعيييرف نالسيييلود االنت يييازي
ة التييي ال تصييّك فييي تحقيييق المصييلحة العاميية  النييًا مييا تنت ييي النيروقراطييية الحكومييي

أو علن األقل تكوين جماعات أصحاك المصالح  ،انتشار الفساد في الج از اإلدارين
 في الحكومات األقل فسادًا.

كفيييياءة عملييييية  فيييييميييين نعيييي  السييييمات السييييلنية التييييي تييييؤثر  كيانييييات القطيييياد العييييامتعيييياني  .3
ة ال يمكين قياسي ا نصيورة تسيمح نتقيييم األداء ندقية، تتننن أهيدافًا عيدّ  حيثتخصيص الموارد، 

كمييا أنيي  فييي حاليية تعييدد األهييداف يصييعك عليين المسييتفيدين ميين الخدميية تطنيييق رقانيية عليين 
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مسييتوى أداء المنظميية نمييا يقييود إليين تزايييد التكلفيية، وهييو األميير الييعي ال يحييدث فييي المؤسسييات 
 لقياس الكمي متمثاًل نتعظيم الرنح.الخاصة التي لدي ا هدف محدد قانل ل

 كفيياءة التكيياليف كنتيجيية آلثييار الملكييية و/أو المنافسيية لميييزاتتفتقييد كيانييات القطيياد العييام  .4
إليين تعظيييم األرنييا  مييع نقيياء  (عييادةً )الحكومييات ال تسييعن  اع انّ ، ومشييكلة األصيييل/الوكيل

ركات التيي نيادرًا ميا تواجي  الملكية نشكل كامل لدى الدولة، فإن  ال يتوافر سيوق لتوجيي  الشي
 منافسة نما يضعف الحافز علن االنتكار وضنط التكاليف.

إلين نتيائج  يير ميا ييؤدي  تركز نظريات االختيار العام علن أن تدخل الدولية  النيا  ومن ثم 
فعالة سواء ألسناك مقصودة أو  يير متوقعية، وتقيوم هيع  النظرييات نالننياء علين عليد خالصية 

وأن  ،لمصييالح الضيييقةاتحقيييق لتفيييد نيينن اإلجييراءات الحكومييية ليسييت أكثيير ميين مجييرد محاوليية 
إخفاقييات الحكوميية أسييوأ نكثييير ميين إخفاقييات السييوق، وميين ثييم يننسييي منييع الحكوميية ميين التييدخل 

ح ا توّضيي هنياد العديييد مين العيييوك الواضيحة فييي نظريية فشييل الحكومية  أنّ  ي االقتصيياد. إالّ في
 :(Wang, 1997, p.18) علن النحو اآلتي ناختصاريمكن عرض ا األدنيات 

أشيييياء أخيييرى نخيييالف علييين خيييالف القطييياد الخييياص، يجيييك علييين الحكومييية رعايييية  -أ
ناسيتمرار العدييد مين المفاضيالت كتليد الخاصية نالكفياءة و  مين ثيمّ  وتواجي  اعتنار الكفاءة،

لمعييار الكفياءة  وفقيا   -والعدالة، فلعلد فإن  حتن لو كيان هنياد إجيراء حكيومي  يير أمثيل 
 عييينففكيييرة نييياريتو  نالضيييرورة حالييية مييين الفشيييل الحكيييومي،   قيييد ال يمثيييلفإّنييي -عنيييد نييياريتو

خصييييص ضيييمن حجيييم معيييين مييين الكفييياءة تعكيييس تصيييورا اسيييتاتيكيا ي يييتم فقيييط نكفييياءة الت
 وخاصيية لحكييم عليين كفيياءة اليينظم االقتصيياديةالمعيييار الوحيييد ل ميين ثييمّ ال تمثييل و  وارد،الميي

نحييييث ينصيييك  ،أن ت يييتم نالكفييياءة الديناميكيييية تحتييياللنليييدان الناميييية التيييي الييين انالنسييينة 
مين  ات اإلنتيال مين خيالل زييادة الطاقيات اإلنتاجيية نيدال  ييالتركيز علين كيفيية توسييع إمكان

 .ات اإلنتال القائمة نين االستخدامات المختلفةيكون  ينحصر في كيفية توزيع إمكان
لييدوافع النشييرية ل ييا افالمؤسسييات:  وتجاهييلد درجيية تعقيييد المحييددات السييلوكية ارتفييا -ك

نينن السيلود الحياكم لميين  علين درجية عاليية مين التعقييد ال يمكين مع يا النيتّ أوجي  متعيددة 
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فييي المؤسسييات هييو سييلود تعظيييم الثييروة، كمييا ال ينخييع النمييوعل  عامييةوظيفيية يعمييل فييي 
. فحتيين لييو كييان الجميييع يتصييرف نييدافع تعظيييم المصييلحة العاتييية، فييإن سييلوك م الحسيينان

 عد المختلفة أي المؤسسات.القواوتحكم   تقيد 

ميييا يمكييين تسيييميت  مؤسسيييات " اللينراليييية" التيييي تيييوفر أقصييين حمايييية فكيييرة أن ونيييالنظر إلييين 
فيي  نالمؤسسيات الفضيل وصيف انأقصين قيدر مين الحريية االقتصيادية و لحقوق الملكية الخاصة 

 هنا يمكن التوقف عند اثنتين من النقاط:  النمو االقتصادي. من ثمّ و  ،تعزيز االستثمار
ف يل يعنيي د نالسيوق األكثير حريية، ال يوجد معيار موضوعي لتحديد ما هو المقصو  -

صيدار عمليت م و السما  للناس نإنشاء ننود دون توافر حد أدنين ليرأس الميال مثاًل علد  ا 
تعريييف األسييواق ف ،ق العمييل أن يسييمح نعماليية األطفييالحرييية أسييواوهييل تعنييي  ،الخاصيية

المؤسسيات  لمراقك يقنل القيم السياسية واألخالقية المتجسدة فيي ل يقنالالحرة يعتمد على
 ؟التي تقود هع  األسواق

ي اليعي يعطيي أقصين قيدر مين الحريية فيي ال يكل المؤسسييكون أن  ليس نالضرورة -
مجال األعمال هو األفضل لتحقيق الكفاءة من الناحية االجتماعية، وهو ما يوافق علي  

يقنليون فكيرة  ميثال  ، ف يم نسنك االحتكيار حتن الكالسيد الجدد من منظور فشل األسواق
واالسييتحواع علي ييا قييد يقييود ،أن السييما  لمنظمييات األعمييال نشييراء أي شييركة تر ييك ن ييا 

 إلن درجة من االحتكار.
إعطاء أقصن درجة من الحرية لشركات األعمال ليس أمرًا جيدًا علن األقل نالنسنة  -

يية األعميال   قد توجد قوانين ولوائح مين شينن ا تقيييد حر . علد أنّ  قطاد األعمال كلّ الن 
فييي المييدى طويييل  جميع ييا مصييالح الشييركات  ييا تعييززأنّ  عليين المييدى قصييير األجييل، إالّ 

قيييد يكيييون مييين شييينن  اإلضيييرار نمصيييلحة قييييام الحكومييية نمنيييع عمالييية األطفييال  فميييثال   األجييل.
علن الميدى الطوييل مين خيالل جميع ياالشيركات  يفييدقيد   أّني إالّ ، الشركة في األجيل القصيير

 جودة القوى العاملة في المستقنل.تقليل  من ثمّ و اإلضرار نصحة األطفال وتعليم م تجنك 



2019-األولالعدد  -35المجلد  -مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية  

361 

 

لتحفييييز  جييييداً  فر قيييدر معيييين مييين الحمايييية لحقيييوق الملكيييية أميييراً افيييي حيييين يمثيييل تيييو  -
ال يكييون دون قيييود زيييادة درجيية الحماييية  أنّ  ، إالّ تخفييي  تكيياليف المعييامالتالشييركات و 

قد يحيّد مين و ير المحددة ننجل معين لحقوق الملكية  في االمنال  حماية فالمًا، و كعلد د
فييي  (IPsاالسييتثمار والنمييو كمييا فييي حاليية الحماييية المنييال  في ييا لحقييوق الملكييية الفكرييية )

حال قاد علد إلن االحتكار، نظرًا لما يترتك علن االحتكار مين تكياليف قيد تفيوق منيافع 
ثير عليد فيي أل، عملية مكلفية جيداً  اوجعل  كنولوجيااالنتكار المحقق نتيجة إعاقة نشر الت

إعا قيياد علييد  وتقليييل حييوافز المنتكيير نفسيي  ،تقنيييات معينييةاليين إعاقيية وصييول المنافسييين 
 لمواج ت  مستوى منخف  من المنافسة.

وجود طرف ثالث يمكن  أن يقوم نإضفاء صفة الشيرعية  النمصطلح الملكية  يستند -
نفاعهيييا والفصيييل ف وهيييو اليييدور اليييعي . مالكي يييا فيييي حالييية النيييزادي يييا نيييين علييين الحقيييوق وا 

أحييد  ت يياميين ملكي جيييدةوجييود درجيية  تييوافر الدوليية القوييية التييي قييد يمثييليتطلييك القيييام نيي  
 ميييين تييييوفير حماييييية قوييييية لحقييييوق الملكييييية الخاصيييية  ييييالتمكين ةمطلونييييال مصييييادر قوت ييييا

(Chang, 2010,pp.477-480). 
الحكييم الرشيييد  ااّل أنّ ، يعيييق التنميييةالحكوميية فشييل ميين أن  ومييع  ا سيينق يتضييح أّنييمّميي

فيي كيفيية وضيع  أمير ال  نين عني ، ومين ثيم يصينح التحيدي األساسيي متميثالً وقوة الدولية 
نيداًل مين مجيرد إدانية  الفشيل الحكيومياحتمياالت مين  ل إلن أدنين حيدّ ترتينات مؤسسية تقلّ 

  .(Wang, 1997, p.19) .حد عات نللتنمية  ا  عائق وصف الدولة ندور 
 دور الدولة في خلق مؤسساا السوق: -اا رابع

تركز أدنيات االقتصاد السياسي الدولي علن حاجة األسيواق لمجموعية معقيدة مين المؤسسيات 
أن ييا ومييا تضييمن  ميين  مييا يييتم افتييرا  و النييا  الرسييمية و ييير الرسييمية فييي عملييية تشييكيل ا وعمل ييا. 

