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املدخل
ً ً
ـددا قليــا
إن لنطــاق وشــدة العنــف والتدميــراملرتبطيــن بالحــرب األهليــة التــي شــهدتها ســورية منــذ عــام  ،2011عـ
جـ ًـدا مــن أوجــه الشــبه فــي التاريــخ الحديــث .يذكــراملرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ( )SOHRأن إجمالــي عــدد
القتلــى (مــن  15آذار /مــارس  2011إلــى  15آذار /مــارس  )2019وصــل إلــى عــدد مهــول ،يفــوق  570ألــف شــخص.
ً
كما ّأن لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  -إسكوا )2018 ESCWA /التي أجرت تحليل
ً
مفصــا لتقديــرالتكلفــة االقتصاديــة للحــرب األهليــة فــي ســورية ،وضعــت تقديـ ًـرا عــن تدميــرالرأســمال الفعلــي مع
نهايــة عــام  ،2017بحوالــي  120مليــاردوالرأمير ـكـي .وفــي مــا يتعلــق بالتكلفــة حــول تدميــراالقتصــاد بالكامــل ،يقـ ّـدر
البنــك الدولــي (تقريــرفــي  )2017أن الخســائرالتراكميــة فــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،مــن عــام  2011إلــى نهايــة عــام
 ،2016وصلت إلى  226ملياردوالر ،أي إلى حوالي أربعة أضعاف الناتج املحلي اإلجمالي السوري في عام .2010
يبدوأن هذه التقييمات تتسق مع حسابات الكثافة السكانية الليلة 1التي أجراها سيالن وتومان ( ،)2018ولي،
وآخــرون ( ،)2017مــع اإلشــارة إلــى أن ســورية بحلــول  ،2017فقــدت حوالــي  80فــي املئــة مــن الكثافــة الســكانية
الليليــة.
ً
ً
وإضافــة إلــى املــوت والدمــار الكبيريــن ،خلقــت هــذه الحــرب أيضــا عــددا غيــر مســبوق مــن الالجئيــن والنازحيــن
الداخليــنً .
وفقــا للمفوضيــة العليــا للشــؤون الالجئيــن ( ،)UNCHRيوجــد هنــاك حوالــي  5.6مليــون الجــئ ســوري
مسجل في البلدان املجاورة لسورية .ومع حساب الالجئين غيراملسجلين في ثالث بلدان فقط :في مصرواألردن
والبنــان ،ســيرتفع العــدد اإلجمالــي إلــى أكثــرمــن  7مليــون (.)2019 ،UNCHR
ً
إضافــة إلــى هــذه األرقــام ،هنــاك حوالــي  6.3مليــون نــازح داخلــي فــي ســورية ،إذا لدينــا مــا يقــارب ثلثــي عــدد ســكان
ُ
ســورية ،البالــغ عددهــم  21مليــون ،أجبــروا علــى تــرك منازلهــم .ولتقديــرالتأثيــرالعالمــي ألزمــة الالجئيــن والنازحيــن
في سورية ،يكفي أن نالحظ أن أعداد الالجئين السوريين يشكل أكثرمن  23في املئة ،من إجمالي عدد الالجئين
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،كمــا أن عــدد النازحيــن ُيقـ ّـدربنحــو  20فــي املئــة مــن العــدد اإلجمالــي للنازحيــن فــي العالــم.
إن الخســائر التــي ّ
تكبدتهــا ســورية كبيــرة ،لكــن ليــس مــن الوهــم أن ننظــر فــي ســبيل االنتعــاش وتعزيــز األســس
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي البــاد ،نظــرة تتعــدى الوضــع الــذي كان قبــل الحــرب .أجــرى كل مــن تشــن ،لويــرزا
ً
ورينــال كــورول (ً )2008
تقييمــا شــامل ملــا بعــد الحــرب األهليــة ،باســتخدام تحليــل دراســة لألحــداث فــي  41دولــة،
خــال الفتــرة مــن عــام  1960إلــى .2003
أظهــرت دراســتهم أن االنتعــاش إلــى مســتويات مــا قبــل الصـراع ،وإدخــال مزيــد مــن التحســينات ،أمـ ٌـرممكــن لبلــد
عانــى الحــرب ،عندمــا يتحقــق فيــه ســام دائــم نسـ ًـبيا .فيمــا ركــزت دراســات أخــرى علــى الحــرب العامليــة الثانيــة،
وهــي تشــيرإلــى عــودة الــدول إلــى اتجاهاتهــا التــي كانــت قبــل الحــرب ،بعــد  15إلــى  20ســنة مــن الحــرب (أورغانســكي
وكوغلر)1980-1977؛ وأن الدول التي شهدت صدمات كبيرة في الناتج املحلي كان ّ
نموها أسرع ،خالل العقود
الالحقــة ،بســبب ديناميــات إعــادة اإلعمــار (ميليونيــس وفانــوي  .)2015ونظـ ًـرا إلــى أن الدمــار الهائــل فــي عوامــل
اإلنتاج في سورية على نطاق أكثرمن واسع ،كما هو شائع في حروب الدول ،يفوق أكثربما هو دارج في الحروب
األهليــة ،فــإن الــدروس املســتفادة مــن إعــادة إعمــارأوروبــا ،فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة ،فــي ضــوء
نظريــات معــدل النمــو الحديثــة،
 .1املقصــود بالكثافــة الليليــة :ناتــج عــن االفـراض هــو أن معظــم األنشــطة االجتامعيــة واالقتصاديــة يف الليــل تتطلــب الضــوء؛ وبالتــايل ،يجــب أن ترتبــط شــدة األضــواء
الليليــة واملنطقــة التــي تغطيهــا باملــؤرشات االجتامعيــة واالقتصاديــة والتنميــة االقتصاديــة [املرتجــم].
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يمكــن أن تكــون مفيــدة فــي تقييــم إمكانيــة نمــو ملــا بعــد الصـراع فــي ســورية .يفتــرض جانو�ســي ( )1969أن النمــو
الســريع خــال عمليــة إعــادة اإلعمــارال يكــون نتيجــة زيــادة العوائــد فــي تراكــم الرأســمال املــادي فحســب (الــذي
يتناقــص مــع نمــو رأســمال فيمــا يتعلــق باإلنتــاج) ،بــل يعتمــد ً
أيضــا علــى العوامــل الهيكليــة ،مثــل إعــادة تنظيــم
النشاط االقتصادي وإعادة تخصيص عوامل اإلنتاج .أحد الدروس الرئيسة املستفادة من تجربة نمو ما بعد
الحرب العاملية الثانية ،في البلدان األوروبية واليابان ،على سبيل املثال ،مسألة تأثيرالنموالسريع إلعادة البناء
الهائلــة فــي الرأســمال املــادي أهــي ممكنــة أم ال ،ليــس فقــط بســبب مــوارد خطــة مارشــال ،ولكــن ً
أيضــا ملحدوديــة
زمــن الحــرب نسـ ًـبيا ،علــى قاعــدة الرأســمال البشــري واإلمكانــات التكنولوجيــة (ســمولني .)2000
إن مــا ورد أعــاه ،بالنســبة إلــى خطــة إعــادة اإلعمــاراالقتصــادي ملــا بعــد الصـراع فــي ســورية -مــع وجــود مــا يقــارب
ً
داخليا أو الجئين في بلدان أجنبية -يجعل اســتعادة الرأســمال البشــري في ســلم األولويات.
ثلثي الســكان نازحين
ً
ً
ً
وينبغــي أن يكــون هــذا مرافقــا مــع إعــادة بنــاء الرأســمال املــادي الــذي ســيكون بــا شــك عنصــرا رئيســا فــي جــدول
األعمــال .وإضافــة إلــى ذلــك يجــب االنتبــاه ً
أيضــا إلــى العوامــل األخــرى التــي تســاهم فــي اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل
اإلنتــاج ( ،)TFPبمــا فــي ذلــك املؤسســات وكفــاءة الســوق.
إن احتماالت تعبئة تمويل متعدد وهادف لسنوات من إعادة اإلعماروالتنمية ،من أجل تحقيق كتلة حرجة من
العــودة الطوعيــة لالجئيــن ،ســتعتمد علــى طبيعــة التســوية السياســية النهائيــة للنـزاع .قــد تــؤدي تســوية سياســية
غيــرمتوازنــة إلــى ثنــي الالجئيــن الذيــن لديهــم عــدم اليقيــن شــديد بشــأن االفــاق األمنيــة واالقتصاديــة ،عــن العــودة.
بعــض العقبــات الرئيســة التــي تعــوق عــودة الالجئيــن سـ ُ
ـلب منــازل الالجئيــن والتجنيــد اإلجبــاري للذكــور .لذلــك،
على الرغم من «دعوة» الالجئين إلى العودة إلى ديارهم أو إلى مخيمات النازحين التي تقام داخل سورية ،فليس
من املستغرب أن بضعة آالف فقط في عام  ،2017معظمهم مدفوع ً
دفعا من طرف البلدان املستضيفة ،قد
ُ
عــاد .فــي الواقــع ،هــذه الحالــة محــدودة وال تمثــل الوضــع ً
تمامــا ،إذا مــا فتــح البــاب أمــام طوفــان الالجئيــن وإعــادة
توطينهم على نطاق واســع في الســنوات التالية (بوميبس .)2018
عــاوة علــى ذلــك ،قـ ّـدرت األمــم املتحــدة حجــم التمويــل املطلــوب إلعــادة اإلعمــاربنحــو  250مليــاردوالرأمير ـكـي ،إلــى
 1تريليــون دوالرأمير ـكـي ( ،)POMEPS 2018وهــو أكثــربكثيــرممــا يمكــن أن يقدمــه الحلفــاء الســوريون .وبالتالــي،
مــن األفضــل تقديــم خطــة حقيقيــة إلعــادة اإلعمــارلســورية ،بدعــم قــوي واســع مــن املجتمــع الدولــي ،الــذي أشــار
إلى تفضيله لتســوية سياســية أكثرقوة ( .)ERF 2019يمكن للمجتمع الدولي تقديم بعض مســاعدات في إعادة
البناء التي من شأنها دعم وتشجيع عودة الالجئين ،واالستثمارفي البنية التحتية ،وإصالح السياسات .ويشمل
ذلــك تقديــم املســاعدة إلعــادة البنــاء االقتصــادي املوزعــة جغر ً
افيــا (إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة ،الوصــول إلــى
الصحة والتعليم ،وما إلى ذلك) ،واملساعدة في اإلصالح املؤس�سي (ومن ضمنه إصالح مؤسسات األمن وحقوق
امللكية والوصول إلى العدالة) التي تعود بالفائدة على شرائح مختلفة من السكان بشكل عادل (يحيى .)2017
وجــد كل مــن ديانكــوف ورينــال كــورول ( )2010أن دخــل الفــرد والحــرب األهليــة يتحــددان بشــكل مشــترك مــن
خالل ظواهرخاصة بكل بلد ،مثل التاريخ االستعماري .وبالتالي ،هناك حاجة إلى سياسات لتصحيح املشكالت
الهيكليــة التــي تجعــل مــن البلــدان أكثــرعرضــة للنـزاع.
باالشــتراك فــي الســياق الــذي تمــت مناقشــته أعــاه ،تســتخدم هــذه الورقــة نمــوذج النمــو طويــل األجــل للبنــك
الدولــي -امتــداد رأس املــال العــام ( )LTGM ‐ PCلــكل مــن ديفيــدز وبينينغــز ( - )2019انظــر امللحــق  1للحصــول
على التفاصيل :ملحاكاة سيناريو ال صراع (انظرفي القسم  ،)2ولتقديرتأثيرالنزاع (انظرفي القسم  ،)3ولتقييم
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النمــو املحتمــل ملــا بعــد الصـراع فــي ســورية (انظــرفــي القســم  .)4يتــم تنفيــذ توقعــات مــا بعــد الحــرب وفــق ثالثــة
ســيناريوهات للتســوية السياســية :ســيناريو معتــدل أسا�ســي (سوت�شــي وملحقاتــه ،تديــره بشــكل أسا�ســي إي ـران
وروسيا وتركيا ،مع بعض املشاركة من األمم املتحدة)؛ سيناريوافتراض األعلى (تسوية سياسية قوية ،تتوسط
فيها األمم املتحدة)؛ وسيناريو متشائم (توازن القوى بحكم األمرالواقع) .يعتمد جهاز LTGM ‐ PCعلى نموذج
نمو  ،Solow ‐ Swanويتم تطويره من خالل أداة أخرى للبنك الدولي ،وهو نموذج النمو طويل األجل ()LTGM
(Loayza and Pennings 2018؛  .)Hevia and Loayza 2012يقســم  LTGM ‐ PCتراكــم رأس املــال الكلــي
إلــى أجـزاء عامــة وخاصــة ،مــع االحتفــاظ بالســمات األخــرى ل ـ  LTGMبمــا فــي ذلــك محــركات النمــواألخــرى (التركيبة
السكانية والقوة العاملة ،الرأسمال البشري ،واإلنتاجية الكلية للعامل) .نقوم بتنفيذ جميع عمليات املحاكاة
لدينــا باســتخدام مجموعــة األدوات املســتندة إلــى  LTGM-PCواملســتندة إلــى أدوات (إكســل).
تكمــل ورقتنــا أعمــال النمذجــة الســابقة للبنــك الدولــي ( 2017ب) بأربــع طــرق :األولــى أنــه يوفــر تحليـ ًـا مباشــراً
ً
ـفافا لكيفيــة تطــور الناتــج املحلــي اإلجمالــي اسـ ً
ـتنادا إلــى توقعــات محــركات النمــو .يســتخدم البنــك الدولــي
وشـ
( 2017ب) نمــوذج تــوازن عــام ديناميكــي ملحــاكاة آثــارالصـراع مــن خــال ثــاث قنــوات :تدميــرالرأســمال املــادي،
واإلصابــات ،وعــدم التنظيــم االقتصــادي؛ مــع آخــر حســاب كبــاق علــى أســاس خســائر الناتــج املحلــي اإلجمالــي
املقــدرة .والثانيــة البيانــات ،نحــن نســتخدم تقديـرات األضـراراملاديــة فــي جميــع أنــواع رأســمال ،فــي حيــن أن البنــك
الدولــي ( )2017bيحــدد التدميــرفــي عمليــات املحــاكاة الخاصــة بهــم علــى أســاس تقييمــات األضـراراملاديــة فــي قطــاع
ً
اإلســكان .الثالثــة ،مــع اليقيــن األكبــربنهايــة الصـراع ،نركــزعلــى ســيناريوهات النمــو فــي أعقــاب الحــرب ،بــدل مــن
ـتنادا إلــى ســيناريوهات مختلفــة لنهايــة الوقــت .والرابعــة نحــاول ً
تقييــم تأثيــرالصـراع فــي الغالــب اسـ ً
أيضــا تقديــم
تقييــم أكثــرحداثــة لتأثيــرالن ـزاع ،حتــى نهايــة عــام .2018
ً
وفقا ملحاكاة الواقع املضاد (أي إذا لم تكن الحرب قد حدثت) ،فإن توقعاتنا األساسية تظهرأن متوسط نمو
الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي يبلــغ  5.3فــي املئــة سـ ً
ـنويا بيــن عــام  2011إلــى  ،2018وكان مــن شــأنه أن يــؤدي

إلــى ارتفــاع إجمالــي الناتــج املحلــي الحقيقــي مــن  60مليــاردوالرأمير ـكـي فــي عــام  ،2010إلــى  91مليــاردوالرأمير ـكـي،
وارتفــاع فــي نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج املحلــي الحقيقــي ،مــن  2،857دوال ًرا إلــى  3،774دوال ًرا بحلــول عــام
 .2018فــي املقابــل ،تشــيرعمليــات محــاكاة تأثيــرالصـراع إلــى نمــو ســنوي ســلبي فــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،يبلــغ 12-
فــي املئــة وسـ ً
ـطيا خــال الفتــرة  ،2018-2011وفــي ناتــج محلــي إجمالــي بلــغ  23.2مليــاردوالرأمير ـكـي فــي عــام .2018
تشــيرمقارنــة الصـراع مقابــل محــاكاة عــدم الصـراع إلــى خســارة متراكمــة فــي إمكانــات الناتــج املحلــي اإلجمالــي بنحــو
 300مليــاردوالرأمير ـكـي خــال الفتــرة  .2018-2011قــد يمثــل اســتنفاد عوامــل اإلنتــاج وحدهــا حوالــي  87فــي املئــة
مــن نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي الســلبي فــي املتوســط ،عــاوة علــى ذلــك ،حوالــي  64فــي املئــة مــن متوســط النمــو
الســلبي يرجــع إلــى تدميــرالرأســمال املــادي .يعكــس تدميــرالرأســمال املــادي إلــى التأثيـرات املركبــة لألضـراراملباشــرة
الكبيرة ،واالستثمارات الجديدة املنخفضة ،وقاعدة اإلنتاج املتراجعة ،التي تتأثر ً
سلبا بجميع محركات النمو.
تمثل التركيبة الســكانية والعمالة حوالي  15في املئة ،والرأســمال البشــري  7في املئة ،وإجمالي إنتاجية العوامل
 13فــي املئــة مــن نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي الســلبي فــي املتوســط علــى مــدارســنوات الصـراع.
فــي عمليــات املحــاكاة التــي أعقبــت الص ـراع ،نفتــرض أن ســيناريوهات التســوية السياســية الثالثــة مرتبطــة
بمســتويات مختلفة من املســاعدة في إعادة اإلعمارودرجات مختلفة من التنقل الطوعي لالجئين .هذه بدورها
تؤثــر فــي املحــركات الرئيســية للنمــو :االســتثمار العــام والخــاص ،والقــوة العاملــة .نحــن ً
أيضــا نضــع افتراضــات
مختلفــة لنمــو أســمال بشــري ،ونمــو  TFPعبــرالســينا يوهات الثالثــةً .
وفقــا للســيناريوهات ،تشــيرنتائــج املحــاكاة
ر
ر
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لدينــا إلــى أن األمــرسيســتغرق مــا بيــن  10وً 20
عامــا ،حتــى تصــل ســورية إلــى مســتوى الناتــج املحلــي اإلجمالــي الــذي
كان قبــل الصـراع ،ومــا بيــن  10وً 30
عامــا للوصــول إلــى مســتوى نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج املحلــي (ســواء
باألسعارالثابتة لعام  .)2010إذا كان هناك عودة «إجبارية» غيرمضبوطة ومضللة لالجئين ،فإن هذا سيؤدي
إلــى انخفــاض كبيــرفــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي مقارنــة بحالــة التنقــل الطوعيــة .فــي ظــل العــودة
الطوعيــة ،ســتتكيف العمالــة تدر ً
يجيــا مــع إعــادة بنــاء الرأســمال ،وتمنــع إنتاجيــة العمــل مــن االنخفــاض.
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تطويروتخطيط سورية قبل الصراع
يركــزهــذا القســم علــى بنــاء معايــرة باســتخدام  LTGM ‐ PCلســيناريو عــدم التعــارض ،اسـ ً
ـتنادا إلــى التطــورات
واإلســقاطات الســابقة للتعــارض .تشــيرالبيانــات الحديثــة إلــى أن متوســط نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي
فــي ســورية كان حوالــي  % 4.7خــال الفتــرة ( 2010-2001الرســم البيانــي  -1أ) .تشــيربيانــات مؤش ـرات التنميــة
العاملية ( 2)WDIالصادرة عن البنك الدولي إلى معدل نمو بلغ  4.9%مقارنة بعام  ،2001بينما تشيرالتوقعات
االقتصاديــة العامليــة لصنــدوق النقــد الدولــي ( )WEOإلــى  4.5%خــال تلــك الفتــرة .3قبيــل النـزاع مباشــرة ،كانــت
التوقعــات الخاصــة بالنمــو علــى املــدى القريــب قويــة :متوســط قــدره  5.6فــي املئــة خــال  ،2012-2011فــي تقريــر
التوقعات االقتصادية العاملية للبنك الدولي ( ،)GEPكانون الثاني /يناير .20114وبمتوسط قدره  5.0%خالل
الفترة  2016-2011في صندوق النقد الدولي  ،WEOإصدارنيسان /أبريل  .5 2011راجع الرسم البياني ( 1ب).
فــي القســم الفرعــي التالــي ،نلقــي نظــرة علــى اتجاهــات وتوقعــات
ما قبل الصراع (إن وجدت) ملحركات النمو الرئيسة( :االستثماراملادي ،التركيبة السكانية والقوة العاملة،
الرأسمال البشري واإلنتاجية الكلية للعامل).
الرسم البياني  :1نمو وتوقعات الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي قبل الصراع

 .2مل تتوفــر بيانــات  WDIالخاصــة بســورية إال حتــى عــام  .2007نحــن نســتكمل هــذه البيانــات خــال الســنوات الثــاث األخــرة حتــى عــام  ،2010ببيانــات حــول منــو
الناتــج املحــي اإلجــايل مــن منــوذج االقتصــاد الــكيل الداخــي للبنــك الــدويل ( ،)MFModترشيــن الثــاين /نوفمــر  ،2017وهــو مــا يتوافــق مــع صنــدوق النقــد الــدويل
 WEOترشيــن األول /أكتوبــر  2018البيانــات.
 . WDI .3الناتــج املحــي اإلجــايل بأســعار الســوق 2010 ،دوالر أمــريك .صنــدوق النقــد الــدويل  :WEOالناتــج املحــي اإلجــايل بأســعار الســوق 2000 ،بالعملــة
املحليــة.
4. Source: http://documents.worldbank.org/curated/en/293851468162862428/Global‐economic‐prospects‐January‐2011‐navigating‐strong‐currents . GDP

 for 2010 is an estimate. No GEP projections for Syria are available beyond the January 2011 publication. GDP is at market prices, 2005يف املئة growth of 5.0
USD.

