االبداع واالبتكار يف عالمنا :أرقام صادمة

براءات االختراع العربية في  10مؤشرات خالل  9سنوات:
 27حالة حضور  63حالة غياب
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براءات االخرتاع العربية يف  10مؤشرات خالل  9سنوات 27 :حالة حضور  63حالة غياب
جمال محمد غيطاس
تقع إنتاجية وجودة وقيمة براءات االختراع في المنطقة العربية في
مستوى متوسط أو ضعيف أو بالغ الضعف مقارنة باألوضاع العالمية،
وذلك بحسب البيانات الواردة في المؤشرات العشرة الموضوعة من قبل
البنك الدولي والمنظمة الدولية للملكية الفكرية “الوايبو” لقياس حالة
براءات االختراع حول العام ،فمن حيث الترتيب على المؤشرات العشرة،
هناك سنوات عديدة غابت فيها المنطقة العربية عن الترتيب كلية ،وسنوات
أخرى كانت في منتصف القائمة أو أقل بكثير ،ومن حيث الدرجات كان الحد
األقصي للمتوسط العام للدرجات المحققة بالمنطقة العربية  15درجة من
مائة درجة ،وذلك لمرة واحدة في سنة واحدة ،وتدهور إلي درجة واحدة
أو يزيد قليال أو درجة الصفر من مائة في العديد من السنوات ،واألمر
نفسه بالنسبة لقيمة براءات االختراع التي جاءت متدنية بصورة واضحة.
قام مركز “جسور” بتصنيف وفهرسة
وتحليل البيانات الواردة عن براءات
االختراع التي تمت بالمنطقة العربية بقاعدة
بيانات المؤشر العالمي لإلبداع التابعة
للبنك الدولي ،خالل الفترة من  2013الي
 ،2021وهي بيانات موزعة علي عشرة
مؤشرات فرعية ،هي طلبات براءات
االختراع الخاضعة لمعاهدة التعاون بشأن
البراءات حسب المنشأ ،والبراءات الصادرة
طبقا للمعاهدة ،والبراءات الصادرة عموما،
وعدد طلبات براءات االختراع المقدمة
من المقيمين بالمنطقة طبقا للمعاهدة،
وطلبات البراءات المقدمة لمكاتب
البراءات الوطنية ،وعدد طلبات االختراع
القائمة بالمكتب ،وطلبات البراءات حسب
المنشأ ،ومجموعات أو أسر البراءات

كلية مبسطة للمنطقة العربية ،تم التعامل
مع بيانات الدول العربية الواردة بقاعدة
البيانات بآلية المتوسط الحسابي ،أي جمع
درجات الدول العربية مجتمعة ،وقسمتها
علي عدد الدول الوارد بالقاعدة للحصول
على المتوسط العام للمنطقة ،ثم مقارنته
باألوضاع في العالم ككل.
في المسار األول الخاص بالترتيب بين
دول ومناطق العالم ،يعرض الجدول رقم
( )1المتوسط العام للمراكز التي يُفترض
أن تشغلها المنطقة العربية في المؤشرات
العشرة خالل السنوات التسع المشار إليها،
ما يعني أن المنطقة العربية كان يفترض
أن تظهر فى  90مركزاً ،وبالنظر إلي هذا
الجدول يتضح أن المنطقة العربية ظهرت
في  27مركزاً فقط ،وغابت عن 63

مقوّمة بالمليار دوالر من الناتج المحلي،
ومجموعات براءات االختراع من فئة
واحدة المقدمة في ثالثة مكاتب علي األقل،
وعدد البراءات من فئة واحدة المقدمة في
مكتبين علي األقل ،وتقيس البيانات الخاصة
بالمؤشرات العشرة حالة براءات االختراع
في المنطقة عبر ثالثة مسارات ،األول
الترتيب بالنسبة لدول العالم ،وهو ترتيب
تصاعدي يعني أن المركز األقل يعكس
وضعية أفضل والعكس ،والمسار الثاني
الدرجة التي حصلت عليها المنطقة داخل
كل مؤشر ،وهي درجة من مائة ،والثالث
القيمة التي تمثلها براءة االختراع في كل
مؤشر علي حدة.
والختصار التحليل وعرض صورة

