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  ملخص
دوغالس -تم في هذه الدراسة تقدير دالتي اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة المعممة، ودالة كوب

النتائج  أظهرتوقد . ١٩٩٧لضفة الغربية لسنة بإستخدام طريقة المربعات الصغرى لصناعة حجر البناء في ا
، اال أن ٠.٨٨تتميز بتناقص عوائد الحجم، اذ بلغت درجة عوائد الحجم  -بشكل عام-المقدرة ان صناعة الحجر

كما تبين أيضا أن مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل أعلى من . المنشآت الصغيرة تتميز بثبات عوائد الحجم
في دالة اإلنتاج بين %) ٩٩عند مستوى ثقة (وتبين ان هناك فرقاً إحصائياً . نسبة لرأس المالمرونة اإلنتاج بال

كما أن المشاريع الكبيرة العاملة في صناعة الحجر تتميز بتدني مرونة اإلحالل، . المنشآت الصغيرة والكبيرة
في إحالل عنصر العمل محل رأس مقارنة بالمشاريع الصغيرة، بحيث ان المنشآت الصغيرة تتميز بإمكانية اكبر 

  ).مرونة اإلحالل تساوي واحداً صحيحاً(المال 
 

Abstract 
This study estimated a generalized constant elasticity of substitution (CES) and 

Cobb-Douglas production functions of the Palestinian stone cutting industry in 1997 by 
using the ordinary least squares (OLS) technique. Results of the study revealed that the 
stone industry, in general, was characterized by decreasing returns to scale, while small 
firms enjoyed constant returns to scale. Also, it was found that the output elasticity with 
respect to labor, was greater than the output elasticity with respect to capital. In 
addition, a significant statistical difference at 1% level of significance was found 
between large and small firms in the sense that large firms faced a low elasticity of 
substitution between labor and capital, while small firms had higher possibilities of 
substituting labor for capital.  
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  مقدمة
تعتبر صناعة الحجر إحدى أهم الصناعات الفلسطينية، والتي تلعب دورا هاما في االقتصاد 

، أو في تلبية الطلب المحلي لقطاع اإلنشاءات، أو في الفلسطيني سواًء من حيث مساهمتها في اإلنتاج
من % ١٦و  ١٩٩٩من الناتج المحلي اإلجمالي سنة % ٢.٥فقد ساهمت ب . الصادرات الفلسطينية

انظر (من إجمالي العاملين في الصناعات التحويلية % ١٢.٦قيمة إنتاج الصناعات التحويلية، وتوظف 
السابقة الى أن هذه الصناعة قد واجهت في اآلونة األخيرة وقد أشارت الدراسات ). ١الجدول رقم 

مجموعة من التحديات والصعوبات، بعضها ناجم عن السياسات اإلسرائيلية وممارساتها وذلك لتواجد 
جزء هام منها في مناطق ال تزال تحت سيطرة سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ونظراً الستمرار 

تصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وكذلك على منافذ السيطرة اإلسرائيلية على خطوط اال
زد على ذلك الصعوبات األخرى التى تعزى الى عوامل . االتصال الفلسطيني مع العالم الخارجي

اقتصادية، وبخاصة التسويقية منها، والناجمة عن تزايد حدة المنافسة لمنتجات هذه الصناعة في 
اج ـروف اإلنتـيضاف الى ذلك المشكالت المتعلقة بالبيئة وظ. األسواق المحلية والخارجية

(Alkhatib 1997, Heirbaut 1997).  ومن هنا فان أية سياسة تهدف الى تحسين أداء صناعة الحجر
  . ال بد وان تبدأ بدراسة هياكل اإلنتاج وعالقاتها بعناصر اإلنتاج، وإمكانات إحالل عناصر اإلنتاج

هذه االعتبارات، إلى تقدير دالة اإلنتاج، والتي من خاللها يمكن وتهدف الدراسة، في ضوء 
كما تهدف الدراسة . اإلنتاج، وإمكانات إحالل عناصر اإلنتاج، وقياس مرونتها االحاللية تحليل عالقات

