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  :إىل ،أهدي عملي املتواضع هذا

مجيع إخويت وأخوايت إىل والديا الكرميني، و 

  وأزواجهم وأوالدهم، 

  ،أوالديي وجإىل زوو

 .كما أهديه إىل كل أساتذيت ومعلمي



       شكر وعرفان          

    

نعم علينا بنعمة أالذي  ،حنمد ونشكر اهللا الواحد األحد   

  .العلم والعقل، وأمدنا بالعزمية واإلرادة إلمتام هذا العمل

 واالحترام أتقدم خبالص الشكر اجلزيل، والعرفان باجلميل،     

 بالفضل واختصين بالنصح وتفضل عليملن غمرين  :والتقدير

الطاهر  :األستاذ الدكتوري، أستاذي ومعلم بقبول اإلشراف،

، وال جبهده بنصائحه وتوجيهاته القيمة يبخل علي ومل هارون،

  .إرشاديو يف سبيل تعليمي

اء اللجنة، دون أن السادة أعض إىلكما أتقدم بشكري     

ولو بكلمة طيبة  يف إعداد هذا العمل، أنسى من ساعدين

 .حمفزةأو
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 .مقدمة

حيزا كبريا يف الكتابات اليت  ،الوضعية االقتصادية للبلدان النامية منذ الفترة اليت أعقبت اية احلرب العاملية الثانية شغلت     

شك أن مستقبلها  وال. تعىن بشؤون التنمية، ولقد أثرت التحوالت العاملية املختلفة على واقع التنمية يف مجيع البلدان النامية

سيتأثر ا، خصوصا و أن هذه التحوالت مست حىت املنظور التنموي الذي حتول من احليز الوطين اخلاص بكل بلد إىل اإلطار 

  .الدويل الذي يتحتم أن تتضمنه ممارسة أي عمل تنموي

تصادية، يف مسريا التنموية على التنمية تعتمد الدول النامية، مع اختالف ظروفها وأنظمتها السياسية واالجتماعية واالق       

، تتمحور حوله باقي القطاعات االقتصادية األخرى وتتكامل معه، حيث تنعكس هذه احلقيقة يف معظم رائد كقطاعالصناعية 

يف ظل أخرى، فإنه ليس من السهل على أي دولة نامية  جهةومن . من جهة القتصادية الشاملة هلذه الدولخطط التنمية ا

 ،النظام االقتصادي العاملي احلايل التغلب على جمموعة املعوقات اخلارجية والداخلية اليت تعترض مسرية التنمية الصناعية فيها

دون انتهاج استراتيجية واضحة املعامل وملتزم ا لتحقيق األهداف التنموية الصناعية، والتخفيف من املعوقات اخلارجية اليت 

إىل تبين سياسات صناعية تنبثق ن النامية على مستوى كل دولة على حدى، وهلذا توجهت معظم البلدا يصعب التحكم فيها

  .من استراتيجيات شاملة للتنمية االقتصادية

احلرب العاملية الثانية، بدأت أغلب الدول النامية يف احلصول على استقالهلا، وبدأت الدول ختوض غمار جتربة  انتهاء بعد       

ة االقتصادية واالجتماعية مع تصدر احلكومات والقطاع العام الدور التنموي األساسي وتركيز أغلب التجارب التنموية التنمي

على تطوير وتنمية الصناعة الوطنية من خالل محايتها، أمال يف حتقيق إحالل الواردات وتقليص أثر تقلبات أسعار املواد األولية 

ونتيجة االعتماد الواسع على الديون اخلارجية لتمويل املشاريع التنموية وكذلك . الدول والزراعية، اليت تعتمد عليها هذه

اخنفاض الفعالية يف العديد من هذه املشاريع، فقد اضطر العديد من الدول النامية إىل إعادة النظر يف استراتيجية تنميتها نتيجة 

املوجة الثالثة من العوملة  يف منتصف مثانينات القرن املاضي، حيث سامهت  الذي صاحبو .لالرتفاع الكبري يف خدمة املديونية

صة اختراع اإلنترنت يف ختفيض تكلفة االتصال واحلصول على االختراعات احلديثة يف جمال التكنولوجيا واملعلومات، خا

ايار املعسكر الشرقي وسقوط  املعلومات حول األسواق والبحث عنها وربط  العالقات التجارية، وتزامن ذلك تقريبا مع

االحتاد السوفيييت، باإلضافة إىل دخول العديد من الدول النامية يف أزمة اقتصادية حادة اقتضت إعادة جدولة الديون بصفة 
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مقابل إجراء إصالحات اقتصادية ومالية حتت رعاية صندوق النقد الدويل، حيث شكلت سياسات التثبيت والتعديل واسعة 

ويف . وتقليل القيود اإلدارية على عمل األسواق العامل احلاسم يف رفع التدفقات التجارية ومنها حترير التجارة الدوليةيكلي، اهل

بقوة إىل إعادة هيكلة منظمة التجارة العاملية ودفع الدول حنو املزيد من حترير التجارة يف األخري أدى بروز االقتصاد الليبريايل 

 .صة يف جمال اخلدمات واالستثمار وفرض قيود على احلماية الفكريةالعديد من القطاعات، وخا

دورا معتربا يف حتديد فحوى  يلعب حجم االقتصاد كانوفيما خيص الدول اليت أصبحت اآلن متقدمة، ابقا، س           

حيث متيل الدول الكبرية ذات األسواق الداخلية الواسعة إىل االنغالق والتوجه  السياسات التنموية والتوجه التجاري للدول،

أما الدول الصغرية، فإا على العكس، متيل لالنفتاح وتتجه حنو تطبيق سياسات ترويج . حنو تطبيق سياسات إحالل الواردات

قد جلأت أغلب الدول الكبرية اليت انتهجت ويلعب التمويل اخلارجي دورا حامسا يف تقليل حدة قيد املوارد، ف ،الصادرات

سياسات التوجه الداخلي إىل الديون اخلارجية كمصدر رئيسي لتمويل التنمية، أما الدول املنفتحة، فقد ساهم فيها االستثمار 

ذات التوجه  ونظرا حلدة قيد ميزان املدفوعات، الذي يتفاقم خاصة يف الدول. األجنيب املباشر واملساعدات دورا مكمال للديون

االستمرار يف االعتماد على التدفقات املالية اخلارجية، وقد تتجه حنو التحول من التوجه  أغلب الدول ال ميكنهاالداخلي، فإن 

، اموعة األوىل، تلك الدول كن التمييز بني جمموعتنييمف ،فيما خيص مجيع دول العامل أما حاليا الداخلي إىل التوجه اخلارجي،

، )دول أمريكا الالتينية واإلفريقية(دت يف تطبيق التوجه الداخلي حىت وصلت إىل أزمة مديونية يف مثانينات القرن املاضي اليت متا

دول جنوب (واضطرت إىل اتباع سياسات صندوق النقد الدويل القاضية بالتحول حنو اقتصاد السوق؛ واموعة األخرى 

لتطوير صناعة حملية يف بداية األمر، مث حتولت تدرجييا حنو التوجه اخلارجي مع ، اليت استخدمت التوجه الداخلي )شرق آسيا

 .، مما مسح هلا بالتحول من دولة فقرية إىل دول صناعية حديثةويج الصادراتتطبيق سياسات صناعية متعددة دف إىل تر

خضعت استراتيجية التنمية اليت اتبعتها الدول النامية إىل نقاش واسع وتقييم طويل من قبل االقتصاديني املهتمني          

باملوضوع، وخاصة حول أسباب فشل سياسات اإلحالل اليت اتبعتها دول أمريكا الالتينية وجناح سياسات الترويج اليت اتبعتها 

آلسيوية إىل طبيعة السياسات الصناعية الذكية اليت وفرت احلماية للصناعة احمللية ويعزي جناح الدول ا .دول جنوب شرق آسيا

يف بداية مرحلتها التنموية مث نقلتها تدرجييا حنو األسواق اخلارجية، مع احملافظة على دعم الصناعات، مقابل حتقيق أهداف 

إىل منظمة التجارة العاملية  GATTلعاملي من إتفاقية وأدى التغري يف النظام التجاري ا .تنموية حمددة من قبل متخذي القرار
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وقوانينها الصارمة يف جمال القواعد الليبريالية التجارية، إىل االعتقاد بعدم إمكانية إعادة نقل جتربة النمور اآلسيوية، وذلك 

  .لتعارض فحوى السياسات الصناعية مع مبادئ النظام التجاري العاملي اجلديد

  : إشكالية البحث  - 1

، واملالحظ اآلن أن العديد من وكذا التنمية الصناعية ة االقتصاديةيف عملية التنمي دوليةالتجارة الحترير مما سبق يتضح أمهية دور 

اليت تواكبها القيود  -بعدما فشلت يف استخدام سياسة اإلحالل حمل الواردات  دوليةول جنح إىل األخذ بتحرير التجارة الالد

  .يف أن تنهض باقتصادياا -خلارجية حلماية للتجارة اوا

  : تربز أمهية اإلجابة عن السؤال التايل ن مثمو 

  ؟، وباخلصوص دول مشال إفريقيايف الدول النامية الصناعيةنمية الت على دوليةر حترير التجارة الأثهو ما 

  :لإلجابة على هذا السؤال، سيتم طرح األسئلة الفرعية التالية

  التنمية الصناعية وماهي السياسات الصناعية املرتبطة ا؟ ماهي -

 ماهي العالقة بني حترير التجارة الدولية والتنمية الصناعية؟ -

  تعترب إجراءات منظمة التجارة العاملية مقيدة لتنفيذ برامج السياسات الصناعية؟ مدى إىل أي -

  أثر حترير التجارة الدولية على التنمية الصناعية يف دول مشال إفريقيا؟ ماهو -

  :لإلجابة على التساؤالت السابقة، سيتم وضع الفرضيات اآلتية

  ؛تطبيق السياسات الصناعية الداعمة للتنمية الصناعية غري معارض ملبادئ املنظمة العاملية للتجارة -

  ؛بريا من التذبذب االقتصادي يف املتغريات االقتصادية الكليةاالنفتاح التجاري الشديد جلب معه قدرا ك -

  ؛يؤثر حترير التجارة الدولية إجيابيا على تنمية القطاع الصناعي -

 .ارتفاع معدل منو القطاع الصناعي يف دول مشال إفريقيا ليس له عالقة بتحرير التجارة الدولية -
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  :مربرات اختيار املوضوع -  2

هناك جدل كبري بني املفكرين واالقتصاديني حول اندماج الدول النامية يف املنظومة اجلديدة للتجارة العاملية، إذ هناك           

إىل عدم تفويت الفرصة واالستفادة من االمتيازات املتاحة، مثل إمكانية النفاذ إىل األسواق العاملية، وزيادة الطاقة  من يدعو

، اليت من شأا تطوير وتنمية القطاع الصناعي ل التكنولوجيا وتقنيات اإلنتاج بتكاليف منخفضةالتصديرية باإلضافة إىل حتوي

إىل جانب استفادة جمموع املستهلكني من سلع وخدمات ذات جودة عالية، لكن بالرغم من املزايا السابقة، واليت من احملتمل 

من شأنه أن يؤثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية، و ذلك جبعل أن تتحقق، ميكن اعتبار أن النظام اجلديد للتجارة العاملية 

ة إىل تشويه أمناط اإلنتاج واالستهالك، ومن مث اإلبقاء على الفجوة بني أسواقها مساحات جتارية للمنتجات األجنبية، باإلضاف

  الدول املتقدمة والدول النامية،

حملاولة حتديد العالقة بني التجارة الدولية والتنمية الصناعية، وقد مت اختيار عينة مشكلة  ،وعليه مت اختيار هذا املوضوع       

  .2015-1995من سبع دول حتت مسمى دول مشال إفريقيا، خالل الفترة 

   :البحث أمهية  -3

مواطن املكاسب االقتصادية اليت قد تعود على االقتصاد النامي، وخاصة دول تكمن أمهية البحث من خالل الوقوف على       

  .مشال إفريقيا، وكذلك املشاكل اليت ميكن أن يعانيها ذلك االقتصاد من حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي

  : البحث هدافأ - 4

لية والتنمية الصناعية لالقتصاد النامي، من خالل عرض خمتلف دف  الدراسة إىل حبث العالقة النظرية بني حترير التجارة الدو

جراء دراسة تطبيقية قياسية إالنظريات املتعلقة بالتجارة الدولية وكذا السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بالتنمية الصناعية، مث 

  .2015إىل  1995على عينة من الدول النامية واملتمثلة يف دول مشال إفريقيا خالل الفترة من 

  :الدراسات السابقة  - 5

  :لقد أجريت عدة دراسات يف هذا املوضوع، منها

أثر حترير " :هم من مؤيدي حترير التجارة، يف دراسة هلم حولو، )1986( ، ونيشيميزو، وروبنسون)1988( باك •

إستاتيكية وأخرى  وقسماها إىل فوائد هناك فوائد هلذا التحرير، ، يرون أن"التجارة اخلارجية على التنمية الصناعية

واجهة ماية جيعل املنتجات احمللية يف مختفيض مستويات احل يف أنا عن الفوائد اإلستاتيكية فهي تتمثل ديناميكية، أم
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تكاليف وأسعار منتجام وحتسني ني لتخفيض ه أثر يف حتفيز املنتجني احملليمنافسة متزايدة من قبل الواردات، وهذا ل

ة يسمح مكاسب امليزة التنافسية؛ فإزالة احلواجز احلمائين يف أخرى إستاتيكية تكم كما أنه يوجد منفعةا؛ جود

تتمثل يف منو اإلنتاجية ا الفوائد الديناميكية، فأمللميزة التنافسية،  املوارد بني وداخل القطاعات وفقابإعادة ختصيص 

 ؛ا ملستويات جودة عاليةجديدة، وأكثر حتقيقة واستعابا لفنون إنتاجيا مبعدل منو أكثر ارتفاع

، وجدا أن حترير التجارة كان يف صاحل )1989("حترير التجارة يف الكامريون" :ديفارجان ورودريك ، دراسة عن •

 قطاع الصناعة، وخاصة صناعة جتهيز الغذاء والسلع الوسيطة؛ حبيث حيدث توسع يف الناتج الصناعي؛

 )1992("جتربة الصني يف مدى استجابة الصناعة لسياسة حترير التجارة اخلارجية ": برمي ، دراسة حتت عنوان •

سياسة حترير التجارة اخلارجية أدت إىل حتسني األداء االقتصادي يف القطاع الصناعي، : وتوصلت الدراسة إىل أن

  .متمثال يف زيادة اإلنتاجية ومزيد من التخصص يف اإلنتاج

أثر حترير التجارة اخلارجية على التنمية الصناعية يف ": مذكرة ماجستري حتت عنوان ، عزة فؤاد نصر إمساعيل •

مما يسمح ، على ختفيض تكاليف اإلنتاجيعمل حترير التجارة  وتوصلت الدراسة إىل أن )2004("االقتصاد النامي

يدفع إىل زيادة  املستهلك؛ مماوة الشرائية يف يد باخنفاض أسعار املنتجات يف السوق احمللية، ومن مث ترتفع الق

يادة الطَّلب ا يدفع املنتجني إىل زستهلك، وكذلك زيادة الطلب؛ ممامل ينعكس على زيادة رفاهة والذياالستهالك؛ 

بالفقر؛ فإذا زاد املرتبطة  الدخول، ويتعلّق بتلك اآلثار املرتبطة بالدخل اآلثارزيادة يف  مث على عنصر العمل، ومن

 نجارة لن يكومعامله يف فئة العمال غري املاهرة، فإن حترير التين، وكان الفقر تتضح على العمال املاهرطلب املنتجني 

  ؛يف معاجلة مشكلة الفقر وعدالة توزيع الدخل

أثر حترير التجارة على تنمية القطاع " : ثناء أبا زيد، حممد حممود، حسان حممد درويب ، عنوان الدراسة •

يجة األساسية نشرت هذه الدراسة يف جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، والنت ،)2011("الصناعي

السوري، بل اعتمدت  املطلوبة يف االقتصاد خطط التنمية مل حتدث التغيريات: باحثني هي أناليت توصل إليها ال

 للسوق العاملية الرأمسالية، بشكل رئيسي على مدخالت إنتاج مستوردة، وهذا ما يشدد من تبعية االقتصاد الوطين

ويبقى النفط هو القطاع الرئيسي املصدر، وأن الصناعات اليت أقيمت مل حتقق الترابط والتكامل بني الصناعات، بل 

  .اعتمدت بشكل رئيسي على مدخالت إنتاج مستوردة
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  : املنهج املستخدم يف البحث  - 6

 األوضاع االقتصادية لقطاعي التجارة والصناعة لعدد من الدول النامية، للتعرف وصفيف ي سيتم اتباع املنهج الوصف      

  هذا من جهة؛نمية الصناعية يف تلك الدول؛ على الت على آثار حترير التجارة الدولية

  الصناعية يف الدول النامية، التنميةأثر حترير التجارة الدولية على لتحليل  ،سيتم اتباع املنهج التحليليمن جهة أخرى، و      

  .باإلضافة إىل دراسة قياسية لدول مشال إفريقيا، وذلك لقياس أثر حترير التجارة على التنمية الصناعية هلذه الدول

  :هيكل الدراسة - 7

  :ثال يف احملاور التاليةمن البحث، سيكون هيكل الدراسة مم سعيا لتحقيق األهداف املرجوة        

سيتم تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث، حيث   ،"، املفاهيم والنظرياتالصناعيةاالقتصادية والتنمية "  :األولالفصل        

تعريفها، قياسها، معوقاا، الفرق بينها وبني : التنمية االقتصادية من خاللحيث يركز املبحث األول على مفاهيم عامة حول 

نظرية املراحل اخلطية،  :من واليت تتمثل يف كل تفسر التنميةالنظريات اليت  فريكز على؛ أما املبحث الثاين النمو االقتصادي

حول التنمية  فاهيمبامل فيهتمأما املبحث الثالث ؛ ونظرية التغيري اهليكلي، ونظرية التبعية الدولية، والنظرية النيوكالسيكية

واملبحث الرابع  ا، ودور القطاع الصناعي يف التنمية االقتصادية؛تعريفها، مقوماا، منط التصنيع الداعم هل: الصناعية من خالل

نظرية النمو املتوازن، نظرية النمو غري املتوازن، نظرية أقطاب النمو، نظرية : مناذج التنمية الصناعية واملتمثلة يف حيتوي على

          .اإلوز الطائر

سيتم تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث، حيث يركز و ،"الصناعيةإستراتيجيات وسياسات التنمية " :الفصل الثاين       

 هتمفي؛ أما املبحث الثاين تعريف الصناعة، تطورها، أنواعها، أمناط التوزيع الصناعي: التصنيع من خاللاملبحث األول على 

إستراتيجية التصنيع من أجل تلبية  إستراتيجية إحالل الواردات، إستراتيجية صناعة التصدير،: إستراتيجيات التصنيع من خاللب

تعريفها، : السياسات الصناعية من خالل فريكز علىأما املبحث الثالث احلاجات األساسية، إستراتيجية الصناعة املصنعة؛ 

ة اتفاقي: السياسات الصناعية يف ظل املنظمة العاملية للتجارة من خاللب يهتمواملبحث الرابع  أنواعها، مربراا، أدواا؛



 .مقدمة
 

 ز 

 

املنسوجات واملالبس، اتفاقية إجراءات االستثمار املرتبطة بالتجارة، اتفاقية حقوق امللكية الفكرية، االتفاقية العامة للتجارة يف 

  .اخلدمات

 مباحث،تقسيم هذا الفصل إىل أربعة تم وسي ،"تنمية القطاع الصناعيعلى حترير التجارة الدولية  أثر" :لثالفصل الثا     

 ،والنيوكالسيكية ،خمتلف النظريات الكالسيكية: نظريات التجارة الدولية من خالل ، علىحيث يركز املبحث األول

أثر حترير التجارة على ب فيهتم ،؛ أما املبحث الثاينباإلضافة إىل النظريات احلديثة هلا ،والتوجهات اجلديدة للتجارة الدولية

باإلضافة إىل  ،والصادرات الصناعية والواردات ،واالستهالك ،األثر على كل من اإلنتاج :عوامل النمو الصناعي من خالل

أثر حترير التجارة الدولية على العمالة يف القطاع الصناعي لى ع كزفري ،أما املبحث الثالثاألثر على االستثمار األجنيب املباشر؛ 

أثر حترير ب فيهتم ،املبحث الرابعأما  ؛، وهجراب على العمالةوهيكل الطل ،ومستوى التوظيف ،األثر على األجور: من خالل

وكذا تنميته  ،وجتارته اخلارجية، عرض القطاع الصناعي هلذا األخري : التجارة على التنمية الصناعية يف الوطن العريب من خالل

  .ة وبيان العالقة بني القطاع الصناعي العريب واملنظمة العاملية للتجارة،الصناعي

 1995من الفترة  دراسة قياسية ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مشال إفريقيا" :الفصل الرابع     

نظرة عامة حول اقتصاديات دول  علىاملبحث األول  يركزحيث تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث  وسيتم، "2015إىل 

كزان فريوالثالث  ؛ أما املبحث الثاينبالتركيز على املؤشرات التجارية والصناعية اليت يتم استخدامها يف النموذج  مشال إفريقيا،

قياس اثر حترير التجارة على التنمية الصناعية عن طريق بناء منوذجني األول يتعلق بالقيمة املضافة للصناعات  على ،على التوايل

والصادرات والواردات كمتغريات مستقلة، والثاين يتعلق بالقيمة املضافة للصناعات التحويلية  االستخراجية كمتغري تابع،

  .تحليل النتائج املتعلقة بالنموذجنيب يهتماملبحث الرابع يف األخري و ؛كمتغري تابع والصادرات والواردات كمتغريات مستقلة



 

 

 

 

  :األولالفصل 

.التنمية االقتصادية والصناعية، املفاهيم والنظريات  
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  :متهيد

ولني والباحثني واملخططني يف احلكومـات واملنظمـات   ؤية كبرية من قبل املتخصصني واملسحيتل موضوع التنمية أمه       

فضال …قتصادية والسياسية والثقافيةاملختلفة، ملا هلذا املوضوع من أمهية بالغـة على كيان اتمع من النواحي االجتماعية واال

واإلنتاج، فإن التنمية تتضمن تغريات جوهرية وأساسية يف اهلياكل املؤسسية واالجتماعية واإلدارية،  عن التحسينات يف الدخل

ولقـد سـامهت عـدة نظريـات      ؛وكذلك يف التوجهات واالنطباعات الشعبية ويف حاالت عدة حىت يف العادات والتقاليد

فكرية  قد هيمنت أربعة أمناطفوما يتصل به من ظواهر،  ،التنميةوم اليت وضعها املختصون يف هذا اال يف تفسري مفهو خمتلفة

  .النظرية النيوكالسيكيةونظرية التبعية الدولية، ونظرية التغيري اهليكلي، ونظرية املراحل اخلطية،  :هي رئيسة

سلسلة من مراحل  أن عملية التنمية بوصفها ،يف عقد اخلمسينات وبداية عقد الستينات من القرن املاضيرأى املنظرون       

إن هذا املـدخل مـن   . للنمو االقتصادي الكلي السريع اأصبحت مرادف ،اليت متر ا كل الدولومتتابعة من النمو االقتصادي 

اليت ركزت على  املدرسة األوىل : املاضي مدرستني اقتصاديتني  عقد السبعينات من القرناملراحل اخلطية كان قد حل حمله يف

العمليـة الداخليـة   مستعملة النظرية االقتصادية احلديثة والتحليل اإلحصائي يف حماولة لعرض  ،التغيري اهليكلينظريات وأمناط 

وقد كانت ذات توجيه سياسي وثوري أكرب، وكانت تنظـر إىل   ،رة التبعية الدوليةوهي ثو: الثانيةاملدرسة  ؛للتغيري اهليكلي

ة وعرب معظم عقد الثمانينات وبداي ؛اهلياكل االقتصاديةالعالقات بني القوة احمللية والقوة الدولية وبصيغة مجود بصيغة  التخلف

الذي يؤكد على الدور املفيد الذي يلعبه  ساد مدخال رابعا هو املدخل الكالسيكي احلديث ،املاضي عقد التسعينات من القرن

  .ةغري الكفأالسوق احلر واالقتصادات املفتوحة وخصخصة الشركات العامة 

اخلمسينات من القرن العشرين تقريبا جممعني يف تأكيد أمهية ائل يف أواخر عقد األربعينات والتنمية األو ن اقتصاديوكا       

نظرية النمو املتوازن اليت تبنت  :نيع يف التنمية االقتصادية منهادور التصللوقوف على مناذج نظريات وهلذا جاءت عدة  ،التصنيع

استثمارات إىل وضع ما يعرف بالدفعة القوية، اليت تدعو الدولة اجه دول شرق وجنوب شرق أوروبا فيمشاكل التصنيع اليت تو

مث نظرية قتصاد، حىت تكتسب القوة الالزمة للنهوض باال ،بعضضخمة يف الصناعات االستهالكية اخلفيفة املرتبطة مع بعضها ال

تتمتع مبزايا نسبية من حيث املوارد تركز على أن البالد املتخلفة تبدأ بتركيز جهودها اإلمنائية على مناطق اليت النمو غري املتوازن 

ىل سائر املناطق األخرى تنتشر إ حىتاملوقع اجلغرايف، وأن تنمية هذه املناطق سوف جتذب وراءها املناطق األخرى، أو الطبيعية
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 لوجود االستثمارات ،ويعود هذا الترابط ،فتشكل العمق املنطقي لنظرية النمو غري املتوازن أما نظرية أقطاب النمو يف البلد؛

ا على البيئة العامة احمليطة سوف يقود إىل البحث عن كيفية رؤية تطورها يف الزمن وآثاره ،احملرضة واملشكلة كمحرك للتنمية

يف املرحلة األوىل يبدأ البلد اآلخذ يف النمو باسترياد السلعة : وزع على ثالث مراحل، حيث تتوأخريا نظرية اإلوز الطائر ا؛

من أو بتمويل مشترك بإنتاج السلعة على أرضه مث حياول البلد اآلخذ يف النمو يف املرحلة الثانية ،من البلد املتقدم القريب منه

يبدأ البلد اآلخذ يف النمو يف إعادة  ويف املرحلة الثالثة ،البلد األكثر تقدما مث يعيد تصديرها إىل ،من البلد املتقدم ذلكدون 

ووفقا هلذه الدورة يتم ارتقاء السلم التصنيعي تدرجييا من  ،ااورة األقل تقدمان اآلسيوية توطني األنشطة الصناعية يف البلدا

  .األوىل والثانية والثالثة وهكذا خالل إعادة التقسيم اإلقليمي للعمل فيما بني البلدان اليت تنتمي إىل أسراب اإلوز الطائر

، سيتم تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث، حيث يركز املبحث األول على كل ما سبقومن أجل حتديد وتفسري          

؛ أما املبحث يفها، قياسها، معوقاا، الفرق بينها وبني النمو االقتصاديتعر: من خالل التنمية االقتصاديةمفاهيم عامة حول 

نظرية التبعية ونظرية التغيري اهليكلي، ونظرية املراحل اخلطية،  :من واليت تتمثل يف كل تفسر التنميةالنظريات اليت ب هتمالثاين في

تعريفها، مقوماا، : حول التنمية الصناعية من خالل مفاهيم فريكز علىأما املبحث الثالث ؛ النظرية النيوكالسيكيةوالدولية، 

نماذج التنمية الصناعية واملتمثلة ب فيهتمواملبحث الرابع  دور القطاع الصناعي يف التنمية االقتصادية؛ومنط التصنيع الداعم هلا، 

  .نظرية النمو املتوازن، نظرية النمو غري املتوازن، نظرية أقطاب النمو، نظرية اإلوز الطائر: يف
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  .، املفاهيم واحملدداتالتنمية االقتصادية :األول املبحث

استقالهلا بعد احلرب العاملية الثانية، اهتمت هذه الدول بتسريع جهود النمو باملعىن الكمي من بعد نيل أغلب الدول النامية      

 الثقافيةالعديد من هذه الدول جبهود التنمية، من حيث أخذ اجلوانب  تعظيم معدالت النمو االقتصادي؛ كما اهتمت ثحي

إال أنه وبعد مرور مخسة عقود  ،مستويات املعيشة للسكانوغريها من االعتبارات النوعية دف حتسني  واملؤسسية والسياسية

ال حتقيق أمام نتائج متواضعة سواء يف جم -عدد قليل منهاماعدا - نفسها  من جهود النمو والتنمية، جتد أغلب البلدان النامية

احلد من ظاهرة أو ،حمليةخلق قدرات تكنولوجية أو ،الصادرات وتنويعيف جمال تنويع مصادر الدخل معدالت منو مستدامة، أو

  .الفقر وحتقيق مستوى مقبول من العدالة يف توزيع الدخل

بدأ يستحوذ على موقا بني الدراسات االقتصادية، واحتل موضوع التنمية االقتصادية منذ احلرب العاملية الثانية مكانا مر     

وظهرت العديد من الكتابات  ،املنظمات الدولية واإلقليميةاهتمامات االقتصاديني والسياسيني يف البلدان املتقدمة والنامية ويف 

، وكان من الطبيعي أن تربز 1والتحليالت اليت اختصت بدراسة أوضاع التخلف االقتصادي والتنمية من جوانبها املختلفة

ويف ضوء فلسفته السياسية  ،اختالفات فيما بني االقتصاديني والكتاب يف حتديد مفهوم التنمية، فكل ينظر هلا مبنظاره اخلاص

  .ولقد تطور مفهوم التنمية عرب الزمن وتوسعت مضامينه وتعددت أبعاده ،2وخلفياته الفكرية

 .تعريف التنمية االقتصادية: املطلب األول    

مشول مفهوم التنمية  ويعود هذا إىل اختلف املهتمون مبفهوم التنمية االقتصادية بشكلها العام يف تعريف هذا املفهوم،         

كما  ،تطوير مجيع أجزاء النظام االقتصادي ويف هذا اال تشمل التنمية جلميع جماالت احلضارة واليت أمهها اال االقتصادي،

 .تشمل تعديل العالقات اليت تربط عناصره مع بعضها البعض

فإن مستوى التطور الذي فبالنسبة لعنصر الزمان، : يب متغري احملتوى يف الزمان واملكانسإن مفهوم التنمية مفهوم ن        

من الزمن، حيث جند مثال أن املستوى الذي بلغته  يسمح باحلكم على بلد ما بأنه متقدم اقتصاديا يتغري كلما مرت فترة معينة

                                                           
1
  .7ص، 21، العدد سلسلة اجتماعات اخلرباء، "مأزق التنمية بني السياسات االقتصادية والعوامل اخلارجية"أمحد الكواز،   

2
  121ص،2007، دار وائل، الطبعة األوىل، عمان،وسياسات وموضوعات، التنمية االقتصادية نظريات مدحت القريشي  
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للمكان فإن  برغم ذلك هي متخلفة مبقاييس اليوم، أما بالنسبةسنة، و 50اليوم أعلى منه يف الدول املتقدمة قبل الدول املتخلفة 

من الصعب إعطاء تعريف موحد ودقيق ملستوى التنمية لكل بلد خصائصه املتميزة اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا ومؤسسيا، لذلك 

  .1املنشود

، عبارة عن عملية تؤدي إىل زيادة الدخل القوميبأا "البعض  هاأشهر تعريفات التنمية االقتصادية، فقد عرف وعودة إىل       

واعتربها البعض  ،2"دخل الفرد وحتقيق منو كبري يف القطاعات االقتصادية املختلفة وصوال إىل التقدم واالزدهاروبالتايل زيادة 

إحداث العديد من التغريات بأا العملية اليت يتم مبقتضاها االنتقال من حالة التخلف إىل حالة التقدم، هذا االنتقال يقتضي "

بأا العملية اليت يتم مبقتضاها دخول االقتصاد القومي "، ويعرفها آخرون "اجلذرية واجلوهرية يف البنيان واهليكل االقتصادي

  ."مرحلة االنطالق حنو النمو الذايت

يف متوسط نصيب الفرد من الدخل وعلى العموم، فإن التنمية االقتصادية هي العملية اليت من خالهلا تتحقق زيادة       

ونوعية السلع واخلدمات املنتجة، إضافة  ،احلقيقي على مدار الزمن، واليت حتدث من خالل تغيريات يف كل من هيكل اإلنتاج

بأا جمموعة من الوسائل والطرق "ولقد عرفت األمم املتحدة التنمية  .3إىل إحداث تغيري يف هيكل توزيع الدخل لصاحل الفقراء

من السلطات العامة، من أجل حتسني مستوى احلياة من النواحي االقتصادية  ،بقصد توحيد جهود األهايل ،اليت تستخدم

واالجتماعية والثقافية يف اتمعات القومية واحمللية، وإخراج هذه اتمعات من عزلتها لتشارك إجيابيا يف احلياة القومية، 

بأا عملية "، االقتصادي األمريكي وخبري األمم املتحدة، يعرف التنمية "جري الدمايري"كتور ؛ أما الد4"ولتساهم يف تقدم البالد

  .5"يرفع مبوجبها الدخل القومي احلقيقي خالل فترة من الزمن

                                                           
1
 Matouk Belattaf, économie du développement, Office des Publication Universitaires, Alger, 2010, p34. 

 2
    .4ص، 2009دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان،  ،العامل العريبالتنمية االقتصادية يف علي جدوع الشرفات،   

3
    .42ص، 2005، اإلسكندرية، "دراسات نظرية وتطبيقية" التنمية االقتصادية حممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية ناصف،  

.22،23، ص 2007، دار الشروق، عمان، إشكالية التنمية يف الوطن العريبسهري حامد،   4       

.6، ص 2008، دار الفجر، الطبعة األوىل، القاهرة، اإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصادية الطيب داودي،  5       
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       يف نوعية السلع و تغري يف هيكل اإلنتاج و ،حدوث تغري يف هيكل توزيع الدخل تنطوي التنمية االقتصادية على       

متواصل مصحوب بزيادة اليت حيدث من خالهلا تغري شامل والعملية " 1عرف التنمية بأاتميكن أن و ،اخلدمات املقدمة لألفرادو

   ."حتسني يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقريةو ،يف متوسط الدخل احلقيقي

 ياين للمجتمع بأبعاده االقتصاديةالتغري البنهو أا متثل ذلك التطور أو ،شاملوالتعريف األفضل للتنمية باملفهوم ال     

من أجل توفري احلياة الكرمية جلميع أفراد اتمع؛ ويرتكز هذا التعريف على عنصرين  ،والتنظيمية ،والفكرية ،واالجتماعية

 جوهري يف النسب والعالقات تغيري بنياين، وتوفري احلياة الكرمية، فالتنمية االقتصادية ذا املعىن تعين إحداث تغيري: أساسيني مها

  ...ونسب القطاعات املختلفة يف الناتج احمللي اإلمجايل ،معدل االستثمارو ،معدل االدخار: 2يتميز ا االقتصاد الوطين مثل اليت

العادات، تغريات يف اهلياكل االقتصادية واالجتماعية و التنمية االقتصادية عملية متعددة األبعاد تشمل على ،إذن        

وتشتمل ، 3زيادة رفاهية األفرادالفقر و على القضاءإىل التعجيل بالنمو االقتصادي وتقليل التفاوت يف توزيع الدخول و باإلضافة

  :4التنمية االقتصادية على العناصر التالية

   .عناصر التنمية االقتصادية: والأ         

جيب أن تكون األخالقية، وو ،الثقافيةو ،هذا التعبري على خمتلف ميادين احلياة االقتصادية، السياسية، االجتماعية ينطوي      

                                                              ؛األمةيساعد على تالحم أفراد اتمع والدولة أوهذه التغريات يف االجتاه الذي من شأنه أن 

  .حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل احلقيقي ولفترة طويلة من الزمن -1

 ؛وهذا يوحي بأن التنمية عملية طويلة األجل      

          

                                                           
  .16،17 ص ، ص 2003اإلسكندرية،  ،  الدار اجلامعية،حديثة يف التنمية اجتاهاتإميان عطية ناصف،  ،عبد القادر حممد عبد القادر  1

.122،123ص ص مرجع سابق،  ،وسياسات وموضوعاتالتنمية االقتصادية نظريات  مدحت القريشي،  2       
  .381، ص2001، الدار اجلامعة، اإلسكندرية، النظرية االقتصادية الكلية وآخرون، أمحد رمضان نعمة اهللا  3

4
  .382املرجع نفسه ، ص  



 .والنظريات املفاهيم والصناعية، االقتصادية التنمية: األول الفصل

 

7 

 

   .)التخفيف من ظاهرة الفقر(حدوث حتسن يف توزيع الدخل لصاحل الطبقة الفقرية   -2

دون أن يراعى جانب توزيع  ،على عكس النمو االقتصادي الذي يهتم فقط مبعدل الزيادة يف متوسط دخل الفرد احلقيقي      

بشكل كبري بنوعية الزيادة باإلضافة إىل كمية الزيادة، أي أن التنمية االقتصادية تم و ،هذه الزيادة، فإن التنمية االقتصادية تم

أكرب يف هذا خاصة الفقراء منهم مع حتقيق عدالة لدخل على خمتلف طبقات اتمع، وبكيفية توزيع مقدار الزيادة احلاصلة يف ا

 ،دليل على ذلك دول العامل الثالث ليست كل زيادة حاصلة يف الدخل هي تنمية، و خري التوزيع، فالتنمية االقتصادية تعين بأنه

ينعكس ذلك على شعوا  إال أنه مل ،رغم أا حققت يف كثري من األحيان زيادات يف ناجتها احمللي ،حيث أن هذه الدول

  ؛جيايببالشكل اإل

  .ضرورة التحسني يف نوعية السلع واخلدمات املقدمة لألفراد  - 3

فقد ال يكون لدى األفراد الوعي الكايف الذي ... يكون ذلك عن طريق توعية األفراد واتمع بأمهية التعليم والتدريب      

ون ذلك عن طريق إنشاء نه جيب وضع األطر والسياسات الكفيلة بتحقيق ذلك، ويكإجيعلهم حيسنون إنفاق دخوهلم، وهلذا ف

  ...التربويتغيري جذري يف اال الثقايف و وبالتايل جيب أن يكون هناك... اجلمعيات، ونشر اإلعالن

  .حدوث تغيري يف هيكل اإلنتاج بفرض زيادة الطاقة اإلنتاجية  -4

 األولية إىل هيكل إنتاجي يتميزوذلك من خالل حتويل هيكل اإلنتاج من هيكل يعتمد بصفة أساسية على املنتجات         

  ...اخلدميبارتفاع نسبة اإلنتاج الصناعي و

  .قياس التنمية االقتصادية: املطلب الثاين     

اسية سخدم يعد خطوة أستمفهوم التنمية امل، وبالتايل فإن حتديد ادية تبعا لتباين مفاهيمهاالتنمية االقتصتتباين مقاييس         

  :1ميكن إجيازها فيما يلي من الصعوباتملة جبلتحديد املقياس املالئم، ومع هذا فإن وضع مقاييس للتنمية االقتصادية قد يواجه 

  تغريات االقتصادية اليت تسهم يف التنمية، لذلك فالواجب اإلملام ا لبناء مقاييس مركبة جامعة للتنمية؛كثرة امل :أوال          

                                                           

.253، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، صاستراتيجيات -مناذج -نظرياتاقتصاد التنمية، إمساعيل حممد بن قانة،  

1
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 ،والعدالة االجتماعية ،التطور احلضاري واملؤسسي: تتواجد متغريات اجتماعية يصعب يف األساس قياسها مثل :ثانيا        

  والتغيري اهليكلي؛

مهيتها داخل مفهوم التنمية قياسات على هيئة حزمة واحدة ألمث جتميع هذه ال ،لوحدهاقتصادي قياس كل متغري  :ثالثا         

  .االتفاق عليه االقتصادية الذي مت

فالقواميس تعرف  ،فإنه ال يبدو معرفا بشكل واف "مؤشر"يف األدبيات ملصطلح  وعلى الرغم من االستعمال املكثف     

؛ كثريا ما يتم اخللط بني اإلحصاءات واملتغريات واملؤشرات ،لكن باالستعمال الفعلي ،"الذي يشري إىل شيء آخر"املؤشر بأنه 

وميكن  حالتها،يت تشكل عملية التنمية أوعليه أن ميثل بعض العوامل ال ،"مؤشر تنمية"اجتماعي اقتصادي أويسمى متغري ولكي 

نب الذي يقيسه باعتبار أن اجلا ،قياسا مباشرا وكامال لعامل خمصوص من التنمية، ويكون بذلك مؤشر تنميةأن يشكل  للمؤشر

ن املؤشر خيدم بالدرجة إبذاته للقياس، ف العنصر غري قابلهذا اهلدف أوون وعندما يك ،1عنصر من عناصرهاهو هدف للتنمية أو

مثال ذلك أن دليل وفيات األطفال يشكل مؤشرا لقياس مستوى الصحة  ؛العنصرأوبأفضل ما ميكن هلذا اهلدف  األوىل اإلشارة

  .العامة

  :املتعارف عليها وهي ممثلة يف يوجد جمموعة من مقاييس التنمية االقتصادية وبشكل عام،  

  .املؤشرات االقتصادية:أوال  

تصف هذه املؤشرات خصائص اجلهاز االقتصادي االجتماعي للبلد، وميكن أن تقدم على شكل معدل متوسط من          

      كمعدل التصدير )GNP(على شكل نسب خمتلفة من الناتج القومي اإلمجايل إمجالية كالدخل السنوي للفرد، أوكتلة 

 ،الديون، أو تقدم على شكل نسب فيما بينها كخدمة الدين بالقياس إىل قيمة الصادرات، وأبرز هذه املؤشراتأو ،أواالسترياد

وقد ظهرت يف وقت مبكر عيوب استخدام الناتج اإلمجايل . الكلي للفرد GDP أو GNPاحمللي اإلمجايل الناتج القومي أو

 :2كمؤشر عن التنمية االقتصادية، وجرت حماوالت لتصحيح املقياس وتسويته )GNP/PC(للفرد 

                                                           
1
    .1حممد عدنان وديع، قياس التنمية ومؤشراا، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، ص  

 

2
 .4- 2 ص ، صاملرجع نفسه 

.  
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ويتعلق جزء من املشكلة بتشوهات معدالت الصرف الرمسية وعدم  (Hicks & Streeten, 1979)دراسة   -1

القومية من أوائل الذين حاولوا حتويل احلسابات " Clark Colin"متثيلها للقدرة الشرائية احمللية النسبية، وكان 

األسعار (ى أسعار مشترك الذي يعين قياس ناتج كل بلد وفق مستوو ،)PPP(باستعمال تكافؤات القوة الشرائية 

، فتقدير أسعار السلع GNPهذا التصحيح كل مشكلة مقارنة بني البلدان استنادا إىل  يسوىوال  ،)الدولية

ملية، إضافة إىل صعوبة صعب وعرضه ملشكالت مفاهيمية وع ،واخلدمات غري املتاجر ا كاخلدمات العمومية مثال

 نظرا ملا حتتاجه من بيانات واختالف أمناط االستهالك حسب ظروف البلدان؛) PPP(إعداد 

مقياسا للرفاه "ليصبح بشكل أفضل ) GNP(تصحيح ) Nordhous & Tobin, 1972(حاول  -2

حتساب نفقات الدفاع والنفقات املتعلقة باألمراض وعدم ا) GNP(، وتستلزم هذه املقاربة ختفيض "االقتصادي

احلضرية كالتلوث واالزدحام واجلرمية، كما تستلزم إضافة قيمة مقدرة ألوقات الفراغ وخدمات االستهالك املعمر، 

 استهالكا؛ والتعليم كاستثمار أكثر من كونه وصنف املؤلفان اخلدمات الصحية

كمؤشر للتنمية يعترب مضلال ألنه مرشح ) GNP(دل منو أن مع) Ahluwalia & Chenery, 1979(يرى  -3

هو ترجيح متعادل لكل عشري من متلقي الدخل،  :األول ،ل األغنياء، واقترحا لذلك بديلنيبشدة حبصص دخ

 من السكان األقل دخال؛  %40لتعطي وزنا أكرب لنمو الدخول لـ " أوزان الفقر"إدخال  :والثاين

الذي هو املستوى من الدخل الذي ال ميكن من دونه، " حد الفقر"أو" عتبة الفقر املطلق"وهذا يقود إىل تعريف 

للسكان يف جمموعهم، احلصول على السلع األساسية االستهالكية والغذائية، وحتديد هذا املستوى حرج وحتكمي يف 

، فهل هو حد البقاء البيولوجي أم "الئقة"حتقيق حياة  بعض األحيان؛ إذ يتطلب االتفاق على احلد األدىن الذي يكفل

يفوقه وفق ضوابط أخالقية مقبولة بشكل مشترك يف اتمع املعين، أو حىت على املستوى الدويل؟ وقد يربط خط 

 ؛)Brent, 1990(الفقر مبتوسط السعرات احلرارية املستهلكة، ويتم بناء على هذا اخلط حتديد الفئات املستهدفة 

اليت  األوضاع األشد فقرا،للفقر أي رؤية  باستعمال أكثر من خط واحد) Grootaert, 1994(صي دراسة وتو -4

ومن الناحية العملية، فإن املساعدات . قد ال تربر نسبيا بدراسة الفقراء كمجموعة متجانسة وهي ليست كذلك

، وإال لن تكون شد فقراوأن توجه إىل األ نتقائيةالضرورية كالوجبات الغذائية يف املدرسة والكتب ينبغي أن تكون ا

 .قابلة للتنفيذ
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  . املؤشرات غري االقتصادية: ثانيا    

من  ،كان جتربة شائكة يف اجتاهات أخرىالفردي بوصفه رقما قياسيا كافيا للتنمية ) GNP(مبحدوديات  إن االهتمام       

 تبني عدد من احملاوالت إلجياد أرقام قياسية فردية للتنمية، من خالل ربط خليط من املؤشرات االجتماعية والسياسية، وكان

بدرجة  كما هي مقاسة  ،إلنتاج مؤشر للتنمية السياسية) Adelman & Morris(من تلك التجارب ما قام به  ةواحد

تكوين رقم اللذان حاوال بناء أو) Drenowski & Scott, 1966(ت من قبل واحملاولة األخرى كان ،املسامهة السياسية

  . قياسي ملستوى املعيشة على أساس تقييم حاجات مادية وثقافية أساسية معينة

على حنو متتابع بتحرير هذا ) Mc Granahan etal, 1972(بعد تلك احملاوالت قام : الرقم القياسي للتنمية - 1

 :1مؤشر رئيس وهي كما يأيت 18األسلوب يف إجياد رقم قياسي للتنمية يتأسس على اختيار 

 العمر املتوقع عند الوالدة؛ •

 ؛20.000نسبة السكان يف مواقع السكان أكرب من  •

 استهالك الربوتني احليواين لكل فرد يف اليوم الواحد؛ •

 مع بعضهما؛ مرحليت االبتدائي والثانويسجيل الطلبة يف نسبة ت •

 نسبة التسجيل يف املعاهد املهنية؛ •

 معدل عدد األشخاص يف كل غرفة؛ •

 من السكان؛) 1000(توزيع أو تداول الصحف لكل  •

 من السكان؛) 100.000(عدد اهلواتف لكل  •

 من السكان؛ 1000عدد مستقبالت بث الراديو لكل  •

 ؛..الذين لديهم كهرباء وغاز وماء نسبة السكان النشيطني اقتصاديا •

 نسبة اإلنتاج الزراعي إىل عدد العمال الزراعيني؛ •

 نسبة العمال الذكور البالغني يف الزراعة؛ •

 استهالك الكهرباء، كيلو واط  لكل فرد؛ •

                                                           

.48، 47 صص ،  2010األوىل  وزيع،األردن، الطبعة، إثراء للنشر والتعلم اقتصاد التنميةحممد صاحل تركي القريشي،   1  
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 استهالك احلديد، كغ لكل فرد؛ •

 استهالك الطاقة كغ فحم مكايف لكل فرد؛ •

 من الصناعة التحويلية؛ نسبة الناتج احمللي اإلمجايل املشتق •

 ؛1960التجارة اخلارجية لكل فرد بالدوالر األمريكي لكل فرد لعام  •

 . نسبة احلاصلني على رواتب و أجور إىل اموع الكلي للسكان النشيطني اقتصاديا •

         مؤشرا 73من ة أولية تتكون قد مت احلصول عليها من خالل عملية تنقيح لقائم ،هذه املؤشرات الرئيسة نفسها إن     

جلعلها قادرة أن جتمع يف  -مؤشرا 18باستعمال قواعد معينة، وبالنتيجة استعملت إجراءات قياس ووزن بالتطبيق على الـ -

  .بلدا ناميا 58للتنمية لكل بلد من " رقم قياسي"قيمة 

وهو الرقم   ،"جملس التنمية ملا وراء البحار"باالجتاه الذي أخذ به إذا ما مت األخذ  :الرقم القياسي لنوعية احلياة املادية  -2

واليت تعكس تنوع احلاجات  ،وهو عبارة عن جتميع لثالثة من املؤشرات املتاحة سي للظروف املادية لنوعية احلياة،القيا

له خصص كل مؤشر منها ونسبة األمية، حيث أن  ،ومعدل وفيات األطفال ،توقع العمر عند امليالد: األساسية لإلنسان وهي

 .قيمة مقياسية تبدأ من الصفر وحىت املائة، وهي توضح أفضل وأسوأ احلاالت وفقا للحدود اليت يعمل ا املقياس

بعض  إال أنه مل يسلم منوإن مجع بني مجلة من املعايري السابقة اليت كانت يف شكلها املفرد،  ،املعيارهذا املقياس أو     

  :1وهي بشكل عام تتلخص يف أنه املأخوذة عليه، املالحظات

  يعتمد على بعض احلاجات األساسية من جوانب احلياة مهمال البعض اآلخر؛ •

  اهتم املعيار بالنتائج ومل يتعرض جلهود حتصيل هذه النتائج؛ •

  .داعترب اجلوانب الثالثة متساوية دون أوزان ترجيحية، كما أمهل الدخل والقدرة الشرائية لألفرا •

 : 2يف مؤشر نوعية احلياة املادية أبرزهااألخرى بعض العيوب  باإلضافة إىل

عما أمهية االرتباط الشديد بني مكوناته، وبالتايل فإن أي من املركبات الفرعية كان يصلح لوحده ليقدم صورة ال تقل  •

 يقدمه الدليل املركب؛

                                                           

.253،254ص  إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، ص  1
  

.11-10 ص حممد عدنان وديع، مرجع سابق، ص  2
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 منهما؛وكذلك بني الترتيب الذي يقدمه كل  GNP/PCاالرتباط الشديد إحصائيا مع  •

 أكثر منها؛ملاذا هذه وليس غريها أوانتقاء املتغريات،  •

 ؛افقرشد قياس املكونات، إذ ليس من املؤكد أا مقاسة يف كل البلدان بشكل واحد وخصوصا يف البلدان األ •

 .كثريا يعط نتائج خمتلفة ملو ،ومت اختبار الترجيح ،التدريج والتوزين، فقد اعتمد يف احلساب على الوزن املتساوي •

فبالنسبة لإلنتاج، فإن هذا املؤشر  :هو تركيبة اإلنتاج واملستفيدين منها شعاره الرئيس: مؤشر احلاجات األساسية  - 3

يؤكد  على خليط من السلع النهائية واخلدمات اليت ختدم احلاجات األساسية للفقراء، ويتضمن هذا اخلليط من اإلنتاج 

 ،مل، وهذه العملية تنتج فرص عمل أكرب، وألن االستخدام املتولد كبريا ومنتشراأيضا خليط من عناصر اإلنتاج كثيفة الع

أما بالنسبة  ،زيد الطلب على هذه املنتوجاتيوالذي بدوره يرفع أو ،فإنه يدعم أن يكون توزيع الدخل أكثر تساويا وعدالة

أي جتنبتهم على حنو مطلق، الذين حتاشتهم أو التركيز هو على الناس الفقراءن وما يتعلق م، فإن التأكيد أوللمستفيدي

 .1دون تدخل نشيط من احلكومةعملية تنموية 

ويهتم أسلوب احلاجات األساسية بإزالة الفقر املطلق عرب التجهيز املباشر للسلع واخلدمات إىل الفقراء، وهذه             

اليت رمبا و ،إستراتيجية زيادة الدخل الذي حيصل عليه الفقراءالعملية تعد حماولة لتخفيف الفقر فورا، وليس االعتماد فقط على 

التوفري املباشر للصحة والتعليم لناس الفقراء من خالل التجهيز أوكما أن هذا األسلوب يرفع إنتاجية ا. تأخذ وقتا طويال

بناء قدرة وقابلية البلد يف رفع والتسهيالت األخرى، وال جيب أن يؤخذ هذا األسلوب ذريعة لتحويل االنتباه أو املوارد عن 

  .2مستويات دخل الفقراء وحتقيق أهدافهم

أي قدرة األفراد على القيام " :حظي هذا املؤشر الذي استندت صياغته على منظور القدرة :مؤشر التنمية البشرية -4

كبري منذ بدء نشر نتائجه يف عام رام ، باحت"مبختلف األفعال اليت من شأا متكينهم من حتقيق نوع احلياة اليت يرغبون يف حتقيقها

املركب الذي تتراوح قيمته من يف إطار تقرير التنمية البشرية، الذي يصدر سنويا ويرتب الدول حسب هذا املؤشر  1990

بإعطاء أوزان  قيام هذا املؤشر املركبأن  عدام التنمية البشرية، ويالحظواحد صحيح حلالة تنمية بشرية مرتفعة إىل صفر الن

ىل مقارنة ؤشرات الفرعية املكونة له يستند إوحساب التنمية البشرية وامل التركيز عليها،احملورية اليت مت " للقدرات"متساوية 

                                                           

.51- 50ص  حممد صاحل تركي القريشي، مرجع سابق، ص  1
       

.52املرجع نفسه، ص  2
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، وتتضمن مثل هذه املقارنات قياس الفجوة اإلجناز الذي حتققه كل دولة مقارنة بأفضل وأسوأ إجناز حقق على مستوى العامل

مث التعرف على التحدي التنموي للدولة املعنية، ويترتب على هذا العرف املنهجي تنميط املؤشرات لتتراوح  ومن ،التنموية

ملختلف جماالت القدرة حتت الدراسة، وعادة ما  ، وذلك)ألعلى إجناز تنموي(إىل واحد ) ألدىن إجناز تنموي(قيمتها من صفر 

 : 1على النحو التايلالرمز للمؤشر الفرعي لكل واحد  من ااالت يتم 

� =

��� −min
�
���

max
�
� − min

�
���

 

  ).متغريات التعليم :على سبيل املثال(لة على القدرة للمتغري املستخدم للدال xو ،للقطر jللمؤشر حتت الدراسة، و Iحيث ترمز 

حسب قيمة املؤشر  ،للتنمية البشريةوقد أصبح من املعروف أن تقرير التنمية البشرية يصنف الدول إىل ثالث مراتب     

أو أكثر؛ تنمية بشرية متوسطة، وتتطلب قيمة مؤشر تتراوح  0.8تنمية بشرية مرتفعة، وهي تتطلب قيمة مؤشر تبلغ : املركب

ويف أحدث تقارير التنمية البشرية حتددت . 0.5وتنمية بشرية منخفضة تتطلب قيمة مؤشر تقل عن ؛ 0.8و 0.5قيمته بني 

  :2القصوى كالتايلالقيم 

  سنة؛ 85سنة إىل  25يقاس هذا املؤشر بالعمر املتوقع للحياة وتتراوح قيمه من  :مؤشر قدرة العيش لفترة زمنية طويلة •

) سنة فما فوق 15الذين يبلغون ( لدى الكبار  يقاس هذا املؤشر مبؤشر مركب من معدل املعرفة :مؤشر قدرة املعرفة •

  ؛0.33، ومؤشر معدل االخنراط يف التعليم مبستوياته الثالثة بوزن يبلغ 0.67بوزن 

يقاس هذا املؤشر بالناتج احمللي اإلمجايل للفرد حمسوبا باملقابل الشرائي للدوالر، وتتراوح قيمته من  :مؤشر هناء املعيشة •

على أساس لوغاريتم دخل الفرد مبعىن أن أدىن قيمة  ، وعادة ما يتم تنميطهسنويا والرد 40.000دوالر إىل  100

  .لك ابتعادا عن االحنياز الذي يترتب على القيم االمسية للدخل، وذ406وأن أعلى قيمة ستكون  ،2للمؤشر ستكون 

  :3ؤشر التنمية البشريةمل وجهتومن االنتقادات اليت 

                                                           

.11، ص27سلسلة اجتماعات اخلرباء، العدد    ، الدميقراطية والتنمية يف الوطن العريب القادر علي،علي عبد    
1
   

.12املرجع نفسه، ص   2
  

: ، املوقع اإللكتروين8، ص أبعاد ومؤشرات التنميةنورة العجالن، 3 

)http://www.lahaonline.com/static/laha_filecenter/saudi_women/Dimensions_development.pdf(مت االطالع عليه يف ، :

22/11/2014.     
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 امليالد قد ال يعرب بالضرورة عن مدى سالمة الصحة البدنية والنفسية لألفراد؛إن مؤشر توقع احلياة عند  •

 معدل أمية البالغني ال يعكس مستوى التعليم ومدى مسامهته يف إكساب األفراد املعرفة وتنمية قدرام؛ •

 .معايري عدم العدالة يف توزيع الدخل عتباركوك يف دقته عند امؤشر مش نصيب الفرد من الناتج •

وميكن القول أنه ليس هنالك ما مينع من استخدام طريقة احلصول على مؤشر التنمية البشرية بإضافة مكونات فرعية أخرى     

  .مبعناها العريض" ياسيةساحلريات ال"ملفهوم التنمية بتعريفها الواسع،خصوصا مكون 

  .التنمية االقتصادية عقبات: املطلب الثالث    

 ،يف الدول املتطورة ،ذه التجربةشكلني هلهذه الدول تواجه  ،الدول النامية يف جتربة بناء االقتصاد الوطينعندما تبدأ          

ول وعندما حتا ،أساس االقتصاد املخططوالنظام االشتراكي القائم على  ،ومها النظام الرأمسايل القائم على أساس االقتصاد احلر

ال بد أن تم بعملية تفاعل شعوا  ،وبناء االقتصاد الوطين ،لعملية التطور االقتصادي االجتماعي الدول النامية أن ختتار منهجا

ويظل االستعمار بشكليه اجلديد  ،كل الطاقات يف معركتها ضد التخلف وحتقيق أعلى وتائر للنمو فيها وتعبئة مع هذا املنهج

اخلروج من هذه احلالة  ولن تستطيع، ناميةعي اليت تعيشها الدول الجتماوالقدمي هو املسؤول عن حالة التخلف االقتصادي اال

لزيادة كمية السلع واخلدمات اليت تنتجها يف سبيل تلبية احتياجات  ،إال عن طريق استخدام املوارد الطبيعية احمللية املتاحة

     .وهذه هي التنمية االقتصادية املطلوبة ،مواطنيها

 البلدان النامية يتميز بالتأخر وضعف املؤشرات االقتصادية الكلية، حيث تقف العديد من العوائقإن الواقع التنموي يف        

 ومن جهة ثانية، هذا من جهة، ،ذاتيابعملية التنمية إىل التجدد واالستمرارية انطالق اقتصادي يدفع  م حتقيقاملختلفة أما

وختتلف درجة حدا وشدا  يف عملية التنمية معوقات التنمية االقتصادية ليست على درجة واحدة من األمهية والتأثري

   .االجتماعية واالقتصادية والثقافيةنظمة آلخر باختالف األوتعقيدها من واقع اجتماعي 

ضمن كافة األبعاد السياسية واالقتصادية  ،التنميةات اليت واجهت وتواجه عملية عقبوعموما هناك مجلة من ال        

  :واالجتماعية منها
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   .ةالسياسي لعقباتا: أوال         

بدأت التنمية االقتصادية يف اجنلترا يف القرن الثامن عشر، مل تقدم احلكومة إال مساعدة حمدودة، ولكن منذ ذلك  عندما        

دون الدعم النشط من من غري املمكن أن تتحقق التنمية، إىل حد أصبح  ،يف التنمية قد ازداد تدرجييا فإن دور احلكومة الوقت

غري قادرة على لعب مثل هذا الدور، فعندها ميكن اعتبار احلكومة عقبة أمام ، إذا كانت احلكومة غري راغبة أواحلكومة، وعليه

إن مل تلعبها احلكومات يف مضمار التنمية  ،ألدوار املهمة اليت تشكل عقباتأحد أسباب حالة الفقر يف البلد، وا أاالتنمية أو

  :هي

إن االستقرار السياسي يعىن التزام القيادة السياسية بالتنمية التزاما مدعوما بالعمل واختاذ  :االستقرار السياسي -1

من التغري السريع عدم االستقرار السياسي  ويتأتىلداعمة للعملية التنموية، من أهم األسباب املساعدة واوهو القرارات املناسبة، 

واخلطط التنموية إىل  تغري إلتزام احلكومات املتتالية من األهداف، حبيث ي1التوجهات احلكومية وأولويااأو ،يف احلكومات

  .حروب مع عدو خارجياحلروب سواء كانت حروب داخلية أو

صبح ، مما أالدول النامية، بقيت آثاره السلبية سنوات طويلة بعد االستقاللإن الوضع االستعماري الذي عايشته معظم        

 ،اختاذ القرارات االقتصادية التنموية يتطلب استقرارا سياسيا يف الدولةناء أي خطوة تنموية جيب اختاذها، فمتغريا جوهريا يف ب

السياسي عامال قويا يف عملية التنمية، ألن عدم توفر  يعترب العاملو ،حىت تتمكن من خلق جو مالئم للخروج من املشاكل

يشكل عائقا أمام عملية التنمية،  ،ويف بعض الدول العربية ،كما هو موجود يف معظم الدول النامية ،االستقرار السياسي

حنو األفضل واخلروج  التغيريلكي تستطيع  ؤدي إلحداث تغريات عميقة،اختاذ القرارات االقتصادية التنموية اليت تمنها فيتطلب 

التنمية احلقيقية تؤدي بالضرورة إىل  جند أنحتتاج ملدة كافية، ، وال ميكن حلها يف وقت قصري اليتمن املشاكل تدرجييا، و

إدارة اتمع وإدارة التنمية من أجل  رة علىقادمهيأة ، لذلك ال بد من توفري عوامل سياسية 2إحداث تغري شامل يف اتمع

  ؛خلق إطار دميقراطي مالئمردود األفعال االجتماعية والسياسية و منالتقليل 

مقايضات، يتضمن خيارات صعبة أو االقتصادية إن القرار اخلاص بتحقيق التنمية: الدعم احلكومي للتنمية - 2

فإذا كان املتضررون من هذا اخليار يستطيعون قلب نظام احلكم، فإن تلك احلكومة سوف تكون غري راغبة يف اختاذ اخلطوات 

                                                           
1
  .7،  ص2012ماي ، سلسلة دورية تعىن بقضايا التنمية يف الدول العربية، العدد املائة والثالث عشر، جسر التنمية، "التخطيط والتنمية يف الدول العربية"حسني الطالفحة،   

.58، ص2009، دار الكرمل، عمان، مقدمة يف التنمية والتخطيط االقتصاديحريب حممد عريقات،   2
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 1971عندما أقدمت كل من غانا وبريو على ختفيض قيمة العملة يف عامي  ،الضرورية لتشجيع التنمية، وعلى سبيل املثال

لمواد املصرية بإلغاء الدعم املايل ل عندما قامت احلكومةتني قد سقطتا على الفور، واحلكوم، فإن هاتني على التوايل 1968و

 .1، حدثت اضطرابات ومظاهرات واسعة أرغمت احلكومة على التراجع عن قرارها1977الغذائية األساسية يف عام 

كيدة من طرف احلكومة يف اختاذ القرارات وعليه فإن حتقيق التنمية يف البلدان النامية يتطلب استعدادا ورغبة أ        

سوف ميثل عقبة  ،رغبة احلكومة يف اختاذ القرارات والسياسات املالئمة للتنمية، وإن عدم قدرة أووالسياسات املطلوبة للتنمية

  .أكيدة يف حتقيق التنمية

 .ت االقتصاديةعقباال: ثانيا         

   .وحمدودية السوق حلقة الفقر املفرغة: االقتصادية اليت قد تعطل التنمية هي العوائقيرى بعض االقتصاديني أن أهم         

ي يؤكد بأن احللقة املفرغة الذ، )Nurkse(الفكرة هو االقتصادي  هذه إن صاحب :حلقة الفقر املفرغة -1

  .البلد الفقري فقرياتعمل على إبقاء عمل على إبقاء املستوى املنخفض للتنمية يف البلدان النامية، وبالتايل تللفقر 

اخنفاض مستوى الفكرة يعود إىل حقيقة أن اإلنتاجية الكلية يف البلدان الفقرية منخفضة، وذلك بسبب إن أصل            

، إضافة إىل عدم كمال السوق بسبب حالة التخلف واخنفاض مستوى الدخل ،االستثمار الناجم عن اخنفاض املدخرات

قصور (، ومن جانب العرض )ضعف احلافز على االستثمار(الفقر هذه تعمل من جانب الطلب ن حلقات أو، 2االقتصادي

  ).املدخرات

أن تكتشف وسيلة النتزاع كميات أكرب من االدخارات البلدان النامية  ، يتعني علىومن أجل كسر هذه احللقة املفرغة         

بأنه رغم أن الغالبية من السكان يف هذه  بالقولويعلق البعض على هذه الفكرة  .املوارد من خارج بلداامن الفقراء أو أن جتد 

تطيع أن تكسر وبالتايل تس ،البلدان هي فقرية إال أن هناك فئات، ولو أا قليلة العدد، لكنها غنية وميكن هلا أن تدخر وتستثمر

تستند على منهج ميكانيكي وستاتيكي  بأاهذه الفكرة  وحتقق التراكم الرأمسايل املطلوب، وينتقد آخرون هذه احللقة املفرغة

  .يف الربط بني املتغريات االقتصادية
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على فكرة أن وفورات احلجم تستند  التخلف االقتصاديو إن العالقة بني حمدودية السوق: حمدودية السوق - 2              

الصناعية أن تكون كبرية احلجم لكي تستطيع استغالل وإذا كان على املنشآت  ،يف الصناعة مظهر رئيسي يف التنمية االقتصادية

وبالتايل فإن حمدودية حجم  ،1التكنولوجيا احلديثة، فإن حجم السوق جيب أن يكون كافيا ليستوعب احلجم الكبري من اإلنتاج

   .قتصاديةالسوق يف العديد من البلدان النامية يعترب عقبة يف طريق التصنيع والتنمية اال

أن وفورات احلجم تظهر يف بعض الصناعات وليس كلها، مث إنه رغم تدين صحة هذه الفكرة بالقول وينتقد البعض         

، يف بعض البلدان، مما جيعل حجم الدخل الكلي كبرية من السكان الكن هناك أعدادمستوى دخل الفرد يف البلدان النامية 

فإنه بسبب ختلف وسائل النقل واألنظمة التجارية يف البلدان النامية، فإن هذه وبالتايل حجم الطلب كبريا، إضافة إىل ذلك 

  . واق ازأةسالبلدان ليست لديها سوق واحدة متكاملة بل جمموعة من األ

بأن حمدودية السوق متثل مشكلة لبعض الصناعات يف بعض البلدان، ويف احلاالت النادرة ميثل السوق كن القول ميوعليه       

  . سببا رئيسيا لتعثر عملية التنمية

  :منهااالقتصادية توجد عقبات اقتصادية أخرى تعيق مسار التنمية  ،العوائق هذه باإلضافة إىللكن 

   :واالستثمار، التمويل ضعف االدخار -3

، إال أن اجلانب التمويلي رغم تعقد وتداخل أسباب مشكلة ختلف البلدان النامية وعجزها عن حتقيق انطالق اقتصادي        

عن تعبئة االدخار  يبقى من األسباب الرئيسية يف هذا اال، حيث تعاين غالبية هذه الدول من عجز مؤسساا املالية واملصرفية

ه تسند وإلي ،متطلبات متويل التنمية، وإذا كان النظام املايل يشكل عصب االقتصاد يف أي بلد احمللي االختياري مبا يوافق

يف سياسات متويل التنمية، فإن هذا النظام قد عرف يف الدول النامية كبحا كان له األثر اإلخفاق باألساس عمليات النجاح أو

إال أنه كان حتريرا فرضته  ،مع حتول هذه البلدان إىل النظام الرأمسايل البالغ يف ضعف أدائها االقتصادي، مث اجته حنو التحرير
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التخلف جوانب كبرية من اقتصادياا، مما جيعل احلكم على جناعته أمرا غري حمسوم بصفة قطعية الظروف، وجاء بعد أن طال 

   .1ملاليةاقها النقدية وارقوي ذه البلدان وقصور يف مناء أو اعتبارا لوجود قطاع غري رمسي

من جهة أخرى، فإن الدور احلاسم لالدخار واالستثمار كان أمرا بديهيا لدى الدول اليت جنحت يف براجمها التنموية         

وحتقيق انطالق اقتصادي باهر كدول آسيا الشرقية، وتبني دراسات ثالث عشريات من النمو يف هذه الدول أا متكنت من 

من ناجتها احمللي اخلام، يف حني مل تتجاوز باقي  %40-30ر واالستثمار وصلت إىل مابني حتقيق معدالت مرتفعة لالدخا

  .%20الدول النامية نسبة 

 من بني الصعوبات اليت تواجه الدول النامية، عدم القدرة على خلق ثروات :عدم القدرة على خلق مصادر جديدة للثروة -4

 :بديلة باستطاعتها تعويض املنتجات األولية املصدرة، وهذا يف حالة اخنفاض أسعارها بالسوق، ويرجع هذا إىل

  عدم االستغالل السليم للموارد اإلنتاجية وضعف الفن اإلنتاجي بعدم استغالل التكنولوجيا احلديثة؛ •

  عدم توافر العناصر الفنية اخلبرية واملدربة يف هذه ااالت؛ •

  ارتفاع تكاليف اإلنتاج والعمليات االستخراجية؛ •

 ؛وء إدارة الوحدات اإلنتاجية اليت تتوىل استغالل املوارد الطبيعية بوجه عامس •

، حيث تعتمد الدول النامية 2اخنفاض حصيلة النقد األجنيب الناتج عن اخنفاض أسعار املواد اخلام يف األسواق العاملية •

        يف احلصول على احتياجاا من السلع الصناعية والرأمسالية على الدول املتقدمة، وتقوم بتصدير املوارد األولية 

  .الزراعية، وبالتايل تتأثر الدول النامية بالركود أو االنكماش االقتصادي احلادث يف الدول املتقدمةاالستخراجية أوأو

يؤكد العديد من االقتصاديني بأن العقبة الرئيسية اليوم : عدالت التبادل الدويل يف غري صاحل هذه الدولتدهور م - 5

العوامل اخلارجية أكثر منها من العوامل الداخلية، ذلك ألن وجود البلدان الصناعية املتقدمة خيلق ضغوطا دولية تؤدي  تتمثل يف

ورغم أن البعض يعترف بوجود بعض اجلوانب اإلجيابية واملفيدة مساعي التنمية والنمو لدى البلدان النامية الفقرية، إىل إعاقة 

البلدان النامية من جتارب للبلدان الفقرية من جراء وجود العامل الذي حيتوي على البلدان الغنية، وكذلك إمكانية استفادة 

                                                           
1
الواقع ورهانات املستقبل، املركز : االقتصاد االسالمي: حولامللتقى الدويل األول  ،رؤية حديثة: طالق االقتصاديات الناميةناعبد اللطيف مصيطفي، عبد الرمحن بن سانة،   

   .14ص ،2011فيفري  24- 23اجلامعي غرداية، يومي 

.109ص، 2001، دار القاهرة، النمو االقتصادي  النظرية واملفهومحممد ناجي حسن خليفة،   2
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م والتكنولوجيا ويف اإلدارة االقتصادية والتخطيط، إال أن البعض يقول أن مثل هذه البلدان املتقدمة وخاصة يف جمال العل

 .1ةبات أمام تنمية وتطور البلدان النامياالستفادة مل تتحقق، ألن البلدان املتقدمة ختلق العق

لدولية لصاحلها على ولقد عملت الدول املتقدمة على استخدام قوا يف توجيه شروط التجارة ومعدالت التبادل ا        

على هذه املواد، فإن  حساب الدول النامية، فنظرا لتخصص هذه األخرية يف تصدير املواد األولية وتبعا لظروف الطلب العاملي

وترتفع يف فترات الرواج العاملية، ولقد كانت حمصلة تقلبات الطلب العاملي يف األجل  ،تنخفض يف فترات االنكماش أسعارها

البلدان النامية، حيث أن أسعار املنتجات الصناعية اليت تستوردها هذه البلدان كانت أرفع الطويل بصفة عامة يف غري صاحل 

  .اهشروط التجارة لغري صاحل غالبا من أسعار املنتجات األولية اليت تصدرها، مما جسد التدهور يف

 .والثقافية ةالعقبات االجتماعي: ثالثا         

أن تشجع التنمية والنمو أنظمة معينة إما أن تعيق أوىل إإن منظومة القيم يف اتمع وهيكل ذلك اتمع والذي يقود عادة       

وعدم قدرا على  ،التخلف يف البلدان النامية كما أن ه القيم أثرا مباشرا على التنمية، االقتصادي احلديث، لذلك فإن هلذ

ن هذه أحيث  حتقيق انطالق اقتصادي يرجع بصفة أساسية للممارسات املنتشرة يف جمتمعاا وأسلوب تفكري األفراد فيها،

ء كانت داخلية ، وطاملا الظروف سوا2اتمعات املتخلفة تدخل القرن احلادي والعشرين بأفكار القرون املاضية وأساليبها

  .دولية هي يف تطور دائم، فإن أفكار وأساليب مواجهة تلك الظروف جيب أن تتطور أيضاأو

 :واجهت التنمية االقتصادية عقبات خمتلفة منها وقد   

يرى بعض االقتصاديني أن النمو السكاين يعد عامال ذا تأثري سليب يف املسرية : ارتفاع معدالت النمو الدميغرايف - 1

التنموية للمجتمع، وذلك انطالقا من أن الزيادات السكانية سوف تعمل على التهام املنجزات التنموية للمجتمع، كما أا 

  :3وجهة نظرهم هذه مستندين إىل مايلي أو قيدا يعرقل استمرار تقدمه وارتقائه، حيث بىن أنصار هذا الرأي  تشكل عبئا 

ويعمل على ختفيض  ،ويشيع ظاهرة البطالة بأشكاهلا يف اتمع ،النمو السريع للسكان يزيد من عرض قوة العمل •

، مما يؤدي إىل زيادة مستمرة الكافية لتأهيل وتدريب صغارها وهذا يعين أن األسر لن حتصل على املوارد األجور،

  غري املؤهلني أو املدربني يف سوق العمل؛ألعداد العمال 
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إن التزايد املتسارع لعدد السكان يف أي جمتمع يعين وبشكل حتمي زيادة الطلب على السلع االستهالكية بنوعيها  •

 وهذا قبل كل شيء يشكل ضغوطات على املسرية التنموية وكذلك الطلب على اخلدمات، ،الضروري والكمايل

يعمل على استنفاذ ما تقدمه للمجتمع، كما أن ارتفاع مستوى االستهالك يف اتمع الناتج عن زيادة عدد السكان 

الطبيعة من موارد وخامات بشكل سريع، ويف كثري من األحيان جترب اتمعات على استرياد مثل هذه اخلامات من 

  اخلارج لسد الطلب املتنامي عليها؛

إذ ينطلقون من حقيقة االستثمار،  ليب علىسثر سلبا على عملية التنمية من خالل تأثريه الإن النمو السكاين يؤ •

ني االستهالك واالدخار، وعليه فإن النمو السريع للسكان يتطلب دائما بالتناسب العكسي يف توزيع الدخول 

 .من خمصصات االدخار ومن مث االستثمارختصيص جزء أكرب من الدخول لالستهالك ويقلل 

العامة اليت تواجهها  قضايا املاليةالواحدة من أهم  ،احتواء منو اإلنفاق العام على الصحة :اخنفاض املستوى الصحي - 2

صاديون بتعميق فهمهم ألمهية الصحة من الناحية االقتصادية، ففي السنوات األخرية، قام اخلرباء االقت، االقتصادات

ميكن استخدامه بشكل أفضل، ومادامت الصحة متثل عامال حمددا أساسيا أحد أشكال رأس املال البشري الذي واعتربوها 

واألسر  ،معظم الشعوب الفقرية، فإا تتسم بأمهية خاصة لقدرة األفراد وهو األصل الرئيسي الذي ميتلكه ،لقيمة العمل

  ؛1إبقائها فوق خط الفقرمبستويام املعيشية أوض على النهو

يف حتقيق النمو والتنمية  اأساسي استوى التعليمي للسكان بوجه عام عنصريعترب امل :التعليم انتشار األمية واخنفاض مستوى - 3

النتائج  وتشري البيانات احلديثة أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي ملوظفي اخلدمة املدنية يف بلد ما، حتسنت، االقتصادية

وميكن من االبتكار التكنولوجي الذي يعزز ، 2مما يرفع مستوى الناتج ، فالتعليم يزيد من إنتاجية القوى العاملةاالقتصادية

النمو االقتصادي من خالل حتسني املدخالت وتعزيز العمليات ورفع مستوى املنتجات، ويسهل انتقال املعرفة واعتماد 

 .الوسائل التكنولوجية احلديثة، األمر الذي يعزز بدوره النمو والتنمية االقتصادية
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  .التنمية والنمو: الرابع املطلب  

، النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية قد يفهمان كوما يعربان عن الشيء نفسه، فإما ال يتشاانأن من  على الرغم   

كمية زيادات يف ات يف السكان ضمن منطقة حمددة، أوالذي يعين زياد فالتنمية االقتصادية ختتلف عن النمو االقتصادي، فالنمو

  .ال يقود بالضرورة إىل حتسينات نوعية يف احلياة، ال يعين أوقيمة السلع واخلدمات املنتجة يف االقتصاد احملليأو

، )التنمية(أول من حاول التمييز بني النمو االقتصادي والتطور االقتصادي  "Schumpeter"يعد االقتصادي و         

واالبتكار التقنيني،  ،يف حني أن التطور االقتصادي ينتج من التقدم واالدخار،فالنمو برأيه، حيدث بسبب منو السكان والثروة 

كما يلعب الرائد االقتصادي دورا متميزا يف إحداث التطور، و إن النمو يعين حدوث تغيريات كمية يف بعض املتغريات 

، أما كيفية حصول النمو والتطور، فإن 1االقتصادية، أما التنمية فتتضمن حدوث تغيريات نوعية يف هذه املتغريات

"Schumpeter" يؤمن بتلقائيتهما من دون ضرورة تدخل الدولة وتوجيهها، وبالنتيجة فإن التغريات الكمية املتراكمة تقود

  .إىل حدوث تغريات نوعية يف املدى الطويل

وهو ( ألخري يقاس بوصفه الناتج القومي اإلمجايل يشري النمو االقتصادي إىل ارتفاع يف الدخل القومي أو الفردي، وهذا ا       

يف السكان، فإذا ازداد إنتاج السلع واخلدمات  عدد مقسوما على) املنتجة من قبل االقتصاد الوطين لع واخلدماتسقيمة كل ال

بلد معني بأية وسيلة، فإن ذلك االرتفاع يف اإلنتاج هو منو اقتصادي، أما التنمية االقتصادية فهي تتضمن تغريات هيكلية فضال 

ارتفاع يف حصة الصناعة يف الناتج احمللي هو األول : عن تغريات أخرى، ومثة اثنني من تلك التغريات اهليكلية األكثر أمهية هي

الذين يعيشون يف  السكان يرافقها زيادة يف نسبة ،و اخنفاض حصة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل للبلدوالثاين هاإلمجايل، 

فضال عن ذلك فإن الدول اليت تدخل يف التنمية االقتصادية عادة متر مبدد زمنية يف تسارع منو السكان  وليس يف الريف، ،املدن

إن أمناط . 2الزمنية فإن اهليكل العمري لسكان تلك الدول يتغري على حنو كبريمث تباطؤ ذلك النمو، وخالل تلك املدد 

سلع كل دخلهم على الضروريات، لكنهم بدال من ذلك حتركوا باجتاه  ، طاملا أن السكان الينفقونتتغري أيضا االستهالك

  .ة أكثرالسياحيدمات اخلوإىل  االستهالك الدائم

                                                           

. 29- 28ص ص  ، 2009منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، بريوت،  ،، إشكاليات التنمية االقتصادية املتوازنة دراسة مقارنةحسن دخيلحممد   1        

.43- 42صص  مرجع سابق، صاحل تركي القريشي،  دمحم  2
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ألنه وحده النمو االقتصادي هو أمر ضروري للتنمية، :"  الفرق بني النمو والتنمية فيقوليف تعريفه تبيني Lewisحياول      

إضافة إىل التفريق بني ، للتنمية االقتصاديةشامل بتعريف  J.Walinsky ، ويف نفس املعىن جاء..."ميكنه رفع مستوى املعيشة

أي ازديادا إمجاليا يف  لالقتصاديني تعين قبل كل شيء النمو االقتصادي،إن التنمية االقتصادية بالنسبة " :فيقولالتنمية والنمو 

هو أهم عنصر منفرد يف التنمية  ،قيقةاحلإن النمو االقتصادي يف . إنتاج السلع واخلدمات مبعدل أسرع من منو السكان

 .1وال يكفي وحده لضمان حتقيقها ،وإن كان أساسيا، فإنه ليس مرادفا متاما للتنمية ،االقتصادية وهو أساسي هلا، إال أن النمو

االقتصادي فقط، بل أشياء أخرى كثرية، إا تعين اللحاق بالدول املصنعة  إن التنمية بالنسبة للبلدان النامية ال تعين النمو

واملرض ونشر العدالة االقتصادية واملساواة يف  على الفقر، والقضاء والتكتولوجياواستبدال العمل البشري املرهق باآلالت 

  .جمتمعات تلك البلدان

وال  ،ولكنه غري كاف، وهو فقط  وسيلة خلدمة غاية ،إن النمو االقتصادي عنصر مهم من عناصر التنمية االقتصادية         

 ،1988مبناسبة حصوله على جائزة نوبل عام  ،Amartya Sen، لذلك ركز املفكر أبدا غاية يف حد ذاته ميكن اعتباره

وامل كربى تشكل حجر الزاوية مسألة معدالت الدخل املنخفضة إىل التركيز على أربعة ع على ضرورة جتاوز دراسات التنمية

  :2"املستوى املعيشي األدىن املقبول"يف 

  ...االختالفات الشخصية كالعمر، العجز، :أوال          

يتطلب نفقات خمتلفة بالنسبة للسكن واللباس ) حارة أو باردة(تنوع البيئات، حيث أن العيش يف بيئة خاصة  :ثانيا         

  ...والوقود

  ...).النزاعات، اآلفات،( االجتماعي تغري املناخ  :ثالثا         

  :واجلدول التايل يلخص بعض الفروقات بني النمو والتنمية   

  

                                                           

.54- 53ص ص  ،1984 ، دار هومة  والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، اجلزائر،مقدمة يف إقتصاد التنميةإمساعيل شعباين،   1
     

2
 Dwight H, Perkins et autres, économie du développement, 3eme ed, de boeck, Paris, 2008, p p 60-61. 
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  .النمو االقتصادي والتنمية االقتصاديةالفرق بني : 1اجلدول رقم 

  .التنمية االقتصادية  .قتصاديالنمو اال

تغيري  من شأا إحداث يتم دون اختاذ أي قرارات

  ؛هيكلي للمجتمع

  دف إىل تغيري البنيان اهليكلي للمجتمع ) خمططة(عملية مقصودة 

  ؛ألفراده لتوفري حياة أفضل

الذي حيصل  الكم احلجم أو يركز على التغيري يف

  عليه الفرد من السلع واخلدمات؛

  بنوعية السلع واخلدمات نفسها؛ تم

 ال يهتم بشكل توزيع الدخل احلقيقي الكلي بني

  األفراد؛ 

تم بزيادة متوسط الدخل الفردي احلقيقي، خاصة بالنسبة للطبقة 

  ؛الفقرية

  .القومي وتنويعهتم مبصدر زيادة الدخل   .ال يهمه مصدر زيادة الدخل القومي

، مت )/http://www.alukah.net/library/0/74320: (، املوقع اإللكتروينشبكة األلوكة ،مفاهيم ونظريات النمو االقتصاديجالل خشيب، : املصدر      

  .27/03/2014: االطالع عليه يف

ة االقتصادية هي عملية مقصودة وخمططة دف إىل تغيري البنيان اهليكلي للمجتمع بأبعاده املختلفة التنميوعليه فإن           

إذ أا تعين النمو زائدا التغيري، وأن التنمية ليست  ،فإن التنمية أمشل وأعم من النمو هلذاولتوفري احلياة الكرمية ألفراد اتمع، 

 .وتتكون من نظريات خمتلفة سيتم ذكرها فيمايلي ،أيضا حمتوى اجتماعي تتضمن بلفقط ظاهرة اقتصادية 

  .نظريات التنمية االقتصادية: املبحث الثاين

بالتنمية االقتصادية، من نظريات التنمية االقتصادية هي تلك النظريات اليت حاولت حبث وتفسري الظواهر املتعلقة           

عتماد عليه يف إحداث التنمية وصوال إىل بناء هيكل معريف ميكن اال ،املتعلقة ذه الظواهر حيث األسباب واملعوقات واملفاهيم

  .من عدم وجود هذه التنمية أو ضعفها على األقل النهوض باتمعات اليت تعاينأو

ذا املفهوم خالل  لدى املهتمني ن النظرة السائدةبعد احلرب العاملية الثانية، فإبتتبع مراحل عملية تطور مفهوم التنمية         

ن التنمية االقتصادية ما هي إال سلسة من املراحل املتتالية أ ىكانت تقتصر عل ،عقدي اخلمسينات والستينات من القرن املاضي
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من هذه النظرة تشكلت و ،وحتقيق الرفاهية ألفراد جمتمعااا كافة الدول وصوال إىل التقدم جيب أن متر  من النمو االقتصادي،

 ان عددأ، حيث ويف بداية سبعينات القرن املاضي ظهرت نظريات أخرى تنادي بعدم دقة هذه األخريةنظرية املراحل اخلطية، 

  .ومل تستطع اللحاق بالدول املتقدمة ،من الدول النامية بقي احلال فيها على ماهو عليه من ختلف اقتصادي اكبري

يف الدول  اعتمدت نظريات سبعينات القرن املاضي على ما يسمى بالتغريات اهليكلية يف جماالت القطاعات االقتصادية       

وركزت على أمهية هذه التغريات يف إحداث التنمية، بعدها ويف نفس الفترة ظهرت نظرية التبعية للنظام الرأمسايل  النامية

الثمانينات ظهرت النظرية الكالسيكية احلديثة اليت  سياسية يف إحداث التنمية، ويفالعاملي، واليت ركزت على دور العوامل ال

  .ركزت على دور اقتصاد السوق وعدم تدخل احلكومات يف احلياة االقتصادية يف حتقيق التنمية االقتصادية املطلوبة

  .نظرية املراحل اخلطية: املطلب األول    

، وقد بىن نظريته "مراحل النمو االقتصادي:"وقد نشرها يف كتابه، 1960عام  "Rostow"صاغ هذه النظرية العامل       

التكوين الرأمسايل من خالل االدخار ألغراض  حول مراحل التنمية االقتصادية، ولكنها تركز على أمهية" Marks"على نظرية 

  .لتحفيز النمو االقتصادي وبالتايل إحداث التنمية االقتصادية ،االستثمار االقتصادي

ا خالل أن متر  ل متعاقبة ال بد ألية دولةمراح سلسلة من مخس وتنص هذه النظرية على أن التنمية االقتصادية تتضمن       

  :تنميتها االقتصادية وهي

 .مرحلة اتمع التقليدي: أوال        

 نأوانعدام التقدم التكنولوجي، إذن ال يوجد تقريبا منو يف اإلنتاج، كما  ،بسيطرة القطاع الزراعيتتسم هذه املرحلة       

وهي مرحلة تصف حالة اتمعات القدمية ذات الطبيعة اهلرمية، وهي جمتمعات حمدودة   ،1طرق التفكري مل يطرأ عليها أي تغيري

ركز السلطة يف هذه ويعمل معظم أفرادها يف النشاط الزراعي، لذا فإن مت ،والتغريات االجتماعية ،واحلركة ،والتعليم ،اإلنتاجية

  .2اتمعات يكون يف أيدي مالك األراضي

                                                           
1
 Stéphanie Treillet, L’économie du Développement de Bandoeng à la mondialisation, 2 éme édition, Armond 

colin, paris, 2005, p 11. 

