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تقديــــم

العمل  اأ�ضواق  ك�ضائر  النفطية،  وغري  منها  النفطية  العربية  الدول  يف  العمل  اأ�ضواق  تعاين 

جل، ب�ضكٍل يعك�ص م�ضتويات التنمية املتفاوتة بني هذه الدول.  العاملية، من م�ضكالت ق�ضرية وطويلة الأ

�ضواق العاملية تتمثل يف عدم توفر البيانات الإح�ضائية  غري اأن اأحد الفوارق الرئي�ضية بني اأ�ضواقنا والأ

العمل  التي تعتمد على معطيات �ضوق  ال�ضيا�ضات القت�ضادية  العمل، مما يجعل  الكافية لتحليل �ضوق 

م�ضللة وتوؤدي اإىل اتخاذ قرارات و�ضيا�ضات غري �ضليمة، ونحن ن�ضعى اإىل �ضيا�ضات اقت�ضادية تعتمد 

على مبداأ البحث العلمي كاأ�ضا�ص لها.

فعلى �ضبيل املثال، اإذا ما كان متو�ضط عدد �ضاعات عر�ص العمل غري متوفر، فاإنه ل ميكن 

جر احلقيقي. ويف حالة  معرفة مرونة عر�ص العمل، اأي اأنه ل ميكن معرفة درجة تاأثر العر�ص بتغري الأ

جر احلقيقي ال�ضايف  التفكري بقوانني و�ضيا�ضات �ضريبية م�ضتقبلية، فاإنه ل بد من معرفة مدى تاأثري الأ

مر، فاإن  )اأي بعد ال�ضريبة( على عر�ص العمل، اأو على �ضيا�ضات ال�ضمان الجتماعي والفقر. يف نهاية الأ

نتاجية احلدية، وكثري من نقاط الرتكاز الرئي�ضية للقرارات القت�ضادية  مناق�ضة اإنتاجية العامل، والإ

ال�ضليمة، تتطلب توفر البيانات الإح�ضائية التي تعك�ص الواقع يف �ضوق العمل.

العمل، يجعل مقارنة  بيانات عن متو�ضط عدد �ضاعات  اإىل ذلك، فاإن عدم وجود  �ضافة  بالإ

للتنمية  معياري  مقيا�ص  يتوفر  لن  فاإنه  وبالتايل  معدومة،  خرى  الأ بالدول  العربية  الدول  اإنتاجية 

القت�ضادية املاأمولة.

ال�ضوؤال املهم الذي �ضتطرحه هذه الورقة هو: هل يعمل العرب اأقل من غريهم؟ وملاذا؟. وهناك 

الرئي�ضي عن متو�ضط عدد  ال�ضوؤال  جابة على  جابة الدقيقة عليها، الإ اأخرى تتطلب الإ اأ�ضئلة حمورية 

�ضاعات العمل اأو عر�ص العمل. ومن خالل هذه الورقة �ضيتم ا�ضتعرا�ص تقديرات متو�ضط عدد �ضاعات 

العمل، وقيا�ص مرونة العر�ص لعدد من الدول العربية النفطية، ذات العمالة ال�ضحيحة والدول العربية 

العظمى  ال�ضناعية  ال�ضبع  الدول  النتائج مبثيالتها يف  ومقارنة  الفائ�ضة،  العمالة  النفطية، ذات  غري 

G7. ثم �ضيتم تف�ضري اأ�ضباب الختالف يف عر�ص العمل.

جابة عليها، فاأولها �ضيكون عن  خرى التي �ضت�ضعى هذه الورقة اإىل الإ �ضئلة املحورية الأ اأما الأ

كيفية ا�ضتخدام تقديرات عر�ص العمل لو�ضع �ضيا�ضة اقت�ضادية ملعاجلة الفقر. وكما يعلم اجلميع، فاإن 

املعهد العربي للتخطيط، يويل مو�ضوع الفقر يف العامل العربي الكثري من الهتمام واملناق�ضة يف ملتقيات 

هميته وعالقته ب�ضكٍل وثيٍق بالتنمية القت�ضادية. علمية متنوعة؛ نظرًا لأ
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قل  الأ على  اأو  بها،  العمل  املزمع  ال�ضريبية  ال�ضيا�ضات  عن  فهو  املحورية،  �ضئلة  الأ ثاين  اأما 

التفكري بها من قبل بع�ص الدول اخلليجية، على ال�ضتهالك اأو الدخل وتاأثري تلك ال�ضيا�ضات على �ضوق 

العمل وعلى الرفاه القت�ضادي.

�ضئلة املحورية هو عن النفط كمورد طبيعي يغذي اقت�ضاديات الدول اخلليجية وبع�ص  وثالث الأ

الدول العربية، ومدى تاأثريه على عر�ص العمل وعلى الرفاه القت�ضادي.

يف  ومعروفة  متبعة  طريقة  هي  العلمية  الورقة  اإعداد  يف  ا�ضُتخدمت  التي  البحث  طريقة  اإن 

العمل يف  النظرية القت�ضادية لغر�ص ح�ضاب وتقدير عر�ص  ا�ضتخدام  يتم  دبيات، حيث  الأ مثل هذه 

حالة انعدام البيانات، فالنظرية القت�ضادية ل�ضوق العمل توؤكد على اأن متو�ضط عر�ص العمل يف املدى 

نتاج، ون�ضبة ال�ضتهالك يف الناجت القومي  الطويل يعتمد على: معدل ال�ضريبة، وح�ضة راأ�ص املال يف الإ

العربية،  الدول  يف  العمل  اأ�ضواق  معامل  تر�ضم  تقديرية  بيانات  من  تناوله  �ضيتم  ما  وهذا  جمايل،  الإ

بال�ضتناد على النظرية القت�ضادية. وناأمل اأن تكون هذه امل�ضاهمة عاماًل م�ضاعدًا يف تر�ضني ال�ضيا�ضات 

القت�ضادية.

القرار  على  ال�ضريبية  ال�ضيا�ضات  تاأثري  ومدى  العربية  العمل  اأ�ضواق  حول  للنقا�ص  واإثراًء 

يهمنا  والعاملي  املحلي  امل�ضتويني  على  اأخرى  م�ضاهمات  �ضت�ضتعر�ص  الورقة  فاإن  العربي،  القت�ضادي 

�ضارة اإليها. الإ

فعلى ال�ضعيد املحلي، �ضيتم التطرق اإىل بع�ص التنبوؤات عن متو�ضط �ضاعات العمل للعقدين 

القادمني يف اأ�ضواق العمل اخلليجية، حيث ميكن اعتبار تلك التنبوؤات ا�ضتقراءات منطقية مبنية على 

النظرية القت�ضادية وبع�ص الفر�ضيات املعقولة. كما �ضيتم التحدث عن �ُضبل ُمعاجلة الفقر يف املغرب، 

كمثال على عالقة الفقر ب�ضوق العمل وال�ضيا�ضة املالية.

اأما على امل�ضتوى العاملي، ف�ضتناق�ص الورقة كيف اأن �ضّحة النظرية تعتمد على عدد الرباهني 

مت  التي  العربية  بالدول  اخلا�ضة  النتائج  اأن  وكيف  خمتلفة،  لدول  الإح�ضائية  البيانات  من  امل�ضتمدة 

الذي  القت�ضادي  للنموذج  اإ�ضافيًا  دعمًا  -�ضتقدم  اليوم  قبل  متوفرة  تكن  مل  والتي   - اإليها  التو�ضل 

ا�ضتخدم لتحليل اأ�ضواق العمل يف اأ�ضواق الدول غري العربية فقط.  

و�ضيتبني للجميع النموذج القت�ضادي الذي مت تطويره لعر�ص العمل، لكي يتالءم مع اأ�ضواق 

العمل التي لي�ص فيها �ضرائب، كدول اخلليج العربية التي تعتمد على النفط كم�ضدر اأ�ضا�ضي للتنمية 

القت�ضادية.



- � -

وىل هي  �ضارة اإىل نتيجتني مهمتني من خالل هذه الورقة النقا�ضية : الأ يف نهاية املطاف، نود الإ

يرادات النفطية - كح�ضة من الناجت القومي الإجمايل - تعمل عمل ال�ضرائب، اأي تخف�ص  اأن زيادة الإ

من متو�ضط عدد �ضاعات العمل، وبالتايل توؤدي اإىل تخفي�ص عر�ص العمل، ومن ثم اإىل تخفي�ص الرفاه 

القت�ضادي، ولي�ص العك�ص كما يعتقد البع�ص.

ومن الوا�ضح اأن هذه النتيجة تدعم ما تو�ضل اإليه العديد من الباحثني ومتخذي القرار ال�ضيا�ضي 

من قناعة لتنويع م�ضادر الدخل. كما اأن هذه النتيجة مطابقة لنظرية “لعنة املوارد الطبيعية”، التي 

ويعرقل  يكبح احلوافز،  الريع  القت�ضادي؛ كون  النمو  تاأثري �ضلبي على  لها  الطبيعية  املوارد  باأن  تتنباأ 

نتاج. مثل لعوامل الإ التوزيع الأ

ال�ضيا�ضة  التقليل من الفقر ب�ضكل فّعال؛ وذلك عن طريق  اإمكانية  الثانية، فهي  النتيجة  اأما 

فراد، لغر�ص زيادة عر�ص العمل. املالية التي ت�ضعى اإىل خف�ص معدلت ال�ضرائب على الأ

وطرحها  املطروحة  الت�ضاوؤلت  جمموع  على  جابة  الإ اخلرباء  �ضل�ضلة  من  العدد  هذا  يحاول   

بطريقة علمية �ضيقة، ناأمل اأن تنال ا�ضتح�ضان القراء والباحثني.

         د. عي�ضى الغزايل

مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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اأواًل: املقدمة

تهدف هذه الورقة اإىل توفري بع�ص املعلومات املهمة )غري متوفرة حاليًا( حول �ضوق العمل، 

�ضبوعية ومرونة العر�ص واإنتاجية العمل لعينة من الدول العربية. وتعترب هذه  مثل عدد �ضاعات العمل الأ

وال�ضمان  جور  والأ بالت�ضغيل  املتعلقة  تلك  مثل  ال�ضيا�ضات،  العديد من  �ضياغة  اأهمية يف  ذا  املعلومات 

يتم  فاإنه  البحث،  منهجية  حتدد  التي  البيانات  �ضحة  اأن  من  وبالرغم  والرفاهية.  والفقر  الجتماعي 

الرتكيز على تبعات ال�ضيا�ضات على امل�ضتوى القت�ضادي الكلي. وبالتايل يتم تقومي منوذج نظري مبني 

على املفا�ضلة بني الوقت غري املخ�ض�ص للعمل )وقت الفراغ( والعمل من جهة، وكمية ال�ضتهالك من 

جهة اأخرى، عند اتخاذ قرار عر�ص العمل. لقد اأثبت العديد من الباحثني مثل بري�ضكوت )2004( و نيكل 

)2003( و �ضيمر )2009( قدرة هذا النموذج على تف�ضري عدد �ضاعات العمل ملجموعة الدول ال�ضناعية 

 . وبالرغم من نوعية بيانات �ضوق العمل املتوا�ضعة يف الدول العربية، فاإن بيانات عن املتغريات 
)1(

الكربى

املكونة للنموذج متوفرة، وبالتايل فاإنه ميكن ح�ضاب �ضاعات العمل ا�ضتنادًا لهذا النموذج.

الفعلية،  العمل  �ضاعات  اإح�ضائيات  توفر  النموذج يف عدم  لتطبيق  �ضا�ضي  الأ التحدي  يتمثل 

التي جتعل تقييم عر�ص العمل املح�ضوب من النموذج اأمرًا �ضعبًا. حيث اأن النموذج الذي �ضُي�ضتخدم 

النموذج  اأعاله. ويف هذا  اإليه  امل�ضار  العمل  لعر�ص  املعياري  النموذج  العمل هو  �ضاعات  حل�ضاب عدد 

ثالثة عوامل رئي�ضية تف�ضر �ضاعات العمل، وهي: معدل ال�ضريبة الفعلي احلّدي، وح�ضة دخل راأ�ص املال 

يف الناجت القومي، ون�ضبة ال�ضتهالك اإىل الدخل. فال�ضريبة تخف�ص من عر�ص العمل. وكما هو معروف، 

فاإن دول جمل�ص التعاون لي�ص فيها �ضرائب. لذا فاإن انعدام ال�ضرائب يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي 

يجعل النموذج ُيعطي نتائج غري منطقية لعدد �ضاعات العمل. 

ملواجهة هذين التحديني، يتم القيام اأوًل بتقومي النموذج للدول ال�ضناعية الكربى )جمموعة 

اأما  العربية.  للبيانات  النموذج  تقومي  مدى  لتقييم  مرجعية  كنقطة  النتائج  وا�ضتخدام  دول(،  ال�ضبع 

الطبيعية )النفط  املوارد  للنموذج  التعاون، في�ضاف  ال�ضرائب يف دول جمل�ص  بالن�ضبة ملو�ضوع غياب 

والغاز( كجزء من راأ�ص املال الكلي. 

