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مقدمة

يعتبر التغير التكنولوجي
أحد احملركات الرئيسية للنمو
طويل األجل .ومن املرجح،
على مدى العقود املقبلة،
أن تؤدي االبتكارات اجلذرية
مثل اإلنترنت التي تعمل عبر
األجهزة احملمولة (mobile
 ، )internetو”إنترنت األشياء”
]Internet of Things
القائمة على ترابط األجهزة[،
واحلوسبة السحابية  cloud computingإلى ثورة في
عمليات اإلنتاج وحتسني مستويات املعيشة ،ال سيما
في البلدان النامية .وإن الهدف التاسع للتنمية
املستدامة ،الذي مت اعتماده في  26سبتمبر ،2015
والذي ينص على إقامة بنية حتتية قادرة على الصمود،
وحتفيز التصنيع الشامل واملستدام ،وتشجيع االبتكار،
يعني أن التصنيع لن يحدث دون التكنولوجيا واالبتكار
وأن التنمية لن حتدث دون التصنيع.
املس لم به أن التكنولوجيا تزيد كفاءة
ومن
َ
العمليات اإلنتاجية وبالتالي ترفع من القدرات
التنافسية للبلدان وتؤدي إلى احلد من أوجه الضعف
التي جتعلها عرضة لتقلبات السوق .ومن شأن التغير
الهيكلي ،أي االنتقال من اقتصاد قائم على كثافة
العمالة إلى اقتصاد قائم على كثافة التكنولوجيا،
أن يحرك النهوض االقتصادي .وبالتالي تكتسب
البلدان ذات الدخل املنخفض القدرات الالزمة للحاق
بركب االقتصادات األكثر تقدما وتضييق الفجوة مع
مستويات نصيب الفرد من الدخل في البلدان ذات
الدخل املرتفع.
ولألسف ،فإن اللحاق بركب االقتصادات األكثر
تقدما ال يتحقق كثيرا .ففي خالل السنوات اخلمسني
املاضية ،جنحت بلدان قليلة فقط في التصنيع
السريع وحتقيق النمو االقتصادي املستدام .وكانت
التكنولوجيا دائما محركا رئيسيا في هذه احلاالت ،وقد
طورت هذه البلدان بنجاح صناعة كثيفة االستخدام
للتكنولوجيا املتقدمة .وعلى الرغم من وجود أدلة
واضحة على أن التغير التكنولوجي يسهم بشكل
مؤثر في حتقيق الرخاء لألمم ،فإن اجلدل ال يزال محتدما
بدرجة كبيرة حول العوامل الكامنة التي حتول دون
تعزيز البلدان للتكنولوجيا واالبتكار بشكل مكثف .

وعلى الرغم من الربط بني التكنولوجيا
والنمو املستدام ،إال إنه من غير املؤكد ما إذا كانت
التكنولوجيا قادرة في الوقت نفسه على حتقيق
الشمولية االجتماعية واالستدامة البيئية .فإحالل
رأس املال محل العمالة الناجم عن التغير الهيكلي
قد يحد من العمالة .كما أن التغير التكنولوجي
يتطلب أيضا إعداد قوة العمل لكي تستخدم اآلالت
واملعدات التي أصبحت معقدة بصورة متزايدة ،وهو
األمر الذي يزيد اتساع فجوة عدم املساواة ما بني
العمال الذين ميلكون مهارات عالية والعمال غير املهرة
فيما يتعلق بتوزيع األجور .وقد اقترن التصنيع تاريخيا
بزيادة التلوث واستنفاد املوارد الطبيعية .كما أن النمو
االقتصادي ينطوي أيضا على زيادة استخدام املدخالت
واملواد والوقود األحفوري مبا يولد التلوث والتدهور
البيئي ،ال سيما في البلدان ذات الدخل املنخفض.
وينص إعالن ليما الذي مت اعتماده في الدورة
اخلامسة عشرة للمؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو) بوضوح على أن
“القضاء على الفقر يبقى احلتمية املركزية .وميكن
حتقيق هذا فقط من خالل النمو الصناعي واالقتصادي
القوي والشامل واملستدام والقادر على الصمود،
واإلدماج الفعال لألبعاد االقتصادية واالجتماعية
والبيئية للتنمية املستدامة” .وتشجع اليونيدو
بشدة مسار النمو االقتصادي والتصنيع الذي يحقق
التوافق ما بني جميع األبعاد ذات الصلة لالستدامة.
ويتناول تقرير التنمية الصناعية لعام 2016
سؤاال صعبا :ما هي الشروط التي حتقق التكنولوجيا
واالبتكار في ظلها التنمية الصناعية الشاملة
واملستدامة؟ وقد متثلت النتيجة الرئيسية التي
توصل إليها هذا التقرير في أنه من املمكن تسخير
التكنولوجيا خلدمة جميع أبعاد االستدامة الثالث
بصورة متزامنة .فالتصنيع السر يع والشامل
واملستدام ميكن حتقيقه شريطة أن يقوم صانعو
السياسات بتيسير وتوجيه عملية التصنيع بحزم،
وهو ما يتطلب وجود سياسات سليمة وجتنب األخطاء
التي شابت جتربة بلدان أخرى في املاضي.
ومن وجهة نظر اقتصادية ،يسرت العوملة وجتزئة
اإلنتاج على املستوى الدولي نشر التكنولوجيات
اجلديدة من خالل تكثيف التجارة في السلع الصناعية
املتطورة .إال أن هذا االنتشار للتكنولوجيا لم يترجم
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في الكثير من احلاالت إلى فرص ملموسة للنمو نظرا
لالفتقار إلى القدرات التكنولوجية وإلى قدرات البلدان
على تشجيع نظم االبتكار .فهناك حاجة ألن يكون
مدعوم ا بالتدخالت املالئمة التي تعزز مسار
االبتكار
ً
عملية االبتكار بداية من اختراع التكنولوجيا وحتى
تبنيها من قبل الشركات كما هي احلالة في البلدان
التي حققت معالم بارزة في هذا الصدد مثل الصني
وجمهورية كوريا.
ومن وجهة نظر اجتماعية ،يسهم التصنيع
في حتسني الكثير من املؤشرات مثل مؤشر
التنمية البشرية ومعدل الفقر .وعلى الرغم من
أن التكنولوجيا والتشغيل اآللي يقومان عموما
بتحسني شروط العمل لألفراد ،إال أن عدد الوظائف قد
ينخفض نتيجة لذلك مع إحالل اآلالت محل العمال.
وإحدى النقاط الرئيسية التي ي ُسلط عليها الضوء
في هذا التقرير هي أن التغير التكنولوجي نفسه
ميكنه التخفيف من هذا األثر .فالتكنولوجيات
اجلديدة أيضا تولد أسواقا جديدة ،على سبيل املثال
فإن صناعة النفايات وإعادة التدوير تؤدي إلى تخفيض
أسعار السلع االستهالكية وتوفير الفرص الستثمارات
جديدة ذات مستويات أعلى من الربحية .واألمر األكثر
أهمية هو أن التوسع في الصناعات اجلديدة ذات
الكثافة التكنولوجية يستوعب أولئك العمال الذين
فقدوا وظائفهم لآلالت.
ومن وجهة نظر بيئية ،هناك ميل طبيعي لدى
الشركات للسعي لتحقيق الكفاءة في استخدام
املوارد .فرواد األعمال مييلون إلى تعظيم األرباح عبر
تقليل املدخالت من خالل االبتكار في العمليات.
وأثناء عملية التغير الهيكلي ،يكون االنتقال من
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الصناعات متوسطة التكنولوجيا نحو الصناعات
ذات التكنولوجيا املتقدمة مفيدا من منظور كلي،
حيث أنه ينطوي على مستوى أكثر انخفاضا للتلوث
البيئي .وعلى الرغم من هذه الديناميكيات اإليجابية،
فإن االجتاه الراهن في التغير التكنولوجي ال يضمن
أننا سوف نسلك مسارا مستداما في املستقبل.
ويعد تضافر العمل العاملي أمرا ال غنى عنه للحد من
انبعاثات االحتباس احلراري وحتفيز التقدم التكنولوجي
الصديق للبيئة ونشره.
وإنه ليسرني بالغ السرور أن أقدم هذا التقرير
كمدير عام لليونيدو .كما يسرني على وجه اخلصوص
أن تقرير التنمية الصناعية لعام  2016يؤكد على
احلاجة املاسة إلى التعاون الدولي لتشجيع التغير
التكنولوجي وحتقيق التنمية الصناعية الشاملة
واملستدامة ،ويؤكد مجددا على التزام املنظمة
باستيفاء واليتها الفريدة دعما لهذا اجلهد .وأود أن
أعرب عن امتناني ملوظفي اليونيدو واخلبراء الدوليني
الذين تضافر جهدهم إلعداد هذا التقرير ،وإني اتطلع
إلى رؤية هذا التقرير وقد أصبح مكونا رئيسيا في
احلوار بشأن التنمية.

لي يوجن
املدير العام ،منظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية (اليونيدو)

شكر وتقدير

أعد تقرير التنمية الصناعية لعام  2016حتت توجيه
عام من لي يوجن ،املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية (اليونيدو) .ويأتي التقرير كنتاج لعامني من
جهود البحث املكثفة واملناقشات املثمرة والتعاون
الوثيق بني أعضاء فريق شامل لعدة قطاعات باملنظمة
يرأسه لودوفيكو ألكورتا ،مدير فرع البحوث واإلحصاءات
والسياسات الصناعية في اليونيدو .وقد مت تنسيق هذا
املسعى طويل األمد والشاق في بعض األحيان من قبل
نقوال كانتور ،مسئول التنمية الصناعية (اليونيدو)،
والذي لعب دورا ً أساسيا في جناح إجناز التقرير .وشمل
الفريق األساسي لليونيدو أعضاء آخرين ،لم يكن من
املمكن إجناز هذا التقرير دونهم ،وهم :ميشل كالرا،
وسميتا فوكير ،ونوبويا هاراجوتشي ،وأليخندرو الفوبا،
وآشا بيدرسن ،وميريام فايس وشهرة ميرزاي يجاناه .وجاء
التقرير كنتاج للتعاون مع جامعة األمم املتحدة -معهد
ماستريخت للبحوث االجتماعية واالقتصادية املتعلقة
باالبتكار والتكنولوجيا ( ،)UNU—MERITوعلى وجه خاص
آدم سزيرماي وبارت فيرسباجني؛ مع بوال نأجلر وومي ناوديه
من جامعة ماستريخت وكلية ماستريخت لإلدارة ،الذين
كانوا جزءا من الفريق األساسي .وقد ُطورت العديد من
املفاهيم التي قدمت وطرحت تفصيالتها في التقرير أثناء
اجتماعات الفريق األساسي لتقرير التنمية الصناعية
وخالل حلقات العمل التي عقدت في مقر اليونيدو في
فيينا في فبراير وأبريل عام .2015
وقد أدت املساهمات بالغة القيمة والتعليقات الثاقبة
التي مت تلقيها إلى تعزيز اجلودة الشاملة للتقرير على
نحو كبير – وقد شمل ذلك تعليقات خبراء من جامعة
األمم املتحدة – معهد ماستريخت للبحوث االجتماعية
واالقتصادية املتعلقة باالبتكار والتكنولوجيا ،هم
إبراهيما كابا ،وماري كالتنبرج ،ونيل فوستر-ماكجريجور،
وسيمون ساسو .وشمل اخلبراء اآلخرون الذين قدموا
إسهامات تشارلز فاجن تشني تشنج من جامعة نيو
ساوث ويلز؛ وفالنتينا دي مارشي من جامعة بادوفا؛ وتيريزا
دومينيك من كلية لندن اجلامعية University College
 of London؛ وأليسا جولياني من جامعة بيزا؛ وأرجان
دي هان ،من مركز بحوث التنمية الدولية؛ وجوجو يعقوب
بكلةية إدارة جرونوبل �Grenoble Ecole de Manage
ment؛ ورافاييل كابلينسكي من اجلامعة املفتوحة

Open University؛ وفلوريان كوليك بجامعة فيينا؛
ومايكل النديسمان بجامعة يوهانس كيبلر؛ وكارولينا
لينون بجامعة فيينا لالقتصاد واألعمال التجارية؛
وجيوفاني مارين من مجلس البحوث الوطني في إيطاليا؛
وإيزابيال ماسا مبعهد التنمية فيما وراء البحار؛ وروبرتا
رابيللوتي بجامعة بافيا؛ وكورنيليا ستاريتز من املؤسسة
النمساوية لبحوث التنمية؛ وروبرت ستيهرير من معهد
فيينا للدراسات االقتصادية؛ وفيونا ترجينا من جامعة
جوهانسبرج؛ كذلك يورجني أمان وجاري جيريفي من
جامعة ديوك؛ وتوماس جريس وراينر جراندمان ومارجاريت
ريدلني من جامعة بادربورن؛ وماريانا جيلي ،وماسيميليانو
مازانتي وفرانشيسكو نيكولي من جامعة فيرارا .ونود
أن نعرب عن أعمق االمتنان أيضا إلى إكسياوالن فو من
جامعة أوكسفورد ،وجون فايس ،األستاذ الفخري في
جامعة برادفورد ،الذين قاما باستعراض دقيق ملشاريع
عديدة للتقرير وأسهما في ادراج حتسينات كبيرة في عدة
أجزاء من التقرير.
واستفاد التقرير كذلك من التعليقات البناءة املقدمة
من أعضاء اجمللس االستشاري لتقرير التنمية الصناعية
باليونيدو ،وعلى وجه التحديد ستيفانو بولونيا ،وجيلرمو
لورنزو كاستيال ،ومحمد-األمني ضحاوي Mohamed-
 ، Lamine Dhaouiوسام هوبوهم ،وستيفن كايسر،
وبرناردو كالزاديال سارمينتو ،وستيفان سيكارس ،ونيلجون
تاس ،ومن أعضاء جلنة اصدارات اليونيدو جاسيك
كوكرووسكي ،وفرانك هارتويك ،وباتريك ناسباومر،
فضال عن الزمالء اآلخرين في اليونيدو مبا في ذلك مانويل
ألباالدجو ،ورالف لوكني ،وفالنتني تودوروف ،وشيام أباديايا.
ونعرب عن عميق تقديرنا أيضا إلى تايزو نيشيكاوا ،نائب
املدير العام باليونيدو ،ملا قدمه من دعم استثنائي طوال
عملية إعداد التقرير بأكملها.
وقد تلقى واضعو التقرير دعما من فريق من املوهوبني
من مساعدي البحوث واملتدربني في اليونيدو الذين
قدموا إسهامات ال غنى عنها مبا في ذلك خوان كارلوس
كاستيلو ،وإميي ميما ،وستيفانو أوليفاري ،وفرنسيس
أوستيرميجير ،وشينج زوجن.
لم يكن ممكنا تصور عملية إصدار سلسة للتقرير
دون تقدمي الدعم اإلداري املكثف من قبل موظفي اليونيدو
لكل من ديبي لي ،وفرناندو روسو ،وإيجوارايا سافيدرا،
xi
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كما قدم نيكي رودوساكيس ،نيلسون كوريا وفرانز بروغار وجو كابونيو ،من شركة تنمية االتصاالت ،بتدقيق
ومراجعة طبعة التقرير  ،و كذلك كانت إيلني ويلسون
املساعدة التحريرية.
وقد قام احملررون ،بروس روس-الرسون ،وجوناثان أسنب مسئولة عن التصميم والتنسيق.
من شركة تنمية االتصاالت Communications
 ،Development Incorporatedبتحسني لغة
التقرير وأسلوبه وهيكله .وقد قام كريستوفر تروت
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مالحظات فنية واختصارات

اإلشارة إلى الدوالر( )$هي إشارة إلى الدوالر األمريكي ،ما لم يتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
في هذا التقرير ،تشير الصناعة إلى الصناعة التحويلية والقطاعات إلى قطاعات محددة للصناعة
التحويلية.
في هذا التقرير ،تعرف البلدان املتقدمة أو االقتصادات املتقدمة بأنها اجملموعة التي يتم اعتبارها “البلدان
ذات الدخل املرتفع األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي” من قبل البنك الدولي وتعرف
البلدان النامية أو االقتصادات النامية بأنها جميع االقتصادات األخرى .انظر ملحق ب  1للحصول على قائمة
كاملة من االقتصادات حسب املنطقة ،مستوى الدخل ،البلدان األقل تطورا ً واالقتصاد األكثر منوا ً في كل
إقليم.
يجوز أال يكون مجموع املكونات في اجلداول مساويا بدقة للمجاميع التي تظهر بسبب التقريب.
CIP

MVA

األداء الصناعي التنافسي
االقتصادات النامية
والصناعية الناشئة
االستثمار األجنبي املباشر
الناجت احمللي اإلجمالي

PPP
R&D

GHG
GVC

غازات االحتباس احلراري
سلسلة القيمة العاملي

SEZ
SME

ICT

تكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات
منظمة العمل الدولية
حقوق امللكية الفكرية
التصنيف الصناعي
املعياري الدولي
التنمية الصناعية
الشاملة واملستدامة
أقل البلدان منوا
األهداف اإلمنائية لأللفية
الشركات متعددة
اجلنسيات

STI

DEIE
FDI
GDP

ILO
IPR
ISIC
ISID
LDC
MDG
MNE

OECD

TFP
UN
UNCTAD
UNDESA
UNDP
UNEP
UNIDO

القيمة املضافة للصناعة
التحويلية
منظمة التنمية والتعاون
في امليدان االقتصادي
تعادل القوة الشرائية
البحث والتطوير
منطقة اقتصادية خاصة
املشروعات الصغيرة
واملتوسطة
العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار
إجمالي إنتاجية عوامل
اإلنتاج
األمم املتحدة
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية
ادارة األمم املتحدة للشؤون
االقتصادية واالجتماعية
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
برنامج األمم املتحدة للبيئة
منظمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية
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دور التكنولوجيا واالبتكار في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة

الرسائل الرئيسية
•يتطلب الوصول إلى مستويات متقدمة من التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة( )IsIdليس فقط زيادة الدخول ولكن أيضا بذل الجهود الواعية من
أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز الشمولية االجتماعية والتحرك نحو تحول هيكلي صديق للبيئة – فضال عن إدارة المفاضالت بينهم.
•يمثل التصنيع قوة رئيسية في التغير الهيكلي ،فهو يحول الموارد من األنشطة كثيفة العمالة إلى األنشطة التي تتسم بالمزيد من كثافة رأس المال
وكثافة التكنولوجيا .وسيظل التصنيع حاسما في النمو المستقبلي للبلدان النامية.
•ظلت حصة الصناعة التحويلية من الناتج المحلي اإلجمالي مستقرة عبر السنوات األربعين الماضية.
•تمثل التكنولوجيا والمعدات الرأسمالية المحركات الرئيسية للنمو في الصناعة التحويلية وكذلك للنمو اإلجمالي في البلدان النامية والبلدان المتقدمة،
وإن كان استخدام الطاقة والموارد الطبيعية ،في البلدان النامية ،يؤثر على النمو في الصناعات متوسطة ومنخفضة التكنولوجيا .
•يؤثر اختيار القطاع على النمو االقتصادي والتغير الهيكلي حيث أن الفرص التكنولوجية تتراوح بدرجة كبيرة ما بين القطاعات.
•مد نطاق التنويع للصناعة التحويلية يمكن أن يساعد في تحقيق متوسط معدالت نمو سريعة ،كما يؤدي إلى فترات أطول للنمو وثبات أقل في
النمو – ومن ثم تحقيق استدامة النمو في األجل الطويل.
•يخنق تراجع التصنيع السابق لألوان إمكانات التنمية االقتصادية عن طريق الحد من تطبيقات التكنولوجيا على اإلنتاج وتوليد إنتاجية منخفضة
وأنشطة خدمات غير رسمية – بينما غالبا ما يؤدي تراجع التصنيع بعد وصوله إلى النضج المالئم إلى خدمات ديناميكية متقدمة التكنولوجيا.
•يجري تعزيز القدرات التكنولوجية عن طريق االستثمار في رأس المال البشري ،وتحسين نظم االبتكار ،واالرتقاء بمستوى التجمعات الصناعية
وسالسل القيمة العالمية.
•تجري تنمية القدرات التكنولوجية في البلدان المتقدمة من خالل السعي لمد نطاق مشارف العلم والتكنولوجيا ،ولكن في البلدان النامية يحدث ذلك
من خالل اكتساب وتكييف التكنولوجيات التي تم إبداعها في مواقع أخرى.
•يتطلب تعزيز الشمولية االجتماعية في الصناعة التحويلية مواءمة اختيارات التكنولوجيا مع ما يتمتع به بلد ما من موارد ومهارات.
•قد يتطلب تحسين االستدامة البيئية للصناعة اعتماد تكنولوجيات إنتاجية ال تتسم بالجدوى اقتصاديا.
•تسفر الصناعات متقدمة التكنولوجيا عن مزايا بيئية إضافية حيث أنها أقل تلويثا عن الصناعات األخرى.
•تمثل صناعة إعادة التدوير نموذجا يعرض سمات تحقيق المكاسب على جميع الجبهات الثالثة من تحقق النمو المستدام ،وتوليد فرص العمالة
واإلنصاف ،وأن تكون كذلك صديقة للبيئة – ولكن هناك مفاضالت ممكنة كثيرة في الجمع ما بين هذه األهداف.
•تعتمد أدوات السياسات من أجل التنمية الصناعية على النوع المستهدف للتكنولوجيا واالبتكار ومستوى تنمية البلد ،بما يمتد من حماية حقوق
الملكية الفكرية في طرف وحتى توفير منح لواردات اآلالت في الطرف اآلخر.
•يمكن أن يسهم تجميع الموارد المالية والبحثية دوليا في قاعدة معرفية عالمية كثيرً ا في بناء القدرات التكنولوجية للتصنيع الشامل والمستدام.

ما هي األحوال التي تمُ كن التغير التكنولوجي من أن يتسبب على الصمود ،وحتفيز التصنيع الشامل واملستدام ،وتشجيع
في إطالق تغير هيكلي في البلدان النامية ويؤدي إلى التنمية االبتكار.
وهناك ثالثة عناصر للتنمية الصناعية الشاملة
الصناعية طويلة األجل والشاملة من الناحية االجتماعية
واملستدامة بيئيا؟ هذا هو السؤال احملوري الذي يتم تناوله واملستدامة ،والتي تعد مبثابة اإلطار لهذا التقرير .يتمثل
في تقرير التنمية الصناعية لعام  .2016وإن إعالن ليما ،العنصر األول في التصنيع طويل األجل واملستدام كمحرك
الذي مت اعتماده من الدول األعضاء في اليونيدو في ديسمبر للتنمية االقتصادية .ويتمثل العنصر الثاني في اجملتمع
 ،2013قد وضع األساس لرؤية جديدة للتنمية الصناعية والتنمية الصناعية الشاملة من الناحية االجتماعية مبا يوفر
الشاملة واملستدامة .ويعد مفهوم التنمية الصناعية الفرص املتكافئة والتوزيع العادل للمنافع .ويتمثل العنصر
الشاملة واملستدامة جزءا من الهدف التاسع من أهداف الثالث في االستدامة البيئية ،والفصل ما بني الرخاء الذي
التنمية املستدامة والذي ينص على إقامة بنى حتتية قادرة تولده األنشطة الصناعية وبني االستخدام املفرط للموارد
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“

وتلعب الصناعة التحويلية دورا أساسيا

في تحقيق التغير الهيكلي طويل األجل

نظرة عامة

الطبيعية واألثر البيئي السلبي .ويغذي هذا الهيكل ثالثي
األبعاد التوصيات املعنية بالسياسات للتعامل مع الكثير من
املفاضالت املمكنة التي تواجه البلدان في سبيل حتقيق النمو
االقتصادي املستدام وتعزيز اإلندماج االجتماعي والتحرك نحو
حتوالت اقتصادية صديقة للبيئة.
وتلعب الصناعة التحويلية دورا أساسيا في حتقيق
التغير الهيكلي طويل األجل .فهي تخلق الكثير من فرص
العمل الرسمية واملنتجة في مرحلة مبكرة من التنمية.
كما أنها تعد محركا لتنمية التكنولوجيا واالبتكار من أجل
حتقيق النمو املستدام في اإلنتاجية في الصناعة التحويلية
والقطاعات األخرى .وهي تسفر عن أثار متفاوتة على العمالة،
واألجور ،واالرتقاء باملستوى التكنولوجي واالستدامة في
املراحل اخملتلفة من التنمية .ويعود السبب في ذلك إلى أن
الصناعة التحويلية تغير الهياكل االقتصادية ،عادة من
األنشطة كثيفة العمالة إلى األنشطة التي تتسم باملزيد
من كثافة رأس املال والتكنولوجيا .ويغير كل قطاع فرعي
للصناعة التحويلية أيضا املنتجات وعملياggت اإلنتاج ،مع
تزايد تطبيقات رأس املال والتكنولوجيا.
وميكن أن ميثل تراجع التصنيع السابق لألون تهديدا
جديا للنمو في االقتصادات النامية ،مبا يخنق إمكانات النمو
للصناعة التحويلية عندما تبدأ في التحقق .فنوع أنشطة
اخلدمات غير الرسمية الذي يظهر في هذه املرحلة يحد من
النمو بدال من أن يعززه .ولكن عندما يتحقق تراجع التصنيع
بعد نضوجه عند مستويات أعلى لنصيب الفرد من الدخل،
فإن نوع اخلدمات التي تظهر – اللوجستيات ،وخدمات األعمال
التجارية ،وخدمات تكنولوجيا املعلومات – تتسم بديناميكية
أكثر كثيرا وميكنها أن تقوم بدورها وأن تكمل دور الصناعة
التحويلية املعزز للنمو.
كيف ميكن للبلدان النامية اللحاق بركب آخر ما بلغته
مشارف التطور على الصعيد التكنولوجي واالقتصادي
العاملي؟ عن طريق تشجيع التغير التكنولوجي من خالل
االستثمار في رأس املال البشري ،وحتسني نظم االبتكار،
واالرتقاء بسالسل القيمة العاملية .وبدال من بناء تكنولوجيات
جديدة بأنفسها ،ميكن للبلدان النامية أن تستخدم نقل
التكنولوجيا من اخلارج للنمو .ولكن هذا يتطلب بذل اجلهد
لتكييف املعرفة التي تتدفق إلى االقتصاد واملزيد من الطاقات
االستيعابية – وبصفة أساسية التعليم واملهارات .وترتفع
مستويات املعيشة مع املكاسب في اإلنتاجية ،وذلك بفضل
التقدم التكنولوجي الذي حتقق عبر العقود املاضية من خالل
العوملة ،وال سيما من خالل سالسل القيمة العاملية.
ومن أجل حتقيق النمو املستدام ،حتتاج البلدان إلى تغير
تكنولوجي معزز للنمو .ويتطلب ذلك تفهم أي قطاعات
حترك عملية النمو وكيف ميكن االرتقاء بتكنولوجيات هذه
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القطاعات .على سبيل املثال ،يكون لالبتكار في العمليات أثر
مغاير على اإلنتاجية في القطاعات اخملتلفة عن طريق تغيير
هيكل الناجت والعمالة والصادرات .وييسر التغير التكنولوجي
أيضا تنظيم عاملي جديد لإلنتاج املوزع في سالسل القيمة
العاملية ،مبا يكون له انعكاسات إيجابية وسلبية على البلدان
– عند كل مستويات الدخل -على أنشطتها االقتصادية
وهياكل القطاعات بها .فسالسل القيمة العاملية جتبر البلدان
ذات اإلنتاجية املنخفضة على االرتقاء بقدراتها اإلنتاجية.
وبالتالي ،يكون للتغير الهيكلي في الصناعة التحويلية
انعكاسات هامة على التنمية الصناعية الشاملة
واملستدامة .وتواجه البلدان ذات مستويات الدخل اخملتلفة
إمكانات منو مختلفة في سياق الصناعة التحويلية.
فالتحوالت من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات
كثيفة رأس املال والتكنولوجيا تغير من كثافة العمالة
والتكنولوجيا واملوارد الطبيعية املستخدمة في أنشطة
الصناعة التحويلية .ويغير ذلك من االحتماالت املستقبلية
ألي بلد في حتقيق التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة.
كيف يؤثر التغير التكنولوجي على الشمولية؟ تنشأ عن
االبتكارات في املنتجات أنشطة وقطاعات اقتصادية جديدة
أو تؤدي إلى زيادة أهمية القطاعات القائمة ،وجذب األفراد إلى
سوق العمل .وإذا كان التغير التكنولوجي يحقق وفورات في
العمالة ،فإنه سيؤدي إلى الترويج للقطاعات االقتصادية التي
تتسم باملزيد من كثافة رأس املال ويؤثر على حجم وهيكل
العمالة .وإذا كان يتطلب مهارات مرتفعة فإنه سيزيد الطلب
على العمالة املاهرة كما إنه يقلل الطلب على العمالة غير
املاهرة ،ومن خالل وضع حد أدنى للمهارات املطلوبة ،فإن التغير
التكنولوجي يؤثر على توزيع الدخل .كما ميكن للتكنولوجيات
التي ترتقي بأنشطة ذات تكنولوجيا منخفضة كانت
مهمشة سابقا أن حتسن من الشمولية.
وبطريقة مماثلة ،ميكن أن يطلق التغير الهيكلي حتوال إلى
أنشطة وقطاعات مستدامة وصديقة للبيئة بدرجة أكبر-
مثل التحول من الصناعة الثقيلة إلى الصناعة اخلفيفة،
أو إلى املزيد من إعادة التدوير أو اخلدمات ،والتي متيل إلى أن
تكون أقل تلويثا من الصناعة التحويلية .وميكن أن تكون اآلثار
املباشرة للتغير التكنولوجي إيجابية أو سلبية ،مبا يؤثر على
صحة األفراد ،واالستهالك ،ونوعية العمالة .ويوجد أيضا أثار
مباشرة لالبتكار على ما تخلفه األنشطة االقتصادية من
بصمات بيئية ،مبا يؤثر على مقدار موارد الطاقة غير املتجددة
املستخدمة والتلوث الناجت عن كل وحدة من الناجت ،وذلك
من خالل التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة ،وكفاءة
استخدام املوارد ،ومنع التلوث ،والتخفيف منه ،وإعادة التدوير.
كيف ميكن إذن للبلدان ،عند املراحل اخملتلفة من التصنيع،
أن تسعي لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة
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فعندما ينطلق التصنيع يكون لدى البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