5. Source: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx .
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محركات النمو

مــن حيــث االســتثماراملــادي ،بلــغ متوســط نســبة االســتثمارإلــى الناتــج( 𝐼⁄𝑌 ،إجمالــي تكويــن رأس املــال الثابــت
( ،)GFCFكنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي) حوالي  % 21.5خالل فترة  7سنوات( 2007-2001 ،الرسم
البياني  /2أ ،الخط األزرق مع عالمة) .6في ما يتعلق بتكوين الرأسمال اإلجمالي ( )GCFالذي يشمل املخزونات،
كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،أظهــرصنــدوق النقــد الدولــي  ،WEOتشــرين األول /أكتوبــر ،2018
ً
متوســطا قــدره  23.1فــي املئــة خــال الفتــرة ( 2010-2001الرســم البيانــي  /2أ الخــط األحمــر) .فــي هــذه األثنــاء،
ً
ً
انخفاضا متوسطا قدره  21.8في املئة لـ GCF
أظهرت بيانات ما قبل الصراع (نيسان /أبريل )IMF WEO 2011
(فــي املئــة مــن إجمالــي الناتــج املحلــي) ،وإن كان ذلــك مــع زيــادة متوقعــة تبلــغ حوالــي  3نقــاط مئويــة خــال -2011
( 2016الرســم البيانــي  /2ب) .مــن إجمالــي 𝑌 ،𝐼⁄كــم يمكــن أن يعــزى بالضبــط إلــى االســتثمارالعــام (𝑌)𝐼G⁄؟ هــذا
ً
غيــرمؤكــد 40 .فــي املئــة يبــدو معقــول علــى أســاس األرقــام املبلــغ عنهــا.7
الرسم البياني  :2التخطيط االستثمارقبل الصراع

التركيبــة الســكانية والقــوى العاملــة :بلــغ متوســط معــدالت نمــو إجمالــي الســكان وحصــة الســكان فــي ســن العمــل
 % 2.5و % 0.8علــى التوالــي ،مــن عــام  2001إلــى  ،2010اسـ ً
ـتنادا إلــى أحــدث تقدي ـرات األمــم املتحــدة (األمــم
املتحــدة  - )2017الرســم البيانــي  /3أ .وكمقيــاس للتوقعــات الســابقة للنـزاع ،أشــارت األمــم املتحــدة ( )2011إلــى
أن متوســط معــدالت النمــو لهذيــن املتغيريــن  1.7فــي املئــة و 1.0فــي املئــة علــى التوالــي ،خــال الفتــرة ،2020-2011
و 1.5فــي املئــة و 0.3فــي املئــة خــال الفتــرة  ،2030-2021مقارنــة بنســبة  2.5فــي املئــة و 0.5فــي املئــة ،خــال الفتــرة
( 2010-2001الرســم البيانــي  /3ب ،الخطــوط املتقطعــة ذات العالمــات).8
ٍ
انخفاض متوسطه بنسبة  20.5يف املئة ،خالل تلك الفرتة (و 20.1يف املئة ،خالل الفرتة .)2010-2001
 .6تشري أرقام  MFModإىل
 .7يبلــغ البنــك الــدويل ( 2017ب) حــوايل 𝑌  𝐼G⁄مــن  9يف املئــة ،وتكويــن رأس املــال الثابــت الخــاص إىل الناتــج 𝑌  𝐼p⁄مــن  12يف املئــة يف عــام  ،2010مــا يعطــي
حصــة االســتثامر العــام مــن إجــايل االســتثامر بنســبة  43يف املئــة ،وتشــر البيانــات يف صنــدوق النقــد الــدويل ( )2010إىل أن متوســط الحصــة يبلــغ  38يف املئــة خــال
الفــرة  ،2008-2005بنــا ًء عــى تكويــن رأس املــال اإلجــايل ،إىل الناتــج مبعــدل  21.8يف املئــة ،وتشــر الحســابات التــي تســتخدم قاعــدة بيانــات االســتثامر ورأســال
 IMF FAD 2017إىل أن متوســط الحصــة يبلــغ  ٪47خــال الفــرة  ،2010-2001ولكــن متوســط قيمــة إجــايل االســتثامر مــن الناتــج يصــل إىل  ٪6وهــو منخفــض نســب ًيا
مقارنــة بالقيــم األخــرى املبلّــغ عنهــا.
 .8يعتمــد هــذا عــى متغــر الخصوبــة املتوســطة  ...« -يعتــر الســيناريو األكــر احتــالً يف املســتقبل والــذي يســتخدمه يف املــواد عــى نطــاق واســع” (Barro and Lee
 .)2015هــذا البديــل لــه معــدالت «طبيعيــة» للخصوبــة والوفيــات والهجــرة.
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بينمــا ،كان معــدل املشــاركة فــي القــوى العاملــة ( 9 )LFPRفــي اتجــاه معتــدل ،حيــث انخفــض مــن  54.5فــي املئــة فــي
عام ( 1995ذكور 84.3 :في املئة؛ إناث 24.4 :في املئة) إلى  44.9في املئة في عام ( 2010ذكور 75.6 :في املئة؛ إناث:
 14.0فــي املئــة) ،مــع متوســط فــي النمــو مــن عــام  2010 - 2001بزيــادة قدرهــا  1.5-فــي املئــة (ذكــر 0.9- :فــي املئــة؛
أنثى 3.9- :في املئة) (الرســم البياني  /4أ) .حدثت هذه الظاهرة على الرغم من النمو االقتصادي القوي نسـ ًـبيا،
مــا يميــزســورية عــن البلــدان األخــرى ،لــم يكــن هنــاك أي اقتصــاد آخــرفــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا شــهد
ً
ً
انخفاضا مماثل في معدل  LFPRخالل الفترة نفسها ،باستثناء اليمن .يالحظ ناصرومح�شي ( )2012أن نسبة
ً
اقتصاديــا الذيــن خرجــوا مــن القــوى العاملــة فــي العقــد األول مــن القــرن العشــرين
كبيــرة مــن الســكان النشــطين
ً
ّ
كانــوا مــن النســاء مــن املناطــق الريفيــة ،وأصبــح العمــال طالبــا .أصبحــت النســاء فــي قطــاع الزراعــة عاطــات عــن
العمــل ،بســبب الجفــاف وارتفــاع أســعارالوقــود فــي النصــف الثانــي مــن األلفيــة الجديــدة ،ولــم يكــن بمقدورهــن
العثــور علــى عمــل آخــر ،ولذلــك عــدن إلــى الخدمــات املنزليــة فــي بيوتهــن.
فــي حالــة الزيــادة فــي عــدد الطــاب ،تأثــرذلــك ً
جزئيــا بتيســيرااللتحــاق بالجامعــات وتنميــة القطــاع املالــي (دخــول
البنــوك الخاصــة وشــركات التأميــن) التــي تتطلــب عمالــة عاليــة املهــارة .ومــع ذلــك ،ليــس مــن الواضــح مــا املتوقــع:
هــل يكــون للتطــورات املذكــورة فــي مــا يتعلــق بتســجيل الطــاب تأثيـ ٌـرطويــل املــدى علــى معــدل املشــاركة فــي القــوى
العاملة؟ في وقت مبكرمن الصراع ،اقترحت منظمة العمل الدولية ( )ILOالتقديرات واإلسقاطات ،على غرار
معــدل مشــاركة مســتقربعــد عــام ( 2010الرســم البيانــي  4ب) ،علــى الرغــم مــن الحاجــة إلــى توخــي بعــض الحــذر،
فــي أخــذ هــذا األمــرفــي القيمــة االســمية ،نظـ ًـرا لعــدم اليقيــن املحيــط بالبيانــات األساســية.10
الرسم البياني  :3معدل النمو السكاني وتوقعاته قبل الصراع

 .9النسبة املئوية ملجموع السكان الذين تراوح أعامرهم بني  15و 64سنة.
 .10معــدالت املشــاركة يف القــوى العاملــة للفــرة  2014-2013هــي توقعــات .تســتند التقدي ـرات واإلســقاطات النموذجيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة إىل تقدي ـرات
وتوقعــات للمتغ ـرات املرتبطــة بالناتــج املحــي اإلجــايل وهيــكل الســكان .تعتمــد تقدي ـرات وتوقعــات  2013عــى صنــدوق النقــد الــدويل  WEOيف نيســان /أبريــل
 ،2013واألمــم املتحــدة ( .)2013ومــع ذلــك ،توقــف صنــدوق النقــد الــدويل عــن نــر توقعــات لســورية ابتــدا ًء مــن عــام  ،2012وتســتخدم منظمــة العمــل الدوليــة
النمــو املتوســط اإلقليمــي الســتقراء منــو الناتــج املحــي اإلجــايل لســورية.
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الرسم البياني  :4معدل املشاركة في قوة العمل وتوقعاته قبل الصراع

نمــو الرأســمال البشــري :اسـ ً
ـتنادا إلــى جــداول بــن العامليــة ( ،9 )PWTبالنســبة إلــى ســورية ،اســتخدم كوهيــن
وسوتو وليكر( )CSLبيانات ملتوسط سنوات الدراسة للسكان الذين تزيد أعمارهم عن ً 25
عاما (كوهين سوتو
2007؛ كوهيــن ليكــر ،)2014بمتوســط  1.0فــي املئــة ملــدة  10ســنوات حتــى عــام ُ .12،201011ي ِّبيــن الرســم البيانــي
بناء على فئات عمرية محددةً ،
( 5أ) متوســط ســنوات الدراســةً ،
وفقا لتدابير(كوهين وســوتو وليكر) وبارو-ولي
( ،)BLوتشيرتوقعات بارو-ولي ( )2015إلى وجود ارتفاع مستمرفي متوسط السنوات في دراسة غياب الصراع،
بالنســبة للســكان الذيــن تـراوح أعمارهــم بيــن  15وً 64
عامــا 1.6 :13ســنة علــى مــدار .2030-2011يوضــح الرســم
ـتنادا إلــى ســنوات الد اســة ً
البيانــي ( 5ب) نمــو رأســمال البشــري ،اسـ ً
وفقــا ملعاييــر CSLو  .BLفــي حيــن أن التقلبــات
ر
واالختالفــات واضحــة مــن عقــد إلــى عقــد ،هنــاك اتســاق فــي املــدى الطويــل يبلــغ متوســطه ً 1.5%
تقريبــا.
الرسم البياني  :5رأس املال البشري وتوقعاته قبل الصراع

 .11راجــع الوثائــق عــن الرأســال البــري عــن ( ،)/PWT 9.0) (https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwtالرأســال البــري ،))h=e𝛷 (5( ،حيــث يبلــغ
متوســط ســنوات الدراســة (،)𝛷(𝑠)= 0.134 ∙ s if s ≤ 4, 𝛷(𝑠)=0.134 ∙ 4+0.101 ∙ (s − 4) if 4 < s ≤ 8, 𝛷(𝑠)= 0.1344+0.101 ∙ 4+0.068 ∙ (s − 8) if s>8
اســتنادا إىل كاســييل ( )2005وهــال وجونــز ( .)1999يف الســنوات األربــع األوىل مــن التعليــم ،يُفــرض معــدل عائــد قــدره  13.4يف املئــة ،وهــو مــا يعــادل املتوســط ،وف ًقــا
لتقريــر  )1994( Psacharopoulosيف أفريقيــا جنــوب الصحـراء الكــرى .للســنوات األربــع القادمــة ،يفــرض أن  10.1يف املئــة ،املتوســط يف العــامل .بالنســبة إىل التعليــم
مــا بعــد الســنة الثامنــة ،فــإن قيمــة  ،OECDيتــم افـراض  6.8يف املئــة.
 .12يشــر اســتخدام بيانــات  PWT 8.1إىل معــدل منــو لرأســال البــري بنســبة  ٪0.5خــال الفــرة  ،2010-2001ولكــن هــذا يعتمــد عــى إصــدار ســابق مــن بيانــات
 Barroو ( Leeاإلصــدار  ، 1.3الــذي تــم تحديثــه منــذ ذلــك الحــن).
 .13ال يبدو أن بارو ،ويل ( )2015سجال الخسائر السكانية يف سورية بسبب النزاع ،حيث يستخدمان التوقعات من األمم املتحدة (.)2013
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اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل إنتــاج النمــو ( ،)TFPبمعــدل  1.4%خــال الفتــرة  ،2010-2001بنـ ًـاء علــى حســابات
مجلس املؤتمر( .)2018وتشيرتقديراتنا الخاصة باتباع املنهجية املتبعة في كيم ولويزا (ً )2019
أيضا إلى معدل
نمــو متوســط قــدره  1.4%لتلــك الفتــرة .14انظــرإلــى الجــدول 6
الرسم البياني  :6نمو إنتاجية عامل ما قبل الصراع ()TFP

محاكاة ملا كان سيحدث في غياب الصراع

يوضــح الجــدول  1تفاصيــل املعايــرة األساســية لجهــاز LTGM-PCللمحــاكاة بموجــب ســيناريو ال صـراع .تتوافــق
افتراضــات خــط األســاس مــع متوســط نمــو طويــل األجــل للناتــج املحلــي اإلجمالــي يقــارب  .5.0%كان مــن املمكــن
أن يــؤدي متوســط نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة  5.3%خــال الفتــرة  2018-2011إلــى ارتفــاع
إجمالــي الناتــج املحلــي الحقيقــي ،مــن  60مليــاردوالرأمير ـكـي فــي عــام  ،2010إلــى  91مليــاردوالرأمير ـكـي ،وارتفــاع فــي
نصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي الحقيقي ،من  2،857إلى  3،774دوالرأميركي بحلول عام  .2018نناقش
االفتراضــات األساســية فــي األقســام الفرعيــة  2.2.2 - 2.2.1أدنــاه .ينظــر القســم الفرعــي  2.2.3فــي التقدي ـرات
األعلــى واألدنــى للمعايــرة.

املعلمات الرئيسية والشروط األولية


املعلمــات الرئيســية والشــروط األوليــة (اللوحــات  Aو Bفــي الجــدول  )1إمــا أن تأخــذ قيمهــا لعــام  2010أو أن تتــم
معايرتهــا .فــي اللوحــة  Aمــن الجــدول  ،1يتــم تعويــض حصــة ســورية مــن دخــل العمــل ب ـ  0.520بمتوســط القيمــة
 .14يتــم قيــاس  TFPباســتخدام حســاب النمــو اســتنادًا إىل منــوذج منــو  Solow ‐ Swanالقيــايس برأســال البــري .يتــم الحصــول عــى بيانــات ســورية الخاصــة باإلنتــاج
والرأســال املــادي والرأســال البــري واملوظفــن مــن جــداول بــن العامليــة ( .PWT) 9يتــم احتســاب حصــة اليــد العاملــة يف املتوســط ألربعــة اقتصاديــات متوســطة
الدخــل خاليــة نســبيًا مــن الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ( .)MENAجيبــويت ،األردن ،املغــرب وتونــس.
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لعام  2010القتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الخالية من النزاعات ً
نسبيا من  .PWT 9هذه
القيمــة قريبــة مــن املتوســط لبلــدان الدخــل املتوســط املنخفــض ( ،)0.50( ،)LMIوكذلــك اقتصــادات الدخــل
املتوسط «القائمة على النفط» والتي تبلغ صادراتها من الوقود أقل من  60%من صادراتها السلعية (.)0.540
يســتخدم مجلــس املؤتمـرات (ً )2018
أيضــا قيمــة مماثلــة قدرهــا  .0.500نقــوم بمعايــرة معــدل االســتهالك لـرأس
املــال اإلجمالــي إلــى  ،4.8%وهــو نقطــة بيانــات  PWT 8.1لعــام  PWT 9( 2010تعطــي قيمــة  5.5%لنفــس الســنة).
ً
عموما ،بالنســبة إلى ســورية ،تشــيربيانات  PWTإلى نســبة منخفضة نسـ ًـبيا من الهياكل (مقارنة بأشــكال أخرى
مــن الرأســمال املــادي) وإلــى ارتفــاع معــدل االســتهالك ،وهــو أعلــى مــن املتوســطين فــي منطقــة الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيــا ومؤشــر .LMIلذلــك ،نختــارأقــل قيمتيــن الســتهالك عنــد  ،PWTبالنظــرإلــى احتمــال حــدوث خطــأ
في القياس .يتبع معدل استهالك رأسمال العام البالغ  3.1%من معدل استهالك  PWT 9للهياكل غيرالسكنية.
يتم حساب معدل استهالك رأسمال الخاص البالغ  ،% 6.2والذي يتم احتسابه كمتبقي ،على أنه معقول ،بما
يتوافق مع متوسط معدالت انخفاض رأس املال الخاص في البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل املستخدمة
فــي قاعــدة بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي الخــاص باالســتثماروالرأســمال لعــام .201715
فــي اللوحــة  Bمــن الجــدول  ،1نقــوم بمعايــرة نســبة رأس املــال األولــي إلــى الناتــج ،𝐾𝛷 / 𝑌𝛷 ،عنــد  2.560بافتـراض
خصائــص الحالــة املســتقرة 16وعلــى أســاس متوســطات  30ســنة مــن حصــة االســتثمارإلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي
( ،)22%ونمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي ( ،17)% 4.1ومجمــوع معــدل االســتهالك ( % 4.5فــي  .)PWT 8.1إن اتبــاع
هــذا النهــج علــى األقــل يوفــرلنــا بعــض األســس لوضــع 𝛷𝑌  𝐾𝛷 /أولــي ،التــي بيــن قيــم  PWTلعــام 2.384( 2010
ً
ً
استنادا إلى  )PWT 8.1خاصة أن قيمة  PWT 9تضع سورية على حدود النسبة
استنادا إلى  ،PWT 9و2.632
املئوية  75ألدنى نسب  ،K / Yوهي أقل من املعدالت الخاصة ببلدان  LMIوالبلدان املنخفضة الدخل ،وكذلك
بلدان منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.18
باســتخدام قاعــدة بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي وبيانــات االســتثماروالرأســمال لصنــدوق النقــد الدولــي ،2017
لحســاب أســهم رأس املــال العــام والخــاص ،يظهــرأن حصــة رأس املــال العــام ( )KG/Kمرتفعــة نسـ ًـبيا فــي ســورية،
حيــث تمثــل  0.610مــن إجمالــي رأســمال .هــذا أعلــى مــن املتوســط بالنســبة لبلــدان  LMIالبالــغ  ،0.399ولكنــه
أقــرب مــن املتوســط ،بالنســبة لالقتصــادات القائمــة علــى النفــط فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
( .)0.506ومــع ذلــك ،يبــدو أن لــدى ســورية أعلــى نســبة بيــن االقتصــادات التــي تعتمــد علــى النفــط التــي تمثــل
صادرات الوقود أقل من  % 60من الصادرات (وهي ،في املتوسط  .19)0.397مع أخذ كل هذا في االعتبار ،نحن
نســتخدم حصــة رأســمال العــام «النقطــة الوســطى» مــن  0.450فــي عمليــة املحــاكاة لدينــا.