مركزاً ،وهذا يعني أن المنطقة لم تظهر لها
براءات اختراع في المؤشرات والسنوات
لعدد  63مرة ،ومن ثم لم تظهر في الترتيب
العالمي.
وعند النظر الي المراكز الـ  27التي حققتها
المنطقة العربية في السنوات والمؤشرات
المختلفة ،يالحظ أن هذه المراكز كانت
محصورة بين المركز  56والمركز ،92
بين أعداد الدول المشمولة في القائمة ،والتي
تراوح عددها بين  126و.245
ولو أخذنا المراكز التي حققتها المنطقة
خالل العام  2021كمثال ،نجدها غائبة
في سبعة معايير ،وظهرت في ثالثة،
والمراكز الثالثة المحققة كانت في المنطقة
المتوسطة ،وهي المعيار الثاني الخاص
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ببراءات اختراع معاهدة التعاون بشأن
البراءات ،الذي احتلت فيه المركز 56
من اجمالي  132مركزا ،والمعيارين
اآلخرين في المنطقة الضعيفة اللذان احتلت
فيهما المركزين  85و 79علي التوالي،
واألرقام علي هذا النحو تعني أنه من حيث
ترتيب الدول وفق انتاج براءات االختراع،
فإن المنطقة العربية لم تظهر بالتصنيف
معظم الوقت (  63مرة غياب ،و 27مرة
حضور) ،وعند حضورها كانت إما في
المنطقة المتوسطة أو الضعيفة أو بالغة
الضعف.
عند االنتقال الي المسار الثاني الخاص
بالدرجات التي حصلت عليها براءات
االختراع المنتجة بالمنطقة العربية في
المعايير العشرة خالل السنوات التسع ،نجد
أن الجدول رقم ( )2يعرض فقط الدرجات
الخاصة بالمراكز الـ  27التي شغلتها
المنطقة العربية في الجدول السابق ،ما
يعني أن المنطقة لم تظهر لها أي درجة بأي
قيمة  63مرة ،وظهرت لها درجات عددها
 27مرة ،تراوحت قيمتها بين صفر و15
درجة من مائة درجة ،وأن متوسط عام
الدرجات التي حققتها المنطقة علي صعيد

وعند مقارنة السنتين معا ،نجد أن
معدل الحضور متساوي ،لكنه أكثر تدنيا
في العام  2021عنه في العام .2013
يقيس المسار الثالث قيمة براءات االختراع،
وفق قاعدة « »PPP$ GDPأو قياس
البيانات من خالل تعادل القوة الشرائية للناتج
المحلي اإلجمالي بالمليار دوالر ،ويعرض
الجدول رقم ( )3نتائج تطبيق البنك الدولي
لهذه القاعدة على البراءات العربية خالل
الفترة من  2013الي  ،2021ويتضح
من الجدول أن قيمة البراءات في المنطقة
العربية تبدو متدنية للغاية مقارنة بالحد
األقصى المحقق عالميا ،إذ تتراوح قيمتها
وفق المعايير العشرة بين صفر و ،0.66في
حين يتراوح الحد األقصى لقيمة البراءات
عالميا بين  6.8و ،101.1يضاف لذلك
بالطبع أن قيمة البراءات العربية تظهر 27
مرة فقط ،وتختفي  63مرة كما هو الحال
في كل من الترتيب بين قائمة الدول عالميا،
والدرجة المحققة من مائة.
ومن الالفت للنظر في هذا الجدول أن طلبات
البراءات المقدمة لمكاتب البراءات الوطنية
العربية يصل عددها الي الصفر في ثماني
سنوات من التسع محل الرصد والتحليل،

انتاج براءات االختراع في المؤشرات
العشرة خالل السنوات التسع هو ثالث
درجات من مائة درجة.
تضيف هذه األرقام داللة أو نتيجة جديدة،
وهي أن الحضور المتوسط أو الضعيف أو
بالغ الضعف الذي ظهر في مسار الترتيب
ينطوي ،أياً كان مستواه ،علي درجات تقييم
شديدة التدنّي ،فالدرجات المحققة أقصاها
 15درجة من مائة درجة ،وأدناها صفر أو
ال درجات أصال.
ولو نظرنا الي الدرجات المحققة خالل

