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تقديم
منذ اندلعت األزمة المالية
في عام  ،2008ترك��ز جزء كبير
م��ن النقاش العام ،بعد عقود
من الصمت ،عل��ى اقتصاديات
التنمية :كيف يمكن تحقيق النمو
المس��تدام ،وخلق فرص عمل
باقية ،وتوليد الدخول ،وتمكين
تراكم الث��روة ،وبالتالي القضاء
وبالنسبة للبلدان النامية الرامية إلى مواصلة النمو وفي نفس
على آفة الفقر ومنع االستقطاب الوقت تحقيق االس��تدامة في إيجاد فرص العمل ،توفر الصناعة
االجتماعي والتشرذم.
التحويلي��ة الفرصة ليس فقط إلعادة التوازن إلى االقتصاد نحو
قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى ،ولكن أيضا لتوفير قاعدة عمالة
إن ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في االقتصادات الصناعية ،واسعة نسبيا تتسم بإنتاجية أعلى للعمل.
والقالقل في شوارع شمال أفريقيا ،وتصاعد التعبير عن المطالب
من الناخبين في االقتصادات الناشئة ،وكذلك النقاش نحو جدول
ويوفر االنتقال من الزراعة إلى الخدمات ،خاصة بالنس��بة
أعمال دولي جديد للتنمية ،تشير جميعها إلى نفس االتجاه – الدور للبلدان ذات مستويات الدخل المنخفض ،فرصة لتحقيق الهدف
المركزي الذي تقوم به األنشطة اإلنتاجية وفرص العمل في حياة األول فقط ،دون الهدف الثاني.
األفراد والبلدان.
إلى أسعار السلع والخدمات األخرى .وكان يرافق هذه التغيرات
تحوالت كبرى في قوة العمل والس��كان من الزراعة والمناطق
الريفية ،في البداية إلى التصنيع وإلى المناطق الحضرية ،والحقا
إلى الخدمات .وقد تكررت هذه التجربة نفسها في مختلف أنحاء
العالم ،كلما حققت البلدان مرحلة ناضجة من التنمية االقتصادية
واالجتماعية.

وحتى اآلن ،فرغم األمنيات المشروعة بخالف ذلك ،فإن
فرص العمل ال تتساقط ببساطة مثل المن من السماء .ولكنها تنشأ
عن التنمية االقتصادية ،وعن طريق توليد المؤسس��ات الخاصة
والحكومات ألنش��طة األعمال التجارية واألنش��طة االقتصادية
الجديدة .ويتطلب التوليد المستدام لفرص العمل تغيير هيكلي،
أو قدرة االقتصاد على التوليد الدائم لألنشطة الجديدة سريعة
النمو التي تتسم بإنتاجية وقيمة مضافة أعلى وعوائد متزايدة على
الحجم.
ومنذ الثورة الصناعية ،كان��ت الصناعة التحويلية في جوهر
التغييرالهيكلي،حيثتقومبشكلمستمربإيجادمستوياتأعلىمن
اإلنتاج والعمالة ،وتؤدي إلى نمو غير مسبوق في مستويات الدخل.
وقد أدت الدخول المتزايدة ،بدورها ،إلى تزايد الطلب على السلع
الصناعية وتناقص نسبي في اإلنفاق على المنتجات الزراعية.
كما أدت المكاسب التي تحققت في اإلنتاجية إلى تزايد االرتفاع
في الطلب والمزيد من االنخفاض ألسعار السلع الصناعية بالنسبة
viii

ويقدم تقرير التنمية الصناعية لعام  2013الصادر عن اليونيدو
أساسا صلبا لوضع إطار سليم للحوار بشأن فرص العمل في العالم
اليوم .وتظل الصناعة التحويلية جهة توظيف هامة ،حيث كان يوجد
بها حوالي  470مليون فرصة عمل في جميع أنحاء العالم في عام
 – 2009أو حوالي  16في المئة من القوى العاملة في العالم التي
تبلغ  2,9مليار .وعالوة على ذلك ،يقدم التقرير عرضا مفصال
ورائدا بشأن كيفية تحقق التغيير الهيكلي على مدى األربعين عاماً
الماضية.
وكانت إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أن هناك حاجة
إلى أن تنتقل البلدان من القطاعات ذات التكنولوجيا األقل إلى
القطاع��ات ذات التكنولوجيا األكثر تقدما ،ومن القطاعات ذات
القيمة المضافة األقل إلى القطاعات ذات القيمة المضافة األعلى
ومن القطاعات ذات اإلنتاجية األقل إلى القطاعات ذات االنتاجية
األعلى.
ويشير تحليل التغيير الهيكلي الذي تم القيام به في هذا التقرير
إلى أنه بينما قد تختلف الظروف بشكل كبير عبر الزمان والمكان

ويكمن التحول الهيكلي لالقتصاد في صميم هذه العملية،
جنبا إلى جنب مع التدابير الواعية والمدروس��ة لتشجيع النمو
االقتصادي ،وتعزيز االنتاجية وتطوير التكنولوجيا واالبتكار والبنية
التحتية والتجارة.

تقديم

وما قد تأتي به التكنولوجيات الجديدة من مفاجآت كبيرة ،فإنه
ويقدم التقرير توجيها وافيا عن كيفية بدء ومواصلة هذه العملية
من المرجح بشكل كبير أن تمتد اتجاهات الماضي إلى المستقبل .باستكشاف المحركات الرئيسية للتحول الهيكلي وتوفير خيارات
وهناك الكثير الذي يمكن تعلمه من فهم التاريخ ودوافعه.
عملية للسياسات لحكومات البلدان في المستويات المختلفة من
التنمية.
كما أن هناك الكثير الذي يمكن أن تتعلمه البلدان النامية من
البلدان التي تسبقها قليال وتلك التي سبقتها بدرجة كبيرة على حد
ويمكن للدولة استخدام أدوات السياسات الستهداف المحركات
سواء.
الرئيسية .على سبيل المثال ،سوف يكون هناك قصور في توفير
ويبرز التقرير كيف أنه ،بعد مرور نحو  40عاماً على إعالن ليما التعليم والمهارات في بيئة يحركها السوق بشكل صرف حيث أن
الصادر عن الدول األعضاء في اليونيدو في المؤتمر العام الثاني أصحاب العمل س��يكون لديهم حوافز قليل��ة للغاية لتخصيص
للمنظمة في عام  ،1975الذي أعربوا فيه عن اقتناعهم الراس��خ األموال لهذه المنافع العامة .وبالمثل ،فإن العوائد المحدودة على
بدور الصناعة كأداة دينامية للنمو الضروري للتنمية االقتصادية االستثمار ،واالفتقار إلى التمويل التنافسي ،واالخفاقات المتصلة
واالجتماعية السريعة للبلدان النامية ،ال سيما أقل البلدان نمواً ،بالتنسيق تجعل التكنولوجيا واالبتكار معرضة إلخفاقات السوق ،بما
فقد صمدت المبادئ األساسية التي قام عليها أمام اختبار الزمن :يؤدي إلى قصور في االستثمارات .ويمكن معالجة هذه اإلخفاقات
فالتصني��ع يظل طريقا ال غنى عن��ه للتنمية .فالصناعة تزيد من السوقية من خالل تدابير السياسات الهادفة إلى تخفيض تكاليف
اإلنتاجية وتولد الدخل ،بما يؤدي إلى الحد من الفقر وتوفير الفرص المدخالت حيثما يكون السوق غير قادر على توفير نظام عرض
يمكن االعتماد عليه للمدخالت المادية الحرجة منخفضة التكلفة
لالندماج االجتماعي.
ومع مواصلة البلدان تطوير صناعاتها ،فإن الدافع لزيادة القيمة وعالية الجودة للصناعات المحلية.
المضافة يصبح محركا لتطبيق أوسع للعلم والتكنولوجيا واالبتكار،
وتشجع المزيد من االستثمار في المهارات والتعليم ،ويوفر الموارد
وإنه ليسرني عظيم السرور تقديم هذا التقرير في هذه المرحلة
الالزمة لتحقيق النتائج اإلنمائية األوسع نطاقا.
المبكرة من تولي منصبي كمدير عام لليونيدو .ومن دواعي سروري،
بصفة خاصة ،أن يشدد التقرير على الحاجة الملحة للتعاون الدولي
ومع شروع المجتمع العالمي في صياغة جدول أعمال جديد لتحقيق التغيير الهيكلي والنمو االقتصادي الالزم لمكافحة الفقر،
للتنمية يبني على األساس الذي أرسته األهداف اإلنمائية لأللفية ،ويؤك��د من جديد التزام منظمتي بالوفاء بوالياتها الفريدة دعما
يؤكد التقرير على الحاجة إلى إدماج التنمية الصناعية الش��املة لهذا الجهد .وإني ممتن لموظفي اليونيدو والخبراء الدوليين الذين
والمستدامة في جدول األعمال الجديد هذا .ويدعو هذا إلى التوسع تضافرت جهودهم إلنتاج هذا التقرير ،وأتطلع لرؤيته يتحول إلى
في القدرات اإلنتاجية ونمو القيمة المضافة المس��ئولة لتشجيع مكون رئيسي في الحوار حول التنمية.
إيجاد المزيد من فرص العمل وتوليد الدخل ،مع احترام الحدود
األرضية ،وضمان االستخدام الفعال للموارد النادرة .ومن خالل
التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فقط ،سوف تكون البلدان
في جميع أنحاء العالم ،سواء كانت صناعية أو نامية ،قادرة على
تحقيق النمو االقتصادي العادل اجتماعيا والمس��تدام بيئياً الذي
لي يونج
يولد فرص العمل والدخل ،ويخلق الثروة لتحقيق األهداف اإلنمائية
المدير العام،منظمة األمم المتحدة
األوسع نطاقا للصحة والتعليم وحقوق اإلنسان.
للتنمية الصناعية ،اليونيدو
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شكر و تقدير

تم إعداد تقرير التنمية الصناعية لعام  2013تحت التوجيه العام للي ووموازم محمود ،وزمالئهم من منظمة العمل الدولية ،على مساعدتهم
يونج ،المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) .واسهاماتهم السخية.
ويأتي تقرير التنمية الصناعية لعام  2013نتاجا لعامين من الجهود
البحثية المكثفة ،والمناقشات المثمرة ،والتعاون الوثيق ما بين أعضاء
فريق من القطاعات المختلفة بالمنظمة برئاسة لودوفيكو ألكورتا،
مدير فرع السياسات اإلنمائية واإلحصاءات والبحوث االستراتيجية.
وقد تم تنسيق هذا المسعى الطويل والشاق في بعض األحيان من قبل
نوبويا هاراجوتشي ،مسئول البحوث الصناعية ،الذي لعب دوراً أساسيا
في االستكمال الناجح للتقرير .ويشمل األعضاء اآلخرين في الفريق
األساسي ،الذين لم يكن هذا التقرير ممك ًنا من دونهم ،مانويل ألباالدجو،
وأمادو بولي ،ونيقوال كانتور ،وميشيل كالرا ،وفرانك هارتويش ،وفيليب
نوربيرج ،وباتريك نوسباومر ،وهيدا أويهلبرجير-فيموندسيندين ،وآشا
بيدرسن وناتاشا ويسيرت .وقد تم تطوير العديد من المفاهيم ،التي تم
تقديمها وعرضها بشكل أكثر تفصيال في التقرير ،في حلقات العمل التي
عقدت في مقر اليونيدو في فيينا في نوفمبر عام  2012و في يوليو عام
.2013

وقد استفادت المسودة النهائية من تعليقات قيمة من أعضاء المجلس
االستشاري لتقرير التنمية الصناعية ،وهم :أكمل بروسبر عقبة ،محمد
لمين ضحاوي ،سروار هوبوهم  ،هاينز لوينبرجر  ،ويلفريد لوتكنهورست
وفيليب شولتس .وقد أثرت التقرير التعليقات من كورماك أوريلي وشيام
أبادهيايا .أيضا تقديرنا العميق إلى تايزو نيشيكاوا ،نائب المدير العام،
لما قدمه من دعم استثنائي.
وقد القى واضعو التقرير الدعم من فريق موهوب من مساعدي البحوث،
يشمل يورجن أمان ،ألكسندر حيدر ،أوال هيهير ،أليخاندرو الفوبا ،كيتلين
لوجان ،أندرياس مينيتشبيرجير ،روث بوالك ،واليا بريمتشيت ،جورازد
ريزونجا ومريام وايس .وساهم أيضا بجهودهم في التقرير ،فريق
متخصص من المتدربين يشمل أناجرازيا دابريل  ،فيتو كورمان ،إريكا
جيلستروم ،فولها الزوكا ،تانجى أوسمونت وبيير رياالند.

وقد قدم الدعم اإلداري الموسع ديبي لي وفرناندو روسو وإيجوارايا
وقد أدت المساهمات بالغة القيمة والتعليقات الثاقبة من قبل الخبراء سافيدرا ،والذي لم يمكن ممكنا تصور عملية إنتاج سلسة للتقرير
الدوليين إلى تعزيز الجودة الشاملة للتقرير إلى حد كبير .وشمل هؤالء بدونهم ،وقدمت نيكي رودوساكيس المساعدة في المراجعة التحريرية.
الخبراء كالوس دسمت ،جامعة كارلوس الثالث Universidad
Carlos III؛ وتاكاهيرو فوكونيشي ،معهد االقتصادات النامية ،ويجدر االعراب عن التقدير أيضا لدور المحررين ،جوناثان أسبن
منظمة التجارة الخارجية في اليابان؛ وبيل جيبسون ،جامعة فيرمونت؛ وبروس-روس الرسون من شركة تنمية االتصاالت
في
ومارتن هال ،جامعة يوهانس كبلر ،لينز؛ وباول هيسب ،استشاري ،Communications Development Incorporated
مستقل؛ ومايكل النديسمان ،معهد فيينا للدراسات االقتصادية الدولية؛ تحسين لغة وأسلوب وهيكل التقرير بشكل أساسي .وقام بالمراجعة
وإكسيل ماركس ،جامعة لوفين؛ وفيفيانا بروتشاتسكا ،استشارية التحريرية والتدقيق للتقرير روب إلسون وجاك هارلو وكريستوفر تروت.
مستقلة؛ وجورج سكاروبولوس ،البنك الدولي وكلية لندن لالقتصاد وكانت إيلين ويلسون المسئولة عن التصميم والتخطيط .وقامت ديان
 London School of Economicsسابقا؛ ومارك توملينسون ،برودلي بتصميم الغالف.
جامعة شيفيلد؛ وديرك ويليم تي فيلدي ،معهد التنمية فيما وراء البحار
Overseas Development Institute؛ وماركو فيفاريلي،
جامعة كاتوليكا ديل ساكرو كير (الجامعة الكاثوليكية للقلب المقدس)
 Università Cattolica del Sacro Cuore؛ وجون فايس،
جامعة برادفورد؛ وتاتسوفومي ياماجاتا ،معهد االقتصادات النامية،
منظمة التجارة الخارجية اليابانية .ويتعين توجيه أعمق االمتنان أيضا
إلى جيساس فيليبي ،مصرف التنمية اآلسيوي ،وآدم سزيرماي ،جامعة
ماستريخت ،الذين ساهما في تقديم تحسينات مهمة لعدة أجزاء من
التقرير .وقد أشرف خوسيه أنطونيو أوكامبو ،جامعة كولومبيا ،على
عملية اإلعداد وقدم مدخالت حاسمة .وشكر خاص إلى ارمجارد نوبلر
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المالحظات الفنية واالختصارات

اإلشارة إلى الدوالر ( )$هي إلى دوالرات الواليات المتحدة ،ما لم يتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
في هذا التقرير ،الصناعة تشير إلى الصناعة التحويلية والقطاعات تشير إلى قطاعات صناعية محددة.
يعرف هذا التقرير البلدان المتقدمة أو االقتصادات المتقدمة بأنها مجموعة البلدان المعرفة وفقا للبنك الدولي بأنها «البلدان ذات الدخل المرتفع
األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( ، »)OECDوالبلدان النامية أو االقتصادات النامية بأنها جميع االقتصادات
األخرى .انظر الملحق للحصول على قائمة كاملة باالقتصادات حسب المنطقة ،ومستوى الدخل ،وأقل البلدان نمواً وأكبر اقتصاد نام في كل منطقة.
وقد ال يتوافق مجموع المكونات في الجداول بدقة مع المجاميع التي تظهر بسبب التقريب.
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UNIDO
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المؤسسات المملوكة للدولة
التعليم والتدريب التقني والمهني
األمم المتحدة
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نظرة عامة
دور الصناعة التحويلية والتغيير الهيكلي
التغيير الهيكلي الصناعي والتشغيل في الصناعة التحويلية
الرسائل الرئيسية
•مع توفير الصناعة التحويلية لفرص عمل بلغت حوالي  470مليون ،أي واحدة من بين كل ست فرص عمل على الصعيد العالمي في عام
 ،2009فإنها تظل مؤثرة في توليد فرص العمل .وفي عام  ،2013يرجح أن يكون هناك أكثر من نصف مليار فرصة عمل في قطاع الصناعة
التحويلية.
• ترتفع العمالة في الصناعة التحويلية في البلدان النامية بينما تتراجع في البلدان المتقدمة النمو ،ولكن االنخفاض في البلدان المتقدمة
النمو يخفف أثره النمو في الخدمات ذات الصلة بالتصنيع.
• هناك إمكانات هائلة بالنسبة ألقل البلدان نمواً للتصنيع في المواد الغذائية والمشروبات (الصناعات الزراعية) ،والمنسوجات والمالبس،
مع احتماالت جيدة لتوليد فرص عمل مستدامة وزيادة اإلنتاجية.
• يمكن أن تستفيد البلدان ذات الدخل المتوسط من الدخول في صناعات المعادن األساسية والمصنعة ،التي توفر مجموعة واسعة من
المنتجات الالزمة لالستثمار ،والتي يوجد عليها طلب من الصناعات األكثر تقدما والتي تواجه طلبا دوليا متزايدا بشكل سريع.
• البلدان المتقدمة لديها إمكانيات كبيرة لالستثمار واالبتكار في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والحفاظ على فرص العمل في
الخدمات المتصلة بهذه الصناعات.
•ال يقتصر التصنيع على تعزيز أعداد العمالة وإنما أيضا يعزز نوعيتها في كل البلدان.
•تتركز الصناعة التحويلية في المدن في المراحل األولى من التنمية ثم تتحول إلى ضواحي المدن في المراحل الالحقة .ومن ثم تبقى المدن
ذات أهمية حاسمة في التصنيع في البلدان النامية.
ال تتساقط فرص العمل مثل المن من السماء .ولكنها تنشأ عن التنمية
االقتصادية ،وتنتج عن إقامة رجال األعمال والحكومات للمؤسسات
واألنشطة االقتصادية الجديدة .ويتطلب خلق فرص العمل المستدامة
التغيير الهيكلي ،أو قدرة االقتصاد على أن يولد بشكل متواصل أنشطة
جديدة سريعة النمو تتميز بارتفاع القيمة المضافة واإلنتاجية وزيادة
العوائد المرتبطة بالحجم .وتوجد في التصنيع فرص أكثر من تلك
القائمة في القطاعات األخرى لتحقيق تراكم رأس المال ،واالستفادة
من وفورات الحجم ،والحصول على التكنولوجيات الجديدة – واألهم –
تعزيز التغير التكنولوجي المدمج وغير المدمج ،وبالتالي فقد أصبحت
الصناعة التحويلية جوهر التحول الهيكلي والنمو االقتصادي.
ومنذ الثورة الصناعية ،كان التصنيع محركا لإلنتاج والعمالة
وكان ذلك مدفوعا بالتحسينات في الميكنة ،بما أدى إلى مستويات غير
مسبوقة من الدخل .وأدى ارتفاع مستويات الدخل إلى زيادة الطلب على

المنتجات المصنعة وانخفاض نسبي في اإلنفاق على السلع الزراعية.
وأدت المكاسب التي تحققت في اإلنتاجية إلى زيادة الطلب وتحقيق
المزيد من االنخفاض في أسعار السلع الصناعية بالنسبة لألسعار
الخاصة بالسلع والخدمات األخرى .ورافق هذه التغيرات تحوالت كبرى
في قوة العمل والتحوالت السكانية من الزراعة والمناطق الريفية ،في
البداية إلى التصنيع وإلى المناطق الحضرية ،وفي وقت الحق إلى
الخدمات .ويتغير دور التصنيع مع تطور التغيير الهيكلي .فعند مستويات
دخل أقل ،يسمح تطبيق التكنولوجيات ذات الكثافة المنخفضة لرأس
المال بإدخال التحسينات في اإلنتاجية وكذلك في العمالة .ومع تزايد
كثافة رأس المال للتكنولوجيا ،تسيطر مكاسب اإلنتاجية وتتحول العمالة
نحو الخدمات المتصلة بالتصنيع وغيرها من الخدمات .وتظل الصناعة
التحويلية جهة هامة للعمالة ،مع حوالي  470مليون وظيفة في جميع
أنحاء العالم في عام  – 2009أو حوالي  16في المئة من القوى العاملة
في العالم التي تبلغ  2.9مليار – وهو رقم أعلى بكثير مما كان يتوقعه
1

“

الصناعة التحويلية يمكن أن تمثل حافزا في تحويل
الهيكل االقتصادي للمجتمعات الزراعية

