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ــي مــن  ــة النصــف الثان ــي مــع بداي ســجل االقتصــاد األلمان

ــت  ــذ س ــر من ــو األكب ــو ه ــي النم ــؤ ف ــام 2019م تباط الع

ــرأي أجــراه معهــد األبحــاث  ســنوات، وبحســب اســتطالع لل

ــات  ــري المبيع ــة Forschungsinstitut IHS لمدي االقتصادي

ــات،  ــاع الخدم ــي وقط ــاع الصناع ــي القط ــركات ف ألالف الش

تراجــع مؤشــر المبيعــات بنحــو 1,7 نقطــة ليصــل الــى 50,9 

ــدد  ــدل المح ــن المع ــل م ــى بقلي ــل اعل ــذي يمث ــة وال نقط

للنمــو والبالــغ 50 نقطــة. وهــو مــا يــدل علــى ضعــف متوقع 

للنمــو خــالل الربــع الثالــث مــن هــذا العــام.  ويعــود ذلــك 

الــى النزاعــات التجاريــة وتباطــؤ النمــو االقتصــادي العالمــي 

ــة  ــدات الصناعي ــي المع ــتثمار ف ــى االس ــب عل ــع الطل وتراج

وتراجــع مبيعــات الســيارات والتوتــرات الجيوسياســية مثــل 

ــتمر  ــث اس ــي. حي ــاد األوروب ــن االتح ــا م ــروج بريطاني خ

ــدات واآلالت، اذ  ــة المع ــات صناع ــى منتج ــب عل ــع الطل تراج

 VDMA وبحســب تقريــر التحــاد مصنعــي اآلالت والمعــدات

ــو  ــى منتجــات القطــاع خــالل شــهر يولي ــب عل تراجــع الطل

ــى  ــابع عل ــهر الس ــك للش ــة وذل ــي المئ ــبة 5 ف ــي بنس الماض

ــف  ــالل النص ــب خ ــع الطل ــي تراج ــكل اجمال ــي، وبش التوال

األول مــن هــذا العــام بنســبة 9 فــي المئــة، وأشــار التقريــر 

العالمــي واالضطرابــات ذات  الــى ان ضعــف االقتصــاد 

الدوافــع السياســية والتغييــر الهيكلــي العميــق فــي صناعــة 

ــع. ــذا التراج ــي ه ــي ف ــبب الرئيس ــت المس ــيارات كان الس

ــي  ــب المحل ــع الطل ــد تراج ــا فق ــر أيض ــب التقري وبحس

ــة فــي  ــى منتجــات صناعــة المعــدات بواقــع 16 فــي المئ عل

شــهر يوليــو الماضــي، بينمــا ارتفــع الطلــب الخارجــي مــن 

ــع 2  ــئ، بواق ــكل مفاج ــورو، بش ــة الي ــارج منطق ــدول خ ال

ــورو  ــة الي ــب مــن دول منطق ــا تراجــع الطل ــة، فيم فــي المئ

ــدات  ــة المع ــاع صناع ــع قط ــة. ويتوق ــي المئ ــبة 9 ف بنس

ــي  ــة ف ــر صناع ــي أكب ــد ثان ــذي يع ــة، وال واآلالت الصناعي

ــذا  ــه له ــاض إنتاج ــيارات، انخف ــة الس ــد صناع ــا بع ألماني

العــام وذلــك للمــرة االولــى منــذ العــام 2013م بينمــا كانــت 

ــى  ــه ال ــاع انتاج ــة ارب ــب ثالث ــذي يذه ــاع ال ــركات القط ش

التصديــر قــد توقعــت فــي وقــت ســابق ان تنمــو مبيعاتهــا 

ــة. ــي المئ ــد ف ــبة واح ــام بنس ــذا الع له

وتتحســب الحكومــة األلمانيــة لتصاعــد النــزاع التجــاري بيــن 

ــة  ــار المترتب ــدة واالث ــات المتح ــي والوالي ــاد األوروب االتح

ــي اإلجمالــي حيــث وبحســب  ــى الناتــج المحل ــى ذلــك عل عل

ــان  ــة للبرلم ــم تقديم ــة ت ــاد االتحادي ــوزارة االقتص ــر ل تقري

ــة  ــة االمريكي ــرض الحكوم ــان ف ــتاج« ف ــادي »البوندس االتح

ــي  ــاد األوروب ــادرات دول االتح ــى ص ــة عل ــوم جمركي لرس

ــيارات  ــال الس ــة الح ــمل بطبيع ــذي يش ــيارات ، وال ــن الس م

األلمانيــة، بواقــع 25 فــي المئــة ســوف يــؤدي الــى خفــض 

ــة  ــيارات األلماني ــة الس ــة لصناع ــة المضاف ــة اإلجمالي القيم

ــورو، أي  ــارات ي ــبعة ملي ــدار س ــل بمق ــدى الطوي ــى الم عل

ــج  ــي النات ــن إجمال ــة م ــي المائ ــي 0.2 ف ــادل حوال ــا يع م

التجــاري  النــزاع  تصاعــد  ان  كمــا  األلمانــي،  المحلــي 

األمريكــي الصينــي قــد يتســبب فــي خفــض إضافــي للناتــج 

ــة. ــي المئ ــع 0,1 ف ــي بواق ــي اإلجمال المحل

وفــي نفــس الســياق توقــع باحثــو المعهــد األلمانــي 

للبحــوث االقتصاديــة فــي برليــن DIW ان يتقلــص االقتصــاد 

األلمانــي فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2019م والممتــد مــن 