حيث لم يظهر بالمؤشرات براءات لها قيمة
بالمكاتب الوطنية إال في عام  2015فقط،
الذي سجلت فيه مستوي قيمة قدره 0.44
وفق القاعدة المشار إليها ،في حين أن الحد
األقصى للقيمة المحقق عالميا في ذلك العام
بلغ .101.1
نخلص من األرقام الخاصة بالمسارات
الثالثة إلي أن حالة براءات االختراع في
العالم العربي أقرب إلى الجدب والتصحر
شبه التام ،وفقا للمعايير العشرة المذكورة
طوال فترة السنوات التسع ،فهي قليلة

العام األخير  ،2021سنجدها درجتين
من مائة في المعيار الثاني ،وأربع درجات
من مائة في الثالث ،ودرجة من مائة في
المعيار الثامن ،وهو وضع أسوأ من مثيله
في العام األول لفترة الرصد  ،2013حيث
كانت الدرجات ثالث درجات من مائة
درجة في المعيار الرابع ،وثالثة درجات
من مائة درجة في المعيار السادس ،وأربع
درجات من مائة درجة في المعيار التاسع،

الحضور ،متدنية الدرجة ،منخفضة القيمة،
قياسا بما يجري عالميا ،ما يعني أن المنطقة
تعيش وضعية تدق ناقوس خطر كبير،
لكونها وضعية ال تتناسب مطلقا مع متطلبات
العصر الحالي والمستقبلي ،وما يكتنفه من
تحديات جمّة ،ال يمكن مواجهتها بفعالية من
دون جهد كبير منظم دؤوب ،يتعاظم مع
الوقت في مجال االبداع واالبتكار وإنتاج
براءات االختراع.
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 %13.8نسبة صادرات السلع اإلبداعية من إمجايل التجارة لـ 14دولة عربية!
محمود سالمة الشريف
لالقتصاد اإلبداعي مفهومًا ناش ًئا يُعبر عن التفاعل بين اإلبداع والثقافة واالقتصاد والتكنولوجيا في عالم معاصر تهيمن عليه الصور واألصوات والنصوص
والرموز ،وتعد الصناعات اإلبداعية اليوم من بين أكثر القطاعات ديناميكية في االقتصاد العالمي ،ويعتمد االقتصاد اإلبداعي على مجموعة من السلع
والخدمات صنفتهم “األونكتاد” إلى أربعة صنوف وهم الت ُر اث واإلعالم والفنون واإلبداعات الوظيفية ،وبالتالي يدخل ضمن هذا النوع من الصناعات
كل من األزياء واألفالم والتليفزيون والنشر والبحث والتطوير والتصوير والبرمجيات وغيرها ،ويُتوقع أن يُسهم االقتصاد اإلبداعي بـ  985مليار
دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي في  ،2023بعد أن نمى من  208مليارات دوالر في  2002إلى  509مليارات في  ،2015أي أكثر
من الضعف خالل  13عاماً ،وسيُمثل % 10من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي قبل حلول  2030بعد أن كان يمثل  %3فقط منه في .2021