28مرجع سابق، ص  ،وسياسات وموضوعاتالتنمية االقتصادية نظريات  ،مدحت القريشي  2
  



 .والنظريات املفاهيم والصناعية، االقتصادية التنمية: األول الفصل

 

25 

 

ولكون اإلنتاج هو فقط ألغراض  ،وهذه املرحلة متتاز باخنفاض االنتاجية الزراعية بسبب بدائية وسائل اإلنتاج الزراعي        

  .املنزيل وليس للتسويق، كما أا متتاز بغياب السلطة املركزية يف املناطق البعيدة عن املركز االستهالك

  .مرحلة ما قبل االنطالق: ثانيا         

واستغالل فرص االبتكارات  ،مسايل عن معدل منو السكانتتضمن هذه املرحلة تغيريات أساسية منها زيادة التكوين الرأ       

حتدث زيادة يف االستثمار  فمثال، 1على اإلنتاج املتخصص الكبري، باإلضافة إىل خلق ابتكارات جديدة وتدرب العمال القائمة

استثمارات ضخمة يف واالبتكارات يف القطاع الزراعي مما خيلق فائضا ميكن استخدامه لتمويل التوسع الصناعي، وباملثل فإن 

   .تأخذ مكاا خالل هذه املرحلة ل االجتماعيسبل املواصالت وغريها من أشكال رأس املا

خبة املستندة جديدة من األشخاص تشكل اتمع الصناعي، واليت تسود على النومن الناحية االجتماعية يتعني ظهور خنبة     

لتحمل  استعداد لديهمكون ن يأويتعني توجيه الفائض من قبل النخبة اجلديدة من الزراعة إىل الصناعة، و على امتالك األراضي،

    .ومن الضروري تأسيس حكومة حديثة معاصرة وفعالةحلوافز املالية، االستثمارية ورغبة يف ا املخاطر

  .مرحلة االنطالق: ثالثا        

، حيث يصبح النمو شرطا عاديا، وأن قوى احلداثة تتصارع مع العادات اخلط الفاصل يف حياة اتمعمتثل هذه املرحلة        

، وهي أصعب فترة تتراوح مدا مابني عقدين إىل ثالثة عقود ،رحلة عادةتستغرق هذه امل ،2والتقاليد واملؤسسات القائمة

املراحل حيث أا تعد مرحلة اجلهد الشاق والعمل املتواصل إلرساء قواعد ضة اقتصادية واجتماعية شاملة، وحسب 

"Rostow" 3فإن هناك ثالثة شروط أساسية لالنطالق:  

  من الناتج احمللي مبا يفوق عدد السكان؛ %10إىل أكثر من  %5املنتج لينتقل من  ارتفاع معدل االستثمار -1

  إنشاء قطاعات صناعية حتويلية هامة مبعدل منو مرتفع؛ -2

                                                           

.158، ص2001لدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، ا"مفهومها نظرياا سياساا"التنمية االقتصادية لي الليثي، حممد عبد العزيز عجمية، حممد ع  1  

.112مرجع سابق، ص  ،وسياسات وموضوعاتالتنمية االقتصادية نظريات  مدحت القريشي، 

2
  

3
 WW. Rostow, les étapes de la croissance économique, Edition du Seuil, Paris, 1963, p p 23-24. 
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أن يرافق االنطالق  بدالالتأسيس السريع ألداة سياسية اجتماعية ومؤسساتية تتمحور حول التنمية، بعبارة أخرى  -3

  .جناح سياسي واجتماعي وثقايف حيمل على عصرنة االقتصاد

  .مرحلة النضوج: رابعا         

من تنتشر خالهلا التكنولوجيا احلديثة وتشيع حوايل أربعني عاما،  "Rostow"تدوم هذه املرحلة من وجهة نظر      

بأن  "Rostow"ويرى  .1القطاعات الرائدة اليت خلقت االنطالق ودفعته إىل كل القطاعات الرئيسية يف االقتصاد القومي

  ؛إنتاجهل شئ بل أي شيء يرى االقتصاد القومي تتوفر لديه يف هذه املرحلة القدرات التكنولوجية والتنظيمية إلنتاج ليس ك

  .مرحلة االستهالك الوفري: خامسا        

من أفراد اتمع يتمتعون بكثري من احلاجات األساسية         اكبري احبيث يصبح عددللفرد،  يرتفع الدخل احلقيقييف هذه املرحلة 

، فيتغلب عدد السكان املتمدنني على عدد السكان الريفيني، ويتغلب كذلك عدد العمال ...)األكل، اللباس، السكن( 

  .ابسيط ابلوغه أمرأويصبح أمرا سهال والوصول إليه  ن؛ ويصبح التقدم التقين ليس هدفا، ألنهاإلداريني على العمال اآلخري

  . اهليكلي وأمناط التنميةرينظرية التغي: املطلب الثاين    

بأنه جمموعة من التغيريات اهليكلية االقتصادية اليت حتتاج  ،ميكن تعريف التحول من االقتصاد التقليدي إىل اقتصاد متقدم       

والتبادل  تتوقف على األهداف االجتماعية وإمكانيات اإلنتاجىل الرفاهية االجتماعية، واليت إإىل زيادة مستمرة يف الدخل و

   .2اخلارجي واليت ختتلف من بلد إىل آخر

الذي درس مناذج ، "Hollis B.Chenery"مناذج التغيري اهليكلي املعروفة على نطاق واسع هو منوذج  أفضلإن من       

، وهي تركز على اآللية اليت حتول ا العاملية الثانية تلت احلربالتنمية يف عدد من دول العامل الثالث أثناء الفترة اليت 

املتخلفة هياكلها االقتصادية احلالية من التركيز الشديد على الزراعة التقليدية والقطاعات األولية اليت تعيش على االقتصادات 

                                                           

.160، مرجع سابق، ص حممد عبد العزيز عجمية، حممد علي الليثي  1
  

2
 H Chenery, changement des structure et politique de développement, p6, 

(http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/424041468339617858/pdf/119110PUB0French0Box74486B01PUBLIC1.p

df) vu le : 12/01/2014. 
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من خالل التوسع يف القطاعني الصناعي  ،1الكفاف إىل املزيد من التحضر واملزيد من التنوع الصناعي واالقتصاد اخلدميحد 

األدوات السعرية وختصيص املوارد للنظرية النيوكالسيكية واالقتصاد القياسي احلديث لتصف كيف  واخلدمي، فهي توظف

  .حتدث هذه العملية التحولية

  :2لعملية التنمية هي Chenery  اليت رصدها  ومن أبرز اخلصائص     

؛ فهناك حتول من اإلنتاج الزراعي معدل الدخل الفردي والذي يصاحب حالة االرتفاع يف ،اإلنتاجتحول يف هيكل ال :أوال   

ومشلت التحوالت أيضا التراكم املطرد  صناعي يف الناتج القومي االمجايل،إىل اإلنتاج الصناعي، حيث يرتفع نصيب الناتج ال

من التأكيد على الغذاء والضروريات إىل الرغبات يف احلصول والتحول يف الطلب االستهالكي ) املادي والبشري(لرأس املال 

واخنفاض  ،مع هجرة الناس من املزارع واملدن الصغرية ،ومنو املدن والصناعات فيها ،على السلع املصنعة املختلفة واخلدمات

    ن ككل؛حجم األسرة وحجم السكا

أن هناك  "Chenery"فيما بني البلدان املختلفة، فقد وجد التحوالت يف أمناط التجارة الدولية هي األكثر بروزا :ثانيا  

يف كل من إمجايل االستريادات والصادرات خالل فترة التحول، مع ارتفاع نسيب يف حصة النواتج الصناعية يف إمجايل  ارتفاعا

  إمجايل االستريادات؛ نسيب يف حصتها من الصادرات، وهبوط

  حنو قطاع الصناعة التحويلية واخلدمات؛يكل العمالة خارج القطاع الزراعي، حتول يف ه :ثالثا 

واهلجرة املتسارعة من الريف إىل املدينة، إال أن التصنيع  ،تزايد التحضر الذي ينتج عن ارتفاع أمهية وحجم الصناعة :رابعا 

قطاع ة الكبرية يف الدخل تتركز يف اللزيادفاوت غري العادل لتوزيع الدخل، حيث أن اوالتحضر يسامهان يف زيادة حدة الت

  احلضري احلديث؛

اليت تساهم يف تقليل النمو السكاين وتقليص ظاهرة االزدواجية االقتصادية انتشار الفرص التعليمية واخنفاض معدالت : خامسا

وتايوان من تبين سياسات من شأا نشر اليابان وكوريا اجلنوبية : معينة مثلعدم املساواة يف توزيع الدخول، وقد متكنت بلدان 

  .وتوزيع املنافع من عملية التصنيع بشكل أكثر عدالة

                                                           

.131ص .2006، دار املريخ للنشر، الرياض، التنمية االقتصاديةشيل تودارو، ترمجة حممود حسن حسين وحممود حامد حممود، مي  1
  

.110-108صص مرجع سابق،  ،وسياسات وموضوعاتالتنمية االقتصادية نظريات  مدحت القريشيي، 

2
  



 .والنظريات املفاهيم والصناعية، االقتصادية التنمية: األول الفصل

 

28 

 

 .نظرية التبعية الدولية: املطلب الثالث    

وذلك كنتيجة لتزايد  بتأييد كبري، خاصة فيما بني مفكري العامل الثالث،أثناء السبعينات حضيت مناذج التبعية الدولية          

حول كل من مناذج مراحل النمو والتغيري اهليكلي، ويف األساس فإن مناذج التبعية الدولية ترى أن دول العامل الثالث  املعرفة

لدول دولية باإلضافة إىل وقوعها يف تبعية وسيطرة ا، سواء كانت حملية أوحماصرة بالعراقيل املؤسسية والسياسية واالقتصادية

  :ل هذا املدخل العام واخلاص بثورة التبعية الدولية يوجد ثالثة تيارات فكرية هيداخو الغنية من خالل عالقتها ا،

  .منوذج التبعية االستعمارية اجلديدة: أوال        

االجتاه يعزي وجود  إن هذا ،يف التنمية واحد من االجتاهات اليت منت على حنو غري مباشر من التفكري املاركسيوهو          

يتضمن عالقات البلدان الغنية  ذيال ،إىل التطور التارخيي للنظام الرأمسايل الدويل غري املتكافئ ،أوىل وواستمرار التخلف على حن

متكافئة عليه من قبل عالقات قوة غري ، فالتواجد املشترك للدول الغنية والدول الفقرية يف نظام دويل مهيمن 1بالبلدان الفقرية

اح حماوالت الدول الفقرية جيعل من الصعوبة مبكان جنأومينع  ،)الدول األقل تطورا(والطرف ) الدول املتقدمة(بني املركز 

  .وأن تكون مستقلةعلى ذاا لتكون معتمدة 

واالقتصادية للدول املتخلفة ، فقد أصبحت التركيبة السياسية طال أمده ذيلالستغالل والتبادل الالمتكافئ الوكنتيجة         

، ومن مث فإنه سيكون من املستحيل على الدول املتقدمة يف ماضي أيامها خمتلفة كل االختالف عن أي وضع هيكلي شهدته

، مما يعين أنه سوف لن يتاح هلا إحداث 2نفس الطريق الذي سلكته الدول املتقدمة الدول املتخلفة أن تسلك يف مسار تنميتها

  .ة ناجحة حتت نظام رأمسايلثورة صناعي

يرى على أنه ظاهرة خارجية على عكس نظريات املراحل اخلطية والتغيري اهليكلي، فقد كان التأكيد  وبالتايل فإن التخلف      

فالتخلف مسؤولة عنه الدول املتقدمة  إذا نقص التعليم واملهارات،، أوستثماركفاية االدخار واال مثل عدم ،على القيود الداخلية

  .لتعمدها إجبار الدول النامية على الدوران يف فلكها والتبعية الكاملة هلا

                                                           

.155صاحل تركي القريشي، مرجع سابق، صدمحم   1
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  .منوذج املثال الكاذب :ثانيا        

هو ما يطلق عليه النموذج الكاذب القائم على ما يعطى للعامل  ،للتنمية واألقل تطرفا يف منوذج التبعية الدولية املدخل الثاين      

من نصائح مغلوطة وغري مناسبة، وذلك نتيجة للتحيز العرقي للخرباء من الدول املتقدمة املشتغلني بالوكاالت واملنظمات الثالث 

عدم تكون من التعقيد أو ،الناميةلدول إن هذه النصائح املغلوطة يبىن عليها سياسات اقتصادية غري صحيحة ختص ا .ةالدولي

بسبب تبين هذه الدول ألفكار ال تنسجم  ،ختلف هذه الدول بدال من تقدمهاتؤدي إىل زيادة ، حبيث 1الوضوح وأحيانا اخلطأ

  .مع أولويات التنمية فيها

       للهياكل االجتماعية التقليديةمثل الدور املركزي واملرن بسبب العناصر املؤسسية  ه، فإننموذجالهذا وحسب وجهة نظر       

من قبل النخب احمللية على  ،غري املتكافئة والسيطرة ،وبقية حقوق امللكية ،، وامللكية غري املتساوية لألرض...)القبيلة والطبقة( 

النماذج الكالسيكية هذه السياسات تأسست على األرصدة احمللية والدولية واملنافذ غري املتساوية جدا على اإلئتمان، فإن 

  .2يف حاالت عدة ختدم مصاحل جمموعات القوة املوجودة حمليا ودوليا "Henry"لـأو منوذج التغيري اهليكلي  ،احلديثة

  .فرضية التنمية الثنائية: ثالثا        

ات يف كل من صراحة نظريات التبعية الدولية فكرة ثنائيات اتمع هرت، وأظضمنيانظريات التغيري اهليكلي لقد احتوت      

بوضوح من خالل تركز الثروة يف أيدي قلة داخل مساحة الدول الغنية والدول الفقرية، ويف الدول النامية تظهر هذه الثنائية 

تقليدي وقطاع رأمسايل، قطاع ، قطاع بأن جمتمعات الدول املتخلفة تتكون من قطاعني "Lewis"ويرى  ،كبرية من الفقر

جتارة (إىل وظائف أخرى حرة باإلضافة  ،)اإلنتاج من أجل االستهالك الذايت(يف األساس على الفالحة الغذائية  تقليدي يعتمد

يف املقنعة املوجودة قليلة جدا واألجور كذلك، وهذا ناتج عن البطالة إن اإلنتاجية يف هذا القطاع  .3...)صغرية، أعمال مومسية

فاإلنتاجية احلدية ضعيفة جدا  هذا القطاع، فالعمل الذي تقوم به جمموعة ميكن أن يقوم به عامل واحد أو عدد أقل من العمال،

  .الدخلأومنعدمة أقل حىت من األجر أو
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  :1وعلى حنو حمدد فإن مفهوم الثنائية يتضمن أربعة حجج أو مناقشات

  ،جمموعة الظروف املتباعدة يف آن واحد ويف مكان واحد، كأن يتعايش معا يف ظروف اإلنتاج يف بلد ما رتواف -1

مرتفعة املستوى الثقايف  الفئة الغنية، أوتعايش القلة، أوطريقيت اإلنتاج احلديثة والتقليدية يف قطاع الريف واملدينة

تعايش الدول الصناعية القوية والغنية مع اتمعات ا، أوة واألمية من سكان جمتمع موالتعليمي مع الكثرة الفقري

  الفقرية يف جمال العالقات االقتصادية الدولية؛

هذا إىل أن مسبباته  واتسامه باالستمرارية وليس باملرحلية، فهو تناقض مزمن وليس وقتيا، ويرجعاتساع هذا التعايش  -2

 ليست ظواهر عارضة ولكنها أسباب هيكلية ال يسهل إزالتها والقضاء عليها؛

، أي ميل حنو )املتقدم يف مواجهة القطاع املتخلفالقطاع (ال تبدي الفوارق بني شقي ظاهرة الثنائية االقتصادية  -3

ويوضح هذا أن الفجوة اليت تفصل بني إنتاجية  حنو الزيادة واالتساع،الضآلة أو التقارب بل على العكس، فإا متيل 

 ؛املالحظ أا تتسع من عام إىل آخرال تضيق، وإمنا العامل يف الدول املتقدمة وإنتاجية العامل يف الدول املتخلفة 

القطاع االنتعاش يف كثريا بالرواج أواالقتصادية يف القطاع املتخلف ال تتأثر  من أهم خواص الثنائية، أن األوضاعو -4

ألسفل  املتخلفيف دفع القطاع تواجد القطاع املتقدم  ، قد يتسبباملتقدم بل على العكس، فبدال من جذبه ألعلى

 .وتعميق ختلفه

وأخريا فإن نظريات التبعية أكدت على توازن القوى الدولية واحلاجة إىل اإلصالح االقتصادي، السياسي، املؤسسي على        

  :ختللتها نقطيت ضعف رئيسيتني مها، إال أا والدويل بشكل أساسياملستوى احمللي 

قدمت تفسريا ملاذا تظل العديد من دول العامل متخلفة، إال أا قدمت تفسريا حمدودا عن كيفية على الرغم من أا  -1

  حتقيق الدول للتنمية؛

رمبا يكون األهم أن التجربة االقتصادية للدول األقل تقدما اليت قامت بعمليات تأميم للصناعة، كانت يف معظمها  -2

  . ذات نتائج سلبية
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فيما خيص تعريفه للرأمسالية، اليت عرفها يف كتابه  "Andre Frank"مدرسة التبعية وخصوصا  "Booth"كذلك ينتقد     

فإنه ال مفر من القول  ذلك التعريف نه يف حالة استخدامأعلى " Booth"، حيث يؤكد 1"ذاتيال قمنو صناعي مست: "على أا

  .بأن التنمية الرأمسالية ستحدث بأعلى درجات النجاح عندما تكون روابطها باالقتصاد العاملي يف أضعف حاالا

  .النظرية النيوكالسيكية : املطلب الرابع    

منذ أوائل مثانينات القرن املاضي، يف كل من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا وكندا سادت النظرية النيوكالسيكية         

مؤيدي هذه النظرية ومن أنصار  اكبري اأن عددهو  ،على إنتشار هذه النظرية بشكل واسع ساعد ماووغري ذلك من الدول، 

مها  ،وغري مباشرة بالتنمية االقتصاديةعالقة مباشرة هم يف الواقع من املسيطرين على أكرب مؤسستني اقتصاديتني يف العامل، هلما 

 .2البنك الدويل وصندوق النقد الدويل

الوحشية اليت تصرفات الأن سبب ختلف دول العامل الثالث ليست نتيجة يعتقدون  ،مؤيدي الثورة النيوكالسيكية إن        

من جانب الدولة وانتشار الفساد والوكاالت الدولية اليت تسيطر عليها، وإمنا بسبب التدخل املفرط  ،تقوم ا الدول املتقدمة

   .لناميةاالقتصادية، وكلها أمور تتغلغل يف اقتصاديات الدول ا وعدم الكفاءة وغياب احلوافز

  : السائدة ميكن تقسيمه إىل ثالثة مناهج هي التحدي النيوكالسيكي للتنميةإن         

  .منهج السوق احلر: أوال         

، إذ أن أسواق املنتوج توفر أفضل اإلشارات للمستثمرين يف إن االعتقاد يف هذا املنهج أن األسواق لوحدها كفأة        

تستجيب هلذه الصناعات اجلديدة بطرق مالئمة، واملنتجون يعرفون على حنو أفضل ماذا  العمل أسواقالنشاطات اجلديدة، وأن 

وأسعار عناصر اإلنتاج  تعكس القيم النادرة والدقيقة للسلع واملوارد اآلن  ،وكيف ينتجون بكفاءة، وأن أسعار املنتوجينتجون 

  .ويف املستقبل

                                                           

.94، ص2009عبد اهللا بن مجعان الغامدي، النشر العلمي واملطابع، الرياض، : ، ترمجةنظريات التنمية وتطبيقااكايت ويليس،   1
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ويكاد يكون استعاا  تكنولوجيا اإلنتاج جمانا فعالة حىت لو مل تكن كاملة، وتتوافراملنافسة  ويف ظل هذا املنهج تكون         

، يكون أي شكل من أشكال التدخل ويف ظل هذه الظروف. دون تكلفة، ناهيك عن توافر املعلومات الكاملة وبشكل جماين

افتراض أن أسواق دول العامل وقد اجته مؤيدو التنمية عن طريق السوق احلر إىل  لإلنتاج، اومعوقاحلكومي مصدرا لالختالل 

   .الثالث تتسم بالكفاءة، وأن أي صورة من صور عدم كمال األسواق ميكن أن تتواجد وتكون ذات تأثري حمدود

  .منهج االختيار العام: ثانيا         

ي شئ ل أال تفععلى القول بأن احلكومات  وهو يستنديعرف هذا املنهج أيضا باسم منهج االقتصاد السياسي اجلديد،         

ومن بشكل سليم، ويعود ذلك إىل افتراض أن السياسيني واملوظفني البريوقراطيني واملواطنني يعمل كل منهم بشكل منفرد، 

وسلطات حكومية لتحقيق غاياته اليت تتسم ، ويستخدم كل طرف من هؤالء ما يتمتع به من نفوذ 1منظور مصلحته الذاتية

   .باألنانية

مثل إجازات (لسياسية من احلكومات ا" ريع"تدعى السياسي للحصول على منافع خاصة  يستعملون التأثريإن املواطنني        

؛ والسياسيني يستعملون موارد احلكومة من أجل أن على املوارد املهمة، اليت تقيد املنافذ )سعر الصرف املرشداالستراد أو

مواقعهم الوظيفية للحصول  القطاع العام فيستعملون يعززوا وحيافظوا على مواقعهم يف القوة السياسية والسلطة؛ أما موظفي

من املواطنني الباحثني عن الريع، ويعملون بصفتهم شركة أعمال للحماية على ذلك اجلانب، يف حني جند أن  على رشاوي

والنتيجة الصافية ليس فقط التخصيص احلكومات احمللية تستعمل قوا لتصادر امللكية اخلاصة لألفراد، أو ،حكومات احملافظات

  .ات الفرديةولكن أيضا التقليص العام للحري ،اخلاطئ للموارد

   .منهج السوق غري التمييزي: ثالثا         

ويعرف على أن هناك نواقض عدة يف أسواق اإلنتاج  هذا املنهج هو األحدث ضمن مدرسة الفكر الكالسيكي احلديث،      

يف االقتصادات النامية، وأن احلكومات هلا دور أساسي تلعبه يف تسهيل عمل األسواق من خالل وأسواق عناصر اإلنتاج 

                                                           

.148ميشيل تودارو، مرجع سابق، ص  1
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، األساسية املادية واالجتماعيةستثمار يف اهلياكل االرتكازية أو، على سبيل املثال من خالل اال1التدخالت غري االنتقائية

  .البيئة املالئمة للمشروعات اخلاصةومن خالل توفري املناخ أو ليمية،واالستثمار يف تسهيالت الرعاية الصحية واملؤسسات التع

يف جماالت يف قبول أن فكرة فشل األسواق يف الدول النامية يكون أكثر انتشارا  ،وخيتلف هذا املنهج عن املنهجني السابقني    

والوفورات  ،املعلومات وعدم كماهلامثل تنسيق االستثمارات والنواحي البيئية؛ عالوة على ذلك، جند أن ظواهر مثل غياب 

. واقتصاديات نطاق اإلنتاج، تعترب مجيعها من األمراض املتوطنة يف الدول األقل تقدما وتنمية املهارات ،اخلارجية املتعلقة بالتعلم

  .نظرية التنميةهو الذي يفسح اال للمدرسة احلديثة ل ،جند أن االعتراف بوجود الظواهر الثالث األخرية ،ويف حقيقة االمر

  .حول التنمية الصناعية مفاهيم: املبحث الثالث

الذي ميكن أن تلعبه الصناعة يف التنمية من لدن املتخصصني ومتخذي القرار يف البلدان لقد أصبح واضحا الدور        

ى غالبية االعتقاد راسخا لد وقد كان، 2مهية خاصة يف سياساا اإلمنائية ويف ختصيصاا االستثماريةأالنامية، لذلك أعطيت 

ال ختتلف يف جوهرها عن مهام التنمية االقتصادية بشكل عام، أن مهام التنمية الصناعية  ،النامية االقتصاديني ورؤساء البلدان

االستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية، حىت ميكن من خالل  ،وأنه ال بد من التصنيع للقضاء على التخلف االقتصادي

بالقضاء على البطالة  ،خمتلف أنشطة االقتصاد القومي وحتقيق انطالقته الذاتية يف مسار التقدم االقتصادي واالجتماعيتطوير 

   .ورفع املستوى املعيشي والثقايف ألفراد اتمع

ملية منافسا تتحقق التنمية االقتصادية من خالل وجود قطاع صناعي قادر على اخلروج مبنتجاته إىل األسواق العا          

وال بد أن تعمل السياسات  ،زيادة اإلنتاج واالرتفاع جبودته ويكون ذلك دافعا على ،ملنتجات الدول املتقدمة والدول النامية

 ،، وتشجيع إقامة صناعات كبرية تساعد على تشغيل وإقامة صناعات أخرى مغذية هلاألموالاملقررة على جذب رؤوس ا

عن طريق زيادة حجم االستثمار الصناعي يف خمتلف  ،وإحداث انطالقة صناعية يف اتمع ،تسمح خبلق فرص عمل جديدة

                                                           

.160حممد صاحل تركي القريشي، مرجع سابق، ص  1
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 ن أفضل مناطق جذب االستثمار نظراالدولة م ، وخباصة يف قطاع األعمال واالستفادة من اخلربات املتوفرة اليت جتعل1جماالته

  .ملوقعها اجلغرايف املتميز واالستقرار السياسي الذي تتمتع به

  .التنمية الصناعية: املطلب األول   

 يف هيكل االقتصاد الوطين جمموعة من التغريات املتداخلةأو ،مية االقتصادية بوصفها منظومةميكن أن ينظر إىل التن        

يف اهليكل اخلارجي وكذلك  ،اإلنتاج واالستخداممر، وهذه التغريات تتضمن بنية أوتركيب الطلب واملطلوبة لنموه املست

التحول يف القطاع  فإا تعرف بوصفهاللتجارة وتدفقات رأس املال، وإذا أخذت هذه التغريات اهليكلية مع بعضها البعض 

الصناعة من روابط  يف االقتصاد الوطين، ملا متتلكه، وتقع الصناعة يف قلب هذا التحول 2التقليدي إىل نظام اقتصادي حديث

  .وملا تتميز به من خصائص مهمة جتعلها القطاع الذي يقود عملية التنميةقوية ببقية قطاعات االقتصاد الوطين، 

أا تتألف من النمو يف إنتاج الصناعة التحويلية فقط، ولكن التصنيع الناجح يتضمن على إن التنمية الصناعية رمبا ينظر هلا      

القابلية مبنية ة، إنه يتضمن أيضا أن القدرة أوزيادة يف اإلنتاج على حنو بسيط خالل مدة قصريدرة مادية، أوقأكثر من إضافة 

 بعبارة أخرىومن خالل زيادات يف اإلنتاجية والقدرة التنافسية،  ،وأن النمو مستدام عرب فترة طويلة ومستقلة على حنو كفؤ

وضع استثمارات عند اليت متيزها عن عملية يتم فيها  ،ة يف عملية التصنيعيتضمن كفاءة وحركية معينفإن النجاح الصناعي 

والنشاطات تفشل يف أن تتنوع والروابط مع  ،كلفة عالية واإلنتاج غري قادر على أن ينافس دوليا واإلنتاجية راكدة عرب الزمن

فصل منو اإلنتاج عن التنمية الصناعية  -املفيد أنه منأو-يف الدول النامية على حنو خاص ينبغي . بقية االقتصاد الوطين حمدودة

    .األصلية

                                                           
1
اإلقتصاد الصناعي " :امللتقى الدويل، - التوصيات واملتطلبات–الوطن العريب  املؤسسات الصناعية الصغرية واملتوسطة كأداة لتحقيق التنمية الصناعية يفنوري منري وآخرون،   

 2008ديسمرب  03و02يومي  ، جامعة حممد خيضر ببسكرة،"وأمهيته يف تصميم وقيادة السياسات الصناعية يف االقتصاديات الناشئة
.  

.297حممد صاحل تركي القريشي، ، مرجع سابق، ص   2
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أنه كفيل بتعزيز  ،على مدى سنواتو ،إن اإلرتقاء يف القطاع الصناعي كان خيارا ال جيب جتاهله ألنه أثبت عامليا             

ولقد قدمت حجج قوية  ،للدخلمتجدد ألنه مصدر دائم و ،األزمات العامليةاإلقتصادي يف مرحلة اإلضطرابات واإلستقرار 

  :1ية التاليةسللتركيز على التنمية الصناعية كحل جذري ملشكلة التخلف االقتصادي، منها احلجج الرئي

من جتربة الدول املتقدمة، فهي دول متقدمة ألا أصبحت دوال صناعية، أي ألا حتولت من جمتمعات االستفادة  :أوال       

  والتقدم الصناعي بوجه خاص؛ ،بوجه عامصناعية، فالعالقة بارزة ووثيقة بني التقدم االقتصادي زراعية إىل جمتمعات 

األويل والزراعي، وإن تنمية  اإلنتاجيالنشاط اإلنتاجي الصناعي نشاط ديناميكي بطبيعته باملقارنة بالنشاط : ثانيا         

يتخذ شكل البطالة املقنعة يف القطاع الزراعي،  القطاع الصناعي سوف تتيح القدرة على استيعاب فائض عنصر العمل الذي

  والذي تشكو منه معظم الدول املتخلفة؛

إن تنمية القطاع الصناعي سوف يصحح االختالل اهليكلي يف االقتصاد القومي للبالد املتخلفة، ويؤدي إىل تنويع  :ثالثا        

فتنويع اإلنتاج منتجاا وصادراا وحيقق هلا قدرا كبريا من االستقالل االقتصادي والتحرر من التبعية االقتصادية للخارج، 

وما يصاحبه من  ،اطر التخصص يف إنتاج وتصدير عدد قليل من السلع األوليةيؤدي إىل التخلص من خماحمللي والصادرات 

على األقل بوقف اجتاه حتول شروط التجارة سيحول شروط التجارة لصاحلها أو تقلبات يف حصيلتها من النقد األجنيب، كما

األولية سوف يزيد من مرونة ؛ فالتصنيع بتنويع اإلنتاج والتحرر من التخصص الشديد من إنتاج وتصدير املنتجات ضدها

ويرفع من معدل منو الطلب  ،مما يترتب عليه قدرا من االستقرار يف حصيلتها من النقد األجنيبعرض صادرات البالد املتخلفة، 

  على صادراا، ويعمل على إيقاف اجتاه التحول يف شروط التجارة ضد صاحلها؛

باملقارنة مع النشاط اإلنتاجي  ،دورا هاما يف جمال تثقيف وتدريب األيدي العاملةإن تنمية القطاع الصناعي يلعب  :رابعا       

ويشيع روح االنتظام والدقة وإدراك قيمة  ،مما يؤدي إىل وجود خربات ومهارات جديدةيف القطاعات االقتصادية التقليدية، 

   .الوقت، فالقطاع الصناعي خيلق وفورات خارجية تدفع عجلة التقدم يف القطاعات األخرى

   

                                                           

.163- 162 ص ، ص2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التنمية االقتصادية بني النظرية والتطبيق وآخرون، حممد عبد العزيز عجمية  1
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  .تنميةلل الداعمالتصنيع  منط: املطلب الثاين    

للتصنيع ميكن بالتايل حتديد املقومات فعندما يتم حتديد منط معني مقومات التنمية الصناعية بنمط التصنيع املتبع، ترتبط         

، وميكن إلحداث التنمية ن يف ماهية منط التصنيع األفضل بالنسبة للدول املتخلفةيوواملتطلبات الالزمة لتطبيقه، وخيتلف االقتصاد

 :واليت يتم االختيار فيما بينها يف اآليت ،حتديد األمناط

  .صغريةالصناعة الوكبرية الصناعة ال: أوال         

يبدأ اتمع املتخلف عملية التصنيع ولديه قطاع واسع من احلرف والصناعات اليدوية، واليت هلا دور كبري يف جمال توفري       

حني توىل مهمة حتطيم اإلنتاج الصغري،  الغذاء وإنتاج املنتجات اخلفيفة، وعلى عكس املسار الذي اختذه النمو الرأمسايل تارخييا

، وبالتايل ميكن أن تتسق دث يف اتمعات املتخلفة، الخنفاض وترية التحول للصناعات الكبرية لقلة اإلمكانياتفإن ذلك مل حي

أو تقدم إليها  وق الصناعات الكبرية اليت تتم إقامتها مع شبكة من املشروعات الصغرية تتغذى مبنتجات الصناعة الكبريةس

  .مطلوبا ملدة طويلة، ومن مث يبقى اإلنتاج الصغري 1منتجاا

هو وضع اإلطار التطبيقي الذي ميكن من خالله محاية وتشجيع الصناعات الصغرية، ويكون ذلك عن طريق إذن املطلوب       

إنشاء التعاونيات وتوفري مستلزمات اإلنتاج هلا، ومع ذلك فإن التعويل يف التصنيع إمنا يكون على الصناعة الكبرية املؤهلة 

  .الستخدام التكنولوجيا احلديثةباستثماراا 

  .لصناعة الثقيلة والصناعة اخلفيفةا: ثانيا         

الورق ومنتجاته، الكيمياويات واملنتجات : يتضمن النمط الثقيل الفروع الرئيسية التالية، ISICمبوجب التصنيف الدويل       

أما النمط اخلفيف فيتضمن ثالثة فروع ، واملنتجات املعدنية ،واملعادن األساسية ،البترولية، املنتجات التعدينية غري املعدنية

    .2، النسيجية واجللود واملطاط الطبيعي، واخلشبية واألثاثوالتبغالغذائية واملشروبات املواد : أساسية

                                                           
1
  .106، ص 2008، دار النهضة العربية، ، نظريات وسياسات التنمية االقتصاديةحممد صفوت قابل،   

 

2
  .20، ص 2005، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، )والتحول اهليكلي إستراتيجيات التصنيع(دراسات يف التنمية االقتصادية هوشيار معروف،    
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        ) اإلنتاجية(تثار مشكلة االختيار بني التوسع يف الصناعات الثقيلة  عند توزيع االستثمارات داخل القطاع الصناعي     

فريى البعض ضرورة ، وهي مشكلة تتعلق بأسلوب توزيع الدخل القومي بني االستهالك واالستثمار، )االستهالكية(اخلفيفة أو

  :1ذلك للمربرات التالية إعطاء األولوية إلنتاج السلع االستهالكية يف بداية عملية التصنيع ويستندون يف

يف ظل التقدم التكنولوجي الكبري يصعب على الدول املتخلفة جماراة التطورات السريعة يف تطوير مواصفات وسائل  -1

فمن األفضل هلا أن تستوردها بتكلفة  ،واليت حتتاج نفقات باهظة، ويف ظل طلبها احملدود على هذه السلع ،اإلنتاج

  أقل وجبودة أعلى؛

بل ميكن القول أن كثريا من الدول املتخلفة عدم وجود اخلربات واملهارات الفنية الالزمة إلنتاج مثل هذه السلع،  -2

تفتقر إىل الكوادر اليت تستطيع إصالح وصيانة مثل هذه اآلالت احلديثة، بينما ال حتتاج صناعات االستهالك إىل 

  أعماهلا خالل فترة قصرية؛ أيدي عاملة ذات مهارة مرتفعة، بل ميكن تدريبها على

بصناعات السلع الرأمسالية، فاالستثمار يف  حتتاج صناعات سلع االستهالك إىل مقادير أقل من رأس املال مقارنة -3

 .ويعطي عائدا أسرع وأكرب مقارنة باالستثمار يف السلع الرأمسالية ،ينضج خالل فترة أقلاالستهالكية لصناعات ا

  :2وهناك الرأي اآلخر والذي ينادي بضرورة إعطاء األولوية إلقامة الصناعات اإلنتاجية، ويستند يف ذلك إىل

واليت تؤدي بعد ذلك إىل إنتاج  ،إال من خالل توجيه االستثمارات للصناعات اإلنتاجية تتأتىزيادة معدل النمو ال  -1

أيا كانت نوعيته السلع االستهالكية، وذلك ألن وسائل اإلنتاج هي األساس املادي الالزم لتطوير وزيادة اإلنتاج 

  ؛)استهالكي أم إنتاجي(

كن أن مما كان مييف حالة البدء بإنتاج السلع الرأمسالية فإن ذلك يؤدي إىل منو الصناعات االستهالكية مبعدل أكرب  -2

، عن معدالت النمو الصناعي "Patel"تنمو به يف غياب صناعات السلع الرأمسالية، ويف دراسة لالقتصادي اهلندي 

الية قد دلت على أن معدالت النمو يف إنتاج مسأن جتربة الدول الصناعية الرأ، وجد 1955-1860خالل الفترة 

  ؛%150السلع االستهالكية حبوايل السلع اإلنتاجية كانت تفوق معدالت النمو يف إنتاج 

                                                           

.108-107 ص مرجع سابق، صحممد صفوت قابل،   1
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بصفة خاصة يف الصناعات اهلندسية والكيماوية واإللكترونية، ومن شأن هذه الصناعات  تتمثل صناعة وسائل اإلنتاج -3

أن تعمل على تطوير صناعات مكملة أو وسيطة، كما أن هذه الصناعات تفترض تركزا يف اإلنتاج يستفيد من مزايا 

  ها مستقل عن وجود موارد طبيعية داخل االقتصاد القومي؛التخصص، وخاصة أن إنتاج

يؤدي إىل زيادة احلجم الكلي لالستهالك يف املدى القريب، ولوية لالستثمار يف الصناعات االستهالكية األإن إعطاء  -4

منو االستهالك ستكون على حساب منو الطاقة اإلنتاجية للصناعات الرأمسالية، مما  تاليف معدغري أن هذه الزيادة 

 .يؤدي على املدى الطويل الخنفاض معدل زيادة االستهالك

أنه يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة وارتفاع نفقات األحباث واإلنتاج لوسائل اإلنتاج احلديثة، ويف  وميكن القول         

احلجم األمثل إلنتاج هذه اآلالت، فإنه من ستيعاب عن اوق احمللي سى املتدين للمعرفة يف الدول املتخلفة ولضيق الظل املستو

الصعوبة مبكان توجيه االستثمارات إلنتاج السلع الرأمسالية، وخاصة مع وجود طلب متزايد على السلع االستهالكية واليت 

هلذه الدول أن تركز استثماراا على إنشاء الصناعات االستهالكية وخاصة  تشبع احلاجات األساسية للسكان، لذلك فيمكن

وسهولة تشغيلها مقارنة بالوسائل اإلنتاجية احلديثة، وتستوعب أعدادا أكرب من  أا تناسب ظروفها من حيث اخنفاض تكلفتها

عند اية العمر االفتراضي لآلالت األوىل، األيدي العاملة، مث مع التقدم يف اال الصناعي ميكن إحالل آالت أحدث وخاصة 

اتمع قد متكن خالل ذلك من تكوين كوادره الفنية القادرة على صيانة وإصالح مثل هذه اآلالت مث البدء التدرجيي  ويكون

  .إلنتاج الوسائل اإلنتاجية

  .الصناعة كثيفة العمالة والصناعة كثيفة رأس املال: ثالثا         

عدد متزايد من األيدي العاملة مما خيفف من هو استيعاب  أهداف التصنيع يف الدول الناميةبالرغم من أن أحد أهم        

هل تعتمد : الالزمني إلدارا، وبالتايل تثار قضية باختزال عدد العاملنيمشكلة البطالة، إال أن الوسائل اإلنتاجية احلديثة تتسم 

  .دا من األيدي العاملة أم عكس ذلكداثة وتستوعب مزيالدولة على وسائل إنتاجية أقل ح

   :1عند اختيارها للنمط املالئم هلا ،أن تأخذ االقتصادات املعنية النقاط اآلتية يف االعتبار وهنا من الضروري    

                                                           

.38- 36صص هوشيار معروف، مرجع سابق،   1  
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أونسبة (معامل رأس املال : حتديد املعايري األكثر دقة يف تصنيف الصناعات بني كثيفة رأس املال وكثيفة العمل مثل -1

نسبة مرونة اإلنتاج للعمل إىل مرونة (، أو)معامل كفاءة العنصر اإلنتاجي(ما يقابله من ، أو)رأس املال إىل الناتج

  ؛نسبة تكلفة رأس املال إىل تكلفة العمل، أو)اإلنتاج لرأس املال

إىل العمل، ويف هذه يف بعض الفروع الصناعية حتدد طبيعة اإلنتاج واملستلزمات التكنولوجية نسب رأس املال  -2

أن حيل حمل رأس املال يف اإلنتاج، كما هو ال ميكن للعمل  ،احلاالت مهما توفرت القوى العاملة واخنفضت األجور

  احلال بالنسبة لكثري من الصناعات اإللكترونية؛

من اخلصائص الرئيسة  - وبدرجات متباينة-ووجود البطالة املقنعة واملومسية يغريان اخنفاض معدالت اإلنتاجية   -3

، متيل السياسة االستثمارية إىل تنمية ففي األجل القصري يكون اهلدف حتقيق التشغيل الكامل للبلدان النامية،

مثل بعض الصناعات الغذائية  ،)نسبيا(وإىل قيام النشاطات املتميزة مبرونة تكنولوجية عالية  ،الصناعات الصغرية

جه سياسة التنمية حنو زيادة معدالت اإلنتاجية والتراكم، خاصة خالل إنشاء يف األجل الطويل تووالنسيجية، و

، يف األجل القصري يكون منط كثيف العمل صناعات كبرية تعتمد على أسلوب كثيف رأس املال، وبعبارة أخرى

  منطا مفضال بينما يف األجل الطويل يأخذ منط كثيف رأس املال األولوية يف النشاط اإلنتاجي؛

خيص مراحل التصنيع وعالقتها بفروع الصناعات التحويلية، يف املرحلة األوىل من التصنيع يفضل تركيز منط  فيما -4

  كثيف العمل يف الصناعات اخلفيفة، ومنط كثيف رأس املال يف الصناعات الثقيلة؛

 ،ساليب املستوردةيف اعتماد منط كثيف رأس املال، من الضروري إدخال تغيريات يف كل من التجهيزات واملواد واأل -5

من املمكن الوصول إىل توافق فعال حبيث يصبح )... القابلة للتغيري(ومث إحداث تعديالت يف بعض الظروف الداخلية 

 .بني التكنولوجيا احلديثة واالقتصاد النامي

ولوجيا املناسبة له، فيستطيع وبالرغم من هذه التفرقة، فال يستطيع اتمع تبين اجتاها دون آخر، فلكل منط إنتاجي التكن       

أن جيمع بني صناعات تكنولوجية كثيفة رأس املال كالصناعات الكيماوية واألمسدة واحلديد والصلب وصناعات كثيفة العمالة 

واتساع نطاق القطاع الصناعي واستيعابه املزيد من األيدي العاملة وتوسع قطاع اخلدمات  تطورالكصناعات النسيج، ومع 

وخفوت حدة مشكلة البطالة، ميكن للمجتمع االنتقال إىل اختيار الصناعات ذات التكنولوجيا املتطورة دون أن يقع يف خطر 

  .مث تبقى جممدة إنشاء جزر صغرية من الصناعة الفائقة التنظيم
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 .دور القطاع الصناعي يف التنمية االقتصادية: طلب الثالثامل    

الصناعة ظاهرة اقتصادية واجتماعية وحضارية يف أي بلد من بلدان العامل، فالصناعة عملية معقدة متتد جذورها إىل بنية         

اتمع وتؤثر يف تركيبه احلضاري واملادي مبا يؤدي إىل تطوره اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، ويف الوقت نفسه تتأثر الصناعة 

اتمع ومنوه، فإنه وإذا أريد للصناعة أن تسهم بفعالية يف تطوير  سياسية لذلك اتمع،عية والبالعوامل االقتصادية واالجتما

وأهم متطلبات  ،1يفترض أن تبىن خطة التصنيع على أساس االستغالل األفضل والكفء للموارد واإلمكانات املتاحة يف الدولة

ق هذه املوارد واإلمكانات، ملا للموقع من تأثري على كلف اإلنتاج الصناعية على وفذلك هو االختيار السليم ملواقع املشاريع 

  .وخاصة تكاليف نقل مستلزمات العملية اإلنتاجية

ة، ومع منو كثري من الدول املتقدمة والناميمنذ القرن الثامن عشر، كان قطاع الصناعة احملرك الرئيسي للنمو االقتصادي ل      

الكبري لقطاع من قيمة الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، والتطور  %70مسامهته إىل حوايل  طرد وارتفاعقطاع اخلدمات  بشكل م

االتصاالت واملعلومات خالل السنوات املاضية، واخنفاض نسبة املشتغلني يف القطاع الصناعي يف خمتلف دول العامل، أثريت 

وقد  املي مستقبال خاصة للدول النامية،القتصادي العتساؤالت حول املدى الذي يلعبه قطاع الصناعة يف التنمية والنمو ا

األيدي العاملة على يف الناتج احمللي وتشغيل  الصناعي أنه على الرغم من تراجع مسامهة القطاع ةالعديدالدراسات أشارت 

منها أشار إىل أنه يبقى الصعيد العاملي يف السنوات األخرية باملقارنة مع منتصف اخلمسينات من القرن املاضي، إال أن الكثري 

  :2حمركا أساسيا للتنمية االقتصادية لعديد من األسباب لعل أمهها

  القطاعات املناسبة الستيعاب األيدي العاملة املتزايدة خاصة يف الدول النامية؛ يبقى القطاع الصناعي أحد -1

 األخرى اخلدمية تعمل على تقدمي اخلدمةواالبتكار يف اإلنتاج، والقطاعات إن هذا القطاع يشكل حمور عملية اإلبداع  -2

هلذا القطاع من خالل عالقتها التشابكية اخللفية واألمامية القوية معه، وبالتايل ال ميكن هلذه القطاعات أن تنمو بشكل 

  طردا؛ا مل حيقق القطاع الصناعي منوا ممستدام م

                                                           

.62-61صص ، 2008، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانية كامل كاظم بشري الكناين،  1
  

عدد الرابع، مارس ، الجملة صادرة عن دائرة التنمية االقتصاديةاالقتصادية  ،"ركيزة اقتصادية تتطور...القطاع الصناعي والتنمية االقتصادية، القطاع الصناعي"عبد احلليم حميسن،  2

 . 3، ص2014

  



 .والنظريات املفاهيم والصناعية، االقتصادية التنمية: األول الفصل

 

41 

 

ت، وتوفري موارد النقد األجنيب وعالج مشاكل عجز تسهم تنمية قطاع الصناعة يف تنويع مصادر اإلنتاج والدخل والصادرا -3

  لتصدير للخارج؛حتل حمل الواردات أو تصنيع سلع ا ميزان املدفوعات يف الدول النامية، وذلك من خالل تصنيع سلع

لقدرته على تطبيق واستخدام التقنية  ،على تطوير وتنمية اإلنتاجية ورفع مستويااقدرة أنه أكثر القطاعات االقتصادية  -4

  .احلديثة

ول خاصة املتقدمة منها، قطاع الصناعة على مر التاريخ العاملي يف دفع عجلة التنمية االقتصادية لكل الدوقد ساهم           

الصناعية األوىل من أعظم الثورات اليت صنعتها البشرية على مر الزمان، فأضحت عنوانا لكل تقدم، ودافعا الثورة  فكانت

األخرى، وما الثورة التكنولوجية احلديثة واملستوى املتقدم للرفاه مزيد من النجاحات االقتصادية يف كافة القطاعات لتحقيق 

  . للثورة الصناعية والتقدم الصناعي اطبيعي اإال نتاج ،العامل اليومشعوب  ه العديد منواالقتصادي الذي يرفل في اإلجتماعي

مسرية التنمية االقتصادية، أصبحت الدول تتسابق يف وحيث أن قطاع الصناعة من العوامل اهلامة واملؤثرة يف دفع         

مدى التقدم والتطور االقتصادي واالجتماعي تطويره وزيادة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل، فأضحى شائعا أن يتم قياس 

يعين بالضرورة مقدرة أكرب على حتقيق تنمية ذلك وا احمللي والقومي، هيف ناجت ألية دولة مبدى ارتفاع مسامهة قطاع الصناعة

ية واإلقليمية مستدامة قابلة لالستمرار يف املدى الطويل، باإلضافة إىل مقدرة أكرب على استيعاب التقنيات االقتصادية احملل

وقد أظهرت دراسة جتارب معظم الدول اليت حققت متيزا . 1والعاملية، مما جيعل االقتصاد أقل هشاشة وأكثر متانة يف مواجهتها

ن ذلك أفضى إىل إحداث تغيريات هامة وهيكلية يف بنائها االقتصادي واالجتماعي  تنمية وتطوير القطاع الصناعي، أوتقدما يف

تمع املنتج، وحتقيق األمن االقتصاديكالتحول من اوزيادة الرفاهية يف كافة مناحي احلياة األخرى ،تمع االستهالكي إىل ا.   

  .التنمية الصناعية مقومات: املطلب الرابع    

التصنيع جتارب التصنيع يف البلدان النامية املختلفة، فقد لوحظ  العديد من السلبيات اليت رافقت عملية يف معرض تقييم    

  :2واليت انعكست على اآلداء التنموي منها

                                                           

.3بد احلليم حميسن، مرجع سابق، صع  1  
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مل حتقق الزيادات يف الدخول اليت كانت متوقعة، وبالتايل  سياسة التصنيع اليت اتبعت يف العديد من البلدان النامية :أوال        

  مل حتقق املنافع املرجوة من عملية التصنيع؛

ول والثروات فيما بني األفراد مل تفلح يف تقليل التفاوت يف الدخ ،عملية التصنيع اليت اتبعت يف العديد من البلدان :ثانيا       

  املناطق اجلغرافية داخل البلدان؛أو

   ختفف منها؛جتربة العديد من البلدان اليت طبقت التصنيع مل تنجح يف القضاء على البطالة املتنامية فيها وحىت أا مل :ثالثا        

ساهم يف حتقيق أدى التصنيع يف بعض احلاالت إىل إمهال الزراعة والتركيز على التصنيع لوحده، األمر الذي  :رابعا       

  ؛الركود يف القطاع الزراعي والذي انعكس يف اية األمر على فشل التصنيع يف حتقيق أهدافه التنموية

واستثمارات  امتطور اتعليمي االعديد من البلدان النامية مل ترافق عملية التصنيع نظام يف بعض جتارب التصنيع يف: خامسا       

  ومل خيلق نظاما تعليميا يتالءم مع حاجات التنمية؛ ،الصناعة أداء يف رأس املال البشري، األمر الذي انعكس سلبا على

وانتشار الفساد  ،بسبب البريوقراطية احلكومية القصور يف تطبيق السياسات واإلجراءات الصناعية، وذلك :سادسا      

وعلى فشل التصنيع يف  ،اإلجناز الصناعياإلداري واحملسوبية يف تطبيق السياسات واحملفزات الصناعية، األمر الذي انعكس على 

  .حتقيق أهدافه املرجوة

هذه العملية من مقومات، ذلك ألن  التصنيع إذا كل ما حتتاجه إن جناح التصنيع يف حتقيق التنمية االقتصادية يتطلب توفري      

حتقيقها، ومن بني هذه  لما طبق بشكل قاصر وخاطئ فإنه ال جيلب املنافع املنشودة وال حيقق األهداف التنموية اليت يؤم

  :1اتماملقو

   .التدخل احلكومي: أوال        

املتخلفة من تبعية اقتصادية للمراكز الصناعية املتقدمة، وحبكم االختالالت اهليكلية  حبكم الظروف اليت متر ا البالد     

 يعترب أمرا ضروريا ،فإن تدخل الدولة بنصيب أكرب يف النشاط االقتصاديالقتصاديات هذه البلدان وختلف بنيتها التحتية، 

                                                           
1
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يابان وأملانيا اإلمرباطورية تبنتا منهجا تدخليا أوسع مما ن الأدف التعجيل بإزالة التخلف، حيث يشري التاريخ االقتصادي إىل 

  .جرى يف إجنلترا والواليات املتحدة األمريكية

يف إطار نظرية الدفعة القوية أن تنمية الصناعات التحويلية تستلزم استثمارا ضخما يف تكوين " Rodan"ويضيف         

. وهي استثمارات غري قابلة للتجزئة... واملوانئ والسدود والقوة الكهربائيةرأس املال االجتماعي املتمثل يف الطرق واجلسور 

إن هذا العمل الضخم عمل حكومي يتضمن برناجما استثماريا واسع النطاق، مع توجيه هذه االستثمارات حنو القطاعات اليت 

  .يف إدارة املشروعات االقتصادية الدولة يف رعاية القطاع اخلاص عالوة على الدور الذي تضطلع به، 1حتتاجها التنمية

  .الربط بني التنمية الزراعية والتنمية الصناعية: ثانيا        

، وكذلك ميثل سوقا الستيعاب منتجات إن القطاع الصناعي يليب حاجات القطاع الزراعي من مستلزمات اإلنتاج املختلفة   

يوفر الغذاء ومستلزمات اإلنتاج للصناعة، وبذلك فإن كل واحد منهما خيدم اآلخر وال  الزراعة، كما أن القطاع الزراعي

تطور مماثل يف القطاع الزراعي والعكس صحيح،  لذلك فإن أي تطور يف القطاع الصناعي ال بد أن يصاحبهيستغين عنه، 

فالتنمية االقتصادية حتتاج إذن إىل تطوير االثنني معا، ذلك ألن تطوير الصناعة دون تطوير الزراعة سوف يؤدي بالصناعة إىل 

ربط بني الصناعة أن تصطدم بعقبات، هلذا فإن العالقات املتشابكة والوثيقة فيما بني القطاعني تستدعي اتباع إستراتيجية ال

إمهال مربر للتركيز على أحد القطاعني و، وبالتايل ال يوجد أي 2لتأمني جناح االثنني معا وحتقيق التنمية االقتصادية والزراعة

  .اآلخر

منتجات زراعية ال ميكن بيعها للجمهور كما هي، بل ال بد من تعليبها وتصبريها وفقا ملتطلبات احلضارة، كما أن هناك        

 ،وبالتايل البد هلا أن ختلق هلا صناعة حتويلية خفيفة تقوم ذا الدور، وإذا مل تتواجد هذه الصناعة سيكون مآل هذه املنتجات

أريد هلا النجاح حتتاج إىل تطوير  رمبا التصدير لتعود مصنعة للبلدان النامية، وعليه فإن التنمية االقتصادية يف البالد النامية إذا ما

، هذه األخرية اليت 3ا، هلذا فإن هذه العالقات املتشابكة والوثيقة بني القطاعية تستدعي اتباع إستراتيجية للربط بينهمااالثنني مع

                                                           

.121الوادي، مرجع سابق، صأمحد عارف العساف وحممود حسني   1
  

.175-174صص  مرجع سابق، ،وسياسات وموضوعاتالتنمية االقتصادية نظريات  مدحت القريشي،  2
  

.202إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، ص  3
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أا حديثة نسبيا وهي بالتايل ختالف رأي الكثريين من الساسة واالقتصاديني يف الدول النامية، الذين انبهروا  يرى البعض فيها

  .متخلفة بطبيعتها بالتصنيع ورأوا أن الزراعة

  .تعزيز دور التكنولوجيا واالبتكار يف التنمية الصناعية: ثالثا         

 ح أنه على مدى العقود املقبلة، يعترب التغري التكنولوجي أحد احملركات الرئيسية للتنمية والنمو طويل األجل، ومن املرج      

إىل  ،وإنترنت األشياء القائمة على ترابط األجهزة ،اإلنترنت اليت تعمل عرب األجهزة احملمولة: االبتكارات اجلذرية مثل تؤدي

أن التكنولوجيا تزيد كفاءة  به ومن املسلم. ال سيما يف البلدان النامية ،ثورة يف عمليات اإلنتاج وحتسني مستويات املعيشة

ية للبلدان وتؤدي إىل احلد من أوجه الضعف اليت جتعلها عرضة لتقلبات سترفع من القدرات التناف العمليات اإلنتاجية، وبالتايل

أن حيرك النهوض  ،من اقتصاد قائم على العمالة إىل اقتصاد قائم على كثافة التكنولوجيا التغري اهليكليالسوق، ومن شأن 

بركب االقتصادات األكثر تقدما وتضييق  للحاقوبالتايل تكتسب البلدان ذات الدخل املنخفض القدرات الالزمة ، 1االقتصادي

  .الفجوة مع مستويات نصيب الفرد من الدخل يف البلدان ذات الدخل املرتفع

وتنشأ منافسة جديدة  من، مايؤدي إىل تغري أمناط الطلب،لقد تطورت معظم التكنولوجيات الصناعية وحتسنت عرب الز     

فإن مجيعها حتتاج إىل  وختتفي املنتوجات القدمية، وهكذا وتظهر منتوجات جديدة ،وتتغري أسعار وصفات املواد اخلام

فقط إذا كانت املهارات  ،ولذلك فإن إدخال منتوجات وعمليات جديدة ميكن أن ينفذ بنجاح، 2استجابات تكنولوجية

، وهذا يتطلب قدرات وقابليات للوصول إىل املعرفة وخلق معرفة قبل مصنع الصناعة التحويليةاملالئمة قد طورت من واملعرفة 

   .جديدة من خالل البحث والتطوير املنهجي وكذا التكنولوجيا املنهجية

  .اختيار الصناعات اليت تتالءم مع طبيعة املوارد: رابعا        

، بينما حيظى بعض األقطار بغالبية هذه املوارد، الكامنة من املوارد الطبيعية  ختتلف األقطار النامية من حيث احتياطاا     

وىل إىل التنويع والتكامل، بينما جترب األخرى على ، فتميل اموعة األوتفتقر أقطار أخرى عديدة إىل موارد طبيعية كثرية

                                                           
1
  .1، ص2016لعام تقرير التنمية الصناعية ، "دور التكنولوجيا واالبتكار يف التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة"يل يونج،   

.320ص مرجع سابق، ،حممد صاحل تركي القريشي 
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مثال، فإا تفضل عادة الصناعات اخلفيفة يف حني تتجه ، وبالنسبة لألقطار اليت متتلك أراضي زراعية واسعة 1التخصص والتركز

  ).مع ثبات بقية الظروف(األقطار اليت متتلك املواد املعدنية بكثرة إىل الصناعات الثقيلة 

 بية،سالصناعات اليت تتمتع مبيزا الن يف األسواق الدولية عليها اختيار من أجل أن حتقق البلدان النامية قدرا من املنافسة    

القدر الذي جيب أن تؤهله تلك البلدان من القوى العاملة، ونظرا لضيق  ىوعل ،وارد الطبيعيةوهذا يتوقف على مدى وفرة امل

املراد إنشاؤها من حيث الترابطات األمامية  حبيث تقام فيها الصناعات ،ع صناعية معينةومن اختيار فر األسواق احمللية البد

 ،املواد األولية يغين عن احلاجة إىل االسترياد وحتمل التكاليف الباهضة من قبل االقتصاد ككلكما أن توفر  .2واخللفية

   .والصناعة بشكل خاص

  .توسيع حجم السوقو  برياالستفادة من مزايا احلجم الك: خامسا        

صغر حجم املشروع الصناعي، وبالتايل فإن لوحدة املنتوج تكون كبرية كلما  أن الكلفة املتوسطة تفيد النظرية االقتصادية    

ضعف قدرا على املنافسة، رتفاع تكاليف إنتاجها، وبالتايل تاملشروعات من النوع الواحد وصغر حجمها يقود إىل اتعدد 

من العمل على دمج الوحدات االقتصادية الصغرية لغرض االستفادة ية بناء حجوم اقتصادية كبرية أوومن هنا جاءت أمه

 ،متوسطة كلفة الوحدة الواحدة، وبالتايل حيقق أرباحا أكربنخفض لديه اديات احلجم، ألنه كلما كرب حجم املشروع ياقتص

أن ال يتجاوز احلجم األمثل، ألن املشروع سيفقد علما بأن كرب احلجم ينبغي  ،ي قبلويقوى على املنافسة أكثر من ذ

  .احلاجزالوفورات املتحققة مرة أخرى إذا ما تعدى هذا 

إن العقبة الكربى اليت تعترض سبيل التنمية هي ضيق حجم السوق احمللية، أي ضعف الطلب احمللي على تصريف       

املراحل  والسبل الكفيلة الختراق هذا احلاجز، ففي ،املنتجات، وبالتايل فإن إدارة التنمية مسؤولة عن البحث يف إجياد املنافسة

األوىل من التصنيع جيب التركيز على إنتاج السلع االستهالكية اليت يوجد عليها طلب حملي كاف لضمان تشغيلها مع إمكانية 

البحث عن فرص تسويقية،  إطار متكامل اقتصادي إقليمي أوالبحث عن فرص للتصدير يفاالستفادة من وفورات احلجم، أو

                                                           

.25هوشيار معروف، مرجع سابق، ص  

1
  

.122ص ،لوادي، مرجع سابقأمحد عارف العساف وحممود حسني ا  2
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، مثل حماولة تونس يف حصوهلا على أفضلية 1واق الدوليةسبعض الدول أويف بعض األمن خالل احلصول على تسهيالت لدى 

      . تسويق الزيتون لدى السوق األوربية مثال

 .مناذج التنمية الصناعية: املبحث الرابع

التصنيع عملية ديناميكية قادرة على دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل متسارع مقارنة مع النشاطات      

اإلنتاج والقضاء على مظاهر التخلف على إحداث تغيري يف األساليب الساندة لإلنتاج وعالقات االقتصادية األخرى، يف قدرا 

اإلنتاج ترتب عليه توسيع القاعدة اإلنتاجية وتطوير وحدات حجم االستثمار الصناعي يإن الزيادة يف  .2واالختالالت اهليكلية

  .وحتسينها، وبالتايل رفع معدالت النمو الصناعي واملسامهة الفعالة برفع وتائر التنمية االقتصادية واالجتماعية

التصنيع وخاصة باتمعات النامية،  وعلى ضوء ذلك جاءت مجلة من النظريات، حاولت تقدمي تفسريات متعددة لعملية    

  .إحداث التنمية االقتصاديةط والتوافق بني هذه العملية واليت حاولت إجياد تفسريات أولية إلحداث عملية االرتبا

  .نظرية النمو املتوازن: املطلب األول    

مية نظرية يف صيغة حديثة أخذت تس "Nurkse"فيما بعد فكرة الدفعة القوية، واليت قدمها  "Rodan" لقد صاغ       

وبالتايل حجم  ،والنامجة عن تدين مستوى الدخل ،للفقرعلى مشكلة احللقة املفرغة  "Nurkse"النمو املتوازن، ويركز 

والذي يتحقق من خالل جبهة عريضة من  ،السوق، مؤكدا أن كسر احللقة املفرغة ال يتحقق إال بتوسيع حجم السوق

تنمو مجيع القطاعات يف نفس الوقت، مع حبيث  ،وير مجيع القطاعات يف آن واحدطاالستثمارات يف الصناعات االستهالكية وت

وعليه ، 3زن بني القطاع الصناعي والقطاع الزراعي حىت ال ميثل ختلف الزراعة عقبة أمام تقدم الصناعةاالتأكيد على حتقيق التو

هذه النظرية تعتمد برناجما ضخما من االستثمارات اليت توجه حنو إنتاج السلع االستهالكية إلشباع حاجات السوق احمللية  فإن

  .وليس لغرض التصدير، على األقل يف املراحل األولية وذلك لضعف املنافسة يف السوق احمللية

                                                           

.122ص، لوادي، مرجع سابقأمحد عارف العساف وحممود حسني ا  1
  

.63كامل كاظم بشري الكناين، مرجع سابق، ص  2
  

.91مرجع سابق، ص  ،وسياسات وموضوعاتالتنمية االقتصادية نظريات  مدحت القريشي،  3
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ة، فضعف الدخل يؤدي إىل مفرغات أن االقتصاد يدور يف شكل حلق من فكرة أساسية وهي "Nurkse" انطلق حتليل      

ضعف القدرة الشرائية للفرد وهذا بدوره يؤدي إىل سوء يف التغذية، الشئ الذي ينعكس على الوضع الصحي العام، وهذا 

وهكذا تلتحم أطراف  بدوره يؤثر على املستوى اإلنتاجي للفرد، واخنفاض اإلنتاج يعين بالطبع دخال قليال فادخارا ضعيفا،

  :احللقة من جديد كما هو موضح يف الشكل التايل

  .خمطط مبسط للحلقة املفرغة للفقر: 1شكل رقم ال

 

 

 

 

 

 

  .166ابق، صسامساعيل حممد بن قانة، مرجع : املصدر  

رج من حلقات ختلفها إذا ماقامت بتنفيذ برنامج استثماري ضخم يوجه لكسر املتخلفة أن ختويرى أنه ميكن للدول       

  :1احللقة املفرغة للتخلف، ولنجاحه ال بد أن تتوفر له بعض الشروط

وذلك ألن ضيق نطاق السوق يف الصناعات املتكاملة، لى جمموعة كبرية من املشروعات أوحيتوي ع ال بد أن :أوال        

صناعة أو املتخلفة سيؤدي إىل التشكيك يف قدرته على تصريف منتجاته، خاصة إذا ما تركز االستثمار يف مشروع الدول

ع أو مصانع للسلع االستهالكية اليت تتكامل فيما بينها، فإن ذلك سيؤدي إىل سهولة ، أما إذا ما أنشئت عدة مشاريواحدة

                                                           

.168-  167ص ص إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق،  1
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 استثمار ضعيف

 ادخار ضعيف إنتاجية ضعيفة
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، وهو بدوره ك مصنع للبيتروكيماويات فإنه حيتاج إىل منتجات النفط اخلامتصريف املنتجات فيما بينها، فمثال إذا ماكان هنا

  سيؤدي لتوسعة السوق وحتفيز االستثمارات؛سيكون موادا خاما لصناعة البالستيك، ومن مث فإن هذا اإلجراء 

املشروعات حاجات املستهلكني احملليني، أي أن هدفها األويل يكون بفرض ال بد أن تليب هذه الصناعات أو: ثانيا        

ذلك ألن الدول املتخلفة ال ميكنها أن تعتمد على التجارة اخلارجية ألا غري مؤهلة ملنافسة الدول اإلكتفاء الذايت على األقل، 

ا ليس هلا ميزة تنافسية تنافس منتجات املؤسسات منتجا املتقدمة باعتبارها مصدرة للمواد األولية فقط، ومن ناحية أخرى ألن

  ؛)خصوصا يف املراحل األوىل من التنمية(يف السوق العاملية  الكبرية والعريقة

، صناعة األحذية: جيب أن يبدأ بالصناعات االستهالكية اخلفيفة مثلأن الربنامج االستثماري  "Nurkse"رأى  :ثالثا       

كذلك من مصلحتها أن تبقى مستوردة هلا من الدول  عات الثقيلة إىل طرق أخرى مواتية؛الصناعلى أن تؤجل ... املالبس

، لكنه مل يشر إىل أمهية بعض الصناعات األساسية الداخلة يف إقامة البىن التحتية على املتقدمة حىت تكون على استعداد إلقامتها

نقلها من لبىن التحتية يتعذر استريادها أوخرى، خاصة وأن هذه اضرورة توفري املياه، الكهرباء، النقل ملختلف الصناعات األ

  ؛مصادر بعيدة كالكهرباء مثال

ل أكثر اليد ن تنمية القطاع الزراعي والذي يشغجيب أن توزع املشاريع ما بني القطاعني الصناعي والزراعي، أل: رابعا         

وبالتايل فإن هذا ، )الصناعي القطاع(من طلبهم على السلع الصناعية ن يزيد أالعاملة يف الدول النامية سوف يؤدي م إىل 

كما أن األخري ستزداد إيراداته مما يرفع من دخول عماله، مما جيعلهم يقبلون على منتجات القطاع الزراعي والعكس بالعكس، 

  ...السكر واخلشب والزيوتمن شأنه أن يساعد يف ظهور صناعات عديدة كالصناعات الغذائية وزيادة اإلنتاج الزراعي 

   :وقد وجهت عدة انتقادات إىل هذه النظرية أمهها     

  .عدم واقعية افتراضاا اخلاصة جبانب العرض: أوال         

  :1حيث تفترض هذه النظرية مايلي 

                                                           

.179- 178ص ص مرجع سابق،حممد عبد العزيز عجمية وآخرون،   1  
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مقنعة، مرونة كبرية لعرض عنصر العمل الذي يتم توفريه من خالل القطاع الزراعي حيث يكون يف صورة بطالة  -1

نقص يف يه زيادة األجور أوال يترتب عل الصناعةعمال من الزراعة وإعادة توظيفهم يف وبالتايل فإن سحب هؤالء ال

اإلنتاج الزراعي، غري أن هذه الظاهرة غري موجودة ذه الصورة يف القطاع الزراعي ألن البطالة يف القطاع الزراعي 

  ومن مث ال توجد طوال العام؛هي بطالة مومسية أكثر منها بطالة مقنعة، 

الضخم، الذي ميكن توفريه بصورة أساسية من  مرونة كبرية يف عرض رأس املال الالزم هلذا الربنامج االستثماري -2

املصادر احمللية دون التأثري على سعر الفائدة واالستثمارات القائمة، وهذا األمر يتناقض مع وضع معظم الدول 

  املتخلفة الفقرية؛

ظم هذه الدول من نقص كبري يف فئة املنظمني واإلداريني والفنيني وكذلك العمالة املاهرة على اختالف تعاين مع -3

فضال عن اخنفاض مرونة عرض عوامل اإلنتاج، وكل هذا ميثل عقبة كبرية أمام حتقيق دفعة قوية وناجحة واعها، نأ

  .هود اإلمناء ذه الدول

  .إمهال اجلانب التارخيي: ثانيا   

ن غريه واليت مازال بعضها يف تبعية اقتصادية اليت ورثتها عن االستعمار أو عفهي مل تتبع حال الدول املتخلفة وصفاا        

جعل من نظريته نظرية ميكانيكية تعمل خارج حدود الزمان واملكان، ونسي أو تناسى أن العوامل اليت  "Nurkse"له، إذ أن 

  ؛1تساهم يف عملية التخلف ليست ذه احلتمية اليت فرضها فرضا

  .االعتماد على االكتفاء الذايت :ثالثا        

التفوق املطلق أو النسيب، وبالتايل جين مثار التجارة حيث أن النمو املتوازن يرفض بصفة أو بأخرى التخصص حسب     

احتمال االستثمار يف العديد من املشاريع الصغرية غري وكذا  على تطوير كل القطاعات يف آن واحد،ه الدولية نظرا العتماد

  ؛2الذي ميكننا من احلصول على وفورات احلجم لكون حجمها أقل من احلجم األمثل القابلة للنجاح، نظرا

                                                           

.168إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، ص   1
  

2
Jacque Brasseul, Introduction à l’économie du développement, Paris,  Armond Colin édition, 1993, p 52 
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  .ال تسهم يف عمليات اإلمناء طويلة األجل: رابعا        

اإلنتاجية حلساب دفعة قوية يف إنشاء الصناعات االستهالكية اخلفيفة، ويقول وذلك بسبب تأجيل إمناء صناعات السلع      

هذا األسلوب سوف الدراسات االقتصادية تشري إىل أن هذا ليس باألسلوب االمثل يف االجل الطويل، ألن بعض  النقاد أن

يف تنمية الصناعات االستهالكية  ، وصحيح أن التوسع1يف األجل الطويل إىل زيادة االستهالك على حساب االدخار يؤدي

سوف يسرع مبعدل منو الدخل القومي يف املراحل األوىل للتنمية، ولكنه سوف يتسبب يف إبطاء عملية التنمية باملقارنة مبا كان 

  لع اإلنتاجية؛ساالستثمارية وجهت منذ البداية حنو صناعات ال حيدث لو أن املوارد

  .عدم واقعيتها لظروف الدول النامية: خامسا        

لقد أظهرت التجارب أن حبث الدول النامية عن وسائل ادخارية خارجية لبناء اقتصادياا وحتقيق التنمية، جعلها تدور        

حيث تطلب تطبيق ؛ 2املتقدمة أو املؤسسات املالية الدولية التابعة هلا متلي عليها شروطهايف دوامة املديونية، مما جعل الدول 

هذه النظرية رؤوس أموال ضخمة إلقامة القاعدة الصناعية الضرورية، وهي مشكلة بالنسبة للبلدان النامية اليت ال تتوفر لديها 

  .3مثل هذه املوارد

  .املتوازننظرية النمو غري : املطلب الثاين    

الستراتيجية النمو املتوازن،  "Singer"الذي انطلق من انتقاد " Hirschman"هذه النظرية باالقتصادي  ارتبطت       

من أن نقطة  هذه النظرية تنطلقو.4على أساس عدم واقعيتها ودعا إىل تبين البالد املتخلفة الستراتيجية النمو غري املتوازن

ولعالج هذا  ،)يف القطاعني العام واخلاص(دان االختناق الرئيسية يف البلدان النامية هي نقص إمكانيات اختاذ القرار يف هذه البل

االختناق ال بد من إجياد سلسلة الطاقات الفائضة من التسهيالت االجتماعية الفوقية، واليت من شأا أن توجد بيئة مادية 

ن يعاجل االختناق مباشرة من خالل إنشاء أنشطة منتجة، ستولد بدورها احلاجة أيع االستثمار املنتج، أو بة لتشجمناس

  . ملشروعات اجتماعية مكملة

                                                           

.181حممد عبد العزيز عجمية وآخرون، مرجع سابق، ص  1
 

.169إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، ص  2
  

.90مرجع سابق، ص ،وسياسات وموضوعاتالتنمية االقتصادية نظريات  مدحت القريشي،  3
  

.173العزيز عجمية وآخرون، مرجع سابق، صحممد عبد   4
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رغم أن هذه النظرية ارتبطت أساسا مبفاهيم الترابط األمامي واخللفي، إال أا استخدمت مفهوما آخرا مهما هو         

والذي يشري إىل كيفية فهم حتديد فترة واستمرارية ووحدة أي عملية إنتاجية يف األداء بكفاءة عالية ، "درجة التحمل واألداء"

مستحيال، وهنا فإن إجناز املهام يعترب صعبا أو يف نظام اقتصادي نامي، فدرجة التحمل واألداء تولد ضغوطا للعمل بكفاءة، وإال

التحمل "يقود مفهوم . باعتباره مصدر الضغط الرئيسي للكفاءة" نافسةامل"بديال عن املفهوم السائد " Hirschman "يقدم 

والذي يتمثل يف ضغوط أصوات املستهلكني، والوحدات االجتماعية األخرى " الصوت"إىل مفهوم آخر هو مفهوم " والكفاءة

  .1لتحسني األداء

املدن الكربى وأن ال تعطى األولوية للتنمية أن يبدأ التصنيع يف الفكرة اليت تنص على  "Hirschman " وقد أيد         

الذي تفتقر إليه هذه البلدان،  من شأا أن تتغلب على العجز يف اختاذ القرار االستثماري الريفية، واعترب أن التنمية غري املتوازنة

غوط وعلى عدم التناسب وإذا أريد لالقتصاد أن يشق طريقه إىل األمام فإن مهمة السياسة اإلمنائية جيب أن تبقي على الض

، فكل خطوة إمنائية ختلق يتمثل يف خطوات متتابعة تقود االقتصاد بعيدا عن التوازن واختالل التوازن، فالنمط املثايل للتنمية

رة ماختالال يف التوازن سوف يصحح نفسه عن طريق إحداث اختالل يف التوازن خلطوة تالية حتث االقتصاد على أن خيطو 

ديناميكية تنقل االقتصاد من حالة ال توازن إىل حالة ال توازن  عملية "Hirschman "فالتنمية طبقا لـ أخرى وهكذا، 

كما يطالب بإقامة الصناعات ذات املراحل النهائية من اإلنتاج أوال  لى مستوى أعلى من اإلنتاج والدخل،أخرى، ولكن ع

اد املصانع اليت تقوم وميكن استري. 2ومن مث اإلنتقال حنو تصنيع السلع االستهالكية املعمرة يف املراحل النهائية من اإلنتاج

و مراحل أعلى من اإلنتاج حنو السلع حن خلط املواد لصناعات اللمسات األخرية، وبعدها يتم التحركبتحويل، أوجتميع، أو

  .الوسيطة واملكائن من خالل تعزيز الروابط األمامية واخللفية

يعترب البعض أن هذه النظرية واقعية وتأخذ كل أوجه عملية التخطيط التنموي يف االعتبار، ومع ذلك وجهت هلا العديد      

  :3من االنتقادات منها

  

  

                                                           
1
  .للكويت ،للتخطيط عريباملعهد ال، إستراتيجية النمو غري املتوازنأمحد الكواز،  

.99-98ص مرجع سابق، ص ،وسياسات وموضوعاتالتنمية االقتصادية نظريات  مدحت القريشي،  2
  

3
  .100- 99املرجع نفسه، ص ص   
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  .عن طريق املبادأة الفردية تتم بصفة أساسية: أوال        

ويتضح هذا من كوا تتخذ من اختالل التوازن حمركا للنمو عن طريق ما يترتب على االختالل يف التوازن من حض       

الشامل للتنمية االقتصادية يف ظل حمدودية اتفاق على أمهية التخطيط  املنظمني األفراد على اختاذ قرارات االستثمار، وهناك

اليت يتعني تعبئة أكرب قدر منها وتوجيهها إىل أفضل االستخدامات من وجهة نظر االقتصاد القومي ككل، االقتصادية،  املوارد

وهذا ال ينفي الصعوبات اليت تواجه عمليات التخطيط وتنفيذ أهدافه، كما ال يعين بالضرورة إمهال االستثمارات اليت تقوم 

  حتقيق الربح اخلاص طاملا تكون يف نطاق أولويات اخلطة االقتصادية الشاملة؛على أساس املبادأة الفردية وبدافع 

  .زيادة الضغوط التضخمية: ثانيا        

التنمية واالستثمارات يف اقتصاد يعاين من التضخم يؤدي إىل زيادة الدخول، ومن مث زيادة  بعمليةوذلك ألن القيام        

الكلي وخاصة على السلع االستهالكية، ويف ظل اخنفاض مرونة اجلهاز اإلنتاجي اليت تتسم به االقتصاديات املتخلفة يف  الطلب

االقتصاد، وخاصة يف ظل عدم كفاءة ط التضخمية على مواجهة الزيادة يف الطلب الكلي، فإن ذلك يترتب عليه زيادة الضغو

  يه ذه الدول؛السياسات املالية والنقدية يف السيطرة عل

  .يصعب حتديد األنشطة اليت تتمتع بدرجة عالية من الترابطات اخللفية واألمامية: ثالثا        

وذلك بسبب تشوه األسعار وعدم توافر البيانات الكافية اليت يتم على أساسها حساب جداول املدخالت واملخرجات إن       

  وجدت أصال؛

  .تبىن على افتراض مرونة حركية عوامل اإلنتاج من نشاط إىل آخر مبا يضمن تصحيح االختالل يف التوازن: رابعا        

  هذه الدول تتميز باخنفاض هذه املرونة، بل باجلمود إىل حد كبري؛غري أن عوامل اإلنتاج يف 

  .التركيز على القرارات االستثمارية: خامسا        

 تنظيمية رمبا تفوق احتياجاا االستثمارية، وهذهوالدول النامية يف أشد احلاجة إىل إجراء تغيريات سياسية وإدارية  ولكن     

  الدول النامية؛األمور تعد أهم معوقات التنمية يف 
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  .تطبيق هذه النظرية يفوق قدرات الدول النامية:سادسا        

ا تتطلب موارد وإمكانيات فوق طاقة وقدرة الدول النامية من أوهذا يتفق مع النقد املوجه لنظرية النمو املتوازن، حيث     

صعوبة احلصول على الكفاءات الفنية والتنظيمية واإلدارية، : ناحية، ونقص التسهيالت األساسية الالزمة لعملية التنمية مثل

  .قة واملواصالت والسوق من ناحية أخرىووسائل الطا وكذلك املواد اخلام

  .نظرية أقطاب النمو: املطلب الثالث    

احليز "حبثه املوسوم " F.Perroux"، عندما نشر االقتصادي الفرنسي 1950إن بوادر نظرية قطب النمو تعود إىل عام         

ويرى يف دراسته واخلاصة  ،يف األدب االقتصادي أدخل هذا املفهوم، وبذلك يكون أول من "النظرية والتطبيق: االقتصادي

نقاط تدعى كان، ولكن يتجلى يف أماكن أومباتمعات املتقدمة، أن النمو االقتصادي ال ميكن أن ينتشر يف نفس اللحظة ويف كل 

    .1أقطاب النمو

، وهو تتوفر فيه قوى اجلذب والطردهو املنشأة الصناعية، وهو احليز الذي " F.Perroux"إن احليز االقتصادي عند          

من خالل قنوات  ال يظهر يف كل مكان ويف وقت واحد، بل يظهر يف مواقع لصناعة قائدة، وينتشر بعدهايرى أن النمو 

 ،وتلك املواقع وما يتصل ا من قنوات متعددةمتعددة وبكثافة معينة بشكل بؤر تنموية، فيترك آثاره على االقتصاد القومي، 

ن هذا احليز االقتصادي، وهو يرى ، وأن جممل عملية التنمية حتدث ضم2"أقطاب النمو" تشكل مبجموعها ما نسميه هي اليت

الشركة الكبرية وقد اعتمد على املنشأة، أو .أن هناك عدد ال حيصى من هذا احليز طاملا يوجد عدد غري حمدد من هذه العالقات

مل يربز بالقدر الكايف املخرجات، ومع ذلك فهو/املدخالت ، من خالل عالقات"القطب-املنطقة" كمحفز للنمو على مستوى

قطب "املوقع احمللي احملدد، من خالل عالقة القرب اجلغرايف واالقتصادي يف العملية التفاعلية والتراكمية لتكوين أو، دور املوطن

  .عنده ال يلتقيان، ولذلك قيل أن اال اجلغرايف واالقتصادي 3"النمو

ىل منوذج النمو غري املتوازن القائم على تركز االستثمارات والتجديدات التقنية يف منطقة معينة إتنتمي إن هذه النظرية           

يف أساسياا نظرية يف التنمية املكانية وأداة للتخطيط اإلقليمي، حمورها دون أن يوفر للمناطق األخرى إمكانية النمو، وهي 

لتشكل قطب منو تتفاعل من خالله قوى  وحتقيق الالمركزية الصناعية األساسي الصناعة ودورها يف حتفيز اإلمكانات التنموية

                                                           
1
 F.Perroux, L’économie du ����� siècle, Presse Universitaires de France, Paris, 1969, p 179. 

.36- 35ص ص  كامل كاظم بشري الكناين، مرجع سابق،  2
  

.165ص ،2008، 44- 43، العددان حبوث اقتصادية عربية، "مفهوم ومضمون التنمية احمللية ودورها العام يف التنمية االجتماعية"عبد الشفيع عيسى،  دمحم 

3
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عملية االستقطاب كمرحلة أوىل، مث التأثريات التنموية هلذا القطب جاذبة لالستثمارات اجلديدة حنو هذا القطب، من خالل 

كمرحلة ثانية، ومبا يؤدي إىل نشر مثار التنمية من القطب باجتاه احمليط بعد أن تعرض هذا  على حميطه من خالل عملية االنتشار

أي أن اآلداء التنموي هلذا القطب يتطلب أن  ،مرحلة االستقطاب املرحلة األوىل،األخري المتصاص إمكانياته التنموية يف 

  :1ينريأثتيصاحب الصناعة وجود 

    .االستقطاب تأثريات: أوال         

إن النمو السريع . هذا املفهوم لوصف اجنذاب عوامل اإلنتاج والتجارة إىل منطقة معينة" F.Perroux"استخدم        

فهي عملية متحور ، يف قطب النمو كمجموعة واحدةللصناعات القائدة يشجع على متركز الوحدات االقتصادية األخرى 

االقتصادية الداخلية واخلارجية هلذه الصناعة، وأن هذا االستقطاب االقتصادي يؤدي إىل للنشاطات االقتصادية بفعل الوفورات 

وتركز النشاط االقتصادي يف عدد حمدد من املراكز داخل اإلقليم، خاصة يف املواقع  استقطاب مكاين بسبب تدفق املوارد

 اليت تتوفر فيها إمكانات اجلذب الصناعي املتبادل الذي يؤدي إىل خفض التكاليف إىل احلد األدىن، وأن جمرد ظهور املالئمة

مزايا اقتصاديات التكتل، مما يؤثر يف استقطاب النشاط القوى الدافعة للصناعات تتبلور إمكانيات النمو السريع بفضل 

  االقتصادي حول املوقع األصلي؛

  .تأثريات االنتشار: ثانيا        

، فإنه أن يصل قطب النمو الصناعي إىل مرحلة منو معينة ، إذ بعدتعمل هذه القوى باجتاه معاكس لقوى االستقطاب        

احمليط اإلقليمي بالتطور واالزدهار  ، ويف ضوء ذلك يبدأ)أي احمليط اإلقليمي(ااورة  يبدأ ينشر آثار منوه إىل املدن واملناطق

املواد (نتيجة زيادة الطلب على منتجات احمليط اإلقليمي متأثرا بوتائر التنمية املتصاعدة يف قطب النمو، وهذه العملية تتم 

على  العاملة وهذا ينعكس ضافة إىل زيادة الطلب على اليدباإلمن قبل قطب النمو، ...) الزراعية، اخلدمات، السلع الوسيطة،

زيادة دخول األفراد يف احمليط اإلقليمي وبالتايل زيادة الطلب على السلع واخلدمات يف القطب واحمليط اإلقليمي، وهكذا تستمر 

دورة املضاعف، حبيث تظهر آثار التنمية الصناعية من خالل زيادة الترابط والعالقات التبادلية بني قطب النمو الصناعي 

  .اطق احمليطةواملن

                                                           

.51-50 ص صو 35كامل كاظم بشري الكناين، مرجع سابق، ص  1
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ففي األوىل فإن عملية املختلفة لظواهر مراكز النمو فيما بني البلدان املتطورة والبلدان املتخلفة،  األشكال وخبصوص       

املناطق احمليطة بنهر الراين ور السني وحول البحريات األمريكية الكربى، أما النقاط : النمو حتدث يف احملاور الرئيسية مثل

جزئيا وبسيطا يف حتقيق النمو يف املنطقة اليت تضم لديها النقاط  احملاور فيوجد فيها منو ولكنها ال تلعب إال دوراخارج هذه 

النقدي ويكثر فيها العمل  ا جمال للتعاملأفإن املدينة هي عبارة عن مركز لتغيري اهليكل، حيث ويف البلدان املتخلفة . املذكورة

حيدث هروب لرؤوس األموال إىل اخلارج  ففي البلدان املتخلفة ،إضافة إىل ذلك .1املأجور وهي عبارة عن مركز لعدم التوازن

لالستثمارات يف اخلارج، أما يف البلدان املتطورة فإن هروب رؤوس األموال أو ،نتيجة الرتفاع االستهالك للسلع املستوردة

  .منطقة إىل أخرى ضمن الدولة الواحدة يكون من

وتفادت بعضا من النقد املوجه هلذه األخرية،  ،ن نظرية التنمية القطبية واليت انبثقت من صميم نظرية النمو غري املتوازنإ    

ية يف تطبيقها على اقتصاديات الدول النام األخرى من خالل العقبات اليت تواجهذلك واجهت انتقادات هي  لكنها ومع

  :2منهاو

  .من حيث تأمني املدخالت: أوال        

إذ تعاين الدول املتخلفة من ضآلة اإلمكانيات املالية بسبب ضعف الدخل الوطين وضعف االدخارات الطوعية وضآلة       

وضآلة يف  ،...)أوليةطاقة، مواد (ولية من نفس املناطق القطبية اإلمكانيات املادية بسبب ضعف إمكانيات التموين يف املواد األ

  بسبب ضعف اليد العاملة املؤهلة والفائضة عن حاجة القطاعات األخرى؛ مكانيات البشريةإلا

  .من حيث تصريف املخرجات: ثانيا        

م إذ تعاين الدول املتخلفة من عدم كفاية املنافذ نتيجة ضعف الدخول الفردية املتوفرة لدى املستهلكني، ونتيجة عدم تنظي     

الدورات التجارية، وأخريا نتيجة عدم وجود وحدات اقتصادية قادرة على استعمال البضائع الوسيطة املنتجة بواسطة الوحدات 

  .الكبرية
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  .نظرية اإلوز الطائر: املطلب الرابع    

التصنيع يف ضة دول جنوب شرق تدل التجربة االقتصادية يف كوريا اجلنوبية وماليزيا على الدور اإلستراتيجي الذي لعبه       

كطريق لتطوير عملية التصنيع لديها " اإلوز الطائر"وقد استخدمت هاتان الدولتان ما يسمى بنظرية  ،آسيا وتقدمها االقتصادي

، 1937 عام "Akmatzu"تصورها االقتصادي الياباين هذه النظرية وضع  ؛من خالل التعاون مع الدول اآلسيوية األخرى

لنماذج التنمية الصناعية اليت  اكنظرية بديلة شكلت اختراق 1984 عام "Percy Cummings"مث ذاع صيتها على يد 

 . طرحها الغربيون

حيث تأيت يف مقدمة السرب اليابان باعتبارها  ، هذه الدول بأسراب اإلوز الطائرعملية النمو االقتصادي يف فهي تصور      

القائدة، ويليها السرب األول الذي يضم كوريا اجلنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة، مث السرب الثاين ويشمل ماليزيا 

سرعة وتفصل بني كل سرب والذي يليه مسافة حتددها . وتايالند وأندونيسيا، أما السرب الثالث فيضم كمبوديا وفيتنام

    .يف كل دولة  السرب ومقدار علو طريانه، وهو ما يعكس مرحلة ومنط التطور االقتصادي

ا، مقارنة بالدول اليت تفوقها يف التطور متيل إىل الصناعات األقل تقدم) قالسرب الالح(وترى النظرية أن الدول الناهضة      

تورد النسيج من بريطانيا، مث حتولت إىل منتج ومصدر لصناعة النسيج، فاليابان تارخييا كانت تس  ).السرب السابق(  االقتصادي

ويف . واستطاعت أن تطور صناعات جديدة تعتمد على كثافة رأس املال والتقنية العالية مثل صناعة السيارات واإللكترونيات

وبدورها  ،منوها ية اليابان وحماكاة منطمرحلة تارخيية تالية حتولت صناعة النسيج إىل السرب األول من اإلوز باالستفادة من تقن

وانتقلت صناعة النسيج  ،كثيفة رأس املال وعالية التقنية طورت دول السرب األول من اقتصادياا، وصارت تنتج سلعا مصنعة

إىل السرب الثاين، واليت تدرجت يف تطورها التارخيي من اقتصاديات تعتمد على الصناعات كثيفة استخدام العمالة غري املاهرة 

ل ويتكرر انتقال صناعة النسيج إىل الدول األق ،تقنية املتطورة وكثافة رأس املالإىل الصناعات املعتمدة على العمالة املاهرة وال

تقدما مثل فيتنام وكمبوديا على ذات املنوال والنمط التنموي باالعتماد على كثافة العمالة والتقنية املستوردة من سرب اإلوز 

  .1السابق هلا

                                                           

 
1
جامعة حممد خيضر، ، أحباث اقتصادية وإدارية، "يإىل اهليكل التصدير للتحوليف اجلزائر   دور نظرية اإلوز الطائر األسيوية يف السياسة الصناعية اجلديدة" كمال عايشي،  

 .214، ص2009العدد السادس، ديسمرب بسكرة، 
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ديسمرب  اجلزائري قراءات حديثة يف التنمية، جامعة باتنة،

صادي للبلدان النامية، اليت جاءت متأخرة 

  :1رحلة اليت مير ا البلد اآلخذ يف النمو

  

  لبلد املعين؛
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  .منوذج اإلوز الطائر: 2 شكل رقمال

االقتصاد اجلزا: امللتقى الوطين، يف إطار منوذج اإلوز الطائر لتنمية يف جنوب شرق آسيا

A" هذا النموذج باعتباره منوذجا تارخييا ملراحل النمو االقتصاد

منحنيات رئيسية حتدد املرحلة ةثالثيف منوذجه على ع، ويتحدث 

  .ترياد

  ت نوعية مرحلة النمو والتنمية اليت مير ا اقتصاد البلد املعين؛

  .ج

وتركيبة املنتجات يف اقتصاد البلد  اإلنتاجيةمستوى تطور القوى 

  .رات

نوعية ومدى ديناميكية سلة الصادرات حبسب ارتقاء نوع املنتج

  .كثيفة املهارة/ كثيفة التقانة 

                       

.