يوليــو وحتــى ســبتمبر بواقــع 0,1 فــي المئــة مقارنــة بالربــع 

الســابق وذلــك بســبب ضعــف الطلــب علــى قطــاع الصناعــة، 

ــد Claus Michelsen »ان  ــي المعه ــن ف ــر الباحثي ــال كبي وق

ــس  ــد انعك ــي ق ــاع الصناع ــه القط ــي من ــذي يعان ــود ال الرك

بشــكل كبيــر علــى نمــو االقتصــاد كمــا أصبــح المســتهلكون 

ــد  ــي فق ــدأ ف ــوي ب ــل الق ــوق العم ــى س ــككا وحت ــر تش أكث

زخمــه«
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مــن جهتهــم ينتقــد العديــد مــن رجــال االعمــال أداء 

 Mario ذكــر  حيــث  االقتصــادي  االتحاديــة  الحكومــة 

الحجــم  المتوســطة  الشــركات  اتحــاد  رئيــس   Ohoven

ان   Bundesverband mittelständische Wirtschaft

ــا  ــي أيض ــة ه ــو وان االزم ــع النم ــن تراج ــي م ــا تعان ألماني

ــن  ــة ع ــط ناتج ــت فق ــة وليس ــات المحلي ــن السياس ــاج ع نت

ــع  ــدا تراج ــت، منتق ــي او البريكس ــاري العالم ــزاع التج الن

ــى  ــنوات عل ــاد لس ــتثمار واالعتم ــى االس ــة عل ــاق الحكوم انف

ــة  ــن ان سياس ــر أوهوف ــا اعتب ــدة ، كم ــب المتصاع الضرائ

ــذي  ــة وال ــي الطاق ــول ف ــي التح ــة ف ــة االتحادي الحكوم

تبلــغ تكاليفــه نحــو الــف مليــار يــورو تســببت فــي تحمــل 

ــم  ــدول العال ــة ب ــاء مقارن ــى للكهرب ــعاراً اعل ــركات اس الش

ــة  ــة البيئ ــى حماي ــد عل ــز المتزاي ــدا التركي ــرى، منتق األخ

والتــي تســببت فــي االضــرار بصناعــة الســيارات. كمــا دعــا 

ــر  ــى تغيي ــرة ال رئيــس اتحــاد الشــركات المتوســطة والصغي

ــل  ــي والعم ــاق االجتماع ــال االنف ــي مج ــة ف ــة الحكوم سياس

علــى االســتثمار بشــكل أكبــر فــي التعليــم واالبتــكار 

ــاء  ــة الكهرب ــى خفــض ضريب ــة، باإلضافــة ال ــة التحتي والبني

ــة  ــدل ضريب ــض مع ــي، وخف ــى األوروب ــد األدن ــى الح إل

الشــركات بنســبة نقطــة واحــدة إلــى ص1 فــي المئــة وإلغــاء 

ــب  ــى تجن ــل عل ــك العم ــي. وكذل ــن اإلضاف ــوم التأمي رس

ــن  ــوص م ــه الخص ــى وج ــة عل ــور المنخفض ــاب األج أصح

ــي«. ــي العال ــبء الضريب »الع

وعلــى الرغــم مــن هــذه التطــورات الغيــر ايجابيــة لالقتصــاد 

ــى  ــب عل ــام المترت ــن الع ــم الدي ــع  حج ــد تراج ــي فق األلمان

ــات  ــة وحكوم ــة االتحادي ــة األلماني ــات الدول ــف مؤسس مختل

ــام 2018م  ــة الع ــي نهاي ــات ف ــات والمقاطع ــات والبلدي الوالي

ــج  ــن النات ــة م ــي المئ ــورو ) 60,9 ف ــار ي ــو 1916,6 ملي بنح

ــكل  ــورو ل ــل ص2312 ي ــا يمث ــو م ــي( وه ــي اإلجمال المحل

ــذي  ــي ال ــر النهائ ــب التقري ــا ، وبحس ــي ألماني ــخص ف ش

ــدار  ــض مق ــد انخف ــادي فق ــاء االتح ــب اإلحص ــدره مكت اص

الديــن العــام بواقــع 52,2 مليــار يــورو او مــا نســبته 2,7 فــي 

ــام 2017م.  ــة الع ــد نهاي ــن عن ــتوى الدي ــة بمس ــة مقارن المئ

وقــد شــمل انخفــاض الديــن كل مســتويات الدولــة األلمانيــة 

حيــث اســتطاعت الحكومــة االتحاديــة خفــض الديــن المترتــب 

عليهــا بواقــع 29,3 مليــار يــورو او مــا نســبته ص,2 فــي المئــة 

ــى  ــن ال ــوع الدي ــل مجم ــام 2017م ليص ــة الع ــة بنهاي مقارن

ــورو. ــار ي 1213,2 ملي

ــات  ــات الوالي ــى حكوم ــب عل ــن المترت ــض الدي ــا انخف كم

ــورو  ــار ي ــاوي 15,9 ملي ــا يس ــة أي م ــي المئ ــبة 2,7 ف بنس

ليصــل الــى 570,5 مليــار يــورو. وقــد ســجلت واليــة 

ــث  ــام حي ــن الع ــتوى الدي ــي مس ــع ف ــر تراج ــا أكب بافاري

بلغــت نســبة انخفــاض الديــن 13,9 فــي المئــة تليهــا 

ــة  ــم والي ــن ث ــة وم ــي المئ ــع ص,9 ف ــونيا بواق ــة ساكس والي

تورينجــن الــذي بلــغ مســتوى تراجــع الديــن العــام عليهــا 

ــة. ــي المئ ــبة 7,7 ف نس

وســجلت البلديــات والمقاطعــات النســبة األكبــر فــي تراجــع 

مســتوى الديــن العــام حيــث وصلــت نســبة التراجــع 

ــغ  ــورو ليبل ــار ي ــاوي 7 ملي ــا يس ــة او م ــي المئ ــى 5 ف ال

ــم  ــد ت ــورو، وق ــار ي ــا 132,8 ملي ــام عليه ــن الع ــدار الدي مق

ــات  ــتوى البلدي ــى مس ــن عل ــي الدي ــع ف ــر تراج ــجيل أكب تس

والمقاطعــات فــي واليــة ساكســونيا بنســبة 9,3 فــي المئــة، 

ــت  ــا انخفض ــة بينم ــي المئ ــبة 7,6 ف ــن بنس ــة تورينج والي

ــورج-  ــة ميكلنب ــي والي ــات ف ــى البلدي ــة عل ــون المترتب الدي

ــة.  ــي المئ ــبة 7,1 ف ــرن بنس فوربوم

صناديــق التأميــن االجتماعــي أيضــا ســجلت انخفاضــا كبيــرا 

فــي الديــن وصــل الــى نســبة 71 فــي المئــة متراجعــا بواقــع 

311 مليــون يــورو ليصــل الــى 127 مليــون يــورو فقــط.
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تأثيرات متوقعة للتباطؤ االقتصادي على سوق العمل 