ن ن�ضاطات البحث عن الريع ترتفع مع ارتفاع  ل ت�ضجع املوارد الطبيعية على عر�ص العمل، لأ

ترتفع  فعندما   ،)2007 وبادك  )نولند  ريعية  دوًل  اخلليجية  النفطية  الدول  تعترب  النفطية.  الدخول 

نفاق، ويتم  اأ�ضعار النفط، ترتفع ح�ضة الدخول النفطية من الناجت املحلي الإجمايل، وترتفع وترية الإ

تنفيذ  عقود  مثل  متعددة،  اأ�ضكاًل  الريوع  هذه  تاأخذ  الدخول.وعادة،  مع  يتنا�ضب  ب�ضكل  الريوع  توزيع 

جنبية ورمبا امل�ضاربني، واإعطاء وظائف  امل�ضاريع احلكومية وكذلك عقود المتياز لل�ضركات املحلية والأ
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نتاجية. يوؤدي هذا كله اإىل انخفا�ص  بريوقراطية ورفع اأجور املواطنني ال�ضمية دون مراعاة دواعي الإ

جر احلقيقي للعامل  �ضاعات العمل. اإذًا تعمل املوارد الطبيعية عمل ال�ضرائب، حيث حتدث فجوة بني الأ

ي�ضطر  الريوع، مما  تقل�ص حجم  اإىل  النفط  اأ�ضعار  انخفا�ص  يوؤدي  باملقابل  نتاجية احلدية.  الإ وبني 

فراد للعمل �ضاعات اأطول للتعوي�ص عن فقدان الدخل من الريوع وكذلك لتمهيد ال�ضتهالك. وهذا  الأ

اأثر اآخر “للعنة املوارد” على �ضوق العمل. ملزيد من املعلومات حول لعنة املوارد ميكن الرجوع اإىل �ضاك�ص 

و وارنر )1997( ولييت و ويدمان )1999( وكا�ضيلي و مايكلز )2009(.

ي�ضاهم هذا البحث يف توفري �ضواهد جتريبية جديدة من خالل ح�ضاب �ضاعات العمل خلم�ص 

ردن، املغرب، �ضوريا وتون�ص(، وكذلك ل�ضبع دول نفطية )اجلزائر  دول عربية غري نفطية )م�ضر، الأ

مارات  والإ وال�ضعودية،  وُعمان، وقطر،  والكويت،  ]البحرين،  التعاون اخلليجي  ودول جمموعة جمل�ص 

)فري�ضك(  املعروفة مبرونة  العمل  مرونة عر�ص  بتقييم  التقديرات  �ضت�ضمح هذه  املتحدة[(.  العربية 

التي يفرت�ص اأن تلعب دورًا مهمًا يف ت�ضميم ال�ضيا�ضات القت�ضادية وتو�ضيح �ضيا�ضات �ضوق العمل على 

نتاجية مقارنة بالدول ال�ضناعية الكربى. كما  اخل�ضو�ص. كما ت�ضمح هذه التقديرات بتقييم معدل الإ

تعّدل الدرا�ضة النموذج املعياري حول وقت الفراغ والعمل، وذلك باإدخال دور املوارد الطبيعية كجزء 

من راأ�ص املال الكلي الفعال، وتو�ضيح اأثرها على قرارات عر�ص العمل، بحيث يتم اإثبات اأن اأثرها ي�ضبه 

متامًا اأثر ال�ضرائب ال�ضلبي، على عر�ص العمل، وكما هو معروف فاإنه ذلك مل يجري من قبل يف البحوث 

املن�ضورة عن اأ�ضواق العمل.

اأماكن  يف  املعطيات  تف�ضري  ا�ضتطاعت  كلما  القت�ضادية  النظرية  وم�ضداقية  اأهمية  تزداد 

وفرتات زمنية خمتلفة. فاأغلب ال�ضواهد التجريبية املتوفرة عن منوذج عر�ص العمل متاأتية من تطبيقات 

املعياري،  النموذج  جدوى  تثبت  البحث  هذا  نتائج  فاإن  لذا  ال�ضناعية.  الدول  بيانات  على  النموذج 

با�ضتخدام بيانات الدول العربية، مما يقدم �ضواهد جتريبية جديدة على مدى اأهمية النموذج يف حتليل 

عر�ص العمل. تربز التطبيقات التي اأجريت يف هذا البحث اأن منحنيات عر�ص العمل يف الدول العربية 

ال�ضيا�ضات  تبعات هامة على �ضياغة  له  الذي  مر  الأ ال�ضناعية،  الدول  ال�ضائدة يف  تلك  وت�ضبه  مرنة، 

اأنه  اأي  اأن عر�ص العمل يف الدول العربية غري النفطية مرتفع ن�ضبيًا،  . ت�ضري النتائج اإىل 
)2(

جمالية الإ

يف املتو�ضط، يعمل النا�ص �ضاعات طويلة، لكن يبدو يف املقابل اأن اإنتاجيتهم الن�ضبية اأقل، وبالتايل فهم 

اأكرث فقرًا مقارنة بالدول ال�ضناعية. من جهة اأخرى، تنخف�ص �ضاعات العمل ب�ضكل م�ضهود يف الدول 

النفطية اخلليجية.

�ضوف ت�ضتخدم طريقة املعايرة اأو التقومي. و�ضيتم حل النموذج با�ضتخدام املحاكاة الع�ضوائية. 

جتارب  افرتا�ص  يتم  وبعدها  لفرتة،  العربية  الدول  يف  العمل  عر�ص  حل�ضاب  النموذج  ي�ضتخدم  ثم 
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مغايرة وثم تقيم بع�ص ال�ضيا�ضات القت�ضادية. اأوًل القيام بتقييم �ضيا�ضة التنويع القت�ضادي يف الدول 

ب�ضكل  حت�ّضن  ال�ضيا�ضة  هذه  اأن  اإىل  النتائج  ت�ضري  القت�ضاد.  يف  النفط  ح�ضة  خف�ص  اأي  اخلليجية، 

ملحوظ الرفاه القت�ضادي. وذلك من خالل رفع عر�ص العمل وبالتايل ارتفاع الدخل. وقد تبني باأن 

مليار دولر اأمريكي يف كل دولة من الدول النفطية، قد يرفع  خف�ص ح�ضة النفط مبا يعادل حوايل 1.4 

معدل الرفاه القت�ضادي للفرد اإىل حد اأعلى مقداره 15%. ويف التجربة الثانية، يح�ضب اأثر ا�ضتحداث 

�ضريبة على ال�ضتهالك يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي، وقد وجد باأن ال�ضريبة على ال�ضتهالك توؤدي 

اإىل خف�ص معدل الرفاه القت�ضادي للفرد. ويف التجربة الثالثة يقيم اأثر تخفي�ص �ضريبة الدخل على 

الفقر يف الدول العربية غري النفطية. يتبني من النتائج اأن خف�ضًا دائمًا ملعدل ال�ضريبة على الدخل من 

�ضاأنه اأن يقلل معدل الفقر اإىل الن�ضف خالل 12 عامًا.

ثانيًا: منوذج عر�ض العمل

وذلك   )2004( بري�ضكوت  طرف  من  واملقدم  العمل  لعر�ص  املعياري  النموذج  من  انطالقًا   

، فقد مت عر�ص �ضيغة م�ضابهة للنموذج يف كل من نيكل )2003(، 
)3(

ل�ضتقاق معادلة عر�ص �ضاعات العمل

خذ بعني العتبار املوارد الطبيعية يف الدول  و�ضيمر )2009( وبعد ا�ضتعرا�ص النموذج، يتم تعديله لالأ

النفطية.

يفرت�ص النموذج اأن الفرد يواجه م�ضاألة تعظيم املنفعة من جراء تخ�ضي�ص وقته ما بني العمل   

اأو عدمه من جهة وال�ضتهالك من جهة اأخرى ح�ضب دالة املنفعة:

)1(  







 -+= ∑

∞

=0
] )100log([log

t
tt

t hcEU αβ

للراحة وعدم  والوقت املخ�ض�ص   c املنفعة على جمموع لوغاريتم ال�ضتهالك  تعتمد دالة   

th اأو  العمل، حيث يفرت�ص اأن الفرد تتوفر له 100 �ضاعة اأ�ضبوعيًا لتخ�ضي�ضها ما بني العمل املاأجور 

E ل يعني بال�ضرورة اأن تكون التوقعات عقالنية،  (. ويالحظ اأن معامل التوقع  )th-100 عدم العمل      

10 يعك�ص درجة الت�ضحية بني ال�ضتهالك ووقت الراحة. حيث اأن قيمًا  << β             واأن معدل اخل�ضم

α<0 يقي�ص قيمة الزمن  مرتفعة تعني اأن الفرد م�ضتعد لت�ضحية اأكرث من اأجل ال�ضتهالك. املعامل      

نتاجي خارج نطاق ال�ضوق، وهي القيمة الن�ضبية للوقت املخ�ض�ص للراحة وعدم العمل، ويق�ضد به  الإ

اأن دالة املنفعة حتتوي على �ضلعة  اأي�ضًا  ن�ضطة غري اخلا�ضعة لل�ضريبة. يفرت�ص  الأ الزمن املبذول يف 

ا�ضتهالكية واحدة، كما ورد يف درا�ضة كري�ضتيانو و ايكينوم )1992( .
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كذلك يفرت�ص اأن راأ�ص املال يتطور وفق املعادلة التالية:

 )2( ttt xkk +-=+ )1(1 δ

δ معدل الهتالك. يفرت�ص اأن  tx اإجمايل ال�ضتثمار، و tk خمزون راأ�ص املال، و حيث ميثل  

نتاج من نوع كوب - دوجال�ص بثبات الغلة. تقنيات الإ

)3( ttttttt gxchkAy ++≥= -θθ 1

 ،
)4(

حمددة خارج النموذج
 

Ait نتاجية الكلية للعامل نفاق احلكومي، واأن الإ tg هو الإ حيث اأن  

واأن قيد امليزانية الذي يواجهه الفرد هو كالتايل:

)4( ttttKtthtxtc Tkkrhwxc ++--+-=-+- δδττττ )( )1(.)1()1()1(

T هي التحويالت  r معدل الفائدة احلقيقي، و جور احلقيقي، و w هو معدل الأ حيث اأن 

�ضارة اإىل معدلت ال�ضرائب على راأ�ص املال والعمل وال�ضتثمار وال�ضتهالك بـ  �ضر. يتم الإ احلكومية لالأ

 x h اإىل العمل وي�ضري  k اإىل راأ�ص املال، وي�ضري  على التوايل، حيث ي�ضري  cτ xτ و  hτ و  kτ و 
اإىل ال�ضتثمار.

توجد اأدبيات كثرية حول طرق تقدير معدل ال�ضريبة احلدية على الدخل يف الوليات املتحدة 

مريكية، ويتبني من هذه الدرا�ضات اأن النتائج قد تختلف ب�ضكل وا�ضح. وميكن الإطالع على املناظرات  الأ

املتعلقة بهذا املو�ضوع من خالل درا�ضات بارو )1979( و�ضيرت )1982( وبارو و �ضها�ضاكل )1983، 1986( 

و�ضتيفن�ضون )1998( واآخاند و ليو )2002(. يعني هذا اأن تقدير معدل ال�ضريبة احلدي على الدخل قد 

يوؤدي اإىل تغيري نتائج ح�ضاب عدد �ضاعات العمل كما �ضيو�ضح لحقًا.

عر�ص  منوذج  با�ضتخدام  الفعلية  لل�ضريبة  احلدي  املعدل  با�ضتقاق   )2004( بري�ضكوت  قام 

العمل، ويقدم تفا�ضيل ح�ضاب معدل ال�ضريبة كما يف امللحق رقم 2. حيث قام با�ضتقاق املعدل احلدي 

cτ ومعدل ال�ضريبة على  τبا�ضتخدام معدل ال�ضريبة على ال�ضتهالك  لل�ضريبة الفعلية على العمل

�ضايف من دخل العمل املاأخوذ على �ضكل �ضرائب، مع افرتا�ص  . وهي متثل اجلزء الإ hτ الدخل من العمل

بقاء ال�ضتثمارات ثابتة.