والتنميديلمي خلضر، األقلمة : املصدر

  .7ص ،2009

     

Akmatzu"ولقد صاغ  

والتصنيع، ويف مضمار التنمية 

منحىن االسترياد: أوال         

حيث حتدد تركيبة الواردات ن

منحىن اإلنتاج: ثانيا        

حيث يوضح هذا املنحىن مست

صادرامنحى ال: ثالثا        

حيث يوضح هذا املنحىن نوعي

/ كثيفة رأس املال/ العمالة

                                           

.5صمرجع سابق، ديلمي خلضر،   1
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  .صدير

  

اليابان كانت يف البداية ذلك البلد ( آسيا 

دون متويل مشترك من البلد االم رك أو

  . األقل تقدما

 منظومة هرمية ذات طبيعة ديناميكية، من 

  .وز الطائر
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منحنيات االسترياد، اإلنتاج، التصدي: 3شكل رقم ال

  .6جع سابق، ص

  :1مراحل أساسية هي  بدورة املنتج من خالل ثالث

د اآلخذ يف النمو استرياد السلعة من البلد املتقدم القريب من آسي

سلعة على أرضه بتمويل مشترك لد اآلخذ يف النمو إنتاج ال

آلخذ يف النمو يف تصدير السلعة إىل البلدان اآلسيوية ااورة األق

ء السلم التصنيعي والتقين تدرجييا يف بلدان آسيا الناهضة عرب منظ

البلدان اليت تنتمي إليها أسراب اإلوز ال م إقليمي للعمل فيما بني

                       

.

ديلمي خلضر، مرجع س: املصدر         

  

نموذج بدوالويرتبط هذا      

حياول البلد اآل :املرحلة األول

  ؛)املتقدم

حياول البلد ا :املرحلة الثانية

  ؛)املتقدم(

يبدأ البلد اآلخ :ةاملرحلة الثالث

وذا يتم ارتقاء الس           

خالل إعادة توزيع وتقسيم إقل

  

  

  

                                           

.6ديلمي خلضر، مرجع سابق، ص  1  
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  :خالصة

للدخل، حيث تؤكد أدبيات التنمية على جانب النمو، كان جوهر التنمية بعد احلرب العاملية الثانية يتمثل يف النمو السريع      

وأصبح مؤشر الدخل يستخدم بكثرة للتعبري عن التنمية، ألنه يأخذ قدرة اتمع على زيادة اإلنتاج مبعدالت تفوق معدالت منو 

تغري مفهوم وخالل عقد الستينات . يقيس بشكل عام التحسن يف مستوى املعيشةوأن معدل منو الدخل احلقيقي السكان،  

، وبعد أن حققت معدالت عالية نسبيا استمرت حىت بعد نيل البلدان النامية استقالهلاالتنمية، إذ أن مظاهر التخلف االقتصادي 

، والذي حيصر والذي ظهر من البلدان املتقدمة ،يف الناتج القومي، كشفت التجارب العلمية قصور مفهوم التنمية التقليدي

وسوء توزيع الدخل، كما  ،والفقر ،بسبب استمرار مشكالت البطالةوذلك  ،جمرد النمو االقتصادي السريعمفهوم التنمية يف 

ومن ناحية أخرى، . يف بعض البلدان مل يساعد على حتسني وضعها يف النظام االقتصادي العاملي أن النمو السريع احلاصل 

يف الدخل أن حتقق تقدما ال بأس به يف عدد من ااالت  استطاعت بلدان نامية مل تشهد سوى معدالت متوسطة يف النمو

التغري الكمي يف الناتج القومي اإلمجايل ال يعرب عن التغريات النوعية يف اهليكل املتصلة بإشباع احلاجات األساسية، وهلذا فإن 

  .التغريات النوعية إىل جانب التغري الكميهو التأكيد على هذه النامية  وأن املطلوب بالنسبة للبلداناالقتصادي واالجتماعي، 

زيادة وذلك يف حالة البلدان النامية ويف حالة  ،ومعلوم أنه من املمكن أن حيدث النمو دون تغيري يف البنيان االقتصادي          

القتصادات النامية يشترط فإن زيادة النمو يف ا الدخل القومي املعتمد على مصادر الثروة الطبيعية، إال أنه يف ظل أوضاع طبيعية

 ،إىل احلد من التفاوت يف الدخل ،وهكذا حتول مفهوم التنمية من النمو االقتصادي فحسب ،تغيريا كبريا يف اهليكل االقتصادي

 ،وتوسيع فرص العمل وإشباع احلاجات األساسية إىل جانب النمو االقتصادي ،وإزالة الفقر ،وحتقيق العدالة يف توزيع الدخل

عدد متزايد من االقتصاديني وصانعي السياسات إىل التخلي عن التأكيد والتركيز على منو الناتج  وأدى كل ذلك إىل قيام

تقليل الفقر  القومي والتوجه حنو معاجلة الفقر وتوزيع الدخل ومعاجلة البطالة، وبذلك أعيد تعريف التنمية يف السبعينات ليعين

العديد من اجلهات املعنية بالتنمية بأن هذه األخرية  بطالة ضمن اقتصاد يستمر بالنمو، وأدركتوعدم املساواة والقضاء على ال

 قد احتوىو حلكومة ودور اجلماهري يف اتمع،ليست قضية اقتصادية فحسب، بل أا مرتبطة باألفكار السياسية وشكل ا

اليت و ،اقتصادياالفكر االقتصادي على العديد من النظريات اليت تعاجل قضايا التنمية االقتصادية يف البلدان واملناطق املختلفة 

ونظرية التغيري اهليكلي ونظرية التبعية الدولية والنظرية كنظرية املراحل اخلطية  ،قامت بتفسري خمتلف الظواهر املرتبطة بالتنمية

   .النيوكالسيكية
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حسب واقع  ،ذي ميثلسياسات تنموية أساسها التصنيع، هذا األخري التبنت خمتلف الدول النامية بعد نيلها استقالهلا     

هناك تنمية اقتصادية دون حتقق التصنيع، باعتبار أن القطاع  تلذلك ليس ،للتنمية اضروري ا، شرطجتارب البلدان املتقدمة

وقد فسرت العديد من النظريات . الصناعي قطاع ديناميكي حيرض على تطوير العديد من القطاعات وحيقق العديد من املنافع

حيث  ،النمو املتوازننظرية  :ومن هذه النظريات، ج حتت مسمى التنمية الصناعيةتصنيع بالتنمية االقتصادية ما أدرعالقة ال

بينها وبني الصناعات الرأمسالية، وكذلك التوازن بني القطاع احمللي ني خمتلف الصناعات االستهالكية، تتطلب حتقيق التوازن ب

 أن فكرة النمو املتوازن ليست فكرة خاطئةإىل وبعد االنتقاد الذي وجه إليها خلص املفكرون االقتصاديون  والقطاع اخلارجي،

ولكنها غري مالئمة لكسر اجلمود  ،ألا قابلة للتطبيق يف مراحل الحقة من النمو املستداميف نظر البعض ولكنها غري ناضجة، 

وة الدافعة للنمو من اليت تنص على أن االختالل يف التوازن ميثل الق ونظرية النمو غري املتوازن .الذي تتميز به البلدان املتخلفة

باإلنتاج املباشر، اختالل التوازن يف العالقة بني قطاع رأس املال االجتماعي وبني القطاعات اليت تقوم  :خالل مسارين، األول

فإنه ليس من السهل تقييمها وبعد االنتقاد املوجه إليها اختالل التوازن داخل القطاعات اليت تقوم باإلنتاج املباشر،  :والثاين

غري اليت تشكل جهدا باجتاه ترتيب وتنظيم منطقي لالستثمارات  أقطاب النموونظرية . حيث ال ميكن اختبارها بشكل جترييب

منوذجا تارخييا ملراحل النمو االقتصادي أاليت تعترب أما نظرية اإلوز الطائر  ،املتوازنة دف تعظيم فاعلية هذه االستثمارات

، حيث أن حركة التدفقات االستثمارية كانت بتشجيع قوي من للبلدان النامية اليت جاءت متأخرة يف مضمار التنمية والتصنيع

كما أا تشكل أحد ركائز السياسة التصنيعية الرمسية يف البلدان املضيفة وال سيما يف جمال التصنيع حكومات الدول، 

   .التصديري
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  :متهيد 

التقدم  فقد أحدثيعترب التطور الصناعي يف أي قطر كان معيارا ملستوى التطور االقتصادي واالجتماعي واحلضاري،       

 ويعود له الفضل يف التحوالت االقتصادية واالجتماعية السريعة اليت شهدا أوروبا ، نقلة نوعية يف االقتصاد العامليالصناعي 

حيث وغريها من بلدان العامل املتقدم، واليت يشار إليها عادة بالدول الصناعية،  الغربية والواليات املتحدة األمريكية واليابان

إىل حتول هذه البلدان من بلدان متخلفة اقتصاديا إىل بلدان متقدمة  أدى التطور السريع يف قوى اإلنتاج يف امليدان الصناعي

  .ضمن مرحلة النظام الرأمسايل الصناعي

وسعيا لتفعيل دور الصناعة واالستفادة من مزايا القطاع، تبنت دول عديدة على اختالف مستوياا االقتصادية جمموعة          

مال يف ختصيص أ ،مع املستجدات احمللية والدولية والتكيف بالقطاعهوض للن مضمواسياسات صناعية متنوعة دف يف 

الطاقات البشرية والطبيعية املتاحة حنو أفضل االستخدامات وجتاوز املعوقات واملشاكل التنموية مبا خيدم السياسة االقتصادية 

التصنيعية  تنموية، عرفت السياساهداف التوتبعا الختالف األ ألهداف والطموحات على أرض الواقع،، ويترجم االعامة

إىل  ،عتماد على الذات بتبين سياسة اإلحالل حمل الوارداتنغالق واالمن اال ،ا منذ اية القرن العشرينبدورها تطورا ملحوظ

االقتصادية  واألنظمةاملوارد الطبيعية  يف ختالفاال إن .جل التصديرانفتاحا على اخلارج كاإلنتاج من أكثر تبين سياسات أ

ونوع الصناعات الواجب  ،ىل حد كبري يف حتديد منط التصنيعوالسياسية للدول، إضافة اىل عوامل خارجية أخرى قد سامهت إ

  .هلذه الدول االعتماد عليها عند وضع السياسات والربامج التنموية

والتقانة والقواعد التجارية تفرض على السياسات الصناعية يف الدول النامية يف إن التحوالت يف الفكر التنموي             

 شاملة التوجه جيب أن تكون باألساس فإنهوعليه  ،مع قواعد منظمة التجارة العامليةأن تكون متطابقة  ،والعشرينالقرن احلادي 

على  التأكيدأدى اإىل انتقال  التنافسيةاملكملة يف دعم  السياسات بأمهية االعترافكما أن  ،تكون موجهة لقطاعات حمددة وال

حتويلية  صناعةأن بناء  حيث ،واالختراع لالستثماروتطوير بيئة ناقلة  ،البشرياملال  رأس وحتسنيفعالية البنية التحتية،  حتسني

متتد اإىل  أنجيب  واالنفتاحالتنظيم  ن سياساتإلذا فوقطاعات حمولة للموارد الطبيعية حتتاج إىل قطاعات خدمية داعمة، 

  ...، والقطاع املايلاالتصاالتكاخلدمات  قطاعمثل أخرى  قطاعات
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 استخدام  السياسات الصناعية فإنالعامة لدعم  استخدام السياساتحنو االنتقال ألن قواعد التجارة تتطور مع  ونظرا        

على تقليل حجم القيود اجلبائية والتنظيمية لقطاع  االهتمام جيب أن ينصب فإن، وبالتايل  على الصادرات مل يعد مقبوال الدعم

  .للدولة لتحسني الوضع التنافسيالعامة غري القطاعية  السياساتالتجارة وتطبيق  تسهيلوبرامج  لصادرات،ا

سياسات ، حيث أن العرضالعامة بل لنقلها حنو جهة  السياساتعلى  للقضاءموجهة ليست قوانني منظمة التجارة  إن        

تكميلية   سياساتحتتاج إىلالسياسات وهذه  ،التنافسيةلتدعيم  قصوىوالبنية التحتية والتقانة ذات أمهية رأس املال البشري، 

ما بني املنتجني يف  التنافستنمي  سياساتإىل ،  وكذلك ال تضر وال تفضل الصادرات صرف مستقرةسياسات سعر مثل 

  .اجلهاتأوالقطاعات أو الصناعاتمتيز بني  عامة ال سياساتوهذه كلها  ،األجنبية الشركاتالداخلية مبا يف ذلك  السوق

، سيتم تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث، حيث يركز املبحث األول على كل ما سبقومن أجل حتديد وتفسري          

إستراتيجيات التصنيع ب فيهتم؛ أما املبحث الثاين أمناط التوزيع الصناعي أنواعها،، يف الصناعة، تطورهاتعر: من خالل التصنيع

صناعة التصدير، إستراتيجية التصنيع من أجل تلبية احلاجات األساسية،  إستراتيجيةإحالل الواردات،  إستراتيجية: من خالل

 ؛تعريفها، أنواعها، مربراا، أدواا: من خاللالسياسات الصناعية لى ع كزأما املبحث الثالث فري؛ إستراتيجية الصناعة املصنعة

اتفاقية املنسوجات واملالبس، اتفاقية : السياسات الصناعية يف ظل املنظمة العاملية للتجارة من خالللى ع ركزواملبحث الرابع ي

  .يف اخلدماتإجراءات االستثمار املرتبطة بالتجارة، اتفاقية حقوق امللكية الفكرية، االتفاقية العامة للتجارة 

  

  

  

  

  

  



.إستراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية: الفصل الثاين  

 

64 

 

   .تصنيعال: املبحث األول

القدمية بعض احلرف اتمعات  مارست وامتهنت يف القدم، حيث اضارب اواجتماعي ااقتصادي اتعترب الصناعة نشاط      

عملية زا وقائدا ألي ما جعل من الصناعة نشاطا متمي ،واكتشفت املزايا الكثرية اليت حتوزها ،امهيتهأعرفت و ،والصناعات

فالصناعة عملية معقدة متتد  .1الصناعة مالزمة لعملية التنمية االقتصادية قتصادية، ومن هنا فقد كانتالرفاهية اال تستهدف

ويف الوقت مبا يؤدي إىل تطوره اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا،  ةواملادي ةه احلضاريتإىل بنية اتمع وتؤثر يف تركيب  جذورها

وإذا أريد للصناعة أن تسهم بفعالية يف تطوير  جتماعية والسياسية لذلك اتمع،بالعوامل االقتصادية واال نفسه تتأثر الصناعة

، فإنه يفترض أن تبىن خطة التصنيع على أساس االستغالل األفضل والكفء للموارد واإلمكانات املتاحة يف اتمع ومنوه

  . واقع املشاريع الصناعية على وفق هذه املوارد واإلمكانات، وأهم متطلبات ذلك هو االختيار السليم مل2الدولة

  .مفهوم الصناعة: املطلب األول    

خضع إىل عدد من املصطلحات االقتصادية، كما أنه  أغلبشأنه يف ذلك شأن  ،تعريفأكثر من  ملفهوم الصناعة يأعط     

ه املدرسة الفكرية االقتصادية تباين وجهات النظر واملعرفة املختلفة هلذ إىلهذا االختالف يرجع اريف املتنوعة، والتأويالت والتع

ها، دون أن تتجاوز ا تقف يف نقطة معينةء بعض الوضوح هلذا القطاع، إال أذلك يف إعطاوقد ينجح هذا املفهوم أو تلك،أو

             .3املدرسة الفكرية املعنية التعاريف ناقصة ومعرضة للنقد، حىت من قبل بعض أنصاروذا تبقى أغلب املفاهيم أو

  : بني الصناعة والتصنيع فرقلصناعة، جتدر اإلشارة إىل الصطلح اخمتلف التعاريف مل عرضوقبل    

الصناعة على أا حتويل مستمر وبكميات كبرية للمواد األولية إىل منتجات يسهل نقلها، وبأا عملية ازدياد  تعرف          

بأا االستخدام الشامل عملية التصنيع  "Kollontaï"عرف يالناتج القومي، بينما مسامهة الفعاليات الصناعية يف تكوين 

ويرى بعض  ،4الكامل لالقتصاد القومي بالتجهيزات واآلالت احلديثةللمنجزات احلديثة للعلم والتكتيك يف اإلنتاج والتزويد 

                                                           
  .27، ص2010 األوىلالطبعة  األردن، مكتبة اتمع العريب للنشر والتوزيع، واالسالمي ،االشتراكي ،مدخل لعلم االقتصاد يف الفكر الرأمسايلالطيب داودي،  1

  .62- 61صمرجع سابق، ص  الكناين، ريكامل كاظم بش  2

.13، ص 2010وائل للنشر،عمان، الطبعة األوىل، ، دار اإلنتاج الصناعي اقتصادياتعبد الغفور حسن كنعان املعماري،   3  
    .119ص  ،مرجع سابق، التخطيط والتنمية االقتصادية   4
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متماثلة إال أن الصناعة تقدمي خدمات إلنتاج أو كيانات اقتصادية تعملاالقتصاديني أن الفرق يكمن يف أن الصناعة هي جمموعة 

 ،اإلنتاجيالتقين و ا املؤسسات االقتصادية اليت تعمل يف النشاطاإلنتاجية واليت درج استخدام الصناعة مرادفا هلا، فيقصد 

لذلك فإن املقصود بالتصنيع هو الصناعات التحويلية أما الصناعة يف معناها الذي ينقسم إىل النشاط االستخراجي والتحويلي، 

واجلدير بالذكر أن الصناعات االستخراجية تلعب األمشل، فتشمل الصناعات االستخراجية التعدينية والصناعات التحويلية، 

ثروات  والبنية األساسية الالزمة هلا يف حال ما توافرت ،لتمويل الصناعات التحويلية دورا كبريا يف حتقيق فوائض مالية

مشروعات تساعد على ما مل تستثمر فوائضها وعوائدها يف  رغم قابليتها للنضوب وحرمان األجيال القادمة منها استخراجية

أصبح ، )التصنيع(للصناعات التحويلية  مهية اليت توىلهذا ولأل .1التنمية املستدامة لضمان حقوق األجيال املستقبلية من الثروة

ماتقدمه القيمة املضافة الصناعية يف الدخل القومي، ويالحظ أن البلدان ذات الدخل املنخفض غالبا  ،من أهم مؤشرات التقدم

  . ما ينخفض لديها حجم الدور الذي تلعبه الصناعات التحويلية يف الناتج احمللي

 النشاط فروع" :األدبيات االقتصادية فرقا بني مفهومي الصناعة والتصنيع حيث تعرف الصناعة على أا تظهركما           

      اخلام شكلها من ،الطبيعية املوارد من وغريها واخلامات املعدنية األولية الزراعية املواد بتحويل القيام تتوىل اليت االقتصادي

 بوعي تتفاعل فهي واالستثمار، وعليه واالستهالك اإلنتاج يف اإلنسان حاجات تليب ل،للتداو قابلة أرقى إىل منتجات أوالبسيط

 إجياد على قادرة أا ذلك من وأكثر ،2الضرورية احلاجات وتشبع لديه له، منفعة أكثر التجعله ،لإلنسان املادي احمليط مع تام

 "املنتجة االقتصادية النشاطات كافة تضم بذلك وهي ائية،وسيطة أو أولية مواد بصفتها سواء إىل املستهلك، منافذ للوصول

 اهليكل تطوير بغية الوطنية املوارد من متزايدة حصة فيه تعبأ للبلد االقتصادي التطور عملية" :التصنيع بأنه يعرف يف حني       

 الصناعات قطاع فيها يلعب معاصرة، وتكنولوجيا حديثة بتقنية الفروع هذه وجتهيز فروعه، مبختلف الداخلي االقتصادي

                                                           
1
   .23،24صص ، 2007 اإلسكندرية،، مؤسسة شباب اجلامعة، االقتصاد الصناعي والتجارة اإللكترونيةحممد إبراهيم عبد الرحيم،   
جامعة منتوري قسنطينة،  ،، أطروحة مقدمة للحصول على دكتوراه دولة يف العلوم االقتصاديةحالة البلدان املغاربية -التنمية الصناعيةستراتيجيات وسياسات إخمتار بن هنية،  2

 .05، ص2007/2008
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 تؤدي الوطين لالقتصاد ومرتفعة منتظمة منو معدالت ضمان مع االستهالك، وسلع جاإلنتا وسائل إلنتاج فعاال دورا التحويلية

 .1"واالجتماعي االقتصادي التقدم حتقيق ىلإ

معني ضمن صنف ما، وهي عبارة عامة منتج جديدة أوهي عبارة عن تقدمي خدمة ف ،إىل مفهوم الصناعةإذا حتولنا و           

املنتجات االقتصادية، وتعترب الصناعة مرادفة للقطاع االقتصادي الثانوي الذي يعىن بالنشاطات  على أي نوع منتطلق 

املشاريع املنتجة تقنيا يف أي  االقتصادية املعقدة كتحويل املواد اخلام إىل منتجات وخدمات ذات فائدة، والصناعة هي إمجايل

صناعات حتويلية، صناعة حمركات، صناعات نسيجية، (حقل من احلقول، وغالبا ما يلحق اسم هذا احلقل مبصطلح الصناعة 

وبكميات كبرية للمواد األولية إىل منتجات يسهل نقلها، واملقصود من  امستمر حتويال-كما تعترب الصناعة  ،2)صناعات غذائية

مفتاح التطور االقتصادي  -استبعاد عمليات البناء ،"يسهل نقلها"ريف واليدوي، وتعبري استبعاد أثر النشاط احل، "ستمرم"كلمة 

على املستوى القومي، فالنشاط الصناعي يؤمن إنتاج السلع واخلدمات لألقاليم وجزء أساسيا من مفردات التنمية االقتصادية 

، ويعترب القطاع 3إلشباع حاجات اتمع ضمن جماالت اإلنتاج واالستهالك والتشغيلواستغالل الثروات املادية والبشرية 

  .الصناعي قطاعا حمركا خلطط التنمية وخاصة يف البلدان النامية

  : مفهوم الصناعة إىل املعاين الثالثة التالية وينصرف         

  .مفهوم الصناعة يف التاريخ االقتصادي: أوال         

، ويستند هذا املفهوم على النشاط واستغالل األساليب احملسنة حيث يركز هذا املفهوم على مسألة أسلوب اإلنتاج        

 األسلوب ،باستعمال الطاقة املولدة مركزيا ،إلنتاج الثروة، فقد بدأت احلركة الصناعية حينما أصبحت املاكنة املسرية

، ولضمان الظروف املبكرة للحركة الصناعية كان املصنع يشكل الوحدة األساسيةويف ظل النموذجي يف إنتاج املواد الصناعية، 

إلشراف موحد  إخضاعهاو ،ليت تتوىل عمليات صناعية تكميليةينبغي أوال مجع املصانع ا ،أقصى درجات االقتصاد يف اإلنتاج

                                                           
الفرص  - الصناعي والدور اجلديد للجامعةاألداء "امللتقى الدويل الثالث حول ، دراسة حتليلية نقدية- مسامهة الصناعة يف االقتصاد اجلزائريقامسي كمال وسعود وسيلة،  1

  .3، ص2016نوفمرب  22-21: املنعقد يوم  ،جامعة برج بوعريريج،"والتحديات
  .67، ص2013، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، التسويق الصناعيسيد سامل عرفة،   2

.62كامل كاظم بشري الكناين، مرجع سابق، ص  3  
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عمليات صناعية الحقة، وثانيا ينبغي توحيد الستغالل الفضالت يف ، أويف النفقات لنقل املنتجات الوسيطة الكي حتقق توفري

  .1اإلشراف على اإلنتاج لتقليل أصناف سلعة معينة، وثالثا ينبغي التخصص يف اإلنتاج والتوسع فيه

وهكذا يتركز املفهوم التارخيي للصناعة بالدرجة األوىل على إدخال طريقة جديدة لإلنتاج، أو أسلوب جديد للعمل        

  .قتصادية، وهذا األسلوب اجلديد يتجسد يف املكائن املسرية بالقوة اآلليةضمن الفعالية اال

   .املفهوم اإلحصائي للصناعة: ثانيا         

مثل جممع (مركبة كل منها وحدة اقتصادية بسيطة أو حيث جيب أن ينظر للصناعة على أا جمموعة من املنشآت، متثل      

مبوجب هذا  -أي أن الصناعة تتألف ،2ودف إىل حتقيق إنتاج السلع واخلدماتتقوم بنشاط متجانس ، )احلديد والصلب

واملفهوم اإلحصائي من الفعاليات االقتصادية،  واحد هي وحدة اقتصادية تقوم بنمط من عدة منشآت، واملنشأة -املفهوم

الصناعة املتبع يف املقياس الدويل للصناعة، وهذا ميثل جوهر مفهوم للصناعة هو تصنيف يعتمد على نوع النشاط االقتصادي 

  .3للتصنيف الصناعي

   .م الصناعة يف النظرية االقتصاديةمفهو :لثاثا         

، "B.D.G Fortman"خضع هذا املفهوم إىل اجتهادات وتعريفات خمتلفة من قبل املنظرين والكتاب، فقد عرف       

واحدة متجانسة جتانسا مطلقا، إال أن الشرط اخلاص بالسلعة الواحدة جمموعة من املنشآت اليت تنتج سلعة  الصناعة بأا

لذلك ال تكون بدائل لبعضها، صانع تنتج عدة منتجات قد تكون أوا، حيث أن معظم املاملتجانسة قد ال يكون دائما موجود

 الواقع العملي، إذ ال توجد تعرض التعريف أعاله إىل نقد من قبل خمتلف االقتصاديني، وذلك لعدم وجود مثل هذا املفهوم يف

أا جمموعة من املنتجني لسلع هي بدائل  هو صناعةاملختار لل لتعريفاو .سلعا متجانسة بشكل مطلقصناعة ومنشآت تنتج 

                                                           
  .24، ص 2005دار وائل للنشر، األردن، الطببعة الثانية، ، االقتصاد الصناعيمدحت القريشي،   1
 .101حممد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  2

 3
   .25، مرجع سابق، صاالقتصاد الصناعيمدحت القريشي،   
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بأا جمموعة من املؤسسات اليت تنتج سلعا من نفس النوع وإن مل تكن متجانسة  ،Chamberlin هاعرفقريبة لبعضها، لذلك 

  .، وعليه فقد مت التخلي عن فكرة التجانس املطلق1مطلقاجتانسا 

، واليت تؤدي إىل استغالل الصناعة بأا عملية التنمية االقتصادية  وعرفت جلنة التنمية الصناعية التابعة لألمم املتحدة        

وإنتاج السلع االستهالكية  ،احمللياج ومنو املوارد احمللية باستخدام الوسائل التكنولوجية املعاصرة، دف تنويع قاعدة اإلنت

  .2واإلنتاجية، مبا حيقق معدالت منو متزايدة، ويسهم يف حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي

دين يف أسواق يخدمات للمستهلكني أواملستفجمموعة املؤسسات تقدم منتجات أو"كما ميكن تعريف الصناعة بأا         

  .3"بتقدمي منتجات بديلة لكل من املؤسسات األخرى معينة، وهلا قدرة على القيام

 .تطور الصناعة: املطلب الثاين    

من األعمال ا األزل بدءاألرض، فهي نشاط بشري منذ  علىة لصناعة مع قيام احلضارة اإلنسانيتزامن ظهور ا             

ئا يلى ذلك صعود اإلنسان سلم التطور احلضاري شي. إىل جلوء اإلنسان للحصول على الغذاء من البيئة احمليطة به رفية انتقاالاحل

 ،، حىت اقترنت احلضارة بشكل مباشر بالتطور الصناعي وتقدمهوث تطورات على قطاع الصناعة أيضاإىل جانب حد ،فشيئا

مث االنتقال إىل بناء األرض  ،ةية والزراعان بالتسلسل من احلرف اليدويإلنسملا يوفره من عيش كرمي وسبل حياة سهلة، فبدأ ا

 على املضي قدما ،امها واستغالهلاة استخدعلى املعادن وكيفيوتشييد العمران فوقها، ومع مرور الوقت والزمن ساهم التعرف 

   .اليت شهدا الصناعةمسرية التطورات حنو 

مرت بعدة وقد  ،قاطرة التنمية يف جل مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعيةفع يف دلعبت الصناعة ومازالت دورا كبريا         

عند و ،الثورات الصناعية، حدث يف كل منها تغيريات جذرية يف طرق التصنيع وأساليب اإلنتاج باسممراحل تارخيية عرفت 

                                                           
  .26- 25، مرجع سابق ، ص صاالقتصاد الصناعيمدحت القريشي،   1
  .101قابل، مرجع سابق، ص حممد صفوت  2

3
 Hill ,G.W,& Jones ,G.R, Strategic Management Theory : An Integrated Approach, 5 ed , Houghton , USA, 

1992, p72.  
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عدة وجود ثورة صناعية واحدة فقط هي تلك اليت حدثت يف إجنلترا، لكن العامل شهد يعتقد  ،ذكر كلمة الثورة الصناعية

  .االقتصادي "دافوس"الشعار احلايل ملنتدى  وهي ،الثورة الصناعية الرابعة جيدر ذكرحيث صناعية، ثورات 

 .الثورة الصناعية األوىل: أوال         

ويعىن بالثورة الصناعية التغريات  بريطانيا،يف  م1733األوىل سنة الثورة الصناعية األوىل اليت انطلقت شرارا  بدأت          

صناعة كثيفة استخدام القوة الاليت حدثت نتيجة التغريات التكنولوجية يف أمناط التصنيع التقليدية، اليت حتولت من السريعة 

وقد ضربت حينذاك بريطانيا  ،الصناعي املوظف يف اآلالت واملعدات التقنية رأس املالصناعة كثيفة استخدام الالبشرية إىل 

على عدم مغادرة البالد،  ذه الصناعةكافة العاملني  القطن، وألزمت لصناعةأول آلة  حديديا من السرية حني مت اختراعسورا 

أعاد بناء كما  أمريكا،يف أن يبين مصنعا خاصا له و، 1استطاع أن يغادر سرا "Samuel Slater"واحدا هو عامال إال أن 

آلة غزل القطن اعتمادا على خمزون ذاكرته، وبالتايل تعترب هذه أول حماولة لنقل تكنولوجيا الثورة الصناعية إىل الواليات املتحدة 

   .وخارج بريطانيا

مت استخدام الفحم حيث إىل مصادر جديدة من الطاقة، امللح  وانتشارها الكبري مع االحتياجوقد تزامن ظهور اآلالت           

رة الصناعية األوىل هي اليت أدت إن الثو .ركات واآلالت والسفن والقاطراتاحلجري مث البخار مث الكهرباء من أجل تشغيل احمل

النظام الرأمسايل يف كما أدت هذه الثورة إىل ظهور ، وجود وسائل النقل وتسهيل عمليات التنقل بني املدن والبلدانإىل 

وازدهرت حركة العمران وزاد اإلنتاج  ،يرتكز على حرية العمل واملبادالت، وحتسنت أوضاع الناس املعيشية ،االقتصاد

مقرضة نتيجة وجود فائض ضخم  تصبح دوال ،وعلى رأسها إجنلترامما جعل الدول الصناعية الكربى،  ،الصناعي بشكل كبري

 .من األموال لديها

من ناحية أخرى فقد أدت هذه الثورة إىل تغري جمتمعي ملحوظ، لتنشأ طبقتني رئيسيتني مها طبقة أرباب العمل       

هذا األمر أدى  ،الباحثون عن وظائف والطبقة الثانية هم العمال ،الربجوازيني، وهي الطبقة اليت سيطرت على احلياة االقتصادية

                                                           

.12- 11حممد إبراهيم عبد الرحيم، مرجع سابق، ص ص   1  
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من هنا ظهرت التشريعات اخلاصة و ،1مما أدى لضرورة تدخل الدولة للحد من سلبياته ،دوث تفاوت جمتمعي واضحإىل ح

  .دىن لألجور، والتأمني الصحي على العمال، والتأمني ضد احلوادث وغريهااألد احلقصى لساعات العمل، واألد احلب

  .الثورة الصناعية الثانية :ثانيا        

مطلع  م1914إىل  م1871من ولكن يؤرخ هلا فعليا م ، 1850بدأت سنة  التكنولوجية، وقدوتعرف باسم الثورة         

الفضل لتحديث  وتطوير السكك احلديدية، ويعزى ،عندما عمم استعمال اآللة البخارية لتشغيل البواخر احلرب العاملية األوىل،

، وفشلت اجنلترا يف احلفاظ م1799سنة ) ريتشارد ترفيتك وبالكسميث(إيذانا بالثورة الصناعية الثانية إىل  ،احملرك البخاري

وتعدا إىل الواليات  ،إىل كافة دول أوروبا وخاصة أملانيا وفرنسا ، فانتقلتلضخامة تكاليف البحث والتطويرعلى الريادة 

  .2املتحدة اليت تسلمت ريادة العامل يف جمال البحث والتطوير والتقدم التقين واالجتهادات التكنولوجية

وهو العصر الذي شهد تطور غالبية االبتكارات الكربى، وبعكس  "عصر التآزر"اسم  أطلق على هذه الفترة أيضا          

وسامهت هذه الثورة الصناعية يف انتاج نطاق  ، هذا العصر كانت تقوم على العلمفإن غالبية االختراعات يف ،الثورة األوىل

 ،والصرف الصحي ،واملياه ،وشبكات الغاز ،واسع من النظم التكنولوجية احلديثة اليت مل تكن معروفة من قبل مثل التليغراف

ظهور التليغراف ساهم بسهولة نقل . بعض املدنيف ضيق  قعلى نطا والسكك احلديدية، بعدما كانت هذه اخلدمات مقتصرة

وسرع من هذا  ،ظهور عصر العوملة وحتول العامل لقرية صغريةجدا، مما مسح ب قصريفكار بني دول العامل يف وقت األخبار واأل

 .ما مت إدخاله من شبكات الكهرباء واهلواتف ،األمر

  .الصناعية الثالثة الثورة: ثالثا         

بدأت . والعصر امليكانيكي والكهربائي إىل العصر الرقمي  التناظرية التحول من عصر اإلشاراتمتثل عصر الدجييتال أو      

وقد ارتبطت هذه الثورة مبا يطلق ، مع ظهور أجهزة احلاسوب والتسجيل الرقمي ،هذه الثورة يف أواخر مخسينات القرن املاضي

ات حول العامل يف املعلومات، ألن هذه الثورة الرقمية أدت إىل تطور أساليب وطرق مجع وإرسال املعلوم عليه اسم عصر

 عملري من املصانع العمالقة اليت توجد عدد كبياآلن . لعوملة اليت يعيشها العامل حاليا، لتصبح هذه الثورة هي قلب اوقت تقريباال

                                                           
1

  .23/06/2017، مت االطالع عليه يف /https://www.sasapost.com/fourth-industrial-revolution: الثورة الصناعية، املوقع اإللكتروين 

.16- 15صص حممد إبراهيم عبد الرحيم، مرجع سابق،   2  
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وتدخلهم  ،دارة مباشرة للبشرإكن هذه املصانع التزال تعمل عرب الصناعي، ل بشكل جزئي بواسطة الروبوتات وأجهزة الذكاء

 .املباشر عند حدوث أعطال

 Henry( وشهد القرن التاسع عشر طفرات اختراعية للمحركات الكهربائية وبزوغ جنم أبو الصناعات التجميعية          

Ford( عامل فرنسي يدعى احملرك الغازي من طرف ، واختراع)يستخدم البترول وقودا له  احملرك الذيوظهور  ،)اتيان ليونر

، مما أدى إىل ظهور اقتصاديات احلجم والوفورات االقتصادية لصناعات احلديد )Joseph Day(العامل االجنليزي  من طرف

وكان الكتشاف البترول والتوسع  ،1وصناعة السيارات والصلب والصناعات الكيميائيية وتكرير البترول والصناعات الكهربائية

بديال للفحم،  اد على البترول مصدرا هاما للطاقةختفيض تكلفة الوقود نتيجة االعتملصناعات املتعلقة به عظيم األثر يف ايف 

مة انتهى عصر الفحم وبدأ عصر البترول ليلعب دورا حيويا يف اقتصاديات الدول املنتجة له والدول الصناعية املستخدوبالتايل 

 .له حىت اآلن

  .الثورة الصناعية الرابعة: رابعا      

صنع ملا"أو " الصناعي نترنتإلا"رغم وجود مصطلحات أخرى مثل " الثورة الصناعية الرابعة"مت استخدام مصطلح         

تة متأ لىالصناعية الثالثة عركزت الثورة  ، فبينما"الثورة الصناعية الرابعة"مثل مصطلح  شاملةنظرة تعطي  الأا  ال، إ"الرقمي

والتكامل يف املنظومة الرقمية  ،بني التحول الرقمي الشامل لكافة األصول املادية  جتمع الثورة الرابعةوالعمليات،  الفردية اآلالت

ة الرابعة، ويعزز توليد وحتليل وإيصال البيانات بسالسة املكاسب اليت وعدت ا الثورة الصناعيمع الشركاء يف سلسلة القيمة، 

  : 2واليت تنشر جمموعة كبرية من التقنيات احلديثة خللق القيمة، وهذه الثورة حيركها مايلي

حيث تعمل الثورة الصناعية الرابعة على حتويل العمليات  :التحول الرقمي والتكامل لسالسل القيمة العمودية واألفقية -1

إىل عمليات التصنيع  من تطوير املنتج والشراء وصوالرقميا وتكاملها بشكل عمودي يف املؤسسة بأكملها، بدءا 

                                                           

.17- 16ص ص محد إبراهيم عبد الرحيم، مرجع سابق،   1  
، 2016يف الشرق األوسط لعام ) Industry 4.0(بناء املؤسسات الصناعية الرقمية، استطالع الثورة الصناعية الرابعة : الثورة الصناعية الرابعةأنيل كورانا، بدر العلماء،  2

-https://www.pwc.com/m1/en/publications/documents/middle-east-industry-4-0-survey :  ، من املوقع اإللكتروين 6ص 

ar.pdf11/09/2017: ، مت االطالع عليه يف.  
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كما تعد مجيع بيانات عمليات التشغيل وكفاءة العملية وإدارة اجلودة، باإلضافة واخلدمات اللوجستية وتقدمي اخلدمة، 

أما  ،متوفرة يف الوقت احلقيقي ومدعومة بالواقع املعزز، وحمسنة ضمن شبكة متكاملة ، فإاإىل ختطيط العمليات

، بدءا من املزودين ووصوال إىل العمالء ومجيع شركاء سلسلة التكامل األفقي فيمتد إىل ما بعد العمليات الداخلية

القيمة، كما أنه يشمل مجيع التقنيات اليت تتنوع بني أجهزة التتبع والتعقب وعمليات التخطيط والتنفيذ املتكامل يف 

 الوقت احلقيقي؛

إضافة ك يشمل حتويل املنتجات رقميا إىل توسعة املنتجات املوجودة،: ات واخلدماتالتحول الرقمي يف املنتج - 2

اليت ميكن استخدامها مع أدوات حتليل البيانات، باإلضافة إىل إجياد منتجات  أجهزة االتصالاملستشعرات الذكية أو

 يدة لعمليات مجع البياناتتتمكن الشركات عرب تكامل الطرق اجلدل، رقمية جديدة تركز على تقدمي حلول متكاملة

 وحتسني املنتجات لتلبية الطلب املتزايد من العمالء النهائيني؛ ،وحتليلها من توليد بيانات حول كيفية استخدام املنتج

تعمل الشركات الصناعية الرائدة على توسعة ما تقدمه من خالل  :تطوير مناذج أعمال رقمية للوصول إىل العمالء - 3

وتركز مناذج األعمال الثورية  ثورية، مثل اخلدمات املبنية على البيانات وحلول املنصات املتكاملة،تقدمي حلول رقمية 

على توليد إيرادات رقمية إضافية وحتسني التفاعل مع العمالء والوصول إليهم، ويف كثري من األحيان تسعى املنتجات 

  .قمية مميزةواخلدمات إىل خدمة العمالء بتقدمي حلول متكاملة يف منظومة ر

 .أنواع الصناعات: املطلب الثالث   

وتقسيم العمل اإلجتماعي من جهة،  ،والقوى املنتجة ،الصناعة على مستوى تطور اإلنتاج الصناعييعتمد تصنيف        

باختالف إن هيكل القطاع الصناعي يتأثر . املتبع يف تصنيف األنشطة والفروع الصناعية من جهة أخرىواألسلوب العلمي 

هناك أسس معتمدة  ذاك هلذه الصناعة أو تلك، إال أنوبالتايل متايز هذا اهليكل أو ،القواعد املتبعة يف تقسيم الفروع الصناعية

، وعلى هذا األساس فإن هيكل تصنيف األنشطة واملشاريع أساسا يف عملية التصنيف حسب استعمال املنتوج الصناعي

إىل فروع تابعة وفروع وفقا لتخصيص املنتجات الصناعية، وقد تشترك بعض املنتجات بعدة استعماالت منها ما الصناعية 
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 جزء منها يستخدمفلالستهالك اإلنتاجي كما هو احلال مع مشتقات النفط، ماهو ومنها  ،الشخصي كلالستهاليستخدم 

للسيارات ) كوقود(تاج، واآلخر يستخدم كمواد استهالك ملعاجلة الحقة وبالتايل تتحول إىل جزء من إنتاج وسائل اإلن

يف  أما معيار تصنيف مثل هذه املشاريع يف هذه الصناعة أو تلك فهو احلصة النسبية للمواد املستخدمةواألغراض املنزلية، 

ستصنف ضمن هذه اموعة، ا إفالستخدامها يف فروع إنتاج وسائل اإلنتاج ، فإذا زادت احلصة النسبية 1االستهالكاإلنتاج أو

  .وإذا مازادت احلصة النسبية الستهالكها الشخصي، فإا ستصنف ضمن فروع إنتاج مواد االستهالك

وفقا لوظائفها يف عملية التقسيم  ،إن التصنيف الصناعي هو عبارة عن تبويب معني لألنشطة الصناعية ومشاريعها      

  :2ة أنواع من التصنيفات تنتمي إىل ثالثة جماميع رئيسة هياالجتماعي للعمل، وقد وجدت تارخييا عد

منها أي كل دولة على حدى وفقا ملستوى اخلصائص احمللية لصناعتها سواء املتقدمة  :التصنيف الوضعي -

  النامية؛أو

منطقة دم يف أكثر من دولة ضمن إقليم أووهي تصنيفات أكثر مشوال من األوىل وتستخ :التصنيف اإلقليمي -

  معينة، كالتصنيف املتبع يف الدول االسكندنافية والتصنيف العريب املوحد للنشاط االقتصادي؛كبرية 

معدل، حبيث ميكنه من أن يستوعب أغلب األنشطة  وهو عبارة عن تصنيف وضعي أوإقليمي :التصنيف الدويل -

اسات واملقارنات يف رقعة كبرية من العامل، وهي أكثر شيوعا لكوا تستخدم يف توحيد اإلحصاءات والدر

  .الدولية

جمموعة من املشاريع ، فالقطاع الصناعي إىل القطاع الصناعي يف أي دولة وتقسيمه إىل عدة تقسيماتوميكن النظر           

ق يف الطبيعة معدنية كانت أم غري معدنية، واليت يطلاملواد اخلام اجلاهزة : الصناعية اليت تضم جمموعات رئيسية من األنشطة

معاجلة هذه املواد املستخرجة إىل جانب املواد الزراعية املنتجة يف القطاع الزراعي واملوردة عليها بالصناعة االستخراجية أو

والنسيج من القطن والصوف يف الصناعة التحويلية،  ،صناعية كإنتاج الفوالذ من خام احلديد ابتحويلها سلع للقطاع الصناعي
                                                           

  .17رجع سابق، صعبد الغفور حسن كنعان املعماري، م  1
  .18-17ص ص املرجع نفسه،   2
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قد تكون سلعا أن تنتج خدمات ذات طبيعة صناعية كإدارة املكائن واألجهزة واملواد املعمرة وصيانتها، فالسلع الصناعية أو

كاإلمسنت ) سلع وسيطةمستلزمات إنتاج أو(مواد عمل ة واملكائن، أوخمصصة إلنتاج الحق على هيئة أدوات عمل كاألجهز

 ،واألنسجة ،والثالجات ،صصة كسلع استهالكية شخصية كالسيارات اخلاصةأا خمأو...والذ واحلبيبات البالستيكيةوالف

تنتجها صناعات معينة كالطاقة النووية والكهربائية، واليت هي  ،كما هناك منتجات صناعية ذات طبيعة خاصة ...1تواملشروبا

  .ظم جماالت احلياةإنتاج صناعي ذو خصائص معينة نتيجة حتويل مواد معينة إىل طاقة ميكن استخدامها يف مع

ت التحويلية اليت ترتبط التعدين والصناعايف  الصناعات االستخراجية املتمثلة  مل النشاط الصناعي علىتوبشكل عام يش      

واخلربة الفنية  ،موالمعتمدة على استثمار روؤس األ ،قيلةىل صناعات ثإنتاج لتحويل الصناعات اخلفيفة اط اإلمنأبتعديل 

  .2واإلنتاجوتقسيم العمل  ،والعملية

 .ستخراجيةالصناعات اال: أوال

املعادن كاحلديد والفوسفات على استخراج النفط والغاز و ، وتشتملالدول النامية معظم وهي الصناعة الرئيسية يف         

والوسائل الالزمة ملعدات وهكذا فإن الصناعات االستخراجية تقوم على توفري ا .3ومقالع األحجار...والنحاس والقصدير

، كما تشمل هذه الصناعات كل 4غازيةوجد يف الطبيعة على هيئة صلبة أوسائلة أوواستخراج املواد اخلام اليت ت للبحث

  .العمليات املتعلقة مبعاجلة هذه اخلامات مثل التكسري والطحن والغسيل والتنظيف والتصنيف

تبعا ملا حتويه من ثروات معدنية، لذا يتعني أن تبدأ الدول  ة إىل أخرىوختتلف أمهية الصناعات االستخراجية من دول         

وخربات فنية عالية، لذلك فإن معظم  ،طائلةالنامية براجمها بإجراء مسح شامل لثرواا املعدنية، وهذه األخرية حتتاج إىل أموال 

، ولقد استأثرت الشركات العاملية الكربى يف 5وأمالحمعادن ومواد ووقود عما حتويه أراضيها من ال تعلم الكثري الدول النامية 

                                                           
1
  .14عبد الغفور حسن كنعان املعماري، مرجع سابق، ص  

ىل املؤمتر العريب اخلامس إحبث مقدم ، للروابط الصناعية واملكانية مع الصناعات البتروكيماوية يف حمافظة البصرة  مجهورية العراقحتليل جغرايف ، حممد يوسف حاجم  2

  .، الرباط2011ديسمرب  22- 20املنعقد يوم  الصناعية والشبكات واملعرض املصاحب له، للمعلومات 
  .123، مرجع سابق، ص أمحد عارف العساف وحممود حسني الوادي،   3
  .114حممد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  4
  .278حممد عبد العزيز عجمية ، حممد علي الليثي، مرجع سابق، ص   5
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املاضي بالقيام ذه املهمة، فحصلت على امتيازات لفترات طويلة تعطيها احلق يف البحث عن املعادن وغريها واستغالهلا مقابل 

ختلفة باعتبارها أسرارا ال واحملتملة للمعادن امل لنفسها بأرقام االحتياطات املؤكدة  عوائد، واحتفظت هذه الشركاتتاوات أوإ

وعلى األخص بعد أن حصلت على استقالهلا  -وال شك أن العديد من الدول النامية .حيق للدولة املعنية التعرف عليها

أصبحت قادرة ويف نفس الوقت واعية إلجراء الدراسات الالزمة للتعرف  -وأحرزت قدرا معتدال من التقدم يف اال العلمي

 .كنونة واستغالهلا مبا حيقق هلا أقصى فائدة ممكنةعلى ثرواا امل

إمجايل الناتج احمللي والصادرات يف  تساهم قطاعات النفط والغاز والتعدين بدرجة كبرية يف عائدات احلكومة، وكذلك         

على الرغم من هذه الفرصة للتنمية، إال أن الكثري من البلدان الغنية باملوارد ختفق يف استخدام قطاع . البلدان الغنية باملوارد

 ،صراع الصناعات االستخراجية لتنمية اقتصادية واجتماعية أوسع، ما يؤدي إىل معدالت فقر أعلى، ويف بعض احلاالت إىل

تصديرها إىل العامل يف إقامة العديد من الصناعات أو وميكن االستفادة من املنتجات املعدنية  .1"داملوارلعنة "بـ والذي يشار إليه

ممكنة إىل  اخلارجي واحلصول على عمالت أجنبية ضرورية الستمرار التنمية، ويتعني على الدول النامية أن حتقق أكرب إضافة

دخوهلا من وجود املعادن فيها، إذ تستطيع إقامة معامل تكرير البترول وتنقية النحاس وغريها من الوحدات اليت تزيد من قيم 

 .تلك الثروات

 .الصناعات التحويلية: ثانيا        

ع األساسية للنمو االقتصادي، بسبب قوة الدفجلميع دول العامل، ألنه ميثل حيتل قطاع الصناعات التحويلية أمهية حيوية       

تكارية احلديثة، ونظرا إلنتاجيته العالية نسبيا وااالت الواسعة املتاحة لالبتكار بتطورات العلمية واالكونه القلب النابض لل

النمو يف القيمة الصناعية املضافة بدفع معدالت النمو صعودا بشكل مستدام، كما يتيح  ويساهم تزايد. والتطوير يف إطاره

بتحقيق زيادات كبرية استمرار هذا النمو توظيف شرائح كبرية من القوى العاملة يف نشاطات الصناعات التحويلية، مما يسمح 

                                                           
، مت https://www.agora-parl.org/ar/resources/aoe/extractiveindustries: فرصة للتنمية، املوقع االلكتروين: قطاع الصناعات االستخراجية  1

  .13/09/2017: االطالع عليه يف
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الزراعة : مثلإىل باقي القطاعات االقتصادية جلديدة وتعلب الصناعات التحويلية دورا يف إدخال التكنولوجيات ا. 1يف الدخل

  .والنقل واخلدمات، األمر الذي حيقق زيادات يف معدالت النمو االقتصادي

هي عبارة عن نشاط اقتصادي يقوم على مجلة من العمليات اليت تعتمد على الطاقة واآلالت وفق  والصناعات التحويلية      

،  خلق املنفعة املتوخاةكثر إىل مواد جديدة من أجل زيادة أوألتحويل مادة أو ،واخلدماتنظام متكامل من العمل املصنعي 

  :3وميكن تقسيم الصناعات التحويلية إىل .2ختتلف يف الشكل واخلصائص واالستعمال

 صناعات حتويلية إلنتاج السلع االستهالكية؛ -

 صناعات حتويلية إلنتاج سلع وسيطة؛ -

 .إنتاجيةصناعات حتويلية إلنتاج سلع  -

وقد اتفق معظم املتخصصني يف جمال التصنيع أن أمهية الصناعة التحويلية يف إطار عملية التنمية االقتصادية والتنمية       

  :4الصناعية تتمثل يف

يؤثر فنية مما يؤدي إىل تطوير وسائل اإلنتاج عن طريق إدخال وسائل أكثر تطورا وحداثة، كما اكتساب املهارات ال -

توفري متطلبات الصناعة ذلك يف تطوير وسائل اإلنتاج يف باقي القطاعات، فضال عن حتفيز تلك القطاعات لضمان 

  من املواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج؛

استخدام املواد األولية اليت كانت  أن االجتاه حنو التصنيع يساعد علىحتقيق زيادة مستمرة يف الدخل القومي، حيث  -

  تصدر إىل اخلارج، والنتيجة هي زيادة الدخل مبقدار حلقات التصنيع اليت قامت ا على هذه املنتجات؛

                                                           

.5، ص2016االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، جانفي، –حنو إعادة االعتبار للصناعات التحويلية العربية، دائرة البحوث االقتصادية   1  
  .61، ص2011، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، )منظور معاصر(جغرافية الصناعة حممد أزهر سعيد السماك،   2
  .115حممد صفوت قابل، مرجع سابق، ص  3
، امللتقى العلمي االقتصادي -دراسة حالة قطاع احلديد والصلب–التحويلية يف حتقيق متطلبات التنمية االقتصادية يف اجلزائر الصناعات  دورحممد زرقون، مسري بوختالة،   4

  .105، ص 2015نوفمرب  23/24: حالة اجلزائر، جامعة امحد بوقرة، بومرداس، املنعقد يوم - التأهيل الصناعي وحتديات إمناء االقتصاديات العربية: الدويل الرابع حول
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التأثري يف ميزان املدفوعات من خالل قيام القطاع الصناعي بإنتاج سلع خمتلفة لسد االحتياجات بدال من استريادها،  -

بشرط أن جيري التركيز على تلك  ،واليت تساعد على استرياد مستلزمات التصنيعت األجنبية وبالتايل توفري العمال

  الصناعات اليت يتزايد الطلب الدويل عليها؛

وتدعيم االستقالل االقتصادي، والذي يعترب  ،إن كل ما سبق يساعد على توفري القدرة الذاتية لالقتصاد على التطور -

 .ستقالل السياسيضرورة ال غىن عنها لتعزيز اال

أن يكون دور الصناعة التحويلية واضحا ومن الناتج القومي اإلمجايل،  % 25ويعترب البلد مصنعا إذا ما بلغ ناجته الصناعي     

  .من العاملني يف القطاع الصناعي %10من جممل الناتج الصناعي، كما أن مؤشر العمالة يفترض أن ال يقل عن  %60وحيتل 

  .أمناط التوزيع الصناعي: الرابع املطلب    

وبني دول العامل  ،تتباين العوامل الطبيعية والبشرية االقتصادية املسؤولة عن قيام النشاط الصناعي ضمن الدولة الواحدة        

يف املناطق  تفردةصناعية، فطغى طابع الصناعات املزيع اإلقليمي للمؤسسات الذلك تباين أمناط التوكان حمصلة واملختلفة، 

يف النطاقات عليها  هي مبناطق أخرى كما ،عرب احلدود السياسية مناطق وأقاليم صناعية متصلةوالتركزات الصناعية على 

   : كندا والواليات املتحدة األمريكية ومثلها يف أوربا الغربية، ويسود العامل أمناط عديدة منهاالصناعية املمتدة بني 

 .الصناعية النقطة: أوال      

بأا جمموعة من الفعاليات املترابطة اليت تعود إىل إنتاج معني، واليت حتدث يف موقع حمدد  "Richardson "يعرفها         

ومن ) املادة اخلام(تكون فيه خمرجات فعاليات معينة، مدخالت للفعاليات اليت تليها، وتبدأ هذه الفعاليات من اإلنتاج الكلي 

  .1إنتاج السلعة النهائية

                                                           
1
 H. Richardson, Element Regional Economic, Pengum Education, London, 1970, p p.146-148 
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اخلامات  ةمصنعان ملعاجل، إذ يربز مصنع أو )التعدينية(الصناعات االستخراجية يف مناطق غالبا ما يشيع هذا النمط      

                ،مشاريع حتلية املياه على شواطئ اخلليج العريبتكرير السكر وسط مزارع القصب، أو كمصانعاملختلفة، 

نشآت ، وقد تكون هذه امل1املعادن عند منامجها كما يف كندا وجنوب افريقيا والعديد من دول العامل األخرى مشاريع تركريأو

   .عمرانية ختلق منطا من أمناط توزيع الصناعة سببا جلذب السكان فتنشأ مناطق

  .املناطق الصناعية: ثانيا

يف منطقة جغرافية  ،)صغرية أو كبرية(بغض النظر عن سعة إنتاجها  ،جتاور أكثر من منشأة صناعيةتعرف على أا           

بتكامل أفقي ، أووهي تتسم إما بتكامل عمودي ملراحل إنتاج متجانس معني من املواد اخلام إىل املنتجات النهائيةواحدة، 

بتكامل خطي من خالل السلع ، أويليةخمرجات تكمابلة أوالقريبة منها مبدخالت أواملقطات املترابطة يف نفس املرحلة أوللنشا

يف بيئات  ،مميزاإجيابيا الصناعية دورا وتلعب املناطق  ،2واخلدمات اليت متد جمموعة من العمليات الصناعية مثل إنتاج قطع الغيار

  .لبيا أحيانا فيما ختلفه من تأثريات بيئية غري مرغوب فيهاسيف تطوير القاعدة االقتصادية بشكل عام، و ،توطنها

مواقع أدخلت عليها التحسينات لتشكل عامال حمفزا إلنشاء الصناعات بكل  :املناطق الصناعية بأا "Bale"ويعرف         

، بتخصيص مساحة املقدمة فيها تقتصر على حتديد األراضي املخصصة للمشاريع الصناعيةأنواعها وأحجامها، وأن اخلدمات 

اجلهات ذات العالقة هلذه احلاجة، فضال عن مد الطرق دون تقدمي أي معينة لكل مشروع حسب حاجته وحسب تقدير 

عن إدارة مشروعه لعدم وجود إدارة موحدة، وتضم املنطقة الصناعية  خدمات أو توجيهات، ويصبح كل مشروع مسؤوال

مات املقدمة يف صناعات من األنواع واألحجام كافة، وعلى العموم فاخلدمات املقدمة يف املنطقة الصناعية أقل من اخلد

  .3املستوطنة الصناعية

  

                                                           
  .89حممد أزهر سعيد السماك، مرجع سابق، ص  1
   .343، ص2006، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، حتليل االقتصاد اإلقليمي واحلضريهوشار معروف،   2

3 J. R. Bale, “ Toward Definition of the Industrial Estate. “A Note on a Neglected Aspect of urban Geography”, 

Geographical, Vol.59, No: 262, New York, 1974, P6 
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  .اإلقليم الصناعي: ثالثا        

ما تلبث أن تتسع وتنمو ملسافات  ،من تركيز عنقودي للعديد من الصناعات يف ثغور صناعية يتشكل اإلقليم الصناعي        

ومن تباين الصناعات يف األقاليم، فإن . املتنوعةنتاجية اإل تدادات صناعية للعديد من املشاريع ذات الترابطاتاممنها  ،بعيدة

عدة مدن قريبة، أو الصناعية مدينة كبرية وتطوره، وعادة ختدم األقاليم مهناك صناعات أساسية تعد الركائز يف ظهور اإلقلي

تكون بعيدة عنها وال استهالك منتجاته على بيئة توطنه، بل من مناطق قد  وإن اإلقليم الصناعي ال يعتمد يف موارده اخلام

إقليم "يف الواليات املتحدة األمريكية، و "حبرية مشيكان"جنوب  ،"كاري-إقليم شيكاغو": ، ومن أمثلة تلك األقاليم1كثريا

  .يف اليابان "إقليم أوزاكا"يف فرنسا، و "اللورين"يف روسيا، وإقليم  "إقليم الورال"يف أملانيا، و "الرور

  .الصناعي النطاق: رابعا        

وهو حيث توجد مراكز صناعية متقاربة يف موقعها ولكنها منفصلة يف توزيعها كنطاق الصناعات البترولية يف املنطقة            

مراكز حضرية كبرية وأا تتوطن يف مناطق املواد وتتسم النطاقات الصناعية بكوا حتتضن ، 2الشرقية للملكة العربية السعودية

بدرجة أساسية، فضال عن اهلياكل االرتكازية الكفؤة املتاحة يف مناطق تواجدها، ومن النطاقات الصناعية  اخلام والوقود

 ،ونيوجرسي ،وبنسلفانيا ،واليات نيويورك النطاق الصناعي يف مشال شرق الواليات املتحدة األمريكية، حيث يغطي: 3احلالية

 "كنكتون"و "هدسن": ويقيم العديد من مدن الصناعات مثل الصناعيةومرالند، حيث يقيم العديد من األقاليم  ،وديالوير

 ،والورق ،واملالبس ،والطباعة ،والصلب ،، وتتسع نشاطات النطاق الصناعي هذا لتشمل صناعات احلديد"الباين"و "تزوي"و

  .وغريها ،ولعب األطفال

إقليم "إىل  "حبرية سوبريور"ـيف الطرف الغريب لوتشكل البحريات العظمى نطاقا صناعيا آخر يبدأ مبيناء دولوت         

حيث  ،"ونتاريوحبرييت أيري أ"ذا النطاق إىل جنوب وميتد ها، شامال مدن ديترويت ووبونيناك والنسك وغريمه "شيكاغو

ليظهر واضحا يف املنطقة الصناعية الرئيسية يف كندا  ،توجد توليدو وكليفالند وبفالو، ويتسع النطاق مشاال عرب احلدود الكندية

                                                           
  .90حممد أزهر سعيد السماك، مرجع سابق، ص  1
  .62، ص 2015عبلة عبد احلميد خباري، اقتصاديات الصناعة،   2
  .90حممد أزهر سعيد السماك، مرجع سابق، ص  3
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املقابلة ملدينة  مدينة وندسور،شرقا وحىت  "حبرية ابري"أي من تورنتو وهاملتون يف غرب  ،"ونتاريوشبه جزيرة أ"يف الواقعة 

يضم مدينيت روجسنز  الصناعي امتدادا له، وبذلك "إقليم املاهوك"، وميكن أن نعد 1"حبرية سانت كليز"ديترويت غربا عند 

  .وسرياكوز الصناعيتني

  .الصناعي توطنال: خامسا

تبلور ج واضح يف التعامل مع مشكالت التوطن الصناعي يف إطار عملية التنمية باعتباره أحد  ،منذ عقد اخلمسينات          

عناصر النظام املكاين، وأن أية تغيريات حتدث ألحد هذه العناصر تؤدي إىل حدوث تغيريات وثيقة الصلة يف العوامل األخرى 

نظام من العالقات بني جمموعة العناصر : هو جغرافيا أن املكان " Olivier Dollfus" املكونة للحيز املكاين، ويقول 

، 2والبيئة، من السكان وكثافتهم ومنط املعيشة وتركيبهم االجتماعي ونشاطام...والنباتاتالطبيعية كالتضاريس واملياه واملناخ 

ويؤدي املستوى التقين للمجتمع دورا بارزا يف طبيعة هذه العالقات، إذ كلما توفرت الوسائل التقنية املتطورة، توفرت الفرص 

  .لإلنسان لتسخري الطبيعة حلاجاته

عن قطعة أرض جمهزة باخلدمات االقتصادية والتسهيالت االجتماعية الضرورية للعمل  عبارة هو التوطن الصناعيو          

الصناعي، ومهيأة إلقامة املشاريع الصناعية فيها بشكل يساعد على إنعاش وتطوير وتكييف هذه املشاريع، فهي أداة تطويرية 

اصفات معينة تقع ضمن النسيج احلضري للمدن خمصصة كما يعرف على أنه قطعة أرض هلا مو ،3ووسيلة تنموية يف آن واحد

يتم تقسيمها وختطيطها بشكل منسق وفق خطة شاملة حتقق التكامل يف اهليكل احلضري وظيفيا ومجاليا، وتقدم كافة للصناعة، 

  .4اخلدمات والتسهيالت اليت تتطلبها املنطقة من أجل خلق بيئة صناعية مناسبة

    

  

                                                           
1
  .91حممد أزهر سعيد السماك، مرجع سابق، ص  

  .28- 27صص كامل كاظم بشري الكناين، مرجع سابق،   2
3 Ali  Al-Fakaike, Development of Industrial Estate in Iraq , No. 14 , Baghdad 1981 , p. 22. 
4
 Buck , P. William, “The Industrial park” John Wiley and Sons l.td, New York, 1980, P. 291. 
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  .الصناعي القطب: سادسا 

املتميزة يف االبتكار واالندفاع،  هو عبارة عن تشكيالت صناعية تضم عددا من املصانع الكبرية ذات القدرة القيادية        

واألسواق بفعل قوى  ،واملصانع ،ورؤوس األموال ،ن تصبح مركزا جلذب العملكن هلا أمي ،وهي تعمل يف بيئة حضرية متقدمة

اجلذب املركزية، فيتحول بذلك امع إىل قطب يتوسع مع توجهات األسواق الديناميكية واالستطالعات التكنولوجية 

   .1احلديثة

جغرافية نامجة عن تفاعالت املوقع واملوضع من أمناط التوزيع اإلقليمي للصناعات، وهو ظاهرة منط والقطب الصناعي         

عن تطور وتربز األقطاب الصناعية إما بدوافع ذاتية نامجة اإلطار التخطيطي املربمج، بعديها الطبيعي والبشري متجسدة يف  يف

االستثمارات اجلديدة، وهنا أو ،توفر اخلامات، أوتقنيات اإلنتاج وحجم املشروعات، وإما بدوافع خارجية نتيجة لنمو الطلب

الترابطات األمامية واخللفية مع بقية نشاطات القطاع الصناعي والقطاعات االقتصادية  تربز مكانة الصناعة الرئيسية ذات

االستمرار التارخيي، وأقطاب صناعية خمططة وهي مثرة أقطاب صناعية نامجة عن عامل : األخرى، واألقطاب الصناعية نوعان

وعموما فالقطب الصناعي ظاهرة . دي للدولةمن مثار التخطيط الصناعي الذي يعكس سياسات واستراتيجيات الفكر االقتصا

  : 2تقود إىل

 تطوير املناطق األقل تطورا يف الدولة؛ -1

 يقلل من الفوارق اإلقليمية ويهدف إىل خلق التوازن العام داخل الدولة؛ -2

 يف ختطيط أحجام املراكز احلضرية داخل الدولة؛يسهم  -3

 يكبح مجاح اهلجرة الداخلية غري املخططة؛ -4

  .كانت طبيعية أو بشرية املتاحة يف األقاليم املختلفة سواءأنسب للموارد  احيقق استخدام -5

                                                           
  .343هوشيار معروف، مرجع سابق، ص   1
2
  .92أزهر سعيد السماك، مرجع سابق، ص حممد  
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  .التخصص والتنوع الصناعي: سابعا

دولة ما، ويقود أو ،أوإقليم ،ع حمددة من الصناعات يف منطقةأنواصص الصناعي تواجد صناعة واحدة أوالتخيقصد ب       

وما ينجم عن ذلك من  ،متميزة، كونه ميارس يف ظل أمناط اإلنتاج الواسعالتخصص الصناعي إىل حتقيق وفورات اقتصادية 

قيام عدة صناعات يف منطقة ما، فيقصد به التنوع الصناعي أما  ،ختفيض يف نفقات اإلنتاج قياسا للوحدة الواحدة املنتجة

هذا النمط من التوزيع يقود إىل حتقيق على مستوى الدولة، وأووجود عدد كبري من الصناعات املختلفة اإلنتاج يف إقليم معني أو

، 1االكتفاء الذايت يف االقتصاد الوطين، مما يتيح عناصر القوة يف جسم الدولة اقتصاديا ال سيما يف ظروف األزمات والطوارئ

بالتنويع حاملا تبدأ أن املنشأة تقوم ات خمتلفة وجديدة، ويعترب البعض ويعرف التنوع أيضا بأنه توسيع العمليات اإلنتاجية بنشاط

مبا فيها املنتجات الوسيطة واليت تعترب خمتلفة عن املنتجات ) دون التخلي عن خطوط اإلنتاج القدمية(بإنتاج منتوج جديد 

   .2األخرى

ملا  القرن العشرين خالل األزمة االقتصادية العاملية، نتيجة نويع الصناعي وكيفية قياسه إىل ثالثيناتوتعود فكرة الت         

إىل االعتقاد بأن وبطالة يف تلك املناطق اليت تعتمد على تصدير منتجاا، مما دفع بعض الباحثني  ،خلفته من كساد اقتصادي

ويقاس التنوع الصناعي يف إقليم ما  األزمات اخلاصة بالبطالة أوخيفف من حدا، جتنبمن التنوع الصناعي هو الذي ميكن 

، م1938املهتمني بقياس معامل التنوع الصناعي عام  أول " R.C.Tress"  يف الصناعة، ويعدباالعتماد على عدد العاملني 

حسب منه ية رئيسية كأساس للتنوع املطلق، حيث جمموعة صناع االستخدام املتساوي يف إثين عشرة واستندت حماولته على

  :3طوات التاليةاالحنراف كدليل على درجة التنوع والتخصص يف املناطق الصناعية، واتبع اخل

إعداد جدول لكل منطقة صناعية، يتضمن فروع الصناعات القائمة وعدد املشتغلني يف كل صناعة طبقا  -1

يف  لألعداد املطلقة، مث يتم احتساب نسبة العاملني يف كل صناعة بالقياس إىل مجلة العاملني يف القطاع الصناعي

 املنطقة ذاا؛

                                                           
1
  .97- 96صص أزهر سعيد السماك، مرجع سابق،  حممد  

.34-33صص ، مرجع سابق، االقتصاد الصناعي مدحت القريشي،  2  
3
  .99- 97صص أزهر سعيد السماك، مرجع سابق،  حممد  
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 نسب العمال ترتيبا تنازليا ابتداء من األعلى إىل األقل؛ ترتيب -2

للنسب املئوية، ويتم ذلك على أساس أكرب نسبة يف التركيب ) التصاعدي(احتساب اموع التراكمي  -3

بينما متثل النسبة التالية يف عمود التراكم حاصل مجع النسبة األوىل ول نسبة يف عمود التراكم، أهي  ، والتنازيل

عمود التراكم والنسبة الثانية يف عمود التنازل، وهكذا سوف يبلغ اموع املتوايل للصناعة األخرية مساويا يف 

 ؛%100لنسبة 

 صناعي غري متمثل يف املنطقة؛ ألي فرع %100يرصد  -4

لكل يعكس حاصل مجع نسب عمود التراكم معامل التنوع اخلام، وحيسب معدل التنوع الصناعي اخلام  -5

 :يتم استخراج معامل التنوع الصناعي الصايف طبقا للمعادلة التاليةمنطقة؛ مث 

= معامل التنوع الصايف
املعامل اخلام�املعامل ألكثر املناطق تنوعا

املعامل اخلام ألقل املناطق تنوعا�املعامل اخلام ألكثر املناطق تنوعا
  

املعامل اخلام لكل املناطق الصناعية يف األقاليم تعديال بسيطا على تلك املعادلة، فاستخدم  "A.Rodgers" وقد أدخل       

  :عوضا عن املعامل اخلام ألكثر املناطق تنوعا، وأصبحت املعادلة على النحو التايل

= معامل التنوع الصايف   
املعامل اخلام�املعامل   اخلام  لكل املناطق  الصناعية يف  األقاليم 

املعامل اخلام ألقل املناطق تنوعا�املعامل اخلام لكل املناطق الصناعية يف الدولة
  

فإذا كانت النتيجة واحد صحيح، فإن ذلك يعين أن املنطقة متخصصة صناعيا وليس فيها تنوع، وعندما تكون قيمة          

  .ت قيمته صفراملعامل أقل من الواحد فإن ذلك يشري للتنوع، ويبلغ التنوع ذروته إذا بلغ
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   .استراتيجيات التصنيع: املبحث الثاين

، تضمن هلا منوا ميزة تنافسية جمموعة من القرارات املتخذة من طرف املنظمة، دف حتقيق أااإلستراجتية على  تعرف      

الضرورية واليت  فإن اإلستراجتية الصناعية ما هي إال عملية حتديد املوارد الطبيعية والبشرية، وعليه .وتوسعا واستمراية

وتطبيق   ،القصرية واملتوسطة املدى اخلططحتديد  ما يساعد املؤسسة والدولة على ،تسمح بوضع األهداف املستقبلية

      .1ستراتيجية الصناعيةدون إمهال دور العوامل التكنولوجية يف حتقيق اإل الصناعية  سياستها

  . إستراتيجية إحالل الواردات: املطلب األول    

 الصناعي التخطيط وبالتايل توجيه عملية ،التصنيع منط اختيار في بارزا دورا تؤدي االقتصادية الدولة سياسة إن             

 االقتصادي والواقع ومالية ،من موارد طبيعية املتاحةاإلمكانات  ، مع األخذ بعني االعتبارالسلطة لقب من المحدد الجتاهاوفق 

أصبحت استراتيجية التصنيع بإحالل  هذا القرن،خالل عقدي اخلمسينات والستينات من و ،2عام لبشك للبلداالجتماعي و

، ض الدول ال زالت تستعملها اليومواملكسيك وبعشائعة يف اقتصادات الدول النامية مثل األرجنتني والربازيل الستريادات ا

وذلك من أجل محاية الصناعات احمللية من منافسة  على التجارة،القيود تيجية استعماال مكثفا للعوائق أووتتضمن هذه االسترا

أن التجارة واحلوافز للصناعة تفضل اإلنتاج للسوق احمللية على  مبعىناستراتيجية متوجهة إىل الداخل ، وهي 3االستريادات

  .السوق اخلارجية

  .مفهوم اإلحالل حمل الواردات: أوال         

فكرة اختيار الصناعات اليت ميكن إحالل منتجاا حمل املنتجات املستوردة،  لىالقائمة عويقصد ا تلك اإلستراتيجية           

مما ينعكس  تتطلبها تنفيذ هذه اإلستراتيجية، من خالل إقامة الصناعات اليت ختفض من فاتورة الواردات خالل فترة زمنية معينة

                                                           
1
 Bouayad  Anis, Stratégie et Métier de l’Entreprise, édition DUNOD, Paris, 2000, p 42-43. 

املنتجات الفلسطينية، جامعة القدس حنو تعزيز تنافسية : ، املؤمتر االقتصاديالفلسطسنية مشاكل وصعوبات التطبيق وسبل التطوير إحالل الوارداتسياسة  ،سلوى صربي  2 

  .10ص ،17/10/2012-16: املفتوحة، املنعقد يوم
  .263، مرجع سابق، صعلم اقتصاد التنميةحممد صاحل تركي القريشي،   3
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نية سواء يف ية للصناعة الوطئسات محاوضع سيا ،فيذ هذاولقد تطلب تن ى ختفيض الطلب على الصرف األجنيب،يف النهاية عل

محاية السوق احمللية لتحويل ق هذه اإلستراتيجية، الرغبة يف الرئيسي من تطبي ، ويكمن اهلدف 1غري تعريفيةشكل قيود تعريفية أو

  : 2لية، ومتر هذه اإلستراتيجية مبراحل ثالث هياملستوردة إىل املنتجات احملالطلب من املنتجات 

  ؛)إحالل واردات بدائي(إنتاج املواد االستهالكية احلقيقية : املرحلة األوىل      

الناجتة عن ضيق  نتيجة لالختناقات  ،...)سيارات، أدوات كهرومنزلية(معمرة إنتاج مواد استهالكية : املرحة الثانية     

  اجلنسيات؛السوق اليت تواجه املرحلة األوىل، وذلك بإعانة من الشركات متعددة 

البحث عن أسواق خارجية ملواجهة ضيق السوق الداخلية، ويكون نتيجة لذلك املواد الوسيطية، أو إنتاج: املرحلة الثالثة     

  .البلد حلقة يف تقسيم العمل الدويل

منع استرياد بعض املنتجات املصنوعة، ولتحقيق ذلك دف إىل ختفيض أو، إستراتيجية إحالل الوارداتوعلى ذلك فإن     

من القيود املباشرة وغري املباشرة،  أدوات قيود أخرى كنظام احلصص واملعايري الصناعية وغريهاالتعريفة اجلمركية، أوتستعمل 

  :ني هامتني مهااإلنتاج احمللي فائدتالسلع اليت تريد الدولة إحالهلا حمل ويستفاد من فرض القيود على استرياد تلك 

 أن املنتج احمللي يصبح يف وضع أفضل من املنتج األجنيب من حيث املنافسة السعرية، وذلك أن سعر السلعة املستوردة -1

 تصبح غري قادرة على منافسة السلعة احمللية؛ ،بعد إضافة التعريفة عليها

وبالتايل رحبية االستثمار فيها، فتتجه  ،هاينشأ حمليا فائض يف الطلب على هذه السلع، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار -2

 .من قبل ذه السلعة اليت كانت تستورداملوارد احمللية إىل االستثمار يف إنشاء الصناعات اليت تقوم بإنتاج ه

ويف  ،هلا للتصدير ايكون الباب مفتوح االحالل وحتقق االكتفاء الذايت، من فرصأن تستفيد هذه الصناعات بعد            

  :3ـجية، على أن تتميز الصناعات باستثماراا يف صناعات وسيطية وإنتانفس الوقت تقوم بتوسعة 

  كثافة استخدام رأس املال؛ -

                                                           
  .32- 31صص حممود حامد حممود عبد الرزاق، مرجع سابق،   1
  .279احلداثة، بريوت، الطبعة األوىل، ص، دار االقتصاد العريب واموعة األوروبيةفتح اهللا ولعلو،   2
  .180إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، ص  3
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  أمهية وفورات احلجم الكبرية؛ -

  كرب حجم املشروع؛  -

  تقدم التكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتاج؛ -

  احلاجة إىل العمالة الفنية املاهرة؛ -

إدارية وتنظيمية عالية املهارة واخلربة، أضف إىل ذلك أن رحبية هذه الصناعات خاصة الوسيطية، احلاجة إىل كوادر  -

 .جيب أن تكون متواضعة

  .دوافع سياسة اإلحالل حمل الواردات: ثانيا    

من دولة إىل أخرى ومن وقت اليت قيلت تربيرا لتبين هذه اإلستراتيجية، كما ختتلف أمهية هذه األسباب تعددت األسباب       

  :1أهم هذه األسبابإىل آخر، وفيما يلي 

مع اتساع السوق احمللية نتيجة التنمية  طبيعية للنمو، إذ كنتيجةإن قدرا من اإلحالل حمل الواردات يتحقق  -1

البد وأن ، ال بد وأن نتوقع نشوء صناعات حملية جديدة إلشباع الطلب املرتبط باتساع السوق، وأن ذلك االقتصادية

هذا القدر من اإلحالل حمل الواردات  ، وبالتدريج يتحولة بتشجيع هذه الصناعات أم الحيدث سواء قامت احلكوم

إىل الصناعات اليت يتطلب لنجاحها توافر أحجام كبرية نسبيا لوحداا  ،مع زيادة النمو يف الصناعات الصغرية

 من إمكانيات اإلحالل حمل الواردات؛ ،فيد هذه اإلمكانيةهلذا فإن الدول الصغرية سرعان ما تستاإلنتاجية، 

أزمات يف ليها ما حيدث من اضطراب ود يتحقق نتيجة لضرورة اقتصادية ميق إن قدرا من اإلحالل حمل الواردات -2

 وخالل احلرب العاملية الثانية؛ ،م1930العالقات االقتصادية الدولية، كما حدث خالل األزمة العمالية سنة 

من الدول اآلخذة يف النمو قد وجدت نفسها تندفع إىل تبين املزيد واملزيد من استراتيجية اإلحالل حمل كثري  -3

من تزايد ضغط العجز يف ميزان املدفوعات، وغالبا ما يكون هذا األخري نتيجة لزيادة  الواردات كرد فعل ملا تعانيه

ونتيجة جلمود قطاع  ،التنمية إىل طموح برامج ،ويف جزء كبري منه ،الطلب على االسترياد، الذي يرجع بدوره

 عدم منوه بالقدر املطلوب؛التصدير أو

                                                           
  .264 - 263ص ص ، مرجع سابقور حسن كنعان املعماري، عبد الغف   1



.إستراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية: الفصل الثاين  

 

87 

 

املزيد من الصناعات  إقامة ويهدف إىلقد يكون نتيجة التباع خمطط التنمية االقتصادية،  إن اإلحالل حمل الواردات -4

حتقيق ، أوالدخل القومي يف األجل الطويلتعظيم ، أولق فرص للعمالة املزيد من العمالت األجنبية، أوختوفري حمليا أو

  .هذه األهداف أو بعضها جمتمعة

 .إستراتيجية إحالل الوارداتتقييم : ثالثا        

 طبقت التي السنوات يفأخذت يف الظهور  آثارا هامة الواردات عن طريق إحالل التصنيع سياسة على يترتب                 

  :التالية النقاط في إمجاهلاميكن  ،اإلستراتيجية هذه فيها

 دتستفاوا ،لمحليينا لصناعيينا مع  كةاشر في خلتد لتيا ألجنبيةا شركاتلا يه منها لمستفيدينا غلبأ أن تبين  -1

 ؛رجللخا حبارألوا ئدالفوا كبري من ءجز تحويل لخال من ،ألجانبا للمستثمرين لمقدمةا فزالحوا نيناقو من

 تدهور في سهمأ ما ،سماليةألروا لوسيطةا لسلعا من ارداتلول لحكوميا لدعما دون تلصناعاا ارستمرا صعوبة -2

 ؛لعاليةا سماليةألرا لكثافةا ذات تلصناعاا على لمقامةا يعرلمشاا تكزرت بالمقابلو ،تلمدفوعاا ينازمو

 لوسيطةا لسلعا ادستيرا إىل  لمحليينا لصناعيينا تشجيع فبهد لمحليةا لعملةا فصر سعر تحديد في لمبالغةا أدت -3

  :1مههاأ ةعديد سلبية نتائج لىإ ،خيصةر ربأسعا سماليةألروا

  ؛ةلمنافسا على تهارقد انفقدو ليةوألا دراتلصاا رسعاأ دةياز -

 تلقطاعاا انفقد عنه نجم يلذا ألمرا ،للماا رأس امستخدا تكثيف على لقائما جإلنتاا قطر تشجيع -

  ؛منتجاتها رسعاأ عتفاار بسبب جيةرلخاا اقألسوا في لنسبيةا اهياامز لبعض لتقليديةا لتصديريةا

 عيينرالزا لمنتجينوا ،جهة من ألجانبا لمستثمرينوا ،لمحليينا لصناعيينا بين لدخلا يعزتو مشكلة تفاقم -

 ،محليا ئبالضرا فعد في  ارهمستمروا ،جيارخا منتجاتهم رسعاأ روهتد من اعانو لذينا ،ىخرأ  جهة من

 ؛ارداتلوا لحالإ بسياسة لمرتبطةا لدعما تسياسا من كجزء فعهاد من لصناعيينا ءستثناا يتم ما دةعا لتيا

                                                           
1
  .7صاملعهد العريب للتخطيط، ، السياسات الصناعيةأمحد الكواز،     
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     ،لمحليةا تلصناعاا مختلف بين لخلفيوا ألماميا بطالترا توثيق وهو ،اتلسياسا ذهه افهدأ حدأ تحقيق تعثر -4

 اردات،لوا لحالإ تبصناعا مامياأ ترتبط أن واملفترض ،تلصناعاا تلك على تلمدخالا تكلفة  عتفاار بسبب

  .ردةلمستوا لسلعا خصر بفعل ،ألجانبا ينردلموا من  مدخالتها اءشر ةألخيرا تلصناعاا  تفضيلو

  .صناعة التصديرإستراتيجية : املطلب الثاين    

وذلك على عكس اإلستراتيجية السابقة اليت أيضا بإستراتيجية توجيه التنمية الصناعية حنو اخلارج، وميكن تسميتها             

كية، االستهال(السلع املعمرة سواء من السلع االستهالكية أو ،حيل حمل الواردات كانت تتوجه حنو اإلنتاج احمللي لكي

فقد اخنفض معدل النمو االقتصادي يف الدول اليت اتبعت إستراتيجية إحالل الواردات، دفع الكثري  والسلع الوسيطة،) اإلنتاجية

: ومن بني هذه الدول، يف منتصف الستينات هذه اإلستراتيجية دف االهتمام بالتصدير إىل إجراء تعديل علىمن هذه الدول 

  : 1األرجنتني والربازيل وكولومبيا مث املكسيك بعد ذلك، وقد اشتملت اإلصالحات

  منح معونات إىل السلع الصناعية املصدرة؛ -

  ختفيض احلماية اجلمركية على السلع املستوردة؛ -

  تعديل أسعار الصرف؛ -

  رفع أسعار الفائدة وجعلها تعطي أسعارا إجيابية حقيقية؛ -

إدخال تعديالت على أسعار اخلدمات اليت تقدمها املرافق العامة دف جعلها أسعارا معقولة وتقترب من  -

 .األسعار االقتصادية

  .التصنيع للتصديرمفهوم : أوال          

ويعرفها ، 2كل أو جزء من ناجتهااإلستراتيجية التركيز على إنشاء صناعات معينة تتوفر هلا فرص تصدير وتعين هذه           

جراءات والوسائل املختلفة على مستوى الدولة دف التأثري على بأا تنفيذ جمموعة من اإل، م1988مصطفى عز العرب 

 Krouger" إىل زيادة القدرة التنافسية للمنتجات احمللية يف األسواق العاملية؛ يف حني يعرفها كمية وقيمة صادراا، مما يؤدي 

                                                           
  .55-54صص ، 1997ة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،مؤسس، اقتصاديات الصناعة والتصنيعحممد حمروس إمساعيل،   1
  .311حممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية ناصف، مرجع سابق، ص   2



.إستراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية: الفصل الثاين  

 

89 

 

املصدرة دون االقتصار على ، بأا جمموعة من اإلجراءات والوسائل املختلفة اليت يتم اتباعها لتحفيز مجيع السلع م1981 "

اإلستراتيجية اليت دف إىل زيادة بأا تلك فقد عرفاها ، Bhagwati"1990"و، Balassa "1985" سلعة واحدة؛ أما