وفروقات كبيرة في مستوى الرواتب بين المهن المختلفة 

القوي  النمو  بان  العمل  بسوق  المختصين  الباحثين  من  العديد  يرى 

الذي شهدة سوق العمل في ألمانيا خالل السنوات الماضية يقترب من 

التابع لمكتب   IAB نهايته، ويتوقع باحثو معهد دراسات سوق العمل 

العمل االتحادي )BA( ان يواجه سوق العمل في ألمانيا رياحا معاكسة 

بشكل  العمل  سوق  مؤشر  انخفض  حيث  القادمة  الفترة  خالل  قوية 

كبير خالل شهر يوليو الماضي ليصل الى مستوى صيف العام 2013م. 

ومن المتوقع خالل األشهر القليلة القادمة ان ترتفع البطالة الموسمية 

المرتبطة بأنشطة اقتصادية معينة في وقت محدد من العام، خصوصا 

في قطاعي الزراعة والسياحة. وبشكل متزايد تظهر اثار تراجع معدالت 

النمو االقتصادي على سوق العمل في بعض القطاعات االقتصادية ومنها 

على سبيل المثال وكاالت تشغيل العمالة المؤقتة die Zeitarbeit. من 

جهة أخرى وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بقيام شركات كبرى مثل 

Deutschen Bank, Siemens او Thyssenkrupp، بإجراء تخفيضات 

على حجم العمالة لديها اال ان خبراء معهد أبحاث سوق العمل ال يرون 

ذلك مؤشرا على حدوث تراجع في الوظائف او موجة تسريح للعمالة اذ 

ما تزال » نسبة تسريح العمالة في ألمانيا اليوم في أدنى مستوى لها منذ 

إعادة تحقيق الوحدة األلمانية« وبشكل عام يرى المختصون ان سوق 

العمل في ألمانيا ما يزال في حالة جيدة »لكن االنكماش االقتصادي لن 

يمر به دون أن يترك أثرا«.

فروقات كبيرة في مستوى الرواتب بين المهن المختلفة

وأظهرت دراسة جديدة ان مستوى االختالفات في الرواتب في مختلف 

المهن في ألمانيا كبيرة جدا، الدراسة التي تناولت بالتحليل والتقييم 

بيانات أكثر من ص22 ألف حالة ومسمى وظيفي والرواتب التي يتلقاها 

المهنية  الحياة  اختيار  أهمية  الى  اشارت  الوظائف،  هذه  شاغلي 

مع  تتناسب  وان  ماليا  مجزية  الوظيفة  تكون  ان  وضرورة  المناسبة 

نفقات الشخص وكافية لبناء مخصص معقول للتقاعد.

األكثر  المهن  الدراسة هو: ما هي  الذي وضعته  األهم  السؤال  ويبقى 

ربًحا في ألمانيا؟ من يكسب أكثر هل األكاديميون ام الموظفون الذين 

ليس لديهم شهادة جامعية؟

الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 

انه في إطار المهن األكاديمية 

في  األطباء  كبار  يحصل 

اذ  راتب،  أعلى  على  ألمانيا 

المتوسط  في  هؤالء  يحصل 

سنوًيا  يورو(  ألف   118( على 

المرتبة  في  أساسي.  كراتب 

صناديق  مديرو  الثانية، 

أساسي  براتب  االستثمار 

كما  يورو(.  )ص3ص86  سنوي 

الحسابات  مدققي  يصنف 

واألخصائيين  يورو(  )ص8110 

من  يورو(   80537( الطبيين 

األكاديميين  الموظفين  بين 

ذوي الرواتب العالية.

في الجهة المقابلة يحصل رسامو الجرافيك على أقل راتب بين خريجي 

الجامعات. حيث يحصل هؤالء على دخل سنوي إجمالي قدره )ص19ص3 

يورو( فقط، وتعد هذه المهنة هي األقل ربحية لألكاديميين. كذلك وفي 

نفس السياق يتلقى مصممي الصفحات على شبكة المعلوماتية الدولية 

 36885( األساسية  رواتبهم  متوسط  يبلغ  اذ  منخفضة  رواتب  على 

يورو( في السنة. كما يصل متوسط راتب المعلم الى )38236 يورو( 

)ص3981  بقليل  ذلك  من  اعلى  رواتب  يتلقون  الثقافيون  والمديرون 

دخلهم  يصل  الذين  البيئيين  المهندسين  تصنيف  يتم  كما  يورو(.  

الخاصة )9ص66ص  المدارس  إلى )6011ص يورو( والمعلمين في  السنوي 

يورو( من ضمن الوظائف االكاديمية ذات األجور المنخفضة نسبًيا.