عوائد الحجم، والكفاءة اإلنتاجية، والتي : الى احتساب بعض المؤشرات االقتصادية لإلنتاج، مثل
أهداف الدراسة المذكورة  ومن أجل تحقيق. ي تعميق الفهم لإلنتاج والعوامل المؤثرة فيهبدورها تسهم ف

وتقوم هذه المنهجية على حساب . أعاله، سيتم استخدام منهجية متعارف عليها في مثل هذه الدراسات
وسيتم تحليل . مثل عوائد الحجم، ومرونة اإلحالل، ومعامل الكفاءة بعض المؤشرات االقتصادية

تم تقدير دالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة المعممة سيبحيث ، لبيانات باستخدام األسلوب الكميا
وتم . ويتطلب تقدير هذه الدالة بيانات كمية حول اإلنتاج ومدخالت اإلنتاج. باستخدام تحليل االنحدار

نفذته وزارة الصناعة  الحصول على المعلومات المستخدمة في هذه الدراسة من المسح الصناعي الذي
بينما سيعتمد الجزء المتعلق بواقع . وستستخدم بيانات هذا المسح لتقدير دالة اإلنتاج. ١٩٩٧سنة 

والذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء  ١٩٩٩الصناعة وأدائها على بيانات المسح الصناعي لسنة 
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 الموضوع،ب ذات العالقةالسابقة  اتواألدبي ،مراجعة الدراساتزد على ذلك انه سيتم .  )١(الفلسطيني
   .الدراسة متن في إليها اإلشارة تتموقد 

الى المقدمة، ويعرض الجزء األول لمحة موجزة عن  إضافةأجزاء  أربعةوتتكون الدراسة من 
النموذج القياسي اقش الجزء الثاني نوي. وقطاع غزة واقع صناعة الحجر وأدائها في الضفة الغربية

وأخيرا تم . وتحليلها استعراض النتائج اإلحصائية المقدرة ثالثوتم في الجزء ال. تخدمةالمس والبيانات
  .تلخيص الدراسة وتقديم بعض التوصيات في الجزء الرابع

 

  واقع صناعة الحجر وأداؤها
، حيث كان يتم تهذيب الحجارة ١٩٧٣ظهرت مناشير الحجر في فلسطين بشكل واسع بعد سنة 

ومع . بدأ العمل بإدخال معدات القص الكهربائية، ومن ثم المعدات األوتوماتيكيةقبل ذلك يدوياً،  ثم 
كما تعزز دور . اإلنتاج وتقنياته مرور الوقت، تطورت صناعة الحجر من حيث عدد المنشآت، وحجم

وبخاصة مساهمتها في اإلنتاج، والتوظيف،  صناعة الحجر في اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة،
منشاراً عملت في الضفة الغربية وقطاع  ١٠٥٠ان هناك ) ١(يتضح من الجدول رقم و. والتصدير
وساهمت ب . من المنشآت العاملة في الصناعات التحويلية% ٧.٥٥، أي ما يعادل ١٩٩٩غزة سنة 

كما أنها . من قيمة إنتاج الصناعات التحويلية% ١٦من القيمة المضافة للصناعات التحويلية و% ١٥.٧
وبذلك تحتل . من إجمالي العاملين في الصناعات التحويلية% ١٢.٦عامالً أي نحو  ٨٦٦١توظف 

حصتها في اإلنتاج الصناعي، والمركز الثاني من حيث حصتها  صناعة الحجر المركز األول من حيث
. من صادرات الصناعة التحويلية% ٥٠كما تساهم صناعة الحجر ب . في القيمة المضافة الصناعية

ه اآلثار االقتصادية المباشرة لصناعة الحجر، فإنها تسهم في تعزيز الروابط والتشابكات إضافة الى هذ
األمامية والخلفية مع قطاعات إقتصادية عديدة، مثل قطاع البناء واإلنشاءات والمحاجر والكسارات، 