 ٪ .4.25 .15بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل و  ٪ 8.30بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل ابتدا ًء من عام .2015
 .16يف حالــة /تــوازن ثابــت ،ينمــو اإلنتــاج بنفــس معــدل منــو رأس املــال ،مــا يســمح لنــا بالكتابــة )§+K/Y=(I/Y) /(gy( ،حيــث  gyميثــل متوســط منــو اإلنتــاج و§ ميثــل
معــدل االســتهالك.
 .17االستثامر ‐ إىل ‐ الناتج املحيل اإلجاميل ومنو الناتج املحيل اإلجاميل ،هي متوسطات بيانات  WDIو WEO (1981-2007و 2010-1981عىل التوايل.
 .18إن قيمتنا املُ عايرة هي أيضً ا أقرب إىل ما تستند إليه النسبة  K / Yاملحسوبة عىل بيانات .)MFMod (2.498
 .19اســتنادًا إىل بيانــات مــن قاعــدة بيانــات صنــدوق النقــد الــدويل لعــام 𝐾  𝐾G /يف عــام  ،2010وتصنيفــات الدخــل واملنطقــة التابعــة للبنــك الــدويل للعــام نفســه.
ت ُعـ َّرف االقتصــادات القامئــة عــى النفــط بأنهــا تلــك التــي لديهــا صــادرات وقــود ال تقــل عــن  ٪ 30مــن إجــايل صــادرات البضائــع باســتخدام بيانــات .)WDI
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التوقعات املركزية


تستند املسارات املتوقعة الرئيسية ملحركات النمو الرئيسية خالل ( 2030-2011اللوحة  ،Cالجدول  )1إلى:
1.متوســط 𝑌  𝐼 /خــال الفتــرة  2007-2001بنســبة ( % 21.5مــن  ،)WDIوحصــة االســتثمارالعــام مــن إجمالــي
االســتثماربنســبة % 40؛
2.متوســط معــدالت النمــو خــال الفتــرة  2001-2001ل ـ  TFPبنســبة ً % 1.4
(وفقــا ملجلــس املؤتمــر 2018

وحســاباتنا التــي تلــت كيــم ولوي ـزا  )2018ورأســمال البشــري بنســبة ( % 1.0بعــد )PWT 9؛

3.توقعــات األمــم املتحــدة ( )2011ملعــدالت نمــو مجمــوع الســكان البالــغ  1.6فــي املئــة وحصــة الســكان فــي ســن
العمــل البالغــة  0.6فــي املئــة (كمــا تمــت مناقشــته فــي القســم )1.1؛
4.النمــو الصفــري فــي ( LFPRأي الحفــاظ علــى مســتوى مشــاركة  )2010بالنظــرإلــى بعــض عالمــات االســتقرار
(والزيــادة املحتملــة) مــن التقدي ـرات واإلســقاطات النموذجيــة ملنظمــة العمــل الدوليــة لعــام .2013
الجدول  :1محاكاة عدم وجود صراع خط األساس للنزاع  -قيم املعلمات والشروط األولية واملتغيرات املتوقعة
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التقديرات الدنيا والعليا للتوقعات


يتــم تعييــن التقديـرات األدنــى واألعلــى بنـ ًـاء علــى التعديــات التــي أجريــت علــى بعــض املتغيـرات املتوقعــة فــي اللوحــة
 Cفــي الجــدول  .1يعــرض الجــدول  2هــذه املعايـرات ،وهــي تلــك اإلســقاطات التــي تختلــف عــن التوقعــات املركزيــة
فــي اللوحــة  Cفــي الجــدول .1
ً
ً
بالنســبة إلــى التقدي ـرات األدنــى ،فإننــا نقــدم انخفاضــا فــي معــدل الخصومــات الفعليــة ،اســتنادا إلــى أحــدث
التقديـرات والتوقعــات التــي وضعتهــا منظمــة العمــل الدوليــة ،وهــي بدورهــا تعتمــد علــى أحــدث تقديـرات الســكان
لألمــم املتحــدة ونمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي اإلقليمــي .20البدائــل األخــرى املمكنــة لهــذا ،علــى الرغــم مــن أنهــا ربمــا
تكــون أقـ ّـل إرضــاء ،هــي )1( :تحمــل االنخفــاض نفســه فــي معــدل املشــاركة كمــا كان فــي العقــد الســابق ،ولكــن مــن
املحتمل أن يكون هذا ً
طريقا غيرمستدام؛ أو ( )2استخدم معدل نمو سابق ،أي في الفترة 0.6(( 2000-1991
ً
 ،)%وهــذا ســيكون
اعتباطيــا للغايــة.
بالنسبة إلى التقديرات األعلى ،نستخدم أعلى 𝑌  𝐼 /بنسبة  ،% 23.5حيث تشيربيانات صندوق النقد الدولي
الواردة في القسم  2.1إلى زيادة تقريبية بواقع  2نقطة في متوسط تكوين الرأسمال اإلجمالي (من  % 23.1خالل
الفتــرة  2010-2001إلــى  ،% 25.2خــال الفتــرة  )2016-2011ونحــن نفتــرض ال�شــيء نفســه بالنســبة إلــى تشــكيل
رأس املال الثابت اإلجمالي .نستخدم ً
أيضا معدل نمو أعلى على املدى الطويل يبلغ  1.5%لرأس املال البشري،
ً
استنادا إلى بيانات  CSLو .BL

 .20ال تعـ ّد التقديـرات واإلســقاطات مســؤولة بالكامــل عــن الـراع .توقعــات األمــم املتحــدة عــن انخفــاض عــدد الســكان يتــم التقاطهــا ،ولكــن ليــس عــن تطــورات
منــو الناتــج املحــي اإلجــايل .انظــر الحاشــية  10ملزيــد مــن التفاصيــل.
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الجدول  :2محاكاة غياب الصراع  -التقديرات العليا والسفلى للمتغيرات املتوقعة

يوضــح الرســم البيانــي  7مســارمســتوى ونمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي ســورية ،اسـ ً
ـتنادا إلــى املعايـرات املركزيــة
فــي الجــدول  1ومعايــرة التقديـرات العليــا والســفلى الــواردة فــي الجــدول  .2الحــظ أن التقديــراألدنــى يظهــرمســا ًرا
ُ
تصاعديــا ً
ً
طفيفــا ،وهــذا بســبب التقديـرات والتوقعــات علــى غـرارمنظمــة العمــل الدوليــة ،التــي تظهــرأن معــدل
الزيــادة فــي معــدل التدخيــن للرجــال يرتفــع تدر ً
يجيــا مــن عــام  2021فصاعـ ًـدا ،بعــد انخفاضــه فــي العقــد الســابق.
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الرسم البياني  :7محاكاة غياب الصراع للناتج املحلي اإلجمالي في سورية
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تأثيرالصراع
يقــدم هــذا القســم محــاكاة لكيفيــة حســاب محــركات النمــو املختلفــة ،املقدمــة فــي القســم الســابق ،للخســارة فــي
مســتوى الناتــج املحلــي اإلجمالــي والنمــوخــال  .2018-2011الغــرض مــن هــذه املحــاكاة هــوتقديــم تحليــل محــدث
وحقيقــي وشــامل ملــا حــدث إلمكانــات إجمالــي الناتــج املحلــي بنـ ًـاء علــى محركاتهــا األساســية .ويكمــل هــذا التحليــل
األعمال األخرى التي أنجزتها ،على سبيل املثال ،لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (UN
 )ESCWAوالبنك الدولي ،والتي وثقت إجمالي خسائرالناتج املحلي اإلجمالي ،بحسب القطاع ومكونات اإلنفاق.
ً
عــاوة علــى ذلــكُ ،يعـ ّـد التحليــل الــوارد فــي هــذا القســم خطــوة ضروريــة نحــو وضــع الشــروط األوليــة فــي مرحلــة مــا
بعــد الصـراع ،وهــي مقدمــة مهمــة ملحــاكاة مرحلــة إعــادة اإلعمــار ،علــى أفضــل وجــه ممكــن.

 كيف كانت محركات النمو متأثرة بالصراع؟
 رأس املال املادي واالستثمار


ً
يبــدوأن تقديـرات األضـرارالتــي لحقــت بمخــزون الرأســمال املــادي التــي وثقتهــا (اإلســكوا) هــي أكثــرالبيانــات شــمول
ً
وتحديثا حتى اآلن ،ونحن نستخدمها في عمليات املحاكاة لدينا .تقدراإلسكوا ( )2016تدميررأسمال في مختلف
القطاعات االقتصادية ،ومن ضمن ذلك الرأسمال العام والخاص ،بمبلغ  89.9ملياردوالرأميركي خالل الفترة
 .2015-2011قامت اإلســكوا ( )2018بتحديث هذا املبلغ إلى  101.2ملياردوالرأميركي ،وإلى  119.7ملياردوالر
أمير ـكـي بحلــول نهايــة عــام  2016وعــام  2017علــى التوالــي .مــع اســتمرارجيــوب القتــال فــي ســورية فــي عــام ،2018
قمنا ببناء مزيد من األضراربقيمة  7مليارات دوالر ،ليصبح املجموع  126.7ملياردوالرفي عام  .201821ونفترض
أن مؤشــرشــدة الصـراع فــي األشــهرالثالثــة األولــى مــن عــام  2018هــو عنــد مســتوى عــام ً ،2017
وفقــا لتقديـرات
اإلســكوا ،ولكــن بعــد ذلــك تعــدل ليصــل إلــى مســتوى مؤشــرشــدة الصـراع فــي الفتــرة مــا بيــن  .2012-2011بالنظــر
إلــى متوســط شــدة الصـراع املحســوبة لهــذا العــام ،فإننــا نســتنتج بعــد ذلــك تقديـ ًـرا للضــرر املــادي الــذي يتناســب
22
مــع تقديــراألضـراراملاديــة لعــام  2017والبالغــة  18.5مليــاردوالرأمير ـكـي (انظــرامللحــق )2
ّ
بتحســن فــي شــدة الصـراع ال يتعــارض مــع عامــل الفــزع فــي البنــك الدولــي ( ،23)2019الــذي وصــل
هــذا االفتـراض
إلــى مســتويات جديــدة فــي عــام  ،2017واســتمرحتــى الربــع األول مــن عــام  ،2018قبــل أن يتحــول إلــى مســتوى عــام
 2012بحلــول أيــار /مايــو فــي عــام ،2018
 .21يف مــا يتعلــق مبصــادر البيانــات األخــرى املتعلقــة بــاألرضار املاديــة ،تقــدر  )SCPR (2016إجــايل الرأســال ،مقارنــة بأســعار  ،2010بانخفــاض بنســبة  ٪ 57يف
نهايــة عــام  ،2015مقارنــة بعــام  ،2010ولكــن مــع عــدم وجــود تفاصيــل عــن انهيــار األرضار .يقــدر البنــك الــدويل ( 2017أ) ،يف تقييــم مفصــل لكنــه أضيــق ،األرضار
التــي لحقــت باإلســكان والبنيــة التحتيــة لســت مــدن يف حــدود  11 - 9مليــار دوالر أمــريك بأســعار مــا قبــل ال ـراع ،خــال الفــرة  2011إىل شــباط /فربايــر .2017
أرضار اإلســكان يتــم اســتقراؤها مــن مثــاين محافظــات ،وتســتخدم يف عمليــات املحــاكاة القامئــة عــى النــاذج آلثــار التدمــر املــادي عــى إجــايل الناتــج املحــي يف البنــك
الــدويل ( 2017ب).
 .22نســتخدم قيمــة األرضار الجســدية التــي حدثــت يف العــام األخــر بــدلً مــن قيــاس متوســط األجــل عــى املــدى الطويــل ،حيــث إن األول ســيعكس بشــكل أفضــل
األرضار املحتملــة األخــرى نظ ـ ًرا لتدمــر جــزء كبــر مــن الرأســال املــادي يف ســورية بحلــول .2018/2017
 .23يظهــر االف ـراض بيانًــا بيانيًــا ،وهــو مقيــاس إجــايل لعــدد أحــداث ال ـراع القامئــة عــى الدبابــات واملدفعيــة والرضبــات الجويــة مبســتويات اإلصابــة الخفيفــة
واملتوســطة والثقيلــة.
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وحدة الدراسات

