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 توطئة

التطورات واآلفاق االقتصادية بأن األنشطة العاملية للتصنيع والتجارة تزداد قوة خاصة مع الهدوء تشير آخر 

الذي تتسم به الظروف املالية واالستقرار الكبير في أسعار السلع األساسية. فمن املتوقع أن يسجل النمو 

. ويبدو أن التوقعات 2018% في 3.6ومعدل  2017% بحلول نهاية عام 3.5االقتصادي العالمي معدل 

، مدعومة بالطلب املحلي القوي، 2017االقتصادية اإليجابية للواليات املتحدة األمريكية ومنطقة اليورو لعام 

تؤجج النمو االقتصادي العالمي. فيما تظل األنشطة االقتصادية في مجموعة البلدان النامية نابضة بالحياة، 

إلى  2017% املسجلة عام 4.5يشهد متوسط معدل النمو االقتصادي فيها ارتفاعا من نسبة ومن املرتقب أن 

 .2018% في 4.8

لكن باملقابل، رغم أن مجموعة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تشكل جزءا مهما من البلدان  

لتراجع املستمر في أسعار السلع النامية، يبدو أن متوسط معدالت النمو االقتصادي فيها متأثر سلبا بسبب ا

األساسية فضال عن الصراعات اإلقليمية الجارية. ومن املتوقع أن يسجل متوسط نمو دول املنظمة معدل 

، وهو رقم أقل بقليل عن املتوسط العالمي. وهذا األمر يدعو إلى سن سياسات اقتصادية أكثر 2017% في 3.2

زيز املرونة االقتصادية من خالل مزيد من التحوالت الهيكلية فعالة على مستوى االقتصاد الكلي بقصد تع

 املتسقة والتنويع االقتصادي.

وبالنظر إلى هذا الوضع، تركز هذه النسخة من تقرير "التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي" على 

ة. وفي الواقع، طاملا اعتبرت مظاهر التنمية االقتصادية لتحقيق التحول الهيكلي في الدول األعضاء في املنظم

السياسات الصناعية الرامية لتحقيق تحول هيكلي مسألة مثيرة للجدل ألسباب كثيرة. لكن في الوقت الحاضر 

تجدد االهتمام بالسياسة الصناعية لتحقيق قدر أكبر من القدرة التنافسية في االقتصاد العالمي. وامللفت 

ثر جالء في الدول املتقدمة مما هو عليه الحال في الدول النامية. ولتضييق لالنتباه هو أن هذا االهتمام يبدو أك

الفجوة في التنمية االقتصادية وتخفيض مستوى التركز االقتصادي، يتعين على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

البلدان إلى  إعادة تركيز اهتمامها على التنويع االقتصادي في قطاع التصنيع. وفي الوقت الذي تسعى فيه هذه

االستفادة من التجارب العاملية واإلقليمية السابقة، ينبغي لها في اآلن ذاته التصدي للعوامل التي تعيق إمكانية 

تحقيق مستويات تصنيع ناجحة. وفي هذا الصدد، يسلط التقرير الضوء على بعض التدابير السياساتية 

 عية مناسبة هدفها تحقيق التحول الهيكلي.للتعجيل بالتنمية الصناعية من خالل وضع سياسات صنا

 

 السفير موس ى كوالكليكايا

 املدير العام

 سيسرك
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 شكر وتقدير

 

ضم سيسرك برئاسة السيد كنعان بغجي و تم إعداد هذا التقرير من قبل فريق من الباحثين في 

أعمال لقائم بالفريق كل من السادة مزهر حسين وجيم تن تن. وقدم السيد نبيل محمد دبور، ا

واملدير العام املساعد بسيسرك، توجيهاته وإرشاداته القيمة خالل مراحل إعداد  مدير دائرة األبحاث

 التقرير. وأجري العمل تحت إشراف سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، املدير العام لسيسرك.

خونجير ويتوجه الفريق بالشكر الخاص إلى البروفيسور صادق أوناي من جامعة إسطنبول، وجا 

خاسانوف من منظمة التعاون اإلسالمي، وعطية نوازش من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 

والزراعة، وفاتح أونلو، ومحمد عاكف ألنباي وخبراء آخرون من مكتب تنسيق الكومسيك على 

ي تفاعلهم وما أدلوا به من تعليقات بخصوص النسخ األولية للتقرير، وهو ما ساهم بكل تأكيد ف

 إثراء التقرير من حيث الجودة.

مزهر حسين على إعداد كال من القسم األول حول آخر التطورات االقتصادية في السيد وسهر 

العالم والقسم الثاني املتمحور حول اإلنتاج والنمو والعمالة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

بالتجارة واملال في دول املنظمة. وقام كنعان  اإلسالمي. فيما أعد جيم تينتين القسم الثالث املتعلق

بغجي بإنجاز الجزء الثالث املتضمن للقسم الرابع حول إعادة التركيز على التنمية الصناعية لتحقيق 

التحول الهيكلي، والقسم الخامس حول اتجاهات التنمية الصناعية وفرصها في بلدان منظمة 

يم سياسات صناعية لتحقيق التحول الهيكلي، التعاون اإلسالمي، والقسم السادس حول تصم

 والقسم السابع املتمحور حول اإلجراءات السياساتية للنهوض بالتنمية الصناعية.

 



 ملخص 
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 ملخص 

 

 العالم في االقتصادية التطورات آخر

 االتجاهات واآلفاق االقتصادية العاملية

 النمو

أن كانت في مستويات متدنية  بعد 2009منذ الوقت الذي عادت فيه األسعار  لالرتفاع سنة 

، 2015و  2012واالقتصاد العالمي يسجل معدالت نمو إيجابية. وخالل الفترة املمتدة بين عامي 

% في 3.1% قبل أن ينخفض إلى 3.5% و 3.4شهد النمو العالمي تذبذبا في نطاق ضيق تراوح بين 

كبير بظروف االقتصاد الكلي في  . ويتأثر هذا األداء املختلط لالقتصاد العالمي إلى حد2016عام 

االقتصادات الناشئة والتراجع الحاد التاريخي في أسعار السلع األساسية، والسيما النفط. وبعد إظهار 

، من املتوقع أن يصل معدل نمو االقتصاد 2016عالمات االنتعاش منذ النصف الثاني من عام 

آلفاق االقتصادية اإليجابية للواليات املتحدة % بحلول نهاية هذا العام. ويبدو أن ا3.5العالمي إلى 

، مدعومة بالطلب املحلي القوي، تسهم بشكل كبير 2017األمريكية ومنطقة االتحاد األوروبي في عام 

في تحفيز النمو االقتصادي العالمي. ونتيجة لذلك، من املتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة 

 للزخ2018% في عام 3.6
ً
. وعلى الرغم من وجود بعض عالمات 2017م اإليجابي لعام ، وذلك تبعا

االنتعاش في البلدان املتقدمة النمو، فإن البلدان النامية ما زالت الدافع بنمو الناتج العالمي. فعلى 

. وستكون البلدان 2017% في عام 6.6سبيل املثال، من املتوقع أن يبلغ معدل النمو في الصين 

 في العالم خالل عام النامية في آسيا أسرع ا
ً
 .2017ملناطق نموا

 االستثمار

 في استعادة النمو االقتصادي واستدامته. وتبين الدراسات أن بإمكان 
ً
 بارزا

ً
يلعب االستثمار دورا

البلدان ذات معدالت االستثمار املرتفعة الحفاظ على زخمها االقتصادي اإليجابي. وبحلول عام 

املحلي اإلجمالي لالستثمار في البلدان النامية، فيما شكلت  % من الناتج35.9، عادت نسبة 2016
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 في البلدان 20.8نفس النسبة 
ً
 الزخم العالي نسبيا

ً
% فقط في البلدان املتقدمة، مما يفسر جزئيا

تسجل حصص االستثمار ارتفاعا متواصال على الصعيد العالمي، ومن املتوقع أن  2017النامية. وفي 

 ملعدالت النمو املستقبلية. .2018تستمر حتى في عام 
ً
 صورة أكثر تفاؤال

ً
 وتظهر هذه األرقام أيضا

 التجارة

 للنمو في البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء. ومن املرجح أن يظل 
ً
تمثل التجارة الدولية حافزا

 في جميع أنحاء العالم. وفيما بين البلدان النامية، 
ً
تتفوق مستوى نمو التصدير واالستيراد بطيئا

االقتصادات اآلسيوية الناشئة والنامية على املناطق الفرعية األخرى في العالم في السنوات األخيرة، 

% في البلدان املتقدمة 3.5وال سيما في مجال التصدير. ومن املتوقع أن يتجاوز معدل نمو الصادرات 

ء صادراتها، فإن البلدان . وكما هو الحال بالنسبة ألدا2017% في البلدان النامية في عام 3.6و 

النامية تسجل معدالت نمو أعلى في الواردات باملقارنة مع البلدان املتقدمة. ومن املتوقع أن يتجاوز 

 % في البلدان النامية.4.5% في البلدان املتقدمة و 4.0نسبة  2017معدل نمو الواردات في عام 

 ميزان الحساب الجاري 

، حققت البلدان املتقدمة مبالغ فائضة خالل الفترة املتراوحة فيما يتعلق بأرصدة الحساب الجاري 

. ومن ناحية أخرى، لم 2018و  2017، وسيستمر ذلك حتى خالل عامي 2016و  2012بين عامي 

. 2015تتمكن البلدان النامية من الحفاظ على الفائض وبالتالي دخلت في دوامة العجز منذ عام 

ية، تمكنت البلدان اآلسيوية الناشئة والنامية بنجاح من تحقيق ومع ذلك، من بين كل املناطق النام

فائض في الحساب الجاري. وعلى النقيض من ذلك، تضررت بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 جراء تراجع أسعار النفط خالل 
ً
 شديدا

ً
 خالل السنوات الثالث األولى تضررا

ً
التي سجلت فائضا

. وفي عام وسجلت إثر ذل 2016و  2015عامي 
ً
 هائال

ً
، من املتوقع أن يكون الفائض 2017ك عجزا

% في الناتج املحلي 0.3% من الناتج املحلي اإلجمالي للبلدان املتقدمة، بينما سيشكل العجز نسبة 0.7

 اإلجمالي للبلدان النامية.

