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  تنويه
وللمناقشــات المهمــة حــول  القيمــة فــي تقــديم بعــض الوثــائق للمســاهمة محمــد ســعيد الحلبــي. أود أن أشــكر د 

للمســاهمة فــي طباعــة وتــدقيق أوراق هــذا  ، كمــا أود أن أشــكر زوجتــي الســيدة هبــة الجلــمأفكــار البحــث ونتائجــه
الشخصـي وال يعبـر بالضـرورة عـن رأي الجهـة التـي  يي هـذا البحـث يعبـر عـن رأيـوأشير إلى أن مـاورد فـ. البحث

  .أعمل لديها
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  الملخص
ومن أجل ذلك . تهدف هذه الورقة إلى اختبار العالقة بين البطالة والعوامل المؤثرة فيها في الجمهورية العربية السورية

البطالة في سورية  وتوصلت الورقة إلى أن. فإنها ستحلل بيانات البطالة المتوفرة وتستخدم أسلوب التكامل المشترك
مشكلة هيكلية وأنها تتركز بشكل أساسي في فئة الشباب والداخلين مجددًا إلى سوق العمل والسيما الفئات المتعلمة 

كما توصلت الورقة إلى أن هناك عالقة قوية وثابتة بين إنتاجية العامل وحصة العامل من رأس المال وحدي التبادل . منها
أما مؤشر األداء المؤسسي فلم يظهر أي تأثير في عالقته مع معدل نمو . طالة من جهة ثانيةالتجاري من جهة وبين الب

وتقترح الورقة أن يتم معالجة هذه المشكلة من خالل تعزيز البيئة االستثمارية وزيادة االستثمارات وتحسين . البطالة
  .اإلنتاجية وتنافسية المنتجات السورية

  .مؤثرة في البطالة، البطالة في سورية، سوق العمل في سورية، التكامل المشتركالعوامل ال: الكلمات األساسية
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The Effective Factories in Unemployment in  
the Syrian Arab Republic: 

An Empirical Study by Using Cointegration Method 
 

Abstract 

The aim of this paper is to test the relationship between unemployment 

and the effective factors in the Syrian Arab Republic (S. A. R.). For that, 

this paper will analyses the unemployment available data and use 

the   cointegration method. The paper says that unemployment in S.A.R. 

is  a structural problem and concentrates in young people and those  who 

have recently entered the labour market, especially educated groups. 

There is a strong and fixed relation between worker productivity, capital 

accumulation per worker and terms of trade, and the unemployment rate 

on the other said. Finally, the paper suggests that the solution of the 

problem lies in enhancing the investment climate, increasing investment, 

improving the competitiveness of the Syrian goods  . 

   

Keywords: Effective factories in unemployment, Unemployment 

in Syria, Labour market in Syria, Cointegration. 
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  سوريةالجمهورية العربية الالبطالة في  العوامل المؤثرة في
  باستخدام منهجية التكامل المشترك دراسة تطبيقية

  

  :المقدمة

اهــتم األدب االقتصـــادي خـــالل عقــد مضـــى، والســـيما فــي الســـنوات األخيـــرة، بالعالقــة التبادليـــة بـــين 
فــي حــين كانــت الجهــود منصــبة ). لتشــغيلأو ا(مؤشــرات األداء االقتصــادي والمؤسســي لســوق العمــل والبطالــة 

خالل ماسبق من عقود على البحث في اإلطار التوازني لسوق العمـل، والجـدل حـول معـدل البطالـة الطبيعـي أو 
ــة غيــر التضــخمي علــى أي حــال، يعــود ســبب التركيــز علــى العوامــل المؤسســية، خــالل الســنوات . معــدل البطال

 Kilicaslan and(عي إلـى نمـط مـرن بعـد أن كـان نمطـاً جماعيـاً األخيـرة، إلـى انتقـال نمـط اإلنتـاج الصـنا
Taymaz, 2005( . لذلك فقد أصبحت قضية المرونة فـي سـوق العمـل مـن القضـايا األساسـية التـي تتعلـق

وتعتبـر العديـد مـن األوراق أن عوائـق . بجانبين أساسيين وهما معالجة مشكلة البطالة وتحسين البيئة االسـتثمارية
سوق العمل، من األسباب القوية التي تؤدي إلى تعميق مشكلة البطالة في االقتصاد، فيما لم تؤكد ) عدم مرونة(

نمـو (من جهة أخرى، هناك اتفـاق فـي األدب االقتصـادي علـى أن األداء االقتصـادي . أوراق أخرى هذه النتائج
، لجهــة زيــادة فــرص التشــغيل ةيــؤثر بشــكل حاســم علــى معــدل البطالــ) اإلنتاجيــة، التضــخم، الكثافــة الرأســمالية

  .وامتصاص البطالة عند تحسن أداء هذه المؤشرات

وترتبط هذه المشكلة في . ، من مشكلة البطالةالعربيةالنامية و  ، شأنها شأن معظم الدولتعاني سوريةو 
لبطالـة التـي بمعنـى أن ا. سورية بجملة من المتغيرات االقتصادية واالجتماعية، سواء لجهة التأثر أو لجهـة التـأثير

حــد مــا بــبعض المتغيــرات  إلــىيعــاني منهــا االقتصــاد الســوري تتــأثر بجملــة مــن المتغيــرات والوقــائع االقتصــادية و 
بـالمتغيرات االقتصـادية واالجتماعيـة علـى  ، فيمـا تـؤثر)القبول االجتمـاعي لـبعض الوظـائف أو عدمـه(االجتماعية 

ر والتوزيع وانتشار الظواهر االجتماعية غير المقبولة أخالقياً حد سواء وخاصة في األداء االقتصادي والنمو والفق
  .ودينياً وسياسياً 

وتســـعى هـــذه الدراســـة إلـــى اختبـــار العالقـــة بـــين مؤشـــرات األداء االقتصـــادي والمؤشـــرات المؤسســـية 
ساسـيين إن السـؤالين األ. المتعلقة بسوق العمل من جهـة والبطالـة فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية مـن جهـة ثانيـة

هـل يمكـن تفسـير التغيـرات فـي البطالـة مـن خـالل التغيـرات فـي مؤشـرات : الذين تسـعى الدراسـة لإلجابـة عنهمـا
فــي المؤشــرات المؤسســية لســوق العمــل؟ ومــا هــي اتجاهــات العالقــة بــين مؤشــر  اتاألداء االقتصــادي والتغيــر 

ــاك عالقــة : العمــل؟ بمعنــى البطالــة وكــل مــن مؤشــرات األداء االقتصــادي والمؤشــرات المؤسســية لســوق هــل هن
  بين مؤشرات األداء االقتصادي والمؤشرات المؤسسية لسوق العمل والبطالة؟ trade-offتبادلية 

تعتمد الدراسة في بياناتها على اإلحصـاءات المنشـورة مـن قبـل المكتـب المركـزي لإلحصـاء والسـيما و 
ســات المســحية التــي قامــت بهــا وزارة الشــؤون الدرا إلــىالمجموعــة اإلحصــائية ومســوح ســوق العمــل باإلضــافة 

  .االجتماعية والعمل وهيئة مكافحة البطالة



 7

اسـتخدام األسـاليب الكميـة القياسـية الختبـار العالقـة بـين سوف يتم في هـذه الدراسـة االعتمـاد علـى و 
ـــة ـــد اتجاهـــات هـــذه العالق ـــة وتحدي ـــة والمؤشـــرات االقتصـــادية الكلي ـــر اســـتخدام أســـلوب ال. البطال تكامـــل ويعتب

  .في األجلين القصير والطويل المشترك وتصحيح الخطأ مناسباً جداً الختبار هذه العالقة

وصــيات، وهــذه تالمقدمــة والنتــائج وال إلــى، إضــافة أقســامثالثــة  إلــىيقتــرح الباحــث تقســيم الدراســة و 
النتـائج  )3الدراسـة؛ ونمـوذج  اإلطار النظـري للدراسـة )2في سورية الواقع واألسباب؛ البطالة  )1 :األقسام هي

 .اإلحصائية وحل النموذج

  البطالة في سورية: أوالً 

  :تعريف البطالة

أفــراد قــوة العمــل الــراغبين فــي العمــل وفــق  " بــأنهم ين عــن العمــلتعــرف منظمــة العمــل الدوليــة العــاطل
فـي  بطالـةيحتسـب معـدل الو . )12: 2004حسن الحاج، ( "والذين اليجدونه والباحثين عنه  ،ةالسائدور األج

وفـي سـورية  .ما بنسبة عدد العاطلين عن العمـل إلـى عـدد أفـراد القـوة العاملـة) أو خالل فترة(االقتصاد في سنة 
  فإن المسوح التي يجريها المكتب المركزي لإلحصاء تعتمد على تعريف لألمم المتحدة 

  :تحليل بيانات البطالة في سورية

أي أن  2003مـــن قـــوة العمـــل عـــام % 11.7" طالـــةدراســـة خارطـــة الب" بلـــغ معـــدل البطالـــة حســـب 
أي أن البطالــة قــد ازدادت خــالل الســنوات  1999نقطــة عــن معــدلها عــام  2.2البطالــة قــد ازدادت بمــا يقــارب 

والـذي  1995وبالمقارنة مع معدل البطالة في عام % 7.19بمعدل وسطي سنوي يقارب ) 1999-2003(
وتكــون قــد تزايــدت خـــالل .  )كــزي لإلحصــاء، أعــداد مختلفــةالمكتــب المر ( مــن قــوة العمــل% 7بلــغ حينهــا 
أي أن البطالـة تنمـو ومنـذ العقـد الماضـي بمعـدل شــبه . سـنويا% 7.93بمـا يقـارب  1999-1995السـنوات 

باإلضافة إلى استمرارية العوامـل البنيويـة ، مما يعكس قصور عملية مواجهتها وغياب الحلول المخففة لها، ثابت
في عـام  %8.1بحدود  األخيرة البطالة حسب مسوحات سوق العمل لناحية ثانية، بلغ معدومن . المولدة لها

فــي عــام % 7.5، إلــى )2007(وانخفضــت، حســب التقــديرات األوليــة للمكتــب المركزيــة لإلحصــاء  2006
إلـى اعتمـاد طريقـة مختلفـة فـي  كبيـر منـه،  ء، فـي جـز ويعود هـذا االنخفـاض الظـاهري فـي معـدل البطالـة. 2007