وهي نقطة نهاية البيانات األخيرة .نعتقد ً
أيضا أن تقريراملرصد الســوري لحقوق اإلنســان يشــيرإلى أن تســجيل
ُ
ـدد قــد فقــد فــي عــام  2018بلــغ  20.000شــخص ،وأن البيانــات الضخمــة (األحــداث املتعلقــة بالنـزاع) التــي
أقـ ّـل عـ ٍ
تم تجميعها وتحليلها بواسطة مشروع البيانات العاملية حول األحداث واملوقع والنغمة ( )GDELTتشيرإلى أن
شــدة الصراع في  2018كانت ّ
أقل مما كانت عليه في عام .2011
يقــدرالبنــك الدولــي ( 2017ب ،فــي الشــكل  )2.9انخفــاض االســتثمارالخــاص كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي
( )IP/Yمن  % 12في عام  ،2010إلى  % 4في عام  ،2015ونسبة االستثمارالعام إلى نسبة الناتج املحلي اإلجمالي
ً
انخفاضا
( )IG/Yبانخفاض من  % 9في عام  2010إلى  % 1في عام  .2015من ناحية أخرى ،ترى اإلسكوا ()2018
أقل من  12%إلى  % 9لالستثمارالخاص ،كحصة من الناتج املحلي اإلجمالي (املتوسطات لعامي 2010-2006
و 2016-2011علــى التوالــي) ومــن  10%إلــى  7%لالســتثمارالعــام حصــة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي .فــي عمليــات
املحــاكاة لدينــا ،نســتخدم تقدي ـرات البنــك الدولــي لتوقعاتنــا املركزيــة ،علــى افت ـراض أن ( )IP/Yو( )IG/Yمــا زاال
مســتقرين عنــد  % 4و % 1علــى التوالــي ،خــال الفتــرة  .2018-2016ثــم نعتبــرتقدي ـرات اإلســكوا بمنزلــة تقديــر
أعلــى لتوقعاتنــا.
التدهــور فــي كفــاءة االســتثمارالعــام هــو مصــدرقلــق محتمــل .ال توجــد قيمــة محــددة لســورية ملؤشــركفــاءة البنيــة
ً
التحتيــة ( Devadas( )IEIو .)Pennings 2019بصفتنــا وكيــا لكفــاءة رأس املــال العــام الجديــد فــي ســورية قبــل
ً
انخفاضا في كفاءة االستثمارالعام إلى متوسط مجموعة
الصراع ،نستخدم معدل  LMIالبالغ  ،0.734ونن�شئ
الدخــل املنخفــض ( )LIالبالــغ  0.570بحلــول عــام ( 2017الــذي يشــيرتصنيــف دخــل البنــك الدولــي لســورية إلــى
تحــول مــن  LMIإلــى .)LI
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مــن حيــث إجمالــي عــدد الســكان فــي ســورية ،تشــيرإحصــاءات األمــم املتحــدة للســكان (األمــم املتحــدة )2017
إلــى أن معــدل النمــو الســنوي الســلبي يبلــغ  1.7-فــي املئــة خــال  ،2012-2011حيــث انخفــض عــدد الســكان مــن
 21مليون في عام  2010إلى  18.3مليون في عام  .2018تشــيرإحصاءات األمم املتحدة ً
أيضا إلى نســبة الســكان
فــي سـ ّـن العمــل ،وهــو معــدل نمــو ســنوي ســلبي قــدره  % 0.09-خــال الفتــرة  .2018-2011إن التقــاط التوقعــات
التطــورات خــال الصـراع .مــن منتصــف عــام  2010إلــى منتصــف عــام  ،2020كانــت الوفيــات املقــدرة أعلــى عنــد
 1،036،445مقارنــة ب ـ  ،657،131فــي العقــد الســابق ،25وهــي تعكــس ارتفــاع نســبة وفيــات الذكــور ( % 68مقابــل
 % 32للنســاء) .عــاوة علــى ذلــك ،ارتفــع صافــي الهجــرة إلــى الخــارج ً
أيضــا عنــد  5،397،896خــال منتصــف عــام
 2010حتــى منتصــف عــام .2020
هذا يأخذ في االعتبارأعداد الالجئين ً
بناء على بيانات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين ()UNHCRالتي
تهمهم حتى آذار /مارس  2017ويعتمد على عودة الالجئين خالل الفترة .26 2035-2020
هناك احتمال بأن األرقام املذكورة أعاله ربما ال تزال تقلل من الوفيات واملهاجرين .يصعب التأكد من العدد
 .24متغري الخصوبة املتوسطة.
 .25يف املتوسط لكل عقد خالل منتصف عام  1980حتى منتصف عام .2010
 .26تشــر بيانــات مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــن املتوفــرة حتــى عــام  2016إىل حــدوث تغيــر قــدره  5،688،897يف عــدد الالجئــن وطالبــي اللجــوء
(الحــاالت املعلقــة) وغريهــم مــن األشــخاص املعنيــن ،عــى أســاس أوضــاع األســهم يف عامــي  2010و .2016ت ُظهــر بيانــات األمــم املتحــدة املتعلقــة مبخــزون املهاجريــن
الدوليــن لعــام  ،2017أن صــايف الهجــرة إىل ســورية بلــغ  5،784،696مقارنـ ًة بعــام ( 2017 2011مقارنــة بــاألوراق املاليــة لعــام  2017مقارنــة بــأوراق عــام .)2010
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التراكمــي للقتلــى فــي الحــرب .وقــال مصــدريعتمــد عليــه ً
حاليــا ،إن املرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان ()SOHR
يقــدر عــدد القتلــى ب ـ ( 560،000مدنــي ومقاتــل) خــال آذار /مــارس  10 - 2011كانــون األول /ديســمبر 2018
(مــع  367،965ضحيــة موثقــة) .بالتعويــض عــن املقاتليــن األجانــب البالــغ عددهــم  ،65،108ســنحصل علــى مــا
مجموعــه  494892قتيــل ســوري .27وهــذا أعلــى ممــا تشــير إليــه إحصــاءات الســكان لألمــم املتحــدة ،مــن حيــث
الوفيــات املرتبطــة بالن ـزاع  ،303،451 -بنـ ًـاء علــى حســاباتنا ،عندمــا نأخــذ الفــرق بيــن متوســط الوفيــات بيــن
 2020-2011و( 2010-2001مضروبــة فــي ثمانــي ســنوات).
تشــيربيانــات الســكان املعنييــن بمفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن إلــى أنــه مقارنــة بعــام  ،2016ارتفعــت
نسبة إجمالي الالجئين السوريين وطالبي اللجوء املسجلين في عام  2017بمقدار( 746،811الرسم البياني /8
أ) .في حين أن بيانات  2018املكافئة غيرمتوفرة ،من قاعدة بيانات املفوضية العليا لالجئين اإلقليمية ،وخطة
التكيــف مــع الالجئيــن فــي بلــدان مجــاورة مختــارة ،مصــر والع ـراق واألردن ولبنــان  . 607،685وتركيــا وشــمال
أفريقيا ،28نالحظ أنه مقارنة بعام  ،2017زاد عدد الالجئين من  184،398إلى  5،663،675عام ( 2018أشرطة
منقوشة في الرسم البياني  /8أ) ،مع بيان العمروالجنس لهؤالء الالجئين املوضح في الرسم البياني  /8ب)ً .
بناء
علــى ذلــك ،قــد تكــون إحصــاءات األمــم املتحــدة الســكانية تقلــل مــن حركــة الالجئيــن بحوالــي  .900،000ولكــن إذا
قمنــا بإنقــاص مليــون الجــئ مــن مواليــد النــزوح /املنفــى ،مــن املفتــرض أن يكونــوا مدرجيــن فــي بيانــات لجنــة األمــم
املتحــدة لحقــوق اإلنســان ،فســوف يختفــي التمثيــل الناقــص «لخســارة» الســكان فــي إحصــاءات األمــم املتحــدة
السكانية بسبب استخدام بيانات املفوضية التي عفا عليها الزمن .29قد يكون ما يثيرالقلق هو أنه من املحتمل
أال تشــمل إحصــاءات األمــم املتحــدة الســكانية كل الســوريين غيــر املســجلين فــي البلــدان املجــاورة ،وتختلــف
التقديرات بشأنها ،ولكنها تميل إلى االرتفاع إلى أكثرمن مليون (انظرعلى سبيل املثال )Vignal (2018 ،والبنك
الدولي ( .))2019حدد برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين ( )2019الفرق
بيــن مجمــوع الســوريين 30املقدريــن والالجئيــن الســوريين املســجلين بنحــو  1.6مليــون فــي كانــون األول /ديســمبر
 .2018يتــم حســاب االختــاف بالكامــل فــي مصــرواألردن ولبنــان.
ً
ً
إضافيا في عدد السكان
انخفاضا
نتيجة لذلك ،وكأقل تقديرمحتمل لتقديرات النمو السكاني ،فإننا نحسب
الســوريين البالــغ  1.8مليــون نســمة واملهاجريــن الســوريين غيــر املســجلين البالــغ عددهــم  1.6مليون،بنـ ًـاء علــى
زيــادة عــدد القتلــى فــي الصـراع بمقــدار .200000هــذا مــن شــأنه أن يقلــل عــدد ســكان  2018مــن  18.3مليــون إلــى
.31
 16.5مليــون ،ممــا يعطــي معــدل نمــو ســلبي قــدره  -3.0فــي املئــة خــال الفتــرة 2018-2011

 .27املصــدر https://bit.ly/2SsoyE8 :بلــغ إجــايل عــدد الضحايــا املدنيــن  ٪22.5( 111،330مــن إجــايل  494892مــن الضحايــا الســوريني) ،وكان معظمهــم مــن
الذكــور البالغــن ( ،)٪70.1حيــث كان هنــاك  20،1919مــن األطفــال دون ســن  )٪18.7( 18و 13،084مــن النســاء فــوق .٪11.8( 18
 .28استجابة الالجئني اإلقليميني يف سوريةhttps://data2.unhcr.org/en/situations/syria .
29. https://www.unhcr.org/refugeebrief/the‐refugee‐brief‐11‐december‐2018/
 .30إجــايل عــدد الســوريني املقــدر هــو تقديـرات حكوميــة تشــمل الالجئــن الســوريني املســجلني والالجئــن الســوريني غــر املســجلني والســوريني املقيمــن يف البلــدان
املضيفــة مبوجــب أطــر بديلــة.
 .31تشــر اإلحصــاءات الســكانية لألمــم املتحــدة إىل أن نســبة املواليــد ظلــت مرتفعــة نســب ًيا عنــد  4339946خــال منتصــف عــام  2010حتــى منتصــف عــام 2020
(حــوايل  434000والدة  /ســنة) مقابــل  5،275،028يف العقــد الســابق (حــوايل  528000والدة  /ســنة) .تشــر بعــض التقاريــر اإلخباريــة ،عــى ســبيل املثــال :
( )Births‐in‐Syria‐down‐more‐than‐50‐since‐war‐media.html/17/11/2015/variety/en/net.alarabiya.english//:httpإىل أن عــدد املواليــد قــد انخفــض
بشــكل كبــر ،ولكــن يف غيــاب املزيــد مــن مصــادر التحليــل امللمــوس ،فإننــا ال نجــري أي تعديــل عــى معــدالت املواليــد .عــاوة عــى ذلــك ،يالحــظ البنــك الــدويل
( )2019أن معــدالت خصوبــة املراهقــن قــد انخفضــت فقــط إىل  40لــكل  1000امــرأة تـراوح أعامرهــن بــن  15و 19عــام  2016مقارنــة بـــ  45عــام  ،2010وســط زواج
األطفــال كآليــة للتغلــب عــى النزاعــات.

19

وحدة الدراسات

الرسم البياني  :8سجل الالجئين وطالبي اللجوء السوريين املسجلين لدى املفوضية

تتوقــع منظمــة العمــل الدوليــة ( )2018أن يبلــغ إجمالــي ســعرالفائــدة عنــد  % 43.0فــي عــام ( 2018اإلنــاث عنــد
 % 12.5والرجــال بنســبة  )% 73.0بانخفــاض مــن  % 44.9فــي عــام ( 2010اإلنــاث بنســبة  % 14والرجــال عنــد
 ،)% 75.6ممــا يعطــي معــدل نمــو ســلبي متوســط قــدره ‐ 0.5النســبة املئويــة خــال الفتــرة ( 2018 - 2011نمــو
معدل نمو اإلنتاج عند اإلناث بنسبة  1.4%عند الذكور ونسبة  .)% 0.4تشيرالبيانات الواردة في البنك الدولي
( 2017ب) إلى أن معدل  LFPRفي عام  2015بلغ  ،% 47.2وهو أعلى إلى حد ما من مستوى  2010البالغ 44.6
 .32%وفــي الوقــت نفســه ،يعــرض البنــك الدولــي ( )2019أحــدث  / LFPRأحــدث للرجــال والنســاء فــوق  15ســنة
عنــد  % 79.1و % 11.9علــى التوالــي ،مقابــل  % 73.0و % 13.0فــي عــام  .2010نحــن نســتخدم تقديـرات منظمــة
العمــل الدوليــة فــي توقعاتنــا املركزيــة ،وللتقييــم العلــوي املحتمــل ،ننظــرفــي زيــادة فــي  LFPRبحلــول عــام  2018على
أســاس التغييـرات فــي معــدالت مشــاركة الرجــال والنســاء املبلــغ عنهــا فــي البنــك الدولــي (.)2019


الرأسمال البشري


كان الرأســمال البشــري ســيتأثربأمــور عــدة )1( :انقطــاع تعليــم الشــباب ،الذيــن يمثلــون الداخليــن املســتقبليين
فــي ســوق العمــل؛ ( )2الهجــرة والوفيــات التــي ّ
تغيــرفــي توزيــع ســنوات الدراســة بيــن باقــي الســكان /القــوى العاملــة
الحالية .في ما يتعلق بانقطاع التعليمً ،
وفقا لـ  ،)2016( SCPRفإن نصف (ً )% 45.2
تقريبا من جميع األطفال
فــي ســن التعليــم األسا�ســي املقيميــن فــي البلــد ،لــم يلتحقــوا باملــدارس بحلــول عــام .2015-2014
وفي ما يتعلق بانقطاع التعليمً ،
تقريبا من جميع األطفال في ّ
وفقا لـ  ،)2016( SCPRفإن نصف (ً )% 45.2
سن
ً
التعليــم األسا�ســي املقيميــن فــي البلــد ،لــم يلتحقــوا باملــدارس بحلــول عــام  .2015-2014ويشــكلون
انخفاضــا قــدره
عامــا فمــا فــوق ،اسـ ً
 1.5فــي متوســط ســنوات الدراســة للســكان الذيــن تبلــغ أعمارهــم ً 15
ـتنادا إلــى معــدالت عــدم
االلتحــاق هــذه ،مــن  6.8فــي عــام  2010إلــى  5.3ســنوات فــي عــام .201533
 .32عــى الرغــم مــن أن هــذه الزيــادة يف معــدل البطالــة املرتفعــة تتناقــض مــع تقديــر منظمــة العمــل الدوليــة للهبــوط ،تشــر البيانــات يف البنــك الــدويل ( 2017ب)
إىل زيــادة حــادة يف معــدل البطالــة مــن  ٪ 8.6يف عــام  2010إىل  ٪ 52.9يف عــام  .2015وتشــر تقديـرات منظمــة العمــل الدوليــة ،مــن ناحيــة أخــرى ،إىل زيــادة معتدلــة
يف معــدل البطالــة إىل  ٪ 14.9يف عــام  ٪ 14.7( 2018يف عــام .)2015
 .33ويفرتض املعدل االنكامش يف االلتحاق بالتعليم األسايس للتعليم الثانوي والعايل.
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نقــدم حســابات بديلــة لتقييــم األثــر الناجــم عــن انقطــاع التعليــم ،وكذلــك الهجــرة والوفيــات ،علــى املتوســط
الوطنــي لســنوات الدراســة .للقيــام بذلــك ،نســتخدم االســتقراء إلــى األمــام ،مــع االفتراضــات التاليــة:34
للفئات العمرية ،)64-to a=10:60 29-a=3:25( :التحصيل العلمي (متوسط سنوات الدراسة) s ،الجنس 𝑔
(الرجــال  ،mأو النســاء )𝑓 ،فــي الفئــة العمريــة ،𝑎 ،فــي نفــس الوقــت ،𝑡 ،هــي نفســها فــي الفئــة العمريــة أصغــرمــن
خمــس ســنوات فــي ذلــك الوقــت ،5 - 𝑡 ،ألننــا نفتــرض أن هــذه املجموعــات أكملــت تعليمهــا ،مثــال:
Sa g,t=Sa-1 g,t-5
=

حيث () هي نسبة الرجال أوالنساء ( )g= m or fفي الفئة العمرية 𝑎 ،الذين حققوا مستوى التعليم 𝑗 (االبتدائي
والثانوي والثالث؛ غيرمكتمل وكمال) و𝑟𝑢𝐷 هونظام املدة املقابلة ،كالهما نفترض أنه لم يتغير؛
بالنســبة إلــى الفئــات العمريــة ( 19-a=1:15و )24-a=2:20الذيــن مــا زالــوا فــي املدرســة ،نســتخدم التحصيــل فــي
( )t-5لنفــس املجموعــة 𝑎 ،بعــد تعديلهــا لتأخــذ فــي االعتبــارالتغيي ـرات فــي نســب التســجيل)Δ𝑒𝑛𝑟𝑜𝑙𝑙,𝛷( ، 35
للفئة العمرية 𝑎 في املستوى 𝑗 خالل الفترة االنتقالية من  𝑡 - 5إلى 𝑡 ،أي

متوســط إجمالي ســنوات الدراســة لكل فئة عمرية () هو مركب من متوســط ســنوات الدراســة لكل من الرجال
(𝑚) والنســاء (𝑓) فــي تلــك املجموعــة:

حيث  𝑃𝑜𝑝atعدد السكان في الفئة العمرية 𝑎 في الوقت املناسب 𝑡.

أخيرا ،نشتق متوسط مجموع سنوات الدراسة للسكان الذين تراوح أعمارهم بين  15وً 64
ً
عاما:

حيث ( )t)64-𝑃𝑜𝑝(15هو مجموع السكان الذين تراوح أعمارهم بين  15و 64سنة في الوقت املناسب (.)t

يشــيرالبنك الدولي ( )2019إلى أن معدل االلتحاق الصافي لألطفال في ســن املدرســة ( 17-5ســنة) انخفض من
 % 82في عام  2010إلى  % 61في عام  .2018يبدو أن أكبرانخفاض في معدل التحاق األطفال في سن الدراسة
ً
قــد حــدث فــي العــام الدرا�ســي  ،2013/2012حيــث ارتفــع معــدل االلتحــاق قليــا بعــد ذلــك مــن  % 55فــي عــام

 .34باالعتامد عىل التسمية عند بارو ويل ( 2013و.)2015
 .35نحن نبني صيغة معامل تعديل التسجيل اعتامدًا عىل بارو ويل ( )2015وجدولهم رقم (.)A.2
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 ،2013إلــى  % 60فــي عــام .)2018a ،UNICEF 2016( 2015
بلغــت معــدالت االلتحــاق الصافــي االبتدائــي والثانــوي  % 93و % 67علــى التوالــي فــي عــام  .2010تشــيرآخــربيانــات
متاحــة مــن اليونســكو إلــى أن هــذه املعــدالت قــد انخفضــت إلــى  % 63و % 46علــى التوالــي فــي عــام  ،2013مــع
استقرارمعدل االلتحاق بالتعليم الثانوي بنسبة  % 45في عام  .)UNICEF 2018b( 2018وبإسقاط متوسط
ســنوات الدراســة للفئــات الثابتــة فــي املــدارس باســتخدام املعادلــة ( ،)2نســمح ملعــدالت االلتحــاق باملــدارس
االبتدائيــة والثانويــة باالنخفــاض مــن  % 93و % 67فــي عــام  2010إلــى  % 75و % 45علــى التوالــي بحلــول عــام
 2015للفتيــات واألوالد ،ونبقيهــا ثابتــة بعــد ذلــك .36فــي مــا يتعلــق بالتعليــم العالــي ،تشــيربيانــات معهــد اليونســكو
لإلحصــاء عــن متوســط معــدل االلتحــاق اإلجمالــي خــال الفتــرة  2016-2011إلــى حــد يثيــرالدهشــة ،حيــث يوجــد
زيــادة قدرهــا حوالــي  10نقــاط مئويــة خــال فتــرة الصـراع ،مقارنــة بمعــدل عــام  2010البالــغ  .37% 26نحــن نبنــي
في هذه الزيادة خالل الفترة  ،2015-2010ونطبق معدل االلتحاق بالرجال والنساء نفسه ،ونبقيه دون تغيير
بعد ذلك .يفترض أن تكون مدة املدرسة االبتدائية  6سنوات ( 11-6سنة) ،واملدرسة الثانوية 6 ،سنوات (-12
 17ســنة) ،والجامعــة  4ســنوات ( 21-18ســنة) .فــي امللحــق  ،3نقــدم تفاصيــل إضافيــة حــول كيفيــة وصولنــا إلــى
متوســط ســنوات الدراســة فــي .2018
باســتخدام املنهجيــة املوضحــة أعــاه ،نقيــد التغييـرات التــي تطـرأ علــى املتوســط الوطنــي لســنوات الدراســة ،مــن
جراء التحوالت في توزيع إجمالي الســكان بحســب العمروالجنس ،ونســب االلتحاقً .
نظرا ألننا نســتخدم القيم
املركبــة الســابقة ملتوســط ســنوات الدراســة ،فإننــا ال نعتبــرالتغيي ـرات فــي معــدالت اإلكمــال (أي أننــا نفتــرض أن
معدالت اإلكمال لم تتغير) .هذا النهج ال يأخذ في االعتبار ً
أنواعا أخرى من عدم التجانس في التحصيل العلمي،
علــى ســبيل املثــال ،تلــك التــي قــد تعتمــد علــى الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة أو األصــل الجغرافــي للمهاجريــن
وضحايــا الن ـزاع (فيرمــي وآخــرون  ،)2016مــع التركيــزعلــى ملــف الالجئيــن فــي األردن ولبنــان ،وجــدت أن الالجئيــن
ً
الســوريين فــي الواقــع يميلــون إلــى أن يكــون لديهــم مســتويات التحصيــل العلمــي أقـ ّـل قليــا مــن الســوريين قبــل
الصـراع.38
للحصــول علــى نمــو رأس املــال البشــري ،مــا زلنــا نفتــرض الحســابات نفســها كمــا فــي  PWT 9بالنســبة إلــى عوائــد
التعليــم .تشــير حســاباتنا لإلســقاط املركــزي باســتخدام إحصــاءات األمــم املتحــدة الســكانية إلــى أن متوســط
ســنوات الدراســة كان ســينخفض بنســبة  1.467ســنة بالنســبة إلــى الســكان الذيــن تـراوح أعمارهــم بيــن  15و64
ً
عامــا ،مــع تقلــص رأس املــال البشــري بمعــدل نمــو ســنوي قــدره ( )2.59%-خــال  2012-2011و  % 0.56 -أكثــر
من  2018-2016على التوالي .عندما ننظرإلى االنخفاض اإلضافي البالغ  1.8مليون في عدد السكان السوريين
الذيــن تمــت مناقشــتهم فــي القســم الســابق ،نجــد أن متوســط ســنوات الدراســة ينخفــض بشــكل هام�شــي فقــط،
أي بمقــدار 1.499ســنة .إذا قمنــا بتقســيم هــذا االنخفــاض بمــرورالوقــت بعــد النســب فــي الحالــة األولــى،
 .36نســتخدم متوســط حســاب بســيط للحصــول عــى معــدل االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة لعــام  2015اســتنادًا إىل معــدل االلتحــاق الصــايف لألطفــال يف ســن املدرســة
بنســبة  ٪ 60ومعــدل االلتحــاق الثانــوي بنســبة  .٪ 45مــع جمــع البيانــات التــي أبلغــت عنهــا يونيســف (يونيســف  ،2016ويونيســف 2018أ) ،والبنــك الــدويل (البنــك
الــدويل  ،)2019بلــغ معــدل القيــد الصــايف لألطفــال يف ســن املدرســة حــوايل  ٪ 84خــال الفــرة  ،2012-2010و ٪ 60خــال الفــرة  ،2015-2013و ٪ 61.3أكــر مــن
.2018-2016
 .37انظــر ميلتــون ( )2019ملناقشــة كيــف نجــا نظــام التعليــم العــايل يف ســورية مــن الحكمــة ،عــى الرغــم مــن التوقعــات العامــة بــأن التعليــم العــايل يعــاين أكــر نســب ًيا
خــال الـراع ،ولكــن هــذه النوعيــة قــد تآكلــت وزادت الســيطرة السياســية عــى الجامعــات.
 .38التحصيــل العلمــي للســوريني لقبــل ال ـراع بخمــس ســنوات فــا فــوق ( ٪83 :)2007مــن التعليــم االبتــدايئ ومــا دون ٪9.5 ،مــع التعليــم الثانــوي و ٪7.2مــع
التعليــم العــايل .الالجئــون الســوريون الذيــن تزيــد أعامرهــم عــن خمــس ســنوات ( 83.6 :)2014يف املئــة مــع التعليــم االبتــدايئ ومــا دون 11.4 ،يف املئــة مــع التعليــم
الثانــوي و 5.1يف املئــة مــع التعليــم العــايل (األردن)؛  86.7يف املئــة حاصلــون عــى التعليــم االبتــدايئ ومــا دونــه ،و 8يف املئــة حاصلــون عــى تعليــم ثانــوي ،و 5.3يف املئــة
حاصلــون عــى التعليــم العــايل (لبنــان).
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حصلنــا علــى متوســط معــدالت نمــو ســنوي فــي الرأســمال البشــري قــدره  2.64%-خــال  2015-2011و % 0.57-
خــال  2018‐2016علــى التوالــي.