نظرة عامة
2

الكثيرون .وبحلول عام  2013يفترض أن يكون هناك أكثر من نصف
مليار من الوظائف في الصناعة التحويلية .وبالنسبة للبلدان النامية التي
تهدف إلى مواصلة النمو وفي نفس الوقت خلق فرص عمل مستدامة،
توفر الصناعة التحويلية فرصة ليس فقط إلعادة التوازن في االقتصاد
نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى ولكن أيضا لتوفير قاعدة واسعة
نسبيا للعمالة تتسم بإنتاجية أعلى للعمل .ويتناقض هذا مع انتقال مباشر
من الزراعة إلى الخدمات ،خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل،
الذي يتيح الفرصة لتحقيق الهدف األول فقط ،دون الهدف الثاني .وتوفر
وهذه القدرات على تراكم رأس المال واالبتكار ،إلى جانب تزايد
الصناعة التحويلية أيضا إمكانية تحسين األجور ورفع مستوى الدخل ،تقسيم العمل في أنشطة الخدمات ،هي التي تنتج فرص العمل.وفي
ومن ثم المساعدة في إنشاء سوق محلية.
البلدان متقدمة النمو ،تظل الصناعة التحويلية محركاً للنمو كمصدر
رئيسي للموارد المالية والمعرفية الستدامة النمو و(إلى حد ما)
وتواجه أقل البلدان نمواً ،ال سيما في أفريقيا ،فرصا متاحة في لخلق فرص العمل ،إال أن الجزء األكبر من فرص العمل الجديدة التي
الصناعات كثيفة األيدي العاملة منخفضة التكنولوجيا مثل الصناعات سيتم إيجادها سيكون في الخدمات المطلوبة للمزيد من مواصلة
الزراعية والمنسوجات والمالبس ،التي توفر إمكانات لتوليد فرص تنمية الصناعة التحويلية وفي الخدمات التي يتم إضافتها على السلع
العمل المستدام وكذلك زيادة اإلنتاجية .ويمكن للبلدان متوسطة الدخل الصناعية .ومع تحرك الدول المتقدمة تصاعديا على سلم التغيير
أن تستفيد من الدخول في الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة مثل الهيكلي ،فإن الصناعة التحويلية سوف تستمر في المساهمة في نوعية
المعادن األساسية وصناعات المعادن المصنعة .وعلى الرغم من أنها فرص العمل من خالل تحسين األجور وتوفير فرص أوسع للعمالة من
ال تولد أعدادا كبيرة من العمالة ،فإنها صناعات عالية اإلنتاجية ويمكن النساء.
أن تولد الموارد الالزمة لالستثمارات .عالوة على ذلك ،فإن منتجاتها
تشمل الصلب ،والطوب ،واألسمنت ،والمراجل ،والهياكل المعدنية ،التصنيع والتغيير الهيكلي والنمو االقتصادي
األدوات اليدوية واللدائن ،ومعظمها من السلع الوسيطة التي تواجه طلبا تبين مجموعة كبيرة من األدلة التجريبية أن الصناعة التحويلية يمكن
مرتفعا من الصناعات األكثر تقدما كما تواجه طلبا دوليا متناميا.
أن تكون الحافز في تحويل الهيكل االقتصادي للمجتمعات الزراعية.
وفي الواقع ،فإن مفهوم التنمية االقتصادية نفسه يرتبط ارتباطاً وثيقا
ويوجد أيضا بعد مكاني ألثر التغيير الهيكلي في الصناعة التحويلية على بالتغيرات التي تحدث في هيكل النشاط االقتصادي عندما تصبح
العمالة .فالتحوالت في الحصص النسبية للصناعات تسير جنبا إلى البلدان أكثر ثراء.
جنب مع التحوالت الجغرافية في مواقع السكان ،وكثيرا ما تكون مدفوعة
بالتجارة .وتاريخيا ،تحول الموقع الجغرافي للتصنيع من المملكة منظور إيجابي
المتحدة إلى أوروبا القارية ،إلى الواليات المتحدة ،والحقا إلى اليابان .يمكن تناول التغيير الهيكلي من منظور إيجابي أو منظور معياري .فعلى
واليوم ،فإنه يتجه نحو شرق آسيا ،بما في ذلك بلدان مثل جمهورية كوريا الرغم من أن األول يشير ببساطة إلى تغيير في مكونات المجموع (في
والصين القارية .غير أن العمالة ليست موزعة بالتساوي ما بين القوى هذه الحالة ،التكوين القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي) ،فإن األخير
الصناعية التقليدية والناشئة .وداخل البلدان ،يتركز التصنيع جغرافيا يوسع هذا التعريف بتضمين مفهوم الرغبة في اتجاه التغيير .وهكذا
عادة بشكل أكبر في المدن أثناء التغيير الهيكلي من الزراعة إلى فإن التحوالت في االقتصاد من األنشطة المنخفضة اإلنتاجية التي
التصنيع ،مما يعكس اقتصادات قائمة على التكتل ( agglomerationيوجد بها فرص محدودة للتغير التكنولوجي ومكاسب القيمة المضافة
 .)economiesولكن هذا االتجاه انعكس إلى حد ما في االقتصادات نحو األنشطة المرتفعة اإلنتاجية التي يوجد بها فرص أكبر لالبتكار
المتقدمة – مع التحول إلى ضواحي المدن– عندما أصبحت الخدمات وزيادة القيمة المضافة تصبح هي األساس للتغيير الهيكلي – وبشكل
أكثر أهمية.والتغيير الهيكلي داخل الصناعة التحويلية – أي ،التحول أعم –التنمية االقتصادية .ويلتزم باقي هذا القسم الفرعي بهذا
من الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة إلى التكنولوجيا المتوسطة التعريف اإليجابي ،ويقدم تحليال ألنماط النصف األخير من القرن؛
إلى التكنولوجيا المتقدمة– يختلف أثره على العمالة وفقا لكل صناعة .ثم يتم التركيز على المنظور المعياري في القسم الفرعي التالي.
فالصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة تنتج فرص عمل هائلة وبعض والنهج األول الذي يجري تناوله ،هو تحليل التغير في أهمية حصص
اإلمكانيات لتراكم رأس المال .بينما توفر الصناعات ذات التكنولوجيا
المتوسطة والمتقدمة الفرص لتراكم رأس المال ولكن توليد العمالة يكون
أقل من الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة .كما توفر الصناعات
ذات التكنولوجيا العالية أيضا الفرص لالبتكار والمعارف الجديدة
وتنمية المهارات وبالتالي القدرة على ابتكار صناعات جديدة وإعادة بدء
دورة التغيير الهيكلي وهكذا.

“

مع تصاعد الدخل ،حتى في المراحل المبدئية من
التنمية ،تواصل حصص الصناعة التحويلية والخدمات النمو
بينما تنخفض حصص الزراعة

نظرة عامة

هذه القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي في نقاط زمنية مختلفة
لبلدان مختلفة .ففي عام  1950نشأ تقريبا  40في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي في  68من البلدان النامية من الزراعة ،و  12في
المائة فقط من قطاع الصناعة التحويلية .وبعد مرور خمسة وخمسين
عاماً على ذلك ،انخفضت حصة الزراعة إلى  16في المائة فقط من
الناتج المحلي اإلجمالي.
وفي الفترة ما بين التاريخين ،زادت الصناعات التحويلية حصتها من
الناتج المحلي اإلجمالي في بداية األمر( .وبلغت ذروتها عند حوالي 17
في المائة في أوائل الثمانينات) إال أنها تراجعت في وقت الحق .وطوال
هذه السنوات ،أظهرت الخدمات زيادة مطردة ،حيث اكتسبت أكثر من
 10درجات مئوية (.)Szirmai، Naudé and Alcorta 2013
وعلى النقيض من ذلك ،في عام  ،1950كانت  21من االقتصادات
المتقدمة تعتمد بالفعل اعتماداً كبيرا على الصناعة التحويلية (التي
كانت عند مستوى  30في المائة تقريبا من الناتج المحلي اإلجمالي)،
بينما لم تمثل الزراعة سوى حصة صغيرة ( 16في المئة).
وأصبحت هذه االقتصادات ،أيضا ،موجهة بشكل أكبر بكثير إلى
الخدمات ،ولكن الصناعة التحويلية أظهرت تراجعا مطردا ،وبحلول
عام  ،2005أصبحت حصتها تقريبا مماثلة لحصتها في الدول النامية
(.)Szirmai, Naudé and Alcorta 2013

مختلفة للدخل بدالً من اللحظات الزمنية المختلفة .ويضبط هذا النهج
المالمح الهامة التي تشكل بصورة مختلفة التغيير الهيكلي للبلدان مع
تحولها لتصبح أكثر ثراء .وكرؤية مكملة للتحليل األكثر تقليدية للتغيير
الهيكلي عبر الزمن ،وميزة ذلك أنه يوضح بشكل فريد النمط العام
للتغيير الهيكلي ،دون ادراج متوسط االختالفات الهامة في الهيكل التي
تنشأ نتيجة لمستويات الدخل المختلفة ،ونتيجة الثنين من الخصائص
المتعلقة بكل بلد (حجم السكان والموارد الطبيعية).
ويجمع هذا النهج البلدان معا وفقا لمستوى الدخل في أي نقطة من
الزمن .ويمكن عندئذ النظر إلى التغيير الهيكلي كمجموعة من التحوالت
التي تجري مع تحول البلدان لتصبح أكثر ثراء ،بغض النظر عن توقيت
حدوث ذلك ومدى سرعة حدوثه.1
وعند مستويات الدخل المنخفضة جداً (ويمثل ذلك بالنسبة لبعض
البلدان في العينة أحد المالمح المعاصرة ،بينما بالنسبة لبلدان أخرى
كان ذلك يمثل أحد المالمح في أوائل الستينات) ،تستأثر الزراعة بحصة
كبيرة من الناتج المحلي اإلجمالي ،أكبر عادة من الصناعة التحويلية
والصناعة غير التحويلية (التعدين والمرافق العامة والتشييد) معا.
وينعكس هذا الوضع مع نمو الدخل :فتبدأ الصناعة التحويلية في اكتساب
المزيد من األهمية وتصل إلى ذروتها عند حوالي  20في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي ويبلغ عندها نصيب الفرد من الدخل حوالي
 14,000دوالر  .2وبعبارة أخرى ،فإن التنمية االقتصادية تقترن ببلوغ
حصة الصناعة التحويلية نحو ثالثة أمثالها تقريبا ،ويكون ذلك ،إلى حد
كبير ،على حساب الزراعة ،التي تنكمش حصتها بصورة كبيرة (الشكل
.)1

وكانت إحدى المالمح التي تم مالحظتها هي اتساع نطاق تنوع األنماط،
حتى داخل البلدان النامية .ففي منتصف هذا القرن في الصين،
وإندونيسيا ،وجمهورية كوريا ،وماليزيا ،وتايالند ،على سبيل المثال،
شكلت الزراعة ماال يقل عن  40في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي،
ومثلت الصناعة التحويلية نسبة  14في المائة على األكثر؛ وبعد مرور
 55عاماً ،مثلت الزراعة  13–3في المائة فقط من إجمالي الناتج
وبعد نقطة الذروة ،تبدأ حصة الصناعة التحويلية في االنخفاض،
المحلي ،واستأثرت الصناعة التحويلية بأكثر من  - % 25وهو ما يمثل
تحوالً كبيرا .إال أن بلدان نامية أخرى قد اتخذت مساراً مختلفاً .ففي وعند مستويات الدخل المرتفعة جداً ،تصبح مماثلة للمراحل األولى من
أكبر اقتصادات أمريكا الالتينية-األرجنتين والبرازيل والمكسيك – التنمية .ومع ارتفاع الدخل ،حتى في المراحل األولى من التنمية ،تستمر
تحول الهيكل من الزراعة نحو الخدمات (وإلى الصناعة غير التحويلية حصة الخدمات في التنامي وتنخفض حصة الزراعة.
بقدر أقل).
وتظهر الصناعات غير التحويلية زيادة حادة عند مستويات الدخل
ويشير ما ورد أعاله إلى أمرين .أوالً ،أن المتوسط عبر عينة غير المنخفضة جداً ،ولكن بعد أن تبلغ ذروتها عند متوسط لنصيب الفرد
متجانسة من المالحظات (البلدان الغنية بالموارد ،والبلدان الصغيرة من الدخل يبلغ حوالي  4,000دوالر ،فإنها تحافظ على حصة مستقرة.
أو الكبيرة ،والمجموعات اإلقليمية) يفسح المجال لتحديد نمط على مر وعموما ،ال يبدو أن هناك تغييرات هامة عند مستويات الدخل األعلى
الزمن ال يمثل بشكل خاص أداء أي بلد بمفرده .ثان ًيا ،وهو األهم ،أن وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المرتفع .و بالنظر إلى التغيير الهيكلي في
درجة عدم التجانس داخل العينة قد تصبح أكبر مع مرور الزمن ،تحديدا مثل هذا المستوى التجميعي تحتجب بعض المالمح الهامة لما يحدث
كنتيجة للتغيير الهيكلي .ولذلك فمن المفيد أن نبحث في كيفية حدوث داخل كل قطاع (الصناعة التحويلية هي ما سيتم مناقشتها الحقاً).
التغيير الهيكلي بالنظر إلى األهمية المتغيرة للقطاعات عند مستويات
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“

يولد التصنيع عوامل خارجية في تطوير التكنولوجيا ،وخلق المهارات
والتعلم والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للقدرة التنافسية

الشكل 1
مكونات الناتج المحلي اإلجمالي حسب الدخل والقطاع،

نظرة عامة

المثال ،زيادة الطلب على السلع األولية وعلى زيادة جودتها (في الزراعة
والحراجة وصيد األسماك والتعدين) ،وكذلك بالنسبة للخدمات (مثل
األعمال المصرفية ،والتأمين ،واالتصاالت والتجارة والنقل).

2007–1963

100

75

50

25

40,000

30,000

20,000

10,000

0

0

مالحظة :بيانات مجمعة لمائة بلد.
المصدر :تقديرات اليونيدو استنادا إلى  (2009) CICو (2013b) World Bank

وتولد الصناعة التحويلية أيضا العوامل الخارجية ،من خالل تطوير
التكنولوجيا وخلق المهارات والتعلم ،والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للقدرة
التنافسية.
وتدعم هذه الحجج النظرية مجموعة كبيرة من الدراسات التجريبية
التي أثبتت ارتباطا إيجابيا وثيقا بين النمو االقتصادي والتغيير الهيكلي
في الصناعة التحويلية (الشكل .)2
وكانت مجموعات البلدان التي حققت أسرع نمو خالل الفترة 1970
 –2007هي في نفس الوقت تلك التي كان يوجد بها التحول األكثر

الشكل 2

النمو االقتصادي و التغيرات في حصة الصناعة التحويلية
م��ن القيمة المضافة ف��ي الناتج المحلي اإلج��م��ال��ي ،في
وتكشف نتائج تحليل االنحدار ،على سبيل المثال ،قدرا كبيرا من مناطق و مجموعات بلدان مختارة2007–1970 ،
االنكسارات الزمنية أثناء الفترة من عام  1963–2007المشمولة
8
بالتحليل وأهمية انعكاسات حجم السكان والموارد الطبيعية على هذه
األنماط.

المنظور المعياري
عندما يفهم التغيير الهيكلي من منظور معياري ،يصبح التصنيع محركاً
للنمو االقتصادي ،وبناء على ذلك يصبح أي تحويل للموارد من األنشطة
منخفضة اإلنتاجية (مثل الزراعة الريفية أو الخدمات غير الرسمية
الحضرية) نحو الصناعة التحويلية ينطوي على إضافة هامة للتغيير
الهيكلي ،فيما وصفه بعض المؤلفين بـأنه «تغيير هيكلي معزز للنمو»
(.)McMillan and Rodrik 2011
وتقدم األدبيات عدة حجج لدعم الفكرة القائلة بأن التصنيع هو
المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي .وربما ينبع أكثرها تأثيرا مما طرحه
نيكوالس كالدر في الستينات .وفي رأيه ،أن ما يميز الصناعة التحويلية
عن القطاعات األخرى هو القدرة على توليد عائدات دينامية متزايدة
وبالتالي إنتاجية أكبر من خالل زيادة اإلنتاج.
وتبعا لهذا التوجه ،تعد الصناعة التحويلية المحرك الرئيسي لنمو
اإلنتاجية ،نتيجة للتحسينات في تقسيم العمل والتغير التكنولوجي
ووفورات الحجم ( .)Ocampo 2005كما أن دينامية التصنيع
لها أيضا آثار رئيسية على باقي االقتصاد :فتنميتها تحفز ،على سبيل
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مالحظة :تم حساب القيم كمتوسط بسيط عبر البلدان المدرجة في كل مجموعة .أفريقيا جنوب
الصحراء :الكاميرون ،وإثيوبيا ،وكينيا ،وموزامبيق ،وتنزانيا ،وأوغندا ،وزيمبابوي .أمريكا الوسطى ومنطقة
البحر الكاريبي :كوستاريكا ،وجمهورية الدومينيكان ،وجواتيماال ،وجامايكا .أمريكا الالتينية ،منخفضة إلى
متوسطة الدخل :بوليفيا ،واإلكوادور ،وبيرو .البلدان شبه الصناعية :األرجنتين ،والبرازيل ،وشيلي ،وكولومبيا،
والمكسيك ،وجنوب أفريقيا ،تركيا ،وجمهورية فنزويال البوليفارية .جنوب آسيا :بنجالديش ،والهند،
وباكستان ،وسري النكا .جنوب شرق آسيا :إندونيسيا ،وماليزيا ،والفلبين ،وتايالند ،وفيتنامالجزائر ،مصر،
وجمهورية إيران اإلسالمية ،واألردن ،والمغرب ،والمملكة العربية السعودية ،وتونس ،واليمن .رابطة الدول
المستقلة :االتحاد الروسي ،وأوكرانيا .أوروبا الشرقية :بلغاريا ،والجمهورية التشيكية ،وهنجاريا ،وبولندا،
وسلوفاكيا.
المصـــدر :مقتبســــة بتصرف من ادارة الشئـــون االجتــــماعية واالقتـــــــصادية باألمم المتحدة
 ،(2006) UNDESAاستنادا إلى  (2009) CICو (2013b) World Bank

“

بالنسبة للبلدان النامية ،ال يعني النمو والتنمية توسعة حدود
التكنولوجيا وإنما باألحرى تغيير هيكل اإلنتاج نحو أنشطة ذات
إنتاجية أعلى

نظرة عامة

كثافة نحو التصنيع ،بما في ذلك أول االقتصادات اآلسيوية حديثة
التصنيع في جنوب شرق آسيا والصين .وعلى النقيض اآلخر ،كانت
مجموعات البلدان ،ال سيما في أمريكا الالتينية ،التي تظهر االتجاه
المعاكس تماما :فقد تراجع التصنيع خالل تلك الفترة وقد حققت نموا
متواضعا جدا لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.

وتشير األعمال التجريبية األحدث قليالً إلى أن الصناعات التحويلية
تلعب دوراً أساسيا في النمو السريع المستدام .فتقرير لجنة النمو
والتنمية Report of the Commission on Growth and
 Developmentقد حدد  13اقتصادا واصلت النمو السريع جداً
بمعدل  7في المائة على األقل لمدة  25سنة بعد الحرب العالمية الثانية
(نسخة محدثة متضمنة في الشكل 3؛ )World Bank 2008
وتشمل العينة اقتصادات في جميع المناطق النامية من العالم ،بعضها
غنية بالموارد الطبيعية ،والبعض اآلخر ال؛ بعضها من بين األكثر كثافة
سكانية في العالم ،والبعض اآلخر يبلغ عدد سكانها أقل من .500,000
واألمر الحاسم أنها جميعا فيما عدا ثالثة اقتصادات كانت تحركها
الصناعات التحويلية.

ويؤكد التحليل الوارد أعاله نمطاً مألوفاً بالنسبة للتفكير االقتصادي
وقد تم استكشافه في الدراسة االسـتقصائية االقتصادية واالجتـماعية
العالمية World Economic and Social Survey 2006
(.)UNDESA 2006
فبالنسبة للبلدان النامية ،ال يعني النمو والتنمية توسعة حدود
التكنولوجيا وإنما باألحرى تغيير هيكل اإلنتاج نحو أنشطة ذات إنتاجية
أعلى .ويمكن لالقتصادات أن تحقق هذا النوع من التغيير الهيكلي وتظهر الصناعة التحويلية النمو األسرع في  8اقتصادات من بين
باستيعاب التكنولوجيات القائمة ،وانتاج السلع الصناعية ،وما يتصل بها  13اقتصادا ،مما يعني أن القطاع قد زاد حصته من الناتج المحلي
من الخدمات لألسواق العالمية وتحقيق تراكم سريع لرأس المال المادي اإلجمالي خالل تلك الفترة – أي أن االقتصاد قد شهد تغييرا هيكليا
نحو التصنيع.
والبشري.
الشكل 3
معدالت النمو حسب القطاع ،في  13من االقتصادات السريعة النمو ألجل طويل
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مالحظة :تنطبق العديد من العمليات الحسابية على فترات مختلفة عن تلك الواردة في النص ألسباب اتساق البيانات :بوتسوانا ()2006–1965؛ البرازيل ()1980–1950؛ الصين ()2010–1965؛ منطقة هونج كونج الصينية
اإلدارية الخاصة ،الصين ()1997–1974؛ إندونيسيا ()1997–1966؛ اليابان ()1983–1953؛ جمهورية كوريا ()2001–1960؛ ماليزيا ()1997–1970؛ مالطا ()1994-1970؛ سلطنة عمان ()1999–1988؛ سنغافورة ()2002–1967؛
مقاطعة تايوان الصينية ( ،)2002–1965وتايالند (.)1997–1960
المصـدر :مقتبس من البنك الدولي  (2008) World Bankاستنادا ً إلى  )2013b) World Bankو (2013) Groningen Growth and Development Centre
انظر  (2009)Timmer and de Vriesللمنهجيـة االساسية لقاعدة البيانات.
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“

بلغ االستيعاب المباشر للتشغيل في الصناعة التحويلية 388
مليون فرصة عمل في جميع أنحاء العالم في عام  ،2009ارتفاعا
من  211مليون مقدرة لعام 1970

نظرة عامة

وفي البرازيل ومالطا نمت الصناعة التحويلية والخدمات بنفس المعدل
تقريبا ،وفي بوتسوانا والصين ومنطقة هونج كونج الصينية اإلدارية
الخاصة فقط ،تظهر الصناعة التحويلية نمواً أبطأ من الخدمات.
وتعزز هذه التجارب الناجحة الحجة التي تؤكد الدور الرئيسي لقطاع
الصناعة التحويلية في النمو المستدام.

الصناعة التحويلية واالنتاجية
كيف تطورت اإلنتاجية النسبية لكل قطاع من القطاعات الرئيسية (التي
تم اعتبارها هنا بوصفها تمثل قطاعات الزراعة ،والصناعة التحويلية
والصناعة غير التحويلية والخدمات) مع نمو لبلدان المتقدمة على مدى
العقدين الماضيين (الشكل )4؟
يعطي الطابع النسبي للمؤشرات قاعدة واضحة لتحديد اتجاه التغيير
الهيكلي بشكل أفضل عند كل مستوى من مستويات التنمية.
وكما هو متوقع ،فإن الصناعات غير التحويلية تظهر االنتاجية النسبية
األعلى عند جميع مستويات التنمية ،مدفوعة أساسا بارتفاع كثافة
رأس المال للتعدين والمرافق العامة .ولكن حجم هذا القطاع محدود،
وكذلك أيضا قدرته على استيعاب العمالة .وفي معظم نطاقات مستويات
الدخل ،يتحقق ثاني أعلى مستوى نسبي من االنتاجية من خالل قطاع
الشكل 4
اإلنتاجية النسبية للعمالة حسب الدخل والقطاع،
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وفي المراحل األولى من التنمية ،تظهر الخدمات إنتاجية نسبية
مرتفعة للغاية ،ربما بدافع الخدمات غير السوقية مثل اإلدارة العامة
أو الصحة أو التعليم .ولكن بعد ذلك مباشرة ،يتراجع هذا المعامل
جذريا ،أساسا تمشيا مع زيادة الخدمات منخفضة اإلنتاجية مثل تجارة
الجملة وتجارة التجزئة والخدمات الشخصية .وفي وقت الحق ،تتقارب
اإلنتاجية النسبية للخدمات مع المتوسط الوطني.
وعند مستويات الدخل المرتفعة ( 17,000دوالر وما يفوق ذلك) في
الواقع ،تتقارب اإلنتاجية النسبية للقطاعات الرئيسية الثالثة (الصناعة
التحويلية والصناعات غير التحويلية والخدمات) نحو المتوسط الوطني.
وفي هذه المرحلة ،يكون نصيب الزراعة بالفعل صغيرا جداً ،أصغر من
أن يجعل هذا التغيير الهيكلي بين القطاعات دافعا إلى زيادة االنتاجية،
ومن ثم يصبح التغير الهيكلي داخل القطاعات أساسيا.
واألمر الهام في هذه المرحلة هو عدم تحويل المزيد من الموارد نحو
الصناعة التحويلية ولكن تحقيق نمو اإلنتاجية داخل قطاع الصناعة
التحويلية (من الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة إلى الصناعات
ذات التكنولوجيا المتقدمة) .وعلى نفس هذا المنوال ،يصبح التغير
الهيكلي داخل قطاع الخدمات أيضا محركا رائدا لنمو اإلنتاجية.