  مويننييي نعضييمثييل مكونييات مرافقيية نشييكل "طنيعييي" لألسييواق الحييرة، تلحقييوق والواجنييات لهيكييل 
علن علد للقول ننن  ونمجرد خرول الدولة من المجيال االقتصيادي وتوقيف تيدخالت ا الخانقية، فيإن 
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وهييو مييا . ا  مثالييي وتطورهييا تطييورا  علييد سيسييمح ننشييوء قييوى السييوق الكفيليية نتنظيييم المجتمييع النشييري 
 :(pChang, 2003, p.51-45) تييمكن تحليل  علن النحو اآل

 النشيياطاتعليين مؤسسييات تقييوم نتحديييد ميين يمكنيي  مزاوليية  جميع ييا تسييتند األسييواق -1
علين تمليد فئيات  اً القيوانين شيروطتضيع نعي   فمثال  االقتصادية ضمن أي شروط. 

قييييوانين سييييوق العمييييل عماليييية تجييييّرم و  (،)كمييييا فييييي حاليييية المسييييتثمر األجننيييييمعينيييية 
 نييي  أن ييييزاول النشييياط فيييي سيييوق العميييل فقيييطتحدييييد مييين يمك يتييينثرال كميييا  .األطفيييال
قواعييد  الدوليية الرسييمية والقواعييد التييي يضييع ا وكييالء القطيياد الخيياص )مييثال   نقواعييد

نّ  ميييييا أيضيييييًا نالقواعيييييد  يييييير الرسيييييمية المتعلقييييية نالقناعيييييات النقانيييييات واالتحيييييادات(، وا 
 (.مثال   المرأة لالمتصلة نالعادات، الجنس، العرق )عم االجتماعية

وميييين ثييييم إضييييفاء صييييفة  ،مؤسسييييات نتحديييييد تنييييادالت السييييوق المسييييمو  ن يييياتقييييوم ال -2
توجيد  جميع يا الشرعية علي ا وما ييرتنط نيعلد مين حقيوق ملكيية. ففيي جمييع النليدان

األعضييييياء النشيييييرية، و المخيييييدارت، )ة عيييييدّ  نشييييياطاتقيييييوانين تجيييييّرم التعيييييامالت فيييييي 
  (.األسلحةو 

 ،الطيييوعي أن تحيييدث فيييي مجيييال مييين الفيييرا  المؤسسييييال يمكييين لعملييييات التنيييادل  -3
فاقتصييياد السيييوق ال يمكييين أن يعميييل دون تيييوافر حزمييية فاعلييية مييين القواعيييد الرسيييمية 

، وواجنيات م عياملين فيي السيوقتف ندقة حقيوق المتعكس ا القوانين واألنظمة التي تعرّ 
تخفييي  لأدنيين ميين السييلع العاميية التييي يييتم صيييا ت ا وحمايت ييا ميين قنييل الدوليية  وحييدّ 
 عدم اليقين وتوفير قدر معين من القدرة علن التننؤ الالزم إلجراء المعامالت. درجة

 مثال  خاصة قواعد ظيم عملية التنادل من خالل نتنالسوق مؤسسات وحتن لو قامت 
اإلفيالس و يرهيا مين االضيطرانات و التخلف عين السيداد، و خرق العقود، و االحتيال، ي: ن

مييين خيييالل  تيييدعمتحتيييال أن القواعيييد  فيييإن هيييع التيييي قيييد تحيييدث فيييي عملييييات التنيييادل، 
 المؤسسات المتصلة نالشرطة ونظام القضاء و يرها من المؤسسات القانونية.
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االنتقييال الكييفء القتصيياد السييوق عملييية تنطييوي عليين توافييق فييي المصييالح ال يمثييل  -4
نّ  إيييييديولوجيا وقواعييييد خاصيييية نيييي  يفتقييييدها اقتصيييياد السييييوق ليييي  ف ،نزاعيييياتمييييا عليييين وا 

االقتصاد في النليدان التيي تمير نمرحلية انتقيال مين االقتصياد المركيزي المخطيط إلين 
اقتصييياد السيييوق، فسيييلود األفيييراد  النيييًا ميييا يتييينثر نالقواعيييد  يييير الرسيييمية المتصيييلة 

ي دوث تسيير مؤسسي  عنيد حيّنينالعادات والقناعات وأخالق العمل السائدة، ومن ثم فإ
 وقواعيد  كنير كما في حالة التحول القتصاد السوق فإن األفراد لن يقنلوا قيم السيوق

نّ  مييا فقيط لمجيرد أن الحكومية أعلنيت تحيول نلييدهم العتمياد نميوعل اقتصياد السيوق، وا 
 قوة الدولة.الن عملية مستمرة إلضفاء شرعية القواعد الجديدة تستند علد يتطلك 
والنميييو المحقيييق مييين خاللييي  عمليييية االنتقيييال القتصييياد السيييوق  سييينق فيييإنّ  ّميييافضيييال  ع

تضييمن أيضييًا إعييادة توزيييع المييوارد والسييلطة، ففييي الوقييت الييعي ينييدأ فييي  اقتصيياد نلييد مييا ي
نالنمو وفقًا لقوى المنافسة في السوق يكون نين مواطني النلد توزييع معيين للثيروة ولليدخل، 

، ف ييعا يعنييي ا  مختلفييتنثيرا  الصييناعات المختلفيية  فيييالنمييو عملييية ديناميكييية تييؤثر  ونظييرا  اليين
لصييعود نعيي     يتسييير ويتيييح فرصييا  ّنييانييل  ،أن توزيييع الييدخل والثييروة ال ينقيين عليين حاليي 

الفئييات فييي مقانييل خسييارة فئييات أخييرى، وهييو مييا سيييكون ميين شيينن  خلخليية التييوازن السييائد 
الصييييراد  حييييلّ اليييين ود إليييين نشييييوك تييييوترات قييييد تصييييل سييييانقا نييييين فئييييات المجتمييييع نمييييا يقيييي

ان االنتقيييال السيييلس لضيييم االجتمييياعي والسياسيييي. وهنيييا تظ ييير أهميييية دور الدولييية مجيييددا  
وتخفييف توتراتي  مين خيالل قيام يا ميثاًل نتنسييس شينكات األميان و يرهيا  ،القتصاد السيوق

صييييالحات ن اإلمييييلتعييييوي  الفئييييات المتضييييررة وعلييييد ميييين وسييييائل إعييييادة توزيييييع الييييدخل، 
نطريقية أو وتمكين ا مين المشياركة االقتصيادية واالفيادة  ،والتحوالت الحاصلة في االقتصاد

م ميية صييعنة ومكلفيية يحتييال الن ييو  ن ييا تييوافر دوليية قوييية معييززة  يمثييلأخييرى، وهييو مييا 
 .( Wang, 1997, pp.6-9)نالموارد 

جانييك  نالحسييناني األخييع   عنييد تنيياول الطنيعيية المؤسسييية لألسييواق يننسييوميين ثييم فإّنيي
ننييياء األسيييواق نمعنييين تعريف يييا وتفعيل يييا ييييتم مييين خيييالل مجموعييية مييين  فعمليييية، السياسيييات
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 تييتم عملييية تحديييدوواجنييات معينيية  ا  ك حقوقييترتّييالتييي المؤسسييات الرسييمية و ييير الرسييمية 
نحييث ات. مجيال السياسيالعترا  علي ا( إلن حد كنير فيي شرعيت ا )ومن ثم الحق في ا

التوافييق األكنيير فييي اآلراء المسييتمد ميين سييياق تطييور األدنيييات االقتصييادية  نّ ايمكين القييول 
الدوليية فييي األسييواق، مييع ضييرورة االعتييراف  تؤدييي وتجييارك النلييدان يؤكييد وجييود دور كنييير 

طنيعيية نتتصييل  نوصييف اولكيين نييالنظر إلي ييا  ،حجييج الفريييق المعييار  ل ييعا التييدخل ننهميية
ميين كون ييا تمثييل منييررات لعييدم تييدخل  نييدالً وشييكل المؤسسييات التييي يصيييس ا هييعا التييدخل 

لمؤسسييييات السييييوق الرسييييمية و ييييير افتييييرا  التييييوافر التلقييييائي عيييين مجييييرد فنعيييييدًا  الدوليييية.
وتنطيرهييا  الشياملة فيي تنسيييق ج يود صييا ة المؤسسييات األهيم لدولييةا دورالرسيمية، ينيرز 

أن القواعيد الرسيمية تمير عنير قنوات يا التشيريعية والتنفيعيية،  إلينما نيالنظر السييّ و ، وارسائ ا
فيييي القواعيييد  يييير الرسيييمية مييين خيييالل إشيييراف ا علييين القطاعيييات  وناعتنارهيييا األكثييير تييينثيرا  

عالم وأوقاف وثقافة)المختلفة   .،..(من ترنية وتعليم وا 
ت تتتادي ال شتتتل أ ميتتتة لدولتتتة فتتتي عتتتالو فشتتتل الستتتوق و التنمتتتوي لدور التتت -اا خامستتت

 حكومي في حالة السياسة الصناعية:ال
ألدوار كييييل ميييين الدوليييية والسييييوق فييييي  حجيييية فشييييل األسييييواق أن هنيييياد حييييدودا  تعكييييس 

كيييل نليييد نعاتييي   ميييادامعليييد ال يعنيييي أن هيييع  الحيييدود ثانتييية عنيير النليييدان  أنّ  االقتصيياد، إالّ 
 -الموقييع الجسرافييي -الثقافيية السييائدة -يعكييس حاليية فريييدة تنعييًا لييي: مسييتوى التنمييية المحقييق

تتعامل االقتصادات المختلفة مع أنواد مختلفة ودرجيات  نحيثوالظروف الدولية القائمة،  
مختلفيية ميين فشييل األسييواق، األميير الييعي يتطلييك من ييا اسييتحداث مؤسسييات مختلفيية للتسلييك 

حيياالت فشييل األسييواق تميييل وفييي النلييدان النامييية  ع  العقنييات التييي تعييوق تنميت ييا.عليين هيي
ال يكلييي  النلييدان المتقدميية حيييث األسييواق أقييل كفيياءة نتيجيية الجمييود فييي لتكييون أكنيير عن ييا

 .(Chang, 1997, pp.10-11) السائد في هع  النلدان

نطيييالق االقتصييياد ونميييو  هنيياد حاجييية للنليييدان الناميييية الوعيييداد لمرحليية وميين ثيييم فإنييي  
وتخفييييف ،ما الخارجيية ميين أزميييات وحييروك أن تقييوم نتييوفير الننييين التحتييية المناسيينة السيييّ و 
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دون تيوافر مثييل هيع  الننيين التحتييية  اعأوجي  القصييور التيي تخلييق العوائيق أمييام االسييتثمار، 
ق عمليية التصينيع ييمر اليعي يعقطاد األعمال الخاص نتكاليف مرتفعة األ نشاطاتستقترن

توضيح منررات توفير الننن التحتيية  تم سانقاً  لّما قدالتنافسية الكامنة. و  يزاتواكتشاف الم
االنتقييال لتحليييل دور الدوليية  أمكيين ،سييواء نشييكل مناشيير أو  ييير مناشيير الدولييةميين خييالل 

  القتصاد.الن اعات األولوية نالنسنة  وتمويل ا المطلوك في تخطيط االستثمارات األخرى
ما عنيييدما السيييّ و يكتسييك دور الدوليية أهميتيي  فيييي إدارة القييرارات التنموييية طويلييية األجييل 

وتعيزز النيئية االقتصيادية  ،ثمارات تعالج االختناقات الشيديدةتكون هناد حاجة إلجراء است
تفييييد وفيييي هيييعا السيييياق الكليييية التيييي تشيييجع االنتكيييار االسيييتثماري ليييدى القطييياد الخييياص. 