)5( 

c

ch

τ
ττ

τ
+
+

=
1

�ضارة اإىل اأن املعدل احلدي لل�ضريبة الفعلية واملعدل املتو�ضط هما مفهومان خمتلفان.  جتدر الإ

يفرت�ص اأي�ضًا يف هذا النموذج باأن كل ال�ضرائب ماعدا تلك امل�ضتخدمة يف متويل ال�ضتهالك العام، يتم 

�ضر ب�ضكل حتويالت ثابتة غري مرتبطة بدخلهم. اإعادتها لالأ
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مت افرتا�ص اأن ال�ضتهالك الكلي الذي يدخل يف دالة املنفعة اأعاله حمدد كالتايل:

c=C+G-Gmil-ITc

 ال�ضريبة غري املبا�ضرة 
 
ITc نفاق الع�ضكري، و milG الإ نفاق  احلكومي، و    G الإ حيث ميثل 

على ال�ضتهالك. كما اأن الدخل معرف كالتايل:

y= GDP - IT

نفاق احلكومي يف الدول العربية كبري  حيث متثل IT ال�ضرائب غري املبا�ضرة ال�ضافية. اإن الإ

عانات وطبيعتها،  �ضر. ونظرًا لعدم وجود بيانات تف�ضيلية حول الإ عانات التي تتلقاها الأ ن�ضبيًا وكذلك الإ

نتاجية عن ال�ضتهالكية، بناءًا على بع�ص الفر�ضيات التي مت �ضردها يف  عانات الإ كان ل بد من ف�ضل الإ

امللحق الإح�ضائي يف نهاية هذه الورقة.

الإحالل احلدي،  ومنها معادلة معدل   )FOC( التوازنية املعادلت  فاإن  بناءًا على ما تقدم، 

�ضعار الن�ضبية هي: والذي ي�ضاوي الأ

)6( t
t

t w
c

h )1(
/1

)1( / τα -=-

جر احلقيقي: نتاجية احلدية للعمل ت�ضاوي الأ والإ

)7( ttttt hyhkw /)1()1( θθ θθ -=-= -

ومنهما ميكن احل�ضول على معادلة عر�ص العمل بحل املعادلتني 6-7 اأعاله:

)8( 

tt

t
t

y
c

h

τ
αθ

θ

-
+-

-=

1
)1(

1

من  ح�ضابها  يتم  ف�ضوف   ،θ مثل الثابتة  املعلمات  اأما  الزمنية.  الفرتة  على   t تدل  حيث 

 θ التحليل. فمثاًل �ضوف يتم ح�ضاب  باأخذ متو�ضطات عينة الدول املدرجة يف  البيانات الإح�ضائية 

يف املعادلة )8(، باأخذ متو�ضط ح�ضة راأ�ص املال من الناجت املحلي الإجمايل، وتثبيت هذه القيمة عند 

اأما معدل  املتو�ضط. يف املعادلة )8(، تقي�ص ن�ضبة ال�ضتهالك للناجت املحلي الإحالل ما بني الفرتات، 

τ يف نف�ص املعادلة، فيقي�ص م�ضتوى الإحالل �ضمن الفرتات. ففي حالة توقع اأن معدل  ال�ضريبة الفعلي 

ال�ضريبة �ضينخف�ص يف امل�ضتقبل، فاإن النا�ص يتجهون اإىل رفع ال�ضتهالك اجلاري.
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اإدراج اأثر املوارد الطبيعية

واإذا  العمل.  عر�ص  من  يرفع  τ�ضوف  الفعلي ال�ضريبة  معدل  انخفا�ص  باأن  النظرية  تتنباأ 

ا�ضتخدمت املعادلة )8( حل�ضاب �ضاعات العمل يف الدول اخلليجية، فاإن عر�ص العمل يف هذه الدول �ضوف 

�ضكال ميكن  مريكية. وحلل هذا الإ يفوق عر�ص العمل يف الدول املتقدمة مثل اليابان والوليات املتحدة الأ

القيام بتعديل النموذج باإدراج النفط يف النموذج املعياري لعر�ص العمل كجزء من راأ�ص املال الفعلي.

m هو معامل التحويل، و ، حيث اأن kNmk k يفرت�ص اأن خمزون راأ�ص املال الفعلي هو                      =)(

 tN واأن   
θω
ttt kNk =*

اأن             اأي�ضًا  يفرت�ص  الفيزيائي.  املال  راأ�ص   K و الطبيعي  املال  راأ�ص  هو   N
نتاج اأعاله �ضت�ضبح كالتايل: هو خمزون الغاز والنفط. وعليه فاإن دالة الإ

)9( 
θθω -= 1

ttttt hkNAy

وبحل النموذج بنف�ص الطريقة ميكن احل�ضول على: 

)10( 

tt

t

N
t

y
c

h

τ
αθω

θω

-
+--

--=

1
)1(

1

ن�ضبة   اأنها  اأ�ضا�ص  ωعلى  تقييم  ويتم  الطبيعية.  املوارد  اإىل  العلوي  املوؤ�ضر  N ي�ضري  حيث 

 ، 0>ω hh اإذا كان       N الدخول احلكومية النفطية للناجت املحلي الإجمايل. تتوقع املعادلة )10( اأن          >

 = ω  واإذا مــا كــــان ، 0<Nh وعنـــدما تكــون  ω =   ، فاإن عدد �ضاعـــات العمـــل تكون �ضالبــــة          

. hhN فاإن            =

ثالثًا: تقومي النموذج

اإن البيانات امل�ضتخدمة يف ح�ضاب النموذج مت و�ضفها يف اجلداول الإح�ضائية. حيث احت�ضبت   

القيم  من  اأعلى  تبدو  فاإنها  وبالتايل   ،)PPP( املتكافئة  ال�ضرائية  بالقوة  وال�ضتهالك  الدخل  بيانات 

بالدولر اجلاري اأو الثابت. كما اأن كثريًا من بيانات الدول العربية غري متوفرة. ولتقومي النموذج، فقد 

ا�ضتخدم متو�ضط الفرتة من عام 1999 اإىل عام 2006 للمتغريات الداخلة يف معادلتي )8( و )10(. كما 

نفاق، وذلك  يالحظ اأي�ضًا اأن بيانات ال�ضتهالك يتم ح�ضابها عمومًا كمتبقي من معادلة الدخل – الإ

لعدم توفر بحوث بالعينة على ال�ضتهالك ب�ضفة دورية.

10
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جدول رقم )1(: عر�ص العمل احلايل واملتوقع للدول ال�ضناعية G7 والدول العربية غري النفطية

] ])1/( )/()1( /)1( ταθθ -+--= ych

تقدير عر�ص العمل للدول ال�ضناعية G7 للفرتة )2008-2000( 

hالدولة  الفعلي 
αθτycالفرقاملتوقع /

25.2623.601.661.780.380.380.70كندا
2.651.780.380.370.75-20.0822.73فرن�ضا
2.541.780.380.420.73-19.3321.88اأملانيا

1.361.780.380.400.72-21.0922.45ايطاليا
1.411.780.380.250.66-26.9828.40اليابان

24.0521.302.751.780.380.380.80اململكة املتحدة
26.0623.712.351.780.380.300.79الوليات املتحدة
G7 23.2623.200.061.780.380.350.73  متو�ضط

تقرير عر�ص العمل للدول العربية غري النفطية للفرتة )2006-1999( 

αθτycمعامل املرونةاملتوقعالفعليالدولة /
NA18.474.41.780.480.240.98م�ضر

ردن NA21.033.81.780.480.280.79الأ
NA16.685.01.780.480.390.89املغرب
NA26.102.81.780.480.190.67�ضوريا
NA17.114.81.780.480.350.92تون�ص

NA19.874.11.780.480.280.85املتو�ضط

α التي تعطي اأدنى خطاأ لكل دولة هي كالتايل: 1.6  θ  من متو�ضط قيم دول جمموعة ال�ضبعة. اأما قيم  α و 1.  ح�ضبت قيم 
مريكية(. مت  1.6 )الوليات املتحدة الأ 1.6 )بريطانيا(،  2.1 )اليابان(،  1.7 )اإيطاليا(،  2.1 )اأملانيا(،  2.2 )فرن�ضا(،  )كندا(، 

α تعادل 1.78. ح�ضاب عر�ص العمل يف الدول العربية باعتماد قيمة 

 G7 ضبوعي للفرد للدول ال�ضناعية الكربى� يت�ضمن اجلدول رقم )1( تقدير �ضاعات العمل الأ  

للفرتة 2000-2008، حيث اأن تقومي النموذج لبيانات هذه الدول ي�ضكل عتبة املقارنة لتقومي النموذج 

ول من اجلدول الدول الداخلة  لبيانات الدول العربية، التي ل تن�ضر �ضاعات العمل الفعلية. يدرج العمود الأ

α عند متو�ضط قيمة  يف العينة، اأما العمود الثاين فهو خم�ض�ص ل�ضاعات العمل الفعلية. حدد قيمة

θ = 0.38 كقيمة  α =1.78، ومت اأي�ضًا حتديد  جمموعة الدول ال�ضناعية G7. اأعطت النتائج قيمة   

و�ضطية لعينة الدول ال�ضناعية خالل الفرتة 2000-2008، وهي ن�ضبة فائ�ص الت�ضغيل الإجمايل للناجت 

ل�ضاعات  النموذج  تقدير  هو  الثالث  العمود  القومي.  الدخل  وماأخوذة من ح�ضابات  الإجمايل،  املحلي 

العمل، اأما العمود الرابع فيعطي الفرق بني �ضاعات العمل الفعلية واملقدرة. يقدم النموذج �ضبطًا جيدًا 

لكل من كندا واإيطاليا واليابان، ويتوقع �ضاعات عمل اأقل من املعدل يف حالة فرن�ضا واأملانيا، واأكرث يف 
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مريكية واليابان. يتوقع النموذج يف املتو�ضط عر�ص �ضاعات  حالة كل من بريطانيا والوليات املتحدة الأ

عمل بحدود 23 �ضاعة بفرق ب�ضيط عن الفعلي 0.06. وميكن حت�ضني �ضبط النموذج كثريًا اإذا ما اأفرت�ص 

α =1.78، اأما  يطاليا قيمة ت�ضاوي املتو�ضط عند  خرى. تظهر النتائج اأن لإ α تتغري من دولة لأ اأن قيم

، وهي قيم اأقل من متو�ضط G7، اأما فرن�ضا واأملانيا  α=6.1 الوليات املتحدة وكندا وبريطانيا فلها قيمة  

α ت�ضاوي 2.0، اأي اأن قيمة املتعة اأعلى منها يف الدول غري الناطقة بالإجنليزية.  واليابان فلها قيمة 

α تختلف من دولة اإىل اأخرى. ي�ضت�ضف من كل هذا، باأن القيمة الن�ضبية لوقت الفراغ 

بنف�ص  ال�ضريبة  احت�ضاب معدل  فقد مت  النفطية،  العربية غري  للدول  العمل  �ضاعات  لتقدير   

عدم  ويالحظ  امللحق.  يف  مو�ضح  هو  كما   ،G7 ال�ضناعية  للدول  حل�ضابها  ا�ضتخدمت  التي  الطريقة 

ال�ضريبة  تقدير معدل  متانة  وللتاأكد من  العربية.  للدول  ال�ضريبة احلدية  بيانات حول معدلت  توفر 

املال  راأ�ص  اإن ح�ضة  ال�ضريبة.  τ معدل  ببع�ص متارين احل�ضا�ضية ملعرفة مدى تغري القيام  فقد مت 

1.78 كما هو  α عند  0.48 كمتو�ضط للدول العربية غري النفطية، وقد مت افرتا�ص قيمة  θ تعادل 
يف الدول الكربى، وذلك لغر�ص معرفة عدد �ضاعات العمل ن�ضبة اإىل الدول الكربى، باعتبار اأن املقارنة 

يفرت�ص اأن تكون ن�ضبية. وبالرغم من عدم وجود بيانات فعلية عن عدد �ضاعات العمل يف الدول العربية، 

اإل اأن نتائج النموذج الن�ضبية تبدو معقولة، فقد بلغ تقدير متو�ضط �ضاعات العمل للفرد 19.87 �ضاعة 

اأ�ضبوعيًا، وهو اأقل من عر�ص �ضاعات العمل يف الدول ال�ضناعية عند 23.4 �ضاعة.