0

مالحظة :البيانات المجمعة لعدد  108من البلدان ،باستبعاد البلدان الغنية بالموارد الطبيعية .مجموع متوسط
إنتاجية االقتصاد= .1
المصـدر :تقدير اليونيدو
استنادا ً إلى  (2013b)World Bankو (2013) Groningen Growth and Development Centre
للمنهجيـة االساسية لقاعدة البيانات ،انظر (2009)Timmer and de Vries
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الصناعة التحويلية ،ال سيما عند نصيب للفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي في نطاق  2,000دوالر 14,000 -دوالر مقوما بالقوة
الشرائية المعادلة ( ،)PPPمما يؤكد أهمية الصناعة التحويلية في
االقتصادات المتوسطة الدخل .وفي هذا النطاق ،تنمو سريعا حصة
الصناعة التحويلية من القيمة المضافة للتصنيع( )MVAفي الناتج
المحلي اإلجمالي وكذلك ايضا حصة العمالة في الصناعة التحويلية من
مجموع العمالة ،لكن حصة القيمة المضافة في الناتج المحلي اإلجمالي
تنمو أسرع كثيرا ،مما يوحي بأن الزيادات في اإلنتاجية تمثلها زيادات
في اإلنتاج .وعند مستويات الدخل المنخفضة جداً (نصيب الفرد
عند  2,000دوالر 4,000 -دوالر مقوما بالقوة الشرائية المعادلة)،
تتزايد اإلنتاجية النسبية للصناعات التحويلية ،في حين تتراجع بالنسبة
للزراعة والخدمات ،مما يكشف عن أن الصناعة التحويلية توفر مكاسب
ديناميكية فضال عن المكاسب الثابتة لإلنتاجية .3

وقد يكون من السهل أن يتم ادارك أهمية قطاع الصناعة التحويلية
في النمو االقتصادي والتغيير الهيكلي بشكل حدسي  ،ولكن الدور الدقيق
لهذا القطاع في خلق فرص العمل أقل وضوحاً.

“

أي تقييم لحجم ما يتم إيجاده من فرص العمل بالصناعة يستند بشكل
بحت إلى البيانات المستمدة من الدراسات االستقصائية للصناعة سيقلل بشكل
كبير من حجمها الحقيقي

نظرة عامة

خارجية في العمليات غير األساسية مثل التخزين ،والنقل ،وادارة الموارد
التشغيل في الصناعة التحويلية
البشرية ،وتكنولوجيا المعلومات ،ولكن أيضا أصبح يتم تجميع المنتجات
كم عدد فرص العمل؟
المصنعة بشكل متزايد مع مجموعة كبيرة من الخدمات والوظائف لما
بلغ االستيعاب المباشرة للعمال في الصناعة التحويلية  388مليون بعد الطرح باألسوق (مثل خطوط المساعدة الهاتفية ،وتمديد الضمان،
وخدمات اإلصالح والبيع بالتجزئة)4 .
فرصة عمل في جميع أنحاء العالم في عام  ،2009ارتفاعا من 211
مليون مقدرة في عام ( 1970الشكل  .)5وكان ما يقرب من نصف
هذا العدد عمالة غير رسمية (فرص عمل في المؤسسات الصغيرة ومع ذلك ،فإن الوظائف المتصلة بالتصنيع في قطاع الخدمات على
والمتوسطة الحجم ،ومن يعملون لحسابهم الخاص ،والعمال الذين مدى الفترة  2009–1995بدى أنها تنمو بشكل أسرع بكثير من تلك
ال يخضعون لتشريعات العمل) ،وهو نصيب يتزايد ،بما يعكس إلى حد الموجودة في الصناعة التحويلية الرسمية المباشرة (مما يعكس نهج
كبير تصاعد العديد من االقتصادات الناشئة كمحاور جديدة للصناعة االستعانة بمصادر خارجية الذي نوقش أعاله) ،لتصل إلى  95مليون
بحلول  .2009وبالتالي ،فإن الصناعة التحويلية– معرفة تعريفا واسعاً
التحويلية.
ليشمل الوظائف الرسمية وغير الرسمية والخدمات المرتبطة بالتصنيع
وليس اإلخفاق في التعرف على عدد الوظائف غير الرسمية في – قد قدمت عدد وظائف يبلغ  470مليون فرصة عمل ،ووظفت حوالي
مجال التصنيع هو الطريقة الوحيدة التي يتم بموجبها عادة تقدير قيمة  16في المئة من القوى العاملة في العالم التي بلغ عددها  2.9مليار
أقل من القيمة الحقيقية للعمالة في الصناعة التحويلة .وربما األكثر في عام  2009الذي مثل سنة الذروة للسلسلة (انظر الشكل  5.(5وأي
أهمية ،بالنظر إلى التحوالت االقتصادية العالمية خالل العقود القليلة تقييم لحجم ما يتم إيجاده من فرص العمل بواسطة الصناعة التحويلية
الماضية ،هو تفكيك بعض عمليات اإلنتاج التي كانت تستخدم إحصائيا يستند بشكل بحت إلى البيانات المستمدة من الدراسات االستقصائية
إلدراجها في التصنيع ولكنها مدرجة اآلن في الخدمات.
للصناعة سيقلل بشكل كبير من حجمها الحقيقي.
وفي الواقع ،فإنه يمكن القول بأن التمييز ذاته بين التصنيع والخدمات وتمثل بيانات التشغيل من مثل هذا المصدر ،في أحسن األحوال ،نصف
قد أصبح غير واضح(. )Manyika et al. 2012
العدد اإلجمالي لفرص العمل التي يتم إيجادها بشكل مباشر وغير
فاألمر ال يقتصر فقط على قيام شركات التصنيع باالستعانة بمصادر مباشر بواسطة الصناعة التحويلية.
الشكل 5

عدد فرص العمل التي تم إيجادها بواسطة الصناعة التحويلية والخدمات المتصلة بالتصنيع2009–1970 ،
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“

الصناعة التحويلية مهمة أيضا الستيعاب العمال ذوي المهارات المتواضعة
– باعتبارها القطاع حيث «تتشكل وتنمو الطبقات الوسطى في العالم»

نظرة عامة

وأكثر من ذلك ،توحي األدلة المتناثرة التي تم تجميعها وفقا لما ورد
في ( )Lavopa and Szirmai 2012أن الصناعة التحويلية لديها
صالت أقوى بكثير ومضاعفات عمالة أكبر كثيرا في االقتصاد .و تشير
األدلة التي تم تجميعها من قبلهم أنه لكل فرصة عمل يتم إيجادها
في الصناعة التحويلية ،يتم إيجاد فرصتين عمل أو ثالث فرص عمل
خارجها .وهذا أعلى كثيرا من التقديرات المتضمنة هنا لفرص العمل
المرتبطة بالتصنيع في الخدمات ،والتي تم تقديرها عمدا بشكل أكثر
تحفظا لتشمل قطاعات معينة فقط وتستبعد آثار الدورة الثانية أو الثالثة
(التأثيرات المضاعفة للمدخالت والمخرجات) واآلثار الناجمة عن
الدخل .وبالتالي يمكن استخالص أن األثر الحقيقي للصناعة التحويلية
في خلق فرص العمل هو أعلى كثيرا مما هو موضح وفقا للرقم الوارد.
وإذا تجاوزنا األرقام ،فإن الوظائف التي توجدها الصناعة التحويلية
لها بعض الخصائص التي تجعلها مرغوبا فيها بشكل أكثر من الوظائف
األخرى ،من منظور االقتصاد الكلي واالعتبارات اإلنسانية .فالوظائف
ذات اإلنتاجية األعلى ترتبط عادة بزيادة األجور ،وتظهر األدلة التاريخية
من االقتصادات المتقدمة والبلدان حديثة التصنيع الناجحة أن مكاسب
األجور المرتبطة بالتغيير الهيكلي الناتج عن التصنيع قد ساعدت في
انقاذ قطاعات كبيرة من السكان من براثن الفقر (.)Weiss 2013
وإضافة إلى تقديم أجور أعلى ،عادة ما توفر الصناعة التحويلية أيضا
مزايا أفضل للتوظيف واألمان الوظيفي مقارنة مع الوظائف في القطاعات
أخرى،وهيتـميلإلىتـــطويرمـــــهاراتأعـــلىمنالوظـــــــائفالممـــاثلة
في بقية قـــطــاعـات االقتصاد (. )Lavopa and Szirmai 2012
والصناعة التحويلية مهمة أيضا الستيعاب العمال ذوي المهارات
المتواضعة – باعتبارها القطاع حيث « تتشكل وتنمو الطبقات الوسطى
في العالم»()Rodrik 2011

التغيير الهيكلي وتوليد العمالة
ما هي العالقة بين التغيير الهيكلي و زيادة التشغيل مع نمو البلدان؟
تؤدي الصناعة التحويلية– أكثر من الزرعة أو الخدمات -دورا مهما
بصورة خاصة كمحرك للنمو في المراحل المبكرة من التنمية .فهي
تساعد على رفع مستويات المعيشة للسكان عن طريق تعزيز قدراتهم
في الحصول على السلع والخدمات وعلى االستثمار في التعليم والصحة.
كما تتيح للمشروعات االستثمارية تحقيق تراكم رأس المال ،الذي يمكن
استخدامه لتعزيز التكنولوجيا أو تحقيق فرص استثمارات جديدة .وفي
نفس الوقت ،فهي توفر وظائف جديدة للسكان بصفة عامة .ويصبح
تزايد العمالة وارتفاع الدخول ،والمكاسب اإلضافية في اإلنتاجية،
8

وتوليد األنشطة االقتصادية الجديدة ،مصدرا رئيسيا للنمو االقتصادي
واالزدهار .وبينما توفر الزراعة والخدمات فرص العمل ،فإنها تقوم
بذلك عند مستويات منخفضة لإلنتاجية ومن ثم تجعل األمر يصبح أكثر
تحديا لالقتصادات لتحقيق تراكم رأس المال والحفاظ على التغيير
الهيكلي والنمو والعمالة على المدى الطويل .وعند مستويات الدخول
األعلى ،تظل البلدان قادرة على جني ثمار التغيير الهيكلي من الزراعة،
ولكن مع تحول االقتصاد ليحقق المزيد من التكامل داخليا ،تضيق فوارق
اإلنتاجية في مختلف القطاعات.
وقد تظل هناك مساحة لنمو العمالة في الصناعة التحويلية ،لكن ذلك
يكون أيضا صحيحا بالنسبة للعمالة في الخدمات .و عند مستوى حوالي
 150,000دوالر ،يصبح من غير الممكن قياس نطاق نمو العمالة
من خالل إعادة توزيع الموارد بالنظر إلى قطاعات االقتصاد الكلي
وحدها .فعند المستويات األعلى للدخل قد يكون من المتوقع أن تزيد
نسبيا العمالة في الخدمات ذات الصلة بالتصنيع عن العمالة في االنتاج
في الصناعة التحويلية ،حيث أن البلدان ذات الدخل األعلى تنتقل إلى
المزيد من أنشطة الخدمات التي تتسم بكثافة المعرفة.
وينظر القسم الفرعي التالي في التحوالت المكانية – في العمالة
في الصناعة التحويلية (والمقاييس األخرى) ما بين المناطق وداخل
البلدان – التي تنبع من التغير الهيكلي.
التحوالت ما بين المناطق
ومع تحول البلدان المتقدمة لتصبح أكثر ثراء ،وتحول العديد من البلدان
األقل نمواً لتنتشل أنفسها من الفقر ،شهدت العقود األخيرة تحوال هاما
في التوزيع العالمي للعمالة في الصناعة التحويلية .وقد أصبحت التجارة
الدولية محركاً رئيسيا للتحوالت الهيكلية التي تستند إليها هذه التحوالت
للعمالة.

العمالة المباشرة في الصناعة التحويلية
وعلى الرغم من أن أمريكا الشمالية وأوروبا الصناعية واليابان ال
تزال تمثل حوالي  40في المائة من القيمة المضافة العالمية للتصنيع
( )World Bank 2013bإال أنه قد حدث ارتفاع هائل في القيمة
المضافة لشرق آسيا والمحيط الهادئ ،وال سيما الصين ،على مدى
العقود القليلة الماضية – وهو تحول يعد أكثر بروزا فيما يتعلق بالعمالة
في الصناعة التحويلية الرسمية (الشكل  .)6وقد ارتفعت الوظائف
الرسمية في المنطقة بحوالي  67مليون بين عامي  1970و .2010
وزادت أيضا الوظائف في جنوب ووسط آسيا ،وأمريكا الالتينية ومنطقة

“

تؤكد أنماط نمو العمالة اإلقليمية في الخدمات ذات الصلة
بالتصنيع أن الصناعة التحويلية واألنشطة ذات الصلة بالتصنيع تشهد
تحوال إلى آسيا

الشكل 5
عدد فرص العمل التي تم إيجادها بواسطة الصناعة التحويلية والخدمات المتصلة بالتصنيع2009–1970 ،
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المصدر :تقديرات اليونيدو استنادا إلى (2012) UNIDO

البحر الكاريبي ،والشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وأفريقيا جنوب والبيع بالجملة ،والنقل والخدمات األخرى.
الصحراء الكبرى .وعلى مدى السنوات األربعين الماضية مثلت البلدان
النامية أكبر الفائزين في العمالة في الصناعات التحويلية ،مما يؤكد
وفي ظل هذه الرؤية األوسع نطاقا التي تشمل الخدمات المتصلة
أهمية الصناعة التحويلية كمصدر للعمالة لهذه البلدان.
بالتصنيع ،فإن التراجع في العمالة في الصناعة التحويلية في البلدان
الصناعية تُخفف أثاره إلى حد ما .ومع تحول االقتصادات الصناعية
التشغيل في الخدمات ذات الصلة بالتصنيع
إلى الخدمات ،يتحول توليد القيمة الصناعية أيضا بصورة متزايدة نحو
تكون بعض أقسام أنشطة الخدمات موجهة تحديدا الى أنشطة التصنيع ،خدمات األعمال مثل التصميم ،والبحث والتطوير  ،R&Dوالهندسة،
وبدونها لن تصل المنتجات إلى أيدي المستهلكين .ويمكن اعتبار هذه والعالمات التجارية ،والدعاية والتسويق .وعلى الرغم من أن العمالة في
الخدمات المتصلة بالتصنيع مباشرة – والتي كانت تمثل سابقا جزءا اإلنتاج الصناعي قد انخفضت في البلدان الصناعية ،فقد بقت العمالة
من الصناعة التحويلية– جزءا مشروعا من أنشطة التصنيع .وبمساعدة في الخدمات ذات الصلة بالتصنيع ثابتة مع فرص عمل تبلغ حوالي 32
أساليب المدخالت – المخرجاتُ ،يتاح للمحللين التعرف على قرب مليون في الفترة ما بين  1995و  .2009وبناء على ذلك زاد نصيبها
ومدى تفاعل خدمات محددة في التصنيع و هذه تشمل ،البحث ( )R&Dمن  24في المائة إلى  29في المائة من إجمالي العمالة في الصناعة
واستئجارالمعداتالمكتبية،واآلالت؛واألنشطةالعقارية؛والبيعبالجملة التحويلية والخدمات ذات الصلة بالتصنيع (الشكل .)7
والبيع بالتجزئة؛ وصيانة وإصالح المركبات اآللية والدراجات النارية؛
والوساطة المالية؛ والنقل البري؛ والنقل الجوي والمائي؛ وأنشطة النقل
المساعدة واإلضافية األخرى؛ والبريد واالتصاالت السلكية والالسلكية؛
والفنادق والمطاعم.
ويتم تجميع هذه تحت خدمات األعمال التجارية ،والوساطة المالية،
9

“

زاد التشغيل في الخدمات ذات الصلة بالتصنيع من قرابة  24مليون فرصة في عام 1995
إلى أكثر من  31مليون فرصة عمل في عام 2009

الشكل 7

األنواع الرئيسية للتشغيل في الخدمات في االنتاج الصناعي حسب المنطقة2009–1970 ،

نظرة عامة
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مالحظة :بعض بلدان االتحاد السوفياتي السابق مصنفة بعد عام  1990في جنوب ووسط آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا (طاجيكستان وجورجيا ،وكازاخستان ،وقرغيزستان) ،وآخرون في أوروبا المتحولة إلى التصنيع
(ألبانيا ،والتفيا ،ومولدافيا ،ورومانيا ،واالتحاد الروسي ،وأوكرانيا) وفي أوروبا الصناعية (إستونيا ،واالتحاد الروسي ،وليتوانيا) ،مما يفسر القفزة في الرسوم البيانية اإلقليمية المناظرة .وتشمل الصناعة التحويلية الوظائف الرسمية
وغير الرسمية.
المصدر :تقديرات اليونيدو استنادا ً إلى اليونيدو ( )2012و (2012) Timmer

وتعد أمريكا الشمالية مثاال على ذلك ،حيث زادت الحصة من هذا
المجموع من  29في المائة إلى  32في المائة خالل تلك الفترة.
ويكون النمو في البلدان الصناعية ملحوظا أكثر في الخدمات المتصلة
باألعمال التجارية.
وبشكل عام تؤكد األنماط اإلقليمية لنمو التشغيل في الخدمات ذات
الصلة بالتصنيع أن أنشطة الصناعات التحويلية وتلك المتصلة بها
تتحول إلى آسيا ،ال سيما في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (انظر
الشكل .)7
10

وقد زاد التشغيل في الخدمات ذات الصلة بالتصنيع من ما يقرب من
 24مليون فرصة عمل في عام  1995إلى أكثر من  31مليون فرصة
عمل في عام .2009
ويأتي حوالي ثالثة أرباع هذه الزيادة من الصين .ويبدو أن خدمات
األعمال والنقل تلعب دوراً قويا ومتزايدا في هذا النوع من العمالة في
شرق آسيا والمحيط الهادئ ،بما يعكس دور المنطقة كمحور للتصنيع
في العالم كما يعكس أيضا تزايد الجهود التي تبذلها المنطقة للتحرك
تصاعدا على سلم القيمة المضافة.

“

تشهد بعض البلدان األفريقية توسعا حضريا متزايدا بدون تغير هيكلي –
فالمدن ليست مجرد مراكز لإلنتاج بل أيضا مراكز لالستهالك

فداخل البلدان عادة ما تصبح الصناعة مركزة جغراف ًيا بشكل أكبر
أثناء التغيير الهيكلي من الزراعة إلى التصنيع ،مما يعكس اقتصادات
التكتل ،لكن هذا االتجاه انعكس إلى حد ما في االقتصادات المتقدمة
– «بالتحول إلى ضواحي المدن» – عندما أصبحت الخدمات أكثر
أهمية .وقد تغيرت المدن أيضا ،وأصبحت ليست فقط مراكز انتاجية،
بل أيضا مراكز لالستهالك.

التحول الهيكلي والتركز الجغرافي
ألن اإلنتاجية النسبية تمثل محركا هاما للتخصص والتجارة ،فإن
اقتصادات التكتل لها دور رئيسي في شرح كيف تتحدد مواقع الصناعة
التحويلية مكانيا .فكما رأينا ،فإن صعود كل من الصين وجمهورية كوريا
وسنغافورة كمحاور للصناعة التحويلية يتصل باقتصادات التكتل على
المستوى القطري ،ولكن هذا النوع من التكتل المكاني عادة ما يكون
أكثر وضوحا داخل البلدان ،نظراً ألن بعض القوى التي تشجع التركز
الجغرافي تكون أقوى بكثير على النطاق الصغير للمدن أو المناطق أو
البلدات مقارنة بالنطاق الكبير للبلدان .فلم يصبح مجمل الصين
مصنعا – وال يزال الكثير من مناطقها تستند إلى الزراعة.

نظرة عامة

التحوالت داخل البلدان
ويؤدي التحول الهيكلي الى تحوالت في العمالة في الصناعة التحويلية
ليس فقط بين المناطق والبلدان ،ولكن أيضا داخل البلدان.

عالية من مجموعات المعارف ،تتركز الصناعة التحويلية .وفي وقت
الحق ،مع نضوج التصنيع ،تصبح تلك المكاسب أصغر ،وكثيرا ما تنتقل
الصناعات التحويلية إلى المناطق حيث تكون األرض أقل سعرا .على
سبيل المثال ،عبر نصف القرن الماضي في الواليات المتحدة وأوروبا
الغربية ،تم نقل الصناعات التحويلية إلى مناطق أقل ازدحاما ،مما
يجعلها أكثر تشتتاً جغرافيا .وفي االقتصادات األقل نموا ،يكون ذلك
صحيحا بدرجة أقل ،ويستمر التواجد القوي للصناعة التحويلية في
المناطق الحضرية .ومن ثم ،هناك صلة ما بين مستوى التنمية لبلد ما
والتركز الجغرافي لصناعاتها التحويلية.وهناك ثالثة تحفظات ينبغي
تضمينها لدى تناول االتجاه األكثر حداثة بانتقال الصناعات التحويلية
في االقتصادات المتقدمة إلى مناطق أقل ازدحاما.
أوالً ،على الرغم من أن شركات التصنيع تنتقل إلى خارج المدن ،إال
أنها ال تنتقل إلى مناطق نائية بعيدا عن كل شيء .فالصناعات التحويلية
تنتقل إلى ضواحي المدن بدالً من االنتقال إلى المناطق الريفية.
ثانيا ،ال تنتقل كل القطاعات الفرعية للصناعات التحويلية إلى خارج
المدن .فالشركات في القطاعات الفرعية التي تتسم بدرجة ابتكار عالية
تفضل أن تكون في البيئات الحضرية حيث تكون اآلثار الجانبية الناتجة
عن المعارف أقوى.
ثالثا ،إن التفتت المتزايد لسلسلة القيمة يعني أن التخصص يصبح أكثر
وظيفية بدال من أن يكون قطاعيا .ويسمح هذا التفتت لألجزاء األكثر
تعقيداً من الصناعات التحويلية بالبقاء في المدن واألجزاء األخرى
األكثر روتينية باالنتقال إلى أماكن أقل تكلفة .ومرة أخرى ،تظل المدن
ذات جاذبية بالنسبة للجزء كثيف المعرفة من الصناعة التحويلية.