  .وقطاع صناعة المعدات اإلنتاجية، وقطاع النقل
فة الغربية و قطاع غزة، اال أنها تتركز في الضفة وتنتشر مناشير الحجر في كافة محافظات الض

لمزيد من التفاصيل (الغربية وبخاصة في محافظات الخليل، وبيت لحم، ونابلس، ورام اهللا، وجنين 
                                                 

، بينما تعود بيانات وزارة ١٩٩٩سبب يف ذلك اىل أن بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين احدث وتعود لسنة ويعزى ال )١(
وال ميكن تقدير دالة اإلنتاج بناء على بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ألهنا تنشر بشكل جممع . ١٩٩٧الصناعة لسنة 

Aggregate شأة على انفراد على عكس ما هو متاح من مسح الوزارةلكافة املنشات وليس لكل من .  
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ويعكس التوزيع الجغرافي للمناشير توزيع المحاجر حيث تتمركز مقالع ). ٢انظر الجدول رقم 
 س وجنين، إذ ان ارتفاع وزن الصخور وارتفاع تكلفة نقلهاالحجارة في مناطق الخليل وبيت لحم ونابل

أما من حيث توزيع مناشير الحجر ). المحاجر(يحتمان على مناشير الحجر التمركز قرب مقالع الحجر 
% ٨٣عمال، و ٥توظف أقل من  من مناشير الحجر% ٥١حسب فئات حجم العمالة، فقد تبين أن 

ويبلغ متوسط عدد العمال لكل منشار سبعة عمال . )١٩٩٧ة وزارة الصناع(عامالً  ١١توظف اقل من 
ويشير هذا التوزيع الى ان ). ١انظر الجدول رقم (مقابل خمسة في الصناعات التحويلية  ١٩٩٩سنة 

. معظم مناشير الحجر تعتبر ورشاً صغيرة الحجم نسبياً، ومملوكة ألفراد وعائالت وتدار من قبلهم
فقد بلغ . ات كثافة رأسمالية مرتفعة مقارنة بالصناعات التحويليةوتمتاز صناعة الحجر بكونها ذ

آالف دوالر في  ٦.٣٤آالف دوالر في صناعة الحجر و ٨.٣٤متوسط نصيب العامل من رأس المال 
ألف  ٦٨.٨ وقد بلغ متوسط قيمة رأس مال المنشأة العاملة في صناعة الحجر. الصناعات التحويلية

ان  )١(كما يتضح من الجدول رقم . والر لبقية الصناعات التحويليةألف د ٣١.٢ ـمقارنة ب دوالر
في % ٤٦.٩حصة القيمة المضافة في إنتاج الحجر تقترب من مثيلتها للصناعات التحويلية، فقد  بلغت 

وتمتاز صناعة الحجر بارتفاع إنتاجية العامل مقارنة . للصناعات التحويلية% ٤٧.٥صناعة الحجر و 
 ألف دوالر ١٢.٣فقد بلغ متوسط القيمة المضافة لكل عامل في مناشير الحجر. ليةبالصناعات التحوي

آالف دوالر في الصناعات التحويلية، أي ان إنتاجية العامل في صناعة  ٩.٩٥مقارنة ب  ١٩٩٩سنة 
وتمتاز صناعة الحجر بارتفاع . عن إنتاجية مثيله في الصناعات التحويلية% ٢٤الحجر تزيد ب 
انظر الجدول (مقارنة باجرة العامل في الصناعات التحويلية % ٣٦لعامل، اذ تزيد ب متوسط أجرة ا

  ).١رقم 
  

  النموذج القياسي والبيانات
تعبر دالة اإلنتاج عن العالقة الرياضية أو الهندسية بين مدخالت اإلنتاج ومخرجاته، بحيث تبين 