يتبني من نتائج اجلدول رقم )1( اأن عر�ص العمل مرتفع يف �ضوريا اأكرث من الدول العربية غري   

النفطية، وذلك لنخفا�ص معدل ال�ضريبة، ويتفق ذلك مع النظرية كليًا. كما يتبني اأن �ضاعات العمل يف 

ردن، ويرجع ذلك لرتفاع  ردن بالرغم من اأن معدل ال�ضريبة يف م�ضر اأقل من الأ م�ضر اأقل منها يف الأ

ردن. ويالحظ ارتفاع معدل  0.79 يف الأ 0.98 بينما هو  معدل ال�ضتهالك للدخل يف م�ضر والذي بلغ 

انخفا�ص �ضاعات  ال�ضناعية. كما يالحظ  بالدول  النفطية مقارنة  العربية غري  الدول  ال�ضتهالك يف 

العمل يف كل من تون�ص واملغرب، وذلك لرتفاع معدلت ال�ضريبة احلدية الفعلية مقارنة مب�ضتواها يف كل 

ردن كما تن�ص عليه النظرية. من �ضوريا والأ

فراد لنف�ص  اأنه عند خ�ضوع الأ توؤكد نتائج اجلدول رقم )1( ال�ضواهد التجريبية املبنية على   

توؤثر على عر�ص  ال�ضرائب  فاإن  العمل. وعليه  فاإنهم يقومون بعر�ص نف�ص �ضاعات  ال�ضريبة،  معدلت 

العمل �ضلبيًا يف الدول العربية كما هو عليه احلال يف الدول ال�ضناعية. كما اأن تقدير مرونات عر�ص 

العمل الواردة كما توؤكد يف اجلدول رقم )1( اأن منحنى عر�ص العمل يف الدول العربية مرن وخا�ضة يف 

كل من م�ضر واملغرب وتون�ص. وتوؤكد هذه التقديرات ما هو وارد يف النظرية. اإن مرونة عر�ص العمل 

ت�ضاعد على تفادي قرارات �ضعبة كرفع معدلت ال�ضريبة على اجليل ال�ضاب، اأو حرمان جيل كبار ال�ضن 
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من اخلدمات وال�ضمان الجتماعي بجعلهم اأقل رفاهية. كما اأن معدلت املرونة هذه تعني اأنه عند تقدم 

ال�ضكان يف ال�ضن، فاإن ميكن متويل التحويالت الجتماعية للجيل احلايل وللكبار م�ضتقباًل بدون رفع 

ال�ضرائب على العاملني.

نتاجية يف الدول  على �ضعيد اآخر، ميكن ا�ضتخدام نتائج النموذج لتف�ضري �ضبب انخفا�ص الإ

العربية غري النفطية. اإن انخفا�ص عر�ص �ضاعات العمل ل ي�ضكل عائقًا بحد ذاته اإذا ما ارتفعت الفعالية 

مر خمتلفًا ن�ضبيًا يف الدول العربية. تبني نتائج اجلدول رقم )2( تفكيك  نتاجية، ولكن يبدو اأن الأ والإ

الدخل ن�ضبة لل�ضكان يف �ضن العمل مقارنة بدخل الدول ال�ضناعية. حيث مت تفكيكه اإىل: الناجت املحلي 

ا�ضتخدام  يف  م�ضروبة  العمل  اإنتاجية  اأي  ال�ضكان،  ال�ضاعات/عدد  × عدد  ال�ضاعات  الإجمايل/عدد 

العمل. ول يبدو اأن للدول العربية اإ�ضكالية يف ا�ضتخدام العمل، حيث اأنهم يعملون �ضاعات عمل طويلة 

ن�ضبيًا، لكن اإنتاجيتهم باملقابل منخف�ضة ب�ضكل لفت لالنتباه، مما يجعلهم اأكرث فقرًا مقارنة بالدول 

ال�ضناعية. اإن رفع معدلت ال�ضرائب يف الدول العربية غري النفطية تزيد من �ضدة فقرهم.

نتاجية لدول عربية غري م�ضدرة للنفط مقارنة مبجموعة ال�ضبعة  جدول رقم )2(: تفكيك م�ضادر الإ

متو�ضط الفرتة 2006-1999

   1.78= α مت ح�ضاب عر�ص العمل بافرتا�ص 

الناجت للفردالدولة 

الناجت املحلي 

الإجمايل لكل �ضاعة 

عمل

عدد ال�ضاعات للفرد

15.8021.4873.55م�ضر
ردن 12.7315.1783.89الأ
15.9023.9766.32املغرب
6.215.94104.6�ضوريا
22.0632.4368.03تون�ص

100.00100.00100.00جمموعة ال�ضبعة

الن�ضبة  بلغت  حيث  باجلزائر،  مقارنة   %5 ي�ضاوي  اخلليجية  الدول  يف  ال�ضريبة  معدل  اإن   

فيها 34%. حيث ل توجد �ضرائب على الدخل وال�ضتهالك يف الدول اخلليجية، وتفر�ص فقط �ضريبة 

العمل خالل فرتتني،  يتم تقدير �ضاعات  املواطنني اخلليجني.  اأجور ودخول  ال�ضمان الجتماعي على 

وىل )1991-1999( عندما كان �ضعر النفط منخف�ضًا وبالتايل انخفا�ص ح�ضة  حيث مت اختيار الفرتة الأ

الدخول للناجت، اأما الفرتة الثانية )2000-2006( فتتميز بارتفاع �ضعر النفط وارتفاع ح�ضة الدخول 

النفطية للناجت. تتوقع النظرية )النموذج 10( اأنه  عندما تنخف�ص ح�ضة الدخول النفطية فاإن العامل 

يزيد من عر�ص عمله لتعوي�ص الدخل املفقود. مت ح�ضاب ح�ضة املوارد النفطية من املوازنة وهي ت�ضري 

اإىل ح�ضة الدخول النفطية اإىل الناجت املحلي الإجمايل:
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 q ال�ضعر و  p no غري نفطية و النفط والغاز و تعني  اإىل   )o( العلوي املوؤ�ضر  حيث ي�ضري 

الكمية. وقد مت تقدمي نتائج احل�ضابات يف اجلدول رقم )3(. اإن عدم وجود بيانات عن عدد �ضاعات العمل 

α ولذلك ولغر�ص اإجراء حتليل ح�ضا�ضية. ونختار قيم خمتلفة لـ  الفعلية يعني اأنه ل ميكن معرفة قيمة 

�ضبوعية للفرد يف الدول اخلليجية ما بني  α عند 1.3 و 1.5 و 2.0. يرتاوح معدل عدد �ضاعات العمل الأ
20 �ضاعة و13 �ضاعة عندما تكون اأ�ضعار النفط منخف�ضة، وهي قيم معقولة مقارنة بالنتائج مت التو�ضل 
اإليها يف حالة الدول ال�ضناعية والدول العربية غري النفطية. وتكون �ضاعات العمل يف الدول اخلليجية 

باملتو�ضط اأقل منها يف الدول العربية غري النفطية، وكذلك �ضاعات العمل يف اجلزائر فهي اأعلى من 

مارات اأعلى منه  متو�ضط الدول اخلليجية. ولكن متو�ضط �ضاعات العمل يف كل من البحرين وعمان والإ

يف الدول اخلليجية ككل، كما اأن متو�ضط �ضاعات العمل يف هذه الدول اأعلى منه يف الدول العربية غري 

�ضافة اأن كاًل من البحرين وُعمان  النفطية، ومرد ذلك اإىل ارتفاع معدلت امل�ضاهمة يف �ضوق العمل، بالإ

تطبق �ضيا�ضات عمل نا�ضطة تهدف اإىل ت�ضغيل املواطنني. اأما الكويت وقطر وال�ضعودية، فينخف�ص فيها 

اإنتاج  فيها  يرتفع  الدول  اأن هذه  �ضارة  الإ كلها، وجتدر  العربية  بالدول  العمل مقارنة  �ضاعات  متو�ضط 

خرى. النفط كح�ضة من الناجت املحلي مقارنة بالدول الأ

يف الفرتة الثانية بني )2000-2006( التي تتميز بارتفاع اأ�ضعار النفط، انخف�ضت التقديرات 

ل�ضاعات العمل ب�ضدة مثلما توقعته النظرية، حيث تراجع العر�ص ما بني 5 و7 �ضاعات اأ�ضبوعيًا. وكان 

�ضبوع. ويف  الأ 8 و12 �ضاعة يف  للفرد ما بني  العمل  ُعمان، حيث تراجعت �ضاعات  اأ�ضد يف  النخفا�ص 

�ضبوع يف الدول اخلليجية ما بني 5 و8 �ضاعات نتيجة ارتفاع  املتو�ضط تراجعت �ضاعات عمل الفرد/الأ

اأ�ضعار النفط. وهو ما يعك�ص مدى انت�ضار الريع واآثاره على �ضوق العمل، وهو مايعك�ص حقيقة لعنة املوارد 

يف �ضوق العمل.

ومن اأجل تو�ضيح العالقة بني هوة ال�ضرائب وهوة املوارد الطبيعية، فقد مت حل النموذج بناءًا 

τ اأو ما يعرف بهوة ال�ضريبة، وقد مت  على بيانات الدول ال�ضناعية حل�ضاب معدل ال�ضريبة الفعلي 

ωاأو ما ي�ضمى بهوة املوارد، بحيث اأن املتو�ضط خالل الفرتة  حل النموذج للدول اخلليجية بح�ضاب 

1991-2006 قد بلغ 0.41 ملعدل ال�ضريبة و0.36 حل�ضة املوارد. ويتبني اأن هوة املوارد توؤثر على عر�ص 
نتاجية  جور احلقيقية والإ العمل متامًا مثل هوة ال�ضريبة، حيث اأن ارتفاعها يزيد من الهوة ما بني الأ

احلدية للعمل، وبالتايل ابتعاد �ضوق العمل من املناف�ضة التامة. يو�ضح �ضكل رقم )1( هذه العالقة.
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جدول رقم )3(: عر�ص العمل مع هبة املوارد للدول النفطية

] )1/( )/()1/[()1(ˆ ταωθωθ -+----= ychN
الدول  

)1.29= α (

فرتة ارتفاع دخل النفط والغاز فرتة انخفا�ص دخل النفط والغاز

1999-19902006-2000

NĥFrischτycالدولة /θωNĥFrischτyc /θω
الفرق يف 
�ضاعات 

العمل

12.6-20.43.90.340.730.470.1913.26.60.380.610.550.27اجلزائر

7.0-25.82.90.050.730.490.1918.84.30.050.720.530.26البحرين
5.6-12.86.80.050.810.490.367.212.80.050.710.530.40الكويت

11.9-21.73.60.050.830.490.229.89.20.050.730.530.37ُعمان
2.30-15.45.50.050.780.490.3313.16.60.050.420.530.39قطر

9.0-16.94.90.050.740.490.327.911.70.050.650.530.40ال�ضعودية
مارات 6.4-26.02.80.050.630.490.2319.64.10.050.650.530.27الإ
7.83-19.84.430.050.750.490.2912.728.140.050.650.530.35املتو�ضط

)(55.1 α=

فرتة ارتفاع دخل النفط والغاز فرتة انخفا�ص دخل النفط والغاز

1999-19912006-2000

NĥFrischτycالدولة /θωNĥFrischτyc /θω
الفرق يف 
�ضاعات 

العمل

16.55.00.340.730.470.1910.68.50.380.610.550.275.9اجلزائر

6.0-21.23.70.050.730.490.1915.25.60.050.720.530.26البحرين

4.5-10.28.80.050.810.490.365.716.50.050.710.530.40الكويت

9.9-17.64.70.050.830.490.227.711.90.050.730.530.37ُعمان

1.9-12.47.10.050.780.490.3310.58.60.050.420.530.39قطر

7.4-13.66.40.050.740.490.326.215.20.050.650.530.40ال�ضعودية

مارات 5.5-21.43.70.050.630.490.3315.95.30.050.650.530.27الإ

5.0-16.075.720.050.750.490.2910.1910.510.050.650.530.35املتو�ضط
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)(2 α=

فرتة ارتفاع دخل النفط والغاز فرتة انخفا�ص دخل النفط والغاز

1999-19912006-2000

NĥFrischτycالدولة /θωNĥFrischτyc /θω
الفرق يف 
�ضاعات 

العمل

4.9-13.36.50.340.730.470.198.4010.90.380.610.550.27اجلزائر

5.0-17.24.80.050.730.490.1912.207.20.050.720.530.26البحرين

3.6-8.111.40.050.810.490.364.5021.40.050.710.530.40الكويت

8.1-14.26.00.050.830.490.226.1015.40.050.730.530.37ُعمان

1.6-9.99.10.050.780.490.338.3011.10.050.420.530.39قطر

6.0-10.98.20.050.740.490.324.9019.50.050.650.530.40ال�ضعودية

مارات 4.4-17.44.70.050.630.490.2312.86.80.050.650.530.27الإ

4.8-12.967.380.050.750.490.298.1113.560.050.650.530.35املتو�ضط

 : عدد ال�ضاعات التوازنية 
Nĥ : ال�ضتهالك للناجت املحلي الإجمايل. yc / τ: معدل ال�ضريبة الفعلي احلدي.  θ: ح�ضة راأ�ص املال. 

ω: ح�ضة دخل النفط والغاز للناجت املحلي الإجمايل. املقدرة بالنموذج. 

Frisch: مرونة عر�ص العمل.