الفرص خللق عدد كبير من فرص العمل الرسمية في الصناعة التحويلية

نظرة عامة

على النحو األفضل؟ إن البلدان النامية ،ال سيما التي تكون
في مرحلة مبكرة من التصنيع ،يكون لديها املزيد من الفرص
للسعي لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة مع منو سريع
وضرر بيئي محدود .وميكن أن يؤدي انطالق الصناعات كثيفة
العمالة التي تصدر إلى األسواق العاملية الرئيسية إلى تعزيز
كل من الناجت والعمالة ،وبالتالي تشجيع النمو املستدام
والشامل .ومييل الناجت األكثر محدودية والتركيز على األنشطة
األقل تلويثا إلى أن يجعل الصناعة التحويلية أقل ضررا على
البيئة مقارنة باملرحلة األكثر تأخرا.
ومع اكتساب البلدان للمهارات وتوسيع بنيتها التحتية،
تزيد فرص النمو وتوليد فرص العمل في الصناعات األخرى،
ولكن عادة ما يتحقق ذلك بطريقة مكثفة عن طريق جذب
كميات متزايدة من عوامل اإلنتاج ،فضال عن املوارد الطبيعية
والطاقة .وتتسم معظم الصناعات التي تنشأ في مرحلة
الدخل املتوسط بكثافة املوارد مع أداء ردئ نسبيا فيما يتعلق
باالنبعاثات .وبالتالي فإن التوقعات املستقبلية للبلدان
البازغة من مرحلة الدخل املنخفض تكون جيدة فيما يتعلق
باالستمرار في مسار التنمية الشاملة والسريعة ،ولكنها
تبدأ في مواجهة التحديات املتعلقة باالستدامة.
ويصاحب الدخول في سياق مجموعة البلدان ذات الدخل
املرتفع عند مستوى ناضج من التصنيع تغيرات هيكلية
وتكنولوجية في الصناعة التحويلية .فالبلدان ذات املستويات
املرتفعة من الدخل متيل ألن يكون لديها منو أبطأ في الصناعة
التحويلية ،باستثناء الصناعات ذات التكنولوجيا املتقدمة،
كما أنها تواجه تراجعا في العمالة .وخالل هذه املرحلة ،تكون
اإلنتاجية هي احملرك الرئيسي للنمو عبر الصناعات التحويلية،
مبا يؤدي إلى منو الناجت دون زيادة في املدخالت – من رأس املال
والعمالة واملواد .وقد يحظى األفراد العاملون في الصناعة
التحويلية بأجور أعلى نسبيا ،ولكن القطاع ال يشهد توسعا
أو أنه يفقد عادة بعض العمالة .وبالتالي تكون الفرص
محدودة بالقطاع للتنمية الشاملة فيما يتعلق باستيعاب
العمالة ،ولكنه يكون صديقا للبيئة بدرجة أكبر.
وعلى الرغم من أن توقعات العمالة في الصناعة
التحويلية تتقلص مع منو الدخل مبا يتجاوز مستوى معني ،فإن
الصناعات متقدمة التكنولوجيا ميكن أن تخلق عددا كبيرا
من فرص العمل في اخلدمات املتصلة بالصناعة التحويلية-
مع أجور غالبا ما تكون قابلة للمقارنة مع تلك القائمة في
الصناعة التحويلية – وهو ما قد يعوض متاما االنخفاض في
العمالة في الصناعة التحويلية.
ولكن هناك مفاضالت .فعندما ينطلق التصنيع يكون
لدى البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط الفرص خللق
عدد كبير من فرص العمل الرسمية في الصناعة التحويلية
حيث أن األجور األقل لديها توفر لها ميزة تنافسية في

الصناعات القائمة على كثافة العمالة ،مثل املنسوجات
واملالبس اجلاهزة .وقد تكون أجور الصناعة التحويلية في هذه
األنشطة أقل كثيرا من تلك القائمة في الصناعات كثيفة
رأس املال ،وبالتالي فقد تكون عدم املساواة في األجور مرتفعة
عبر الصناعات التحويلية وهو ما يحد من مدى اإلنصاف في
األجور والذي يشكل جزءا من مكون الشمولية في مؤشر
التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة .ولكن األمر املهم
بالنسبة للبلدان في مرحلة االنتقال من اقتصاد زراعي إلى
اقتصاد حديث هو توليد الكثير من فرص العمل الرسمية في
الصناعة التحويلية التي تدفع أجورا أكبر مقارنة بقطاعات
الزراعة والكفاف .ومن أجل هذا ،من املهم أن يتحقق النمو
السريع للصناعات كثيفة العمالة املوجهة نحو التصدير.
وبالنسبة للبلدان ذات الدخل املنخفض ،فإن الصناعات
التحويلية تكون نظيفة نسبيا ألن الصناعات كثيفة العمالة،
مثل املنسوجات واملالبس اجلاهزة واألغذية واملشروبات ،تتسم
بأداء ذات قيمة مضافة عالية عن كل وحدة من انبعاثات
غاز ثاني أوكسيد الكربون .وبالتالي ،فمن وجهة نظر التغير
الهيكلي ،فإنه بالنسبة للبلدان ذات الدخل املنخفض ،ميكن
أن يكون التصنيع مواتيا لتحقيق النمو الشامل واملستدام
وغالبا ما يكون ذلك أمرا أكثر صعوبة في املراحل األخرى
من التنمية .وعلى الرغم من أن انبعاثات الصناعات كثيفة
العمالة أقل كثافة من الصناعات الثقيلة ،فإن حجم
االنبعاثات الناجتة عن االقتصاد ككل قد يزيد مع حتول البلدان
من اقتصادات زراعية إلى اقتصادات صناعية بدرجة أكبر.
ولذا ،فإن إجراءات التخفيف من هذه االنبعاثات ستظل هامة
للبلدان ذات الدخل املنخفض.
ومع حترك البلدان نحو االقتصادات ذات الدخل املتوسط،
فإن مستوى املهارات اآلخذ في االرتفاع وتراكم رأس املال غالبا
ما يجلب املزيد من الصناعات كثيفة رأس املال والقائمة على
معاجلة املوارد ،مثل صناعات املعادن األساسية والكيماويات.
ومن املرجح أن تتحسن الشمولية بدرجة أكبر نتيجة للتوسع
املستمر في الصناعات كثيفة العمالة وزيادة العمالة في
الصناعات كثيفة رأس املال واالرتفاع التدريجي في األجور في
الصناعة التحويلية .وعلى الرغم من أن حصة أجور العمالة
في القيمة املضافة للصناعة التحويلية قد تبقى ثابتة حيث
أن القيمة املضافة تكون آخذة في االزدياد أيضا ،فإن الزيادات
في العمالة واألجور املعدلة ألسباب تستهدف حتقيق اإلنصاف
 equity adjustedتكون هامة حيث أنها تساهم في حتقيق
الشمولية .ومع ذلك ،فمع ظهور الصناعات القائمة على
املوارد وكثيفة رأس املال ،ميكن أن تصبح االستدامة مهددة
حيث أن تلك الصناعات متيل ألن تكون أقل كفاءة من حيث
االنبعاثات مقارنة بالصناعات كثيفة العمالة ،على األقل في
املرحلة املبكرة من تطورها.
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“

وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض ،يتمثل التحدي

األهم في تحقيق االستدامة لعملية التصنيع

الدخول لديها حاليا حصة أقل للصناعة التحويلية مقارنة مبا
سبق ،كما أنها تبلغ الذروة في حــصص العمــالة والقيمة
املضــافة عند مـستـــويات أقـل للـدخـل مقـــارنة
بالعـــقـود الســــــابـقـة (Rodrik 2015; Ghani and
 . )O’Connell 2014ولكن تراجع الصناعة التحويلية في
البلدان املتقدمة ال يعني بالضرورة الشيء نفسه في البلدان
النامية -أو التراجع في أهمية القطاع بالنسبة لالقتصادات
املتقدمة فيما يتعلق بالقيمة املضافة واإلنتاجية والروابط مع
القطاعات األخرى .وبطريقة مماثلة ،فإن احلصص املنخفضة
للصناعة التحويلية في الكثير من البلدان النامية (مقارنة
باالجتاهات املاضية) قد يغزى إلى الظروف احملددة اخلاصة بكل
بلد بدال من االنخفاض املنهجي وطويل األجل في إمكانات
الصناعة التحويلية في املساهمة في االقتصاد نتيجة لتحول
هيكلي في ظروف العرض والطلب في القطاعات اخملتلفة.

نظرة عامة

ومع تنمية البلدان وحتركها نحو االقتصادات ذات الدخل
املتوسط املرتفع والدخل املرتفع ،فإنها متيل ألن تشهد تراجعا
في الصناعات ذات العمالة الكثيفة ولكن مع زيادة في فرص
تنمية الصناعات كثيفة التكنولوجيا ورأس املال .وعادة ما
يكون لهذه الصناعات أداء يتسم بارتفاع نسبة الناجت إلى
االنبعاثات ،وبالتالي تتحسن االستدامة عادة للصناعة
التحويلية بهذه البلدان .ولكن هذه الصناعات توظف عمالة
أقل كثيرا من الصناعات كثيفة العمالة إلنتاج وحدة واحدة
من القيمة املضافة للصناعة التحويلية .وإلى جانب ذلك،
فإن الصناعة التحويلية ككل تكثف من استخدام رأس املال
والتكنولوجيا مقارنة بالعمالة في اإلنتاج .وبالتالي ،فإنه على
الرغم من زيادة أجور الصناعة التحويلية مع ارتفاع نصيب
الفرد من إجمالي الناجت احمللي ،فإن كثافة العمالة تتراجع
بصورة ثابتة عند مستويات الدخل األعلى.
ومع استمرار هذا التوجه ،تصل البلدان في نهاية املطاف
إلى املرحلة الناضجة من التصنيع (أو تراجع التصنيع) .مطلوب :إحداث تحول في حصص التكنولوجيا
ونتيجة لألجور األكثر ارتفاعا وحتسن اإلنصاف في األجور عبر المنخفضة والمتوسطة والمتقدمة
الصناعات التحويلية ،فإن الشمولية في الصناعة التحويلية لتوضيح العالقة ما بني التغير الهيكلي والتنمية
قد ال تتدهور ،ولكن إسهامها في شمولية االقتصاد في التكنولوجية – والتي متثل موضوعا رئيسيا لهذا التقرير -فإننا
مجمله تتراجع بالتأكيد عند مستويات الدخل املرتفعة
للغاية نتيجة للقدرة احملدودة للقطاع في استيعاب قوة
شكل 1
العمل في تلك البلد.
حصص األقاليم النامية والمتقدمة في القيمة المضافة العالمية للصناعات
وما لم تقم البلدان ببذل جهود واعية على اجلبهات
التحويلية ذات التكنولوجيا المنخفضة والمتوسطة والمتقدمة 1972 ،و2012
الثالثة جميعًا– النمو االقتصادي املستدام ،وتعزيز الشمولية
100
االجتماعية ،والسعي لتحقيق االستدامة البيئية -وفي
إدارة املفاضالت ما بينهم ،فمن غير املرجح أن تقطع شوطا
أبعد كثيرا على مسار حتقيق التنمية الصناعية الشاملة
75
واملستدامة بغض النظر عن مرحلة التنمية التي تبلغها.
وبالنسبة للبلدان ذات الدخل املنخفض ،يتمثل التحدي األهم
في حتقيق االستدامة لعملية التصنيع .وبالنسبة للبلدان
50
ذات الدخل املتوسط ،فإنه يتمثل في حتقيق االستدامة
البيئية .وبالنسبة للبلدان ذات الدخل املرتفع التي تشهد
تراجع التصنيع ،فإن ذلك التحدي يتمثل في االستمرار في
25
توليد فرص العمل والتنمية الصناعية الشاملة  .وعلى ذلك،
فبأشكال مختلفة في مراحل مختلفة ،تظل هناك أهمية
حاسمة للتغير التكنولوجي واالبتكار بالنسبة لنجاح
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ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ
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بشكل عام ،هناك تراجع في حصة العمالة في الصناعة
التحويلية من إجمالي العمالة وفي الرقم املطلق إلجمالي
العمالة في الصناعة التحويلية في البلدان ذات الدخل
املرتفع .وفي املتوسـط ،فإن البلدان عبر مختلف مستويات
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مالحظة :راجع التصنيفات حسب التقنية استنادا إلى ملحق أ ، 2والتصنيف حسب الدخل استنادا إلى
ملحق أ،1
المصدر :تفسير اليونيدو ،استنادا إلى (Lavopa and Szirmai )2015

“

فبأشكال مختلفة في مراحل مختلفة ،تظل هناك أهمية

حاسمة للتغير التكنولوجي واالبتكار بالنسبة لنجاح التصنيع

نظرة عامة

ننظر في التغير الهيكلي عبر قطاعات فرعية للصناعة
التحويلية ،مت جتميعها وفقا لفئة التكنولوجيا :التكنولوجيا
املنخفضة ،والتكنولوجيا املتوسطة ،والتكنولوجيا املتقدمة.
وقد شهدت السنوات األربعني املاضية حتوال نسبيا في جميع
فئات األنشطة التكنولوجية الثالثة من البلدان املتقدمة إلى
البلدان النامية .وفي عام  ،2012كان أكثر من نصف القيمة
املضافة العاملية للصناعات ذات التكنولوجيا املنخفضة
واملتوسطة من البلدان النامية ،وحتى في الصناعات ذات
التكنولوجيا املتقدمة ،مثلت البلدان النامية النصف تقريبا
في ذلك املعيار (شكل .)1
كيف تغير هيكل التكنولوجيا في الصناعة
التحويلية في البلدان النامية عبر السنوات األربعني
املاضية؟ في عام  ،1972كانت حصة التكنولوجيا
املنخفضة في أفريقيا أعلى منها في اإلقليمني اآلخرين،
الذين كان لديهما هيكل تكنولوجي مماثل طبقً ا لنسب
الفئات الثالثة للتكنولوجيا .وفي عام  ،2012زادت حصة
فئة التكنولوجيا املتقدمة في أفريقيا ووصلت إلى
هيكل مماثل ألمريكا الالتينية وآسيا في عام  .1972وفي
نفس الفترة ،شهدت أمريكا الالتينية تغيرا ضئيال
جداً ،مع انخفاض طفيف في حصة فئة التكنولوجيا

املتقدمة ،عوضها زيادة في حصة التكنولوجيا املتوسطة.
وشهدت آسيا أهم تغير في هيكل التكنولوجيا .فعلى
مدى األربعني عام ا ً املاضية ،ارتفعت حصتها من فئة
التكنولوجيا املتقدمة بعشر نقاط مئوية ،على حساب
حصة التكنولوجيا املنخفضة .وهكذا اقترن النجاح
االقتصادي في آسيا مقارنة باألقاليم النامية األخرى ليس
فقط بحصة متزايدة للصناعة التحويلية في االقتصاد،
بل أيضا باالرتقاء باملستوى التكنولوجي في الصناعة
التحويلية.
وفيما يتعلق بالتجارة العاملية في السلع الوسيطة
والقيمة املضافة الناجتة عن هذه التجارة ،فقد ارتفعت
أهمية شرق آسيا بصورة فائقة على مدى السنوات
العشرين املاضية (شكل  .)2ففي عام  ،2011كانت ربع
القيمة املضافة للصناعة التحويلية العاملية قد مت
توليدها في ذلك اإلقليم ،والذي كان لديه ثالث أكبر حصة
من القيمة املضافة بعد أمريكا الشمالية في عام ،1990
وأصبح في املرتبة الثانية بعد أوروبا الغربية في عام .2011
وأصبح هناك سبعة أقاليم تعتمد على توليد قيمتها
املضافة عن طريق الصادرات الوسيطة إلى شرق آسيا.

شكل 2
الروابط األمامية – كيفية توليد األقاليم للقيمة المضافة للصناعة التحويلية2011 ،
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مالحظة :المنطقة التي تغطيها الدوائر تمثل الحجم النسبي إلجمالي القيمة المضافة المتولدة (سواء داخل كل اقليم أو من األقاليم األخرى) لناتج الصناعة التحويلية لإلقليم؛ ويشير الرقم المذكور في الدائرة ،أو إلى جانبها،
(باللون األسود أو األبيض) إلى الحصة من القيمة المضافة للصناعة التحويلية المتولدة داخل اإلقليم إلنتاج الناتج النهائي ،الذي يمكن استخدامه أما داخل اإلقليم أو تصديره إلى أقاليم أخرى .وتوضح األسهم المصادر
الرئيسية للمساهمات في القيمة المضافة لنتاج الصناعة التحويلية في كل إقليم .وتشير األرقام باللون األحمر إلى النسبة المئوية للقيمة المضافة التي جاءت من هذه المعامالت (أي الروابط الخلفية مع سالسل القيمة
العالمية) في القيمة المضافة اإلجمالية للصناعة التحويلية في اإلقليم( .وتظهر فقط المعامالت بنسبة  5بالمئة أو أكثر من القيمة المضافة لإلقليم ).ويأتي التصنيف اإلقليمي استنادا إلى الملحق أ .1على سبيل المثال،
في حالة أمريكا الالتينية ،قام اإلقليم بتوليد  87بالمئة من القيمة المضافة للصناعة التحويلية به من إنتاج المنتجات النهائية داخل اإلقليم (إما لكي يتم استهالكها داخل اإلقليم أو ليتم تصديرها) و 6بالمئة من القيمة
المضافة من تصدير السلع الوسيطة إلى أمريكا الشمالية .وجاء ما تبقي ،والذي يبلغ  7بالمئة من القيمة المضافة ،من صاد رات السلع الوسيطة إلى األقاليم األخرى ،التي ال تظهر في الشكل ألنها جميعها أقل من  5بالمئة.
المصدر :تفسير اليونيدو استنادا إلى قاعدة بيانات .Eora MRIO database
()Lenzen and others 2012; Lenzen and others 2013
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“

كلما انخفض الناتج المحلي اإلجمالي الذي يبدأ عنده

بلد ما عملية تراجع التصنيع ،كلما كان من األرجح أن تؤثر
هذه العملية على النمو والتوقعات المستقبلية للنمو

نظرة عامة

وقد زادت مشاركة اإلنتاج العاملي للصناعة التحويلية
في سالسل القيمة العاملية وتكامله في سالسل العرض
التي قادتها أمريكا الشمالية ،وغرب أوروبا ،وشرق آسيا.
وزادت أفريقيا جنوب الصحراء حصة القيمة املضافة
الناجتة عن أقاليم أخرى في ناجت الصناعة التحويلية
بها (روابط اإلنتاج اخللفية) واحلصة من إجمالي القيمة
املضافة الناجتة عن الصادرات الوسيطة إلى أقاليم أخرى
(روابط اإلنتاج األمامية( .ولكن هذا التكامل لم يصاحبه
تصنيع سريع لإلقليم .فقد زاد حصته في القيمة املضافة
العاملية للصناعة التحويلية مبا بلغ مجرد  0.13فقط
باملئة من عام  1990وحتى عام  ،2011وهي إحدى أقل
الزيادات في األقاليم النامية.
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شكل 3
حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ،األسعار الجارية
والثابتة 2009-1960
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ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺋﻭﻳﺔ

هل تشهد البلدان النامية تراجعا للتصنيع؟ بصورة
أساسية ،ال
ميكن أن يصف تراجع التصنيع نطاقا واسعا من خبرات
البلدان .على سبيل املثال ،في إحدى البلدان ،قد تنخفض
حصة الصناعة التحويلية في العمالة بسبب التقدم
التكنولوجي السريع للغاية في الصناعة التحويلية
الذي يؤدي إلى زيادة إنتاجيتها مبا يفوق إنتاجية القطاعات
األخرى .وبالتالي فهناك منو في العمالة ولكن بدرجة أبطأ
مما كان عليه النمو سابقا .وقد يتزامن هذا مع منو صحي
في ناجت الصناعة التحويلية والصادرات ،وفي بعض األحيان
العمالة نفسها .وفي بلد آخر ،قد تتزايد حصة العمالة،
ولكن نتيجة النمو البطيء في اإلنتاجية ،تتراجع حصة
الصناعة التحويلية في إجمالي الناجت احمللي .وفي بلد
ثالث ،قد تنهار الصناعة عندما يشهد البلد تراجعا في
اإلنتاجية وركودا في منو الناجت وتقلصا في فرص العمل في
الصناعة التحويلية.
وإذا ما بدأت البلدان في عملية تراجع التصنيع بشكل
سابق لألوان (عندما يكون نصيب الفرد من الدخل ودرجة
التصنيع منخفضني للغاية) ،فإنها تكون عرضة لتغير
هيكلي يحد من النمو ،وينطوي على النوع اخلاطئ من
اخلدمات غير الرسمية ذات اإلنتاجية املنخفضة ،التي تزيد
حاليا حصصها في القيمة املضافة والعمالة في الكثير
من البلدان في آسيا وأمريكا الالتينية .وهي توفر إمكانية
محدودة للنمو .ومثل هذا التراجع للتصنيع السابق لألوان
ميثل تهديدا للنمو االقتصادي املستدام في البلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط على صعيدين.
أوال ،ستكون مثل هذه البلدان قد حصلت على قدر أقل
من املنافع “املعززة للنمو” الناجتة عن الصناعة التحويلية.
ثانيا ،متيل الصناعة التحويلية إلى أن يحل محلها النوع
اخلاطئ من اخلدمات .وعندما يتحقق تراجع التصنيع

“الناضج” – في اقتصاد متقدم -تأخذ القطاعات الفرعية
من قطاع اخلدمات املتنامي نفس اخلصائص الديناميكية
التي كانت تعزى إلى الصناعة التحويلية في املاضي:
الروابط القوية ،وتزايد اإلنتاجية ،واالبتكارات التكنولوجية.
وهذا النوع من قطاع اخلدمات ميكن أن يعمل كمحرك
للنمو .وفي اقتصاد يتسم بالتصنيع السابق لألوان ،فإن
أنشطة اخلدمات التي تأخذ في الظهور تكون عادة خدمات
غير رسمية تفتقر إلى الديناميكية وإمكانات النمو.
ويرجح أن تؤدي السياسات االقتصادية الكلية شديدة
التقشف – ال سيما معدالت الفائدة املرتفعة وأسعار
الصرف املبالغ في قيمتها) -إلى آثار سلبية أكثر وضوحا
على الصناعة (وعلى باقي االقتصاد احلقيقي) أكثر من
القطاع املالي .فمثل هذا السياسات يرجح أن تؤدي إلى
حتول االقتصاد إلى اقتصاد متويلي وإلى تراجع التصنيع.
وبصورة مماثلة ،فإن حترير التجارة يؤثر على السلع القابلة
للتصدير أو االستيراد أكثر من السلع غير القابلة للتصدير
أو االستيراد ،ويكون لتحرير التجارة آثار غير متساوية
على السلع القابلة للتصدير أو االستيراد  ،بناء على
موقفها التنافسي وقت انفتاح السوق احمللية .وميثل حترير
التعريفات اجلمركية بسرعة شديدة دون منح الصناعة
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مالحظة :الحسابات قائمة على المتوسطات لكل خمسة أعوام .تحسب كل سلسلة نسبة القيمة المضافة
للصناعة التحويلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي باستخدام تقييمات مختلفة للقيمة المضافة القطاعية
واإلجمالية .القيمة باألسعار الجارية = القيمة المضافة عند تعادل القوة الش رائية للدوالر الجاري
المقدر باستخدام عوامل تحويل مخصصة لقطاعات محددة ،القيمة باألسعار الثابتة = القيمة المضافة
عند تعادل القوة الش رائية للدوالر لعام  2005باستخدام عوامل تحويل مخصصة لقطاعات محددة.
المصدرLavopa and Szirmai 2015 :

التحويلية الوقت الالزم إلعادة الهيكلة أمرا يساهم بصورة
رئيسية في تراجع التصنيع .ومع ذلك ،يالحظ أن حصة
الصناعة التحويلية في الناجت احمللي اإلجمالي العاملي لم
تتغير كثيرا حسب تعادل القوة الشرائية للدوالر بالسعر
الثابت باستخدام عوامل حتويل مخصصة لقطاعات
محددة (شكل .)3

“

فمع تراجع التصنيع الناضج ،ميكن أن تتمتع بعض

أنشطة اخلدمات الديناميكية واملتطورة بأنواع اخلصائص
املعززة للنمو التي تعزى إلى الصناعة التحويلية

نظرة عامة

مخاط تراجع التصنيع السابق لألوان -يجب أن يكون
لديك شيء كي تخسره
كلما انخفض الناجت احمللي اإلجمالي الذي يبدأ عنده بلد
ما عملية تراجع التصنيع ،كلما كان من األرجح أن تؤثر
هذه العملية على النمو والتوقعات املستقبلية للنمو.
وبصورة مماثلة ،كلما كانت حصة الصناعة التحويلية في
القيمة املضافة أقل عند بدء تراجع التصنيع ،كلما زاد
احتمال تأثير تراجع إعادة التصنيع على النمو.
كما أن مدى انطالق تراجع التصنيع أو تعجيل مساره
كنتيجة لتغير في السياسات ،مقارنة بأن يبدأ بشكل
تدريجي فقط عبر الزمن مع التنمية االقتصادية ،يؤثر أيضا
على اآلثار احملتملة لتراجع التصنيع على النمو .فتراجع
التصنيع الناجت عن السياسات يحتمل ،بدرجة أكبر ،أن يبدأ
قبل احلصول على املنافع الكاملة للتصنيع وقبل نضوج
الصناعة التحويلية وقبل أن يكون قد مت تطوير قطاع
خدمات متطور يتسم بالديناميكية.
وتعتمد األثار اإلجمالية لتراجع التصنيع على
خصائص كل من أنشطة الصناعة التحويلية التي تشهد
التراجع وأنشطة قطاع اخلدمات التي تزيد حصصها في
العمالة والناجت احمللي اإلجمالي .على سبيل املثال ،إذا كان
هناك مجال محدود ألنشطة الصناعة التحويلية لزيادة
العوائد على احلجم ومجال محدود للزيادات التراكمية في
اإلنتاجية في الوقت الذي تنمو فيه األنشطة ،لن حتدث
بالضرورة آثارا سلبية على النمو.
إال أن دور الصناعة التحويلية املعزز للنمو يظل هاما
بصورة خاصة في املراحل املبكرة للتنمية  -وهو أكثر
أهمية للبلدان النامية مقارنة بالبلدان املتقدمة .فعندما
يبدأ بلد ما عملية تراجع التصنيع بعد أن تكون حصة
الصناعة التحويلية قد بلغت  30باملئة من الناجت احمللي
اإلجمالي ،من املرجح أن تكون منافع الصناعة التحويلية
قد انتشرت عبر االقتصاد على مدى فترة زمنية ممتدة.
وتشمل هذه املنافع تنمية املهارات من خالل التعلم
باملمارسة ،واملزايا التكنولوجية للقطاعات األخرى ،وتوفر
العمالت األجنبية لتخفيف قيود ميزان املدفوعات على
النمو ،وحتفيز القطاعات األخرى عن طريق الروابط األمامية
واخللفية .ولكن عندما يفشل بلد ما في التصنيع أو
يشهد تراجع التصنيع قبل األوان (أو قبل األوان بكثير)
قبل أن متثل الصناعة التحويلية حتى  5باملئة من إجمالي
فرص العمل ،فلن تتحقق تلك الفوائد االقتصادية الداعمة
للنمو.
فضال عن ذلك ،فإن تراجع التصنيع السابق لألوان ميكن
أن يهدد إمكانات قطاع اخلدمات في العمل كمحرك بديل
للنمو .فمع تراجع التصنيع الناضج ،ميكن أن تتمتع بعض

أنشطة اخلدمات الديناميكية واملتطورة بأنواع اخلصائص
املعززة للنمو التي تعزى إلى الصناعة التحويلية .ولكن
أنواع أنشطة اخلدمات التي يحتمل أن حتل محل الصناعة
التحويلية في تراجع التصنيع السابق لألوان يحتمل
بدرجة أكبر أن تكون معتمدة على مهارات منخفضة
وإنتاجية منخفضة وأنشطة غير قابلة للتصدير أو
االستيراد ،مثل بيع التجزئة أو اخلدمات الشخصية ،التي
ال يكون لديها عوائد متزايدة قوية أو امكانية للزيادة
التراكمية في اإلنتاجية .وبالرغم من أن هذه األنشطة قد
تكون هامة خللق فرص العمل ،فإنها من غير احملتمل أن
تكون محركة للنمو .كما أنها ال يحتمل أن تتيح للبلدان
أن حتقق القفزة إلى أنشطة اخلدمات الديناميكية اجلاذبة
للنمو قبل أن تكون قد استكملت التصنيع .وقد تكون
الهند بلدا ناميا ميثل استثنا ًء جزئيا ،وقد أصبحت مبثابة
“مكتب العالم” “ ، ”office of the worldولديها جيوب من
أنشطة اخلدمات الديناميكية ولكن أعداد العمالة بها
ضئيلة بالنسبة لعدد سكان البلد.
مع ذلك ،بشكل عام ،فإنه عند تراجع التصنيع عند
مستويات منخفضة لنصيب الفرد من الدخل ،يكون من
غير احملتمل أن يكون لدى البلد ما يكفي من الطلب الفعال
لدعم التنمية املستدامة للخدمات الديناميكية التي
ميكن أن تعمل كمحرك بديل للنمو .وبسبب الطبيعة غير
القابلة للتصدير أو االستيراد للكثير من اخلدمات ،فإنها
جتعل الطلب احمللي ميثل عائقا أكثر مما هو عليه بالنسبة
للصناعة التحويلية .وبقدر ما ميكن أن متثل اخلدمات
محركا للنمو ،يرجح بدرجة أكبر أن يكون الوضع مجديا
في البلدان املتقدمة عن البلدان النامية.
التغير الهيكلي للصناعة التحويلية والتنمية الصناعية
الشاملة والمستدامة

الفروق الكبيرة في السبل التي تكون الصناعة
التحويلية من خاللها محركا للنمو االقتصادي
تظهر البلدان املتقدمة والبلدان ذات الدخل املرتفع
فروقا كبيرة في السبل التي تكون من خاللها الصناعة
التحويلية محركا للنمو االقتصادي (شكل  .1 )4ففي
البلدان النامية ،تأتي اإلسهامات إلى منو الناجت أساسا
من استثمارات رأس املال واملوارد الطبيعية والطاقة؛ وفي
البلدان ذات الدخل املرتفع ،فإن هذه اإلسهامات تأتي من
اإلنتاجية .ويبدو أن البلدان ذات الدخل املرتفع تستخدم
التكنولوجيا املوفرة للعمالة واملوارد ،مبا يتيح لها زيادة
الناجت بدون زيادة ملحوظة في مدخالت عوامل اإلنتاج.
7

“

ففي البلدان النامية ،تأتي اإلسهامات إلى نمو الناتج أساسا

من استثمارات رأس المال والموارد الطبيعية والطاقة

نظرة عامة

شكل 4
المتوسط السنوي لنمو الصناعة التحويلية وإسهامات عوامل اإلنتاج،
في البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان النامية2007-1995 ،
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لننظر في ثالث فئات لتجميع الصناعات التحويلية –
ذات التكنولوجيا املنخفضة وذات التكنولوجيا املتوسطة
وذات التكنولوجيا العالية – حتى نقوم بتقييم كيف تؤثر
خصائص اإلنتاج بها على مجمل النمو وإسهامات عوامل
اإلنتاج حسب مستويات الدخل للبلدان2.