. )Pappas 1987 and Hirschey(تاج أكبر كمية يمكن إنتاجها باستخدام كمية معينة من عناصر اإلن
  : ويمكن التعبير عن دالة اإلنتاج بشكل عام على النحو آالتي

Q=f(L, K, M) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (1) 
 Mتمثل عنصر رأس المال، و Kتمثل عنصر العمل، و Lتمثل حجم اإلنتاج، و Q :بحيث ان

وقد جرت العادة على قياس حجم اإلنتاج بالقيمة المضافة، وبذلك  .تمثل المواد الخام وشبه المصنعة
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وقد تعددت األشكال الرياضية لدالة اإلنتاج . تقتصر عناصر اإلنتاج على عنصري العمل ورأس المال
، والدالة ذات Cobb-Douglasدوغالس - فهنالك دالة كوب. ١المستخدمة في تقدير المعادلة رقم 

، والدالة ذات Generalized constant elasticity of substitutionلمعممة مرونة اإلحالل الثابتة ا
، والدالة اللوغاريتمية المحولة Variable elasticity of substitutionمرونة اإلحالل المتغيرة 

Translog function.)دوغالس تمثل نقطة االنطالق لمعظم الدراسات التطبيقية -اال ان دالة كوب )٢
ويعاب على هذه الدالة افتراضها ان مرونة إحالل عنصر العمل محل . تقدير دالة اإلنتاج التي حاولت

رأس المال تكون دائما مساوية واحداً صحيحاً، وإذا لم يكن هذا االفتراض صحيحاُ فان النتائج المقدرة 
القيم ، أي أن النتائج المقدرة ستكون أعلى من  Upward biasباستخدامها ستكون منحازة لألعلى

ونظرا . (Griffith, et al 1993)ويترتب على ذلك عدم دقة نتائج االختبارات اإلحصائية . الحقيقية
على تحديد فيما إذا كانت مرونة اإلحالل تساوي واحداً صحيحاً أم ال، فال  -مسبقا-لعدم قدرة الباحث 

. دوغالس- ضه دالة كوببد من تقدير دالة أخرى تمكن الباحث من إختبار هذا االفتراض الذي تفتر
وقد تم إقتراح دالة أخرى تعرف بدالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة المعممة، وتسمح لمرونة 

دوغالس تصبح حالة -وما يميز هذه الدالة أيضاً ان دالة كوب. اإلحالل ان تختلف عن الواحد صحيح
 :ويمكن كتابة هذه الدالة على النحو آالتي. خاصة من حاالتها

 :حيث ان

 

  
γ تمثل معامل الكفاءة اإلنتاجية Efficiency parameter ويعكس كفاءة استخدام عناصر ،

  .االنتاج، وتتوقع النظرية أن يكون معامل الكفاءة موجبا
δ  تمثل معامل التوزيعDistribution parameter ويبين حصة عنصر رأس المال من قيمة ،

 .يح والصفراالنتاج، وتنحصر قيمته بين الواحد صح

 ν  تمثل مؤشر عوائد الحجمReturns to scale ،وتعكس مرونة اإلنتاج لجميع عناصر االنتاج ،
 .وهو ذو قيمة موجبة

                                                 
  .Griffith, Hill and  Judge  1993 ملزيد من التفاصيل حول هذه الدوال وإجيابيات وسلبيات كل منها ميكن الرجوع اىل  )٢(

)2(~~~~~~~~~~~~~]L)1(K  [   Q /-

t

-

t
t

ute  
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Ρ تمثل معامل اإلحالل   Substitution paramete وتعكس قدرة المنتج على إحالل عناصر ،
  .اإلنتاج محل بعضها البعض، وقيمته أكبر أو تساوي سالب واحد صحيح

Qt  تمثل حجم اإلنتاج للمنشأةt مقاساً بالقيمة المضافة.  
Lt  تمثل عنصر العمل للمنشأةt مقاساً بما ينفق على العمال من أجور ومزايا أخرى.  
Kt  تمثل عنصر رأس المال للمنشأةt ،مقاساً بالقيمة الدفترية في نهاية السنة  
eut  تمثل مقدار الخطأ للمنشأةt. 