  .1لصاحل صناعات بدائل الواردات الصادرات من خالل تقدمي حوافز سعرية غري متحيزة

إىل إستراتيجية توجيه التنمية الصناعية  ،واختلفت املسميات اليت تسمت ا من إستراتيجية التصنيع عن طريق التصدير        

نة يكون ر، إال أن معناها املقصود هو التركيز على إنشاء صناعات معيإىل إستراتيجية بناء الصناعات للتصدي ،حنو اخلارج

أول تعبري متكامل عن هذه الدعوة متضمنا يف تقرير  وقد كان  ،جممل منتجاا بشكل مباشراهلدف منها تصدير جزء أو

"Raul Prebisch "هلذا املؤمتر يف جنيف سنة  الدورة األوىل لتجارة والتنمية يفة لالسكرتري العام ملؤمتر األمم املتحد

للوقائع اجلديدة يف العالقات االقتصادية بني البالد املتخلفة والدول  استقراء، ومل تنطلق هذه الدعوة من فراغ وإمنا من م1964

 :2املتقدمة وأمهها مايلي الرأمسالية

  ؛من األغذيةأواالستريادية اهلامة للدول املتخلفة سواء من السلع الرأمسالية زيادة احلاجات  -1

الرتفاع واستمرار حائط احلماية  عة يف البالد املتخلفة، وذلكاخنفاض مستوى جودة املنتجات االستهالكية املصن -2

الرأمسالية املتقدمة إىل يف نفس الوقت الذي شهد بدء نقل بعض الصناعات من الدول " الصناعة الوليدة"حتت حجة 

 .الدول املتخلفة

، فدول جنوب شرق الدمنارك والنرويج مث دول من جنوب أوروبا واليابان: هذه اإلستراتيجية عدة دول منهاطبقت         

 .األرجنتني وكولومبيا واملكسيك: آسيا ككوريا وتايوان، مث دول أمريكا الالتينية مثل

  .بإستراتيجية التصنيع للتصديردوافع األخذ : ثانيا         

  :تتلخص أسباب ضرورة األخذ بإستراتيجية التصنيع للتصدير يف          

                                                           
  .34حممود حامد حممود عبد الرزاق، مرجع سابق، ص   1
  .183-182صص امساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق،   2
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 لصناعيةا تللمبيعا ةمتشا فزاحو توفر ألنها اردات،لوا لحالإ سياسة ،نظيرتها من فضلأ نمو تحقيق إىل ديتؤ -1

 دتقو نهاأ لىإ باإلضافة ،لنسبيةا  ةلميزا على ءبنا اردلموا تخصيص لى إ ديتؤ بالتاليو ،لتصديرا اضغرألو لمحليةا

 لمزيدا لىإ للوصوا في تساعدو ،لحجما راتفوو لباستغال تسمح نهاأ اكم ،إلنتاجيةا لطاقةا امستخدا من إىل مزيد

 في لعملا صفر من لمزيدا توفير في لككذ تساعدو ،ليولدا للتنافس كاستجابة لتكنولوجيةا راتلتطوا من

  ؛1لعمالةا كثيفة داتالقتصاا

... حرية التجارة فقط، بل أيضا حرية انتقال رؤوس األموال والعاملني  واملؤسسات والطالبأا ال تشجع  -2

 ؛2والشركات متعددة اجلنسية ونظام االتصال املفتوح

قدر من ومن مث ال بد وأن تقوم باسترياد أنه يصعب إن مل يستحل على أية دولة أن تقوم بإنتاج جل احتياجاا،  -3

إىل مزيد من العمالت األجنبية، وحيث أن القطاع التقليدي السلع واخلدمات األجنبية، ويف ذلك ال بد وأن حتتاج 

من املواد األولية يف الدول اآلخذة يف النمو، يعاين من تدهور شروط التبادل وعدم زيادة حجمه كميا للصادرات 

 ؛3املزيد من املنتجات الصناعية بالقدر املطلوب، فمن الضروري اللجوء إىل تصدير

تكاليف من صغر حجم الوحدات اإلنتاجية وبالتايل ارتفاع التغلب على مشكلة ضيق السوق احمللية وما يعنيه  -4

اإلنتاج، فإذا استطاعت الصناعات البيع يف األسواق األجنبية فإن هذا يؤدي إىل كرب حجم الوحدات اإلنتاجية 

دول  جوار املنتجات الصناعية من الفإن دخول األسواق األجنبية إىل ،ناحية أخرىومن . وخيفض من نفقات اإلنتاج

إقامة  ختفيض نفقات إنتاجها، وتتمثل صوربنوعية املنتجات والعمل على  األخرى، يدفع الصناعة إىل االهتمام

 :4صناعات التصدير يف

  ؛تصنيع املواد األولية وتصديرها -

                                                           
  .8مرجع سابق، ص السياسات الصناعية، أمحد الكواز،   1
  .554ميشال تودارو، مرجع سابق، ص  2
  .265عبد الغفور حسن كنعان املعماري، مرجع سابق، ص   3
  .382- 381صحممد عبد العزيز عجمية، حممد علي الليثي، مرجع سابق،   4
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  مرحلة التصدير؛ انتقال صناعات إحالل الواردات إىل -

 .إقامة الصناعات التصديرية اليت تتمتع فيها الدول النامية بامليزة النسبية -

التشجيع على حسن استغالل مبدأ امليزة النسبية الذي يتمتع به االقتصاد القومي، وهذا من شأنه أن ميكن الدولة من   -5

الضرورة سلعا أولية مثل القطن االستفادة من وفورات التخصص يف إنتاج سلع معينة، وهذه األخرية ليست ب

ألولية بية اليت تتمتع ا الدولة يف إنتاج بعض السلع االبترول مثال، ولكن سلعا مصنوعة تعتمد على امليزة النسأو

 .زم لنجاح صناعة املالبس اجلاهزةوفرة العمل الرخيص الال: مثل 1ا اقتصاد الدولة يتمتع وغريها من اإلجيابيات اليت

  .تقييم إستراتيجية التصنيع للتصدير: ثالثا   

تطبيق إستراتيجية بناء الصناعات للتصدير على اقتصاديات الدول املتقدمة والنامية بتحقيق مزايا عدة، لكن باملقابل  مسح      

  : ـسلبيات، فقد مسحت ب فقد خيبت آمال الدول النامية خاصة ملا جلبته هلا من

 :2تعميق رابطة التبعية للنظام الرأمسايل العاملي وذلك يف ااالت التالية -1

التصنيع على التصنيع اجلزئي واألويل لبعض املواد األولية والصناعات فقد اقتصرت عمليات  :جمال اإلنتاج يف -

 التجميعية والصناعات امللوثة للبيئة وكثيفة االستخدام للطاقة وعنصر العمل؛

قدمة وعلى لية املتفقد اعتمدت جتربة التصنيع على استرياد التكنولوجيا من الدول الرأمسا: يف جمال التكنولوجيا - 

استمرار إنتاجها حمليا بنفس املواصفات، وذلك حىت تكون املنتجات قادرة على املنافسة يف استمرار استريادها، أو

 السوق العاملية؛

                                                           
  .57-56صص حممد حمروس إمساعيل، مرجع سابق،   1
  .185-184صص اعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، إمس  2
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فقد نشأ التصنيع للتصدير ابتداء مببادرة من رؤوس األموال  :يف جمال حركة رؤوس األموال اخلاصة األجنبية - 

رأسها األمريكية، وقد دان يف توسعه األفقي والعمودي أو الرأسي الستمرار تدفق رأس  اخلاصة األجنبية وعلى

 املال اخلارجي؛

دوران اإلنتاج فقد ارتبط تطور عملية التصنيع وإمكانية استمرارها يف املستقبل، بل وارتبط : يف جمال التجارة - 

تهلكة ملنتجات تلك الصناعات التصديرية، وهي قوة واجتاهات الطلب يف املراكز اخلارجية املساحمللي أصال مبدى 

  .املراكز الرأمسالية املتقدمة

 .ارتفاع تكاليف اإلنتاج الصناعي -2

رغم أنه من أهم أسباب إنشاء بعض الصناعات يف الدول املتخلفة اخنفاض تكاليف اإلنتاج نظرا الخنفاض األجور، إال أنه      

  :1منتجاا عن مثيلتها يف الدول املتقدمة، ويرجع ذلك إىلتوجد بعض الصناعات اليت ترفع أسعار 

وما ينتج عنه من إنتاج الوحدات القائمة بأقل من طاقتها الفعلية، وبالتايل تفقد مزايا  :ضيق السوق احمللي -

 اإلنتاج الكبري وما يتولد عنه من اخنفاض يف نفقة الوحدة املنتجة؛

تكون مهارة وكفاءة  ،فنتيجة النتشار األمية واالشتغال بالزراعة :اخنفاض الكفاءة اإلنتاجية لعنصر العمل -

باإلضافة إىل ما يعانون من سوء احلالة الصحية واخنفاض مستوى  ؛الذين يتحولون للقطاع الصناعيالعمال 

اإلنتاجية؛ مالتغذية مما يؤثر على قدر 

تستخدم كميات كبرية من عناصر اإلنتاج مما يؤدي إىل تبديد املوارد املتاحة، حيث  :ختلف أساليب اإلنتاج - 

يسهم يف خفض استهالك عناصر  املتخلفة، ، يف حني أن األخذ باألساليبللحصول على قدر حمدود من السلع

 اإلنتاج مع زيادة الناتج وبالتايل خفض نفقات اإلنتاج؛

                                                           
  .152-151صص قابل، مرجع سابق،  حممد صفوت  1
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 امتصاص إىل أدى مما، الكاملة إىل طاقته اإلنتاجية يصل ال غلبهاأ لكنباهضة،  بتكاليف ضخمة مشاريع إحداث -3

  ؛1بكاملها قطاعات تطوير يف النامية الدول حتتاجها ما أحوج ضخمة ملوارد املشاريع  ذهـه

أدى ارتفاع تكاليف اإلنتاج الصناعي إىل تدخل احلكومة من خالل ختصيص إعانات خمتلفة  :حوافز التصدير -4

، ولكن يالحظ أن غالبية 2يساعدهم على حتمل منافسة املنتجات املماثلة يف السوق العاملي ،للمنتجني كحافز هلم

تقلص حجم ها، أدت إىل قد اعتادت ذلك، وإن توقفت الدولة عن دعم ،لتصديركإعانات على املمنوحة املنتجات 

 ؛التصدير

االستخراجية وبزراعة بعض احملصوالت كان االستعمار يهتم قدميا بالصناعات  فكما  :تعميق االختالل اهليكلي -5

نتقل االهتمام قومي، االالزمة ملصانعه، وخيصها بكل االستثمارات مما يزيد من سوء أوضاع بقية قطاعات االقتصاد ال

وتتخلف  –أداة االستعمار اجلديد  -اليت تتبناها الشركات متعددة اجلنسيةيف هذه اإلستراتيجية إىل الصناعة التحويلية 

تنمية " يجية وما يؤدي إليها من نتائج اسمولذلك أطلق االقتصاديون على هذا النوع من اإلسترات، 3لقطاعاتبقية ا

 .تغري من أشكاهلا وتؤكد آثارها يف نفس الوقت مبعىن أا تعمق من ظاهرة التخلف، مبعىن، "التخلف

  .األساسيةإستراتيجية التصنيع من أجل تلبية احلاجات  :املطلب الثالث    

وشعوا بشكل  ،يف حتقيق طموحات البالد املتخلفة وبناء الصناعات للتصديرإستراتيجييت إحالل الواردات  تفشل لقد        

يف النهاية إدخال تغريات على بناها اهليكلية مما حال دون القضاء على التخلف  تستطيعافردي أو باجلمع بينهما، كما أما مل 

، لذلك كان لزاما على الدول النامية وحىت خترج من هذه الدوائر السلبية أن تنطلق من إستراتيجية للتوجه الداخلي، والتبعية

  .أكدته مؤمترات وندوات دول عدم االحنياز وهيئة األمم املتحدة واليت أقرت هذه اإلستراتيجيةوهذا حسب ما 

                                                           
  .169ص ،2010-2009اقتصاد التنمية، جامعة قاصدي مرباح، : أطروحة دكتوراه، ختصص ،جتربة القطاع الصناعي اخلاص ودوره يف التنمية االقتصاديةحممد زوزي،   1
  .154-153صص حممد صفوت قابل، مرجع سابق،   2
  .185إمساعيل بن قانة، مرجع سابق، ص  3
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  .جات األساسيةمفهوم إستراتيجية التصنيع لتلبية احلا: أوال        

والصرف وغريها، ، واملياه النقية، واإلسكان ،والتعليم ،بدأت أوساط ودوائر التنمية يف السبعينات تم خبدمات الصحة         

وقد وأطلق على ذلك مدخل احلاجات األساسية للتنمية االقتصادية،  ،واالجتماعيواعتربا مؤشرا لدرجة النمو االقتصادي 

البد وأن خيفف وحيد  ،ألن تزويد اتمع ذه السلع واخلدمات اليت تشكل احلاجات األساسية ،املدخل قبوال متزايداالقى هذا 

اليت تعمل على زيادة لة اليت تسعى إىل تعجيل النمو أومن الفقر املطلق، ويفضل البعض هذا املدخل على اإلستراتيجيات البدي

  .1دخل وإنتاجية الفقراء

احلاجات األساسية للسكان من غذاء ولباس وسكن  على فكرة توفريالتصنيع لتلبية احلاجات األساسية، إستراتيجية تقوم        

ومنظمة العمل الدولية، ويرى أصحاب هذه اإلستراتيجية  ،وقد أيدها كل من البنك الدويل...وأمن وتعليم وخدمات صحية

، بأن تبنيها يسمح بتوفري السلع واخلدمات، وبالتايل التخفيض من الفقر املطلق بسرعة أكرب مما حتققه اإلستراتيجيات األخرى

  :2ودف إىل حتقيق ثالثة أهداف أساسية تتمثل يف

وخاصة الفقراء منهم، وذلك من خالل توسيع اإلنتاج كثيف  ،ودخل السكان يف الريف ويف املدنرفع إنتاجية  -1

 العمل؛

 التعليم واخلدمات الصحية؛: التأكيد على حماربة الفقر من خالل تقدمي خدمات مثل -2

 .متويل مثل هذه اخلدمات من قبل احلكومة -3

  

  

                                                           
  .178حممد عبد العزيز عجمية وآخرون، مرجع سابق، ص  1
أم ...اإلستراتيجية الصناعية اجلديدة يف اجلزائر استمرارية  :، امللتقى الوطين األول حولالتنمية االقتصادية والصناعية واستراتيجيات التصنيع مفاهيم وأسس نظريةزبري حممد،   2

  .23ص ، 2012أفريل  24-23قطيعة، املنعقد جبامعة مستغامن يوم 



.إستراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية: الفصل الثاين  

 

95 

 

  .شروط تطبيق إستراتيجية تلبية احلاجات األساسية: ثانيا         

وحىت ال تقع دائما فريسة للتبعية، ال بد أن تنطلق من مصلحة الدولة  ،البالد املتخلفة مع العامل اخلارجيإن عالقة       

كما أا حتافظ واحتياجاا الفعلية وبنيتها اهليكلية حىت يتحقق االستقالل السياسي واالقتصادي هلا معا، وظروف سوقها احمللية 

  :رجي، ويتطلب تطبيق هذه اإلستراتيجية توافر ثالثة شروط أساسية وهيعلى عالقاا املتوازنة مع العامل اخلا

 :1وذلك عن طريق :تقليل التبعية تدرجييا للعامل اخلارجي -1

املتاحة واإلمجالية خلدمة السكان تعبئة كافة املوارد ذلك حصر املوارد وحتريرها من السيطرة األجنبية، ويستلزم  -

 ؛عليهاالفعلية السيطرة ببتحرير املوارد  ،ودعم االستقالل السياسي واالقتصادي

حتقيق األمن الغذائي، ويعترب هذا الشرط من الشروط اإلستراتيجية لنجاح عملية التطوير االقتصادي  -

واالجتماعي املستندة إىل التوجه الداخلي، فتحقيق األمن الغذائي يعين ارتقاء دول العامل النامي يف التقسيم 

 اتباع التخصص وتقسيم العمل، حيث يتم زراعة احملاصيل يف أنسب املناطق؛ الدويل، وهذا يتطلب منها

طائلة  فهي تكبد الدول النامية أمواال اتزان،تكار والالإن سوق التكنولوجيا تتسم باالح: إقامة قاعدة تكنولوجية -

نتيجة للتكاليف الباهظة، كما تعرض على الدول النامية تكنولوجيا التالئم ظروفها وال تساهم يف تطوير 

 التنمية؛ تكنولوجيا احمللية مما يزيد يف تأخرال

ومع التسليم بأن حتديد ذلك إمنا ينطوي على أحكام تقديرية، إال أنه ال يتم  :حتديد احلاجات األساسية للسكان - 2

والتمييز بني ما ميس  ،يتم بعد استعراض النمط القائم لالستهالك ، إذ أن حتديد احلاجات األساسيةغمن فرا

                                                           
  .188-187صص إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق،   1
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، كما أن حتديد ذلك يتم يف ضوء تطور مستوى الدخل القومي وما 1م اددة السكان وما ميس قطاعا حميغالب

 يتعني أن يكون عليه هيكل توزيعه؛

تم زيادة اإلنتاج واإلنتاجية من حتقق زيادة يف القوى العاملة كما وكيفا، ولتحقيق ي: زيادة اإلنتاج واإلنتاجية  - 3

مبا ميكن من املسامهة يف حتقيق  ،املاهرةقيم مضافة من القوى البشرية يستلزم ذلك تكوين وتدريب الكوادر الفنية 

وربطها مبا حيتاجه سوق العمل،  ،، وذلك يستوجب إعادة النظر يف مناهج وطرق التدريس2أهداف اإلستراتيجية

  .حنو العامل املتقدمواختاذ إجراءات حتفيزية لوقف نزيف القوى العاملة 

  .إستراتيجية الصناعة املصنعة :املطلب الرابع    

، ويقوم منط التصنيع يف هذه البالد على أساس االشتراكيةراتيجية يف اإلحتاد السوفيييت وبالد الكتلة سادت هذه اإلست       

وجدت أن االعتماد على النمط التارخيي للتصنيع سوف يكون بطيئا وال حيقق التنمية  االشتراكيةالتخطيط املركزي، إن البالد 

لصناعات الثقيلة االستثمار يف ااملطلوبة، ويعتقد مفكرو هذه البالد أن معدل النمو االقتصادي يتوقف على مقدار  االقتصادية

حتقيق اهلدف ريا من االستثمارات، مما يتيح وذلك على اعتبار أن هذه الصناعات مكلفة وتستوعب قدرا كببصفة خاصة، 

وحتقيق  ،وبالتايل حتقيق هدف زيادة الدخل ،زيادة املقدرة اإلنتاجية لالقتصاد القومي، ومن ناحية أخرى من ناحية االستثماري

  .3مستوى معيشي أعلى وفقا للخطة املوضوعية

  .مفهوم إستراتيجية الصناعة املصنعة: أوال        

إعطاء  هو" G.Destan de Bernis" اليت بلورها االقتصادي الفرنسيو الصناعة املصنعة، ةإستراتيجي حمورإن            

إلقامة الصناعات  غري املتوازن، حيث تعطي األولوية يف االستثمار لنموا األولوية للصناعات الثقيلة، وهي تشكل تطبيقا لنظرية

جاءت هذه  وقد  .تقتصادية من خالل نشوء صناعات تكاملية مع تلك الصناعاا القاعدية دف يئة اال لديناميكية

                                                           
  .266عبد الغفور حسن كنعان املعماري، مرجع سابق، ص  1
2
  .189صاعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، إمس  

  .42حممد حمروس إمساعيل، مرجع سابق، ص  3
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 املصنعة كقطب منو باعتبارها، حيث ترى ضرورة االعتماد على الصناعات النمو أقطاب نظريةستراتيجية اعتمادا على إلا

 العمل، وبالتايل تؤدي إىل إعادة هيكلة ةإنتاجي  باملعدات الضرورية اليت تسمح بزيادة الكفيلة بتزويد القطاعات األخرى

ي من ه الصناعاتأن تكون هذه الصناعة أو" de Bernis"قترح او .1ىل اخللفإو القتصاد، ملا هلا من آثار دفع إىل األماما

  :2الصناعات الثقيلة أو اإلنتاجية وتشمل يف رأيه

  صناعات احلديد والصلب؛ -1

  الصناعات امليكانيكية؛ -2

  الصناعات الكيميائية؛ -3

 .الصناعات الكهربائية واملراكز املتطورة للطاقة -4

  :هلذه الصناعات يأيت ضمن متيزها بعدد من اخلصائص حسب اعتقاده وهي" de Bernis"إن اختيار 

حىت وإن  ،لكنه يستطرد من أن كل الصناعات احلديثة يف ظروف التقدم التكنولوجي ،صناعات عالية التكاليف ألا -

  كانت استهالكية هي ذات كثافة رأمسالية عالية؛

العامل اخلارجي، وال سيما بعد املرحلة األوىل الالزمة لتأمني مستلزمات إقامة هذه  عنأا حتتاج إىل االنغالق  -

  وتأيت أمهية هذا االنغالق من أجل خلق حمرك داخلي للتنمية؛ن العامل اخلارجي، الصناعات م

أن هذه الصناعات حتتاج إىل زمن طويل كي تعمل وتعطي مثارها مثل كل املشاريع ذات املردودية االجتماعية  -

 .العالية

                                                           
  .21صمرجع سابق، وزي حممد، ز  1
  .174إمساعيل حممد بن قانة، مرجع سابق، ص  2
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وعليه فهذه اإلستراتيجية يتم فيها خلق طاقات إنتاجية قبل أن يتوفر الطلب عليها، ويف رأي أنصارها أن هذا األمر       

ال يثري املخاوف، إذ أن الصناعات املقامة قادرة على خلق الطلب على منتجاا، باإلضافة إىل الدور اهلام الذي يقوم به 

  .1والصناعات املختلفةالتخطيط يف التنسيق بني القطاعات 

  .تقييم إستراتيجية الصناعة املصنعة: ثانيا        

وبزعامة  ،يف دول شرق أوروبااالشتراكية من خالل التجربة  نشأ وتبلورت خصائص مالحمهن هذا النمط من التصنيع إ     

االحتاد السوفيييت السابق، وبالنظر لتباين الظروف التارخيية واملوضوعية للدول النامية عن تلك اليت كانت قائمة يف املنظومة 

  :2فإن حماولة التقليد واعتماد هذا األسلوب كقوالب جاهزة سيكونان عدميي اجلدوى لألسباب التالية االشتراكية، لذلك

الدول االشتراكية تكنولوجيا خاصة مبا يتناسب وظروفها اخلاصة، ومل تكن الفجوة  لقد استحدثت جمموعة من -1

 التكنولوجية باحلجم والضخامة اليت تعاين منها الدول النامية اليوم؛

على نفسها ملواجهة دول  ااحلصار اليت فرضتهلدول من إجناح سياسة االنغالق أومكنت الظروف التارخيية هلذه ا -2

التضخم واالنكماش اليت  موجاتآثار الغرب الرأمسايل، مما ساعدها على جتنب العديد من املشاكل والتخلص من 

اقتصاديات الدول الرأمسالية، وقد حقق هلا هذا الغرض االقتصادي املتطور ما متتلكه من ضخامة املوارد  تنخر

 ت ال تتوافر يف الدول النامية؛االقتصادية وسعة السوق، وهي مستلزما

بيد أنه جيب أال يغيب عن البال مقدار فترة قياسية، قدمها االقتصادي ومنوها الصناعي يف حققت الكتلة االشتراكية ت -3

ورية، وهي قضية ا شعوا وماعانته من تقشف قاس حىت يف حاجاا األساسية الضرتالتضحيات اجلسيمة اليت حتمله

 يف الدول النامية يف ظل ظروفها الراهنة؛قد ال تتكرر ذاا 

                                                           
  .309حممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية ناصف، مرجع سابق، ص  1
  .209-208صص حممد أزهر سعيد السماك، مرجع سابق،   2
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 مل تواجه الدول االشتراكية ما تواجهه الدول النامية اآلن من مشكلة ازدحام سكاين يف مرحلة منوها الصناعي -4

 وتطورها االقتصادي، ومل تكن هذه املشكلة وقت ذاك متثل ضغوطا على مواردها االقتصادية املتاحة؛

الثقيلة وخاصة يف بداية عملية التصنيع والتنمية يتطلب ضغطا لالستهالك إن األخذ بربامج طموحة يف الصناعات  -5

للتنمية االقتصادية والتقدم الصناعي، وهذا ما ال وارتفاعا ملحوظا يف معدالت االدخار خللق التراكمات الالزمة 

ى الدخل احلقيقي لألفراد وضمور حالة اإلشباع لدى بسبب االخنفاض يف مستو ،ميكن حتقيقه يف الدول النامية

ومعدالت االدخار ، فإن سوق السلع الصناعية ستكون حمدودة للغاية "Engel"وعلى أساس قانون املواطنني، 

، وهذا ما ينسحب على واقع الدول النامية واعتمادها املستمر على العامل والتراكم الرأمسايل سيكونان متواضعني جدا

الالزمة للتصنيع، األمر الذي أدى إىل تفاقم مشكلة العجز  يف استرياد املعدات واآلالت بل واخلربات البشرية اخلارجي

 .الرأمساليةفيها وزيادة مديونية موازين مدفوعاا 

  .السياسات الصناعية: املبحث الثالث

من املنتجات القادمة  محاية الصناعات الوطنية الناشئةارتبطت السياسة الصناعية تارخييا يف الغرب برغبة احلكومات يف           

من اخلارج، واليت كانت يف معظم األوقات أكثر تنافسية بسبب أسبقيتها يف التمرس واكتساب التجربة يف اال الصناعي، 

يف كتابه - "Paul Bairoch"ويف هذا السياق، يؤكد املؤرخ االقتصادي  .ودورمها يف خفض التكاليف والتأهل للمنافسة

طورت  اليابانأوروبا والواليات املتحدة وكذلك  :أن البلدان الغربية خاصة -"أساطري وتناقضات التاريخ االقتصادي"املعنون 

أما البلدان النامية فقد حرصت ، على عكس ما هو شائع ،لتجارة احلرةصناعاا يف ظل السياسة احلمائية، وليس يف كنف ا

  .بدورها ومنذ استقالهلا على تشجيع التصنيع، وآمنت به كأقصر الطرق حنو حتقيق التنمية االقتصادية وااللتحاق بالغرب

 .تعريف السياسة الصناعية: األول املطلب    

  :منها هناك تعريفات عديدة وخمتلفة ملصطلح السياسة الصناعية         
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 اإلجراءاتمنظومة من  :املدافع الكبري عن السياسة الصناعية يف الواليات املتحدة بأا " Reich,R"  هايعرف             

وهناك من  ،لإلنتاجتصديرية وخلق فرص العمل ودعم البنية التحتية  إمكاناتاحلكومية مصممة لدعم الصناعات اليت متتلك 

حبيث يشمل كل السياسات املصممة لدعم الصناعة مبا فيها حمفزات االستثمار " ,J Pinder"أوسع مثل ا يستخدم تعريف

دعم الصناعات الصغرية  وسياسات ،املباشر وبرامج التجهيز وحمفزات للبحوث والتطوير واالستثماراملالية والنقدية 

   .1واملتوسطة

والسياسية والتجارية  واالجتماعيةإن مثل هذا التعريف يشمل الدعم املباشر لتأسيس وحتسني البنية التحتية املادية            

  .االحتكاروسياسة املنافسة وإجراءات منع تشكل 

الذي ينظر اليها على و "Johnson,C" ، وهو تعريفوباملقابل هناك تعريف يستخدم املفهوم الضيق للسياسة الصناعية       

وهناك توجه آخر . أا تلك النشاطات احلكومية اهلادفة لدعم التنمية يف بعض الصناعات للمحافظة على التنافسية الدولية

حيث يقول أن السياسة الصناعية هي  ،االنتقائيتعريفه على احملتوى  الذي يؤكد يف " Lardsmann,M" والذي يعتمده 

وهناك . الوطين االقتصادوأا مصممة لكل صناعة خمتارة وكل قطاع ضمن  ،ق وختتار بني الصناعات والقطاعاتتلك اليت تفر

والتكنولوجية يف الصناعات اليت  اإلنتاجيةحكومية تدعم عملية خلق القدرات  إجراءاتمن يصف السياسات الصناعية بأا 

  .2ألغراض التنمية القومية إستراتيجيةتعترب 

، "لتعديل البنية الصناعية لترويج النمو املبين على اإلنتاجيةاجلهود احلكومية "أا : السياسة الصناعية الدويل البنك يعرفو      

كما أن السياسة الصناعية ليست حكرا على القطاع الصناعي، بل ميكن تطبيقها على كل القطاعات، باإلضافة إىل ذلك، فإن 

ع الدخل وأهداف غري التشغيل والتصدير واإلنتاج والواردات وتوزي: الدول تضع أهدافا متعددة للسياسات الصناعية مثل

  .الوطنية وحتقيق االستقالل االقتصادي تعزيز السيادة :3مثل) سياسية(اقتصادية 

                                                           
  .3، ص76، العدد 20، الد االقتصادية واإلداريةجملة العلوم ، ")نيواملعارض ينبني املؤيد(يف البلدان النامية ية مالسياسة الصناعية والتن"مدحت القريشي،   1
  .3املرجع نفسه، ص   2
  .8-7صص ، 012، مارس 111السياسات الصناعية يف ظل العوملة، جسر التنمية، العدد  3
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: 1فإن السياسة الصناعية هي،  "Raymond Barre"و "Jacques Fontanel" : ل منكب رأي حسو           

اإلعانات أو احلماية (أيا كانت الوسائل املستخدمة  اليت غالبا ما فشلت تسعى إىل عكس اجتاهات السوق دفاعيةت ساياس

أو مرافقة التحوالت يف على أا تلك السياسة اليت تضم خمتلف التدابري اليت غايتها إجياد أيضا وميكن تعريفها  ؛ ...)التجارية

 ءسوا الصناعية البنية على التأثير قصد القطاع لهذا الموجهة التدابير تلك إال الصناعية السياسة ضمن تأخذوبالتايل ال الصناعة، 

 : 2الصناعية السياسة فإن التعريف لهذا وفقاو ،التحفيز طريق عن أو األمر طريق عن ذلك أكان

   ؛الصناعة في والتوجهات التطورات لخلق توجه أن ميكن -1

  ؛الصناعة في والتحوالت التطورات وإدراك لمساندة توجه أن يمكن -2

  ؛السياسة هذه خالل من المقصودة للصناعة إال موجهة تكون -3

  ؛الصناعة هذه )بنيةأو( هيكل على تؤثر -4

  .ختتلف وسائل توجيه تدابريها بشىت الطرق، وهذا بني األمر والتحفيز -5

ة عبر عد لتنفيذ سياسات معينة، تلحكوماا إليهالتي تلجأ اءات اإلجرع امجمو": وعرفها أيضا خليل حسني بأا             

دف لك ذ، ةلفائداسعر و ،لدعموا ،لمصرفين االئتماالى إباإلضافة ، فلصراسعر م ولرسوأوا ،اجلمركيةكالتعريفة  ،سائلو

 تشجيعبالتالي وغريه، ر أوالستثماج أواإلنتاا جلهة السلوكيات الصناعيةت أو لمتعلقة بالصناعاارات القراعلى  التأثري

  .3مكان الصناعات املستوردة احملليةت لصناعال احالدرات أوإلصاا

مفاهيمها يف التوسع أو التضييق، فإا مبثابة وسيلة لتحقيق اهلدف التنموي ببناء  اختلفتوعليه فإن السياسة الصناعية، وإن     

  :4وهي دف إىل ،تصنيعال إنتاجيةطاقة 

  ؛)كفاءة التخصيص(بني االسخدامات املختلفة يف عملية اإلنتاج كفاءة توزيع املوارد االقتصادية  -

  ؛)الكفاءة الداخلية أو الفنية(الكفاءة املتعلقة بإنتاج السلع واخلدمات بأقل قدر ممكن من املوارد االقتصادية  -

                                                           
1
 Raymond Barre et autres, Principes de Politique Economique, OPU, Alger ,1993 .P: 98 

2
  .242، ص2003، اجلزائر، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع ،الى السياسات االقتصادية الكلية المدخل، عبد المجيد قدي  

  .273، ص 2007، دار املنهل اللبناين، لبنان، الطبعة األوىل، السياسات العامة يف الدول الناميةحسني خليل،   3
  .245، ص2001والتوزيع، السعودية، الطبعة الثانية،  ، دار الزهراء للنشراقتصاديات الصناعةباخمرمة أمحد سعيد،   4
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الكفاءة (املشتركني يف النشاط اإلنتاجي دمات بني أفراد اتمع أوكفاءة توزيع اإلنتاج الكلي من السلع واخل -

  ).التوزيعية

  .الصناعيةالسياسات  أنواع: املطلب الثاين   

إن وضع سياسة صناعية من شأنه أن يساعد على تعزيز النمو اإلقتصادي، و توسيع ظروف العمل، و خفض عجز امليزان        

زيادة اإلنتاجية بواسطة رفع املستوى العام للتكنولوجيا تنمية املوارد اإلنسانية واملالية، ولتجاري، واحملافظة على البيئة، وا

 : هناك نوعني من السياسة الصناعيةضبط تطور األسعار، ووعية واجلودة واملنافسة، ومنع اإلحتكار، وودعم الن املطبقة،

  .عموديةالسياسة الصناعية ال: أوال        

تبعا لتوطنها ضمن جزء من املؤسسات تبعا للفروع أو إىل يطلق عليها أيضا السياسة الصناعية النوعية، حيث تتوجه      

      .1معينةمنطقة جغرافية 

والتمست هذه األنواع من اتبعت احلكومات سياسة صناعية رأسية تستهدف قطاعات خمتارة من أجل النمو،          

متقدمة النمو والبلدان النامية يجية، ويف حني ال تزال البلدان اإلستراتالسياسات محاية الصناعات الوليدة ودعم القطاعات 

مناهضا للسياسات اليت تسعى إىل حترير التجارة  ما، مت التشكيك كثريا يف هذا النهج بوصفهتضطلعان ذه السياسات إىل حد 

وزيادة عدد األسواق احلرة، وعالوة على ذلك، متيل السياسات الصناعية الرأسية إىل التطابق مع هيكل صنع القرار املركزي، 

، مبا يف ذلك الناتج القومي والصادرات واالستثمار األهداف اإلمنائية على مؤشرات النمو االقتصادي الكلي حيث تركز

، بل وحيول دون منو ومييل هذا النهج إىل عدم تشجيع تنمية املشاريع اخلاصة واالبتكارعلى األمن القومي، ، أواألجنيب املباشر

غريها يعزز سلوكيات االقتصاد اجلزئي وتوزيع مزايا الرفاه على مجيع القطاعات، كما أن حماباة قطاعات معينة على حساب 

                                                           
  .244عبد ايد قدي، مرجع سابق، ص  1
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التأثري على السياسة العامة واحلفاظ على خمططات دعم تدخلية من أجل  ،السعي اإلجياري اليت تلتمس فيها مجاعات الربح

   .1مكاسب شخصية

  .السياسة الصناعية األفقية: ثانيا         

تتضمن، على سبيل املثال، السياسات اليت تقوم ن أهذه السياسات مجيع قطاعات االقتصاد بالتساوي، وميكن تستهدف       

أو توزيع املوارد بشكل عام، كما تندرج أيضا السياسات اليت تستهدف التعليم والصحة  بتشجيع اإلنفاق االستثماري

  .2واملوضوعات الثقافية حتت هذه الفئة

بوصفها جا أكثر فاعلية للتغلب على أوسع تأييد يف السنوات األخرية اكتسبت السياسات الصناعية األفقية  لقد      

من خالل تيسري الوصول إىل وتستطيع احلكومات إجياد البيئة املواتية الالزمة لتعزيز التنمية الصناعية إخفاقات السوق، 

أن ، وبناء القدرة، وتوسيع نطاق البنية التحتية، وقد بينت الدراسات أيضا املعلومات، وتعزيز األطر القانونية واملؤسسية

واحلد من خماطر فشل ة، يالسياسات األفقية متيل إىل احلد من تشوهات السوق وتعزيز زيادة املنافسة املفتوحة والشفاف

 ،إىل مدى أبعد بتأييدها منوذج جديد للنمو الصناعيالسياسات املرتبط بتدخالت فاقدة الوجهة، وتذهب األدبيات احلديثة 

، يتوىل فيها أصحاب املصلحة معا وضع سياسات مناسبة وفعالة من عني العام واخلاصيقوم على شراكة إستراتيجية بني القطا

فيما يتعلق بالتحديات والفرص اليت  ،ويقال أن ذلك يتيح تبادل املعلومات على حنو أفضل، اخالل خطوط اتصال أكثر انفتاح

 ال تسفر أنوتعزيز عملية صياغة السياسات الصناعية، ومع ذلك ينبغي توخي احلذر لضمان  ،تواجه تنمية القطاع اخلاص

عدة  ذه السياسةوهل ،3وأن يضل التنسيق والتشاور متوازنا بني مجاعات املستفيدين ،السياسات األفقية عن حتيزات قطاعية

  :4تصنيفات

                                                           
  .2-1صص ، 2007األمم املتحدة، ،قتصادية واالجتماعية لغريب آسياأثر السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم، اللجنة اال 1

 .7، ص2003وحدة دعم السياسات مبركز حتديث الصناعة، نوفمرب،   الورقة اخلضراء عن السياسة الصناعية يف مصر،  2
3
  .2مرجع سابق، ص أثر السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم،  

4
  .8-7، مرجع سابق، صالورقة اخلضراء عن السياسة الصناعية يف مصر  
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بالنسبة لقطاعات صناعية معينة، بل تكون انتقائية بالنسبة غري حمددة  هذه السياسات: السياسة اخلاصة بأنشطة حمددة - 1

 ؛)مثل البحث والتطوير أو االبتكار(ألنشطة معينة يف العملية اإلنتاجية 

تتوجه هذه السياسة لقطاعات صناعية حمددة، ومن بني هذه السياسات هناك : السياسات اخلاصة بصناعات حمددة  - 2

إىل مساعدة الصناعات ات، فضال عن السياسات اليت دف ات عالية التقنيالسياسات اليت دف إىل تطوير الصناع

 ؛)املنهج الضيق للسياسات الصناعية(املتعثرة 

تتوجه هذه السياسات خلدمة شركات : السياسات اخلاصة بشركات حمددة أو السياسات اخلاصة مبشروعات حمددة  - 3

  .معينة أو منتجات معينةمعينة، أو تقدمي املساعدة املوجهة لتطوير تكنولوجيا 

يف حني أن ، )منتقاة( معينة قطاعات على املختلفة اإلجراءات تطبق اليت هي العمودية السياسةوجتدر اإلشارة إىل أن            

 التأثري تستهدف العمودية السياسة فإن وعليه ،الصناعية القطاعات السياسة األفقية هي اليت تطبق اإلجراءات ذاا على مجيع

 مجيع تفيد واليت اإلنتاج عملية املستلزمات يف نوعية حتسني على األفقية السياسة تركز حني يف ،معينة صناعات نتاجإ على

 ونقل تدفق وتشجيع التحتية البىن وبناء ،املهين والتدريب التعليم تشجيع تشمل اإلجراءات هذه مثل وأن  ،الصناعات

 من الكثري تتطلب ال األفقية والسياسة، للعقود القانوين والتطبيق امللكية حقوق وضمان والتطوير البحوث ودعم التكنولوجيا

 البشري املال رأس وتكديس الدعم إجراءات مثل واألدوات الوسائل من قليال دداع تتطلب بل واملؤسسية التحتية البىن

 حىت إىل أنه ويشار ،األعمال بنية وتطوير التحتية للبنية حمفزات تتضمن أا كما ،اإلنتاجية النشاطات لدعم عامة وإجراءات

 وهلذا العمودية، للسياسة مشابه تأثري هلا يكون وبالتايل ،املختلفة القطاعات على خمتلف تأثري هلا يكون قد األفقية السياسات

  .1أحيانا األفقية والسياسة العمودية السياسة بني التفريق يصعب

 احلكومات تستخدمها تدخلية أدوات عن عبارة إاف ،نطاقها  يف أورأسية أفقية الصناعية السياسات كانت ءوسوا            

 وعلى. العامة السياسات جمال  يف تأثريات حتقيق ألهموا ،السياسات جمال  يف أكثر أو نتيجة وحتقيق للعمل مسار  شاءإلن

 متاسك ضمان ،املساواة قدم على املهم من فإنه ،التنسيق خالل من الصناعية السياسات صياغة عمل حتسني أمهية من الرغم
                                                           

1
  .307سابق، ص مرجع ، )بني املؤيدين واملعارضني(ية يف البلدان النامية مالسياسة الصناعية والتن مدحت القريشي،  
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 النحو على الصناعية السياسات تقييم خالهلا من ميكن اليت التحليلية األطر تعزيز طريق عن ،القطاعات عرب العامة السياسة

 جيب اليت ئيةاإلمنا األهدافأو اإلمنائي هلدفا بشأن اتفاقاتنشئ  نأ ءشي كل وقبل أوال وينبغي ،تنمية مستدامة إطار يف املالئم

، ينبغي األعمال مناخ حتسني إىل ما صناعية سياسة تسعى قد بينما املثال، سبيل وعلى ،يةالصناع السياسات أنشطة ختدمها أن

 باملشاريع املتعلقة املعامالت تكاليف من أوحد الصادرات نم زاد قد النشاط هذا كان إذا ما ملعرفة النشاط جناح تقييم يف النظر

 التأثري وإيضاح ،مةاستدا أكثر إنتاج عمليات يف االستثمار أويسر ،التوظيف أوأوجد ،الدخل أوولد احلجم، واملتوسطة الصغرية

 الصناعية السياسات أنشطة تصميم حيسن أن ميكن السياسات، صياغة عملية ءبد منذفيها  املرغوب أوالتأثريات ،املستصوب

  .   1أفضل حنو علىتها فاعلي وتقييم رصد كذلك ويتيح

  .مربرات السياسة الصناعية: املطلب الثالث    

عادت السياسة الصناعية من جديد  ،األوساطبعد موجة املعارضة الشديدة الستخدام السياسة الصناعية من بعض           

عادة النظر يف الدور االقتصادي الذي إىل إزمة دت األأزمة املالية العاملية، حيث عقاب األألتصبح املوضة السائدة وذلك يف 

وهناك العديد من املربرات االقتصادية اليت  ،من الشرعية لتدخل احلكومي يف االقتصاد قدراتلعبه احلكومات واكتسب ا

  : 2وأمههاتستخدم لتبين السياسة الصناعية 

  .مربرات السياسة الصناعية العمودية: أوال        

 باستخدامالستخدام السياسة الصناعية العمودية هي حجة الصناعة الناشئة وذلك  وضوحاكثر املربرات أن من إ -1

فيما بني الصناعات يعزز  ،م يف العمليالتعل ويؤكد البعض بأن وجود حالة وفورات ،النتقائيةاحلماية التجارية ا

  ؛ة التدخل لصاحل الصناعات الناشئةبشكل كبري حال

                                                           
1
  .2مرجع سابق، ص أثر السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم،  

  .11-9صص مرجع سابق، ، )بني املؤيدين واملعارضني(النامية ية يف البلدان مالسياسة الصناعية والتن مدحت القريشي،  2
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صبحت ختضع أوالتكنولوجيا  ،والتجارة الدولية ،العاملي واإلنتاجكرب من السابق، أن السوق الدولية متركزة بشكل إ   -2

كل هذه ، نتاج مكثفا للمعرفةاإل وأصبح ،نولوجيةوتسارعت التغريات التك ،اتىل هيمنة الشركات متعددة اجلنسيإ

  ،البلدان املذكورة للتدخل احلكوميمما يفرض احلاجة لدى  ،الناميةعلى آفاق التنمية يف البلدان  العوامل تؤثر سلبا

، وهلذا هداف التنمويةن على حتقيق األسواق احلرة ومتنع قدرة البلداتعيق وظيفة األن وجود حالة فشل السوق إ   -3

جود و وعليه. خدام السياسة الصناعيةسواق واست تدخل الدولة للتغلب على فشل األىلإحنتاج يف مثل هذه احلالة 

  ؛تخدام السياسة الصناعية العموديةالس تقليديا حالة فشل السوق يعترب مربرا

نتاجية املختلفة ا تقوم بتحديد مواقع املراحل اإلأاملصانع العاملية الكبرية، حيث ىل توسيع نشاطات إأدت العوملة  -4

باملقارنة مع (ملزايا عاملي يتمتع بعدد من اللمنتج املعني يف بلدان خمتلفة من خالل فروعها وشركائها، فاملصنع ال

واملعلومات عن  ،وبالتجربة ،وجياحيث ميتلك مزايا حملية مرتبطة بالتكنول ،)يف البلدان النامية صغر حجمااملصانع األ

ن ينتفع من خدمة أوميكن للمصنع الكبري  ،ووفورات احلجم على مستوى املصنع ،والتوزيع ،والتسويق ،سواقاأل

خيصة، نتاجية من مصادر راملستلزمات اإلواحلصول على  ،خرىوالتعاون مع املصانع األ ،الشركاء مع الشبكات

ء مد يف الشرافاقات التراخيص والعقود طويلة األومزايا التجمعات وات ،توسيع السوق بإمكانياتعن متتعه  فضال

اجلنسية جتعل املصانع الصغرية واملتوسطة يف كل هذه املزايا للمصنع الكبري متعدد .والتجهيز واملشروعات املشتركة

الرعاية والدعم  مما جيعلها حباجة اىل ،البلدان النامية غري قادرة على املنافسة على قدم املساواة مع املصانع الكبرية

  ؛والتدخل احلكومي

ق يشوا التشوه وغياب سواهناك جماال للتدخل عندما تكون األ إىل أنيشري املؤيدون الستخدام السياسة الصناعية     -5

 ؛ي غياب شروط املنافسة الكاملأشروط املنافسة، أو عندما تكون السوق ليست كاملة 

هو رأس املال ( ن التدخل احلكومي استند على مقولة العامل املفقود يف البلدان النامية أهي  ،خرىومن املربرات األ -6

ىل وسائل عديدة إن احلكومة حتتاج إوهلذا ف ،)السوق لوحدها والتكنولوجيا والريادة واليت ال تظهر من خالل قوى 

توزيعها بشكل كفء وأن تولد ما يكفي من املدخرات أاملال غري الكاملة ال ميكن هلا  سواق رأسإن أ. لتحقيق النمو

  ق؛شكال التدخل يف السوأن يكون هناك شكل من أدون 
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على الصناعات  امر الذي ينعكس سلباأل ،جمالصناعات كبرية احلتفضل البلدان النامية عادة سياسة التعامل مع  -7

 عنين تأخذ بأاليت ميكن  ،الت السياسة الصناعيةمن جما ن تدخل الدولة هنا ميثل جماالإوهلذا ف ،الصغرية واملتوسطة

  .هداف التنمويةطار األإاالعتبار تأثري مثل هذه السياسة على الصناعات املذكورة ضمن 

ىل إبأن البلدان النامية حتتاج  " Nurkse,R" و  " Rodan,R"  مثال أيشري بعض املنظرين االقتصاديني  وأخريا   -8

عادة توزيع املوارد حنو إ إىلن تؤدي أن قوى السوق لوحدها ال ميكن أل ،ن التنمية تتطلب تغيرياأو ،دفعة قوية

  .مر تغيري هيكل احلوافز لتحقيق هذا اهلدفهلذا يتطلب األ ،من قطاعات الزراعة واملواد اخلامالنشاط الصناعي 

  .مربرات السياسة الصناعية األفقية: ثانيا        

فعالة للتغلب على حالة فشل مقاربة  باعتبارها ،خريةيف السنوات األ واسعا فقية تأييدالقد اكتسبت السياسات الصناعية األ    

ير البىن وتوسيع وتطو ،وبناء القدرات ،طر القانونية واملؤسسيةوتعزيز األ ،املعلوماتىل إفمن خالل تسهيل الوصول  ،السوق

فقية م املربرات الستخدام السياسات األهأومن  ،ملطلوبة لتشجيع التنمية الصناعيةن توفر البيئة اأميكن للحكومات  ،التحتية

  :مايلي

املنافسة  تعزز ألاىل تقليل التشوهات اليت تتولد من جراء استخدام السياسات املعمودية، إفقية متيل ن السياسات األأ -1

  ؛وتدعم االقتصاد الوطين

ضعاف احلوافز اليت تدفع إ إىلمتيل  نفس الوقتويف ضية جلميع الصناعات رفقية تعمل على تسوية األن السياسة األأ -2

ن أوكما . شفافية وتدعم االنسجام االجتماعيا تعزز حالة الأعن  الفساد، فضال ربح والتخلص منعن ال للبحث

دامة إوتبعد املشكالت اليت تساعد على  فقية تساعد على تقليص مشكلة سيطرة احلكومة وفشلهاالسياسات األ

  دية؛استخدام السياسات العمو

ن قبل ن منافعها ال يتم قطفها مىل ظروف السوق املتقلبة ألإسهل يف جمال التكيف أفقية هي ن السياسة األإف وأخريا - 3

  .دامة الوضع القائمإن تعمل على أواليت ميكن  ،جمموعات حمددة

  .أدوات السياسة الصناعية: املطلب الرابع    
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 وتوجه ،اخلارجية البيئة لتغري نتيجة مع تغريات الفكر التنموي، وكذلك السياسة الصناعية وأدواتتطورت مناهج        

 ،العالية التقانة ذات واخلدمات والتخصص يف إنتاج السلع ،املعرفة اقتصاد ملتطلبات لالستجابة التحتية البنية تطوير حنو الدول

 وعدم اخلارجية، لصدماتوا لسوقا حجم مثل االقتصاد تطور حسب مقتضيات وتغريت ،واألدوات لسياساتا تطورت وقد

وتأثرت  ،والتقانة على األسواق للحصولستثمار األجنيب املباشر اال جذب حاجة وكذلك ،سياسة إحالل الواردات فعالية

وقد  ،1املالية األزمات وكذلك التجاريني العمالء من والضغوطات ين،التق والتغري السياسات بالعوامل اخلارجية مثل املنافسة

وميكن جتميعها يف ثالث  الصناعية،طيفا واسعا من السياسات اليت ميكن أن تصنف ضمن السياسة  استخدمت الدول النامية

  .عوامل اإلنتاجواألسواق اخلارجية، املنتجات، : جمموعات سياسات أساسية

  .السوق اخلارجية التدخل يف  :أوال        

  :وذلك حلماية الصناعات احمللية من الواردات وتتمثل األدوات أساسا يف    

، واليت ال ميكن أن تنافس املنتجات "الصناعات الناشئة"مبفهوم أداة من أدوات احلماية  يوه :التعرفة على الواردات - 1

 لىوألا لمرحلةا في ، حيثوهي متر مبراحل، 2األجنبية حمليا وخارجيا إال من خالل دعمها باحلماية واألشكال األخرى للدعم

 نفإ ،لتاليةا لمرحلةا في ماأ ،اليد العاملة في كثافة جتحتا محليةكية ستهالا لسلع تصناعا رتطو أن املطلوب من التعرفة نيكو

 على الدخول  لمستثمرينا تشجيع ،اجلمركية تلتعرفاا حماية من يتطلب يلذا هو ،نسبي بشكل تكنولوجيا رلمتطوا جإلنتاا

 حلالمرا في تلصناعاا حماية من يجيارتد لتخلصا يمكن ،لمرحلةا ذهه فيوة، التكنولوجي لناحيةا من أكثر ةمعقد نشطةأ في

 قيمة ذات ةجديد تصناعا قامةإ نضما لخال من إلنمائيةا افدهألا تحقيق في تساعد أن كهذه بةرلمقا يمكنو ،لدنياا

 تلصناعاا ذهه ضتتعر أن قبل لعاملةا ليدا كثيفة تلصناعاا في لعاملينا ءلهؤال عمالة صفر فيرلتو  تقدما وأكثر عالية مضافة

من  ،لتكنولوجياا عالية تلصناعاا في بللشبا نتاجيةإ و لياقة أكثر عمل توفير على لكذ يعمل أن ينبغيو ،لعالميةا للمنافسة

                                                           
  .9السياسات الصناعية يف ظل العوملة، مرجع سابق، ص  1
  .5أهم إستراتيجيات السياسة التجارية، املعهد العريب للتخطيط، صأمحد الكواز،   2
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أن  على تؤكد أن ةفالتعر لسياسة ينبغيو .1لبشريةاوالتنمية واحلد من الفقر،  ،فعال للنمو يتصاعد منحنى  تحقيق حتفيز لخال

وأن الصناعات اليت تصبح تنافسية ستؤول إىل الزوال، وينبغي  ،لألبد تستمر لن تلتعرفاا حماية أن ،حبوضو ركتد الصناعات

  .وليس لتلك الصناعات املضمحلة أو غري القابلة للحياة ،أن تكون لصاحل غايات وصناعات مستشرفة للمستقبل

  :نظام احلصص -2

 ال معينة كمية بتحديد لسلطةا متقو مبوجبه يلذوا ،حلصصا منظا ،جيةرخلاا رةللتجا لكميةا قيلالعرا بعض من إن            

 نفسو ،ارداتلوا على يطبق حصص منظا كهناو ،للسلعة لكميا باجلانب أو بالقيمة اءسو ادالستريا عند هاوزبتجا يسمح

 : 2ادالستريا عند ملنظاا  اهذ جالنتها لةدو أي تدفع قد ئيسيةر بسباأ ثالثة هنالكو درات،للصا بالنسبة نيكو قد نلشأا

 سلفا دةحمد نتكو قد هاادستريا جبالوا حلصةا نأل ،السعري ملنظاا من لجأو ضحأو نيكو قد حلصصا منظا تأثري -

   ؛لضبابيةا بعض تشوبه قد يلذا يلسعرا ملنظاا عكس ،فةومعرو

 من علنوا اهذ ضفر بجوو ىلإ يدفع يلذا ءلشيا بالتايلو ن،مر غري جنيبأ جمنتو على حملليا لطلبا نيكو قد -

 ملنظاا نفإ بالتايلو ،نةوملرا مبعد يتسم قد يلذا ،ألجنيبا جملنتوا من وضللمعر بالنسبة ءلشيا نفسو ،حلصصا

    ؛حلصصا منظا ىلإ ءللجوا ضيفر مما ،وضملعرا على ضحوا تأثري له نيكو ال قد يلسعرا

 بالتايلو ةجلديدا تملعطياا مع تنسجمو قلسوا وفظرو تتماشى أن حملليةا تللصناعا سيسمح حلصصا منظا إن -

 .    بمطلو هو ما مع تنسجمو نتاجهاإ قطر من لتعد

  : الترخيص الصناعي -3

                                                           
، )UNDESA(الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة ، إدارة "توجيهية يف السياساتالسياسة التجارية، اإلستراتيجيات اإلمنائية الوطنية مذكرات "موراي غبس،   1

  .21-20صص ، 2007
2
 Emmanuel Nyahoho et Pierre Paul Proulx, le Commerce International- Théories, Politique et Perspective 

Industrielles, 3eme édition, Presse de l’université de Québec, 2006, p167-168. 
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يف أسواق بعيدة عن  نقل التكنولوجيا لتصنيع املنتجات املصنعة امن أهم وسائل  امللكية الصناعيةأصبح ترخيص           

من تصنيع هذه املنتجات من قبل  فبدال ،التكنولوجيا، ومن قبل أشخاص آخرين غري صاحب هلذه التكنولوجياالسوق األم 

وغالبا  ،باستخدام التكنولوجيايف مصانعه يف بلده، تصنع املنتجات من قبل أشخاص آخرين مرخص هلم  التكنولوجياصاحب 

التكنولوجيا الرقابة على ذلك من قبل صاحب بشرط احلفاظ على مستوى النوعية واجلودة و ،عليها بوضع عالمة املرخص

 . 1عاملة و حيرك السوق الداخلي ايشغل يدلد املرخص له، فيزيد االستثمار ويكون التصنيع يف ب ذاو ،العالمةو

واضح على مدى القيود أمهية الترخيص املمنوح لالستثمار يف جمال السياسات الصناعية للدول النامية يعتمد بشكل  إن         

وهذه الشروط قد تكون حمددة بشكل  وشروطها، وإن هذا املقياسواحملددات املتعلقة مبقياس املوافقة على طلبات الترخيص 

إن بعض الدول وعلى رأسها الدول النامية استخدمت أنظمة . واضح أو قد تكون عامة وعرضة لالختيار من قبل اإلدارة العامة

ات املوافقة على صرامة وتقييدا، وختتلف طبيعة إجراءمقيدة وحمددة، والبعض اآلخر استخدم أنظمة ترخيص أقل  ترخيص

إال أن طبيعة اإلجراءات املستخدمة يف الدول العربية متثل أرضية مشتركة، وقد يزيد عليها واحد املشروع من دولة إىل أخرى، 

  :2أو أكثر من اإلجراءات النوعية التالية، واليت ختتلف من دولة إىل أخرى

 إجراءات محاية البيئة؛ -

 ؛إجراءات الوقاية من احلريق  -

 متطلبات الدفاع املدين؛إجراءات  -

 إجراءات توطني املشروع يف منطقة صناعية؛ -

 .إجراءات احلصول على ميزات تشجيعية للمشروع -

                                                           
ندوة الويبو الوطنية عن امللكية الصناعية من أجل ريادة األعمال والتجارة  ،واالمتيازألغراض عقود الترخيص  االنتفاع باملعلومات املتعلقة بالعالمات التجارية كنعان األمحر،  1

  .3ص، 2004ماي والبحث والتطوير، 

2
، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، الصناعي يف الضفة الغربية الواقع والدور املرتقب يف إحداث تنمية صناعيةعزمي لطفي حممد عبد الرمحن، الترخيص   

  .10، ص2001
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  :تشجيع الصادرات - 4

يف إجياد قاعدة متطورة من الصناعات التحويلية اليت  ،ز وتشجيع الصادرات الصناعيةيحفتتتمثل اخلطوة األساسية ل        

 زيفالئمة اليت تكفل تنمية وتشجيع وحت، وتتمثل اخلطوة التالية يف ضرورة رسم السياسة التجارية املتنتج ألجل التصدير

  :1الصادرات الصناعية، وتتمثل أهم بنود تلك السياسة يف

   ختطيط الصادرات الصناعية؛ -

   واإلعانات؛سياسة الدعم  -

   السياسة اجلمركية؛ -

  متويل وضمان الصادرات؛ -

  .السياسات التروجيية -

الذهن، كما هو االنطباع السائد لدى الكثريين، بأن سياسة تشجيع الصادرات هي مرادفة  ن ال يتبادر إىلأوجيب       

فإذا ما أخذنا جتارب الدول املصنعة حديثا مثل كوريا، فنجد أن سياسات تشجيع لسياسات حترير التجارة اخلارجية، 

قد املدافعون ويعت ،قد تعايشت مع العديد من أشكال التشوهات، واليت تتناقض بدورها مع سياسات حترير التجارةالصادرات 

املوارد بناء  وألغراض التصدير، وبالتايل تؤدي إىل ختصيص ،احمللية ةعن هذه السياسة أا توفر حوافز متشاة للمبيعات الصناعي

، كما أا تسمح باستغالل وفورات احلجم، 2على امليزة النسبية، باإلضافة إىل أا تقود ملزيد من استخدام الطاقة اإلنتاجية

املزيد من فرص  ذلك يف توفريوتساعد يف الوصول إىل املزيد من التطورات التكنولوجية كاستجابة للتنافس الدويل، وتساعد ك

   .العمل يف االقتصادات كثيفة العمالة

                                                           
  .2- 1صص ، املعهد العريب للتخطيط، سياسة حفز وتشجيع الصادرات الصناعية رياض بن جليلي،  1
  .8- 7صص ، مرجع سابق، السياسات الصناعيةأمحد الكواز،   2
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    .اإلنتاج عوامل قاسوأالتدخل يف : ثانيا         

  :وذلك من خالل      

 متطلبات سياسات األداء والقيود على االستثمار األجنيب املباشر، حبيث حتقق الدول املضيفة آثارا إجيابية؛ -1

املالية وأسواق رأس املال، بغية تصحيح تشوهات األسواق وترويج الصناعات اجلنينية ومحاية التدخل يف األسواق  -2

 الصناعات املتهالكة أو إخراج الصناعات؛

  : 1وتتكون اإلجراءات من

  ؛)بنوك التنمية(تطوير مؤسسات متويل التنمية  -

  توفري دعم رأس املال؛ -

  .األولويات للحصول على القروض -

  .التدخل يف سوق اإلنتاج: ثالثا        

وذلك لتطوير املنافسة يف األسواق الداخلية، وتتضمن قوانني املنافسة وتنظيم األسواق، باإلضافة إىل التدخل يف سوق        

عرب التعليم والتدريب، والثاين عرب إدراج حدود األجور العمل عن طريق أهداف الفعالية والعدالة، مثل تطوير املوارد البشرية 

   .لدنيا وشبكات األمانا

 .السياسات الصناعية يف ظل املنظمة العاملية للتجارة: املبحث الرابع

بآخر إىل إلغاء اخلصوصيات للسياسات مة التجارة العاملية أدت بشكل أوامتداد السياسات اليت أسست هلا منظ إن     

املنضمة إىل املنظمة، وبطبيعة األمر انسحب هذا اإلطار على السياسات الصناعية  بعها معظم الدول الناميةاالقتصادية اليت تت

                                                           
  .10مرجع سابق، ص ، السياسة الصناعية يف ظل العوملةأمحد الكواز،   1
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ثر واضح يف ظل ضغوط اتفاقيات ألسياسات احلماية اجلمركية من ، كما مل يعد مل يعد لنظام احلصص من وجود فاعلحيث 

رة تعطي فكرة واضحة عنها، مة التجاإن حبث السياسات الصناعية من خالل اتفاقيات منظفلذا . املنظمة مع الدول األعضاء

 .ن هذه االتفاقيات ستصيغ السياسات على املستوى الدويلأسيما و

واليت حررت التجارة متعددة األطراف قد تركت  ،اليت جنمت عنها واالتفاقياتالشك أن تأسيس منظمة التجارة العاملية       

فنظام احلصص مل يعد ميثل أداة  ،والسياسة الصناعية على وجه اخلصوص ،عموما االقتصاديةتأثرياا السلبية على السياسات 

قد خضعت لقواعد املنظمة املذكورة  ،هلذه السياسة، وأن أنظمة احلماية اجلمركية وأشكال الدعم املقدم للقطاع الصناعي

ن تزايد االتفاقيات الثنائية أكما  ،على االستريادات) ام احلصصنظ( فة اجلمركية ومت منع القيود الكميةيحيث مت ختفيض التعر

أن االتفاقيات املذكورة تعمل إىل ويشار هنا  ،للسياسة املتاحة للبلدان الناميةىل احنسار املساحة العامة إاالقليمية قد أدى  وأ

جراءات بطبيعة ن مثل هذه اإلإ .فوق ما هو موجود يف قواعد منظمة التجارة العاملية واألنظمةعلى توسيع مساحة القوانني 

وهناك جوانب عديدة من االتفاقيات ، 1يف البلدان النامية ية على السياسات الصناعية وخصوصااحلال تركت تأثريات سلب

  : املتعلقة بالنشاط الصناعي منها

 .اتفاقية املنسوجات واملالبس: املطلب األول   

 %50بسبب إصرار البلدان النامية على ذلك، حيث ما يقارب  GATTدراج املنسوجات واملالبس يف اتفاقات مت إ         

 ،2من التجارة والغزل واملنسوجات واملالبس، كانت ختضع التفاقية األلياف املتعددة، وهي عبارة عن ترتيبات ثنائية للحصص

 ةاملفروض صاحلص لقيود التدرجيي غاءاإلل لأج نم GATT اتمفاوض يف دالبن ذاه لبإدخا يةالنام دانالبل طالبتوقد 

هذه  ةإزال ةالنامي دانالبل أرادت .مليار دوالر سنويا 240بـ  النشاط هذا حجم يقدر ،حيثاملتعددة  األلياف اتفاقية مبوجب

 إزالة إىل افاألطر لتتوص وقد هذا سنة،15 اللخ اإزالته ىعل دةاملتح اتالوالي رتأص بينما ،سنوات مخس خالل االتفاقية 

 األعضاء ، باإلضافة إىل حقم2005 بداية عام ددةاملتع افاأللي يةيف اتفاق واردةال ةالباقي صاحلص عمجي ةوإزال تدرجييا ودالقي

 خسائرتسبب  واليت ،سواملالب املنسوجات من إليها الصادرات زيادة خطر من للوقاية اتإجراء باستخدام مصاحلها محاية يف

                                                           
  .11- 9صص مرجع سابق، ، )بني املؤيدين واملعارضني(السياسة الصناعية والتنية يف البلدان النامية  مدحت القريشي،  1
  .27، ص2008، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، )معوقات االنضمام وآفاقه(التجارة العاملية  اجلزائر ومنظمةسعداوي سليم،   2
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 إىل بالنسبة مهمة إجيابية خطوة ميثل االتفاق هذا أن من الرغم وعلى. مماثلة أصنافا تنتج اليت الوطنية صناعتها تصيب جسيمة

 بالضخامة  ونكت ال قد ينجزهاس اليت التحرير درجة أن إال النامية، الدول ورمنظ نم  وخصوصاواملالبس  املنسوجات جتارة

      :1اآلتية اراتلالعتب كوذل املراقبني، بعض صورها اليت

 نم وارداتال ةكمي فنص تبقىسا قد ،GATT 1994يف  للمنتجات التدرجيي الدمج برنامج أن الواضح من -1

 تبعداملس نم فليس بة،النس خامةض إىل النظر، وب)2005-2002( ريةاألخ ةاملرحل يف للدمج واملالبس وجاتاملنس

 ةفتر ةإطال مث ومن حيةالشر ذههل الدمج ةفتر مبد ،اعالقط هذا يف التجارة تقييد من املستفيدة الدول بعض تطالب أن

  ؛عليها املتفق سنوات العشر  نم رأكث إىل ةاحلماي

 مع ة،مرحل كل يف املتعددة األلياف اتفاقية من إخراجها يتم اليت املنتجات، اختيار حرية دولة لكل االتفاق كتر -2

 الدول رختتا أن املستبعد من وليس دها،يحتد مت امأقس ةأربع نم مقس لك نم انافأص اتاملنتج منتتض أن  تراطاش

 يعين ام ووه األوىل، لاملراحيف  GATT 1994 يف ادجمه تمي يك ةكبري ةحلماي ختضع ال اليت املنتجات ةاملتقدم

  ؛عليها املتفق سنوات عشر من أكثر إىل احلماية  وارأس قاءب

أي ضد  سنوات على أساس متييزي 10 يةاالنتقال رةالفت اللخ وقائية اتإجراء اختاذ للدول )6 املادة( االتفاق أجاز -3

 أن املستوردة الدول وجدت إذا وذلك، GATT اتفاقيات من 19 املادة هعلي تنص ملا اخالف أي ،دول بعينها

 ضخمة مياتكب تتدفق أن احملتمل من أو تدفقت، قد GATT 1994 يف إدماجه يتم مل معني منتج من الواردات

 إحلاح ىعل ناءب ائيالوق اإلجراء ذاه لأدخ دوق احمللية، بالصناعة الضرر هذا مثل بوقوع أودد  جسيما ضررا تلحق

 ،شديدة  مبرونة متتس ،ماجلسي ررالض دحتدي معايري أن ويالحظ أسواقها، حبماية  تشبثت اليت ،األوروبيي اداالحت دول

 ءاتاإلجرا تطبيق عند هأن االتفاق نص وقد املصلحة، ذات الدولة جانب من الوقائي ءااإلجر ذاه اذختا معه رييش مما

 نم درااصا ايلإمج ونكي اليت للدول وكذلك منوا، األقل للدول تفضيلية ةمعامل نحمت وفس االنتقالية، ةالوقائي

نسبة  سوى صادراا متثل ال واليت ،األعضاء األخرى الدول صادرات حبجم ةباملقارن صغريا سواملالب وجاتاملنس

 .املستوردة الدول يف املنتج ذاه وارداتل كليال احلجم نم صغرية

                                                           
السياسية كلية الزراعة قسم االقتصاد والعلوم ، مستقبل التنمية الصناعة العربية يف ظل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ذات الصلة بالصناعةدراسة حول حسني مصباح العالم،   1

  .127-126ص  ص ،2010بين وليد، 
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لالتفاقات  وفقا ،الذي كان معوال به من قبل ،داالستريانظام حصص  إلغاء على اتفاق املنسوجات واملالبس ينصو           

مدى عشر سنوات  وعلى ،1ويكون هذا اإللغاء على أربع مراحل تدرجيية ،تعقد بني الدول النامية والدول املتقدمة التي الثنائية

 المنسوجات على التعريفية غير القيود استخدام إاء هو اإللغاء هذا من والهدف، م2005حىت عام  م1995تبدأ من 

 في العالمية التجارة تقييد إلى وأدى كان مطبقا من قبل الذي ،المتعددة األلياف ترتيب أو وكذلك إاء نظام املالبس،و

  :وايليف اجلدول امل ةموضح وهذه املراحل .قيود كمية عليهابوضع عدة  النسيجية المنتجات

 ).2005- 1995(خالل الفترة لمالبس وا تلمنسوجاا على يةرلتجاا دلقيوا من لتخلصا حلامر: 2اجلدول رقم 

بة الواجب إخضاعها لقواعد سالن  اخلطوة

  .اتفاقية املنظمة

النسبة السنوية الواجب تطبيقها 

بافتراض للتخلص من احلصص املتبقية 

هي  1994ن النسبة السائدة عام أ

6% 

  :1اخلطوة 

1/1/1995-31/12/1997  

 أن يجب ارداتلوا حجم من%  16

  .لمنظمةا تفاقيةا عدالقو ضعاخا نيكو

  .ياسنو% 6.96  

  :2اخلطوة 

1/1/1998-31/12/2001  

 أن يجب ارداتلوا حجم من%  17

  .لمنظمةا تفاقيةا عدالقو ضعاخا نيكو

  .ياسنو% 8.7

  :3اخلطوة 

1/1/2002-31/12/2004  

  أن يجب ارداتلوا حجم من 18%

  .لمنظمةا تفاقيةا عدالقو ضعاخا نيكو

  .ياسنو% 11.05

     :4اخلطوة 

1/1/2005  

اتفاقية املنظمة االندماج الكامل يف 

  .والتخلص النهائي من نظام احلصص

  .ال توجد حصص متبقية  .حد قصىأ على % 49

 .12، مرجع سابق، ص الكواز، السياسات الصناعيةأمحد :   املصدر

                                                           
  .33، ص 2008الطبعة األوىل،  ،، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندريةحترير التجارة الدولية وفقا التفاقية اجلاترانيا حممود عبد العزيز عمارة،   1
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وهي هيكل دائم يتكون من عشرة أعضاء ، )(OSTكما خيضع تنفيذ هذا االتفاق على منتجات النسيج آللية مراقبة        

عند  التعرف على النزاعات القابلة للنشوء) (OSTوميثل األطراف بشكل متوازن ومتثيلي، وتتوىل آلية الرقابة على النسيج 

 ،بالحصص لخاصةا نينالقوا لحو فاللتفاوا غةاولمرا لمكافحة دلبنوا بعض يضاأ  التفاقيةا تشملكما  ،1تطبيق االتفاق

 للتعامل قانوني رطاإ ديجاإ ورةضر على دلصدا اذه في التفاقيةا تؤكدو ،لرسميةا لوثائقا يروتزو ،لمنشأا عداقو فيكالتالعب 

   %1.2 حصصهم تمثل لذينا ينردللمو خاصة معاملة لمالبسوا املنسوجات تفاقيةا توفر كما ،تسارلمماا من علنوا هذا مع

 عن تزيد تبمعدال حصصهم دةياز ءلهؤال يمكن حيث ،1997 يسمبرد 31 في لمطبقةا لحصصا عمجمو من قلأوأ

 .2لثالثةا لمرحلةا في% 27 بنسبةو ،لثانيةا لمرحلةا في % 27 بنسبة تزيد، و%16 من البد ،لىوألا لمرحلةا في % 25

وقد فضلت تلك ، يف الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية بشأن املنسوجات واملالبس  ومتضي البلدان املتقدمة ببطء        

وإرجاء إدماج املنتجات ذات األمهية بالنسبة للبلدان  ،منظمة التجارة العامليةضمن قواعد  البدء بإدراج بنود غري هامة البلدان

ثلثي وارداما ضمن االتفاقية ، ويذكر أن الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب أرجأتا إدماج النامية إىل مراحل الحقة

جلهة اليت طبقت أكثر السياسات كما أن االحتاد األورويب هو ا، م2005يف قواعد منظمة التجارة العاملية حىت عام  املذكورة

من االتفاقية  ضمن إطار املرحلة الثالثةلربنامج تكامل االحتاد األورويب  م2000تقييدا، فقد كشفت خطة طرحت يف عام 

فإن اجلزء األكرب من هذه التجارة ، 2004حبلول اية عام  ضمن قواعد منظمة التجارة العاملية ،بشأن املنسوجات واملالبس

حصة من  52أنه لن تكون قد حررت حىت ذلك التاريخ سوى وعبارة عن منتجات غري خاضعة أصال للحصص االستريادية، 

، أي م2004من التجارة املقيدة ستظل خاضعة لنظام احلصص حىت اية عام  %79ويعين ذلك أن نسبة حصة،  219أصل 

بلدان النامية املورد الرئيسي للمنسوجات واملالبس يف البلدان املتقدمة، ففي عام لومتثل ا، 3تفاقيةتاريخ انتهاء العمل باال

، بلغت حصة البلدان املوقعة على االتفاقية حول املنسوجات متعددة األلياف يف إمجايل واردات بلدان االحتاد األورويب م2000

                                                           
1
  Thiébaut Flory, L'Organisation Mondiale du Commerce: droit institutionnel et substantiel, Bruxelles, 

Bruylant, 1999, p77. 
  .11مرجع سابق، ص ،السياسات الصناعية أمحد الكواز،  2

  
3
 Shafaedin M, Free Trade or Fair Traide ?, An Enquiry Into The Causes of Failure In Recent Trade 

Negosiation, UNCTAD, Descution paper n° 153, 2000, p 26. 
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ودول إفريقيا والكارييب ) مبا فيها تركيا(، وبإضافة البلدان املتوسطية %46اخلمسة عشر من املنسوجات واملالبس نسبة حوايل 

  .%69واحمليط اهلادي تصبح هذه النسبة 

مل تغري بصورة جذرية وضع فرص الدخول إىل أسواق البلدان  تفاقية بشأن املنسوجات واملالبسمن الواضح أن اال       

بدعوى احلاجة إىل املزيد من  ،إذ استمرت هذه األخرية يف تطبيق إجراءات محائية جديدة على هذا النوع من التجارة ،ةماملتقد

وال تبدو هذه احلجة مقنعة على اعتبار أن هذا القطاع متتع حبماية مشددة من الوقت من أجل التكيف مع متطلبات االتفاقية، 

أن الوقت املتاح هلا من أجل التكيف كان كافيا، ومن ناحية ، مما يعين GATTتلك البلدان على مدى تاريخ اتفاقيات 

أخرى، يعد من املفارقة أن تضطر البلدان النامية، باستثناء البلدان األقل منوا، إىل تنفيذ معظم أحكام اتفاقيات جولة 

حول املنسوجات متعددة  ةالتفاقيباوقف العمل  ل على كاهلها، يف حني يستغرقياألوروغواي، مع ما يضعه ذلك من عبء ثق

، فإن االرتفاع الكبري يف املعدالت التعريفية ووجود م2005وحىت بعد عام  ،م1995 لياف مدة عشر سنوات تبدأ من عاماأل

الوقائي اجلديد الذي يسمح بفرض بعض القيود االستريادية على املصدرين الصاعدين ملدة ال تزيد على أربع سنوات  الشرط

سيسمحان للبلدان املتقدمة بفرض قيود ، "الضرر الالحق بالصناعات احمللية"و" تللصادراالنمو غري املتناسب "بسبب 

  .1استريادية

  .االستثمار املرتبطة بالتجارةاتفاق إجراءات : املطلب الثاين    

، والبلدان املتطورة هي اجلهة الطالبة، GATSاالستثمار من حيث اجلوهر هو النقطة الرئيسية يف مفاوضات          

مبوجبه منح املستثمرين األجانب إمكانية  إطارا ميكن عن طريقه التفاوض على حل وسط أمثل يتم GATSوتوفر 

، وتركز مفاوضات هذه GATSالوصول إىل األسواق اخلاضعة لشروط متعلقة بالتنمية منصوص عليها يف اتفاقية 

األدوات اخلاصة بالسياسة التجارية االستثمارية وعلى أنظمة الدخول والتأسيس، مبا يف ذلك على احلد من   األخرية

املتعلقة بعدد مزودي اخلدمات  واحلدوداملشروع املشترك، قيود على نوع الكيان القانوين أوألجنيب والحدود رأس املال ا

إىل احلد الذي االحتياجات االقتصادية، باإلضافة  من خالل اختباراتكمية التعامالت، مبا يف ذلك ما يتم منها أوبقيمة أو

 مومن اجلدير باملالحظة أنه عند االلتزا. إمكانية احلصول على الدعم املايلمبا يف ذلك ليه، تم تطبيق مبدأ املعاملة الوطنية عي
                                                           

  .84-83، ص 2003، جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية، "منظمة التجارة العاملية وبعض القضايا اهلامة فيما يتعلق بالتجارة السلعية العاملية"حممد طوبا أونغون،   1
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قطاع فرعي، يلتزم البلد العضو أيضا بتمكني حرية حركة رأس املال املتعلق بتوفر أو عام بالولوج إىل األسواق يف قطاع

ية الكلية أن تقرر إىل أي مدى تكون ، ولذلك ينبغي للبلدان النامية عند وضع استراتيجياا االستثمار1اخلدمة املعنية

هذه األدوات ضرورية فإنه ينبغي الدفاع عنها يف األدوات املختلفة ضرورية لتحقيق أهدافها اإلمنائية، فإذا كانت 

   .املفاوضات التجارية

 الصناعي م ،األوروغواي جولة يف إليها لالتوص مت واليت بالتجارة لةاملتص تثماراالس إجراءات ةقياتفا ونصوص وأهداف       

 استخدام على تفرض اليت القيود حتضر حيث ،) التجميعية الصناعة خاصة( للمشروعات بالنسبة وذلك األوىل بالدرجة

 اليت الصناعية املشروعات االتفاقية تلك وتعم التصدير، يف معينة أهداف حتقيق بضمان خاصة شروطا أوتضع ،احمللية املكونات

إللغاء  احملددة االنتقالية املدة خالل املنظمة اءألعض االتفاق يسمحو يف شكل مشروعات مشتركة،أو أجنيب برأس مال تقوم

 مماثلة منتجات تنتج اليت اجلديدة األجنبية املشروعات ضد راءاتاإلج ذهاتباع هب للتجارة، املقيدة إجراءات االستثمار

 بعد ويتم ،متماثال املشروعات من مستجد هو ما وبني قائم هو ما بني املنافسة ظروف جعل غرضل قبل، من قائمة ملشروعات

 - عادة- النامية  البلدان يف احمللية السلطات وتشترط ،2ذاا املدة يف أواجلديدة القائمة املشروعات على القيود هذه مثل إلغاء

، )شرط احملتوى احمللي( من املنتجات احمللية معينة نسب تخداماس ،إقليمها نطاق يف بالعمل الراغبة األجنبية االستثمارات على

 املستثمر على تفرض أوأن اإلنتاجية، العمليات احتياجات استرياد يف الستخدامها الصادرات قيمة من معينة بنسبة أوالتقيد

  ).التصدير حدود( ةمعين ةنسب نع تقل ال إنتاجه من كمية تصدير

         ومن ،السلع يف بالتجارة ترتبط واليت ثماراالست على القيود ،باالستثمار املرتبطة التجارية بالتدابري اخلاص االتفاقيغطي        

يف قطاع  باألداء املرتبطة اإلجراءات من العديدإن  .3االتفاق هذا يغطيها ال السلع يف التجارة جمال عن خترج اليت التدابري فإن مث

 متطلبات هي كليا ؤهاإلغا جيب اليت اإلجراءات أن كما ،التنمية قليلة الدول باستثناء إلغاؤها مت قد بالتجارة املرتبط االستثمار

 التجارة منظمة إبالغ األعضاء النامية الدول وعلى ،السياسة الصناعية أدوات أهم ومها التجارة، وموازنة الوطين احملتوى

 من هامة أجزاء على تقضي ألا اإلجراءات هذه تعارض النامية الدول لكن التطبيق، حيز من إخراجها  ومبدة باإلجراءات

                                                           
  .40-39صص  مرجع سابق،موراي غبس،   1
  .19-18ص ص ، 2006، 31، العدد جملة علوم إنسانية ،"منظمة التجارة العاملية يف ضوء اتفاقياتمستقبل الصناعة التحويلية العربية "أسامة عبد ايد العاين،   2
  .177، ص2006، دار املريخ للنشر، منظمة التجارة العاملية دليل لإلطار العام للتجارة الدوليةرضا عبد السالم، : ا جريات إلل داس، ترمجة  3
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 ،والسياسات اليت تتعارض مع االتفاقيات التجارية باإلجراءاتقائمة  هذه االتفاقية وقد حددت  ،1السياسة الصناعية تطبيق

ن ألكن املنظمة الدولية ترى  ،مثل تفضيل السلع احمللية على السلع املستوردة لدفع عملية التنمية الصناعية لدى البلدان النامية

  .مثل هذه االجراءات ال تنسجم مع قواعد التجارة لذلك متنعها

ن فترة أكما  ،خرىأجراءات إال يتم توسيعها لتشمل  أن أن القائمة اليت حددا املنظمة جيبن الدول النامية تعتقد إ            

ن االتفاقية املذكورة تعد ضد مصاحل إوعليه ف ،لكي تكون مناسبة ن متددأعضاء من البلدان النامية جيب التحول للبلدان األ

دي ذه األخرية إلجراء تعديالت كبرية على ؤتوقع على البلدان النامية، مما يأسوء بكثري مما كان يإذن فالوضع  ،2البلدان النامية

ه مضطرا إلحداث س، فبعضها جيد نفاتفككهحىت داخلية خطرية يف هذه البلدان أو تشريعاا اليت قد تؤدي إىل حدوث مشاكل

  .3تعديالت دستورية، فهذا االتفاق غري متوازن وتنفيذه يسبب مشاكل داخلية خطرية هلا

 ،والشركات الكربى األموالاملالكة لرؤوس  الصناعية الدول وخاصة ،GATT األعضاء يف الدول وأدركت            

      الدول يف املطبقة وإجراءات االستثمار تدابري ضبع عنها تسفر قد اليتللتجارة  املقيدة ثاراآل وتفادي عالقطا هذا حترير  أمهية

 ،والشفافية الوطنية املعاملة :مها GATT مبادئ من أساسيني مبدأين على االستثمار اتءإجرا اتفاق تأسس ولقد املختلفة،

 على األجنبيي االستثمار تزايد وإىل ، االستثمار مصادر بأنس اختيار يف املرونة انعدام إىل يؤدي الوطنية املعاملة مبدأ وتطبيق

 يقضي اتفاق إىل االستثمارات بقضية يتعلق فيما وايغأور اتفاقية توصلت ولقد ،هلا ضرر ذلك ويف احمللي االستثمار  بحسا

 :  4يلي ما إىل باختصار

  مكاسبه؛ حتويل دون حتول أو ،مواطنه إىل املال سرأ إعادة من حتد اليت اخلارج إىل التحويالت قيود إزالة -1

  ؛)أولية أومواد منتجات استخدام( احمللي احملتوى رطش إزالة -2

  .التصدير حدود رط،وش العمالت توازن رطوش التجاري، التوازن طشر ديتقي -3

                                                           
  .14، مرجع سابق، صالسياسة الصناعيةأمحد الكواز،   1
2
  .14مرجع سابق، ص، )بني املؤيدين واملعارضني(الصناعية والتنية يف البلدان النامية  السياسة مدحت القريشي،  

3
 Horman Denis, Mondialisation Excluant, nouvelles solidarités, soumettre ou démettre, L’OMC, L’Harmattn, 

France, 2001, p134.  
  .130حوسني مصباح العالم، مرجع سابق، ص  4
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 من بالتجارة الصلة ذات تثماراتاالس رحتري إىل عىتس أن، نظمةامل يف اءاألعض الدول على االستثمارات، التفاقية اوطبق   

 سنوات ومخس املتقدمة للدول بةبالنس نتنيس خالل االستثمارات حرية من حتد اليت ،الكمية والقيودإلغاء اإلجراءات  خالل

 السلع يف التجارة جملس من املدة طلب متديد منوا واألقل النامية للبلدان وجيوز منوا، األقل للبلدان سنوات وسبع ،النامية للبلدان

    .اخلدمات يف وليست السلعيف  استثمارات هي املعنية االستثمارات ألن ذلك ،)باملنظمة امللحقة االس ضمن(

كطرف واجب يف التسلل إىل الدول وفرض موقعها ة اجلنسيات إن هذا االتفاق جاء ليسهل دور الشركات املتعدد        

 .1التشريعية وغريها من االمتيازات الواردة يف االتفاقاالحترام واملراعاة أيضا، وذلك بفضل التعديالت 

 .اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املرتبطة بالتجارة: املطلب الثالث    

 ،استخدامها نطاقمع  73 إىل 9 من املواد يف TRIPS اتفاقية تناولتها الفكرية امللكية حلقوق احلاكمة األدوات إن         

 من والثالث الثاين اجلزء يف وذلك ،األطراف متعدد التجاري النظام إطار يف الفكرية للملكية أنواع سبعة يف تنحصر واليت

.  الصناعية امللكية وحقوق ،والفنية األدبية امللكية حقوق :2مها رئيسيتني جمموعتني يف احلقوق هذه صنفت وقد ،االتفاقية

 سبعة وتضم ،الصناعية امللكية حقوق أما ا، املتصلة واحلقوق املؤلف حق يف: والفنية واألدبية الفكرية امللكية حقوق تتمثل

 ،االختراع براءات ،الصناعية التصميمات ،اجلغرافية املؤشرات ،التجارية العالمات: هي الفكرية امللكية حقوق من أنواع

  .التعاقدية غري التراخيص يف التنافسية غري املمارسات مكافحة ،التجارية األسرار ،املتكاملة الدوائر

  .والفنية األدبية امللكية حقوق:أوال         

 الوحيد وه الطبيعي لشخصوا ،املؤلف حلقوق األصلي املالك وهو ،املصنف أبدع الذي الشخص تعين املؤلف كلمة إن         

 تكون أن ميكن ولكنها ،املصنفات إنشاء تستطيع ال االعتبارية شخاصفاأل لذلك ونتيجة ،الفكرية باإلبداعات للقيام لاملؤه

  .3املؤلف حقوق لبعض مشتقة حلقوق مالكة

                                                           
1
 Benfare Nourddine, Les multinationales et la mondialisation, Edition Dahleb, Algérie,1999, p12. 

  .152، ص2، العدد جملة اإلستراتيجية والتنمية، "واحللولالواقع ، فعالية محاية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة يف اجلزائر"عمار طهرات،   2
  .105، ص2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، حقوق املؤلف على ضوء القانون اجلزائري اجلديد، حمي الدين عكاشة  3
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  .حقوق امللكية الصناعية: ثانيا        

 واليت ،بباريس م1883 عام إىل الدويل الصعيد الصناعية على امللكية حقوق محاية تناولت دولية اتفاقية أول ترجع       

م، 1967 عام آخرها كان ومراجعات تعديالت  عدة عليها أدخلت مث ،باريس اتفاقية اسم عليها أطلق حيث ،بامسها مسيت

 1.الفكرية للملكية العاملية املنظمة إطار يف عديدة تقيااتفا باريس ،اتفاقية جانب إىل  ويوجد

 ولللد لصناعيةا تلمنتجاا على تؤثر لتيا تالتفاقيااإحدى  ،رةبالتجا لمرتبطةا لفكريةا لملكيةا قحقو تفاقيةا تعتبر      

                    به اماللتزا يتم لم ،اعالخترا اءاتببر خيصاتر عل للحصوا نبأ ليةولدا لقناعةا ظل فيو ،لعربيةا وللدامن ضمنها و ،لناميةا

 لملكيةا قحقو امحترا تضمن آلية توفير على صتحر التفاقيةا ذهه نفإ ،لمنظمةا التفاقية لسابقةا اتلفترا لخال دجا بشكل

 لمنتجينا على ةجديد مالية ءعباأ يضيف أن للحاا بطبيعة شأنه من يلذا ألمرا وهو ،2كانت ينماأ تعاالالختر يةدلفرا