الصناعات منخفضة التكنولوجيا
في هذه الصناعات ،شهدت البلدان ذات الدخل املرتفع منوا
سلبيا في الناجت بلغ  1.1باملئة في صناعة املنسوجات
ومنتجات املنسوجات و 3باملئة في صناعة اجللود واألحذية
(شكل  ،)5ال سيما بسبب احلصص السلبية املرتفعة
إلسهام العمالة أو إحالل العمالة .وعلى العكس من ذلك،
في البلدان النامية ،شهدت كل من الصناعتني منوا :وجاء
اإلسهام األكبر في منو الناجت للصناعتني من الطاقة ،وبقدر
أقل من استثمارات رأس املال والعمالة ، 3بينما أسهم
منو اإلنتاجية بأثر إيجابي فقط في صناعة املنسوجات.
وبشكل عام ،حققت اإلنتاجية إسهاما أقل في منو
الصناعات كثيفة العمالة في البلدان النامية مقارنة
بالبلدان ذات الدخل املرتفع.

شكل 5
صناعات مختارة منخفضة التكنولوجيا وكثيفة العمالة2007-1995 ،
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“

ويبدو أن البلدان ذات الدخل املرتفع تستخدم

التكنولوجيا املوفرة للعمالة واملوارد

نظرة عامة

الصناعات متوسطة التكنولوجيا
تظهر هذه الصناعات أيضا فرقا ما بني البلدان في
مجموعتي الدخل (شكل  .)6فقد كانت اإلنتاجية هي
أكبر مصدر للنمو للبلدان ذات الدخل املرتفع في صناعات
املطاط واملواد البالستيكية واملعادن غير الفلزية ،ولكن
بالنسبة للبلدان النامية جاء اإلسهام الرئيسي في هذا

الصناعات عالية التكنولوجيا
متتلك البلدان ذات الدخل املرتفع ميزة في الصناعات ذات
التكنولوجيا العالية ومن الواضح أن لديها إمكانية حتقيق
منو أسرع في هذه الصناعات عن الصناعات منخفضة
أو متوسطة التكنولوجيا (شكل  .)7وحترك هذه امليزة
التغير الهيكلي داخل الصناعة التحويلية وحتول املوارد

شكل 6
صناعات متوسطة التكنولوجيا ،قائمة على الموارد2007-1995 ،
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الصناعات  -ال سيما صناعة املعادن غير الفلزية  -من
املوارد الطبيعية والطاقة ،بينما قدم منو اإلنتاجية إسهاما
محدودا فقط.
وعندما تقوم البلدان باملزيد من التصنيع وتتحرك
نحو هذه الفئة ،متيل كثافة التلوث الناجت عن الصناعة
التحويلية لإلرتفاع (يقاس ذلك هنا بانبعاثات ثاني
أوكسيد الكاربون عن كل وحدة من القيمة املضافة) .غير
أن ذلك ال يعني أن منو الصناعات متوسطة التكنولوجيا
والقائمة على املوارد يجب أن يكون دائما مدفوعً ا بزيادة
كبيرة في مدخالت الطاقة واملوارد الطبيعية ،كما تدل
على ذلك اإلسهامات املنخفضة نسبيا للطاقة واملوارد
الطبيعية في منو هذه األنشطة في البلدان ذات الدخل
املرتفع.

نحو الصناعات ذات التكنولوجيا املتقدمة عند مستويات
الدخل األعلى .وتكون اإلنتاجية هي املساهم األكبر في منو
الصناعات متقدمة التكنولوجيا ،وال يعتمد منوها بدرجة
كبيرة على زيادة استخدام الطاقة واملوارد الطبيعية.
وفي البلدان النامية ،متثل اإلنتاجية حصة مهمة
من منو الصناعات متقدمة التكنولوجيا .ولكن العوامل
األخرى مثل الطاقة واستثمارات رأس املال ،تقدم إسهاما
هاما أيضا .وبالتالي ،فإنه على الرغم من أهمية اإلنتاجية
في منو الصناعات املتقدمة تكنولوجيا التي متثل عامال
مشتركا ما بني البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان النامية،
إال أن البلدان النامية تختلف في أن الزيادة في استخدام
الطاقة والعمالة تصاحب النمو -ومن ثم  ،يتسم التوسع
9

“

وتشكل الفروق في معدالت نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل

اإلنتاج ما بين القطاعات العوامل الحاسمة في التغير الهيكلي

شكل 7
صناعات مختارة متقدمة التكنولوجيا وكثيفة التكنولوجيا2007-1995 ،
ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺻﺭﻳﺔ

ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ

نظرة عامة
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مالحظة:تصنيف مستويات الدخل استنادا إلى ملحق أ.1
المصدر :تفسير اليونيدو استنادا إلى قاعدة البيانات العالمية للمدخالت -المخرجات.
World Input-Output Database (Timmer and others 2015).

في هذه األنشطة باملزيد من الشمولية فيما يتعلق
بفرص العمل ،ولكنه يكون أقل استدامة.
ويتمثل السبب الرئيسي في أن التغير التكنولوجي
هو محدد هام للتغير الهيكلي في أن معدله يتغير
بدرجة كبيرة ما بني القطاعات االقتصادية ،مبا يوفر حافزا
للنمو االقتصادي الذي يكون مواتيا لبعض القطاعات
أكثر من غيرها .وبالنسبة للتغير الهيكلي ،فإن الفروق
بني القطاعات تكون شديدة األهمية ،وهذه الفروق ميكن
أن تكون كبيرة سواء داخل قطاع (ما بني البلدان) أو ما بني
القطاعات .وعن طريق حتليلها إلى جزئيني – إحداهما
يتصل بتغير اإلنتاجية (مبا يشير إلى التغير التكنولوجي
أو اإلنتاجية الكلية لعامل اإلنتاج) وإحداهما يرتبط
بالتغيرات في استخدام املدخالت (رأس املال والعمالة) –
فيصبح من املمكن تقييم أي جزء من التغير الهيكلي
هو نتاج مباشر للتغير التكنولوجي .وتشكل الفروق
في معدالت منو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ما بني
القطاعات (داخل بلد) العوامل احلاسمة في التغير
الهيكلي .وغالبا ما تتحقق القيم العالية للتغير
الهيكلي من خالل إسهام كبير للتغير التكنولوجي.

10

الربط ما بين الشمولية واالستدامة البيئية
لم يكن التصنيع مدرجا بشكل منفرد ضمن األهداف
اإلمنائية لأللفية الثالثة ،إال أن التنمية الصناعية
الشاملة واملستدامة تظهر بقوة ضمن أجندة عام
 2030للتنمية املستدامة .ويعمل الهدف رقم  9من
أهداف التنمية املستدامة على تعزيز التنمية الصناعية
الشاملة واملستدامة ودعمها بعدد من األهداف الرامية إلى
االرتقاء سريعا بحصة الصناعة من العمالة وفي إجمالي
الناجت احمللي وذلك بحلول عام  ،2030ودمج املشروعات
الصناعية وغيرها من املشروعات الصغيرة في نطاق
األسواق وضمن سالسل القيمة ،وحتسني البنية التحتية
والصناعات األكثر كفاءة في استخدام املوارد ،واستخدام
الوسائل التكنولوجية والعمليات الصناعية النظيفة
والصديقة للبيئة ،ودعم البحث العلمي ،وحتسني القدرات
التكنولوجية واحلث على اإلبداع واالبتكار (األمم املتحدة
.)2015

“

ومن ثم فإن مؤشر التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة يسمح بترتيب

البلدان بناءً على معدل الشمولية الصناعية لكل وحدة من وحدات األثر البيئي

شكل 8
مؤشر التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي منحنى يأخذ شكل حرف  Uوقليل العمق
16
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12

8

ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ )ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺷﺭﺍﺋﻳﺔ ﻋﺎﻡ ) (۲۰۰٥ﻟﻭﻏﺎﺭﻳﺗﻡ(

مالحظة :األرقام المحتسبة هي المتوسطات لكل خمس سنوات وتغطي  98دولة خالل الفترة من عام  1970وحتى عام  .2013ومؤشر التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة معرف من خالل المعادلة رقم  1المشار
إليها أعاله.
المصدر :بيانات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” بناء على اإلحصاءات الصناعية “( 2يونيدو”  ،)2014aوجداول “بن” العالمية ( ،)Feenstra and others 2015ونظام إحصائيات الحسابات
القومية التابع لألمم المتحدة (األمم المتحدة  ،)2014وقاعدة البيانات العالمية للمدخالت والمخرجات ( ،)Timmer and others 2015قاعدة بيانات مركز جرونينجين للنماء والتنمية المكونة من  10قطاعات
( ،)Timmer, de Vries and de Vries 2014إحصائيات منظمة العمل الدولية (المرجع :منظمة العمل الدولية  ،)2015aوقاعدة بيانات المؤشر الرئيسي لسوق العمل ( منظمة العمل الدولية ،)2015b
والمؤش رات الرئيسية لسوق العمل التابعة لالتحاد األوروبي (المرجع ،)O’Mahony and Timmer 2009 :وقاعدة بيانات “كايت” للمناخ ( ،)WRI 2015وقاعدة بيانات تفاوت األجور الصناعية التابعة لبرنامج
تفاوت األجور بجامعة تكساس و”يونيدو” (جامعة تكساس ويونيدو .)2015

ميكن تصور مفهوم التنمية الصناعية الشاملة
واملستدامة من خالل استخدام املعادلة التالية:

E3

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔالصناعية
التنمية
ﻭﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ والمستدامة
الشاملة

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔالصناعية
التنمية
المستدامة
ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ

عمالة الصناعة التحويلية x

القيمة المضافة للصناعة

عمالة الصناعة التحويلية x

من الصناعة التحويلية

من الصناعة التحويلية

(األجر المنصف في الصناعة التحويلية)
الصناعة×التحويلية *
أجر
التحويلية)
(األجر المنصف في الصناعة
×التحويلية *
الصناعة
أجر
)(Mwage_equality
* Mwage
Memp
MVA
)(Mwage_equality
* Mwage
Memp
التحويلية
= انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ×
للصناعة التحويلية
الكربون
emissionأكسيد
انبعاثات ثاني
القيمة المضافةMVA
MCO2 emission
MCO
2

.Note: M is manufacturing

وتكشف املعادلة بصفة أساسية عن حجم التنمية
الصناعية الشاملة التي حتققت بكل وحدة من وحدات
األثر البيئي .وميكن تطبيق املفهوم على البيانات املتاحة
للكشف عن االجتاهات العامة لكل من الشمولية
واالستدامة عبر البلدان.
ومن ثم فإن مؤشر التنمية الصناعية الشاملة
واملستدامة يسمح بترتيب البلدان بنا ًء على معدل
الشمولية الصناعية لكل وحدة من وحدات األثر البيئي.
وهو يختلف اختالفا تاما عن املؤشر الذي يعتمد في
األساس على التصنيع (القيمة املضافة للصناعة
التحويلية لكل فرد) والتنمية االقتصادية (نصيب الفرد
من الناجت احمللي اإلجمالي) .وليس بالضرورة أن تكون البلدان

التي تتصدر التصنيف هي االقتصادات األكثر ثراء ولكنها
تلك التي تتمتع صناعاتها التحويلية بأعلى درجة من
درجات الشمولية لكل وحدة من وحدات األثر البيئي (شكل
.)8
يرجع شكل احلرف  Uملنحني مؤشر التنمية الصناعية
الشاملة واملستدامة إلى حتسن استدامة الصناعات
التحويلية املصاحب ملستوى ثابت إلى حد كبير من
شمولية الصناعات التحويلية .ويعتبر عنصر الشمولية
مبثابة عنصر محايد فيما يتعلق بالدخل ،وذلك على الرغم
من أن هذا ال يعني أن البلدان لديها مستوى مشابه من
الشمولية :إذ أن االختالفات فيما بني الدول كبيرة (شكل
.)9
يكشف عنصر االستدامة عن اجتاه صاعد بعد انحدار
عند الدخل املنخفض :في البداية تنخفض كفاءة ثاني
أكسيد الكربون اخلاص بناجت الصناعات التحويلية ثم تبدأ
في التحسن (شكل  .)10وحتى لو أن عدم كفاءة ثاني
أكسيد الكربون تصل إلى أكثر النقاط انخفاضا عند دخل
منخفض إلى حد مقبول ،إال أن التفاوت فيما بني البلدان
يكون مرتفعا جدا ويصل إلى ما يقرب من  8000دوالر
11

“

يعود السبب في تدني معدل كثافة العمالة في مجال الصناعة

التحويلة الي التغيرات الهيكلية التي تطرأ في هذا المجال

شكل 9
الشمول في الصناعة التحويلية
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مالحظة :األرقام هي المتوسطات لكل خمس سنوات وتغطي  98دولة خالل الفترة من عام  1970وحتى عام  .2013ويتضح مفهوم شمولية الصناعة التحويلية من خالل المعادلة
[ شمولية الصناعة التحويلية = األجر المنصف في الصناعة التحويلية * أجر الصناعة التحويلية  xعمالة الصناعة التحويلية ] الناتج القيمة المضافة للصناعة التحويلية التي تعبر عن إجمالي أجر معدل ومنصف
لكل وحدة من وحدات القيمة المضافة للصناعة التحويلية.
المصدر :بيانات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” بناء على اإلحصاءات الصناعية “( 2يونيدو”  ،)2014aوجداول “بن” العالمية ( ،)Feenstra and others 2015ونظام إحصائيات الحسابات
القومية التابع لألمم المتحدة (األمم المتحدة  ،)2014قاعدة البيانات العالمية للمدخالت والمخرجات ( ،)Timmer and others 2015قاعدة بيانات مركز جرونينجين للنماء والتنمية المكونة من  10قطاعات
( ،)Timmer, de Vries and de Vries 2014إحصائيات منظمة العمل الدولية (المرجع :منظمة العمل الدولية  ،)2015aوقاعدة بيانات المؤشر الرئيسي لسوق العمل (منظمة العمل الدولية ،)2015b
المؤش رات الرئيسية لسوق العمل التابعة لالتحاد األوروبي ( ،)O’Mahony and Timmer 2009وقاعدة بيانات “كايت” للمناخ ( ،)WRI 2015وقاعدة بيانات تفاوت األجور الصناعية التابعة لبرنامج تفاوت
األجور بجامعة تكساس (جامعة تكساس ويونيدو .)2015

شكل 10
االستدامة في الصناعة التحويلية
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مالحظة :األرقام هي المتوسطات لكل خمس سنوات وتغطي  98دولة خالل الفترة من عام  1970وحتى عام  .2013ويتضح مفهوم استدامة الصناعة التحويلية من خالل معادلة [ :ناتج الصناعة التحويلية = القيمة المضافة للصناعة
التحويلية ] األثر البيئي للصناعة التحويلية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعة التحويلية .على أساس أن القيمة المضافة إلى الصناعة التحويلية بسعر صرف الدوالر األمريكي الثابت عام  2005لكل ميجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون الناجم عن الصناعة التحويلية.
المصدر :تفسير منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية يستند على جداول “بن” العالمية (المرجع ،)Feenstra and others 2015 :ونظام إحصاءات الحسابات القومية التابع لألمم المتحدة [المرجع :األمم المتحدة  ،]2014وقاعدة
بيانات “كايت” للمناخ [المرجع.]WRI 2015 :

12

“

ومع انتقال البلدان إلى مستويات دخل أعلى ،تتزايد كثافة رأس

املال والكثافة التكنولوجية للعديد من الصناعات التحويلية

شكل 11
األجر المعدل لتحقيق العدالة
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مالحظة :األرقام هي المتوسطات لكل خمس سنوات وتغطي  98دولة خالل الفترة من عام  1970وحتى عام  .2013وقد تم احتساب األجر المعدل في الصناعة التحويلية على أساس أن متوسط مستوى أجر الصناعة
التحويلية قد تعدل عن طريق توزيع األجور داخل قطاع الصناعة التحويلية .وتعرف األجور بكونها متوسط التعويض السنوي للعاملين بسعر صرف الدوالر الثابت عام  2005كما يتم “ترجيحها” عن طريق معدل
القياس  1:ناقص مؤشر ثيل) الخاص بتفاوت األجور؛ راجع في ذلك قاعدة بيانات تفاوت األجور الصناعية (جامعة تكساس ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .)2015
المصدر :بيانات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” يستند على اإلحصاءات الصناعية “( 2يونيدو”  ،)2014aوجداول “بن” العالمية ( ،)Feenstra and others 2015ونظام إحصائيات الحسابات
القومية التابع لألمم المتحدة (األمم المتحدة  ،)2014وقاعدة البيانات العالمية للمدخالت والمخرجات ( ،)Timmer and others 2015والمؤش رات الرئيسية لسوق العمل التابعة لالتحاد األوروبي
( ،)O’Mahony and Timmer 2009وقاعدة بيانات تفاوت األجور الصناعية التابعة لبرنامج تفاوت األجور بجامعة تكساس و”يونيدو” (جامعة تكساس ويونيدو .)2015
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وقاعدة بيانات المؤشر الرئيسي لسوق العمل (منظمة العمل الدولية  ،)2015bالمؤشرات الرئيسية لسوق العمل التابعة لالتحاد األوروبي ( ،)O’Mahony and Timmer 2009وقاعدة بيانات تفاوت األجور الصناعية التابعة لبرنامج
تفاوت األجور بجامعة تكساس و”يونيدو” (جامعة تكساس ويونيدو .)2015
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“

كيف ترتقي البلدان سلم التنمية؟ اإلجابة على هذا السؤال ال تكمن في

ابتكار معارف جديدة ،وإنما في تبني معارف من الخارج والتكيف معها

ألن تطوير القدرات الالزمة الستخدام أساليب تكنولوجية
مشابهة يصبح أمرا غاية في الصعوبة عندما ال تكون
متوفرة ،فإن تقارب مستويات املعيشة فيما بني الدول يكون
بطيء جدا بصفة عامة أو يكون منعدما .وال يوجد سوى
عدد قليل من البلدات التي استطاعت أن تنتقل من حالة
الفقر النسبي إلى حالة التطور النسبي .وتتمتع البلدان
الغنية املتقدمة مبستوى عالي من التطور التكنولوجي
املتقدم ،األمر الذي يفسر توجه األغلبية العظمى من
االستثمارات نحو العلم والتكنولوجيا (البحث والتطوير
تأتي في املقام األول) .أما البلدان الفقيرة فهي تعاني من
انخفاض هائل في القدرات التكنولوجية وال تنفق سوى
القليل في مجال البحث والتطوير.

نظرة عامة

أمريكي نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي .وعندئذ
فقط يصبح النموذج الصاعد أكثر وضوحا.
يتولد عن اجتاهات التعويض في األجور والعمالة ،اجتاه
مسطح إلى حد كبير ميكن مالحظته في إطار الشمولية.
وكما هو متوقع ،فإن األجر املعدل يتزايد في خط متواز مع
عملية التنمية في البلد (شكل  ،)11وتصبح العالقة
اإليجابية أكثر وضوحا بعد أن يصل الدخل إلى ما يقرب
من  2000إلى  3000دوالر أمريكي كنصيب للفرد من
الناجت احمللي اإلجمالي (مع تعادل القوة الشرائية) .إال أن
كثافة العمالة (عمالة الصناعة التحويلية لكل وحدة
من وحدات القيمة املضافة) تبدأ في الزيادة ثم تأخذ في
االنخفاض على نحو مطرد في الوقت الذي تنتقل فيه
البلدان نحو مستوى أعلى من الدخل (شكل .)12
يعود السبب في تدني معدل كثافة العمالة في املفهوم النظري ،متاح للجميع
مجال الصناعة التحويلة الي التغيرات الهيكلية التي يتمثل أحد األبعاد الثالثة ملفهوم االستدامة في قدرة أي
تطرأ في هذا اجملال ،مما يعكس قدرا أعلى من التركيز على اقتصاد على النمو املطرد واملستمر على فترات زمنية
الصناعات التي تعتمد على عدد قليل نسبيا من العمال أطول بدون فترات توقف خطيرة نتيجة التعرض ألزمات
وارتفاع عام في كثافة رأس املال في الصناعات التحويلية .اقتصادية أو تراجع وركود .وكلما طال أمد معدالت النمو
وعلى الرغم من أن املصادر الرئيسية الثالثة للعمالة في اإليجابية وكلما ارتفع معدل النمو خالل مراحل النمو
مجال الصناعة التحويلية املمثلة في الغذاء واملشروبات ،اإليجابي ،كلما كان من احملتمل جدا أن تصبح دولة ذات دخل
واملنسوجات كثيفة العمالة بدرجة أكبر من غيرها من منخفض أو ذات دخل متوسط ،قادرة على حتقيق النمو
الصناعات ،إال أن املنسوجات واملالبس تتوقف عن زيادة املستدام واللحاق به.
العمالة عندما تنتقل البلدان بشكل تدريجي إلى مستوى
يتميز النمو املستدام بثالث سمات.
الدخل فوق املتوسط.
•املعدالت املتوسطة لنصيب الفرد من الناجت
وبعد أن تبدأ هذه الصناعات كثيفة العمالة في خفض
احمللي اإلجمالي  .هل النمو سريع بالقدر الكافي
العمالة ،تظل هناك إمكانية في حتقق زيادة عمالية
الالزم لتحقيق الزيادة في معدالت الرفاهية
في الصناعات الوليدة كثيفة رأس املال مثل الصناعات
في املستقبل القريب؟ وهل سرعة النمو تفوق
الكيميائية واآلالت واألدوات الكهربائية .غير أنه وعلى
نظيرتها في االقتصادات املتقدمة بحيث ميكن
الرغم من أن هذه الصناعات تساهم في القيمة املضافة
لهذا البلد اللحاق بها؟ منذ عام  1950وتتطلب
للصناعة التحويلية ،إال أنه ال يتولد عنها عمالة بالقدر
عملية اللحاق تتطلب منوا يفوق  5باملئة سنويا،
الذي يتولد عن الصناعات كثيفة العمالة .ومع انتقال
يظل مستمرا ملا يزيد عن عقدين أو أكثر (Szirmai
البلدان إلى مستويات دخل أعلى ،تتزايد كثافة رأس املال
 .)2012aمثل هذا النجاح ال يتحقق إال نادرا.
والكثافة التكنولوجية للعديد من الصناعات التحويلية.
•أمد مراحل النمو .على الرغم من أهمية القدرة
كما أن أدائها على مستوى انبعاث الغازات يتحسن
على حتقيق منو مستدام على مدى فترات زمنية
بصورة هائلة ،وتتحول من صناعات ملوثة إلى صناعات
أطول دون انقطاع ،إال أن النمو ال يكون في أغلب
نظيفة نسبيا مثل صناعات اآلالت واملعدات والكيماويات
األحوال ثابتا ،كما أن محاولة تفسير االختالفات
والسيارات.
والتفاوت في متوسطات النمو قد تكون مضللة.
ويبشر مبستقبل واعد ،أن نكتشف العوامل التي
تحقيق نمو اقتصادي مستدام
تبدأ بها مراحل النمو أو التي تعوق تلك املراحل،
على املدى البعيد ،تصبح قدرة أي بلد على استخدام
أو العوامل ذات التأثير على سمات مراحل النمو
وسائلها التكنولوجية الراهنة وعلى ابتكار وسائل
(.)Pritchett 1998
تكنولوجية جديدة ،هي الفيصل في حتديد أدائها
•عدم ثبات النمو .كلما كان عدم ثبات النمو أقل
ونتيجة
االقتصادي من خالل عملية تغيير هيكلي .إال أنه
 ،كلما كان أكثر استدامة .وغالبا ما يكون عدم
14

“

ولذلك ،فإن مراحل النمو ال تكون فقط أطول في بلدان تسعى للحاق بركب

التطور ،وإمنا أيضا متيل في املتوسط ألن تكون معدالت النمو بها أعلى بكثير

شكل 13
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والنمو2013-1998 ،
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نظرة عامة
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مالحظة  PPP :تعادل القوة الش رائية GDP .هي الناتج المحلي اإلجمالي.
المصدر( :كالتنبرج وفيرسباجين .)2015

ثبات النمو أعلى بكثير في البلدان ذات الدخل
املنخفض أو البلدان ذات الدخل املتوسط وذلك
مقارنة باالقتصادات ذات الدخل املرتفع ،كما أنها
تصل إلى أعلى معدل لها في البلدان التي الزالت
حبيسة فيما يسمى بـ “فخ التنمية”.

الحقيقة العالمية ،على أرض الواقع ال ينجح سوى عدد
قليل جدا
كيف ترتقي البلدان سلم التنمية؟ اإلجابة على هذا
السؤال ال تكمن في ابتكار معارف جديدة ،وإمنا في تبني
معارف من اخلارج والتكيف معها .يتوفر لدى البلدان
الفقيرة الطاقات الكامنة الالزمة لتحقيق منو سريع،
ويظهر ذلك من خالل مستودع املعارف التكنولوجية
العاملية املتاحة أمامها والتي ميكنها التزود بها .إال أن
الشواهد واألدلة تشير إلى أن االستعداد لتحقيق ذلك
يختلف ويتفاوت بشدة فيما بني مجموعة الدول األكثر
فقرا (شكل  .)13وفي مجموعة البلدان الكبيرة التي يقل
فيها نصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي ،ولنقل ،عن
 15ألف دوالر أمريكي ،تكشف معدالت النمو عن تفاوت
هائل .يكون خط االنحدار سالب امليل ،مبا يشير إلى وجود
تقارب (أي أن البلدان األكثر فقرا تنمو منوا أسرع) ،غير أن
هذه العالقة ضعيفة للغاية .كما أن خط االنحدار يقسم

مجموعة البلدان الفقيرة إلى قسمني :األول ،حتت خط
االنحدار ،ينمو منوا بطيئا ومييل إلى التخلف أو الركود،
والثاني ،فوق خط االنحدار ،يكشف عن قدر من امليل نحو
اللحاق بالبلدان األكثر ثراء.
خالل فترة النمو ،تعتبر البلدان التي تظل ملتصقة
باخل ُميس األخير في القاع ،هي التي متر بأقصر مراحل منو
( 7سنوات في املتوسط) .أما البلدان التي ظلت حتتفظ
مبكانها في اخل ُميس األول على القمة فهي متر بفترات
منو أطول كثيرا ( 17سنة في املتوسط) .لكن ال يوجد فارق
كبير بينهما في معدالت النمو .وعلى النقيض من ذلك،
فإن البلدان النامية التي تقوم بتحسني وضعها النسبي
خالل فترة النمو ،متيل إلى أن متر مبراحل منو أطول كثيرا من
البلدان التي ظلت في نفس اخل ُميس أو حتى التي حتركت
نحو األسفل :حيث تعيش البلدان الثالثة التي حتركت نحو
اخل ُميس األول في القمة مرحلة متوسطة ال تقل مدتها
عن  26سنة .ولذلك ،فإن مراحل النمو ال تكون فقط أطول
في بلدان تسعى للحاق بركب التطور ،وإمنا أيضا متيل في
املتوسط ألن تكون معدالت النمو بها أعلى بكثير.
وفيما يتعلق مبسألة عدم ثبات النمو  ،هناك رسالتان
واضحتان في هذا الشأن .الرسالة األولى تقول بأن عدم
الثبات يكون في البلدان ذات الدخل املنخفض أعلى بكثير
من نظيرتها ذات الدخل املرتفع .والرسالة الثانية تقول بأن
15

“

أن التصنيع يمكن أن يدعم النمو عن طريق

إطالة أمد مراحله وتخفيض عدم ثباته

نظرة عامة

عدم ثبات النمو في البلدان التي تقوم بتحسني مركزها
في تصنيف الدخل تكون أقل كثيرا من مثيلتها في بلدان
سقطت في فخ البقاء في نفس اخل ُميس .واخلالصة؟ أن
النمو األقل ثباتا ،على املدى البعيد ،يعد مبثابة عنصر
رئيسي في تنمية اقتصادية ناجحة.
وال يقتصر األمر فقط على أن االختالف والتفاوت في
معدل النمو بني البلدان النامية يفوق بدرجة أعلى عما
هو عليه فيما بني البلدان املتقدمة ،وإمنا عدم ثبات معدل
النمو في بلد ما يكون أيضا أعلى في البلدان النامية
مقارنة بالبلدان املتقدمة .ومن ثم ،فإن جتارب وخبرات النمو
في البلدان النامية تتفاوت في معدل النمو وفي أمده وفي
عدم ثباته ،على نحو يفوق مثيالتها في البلدان املتقدمة.
غير أنه وفيما بني البلدان النامية ،يبدو أن البلدان التي
تسعى للحاق بركب التطور حتمل سمات مشتركة تتمثل
في معدالت منو أعلى ومراحل منو أطول وعدم ثبات أقل.
ومما يثير االنتباه ،أن التصنيع ميكن أن يدعم النمو عن
طريق إطالة أمد مراحله وتخفيض عدم ثباته .وكلما
كان نصيب قطاع الصناعة التحويلية في بداية مرحلة
النمو أكبر ،كلما استمر النمو لفترة أطول .كما أن حصة
الصناعة التحويلية في القطاع احلديث تأتي بثمار ونتائج
مشابهة ،ولها تأثيرها اإليجابي والهام على أمد فترة
النمو .ومتاشيا مع التأثير على أمد النمو ،فإن فرص إنهاء
فترة النمو تتقلص على نحو ملحوظ في الوقت الذي
تتزايد فيه حصة الصناعة التحويلية في بداية الفترة.
ومن الواضح أنه كلما استمرت إحدى املراحل فترة أطول،
كلما زادت فرص انتهائها نهائيا .غير أن اخملاطر تكون،
بوضوح ،أقل كثيرا في كل سنة يكون نصيب الصناعة
التحويلية فيها أعلى في بداية املرحلة.