إجمالي عوامل اإلنتاج ()TFP

ً

ّ
يقدرمجلس املؤتمرأن هناك ً
نموا متوسطا في  TFPيبلغ  59.5%.خالل الفترة ( 2017-2011من أدنى مستوى
ً
ـركا ً
مهمــا
لــه  22.9% -فــي عــام  2012إلــى  2.8%فــي عــام  .)2017ومــع ذلــك ،فــي حيــن أن فقــدان  TFPســيكون محـ
َ
التقليل من شــأن تدميرالرأســمال املادي
للخســارة في إمكانات إجمالي الناتج املحلي ،يعكس هذا العدد املرتفع
والبشــري.
وبذلــك ،كبديــل لحســابات مجلــس املؤتمــرلنمــو  ،TFPنســتخدم نمــوذج كيــم ولويـزا ( )2019لتحديــد نمــو .TFP
يتمثل العنصرالرئيس الذي يغذي هذا النموذج في فهرس عام ملحددات  ،TFPواملحددات هي التعليم والبنية
التحتية واالبتكارواملؤسسات وكفاءة السوق .بلغ املؤشراملركب عند  30.33لسورية في عام  2010على مقياس
يـراوح بيــن  1و .100نقــدرمســارهــذا املؤشــرخــال  2011إلــى  2018مــن خــال معايــرة مكوناتــه الفرعيــة .بالنســبة
ً
انخفاضــا يتناســب مــع انخفــاض متوســط ســنوات الدراســة للســكان فــي
إلــى مؤشــرالتعليــم ،نحســب أن هنــاك
ســن العمــل .بالنظــرإلــى انخفــاض معــدالت االلتحــاق باملــدارس ،وتزايــد هجــرة الســوريين بشــكل ملحــوظ ،فقــط
ً
ً
انخفاضا
من عام 2013؛ نبقي متوسط سنوات الدراسة دون تغييرمن  2010إلى  ،2012بدل من ذلك نقحم
علــى مــدارالعــام  ،2018 - 2013اسـ ً
ـتنادا إلــى حســاباتنا ملتوســط ســنوات الدراســة ألعــوام  2015إلــى 2018علــى
التوالي .بالنسبة إلى مؤشرالبنية التحتية ،نبني في انخفاض يتناسب مع إجمالي الضوء النسبي في سورية على
مــدارالوقــت الــذي قــدره (لــي وآخــرون .)2017بالنســبة إلــى مؤشــراملؤسســات ،يســتند التقديــرإلــى بيانــات املصــدر
ً
املســتخدمة أصــا بواســطة (كيــم ولويــازا  - )2019مؤشـرات الحوكمــة العامليــة ( )WGIعبــرســتة أبعــاد (كوفمــان
وكراي وماستروزي ّ )2010
املحدثة حتى عام  .2017بالنسبة إلى مؤشرات االبتكاروفعالية السوق ،نفترض أن
هــذه املؤشـرات تتطــور بشــكل متناســب ،إلــى متوســط مرجــح للمؤشـرات الخاصــة بالبنيــة التحتيــة واملؤسســات.
هــذا يعطــي مؤشـ ًـرا محـ ً
ـددا  TFPالكلــي  15.98فــي عــام  ،2018مــا يقــرب مــن نصــف مســتوى عــام  .2010متوســط
النمــو الســنوي املرتبــط ب ـ  TFPخــال  2018-2011هــو  .39 % 1.6-مزيــد مــن التفاصيــل عــن حســاباتنا متوفــرة فــي
امللحــق .4


 محاكاة تأثيرالصراع

يوضــح الجــدول  3تفاصيــل املعايــرة األساســية للظــروف خــال ســنوات الص ـراع  ،2018-2011بعــد املناقشــة
فــي القســم  .3.1فــي مــا يتعلــق بنســب الرأســمال العــام والخــاص لإلنتاجيــن 𝑌𝐾G⁄و  ،KP/Yفــإن النســب املحــاكاة
شــاملة الضــرر موضحــة فــي الجــدول  ،3تســتخدم اللوحــة  Bالحســابات -كمــا هــو موضــح أدنــاه -لتعكــس األضـرار
التــي لحقــت بأســهم رأســمال:
ً
J
مبدئيــا عــن طريــق تخفيــض ( ))K (for j=G,Pبمقــدارالقيمــة النقديــة لألضـراراملاديــة (مــع
يتــم تخفيــض كل مــدة
 .39كتمريــن لقيــاس مجــال التقليــل مــن تقلــص منــو  ،TFPنقــوم بتشــغيل منــوذج (كيــم ولويــازا  )2019مــع اف ـراض أن املــؤرش العــام ملحــددات  TFPيف ســورية
ينخفــض خطيًــا مــن  30.33إىل  1عــى األقــل بحلــول عــام  .2018هــذا مــن شــأنه أن يعطينــا متوســط منــو ســنوي قــدره ‐ 3يف املئــة ،مقارنــة بعــام  ،2018 -2011أي أقــل
مبقــدار  1.4نقطــة مئويــة فقــط عــن توقعاتنــا الحاليــة ملتوســط معــدل النمــو.
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الثابت  .)Yيؤثرالضرر خالل فترة (الســنة) في رأس املال وفي نســب رأس املال األولي ،إلى الناتج للفترة التالية.
نسب رأس مال الصراع األولي إلى الناتج:
حيث ( )KJC,2011يتم ضبط رأسمال للضرر ()DJ2011
بعدها:
حيــث تســتند  𝐾j2010إلــى () مــن  1.152و 1.408علــى التوالــي لـرأس املــال العــام والخــاص ،و=  60.043مليــاردوالر
أمير ـكـي؛
النمو في رأس املال املعدل لكل عامل
) ،نسبة رأس املال التالف في عام .2011
حيث (
والنمو في الناتج لكل عامل،

تتكــرر هــذه العمليــة فتـرات  .2018-2012يتــم تقســيم األضـرار( )Kjtالتــي حصلــت خــال فتــرة النـزاع ،علــى أســاس
التقديرات السنوية  2017-2011من اإلسكوا ( )2018في حين نقوم ببناء ما قيمته  7مليارات دوالرلعام 2018
على النحو املوضح في القســم  .2.1.1يتم تقســيم األضراربين الرأســمال العام والخاص على أســاس حصصهما
التراكمية النسبية من األضرارفي نهاية عام  ،2015التي توفرها اإلسكوا .نحن نفترض األسهم ذاتها في كل مرة t
(أي 40 ،في املئة من األضرارتعزى إلى الرأسمال العام ،و 60في املئة إلى الرأسمال الخاص).
فــي الجــدول  ،3اللوحــة  ،Cنقــدم معلومــات عــن املســارات املركزيــة للمتغي ـرات املتوقعــة بنـ ًـاء علــى املناقشــات
الســابقةً .
وفقــا لإلســقاط املركــزي ،انخفــض كل مــن ( KG/Yو )KP/Yفــي  1.029( 2018و 0.708علــى التوالــي)
مقارنــة بعــام  1.152( 2010و 1.408علــى التوالــي) ولكــن بشــكل أكبــربالنســبة إلــى األول ،حيــث تــم تقييــم األضـرار
التــي لحقــت بالرأســمال العــام بشــكل أقــل عنــد الرأســمال الخــاص.
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الجدول  :3محاكاة سنوات الصراع في سورية ()2018 2011

فــي الجــدول  ،4نعــرض نتائــج التقديــراألدنــى واألعلــى لنســب رأس املــال إلــى الناتــج ،عندمــا ننظــرفــي ( )1انخفــاض
النموالسكاني ونموالرأسمال البشري املرتبط بهذا االتجاه السكاني؛ وفي ( )2أعلى في متوسط نسب االستثمار
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إلــى املخرجــات وأعلــى فــي  .LFPRتبقــى املتغي ـرات األخــرى دون تغييــرعــن مســاراتها املركزيــة فــي عمليــات املحــاكاة.
ً
بالنســبة إلــى كل مــن ســيناريوهات التقديــر األدنــى والعليــا ،فــإن نســب 𝑌  𝐾 /فــي عــام  2018أعلــى قليــا مــن
التوقعــات املركزيــة ،ولكنهــا تظــل أقــل مــن مســتويات .2010
الجدول  :4محاكاة ســنوات الصراع في ســورية ( - )2018-2011التقديرات الدنيا والعليا وتأثيرها في الرأســمال
مــن إلــى الناتــج املخرجات.
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ّ
توضــح الرســوم البيانيــة ( 9أ) ( 9 -ب) نتائــج عمليــات املحــاكاة ملســتوى الناتــج املحلــي اإلجمالــي والنمــو علــى مــدار
ســنوات الصـراع ،بالنظــرإلــى املعايــرة فــي الجــدول  3والجــدول  .4تشــيرعمليــات املحــاكاة لدينــا عبــرالســيناريوهات
الثالثــة (توقعــات التقديـرات املتوســطة والدنيــا والعليــا) إلــى أن اســتنفاد عوامــل اإلنتــاج وحدهــا قــد يمثــل حوالــي
 87فــي املئــة ،مــن نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي الســلبي فــي املتوســط ،وأكثــر مــن ذلــك ،أي حوالــي  64فــي املئــة مــن
متوســط النمــو الســلبي ،بســبب تدميــرالرأســمال املــادي .تمثــل التركيبــة الســكانية والعمالــة حوالــي  15فــي املئــة،
والرأســمال البشــري  7فــي املئــة ،و TFPيشــكل  13فــي املئــة مــن نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي املتوســط علــى مــدار
ســنوات الص ـراع.
يعكــس االنخفــاض فــي رأس املــال املــادي اآلثــاراملركبــة لألض ـراراملباشــرة الكبيــرة ،وانخفــاض معــدل االســتثمار
الصافــي ،وانخفــاض قاعــدة اإلنتــاج (التــي تتأثــرسـ ًـلبا بجميــع محــركات النمــو) .تتفاقــم الخســائرالفعليــة البــارزة
بســبب تدميرالرأســمال املادي ،بســبب عدم وجود اســتثمارات كافية .ويعكس هذه املالحظة التي أبداها البنك
الدولــي ( 2017ب) بــأن تدميــررأســمال نفســه قــد يكــون لــه آثــارضعيفــة نسـ ًـبيا فــي اقتصــاد جيــد األداء ،كمــا هــي
الحــال فــي أعقــاب كارثــة طبيعيــة؛ لكــن فــي حالــة النزاعــات ،فــإن انخفــاض االســتثمارات بســبب االضطرابــات فــي
التنظيم االقتصادي يعزز اآلثارالضارة الناجمة عن أضرارالرأسمال املادي .بعد هذا ،فإن تقديرنا لتخفيض
الرأسمال املادي أكبرمن التقديرفي البنك الدولي ( 2017ب) ألسباب منهجية :نأخذ في االعتبارالقيمة النقدية
لرأســمال املــادي املدمــر ،كمــا ذكــرت اإلســكوا ( ،)2018وكذلــك انخفــاض قيمــة العملــة واالســتثمار اإلجمالــي،
مباشرة في حساب رأس املال؛ بينما يفترض البنك الدولي ( )2017bأن رأسمال الناتج يحتفظ بالنسبة نفسها
فــي مــا يتعلــق بالســهم الرأســمالي األولــي ،كمــا يفعــل ســهم اإلســكان.
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الرسم البياني ( 9أ) :معايرة سنوات النزاع للناتج املحلي اإلجمالي في سورية.

الرســم البيانــي ( 9ب) :متوســط تأثيــرمختلــف العوامــل الدافعــة للنمــو علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي خــال النـزاع
(عبــرالتوقعــات الوســطية والدنيــا والعليــا)

تشيرالتوقعات في ظل النزاع مقابل سيناريو عدم النزاع إلى خسارة متراكمة ،في إمكانات الناتج املحلي اإلجمالي
تـراوح مــا بيــن  289مليــاردوالرو 300مليــاردوالرأمير ـكـي خــال ( 2018-2011انظــرالرســم البيانــي  /10أ) .تشــير
تقديراتنــا إلــى اســتمرار الخســارة فــي الفتــرة  ،2018-2017بســبب األض ـرار التــي لحقــت بالرأســمال املــادي ونمــو
 TFPالســلبي .يختلــف هــذا إلــى حــد مــا عــن اإلســكوا ( )2018وآخريــن مثــل ديفاراجــان وموتاغــي ( ،)2017وجوبــات
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وكوســتيال ( )2016والبنــك الدولــي ( 2017ب) ،وكل ذلــك يشــيرإلــى انخفــاض فــي انكمــاش الناتــج املحلــي اإلجمالــي
الفعلــي فــي الفتــرة  .2013-2012تقــدراإلســكوا ( )2018متوســط نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي بنســبة  10%خــال
 ،2017-2011مع ّ
تحول النمو إلى إيجابي في عام  .2017كما تتوقع اإلسكوا مستوى ناتج محلي إجمالي يبلغ 27
مليــاردوالرأمير ـكـي فــي عــام  ،2017مقابــل مواجهــة غيــرمتضاربــة بقيمــة  86مليــاردوالرأمير ـكـي .يبــدو أن تقديراتنــا
تحا ـكـي هــذه النتائــج ،ويشــيرذلــك إلــى خســارة فــي نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي املحتمــل ‐  % 12فــي املتوســط علــى
مــدى  ،2018-2011مــع متوســط الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي املتوســط  23.2مليــار دوالر فــي عــام ( 2018مقابــل
ســيناريو عــدم وجــود صـراع قــدره  91مليــاردوالرأمير ـكـي).
ً
الرسم البياني  :10خسارة الناتج املحلي اإلجمالي ً
بناء على محاكاة الصراع مقارنة باملضاد السلبي لعدم الصراع
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سيناريوهات النمو ما بعد الصراع
يناقش هذا القسم سيناريوهات النمواملحتملة لسورية في أعقاب الحرب ،ويستكشف املدة التي ستستغرقها
سورية للوصول إلى مستوى ما قبل الصراع من التنمية ،وعدد «العقود الضائعة» ،في ظل افتراضات مختلفة
ملحــركات النمو.
الجدول  :5العوامل الرئيسية في سيناريوهات ما بعد الصراع ملحركات النمو
حالة واسعة

العامل

األمن

العودة الطوعية
أو اإلعادة القسرية
إلى الوطن

30

برامج إعادة
اإلعمار

الخط القاعدي
(املتوسط)

تسوية سياسية
جزئية مع ضمانات
قوية لحقوق األمن
الجزئي وحقوق
امللكية.

األعلى (التفاؤل)

تسوية سياسية
قوية.
برنامج إعادة إعمار
برنامج إعادة إعمار كبيريصل إلى 250
ملياردوالرأميركي
كبيربقيمة 140
ملياردوالر(متوسط لتغطية فاتورة
إعادة اإلعمار
السيناريوهات
العالية واملنخفضة) ،املقدرة من األمم
موزعة بالتساوي
املتحدة ،موزعة
على مدى فترة  20بالتساوي على مدى
فترة  20سنة.
سنة.