عندما نبحث داخل البلدان ،نجد أن الصناعة التحويلية تميل إلى
أن تصبح أكثر تركزاً من الناحية الجغرافية أثناء التغيير الهيكلي من
الزراعة إلى الصناعة التحويلية ،ولكن ينعكس هذا االتجاه عندما تصبح المدن كمراكز للتعلم – واالستهالك
إن التنمية االقتصادية ليست هي وحدها التي تؤدي إلى التركز المكاني
الخدمات أكثر أهمية ،ويرجع ذلك لسببين رئيسيين.
أو التوسع الحضري – وإنما العكس صحيح كذلك .فالمدن هي مختبرات
لخلق التعلم والمعرفة .وترتفع األجور في البيئات الحضرية ألن الناس
أوالً ،أن الزراعة تقوم على كثافة األراضي ،ولكن هذا صحيح بدرجة
تكون أكثر إنتاجية .ومع طول بقاء الناس في المدن ،فإنهم يصبحون
أقل بالنسبة للصناعة التحويلية ،وبدرجة حتى أقل من ذلك بالنسبة
أكثر إنتاجية.
للخدمات .فعندما تحل الصناعة التحويلية محل الزراعة ،تميل الصناعة
فالبيئة التفاعلية تحفز على اكتساب المعرفة ،وتوجد معظم الشركات
التحويلية إلى التكتل ،ولكن عندما تصبح الخدمات أكثر أهمية ،تميل المبتكرة حديثة العهد وسط تكتالت اقتصادية كثيفة .وتتولد حصة غير
الصناعات إلى أن تتفرق.
متناسبة من براءات االختراع في المدن .وكل هذا يؤدي إلى عملية تعزيز
ذاتي حيث تغذي التنمية االقتصادية التوسع الحضري ،ويعزز التوسع
ثانيا ،يكون التغيير الهيكلي مدفوعا جزئيا بزيادة اإلنتاجية الحضري التنمية االقتصادية.
واالبتكار .وفي المراحل األولى من التصنيع ،عندما تكون هناك مكاسب
ولكن التوسع الحضري ال يرتبط فقط باإلنتاجية .فقد تفضل الناس
11

“

مع انتقال الموارد من الزراعة إلى الصناعة ،يكون للصناعات ذات التكنولوجيا
المنخفضة حصة كبيرة من القيمة المضافة للتصنيع

نظرة عامة

أيضا العيش في المدن؛ فبعض البلدان األفريقية تشهد توسعا حضريا
متزايدا بدون تغيير هيكلي – فالمدن ليست مجرد مراكز لإلنتاج بل
أيضا مراكز لالستهالك.

التعبير عنه بشكل تقريبي بالمحتوى التكنولوجي المتنامي لألنشطة
والتحول التدريجي من الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة إلى
الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية مما يؤدي في نهاية
األمر إلى تعظيم القيمة المضافة .وتتميز الصناعات ذات التكنولوجيا
المنخفضةبعملياتاإلنتاجكثيفةالعمالةوانخفــــاضكثــــافةرأسالمال؛
بينماالصنـــــاعاتذاتالتكنولوجيـــــاالمتوسطـــــةهيصناعاتتجهيز
الموارد كثيفة رأس المال في المقام األول؛ والصناعات ذات التكنولوجيا
المتقدمةهيأساسامنالصناعـــــاتكثيفةرأسالمـــــــالوالتكنولوجيا.
ويستندتصنيفالصـــــــناعاتعلىالتصنـــيفالتكنولوجــــيلمنظمــــــة
التعاون والتنمـــــية فـي الميدان االقتصـادي (، )OECD 2005
الذي يربط بين اإلنفاق على البحث والتطوير  R&Dوالقيمة المضافة
وإحصاءات االنتاج (الجدول .)1

التغيير الهيكلي وزيادة التشغيل داخل الصناعة التحويلية
تجري عمليات التحول الهيكلي عبر القطاعات وداخل القطاعات .و في
الواقع ،فإن العمليات القطاعية هي في أكثر األحيان انعكاسا للتحوالت
داخلها ،مما يؤكد الحاجة إلى استكشاف التغيرات التي تحدث داخل
6
الصناعة التحويلية .

التغيير الهيكلي داخل الصناعة التحويلية
ومن منظور معياري ،فإن التغيير الهيكلي في الصناعة التحويلية يمكن
جدول رقم 1
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الوصف الكامل
للتصنيف الصناعي الدويل املوحد

المصدر :إعداد اليونيدو استنادا إلى (2012) UNIDO

“

تتزايد حصص التكنولوجيا المتقدمة بشكل متواصل من حصة مجمعة تبلغ  5في المائة عند نصيب
للفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يبلغ  1000دوالر (بالقوة الشرائية المعادلة) إلى حوالي  54في المائة
عند نصيب للفرد يبلغ  40,000دوالر.

الشكل 8
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المصدر :تقديرات اليونيد استنادا إلى  (2009) CICو (2012) UNIDO

وتتغير حصص كل نوع من أنواع الصناعة التحويلية مـــع زيادة البلدان
لنصيـــــب الفرد من ناتجـــــها المحــــلي اإلجمـــالي (الشكل .)8
ومع انتقال الموارد من الزراعة إلى الصناعة التحويلية ،تستأثر
الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة بنصيب كبير من القيمة
المضافة للتصنيع.فعند مستوى دخل منخفض جدا للناتج المحلي
اإلجمالي ،تمثل الصناعات في هذه الفئة حوالي الثلثين .وتتراجع هذه
الحصة تدريجيا مع التحول الهيكلي داخل الصناعة التحويلية ،وعندما
تصل البلدان إلى مستوى متوسط لنصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي يبلغ حوالي  17,000دوالر (بالقوة الشرائية المعادلة) ،ال
تعود الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة تستأثر بالنصيب األكبر.
وتتبع حصص الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة (الخط األخضر)
في إجمالي القيمة المضافة للتصنيع مساراً أكثر سالسة مع زيادتها
تدريجيا ،ثم تتراجع فيما بعد .فهي تشكل حوالي  20في المائة عند
مستوى الدخل المنخفض ،وتبلغ ذروتها عند حوالي  28في المائة عندما
يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  16,000دوالر
(بالقوة الشرائية المعادلة) ،ثم تتراجع مرة أخرى إلى حوالي  23في
المئة عند أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.
وبشكل منفرد ،بالنسبة لجميع مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي

وحصص صناعات التكنولوجيا المتقدمة (الخط األزرق) هي حتى
اآلن األكثر دينامية في زيادة حصتها من القيمة المضافة للتصنيع .فهي
تتزايد بشكل متواصل من حصة مجمعة تبلغ  10في المائة عند نصيب
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يبلغ  1,000دوالر (بالقوة الشرائية
المعادلة) إلى حوالي  54في المائة عند متوسط نصيب للفرد يبلغ
 40,000دوالر.

نظرة عامة

التغيرات في الحصص في القيمة المضافة للتصنيع حسب
الدخل وفئة التكنولوجيا2007 -1963 ،

اإلجمالي تقريبا ،تحتفظ هذه الصناعات على األقل بنصف أعلى حصة
لها من القيمة المضافة للتصنيع ،مما يدل على االستقرار وطول عمر
هذه الصناعات.

التحوالت في القيمة المضافة للتصنيع والعمالة
كيف يكون أداء القيمة المضافة للتصنيع والعمالة مع تحول هيكل
الصناعة التحويلية على هذا النحو؟ 7
بالنسبة للصناعة ككل ،على الرغم من أن نصيب الفرد من القيمة
المضافة في العديد من الصناعات يستمر في النمو عند مستويات
مرتفعة لنصيب الفرد من الدخل ،فإن نسبة العمالة إلى السكان تدل
على اتجاهات مختلفة تماماً .فهي توضح طفرة سريعة عند المستويات
المنخفضة والمتوسطة لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،ولكن
عند المستويات المرتفعة لنصيب الفرد من الدخل ،ال تستطيع أي من
الصناعات التحويلية الحفاظ على النمو في العمالة (شكل  9و 8.)10
الشكل 9
التغيرات ف��ي نصيب ال��ف��رد م��ن القيمة المضافة حسب
الدخل والصناعة التحويلية2007 -1963 ،
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مالحظة :مجمعة من  74بلدا
المصدر :تقديرات اليونيدو استنادا ً إلى  (2009) CICو (2013b) World Bank
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“

الصناعات كثيفة العمالة تبدو حاسمة في توليد فرص العمل عند مستويات
الدخل المنخفضة وهي السبب الرئيسي للدور اإلجمالي للصناعة التحويلية في
توليد فرص العمل في المراحل المبكرة من التغير الهيكلي

الشكل 10

التغيرات في العمالة حسب الدخل ،والصناعة التحويلية،

نظرة عامة
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مالحظة :مجمعة من  95بلدا
المصدر :تقديرات اليونيدو استنادا ً إلى  (2009) CICو (2013b) World Bank

وتظهر الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة – التي توفر سلع
االحتياجات األساسية –مستويات أعلى من القيمة المضافة ونمو العمالة
عند المستويات األقل بدالً من األعلى لنصيب الفرد من الدخل .وإن
كانت القيمة المضافة والعمالة لألغذية والمشروبات تستمر في النمو،
حتى بما يتجاوز المستويات ذات الدخل المتوسط المرتفع ،غير أن نمو
القيمة المضافة يكون أعلى قليالً من العمالة ،مما يؤدي إلى استمرار
المكاسب الخاصة باإلنتاجية في جميع مستويات الدخل.
وتعد صناعة األغذية والمشروبات فريدة من نوعها في هذا
الصدد ،فال تظهر أي صناعة أخرى هذا األداء المستدام .وتنخفض
القيمة المضافة والعمالة بالنسبة لصناعة المنسوجات وكذلك صناعة
المالبس مع انتقال البلدان إلى مستويات الدخل المتوسطة المرتفعة
ومستويات الدخل المرتفعة ،ولكن يمكن أن تطيل صناعة المنسوجات
استمرار نمو القيمة المضافة لما بعد بدء تخفيض العمالة – مما يزيد
بالتالي من اإلنتاجية – بسبب قدرتها على استبدال رأس المال للعمل.
وتنخفض معدالت النمو بالنسبة لفرص العمل وكذلك القيمة المضافة
في صناعة المالبس تقريبا بشكل متوازي ،مما يشير إلى المساحة
المحدودة للصناعة كي يحل رأس المال محل العمل .وتعني هذه السمة
أنه بمجرد وصول البلدان إلى فقدان ميزة النفقات األقل للعمالة ،فإنها
تميل إلى فقدان قدرتها التنافسية القطاعية بشكل سريع إلى حد ما.
14

وتظهر الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة زيادات صغيرة في
القيمة المضافة والعمالة عند مستويات الدخل المنخفض جداً ،ثم تظهر
بعد ذلك انخفاضا بطيئا في كال المتغيرين .وتنخفض القيمة المضافة
وكذلك العمالة للمعادن الالفلزية عند جميع مستويات الدخل ،وإن كانت
العمالة تنخفض بسرعة أكثر من القيمة المضافة ،وبالتالي يسمح ذلك
بالنمو المطرد في اإلنتاجية .وتظهر صناعة المعادن األساسية والمعادن
المصنعة نمطا مماثالً للنمو في نصيب الفرد من القيمة المضافة ولكن
أقل من ذلك في العمالة .وقد شهدت صناعة المعادن األساسية تراجعا
سريعاً إلى حد ما في نمو العمالة ،أسفر عن زيادة سريعة في إنتاجية
العمل حيث أن لديها عملية اإلنتاج األكثر كثافة في رأس المال فيما بين
الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة .وشهدت المعادن المصنعة
انخفاضا في نمو العمالة ،ولكن كان االنخفاض أكثر وضوحاً بكثير في
القيمة المضافة للتصنيع .والتزال هذه الصناعة التحويلية عند الطرف
األدنى في سلسلة قيمة اإلنتاج ،الذي ينطوي على المزيد من التخصيص
وعمليات إنتاج آلي أقل.
وتظهر صناعات التكنولوجيا المتقدمة نموا سريعا للقيمة المضافة
والعمالة عند المستويات المنخفضة لنصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي لكن بعد ذلك يتباطأ كالهما سريعا (وإن كان ذلك يتم بشكل
أقل بالنسبة للقيمة المضافة) ،بما يولد زيادات كبيرة في إنتاجية
العمالة .ومن غير المرجح أن تصل هذه الصناعات ،بما في ذلك
اآلالت واألجهزة الكهربائية واآلالت والمعدات والمنتجات الكيميائية
إلى مستوى الذروة الذي يتحقق للعمالة في أي من الصناعات الكثيفة
العمالة .وباستثناء المنتجات الكيميائية ،فإن ظهورها يأتي في مرحلة
متأخرة نسبيا من التنمية وتقدم إسهاما كبيرا في القيمة المضافة
للتصنيع عادة بعد وصول البلدان إلى مستوى الدخل المتوسط المرتفع.
ويبدو أن اآلالت واألجهزة الكهربائية ،وإلى درجة أقل اآلالت والمعدات،
تخضع لتغير تكنولوجي كبير .وتمر هذه الصناعات بمرحلة توسع
شاملة عند مستوى الدخل المتوسط المنخفض ،حيث تصبح زيادة
معدالت نمو العمالة بها هي العامل الرئيسي الذي يساهم في نمو
القيمة المضافة لها .ثم بعد ذلك ،بدءا من مرحلة الدخل المتوسط
المرتفع ،يستند نموها بشكل أكبر إلى ارتفاع إنتاجية العمالة ،التي
تحافظ على نمو سريع للقيمة المضافة من خالل تباطؤ نمو العمالة،
وفي وقت الحق يجري حتى تخفيض قوة العمل .ومن جانبها ،تظهر
صناعة المواد الكيميائية غالباً في مرحلة مبكرة نسبيا من التنمية
للبلد ،نظراً للطلب على الصابون والمنتجات الكيميائية األساسية مثل
مواد التلوين وأدوات الدباغة .ومع ذلك ،فعند مستويات الدخل المرتفع،
يمكن للصناعة زيادة القيمة المضافة من خالل النمو السريع إلنتاجية
العمل ،بشكل مماثل لآلالت واألجهزة الكهربائية واآلالت والمعدات.

“

يوفر التغيير الهيكلي للصناعة التحويلية فرص العمل للبلدان ذات
الدخل المرتفع مع تحولها من الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة إلى
الخدمات ذات الصلة بالتصنيع

نظرة عامة

والصناعات كثيفة العمالة تبدو حاسمة في توليد العمالة عند مستويات وتطوير المهارات وتحسين قاعدة المعارف للبلدان ،وبالتالي بالنسبة
الدخل المنخفض ،وهي السبب الرئيسي للدور العام للصناعات التحويلية لتحسين اإلنتاجية ،وكما سيتبين ،األجور.
في توليد فرص العمل في المراحل المبكرة من التغير الهيكلي .فمع بدء
تحول السكان عن الزراعة ،قد تكون إقامة الصناعات الكثيفة العمالة التغيير الهيكلي والعمالة في الخدمات ذات الصلة بالتصنيع
هي الخيار الوحيد الستيعاب الكثير من السكان الذين يبحثون عن عمل ال تقف عمليات التحول الهيكلي عند الحدود ما بين الصناعة التحويلية
بشكل منتج .وهناك أيضا فرص لتراكم رأس المال ،وتقتصر هذه إلى والخدمات 9.فكما ذكر سابقا ،قد أصبحت أنشطة التصنيع مجزأة
حد كبير على صناعات المواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات .بشكل متزايد ،ومع انفصال أنشطة الخدمات عن شركات التصنيع،
ومع االستعانة بمصادر خارجية للخدمات .وفي الواقع ،فإن هذا التفكك
وتوفر الصناعات كثيفة العمالة ذات التكنولوجيا المنخفضة فرصاً ينطوي على تحول نحو قيمة مضافة أعلى وإنتاجية أكبر في مجاالت
كبيرة لفتح المجال لدخول البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط مثل التسويق ،والبحث والتطوير  ،R&Dوالهندسة ،وهي تحوالت يمكن
المنخفض .ويمكن أن تستخدم بعض االقتصادات األفريقية وبعض تأويلها باعتبارها تمثل المرحلة القادمة من التحول الهيكلي وتوليد
االقتصادات اآلسيوية ،هذه الصناعات كنقطة انطالق نحو التصنيع .العمالة لالقتصادات ذات الدخل األعلى.
فباإلضافة إلى توليد العمالة واإلنتاجية ،تبدي تلك الصناعات حواجز
أقل أمام دخول تلك البلدان ،وتستجيب في البداية لألذواق المحلية .وال وتؤدي الصناعات كثيفة العمالة ذات التكنولوجيا المنخفضة ،مثل
تتطلب الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة نفقات رأسمالية ضخمة المنسوجات والمالبس ،إلى توليد عدد كبير من الوظائف عند مستويات
الدخل المنخفض وعدد محدود من العمالة في الخدمات ذات الصلة.
ويمكن تزويد المصانع بالعمال ذوي المهارات المنخفضة نسبيا.
وفي البلدان الصناعية تخفض صناعة المنسوجات وصناعات المالبس
وتلعب األسـواق المحـلية دوراً أساسيا في مرحلة مبكرة من التنمية بشكل مطرد العمالة في كل من التصنيع والخدمات ذات الصلة ،على
مما يؤدي إلى انخفـاض تكـاليف المعلومات والتعلم .وفي حين أن الرغم من أن األخيرة لها نسبة أكبر نسبيا مقارنة بالبلدان النامية
بعض هذه الصناعـات تتسم بتنافسية عالية ،خاصة صناعات النسيج (الشكل .)11
والمالبس ،فـإن المنتجين الجدد في البلدان النامية ذات الدخل
المنخفضيمـكنأنيستفيدوامنالتغيـراتالمستمرة فيظروفالسوق وال تولد الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة الكثير من
الدولية ،ال سيما الظروف المتعلقة بالنفقات ،وبناء على ذلك ،يمكنهم فرص العمل داخل صناعاتها بما يماثل صناعات التكنولوجيا المنخفضة،
جذب االستثمــــار إلى أراضيهم ،مؤقــــتاًعــلـى األقل .وتوفر الصناعات ولكن مساهماتها في خلق الوظائف في الخدمات ذات الصلة أعلى
ذات التكنولوجيا المتوسطة إمكانيات لالستثمار للبــلدان النامية ذات بكثير .ويبين (الشكل  )12أن الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة،
الدخل المتوسط والمتوسط المرتفـــع .فعلى الرغم من أنهــــا ال تـــولد مثل المعادن غير الفلزية والمعادن األساسية والمصنعة ،تولد نسبة أعلى
كميات كبيــــرة من العمالة ،فإنهــــا صـناعــات ذات إنتاجية عالية من وظائف الخدمات المتصلة بالتصنيع مقارنة بالوظائف التي تولدها
ويمكنهاتوليدالمواردالالزمةلالستثمار.وإضــــــافةإلىذلك،تشمــــــــل الصناعات التحولية نفسها .ويساعد ذلك في التعويض عن االنخفاض
منتجاتها الصلب ،والطوب ،واألسمنت ،والمراجل ،والهياكل المعدنية ،الذي تشهده هذه األخيرة .وبالمثل ،يمكن للبلدان عند مستويات الدخل
واألدواتاليدوية،واللدائن،التيتعتبرمعظمهاسلعوسيــــطةيـــــوجد المرتفع الحفاظ على النمو السريع لبعض الصناعات ذات التكنولوجيا
عليها طلب مرتفع من الصناعات األكثر تقدما .كما تشهد األسواق المتقدمة ،مثل المواد الكيميائية والمركبات اآللية (الشكل .)13
العالميــــةللمدخـــــالتالصـــناعيةنمواسريعا،يستنــــدعلىالطــــلب وتساهمهذهالصناعاتأيضابشكلكبـــيرفيالعــــمالةفـيالخدمــــات
منالقوىالصناعيةالناشئـــــةفيشرقآســــــــيا،وبالتالــــــي،يمكنأن ذات الصلة بالتصنيع ،وبخاصــــة خدمات األعمـــال التجـارية  ،التي
تصبح هذه الصناعات أيضا مصدرا هاما للعمالت األجنبية.
تشملالوظائففيالبحثوالتــــطويرR&Dواالستشــــارات.وهكـــذا،
فإنه عنـد أخذ العمالة في الخدمات المتصلة بالتصنيع في االعتبار
وتؤدي الصناعات عالية التكنولوجيا دوراً أقل أهمية في الحفاظ (وليس مجـرد اإلنـتاج المحـض) ،فإن مساهمة الصنــــاعة التحويلية في
على العمالة عند مستويات الدخل األعلى ،حيث أنها تعوض جزئيا فقط خلق فرص عمل تكون أكثـر استدامة ،وتساعد في تعويض التراجع في
فقدان فرص العمل في الصناعات الكثيفة االستخدام للعمالة .ولكن فرص العمل في الصنـاعة التحويلية كما تساعد في توليد فرص العمل
هذه الصناعات عالية التكنولوجيا حاسمة بالنسبة لتراكم رأس المال ،في الخدمـــات الحديثـــة.
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“

االقتصادات ذات مستويات الدخل المنخفضة
لديها أكبر الفوارق في األجور ما بين الصناعات
التحويلية

الشكل 11
عدد فرص العمل المطلوبة في إنتاج وتسليم المنسوجات ومنتجات المنسوجات2009-1995 ،

نظرة عامة
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مالحظة :تتكون العمالة في الصناعة التحويلية هنا من العمالة الرسمية فقط.
المصدر :تقديرات اليونيدو استنادا ً إلى (2012) Timmer

الشكل 12
عدد فرص العمل المطلوبة في إنتاج وتسليم منتجات الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة في
البلدان الصناعية 2009-1995 ،
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مالحظة :العمالة في الصناعة التحويلية هنا تتكون فقط من العمالة الرسمية.
المصدر :تقديرات اليونيدو استنادا ً إلى (2012) Timmer

ومن المحتمل أن تلعب فرص العمل األخيرة هذه دوراً حاسما في ربط
الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيا المتقدمة مع أنشطة الخدمات
المبتكرة التي تدعم النمو في البلدان ذات الدخل المرتفع الموجهة
بشكل متزايد إلى الخدمات .وبناء على ذلك ،فإن التغيير الهيكلي
للصناعة التحويلية يوفر فرص عمل للبلدان ذات الدخل المرتفع مع
انتقالها من الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة إلى الخدمات ذات
16

الصلة بالتصنيع .ولذلك فإن البلدان المتقدمة التي تهدف إلى زيادة
القيمة المضافة أثناء توليد العمالة تجد من األمثل التركيز على االبتكار
والتسويق ،إذا لم تكن قد قامت بذلك بالفعل ،لتعوض جزئيا أو كليا
الخسارة في فرص العمل في التصنيع.