أن النلييييدان السنييييية لييييم تصييييل إليييين مييييا هييييي علييييي  اليييييوم ميييين خييييالل المؤسسييييات  التجييييارك
التحررييية التييي توصييي نضييرورة اتناع ييا ميين قنييل النلييدان النامييية، االقتصييادية والسياسييات 

نّ  أشيكال مختلفية تقيديم و  ،حمائييةتجاريية و  صيناعيةما قامت نمعظم ا ناستخدام سياسيات وا 
 .(Chang, 2003, p.2)لصادرات في تنمية اقتصادات اامن دعم 

وهو ميا  ،تنافسية جديدة في قطاعات مختلفة أن تقوم نتطوير صناعاتتحتال الدولة ف
 الييعي يحتييال نيييدور اإلنتيييال الكييفء،  م روتييينتعلّيي، أي م كيفييية اإلنتيييال نكفيياءةتعلّيييتطلييك 

الييين نظيييرًا  المسيييتثمرين األفيييراداسيييتثمارات رأسيييمالية تفيييوق ميييا يمكييين القييييام نييي  مييين جانيييك 
االسييييييتثمار فييييييي رأس المييييييال )اسييييييتيراد تكنولوجيييييييا جديييييييدة( و  المييييييادي لحاجيييييية لالسييييييتثمارا

 ناخفيياقوهييو مييا يصييطدم  ،)كيفييية اسييتخدام التكنولوجيييا نكفيياءة(الصييناعي م لتعلّ /االنشييري
رأس الميال فيي النليدان الناميية يتسيم نالنيدرة والتشيتت وعييدم المتيزامن ميع واقيع أن  األسيواق

ا افتقييار أصييحاك المشيياريع تكييون نتيجيية علييد إّمييو التنظيييم مييع تخلييف أسييواق المييال في ييا، 
ن كانت لدي م الر نة نعلد أو العكس ،الخاصة القدرة علن القيام ناالستثمار واالنتكار  .وا 

 ة من يا ميا يتعليقتعود ألسناك عيدّ األسواق نفعل الخارجيات الموجنة  اخفاقاعتنارات ف
العوائد علن االستثمارات الضرورية في رأس المال النشري والنحيث والتطيوير الالزمية ننن 

الييين المر ييوك في ييا اجتماعيييا عات طنيعيية طويليية األجييل و ييير مؤكييدة نالنسيينة و لالنتكييار 
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 ا تقتييرن هييع  االسييتثمارات نالخارجيييات الموجنيييةلشييركات الخاصيية لتقييوم ن ييا ننفسيي ا، كمييا
أقيل  الصيناعي ميثالً التي تجعل العائد الخياص للشيركة التيي تقيرر االسيتثمار فيي التيدريك 

من العائد العائد االجتماعي. حيث ال يستطيع المستثمر الخياص االسيئثار نجمييع المنيافع 
أني  نإمكيان العاميل  ميادامممارسية م مين خيالل الأو التعلّ ،المستقنلية المترتنة علن التدريك 

ضييعف الحييافز المتصييل نتحقيييق األرنييا  لييدى الشييركات نمييا ي، االنتقييال إليين شييركة أخييرى
 .للدخول في مثل هع  المجاالت

ارتفياد المخياطر علين التجرييك والنحيث وتتمثل األسناك األخرى للخارجيات الموجنة ن
رجييييل األعمييييال الييييعي يقييييوم نتجريييييك األشييييياء فييييي محاوليييية ، فالمعلوميييياتاخفاقوالتطييييوير و 

مين االحتكيار  ميدةالوطنية يميل لتحقيق خسائر ما لم يكين هنياد  التنافسيةاكتشاف الميزة 
يتمتييع ن ييا فييي ن اييية المطيياف تسييمح ليي  نتحقيييق أرنييا  مرتفعيية ميين شيينن ا تعويضيي  عيين 

ما ميييع السييييّ و  م التنكيييدالتجرييييك واالختنيييارات التيييي أجراهيييا فيييي ظيييل حالييية مييين عيييدتكييياليف 
ومييين ثيييم يكيييون العائيييد  .ضيييعف درجييية حمايييية حقيييوق الملكيييية الفكريييية فيييي النليييدان الناميييية

تطيوير مييزة تنافسيية أقيل نكثيير الين الخاص علن الشركة األولن التي تنجح في الوصيول 
عييدد كنييير ميين مييع احتمييال دخييول  الحقييا   الييداخل ميين علييد العائييد الييعي يحققيي  المسييتثمر

  يياأو ميين العائييد المتحقييق كيينثر تجميعييي عليين النلييد كلّ  ،نشيياطالمجييال فييي رجييال األعمييال 
 اع انّ قيييوة التسيييعير  الييينوال تسيييتند هيييع  األرنيييا  االحتكاريييية  ميييا يمثيييل مصيييدر المشيييكلة.ن

السعر يتحدد في األسواق العالمية، ونداًل عن علد فإن مصدر هع  األرنا  يتمثيل فيي أن 
األول للمجال يتمتع نميزة الحصيول علين العمالية الرخيصية. ولكين إعا تجميع عيدد الداخل 

كنيييير مييين الشيييركات فيييي مجييييال النشييياط هيييعا خيييالل السيييينة الثانيييية لونتيييال فيييإن األرنييييا  
االحتكاريية ستتالشيين نفعييل االرتفياد المضييطرد لألجييور، وينت ييي األمير نعييدم قييدرة الشييركة 

اليداخلين أني  نإمكيان  ميادام االجتمياعي لالكتشياف األولن علين تحقييق أي جيزء مين النفيع
 نميا يقيود النخفيا الحقًا في مجال النشاط جعك العمال الم رة نعيدًا عن الشركة األولين 

 (.Hausmann and Rodrik, 2003, p.618األرنا  من خالل ارتفاد األجور )
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جعيل اإلنتيال ن دف ناعية تناد الدولة لنود من السياسات الصومن ثم تتمثل منررات ا
وعليييد  ،تنافسيييية فيييي األسيييواق العالمييييةمييييزة  قتحقييييتتييييح درجييية نالمحليييي يتمتيييع نالكفييياءة 

 و  نمشاريع ا الخاصة نالنحث والتطوير نالنعطاء حوافز للشركات الخاصة المترددة نإ
تنّنيي  من خاللالدولة يس م قيام  اع .م الصناعيتقاسم المخاطر المرتنطة نالتمويل والتعلّ ل

الرقانيييية عليييين و كميييينح إعانييييات التصييييدير، ) أدوات ييييا المختلفيييية سياسيييية صييييناعية واسييييتخدام
لواردات من السلع الن االواردات والتقييم المسالن في  لسعر صرف العملة المحلية نالنسنة 

تقريييك معييدل العائييد الخيياص إليين ( نالييدعم االئتمييانيو ، التفضيييالت الضييرينيةو الرأسييمالية، 
 االجتماعي. معدل العائد

التنفيييع النيياجح للسياسيية الصييناعية اتخيياع إجييراءات تضييمن قيييام يتطلييك  فييي المقانييل،
لضييمان االفييادة الفعاليية ميين  منتعظيييم ج ودهييا فييي عملييية الييتعلّ  الشييركات المسييتفيدة من ييا

 فر ليييدى الدوليييةاوهيييو ميييا يتطليييك أن يتيييو  ،اإلعانيييات ومختليييف أدوات السياسييية الصيييناعية
مشييكلة  لتالفيييملزميية يمكيين االعتميياد علي ييا  ا  اسييتراتيجيات عات مصييداقية للتراجييع وقيييود

والنظر نالترتينات التي تضنط سلود )الشركات(،  /الوكيل)في هع  الحالة الدولة( األصيل
 اخفياقمحاولية معالجية مشيكلة ف .متلقي اإلعانية ميع تحدييد النقطية المناسينة لوقيف اإلعانية

من خالل اإلعانات دون توفير الدعم المؤسسي لجانك الموجنة الخارجيات األسواق نفعل 
الحكيومي  االخفياقو  ،خطييرة تتصيل نالمخياطر األخالقيية مشيكالتتقود إلن الموثوقية، قد 

كات المستفيدة نيالنظر إلين اإلعانيات قيام الشر و  االنضناطنتيجة  ياك في ن اية المطاف 
خييالل مييدة نشييكل مشييروط تحصييل علييي   ئا  كون ييا شيييأكثيير ميين  دخيياًل ثانتيياً  نوصييف ا مييثال

متلقيي  ضينط سيلودضيرورة علين وهيو ميا ينني  . (Arrow, 1962, p.166) زمنيية محيدودة
مييين  ميييدةأنيي  نعيييد تقيييديم اإلعانيية  والتنكييد مييين ،لتوجي  يييا إليين السييير  المسيييت دفاإلعانيية 

اليييزمن، فيييإن الشيييركة سيييتكون فعييياًل قيييادرة علييين النقييياء فيييي األسيييواق العالميييية دون الحاجييية 
الّ   ميزانيييةلتمثييل عنئييًا ثقييياًل عليين  تحييوال  سييريعا  سييتتحول السياسييات الصييناعية  لوعانيية، وا 

 .(Khan, 2000, p.107) الدولة
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علن تمتلد القدرة  فإن  لجعل السياسة الصناعية تعمل، يننسي للدولة أن ونعنارة أخرى
لقيييام نييعلد نحيييث تكييون المؤسسييات الصييحيحة قائميية مييع رؤييية واضييحة القطاعييات التييي ا

وهيو ،علين ضينط سيلود الشيركات يننسي تقديم الدعم ل ا. فضاًل عن ضرورة توافر القدرة 
مييا يتطلييك االسييتقاللية الكافييية حتيين يمكيين ضيينط سييلود متلقييي اإلعانييات نطريقيية تتمتييع 

  (.دون فساد وانتقائية في االختيارنالمصداقية )
حاسييمة األهمييية للتنمييية  ا  مثييل أنعيياديإعا كييان االسييتثمار واالنتكييار وخالصيية علييد، أنيي  

د اسيتخدام مواردهيا المحيدودة لتحفييز خطيوط محيددة للج يو الين لدولية ا تحتيال االقتصادية،
اسيت داف الصيناعات الصيحيحة ن علين المنافسية دوليياً  ا  وجعل اقتصادها قيادر  ،االقتصادية

، وهييو مييا يتطلييك اسييتراتيجية وطنييية تتيييح ز تنافسيييت اوتطنييق السياسييات الصييحيحة لتعزييي،
فيييي تطيييوير هيييع   نتوظييييف الميييوارد العامييية نميييا ييييدعم منظميييات األعميييال الوطنيييية الفضيييل

تتمتييع نالقييدرة عليين منييع هييع  المنظمييات ميين التحييول نفسيي  الوقييت  فييي، و وتوظيف ييا المييوارد
ن جماعيييات ضيييسط انت ازيييية مترهلييية وتفتقيييد للكفييياءة، وال يمكييين الن يييو  ن يييع  الم مييية إلييي

أي تيينثيرات خاصيية محلييية أو ميين قنييل دوليية دوليية قوييية مسييتقلة نسيينيا عيين  المزدوجيية إالّ 
مميييا ال شيييد فيييي  أن لييييس هنييياد مييين حكومييية ليييدي ا ميزانيييية  يييير محيييددة نقييييود ف أجننيييية،

تييي تشيي د حرونييًا، وميين ثييم هنيياد حاجيية السييتخدام المييوارد ما حاليية النلييدان النامييية الالسيييّ و 
وتجنيييك مشيييكلة  ،الحكييومي االخفييياقنميييا يقلييل احتمييياالت  ،المتاحيية ليييدى الحكوميية نحكمييية

أهميييية تطنييييق قواعيييد الحوكمييية علييين المسيييتفيدين مييين  حوهيييو ميييا يوّضييي،األصييييل/الوكيل 
 السياسة الصناعية والقائمين علي ا.