األدنى (التشاؤم)
تعكــس التســوية
السياســية إلــى
حــد بعيــد تــوازن
القــوى الواقعــي،
مــع ضمانــات
محــدودة لألمــن
الجزئــي وحقــوق
ا مللكيــة .
برنامــج إعــادة
إعمــار محــدود،
بقيمــة  30مليــار
دوالر ،يعتمــد
إلــى حــد كبيــر علــى
الصيــن وإي ـران
وروســيا ،وانتشــر
بالتســاوي علــى
مــدار  10ســنوات.
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من إجمالي
الالجئين
في البلدان
من إجمالي الالجئين
في البلدان املجاورة ،نسبة  76في املئة املجاورة ،معدل
معدل عائد بنسبة من عودة الالجئين عائد  18في املئة
 43في املئةً ،
على أساس
من البلدان
بناء على
نسبة أموال إعادة املجاورةً ،
بناء على نسبة أموال
اإلعمارفي السنوات مسح املفوضية إعادة اإلعمارفي
( )2018لالجئين السنوات العشر
العشراألولى
الذين يعتزمون األولى (سيناريو
(سيناريو معتدل
العودة إلى سورية منخفض مقابل
مقابل سيناريو
في يوم من األيام .سيناريو مرتفع).
مرتفع).
العودة الطوعية عودة الالجئين
معدل عودة  100في املئة ،لالجئين في البلدان املجاورة.
اإلعادة القسرية عودة الالجئين
فــي حالــة العــودة الطوعيــة ،تتبــع عــودة الالجئيــن النمــط الزمنــي عبــرالســيناريوهات الثالثــة ،حيــث ترتفــع إلــى
ذروتهــا فــي حوالــي  ،2024-2023ثــم تتحــول تدر ً
يجيــا بعــد ذلــك .وجــد البنــك الدولــي ( )2019أن تعبئــة الالجئيــن
تميــل إلــى أن تكــون أقـ ّـل ،فــي خدمــات األمــن والبنيــة التحتيــة.
تشــيرتجــارب بلــدان أخــرى فــي الشــرق األوســط إلــى أن النزاعــات األطــول أمـ ًـدا تســتلزم مــدة أطــول للتعافــي .يشــير
 )2014( Sabإلى أن لبنان استغرق ً 20
عاما للوصول إلى مستوى الناتج املحلي اإلجمالي الذي كان قبل الحرب

(بعــد الحــرب األهليــة فــي لبنــان مــن  13نيســان /أبريــل  13 - 1975تشــرين األول /أكتوبــر ،)1990كذلــك الكويــت
اســتغرقت ســبع ســنوات (حــرب الخليــج مــن  2آب /أغســطس  28 - 1990شــباط /فبرايــر  )1991فــي حيــن أن
العـراق احتــاج إلــى ســنة واحــدة فقــط للعــودة للوضــع الــذي كان عليــه قبــل  2003( ،2003غــزو العـراق مــن 19
آذار /مــارس  1 -أيــار /مايــو  .40)2003فقــد لبنــان  70فــي املئــة مــن مســتوى الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،بينمــا خســرت
الكويــت  55فــي املئــة ،والع ـراق خســر  35فــي املئــة مــن الناتــج املحلــي خــال حروبهمــا .الحــظ غوبــات وكوســتيال
( )2016أنه في ظل افتراض نظرية إعادة اإلعمارابتداء من عام  ،2018وافتراض نمو االقتصاد السوري بنحو
 4.5فــي املئــة سـ ً
ـنويا ،فــإن األمــرسيســتغرق حوالــي ً 20
عامــا للوصــول إلــى مســتوى الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي
الــذي كان قبــل الصـراع .تقــدراإلســكوا ( )2018الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لســورية بحوالــي  27مليــاردوالر
فــي عــام  2017بحــدود  55 -فــي املئــة أقــل مــن مســتوى عــام  ،2010وقريبــة مــن مســتواه فــي أوائــل التســعينيات .إن
توقعاتنــا املتوســطة ملســتوى الناتــج املحلــي اإلجمالــي الســوري املحتمــل فــي القســم  ،3والــذي بلــغ  21.2مليــاردوالر
أميركي في عام  ،2018تقل بنسبة  65في املئة عن مستوى الناتج املحلي اإلجمالي في عام  ،2010على مقربة من
الخســارة التــي عانــى منهــا لبنــان.

 .40يــرز  )Sab (2014أنــه عــى الرغــم مــن أن غــزو العـراق عــام  2003مل يــدم طويـ ًـا ،فقــد عــاىن العـراق مــن حــرب أهليــة متدنيــة الدرجــة يف جــزء كبــر مــن األلفيــة
الجديــدة حتــى صيــف  /خريــف عــام .2009
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ً
لتحليل النظرة املســتقبلية للنمو في ســورية ،نأخذ أول في الحســبان حالة العودة الطوعية التي يتم من خاللها
توجيــه توقعاتنــا إلــى محــركات النمــو بثــاث نتائــج سياســية /أمنيــة معقولــة (خــط األســاس :معتــدل ،متفائــل،
ومتشــائم).
ترتبــط هــذه اإلعــدادات بمســتويات مختلفــة مــن املســاعدة فــي إعــادة اإلعمــار ،وهــي تؤثــر بدورهــا فــي العــودة
الطوعيــة لالجئيــن املقيميــن فــي البلــدان املجــاورة .41فــي مــا يتعلــق بالروابــط مــع محــركات النمــو ،فــإن مبلــغ أمــوال
إعــادة اإلعمــار يؤثــر مباشــرة فــي االســتثمارين العــام والخــاص.
ً
فــي الوقــت نفســه ،تؤثــرعــودة الالجئيــن فــي حجــم القــوى العاملــة .نبنــي تنــوع نمــو الرأســمال البشــري اســتنادا إلــى
افتراضــات مختلفــة ملعــدالت التســجيل وعلــى اختــاف توقعــات نمــو  TFPعبــرالســيناريوهات الثالثــة .ثــم ننظــر
إلــى الحالــة الواســعة الثانيــة ،وهــي اإلعــادة القســرية لالجئيــن .اإلعــادة القســرية إلــى الوطــن تتعــارض مــع مبــادئ
األمــم املتحــدة التــي تهتــم بســامة ورفاهيــة الالجئيــن ،42ولكــن قــد يتــم التحريــض عليهــا ،مــن خــال األصــوات
املحليــة والدوليــة التــي تتــوق إلــى حــل ســريع لقضيــة الالجئيــن .43بموجــب اإلعــادة القســرية إلــى الوطــن ،فــإن عــودة
ً
الالجئيــن منفصلــة عــن حجــم برنامــج إعــادة اإلعمــار ،وبــدل مــن ذلــك ،يفتــرض معــدل «كامــل» لعــودة الالجئيــن
عبــرالســيناريوهات الثالثــة .لدينــا إذن ســتة ســيناريوهات :ثالثــة لــكل حالـ ٍـة مــن الحالتيــن الواســعتين املختلفتيــن
(العــودة الطوعيــة واإلعــادة القســرية إلــى الوطــن علــى التوالــي) تــم تلخيصهــا فــي الجــدول  .5نناقــش التوقعــات
الخاصة بمحركات النمو بالتفصيل في القسم  4.1أدناه .بعد ذلك ،نقدم املحاكاة الناتجة عن نمو سورية على
مــدارالثالثيــن ً
عامــا القادمــة فــي القســم .4.2

التطورات املستقبلية في محركات النمو
االستثماراملادي


ســوف يعتمــد إعــادة بنــاء وتوســيع الرأســمال املــادي فــي ســورية إلــى حــد كبيــرعلــى حجــم األمــوال األجنبيــة املتاحــة؛
ألن من املحتمل أن تكون قدرتها على التمويل الذاتي محدودة ،خاصة في املدى القريب .نستخدم املعادلة (،)7
وهي نوع بسيط من هوية حساب االدخار /االستثمار -ميزان املدفوعات ،لربط () بتدفق األموال األجنبية.44

 .41يجــد البنــك الــدويل ( )2019أن عوامــل الجــذب ،منهــا عامــان بــارزان هــا األمــن والبنيــة التحتيــة ،لهــا آثــار ال لبــس فيهــا عــى ســلوك العــودة ،عــى عكــس عوامــل
الدفــع يف بلــدان اللجــوء التــي لهــا آثــار مختلطــة.
 .42يشــرط مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة لألمــم املتحــدة ،املــد ّون يف املــادة  33مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لالجئــن لعــام « ،1951أال تقــوم أي دولــة متعاقــدة بطــرد
أو إعــادة الجــئ بــأي شــكل مــن األشــكال إىل حــدود األرايض التــي تكــون فيهــا حياتــه أو حريتــه مهــددة».
 .43إن القيــود التــي يفرضهــا مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة لألمــم املتحــدة عــى العــودة إىل الوطــن كثـ ًـرا مــا تكرههــا الــدول .غال ًبــا مــا تنفــد الــدول املضيفــة لرؤيــة
الالجئــن غــر املدعويــن يغــادرون بلــدان املنشــأ يف بعــض األحيــان ال ينفــد منهــا لرؤيتهــا تعــود وتشــر إىل نهايــة الـراع .عــاوة عــى ذلــك ،تتــوق الــدول املانحــة إىل
وضــع حــد لربامــج مســاعدة الالجئــن طويلــة األجــل التــي مت ّولهــا.
 .44الهوية القياسية لديها صايف التحويالت الحالية كعنرص يف رصيد الحساب الجاري.
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(مالحظــة ST :وهــو التوفيــر باســتثناء صافــي التحويــات الجاريــة = 𝐶𝐴𝐵t ،رصيــد الحســاب الجــاري باســتثناء
صافي التحويالت الجارية = TBt ،امليزان التجاري = 𝐼𝐵t ،رصيد الدخل = 𝑁𝐶𝑇t ،صافي التحويالت الجارية،
 = NFLtالتغيــرفــي صافــي الخصــوم األجنبيــة)

فــي املعادلــة ( ،)7قــد يتخــذ التمويــل الخارجــي شــكل (غيــرالديــون) مســاعدات ومنــح (التــي تدخــل علــى أنهــا أعلــى
 )𝑁𝐶𝑇tأو تأخــذ شــكل االســتثمار املباشــر والقــروض (التــي تــؤدي إلــى زيــادة فــي االلتزامــات األجنبيــة ،وبالتالــي
زيــادة  .45 )Δ𝑁𝐹𝐿tإذا أدت األمــوال األجنبيــة إلــى إنفــاق مبلــغ معــادل علــى الســلع القابلــة للتــداول (علــى ســبيل
املثــال ،واردات الســلع اإلنتاجيــة) ،فســيكون الحســاب الجــاري فــي حالــة عجــز ،مــع افت ـراض ثبــات .46إذا لــم تــؤد
األمــوال األجنبيــة إلــى شـراء ســلع تجاريــة ،فســيكون الحســاب الجــاري فــي حالــة تــوازن ،مــع افتـراض ثبــات العوامــل
األخــرى (انظــرعلــى ســبيل املثــال البــدوي وكلطانــي وشــميدت هبــل  ،2008ملناقشــة مــا يتصــل بحــول كيفيــة تأثيــر
اســتخدام أموال املســاعدات على أرصدة الحســابات الجارية وأســعارالصرف) .في عمليات املحاكاة التي لدينا،
) ،إن تدفــق األمــوال األجنبيــة ،ســيؤدي إلــى إنفــاق مبلــغ مماثــل علــى الســلع
(
القابلة للتداول .هذا يعطينا ما يوافق في املعادلة ( )( .)8التي تختلف عن سيناريوهات ما بعد الصراع الثالثة،
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  :5ابتــداء مــن عــام  12.5 ،2019مليــار دوالر أمير ـكـي سـ ً
ـنويا علــى مــدار ً 20
عامــا ،فــي
ظــل الســيناريو املتفائــل؛  7مليــارات دوالرأمير ـكـي سـ ً
ـنويا علــى مــدارً 20
عامــا ،بموجــب ســيناريو خــط املعتــدل؛ و3
مليــارات دوالرأمير ـكـي سـ ً
ـنويا علــى مــدى  10ســنوات ،فــي ظــل الســيناريو املتشــائم.
(It/Yt=St/Yt+ΔFFt/Yt )8

في ما يتعلق ب () ،إذا افترضنا أن () تبلغ  5باملئة ً
(وفقا لإلسقاط املركزي ملحاكاة الصراع لدينا) ،وافترضنا أن
() حوالــي 30-باملئــة فــي نهايــة النـزاع ،فــإن هــذا ســيعطينا () مــن حوالــي ( )25-فــي املئــة .47هــذا أقـ ّـل بحوالــي  50نقطــة
مئوية عن متوسط سورية في فترة ما قبل الصراع على املدى الطويل 23 :في املئة ( 20سنة في املتوسط خالل
ً 2010-1991
بناء على بيانات  .)WEOبالنسبة إلى السيناريو املتشائم في مرحلة ما بعد الصراع ،نقوم بمعايرة
االنتقــال لســورية بمقــدار 50نقطــة مئويــة إلــى  25فــي املئــة ،فــي ثمانــي ســنوات ،بنـ ًـاء علــى تجربــة لبنــان .كان لبنــان
عرضة لعدم االستقرارالسيا�سي املستمرخالل مرحلة انتعاشه ،وكانت املساعدات الخارجية الخاصة ببرنامج
إعــادة اإلعمــارمحــدودة ،علــى الرغــم مــن أنــه تلقــى تدفقــات كبيــرة مــن الرأســمال نتيجــة ألســعارالفائــدة املرتفعــة
التي مكنته من إدارة العجزفي الحساب الجاري .بالنسبة إلى السيناريو املتفائل ،فإننا نفترض أن نسبة االدخار
في ســورية تزيد بنســبة  60نقطة مئوية إلى  35في املئة ،في خمس ســنوات ،باتباع الجدول الزمني والتغييرالذي
شهدته الكويت ،حيث استعادت عافيتها قبل أن تصل إلى مستوى االدخارقبل الناتج املحلي اإلجمالي .حققت
ً
انتعاشــا ً
قويا بعد االنخفاض الحاد،
الكويت ،الغنية باملوارد ،وذات الدخل املرتفع،
حيث تم استعادة قدرتها اإلنتاجية للنفط بسرعة وسط برنامج شامل لالنتعاش االقتصادي وإعادة البناء.48
 .45وستكون هذه هي «املحطة األوىل» قبل إنفاق األموال ،وسيكون لكل منهام قيود عكسية تظهر كزيادة يف األصول األجنبية.
 .46يف كلتــا الحالتــن مــن التمويــل املنفــق عــى الــواردات -التحويــات أو القــروض -فــإن العجــز التجــاري هــو نفســه ،عــى الرغــم مــن أن عجــز الحســاب الجــاري ،مبــا
يف ذلــك التحويــات ســوف يختلــف.
 .47ويستند هذا إىل تقدير عام  2017لحصة امليزان التجاري من الناتج املحيل اإلجاميل من قبل اإلسكوا (.)2018
 .48انظر  )Sab (2014لالطالع عىل مناقشة قصص الرصاع واالنتعاش يف الكويت ولبنان.
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بالنسبة إلى السيناريواملعتدل ،نأخذ متوسط التوقعات لـ () ً
بناء على السيناريوين اآلخرين .ملزيد من التفاصيل
انظرامللحق .5
بمجرد أن نحصل على اإلسقاط لـ () لكل سيناريو ،نقوم بعد ذلك بتقسيمه بين االستثمارالعام والخاص ،من
خــال االســتمرارفــي افتـراض أن  40فــي املئــة مــن إجمالــي االســتثمارعــام ،باتبــاع اتجاهــات الصـراع املســبق .وهــذا
يتفــق مــع الحصــص النســبية املقــدرة للتدميــربيــن رأس املــال العــام والخــاص فــي أثنــاء النـزاع .فــي مــا يتعلــق بكفــاءة
االســتثمارالعــام الجديــد ،فإننــا نحتفــظ بالكفــاءة دون تغييــرعنــد  ،0.570فــي ظــل الســيناريو املتشــائم ،ونفتــرض
ار ً
تفاعــا مــن  0.570إلــى  0.734بحلــول  2038تحــت خــط األســاس .بالنســبة إلــى الســيناريو املتفائــل ،فإننــا نفتــرض
ار ً
تفاعــا إلــى متوســط  IEIملجموعــة الدخــل املتوســط األعلــى مــن  0.769بحلــول عــام .2038

التركيبة السكانية والقوى العاملة


كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي  ،8بلــغ عــدد الالجئيــن الســوريين املســجلين فــي البلــدان املجــاورة ،5.666.675
فــي نهايــة عــام  .2018أشــارمســح أجـراه مركــزاألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان (ّ )2018
لعينــة مكونــة مــن 4،283
ً
ً
سوريا في الدول املجاورة ،إلى أن  76%منهم يعتزمون العودة إلى سورية في يوم من األيام ،وفق السيناريو
الجئا
املتفائــل لحالــة العــودة الطوعيــة ،إذا افترضنــا أن معــدل العــودة الســنوية هــو بنســبة  76فــي املئــة ،فســيبلغ هــذا
 4.3مليــون عائــد .نســتخدم إحصــاءات األمــم املتحــدة الســكانية (األمــم املتحــدة  ،)2017التــي تتوقــع متوســط
نمــو ســكاني قــدره  % 2.5خــال الفتــرة  ،2038-2019وتبنــي فــي صافــي الهجــرة إلــى ســورية مــن  4.21مليــون خــال
 .2035-2020مــن هــذا املجمــوع ،يعــود  66فــي املئــة خــال الفتــرة ( 2025-2020حوالــي  556.000فــي املتوســط فــي
الســنة) ،و 29فــي املئــة خــال ( 2030-2025حوالــي  240،000فــي الســنة) و 5فــي املئــة خــال ( 2035-2030حوالــي
 46.000فــي الســنة).50 49
بالنســبة إلــى الســيناريوهات املعتدلــة واملتشــائمة فــي قضيــة العــودة الطوعيــة ،فإننــا نفتــرض أن معــدالت عــودة
الالجئين تبلغ  43في املئة ،و 18في املئة على التوالي ،على أساس نسبة التمويل املتوسط املتصل بإعادة اإلعمار
في السنة ،في السنوات العشراألولى بعد الصراع .بالنسبة إلى كل من هذه السيناريوهات املعتدلة واملتشائمة،
مــا زلنــا نفتــرض مســا ًرا ز ً
منيــا مشـ ً
ـابها للســيناريو املتفائــل ،مــع عــودة الالجئيــن إلــى ذروتهــا فــي حوالــي ،2024-2023
ثــم االعتــدال تدر ً
يجيــا بعــد ذلــك .ونتيجــة لذلــك ،حصلنــا علــى متوســط معــدالت نمــو ســكاني بلغــت  2.2فــي املئــة
و 1.9فــي املئــة علــى التوالــي خــال الفتــرة  2038-2019للســيناريوهات املعتدلــة واملتشــائمة .بالنســبة إلــى جميــع
الســيناريوهات الثالثــة فــي قضيــة اإلعــادة القســرية إلــى الوطــن ،فإننــا نعــدل معـ ّـدل العائــد إلــى  100فــي املئــة (لكــن
نبقي نمط العودة دون تغييرمع مرورالوقت) ،وهذا يتيح لنا معدل نمو سكاني متوسط يبلغ  2.7في املئة خالل
الفتــرة .2038-2019

 .49يف إحصــاءات األمــم املتحــدة الســكانية ،يتــم اإلبــاغ عــن أرقــام الهجــرة الصافيــة لفــرة الخمــس ســنوات ،بــن منتصــف ســنوات القــوس ذات الصلــة (عــى ســبيل
املثــال ،مــن منتصــف عــام  2020إىل منتصــف عــام .)2025
 .50مــن خــال حســاباتنا التــي هــي عــى أســاس معــدل املواليــد والوفيــات يف إحصــاءات األمــم املتحــدة الســكانية ،وإضافــة إىل حــوايل  112،000شــخص نــازح داخــي
مــن منتصــف عــام  2019إىل منتصــف عــام  ،2020مــا يعطينــا مــا مجموعــه  4.3مليــون عائــد ،أو  76يف املئــة مــن الالجئــن املســجلني املقيمــن يف البلــدان املجــاورة
خــال .2035-2019
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نواصــل االعتمــاد علــى األمــم املتحــدة ( )2017إلســقاطات حصــة الســكان فــي ســن العمــل ،وعلــى منظمــة العمــل
الدوليــة ( )2018إلســقاطات  ،LFPRوهــذه األخيــرة متاحــة حتــى عــام  ،2030وبذلــك فإننــا نبقــي القيــم مســتقرة
بعد ذلك عند مستوى  .2030يتم استخدام نفس حصة السكان في سن العمل والسلسلة الزمنية لـ  LFPRفي
جميــع الســيناريوهات.