�ضكل رقم )1( هوة ال�ضريبة وهوة املوارد
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للتاأكد من اأن نتائج عر�ص العمل ح�ضا�ضة لتقدير معدل ال�ضريبة احلدي، فقد مت عر�ص النتائج 

مبختلف معدلت ال�ضريبة. يف ورقة بري�ضكوت )2004(،  مت ح�ضاب معدل �ضريبة الدخل كالتايل:

)12(  incssh τττ 6.1 +=  
 

incτ معدل �ضريبة الدخل، اأما العدد 1.6  حيث τss هو معدل �ضريبة ال�ضمان الجتماعي، و 

فيعك�ص حقيقة اختالف املعدل احلدي عن متو�ضط معدل ال�ضريبة، وبالتايل فاإن املعادلة تقّيم املعدل 

مبنية على عينة ممثلة  كانت  اأن ح�ضاباتها  )1993(. حيث  كاوتز  و  فينربج  به  قام  ما  احلدي ح�ضب 

دخل  زيادة  كمية  بح�ضاب  فقاما  مريكية.  الأ ال�ضرائب  وثائق  من  ا�ضتخراجها  مت  ال�ضرائب  ملعدلت 

التغري  ال�ضرائب على  التغري يف  املائة. كما مت ح�ضاب  بواحد يف  الفرد  اإذا ما مت رفع دخل  ال�ضرائب 

يف الدخل كمقدر للمعدل احلدي لل�ضريبة. ومت تغيري الرقم 1.6 اإىل 1 و 1.6 و 2.6 و 3.6، ومت ح�ضاب 

من  ويتبني  متو�ضطاتها.  عند  خرى  الأ املعامالت  بقاء  مع  رقم  لكل  املقابلة  �ضبوعية  الأ العمل  �ضاعات 

النتائج )ملحق رقم 2( اأن القيمة الو�ضطية 1.6 تعطي نتائج اأكرث واقعية، فاإنه من غري املنطقي ارتفاع 

�ضبوعية اإىل 40 يف الدول العربية.   �ضاعات العمل الأ

اكاة �سيا�سات �سوق العمل رابعًا: حمحُ

1.4 �سيا�سات التنويع االقت�سادي، ال�سرائب على اال�ستهالك والرفاهية يف دول اخلليج
بع�ص  تقييم  يتم  ثم   2050 اآفاق  لغاية  الع�ضوائية  املحاكاة  با�ضتخدام  النموذج  حل  يتم 

ول باإتباع �ضيا�ضة تنويع اقت�ضادي تهدف اإىل تقليل هيمنة النفط يف  ال�ضيناريوهات. يتمثل ال�ضيناريو الأ

القت�ضاد، بحيث يفرت�ص قدرة الدول اخلليجية على حتقيق هذا الهدف يف عام 2020، ومنه يفرت�ص 

انخفا�ص دائم حل�ضة الدخول النفطية ابتداًء من هذا التاريخ وعلى مدار الفرتة 2050-2021. 

h يف  pnoqno، وب�ضبب ذلك يرتفع 
نتاج غري النفطي  ω ينجم من ارتفاع الإ اإن انخفا�ص 

بح�ضاب  ال�ضيا�ضة  هذه  اأثر  تقييم  ويتم  وال�ضتهالك.  الدخل  ارتفاع  اإىل  الزيادة  وتوؤدي  نتاج،  الإ دالة 

مكافىء ال�ضتهالك على مدار احلياة، وهو مقدار التغري يف ال�ضتهالك الذي يجب اإعطاوؤه اأو اأخذه من 

ال�ضخ�ص حتى ي�ضبح قراره بخ�ضو�ص عر�ص العمل غري مرتبط بهذا ال�ضيا�ضة، اأي بعبارة اأخرى مقدار 

.ω التغري يف ال�ضتهالك الالزم جلعل �ضاعات العمل املعرو�ضة ل تتغري جراء انخفا�ص

يف ال�ضيناريو الثاين يفرت�ص اأن دول اخلليج تفر�ص �ضريبة على ال�ضتهالك )VAT( مبقدار 

5%، والتي تعني زيادة يف معدل ال�ضريبة بن�ضبة 9.5% ح�ضب املعادلة رقم )5(.

املحاكاة  با�ضتخدام   2050 اإىل   2004 من  املمتدة  الفرتة  مدار  على  عدديًا  النموذج  حل  مت 

تعادل  وهي   0.51=  θ و    α=2 التالية      املعامل  تثبيت  ومت   ،
)5(

تردد  10000 بافرتا�ص  الع�ضوائية 
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ω يتبع م�ضرية ع�ضوائية خالل فرتة التنبوؤ. كما  متو�ضط القيم للفرتة 1991-2003، ومت افرتا�ص اأن 

مت افرتا�ص اأن املتغري الع�ضوائي طبيعي مبتو�ضط ي�ضاوي �ضفر وانحراف معياري يعادل قيمة متو�ضط 

النحراف املعياري للعينة. ولتب�ضيط حل النموذج، فقد ا�ضتخدمت نظرية الدخل الدائم – ودورة احلياة 

تتبع م�ضرية ع�ضوائية.  للمنفعة احلدية ال�ضتهالكية  امل�ضتقبلية  التوقعات  اأن  لـهال )1978(، وافرت�ص 

كذلك مت افرتا�ص اأن معدل منو ال�ضكان يف �ضن العمل يتبع الجتاه العام للبيانات الفعلية، واأن خمزون 

�ضنويًا.   %5 ي�ضاوي  املال  راأ�ص  ا�ضتهالك  معدل  واأن  نتاج،  الإ �ضعف  يعادل   1960 عام  يف  املال  راأ�ص 

2004 لي�ضت بعيدة عن قيمة  نتاج يف عام  اأن قيمة الإ ، بحيث  A وقد مت �ضبط قيمة التقدم التقني 

�ضا�ضي، يتوقع زيادة  نتاج يف عام 2003، وذلك للتاأكد من اأن قيم التنبوؤ معقولة. من نتائج احلل الأ الإ

 ، yc / مد البعيد. اأما ن�ضبة ال�ضتهالك/الدخل   يف ال�ضتهالك يف كل الدول اخلليجية ثم ي�ضتقر يف الأ

نتاج. ففي  ، والذي يتحدد بدوره من توقعات دالة الإ y فتعتمد على تطورات الناجت املحلي الإجمايل

�ضا�ضي، ُوجد اأن هذه الن�ضبة يف البحرين تتجه نحو النخفا�ص، مما يعني اأن الدخل �ضريتفع  احلل الأ

اأكرث من ال�ضتهالك. باملقابل ُوجد اأن هذه الن�ضبة تتجه لالرتفاع يف كل من الكويت وال�ضعودية وُعمان، 

مارات فتبقى ثابتًة تقريبًا. اأما يف الإ

جدول رقم )4(: ال�ضرائب، املوارد الطبيعية وعر�ص العمل يف  الدول اخلليجية
 

متو�ضط فرتة العينةالدولة 

 )2003-1991(

�ضا�ضي احلل الأ

 )2050-2004(

I ال�ضيا�ضة

 )2050-2020(

II ال�ضيا�ضة

 )2050-2004(

ω
ωσyc /Nhωyc /Nhω

0.25σω

مليون دولر 

اأمريكي

τNhωτ

0.220.0472.516.40.2571.017.10.24153.30.0515.70.250.095البحرين
0.380.0783.711.40.3564.312.50.331017.20.0510.90.350.095الكويت

0.260.0779.57.40.3973.38.80.37839.80.057.00.390.095ُعمان
0.370.0765.713.40.3639.214.80.35351.70.0512.80.360.095قطر

0.320.0470.716.20.2960.417.00.283812.90.0515.60.290.095ال�ضعودية
مارات 0.300.0763.518.70.2366.119.90.212187.50.0518.00.230.095الإ

0.310.0672.613.90.3162.3815.00.301393.70.0513.60.310.095الدول اخلليجية

�ضاعات العمل )املعادلة 10(  
N
th

ح�ضة الغاز والنفط، بحيث مت حتويل الغاز اإىل نفط با�ضتخدام معامل التحويل، حيث اأن مليار مرت مكعب من الغاز   ω
الطبيعي يعادل 6.6 مليون برميل نفط.  

النحراف املعياري حل�ضة املحروقات للناجت.  ωσ
متو�ضط ال�ضتهالك للناجت.  yc /

معدل ال�ضريبة الفعلية.  τ
ω، يتبعان م�ضرية ع�ضوائية خالل فرتة املحاكاة من عام 2004 اإىل عام 2050. مت افرتا�ص اأن ال�ضتهالك و

.σω0.25  الدول اخلليجية حتقق �ضيا�ضة التنوع عند عام 2020، وتقلل من ح�ضة املحروقات بـن�ضبة  :I ضيا�ضة�

�ضيا�ضة II:  �ضيا�ضة رفع ال�ضرائب. حيث يتم اإدراج �ضريبة القيمة امل�ضافة مبعدل 5%، )9.5% معدل �ضريبة اإجمايل يف املعادلة 5(.
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تعر�ص نتائج هذه التجربة يف جدول رقم )4(، الذي يتكون من اأربع خانات رئي�ضية. يف اخلانة    

، اأي ن�ضبة النفط والغاز يف الناجت القومي والنحراف  y
c ωσ و   ω و   �ضا�ضية  وىل، توجد البيانات الأ الأ

املعياري، ون�ضبة ال�ضتهالك/الدخل، وكل القيم متثل متو�ضط الفرتة. يف اخلانة الثانية، تقدم نتائج احلل 

، وميثل عدد �ضاعات 
Nh �ضا�ضي للنموذج خالل الفرتة 2004 اإىل 2050، ويتم فيها تقدير عر�ص العمل  الأ

وىل التي تخ�ص  �ضبوع. يف اخلانة الثالثة، يدرج تقدير عر�ص العمل الناجت من ال�ضيا�ضة الأ العمل للفرد/الأ

تنويع القت�ضاد وخف�ص ح�ضة النفط والغاز يف القت�ضاد يف عام 2020 مبقدار 2.5 انحراف معياري، 

خرية نتائج ال�ضيا�ضة الثانية، التي تق�ضي بفر�ص �ضرائب على ال�ضتهالك بن�ضبة %5. ويف اخلانة الأ

اإن مقدار تخفي�ص ح�ضة الدخول النفطية من الناجت املحلي الإجمايل مبقدار ربع النحراف 

اأمريكي. واملراد  1.4 مليار دولر  اأو ما يعادل   ،ω 0.1 من قيمة  املعياري يعترب �ضغريًا، وميثل فقط 

ثر الكبري على الرفاهية الناجم عن تغري طفيف يف ال�ضيا�ضة  من هذا التخفي�ص القليل، هو تو�ضيح الأ

نفاق احلكومي، وذلك لبقاء قيد املوازنة  القت�ضادية. ويفرت�ص اأن يقابل هذا التخفي�ص تخفي�ص يف الإ

.
)6(

دون تغيري، كما يفرت�ص اأن تكون احلكومة قادرة على اإعادة ترتيب اإنفاقها ملواجهة هذا القيد

جدول رقم )5(: مكافىء ال�ضتهالك على مدار احلياة

�ضيا�ضة II�ضيا�ضة Iالدولة 

- 3.874.79البحرين

- 9.294.80الكويت

- 13.993.77ُعمان

- 10.884.78قطر

- 4.214.81ال�ضعودية

مارات - 5.074.82الإ

�ضيا�ضة I:  �ضيا�ضة التنويع  بحيث يتم تخفي�ص ح�ضة املحروقات للناجت بربع انحراف معياري 

من 2021 حتى 2050

�ضيا�ضة :II  اإدراج �ضريبة بـن�ضبة 5% ب�ضكل دائم والتي ترفع معدل ال�ضريبة اإىل %9.5.

يعر�ص اجلدول رقم )5( ح�ضابات الرفاهية لل�ضيا�ضتني: اإن مقيا�ص الرفاه كما ُذكر �ضابقًا، هو 

مقدار التغيري يف ال�ضتهالك الذي اإذا اأعطي اأو اأخذ من الفرد يجعله يحافظ على م�ضتوى ا�ضتهالكه 

�ضا�ضي قبل تنفيذ ال�ضيا�ضة. ومن الوا�ضح اأن الرفاه الناجم عن �ضيا�ضة تنويع الدخل موجب ومعنوي،  الأ

وميثل يف حالة ُعمان 14% ويف حالة قطر 10.8% مقابل 9.3% يف حالة دولة الكويت. ويكون ارتفاع 

اخلليجية  بالدول  مقارنة  تنوعًا  اأكرث  اقت�ضاد  لل�ضعودية  ن  لأ ذلك  اأقل،  بن�ضبة  ال�ضعودية  يف  الرفاهية 

اأعلى. وت�ضري اإح�ضائيات  خرى، حيث اأن ح�ضة كل من الزراعة وال�ضناعات التحويلية واخلدمات  الأ

 8 2.3 و  جمايل قد بلغت  2008، اأن ح�ضة هذه القطاعات من الناجت املحلي الإ البنك الدويل لعام 

خري م�ضدرًا  و 27.2% على التوايل. اأما البحرين، فهي اأ�ضغر الدول املنتجة للنفط، ول ي�ضكل هذا الأ
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اأ�ضا�ضيًا، وبالتايل فاإن التح�ضن يف الرفاهية الناجم عن �ضيا�ضة التنوع يعادل تقريبًا م�ضتوى ال�ضعودية. 