دور الدولة في االقتصاد في الحالة السورية: تحليل -اا سادس  

جدييدة تحميل مالميح اقتصيادية ظ رت في سورية نوادر سياسية  2000مع مطلع عام 
االنفتيا  علين  اليناسيتندت ل تحيت عنيوان اإلصيال  االقتصيادي، تحرير االقتصياد المنيدر 

القطيياد الخيياص ومنحيي  مزيييدًا ميين حرييية الحركيية مييع فييتح النيياك أمييام دخوليي  العديييد ميين 
قطاعيات االقتصياد اليوطني التيي كانيت موحت كيرة فيمييا سينق مين جانيك الدولية، لتتنليور نعييد 
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عييين التوجييي  إلييين اقتصييياد السيييوق  أعلييينعنيييدما  2005عليييد هيييع  السياسييية نوضيييو  عيييام 
اًل عييين االقتصييياد المخطيييط، وهيييو ميييا ركيييزت علييين تحقيقييي  الخطييية االجتمييياعي ليكيييون نيييدي

التييي جعلييت االنفتييا  عليين التجييارة  2010و  2006الخمسييية العاشييرة الممتييدة نييين عييامي 
واالسيييييتثمار األجننيييييي أحيييييد المحييييياور األساسيييييية لتنفييييييع سياسييييية الحكومييييية فيييييي اإلصيييييال  

القطاعيية اعتميادًا كنييرًا االقتصادي، نحيث أوضحت الخطة أن ا ستعتمد في االسيتثمارات 
علن إس ام القطاد الخاص، مع العمل علن تحفيز  وتيوفير النيئية المالئمية لعملي  ليشيارد 

، 2005)هيئيية التخطيييط والتعيياون الييدولي،  مختلييف قطاعييات االقتصيياد الييوطنيفييي تنمييية 
 .(51-50ص ص 

لييييات ظييام و نتفييوق فرضييية مضييمون  مييع أنيي  يتفييق فييي ويالحييظ فييي التوجيي  السييانق 
السيييوق علييين التيييدخل الحكيييومي فيميييا يتعليييق نكفييياءة هيييعا النظيييام فيييي تخصييييص الميييوارد 

هيييع  الفرضيييية فيييي القسيييم األول مييين  نوقشيييت وقيييداالقتصيييادية وتحقييييق أهيييداف المجتميييع. 
لدوليية فييي تحقيييق أهييداف هييعا ، يمكيين االنتقييال مناشييرًة إليين تقييييم مييدى كفيياءة دور االنحييث
، وميدى النجيا  تنميية اسيتثمارات القطياد الخياص، أي مين حييث ميدى النجيا  فيي التوج 

ل كينما تتضمن  مين هيتوفير المؤسسات الالزمة لعمل األسواق نكفاءة من خالل  في علد
نتحليل تطور استثمارات القطاد الخاص من خالل استعرا  الندء يمكن  حوافز. نحيثلل

للقطييياعين العيييام والخييياص فيييي مجميييل تكيييوين رأس الميييال الثانيييت  النسييينيةاالس اماتتطيييور 
 (.1ح ا الجدول )كما يوضّ   (2010-2005) المدة/السنواتخالل 
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 تطور مجمل تكوين رأس المال الثابا وتوايع  النسبي بين القطاعين العا  والخاص  :(1الجدول )
)القيمة: مليون ليرة  (2010-2005) ونسبت  إلى الناتأ المحلي اإلجمالي خالل المدة/ السنواا 

 الثابتة( 2000سورية بأسعار عا  

 السنة
مجمل تكوين رأس المال الثابا وتواع  النسبي 

 )قيمة  % من اإلجمالي( بين القطاعين
نسبة تكوين رأس المال الثابا إلى الناتأ 

 )%( المحلي اإلجمالي

القطا   القطا  العا  % القيمة
 اإلجمالي القطا  الخاص القطا  العا  %الخاص

2005 288193 50.9 49.1 12.7% 12.2% 24.9% 
2006 308669 46.6 53.4 11.8% 13.6% 25.4% 
2007 283099 48.2 51.8 10.6% 11.4% 22.0% 
2008 266488 42.3 57.7 8.4% 11.5% 19.9% 
2009 297100 48.4 51.6 10.1% 10.8% 20.9% 
2010 337421 42.7 57.3 9.8% 13.2% 23.0% 

الجيدول  ،2011: المكتك المركزي لوحصاء في سورية، المجموعة اإلحصيائية لعيام المصدر
 .النسك تم حسان ا من قنل الناحث، و 37/15

القطييياد الخييياص فيييي إجميييالي  السييي اميالحيييظ مييين الجيييدول السيييانق االتجيييا  الصييياعد 
التيي  جميع يا تكوين رأس المال الثانت وتجاوزها لنسنة مساهمة القطاد العام في السينوات

لي يييا الحكومييية فيييي رسيييم التمثيييل هيييع  األرقيييام الحجيييج التيييي كانيييت تسيييتند  2005تليييت عيييام 
اسييتثمارات القطيياد الخيياص فييي  تؤدييي  خطط ييا الطموحيية عات الصييلة نالييدور المتوقييع أن

 .لف قطاعات االقتصاد الوطني عموماً مخت
يتضيح أن كنسك من الناتج المحلي اإلجميالي  االس اماتإلن هع   النظرإال أن  عند 

القطاد الخاص في مجمل تكوين رأس المال الثانت ترجع في  اس امتزايد األهمية النسنية 
 انالمقام األول إلن تراجع مسياهمة القطياد العيام أكثير مين كون يا تمثيل زييادة معنويية، إع 

نفعييييل السياسيييية  القطيييياد العييييام اسيييي امهييييع  الزيييييادة لييييم تعييييو  االنخفييييا  المقانييييل فييييي 
، وهو ميا انعكيس نفاق العام االستثماراالنكماشية المتنعة من قنل الحكومة فيما يتعلق ناإل

 في صورة انخفا  مجمل تكوين رأس المال الثانت كنسينة مين النياتج المحليي اإلجميالي.
زييييادة األهميييية النسييينية  وميييعنميييا يشيييير إلييين أهميييية دور القطييياد العيييام علييين اعتنيييار أنييي  
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يجعل يا قيادرة   ا لم تكين مين حييث الحجيم واالسيتقرار مياأنّ  الستثمارات القطاد الخاص إالّ 
عليين تعييوي  االنخفييا  الحاصييل فييي االسييتثمار العييام، ويعكييس فييي الوقييت نفسيي  نظييرة 

تمثيل اسيتثمارات نديلية أكثير مين كون ييا  نوصييف االحكومية إلين اسيتثمارات القطياد الخياص 
 لالستثمار العام.مكملة 

وللوقييوف عليين محاوليية تفسييير مييا سيينق ننيياء عليين تحليييل كفيياءة دور الدوليية ميين زاوييية 
النجيييا  فيييي تطيييوير النيئييية المؤسسيييية الالزمييية لعميييل األسيييواق نكفييياءة مييين خيييالل معالجييية 

وتيييوفير الحيييوافز فيييي نيئييية األعميييال، وعليييد مييين حييييث حجيييم هيييعا اليييدور األسيييواق  اخفييياق
 وفعاليت  علن النحو اآلتي:

 الدولة في توفير البنى التحتية:دور  -أ
تمثييل اسييتثمارًا رأسييماليًا رئيسيييًا ضييمن  نوصييف ا يونظ يير إليين النونيين التحتييية االقتصييادية

نتييال إمييدادات الطاقيية واالتصيياالت  ناعتنييارعملييية اإلنتييال،  وتوزيع ييا أن خييدمات النقييل وا 
 مين ثيمّ ، و وزيع ياوت تمثل جميع ا مدخالت في عمليية إنتيال نياتج السيلع الماديية والخيدمات

نتاجيية عواميل اإلنتيال، نميا يجعيل مين درجية تيوفر هيع   تس م فيي رفيع معيدل نميو كفياءة وا 
 أّدتييي تحلييييل الييدور الييعي يمكيين الخييدمات عيياماًل حاسيييمًا فييي التكيياليف وتكيييوين األسييعار، 

الالزميية لممارسيية األعمييال االقتصييادية  وخييدمات ا الدوليية فييي تييوفير أصييول الننييية التحتييية
اليعي يمكين  تطور اإلنفاق العام علن الننيية التحتيية حليلتمع نشكل عام من خالل توالمج

وكنسيينة ميين خييالل اإلنفيياق عليين المرافييق العاميية، وعلييد ميين حيييث القيميية  االسييتدالل علييي 
جميييالي اإلنفييياق العيييام واإلنفييياق العيييام االسيييتثماري النييياتج المحليييي اإلجميييالي : مييين خيييالل وا 
 (. 2الجدول ) ح يوضّ كما  ،(2009-2005) المدة
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( )مليار 2009-2005تطور اإلن اق على المرافق العامة في سورية خالل المدة ) :(2الجدول )
 ليرة سورية باألسعار الجارية  وكنسب م وية %(