 الرصيد املالي

ها في التحسن بصورة مع تنفيذ سياسات مشددة في البلدان املتقدمة، أخذت األرصدة املالية في

منهجية، بحيث تواصل األرصدة املالية كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي تراجعها في هذه 

% من الناتج املحلي اإلجمالي. وهذا يعني -2.7، ومن املتوقع أن تصل إلى 2017االقتصادات في عام 
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تؤتي أكلها. وتسجل البلدان  أن السياسات املالية املشددة وخاصة في املنطقة األوروبية بدأت

 من البلدان 
ً
النامية بدورها أرقاما سلبية في أرصدتها املالية ولكنها كانت في وضع أفضل نسبيا

% -4.4% ومن املتوقع أن يبلغ -4.8، بلغ املعدل نسبة 2016. وفي عام 2014املتقدمة حتى عام 

على إثر هبوط أسعار النفط، مع  . فيما لحق بالبلدان املنتجة للنفط ضرر كبير 2017خالل عام 

، بحيث 2013-2012العلم أنها كانت قد سجلت معدالت إيجابية في أرصدتها املالية خالل فترة 

سجل  2016. وفي 2015تراجع فائضها املالي بشكل حاد جاراء تراجع أسعار النفط بداية من عام 

 .2012% في عام 1.6% مقابل -4.9رصيدها املالي معدل 

 التضخم

.  2016% في عام 2.8سبب انخفاض أسعار السلع األساسية، تراجع معدل التضخم العالمي إلى ب

ومع تطبيق السياسات املالية التوسعية املعتدلة وانتعاش أسعار السلع األساسية مع األخذ بعين 

 االعتبار نمو الناتج يبدو أن متوسط أسعار االستهالك في العالم ستشهد ارتفاعا خالل السنوات

، ومن املتوقع أن یبلغ حوالي 2017% في عام 3.5املقبلة.  ونتیجة لذلك، سيرتفع معدل التضخم إلی 

 سواء علی البلدان 2018% في عام 3.4
ً
 إلی أن تقلب األسعار ال یشکل خطرا

ً
. کما یشار أیضا

 مع معدل التضخم، أخذت أسعار السلع
ً
)الطاقة  املتقدمة أو النامیة خالل فترة االنتعاش. وتماشيا

. وبعد ذلك، بدأت أسعار السلع 2012والغذاء واملعادن( في الهبوط بوتيرة متواصلة منذ عام 

 في  2014و  2013األساسية في االستقرار في عامي 
ً
 حادا

ً
. وعلى سبيل 2015قبل أن تشهد انخفاضا

 .2016في  82إلى  2014في  117املثال، انخفض مؤشر أسعار الطاقة من 

 البطالة

الرغم من االنتعاش الحاصل على مستوى األنشطة االقتصادية، ال تزال البطالة العاملية البالغ على 

 كبيرا أمام كل البلدان.  وتشكل معدالت البطالة  2016% في عام 5.7متوسطها 
ً
تشكل تحديا

املرتفعة في صفوف الشباب بالخصوص مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم. فبطالة الشباب ال 

 توترات اجتماعية في املجتمعات، تؤ 
ً
دي فقط إلى زيادة معدل البطالة اإلجمالي بل قد تثير أيضا

فضال عن كونها تثبط عزيمة جيل الشباب في سعيهم للحصول على التعليم ورفع مستوى املهارات. 

% فقط مما 0.1، وهو أقل بنسبة 2016% في عام 12.8وسجل معدل البطالة بين الشباب نسبة 

 .2015ليه في عام كان ع
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 اإلسالمي التعاون  منظمة بلدان في االقتصادية التطورات آخر

 اإلنتاج والنمو والعمل

 اإلنتاج

اتجهت األنشطة االقتصادية لدول منظمة التعاون اإلسالمي في منحى تصاعدي، كما ارتفع أيضا 

تريليون دوالر عام  18.3لى إ 2012تريليون دوالر أمريكي املسجل عام  14.9الناتج املحلي اإلجمالي من 

 2016% من إجمالي الناتج العالمي سنة 15.3. و كمجموعة، فإن دول املنظمة أنتجت فقط 2016

 إلى تعادل القوة الشرائية و 
ً
% من إجمالي الناتج في البلدان النامية. وباألسعار الحالية، 26.3استنادا

%. وبالنظر إلى كون 8.4ي العالمي نسبة ال تتعدى حصة دول املنظمة من الناتج املحلي اإلجمال

% 15.5حصص دول فرادى مثل الواليات املتحدة والصين فاقت حصص دول املنظمة كمجموعة )

(، فإنه يمكن القول أن مساهمة هذه األخيرة في اإلنتاج العالمي ال 2016% على التوالي عام 17.8و 

 يرقى ملستوى إمكانياتها.

من الناتج املحلي اإلجمالي في دول املنظمة بشكل مستمر ليصل إلى  كما ارتفع متوسط نصيب الفرد

. ومع مرور 2012دوالر أمريكي في عام  9430، مقارنة مع 2016دوالر أمريكي في عام  10729

السنوات، صارت الفجوة أكبر بين دول املنظمة والدول النامية غير األعضاء في املنظمة فيما يتعلق 

املحلي اإلجمالي حسب الفرد. وبلغ التفاوت بين املجموعتين من حيث هذا  بمستويات متوسط الناتج

 .2016دوالرا أمريكيا خالل عام  612املتوسط 

 النمو

% بالقيمة 3.7تباطأ نمو الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي، بحيث سجل نسبة 

رغم من أن هذا األمر يتماش ى والتباطؤ . وبال2012% عام 5.4مقارنة مع نسبة  2016الحقيقية عام 

، فإن آفاق النمو في 2011املتواصل في النشاط االقتصادي بصورة شاملة، والذي بدأ يطغى سنة 

دول املنظمة تبدو قاتمة في ظل انخفاض أسعار النفط وما ينتج عنه من ضيق في االقتصاد الكلي 

دان املصدرة للنفط مثل اململكة العربية ومراجعات نزولية حادة في توقعات النمو بالنسبة للبل

السعودية والعراق وإيران ونيجيريا واإلمارات العربية املتحدة. ومن املرجح أن يشهد متوسط معدل 
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  في عام 
ً
%. ومن 3.2، بمتوسط معدل نمو  قد يصل إلى 2017النمو في دول  املنظمة أداء مماثال

 %.3.9بمعدل نمو متوقع قدره  2018املتوقع أن ينعكس هذا التباطؤ في عام 

سجل متوسط معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للفرد في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

، ومع ذلك فإن معدالت نمو الناتج 2016و  2012نتيجة إيجابية خالل الفترة املمتدة بين عامي 

في حالة نمو الناتج املحلي اإلجمالي  املحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الفرد تسير في منحى تراجعي كما

الحقيقي في دول املنظمة. وسجل معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الفرد في بلدان 

قبل أن  2017% في 1.4، ومن املتوقع أن ينخفض إلى 2016% في عام 1.8منظمة التعاون اإلسالمي 

 .2018% في 2.2ينتعش ويصل إلى 

 عاإلنتاج حسب القطا

ويشير تحليل القيمة املضافة حسب القطاعات الرئيسية في الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة 

التعاون اإلسالمي والدول النامية غير األعضاء في املنظمة إلى وجود بنية مماثلة. وفيما يتعلق 

نظمة بمتوسط حصص القيمة املضافة للقطاعات األربعة الرئيسية من الناتج املحلي اإلجمالي مل

% تاله قطاع 52.8، فقد سجل قطاع الخدمات الحصة األكبر بنسبة 2015التعاون اإلسالمي في 

%، في حين شكلت قطاعات الزراعة و الصيد 36.7الصناعة )التحويلية و غير التحويلية( بنسبة 

تسع % من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي. وبينما ت11.0البحري و الغابات حصة قليلة نسبيا، أي 

.
ً
 تنازليا

ً
 حصة قطاع الخدمات على مر السنين، فإن حصص القطاعات األخرى تتبع اتجاها

 الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية

أخذا بعين االعتبار حصص بنود اإلنفاق الرئيسية من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي نجد أن 

نالت النفقات املنزلية  2015على على مر السنين. ففي عام النفقات املنزلية والحكومية ما تزال هي األ 

% ثم االستهالك 26.8% يليها إجمالي تكوين رأس املال بنسبة 58.9في املنظمة حصة األسد بنسية 

%. وتدل هذه األرقام على وجود زيادة في حصص كال النوعين من 15.2الحكومي النهائي العام بنسبة 

السابقة. غير أن حصة الصادرات الصافية من الناتج املحلي اإلجمالي  االستهالك مقارنة بالسنوات

، بينما زادت حصة التكوين الرأسمالي 2000% منذ عام 7.9للبلدان األعضاء قد انخفضت بنسبة 

 % خالل نفس الفترة.6اإلجمالي بمقدار 
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 البطالة

معدالت مرتفعة  2016و  2000سجلت دول منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة املمتدة بين عامي 

للبطالة مقارنة مع باقي دول العالم والدول النامية غير األعضاء في املنظمة. فخالل هذه الفترة تراوح 

%. فيما كان هذا املتوسط في البلدان 9.1% و 7.4إجمالي معدالت البطالة في دول املنظمة بين 

ط املنظمة طوال الفترة قيد النظر، والذي %( من متوس3-2 ية غير األعضاء أقل بكثير )حواليالنام

. وعادة ما تبلغ البطالة معدالت أقل في أوساط عمالة 2016% في عام 5.1من املتوقع أن يستقر على 

الذكور مقارنة مع معدالت اإلناث في كل مجموعات الدول عبر العالم. وعلى الرغم من التحسن املهم 

الة بين اإلناث في دول منظمة التعاون اإلسالمي األعلى ، إال أن معدل البط2005الحاصل منذ عام 

، وفي الوقت نفسه، من املتوقع أن ينخفض معدل البطالة بين 2016% عام 9.3بحيث سجل 

. وتعتبر األرقام املتوفرة حول البطالة في صفوف 2016% عام 6.6الذكور في بلدان املنظمة إلى 

، من املتوقع أن يستقر 2017املرة. واعتبارا من عام الفئات الشابة في دول املنظمة غير واعدة ب

% في الدول املتقدمة وستبقى 13.3% وستنخفض إلى 16.2معدل البطالة في هذه البلدان على نسبة 

 % في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة.11.5

 إنتاجية العمل

 2010لفترة املمتدة بين عامي اتجهت إنتاجية العمل على الصعيد العالمي في منحى تصاعدي خالل ا

دوالر أمريكي في عام  19400، وقد ارتفعت إنتاجية العامل الواحد في بلدان املنظمة من 2015و 

 2008. ولم يتأثر هذا االتجاه التصاعدي إال باألزمة املاليةلعام 2016دوالر عام  26500إلى  2000

عمالة بين البلدان املتقدمة والنامية شاسعة خالل الفترة قيد الدراسة كلها. وظلت فجوة إنتاجية ال

% من 24.0خالل هذه الفترة حيث أن العامل العادي في البلدان النامية غير األعضاء ال ينتج سوى 

الناتج الذي ينتجه عامل عادي في البلدان املتقدمة وعامل عادي في بلدان املنظمة ال ينتج سوى 

 لبلدان املتقدمة.% من الناتج الذي ينتجه نظيره في ا28.8

 التضخم

خالل الفترة قيد النظر، سارت مستويات التضخم حول العالم في منحى تراجعي مما يعكس 

باألساس هبوط أسعار النفط وباقي السلع األخرى وضعف الطلب في بعض االقتصادات املتقدمة. 