من   σ Elasticity of substitution حالل بين العمل ورأس المالويمكن تقدير مرونة اإل
  . σ =(1/1+ ρ)بإستخدام الصيغة آالتية  ٢المعادلة رقم 

ففي المرحلة . ، ال بد من تحويلها لدالة خطية، ويتم ذلك على مرحلتين٢ولتقدير المعادلة رقم 
  : على النحو آالتي ٣معادلة رقم األولى نأخذ اللوغاريتم الطبيعي لطرفيها، وبذلك نحصل على ال

   
  

حول  ٣لتقريب المعادلة رقم  Taylor seriesوفي المرحلة الثانية يتم استخدام سلسلة تايلور 
على النحو آالتي  ٤لتصبح معادلة خطية في المعامالت، وبذلك نحصل على المعادلة رقم  ρ=٠قيمة 

(Kmenta 1971) : 

 

 

 :على النحو آالتي ٤م ويمكن إعادة صياغة المعادلة رق

 

 

 : بحيث ان

يمكن تحديد فيما إذا كانت دالة  - ٥وبناًء على نتائج المعادلة رقم - وتجدر اإلشارة هنا الى انه 
ويتم ذلك من . (Jia 1991)دوغالس هي الشكل المقبول لتمثيل العالقة بين اإلنتاج وعناصره - كوب

فإذا كان المعامل المقدر مرفوضاً . 2( LnK–LnL) خالل إختبار الداللة اإلحصائية لمعامل المتغير
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. دوغالس لإلنتاج-تصبح بمثابة دالة كوب ٥صفر، فان المعادلة رقم أنه ال يختلف عن ال، أي اًإحصائي
  :دوغالس على النحو آالتي-وتكتب دالة كوب

ut3

t  

2

t 1 e K  LQ


t  

  :نحصل على الشكل آالتي ويمكن تحويلها الى دالة خطية بأخذ اللوغاريتم الطبيعي بحث
ut )(KLn )L(Ln  Ln  LnQ t 3t21t   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (6) 

باستخدام طريقة كالين، حيث يتم  ٥ويمكن اختبار الداللة اإلحصائية لمعامالت المعادلة رقم 
بطريقة المربعات  ٥وسيتم تقدير المعادلة رقم . (Klein 1953)احتساب الخطأ المعياري للمعامالت 

لبيانات المستخدمة في الدراسة من وأخذت ا. SHAZAMتخدام البرنامج اإلحصائي الصغرى وباس
، وشمل المسح جميع المنشآت  التي تعمل في ١٩٩٧المسح الصناعي الذي نفذته وزارة الصناعة سنة 

وبعد تدقيق . منشأة ٧٩٨صناعة الحجر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد بلغ عددها 
. منشأة ٧٥٧د المنشآت التي ال يتوفر عنها بيانات كاملة، فقد تقلص عدد المنشات الى البيانات واستبعا

كما تم تقدير الفرصة البديلة للعاملين بدون أجر على أساس ان كالً منهم سيحصل على أجر يساوي 
 متوسط أجرة العامل باجر في الفرع المعني، وتم إضافة الفرصة البديلة لتعويضات العاملين للحصول

بعض اإلحصاءات الوصفية للمنشآت التي شملها  ٣ويبين الجدول رقم . على تكلفة عنصر العمل
للتأكد فيما إذا كان هناك فرق إحصائي بين دالة اإلنتاج  Chow testوسيتم إستخدام اختبار . المسح