 السنة
 اإلن اق على المرافق العامة

نسبة  من  قيمة
 نسبة من اإلن اق نسبة من إجمالي اإلن اق الناتأ

 العا  االستثماري
2005 34.6 2.3% 8% 22.4% 
2006 39.9 2.3% 8% 22.6% 
2007 39.3 2% 7.5% 20.2% 
2008 36.3 1.5% 6.6% 21% 
2009 44.4 1.8% 6.8% 21% 
(، 48"، المجليييد )2010مصيييرف سيييورية المركزي،"النشيييرة اإلحصيييائية الرنعيييية  المصتتتدر:   
 .32، جدول 2011(، دمشق،4-3-2-1العدد )

يوالحييظ ميين الجييدول التراجييع النسييني لونفيياق االسييتثماري عليين المرافييق العاميية خييالل 
إلييين  2005% فييي عييام 2.3انخفيي  كنسيينة ميين النيياتج المحلييي اإلجمييالي ميين  المييدة اع

الميييدة % عييين 6.8% إلييين 8، وكنسييينة مييين إجميييالي اإلنفييياق مييين 2009% فيييي عيييام 1.8
%، 21% إلييين 22.4كنسييينة مييين اإلنفييياق االسيييتثماري مييين  فضيييال  عييين انخفاضييي  نفسييي ا

عليين ننييود اإلنفيياق االسييتثماري نفيياق كييان أكنيير نحيييث يصيينح ميين الواضييح أن ضييسط اإل
نمييا قييد يعكييس تراجييع  ،ننييود النفقييات االسييتثمارية األخييرىعليين المرافييق العاميية منيي  عليين 

 حجم الدولة في توفير الننن التحتية من حيث الحجم.
لتحليييل الييدقيق يتطلييك أيضييًا الوقييوف عليين مييدى كفيياءة هييعا اإلنفيياق عليين ا ولّمييا كييان

كمييًا ونوعييًا علين عليد  تنياولاالنتقيال ل أمكين ،ضوء مؤشرات أداء قطاعات الننية التحتيية
تعتنيير الطاقيية الك رنائييية أحييد أهييم أشييكال الطاقيية سيينيل المثييال فييي قطيياد الك رنيياء، حيييث 

لقطاد الك رناء من عالقات ترانطية أمامية وخلفيية ميع  يير  مين القطاعيات،  الن مانظرًا 
يعكسييي ا ارتنييياط الك رنييياء ننوجييي  الحيييياة الحديثييية لمسيييت لكي القطييياد العيييائلي، فضييياًل عييين 

نمييييا يجعييييل مييين مسييييتوى كفاييييية اعيييات التجييييارة والزراعيييية والخيييدمات، اسيييتخدامات ا فييييي قط
 مة الدالة علن مستوى ملفرد من ا من المؤشرات الالك رناء والكفاءة في توفيرها ونصيك ا
 التطور االقتصادي واالجتماعي للدولة.
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ما يتعلق نيالنمو السيكاني سواء نأهمية الطاقة الك رنائية في سورية وناألخع ناعتنارات 
الحاجيييية لتييييوفير متطلنييييات  فضييييال  عيييين، ميييين زيييييادة الطلييييك عليييين الك رنييياء  وميييا يصيييياحن

إلعيادة هيكلية االقتصياد السيوري المعلين اصة في ظل التوج  الن و  نقطاد الصناعة خ
ومييا ،القييائم فييي إنشيياء المييدن الصييناعية والتوسييع ،لج يية زيييادة األهمييية النسيينية للصييناعة 

 مييية لت يئييية منيييا  جييياعك ميتطلنييي  عليييد مييين تيييوفير الطاقييية الك رنائيييية كنحيييد العناصييير ال
لطليييك علييين الطاقييية الك رنائيييية عواميييل دافعييية لزييييادة اتمثيييل جميع يييا  تصييينحلالسيييتثمار، 

تطلك تحقيق تطور منياظر علين صيعيد اسيتثمارات الطاقية الك رنائيية نشيكل يتناسيك ميع ت
الحاصل وهو ما يمكن تقييم مدى النجا  فيي تحقيقي  نيالنظر إلين نعي  مؤشيرات طور الت

 (: 3ح ا الجدول )كما يوضّ  ،(2010-2002) المدة
 (2010-2002بعض مؤشراا الطاقة الكاربا ية في سورية خالل المدة ) :(3الجدول )

 )كيلو واط ساعي  %(
 

 السنة
إجمتتتتتتتتتالي اإلنتتتتتتتتتتاو 

 المحلي
 إجمالي ال واقد 

 ال نية ومير ال نية
  إجمتتتتالي الطلتتتتب

 المحلي
االستتتاال  المحلتتي  ال ا ض/العجا

 الناا ي
متوستتتتتتتط نصتتتتتتتيب 

 ال رد ال علي
مليتتتتتتتتتتتتتتار 
  .و.س

معتتدل 
 النمو 

مليتتتتتتتتتتتتار 
  .و.س

% من 
 اإلنتاو

مليتتتتتتتتتتتتار 
 س .و 

ل دمعتتت
 النمو

 مليار
  .و.س

مليتتتتتتتتتتتتار 
  .و.س

معتتدل 
 النمو 

كيلو واط 
 ساعي

معدل 
 النمو

2002 28.012  - 6.938 24.8 27.320 - 692 21.075 - 1242.4 - 
2003 29.533  5.4 6.994 23.7 29.284 7.2 249 22.539 6.95 1288.7 3.7 
2004 32.077  8.6 9.302 29 31.528 7.7 549 22.775 1.05 1264.9 -

1.8 
2005 34.935 8.9 9.782 28 34.093 8.13 842 25.153 10.4 1360.8 7.6 
2006 37.504 7.35 10.260 27.5 36.923 8.3 581 27.023 7.4 1432.7 5.3 
2007 38.644 3 10.936 28.3 40.560 9.85 -1916 27.706 2.5 1439.6 0.5 
2008 41.023 6.15 11.281 27.5 41.432 2.15 -409 29.742 7.35 1514.5 5.2 
2009 43.309 5.6 11.992 27.7 43.309 4.5 - 31.316 5.3 1562.8 3.2 
2010 46.412 7.2 12.949 27.9 47.242 9.1 -830 33.560 7.2 1609.3 3.0 

معييدالت النمييو ميين قنييل الناحييث ناالعتميياد عليين نيانييات وزارة الك رنيياء فييي  حسيينت: المصتتدر
 سورية التقرير اإلحصائي السنوي، دمشق، أعداد مختلفة )متا  علن الرانط: 
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http://www.moe.gov.sy/ar/aid224.html .) 
-World Bank, "World Development Indicators", The World Bank, 

Washington, DC, 2012, (Available on :http://data.worldbank.org/data-

catalog/world-development-indicators). 

الطليك المحليي علين الطاقية الك رنائيية خيالل  نميواسيتمرار  يولحظ من الجدول السيانق
، نينما نل  2010( مليار كيلو واط ساعي في عام 47.2( ليسجل )2010-2002) المدة

الفيائ  وظ يور ( ملييار كيليو واط سياعي، ليسيتمر  يياك 46.4إجمالي اإلنتال المحليي )
نين الك رنياء  2007عام  وهو ما يفسر العجز الكنير العي ش د ، 2007العجز منع عام 

لييم  2007المنتجيية محليييًا والطلييك علي ييا، كمييا يولحييظ أنيي  خييالل السيينوات التييي تلييت عييام 
قيل تج ة اإلنتال اليعي واصيل نميو  نمعيدالت لجانك العر  تسييرات جوهرية سواء يش د 

سييانقة، نحيييث يصيينح ميين الواضييح أن انخفييا   مييددعيين معييدالت النمييو المسييجلة خييالل 
هيييع  السييينوات كيييان راجعيييًا إلييين الضيييسط علييين جانيييك الطليييك اليييعي شييي دت  العجيييز خيييالل

السييانقة أكثيير ميين كونيي  راجعييًا إليين زيييادة  نالمييددمعييدالت نمييو  انخفاضييًا ملحوظييًا مقارنييًة 
شي دت إقيرار العدييد مين القيوانين المتصيلة  المدةما وأن هع  السيّ و إنتال الطاقة الك رنائية، 

اللصيييياقات ومعييييايير كفيييياءة الطاقيييية لألج ييييزة الك رنائييييية فييييي نترشيييييد االسييييت الد كقييييانون 
، وقانون الحفاظ علن الطاقة 2008/ لعام 18القطاعات المنزلية والخدمية والتجارية رقم /

 .2009/ لعام 3رقم /
كميييا يولحيييظ مييين الجيييدول السيييانق ارتفييياد نسييينة الفواقيييد سيييواًء الفنيييية فيييي عمليييية النقيييل 

الفواقييد التجارييية الناجميية عيين االسييتجرار  ييير  %، أو16 نسيينة ننحييووالتوزيييع التييي تقييدر 
نسيييينة  تقيييياركالمشييييرود وضييييعف مسييييتويات أداء عمليييييات الفييييوترة وقييييراءة العييييدادات التييييي 

، 2010% ميين إجمييالي اإلنتييال المحلييي فييي عييام 27.9%، لتشييكل فييي مجمل ييا نسيينة 12
تييي تفيييد نضييرورة عييدم التفييوق المعييايير المقنوليية عالميييًا وهييو مييا يمثييل نسيينة مرتفعيية جييدًا 

علييين اعتنيييار أن المتوسيييط العيييالمي إلجميييالي فواقيييد النقيييل والتوزييييع ،% 10تجييياوز نسييينة 
نميييا يعكيييس ، نفسييي  عيييام% مييين إجميييالي اإلنتيييال فيييي ال8.42أل يييرا  المقارنييية نلييي  نسييينة 

 مستويات األداء المنخف  لقطاد الك رناء في سورية.

http://www.moe.gov.sy/ar/aid224.html
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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االقتصيييادية، نميييا يجعيييل درجييية  للنشييياطات مييية موحييييث تشيييكل الك رنييياء أحيييد الميييدخالت ال
، يصينح مين المفييد تقيدير النشياطاتكفايت ا وكفاءة توفيرها من العوامل المحفزة أو المعيقة ل ع  

القطيييياد  نشيييياطاتانعكيييياس مؤشييييرات أداء قطيييياد الك رنيييياء فييييي سييييورية عليييين نيئيييية األعمييييال و 
كالة التموييل الدوليية التانعية الخاص، وفي هعا السياق يمكن االستعانة نالمسح العي قامت ن  و 

، والييعي تنيياول تحليييل العوائييق الرئيسييية التييي تواجيي  شييركات 2009( عييام IFCللننييد الييدولي )
خاصيييية توزعييييت نييييين القطيييياد  اتشييييرك 508القطيييياد الخيييياص فييييي سييييورية فييييي عينيييية ضييييمت 

شييركة(، وأوضييح المسييح أن الك رنيياء جيياءت  192شييركة( والقطيياد الخييدمي ) 316الصييناعي )
كات، هيييع  الشييير  نشييياطاتعوائيييق رئيسيييية أميييام  ةمرتنييية الثالثييية ضيييمن قائمييية أكنييير عشييير فيييي ال

( يعييير  أهيييم المؤشيييرات المتصيييلة نقطييياد الك رنييياء فيييي سيييورية مقارنيييًة نالمتوسيييط 4والجيييدول )
 .ةفريقياالعالمي والمتوسط اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

مس  الشركاا في سورية مقارنةا بالمتوسط اإلقليمي  مؤشراا :(4الجدول )
 2009والعالمي لعا  

 المنطقة                  
                               المؤشر

الشتتتتتتتترق األوستتتتتتتتط  سورية
 وشمال أفريقيا

 العال 

 9.1 18.9 16.1 متوسط عدد انقطاعاا التيار الكاربا ي في الشار
انقطتا  الكاربتاء )نستبة م ويتة متن  الخسارة في اإلنتاو نتيجتة

 المبيعاا السنوية(
8.6 6.1 4.9 

 32.3 44.5 72 نسبة الشركاا التي لدياا مولداا كارباء خاصة )%(
 7.2 11.2 22.2 نسبة الكارباء المولدة من مولداا خاصة )%(

عدد األيا  الالامتة لتوصتيل الكاربتاء )متن تتاريي تقتدي  الطلتب 
 حتى التوصيل(

118.4 61.5 33.2 

 39.3 47.7 57.5 ا  ر يسي ا  قيدبوص اا نسبة الشركاا التي توص ف الكارباء 
 

Source: World Bank,"Syria Investment Climate Assessments", 

Enterprise Analysis Unit, IFC, Washington,DC,2009. 