التكنولوجيا واالبتكار في الصناعة التحويلية يؤديان
إلى نمو مستدام
يعتمد االنتشار السريع للتكنولوجية احلديثة على
مجاالت واسعة من البحث العلمي مثل تكنولوجية
املعلومات والعلوم البيولوجية وعلوم املادة والطاقة وهي
كلها أمثلة على مدى التقدم التكنولوجي .ومن املرجح
أن تكون هذه االنفراجات التكنولوجية احلديثة مبثابة
الوقود الالزم النطالقة املوجة القادمة من النمو االقتصادي
العاملي .وهناك العديد من العلوم التكنولوجية احلديثة
غير املستغلة اقتصاديا والتي قد يكون لها تأثير هائل
في السنوات القادمة :مثل الهواتف الذكية ،تكنولوجية
تخزين البيانات سحابيا ،واإلنسان اآللي املتطور ،والسيارات
الذكية ،وآالت تخزين الطاقة ،والطباعة ثالثية األبعاد،
واألجهزة واألدوات املتقدمة ،والطاقة املتجددة .وتنطوي
16

كل هذه الوسائل التكنولوجية على إمكانية التأثير على
مليارات املستهلكني ومئات املاليني من العمال وتريليونات
الدوالرات التي حترك النشاط االقتصادي مبختلف الصناعات
(.)Manyika and others 2013
ومع ذلك فإن هذه اخلطوات التكنولوجية “اجلذرية”
املتقدمة ،ما هي إال جزء صغير جدا من األدبيات االقتصادية
التي تربط بني البتكار والتغير التكنولوجي بشكل منطي
 .وعلى اجلانب األخر  ،فإن االبتكارات التكنولوجية اجلذرية
ميكن أن تؤدي إلى ما يطلق عليه “جوزيف شومبيتر” اسم
“الثورات التكنولوجية” التي تتكون من مجموعة من
االبتكارات التي قد تكون ،معا ،لها تأثيرها بعيد املدى على
مجموعة كبيرة من الصناعات أو على االقتصاد ككل.
كما يطلق في بعض األحيان على هذه التكنولوجيات
اسم “التكنولوجية متعددة األغراض ”.إنها تؤثر على
االقتصاد بأكمله وتبدل احلياة املنزلية وتغير األسلوب
والطريقة التي تدير بها املؤسسات أنشطتها .ومن بني
األمثلة على ذلك احملركات البخارية والكهرباء واالحتراق
الداخلي وتكنولوجية املعلومات.
ومع ذلك فإن تزايد االبتكارات التكنولوجية يؤدي أيضا
إلى دفع عجلة النمو االقتصادي .وقد يكون تأثيرها املتراكم
على التغير االقتصادي واالجتماعي طويل األمد ،أكبر من
تأثير االبتكارات التكنولوجية اجلذرية .وفي الواقع ،فإن
احلصول على املنافع واملزايا االقتصادية من خالل االبتكارات
التكنولوجية اجلذرية يتطلب بصورة منطية سلسلة
من اإلصالحات املتزايدة .وهذا النوع من االبتكارات يدخل
العالم في حالة بدائية للغاية ويجتاز عملية طويلة من
التطوير التكنولوجي وتخفيض التكاليف .وبعض األمثلة
لألجهزة اإللكترونية األكثر تعقيدا نراها منتشرة اليوم
مثل التليفزيون والهاتف احملمول بل وحتى الكومبيوتر.
فعندما ظهرت هذه األجهزة ألول مرة ،كان استخدامها
التجاري محدودا وكان تكلفة اإلنتاج مرتفعة لدرجة أنه لم
يكن يقدر على شرائها واقتنائها سوى عدد محدود جدا من
أفراد اجملتمع .غير أن سلسلة من االبتكارات التكنولوجية
املتزايدة املنتشرة على نطاق واسع قد ساعدت على انتشار
تلك األجهزة انتشارا ضخما.
أما االبتكار التكنولوجي الذي يستحق أن نوليه انتباها
غير عادي ،وخاصة في سياق احلديث عن البلدان النامية،
فهو يرتبط مبسألة استيعاب وتقليد التكنولوجية
األجنبية .إن تقدمي شيئا ما في سياق جديد إمنا هو في
جوهره ابتكار وغالبا ما يتطلب بذل جهود ضخمة وقدرة
على تهيئته للتأقلم في السياق احمللى .إن محاكاة
التكنولوجية القادمة من اقتصاديات متقدمة صناعيا
والتكيف معها ،يعد مبثابة أحد املصادر الرئيسية للنمو

“

فإن الظروف واألحوال الالزمة للتطور والرقي التكنولوجي

يرتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من القنوات املتنوعة التي ميكن
للمؤسسات من خاللها اكتساب املعارف التكنولوجية

االقتصادي واللحاق بركب التطور في النظم االقتصادية
النامية.

نظرة عامة

تعزيز القدرات التكنولوجية
كيف ميكن للقدرات االستيعابية والتكنولوجية أن تقلل
من الفجوات التكنولوجية؟
ترتبط القدرات التكنولوجية بصفة رئيسية بتعليم
السكان وتخصيص رأس املال البشري وغيره من املوارد في
القيام بالبحث والتطوير .وتعتمد األهمية النسبية لكل
عنصر من هذه العناصر على حركة التنمية في البلد .ففي
املراحل األولى من التنمية ،تعمل الفجوات التكنولوجية
على خلق إمكانية تغير هيكلي سريع من خالل املعارف
التكنولوجية العاملية ،غير أن حجم هذا التغير الهيكلي
الذي سوف يتحقق ،إمنا يعتمد على القدرات االستيعابية
للبلدان والقطاعات واملؤسسات (Lall 2000 and
 .)2002ومن بني أهم العوامل احملددة للقدرة االستيعابية،
االستثمار املستدام لرأس املال البشري .ويعتبر كل من
التعليم القوي باملرحلتني األساسية والثانوية ورأس املال
البشري املتخصص ،مبثابة عوامل أساسية وجوهرية
الستيعاب األساليب التكنولوجية احلديثة .ويتطلب
األمر تعليما أساسيا واكتساب مهارات جديدة من أجل
استخدام التكنولوجية اجلديدة ،باإلضافة إلى ميل
السكان األكثر تعليما إلى تبنى األساليب التكنولوجية
احلديثة على نحو أسرع.
غير أن اإلملام بالقراءة والكتابة ال يكفي في هذا السياق.
واملطلوب اكتساب بعض املهارات التكنولوجية النوعية
احملددة ،استيعابا منوذجيا ،من أجل استيعاب األساليب
التكنولوجية احلديثة .وفي بعض احلاالت ،ميكن اكتساب
املهارات من خالل حتسني مناهج التعليم األساسي .وفي
حاالت أخرى ،يتطلب األمر اكتساب تلك املهارات من خالل
دورات تدريبية متخصصة مبراكز التدريب املهني .وفي
املراحل املتوسطة من عملية التنمية ،تصبح عملية خلق
معارف ذاتية  ،أمرا غاية في األهمية .كما يلعب كل من
نظام التعليم اجلامعي القوي في مجال العلوم والهندسة
والتوسع الرسمي في مجال البحث والتطوير ،دورا رئيسيا
في هذه املرحلة .وفي واقع األمر ،فإن التحول نحو مزيد من
التصنيع املكثف تكنولوجيا وأنشطة اخلدمات ،إمنا يعتمد
على “بنية حتتية ذات تكنولوجية متقدمة” ،تتضمن
عناصر من بينها ،جامعات وكليات متعددة الفنون
التقنية ،تكون قادرة على تخريج فنيني ومهندسني وعلماء
ذوي مهارة.
وفي نهاية املطاف ،يتم دمج هذه القدرات التكنولوجية
في مؤسسات أهلية .وبالتالي ،فإن الظروف واألحوال

الالزمة للتطور والرقي التكنولوجي يرتبط ارتباطا وثيقا
بالعديد من القنوات املتنوعة التي ميكن للمؤسسات من
خاللها اكتساب املعارف التكنولوجية الالزمة لتطوير
وحتسني قدراتها ،مثل :التعليم غير الرسمي ،والتعلم
من شركاء االستثمار األجنبي املباشر ،ومنح التراخيص،
والتحالف االستراتيجي والتنمية املشتركة ،وغيرها من
املعارف .وخالل املراحل األولى من التنمية ،تكون املعارف
التكنولوجية مدمجة بصفة رئيسية في اآلالت واملاكينات
املستوردة ،كما أن السبيل الرئيسي لبناء القدرات يرتبط
مبا يسمى بالتعليم من خالل املمارسة .وخالل املرحلة
املتوسطة من التنمية ،تدرك املؤسسات األهلية احتياجها
ملزيد من التعليم املنهجي والتطوير التكنولوجي كما
متيل نحو اللجوء إلى احلصول على الترخيص التكنولوجي،
أو البحث عن ناقلي املعارف من خالل شركاء االستثمار
األجنبي املباشر .وهذا بدوره يتجه نحو االكتمال مبزيد من
القدرة على إجراء البحث والتطوير على املستوى الداخلي.
وفي مرحلة الحقة من التنمية ،وحاملا تصل سبل احلصول
على الترخيص والتعلم من الشركاء األجانب ،إلى أقصى
حد لها ،تبدأ املؤسسات األهلية احمللية في االعتماد على
احتاد يجمع ما بني القطاعني العام واخلاص في مجال
البحث والتطوير ،وعلى األدبيات املتاحة ،ومراكز البحث
والتطوير اخلارجية فيما وراء البحار ،واتفاقيات التنمية
املشتركة املبرمة مع املؤسسات األجنبية للبحث و
التطوير  ،وعمليات الدمج والتملك الدولية.
وأثناء مرحلة التعلم واالستيعاب التكنولوجي على
مستوى الشركة ،فإن جناح أو فشل الشركات كل على
حدة ،إمنا يتحدد من خالل منظومة (Lall and Narula
 .)2004ومن ثم ،فإن املدى الذي ميكن أن تصل إليه البلدان
في تطوير قدراتها التكنولوجية ،يعتمد أيضا على األداء
الوظيفي ملا يسمى مبنظومات االبتكار واإلبداع الوطنية.
ومن خالل هذا املنظور ،فإن التعليم واالبتكار يتضمنان
تفاعال معقدا ومركبا بني الشركات والبيئة احمليطة
بها وال يقتصر األمر هنا فقط على الشبكة اخلاصة
بالشركة من املستهلكني واملوردين ،وإمنا ميتد ليشمل أيضا
البنية التحتية التكنولوجية ،وإطار العمل املؤسسي
والتنظيمي ،ومعاهد توالد املعرفة ونشرها .وأثناء حتسن
منظومات االبتكار واإلبداع ،تقوم البلدان بطرق أبواب
املصادر الدولية للمعارف التكنولوجية ،التي ال تقتصر
على قلة من الشركات احلديثة وإمنا يتم تداولها على نحو
سريع فيما بني مختلف الشركات والقوى الفاعلة.
يحتاج التطوير التكنولوجي إلى انتشار واسع
النطاق للمعارف عبر األنشطة االقتصادية ككل .ومثل
هذا االنتشار يتطلب تبنى سياسات عامة قوية لنشر
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“

تمثل عملية النشاط االقتصادي حسب التجمعات الصناعية

أهمية بالنسبة لالقتصادات كبيرة الحجم واإلمكانيات

نظرة عامة

األساليب التكنولوجية احلديثة من خالل بنية حتتية
مؤسساتية تتضمن العديد من األشياء التي من بينها
خدمات التوسع والتمديد ،واجملموعات االقتصادية ،ومعايير
القياس واملوازين ،ومعايير قياس اإلنتاجية ،وخدمات
املعلومات التقنية ،معاهد ضبط اجلودة .كما تتطلب
عملية تطوير القدرات التكنولوجية أيضا بنية حتتية
للمتاجرة التكنولوجية التي ميكن أن تضع املعارف اجلديدة
املبتكرة موضع التنفيذ ،على سبيل املثال :في البحوث
احلكومية بجامعات ومعامل البحوث احلكومية .وتتضمن
هذه البنية التحتية أنظمة حماية مالئمة حلقوق امللكية
الفكرية ،ومكاتب لنقل التكنولوجيا باجلامعات ومعاهد
البحوث ،ومراكز العلوم والصناعة ،وحضانات االبتكار في
مجال األعمال التجارية ،والتمويل التكنولوجي املبكر
ورأس مال اخملاطرة.
تتطلب عملية تطوير القدرات التكنولوجية احمللية،
باعتبارها أحد أهم عناصر التنمية املستدامة ،منظومة
تعليمية راسخة ورصينة (باملراحل األساسية والثانوية
واجلامعية) ،وبذل جهود هائلة في مجال البحث والتطوير على
املستوى احمللي (وخاصة في االقتصادات ذات الدخل املتوسط
أو االقتصادات الناشئة) ،ونظام متاجرة تكنولوجية مناسب،
وبنية حتتية قوية لنشر املعارف التكنولوجية.

اإلرتقاء بالتكنولوجيا في التجمعات الصناعية
متثل عملية النشاط االقتصادي حسب التجمعات
الصناعية أهمية بالنسبة لالقتصادات كبيرة احلجم
واإلمكانيات ،سواء كان األمر موجها نحو األسواق احمللية
أو موجها للتصدير .ويرجع السبب في أهمية هذه
التجمعات املوجهة محليا إلى أن التركيز على العوملة
يخفي حقيقة أن قطاعات عريضة من النشاط االقتصادي
والصناعي في البلدان ذات الدخل املنخفض وذات الدخل
املتوسط ،مازالت تتوجه نحو األسواق احمللية .إال أن هذه
التجمعات الصناعية سوف تصبح أكثر توجها نحو
التصدير مع تطورها وحتسنها.
الدروس املستفادة من التطور على مستوى التجمعات
الصناعية في االقتصادات املتقدمة
يرجع سبب ظهور التجمعات الصناعية املمثلة
في صناعة السينما (هوليوود ،وبوليوود ،ونوليوود)،
ومؤسسات التكنولوجية املتقدمة (وادي السيليكون)،
ومؤسسات برمجيات الكومبيوتر املتخصصة ،واملؤسسات
املتخصصة في مجال املواد اجلديدة (سياتل ،والقريبة من
مايكروسوفت ،وبوينج) ،وماكينات صنع اآلالت واألدوات
املعدنية (بادن فورتينبرج) إلى الوفورات اخلارجية وقوى
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السوق .إال أنه ،وفي ظل اقتصاد عاملي متصاعد ،ينبغي
على التجمعات الناجحة والديناميكية ،أن تنخرط في
عمل هادف وجماعي.
وعلى الرغم من أهمية التعاون والثقة فيما بني
املؤسسات ،إال أنهما ال يكفيان بصفة عامة لضمان
بقاء أي جتمع صناعي في العالم احلديث .ومن ثم فإن
التجمعات الصناعية غالبا ما تتطلب أيضا دعما من
احلكومات .وفي والوقت الذي يشهد تزايدا في مشاركة
التجمعات الصناعية في األسواق العاملية ،وفي الوقت
الذي تشكل فيه التكنولوجية حتديا على نحو متصاعد،
تقوم احلكومات احمللية مبساعدة مراكز اخلدمة املتخصصة
على مستوى القطاع ،في توفير دعما تكنولوجيا ودعما
في مجال التدريب .إال أن العديد من التجمعات الصناعية
التي حتكمت يوما ما في التجارة العاملية في قطاعات مثل
قطاع األحذية وقطاع السيراميك وقطاعي املالبس واألثاث،
قد فشلت في حتقيق التحوالت املطلوبة .بل إن أحدث
التحديات والتي تتمثل في الرقص على أنغام املشترين
العامليني للمنتجات واخلدمات النهائية والوسيطة
منذ الربع األخير من القرن العشرين يعد مبثابة حتدي
أكثر تثبيطا للهمم .وإذا لم يتمكن املنتجني من الوفاء
باحتياجات سالسل القيمة العاملية  ،فإنهم سيكونون
خارج املنظومة.

التجمعات الصناعية في البلدان ذات الدخل املنخفض
حتمل التجمعات الصناعية في البلدان ذات الدخل
املنخفض سمات متيزها عن نظيرتها في االقتصادات
املتقدمة ،إذ أن العديد من هذه التجمعات  ،وخاصة تلك
التي في أقل االقتصادات تقدما أو في مناطق تعيش فقرا
مدقعا في االقتصادات املتوسطة الدخل ،تتميز أوال :بأنها
أساسا تقاوم من أجل البقاء .وثانيا :إن أسواقها غالبا
ما تكون محلية بصورة هائلة .ويقوم أصحاب األعمال
في األساس بصنع نوع املنتجات التي يستهلكونها هم
أنفسهم  ،وال يوجد سوى حافز ضئيل لتطوير املنتج أو
للقيام مبزيد من التوسع في تقسيم العمل نظرا لصغر
حجم السوق.
أما السمة الثالثة والتي تعتبر مصدرا محتمال لتقوية
بعض التجمعات الصناعية ذات الدخل املنخفض فتنطوي
على ميزة أنها توفر خطوات قليلة نحو التحسني .وعلى
املستوى النظري ،فإن ذلك يوفر القدرة الالزمة للمشروعات
الصغيرة واملتوسطة احلجم في تلك االقتصادات مللء
الوسط املفقود بني عشرات االالف من املؤسسات الصغيرة
وبني الشركات الكبيرة التي ميلكها أجانب غالبا والتي
تتحكم في الصناعة .وعندئذ يؤدي هذا إلى زيادة احتمال

“

فإن سالسل القيمة العاملية تقدم فرصاً

جديدة للتصنيع ولسياسات التصنيع

أجندة تطويرالتجمعات الصناعية في البلدان النامية
يتضح من اخلبرة األفريقية أن التجمعات الصناعية
هي نتاج طبيعي للنشاط االقتصادي ،كما أن بعض
املناطق االقتصادية اخلاصة التابعة للصني وموريشيوس
واملكسيك ،قد نشأت بطريقة تلقائية ،من خالل الوفورات
اخلارجية اخلاصة بالتجمعات الصناعية حسب املوقع
اجلغرافي .وعلى الرغم من أن العديد من التجمعات
الصناعية في االقتصادات ذات الدخل املنخفض و في
العديد من االقتصادات ذات الدخل املتوسط ،إمنا هي جتمعات
متيل ،في غالبها ،إلى اجلمود وإلى املقاومة الطبيعية من
أجل البقاء ،إال أن العديد من هذه االقتصادات استطاعت
تكوين جتمعات صناعية ناجحة وديناميكية .وترتبط
التجمعات الصناعية األكثر ديناميكية مببيعات تتجاوز
املنطقة املباشرة لهم و تصل مببيعاتها إلى األسواق احمللية
واإلقليمية واألجنبية .كما أنها تعرض أيضا سلسلة من
الوفورات اخلارجية ،وخاصة فيما يتعلق باملهارات ،وجتميع
املوارد (مما يؤدي إلى التخصص فيما بني املؤسسات) ،للقيام
بدور عامل جذب للمشترين وخلق الثقة الالزمة لدعم
العمل اجلماعي وامتالك القدرة على تطوير عملياتها .كما
يصاحب التطوير الديناميكي للتجمعات الصناعية أنواع
عديدة من الدعم املؤسسي .إال أن العقبة الرئيسية التي
تقف عائقا أمام تطورها تتمثل في ضعف البنية التحتية.
وتواجه عملية تطوير التجمعات الصناعية عدد من
التحديات في أربعة مجاالت رئيسية في األسواق النهائية،
وفي سلسلة تكنولوجية العمليات ،وفي التكنولوجية
التنظيمية ،وفي تقسيم العمل فيما بني املؤسسات،
والتي تتضمن حتديد املوضع في سلسة القيمة.
توسيع األسواق النهائية .غالبا ما يكون تلبية املتطلبات
اجلديدة للمستهلكني والتفوق على عروض املنافسني
هي احملركات األولية لعملية تطوير اجملموعات الصناعية ،
سواء كانت السوق املوسعة داخل البلد أو خارجها .وتعتبر
عملية تعزيز التفاعل فيما بني املنتج واملستخدم وتوسيع
األسواق مبثابة سبل للتطوير .
عمليات التطوير .تعتبر أغلب التجمعات الصناعية سواء
كانت تسعى من أجل البقاء أم كانت ديناميكية جتمعات
صناعية صغيرة وتستعني باألساليب التكنولوجية
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حتول السياسة من دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة
(التي تستخدم على نطاق واسع كرافعة سياسية)
لدعم التجمعات الصناعية التي تشارك فيها املشروعات
الصغيرة واملتوسطة.

األساسية ،والتي غالبا ما تكون مستعملة .كما أن األسواق
النهائية الصغيرة ال تسمح بشراء الوسائل التكنولوجية
الضخمة والكثيفة النطاق ،غير أن تكاليف شراء معدات
أكثر تقدما وتعقيدا قد تكون مرتفعة للغاية .إن حتديات
التطور هذه ،خاصة في القطاع غير الرسمي ،تكون
معقدة وفي بعض احلاالت ،ي ُكمن حل عملية التطوير في
شراء معدات حديثة أو حتسني املعدات .وهناك حل أخر ميكن
أن يتمثل في البحث عن مصادر جديدة للسلع الرأسمالية
اإلنتاجية  ،بهدف حتسني املعدات املستخدمة بالفعل
 ،و ليس البحث عن نوعية املعدات التي يتم شراؤها من
موردين خبرة ودراية بالسلع الرأسمالية اإلنتاجية .وهنا،
تكون التوقعات طيبة فيما يختص بنقل التكنولوجية
من اجلنوب إلى اجلنوب.
التطوير التنظيمي .تقوم العديد من اجملموعات القطاعية
غير الرسمية بعرض نطاق عمل عريض من أجل تطوير
املسار التنظيمي للعمل ،ونوعية اإلجراءات املتبعة،
وسبل تخزين املواد ،وصيانة اآلالت ،واستراتيجية النشاط
التجاري .وميكن أن تتطلب هذه العناصر “اإلجرائية” اخلاصة
بالعملية التكنولوجية وضع خطط عمل وضمان التمويل
من احلكومات واملنظمات غير احلكومية .وعلى الرغم من
أهميتها ،إال أنها ال تفي سوى بجانب محدود من أجندة
التطوير التكنولوجي على املستوى التنظيمي .وفي
التجمعات الصناعية في شرق أفريقيا التي تستعني
مبعدات صينية وهندية ،ال توجد أدلة على وجود محاوالت
هيكلية لتسهيل عملية التطوير الصناعي من خالل
معاجلة املسار التنظيمي للعمل أو تنمية املهارات أو
صيانة وإصالح اآلالت .فكل مجال من هذه اجملاالت كان مبثابة
مسئولية فردية يتحملها متعهدون على نحو منفرد ،وفي
معظم احلاالت ،لم يكن هناك سوى قدر ضئيل جدا من
التغيير في أي من تلك التجمعات.

تقسيم العمل فيما بني املؤسسات والتطوير الوظيفي.
يتمثل أحد احملركات الرئيسية لعملية منو اإلنتاجية في
حتقيق التخصص داخل املؤسسات وتقسيم العمل
فيما بني املؤسسات .وغالبا ما يكون ذلك نتاجا طبيعيا
لديناميكيات التجمعات الصناعية .ومن شأن الزيادة في
تقسيم العمل داخل املؤسسات ،أن يخلق للتجمعات
مشاكل متعددة أثناء التطوير .فهي تعكس حتركا نحو
تخصص مكونات التصنيع وتفكيكها .إال أنها تقوم أيضا
بإشراك موردي خدمات متخصصون في األعمال التجارية،
على سبيل املثال ،امتداد املعايير في سالسل القيمة
وتوفير الدعم الالزم للتمويل وللتسويق.
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أثناء مرحلة التحول الهيكلية تصبح المجتمعات أكثر تعقيداً من

الناحية التكنولوجية وأكثر إنتاجية من الناحية االقتصادية على نحو

يؤدي إلى تحسين الدخول وزيادة الثروة والرفاهية الذاتية
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وما أن تبدأ املشروعات في اإلنخراط في سالسل القيمة
العاملية ،فإنها حتتاج أيضا إلى أن تتطور وظيفيا .مبعنى
أن استراتيجية التطوير قد تستدعي استخدام القدرة
على تغير مكانتها في سلسلة القيمة ،ورمبا التحرك
من جتمع منخفض من حيث املهارات إلى تصنيع مكونات
ذات مستوى أعلى من حيث املهارات ،أو البدء في تصميم
ودمغ وتسويق منتجات على نحو مستقل .إن التحرك نحو
تطوير وظيفي قد ينطوي على منافع اقتصادية أوسع
نطاقا فقط عندما ينجح التجمع ككل في تغيير مكانت ُه
في سلسلة القيمة .وفي حالة اكتفاء املؤسسات املنفردة
مبجرد مبادلة موضعها في سلسلة القيمة ،فإنها قد
تكسب أو تخسر بوصفها وكيل اقتصادي منفرد ،ومع ذلك،
فقد يوجد قدر ضئيل من تطوير التجمعات في سلسلة
القيمة ككل.

اإلرتقاء بالتكنولوجيا في سالسل القيمة العاملية
()GVCs
من وجهة نظر البلدان النامية فإن سالسل القيمة
العاملية تقدم فرص ا ً جديدة للتصنيع ولسياسات التصنيع
 .فبدال ً من االضطرار إلى بناء القدرات على نطاق كامل
من األنشطة الصناعية ،ميكن للبلدان التركيز بشكل
أكبر على الدخول في شرائح محددة من سالسل القيمة
العاملية .ولكن إذا ما ظلت أنشطة تلك الدول محصورة في
إطار شرائح ضعيفة ،فقد تصبح هذه البلدان متخصصة
على نحو زائد عن احلد مع إمكانية تعرضها خملاطر مصاحبة
تتمثل في نقص التنوع وتعرض النمو ملؤثرات معاكسة.
وقد عمدت العديد من الدول على اتباع سياسات
للدخول في سالسل القيمة العاملية من خالل تأسيس
مناطق اقتصادية خاصة بتسهيالت وحوافز خاصة بهدف
جذب االستثمار األجنبي .وتعتبر املناطق االقتصادية
اخلاصة في الصني من بني أفضل املناطق املعروفة.
وبالنسبة للشركات املدمجة حديث ا ً في سلسلة القيمة
العاملية أو تلك الداخلة حديث ا ً في القطاع ،فهي تتبع
استراتيجة “الدخول بتأني” في القطاع أي أنها تدخل في
سلسلة القيمة من خالل املساهمة بنسبة صغيرة من
القيمة املضافة املتضمنة في املنتج النهائي .واألمثلة
على ذلك هي تلك الشركات املؤسسة حديث ا ً لتجميع
املالبس على أساس القص  -اخلياطة  -التقليم .أما
بالنسبة للشركات املوردة األخرى التي تعمل في القطاع
منذ مدة طويلة فينطوي دخولها في سلسلة القيمة
العاملية على “االنسحاب بتأني” ،من خالل احلد من مجال
نشاطها التي كانت اضطلعت به عبر تاريخها .ومع األخذ
في االعتبار قطاع املالبس كمثال ،فإن ذلك من شأنه أن
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ميثل تنازال من الشركة عن تصاميمها وعالماتها التجارية
لتجميع مالبس وذلك حلساب مشت ٍر رائد من اخلارج.
وفي بعض سالسل القيمة تقوم الشركة الرائدة باحلد
من فرص الشركات األخرى في التطوير .وهكذا ،فإن الهدف
الرئيسي من تطوير سلسة القيمة العاملية هو السماح
للشركات بدخول السالسل التي توفر ذلك النطاق ،حيث
أن األسواق اخملتلفة لديها متطلبات مختلفة ،ويتنوع
نطاق هوامش أرباحها املبدئية .كما أن املعايير البيئية
والصحية املعمول بها في الدول املتقدمة تشكل عوائق
أمام عملية الدخول في سلسلة القيمة العاملية ،إال
أنها تخلق أيضا حتديات (وحوافز) لتحسني اجلودة وتطوير
اجلوانب التكنولوجية .ويؤدي التركيز املتزايد للمشترين
وجتار التجزئة النهائيني (تباين القوى) إلى تقليل قوة
املساومة للداخلني اجلدد في سلسة القيمة والشروط
الالزمة للتطوير .ولكن كلما زادت درجة اندماج الشركات
شكل 14
اإلطار المفاهيمي  :التغيير التكنولوجي من أجل التحول الهيكلي
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المصدر :بيانات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”.