أعلى من  مستوى  2016وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، بلغ متوسط معدل التضخم لعام 
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 عند حوالي 
ً
 لالتجاهات العاملية، ظل التضخم في دول املنظمة مستقرا

ً
املتوسط العالمي. وخالفا

 بنسبة 6.0
ً
% في بلدان املنظمة خالل الفترة 27.8%. وسجل متوسط مؤشر أسعار املستهلك ارتفاعا

سجلة في البلدان . وهذا الرقم أعلى بكثير من متوسط الزيادة امل2016و  2012املمتدة بين عامي 

 %( خالل نفس الفترة.11.4%( وكذلك في العالم )22.5النامية غير األعضاء )

 الرصيد املالي

في أعقاب السياسات الحازمة التي طبقتها الدول املتقدمة على وجه الخصوص والتراجع املهول في 

تجاهات. وخالل أسعار البضائع وخاصة النفط، تشهد األرصدة املالية حول العالم مزيجا من اال

 في 
ً
 حادا

ً
الفترة املدروسة، شهدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة انخفاضا

% -6.0، سجلت هذه الدول رصيدا ماليا بلغ معدل 2016. وفي عام 2013رصيدها املالي بعد عام 

املنظمة تعود إلى حد كبير إلى من الناتج املحلي اإلجمالي. هذه الزيادة الحادة في العجز املالي في دول 

الهبوط الحاد في أسعار النفط وبالتالي تدهور الوضع املالي لدول املنظمة املصدرة للنفط. ومع ذلك، 

قبل أن يتحسن أكثر  2017% عام -4.0من املتوقع أن يسجل العجز املالي تحسنا ليسجل معدل 

 %.-3.0خالل السنة ذاتها ليسجل معدل 

 التجارة واملال

 ارة البضائعتج

ومعدل إجمالي صادرات السلع من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في تراجع  2014منذ عام 

 1.4حيث بلغ  2009، واصل تراجعه وسجل أدنى مستوى له منذ عام 2016مستمر. وحتى عام 

تريليون دوالر أمريكي. ونتيجة لذلك، انخفضت حصة دول املنظمة من إجمالي صادرات البلدان 

، وظلت دون مستوى ما قبل 2012% في عام 30.1% في نفس العام، مقارنة مع 22.4امية إلى الن

. كما نحت الحصة الجماعية لدول املنظمة من إجمالي 2008% املسجل عام 32.1األزمة البالغ 

% في 8.8، وانخفضت إلى 2016و  2012الصادرات العاملية من البضائع في منحى مماثل بين عامي 

 .2005، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ عام 2016عام 

 1.2وشهد إجمالي واردات السلع لدول املنظمة في مرحلة ما بعد األزمة عودة قوية و ارتفع  من 

 في 2014تريليون دوالر في  1.9إلى  2009تريليون دوالر لعام 
ً
 انخفاضا

ً
. لكن شهدت دول املنظمة أيضا
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تريليون دوالر  1.6، وقّدر هذا التراجع بمعدل 2016و  2015وارداتها خالل الفترة املمتدة بين عامي 

% 10. فيما بلغت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من الواردات السلعية العاملية 2016في عام 

. وباملثل، فقد سجلت حصتها من إجمالي واردات 2006% عام 7.3، مقارنة بنسبة 2016في عام 

% للعام الذي 27.4، مسجلة تراجعا عن معدل 2016عام % 26.7البلدان النامية من البضائع 

 سبقه.

 تجارة الخدمات 

استمرت دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة في كونها مستوردا صافيا للخدمات، فقد صّدرت 

مليار دوالر خالل العام  491و استوردت ما يناهز  2016مليار دوالر من الخدمات عام  324ما قيمته 

، شهد حجم تجارة الخدمات في دول املنظمة زيادة 2014و  2009فترة املمتدة بين عامي ذاته. وفي ال

انخفضت معدالت كل من صادرات وواردات الخدمات. وتبعا  2016و  2015مطردة، ولكن في عامي 

لذلك، انخفضت حصص منظمة التعاون اإلسالمي من صادرات وواردات الخدمات في البلدان 

. في حين، سجلت دول املنظمة مجتمعة زيادة في حصتها من 2016% عام 25.3 % و21.0النامية إلى 

، وفي حصتها من 2016% عام 6.6إلى  2005% عام 6.1إجمالي صادرات الخدمات العاملية من 

 % خالل نفس الفترة.10.3% إلى 8.7إجمالي واردات الخدمات العاملية من 

 اإلسالميالتجارة السلعية البينية لدول منظمة التعاون 

مليار دوالر أمريكي عام  540بلغ إجمالي التجارة السلعية البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

. ففي مرحلة ما بعد األزمة، سجلت التجارة البينية لهذه الدول تحسنا أقوى نسبيا مقارنة 2016

ة لدول املنظمة نسبة بعالقاتها التجارية مع بقية دول العالم. وتبعا لذلك، مثلت التجارة البيني

مليار دوالر  263% من إجمالي التجارة السلعية لهذه البلدان، بحيث سجلت الصادرات البينية 19.4

 276. و من جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات البينية 2015مليار دوالر عام  287مقابل  2016عام 

مليار  352و التي بلغت  2013مسجلة بذلك تراجعا طفيفا عن قيمتها لعام  2016مليار دوالر عام 

 دوالر.

 تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي املباشر

تريليون دوالر  1.75بلغ إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة على الصعيد العالمي 

% منها اجتذبتها البلدان النامية. وباملقابل ال تزال تدفقات االستثمار 35.9، 2016أمريكي في عام 
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لم  2016األجنبي املباشر إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي دون املستوى املتوقع، ففي عام 

مليار دوالر  103.8مليار دوالر من االستثمار األجنبي املباشر مقابل  96.3تستقطب هذه الدول سوى 

ية وفي . وبلغت حصص دول املنظمة من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة العامل2015عام 

تريليون دوالر أمريكي  26.7، ومن قيمة 2016% على التوالي عام 5.6% و 15.4الدول النامية نسبة 

، لم تحض 2016التي سجلت على مستوى أرصدة االستثمار األجنبي املباشر العالمي الواردة عام 

املباشر %. وعلى نفس النحو واصلت تدفقات االستثمار األجنبي 6.6دول املنظمة سوى بنسبة 

الواردة فيما بين دول املنظمة تسجيل معدالت دون إمكانياتها، ولم تتمكن سوى بعض الدول 

كمصر وتركيا وموزمبيق واملغرب من استقطاب أكثر من مليار دوالر أمريكي كاستثمارات أجنبية 

 مباشرة من باقي دول املنظمة.

 تنمية القطاع املالي

في دول منظمة التعاون اإلسالمي متدنيا. وكمؤشر على مستوى  ما يزال مستوى تنمية القطاع املالي

منخفض للتعميق املالي، فقد سجل متوسط حجم النقود بمعناها الواسع املتعلقة بالناتج املحلي 

% في الدول النامية غير األعضاء في 112.7مقابل  2016% عام 68.2اإلجمالي في دول املنظمة نسبة 

م. وفي العام نفسه، بلغ متوسط االئتمان املحلي الذي يوفره القطاع % في العال116.4املنظمة و 

% في 120.5% من الناتج املحلي اإلجمالي، في حين تم تسجيل 62.7املالي في دول املنظمة ما يعادل 

 %  في العالم.176.9الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و 

 الديون الخارجية و االحتياطات 

تريليون  1.52د الدين الخارجي لدول منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعه بحيث بلغ واصل إجمالي رصي

. كما ارتفع متوسط الدين إلى الدخل القومي اإلجمالي لدول املنظمة املثقلة بالديون 2015دوالر عام 

. وخالل الفترة نفسها، سجل إجمالي حجم الدين 2010% عام 20.8مقابل  2015% عام 23.7إلى 

% إلى 25.0لدول املنظمة كنسبة مئوية من إجمالي ديون البلدان النامية تراجعا طفيفا من  الخارجي

%. وللحماية من الصدمات الخارجية الفجائية، غالبا ما يتم اللجوء لالحتياطات باعتبارها 22.9

ذلك ، بما في 2016وسيلة ناجعة في تحقيق ذلك. وقد بلغ إجمالي االحتياطات النقدية العاملية عام 

تريليون دوالر منها بحوزة الدول األعضاء في منظمة التعاون  1.5تريليون دوالر،  11.6الذهب، 
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اإلسالمي. و مع ذلك فإن حصة هذه الدول من إجمالي احتياطات الدول النامية قد تراجعت من 

 .2016% عام 22.4إلى  2013% املسجلة عام 23.5نسبة 

 التاملساعدة اإلنمائية الرسمية والتحوي

مليار  97.4بلغ صافي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية من جميع املانحين للبلدان النامية مبلغ 

% من 50.7. وخالل نفس العام، نالت دول منظمة التعاون اإلسالمي حصة 2015دوالر أمريكي عام 

ه أيضا نالت الدول مليار دوالر. وفي العام ذات 49.4إجمالي هذه التدفقات للدول النامية، أي بمعدل 

% من إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية لدول منظمة 36.4األعضاء الخمس األولى نسبة 

% منها. كما ارتفعت تدفقات 57.5التعاون اإلسالمي، بينما نالت الدول األعضاء العشر األولى 

مليار  140.6إلى  2009 مليار دوالر املسجلة عام 92.7التحويالت الشخصية إلى دول املنظمة من 

مليار. ومن  134.9ليسجل قيمة  2015، ولكن املعدل سرعان ما انخفض عام 2014دوالر عام 

ناحية أخرى، اتجهت تدفقات التحويالت إلى الدول النامية غير األعضاء في املنظمة في منحى إيجابي 

يار دوالر املسجلة عام مل 196، بحيث ارتفعت من 2015و  2009خالل الفترة املمتدة بين عامي 

 .2015مليار دوالر سنة  305إلى  2009

 

 هيكلي تحول  لتحقيق الصناعية التنمية

 إعادة التركيز على التنمية الصناعية لتحقيق تحول هيكلي

تتسم اقتصادات عدد كبير من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باعتمادها الكبير على السلع 

سلع األساسية األولية متقلبة إلى حد بعيد، أدى ذلك إلى تدهور عملية األساسية. وملا كانت أسعار ال

إدارة االقتصاد الكلي ومنظور التنمية االقتصادية.  وبالنسبة ملثل هذه االقتصادات، فإنه من املهم 

بالنسبة لها أن تعمل على تنويع قاعدة إنتاج الصناعات التحويلية للتقليص من املخاطر املرتبطة 

 على السلع األساسية والتي قد تعصف باالقتصاد الكلي. باالعتماد

وفي بعض البلدان األخرى، هناك مسألة "تراجع التصنيع السابق ألوانه"، والتي تتمثل في انخفاض 

حصة الصناعات التحويلية من الناتج املحلي اإلجمالي ومجموع العمالة بشكل مبكر أكثر مما نشهده 

.  وقد يشكل ذلك خطرا كبيرا يهدد النمو في بعض دول املنظمة، مما اليوم في االقتصادات املتقدمة
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يحد من إمكانيات النمو في الصناعات التحويلية للتعلم التكنولوجي واالبتكار، والتنمية االقتصادية، 

 وخلق فرص العمل، وخلق طبقة متوسطة.

أجل تحقيق تحول هيكلي  وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى إعادة التركيز على التنمية الصناعية من

في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،  وهذا ما يقتض ي انتقال سوق العمل وغيره من املوارد اإلنتاجية 

 والتي تتسم بانخفاض الحصة النسبية 
ً
 إلى أكثرها إنتاجا

ً
من األنشطة االقتصادية األقل إنتاجا

صناعة والتي ال تشمل الصناعات التحويلية للقطاع األولي في الناتج املحلي اإلجمالي وارتفاع حصة ال

 التعدين واملحاجر والبناء واملرافق العامة.
ً
 فقط، وإنما أيضا

ومن املعلومات املوثقة أن األنشطة االقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية طاملا ارتبطت بنمو 

مدى القرنين املاضيين، إنتاجي أعلى مقارنة بنمو األنشطة في القطاع الزراعي. وثبت أيضا أنه على 

ارتبط النمو االقتصادي بانخفاض العمالة وحصص الزراعة في القيمة املضافة. وحتى ما بعد عام 

، تم تسجيل أن حصة الزراعة من القيمة املضافة اإلجمالية دأبت على االنخفاض في البلدان 1991

 النامية، بما في ذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

فمن  مسألة مثيرة للجدل ألسباب كثيرة.تنفيذ سياسات صناعية لتحقيق تحول هيكلي  طاملا اعتبر 

الناحية العملية، هناك أمثلة ناجحة في بعض البلدان، وال سيما في شرق آسيا، حيث ترتبط 

 حاالت كثيرة فشلت فيها  وتنويع اقتصادي.السياسة الصناعية بتحول هيكلي ناجح 
ً
وهناك أيضا

ية في تحقيق النتائج املرجوة من حيث التنمية الصناعية. وبشكل عام، أشارت التدخالت الحكوم

التجربة الدولية بصورة حاسمة إلى أن سياسات االنغالق املفرطة تحول دون تحقيق التنمية على 

املدى الطويل ألن االقتصادات املحلية تحرم من مصدر كبير من املعلومات والتكنولوجيا، واألهم 

 فس.من ذلك التنا

واليوم، هناك تجدد في االهتمام بالسياسة الصناعية لتحقيق قدر أكبر من القدرة التنافسية في 

االقتصاد العالمي. وامللفت لالنتباه هو أن هذا االهتمام يبدو أكثرا جالء في الدول املتقدمة مما هو 

ة وتخفيض مستوى عليه الحال في الدول النامية. ومن أجل تضييق الفجوة في التنمية االقتصادي

التركز االقتصادي، تحتاج بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى إعادة تركيز اهتمامها على التنويع 

االقتصادي في قطاع الصناعات التحويلية، بحيث ينبغي لها أن تسعى إلى أن تصبح قادرة على 

ة.  كما يتعين عليها املنافسة في مجموعة متنوعة من املنتجات بأعلى مستويات من الجودة املمكن
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أيضا تنفيذ سياسات تهدف إلى نشر هذه القدرات بسرعة لتشييد مجموعات من الشركات التي 

 تولد فرص عمل جديدة لالستفادة من القدرة اإلنتاجية للشباب والقوى العاملة املاهرة.