 فيي نشياطات فيي سيورية يولحظ من الجدول األثر السلني والكنير ألداء قطاد الك رنياء
جيياء متيينخرًا فييي معظييم مؤشييرات األداء  اع ،القطيياد الخيياص مقارنييًة نييدول المنطقيية والعييالم

% مين المنيعيات 8.6المقارن، األمر العي يرتك خسائر كنيرة علن الشيركات تقيدر ننسينة 
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السيييينوية نتيجيييية العجييييز عيييين تلنييييية احتياجات ييييا ميييين الطاقيييية الك رنائييييية وعمليييييات التقنييييين 
% 72تنافسيية هيع  الشيركات التيي أوضيح المسيح أن نسينة  فيالقسرية، األمر العي يؤثر 

 المدةزيادة تكاليف اإلنتال لدي ا، فضاًل عن ل يقودمن ا تمتلد مولدات خاصة ن ا وهو ما 
ول علييين الك رنييياء والتوصييييل نالشييينكة مييين تييياريخ تقيييديم الطلنيييات الطويلييية الالزمييية للحصييي

تمثل قيدًا  نوصف ا الشركات التي تنظر إلن الك رناء الالزمة، نما يفسر النسنة الكنيرة من
 .ن جانك الفجوة الكميةوجود فجوة نوعية في تقديم الخدمة إل يشير إلنرئيسيًا، ونما 

تنعيًا لمؤشير  عرنييًا وعالميياً المتينخر سورية  ترتيكما يتضح أكثر عند النظر إلن وهو 
المؤشرات الفرعية ضمن قائمة الدول العرنية التي شمل ا مختلف الننية التحتية األساسية و 

فيييي  علييين  اعتميييد ( اليييعي5ح فيييي الجيييدول )الموّضييي 2012تقريييير التنافسيييية العرنيييية لعيييام 
( لحسيياك المؤشييرات التييي تييراو  قيم ييا نعييد تنميط ييا 2009-2007) تشييمل المييدةنيانييات 

أدنيييين مسييييتوى(، ويكتسييييك مؤشيييير الننييييية التحتييييية )أعليييين مسييييتوى( وصييييفر ) 1نييييين قيميييية 
ة تعكييس مييدى تييوفر النونيين التحتييية المعييززة األساسييية أهميتيي  لمييا يتضييمن  ميين عوامييل عييدّ 

نط تفاعلية نيين مختليف المنياطق االقتصادية، التي من شنن ا خلق روا النشاطاتلتنافسية 
المع ييد ) المحليية ميين ناحييية، واالنفتييا  واالنييدمال فييي االقتصيياد العيالمي ميين ناحييية أخييرى

 .(39، ص2012العرني للتخطيط، 
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مؤشراا البنية التحتية األساسية في سورية وبعض الدول العربية خالل  (5الجدول )
 (2009-2007المدة )

 
 الدولة

البنية 
التحتية 
 األساسية

 
 الترتيب

المطاراا 
وطاقاتاا 
 )السل (

المطاراا 
وطاقاتاا 
 )الركاب(

إنتاو 
 الكارباء

ك اءة نظا  
تواي  
 الكارباء

نسبة 
الطرق 
 المعبدة

كثافة الااتف 
الثابا لكل 

 شخص 1000
 0.56 1.00 0.75 0.89 0.31 0.39 1 0.65 اإلماراا
 0.38 0.90 0.72 0.85 0.62 0.09 2 0.60 قطر

 0.48 0.78 0.91 0.73 0.28 0.04 3 0.54 البحرين
 0.35 0.80 0.58 1.00 0.09 0.03 4 0.47 الكويا
 0.26 0.54 0.68 0.22 0.02 0.00 5 0.29 ليبيا
 0.29 0.84 0.36 0.13 0.02 0.01 6 0.27 لبنان
 0.17 1.00 0.49 0.11 0.03 0.02 7 0.26 األردن
السعود
 ية

0.22 8 0.12 0.06 0.42 0.71 0.14 0.29 

 0.24 0.76 0.58 0.08 0.01 0.03 9 0.22 مصر
 0.16 0.36 0.23 0.28 0.11 0.02 10 0.19 عمان
 0.21 0.62 0.52 0.07 0.02 0.00 11 0.18 تونس
 0.14 0.66 0.36 0.05 0.01 0.00 12 0.15 الجاا ر
 0.10 0.58 0.27 0.04 0.01 0.01 13 0.13 المغرب
 0.29 0.14 0.04 0.10 0.01 0.00 14 0.07 سورية
 0.00 0.30 0.19 0.00 0.00 0.01 15 0.06 السودان
موريتان
 يا

0.04 16 0.00 0.00 - - 0.22 0.01 

 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 17 0.01 اليمن
المتوسط 
 العا 

0.26 - 0.05 0.09 0.31 0.46 0.57 0.23 

"، اإلصييييدار الرانييييع، 2012تقريييير التنافسييييية العرنيييية المع ييييد العرنيييي للتخطيييييط، "  المصتتتدر:
 .43، ص 2012الكويت، 

يولحييظ ميين الجييدول أعييال  الترتيييك المتيينخر الييعي جيياءت نيي  سييورية وفقييًا لمؤشيير الننييية 
دولييية عرنييية شييمل ا التقريييير،  17نييين قائميية  14حلّييت فيييي المرتنيية  عإالتحتييية األساسييية، 
وهييو مييا يقييل كثيييرًا عييين  ،للمؤشيير العييام للننييية التحتييية األساسييية 0.07نقيميية لييم تتجيياوز 

حييظ ميين الجييدول أنيي  ناسييتثناء ل، كمييا يو 0.26متوسييط المؤشيير العييام للييدول العرنييية النييال  
 سييورية تتيينخر فييي المؤشييرات الفرعييية األخييرىالمؤشيير الخيياص نكثافيية ال يياتف الثانييت فييإن 
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كفياءة إلن عدم  مجددا  نما يشير و  .نما يؤثر في القدرة التنافسية لالقتصاد السوري جميع ا
 .المدةالننية التحتية في سورية في تلد سياسة تنمية 

 وك تتاءةدور الدولتتة فتتي تتتوفير متطلبتتاا البي تتة المؤسستتية لتح يتتا القطتتا  الختتاص  -ب
 األسواق:

يمكيين االنتقييال لتقييييم دور الدوليية فييي توج  ييا لزيييادة دور القطيياد الخيياص ميين خييالل 
مين زاويية  منيا  االسيتثمار فيي سيورية وموقعي  التنافسيي تحليل مستوى النجا  في تحسيين

التيي تتضيمن ا التقيارير  ، وعلد علين ضيوء المؤشيراتتوفير المتطلنات المؤسسية المختلفة
وتقيوم نترتين يا تنعيًا  ،معايير تصنف من خالل ا اليدول الن هادالتي تستند في إعداالدولية 

، نحيث تشمل مؤشرات  النيئة المؤسسية التي لمستوى تنافسيت ا ودرجة جعن ا للمستثمرين
نمييا يسيياعد فييي الوصييول إليين تصييّور  تتصييل ناألسييواق والمؤسسييات األخييرى األكثيير شييموالً 

 لن النحو اآلتي:عأوج  القصور الكامنة  عن
 ( ترتيب سورية ضمن مؤشراا التنافسية العالميةGlobal Competitiveness:) 

( نالتعيياون WEFتقريير التنافسييية العالميية ميين قنيل المنتيدى االقتصييادي العيالمي ) يعيدّ 
 ميية ألصييحاك القييرار ميين ممييع العديييد ميين المؤسسييات حييول العييالم، ويييوفر التقرييير أداة 

النميو االقتصيادي  فييمكانيات الكامنية والميؤثرة خالل تزويدهم نمعلوميات تفصييلية عين اإل
 عينوالتنافسية لنلدان م، ونات التقرير يشيكل قاعيدة للحيوار نيين الحكومية وقطياد األعميال 

أداء ممارسيية األعمييال وتعزيييز التنافسييية، ويعتمييد التقرييير من جييية  فيييالعوامييل التييي تييؤثر 
نيانيات  فضال  عن ية وعالمية،تستخدم نيانات يتم الحصول علي ا من مصادر متنوعة محل

تعتميييد علييين مسيييح رأي قطييياد األعميييال، ويقيييوم نمعاملييية اليييدول المدرجييية فيييي التقريييير معاملييية 
يقييوم نتقسيييم الييدول المدرجيية تنعييًا  اعمختلفيية وفقييًا لمرحليية التطييور االقتصييادي التييي نلس ييا النلييد، 

ات المعتمييدة عليين عوامييل اإلنتييال، تشييمل عليين التييوالي مرحليية االقتصييادلييثالث مراحييل للنمييو 
الييثالث. وتنييدرل المؤشييرات فالكفيياءة، وأخيييرًا عليين االنتكييار، ومييرحلتين انتقيياليتين نييين المراحييل 
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ة ضييمن ثالثيية مقيياطع تنخييع أوزانييًا مختلفيية تنعييًا لمرحليية النمييو االقتصييادي التييي يميير ن ييا الرئيسيي
 .امل االنتكاروعو  ،معززات الكفاءةتشمل المتطلنات األساسية و ،النلد 
-2009) الميدةخيالل ية فيي تقريير التنافسيية العالميية تحليل موقيع سيور من ثم يمكن و 