شهادة  بدون  ولكن  مهني  تعليم  على  الحاصلين  للموظفين  بالنسبة 

انهم  باعتبار  اإلقليمية  المبيعات  مديرو  فيصنف  جامعية،  دراسات 

أصحاب أعلى راتب أساسي في هذا التصنيف اذ يبلغ الدخل السنوي 

لهذه الشريحة من الموظفين )73503 يورو(. المختصين في الصيدلة 

يتم تصنيفهم من ذو الرواتب العالية في المهن غير االكاديمية حيث 

المهن  ضمن  ومن  يورو(.   68558( السنوي  الراتب  متوسط  يبلغ 

الموظفون  يتلقى  والذي  البرمجيات  في  استشاري  األخرى  المربحة 

التخصص على متوسط راتب سنوي  تأهيل في هذا  الحاصلون على 

متوسط  على  البنوك  في  الفروع  مديرو  يحصل  كما  يورو(  )909ص6 

راتب أساسي سنوي )737ص6 يورو(.

من بين الوظائف ذات األجور األقل في ألمانيا هي الوظائف المرتبطة 

في  يعمل  الذي  الموظف  يكسب  حيث  والخدمات  المطاعم  بقطاعي 

مهنة مساعد طباخ على راتب سنوي )22،033 يورو(، كذلك ال يتجاوز 

الدخل السنوي لمصففي الشعر )23،002 يورو( ويتلقى النادلون في 

المطاعم )23،873 يورو( كراتب اساسي سنوي. اال ان عدد اخر من 

المهن الهامة تصنف بانها من ذوات العائد المالي المنخفض، ويبرز 

الرغم  على  اذ  الحالة،  هذه  على  نموذج  كأبرز  الممرضات  مثال  هنا 

من األهمية المتزايدة التي يمثلها هذا التخصص فان الرواتب ما تزال 

في  يورو(  )ص28،61  مبلغ  من  أكثر  الممرضة  تتلقى  ال  اذ  جذابة  غير 

المتوسط كراتب سنوي.
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وتحـوالت  تغيـرات  ألمانيـا  فـي  صناعـي  قطـاع  يشـهد  ال 

فـي  سـواًء  السـيارات  صناعـة  قطـاع  يشـهدها  كمـا  كبـرى 

تعمـل  التـي  المختلفـة  واألنظمـة  التقنيـات  تطويـر  مجـال 

بهـا السـيارات او مـن جهـة التكاليـف الباهظـة لتنفيـذ هـذه 

التقنيـات الجديـدة.  خصوصـا مـع الصعوبـات التـي تواجهه 

صناعـة السـيارات علـى مسـتوى العالـم بشـكل عـام او على 

مسـتوى ألمانيـا بشـكل خـاص وانخفـاض إيرادات الشـركات 

صناعـة  شـركات  سـجلت  حيـث  القطـاع،  هـذا  فـي  العاملـة 

الـى  باإلضافـة   BMW, Daimler, VW األلمانيـة  السـيارات 

مجموعـة Continental، التـي تعـد احـدى كبريـات شـركات 

صناعـة مكونـات السـيارات، خالل الربـع األول من هـذا العام 

ارباحـًا تقـدر بنحـو 8 مليـار يـورو، وهـو مـا يقـل بمقـدار 

الثلـث تقريبـا بالمقارنـة بنفـس الفتـرة مـن العـام الماضـي. 