ســح ســوق العمــل، تعتمــد علــى إجــراء أربعــة مســوحات فصــلية وأخــذ المتوســط المــرجح خــالل الســنة لمعــدل م
في ذلـك العـام نالحـظ تنـامي % 4.8والبالغ  1981وبالمقارنة مع معدل البطالة عام . التشغيل ومعدل البطالة

  .هذا االتجاه خالل الثمانينات والتسعينات

نسـبة عاليـة مـن البطالـة فـي الريـف تفـوق تلـك المالحظـة فـي  وتشير اإلحصاءات المنشـورة إلـى وجـود
المدينة، مـع ذلـك فـإن البطالـة فـي الريـف بشـكل عـام تقديريـة، واألرقـام المعلنـة ال تعكـس حقيقـة البطالـة نتيجـة 

 .الهجرة المستمرة والمتزايدة إلى المدن وإلى الدول العربية المجاورة
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مــا  2005بلغــت البطالــة األنثويــة فــي عــام ) 2006( وحســب تقــديرات المكتــب المركــزي لإلحصــاء
ويتضح أن حجم هذه البطالة ال يتناسب مع نسبة ). 1انظر الجدول رقم (من إجمالي البطالة % 38.3يعادل 

، ولكـــن مـــا يجـــب مالحظتـــه أن مـــا يقـــارب %18و  17.4مشـــاركة المـــرأة فـــي قـــوة العمـــل والتـــي تتـــراوح بـــين 
مــن اإلنــاث يعملــن فــي % 39.56عمــل فــي الزراعــة باإلضــافة إلــى أن نحــو مــن قــوة العمــل األنثويــة ت% 51.2

إلـــى أن نســـبة البطالـــة بـــين اإلنـــاث ) 2007(القطـــاع غيـــر المـــنظم وتشـــير بيانـــات المكتـــب المركـــزي لإلحصـــاء 
  .للذكور% 5.7مقابل % 23.3لتصل إلى  2007تراجعت بشكل كبير خالل عام 

مــن مجمــوع الســكان عــام % 37.1مــا يقــارب ) امــاً ع 24إلــى  10(شــكل اليــافعون والشــباب مــن وي
وإذا  .مـن السـكان% 36.7والمقدرة بـ ) عاماً فما فوق 25(، أي ما يزيد على حصة الشريحة العمرية 2005

فـإن أكثـر مـن نصـف قـوة العمـل هـذه مـن فئـة األعمـار  ،اعتبرنا أن مجموع هؤالء يشكلون قوة العمل فـي الـبالد
وحســب المســوحات التــي قــام بهــا المكتــب  ،ا مــا يعكــس فتــوة الشــعب الســوريدون الخامســة والعشــرين، وهــذ

ــة  مــن مجمــوع % 72.3عامــاً تقــارب  24ـ  15المركــزي لإلحصــاء كانــت نســبة العــاطلين عــن العمــل مــن فئ
ومـا يقـارب ضـعف %) 22.8(العاطلين عن العمل أي ما يزيد عن ثالثة أمثال حصتهم من السكان والمقدرة بـ 

أي أن البطالة ليست متحيـزة ضـد اإلنـاث فقـط  ،)2006المكتب المركزي لإلحصاء، ( العملحصتهم من قوة 
كانــت نســبة المتعطلــين   1999وإنمــا هــي متحيــزة أيضــاً ضــد الشــباب، وحســب المســح متعــدد األغــراض لعــام 

مــن إجمــالي عــدد العــاطلين عــن العمــل، ممــا يؤكــد انعــدام فــرص % 83.75والــذين لــم يســبق لهــم العمــل نحــو 
  .لعمل الجديدة وعدم مواكبة التنمية والنمو االقتصادي بشكل عام للنمو السكاني وللنمو في قوة العملا

وتبــدو مشــكلة البطالــة فــي ســوريا بشــكل أكثــر وضــوحاً وتفاقمــاً بــين شــريحة الشــباب ســواء الــذين ال 
حتـى المـدارس الفنيـة  يملكون مهارات وخبرات تدريبية أو الخريجون الجدد من الجامعـات والمعاهـد المتوسـطة

% 9فـإن نسـبة البطالـة فـي سـورية وصـلت إلـى  2006وبناء على إحصـاءات المكتـب المركـزي لعـام  .والمهنية
وبالمقارنة مع المسـح الـذي قامـت بـه الهيئـة فـي ، علمًا أن هذه النسبة قابلة للتذبذب حسب زمن تنفيذ المسح

ي ليس له عمل دائم ولم يشتغل إال يومين فقط خالل والذي اعتمد أن المتعطل عن العمل هو الذ 2003عام 
ألـف  800و هذا يعني أن هنـاك أكثـر مـن % 16فإن معدل البطالة يبلغ ، األسبوع الفائت ليوم اإلسناد الزمني

مليـون  1,2شخص متعطل عن العمل مع اإلشارة إلى أن أعداد المسجلين في مكاتب التشغيل بلغت أكثر من 
، سـنة 30من المتعطلين هم من فئة الشباب الذين تقـل أعمـارهم عـن % 80أن نسبة وتشير البيانات . شخص

وبســبب دخـولهم المبكــر ، %72ونسـبتهم ) إعـدادي ومــا دون(وهـؤالء معظمهــم مـن مســتويات تعليميـة متدنيــة 
 19منهم دخل سوق العمل قبـل سـن % 35إلى سوق العمل مع ضعف قدراتهم التعليمية والتدريبية فإن قرابة 

مـنهم مـن % 86حيـث إن ، ومن أهـم صـفات هـذه الفئـة ضـعف الخبـرة المهنيـة وفقـدان التجربـة المهنيـة. مًا عا
    ...!!دون أي تجربة علمية أو مهنية) شباب(القادمين الجدد إلى سوق العمل 

ولـو . إن هيئة التشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة، ومن قبلها هيئة مكافحة البطالة، لم تؤد أغراضـها
لــى أن الكثيــر مــن المشــروعات التــي تمــت إويشــار . ننــا نرصــد بعــض النتــائج إال أنهــا تكــاد تكــون تجــارب فرديــةأ

رعايتهــا قــد أفلــس أصــحابها وبــاتوا مكشــوفين تجــاه المؤسســات التمويليــة بســبب ضــعف الخبــرة وعــدم وجــود 
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تي اتبعت قد ساهمت في إفشال ومن جهة أخرى، فإن السياسة التمويلية ال. الجهات الداعمة الحقيقية والفعالة
فقـد تحـول عمـل البرنـامج الـوطني لمكافحـة البطالـة إلـى برنـامج لتمويـل االسـتثمار . تجربة هيئـة مكافحـة البطالـة
   .الخاص باألسلوب التقليدي

مــن قــوة العمــل فــي حــين % 61.3يشــكل األميــون والملمــون والــذين أنهــوا المرحلــة االبتدائيــة نحــو و 
مـن قـوة % 24.5مـن قـوة العمـل والبـاقي % 14.2اإلعداديـة والمـدارس المهنيـة نحـو  يشكل حملة الشـهادة

فــي حــين تشــكل البطالــة فــي صــفوف األميــين  ،العمــل هــم مــن خريجــي المــدارس الثانويــة والمعاهــد والجامعــات
 مـن إجمـالي العـاطلين عـن العمـل أي أدنـى مـن حصـتهم فـي قـوة% 57.8والذين أنهوا المرحلة االبتدائية نحـو 

العمـــل فـــي الوقـــت الـــذي ترتفـــع فيـــه نســـبة العـــاطلين عـــن العمـــل مـــن حملـــة الشـــهادة اإلعداديـــة فمـــا فـــوق إلـــى 
أي أن البطالــة تمـس وبشــكل مميــز % 38.7وهـي نســبة أعلـى مــن حصـتهم فــي قـوة العمــل والبالغـة % 42.8

  .)2006المكتب المركزي لإلحصاء، ( المتعلمين

مـــن قـــوة العمـــل فـــي االقتصـــاد % 23.5لمهنيـــة والثانويـــة بلغـــت نســـبة حملـــة الشـــهادة اإلعداديـــة واو 
فـي الوقـت الـذي  ،من إجمالي البطالة% 30.1الوطني في الوقت الذي بلغت فيه حصة هذه الفئة من البطالة 

فـي حـين أنهـم يشـكلون نحـو  ،مـن البطالـة% 12.1تنخفض فيه حصة حملـة الشـهادة الجامعيـة والمعاهـد إلـى 
البطالة تظهر أكثر فأكثر لدى فئة التعليم المتوسط اإلعدادي والثانوي وبشكل  من قوة العمل أي أن% 15.2

ويتضــح ارتبــاط ارتفــاع هــذه النســبة مــع ارتفــاع نســبة العــاطلين عــن العمــل فــي الفئــة . متميــز فيمــا بــين المتعلمــين
  .سنة 24ـ  15العمرية 

سيرتفع وأن الفاقد سيكون بحدود ولقد توقع تقرير التنمية اإلنسانية السوري الثاني أن معدل التسرب 
إذ ، )2005برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي، ( "مثيـرًا للرعـب"بينما سيكون الفاقد في التعلـيم الثـانوي % 20

فــي الســنوات التاليــة، وهــو مــايعني مزيــداً مــن تراجــع معــدالت بنــاء رأس المــال % 25إلــى % 21ســيرتفع مــن 
  .لكمي على األقلالبشري، وتدهور مؤشراته على المستوى ا

 :أسباب البطالة في سورية

 حول تحديد التوجهات الرئيسية لسوق العمل في سورية، أعدتها منظمة العمـل الدوليـة،نوهت دراسة 
فــي ســورية لهــا ســببان رئيســيان األول لــه عالقــة بحالــة االقتصــاد الكلــي وبضــعف الطلــب علــى  إلــى أن البطالــة

العمل غير قادر على أداء وظائفه المفترضة إضافة إلى الفروقات في تركيبة البضائع السورية والثاني هو أن سوق 
وبالتالي فإن حجم البطالـة المعتمـدة فـي سـورية وفقـاً . العرض والطلب على العمل من حيث الكفاءات المطلوبة

إلـى  لتصـل 1981عام %  4.8المضطرد حيث ارتفعت نسبة البطالة من  لألرقام المعتمدة يتجه نحو االزدياد
البطالـة حصـرياً مشـكلة لـدى الشـباب وهـي تعنـي بشـكل كبيـر الـداخلين الجـدد إلـى  وهـذه 2003عـام  16.2

  ).2005صحيفة الثورة، (  %.89.1فهم يشكلون  سوق العمل
ــة فــي ســورية، إلــى قســمين أساســيين، وهمــا األســباب  ــه يمكــن تقســيم أســباب البطال وبشــكل أكثــر تفصــيًال، فإن