األجنبية في االقتصاد احمللي كلما زادت قدرة تلك الشركات
على املساعدة في تطوير مورديهم احملليني.
وهناك اتفاق واسع النطاق حول السياسات التي
تعالج أوجه قصور سوق املنافع العامة .ولعل أهم تلك
السياسات هي تعزيز عملية تطوير املوارد البشرية ،والتي
تصاحبها عن قرب عملية بناء مؤسسات مثل منظومة

“

تسفر ابتكارات املنتجات عن فرص عمل جديدة ،في

حني تؤدي ابتكارات العمليات إلى استبعاد تلك الفرص

تعزيز الشمولية االجتماعية
أثناء مرحلة التحول الهيكلية تصبح اجملتمعات أكثر
تعقيد ا ً من الناحية التكنولوجية وأكثر إنتاجية
من الناحية االقتصادية على نحو يؤدي إلى حتسني
الدخول وزيادة الثروة والرفاهية الذاتية .إذ أن التحوالت
السكانية التي تيسرت نتيجة ارتفاع الدخول وتبني
أشكال التكنولوجية احلديثة ،تساعد كثيرا ً على حتسني
النتائج في مجاالت الصحة والتعليم والتحضر .ويعتبر
التصنيع أمرا أساسيا وجوهريا لهذه العملية ،فهو
يعمل على توفير عمالة منتجة في املراحل املبكرة وهو
احلافز األساسي لالبتكار التكنولوجي .ومع الوقت يتطور
التصنيع لدى الدولة بشكل منطي من مجرد تصنيع
كثيف العمالة إلى تصنيع قائم بشكل أكبر على رؤوس
األموال والتكنولوجية ،ليخلق بذلك طلبا أقوى على
العمالة املاهرة .والواقع أن العمالة األكثر مهارة توفر
حوافز لالبتكار التكنولوجي ،ومن شأن ذلك أن يجعل
من املمكن وجود حلقة مثمرة من التعليم واالبتكار
واإلنتاجية .ولكن ال ميكن للجميع استغالل الفرص التي
تظهر على الساحة .فال ميكن للتنمية الصناعية القائمة
على الشمولية االجتماعية توزيع ثمار النمو االقتصادي
بقدر أكبر من التساوي والعدل ،إال إذا كانت اإلمكانات
واجلوانب التكنولوجية احمللية تالئم بشكل أفضل هذه
األحوال والظروف.

خلق فرص العمل وتوزيع الدخل
ميكن ،بوجه عام ،تقسيم القنوات املتاحة للتغيير
التكنولوجي بهدف التأثير على الشمولية االجتماعية
من خالل حتويل الهيكل االقتصادي ،إلى مجالني أساسيني
وهما :مجال خلق فرص العمل ومجال توزيع الدخل (شكل
 .)14وفي اجملال األول ،يكون السؤال املاثل هو ما إذا كانت
اجلوانب التكنولوجية اجلديدة ستقود إلى خلق فرص
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قومية لالبتكار من أجل دعم عملية البحث والتطوير.
وهناك أبعاد أخرى أكثر إثارة للجدل ،إال أنها تبدو واضحة
إلى درجة كبيرة .وهناك جدل دائر بشأن األهمية النسبية
للسياسات األفقية التي تؤثر على جميع الشركات
داخل االقتصاد ،وذلك في مقابل السياسات االنتقائية
(االجتهادية الرأسية) التي تستهدف قطاعات أو جوانب
تكنولوجية أو حتى شركات محددة .وعلى الرغم من وجود
التزام عام وواسع االنتشار جتاه بيئة جتارية مفتوحة ،إال
أنه وفي واقع األمر ،تستمر العديد من البلدان في وضع
سياسات التجارة اخلاصة بها لدعم االحتياجات اخلاصة
بقطاعات اإلنتاج فيها.

العمل أو ضياعها .أما في اجملال الثاني ،فإن االهتمام ينصب
حول ما إذا كانت االبتكارات ستعمل على حتسني توزيع
األجور داخل اجملتمع أم إلى تدهوره.
يرتبط التغيير التكنولوجي إجماال ً في الدول املتقدمة
صناعي ا ً ذات معدالت الدخل املرتفعة بجيل من األشكال
التكنولوجية احلديثة ،أما في الدول النامية فاألمر يرتبط
مبدى استيعاب األساليب التكنولوجية األجنبية .فبعض
األساليب التكنولوجية تكون أكثر مالئمة لعوامل املنح
في بلد ما واملهارات املتوافرة في البلد  ،األمر الذي يؤدي
في النهاية إلى خلق وظائف جديدة دون اإلضرار بتوزيع
الدخل .ولكن إن كانت حالة الدولة ال تتفق مع املتطلبات
التكنولوجية املراد تطبيقها ،فقد يكون الناجت سلبي اً.
وعلى نفس املنوال ،يعتمد التأثير النهائي ،الناجم عن
ابتكار بعينه على فرص خلق الوظائف ،على نوع االبتكار
في حد ذاته .وبوجه عام ،تسفر ابتكارات املنتجات عن فرص
عمل جديدة ،في حني تؤدي ابتكارات العمليات إلى استبعاد
تلك الفرص .وحتدد حالة بلد ما (هيكل السوق والسلوك
االستثماري ودرجة اإلحالل بني املتغيرات) مدى قيام آليات
التعويض بتخفيف األثر السلبي لالبتكارات في مجال
عملية خفض العمالة .وقد تأتي اجلوانب التكنولوجية
اجلديدة والتغيير الهيكلي مبفاضالت مهمة بني األهداف
املرجوة .وبوجه خاص ،قد حتقق اجلوانب التكنولوجية
اجلديدة التي تشجع مبدأ الشمولية االجتماعية هذا
األمر ،ولكن في املقابل تكون النتيجة هي التردي البيئي،
أو قد تلحق اجلوانب التكنولوجية اجلديدة التي حتسن من
االستدامة البيئية ضررا بعملية خلق فرص العمل وتوزيع
الدخل.
ومن خالل القدرات واإلمكانيات املناسبة ،يقوم
التغير الهيكلي املدفوع بالتكنولوجية بتوسيع القطاع
الصناعي الرسمي احلديث واخلدمات املتعلقة بقطاع
الصناعة ،ليستوعب بذلك العمالة القادمة من قاعدة
العاملني العاطلني جزئي ا ً في الزراعة وفي قطاع اخلدمات
غير الرسمية .ويلعب التصنيع دورا ً جوهري ا ً في توليد
ونشر األساليب التكنولوجية اجلديدة .هذا باإلضافة إلى
أن الروابط السابقة واألجلة واآلثار الناجمة عن عملية
التصنيع تعزز التنمية على مستوى البلد وعلى املستوى
اإلقليمي ،على نحو يسمح بوجود حلقات مرجعية
من رأس املال البشري التراكمي ،ويعمل على حتسني
املؤسسات .وبالتالي فإن الوظائف املباشرة وغير املباشرة
في مجال التصنيع والقطاعات املرتبطة مبجال التصنيع ال
تأتي فقط باملزيد من الناس للمشاركة في عملية النمو،
بل إنها تزيد أيض ا ً من متوسط اإلنتاجية واألجور والدخول
األسرية ،ويحد ارتفاع الدخول األسرية بدورة من الفقر.
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وحتى لو ألحقت التكنولوجية الحديثة ضررا بعملية توزيع

الدخل وفرص العمالة ،فإن ذلك سيكون أمرا مؤقتا ً

احلديث اآلخذ في االتساع قد يعمل على تقليل معدالت
اخلصوبة ،ومن ثم السماح بتحول استخدام املوارد نحو
تعليم األطفال بشكل أفضل وتعزيز تشكيل رأس املال
البشري وإنتاجية العمل .وبالتالي ،فإن القطاع احلديث
النامي يعتبر أيض ا ً عامال محددا أساسيا للخصوبة
والتحول الدميوغرافي.
ومن خالل هذا املنظور ،وحتى لو أحلقت التكنولوجية
احلديثة ضررا بعملية توزيع الدخل وفرص العمالة ،فإن
ذلك سيكون أمرا مؤقت اً .أما بالنسبة للتفاوت اآلخذ
في االرتفاع بشكل دائم ،فإنه يعكس في النهاية أوجه
قصور مؤسسي وسياسي يتسبب في استمرار الفجوات
التكنولوجية بني القطاعات واألقاليم والبلدان ،أو فشلها
في توفير سبل التخفيف االجتماعية املناسبة في أوقات
التغير السريع.

نظرة عامة

وميكن لهذه العملية أن تؤدي بشكل مؤقت إلى وجود
تفاوت في الدخول ،ومثال ذلك اختراع محركات االحتراق
الداخلي التي أدت إلى فقدان الكثير من الوظائف في
مجال النقل باستخدام العربات التي جترها اخليول ،ولكن
في النهاية أدى هذا االختراع إلى خلق فرص عمل جديدة
وجوهرية في مجال صناعة السيارات .ومن ثم ،فإن االبتكار
التكنولوجي ال ينطوي فقط على تأثيرات ساكنة في
عملية إعادة تخصيص العمالة التي تتم مرة واحدة ،بل
تشمل أيضا تأثيرات ديناميكية مثل تسهيل منو اإلنتاجية
واإلنتاج في مجال الصناعات احلضرية احلديثة.
مينح توسيع القطاع الرسمي احلديث احلكومة قاعدة
ضريبية وعائد أكبر في القطاع العام األمر الذي من
شأنه أن مي كّن احلكومة من حتسني املؤسسات االقتصادية
واإلدارية والسياسية وتوسيع إجراءات احلماية االجتماعية.
كما أن هذه العملية تساعد على مشاركة النساء بشكل
أكثر في سوق العمل .ومع توافر فرص كسب أفضل ،الحصول على مزيج من التكنولوجيا السليمة
سيرغب أولياء األمور في تلقي أبناءهم املزيد من التعليم .إذا ،ما هي شروط احلصول على تكنولوجيا تقود الشمول
ومع وجود مبادلة الكم بالكيف لعدد األطفال ،فإن القطاع االجتماعي؟ تساعد األنظمة و احلوافز على توجيه اجتاه
شكل 15
االتجاهات الرئيسية في مؤشرات الشمولية االجتماعية طبق ا ً لإلقليم النامي ،خالل الفترة 2014-1980
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مالحظة :تم احتساب القيم اإلقليمية على أنها مؤش رات غير مرجحة عبر البلدان التي تتوافر عنها بيانات عن الفترة بأكملها .والبلدان النامية هي تلك البلدان التي لم تكن في عام  1990من البلدان ذات الدخول المرتفعة
طبق ا ً لتحديد البنك الدولي (راجع في ذلك الملحق أ .)1وهناك أربع مجموعات في هذه البلدان مصنفة حسب موقعها :أفريقيا (وتشمل الشرق األوسط) وآسيا (باستثناء جمهوريات االتحاد السوفيتي السابقة والشرق األوسط)
وأوروبا الشرقية (وتشمل جمهوريات االتحاد السوفيتي السابقة) وأمريكا الالتينية .وتم استخدام متوسطات الخمس سنوات للوصول لزيادة عددد المالحظات إلى الحد األقصى ولتقليل اآلثار المحتملة للسنوات المتطرفة.
المصدر.)Lavopa 2015( :
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وبالنسبة للعالقة بني التغير الهيكلي

والشمولية االجتماعية ،فإنها أيضا إيجابية

شكل 16
مؤشرات الشمولية وفقا لحصة الصناعة التحويلية في إجمالي العمالة ،خالل الفترة 2010-1970
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مالحظة :تضم العينة ما يقرب من  100دولة .وكل نقطة تمثل القيم المتوسطة لكل دولة على مدار فترة خمسية .وفي جميع األحوال ،تم إضافة اتجاه تربيعي في
األشكال لإلشارة إلى االتجاه العام للشمولية.
المصدر.)Lavopa 2015( :

التغير التكنولوجي و ميكن حتقيق املزيد لتوجيه االبتكار
نحو التكامل مع البشر بدال من اإلحالل محلهم .كما إنه
من الهام أيضا دعم االبتكار التكنولوجي من خالل التغير
املؤسسي مما يساعد على تسوية التسلسل الهرمي وال
مركزية املسؤوليات اإلدارية .
يجب على البلدان محاولة استخدام التكنولوجيات
التي تناسب أفضل خصائصهم و تعكس عواملهمم
و مهاراتهم ومساهماتهم .ومن ثم ،يعتبر االبتكار
والسياسات الصناعية أساسيان في حتول مسار االبتكار
نحو مسار أكثر شموال من خالل حتديد هيكل األسعار و
تكاليف العوامل و البنية التحتية وتوافر تكنولوجيات
بديلة (واملعرفة التي متتلكها الشركات عن هذه
التكنولوجيات).

كيف تتغير الشمولية االجتماعية
ميكن مالحظة اجتاهات الشمولية االجتماعية عبر العقود
القليلة املاضية ،من خالل أربعة مؤشرات؛ يتمثل األول في

نسبة غير الفقراء ( )NPRوهو يساوي واحد منقوصا
منه نسبة عدد الفقراء .ويتمثل الثاني في مؤشر التنمية
البشرية ( )HDIوهو املؤشر القياسي لبرنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ( )UNDPوالذي يتم تقدميه كل عام في
تقرير التنمية البشرية .أما الثالث فهو مؤشر اإلنصاف
( )EIوهو يساوي واحد منقوصا منه مؤشر “جيني”.
ويتمثل املؤشر الرابع في مؤشر التنمية الصناعية
الشاملة ( )IIDوهو معدل األجور غير العادلة املعدلة في
الصناعات التحويلية (شكل .)15
وتتباين املؤشرات بشكل واسع عبر األقاليم النامية.
فعلى صعيد الفقر والتنمية البشرية ،يأتي أداء أوروبا
الشرقية وأمريكا الالتينية أفضل بكثير عن أداء آسيا
وأفريقيا .ومن ناحية توزيع الدخل ،يأتي ترتيب أمريكا
الالتينية األسوأ على صعيد االقتصاد اإلجمالي والصناعات
التحويلية .أما أوروبا الشرقية ،فال تزال حتتل مركز أكثر
املناطق إنصاف ا ً في توزيع الدخل.
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لقد زادت االنبعاثات العالمية بنسبة  29بالمئة خالل الفترة من عام 1995

إلى عام  2009ولكن هذه النسبة بلغت  16بالمئة فقط في الصناعة التحويلية

شكل 17
كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على الصعيد العالمي من عام  1960إلى عام 2011
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مالحظة :تحسب كثافة إنبعاث ثاني أكسيد الكربون بقسمة اإلنبعاثات على الناتج المحلي اإلجمالي
المصدر :مقتبس من ( Mazzanti and others (2015بناء على مؤش رات التنمية العالمية ( البنك الدولي “ 2015أ”).

شكل 18

بعد عام  .1995إال أن نتائجها بالنسبة لتوزيع الدخل
اإلطار المفاهيمي :التغير التكنولوجي لالستدامة البيئية
لم تكن إيجابية للغاية .كما تظهر أفريقيا إجنازات قوية
في محاربة الفقر والتنمية البشرية وفي إجمالي توزيع
التكنولوجي
ﻟﻭﺟﻲ
ﻟﺗﻐﻳﺭﻟﺗﻛﻧﻭ
التغير ﺍ
ﺍ
الدخل ،على الرغم من السقوط احلاد ملؤشر التنمية
الصناعية الشاملة .وت ُظهر أمريكا الالتينية إجنازات جيدة
ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻲ
في مكافحة الفقر وحتسني توزيع الدخول وخاصة منذ عام
 ،2000وقد زاد مؤشر التنمية البشرية لهذه املنطقة زيادة
مطردة.
ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ:
ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ
ﺟﺫﺏ ﺍﻟﺳﻭﻕ
وبالنسبة للعالقة بني التغير الهيكلي (امل ُعرف بوجه
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
ﻫﻳﻛﻝ ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ
ﺍﻟﻌﻭﻟﻣﺔ ﻭﺳﻠﺳﻠﺔ
عام على أنه توسع الصناعة التحويلية في إجمالي
ﺍﻟﻘﻳﻡالعالمية
القيم
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ
العمالة) والشمولية االجتماعية ،فإنها أيضا إيجابية مع
االرتباطات األساسية بني مؤشرات الشمولية االجتماعية
ﺍﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﺑﻳﺋﻳﺔ
(شكل .)16
وفي كل احلاالت ،باستثناء مؤشر اإلنصاف ،تبدو هذه
مفاضالت
ﻣﻔﺎﺿﻼﺕ
العالقة متزايدة مع حصة قطاع التصنيع ،ولكنها ال
تصل إلى نقطة حتول في اجملاالت املتعلقة بحصة قطاع
المصدر :إعداد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.
التصنيع إال في حالة مؤشر التنمية البشرية فقط.
وبالتالي ،فإن قطاع التصنيع يرتبط ارتباط ا ً وثيق ا ً مبعدالت
فقر منخفضة ،وتوزيع أفضل للدخل ،واحتالل مرتبة أعلى
ومعظم املؤشرات واملناطق تعكس اجتاهات إيجابية ،إال وأفضل في تصنيف مؤشر التنمية البشرية.
وتوفر هذه االرتباطات األساسية بعض األدلة املبدئية
أنها مازالت متباينة .وكما هو ُم توقع ،تكشف آسيا عن
أفضل أداء جتاه الفقر والتنمية البشرية مع زيادة هائلة حول الدور اإليجابي الذي يقوم به الصناعة التحويلية في
في نسبة غير الفقراء ومؤشر التنمية البشرية وخاصة دفع الشمولية االجتماعية إلى األمام .إال أن هذه االرتباطات
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تتجه البلدان إلى التصنيع من خالل التحول نحو قطاعات

تتميز إلى حد كبير بانخفاض ما تنتجه من انبعاثات

التحرك نحو تحول هيكلي صديق للبيئة
إن البلدان التي لديها أعلى نصيب للفرد من الناجت احمللي
اإلجمالي هي تلك التي بها أدنى كثافة للطاقة (املعرفة
بنسبة االنبعاث إلى الناجت احمللي اإلجمالي) .وخالل الفترة
الزمنية املمتدة من عام  1960إلى عام  ،2011ارتفع الناجت
احمللي اإلجمالي العاملي للفرد إرتفاعا بشكل مطرد في
حني انخفضت كثافة االنبعاثات (شكل  .)17ولكن على
الرغم من أن هذه الفترة شهدت تغيرا تكنولوجيا صديقا
للبيئة ،إال إن ذلك كان غير كاف لفصل التلوث عن النمو
االقتصادي .وعلى الرغم من جذب السوق احلالي للقوة
احملفزة للتحسينات البيئية ،إال إن تأثير هذا اجلذب لم
يكن بالقدر الكافي لتحقيق االستقرار أو حتى احلد من
االنبعاثات والتلوث البيئي العام.
إن التغير التكنولوجي لتحقيق االستدامة
البيئية يعمل أساسا من خالل قناتني -عملية
اإلنتاج وهيكل اإلنتاج – وهما ينطويان على
و ا جتما عية
و ا قتصا د ية
بيئية
مفا ضال ت
(شكل .)18

التغيير في عمليات اإلنتاج
حتدث التغييرات في عمليات اإلنتاج من خالل زيادة كفاءة
استخدام املوارد الطبيعية ،مثل الطاقة غير املتجددة
واملواد ،مما يساعد الشركات على أن تصبح أكثر تنافسية
من حيث التكاليف .وفي ظل أحوال مثالية ،تكون تكاليف
املدخالت املتجددة مكافئة لطاقة الوقود األحفوري .وتعتبر
تكاليف بعض تكنولوجيات احلد من أي من امللوثات
الناجمة ،تكاليفا مقبولة ،كما إن عمليات اإلنتاج يعاد
تصميمها للتقليل من استخدام املوارد .إن النفايات
التي تعتبر عادة نتيجة سيئة لعملية اإلنتاج ،تصبح
مدخال رئيسيا يعاد استخدامه مباشرة كمدخالت من
خالل تقنيات استعادة املواد أو حتويل النفايات إلى طاقة.
ولكن مثل هذه التحوالت تكون ممكنة فقط في حالة توافر
التقنيات البيئية والشروط التي تتيح إجراء تغير بيئي
إيجابي في مجال اإلنتاج مبا في ذلك األسعار النسبية
التي تواجه املنتجني  .فال تزال بعض التحوالت ،مثل التحول
العاملي نحو استخدام الطاقة املتجددة أو االنخفاض احلاد
في تكاليف تقنيات احلد من التلوث ،بعيدة عن التحقق

نظرة عامة

قد تشير أيض ا ً إلى عوامل أخرى من بينها الدخل؛ فالدول
الغنية متيل إلى االستحواذ على حصص أعلى في
الصناعة التحويلية مقارنة بالبلدان الفقيرة جدا ،وتكون
مؤشرات الشمولية االجتماعية لديها ،في نفس الوقت،
أفضل بكثير من تلك املوجودة بالبلدان الفقيرة.

املادي ولكن تشير الدالئل إلى اجتاه الشركات نحو استخدام
مدخالت طاقة أكثر كفاءة حتى لو لم يكن هذا االجتاه
بالضرورة ناجما عن السياسات.
إن زيادة أسعار الطاقة تعتبر وسيلة هامة لتحقيق
إبتكار صديق للبيئة على املدى املتوسط والطويل ،حيث
أن ارتفاع تكاليف الطاقة يحفز الشركات على االستثمار
في تكنولوجيات ذات كفاءة في الطاقة .وتتجه الشركات
نحو حتقيق اإلنتاج األمثل عن طريق تقليل تكاليف
املدخالت إلى حدها األدنى  .والقطاعات األكثر ابتكارا،
مثل قطاع الصناعة التحويلية ،هي األكثر تأثرا مبعايير
حتقيق الربح  .ولكن زيادة أسعار الطاقة على املدى القصير
يولد انخفاضا في الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي ،السيما
للبلدان املستوردة للطاقة.
لقد زادت االنبعاثات العاملية بنسبة  29باملئة خالل
الفترة من عام  1995إلى عام  2009ولكن هذه النسبة
بلغت  16باملئة فقط في الصناعة التحويلية  .وشهد هذا
القطاع أدنى زيادة على أربعة مقاييس في تلك الفترة ،مبا
في ذلك كثافة الطاقة وكثافة االنبعاثات ،مما ميثل كفاءة
في استهالك الطاقة .وميكن أيضا شرح كفاءة الطاقة
من خالل االجتهات املعتادة للشركات بإحالل رأس املال
املستهلك .فعندما تستبدل الشركات اآلالت القدمية،
فإنها تتجه إلى شراء املزيد من رأس املال املتقدم ،والذي
عادة ما يكون أكثر إنتاجية ودون عبء طاقة إضافي .
وتدفع الكفاءة أيضا الشركات على االستثمار في
التقنيات التي تعيد تدوير النفايات أو املواد ،و يتزايد الوعي
حول التكنولوجيات التي تعيد استخدام املواد كمدخالت
في عملية اإلنتاج .وتشير اإلرتفاعات احلادة في أسعار املواد
األولية خالل العقد املاضي إلى ندرة املوارد و إلى ضرورة
إدارتها بشكل أكثر استدامة  .ولذا ،تصبح عملية إعادة
التدوير اقتصادية بدرجة أكبر مقارنة بعملية التخلص من
املواد واخمللفات ،ويتحول اإلنتاج إلى عملية دائرية يكتسب
من خاللها االقتصاد قيمة.
لم تصبح الطاقة املتجددة بعد قادرة على التنافس
من حيث التكلفة ،وحتتاج إلى انخفاض حاد في تكلفة
توليدها حتى تصبح قادرة على ذلك؛ فتحقيق كفاءة
الطاقة يتطلب انخفاضات كبيرة للغاية لالنبعاثات،
التي قد تكون أكبر من تلك الناجمة بشكل طبيعي
من السوق .وعالوة على ذلك ،فإنه حتى وإن كانت كفاءة
الطاقة مربحة ،إال إن إخفاقات السوق  ،السيما نقص
املعلومات أو وجود تسعيرة غير كاملة للمدخالت ،من
شأنها التأثير على اعتماد كفاءة الطاقة .في هذه احلاالت،
تستطيع السياسات حتفيز الشركات على استخدام
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يتعين استكمال السياسات التكنولوجية والصناعية لالبتكار من خالل

اتباع نهج اقتصاد كلي أكثر تشددا وسياسات استثمارية استراتيجية.

مدخالت الوقود األحفوري بكفاءة أكثر أو اعتماد الطاقة
املتجددة األكثر كلفة.
نظرة عامة

التغيرات في هياكل اإلنتاج
تتجه البلدان إلى التصنيع من خالل التحول نحو قطاعات
تتميز إلى حد كبير بانخفاض ما تنتجه من انبعاثات
ويظهر عموما في البلدان منخفضة الدخل أعلى حصة
من القيمة املضافة في القطاعات ذات التكنولوجيا
املنخفضة .ولكن انخفضت هذه احلصة منذ السبعينيات
ويظهر في البلدان متوسطة الدخل أعلى حصة في
قطاعات التكنولوجيا املتوسطة ،ولدى البلدان مرتفعة
الدخل أعلى حصة في قطاعات التكنولوجيا املتقدمة؛
وتتجه حصة هذه القطاعات إلى اإلزدياد عبر كافة فئات
الدخل.
إن هذا االجتاه للتحول من قطاعات التكنولوجيا
املنخفضة إلى قطاعات التكنولوجيا املتقدمة يتواكب
معه اجتاه طبيعي للتلوث .وترتبط أدنى إنتاجية بيئية (
يطلق عليها نسبة القيمة املضافة إلى التلوث أو معدل
التلوث) بقطاعات التكنولوجيا املتوسطة  ،كما يظهر
هذا القطاع أعلى كثافة للملوثات التي تتجاوز انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ،مثل املواد العالقة وثاني أكسيد
الكبريت وثاني أكسيد النيتروجني على الرغم من انخفاض
التكاليف باملقارنة مع غيرها من القطاعات .ومتتلك
القطاعات منخفضة التكنولوجيا وذات التكنولوجيا
املتقدمة أعلى إنتاجية بيئية – فإن هذه القطاعات
تولد انبعاثات أقل عند إنتاج ما قيمته دوالر أمريكي من
القيمة املضافة .و يؤدي التخصص القطاعي في قطاعات
متقدمة التكنولوجيا إلى احلد من كثافة اإلنبعاثات
وبإختصار ،تساهم االجتاهات االقتصادية الطبيعية في
التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة.
ولكن قد ال تكون التحسينات في احلماية البيئية
الناجمة عن التحول من التكنولوجيا املنخفضة إلى تلك
املتقدمة ،كافية لتفصل بني النمو االقتصادي والتلوث؛
فالبلدان حتتاج إلى فرض إجراءات حتد من الضرر البيئي،
حتى وإن كان ذلك غير مرتبط مباشرة بعملية اإلنتاج (
تكنولوجيات احلد من التلوث صديقة البيئة) ومع ذلك،
فإن هذا االجتاه نحو التغير التكنولوجي غير الهادف للربح
غالبا ما يكون باهظ التكاليف.
وتعتبر هذه التكلفة العالية إلنخفاض االنبعاثات
أحد العوامل الرئيسية التي تعوق الشركات عن السعي
احلثيث لتخفيض التلوث بصورة تتجاوز “ االجتاه الطبيعي”
وكذلك تعوق البلدان من اعتماد سياسات فرض قيود على
االنبعاثات .وتتردد ،بشكل خاص ،البلدان منخفضة الدخل
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وتلك متوسطة الدخل في اعتماد تكنولوجيات صديقة
للبيئة حيث قد يؤدي تكاليف ذلك إلى عرقلة النمو وعلى
الرغم من أن تغير كيفية قياس االنبعاثات من شأنه تغير
الصورة النسبية اخلاصة مبساهمة اجملموعات اخملتلفة من
البلدان في االنبعاثات العاملية .واملشكلة أكثر تعقيدا
بدرجة كبيرة فيما يختص بقياس امللوثات العاملية مثل
انبعاثات االحتباس احلراري ،التي تتطلب إتخاذ إجراءات
عأجلة وواسعة النطاق على الصعيد الدولي نظرا ألن
متطلبات التغيير تتجاوز بكثير ما ميكن أن يساهم به
السوق من خالل الشركات التي تعظم األرباح.
لم تلتزم البلدان الصناعية باحلد من تركيز الكربون
في الغالف اجلوي الناجت أساسا من البلدان مرتفعة الدخل.
وعالوة على ذلك ،هناك تباينات عبر البلدان من حيث جهود
احلد من اإلنبعاثات من خالل اعتماد التكنولوجيات اجلديدة
صديقة البيئة .فالبلدان التي التزمت بالفعل بسياسات
احلد من اإلنبعاثات وفقا لبروتوكول كيوتو استخدمت
بالفعل خيارات منخفضة التكاليف للحد من االنبعاثات.
واتخاذ مزيد من اإلجراءات للحد من االنبعاثات سيكون
أكثر تكلفة بكثير .وحاليا تعوق مشكلة كل من
املساوة واملسؤلية البلدان من بلوغ اتفاق عاملي للحد من
االنبعاثات؛ ومن ثم ،يتعني تصميم كل جهد مرتبط باحلد
من التلوث مبا يتناسب مع مرحلة التغير الهيكلي للبلد.
وقد مت مؤخرا إيالء إهتماما أكبر لسالسل التوريد وفقا
لنهج تعاوني قائم على التعليم ونقل املعرفة ،فتوجيه
هذه السالسل لتصبح صاحلة للبيئة يكون قادرا على خلق
فرص لل ُن هج التعاونية في االبتكار البيئي الذي يتخلل
جميع اجلهات الفاعلة املشاركة ويعود بالفائدة عليها.
ويلتزم عدد متزايد من الشركات باتباع قواعد أكثر صرامة
وأكثر تشددا لتحديد املوارد املادية واإللتزام بخطط إصدار
الشهادات لضمان التوريد املستدام للمواد اخملتلفة .إن
نظم الدعم الوطني اإلقليمي التي توفر احلصول على
معرفة محددة تساعد الشركات (السيما الشركات
األصغر) في إدخال التكنولوجيات اجلديدة واعتمادها أو
حتى تطويرها وقد تكون هذه النظم ذات أهمية خاصة.