هـذه  جميـع  عـن  الصـادرة  االعمـال  تقاريـر  حـذرت  وقـد 

الشـركات مـن التحديـات والصعوبـات التـي سـتواجه اعمالها 

2019م.  خـالل العـام 

تراجـع  تشـمل  والتـي  التحديـات  هـذه  مـن  الرغـم  وعلـى 

العائـدات وتزايـد مخاطـر النزاعـات التجاريـة وضعـف نمـو 

االقتصـاد العالمـي اال ان قطـاع صناعة السـيارات األلماني رفع 

مـن اسـتثماراته فـي مجـال األبحـاث والتطويـر، فعلى سـبيل 

المثـال ومـن اجـل تطويـر السـيارات الكهربائيـة والسـيارات 

ذاتيـة القيـادة، تخطـط شـركة Daimler النفـاق 16,5 مليـار 

يـورو علـى أبحـاث التطويـر ويمثـل هـذا المبلـغ نحـو 10 في 

المئـة مـن اجمالـي مبيعـات الشـركة فـي السـنه، مـن جهتها 

Continental لصناعة مكونات السـيارات قد  كانـت مجموعـة 

رفعـت ميزانيـة األبحـاث الخاصة بها بنسـبة 38 فـي المئة في 

العـام السـابق لتصل الـى 3,ص مليار يـورو. وفي مجـال جهود 

صناعـة  شـركات  تسـجل  التطويـر  واعمـال  العلمـي  البحـث 

العالـم  مسـتوى  علـى  متقدمـا  مركـزاً  األلمانيـة  السـيارات 

المتوسـط  فـي  األلمانيـة  الشـركات  تنفـق  وبالمقارنـة  حيـث 

بينمـا  التطويـر  أبحـاث  علـى  إيراداتهـا  مـن  المئـة  فـي  ص,5 

يبلـغ المتوسـط العالمـي 2,ص فـي المئـة وينخفـض فـي حالة 

الواليـات المتحـدة االمريكيـة الـى معـدل ص,3 في المئـة. وفي 

نفـس السـياق رفعـت شـركات صناعـة السـيارات فـي ألمانيا 

مـن انفاقهـا علـى األبحـاث بمعـدل 10 فـي المئـة بينمـا كان 

هـذا المعـدل عنـد حـد 7 فـي المئـة علـى المسـتوى العالمي، 

وتظهـر هذه األرقـام ان الشـركات األلمانيـة ال تسـعى للتوفير 

فـي مجـال األبحـاث والتطويـر لكـن يتم طـرح السـؤال حول 

مـدى كفايـة ذلـك لضمـان الحفـاظ علـى القـدرة التنافسـية 

للقطـاع بشـكل خـاص ولالقتصاد بشـكل كامـل، خصوصا في 

مواجهـة شـركات التقنيـات االمريكيـة العمالقـة. فعلى سـبيل 

 Appel, المثـال حققـت شـركات التقنيـات الرقميـة االمريكيـة

العـام  خـالل   Microsoft شـركة  الـى  باإلضافـة   Alphabet

الماضـي صافـي أربـاح بنحـو 95 مليـار يـورو مع مؤشـرات 

أوليـة ألعمالها خـالل العـام الحالي 2019م تشـير الـى االتجاه 

الـى تحقيـق مزيـد مـن األربـاح، فـي المقابـل حققـت كبرى 

شـركات تصنيع السـيارات األلمانية BMW, Daimler وشـركة 

مليـار   26 بقيمـة  2018م  العـام  خـالل  صافيـة  أرباحـا   VW

يـورو فيمـا تشـير المعطيـات األوليـة ألعمـال هذه الشـركات 

فـي العـام الحالـي الـى احتمـال انخفاض هـذه األربـاح وهو 

ما سـيؤثر علـى القدرة علـى االنفاق علـى األبحـاث والتطوير.  

وفي هذا السـياق تسـاهم شـركات قطاع صناعة السـيارات في 

ألمانيـا فـي مجـال األبحـاث العلمية والتطوير بشـكل رئيسـي 

فـي اجمالـي إنفـاق االقتصـاد األلمانـي علـى البحـث العلمـي 

والـذي بلـغ بحسـب اخـر األرقـام الرسـمية 100 مليـار يـورو 

سـنويا، وهـو مـا يمثـل نحـو 3 فـي المئة مـن الناتـج المحلي 

اإلجمالـي، وتبلـغ مسـاهمة شـركات قطـاع صناعة السـيارات 

نحـو 0ص فـي المئـة مـن هـذا المبلـغ، ويرتفـع نصيبهـا الى ما 

نسـبته 59 فـي المئـة مـن اجمالـي إنفـاق القطـاع الخاص في 

التقنيات. األبحـاث وتطويـر  ألمانيـا علـى 

واذا مـا تم اسـتبعاد جهود قطـاع صناعة السـيارات من األبحاث 

والتطويـر فـان مسـتوى ألمانيـا فـي مجـال البحـث العلمـي 

يصبـح اقـل مـن المتوسـط بالمقارنـة مـع المتوسـط العالمـي 

ويعـود ذلك بشـكل رئيسـي الـى البيروقراطيـة التي تميـز أداء 

الجهـاز اإلداري الحكومـي وقلة اسـتخدام التقنيـات، واذا ما تم 

اخذ سـرعة االنترنـت كأحد الشـروط الرئيسـية لتقييم مسـتوى 

القـدرة علـى البحـث العلمـي فـان ألمانيـا تتراجـع الـى مراكز 

متأخـرة ) بحسـب اخـر تقريـر للبنـك الدولـي تأتـي ألمانيا في 

المركـز ص11 فـي سـرعة االنترنـت بعد دول مثـل مالـي والنيبال 

وجـزر البهامـس(، وفـي مجـال مـدى تغطيـة البالد بشـبكات 

االليـاف الضوئيـة فائقة السـرعة، وبالمقارنة بمسـتوى التغطية 

فـي دول مثـل كوريـا الجنوبيـة والتـي يبلـغ مسـتوى التغطية 

بهـا 80 فـي المئـة او اسـبانيا التـي تبلـغ 50 في المئـة، ال يصل 

مسـتوى التغطيـة فـي ألمانيـا الى اكثر مـن 2,5 فـي المئة فقط 

وهـو مـا يمثل اقل بنحـو 20 في المئـة من متوسـط دول منظمة 

 .)OECD( التعـاون االقتصادي والتنميـة

علـى المسـتوى العالمـي يظهـر التنافـس فـي مجـال األبحاث 

والتطويـر بيـن المانيـا وأوروبـا من جهـة والواليـات المتحدة 

األبحـاث  نفقـات  خـالل  مـن  أخـرى  جهـة  مـن  االمريكيـة 

للشـركات والمجموعـات الصناعيـة والتجاريـة الكبـرى، حيث 

بلـغ مجمـوع انفاق اكبـر خمس مجموعـات صناعيـة وتجارية 

أوروبيـة علـى األبحاث خـالل العـام الماضي ما يقـرب من 3ص 

مليـار يـورو، بينمـا بلـغ انفـاق اكبر خمـس شـركات أمريكية 

 Huawei  نحـو 79 مليـار يـورو، مـن جانبهـا انفقـت شـركة

الصينيـة للهواتـف والنقالة وبناء شـبكات االتصـاالت 13 مليار 

يـورو علـى األبحـاث خـالل العـام الماضي وهـو مـا يمثل ص1 

ضعـف مـا كانـت تنفقه قبل عشـر سـنوات.

المنافسة الدولية في مجال األبحاث والتطوير 

دور صناعة السيارات األلمانية في مجال البحث العلمي واالبتكار 
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العاملين  يبلغ عدد  ألمانيا  في  مليون موظف وعامل  5ص  من ضمن نحو 

سواء  األلمانية،  الدولة  مؤسسات  مختلف  في  الحكومي  القطاع  في 

الواليات وادارات  او مستوى حكومات  االتحادية  الحكومة  على مستوى 

مليون   1,7 بينهم  )من  موظف  مليون  8,ص  نحو  والمقاطعات،  البلديات 

الممتدة  الوظائف  العام  الموظف  تسمية  وتغطي  ثابت(  موظف رسمي 

المقاطعات وحتى  البلدية وادارات  الموظفين اإلداريين في اإلدارات  من 

الخبراء المختصين بتقنية المعلومات واالتصاالت كما تتضمن المربيات 

الى  ووصوال  والشرطة  الجيش  بضباط  مرورا  األطفال  حضانات  في 

موظفي  نسبة  تمثل  العدد  وبهذا  الخارجية.   وزارة  في  الدبلوماسيين 

في  والموظفين  العاملين  مجموع  من  المئة(  في   10,6( األلمانية  الدولة 

ألمانيا البالغ نحو 5ص مليون شخص تقريبا. وبحسب ارقام العام 2018م 

النسب  وفق  المختلفة  الحكومية  المؤسسات  في  العاملون  توزع  فقد 

واألبحاث،  والعلوم  التعليم  في قطاع  المئة  في  5,ص3  نحو  يعمل  التالية: 