  .لعضويةابدءا من تاريخ  لناميةا انلبلدا في السيما ،لصناعيينا

 احلقوق هذه أصحاب يةمحا بني توازن حتقيق حول بالتجارة املتعلقة الفكرية احلقوق محاية مناقشات تركزت        

 وبعد ،االختراع براءات مقابل عالية رسوم دفع وجتنب التكنولوجيا نقل يف واملتمثلة ،النامية للدول الوطنية واألهداف

 امللكية حقوق من أنواع سبعة مشل والذي ،الفكرية امللكية حبقوق املتعلقة اجلوانب حول اتفاق إىل التوصل مت مطولة مشاورات

 ،الصناعية التصميمات ،التجارية العالمات ، املتكاملة اجلغرافية املؤشرات ،املؤلف حقوق ،االختراع براءة:  وهي الفكرية

 جانفي 1 يف TRIPS اتفاقية انتهاء كان ،)السرية( عنها املفصح غري املتكاملة، املعلومات للدوائر التخطيطية التصميمات

 األساسية العناصر وتتمثل ،األعضاء الدول يف السائد االقتصادي النمو ملستوى طبقا تفاوتت انتقالية فترات وعرفت ،م1995

 حتديدو ،بالرعاية األوىل الدولة حبق اخلاصة املعاملة ومبدأ ،الوطنية املعاملة مبدأ تطبيق :3مايلي يف االتفاقية عليها تقوم اليت

  . نتقاليةالا الفتراتو ،املنازعات لتسوية أسلوب توفريو ،احلماية ومستويات معايري

                                                           
  .155عمار طهرات، مرجع سابق، ص   1
  .19، مرجع سابق، صالسياسات الصناعيةأمحد الكواز،   2
  .57، ص2008، 6، العدد لة الباحثجم، "التكامل االقتصادي العريب وحتديات املنظمة العاملية للتجارة"بلعور سليمان،   3
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يتطلب تطبيق هذه االتفاقية تعديالت قوية يف التشريعات احمللية وتقوية دور املؤسسات، حيث أن تقوية حقوق احلماية          

أن االتفاقية حتثها على تطوير طاقاا اإلبداعية  ،له تبعات على السياسة الصناعية، وهو ما يعين بالنسبة للشركات احمللية الفكرية

فهذا يعين حتسني  ،والتقليد يصبح أقل إمكانية، أما بالنسبة للشركات األجنبية ،اهلندسة املعاكسة حيث واملنافسة الديناميكية،

وانطالقا من أن الدول النامية ال متلك ميزة نسبية ، 1مما يسهل نفاذها لألسواق فيصبح أكثر جاذبية ،شروط تواجدها التجاري

للحصول على التكنولوجيا وتوطينها يصبح أمرا مهما للغاية، وبالتايل نسية يف جمال االختراع، فإن جذب الشركات املتعددة اجل

االلتزامات العامة وتتمثل املبادئ الرئيسية و ياسات االستثمار األجنيب املباشر،احلماية الفكرية تتطلب حتسني أداء س اتفاقيةفإن 

  :2اليت تقوم عليها االتفاقية فيما يلي

  .معاملة الدولة األوىل بالرعايةاملعاملة الوطنية و :أوال        

على الدول األعضاء  ،واليت تقضي بعدم جواز منح األجانب معاملة تقل عن تلك املمنوحة للمواطنني، فضال عن ذلك        

 تقدمي معاملة الدولة األوىل بالرعاية للمواطنني األجانب عن طريق عدم التمييز بينهم؛

  .معايري احلد األدىن مبا يف ذلك مدة احلماية :ثانيا        

ضاء توفريها، ويشمل ذلك حتدد االتفاقية بشكل تفصيلي احلد األدىن ملستويات احلماية اليت يتعني على الدول األع      

، هي "TRIPS"ات احلماية اليت تضمنتها اتفاقيةكما أن مستوي...ومدة احلماية ،واحلقوق املخولة ،جمال احلمايةموضوع أو

 الدنيا للحماية، مبعىن أنه على كل دولة أن حتدد مستويات أعلى للحماية؛ املستويات

  .تنفيذ االتفاقية وتسوية املنازعات :ثالثا        

وفقا لنظام  ،علق بتطبيق أحكامهاحيث تقضي االتفاقية بأن يتم تسوية  املنازعات بني الدول األعضاء فيما يت         

  تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية؛إجراءات و

 

                                                           
 .15، مرجع سابق، صالسياسات الصناعيةأمحد الكواز،   1

التجارة العاملية الفرص  التوجهات املستقبلية ملنظمة: انأوراق عمل املؤمتر العريب الثاين بعنو، حبوث وتوجهات انتقائية: حقوق امللكية الفكرية محايةنبيل بدر الدين،  2 

  .199-197، ص2007والتحديات أمام الدول العربية، املنعقد يف مسقط، سلطنة عمان، مارس، 
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  .عدم التعسف يف استخدام احلقوق :رابعا       

تقييد نصت االتفاقية على مبدأ عدم التعسف يف استخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل أصحاا بشكل يؤدي إىل      

 االتفاقية على التعاون يف مواجهة احلقوق االحتكارية؛ا على نقل التكنولوجيا دوليا، كما نصت التجارة، أو رمبا يؤثر سلب

  .الفترة االنتقالية لتطبيق محاية حقوق امللكية الفكرية :خامسا        

 :تضمنت االتفاقية فترة انتقالية تفاوتت طبقا ملستوى النمو االقتصادي للدول األعضاء، على النحو التايل 

 ؛)1/1/1996أي لغاية (سنة واحدة للدول املتقدمة  مدة - 1

أي لغاية (مدة مخس سنوات للدول النامية، والدول يف مرحلة التحول كدول أوربا الشرقية  - 2

 ؛)1/1/2000

 ؛)1/1/2016، مث مدها حىت 1/1/2006أي لغاية (سنة للبلدان األقل منوا  11مدة  - 3

4 - ا مخس سنوات للدول النامية فيما يتعلق برباءات االختراع يف كما وفرت االتفاقية فترة انتقالية إضافية مد

 .1/1/2005جمال األدوية والكيماويات الزراعية، انتهت يف 

  .ناميةاملعاملة التفضيلية للدول ال: سادسا        

تتضمن االتفاقية أحكاما ذات مغزى بالنسبة للمعاملة التفضيلية للدول النامية واألقل منوا، حيث اقتصرت على الفترة  مل    

 .االنتقالية وبعض األحكام مثل املعونة الفنية أو املالية، واليت يتم االتفاق عليها على املستوى الثنائي مع الدول املتقدمة

  .لعامة للتجارة يف اخلدماتاالتفاقية ا: املطلب الرابع   

 ؛النامية البلدان يف الصناعية السياسة وفعالية مساحة على تؤثر احلال بطبيعة وهذه اخلدمات يف للتجارة قواعد تتضمنو        

 ضمان يف يتمثل االتفاقية هذه تأثريو ،األطراف متعددة التجارة نظام من جزء هي اخلدمات يف األجنيب االستثمار قواعد إن

 يف املنافسة يعزز القواعد هذه تطبيق أن كما التصدير، قطاعات تطوير املمكن من جيعل مما ،السوق ىلإ الوصول حرية
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 حتقيق النامية البلدان على الصعوبة من جتعل الشديدة األجنبية املنافسة لكن ،التصدير يف مصلحة هلا النامية والبلدان ،األسواق

 .1نسبية ميزة فيها متتلك اليت ااالت يف تصديرية تنافسية

اخلدمات املالية، : تشمل االتفاقية مجيع اخلدمات ذات الطابع التجاري اليت تدخل ضمن وظائف الدولة الرئيسية وأمهها        

 السياحة، اخلدمات املهنية وخدمات أخرى؛ ولقد تضمنت االتفاقية التزامات خدمات النقل، اخلدمات االستشارية واملقاوالت،

مبدأ الدولة األوىل  مثل تعميم ،وضوابط عامة هي يف معظمها تأكيد على جتسيد قواعد النظام التجاري متعدد األطراف

، إضافة إىل تشجيع األعضاء على إقامة تكتالت إقليمية لتحرير 2مبدأ الشفافية، وزيادة مشاركة الدول الناميةبالرعاية، و

أن تضع عضاء األ للدول االتفاقية تسمح .النامية، وااللتزام بإزالة العوائق التمييزيةالتجارة يف اخلدمات وخاصة بني البلدان 

 وانتقال التجاري، التواجد ستهالك يف اخلارج،اال احلدود، عرب(اخلدمات  لتقدمي األربعة الطرق على )قيودا(تعهدات 

االستثمار األجنيب املباشر أصبحت جزءا أساسيا من  قواعد فإن التجاري التواجد إدخال خالل ومن ،)الطبيعي األشخاص

 لترويج كأداة) التعهدات( االستثمار حترير ألعضاء ميكنها استخداما الدول فإن وبالتايل ،3املتعددة األطراف اتفاقيات

  .لسياحةا قطاع يف حصل مثلما السياسات الصناعية

القسم األول هو نصوص االتفاقية، والقسم الثاين هو جداول االلتزامات احملددة : إىل قسمني GATSوتنقسم اتفاقية         

اليت يلتزم ا أعضاء االتفاقية، وتعترب اجلداول جزءا ال يتجزأ من االتفاقية، وبينما يتم تطبيق األحكام العامة لالتفاقية على حنو 

االتفاق مع وض وتقرير جداول االلتزامات عن طريق العضو املعين بشرط التفاحمدد على كل أعضاء منظمة التجارة العاملية، يتم 

 ؛حنو يتناسب مع مستواه يف التنميةومبدأ االتفاقية هو أن كل عضو ميكن أن يتعهد بالتزامات حمددة على  ،األعضاء اآلخرين

مة التجارة العاملية من شأنه التأثري يف جتارة على أي إجراء يقوم به عضو منظيق واسع للغاية، وتطبق نطاق تطب وهلذه االتفاقية

  .4اخلدمات

                                                           
1
  .15مرجع سابق، ص، )بني املؤيدين واملعارضني(ية يف البلدان النامية مالسياسة الصناعية والتن مدحت القريشي،  

.56، ص2002، جمموعة النيل العربية، القاهرة، والعامل الثالثاجلات عاطف السيد،   2  

.15، مرجع سابق، صالسياسات الصناعية يف ظل العوملةأمحد الكواز،   3  

   .168ص مرجع سابق،نبيل بدر الدين، 4 
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 احلكومية للخدمات أواخلصخصة التحرير تسهل أا أساس على GATS ملفاوضات  خاطئ تصور هناك كان لقد        

 ركزت وقداملفاوضات،  يف نادرا ما نوقشت القطاعات فهذه صحيح غري وهذا ،والتعليم املياه، وتوزيع الصحة تشمل واليت

 :1املفاوضات على خدمات أخرى، وتدور مبادئ التفاوض حول اآليت هذه 

 هي ،)جتاري أو تنافسي أساس غري على احلكومات تقدمها اليت تلك مثل :)احلكومية اخلدمات( العامة اخلدمات إن -1

  ؛للتفاوضليست موضوعا و ،GATSنطاق  خارج

     اخلصخصة تتطلب ال ،اجلارية واملفاوضات العامة للتجارة يف اخلدمات االتفاقيةف ،اخلصخصة يعين ال التحرير إن -2

  ؛التجاري التسليع أو تنظيم إعادة أو

 مسؤولة غري وهي ،قطاع أي يف اخلدمي نظامه يف تغيري أي حيدث لكي عليه مضغوط بلد يوجد فال ،طوعية العملية -3

  ؛ختيارهاعلى ا

 ،عديدة ألسباب منظم منها وكثري ،اخلدمات تنظيم إعادة وليس ،التجارة حترير هو التفاقيةا فهدف ،التنظيم حق -4

 يف األعضاء الدول حبق بوضوح يعترف ،م2001مارس يف اخلدمات يف التجارة جملس تبناه الذي التعاون فدليل

 السياسة أهداف مع متماشية جتري سوف التحرير عملية وأن ،اخلدمات عرض يف جديدة منظمات وإدخال ،تنظيم

  ؛عضو كل اقتصاد وحجم التنمية ومستوى الوطنية

 عليها للتصديق املفاوضات نتائج خضاعإ بضرورة للتجارة العاملية املنظمة أعضاء معظم طلب وقد ،دميقراطية العملية -5

  ؛دولة كل دساتري به تشري ما حسب الشعيب أواالستفتاء برملانام  يف

  .للجميع إلتاحتها اإلنترنت شبكة على املنظمة موقع على الدول من املقدمة املقترحات وضعت فقد ،الشفافية -6

 المفاوضات من متتالية جوالت في بالدخول ،الخدمات في التجارة اتفاقية من 19للمادة  وفقا األعضاء الدول تلتزم         

 التجارة منظمة اتفاق دخولسنوات من  5 بعد المفاوضات تبدأ أن على ،الخدمات في للتجارة التدريجي التحرير بهدف

 في التجارة على السلبية اآلثار أوإلغاء تخفيض إلى المفاوضات تهدف أن ويجب م،1995 عام بعد أي التنفيذ حيز العالمية

 واالحتفاظ ،األعضاء الدول كافة مصالح دعم االعتبار بعني األخذ مع ،األسواق إلى النفاذ فرص لتحسين كوسيلة الخدمات

                                                           
  .22-21، ص 2003، ملتابعةوايق ـيد للتنسزامركز ،   حتدةملالعربية رات اإلمادولة ا،  لعريبون التعاا يف دعمه ت ودورخلدمارة احترير جتاب، يوأمدحت   1
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 الوطنية السياسة أهداف يخدم بما التحرير عملية تتم أن يجب. األعضاء الدول لكافة وااللتزامات الحقوق في بالتوازن

 هذه في بفعالية للمشاركة النامية للدول كافية مرونة االتفاق يتيح كما ،األعضاء الدول من دولة لكل التنمية ومستوى

  : 1خالل من وذلك ،المفاوضات

  ؛الخدمية القطاعات من أقل عدد بتحرير النامية للدول السماح -1

  ؛النامية للدول التصديرية األهمية ذات الخدمات قطاعات بتحرير المتقدمة الدول قيام -2

 جولة أثناء تستكمل لم التي الموضوعات بعض هناك ،المحددة االلتزامات بشأن المفاوضات إلى باإلضافة -3

 ،الطارئة الوقاية آلية( الخدمات اتفاق قواعد وهي ،بعد فيما بشأنها التفاوض على األعضاء واتفق ،"ايغوأور"

 .)الحكومية والمشتريات والدعم

 ،م2001عام الدوحة بمدينة عقد والذي ،العالمية التجارة لمنظمة الرابع الوزاري المؤتمر انعقاد منذ أنه ويذكر       

  .للتنمية الدوحة أجندة مفاوضات مواضيع من يتجزأ ال اجزء الخدمات في التجارة موضوعات أصبحت

                        كمدخالت رةلمتطوا تلخدماا يدوتز :طريق عن اءلفقرا نتاجيةإ تحسينو تعزيز على تلخدماا تسياسا تعمل           

 علقطا ةلمتغيرا لطبيعةا من لرغما علىو ،تلخدماا تصدير عملية تسهيلو ،كافة املستوياتعلى إلنتاجيةا لعمليةا في

 لمنطبقةا لسياسيةا بيرالتدا توفر تللخدما عامة تنموية تيجيةاسترإ ربتكاا لىإ فتهد أن تلحكوماا على يجب  ،تلخدماا

 ضةولمفرا وطلشرا بموجب ارداتلوا عموضو ولتتنا أن تيجيةاستراإل هذه على يتوجبو ؛تلخدماا تقطاعا كافة على

 مهتسا لتيا لمنتجةا تلخدماا تلك لىإ للوصوا مكانيةإ نلضما لويةوألا ءعطاإ ينبغيو قطاعات،الاالستثمار األجنيب يف  على

 تللخدما لويةأو ءعطاإ ينبغي ت،لخدماا تحرير ضمعر فيو. لتصنيعا علقطاأو ،ىألخرا تللخدما لتنافسيةا رةلقدا  دةياز في

 تزيدال ارداتلوا نبأ تضمن أن تلخدماا ستراتيجياتإلينبغي و. 2 إلنتاجيةا زتعزو  كمدخالت للعملية اإلنتاجية تعمل لتيا

 لتحكما منحأو ،ينودلمزا رصغا دستبعاأوا ألساسيةا تلخدماا على للحصوا صفر تقليص لخال من ،واةلمساا معد من

                                                           
  .وزارة التجارة والصناعة، اململكة العربية السعودية  1
  .38- 37موراي غبس، مرجع سابق، ص   2
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 ليس يلذا تلخدماا تحرير تجنب نإلمكاار بقد ينبغيو .لقوميةا ودللحد ةلعابرا ةلكبيرا الشركات لىإ لرئيسيةا تبالقطاعا

  .الثقافية لسالمةأوا لوطنيةا دةلسياأوا جتماعيةاال مجالبرا على ممكن سلبي تأثير نماوإ ،نتاجيإ دور له

               اختصاراواملعروفة  باإلضافة إىل االتفاقات السابقة، هناك االتفاقية اخلاصة باإلعانات واإلجراءات املضادة       

ولذلك فهي تعزز من فرض  ،وتوسيع الصادراتعانات املوجهة لدعم الصناعة احمللية واليت متنع استخدام اإل ،)SCM( بـ

وذلك للتعويض عن أية أضرار تسببت للبلدان من جراء املستوردات  ،املضادة واإلجراءات اإلعانات استخدامالعقوبات على 

الصناعات عانات كانت وسيلة رئيسية حلماية ىل أن اإلإ اإلشارةوجتدر  .وينطبق ذلك على املنتجات غري الزراعية ،املدعومة

نتاج على اإل ضارا أثران هلذه االتفاقية إوهلذا ف ،سياآوخاصة يف شرق  ،ن البلدان الناميةوتوسيع الصادرات يف العديد م ،الناشئة

هلا  اإلعاناتبأن  اإلثباتاتيعتمد على توفري ) SCM( بإجراءاتن العمل إ. ت الصناعية يف البلدان الناميةالصناعي والصادرا

فنية على التجارة من خالل التالعب  اليت تتضمن قيودا اإلجراءات وهناك أيضا. 1على جتارة عضو آخر يف املنظمةيب تأثري سل

يسبب العديد من  مر الذياأل ،والبيئية للبلد العضو يف املنظمةاحلماية الصحية  وإجراءاتوالتشدد بنظم املقاييس واجلودة 

  .بلدان النامية ويعيق صادرااللالصعوبات 

 إجراءاتالبلدان املتقدمة، وأن  إزاءلتحقيق ميزة تنافسية  اإلعانات تستخدموعلية فإن البلدان النامية ال ميكن هلا أن        

واليت تفرض على البلدان النامية  ،محاية امللكية الفكرية إجراءاتذات الصلة بالتجارة ليست يف صاحلها، كما أن  االستثمار

عباء مالية جديدة على أاألمر الذي يضيف هلا  ،اخلاصة ا اإلتاواتبعد دفع  االختراعاءات احلصول على التراخيص وبر

ن البلدان النامية ترى بأن هذه االتفاقية ليست يف إوبالتايل ف ،املنتجات الصناعية يف البلدان النامية اليت تستخدم هذه الرباءات

 وبالتايل تؤثر سلبا ،شجيع الصناعةومن هنا فإن قواعد منظمة التجارة العاملية تقيد وتضبط تدخل احلكومات لدعم وت ،صاحلها

  .على هذه البلدان وعلى فرص تطورها الصناعي

  

      

                                                           
1
  .16-15مرجع سابق، ص، )بني املؤيدين واملعارضني(السياسة الصناعية والتنية يف البلدان النامية  مدحت القريشي،  
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   :خالصة

 الصناعية املشاريع وإقامة ،الوطنية الصناعة وتطوير لبناء أواملستهدفة املخططة السياسة هيإن السياسة الصناعية            

 األولية واملواد املعدنية اخلامات وإنتاج ،استخراج عمليات تطوير عرب ،الوطين لالقتصاد الصناعية البيئة تغيري يف تاإجراء لغرض

 ناءالب ةعملي يف ريعالتس تعين ناعيةالص ةفالتنمي اعموم .ناعيالص اجاإلنت عرف إىل دف ا،كمةالطاق إلنتاج كفء قاعدة وبناء

 .الصناعي باالستفادة األنسب من مقومات النشاط الصناعي واإلنتاج

وأمهها قواعد منظمة التجارة العاملية  ،على فعالية وتطبيق السياسة الصناعية من العوامل اليت أثرت سلبا هناك العديد         

البلدان النامية  إلقراضصعبة  واليت تفرض شروطا ،العاملي واملؤسسات التمويلية الدولية لالقتصادوالعوملة والطبيعة املتغرية 

الشك أن تأسيس ف ؛السياسة الصناعية كان أكرب وأهم إال أن تأثري منظمة التجارة العاملية على ،اللرباليني اجلدد وسياسات

ت التجارة متعددة األطراف قد تركت تأثرياا السلبية على واليت حرر ،اليت جنمت عنها واالتفاقياتمنظمة التجارة العاملية 

مل يعد ميثل أداة هلذه السياسة، وأن  فنظام احلصص ،السياسة الصناعية على وجه اخلصوصو ،عموما االقتصاديةالسياسات 

 ةالتعريفحيث مت ختفيض ، قد خضعت لقواعد املنظمةأنظمة احلماية اجلمركية وأشكال الدعم املقدم للقطاع الصناعي 

ىل إقد أدى  ،قليميةاإلأو ،تزايد االتفاقيات الثنائيةن أكما  ،على االستريادات) نظام احلصص( ومت منع القيود الكمية ،اجلمركية

أن االتفاقيات املذكورة تعمل على توسيع مساحة القوانني  إىلويشار هنا  ،يةاحنسار املساحة العامة للسياسة املتاحة للبلدان النام

ية على جراءات بطبيعة احلال تركت تأثريات سلبمثل هذه اإل إن.؛فوق ما هو موجود يف قواعد منظمة التجارة العاملية واألنظمة

  .يف البلدان النامية السياسات الصناعية وخصوصا

 لتحقيق كافية ،الصناعية للتنمية واملساعدة السياسات املساندة نأ ،النيوليربايل من ذلك، يرى التيار وعلى العكس           

 الكلية االقتصادية فالسياسات ،العاملية التجارة منظمة مبادئ مع ال تتعارض أغلبها فهو يعترب أن ،اقتصاد السوق ظل يف التنمية

 الناجم التضخم تقليل إىل وبالتايل ،حتقيق االستقرار االقتصادي إىل املطاف اية يف دف الكلية التوازنات حتقيق اإىل اهلادفة

 البنية تطوير، كما أن سياسات السياسات استقرار بعدم املرتبطة الاليقني تمعدال تقليل وكذلك الكلية، االختالالت عن

 ال معينة حسب صيغ بفعالية تنفيذها ميكن ،وسياسات تنمية رأس املال البشريالتحتية وتشجيع االستثمار األجنيب املباشر 
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 واملساندة الدعم ذ سياساتتنفي من وبالرغم. الوطنية املعاملة مبدأ خاصة ،العاملية التجارة منظمة مببادئ اإلخالل على حتتوي

احنباس مسألة  فإنمباشر،  دعم على حتتوي ال اليت اخلارجية التجارة وحرية ،اقتصاد السوق مبادىء مع واملتسقة ةاالنتقائي غري

 فالقطاع االقتصادي، النمو وتائر تسريع ميكن حبيث ،للقطاعات وختصيصه املوارد قيد ختطي ميكن ال ألنه ،قائمة تزال ال التنمية

 القطاع فإن املعطيات، هذه ظل يف. للمخاطرة كرهه ظل يف ،أكرب عائدا تضمن له اليت القطاعات حنو يتجه اخلاص عموما

 قد اليت التنمية عوائق على للتأثري قوية إىل سياسات الدول حتتاجكما  واخلدمات، التجارة قطاع يف لالستثمار اخلاص سيتجه

 .املنظمة العاملية للتجارة ساس متعارضة مع مبادئاأل يف تكون
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  : متهيد  

صناعات حملية تقوم بإنتاج  إحالل الواردات، وذلك بإنشاءات على تبين سياس النامية البلدان عملت احلكومات يف        

 كنل ،جلعل السلع احمللية أكثر تنافسية ،املستوردةالسلع اليت كانت تستورد يف السابق، وإقامة حواجز مجركية أمام السلع 

تصنيع عرب سياسات إحالل إىل إاء حلم ال ، أدتالبلدان يف مثانينيات القرن العشرينهذه أزمة الدين اليت عرفتها أغلبية 

إىل انتهاج  -والبنك الدويل صندوق النقد الدويل  مرغمة حتت إمالءات وشروط-واضطرت هذه البلدان ، الواردات

  ،)GATTاتفاقية (فات اجلمركية والتجارة يسياسات انفتاح اقتصادي تنسجم مع مقتضيات االتفاقية العامة اخلاصة بالتعر

وانعكس هذا التوجه اجلديد على أرض الواقع يف خفض جذري للرسوم اجلمركية، وإلغاٍء جلميع احلواجز والقيود اليت كانت 

كما مت إلغاء كثري من أشكال الدعم املقدم للصناعات احمللية ،على الولوج إىل األسواق الداخليةحتد من قدرة السلع األجنبية 

 اتفاقية"اللذين أقرما ) جنبيةعدم التمييز بني املنتجات الوطنية واأل(سابقا خلرقها ملبدأي املنافسة احلرة واملعاملة الوطنية 

GATT."  

أصبح تنفيذ سياسات التصنيع بإحالل الواردات أمرا حمفوفا بالصعوبات بسبب اشتداد املنافسة  يف هذا السياق،          

أكثر خربة وأرسخ قدما يف  ، وعدم قدرة الصناعات احمللية على الصمود أمام منافسة الشركات العاملية، نظرا لكوااألجنبية

فورات و(مح هلا باالقتصاد يف تكاليفها يس - ليت تسوق منتجاا يف العاملا-كما أن حجم هذه الشركات العمالقة ، جماهلا

ا من التنافس يف استقطاب االستثمارات يات، مل جتد البلدان النامية بدوأمام هذه التحد، والبيع بأسعار تنافسية) احلجم

ته موجهة حنو التصدير إىل الوقت ذا األجنبية لتكوين قاعدة صناعية حملية تستغل إمكانات السوق الداخلية، ولكن تبقى يف

هذا التوجه، وال تنفك تدعو إىل املضي يف  -عالوة على احلكومات الغربية-وقد شجعت املؤسسات املالية الدولية ، اخلارج

  .للجميع عرب الصادرات  االقتصادي النمو -وفقا لزعمها-هذا الطريق الذي يضمن 

ها على يد عاملة ماهرة من النماذج اليت تكللت مساعيها يف هذا اال بالنجاح، نظرا لتوفر كوريا اجلنوبية والصني وتعد

انتهاجها لسياسات حكومية حمفزة لالستثمار، متثلت يف مشاريع البىن ، باإلضافة إىل )مقارنة بالبلدان الغربية(فة وغري مكل

لكن املتخصصني يف االقتصاد السياسي الدويل يرون أن ، بتكارالتحتية وجتهيز املناطق الصناعية وتشجيع البحث العلمي واال

وجه االستثمارات ورؤوس  االعتبارات السياسية أيضا لعبت دورا مهما يف هذه النجاحات، بفضل الدعم األمريكي الذي
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الرامية إىل حفظ مصاحلها اإلستراتيجية يف  الواليات املتحدة ، يف إطار حتالفات هذه البلدان وأعاا تكنولوجيااألموال إىل

  .العامل

ة القيمة وأمام حاالت النجاح املعدودة واملتفاوتة يف العامل، ال تزال الغالبية العظمى من البلدان النامية خارج سلسل       

بالتخصص يف األنشطة حالتها اخلامية دون أي تثمني، أوالصناعية بالرغم من انفتاحها، وتكتفي بتصدير مواردها الطبيعية يف 

إال ما كان من بعض  ،ونادرا ما توفق هذه البلدان يف جلب استثمارات صناعية، اخلدمية كقطاع السياحةزراعية أوال

  .املنسوجاتمثل بعض الصناعات الغذائية أوة، الصناعات التحويلية اخلفيف

مباحث، حيث يركز تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مت  عرفة أثر االنفتاح التجاري على تنمية القطاع الصناعيملو         

والتوجهات  ،والنيوكالسيكية ،خمتلف النظريات الكالسيكية: نظريات التجارة الدولية من خالل على ،املبحث األول

أثر حترير التجارة على عوامل النمو ب فييهتم ،؛ أما املبحث الثاينباإلضافة إىل النظريات احلديثة هلا ،اجلديدة للتجارة الدولية

باإلضافة إىل األثر على  ،والصادرات الصناعية والواردات ،واالستهالك ،األثر على كل من اإلنتاج: من خالل الصناعي

من  أثر حترير التجارة الدولية على العمالة يف القطاع الصناعيلى ع كزفري ،أما املبحث الثالث؛ االستثمار األجنيب املباشر

أثر لى ع كزريف ،املبحث الرابعأما  ؛وهجرا ،وهيكل الطلب على العمالة ،ومستوى التوظيف ،األثر على األجور: خالل

 ،وجتارته اخلارجية، عرض القطاع الصناعي هلذا األخري : من خاللحترير التجارة على التنمية الصناعية يف الوطن العريب 

  .ة وبيان العالقة بني القطاع الصناعي العريب واملنظمة العاملية للتجارة،وكذا تنميته الصناعي
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  الدوليةنظرة عامة حول نظريات التجارة  :املبحث األول 

وضعت نظريات التجارة الدولية يف منتصف القرن السادس عشر، وكان معظمها يدور حول سؤال رئيسي يتعلق       

بالكشف عن أسس التبادل التجاري الدويل الذي يفيد كال من طريف هذا التبادل؛ ويتفرع من هذا السؤال جمموعة من 

  :1األسئلة ميكن حصرها فيما يلي

 العمل الدويل وختصص الدول يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي؟ماهي شروط تقسيم  -

املشتركة يف ذلك التقسيم دول بني ال) التخصص الدويلأو(ليت حيققها تقسيم العمل الدويل كيف توزع الفوائد ا -

 ؟التخصصأو

 ماهي األسباب اليت تقف وراء تقسيم العمل الدويل وختصص كل دولة يف إنتاج أنواع حمددة من السلع -

 واخلدمات؟

األسئلة، فمثال ومما يذكر أن كل من ساهم بتطوير نظرية التجارة الدولية مل يكن معنيا باإلجابة على مجيع هذه              

باإلجابة على السؤالني األول والثاين املتعلقني بأساس قيام التجارة " Ricardo"و" Adam Smith"انصب جل اهتمام 

فقد حبثا فيما يقف " Ohlin"و" Heckscher"أما  امليزات املطلقة والنسبية على التوايل،  الدولية، وتوصال إىل نظرييت

وراء الفروق يف الكلف النسبية مث نتائج الدراسة على إعادة توزيع الدخل على عناصر اإلنتاج؛ واهتمت أخرى بأثر التقدم 

  .2فيما يعرف بدورة املنتج" Vernon"التكنولوجي يف حركية امليزة النسبية مثل النموذج الذي طرحه 

 .النظرية الكالسيكية للتجارة الدولية: طلب األولامل   

أوائل القرن التاسع عشر، وجاءت كرد و ،ظهرت النظرية الكالسيكية يف التجارة اخلارجية يف أواخر القرن الثامن عشر    

وقد انشغل بقضية احلرية ، بالنفع على مجيع أطراف التبادلفعل للفكر التجاري الذي فسر التجارة الدولية كنشاط ال يأيت 

 . من خالل بيان مساوئ تدخل الدولة يف تنظيم احلياة االقتصادية ،إقرار مبدأ حرية التجارة اخلارجيةو ،االقتصادية

                                                           

. 83، ص 2010، دار املنهل اللبناين، الطبعة األوىل، عصر العوملةالتجارة الدولية يف حممد دياب،   1  
. 40- 39 ص ، ص2010، الطبعة األوىل، االقتصاد الدويل، دار إثراء للنشر والتوزيعهجري عدنان أمني زكي،  
2
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  .نظرية امليزة املطلقة: أوال  

يف كتابه الشهري " Adam Smith"الدول، لالقتصادي تعد هذه النظرية أول نظرية ظهرت لتفسري قيام التجارة بني        

، 1"امليزة املطلقة"ـتكاليف اإلنتاج بني الدول، وهذا املفهوم يعرف ب ، وتستخدم هذه النظرية الفرق املطلق يف"ثروة األمم"

 :2وتقوم هذه النظرية على االفتراضات التالية

 وجود دولتني وسلعتني فقط؛ - 1

 ظروف منافسة تامة داخل كل دولة؛ ظروف السوق هي  - 2

 .حرية انتقال عنصر العمل بني الصناعات داخل الدولة الواحدة وعدم انتقاله إىل الدول األخرى - 3

أ والربازيل ينتجان القمح والنب، وبافتراض أن إنتاجية الفدان يف كل منهما .م.وجود دولتني مها و هذه النظرية  فترضت     

  :يف اجلدول التايلكانت على النحو املوضح 

  .إنتاجية الفدان بالطن يف الدولتني: 3دول رقم اجل

  القمح  النب  

  4  1  أ.م.و

  2  3  الربازيل

  .30، ص2009، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التجارة اخلارجيةالسيد حممد أمحد السرييت، : املصدر 

  :3من اجلدول يتضح مايلي    

 الربازيل لديها ميزة مطلقة يف إنتاج النب؛، وميزة مطلقة يف إنتاج القمح االواليات املتحدة األمريكية لديه -1

تقوم بني الدولتني جتارة دولية بسبب اختالف املزايا املطلقة بينهما، حيث تتخصص الواليات املتحدة  -2

  .األمريكية يف إنتاج وتصدير القمح، وتتخصص الربازيل يف إنتاج وتصدير النب

                                                           

.33، ص2002، دار املسرية، األردن، اقتصاديات التجارة اخلارجيةحسام علي داوود وآخرون،   1  
.18-17صص ، 2008، مكتبة اتمع العريب، األردن، التجارة اخلارجيةنداء حممد الصوص،   2  
   .31، ص.2009، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، التجارة اخلارجيةالسيد حممد أمحد السرييت،  3
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حالة وجود ميزة مطلقة للدولة يف إنتاج السلعتني يف  ،مل تفسر أسباب قيام التجارة الدولية بني الدولإن هذه النظرية        

تلغي منافع " دم مسيثآ"هذه احلالة من وجهة نظرأن حني ال تتمتع الدولة األخرى بأي ميزة يف إنتاج أي من السلعتني، حيث 

 1 تقوم التجارة اخلارجيةالتجارة اخلارجية، وبالتايل تكتفي كل دولة ذاتيا وال

  .نظرية امليزة النسبية: ثانيا  

االقتصاد "وذلك يف كتابه املشهور  ،النظرية السابقة داتقناب" Ricardo"يف القرن التاسع عشر قام االقتصادي        

فحسب  ،تفسري قيام التجارة، ومازال هذا القانون يثرى باملسامهات العلمية وحيتل مكانا بارزا يف جمال 2"السياسي والضرائب

، ويستند قانون 3االنفتاح على اخلارج يأيت باملنافع لكل الدول املشاركة يف التجارة مهما كان مستوى تطورها ،هذه النظرية

  : 4النفقات النسبية إىل جمموعة من االفتراضات

 وجود دولتني وسلعتني يف التبادل التجاري؛ - 1

 األسواق؛جتارة حرة مع وجود منافسة تامة يف  - 2

 التوظيف الكامل لعوامل اإلنتاج؛مع  ،حرية تنقل عناصر اإلنتاج داخل الدولة وعدم قدرا على التنقل بني الدول - 3

 .انعدام نفقات النقل والتعريفة اجلمركية - 4

 ، كمايليمثاال يوضح فيه إنتاج الربتغال واجنلترا من سلعتني  ،لتوضيح نظريته" Ricardo" أورد         

  .السنة/وحدات العمل اليت تتطلبها وحدة واحدة من اإلنتاج: 4 رقمدول اجل

  املنسوجات   النبيذ  

  90  80  الربتغال

  100  120  اجنلترا

  .40عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص: املصدر     
                                                           

.20نداء حممد الصوص، مرجع سابق، ص  1  
.26، ص2006األكادميي، الطبعة األوىل،  ، مركز الكتاب، التجارة الدوليةمجال اجلويدان اجلمل  2  

3 Bernard Guillochon, Annie Kawecki, Economie internationale « Commerce et Macroéconomie », 

4édition, DUNOD, Paris 2003, p5. 
.40، ص2010، ، دار املسرية، الطبعة الثانية، عماننظريات وسياسات-االقتصاد الدويلعبد الفتاح أبو شرار، علي   4
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الربتغال هلا ميزة مطلقة يف إنتاج السلعتني على اجنلترا، : فإن ،2: بناء على املعلومات الواردة يف اجلدول رقم          

ولكن من املمكن أن حتقق الربتغال مكاسب أكرب إذا ختصصت يف إنتاج سلعة النبيذ وقامت بتصديرها إىل اجنلترا، ومن 

  :1فإن 2اجلدول رقم 

1. 0.83 = ���

���
  هي التكاليف النسبية للمنسوجات يف اجنلترا؛    

2. 1.12 = ��

�
  .هي التكاليف النسبية للمنسوجات يف الربتغال    

إذن فإن التكاليف النسبية للمنسوجات يف اجنلترا أقل من التكاليف النسبية للمنسوجات يف الربتغال، وبعد التخصص          

  .وقيام التجارة بني الدولتني فإن كال منهما حيقق مكسبا

  : 2يةومنه فإن هذه النظرية تؤدي إىل ثالث نتائج أساس

واليت  ،البلد يتخصص كليا يف املنتوج الذي لديه فيه ميزة نسبية، وهذا األخري ناتج عن األسعار قبل التبادل - 1

 بدورها حمددة باإلنتاجية النسبية للعمل يف خمتلف الصناعات؛

 يبني أن سياسة أحادية يف حترير التجارة كافية للحصول على الرفاهية؛ "Ricardo"منوذج   - 2

عادة ما يؤدي إىل وجود رد فعل سليب للتبادل الدويل، حيث اختفاء كل  ،نتيجة التخصص الكلي  - 3

ماعدا الصناعة اليت جيب أن يتخصص فيها البلد قد يؤدي إىل إضعاف االقتصاد  ،الصناعات لبلد معني

 .وإضعاف تطوره

لدولتني، ولكنه مل يوضح كيف يرسو سعر احلدود اليت جتعل التجارة الدولية مثمرة لكل من ا" Ricardo"بني       

التبادل الدويل ضمن هذه احلدود، فلقد اكتفى بافتراض سعر تبادل يقع بني نسب التبادل الوطنية يف الدولتني، وعليه فإن 

 John "، ولقد انربى 3ناقصة، إذ أا ال تفسر حتديد سعر التبادل الدويل" Ricardo"نظرية امليزات النسبية كما صاغها 

Stuart Mill ) "1806-1873 ( القيم املتبادلة"أو  "الطلب املتبادل"الستكمال هذا النقص وذلك بصوغ نظرية". 

    

                                                           

.42- 41صص ، عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابقعلي   1
  

2
 Messerlin Patrick .A, Commerce international, Paris, Presses Universitaires de France,1998, p42-47. 

.104حممد دياب، مرجع سابق، ص  
3
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  .النظرية النيوكالسيكية: املطلب الثاين

الدولية أكثر  التجارةيرى بعض االقتصاديني أن االقتصاديني الكالسيكيني كان اهتمامهم موجه إىل إيضاح الربح من         

على رفاهية الدول، ولكنها مل توفق  التجارةأثر  فقد جنحت النظرية الكالسيكية يف شرحمن اهتمامهم بشرح آلية التجارة، 

؛ كما اقتصر التحليل على التأكيد بأن الفروق يف األسعار النسبية بني الدول متثل  السبب 1يكمنإيضاح السبب أين يف 

األساس يف قيام التجارة الدولية، وهلذا ينبغي فتح اال الحتساب عوامل أخرى  كوفرة املوارد اإلنتاجية وحالة التكنولوجيا 

ا الفعال يف حتديد منط التخصص والتبادل الدويل الشاغل األساس ، اليت ميكن أن تأخذ دوره2والتفضيالت ومستويات الدخل

  .لنظرية التجارة الدولية

  .نظرية التوافر النسيب لعوامل اإلنتاج: أوال     

سنة " Ohlin"مث من بعده تلميذه  1919سنة  ""rHeckche"يعود الفضل يف صياغته ملسامهة االقتصاديني السويديني،     

، وتقوم النظرية 3 1941سنة " Samuelson"مث طوره االقتصادي  "Heckcher"الذي طور ما جاء به أستاذه  1933

 :4على الفروض التالية

 ؛)العمل ورأس املال(وجود دولتني وسلعتني وعاملني من عوامل اإلنتاج  - 1

 تشابه التكنولوجيا واألذواق يف كل من البلدين؛ - 2

 منافسة تامة وختصص غري تام يف كل من البلدين؛ وجود - 3

 ال توجد تكاليف النقل؛ - 4

 . خارجهدرا على االنتقال والتحرك وعدم ق ،عوامل اإلنتاج داخل البلد انتقالالقدرة التامة على  - 5

الدول، وتعدها العمل ورأس املال واألرض بني كوفرة موارد اإلنتاج واختالف  إىل ،توجه النظرية حمور تركيزها          

أن ما يفسر قيام اهلند والصني بتصدير األحذية  ،السبب األساس يف اختالف امليزات النسبية بينها، فهذه النظرية ترى مثال

                                                           

.94، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، القتصاد الدويلسامي خليل، ا  1     
.89هجري عدنان أمني زكي، مرجع سابق، ص 
2
    

3
 Michel Rainelli, Le commerce international, 9ème édition , Editions la Découverte, Paris,2003,p47. 

4
  .، املعهد العريب للكويتأهم تطورات نظرية التجارة الدوليةأمحد الكواز،  
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 ،أرخص نسبيا تكاليفجيعل هاتني السلعتني تنتجان ب واملالبس يكمن يف كوما تتمتعان بوفرة يف اليد العاملة، األمر الذي

كوما تتمتعان بوفرة األرض واملناخ املالئم إلنتاجه،  ،وما يفسر قيام الواليات املتحدة األمريكية وكندا بتصدير القمح

      ، وهكذا تتخصص كل دولة1وبالتايل فإنه ينتج فيهما بكلفة نسبية أرخص من بلد آخر ال يتمتع بوفرة نسبية يف األرض

ومنه فالتجارة   .يف صناعتها إىل استعمال كثيف للمورد اإلنتاجي الوافر نسبيا لديها أومنطقة بتصدير السلعة اليت حتتاج

الدولية سوف تقوم على أساس هذا االختالف يف املزايا النسبية بني البالد املختلفة، تلك املزايا النسبية اليت تتوقف بدورها 

 .2"بنظرية نسب عناصر اإلنتاج"ا مسيت النظرية على اختالف توافر عناصر اإلنتاج بني البلدان املختلفة، ومن هن

أا تتركز على عدم وجود اختالفات  النفقات النسبية لعوامل اإلنتاج من بينها إىل نظرية وقد وجهت انتقادات           

بني ديد العالقة أخرى بني الدول من حيث الذوق والتكنولوجيا، حيث وجود مثل هذه االختالفات قد يؤدي إىل عدم حت

  :4، باإلضافة إىل3أسعار السلعو  عوامل اإلنتاج

تشابه دوال اإلنتاج للسلعة الواحدة يف مجيع أحناء العامل، وأا دوال إنتاج " rHeckche"تفترض نظرية  -1

وما ينشأ عنه من تقدم تكنولوجي ميكن  خطية متجانسة، وهذا يعين أن النظرية ألغت دور البحث والتطوير

 مبزايا نسبية مكتسبة؛الدول من التمتع 

جتانس عوامل اإلنتاج من نوع واحد يف الدول املختلفة، وهذا "  Ohlin-rHeckche"تفترض نظرية  -2

ميكن من قياس درجة الوفرة والندرة النسبية هلذه العوامل؛ ولكن يف حياتنا العملية ال يوجد عامالن إنتاجيان 

، وذلك لالختالف يف املهارات )2(والدولة ) 1( مثل عنصر العمل يف الدولة ،متجانسان ومن نوع واحد

عليمي والثقايف، االختالف يف الوضع االقتصادي والتأو النامجة عن اختالف يف عوامل البيئة االجتماعية،

 اختالف يف درجة تقدم املعرفة الفنية؛أواختالف يف املقدرة التنظيمية، أو

                                                           

.92-91صص هجري عدنان زكي، مرجع سابق،   1
  

2
 Jean – Louis Mucchielli, Principes d'économie Internationale, Ed.Economica, Paris, 1985, P112. 

.30، ص2000، األردن، التجارة اخلارجية، دار املسرية رشاد العصار وآخرون،  3  
.131-130صص علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق،   4
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للتكاليف النسبية يف إمهال انتقال عناصر  "Ricardo"مع نظرية " Ohlin-rHeckche"تشترك نظرية  -3

اإلنتاج دوليا، ومما ال شك فيه استحالة انتقال عنصر األرض كأحد عناصر اإلنتاج؛ وتفرض قيود على 

  .اهلجرات السكانية وحركة العمال من بلد إىل آخر

  ."Samuelson-Stolper"نظرية : ثانيا 

 حيث، 1941هذه النظرية عام تدرس هذه النظرية أثر تغري أسعار السلع على دخول عوامل اإلنتاج، وقد وضعت           

، ولكنها تبحث يف األثر الذي ميكن "Ohlin-rHeckche"بنيت هذه النظرية على نفس األسس اليت قامت عليها نظرية 

السلعة، وبالتايل على عوائد عوامل اإلنتاج املستخدمة يف أن يؤدي إىل التدخل يف أسعار السلع على حجم إنتاج تلك 

  .1إنتاجها

وقد بينت هذه النظرية أن زيادة أسعار السلع سوف يعزز من زيادة العائد احلقيقي لعامل اإلنتاج الذي يستخدم          

مقارنة بالسلعة األخرى  ،سلعة، ويعود السبب يف ذلك إىل أن ارتفاع السعر احمللي هلذه ال2بكثافة يف إنتاج تلك السلعة

سيحفز املنتجني على زيادة إنتاجها بدال من استريادها املكلف، ومبا أن حجم العرض من عامل اإلنتاج ثابت، فإن اإلنتاج 

اإلضايف املترافق بزيادة األسعار يستلزم حتول قسم من عامل اإلنتاج املستخدم يف إنتاج السلعة الثانية إىل السلعة األوىل، 

 . 3لكي يتم ذلك البد من زيادة سعر هذا العامل باملقارنة مع سعر العامل اآلخر، ومن مث سوف يزداد عائدهو

    .االجتاهات اجلديدة يف تفسري التجارة الدولية: املطلب الثالث  

احلرب العاملية الثانية، إىل أدت التغريات اجلوهرية اجلارية يف االقتصاد العاملي ومنظومة العالقات الدولية يف مرحلة ما بعد     

إن هذه العوامل اجلديدة ال تنفي . عدد من العوامل اليت ال تندرج دائما يف سياق النظرية الكالسيكية للميزات النسبية ظهور

                                                           

.121حممد دياب، مرجع سابق، ص  1  
2 J.Peter Neary, The Stopler- Samuelson Theory, Univercity College Dublin and CEPR, 2004 : 

(www.economics.ox.ac.uk), vu  le : 20-10-2015. 
. 121حممد دياب، مرجع سابق، ص   3   
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، ومن بني 1احلقائق اجلديدة يف العالقات االقتصادية الدولية ،ذاكإىل هذا احلد أو ،النظرية الكالسيكية، بقدر ما تعكس

 : نظريات املعاصرة بشأن التجارة الدوليةال

  .نظرية الفجوة التكنولوجية: أوال     

 ،1961، حيث الحظ سنة "Posner"يعود تفسري طبيعة التبادل عن طريق التطور التكنولوجي إىل االقتصادي           

، وقد أطلق Ohlin-rHeckche"2" ا بينها، وهذا ما يناقض نتائج منوذجمتتبادل في ،أن الدول ذات نفس عوامل اإلنتاج

، حيث ركز على الفارق الزمين بني إنتاج وتصدير السلع ذاا يف خمتلف "منوذج الفجوة التكنولوجية"على هذه النظرية اسم 

مع استخدام عوامل اإلنتاج اليت تتيح  ،البلدان؛ إن التخصص يف مثل هذه احلالة حيدده تعاقب إنتاج السلع يف خمتلف البلدان

  .للبلد املنتج، نتيجة الفارق الزمين يف اخلروج إىل السوق العاملية، احتالل مواقع دائمة يف هذه السوق

  :3مصطلحني مها" بوسنر"استخدم " منوذج الفجوة التكنولوجية"وعند تفسري     

لسلعة اجلديدة يف الدولة موطن االبتكار، وبداية وهي تلك الفترة الزمنية بني بداية إنتاج ا: فجوة الطلب -1

 استهالك هذه السلعة يف اخلارج؛

وهي تلك الفترة بني بداية إنتاج السلعة اجلديدة يف الدولة موطن االبتكار، وبداية إنتاجها يف : فجوة التقليد -2

 .اخلارج

بالتأخر يف التقليد من طرف البلد التابع؛  فإن درجة تأثري الفارق التكنولوجي مرتبط" Posner"وبالنسبة لـ           

وإىل التأخر يف إنتاج هذه  ،باإلضافة إىل أن هذا التأخر يتركب من التأخر يف طلب السلع اجلديدة من طرف البلد التابع

  .4والذي بدوره مرتبط بالزمن الذي تستغرقه البلدان األخرى يف الشعور باخلطر وإىل إنتاج سلع بديلة ،السلع

              

  

                                                           
  .124حممد دياب، مرجع سابق، ص 1

2
 Bernard Guillochon, op cit, p62. 

      .126حممد دياب، مرجع سابق، ص3  

4
 Jean Luis Muccheilli, op cit, p 71  
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  .نظرية دورة حياة املنتج: ثانيا 

بتطوير منوذج حتليل ديناميكي للميزة النسبية، ويرى أن التقدم التكنولوجي يبدأ دائما " Vernon"قام االقتصادي           

يف إنتاج السلع اجلديدة، وبعد رواج هذه السلع يف أمريكا تبدأ  اريادي ادور ايف أمريكا، فالتفوق التكنولوجي فيها يعطيه

تتحفز دول أخرى إلنتاج هذه السلع إذا استطاعت نقل  ،بتصديرها إىل اخلارج، ومع زيادة تصديرها وحتقيق الربح من ذلك

إىل الدول األخرى، مما يضيق التكنولوجيا، مث تبدأ الدولة اجلديدة بإنتاج املزيد من هذه السلع وتصدير الفائض من إنتاجها 

من سوق الواليات املتحدة فيقل إنتاجها من هذه السلع، يف حني يتزايد إنتاج الدولة األخرى منها وهكذا إىل احلد الذي تبدأ 

  .  1بعده الواليات املتحدة باسترياد هذه السلع من الدولة ناقلة التكنولوجيا

  :2نتج إىل أربعة مراحلدورة حياة امل" Vernon"وقد قسم             

تكاليف مرتفعة مرتبطة ببداية ظهور املنتوج، و ،تتميز هذه املرحلة بنمو بطيء ملبيعات املنتوج: مرحلة الظهور -1

وعادة ما يكون اإلنتاج من طرف مؤسسة واحدة أي تكون يف حالة االحتكار، ويتم استهالك هذه السلع 

 فقط، نظرا لقدرا على شرائها؛) ددةا(من طرف البلدان املنتجة هلذه السلعة 

مستوى دخوهلا (يزداد الطلب اخلارجي على املنتوج بفعل احملاكاة من طرف الدول املقلدة : مرحلة النمو -2

، مما يؤدي إىل اتساع سوق املنتج، وبالتايل االستفادة من مزايا احلجم )قريب من مستوى دخل البلد ادد

 الكبري؛

كبرية، وبالتايل فاملزايا  وال حتتاج إىل تغيريات ،والتكنولوجيا عادية ا،نتوج منمطيصبح امل: مرحلة النضج -3

املكتسبة ال تكون مبنية على االحتكار التكنولوجي و إمنا على مدى وفرة العوامل يف كل بلد، ولذلك تتجه 

 املؤسسات إىل الدول النامية أين وفرة العمل واخنفاض التكلفة؛

                                                           

.  41نداء دمحم الصوص، مرجع سابق، ص 
1
  

2
 M. Steve Huppé, Cycle de vie des produits forestiers, de la Direction du Développement de l’Industrie des 

Produits Forestier, Mai,2003, p14, le site : (www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/cycledevie.pdf), 

vu le : 17-09-2015. 
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هذه املرحلة باإلنتاج يف الدول النامية بينما الدول اددة واملقلدة تصبح مستوردة، تتميز : مرحلة األفول -4

كون اليد العاملة األقل مهارة رخيصة، وبالتايل يتم التصدير من هذه األخرية  ،وتقوم باإلنتاج يف الدول النامية

 .إىل الدول املتطورة

  .النظرية احلديثة للتجارة الدولية: املطلب الرابع

من هذه القوة يعود إىل  اكبري ابالرغم من قوة املنطق الذي تستند إليه نظرية التجارة الدولية التقليدية، فإن جانب          

مل يعد يبدو منسجما مع ما  الذي ،اليت تتسم بالتقييد الشديد االفتراضات اليت يستند إليها بناؤها املنطقي، تلك االفتراضات

لظروف واملعطيات، األمر الذي جعل النظرية تبدو عاجزة عن تفسري مظاهر كثرية يف اجتاهات يفرزه الواقع من تغري ا

، فالتحول إىل أمناط جتارة واقعية وحقيقية ضروري، حيث ظهرت عدة نظريات حديثة أقل 1العالقات االقتصادية الدولية

  .وغريهاوالدخول  اتوتنوع املنتج، مثل اقتصاديات احلجم Ohlin-rHeckche"2"تعميما من نظرية 

  ".تنوع املنتجات"و  ،"تشابه األذواق"نظرية : أوال    

  :وميكن عرض هاتني النظريتني

  .تشابه األذواق والتجارة الدوليةنظرية  - 1

أن الدولة ستقوم بتصدير السلعة اليت متلك هلا أسواقا كبرية، وذلك ألن اإلنتاج الكبري احلجم " Linder"يفترض 

وبالتايل أسعارها لتغزو السوق األجنيب، كما اعتقد أن الدول  ،للمنشآت ما يؤدي إىل ختفيض كلفتهاسيحقق وفورات 

متشاة الدخل تكون متشاة األذواق، وهذا بالنسبة للسلع املتنوعة واملتمايزة، أما السلع األساسية فتخضع لنظرية 

)H.O(ة من حيث الدخول، ولتمعات املتقدمة متشابنفس النمط للسلع يف االستهالك ذلك جند أن ميلها ، فمثال ا

على تنوع سلع تنتمي ؛ وبالتايل فإن التبادل الدويل ما بني دولتني متشاتني يتم 3)اإللكترونيات، السيارات، الكهربائيات(

                                                           

.107جري عدنان زكي، مرجع سابق، صه  1   
.207ص، 2010عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، الطبعة األوىل، ، التجارة الدولية النظرية وتطبيقااخالد حممد السواعي،   2   
.45نداء حممد الصوص، مرجع سابق، ص 
3
  



143

.أثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي: الفصل الثالث  
 

 

التبادل تزداد كلما إىل نفس الصنف، وبالتايل التجارة هنا عبارة عن تبادل داخلي للقطاعات، باإلضافة إىل ذلك فإن فرص 

   .1كانت هذه الدول متقاربة من حيث الدخل املتوسط

أكرب حجما كلما زادت درجة  ،يالحظ أن هذا األسلوب يف التجارة الدولية يتنبأ بأن تكون تدفقات السلع دوليا          

كذلك يتوقع أن ختتلف  األسعار،إىل اختالفات أكرب يف التكاليف واالختالف يف الذوق والوفرة، ألن ذلك سيؤدي 

صادرات الدولة عن مستورداا ألن نسبة املزج لعوامل اإلنتاج ستختلف يف أصناف التصدير مقارنة بأصناف االسترياد؛ إال 

أن هذا األسلوب ليس بنظرية كاملة حيث ال يوجد فيه ما يفسر سبب تركز إنتاج السلعة املعينة يف منشأة معينة ودولة معينة 

يترك حتديد بداية إنتاج الصنف املعني يف املكان املعني للصدفة، ولكنه يفسر فقط إمكانية حتقيق الوفورات دون سواها و

  .2االقتصادية والدخول يف املنافسة التصديرية بناء على حجم الدولة

  .تنوع املنتجات والتجارة الدوليةنظرية   - 2

اللون وغريها، وقد حبث سواء باجلودة أوالشكل أوالتغليف أوالسلع من حيث صفاا اجلوهرية أوالشكلية ختتلف          

"Krugman "و"Lancaster "3الذي جيب إنتاجه من السلعة، ولذا افترضا مايلي  كيفية حتديد عدد األنواعيف :  

األوىل أن تكون متجانسة، والثانية تتكون من : يسعون إىل تعظيم منفعتهم من خالل نوعني من السلع نواملستهلك -

 عدد غري حمدود من األنواع؛

) صناعية(افترضا أن كل دولة تنتجها، وأن هذه السلعة كثيفة العمل، أما السلعة الثانية  ،بالنسبة للسلعة املتجانسة  -

 فهي كثيفة رأس املال؛

ق تكنولوجي يف إنتاج السلعة املتجانسة دوليا وأن تكاليف إنتاجها ثابتة، بينما ختضع السلعة الصناعية هناك تطاب -

 اواحد اوبالتايل تقوم املنشآت بإنتاج أنواع كثرية منها، ولكن كل منشأة تنتج نوع ،لظروف تزايد وفورات احلجم

ذلك متاشيا مع الطلب أصناف السلعة الصناعية، و فقط، والدولة الكبرية اقتصاديا ستميل إىل إنتاج عدد أكرب من

 .  ه ارتفاع الدخول وتفاوت األذواقفيوالذي حتكم 

                                                           
1
Christian Aubin ,Philippe Norel, Economie Internationale, Faits, Théories et Politiques, édition du 

Seuil, Paris, 2000, p66.
  

. 63حسام علي داوود وآخرون، مرجع سابق، ص  2  
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  :إىل نفس النتائج، واملتمثلة يف" Lancaster"و" Krugman" يؤدي كل من منوذج

متشاة، وأنه  خفض سعر املنتجات وزيادة حجم أنواع السلع املستهلكة، و إمكانية التبادل الدويل يف حالة دول  -

  ؛1يف تفسري التبادل الدويل للسلع املتقاطعة اأساسي كون منوذج املنافسة االحتكارية يشكل حتليالمربح للمستهلك؛ و

، حبيث أا تصدر من قبل الدولة وفرية العمل إىل "Ohlin-rHeckche"بالنسبة للسلعة املتجانسة ستتبع منوذج  -

أما السلع الصناعية، كوا متمايزة، فإا ستناسب أذواق بعض ). كثيفة العمل ألن السلعة(الدولة وفرية رأس املال 

، أي أن الدولة سوف تصدر )جتارة الصناعة الواحدة(ا الدولتني، وبالتايل ستكون ذات اجتاهني تاملستهلكني يف كل

 ؛2مستورداا وتستورد نفس السلعة ولكن بأصناف خمتلفة، وستكون صادراا من السلع الصناعية أكثر من

التجارة تعقد على الوفرة النسبية لعوامل اإلنتاج، فإذا كانت الوفرة النسبية متطابقة يف الدولتني، فإن التجارة ستقوم  -

فقط بسبب وفورات احلجم االقتصادية، وبالتايل سوف تقتصر على السلع الصناعية، أما إذا اختلفت من حيث 

 .3 إنتاج السلعة كثيفة العنصر الوفريالوفرة فسيكون لكل دولة ميزة نسبية يف

  ".التبادل الالمتكافئ"و ،"اقتصاديات احلجم"نظرية  :ثانيا

  :وميكن عرض هاتني النظريتني

  .اقتصاديات احلجم والتجارة الدولية نظرية - 1

حيدث أن إنتاج سلعتني يتم على فرض ثبات عوائد احلجم يف دولتني، فماذا " Ohlin-rHeckche"افترض          

ويتم اإلنتاج يف حالة زيادة عوائد احلجم؟ هل ستحصل الدولتان على منافع  ض،فتراة املتبادلة عندما خيتل هذا االملنافع التجار

  ". Ohlin-rHeckche"؟ وهو ما مل يوضحه منوذج 4متبادلة حىت وإن كانتا متماثلتني يف كل شيء

يف أن الدولة ذات السوق الداخلية الكبرية تصدر تلك السلع اليت تنبع  نظرية اقتصاديات احلجم،ويتلخص جوهر           

  يف كتاما"  Obstfeld "و" Krugman"فائدا من التوفري يف اإلنتاج الكبري، ويقول االقتصاديان األمريكيان 

                                                           
1
Christian Aubin, Philippe Norel, opcit, p71.  

.44نداء حممد الصوص، مرجع سابق، ص   2 
.44حممد دياب، مرجع سابق، ص  3  
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ازة البلدان فيما بينها من حيث حيختتلف : ، األول1أنه مثة سببني للتجارة بني البلدان" االقتصاد الدويل، النظرية والتطبيق"

ختصص بلدان معينة يف  الذي جيعل) ئد املتزايدالعاأو(سببا لقيام التجارة، التوفري ميكن أن يكون : الثايناملوارد والتكنولوجيا، و

  ؛ذا فائدة إنتاج دائرة ضيقة من السلع

  .خارجيةرات احلجم إما أن تكون داخلية أوووفو 

  .والتبادل الدويلوفورات احلجم الداخلية  -

تعتمد وفورات احلجم الداخلية على حجم املنشأة، الذي يساعد على خفض متوسط تكلفة اإلنتاج نتيجة ألمور          

إدخال آالت متطورة، وشراء املواد األولية بكميات كبرية، مما يساعد تقسيم أكرب للعمل وانتشار التخصص و: عديدة أمهها

  . وذلك يف ظل ظاهرة تزايد غلة احلجم ،، باإلضافة إىل إنتاج كميات كبرية من اإلنتاج2على احلصول على خصم جتاري

سمح وجود وفورات اإلنتاج الداخلية  لكل مؤسسة أو شركة من القضاء على املنافسة احلرة التامة، مما يؤدي إىل يو         

ادل الشركات تنتج يف السوق يسمح بتفسري التباحلصول على سوق احتكار األقلية لتلك السلعة؛ وجود حجم  حمدد من 

فإنه ال ميكن لكل مؤسسة أن تعترب تأثريها  ،للوجود احملدود للمؤسسات املوجودة يف السوق املتقاطع لنفس السلعة، ونظرا

غري أو ي،لسلع أو األسعار كسلوك إستراتيجيتمثل يف استعمال ا ،مهمل، وبالتايل ميكن أن يظهر سلوك إستراتيجي من طرفها

عدم التفاهم مابني الشركات، وبالتايل كل شكل من االستراتيجيات يؤدي إىل أو ،ذلك من اإلستراتيجيات املتمثلة يف التفاهم

  .3لعبة معينة وبالتايل إىل حل معني

ترين، والذي ومنه فوفورات احلجم الداخلية ال تتماشى مع سوق املنافسة الكاملة، اليت تتصف بكثرة البائعني واملش         

ال يستطيع أحد من هؤالء التأثري على السعر السائد يف السوق، كما أن مجيع املنتجات املطروحة يف السوق متجانسة، ولكن 

إذا كان اإلنتاج يف شركة ما يتمتع بظاهرة تزايد غلة احلجم الداخلية، فإا تستطيع خفض متوسط تكاليفها اإلنتاجية، حىت 

                                                           

.130، مرجع سابق، صالتجارة الدوليةخالد حممد السواعي،  1
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، 1نتجة أقل من سعرها السائد يف سوق املنافسة الكاملة، وذلك بزيادة كمية اإلنتاج وتوليد الربحتكون تكلفة الوحدة امل

  .وهكذا فإن الشركات املتنافسة ستلجأ دائما إىل زيادة اإلنتاج لتحقيق الربح ولكنها لن تصل إىل حالة التوازن إطالقا

  .وفورات احلجم اخلارجية والتبادل الدويل -

عن  هالتمييزهذا والوفورات  اخلارجية هي ختفيض كلفة اإلنتاج يف كل منشأة عندما يتوسع إنتاج الصناعة،          

متوسط كلفة اإلنتاج عندما يتوسع ناتج املنشأة، ) ختفيض(زيادة عوائد احلجم اليت تشري إىل اخنفاض الوفورات الداخلية، أو

ركز اجلغرايف للصناعة للوصول إىل ختفيض العمل واخلدمات األخرى، ظهرت الوفورات اخلارجية بسبب كرب وزيادة التوقد 

  .2لذا يؤدي إىل إنتاجية مرتفعة ومتوسط كلفة أقل جلميع املنشآت يف الصناعة

دولتني يسمح حتليل التبادل عن طريق وفورات اإلنتاج اخلارجية من تفسري إمكانية وجود تبادل دويل ما بني           

ومستهلكتني للسلعتني، حبيث يف حالة عدم وجود التبادل الدويل، فإن التوليفات  ،اإلنتاج وذات نفس خصائص ،متشاتني

املنتجة واملستهلكة متساوية، باإلضافة إىل نسبة األسعار، حيث ال يوجد تفوق نسيب ولكن يوجد نفس وفورات اإلنتاج يف 

رفاهية بتخصص كل واحد منهما يف نشاط عند القيام بتبادل السلعتني، و قيق ربحكل من املنتجني، وبالتايل ميكن للبلدين حت

غري أنه جيب على هذين البلدين االتفاق حىت يتفادى ختصص البلدين يف نفس السلعة، ولكن ما ميكن أن نالحظه هو إمكانية 

 .3ص فيها كل بلدعدم تساوي الربح الناتج عن التبادل الدويل يف كل بلد، وهذا راجع إىل نوع السلعة املتخص

وكمثال على وفورات احلجم اخلارجية، نأخذ قطاع صناعة السيارات يف أملانيا، فقد استطاع هذا القطاع إنشاء          

وابتكر طرق منو وتطوير حديثة ومفيدة للحياة الصناعية، وقام بدعم البىن التحتية لصناعة  ،قوى عاملة مدربة ومبهارات خمتلفة

إىل خفض متوسط تكاليف اإلنتاج جلميع الشركات املوجودة يف هذا القطاع الضخم، وذلك لالستفادة  أدىمما السيارات؛ 

من وفورات احلجم اخلارجية، ولكن إذا قامت شركة بتوسيع حجمها مع بقاء القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه على حاله 

  .ض متوسط تكاليف اإلنتاج فيها، فإا لن تستفيد من وفورات احلجم اخلارجية يف خف4دون توسيع

                                                           

.150علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص   1
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  .نظرية التبادل الالمتكافئ  - 2

وغريهم بعض " Prebisch"و" Myrdal: "ابتداء من اخلمسينات، ظهرت يف كتابات بعض االقتصاديني أمثال         

أن الدول النامية متثل دائما الطرف األضعف يف عملية  ،األفكار اليت تشكل يف جمموعها نظرية التبادل الالمتكافئ، وحمورها

التبادل، مبعىن أن التبادل بني جمموعة الدول املتقدمة وجمموعة الدول النامية هو تبادل المتكافئ، وقد أوضح االقتصادي 

كما تقول النظرية  أن التبادل الدويل ال ينتج عنه النفع املتبادل واالجتاه حنو التعادل يف الدخول،" Myrdal"السويدي 

، بل أن استنتاجات النظريات السابقة إمنا جاءت وفقا لالفتراضات اليت بنيت "Ohlin-rHeckche"الكالسيكية ونظرية 

  :1عليها، مثل

الذي يعين يف جمال التجارة الدولية أن االختالفات بني الدول يف أسعار عوامل اإلنتاج  :التوازن املستقر -

 والدخول، تولد قوى تلقائية من خالل التبادل، واليت تؤدي إىل تالشي تلك االختالفات؛

 ومضمونه عدم وجود تناقض بني طريف التبادل؛ :انسجام املصاحل -

 .مبقدور أي من طريف التبادل حتديد نتيجة التبادل مبفردهواليت تعين أنه ليس  :املنافسة الكاملة -

  :على هذه االفتراضات، على النحو التايل" Myrdal"ويرد 

إن العملية االقتصادية هي عملية تراكمية، أي أنه ليس هناك توازن مستقر، وذلك يعين أن االختالفات يف أسعار  -

 ويل الراهن إىل املزيد من االختالفات؛عوامل اإلنتاج والدخول تؤدي يف ظل تقسيم العمل الد

إن انسجام املصاحل ال يعرب إال من وجهة نظر الطرف املستفيد من النمط احلايل لتقسيم العمل الدويل، أي الدول  -

 املتقدمة؛

إن املنافسة الكاملة ال وجود هلا واقعيا يف إطار العالقات بني الدول املتقدمة والدول النامية، وذلك نتيجة  -

 .  وف االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعيشها هذه األخريةالظر

إىل أن النتيجة املنطقية لكل ذلك، هي ازدياد الالمساواة بني الدول املتقدمة والدول النامية، " Myrdal"وخيلص          

  .بسبب عدم التكافؤ بينهما يف التبادل
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، فقد أوضح أن معدالت التبادل بني السلع الصناعية اليت تنتجها " PrebischRaul"أما االقتصادي األرجنتيين          

الدول املتقدمة، واملنتجات األولية اليت تنتجها الدول النامية، متيل على املدى الطويل إىل غري صاحل هذه األخرية، وهذا ناتج 

الدول النامية " Prebisch"لتجاري، ولذا يوصي بنظره عن عدم التكافؤ بني هاتني اموعتني من الدول يف جمال التبادل ا

  .1برفض سياسة حرية التجارة، وإتباع سياسة جتارية محائية متكنها من بناء صناعاا الوطنية

، الذي شرح "التبادل الالمتكافئ"مؤلفه " Arghiri Emmanuel"، نشر االقتصادي الفرنسي 1969ويف عام          

بني الدول املتقدمة والدول النامية، موضحا أا تتميز بعدم املساواة، مث ساهم االقتصادي املصري فيه طبيعة عالقات التبادل 

"Samir Amin "الحقا يف توضيح مفاهيم هذا الكتاب.  

أن التبادل الالمتكافئ ما هو إال نتيجة تواطؤ اجتماعي عام يف الدول املتقدمة، فجميع " Emmanuel"يرى       

بها من الدخل الوطين، عية املسامهة يف النظام االقتصادي الرأمسايل العاملي يكون شغلها الشاغل زيادة نصيالطبقات االجتما

بني صورتني للتبادل " إمانويل"أدىن اهتمام ألشكال االستغالل الرأمسايل للدول النامية، ولتوضيح نظريته مييز  ن توجيهدو

  :2الدويل

لفا بني الدولتني، ولكن خمت) نسبة رأس املال الثابت إىل رأس املال املتغري(ل عندما يكون التركيب العضوي لرأس املا -

معدالت فائض القيمة متساوية، يف هذه احلالة يكون العمل يف الدول املتقدمة أكثر إنتاجية من الدول النامية، األجور و

 التبادل غري متكافئ بسبب اختالف اإلنتاجية؛ف وعليهولذا فإن التبادل سيكون ملصلحة الدول ذات اإلنتاجية املرتفعة، 

عندما يكون التركيب العضوي لرأس املال يف الدولتني متماثال، ولكن معدالت األجور خمتلفة، يف مثل هذه احلالة  -

ستحصل الدول النامية عن طريق التبادل التجاري على أقل مما حتصل عليه الدول املتقدمة، ومعىن ذلك أن التبادل 

 .حتويل فائض القيمة من الدول النامية إىل الدول املتقدمة عن طريق معدالت التبادل يؤدي إىل

الواقع  منبالتبادل الالمتكافئ إىل لغة األرقام املأخوذة " Emmanuel"فقد ترجم ما يقصده  ،"Samir Amin"أما 

  :حيث

                                                           

.134ص  دياب، مرجع سابق، حممد  1
  

.136-135ص ص ،املرجع نفسه  2  



149

.أثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي: الفصل الثالث  
 

 

، "األطراف"أو "دول اهلامش"اليت يسميها يف الدول النامية، و) النفط واملناجم واملزارع احلديثة(إن القطاع احلديث  -

مليارا هي  35من أصل  1966مليار دوالر عام  26(يساهم مبا ال يقل عن ثالثة أرباع صادرات هذه الدول 

، قامت بإنتاج هذه املنتجات بإتباع األساليب )دول املركز(ولو أن الدول املتقدمة ). ذاك العاملجمموع الصادرات 

دوالرات، وتعود هذه الزيادة إىل  8مليار دوالر، أي بزيادة  34الدول النامية، لوصلت قيمتها نفسها املستخدمة يف 

ارتفاع األجور، وبالتايل ارتفاع كلفة اإلنتاج يف الدول املتقدمة، وهكذا جند أن الدول النامية ال حتصل يف الواقع إال 

 من قيمة صادراا تقريبا؛ %75على 

مليار  9الصادرات التقليدية اليت تصدرها دول اهلامش إىل دول املركز، تبلغ قيمتها حوايل من ناحية أخرى، فإن  -

دوالر، ولو صححت هذه القيمة على أساس نسبة األجر يف الوحدة املنتجة يف الدول املتقدمة إل نسبته يف 

هذه الصادرات التقليدية ، ألصبحت قيمة )تقريبا 2.5وهذه النسبة تساوي ( الوحدة املنتجة يف الدول النامية 

ومعىن ذلك أن إمجايل القيمة احملولة من دول اهلامش إىل دول املركز تساوي . تقريبا) 9x2.5(مليار دوالر  23

�22مليار دوالر  22 = �9 − 23� + �26 − من إمجايل صادرات  %62، وهي متثل حوايل ��34

، أما السبب يف عدم 1بادل الالمتكافئالدول النامية من كافة القطاعات، والسبب األساسي يف ذلك يعود إىل الت

التكوينات االجتماعية املختلفة بني ( يرجعه إىل أسباب تارخيية" مسري أمني"تساوي األجور بني الدول فإن 

  .، وهذا حسب رأيه يشكل منطا معينا من التخصص ونظاما لألسعار الدولية جيعل الالتكافؤ أبديا)الدول

  .والتجارة الدولية املنافسة غري التامة: ثالثا    

إن اهليكل الرئيسي لنظريات التجارة التقليدية يقوم على فرض سيادة املنافسة التامة، حيث تتكون كل صناعة من          

عدد كبري من الشركات املنتجة لسلع متجانسة، وقد أدى ذلك إىل عجز هذه النظريات عن تفسري أمناط التجارة اليت تفرزها 

تنافسية، ويف عامل الواقع، جند أن األسواق غري التنافسية هي الشكل الراجح، وتتأثر التجارة الدولية ذه هياكل سوق غري 

املنافسة التامة  وتقييم دورها باالعتماد على مناذج تفترض ،، فمن اخلطأ استمرار قياس تأثري التجارة اخلارجية2اهلياكل

  .ال بد من إدخال فرض املنافسة غري التامة يف مثل هذه النماذج وحمدودية املوارد وصعوبة النقل التكنولوجي، إذ
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نفس الصناعة وتسمى جتارة ضمن نفس 

 صلبفس الصناعة كصناعة احلديد وال

 (Inter-industrial trade)سمى 

  . ح

 إىل تطوير جمموعة جديدة من النماذج 

 هي منافع هذا النوع من التجارة؟  وما

كون من املمكن شرح مناذج جتارة لعامل 

تتمتع أغلب املنشآت  ،يف العامل احلقيقي

كارية عادة من اقتصاديات  القوة االحت

آت الكبرية، وهي متيل الكتساب القوة 

 تتمتع باقتصاديات احلجم حسب درجة 
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ات يف التجارة الدولية هي مبادالت ملنتجات متنوعة، من نفس

(Intra-industr فسوهي جتارة ملنتجات صنعت ضمن ن

ريها، وهي نقيض التجارة يف منتجات خمتلفة متاما واليت تسمى

تصدير الفوسفات كمادة أولية واسترياد القمحأو ،د السيارات

ة النسبية للتجارة ضمن نفس الصناعة، دفعت االقتصاديني إىل

ملاذا تصدر بعض الدول نفس السلعة  اليت تستوردها؟ وما: 1ايل

يع األسواق، فإذا خفف هذا الفرض سيكونالتجارة تنافسية مج

يف ال. 1979لسنة "  krugman"ايل، وهو بيان لنموذج 

كارية، ولديهم بعض التأثري على أسعار منتجام، وتشتق الق

ج املنشأة فإن كلفة الوحدة تنخفض وهذا ما تفضله املنشآت 

، وهي اليت تتمت2ن النظرية تقوم على هيكل السوق االحتكاري

  . احلقيقي

  .املنافسة االحتكارية: 4شكل رقم ال

، مرجع سابق، ص التجارة الدوليةخالد حممد السواعي، : املصدر

                                   

.211-210، مرجع سابق، صلية

إن أكثر الصفقات          

 (strial tradeالصناعة 

وصناعة السيارات وغريها،

ير األلبسة واسترياد الكتصد

نظرا لزيادة األمهية الن      

لإلجابة على التساؤل التايل

تفترض نظرية التج          

حقيقي يبينه التحليل التايل،

بدرجة من القوة االحتكاري

احلجم، فإذا ارتفع ناتج املن

االحتكارية، وبالتايل فإن الن

عاملي احلقياألمهية لالقتصاد ال
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وكذلك  ’ddيظهر الشكل حالة منشأة احتكارية، ويظهر ميل منحىن الطلب من األعلى إىل األسفل جتاه اليمني           

، واملنشأة تفترض متتعها باقتصاديات احلجم، وبالتايل فإن منحىن الكلفة املتوسطة هو ’mr mrميل منحىن اإليراد احلدي 

ac ac’ ومنحىن الكلفة احلدية ،mc mc’  ينحدر من األعلى إىل األسفل اجتاه اليمني؛ أقصى ربح للمنشأة يكون متوازنا

، وحىت اآلن فإن املنشأة Opاع بسعر ويب Oq، سيكون اإلنتاج (mr=mc)عندما يساوي اإليراد احلدي الكلفة احلدية 

تتمتع بأرباح احتكارية مكافئة للمنطقة املظللة حتت منحىن الطلب وفوق منحىن الكلفة املتوسطة؛ وميكن تلخيص نتائج 

  :1منوذج التجارة الدولية

 التجارة توسع حجم السوق أمام املنشآت، وتسمح القتصاديات احلجم أن تكون حقيقية؛: أوال

 ادة نطاق السلع املتاحة للمستهلكني يف الدولتني؛زي: ثانيا

 .التجارة بني الدولتني متماثلة بسلع متنوعة: ثالثا

ومن أبرز الكيانات االقتصادية ذات الصيغة االحتكارية والعاملة يف جمال التجارة الدولية، الشركات متعددة           

املبادالت التجارية الدولية، مما يعطيها قدرة السيطرة على األسواق، بل اجلنسيات وتتعامل هذه الشركات يف حجم هائل من 

  .2وحتريك جمريات األحداث االقتصادية والسياسية يف مناطق كثرية من العامل

        .عوامل النمو الصناعيأثر حترير التجارة على : املبحث الثاين

التوجه إىل التصدير، يعين األخذ   تيجيةاسترإلى اردات إلول احالإتيجية استرامن ل لتحوأن ايين دالقتصاابعض رأى          

واالمتناع عن  ،التعرفة اجلمركية على الوارداتمببدأ حرية التجارة، ويعين ذلك إزالة مجيع التشوهات يف التجارة مبا فيها إزالة 

وجود دالئل يف التجارب  لعدم ،الفهمدت هذا ال أن بعضا من اآلراء األخرى انتقإ ،تقدمي اإلعانات لتشجيع الصادرات

ولذلك  االقتصادي،أن حتقق درجات عالية من النمو طبق حرية كاملة للتجارة استطاعت الدولية تشري إىل أن البالد اليت ت

حد للتحيز ضد قطاع  اسة التجارية بوضعوجه إىل التصدير، هو أن تقوم السيخذ مبفهوم التحول إىل سياسات التاأل ميكن

وجه إىل التصدير ال األمر، فإن استراتيجية الت ويف واقع. الصادرات، وأن تكون السياسة التجارية حمايدة بني القطاعني

                                                           

.214-213صص خالد حممد السواعي،مرجع سابق،   1   
.56السيد متويل عبد القادر، مرجع سابق، ص  2

   



152

.أثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي: الفصل الثالث  
 

 

لة ؤدي إىل عزاحمللية ما دامت هذه احلماية ال تاعات على اإلنتاج للسوق الصن من احلماية اجلمركية لتحفيز تتعارض مع قدر

 ."Krueger " االقتصاديةالكاتبة  ضاوهذه هي النتيجة اليت انتهت إليها أي. عن السوق العاملية السوق احمللية

وهناك . أدوات التعرفة اجلمركية عتمد علىلية عن السوق العاملية، هي اليت تاليت ال تعزل السوق احمل ايةغري أن احلم          

والدعم احملدود للصناعات  ،فة اجلمركيةيرالتعواالعتماد على   اجلمركيةريقبول واسع بأن اإلقالع عن استخدام القيود غ

لتعرفة اجلمركية تشكل أداة ذلك أن ا ،موجهة إىل اخلارج ريةاألساسية لسياسة جتا شكل السماتالتصديرية، كل هذه ت

فمن جانب،  ،1تميز بالشفافية من حيث مقدار احلمايةكمية، وواضح أن األدوات السعرية توليست أداة لتقييد ال سعريه

ة اليت االستجابة إلشارات السوق، وتغريات التقني ، ما يساعد املنتجني احملليني يفجتعل األسعار احمللية تتأر باألسعار العاملية

ره املستهلكني من حتمل أعباء سوء جانب آخر، فإن فرض األدوات السعرية للحماية حيمي بدوومن . حيتاجوا ملنتجام

  .سوق احمللية عن السوق العامليةجودة اإلنتاج يف حالة عزلة ال

  .أثر حترير التجارة على اإلنتاج واالستهالك: املطلب األول

املطلوبة ملنتجاا  احلمايةكأداة لتحقيق  -دون سواها - اجلمركية استخدام التعرفة  التجارة العامليةاتفاقية منظمة أقرت       

 يفال اخيص والقيود اإلدارية األخرى إالترالكمية و احلصصوالتقييد عن طريق  احلظرسائل واستبعدت االتفاقية  وبالتايل

 .2إطار قواعد مشددة حمددة يف  حاالت

تشجيع الصناعات واليت من بينها ، اجلمركية والدعم كأداتني رئيسيتني لتحقيق أهداف التنمية الصناعية تعترب التعريفة    

والنامية بشكل عام، بل هي أداة ودعم إحالل الواردات، وال تعترب التعريفة اجلمركية اكتشافا مرتبطا بالدول العربية  الناشئة

  . املتقدمة حاليا والنامية سابقا، أثناء مراحل منوها املبكر الدولاستخدمتها 

وكذلك  ،املوقعة مع مؤسسات التمويل الدولية ،لقد برزت قناعة يف أغلب الدول املتبعة لربامج اإلصالح االقتصادي         

دوات التعريفة اجلمركية، يعترب أحد األأن حترير التجارة من خالل ختفيض ، نتيجة االنضمام إىل االتفاقيات متعددة األطراف

وسيطة ملا ميثله ذلك من ختفيض ألسعار السلع الوالتنمية الصناعية بشكل خاص،  ،لتعزيز التنمية بشكل عام املناسبة
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بعد خفض التعريفة على السلع املستوردة مقارنة بالفترة  ،أي ان املستهلك سيدفع أقل ،ورفع لفائض املستهلك ،املستوردة

  .1السابقة للتخفيض، والفارق يعرب عنه بفائض لصاحل املستهلك

ضمن من وضعها يف سياقها الذي حددته منظمة التجارة العاملية، وعند احلديث عن التعريفة اجلمركية، فإنه البد      

لدولية ، وهي اجلولة األخرية من جوالت املفاوضات متعددة األطراف يف التجارة ا)1993-1986(مفاوضات أورغواي 

على وارداا املصنعة  ض يف التعريفة اجلمركية اليت تفرضهايفختلقد اتفقت الدول املتقدمة على منح  .اليت انبثقت عنها املنظمة

يف  %67ض ليصل إىل يخفتوت هذا الايتفوكمتوسط على كافة هذه السلع،  %37بنسبة وصلت إىل من الدول النامية، 

يف حالة األمساك  %27يف حالة اخلشب والورق واألثاث، و %63، ويف حالة املكائن غري الكهربائية %66حالة املعادن، و

رغم اجتاه معدالت التعريفة للدول املتقدمة وال بد من اإلشارة هنا إىل أنه  ،يف حالة اجللد واملطاط %19ومنتجاا، و

حافظت على ، وكذلك أوأكثر 12%ا أاليت تعرف على ، بذروة التعريفة لالخنفاض، إال أا حافظت على ما يسمى

  ).عليها التعريفةكلما تزداد السلعة تصنيعا، كلما ترتفع (التعريفة املتصاعدة 

، تشمل سلع الواليات املتحدة، كندا، اليابان، االحتاد األورويب على عدد من تعريفات الذروة: حتافظ الدول األربع          

ومنتجات السيارات وسلع السفر،  ،ومنتجات اجللود ،والنسيج، واألحذية ،والغزل ،منتجات صناعة األغذية: صناعية مثل

جمال التعريفة يف ل الدول األقل منوا معاملة خاصة تعام ومع ذلك فإن هذه الدولوالساعات،  االستهالكية اإللكترونيةوالسلع 

ومنتجات اجللود، إال أن السياسة الصناعية للدول األربع على شكل ذروة التعريفة،  ،واألحذية ،والنسيج ،يف حالة الغزل

يف حني ال ، ختضع لتعريفة الذروة من صادراا للدول األربع %11هناك حوايل  بالدول األقل منوا، خاصة وأنتعترب ضارة 

   .2 % 4 تستورد الدول األربع من الدول األقل منوا إال يف حدود

له آثار على السياسة الصناعية يف الدول النامية بعضها، ياسة الصناعية للدول املتقدمة أومثل هذا التوجه يف السإن        

إنتاج السلع ذات احملتوى (الدول األخرية بالتوجه حنو املنافسة األجرية والعربية، وتربز أحد أشكال هذه اآلثار، يف تشجيع 

عمل يف األنشطة كالمها، طاملا أن املرأة هي من أكثر من يوكذلك التوجه حنو خفض العمالة أو، )األجري احلقيقي املنخفض

                                                           

.99، ص2013تقرير التنمية العربية، حنو منهج هيكلي لإلصالح االقتصادي، املعهد العريب للتخطيط، الكويت،   1  
.103، صاملرجع نفسه 2
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املرأة  ريفة املشار إليها ستضر بسوق عمليف صناعات الغزل والنسيج، لذا فإن سياسات التعكثيفة العمل، خاصة الصناعية 

  .الصناعية على وجه اخلصوص

من خالل معرفة األثر على كل من فائض املستهلك وفائض املنتج تأثري الرسوم اجلمركية على الرفاهية   توضيح وميكن    

  .وبالتايل ستكون النتيجة بالعكس حالة ختفيض أو إزالة الرسم اجلمركي حالة حترير التجارة

  .املستهلك على فائضاألثر  :أوال

به حتديد الفرق بني وكان يقصد " Alfred Marshall"فائض املستهلك، هو االقتصادي ول من وضح فكرة أإن         

يف سبيل حصوله على كمية حمددة من سلعة معينة يف وقت حمدد، وبني القيمة  القيمة اليت يدفعها املستهلك فعال يف السوق

  .1اليت كان املستهلك على استعداد ألن يدفعها يف سبيل حصوله على نفس الكمية من نفس السلعة

على فائض املستهلك الناتج عن ارتفاع األسعار الداخلية يف حد ذاا نظرا لتطبيق الشكل املوايل يوضح التأثري السليب        

هو أن املستهلكني يرحبون ألم يدفعون سعر خمتلف عن السعر  )املستهلكنيأو(عموما فائض املستهلك  .الرسوم اجلمركية

هذا  .حيققون ربح Pmلدفع أكثر من  املستعدينكل املستهلكني  ة،الضريبة اجلمركي يف غياب .الذي هم مستعدون لدفعه

بسبب تطبيق  Ptمبا أن السعر ينتقل إىل ، وعلى الشكل املوايل   A+Bلتكن و  Bو Aيساوي جمموع املساحتني  األخري

هذا التخفيض معطى باملساحة  ،إذن يوجد ختفيض لفائض املستهلك ،Aفائض املستهلك يصبح يساوي  ،الضريبة اجلمركية

B .2  

  

  

  

  

                                                           

.215، ص2000، الدار اجلامعية، الطبعة األوىل، مبادئ االقتصاد اجلزئيحممد أمحد السرييت،   1  
2
 Paul R.Krugman, Maurice Obstfeld, Economie Internationale, PEARSON Education , 7

ème
 édition ,2006, 

p514. 
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  .ستهلك

  

Source : Paul  

 ، ومنحىن العرض من أسفل، ونظرا ألن

من مجيع الوحدات اإلنتاجية اليت تكون 

  .1 يستلمه املنتجون

سعار الداخلية يف حد ذاا نظرا لتطبيق 

ر الذي يتلقاه املنتج  ناقص السعر الذي 
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تأثري الرسوم اجلمركية على فائض املسته: 5شكل رقم ال

   

ul R.Krugman, Maurice Obstfeld, opcit, p 514. 