الرأسمال البشري


نحــن نتبــع املنهــج نفســه ،كمــا فــي القســم  .3.1.3يتــم تقديــرالتغييـرات فــي متوســط ســنوات الدراســة ،علــى أســاس
التحــوالت فــي عــدد الســكان (بمــا فــي ذلــك عــودة الالجئيــن) والتحســينات فــي معــدالت القيــد .عندمــا نقــوم بتقليــل
(حالــة العــودة الطوعيــة – فــي ســيناريوهات املعتدلــة واملتشــائمة) أو زيــادة عــودة الالجئيــن (فــي حالــة اإلعــادة
القســرية إلــى الوطــن) مقارنــة بإحصائيــات األمــم املتحــدة (وفــي حالــة العــودة الطوعيــة  -ســيناريو متفائــل) ،فإننــا
نقســم التعديــل علــى فئــات عمريــة مختلفــة ،بنـ ًـاء علــى ملــف مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئيــن حــول
التوزيــع العمــري لالجئيــن.
إن التدميــر املدر�ســي و  /أو املــدارس غيــر داخلــة فــي الخدمــة ،هــو مــن األســباب الرئيســية النخفــاض معــدالت
االلتحاق باملدرسة (البنك الدولي  .)2019عالوة على ذلك ،من املحتمل أن تتعرض األسرالنازحة لصعوبات في
نظرا ألن احتماالت إعادة اإلعمارضعيفة ً
محاوالتهم الوصول إلى الخدمات التعليميةً .
نسبيا في ظل السيناريو
املتشــائم ،فإننــا نفتــرض أن معــدالت االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة والثانويــة ســتعود إلــى مســتويات مــا قبــل
الصـراع ( 93و 67باملئــة علــى التوالــي) بحلــول عــام  ،2038بينمــا يرتفــع معــدل االلتحــاق بالتعليــم العالــي إلــى 50
باملئة (من  36باملئة) بحلول ذلك الوقت .يتما�شى هذا الجدول الزمني من املستويات األولية املحددة ً
تقريبا مع
مســارالتقديـرات /توقعــات نســب االلتحــاق بالــدول الناميــة فــي بــارو ولــي (( )2015انظــرالفصــل  ،3الشــكل )3.5
وهو أطول من الوقت الذي استغرقته سورية تار ً
يخيا للوصول إليه تلك املعدالت .51نفترض كذلك أنه بحلول
عــام  ،2048تصــل معــدالت االلتحــاق إلــى  100و 80و 60فــي املئــة علــى التوالــي فــي املرحلــة االبتدائيــة والثانويــة
والثالــث .بالنســبة للســيناريو املتفائــل ،فإننــا نفتــرض أن معــدالت االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة والثانويــة تصــل
إلى مســتويات ما قبل الصراع في نصف الوقت ،أي بحلول عام  ،2028وبحلول عام  100 ،2038في املئة و80
فــي املئــة علــى التوالــي .بالنســبة إلــى معــدل االلتحــاق بالتعليــم العالــي ،فإننــا نفتــرض أن هــذا الرقــم يرتفــع إلــى 50
باملئــة بحلــول عــام ً 2028
(أيضــا فــي نصــف الوقــت مقارنــة بالســيناريو املتشــائم) و 60باملئــة بحلــول عــام .2038
بحلــول عــام  ،2048نفتــرض أن معــدالت االلتحــاق تصــل إلــى  90و 70فــي املئــة علــى التوالــي فــي املرحلتيــن الثانويــة
والثالثــة .مــن خــال هــذه الحســابات ،نحصــل علــى ســنوات مــن التعليــم مــن  8.449و 6.991علــى التوالــي بحلــول
عــام  2038فــي ســيناريوهات متفائلــة ومتشــائمة لقضيــة التنقــل الطوعيــة .إن ســنوات الدراســة املتوقعــة فــي عــام
 2038فــي ظــل الســيناريو املتشــائم ً
تقريبــا هــي نفــس قيمــة مــا قبــل الص ـراع عنــد  .7.080بالنســبة إلــى الســيناريو
املعتــدل ،نأخــذ متوســط ســنوات مــن الدراســة فــي إطــارالســيناريوين اآلخريــن ،الــذي يعطــي قيمــة  7.718بحلــول
عــام .2038

 . 51تشــر بيانــات معهــد (يونســكو) لإلحصــاء يف ســورية إىل أن معــدل االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة ارتفــع مــن  81.9يف املئــة يف عــام  ،1973إىل  94.8يف املئــة يف عــام
( 1987حــوايل  15عا ًمــا) بينــا ارتفــع معــدل االلتحــاق الصــايف بالتعليــم الثانــوي مــن  39.3يف املئــة يف عــام  ،2000إىل  66.9يف املئــة يف عــام ( 2010حــوايل  10ســنوات).

35

وحدة الدراسات

باســتخدام مــا ســبق ،نحصــل علــى معــدل نمــو ســنوي متوســط فــي الرأســمال البشــري بنســبة  1.3فــي املئــة خــال
الفترة  2048-2019في ظل السيناريو املتفائل ( 1.3في املئة خالل  1.4 ،2028 2019في املئة على ،2038-2029
و 1.1فــي املئــة علــى  .)2048-2039فــي ظــل الســيناريو املتشــائم ،يبلــغ متوســط النمــو الســنوي  0.9فــي املئــة .وهــذا
يعنــي 0.4 ،فــي املئــة خــال  ،2028-2019و 1فــي املئــة خــال  ،2038-2029و 1.2فــي املئــة علــى .204852 ‐2039
معدل نمو الرأســمال البشــري في ظل الســيناريو املعتدل هو متوســط بســيط ملعدالت النمو في ظل الســيناريوين
اآلخريــن .يظــل متوســط ســنوات الدراســة ومعــدالت نمــو الرأســمال البشــري متشــابهين فــي ســيناريوهات قضيــة
اإلعــادة القســرية إلــى الوطــن ،مقارنــة بحالــة التنقــل الطوعيــة ،حيــث ال يوجــد ســوى تغييــر طفيــف فــي توزيــع
الســكان حســب الفئــات العمريــة.

TFP
باســتخدام النمــوذج التجريبــي ل ـ كيــم ولويــازا ( ،)2019نفتــرض إعــادة بنــاء تدريجــي ملؤشــرمحــددات  TFPالــذي
قدربـ  15.98في ً .2018
ّ
وفقا للسيناريو املتفائل ،قمنا بزيادة هذا املؤشرإلى  35.42بحلول عام  2028و75.76
بحلــول عــام  ،2048اسـ ً
ـتنادا إلــى مســار مؤشــر جمهوريــة كوريــا علــى مــدار ً 30
عامــا .2014‐1985 ،كوريــا هــي
أداء فــي عينــة البلــدان املســتخدمة فــي كيــم ولويـزا ( .)2019يمنــح هــذا متوســط نمــو سـ ً
األفضــل ً
ـنويا بلــغ  TFPيبلــغ
 1.4فــي املئــة ،خــال الفتــرة  0.1( 2048-2019فــي املئــة خــال  ،2028-2019و 2.1فــي املئــة خــال ،2038-2029
و 2.0فــي املئــة خــال .)2048-2039
بالنســبة إلــى الســيناريو املتشــائم ،نكــرر التمريــن ولكــن اسـ ً
ـتنادا إلــى مؤشــردولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وهــو
أفضــل أداء للعينــة الفرعيــة لبلــدان الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .وهــذا يعنــي زيــادة فــي مؤشــر ســورية إلــى
 21.72فقط ،بحلول عام ( 2028ال يزال أقل من مستوى ما قبل الصراع) و 32.74بحلول عام  .2048سيكون
متوسط النموالسنوي املطابق للناتج  TFPخالل  2048-2019هو 0.3باملئة ( 90.9.باملئة خالل ،2028-2019
 0.9باملئــة خــال  .)2048-2029بالنســبة إلــى الســيناريو املعتــدل ،نفتــرض أن معــدالت نمــو  TFPهــي متوســط
املعــدالت فــي ظــل الســيناريوهات املتفائلــة واملتشــائمة.

محاكاة لتوقعات نمو ما بعد الصراع

بالنســبة إلــى عمليــات املحــاكاة فــي هــذا القســم ،فإننــا نحتفــظ باملعلومــات الثابتــة (معــدالت العمالــة ونســب
االســتهالك) دون تغييــرفــي القيــم املســتخدمة فــي توقعــات مــا قبــل الصـراع وعــدم انــدالع الصـراع .يتــم اســتخالص
الشــروط األوليــة االفتراضيــة ،ابتـ ً
ـداء مــن عــام ( 2018مســتوى الناتــج املحلــي اإلجمالــي ومســتوى نصيــب الفــرد
مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي ونســب 𝐾  )Y/مــن نتائــج اإلســقاط املركــزي فــي القســم  .3يوضــح الجــدول  6تفاصيــل
معاي ـرات وتوقعــات محــركات النمــو بعــد الص ـراع ،اسـ ً
ـتنادا إلــى املناقشــة فــي القســم  .4.1بموجــب الســيناريو
األسا�ســي /املعتــدل لحالــة العــودة الطوعيــة ،يبلــغ متوســط  𝐼 / Yحوالــي  43فــي املئــة ،و 39فــي املئــة خــال ‐2019
 2028و2038-2029؛ و 23%و 25%علــى التوالــي فــي ظــل الســيناريو املتشــائم .أســهم االســتثمارمرتفعــة بشــكل
 . 52يرجــع معــدل منــو رأس املــال البــري األرسع قليـ ًـا يف الفــرة  ،2048-2039مقارنــة بالســيناريو املتفائــل بشــكل رئيــي إىل أنــه ال يـزال هنــاك مجــال للتحســن يف
معــدل االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة يف الســيناريو املتشــائم.
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استثنائي في ظل السيناريو املتفائل ،حيث بلغ متوسطها  63في املئة و 46في املئة على التوالي ،في العقدين األول
ً
اختالفا ً
طفيفا ،في حالة
والثاني؛ ولكنها أقرب إلى مستويات ما قبل الصراع .تختلف نسب االستثمارإلى الناتج
اإلعادة القسرية إلى الوطن ،حيث تبلغ نقطة مئوية واحدة على األكثرفي العقد األول.

توقعــات الناتــج املحلــي اإلجمالــي ملــا بعــد الصــراع فــي مختلــف الســيناريوهات فــي
ظــل التنقــل الطوعــي


يتــم عــرض نتائــج عمليــات املحــاكاة الخاصــة بنــا للناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي ســورية ،بعــد انتهــاء الص ـراع فــي
الســيناريوهات املختلفــة فــي ظــل قضيــة العــودة الطوعيــة فــي الرســم البيانــي ( 11أ) .فــي إطــارالســيناريو األسا�ســي/
املعتــدل ،يبلــغ متوســط نمــوالناتــج املحلــي اإلجمالــي  8.4فــي املئــة خــال الفتــرة  .2038-2019كمــا يمكــن مالحظتــه
من أعلى يمين الرسم البياني ( 11ب) ،مع تدفق األموال أوإعادة اإلعمار ،فإن املحرك الرئيس للنموخالل فترة
العشــرين ً
عامــا هــو تراكــم رأســمال .نظـ ًـرا ألن 𝑌  𝐼 /يعــود إلــى �شــيء قريــب مــن اتجاهــات مــا قبــل الصـراع ،خاصــة
بعد التدفق الســنوي لصناديق إعادة اإلعمارعلى مدى عشــرين ً
عاما ،فإن مســاهمة نمو الرأســمال البشــري و
 TFPلها أهمية نمو الرأسمال املادي نفسها .في هذا السيناريو ،تصل سورية إلى مستوى الناتج املحلي اإلجمالي
قبــل الصـراع بحلــول عــام  ،2031ومســتوى نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي قبــل الصـراع بحلــول عــام
 ،2033وناتــج ذلــك فقــد مــا يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن.
فــي الســيناريو املتفائــل ،بلــغ متوســط نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي  10.9فــي املئــة ،خــال الفتــرة ،2038-2019
ووصــل إلــى ذروة  20.9فــي املئــة فــي عــام  ،2022مــع اســتثمارات عاليــة بشــكل اســتثنائي ،ومســاهمات أقــوى مــن
محــركات النمــو األخــرى بالنســبة إلــى الســيناريو املعتــدل (انظــر الرســم البيانــي  /11أ ،والرســم البيانــي  /11ب،
أســفل اليســار) .حتــى مــع هــذا األداء القــوي ،فــإن األمــرسيســتغرق فــي ســورية  9ســنوات ،أي بحلــول عــام ،2027
لتتجاوز مستوى الناتج املحلي اإلجمالي لعام  ،2010و 11سنة لتتجاوز نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي
قبــل الص ـراع .فــي الســيناريو املتشــائم ،يبلــغ متوســط نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي  5.1فــي املئــة خــال العقديــن
ً
املقبلين ،وهو أعلى قليل فقط من مستويات ما قبل الصراع ،وسط أموال محدودة إلعادة اإلعمارمن مصادر
خارجية (انظرالرسم البياني  /11ب ،أسفل اليمين ،ملعرفة الفرق في محركات النمومقابل ‐ ‐ àتجاه السيناريو
املعتــدل) .فــي هــذه الحالــة ،ســوف يســتغرق األمــرفــي ســورية ً 22
عامــا علــى األقــل ،لتجــاوز مســتوى الناتــج املحلــي
اإلجمالــي قبــل الصـراع ،وحوالــي ً 29
عامــا للوفــاء بمســتوى نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي .يعكــس هــذا
االســتنتاج املحــاكاة فــي البنــك الدولــي ( )2017bحيــث إنــه فــي ظــل افت ـراض أن الصـراع ينتهــي فــي عامــه الســادس
( ،)2017مــع انتعــاش االســتثمار ولكــن دون مســتوى مســتواه الســابق للن ـزاع ،يظــل الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي
ســورية دون مســتوى مــا قبــل الصـراع حتــى ً 20
عامــا بعــد الصـراع.
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الجدول  :6محاكاة متغيرات سورية ما بعد الصراع

الرســم البيانــي ( 11أ) :محــاكاة مــا بعــد الص ـراع للناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي ســورية  -ســيناريوهات حالــة العــودة
الطوعيــة
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الرسم البياني ( 11ب) :تأثيرمحركات النمو املختلفة في حالة العودة الطوعية
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مقارنة بين العودة الطوعية واإلعادة القسرية إلى الوطن

في الرســم البياني  ،12نقدم النمو التصاعدي /التناق�صي وتأثيراملســتوى للناتج املحلي اإلجمالي والناتج املحلي
اإلجمالي للفرد ،في حالة اإلعادة القسرية إلى الوطن ضد قضية العودة الطوعية .فمن ناحية ،من حيث الناتج
املحلي اإلجمالي ،فإن النمو السكاني املرتفع من اإلعادة القسرية إلى الوطن يسهم في ارتفاع معدالت نمو الناتج
املحلــي اإلجمالــي ،وال ســيما مــع مــرورالوقــت والتدفــق املتوقــع لالجئيــن ،ومــع مســتوى متصاعــد تدريجــي مــن الناتــج
املحلي اإلجمالي في معدالت النمو .هذا منظور متفائل إلى حد ما ،على أساس افتراض أنه ال توجد تغييرات على
عوامــل اإلنتــاج األخــرى ،وال سـ ّـيما النســب الديموغرافيــة ،ومعــدالت املشــاركة فــي القــوى العاملــة ،وخصائــص
رأس املــال البشــري.
مــن ناحيــة أخــرى (وهــي ناحيــة مهمــة) ،فــي مــا يتعلــق بنصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج املحلــي ،فــإن معــدالت النمــو
فــي ظــل حالــة اإلعــادة القســرية إلــى الوطــن ســتكون أقـ ّـل عنــد تدفــق الالجئيــن .علــى ســبيل املثــال ،فــي ذروة اإلعــادة
إلــى الوطــن ،فــي الســيناريو املعتــدل ،يكــون نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي أقـ ّـل بمقــدارنقطــة مئويــة
واحــدة .معــدالت النمــوتتعافــى بعــد ذلــك .ومــع ذلــك ،تظــل مســتويات نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج املحلــي أقـ ّـل
مــن حالــة العــودة الطوعيــة ،طــوال الفتــرة التــي قمنــا بتســجيلها .فــي الســيناريو املعتــدل ،ينخفــض نصيــب الفــرد
ً
أميركيــا ،خــال الفتــرة
مــن إجمالــي الناتــج املحلــي (عــن األســعارالثابتــة لعــام  )2010فــي املتوســط بمقــدار 76دوال ًرا
 .2048-2019هــذا بســبب انخفــاض الرأســمال املــادي لــكل عامــل؛ مــا يقلــل مــن إنتاجيــة العمــل واإلنتــاج للفــرد
بالنســبة إلــى حالــة العــودة الطوعيــة .مــن بيــن جميــع الســيناريوهات ،فــإن الحالــة املتفائلــة التــي تفــرض اإلعــادة
القســرية إلــى الوطــن هــي األقــل ســلبية ،حيــث يرغــب الالجئــون بالفعــل فــي العــودة فــي ظــل ظــروف جيــدة نسـ ًـبيا
للنمــو.
الرسم البياني  :12محاكاة ما بعد الصراع للناتج املحلي اإلجمالي في سورية  -التأثيراإلضافي /التدريجي لإلعادة
القســرية إلى الوطن مقابل العودة الطوعية
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كم من الوقت سيستغرق وصول سورية إلى عتبات مجموعات الدخل األعلى؟