دنى �ضمن الدول اخلليجية. وت�ضري بيانات  مارات 5%، وهو الأ وقد بلغ م�ضتوى حت�ضن الرفاهية يف الإ

البنك الدويل لعام 2006 اأن ح�ضة الزراعة وال�ضناعات التحويلية واخلدمات قد بلغت 12 و  12.25و 

جمايل. وبناءًا عليه، فاإن قطر، والكويت وعمان �ضت�ضتفيد اأكرث من  39.11 يف املائة من الناجت املحلي الإ
�ضيا�ضة التنويع، حيث اأن هذه الدول، خا�ضة قطر والكويت تعتمد ب�ضكل اأكرب على اإيرادات النفط.

اأما يف ما يتعلق ب�ضيناريو اإدراج �ضريبة على القيمة امل�ضافة مبعدل 5%، فاإن فقدان الرفاهية 

الناجم عن  اأن ارتفاع عر�ص العمل  4.6% من مكافئ ال�ضتهالك على مدار احلياة. كما  يحوم حول 

�ضيا�ضة التنويع يفوق بكثري انكما�ص عر�ص العمل الناجم عن اإدراج �ضريبة القيمة امل�ضافة. ت�ضري هذه 

النتائج اإىل اأن ل�ضيا�ضة التنويع اآثار كبرية وموجبة على �ضوق العمل وبالتايل على الرفاه القت�ضادي.

اربة الفقر ال�سريبة، عر�ض العمل وحمحُ   2.4
واأخريًا، تناق�ص م�ضاألة تخفي�ص معدلت الفقر يف الدول العربية، انطالقًا من فكرة اأن تخفي�ص 

تقليل  اإىل  يوؤدي  الدخل، مما  يزيد  وبالتايل  العمل،  �ضاعات  يزيد من  الفعلي  ال�ضريبة احلدي  معدل 

معدلت الفقر. وبالذات يريد اأ�ضحاب القرار معرفة الوقت الالزم للق�ضاء على الفقر.

ن م�ضتوى الفقر يف املغرب  ول، لأ مت اختيار املغرب لدرا�ضة �ضيا�ضة تقليل الفقر، وذلك ل�ضببني: الأ

مرتفع ن�ضبيًا ويقدر بـ 21% من اإجمايل ال�ضكان يف عام 2007. وثانيًا، لتوفر بيانات حول توزيع الدخل غري 

متوفرة لبقية الدول، مت اأخذ هذه البيانات من م�ضادر البنك الدويل، �ضبكة الفقر لعام 2007 حم�ضوبة 

بالقدرة ال�ضرائية املكافئة لعام 2005. ولهذا ال�ضبب اأي�ضًا، ت�ضتخدم بيانات ال�ضتهالك من قاعدة بيانات 

القدرة ال�ضرائية املكافئة لعام 2005 من جدول بن�ضلفانيا 6.3، التي توفر بيانات حتى عام 2007.

ُيحل النموذج با�ضتخدام املحاكاة الع�ضوائية وبرتدد 10000 مرة على مدار الفرتة 2008 حتى 

 = 0.39، كما 
τ �ضا�ضي. وقد مت افرتا�ص اأن معدل ال�ضريبة الفعلي احلدي ثابت عند  2050 يف احلل الأ

. ومت ح�ضاب راأ�ص املال بافرتا�ص اأنه ي�ضاوي  θ=55.0 α =1.78 وح�ضة راأ�ص املال            مت اأي�ضًا تثبيت 

اأن املعدل ال�ضنوي لهتالك راأ�ص املال ي�ضاوي  1960، وكذلك مت افرتا�ص  �ضعف قيمة الناجت يف عام 

5%. وبناء على هذه الفر�ضيات، فقد مت ح�ضاب راأ�ص املال مبعادلة املخزون املرتاكم. كذلك فقد مت 
الع�ضوائي طبيعي وله متو�ضط ي�ضاوي �ضفر  واأن املتغري  اأن ال�ضتهالك يتبع م�ضرية ع�ضوائية  افرتا�ص 

وانحراف معياري ي�ضاوي النحراف املعياري للعينة للفرتة 1991-2007. ومت اختيار قيمة التغري التقني

العام  لبيانات  2008 عند م�ضتوى قريب  لعام  الإجمايل  الناجت املحلي  تتم معايرة م�ضتوى  ، بحيث  A
 0.30 = τ 2007. وقد مت ح�ضاب املحاكاة بافرتا�ص انخفا�ص معدل ال�ضريبة ب�ضكل دائم اإىل م�ضتوى 

من عام 2008 حتى نهاية الفرتة يف عام 2050.
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جدول رقم )6(: حماكاة تقليل الفقر يف املغرب

عدد ال�ضاعات

الناجت املحلي الإجمايل 

للفرد

τdy /∂
م�ضاعف 

الدخل
s
tc∆

معدل 

الفقر %

2007
احلل 

�ضا�ضي الأ

حل 

ال�ضيا�ضة

احلل 

�ضا�ضي الأ

حل 

ال�ضيا�ضة

21.59 i

200815.9917.975682.526014.69-1.275.852.2620.48
201015.9617.945905.586280.19-1.156.342.5818.27
201515.9717.956487.006967.58-0.947.411.6914.72
202015.9217.907076.947662.59-0.818.281.2010.50
202515.9317.917703.778395.41-0.728.982.687.57
203015.9217.908356.129154.61-0.669.561.515.61
203515.9317.919042.689949.86-0.6210.031.744.01
204015.9417.929767.2910785.58-0.5810.431.372.92
204515.9317.9110527.9611659.88-0.5610.751.312.11
205015.9217.9011328.4112577.27-0.5311.021.461.54

i : بيانات فعلية
�ضعار الثابتة 2005 -  البيانات بالقوة ال�ضرائية املكافئة  بالأ

: م�ضاعف ال�ضرائب، بحيث رفع ال�ضريبة يقلل من الناجت
τdy /∂

احلل   
b

ومتثل  ال�ضيا�ضة  تطبيق  بعد  احلل   
s

متثل  حيث  الإجمايل  املحلي  الناجت  م�ضاعف    : 100)/( bbs yyy -
�ضا�ضي. الجتاهي الأ

: معدل منو ال�ضتهالك بعد تطبيق �ضيا�ضة تخفي�ص ال�ضرائب
s
tc∆

ولتقييم  للفرد.  ال�ضتهالكي  نفاق  الإ م�ضتوى  ح�ضاب  مت  فقد  الفر�ضيات،  هذه  على  وبناء 

نفاق ما بني �ضرائح  الإ اإىل توزيع  �ضافة  الفقر، بالإ الفقر فاإنه لبد من معرفة م�ضتوى خط  م�ضتويات 

72 دولر اأمريكي لل�ضهر بالقوة ال�ضرائية املكافئة، وكذلك مت  املجتمع. وقد مت تثبيت خط الفقر عند 

افرتا�ص ثبات توزيع الدخل. يلخ�ص اجلدول رقم )6( النتائج ويبني ال�ضكل رقم )2( ديناميكية معدل 

اجلبائية،  ال�ضيا�ضة  خالل  من  ملحوظ  ب�ضكل  الفقر  معدلت  تخفي�ص  ميكن  اأنه  الوا�ضح  من  الفقر. 

نفاق ال�ضتهالكي، فاإن معدلت الفقر تتقل�ص، حيث ميكن تخفي�ص الفقر اإىل  فمع ارتفاع الدخل والإ

الن�ضف عند حدود عام 2020 اأي يف حدود 12 عام، وميكن الق�ضاء على الفقر عند عام 2050. وميكن 

ت�ضور تخفي�ص معدل �ضرائب اأكرث من امل�ضتوى الذي مت افرتا�ضه، وبالتايل تق�ضري مدة الق�ضاء على 

الفقر. من الطبيعي اأن تعتمد هذه النتائج على النموذج امل�ضتخدم، كما اأنها تعتمد على فر�ضية مهمة 

خرى، األ وهي فر�ضية عدم ح�ضول اأي تغري ع�ضوائي لالقت�ضاد با�ضتثناء  �ضافة اإىل الفر�ضيات الأ بالإ

خرى. ما مت افرتا�ضه من تغريات وكذلك ثبات ال�ضيا�ضات الأ
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 لكش)2 (برغملا ،ءارقفلل ةيباحملا ةيلاملا ةسايسلا�ضكل )2( ال�ضيا�ضة املالية املحابية للفقراء، املغرب

0

5

10

15

20

25
20

07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

تاونسلا

عم
لد

لا 
ف

رق

خام�سًا: اخلامتة

مت ا�ضتخدام النموذج املعياري لعر�ص العمل ب�ضفة وا�ضعة، ويبدو اأن التطبيقات متوافقة مع 

توقعات النموذج. ا�ضتخدمت هذه الورقة بيانات ومعطيات عن الدول العربية، التي توؤيد اأي�ضًا توقعات 

النموذج، وبالتايل تزيد من ال�ضواهد التجريبية حول مدى مرونة عر�ص العمل.

ول دول تعتمد على النفط والغاز ولها �ضحة  �ضنفت الورقة الدول العربية اإىل نوعني، ال�ضنف الأ

يف العمالة با�ضتثناء اجلزائر التي لديها فائ�ص العمالة وخمزون معترب من النفط والغاز. اأما ال�ضنف 

ردن، واملغرب، و�ضوريا وتون�ص.  الثاين، فهي الدول غري النفطية ذات الفائ�ص يف العمالة وهي م�ضر، والأ

�ضبوعية للفرد( يف املجموعة الثانية مت�ضقا مع  يقدم النموذج تقييمًا لعر�ص العمل )�ضاعات العمل الأ

التي  للدول اخلليجية  النموذج  تطبيق  اأن  اإل  الكربى،  ال�ضناعية  بالدول  ومقارنة  التجريبية  ال�ضواهد 

تنعدم فيها ال�ضرائب على الدخل وال�ضتهالك، فاإن نتائج النموذج تبدو غري واقعية. ولتح�ضني قدرة 

النموذج على التنبوؤ بعر�ص العمل يف الدول اخلليجية، فقد مت القيام بتعديل النموذج املعياري، وذلك 

نتاج كعامل اإ�ضايف. وقد جنم عن هذا التعديل اأن هبة املوارد  باإدخال راأ�ص املال الطبيعي يف دالة الإ

تعمل كال�ضريبة متامًا، حيث تخف�ص عر�ص العمل.
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تتوافق هذه النتيجة مع نظرية لعنة املوارد. حيث اأن الدول النفطية الغنية مثل الدول اخلليجية 

تعتمد ب�ضكل كبري على املوارد الطبيعية كم�ضدر اأ�ضا�ضي للدخل. فتت�ضخم املوازنة احلكومية عند ارتفاع 

اأ�ضعار النفط مما يزيد من ال�ضلوك الريعي، وبالتايل يقل عر�ص العمل. ويحدث العك�ص عند انخفا�ص 

�ضعار، ويتقل�ص فائ�ص املوازنة. حيث ي�ضطر النا�ص للعمل �ضاعات اأطول لتعوي�ص فاقد الريع ومتهيد  الأ

ال�ضتهالك. وبال�ضتناد اإىل بيانات الدول اخلليجية، فقد مت اإثبات مثل هذا ال�ضلوك خالل الفرتة التي 

فاإن عر�ص  اأجريت،  التي  بانخفا�ضها. وح�ضب احل�ضابات  واأخرى  والغاز  النفط  اأ�ضعار  بارتفاع  تتميز 

�ضبوع للفرد عند ارتفاع اأ�ضعار النفط. العمل ميكن اأن يتقل�ص مبعدل �ضبع �ضاعات يف الأ

واإذا  النفطية،  الدول  يف  وخا�ضة  جدًا  مرتفعة  العربية  الدول  يف  العمل  عر�ص  مرونة  تعترب 

�ضيا�ضات  �ضياغة  على  �ضت�ضاعد  فاإنها  العتبار،  نظر  يف  العمل  لعر�ص  العالية  املرونة  هذه  اأخذت  ما 

دون  بالكامل  ممول  اإجتماعي  �ضمان  �ضيا�ضة  �ضياغة  مكان  بالإ املثال،  �ضبيل  فعلى  �ضليمة.  اإقت�ضادية 

اإحلاق اأذى �ضريبي على ال�ضباب العاملني بتمويل تقاعد امل�ضّنني.

�ضافية ومت الربهان على  وقد مت القيام مبحاكاة النموذج حتت عدد قليل من الفر�ضيات الإ

اأن تخفي�ص معدل ال�ضريبة ميكن اأن يقلل معدل الفقر ب�ضكل فعال، بحيث ميكن تخفي�ضه اإىل الن�ضف 

خالل 12 عام، كما يف حالة املغرب.