  .ى فائض املنتج

بني سعر السوق من أعلى، وماملساحة احملصورة ض املنتج إىل 

 سعرا واحدا وهو سعر السوق، فإن فائض املنتج يتكون من 

، أقل من سعر السوق الذي يست)ممثلة مبنحىن العرض(ة اإلنتاجية 

ملنتج الناتج عن ارتفاع األسعارضح األثر اإلجيايب على فائض ا

املنتجني يساوي السعر الفائض املنتج أو ،ا مع فائض املستهلك

                                   

.306- 305ص ، مرجع سابق،نظريات وسياسات- اد الدويل

 

    

األثر على فا: ثانيا   

يشري مفهوم فائض          

مجيع املنتجني يستلمون سع

تكلفتها احلدية يف العملية اإل

الشكل املوايل يوضح       

قياسا مع. الضريبة اجلمركية

  .يسمح ببيع املنتج

  

  

                               

االقتصاد ال، علي عبد الفتاح او شرار،  1  
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 .أثر الرسوم اجلمركية على فائض املنتج: 6الشكل رقم 

 

Source: Paul R.Krugman, Maurice Obstfeld, opcit, p 514. 

  

إذا مسحت الضريبة اجلمركية بانتقال سعر املنتج  Cفائض املنتج معطى باملساحة  ،Pmمبا أن سعر املنتج معطى بالسعر     

تطبيق الضريبة اجلمركية يرفع سعر املنتج إىل املبلغ  ،بعبارة أخرى، C+Dفائض املنتج يصبح يساوي املساحة  ،Ptإىل 

  .Dاملعطى باملساحة 

  .ثر الصايف على الرفاهيةاأل: ثالثا    

 ،Pt إىل Pmعندما ينتقل السعر من  ،H  الشكل املوايل يوضح األثر اإلمجايل للرسوم اجلمركية على الرفاهية للبلد        

 Hفيما يتعلق بالكمية املطلوبة من قبل مستهلكي البلد   Otإىل  Omالكمية املعروضة من قبل املنتجني احملليني ترتفع من 

  . Dt إىل Dmتنخفض من 
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 .لى الرفاهية

 

Source : Paul  

  .) Pt –P*tركية تساوي 

تقييم التأثري الصايف للرسوم اجلمركية 

a+b+c+(-a- ) c+e )=(b+d(- e  

  .ا رحب

وضعية العكسية كما هو مبني يف الشكل 

1
 Paul R.Krugman, Maurice Obst
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األثر الصايف للرسوم اجلمركية على ا :7الشكل رقم 

ul R.Krugman, Maurice Obstfeld, opcit, p 514.

   : 1ر

 ؛ a+b+c+d ض املستهلك ينخفض إىل املساحة

 ؛aض املنتج يرتفع إىل املساحة 

ألن الرسوم اجلمركية( c+eة الرسوم اجلمركية معطاة باملساحة 

عادة ما يكون املبلغ املكتسب وخسائر الفائض لتقييم ,شكوك فيه

   : ـألثر الصايف معطى ب

c+d+.=( قيمة الرسوم اجلمركية–ارتفاع فائض املنتجني -كني

d  املستطيل معe الذي يبني إذا كان األثر الصايف خسارة أم رحب

يف حني أنه من السهل ختيل الوضع، b+d<eيظهر أنه  ، املوايل

  .   eأعلى من املستطيل  d+b   ع

                                   

stfeld, opcit, p 515 

تغري السعربسبب 

فائض ا: أوال

فائض ا: ثانيا

قيمة الر: ثالثا

رغم أن هذا مشكو         

هذا األثر ال.على رفاهية البلد

اخنفاض فائض املستهلكني    

dو bإذن مقارنة املثلثني 

يف الشكل األيسر املوا       

أين اموع .األمين املوايل

                               



.الدولية على تنمية القطاع الصناعي
 

 

 e الربح 

 

Source : Paul R.Krugman, Mauric 

 املستطيل .واإلنتاج يري حوافز االستهالك

البلد املصدر على ختفيض سعره لتعويض 

 eنه ميكن أن تكون املساحة أإضافة  ،

يف للرسوم اجلمركية بالضرورة سليب ألن 

 .ردات

كمية املستوردات والصادرات اليت ترغب 

، يظهر املنحىن مجيع رغبات الدولة رتصا

و توليف منحىن الطلب رض التجاري ه

، منها قاق منحىن عرض التجارة الدولية

اليت سيتم استخدامها هنا، وهذه الطريقة 

فإذا بدأنا د تغري معدل التبادل التجاري، 
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مع الرب)  b+d( مقارنة اخلسائر : 8الشكل رقم 

     rice Obstfeld, opcit, p 51

الن فقدان الكفاءة اليت تؤدي بسبب تطبيق قانون اجلمارك تغيري 

اجلمركية يلزم البلد وذلك أن تطبيق الرسوم، ت التبادل التجاري

،قادر على التأثري يف أسعار شريكهأكثر من بلد  ،أخريا. كية

 b+d .األثر الصايف لل , مع ذلك فإنه يف حالة الدول الصغرية

والواردا  حترير التجارة الدولية على الصادرات الصناعية

ويوضح هذا األخري كمية، الدويل التجارة ض خالل منحىن عر

، وباختصايف السوق الدولية عند مجيع األسعار النسبية املمكنة 

ن منحىن العرضأويف احلقيقة دالت التبادل التجاري املمكنة، 

وهناك عدة طرق الشتقاق ، )عرض الصادرات(نحىن العرض 

على سبيل املثال، وهي اليت  1ومنحنيات السواء للدولة  اإلنتاج 

جتارة هذه الدولة عند تغجارة، ومالحظة ماذا سيحدث ملثلثات 

ميثالن ف b+dاملثلثني        

e ميثل زيادة يف معدالت الت

جزء من الرسوم اجلمركية

تفوق جمموع املساحتني 

 .ختتفي eاملساحة 

أثر حتري: املطلب الثاين

سيتم التحليل من خ       

الدولة يف شرائها وبيعها 

عند خمتلف معدال املتاجرة

ومنح) طلب املستوردات(

طريقة منحىن إمكانيات اإلنت

تسمى طريقة مثلثات التجار
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والكمية اليت  الكمية اليت ستصدرها  تبني

  .غالق

  

يبني  -أ–ري الدويل، أفرض أن الشكل 

��0، يتم إنتاج لتجارة احلرة
من السلعة  

وعند   ،)Cعند النقطة ( yمن السلعة  

، yمن السلعة  �y�y وتستورد الكمية 

املستوردات عند  RCت ويعرض اخلط 
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فإن مثلثات التجارة الثالث املرسومة باخلط املتقطع، تبالنغالق، 

  . كل معدل من معدالت املقايضة

مثلثات التجارة الدولية حالة االنغالق: 9الشكل رقم 

  .170خالد حممد السواعي، مرجع سابق، ص: ر

الشتقاق منحىن العرض التجاري سيتم استخدام أكثر من شكل 

��P،عند مستوى األسعار الدولية  ولية�P��
�

وعند قيام التجا 

 �0 ، واالستهالك)Pعند النقطة ( 
 !0و  xمن السلعة  

 

، وتxمن السلعة  �x�xالكمية    1الك هذه، تصدر الدولة 

الصادرات وي RP، ويعرض اخلط RCPذا مثلث التجارة 

. 1�P��P��
�

  

                                   

.169، ص

يف حالة االنغال 1من النقطة 

عند كل 1تستوردها الدولة 

املصدر                   

وملزيد من التفصيل سيتم    

نقاط توازن التجارة الدولية

x  0و!�
 yمن السلعة  

كميات اإلنتاج واالستهالك

ويعكس منط التجارة هذا م

�معدل التبادل التجاري  �
�

 

  

                               

مرجع سابق،  خالد حممد السواعي،  1  
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  .ي ممكنني

  

         .170خالد حممد السواعي، مرجع سابق، ص :

��Pومبا أن  - أ– يف الشكل �P��
�

يف  

املرتفعة  xيب املنتجون ألسعار السلعة 

، ويأخد اإلنتاج مكانه عند Yج السلعة 

�P��P�يأخذ االستهالك مكانه عند  �

 xمن السلعة  $x#xرات هذه الدولة 

R.1 

 وهناك عدد من. د إلغاء نظام احلصص

معظم . التعرفة ة على مستوىيملة تفضيل

إال أن الواليات املتحدة . وادول األقل من

يد دول نامية أخرى من املعاملة مبوجب 
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مثلثات التجارة ملعديل تبادل جتاري مم: 10الشكل رقم 

:املصدر                                                                                 

تواجه الدولة خط األسعار الدولية األكثر حدة مما هو عليه يف ال 

��P رب مما هو عليه�P��
�

عندها سيستجيب - أ–يف الشكل 

، لزيادة إنتاج السلعة  وختفيض إنتاج ال)املنخفضة نسبيا yعة 

&!0و  xمن السلعة  0
�، وعند األسعار  yمن السلعة   � �

�

0�'
'!0و  xمن السلعة  

، وتصبح صادراتyمن السلعة  

)R(C(P، وحجم التجارة هذا يبينه مثلث التجارة y السلعة 

، حىت بعد إل األسواق الكبريةملصدرة ظروفا صعبة للولوج إىل

االحتاد األورويب أو أا مستفيدة من معاملة  املتحدة أولواليات 

الواردات من الدول توفري ولوج معفى من الرسوم لكافةعهدها ب

وتستفيد د. يج واملالبستشمل النس ع نطاق هذه املعاملة حبيبث

                                   

   .170ابق، ص

                    

 -ب–ويف الشكل       

هو أكرب مما -ب–الشكل 

أسعار السلعة وإىل (نسبيا 

&�0، وتنتج )pالنقطة 

، ويستهلك )Cالنقطة 
'

من الس #y$y ومستورداا

تواجه الدول املصد         

ملصدرة شريك للواليالدول ا

الدول الكربى أوفت بتعهد

 توسيع نتبدو غري راغبة يف

                               
1
خالد حممد السواعي، مرجع سابق،  
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  .1املتحدةالواليات  -ىمرة أخر–بس باستثناء واملال األفضليات املعمم يف قطاع النسيجنظام 

 ة أخرى، من الواضح أن الدول املصدرة قلقة إىل حد كبري ألنه ينبغي هلا أن تتلقى أفضل ظروف الولوجيمن ناح     

للحصول على  ة، وميكن هلذه البلدان أن تسعى وراء مبادرات متعددة األطرافياملمكنة يف مواجهة املنافسة الدول ةياإلجياب

ة يخاص من الرسوم اجلمرك ات املعمم، أو نظام إعفاءية يف سياق نظام األفضلياخلاصة باإلعفاء من الرسوم اجلمرك املعاملة

يف منظمة التجارة العاملية، " حقا"تشكل  جعل هذه املعاملة ملزمة، أي أن وتضغط هذه األخرية من أجل. للدول األقل مناء

  .2أن ذلك مل يتم القبول به بعد ات تسوية النزاعات، إالية الدفاع عنها واردة مبوجب آليتصبح قابل وأن

املؤمتر على أنه بوسع الدول املتقدمة  الوزاري عندما وافق "هونغ كونغ"لنكسة يف مؤمتر  منوالقد تعرضت الدول األقل        

، وينبغي على الدول 2008بعد املوعد النهائي يف عام  ةيمن الرسوم اجلمرك وامن وارداا من الدول األقل من %3أن تعفي 

من الرسوم اجلمركية وخالية من احلصص كأفضل % 100معفاة  ة للولوجيأن تعمل على احلصول على إمكان منوااألقل 

  .لضمان الولوج التفضيلي إىل األسواق العاملية الكبريةوسيلة 

املنبثقة عن جولة الدوحة النظر يف ) NAMA(ق غري الزراعية اوقد أمعنت اموعة التفاوضية اخلاصة بالولوج لألسو        

عن األمر صيغة يف قطاع النسيج واملالبس، ويبدو أنه من األرجح أن يتمخض ) أي جتارة حرة قطاعية(ار الصفري ياخل

  .فاتيتوفيقية للتعر

ل النامية ة أمام واردات النسيج واملالبس فقد أدت إىل ضغوط من الصناعات يف الدويفيأما ما تبقى من عوائق تعر        

ات التجارة احلرة مع كربى الدول املستوردة وخاصة الواليات املتحدة اليت ال توافق يبشأن اتفاق ضاملصدرة من أجل التفاو

وعادة ما يكون دخول املنسوجات واأللبسة املعفى من  ،ت املعمم يف هذا القطاعايعلى معاملة على أساس نظام األفضل

واهلدف من  ،ضلنيفمعقدة تتالءم مع أنواع خمتلفة من املعاملة ملختلف الشركاء التجاريني امل "منشأ"اجلمارك عرضة لقوانني 

  .  من مصدري الغزل والنسيج للبلد املستورد ةق مرناهو ضمان وجود أسو ،هذه "املنشأ"قوانني 

                                                           
1
   .58- 57ص  مرجع سابق، صموراي غبس،  

.58املرجع نفسه، ص    
2
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ار األخذ يويستتبع خ. جهة البلد النامي املصدر ة تقدمي تنازالت متبادلة منجارة احلرة يف العادات التيتتطلب اتفاق       

واألقمشة تأثري مفرط على املفاوضات اخلاصة املنسوجات اطرة تتمثل يف أنه سيكون ملصدري ة للتجارة احلرة خميباتفاق

ة على حساب التنازالت املعاكسة الزائد" شراؤها"املنسوجات واألقمشة مت ا سيقود إىل مكاسب واضحة ملصدري ة مميباالتفاق

 قوانني املنشأ تربتع. جهود التنمية املبذولة من قبل الدولة النامية املصدرة ؤثر علىميكنه أن ياألمر الذي  ،يف القطاعات األخرى

أثناء  حامساأمرأ  -حتديد منشأ املدخالت إىل احلد األقصى واليت حتتوي على معايري معقولة من القيمة املضافةاليت ترفع نطاق -

لقد . ةيبفوائد حقيقللمنسوجات واأللبسة اخلروج منها  ة للتجارة احلرة إذا ما أرادت الدولة النامية املصدرةيالتفاوض على اتفاق

 ،إعطاؤه األولوية  دول النامية، ومت يف بعض احلاالتات التجارة احلرة بني اليمت إدراج قطاع املنسوجات واألقمشة يف اتفاق

  .الدول النامية يف تنويع أسواق صادراا ات اإلقليمية بنييالدول مثل تايالند من االتفاق بعضوقد استفادت 

 .حترير التجارة الدولية على االستثمار األجنيب املباشرأثر : املطلب الثالث                 

ومؤمتر األمم  ،الدويل الدولية املعنية وهي صندوق النقدألهم املنظمات  ووفقا يعرف االستثمار األجنيب املباشر دوليا،          

 الدويل الذي يعكس أنواع االستثمار ع منوذلك الن"على أنه  ،والتنمية اديتصومنظمة التعاون االق ،املتحدة للتجارة والتنمية

يف ) املباشر سسة االستثمارمؤ(يف مؤسسة مقيمة على مصلحة دائمة  ،اد مايف اقتص) املستثمر املباشر( كيان مقيمحصول 

 املستثمر سسة، إضافة إىل متتعواملؤ املباشر عالقة طويلة األجل بني املستثمر وتنطوي املصلحة الدائمة على وجود ،"آخراقتصاد 

م العالقة ىل قيااألصلية اليت أدت إوعلى املعاملة املبدئية أ املباشر االستثمار وال يقتصر سسة،بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة املؤ

 سساتاملعامالت فيما بني املؤ يعضا مجيع املعامالت الالحقة بينهما، ومجأي يشملواملؤسسة، بل  املذكورة بني املستثمر

املشاركة يف ملكية رأمسال "األجنيب املباشر على أنه  كما يعرف االستثمار.1وغري مسامهةسواء كانت مسامهة أاملنتسبة، 

  ."2هذه امللكية بالتأثري يف إداراأو أكثر، حيث ترتبط   %10الشركة بنسبة 

ىل اليت تؤدي إاملعامالت  تلك ،االستثمار املباشر رأمسالمعامالت  تشملبق، اإلحصائية وفق التعريف الساومن الناحية        

استمرارية ىل احلفاظ على إدي ؤعامالت اليت ت، وامل)للتدفقات سليبرقم (لغاء إوأ) رقم اجيايب للتدفقات(استثمارات  إنشاء

مقيمة  يف مؤسسةسابقة ي حقوق ملكية أله  طرف غري مقيم، ليسففي حالة قيام . وتصفيتهأ نطاقه  توسيعىل إوأ االستثمار

                                                           

.12، ص2017مناخ االستثمار يف الدول العربية مؤشر ضمان جلاذبية االستثمار، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،   1  
 
2
 Michel Menry Bouhet, La globalisation, Introduction à L’Economie du Nouveau Monde, Pearson 

Educations, France, 2005,p 99. 
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، املشتراةوقية حليازات حقوق امللكية  الس

 %10تقل عن  سابقة غري املقيم حلصة 

د الذي ىل احلإمجايل حيازاته إ يصل يث

 راستثماجل كمعاملة تسكثر، فال أوأ %

 بند حتتجيلها تس سبقفوعات، حيث 

 استثمارات عادة تصنيف منإعملية رها 

  .شر

كل تدفق مايل إىل مؤسسة أجنبية، أو ل

يف هذه ) األغلبية(مني على حصة هامة 

 رأس مال املؤسسة يف بعض الدول لكي 
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ا، فإن القيمة السويتية التص أوالقوة املؤسسةكثرمن ملكية أوأ  

ويف حالة حيازة غري ،تسجل كاستثمار مباشرتثمر، ضايف مسإ 

حبيث إضافية الية، مث شراء حيازاتاألوراق املحمفظة  ثمارات

%10املباشرة  الستثماراتىل وضعية ااحلافظة إ استثمارات 

ميزان املدفوعاجل يف ابقة فال تسالسما احليازات أ ،ضافية فقط

ارها باعتبالدويل  االستثماريف وضع  ل فترة تدفقها، بل تنعكس

1. 

املباشر األجنيب االستثمار أشكال: 11 رقم شكلال

 .12ل العربية، مرجع سابق، ص

جنيب املباشر عن كلن املدفوعات، فيعرب االستثمار األ ميزا

حيصل غري املقيمني نص امللكية داخل مؤسسة أجنبية، شرط أ

من رأ  %10تلف أمهيتها من بلد آلخر، وتكفي حيازة نسبة 

                       

.12ص مرجع سابق،

 %10 بشراء نسبةقائمة، 

مال  رأسعالوة على أي 

كاستثمار املؤسسةمن ملكية 

 يري من وضعيةيؤهلها للتغ

ازات اإلضافيةال احليإ مباشر

افظة خالل فتراحل استثمارات

1مباشر استثمار إىلحافظة 

مناخ االستثمار يف الدول الع :املصدر   

  

أما حسب حماسيب ميز       

من حصص امل حيازة جديدة

وهذه احلصة ختتلف، املؤسسة

                                            

، مرجمناخ االستثمار يف الدول العربية  1  
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 .1يكون االستثمار مباشرا

الالزمة لعمليات إنتاج السلع ويعرف كذلك على أنه استخدام املدخرات يف تكوين الطاقات اإلنتاجية اجلديدة       

أن االستثمارات األجنبية  "Bernard Hugenier "ويرى، 2واخلدمات واحملافظة على الطاقة اإلنتاجية القائمة أو جتديدها

 :3من طرف مؤسسة مقيمة أو غري مقيمة حتت رقابة أجنبية من خاللاملباشرة هي تلك االستثمارات املنجزة 

  توسيع وحدة أو حركة تابعة هلا؛إنشاء مؤسسة أو :أوال

اقتصادية مستمرة مع كون من بني أهدافها إقامة روابط قائمة، واليت ياملسامهة يف مؤسسة جديدة أو :ثانيا

  .املؤسسة، ويكون هلا تأثري حقيقي على تسيري املؤسسة

جنيب جلزء ألينطوي على متلك املستثمر اباشر وعليه فإنه من التعريفات السابقة ميكن استخالص أن االستثمار األجنيب امل     

ين يف حالة املشروع مع املستثمر الوطكل االستثمارات يف املشروع املعني، باإلضافة إىل قيامه باملشاركة يف إدارة من أو

ألجنيب سيطرته الكاملة على اإلدارة والتنظيم يف ملكيته ملشروع االستثمار، فضال عن قيام املستثمر ااالستثمار املشترك أو

  .بتحويل كمية من املوارد املالية والتكنولوجية واخلربة الفنية يف مجيع ااالت إىل الدول املضيفة

من الزمن يف وضع احلواجز والعقبات أمام االستثمار األجنيب املباشر، وقد اشتملت  ى العديد من الدول النامية عقودامضأ      

تلك احلواجز على قيود على احلصة املسموح للمستثمر األجنيب امتالكها يف مؤسسة ما، وقيود على أنواع املشروعات اليت 

 دف إىل حورغم أن هذه القيود مل تكن . اميكن للمستثمر األجنيب القيام األجنيب املباشر د بعيد سد الطريق أمام االستثمار

 ،4يتهاتشجيع االستثمارات احمللية، إال أا أدت إىل تثبيط االستثمارات األجنبية املباشرة وإضعاف نوع كان اهلدفبقدر ما 

ورغم معقوليتها  ،جانبني املستثمرين احملليني واألة بمشروعات مشتركثري من األحيان إىل إقامة ولكنها أدت يف املقابل يف ك

تأصلة يف إدارة نتيجة الصعوبة املأو ،رزها ضعف نوعية الشريك احملليانت تصطدم بعقبات أبإال أا ك ،الوجهة التجاريةمن 

 .ةاملشروعات املشترك

تمثل يف يس كاحمللية عن أثر معاوقد أسفرت القيود اليت فرضتها الدول النامية على امللكية األجنبية للمشروعات          

                                                           
1
 Linder, Peter, Thomas, A.Pugel, Economie international, 10+,+éd, économica, Paris, 1996, p82. 

. 56، ص 2000، دار الكتاب احلديث، الطبعة األوىل، القاهرة، االستثمار والعوملةحسني عمر،   2  
3
 Bernard Hugenier, L’investissement direct, Economica, Paris, 1998, p13. 

.15، ص2004املعهد العريب للتخطيط،  ،-قضايا وتعاريف–االستثمار األجنيب املباشر حسان خضر،   4  
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وقد اشتملت القيود وأنظمة التحكم يف تدفقات  ،األجانب إلجناح مشروعام اخنفاض احلوافز الضرورية لدى املستثمرين

  :1االستثمار األجنيب املباشر واليت وضعتها الدول النامية على العديد من العناصر قد يكون أمهها

   ؛استراتيجيةمار يف جماالت اعتربت احلظر الصريح على االستث -1

   ؛طات احلصول على املوافقة الرمسيةاشترا -2

  ؛غامضة بشأن احلصول على املوافقة وجود معايري -3

   ؛الضرائب الباهظة اليت تستلزم إجراءات تعويضية من خالل حوافز االستثمار -4

ة األجنبية يف املشروعات، والشروط اليت تنص على نسبة حمددة من القيود اليت تفرض على حصة الشرك -5

  .املستلزمات احمللية 

لتحرير التجارة، حيث رأت الدول املتقدمة أن  "وايغوراأل"وأصبحت تلك القيود واإلجراءات حمور نقاش يف جولة               

تقدمه الدول لصادراا، وبالتايل فقد دعت إىل إلغاء هذه  ذية بالتجارة تعد مشاة للدعم الإجراءات االستثمار املتعلق

وا تؤدي إىل تغيري مسار التجارة العاملية وتشجيع اإلنتاج غري الكفء، باإلضافة إىل أن إجراءات االستثمار كاإلجراءات 

  .GATT)( املتعلقة بالتجارة خمالفة لقواعد اتفاقية

 بشؤون املهتمني واملستثمرين  االقتصاديني جانب من كبري باهتمام وحضي خاصة، يةبأمه االستثمار إجراءات اتفاق يتمتع      

   :هي أسباب لعدة وذلك الدولية، تجارةال

 التجارة ريرحت ملبادئ وفقا وانتقاهلا تداوهلا يتم اليت السلع من سلعة ذاته حد يف املال رأس الصناعية الدول اعتبار -1

 اجلمركية االحتادات اتفاقياتأو دويل إطار يف سواء التجارة يرلتحر اتفاق خيلو وال ،اتصديرأو استريادا السلعية

 الامل رأس إىل وينظر األعضاء، الدول بني امفي األموال رؤوس انتقال حبرية تقضي أحكام نم احلرة التجارة مناطقأو

 ؛اإلنتاجية العملية عناصر أحد فقط وليس متداولة، سلعة أنه على احلالة هذه

 التحول بعد خاصة اجلنسيات، متعددة والشركات املضيفة الدول بني العالقة على مهمة آثار له االتفاق، هذا أن -2

 نشاطها أهداف أهم أصبح واليت الشركات، هذه خالل من اخلاصة األجنبية االستثمارات توجهات على الكبري

 احمللية السوق باحتياجات وفاءلل وليس ديرالتص أجل من واإلنتاج الربح على األول املقام يف يتركز االستثماري

                                                           

.16، مرجع سابق، ص- قضايا وتعاريف–االستثمار األجنيب املباشر حسان خضر،   1  
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 اليت النسبية املزايا من االستفادة بغرض أمواهلا توظف الشركات هذه فأصبحت ،1املضيفة الدول اقتصاديات تنميةأو

 اإلنتاج، لعملية الالزمة األولية املواد وفرةأو العمالة تكلفة اخنفاض ناحية نم البلدان بعض يف اإلنتاج ا يتمتع

 العاملية؛ األسواق يف مرتفعة تنافسية قدرات وذات التكلفة قليلة سلعة إنتاج أجل من لكوذ

 أجل من الصناعية، الدول حكومات على كبرية ضغوطات القوي، النفوذ ذات الشركات هذه مارست ذلك، ألجل      

  .املال لرأس املصدرة الكربى الدول مصاحل حيقق ذلك ألن ،GATT اتفاق ضمن األموال رؤوس انتقال حترير مبدأ إدراج

 إىل يشري حيث الواسع، مبفهومها ليةالدو للتجارة األساسية باملكونات املتعلقة االتفاقات أحد يعد االتفاق، هذا -3

 الدولية باحلركة اخلاصة واحملددات للمفاهيم إدخاهلا طريق عن الدويل التبادل دائرة لتوسيع املبذولة الدولية اجلهود

  .GATT قواعد لنفس وإخضاعها األموال، لرؤوس

ورجواي، اقترحت الواليات املتحدة األمريكية جدول أعمال األخالل املرحلة التمهيدية اليت سبقت بدء جولة                

وقد  ،جنبية املباشرة والتجارة الدوليةل من االستثمارات األكموسع للمفاوضات اخلاصة بإجراءات االستثمار اليت قد تؤثر على 

ريتها يف فرض مثل تلك بري من الدول حيال مدى استعدادها للحد من حي أن يثار التساؤل بالنسبة لعدد كان من البديهك

أن استخدام هذه رى الدول النامية يف هذا اإلطار من خالل اتفاقية متعددة األطراف، حيث ت ،اإلجراءات على املستثمر األجنيب

اإلجراءات يعترب أداة هامة يف تنفيذ سياسات االستثمار وأن أية ضوابط يتم وضعها يف هذا اال جيب أن تراعي احتياجات 

 .لديهاالتنمية 

واملتعلقة  TRIMS)( بالتوصل اىل اتفاق حول إجراءات االستثمار ذات األثر على التجارة "وايغوراأل"وانتهت جولة           

تشويه باشرة واليت تنطوي على تقييد أووالشروط اليت تضعها السلطات احمللية على االستثمارات األجنبية امل ،باإلجراءات

 ط قيام املشروع األجنيب بشراء أواستخدام منتجات حملية مبقاديراالتفاق من تلك اإلجراءات اشتراوحدد . للتجارة العاملية

ويهدف االتفاق . نسب معينة، واستخدام شرط املوازنة التجارية والصرف األجنيب، ولكنها مل متنع شرط األداء التصديريأو

ية، العاملية بالنسبة للدول املتقدمة، ومخس سنوات للدول النام إىل إزالة هذه اإلجراءات خالل سنتني من قيام منظمة التجارة

وقد أخذت منظمة التجارة العاملية  ،للدول النامية وللدول األقل منواوجيوز متديد هذه الفترة  ،2وسبع سنوات للدول األقل منوا

إىل طلب ينظر بإجيابية  قرارا 2001الثاين تشرين /خالل االجتماع الوزاري يف مدينة الدوحة بدولة قطر خالل شهر نوفمرب
                                                           

   .160-159صص ، 2008، دار الفكراجلامعي، الطبعة األوىل، االسكندرية، ضمانات االستثمارات األجنبية يف القانون الدويلعمر هاشم حممد صدقة،  1
.17-16مرجع سابق، ص، قضايا وتعاريف–االستثمار األجنيب املباشر حسان خضر،   2  
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  . TRIMS)(  لتمديد فترة السماح املعطاة هلا مبوجب اتفاقية بعض الدول األقل منوا

ال شك أن إلغاء هذه اإلجراءات سوف تكون له نتائج اقتصادية إجيابية مماثلة لعملية حترير التجارة العاملية، حيث أن         

جنيب استخدام موارد حملية غالبا ما تكون ترتب عليه زيادة تكلفة اإلنتاج نتيجة إجبار املستثمر األاستخدام شرط احملتوى احمللي 

يعد إجراء مشاا ما أن شرط موازنة التجارة والصرف األجنيب ك ،مرتفعة مقارنة باألسعار العامليةوذات أسعار  غري مالئمة فنيا

ا اخلارجيةللقيود الكمية اليت تفرضها بعض الدول على جتار.  

إزالة إجراءات  فإن، على الدول النامية )TRIMS(جراءات االستئمار املتصلة بالتجارة إ اتفاقية ريأما فيما خيص تأث

ن ، كما يقلل من هامش رحبها مركات األجنبيةأمام الش ضيفةاالستثمار املتصلة بالتجارة يقلل من القوة التفاوضية للدول امل

ع املنافاخلسارة احملتملة للعوائد أو فإناملباشر،  نيباملتزايدة لالستثمار األجعام، ونظرا لألمهية  بشكلملباشر ا جنيباالستثمار األ

والصني، واليت  اهلندول مثل احملتملة يف حالة د لفة، وتزيد تلك التكللدول النامية تكلفة بالنسبةل ، شكفةبالنسبة للدولة املضي

  ٠بأحجام كبريةاستثمارات أجنبية مباشرة ب جتذ

إال أن ،  امباشر ااقتصادي ارثنظرا ألن االتفاقية ليس هلا أ مبكانمن الصعوبة  - قد يكون-وتبقى دراسة أثر االتفاقية 

و حملاالقتصادي  رثاأل، ويالحظ أن إلغائهاعند  رثوجود أ إمكانية ر لتلك اإلجراءات عند تطبيقها يعينثافتراض وجود األ

    جودا، وقد حاول أو سعرها علىه تأثري منأكثر  ،ل أساسي وأويل يف كمية املنتجاتيظهر بشك TRIMS)(إجراءات 

"Morrissey Oliver"  إجراءات إلغاءبأثر خالهلا التنبؤ  منكن ميوضع خريطة )(TRIMS الدول النامية،  على

  :1واجلدول التايل يوضح ذلك

  

 

 

 

 

                                                           
، جامعة جملة رؤى اقتصادية،  "حتليل وتقييم اتفاقية إجراءات االستثمار املتصلة بالتجارة على الدول النامية "وليد حفاف، االستثمار األجنيب املباشر واملنظمة العاملية للتجارة،   1

  . 33، ص2006، ديسمرب 11محة خلضر، الوادي، العدد 
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  .على الدول النامية TRIMS)(إلغاء إجراءات  أثر :5 رقم اجلدول

  احمللي املكون شرط  التصدير متطلب  ادرياالست قيود  

  م غ   سل -   م غ  )القيمة( الصادرات

  +  م غ   +  )القيمة( الواردات

  سل -  سل -  سل -  التجاري امليزان

  سل -   ؟  سل -  احمللية الروابط

  سل -  ؟  سل -  احمللي اإلنتاج

  سل -  ؟  سل -  احمللية العمالة

  سل -  ؟  سل -  الدخل

  ؟ +  ؟  ؟ +  الفقر

  سل -  سل - ؟  سل -  الكلي األثر

  نعم  نعم  نعم  األمهية

Source: Oliver Morrissey, "Investment and Competition Policy In Developing Countries: Implications of and 

for the WTO, CREDIT research paper No: 00/2. Centere for research in economic development and 

international trade, University of Nottingham 2000, p 11  .  

  ؛غريقابلة للتطبيق: غ م  

    ؛يف القيمة صوي على تقلتعين أن النتيجة سلبية وتنط: سل -

  ؛أن النتيجة إجيابية وتنطوي على زيادة يف القيمة ينتع+: 

  .باإلجيابتقديرها سواء بالسلب أو ميكن معروفة وال غريأن النتيجة  تعين: ؟

 شرط االسترياد أوقيود  ثر إزالة إجراءات االستثمار املتعلقة بالتجارة واملتعلقة بإزالة أنالحظ من خالل اجلدول السابق أن      

لي التني أيضا أن اإلنتاج احملاحلكال يف الواردات وتدهور يف امليزان التجاري، ويف  زيادةعلى  ينطوي، أن كالمها املكون احمللي

أما ما يتعلق بأثر إزالة متطلبات التصدير، فإنه ينطوي وعليه يزيد الفقر،  ،لية والدخولالعمالة احمل صيتناقص، كما تتناقسوف 

لي ويعوض أثر يف نفس الوقت يتزايد اإلنتاج احمل ولكنموازنة التجارة، التصدير نتيجة لألثر الذي خيلقه  على اخنفاض يف معدل
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  .قلة التصدير للخارج

بالتجارة، ملتصلة ا تطبيق اتفاقية إجراءات االستثمارمن خالل اآلثار السابقة أبدت العديد من الدول النامية قلقها إزاء 

يف  ،بالنسبة للدول األعضاءللتحرك  مبساحة أكرب ا يسمحى دف حصر نطاق تغطيتها مبب مراجعة االتفاقية مرة أخرجيوأنه 

بطلب ملنظمة التجارة  اهلندالربازيل ومية، ويف هذا السياق تقدمت كل من حتياجات التنوضع السياسات الداخلية املالئمة ال

 اخلاصة ا باألدوات اليتسياسات التنمية  يف تنفيذ ريةمن احل ات، دف منح الدول مزيدالعاملية إلعادة فتح االتفاقية للمفاوضا

  ٠ 1تراها مالئمة

كل حالة ومتطلبات توازن التجارة على أساس ظروف لي ون احملمت اقتراح دراسة متطلبات املك ،شأنكخيار يف هذا الو

أم ال، وبناء عليه يتم التنموي اإلجيايب  ثريهاتأثري كبري وعكسي على التجارة يزيد من تأ هلاديد ما إذا كان وحت ،على حدى

الطلب على أمهية إجراءات االستثمار املتعلقة بالتجارة بالنسبة وقد أكد  ،عدمهالدولة يف فرض تلك املتطلبات من  ديد أحقيةحت

ة للشركات الدولية، التجارة الدولية يف القطاعات عالية التكنولوجيا ومواجهة القوة املتزايدلزيادة نصيبهم من  بلدان الناميةلل

تعديل املادة الرابعة من  الطلب كما اقترحواجهة الصعوبات املالية، التنمية اإلقليمية واحلفاظ على البيئة وموحتفيز أهداف 

  .السياسات التنموية ومزيد من املرونة يف تنفيذ تاالستثناءازيد من ا يسمح للبلدان النامية مباالتفاقية مب

وقللت من واليات املتحدة األمريكية الطلب القى هذا الطلب معارضة من خمتلف الدول املتقدمة، حيث انتقدت الوقد        

كما أبدى ، GATT 1994ام اتفاقية لبعض أحك اال تتعدى أن تكون تأكيدأا  مشرية إىل TRIMS)(أمهية اتفاقية 

القيود على استخدام  منالدول املتقدمة ضرورة وضع املزيد س من ذلك ترى بعض فظه من الطلب، والعكحتاالحتاد األوريب 

متطلبات مة مريكية زيادة قائاأل تحدةاليات املاملثال طلبت الو فعلى سبيل  ،TRIMS) (متطلبات األداء يف إطار اتفاقية 

  .2ظرها االتفاقية لتشمل أيضا الصادرات ونقل التكنولوجياحت األداء اليت

 وجود تباين كبري بني مواقف الدول املتقدمة والنامية بشأن موضوع االستثمار األجنيب املباشر  ، يتضحمن خالل ما سبق       

 موضوع يف التفاوض أساليب بشأن اتفاق إىل التوصل دون النهاية يف حال الذي األمر للتجارة، العاملية املنظمة إطار يف

 جولة مفاوضات من االستثمار موضوع جتنب على باالتفاق العاملية التجارة ملنظمة العام الس وقيام ،2003 عام كانكون

                                                           

.34وليد حفاف، مرجع سابق، ص  1  
.34املرجع نفسه، ص   2  
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 االستثمار، حول االطراف متعددة جديدة مفاوضات أي أن املتوقع من فإنه األطراف، مواقف يف التباين هذا ظل ويف الدوحة،

  .املستقبل يف عديدة صعوبات تشهد سوف

  .الصناعي القطاع يف العمالة على الدولية التجارة حترير أثر :الثالث املبحث 

، وحقوق العمل من أكثر املوضوعات الين هي حمل خالف بني الدول املتقدمة والدول النامية وع التجارةيعترب موض

درج يف جدول أعماله ما أ، و1996عام  غافورةيف سن العاملية للتجارةري األول للمنظمة اا خالل املؤمتر الوزوقد مت إثار

السن من صغار ف الدول النامية عن استخدام العمالة تك، حيث طالبت الدول املتقدمة بأن ايري األساسية للعمليسمى باملع

  .مشروعيته وأي جتاهل هلذه احلقوق يقود إىل إفساد مبدأ التبادل احلر وإبطال محافظة على حقوق العمل،وذلك لل

أي الدول (التنافسية بغرض إضعاف قدرمتا  ع من قبل الدول املتقدمة هووهذا املوض ةإال أن الدول النامية تري بأن إثار       

بلغ  1995ي عام فف ،لى من كلفتها يف الدول الناميةة ساعة عمل يف الدول الصناعية أعتكلفأن  وتربير ذلك هو ،)النامية

ة تكلفدوالر، يف حني بلغت  17.2ع الصناعات التحويلية يف الواليات املتحدة األمريكية اة ساعة عمل يف قطمعدل تكلف

مستوى أسعار  ة العمل تعترب حمددا لسعر السلعة، فيصبح إذنأن كلفومبا  ،النامية أقل من دوالر واحد ساعة عمل يف البلدان

  .1السلع املماثلة مرتفعا يف الدول الصناعية ومنخفصا يف الدول النامية

  .أثر حترير التجارة الدولية على األجور ومستوى التوظيف: املطلب األول    

اخلائفني من العوملة أن وظائف املهارات الدنيا يف صناعات البلدان النامية املوجهة للتصدير  ىالراسخة لدمن املعتقدات          

ويف هذا الصدد يطرح اخلائفون من العوملة صور الورش اخلانقة    ، مصاف استغالل عمال تلك البلدانتصل يف ممارستها إيل

العمال فيها من أجور هي أدىن  من ظروف عمل بائسة وما حيصل عليهسودها مبا ي ،واملصانع الكثيفة العمالة يف العامل الثالث

إىل أجور العبيد حىت يربروا بذلك ضرورة قيام الواليات املتحدة بفرض حواجز جتارة أمام الواردات القادمة إليها من البلدان 

                                                           

.6-5ص   ص، 1،2002، العدد الباحثجملة  ،"انعكاسات حترير التجارة العاملية على اقتصاديات الدول النامية"حممد قويدري،   1  
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أصبح اآلن مسألة هلا   حيث يف مجيع األحوالمع التسليم بأنه أمر مطلوب يف حد ذاته  ويرون أن إغالق هذه املصانع، ،النامية

 .1على اهتمامات املناهضني حلرية التجارة  أولوية

صحيح متاما أن العمال يف قطاعات التصدير بالبلدان النامية حيصلون على أجور أقل بكثري مما حيصل عليه نظراؤهم يف       

ن املقارنة السليمة ال تكون بني األجور يف الواليات لك  ،قسوةبل وغالبا ما يعملون يف ظروف عمل أكثر    البلدان الغربية،

ر قطاعات التصدير يف البلدان النامية وما يقابلها من أجور القطاعات اوإمنا بني أدو  املتحدة واألجور يف البلدان النامية،

ت متعددة اجلنسيات هي اليت وال ينبغي للحديث أن يدور كما لو كانت الشركا  ،األخرى املتاحة فيها فرص العمل حمليا

  .تسببت يف إنقاص األجور وتردي ظروف العمل يف البلدان النامية

نسبة متوسط األجور والرواتب املدفوعة للمواطنني غري األمريكيني العاملني لدى شركات تابعة لشركات : 6اجلدول رقم   

موزعة حسب مستوى الدخل يف جمموعة ( 1994عام  أمريكية عاملية إىل متوسط نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي يف

  .)البلدان املضيفة

الدخل  اموع  

 املرتفع

الدخل 

 املتوسط

الدخل 

 املنخفض

 3.4 9.5 32.4 25.6 .)باأللف دوالر(متوسط األجور والرواتب 

 0.4 3.2 20.9 11.5 .)باأللف دوالر(متوسط النصيب الفرد من أمجايل الناتج احمللى 

 8.5 3.0 1.6 2.2 .حمللياالفرد من إمجايل الناتج نسبة األجور والرواتب إىل متوسط نصيب 

  .مرجع سابق ،العوملة والبلدان النامية :املصدر 

                                                           

1
، )http://www.cipe-arabia.org/files/html/case37.htm: العدد الثالث، املوقع اإللكتروين سلسلة تقارير منظمة التجارة العامليةالعوملة والبلدان النامية،   

  .25/02/2018: مت االطالع عليه يف
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مليار  3ومما يؤسف له أن ما يقرب من  ،القاعدة السائدة على مر التاريخإذ أن االقتران بني هاتني الظاهرتني كان هو       

ملاذا  :هنا هو طرحسؤال اجلوهري الذي يلكن ال ،يعيش الفرد منهم اآلن على أقل من دوالرين يف اليوم عاملنسمة من سكان ال

أنشئت وأينما  ،ما من الرد على هذا السؤالاوالعوملة متثل جزءا ه  حتقق املليارات الثالثة األخرى من البشر نتائج أفضل؟

  ؟ صناعات جديدة موجهة للتصدير حيدث حتسن ملموس يف مستويات الدخل وظروف العمل السائدة

لألجور  1998عام  األستاذ مبعهد االقتصاد الدويل   "Edward Graham"يف هذا الصدد جند تقديرا وضعه و         

بدون املزايا اإلضافية اليت تصل نسبتها إىل (والرواتب اليت تدفعها الشركات التابعة لشركات أمريكية للعاملني احملليني ا 

أنه على الرغم من  األخري،والواردة تفاصيلها يف اجلدول -ويتضح من النتائج اليت توصل إليها   ،) من األجر أو الراتب% 25

ر ورواتب العاملني احملليني بالدول النامية يف شركات تابعة لشركات أمريكية عما حيصل عليه نظراؤهم يف الدول اواخنفاض أد

-ففي البلدان ذات الدخل املنخفض  ،فإن أجورهم ورواتبهم أعلى بصورة ملحوظة من متوسط األجور يف بلدام ،املتقدمة

احلصول على عمل لدى شركة تابعة لشركة أمريكية على أجور أو رواتب حيصل العمال اللذين ينجحون يف -على سبيل املثال

أما بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل فإن النسبة املقابلة تصل  ،تزيد مثاين مرات عن متوسط نصيب الفرد من الرواتب يف بلدام

  .إىل ثالثة أمثال متوسط نصيب الفرد من الرواتب يف تلك البلدان 

فعلى سبيل املثال أجري مؤخرا مسح لثماين  ،"Graham"اإلحصائي الذي قام به أخرى تؤيد التحليل ومثة أحباث       

وقد اتضح منه أن تلك  ،"بكني"وأربعني شركة أمريكية تعمل يف الصني أشرفت على إجرائه الغرفة التجارية األمريكية يف 

 ،السنة دوالر يف 10900أي حوايل  املزايا اإلضافية ،الساعة خبالف دوالرات يف  5و25الشركات تدفع أجورها متوسطها 

األمريكية وشركة  "جنرال موتورز"وباملثل تبني أن العمال الذين يعملون يف أحد املصانع اململوك ملكية مشتركة بني شركة 

املزايا  دوالرات يف الساعة ويشمل ذلك 4و59شنغهاي لصناعة السيارات بشتغهاي حيصلون يف املتوسط على أجر يبلغ 

لك األجور أقل تومع أن . 1اإلضافية ما عدا مكافآت اإلنتاج وهي مكافآت سخية ميكن أن تصل إىل مبلغ مماثل لصايف األجر

ك األجور تظل تل ات العمال يف الواليات املتحدة،بكثري من متوسط أجر عمال صناعة السيارات املنخرطني يف عضوية نقاب

وأعلى مثاين مرات  سها غري مملوكة لشركات أمريكية ،نف "شنغهاي"ناظر يف مصانع يف املور العمل جأعلى ثالث مرات من أ

                                                           

.العوملة والبلدان النامية، مرجع سابق  1  
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الوظيفة احملترمة يف " :، حيث ورد فيهالصنيسيارات يف نقابة عمال صناعة ال تقديرات متوسط األجر الذي وضعته تقريبا من

  ".سنتا يف الساعة 59ا أجرا متوسطه حتقق لصاحبه ،يف الصني "جنرال موتورز"صناعة السيارات يف مصنع مياثل مصانع 

، األستاذين جبامعة كاليفورنيا" Romer David"و"  FrankelJeffrey"ومثة أحباث أخرى منها حبث أجراه       

حتقق أيضا أثرا إجيابيا على مستوى األجور يف البلدان  -عن االستثمارات األجنبية ةإذا أخذناها مستقل -التجارة  أن اوضح

حتدث أثرا كبريا وقويا بصورة إجيابية "خلصا فيها إىل أن التجارة  1999وقد أصدر هذان الباحثان دراسة يف عام   النامية،

بلدا وخرجا من ذلك بتقدير  150بيانات من وحلل الباحثان يف تلك الدراسة   ،" على الدخل حيقق بدوره تغريا كيفيا

يف نسبة التجارة إىل إمجايل الناتج احمللي يؤدي على األرجح إىل حتقيق زيادة يف دخل % 1يتضمن أن حدوث زيادة قدرها 

  % .2إىل %  5,0الفرد متوسطها من 

  اجتاه اإلنتاج يف اقتصادات البلدان النامية،ن كال من التجارة واالستثمارات هلما أثرمها يف املدى الطويل على إكذلك ف       

تتجه على وجه التحديد إىل  اليت ويف هذا الصدد جند البلدان الفقرية بدوره إىل تعزيز مكاسب العمال، األمر الذي يؤدي

يب صناعات فعلى سبيل املثال جند أن نص   يف التنمية االقتصادية،   سارت أشواطا أبعد ،االبتعاد عن اإلنتاج كثيف العمالة

مث  1980يف عام % 40إىل  1960يف عام % 8املنسوجات واملالبس اجلاهزة من صادرات كوريا اجلنوبية قد ارتفع من 

واليوم أصبحت كوريا اجلنوبية أكثر شهرة بصادراا من السيارات  ،1992يف عام % 19مش مرة أخرى إىل انك

بل أن املنافع املترتبة على إجياد  ،ت األجور فيها حققت زيادة هائلةمتوسطاكما أن  باملالبس اجلاهزة، واإللكترونية وليس

               .قطاع صناعات حتويلية نشط موجة للصادرات تكون أكثر وضوحا عند املقارنة مع أجور الوظائف املناظرة يف البلدان الغربية

من أجر الوظيفة املناظرة يف % 10ن النامية حوايل كان متوسط األجر يف الصناعات التحويلية يف البلدا 1960يف عام 

تقريبا من الوظائف % 30ارتفعت األجور يف تلك البلدان النامية إىل ما يعادل  1992لكنه حبلول عام   الواليات املتحدة،

ن منتجات الصناعات وبعبارة أخرى فإن منو صادرات البلدان النامية م  .املناظرة يف الصناعات التحويلية يف الواليات املتحدة

  .التحويلية يصاحبه ارتفاع األجور يف تلك البلدان حىت بالنسبة لألجور يف الواليات املتحدة اليت زادت هي األخرى

 بل أا تعطي مثاال إجيابيا لنوعية الظروف   وال يقتصر األمر هنا على أن الشركات األجنبية تدفع لعماهلا أجورا أعلى،         

بل إن احلاالت احملدودة اليت نسبت فيها إىل شركات غربية جتاوزات ضد العمال ولقيت تغطية . مكان العملالسائدة يف 
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ومع ازدياد  .تنفذ مقاوالت لصاحل شركات غربيةكانت تلك التجاوزات من جانب شركات حملية  ،إعالمية واسعة النطاق

تدابري إجيابية لضمان -السيما الشركات األمريكية -الوعي بأمهية حتاشي إساءة معاملة العمال، اختذت الشركات األجنبية 

وقد  .ن املتعاملني معها االلتزام افقد وضعت الشركات مواثيق سلوك يتعني على املوردي  .معاملة العمال معاملة الئقة إنسانيا

ال  لشركات الكربى متعددة اجلنسيات،يستفاد من املعلومات املتاحة أن ا أنه ،لعمل الدوليةادر عن منظمة اورد يف تقرير ص

 :مثل(والقطاعات التجارية املرتبطة ذه الصناعات  نسيج واملالبس اجلاهزة واألحذية،سيما األمريكية، العاملة يف صناعات ال

وشركات توريد املالبس اجلاهزة  ،واملتاجر املتخصصة ،وجتار اجلملة ،جر الكربىالشركات الصانعة واملوزعني مبا ىف ذلك املتا

كل هذه الشركات كانت سباقة إىل استخدام مواثيق السلوك كوسيلة لضمان احترام   ،)عن طريق طلبات الشراء بالربيد

على مدى سنوات النصيب األكرب من وهى الشركة الىت وجه إليها   ،"Nick"  إىل شركة ولننظر مثال .وليامؤاملتعاقدين ملس

بالتعاقد مع السفري  –بعد اختاذ مبادرات لتحسني عمليات التوريد هلا  –ذ قامت هذه الشركة إ دعاية اخلائضني من العوملة،

"Andrew Young "ا،مندوب الواليات األسبق لدى األمم املتحدة إلجراء حتق وكان  يق مستقل ىف ممارسات العمل

ولة عن جعل ؤهى املس –صارمة من قبل احلكومات وليست العقوبات ال –اصل من جانب املستهلكني الضغط املتو

  .جترى إصالحات داخلية ىف أساليب عملها  "Nick"  شركة

 ،شاكلطالبت الدول النامية مناقشة موضوع العمالة لدى منظمة العمل الدولية، باعتبارها اجلهاز املختص ملناقشة هذه امل       

إلحداث تنمية  تشغيل األطفال سوف حترمهم من فرص التعلم وجتعلهم غري مؤهلني هنا، إىل أن توسيع دائرة  اإلشارةوجتدر 

وصعوبة ظروف العمل  ر،ومن املهم مرة أخرى أن نتذكر أن اخنفاض األجور والفق، 1صادية أساسها التنمية االجتماعيةاقت

استمرار عرقلة حركة التجارة واالستثمارات و ،ن كل هذا كان هو الواقع السائدبل إ   على البلدان النامية، ليست شيئا جديدا

وهذا يعىن بالنسبة ملعظم    األجنبية ستكون عاقبته الوحيدة هى إجبار العمال على العمل ىف قطاعات أخرى غري قطاع التصدير،

أما اتساع نطاق  ،أوقد يعىن ما هو أسوأ من ذلك ،صغرية من األرضالناس حماولة كسب الكفاف من زراعة مساحات 

القطاع اخلاص عرب احلدود  يمن جانب الشركات اخلاصة ومستثمر التجارة احلرة واألسواق احلرة واالستثمارات احلرة

   .حلكوماتصفقة معونة من قبل ار شهده العامل وليس أى برنامج أوفقد أثبت أنه أفضل إجراء مضاد للفق ،الدولية

                                                           

.6حممد قويدري، مرجع سابق، ص   1  
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  .أثر حترير التجارة الدولية على هيكل الطلب على العمالة: املطلب الثاين

لة ومن ماوالع ير سياسة االنفتاح التجابنيقة السببية سات قليلة أجابت عل العالاة، هناك درمن الناحية النظري

  :1أبرزها

 .الدراسات التابعة للبنك الدويل أوال        

  . 1980عام  دراسة للبنك الدويل - 1

اخنفضت بنسب  االنتقالية بعد حترير التجارة بة البطالةن نسوقد أ ثبتت الدراسة أدولة نامية،  50مشلت هذه الدراسة        

سياسة االنفتاح التجاري، التكيف مع  عمليةإن هي عملت على تسهيل ، ا الدراسةكبرية يف معظم الدول النامية اليت مشلته

من تنفيذ برامج التكييف مع التحرير كما أكدت الدراسة أن العمالة يف القطاع الصناعي، ترتفع مباشرة يف السنة األوىل 

التجاري يف  وراء صعوبة تطبيق برامج التكييف مع سياسة االنفتاحالتجاري، وقد كشفت الدراسة أيضا أن السبب الرئيسي 

  .الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمة هو عدم مرونة أسواق العمل

  .1995دراسة للبنك الدويل عام   - 2

حيث    تعترب هذه الدراسة من أشهر الدراسات اليت سلطت الضوء على العالقة بني االنفتاح التجاري وسوق العمل،       

ويشار بوجه خاص إىل حاالت يف ماليزيا فريقيا وأوروبا، إالبلدان من آسيا وبعض   قيقية يفسلط التقرير الضوء على جتارب ح

وغانا وبولندا، وقد أظهرت احلقائق االقتصادية بوضوح الصلة القوية القائمة بني النمو االقتصادي املدفوع من القطاعات 

السعي إىل حتسني وظائف مدفوعة  ع العمال علىيجور وتشجاألالتصديرية وظروف العمل، ودور النمو االقتصادي يف رفع 

لتنمية من اتراتيجية إس األجر ومنتجة أكثر، ولكنه يتطلب أيضا االستثمار يف رأس املال املادي والبشري كجزء مهم جدا من

 .قبل السوق، وتشجيع الشركات واألسر من االستثمار للمستقبل يف اإلنتاجية والرحبية

  .2005 عام ,Alan L. Winters, and B. Hoekman  دراسة :ثانيا

 على التجاري واالنفتاح لالعم بني جيابيةإ عالقة دوجو على  أكدت اليت الدراسات وأحدث برزأ من الدراسة هذه تعد             

 يتوقع أنه إىل الدراسة خلصت حيث األجراء، على مث ومن العمل سوق على جيابيةإ آثار من توفره ملا الطويل، املدى يف األقل

                                                           
، الد  جملة االقتصاد واملالية،  "2014-2000: قياس أ ثر االنفتاح التجاري على التشغيل يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة باجلزائر خالل الفترة"حممد ترقو وآخرون،  1

 .57-56ص ص ، 2017 -01العدد  -03
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 حقيقة من تنبع املشكلة ولكن أخرى، قطاعات يف والتوسع القطاعات لبعض انكماش إىل يؤدي سوف التجارة حترير أن من

 .1االنكماش عملية مع مقارنة أبطأ مبعدل قدما املضي التوسع لعملية ميكن أنه

  

    .2001 عام ,M Zadia Feliciano   دراسة  :ثالثا        

      البطالة من احلد إىل يؤدي التجارة حترير  أن إىل وتوصلت املتقدمة، الدول من كبري عدد على الدراسة هذه أجريت           

 اإلنتاج يف قوي ختصص بوجود تتميز   املتقدمة الدول أنب  الدراسة هذه وتستدل ملتقدمة،ا البلدان يف احلقيقية األجور وارتفاع

  .2النامية الدول  من كثري يف عليه هو ما عكس على

 مصحوبنيع التجاري ـارة والتوسـالتج حتريروغالبا ما يكون ، التجارة والعمالة بالتعقيدبني تتسم الصلة            

بيد أن ، فصل أثر التجارة على العمالة من الناحية التجريبية يصعبمما ، اقتصادية كلية أخرىوتغريات  نطاقابإصالحاٍت أوسع 

تحليل تناولت دراسات أقل عددا ب، يف حني الصناعية السلع كزت معظمها علىرو ،هذه العالقة قيمتقد  كثريةت ادراس

ايل العمالة وال إلمجايل ال إلمج مهما التجاري ليست حمدداوتشري الدراسات التجريبية إىل أن درجة االنفتاح ، جتارة اخلدمات

يف  2006إىل عام  1980والعمالة الصناعية يف الفترة املمتدة من عام ني حترير التجارة جود أي ارتباط بإذ مل يتبني و البطالة،

التجاري يف تاح إىل السكان والتغري يف االنف ري نسبة العمالةوال بني تغ ،تشمل الكثري من البلدان الناميةات جمموعة من البيان

دى البعيد منه العمالة يكون أكثر إجيابية على املر الواردات على أثة عامة، فإن ، وبصف20053و 1995ترة ما بني عامي الف

جمموع  إىل أن اآلثار املباشرة لإلصالح التجاري على " intersW"و " Hoekman"وينتهي كل من  على املدى القريب،

األنشطة العمال املسرحني من  ،تصديريةات الاألسباب املهمة لذلك عدم سهولة استيعاب القطاعومن  ،العمالة غري ملموسة

، ور أكثر من العمالةـالتجارة على أسواق العمل  يكون من خالل  األجحترير  أن أثر إىلاألدلة  تشريو .املنافسة للواردات

 ،املرنةأسواق العمل  يف ويكون التعديل أكثر من خالل األجور. القناتنيالنسبية لكلتا  األمهية خصائص سوق العمل وحتدد

خفض عالوات  إىلالتجارة  ى حتريروقد أد. أيضاالبلدان النامية يف  حتدث ورـمن خالل األج أكربويبدو أن تعديالت 

لة األسواق التنافسية وتناقص اففي ح .تعريفية أكرب ختفيضاتالقطاعات اليت شهدت  يفى مستوى الصناعة ـعل ورـاألج
                                                           

1
 Hoekman, b. And Winters, l. Alan, “Trade and Employment: Stylized Facts and Researchfindings‖, Desa 

Working , november 2005, p 7. 

   

    .202، ص09/2016 ، العددجملة أداء املؤسسات اجلزائرية، "دور الصادرات النفطية: سياسة االنفتاح التجاري وسوق العمل يف اجلزائر"عبدوس عبد العزيز، 2 
   .7، ص2013الدورة اخلامسة، جنيف،  تأثري التجارة يف العمالة واحلد من الفقر، مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية، 3   
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 قيمة إنتاجه احلدي ويعتمد الطلب على 

هجرة العمال من البلد خمتلفة، فإن  Bو 

، Bواخنفاضها يف البلد  Aجور يف البلد 

ف تستمر حىت يتساوى معدل األجور بني 

 Q.QDCمساويا للمساحة  ج اإلمجايل

إمجايل العائدات لعوامل  W.DCثلث 

يذهب  Q1QFGايل مساويا للمساحة 

 عدم انتقال عنصر العمل، يكون اإلنتاج 

  .ني

  

  .117جع سابق، ص

.  

   .115، ص2001ودية، 
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يتعادل عندها سعره مع قيمةالعامل حىت النقطة اليت م توظيف 

  .ري

و  Aلعمل متنقل دوليا وكانت معدالت األجور يف البلدين 

سوف تؤدي إل زيادة يف األجور) Bإىل  Aمن (مرتفع األجر 

ت أخرى تؤثر على حركة تنقل اليد العاملة، فإن اهلجرة سوف ت

يكون الناتج ا، Aعامال يف البلد   Q.Qيل، حيث يتم توظيف 

يقيس إمجايل فاتورة االجور، ويقيس املثلث .Q.QDWل 

يكون الناتج اإلمجايل  ،Q1Q تساوي قوة العمل، B يف البلد 

يف حالة عدم. عوامل اإلنتاج األخرى إىل GFW1  العمال و

Q.QDC مضافا إليها املساحة Q1QFG.  

حتديد معدل األجور يف دولتني: 12الشكل رقم 

ريتشارد بومفرت، مرجع : املصدر                                                        

.قوة العمل اإلمجالية يف الدولتني Q.Q1العمل، حيث ميثل 

                       

، النشر العلمي واملطابع، اململكة العربية السعوديةضرات يف نظرية وسياسة التجارة الدولية

سوف يتم تو ،الناتج احلدي

العمل على قيمة هذا األخري

إذا كان عنصر العمل         

منخفض األجر إىل البلد مرتف

إذا مل تكن هناك اعتبارات أخ

  1.∗4البلدين عند 

يف الشكل املوايل، ح          

من هذا الناتج، واملستطيل 

وباملثل يف ااإلنتاج األخرى، 

إىل الع Q1QFW1 منها 

QDCالعاملي مساويل للمساحة 

     

يقيس احملور السيين كمية العم

                                            
مذكرات حماضراريتشارد بومفرت،   1
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 Q1QFG من ، يزداد اإلنتاج العامليBإىل  Aعامال من  Q∗Q ينتقل يف حالة تنقل العمال دوليا وتساوي األجور،        

Q.QDC Q.Q∗ECإىل  + + Q1Q∗EG  . بني املنحنيني من خالل الفجوة تظهر الزيادة يف اإلنتاجVMP .

  .متثل صايف الزيادة يف اإلنتاج نتيجة النتقال العمال من حيث تكون إنتاجيتهم أعلى DEFاملنطقة املظللة 

 Q∗Q يف الشكل السابق، حيصل املهاجرون على أجر أعلى وهذا هو سبب هجرم، وكذلك فإن جمموع العمال الباقني    

، هناك ∗EC  4إىل W.DCعوائد العوامل األخرى من سوف حيصلون على أجور أعلى، يف حني تنخفض  Aيف البلد 

تفوق فاقد الدخل  ∗W.DHWالعمال البالغة  ، وذلك ألن مكاسب DHEيعادل املثلث  Aمكسب صايف ملواطين 

يعاين العمال احملليون من زيادة املنافسة من املهاجرين وينخفض ، Bيف البلد .  ∗W.DEWللعوامل األخرى الذي يبلغ 

األخرى سوف يكونون أفضل حاال، ألم يدفعون أقال لأليدي ولكن مالك عوامل اإلنتاج   FW1W∗8 ،دخلهم مبقدار 

، فالدولتان وإمجاال. FEHمبا يعادل املساحة  تفوق خسارة العمال FW1W∗9مكاسب العوامل األخرى البالغة . العاملة

  .DEFمساويا لصايف الربح العاملي  DHE+FEHحتققان عائدا صافيا من اهلجرة، ويكون املقدار 

 .أثر حترير التجارة الدولية على هجرة العمالة: املطلب الثالث       

أن بعض اهلجرات اليت حدثت يف حتدث هجرة العمل الدولية نتيجة ألسباب اقتصادية وغري اقتصادية، ومن املالحظ         

نتيجة لرغبة اهلروب من االضطهاد السياسي والديين يف أوروبا، ولكن معظم اهلجرات القرن التاسع عشر وما قبله، كانت 

كانت بسبب التطلع للحصول على أجرة ودخل أعلى يف ، الدولية اهلادفة إىل العمل وخاصة يف اية احلرب العاملية الثانية

اليت يتطلبها أي قرار ملشروع ن اختاذ قرار اهلجرة وألسباب اقتصادية يتطلب حتليال بنفس األسلوب واألدوات إ. اخلارج

ويؤثر انتقال عنصر العمل  .1اليت ميكن أن حيصل عليها املهاجر استثماري آخر، فقرار اهلجرة يقتضي معرفة التكاليف واملنافع

على الدولة املصدرة له والدولة املستوردة له على حد سواء، كما أن هذه اآلثار بعضها ميثل آثارا إجيابية والبعض اآلخر ميثل 

  :2آثارا سلبية لعل أمهها مايلي
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  .بالنسبة للدولة املصدرة لعنصر العمل: أوال        

 :يليوتتمثل فيما : اآلثار اإلجيابية - 1

عن طريق خروج نسبة من العاطلني للعمل باخلارج، مما يؤدي إىل عودة التوازن لعناصر احلد من مشكلة البطالة  -

 اإلنتاج واحلد من تأثري البطالة على اتمع؛

غالبا ما تعترب حركة األشخاص قصرية األمد أساسية لشركات البلدان النامية كي تشارك بفعالية يف جتارة  -

كما أا عنصر ضروري يف حزمة اخلدمات اليت يقدمها مصدرو اخلدمات،  حيث يتم تسديد  ،امليةاخلدمات الع

 ؛1املال ملوظفني يف البلد املصدّر

 ختفيف العبء على موارد الدولة ومرافقتها نتيجة حترك جانب كبري من عنصر العمل للخارج؛ -

وأثرها على زيادة موارد الدولة من العمالت الصعبة، التحويالت املالية ألصحاب عنصر العمل العاملني باخلارج  -

 وحتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات؛

 :وتتمثل فيما يلي: اآلثار السلبية - 2

عد إمتام تعليمها فقد الدولة ملا أنفقته على تعليم وتدريب العناصر البشرية، ونتيجة لعدم استفادا من هذه العناصر ب -

 ارج؛للعمل يف اخل وتدريبها لسفرها

بالسلب،  قد يؤدي االنتقال املتزايد لعنصر العمل إىل إحداث خلل يف عناصر اإلنتاج، مما يؤثر يف العملية اإلنتاجية -

 ويؤدي إىل ارتفاع أجور العمالة املستقرة؛

السليب على عمليات البحث العلمي نتيجة انتقال بعض الكفاءات واملواهب، وهو ما يطلق عليه هجرة  التأثري -

 العقول للخارج مما حيرم الدولة املصدرة هلم من إنتاجهم؛

قد تؤدي التحويالت الرأمسالية ألصحاب عنصر العمل املنتقل للخارج إىل رفع الطلب االستهالكي لذويهم يف  -

 .عبئا جديدا على اإلنتاج احمللي واالقتصاد القومي  الداخل مما يشكل
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  .بالنسبة للدولة املستقبلة لعنصر العمل: ثانيا        

 :وتتمثل فيمايلي: اآلثار اإلجيابية - 1

القادر على العمل، وخاصة يف قطاعات العمل اليت ال يقبل عليها مواطنو الدول املستقبلة قص يف العنصر البشري سد الن -

مما حيقق التوازن يف سوق للعمالة مثل أعمال النظافة والبناء والتشييد واملطاعم والزراعة واخلدمات املنزلية واحلراسة، 

 العمل؛

ى املهارات، حيث ميكن لغري املهرة من القرويني أن حلركة األشخاص الطبيعيني أن تؤدي أيضا إىل رفع مستوميكن  -

يصبحوا أكثر إنتاجية من خالل اكتساب القدرة على األداء كعمال صناعيني، وبالتايل يعملون عند عودم على 

 1.حتسني القدرة التنافسية الصناعية لبلدهم األم، واجتذاب االستثمار إىل قطاع التصنيع

ة يف بعض القطاعات العلمية، من خالل ما يسمى بعملية استنزاف العقول خاصة يف جذب اخلربات والكوادر النادر -

 ياء والكيمياء والربجميات وتكنولوجيا املعلومات؛زقطاعات التكنولوجيا املتقدمة والفي

 .املسامهة يف تنفيذ خطط التنمية واالرتقاء مبستوى املعيشة -

 :وتتمثل فيما يلي :اآلثار السلبية - 2

 انتقال عنصر العمل أحيانا إىل منافسة قوة العمل الوطنية خاصة يف بعض الصناعات والوظائف؛ قد تؤدي حركات -

قد تؤدي حركات انتقال عنصر العمل إىل إحداث خلل يف التركيبة السكانية للدولة املستقبلة هلا، مثل دول اخلليج  -

 ؛...)اإلمارات والكويت(

  .لة الستنزاف املوارد املالية للدولة املستقبلة هلاقد يرى البعض يف حركات انتقال عنصر العمل وسي -

 تبني النماذج االقتصادية أنه ميكن لتوسع حركة األشخاص الطبيعيني خلق مكاسب مؤثرة من حيث رفاهية العيش          

العمال يف فإن حتويالت  ة األشخاص الطبيعيني،ك، وعلى الرغم من أن ذلك ينطوي على ما هو أكثر من حرللبلدان املصدرة

الرقم أعلى بكثري ألن الكثري من وقد يكون هذا  ،2005مليار دوالر أمريكي يف  167اخلارج إىل البلدان النامية بلغت 
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من إمجايل الناتج القومي لعدد من البلدان  % 10من  كثروتشكل هذه التحويالت أالتحويالت يتم عرب قنوات غري رمسية 

 .النامية

  .وقضايا العمالة اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة :املطلب الرابع        

قيات اتفاأو GATSميكن السعي إىل عقد اتفاقيات ثنائية للعمالة، إال أنه من شأن االلتزامات املقيدة يف اتفاقية 

وميكن ضمن إطار  ،ةعلى التفاوض للبلدان املصدرِ أكرب رب من األمن لعملية الولوج وقدرةكأ التجارة احلرة أن تؤمن قدرا

وقد  ،التفاوض بشأن التزامات حمددة للولوج ملهن مت حتديدها بشكل واضح ،اتفاقات التجارة احلرةأو GATTاتفاقية 

وحصص دخول العاملني من  ،تتضمن هذه االلتزامات إلغاء اختبارات االحتياجات االقتصادية وتيسري إصدار التأشريات

وأن  ،التفاقات االعتراف املتبادل أن تسهل من عملية تصدير اخلدمات عالية الكفاءة واحلرفيةوميكن  ،مهن معينةقطاعات أو

وبنفس الطريقة، ينبغي التفاقات التجارة أن حتتوى على التزامات . األجور تتناسب واملؤهالت، أوتضمن بأن الشهادات املهنية

  .1ستغاللحلماية حقوق العاملني األجانب وخاصة النساء ووقايتهم من اال

بعد  األطرافمريكية قضية معايري العمالة ضمن إطار املفاوضات التجارية متعددة طرحت الواليات املتحدة األ 

، وقد بدأت املناقشات املفصلة حول هذه القضية منذ عام 1993ديسمرب  15التصديق على اتفاقيات جولة األوروغواي يف 

جارية اليت ويف حمافل دولية أخرى، وهي اآلن على رأس املواضيع الت، للتجارةاملنظمة العاملية / GATTضمن إطار  1994

  .م البلدان املتقدمة

ومعايري العمالة يف سياق املنظمة العاملية للتجارة، فإن ذلك يشمل حترمي العمل عند التحدث عن حقوق العمال   

وقد  شاء احتادات نقابية وحق اإلضراب،وضمان حق إن وعمل األحداث، وتوفري األمان يف مواقع العمل،اإللزامي والقسري 

كانت الدوافع الكامنة وراء تلك املواضيع، موضع اشتباه ليس فقط بالنسبة للبلدان النامية، ولكن أيضا بالنسبة القتصاديني 

مل يف البلدان اليت تشهدها أسواق العالذي يرى أن القلق بشأن العمالة نابع من املصاعب " Dani Rodrik"مرموقني مثل 

وعلى الرغم من أن املشكلة ليست بنفس ، %11املتقدمة، فاالحتاد األورويب يعاين من مشكلة بطالة حادة يبلغ متوسطها نسبة 

  . احلدة لدى الواليات املتحدة، إال أن عوائد العمالة املاهرة يف ذلك البلد شهدت تدهورا ملحوظا
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ويف هذا السياق، فإن موضوع عمل األحداث ، العمالة أمرا له ما يربره إىل حد ماوتعترب املخاوف املرتبطة مبعايري        

 يف إفريقيا % 32أكثر متعنا، ففي البلدان النامية، تبلغ نسبة االحداث العاملني مابني سن اخلامسة والرابعة عشر يستحق نظرة 

وميثل األحداث العاملون ، )مليونا على االقل يعملون بدوام كامل 120مليون حدث، منهم  250حوايل (يف آسيا  %7و

تكمن يف أن مبدأ مواءمة معايري العمل  من كافة األحداث العاملني، إال أن املشكلة  %70بدون أجر حلساب عائالم نسبة 

  .ملكاسب املتحصل عليها من التجارةاملقارنة، والذي يفسر اعليه نظرية املزايا  زالذي ترتكيتناقض مع األساس 

يرتكز املركز التنافسي ملعظم البلدان النامية على مواردها الغنية نسبيا من العمالة غري املاهرة أي العمالة الرخيصة،            

وبالتايل خفض املزايا اليت حتصل عليها البلدان الفقرية من  ،ومن شأن املواءمة التصاعدية ملعايري العمالة رفع تكلفة العمل

كثيفة التلوث اليت أصبحت البلدان متوسطة الدخل  ويقترب هذا املوقف مما تشهده الكثري من الصناعات األساسيةالتجارة، 

مي إىل ربط معايري العمل بشدة على االقتراح الرا 1994وقد اعترضت البلدان النامية منذ عام  .1تتمتع فيها مبركز تنافسي

أو االتفاقيات /بقواعد منظمة التجارة العاملية، وأيدت الرأي القائل بضرورة ترك مثل تلك القضايا للمنظمات الدولية املعنية و

  .ذات العالقة، وعلى تلك البلدان أن تستمر يف ذلك املنهاج مستقبال

  .العربيةة الصناعية يف الدول أثر حترير التجارة الدولية على التنمي: املبحث الرابع

 اعلى الدول العربية باعتبارها جزءبالتركيز بيان أثر حترير التجارة الدولية على التنمية الصناعية يف هذا املبحث سيتم            

فتعترب  ،العربية  الدولمن الدول النامية من جهة، ومن جهة أخرى باعتبار عينة الدراسة املتمثلة يف دول مشال إفريقيا تنتمي إىل

شطة األولية على نحيث تطغى فيها األ ،تتمتع بنفس خصائص اقتصاديات الدول النامية ،جزء من العامل النامي هذه األخرية

ستخراجية النسبة األكرب يف الناتج احمللي اإلمجايل وتشكل أهم صادراته، ويعتمد على شطة الصناعية، ومتثل الصناعات االناأل

 ،ية للتقلبات االقتصادية العامليةكبرية يف توفري احتياجاته من السلع االستهالكية والغذائية، مما جيعله أكثر حساساخلارج بنسبة 

ومتثل خصائص النظام التجاري العاملي احلايل حتديا كبريا أمام االقتصاديات العربية والذي يتميز بالعوملة من خالل آليات 

  .شاء مناطق للتبادل التجاري احلرنة من خالل التكتالت اإلقليمية واالقتصادية اليت دف إىل إمنظمة التجارة العاملية، واإلقليمي
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  .القطاع الصناعي يف الدول العربية: األول طلبامل    

دوالر  مليار 2727.4ع ممليار دوالر مقارنة  2429.1، حوايل 2015بلغ الناتج احمللي اإلمجايل العريب يف العام        

العاملية، فقد اخنفض  ض الكبري الذي شهدته أسعار النفطاالخنفا إىل، ويعزى ذلك % 10.9بنسبة  ا، متراجع2014عام 

، 2015مليار دوالر عام  548.5حوايل إىل  2014مليار دوالر عام  942.6ناتج الصناعات االستخراجية العربية من 

  .العربية املؤشرات االقتصادية تأثر معظمإىل  وقد أدى هذا التراجع . % 41.8 بلغتبنسبة 

 ي على تكوينه وأدائه، واملفارقاته التطورات خصائص ومشكالت االقتصاد العريب، وغلبة الطابع الريعذوتربز ه      

يعتمد على ما  بة، وبني االقتصاد اإلنتاجي الذيالواسعة بني االقتصاد الريعي املعتمد على ما تنتجه األرض من املوارد الناض

وقت تتمتع فيه املوارد  رية، يفيعتمد على استغالل املوارد الطبيعية ال البش انسان بيده وعقله، حيث يكرس اقتصادينتجه اإل

  .يف النهاية احملدودة والناضبة واردعكس قدرات امل قدرة إنتاجية ال حدود هلا، متاماالبشرية ب

 النفقات اريع اإلصالح االقتصادي وترشيدحافزا لتبين برامج ومش ،النفطيةتشكل االخنفاضات الكبرية يف العوائد         

 االربامج أبعاد هذوقد أخذت ه. لصناعات التحويليةوتقليص الدعم، والبحث عن تنمية البدائل االقتصادية ومنها تنمية ا

م معظم الدول العربية بوضع الشأن إىل قيا ذ ارتبطت بسياسات مشولية تنموية طويلة املدى، وجتدر اإلشارة يف هذاإ، إضافية

 وميثل االقتصاد الصناعي التحويلي أحد تلك ااالت اليت تنطوي على فرص ،2030خطط تنموية طموحة متتد إىل عام 

وقد  ،االتواالستفادة من النتائج الباهرة اليت حققتها الثورة العلمية التكنولوجية يف كل ا واسعة لتطور االقتصادات العربية

باملقارنة مع العام السابق،  % 0.6حتقيق تراجع بلغ معدله  2015للصناعات التحويلية العربية لعام  أظهرت مؤشرات الناتج

يف  لك على الرغم من ارتفاع مسامهتهاوجاء ذ ،مليار دوالر 267.4بلغت القيمة املضافة للصناعات التحويلية حنو  حيث

  .1 2014 مسجلة يف عام % 9.8حنو  ، باملقارنة مع %  11.0حواىلالناتج احمللي اإلمجايل لتصل إىل 

  .الصناعة االستخراجية: أوال     

معادن  الطبيعي وخامات زاغتاج النفط واليشمل إنإذ تعترب الصناعة االستخراجية النشاط االقتصادي العريب األشهر،         

 ناءإنتاج مواد الب والبوتاس وحماجر كالفوسفاتعدنية غري امل والنحاس والذهب والزنك، وكذلك استخراج اخلامات احلديد

                                                           

.2015القطاع الصناعي، التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة    1  



.أثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي: الفصل الثالث  
 

184 

 

  .                                   1وأحجار البناء والزينة والرخام وامللح الصخري كاإلمسنت

اية  عندالحتياطيات العربية من النفط الطبيعي، حيث بلغت ا غازقدر كبري من احتياطي النفط والتتمتع املنطقة العربية ب     

مليار  1284.5 من احتياطي النفط العاملي املقدر حبوايل 55.4 %مليار برميل، وتشكل نسبة  711.0حوايل  2015عام 

 .انفطي ااحتياطي مقدمة الدول العربية اليت لديهايف  ،وتعترب السعودية، العراق، الكويت، اإلمارات، وليبيا برميل،

  مليار برميل                             .احتياطي النفط عربيا :7اجلدول رقم 

2015 2014 2013 2012 2011  

 اإلمارات 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
 البحرين 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
 تونس 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43
 اجلزائر 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20

 السعودية 265.40 265.90 265.85 266.58 266.58
 سوريا 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

 العراق 141.40 145.30 145.30 143.07 143.07
 قطر 25.26 25.24 25.24 25.24 25.24

 الكويت 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50
 ليبيا 48 48.50 48.40 48.42 48.42
 مصر 4.30 4.20 4.30 3.68 3.47
 السودان 5 1.50 1.50 1.50 1.50
 سلطنة عمان 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
 اليمن 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
 إمجايل الدول العربية 712.1 713.4 713.2 711.2 711

  .2015-2011، )5/1(، امللحق رقم ريبصندوق النقد الع، 2016لسنة  التقرير االقتصادي العريب املوحد: املصدر

  

تريليون متر مكعب، تشكل  54.4، حوايل 2015وبلغت احتياطيات الغاز الطبيعي يف الدول العربية عند اية العام        

، 44.9%من احتياطي الغاز الطبيعي العاملي، وتوزعت بني الدول العربية بنسب خمتلغة، أعالها يف قطر بنسبة  27.6%نسبة 

. % 6.8، والعراق بنسبة % 8.3، فاجلزائر بنحو 11.2%ات حبوايل ، مث اإلمار15.6%تليها السعودية بنسبة حوايل 

                                                           

 . ، صندوق النقد العريب2016الصناعي، التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  القطاع 
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واستمرت التحركات اإلجيابية يف النشاط االستكشايف عن الغاز الطبيعي يف الدول العربية، فقد أظهرت املؤشرات األولية يف 

  .بعض الدول العربية كمصر، ولبنان عن وجود احتياطيات جتارية كبرية من الغاز الطبيعي

  مليار متر مكعب                          .احتياطي الغاز الطبيعي عربيا: 8اجلدول رقم 

2015 2014 2013 2012 2011  

 اإلمارات 6.091 6.091 6.091 6.091 6.091
 البحرين 92 92 92 92 92
 تونس 65 65 65 65 65

 اجلزائر 4.504 4.504 4.505 4.505 4.504
 السعودية 8.150 8.234 8.234 8.316 8.489
 سوريا 285 285 285 285 285

 العراق 3.158 3.694 3.694 3.694 3.694
 قطر 25.030 24.400 24.400 24.400 24.400
 الكويت 1.784 1.784 1.784 1.784 1.784
 ليبيا 1.547 1.532 1.532 1.532 1.532
 مصر 2.045 2.186 2.186 2.186 2.186

 السودان 85 85 85 85 85
 سلطنة عمان 705 705 705 705 705
 اليمن 479 479 479 479 479

 إمجايل الدول العربية 54.020 54.136 54.137 54.119 54.392
  .2015-2011، )5/2(، صندوق النقد العريب، امللحق رقم 2016التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : املصدر

  

يوم / مليون برميل 10الطبيعي، وإن كان بكميات متفاوتة، تتراوح بني حوايل  غازمعظم الدول العربية النفط وال تنتج       

من مكونات  مكونا أساسيا غازويعد النفط وال. يوم يف سورية/ ألف برميل 10من النفط اخلام يف السعودية إىل حوايل 

يف التجارة اخلارجية وموارد النقد األجنيب واملوازنات العامة  امؤثر عاماليشكل إذ االقتصاد الوطين وحامسا يف العديد منها، 

الطبيعي  غازتاج العريب من سلعيت النفط والوالناتج احمللي اإلمجايل والتشغيل يف العديد من الدول العربية، وحيث أن معظم اإلن

موجهة لالسواق اخلارجية، فإن متغريات العرض والطلب يف تلك األسواق تؤثر على كل املكونات االقتصادية للبلدان العربية 
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ت سعرية منخفضة حبدود اتسمت أسعار النفط بقدر من االستقرار ولكن عند مستويا 2015ويف العام . 1املصدرة للنفط

، ارتفاعا طفيفا عن مستويات 2015هرت مؤشرات إنتاج النفط يف الوطن العريب يف عام أظ. بالعام السابق له االنصف قياس

  مان،عالدول العربية منها اإلمارات، السعودية، العراق،   من االزيادة عدد ، ومشلت% 3.4، وبنسبة حوايل 2014إنتاج عام 

    %82.9خنفاض يف إنتاج تلك الدول من النفط بنيباملقابل، تراجع اإلنتاج يف بقية الدول العربية، وتراوحت نسب اال. مصر

تشهدها بعض تلك الدول كما يف راجع إىل التطورات الداخلية اليت وتعود أسباب هذا الت. يف البحرين % 0.5يف اليمن و

األردن، وتونس، السوق النفطية العاملية يف تتعلق مبتغريات العرض والطلب يف  ألسبابمن وليبيا وسوريا، وأخرى فنية أوالي

  .اجلزائر، قطر، الكويت، البحرين، والسودان

إنتاج  رغم أمهية قطاع التعدين، حيث بلغمستويات إنتاج متواضعة عن تدل مستويات التعدين يف الدول العربية           

 مث اجلزائر % 19.8فتونس بنحو  ،% 56.8رب بنسبة غتركز يف امل ،ألف طن 146.2الزنك يف الدول العربية حوايل 

 ،% 17.5مان ع %40.4رب غطن تركز يف كل من امل ألف 114كما بلغ إنتاج خام الرصاص حوايل . والسعودية

ألف  79.5حوايل  تاج الدول العربية من خام النحاسوبلغ إن. % 1.8واجلزائر  % 12.3تونس  ، % 15.8السعودية 

إنتاج خام الفحم  وسجل ،بقية يف اجلزائر والسعوديةوال % 47.8رب غويف امل % 50مان عمنها يف سلطنة  طن، أنتج 

              .زائروالبقية يف اجل مصر يف % 47.4رب وغيف امل % 51.4منها   مليون طن، أنتج 1.3احلجري يف الدول العربية حوايل 

تتجه العديد من الدول العربية إىل التوسع االستثماري يف جمال التعدين، فالسعودية تسعى الستقطاب استثمارات جديدة       

ل، تشمل مشاريع يف جماالت تعدينية عديدة، أبرزها التنقيب عن الفوسفات يامليار ر 200يف جمال التعدين تصل إىل 

 1700املمنوحة يف جمال التعدين قد تعدت  صة املعدنية، إىل أن إمجايل التراخيواألملنيوم، وتشري أرقام وزارة البترول والثرو

ودف رؤية . مليون طن من خمتلف خامات املعادن املوجودة باململكة 420رخصة تعدين، واستخرج حاملوها ما يزيد عن 

   .2020يار دوالر حبلول عام مل 25.8إىل تطوير قطاع التعدين ورفع مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل  2030

  .الصناعة التحويلية: ثانيا         

أنواع  معني، ومن األمثلة على أهم منها يف جمال تقسم الصناعات التحويلية إىل العديد من القطاعات اليت يعمل كل          

الصناعة الغذائية، وصناعة املنسوجات، واملالبس، والورق، واخلشب، واملواد النفطية، واملواد الكيميائية، : ةيالتحويل الصناعات

                                                           

.، صندوق النقد العريب 2017التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  القطاع الصناعي،   1
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  .1أجهزة احلاسوب، واآلالت، وصناعة األجهزة الكهربائية: البالستيكية، واملعدنية، وصناعة اإللكترونيات، مثل والصناعة

 يفالناتج اإلمجايل متدنية، بالرغم من أا القطاع اإلنتاجي الواعد يف الزالت مسامهة الصناعة التحويلية العربية           

  وتوطني ،والتشغيل ،الدخليف تركيبة االقتصاد العريب، تتنوع معه املصادر والفرص  يفإحداث تغيري هيكلي جوهري ودائم 

   .2الدولية التجارةيف وزيادة اإلسهام  ،التكنولوجيا

 من خالل تدخل الدولة ول العربيةلتنمية الصناعات التحويلية يف الد الثاين من القرن العشرين، جهودا شهد النصف       

مقارنة مبا  الصناعات، إال أنه كان بطيئا دم يف بعضبتسهيل االستثمار اخلاص يف الصناعة، وحتقق بعض التقاملباشر كمنتج أو

دول نامية أخرى من نتائج يف هذا القطاع، كما أن جهود تنمية الصناعات التحويلية تطورت يف كل دولة مبعزل عن  هحققت

الصناعات يف كل دولة عربية، ومعظمها صناعات خاماا خارجية، وهذا  اتذية، األمر الذي قاد إىل تكرار بقية الدول العرب

محائية  اواق االستهالكية العربية الكبرية، بل أن بعض الدول العربية فرضت قيودفرص االستفادة املتبادلة من األس من ما قلل

من الدول العربية األخرى، كما أن جزء من معوقات سريان منطقة  اعلى الواردات املشاة ملنتجاا من اخلارج مبا فيها بعض

اعية، وخماوف البعض من عدم قدرة الصناعات احمللية هذا التماثل بني املنتجات الصن ة احلرة العربية الكربى مرده إىلالتجار

ومن الصناعات  ،أي قيود محائية إدارية أو مجركيةعلى املنافسة مع الصناعات املماثلة القادمة من دول عربية أخرى، من دون 

النفط، كما يعرض  يف جماالت صناعة اإلمسنت، واحلديد والصلب، والبتروكيماويات، وتكريرهي ، حويلية العربية الكثريةالت

 .كاألمسدة، واألدوية لبعض الصناعات األخرى

تعترب الدول العربية غنية مبدخالت صناعة اإلمسنت وتشهد حركة إعمار واسعة، األمر  :صناعة اإلمسنت - 1

الذي شجع على التوسع االستثماري يف إنتاج وتصنيع مواد البناء مبا فيها صناعة اإلمسنت، حيث بلغت الطاقة التصميمية لتلك 

، تغطي نسبة % 1.8طن ومبعدل منو بلغ حنو  مليون 220مليون طن، وبلغ اإلنتاج الفعلي قرابة  348.5الصناعة حوايل 

وشهدت معظم الدول العربية املنتجة . ويغطى الفارق باالسترياد من اخلارج ،من الطلب احمللي على اإلمسنت % 92.8

السعودية، اإلمارات، مشل ذلك إنتاج كل من اجلزائر،  2013باملقارنة مع عام  2014لإلمسنت زيادات يف إنتاجها عام 
                                                           

1
 Kimberly Amadeo, Manufacturing Jobs: Examples, Types, and Changes, le site : 

(https://www.thebalance.com/manufacturing-jobs-examples-types-and-changes-3305941) vu : 18/02/2018. 