  .وأسباب متعلقة بالطلب على العمل المتعلقة بعرض العمل
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 :أسباب جانب العرض -أوالً 

 3تضــاعف عــدد الســكان ): 1994 – 1960(ارتفــاع معــدل النمــو الســكاني المرتفــع خــالل الفتــرة  .1
مليــون  11.7مليــون أي بزيــادة  18.0مليــون إلــى  6.3إذ ارتفــع مــن ) 2004 –1970(مــرات خــالل الفتــرة 

٪ 2.7إلــى ) 1994 –1960(٪ خــالل الفتــرة 3.3كان انخفــض مــن نســمة، ومــع ذلــك فــان معــدل نمــو الســ
ويعتبــر المجتمــع الســوري مجتمعــا فتيــا إذ تشــكل الفئــة ).  2الجــدول رقــم ) (2004 –1994(خــالل الفتــرة 

٪ ،  21.9سـنة نسـبة ) 24 -15(وتشكل فئة الشباب ) ٪39.6( 2004سنة فما دون في عام  15العمرية 
  ).المكتب المركزي لإلحصاء، أعداد مختلفة(٪ 35.0نسبة سنة ) 60 -25(كما تشكل الفئة 

، حيـث ) 2004-1970(مـرة بـين عـامي  3.2تضـاعف عـرض العمـل : ارتفاع معدل نمو قوة العمـل .2
خــالل الفتــرة ) ٪ 5.4(إلــى ) 1981 - 1970(خــالل الفتــرة ) ٪  2.7(ارتفــع معــدل نمــو قــوة العمــل مــن 

 ). الجدول رقم   ( 2004و  1994ين عامي ٪  ب 2.0إال انه انخفض إلى ) 1994 – 1981(
ألـف  154إلـى ) 1981 – 1970(ألـف خـالل الفتـرة  48وقد ارتفع وسطي حجم عرض العمل السنوي من 

بسبب انخفاض  2004و  1994ألف بين عامي  89ثم عاد وانخفض إلى ) 1994 – 1981(خالل الفترة 
فرداً  3.6إلى  1970فرداً في عام  4.1اإلعالة من  انخفض معدل. معدل النمو السكاني خالل الفترة األخيرة

٪ 10.7كمـا ارتفـع بشـكل عـام معـدل مشـاركة المـرأة فـي قـوة العمـل مـن ).  2الجدول رقـم ( 2004في عام 
  ) .المكتب المركزي لإلحصاء، أعداد مختلفة( 2004٪ عام 16.3إلى  1970عام 

خـــالل الفتـــرة % 5.3ســـبعينيات وخـــالل ال% 2.9كمـــا تطـــور عـــدد المشـــتغلين بمعـــدل نمـــو قـــدره  .3
ـــين إحصـــائين عـــامين( 1981-1994 ـــرة فقـــط خـــال% 1.3و بمعـــدل ) ب الجـــدول ( 2004-1994ل الفت

 ).3رقم
يتبـين ) 1994–1981(، وعـددهم خـالل الفتـرة ) 1981 – 1970(وبمقارنة عدد المشتغلين خـالل الفتـرة 

أمــا . نويًا خـالل الفتــرة الثانيــة وخـالل الفتــرة٪ ســ5.3٪ ســنويًا خــالل الفتـرة األولــى و 2.9أن معـدل النمــو بلـغ 
٪نتيجـــة انخفـــاض حجـــم 1.3فقـــد انخفـــض معـــدل نمـــو المشـــتغلين إلـــى ) 2004 – 1994(خـــالل الفتـــرة 

ويعود السبب في هذا االرتفاع في المرحلة الثانية إلى زيـادة مشـاركة المـرأة فـي . االستثمار في االقتصاد الوطني
والناجمــة عــن المعــدالت المرتفعــة للزيــادة ) ٪ ســنوياً 5.4نحــو (فــي قــوة العمــل  قــوة العمــل، والزيــادات الكبيــرة

  .٪ سنوياً 3.3السكانية في الستينات والسبعينات والتي بلغت 
  
تعــاني القـــوة العاملــة الســورية مــن انخفــاض فــي المســـتوى : انخفــاص المســتوى التعليمــي لقــوة العمــل .4

يــب قــوة العمــل تعليميــاً لصــالح المســتويات األعلــى خــالل التعليمــي، علــى الــرغم مــن التطــور الملحــوظ فــي ترك
كمـا . 2005فـي عـام % 9.6إلـى  1970فـي عـام % 49فقد انخفضت نسبة األميين مـن . العقود الماضية

فـــي عـــام % 9.3لتصـــل علـــى  1970فـــي عـــام % 2.8ارتفعـــت نســـبة الحاصـــلين علـــى التعلـــيم الثـــانوي مـــن 
في عام % 6.8إلى  1970في عام % 1.7حسنت نسبتهم من أما بالنسبة للجامعيين فأعلى فقد ت. 2005
 )3الجدول رقم ( 2005
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  : أسباب جانب الطلب - ثانياً 

عانى االقتصاد السوري خالل العقود الماضية من انخفاض معدالت النمو االقتصادي وتذبذبه الحاد، 
ي فـي األعـوام األولـى مـن وكذلك عانى من انخفاض معدالت االستثمار في الثمانينات والتسعينات وبشكل نسـب

بأسـعار (وتشير البيانات المنشورة إلى أن معدل نمـو حصـة الفـرد مـن النـاتج المحلـي الحقيقـي . األلفية الجديدة
% 3وهــو معــدل أقــل مــن معــدل النمــو الوســطي الســنوي للســكان، والبالغــة . ســنوياً % 2.5بلــغ ) 2000عــام 

  ))1(شكل البياني رقم وال) 3(الجدول رقم. (تقريباً خالل الفترة نفسها
الجـدول رقـم (تقريبـاً سـنوياً ) ٪ 10(لقد أدت معدالت النمو االقتصـادي المرتفعـة خـالل السـبعينات 

ألف فرصة عمل جديدة في االقتصاد الوطني خالل ذلك العقد ، كمـا أدت  523، إلى إيجاد ما يقارب من )4
شـكل عـام، وقـد حـرض ذلـك علـى زيـادة الهجـرة مـن إلى زيادة الطلب على قوة العمل ، وارتفـاع سـوية األجـور ب

الريـف إلـى المدينـة، أي أن النمـو فـي تلـك السـنوات قـد اسـتوعب الزيـادات الطبيعيـة فـي قـوة العمـل وجـزءاً مـن 
وقــد ســاعد علــى ذلــك أيضــًا، انتعــاش ســوق ). 2007مــراد، ) (البطالــة المقنعــة فــي الريــف( العمالــة الفائضــة أو

اصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والتي بـدأت بـرامج تنمويـة واسـعة ، وقـدمت العمل في المنطقة ككل وخ
   .إغراءات مادية ، الستقطاب العمالة العربية في الدول المجاورة والتي منها سورية

، والتراجع في أسعار  قد تميزت بانخفاض معدل النمو االقتصادي 1990 – 1980وكانت سنوات 
 1) 2000باألسعار الثابتة لعـام (ت االستثمار، حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي النفط والتراجع في معدال

، وقد انعكس هذا المعدل المنخفض على فرص العمل الجديدة فـي القطاعـات  )1995 – 1980(٪ للفترة 
 1859اإلنتاجيـة ، ممــا أدى إلــى التوســع فــي القطــاع اإلداري والخـدمات والزراعــة بإجمــالي فــرص عمــل يقــارب 

   .)4الجدول رقم () 1994 – 1981(ألف فرصة خالل الفترة 
  

، أي أن فتـرة )0.008-(بحـدود  2000كما بلغ معدل نمـو معـدل االسـتثمار باألسـعار الثابتـة لعـام 
فقد شـهدت نمـواً سـنوياً متوسـطاً ) 2005-1988(أما الفترة . الدراسة قد شهدت تراجعًا في معدل االستثمار

  )).2(الشكل البياني رقم % (1ره في معدل النمو مقدا
ويتطلب إليجاد وظائف للداخلين الجدد إلى سوق العمـل فـي سـورية، اسـتثمارات سـنوية وسـطية تبلـغ 

ولكي يدرك المرء حجـم الجهـود ). 3-2: 1999وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، (مليار ليرة سورية) 393(
السـنوية المـذكورة يمكـن أن نـذكر بـأن هـذا الحجـم يبلـغ  الضخمة المطلوب توافرها لتحقيق حجم االسـتثمارات

ومــن الصـعب جـداً تنفيـذ هــذا . 1996بالمائـة مـن قيمـة النـاتج المحلــي اإلجمـالي باألسـعار الجاريـة لعـام ) 60(
الحجم الضخم من االستثمارات إال إذا زادت نسبة نمو االقتصاد السوري في السنين القادمة بنسبة أكبر بكثير 

  . 2005-1970المتحققة سنوياً مابين %) 2.5(من نسبة 
دولة، لجهة التقنية المعقـدة فـي القيمـة المضـافة المحققـة  88من مجموعة  87وتحتل سورية المرتبة 

وتهـيمن الصـناعات الكثيفـة العمالـة ذات الكثافـة المنخفضـة علـى الصـناعة فـي سـورية . من الصناعات التحويلية
حيث . س سلباً على تركيب الطلب على اليد العاملة في االقتصاد السوريوهو ماينعك). 13: 2004يونيدو، (

فشركات القطـاع العـام فـي سـورية ليسـت كثيفـة . انخفاض الطلب على خريجي العلوم والهندسة في سوق العمل
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 األمر الذي يحد من الطلب على التقنيين) R&D(التقانة، كما أنها تفتقر وينعدم فيها عنصر البحث والتطوير 
كمــا يتــألف القطــاع الخــاص الصــناعي مــن منشــآت تقليديــة والتــي نــادراً مــا . المــؤهلين وذوي الكفــاءات العاليــة

تتجاوز حدود التوظيف العائلي، وبذلك فإن الطلب على المهارات ذات الكفاءات العاليـة مـن قبـل هـذا القطـاع 
  )22: 2004يونيدو، . (محدود أيضاً 

ط على سوق العمل وزيادة معدالت البطالة في الجمهورية العربية كما ساهم ضعف اإلنتاجية في الضغ
وهـو معـدل %. 09بحـدود  2005-1970وقد بلغ وسطي معدل نمو انتاجية العامـل خـالل الفتـرة . السورية