اإن فكرة فر�ص �ضريبة على القيمة امل�ضافة يف دول اخلليج بن�ضبة 5% يقلل من الرفاه القت�ضادي 

للفرد مبعدل يزيد عن 4%. اإن الدول النفطية ت�ضتفيد اأكرث اإذا ما مت تنويع م�ضادر الدخل لديها وتخفي�ص 

اعتماد اإقت�ضاداتها على النفط والغاز، وبالتايل حتويل النفط من نقمة اإىل نعمة. حيث اأن تخفي�ص ح�ضة 

اإىل زيادة يف معدل الرفاه  دولر �ضنويًا قد يوؤدي  مليار   1.04 مبقدار  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  النفط 

القت�ضادي بحدود 5 اإىل 14 باملائة، ويف الكويت، على �ضبيل املثال، بحدود 9.3%، وهي ن�ضبة عالية جدًا. اإن 

الدول اخلليجية مطالبة باإحلاح بتبني �ضيا�ضة تنويع اإقت�ضادي تبتعد عن هيمنة النفط على اإقت�ضاداتها.

�ساد�سًا: ملخ�ض املناق�سات 

هذه  لتنظيمه  للتخطيط  العربي  للمعهد  بال�ضكر  بتوجهه  النقا�ص  احل�ضور  اأحد  ا�ضتهل 

املحا�ضرات ملحاولة تقييم امل�ضار القت�ضادي للدول العربية وثمن كل ما قيل يف هذه املحا�ضرة، ولكنه 

يبقى نظريًا: فكل التحليل املفرت�ص يبقى �ضعيفًا اإذا ما كان عن�ضر العمل يخ�ضع ل�ضوابط عملية، مبعنى 

اأنه اإذا مل تنتج، فلن تاأخذ اأجرًا، غري اأن واقع احلال هو معكو�ص، فاحلكومة هي التي توؤمن الوظائف 

جور ول قل�ضت من �ضاعات العمل، ل يف حالة زيادة املوارد  كرب، فال هي خف�ضت من الأ وهي املوظف الأ

النفطية ول يف حالة انخفا�ضها. فلخ�ص املتدخل كالمه باأن هذا النموذج الريا�ضي اجلميل بعيد كل 

ن احلكومة ل تخ�ضع لفر�ضية هذا النموذج.  البعد عن الواقع لأ
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على  النموذج  اعتماد هذا  اأول  ول: يالحظ  الأ ال�ضوؤال  اأ�ضئلة:  ثالثة  اأحد احل�ضور  كما طرح 

جر  الأ على  ال�ضتهالكية  قراراته  يف  يعتمد  الذي  عامة،  ب�ضفة  الليربايل  اأو  النيوكال�ضيكي  الطرح 

�ضمي اأو ينخدع مبا مي�ضى الوهم النقدي؟  جر الإ احلقيقي. األ يعتقد باأن املواطن العربي يعتمد على الأ

ال�ضوؤال الثاين: يتكلم النموذج كله عن �ضاعات العمل يف اإطار �ضوق العمل الر�ضمي املنظم، مبعنى اأنه 

اإذا ما مت اإدماج �ضاعات العمل يف ال�ضوق ال�ضوداء )ال�ضوق غري املنظم(، حيث تكون �ضاعات العمل غري 

خرية التي تو�ضلت  خا�ضعة لل�ضريبة، فما م�ضداقية هذا النموذج؟ ال�ضوؤال الثالث: يتعلق بالنتيجة الأ

اإليها الورقة، وهي م�ضكلة الفقر يف الوطن العربي، ومفادها اأن تخفي�ص ال�ضرائب قد ي�ضاهم يف تخفي�ص 

الفقر بدرجة عالية. لكن من جهة اأخرى، اأن تخفي�ص ال�ضرائب يعني تخفي�ص اإيرادات الدولة، وهو ما 

�ضيوؤدي اإىل تخلي الدولة عن التزاماتها الجتماعية جتاه الطبقة الفقرية، مما �ضيزيد من حدة الفقر 

اإن مل يرتفع عدد الفقراء.

ل املحا�ضر ا�ضتهالل اأجوبته بها، اأكد على  يف تلخي�ص اإجابته املتعلقة عن م�ضكلة الفقر التي ف�ضّ

اأن حماربة الفقر تقت�ضي اأول وقبل كل �ضيء حماربة ثقافة الريع وثقل هيكل الوظيفة العمومية برتاكم 

�ضالح ال�ضيا�ضي واملوؤ�ض�ضاتي.  مر الذي يقت�ضي الإ دارية. الأ اأعداد العاملني وتعدد الوزارات والهياكل الإ

فاإذا ما توفرت للدولة اإرادة ونية فعلية لتخفي�ص الفقر، فاإنها ميكنها ذلك، وملح املحا�ضر اإىل تخفي�ص 

اأعداد العاملني غري املنتجني يف القطاع العام والتخفيف من عبء امليزانية وتوفري حيز مايل.

وقال  رقام،  الأ توفر  املحا�ضر عدم  اأكد  الر�ضمي،  بال�ضوق غري  املتعلق  ال�ضوؤال  يف جوابه عن 

وتزداد  الإجمايل،  القومي  الناجت  20% من  اأو   %16 تفوق  العربية قد  الدول  ال�ضوق يف  ن�ضبة هذه  اإن 

اأمام معدلت ال�ضرائب. فتخفي�ص  النا�ص وانهزامهم  الن�ضبة عند ارتفاع ال�ضريبة نتيجة تهرب  هذه 

ال�ضريبة يوؤدي اإىل زيادة الدخل، ومبا اأن اإيرادات  ال�ضريبة هي معدل ال�ضريبة م�ضروبة يف الدخل، 

فاإن واردات ال�ضريبة �ضتزيد اأي�ضًا. 

طروحة النظرية امل�ضتعملة يف النموذج، اأكد املحا�ضر اأنه منذ البداية  ويف معر�ص اإجابته عن الأ

النموذج  على  العتماد  لذلك مت  العربية،  الدول  العمل يف  �ضاعات  البيانات عن  انعدام  عن  تكلم  قد 

النظري. وذكر اأن النماذج عمومًا هي خمت�ضرات للحقيقة، وي�ضتعملها العلماء لتقريب احلقائق، وهي 

�ضل خاطئة اإل اأن البع�ص منها مفيد. فالنموذج امل�ضتعمل هنا هو نعم نظري، هل هو مفيد؟ نعم  يف الأ

مور املتعلقة ب�ضوق العمل مثال يف الكويت، هي  مفيد؟ هل فيه م�ضكلة؟ نعم هناك م�ضكلة. فكثري من الأ

اأمور اجتماعية ولي�ضت اقت�ضادية. والنموذج ل ميكن اأن يجيب على مثل هذه امل�ضاكل.

تخفي�ص  خالل  من  ال�ضريبية  يرادات  الإ زيادة  فكرة  واأيد  م�ضر،  حالة  اآخر  متدخل  اأثار 

ال�ضريبة، وذلك ح�ضب درا�ضة جتريبية اأجنزت موؤخرًا، حيث مت تخفي�ص ال�ضريبة على املوؤ�ض�ضات من 
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40% اإىل 20%. والنتيجة اأن النا�ص �ضددت ال�ضريبة وارتفعت الدخول املتاأتية من ال�ضرائب من خالل 
فراد. وال�ضوؤال هنا: ما هو راأي املحا�ضر يف  زيادة عدد املوؤدين لها ومن خالل زيادة دخل ال�ضركات والأ

ال�ضريبة التي تفر�ص على العقار يف م�ضر؟ هل تعني زيادة ال�ضريبة العقارية زيادة يف عدد الفقراء 

يف م�ضر؟ وكانت اإجابة املحا�ضر باأنه من الوا�ضح من خالل النموذج، اأن زيادة معدل ال�ضريبة تعني 

تخفي�ضًا يف عدد �ضاعات العمل، وبالتايل انخفا�ص الدخل.

اأثار متدخل اآخر اإ�ضكالية كيفية تنويع م�ضادر الدخل يف الكويت عن طريق فر�ص �ضرائب على 

اأن تنويع م�ضادر الدخل ل يعني بال�ضرورة فر�ص ال�ضرائب. التنويع  ال�ضركات. كان جواب املحا�ضر 

ياأتي عن طريق تنمية قطاعات اأخرى كالزراعة، وال�ضناعة التحويلية وقطاع اخلدمات. 

�ضول فما الهدف اأو العائد  وتدخل الدكتور الغزايل واأ�ضاف اأن الدولة يف الكويت متلك كل الأ

تيان بدخول اأخرى؟ من فر�ص ال�ضرائب اأو من الإ

بالدول  مقارنة  احلدود  اأبعد  اإىل  مرن  العربية  الدول  يف  العمل  عر�ص  اأن  املحا�ضر  فاأو�ضح 

يعو�ص  املنظم حتى  بال�ضوق غري  للعمل  يلجاأ  ال�ضريبة  تفر�ص عليه  العربي عندما  فاملواطن  خرى.  الأ

دخلة املنقو�ص، وبالتايل يحافظ على م�ضتوى ا�ضتهالكي. فاإذن احلل هو يف تخفي�ص ال�ضريبة حتى ل 

ينهزم املواطن اأمامها، وبالتايل ترتفع عدد �ضاعات العمل.

اإ�ضتف�ضر متدخل اآخر عن اأثر تخفي�ص ال�ضريبة على الفقر يف الدول النامية )والدول العربية 

خرى  �ضل للعمالة وي�ضتثنى العوامل الأ خا�ضة(: كيف ينخف�ص الفقر اإذا ما كان تخفي�ضها موجه يف الأ

ومنها الطبقة الغري عاملة. ثم اإن هناك روؤية اأخرى يف الدول املتقدمة اإذ اأن تخفي�ص ال�ضريبة مثاًل يف 

الوليات املتحدة يوجه نحو ت�ضجيع ال�ضتهالك، وبالتايل تن�ضيط القت�ضاد، فكيف يتم تن�ضيط القت�ضاد 

اأجاب املحا�ضر،  اإذا ما كان ال�ضتهالك منذ البداية مرتفعًا فيها مبا فيه الكفاية؟  يف الدول العربية 

نتاج املعتمدة على راأ�ص املال املادي  الإ النموذج يعتمد على دالة  القومي الإجمايل يف هذا  الناجت  باأن 

وراأ�ص املال الب�ضري )عدد �ضاعات العمل م�ضروبة يف عدد العمال( والتطور التقني. اإذا ما انخف�ضت 

نتاج، وبالتايل ينخف�ص الفقر من خالل قانون اأوكن. يف الدول  ال�ضريبة ترتفع �ضاعات العمل، ويرتفع الإ

نتاج بن�ضبة 1% تخف�ص البطالة بن�ضبة %3. الراأ�ضمالية زيادة الإ

وا�ضرت�ضل املحا�ضر يف تف�ضريه عن كون زيادة الناجت القومي تزيد من الطلب على العمالة كما 

نهما )اأي العر�ص والطلب( مرتبطان معًا، وبالتايل تخفي�ص معدل البطالة. تزيد يف عر�ص العمالة لأ

وعرب متدخل اآخر عن هاج�ضه املتعلق بالتالزم الزمني بني تخفي�ص ال�ضريبة وزيادة الدخل 

دول  يف  خ�ضو�ضًا  ال�ضريبية  بال�ضيا�ضات  تتعلق  ثانية  نقطة  عر�ص  كما  العاملية.  بالبيئة  اأي�ضا  واملتاأثر 

اخلليج العربية والتي فيها دعم واإعانات. فالنا�ص دائمًا تنظر فقط لل�ضرائب نظرة �ضلبية بينما الدعم 
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بنظرة اإيجابية. فتخفي�ص الدعم اأو اإلغاوؤه هو �ضريبة يف حد ذاته. فما هي النظرة لتقلي�ص الدعم مثاًل 

كنوع من ال�ضريبة؟ اإ�ضتف�ضر متدخل اآخر عن مدى اأهمية اأن ناأخذ النموذج بعني العتبار واردات النفط 

اأن تنويع القت�ضاد  يف الدرا�ضات التجريبية على الدول النفطية. كيف تتم املوازنة يف حالة افرتا�ص 

ي�ضاحبه اإيرادات �ضريبية لتعوي�ص النق�ص احلا�ضل يف اإيرادات النفط؟ يف ظل هذا الفرتا�ص ما هي 

مثل لدول اخلليج؟ املوازنة الأ

اأما  ديناميكية.  به  ولي�ص  البعيد  للمدى  هو  بل  ديناميكيًا  لي�ص  النموذج  باأن  املحا�ضر  اأجاب 

بالن�ضبة للنقطة الثانية وتاأثري النمو العاملي اأو البيئة اخلارجية، فهذا النموذج هو لالقت�ضادات املغلقة. 