 

 اتجاهات التنمية الصناعية وفرصها في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

بلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي متسمة بقدر عال من عدم التجانس من معلوم أن ال

حيث مستوى التنمية واملوارد وإمكانات النمو. فبالرغم من توفر إمكانات هائلة في بعض الجوانب 

املتعلقة بتعزيز التعاون والتنمية على الصعيد املتعدد األطراف، إال أن هناك أيضا تحديات كبيرة في 

 ثير من األحيان تحول دون تعزيز العالقات االقتصادية فيما بين البلدان األعضاء في املنظمة.ك

وعلى مدى العقود القليلة املاضية، اتسمت عملية التنمية الصناعية في دول منظمة التعاون 

اإلسالمي كمجموعة بوتيرة بطيئة نسبيا. تسجل حصة دول املنظمة من القيمة املضافة للتصنيع 

عاملية تزايدا متواصال مع ارتفاع حصة الناتج املحلي اإلجمالي العالمي. وبلغت حصة هذه الدول من ال

% في 7.7وإلى  2000% في 5.8، لترتفع  إلى 1990% في عام 4.9إجمالي القيمة املضافة للتصنيع فقط 

حيث رأس املال . وعلى الرغم من الزيادة املطردة، وبالنظر إلى اإلمكانيات القائمة من 2016عام 

البشري واملوارد الطاقية وإمكانات السوق، إال أن املستوى الحالي للمساهمة في القيمة املضافة 

 للتصنيع على املستوى العالمي ال يرقى ملستوى مرض.

وبصرف النظر عن تباين األداء فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من حيث النمو، ملحوظ 

فقط هي التي تهيمن بشكل مستمر على إجمالي القيمة املضافة للتصنيع. وتستأثر أن عددا قليال منها 

إندونيسيا لوحدها بحوالي ربع إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

%(. 6.4%( ثم إيران )8.4%( وماليزيا )8.6%( واململكة العربية السعودية )15.6%(، تليها تركيا )23.8)

% من إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في كل 62.8تحظى البلدان الخمس األولى في املنظمة بحصة و 

 بلدان املنظمة.

وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الصناعية الرئيسية في إجمالي العمالة، فإن قطاع األغذية 

، وتسجل %16.9واملشروبات يستخدم أكبر حصة من القوى العاملة في قطاع الصناعة بنسبة 

. ومن حيث الناتج اإلجمالي، فإن القطاعات الثالث األولى 2004حصتها تزايدا متواصال منذ عام 
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)األغذية واملشروبات، وفحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة والوقود النووي، واملنتجات 

رور الوقت.  % من مجموع اإلنتاج في الصناعات التحويلية، وتزداد حصصها بم47.7الكيماوية( تمثل 

 من عام 
ً
% من إجمالي القيمة املضافة 44.4، تمثل القطاعات نفسها مجتمعة 2014واعتبارا

 للتصنيع في دول املنظمة.

ومن الواضح أن أنشطة التصنيع في دول منظمة التعاون اإلسالمي تشهد نموا كبيرا منذ أكثر من 

يمة املضافة ال تزال منخفضة. وهناك عقدين، إال أن حصة قطاع التصنيع من إجمالي العمالة والق

درة اإلنتاجية في نمو قوي في العجز التجاري في املنتجات الصناعية، مما يعكس عدم كفاية الق

غير أن االقتصاد شديد التنوع يتطلب صناعة تحويلية قوية ومتطورة لتعزيز قدرته  بلدان املنظمة.

 ملؤشر األداء الصناعي   على املنافسة في االقتصاد العالمي والحفاظ عليها.
ً
 على ذلك، ووفقا

ً
وعالوة

التنافس ي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، تعتبر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أقل قدرة 

 على املنافسةفي األداء الصناعي باملقارنة مع مجموعات البلدان األخرى.

 

 وضع سياسات صناعية لتحقيق تحول هيكلي

على سياسة صناعية مصممة بشكل جيد من الخطوات الهامة نحو تحقيق التنويع يعتبر التوفر 

االقتصادي والتنمية الصناعية.  وعند وضع هذه السياسة، فإنه من املهم فهم العوامل الكامنة 

وراء تجارب نجاح أو فشل محاوالت التحول الصناعي السابقة، وتحديد القطاعات والصناعات التي 

يها البلدان كل منها على حدى باملوارد والقدرات واالتفاقات املتعددة األطراف يمكن أن تستثمر ف

 االستفادة من أدوات أخرى 
ً
السارية املفعول فضال عن الظروف الخارجية األخرى. ومن املهم أيضا

 للسياسة االقتصادية لتكملة ودعم عملية التنمية الصناعية.

ات محددة فقط )سياسات انتقائية( أو تحسين ويمكن تصميم السياسات الصناعية لدعم قطاع

املناخ العام لألعمال واالستثمار من خالل دعم تشغيل األسواق بشكل عام )سياسات أفقية(. وإذا 

 في تحديد 
ً
كان محور التركيز هو السياسات االنتقائية، فإنه ينبغي للحكومات أن تكون حذرة جدا

  القطاعات ذات األولوية فيما يخص االستفادة
ً
من الدعم. وينبغي أن ترتبط هذه القطاعات ارتباطا

 بمجاالت اإلنتاج القائمة وأن تستفيد من مجموعة القدرات واملهارات القائمة لالقتصاد. كما 
ً
وثيقا
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 أن تسهل "اكتشاف املنتج" من قبل القطاع الخاص ونشوء منتجات 
ً
يمكن للحكومات أيضا

 تنافسية جديدة.

أنماط املزايا النسبية القائمة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يالحظ  وبإلقاء نظرة عن كثب على

أن معظم هذه الدول تتمتع بميزة نسبية في القطاعات واملنتجات األقل مالءمة لتطوير املنتجات 

وتنويعها. وهذه القطاعات هي إلى حد كبير املنتجات الزراعية واملعدنية واملنتجات األولية التي ال 

ال على القليل من املعالجة واملحتوى التكنولوجي، هذا إن وجدت.  ولذلك، ينبغي للسياسة تحتوي إ

الصناعية أن تدعم البلدان في اكتشاف ميزتها النسبية الدينامية وتحقيقها. ومع االعتراف بأهمية 

 نامية.السياسات الصناعية األفقية، فإن السياسات االنتقائية هامة في عملية تطوير ميزة نسبية دي

 تدابير عامة في مجال 
ً
وباإلضافة إلى السياسات التي تؤيد صناعات وشركات معينة، هناك أيضا

السياسة الصناعية بالنسبة ملعظم القطاعات والشركات في االقتصاد الوطني، وال توجد معاملة 

خاصة على مستوى القطاع أو الشركة. ومع إنشاء منظمة التجارة العاملية تقلصت خيارات 

ولتعزيز  ض البدائل أمام البلدان النامية.السياسة التجارية، لكن رغم ذلك ال تزال هناك بع

غير أن  ذلك في أن تكون انتقائية للغاية.التصنيع هناك شرط مسبق للسياسة التجارية، ويتجلى 

السياسة الصناعية االنتقائية تتناقض عادة مع السياسة التنافسية، في الوقت الذي يمكن فيه 

ولذلك، ال ينبغي  ن تكون مكملة للسياسة التنافسية.ألدوات السياسة الصناعية الوظيفية أ

للسياسة الصناعية أن تؤيد الشركات القائمة وإنما التشجيع على الدخول إلى األسواق لتسهيل 

وعالوة على ذلك، فإن عامل وجود سعر صرف تنافس ي وسياسة صناعية  اإلنتاجية.اكتشاف املزايا 

سيعزز التنويع االقتصادي ونمو اإلنتاجية.  كما يتعين أيضا على واضعي السياسات فهم  نشطة

 التجارة العاملية والقيود التي تفرضها االتفاقات املتعددة األطراف ذات العديد من القواعد املعقدة.

ركة وهي أن وهناك قضية مشت بغي إدارة عملية التنفيذ بعناية.وأيا كانت االستراتيجية املعتمدة، ين

السياسات الصناعية يسهل استيعابها من قبل الجماعات القوية سياسيا التي بإمكانها أن تتالعب 

 من التحول الهيكلي.بها بعد ذلك لتحقيق مآربها 
ً
ويتطلب التنفيذ الفعال للسياسة  الخاصة بدال

 الصناعية االنتقائية وجود آلية قائمة للرصد والتقييم.
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 ساتية للنهوض بالتنمية الصناعيةاإلجراءات السيا 

تتطلب التنمية الصناعية استراتيجيات شاملة تجمع جميع الجهات الفاعلة املحتملة والتي من 

جزءا داعما في هذه  شأنها أن تسهم في العملية التنموية. ويمكن ملعظم أطراف املجتمع أن يصيروا

لكن في جميع الحاالت ستضطلع الحكومات  العملية بدءا من األفراد وانتهاء باملؤسسات التمويلية.

ألن  املتطلبات لتحقيق التحول الناجح.بدور الوسيط، ألنها ستكون املشرفة على القدرات واملوارد و 

لها القدرة على تحفيز الناس على االنخراط في أنشطة ريادة األعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة 

بموسوعها تحديد الثغرات الكامنة في رأس املال البشري املبتكرة لدخول األسواق األجنبية، كما 

والبنى التحتية واملؤسسات وبالتالي العمل على سدها، وإنشاء مؤسسات وآليات تمويلية خاصة 

لتمويل مشاريع التنمية الصناعية، وبناء القدرات التكنولوجية واالبتكارية في بلدانها، فضال عن 

 تفادة من اإلمكانيات الهائلة التي تتيحها األسواق العظمى.االنخراط في شراكات إقليمية لالس

ويعد االبتكار بعدا هاما في سياق التنافسية الصناعية ويتطلب اإلقدام على سلوكات مجازفة،  وهي 

ما يتمتع بها رواد األعمال بشكل خاص بنسبة عالية، بحيث ينخرطون في عملية "اكتشاف التكلفة" 

م إنتاج سلع جديدة بتكلفة أقل وعرضها في السوق بأسعار تنافسية.  ملعرفة ما إذا كان بوسعه

ولذلك، فإنه من املهم بالنسبة للدول إدماج تنمية ريادة األعمال في استراتيجيات التصنيع الخاصة 

بها. وباملثل، يمكن للشركات الصغيرة أيضا أن تكون مصدرا للديناميكية، إال أنها تواجه تحديات 

تويات عدة. وبما أن هذه التحديات تختلف من بلد لبلد، فإنه من املهم تحديدها ومعوقات على مس

قبل وضع السياسات، وإدماج الحلول في برامج التنمية الصناعية. ومن املهم أيضا دعم املشاريع 

 الصغيرة واملتوسطة الحجم االبتكارية حتى تصبح قادرة على التصدير.