تتربّع اإلمارات على عرش الدول
العربية من حيث صادرات السلع
اإلبداعية بحسب مؤشر االبتكار
العالمي  2021الصادر عن المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)،
حيث استحوذت تلك الصادرات على
 %7.2من إجمالي التجارة لديها،
تلك النسبة وضعت اإلمارات عالمياً
في الترتيب الـ 6من بين 132
صنّفت بالمؤشر ،تلتها في
دولة
ُ
ً
الترتيب عربيا تونس التي استحوذت
صادراتها من السلع اإلبداعية علي
ما نسبته  %2من إجمالي تجارتها
إال أنها حلّت في الترتيب الـ 30
عالمياً ،وجاءت مصر في الترتيب
الثالث عربياً والـ 40عالمياً بنسبة
 %1.2من إجمالي التجارة لديها ،أما
الدول العربية األخرى تراوحت نسبة
صادراتها من السلع اإلبداعية ما بين
 %0.0و  %0.9فقط من إجمالي
تجارتها غير أن أعالهم كانت األردن
بنسبة  %0.9والبحرين %0.8
ّ
ليحتل الترتيب الرابع والخامس
عربياً ،ثم لبنان  %0.6وعُ مان
بنسبة  ،%0.4واستحوذت صادرات
السلع اإلبداعية في كل من السعودية
وقطر على نسبة  ،%0.2و%0.1
في كل من الكويت والمغرب من
إجمالي التجارة في كل دولة ،وتذيلت
القائمة عربياً وعالمياً كل من الجزائر
واليمن ،وخرج عن التصنيف الدول
العربية السبعة المتبقية كما هو
موضح بالشكل رقم( .)1بذلك تستحوذ
اإلمارات مُنفردة على أكثر من %50
مما تُص ّدره الدول العربية المُصنّفة
في مؤشر االبتكار من سلع إبداعية
والذي بلغ في مجموعه  %13.8من
إجمالي تجارتها.
حصة المنطقة العربية من صادرات
ّ
السلع اإلبداعية ربما تسترعي اإلنتباه
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خاصة إذا ما قورنت بصادرات مناطق
جغرافية أو دول أخرى ،فعلى سبيل
المثال استحوذت صادرات السلع
اإلبداعية في المكسيك على %10.4
من إجمالي التجارة فيها ،أما جمهورية
التشيك بلغت تلك الصادرات فيها ما
نسبته  ،%11وهما دولتان متماثلتان
في وضعهما االقتصادي لبعض الدول
العربية ،لتُص ّدر هاتين الدولتين أكثر
مما تُص ّدره  14دولة عربية بـ %35
من السلع اإلبداعية تقريباً ،أما منطقة
اليورو ومجموعها  19دولة بلغت
نسبة صادراتها من السلع اإلبداعية
 %27.3من إجمالي التجارة فيها،
وهو ما يزيد على ضعف ما تُص ّدره
الدول العربية المُصنّفة.
تبرُ ز أهمية االقتصاد اإلبداعي بصفة
عامة ،وصادرات السلع اإلبداعية
كمؤشر فرعي بصفة خاصة في
قدرة الدولة على خلق الفرص التي
تعتمد على الفكر واالبتكار واإلبداع
بُغية تحقيق أهداف التنمية وتعظيم
مق ّدراتها ،وإيماناً بأهمية ذلك أعلنت
األمم المتحدة عام  2021السنة
الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل
التنمية المستدامة.
كما أن تصدير الدول العربية هذا
النوع من الموارد اإلبداعية له دوره
في التأثير على الدول األخرى بما
يُحقق مصالح األولى وتظهر من
خالله بالشكل المالئم الذي يدعم
ً
فضال عن المكاسب
شوكتها الخارجية
االقتصادية واالجتماعية التي تعود
عليها ،بصيغة أخرى تُعد صادرات
الدولة من السلع اإلبداعية أحد مظاهر
قوتها الناعمة التي تعزز مكانتها
الدولية ،وباالطالع على مؤشر القوة
الناعمة لعام  2022الصادر عن
مؤسسة «»Brand Finance
ً
تماثال في ترتيب
البريطانية نجد ثمة

دولة اإلمارات ،على سبيل المثال،
التي حلّت فيه في المرتبة األولي
عربياً وهو الترتيب ذاته في مؤشر
صادرات السلع اإلبداعية ،هذا
التزامن بين المؤشرين ليس معناه
بالضرورة أن أحدهما شرطاً لتحقق
اآلخر بقدر ما هو أصبح ضرورة
يتأثر به ويؤثر فيه ،وذلك الختالف
منهجيتهما فمؤشر القوة الناعمة يعتمد
في قياسه لكل دولة على  7معايير
وهم األعمال والتجارة ،الحوكمة،
العالقات الدولية ،التراث والثقافة،
التعليم والعلوم ،االتصال والتواصل،
استطالع رأي خبراء .أما مؤشر
السلع اإلبداعية يعتمد على نسبة
صادرات كل دولة من تلك السلع
بالنسبة إلجمالي التجارة فيها .وهو
في حد ذاته أحد ركائز معيار التراث
والثقافة في مؤشر القوة الناعمة.
ّ
ولعل من األهمية بمكان أن نجيب
على هذا التساؤل :كيف نُنمّي
صادراتنا اإلبداعية في وطننا
العربي؟ ال غرو أن المنطقة العربية
م ّ
ُكتظة بموروث ثقافي مُلهم وتاريخ
عريض من التراث والسينما واألدب