.، مرجع سابق 2016التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  القطاع الصناعي،  2
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مستويات اإلنتاج يف كل من العراق رت 

ا، وسورية، وتعد السعودية املنتج األكرب 

مليون طن، مث اجلزائر  49.0بإنتاج بلغ 

  .)2014(  العربية

 

 .مرجع سابق، 

نظام يتوقف جناحها على وجود تنظيم أو

ق أمهية املوارد، فقد أثبتت الدراسات أن 

كما أن التنظيم املصمم بطريقة  ،%30ىل 

 العريب بالعوامل الالزمة الزدهار صناعة 

2
 Michel, Milot et autres. Transforme  
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، واستقرت 1دان، جيبويت، موريتانيامان، الكويت، لبنان، السو

اليمن، ليبيا، و، املغربت إنتاج اإلمسنت يف مصر، ت مستويا

تليها مصر بإنتا 2014 مليون طن عام 57.2ة وبإنتاج بلغ 

 .ربغات فامل

إنتاج واستهالك االمسنت يف الدول العر: 13 الشكل رقم

، 2015التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : املصدر

يتوق الصناعات ومنها صناعة احلديد والصلب إن :د والصلب

ية حمكمة وواعية فأمهية نظام اإلنتاج يف حتقيق النجاح تفوق أ

إىل  15من طريقة جيدة باستطاعته أن يزيد إنتاجية املؤسسة 

يتمتع الوطن العر، و2اإلفالسق ميكنه أن يؤدي باملؤسسة إىل 

                       

 .، مرجع سابق2014سنة 

mer l’Organisation du Travail. Paris: édition Organisation

األردن، قطر، عمان،تونس، 

باملقابل اخنفضت . والبحرين

لإلمسنت يف الدول العربية وب

مليون طن، اإلمارات  21.1

احلديد و  - 2

إنتاج مبين وفق رؤية علمية 

التنظيم إذا كان مصمما بطري

تراعي حمددات السياق مي ال

                                            
1
التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  

ion, 1995, p 11.
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وقد بلغت الطاقة اإلنتاجية  ،ة العمل وقدرات االستثمار والطلباحلديد والصلب من حيث توفر اخلامات والطاقة وقو

من اإلنتاج العاملي،  % 1.5مليون طن متثل حوايل  23.3حوايل  2014الستخراج خام احلديد يف الدول العربية يف العام 

مليون طن توجه للتصدير، فيما أغلب إنتاج الدول العربية  14خلام احلديد وحبدود  تانيا أكثر الدول العربية إنتاجأوتعد موري

تراجع بلغ بو ،مليون طن 19.9حوايل  2005وقد بلغ إنتاج الصلب اخلام يف العام  ،1احمليى يوجه لصناعة احلديد األخر

مما  األرخصسياسات إغراق أسواق احلديد باملنتجات اخلارجية عن وهذا التراجع ناجم  ،العام السابقعن  % 8.1حوايل 

  .عمق فجوة العجز بني الطلب واإلنتاج من سلعة احلديد الصلب

 وتنطوي صناعة احلديد والصلب يف الدول العربية على فرص واسعة للنمو، فقد فاق إنتاج دول اخلليج من حديد        

. السنوات ذاا مليون طن يف مشال أفريقيا خالل 17مليون طن وقرابة  10.5، مقابل 2014مليون طن يف  17تسليح ال

 2015مليون طن يف  2.8 -، وعجز ب 2014مليون طن يف  20وبلغ حجم الطلب على حديد التسليح يف دول اخلليج 

مليون طن يف  3.8 بـسجيل عجز وت 2014مليون طن يف عام  14حوايل مقابل ارتفاع الطلب يف دول مشال إفريقيا إىل 

  .تعزيز التعاون العريب يف صناعة احلديد والصلب ورفع قدرا التنافسية تتطلب ضرورة وهذه التطورات، 2014

الصناعة الدوائية من الصناعات الكيماوية واإلستراتيجية اليت هلا تأثري مباشـر يف صـحة    :الصناعة الدوائية العربية  - 3

وهي أيضا واحدة مـن الصـناعات الـيت    اإلنسان،كما أا العامل املؤثر مباشرة يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

طرة على جممل العمليات وتوظيف الفنيني الكيميائيني املدربني للسي ،تستخدم العمليات الكيماوية للمدى الذي يتطلبه استخدام

وهلذه الصـناعة   وقد أصبحت صناعة الدواء صناعة علم وحبث وآلة وإنتاج وشكل وتأثري وتعبئة وتغليف وتسويق،، اإلنتاجية

املراحـل األوىل لنشـوء    ، وكان للمنطقة العربية إسهامات كبرية يفبعيد زمن ذمنتطورت وقد  ،2خصائص فنية واقتصادية

الصناعية، وتعززت أكثر بفضل الثـورة   ه الصناعة، اليت انتقلت الريادة فيها إىل الدول الصناعية بفضل تأثري الثورةذوتشكل ه

الترتيب بعد صـناعة   وتنافس صناعة السالح على األدوية من أهم الصناعات العامليةالعلمية التكنولوجية، حىت غدت صناعة 

                                                           

.، مرجع سابق2016التقرير االقتصادي العريب املوحد    1  
2
 Joseph A Dimasi, et autres, Cost of Innovation in the Pharmaceutical Industry, Journal of Health Economics, 

vol.10, Issue.2. 1991, p 7. 



.أثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي: الفصل الثالث  
 

190 

 

 %1.4أقل حجما بكثري، حيث ميثل يف جممله سوق املنتجات الصيدالنية يف الدول العربية يعترب و .1يةزطية والغافاملنتجات الن

يسجل معدل منو ضعيف مقارنة بنمو حجم ، كما 2007مليار دوالر سنة  12.3أي ما يقارب من حجم السوق العاملي، 

  .2مليار دوالر 10وهو مايقارب  2005من احلجم العاملي سنة  %1.6سبته السوق العاملي، حيث كانت ن

 من االستهالك احمللي % 65مليار دوالر تغطي  11 ،2014 لدول العربية من الدواء يف العامقيمة إنتاج ا إمجايلبلغ        

مقارب ملا تستهلكه  من االستهالك العاملي وهو رقم % 2.5مليار دوالر من األدوية وهذا يشكل  17والبالغ مقداره حوايل 

 800و ،للفرد األورويب دوالر 600مقابل  ادوالر سنوي 44دولة تركيا فقط، وينفق املواطن العريب على الدواء حنو 

 315دوالر، وعدد مصانع الدواء بلغ  مليار 4.5مريكي، وبلغ إمجايل االستثمارات بالدول العربية يف إنتاج الدواء حوايل لأل

  .مصنعا

 طورت حىت غدت أكثر الدول العربيةاألردن وت يفالقرن املاضي انطلقت صناعة الدواء  منمطلع الستينات  ذمن        

األردن الدولة  ، وبذلك تعدمليون دينار سنويا 622من إنتاجها الدوائي الذي يعادل  % 80لألدوية، حيث تصدر ا تصدير

بني  % 10.5عايل بلغ منو  العربية الوحيدة اليت تصدر أكثر مما تستورد من األدوية وسجلت مؤشرات صادرات األدوية معدل

تماد معايري جودة هذا النجاح إىل اع ويعود جانب أساسي من, 2014ومقابله من العام  2015النصف األول من العام 

إمجايل  بية املستوردة للدواء، ففيما بلغوالثاين يف قائمة الدول العر ،وقد احتلت اجلزائر املركز اخلامس يف إنتاج األدوية، عالية

وبنسبة تغطية  ،الردو مليون 650مليار دوالر، فإن قيمة اإلنتاج احمللي من األدوية بلغت  1,9قيمة الدواء يف اجلزائر حوايل 

 .االستثمار العريب يف جمال إنتاج الدواء الستثمار احلكومي واخلاص مبا فيهاجلزائر للدفع مبزيد من اوتسعى  % 34.2حوايل 

بفعل  اإلنتاج والتصدير، وتأثرت سلبمن حيث حجم ا اصناعة مهمة، وكانت الثانية عربي ويف سوريا تعد صناعة األدوية

من الطلب احمللي على الدواء  % 47وحدة إنتاج دواء، تغطي حوايل  60ويف تونس حوايل  ،غري املواتية اليت متر ا التطورات

التجارية  عدد من العالمات إلنتاج األدوية بتوطني ات العربية املتحدة اجتاه متناميويف اإلمار ،1985عام  % 7.5مقارنة 

مليون  800مليار درهم، ويف الكويت يصل حجم سوق الدواء إىل  12بـاستقطبت استثمارات إذ العاملية اليت تنتج األدوية، 

مان الستقطاب عدد من شركات االستثمار العاملية يف عوتعمل البحرين وقطر و ،% 15دينار ونسبة التغطية احمللية حوايل 

                                                           

.، صندوق النقد العريب2012التقرير الصناعي العريب املوحد، لسنة   1  
.24، ص2013، 9، العدداالجتماعية واإلنسانيةاألكادميية للدراسات ، "تنافسية الصناعات الصيدالنية يف دول مشال إفريقيا"مداح عراييب احلاج،   2  
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، وتتوزع بقية الدول العربية بني 1احمللي على الدواءتغطي نسبة تقارب مثيالا يف الكويت من الطلب  حتصبج األدوية وأإنتا

فيها كموريتانيا والسودان ولبنان، أو عدم وجود صناعات دوائية  الصناعات الدوائية فيها كالعراق شح يف املعلومات عن

   .مرقوجيبويت وجزر ال

 وكذلك الطلب العريب علىإمجايل صناعة األدوية العاملية متواضع،  يفإسهام صناعة األدوية العربية  فإن وعليه             

من صادرات  ، وحصتها% 65من الطلب العاملي، وتصل نسبة التغطية احمللية إىل  % 2.5ال يتعدى نسبة حوايل  األدوية

  .أيضا متواضع األدوية

  .التجارة الدولية للدول العربية: ايناملطلب الث    

 زمة اليتقبل األستويات املسجلة السنوات املاضية  ضعف معدالت منو التجارة الدولية بشكل واضح مقارنة باملشهدت        

 منت ففي أعقاب األزمة املالية العاملية ،دل النمو احلقيقي للناتج العامليشهدت منو التجارة العاملية بنحو ثالثة أضعاف مع

املسجل  معدل النموملتوسط  %15مقارنة بنحو ، 2014-2009ل الفترة خال يف املتوسط  %5التجارة الدولية بنسبة  

التراجع يف مستويات منو التجارة الدولية إىل عدد من األسباب لعل من أمهها تباطؤ  ، يعزى2008-2005خالل الفترة 

الدخل العاملي والتجارة  مستوياتمعدالت منو الطلب العاملي ووجود بعض األسباب اهليكلية اليت تتمثل يف تغري العالقة بني 

  .2الدولية

بلغت  اخنفاضا 2015سجلت قيمة الصادرات السلعية العربية اإلمجالية خالل عام ما بالنسبة للدول العربية، فقد أ        

، 2014مليار دوالر مسجلة يف عام  1225.3مقارنة مع حنو  ،مليار دوالر 832.5قيمتها لتبلغ  % 32.1نسبته حوايل 

 6.5مقابل  2015 يف عام  % 5.1الصادرات اإلمجالية العربية من قيمة الصادرات العاملية لتبلغ حنو  مر الذي أثر يف وزناأل

ت منخفضة، كمحصلة الستمرار األسعار العاملية للنفط والسلع األساسية عند مستوياذلك، وقد جاء . خالل العام السابق %

 830.9لتصل إىل حنو  2015كما اخنفضت الواردات السلعية اإلمجالية العربية، خالل عام  .وتباطؤ أداء االقتصاد العاملي

هذا ويعزى . تقريبا % 7.2ت نسبته بلغ، أي باخنفاض 2014مليار دوالر يف عام  895.2مليار دوالر مقارنة حبوايل 

                                                           

.، مرجع سابق2015التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة   1  
.6، ص2005تقرير آفاق االقتصاد العريب، صندوق النقد العريب، أفريل   2  
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السياسات االقتصادية املتشددة املطبقة  يف اسيةاستمرار املتغريات اإلقليمية والدولية احمليطة، وتتمثل بصفة أس االخنفاض إىل

  .أسعار النفط العامليةيف عدد من الدول العربية، إضافة إىل تواصل التراجع  يف والعوامل اجليوسياسية

  .مليار دوالر أمريكي                                .التجارة اخلارجية العربية: 9اجلدول رقم 

  2011  2012  2013  2014  2015  

  832.5  1,225.3  1,313.0  1,320.4  1,231.7  الصادرات العربية

  830.9  895.2  860.4  813.4  755.3  الواردات العربية 

  16,482.0  18.935.0  18,874.0  18,784.0  18,291.0  الصادرات العاملية

  16,766.0  19,024.0  18,874.0  18,874.0  18,487.0  الواردات العاملية

يف  وزن الصادرات العربية

  الصادرات العاملية

6.6  7.2  7.0  6.5  5.1  

وزن الواردات العربية يف الواردات 

  العاملية

4.1  4.4  4.6  4.7  5.0  

  .، مرجع سابق2015التقرير الصناعي العريب املوحد لسنة : املصدر

 

وغري طية فالدول العربية الندرات معظم ، فقد تراجعت صا2015عام  ارة اخلارجية للدول العربيةبالنسبة ألداء التج           

الكويت : يف كل من % 19.0و % 45.2وفيما يتعلق بالدول املصدرة للنفط، فقد تراوحت نسبة االخنفاض بني  ،طيةفالن

معظمها املستوردة للنفط، واليت شهد أما الدول العربية  ،ين واإلماراتمان والبحرعووالعراق والسعودية وقطر وليبيا واجلزائر 

على  % 28.8و % 38.7والسودان حوايل موريتانيا : من كلسبة االخنفاض يف يف قيمة الصادرات، فقد بلغت ن اتراجع

واألردن، ، ولبنان، نس، ومصر، وتوالصومال: من كليف  % 7.1و % 30.6يف حني تراوح االخنفاض بني مستوى . التوايل

على التوايل خالل عام  % 4.1و % 8.5ت نسبتها حوايل بلغوجيبويت زيادة يف الصادرات من املغرب  كلبينما حققت 

ردات يف معظم الدول العربية ، فقد تراجعت الوا2015أما فيما يتعلق بأداء الواردات السلعية للدول العربية لعام  ،2015

شهدت قطر، وجيبويت فقد مان، عسودان، أما باقي الدول وهي البحرين ال ، % 2.2و % 47.8تراوحت بني بنسب 
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 .2015ي العريب املوحد لسنة 

العربية ، اخنفضت الصادرات السلعية %

. بالنسبة للصني  19.6%دة األمريكية و

العامل فقد تراجعت بنسب بلغت ي دول 

ا معظم تلك التجمعات  ش اليت تأثرت
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   .% 48.3و 3.2ني 

015التجارة اإلمجالية للدول العربية : 14الشكل رقم 

التقرير االقتصادي الع: املصدر                                     

 .عية العربية

% 32.1بنسبة بلغت  2015مجايل الصادرات العربية عام 

بالنسبة للواليات املتحدة ا % 46.7ريني بنسب تراوحت بني 

وباقي د ،ألورويبااالحتاد  ،دول آسيا األخرى ،مستوى اليابان

حبالة االنكماش ال امتأثرعلى الترتيب  % 41.2و % 21.0و

  . الطلب على النفط يف

تراوح بني  وارداا ارتفاعا

  

  

         

التجارة السلعية ا: أوال        

مجاإالخنفاض  انعكاسا         

املتجهة إىل الشركاء التجاريني

أما باقي التجمعات على مست

و % 31.2و % 45.3

يف من اخنفاض هوما صاحب
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  .اجتاهات التجارة العربية إىل اهم الشركاء التجاريني: 15 الشكل رقم

  
  .2016التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : املصدر                     

  

أهم ، ظلت الدول األسيوية كإحدى 2015وعلى مستوى حصص الشركاء التجاريني يف الواردات العربية لعام          

 الدول، فقد استأثرت الصنيني هذه ومن ب. % 36.5 بلغتة الكربى بنسبة صاستأثرت باحلالواردات العربية و مصادر

 ايفضعاالورويب اخنفاضا  ة االحتادصوسجلت ح ،ردات العربيةعلى التوايل من إمجايل الوا % 3.4و % 16.1واليابان بنسبة 

ة الواردات من صحني سجلت ح يف. 2014عام  % 27.7 ع م ةمقارن 2015خالل عام  27.4لتستقر عند مستوى 

ل العام السابق، بينما استقرت خال % 8.5مقارنة مع  % 8.6لتصل إىل حنو  ضعيفا ارتفاعامريكية واليات املتحدة األال

  .2015م عا  .13%5 حوايل لتبلغ 2014ة الواردات العربية البينية عند نفس املستوى املسجل خالل عام صح

 .جتارة اخلدمات العربية: ثانيا        

حيث إا  ،من إمجايل جتارة السلع واخلدمات% 18و 14بني  تتراوح حصة التجارة اخلدمية يف الدول  العربية 

وذلك من  2012و 2008خالل السنوات األربع املمتدة بني عامي  %12.2مليار دوالر وبنسبة  37.7بقيمة شهدت منوا 

وكذلك أقل  ظريه يف التجارة السلعية العربيةقل من نأهذا النمو كان  ، نظرا ألندوالرمليار 346.5 إىلمليار دوالر  308.8

العاملي خالل  ارة اخلدمية العربية من اإلمجايلفقد تراجعت وبشكل طفيف حصة التج ،1من نظريه العاملي يف التجارة اخلدمية

  .%4إىل أقل من  %4.15الفترة من حنو 

                                                           
، العدد الفصلي الثاين، أفريل العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادراتاملؤسسة ، "التجارة اخلارجية العربية مؤشرات األداء والتطور: ملف خاص"ضمان االستثمار،  1

   .13، ص2013
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مليار دوالر  4678ليصل اىل  % 5.6

 منعات جتارة اخلدمات للدول النامية دفو

حمققة يف عام  % 37.7 قدرها حوايل 

مجايل من اإل % 6.7لتبلغ حوايل  201

  ).2015- 2011(دول العريب 

  

  .، مرجع سابق2015ملوحد لسنة 

 النقل والشحنوعات اخلدمية لبنود  املدف

شهدا بعض  حمللية وبعض األحداث اليت

املتحصالت من  فقد سجلت. 1 الدول

مليار دوالر،  141.4حنو  لتصل اىل %

الواردات اخلدمية اإلمجالية للدول  ت عن

ابق، أي بنسبة تراجع قدرها الس  العام

امليزان اخلدمي للدول  انكمش العجز يف
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6.بنسبة قدرها  2015يف اخلدمات خالل عام  جارة الدولية

وقد سجل نصيب مدفو. الذي قبلهالعام  دوالر مسجلة خالل 

مقارنة مع حصة قد 2015خالل عام  % 39.2نحو ب در

015راجعت حصة املدفوعات اخلدمية للدول العربية يف عام 

  .2014خالل العام  %

للدول املتحصالت واملدفوعات وميزان إمجايل جتارة اخلدمات : 

التقرير االقتصادي العريب املوح: املصدر                                                    

باخنفاض مستويات املد 2015مات يف الدول العربية خالل عام 

طورات احملليةباإلضافة اىل أثر تواصل الت ة الواردات السلعية،

ند السفر يف تلك الدزان اخلدمي وخاصة املتحصالت من ب

% 0.9مبعدل  تراجعا 2015مجموعة خالل عام  العربية ك

املدفوعات ع واخنفضت ايضا, 2014ر دوالر حمققة يف عام 

مليار دوالر خالل الع 319.3مليار دوالر مقابل حنو  304

انكم جانيب املتحصالت واملدفوعات فقد تطورات يف كل من

                       

.، مرجع سابق2016سنة 

تراجع إمجايل التجارة         

مليار دو 4860 مقارنة مع 

قدر مجايل العاملي ارتفاعااإل

هذا، يف حني تراج ،2014

% 6.8العاملي، مقابل حنو 

: 16 الشكل رقم

  

                   

تأثرت جتارة اخلدمات        

راجع قيمة اللت والتأمني نظرا

الدول على مكونات امليزان

الصادرات اخلدمية للدول العر

مليار د 142.6مقارنة مع 

304.4العربية لتسجل حنو 

ونتيجة لتلك التطو، %4.6

                                            

لتقرير االقتصادي العريب املوحد لسنةا  1
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 ليار دوالر مقارنة مع عجز قدره م 163.1 ليصل إىل حنو % 7.7بنسبة قدرها  2015العربية كمجموعة خالل عام 

  .2014خالل عام  امليار دوالر حمقق 176.6

  .السياسة الصناعية للدول العربية: املطلب الثالث    

حظيت السياسة الصناعية باهتمام كبري يف اخلطاب االقتصادي للبلدان العربية منذ ستينات القرن العشرين، إال أن التنمية        

استمرار التوازنات السياسية القائمة، عن طريق منح الصناعية احلقيقية احتلت أحيانا كثرية مكانة ثانوية يف مقابل احلفاظ على 

ومن خالل التجارب اليت عرفتها اجلزائر ومصر واملغرب، تتضح . االمتيازات وتوزيع الريع من دون مراعاة الفاعلية االقتصادية

عية، وبدل من أن حاالت أدت فيها السياسة الصناعية املشوهة إىل سوء توزيع العمال ورأس املال ما بني النشاطات الصنا

حتسن إنتاجية عوامل اإلنتاج يف املدى الطويل، أدت إىل زيادة النزعة الريعية، وأسفرت عن تكاليف ضخمة للموازنات 

ومثة عوامل تؤكد احلاجة املاسة اليوم إىل جيل  .احلكومية يف شكل قروض متعثرة، وإفالس مصارف حكومية ومشاريع صناعية

، خصوصا بعد فشل إصالحات السوق اليت نفذا الدول العربية يف حتقيق أي حتول ملموس يف جديد من السياسات الصناعية

  .بنياا االقتصادية، أو الرفع من إنتاجيتها يف شكل يؤهلها اة املنافسة الدولية

 :العريب الوطن يف الصناعية السياسة آفاق :أوال         

العريب ياكل إنتاجية سلعية  االقتصاديلدعم البناء  ،التمعن يف الفرص اليت يتيحها الوضع العاملي الراهن ال بد من          

 ،س ملستقبل صناعي واقتصادي زاهرمثارها وتؤس حىت تؤيت السياسة الصناعية العربية ،توفر له القاعدة الصلبة املتطورة تقنيا

أن ترتكز  التايل عليهابو .السوق اآلسويةني هائلني مها السوق األوروبية ومن سوقخاصة وأن املنطقة العربية تقع على مقربة 

 ،ا هلذه الدول العربية من إمكانيات مدفونةمل ،العامليةقتصادية اآلفاق االعليها  جمموعة من املبادئ األساسية اليت تفتح  على

 :1فاقوأهم هذه اآل ،بسبب سياسات إقتصادية متفرقة

  ضرورة تفعيل منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  - 1

خاصـة منـها املـوارد اهليدروكربونيـة حيـث تتـوفر       ناطق الغنية باملواد الطبيعية وتعد املنطقة العربية من امل     

من اإلحتياطي العاملي مـن الغـاز الطبيعـي و نتيجـة لـذلك       %  29.5من اإلحتياطي العاملي املؤكد و % 57.9على 
                                                           

.5- 3ص  ص ،2008، الدوحة، نوفمرب املنتدى العريب للتنمية والتشغيل، "القطاع الصناعي العريب وآفاق التنمية والتشغيل"حممد اهلواري،   1  
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ون من البديهي أن متثل هذه السلع حصة األسد من صادرات املنطقة العربية، و بالرغم مـن ذلـك فـإن حجـم     فقد يك

أن التجـارة البينيـة مازالـت ال    و ،من حجم التجـارة العامليـة   % 4.2الصادرات اخلارجية العربية ما زالت المتثل إال 

من إمجايل التجارة اخلارجية العربية بالرغم من قيام منطقـة التجـارة احلـرة العربيـة الكـربى منـذ        % 11.2متثل إال 

طرق جديدة جتعـل مـن وجـود منطقـة التجـارة      و ،،  األمر الذي يتطلب املزيد من البحث على وسائل1/1/2005

  .ة للسوق اإلقليميةاملوجهلتكاملية واجية اتاحلرة العربية الكربى أداة لدعم إقامة املشاريع اإلن

  :ضرورة تطوير اإلستثمار يف الصناعة  -2

لذلك عملت الدول العربية خالل  ،تطوير البنية التحتية اإلنتاجيةيف دعم و االستثمارعلى أحد أمهية  ىال خيف      

ىل حوايل إ 2000مليار دوالر سنة  135طرد حيث ارتفعت قيمتها من بشكل م استثمارااعلى تطوير  األخريةالسنوات 

نفاق على الناتج احمللي إال أن نسبتها من اإل ،%12.1أي مبتوسط زيادة سنوية يف حدود  ،2006مليار دوالر سنة  251

بالرغم من زيادة فائض املوارد املالية العربية من % 21خرية وبقيت يف حدود االمجايل مل تتغري تقريبا خالل العشر سنوات األ

 يف الصني% 44ىل إعلما أن هذه النسبة تصل . 2006مليار دوالر سنة  251ىل حوايل إ 1995مليار دوالر سنة  5

  . يف املانيا% 18و ،يف فرنسا% 21يف اليابان و% 23 إىلوتصل  ،يف اهلند% 36يف جنوب شرق آسيا و% 38و

، 2006-2000خالل الفتـــرة  % 12.1مجايل العريب إال بنسبة قت الذي مل ينم فيه االستثمار اإلو يف الو  

أي بنسبة زيادة  2006مليار دوالر سنة  70ىل إ 2000مليار دوالر سنة  2.6جنبية املباشرة من زادت فيه االستثمارات األ

ة االستثمارية القطرية وتنفيـذ  ، مما يدل على النجاح النسيب الذي حققته الدول العربية يف حتسني البيئ%72.7سنوية بلغت 

وقد لعبت الظـروف االقتصـادية    ،واألجانبجراءات التصحيحية اهليكلية إلزالة العقبات اليت تواجه املستثمرين احملليني اإل

  .والسياسية الدولية دورا هاما يف توجيه االستثمار حنو عدد من مناطق العامل البعيدة عن الصراعات السياسية

، إال االستثماراتتنافسية النسبية ملختلف مناطق العامل على جلب و بالرغم من أن هذه الظروف مل تغري كثريا يف ال  

وتتوزع  ،وكذلك إبقاء عوائد النفط يف املنطقة العربية ،أا ساعدت يف رجوع الكثري من رؤوس األموال إىل مناطقها األصلية

يف الزراعة %  1.3يف الصناعة و % 57.3جنبية املباشرة يف املنطقة العربية على القطاعات االقتصادية بنسبة االستثمارات األ

  . يف اخلدمات%  41.4و
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  :اإلستثمار يف الصناعة و التشغيل  - 3

اقها على الناتج احمللي مما جتدر اإلشارة اليه أن نسبة البطالة عادة ما تنقص يف الدول اليت تستثمر نسبة عالية من إنف  

تقل فيهـا  و ،من الناتج احمللي اإلمجايل % 35فيها  االستثمارباقي دول شرق آسيا  يتجاوز و ،واهلند ،ففي الصني ،اإلمجايل

يف الدول العربية اليت تستثمر مـا يعـادل    % 15فرنسا و و ،يف أملانيا%  9ىل حوايل إبينما تصل ، % 4ىل حوايل إ البطالة

  .فقط من ناجتها احمللي اإلمجايل%  20حوايل 

بالنسبة لإلمكانيات املتاحـة   االستثماريةوال تعزى نسبة البطالة العالية يف املنطقة العربية إىل القصور يف اهودات   

الصناعي و ،بوجه عام االقتصاديمنها باخلصوص ضعف مشاركة املرأة يف النشاط و ،فقط و لكن هناك أسباب هيكلية أخرى

 % 52.4يف العامل و  % 52.5بينما تصل يف املتوسط اىل  % 26حيث ال تتجاوز حصتها يف القوى العاملة  ،بوجه خاص

  . االقتصاديةيف منطقة التعاون و التنمية  % 50.3يف الدول النامية و 

  .التطويرضرورة تكثيف جمهودات البحث و  - 4

اعي بشكل خاص ال حيظى باالهتمام الكايف يف من املالحظ أن قطاع البحث والتطوير بشكل عام ويف اال الصن  

يف  ،اإلمجـايل من الناتج احمللي %  0.1املنطقة العربية وميكن استنتاج ذلك من خالل االنفاق يف هذا اال الذي ال يتجاوز 

ــا   والتنمية،يف دول منظمة التعاون % 2.4يف منطقة آسيا وشرق احمليط اهلادي و % 1.6ىل إحني أن هذه النسبة تصل  كم

يالحظ أيضا تدين مسامهة القطاع اخلاص يف االستثمار يف البحث والتطوير يف املنطقة العربية بالرغم من اهودات الكبرية اليت 

يف حني أنه يعترب مـن املسـامهني الرئيسـيني يف     األخريةقامت ا العديد من الشركات اخلاصة الكربى العربية يف السنوات 

  .وروباأو ،اليابانو ،ث و التطوير يف كل املناطق األخرى من العامل و خاصة الدول املتقدمة كالواليات املتحدةجمهودات البح

خاصة منه املوجه لتطوير الصناعة و تقنيات اإلنتاج و ،أمام هذا الوضع املتردي للبحث والتطوير يف املنطقة العربية   

الصناعة حنو البحث والتطوير يف كل ااالت اليت ختدم التنمية و ،لبحوثومراكز ا ،ضرورة قصوى لدعم توجه اجلامعاتهناك 

ويف هذا اال ال بد من  ،ع اخلاص بشكل مكثف يف هذا النشاطالتنمية التكنولوجية وإشراك القطا باألساسومنها  ،الصناعية

ىل جماالت التقنيات احلديثة املتطورة مثل تقنيات النانو واستعمال اهليدروجني كوقود إعلى حتفيز ولوج املنطقة العربية التركيز 
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والسعي لربط صالت تعاون بني الباحثني العرب يف هذه ااالت من خالل إنشاء شبكات تعاون افتراضية بينهم وبني املهتمني 

  .ذه ااالت على املستوى العريب والدويل

  :ة العاملة يف الصناعةتنمية املوارد البشري  - 5

وتكوينـها   على بناء القدرات البشريةأوال  يعتمد ،لالستثمارجلبا األعمال و جعلها أكثر تنافسية و إن تطوير بيئة  

املستمر للقـوى   والتأهيلمن هنا تأيت ضرورة العناية بالتكوين ين املناسب ملتطلبات سوق العمل وتطوراا املستمرة، والتكو

التصرف وباتت ى الكمبيوتر كل ميادين اإلنتاج واإلدارة ويف وقت غزت فيه التقنيات املعتمدة عل ،شرائحها العاملة مبختلف

، فالتصحيح املستمر ملسـار  اءى حد سولاملهنية عو االستهالكيةالسلع ساسي لكلفة العديد من املعدات وفيه املعرفة املكون األ

طيد العالقة بني كليات اهلندسـة  تو، و زيادة التقارب وو يف اجلامعات التقنية بشكل خاص التعليم يف اجلامعات بشكل عام

  . يعد من اإلجراءات الضرورية إلصالح منظومة تعليم املهندسني يف العديد من الدول العربية ،الصناعةو

تكوين العمال املهرة يعـد مـن   و ،منظومة التعليم العايل مبنظومة التكوين املهين املتوسط املتخصص ربطكما أن   

حتسني جودة املنتوج، و بالرغم من ذلك فإن العديد من املشاريع الصناعية العربية تشكو و ،املداخل التقليدية لزيادة اإلنتاجية

نظرة  ىل هذه الشرائحإظر اتمع العريب ما زال ين أنخاصة و ،التنفيذيةو من النقص احلاد من هذه الشرائح العمالية املتوسطة

ن يتم ذلك إال بالعمل على أن تكون فرص العمل يف هذه املستويات كفيلة أالتصحيح و املعاجلة، و ال ميكن  دونية تستوجب

 .الثقة يف املستقبلو ،االستقرارالوفاء حباجياا األساسية إضافة إىل توفري و ،بتحقيق العيش الكرمي هلذه الطبقة العمالية

 :العريب الوطن يف الصناعية للسياسة اجلديدة االستراتيجية :ثانيا         

ذكر من النجاح، فإن هناك ما يشبه اإلمجاع يف اتمع ا يناعية يف الوطن العريب مل تنل حظعلى الرغم من أن السياسة الص       

 الصناعية الدول حالة يف حىت السوق فشل ،جبالء أوضح الذي العظيم العاملي الركود بعد ما عامل يف التنموي على ضرورا

 اإلنتاج فضاء إىل تستند ومبتكرة، جديدة وآليات أسس على اجلديدة الصناعية السياسة تبىن أن بد ال املقابل، يف .الكربى

 للقطاع » املندجمة االستقاللية« حتقق مؤسسية آليات وإىل وحجمها، احلكومية التدخالت نوعية لتحديد ،1االقتصاد يف السائد

ع اكتشاف منتوجات يإىل تشج دفالصناعية اليت  رسم حمددات االسراتيجةإن  .اخلاص بالقطاع عالقته إطار يف العام

                                                           

86، ص2014، 9جملة عمران للعلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد سامي عطا اهللا، إعادة تأهيل السياسة الصناعية يف الوطن العريب، إبراهيم أمحد البدوي،   1
  



.أثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي: الفصل الثالث  
 

200 

 

أن ية حتديد نوعية التدخالت املطلوبة، أي كيف ميكن للحكومة فهو كي ألولا : ىل معاجلة حتديني أساسينيإ تستند، جديدة

العامة  املبادئهي ما  :والثاينإنتاج منتوجات جديدة؟ من تعلم باملدخالت األساسية العمومية املطلوبة للشركات لكي تتمكن 

ناحية من السؤال األول تتطلب حتديد عناصر السياسة الصناعية عن اإلجابة ؟ ه املدخالتذتقود عملية تزويد هأن اليت جيب 

  .السياسة ٥توجب حتديد اآلليات املؤسسية اليت حتكم إدارة هذالسؤال الثاين يس بينمااحملتوى، 

ي وضع البلدان العربية يف ه املدخالت هذإن نقطة بداية جيدة لتحديد ه :نوعية السياسة الصناعية وفضاء اإلنتاج -1

إنتاج  منحبيث متكن الشركات  ،احلكومة إىل حتديد املنتوجات اليت جيب أن توفرها هذا األخريجيب أن يقود  إذ اء اإلنتاج؛ضف

إال أن هذا قد ال يكون  ،املنتوجات منالعديد ميكن أن تطالب احلكومة الشركات بإنتاج و، ىاملثليف احلالة  ،منتوجات جديدة

، ريهع توفيقد ال تستط ،جانب احلكومة منللشركات  روالدعم املباش االستثمارات منعاليا  ماسيتطلب حج إذ ، سهل املنال

 منا إىل جمموعة متكاملة ضاء اإلنتاج أيضىل قلب فإحيتاج الوصول  ذلك،إضافة إىل  ،األقل ىعل ريقصاملدى اليف 

وإنتاج منتوجات جديدة غائبة  لكي تقوم الشركات باملخاطرة -ريةيتعلق باملؤسسات والقوانني واملوارد البش مبا - اإلصالحات

ع تال تتم قدا املنتوجات، فإ ٥توفرها لتشجع هذ أن دراية باملدخالت اليت جيب ىإذا، حىت لو كانت احلكومة عل. 1حاليا

افز املتوافرة حاليا، ال تبدو احلو ذلك،باإلضافة إىل . خصوصية املدخالت وتعقيدها نات املؤسساتية للقيام بذلك بسببباإلمكا

   .ا سياسات حمايدةكو املنتوجات بسبب ٥نتاج هذإلاملخاطرة  ىع الشركات علي، كافية لتشجريبيةض من إعفاءات

 ،راتيجيةتسإإنتاج منتوجات  ىاحلكومات الشركات عل عمثال، ميكن أن تشج .هناك أيصا خيارات أخرى أقل تعقيدا         

اإلنتاج احلايل عن  مدى بعد فضاء ىالشركات عل القيام بذلك عل ٥وتعتمد قدرة هذ ،منتوجات جديدة فيزتقوم بدورها بتح

قريبة من فضاء اإلنتاج اليت تنتجها  ئعإنتاج بضا ىالشركات علراتيجية، وإال فإن احلكومة ميكن أن تساعد تساملنتوجات اإل

السابقة كون معظم اإلمكانات الالزمة  تراتيجياتسالالزمة حمدودة نسبيا مقارنة باإلاحلالة، ستكون املتطلبات  ٥يف هذ. حاليا

ري من املدخالت غكومة توفري عدد صاحل ىبالتايل، يتعني عل. وتستخدم يف إنتاج الصادرات احلالية ،فاسللإلنتاج متوافرة 

باإلضافة ا يف االقتصاد، فاملتاحة سل ثمر املنتوجات اجلديدة اإلمكاناتستستو ،ع القفز إىل منطقة أكثر كثافةيتشجل ،واحلوافر

ة املتدرجة، حيث تزود العملي ٥هذ. بتحسني اإلمكانات االقتصادية للبلد -بدورها  -إىل املدخالت اجلديدة اليت تقوم 

 تراتيجياتسوهذه اإل ،اعيف القط ل هيكليةود الطريق لعملية حتبحمددة، تعرة زمنية تا من املدخالت يف فغريا صداحلكومة عد
                                                           

.86، صمرجع سابقإبراهيم أمحد البدوي،   1
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اء ضف إىل قلبول ىل الوصإاعية، وبالتدرج، صنتؤدي السياسة ال حبيثجتعل من التنمية عملية تستند اىل مسار التنمية نفسه، 

  .اإلنتاج يف اية املطاف

  : اآلليات املؤسسية للسياسة الصناعية  - 2

وبنية مؤسسية تستند  تراتيجياتسإكورة أعاله يتطلبان ذمل، أن جناح واستدامة السياسات ا"Dani Rodrik" يقول        

  : 1حماور ثالثةإىل 

-  اخلاص،  اعالقطع م تواصل وتنسيق ىصناعية وإنفاذها علختطيط السياسة ال اجيب أن تكون اجلهات الرمسية املنوط

والتنسيق ميليها عدم إملام  أمهية التواصل. بعداالنعزال أو التعامل معه عن  مع احلفاظ عل االستقاللية املؤسسية من دون

األخرية من  هذه الكافية لتحديد املدخالت العامة اليت جيب أن توفرها للشركات حبيث تتمكن اتالعام باملعلوم اعالقط

 االستقاللية املندجمة، حيث تكونب "Evans B. Peter" ماعهذا ما يشري إليه عامل االجت ،منتوجات جديدة إنتاج

التدخالت  ح هلا حتديد حاجاته، وبالتايل حجم ونوعيةيع اخلاص بشكل يتامنظومة شبكات مع القطالدولة مندجمة يف 

  ؛استقالهلا عنه ىع العام، وذلك مع احملافظة علاالقطمن  قعوالدعم املتو

؛ فمن أهم عوامل عملية حتسني املنتوجات هو قدرة عام "العصا واجلزرة"جيب أن تتبع السياسة الصناعية أسلويب  -

 "Rodrik"يزعم و ،التكاليف  فاكتشار يف مالشركات عل حتصيل ريوعها، وإال فلن يكون هناك عمليات استثا

توحة بشكل يؤدي إىل تبديد املوارد من دون توفري فايات مت كانت ذابقدر ما إذا  ،أن املشكلة ال تكمن يف الريوع

الصناعية يف معظم كانت حال السياسة  ماالتكنولوجية، ك اع للشركات املستفيدة لزيادة اإلنتاجية وتطوير قدرافالدا

ة، مثل ربط الدعم بقيد زمين حمدد ناحلكومة احلوافز وفق قواعد وضوابط معي بالتايل، جيب أن تقدم ،البالد العربية

الشركات اليت مل  ا مبعاقبةضه احلوافز بل قامت أيذقدمي مثل هآسيا مل تقم فقط بت رقشوبلدان  ،وباألداء التصديري

  ؛تلتزم بالقواعد

جيب كما  ،واحملاسبة ه السياسات عرضة للمساءلةذكي تكون السياسات فعالة، جيب أن تكون املؤسسات اليت تضع ه -

الرغم من  ىوعل ،ب أخرىحمددة عل حسا لفعاليات الترويجبشأن أسباب  ،اسياسا تربيرأن تكون قادرة عل  يهاعل

                                                           

.89-87ص  ص إبراهيم امحد البدوي، مرجع سابق،  1  
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ا ما تكون ضعيفة وغري بفيها كلها، فإن هده الوزارات غال أغلب الدول العربية، إن مل يكنوجود وزارة صناعة يف 

بالتايل، جيب أن تعزز احلكومات الوزارات املعنية ذه السياسات . الصناعيني متمتعة بالصالحيات الالزمة اليت تؤثر يف

 ساءلة، جيب أن تكونإضافة إىل مسألة احملاسبة وامل ،ه السياساتذهعن أي احنرافات  بإمكانية وضع تقارير حتدد

  .متاحة للعموم ،ا وفعاليات الس االستشاريبشأن فعاليااملؤسسات  منشورات

 .∗واملنظمة العاملية للتجارة العريب القطاع الصناعي: رابعاملطلب ال    

 لى، وإنةهومرن لعربية ستكوا وللددات اقتصاالعالمية على ارة لتجاامنظمة ت تفاقيااتنفيذ ر لكاملة آلثاد األبعاإن ا       

لك لتكييف ت، وذالتفاقياا هذهلتي تسمح بها الزمنية ات الفترا لستغالالعمل على العربية على ول الدرة ابقد، كبرية جةدر

ي لذاألمر ، العالميةرة التجاامنظمة ت تفاقياالتي تحتويها ة الجديدابط الضوابما يتماشى مع  ،لصناعيةواية رلتجاا السياسات

ر آلثااسيقلل ، منجهة ثانيةة، ولجديداية رلتجاالبيئة التي تهيئها ص العربية للفرول الدل استغالافي حسن ، من جهة ، سيسهم

ية رلتجات السياساالتكييف د لجهول األمر بذايتطلب و، لعالميةاة لمنافسالمتوقعة في دة الزياالناشئة عن  المحتملة السلبية ا

 .لمؤسسيى المستووالقطاعي  ى المستو، العربية على مستويينا

 ،لعالميةا رةلتجاا منظمة تتفاقياا تطبيق اءجر تتحديا جهاستو لتيا إلنتاجيةا تلقطاعاا مأه من لصناعيا علقطاا يعتبر      

  .صناعة األدويةوصناعة املنسوجات واملالبس، النفط ومشتقاته،  :اهغير  من كثرأ ستتأثر لتيا لعربيةا تلصناعاا زبرأ منو

  .املنسوجات واملالبس صناعة : أوال        

ف لنامية سوول الدأن الى إلية تشير وألالدالئل ن افإول، لدابين  GATTلمتوقعة التفاقية ر اآلثاالرغم من تباين اعلى       

 ،فألليادة امتعدت لمنسوجات ايباترتر طاإلمالبس في وا على املنسوجاتضة ولمفرا لحصصالة إزاتستفيد في مجملها من  

 الرئيسية لعربيةا للدول فبالنسبة. لوقت نفسهالها في  مصدرةولمالبس ت واللمنسوجاردة ال مستودولعربية ول الداتعتبر و

درات لصااجمالي إلى إ املنسوجاتمن درات لصااحصة  نفإب، لمغرا، مصر، يارسو ،تونس :هي تلمنتجاذه الهرة لمصدا

من جممل   %60، كما تصل نسبة الصادرات من هذه املنتجات إىل حوايل %40و  %20 ما بين فياوح تترول لدا هذهفي 

  .الصادرات املصنعة من هذه الدول

                                                           
∗

عضاء جيبويت، األلكويت، املغرب، مصر، األردن ، عمان، السعودية، موريتانيا، ااالمارات، البحرين، تونس ، قطر،  :ية األعضاء مبنظمة التجارة العاملية هياألقطار العرب 
   .فلسطنيسوريا،  :قطار غري األعضاء  همواأل.لبنان ليمن، السودان، العراق، ليبيا، ااجلزائر ،  :املراقبون هم
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بة اقرق لسواذه هتتلقى ، إذ لسلعاه هذلعربية من ول الددرات الصا  لرئيسيةق السوابي وروألد االتحادول اتعتبر و            

من و. لمغربيةوالتونسية درات الصاامن  %70من رب ما يقا، ولمالبست والمنسوجاالمصرية من ا دراتلصاامن  % 40

 تلمنسوجاامن اردات لوم اما، أبيةورواأل وللدابخاصة ، ولمتقدمةول الداي ف كيةلجمرا التعريفةتخفيض ل أن لقوالممكن ا

 ،لهارة لمصدالعربية ول الداعلى ة بالفائدد يعوأن لسلع من شأنه ا هذه لتي تفرضها علىالحصص د الة قيووإزا ،لمالبسوا

مقابل  نه فيأال إ ،بيوروألا دالتحااق دول اسوألى إلسلع يتجه ا هذهلعربية من ول الددرات اصا منأن جزء كبريا حيث 

لسلع ا هذهلعربية من درات الصاا نفإول، لدا هذهلى إتها دراصام ماألحصص د اقيولة وإزا كيةلجمرالتعريفة ض انخفاا

ع تتمثل في ضيا ،آخر عمشكلة من نو -لمالبست واللمنسوجا  لعالميةرة التجااتفاقية منظمة انتيجة لتطبيق  -جه استو

ن، آلا حتى، كثريالتي سهلت عليها افضلية  األ وهي، بيةوروألول الداتحصل عليها من اليت كانت  يةرلتجاافضلية ألاتقليص أو

ول لدالى منافسة قوية من إلعربية ا وللدامن رون لمصدض اسيتعر، ألفضليةاتلك ع بضياو ،وللدا هذهاق سوألى ل إلوصوا

ول لدامن د لمالبس لعداضحة في صناعة وانسبية ة تعد ميز لعمالة لم ا كلفةأن بخاصة ، ورقيةلشابا ودول أوروآلسيوية ا

  .1لعربيةا

ت لمنتجااتسويق ج وإلنتااتيجية استرالى تنفيذ ة إلمالبس مدعوت واللمنسوجارة لمصدا لعربيةول الدن افإ، عليهو            

، باكستانولهند وا كالصني، آلسيويةول الداا رهتصدولمنافسة للتي تنتجها المالبس ج انتاإلتخلي عن واألفضل دة الجوا ذات

  .فيهالمنافسة اعلى ر قدأة لعربيول الدن التي تكووالعالية دة الجوذات ا املنتجاتلتي تستوعب اق األسواف استهدوا

  .النفط ومشتقاته: ثانيا        

لتي العليا ا يفةلتعرا مشتقاته في عملية  تثبيتو لنفطاصريحة لسلعة رة لعالمية بصورة التجاامنظمة ت تفاقياا ضلم تتعر      

لعامة التفاقية ابط الضوواعد القوأن اال إ ،لمتفق عليهاملستوى افعها عن ر  مبعدام اللتزاله ردة لمستوول الدايتعين على 

GATT ىلد مجركيةلا يفتهالمثبتة تعرى األخرالسلع اعاملة مماثلة مع بقية مشتقاته من معاملته مولنفط ا  ال تستثني 

  : 2لمنظمةا

                                                           

.23-22ص  ص دين زروق، مرجع سابق،مجال ال  1  
حتديات التجارة العاملية واهتمامات  - منظمة التجارة العاملية: "، املؤمتر السنوي الثامنالنفط اخلام ومفاوضات قطاع الطاقة يف إطار منظمة التجارة العامليةحمسن أمحد هالل،    2

  .  9- 7صص ، 2012جوان  26- 24، القاهرة "الدول العربية



.أثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي: الفصل الثالث  
 

204 

 

هو  GATTحيث أن أحد املبادئ األساسية لـ  "التسعري املزدوج"إن أحد القضايا ذات العالقة بالبترول هي  -1

أو زيادة /حظر التسعري الثنائي الذي ال خيضع لعوامل السوق، حبيث تكون القاعدة هي عدم خفض األسعار احمللية و

إال أن هذا املبدأ غري واضح مدى تطبيقه صراحة على منتجات املوارد الطبيعية واليت ... لألسواق اخلارجيةاألسعار 

 من بينها البترول؛

قد تدعو بعض األطراف " التسعري املزدوج"ة أساسية إلنتاج البيتروكيماويات، وقضية البترول اخلام كماد يستخدم -2

مبا قد يتناقض مع قواعد الدعم، وهلذا فإن إىل إثارة عالقة توريد املادة اخلام للتصنيع بأسعار أقل من األسعار العاملية، 

للدول النامية يف تقدمي بعض أنواع الدعم، ومن املمنوحة املوضوع مرتبط بالنقطة السابقة، ومن ناحية أخرى باملرونة 

من املصدر إىل األسواق العاملية، واليت هلا دور كبري يف أن تكون ) مبا يف ذلك النقل(املفيد دراسة عناصر التكلفة 

 للدول النفطية يف إقامة وتوطني الصناعات اليت تعتمد على البترول كمادة خام؛) ميزة نسبية(هناك 

كات البترولية يف تسعري منتجاا التصديرية قد تواجه بدعاوى اإلغراق، إذا ما اختذت قرارا بتخفيض إن سياسة الشر -3

للمنتوجات البيتروكيماوية، أسعار املنتجات اليت تباع يف السوق احمللية، أو زيادة األسعار عند التصدير خاصة بالنسبة 

نضمام العديد من الدول النفطية إىل عضوية منظمة التجارة وهذا اجلانب له أمهية يف رسم السياسات التسويقية بعد ا

 ؛ةالعاملي

 :1تنص علىإن اتفاقية احلواجز الفنية للتجارة  -4

 اعتماد املواصفات واملقاييس للمنتجات البترولية مبا يتماشى مع مبدأ عدم التمييز؛ -

أمهية متاشي اإلنتاج مع املواصفات واملعايري ألسواق التصدير، وتوفر االلتزامات واحلقوق الواردة باالتفاقية،  -

 وشفافية اإلجراءات اليت تتخذها السلطات الوطنية يف هذا القطاع، وغريه من القطاعات األخرى؛

، مما يعزز من قدرات املصدرين ضرورة تبادل املعلومات من خالل املراكز الوطنية للمواصفات واملقاييس -

على التعرف على املواصفات الفنية، وحق مناقشة األطراف األخرى اليت تصدر معايري جديدة قد تشكل 

 .حاجزا جتاريا أمام الصادرات إىل تلك األسواق

                                                           

.17-16ص ص ، املعهد العريب للتخطيط، ، النفط اخلام يف إطار منظمة التجارة العامليةحسان خضر  1  
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، له GATSإن مشول اتفاقات منظمة التجارة العاملية على قطاع التجارة يف اخلدمات يف إطار االتفاقية اجلديدة  -5

خبدمات قطاع النفط ومنتجاته، حيث أن االتفاقية تغطي كافة أنواع اخلدمات القابلة للتجارة الدولية عالقة مباشرة 

 :1ذات العالقة بنشاط البترول ومن بينها

 االستشارات اإلدارية واالقتصادية والفنية يف جمال البترول؛ -

 ؛عمليات التنقيب واالستكشاف واالستخراج -

 بوسائله املختلفة، مبا يف ذلك النقل باألنابيب؛ النقلعمليات  -

 .عمليات توزيع النفط ومنتجاته -

ويرتبط ذلك بااللتزامات احملددة، حيث ... وغريها من األنشطة اخلدمية املتصلة باألنشطة يف البترول والغاز والتعدين     

دول العربية النفطية تسمح بالتواجد األجنيب يف هذه من ال ابعض الدول التزامات حمددة يف هذا اال، وهناك عدد تقدم

هي ) MFN(األنشطة، رغم أنه غري وارد يف جداول التزاماا احملددة، ومها أمهية مالحظة أن قاعدة الدولة األكثر رعاية 

يف احلصول على قاعدة عامة، حيث تقضي بامتداد هذا احلق إىل كافة األطراف األخرى، مبعىن عدم التمييز بني دولة وأخرى 

احلق يف ممارسة النشاط، مما قد يستدعي أفضلية تضمني تلك األنشطة يف جداول التزاماا احملددة بالشروط املناسبة لكل دولة 

  .بالنفاذ إىل األسواق، وفيما يتعلق باملعاملة الوطنية

 ومنتجاته البتروليف عالقة   آخر جماال) TRIPS(امللكية الفكرية حلقوق تجارية ـالاجلوانب ية ـرب اتفاقـتعت -6

 :حيث   بقواعد التجارة الدولية

أن مضمون االتفاقية يتعدى العالقات التجارية، وبراءات االختراع إىل كافة حقوق امللكية الفكرية إىل براءات  -

 االختراع يف منتجات البترول واملنتجات البيتروكيماوية؛

مع أحكام االتفاقية، وكذلك ترتيبات وإجراءات احلصول على حتتاج الكثري من التشريعات الوطنية إىل املواءمة  -

  .براءات االختراع من الشركات األجنبية واملتعددة اجلنسيات اليت تلعب دورا أساسيا يف تلك الصناعة

  

                                                           

.8حمسن أمحد هالل، مرجع سابق، ص  1  
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 .صناعة األدوية: ثالثا   

كان اهلدف هو حتقيق االكتفاء ختتلف ظروف نشأة الصناعات الدوائية يف الوطن العريب منه يف الدول املتقدمة، حيث       

يف ظل احلماية والتسهيالت الداخلية، أين كان للمؤسسات العمومية الدور البارز يف حتمل هذه املسؤولية، مث بدأت  الذايت

وأيضا بفتح السوق لالستثمارات  احمللية ذات احلجم الصغري واملتوسط تنتقل يف السنوات األخرية إىل املؤسسات اخلاصة

ورغم ذلك فإن معظم الدول العربية مل تصل إىل مستويات كبرية من االكتفاء ، 1بشكل مباشر أو بالشراكة معهم األجنبية

  .من التغطية كما هو احلال بالنسبة للجزائر وتونس والسعودية %50الذايت، فالكثري منهم مل يتجاوز أكثر من 

يقدر حبوايل  2007واملستلزمات الطبية، فإن عدد املصانع العربية سنة وحسب تقديرات االحتاد العريب ملنتجي األدوية        

رب هذه النسبة عن ، وتع2005مصنعا سنة  241ن عددهم ألف عامل بشكل مباشر، بعدما كا 200مصنعا ويوظف  257

 34.2دواء منو ضعيف حلجم االستثمارات يف قطاع الصناعات الصيدالنية، يف حني يصل متوسط حصة الفرد العريب من ال

  .دوالر للفرد األورويب 127دوالر مقابل 

 لفكريةا لملكيةا قلحقو يةرلتجاا التفاقيةا تنفيذ لعربيةا وللدا في يةدوألا جنتاإ لها ضيتعر لتيا تلتحدياا عظمأ من          

)TRIPS (امستخدا خصر سطةابو لتقنيةا نقلو لمباشرا ألجنبيا رالستثماا تشجيع في مهمة التفاقيةا هذهأن  من بالرغمو 

 جهةالمو لعالميةا تكاللشر تدفع لتيا اع،الخترا اءةبر قحقو ءقتناا مسور في عتفاار عليها يترتب نهأ الإ اع،الخترا اءةبر

 بين ونلتعاا تعزيز على العمل ألفضلا من نيكو قد ،2التفاقيةا ههذ تنفيذ نتيجة ،لعربيةا وللدا في يةدوألا جنتاإ تكاليف دةياز

  . جإلنتاا تكاليف خفض لىإ ديسيؤ ما ،موسعة عربية قسو في يةدوألا تسويقو جإلنتا لعربيةا تلصناعاا

 

  

  

                                                           
   .24مداح عراييب احلاج، مرجع سابق، ص  1
.23مجال الدين زروق، مرجع سابق، ص   2  
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 :خالصة

والنيوكالسيكية تسمح  من خالل النظريات اليت مت سردها يف هذا الفصل، مت استخالص أن النظرية الكالسيكية         

ما بني دول الشمال ودول اجلنوب وسبب قيامه؛ بينما مل بتفسري جزء من التبادل الدويل، حيث أا تفسر التبادل الواقع 

التبادل بني دول الشمال فيما بينها، غري أا تسمح بإعطاء نظرة إجيابية للتجارة الدولية على االقتصاديات اليت تقوم ا، وأا 

تبادل يف بلد ميكن أن يؤدي إىل ما تعود باملكاسب على كل الدول القائمة بالتبادل، غري أن منو أحد العوامل الداخلة يف ال

العالقة بني الدول فسر اجلزء الثاين من التبادل، أويسمى بالنمو املفقر؛ أما االجتاهات احلديثة يف تفسري التجارة الدولية فإا ت

تعلق بالدول املتقدمة فيما املصنعة اجلديدة والدول الصناعية، أما النظريات احلديثة فإا تفسر اجلزء الثالث من التبادل الدويل وامل

 .بينها، حيث ترجع التبادل ما بني هذه الدول إىل اقتصاديات احلجم وإىل تشابه األذواق وإىل تنوع املنتوجات

حثها على فتح حلل األزمات االقتصادية للدول، وإن انتشار ظاهرة العوملة واليت تزامنت مع سعي املنظمات الدولية        

الشك أن و ،اق العاملية، دفعت األكادمييني وواضعي السياسات إلثارة أمهية السياسة التجارية من جديدحدودها أمام األسو

ة قد تركت تأثرياا السلبي ،اليت جنمت عنها واليت حررت التجارة متعددة األطراف واالتفاقياتتأسيس منظمة التجارة العاملية 

قليمية قد واإلأتزايد االتفاقيات الثنائية  أنكما  ،الصناعية على وجه اخلصوصالسياسة و ،عموما االقتصاديةعلى السياسات 

ويشار هنا بأن االتفاقيات تعمل على توسيع مساحة القوانني  ،للسياسة املتاحة للبلدان الناميةأدى اىل احنسار املساحة العامة 

ية على هذه االجراءات بطبيعة احلال تركت تأثريات سلبان مثل  ،فوق ما هو موجود يف قواعد منظمة التجارة العاملية واألنظمة

 .يف البلدان النامية السياسات الصناعية وخصوصا

  :حبث أثر حترير التجارة الدولية على التنمية الصناعية من خالل مت     

على اإلنتاج، الذي بزيادته تتحقق تنمية صناعية، وكذلك يرتبط حبث ذلك األثر على االستهالك، حيث أن  األثر •

  ؛زيادة االستهالك تعين مزيدا من الطلب الذي إذا استجيب له، يزداد اإلنتاج الصناعي؛ مما حيدث تنمية صناعية

اخلارجي على الصادرات الصناعية إثر حترير  ينطبق نفس املربر لدراسة األثر على الصادرات، فكلما زاد الطلب •

  ؛التجارة اخلارجية، أدى ذلك إىل مزيد من اإلنتاج الصناعي، ومن مث حتدث التنمية الصناعية
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ميكن دراسة أثر حترير التجارة اخلارجية على االستثمار يف قطاع الصناعة؛ حيث إذا ارتفع معدل االستثمار،  •

  فستحدث تنمية صناعية؛

لألثر على العمالة يف القطاع الصناعي؛ كلما ازدادت فرص التوظيف، فإن ذلك يعين مزيدا من الدخول؛ مما بالنسبة  •

 .مزيد من الطلب، دافعا اإلنتاج الصناعي إىل الزيادة؛ مما يؤدي إىل حدوث تنمية صناعية ؤدي إىلي

دولة عربية تستفيد دون أن تتضرر من االتفاقات ال توجد فمن الدول النامية  اأما بالنسبة للدول العربية باعتبارها جزء  

ايل تتوقف درجات االستفادة والضرر على احلجم التجاري وامل. وال توجد دولة عربية تتضرر دون أن تستفيد منها ،التجارية

د كما تعتم. ، كلما زاد هذا احلجم ارتفعت االستفادة واخنفض الضرر والعكس بالعكسوالتكنولوجي لكل بلد على حدى

  .تلك الدرجات على طبيعة االتفاق التجاري الذي يتضمن حقوق والتزامات الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية

       

    

 



 

 

 

  :الرابعالفصل 
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  :متهيد 

كذا دراسة أثر و ،ريات املتعلقة بالتجارة الدوليةوبيان خمتلف النظ هيم املتعلقة بالتنمية الصناعيةبعد عرض خمتلف املفا        

األخرية على التنمية الصناعية، سيتم يف هذا الفصل قياس هذا األثر على جمموعة من الدول واليت تصنف ضمن هذه حترير 

، هي منطقة  جغرافية  تقع يف أقصى اجلزء الشمايل من قارة إفريقيااليت أال وهي دول مشال إفريقيا، هذه األخرية  الدول النامية،

   .اجلزائر، مصر، ليبيا، موريتانيا، املغرب، السودان، تونس: 1سبعة دول هي -وفق تقسيم األمم املتحدة –وتضم املنطقة 

 عى لتحديث آليات االقتصاد احملليومشاريع خمتلفة للصناعة والتصنيع، يف مس تنفذ دول مشال إفريقيا خططا     

عية يف املنطقة، ل أحد أكرب التحديات االجتماتغلب على بطالة الشباب، اليت تشكوجلب االستثمارات األجنبية وال

 نشاطي الصناعة من الصناعي القطاع  يتكونتونس، ويف اندالع الربيع العريب من جنوب  واليت كانت سببا مباشرا

  .االستخراجية والصناعة التحويلية

يشتمل قطاع الصناعة االستخراجية على املناجم واحملاجر، وخيتص أساسا بعمليات االستخراج والتحضري واملعاجلة      

الطبيعي، كما يشمل هذا الفحم واملعادن واخلام، والسوائل كالنفط اخلام، والغازات كالغاز  مثلاإلضافية للمواد الصلبة 

املناجم الباطنة والسطحية واحملاجر واآلبار وكافة األنشطة املكملة لتركيز املعادن اخلام، وإعادة معاجلة مواد خام  على القطاع

ملواد عضوية  الكيميائينيع اليت تقوم بالتحويل اآليل أوبعمليات التص ، أما القطاع التحويلي فهو يعىنأخرى  ألغراض التسويق

يف بيت العامل، وسواء مت بيع املنتجات سواء مت هذا العمل آليا أويدويا، يف مصنع أوغري عضوية إىل منتجات جديدة، وأ

باجلملة أوبالتجزئة، ويتضمن هذا القطاع عددا من الصناعات املختلفة، من بينها صناعة الغزل والنسيج واملالبس والصناعات 

  .2والبتروكيماوية والصناعات اإللكترونية وصناعة املعدات الرأمسالية ووسائل النقل وغريهاالغذائية والكيماوية  

يف ظل تنامي دور التجارة اخلارجية يف مجيع دول العامل يف ضوء سياسات حترير األسواق واالنفتاح التجاري الدويل،       

ارجية، فاخنرطت يف العديد من االتفاقيات التجارية الثنائية أدركت دول مشال إفريقيا أمهية هذا الدور املتزايد للتجارة اخل

 واإلقليمية والدولية، وذلك باختاذ جمموعة من السياسات واإلستراتيجيات التجارية لتشجيع التجارة اخلارجية بشكل عام

                                                           
1
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الدولية، وجتنب بعض املظاهر والتجارة البينية بشكل خاص، وملواكبة خمتلف التطورات ولالستفادة من مزايا حترير التجارة 

  .السلبية هلا، وكذا االستفادة من مسامهتها يف التنمية االقتصادية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص

 بيانات  ولبيان أثر حترير التجارة الدولية على التنمية الصناعية يف دول مشال إفريقيا، سيتم قياس هذا األثر باستخدام منوذج    

Panelأثر تغري الزمن وأثر تغري االختالف بني الوحدات املقطعية على حد سواء،  ،أخذ يف االعتبارظرا ألن هذا األخري ي، ن

املبحث األول  يركزحيث الكامن يف بيانات عينة الدراسة، وملعرفة نتائج هذه الدراسة مت تقسيم هذا الفصل إىل أربعة مباحث 

بالتركيز على املؤشرات التجارية والصناعية اليت يتم استخدامها يف  إفريقيالى نظرة عامة حول اقتصاديات دول مشال ع

قياس اثر حترير التجارة على التنمية الصناعية عن طريق بناء إىل  ان على التوايلفيتطرقوالثالث  ؛ أما املبحث الثاينالنموذج

والثاين  ،والصادرات والواردات كمتغريات مستقلة منوذجني األول يتعلق بالقيمة املضافة للصناعات االستخراجية كمتغري تابع

املبحث الرابع يف األخري و ؛يتعلق بالقيمة املضافة للصناعات التحويلية كمتغري تابع والصادرات والواردات كمتغريات مستقلة

  .حتليل النتائج املتعلقة بالنموذجنيى عل ركزي
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 .مشال إفريقياحول اقتصاديات دول نظرة : املبحث األول

 تخراجية والقيمة واملضافة للصناعاتاالس طور كل من القيمة املضافة للصناعاتلقاء نظرة على تإسيتم يف هذا املبحث      

عتربان كمتغريات مستقلة وكذا الصادرات والواردات اللتان ت اللتان تعتربان كمتغريات تابعة يف منوذج الدراسة، ،التحويلية

   .مبينة يف املطالب التاليةمت تقسيم هذه الفترة إىل أربع فترات  دوق، 2015إىل  1995خالل فترة الدراسة من 

  .2000إىل  1995والتجاري لدول مشال إفريقيا من الفترة  القطاع الصناعي: املطلب األول   

  .القطاع الصناعي لدول مشال إفريقيا: أوال        

كل من  يف % 18و % 10ومتصاعدة من الناتج احمللي اإلمجايل تتزاوج بني  نسبة مقبولةلية اعة التحويالصن تشكل        

ات التوجه ذروكيماويات القطاع موجهة لتلبية االستهالك احمللي، ما عدا صناعة البت واملغرب، وأغلب الصناعات يف هذا تونس

فإن قيمة الصناعة التحويلية خراجية للتأرجح خالل التسعينات، الصناعة االست فيه قيمة تعرضتالوقت الذي ويف  ،صديريتال

أسعار النفط وبالتايل عائدات  وتساهم زيادة ،ورمبا مبعدالت مرتقعة أحيانابالنمو املتواصل خالل هذه السنوات،  متيزت

وقد ال يظهر  ،الصناعات التحويلية من بينهايف حتقيق فائض استثماري يستخدم عادة يف متويل املشاريع اإلمنائية و ،صادراته

  .1هاالنفطية هو أعلى منه يف الدول غري منو الصناعات التحويلية يف الدولالترابط بينهما بشكل آين، إال أنه من املالحظ أن 

 أسعارها  اخلارج فإنإىلرض التصدير تج بغتناملعدنية وغري املعدنية،  ونظرا إىل أن معظم منتجات الصناعة االستخراجية،      

. التجاري باستمرار ادلتبدهور شروط التو تذبذبا لليف أسواق دولية خارج سيطرة املنتجني، مما يعرضه وكمياا حتدد غالبا

  .سقوف اإلنتاج النسيب على أسعاره من خالل حتديدري ثهاما يف التأ ادورفإن منظمة أوبك تلعب أما النفط، 

فهي تشتمل على جمموعة واسعة من األنشطة الصناعية من أمهها الصناعات  ،أما الصناعة التحويلية يف هذه الدول       

ت، وغريها من األنشطة اليت تتفاوت والبتروكيماويالكيماوية، واحلديد والصلب، الغذائية، واملنسوجات واملالبس، واألمسدة ا

  .2دولةصادي والتقين لكل تعلى توفر املادة األولية وعلى مدى التقدم االق دولة وأخرى بناءيف أمهيتها بني 
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 وكانت صناعة املنسوجات واملالبس متثل إحدى الصناعات التقليدية الرئيسية يف كل من مصر واملغرب وتونس واجلزائر،      

من ناتج الصناعة التحويلية،  % 13.7، أي ما يعادل 1999مليار دوالر عام  9.7وتقدر قيمة الناتج هلذه الصناعة حوايل 

- 1995عن العام الذي سبقه، واجلدول املوايل يبني تطور القطاع الصناعي بشقيه خالل الفترة  %1باخنفاض مقداره حوايل 

2000.  

  )مليون دوالر(   .2000- 1995التحويلية خالل الفترة االستخراجية والصناعة  القيمة املضافة للصناعات :10اجلدول رقم 

التحويلية اتالقيمة املضافة للصناع     االستخراجية اتالقيمة املضافة للصناع 

2000 1999 1998 1997 1996 1995 2000 1999 1998 1997 1996 1995  

 اجلزائر 10.562 13.664 14.184 10.893 13.443 21.518 4.336 4.328 4.088 4.601 3.386 3.164

 مصر 4.459 4.352 4.678 4.960 3.827 6.260 9.829 11.184 12.802 14.403 16.266 18.005

 ليبيا 7.171 8.702 8.877 5.617 7.542 13.646 2.217 2.037 2.224 2.272 3.265 2.316

 موريطانيا 0.120 0.123 0.126 0.139 0.115 0.127 0.106 0.111 0.095 0.082 0.081 0.077

 املغرب 0.592 0.643 0.752 0.751 0.777 0.684 6.056 6.259 5.902 6.091 7.261 5.847

 السودان 0.004 0.006 0.007 0.024 0.199 0.931 0.449 0.717 0.832 1.445 0.623 0.882

 تونس 0.651 0.751 0.699 0.713 0.736 0.756 3.423 3.580 3.491 3.652 3.607 3.530

  .2001،2002، 2000من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحد لصندوق النقد العريب لسنة : املصدر           

  .2000-1995و التحويلية خالل الفترة  االستخراجية اتوالشكل املوايل يبني تطور القيمة املضافة لكل من الصناعة
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  .2000- 1995ل إفريقيا خالل الفترة 

  

eviews9  10وباالعتماد على اجلدول رقم. 

مليون دوالر  13.443بلغت ت، حيث 

ة الاليت تتسم بقاعد ل من املغرب وتونس

، فقد بلغت نسبة الزيادة يف قيمة 1999

الحظ أيضا أن صادرات السودان سجلت 

رن ذلك مع البدء يف تصدير النفط اخلام 

يف عدة  1999ى النمو االقتصادي عام 

، أما السودان 1999عام  %6.4و  1

، وارتفعت قيمة واردات ليبيا بصورة %

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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االستخراجية والتحويلية لدول مشال إف  القيمة املضافة للصناعات

 s9من إعداد الباحثة باستخدام برنامج : املصدر

  .2000- 1995رة اخلارجية لدول مشال إفريقيا يف الفترة 

هذه السنوات،  خاللأن هناك زيادة ملحوظة  ،ة بالصادرات

، وكذا يف كل من2000عام مليون دوالر  21.65رتفع إىل 

99عام ) %2.9( معدل زيادة الصادرات العاملية  سب قاربت

ويالحظ، انيا سجلت اخنفاض، بينما موريت)%2.4(وتونس ) %

مقارنة بالعام الذي سبقه، وقد اقترن  %31بته حنو بلغت نس 

  .ألف برميل يوميا 100ة تقدر بنحو بكميات ابتدائي

دات، فإا مل تكن متماثلة هي األخرى، كما سايرت مستوى ال

1.7ل منو الواردات يف كل من املغرب وتونس واجلزائر بني 

%26.5و 1.4جعت قيمة الواردات بنسب تراوحت بني 

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

تطور القي:  17الشكل رقم 

قطاع التجارة ا :ثانيا        

اخلاصة بال بياناتتشري ال     

يف اجلزائر لترتفع 1998عام 

تصديرية أكثر تنوعا وبنسب 

%3.2(صادرات املغرب 

 1999ارتفاعا مهما عام 

بكمي 1999اعتبارا من أوت 

وخبصوص تطور الواردات    

دول، حيث تراوح معدل منو

انيا فقد تراجعوليبيا وموريت
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ري إىل التخفيض الذي أجرته السلطات الليبية يف سعر صرف مر الذي يعزى إىل حد كبوهو األ %50ملحوظة، وذلك بنسبة 

الدينار مقابل الدوالر، يف إطار اإلجراءات اليت اختذا لتوحيد سعر الصرف املعمول به، وكذا موريتانيا حيث بلغت نسبة 

  .1، واجلدول املوايل يبني تطور الصادرات والواردات هلذه الدول%15الزيادة يف قيمة الواردات حوايل 

  )مليون دوالر(     .2000- 1995لدول مشال إفريقيا خالل الفترة  اإلمجالية الصادرات والواردات: 11 اجلدول رقم       

اإلجمالية الواردات   اإلمجالية الصادرات  

2000 1999 1998 1997 1996 1995 2000 1999 1998 1997 1996 1995  

 اجلزائر 10.562 13.664 14.184 13.4433 21.5185 21.65 10.100 9.09 8.130 8.545 9.09 9.688

 مصر 3.450 3.540 3.919 3.206 5.236 7.060 11.758 13.040 13.245 16.537 16.023 14.010

 ليبيا 8.777 9.531 9.779 6.376 6.707 12.078 6.684 7.727 7.799 6.492 4.192 3.539

 موريطانيا 0.564 0.551 0.525 0.556 0.333 0.334 0.638 0.631 0.601 0.615 0.597 0.635

 املغرب 4.712 4.745 4.677 7.144 7.402 7.418 8.533 8.256 7.875 10.274 10.804 11.530

 السودان 0.556 0.620 0.594 0.596 0.780 1.806 1.184 1.504 1.580 1.925 1.414 1.550

 تونس 5.469 5.511 5.569 5.758 5.873 8.839 7.892 7.693 7.966 8.354 7.704 8.706

  2001،2002، 2000من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحد لصندوق النقد العريب لسنة : املصدر           

  

  :والشكل املوايل يوضح تطور الصادرات والواردات

  

  

  

                                                           
1
  .2000التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام   
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  .2000إىل  1995 من الفترة 

  

eviews 9  11وباالعتماد على اجلدول رقم.  

  . 2005إىل 2001

، ملسامهتها ستخراجية على وجه اخلصوص

ى منتجات الصناعة االستخراجية كمادة 

 الصناعي يف هذه الفترات تطورات منها 

، مليون برميل إىل االحتياطيات 250ف 

مليار برميل  0.81در االحتياطي حبوايل 

 تواصلتكما  ٠قبل عما كان عليه من 

عن النفط يف املناطق  تنقببقيع عقدين لل

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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لدول مشال إفريقيا من اإلمجالية الصادرات والواردات تطورات: 

s 9من إعداد الباحثة باستخدام برنامج : املصدر

01ع الصناعي والتجاري لدول مشال إفريقيا من الفترة 

 .اعي

بالتغريات اليت حتدث يف الصناعة االستخ اعي لدول مشال إفريقي

 والعتماد الصناعة التحويلية يف العديد من هذه الدول على من

وقد شهد القطاع  الص  ،مداخيلها لتمويل املشاريع اجلديدةعلى 

ف أضابليبيا مما " مرزق"ري من قبل شركة منساوية يف حوض 

وقدر ا شاف يف السودان، خصوصا يف حقلي الصقر وشولوجنو،

 % 212أي بنسبة  2000مليار برميل عن عام  0.55 

قيع توقيع عدة عقود استكشاف من ضمنها توشاف عن طريق 

  .1شركة أمريكية وأخرى بريطانية

                       

200.  

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

: 18 الشكل رقم

  

القطاع ال: ثايناملطلب ال   

القطاع الصناعي: أوال        

تأثر اآلداء الصناعي           

الكبرية يف ناتج القطاع، وال

أولية لإلنتاج والتصدير وعلى

حتقيق اكتشاف نفطي كبري م

وتواصلت جهود االستكشا

بزيادة تبلغ  ،2001عام 

رب يف االستكشاغجهود امل

للريف الغريب مع شركية ذاحملا

                                            
002التقرير االقتصادي املوحد لعام   1
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 مشروعني انطلق 2001خالل عام ف ،الصناعة التحويلية، فقد شهدت هي األخرى تطوراتتطورات  أما فيما خيص        

اجلزائرية  " سيدير" شركة سعتكما ، مليون طن 1.1جديدين يف مصر إلنتاج حديد التسليح واألسالك بطاقة إمجالية قدرها 

كامل لإضافة إىل إعادة هيكلة شاملة  شاركة مع إحدى الشركات العاملية،لالندماج يف اقتصاد السوق عن طريق توقيع عقود م

 مني لتحديث مصانعها وتسهيل تسويقالالز  واملايليناحلصول على الدعم الف الشركة إىل هدفتو ،نشاطات الشركة ومكوناا

القيمة املضافة  تطور واجلدول التايل يبني ،1جديدة نيةفيب يسهم يف توفري موارد مالية وشريك أجنمنتجاا من خالل إدخال 

  .2005-2001للصناعة بشقيها خالل الفترة 

  )مليون دوالر(            .2005- 2001خالل الفترة  االستخراجية والتحويلية القيمة املضافة للصناعات: 12اجلدول رقم 

التحويلية اتللصناعالقيمة املضافة    االستخراجية اتالقيمة املضافة للصناع 

2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001  

 اجلزائر 18.741 18.590 24.145 31.820 47.192 3.316 3.338 3.597 4.194 4.426

 مصر 6.178 6.641 8.226 9.297 10.121 16.419 15.853 14.101 13.538 14.943

 ليبيا 11.269 10.732 14.650 20.944 29.124 1.967 0.945 0.870 0.917 1.007

 موريطانيا 0.121 0.098 0.109 0.179 0.217 0.080 0.091 0.112 0.170 0.214

 املغرب 0.642 0.666 0.672 0.815 0.822 5.611 6.091 7.319 8.257 8.638

 السودان 1.139 1.334 1.522 1.811 3.165 0.912 0.942 1.068 1.204 1.551

 تونس 0.838 0.966 0.968 1.032 1.306 3.716 4.300 4.804 5.197 5.052

  .2003،2004،2005،2006 على بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحد لصندوق النقد العريب لسنةمن إعداد الباحثة باالعتماد : املصدر

  .والشكل املوايل يبني هذه التطورات بيانيا

  

  

                                                           
  .2006التقرير الصناعي العريب، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين،   1
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  .2005- 2001خالل الفترة 

 

  . 12ى اجلدول رقم

  

ذي سبقه، وقد مشلت تلك الزيادة الدول 

ى حد سواء، فمن بني الدول اليت يشكل 

مث ليبيا مث تلتها  %30.7ادرات بنسبة 

1%   

 %31.7واجلزائر بنسبة  %36.5سبة 

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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خال االستخراجية والتحويلية القيمة املضافة للصناعاتتطور : 1

وباالعتماد على اجلeviews 9من إعداد الباحثة باستخدام برنامج : صدر

  . 2005- 2001 رة اخلارجية لدول مشال إفريقيا يف الفترة

مقارنة بالعام الذي  2003ول مشال إفريقيا ارتفاعا خالل سنة 

ام السلعة الرئيسية للتصدير والدول األخرى غري النفطية على ح

فيها، سجلت اجلزائر أعلى زيادة يف قيمة الصادرار الرئيسية 

11.4ويف املغرب بنسبة  %14.9صادرات يف تونس بنسبة 

مث تلتها مصر بنسبة %41.7رتفت قيمة صادرات ليبيا بنسبة 

  2 %11.2واملغرب   %16.4وتونس  %

                       

  .2004لعام 

  .ظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

19 الشكل رقم 

املصد

  

قطاع التجارة ا: ثانيا        

سجلت صادرات دول      

اليت يشكل فيها النفط اخلام ال

النفط اخلام سلعة التصدير ال

، كما ارتفت الصاد1السودان

ارتف 2005ويف عام        

%34.7وموريتانيا بنسبة 

                                            
1
لعام التقرير االقتصادي العريب املوحد   

، املنظمة2007التقرير السنوي لعام   2
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إىل  2004، وترجع أسباب هذا االرتفاع خاصة عام يف قيمتها ارتفاعا ت هذه األخريةويف جانب الواردات فقد عرف       

تايل ارتفاع أسعار وبالعاملني أساسيني أوهلما استمرار اخنفاض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل مجيع العمالت الرئيسية، 

وما تطلبه ذلك من  2004واردات جزء كبري من واردات هذه الدول، وثانيهما ارتفاع وترية النمو االقتصادي خالل عام 

  .2005-2001زيادة حجم الواردات، واجلدول املوايل يبني تطور الصادرات والواردات خالل الفترة 

  )مليون دوالر(        .2005- 2001لدول مشال إفريقيا خالل الفترة  اإلمجالية الصادرات والواردات: 13 رقماجلدول     

اإلجمالية الواردات   اإلمجالية الصادرات 

2005 2004 2003 2002 2001 2005 2004 2003 2002 2001  

 اجلزائر 19.090 18.712 24.455 32.234 46.321 10.283 12.012 13.337 17.950 19.847

 مصر 7.278 7.250 8.987 12.274 16.073 12.750 14.104 14.654 20.784 26.352

 ليبيا 8.452 9.852 12.750 17.399 28.848 4.156 8.148 7.841 9.644 12.291

 موريطانيا 0.356 0.319 0.320 0.421 0.174 0.698 0.355 0.386 1.298 1.341

 املغرب 7.116 7.838 8.761 9.911 11.197 11.034 11.833 14.211 17.808 20.798

 السودان 1.618 1.949 2.542 3.777 4.824 1.585 2.446 2.881 4.075 6.756

 تونس 6.628 7.539 8.631 10.058 10.648 9.552 10.449 11.716 13.317 13.348

  .2003،2004،2005،2006 النقد العريب لسنةعلى بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحد لصندوق من إعداد الباحثة باالعتماد : املصدر

 

  .والشكل املوايل يوضح التطورات املبينة يف اجلدول أعاله
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2001 -2005.  

 

eviews 913وباالعتماد على اجلدول رقم .  

  .2010إىل  2006فترة 

النفطية مت  ي جمال الصناعة االستخراجية

ومت توقيع مذكرة من بينها ليبيا واجلزائر، 

، للمسامهة يف إنشاء 1عودية وقطر للصلب

ذه البالطات إىل كل من قطر والسعودية 

  . اإلنشاءات

ة ياملعدن ض منتجات الصناعة االستخراجية

- اجلزائر اليت متتلك ففي ،عدة تطورات

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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001الصادرات والواردات خالل الفترة تطور : 20 شكل رقم

s 9من إعداد الباحثة باستخدام برنامج : املصدر

لقطاع الصناعي والتجاري لدول مشال إفريقيا من الفترة 

  .2010- 2006اعي خالل الفترة 

، ففي 2007ت صناعية مهمة خالل هذه الفترة أمهها عام 

عمليات التنقيب واإلنتاج للنفط والغاز يف عدة دول من ب ة يف

املوريتانية وشركة استرالية وكل من شركيت سابك السعودي" نيم

املنجم، على أن تصدر هذه المدخالته من خام احلديد املنتج يف 

شركتني العربيتني ملقابلة احتياجات السوق املتنامية من حديد اإلن

بارتفاع أسعار بعض من 2008تميز عام ف ،تخراجية غرب النفطية

كما حدثت خالل العام عدة ية مثل خام صخر الفوسفات،

                       

  .2008لعام 

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

الشك

  

القطا: : لثاملطلب الثا    

القطاع الصناعي: أوال        

حتققت عدة تطورات        

إطالق جوالت للمشاركة يف

سنيم"ممثل شركة تفاهم بني 

مصنع للبالطات يستمد مدخ

الستخدامها يف مصانع الشرك

الصناعة االستخرا أما         

مثل الذهب، وغري املعدنية م

                                            
1
التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام   
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والفوسفات والرصاص  جيولوجية يتوافر فيها خام احلديدتكوينات  -باإلضافة إىل الثروات اهليدروكربونية من الغاز والنفط 

قدم اآلالت والتقنيات املستخدمة اليت  عة التعدين صعوبات فنية متثلت يفواجهت صناوقد والزئبق والزنك والذهب واملاس، 

 إصدار قانون جديد للتعدين لتشجيعإىل  بالسلطات اجلزائرية أدىفات، مما أدت إىل تناقص اإلنتاج من خام احلديد والفوس

مثل حرية انتقال املعدات واألموال، وزيادة  وافز،عن طريق منح العديد من احل الشركات األجنبية على االستثمار يف القطاع

   .تراخيص لالستغالل لفترات قد متتد إىل ثالثني سنة إىل مخس سنوات، باإلضافة إىل منحالفترة احملددة للنشاط االستكشايف 

دخول توسعات وطاقات جديدة مرحلة اإلنتاج خاصة عام وبالنسبة للصناعات التحويلية، فقد شهدت هذه الفترة     

يف طاقات التكرير بينما استمرت خاصة يف صناعة مواد البناء، ومل حتدث تغريات تذكر   ، ومنح تراخيص جديدة2007

وكيماوية اجلهود الرامية إىل تعظيم االستفادة من الثروات اهليدروكربونية، واستخدام الغاز الطبيعي كلقيم للصناعة البيتر

  .2010- 2006، واجلدول املوايل يبني تطور القطاع الصناعي خالل الفترة وصناعة األملنيوم

  )مليون دوالر.           (2010- 2006االستخراجية والتحويلية خالل الفترة  القيمة املضافة للصناعات: 14اجلدول رقم 

التحويلية القيمة المضافة للصناعات   االستخراجية اتالقيمة املضافة للصناع 

2010 2009 2008 2007 2006 2010 2009 2008 2007 2006  

 اجلزائر 53.562 59.109 78.728 42.798 56.185 4.933 5.502 5.658 7.889 8.036

 مصر 6.178 6.641 8.226 9.297 10.121 16.419 15.853 14.101 13.538 14.943

 ليبيا 41.186 49.522 65.546 37.785 53.409 2.750 3.200 3.943 4.358 3.451

 موريطانيا 0.924 0.703 1.012 0.706 1.166 0.198 0.232 0.123 0.113 0.123

 املغرب 1.198 1.606 5.822 2.092 3.534 9.379 10.121 11.349 12.992 12.909

 السودان 4.142 4.997 7.847 4.160 6.882 3.190 4.237 4.492 4.779 5.904

 تونس 1.824 2.445 3.480 3.287 3.809 5.560 6.555 7.741 6.809 6.602

  .2007،2008،2009،2010 على بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحد لصندوق النقد العريب لسنةمن إعداد الباحثة باالعتماد 
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  .والتحويلي 

  .2010- 2006خالل الفترة 

  

eviews 9 14رقم وباالعتماد على اجلدول.  

فط أعلى نسب  غالبية الدول املصدرة للن

لقد سجلت الدول غري النفطية أيضا و %

وتشري هذه البيانات  ،% 39.9 ت بـ

السواء، حيث تأثرت صادرات  على حد

 راعية، باإلضافة إىل تراجع الطلبع الز

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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  كل من القيمة املضافة للقطاع الصناعي بشقيه االستخراجي

خال االستخراجية والتحويلية القيمة املضافة للصناعاتتطور : 2

s 9من إعداد الباحثة باستخدام برنامج : املصدر

  .2010- 2006 رة اخلارجية لدول مشال إفريقيا يف الفترة

ولقد سجلت غالب. دول مشال إفريقيا اخنفضت صادرات مجيع 

% 42جاءت صادرات اجلزائر أعلى نسبة تراجع بلغت حنو 

ع قدرت برب أعلى نسبة تراجغحيث شهدت صادرات امل ،اا

 العاملية أثرت على صادرات الدول النقطية وغري النقطية على 

ة بالتراجع يف أسعار السلع األولية األخرى وأسعار السلع الز

  .1عة كاملنتجات الكيماوية واآلالت واملعدات وامللبوسات

                       

  .2010لعام 

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

والشكل املوايل يبني تطور كل

21 الشكل رقم

  

قطاع التجارة ا: ثانيا        

، اخن2009يف عام                 

وجاءالتراجع يف الصادرات، 

يف صادراا تراجعا ملحوظا

األزمة العا اإلحصائية إىل أن

غري النقطية خاصة بال الدول

اخلارجي على السلع املصنعة 

                                            
التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام   1
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  .من جهة استثناء السودانبدول مشال إفريقيا ، تراجعت واردات مجيع 2009في عام وفيما يتعلق بأداء الواردات، ف

تجارة احلرة ، ويالحظ أن اجلزائر اليت انضمت إىل منطقة ال% 46.5أخرى، قفزت واردات اجلزائر بنسبة  من جهةو        

مما أسهم  ،2009، قامت بإزالة مجيع الرسوم اجلمركية على السلع العربية بداية من عام 2008عام  العربية الكربى خالل

 ، أن2009وعلى سبيل املثال، تشري بيانات التجارة اخلارجية لعام  ،جارة بني اجلزائر والدول العربيةتنشيط حركة الت كثريا يف

، ومن كل % 82، ومن اإلمارات بنحو % 131، ومن سورية بنحو % 225اجلزائرية من مصر تضاعفت بنحو  الواردات

  .واجلدول املوايل يبني تطور الصادرات والواردات ،% 31.5من تونس والسعودية بنسبة 

  )مليون دوالر(     .2010- 2006لدول مشال إفريقيا خالل الفترة  اإلمجالية الصادرات والواردات: 15 رقماجلدول 

  

اإلمجالية الواردات   اإلمجالية الصادرات 

2010 2009 2008 2007 2006 2010 2009 2008 2007 2006  

 اجلزائر 54.729 60.183 78.113 45.078 57.219 20.680 25.992 37.444 36.754 37.806

 مصر 20.545 24.454 29.849 23.089 28.027 31.881 45.255 56.623 45.564 54.364

 ليبيا 39.277 48.988 62.118 27.256 36.664 13.192 20.002 20.917 12.848 17.759

 موريطانيا 0.623 1.456 1.785 1.359 2.083 1.074 1.441 1.939 1.474 1.967

 املغرب 12.731 15.321 20.138 13.972 17.899 23.938 31.894 42.068 32.636 35.665

 السودان 6.257 8.879 11.670 8.257 11.404 8.073 8.775 9.351 9.690 10.045

 تونس 11.997 15.164 19.203 14.428 16.417 15.425 19.092 24.568 19.177 22.209

  .2007،2008،2009،2010 على بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحد لصندوق النقد العريب لسنةمن إعداد الباحثة باالعتماد 

  .والشكل املوايل يبني تطورات الصادرات والواردات املبينة يف اجلدول
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 .2010- 2006رة 

  

eviews 915وباالعتماد على اجلدول رقم .  