تيسير اعتماد التكنولوجيات صديقة البيئة
تلعب شروط األسواق ووسيلة تنظيم األسواق دورا في
قيادة – أو إعاقة -االبتكار االقتصادي .وقد قاد الطلب على
منتجات جديدة و اإلدراج التدريجي للمعالم البيئية في
املنتجات القائمة إلى اعتماد االبتكارات االقتصادية و
نشرها ،كما تشكل طلب السوق وفقا لتطورات األجندة
السياسية التي حتدد ما هي توقعات املستهلك من
التداعيات البيئية للمنتجات و اخلدمات .وقد تهتم

“

يتعني على صانعي السياسات موازنة اإليجابيات االقتصادية

مع السلبيات البيئية واإليجابيات البيئية مع السلبيات االقتصادية
وكذلك اإليجابيات االجتماعية مع السلبيات البيئية

نظرة عامة

الشركات بإجراءات احلد من التلوث نظرا ،ببساطة ،إلى
إنها مربحة  ،ولكن العوامل اخلارجية لألسواق قد متنعهم
من استكشاف فرص السوق .وفي هذه احلاالت ،يتعني على
صانعي السياسات تصحيح التحيز خللق بيئة السوق
الصحيحة.
قد تؤدي أنواع مختلفة من النهج التنظيمية إلى
أنواع مختلفة من االبتكارات ،ففي حني قد تؤدي املعايير
التنظيمية إلى حلول احلد من التلوث ،فأن نظم اإلدارة
البيئية أو نظم التنظيم املتكاملة ميكنها أن حتفز استخدام
تكنولوجيات أنظف وأكثر كفاءة في استخدام املوارد،
وفيما يتعلق بكفاءة استخدام موارد االبتكارات البيئية
والتكنولوجيات األنظف ،يبدو أن كال من الضغط التنظيمي
وتوفير التكاليف أمران محوريان .فبينما حتدد املعايير حدودا
دنيا إلعادة تدوير محتوى املنتجات والتغلفة واعتبارات أخرى
في التصميم البيئي أو قابلية ذلك إلعادة التدوير ،تعالج
األدوات االقتصادية إخفاقات السوق مثل العوامل اخلارجية
للتداعيات البيئية املرتبطة باستخدام املوارد.
ميكن أيضا لإلتفاقيات الدولية توجيه التغير
التكنولوجي  .ففي عالم ما بعد بروتوكول كيوتو ،تظل
املشكلة الرئيسية هي التوصل إلى اتفاق منسق للحد من
االنبعاثات في العالم .فجهود احلد من االنبعاثات من خالل
اعتماد تكنووجليات صديقة للبيئة هي جهود غير متماثلة
عبر البلدان .فالبلدان امللتزمة بسياسات احلد من التلوث
مبوجب بروتوكول كيوتو استخدمت بالفعل خيارات احلد من
التلوث منخفضة التكاليف ،وإن اختيار مزيد من إجراءات
احلد من التلوث ستكون تكلفته أعلى بكثير .إن مشكلة
املساوة واملسؤولية متنع حاليا البلدان من التوصل إلى اتفاق
عام للحد من التلوث ومن ثم ،يجب تصميم كل جهد خاص
باحلد من التلوث وفقا ملرحلة التغير الهيكلي للبلد.

إدارة المفاضالت والسعي إليجاد أوجه التكامل
هناك أوجه تكامل بني النمو املستدام والتنمية الشاملة
وبني املفاضالت احملتملة .ويعتبر نوع منو اإلنتاجية املرتبط
بالتحديث السريع أحد املفاضالت الهامة التي تتجه
نحو تقليل الطلب على استخدام األيدي العاملة (
 .)Masa 2015و لكن هذه املفاضلة ليست حتمية ،ففي
املستويات األدنى لدخل الفرد ،يتجه التصنيع ألن يصبح
أكثر اعتمادا على كثافة اليد العاملة ،وإذا ما سار منو
اإلنتاجية بالتوازي مع النمو املتسارع لإلنتاج ،فقد تصبح
التداعيات النهائية إيجابية على العمل .ولذا ،فإذا دعم
التغير الهيكلي والتصنيع النمو السريع في االقتصاد
بأكمله بسبب الروابط واألثار اجلانبية ،فإن ذلك قد يزيد من
إجمالي التشغيل ومن استيعاب اليد العاملة .ففي احلد
من الفقر ،تكون أوجه التآزر بني النمو املستدام والتنمية
الشاملة أوضح.
إن املفاضلة بني النمو املستدام وعدم املساوة في الدخل
قد تضحى واضحة للغاية .ففي معظم البلدان التي تشهد
منوا مستداما وتستطيع اللحاق بالركب ،تتزايد فيها عدم
املساوة وفق قياس معامل جيني ،ويرتبط ذلك بالتوازن بني
العرض والطلب للعمالة املاهرة؛ فعندما يعتمدد التغير
التكنولوجي على املهارة ويخفق عرض العمالة في اللحاق
بالطلب على العمالة املاهرة ،فإن عدم املساوة يتجه إلى
الزيادة .واليعتبر ذلك نتيجة حتمية ولكنه يبدو كأحد
خصائص خبرات النمو خالل العقود املاضية.
جترى املفاضلة النهائية بني النمو املستدام واإلستدامة
البيئية  ،وهنا مازال السجل مخيبا لألمال حتى اآلن ،حيث
إن األثار البيئية السلبية للنمو في انبعثات ثاني أكسيد
الكربون العاملية واالحتباس احلراراي كانت أكبر من األثار
اإليجابية للتقدم التكنولوجي.

تصميم وتنفيذ سياسات التنمية الصناعية الشاملة اإليجابيات اإلجتماعية مقابل السلبيات البيئية
والمستدامة
لدعم القدرة التنافسية للبلد يتعني استكمال السياسات التكنولوجيا اإلحيائية :في االقتصادات النامية تشكل
التكنولوجية والصناعية لالبتكار من خالل تنفيذ التكنولوجيا اإلحيائية مثاال جيدا لالبتكارات التكنولوجية
سياسات للبنية التحتية والتمثيل الصناعي واألعمال التي جتلب منافع اجتماعية ولكنها تضر البيئة .إن
التجارية القادرة على متكني التجارة واالستثمار .وتعتبر هذه محاصيل التكنولوجيا اإلحيائية تستطيع التخفيف
السياسات شروط مسبقة لالندماج في سالسل القيم من فقر صغار املزارعني بزيادة دخلهم ،ولكن االعتماد على
العاملية ولكن يجب استكمالهم من خالل اتباع نهج اقتصاد احملاصيل املعدلة وراثيا قد يسفر أيضا عن أثار سلبية على
كلي أكثر تشددا وسياسات استثمارية استراتيجية .كما البيئة .أوال ،قد يفرض تواجد كائنات حية معدلة حتديات
يتيعن على السياسات التكميلية تناول املفاضالت احملتملة خطيرة على التنوع البيولوجي (Kaphengst and Smith
وضمان التوازن بني األهداف البيئية واالجتماعية.
 ،)2013ثانيا ،قد تؤثر احملاصيل املعدلة وراثيا سلبا على
التربة وعلى الكائنات في التربة (Kaphengst and Smith
 ،)2013ثالثا ،إن تطوير مبيدات أكثر مقاومة لآلفات ومبيدات
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كما يجب على صانعي السياسات األخذ في االعتبار أن نفس اإلجراء قد

يؤثر على أنواع متباينة من االبتكارات بشكل مختلف ،فعلى سبيل المثال

نظرة عامة

حشائش تستهدف احملاصيل املعدلة وراثيا قد تفضي إلى البيئة هو حقيقة واقعة بينما التغير “املصطنع” أو
زيادة اكبر في استخدام مبيدات اآلفات .فعلى سبيل املثال ،التغير التكنولوجي الناجم عن صنع السياسات ميكن أن
يشرح  Wangوأخرون ( )2009إن استخدام القطن املعدل يصبح فرصة متاحة لألعمال التجارية .
وراثيا وما يصاحبه من مستوى أدني لرش املبيدات احلشرية
قد أفضى في الصني إلى تفشي اإلصابة باحلشرات الثانوية اإليجابيات البيئية مقابل السلبيات االقتصادية
ومن ثم زيادة استخدام مبيدات اآلفات.
تكنولوجيات الوقود اإلحيائي :كما هو احلال في املفاضلة
إنتاج الوقود اإلحيائي :قد يفضي إلى العمالة الريفية
شكل 19
على الرغم من اعتماد حجم هذا التأثير على نوع املدخالت
السياسات التي تستهدف التنمية الصناعية الشاملة و المستدامة
املزروعة فضال عن درجة امليكنة الزراعية (Diop and
)others 2013؛ كما قد يفضي أيضا استبدال الوقود
3.
ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
األحفوري بالوقود اإلحيائي إلى منافع هامة للصحة
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﺍﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
العامة من خالل حتسني نوعية الهواء (.)USAID 2009
ومع ذلك قد يفضي الوقود اإلحيائي إلى سلسلة من
2.
اآلثار البيئية السلبية كما أفاد  Timilsinaو Shrestha
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﻟﻼﺑﺗﻛﺎﺭ ) ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ(
 .)(2010إن حتويل األراضي الطبيعية إلى مزارع وقود إحيائي
ﺍﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ
ومصانع جتهيز قد يفضي إلى أثار ضارة للغاية على التنوع
البيولوجي .ففي أندونيسيا وماليزيا ،مت إحالل مزارع زيت
1.
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
النخيل محل الغابات الطبيعية (Koh and Wilcove
ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ
ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺔ
ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﻲ
 .)2008وفي البرازيل ،مت حتويل أجزاء متزايدة من منطقة
ماتا أتالنتيكا ( Mata Atlanticaمنطقة ذات تنوع
المصدر :إعداد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
بيولوجي شديد) و سيرادو ( Cerradoأكبر منطقة للتنوع
البيولوجي للسافانا في العالم) إلى مزارع قصب السكر
وفول الصويا (.)Timilsina and Shrestha 2010
بني التداعيات االجتماعية والبيئية ،تفضي تكنولوجيات
االبتكار الناجت من التكنولوجيا اإلحيائية :ميكن أن يزيد الوقود اإلحيائي إلى املفاضالت البيئية واالقتصادية.
ذلك من تعرض أفقر صغار املزارعني لألضرار ،فتشجيعهم فيستطيع الوقود اإلحيائي أن يسفر عن تقليص كبير في
على التحول من زراعة الكثير من احملاصيل املتنوعة إلى انبعثات غازات االحتباس احلراري مقابل الوقود األحفوري
الزراعات األحادية حملاصيل التكنولوجيا اإلحيائية ،ومن ثم رمبا مبعدل 90باملئة (منظمة التعاون والتنمية في امليدان
إلى زيادة مخاطر تفاقم وضعهم االجتماعي واالقتصادي اإلقتصادي  )2008مقارنة بالبنزين؛ ولكن إنتاج هذا الوقود
غير املستقر أصال في حالة فشل احملصول .وكان هذا هو يتسبب في كثير من األحيان في ضغط متزايد على أسعار
الوضع في جنوب أفريقيا ،فقد ساهم إدخال القطن املعدل األغذية (منظمة األغذية والزراعة وغيرها عام .)2011
وراثيا في اإلضرار باملزارعيني الفقراء فضال عن عدم املساوة
االجتماعية واالقتصادية ( Witt, Patel and Schnurrاملنسوجات واملالبس :إن هاتني الصناعاتني تعتبران
 .)2006ومع ذلك ،قد تساهم التكنولوجيا اإلحيائية في من أضخم املصدرين ومستخدمي العمالة في بعض
توافر بيئة أفضل حيث تتيح احلد من استخدام مبيدات االقتصادات النامية ولكنهما مرتبطتان أيضا بقضايا
األفات؛ وهناك دالئل على ذلك ،فعلى سبيل املثال ،في بيئية خطيرة مبا في ذلك استخدام املواد الكيميائية
األرجنتني والصني والهند ،من بني جملة بلدان أخرى ،أفضى املضرة ،واالستهالك العالي للمياه والطاقة ،مع إنتاج
إدخال القطن املعدل وراثيا إلى خفض كميات مبيدات كميات ضخمة من النفايات الصلبة والسائلة والغازية
اآلفات املستخدمة إلى ما يقرب من 75باملئة ( Carpenterوكذلك استغالل احليوانات .كما تستهلك كميات ضخمة
.)2011
من املياه والطاقة ليس فقط في إنتاج املنسوجات بل أيضا
في حاالت كثيرة تتعارض حماية البيئة مع النمو في عمليات الغسيل التي يقوم بها املستهلكون الحقا
بالرغم من إن التغير التكنولوجي “الطبيعي” صديق (.)Sherburne 2009
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ويعتبر املزج السياسي السليم بني االبتكار

والسياسات التنافسية أمرا جوهريا

جدول 1
تصنيف سياسات اإلبتكار ( بما في ذلك السياسات الصناعية التكنولوجية وغير التكنولوجية)

سوق التكنولوجيا

إعانات البحث والتنمية من خالل المنح

دعم نقل التكنولوجيا وتمديد برنامج التكنولوجيا ومجموعة
البحث من القطاعين العام والخاص ومؤسسات البحوث العامة

سوق اإلنتاج

اإلعفاء الضريبي لإلستثما رات في اإلبتكار وجذب
االستثمار األجنبي المباشر والحوافز الضريبية للبحث
والتنمية والرسوم الجمركية على اإلستي راد وسلبيات
الرسوم واالئتمان الضريبي واالستثمار وحوافز االستثمار
األجنبي المباشر

استخدام المشتريات العامة في مجال االبتكار وحماية حقوق
الملكية الفكرية وسياسات المشتريات ومعلومات سوق التصدير
والمعارض التجارية وب رامج الربط وتسويق البلد لالستثمار
األجنبي المباشر والشباك الواحد ووكاالت دعم االستثمار

سوق العمل

االئتمانات للض رائب على اإلجور أو اإلعانات والمنح
للتدريب

المؤسسات التدريبية ومجلس المها رات

سوق رأس المال

إئتمان مدعم للشركات المبتكرة وائتمان موجه ودعم معدل
الفائدة

ضمان القرض ومجلس المها رات

سوق األراضي

إعانة اإليجار

دعم التكنولوجيا ومجموعات اإلنتاج وإنشاء مجمعات تكنولوجيا
وتأسيس المناطق االقتصادية الخاصة ومناطق لتجهيز
الصاد رات وحماية عوامل اإلنتاج والبنية التحتية وتغيير التشريع
والب رامج الحاضنة

نظرة عامة

المجال السياسي
القائم على السوق

المجال السياسي

السلع العامة /التوفير المباشر

المصدر :مقتبس من (.Weiss (2015) and Warwick (2013

احلديد الصلب :تورد صناعة الصلب املنتجات األساسية
لغيرها من الصناعات وميكن أن تصبح قطاعا هاما في
املرحلة الوسطى من التنمية .ومع ذلك ،فإن تكنولوجيات
اإلنتاج اخلاصة بهذه الصناعة تسفر عن تداعيات بيئية
ضارة ،مثل إنتاج كميات ضخمة من مياه الصرف وانبعثات
الهواء من األفران الالفحة أو من األفران املكشوفة أو من
أفران األوكسجني األساسي .وتعتبر أفران االختزال املباشر
وأفران القوس الكهربائي أقل تلويثا للبيئة ولكنها ما تزال
تنتج انبعاثات كبيرة من الغبار وأول أكسيد الكربون كما
تستخدم هذه األفران الكهرباء بكثافة عالية.

مجموعات السياسات
من ثم ،يتعني على صانعي السياسات موازنة اإليجابيات
االقتصادية مع السلبيات البيئية واإليجابيات البيئية مع
السلبيات االقتصادية وكذلك اإليجابيات االجتماعية مع
السلبيات البيئية .ومن الضروري استكمال السياسات
التكنولوجية باالقتصاد الكلي ومتكني األعمال التجارية
والتجارة واالستثمار وإضفاء الطابع املؤسسي على
الصناعة فضال عن وضع سياسات للبنية التحتية تدعم
القدرة التنافسية للبلد ( شكل  .)19إن هذه السياسات
متثل شروط مسبقة لإلندماج في سالسل القيمة العاملية
ولكن يجب استكمالها من خالل نهج اقتصاد كلي أكثر
تشددا وسياسات استثمار استراتيجية .إن السياسات
التكميلية مطلوبة أيضا للتعامل مع املفاضالت احملتملة
وضمان التوازن البيئي واالجتماعي.

سياسات التكنولوجيا
تتباين سياسات التكنولوجيا وفقا ملرحلة التنمية
االقتصادية بني مرحلة مبكرة ومتوسطة ومتأخرة.
وتتميزكل مرحلة بقدر من االنتظام في العوامل ،مثل
تعقيدات هياكل األسواق واحملتوى التكنولوجي واإلنتاجية
ودرجة تخصص القوى العاملة ومؤهالتهم .في كل مرحلة
من املراحل ،يتوافر خيار بني اإلجراءات األفقية العامة
املتاحة لكافة الشركات واخليارات الرأسية اخملتارة املطبقة
انتقائيا على األهداف ذات األولوية ،سواء قطاعات فرعية أو
شركات محددة ،باإلضافة إلى ذلك هناك التدخالت القائمة
على األسواق واملدخالت العامة ،فتدخالت األسواق تؤثرعلى
األسعار والضرائب ومن ثم تعمل من خالل روابط التسعيرة،
وتعكس املدخالت العامة توفير السلع أو اخلدمات التي لن
توردها الشركات نفسها بقدر كافي سواء بسبب عدم
إمكانية تسويقها أو ألن ذلك ينطوي على وفورات خارجية
هامة.
السياسات الصناعية
تشمل السياسات الصناعية لالبتكارعلى مفهوم واسع
للجمع بني السياسات التكنولوجيا وغير التكنولوجيا
ألنواع مختلفة من االبتكارات في مراحل تطوير متباينة.
كما يعتبر التدخل احلكومي أحد العناصر اجلوهرية
لتحديد األنشطة االبتكار ية الناشئة وتطويرها
وتوسيعها ،فاحلكومات في البلدان املتقدمة والنامية
يجعلون من االبتكار قضية رئيسية ،بشكل متزايد ،وذلك
باإلقرار بقدرة هذا االبتكار على دعم النمو االقتصادي
ومعاجلة التحديات االجتماعية والبيئية.
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فقد يتحول تدريجيا اهتمام صانعي السياسات إلى تحديد

قصص النجاح الوطنية واستنساخ قصص النجاح الوطنية

نظرة عامة

يعتبر املنطق الرئيسي لدعم احلكومة هو عدم
استطاعة اقتصاد السوق على أن يقوم هو بنفسه
بتوليد املستويات املثلى لالستثمارفي االبتكارات بسبب
اخفاقات األسواق وعدم اتساق املعلومات التي تفضي إلى
ثغرات خطيرة في التمويل .ومتنع هذه اإلخفاقات لألسواق
الشركات اخلاصة من استثمار الكمية املثلى من املوارد (في
الواقع ال تستثمر الشركات بالقدر الكافي) في األنشطة
االبتكارية ومن ثم حترم االقتصاد من أحد احملاور األساسية
للنمو املستدام .وللتصدي لذلك ،تهدف احلكومات إلى
استعادة املثالية من خالل توفير مختلف أشكال الدعم
إلستثمار الشركات في االبتكار ،وكثيرا ما يحدث ذلك من
خالل األدوات السياسية (املتداخلة أحيانا) (جدول .)1
اخلطوة األولى لتحديد التدخل األمثل ،هي فهم نوع
االبتكار الذي يجب استهدافه حيث تختلف ابتكارات
اإلنتاج وعملية االبتكار في تداعيتهم على الشركة أو على
أداء االقتصاد بشكل عام  .فاألهداف مثل طرح منتجات
جديدة أو توسيع نطاق السلع املصدرة هي أكثر عرضة
لإلحتياج إلى إبتكارات تكنولوجية أكثر من حاجتها إلى
ابتكارات غير تكنولوجية .ومتيل سياسة االبتكار تقليديا
لصالح االبتكارات التكنولوجيا ومع ذلك تشير الدالئل

صنع السياسات لتأخذ في االعتبار االبتكارات غير
التقليدية.
كما يجب على صانعي السياسات األخذ في االعتبار
أن نفس اإلجراء قد يؤثر على أنواع متباينة من االبتكارات
بشكل مختلف ،فعلى سبيل املثال ،إن اجلهات التي تهدف
إلى زيادة الطلب على االبتكار هي اجلهات التي تساند
توليد ابتكار تدريجي بدل من االبتكار اجلذرى الذي غالبا
ما ينشأ من مشاريع كبيرة ممولة من القطاع العام ومن
سياسات مدفوعة بالعرض.
كما تتباين أيضا احلواجز التى تعوق االبتكار وفقا
لنوع االبتكار ومرحلته .فعلى سبيل املثال ،يجوز أن تكون
عوامل التكلفة ذات صلة بجميع أنواع االبتكارات في حني
إن عوامل األسواق مثل الطلب غير املضمون على السلع
االبتكارية أو ضعف حقوق امللكية قد يؤثر في األساس
على ابتكار املنتج وليس على عملية االبتكار .وفي املقابل،
ترتبط غالبا ضعف الهندسة واملهارات الفنية مع عدم
توافر عملية ابتكارية ،السيما في البلدان النامية .إن
السياسات احلكومية االستباقية والشاملة تعتبر شروطا
مسبقة لتأسيس إطار عام للسياسة االبتكارية فضال عن
ضرورة التفاعل بني اجلهات الفاعلة واملؤسسات احلكومية

إطار 1
الممارسات الجيدة في مجال صياغة السياسات

وفقا لما أبرزه تقرير التنمية الصناعية لمنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية في عام  ، 2013لم ينجح اتباع نهج واحد مناسب للجميع في
السياسات االقتصادية خالل العقود الماضية ومن غير المحتمل أن يحدث
ذلك تغي رات هيكلية في المستقبل ،السيما إن تباين البالد يتطلب إتباع
نهج مرن في مجال تصميم السياسات ،كما تعتبر الممارسة التوافقية
للسياسات الصناعية الواقعية القائمة على األدلة والمصممة للبلد أم را
رئيسيا للفاعلية السياسية  ،ويتطلب ذلك الوفاء بالشروط المسبقة التالية.

أوال ،استخدم النظام السياسي والتحاربه .ففي واقع الحياة السياسية
لن تكتتب أي سياسة إال إذا وافق عليها المسؤولين في السلطة؛ فيجب
اقت راح سياسات اقتصادية جيدة بإسلوب يجعل هؤالء الذين في السلطة
يختارونها.
ثانيا ،تعزيز القيادة السياسية .يحدد ذلك أجندة التحول الوطني التي
تهدف إلى إنشأ أنشطة إنتاجية ورعايتها ا في البلدان منخفضة الدخل،
أو إلى التقدم التكنولوجي في البلدان ذات الدخل المتوسط ،كما تعتبر
القيادة السياسية التي في أعلى المناصب جوهرية لتسليط الضوء على
السياسات الصناعية ولضمان إج راء التنسيق الالزم وكذلك اإلش راف
والرصد.

ثالثا ،تشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص .يتعين على
الحكومات تضافر الجهود مع القطاع الصناعي الخاص في البالد
لتصميم تدخالت قائمة على المعرفة التقنية المجمعة لديهم ولضمان
دعم أصحاب المصالح الرئيسيين للق را رات ،وقد تساهم مداخالت
القطاع الخاص في انجاح السياسات السيما في البلدان النامية حيث
القطاع العام قد راته منخفضة  .إن السياسات الصناعية الجديدة تحتاج
إلى أن تستند على مثل هذا الحوار وليس على تخطيط من أعلى إلى
أدنى.

رابعا ،تعزيز قد رات إدارة السياسات الصناعية .مثاليا ،يجوزتعزيز
هذه القد رات من خالل التعلم بالممارسة السيما في البلدان النامية
التي بها ثغ رات في القد رات ،فكل خطوة في الدورة السياسية تتطلب
قد رات قوية في التحليل والتنفيذ ،ويتعين التركيز خاصة ( مرة
أخرى في كثير من األحيان في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة
الدخل من الشريحة الدنيا) على تحديد األولويات وبناء توافق عام
ووضع قواعد واضحة للمنافسة في السوق تجرى بشفافية وبكفاءة،
وبتقديم خدمات فعالة وتفادي األسر السياسي.

على اعتماد النجاح في كثير من األحيان على مصاحبة املشاركة ،السيما على الصعيد احمللي حيث أن االبتكار
االبتكارات غير التكنوجليا .ومن ثم ،يجب توسيع مجال
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توسعت صادرات الصناعات التحويلية لالقتصادات الصناعية

مبعدل سنوي متوسط قدره  4.3باملئة في الفترة من  2005إلى
 2013وبلغت  11,998مليار دوالر أمريكي في عام 2013

في األساس يحدث في أوساط محلية بالتركيزعلى املعرفة

غالبا في مجال الصناعات التحويلية وفي أبعاد ثالث

الرسائل الرئيسية

واملوهبة وأصحاب املشاريع.
السياسات التنافسية
يجب توسيع أدوات االبتكار لتشمل السياسات التنافسية
بهدف حتقيق التحويل الهيكلي؛ ويعتبر املزج السياسي
السليم بني االبتكار والسياسات التنافسية أمرا جوهريا
حيث إن النهج التنافسي التقليدي محدودا للغاية.
قد تطلب الشركات الرائدة في سلسلة القيمة العاملية
من املوردين احملليني التابعني لها اعتماد املعايير الدولية إذا
كانوا مهرة وعلى درجة عالية من الكفاءة أو عندما يكون
املنتج سلعة؛ وقد تطلب الشركات الرائدة أيضا من املوردين
احملليني التكيف مع تقنية محددة ومع معايير اجلودة وحتمل
املسؤولية بالكامل للعملية التكنولوجية؛ حيث ال تنخرط
الشركات الرائدة في عملية التعلم بشكل مباشر ولكنها
متارس ضغطا على املوردين التابعني لها من أجل االبتكار
ومواكبة التقدم التكنولوجي ،فيمكن اعتبار هذه الشركات
محفزا جوهريا إلحداث التعلم واالبتكار ولكن ليس
بصفتهم مشاركني في العملية .كما إن الشركات الرائدة
ال تثري دائما الشركات احمللية بنقل املعرفة ودعم عمليات
التحديث .ولذا ،فإنه من اجلوهري فهم هيكل سالسل
القيمة وعمليات التغير الهيكلي والتباين في السلطات
بني الشركات التي حتدد وسيلة إنشأ حواجز الدخول وكذلك
كيفية توزيع املكاسب واخملاطر.

السياسات التكميلية
قد يفضي التغير التكنولوجي إلى مزايا ضخمة لالقتصاد
واجملتمع ولكنه قد يسفر أيضا عن مفاضالت مربكة

نظرة عامة

•بلغت القيمة المضافة العالمية للصناعات التحويلية رقما مرتفعا غير مسبوق مسجلة  9,228مليار دوالر أمريكي في عام  .2014بحلول عام ،2014
إرتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية في االقتصادات النامية والصناعية الناشئة بمقدار  2.4مرة منذ عام  2000في حين تضاعف الناتج
المحلي اإلجمالي لهذه االقتصادات.
•بلغ متوسط معدل نمو الصادرات في العالم  7.7بالمئة في الفترة من  2005إلى  2013وبلغت التجارة العالمية في عام  ،2013الذروة مسجلة أكثر
من  18تريليون دوالر أمريكي منها  84بالمئة منتجات الصناعات التحويلية.
•توسعت صادرات الصناعات التحويلية لالقتصادات الصناعية بمعدل سنوي متوسط قدره  4.3بالمئة في الفترة من  2005إلى  2013وبلغت
 11,998مليار دوالر أمريكي في عام  .2013وفي نفس الفترة الزمنية ،وسعت االقتصادات النامية والصناعية الناشئة صادراتها من الصناعات
التحويلية بمتوسط قدره  11.5بالمئة لتبلغ الذروة عند  6,327مليار دوالر أمريكي وهوما يمثل  2.4ضعف عام .2005
•يتشكل ما يقرب من  58بالمئة من صاد رات الصناعة التحويلية في العالم من منتجات ذات تكنولوجيا متوسطة وعالية مثل اآلالت
الكميائية والمعدات ومعدات االتصاالت والسيا رات.
•فيما يتعلق بالرقم القياسي للتنافسية الصناعية لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،ت راجعت معظم البلدان الصناعية خالل السنوات
الثالث الماضية .ومن بين البلدان الخمس األكثر التنافسية أربع بلدان مرتفعة الدخل ( ألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والواليات المتحدة)
باالضافة إلى الصين التى تحتل المركز الخامس؛ وتعتبر هذه البلدان األربعة من بين البلدان الصناعية المتقدمة على الصعيد العالمي
وتسجل الصين  59بالمئة من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في العالم.