االجتماعية  الخدمات  قطاع  في  يشغلون وظائف  المئة  في   17 من  اكثر 

نسبة  وتبلغ  االجتماعي،  والضمان  والنشء  العائلة  رعاية  تشمل  التي 

العاملين في الشرطة ما يقرب من 6,8 في المئة من مجمل الموظفين في 

القطاع الحكومي، 5,3 في المئة هي نسبة العاملين في قطاعات الرعاية 

الصحية وحماية البيئة والرياضة، فيما يشكل العاملون في قطاع الدفاع 

ما نسبته 9,ص في المئة من اجمالي موظفي القطاع العام، يعمل في اإلدارة 

المالية الحكومية 3,9 في المئة بينما يعمل 3,2 في المئة في قطاع الطاقة 

واقتصاد المياه، فيما ال يتجاوز عدد العاملين في وزارة الخارجية والسلك 

الدبلوماسي نسبة 0,2 في المئة من اجمالي العاملين الحكوميين. 

الفروقات بين العمل الحكومي والعمل في قطاع االعمال 

مختلفة  مميزات  الخاصة  الشركات  لدى  او  الحكومة  لدى  العمل  يقدم 

بان  العامة  المؤسسات  لدى  العمل  يتميز  جهة  فمن  عمل  عن  للباحث 

لناحية  وخصوصا  تشددا،  اقل  الحاالت  من  كثير  في  التوظيف  شروط 

خبرة  الحكومية  الوظائف  اغلب  تتطلب  ال  حيث  الخبرة،  توافر  طلب 

سابقة لشغلها، ويعود ذلك في جزء كبير الى ان اإلدارات الحكومية تقوم 

بتدريب موظفيها وتأهيلهم للمراكز التي سيشغلونها، وعلى العكس من 

ذلك، تطلب العديد من الشركات الخاصة ومؤسسات قطاع االعمال خبرة 

الحكومية  الوظائف  تتمتع  الوظائف. كما  المتقدمين لشغل  لدى  سابقة 

أيضا بجاذبية متزايدة بسبب الضمان واالستقرار الذي توفره للموظف، 

الوظيفة  وجود  يرتبط  ال  حيث 

بوضع  الحكومي  القطاع  في 

وتقلبات  النمو  وحالة  االقتصاد 

الوظائف  فقدان  ومخاطر  السوق 

االقتصاد  شركات  تواجهها  التي 

الرسمي  الموظف  ويتمتع  الحر،  

بمميزات  الحكومي  القطاع  في 

التقاعدي  الوظيفة والراتب  ضمان 

تستمر  التي  الصحي  والتأمين 

الحكومية  المؤسسة  او  الدولة 

له  تقديمة  في  بها  يعمل  التي 

وهو  تقاعده،  عقب  مباشر  بشكل 

شركات  في  موجود  الغير  االمر 

االقتصاد الحر التي تنقطع عالقتها 

الى  بالموظف عقب وصولة  تماما 

سن التقاعد ، حيث يتولى صندوق ضمان التقاعد دفع الراتب التقاعدي 

والتأمين الصحي. 

التي يفرضها  العمل لدي الحكومة بتحرر الموظف من الضغوط  يتميز 

على  والمستمر  الدائم  التركيز  ناحية  من  الموظف  على  الخاص  القطاع 

أفضل ماديًا من  أداء ونتائج  الى  فائدة ممكنه والوصول  تحقيق اقصى 

السابق، كما يحصل الموظف الحكومي على مزيد من الرضا الناتج عن 

أداء خدمات للمجتمع، باإلضافة الى ذلك يعمل األغلبية من الموظفين في 

القطاع الحكومي في الوظائف التي تلقوا تدريبهم عليها او في المراكز 

التي تطابق ما قاموا بتعلمة خالل دراستهم االكاديمية. وهو االمر الذي ال 

يتوافر بالقدر نفسه في الوظائف لدي القطاع الخاص. 

من جهة أخرى تمتلك الوظائف في االقتصاد الحر العديد من االمتيازات 

الدخل  بين  الفروقات  تصل  حيث  الراتب  مقدار  في  يتمثل  أهمها  لعل 

والحوافز المالية بين العاملين في االقتصاد الحر والعاملين في المؤسسات 

الحكومية الى الضعف وينطبق ذلك مثال على دخل المحامي الذي يعمل 

قد  القضائي حيث  النظام  القاضي في  في مكتب محاماة خاص وراتب 

تبلغ عائدات عمل المحامي ضعف تلك العائدات التي يتلقاها القاضي، كما 

يسرى االمر أيضا في التخصصات والوظائف التي تتطلب مؤهالت عالية 

حيث يحصل الموظفون المختصون في تقنية المعلومات واالتصاالت في 

القطاع الخاص على رواتب بمستوى متوسط تصل الى 160 الف يورو في 

الحكومي  القطاع  التخصص في  العام بينما يحصل نظراؤهم من نفس 

العام(.  في  يورو  الف   80-75 بين  ما  يتراوح   ( الراتب  هذا  نصف  على 

والخاص  العام  القطاعين  بين  الرواتب  بين  الكبير  الفارق  هذا  يزال  وما 

موظفي  وحوافز  رواتب  نمو  معدل  ان  من  الرغم  على  ألمانيا  في  قائما 

اإلدارات الحكومية قد زاد بنسبة 30 في المئة ما بين العام 2007م والعام 

نفس  الحر خالل  االقتصادي  القطاع  في  العاملين  )زادت رواتب  2018م 

الفترة بنسبة 28 في المئة بينما ارتفعت رواتب العاملين في المؤسسات 

المالية وشركات التأمين بنسبة 21 في المئة(. كما تسري هذه الفوارق في 

الرواتب بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص على الموظفين في المراكز 

القيادية والوظائف المتخصصة، وعلى الرغم من ان الحكومة االتحادية 

قد اقرت مشروع قانون يتيح زيادة الرواتب في بعض المراكز والوظائف 

المحددة اال انه ال يتوقع ان يؤدي ذلك الى تغيير كبير في جاذبية الوظائف 

الحكومية بالنسبة للمختصين وذوي الكفاءات والمؤهالت العالية. 