“

مع نمو البلدان ،تميل الفوارق في مستويات
األجور بين الصناعات التحويلية إلى أن تضيق ،نظراً
الرتفاع إنتاجية العمل في الوظائف منخفضة اآلجر
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نظرة عامة

الشكل 13
عدد فرص العمل المطلوبة في إنتاج وتسليم منتجات الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة
في البلدان الصناعية2009-1995 ،
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مالحظة :تتكون العمالة في الصناعة التحويلية هنا من العمالة الرسمية فقط.
المصدر :تقديرات اليونيدو استنادا ً إلى (2012) Timmer

نوعية العمالة في الصناعة التحويلية
والمالبس ،فإن األجور بها عادة ما تكون أعلى من هذه الصناعات
ال يؤدي التغيير الهيكلي فقط إلى تحسين أعداد العمالة مع زيادة البلدان الثالث .وباﻹضافة إلى ذلك ،فإنه مع نمو البلدان ،تميل الفوارق في
لمستويات دخولها؛ وإنما أيضا تحسين نوعية فرص العمل.
مستويات األجور ما بين الصناعات التحويلية إلى أن تضيق ،نظراً
الرتفاع إنتاجية العمل في الوظائف منخفضة األجر .وبالتالي قد تفقد
األجور
العمالة في الصناعة التحويلية جاذبيتها من حيث عدد العاملين بها مع
عبر جميع البلدان ،توجد أكبر الفوارق في األجور ما بين الصناعات ارتفاع الدخل ،ولكن التغيير الهيكلي في القطاع يساعد في زيادة األجور
التحويلية في االقتصادات ذات الدخل المنخفض .فنظرا ألن صناعة بها.
المنسوجات وصناعة المالبس هما مصدران من أكبر ثالثة مصادر
للعمالة الصناعية عند مستويات الدخل المنخفض ،يكون الكثيرون العمالة من النساء
ضمن العمالة الصناعية ذات األجور المنخفضة ،التي تتعايش مع عدد العمالة في الصناعة التحويلية ،كما هو األمر في القطاعات األخرى،
قليل نسبيا من الوظائف التي تدفع أجورا أعلى بكثير من متوسط األجور ليست محايدة بالنسبة للجنسين ،وإن كانت هناك ندرة في البيانات.
في الصناعة التحويلية .وال يعمل هيكل األجور هذا بالضرورة ضد تنمية وبغض النظر عن مرحلة التنمية للبلد ،فإن العمالة النسائية تميل نحو
البلد ما دامت أجور غالبية هذه العمالة في الصناعات التحويلية (بما الصناعات التحويلية كثيفة العمالة ،التي تستمد قدرتها التنافسية
في ذلك المواد الغذائية والمشروبات) أعلى منها في المصادر الرئيسية من المرونة والتكلفة بدالً من المهارات .وقد يساعد هذا االتجاه في
للعمالة (األنشطة الزراعية وأنشطة اإلعاشة واألنشطة غير الرسمية) رفع الوضع االقتصادي للمرأة في المراحل األولى من التنمية ،مع
تزايد وظائف التصنيع في البالد ،نظراً لزيادة توافر فرص العمل في
وعادة ما يكون الوضع على ذلك النحو.
الصناعات التحويلية الكثيفة العمالة بما يسمح لألفراد بدون مهارات
وعند مستويات الدخل األعلى ،يتحول هيكل الصناعة التحويلية بالحصول على وظائف رسمية ،غالباً ما تكون متفوقة على الوظائف
من كثافة العمالة إلى كثافة المهارات ،ويتزايد وزن الصناعات ذات البديلة القائمة من حيث األجور واألمن .ولكن مع تقدم التصنيع،
التكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة في فرص العمل في التصنيع .وفي يصبح استمرار تمركز العمالة النسائية في العمل في المجاالت كثيفة
العمالة مدعاة للقلق ألن مثل هذا العمل عادة ما يدفع أقل من فرص العمل
حين ال تولد الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة العديد
في الصناعات التحويلية األخرى التي تصبح أكثر شيوعاً مع نمو البلدان.
من الوظائف مثل صناعات المواد الغذائية والمشروبات والمنسوجات
17

“

األجور هي نتيجة للتغيير الهيكلي– فمع انتقال
العمال وتقدمهم إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى،
ومع رفع إنتاجيتهم ،فإنهم يتقاضون رواتب أعلى

محركات التغيير الهيكلي في الصناعة التحويلية
نظرة عامة

الرسائل الرئيسية
•تظل التكاليف ،إضافة إلى التكنولوجيا والطلب ،محركات حاسمة للتغيير الهيكلي والتنمية الصناعية.
•تحقيق التوافق بين نوع المهارات وهيكل الصناعة التحويلية مع نمو الدخل يمكن أن يدفع التغيير الهيكلي الصناعي.
•االبتكار في المنتجات ينتج عنه تحول هيكلي ويوفر الوظائف من خالل خلق فرص عمل جديدة.
•الكفاءة في استخدام الموارد ،التي بدأت في الظهور كمحرك رئيسي للتغيير الهيكلي والتنمية الصناعية ،سوف تكتسب حتى
المزيد من األهمية في المستقبل.
•يعتمد تأثير محركات التغيير الهيكلي في الحفاظ على فرص العمل على السياسات الصناعية المعتمدة.
المحركات التقليدية والناشئة
يوضح القسم السابق التغيير الهيكلي في مختلف القطاعات وداخل
الصناعة التحويلية وعالقة ذلك بالعمالة .ولكن ما هي محركات هذا
التغيير الهيكلي؟ وكيف تحافظ هذه المحركات على فرص العمل من
خالل التغيير الهيكلي؟ بالتأكيد التفاعالت متنوعة للغاية ومعقدة وغير
خطية .ويناقش هذا القسم محركات التغيير الهيكلي في الصناعة
التحويلية (الشكل  .)14ونظرا لمحدودية توافر األدلة ونطاق هذه
الدراسة ،لن يتم فحص كل المجموعات الممكنة من التفاعالت.
الشكل 14
محركات التغيير الهيكلي في الصناعة التحويلية

المصدر :فريق إعداد تقرير التنمية الصناعية لعام 2013
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من حيث المبدأ ،يخضع التغيير الهيكلي في أي قطاع في أي بلد لظروف
العرض والطلب على المنتجات والخدمات التي تتفاعل مع بعضها البعض.
وتشمل الظروف المتعلقة بجانب العرض عموما األجور والمهارات،
والتغير التكنولوجي ،التنظيم الصناعي والبيئة العامة لقطاع األعمال،
والتي تعمل من خالل القدرة التنافسية للصناعة .وتشمل الظروف
المتعلقة بجانب الطلب :الطلب على الواردات والصادرات واالستثمار،
والذي ينتج بدوره من جهود االستثمار األجنبي المباشر ،فضال عن
العمليات الناجمة عن األنشطة داخل سالسل القيمة العالمية .وفي كثير
من األحيان ،تعمل بعض هذه العوامل من خالل كل من العرض والطلب

“

تحتاج المهارات إلى أن تكون متوافقة مع هيكل
الصناعة التحويلية وأن تتغير بمرور الوقت مع تقدم
التصنيع

نظرة عامة

وتمثل األجور قيدا على التحول الهيكلي ونتيجة له على حد سواء .فهي للعمالة في الناتج المحلي اإلجمالي ،مع استبدال رأس المال ليحل محل
تشكل عائقا من حيث أن تلك األجور المرتفعة قد تدفع المستثمرين بعيدا الوظائف التي ال تتطلب مهارات.
عن المساهمة في مشـروع ما ،وخاصة في الصناعات كثيفة العمالة ،رغم
أن معظم المستثـمرين ال يتخذون قرارات االستثمار بنا ًء على األجور
وتكمن أهمية ذلك بالنسبة للبلدان النامية – كمستوردة
وحدها ولكـن أيضا ينظرون إلى عوامـــل أخرى مثل اإلنتاجية والبنية للتكنولوجيا -في أن التكنولوجيا المنقولة إليها قد تم تطويرها استجابة
التحتية والمرافق واإلمدادات اللوجستية (التكلفة ومدى التوافر) .لظروف السوق في االقتصادات المتقدمة.
فاألجور المرتفعة جدا قد تدفع إلى االنسحاب من االستثمار ،مما
يؤدي إلى تراجع التصنيع وانخفــــاض فرص العمل ،في حين أن األجور
ويؤثر تنظيم الصناعة التحويلية في عمليات التحول الهيكلي اعتمادا
الجاذبة قد تولد المزيــد من فرص العمل الجــــديدة .و األجور هي أيضا على مزيج من حجم الشركات ومدى وفورات الحجم في اإلنتاج ودرجة
نتيجة للتغير الهيكلي  -فعندما ينتقل العمال إلى الصناعات ذات القيمة تجزئة اإلنتاج عبر سالسل القيمة وطبيعة التوزيع المكاني وتكتالت
المضافة العالية ويزيدوا إنتاجيتهم ،فأنهم يحصلون على رواتب أعلى .اإلنتاج داخل االقتصادات الوطنية .فالتنظيم الصناعي الموجه نحو
الشركات والقطاعات الكبيرة يجعل من الصعب على االقتصاد التحول
وتحتاج المهارات ألن تكون متوافقة مع هيكل الصناعة التحويلية إلى الصناعات األكثر تقدما ،في حين أن تركيبة أكثر توازنا ،تتضمن
وأن تتغير بمرور الوقت مع تقدم التصنيع (اإلطار  .)1فالقطاعات نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،قد تسمح بمزيد من
الصناعية األكثر تقدما تتطلب أنواعا مختلفة من المهارات عن تلك المرونة االقتصادية مع إمكانية التقدم وتوليد المزيد من فرص العمل.
األقل تقدما ،والصناعات المتوسطة تتطلب قاعدة منخفضة من
المهارات الهندسية والعلمية ،والصناعات المبكرة تكون بحاجة إلى وقد تم تسليط الضوء على بيئة األعمال كمؤثر رئيسي على نمو المشاريع
محو األمية وتعلم الحساب والتدريب التقني واإلداري البسيط .وتتطلب وفرص العمل ،على سبيل المثال ،كما ورد في تقرير التنمية في العالم
الصناعات المتقدمة مهارات تصنيع عالية التخصص مع التركيز على لعام 2005
الموضوعات الفنية مثل الهندسة والرياضيات والتعليم والتدريب التقني ).World Development Report 2005 (World Bank 2005
والمهني ( )TVETالقوي .ومع ذلك ،وحيث أن مجموعة المهارات هذه وقد تم تعريف مناخ االستثمار بأنه «العديد من العوامل المرتبطة بموقع
محدد التي تشكل الفرص والحوافز االستثمارية للشركات حتى تستثمر
تراكمية فأنها تستغرق وقتا لبناء قاعدة مهارات للتحول الهيكلي.
بوفرة ،وتخلق فرص العمل وتتوسع» (. )World Bank 2005, p. 2
وتؤدي التحسينات في التكنولوجيا إلى رفع اإلنتاجية وبالتالي فإنها وهو يغطي الجوانب عن التنظيم وعن الفساد التي ترتبط بتكلفة ممارسة
تكون محركا رئيسيا للتغيير الهيكلي ،ولكن تأثيراتها على العمالة تكون األعمال التجارية ،فضال عن القضايا العامة مثل مدى جودة البنية
سلبية ألنها عادة ترفع كثافة رأس المال للصناعة وتقلل االحتياجات من األساسية ،وقاعدة المهارات ،وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل،
العمالة .ومع ذلك ،وبصورة أعم ،عادة ما يكون االبتكار في صالح التغيير وجوانب سوق العمل  -وجميعها في كثير من األحيان تكون حاسمة في
الهيكلي من خالل التحوالت في عمليات اإلنتاج وتوليد منتجات جديدة االقتصادات ذات الدخل المنخفض.
(وفي نهاية المطاف صناعات جديدة) ،ولكن تأثيراته على العمالة
وتعزز التجارة الدولية التحول الهيكلي من خالل اآلثار الخاصة
تختلف.ويهدفمعظماالبتكارفيالعملياتإلىزيادةالكفاءةأوالتوفير
في المدخالت وبالتالي الحد من العمالة ،ولكن عادة ما يؤدي ابتكار بجانب الطلب بما في ذلك توسيع حجم ونطاق األعمال التجارية
المنتجات (من خالل خلق فرص ألعمال تجارية جديدة) إلى المزيد المحلية ،والتي ال تحتاج إلى االعتماد فقط على السوق المحلية لتحقيق
من فرص العمل .واألمر الهام بالنسبة للعمالة هو األثر الصافي لكال المزيد من النمو .وتشمل اآلثار الخاصة بجانب العرض إمكانية احالل
الواردات حيث يغتنم المنتجون المحليون األسواق التي كانت تخدمها
البعدين.
وقد أعطى التغير التكنولوجي وزيادة الضغوط للمنافسة أهمية الواردات في البداية؛ وتعريض الشركات المحلية للمنافسة والتكنولوجيا
خاصة للمهارات التقنية رفيعة المستوى .وبدأ هذا االتجاه في وقت مبكر األجنبية ،والتي قد تؤدي إلى مكاسب كبيرة في اإلنتاجية؛ وتستغل عوامل
من القرن العشرين ،مما تسبب في وجود تحيز في التغير التكنولوجي خارجية قيمة و وفورات حجم ديناميكية ،وتوليد فرص لجذب استثمار
لصالح التكنولوجيا التي تستخدم المهارات ،مما يوحي بأنه حيث توجد أجنبي مباشر إضافي.
الصناعات التي تستخدم المهارات ،يتم خلق فرص عمل أفضل .وفي ومع ذلك تشير األدلة إلى أن تأثير التجارة الدولية ُمعضل ويعتمد على
االقتصادات المتقدمة ،ترسخ إلى حد ما اآلن أن التغير التكنولوجي في ظروف إضافية اقتصادية وخاصة بالسياسات.
اتجاه منحاز للمهارات كان عامال رئيسيا في إيجاد حصة متناقصة
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“

تعزز التجارة الدولية التحول الهيكلي من
خالل توسيع حجم ونطاق األعمال التجارية
المحلية ،والتي ال تحتاج إلى االعتماد فقط على
السوق المحلية لتحقيق المزيد من النمو .

نظرة عامة

اإلطار : 1
التغيير الهيكلي وتنمية المهارات
عندما تمر االقتصادات بالتغيير الهيكلي من الزراعة إلى الصناعة
التحويلية ،تكون هناك حاجة لمجموعة جديدة من المهارات (الجدول
 1في اإلطار) .ولكن الطبيعة القصيرة والطويلة األجل لالستثمار
في المهارات ،والشكوك الكامنة والعوامل الخارجية للعملية ،والعدد
الضخم من خطط التعليم والتدريب في القطاع العام والخاص ،يمكن
أن يؤدي كل منها إلى اخفاقات للسوق في تشكيل الموارد البشرية.
ويبدو أن دعم السياسات لتنمية المهارات هو أمر مقبول في جميع
أنحاء العالم ،ولكن قد تفشل الحكومات في تحقيق ذلك .فكيف يمكن
لصانعي السياسات تجنب ذلك؟
اإلجابة هي أنهم بحاجة إلى فهم تعقيد االحتياجات من المهارات
الصناعية ،ومالءمة االحتياجات قصيرة األجل مع األهداف طويلة

األجل ،وخلق المهارات تدريجيا وبشكل تسلسلي ،ومالءمة العرض
والطلب ،ومواءمة سياسات المهارة مع جدول األعمال االجتماعية
واالقتصادية األوسع نطاقا .وتؤدي هذه االستجابة بدورها إلى
التوصيات التالية للسياسات :دعم تنمية مهارات طيعة قابلة للتحويل
للتصنيع ،واستكمال التعليم الرسمي بالتعليم التقني والتدريب
المهني ( ،)TVETوإشراك القطاع الخاص في تصميم التدريب
المهني والتقني ،وتشجيع التدريب المهني ،وجعل التمويل للتدريب
فعال ومنصف ،وتطوير شهادة وطنية لمهارات التصنيع ،ودعم تنمية
المهارات من خالل الروابط فيما بين الشركات ،ودعم التعاون بين
الجامعات والقطاع الخاص ،وضمان التركيز على الشباب مع عدم
اغفال االقتصاد غير الرسمي.

جدول  1في اإلطار
التغيير الهيكلي ،والطلب على المهارات ،والتعليم والتدريب
العمق
الصناعي

القدرة
التكنولوجية

الطلب
على المهارات

االتعليم
والتدريب

التدريب خالل العمل
بالمؤسسة

املستوى املنخفض،
تجميع بسيط وتجهيز
أساسا للسوق املحلية

القدرة على إتقان
تقنيات التجميع
البسيط ،نسخ
التصميامت البسيطة
وإصالح اآلالت ،ولكن
ال توجد قدرة لتكييف
العمليات

محو األمية ،وتعلم
الحساب ،والتدريب
الفني واإلداري البسيط

التعليم االبتدايئ
الرسمي

ال يوجد تدريب نظامي عىل األرجح ،غري وارد
مهني أثناي العمل
بالمؤسسة ،باستثناء
التعلم غري الرسمي من
خالل التكرار و التجربة
والخطأ

قاعدة منخفضة من
القدرة عىل إجراء
المستوى المتوسط،
بما في ذلك األنشطة تعديالت طفيفة عىل املهارات الهندسية
الموجهة نحو التصدير العمليات واملنتجات ،والعلمية .المؤسسات
في الصناعات الخفيفة ولكن قدرات التصميم الصغيرة والمتوسطة
والتطوير تكون ضئيلة أو الحجم لديهم مستويات
منخفضة من المهارات
غري موجودة
مهارات تصنيع عالية
القدرة عىل رصد
المستوى المتقدم
والهيكل الصناعي
التخصص مع التركيز
واسترياد وتكييف
وتشغيل أحدث
المتعمق أساسا في
على الموضوعات
الصناعات كثيفة
التكنولوجيات املتقدمة الفنية مثل الهندسة
والرياضيات
التكنولوجيا

املصدر :مقتبس بترصف من (2001) Lall
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الروابط مع
فاعلني آخرين

تعليم ثانوي وتقني جيد بعض التدريب في مقر للمشرتين واملوردين،
وتدريب إداري ومايل العمل أساسا من قبل ولكن من المستبعد جدا
لمؤسسات تكنولوجية
الشركات الموجهة
للتصدير
التعليم الفني العايل
املمتاز والتدريب
الصناعي املتخصص
من قبل مؤسسات
التدريب املهني
والتقني .أعداد كبرية
من املديرين املدربني
بالجامعات

استثمارات كبيرة في وابط قوية مع
مجال التدريب الرسمي الموردين والمشترين،
وغير الرسمي في
واالستشاريين
والجامعات ومؤسسات
الشركة
التكنولوجيا

“

تحتاج البلدان إلى التحرك من التكنولوجيا المنخفضة إلى
التكنولوجيا األكثر تقدما ،ومن القيمة المضافة األدنى إلى القيمة
المضافة األعلى ،ومن القطاعات والصناعات واألنشطة ذات اإلنتاجية
األدنى إلى تلك التي تتسم باإلنتاجية األعلى ،إذا أرادت أن تنمو صناعيا

ويؤثر االستثمار األجنبي المباشر على التغيير الهيكلي من خالل
تشجيع تطوير المجموعات واستغالل اقتصادات المجموعات( (�clus
( )ter economiesعندما يكون االستثمار المحلي غير متوفر).
وهو يساعد على التنويع إلى قطاعات جديدة ،خاصة عندما ينجذب
إلى القطاعات الجديدة ذات التكنولوجيا المتقدمة ،ومن خالل اآلثار
غير المباشرة ،التي تجعل الشركات المحلية أكثر قدرة على المنافسة
وتجذبها إلى أنشطة جديدة .غير أن االستثمار األجنبي المباشر ال
يولد تلقائيا التغيير الهيكلي ،ألن اآلثار غير المباشرة تعمل فقط إذا تم
إشراك رجال األعمال المحليين.

نظرة عامة

وتساعد سالسل القيمة العالمية التحول الهيكلي وذلك بتجزئة عملية
اإلنتاج وتسهيل نقل اإلنتاج.
فعند إنتاج المنتج النهائي في مكان واحد ،ربما يكون هناك مجاال ضيقا
لتغيير نسبة رأس المال إلى العمل ،ولكن بمجرد أن يصبح من الممكن
تفتيت اإلنتاج إلى سلسلة من المراحل سيكون هناك حتما البعض
منها أكثر كثافة في العمالة من غيرها ،ومع انخفاض تكاليف النقل
واالتصاالت ،قد يكون وضع هذه العمليات في اقتصاد منخفض األجور
أمرا فعاال من حيث التكلفة .ومن الناحية التكنولوجية ،فإن المشاركة
في سالسل القيمة تجعل التصنيع «أسهل وأسرع» ولكن في نفس الوقت
يكون محليا «أقل مغزى» حيث أن الشركات في البلدان النامية يمكن أن
تقيم صالت مع شبكات اإلنتاج الدولية وتعتمد على البراعة التكنولوجية
والتسويقية للشركات الرائدة في هذه السالسل في حين ال يبذلون الجهد
بأنفسهم ( ، Baldwinيصدر الحقا).
ويميل أثر ذلك على العمالة إلى أن يكون إيجابيا ،على الرغم من أنه
يعتمد أيضا على ما إذا كان قد تم سوء تسكين اإلنتاج المحلي.

الشكل 15
فصل النشاط اإلقتصادي عن استخدام الموارد و األثر البيئي

ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ )ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ(

ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ

ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ

ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ

ﺍﻟﺰﻣﻦ

المصدرUNEP 2011 :

المحركات كشروط الزمة
كما ذكر في مستهل هذا التقرير ،فإن فرص العمل ال تتساقط مثل
المن من السماء – وبالطبع فإن التغيير الهيكلي ال يتم فرضه على
هذا النحو أيضا .ولكن أحد الموضوعات الرئيسية التي يطرحها هذا
التقرير هي أن البلدان تحتاج إلى التحرك من التكنولوجيا المنخفضة
إلى التكنولوجيا األكثر تقدما ،ومن القيمة المضافة األدنى إلى القيمة
المضافة األعلى ،ومن القطاعات والصناعات واألنشطة ذات اإلنتاجية
األدنى إلى تلك التي تتسم باإلنتاجية األعلى ،إذا أرادت أن تنمو
صناعيا .ويشير تحليل التغير الهيكلي الوارد بهذا التقرير إلى أنه في
حين أنه قد تختلف الظروف كثيرا عبر الزمان والمكان ،وأن التغير
التكنولوجي قد يكون ال يزال قادرا على طرح مفاجآت ضخمة ،إال أن
االتجاهات النمطية من الماضي يرجح جدا أن تمتد إلى المستقبل.
وهناك الكثير لنتعلمه من فهم التاريخ وما أدى إليه .ويمكن للبلدان
النامية أن تتعلم الكثير من البلدان المتقدمة قليال أو كثيرا عنهم.