صناعية طموحة تستهدف عددا من الصناعات  لدى العديد من الحكومات خطط تنموية

االستراتيجية. ويتطلب تحقيق هذه األهداف تخصيص موارد مالية كافية لهذه الصناعات وتوفير 

وفي مثل هذه الحاالت، تلعب املصارف اإلنمائية دورا رئيسيا في تخصيص  االئتمانات بأسعار مواتية.

عديد من البلدان تحديات من حيث املوارد البشرية املوارد للصناعات االستراتيجية. كما تواجه ال

والبنية التحتية والقدرة املؤسسية. وسيكون من املستحيل تحقيق التنمية الصناعية دون معالجة 

 الثغرات في هذه املجاالت.
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وسعيا لتحقيق التنمية الصناعية، فإنه من املهم للغاية بناء القدرات التكنولوجية بشكل يخول لها 

دة من أحدث التقنيات، وتصميم سياسات ابتكارية لتعزيز أنشطة االبتكار الداخلية، االستفا

واالستعداد الستقبال الفرص والتحديات املستقبلية، بما فيها تلك املتعلقة بالثورة الصناعية 

، هناك حاجة إلى تحقيق نوع من التآزر بين سياسات التجارة واالستثمار في البلدان 
ً
الرابعة. وأخيرا

 األعضاء، مع إيالء اهتمام خاص بالتدابير التي تحفز سالسل قيمة املنتجات في التنمية الصناعية.
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بدأ يشهد معدالت نمو إيجابية منذ  2009بعد أن بلغ االقتصاد العالمي مستويات متدنية في عام 

ذلك الحين. ولحد اآلن، فإن االنتعاش الحاصل في االقتصاد العالمي يعود باألساس ملعدالت النمو 

اإليجابية املسجلة في اقتصاد البلدان النامية. وعلى الرغم من استمرار االنتعاش االقتصادي 

في منحى تراجعي خالل السنوات األخيرة )الشكل  ، إال أن معدل النمو اتجه2009العالمي منذ عام 

% و 3.4(. وخالل الفترة قيد النظر شهد النمو العالمي تذبذبا منحصرا في نطاق ضيق تراوح بين 1.1

. ويتأثر هذا األداء املتذبذب لالقتصاد العالمي إلى 2016% في عام 3.1% قبل أن ينخفض إلى 3.5

ر السلع قتصادات الناشئة والتراجع الحاد التاريخي في أسعاحد كبير بظروف االقتصاد الكلي في اال

 مع تزايد النمو  األساسية والسيما النفط.
ً
ومع ذلك، فإن النشاط االقتصادي العالمي يكتسب زخما

خاصة في االقتصادات املتقدمة، فضال عن تعزيز أسعار السلع األساسية )صندوق النقد الدولي، 

، من املتوقع أن يصل 2016النتعاش منذ النصف الثاني من عام (. وبعد إظهار عالمات ا2017

% بحلول نهاية هذا العام. ويبدو أن اآلفاق االقتصادية 3.5معدل نمو االقتصاد العالمي إلى 

، مدعومة بالطلب 2017اإليجابية للواليات املتحدة األمريكية ومنطقة االتحاد األوروبي في عام 

ر في تحفيز النمو االقتصادي العالمي. ونتيجة لذلك، باتباع الزخم املحلي القوي، تسهم بشكل كبي

 (.1.1)الشكل  2018% في 3.6، من املتوقع أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة 2017اإليجابي في عام 

وبصفة عامة، ساهمت 

البلدان النامية بشكل 

كبير في الدفع بمعدل 

نمو اإلنتاج العالمي بدءا 

، إال أن 2012من عام 

معدالت النمو في هذه 

الدول في تراجع مستمر. 

وفي الوقت الذي تتميز 

فيه االقتصادات 

املتقدمة الرئيسية 

بالبطىء، يبقى أداء 

نموها آخذ في التحسن. 
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  نمو الناتج املحلي اإلجمالي في العالم: 1.1  لشكلا

 (.f، )التوقعات: 2017عالمي، أبريل املصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد ال
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وهو رقم يفوق الدول  2016% عام 4.1ومع ذلك، يتوقع أن تحقق الدول النامية نموا بنسبة 

ب دور الداعم للنمو في االقتصاد العالمي. ومن املرتقب % وبذلك ستستمر في لع2.5املتقدمة بحوالي 

% عام 4.8إلى  2017% عام 4.5أن يشهد متوسط معدل النمو في الدول النامية ارتفاعا من نسبة 

2018. 

  النمو يستعيد قوته في البلدان املتقدمة 

توقع أن يبلغ حوالي ونمو الناتج في البلدان املتقدمة يسير في اتجاه تصاعدي، ومن امل 2012منذ عام 

% عن معدل النمو املسجل 0.5. وعلى الرغم من أن هذا املعدل يقل بمقدار 2016% في عام 1.7

لنمو بمعدل نمو في ا 2017، إال أنه من املتوقع أن تشرع البلدان املتقدمة اعتبارا من 2015عام 

رة النشاط االقتصادي وفي معظم االقتصادات املتقدمة، من املتوقع أن تتسارع وتي %.2.0يبلغ 

 .2018و  2017خالل عامي 

كيف أن االتحاد األوروبي يسجل معدالت نمو إيجابية بعد أن كانت سلبية في  2.1ويوضح الشكل 

%. فبفضل السياسة املالية التوسعية املعتدلة والوضع املالي اإليجابي سيتعزز 0.4بلغت  2012عام 

.  وستشكل اآلفاق 2017% في عام 2.0معدل نمو قدره النشاط االقتصادي في االتحاد األوروبي ب

عامل دعم لبناء الثقة في االتحاد األوروبي، ومن املتوقع أن يكون لها أثر  2017اإليجابية لعام 

إيجابي على نمو الناتج االقتصادي العالمي. ومع ذلك، من املنتظر أن يتراجع النمو في بعض 

ت اآلفاق متوسطة األجل ملنطقة لذلك، ظل وإسبانيا.يطاليا االقتصادات األوروبية مثل أملانيا وإ

(. ومن املرتقب أن يلعب صافي 2017تحاد األوروبي ككل غير واضحة )صندوق النقد الدولي، اال

% في اليابان 1.0الصادرات، القوية أكثر مما كان متوقعا، دورا هاما في دعم نمو الناتج بأكثر من 

 .2018% خالل 0.7ن هذا، من املتوقع أن ينكمش االقتصاد بنسبة . لكن بالرغم م2017خالل عام 
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 نمو الناتج املحلي اإلجمالي في الدول املتقدمة: 2.1 الشكل

 (.f، )التوقعات: 2017صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، أبريل املصدر: 

ومن ناحية أخرى، يشهد االقتصاد األمريكي اتجاهات نمو إيجابية مع مرور السنين، بحيث انتعش  

على التوالي. لكن في  2015و  2014% خالل عامي 2.6% و 2.4بسرعة كبيرة مسجال معدل نمو بلغ 

أن ينمو االقتصاد  2017%. ومن املتوقع في عام 1.6بشكل كبير إلى  انخفض معدل النمو  2016عام 

%. هذا االتجاه 2.5سيحقق طفرة ليصل نمو الناتج إلى  2018%، وفي عام 2.3األمريكي بنسبة 

اإليجابي لن يعزز الناتج االقتصادي العالمي فحسب ولكنه أيضا سيشكل عنصر دعم لالنتعاش في 

  لتجاري الرئيس ي للواليات املتحدة.االتحاد األوروبي، الشريك ا

 االقتصادات النامية تواصل ريادتها للنمو على الصعيد العالمي 

. 2012على النقيض من البلدان املتقدمة، أخذت البلدان النامية تنمو بشكل أكثر قوة منذ عام 

تقدمة من وعلى الرغم من أن البلدان النامية ال تزال عرضة للمشاكل االقتصادية في البلدان امل

خالل القنوات التجارية واملالية، إال أن االنتعاش في البلدان املتقدمة يجعل النمو في البلدان النامية 

% على التوالي 6.4% و 6.7أقل تقلبا.  فقد بلغت معدالت النمو في الصين والبلدان اآلسيوية النامية 

 ليصل إلى (. ومن املتوقع أن يتباطأ معدل الن3.1)الشكل  2016في عام 
ً
% في 6.6مو في الصين قليال

. وبنفس الوتيرة سوف تنمو البلدان اآلسيوية النامية حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2017عام 

 %.6.4نحو 
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سجل % امل0.1وفي منطقة أمريكا الالتينية وبحر الكاريبي سجل النمو االقتصادي تراجعا من معدل 

هذا االتجاه السلبي توقف وأخذ معدل النمو في االرتفاع إال أن  .2016% في -1.0إلى  2015عام 

% في نفس العام. وتظهر بلدان منطقة الشرق 1.1، ومن املتوقع أن يصل إلى 2017خالل عام 

األوسط وشمال أفريقيا نمطا مماثال،  بحيث أنه بعد بعض التذبذبات التي قلبتها رأسا على عقب 

قبل  2017% في 2.3إلى  2016% في 3.8في هذه املنطقة من  من املتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج

 .2018% في 3.2أن يعود إلى 

 بداية من عام 
ً
 كبيرا

ً
. 2012وشهد النمو القوي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا

 للصدمات الخارجية بسبب ضعف انفتاح 
ً
وفي العادة تعتبر البلدان في هذه املنطقة أقل تعرضا

نطقة على الشبكة االقتصادية العاملية، غير أن الهبوط الحاد في أسعار السلع األساسية في امل

. وتشير التوقعات لعامي 2016% في عام 1.4األعوام السابقة أدى إلى تقلص النمو االقتصادي إلى 

و % 2.6إلى أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستسجل معدالت نمو تبلغ نحو  2018و  2017

 % على التوالي.3.5

ويبدو أن بلدان أوروبا  

الوسطى والشرقية تتأثر 

باألداء املتذبذب للنشاط 

االقتصادي العالمي. فقد 

% 3.0نما إنتاجها بنسبة 

مقارنة  2016في عام 

% في عام 4.7بنسبة 

. وبالنسبة لعامي 2015

، من 2018و  2017

املتوقع أن ينحصر نمو 

النشاط االقتصادي في 

% 3.0املتراوح بين  املجال

 % في هذه البلدان.3.3و 
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CEE Asia LAC MENA SSA  الصين

 نمو الناتج املحلي اإلجمالي في الدول النامية: 3.1الشكل 

 (.f، )التوقعات: 2017فاق االقتصاد العالمي، أبريل املصدر: صندوق النقد الدولي، آ

CEE:  أوروبا الوسطى والشرقية؛Asia آسيا النامية؛ :LAC:  منطقة أمريكا الالتينية وبحر

 فريقيا جنوب الصحراءأ :SSA الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ :MENA الكاريبي؛
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 تثمر أكثرسالبلدان النامية ت 

االستثمار هو أحد أهم العناصر في استعادة النمو االقتصادي والحفاظ على مستوياته الجيدة. وعلى 

وجه الخصوص، تحتاج العديد من البلدان النامية إلى االستثمار أكثر من أجل الحفاظ على زخمها 

اإليجابي. فاالستثمار في مجال األبحاث والتطوير والتعليم والبنية التحتية يترك أثرا  االقتصادي

حصة االستثمار في الناتج  4.1طويل املدى على النمو االقتصادي في اقتصاد معين. ويبين الشكل 

 املحلي اإلجمالي في البلدان املتقدمة والنامية وفضال عن املتوسط العالمي.