والفنون والعمارة يتجد ّد بتجد ّد الزمان
ويُح َّدث باستمرار إال أنه يحتاج إلى
منظومة تسويق فعّالة لتظهر في
ً
محال للتداول والتجارة
األفق وتكون
من أبرزها المهرجانات العالمية
ً
فضال عن ذلك
والفعاليات الدولية،
أصبح هناك ضرورة مُلحّ ة في توجيه
المشروعات
نحو
االستثمارات
الثقافية العمالقة من جهة ،ومن
جهة أخرى تعزيز االستفادة بوسائل
التكنولوجيا الحديثة ودمجها في تلك
السلع اإلبداعية ال سيما في صناعات
األزياء واألفالم والرسم والنحت
والموسيقى وغيرها .كما أن التعويل
على تدريب المواهب في مراحل
مُبكرة وتعميم أفضل الممارسات
ونماذج األعمال للمبدعين مسلكاً
آخر لزيادة القدرة اإلنتاجية للسلع
اإلبداعية للدول العربية .أخيراً تتكامل
وسائل تنمية وتعزيز صادرات السلع
اإلبداعية مع ضرورة وجود حزمة
من التشريعات والقوانين الحديثة
تحفظ حقوق الملكية الفكرية وتصون
حرية اإلبداع ،وتحمي مناخ حقيقي
وفعال لالبتكار.
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أسسه صالح بن عبد اهلل كامل
رئيس مجلس اإلدارة هديل صالح كامل
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المصدر:االستثمارات في العلوم واالبتكار من «مؤشر  WIPOلالبتكار العالمي »2021

كان للوباء العالمي تأثير عميق على النشاط االقتصادي ،حيث انخفض الناتج
العالمي بنسبة  3.3%في  ،2020وتسببت إجراءات احتواء الوباء في
انخفاض الطلب الكلي وعجز سالسل التوريد (صندوق النقد الدولي.)2021 ،
وشهدت بعض القطاعات طلبًا متزاي ًدا مثل قطاع أدوات الحماية الشخصية،
واإللكترونيات االستهالكية ،والد ّراجات ،وخدمات التوصيل للمنازل .وقد
انعكس تأثير الوباء على المؤشرات الرئيسية لالستثمارات العالمية في العلوم
واالبتكار كاآلتي:

 -1المقاالت العلمية
نمى نشر المقاالت العلمية في جميع أنحاء
العالم بنسبة  %7.6في  ،2020وهو أقل
من معدل النمو لعام  ،2019ولكنه أسرع
من متوسط معدل النمو لمدة  10سنوات.
كما شهدت الدول الخمس األولى لإلنتاج
العلمي ،الصين والواليات المتحدة والمملكة
المتحدة وألمانيا والهند ،نموً ا أقل في عام
 2020مقارنة بعام  ،2019مع األخذ في
االعتبار أن معدالت النمو لعام  2019كانت
مرتفعة بشكل استثنائي .ولم تتغير المجاالت
الخمسة األولى للنشر العلمي في عام
 2020عنها في عام  2019وهي؛ علوم
المواد متعددة التخصصات ،العلوم البيئية،
الهندسة الكهربائية واإللكترونية ،الكيمياء
متعددة التخصصات ،الفيزياء التطبيقية.
وقد بدا تأثير الوباء واضحاً على المجاالت
العلمية األسرع نموًا ،مثل الصحة ،خاصة
مجال الصحة العامة والبيئية والمهنية،
التي سجلت نموًا قياسيًا عام  2020بلغ
 .%19.1وساهمت المجاالت األخرى غير
المرتبطة بالوباء مثل أبحاث السرطان،
في النمو السريع لإلنتاج العلمي المتعلق
بالصحة .وبشكل عام ،سجلت العلوم البيئية
نمواً سريعاً بنسبة  %21.2عام ،2020
متجاوزة الهندسة الكهربائية واإللكترونية
ً
نشاطا ،بينما
كثاني أكثر مجاالت النشر
كانت المنشورات العلمية المتعلقة بالعلوم
البيئية منذ عشرين عامًا أقل من ،%1.8
مقارنة بحوالي  %5.1في  .2020أما
الذكاء االصطناعي فظهر عام 2020
كمجال آخر من تلك المجاالت التي حققت
نمواً قوياً.
 -2نفقات البحث والتطوير
على مدى العقود الماضية ،نمت معدالت
االستثمارات في البحث والتطوير بصفة
استثنائية أسرع من الناتج االقتصادي،
ووصلت إلى أعلى مستوى لها قبل ظهور
الوباء بلغ  %8.5عام  .2019في حين
نمى الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة
 %2.4فقط ذلك العام .وحققت نفقات
البحث والتطوير نمواً مرتفعاً عامي 2017
و ،2018كما شهدت سنوات ما قبل الجائحة
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زيادات واضحة في كثافة البحث والتطوير
في االقتصاد العالمي على اإلطالق .وكانت
ً
إنفاقا على البحث
أكبر خمس اقتصادات
والتطوير عام  2019هي؛ الواليات المتحدة
( ،)%10.9+الصين ( ،)%11.1+اليابان
( ،)%0.4-ألمانيا ( )+2.3%وكوريا
الجنوبية ( .)%4.8+كما نمى اإلنفاق على
البحث والتطوير في قطاع األعمال  -وهو
أكبر مكون من إجمالي البحث والتطوير
العالمي -بنسبة  %7.2عام  ،2019مقابل
 %4.6في  .2018أما أداء اإلنفاق على
البحث والتطوير في  2020ال توجد له

بيانات بعد .وقد كانت نفقات البحث والتطوير
في الماضي تسير بالتوازي مع الناتج
المحلي اإلجمالي ،تباطأت بشكل ملحوظ
خالل فترات االنكماش االقتصادي أوائل
التسعينيات وبدايات ونهايات عام 2000
(الشكل  .)1يعتبر انخفاض اإليرادات
ونقص التدفق النقدي ،وتدابير خفض
التكاليف ،وانخفاض اإليرادات الضريبية،
ً
بعضا من الوسائط
وزيادة تجنب المخاطرة
الرئيسية التي تؤدي الى انخفاض اإلنتاج
وبالتالي خفض استثمارات البحث والتطوير.
وبالقياس فإنه من المتوقع أن يتضرر نمو
اإلنفاق على البحث والتطوير لعام 2020
بسبب الوباء لينخفض بنسبة تصل إلى
 .%2.8ومع ذلك ،هناك أسباب تدعو
للتفاؤل بأن نفقات البحث والتطوير ستكون
أكثر مرونة ألسباب ع ّدة ،أولها :طبيعة
ً
متفاوتا
األزمة نفسها ،حيث كان تأثيرها
عبر الصناعات وكان االبتكار في صلب
مكافحة الوباء .ثانيًا :ال تشير بيانات البحث
والتطوير المحدودة المتاحة لعام  2020إلى
حدوث انخفاضات واضحة ،بل استمرت