  )٣( .المقدرة للمنشآت الصغيرة والكبيرة أو إذا ما كان يمكن تقدير دالة واحدة لكليهما
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متثل  SSERللمعادلة املقدرة للمنشات الصغرية والكبرية كالً على انفراد  و  متثل جمموع مربعات عامل اخلطأ SSEUحيث أن 
عدد  Kحجم العينة لكل فئة و  n2,n1و ) أي تقدير معادلة واحدة جلميع املنشات(جمموع مربعات عامل اخلطأ للمعادلة املقيدة 

 . احلالةيف هذه   Kمتثل عدد القيود وهي تساوي  rاملعامالت املقدرة يف املعادلة و 
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  تحليل النتائج اإلحصائية المقدرة
، كما يبين الجدول المؤشرات )٥المعادلة رقم (النتائج المقدرة لدالة اإلنتاج  ٤يبين الجدول رقم 

نتائج إختبار  ٦، في حين يبين الجدول رقم ٥االقتصادية التي أحتسبت على أساس نتائج المعادلة رقم 
  :الواردة في هذه الجداول ما يلي ويتضح من النتائج. فرضية ثبات عوائد الحجم

والتي تزيد عن القيمة  Fإن جميع المعادالت المقدرة ذات داللة إحصائية عالية ويعكس ذلك قيمة .١
كما ان قيمة معامل التحديد مرتفعة نسبياً، بحيث ان عنصري العمل ورأس المال . الجدولية

  .وبخاصة المنشآت الكبيرة منها من تباين القيمة المضافة لجميع المنشآت،% ٦٠يفسران حوالي 
في دالة اإلنتاج بين المنشآت الصغيرة والكبيرة %) ١عند مستوى داللة (إن هنالك فرقاً إحصائياً  .٢

  2( LnK–LnL)ويتلخص هذا الفرق بأن معامل   )٥(,)٤(.Chow-testبناء على نتيجة اختبار 
آت الصغيرة، مما يعني انه ال يمكن ليس له داللة إحصائية في حالة المنش  -٥في المعادلة رقم -

ويترتب على ذلك أيضا . دوغالس للتعبير عن دالة اإلنتاج للمنشآت الصغيرة-رفض  دالة كوب
وسيتم التطرق الى مرونة اإلحالل . ان مرونة اإلحالل للمنشآت الصغيرة تساوي واحداً صحيحاً

دوغالس وبالتالي فان دالة -وبأما بالنسبة للمنشآت الكبيرة فانه يمكن رفض دالة ك. الحقاً
  .اإلنتاج ذات المرونة الثابتة المعممة قد تكون األنسب لتمثيل العالقة بين اإلنتاج وعناصره

إن مرونة اإلنتاج بالنسبة لعنصر العمل أعلى من مرونة اإلنتاج بالنسبة لراس المال، وتراوحت  .٣
بالنسبة   ٠.٢٧و ٠.١٩بين  بالنسبة لعنصر العمل، بينما تراوحت ما ٠.٦٨و ٠.٦٤ما بين 

مما يشير الى تزايد أهمية عنصر العمل في خلق القيمة المضافة مقارنة بعنصر . لراس المال
وهذا يعني أن إنتاجية الدينار المنفق على العمل ستكون أعلى من إنتاجية الدينار . رأس المال

ون أكبر من خالل ويترتب على ذلك أن التوسع في اإلنتاج سيك. المنفق على راس المال
  .Labor intensive techniquesاالستثمار في تقنيات اإلنتاج ذات الكثافة العمالية 

                                                 
، ٣٥٩.٥، وجلميع املشاريع ٨٠.٧٣وللمشاريع الكبرية  ٢٨٥.٧بلغ جمموع مربعات عامل اخلطأ لدالة اإلنتاج للمشاريع الصغرية  )٤(

  .تقريبا 2.37اجلدولية تساوي  F(0.05, 4, 749)بينما بلغت قيمة  ٣.٣٨احملسوبة تساوي  Fوبناء على ذلك فان قيمة 
وقد مت حتديد ذلك على أساس ان متوسط  عدد العمال ملنشآت العينة قيد . ك الىت توظف اقل من مثانية عمالاملنشآت الصغرية هي تل )٥(