رئيسية وهي :البعد االقتصادي مقابل االجتماعي و
البعد االجتماعي مقابل البيئي والبعد البيئي مقابل
االقتصادي .وفهم هذه املفاضالت يعتبر شرطا مسبقا
لوضع السياسات التكلميلية الصحيحة .ولتحقيق
مكاسب على األبعاد الثالث جميعها ،فمن الضروري اتباع
نهج سياسات متكامل الذي ينظر إلى اجملموعة الكاملة
لنتائج االبتكار اإليجابية والسلبية ويدعم التفاعل بني
كافة اجلهات الفاعلة وقطاعات االقتصاد.
وهناك عامل أخر هام وهو توفير احلوافز لالبتكار ونشر
النكنولوجيا ،فقد أخفقت السياسات الوطنية في إجناز
هذا الهدف حتى اآلن حيث لم تستطع احلكومات بلورة ن ُهج
متكاملة للمدى الكامل من نتائج التغير التكنولوجي
ويرجع ذلك جزئيا إلى الثغرات في املعرفة وفي التطبيق (
إطار .)1
ال يوجد وصفة واحدة صحيحة ،كما ال تستطيع جميع
احلكومات اتباع نفس األساليب في مجال اخلصخصة
واالستقرار والتحرير؛ فقد يتحول تدريجيا اهتمام صانعي
السياسات ،السيما في البلدان النامية ،من التحقق من
أفضل املمارسات في هذه اجملاالت وتقليد أفضل املمارسات
الدولية إلى حتديد قصص النجاح الوطنية واستنساخها.
ويبرز هذا النهج ضرورة توافر قياس سليم ورصد وتقييم
صحيحان السيما في سياق القيود الصارمة املفروضة على
امليزانية حيث إنه من األساسي حتديد ما إذا كان التدخل
السياسي فعال ( أم ال) وما إذا كانت الفوائد تفوق التكاليف
العامة املصاحبة لذلك.
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إن تزايد توجه قطاع الصناعات التحويلية نحو التصدير يعتبر جزءا

من النمط الطبيعي للتغير الهيكلي في عملية نمو االقتصادات النامية

وميكن للتعاون الدولي تقدمي املساعدة في جميع ما
نظرة عامة
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المصدر :إعداد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وفقا للقيمة المضافة للصناعات التحويلية

جدول 2
القيمة المضافة للصناعة التحويلية في االقتصادات الصناعية النامية والناشئة وفقا لمستوى التنمية واإلقليم في عام  1990وعام  2000وعام 2014

القيمة المضافة للصناعة التحويلية (بالمليار
بالدوالر األمريكي الثابت عام )2005
2000

1990

النسبة المئوية للقيمة المضافة للصناعة التحويلية
1990

2014

2014

2000

العالم

4,753

6,295

9,228

100

100

100

البلدان الصناعية

3,907

4,902

5,914

82

78

64

االقتصادات النامية والصناعية الناشئة

846

1,393

3,314

18

22

36

وفقا لمستوى التنمية
البلدان الصناعية الناشئة

708

1,222

2,994

84

88

90

البلدان األقل نموا

20

22

54

2

2

2

البلدان النامية األخرى

118

148

266

14

11

8

وفقا لإلقليم
أفريقيا

79

92

144

9

7

4

آسيا والمحيط الهادي

315

746

2,362

37

54

71

أوروبا

151

164

300

18

12

9

أمريكا االتينية

301

391

508

36

28

15

مالحظة :تصنيف المستوى اإلقليمي ومستوى التنمية استنادا على الملحق “ب ”1و الجدول “ب 1.1وب”1.2
المصدر :تقدير منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بناء على القيمة المضافة للصناعات التحويلية قاعدة بيانات عام  ( 2015منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .) 2015b
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تعكس حصة النموالسريع لالقتصادات النامية والصناعية الناشئة

في صادرات الصناعات التحويلية في العالم ديناميكيات هذه االقتصادات

نظرة عامة

واالبتكار على الصعيد الوطني  ،وكما يقترح مبدأ اإلعانة تعتبر أسبابا إضافية للحاجة إلى التكنولوجيا الدولية
يجب تنفيذ التدخالت التي يكون من املتوقع حتقيقها ألفضل ولتعاون سياسات االبتكار .وتؤكد منظمة التعاون والتنمية
النتائج ،فهناك ضرورة للتعاون الدولي في مجال املشاكل في امليدان االقتصادي ضرورة التعاون الدولي الفعال وتقاسم
العابرة للحدود والعاملية التي تقود التعاون في هذا اجملال .األعباء والفوائد حلماية ما هوشائع عامليا والسلع العامة
فالتكنولوجية العاملية (واالبتكار بصفة عامة) ونهوض العاملية (مبا في ذلك التكنولوجية واالبتكار)؛ ويدل ذلك ليس
االقتصادات الناشئة والنامية بصفتهم أبطال العوملة ،والدور فقط على جتميع املوارد املالية وتقاسم بنية حتتية كبيرة
املتنامي لألفراد والشركات الصغيرة واألساليب املفتوحة للبحوث ولكن ايضا حتسني قاعدة املعارف العاملية.
االتجاهات في مجال القيمة المضافة للصناعة التحويلية وصادرات الصناعة التحويلية والتنافسية الصناعية
وميكن للتعاون الدولي تقدمي املساعدة في جميع ما سبق؛ املضافة للصناعات التحويلية مصدرا رئيسيا للحد من الفقر
فعادة يتم وضع السياسات املتعلقة بالتكنولوجيا واالبتكار في العديد من االقتصادات النامية والصناعية والناشئة من
على الصعيد الوطني  ،وكما يقترح مبدأ اإلعانة يجب خالل خلق وظائف وتوليد دخل ومازال أمام هذه االقتصادات
تنفيذ التدخالت التي يكون من املتوقع حتقيقها ألفضل قدرات كبيرة لنمو الصناعات التحويلية والتقدم التكنولوجي
النتائج ،فهناك ضرورة للتعاون الدولي في مجال املشاكل خالل العقود القادمة.
العابرة للحدود والعاملية التي تقود التعاون في هذا اجملال.
فالتكنولوجية العاملية (واالبتكار بصفة عامة) ونهوض القيمة المضافة للصناعة التحويلية
االقتصادات الناشئة والنامية بصفتهم أبطال العوملة ،والدور
املتنامي لألفراد والشركات الصغيرة واألساليب املفتوحة ارتفعت بشدة القيمة املضافة للصناعات التحويلية في
تعتبر أسبابا إضافية للحاجة إلى التكنولوجيا الدولية العالم حتى األزمة املالية العاملية بني عامي ،2009-2008
ولتعاون سياسات االبتكار .وتؤكد منظمة التعاون والتنمية فقد ساهمت البلدان الصناعية بأعلى حصة في القيمة
في امليدان االقتصادي ضرورة التعاون الدولي الفعال وتقاسم املضافة للصناعات التحويلية على الصعيد العاملي ،ولكن
األعباء والفوائد حلماية ما هوشائع عامليا والسلع العامة بجانب تباطؤ االقتصادات النامية والصناعية الناشئة في
العاملية (مبا في ذلك التكنولوجية واالبتكار)؛ ويدل ذلك ليس منو القيمة املضافة للصناعات التحويلية  .ومنذ عام ،2010
فقط على جتميع املوارد املالية وتقاسم بنية حتتية كبيرة انتعشت هذه القيمة في اجملموعتني ولكنها لم تبلغ بعد
للبحوث ولكن ايضا حتسني قاعدة املعارف العاملية.
مستوى ما قبل األزمة داخل مجموعة البلدان الصناعية
على مدار العقود القليلة املاضية ،حتولت الصناعات (شكل )20
التحويلية في العالم من الغرب إلى الشرق ومن الشمال
بلغت القيمة املضافة العاملية للصناعات التحويلية
إلى اجلنوب .فمنذ بداية القرن ،شكل النمو املتزايد للقيمة ارتفاعا غير مسبوق مسجلة  9,228مليار دوالر في عام
جدول 3
الصادرات العالمية وفقا لفئة المنتج من عام  2005إلى عام 2013
متوسط معدل النمو ( 2005-2013بالمئة)
الفئة

2009

متوسط معدل
النمو 2005-
( 2013بالمئة)

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

صناعات تحويلية

8,130

9,367

10,772

12,050

9,421

11,409

13,422

13,363

13,866

6.9

أولية

1,146

1,411

1,543

2,197

1,422

1,939

2,511

2,442

2,620

10.9

غيرها

102

137

163

193

141

185

224

214

196

8.5

التجارة الكلية

9,378

10,915

12,478

14,440

10,984

13,533

16,157

16,018

16,682

7.5

مالحظة :تصنيف فئة المنتج وفقا لتصنيف (.SIC Rev. 3, ITC (2015
المصدر :إعداد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وفقا لقاعدة بيانات  Comtradeلألمم المتحدة ()UNSD 2015
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نظرة عامة

( 2014باألسعار الثابتة لعام  ،)2005وانخفضت في البلدان
الصناعية حصة هذه القيمة املضافة في الناجت احمللي اإلجمالي
من  15.4باملئة عام  1990إلى  14.5باملئة عام 2014؛ وفي
االقتصادات النامية والصناعية الناشئة ارتفعت من 16.2
باملئة عام  1990إلى  20.5باملئة في عام  .2014وارتفعت حصة
هذه القيمة املضافة في الناجت احمللي اإلجمالي في العالم من
 15.6باملئة إلى  16.2باملئة على مدار نفس الفترة الزمنية،

حوالي  58بالمئة من صادرات الصناعة التحويلية في
العالم من منتجات التكنولوجيا المتوسطة والعالية

والصناعية الناشئة  2.4مرة من عام  2000باألسعار الثابتة
لعام  ،2005في حني تضاعف الناجت احمللي اإلجمالي لهذه
االقتصادات ،وشهدت البلدان الصناعية زيادة عامة للقيمة
املضافة للصناعات التحويلية في بلدانهم مسجلة 51.3
باملئة فقط.
حسنت االقتصادات النامية والصناعية الناشئة في
مجملها حصتها في القيمة املضافة للصناعات التحويلية

شكل 21
حصة صادرات الصناعات التحويلية في العالم وفقا لمجموعة البلدان من عام  1990إلى عام 2013
حصة الصادرات العالمية للصناعة التحويلية (نسبة مئوية)

والصناعية الناشئة
االقتصادات النامية
ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﻧﺎﺷﺋﺔ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ

80

60

)Share of world manufactured exports (percent

100

40

20

0
1990 1991 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

مالحظة :تصنيف مستوى التنمية بناء على الملحق “ب ”1و الجدول “ب ”1.2
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ولكن تباين األداء كثيرا ،فمن بني اخلمسة األوائل ،ارتفعت حصة
الصني في القيمة املضافة للصناعات التحويلية بنحو 6.5
مرة على مدار الفترة الزمنية من عام  1990إلى عام 2014؛
فقد أصبحت الصناعة التحويلية في الصني أكبر قطاع في
البلد وشكلت في عام  2012أكثرمن  30باملئة من الناجت احمللي
اإلجمالي وأكثر من  18باملئة من القيمة املضافة للصناعات
التحويلية في العالم واحتلت الصني املركز الثاني بعد الواليات
املتحدة .على الرغم من أن الصني – والهند  -قامتا بتحسني
حصة مجموعتهم  ،إال أن البلدان الثالث األخرى ،من بني البلدان
اخلمس ،السيما البرازيل ،قد تعثرت.

فمنذ عام  1990ظل منو القيمة املضافة للصناعات التحويلية
األعلى دائما في االقتصادات النامية والصناعية الناشئة،
وبحلول عام  ،2014تضاعفت هذه القيمة في االقتصادات
النامية والصناعية الناشئة إلى ما يقرب من أربع مرات مقارنة
بعام  1990وأفضى النمو األعلى لهذه القيمة إلى منو اقتصادي
مستدام في العديد من البلدان النامية.
تظل الصناعات التحويلية قوى دافعة رئيسية للنمو
االقتصادي العام في االقتصادات النامية والصناعية الناشئة،
فمن عام  1990إلى عام  ،2014تضاعفت القيمة املضافة
العاملية للصناعات التحويلية من  4,753مليا دوالر أمريكي
إلى  9,228مليار دوالر أمريكي باألسعار الثابتة لعام 2005
(جدول  .)2وفي االقتصادات النامية والصناعية الناشئة ،منذ صادرات الصناعات التحويلية
عام  ،1992ظل منو القيمة املضافة للصناعات التحويلية أعلى إن تزايد توجه قطاع الصناعات التحويلية نحو التصدير وما
دائما من منو الناجت احمللي اإلجمالي (الناجت االقتصادي اإلجمالي) ،يصاحبه من ارتفاع حصة الصناعات التحويلية في مجمل
وبحلول عام  ،2014ارتفعت هذه القيمة لالقتصادات النامية الصادرات يعتبر جزءا من النمط الطبيعي للتغير الهيكلي
34

“

يمكن للبلدان أن تتعلم وتصبح أكثر قدرة على المنافسة

صناعيا إذا قامت بتطوير قدراتها التكنولوجية ،وتوسيع
طاقتها اإلنتاجية واالستثمار في بنيتها التحتية

جدول 4
الصادرات العالمية للصناعة التحويلية ،حسب مجموعة التنمية ،والمنطقة ،والدخل .سنوات مختارة( 2013-1995 ،بالمليار ،دوالر جاري)

2000

2010

العالم

3,901

5,079

8,130

11,409

13,866

الدول الصناعية

3,218

4,015

5,967

7,579

8,929

االقتصادات النامية والصناعية الناشئة

683

1,064

2,163

3,831

4,937

نظرة عامة

1995

2005

2013

حسب مجموعة التنمية
653

938

1,944

3,451

4,526

أقل البلدان نموا

7

14

24

49

39

البلدان الصناعية الناشئة
بلدان نامية أخرى

24

113

195

330

372

آسيا والمحيط الهادئ

346

566

1,291

2,509

3,371

أوروبا

83

127

302

483

620

أمريكا الالتينية

213

309

460

632

733

41

62

110

207

212

حسب المنطقة

أفريقيا

حسب الدخل (العالم)
3,407

4,221

6,225

7,914

9,269

الدخل المرتفع

417

669

1,570

2,872

3,771

الدخل المتوسط األعلى

72

178

313

578

794

الدخل المتوسط األدنى

6

12

22

45

33

الدخل المنخفض
مالحظة :يستند التصنيف حسب اإلقليم ومستوى التنمية والدخل على المالحق ب 1.1وب  1.2وب . 1.3
المصدر :إعداد اليونيدو استنادا إلى قاعدة بيانات األمم المتحدة كومتريد ((.UNSD 2015

في عملية منو االقتصادات النامية والصناعية الناشئة،
ونتيجة هذا النمط ،تزايد اآلن تواجد الدول النامية في مجال
تصدير السلع املصنعة ،كما أن مزيدا من االقتصادات النامية
تستفيد اآلن من التكامل مع االقتصاد العاملي من خالل
منو وتنوع صادرات الصناعات التحويلية .ففي معظم هذه
احلاالت ،لعب دعم الصادرات دورا جوهريا في النمو طويل األجل
بدعم دائرة محكمة من االستثمار واالبتكار واحلد من الفقر.
ومن املعترف به على نطاق واسع إن فوائد السلع
الصناعية املصدرة أعظم من تصدير السلع األولية نظرا
إلى حد كبير إلى القيمة املضافة األعلى .لقد انتهجت
االقتصادات النامية والصناعية الناشئة بنجاح سياسات
النمو االقتصادي الذي يقوده التصدير والتحول من من السلع
األولية إلى السلع الصناعية ،وكما هو احلال مع أقرانهم في
مجال الصناعة ،يعود جناح هذه االقتصادات إلى التركيز على
صادرات الصناعات التحويلية .
بلغ متوسط معدالت منو الصادرات في العالم  7.7باملئة
في الفترة من عام  2005إلى  2013وفي عام  ،2013بلغت
التجارة العاملية الذروة مسجلة أكثر من  18تريليون دوالر

أمريكي منها  84باملئة منتجات الصناعات التحويلية
(جدول .)3وعلى مدار هذه الفترة الزمنية ،توسع إنتاج العالم
مبتوسط بلغ  2.3باملئة في العام على الرغم من أن العديد
من البلدان شهدت انخفاضا خالل األزمة  .واستعادت جتارة
منتجات الصناعات التحويلية في العالم مكانتها بالكامل
بعد انخفاض حاد خالل الفترة املمتدة من عام  2007إلى عام
 2009نظرا للتوسع السريع لالقتصادات النامية والصناعية
الناشئة وبالفعل ،ازداد ثقلهم النسبي ازديادا ضخما ويرجع
ذلك في األساس إلى صعود الصني صعودا باهرا كدولة
مصدرة .لقد ارتفعت صادرات املنتجات األولية ولكن ال تزال
تستأثر فقط بنسبة  1.6باملئة من التجارة العاملية.
توسعت صادرات الصناعات التحويلية لالقتصادات
الصناعية مبعدل سنوي متوسط بلغ  4.3باملئة على مدار
الفترة من عام 2005إلى عام  2013مسجلة  11,998مليار
دوالر أمريكي في عام  .2013وفي نفس الفترة الزمنية ،قامت
اقتصاد الصناعات النامية والناشئة بزيادة صادراتهم من
الصناعة التحويلية مبتوسط بلغ  11.5باملئة ليبلغ الذروة
عند  6,327مليار دوالر أمريكي أي  2.4أضعاف عن عام .2005
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معظم البلدان الصناعية قد انخفض ترتيبها عن عام 2010

نظرة عامة

وشكل أكبر ثالث مصدرين للصناعات التحويلية في مجموعة اقتصاد
الصناعات النامية والناشئة – الصني واملكسيك والهند  62.1 -باملئة
من العدد اإلجمالي جملموعة البلدان في عام  2013بزيادة قدرها 55.3
باملئة عن عام  2000مما يشير إلى النموالسريع لالقتصادات األكبر
وزيادة الفجوة لالقتصادات األصغر حجما.
تعكس حصة النموالسريع لالقتصادات النامية والصناعية
الناشئة في صادرات الصناعات التحويلية في العالم ديناميكيات
هذه االقتصادات .وسجلت اجملموعة  6.1باملئة من جتارة الصناعات
التحويلية عام  1990و  17.6باملئة في عام  2000و  34.5باملئة في
عام  ( 2013شكل  .)21وساهمت االقتصادات الصناعية الناشئة أكثر
في مسار منو االقتصادات النامية والصناعية الناشئة بزيادة حصتها
في الصادرات املصنعة العاملية بنسبة  15.2باملئة و 31.7باملئة في
عام  2000وعام  2013على التوالي مقارنة بنسبة  5.6باملئة في عام
 .1990ومن املتوقع زيادة دور االقتصادات النامية والصناعية الناشئة
زيادة هامة على مدار األعوام املقبلة مما يعكس معدل منوهم العالي
وتطور الطبقة املتوسطة .وباإلضافة إلى ذلك ،من املتوقع انخفاض
اعتمادهم على أسواق الدول املتقدمة نظرا لتحولهم نحو قطاعات
الصناعات التحويلية األكثر تقدما .
حتت قيادة الصني ،سجلت آسيا واحمليط الهادى ذروة جديدة بلغت
 7,145مليار دوالر أمريكي في صادرات الصناعات التحويلية عام 2013
مبتوسط منو بلغ  11.6باملئة في العام في الفترة من عام  2009إلى عام
( 2013جدول  )4و تسببت األسعار األكثر انخفاضا باإلضافة إلى القدرة
التنافسية العالية لسوق الصني في إن العديد من شركات الصناعات
التحويلية نقلت اإلنتاج من البلدان الصناعية األكثر تكلفة إلى هناك.
وقد ساهمت أوروبا في مجملها بحصة أكبر في صادرات الصناعات
التحويلية العاملية ،على الرغم من أن وتيرة االنتعاش كانت أكثر اعتداال
مبتوسط منو بلغ  7باملئة في العام على مدار الفترة من عام  2009إلى
عام  .2013ومنت صادرات الصناعات التحويلية في أمريكا الالتنينية
بشكل مرتفع بلغ  11.1باملئة في العام خالل نفس الفترة الزمنية ،
ولكن اإلقليم اخفق في االحتفاظ بحصته في صادرات الصناعات
التحويلية العاملية وساهم مبعدل منخفض بلغ  5باملئة في عام .2013
وتبعت أفريقيا منطا مماثال ألمريكا االتينية ولكن مبعدل منو أقل قوة
بلغ  10.4باملئة وأخذ نصيب القارة في االنخفاض مسجال  1.4باملئة في
عام  .2013ويركز اإلقليم على صادرات الصناعات التحويلية القائمة
على املوارد ،والتي تشكل العامل األساسي في النمو العام نظرا
إلرتفاع أسعار املنتجات والطلب من البلدان الصناعية .وقد سجلت
منتجات التكنولوجية املتقدمة  3.8باملئة فقط من صادرات الصناعات
التحويلية.
على الرغم من ظهور بعض عالمات التقدم ،ظلت البلدان األقل
منوا معرضة بشدة ألضرار ناجمة عن توترات اجلغرافيا السياسية وعدم
االستقرار السياسي .ويضاف إلى املشكلة عدم توافر بنية حتتية
صحيحة لدعم الصناعات التحويلية  .في عام  ،2013سجلت البلدان
األقل منوا نسبة  0.2باملئة من صادرات الصناعات التحويلية العاملية.
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وتركز اجملموعة عادة على املنتجات املصنعة بتكنولوجيا غير متقدمة
ولكن خالل األعوام القليلة املاضية انخفضت هذه احلصة انخفاضا
رهيبا نظرا لعدم توافر دعم للصناعة ولصراع احلروب في بعض البلدان.
لقد انخفضت صادرات الصناعات التحويلية للبلدان األقل منوا مبتوسط
 19.3باملئة في العام.
تتكون حوالي  58باملئة من صادرات الصناعة التحويلية في العالم
من منتجات التكنولوجيا املتوسطة والعالية مثل اآلالت واملعدات
الكيميائية وأجهزة االتصاالت والسيارات .وقد بلغ قطاع التكنولوجية
العالية ذروته  25 -باملئة  -في عام  ،2000وانخفض إلى  20باملئة في
عام  .2013قد يعود ذلك إلى مخاطر االستثمار املرتفعة في هذا القطاع
والتي ميكن أن تعوق األسواق .وفي حني انخفضت حصة الصادرات من
منتجات التكنولوجية املنخفضة واملتوسطة خالل الفترة 2000-
 ،2013فقد إرتفعت حصة الصناعة التحويلية القائمة على املوارد من
 17.8باملئة إلى  23.7باملئة .وقد أدى احلجم املتزايد للطبقات الوسطى
في البلدان الصناعية والنامية إلى ارتفاع الطلب على األغذية اجملهزة.

التنافسية الصناعية
تقوم اليونيدو بتقييم وقياس التنافسية الصناعية من خالل
مؤشراألداء الصناعى التنافسى اخلاص بها ،بناء على مفهوم
التنافسية الذي يؤكد على تنمية الصناعات التحويلية في البلدان ،مما
يعني أن التنافسية الصناعية متعددة األبعاد .ويتم تعريف التنافسية
الصناعية كقدرة البلدان على زيادة وجودها في األسواق الدولية واحمللية
مع تطوير القطاعات الصناعية واألنشطة ذات القيمة املضافة واحملتوى
التكنولوجي األعلى.
ميكن للبلدان أن تتعلم في األسواق العاملية وتصبح أكثر قدرة على
املنافسة صناعيا إذا قامت بتطوير قدراتها التكنولوجية ،وتوسيع
طاقتها اإلنتاجية واالستثمار في بنيتها التحتية .ومن ثم ،فزيادة
التنافسية الصناعية تتطلب تدخالت سياسات إنتقائية ،يتم من
خاللها استغالل املزايا النسبية في حني يتم إنشاء مزايا تنافسية
جديدة.
إن مؤشرالتنافسية الصناعية هو باألحرى مؤشر لألداء (أو “
للنتيجة”) وليس مؤشرا محتمال (أو “للعملية”) .وهو يتألف من مؤشرات
اخملرجات فقط .ونظرا لتركيزه على التنافسية الصناعية واملتغيرات
االقتصادية الهيكلية ،فإنه يوفر ترتيبا للبالد مييل إلى اإلستقرار نسبيا
على مدى فترات قصيرة من الزمن .وهذا سببه أن عمليات التعلم
التكنولوجي تراكمية وتستغرق وقتا .وتنعكس آثار التعلم في مجال
اإلحصاءات الصناعية واملتغيرات االقتصادية الهيكلية على املدى
املتوسط والطويل فقط ،وميكن إلتقاط هذه اآلثار من خالل دراسات
طولية تفصيلية ،خاصة من خالل تتبع تغيرات األبعاد األساسية على
مر الزمن .وال يسمح لنا مؤشر التنافسية الصناعية ومراقبة املستوى
املطلق للمؤشرات الرئيسية في أي وقت معني فحسب ،ولكن أيضا
مبراقبة معدل تغيرها.

نظرة عامة

تنقسم البلدان ،استنادا إلى قيم مؤشر أدائها الصناعى
التنافسى ,إلى خمسة ُخ ميسات وتبرزها األلوان  :األعلى ،األوسط
العلوي ،األوسط واألوسط السفلي واألسفل.
وتستأثر البلدان في اخل ُميس األعلى بحوالي  83باملئة من
القيمة املضافة للصناعات التحويلية ،وأكثر من  85باملئة من
التجارة العاملية للصناعة التحويلية  .ومن بني البلدان اخلمسة
األكثر تنافسية هناك أربعة بلدان مرتفعة الدخل (أملانيا واليابان
وجمهورية كوريا والواليات املتحدة) ،جنبا إلى جنب مع الصني التى
حتتل املركز اخلامس .األربعة هم من بني البلدان الصناعية األكثر
تقدما في العالم ،ومع الصني ،تشكل  59باملئة من القيمة املضافة
للصناعات التحويلية..
قطاع الصناعات التحويلية في أملانيا هو عامل رئيسي في
أدائها االقتصادي الكلي ،مع نواة صناعية قوية وقدرة على التحكم
في السالسل املركبة املنشئه للقيمة الصناعية  .ومتثل صادراتها
متوسطة وعالية التقنية  73باملئة من إجمالي صادراتها من
الصناعة التحويلية  ،وقد حافظت على ريادتها للتكنولوجية ضد
الوافدين اجلدد في االقتصاد العاملي .وهكذا تتمتع أملانيا مبستوى
تكنولوجي مرتفع ويتعمق بقوة في كل من اإلنتاج والتجارة.
ويتم دعم التنافسية الصناعية لليابان من خالل قاعدتها
الواسعة للصناعات التحويلية ،وصادراتها ذات التكنولوجيا الفائقة
وإرتفاع نصيب الفرد في الصناعة التحويلية  .وتنشأ التنافسية
الصناعية للواليات املتحدة من قاعدتها التصنيعية الكبيرة ،على
الرغم من أنها تستهدف السوق احمللية أكثر من اليابان أو أي دولة
متقدمة أخرى .وتستاثرالواليات املتحدة وحدها على ما يقرب من 20
باملئة من القيمة املضافة للصناعات التحويلية فى العالم .وتتمتع
جمهورية كوريا بقطاع صناعة حتويلية قادرعلى املنافسة استنادا
إلى نسبة عالية من الصناعات املتوسطة والفائقة التكنولوجيا.
في اخلميس األعلى ،نظرا حلجم السكان ومرحلة التنمية،
تسجل الصني أدنى قيم للفرد في كل من التجارة واإلنتاج .أن موقف
الصني في الترتيب ي ُعزى إلى ارتفاع حصتها في التجارة العاملية
(على الرغم من إن القيم املنخفضة للفرد تدل على أن الصناعات
التحويلية ال تزال لديها القدرة على حتقيق املزيد من النمو) .قد زادت
حصة الصني من صادرات الصناعات التحويلية إلى  17باملئة من
جتارة الصناعات التحويلية العاملية في عام  ،2013وتعد أكبر مصدر
في العالم اليوم .كما بدأت تضع نفسها كمصدر للصناعات
التحويلية ذات التكنولوجية الفائقة  :لقد تضاعفت حصة
الصادرات من املنتجات متوسطة وعالية التقنية تقريبا خالل
 .1995-2013وقد أصبح قطاع الصناعات التحويلية الصيني أكبر
قطاع في االقتصاد وقد مثل أكثر من ثلث الناجت احمللي اإلجمالي و18
باملئة من القيمة املضافة العاملية للصناعات التحويلية فى عام
 2013وحتتل املركز الثاني مباشرة بعد الواليات املتحدة.
ويشمل اخل ُميس األعلى بلدانا أخرى مثل سويسرا وسنغافورة
وهولندا وذلك بفضل صادراتها العالية جدا للفرد الواحد بشكل