مخصصات الميزانية الحكومية لالقتصادات
التي تنفق على البحث والتطوير وكشفت عن
نمواً في ميزانيتها.
بالنسبة للشركات المستثمرة في البحث
والتطوير ،توفرت بيانات لـ  1707من
أكبر  2500شركة مُنفقة في جميع أنحاء
العالم ،والتي رفعت نفقاتها بنحو %10
عام  ،2020بينما أعلنت  %60من
الشركات كثيفة البحث والتطوير عن زيادة
نفقاتها .وفي صناعة األدوية والتكنولوجيا
الحيوية ،أبلغت حوالي  %62من الشركات
عن زيادة اإلنفاق على البحث والتطوير،
وترتفع هذه النسبة إلى  %65في مجال
أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وصناعة المعدات الكهربائية ،وإلى %80
في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .في حين أبلغت غالبية الشركات
في صناعات أخرى عن انخفاض االستثمار
في البحث والتطوير مثل السيارات %68
والسفر والترفيه والسلع الشخصية %65
(الشكل .)2
وبشكل عام زادت جهود الشركات التي
استفادت من التحوالت التي أحدثها الوباء
في الطلب في مجال البحث والتطوير،
من بينها « »Ali babaو»»Netflix
و» »Nintendoو» »Nividiaوالعديد
من شركات األدوية الكبيرة (الشكل  .)3في
المقابل ،خفضت الشركات التي تعتمد نماذج
أعمالها على األنشطة الشخصية أو السفر
نفقاتها مثل “ ”Trip.comو””Airbus
و“ ”Boeingو“ ”Uberو” ”Lyftومعظم
مصنعي السيارات.
 -3إيداعات البراءات الدولية
على الرغم من انخفاض اإلنتاج العالمي،
وصلت إيداعات البراءات الدولية إلى أعلى
مستوياتها على اإلطالق عام .2020
وزادت بنسبة  ،%3.5مدفوعة بالنمو
السريع بشكل خاص من الصين (.)%16
كما شهدت كوريا الجنوبية والواليات
المتحدة نموً ا قويًا ،في حين تراجعت اليابان
ومعظم االقتصادات األوروبية .وكانت أكثر
مجاالت التكنولوجيا ديناميكية عام 2020

هي التكنولوجيا الطبية واألدوية والتكنولوجيا
الحيوية ،وهو ما يتناقض مع السنوات
السابقة حيث كانت مجاالت االتصاالت
الرقمية وتكنولوجيا الحاسبات والتكنولوجيا
السمعية البصرية األسرع نموًا .ترجع معظم
االختراعات األساسية إليداع البراءات
الدولية عام  2020إلى ما قبل الوباء،
وبالتالي فإن األداء القوي لتسجيل براءات
االختراع للتكنولوجيا الصحية ال يعكس
استجابة االختراعات لألزمة ،بل يشير
إلى أن الوباء قد دفع المبتكرون في قطاع
الرعاية الصحية إلى االرتقاء باإلمكانيات
التجارية الختراعاتهم الحديثة.
 -4صفقات رأس المال االستثماري
نمى عدد صفقات رأس المال االستثماري
ً
متجاوزا متوسط
بنسبة  %5.8عام ،2020
معدل نمو المؤشر لمدة  10سنوات والبالغ
 .%3.6أما المرونة االستثنائية لتمويل
االبتكار كانت األكثر وضوحً ا نظراً لكون
صفقات رأس المال المغامر قد انخفضت
في أوروبا وأمريكا الشمالية في الربع
الثاني من عام  2020عندما ارتفعت حالة
عدم اليقين في األسواق المالية بشكل عام،
بينما عوّض النمو القوي في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ هذا االنخفاض .وبصرف
النظر عن النمو السريع لصفقات رأس
المال االستثماري في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ ( ،)%26.6+سجلت كل من إفريقيا
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
ً
أيضا زيادات مضاعفة بلغت ()%82.7+
و( )%12.1+على التوالي .وأنهت أمريكا
الشمالية وأوروبا العام بانخفاض قدره
 %3.1و %0.7على التوالي .وتشير
أرقام الربع األول لعام  2021إلى نشاط
أكثر حيوية لرأس المال االستثماري هذا
العام ،حيث وصلت منطقة آسيا والمحيط
الهادئ إلى أعلى مستوً لها على اإلطالق مع
 1260صفقة .من حيث التمويل فإن نشاط
رأس المال المغامر في الربع األول من عام
 2021في جميع المناطق يعادل بالفعل ما
يقرب من نصف إجمالي التمويل في عام
 ،2020مما يضع وتيرة قوية لبقية العام.
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