ح  وعلييييد وفقييييًا لمييييا يوّضيييي ،(2012-2010فييييي إصييييدارات التقرييييير عيييين أعييييوام ) (2011
( التيييييالي المتضيييييمن ترتييييييك سيييييورية فيييييي المؤشييييير العيييييام للتنافسيييييية العالميييييية 6الجيييييدول )

ممارسية األعميال الين نالنسنة  تالعوامل األكثر إثارة للمشكالترتيك و  ،والمؤشرات الفرعية
 .المدةفي سورية وفقًا للتقرير خالل سنوات هع  

ترتيب سورية في تقارير التنافسية العالمية وأكثر العوامل إثارة للمشكالا  (6الجدول )
 (2011-2009بالنسبة الى ممارسة األعمال فياا خالل المدة )

2011-2012 
 دولة( 142)

2010-2011 
 دولة( 139)

2009-2010 
 دولة( 133)

 السنواا
 

 المؤشر

 المؤشر العا  94 97 98
 المتطلباا األساسية: 72 84 77
 المؤسساا -1 57 78 70
 البنية التحتية -2 79 105 97
 بي ة االقتصاد الكلي -3 80 58 68
 الصحة والتعلي  األساسي -4 70 67 62

 العوامل المعااة للك اءة: 112 117 109
 التعلي  األعلى والتدريب -5 104 107 106
 ك اءة سوق السل  -6 101 115 102
 ك اءة سوق العمل -7 128 132 134
 تطور سوق المال -8 123 124 117
 االستعداد التكنولوجي -9 108 111 105
 حج  السوق -10 64 65 66

 والتطوير:عوامل االبتكار  100 115 111
 تطور األعمال التجارية -11 90 103 94

 االبتكار -12 110 128 125
 وأوااناا النسبية المدةممارسة األعمال في سورية خالل الى بالنسبة  اترتيب العوامل إثارةا للمشكال

 العوامل الترتيب الوان الترتيب الوان الترتيب الوان

 ال ساد 7 8.0 5 9.4 1 15.8
عد  ك اية القوة  3 13.4 1 16.2 2 15.4
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 العاملة المتعلمة
عد  ك اءة  1 18.7 2 15.2 3 14.4

البيروقراطية 
 الحكومية

ضعف أخالقياا  6 8.0 6 9.0 4 10.7
العمل لد  
 العمالة الوطنية

قوانين العمل  2 14.6 3 14.4 5 10.7
 المقيدة

الحصول على  4 11.3 4 10.7 6 8.0
 التمويل

 معدالا الضرا ب 11 4.4 9 4.6 7 6.4
 قوانين الضرا ب 9 4.4 7 6.6 8 5.9
عد  ك اية عرض  5 11.3 8 6.1 9 4.6

 البنية التحتية
لوا   التعامل  8 5.1 10 4.0 10 3.5

 بالنقد األجنبي
 التضخ  10 2.0 11 2.3 11 2.1
عد  استقرار  12 0.8 12 0.8 12 1.4

 السياساا
 الجريمة والسرقة 14 0.3 15 0.0 13 0.7
عد  االستقرار  15 0.0 14 0.0 14 0.2

الحكومي/ 
 االنقالباا

ضعف مستو   13 0.6 13 0.8 15 0.2
 الصحة العامة

  Source: World Economic Forum, " The Global Competitiveness Report 

", Geneva, Switzerland, Various Issues, 2009-2010, p.294; 2010-2011, p.314; 

2011-2012, p.336. 

الترتيييك المتيياخر الييعي جيياءت نيي  سييورية فييي المؤشيير العييام حييظ ميين الجييدول أعييال  يول
في كل من  المدةخالل   اتراجع ترتين اععالميًا،  98إلن المرتنة  94وتراجع  من المرتنة 

فيييي  طفييييفطيييوير فيييي مقانيييل تحسييين مقطعيييي المتطلنيييات األساسيييية وعواميييل االنتكيييار والت
ضمن  المدةالنظر إلن موقع سورية خالل هع  ن  أنّ  المقطع الخاص نمعززات الكفاءة، إالّ 

نلييدان المرحليية االنتقالييية األوليين نييين مرحليية االقتصيياديات المعتمييدة عليين عوامييل اإلنتييال 
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السياسات المتنعية ومرحلة االقتصاديات المعتمدة علن الكفاءة، يتضح الخلل في توج ات 
علن اعتنار أن الدول التيي تعيي    في المجاالت األكثر احتياجًا، تنعًا ألولويات اإلصال

التركيز علن تحسين أداء المؤسسات وتطيوير الننيية التحتيية هع  المرحلة تحتال أكثر إلن 
تحسيييين مؤشييير الصيييحة والتعلييييم الحاجييية ل فضيييال  عييين وتحقييييق اسيييتقرار االقتصييياد الكليييي

ساسي لتعزيز تنافسيت ا، وهي المؤشرات التي تشكل مقطع المتطلنات األساسيية األكثير األ
ثقييياًل ننسيينة وزنييًا فييي مؤشيير التنافسييية اإلجمييالي للنلييدان التييي تميير ن ييع  المرحليية إع ينخييع ت

 .(World Economic Forum, 2012, pp.9-10)% ميين اإلجمييالي 60-40تييراو  نييين 
مرتنييية  18تراجييع ترتييييك سييورية فيييي المؤشيير الفرعيييي الخيياص نالننيييية التحتييية يلحيييظ  كمييا

سييييتثمار أحييييد العوامييييل المعيقيييية لمنييييا  اال ا وصيييفن إلي ييييا يشييييير مجييييدداً ، نمييييا المييييدةخيييالل 
. وتزامن علد مع تقدم الفساد إلن المرتنة األولن ضمن القائمية وتنافسية االقتصاد السوري

ارتفييياد تكييياليف  فييييألثييير   أميييام تنميييية األعميييالخاصييية كعيييائق كنيييير  خطيييورة سييين نميييا يك
  .المعامالت واإلضرار نالمنافسة

 ا تعكييييس هيكييييل وصييييفميييين أهمييييية المؤشييييرات السييييانقة وارتناط ييييا نالمؤسسييييات ن ومييييع
  يمكيين إلقيياء نظييرة أكثيير قرنييًا عليين مييدى فعالييية اإلجييراءات المتخييعة أّنيي الحييوافز القييائم، إالّ 

المؤسسية من خالل تحليل المؤشر الخياص  النيئةفي تحسين  المدةخالل هع  في سورية 
وعلييد تنعييًا لمؤشييرات  الفرعييية ،نالمؤسسييات ضييمن المقطييع الخيياص نالمتطلنييات األساسييية 

 :اآلتي( 7كما يعكس  الجدول )
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ترتيب سورية في مؤشر المؤسساا في تقارير التنافسية العالمية خالل  :(7الجدول )
 (2011-2009المدة )

2011-2012 
 دولة( 142)

2010-2011 
 دولة( 139)

2009-2010 
 دولة( 133)

 السنواا
 المؤشر

 المؤسساا 57 78 70
 حقوق الملكية -1 46 62 51
 حماية الملكية ال كرية -2 59 75 72

 األموال العامة سوء استغالل -3 87 93 103
 الثقة في السياسيين -4 48 50 43

111 116 
- 

المدفوعاا مير المنتظمة  -5
 والرشاوي

 استقالل القضاء -6 86 107 109
المحسوبية في اتخاب القراراا من  -7 76 91 83

 الموظ ين الحكوميين
 الادر في اإلن اق الحكومي -8 58 73 64

 التشريعاا الحكومية عبء -9 94 130 129
ك اءة اإلطار القانوني في تسوية  -10 110 118 103

 النااعاا
ك اءة اإلطار القانوني في الطعن  -11 108 121 117

 في القراراا الحكومية
 ش افية السياساا الحكومية -12 116 133 129

 كل ة اإلر اب على األعمال -13 6 6 3
كل ة الجريمة والعنف على  -14 2 1 1

 األعمال
 الجريمة المنظمة -15 5 6 7

 جودة خدماا الشرطة -16 67 94 97
 السلو  األخالقي للشركاا -17 59 80 82

 عايير المحاسبية والتدقيققوة الم -18 124 133 132
 فعالية مجالس إدارة الشركاا -19 110 117 129
حقوق صغار حملة  حماية -20 49 56 43

 األسا 
 قوة حماية المستثمرين -21 - 99 93

  Source: World Economic Forum, " The Global Competitiveness Report 

", Geneva, Switzerland, Various Issues, 2009-2010, p.295; 2010-2011, p.315; 

2011-2012, p.337. 
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ميين الجييدول السييانق تراجييع ترتيييك سييورية فييي المؤشيير العييام للمؤسسييات خييالل  يلحييظ
كمحصيييلة للتراجيييع فيييي  2011عيييام  70إلييين المرتنييية  2009عيييام  57مييين المرتنييية  الميييدة

معظييم المؤشييرات الفرعييية، ونمييا يعكييس درجيية جاعنييية منخفضيية ل يكييل الحييوافز المتضييمن 
التقيارير التيي تسطيي األعيوام التاليية  أن ونظيرا  الين .الميدةتليد  خيالليئية المؤسسيية في الن
عيدم القيدرة علين إجيراء المسيوحات المطلونية الين لم تعد تتضمن سورية نظيرًا  2011لعام 

نفعييل الحييرك القائمييية، فإنيي  يمكيين االسيييتدالل عليين التراجييع المتوقيييع نييالنظر إليين الترتييييك 
الخاصية نيي: كلفية فيي المؤشيرات الفرعيية  2011المتقدم العي جاءت ني  سيورية حتين عيام 

التيييي علييين األعميييال، والجريميية المنظمييية  الجريميية والعنيييف عليين األعميييال، كلفييية اإلرهيياك
لمجميييل المتوقيييع الحيييرك فيييي سيييياق التراجيييع العيييام تييينثيرات ييييرجح تراجع يييا الكنيييير نفعيييل 

التراجييع الحاصييل فييي ترتيييك سييورية فييي مؤشيير مييدركات  مالحظيية فضيياًل عيين المؤشييرات.
 129ح تراجع يا مين المرتنية ة اليعي يوّضيإعداد  منظمة الشفافية الدولييالفساد العي تقوم ن

 1ضمن القائمة المرّتنة مين  173، إلن المرتنة 2011شمل ا تقرير عام  نلدا   182ضمن 
مين نيين القائمية المرّتنية  69، وعلد نعد أن كانت فيي المرتنية 2016في العام  177حتن 
فييييييييييي التقرييييييييييير الصييييييييييادر عييييييييييام شيييييييييياركة ل ييييييييييا دوليييييييييية فييييييييييي أول م 133حتيييييييييين  1ميييييييييين 
2003(International Transparency Organization, Various Issues) نميا يعكيس ،

ة للحيّد مين الفسياد الشيفافية كنحيد المتطلنيات الرئيسي الحاجة إلن تعزيز حكم القانون وزيادة
 وت يئة منا  جاعك لالستثمار.