  .2015إىل  2011رة 

ومشل التراجع معظم الدول املنتجة ، 20

ن ألسباب فنية، ويف البعض اآلخر كان 

ا بعض  مرتف الداخلية االستثنائية اليت 

اج كل من ومشلت الزيادة إنت 2014م 

االستخراجية، أظهرت ببقية الصناعات ل 

 إنتاج الرصاص، وإنتاج الفحم احلجري 

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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خالل الفترة  اإلمجالية الصادرات والوارداتتطور : 22 ل رقم

s 9من إعداد الباحثة باستخدام برنامج : املصدر

قطاع الصناعي والتجاري لدول مشال إفريقيا من الفترة 

  .اعي

2013 مقارنة بعام الغاب تراجعا 2014لعام اإلنتاج النفطي 

األسباب من دولة ألخرى، فبعضها كان واختلفت واجلزائر، 

للظروف ال الثة ألسباب أمنية وإنتاجية نظراوث وتشبع السوق، 

أخرى زيادات يف إنتاجها النفطي خالل العام  شهدت دول 

وفيما يتصل  ،1مصر و ليبيا تلتها املركز األول  اجلزائرحتلت 

الزنك، إنتاواإلنتاج من خامات احلديد، إنتاج ت االحتياطي 

  .إنتاج الفوسفاتواخنفاض حمدود يف س 

                       

  .2015لعام 

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

الشكل رق

  

القطا: : رابعاملطلب ال    

القطاع الصناعي: أوال        

أظهرت مؤشرات اإلنت       

واجلليبيا، تونس للنفط، مثل 

سباب العرض والطلب وتشأل

باملقابل شهد ،لدول املنتجةا

، حيث احتلمصر، والسودان

املؤشرات استقرار معدالت ا

وزيادات يف إنتاج النحاس 

                                            
1
التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام   
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تفاوت معدالت النمو اليت  2014ام ويف جانب الصناعات التحويلية، فقد أظهرت مؤشرات األداء الصناعي للع         

وهي بالترتيب  % 10حققتها الصناعات التحويلية من دولة ألخرى، حيث حققت بعض الدول معدالت منو أعلى من 

  % 5الصناعة معدالت منو تراوحت بني  هذه سجلت وباملقابل % 10.9، ومصر % 15.1، اجلزائر % 19.3السودان 

املركز األول مث  فقد احتلت مصر لتحويلية القيمة املضافة للصناعات اومن حيث إمجايل ، ربغاملموريتانيا ويف كل  10%و 

، واجلدول املوايل يبني تطور القيمة املضافة للصناعات االستخراجية السودان، تونس ، ليبيا، موريتانيا رب، اجلزائر،املغ

  .والتحويلية

  )مليون دوالر.          (2015- 2011االستخراجية والتحويلية خالل الفترة القيمة املضافة للصناعات : 16اجلدول رقم   

التحويلية اتالقيمة املضافة للصناع   االستخراجية اتالقيمة املضافة للصناع 

2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011  

 اجلزائر 72.228 71.685 62.867 58.105 36.411 7.324 7.522 7.775 8.404 7.760

 مصر 35.511 46.302 47.851 50.338 42.889 37.126 45.052 47.836 51.291 55.757

 ليبيا 24.160 67.121 39.102 18.547 7.233 0.953 3.012 1.543 0.945 0.803

 موريطانيا 1.465 1.151 1.152 1.284 1.230 0.130 0.141 0.157 0.166 0.163

 املغرب 5.115 4.686 3.660 4.553 3.833 14.385 14.214 14.659 15.600 14.177

 السودان 4.370 3.730 3.635 3.956 3.744 6.228 6.294 6.703 7.997 9.302

 تونس 3.374 3.426 3.204 2.559 2.086 7.603 7.318 7.355 6.772 6.724

 .2013،2014،2015،2016 لصندوق النقد العريب لسنة على بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحدمن إعداد الباحثة باالعتماد 

 

  .والشكل املوايل يوضح التمثيل البياين لبيانات اجلدول
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 .2015- 2011خالل الفترة 

 

evie16 وباالعتماد على اجلدول رقم  .  

 بلغتقد حققت ليبيا نسبة تراجع ، وفط

املغرب باملقابل فقد حتسنت الصادرات يف 

  ،2015ويف عام ، % 1.9و % 41 

للنفط، فقد تراوحت نسبة االخنفاض بني 

يف قيمة الصادرات، فقد  ا معظمها تراجع

زيادة  بينما حققت املغرب ،1على التوايل

 % 2.1والسودان بني يف كل من ليبيا 

، تراجعت 2015عام ، ويف  % .28

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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خال االستخراجية والتحويلية القيمة املضافة للصناعاتتطور : 2

views 9من إعداد الباحثة باستخدام برنامج  :املصدر                    

  .2015- 2011 رة اخلارجية لدول مشال إفريقيا يف الفترة

درة للنفطاملص خاصة، 2014عام  دول مشال إفريقيات بعض 

للنفط، فقد  املستوردةأما الدول  ،2014خالل العام ت احمللية 

من السودان ومصر وموريتانيا وتونس بنسب تراوحت بني 

وفيما يتعلق بالدول املصدرة للنف ، الدول النقطية وغري النقطية

واليت شهد معأما الدول املستوردة للنفط، ، واجلزائر ل من ليبيا

على % 28.8و % 38.7موريتانيا والسودان حوايل : كل من

  .2015خالل عام % 8.5ها حوايل 

ات يف كالوارد انكمشت، فقد 2014واردات السلعية لعام 

28.2نسبة زيادة بلغت حوايل ، فقد حققت موريتانيا أعلى 

                       

.2016عام 

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

23 الشكل رقم

                                    

قطاع التجارة ا: ثانيا        

ت صادرات بانكمش               

بسبب التطورات ا % 48.6

صادرات كل من ا انكمشت

تراجعت صادرات معظم الد

يف كل م %19و % 45.2

بلغت نسبة االخنفاض يف كل 

يف الصادرات يلفت نسبتها ح

فيما يتعلق بأداء الوارداو          

، فقأما باقي الدول %15و

                                            

التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام   1  
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  . % 2.2و % 47.8تراوحت بني ردات يف معظم الدول بنسب الوا

  والوارداتواجلدول املوايل يبني تطور كل من الصادرات       

  )مليون دوالر(     .2015- 2011لدول مشال إفريقيا خالل الفترة  اإلمجالية الصادرات والواردات: 17 رقماجلدول 

اإلمجالية الواردات   اإلمجالية الصادرات 

2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011  

 اجلزائر 72.874 71.622 64.912 59.973 34.390 46.459 44.694 52.207 55.686 49.177

 مصر 32.346 31.084 30.945 27.223 19.051 63.789 73.552 70.598 74.015 68.944

 ليبيا 17.540 51.899 33.142 17.087 11.332 8.674 20.548 20.031 19.145 14.520

 موريطانيا 2.756 2.644 2.693 2.451 1.502 2.460 3.176 3.068 3.935 2.053

 املغرب 20.402 21.475 21.982 23.888 22.330 41.712 44.946 45.395 46.548 38.121

 السودان 9.599 4.066 4.790 4.454 3.169 9.236 9.230 9.918 9.211 9.509

 تونس 17.822 16.998 17.044 16.709 14.069 23.933 24.445 24.309 24.789 20.208

 .2013،2014،2015،2016 على بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحد لصندوق النقد العريب لسنةمن إعداد الباحثة باالعتماد 

 

  .والوارداتوالشكل املوايل يبني تطورات الصادرات 
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2011 -2015. 

  

eviews 17رقم وباالعتماد على اجلدول .  

ت مما مينعها من حتقيق مراتب متقدمة يف 

ن من تعظيم الناتج القومي واإليرادات 

قسيم الصعوبات إىل ما خيص عدم توفر 

ي الرمسي يف رسم السياسات االقتصادية 

دية وعدم اإلملام ملوانئ واملنافذ الربية احلدو

يتبعه ذلك من تعطيل للنقل بسبب تعطل 

كما  ،النقل تكلفةعيد الشحن وزيادة يف 

وفر دراسات السوق السلعية احلديثة اليت 

ات وعدم توافرها، وأيضا عدم دقة هذه 

  .ت دخول هذه األسواق
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011الصادرات والواردات خالل الفترة تطور : 24 شكل رقم

ws 9من إعداد الباحثة باستخدام برنامج : املصدر                       

تعاين من صعوبات مم يف دول مشال إفريقيا عملية التصديرأن  ظ

وبالتايل احلرمان م ،تنافسية يف األسواق العربية البينية ة وقدر

وميكن تقسيم ملية،العاة اإلمجالية، خاصة يف ظل األزمة العاملية 

عن ضعف اجلهاز احلكومي ال  طريان وطرق برية جمزأة فضال

عدم جاهزية املوان إىل وأيضا ،زيادة الصادرات السلعية االمجالية

باإلضافة إىل تقادم أسطول النقل الربى وما يتبعه. يها املنتجات

ل البضائع إىل املوانئ وما يترتب على ذلك من تأخري يف مواعيد 

ى التعرف على املواصفات العاملية املطلوبة للمنتج وعدم توفر 

ن نقص املعلومات أحيث  ،تج التصديري إىل األسواق الدولية

املنافسة ا كما يؤدي إىل فشل حماوالت  اختيار األسواق املراد 

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

الشك

                                   

وعلى العموم، يالحظ     

التنافسية الدولية وقدالسوق 

للنهوض بالتجارة السلعية اإل

وخطوط طريخطوط مالحية 

والصناعية اليت من شأا زيادة

بقوانني الدول املصدرة إليها ا

سيارات النقل أثناء توصيل الب

ة املصنع على التأن عدم قدر

مكانية دخول املنتج اإتوضح 

املعلومات يؤدي إىل سوء اختي
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  ".النموذج األول"قياس أثر حترير التجارة الدولية على التنمية الصناعية : املبحث الثاين

سيتم من خالل هذا املبحث بناء منوذج مكون من املتغري التابع  ،بعد التعرف على تطورات املتغريات اخلاصة بالنموذج    

"VAEI "اإلمجالية واملتغريات املستقلة  املتمثلة يف الصادرات ،واملتمثل يف القيمة املضافة للصناعات االستخراجية"EXPR "

   ".IMPR" اإلمجالية والواردات

  .منهجية البحث: املطلب األول

 سيتم استخدام على التنمية الصناعية  يف دول مشال إفريقيا، لتحرير التجارة الدولية تأثري وجود واختبار قياس دف       

إىل  1995،على عينة مكونة من سبع دول  خالل الفترة املمتدة من  )Panel Data(الطولية  البيانات أسلوب

2015.  

  .Panelمناذج : أوال

 جمموعة من املشاهدات اليت تتكرر عند جمموعة من األفراد "Panel"معطيات نات السالسل الزمنية املقطعية أوإن بيا

فبالنسبة يف عدة فترات من الزمن، حبيث أا جتمع بني خصائص كل من البيانات املقطعية والسالسل الزمنية يف نفس الوقت، 

، بينما زمنية واحدة عند فترة) شركات أو دول(للبيانات املقطعية فهي تصف سلوك عدد من املفردات أو الوحدات املقطعية 

 " Panel"بيانات تصف بيانات السالسل الزمنية سلوك مفردة واحدة خالل فترة زمنية معينة، وهنا تكمن أمهية استخدام 

فإذا كانت الفترة الزمنية نفسها لكل  وعلى مفردات متعددة، كوا حتتوي على معلومات ضرورية تتعامل مع ديناميكية الوقت

  .1األفراد نسمي منوذج البانل بـ املتوازن، أما إذا اختلفت الفترة الزمنية من فرد آلخر، يكون منوذج البانل غري متوازن

  :2م الفروق بينها وبني السالسل العادية يفهأ Baltagiيلخص        

  قطعية أو حالة البيانات الزمنية؛ قد يظهر يف حالة البيانات امللذي التحكم يف عدم جتانس التباين اخلاص ا  -1 

                                                           
1
 Dielman, Pooled Cross-Sectional and time series data analysis, Texas Christian University, USA,1989, P 02. 

2
   Badi H. Blatagi, Econometric Analysis of Panel Data, third edition, John Wiley & Sons, Ltd, West 

Sussex.England,2005.p39 
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وحمتوى معلومايت  ؛تعطي البيانات الطولية كفاءة أفضل وزيادة يف درجات احلرية وكذلك اقل تعددية خطية بني املتغريات -2 

  ؛أكثر  إذا ما مت استخدام البيانات املقطعية أو الزمنية

دراستها باستخدام البيانات العرضية أو السالسل  صعبالبانل تسمح بدراسة مشاكل ي مناذج يف الواقع التطبيقي، فإن  - 3

الشائعة الظهور عند  "Heteroscedasticity" الزمنية، حبيث تساعد يف منع ظهور مشكلة انعدام ثبات تباين حد اخلطأ

فبخالف السالسل الزمنية لالقتصاد الكلي فإن مناذج البانل جتعل  استخدام بيانات املقطع العرضي يف تقدير النماذج القياسية،

من املمكن حتليل السلوك عند مستوى الوحدات الفردية مع ضبط انعدام التجانس بينها، ألن كل واحد من املصادر اهلامة 

هر أمهية ة، ومن هنا تظالنعدام ثبات التجانس لبيانات املقطع العرضي هو حذف معلومات ثابتة نسبيا من الوحدات الفردي

اخلاص مبفردات العينة  "التجانس أو االختالف غري امللحوظبعدم " تأخذ بعني االعتبار ما يسمى أااستخدام بيانات البانل 

 .1سواء املقطعية أو الزمنية

   :باإلضافة إىل

كما أن مشكلة االرتباط املشترك بني  للحصول على تقديرات ذات ثقة أعلى، ملالئمر اإلطاا " Panel"ت تعترب معطيا -4

  املتغريات تكون أقل حدة من بيانات السالسل الزمنية،

  هذا النوع من املعطيات للباحث بدراسة االختالفات والفوارق يف السلوك بني األفراد؛يسمح  -5

   لسياسةا ،جتماعيةالا خلصائصا تأثري: مثل مسلوكيا على ادلألفر ةملشاهدا غري خلصائصا تأثري رالعتباا بعني ألخذا -6

 تسلوكياأو  تتصرفا رالعتباا بعني تأخذ لثنائيا ببعدها لبانلا تمعطياأي أن  دي،القتصاا داءألا على انللبلد لدينيةاأو

  .2لزمنا عرب ادألفرا

  : واملكانية للنموذج احلدود  الزمنية: ثانيا

  :وهي  سبع دول، الدراسة عينة تشتمل   

 .تونس –السودان  –املغرب  –موريتانيا  –ليبيا  –مصر  –اجلزائر 

  )2015- 1995(بني  ما املمتدة يف الفترة ممثلة  حدود زمنية للبحث  وضع مت الدراسة أهداف حتقيق بغية 

                                                           
1
 Franco Peracchi, Econometrics, John Wiley et Sons LTD, England, 2001, P 397. 

2
 William Greene, Economitric Analysis, New jersey, 5 ed, p272. 
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  :النموذج الرياضي املعتمد: ثالثا        

  :كالتايل الدراسة  يف شكل منوذج رياضي تضمنتها املتغريات اليت يلي فيما 

������� =  
� + 
������� + 
�������� + ��� 

 

 : حيث

i  =1 ،2 ،3 ،4 ،5........،7. يف الـ    دولوهي عبارة عن الCross-Section.  

t  =1 ،2 ،3 ،4 ،5،......21 . وهي عبارة عن الزمنt  يف الTime- Series 2015- 1995(خالل الفترة(.  

�   ؛فسرةاالحندار للمتغريات املالت معام :  ��،

  ؛القيمة املضافة للصناعات االستخراجيةاملتغري التابع  ميثل  :�������

  ؛ع املتغريات املستقلة تساوي صفراثابت وهو ميثل قيمة املتغري التابع، عندما تكون قيمة مجي: ��

  ؛الصادراتمتغري مستقل ميثل : ������� 

L ���� :؛الواردات ميثل مستقل متغري  

    �  .tعند الفترة الزمنية  iاخلطأ  يف املشاهدة  حد : ��

 .يف الدراسة األدوات اإلحصائية املعتمدة: رابعا      

 Panel Data"البيانات اجلدوليةحتليل  سيتم استخدام االقتصاد القياسي من خالل الدراسة فروض إلثبات      

Analysis"، اختبار  قيمة على االعتماد كما سيتمFisher)F (التجميعي النموذج بني للمفاضلة املقيد"Pooled  

Data"   واختبار  ،الثابتة التأثريات ومناذجLM للمفاضلة بني النموذج التجميعي ومنوذج اآلثار العشوائية 

 األكثر النموذج الختيار العشوائية التأثريات ومنوذج الثابتة التأثريات منوذج بني للمفاضلة (Hausman Test)واختبار

  .Eviews 9:  باالعتماد على برنامجذلك مة، وءمال
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 .واختبار السببية والتكامل املتزامن دراسة االستقرارية: املطلب الثاين    

 الزمنية السالسل استقرارية بدراسة أوال البدء املتبعة املنهجية علينا تفرض Panel لبيانات النماذج تقدير أجل من

 لتحليل املطورة االختبارات من عدد استخدام طريق عن ذلكو الدراسة، ذه اخلاص النموذج متغريات ملختلف املقطعية

 للمتغريات املتزامن التكامل واختبارات األجل طويلة دراسة العالقات إىل االنتقال مث ،Panelلبيانات   الوحدة جذر وفحص

  .التفاضل درجة نفس هلا اليت

  .الزمنية السالسل استقرارية: أوال

 االختبارات خمتلف على االعتماد خالل من وذلك املقطعية الزمنية السالسل استقرارية اختبار إجراء من أوال البد

وهذا  )LLC ,IPS, Fisher-ADF(اختبارات  يف واملتمثلة والثاين األول اجليل من خاصة وشيوعا، استخداما األكثر

وضع الفرضيتني يتم االستقرارية  والختبار ،Panel  لنموذج املدروسة للمتغريات الزمنية السالسل دف الكشف عن خواص

  :التاليتني 

H0 : ر الوحدةوجود جذ  

H1 : ر الوحدةعدم وجود جذ  

  

 :التايل اجلدول يف املبينة النتائج متغرية، تظهر كل على االختبارات هذه وبتطبيق  

 

 

  

  

 

 

غري مستقرة السلسلة  

مستقرة السلسلة   
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   .نتائج اختبارات دراسة إالستقرارية: 18رقم  اجلدول

  نوع  املتغري 

  االختبار 

  عند الفرق األول  عند املستوى

intercept Intercept 

And trend  

none  intercept Intercept 

And trend  

none  

  

 

LVAEI 

LLC -2.31722  

(0.0102)  

1.54204 

(0.9385)  

0.61575 

(0.7310)  

-7.01164 

(0.0000)  

-6.56761 

(0.0000)  

-8.42186 

(0.0000)  

IPS  0.10647 

(0.5424)  

1.72636 

(0.9579)  
/  

-7.57896 

(0.0000)  

-6.50755 

(0.0000)  
/  

ADF  13.1611 

(0.5139)  

7.02225 

(0.9339)  

21.0854 

(0.0995)  

76.2226 

(0.0000)  

61.0818 

(0.0000)  

91.8371 

(0.0000)  

  

 

LEXPR 

LLC  -1.97928 

(0.0239)  

2.53350 

(0.9944)  

1.77531 

(0.9621)  

-8.74488 

(0.0000)  

-9.17604 

(0.0000)  

-9.88999 

(0.0000)  

IPS  0.32366 

(0.6269)  

2.75315 

(0.9970)  
/  

-7.18928 

(0.0000)  

-7.00608 

(0.0000)  
/  

ADF  8.65231 

(0.8527)  

6.90843 

(0.9382)  

6.35938 

(0.9566)  

74.2461 

(0.0000)  

64.7819 

(0.0000)  

102.442 

(0.0000)  

  

 

LIMPR 

LLC  -0.63334 

(0.2633)  

0.41346 

(0.6604)  

4.08368 

(1.0000)  

-6.38829 

(0.0000)  

-5.55728 

(0.0000)  

-8.03694 

(0.0000)  

IPS  1.67802 

(0.9533)  

0.12174 

(0.5484)  
/  

-6.97297 

(0.0000)  

-5.00122 

(0.0000)  
/  

ADF  4.7221 

(0.9893)  

11.3962 

(0.6547)  

3.97000 

(0.9956)  

69.0133 

(0.0000)  

47.1058 

(0.0000)  

84.5835 

(0.0000)  

  .موضحة يف املالحق والنتائج ،Eviews 9باالعتماد على نتائج برنامج  باحثةمن إعداد ال: املصدر                                             
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  %5القيم بني قوسني تشري إىل معنوية متغريات الدراسة عند مستوى داللة  -

أن كل   إىل بوضوح تشري الثالثة االختبارات تطبيق بعد عليها احملصل النتائج أن هو اجلدول من مالحظته ميكن ما

 .املتغريات غري مستقرة عند املستوى

 .املتزامن التكامل عالقات دراسة: ثانيا        

، حيث قسمه إىل اختبارات جزئية، لكشف وإثبات 2004وطوره سنة  1999هذا االختبار سنة   Pedroniاقترح      

 .فرضية التكامل، حيث يستدعي تطبيقها تقديرا على املدى الطويل

 اختبارات على يرتكز والذي Pedroniاختبار  ، سيتم اختبار التكامل باستخدام جذر الوحدة اختبارات إجراء بعد

 :وضع الفرضيتني التاليتنييتم ر عالقات التكامل املتزامن املقدرة، والختبا الوحدة للبواقي جذر

  

    H0 : غياب عالقات التكامل املتزامن  

   H امنزوجود عالقات التكامل املت  1 :  

 

 :التايل اجلدولالنتائج موضحة يف و
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  Pedroni لـ    املتزامن التكامل عالقات اختبار نتائج:19رقم اجلدول 

  intercept Intercept and trend  none  

االختبارات   االختبارات  االختبارات اجلزئية

  املرجحة

االختبارات   االختبارات

  املرجحة

االختبارات   االختبارات

  املرجحة

داخل 

  الدول

V. stat 0.793018 

(0.2139)  

0.206703 

(0.4181)  

0.638775 

(0.2615)  

-1.299255 

(0.9031)  

-0.422331 

(0.6636)  

-1.008391 

(0.8434)  

Rho  0.534461 

(0.7035)  

-0.812428 

(0.2083)  

0.692992 

(0.7558)  

-0.004337 

(0.4983)  

0.385641 

(0.6501)  

0.300835 

(0.6182)  

Pp  -0.270729 

(0.3933)  

-2.667716 

(0.0038)  

-1.144426 

(0.1262)  

-2.649442 

(0.0040)  

-0.358533 

(0.3600)  

-0.351284 

(0.3627)  

ADF  -3.489786 

(0.0002)  

-3.967318 

(0.0000)  

-1.120394 

(0.1313)  

-2.995149 

(0.0014)  

-0.391954 

(0.3475)  

-0.506716 

(0.3062)  

مابني 

  الدول

Rho  0.490933 

(0.6883)  

   1.072295 

(0.6582)  

  1.438993 

(0.9249)  

  

Pp  -1.502497 

(0.0665)  

  -1.476718 

(0.0699)  

  0.430899 

(0.6667)  

  

ADF  -3.198692 

(0.0007)  

  -1.494710 

(0.0675)  

  0.310655 

(0.6220)  

  

  .موضحة يف املالحق ، والنتائج9Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج : املصدر                                            

  .القيم بني قوسني إىل االحتمال  تشري       

 نقبل الفرضية العدمية ونرفض وعليه %5من  أكرب أغلبية االختبارات احتماهلال، فإن اجلدو يف املوضحة النتائجمن خالل     

  .تكامل مشترك بني متغريات الدراسةوجود  عدم الفرضية البديلة، مبعىن
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   H0 : عدم وجود عالقة سببية  

  H  وجود عالقة سببية  1 :

  .غريات

  

  .eviews 9 ى برنامج

الصادرات بالنسبة التغري يف اختبار سببية 

 التغري يف ونقبل بالفرضية البديلة، أي أن

، وعليه نقبل بالفرضية الصفرية 0.05 ن

القيمة املضافة  التغري يف مجالية ال تسبب

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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  .ية

  :وضع الفرضيتني التاليتنييتم  ،السببية بني املتغرياتات 

 :التايل ول

نتائج اجتاه العالقة السببية بني املتغريا: 20اجلدول رقم 

من إعداد الباحثة باالعتماد على برن: املصدر                                

يف حالة اختب 0.05هو أقل من  ،أن احتمال الفرضية الصفرية

لصناعات االستخراجية، وعليه نرفض الفرضية الصفرية، ونقب

  .القيمة املضافة للصناعات االستخراجية التغري يف 

كرب منشري إىل احتمال الفرضية الصفرية أ اجلدول، فالنتائج ت

الواردات اإلمجاليالتغري يف ، أي عدم وجود عالقة سببية، إذن 

  

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

اختبار السببية: ثالثا        

عالقات  الختبار     

اجلدولالنتائج موضحة يف و

                                    

تشري نتائج اجلدول إىل أن ا 

لقيمة املضافة للصنللتغري يف ا

الصادرات اإلمجالية يسبب

أما باقي العالقات يف اجلد    

ونرفض الفرضيلة البديلة، أي

  .للصناعات االستخراجية



.2015إىل  1995ل مشال إفريقيا من الفترة 

 

 

ت النموذج باستخدام ثالث مناذج تتمثل 

ات الحندار التجميعي لدراسة تأثري املتغري

 .     ي التجميع

 

  . 9Eviewsج 

ج التأثريات الثابتة لدراسة تأثري املتغريات 

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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سيتم حساب مقدرات الن ،والسببية ستقرارية السالسل والتكامل

  .يعي، ومنوذج التأثريات الثابتة ومنوذج التأثريات العشوائية

  .ساب مقدرات النموذج

 .دار التجميعي

نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج االحند عبارة عن املوايل دول

 

ج تقدير معامالت النموذج التجنتائ: 21رقم  اجلدول

 

إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التقدير باستخدام برنامج  من :املصدر

 .الثابتة) اآلثار(ت 

عبارة عن نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج الت املوايل يف اجلدول

  ).القيمة املضافة للصناعات االستخراجية(

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

بعد دراسة استقراو           

منوذج االحندار التجميعي،: يف

حسا: املطلب الثالث    

منوذج االحندار ال: أوال        

النتائج املوضحة يف اجلدول 

 .املستقلة على املتغري التابع

املص

منوذج التأثريات   :ثانيا      

النتائج املوضحة يف ا

(املستقلة على املتغري التابع 
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 .ج التأثريات الثابتة

 

  . 9Eviewsج 

لدراسة تأثري املتغريات املستقلة   العشوائية

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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ج التنتائج تقدير معامالت منوذ: 22رقم اجلدول 

إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التقدير باستخدام برنامج  من :املصدر

  . العشوائية) اآلثار(ات 

عن نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج التأثريات الع املوايل دول

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

املص

 

منوذج التأثريات : ثالثا        

النتائج املوضحة يف اجلدول   

 .على املتغري التابع
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 . التأثريات العشوائية

 

Eview .  

ت مة للبياناءياسية من ناحية املال مناذج ق

معامل التحديد يف اختيار  منوذج البيانات 

 قيمة على االعتماد يتم لذا ر،آلخ ذج

 منوذج بني للمفاضلة) Hausman(ر

  :ت االختبارات كالتايل

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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نتائج تقدير معامالت منوذج التأث :23  رقم اجلدول

9ewsمن  إعداد الباحثة  باالعتماد على نتائج التقدير باستخدام برنامج  

 . ضلة بني النماذج املستخدمة

تماد على معامل التحديد كمؤشر رئيسي للمقارنة بني عدة مناذ

ال ميكن  االعتماد على معام  وليةطنه يف مناذج البيانات الأ إال 

منوذج حديد يعتمد على مقاييس خمتلفة يف حسابه منل الت

اختبار، مث الثابتة التأثريات ومناذج التجميعي النموذج بني ة

و قد جاءت ا مةءمال األكثر النموذج الختيار العشوائية تأثريات

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

من   :املصدر

املفاضلة : املطلب الرابع   

جرت العادة االعتماد

اليت جترى عليها الدراسة، إال 

املالئم و ذلك الن معامل ال

للمفاضلة املقيد) F(اختبار

التأثريا ومنوذج الثابتة التأثريات
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  .و منوذج اآلثار الثابتة التجميعيلالختبار بني منوذج االحندار ) F-test(اختبار :  أوال        

أنظر صيغة ( Fلغرض االختبار بني منوذج االحندار امع أو التجميعي و منوذج التأثريات الثابتة، نستعني بإحصائية فيشر املقيد 

  :و النتائج موضحة يف اجلدولني  حيث  االختبار رقم

� =
������ 

� − ��""�� 
� #/%& − '

� − ����� 
� #/%&( − & − )'

≈ �%& − , &( − & − )' 

  

����� 
� =0.914556,  

 ��""�� 
� = �. -./01,  

) =      (عدد المتغيرات المفسرة) �

 &( = 2-  , 

  & = � 

 

��345%1, 635�             وَ   0'= 2.0986/   =
%�.72..18�.-./01'/%-8'

%8�.72..1'/%2-8�8-'
 =43.2561858 

 

معناه  %5عند مستوى  2.0986ولة دوهي أكرب من قيمة فيشر ا  43.2561858فيشر احملسوبة تساوي  : فإنمما سبق 

هو  FEM، مما يشري إىل تضمني اآلثار املقطعية و اآلثار الزمنية يف النموذج، أي أن منوذج اآلثار الثابتة رفض فرضية العدم

   .النموذج املالئم لبيانات الدراسة إذ تغلب من ناحية األمهية يف االستخدام مقارنة بنموذج االحندار التجميعي

  .تيار بني منوذج اآلثار العشوائية والنموذج التجميعيلالخ  LMاختبار : ثانيا        

، وحتت كما يوضحه اجلدول املوايل LMللمفاضلة بني النموذج التجميعي ومنوذج اآلثار الثابتة، يتم استخدام اختبار 

  : الفرضيتني التاليتني

H0 :         منوذج االحندار التجميعي هو األفضل  

        H العشوائية هو األفضلمنوذج اآلثار   1 :  
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  .اآلثار العشوائية منوذجو عي

 

  . 9Eviewsمج  

م رفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية 

  .عشوائية

الذي بني أن منوذج اآلثار العشوائية هو  

لعشوائية لتحديد النموذج النهائي املالئم 

بدرجات  Chi-Sq احملسوبة إلحصائية 

اآلثار   الفرضية البديلة القائلة بأن منوذج 

        H0 :     العشوائية  هو األفضل 

        H هو األفضل ار الثابتة   1 :
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النموذج التجميعيللمفاضلة بني  LMنتيجة اختبار : 24رقم 

من  إعداد الباحثة  باالعتماد على نتائج التقدير باستخدام برنامج  : صدر

، وعليه يتم رف%5كانت أقل من  LMقيم االحتمالية الختبار 

  .التجميعي النموذج من  ار العشوائية هو األفضل

Hausm  منوذج اآلثار الثابتة و منوذج اآلثار العشولالختبار بني

 LMومنوذج  الذي بني أن منوذج اآلثار الثابتة هو األفضل،

فاضل بني منوذج اآلثار الثابتة و منوذج اآلثار العشالتاختبار ام 

، حيث أنه إذا كانت القيمة احمل(Hausman test)يق ل تطب

فإنه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفر ت املقدرة دون القاطع،

  .آلثار العشوائية

 Hausman  الفرضية خيترب الذي:   

منوذج اآلثار الع      

 ضد الفرضية

 منوذج اآلثار ال

  :يف اجلدول اآليت

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

رقم  اجلدول    

املصد

     

تظهر نتائج اجلدول أن القيم  

، أي أن منوذج اآلثار الالبديلة

smanاختبار : ثالثا

بعد اختبار فيشر الذ

ن استخدام يتم اآل األفضل،

لبيانات الدراسة من خالل تط

عدد معامالت امل حرية تعادل

اآلثار أفضل من منوذج الثابتة 

وباستخدام اختبار 

حتصلنا على النتائج املبينة يف ا
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 .ثار الثابتة و اآلثار العشوائية

 

9Eviews.    

-Chiل من القيمة اجلدولية اإلحصائية 

ا ال نستطيع قبول الفرضية البديلة القائلة 

أفضل من منوذج  اآلثار العشوائيةن منوذج 

وهي أكرب من مستوى الداللة  0.458

  

   ".النموذج الثاين"ة 

سة واملتمثلة يف القيمة املضافة للصناعات 

بحث وبنفس الطريقة بيان ماهو النموذج 

اعات التحويلية كمتغري تابع واملتغريات 

 سيتم استخدام إفريقيا،ية  يف دول مشال 

إىل  1995  خالل الفترة املمتدة من 

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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منوذجي اآلثار ا للمفاضلة بني Hausmanنتيجة اختبار : 25

9باالعتماد على مستخرج برنامج    لباحثةمن إعداد ا: املصدر    

                    

وهي أقل م 1.559121تساوي  Chi-Sqقيمة اإلحصائية 

، و بالتايل فإننا ال %5و مستوى معنوية  2عند درجة حرية 

 قبول فرض العدم القائل مبعنوية اآلثار العشوائية، مما يعىن أن منو

586ـ اليت قدرت ب )p-value(ى ذلك القيمة االحتمالية 

   . أن منوذج التأثريات العشوائية هو املناسب لبيانات الدراسة

س أثر حترير التجارة الدولية على التنمية الصناعية 

آلثار العشوائية هو املناسب للجزء األول من بيانات الدراسة 

 والصادرات والواردات كمتغريات مستقلة، سيتم يف هذا املبح

واملتمثل يف القيمة املضافة للصناعا ،ة باجلزء الثاين هلا اخلاص

  .ات والواردات

  .جية البحث

على التنمية الصناعية   لتحرير التجارة الدولية تأثري وجود ختبار

،على عينة مكونة من سبع دول   )Panel Data(ولية 

  :خالل ما يلي

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

25رقم  اجلدول

                                    

حيث يتضح أن القيمة

Sq عند 5.99تساوي  اليت

مبعنوية اآلثار الثابتة مقابل قبو

يؤكد على ذلو ،اآلثار الثابتة

وهذا يؤكد أن  ،%5املعنوية 

قياس أث: املبحث الثالث

بيان أن منوذج اآلثاربعد     

االستخراجية كمتغري تابع وال

املناسب لبيانات الدراسة اخلا

املستقلة املتمثلة يف الصادرات 

منهجية : املطلب األول

واختبا قياس دف       

الطولية البيانات أسلوب

و ذلك من خال ،2015



.2015إىل  1995دراسة قياسية ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مشال إفريقيا من الفترة : الفصل الرابع  

 

243 

 

  :احلدود املكانية: أوال

 .تونس –السودان  –املغرب  –موريتانيا  –ليبيا  –مصر  –اجلزائر  :وهي  سبع دول، الدراسة عينة تشتمل

  : احلدود  الزمنية: ثانيا

  )2015- 1995(بني  ما املمتدة يف الفترة ممثلة  حدود زمنية للبحث  وضع مت الدراسة أهداف حتقيق بغية    

  :كالتايل الدراسة  يف شكل منوذج رياضي تضمنتها املتغريات اليت يلي فيما  :النموذج الرياضي املعتمد: ثالثا       

L9:;��� =  �� + �������� + ����;����  + ��� 

 : حيث

i  =1 ،2 ،3 ،4 ،5........،7. يف الـ    دولوهي عبارة عن الCross-Section.  

t  =1 ،2 ،3 ،4 ،5،......21 . وهي عبارة عن الزمنt  يف الTime- Series 2015- 1995(خالل الفترة(.  

�   .فسرةللمتغريات املمالت االحندار معا :  ��،

  .التحويلية القيمة املضافة للصناعاتاملتغري التابع  ميثل  :�������

  .ثابت وهو ميثل قيمة املتغري التابع، عندما تكون قيمة مجيع املتغريات املستقلة تساوي صفرا: ��

  الصادراتمتغري مستقل ميثل : ������� 

   .الواردات ميثل مستقل متغري: ����;�� 

    �  .tعند الفترة الزمنية  iاخلطأ  يف املشاهدة  حد:  ��

 .يف الدراسة األدوات اإلحصائية املعتمدة: رابعا      

 Panel Data"البيانات اجلدوليةحتليل  سيتم استخدام االقتصاد القياسي من خالل الدراسة فروض إلثبات      

Analysis"اختبار  قيمة على االعتماد ، كما سيتمFisher)F (التجميعي النموذج بني للمفاضلة املقيد"Pooled 

Data"  واختبار ،الثابتة التأثريات ومناذجLM للمفاضلة بني النموذج التجميعي ومنوذج اآلثار العشوائية 
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 األكثر النموذج الختيار العشوائية التأثريات ومنوذج الثابتة التأثريات منوذج بني للمفاضلة (Hausman Test)واختبار

  .Eviews 9:  باالعتماد على برنامجذلك مة، وءمال

 :، واختبار السببيةوالتكامل املتزامن ،دراسة االستقرارية: املطلب الثاين    

 الزمنية السالسل استقرارية بدراسة أوال البدء املتبعة املنهجية علينا تفرض Panel لبيانات النماذج تقدير أجل من

 لتحليل املطورة االختبارات من عدد استخدام طريق عن ذلكو الدراسة، ذه اخلاص النموذج متغريات ملختلف املقطعية

 للمتغريات املتزامن التكامل واختبارات األجل طويلة دراسة العالقات إىل االنتقال مث .Panelلبيانات   الوحدة جذر وفحص

  .التفاضل درجة نفس هلا اليت

  .الزمنية السالسل استقرارية: أوال

 االختبارات خمتلف على االعتماد خالل من وذلك املقطعية الزمنية السالسل استقرارية اختبار إجراء من أوال البد

وهذا  )LLC ,IPS, Fisher-ADF(اختبارات  يف واملتمثلة والثاين األول اجليل من خاصة وشيوعا، استخداما األكثر

وضع الفرضيتني يتم االستقرارية  والختبار ،Panel  لنموذج املدروسة للمتغريات الزمنية السالسل دف الكشف عن خواص

  :التاليتني 

H0 : وجود جذور الوحدة  

H1 : عدم وجود جذور الوحدة 

 :التايل اجلدول يف املبينة النتائج متغرية، تظهر كل على االختبارات هذه وبتطبيق  

   

 

 

  

غري مستقرة السلسلة  

مستقرة السلسلة  
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   .نتائج اختبارات دراسة إالستقرارية: 26اجلدول رقم   

  نوع  املتغري 

  االختبار 

  عند الفرق األول  عند املستوى

intercept Intercept 

And trend  

none  intercept Intercept 

And trend  

none  

  

 

LVAMI 

LLC 0.28027 

(0.6104)  

-0.10012 

(0.4601)  

2.45622 

(0.9930)  

-7.55485 

(0.0000)  

-6.33240 

(0.0000)  

-8.30813 

(0.0000)  

IPS  1.79795 

(0.9639)  

0.26851 

(0.6058)  
/  

-6.94295 

(0.0000)  

-5.08498 

(0.0000)  
/  

ADF  5.41825 

(0.9791)  

10.1709 

(0.7496)  

7.14265 

(0.9291)  

69.0714 

(0.0000)  

48.8294 

(0.0000)  

96.5953 

(0.0000)  

  

 

LEXPR 

LLC  -1.97928 

(0.0239)  

2.53350 

(0.9944)  

1.77531 

(0.9621)  

-8.74488 

(0.0000)  

-9.17604 

(0.0000)  

-9.88999 

(0.0000)  

IPS  0.32366 

(0.6269)  

2.75315 

(0.9970)  
/  

-7.18928 

(0.0000)  

-7.00608 

(0.0000)  
/  

ADF  8.65231 

(0.8527)  

6.90843 

(0.9382)  

6.35938 

(0.9566)  

74.2461 

(0.0000)  

64.7819 

(0.0000)  

102.442 

(0.0000)  

  

 

LIMPR 

LLC  -0.63334 

(0.2633)  

0.41346 

(0.6604)  

4.08368 

(1.0000)  

-6.38829 

(0.0000)  

-5.55728 

(0.0000)  

-8.03694 

(0.0000)  

IPS  1.67802 

(0.9533)  

0.12174 

(0.5484)  
/  

-6.97297 

(0.0000)  

-5.00122 

(0.0000)  
/  

ADF  4.7221 

(0.9893)  

11.3962 

(0.6547)  

3.97000 

(0.9956)  

69.0133 

(0.0000)  

47.1058 

(0.0000)  

84.5835 

(0.0000)  

  .املالحقوالنتائج موضحة يف ، Eviews 9 باالعتماد على نتائج برنامج باحثةمن إعداد ال: املصدر                                          
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  %5القيم بني قوسني تشري إىل معنوية متغريات الدراسة عند مستوى داللة  -

 تشري حبيث فيما بينها، تتطابق الثالثة االختبارات تطبيق بعد عليها احملصل النتائج أن هو اجلدول من مالحظته ميكن ما

واملتغريات املستقلة  ،التحويليةالقيمة املضافة للصناعات  املتمثل يف التابع املتغري مستوى على الوحدة جذور غياب إىل بوضوح

 على يدل وهذا ما ،(Level)عند املستوى  اتاملتغريه استقرار هذ عدم عن يكشفنه أ أي  املتمثلة يف الصادرات والواردات،

 .الوحدة جذور لوجود العدم فرضية رفض

 .املتزامن التكامل عالقات دراسة: ثانيا        

، حيث قسمه إىل اختبارات جزئية، لكشف وإثبات 2004وطوره سنة  1999هذا االختبار سنة   Pedroniاقترح      

 .فرضية التكامل، حيث يستدعي تطبيقها تقديرا على املدى الطويل

 اختبارات على يرتكز والذي Pedroniاختبار  ، سيتم اختبار التكامل باستخدام جذر الوحدة اختبارات إجراء بعد

  :وضع الفرضيتني التاليتنييتم ر عالقات التكامل املتزامن املقدرة، والختبا الوحدة للبواقي رجذ

    H0 : غياب عالقات التكامل املتزامن  

   H امنزوجود عالقات التكامل املت  1 :  

 

 :التايل اجلدول والنتائج موضحة يف
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  Pedroni لـ   املتزامن التكامل عالقات اختبار نتائج:27رقم اجلدول 

  intercept Intercept and trend  none  

االختبارات   االختبارات  االختبارات اجلزئية

  املرجحة

االختبارات   االختبارات

  املرجحة

االختبارات   االختبارات

  املرجحة

داخل 

  الدول

V. stat 0.753210 

(0.2257)  

0.980392 

(0.1634)  

-0.525138 

(0.7003)  

-0.283035 

(0.6114)  

-1.531029 

(0.9371)  

-1.555029 

(0.9400)  

Rho  -0.132277 

(0.4474)  

-0.553939 

(0.2898)  

1.081618 

(0.8603)  

0.241004 

(0.5952)  

0.775056 

(0.7808)  

0.755607 

(0.7751)  

Pp  -0.759612 

(0.2237)  

-1.325395 

(0.0925)  

0.096615 

(0.5385)  

-1.564906 

(0.0588)  

0.146535 

(0.5583)  

0.085285 

(0.5340)  

ADF  -1.024916 

(0.1527)  

-1.839581 

(0.0329)  

0.077296 

(0.5308)  

-1.730898 

(0.0417)  

-0.096095 

(0.4617)  

-0.176595 

(0.4299)  

مابني 

  الدول

Rho  0.560758 

(0.7125)  

   1.289645 

(0.9014)  

  0.911008 

(0.8189)  

  

Pp  -0.798515 

(0.2123)  

  -0.786433 

(0.2158)  

  -0.573581 

(0.2831)  

  

ADF  -1.799746 

(0.0360)  

  -1.063275 

(0.1438)  

  -1.555677 

(0.0599)  

  

  .، والنتائج موضحة يف املالحق9Eviewsمن إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج برنامج : املصدر                                                

  .بني قوسني إىل االحتمال القيم  تشري       

 نرفضالفرضية العدمية و نقبلوعليه  %5من  أكربن أغلبية االختبارات احتماهلا دول، فإاجل يف املوضحة النتائجمن خالل     

  .وجود تكامل مشترك بني متغريات الدراسةعدم الفرضية البديلة، مبعىن 
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H0 : عدم وجود عالقة سببية  

H  وجود عالقة سببية  1 :

  .غريات

  

  .eviews 9 ى برنامج

بالنسبة للقيمة املضافة  الوارداتبار سببية 

اإلمجالية يسبب القيمة املضافة  واردات ال

، وعليه نقبل بالفرضية الصفرية 0.05ن 

  .لتحويليةبب القيمة املضافة للصناعات ا

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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  .ية

  :وضع الفرضيتني التاليتنييتم  السببية بني املتغريات،ات 

 :التايل ول

نتائج اجتاه العالقة السببية بني املتغريا: 28اجلدول رقم 

من إعداد الباحثة باالعتماد على برن: املصدر                                

يف حالة اختبار  0.05ن احتمال الفرضية الصفرية، هو أقل من 

ليه نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل بالفرضية البديلة، أي أن ال

 اجلدول، فالنتائج تشري إىل احتمال الفرضية الصفرية اكرب من 

اإلمجالية ال تسبب  الصادرات أي عدم وجود عالقة سببية، إذن 

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

اختبار السببية: ثالثا        

عالقات  الختبار     

اجلدولالنتائج موضحة يف و

                                    

تشري نتائج اجلدول إىل أن اح 

وعليه ن ،تحويليةللصناعات ال

  .التحويلية للصناعات

أما باقي العالقات يف اجلد    

، أي ونرفض الفرضيلة البديلة
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: وذج باستخدام ثالث مناذج تتمثل يف

ات ار التجميعي لدراسة تأثري املتغري

 .     ي التجميع

 

  . 9Eviewsج 

ج التأثريات الثابتة لدراسة تأثري املتغريات 

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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، سيتم حساب مقدرات النموذجواختبار السببية السل والتكامل

 .وذج التأثريات العشوائية، ومنوذج التأثريات الثابتة ومن

  .ساب مقدرات النموذج

 .دار التجميعي

عبارة عن نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج االحندار الت، املوايل ول

 

ج تقدير معامالت النموذج التجنتائ: 29رقم  اجلدول

 

إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التقدير باستخدام برنامج  من :املصدر

 .الثابتة) اآلثار(ريات 

عبارة عن نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج الت املوايل يف اجلدول

  ).التحويليةالقيمة املضافة للصناعات (

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

بعد دراسة استقرارية السالس

منوذج االحندار التجميعي، ومن

حسا: املطلب الثالث    

منوذج االحندار ال: أوال        

النتائج املوضحة يف اجلدول 

 .املستقلة على املتغري التابع

املص

منوذج التأثريات:  ثانيا        

النتائج املوضحة يف ا

(املستقلة على املتغري التابع 
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  . 9Eviewsج 

تأثريات العشوائية لدراسة تأثري املتغريات 

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش

250 

نتائج تقدير معامالت منوذج الت: 30رقم اجلدول 

قدير باستخدام برنامج إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الت من :املصدر

  . العشوائية) اآلثار(ات 

عن نتائج التقدير اإلحصائي لنموذج التأثريا املوايل يف اجلدول

 

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

املص

 

منوذج التأثريات : ثالثا        

النتائج املوضحة يف ا

 .املستقلة على املتغري التابع
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 .تأثريات العشوائية

 

Eview .  

ت مة للبياناءياسية من ناحية املالق مناذج 

معامل التحديد يف اختيار  منوذج البيانات 

 قيمة على االعتماد يتم لذار، ألخ ذج

LM  للمفاضلة بني النموذج التجميعي

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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نتائج تقدير معامالت منوذج التأثريا :31اجلدول 

9ewsمن  إعداد الباحثة  باالعتماد على نتائج التقدير باستخدام برنامج  

 . ضلة بني النماذج املستخدمة

تماد على معامل التحديد كمؤشر رئيسي للمقارنة بني عدة مناذ

ال ميكن  االعتماد على معام  وليةطنه يف مناذج البيانات الأ إال 

منوذج ل التحديد يعتمد على مقاييس خمتلفة يف حسابه من

Mواختبار  ،الثابتة التأثريات ومناذج التجميعي النموذج بني ة

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

من   :املصدر

املفاضلة : املطلب الرابع   

جرت العادة االعتماد

اليت جترى عليها الدراسة، إال 

املالئم و ذلك الن معامل ال

للمفاضلة املقيد) F(اختبار
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 الختيار العشوائية التأثريات ومنوذج الثابتة التأثريات منوذج بني للمفاضلة) Hausman(اختبارمث  ومنوذج اآلثار العشوائية

  :و قد جاءت االختبارات كالتايل مةءمال األكثر النموذج

  .و منوذج اآلثار الثابتة التجميعيلالختبار بني منوذج االحندار ) F-test(اختبار :  أوال         

أنظر صيغة ( Fلغرض االختبار بني منوذج االحندار امع أو التجميعي و منوذج التأثريات الثابتة، نستعني بإحصائية فيشر املقيد 

  :و النتائج موضحة يف اجلدولني  حيث  االختبار رقم

� =
������ 

� − ��""�� 
� #/%& − '

� − ����� 
� #/%&( − & − )'

≈ �%& − , &( − & − )' 

  

����� 
� =0.951394,  

 ��""�� 
� = �. 0�0207  ,  

) =      (عدد المتغيرات المفسرة) �

 &( = 2-  , 

  & = � 

��345%1, 635�             وَ   0'= 2.0986/   =
%�.7./728�.0�0207'/%-8'

%8�.7./72'/%2-8�8-'
 =58.1573164 

 

عند مستوى  2.0986ولة دوهي أكرب من قيمة فيشر ا  58.1573164فيشر احملسوبة تساوي ، فإن قيمة مما سبق       

، مما يشري إىل تضمني اآلثار املقطعية و اآلثار الزمنية يف النموذج، أي أن منوذج اآلثار الثابتة معناه رفض فرضية العدم 5%

FEM هو النموذج املالئم لبيانات الدراسة إذ تغلب من ناحية األمهية يف االستخدام مقارنة بنموذج االحندار التجميعي.   

  .تيار بني منوذج اآلثار العشوائية والنموذج التجميعيلالخ  LMاختبار : ثانيا        

كما يوضحه اجلدول املوايل، وحتت  LMللمفاضلة بني النموذج التجميعي ومنوذج اآلثار الثابتة، يتم استخدام اختبار 

  : الفرضيتني التاليتني

H0 :         منوذج االحندار التجميعي هو األفضل  

        H العشوائية هو األفضلمنوذج اآلثار   1 :  
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  .اآلثار العشوائية منوذجو عي

  

  . 9Eviewsمج  

م رفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية 

  .عشوائية

الذي بني أن منوذج اآلثار العشوائية هو  

لعشوائية لتحديد النموذج النهائي املالئم 

 Chi-Sqت القيمة احملسوبة إلحصائية 

 م وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن منوذج 

        H0 :     العشوائية  هو األفضل 

        H ار الثابتة  هو األفضل  1 :
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النموذج التجميعيللمفاضلة بني  LMنتيجة اختبار : 32رقم 

من  إعداد الباحثة  باالعتماد على نتائج التقدير باستخدام برنامج  : صدر

، وعليه يتم رف%5كانت أقل من  LMقيم االحتمالية الختبار 

  .ار العشوائية هو األفضل

Hausm  منوذج اآلثار الثابتة و منوذج اآلثار العشولالختبار بني

 LMومنوذج  الذي بني أن منوذج اآلثار الثابتة هو األفضل،

فاضل بني منوذج اآلثار الثابتة و منوذج اآلثار العشالتاختبار ام 

حيث أنه إذا كانت الق ، (Hausman test)الل تطبيق 

فإنه يتم رفض فرضية العدم وقب د معامالت املقدرة دون القاطع،

  .اآلثار العشوائيةذج 

 Hausman  الفرضية خيترب الذي:   

منوذج اآلثار الع      

 ضد الفرضية

 منوذج اآلثار ال

 :ج املبينة يف اجلدول اآليت

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

رقم  اجلدول    

املصد

     

تظهر نتائج اجلدول أن القيم  

، أي أن منوذج اآلثار الالبديلة

smanاختبار : ثالثا

بعد اختبار فيشر الذ

يتم اآلن استخدام  األفضل،

لبيانات الدراسة من خالل 

بدرجات حرية تعادل عدد مع

أفضل من منوذج اآلثار الثابتة 

وباستخدام اختبار 

حتصلنا على النتائج املب
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 .ثار الثابتة و اآلثار العشوائية

 

9Eviews.    

اجلدولية اإلحصائية من القيمة  أكربهي 

قبول الفرضية البديلة القائلة مبعنوية  يتميل 

اآلثار أفضل من منوذج  لثابتةاآلثار اوذج 

من مستوى الداللة املعنوية  قلوهي أ .0

  .االستخراجية

ج األثار العشوائية، وكانت نتائج التقدير 

LVAEIit = -1.76993

  t  = (-4.2

R
2
= 0.7

ة ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مش
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منوذجي اآلثار ا للمفاضلة بني Hausmanنتيجة اختبار : 33

9باالعتماد على مستخرج برنامج    لباحثةمن إعداد ا: املصدر    

                                 

وهي  33.975664تساوي  Chi-Sqالقيمة اإلحصائية 

، و بالتايل  %5و مستوى معنوية  2عند درجة حرية 5.99

فرض العدم القائل مبعنوية اآلثار العشوائية ، مما يعىن أن منوذج

0000.اليت قدرت ب  )p-value(لك القيمة االحتمالية 

  .هو املناسب لبيانات الدراسة ثابتةذج التأثريات ال

  .ل النتائج

  .النتائج اخلاصة بالنموذجني

اخلاص بالقيمة املضافة للصناعات االسالنموذج األول  ج

ن النموذج املناسب للدراسة اخلاصة بالنموذج األول هو منوذج ا

937+ 1.210171 LEXPRit +0.220296 LI

4.244768)         (8.377394)            (1.348

757167 ,  F =224.4998,   prob = 0.000

دراسة قياسية ألث: الفصل الرابع  

33رقم  اجلدول

                                    

حيث يتضح أن القي

Chi-Sq 99.تساوي  اليت

اآلثار الثابتة مقابل قبول فر

ويؤكد على ذلك   ،عشوائيةال

وهذا يؤكد أن منوذج ا ،5%

حتليل النت: املبحث الرابع

النتاسيتم يف ها املبحث حتليل 

نتائج  :املطلب األول   

فيما سبق، أن النتبني 

  :كمايلي

 

  

  

  

IMPRit 

48125)      

000 
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: يف املستقلة متثلت املتغريات حني يف القيمة املضافة للصناعات االستخراجية،  هو النموذج هذا يف التابع املتغري إن      

 اآلثار منوذج تقدير مت فقد، املستقلة املتغريات ومجيع التابع املتغري بني العالقة والختبار ،اإلمجالية الصادرات والواردات

من الناحية  ، البد من إجراء جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى صالحيتة.لدراسة مدى صالحية هذا النموذجو ،العشوائية

 .االقتصادية ومن الناحية اإلحصائية

 .اختبار املعلمات من الناحية االقتصادية واإلحصائية :أوال        

  .التوفيق على جودة احلكم إىل باإلضافة ككل، وللنموذج املقدرة للمعامل اإلحصائية الداللة اختبار خالل من ذلك ويكون

  .االقتصاديةاختبار املعلمات من الناحية  - 1

القيمة (بني املتغري التابع  طردية، أي أن العالقة موجبةنالحظ أن إشارته  ،'=>% اإلمجاليةبالنسبة ملعامل الصادرات      

وتتفق هذه النتيجة  مع منطق النظرية االقتصادية،  ،)اإلمجالية الصادرات(و املتغري املفسر ) املضافة للصناعات االستخراجية

:عامل املإذن   .معنوية اقتصادية له '1>%

القيمة املضافة (، نالحظ أن إشارته موجبة، أي أن العالقة طردية بني املتغري التابع '@>%بالنسبة ملعامل الواردات 

 عاملاملمع منطق النظرية االقتصادية، إذن وهذا يتفق ، )اإلمجالية الواردات(و املتغري املفسر ) للصناعات االستخراجية

  .معنوية اقتصادية له '@>%

 .اختبار املعلمات من الناحية اإلحصائية - 2

بني  إحصائية داللة ذات عالقة هناك كانت إذا فيما حتديد أي النموذج يف املقدرة للمعامالت اإلحصائية املعنوية الختبار       

  .واملتغريات املستقلة املتغري التابع

 .إختبار معنوية املعامل •

ستودنت تستخدم إحصائية    ، من مث تقييم تأثري املتغريات املفسرة على املتغري التابع لتقييم معنوية معامل النموذج، و    

: الفرضيات اخلاصة باملعلمات املقدرة على النحو التايل  
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AB:          <B:    فرضية العدم        = 0                             

AB:          <B                          :فرضية البديلةال        ≠ 0  

 EFGHميكن توضيح نتائج اختبار ستودنت للنموذج األول من خالل اجلدول املوايل الذي نوضح من خالله القيم احملسوبة 

 .5%و ذلك عند مستوى معنوية KLMN و أدىن مستوى معنوية  EIGJللمعلمات املقدرة و القيم اجلدولية 

O%و بدرجة حرية  5%معنوية أي عند نفس مستوى  نستخرجها من جدول ستودنت EIGJالقيمة اجلدولية  − P'      

147تساوي و − 2 = EU8V: أي 145
W = E=XY

Z.ZY =   .واجلدول املوايل يوضح ذلك، 1.6449

   .نتائج اختبار ستودنت للنموذج املقدر :34جدول رقم                  

أدنى مستوى معنوية 
 �]^4 

القيم المحسوبة 
635 

 المقدرات المعامالت

0.0000 4.244768 <Z   الثابت  

0.0000 8.377394 <=   _`Ka 

0.1797 1.348125 <@   bcKa 

.23اد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم من إعد: المصدر  

 

       :أي EIGJأكرب من القيمة اجلدولية  EFGH، نالحظ أن القيمة احملتسبة 'Z>%لثابت ا املتغري بالنسبة ملعامل         

EFGH <EIGJ  ذا سنرفض بفرضية العدم ، وAZ أن ، أي<Z  معنوي، وحيث أن  أدىن مستوى معنوية KLMN 

   .له معنوية إحصائية ما يدل على 0.0000 ي تساو

EFGH، ، نالحظ أن '=>%بالنسبة ملعامل الصادرات        < EIGJ يساوي  =>و لدينا أدىن مستوى معنوية لـ

 KLMN = : معنوي، و منه ميكن القول أن =>أي أن ،=A بديلةفرضية الال، و عليه نقبل ب5%من  قلأ 0.0000

خالل فترة الدراسة،  القيمة املضافة للصناعات االستخراجية، يف تفسري 5%الصادرات هلا معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 

 ).القيمة املضافة للصناعات االستخراجية(تؤثر على املتغري التابع ) الصادرات(و بالتايل فإن املتغري املستقل 

EFGH : ، نالحظ أن'@>%بالنسبة ملعامل الواردات       < EIGJيساوي  @>، و لدينا أدىن مستوى معنوية لـ

ليس معنوي، و منه ميكن القول أن الواردات ليس هلا  @>أي أن  ،AZ، و عليه نقبل فرضية العدم 5%أكرب من  0.1797
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) الواردات(خالل فترة الدراسة، و بالتايل فإن املتغري املستقل  املتغري التابع، يف تفسري 5%معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 

 ).القيمة املضافة للصناعات االستخراجية(بع ال يؤثر على املتغري التا

 .للنموذج الكلية املعنوية •

 الفرضية وضع مت ،جمتمعة املستقلة واملتغريات التابع املتغري بني إحصائية داللة ذات عالقة هناك كانت إذا فيما لتحديد      

  :التالية بالصيغة البديلة والفرضية الصفرية

AB:          <B                       فسرةامل واملتغريات التابع املتغري بني خطية عالقة توجد ال = 0                            

AB:          <B                                             فسرةامل واملتغريات التابع املتغري بني خطية توجد عالقة   ≠ 0 

 

 (H1)  ونقبل (H0) نرفض ومنه، 0.05أقل من = Prob  0.00000   قيمة أن 23 يتضح من خالل اجلدول رقم     

 املستقلة، العوامل من واحد عامل هناك األقل على أنه يعين مما ، 5%داللة مستوى عند إحصائية معنوية له النموذج وبالتايل

 .التابع املتغري تفسري يستطيع

  .التوفيق جودة •

 نموذجال يف اقيمته بلغت حيث )R2 : R-Squared(التحديد  معامل خالل من التوفيق جودة على حيكم         

 يدل وهذا  ،التابع املتغري من 75.71% 67تفسر املستقلة املتغريات أن مبعىن ،23 رقم اجلدول ، كما يوضحه0.757167

 يتضمنها مل أخرى متغريات سببها القيمة املضافة للصناعات االستخراجية  يف تطرأ اليت التغريات من %0.242833 أن على

  .النموذج

  .نتائج النموذج الثاين اخلاص بالقيمة املضافة للصناعات التحويلية  :املطلب الثاين    

، وكانت نتائج التقدير هو منوذج األثار الثابتة سب للدراسة اخلاصة بالنموذج الثاينفيما سبق، أن النموذج املناتبني 

  :كمايلي
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الصادرات : يف املستقلة املتغرياتمتثلت  حني يف ،تحويليةالقيمة املضافة للصناعات ال  هو النموذج هذا يف التابع املتغري إن     

لدراسة و، ثابتةال منوذج اآلثار تقدير مت فقد، املستقلة املتغريات ومجيع التابع املتغري بني العالقة والختبار ،والواردات اإلمجالية

من الناحية االقتصادية ومن الناحية  ، البد من إجراء جمموعة من االختبارات ملعرفة مدى صالحيتةمدى صالحية هذا النموذج

 .اإلحصائية

 .اختبار املعلمات من الناحية االقتصادية واإلحصائية :أوال        

  .التوفيق على جودة احلكم إىل باإلضافة ككل، وللنموذج املقدرة للمعامل اإلحصائية الداللة اختبار خالل من ذلك ويكون

  .االقتصاديةاختبار املعلمات من الناحية  - 1

القيمة (بني املتغري التابع  عكسية، أي أن العالقة سالبة، نالحظ أن إشارته '=>% اإلمجاليةبالنسبة ملعامل الصادرات      

، وتتفق هذه النتيجة  مع منطق النظرية االقتصادية، )اإلمجاليةالصادرات (و املتغري املفسر ) تحويليةاملضافة للصناعات ال

:عامل املإذن   .له معنوية اقتصادية '1>%

القيمة املضافة (، نالحظ أن إشارته موجبة، أي أن العالقة طردية بني املتغري التابع '@>%بالنسبة ملعامل الواردات 

له  '@>% عاملاملمع منطق النظرية االقتصادية، إذن وهذا يتفق ، )اإلمجالية الواردات(و املتغري املفسر ) تحويليةللصناعات ال

  .ديةمعنوية اقتصا

 .اختبار املعلمات من الناحية اإلحصائية - 2

بني  إحصائية داللة ذات عالقة هناك كانت إذا فيما حتديد أي النموذج يف املقدرة للمعامالت اإلحصائية املعنوية الختبار       

  .واملتغريات املستقلة املتغري التابع

LVAMIit = - 0.233316-0.665612  LEXPRit +0.602350 LIMPRit 

            t  = (-2.118432)       (-0.073450)       (5.998372)  

R
2
= 0.951394 ,  F =337.6425,   prob = 0.00000 

 



.2015إىل  1995دراسة قياسية ألثر حترير التجارة الدولية على تنمية القطاع الصناعي لدول مشال إفريقيا من الفترة : الفصل الرابع  

 

259 

 

 .إختبار معنوية املعامل •

ستودنت  إحصائية تستخدمفسر، غريات املفسرة على املتغري املومن مث تقييم تأثري املت لتقييم معنوية معامل النموذج،    

 : الفرضيات اخلاصة باملعلمات املقدرة على النحو التايل 

AB:          <B:    فرضية العدم        = 0                             

AB:          <B                          :فرضية البديلةال        ≠ 0  

 EFGHميكن توضيح نتائج اختبار ستودنت للنموذج األول من خالل اجلدول املوايل الذي نوضح من خالله القيم احملسوبة 

 .5%و ذلك عند مستوى معنوية KLMN و أدىن مستوى معنوية  EIGJللمعلمات املقدرة و القيم اجلدولية 

O%و بدرجة حرية  5%معنوية أي عند نفس مستوى  نستخرجها من جدول ستودنت EIGJالقيمة اجلدولية  − P'      

147وتساوي  − 2 = EU8V: أي 145
W = E=XY

Z.ZY =   .واجلدول املوايل يوضح ذلك، 1.6449

 .  نتائج اختبار ستودنت للنموذج املقدر :35جدول رقم                  

أدنى مستوى معنوية 
 �]^4 

المحسوبة القيم 
635 

 المقدرات المعامالت

0.0359 2.118432 <Z   الثابت  

0.9416 0.073450 <=   _`Ka 

0.0000 5.998372 <@   bcKa 

.29من إعداد الباحثة باالعتماد على الجدول رقم : المصدر  

 

       :أي EIGJأكرب من القيمة اجلدولية  EFGH، نالحظ أن القيمة احملتسبة 'Z>%لثابت ا املتغري بالنسبة ملعامل         

EFGH <EIGJ   ذا سنرفض بفرضية العدمو ،AZ أن ، أي<Z  معنوي، وحيث أن  أدىن مستوى معنوية KLMN 

   .له معنوية إحصائية ما يدل على 0.0359 ي تساو

EFGH، ، نالحظ أن '=>%بالنسبة ملعامل الصادرات        > EIGJ يساوي  =>و لدينا أدىن مستوى معنوية لـ

 KLMN = : معنوي، و منه ميكن القول أنليس  =>أي أن ،=H بديلةفرضية الالرفض ، و عليه ن5%من  كربأ 0.9416

خالل فترة  يمة املضافة للصناعات التحويليةالق، يف تفسري 5%هلا معنوية إحصائية عند مستوى معنوية ليس الصادرات 

 .الدراسة
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EFGH : ، نالحظ أن'@>%بالنسبة ملعامل الواردات       < EIGJيساوي  @>، و لدينا أدىن مستوى معنوية لـ

هلا معنوية  منه ميكن القول أن الوارداتومعنوي،  @>أي أن  ،=A بديلةفرضية الال، و عليه نقبل 5%من  قلأ 0.0000

يؤثر  ) الواردات(إن املتغري املستقل بالتايل فخالل فترة الدراسة، و املتغري التابع، يف تفسري 5%إحصائية عند مستوى معنوية 

 ).يمة املضافة للصناعات التحويليةالق(على املتغري التابع 

 .للنموذج الكلية املعنوية •

 الفرضية وضع مت ،جمتمعة املستقلة واملتغريات التابع املتغري بني إحصائية داللة ذات عالقة هناك كانت إذا فيما لتحديد      

  :التالية بالصيغة البديلة والفرضية الصفرية

AB:          <B                      فسرةامل واملتغريات التابع املتغري بني خطية عالقة توجد ال = 0                            

AB:          <B                                            فسرةامل واملتغريات التابع املتغري بني خطية توجد عالقة   ≠ 0 

 

 (H1)  ونقبل (H0) نرفض ومنه، 0.05أقل من = Prob  0.00000   قيمة أن 29يتضح من خالل اجلدول رقم      

 املستقلة، العوامل من واحد عامل هناك األقل على أنه يعين مما ، 5%داللة مستوى عند إحصائية معنوية له النموذج وبالتايل

 .التابع املتغري تفسري يستطيع

  .التوفيق جودة •

 نموذجال يف اقيمته بلغت حيث )R2 : R-Squared(التحديد  معامل خالل من التوفيق جودة على حيكم         

 يدل وهذا  ،التابع املتغري من% 95.1394تفسر  املستقلة املتغريات أن مبعىن ،29 رقم اجلدول ، كما يوضحه0.951394

 يتضمنها مل أخرى متغريات سببها تحويلية،القيمة املضافة للصناعات ال  يف تطرأ اليت التغريات من %0.048 أن على

  .النموذج

  .العامة للدراسة القياسية النتائج: املطلب الثالث   

  :إىل الدراسة خلصتمن خالل كل ما سبق من اختبارات فقد         
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  .النموذج املناسب للدراسة: أوال        

ة لدراس املناسب األسلوب هو ةالعشوائي رااألث منوذج من خالل خمتلف اختبارات املفاضلة بني النماذج، تبني أن         

بينما منوذج األثار  اإلمجالية،وعالقتها بكل من الصادرات والواردات  ،املضافة للصناعات االستخراجيةاخلاص بالقيمة  النموذج

 يف إليها املتوصل النتائج خالل من وهذاالثابتة هو املناسب بالنسبة للنموذج اخلاص بالقيمة املضافة للصناعات التحويلية، 

  ؛Hausman اختبار

  .الدراسة االقتصادية للنماذج املقدرة: ثانيا        

حيث أن الصادرات  ،له معىن اقتصادي القيمة املضافة للصناعة بشقيها االستخراجي والتحويليباخلاص  النموذج إن      

تؤثر يف القيمة هي من باملقابل فإن الواردات اإلمجالية  ،اإلمجالية تؤثر يف القيمة املضافة للصناعة االستخراجية بعالقة طردية

، وعليه فإن التجارة الدولية تؤثر إجيابيا على تنمية القطاع صادية، وهذا يوافق النظرية االقتاملضافة للصناعات التحويلية

   .الصناعي

  .الدراسة اإلحصائية للنموذج: ثالثا        

ذلك على جودة  ويدل 0.05إىل أا أقل من  ،النموجني من يف كل Prob(F-statistic) =0.00000شريت         

 حيث  )R2 : R-Squared(التحديد  معامل ، ول معنوي إحصائياكك النموذج القياسي ككل، أي أن النموذج القياسي

  . 1وهي نسبة قريبة من  0.95، ويف الثاين 0.75يف النموذج األول  بلغ

  .اجتاه العالقة بني املتغريات التابعة واملستقلة: رابعا        

دول مشال يف  القيمة املضافة للصناعات االستخراجيةعلى  عوامل األكثر تأثرياكانت أهم ال 2015- 1995خالل الفترة       

سوف يؤدي إىل  %1ن أي زيادة يف الصادرات مبقدار ، وهذا يعين أ1.210171 مبعامل اإلمجاليةالصادرات هي  إفريقيا،

تأثريا على القيمة املضافة للصناعات  بينما أهم العوامل األكثر، %1.21بنسبة  القيمة املضافة للصناعات االستخراجيةيف  زيادة

سوف يؤدي إىل  %1، وهذا يعين أن أي زيادة يف الواردات مبقدار 0.602350التحويلية، هي الواردات اإلمجالية مبعامل

  .%0.60زيادة يف القيمة املضافة للصناعات التحويلية بنسبة 
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   :خالصة

إن أفضل طريقة لدراسة عالقة املتغريات االقتصادية فيما بينها هي الدراسة القياسية، حبيث تعطينا النتائج بوضوح           

للعالقة بني حترير التجارة الدولية وتنمية  مبا أن الدراسات النظرية مل تتوصل إىل نتيجة قطعيةاعتمادا على البيانات الواقعية، و

  .ء يف حتديد طبيعتها، كان من الواجب فحص هذه العالقة قياسياااآلر فختالالقطاع الصناعي، وا

مت من خالل هذا الفصل، القيام بدراسة قياسية ألثر حترير التجارة الدولية تنمية القطاع الصناعي، يف دول مشال  ومنه          

حيث مت حتديد متغريات النموذج القياسي و مجع بيانات املتغريات املستخدمة من  ،2015-1995إفريقيا، خالل الفترة 

 .مصادر خمتلفة، بعد ذلك مت بناء النماذج القياسية ، ومعاجلة هذه النماذج باستخدام معايري اقتصادية وإحصائية

ىل أن القيمة املضافة للقطاع الصناعي من خالل هذه الدراسة، و بإتباع اخلطوات السابقة الذكر، فقد مت الوصول إ          

بشقيه االستخراجي والتحويلي، يتأثر بانفتاح التجارة يف دول مشال إفريقيا، حيث أن زيادة الصادرات يف هذه الدول، تؤدى 

دة إىل زيادة القيمة املضافة للصناعات االستخراجية، وكذلك بالنسبة للواردات، حيث أن زيادة هذه األخرية تؤدى إىل زيا

  .القيمة املضافة للصناعات التحويلية
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 :خامتة 

 ل خاصة الدول املتقدمة، فكانت لكل الدو االقتصاديةساهم قطاع الصناعة على مر التاريخ العاملي يف دفع عجلة التنمية        

نا لكل تقدم، ودافعا لتحقيق مزيد اعظم الثورات اليت صنعتها البشرية على مر الزمان، فأضحت عنوأوىل من األالصناعية الثورة 

ن قطاع الصناعة من العوامل اهلامة واملؤثرة يف دفع مسرية أوحيث ، خرىألفة القطاعات ايف كا االقتصاديةمن النجاحات 

ن يتم قياس أ، فأضحى شائعا اإلمجايلصبحت الدول تتسابق يف تطويره وزيادة مسامهته يف الناتج احمللي أ، االقتصاديةالتنمية 

وقد  .مبدى ارتفاع مسامهة قطاع الصناعة يف ناجتها احمللي والقومي، ،ية دولةأل واالجتماعي االقتصاديمدى التقدم والتطور 

حداث إفضى إىل أأن ذلك  ،أظهرت دراسة جتارب معظم الدول اليت حققت متيزا وتقدما يف تنمية وتطوير القطاع الصناعي

 األمنكي إىل اتمع املنتج، وحتقيق الستهال، كالتحول من اتمع اواالجتماعي االقتصاديتغيريات هامة وهيكلية يف بنائها 

 .خرىألاالرفاهية يف كافة مناحي احلياة قتصادي وزيادة اال

لألوضاع  نتيجة، منها ما كرس ىل ظروف تارخييةإغلبها أة ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، يعود عاشت الدول النامي       

 ، مماالذي تعيشه خرج من الواقع الصعبدفعت بالدول النامية اىل البحث عن امل ،والسياسية العاملية ،واالجتماعية ،االقتصادية

بالنسبة  –صبح التصنيع ألعملية التنمية، حىت ساسي أساسا على التصنيع كمحرك أجعلها تتبىن استراتيجيات تنموية، ترتكز 

استراتيجية التنمية اليت اتبعتها الدول النامية إىل خضعت وقد   ،ن الدول املتقدمة هي دول صناعيةأ باعتبار، للتنمية مرادفا -هلا

وتقييم طويل من قبل االقتصاديني املهتمني باملوضوع، وخاصة حول أسباب فشل سياسات اإلحالل اليت اتبعتها  ،نقاش واسع

ويعزي جناح الدول اآلسيوية إىل طبيعة  ،اليت اتبعتها دول جنوب شرق آسيا دول أمريكا الالتينية وجناح سياسات الترويج

مث نقلتها تدرجييا حنو األسواق  ،السياسات الصناعية الذكية اليت وفرت احلماية للصناعة احمللية يف بداية مرحلتها التنموية

غري يف أدى التقد و .نموية حمددة من قبل متخذي القراراخلارجية، مع احملافظة على دعم الصناعات، مقابل حتقيق أهداف ت

 النظام التجاري العاملي من إتفاقية اجلات إىل منظمة التجارة العاملية وقوانينها الصارمة يف جمال القواعد الليبريالية التجارية، إىل

االعتقاد بعدم إمكانية إعادة نقل جتربة النمور اآلسيوية، وذلك لتعارض فحوى السياسات الصناعية مع مبادئ النظام التجاري 

  .اجلديدالعاملي 
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ليس هو النموذج املثايل يف كل احلاالت ولكل الدول، فإذا التجاري أكدت أن التحرير  إن جتارب عدد من الدول       

كانت الدول املتقدمة حققت منوا مزدهرا عن طريق التبادل احلر، فإن هذا خيتلف يف الدول النامية، الختالف اخلصوصيات 

يؤثر على التنمية الصناعية يف دول  الدولية، ، وملعرفة ما إذا كان حترير التجارةواالجتماعيةالسياسية واجلغرافية االقتصادية و

من الضروري إجراء دراسة قياسية لفحص هذه العالقة، باعتبار أن االقتصاد القياسي هو أداة مهمة يف كان  ،مشال إفريقيا

ومن خالل الدراسة النظرية والتطبيقية مت التوصل إىل  ،2015إىل  1995التحليل، حيث مشلت الدراسة الفترة املمتدة من 

  :النتائج التالية

  :نتائج البحث

عملية  ، هذا األخري الذي يعتربتبنت خمتلف الدول النامية بعد نيلها استقالهلا سياسات تنموية أساسها التصنيع -

مقارنة مع النشاطات االقتصادية  ديناميكية قادرة على دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل متسارع

األخرى، يف قدرا على إحداث تغيري يف األساليب الساندة لإلنتاج وعالقات اإلنتاج والقضاء على مظاهر التخلف 

  واالختالالت اهليكلية؛

ومن احلجج  فسرت العديد من النظريات عالقة التصنيع بالتنمية االقتصادية، ما أدرج حتت مسمى التنمية الصناعية، -

  :كحل جذري ملشكلة التخلف االقتصادي، هي هذه األخرية،القوية للتركيز على 

االستفادة من جتربة الدول املتقدمة، فهي دول متقدمة ألا أصبحت دوال صناعية، أي ألا حتولت من  •

عام، والتقدم جمتمعات زراعية إىل جمتمعات صناعية، فالعالقة بارزة ووثيقة بني التقدم االقتصادي بوجه 

  الصناعي بوجه خاص؛

النشاط اإلنتاجي الصناعي نشاط ديناميكي بطبيعته باملقارنة بالنشاط اإلنتاجي األويل والزراعي، وإن تنمية  •

القطاع الصناعي سوف تتيح القدرة على استيعاب فائض عنصر العمل الذي يتخذ شكل البطالة املقنعة يف 

 ظم الدول املتخلفة؛القطاع الزراعي، والذي تشكو منه مع
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إن تنمية القطاع الصناعي سوف يصحح االختالل اهليكلي يف االقتصاد القومي للبالد املتخلفة، ويؤدي إىل  •

تنويع منتجاا وصادراا وحيقق هلا قدرا كبريا من االستقالل االقتصادي والتحرر من التبعية االقتصادية 

 .للخارج

 

أن والتقانة والقواعد التجارية تفرض على السياسات الصناعية يف الدول النامية، إن التحوالت يف الفكر التنموي   -

  ؛مع قواعد منظمة التجارة العامليةتكون متطابقة 

بزيادته تتحقق تنمية صناعية، واإلنتاج،  حترير التجارة الدولية يؤثر على عوامل النمو الصناعي، حيث يؤثر على -

زيادة فتحرير التجارة الدولية يؤدي إلىل مزيد من الواردات، بالتايل االستهالك، وكذلك يرتبط حبث ذلك األثر على 

من الطلب الذي إذا استجيب له، يزداد اإلنتاج الصناعي؛ مما حيدث تنمية  مزيدإىل  ، وهذا بدوره يؤدياالستهالك

فكلما زاد الطلب اخلارجي على الصادرات الصناعية إثر  ينطبق نفس املربر لدراسة األثر على الصادرات،و ؛صناعية

أما بالنسبة لألثر  ؛حترير التجارة اخلارجية، أدى ذلك إىل مزيد من اإلنتاج الصناعي، ومن مث حتدث التنمية الصناعية

على  النسبة لألثروب على االستثمار يف قطاع الصناعة؛ حيث إذا ارتفع معدل االستثمار، فستحدث تنمية صناعية؛

مزيد من  العمالة يف القطاع الصناعي؛ كلما ازدادت فرص التوظيف، فإن ذلك يعين مزيدا من الدخول؛ مما يؤدي إىل

  . الطلب، دافعا اإلنتاج الصناعي إىل الزيادة؛ مما يؤدي إىل حدوث تنمية صناعية

  :نتائج اختبار الفرضيات

مت وضع جمموعة من الفرضيات اليت على أساسها يتم اإلجابة على إشكالية البحث، ومن خالل الدراسة يف بداية البحث،    

  :إىل مايلي لالنظرية والتطبيقية مت التوص

ملبادي أن تطبيق السياسات الصناعية الداعمة للتنمية الصناعية غري معارض بالنسبة للفرضية األوىل واليت تنص على  -

 السياسات املساندة نأ ،النيوليربايلجارة، فقد ثبتت صحة هذه الفرضية، حيث يرى التيار املنظمة العاملية للت

 مبادئ مع ال تتعارض أغلبها فهو يعترب أن ،اقتصاد السوق ظل يف التنمية لتحقيق كافية الصناعية، للتنمية واملساعدة
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 إىل املطاف اية يف دف الكلية التوازنات حتقيق اإىل اهلادفة الكلية االقتصادية فالسياسات ،العاملية التجارة منظمة

 ؛حتقيق االستقرار االقتصادي

اليت تنص على أن االنفتاح التجاري، جلب معه قدرا من التذبذب االقتصادي يف املتغريات بالنسبة للفرضية الثانية،  -

على  ، يعملجارةحترير التأن  تشري األدبيات يف جانبها،االقتصادية الكلية، فقد ثبتت صحة هذه الفرضية، حيث 

تلك  دخولزيادة ية على مستلزمات اإلنتاج، ويؤدي اخنفاض تكاليف اإلنتاج، من خالل ختفيض التعريفة اجلمرك

 ؛إىل زيادة عجز املوازين التجارية يف الدول النامية مات املستوردة للسوق احملليةاملستلز

فلإلجابة على هذه الفرضية، أما الفرضية اليت تنص على أن حترير التجارة يؤثر إجيابيا على تنمية القطاع الصناعي،  -

جيب التمييز بني الدول النامية والدول املتقدمة، وكذا جيب التمييز بني خمتلف الدول النامية فهي ختتلف من حيث 

، ففي غالب الدول ترفض هذه الفرضية، وذلك ألن الدول النامية اخلصوصيات االقتصادية، فبالنسبة للدول النامية

وللتأكد من ذلك جيب اثبات الفرضية بصفة عامة تتميز بقلة التنوع االقتصادي واعتمادها على القطاع النفطي، 

 بالقياس االقتصادي، وهذا ما مت فعله إلثبات الفرضية الرابعة؛

على أن ارتفاع منو القطاع الصناعي ليس له عالقة بتحرير التجارة الدولية يف أخريا بالنسبة للفرضية الرابعة اليت تنص  -

دول مشال إفريقيا، فقد مت رفض هذه الفرضية، حيث أثبتت الدراسة القياسية موع هذه الدول خالل الفترة  من   

 .أن حترير التجارة الدولية يؤثر إجيابيا على التنمية الصناعية، 2015إىل  1995

  :راحاتاالقت

والتجارية   الدراسة حول السياسات الصناعيةضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج، ومن التحليالت السابقة يف على         

 :النامية، ومنها دول مشال إفريقيا، يتم تقدمي التوصيات التاليةللدول 

 املعوقات كيز على تنمية الصادرات، ومعاجلةمؤسسي مالئم مع التر بإطارصبح يتعني مساندة سياسة الصادرات ألقد  -   

  ؛اهليكلية يف جانب العرض احمللى
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حتمية التركيز على  أصبح يتطلب  نهإفيما يتعلق بقضية التنمية الصناعية يف ظل عصر العوملة واقتصاد السوق، ف  -

لتعزيز القدرات  واضح ومؤثر من خالل دور حكومي ،نتاج السلع الصناعية نات احملتوى التكنولوجي املرتفعإ

 ؛الصناعية التكنولوجية، وتطوير املهارات البشرية، والتوسع يف إقامة العناقيد والتجمعات

تتوطن  نأى ميكن تتم من خالل حتديد هيكل الصناعة واملكان الذ ،ن يكون هناك استراتيجية للمنافسةأ العمل على  -

 ؛من خالل عمليات البحث والتجديدديناميكية ملفهوم امليزة التنافسية غة بعطاء صإفيه مع 

 ،وبالتايل العمل على إجياد حلول ملشكلة تسويق منتوجاتنا الصناعية ،االهتمام بالصناعات ذات الطابع التصديري -

 وذلك من خالل البحث عن أسواق خارجية عربية ودولية؛

ل املتقدمة عند املفاوضات، كما جيب من الدول النامية والدو ل النامية، وللفارق بني ظروف كلصاحل الدوممراعاة  -

ا توازنوم نامية والدول املتقدمة، حىت يكون حترير التجارة عادالؤ يف عدد املفاوضني املمثلني للدول المراعاة التكاف

أال تم  دوتنفيذها ونواجتها، فال ب  GATTفاقارة العاملية، وذلك من أحكام اتبالنسبة جلميع أطراف منظمة التج

ب أن متتد اخلدمات والسلع الصناعية، ولكن جي: فيها الدول املتقدمة، مثل تربعكام فقط بالقطاعات اليت هذه األح

 ؛أيضافيها الدول النامية  تربعهذه األحكام إىل القطاعات اليت 

عن طريق الدراسة ، رغم  ما مت من حماولة للربط بني حترير التجارة الدولية  والتنمية الصناعية يف دول مشال إفريقيا -

من الدول النامية، باإلضافة إىل عدم دمج كبرية القياسية، تبقى هذه الدراسة حمدودة، وهذا لعدم التطرق إىل عينة 

متغريات أخرى يف هذه الدراسة اليت ميكن أن تكون هلا عالقة مع التنمية الصناعية، هلذا نأمل أن يكون هناك توسع 

املتغريات اليت مل يتم إدخاهلا يف هذه الدراسة، واملتمثلة يف تأثري رأس املال البشري، يف هذا املوضوع، بإدخال خمتلف 

 .تنمية الصناعية يف الدول الناميةواالستثمار األجنيب املباشر على ال
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 :امللخص

كان موضوع حبث لعديد الدراسات النظرية والتطبيقية، فهناك  والتنمية الصناعيةإن العالقة بني حترير التجارة الدولية      

ويف  يف البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء، التنمية الصناعيةدراسات بينت أن حترير التجارة هو أحد األسباب الرئيسية يف 

املقابل تركز األدبيات املضادة لسياسات االنفتاح على التفاوت الكبري يف القدرة التنافسية بني الدول النامية والدول املتقدمة، 

حيث أن اللحاق مبستوى التنافس للدول املتقدمة صعب ومكلف للدول النامية، كما أن حترير التجارة قد يؤدي إىل عجز يف 

األخرية والذي قد يدخلها يف أزمات اقتصادية و كساد خاصة أن أغلب الدول النامية تعتمد على عنصر امليزان التجاري هلذه 

  .واحد للتصدير

تناولت هذه الدراسة موضوع حترير التجارة الدولية وأثره على التنمية الصناعية، هادفة إىل إظهار اجلانب النظري     

فاهيم عن التنمية الصناعية والسياسات واالستراتيجيات املرتبطة ا، وحماولة للموضوع من خالل نظريات التجارة الدولية، وم

 . 2015إىل  1995قياس هذا األثر على عينة من الدول النامية واملتمثلة يف دول مشال إفريقيا خالل الفترة 

  .الدول النامية -التجارة الدولية حترير -التنمية الصناعية: الكلمات املفتاحية

  

: Abstract  

    The relationship between international trade liberalization and industrial development has 

been investigated as a research topic in many theoretical and empirical studies. Several 

studies have demonstrated that trade liberalization is one of the main causes of industrial 

development in developing and developed countries, whereas, the literature of anti-openness 

policies has focused on the great disparity in competitiveness between the developing and 

developed countries. Since the level the competition for the developing countries is very 

difficult and expensive. The liberalization of trade may failure in the trade balance 

performance and who may enter in economic crises and depression especially among more 

dominant states who developing who depends on only export. 

   This study aims to investigate the liberalization of trade international and its impact on the 

industrial development. The goal of this study is to support the theoretical side through 

theories of the international trade, and concepts for industrial development, policies and 

related strategies. Moreover, this study attempted to measure this effect on the sample the 

developing countries particularly countries located in north of Africa during the period 1995 

to 2015. 

Key words: The industrial development - liberalization of trade international - the developing 

countries. 

 