الوظيفة الحكومية في ألمانيا ... مميزات وتحديات 
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األخرى،  العمالت  مقابل  األمريكي  الدوالر  سعر  شهد 

القياسي  الرقم  من  يقترب  كبيرا  ارتفاعا  اليورو،  ومنها 

التي  السياسة  2002م، وعلى عكس  العام  الذي سجله في 

على  والقائمة  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  اتبعها 

االمريكية  السلع  لجعل  الدوالر  سعر  خفض  على  العمل 

ارتفع  المستوردة  السلع  لرفع أسعار  اكثر جاذبية وكذلك 

الجيد  باألداء  العمالت مدفوعا  امام مختلف  الدوالر  سعر 

األجنبية  االستثمارات  شجع  والذي  األمريكي  لالقتصاد 

السياسات  من  المخاوف  وكذلك  المتحدة   الواليات  في 

على  عالية  جمركية  رسوم  وفرض  االمريكية  الحمائية 

من  العديد  نقل  الى  ادي  مما  المستوردة  المنتجات 

رفع  وبالتالي  المتحدة  الواليات  الى  ألعمالها  الشركات 

 1,107 الى  ليصل  يوليو   18 تاريخ  في  الواحد  لليورو  دوالر   1,127 من  اليورو  سعر  تراجع  وقد  االمريكية.  العملة  على  الطلب 

مستوى  الى  ليصل  لالرتفاع  عاد  لكنه  المئة،  في   1,17 بنسبة  اجماليا  تراجعا  يمثل  ما  وهو  يوليو.   31 في  الواحد  لليورو  دوالر 

الواحد.  لليورو  دوالر   1,120
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األلماني  األسهم  سوق  مؤشر  حركة  شهدت 

تأرجحا  الماضي  يوليو  شهر  خالل  داكس 

األول  النصف  خالل  والهبوط  االرتفاع  بين 

اتجاه  الى  المؤشر  يتحول  ان  قبل  الشهر  من 

الهبوط المستمر خالل النصف الثاني مدفوعا 

الرئيس  تصريحات  انتجته  الذي  بالقلق 

رسوم  فرض  حول  ترامب  دونالد  األمريكي 

جمركية إضافية على واردات بقيمة 300 مليار 

المتوقع  األخيرة  هذه  ورد  الصين  من  دوالر 

على هذه الخطوة االمريكية وما يعنيه كل ذلك 

من تفاقم النزاع التجاري وتكريس السياسات 

يأتي  العالم،  في  اقتصادين  ألكبر  الحمائية 

العالمية  المالية  األسواق  كانت  ان  بعد  هذا 

عقب  نسبيين  واستقراراً  انتعاشًا  شهدت  قد 

بينها  التجاري  النزاع  أمريكية صينية حول  تفاهمات  عن  اإلعالن 

خالل انعقاد قمة دول العشرين في اليابان ولقاء رئيسي البلدين، 

كما ساهمت التقارير السلبية عن مستوى اعمال عدد من الشركات 

المدرجة على المؤشر في تراجعه، خصوصا الشركات العاملة في 

مجموعة  من  كل  اسهم  تراجعت  حيث  السيارات  صناعة  قطاع 

بينما  المئة  في   1,8 بنحو  السيارات  لصناعة    Volkswagen

شهر  خالل  المئة  في   3,22 بنسبة  دايملر  شركة  اسهم  تراجعت 

BMW  تراجعا في قيمتها بنحو  يوليو، فيما شهدت اسهم شركة 

8,75 في المئة. وتتصاعد المخاوف من تأثير الركود االقتصادي 

وتراجع الطلب على منتجات القطاع الصناعي األلماني على سوق 

األوراق المالية في فرانكفورت بينما يستبعد العديد من المراقبين 

يحدث  ان  او  تراجعه  المؤشر  يواصل  ان  االقتصاديين   والخبراء 

ان مؤشر داكس سوف  المالية مؤكدين  األوراق  انهيار في سوق 

الفترة  في  بها  مني  التي  الخسائر  وتعويض  االرتفاع  الى  يعود 

األخيرة اعتمادا على حقيقة ان معدل الفائدة البنكية والذي يدور 

غير  المستثمرين  امام  مجاال  يترك  ال  حاليا  الصفر  مستوى  حول 

عائد  لتحقيق  المالية  األوراق  سوق  في  االستثمار  الى  التوجه 

مجزي لرؤوس أموالهم. 