ويبـين . وقياسًا باحتياجات النمو وخلق مزيـد مـن فـرص العمـل) GDP(منخفض جدًا قياساً بمعدل نمو الناتج 
-1970اتجــاه إنتاجيـة العامــل فـي ســورية خـالل هــذه الفتـرة، حيــث نالحـظ بــأن الفتــرة ) 3(رقـم الرسـم البيــاني 

، حيث 2000قد شهدت تحسناً ملحوظاً في االنتاجية، ثم أعقبته فترة من االستقرار النسبي لغاية عام  1976
  ).2005الثابتة لعام  باألسعار( 2005ألف ليرة سورية في عام  246بدأ مؤشر االنتاجية بالتحسن وصوًال إلى 

  
ودون شك، فإن النخفـاض اإلنتاجيـة أسـباب اقتصـادية واجتماعيـة وتقنيـة عديـدة و لكـن األخطـر فيهـا 

مــن مجمــوع % 66هــو المســتوى المتــدني للمهــارات، حيــث بلغــت نســبة الحاصــلين علــى االبتدائيــة فمــا دون 
و ال يمكـن بهـذه "، 2003يـة لعـام يحملـون الشـهادات الجامع% 7يحملون اإلعدادية و % 12المشتغلين و

التركيبة دخول سباق التنافسية مع دول العالم التي سبقتنا في االستثمار في التعليم و البحث العلمي و ال يمكن 
بناء صناعات ذات تقانة متقدمة وفق هذه الظروف مما يعطي أولويـة قصـوى للتعلـيم الكمـي و النـوعي باإلضـافة 

  )23: 2005هيئة تخطيط الدولة، ". (مرإلى التدريب ولتأهيل المست
األولــى عبــر نــزوح : والــدخول فــي تفــاقم مشــكلة البطالــة مــن نــاحيتين توزيــع الثــرواتكمــا ســاهم ســوء 

. الرساميل الناجمة عن ظهور ثروات كبيرة مما حرم القطر من رساميل كان يمكن استثمارها في االقتصاد الوطني
اسـب ولدرجـة كبيــرة بـين الـدخول النقديـة لغالبيـة النـاس أو لشـريحة كبيــرة الثانيـة أن سـوء التوزيـع تضـمن عـدم تنو 

وهـذا .وهذا أدى إلى نقص في القـوة الشـرائية بالنسـبة لألسـعار السـائدة. منهم وبين األسعار السائدة في السوق
والـــذي أثـــر ويـــؤثر ســـلبياً علـــى  الســـوريالعامـــل ســـاهم فـــي خلـــق الركـــود التضـــخمي الـــذي يتصـــف بـــه االقتصـــاد 

  .التشغيلاالستثمار ومستوى 
وشـهد االقتصـاد السـوري تراجعــًا فـي دور الدولـة االقتصــادي، علـى الـرغم مـن أن الدولــة فـي سـوريا مــا 

سواًء في حقل التجارة  1985تزال تمارس دورًا كبيرا في االقتصاد، إال أن هذا الدور بدأ باالنحسار وبعامة منذ 
ومــن المهــم جــداَ إيقــاف هــذا . وفــي حقــل االنفــاق االســتثماري) ســوريإذا اســتثنينا تصــدير الــنفط ال(الخارجيــة 

، كالعب أساسي في المشروع التنموي السوري، االنحسار وإعادة االعتبار لدور الدولة وللتخطيط وللقطاع العام
بســبب الظــروف الخاصــة التــي يعــاني منهــا  القطــاع الخــاص، وضــآلة اســتثماراته، وبالتــالي قدرتــه المحــدودة علــى 

  .وليد العدد الكافي من فرص العملت
كل العوامل السابقة، أدت إلى إضعاف جانب الطلب على عنصر العمل، الذي ينمو بمعـدالت عاليـة 
مــن النــاحيتين الكميــة والنوعيــة، وأدى إلــى مفاقمــة مشــكلة البطالــة، واســتمرار معــدالتها مرتفعــة علــى الــرغم مــن 

 .السبعة الماضية لمعالجتها المحاوالت الحثيثة التي بذلت خالل السنوات
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، بسـبب اعتقـاد الحكومـة أنهـا 2001و  1995وقد الحظنا كيف تفاقمـت ظـاهرة البطالـة بـين عـامي 
ــين عــامي  ــرة اســتثماراته ب بعــد  1994و  1992تســتطيع دفــع القطــاع الخــاص لالســتثمار والمحافظــة علــى وتي

ي في هذا المجال، مما قاد إلى تراكم أعداد ، فاتجهت إلى التراخ1991لعام  10صدور قانون االستثمار رقم 
المعطلـين عـن العمــل ومـا ترتـب علــى ذلـك مـن نقــص نصـيب العـاملين فــي النـاتج المحلـي اإلجمــالي، الـذي قــاد 
بــدوره إلــى تــدني الطلــب الفعــال والركــود االقتصــادي وبالتــالي إلــى انعــدام الحــافز علــى االســتثمار لــدى القطــاع 

 ).2004حبيب، (الخاص 
تتبع نشاط هيئة مكافحة البطالة ومن بعدها هيئة التشغيل ودعم المشروعات الصغيرة، بالرغم من كل و 

الجهود التي تبذلها للقيام بمهامها، يوضح أنهـا قـد تسـهم فـي تـوفير بعـض فـرص العمـل ولكنهـا لـن تكـون قـادرة 
ص عمـل المتصـاص المخـزون إن مكافحـة البطالـة وخلـق فـر . على أن تكـون الالعـب األساسـي فـي هـذا المجـال

التاريخي من المعطلين عن العمل، إضافة إلى تشـغيل الوافـدين الجـدد إلـى سـوق العمـل والمقـدر عـددهم سـنوياً 
ألف وافد، هي مسـؤولية الحكومـة بالدرجـة األولـى وال يجـوز لهـا أن تلقـي هـذه المسـؤولية علـى  250بأكثر من 

  .ح االقتصاديالقطاع الخاص، كما ورد في مشروع اإلصال

  :اإلطار النظري ونموذج الدراسة - ثانياً 

  :للدراسة اإلطار النظري

يتعلــق . يمكــن تقســيم محــددات البطالــة، مــن وجهــة النظــر المدرســية والتطبيقيــة، إلــى قســمين رئيســيين
  .لسوق العمل، ويتعلق الثاني بجانب االقتصاد الكلي) التنظيمي(األول بالجانب المؤسسي 

  
  الجانب المؤسسي لسوق العملأوًال محددات 

حيــث تتضــمن . يقــدم التنظــيم فــي ســوق العمــل حمايــة اجتماعيــة للعــاملين: Regulationالتنظــيم  -1
البطالــة والحقــوق النقابيــة و اإلجــراءات التنظيميــة، مراقبــة عقــود العمــل وإجــراءات التســريح، وتعــويض التســريح 

لــى حمايــة العمــال مــن األعمــال التمييزيــة إيــة هــذه  وتهــدف اإلجــراءات التنظيم. وإجــراءات المفاوضــة الجماعيــة
  .وغير العادلة أو االعتباطية من قبل أرباب العمل

حول مشكلة البطالة، بأن مزيداً من الحماية أو  المختلفة وبينما تجادل النظريات أو المقاربات النظرية
فـإن العديـد مـن األعمـال  ،)Kpodar, 2007:4(مـن اإلجـراءات الحمائيـة، تـؤدي إلـى زيـادة تكلفـة العمـل 

ــأثيراً ســلبياً لهــذه اإلجــراءات علــ ــاك ت علــى ســبيل المثــال، لــم يجــد . معــدل البطالــة ىالتطبيقيــة لــم تلحــظ أن هن
Blanchard )1998 ( وNickell )1997 (بينمــا . أي تــأثير لإلجــراءات الحمائيــة للعمــل علــى البطالــة

 Pages andوقـــدم . ثير موجبـــاً بـــأن هنـــا تـــأ) 2000( Scarpettaو ) Layzear )1990وجـــد 
Heckman and Similary)2000 ( نتائج تفيد بـأن اإلجـراءات التنظيميـة لحمايـة العمـل فـي أمريكـا

 Nuziataمـن جانـب آخـر وجـد . فيمـا بيـنهمالالتينية يؤدي على تخفـيض عـدد العـاملين ويعـزز عـدم العدالـة 
ـــــــة العمـــــــال  Strictorبـــــــأن اإلجـــــــراءات الصـــــــارمة ) 2002( ـــــــويلحماي ـــــــدو أنـــــــه لهـــــــا أي تـــــــأثير معن  ال يب

significant على مستوى البطالة.  
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ومـن أهـم هـذه اإلجـراءات . تعتبر سورية من الدول ذات اإلجراءات التنظيمية العاليـة فـي سـوق العمـل
المعـدل ( 2004لعـام  50والقانون األساسي للعـاملين فـي الدولـة رقـم  1959لعام  91التنظيمية قانون العمل 

الذي ينضم ويقيـد عمليـات التسـريح فـي القطـاع  1961لعام  49والمرسوم رقم   )1985لعام  1قم للقانون ر 
لـى ذلـك إجـراءات واقتطاعـات التأمينـات االجتماعيـة التـي تصـل إويضاف . الخاص، إال في إطار لجان التسريح

تحديد حد  ، وكذلك)يدفعها رب العمل% 14يدفعها العامل و% 7(من إجمالي األجر الشهري % 21على 
أدنى لألجور فـي القطـاع الخـاص يـتم تعـديلها بـين الحـين واآلخـر بقـرارات تصـدر عـن وزارة الشـؤون االجتماعيـة 

 .والعمل
علــى مســتوى ) ضــرائب أجــور واقتطاعــات تأمينيــة(زيــادة الضــرائب علــى العمــل  تــؤثر: ضــرائب العمــل -2

التــأثير تعتمــد علــى هــذا ، ولكــن طبيعــة لــى تخفــيض معــدل نمــو المشــتغلين فــي االقتصــادإتــؤدي التشــغيل، وهــي 
فإذا ما كان عـرض العمـل تـام المرونـة بالنسـبة ألجـور، . مرونة منحنى عرض العمل أو منحنى الطلب على العمل

رباب العمل، ألن العمال لـن يوافقـوا علـى تحميـل أي فإن الزيادة في ضرائب العمل سوف يتم تحميلها كاملة أل
ومــن ناحيــة ثانيــة، إذا ماكــان عــرض . فــإن الطلــب علــى العمالــة ســوف يــنخفض وبالتــالي،. تخفــيض فــي أجــورهم

العمــل غيــر مــرن بالنســبة لألجــور، فإنــه ســيتم معادلــة الزيــادة فــي ضــرائب العمــل علــى شــكل تخفــيض مماثــل فــي 
 .أي أثر على الطلب على العمالة ذلك األجور دون أن يترك