وتقليديا ،لم تكن القيود المفروضة على الموارد محركا للتغيير الهيكلي
ولكن ،نظرا لتأثير التلوث الناجم عن التصنيع في الماضي ،فإن
االستدامة سوف تصبح محركا رئيسيا في المستقبل .عالوة على ذلك،
فإن أنماط اإلنتاج واالستهالك المسرفة  -جنبا إلى جنب مع استمرار
تدهور التربة وإزالة الغابات والصيد الجائر  -تفاقم بالفعل نقص المياه
وتصعد أسعار الغذاء والطاقة وغيرها من السلع .بالتالي ،فإن كفاءة
استخدام المدخالت يكون لها مزايا اقتصادية واضحة ،فهي تزيد
ومع ذلك فإن تأثير المحركات على التغيير الهيكلي ،لم ولن يكون
القدرة التنافسية وتولد الموارد لالستثمار في المزيد من النمو والتحول
فيه عدم التباس .ويمكن لألجور أن تدعم أو تعيق توليد فرص العمل
الهيكلي .وعلى المدى الطويل ،سوف يكون على الهيكل الصناعي التغير
اعتمادا على كيفية تحديدها .ويبدو أن توقيت توافر المهارات مهم جدا
نحو اتجاه يفصل ما بين اقتران النشاط االقتصادي مع استخدام
لدعم ظهور فرص عمل جديدة.
الموارد واألثر البيئي (الشكل .)15
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“

يمكن أن يكون للحكومات تأثير كبير في استمرارية توليد
فرص العمل عن طريق تشجيع التغيير الهيكلي اإليجابي في
جميع مراحل التنمية واإلشراف على التنسيق الوثيق مع
السياسات األخرى حتى يكون هناك اتساق في العمل

نظرة عامة

فالتكنولوجيا تقلل العمالة إذا كانت موجهة نحو سير العملية ولكنها
تولد فرص العمل إذا كانت موجهة نحو المنتج .وال تؤدي التجارة
الدولية دائما إلى حلقة مثمرة من التغيير الهيكلي والعمالة ،كما توضح
الخبرات المتباينة من شرق آسيا وأمريكا الالتينية .وسوف يكشف
الفحص البسيط لكل من المحركات عن أن تأثيرها قد يذهب في أي من
االتجاهين ،وهو أمر معقد بسبب حقيقة أن المحركات غالبا ما تتفاعل
مع بعضها البعض قبل توليد تأثير.
وتحــتاج الدولة (جنبا إلى جـــنب مع القطـــاع الخـــاص) إلـى
العمل الجاد لضمــان أن يكون للمحــــركات تأثــــير إيجابي علــى توليد
العمالة أثناء تحقيق التحول في االقتصاد .ومن خالل توجيه السياسات
الستهداف المحركات الرئيسية مثل التعليم والمهارات والقابلية للمالءمة

والتجارة الدولية ،يمكن للحكومات أن تطلق حلقة مثمرة وليست مفرغة،
فيما يخص التغيير الهيكلي .ويمكن للتدخالت المنفذة جيدا تعزيز النمو
الصناعي والعمالة ،وهو ما أكدته نتائج تقييمات األثر األخيرة بالنسبة
للبلدان ذات الدخل المرتفع .ويمكن أن يكون للحكومات تأثير كبير في
استمرارية توليد العمالة عن طريق تشجيع التغيير الهيكلي اإليجابي
في جميع مراحل التنمية واإلشراف على التنسيق الوثيق مع سياسات
أخرى حتى يكون هناك اتساق في العمل .ولكن ال ينبغي للبلدان النامية
أن تحاكي ببساطة البلدان ذات الدخل المرتفع .فهي قد تستفيد بقدر
كبير من إظهار المرونة في القيام بالتجارب والتعلم والتقييم .وبناء على
ذلك ،فإن المحركات ضرورية من أجل التغيير الهيكلي الناجح ولكنها
سوف تتطلب مجموعة جيدة من السياسات الحكومية المنسقة جيدا
لتجعل التصنيع يعمل على توليد العمالة.

السياسات الصناعية الوطنية والدولية
الرسائل الرئيسية
•يتطلب التوليد المستدام لفرص العمل أن تركز السياسات الصناعية على التحول الهيكلي لالقتصاد.
•يمكن للدولة تعزيز السياسات الصناعية إما باعتبارها جهة منظمة ،أو ممولة ،أو منتجة أو مستهلكة .وينبغي أن تشرف على
التنسيق الوثيق مع السياسات األخرى ألنها يمكن أن تقوض أهداف السياسات الصناعية إذا لم تعمل في توافق معهااالبتكار في
المنتجات ينتج عنه تحول هيكلي ويوفر الوظائف من خالل خلق فرص عمل جديدة.
•حتى تكون السياسات الصناعية فعالة ،فإن عملية صنع السياسات يجب أال تقل أهمية عن محتوى السياسات.
التعاون الدولي في مجاالت معايير العمل واالستثمار وأهداف التنمية االقتصادية المستدامة بعد عام  2015هو المفتاح لضمان أن يولد
التصنيع فرص العمل عالية الجودة الي يوجد حاجة شديدة إليها.
تعزيز التغيير الهيكلي
إن السياسات الصناعية ،التي يتمثل هدفها الرئيسي في «استباق التغيير
الهيكلي وتيسير ذلك عن طريق إزالة العقبات وتصحيح إخفاقات السوق»
( ،)Syrquin 2007،p. 49ينبغي أن تسعى إلى تعزيز مثل هذا
التغيير في كل مرحلة من مراحل التنمية ،من خالل أربعة طرق رئيسية:
كجهة منظمة تضع التعريفات الجمركية والحوافز المالية أو اإلعانات؛
وكجهة ممولة تؤثر على سوق االئتمان وتخصيص الموارد المالية العامة
والخاصة للمشاريع الصناعية؛ وكجهة منتجة تشارك مباشرة في
النشاط االقتصادي ،على سبيل المثال من خالل المؤسسات المملوكة
للدولة ،وكجهة مستهلكة تضمن سوقا للصناعات االستراتيجية من خالل
برامج المشتريات العامة (.)Peres and Primi 2009
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وفي المرحلة المبكرة من التصنيع (التحول من الزراعة إلى الصناعة
التحويلية ذات التكنولوجيا المنخفضة) ينبغي أن تقوم الدولة بذلك في
المقام األول عن طريق مواءمة السياسات الزراعية والصناعية وعن
طريق إقامة أو دعم الصناعات التحويلية كثيفة العمالة والقائمة على
الموارد التي تتسم بانخفاض حواجز الدخول.
ونحو مرحلة الدخل المتوسط ،ينبغي أن تقوم الدولة بذلك عن طريق
تحسين كفاءة الصناعة التحويلية واإلنتاجية والتنويع وتطوير الهيكل
االقتصادي .وفي المرحلة المتقدمة ،ينبغي أن تقوم الدولة بذلك من
خالل االبتكار التكنولوجي ،بالسعي إلى تحقيق التمايز من خالل رفع
الجودة وكذلك االبتكار من خالل إطالق منتجات وخدمات جديدة ،بما
في ذلك التكنولوجيا الخضراء10.

“

التنسيق مهم بشكل خاص ألنه غالبا ما ينظر
للمنافسة والسياسات الصناعية على أنها متعارضة
فيما بينها

نظرة عامة

استهداف المحركات الرئيسية للتغيير الهيكلي
حاسمة أيضا في منع العجز في الحساب الجاري من أن يصبح غير
يمكن للحكومات استخدام أدوات السياسات الستهداف المحركات قابل لالستدامة (.)McCombie and Thirlwall 2004
الرئيسية للتغيير الهيكلي .فعلى سبيل المثال ،سوف يكون هناك نقص
في توفير التعليم والمهارات في بيئة يحكمها السوق بشكل صرف حيث أدوات السياسات الصناعية
أن أصحاب العمل سيكون لديهم حوافز محدودة للغاية لتخصيص هناك أربعة أنواع من األدوات المتاحة للحكومات لتحقيق التغيير
األموال لذلك .وبالمثل ،فإن القابلية المحدودة للتوصل إلى الربح عن الهيكلي .فهناك الحوافز المالية ،وهي التحويالت الحكومية من الموارد
طريقاإلبتكار،واالفتقارإلىالتمويلالتنافسـي،وفشـــلالتنسيق ،يجعل العامة إلى شركات أو أنشطة أو صناعات أو مناطق بأكملها ،مجانا أو
التكنولوجيا واالبتكار عرضة إلخـــفاقات الســــوق ،مما يؤدي إلى نقص بأسعار أقل من أسعار السوق ،من خالل الدعم المباشر (نقدا أو عينا)
أو الدعم غير المباشر (الحوافز الضريبية).
االســـتثمارات (.)Martin and Scott 2000
وبما أن وجود نظام عرض موثوق به منخفض التكلفة للمدخالت من
المواد عالية الجودة يعد أمرا بالغ األهمية بالنسبة للصناعات المحلية،
وإن وجود سوق مالي يعمل جيدا هو أمر حاسم لتعزيز التنمية
تستخدم البلدان أحيانا أدوات السياسات للحد من تكاليف المدخالت .الصناعية من خالل توفير القروض التنافسية لرأس المال العامل
وتأجير السلع الرأسمالية ،والقروض للحصول على األصول الثابتة بما
ويتطلب استهداف المحركات الرئيسية التنسيق الوثيق مع في ذلك مشاريع االستثمار والتطوير العقاري ،فضال عن الخدمات
السياسات األخرى  -وال سيما السياسات بشأن المنافسة ،والتجارة االستشارية .وتشكل القدرة على الحصول على االئتمان بأسعار معقولة
واالستثمار األجنبي المباشر ،وأسعار الصرف  -التي تلعب دورا تكميليا عقبة رئيسية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص،
مهما للسياسات الصناعية .فالفشل في ضمان التآزر قد يبطل أهداف حتى بالنسبة ألولئك الذين لديهم مشاريع ذات عوائد خاصة واجتماعية
السياسات .والتنسيق مهم بشكل خاص ألنه غالبا ما ينظر للمنافسة إيجابية ،ألنهم عادة ما يفتقرون إلى ضمانات أو تاريخ ائتماني.
والسياسات الصناعية على أنها متعارضة فيما بينها ،حيث أن األولى
تهدف عادة إلى تعزيز المنافسة بين الشركات في الصناعة التحويلية وسعيا لتحقيق أهداف التنمية ،لعبت الدولة تاريخيا دورا رئيسيا في
(من أجل المزيد من الكفاءة والرفاهية االقتصادية) ،في حين أن التنمية الصناعية من خالل المؤسسات المملوكة للدولة (.)SOEs
األخيرة كثيرا ما تعطي ميزة سوقية على المنافسين لصالح القطاعات وتمثل ملكية الدولة أمرا يمكن تبريره عندما تكون هناك احتكارات
طبيعية غير مناسبة لمؤسسات القطاع الخاص ،ولتحقيق األهداف
أو الصناعات المحلية.
االجتماعية أو التنموية ،ولتحقيق عوائد االستثمار لدعم أهداف
وعلى سبيل المثال ،فقد ساعد التنسيق بين التجارة وسياسات االستثمار الميزانية ،ومن أجل األمن االقتصادي الوطني (.)Mattlin 2009
األجنبي المباشر ،البلدان التي كانت ذات دخل منخفض في السابق ،كما أن هذه المؤسسات يمكن أن تكون بمثابة حاضنة للمهارات الفنية
مثل جمهورية كوريا ،على اللحاق بالركب ،واليوم على الرغم من القيود والمواهب اإلدارية ،كما هو الحال في الصين (.)Rodrik 2010
التي تفرضها اتفاقات السياسات التجارية الثنائية والمتعددة األطراف،
ال يزال لدى الحكومات بعض المساحة الستخدام األدوات ذات الصلة وباعتبارها مستهلك ،يمكن أن تكون الحكومة الوطنية هي المشتري
بالتجارة في السياسات الصناعية ،وخاصة الحواجز غير الجمركية .األكبر الوحيد في العديد من األسواق للسلع والخدمات في البالد.
ويمكن للحكومات أيضا استخدام أدوات ترويج الصادرات التي تدعم ويمكنها أن تستخدم هذه القوة الشرائية لتحفيز النشاط االقتصادي
قدرة المصدرين على الحصول على تمويل تنافسي ،والبحث والتطوير واالبتكار ،وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة األجنبية ،وتحسين
القدرة التنافسية لبعض القطاعات الصناعية أو معالجة الفوارق
 ،R&Dوالتدريب.
اإلقليمية (.)Watermeyer 2000
وتقريبا في جميع البلدان التي نجحت في اللحاق بالركب ،ظهر
استخدام تدابير مثل المراقبة عن كثب لسعر الصرف الحقيقي ،تنمية المهارات
والحفاظ عليه مقوما بأقل من قيمته لدعم القطاع القابل للتداول ،تتفق معظم الحكومات على أن رأس المال البشري هو محرك بالغ
المتمثل أساسا في قطاع الصناعة التحويلية( ،بما في ذلك التحكم األهمية للنمو االقتصادي .وتشمل بعض عناصر سياسات المهارات
في سعر الصرف االسمي) ( .)Rodrik 2008وهذه التدابير هي الناجحة تفهم تعقيد االحتياجات من المهارات الصناعية ،ومطابقة
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“

ينبغي أن يمر كل بلد بعملية التعلم الخاصة به -
بما يجمع بين تجريب السياسات الصناعية مع تقييم
صارم لألثار لتوليد قاعدة أدلة بشأن أي من تدابير
السياسات الصناعية يحقق اآلداء الالزم
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االحتياجات قصيرة األجل واألهداف طويلة األجل ،وخلق المهارات من التجارب الدولية ال يمكن تعميمها بسهولة بسبب عدم التجانس ما
بين البلدان12.
تدريجيا وبشكل تسلسلي ،ومطابقة العرض والطلب ،ومواءمة سياسات
المهارات مع جدول األعمال االجتماعي واالقتصادي األوسع نطاقا .وعلى
ومع ذلك فإن إحدى الخالصات هي أن السياسات الصناعية
«الجانب األصعب  ،ال يبحث أصحاب العمل في الصناعة التحويلية عن
المهارات التقنية فقط ولكن أيضا عن المهارات المعرفية واالجتماعية الواقعية والمستندة إلى األدلة والتي تدار بطريقة توافقية هي أساسية
والسلوكية .ويعتبر البعض أن العمل الجماعي وحل المشاكل يمثل أمرا لتحقيق الفعالية ،بغض النظر عن األدوات المحددة الملموسة
رئيسيا بالنسبة للعمال ذوي الياقات الزرقاء ،وأن التفكير الناقد حاسم المستخدمة .ويجب على صانعي هذه السياسات:
بالنسبة للعمال ذوي الياقات البيضاء (.)Bodewig 2012
والكثير من هذه المهارات الشخصية الناعمة ينبغي تطويرها في سن •  استخدام النظام السياسي – وليس التنازع معه .فأحد حقائق الحياة
مبكرة ،ومن هنا تأتي أهمية دعم السياسات التي ترسي أسس التعلم السياسية هي أنه ال يتم التكفل بأي سياسات ما لم تحظ بموافقة من هم
للقوى العاملةالمستقبلية.وفيما بعد تلكالمرحلة،شهدتالعقودالقليلة في السلطة.
الماضية تركيزا قويا على التدريب المهني والتقني لتلبية الطلب على •  تعزيز القيادة السياسية .وسوف يؤدي هذا إلى وضع جدول أعمال
المهارات الصناعية .ومن األهمية بمكان ،إشراك القطاع الخاص  -على للتحول الوطني يهدف إلى إقامة ورعاية األنشطة اإلنتاجية في البلدان
سبيل المثال ،من خالل الروابط بين الشركات وتعاون القطاع الجامعي منخفضة الدخل ،أو تحقيق المزيد من التقدم التكنولوجي في البلدان
والخاص ،بما في ذلك التدريب المهني  -ألن هذا هو السبيل األكثر متوسطة الدخل.
•  تشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص .وسوف يساعد هذا في
فعالية لربط المهارات الالزمة بسوق العمل (.)DFID 2011
تصميم التدخالت التي تعتمد على معرفة الخبراء في القطاع الخاص
وال يزال نقص التمويل للحصول على التعليم والتدريب التقني والمهني وأيضا ضمان أن يدعم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين القرارات.
 TVETالذي يتسم بالجودة العالية يمثل أحد نقاط االختناقات .ويبقى •  تعزيز قدرات إدارة السياسات الصناعية .ويجب تعزيز هذه القدرات
من المهم أيضا توفير التدريب للقطاع غير الرسمي ،لتطوير هذا القطاع بشكل كبير بين الجهات الفاعلة الرئيسية في البلدان النامية بطريقة
وتعزيز الصلة بين القطاعات غير الرسمية والرسمية ،مما يجعل من عملية ومركزة.
السهل على العمال االنتقال إلى األخيرة.
ويمكن للخبرة الدولية المتعلقة بأدوات السياسات أن تقدم دروسا
تفعيل السياسات الصناعية
تدعو لالهتمام ،ولكن البلدان النامية من المستبعد أن تنجح عن طريق
يمكن أن تعـزز التدخالت المختـارة والمنفذة بعناية النمو الصناعي مجرد محاكاة االقتصادات ذات الدخل المرتفع ألن النهج االستراتيجي
والعمالة،وهذاهوماتؤكدهاألدلـةمننتائجتقييـماتاألثـرللـبلدانذات لتشكيل السياسات الصناعية يجب أن يكون مصمما لمالئمة الظروف
الدخل المرتفع في عـامي  2010و  .2012علـى سبيل المثال ،يمكن الوطنية .وينبغي أن يمر كل بلد بعملية التعلم الخاصة به – بما يجمع بين
لإلعانات للشركات الصناعية أن تزيد فرص العمل بتكلفة منخفـضة جـدا تجريب السياسات الصناعية والتقييم الصارم لألثار لتوليد قاعدة أدلة
نسبيا لكـل وظيـفة ( .)Criscuolo et al. 2012كما أن التخصيص بشأن أي من تدابير السياسات الصناعية يحقق األداء الالزم في سياق
الجيد لإلعانات على مستوى الشركات يمكن أن يزيد إجمالي إنتاجية معين وأي منها ال يحقق ذلك.
عوامل اإلنتاج ( )Aghion et al. 2012والتعريفات التي تأخذ في
االعتبار وجود مستويات متفاوتة من المهارات بين الصناعات لديها التعاون دوليا
إمكانية تعزيز النمو االقتصادي ) .11(Nunn and Trefler 2010التعاون الدولي بشأن التغيير الهيكلي مطلوب لمنع أي سباق نحو
القاع .فالشركات في البلدان الغنية يمكن أن تغرى باالنتقال إلى
ولكن يجب تفسير هذه األنواع من الدراسات بالمزيد من الحذر .البلدان المنخفضة الدخل حيث تنخفض تكاليف العمالة وتكون
أوال ،ألن العديد منها لم ينفذ بما يكفي من الدقة ،وبالتالي فإن تقييم قوانين العمل أقل تقييدا والرصد أضعف لظروف العمل واآلثار
صالحيتها الداخلية يشير إلى صعوبة تأسيس العالقات السببية ما بين البيئية .وفي الوقت نفسه ،للتصدي لهذه التحديات ،تحتاج
أدوات السياسات واآلثار التي يتم مالحظاتها.
الجهات المنظمة الوطنية ق��درا من االستقاللية الذاتية ،وهو
وثانيا ،النتائج بشأن اإلنجازات أو اإلخفاقات التي يمكن استخالصها موقف قد يتعارض مع التعاون الدولي من خالل اتفاقيات التجارة.

“

تهدف معاهدات االستثمار الثنائية إلى حماية
مصادر االستثمار األجنبي المباشر وبالتالي تحفز
االستثمار وتخلق فرص العمل

ومع ذلك ،فإن معاهدات االستثمار الثنائية واألنظمة االستثمارية
األخرى لديها المزيد من اإلمكانيات لتحسين ظروف توليد فرص العمل
ذات الصلة بالتصنيع ،والتي يمكن أن تشجعها المنظمات الدولية.
وبالمثل ،وحيث أن العديد من البلدان (النامية أساسا) لم تصبح من
الموقعين ألسباب مختلفة ،يمكن للهيئات الدولية دعم جهود التنسيق
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ومن المطلوب تحقيق التعاون فيما يتعلق بمعايير العمل الدولية ،وال
سيما في المجال الجديد نسبيا بشأن «معايير االستدامة في القطاع
الخاص» ،التي ظهرت بمجرد أن اكتشف النشطاء االجتماعيون أن
سمعة الشركات هي بمثابة أصول ملموسة للشركة يمكن أن يلحقوا بها
الضرر بسهولة .وقد القت تلك المعايير ترحيبا مبدئيا باعتبارها «أحد
التصميمات المؤسسية األكثر ابتكارا والمذهلة التي شهدتها الخمسين
عاما الماضية» (،)Cashore, Auld and Newsom 2004
ولكن ظهرت شكوك مؤخرا بشأن ما تحمله هذه المعايير الجديدة من
إمكانات للبلدان النامية.
ومع ذلك ،ال يبدو أن هناك أي دراسات كمية إجمالية سليمة تهدف
لتقدير اآلثار المترتبة على ظروف العمل أو العمالة -وهي مهمة بالنسبة
للمنظمات المتعددة األطراف.وإحدى األدوات الرئيسية األخرى التي
تتعلق بالتعاون الدولي هي معاهدة االستثمار الثنائية (.)BIT
وحيث أن االستثمار األجنبي المباشر ينطوي على مواجهة مخاطر
(فالدول المضيفة تحتفظ بالحق القانوني في أن تقرر كيف يتم التعامل
معه) ،فإن القواعد في معاهدات االستثمار الثنائية يمكنها تهدئة هذه
المخاوف من خالل مطالبة الدول بالتعويض عن نزع الملكية والسماح
بإعادة األصول .وعلى هذا النحو ،تهدف معاهدات االستثمار الثنائية
لحماية مصادر االستثمار األجنبي المباشر وبالتالي تحفز االستثمار
وتخلق فرص العمل .وتنضم الحكومات لهذه الشروط الصارمة ألن
آفاق االستثمار األجنبي المباشر جذابة ،حيث تعد بنقل التكنولوجيا
وخلق فرص العمل المحلية (Elkins, Guzman and Simmons
 .)2006وهكذا فقد ارتفع عدد معاهدات االستثمار الثنائية في العقدين
األخيرين ،من مجرد  447في عام  1990إلى أكثر من  3000اتفاقية
ثنائية متفردة في عام .(UNCTAD 2012) 2011

للسماح لها باالستفادة بشكل أكبر من معاهدات االستثمار الثنائية ،من
خالل ثالث طرق .أوال ،يمكنها أن تكون بمثابة محافل لتجميع مصالح
متعددة األطراف ،من خالل توسيع قواعد بياناتها بشأن اتفاقات
االستثمار وضمان شفافية االبالغ عن االتفاقات الموقعة والحاالت
المتنازع عليها وشركات ومواقع االستثمار األجنبي المباشر .وثانيا،
يمكنها توفير الخدمات االستشارية للدول .وثالثا ،يمكنها نشر المعرفة
بشأن الدول الملتزمة باتفاقات االستثمار – فانتهاك شروط االستثمار
الثنائية يؤدي إلى ضرر ملحوظ بالسمعة يؤدي إلى انخفاض تدفقات
االستثمار األجنبي المباشر.
ومع اتجاه العالم لبحث كيفية التحرك قدما فيما يتجاوز األهداف
اإلنمائية لأللفية بعد عام  ،2015فإن بوسعه التطلع لبناء إطار يشمل
أهدافا ترتكز على األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة  -االقتصادية
واالجتماعية والبيئية.
وقد كان القصد من األهداف اإلنـمائية لأللـفية الثمانية توحيد السعي
لتحقيق هذه األبعاد الثالثة (. )UN System Task Team 2012
مفتقدا االقتصادية األبعاد أحد كان ،فالهدف الخاص بتوفير العمالة لم
يتم إضافته سوى في عام  .2008وال يزال توليد العمالة الجديدة ضمن
الشواغل االجتماعية العالمية المحورية .وقد جاءت أول النتائج الداللية
من المشاورات التي تقودها األمم المتحدة لجدول أعمال التنمية لما بعد
عام  ،2015والتي ساهم فيها أكثر من  200,000شخص من مختلف
أنحاء العالم بوجهات نظرهم بشأن األولويات المثلى للتنمية بعد انتهاء
تاريخ األهداف اإلنمائية لأللفية ،لتبين أن ايجاد فرص العمل سوف يظل
يمثل تحديا اجتماعيا رئيسيا ،يشمل تقريبا جميع االقتصادات لما بعد
عام .(UNCTAD 2013) 2015
وهكذا يقدم جدول أعمال ما بعد عام  2015فرصة جديدة للدول إلعادة
ربط اعتبارات العمالة والتصنيع المستدام مع التركيز على التنمية
البشرية الذي ساد البرنامج األول لألهداف اإلنمائية لأللفية ،من خالل
إعادة االلتزام باألبعاد االقتصادية للتنمية .