خسائر  داكس  مؤشر  على  المدرجة  الشركات  اغلب  سجلت  وقد 

في  استثناءات  وجود  مع  يوليو  شهر  خالل  أسهمها  قيمة  في 

RWE إلنتاج الطاقة  هذا الجانب كان أبرزها ارتفاع أسهم شركة 

الجهة  في  المئة،  في   11 الى  تصل  بنسبة  الفترة  هذه  خالل 

للصناعات   Thyssenkrupp شركة  أسهم  تعرضت  المقابلة 

بنسبة  قيمتها  تراجعت  حيث  خسائر  ألكبر  الثقيلة  المعدنية 

المئة. 10 في  تتجاوز 

النزاع التجاري بين الواليات المتحدة والصين ينعكس سلبا على أداء 

سوق األوراق المالية)داكس( خالل شهر يوليو 

تراجع سعر اليورو امام الدوالر األمريكي
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شقة سكنية في 
ألمانيا  

مـع نهايـة العـام 2018م، بلـغ عدد الشـقق السـكنية فـي ألمانيـا 2,2ص مليون 

 ،)Destatis( شـقة ومسـكن. وبحسـب تقريـر لمكتـب اإلحصـاء االتحـادي

فقـد ارتفـع عـدد المسـاكن بنسـبة 0.6 فـي المئـة أي مـا يسـاوي 267 ألف 

مسـكن مقارنـة بالعـام السـابق، وبالمقارنة مع العـام 2010م فقـد ارتفع عدد 

المسـاكن بنسـبة 3,ص في المئـة أي ما يسـاوي 1,8 مليون شـقة.  وبهذا العدد 

يبلـغ معدل وجود الشـقق بالنسـبة لعـدد المواطنين نحو 509 شـقة لكل 1000 

نسـمة، وهـو ما يمثل زيـادة بمقدار ص1 شـقة عن المعدل المسـجل فـي العام 

2010م والـذي كان يبلـغ 95ص شـقة لكل 1000 شـخص. 

وبلـغ مجموع مسـاحة هذه الشـقق ما يقـرب مـن 3,9 مليار متـر مربع وهو 

مـا يمثل ايضا زيادة في المسـاحة بنسـبة ص,5 فـي المئة بالمقارنة بالمسـاحة 

االجماليـة لهـذه المسـاكن فـي العـام 2010م. وبهذه المسـاحة يبلغ متوسـط 

حجم الشـقة فـي ألمانيا 91,8 متـر مربع.

البضائع  حجم 
المنقولة في ألمانيا 

عام 2018م 

بلـغ حجـم البضائـع والسـلع التـي تـم نقلها داخـل وخـارج ألمانيـا خالل 

العـام 2018م نحـو )ص69ص مليـون طـن( وبحسـب تقريـر لمكتـب اإلحصـاء 

االتحـادي، فقـد اتـى النقـل البـري بواسـطة الشـاحنات كأهم وسـيلة لنقل 

البضائـع فـي ألمانيا في العـام 2018م وذلـك بحجم 3,7 مليار طـن )بزيادة 

2 فـي المئـة عـن العـام السـابق(، وتـم نقـل حوالـي 00ص مليـون طـن مـن 

البضائـع عـن طريـق السـكك الحديدية.

كمـا سـجلت الموانـئ األلمانيـة زيـادة فـي الشـحن البحـري خـالل العام 

الماضـي، حيـث نقلـت سـفن الحاويـات والبضائـع األخـرى حوالـي 300 

مليـون طـن مـن البضائـع عبـر الموانـئ المختلفـة فـي ألمانيـا فـي عـام 

2018م ويمثـل هـذا الحجم مـن البضائع زيادة بنسـبة 1,6 في المئـة مقارنة 

بالعـام 2017م. ويعتبـر النقـل البحـري أكثـر أهميـة بكثيـر لنقـل البضائع 

مـن النقـل الجـوي اذ كانت كميـة البضائـع المنقولة عـن طريـق البحر في 

عـام 2018 أكبـر بنحـو 61 مـرة من تلـك التـي نقلتهـا الطائـرات )حوالي 5 

مالييـن طـن(. بينمـا نقلـت السـفن علـى المجـاري المائيـة الداخليـة مـن 

انهـار وبحيـرات 198 مليـون طن.

صافي الهجرة في 
ألمانيا 

بلـغ الفـارق بيـن عـدد المهاجريـن القادميـن الـى ألمانيا فـي العـام 2018م 

مـع عـدد المغادريـن لهـا 00ص ألف شـخص، واظهر تقريـر صادر عـن مكتب 

اإلحصـاء االتحـادي ان اجمالـي مـن قدمـوا لإلقامة فـي ألمانيا قد بلـغ 1,585 

مليـون شـخص بينمـا بلـغ مـن غـادروا ألمانيـا بشـكل نهائـي 1,185 مليون 

شـخص، ويمثـل هـذا الفـارق تراجعـا طفيفا عـن صافـي الهجرة فـي العام 

2017م والـذي بلـغ 16ص ألـف شـخص. وقـد بلغ عـدد من هاجـروا مـن ألمانيا 

ممـن يحملـون الجنسـية األلمانية في العـام 2018م 262 ألف شـخص فيما عاد 

نحـو 202 ألـف الماني لإلقامـة داخل البـالد. فيما بلـغ عدد األجانـب القادمين 

للعيـش في ألمانيـا ص1,38 مليون شـخص بالمقابل غادر نحـو ص92 ألف أجنبي 

ألمانيـا بشـكل نهائـي. وشـكل المواطنـون مـن دول االتحـاد األوروبـي أكبر 

نسـبة مـن المهاجريـن الـى المانيـا حيث بلـغ عددهم فـي العـام 2018م نحو 

202 ألـف شـخص يليهـم المهاجـرون القادمـون مـن دول اسـيوية بنحو 118 

الـف شـخص )من بينهـم ص3 ألف شـخص مـن سـوريا، 17 ألف شـخص من 

الهنـد وص1 ألـف إيراني(، بينمـا جاء المهاجرون مـن بقية الـدول األوروبية في 

المركـز الثالـث بنحـو 85 ألف شـخص، مـن افريقيا ص3 ألف شـخص.

 2,2ص مليون

 ص69,ص مليار طن

 00ص ألف شخص
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الغرفة رئيس 

د. بيتر رامزاور 

السابق االتحادي  الوزير 

العام  األمين 

المخالفي العزيز  عبد 

الطباعة حقوق 

وتحرير اعداد 

العبسي د. علي 

تصميم 

الرميمة فضل 
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