وفي  %.25لي اإلجمالي مستقرة في حدود ظلت حصة االستثمار من الناتج املح، 2012ومنذ عام 

 من حيث االستثمار.  وفي عام 
ً
، 2016الوقت نفسه، سجلت البلدان النامية معدالت عالية نسبيا

شكلت استثمارات البلدان النامية ما يقارب ثلث مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لهذه الدول.  ومن 

.  كما هو الحال في البلدان 2018 - 2017ظل هذه النسبة تحوم حول هذا العدد للفترة املتوقع أن ت

التي تتوفر على شركات نشطة ومؤسسات وبنى تحتية، فإن البلدان املتقدمة تنفق أقل على 

% من الناتج املحلي 20.8االستثمار، ولم تشكل حصة االستثمار في الناتج في هذه البلدان سوى 

.  2016عام اإلجمالي في 

و  2017وفي عامي 

، من املتوقع أن 2018

% و  21.1تصل إلى 

% على التوالي.  ومن 21.4

املتوقع كذلك أن تزداد 

حصة االستثمار في الناتج 

العالمي زيادة طفيفة إلى 

% خالل 25.6% و 25.4

على  2018و  2017عامي 

 التوالي.
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 تراجع نمو الصادرات والواردات 

بعد بعد أن  2016% في عام 2.3لصادرات العاملية من السلع والخدمات إلى تراجعت وتيرة نمو ا

(.  ويبلغ معدل النمو 5.1)الشكل  2015% عام 3.7و  2014% عام 3.9بلغت معدالت جيدة بلغت 

% في البلدان املتقدمة.  وعلى وجه 2.1% في البلدان النامية، بينما يبلغ 2.5في الصادرات 

 وسجلت معدل نمو بلغ  الخصوص، حققت دول الشرق 
ً
% في 6.6األوسط وشمال أفريقيا أداًء جيدا

وهو األعلى من بين املجموعات األخرى.  ومن ناحية أخرى، سجلت بلدان أفريقيا جنوب  2016عام 

 الصحراء الكبرى أكبر تراجع في نمو الصادرات مقارنة بالعام السابق.

ستستمر الصادرات العاملية في النمو بمعدل  ،2018و  2017وتشير التوقعات إلى أنه خالل عامي 

، من 2017% على التوالي.  وبشكل خاص، مع توقع عودة نمو البلدان املتقدمة في عام 3.6و  3.5

.  2016% املسجل عام 2.1% مقارنة بمعدل 3.5املنتظر أن يصل نمو الصادرات في هذه البلدان إلى 

لناشئة والنامية، من بين البلدان النامية، والتي لديها ومن املتوقع أن تحقق االقتصادات اآلسيوية ا

حصص كبيرة في تجارة السلع املصنعة، واقتصادات أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أداًء 

 في عام 
ً
% على التوالي.  وتشير التوقعات إلى أن 4.3% و 3.6بنسبة نمو قدرها  2017أفضل نسبيا

% في 0.1ق األوسط وشمال أفريقيا سينخفض بشكل حاد ليسجل نمو حجم صادرات بلدان الشر 

تشير هذه األرقام إلى أن جميع مناطق العالم  .2018% في عام 3.6أن يرتفع إلى  ، قبل2017عام 

 في حجم الصادرات في عام 
ً
 كبيرا

ً
 .2018ستشهد نموا

فبعد أن شهدت  (.6.1دات السلع والخدمات )الشكل ويالحظ تسجيل أنماط مماثلة فيما يتعلق بوار 

، تراجع نمو حجم الواردات العاملية من السلع والخدمات 2014% في عام 3.9معدل نمو قدره 

، تم تسجيل مزيدمن التراجع حتى بلغ النمو في الواردات 2016.  وفي 2015% في عام 2.5ليصل إلى 

 إلى االنخفاض الكبير الذي شهدته البلدان ال2.2
ً
نامية في أفريقيا.  ومع % فقط، ويرجع ذلك أساسا

، من املتوقع أن يصل نمو حجم الواردات 2017بداية االنتعاش في جميع أنحاء العالم في عام 

 .2018و  2017% خالل عامي 4.1العاملية من السلع والخدمات إلى 
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يث وكما هو الحال بالنسبة ألداء صادراتها، تفوقت البلدان النامية على البلدان املتقدمة من ح

%( قبل -0.8لكن بعدها تراجع معدل نمو واردتها إلى مستوى سلبي ) .2015االستيراد إلى حدود عام 

وعلى وجه الخصوص، شهدت منطقتي  .2016إلى النمو اإليجابي في عام أن يعود بوتيرة سريعة 

تيراد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي أكبر هبوط في أرقام االس
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 حجم الصادرات من السلع والخدمات )التغير السنوي في النسبة( :5.1الشكل 

: LACسيا الناشئة والنامية؛ : آAsia(. f، )التوقعات: 2017املصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، أبريل 
 : إفريقيا جنوب الصحراءSSA: الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ MENAمنطقة أمريكا الالتينية وبحر الكاريبي؛ 
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 في العالم، ستحظى االقتصادات اآلسيوية  .2016عام 
ً
وباعتبارها واحدة من أسرع املناطق نموا

 2016واعتبارا من  .2018و  2017الواردات خالل عامي الناشئة والنامية منطقة رائدة من حيث 

املتوقع أن  أخذت حصة هذه املجموعات القطرية اإلقليمية من إجمالي الواردات في االرتفاع، ومن

موعات يسجل نمو الواردات في هذه املناطق الثالث معدالت أعلى بكثير من تلك املسجلة في مج

ويبدو أن بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتقارب من حيث معدل  البلدان األخرى في العالم.

 .2017النمو في الواردات في عام 

   مستقرا في البلدان املتقدمة  من املتوقع أن يظل الفائض في الحساب الجاري 

مطروحا منها استثمار هذا  يمكن اعتبار أرصدة الحسابات الجارية ببساطة أنها مدخرات بلد معين

أن أرصدة الحسابات الجارية تشهد تغيرات خالل الفترة قيد النظر في جميع  7.1ويبين الشكل  البلد.

سيوية الناشئة والنامية  فوائض في الحساب املناطق واملجموعات القطرية.  فقد سجلت البلدان اآل 

الجاري بشكل منتظم.  فيما سجلت بلدان منطقتي أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأفريقيا جنوب 

 في حساباتها الجارية خالل الفتر 
ً
ومن  .2016و  2012ة املمتدة بين عامي الصحراء الكبرى عجزا

 أن ال تكون هذه البلدان ق
ً
إلى فوائض في  ادرة على تحويل العجز في حساباتها الجاريةاملتوقع أيضا

ومن جهة أخرى، تضررت بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي سجلت  .2018و  2017عامي 

و  2015فائضا خالل السنوات الثالث األولى تضررا شديدا جراء هبوط أسعار النفط خالل عامي 
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 (.fوقعات: ، )الت2017املصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، أبريل 
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، سجلت البلدان املتقدمة 2016
ً
فائضا طفيفا في حساباتها الجارية، فيما سجلت البلدان . وعموما

 .2017النامية باملقابل عجزا صغيرا في حساباتها الجارية وسيستمر هذا االتجاه خالل عام 

ومن املتوقع حدوث تحسن على مستوى العجز في الحسابات الجارية في منطقتي أفريقيا جنوب 

فقد استفادت  .2018و  2017ا خالل عامي أفريقي الصحراء الكبرى والشرق األوسط وشمال

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي تضم الدول الرئيسية املنتجة للنفط، من ارتفاع 

إال أنه مع  تضخم في فائض حساباتها الجارية. أسعار النفط خالل السنوات األولى، وبالتالي حصل

وائض الحسابات الجارية لهذه البلدان كنسبة تراجع أسعار النفط والتعرض لزيادة الواردات، فإن ف

 2015وفي  .2013تراجع بشكل متواصل منذ عام مئوية من ناتجها املحلي اإلجمالي أخذت في ال

وبالرغم من ذلك فإن هناك تحسن منذ ذلك الحين،  %.4.4ا اختفى الفائض تماما عندما بلغ عجزه

ومن ناحية أخرى،  .2018% في عام 0.6لى ه البلدان إوسيتحسن العجز في الحساب الجاري في هذ

% و 0.7من املتوقع أن تستقر معدالت البلدان املتقدمة في فائض حساباتها الجارية على حوالي 

 ، على التوالي.2018و  2017% خالل عامي 0.4

 تحسن األرصدة املالية بشكل ملحوظ في منطقة االتحاد األوروبي 

دمة كما كان متوقعا الحازمة قد أعطت أكلها في البلدان املتقتظهر التوقعات أن السياسات املالية 

واستمرت األرصدة املالية كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي في تسجيل معدالت  (.8.1)الشكل 

% من الناتج املحلي اإلجمالي.  وفي -2.9، وتقدر بنسبة 2016منخفضة في هذه االقتصادات في عام 

% من -2.7حدوث تراجع آخر في املعدل بحيث يتوقع أن تصل النسبة إلى  ، من املتوقع2017عام 

الناتج املحلي اإلجمالي.  وتسجل البلدان النامية بدورها أرقاما سلبية في أرصدتها املالية ولكنها كانت 

 من البلدان املتقدمة حتى عام 
ً
-4.8، بلغ املعدل نسبة 2016. وفي عام 2014في وضع أفضل نسبيا

. فيما لحق بالبلدان املنتجة للنفط ضرر كبير على 2017% خالل عام -4.4ملتوقع أن يبلغ % ومن ا

إثر هبوط أسعار النفط، مع العلم أنها كانت قد سجلت معدالت إيجابية في أرصدتها املالية خالل 

، بحيث تراجع فائضها املالي بشكل حاد جاراء تراجع أسعار النفط بداية من عام 2013-2012فترة 

. وال تزال البلدان 2012% في عام 1.6% مقابل -4.9بلغ الفائض املالي معدل  2016. وفي 2015

القضاء على  األوروبية تعاني من االختالالت املالية ويبدو أن السياسات املالية الحازمة تعمل على

إذ  ،2012ومع ذلك، فإن أوضاعها املالية تشهد تحسنا مطردا منذ عام  العجز بوتيرة بطيئة.
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، من املتوقع 2017.  وفي 2016% في عام -1.7إلى  2012% املسجلة عام -3.6انتعشت النسبة من 

% من الناتج 1.5حدوث زيادة في مستوى التحسن بحيث يتوقع أن يصل معدل العجز املالي إلى 

 املحلي اإلجمالي. ومن املتوقع كذلك أن تواصل البلدان املنخفضة الدخل تسجيل عجز مالي بشكل

 من 2018و  2017منتظم. وخالل عامي 
ً
 %.3.9% إلى 4.4، سيتقلص العجز قليال

 مستويات التضخم تسجل تراجعا على الصعيد العالمي 

.  2016% في عام 2.8بسبب انخفاض أسعار السلع األساسية، تراجع معدل التضخم العالمي إلى 

ار السلع األساسية مع األخذ بعين ومع تطبيق السياسات املالية التوسعية املعتدلة وانتعاش أسع

االعتبار نمو الناتج يبدو أن متوسط أسعار االستهالك في العالم ستشهد ارتفاعا خالل السنوات 

، ومن املتوقع أن یبلغ حوالي 2017% في عام 3.5املقبلة. ونتیجة لذلك، سيرتفع معدل التضخم إلی 

 .2018% في عام 3.4
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الدول ذات الدخل  الدول النامية الدول املتقدمة
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 األرصدة املالية )% من الناتج املحلي اإلجمالي( : 8.1الشكل 

 (.f)التوقعات:  2017لصندوق النقد الدولي،   Fiscal Monitorاملصدر: مسح 
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وكما هو مبيين في الشكل 

 يتوقع أن يكون ، ال 9.1

تقلب األسعار مصدر قلق 

كبير بالنسبة للدول 

النامية. وفي الوقت نفسه، 

يتوقع أن تسجل معدالت 

في  2017التضخم عام 

جميع االقتصادات 

ما أعلى املتقدمة تقريبا أرقا

 . 2016عما كانت عليه في 

وكنتيجة لذلك، من املتوقع 

أن يسجل معدل التضخم 

على التوالي. وفي الدول النامية، انخفض معدل التضخم  2018و  2017 % خالل عامي1.9% و 2.0