االتجاهات في القيمة المضافة للتصنيع والصادرات العالمية
منذ بداية هذا القرن ،مثلت االقتصادات المتحولة إلى التصنيع حصة األقل بخالف األجور والبنية التحتية األفضل ،فهو أيضا انعكاس لنمو
متنامية من القيمة المضافة العالمية للتصنيع  .وهذا االتجاه بقدر ما األسواق المحلية للمنتجات الصناعية للبلدان المتحولة إلى التصنيع
هو نتيجة للتحول التدريجي لإلنتاج من البلدان الصناعية إلى البلدان بسبب مستويات الدخل األعلى والطبقة المتوسطة الصاعدة بسرعة.
المتحولة إلى التصنيع لالستفادة من اإلجور األقل و تكاليف العمالة
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على مدى السنوات العشرين الماضية تضاعفت القيمة
المضافة العالمية للتصنيع تقريبا ،بمتوسطنمو سنوي  3في المائة

نظرة عامة

وفي الواقع ،على مدى السنوات العشرين الماضية تضاعفت القيمة
المضافة العالمية للتصنيع تقريبا ،بمتوسط نمو سنوي  3في المائة.
بينما ارتفعت القيمة المضافة للتصنيع للبلدان الصناعية مجرد 1.8
في المائة سنويا – أقل من معدل نمو ناتجها المحلي اإلجمالي الذي
بلغت نسبته  2.1في المائة.
في حين ارتفعت القيمة المضافة للتصنيع للبلدان المتحولة إلى التصنيع
بمعدل  6.4في المائة سنويا – وهو أسرع من معدل نمو ناتجها المحلي
اإلجمالي الذي بلغ  5.0في المائة – ومحققة زيادة بأكثر من ثالثة
أضعاف13.

حصص القيمة المضافة للتصنيع
تسبب النمو العالي والمستـدام في القيمـة المضافة للتصنيع في
الصين عبر هذه الفترة ( 11.4في المــــائة سنويــا في المتوسط) في
ظهورها كمصنع للعالم :ففي عام  ،2012تم إنتاج  50في المائة من
السلع المصنعــة لالقتصادات المتحولة إلـى التصنيع في الصين .ومن
بين جميع المصنعين الكبار اآلخرين من االقتصادات المتحولة إلى
التصنيع ،تواكبت الهند فقط (بمتوسط سنوي لنمو القيمة المضافة
للتصنيع بلغ  )٪7.4مع الصين .وزادت الهند حصتها في القيمة
المضافة للتصنيع لتصبح المصنعة الرائدة الثانية بين االقتصادات
المتحولة إلى التصنيع ،وتحل محل المكسيك والبرازيل ،التي شهدت
كل منهما تراجع حصتها في القيمة المضافة للتصنيع بين االقتصادات
المتحولة إلى التصنيع بأكثر من النصف ،من  11.7في المائة و 10.5
في المائة في عام  1992إلى  5.7في المائة و  4.9في المائة في عام
.2012

ووصلت القيمة المضافة العالمية للتصنيع إلى أعلى مستوى على االطالق
في عام  2012عند  16.7في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي ،بعد أن تعافت تماما من االنكماش الحاد في 2009-2008
واألزمة االقتصادية والمالية العالمية .وانخفضت مساهمة القيمة
المضافة للتصنيع في الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان الصناعية من
 16.4في المائة في عام  1990إلى  15.0في المائة في عام ،2012
وأحد الموضوعات التي يطرحها هذا التقرير هو أن التصنيع يتحول
في حين أنها ارتفعت من  16.5في المائة إلى  21.3في المائة في باستمرار نحو المنتجات ذات التعقيد التكنولوجي األعلى .وبالفعل فقد
ارتفعت حصة المنتجات متوسطة وعالية التقنية في القيمة المضافة
البلدان المتحولة إلى التصنيع.
العالمية للتصنيع من  43.2في المائة في  2002إلى  47.8في المائة
وتنعكس الدينامية األكبر لالقتصادات المتحولة إلى التصنيع في زيادة في  .2011وأظهرت البلدان الصناعية والبلدان المتحولة إلى التصنيع
حصتها من الصادرات الصناعية العالمية ،من  13.9في المائة في اتجاهات مماثلة ،مع تناقص حصتها من المنتجات القائمة على الموارد،
عام  1997إلى  29.6في المائة في عام  .2011وتسببت االقتصادات وتزايد حصتها من المنتجات متوسطة وعالية التقنية خالل الفترة
الناشئة في معظم هذه الزيادة ،وزادت مساهماتها على مستوى العالم  .2011-2002وقد حافظ التصنيع منخفض التقنية على حصته في
بأكثر من الضعف من  12.3في المائة الى  27.1في المائة خالل القيمة المضافة للتصنيع عند نحو  25في المائة خالل 2011-2002
تلك الفترة 14.وساعد أيضا التوسع في الصادرات من البلدان الكبيرة في جميع أنحاء العالم ولكن كان هناك نقل كبير لمواقع اإلنتاج من
المتحولة إلى التصنيع مثل الصين والهند على تعافي الصادرات البلدان الصناعية إلى البلدان المتحولة إلى التصنيع ،وبصفة أساسية
الصناعية العالمية من االنكماش الذي تلى األزمة المالية .وبالنظر إلى الصين.
إلى االتجاه الحالي والنمو في شبكة التجارة ،من المتوقع أن المزيد من
أنشطة التصنيع سوف يكون مقرها في الدول المتحولة إلى التصنيع .
وفي عام  2011كانت قطاعات التصنيع المهيمنة في جميع أنحاء
العالم هي المواد الغذائية والمشروبات ( 11.6في المائة) ،والمواد
القيمة المضافة للتصنيع
الكيميائية والمنتجات الكيميائية ( 11.2في المائة) ،واآلالت والمعدات
إن مضاعفة البلدان المتحولة إلى التصنيع تقريبا لمساهمتها في القيمة ( 8.9في المائة) ،والمعادن األساسية ( 8.6في المائة) ،ومعدات
المضافة العالمية للتصنيع  -من  18في المائة في عام  1992إلى  35الراديو والتلفزيون واالتصاالت ( 8.3في المائة)  .وحقق األخيران
في المائة في عام  – 2012وما شهدته البلدان الصناعية من تراجع مكاسب كبيرة خالل الفترة  2011-2002ناتجة عن ارتفاع الطلب على
معاكس ،يؤكد على التغيرات الهيكلية التي تحدث في كال المجموعتين .المعادن األساسية المستمدة من تسارع نمو القيمة المضافة للتصنيع في
وهذهالزيادةفيمساهمةالبلدانالمتحولةإلىالتصنيعتؤكدهامعدالت البلدان المتحولة إلى التصنيع واالرتفاع العالمي في الطلب على األجهزة
نمو سريعة ،أعلى بكثير من تلك القائمة في البلدان الصناعية (الجدول اإللكترونية.
.)2
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في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أظهرت
معظم البلدان نموا سنويا قويا في القيمة
المضافة للتصنيع

جدول  : 2القيمة املضافة للتصنيع حسب مستوى التصنيع ،واملنطقة ،ومجموعة الدخل 2012-2007

رشق آسيا واملحيط الهادئ
باستثناء الصني
أوروبا
باستثناء بولندا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
باستثناء املكسيك
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
باستثناء تركيا
جنوب ووسط آسيا
باستثناء الهند
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
باستثناء جنوب أفريقيا
وفقا ملجموعة الدخل
املتحولة إىل التصنيع ذات الدخل املرتفع
املتحولة إىل التصنيع ذات الدخل املرتفع املتوسط
املتحولة إىل التصنيع ذات الدخل املتوسط
املنخفض
املتحولة إىل التصنيع ذات الدخل املنخفض

2012

2007–2003

2012–2007

2007

2008

2009

2010

2011

8,400

8,380

7,740

8,460

8,720

6,100

5,960

5,220

5,730

5,780

5,800

2,300

2,430

2,520

2,730

2,940

3,110

2,060

2,180

2,270

2,460

2,660

2,820

8.91

209

217

216

228

235

240

5.91

2.84

32

34

36

39

41

44

7.47

6.52

1,170

1,270

1,400

1,520

1,670

1,810

11.32

9.08

201

210

207

226

236

253

6.24

4.64

161

168

163

174

182

186

8.60

3.00

96

98

92

94

96

97

6.99

0.26

481

489

453

492

511

517

4.24

1.43

315

324

304

328

340

340

5.09

1.52

186

190

185

200

212

221

6.76

3.51

91

95

97

100

102

107

5.12

3.36

224

231

247

264

282

294

9.38

5.61

76

76

77

81

86

89

8.85

3.26

76

78

74

78

81

84

4.08

2.04

30

31

32

34

35

37

3.94

4.49

387

403

416

444

471

495

7.26

5.04

133

142

143

150

158

163

7.84

4.12

1,750

1,850

1,930

2,100

2,270

2,410

8.99

6.64

30

32

33

36

38

41

7.43

6.54

8,900

4.98
3.79

–1.02

8.60

6.23
6.55

نظرة عامة

العامل
االقتصادات الصناعية
االقتصادات املتحولة إىل التصنيع
وفقا ملستوى التصنيع
االقتصادات الصناعية الناشئة
االقتصادات املتحولة إىل التصنيع األخرى
أقل البلدان منوا
حسب املنطقة

القيمة المضافة للتصنيع
( الثابتة بأسعارعام  2005بالمليار دوالر)

متوسط معدل النمو
(في المائة)
1.18

املصدر :تقديرات اليونيدو استنادا إىل .(2013a) UNIDO

وكانت القطاعات الخمسة األسرع نموا في الفترة  2011-2007هي االوائل الهند واندونيسيا والمكسيك والبرازيل واألرجنتين وتركيا.
المعادن األساسية؛ ومعدات الراديو والتلفزيون واالتصاالت؛
واآلالت المكتبية والمحاسبية والحوسبية؛ واآلالت واألجهزة الكهربائية ،القيمة المضافة للتصنيع حسب المنطقة
ومعدات النقل األخرى .وكلها أنشطة ذات تقنية عالية ومتوسطة ،والتي عكــــساألداءالتصــــنيعيللبلـــــدانوالمــــناطقعلــــىالمـــــستوىالفردي
من المرجح تفسير نموها السريع بالطلب من االقتصادات الناشئة مثل مستويـــــاتهاالمخـــتلفةمـــناالندماجفــــياالقتصــــادالعالمي.وعلى
الصين والهند .وجائت الصين مصنفة ال ُمصنع األول أو الثاني في الرغم من أن جميع المناطق أظهرت نموا في القيمة المضافة للتصنيع،
كانت النسبة  6:1بين أسرع وأبطأ المناطق خالل فترة .2012-2007
العالم في  20من  22من القطاعات الصناعية في عام .2011
وشملت البلدان األخرى المتحولة إلى التصنيع التي جاءت بين الخمسة
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في عام  2011بلغت الصادرات الصناعية العالمية ذروتها
عند  13,469مليار دوالر ،نامية بوتيرة أسرع من القيمة المضافة
للتصنيع والناتج المحلي اإلجمالي خالل 2011-2007

نظرة عامة
28

وسجلت شرق آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسب نمو في القيمة لجنوب أفريقيا ( 0.3في المائة سنويا) ،والتي تعد أكبر منتج في
المضافة للتصنيع عند  9.1في المائة سنويا عبر الفترة  ،2012-2007المنطقة ،مسئوال عن النمو اإلجمالي المنخفض.
مدفوعة بالصين (بنمو سنوي  9.9في المئة) .وتفوق أداء اقتصادات
وشهدت القيمة المضافة للتصنيع ألمريكـــا الالتينية ومنطقة البحر
فقط من االقتصادات الصغيرة على التصنيع الصيني في الفترة
 ،2012-2007هما :ميانمار ( 14.2في المائة سنويا) وتيمور ليشتي الكاريبـــيالتوسعاألقــــل،بنسبة1.4فيالمـــائة،وهومايفســـركيف
( 11.2في المائة) .واستفادت معظم البلدان في المنطقة من دينامية انخفضتحصتهـــــامـــنالقيمةالمضـــافةللتصنيـــعللبلدانالمتحولة
الصين ،ومن المشاركة على نطاق واسع في شبكات اإلنتاج اإلقليمية ومن إلى التصنيع من  21.0في المــــائة في عام  2007إلى  ٪ 16.6في
حزم التحفيز الخاصة بها (وكذلك حزم تحفيز اآلخرين).
عام  .2012وتتخذ العديد من بلدان المنطقة الواليات المتحدة كوجهة
رئيسية لصادراتها المصنعة وبالتالي فقد كانت األكثر تضررا من جراء
وسجلتجنوبووســــطآسياثانيأعــــلىنسبــــةنمــــــوفيالتصنيع األزمة.
خالل الفترة  ،2012-2007حيث حققت متوسطا بلغ  5.6في المائة
سنويا.وقداستفادتمنقربهامنالصيـــــنوشبكـــــاتاإلنتـــــاجفي
وكان األداء الصناعي قويا ألقل البلدان نموا عبر الفترة 2007-
شرقآسيا،ومندينـــاميكــةالتصنيــــــعالهنــــــــدي(والذيبدورهيغذيه  ،2012مع أعلى متوسط للنمو السنوي كمجموعة ( 6.5في المائة).
الطلب المحلي القوي) ،والتحول نحو منتجات أكثر تعقيدا من الناحية وبعض هذه البلدان يبدو أنها تتكامل مع شبكات اإلنتاج الدولية في
التكنولوجية .ومنذ عام  2009أصبحت الهند ثاني أكبر المصنعين بين مناطقها.
البلدان المتحولة إلى التصنيع وتحتل المرتبة التاسعة في العالم.
الصادرات الصناعية العالمية
وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نمت القيمة المضافة في عام  2011بلغت الصادرات الصناعية العالمية ذروتها عند
للتصنيع بنسبة  3.5في المائة سنويا في الفترة  .2012-2007وكان  13,469مليار دوالر ،متنامية بوتيرة أسرع من القيمة المضافة
األداء الصناعي مختلطا ،وقد اظهر الجزء األكبر من البلدان نموا للتصنيع والناتج المحلي اإلجمالي عبر الفترة ( 2011-2007الجدول
معتدال بلغ متوسطه  3-5في المائة سنويا بفضل الطلب المحلي القوي .)3 ،وقد تعافت تماما من االنكماش الذي تلى األزمة ،ويرجع ذلك أساسا
ولو أن معظم النمو قد حدث فقط بعد عام .2009
إلى التوسع في الصادرات من البلدان الكبيرة المتحولة إلى التصنيع
مثل الصين والهند .ونمت الصادرات من المنتجات األولية ما يقرب
وأظهرت البلدان المتحولة إلى التصنيع في أوروبا نموا سنويا مجمعا من الضعف خالل تلك الفترة ،وغذى ذلك غالبا ارتفاع األسعار والطلب
في القيمة المضافة للتصنيع بلغ  3في المائة خالل الفترة  2007-القوي من البلدان سريعة النمو .ونمت الصادرات الصناعية من البلدان
 ،2012والذي يبدو أنه يشير إلى وجود انتعاش ملحوظ بعد الركود الصناعية بنسبة  ٪3.7فقط سنويا خالل الفترة  2011-2007لتصل
في عام  .2009ومع ذلك ،حجب هذا المتوسط تفاوتات واسعة .ففي إلى  9,483مليار دوالر في عام  ،2011بينما كانت تكافح للتعافي من
حين كان هناك نموا كبيرا في بيالروس ( 7.6في المائة سنويا) وبولندا التراجع في النشاط االقتصادي الناجم عن األزمة.
( 6.6في المائة) ،وزيادة طفيفة في ألبانيا ورومانيا إال أن التصنيع في وفي البلدان المتحولة إلى التصنيع ،نمت الصادرات الصناعية بنسبة
أماكن أخرى في المنطقة (وخاصة في أوروبا الشرقية والبلقان) أظهر  10.5في المائة سنويا عبر هذه الفترة ،إلى ذروة بلغت  3,985مليار
ركودا أو تراجع بشكل كبير عبر الفترة  ،2012-2007ليحاكي االتجاه دوالر في عام .2011
العام المالحظ في البلدان الصناعية في المنطقة.
الحصص من الصادرات العالمية
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،أظهرت معظم البلدان نموا زادت االقتصادات المتحولة إلى التصنيع حصتها من الصادرات
سنويا قويا في القيمة المضافة للتصنيع .ويشهد فقط عدد قليل من الصناعية العالمية من  13.9في المئة في عام  1997إلى  29.6في
البلدان ،شملت جمهورية أفريقيا الوسطى وجامبيا وزيمبابوي ،انخفاضا المائة في عام  .2011وكانت االقتصادات الناشئة (الصين و31
في الناتج الصناعي خالل فترة  .2012-2007وكان األداء المتواضع اقتصادا آخر) مسئولة عن معظم هذه الزيادة.

“

مثلت الصادرات الصناعية المجمعة معا للبلد األكبر في كل منطقة
صناعية – المكسيك ،و الصين ،والهند ،وبولندا ،وجنوب أفريقيا ،وتركيا -
 67.5في المائة من اجمالي البلدان المتحولة إلى التصنيع في عام 2011

جدول  : 3الصادرات الصناعية العاملية وفقا ملستوى التصنيع ،واملنطقة ومجموعة الدخل 2011-2006

شرق آسيا والمحيط الهادئ
باستثناء الصين
أوروبا
باستثناء بولندا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
باستثناء املكسيك
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
باستثناء تركيا
جنوب ووسط آسيا
باستثناء الهند
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
باستثناء جنوب أفريقيا
وفقا لمجموعة الدخل
املتحولة إىل التصنيع ذات الدخل املرتفع
املتحولة إىل التصنيع ذات الدخل املرتفع املتوسط
المتحولة إلى التصنيع ذات الدخل المتوسط
المنخفض
المتحولة إلى التصنيع ذات الدخل المنخفض

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2007–2003

2011–2007

9,447

10,861

12,120

9,516

11,558

13,469

15.6

5.5

7,232

8,189

8,980

6,954

8,242

9,483

13.6

3.7

2,215

2,672

3,139

2,562

3,316

3,985

23.2

10.5

1,989

2,417

2,853

2,334

3,002

3,646

24.0

10.8

206

232

270

214

297

321

16.7

8.5

20

24

16

14

17

18

17.9

–6.9

1,169

1,454

1,688

1,431

1,868

2,232

26.4

11.3

248

287

318

275

349

407

15.8

9.1

230

292

355

263

314

402

24.8

8.3

136

170

204

143

176

237

23.4

8.7

420

459

537

417

536

639

15.7

8.6

219

250

308

232

297

370

21.3

10.3

178

224

274

202

247

274

23.5

5.2

101

127

155

114

147

154

24.0

4.9

154

171

197

181

254

327

21.2

17.6

49

46

41

32

66

75

12.7

13.0

64

73

89

68

97

112

16.7

11.3

29

31

38

32

48

54

16.9

14.9

339

399

478

408

518

629

18.7

12.1

178

217

257

195

240

289

24.2

7.4

1,677

2,032

2,389

1,947

2,541

3,052

24.1

10.7

21

25

15

12

17

15

20.6

–12.0

نظرة عامة

العامل
االقتصادات الصناعية
االقتصادات المتحولة إلى التصنيع
وفقا لمستوى التصنيع
االقتصادات الصناعية الناشئةa
االقتصادات المتحولة إلى التصنيع األخرى
أقل البلدان منوا
حسب المنطقة

الصادرات الصناعية
(بالمليار دوالر)

متوسط معدل النمو
(في المائة)

 aحوايل نصف البلدان األقل منوا مل يقدم بعد بيانات 2011
املصدر :تقديرات اليونيدو استنادا إىل .(2013a) UNIDO

ومثلت الصادرات الصناعية المجمعة معا للبلد األكبر في كل منطقة
صناعية – المكسيك ،و الصين ،والهند ،وبولندا ،وجنوب أفريقيا،
وتركيا  67.5 -في المائة من اجمالي البلدان المتحولة إلى التصنيع
في عام  ، 2011ارتفاعا من  59.9في المائة في عام  2002و 55.1
في المائة  -في عام  ،1997مما يؤكد الدينامية األعلى للبلدان األكبر
واستمرار اتساع الفجوة مع االقتصادات األصغر حجما بشكل يثير القلق.
وزادت جميع المناطق المتحولة إلى التصنيع حصتها من الصادرات
الصناعية العالمية منذ عام  1997ولكن بوتيرة مختلفة .ويغزى

االرتفاع الكبير في الصادرات الصناعية للبلدان المتحولة إلى التصنيع
منذ مطلع القرن إلى حد كبير إلى ظهور الصين كمصنع ومصدر كبير
للعديد من هذه المنتجات .وقد نمت صادراتها من السلع الصناعية في
المتوسط بنسبة  22.1في المائة سنويا عبر الفترة ،2011-2002
أي بسرعة تمثل ضعف المعدل العالمي البالغ  11.0في المائة .وبعد
أن أصبحت أكبر مصدر للمصنعين في العالم في عام  ،2008وسعت
الصين ريادتها ،مع صادرات بلغت  1.825مليار دوالر وحصة بالسوق
العالمية بلغت نسبتها  16.6في المائة في عام .2011
29

“

من بين  1.349مليار دوالر صادرات إضافية في عام  ،2011شكلت
االقتصادات المتحولة إلى التصنيع  846مليار دوالر ،في حين سجلت
االقتصادات الصناعية  503مليار دوالر إضافي فقط

نظرة عامة

وكانت الحصة األكبر من الصادرات الصناعية العالمية هي ما بين
البلدان الصناعية :ففي عام  ،2011بلغت تلك الحصة  48.7في
المائة ( 6.472مليار دوالر) من اإلجمالي .وعلى النقيض من ذلك،
مثلت صادرات المصنعين ما بين البلدان المتحولة إلى التصنيع  9.1في
المئة فقط ( 1.208مليار دوالر) من اإلجمالي .ولكن على الرغم من
أن التدفقات التجارية لكل منهما قد زادت خالل  ،2011-2006إال أن
تلك التي بين البلدان المتحولة إلى التصنيع قد زادت بنحو ما يقرب من
 20في المائة سنويا.
ومثلت التدفقات التجارية الصناعية بين مجموعات البلدان الصناعية
والبلدان المتحولة إلى التصنيع معا  42.1في المائة من إجمالي
الصادرات العالمية من المصنعين ونمت بمعدالت مماثلة بحوالي -11
 12في المائة عبر الفترة .2011-2006
ومع ذلك ،وعلى الرغم من توسيع حصتها في الصادرات بشكل أسرع،
أظهرت البلدان المتحولة إلى التصنيع عجزا تجاريا مع البلدان
الصناعية في عام  2011بمقدار  274مليار دوالر.