ملزيد من التفاصيل . اذ ال يوجد تعريف حمدد للمنشاة الصغرية وعادة ما يترك األمر للباحث يف حتديده. الدراسة بلغ سبعة عمال
  .٢٠٠٢ة، ميكن الرجوع اىل مكحول حول النقاش الدائر حول تعريف املنشآت الصغري
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لجميع المنشآت، و  ٠.٨٨تتميز صناعة الحجر بتناقص عوائد الحجم، اذ بلغ معامل عوائد الحجم  .٤
حجم وقد بينت نتائج االختبار اإلحصائي رفض فرضية ثبات عوائد ال. للمنشآت الكبيرة ٠.٨٦

وهذا يعني أن مضاعفة ما ينفقه المنتج على عنصري العمل وراس %. ١عند مستوى داللة 
وهذا بدوره مؤشر . للمنشآت الكبيرة% ٨٦لجميع المنشآت و% ٨٨المال سيزيد من إنتاجه بنسبة 

، Diseconomies of scaleتمر في مرحلة تبذيرات الحجم  -بشكل عام–على أن صناعة الحجر 
ن زيادة حجم إنتاج المنشآت القائمة، وبخاصة الكبيرة، سيرافقه تزايد في متوسط تكلفة وبالتالي فا

 ٠.٨٥ويختلف الوضع بالنسبة للمنشآت الصغيرة، اذ أن معامل عوائد الحجم المقدر . اإلنتاج
وهذا بدوره ال يختلف إحصائيا عن الواحد صحيح، أي أن فرضية ثبات عوائد الحجم للمنشآت 

ومن هنا يمكن  .)دوغالس-على أساس نتائج دالة كوب(مكن رفضها إحصائيا الصغيرة ال ي
االستنتاج أن التوسع في إنتاج هذه الصناعة يفضل أن يتم من خالل تأسيس مشاريع جديدة 

  .صغيرة الحجم، وليس توسيع المشاريع القائمة
المنشآت  لجميع - ٠.٢٣بتدني مرونة اإلحالل، اذ بلغت  -بشكل عام-تتميز صناعة الحجر  .٥

وهذا يعني ان الخيارات المتاحة أمام المنتج الحالل عناصر العمل . للمنشآت الكبيرة -٠.١٦و
الهادفة الى التأثير في المزيج  -ومن هنا فان فعالية السياسات الحكومية. محل رأس المال متدنية

لعناصر ، من خالل تغير األسعار النسبية Optimal input mixاألمثل من عناصر اإلنتاج 
اما المنشآت الصغيرة، فان مرونة اإلحالل لديها أعلى وتساوي . ستكون محدودة جداً - اإلنتاج

لذا فان ). دوغالس هي األنسب للمنشآت الصغيرة-على أساس أن دالة كوب(واحداً صحيحاً 
هنالك إمكانية إلحالل عنصر العمل محل رأس المال في المنشآت الصغيرة، وهذا بدوره يشير 

فعالية السياسات الحكومية المؤثرة في المزيج االمثل من عناصر اإلنتاج من خالل سياسات  الى
وهذا يتطلب االنتباه عند صياغة السياسات الهادفة لتعزيز . تغيير األسعار النسبية لعناصر اإلنتاج

اذ أن . القدرة التنافسية للصناعات الفلسطينية من جهة ولخلق فرص عمل من جهة أخرى
كتلك التى ينص عليها قانون (طيات السابقة تشير الى انه ال بد من إعطاء حوافز اكبر المع

  . للمشاريع الصغيرة مقارنة بالمشاريع الكبيرة) تشجيع االستثمار

  الخالصة والتوصيات
دوغالس يمكن أن تعبر عن دالة اإلنتاج للمنشآت -تبين من نتائج الدراسة أن دالة كوب