 نشاطاامؤشراا ساولة ممارسة  يترتيب سورية ف ( األعمالDoing Business:) 
( هيعا المؤشير اليعي يرتّيك النليدان وفيق الحيوافز IFCمؤسسية التموييل الدوليية ) تصدر

التصيييينيف وفقييييًا لعشييييرة  يجييييريوالتسيييي يالت التييييي توفرهييييا لمسييييتثمري القطيييياد الخيييياص، و 
موضييوعات تعكييس مييدى تطييور النيئيية اإلجرائييية التييي تنييدأ ميين "إنشيياء المشييرود الخيياص" 

ترتيييك سييورية فييي هييع  المؤشييرات ( 8الجييدول ) حويوّضيي .ليين "إ ييالق المشييرود"وصييواًل إ
 .(2012-2009) المدةخالل 
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 المدةاألعمال خالل  نشاطااترتيب سورية في مؤشر ساولة ممارسة : (8الجدول )
(2009-2012) 

 2009 المؤشر
 دولة(183)

2010 
 دولة(183)

2011 
 دولة( 183) 

2012 
 دولة(185)

 نشاطااالمؤشر العا  لساولة ممارسة 
 األعمال

143 144 134 144 

 132 129 134 133 بدء المشرو  1
 134 133 134 132 استخراو تراخيص البناء 2
 84 83 - 91 توصيل الكارباء 3
 84 82 80 82 تسجيل الملكية 4
 176 174 168 181 الحصول على اال تمان 5
 117 111 109 119 حماية المستثمر 6
 111 111 110 105 دف  الضرا ب 7
 125 122 120 118 التجارة عبر الحدود 8
 176 175 176 176 إن اب العقود 9

تسوية حتاالا إمالق المشرو  / 10
 اإلعسار

87 95 102 111 

Source: World Bank," Doing Business Report ", IFC, World Bank 

Group, Washington, DC, USA, Various Issues, 2013, p.198; 2012, p.130; 

2011,p.197; 2010, p.155. 

يلحظ من الجدول أعال  الترتييك المتينخر اليعي جياءت ني  سيورية وفقيًا للمؤشير العيام، 
عالميييًا خييالل هييع  السيينوات، نمييا يعكييس ارتفيياد تكلفيية  144إع نقيييت تييراو  حييول المرتنيية 

يمثييل تقرييير سيي ولة ممارسيية  لّمييا كييانو  .يئيية االسييتثمارضييعف جاعنييية نالقيييام ناألعمييال و 
تضيمين سيورية خيالل السينوات نالتيي اسيتمرت  األعمال أحيد التقيارير الدوليية القليلية نسينياً 

 نيئة األعمال فيعلن أثر األزمة من خالل  يمكن االستدالل  فإن ، 2011التي تلت أزمة 
 :(9ح  الجدول )كما يوضّ ،
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ترتيب سورية في مؤشر ساولة ممارسة نشاطاا األعمال خالل المدة  (9الجدول )
(2013-2017) 

 2013 المؤشر
 دولة189

2014 
 دولة189

2015 
 دولة189

2016 
 دولة 190

2017 
 دولة190

 174 173 175 175 165 المؤشر العا 
 133 136 127 152 135 بدء المشرو  1
استخراو تراخيص  2

 البناء
189 189 189 187 186 

 153 151 120 76 82 توصيل الكارباء 3
 155 154 136 140 82 تسجيل الملكية 4
 173 170 167 165 180 الحصول على اال تمان 5
 89 87 88 78 115 حماية المستثمر 6
 81 81 119 117 120 دف  الضرا ب 7
 176 176 173 146 147 التجارة عبر الحدود 8
 161 159 157 175 179 إن اب العقود 9
 163 161 157 146 120 تسوية حاالا اإلعسار 10

Source: World Bank," Doing Business Report ", IFC, World Bank 

Group, Washington, DC,USA, Various Issues, 2018, p.197; 2017, p.243; 

2016, p.238; 2015,p.222; 2014, p.228. 

ر العييام خييالل الكنييير فييي ترتيييك سييورية فييي المؤشيييلحييظ ميين الجييدول أعييال  التراجييع 
اليعي سيجل  2015علن الر م مين ظ يور نيوادر التحسين نعيد عيام  (2017-2013)المدة

 190مين نيين  175جياءت نالمرتنية  اعأدنن ترتيك لسورية عنر تقارير السنوات المختلفية 
دوليية شييمل ا التقرييير وهييو مييا يعكييس حجييم الج ييود المطلييوك القيييام ن ييا فييي مرحليية إعييادة 

عمال وفقييييًا لرؤييييية األلنشيييياطاتمجييييال تنسيييييط اإلجييييراءات والقييييوانين الناظميييية فييييي  اإلعمييييار
 واضحة ومتكاملة.

 والتوصياا:النتا أ خالصة 
 ا نوصييفالجديييد تحلييياًل لييدور الدوليية ميين منظييور االقتصيياد المؤسسيياتي  نحييثلتنيياول ا

األقدر علن التنثير في القواعد الرسمية و ير الرسمية التي تصي  هيكل الحوافز والالزمية 
ودور الدوليية فييي  األسييواق اخفيياقلمشييكلة  نحييثال ، كمييا تعيير وتفعيل ييا لتعريييف األسييواق
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التحلييل نتيائج  ت، وأوضيحلعميل األسيواق نكفياءة سيات الالزميةفيي تيوفير المؤسو  ،عالج ا
نّ ، أن مثل هع  المؤسسات ال تتحقق تلقائياً   ،الدولية تؤديي ال دور كنير وفعّ الن ما تحتال وا 

 .ومن ثم عدم القدرة علن رف  فرضية النحث األولن
السييييوق اقتصييياد لتنّنيييي مف ييييوم ناالنتقيييال لتحلييييل دور الدوليييية فيييي سيييورية نعييييد التوجييي  

نتيائج ، أوضيحت أكنر علن القطاد الخاص واألسيواق االجتماعي والسعي لالعتماد نشكل
الكفاءة فيي و الكفاية علن جانني ( تراجع دور الدولة 2010-2005) المدةدراسة مؤشرات 

نميا يتصيل نمؤشيرات الننيية  سيواءوتوفير متطلنيات عمل يا نكفياءة، ،األسواق  اخساق عالل
تنافسيية المؤسسية المختلفة التي انعكست نمجمل ا علين تراجيع  مؤشرات النيئةنالتحتية أو 

عدم تنامي دور القطياد كعوامل مفسرة ل وضعف جاعنية منا  االستثمار االقتصاد السوري
 الميدةالدولية خيالل تليد  دورتراجع  نّ : ا. نما يجعل من الممكن القولالخاص واستثمارات 

عيييدم القيييدرة علييين رفييي  الفرضيييية الثانيييية  مييين ثيييمّ فيييي عيييدم كفييياءة األسيييواق، و  كيييان سييينناً 
 للنحث.

نييالنظر إليين الحجييم الكنييير المتوقييع للخسيييائر المترتنيية نفعييل الحييرك القائميية منييع عيييام 
مختلييف مكونييات النيئيية المؤسسييية التييي تراجعييت  فييينتنثيرات ييا  نالحسيينان، وناألخييع 2011
ألسييواق ودور الدوليية فييي ا اخفيياق، وناألخييع ناعتنييارات تحليييلالكمييا أوضييح   ا  كنييير  تراجعييا  

ت يئيييية متطلنييييات عمييييل السييييوق نكفيييياءة، قييييد يكييييون ميييين الضييييروري النظيييير فييييي و عالجيييي  
 :النحث في دور الدولة في االقتصادعند  المقترحات اآلتية

طالق العمل علن تصميم  -1 عملية إصال  مؤسسي تنطلق مين رؤيية شياملة لمختليف وا 
توافييق األطييراف أصييحاك  اليين يسييتندو  قييود  الدولييةمؤسسييات السييوق، ت تتجيياوز المؤسسييات

لتييييزام الوا، نوعييييية المؤسسييييات المطلونيييية عيييينخيييياص المصييييحلة فييييي الحكوميييية والقطيييياد ال
وميييا االقتصيياد والمجتمييع نشييكل عييام، نمتطلنييات توفيرهييا كشييرط ضييروري إلعييادة إعميييار 

ميييييين إصييييييالحات مؤسسييييييية فييييييي اآلليييييييات المتنعيييييية فييييييي تعريييييييف تلييييييد  يتطلنيييييي  علييييييد أوالً 
تشيييريعيًا وتنفييييعيًا ضيييمن إطيييار فاعيييل للتنسييييق نيييين مختليييف  ت ا وتنفييييعهاوصييييا المؤسسات
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لمنييييا  جيييياعك  وت يئيييية ،األسييييواق نكفيييياءةأسييييس عمييييل  يسيييي م فييييي تييييوفيرنمييييا األطييييراف، 
  .لالستثمار الخاص

إعادة إعمار قطاعات الننية التحتية، سواء من خالل األساليك أن تقود الدولة عملية  -2
نحيييث يكييون االعتنييار ، العييام والخيياص التشيياركية نييين القطيياعينن خييالل أو ميي،التقليدييية 

نمييا يعييالج الفجييوات الكمييية وخييدمات ا الحيياكم فييي علييد كفيياءة تييوفير أصييول الننييية التحتييية 
من الشروط األساسية لت يئة نيئة ممارسية األعميال إلين جانيك  نوصف ا والنوعية لتوفيرها،

 أهميت ا االجتماعية.
نيييود مييين السياسييية الصيييناعية تصيييميم نشيييكل متيييزامن ميييع ميييا سييينق نأن تقيييوم الدولييية و  -3

قطاعات اإلنتال المحلي المرشح امتالك يا يست دف ندقة  ا  مؤسسي ا  انتكار  واتناع ا نوصف ا
نطريقييية صيييناعات تصيييديرية، وعليييد فيييي الوصيييول إلييين نميييا يسييياعد لمييييزة تنافسيييية كامنييية 

معالجييية مشيييكلة ل الالزميييةر الحيييوافز اإليجانيييية مدروسييية ومخطيييط ل يييا نعنايييية، نحييييث تيييوفّ 
األسواق نسنك الخارجييات الموجنية المرتنطية نيالتعليم/ التيدريك/ النحيث والتطيوير،  اخفاق

تقاسم المخاطر المرتنطة نالتمويل، وعلد دون إ فيال أهميية أن تكيون هيع  السياسية تتيح و 
وعلييد  ،الوكيلة األصيييل/األجييل نحيييث تتالفيين مشييكلومحييدودة ونتائجيي  مشييروطة نيياألداء 

تجنك اإلخفاق الحكيومي فيي تطنييق مثيل هيع  ن تسمحالتي إلجراءات تتمتع نالوثوقية  وفقا  
 .المحدودة نكفاءةارد لمو ااستخدام  من ثمّ و  ،السياسة
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