ن ضـرائب العمـل لهـا تـأثير علـى التشـغيل أ دراسـاتفقد الحظـت العديـد مـن الومن الناحية التطبيقية، 
و ) 2003( Nickelو ) Daveri and Tabellini )2000( على الرغم من االختالف في المقدار 

Nunziata )2002.((  
 

  محددات جانب االقتصاد الكلي: ثانياً 
مـو من الممكن أن يكـون هنـاك عالقـة تبادليـة بـين ن: Productivity Growthنمو اإلنتاجية  -1

بشــكل مبســط يمكــن و ). النــاتج(وتعــرف اإلنتاجيــة بأنــه حصــة العامــل الواحــد مــن اإلنتــاج . اإلنتاجيــة والتشــغيل
القــول، إن انخفــاض اإلنتاجيــة ســوف يعنــي أن المنشــآت بحاجــة علــى مزيــد مــن العمــال مــن أجــل إنتــاج الكميــة 

تأثير انخفاض اإلنتاجية على البطالة  في الواقع، إن. وهذا يعني أن ذلك يساعد في تخفيض البطالة. هنفسها من
  ):Kpodar, 2007:13(يختلف عن هذا التحليل ألسباب عديدة 

فــإذا مــا كانــت األجــور جامــدة . إن األجــور تتجــه إلــى أن تعــدل بــبطء مــن التغيــرات فــي اإلنتاجيــة  - أ 
rigid فـــإن تراجـــع اإلنتاجيـــة ســـوف يـــؤدي علـــى زيـــادة تكلفـــة العمـــل وتـــدفع المنشـــآت علـــى ،

 .لطلب على العمالةتخفيض ا
وبالنتيجــة فـإن االنخفــاض . إن اإلنتاجيـة المنخفضـة تــؤدي إلـى تراجـع القــدرة التنافسـية لالقتصـاد  - ب 

فـــي إنتاجيـــة العمـــل مـــن الممكـــن أن تـــؤدي إلـــى تراجـــع نمـــو الصـــادرات، وفـــي النهايـــة التشـــغيل 
 .النمو االقتصادي Suppressingالمناسب من خالل كبح 
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جيـــة يعنــي فـــي النهايـــة نمــواً منخفضـــاً فـــي النــاتج وتراجعـــاً فـــي الطلـــب إن النمــو المـــنخفض لإلنتا  - ج 
المحلي مما يؤدي على تخفيض الطلب على العمالة واإلبقاء على مستوى البطالـة عنـد حـدودها 

 .السابقة، إن لم تتفاقم نتيجة لذلك
ن التحسـن فـي ذلـك ا. يترافـق غالبـًا مـع معـدل بطالـة مـنخفض) إنتاجيـة العمـل(إن النمو في اإلنتاجية 

وتاليـاً إلـى زيـادة النـاتج الفعلـي  Potential GDPإنتاجية العمل سوف يـؤدي علـى زيـادة النـاتج المحتمـل 
بالعدد نفسه من العاملين، ويؤدي على تخفيض تكلفة العمل والـذي يقـود إلـى الـدفع لخلـق فـرص عمـل جديـدة 

وإذا مـا . لـى زيـادة الطلـب المحلـيإأجـور أعلـى و  ايضًا، إن إنتاجية مرتفعة سوف يتم ترجمتها إلـى. في االقتصاد
اكتشــفت المنشــآت اإلنتاجيــة أن الطلــب يتحســن فإنهــا ســوف تتحفــز مــن أجــل زيــادة اإلنتــاج وتشــغيل مزيــد مــن 

لى ذلك، ستقود الزيادة في اإلنتاجية إلى تحسين تنافسية االقتصـاد وتشـغيل المزيـد مـن العمالـة إضافة إ. العمال
  .في قطاع الصناعة

. جـابي علـى جانـب عـرض العمـليبشـكل إ التـأثيرلـى إن جانب آخر، سوف يؤدي تحسـين اإلنتاجيـة م
. كالسيكية-حيث أن زيادة األجور سوف تدفع العمال على زيادة عرضهم من قوة عملهم، حسب النظرية النيو

ــادة عرضــهم لقــوة  ــاع بعــدم زي ــادة األجــور يمكــن أن تــدفع العمــال إلــى االقتن عملهــم بســبب ومــع ذلــك، فــإن زي
كبـر مــن المنفعـة الحديــة للــدخل أاالكتفـاء مــن العمـل لســاعات أقـل، ألن المنفعــة الحديـة لوقــت الفـراغ ســتكون 

إذن، وكنتيجة لما سبق، . بالنسبة لبعض العمال، إذا أنهم سيفضلون العمل لساعات أقل بدون خسران أي دخل
  .إن العالقة بين نمو اإلنتاجية وعرض العمل ما زالت غامضة

ومن الناحية التطبيقية، فقد رصدت العديد من الدراسات العالقة بين نمو اإلنتاجية والبطالة، وتوصلت 
بعــض الدراســات اســتخدمت إنتاجيــة العامــل كمتغيــر مفســر، فيمــا اســتخدمت . علــى وجــود عالقــة ســلبية بينهمــا

ففـي دراسـة باسـتخدام بيانـات مـن دول منظمـة التعـاون . TFPدراسات أخرى اإلنتاجية الكلية لعوامـل اإلنتـاج 
ــــأن هنــــاك عالقــــة ) Nunziata )2002، اكتشــــف 1995-1960وخــــالل الفتــــرة  OCEDوالتنميــــة  ب

فقـــد وجـــدا أن ) Blanchard and Wolfers )2000أمـــا . ومعـــدل البطالـــة TFPعكســـية بـــين 
دفعــت البطالــة نحــو األعلــى خــالل عقــد المترافقــة بعــدم تعــديل األجــور فــي أوربــا يمكــن أنهــا  TFPانخفــاض 

بـأن هنـاك اتجـاه ألن يترافـق ) Fitoussi et al )2000بشكل مشابه، وجـد . السبعينات من القرن الماضي
  OECDنمو إنتاجية العمل المنخفض مع بطالة مرتفعة في بعض دول 

إن نمـو مخـزون رأس المـال يـؤدي إلـى : Capital Stock Growthنمـو مخـزون رأس المـال  -2
ومــن المتوقــع أن تقــود هــذه . تخفــيض البطالــة،حيث أنــه مــن المتوقــع أن تقــود هــذه الزيــادة إلــى زيــادة اإلنتاجيــة

الزيادة إلى زيادة حجم اإلنتاج وتاليًا زيادة حجم الطلب الكلي، وذلك سوف يؤدي إلى زيادة عـرض العمـل مـن 
طلـب الفعـال لمـن الطلـب الـراهن وا وإلـى زيـادة الطلـب علـى العمـل لمواجهـة كـل ،بسـبب تحسـن األجـور ،جهـة

رأس  ووالواقع أن النظرية الكينزية، كمـا سـنرى الحقـًا، اعتبـرت أن البطالـة دالـة فـي نمـ. من جهة ثانية )المتوقع(
أن نمـو مخـزون رأس المـال كـان ) Monatiriotis )2006وقـد أثبتـت دراسـة . وبإشـارة سـالبة gKالمال 

 Hoon andكمـا توصـل . وبإشـارة سـالبة UKفي المملكة المتحدة عامًال مفسرًا، بشكل معنوي للبطالة 
Kee )2006 (على أن تراكم رأس المال في قطاع الصناعات التصديرية، يلعب دوراً سلبياً في معدل البطالة .
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ن فــإن زيــادة التــراكم الرأســمالي يــؤدي إلــى زيــادة معــدل )الخــدمات(أمــا بالنســبة لقطــاع اإلنتــاج غيــر التصــديري 
  ).عالقة طردية(ة البطال

 )معـدل التضـخم –معدل الفائـدة االسـمي (بعض الدراسات استخدمت مؤشر معدل الفائدة الحقيقي 
وقــــد توصــــل ). االســــتثمار(يضــــاً عــــامًال مفســـراً للتكــــوين الرأســــمالي الثابــــت كمتغيـــر مفســــر للبطالــــة باعتبــــاره، أ

Balanchard and Wolfers )2000 ( ل فترة الثمانينيات مـن القـرن زيادة معدل الفائدة خال أنإلى
  . ثر بشكل سلبي في تراكم رأس المال، كما حافظت على معدل مرتفع من البطالةأوربا أي فالعشرين 

الشائع، أن هناك عالقة تبادلية  Phillips Curveاقترح منحنى فيليبس : Inflationالتضخم  -3
معــدل التضــخم تــؤدي إلــى تخفــيض األجــور  إن الزيــادة غيــر المتوقعــة فــي. بــين معــدل التضــخم ومعــدل البطالــة

إال أن الركـــــود التضـــــخمي . لـــــى زيـــــادة الطلـــــب علـــــى العمـــــل وتخفـــــيض معـــــدل البطالـــــةإالحقيقيـــــة، ويـــــؤدي 
Stagflation ــة وقــد جــادل منتقــدوا منحنــى . فــي ســبعينيات القــرن العشــرين قــد أضــعفت مــن هــذه المقارب

ع يدركون بأن أجـورهم الحقيقيـة تـنخفض نتيجـة ارتفـاع فيليبس بأن العمال الذين يتسمون بالرشد وحسن اإلطال
إن زيـادة . سـعاروبالتالي فإنهم يطالبون بزيـادات علـى اجـورهم االسـمية للتعـويض عـن ارتفـاع األ ،معدل التضخم

فـي . ل هبـوط البطالـةلـى التراجـع فـي معـدإة بحيـث تـؤدي يالطلب على األجور الحقيقية تقود على نتـائج عكسـ
تجــه معــدل البطالــة لكــي يتناســب مــع معــدل مســتقر للتضــخم، ســواء معــدل البطالــة الطبيعــي ي األجــل الطويــل،

natural unemployment rate )NUR ( أو معـــــدل البطالـــــة غيـــــر التضـــــخميnon-
accelerating inflation rate )NAIRU .( فـــي إطـــار مقاربـــة معـــدل البطالـــة الطبيعيـــة، فـــإن

وفـي . NAIRUالبطالة لتقترب من معل البطالة غير التضخمي  بالتسارع عندما ينخفض معدل يبدأالتضخم 
يتغير عبر الـزمن بتغيـر معـدل  كون أي منها  NAIRUالحقيقية، من الصعب قياس معدل البطالة الطبيعي والـ 