قبل النزاع ،وضع نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في سورية على أساس أطلس منهجية البنك الدولي
ً
أميركيا في  )2007في فئة الدخل املتوسط األدنى ،وعند هذا املستوى ،كان هناك أكثرمن نصف
( 1،840دوال ًرا
أصحاب الدخل املتوسط األعلى يملكون هذا الدخل .في الرسم البياني  ،13نوضح املسارات املحتملة لنصيب
الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي فــي ســورية فــي خضــم الصـراع ،وبعــد ذلــك نوضــح ســيناريوهات إعــادة البنــاء
الثالثة املختلفة بعد الصراع ،في إطارقضية العودة الطوعية .نظهر ً
أيضا ما سيحدث في ظل غياب الصراع.
مــع نهايــة الص ـراع (باســتخدام عــام  2018كنقطــة مرجعيــة) ،يبــدو أن ســورية قــد تراجعــت إلــى مــا دون عتبــة
الدخــل األدنــى املتوســط .علــى الرغــم مــن احتمــال تجــاوز هــذا الحــد مــرة أخــرى فــي الســنوات القليلــة املقبلــة ،فــإن
األمــر قــد يســتغرق  18وً 26
عامــا فــي ظــل الســيناريوهات املتفائلــة واملعتدلــة علــى التوالــي ،لكســر عتبــة الدخــل
املتوســط األعلى ،وما بعد  2050للســيناريو املتشــائم .في املقابل ،في حالة عدم وجود صراع ،ربما تكون ســورية
ً
ابتداء من عام ،2010
قد تجاوزت هذا املستوى في غضون ست سنوات ،أي بحلول عام  .2024هذا يعني أنه
في حين أن ســورية اســتغرقت ً 14
عاما لتصبح دولة ذات دخل متوســط مرتفع ،فقد يســتغرق األمراآلن حوالي
ضعــف أو حتــى ثالثــة أضعــاف ذلــك الوقــت.
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الرســم البيانــي  :13املســافة إلــى عتبــات مجموعــة الدخــل األعلــى بنـ ًـاء علــى نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي
اإلجما لــي
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الخالصة واالستنتاج
فــي هــذه الورقــة ،نســتخدم نمــوذج النمــو طويــل األجــل :تمديــد الرأســمال العــام ( )LTGM ‐ PCلإلجابــة عــن ثالثــة
أســئلة تتعلــق بالنمــو االقتصــادي فــي ســورية فــي أعقــاب الص ـراع األهلــي ،ومــا الــذي كان يمكــن أن يكــون عكــس
ذلك في حالة عدم وجود صراع؟ ماذا كان تأثيرالصراع؟ وما هي مسارات النمو املحتملة في ضوء سيناريوهات
مختلفــة بعــد الصـراع؟
تشيرمحاكاتنا لتأثيرالنزاع إلى معدل نمو في إجمالي الناتج املحلي يبلغ  12%-خالل  ،2018-2011مع انخفاض
مستوى الناتج املحلي اإلجمالي إلى ما يقرب من ثلث مستوى ما قبل الصراع .بشكل تراكمي ،بلغت الخسارة في
الناتج املحلي اإلجمالي حوالي  300ملياردوالرأميركي ،عند مقارنة عمليات محاكاة الصراع بالواقع املضاد [عدم
وجود الصراع] .تتوافق هذه النتائج على نطاق واسع مع النتائج التي توصلت إليها دراسات أخرى .هناك رؤية
إضافيــة ملــا نقــوم بــه وهــو أننــا قــد حددنــا كيــف ســاهمت العوامــل املختلفــة للنمــو التــي تشــمل الرأســمال املــادي
والديموغرافــي والقــوى العاملــة والرأســمال البشــري و TFPفــي انخفــاض الناتــج املحلــي اإلجمالــي .تشــير عمليــات
املحــاكاة التــي قمنــا بهــا إلــى أن اســتنفاد عوامــل اإلنتــاج وحدهــا قــد يمثــل حوالــي  87فــي املئــة مــن نمــو الناتــج املحلــي
اإلجمالــي الســلبي فــي املتوســط ،عــاوة علــى ذلــك ،حوالــي  64فــي املئــة مــن متوســط النمــو الســلبي يرجــع إلــى تدميــر
الرأســمال املــادي .قــد تمثــل التركيبــة الســكانية والعمالــة حوالــي  15فــي املئــة ،والرأســمال البشــري  7فــي املئــة ،و
 TFP 13فــي املئــة مــن نمــوالناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي املتوســط علــى مــدارســنوات الصـراع .هــذا االنهيــارفــي العوامــل
مهم ،ألنه ّ
يمهد الطريق لتحليل إمكانات الناتج املحلي اإلجمالي في سورية بعد الصراع ،التي تعتمد على التطور
املتوقــع ملحــركات النمــو هــذه.
تعتمــد نظــرة مــا بعــد الصـراع ملحــركات النمــو بدورهــا علــى نتائــج التســوية السياســية التــي تؤثــربشــكل مباشــرفــي
توفرأموال إعادة اإلعماروالعودة الطوعية لالجئين .لن تكون العودة الطوعية أفضل فقط ألسباب إنسانية،
ولكن ً
أيضا من الناحية االقتصادية .سيؤثرسيناريو التسوية السياسية بشكل كبيرفي نمو الرأسمال البشري
ونمــو اإلنتاجيــة.
مــع التركيــزعلــى قضيــة التنقــل الطوعيــة ،فــي ظــل الســيناريو املعتــدل للتســوية السياســية الجزئيــة ،مــع ضمانــات
قوية لحقوق األمن الجزئي وحقوق امللكية ،يبلغ متوسط نموالناتج املحلي اإلجمالي ونموالناتج املحلي اإلجمالي
للفرد الواحد  8.4في املئة و 6.1في املئة على التوالي خالل الفترة  ،2038-2019على افتراض أن يتم التوصل إلى
نظرا إلى تدفق أموال إعادة اإلعمارإلى  140ملياردوالرأميركي موزعة على ً 20
حل نهائي ومستقرللصراعً .
عاما،
فإن الدافع الرئيس للنمو خالل فترة العشرين ً
عاما هو تراكم الرأسمال املادي وسط استثماريصل إلى حوالي
 41باملئــة فــي املتوســط .فــي هــذا الســيناريو ،تصــل ســورية إلــى مســتوى الناتــج املحلــي اإلجمالــي ملــا قبــل الصـراع /
 2010بحلول عام  ،2031ومستوى نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي ملا قبل الصراع بحلول عام ،2033
مــا يعنــي ً
ضمنــا أن هنــاك عقديــن «ضائعيــن» مــن بعــد نهاية الصراع.
فــي ظــل الســيناريو املتفائــل املتمثــل فــي التوصــل إلــى تســوية سياســية قويــة ،مــع ارتفــاع االســتثماربشــكل اســتثنائي
إلــى أكثــرمــن  60فــي املئــة فــي العقــد األول ،سيســتغرق األمــرفــي ســورية نحــو عقــد واحــد لتجــاوز مســتويات الناتــج
املحلــي اإلجمالــي ،ونصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي لعــام  .2010فــي ظــل الســيناريو املتشــائم املتمثــل فــي
الضمانــات املحــدودة لحقــوق األمــن الجزئــي وحقــوق امللكيــة ،وصناديــق إعــادة اإلعمــارالتــي ال تتجــاوز  30مليــار
دوالرأميركي ،واالســتثمارمن اإلنتاج إلى ما يقرب من متوســط ما قبل الصراع ،فإن األمرسيســتغرق في ســورية
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عقديــن علــى األقــل مــن الوفــاء بمــا قبلــه ،لتضــارب مســتوى الناتــج املحلــي اإلجمالــي ،ومــا يقــرب مــن ثالثــة لتجــاوز
نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي قبــل الصـراع .فــي مــا يتعلــق بالســيناريوهات املتفائلــة واملتشــائمة ،مــن
املتوقــع أن يبلــغ متوســط معــدل نمــو نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي خــال العقديــن القادميــن  8.2أو
 3.1فــي املئــة.
ٌ
فــي حيــن أن إعــادة بنــاء وتوســيع البنيــة التحتيــة املاديــة أمــرضــروري ،ال يمكــن املبالغــة فــي أهميــة تعزيــزالرأســمال
البشــري والعوامل الكامنة وراء نمو  .TFPفي هذه الورقة ،لم نأخذ في الحســبان تأثيرات الســكان والتســجيل في
نمــو الرأســمال البشــري فحســب .ومــع ذلــك ،فــإن جــودة التعليــم والصحــة (كمــا هــو موضــح فــي مؤشــرالرأســمال
البشــري للبنــك الدولــي) مــن املرجــح أن تكــون ً
أيضــا عوائــق تعتــرض معالجتهــا فــي ســعي ســورية لتحقيــق النمــو.
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املالحق
 :1نموذج للنمو طويل األجل برأسمال عام
األســاس الــذي تقــوم عليــه املحــاكاة فــي هــذه الورقــة هــو النمــوذج التالــي ،املستنســخ هنــا بطريقــة مختصــرة مــن
 Devadasو .)2019( Penningsيتــم تشــغيل جميــع عمليــات املحــاكاة باســتخدام مجموعــة أدوات قائمــة علــى
 Excelمبنيــة علــى هــذا النمــوذج.
 4.1وظيفة اإلنتاج
نحــن نفتــرض مواصفــات ( ،)Cobb‐Douglasحيــث تتمتــع أســهم الرأســمال العــام والخــاص بمرونــة موحــدة
لالســتبدال .وظيفــة اإلنتــاج التاليــة مــع الوقــت:𝑡 ،

يأخــذ كل قطــاع تقنيــة ( At ،)TFPوالخدمــات العامــة  Stعلــى النحــو الــوارد ،أي أن هــذه هــي العوامــل الخارجيــة
للقطــاع .ويمثــل () الرأســمال الخــاص ،و () العمــال الفاعليــن ،ويمكــن اختصــاره إلــى () الرأســمال البشــري لــكل
عامــل و () عــدد العمــال )( .هــي الرأســمال الخــاص وحصــة دخــل العامــل .بعــد ذلــك ،نعتبــراملواصفــات التاليــة
للخدمــات العامــة :𝑆t

() هــو الرأســمال املــادي الفعــال العــام ،الرأســمال العــام هــو املســتخدم بالفعــل فــي اإلنتــاج 𝜁 .يلتقــط الرأســمال
العــام أهــو عرضــة لالزدحــام أم ال 𝜙 .هــي فائــدة رأس املــال العــام (أكثــرمــن الناحيــة الفنيــة مرونــة اإلنتــاج لـرأس
املــال العــام الفعــال).

نظـ ًـرا للفســاد أو ســوء اإلدارة أو املحســوبية ،فــإن جـ ً
ـزءا صغيـ ًـرا () فقــط مــن الرأســمال العــام املقــاس مفيــد فــي
اإلنتــاج .إن الرأســمال املقــاس () هــو مــا يتــم تســجيله فــي قواعــد البيانــات اإلحصائيــة الدوليــة ،التــي تــم إنشــاؤها
باســتخدام طريقــة الجــرد الدائــم )( .هــو متوســط كفــاءة /جــودة أســهم رأس املــال العــام .يمكــن كتابــة املعــادالت
( )2A( ،)1و ( )2Bفــي وظيفــة إنتــاج أكثــرتقليديــة علــى النحــو التالــي:
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نمو السكان والقوى العاملة
يمكن ترجمة املعادلة ( )3إلى مصطلحات لكل عامل من خالل قسمة الطرفين على :Lt

حيــث () هــو ناتــج لــكل عامــل () هــو رأس مــال خــاص لــكل عامــل و () يقــاس الرأســمال العــام لــكل عامــل (الحــظ
الحالة الصغيرة) ،)( .حيث () إجمالي عدد السكان )( ،هي نسبة السكان الذين تراوح أعمارهم بين العمل ،و()
عندئذ
هي معدل املشاركة في العمل (نسبة السكان من القوى العاملة إلى نسبة السكان في سن العمل) .يمكن
ٍ
اســتخدام املعادلــة أعــاه لحســاب معــدالت نمــواإلنتــاج لــكل عامــل مــن :)T+1(T

يمكن إعادة كتابة املعادلة ( )5من حيث معدالت النمو من (:)T+1

حيث يشيرمعدل Xالنمو ملتغيرإلى  T+1يرمزبواسطة () و هو معدل نمو عدد العمال:

( )1+يسقط من املعادلة ( )6في االفترا�ضي االزدحام ()𝜁=1
للحصــول علــى الناتــج للفــرد )( ،مــن املعادلــة (( ،)4
معــدالت النمــو:

) .إعــادة كتابــة هــذه املعادلــة مــن حيــث

للحصول على نمو الناتج ،نضرب ( )8مع نمو السكان:

 4.2تراكم الرأسمال العام والخاص ،والتغيرات في كفاءة /جودة الرأسمال العام
ً
تتراكــم الكميــة املقاســة لرأســمال العــام (كمــا فــي قواعــد البيانــات اإلحصائيــة الدوليــة) وفقــا لهويــة تراكــم رأس
املال القياسية ،مع وصول مخزون الفترة القادمة من األسهم غيراملحققة في الفترة السابقة( )) 1-( ،حيث 𝛿
هــو معــدل انخفــاض رأس املــال العــام) واالســتثمار العــام الجديــد.)( ،
46

مركز حرمون للدراسات المعاصرة

معدل النمو اإلجمالي لرأسمال العام املقاس (وليس للعامل) هو:

معدل نمو الرأسمال العام املقاس لكل عامل ،الذي يدخل في املعادلة ( ،)6هو:

فعليــا فــي اإلنتــاج) اسـ ً
يتطــور مخــزون كفــاءة رأس املــال العــام املعــدل (الــذي ُيســتخدم ً
ـتنادا إلــى كفــاءة الفتــرة
الســابقة .األســهم غيــر املعدلــة والكفــاءة واالســتثمار الجديــد املعــدل ().
ً
() هــو متوســط كفــاءة رأس املــال العــام الحالــي (بــدل مــن كفــاءة االســتثمارالجديــد) .اســتبدال () فــي املعادلــة 13A
وإعــادة الترتيــب إلــى  ،13Bيمكــن للمــرء أن يــرى () يتطــور كمتوســط مرجــح لجــودة رأس املــال العــام الحالــي ()،
وجــودة االســتثمارالجديــد ().

على هذا النحو ،ال تتغيرجودة /كفاءة سهم رأس املال العام ،إال عندما تختلف جودة املشروعات االستثمارية
الجديــدة عــن جــودة رأس املــال العــام الحالــي )( :باســتخدام املعادلــة ( ،)13Bيمكــن كتابــة النمــو فــي الجــودة الــذي
يدخــل املعادلــة ( )6علــى النحــوالتالــي:

تتبــع كميــة رأس املــال الخــاص عمليــة التراكــم مثــل رأس املــال العــام .ولكــن مــع () كمعــدل انخفــاض رأس املــال
الخــاص ،و () كاســتثمارخــاص .معــدل نمــو رأس املــال الخــاص لــكل عامــل هــو كمــا يلــي:

 4.3تحليل محركات النمو
ً
ً
لفهم وتبسيط تحليل محركات النموبشكل أفضل ،نأخذ تقريبا منطقيا للمعادلة ( .)6على وجه التحديد ،يتم
استبدال املعادالت ( )14( ،)12و ( )15في املعادلة ( .)6بعد ذلك ،أخذ السجالت واستخدام التقريب ()1+g=g
(بالنسبة إلى  gالصغيرة) نصل إلى ما يلي:
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 4.4التنفيذ
معــدالت النمــو املســتقبلية ملعــدل املشــاركة فــي العمــل () ،نســبة الســكان فــي ســن العمــل () ،الســكان () وTFP
الخالــص () ،يتــم تحديــد خارجــي املنشــأ .معــدل نمــو الرأســمال العــام املقــاس لــكل عامــل () ويتــم الحصــول عليــه
بواســطة املعادلــة ( ،)12باســتخدام معــدل نمــو أســهم رأس املــال العــام (املعادلــة  )11كخطــوة وســيطة .نمــو
الرأســمال الخــاص لــكل عامــل () كمــا هــو موضــح فــي املعادلــة ( .)15معــدل نمــو كفــاءة رأس املــال العــام () علــى
النحــو الــوارد فــي املعادلــة ( )14باســتخدام معــدل نمــو أســهم رأس املــال العــام (املعادلــة ( ))11كخطــوة وســيطة.
ً
أخيرا ،يتم إغالق النموذج عن طريق تحديث الرأســمال العام إلى الناتج باســتخدام املعادلة ( )17ونســبة رأس
املال الخاص إلى الناتج باستخدام املعادلة ( 18مع معدالت النمو ً
وفقا لكل عامل):
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تقديرالضرر الرأسمالي البدني أثناء النزاع

مالحظات:
تــم الحصــول علــى بيانــات حــول األضـراراملاديــة وكثافــة النزاعــات ،مــن  2011إلــى  ،2017مــن اإلســكوا (.)2018
يعتمــد مؤشــرشــدة الصـراع علــى تقاريــرالضــرر؛ العــدد املقــدرللخســائر؛ الحجــم الجغرافــي للعمليــات العســكرية
وانتشــارها ،وكذلــك حجــم األصــول املنشــورة وكثافــة األســلحة املســتخدمة.
* حســابات املؤلفيــن حيــث مــن املفتــرض أن يأخــذ مؤشــرشــدة الص ـراع قيمــة عــام  2017البالغــة  25فــي الربــع
األول ،ومتوســط قيم مؤشــر 2011و 2( 2012و 6على التوالي) في الفصول الثالثة األخرى .بالنظرإلى متوســط
مؤشــرشــدة الصـراع املحســوب لعــام  2018مــن  ،9.25فإننــا نســتنتج تقديـ ًـرا للضــرر املــادي الــذي يتناســب مــع
تقديــراألضـراراملاديــة لعــام  2017البالــغ  18.5مليــاردوالرأمير ـكـي.
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 - 3مشروع متوسط سنوات الدراسة أثناء النزاع
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 - 4مشروع  TFPللنمو خالل الصراع
جدول  A4.1املتغيرات املستخدمة في توقعات املؤشرات الفرعية املحددة ملؤشرمحدد  TFPالكلي

الجدول  A4.2مؤشر TFPالشامل املحدد ومؤشراته الفرعية
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 - 4مشروع حل مشكلة نمو ( TFPتابع)
الرسم البياني  :A4.1نمو  TFPاملتوقع لسورية ً
بناء على مؤشر TFPالشامل املحدد

مالحظات:
يتــم حســاب نمــو  TFPباســتخدام املعادلــة التاليــة علــى أســاس  Kimو ،)2019( Loayzaحيــث 𝑥𝑒𝑑𝑛𝐼 هــو
مؤشــر  TFPالشــامل املحــدد ،و𝑃𝐹𝑇 هــو مســتوى 𝑃𝐹𝑇 فــي شــكل مؤشــر ،مــع تطبيــع عــام  2011إلــى واحــد.
للســنة األولى ،2011 ،يتم اســتخدام متوســط  15ســنة ،t ‐ 1) - (t ‐ 16)] / 15([ ،للتغييرفي الفهرس ومســتوى
.TFP
امللحق  - 5نشر«سيناريوهات النزاع» إلنقاذ سورية «من املخرجات»
نشيرإلى خبرات الكويت ولبنان إلقامة طريق انتقالي ملدخرات اإلنتاج السوري S / Y ،من حيث التغييروالوقت
الــازم للتعافــي .تســتخدم الكويــت لتوجيــه الســيناريو املتفائــل ،ولبنــان الســيناريو املتشــائم .يعكــس الســيناريو
املعتــدل متوســط القيــم ضمــن الســيناريوين اآلخريــن.
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الرسم البياني  :A5.1توفير‐ إلى  putاإلخراج في الكويت ولبنان

الرسم البياني  :A5.2حفظ سيناريوهات اإلخراج إلى سورية

هذه الورقة هي نتاج ملجموعة أبحاث التنمية ،اقتصاديات التنميةُ .وي ّ
عد هذا ً
جزءا من جهد أكبرمن جانب
البنك الدولي لتوفيرالوصول املفتوح إلى أبحاثه واملساهمة في مناقشات سياسات التنمية في جميع أنحاء
العالم .يتم نشرأوراق عمل أبحاث السياسة ً
أيضا على الويب على املوقع http://www.worldbank.org/
prwp
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يمكن االتصال باملؤلفين على العنوان  sdevadas1@worldbank.orgو nloayza@worldbank.org

تقــوم سلســلة أوراق عمــل أبحــاث السياســة بنشــر نتائــج العمــل الجــاري لتشــجيع تبــادل األفــكار حــول قضايــا
التنمية .الهدف من هذه السلسلة هونشرالنتائج بسرعة ،حتى إذا كانت العروض التقديمية أقل من مصقول
بالكامل .تحمل األوراق أسماء املؤلفين ،ويجب االستشهاد بها ً
وفقا لذلك .النتائج والتفسيرات واالستنتاجات
ّ
املعبرعنها في هذه الورقة هي بالكامل للمؤلفين .إنهم ال يمثلون بالضرورة آراء البنك الدولي لإلنشــاء والتعمير/
البنــك الدولــي واملؤسســات التابعــة لــه ،أو آراء املديريــن التنفيذييــن للبنــك الدولــي أو الحكومــات التــي يمثلونهــا.
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