، وتبعا لذلك فإنه من املتوقع أن يسجل 2015% عام 4.4إلى  2012% املسجلة عام 5.8من نسبة 

 على التوالي. 2018و  2017% خالل عامي 4.4% و 4.7هذا املعدل 

  أسعار السلع األساسية تسجل انخفاضا كبيرا 

بسبب  2011و  2009معظم السلع الرئيسية ارتفاعا خالل الفترة املمتدة بين عامي  شهدت أسعار 

، توقف هذا االتجاه اإليجابي في األسعار وأخذت تتراجع تدريجيا، 2011زيادة الطلب عليها.  وفي عام 

 .2015بدأت تستقر نوعا ما قبل أن تشهد انخفاضا حادا في  2014و  2013وخالل 
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ر ، ومن املتوقع أن يسجل هذا املؤش2016في  82إلى  2014في  117أسعار الطاقة من  وتراجع مؤشر 

املعادن بين باملقابل، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في مؤشر أسعار  .2017خالل عام  103معدل يناهز 

وفي الفترة  .2016في عام  120إلى  2011ة عام املسجل 230ليتراجع بعدها من  ،2011و  2009عامي 

وتتبع أسعار  .2017في عام  147تفع املؤشر إلى ، سينعكس هذا االتجاه السلبي وسير 2017-2018

 مماث
ً
 لنمط أسعار الطاقة واملعادن،األغذية )بما في ذلك األغذية الزراعية( نمطا

ً
إال أن املؤشر  ال

ل حاد من وبعد ذلك، انخفض بشك .2011ة توقف عن اللرتفاع في عام املتزايد ألسعار املواد الغذائي

مر املؤشر في ، من املتوقع أن يست2018-2017.  وخالل الفترة 2016في عام  144إلى  181معدل 

وبالنظر إلى النمو اإليجابي في االقتصادات املتقدمة وانخفاض أسعار السلع  التراجع بشكل طفيف.

البلدان  أكثر سالسة بالنسبة للمستهلكين واملنتجين في 2018-2017األساسية، ستكون فترة 

 املتقدمة والنامية على السواء.

 مستويات البطالة العاملية مستقرة 

بشأن اتجاهات العمالة العاملية، بلغ متوسط معدل  2017وفقا لتقرير منظمة العمل الدولية لعام 

، أبرزت منظمة العمل الدولية أن  (.11.1)الشكل  2016% في عام 5.7 البطالة العالمي
ً
وعموما

مليون عاطل عن  200، أي ما يعادل 2017% خالل 5.8العالمي سيسجل نسبة  معدل البطالة
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 ( 100= 2005أسعار السلع األساسية )مؤشر، : 10.1الشكل 

 (.f، )التوقعات: 2017املصدر: صندوق النقد الدولي، آفاق االقتصاد العالمي، أبريل 
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املستوى في  %، ومن املتوقع أن يستقر على نفس4.4بلغ معدل البطالة بين الكبار  2016العمل. وفي 

وتعتبر معدالت البطالة املرتفعة في صفوف الشباب بالخصوص مصدر قلق كبير في جميع  .2017

 أنحاء العالم. فبطا
ً
لة الشباب ال تؤدي فقط إلى زيادة معدل البطالة اإلجمالي بل قد تثير أيضا

توترات اجتماعية في املجتمعات، فضال عن كونها تثبط عزيمة جيل الشباب في سعيهم للحصول 

، 2016% في عام 12.8على التعليم ورفع مستوى املهارات. وسجل معدل البطالة بين الشباب نسبة 

 .2015% فقط عما كان عليه في عام 0.1وهو أقل بنسبة 

 112وفيما يتعلق بالفئات املصنفة حسب نوع الجنس، ارتفع عدد الذكور العاطلين عن العمل من 

 املسجلة عام 
ً
 في عام  114إلى  2010مليونا

ً
فيما عكست األرقام الخاصة ببطالة  .2016مليونا

 خالل الفترة املمتدة بين عامي 
ً
 مستقرا

ً
، بحيث بلغ عدد العاطالت عن 2016و  2010اإلناث نمطا

 .2010مليون امرأة في  83.1مقابل  2016مليون امرأة في  83.7العمل 

 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة تتراجع 

( مصدرا مهما لرأس املال الالزم لتحقيق النمو FDIيمكن أن يكون االستثمار األجنبي املباشر )

ن يكون وسيلة لنقل أحدث التكنولوجيات إلى البلدان النامية. وخالل االقتصادي ويمكن أيضا أ

، اتجهت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في منحنى 2016و  2010الفترة املتراوحة بين عامي 

فقد بلغ اإلجمالي العالمي لتدفقات االستثمار األجنبي  (.12.1جميع أنحاء العالم )الشكل متذبذب في 
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 1.75ردة املباشر الوا

تريليون دوالر أمريكي في 

، مما يمثل 2016عام 

انخفاضا طفيفا عن 

قيمة العام الذي سبقه 

تريليون  1.77البالغة 

دوالر. وبصفة عامة، 

ظلت البلدان املتقدمة 

هي الوجهة الرئيسية 

لتدفقات االستثمار 

األجنبي املباشر، حيث 

% من 59شكلت حوالي 

االستثمار األجنبي املباشر 

  .2016المي في عام الع
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تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة في العالم : 12.1الشكل 

 )مليون دوالر( 

، 2017املصدر: مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، تقرير االستثمار العالمي 
 (.f)التوقعات: 
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 اإلنتاج والنمو 2.1

تزخر مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي بموارد اقتصادية مهمة في مختلف املجاالت 

مثل الزراعة والطاقة والتعدين واملوارد البشرية، و تشكل هذه املجموعة منطقة تجارية والقطاعات 

استراتيجية كبيرة. لكن هذه اإلمكانيات الذاتية ال تتجلى في مستويات معقولة من التنمية 

االقتصادية والبشرية في كثير من هذه الدول سواء على مستوى البلد الواحد أو على صعيد 

% من الناتج املحلي اإلجمالي 15.3، لم تنتج بلدان املنظمة سوى 2016ا. ففي عام املجموعة كله

بالسعر الجاري للدوالر  األمريكي واستنادا على تعادل القوة الشرائية رغم أن نسبة  –العالمي 

أ(. ومن منظور األسعار الحالية، سجلت 1.2% من مجموع سكان العالم )الشكل 23.4سكانها تمثل 

 ب(.1.2)الشكل  2016% من اإلنتاج العالمي عام 8.4ظمة مع ذلك نسبة دول املن

وطوال فترة الخمس سنوات األخيرة، لم ترفع مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي من حصتها في 

(. وبالنظر إلى كون 2.2)الشكل  2016% خالل عام 15.3% لتسجل 0.3اإلنتاج العالمي إال بنسبة 

اليات املتحدة والصين فاقت حصص دول منظمة التعاون اإلسالمي حصص دول فرادى مثل الو 

(، فإنه يمكن القول أن مساهمة هذه األخيرة 2016 % على التوالي عام17.8% و 15.5) كمجموعة

في اإلنتاج العالمي ال يرقى ملستوى إمكانياتها. ومن ناحية أخرى، انخفضت باطراد حصة مجموعة 
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الناتج املحلي اإلجمالي بالسعر الجاري  :أ1.2الشكل 

 (2016)للدوالر األمريكي وفقا لتعادل القوة الشرائية 

 2017صندوق النقد الدولي، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، أبريل  املصدر: 

ناتج املحلي اإلجمالي بالسعر ال ب:1.2الشكل 

 (2016)الجاري للدوالر األمريكي 
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 2016% عام 26.3إلجمالي ملجموعة الدول النامية، بحيث سجلت هذه الدول من الناتج املحلي ا

 (.2.2نقطة مئوية خالل فترة الخمس سنوات قيد النظر )الشكل  0.6بانخفاض مقداره 

يدل تراجع حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من الناتج املحلي اإلجمالي للدول النامية على أن 

وسيع إنتاجها مقارنة بالدول النامية غير األعضاء في املنظمة. أداء اقتصادات املنظمة كان هزيال في ت

تشير إلى أن الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة  2017و  2016وعلى الرغم من أن التوقعات لعامي 

ككل سيستمر في النمو، إال أنه من املتوقع أن تستقر حصة هذه الدول من اإلنتاج العالمي على 

. إال نصيبها من الناتج اإلجمالي للدول النامية مرشح 2018% في 15.3و  2017% في 15.2نسبة 

 (.2.2)الشكل  2018% عام 25.7و  2017% عام 26.0للتقلص أكثر ليسجل 

 :استقرت حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي  اإلنتاج

 2016% في 15.3العالمي على نسبة 

( 2014كما هو معبر عنه بالسعر الحالي للدوالر األمريكي ) –ي اإلجمالي العالمياتجه الناتج املحل

و  2012في منحى تصاعدي خالل الفترة املمتدة بين عامي  –واستنادا على تعادل القوة الشرائية 

)  2012تريليون دوالر فقط عام  99.6مقابل  2016تريليون دوالر عام  119.9بحيث بلغ  2016

سار(. وخالل الفترة الزمنية ذاتها، اتجهت األنشطة االقتصادية لدول منظمة التعاون ، ي3.2الشكل 
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 الناتج املحلي اإلجمالي بالسعر الجاري للدوالر األمريكي وفقا لتعادل القوة الشرائية: 2.2الشكل 

 .2017املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 
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تريليون دوالر املسجلة  14.9اإلسالمي في منحى تصاعدي، كما ارتفع أيضا ناتجها املحلي اإلجمالي من 

النامية  . وفي الفترة نفسها، ارتفعت اإلنتاجية في الدول 2016تريليون دوالر عام  18.3إلى  2012عام 

تريليون  51.4غير األعضاء في املنظمة بوتيرة أسرع، بحيث بلغ الناتج املحلي اإلجمالي لهذه البلدان 

. وعلى الرغم من أن 2012تريليون دوالر املسجل عام  40.5، وهو رقم يفوق بكثير رقم 2016دوالر في 

%، 15.3رتفاعا طفيفا ملعدل حصة دول املنظمة من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي العالمي سجلت ا

إال أن حصتها من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي ملجموعة الدول النامية تراجعت باطراد لتصل 

% على مدى السنوات الخمس قيد النظر. 0.6، وهو تراجع بمعدل حوالي 2016% عام 26.3لنسبة 

في الدول األعضاء في املنظمة  وخالل ذات الفترة، ارتفع متوسط الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد

، 3.2)الشكل  2012دوالر في  9430مقارنة مع  2016دوالر عام  10729بوتيرة مستمرة ليسجل 

يمين(. ومع مرور السنوات، صارت الفجوة أكبر بين دول املنظمة والدول النامية غير األعضاء في 

بلغ متوسط  2012حسب الفرد. وفي املنظمة فيما يتعلق بمستويات متوسط الناتج املحلي اإلجمالي 

الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد في دول املنظمة مستويات أعلى من تلك املسجلة في الدول 

فما فوق وبلغ  2013النامية غير األعضاء في املنظمة، لكن الوضع أخذ منحى معاكسا بدءا من عام 

هذه الفجوة مرشحة للتوسع أكثر في قادم ، و 2016دوالرا أمريكيا عام  612التفاوت بين املجموعتين 

السنوات حسب آخر التقديرات. وخالل الفترة نفسها أيضا، جنح متوسط الناتج املحلي اإلجمالي 

دوالر  4877حسب الفرد في بلدان املنظمة عن املتوسط العالمي بحيث ازدادت الفجوة شساعة من 

 .2016دوالر في  5705إلى  2012عام 
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  الفجوة بين الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد في دول  الناتج املحلي اإلجمالي:نصيب الفرد من

 املنظمة وباقي العالم في توسع مستمر

فضال عن ذلك، مايزال مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي مقتصرا إلى 

، أنتجت البلدان العشر 2016حد كبير على إنتاجية القلة من البلدان األعضاء فقط. ففي عام 

% من إجمالي الناتج ملجموعة دول 74.4األولى في املنظمة من حيث حجم الناتج املحلي اإلجمالي 

، يسار(. وباألسعار الحالية، تحظى إندونسيا بالحصة األكبر من هذا اإلنتاج 4.2املنظمة )الشكل

% ثم 10.1ربية السعودية بنسبة % واململكة الع13.5%، تليها كل من تركيا بنسبة 14.7بنسبة 

%. لهذا ظل األداء االقتصادي العام ملجموعة دول املنظمة يعتمد بشكل كبير 6.4نيجيريا بنسبة 

على التطورات في هذه الدول العشر. وفي واقع األمر، فإن الوقود هو املصدر الرئيس ي لعائدات 

العربية السعودية ونيجيريا وإيران التصدير ألربع دول من أصل هذه الدول العشر، وهي اململكة 

 واإلمارات العربية املتحدة.