عام وصادرات التكنولوجية الفائقة على وجه اخلصوص .وتضم سائر
أعضاء اخل ُميس األعلى إقتصادات اإلحتاد األوروبى الرئيسية التي متر
مبرحلة انتقالية ،مثل جمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا واجملر،
بسبب توجههم نحو التصدير األكثر تركيزا على السوق األوروبية.
واستكماال للقائمة تأتي املكسيك وماليزيا وتايالند ،الذين تنشأ
تنافسيتهم من مشاركتهم في سالسل القيمة العاملية .
ويتضمن اخل ُميس املتوسط األعلى بعض البلدان األكثر
اكتظاظا بالسكان في العالم ،مثل تركيا واالحتاد الروسي والبرازيل
وإندونيسيا وجنوب أفريقيا و الهند والفلبني .إن أداء اإلنتاج والصادرات
من منتجات التكنولوجيا العالية في الفلبني وإندونيسيا قوى ،فى
حني أن االحتاد الروسي وجنوب أفريقيا لديهما أعلى قيمة مضافة
للصناعات التحويلية للفرد ،ولكن هناك انخفاضا فى الصادرات
التصنيعية نظرا ً العتمادهما على املبيعات األجنبية للموارد
الطبيعية .وبلغت نسب مساهمة الهند والبرازيل  2.2باملئة و
 1.7باملئة ،على التوالي ،من القيمة املضافة العاملية للصناعات
التحويلية في عام .2013
ويضم اخل ُميس األوسط بلدانا مكتظة بالسكان ،مثل إيران
ومصر وبنغالديش وبعض الدول األقل اكتظاظا بالسكان مثل
كوستاريكا وأيسلندا و عُ مان وأوروغواي .وتشمل البلدان الواقعة
في اخل ُميسات املتوسطة الدنيا واألدنى البلدان األقل منوا من حيث
الدخل ،تساهم مبا يقرب من  0.8باملئة من القيمة املضافة العاملية
للصناعات التحويلية في عام  .2013ويعتبر مستوى متوسط
صناعتهم ،في املتوسط ،أقل من ثلث ما في بلدان اخل ُميس األوسط.
يبني ترتيب مؤشر التنافسية الصناعية لعام  2013أن معظم
البلدان الصناعية قد انخفض ترتيبها عن عام  .2010وقد مت استبدال
الدمنارك وفنلندا باملكسيك وبولندا خالل السنوات الثالث املاضية.
أما املانيا واليابان وجمهورية كوريا والواليات املتحدة ،وإن لم تكن
بني الفائزين ،إال أنها تظهر قدرة تنافسية صناعية مستقرة وقوية
االحتمال جدا تعتمد على مزايا طويلة األجل مثل التكنولوجيا
العالية والتعليم اجليد والبنية التحتية املتطورة.
مالحظات
1يستند التحليل على قاعدة البيانات العاملية للمدخالت
.1
واخملرجات  ،والتي تغطي  40بلدا .واستنادا إلى الدخل ،فثمانية من
البلدان تعد نامية ،والباقي ذات الدخل املرتفع .وبغية التركيز على
الشمولية واالستدامة واجلوانب اإلنتاجية ،يقوم التحليل بتقييم
املدخالت الوسيطة ،على سبيل املثال ،إسهامات الطاقة والتعدين
فقط (من املصادر احمللية ،فضال عن املصادر األجنبية) لنمو الناجت؛
ويتم استبعاد غيرها من املدخالت الوسيطة .وهكذا ،فإن إجمالي
حصص مساهمة كل العوامل ال تصل إلى  100باملئة .بيانات املوارد
الطبيعية مأخوذة من “املناجم واحملاجر” في قاعدة البيانات العاملية
للمدخالت واخملرجات.
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المالحق

“ملحق أ”.1

تصنيف البنك الدولي حسب البلد واالقتصاد

جدول أ1.1
تصنيف البنك الدولي لمجموعات البلدان واالقتصادات وفق الدخل (الدخل القومي اإلجمالي للفرد)
البلدان ذات الدخل المرتفع (12,746دوالر وما فوق)
أيرلندا

نيوزيالند

سانت كتيس ونيفس

أندورا

كوراساو

جزر ماريانا الشمالية

سانت مارتن (الفرنسية)

النرويج

السويد

أنتيغوا وبربودا

قبرص

جزيرة مان

آروبا

جمهورية التشيك

إسرائيل

عُمان

سويسرا

بوالندا

مقاطعة تايوان الصينية

أستراليا

الدنمارك

إيطاليا

النمسا

غينيا اإلستوائية

اليابان

البرتغال

ترينيداد وتوباغو

بورتوريكو

جزر تركس وكايكوس

جزر الباهاما

إستونيا

جمهورية كوريا

البحرين

جزر فارو

الكويت

بربادوس

فنالند

التفيا

قطر

االمارات العربية المتحدة

بلجيكا

فرنسا

ليختينشتاين

االتحاد الروسي

المملكة المتحدة

برمودا

بولينسيا الفرنسية

ليثوانيا

سان مارينو

الواليات المتحدة

بروني دار السالم

ألمانيا

لوكسمبورج

المملكة العربية السعودية

أورغواي

كندا

اليونان

منطقة ماكاو اإلدارية
الخاصة ،الصين

سنغافورة

جزر فيرجن (التابعة
للواليات المتحدة)

جزر الكايمان

جرينالند

مالطة

سانت مارتن الهوالندية

جزر القناة

غوام

موناكو

سلوفاكيا

كرواتيا

أيسالندا

كاليدونيا الجديدة

أسبانيا

البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى ()$12,475-$4,126
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ألبانيا

بلغاريا

هنغاريا

جزر المارشال

جنوب أفريقيا

الجزائر

الصين

إيران (جمهورية اإلسالمية)

موريشيوس

سانت لوسيا

ساموا األميركية

كولومبيا

العراق

المكسيك

سانت فنسنت وجزر الجرينادين

أنجوال

كوستاريكا

جمايكا

الجبل األسود

سورينام

األرجنتين

كوبا

األردن

ناميبيا

تايالند

أذربايجان

دومينيكا

جمهورية كازاخستان

باالو

تونغا

بيالروسيا

جمهورية الدومينيكان

لبنان

بنما

تونس

بليز

إكوادور

ليبيا

البيرو

تركيا

البوسنة والهرسك

فيجي

مقدونيا ,جمهورية
يوغوسالفية سابقا

رومانيا

تركمانستان

بوتسوانا

غابون

ماليزيا

صربيا

توفالو

البرازيل

جرينادا

ملديف

سيشل

فنزويال (جمهورية فنزويال
البوليفارية)

غانا

موريتانيا

ساموا

أوزباكستان

بوتان

جواتيماال

ميكرونيزيا (واليات-الموحدة)

سان تومي وبرنسبي

فانواتو

أرمينيا
جمهورية بوليفيا

غويانا

جمهورية مولدوفا

السنغال

فييتنام

الرأس األخضر

هوندوراس

مونغوليا

جزر سليمان

الضفة الغربية وغزة

كاميرون

الهند

المغرب

سيريالنكا

زامبيا

جمهورية الكونغو

اندونيسيا

نيكاراجوا

سيريالنكا

زامبيا

ساحل العاج

كيريباس

نيجيريا

السودان

جيبوتي

كوسوفو

باكستان

سوازيالند

مصر

كريجستان

بابوا غينيا الجديدة

الجمهورية العربية السورية

السلفادور

جمهورية الو
الديموقراطية الشعبية

باراغواي

تيمور -ليشتي

جورجيا

ليسوتو

الفلبين

أوكرانيا

أفغانستان

جزر القمر

كينيا

نيبال

أوغاندا

بنغالديش

جمهورية الكونغو

جمهورية كوريا
الديموقراطية الشعبية

النيجر

زيمبابوي

المالحق

بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط ()$4,125-$1,046

البلدان ذات الدخل المنخفض ( 1,045دوالر وما دون)

بنين

إريتيريا

ليبيريا

رواندا

بوركينافاسو

أثيوبيا

مدغشقر

سيراليون

بوروندي

غامبيا

مالوي

الصومال

كامبوديا

غينيا

مالي

طاجكستان

جمهورية أفرقيا الوسطى

غينيا-بيساو

موزنبيق

جمهورية تنزانيا المتحدة

تشاد

هاييتي

ميانمار

توغو
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جدول “ أ”2 .1
تصنيف البنك الدولي لمجموعات البلدان واالقتصادات وفق اإلقليم
المالحق

البلدان واالقتصادات الصناعية

األمريكيتين
آروبا

برمودا

كندا

جزر البهاما

جزر فرجن البريطانية

جرينالند

بروناى دار السالم

منطقة هونج كونج الصينية
اإلدارية الخاصة ,الصين

نيوزيلندا

بولينيزيا الفرنسية

اليابان

سنغافورة

الواليات المتحدة األمريكية

أسيا
مقاطعة تايوان الصينية

أوروبا
فنلندا

إيرلندا

مونا كو

إسبانيا

النمسا

فرنسا

إيطاليا

هولندا

السويد

أندورا
بلجيكا

ألمانيا

ليختنشتاين

النرويج

سويسرا

إيسلندا

لوكسمبورج

سان مارينو

المملكة المتحدة

الدنمارك

شمال أفريقيا والشرق األوسط
قبرص

إسرائيل

الكويت

قطر

اإلمارات العربية المتحدة

أوقيانوسيا
أستراليا

نيوزيلندا

البلدان و االقتصادات األخذة في التصنيع

أ مريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبى
أنتيجوا وبربودا

كوبا

بربادوسس

جرينادا

جامايكا

سانت كيتس ونيفيس

دومينيكا

جواتيماال

نيكاراجوا

سانت لوسيا

بليز

جمهورية الدومينيكان

هايتى

تنما

سانت فنسنت وجزر جرينادين

كوستا ريكا

السلفادور

هندوراس

بورتوريكو

ترينيداد و توباجو

منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة,
الصين

جمهورية كوريا الديمقراطية

جمهورية كوريا

منغوليا

ألبانيا

جمهورية التشيك

كوسوفو

بولندا

سلوفاكيا

البوسنة والهرسك

تشيكوسلوفاكيا السابقة

مقدونيا ,جمهورية يوغوسالفية
سابقا

رومانيا

سلوفينيا

بلغاريا

المجر

الجبل األسود

صربيا

يوغوسالفيا,السابقة

شرق أسيا
الصين

أوروبا الشرقية (ما عدا االتحاد السوفيتي)

كرواتيا

اإلتحاد السابق للجمهوريات اإلشتراكية السوفياتية ( اإلتحاد السوفيتي)
أرمينيا

جورجيا

التفيا

اإلتحاد الروسى

أوكرانيا

أزربيجان

كازاخستان

ليتوانيا

طاجيكستان

اإلتحاد السوفيتي السابق

روسيا البيضاء

قيرغيستان

جمهورية مولدوفا

تركمانستان

أوزباكستان

إستونيا

أمريكا الشمالية
المكسيك
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الجزائر

العراق

ليبيا

المملكة العربة السعودية

تونس

البحرين

األردن

المغرب

السودان

تركيا

لبنان

عُمان

الجمهورية العربية السورية

اليمن

مصر

أوفيانوسيا
فيجي
كيريباس

كاليدونيا الجديدة

ساموا

تونجا

بابوا غينيا الجديدة

جزر سليمان

فانواتو

المالحق

شمال أفريقيا والشرق األوسط

أسيا الجنوبية
أفغانستان

بوتان

جمهورية إيران اإلسالمية

نيبال

بنغالديش

الهند

جزر المالديف

باكستان

تشيلي

جيانا

سورينام

سريالنكا

أميركا الجنوبية
األرجنتين
بوليفيا

كولومبيا

باراجواى

أوروجواى

البرازيل

اإلكوادور

بيرو

جمهورية فنزويال البوليفارية

كمبوديا

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

ميانمار

تايالند

إندونيسيا

ماليزية

الفلبين

فيتنام ٍ

الكونغو

غينيا بيساو

ناميبيا

جنوب شرق أسيا

أفريقيا جنوب الصحراء
أنجوال

سوازيالند

جمهورية الكونغو الديمقراطية

كينيا

النيجر

جمهورية تنزانيا المتحدة

بوتسوانا

ساحل العاج

ليسوتو

نيجيريا

توجو

بوركينافاسو

جيبوتى

ليبيريا

رواندا

أوغاندا

بوروندى

غينيا اإلستوائية

مدغشقر

ساو تومى وبرنسييبي

زامبيا

الرأس األخضر

إثيوبيا

ماالوى

السنغال

زيمبابوى

الكاميرون

الغابون

مالى

سيشيل

جمهورية أفريقيا الوسطى

جامبيا

موريتانيا

سيراليون

تشاد

غانا

موريشيوس

الصومال

جزر القمر

غينيا

موزمبيق

جنوب أفريقيا

مالطا

البرتغال

غرب أوروبا
اليونان

مالحظة :مبادئ البنك الدولى التوجيهية التشغيلية والتصنيف التحليلي للدخل القومي اإلجمالي للفرد وفقا لعام 1900
المصدر :إعداد اليونيدو استنادا إلى البنك الدولى ()b2015
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المالحق

ملحق “أ”2

تصنيف الصناعات التحويلية حسب المجموعة التكنولوجية
كود التصنيف
الصناعي المعياري
الدولى rev.3

الوصف الكامل للتصنيف الصناعى المعياري الدولى

االختصار المستخدم في هذا التقرير

المواد الغذائية والمشروبات

المواد الغذائية والمشروبات

منتجات التبغ

التبغ

16

المنسوجات

المنسوجات

17

المالبس ,الف راء والمنتجات الجلدية واألحذية

المالبس

الورق والمنتجات الورقية

المجموعة
التكنولوجية

15

التكنولوجيا المنخفضة
التكنولوجيا المنخفضة
التكنولوجيا المنخفضة

19 & 18

التكنولوجيا المنخفضة

المنتجات الخشبية

20

التكنولوجيا المنخفضة

الورق

21

التكنولوجيا المنخفضة

الطباعة و النشر

الطباعة و النشر

22

التكنولوجيا المنخفضة

األثاث ،التصنيع ،غير مصنفة في مكان آخر .

األثاث ،غير المصنف في مكان آخر

36

التكنولوجيا المنخفضة

فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود النووي

فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

23

التكنولوجيا المتوسطة

المطاط والمنتجات البالستيكية

المطاط والبالستيك

25

التكنولوجيا المتوسطة

المنتجات المعدنية الالفلزية

المعادن الالفلزية

26

التكنولوجيا المتوسطة

المعادن األساسية

المعادن األساسية

27

التكنولوجيا المتوسطة

منتجات المعادن المشكلة

المعادن المشكلة

28

التكنولوجيا المتوسطة

المواد والمنتجات الكيميائية

المواد الكيميائية

24

التكنولوجيا العالية

اآلالت والمعدات غير المصنفة في مكان آخر ولوازم المكاتب
والمحاسبة والحوسبة اآللية

اآلالت والمعدات

30 & 29

التكنولوجيا العالية

اآلالت واألجهزة الكهربائية و أجهزة اإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت

اآلالت واألجهزة الكهربائية

32 & 31

التكنولوجيا العالية

األدوات الطبية الدقيقة والبصرية

األدوات الدقيقة

33

التكنولوجيا العالية

السيا رات والمقطورات ونصف المقطورات ومعدات النقل األخرى

السيا رات

35 & 34

التكنولوجيا العالية

مالحظة :تتبع مجموعات التكنولوجية الثالث تصنيف التكنولوجية ( ( 2005لمنظمة التعاون اإلقتصادى والتنمية على أساس كثافة البحث والتطوير بالنسبة إلى إحصاءات القيمة المضافة واإلنتاج اإلجمالي.
المصدر :إعداد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية استنادا إلى ( INDSTAT2يونيدو .)2012
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ملحق “ب”1

مجموعات البلدان و االقتصادات وفق اإلقليم
المالحق

جدول “ب ”1.1
البلدان واالقتصادات حسب المنطقة
الدول الصناعية واالقتصادات

آسيا والمحيط الهادئ
البحرين

مقاطعة تايوان الصينية

الكويت

قطر

سنغافورة

منطقة هونج كونج الصينية
اإلدارية الخاصة ،الصين

اليابان

ماليزيا

جمهورية كوريا

اإلمارات العربية المتحدة

منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة،
الصين

أوروبا
النمسا

فرنسا

إيسلندا

البرتغال

سويسرا

بلجيكا

ألمانيا

لتوانيا

االتحاد الروسي

المملكة المتحدة

جمهورية التشيك

هنغاريا

لوكسمبورج

سلوفاكيا

ليختنشتاين

الدنمارك

أندورا

مالطا

سلوفينيا

موناكو

إستونيا
فنلندا

إيرلندا

هولندا

إسبانيا

إيطاليا

النرويج

السويد

سان مارينو

أمريكا الشمالية
برمودا

كندا

جرينالند

الواليات المتحدة األمريكية

آخرون
أروبا

جزر كايمان

جوام

نيوزيلندا

أستراليا

غويانا الفرنسية

إسرائيل

بويرتوريكو

جزر فرجن البريطانية

بولينيزيا الفرنسية

كاليدونيا الجديدة

جزيرة فيرجن التابعة للواليات
المتحدة

الدول واإلقتصادات اآلخذة فى التصنيع

أفريقيا
سوازيالند

الجزائر

ساحل العاج

كينيا

النيجر

أنجوﻻ

جمهورية الكونغو الديموقراطية

ليسوتو

نيجيريا

توجو

بنين

جيبوتي

ليبريا

جزيرة ريونيون

تونس

بوتسوانا

مصر

ليبيا

رواندا

أوغندا

بوركينا فاسو

غينيا االستوائية

مدغشقر

سان تومي وبرينسيبي

جمهورية تنزانيا المتحدة

بوروندي

إريتريا

مالوي

السنغال

زامبيا

الرأس األخضر

أثيوبيا

مالي

سيشيل

الكاميرون

الغابون

موريتانيا

سيرا ليون

زيمبابوي

جمهورية افريقيا الوسطى

جامبيا

موريشيوس

الصومال

تشاد

غانا

المغرب

جنوب أفريقيا

جزر القمر

غينيا

موزامبيق

جنوب السودان

الكونغو

غينيا-بيساو

ناميبيا

السودان

فيجي

لبنان

باباو غينيا الجديدة

تيمور الشرقية

آسيا والمحيط الهادئ
أفغانستان
أرمينيا

الهند

جزر المالديف

الفلبين

تونغا

أذربيجان

إندونيسيا

جزر مارشال

ساموا

تركمانستان تركمانستان

بنجالدش

إيران (جمهورية-اإلسالمية)

واليات ميكرونيزيا الموحدة

المملكة العربية السعودية

توفالو

بوتان

العراق

منغوليا

جزر سليمان

أوزبكستان

بروناي دار السالم

األردن

ميانمار

سري النكا

فانواتوفانوا
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المالحق

كمبوديا

كازاخستان

نيبال

دولة فلسطين

الصين

كيريباس

عُمان

الجمهورية العربية السورية

جزر كوك

قيرغيزستان

باكستان

طاجيكستان

جمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

باﻻو

تايالند

كرواتيا

التفيا

رومانيا

فيتنام

أوروبا
ألبانيا
روسيا البيضاء

قبرص

الجبل األسود

صربيا

البوسنة والهرسك

جورجيا

بولندا

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة

بلغاريا

اليونان

جمهورية مولدوفا

تركيا

أوكرانيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
أنغيال

تشيلي

غرينادا

المكسيك

سانت فنسنت وجزر غرينادين

أنتيغوا وبربودا

كولومبيا

غوادلوب

مونتسيرات

سورينام

األرجنتين

كوستاريكا

جواتيماال

نيكاراجوا

ترينداد وتوباغو

جزر البهاما

كوبا

غيانا

بنما

أوروغواي

بربادوس

دومينيكا

هايتي

باراجواي

فنزويال (جمهورية فنزويال
البوليفارية)

بليز

جمهورية الدومينيكان

هندوراس

بيرو

بوليفيا (دولة بوليفيا متعددة
القوميات)

اإلكوادور

جامايكا

سانت كيتس ونيفيس

البرازيل

السلفادور

جزر المارتينيك

سانت لوسيا

جدول “ب”2 .1
البلدان واالقتصادات حسب مستوى التصنيع
البلدان واإلقتصادات الصناعية
أندورا

هولندا

سلوفينيا

مقاطعة تايوان الصينية

أيسلندا

إسبانيا
السويد

أروبا

جمهورية التشيك

أي رلندا

كاليدونيا الجديدة

أست راليا

الدانمارك

إسريل

نيوزيلندا

سويس را

النمسا

إستونيا

إيطاليا

النرويج

البحرين

فنلندا

اليابان

البرتغال

اإلما رات العربية المتحدة

بلجيكا

فرنسا

الكويت

بويرتوريكو

المملكة المتحدة

برمودا

غويانا الفرنسية

ليشتنشتاين

قطر

الواليات المتحدة األمريكية

جزر فرجن البريطانية

بولينيزيا الفرنسية

لتوانيا

جمهورية كوريا

جزر فيرجن األمريكية

كندا

ألمانيا

لوكسمبورج

االتحاد الروسي

جزر كايمان

جرينالند

ماليزيا

سان مارينو

منطقة هونغ كونغ الصينية
اإلدارية الخاصة

جوام

مالطا

سنغافورة

منطقة ماكاو الصينية اإلدارية
الخاصة

المجر

موناكو

سلوفاكيا

البلدان واالقتصادات اآلخذة فى التصنيع

البلدان واإلقتصادات الصناعية الناشئة
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األرجنتين

كولومبيا

كا زاخستان

المملكة العربية السعودية

تركيا

روسيا البيضاء

كوستاريكا

التفيا

صربيا

أوك رانيا

الب رازيل

كرواتيا

موريشيوس

جنوب أفريقيا

أوروغواي

بروناي دار السالم

قبرص

المكسيك

سورينام

جمهورية فنزويال البوليفارية

بلغاريا

اليونان

ُع مان

تايالند

الصين

إندونيسيا

رومانيا

تونس

بلدان وإقتصادات نامية أخرى
جواتيماال

الجبل األسود

سانت لوسيا

ألبانيا

جزر كوك

مونتسي رات

سانت فنسنت وجزر غرينادين

المغرب

سيشيل

الج زائر

كوبا

غيانا

أنغوﻻ

ساحل العاج

هندوراس

ناميبيا

سيريالنكا

أنغيال

جمهورية كوريا الشعبية
الديمق راطية

جمهورية إي ران اإلسالمية

دولة فلسطين

أنتيغوا وبربودا

دومينيكا

الع راق

نيكا راجوا

أرمينيا

جمهورية الدومينيكان

جامايكا

نيجيريا

سسوازيالند

أذربيجان

اإلكوادور

األردن

باكستان

الجمهورية العربية السورية

جزر البهاما

مصر

كينيا

باﻻو

طاجيكستان

بربادوس

السلفادور

قيرغيزستان

بنما

تونغا

بيلز

غينيا االستوائية

لبنان

بابوا غينيا الجديدة

ترينداد وتوباغو

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

فيجي

ليبيا

با راجواي

تركمانستان

البوسنة والهرسك

غابون

جزر المالديف

بيرو

أوزبكستان

بوتسوانا

جورجيا

جزر مارشال

الفلبين

فيتنام

الكاميرون

غانا

جزر المارتينيك

جمهورية مولدوفا

زيمبابوي

ال رأس األخضر

غرينادا

واليات ميكرونيزيا الموحدة

جزيرة ريونيون

الكونغو

غواديلوب

منغوليا

سانت كيتس ونيفيس

أفغانستان

جمهورية الكونغو الديمق راطية

ليسوتو

رواندا

المالحق

شيلي

الهند

بولند

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
االتحادية

البلدان واإلقتصادات األقل نموا
توجو

بنغالديش

دجيبوت

ليبريا

ساموا

توفالو

بنين

إريتريا

مدغشقر

سان تومي وبرينسيبي

أوغندا

بوتان

إثيوبيا

مالوي

السنغال

جمهورية تن زانيا المتحدة

بوركينا فاسو

جامبيا

مالي

سي راليون

فانواتو

بوروندي

غينيا

موريتانيا

جزر سليمان

اليمن

كمبوديا

غينيا-بيساو

موزامبيق

الصومال

جمهورية أفريقيا الوسطى

هايتي

ميانمار

جنوب السودان

تشاد

كيريباس

نيبال

السودان

جزر القمر

جمهورية الو الديمق راطية
الشعبية

النيجر

تيمور الشرقية

زامبيا

جدول ب”3 .1
البلدان واالقتصادات حسب الدخل
البلدان ذات الدخل المرتفع
أندورا

كوراكاو

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية
الخاصة

كاليدونيا الجديدة

سلوفينيا

أنغيال

قبرص

المجر

نيوزيلندا

أسبانيا

أروبا

جمهورية التشيك

أيسلندا

النرويج

السويد

أستراليا

الدانمارك

أيرلندا

عُمان

سويسرا

النمسا

غينيا االستوائية

إسرائيل

بولندا

مقاطعة تايوان الصينية

جزر البهاما

إستونيا

إيطاليا

البرتغال

ترينداد وتوباغو

البحرين

فنلندا

اليابان

بورتوريكو

اإلمارات العربية المتحدة
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المالحق

بربادوس

فرنسا

الكويت

قطر

المملكة المتحدة

بلجيكا

بولينيزيا الفرنسية

ليشتنشتاين

جمهورية كوريا

الواليات المتحدة األمريكية

برمودا

ألمانيا

لوكسمبورج

سانت كيتس ونيفيس

جزر فيرجن األمريكية

بروناي دار السالم

اليونان

منطقة ماكاو الصينية اإلدارية
الخاصة

المملكة العربية السعودية

كندا

غرينالند

مالطا

سنغافورة

كرواتيا

غوام

هولندا

سلوفاكيا

الجزائر

شيلي

جامايكا

المكسيك

سيشيل

ساموا األمريكية

الصين

األردن

الجبل األسود

جنوب افريقيا

أنغوﻻ

كولومبيا

كازاخستان

ناميبيا

سورينام

أنتيغوا وبربودا

كوستاريكا

التفيا

باﻻو

تايالند

األرجنتين

كوبا

 Lلبنان

بنما

تونس

البلدان ذات الدخل المتوسط األعلى

أذربيجان

دومينيكا

ليبيا

بيرو

تركيا

روسيا البيضاء

جمهورية الدومينيكان

لتوانيا

رومانيا

تركمانستان

البوسنة والهرسك

اإلكوادور

مقدونيا ،الجمهورية اليوغوسالفية
السابقة

االتحاد الروسي

أوروغواي

بوتسوانا

جابون

ماليزيا

سانت لوسيا

البرازيل

غرينادا

جزر المالديف

سانت فنسنت وجزر غرينادين

جمهورية إيران اإلسالمية

موريشيوس

صربيا

بلغاريا

جمهورية فنزويال البوليفارية

البلدان ذات الدخل المنخفض
ألبانيا

السلفادور

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

باراجواي

الجمهورية العربية السورية

أرمينيا

فيجي

ليسوتو

الفلبين

تيمور الشرقية

بيلز

جورجيا

جزر مارشال

ساموا

تونغا

بوتان

غانا

واليات ميكرونيزيا الموحدة

ساو تومي وبرينسيبي

توفالو

دولة بوليفيا المتعددة القوميات

جواتيماال

جمهورية مولدوفا

السنغال

أوكرانيا

الرأس األخضر

غيانا

منغوليا

جزر سليمان

أوزبكستان

الكاميرون

هندوراس

المغرب

جنوب السودان

فانواتو

الكونغو

الهند

نيكاراجوا

سري النكا

فيتنام

ساحل العاج

إندونيسيا

نيجيريا

دولة فلسطين

اليمن

جيبوتي

العراق

باكستان

السودان

زامبيا

مصر

كيريباس

بابوا غينيا الجديدة

سوازيلند

أفغانستان

جزر القمر

هايتي

مالي

البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى
بنغالديش

جمهورية الكونغو الديمقراطية

كينيا

موريتانيا

الصومال

بنين

إريتريا

جمهورية كوريا الديمقراطية

موزامبيق

طاجيكستان

بوركينا فاسو

إثيوبيا

قيرغيزستان

ميانمار

جمهورية تنزانيا المتحدة

بوروندي

غامبيا

ليبريا

نيبال

توجو

كمبوديا

غينيا

مدغشقر

النيجر

أوغندا

جمهورية أفريقيا الوسطى

غينيا-بيساو

مالوي

رواندا

زيمبابوي

تشاد
المصدر :اليونيدو .2015a
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ُ
طبع في النمسا
ديسمبر 2015

إن عام  2015يحدد إنطالق الهدف التاسع للتنمية المستدامة لألمم المتحدة حتى عام  2030وهي خطوة هامة إلى األمام لتناول التنمية
العالمية من خالل إبراز التصنيع المستدام والشامل والنمو االقتصادي .فتقرير منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  2016يقدم
تحليال شامال في الوقت المناسب لمسار تحقيق هذه األهداف من خالل التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة ،القائمة على
مناقشات ثاقبة ودليل تجريبي صلب ومشورة سياسية قيمة .ويشير التحليل إلى تفكير مبتكر جديد في التصنيع وهو أمرا أساسيا لتنفيذ
أهداف التنمية المستدامة وتقدم التنمية العالمية .إني أوصي بذلك بشدة”.
زويالن فو ،أستاذ في التكنولوجية و التنمية الدولية  ،جامعة أكسفورد

“ يعتبر تقرير التنمية الصناعية لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية هو المصدر النهائي للمعلومات عن مجال التصنيع العصري حيث
يمزج االحصائيات المفيدة مع التحليل األصلي لالتجاهات الحالية والمشورة السياسية .إن تقرير عام  2016يبين بالقطع استمرار أهمية
الصناعات التحويلية كما يظهر إن التغير االهيكلي يصاحبه نمو اقتصادي ويتسبب في هذا النمو .ويتم استكشاف القضايا العصرية
السياسية المرتبطة بدور سالسل القيمة العالمية واالتجاهات في االندماج االجتماعي والحاجة إلى تصنيع يراعي البيئة .إن جمهور
عريض من صناع السياسات والباحثين األكاديميين والمستثمرين المحتملين سيستفيدون من هذا التقرير”.
جون فايس  ،استاذ فخري في اقتصاديات التنمية ،في جامعة برادفورد

“ يعتبر اإلبتكار والتغير الهيكلي هما القوى المحركة للتنمية الشاملة للجميع والمستدامة ،حيث ُيمكن التغير التكنولوجي البلدان من
االرتقاء بنظم االنتاج الخاص بهم ،ومن ثم يوفر شروط الوصول إلى األسواق األجنبية وفرص النمو استنادا على التصدير .يلخص تقرير
التنمية الصناعية لعام  2016من إعداد منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،بالمشاركة مع األمم المتحدة ،األدلة حول كيفية نجاح
البلدان في استخدام هذا الطريق المفضي إلى التنمية ويبرز كيف أن صانعي السياسات النشطاء قاموا بتيسير هذه العملية”.
دافيد م .مالون ،رئيس جامعة األمم المتحدة ونائب األمين العام لألمم المتحدة
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