زد على ذلك أن مرونة اإلحالل للمنشآت . كنها ذلك بالنسبة للمنشآت الكبيرةالصغيرة، بينما ال يم
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وهذا يعني تدني الخيارات المتاحة أمام المنتج الحالل عناصر . الصغيرة أعلى منها للمنشآت الكبيرة
العمل محل رأس المال في المنشآت الكبيرة، وبالتالي تدني كفاءة السياسات الحكومية الهادفة الى 

كما تبين أن مرونة اإلنتاج بالنسبة . ثير في قرار استخدام عناصر اإلنتاج من قبل كبار المنتجينالتأ
لعنصر العمل أعلى من مرونة اإلنتاج بالنسبة لرأس المال، ويترتب على ذلك أن التوسع في اإلنتاج 

أن صناعة  - أيضا–ن كما تبي. سيكون أكبر من خالل االستثمار في تقنيات اإلنتاج ذات الكثافة العمالية
  . تتميز بتناقص عوائد الحجم، وبخاصة المنشآت الكبيرة  -بشكل عام-الحجر

بناّء على نتائج الدراسة يمكن التوصية بان تركز سياسات خلق فرص العمل على تشجيع تأسيس 
ء وعليه نوصي بإعطا. المنشات الصغيرة، وتلك التي تستخدم تقنيات إنتاج ذات كثافة عمالية عالية

، ١٩٩٨حوافز إضافية لهذه المشاريع إضافة لتلك التي أوردها قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني لسنة 
  .سيما أن القانون المذكور يعطي ميزة للمشاريع الكبيرة على حساب المشاريع الصغيرة

 

  الجداول اإلحصائية 
الغربية و قطاع غزة مقارنة  بعض المؤشرات االقتصادية المهمة لصناعة الحجر في الضفة):  ١(جدول 

 ).١٩٩٩(بالصناعة التحويلية ككل 

نسبة صناعة الحجر الى 
  %الصناعة التحويلية 

 الصناعة
  التحويلية

 صناعة
  المؤشر  الحجر

  عدد المنشآت   ١٠٥٠  ١٣٩٦٢  %٧.٥
  )ألف عامل(عدد العاملين   ٨.٦٦  ٦٨.٦٨  %١٢.٦
  )مليون دوالر(اإلنتاج   ٢٢٧.٨  ١٤٣٥.٤٧  %١٥.٩
  )مليون دوالر(القيمة المضافة   ١٠٦.٧٥  ٦٨١.٧٣  %١٥.٧
  )مليون دوالر(الصادرات   ١٠٢.٢  ٢٠٣  %٥٠
  )ألف دوالر(متوسط أجرة العامل   ٥.٩٥  ٤.٤  %١٣٦
  )ألف دوالر(متوسط اإلنتاج للعامل  ٢٦.٣  ٢٠.٩  %١٢٦
  )ألف دوالر(نصيب العامل من القيمة المضافة   ١٢.٣  ٩.٩٥  %١٢٤
  قيمة المضافة إلى اإلنتاج القائمنسبة ال  ٤٦.٩  ٤٧.٥  %٩٩
  )ألف دوالر(نصيب العامل من رأس المال   ٨.٣٤  ٦.٣٤  %١٣٢

  .رام اهللا ،، وبيانات غير منشورة١٩٩٩ - الصناعي جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، المسح :المصدر
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 .١٩٩٧لسنة  التوزيع الجغرافي لمناشير الحجر حسب المسح الصناعي : )٢(جدول 

 المنطقة عدد مناشير الحجر %لمئوية النسبة ا

 جنين ٨٤  %١٠.٦

 نابلس ٩٢ %١١.٦

 بيت لحم ٢١٢ %٢٦.٨

 الخليل ١٦٥ %٢٠.٩

 طولكرم ٣٠ %٣.٨

 رام اهللا ٧٧ %٩.٧

 القدس ٢٦ %٣.٣

 سلفيت ٣٧ %٤.٧
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