 ). الذي يلعب دوراً سلبياً في هذا الصدد(داء االقتصادي والتطور التكنولوجي التضخم واأل
وجـدوا بـأن التغيـر فـي معـدل ) Fitoussi et al )2000ن التضـخم والبطالـة، فـإن وفيمـا يتعلـق بالعالقـة بـي

أن معدل التضخم ) Monastitiotis )2006وايضاً وجد . التضخم يؤدي دوراً عكسيًا بعالقته مع البطالة
  .يرتبط بعالقة عكسية بمعدل البطالة

لـى زيـادة إتجـاري التبـادل ال حـدايـؤدي ) Terms of Trade )TOTالتبـادل التجـاري  حـدا -4
بمــــا يعنيــــة مــــن انخفــــاض فــــي اســــعار  TOTإن القيمــــة الموجبــــة لـــــ . الطلــــب الكلــــي والطلــــب علــــى العمالــــة

لـى زيـادة معـدل النمـو االقتصـادي وزيـادة حجـم الطلـب أسعار الصادرات، تـؤدي إأو ارتفاع في /المستوردات و
علــى عــرض العمــل، ولــو بشــكل غيــر ، TOTوكــذلك تــؤثر . طلــب علــى العمالــةلالمحلــي، إضــافة إلــى زيــادة ا

استجابة لتأثير الثروة وبشكل مشابه  TOTفيمكن أن ينخفض عرض العمل بسبب تحسن . واضح أو مستقر
ويمكـن أن يـؤدي تحسـن الطلـب علـى العمالـة . للتحليل الوارد فيما يتعلق بتأثير معـدل نمـو مخـزون رأس المـال

التبادل  لحديعمومًا، يمكن القول أن هناك تأثير إيجابي . ملإلى زيادة األجور، مما يحفز على زيادة عرض الع
 .ي تخفيض معدل البطالةفالتجاري 
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  :نموذج الدراسة

ــة نتيجــة إن تحديــد األســباب التــي تقــف وراء اخــتالف النمــاذج  المتعلقــة بدراســة ســلوك معــدل البطال
أن ، األولــى: ن اســتنتاج نقطتـين اثنتــينيمكننــا مـالتغيـرات االقتصــادية والمؤسسـية، والتــي تـم التعــرض لهــا أعـاله، 

نظـام ، مثـل حجـم وقـوة اتحـادات العمـال، المستوى الطويل األجل للبطالـة يتحـدد مـن خـالل الوضـع المؤسسـي
وطبيعـة عمـل نظـام المـنح ) أرباب العمل والحكومة، العمال(المفاوضات الجماعية بين أطراف العملية اإلنتاجية 

أن معــدل البطالــة فــي األجــل الطويــل ، الثانيــة. االجتماعيــة للعــاطلين عــن العمــل المقدمــة فــي إطــار نظــام الحمايــة
، وعلى )Layard and Jackmann, 1991 ( يعتمد على مستوى اإلنتاج ونمو اإلنتاجية في االقتصاد

ومعدل نمو مخزون رأس  Kpodar, 2007 )(التجارة الخارجية  حداوالتضخم و  معدل نمو الفائدة الحقيقي
  . )Monastitiotis, 2006(المال 

إن النموذج المقترح هو دمج لنموذجين يتفقان فـي كثيـر مـن المقـدمات المرجعيـة حـول تفسـير ظـاهرة 
 ,IMF(قــــدم النمــــوذج األول مــــن قبــــل صــــندوق النقــــد الــــدولي . ومــــع التحليــــل النظــــري الســــابق البطالــــة

فيه بين المقاربتين الكينزية  ، والذي دمج)2006( Monastitiotis، وقدم الثاني من قبل )2003:146
  .NAIRUوالـ 

لـى نظريـة إ، تتحـدد، اسـتناداً tفـي سـنة مـا،  Uاعتبر النموذج المقدم من قبل صـندوق النقـد الـدولي أن البطالـة 
العوامـل المؤسسـية : ، بمجمـوعتين مـن العوامـلlabor market institutionsمؤسسات سوق العمل 

لــى أن البطالــة نفســها دالــة بالبطالــة لســنة إ، باإلضــافة )ت االقتصــاد الكلــيصــدما(والعوامــل االقتصــادية الكليــة 
صيغة نمـوذج العوامـل المـؤثرة فـي البطالـة ) 2(وتبين المعادلة رقم . سابقة، لكي تعكس الطبيعة الهيكلية للبطالة

  :المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي
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متجـه العوامـل  Zkو jمتجه العوامل االقتصادية الكليـة  Xjو iفي الدولة  tي السنة معدل البطالة ف uitحيث 

  .حد الخطأ εو  kالمؤسسية في سوق العمل 
فقد اعتبر أن البطالة، في اقتصاد مغلق، دالة، حسب النظرية الكينزية، في معدل نمو  Monastitiotisأما 

في معدل النمو الطبيعي للناتج، كما اعتبر أن البطالة دالة بالخصـائص المؤسسـة  ودالة gKرأس المال الثابت 
وبافتراض أن معدل النمو الطبيعي للناتج مقدار . ut-1باإلضافة إلى البطالة في السنة السابقة  Zلسوق العمل 

  :ثابت، فإن دالة العوامل المؤثرة في البطالة وفق النظرية الكينزية، تكتب كما يلي
(3) tttt gKuu εααα +++= − 2110  

 non-accelerating inflationمعدل البطالة غير التضخمي  أما من وجهة نظر مقاربة
rate ) NAIRU(النمـو : ، وهي مقاربة تنتمي إلى الكينزية الجديدة، فإن أهـم العوامـل المـؤثرة فـي البطالـة

، كتعبيـر عـن أثـر ∆πالكليـة فـي االقتصـاد، وتغيـر معـدل التضـخم ، كتعبير عن اثر الصـدمات gvفي اإلنتاجية 
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وبالتـــالي، قـــام . Zوكـــذلك العوامـــل المؤسســـية لســـوق العمـــل  Cyclical Inflationالتغيــرات الدوريـــة 
Monastitiotis بكتابة دالة محددات البطالة وفق الصيغة التالية:  

(4) ttttt Zgvuu ηββπβββ +++∆++= − 432110  
  :في المعادلة التالية) 3(و) 2(دمج المعادلتين  Monastitiotisاقترح  وقد

(4) ttttt ZgKgvuu ηβββπβββ ++++∆++= − 5432110  
 ∆Kهـو بـالمتغير  Monastitiotisوهكذا نالحظ بأن الفارق بـين نمـوذج صـندوق النقـد الـدولي ونمـوذج 

على متغير معدل  في التطبيققد اعتمد  النموذج األول المنتمي إلى المقاربة الكينزية للبطالة، على الرغم من أن
rfIK)(، حيث I، والذي هو المحدد لالستثمار )r  )Kpador, 2007الفائدة الحقيقي  ==∆.  

وبالنظر إلى التشابه المرجعي لكل من النموذجين المقدمين أعاله، يمكننا االستفادة من إدخال متغيرات التجارة 
التـالي،  وبالتـالي نحصـل علـى النمـوذج) 2(لواردة في نموذج صندوق النقد الـدولي فـي المعادلـة رقـم الخارجية ا

، بمعــدل نمــو gKمــأخوذة متغيراتــه باللوغــاريتم الطبيعــي لكــل منهــا، وباســتبدال معــدل نمــو رأس المــال الثابــت 
  :ن رأس المال، والتي هي عبارة عن حصة العامل الواحد من رصيد مخزو gkالكثافة الرأسمالية 

(5) ttttttt ZTOTgkgvuu ηββββπβββ +++++∆++= − 65432110  

  :بيانات النموذج

. تــم الحصــول علــى بيانــات النمــوذج الــذي ســيتم اختبــاره مــن المجموعــة اإلحصــائية الســورية لســنوات الدراســة
لسـنة األسـاس  CPIبالنسبة لمؤشر التضخم فقد تم اعتماد مؤشر التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلك 

بهدف إجراء المقارنة بين دور كل منهما  Deflatorاعتماد مؤشر التغير في مكمش الناتج  كما تم. 2000

أما مؤشر اإلنتاجية فقـد تـم حسـابه مـن بيانـات المجموعـة اإلحصـائية وفـق المعادلـة . في البطالة
L

RGDP
v = 

أمـا . العمال في االقتصـاد عدد Lو ) 2000بأسعار عام (الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  RGDPحيث 
رأس المال، فقد تم الحصول عليه وفق الصيغة المعروفة بطريقـة الجـرد الـدائم لتقـدير رأس المـال  مخزون مؤشر

  ).69: 2006زمان، % (6.39، بأخذ معدل اهتالك )46: 2006قصاص، (

(6) 0

1

0

)1()1( KIK t
t

i
it

i
t ∂−+∂−=∑

−

=
−  

ـــدائي  K0: حيـــث ـــة فتـــر (رصـــيد رأس المـــال االبت ـــم تقـــديره وفـــق الصـــيغة ). ة الدراســـةفـــي بداي وقـــد ت
δ/00 IK ـــث = ـــة الفتـــرة المدروســـة  I0، حي بدايـــة السلســـلة (حجـــم التكـــوين الرأســـمالي فـــي بداي

  ).المدروسة
It-1 : بفترة إبطاء لسنة واحدة) 2000باألسعار الثابتة لعام (حجم التكوين الرأسمالي الحقيقية.  

  %.6.39معدل االهتالك السنوي، والذي تم تقديره بـ  :∂
LKkواعتمادًأ على ذلك فقد تم تقدير حصة العامل من مخزون رأس المال المادي وفق الصيغة  /=.  
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ونالحظ من هذه . تطور مؤشر حصة العامل من مخزون رأس المال في سورية) 4(ويبين الرسم البياني رقم 
وقـد بلـغ . 2005-1970حصة العامل من مخزون رأس المال قد تحسنت باضطراد خالل الفتـرة  النتائج، أن

  .سنوياً % 7.5معدل النمو في هذا المتغير بحدود 
  

، Kaodar؛ OECD ،2006: (كمــا يمكــن قيــاس مؤشــر ضــرائب الــدخل وفــي الصــيغة التاليــة
2007( 

(7)  
100*

TpScrGE

TpScrSceTg
Tw

++
+++=

 
  لمحولة على خزينة الدولةإجمالي الضرائب ا Tg: حيث
Sce : من إجمالي الراتب الشهري% 7االقتطاعات التأمينية المدفوعة من قبل العامل ونسبتها  
Scr : من إجمالي الراتب الشهري% 14االقتطاعات التأمينية المدفوعة من قبل رب العمل ونسبته.  
Tp :تبعاد الحــد األدنــى المعفــى مــن بعــد اســ(وتحســب هــذه الضــريبة وفــق شــرائح تصــاعدية . ضــريبة األجــور

ليـــرة ســـورية بعـــد عـــام  5000، و2002-1970ليـــرة ســـورية خـــالل الفتـــرة  100الضـــريبة والـــذي كـــان يبلـــغ 
،  ووفـق المعادلـة %7وبنسـبة  لوكذلك بعد اسـتبعاد مقـدار االقتطـاع التـأميني المـدفوع مـن قبـل العامـ) 2002

  :التالية

(8) ∑
=

=
n

j
jj wtTp

1

.  