ويتطلب فتحه معادلت ريا�ضية اأكرث. �ضحيح اأن النموذج مل ياأخذ م�ضاألة العمالة الوافدة بالن�ضبة لدول 

خري، الذي  اخلليج، ففي هذه الدول راأ�ص املال متنقل ومفتوح. وكانت اإجابة املحا�ضر على املتدخل الأ

مثل، باقرتاح حل النموذج بطريقة عك�ضية، حتى  من خالل حتليل �ضوؤاله يريد ح�ضاب معدل ال�ضريبة الأ

يعرث على معدل ال�ضريبة املثلى. وهذا يتطلب توفر بيانات عن عدد �ضاعات العمل يف الدول العربية، 

�ضل غري متوفرة. التي هي يف الأ
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عر�ص العمل مت�ضق مع منوذج   McGrattan and Prescott )2003(، Boldrin، Christian and Fisher )2001(

 )Lucas )1972(، Hansen )1985( and Auerbach and Kotlikoff )1987( و Lucas and Rapping )1969(

. Kydland and Prescott )1982( و
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)4( من ال�ضعب ت�ضور عملية التقدم التقني للدول العربية، حيث اأن خمزون البحث والتطوير امل�ضجل يف الوليات 

املتحدة منخف�ص، حيث بلغ عدد الخرتاعات امل�ضجلة ل�ضت دول عربية ما بني 1980-2007، 367 ت�ضجياًل فقط مقارنة 

التنموية  التحديات  تقرير  اأنظر  ت�ضاوؤلت.  عدة  عليها  ونوعيته  املال  راأ�ص  خمزون  اأن  كما  لوحدها.  لكوريا   6328 بـ 

للمنطقة العربية 2009.

)5( عند حل النموذج، يتم تقريب امل�ضفوفة اليعقوبية عندما يتم حتويل النموذج اإىل منوذج خطي، بعدها يتم حتديث 

هذا التقريب عند كل تردد، وذلك مبقارنة البواقي من حل النموذج مع النموذج اخلطي. وهذه الطريقة لي�ضت خمتلفة 

لكل فرتة،  الطبيعي  التوزيع  ب�ضحب من  يتم ح�ضابها  فاإنه  الع�ضوائية،  خطاء  الأ اأما  �ضريعة.  لكنها  نيوتن  عن طريقة 

وبعدها يتم اإعادة تنميط م�ضفوفة التباين.

)6(  بيانات القوة ال�ضرائية املتكافئة جدول بن�ضلفانيا 6.2 متوفرة للدول اخلليجية فقط حتى عام 2003.
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ُملحق رقم )1(:  البيانات 

متو�ضط قيم 

2008-2000
بريطانيااليابانايطاليااأملانيافرن�ضاكندا

الوليات 

املتحدة 

مريكية الأ

نفاق احلكومي للناجت % 19.2423.3118.7019.6217.8620.5415.58ن�ضبة الإ

�ضول الثابتة 13.0113.0014.8915.2820.6211.2611.85ن�ضبة ا�ضتهالك الأ
55.8456.4658.4759.0457.0864.8870.03ن�ضبة ال�ضتهالك اخلا�ص للناجت

0.690.630.670.670.660.660.67ن�ضبة ال�ضكان البالغني الإجمايل ال�ضكان
0.720.650.670.580.750.710.72الت�ضغيل لل�ضكان يف �ضن العمل

املحلي  للناجت  فراد  الأ على  ال�ضرائب 

الإجمايل
12.237.648.9110.725.1910.4810.38

فراد يف ال�ضمان الجتماعي 2.014.026.112.304.282.643.00م�ضاهمة الأ
8.4211.0010.3511.015.2210.974.73معدل ال�ضرائب غري املبا�ضرة

نفاق الع�ضكري للناجت 1.202.461.381.920.972.463.76الإ

cτ0.160.220.200.200.090.190.07

τss
0.040.070.110.050.070.040.05

0.380.350.380.460.350.340.37ح�ضة راأ�ص املال

incτ0.160.100.120.150.070.130.12

hτ0.280.230.300.280.180.260.25

τ0.380.370.420.400.250.380.30

yc /0.700.750.730.720.660.800.79

البالغني  لل�ضكان  الإجمايل  املحلي  الناجت 

باأ�ضعار  املبا�ضرة  غري  ال�ضرائب  ناق�ضًا 

القوة ال�ضرائية باأ�ضعار 2005

42510.7238698.0937867.0335733.2740045.9739364.5557049.32

www.oecd.org   .امل�ضدر: منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية
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ُملحق البيانات خالل الفرتة )2006-1991(

الدولة 

الت�ضغيل 

لل�ضكان 

البالغني 

)64-15(

ال�ضكان 

البالغني

)64-15(

لإجمايل 

ال�ضكان

الت�ضغيل 

)مليون 

فرد(

قوة 

العمل 

)مليون 

فرد(

ال�ضكان 

)مليون 

فرد(

معدل 

ال�ضتثمار 

 04/03-1991
PWT  6.2

معدل 

ال�ضتهالك 

 04/03-1991
PWT  6.2

ح�ضة راأ�ص 

املال

0.510.6912.6729.7910.468.0160.140.44اجلزائر
0.350.739.890.630.290.2768.500.64البحرين

0.450.965.4164.9119.2417.3558.890.45م�ضر
0.570.8410.672.051.081.0970.990.74الكويت
ردن 0.360.7714.394.601.231.2168.350.38الأ
0.560.9011.5227.769.568.5560.670.51املغرب
0.530.809.302.290.820.7659.810.55ُعمان
0.500.6618.700.610.340.3373.490.72قطر

0.510.719.9620.066.646.3458.670.54ال�ضعودية
0.330.737.7916.064.735.0955.110.57�ضوريا
0.240.9213.359.333.092.7162.780.46تون�ص

مارات 0.610.6323.123.041.751.7273.980.75الإ
UNWDI-PWTPWTWDIWDIILOWDIILOامل�ضدر

الدولة 

الناجت املحلي 

الإجمايل للفرد 

 6.2 04/03-1991
PWT

احتياطي 

النفط

والغاز 

مليار برميل

مكافىء للنفط

 الت�ضغيل لإجمايل

cττssincτssincال�ضكان ττ +τ

ω ح�ضة 
دخل

النفط 

والغاز 

من الناجت

0.2738.04826.00.180.050.100.210.330.23اجلزائر
0.440.815562.40.000.040.010.050.050.22البحرين

 0.2711.53955.00.090.050.080.170.24م�ضر

0.53107.721698.50.000.040.000.040.040.32الكويت
ردن  3835.60.160.040.080.160.28 0.26الأ

 3630.00.190.100.110.280.39 0.31املغرب

0.339.713127.00.000.040.010.050.050.20ُعمان
0.53113.623284.60.000.030.000.030.030.35قطر

0.31302.414086.70.000.060.000.040.040.25ال�ضعودية
0.314.31799.00.000.000.120.200.190.06�ضوريا
0.290.46296.20.220.050.080.160.310.04تون�ص

مارات 0.56137.824455.50.000.040.000.020.010.26الإ
ILOBPPWTWDI, IFSSSWDI, IFSComputedComputedWDI, IFSامل�ضدر

ILO  منظمة العمل الدولية
BP  �ضركة النفط الربيطانية

PWT  جداول بن�ضلفانيا )جدول 6.3(
WDI  موؤ�ضرات البنك الدويل للتنمية

IFS  الإح�ضائيات املالية ل�ضندوق النقد الدويل
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امللحق رقم )2(

قام )Prescott )2004 بتعديل بع�ص املجاميع القت�ضادية لتتطابق مع النظرية القت�ضادية، 

�ضر. اأهم تعديل يخ�ص ُمعاجلة ال�ضرائب غري  خا�ضة يف املجالت التي ُتعنى بدفع ال�ضرائب من طرف الأ

املبا�ضرة �ضافية من الدعم ك�ضرائب على ال�ضلع النهائية ولي�ص جزء من تكلفة الناجت املحلي الإجمايل. 

ت�ضمل ال�ضرائب غري املبا�ضرة �ضرائب القيمة امل�ضافة، الر�ضوم، ال�ضرائب على امللكية ...الخ، والتي 

�ضر. وبع�ص ال�ضرائب مثل ال�ضرائب على املمتلكات ال�ضناعية والتجارية و�ضريبة  عادة ما تفر�ص على الأ

عمال. يفرت�ص اأن ثلثي ال�ضرائب غري املبا�ضرة تفر�ص على  املبيعات على املعدات تفر�ص على قطاع الأ

ال�ضتهالك اخلا�ص النهائي، ويوزع الثلث الباقي بالت�ضاوي على ال�ضتهالك وال�ضتثمار اخلا�ص. ومنه 

فاإن ال�ضرائب غري املبا�ضرة على ال�ضتهالك حت�ضب كالتايل:

TI
IC

CTI c  ]3/13/2[ 
+

+=

اأما  املبا�ضرة.  غري  ال�ضرائب  �ضايف   ITو اخلا�ص،  ال�ضتثمار   I و اخلا�ص،  ال�ضتهالك   C حيث 

ال�ضتهالك فيح�ضب:

cmil TIGGCc  --+=

الإجمايل  املحلي  الناجت  قيا�ص  ويتم  الع�ضكري،  نفاق  الإ  milG و   احلكومي،  نفاق  الإ متثل   G اأن حيث 

نتاج بتكلفة عوامل الإ

TIYy  -=

اأما معدل ال�ضريبة على ال�ضتهالك، فيتم تقديره باملعادلة التالية:

c

c
c TIC

TI
 

 
-

=τ

ويتم تقدير معدل ال�ضريبة على الدخل باملعادلة التالية:
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ويقدر معدل �ضريبة ال�ضمان الجتماعي بال�ضيغة التالية:

ومت تقدير معدل ال�ضريبة احلدي على الدخل كالتايل:

incssh t ττ 6.1+=

حيث اأن العدد 1.6 يعك�ص حقيقة اختالف املعدل احلدي لل�ضريبة عن املعدل املتو�ضط، ومت   

اجلبائية  الإح�ضائيات  من  بيانات  على  بناءًا   Feenburg and Coutts )1993( درا�ضة  من  اأخذه 

مريكية. الأ

حتليل ح�ضا�ضية ح�ضاب املعدل احلدي لل�ضريبة

دنى  احلد الأ

للتقدير
على للتقديرالتقدير الو�ضطي  احلد الأ

الدولة 

1τh
2τh

3τh
4τh

0.2817.80.3316.80.4115.10.5013.1اجلزائر
0.2021.50.2420.60.3119.10.3817.5م�ضر
ردن 0.2424.40.2823.40.3421.90.4120.0الأ
0.3419.90.3918.60.4916.10.5813.7املغرب
0.1230.60.1928.80.3225.40.4421.9�ضوريا
0.3020.30.3519.20.4317.20.5115.1تون�ص
0.2422.40.2821.30.4419.10.4516.8املعدل

 incssh τττ تعادل معدل �ضريبة                                 =+1    1τ

 incssh τττ تعادل معدل �ضريبة                                        =+6.1  2τ
 incssh τττ تعادل معدل �ضريبة                                        =+6.2   3τ

incssh τττ تعادل معدل �ضريبة                                        =+6.3   4τ
τss  ومعدل �ضريبة ال�ضمان الجتماعي incτ اأنظر اإىل كيفية ح�ضاب معدل �ضريبة الدخل     

)1()]/1()/(*)/1( [ �ضاعات العمل املقدرة با�ضتخدام  ταθθ -+--= ych

1.55= α yc ملتو�ضط الدول العربية   / 0.48 و      
 
=

   θ
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اإعداد: د .محمد نعمان نوفل  

25 -     املراأة والتنمية يف الدول العربية: حالة املراأة الكويتية
اإعداد: د .ريا�ص بن جليلي  

26 -     البطالة وم�ضتقبل اأ�ضواق العمل يف الكويت
قا�ضم العبا�ص اإعداد: د .بل  

27 -     الدميوقراطية والتنمية يف الدول العربية
ي عبدالقادر علي اإعداد: د .عل  

عمال ودور القطاع اخلا�ص 28 -     بيئة ممار�ضة اأن�ضطة الأ
اإعداد: د .اأحمد الكواز  
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جنبي املبا�ضر على قدرة الدول العربية  29 -     تاأثري �ضيا�ضات الرتويج لال�ضتثمار الأ
              يف جذب هذه ال�ضتثمارات لتحقيق اأهدافها التنموية

اإعداد: اأ .منى ب�ضي�ضو  

30 -     ال�ضالح ال�ضريبي يف دولة الكويت
اإعداد: د .عبا�ص املجرن  

31 -     ا�ضتهداف الت�ضخم النقدي: ماذا يعني لدول جمل�ص التعاون؟
اإعداد: د .و�ضاح رزاق  

زمة املالية الدولية واإنعكا�ضاتها على  دول اخلليج  32 -    الأ
                  اإعداد: د .و�ضاح رزاق

            د .اإبراهيم اأونور

            د .وليد عبد موله

33 -     ا�ضتخدام العوائد النفطية
اإعداد: د .حممد اإبراهيم ال�ضقا  

34 -      ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة
اإعداد: د .اأحمد الكواز  

العربية الدول  يف  امل�ضاواة  لعدم  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد        -  35
ي عبدالقادر علي اإعداد: د .عل  
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