انتعاش الصادرات الصناعية
بحلول عام  2011تعافت تماما التجارة في الصادرات الصناعية من
آثار عام  ،2009محققة رقما قياسيا جديدا بمقدار  13.469مليار
دوالر ،أي أعلى بنسبة  11في المائة عن الذروة التي بلغتها عام .2008
وعلى الرغم من حصتها األصغر من الناتج الصناعي والصادرات مقارنة
مع االقتصادات الصناعية ،كانت االقتصادات المتحولة إلى التصنيع
وراء إحياء التجارة .ومن بين  1.349مليار دوالر صادرات إضافية في
عام ( 2011مقارنة بعام  ،)2008شكلت االقتصـادات المتحولة إلى
التصنيع  846مليار دوالر ( 62.7في المائة) ،أي ما يعادل معدل نمو
 8.3في المائة سنويا في الفترة  ،2011-2008في حين سجلــــت
االقتصادات الصناعية فقط  503مليار دوالر إضافية ( 37.3في
المائة) ،أو معدل نمو قدره  1.8في المئة سنويا .وكان هذا انعكاسا
لمكافحة الدول الصناعية من أجل إعادة ضبط اقتصاداتها عنـــدما
كانتمعظمدولالعالمالمتحولإلىالتصنيعبالفعلفيمستــــوىعـــالي
وناشطةفيعام 2010بقدرماكانانعكـــاسالتكـــثيفشبكةالتجــــارة
وإدماج مزيد من الدول المتحولة إلى التصنيع في شبكات اإلنتـــاج
القائمة(.)Hanson 2012
مالحظات
1.1تم إجراء التحليل على مجموعة كبيرة من بيانات سلسلة زمنية
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لقطاع عرضي من  100بلد عبر الفترة  ،2007-1963وإن لم
يتم تمثيل كل البلدان لجميع السنوات .ويتم عرض اآلثار الثابتة
لألخذ في االعتبار حقيقة أن كل بلد يدخل العينة عدة مرات وأن
المالحظات بالنسبة لبعض البلدان (وخاصة تلك البلدان ذات
الدخل المرتفع) هي أكثر عددا .وبسبب المساحة المتاحة ،ال يتم
عرض تفاصيل نهج االقتصاد القياسي ونتائج االنحدار الرئيسي.
2.2يتعلق هذا بمتوسطدخل الفرد الذي تتحول عنده البلدان من
فئة الدخل المتوسطإلى فئة الدخل المرتفع في تصنيف البنك
الدولي .انظر الجدول  A4لتصنيف البالد حسب الدخل (بالقوة
الشرائية المعادلة بالدوالر الثابتة لعام .)2005
3.3لالطالع على قائمة الدول المصنفة حسب الدخل ( PPPبالقوة
الشرائية المعادلة) انظر الجدول .A4
4.4الخدمات التجارية ،وتجارة الجملة والتجزئة ،والمالية ،والنقل
وغيرها من الخدمات.
5.5البيانات من البنك الدولي  (2013a) World Bankلنفس
العينة من البلدان.
6.6معظم األرقام في هذا القسم قد تم وضعها على أساس التنقيح
الثالث للتصنيف الصناعي الدولي الموحد من رقمين ()ISIC
لقاعدة بيانات اليونيدو لإلحصاءات الصناعية لتقديرات أنماط
التنمية الصناعية .مجموعة البيانات تحوي بيانات غير متوازنة
عن العمالة والقيمة المضافة لعدد  23من الصناعات التحويلية
تبعا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد على مستوى رقمين للفترة
 .1963-2007وقد تم دمج الصناعات البالغ عددها  23في 18
صناعة ألن العديد من البلدان أوردت بعض الصناعات معا.
7.7للتحقيق في تفاصيل التنمية الصناعية الكامنة وراء التغيير
الهيكلي أعاله ،فإن التحليل التالي يلقي نظرة على التغيرات في
مستويات التنمية لعشر صناعات من أصل  18صناعة تحويلية
تبعا للتنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدولي الموحد على
مستوى رقمين .والصناعات العشر المختارة هي ممثلة للصناعات
التحويلية ككل ،والتي تتألف من الصناعات التي تتميز بمحتوى
تكنولوجي ومراحل تطور مختلفة ،وعادة ما تشكل أكثر من 75
في المائة من القيمة المضافة والعمالة في الصناعات التحويلية.
وهي تشمل ثالث صناعات منخفضة التكنولوجيا ،وثالثة صناعات
متوسطةالتكنولوجياوأربعصناعاتذاتالتكنولوجياالمتقدمةمع
درجات مختلفة من كثافة العمل.
8.8تستخدم القيمة المضافة للفرد الواحد ،ونسبة العمالة إلى عدد
السكان ،ألنهما على عكس الحصص ،ال يتأثران بصعود وهبوط
الصناعات األخرى ،وبالتالي فهما أقدر على كشف الخصائص

نظرة عامة

الصناعية (مثل معدالت النمو والمرونة) .والقيمة المضافة للفرد
فيما يتعلق بالصناعة التحويلية تشير إلى مستوى تطور الصناعة
التحويلية بطريقة قابلة للمقارنة دوليا ،كما يفعل نصيب الفرد
من الناتج المحلي اإلجمالي القتصاد البالد .وفيما يتعلق بنسبة
العمالة إلى عدد السكان ،فألن العمالة مقسومة على عدد السكان
تميل إلى أن تكون عددا صغيرا جدا ،يتم ضربها في .100
9.9يستخدم التحليل في هذا القسم قاعدة بيانات المدخالت
والمخرجات العالمية (انظر  .)Timmer 2012ويتم تعريف
العمالة في الخدمات المتصلة بالتصنيع بأنها العمالة في قطاع
الخدمات ،الالزمة إلنتاج وتسليم المنتجات الصناعية.
1010ثمة مســـألة رئيســـية أثيرت في األدبيات وهي إلى أي مدى ينبغي
أن تتوقع السياسات الصناعية التغيير الهيكلي (انظر Lin and
.)Chang 2009

1111هذه الدراسات تؤكد على بحوث منسقة التصميمات وتستخدم
إما التجارب الموجهة التي تستخدم عينات عشوائية أو التجارب
الطبيعية لتحديد اآلثار السببية.
1212ال تدعنا األدلة التجريبية على أدوات السياسات التجارية أن
نستنتج ،على سبيل المثال ،أن السياسات الصناعية المعززة
لالنفتاح سوف تحفز النمو وأن تلك المعززة للحماية التجارية
سوف تعوق النمو.
1313انظر الجدولين  A1و  A2لتصنيف البلدان الصناعية والبلدان
المتحولة إلى التصنيع .
1414االقتصادات سريعة النمو ذات القيمة المضافة للتصنيع العالية
واألعلى للفرد تشمل الصين و 31من االقتصادات األخرى سريعة
النمو.
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ملحق

مجموعات البلدان واالقتصادات
الجدول A1

البلدان واالقتصادات حسب املنطقة
االقتصادات الصناعية
رشق آسيا واملحيط الهادئ
أسرتاليا
منطقة هونغ كونغ الصينية منطقة ماكاو الصينية
االدارية الخاصة
االدارية الخاصة
ماليزيا
اليابان
بولينيزيا الفرنسية
كاليدونيا الجديدة
جمهورية كوريا
غوام
أوروبا
إيطاليا
فرنسا
النمسا
ليختنشتاين
أملانيا
بلجيكا
ليتوانيا
هنغاريا
الجمهورية التشيكية
لوكسمبورغ
أيسلندا
الدمنارك
فنلندا
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
جويانا الفرنسية
جزر فرجن الربيطانية
أروبا
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
الكويت
إرسائيل
البحرين
امريكا الشاملية
غرينالند
كندا
برمودا
االقتصادات املتحولة إىل التصنيع
رشق آسيا واملحيط الهادئ
إندونيسيا
بروين دار السالم
كرييباس
كمبوديا
جمهورية كوريا الشعبية
الصني
الدميقراطية
جمهورية الوس الدميقراطية
جزر كوك
الشعبية
جزر مارشال
فيجي
اوروبا
ألبانيا
بيالروس

البوسنة والهرسك
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بلغاريا
كرواتيا
اليونان

نيوزيلندا
سنغافورة
مقاطعة تايوان الصينية
هولندا
الرنويج
الربتغال
االتحاد الرويس

سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويرسا

بورتوريكو

جزر فرجن األمريكية

قطر

األمارات العربية املتحدة

الواليات املتحدة

واليات ميكرونيزيا املوحدة
منغوليا
ميامنار

الفلبني
ساموا
جزر سليامن

تونغا
توفالو
فانواتو

باالو

تايلند

فييت نام

بابوا غينيا الجديدة

تيمور  -ليشتي

التفيا
جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا
مولدوفا

الجبل األسود
بولندا
جمهورية رومانيا

رصبيا
أوكرانيا

الجدول ( A1تابع)
البلدان واالقتصادات حسب املنطقة

A

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
شييل
أنغيال

غرينادا

املكسيك

كولومبيا
كوستاريكا
كوبا
دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية

غوادلوب
غواتيامال
غيانا
هايتي
هندوراس

مونتيسريات
نيكاراغوا
بنام
باراغواي
بريو

جامايكا
سانت لوسيا

سانت كيتس ونيفس

الربازيل

سانت فنسنت وجزر
غرينادين
سورينام
ترينيداد وتوباغو
أوروغواي
جمهورية فنزويال البوليفارية
دولة بوليفيا املتعددة
القوميات
السلفادور

لبنان
ليبيا
املغرب

األرايض الفلسطينية
اململكة العربية السعودية
جنوب السودان

الجمهورية العربية السورية
تونس
تركيا

قربص
جنوب ووسط آسيا
أفغانستان
بنغالديش

األردن

عامن

السودان

اليمن

الهند
جمهورية إيران اإلسالمية

قريغيزستان
ملديف

باكستان
رسي النكا

تركامنستان
أوزبكستان

بوتان

كازاخستان

نيبال

طاجيكستان

أنغوال

جمهورية الكونغو
الدميقراطية
الكونغو
كوت ديفوار
جيبويت
ليربيا
مدغشقر
مالوي
مايل
موريتانيا
سرياليون

غينيا

موزامبيق

الصومال

غينيا-بيساو
كينيا
ليسوتو
رواندا
ريونيون
سان تومي وبرينسيبي
السنغال
سيشيل

ناميبيا
النيجر
جمهورية تنزانيا املتحدة
توغو
أوغندا
زامبيا
زمبابوي
جزر القمر

جنوب أفريقيا
سوازيلند
بوروندي
الكامريون
الرأس األخرض
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
غانا

أنتيغوا وبربودا
األرجنتني
جزر البهاما
بربادوس
بليز

إكوادور
مارتينيك
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
مرص
الجزائر
جورجيا
أرمينيا
العراق
أذربيجان

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

بنني
بوتسوانا
بوركينا فاسو
غينيا االستوائية
إريرتيا
أثيوبيا
الغابون
غامبيا
موريشيوس

مجموعات البلدان واالقتصادات

تابع االقتصادات الصناعية

املصدر :تقديرات اليونيدو استنادا إىل تصنيف إحصائيات األمم املتحدة
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A

الجدول A2

البلدان واالقتصادات وفقا ملستوى التصنيع

مجموعات البلدان واالقتصادات

االقتصادات الصناعية
أروبا
أسرتاليا
النمسا
البحرين
بلجيكا
برمودا
جزر فرجن الربيطانية
كندا
كوراساو
الجمهورية التشيكية
أيسلندا

أيرلندا
إستونيا
إرسائيل
فنلندا
إيطاليا
فرنسا
اليابان
جويانا الفرنسية
جمهورية كوريا
بولينيزيا الفرنسية
الكويت
أملانيا
ليختنشتاين
غرينالند
ليتوانيا
غوام
منطقة هونغ كونغ الصينية لوكسمبورغ
منطقة ماكاو الصينية
هنغاريا
سلوفاكيا
ماليزيا

االقتصادات املتحولة إىل التصنيع
االقتصادات الصناعية الناشئة
كولومبيا
األرجنتني
كوستاريكا
بيالروس
كرواتيا
الربازيل
قربص
بروين دار السالم
اليونان
بلغاريا
عامن
الهند
تونس
بولندا
االقتصادات النامية األخرى
جزر كوك
ألبانيا
كوت ديفوار
الجزائر
كوبا
أنغوال
دومينيكا
أنغيال
الجمهورية الدومينيكية
أنتيغوا وبربودا
إكوادور
أرمينيا
مرص
أذربيجان
السلفادور
جزر البهاما
غينيا االستوائية
بربادوس
فيجي
بليز
الغابون
دولة بوليفيا
جورجيا
البوسنة والهرسك
غانا
بوتسوانا
غرينادا
الكامريون
غوادلوب
الرأس األخرض
غواتيامال
الكونغو
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كازاخستان
التفيا
جمهورية مقدونيا
موريشيوس
املكسيك
تايالند

مالطة
هولندا
كاليدونيا الجديدة
نيوزيلندا
الرنويج
الربتغال
بورتوريكو
قطر
االتحاد الرويس
سنغافورة

رومانيا
اململكة العربية السعودية
رصبيا
جنوب أفريقيا
سورينام
الصني

منغوليا
غيانا
الجبل األسود
هندوراس
مونتيسريات
جمهورية إيران اإلسالمية
املغرب
العراق
ناميبيا
جامايكا
نيكاراغوا
األردن
نيجرييا
كينيا
جمهورية كوريا الدميقراطية باكستان
باالو
قريغيزستان
األرايض الفلسطينية
لبنان
بنام
ليبيا
بابوا غينيا الجديدة
ملديف
باراغواي
جزر مارشال
بريو
مارتينيك
واليات ميكرونيزيا املوحدة الفلبني
ريونيون
جمهورية مولدوفا

سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويرسا
مقاطعة تايوان الصينية
األمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة
جزر فريجن األمريكية
الدامنرك

تركيا
أوكرانيا
أوروغواي
جمهورية فنزويال البوليفارية
شييل
إندونيسيا
سيشيل
رسي النكا
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر غريندين
سوازيلند
الجمهورية العربية السورية
طاجيكستان
تونغا
ترينيداد وتوباغو
تركامنستان
أوزبكستان
فييت نام
زمبابوي

A

الجدول ( A2تابع)
البلدان واالقتصادات وفقا ملستوى التصنيع

النيجر

جمهورية تنزانيا املتحدة

ليسوتو

رواندا

تيمور-ليشتي

ليربيا
مدغشقر
مالوي
مايل
موزامبيق
ميامنار
السودان

ساموا
سان تومي وبرينسيبي
السنغال
سرياليون
الصومال
جنوب السودان
جزر القمر

توغو
توفالو
أوغندا
فانواتو
زامبيا
تشاد
جمهورية الوس الدميقراطية
الشعبية

مجموعات البلدان واالقتصادات

تابع االقتصادات املتحولة إىل التصنيع
االقتصادات األقل منوا
جمهورية الكونغو
أفغانستان
الدميقراطية
جيبويت
بنغالديش
إريرتيا
بنني
إثيوبيا
بوتان
جمهورية غامبيا
بوركينا فاسو
غينيا-بيساو
كمبوديا
جمهورية أفريقيا الوسطى هايتي
نيبال
كرييباس

املصدر(c2013) UNIDO :
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A

الجدول A3

البلدان واالقتصادات وفقا للدخل (نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل)

مجموعات البلدان واالقتصادات

عالية الدخل ( $ 12,475أو أكرث)
كوراساو
أندورا
قربص
أنغيال
الجمهورية التشيكية
أروبا
الدامنرك
أسرتاليا
غينيا االستوائية
النمسا
إستونيا
جزر البهاما
فنلندا
البحرين
بربادوس
بربادوس
بلجيكا
ترينيداد وتوباغو
برمودا
اإلمارات العربية املتحدة
بروين دار السالم
اململكة املتحدة
كندا
الواليات املتحدة
كرواتيا
جزر فرجن األمريكية
ذات الدخل املتوسطاألعىل ()$ 12,475 - $ 4,036
شييل
الجزائر
الصني
ساموا األمريكية
كولومبيا
أنغوال
أنتيغوا وبربودا
األرجنتني
أذربيجان
بيالروس

البوسنة والهرسك
بوتسوانا
الربازيل
بلغاريا
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كوستاريكا
كوبا
دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية
إكوادور
الغابون
غرينادا
جمهورية إيران اإلسالمية

منطقة ماكاو الصينية
غوام
منطقة هونغ كونغ الصينية مالطة
هولندا
هنغاريا
كاليدونيا الجديدة
أيسلندا
نيوزيلندا
أيرلندا
الرنويج
إرسائيل
عامن
إيطاليا
اليابان
فرنسا
جمهورية كوريا
بولينيزيا الفرنسية
الكويت
أملانيا
ليختنشتاين
اليونان
لكسمربغ
غرينلند

العراق
جامايكا
األردن

موريشيوس
املكسيك
الجبل األسود

كازاخستان
التفيا
لبنان
ليبيا
ليتوانيا
جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا
ماليزيا
ملديف

ناميبيا
باالو
بنام
بريو
رومانيا
االتحاد الرويس
رصبيا
سيشيل

سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويرسا
مقاطعة تايوان الصينية
بولندا
الربتغال
بورتوريكو
قطر
اململكة العربية السعودية

جنوب أفريقيا
سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر
غرينادين
سورينام
تايالند
تونس
تركيا
تركامنستان
أوروغواي
جمهورية فنزويال البوليفارية

A

الجدول ( A3تابع)
البلدان واالقتصادات وفقا للدخل (نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل)

أرمينيا
بليز
بوتان
دولة بوليفيا املتعددة
القوميات
الكامريون
الرأس األخرض

غيانا
هندوراس

منغوليا
املغرب

السنغال
جزر سليامن

أوزبكستان
فانواتو

الكونغو
كوت ديفوار
جيبويت
مرص

الهند
إندونيسيا
العراق
كرييباس

نيكاراغوا
نيجرييا
باكستان
فلسطني

جنوب السودان
رسي النكا
السودان
سوازيلند

فييت نام
اليمن
زامبيا

أفغانستان
بنغالديش

جزر القمر
جمهورية الكونغو
الدميقراطية
إريرتيا
إثيوبيا
غامبيا
غينيا
غينيا-بيساو

هايتي
كينيا

مايل
موريتانيا

سرياليون
الصومال

بنني
بوركينا فاسو
بوروندي
كمبوديا
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد

فيجي
جورجيا
غانا
غواتيامال

جمهورية الوس الدميقراطية بابوا غينيا الجديدة
الشعبية
باراغواي
ليسوتو
الفلبني
جزر مارشال
واليات ميكرونيزيا املوحدة ساموا
سان تومي وبرينسيبي
جمهورية مولدوفا

الجمهورية العربية السورية

جمهورية كوريا الدميقراطية موزامبيق
ميامنار
قريغيزستان
نيبال
ليربيا
النيجر
مدغشقر
رواندا
مالوي

تيمور-ليشتي
تونغا
توفالو
أوكرانيا

مجموعات البلدان واالقتصادات

ذات الدخل املتوسطاألعىل ()$ 4,035 - $ 1,026
السلفادور
ألبانيا

طاجيكستان
جمهورية تنزانيا املتحدة
توغو
أوغندا
زمبابوي

املصدر(c2013) World Bank 2012 . :
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A

الجدول A4

البلدان واالقتصادات حسب الدخل (بالقوة الرشائية املعادلة بالدوالر الثابتة لعام )2005

مجموعات البلدان واالقتصادات

عالية الدخل ( $ 15,000أو أكرث)
أيسلندا
شييل
أنتيغوا وبربودا
أيرلندا
قربص
األرجنتني
إرسائيل
الجمهورية التشيكية
أسرتاليا
إيطاليا
الدامنرك
النمسا
اليابان
غينيا االستوائية
جزر البهاما
كازاخستان
إستونيا
البحرين
جمهورية كوريا
فنلندا
بربادوس
الكويت
فرنسا
بيالروس
ليبيا
أملانيا
بلجيكا
لكسمربغ
اليونان
برمودا
منطقة هونغ كونغ الصينية منطقة ماكاو الصينية
بروين
ماليزيا
هنغاريا
كندا
ذات الدخل المتوسطاألعلى ()$ 15,000 - $ 6,500
التفيا
كوستاريكا
أرمينيا
لبنان
كرواتيا
أذربيجان
ليتوانيا
كوبا
بليز
جمهورية مقدونيا
الجمهورية الدومينيكية
بوتسوانا
جزر مارشال
الغابون
الربازيل
املكسيك
جورجيا
بلغاريا
الجبل األسود
سوازيلند

غرينادا
الرأس األخرض
بنام
جمهورية إيران اإلسالمية
تايلند
بولندا
ذات الدخل المتوسط المنخفض واألدنى( $ 6,500أو أقل)
إندونيسيا
كوت ديفوار
أفغانستان
العراق
جيبويت
ألبانيا
األردن
دومينيكا
الجزائر
كينيا
إكوادور
أنغوال
كرييباس
مرص
بنغالديش
قريغيزستان
السلفادور
بنن
إريرتيا
بوتان
جمهورية الوس
ليسوتو
إثيوبيا
بوليفيا
ليربيا
فيجي
البوسنة والهرسك
مدغشقر
جمهورية غامبيا
بوركينا فاسو
مالوي
غانا
بوروندي
ملديف
غواتيامال
كمبوديا
مايل
غينيا
الكامريون
موريتانيا
جمهورية أفريقيا الوسطى غينيا-بيساو
واليات ميكرونيزيا املوحدة
غيانا
تشاد
جمهورية مولدوفا
هايتي
جزر القمر
منغوليا
هندوراس
جمهورية الكونغو
الصومال
املغرب
الهند
38
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مالطة
موريشيوس
هولندا
نيوزيلندا
الرنويج
عامن
باالو
الربتغال
بورتوريكو
قطر
اململكة العربية السعودية
سيشيل

سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد
سويرسا
تايوان
ترينيداد وتوباغو
اإلمارات العربية املتحدة
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة

رومانيا
االتحاد الرويس
رصبيا
جنوب أفريقيا
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا

تونس
تركيا
تركامنستان
أوكرانيا
أوروغواي

سورينام
كولومبيا

الصني
جامايكا

موزامبيق
ناميبيا
نيبال
نيكاراغوا
النيجر
نيجرييا
باكستان
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
بريو
الفلبني
رواندا
ساموا

رسي النكا
سانت فنسنت وجزر غرينادين
السودان
سورية
طاجيكستان

سان تومي وبرنسيبي

السنغال
سرياليون
جزر سليامن

جمهورية فنزويال
البوليفارية

جمهورية تنزانيا املتحدة
تيمور-ليشتي
توغو
تونغا
أوغندا
أوزبكستان
فانواتو
فييت نام
اليمن
زامبيا
زمبابوي
الكونغو
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