بــالليرات  jمــدى الشــريحة مــن الراتــب الخاضــع للضــريبة  wjو  jر الضــريبة للشــريحة مــن الراتــب ســع tjحيــث 
  .عدد الشرائح الضريبية nالسورية و

GE :إجمالي إيرادات الدولة .  
أن قيمة هذا المؤشر تأخذ ) 5(وبحساب قيمة هذا المؤشر بالنسبة لسورية نالحظ من خالل الرسم البياني رقم 

قيمـــة ســـالبة مقـــدارها   2005-1970وبلـــغ معــدل النمـــو خـــالل الفتـــرة . خـــالل فتـــرة الدراســـة اتجاهــاً هبوطيـــاً 
09) %-0.009.(  
  

 Nickel andفقد تم حسابه وفـق الصـيغة التـي اقترحهـا  TOTالتبادل التجاري  يحدأما بالنسبة لمتغير 
Nunziata )2001(،  

(9) 







∆= )log(

G

m

p

p

NGDP

M
TOT  ، 

ـــة  NGDPباألســـعار الجاريـــة وإجمـــالي المســـتوردات  Mحيـــث  ـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي باألســـعار الجاري الن
  .Deflatorمكمش الناتج  PGالرقم القياسي ألسعار المستوردات  و Pmو
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  :النتائج اإلحصائية - ثالثاً 

أجريت االختبارات المعتـادة المتعلقـة باسـتقرار السالسـل الزمنيـة والتكامـل المشـترك ونمـوذج تصـحيح 
  .السببية، وفيما يلي عرض لنتائج تلك االختبارات الخطأ الختبار

نتــائج اختبــار جــذر الوحــدة لمتغيــرات النمــوذج، وذلــك باســتخدام معــادالت ) 5(يبــين الجــدول رقــم و 
ومن هذا الجدول نجد بأن كل . انحدار بدون حد ثابت واتجاه زمني وبحد ثابت فقط وبحد ثابت واتجاه زمني

جـذر وحـدة فـي المسـتوى وهـي بـذلك متكاملـة تكـامًال مشـتركًا، أي أنهـا غيـر متغيرات النمـوذج تتصـف بـأن لهـا 
  . ADF ديكي فولر الموسع مستقرة كسالسل زمنية بدون فروق، باستخدام اختبار

  :Cointegration Test اختبار التكامل المشترك .1

نسـتنتج مـن هـذا و . اختبارات اإلمكانيـة العظمـى واألثـر للنمـوذج المقتـرح نتائج )6(يبين الجدول رقم 
، أما اختبار باستخدام اختبار األثر% 1عند مستوى الداللة  r=3الجدول أن عدد متجهات التكامل المشترك 

وهذا يعني أن هيكل معـدل البطالـة . اإلمكانية العظمى، فإن النتائج تبين عدم وجود أي متجه للتكامل المشترك
وحــدي  kوحصــة العامــل مــن رأس المــال  d(def)التضــخم ومعــدل  vمتكــامًال تكــامًال مشــتركاً مــع اإلنتاجيــة 

كمـا تعنـي هـذه النتيجـة وجـود توليفـة خطيـة . TAXضـرائب العمـل وكـذلك بمؤشـر  TOTالتبادل التجاري 
وأخيراً تؤكد هذه النتيجة وجود عالقة توازنية طويلـة األجـل بـين المتغيـرات، . ساكنة بين معدل البطالة ومحدداته

  .تغيرات ال تبتعد كثيرًا عن بعضها البعض في األجل الطويل، بحيث تظهر سلوكاً متشابهاً مما يعني أن هذه الم

 :)Error Correcting Model  )ECM تقدير نموذج تصحيح الخطأ .2

، والذي ECTإن وجود التكامل المشترك بين متغيرات النموذج يعني أن إضافة حد تصحيح الخطأ 
القصـير إلـى التـوازن طويـل األجـل، إلـى النمـوذج المقـدر، إضـافة إلـى يقيس سرعة تكيف االختالالت في األجل 

 Jones(وقد أشار . المعلومات السابقة للواردات، سيؤدي إلى تحسين إمكانية توقع حجم الواردات السورية
and Joulfaian, 1991 ( إلى أن القيم المتباطئة للتغير في المتغيرات المستقلة تمثل أثر العالقة السببية

  .األجل القصير، بينما يمثل حد تصحيح الخطأ أثر العالقة السببية في األجل الطويل في
مـن األجـل  speed of adjustmentإلـى سـرعة التكيـف  ECTويشـير حـد تصـحيح الخطـأ 

إلى مقدار التغير في المتغير التابع نتيجة النحراف قيمة المتغير المستقل "أي يشير . القصير إلى األجل الطويل
  ).688: 2004عطية، ". (ألجل القصير عن قيمته التوازنية في األجل الطويل بمقدار وحدة واحدةفي ا

ومـن هـذا الجـدول نالحـظ أن معلمـة حـد . نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ) 7(ويبين الجدول رقم 
لــة وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن هنــاك عالقــة طوي%. 10معنويــة عنــد مســتوى الداللــة  ECTتصــحيح الخطــأ 

  . األجل بين كل من محددات البطالة من جهة ومعدل البطالة من جهة ثانية

4579.02وقد بلغت قيمة معامل التحديد  =R  وهو مايدل على جـودة توفيـق النمـوذج ومقدرتـه فـي
ة مـن ، حيـث أن التغيـرات فـي المتغيـرات المسـتقل)d(Ln(ur)(تفسير التغيـرات فـي معـدل البطالـة فـي سـورية 

 3.378والبالغــة   Fكمــا أن قيمــة إحصــائية . مــن التغيــرات فــي هــذا المعــدل% 45.79المحتمــل أن تفســر 
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بين متغيرات النموذج المفسرة ومعـدل % 10توضح أن هناك عالقة طويلة األجل ومعنوية عند مستوى الداللة 
تبـاط الـذاتي المتسلسـل لألخطـاء، كمـا أن هـذا النمـوذج اليعـاني مـن مشـكلة االر . البطالة في االقتصاد السـوري

غيـر  D&W، حيـث أن اسـتخدام اختبـار دربـن واتسـون %10، عند مستوى الداللـة LMباستخدام اختبار 
  .متغيراً تابعاً ) لسنة أو لعدة سنوات(موصى به عندما يكون المتغير المستقل بإبطاء 

%. 10مسـتوى الداللـة  معنويـة عنـد ECTأن معلمة تصحيح الخطأ ) 7(وتبين نتائج الجدول رقم 
وتعني هذه النتيجة أن هناك عالقة طويلة األجل متجهة من المتغيرات المفسرة الداخلة فـي النمـوذج إلـى معـدل 

كما تبين هذه النتيجة أن معلمة معدل نمو البطالة بإبطاء لسنة واحدة كانت معنوية عنـد . نمو البطالة في سورية
ــي أن مشــكلة البطالــة فــي ســورية خــالل فتــرة )قــة عكســيةعال(وبإشــارة ســالبة %10مســتوى الداللــة  ، ممــا يعن

  .كانت تتجه نحو التناقصالدراسة  
أن معـدل نمـو اإلنتاجيـة، ) 7(الجدول رقـم  أما بالنسبة للمتغيرات االقتصادية الكلية، فقد بينت نتائج
وتشــير هــذه %. 5داللــة ، وعنــد مســتوى الوبإبطــاء ألربــع ســنوات، كــان لــه تــأثير ســلبي علــى معــدل نمــو البطالــة

ســنوات إلــى التــأثير علــى البطالــة باتجــاه  أربــعســوف يــؤدي بعــد  tالنتيجــة إلــى أن تحســن اإلنتاجيــة فــي الســنة 
ــأثيرويعــود الســبب فــي بطــئ . تخفيضــها نمــو اإلنتاجيــة فــي نمــو البطالــة إلــى طبيعــة العالقــة غيــر المباشــرة بــين  ت

العـاملين لـدى  العمـل إلـى تحسـين أجـور أربـاب) أوالً (وف يـدفع المتغيرين، وعلى اعتبـار أن تحسـن اإلنتاجيـة سـ
لى زيادة حجم االستثمارات الموظفة في االقتصاد إلى زيادة حجم الطلب الكلي الفعال؛ وثالثاً منشآتهم؛ وثانياً إ

يئــة فــي وبظننــا، ونظــرًا لطبيعــة العالقــة الســابقة ولطبيعــة ديناميــة االقتصــاد الســوري البط. والمولــدة لفــرص العمــل
  .االستجابة للتغيرات، فإن أربع فجوات زمنية كانت مناسبة جدًا الختبار العالقة بين اإلنتاجية والبطالة

، فقــد أظهــرت النتــائج أن هنــاك عالقـــة kوفيمــا يتعلــق بمتغيــر حصــة العامــل مــن مخـــزون رأس المــال 
هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه وتتفــق %. 5عكســية أيضــاً بينــه وبــين معــدل نمــو البطالــة عنــد مســتوى الداللــة 

Monatiriotis )2006 ( وHoon and Kee )2006 .(أن مرونـة التغيـر مرتفعـة  وبينـت)1.33 (
بمعـدل  kعني هذه النتيجة أن زيـادة تو . kطاء لثالث سنوات لمعدل نمو بوأكبر من الواحد الصحيح، ولكن بإ

كمـا تعنـي هـذه %. 1.33بطالـة بمقـدار من الممكـن أن تـؤدي بعـد ثـالث سـنوات إلـى تخفـيض معـدل ال% 1
تـركيم رأس (ولـذلك فـإن مزيـداً مـن االسـتثمارات  ،"يدةاالغلة المتز "النتيجة أن العالقة بين المتغيرين تأخذ مسار 

السـتدالل مـن ا نـانكمـا يمك. kرص عمل بمعدل أعلـى مـن معـدل نمـو فسوف يؤدي مستقبًال إلى توليد ) المال
كان يغلب عليه طابع الكثافة ) 2005-19970(مار في سورية خالل فترة الدراسة النتيجة إلى أن االستث هذه

  .ةيالعمال
، %10ســلوكاً متوقعــاً وعنــد مســتوى الداللــة  TOTمــن ناحيــة أخــرى، أظهــر متغيــر حــدي التبــادل 

أمــا بالنســبة لمؤشــر . 0.19حيــث كانــت عالقتــه عكســية مــع معــدل نمــو البطالــة، ولــو بمعــدل مــنخفض مقــداره 
، فــإن النتــائج أظهــرت عــدم معنويــة d(def.)خم المســتخدم فــي الدراســة، وهــو التغيــر فــي مكمـش النــاتج التضـ

  .العالقة بينه وبين معدل نمو البطالة
وجود عالقة  عدمإلى  أشارت، فإن النتائج TAXوفيما يتعلق بمتغير األداء المؤسسي لسوق العمل 

ويعــود  ).Nuziata)2002ذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه وتتفــق هــ .معنويــة بــين هــذا المتغيــر ومعــدل البطالــة
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عامــًا مــع معــدالت ضــريبية واقتطاعــات  35ســوق العمــل فــي ســورية قــد تكيــف خــالل  أنالســبب فــي ذلــك إلــى 
جزءاً من المشتغلين في االقتصاد السوري  أنكما يعود السبب في هذه النتيجة إلى . تأمينية مستقرة وثابتة تقريباً 

دولة والقطاع العـام، والـذي اليتـأثر معـدل التشـغيل فيهمـا بهـذه االقتطاعـات والضـرائب، كمـا أن هم من عمالة ال
جزءًا كبيراً من أرباب العمل في القطاع الخاص يتهربون من دفع االستحقاقات التأمينية وضرائب األجور المترتبة 

لــى تشــميل عمــالتهم تحــت المضــلة علــى عمــالهم، وفــي الغالــب فــإنهم اليعبــأون كثيــراً بالتشــريعات التــي تصــر ع
الضـــرائب واالقتطاعــات المســـتحقة  فـــي الــدوائر الضــريبية تهربـــاً مــن زيـــادة أجــورهم لتغطيــةتســجيلهم التأمينيــة و 

   .عليهم

  النتائج والتوصيات

  :لى مايليإتوصلت الدراسة، من خالل العرض السابق 
غم من اتجاه هذه المشكلة إلى التراجع ، على الر يعاني االقتصاد السوري بشكل مزمن من مشكلة البطالة  - أ 

 .خالل السنوات األخيرة
كمـا تتركـز . سـنة 35-25تتركز البطالة بشكل رئيسـي فـي الفئـة العمريـة الشـابة وخاصـة فـي الفئـة العمريـة   - ب 

  .البطالة بشكل واضح في الفئات المتعلمة وخاصة بين خريجي الجامعات
ة التوظيف الملزم للدولة لبعض االختصاصـات الجامعيـة أدى تراجع الدولة عن دورها في التوظيف، وخاص  - ج 

  .وما قبل الجامعية، إلى تفاقم المشكلة وخاصة في السنوات األخيرة
ضعًا، وفي ايعاني االقتصاد السوري من جملة من المشكالت المزمنة التي تجعل من األداء االقتصادي متو   -د 

وهـو مـا  .والسيما منـذ منتصـف التسـعينات مقدمة هذه المشكالت ضعف االستثمار بشقيه العام والخاص
. سـنوات الدراسـة خـالل أدى إلى الضـغط علـى سـوق العمـل مـن جانـب الطلـب، وارتفـاع معـدالت البطالـة

لم تؤد السياسات واإلجراءات التي اتبعت من قبل الدولة إلى معالجة مشكلة البطالة، بسبب عدم نضوج و 
 .أية مقاربة حقيقية للمعالجة

عامل وتحسن حدي التبادل من /ج التطبيقية، أن تحسن مستوى اإلنتاجية ومخزون رأس المالوبينت النتائ  -ه 
أما بالنسبة لمؤشر األداء المؤسسي، فإن  .الممكن أن تؤدي إلى تخفيض البطالة خالل السنوات المتعاقبة

 .النتائج بينت عدم معنوية تأثيره في سوق العمل في سورية
مشكلة البطالة تتركز في زيادة معدل االستثمار في االقتصاد السوري وخاصة  إن التوصية الرئيسية لمعالجة  -و 

في القطاعات كثيفة االستخدام للعمالة، مع إيالء الجانب التكنولوجي في هذه االستثمارات أهمية خاصة، 
ورية كما أنـه علـى راسـم السياسـة االقتصـادية فـي سـ. باعتبارها أحد أهم عوامل نمو اإلنتاجية في االقتصاد

التركيز على تحسين تنافسية المنتجات المصنعة في االقتصاد، بهدف تحسين شروط التبادل التجاري مع 
العــالم الخــارجي وزيــادة المكــون الرأســمالي فــي هــذه المنتجــات، حيــث أن زيــادة المكــون الرأســمالي فــي 

سوق الدوليـة، وتاليـًا، إلـى أعلى في ال وأسعار اإلنتاج يؤدي إلى خلق قيم مضافة أعلى، كما يؤدي إلى قيم
 .وتخفيض معدل البطالة وزيادة معدالت التشغيل تحسين ظروف سوق العمل في سورية
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م ): 1(ا
	���ول ر���� ��� ���� ����	
����� ���� ����ر�� ����� ا
 ���زع ����ة ا
2005 

      

  
 ا$ث ذ!�ر

 % ا
	�د % ا
	�د ����ع

���
 5106359 %15.4 788392 %84.6 4317967 ��ة ا

 4693494 %13.4 630374 %86.6 4063120 ا
�()'&�ن

�(�
 412860 %38.3 158015 %61.7 254845 *&�نا

�ر�
 2006ا
������ ا������ ا
��ر�� 
	�م : ا

  

  

  تطور مؤشرات عرض العمل في سورية): 2(جدول رقم 
 2004-1970خالل الفترة 

     

-1970 معدالت النمو
1981 

1981-
1994 

1994-
2004  

  2.7 3.3 3.35 السكان
  3.8 4.3 3.7 القوة البشرية

  2 5.4 2.7 قوة العمل
  1.3 5.3 2.9 المشتغلون

     
  .بيانات محسوبة من المجموعة اإلحصائية السورية ألعوام مختلفة: المصدر

  

��ول ر�� )3 :(���	�
�� ا
��ر�� #"�! ������ت ا��	
 '�زع ا
%�ة ا

%      

 �����	�

� ا�"
 2005 2004 1994 1981 1970 ا
 9.6 11.7 16.5 28.6 49 أ�(ّ 

��� 30.3 28.3 26.8 31.6 14.7 

 37.3 21.9 25.3 23.3 12.1 ا#��ا���

 13.4 11.4 11.1 6.7 2.8 إ��اد�� 

���,�- 2.8 5.7 7.9 9.1 9.3 

./��� �0	� 1.3 3.6 6.5 7.7 8.9 

 ��	���+ 1.7 3.8 5.9 6.6 6.8 

 100 100 100 100 100 ا
����ع

�ر�
 ��� ا������ ا
��ر�� ��3ام �"���2#��,�ت �"��#� �1 ا
���: ا
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 اختبار جذر الوحدة لبيانات النموذج): 5(جدول رقم 
 االختبار في الفرق األول االختبار في المستوى 

  
بت بدون ثا

 بثابت والمتجه زمني
بثابت ومتجه 

 زمني
بدون ثابت 
 بثابت والمتجه زمني

بثابت ومتجه 
 زمني

ln(UR) -1.06 -3.24*** 0.05 -7.97* -7.997* -8.095* 

Ln(V) -2.465 -2.677 1.1163 -7.231* -7.16* -6.645* 

Ln(k) -4.39* -0.858 1.269 -2.451 -4.216* -1.709*** 

Ln(TAX) -1.512 -2.567 0.597 -4.42* -4.345* -4.415* 

Ln(TOT) -2.995** -3.143 -0.943 -8.164* -8.133* -8.22* 

Ln(def) -1.165 -1.301 2.065 -3.861* -3.974** -2.165** 

 بيانات محسوبة من قبل الباحث: المصدر   
 %1معنوية عند مستوى الداللة *:    
 %5معنوية عند مستوى الداللة **:    
 %10معنوية عند مستوى الداللة ***:    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2000تطور معدالت نمو المؤشرات االقتصادية باألسعار الثابتة لعام ): 4(جدول رقم 
    

  1970 - 
1980 

1980 - 
1995 

1995 – 
2004 

 3.6 3.5 9.6 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 4 1 16 معدل نمو االستثمار

 1.3 5.3 2.9 معدل نمو عدد المشتغلين
 2.1 1.6- 8.5 معدل نمو الدخل الفردي

 2.4 1.8- 5.9 معدل نمو اإلنتاجية

 .بيانات محسوبة من المجموعة اإلحصائية السورية لسنوات مختلفة: المصدر
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نتائج اختبارات التكامل المشترك): 6(جدول رقم   
    

Hypothesized   Trace Max-Eigen 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Statistic 

None  0.64849 110.1869** 32.41137 

At most 1  0.64474 77.77557** 32.08246* 

At most 2  0.5718 45.69311** 26.2928* 

At most 3  0.34851 19.40031 13.28324 

At most 4  0.1757 6.117065 5.989858 

At most 5 0.0041 0.127208 0.127208 
    
    
    

  

  

نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ): 7(جدول رقم    
D(Ln(ur)): المتغير التابع 

  Coff. t stat.   

ECT -0.29303 [-1.79049] *** 

d(Ln(ur-1)) -0.36656 [-1.99565] *** 

d(Ln(v-4)) -0.83551 [-2.08634] ** 

d(Ln(k-3)) -1.33438 [-2.24703] ** 

d(Ln(TAX-1)) -0.12003 [-0.23035]   

d(Ln(TOT-1)) -0.18896 [-1.92301] *** 

d(Ln(def-1)) 0.539798 [ 1.24747]   

Adj. R-squared 0.457854    

F-statistic 3.378083   ***  

LM Test (t, stat. of residual-1) 
45.41207 

(prob. 0.1352)     

%5معنوية عند مستوى الداللة   ** 

 *** %10معنوية عند مستوى الداللة 
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 .المجموعة اإلحصائية السورية، دمشق): سنوات مختلفة(المكتب المركزي لإلحصاء : المصدر  
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باالسـتناد علـى بيانـات المجموعـة اإلحصــائية السـورية، حيـث اإلنتاجيـة هـي نســبة النـاتج المحلـي اإلجمـالي إلـى عــدد : المصـدر

 .المشتغلين في االقتصاد
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