أعلى معدل للناتج املحلي اإلجمالي حسب  2016ومن بين دول املنظمة، سجلت دولة قطر سنة 

، يمين(. فقد سجلت قطر  4.2الفرد، تلتها كل من اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة بروناي )الشكل 

املنظمة كمجموعة بستة أضعاف، وهذا الوضع يعكس مدى حجم  معدال يفوق معدل باقي دول 
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والناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد )يمين(،  ناتج املحلي اإلجمالي )يسار(مجموع ال :3.2الشكل 

 استنادا إلى تعادل القوة الشرائية

 حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل  ر:املصد
 .(f)التوقعات:  2017
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التفاوت في الدخل بين الدول األعضاء. كما أن ست دول من أصل الدول العشر األولى من حيث 

، احتلت قطر الرتبة 2016نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي تنتمي ملنطقة الشرق األوسط. وفي 

 حيث مستوى الدخل حسب الفرد الواحد.   السادسة على الصعيد العالمي من

 :2012معدالت النمو في دول املنظمة في تراجع مستمر منذ  نمو الناتج املحلي اإلجمالي 

 

% بالقيمة 3.7نسبة  تباطأ نمو الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي، بحيث سجل

(. وبالرغم من أن هذا األمر 5.2الشكل ) 2012% عام 5.4مقارنة مع نسبة  2016 الحقيقية عام

، إال 2011يتماش ى والتباطؤ املتواصل في النشاطاالقتصادي بصورة شاملة، والذي بدأ يطغى سنة 

أن آفاق النمو في دول املنظمة تبدو قاتمة في ظل انخفاض أسعار النفط وما ينتج عنه من ضيق في 

النمو بالنسبة للبلدان املصدرة للنفط مثل االقتصاد الكلي ومراجعات نزولية حادة في توقعات 

اململكة العربية السعودية والعراق وإيران ونيجيريا واإلمارات العربية املتحدة. ووفقا للتقديرات 

 2015% عام 50(، فقد تهاوت أسعار النفط بنحو 2016الصادرة عن صندوق النقد الدولي )
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(2016) 

 . لسيسرك البيزند بيانات وقاعدة 2017 أبريل الدولي النقد لصندوق  العاملية االقتصادية التوقعات بيانات قاعدة  :املصدر

الي )الناتج املحلي اإلجمالي للفرد الواحد( تظهر األرقام بين األقواس على اليسار )اليمين( حصة )نسبة( الناتج املحلي اإلجم

للبلد املعني من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي )إلى متوسط الناتج املحلي اإلجمالي للفرد الواحد( لدول منظمة التعاون 
 اإلسالمي كمجموعة.
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)من حيث  2014باملقارنة مع 

ير املتوسط السنوي( وتش

األسواق إلى تسجيل مزيد من 

بنسبة  2016التراجع عام 

%. وفي خضم التوقعات 10

التي تفيد أن أسعار النفط قد 

تظل منخفضة لفترة طويلة من 

الزمن، شرعت عدة من الدول 

املصدرة للنفط في منظمة 

التعاون اإلسالمي بتنفيذ 

إجراءات مثل رفع الدعم 

ووقف االستثمار في مشاريع 

لضبط اإلنفاق تحتية البنية ال

الحكومي. أما األداء االقتصادي 

للدول النامية غير األعضاء في 

املنظمة فهو إلى اآلن متأثر 

بشكل كبير  بوتيرة النمو في أبرز 

قوتين اقتصاديتين بالقارة 

اآلسيوية، أي الصين والهند. 

ومع ذلك سجل متوسط 

معدالت نمو الناتج املحلي 

 اإلجمالي الحقيقي في هذه

الدول معدالت أعلى من 

متوسط دول املنظمة خالل 

 2012الفترة املمتدة بين عامي 

. وباملض ي قدما، من 2016و 

املرجح أن يشهد متوسط 
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 نمو الناتج املحلي اإلجمالي في العالم: 5.2الشكل 

ى قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء عل
 2016العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 
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 (2016املحلي اإلجمالي )

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي أبريل 
 لبيزند لسيسرك.وقاعدة بيانات ا 2017
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  في عام 
ً
%. ومن 3.2، بمتوسط معدل نمو  يصل إلى 2017معدل النمو في دول  املنظمة أداء مماثال

%. ومع ذلك، 3.9بمعدل نمو متوقع قدره  2018املتوقع أن يتجه هذا التباطؤ في منحى عكس ي عام 

تبقى هذه األرقام ليست أفضل مما يتوقع تسجيله على مستوى متوسط معدالت النمو ملجموعة 

 (.5.2( )الشكل 2018% لعام 5.1و  2017% لعام 4.9االقتصادات النامية غير املنتمية للمنظمة )

قتصاد األسرع نموا في مجموعة دول منظمة وعلى مستوى البلد الواحد، نجد أن العراق هي ذات اال

تليها كل من أوزباكستان بنسبة  2016% خالل 10.1التعاون اإلسالمي بحيث سجلت معدل نمو بلغ 

%. ومن جهة أخرى، فإن 6.9% ثم بنغالديش وطاجيكستان بنسبة 7.5% وكوت ديفوار بنسبة 7.8

عشر األوائل تنتمي ملنطقتي أفريقيا جنوب أغلب االقتصادات األسرع نموا في دول املنظمة من بين ال

(. في حين حظيت أربعة من الدول األقل نموا في منطقة املنظمة 3( وآسيا الوسطى )4الصحراء )

: بنغالديش والسنغال وجيبوتي 2016بمكانة ضمن دول املنظمة العشر األسرع نموا في عام 

  (.6.2% )الشكل 5.4% و  6.9لحقيقي يتراوح بين وبوركينافاسو بمعدالت نمو في الناتج املحلي اإلجمالي ا

 االقتصاد األسرع نموا ضمن مجموعة  هو  العراق :نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي

% 7.3دول منظمة التعاون اإلسالمي بمعدل نمو في نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي بلغ 

 2016عام 

سجل متوسط معدل نمو نصيب 

ن الناتج املحلي اإلجمالي الفرد م

الحقيقي في دول منظمة التعاون 

اإلسالمي نتيجة إيجابية خالل 

و  2012الفترة املمتدة بين عامي 

(، وهذا يعني 7.2)الشكل  2016

أن الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 

قد نما بوتيرة أسرع من نمو 

السكان. و يمكن تفسير هذا األمر 

 بوجود تحسن واضح في مستوى 

عيش السكان في دول املنظمة. 

ومع ذلك، فإن معدالت نمو 
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نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي : 7.2الشكل 

 الحقيقي، التغير السنوي في النسبة املئوية

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات التوقعات 

 2016االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل 
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الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي تسير في منحى تراجعي كما في حالة نمو الناتج املحلي نصيب 

اإلجمالي الحقيقي في دول املنظمة. فبعد انتعاش قصير األجل في أعقاب األزمة املالية العاملية، بدأ 

نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في دول املنظمة في االنخفاض مرة متوسط معدل نمو 

، ومن 2012% في 3.1باملقارنة مع  2016% عام 1.8بحيث تم تسجيل  2012أخرى اعتبارا من عام 

قبل أن يعود لالنتعاش من جديد في  2017% في 1.4املرتقب أن يزيد هذا املعدل في التراجع ليسجل 

%. وخالل السنوات األخيرة، ظلت وتيرة نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي 2.2سجل وي 2018

 الحقيقي في دول املنظمة دون املتوسطات املسجلة في العالم والدول النامية غير األعضاء في املنظمة.

ل املنظمة وعلى مستوى البلد الواحد، فقد كانت العراق هي االقتصاد األسرع نموا في مجموعة دو 

، تلتها كل من أوزباكستان 2016% خالل 7.3بمعدل نمو في نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي بلغ 

%. واحتلت كل من العراق وأوزباكستان 5.2% ثم إيران بنسبة 5.8% وبنغالديش بنسبة 6.5بنسبة 

من ناحية أخرى، فإن أربعة املرتبتين األولى والثانية كأسرع دول في العالم من حيث وتيرة النمو . و 

اقتصادات من أصل االقتصادات العشرة األولى األسرع نموا في دول املنظمة من حيث نصيب الفرد 

من الناتج املحلي اإلجمالي تقع في أوروبا وآسيا الوسطى واثنتين منها في الشرق األوسط. في حين كانت 

دولتين من الدول األقل نموا في 

مي من بين منظمة التعاون اإلسال 

دول املنظمة العشر األسرع نموا 

: بنغالديش وجيبوتي 2016في عام 

 (.8.2)الشكل 

 

 :بنية الناتج املحلي اإلجمالي 

بلغت حصة الخدمات من 

مجموع الناتج املحلي 

اإلجمالي في دول منظمة 

% 52.8التعاون اإلسالمي 

 2015عام 
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ة من حيث نمو الدول العشر األولى في املنظم: 8.2الشكل 

 (2015نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي )

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي 
 وقاعدة بيانات البيزند لسيسرك.  2017أبريل 
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ي الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة يشير تحليل القيمة املضافة حسب القطاعات الرئيسية ف

التعاون اإلسالمي والدول النامية غير األعضاء في املنظمة إلى وجود بنية مماثلة. فعلى الرغم من أن 

الزراعة تعتبر من األنشطة االقتصادية الرئيسية ويفترض أن تلعب دورا محوريا في اقتصادات 

جلية في حالة الدول النامية األعضاء في املنظمة وغير الدول النامية، إال أن هذه الخاصية ال تبدو 

األعضاء فيها كمجموعتين. وبالفعل، فإن حصة قطاع الزراعة من الناتج املحلي اإلجمالي لدول 

)الشكل  2015% عام 11.0إلى  2000% املسجلة عام 11.8املنظمة قد انخفضت تدريجيا من نسبة 

لزيادة في حصة قطاع الصناعة غير التحويلية، فقد اتجهت (. وإلى جانب االنتعاش االقتصادي وا9.2

حصة القطاع الزراعي في منحى تنازلي مستمر. فيما شهدت الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 

، بحيث بقي متوسط حصة قطاع الزراعة في االقتصاد 2015و  2010وضعا مستقرا بين عامي 

 % لفترة طويلة.9مستقرا على نسبة حوالي 

على أكثر من ثلث إجمالي القيمة  2015وعلى مستوى البلد الواحد، استحوذ قطاع الزراعة عام 

املضافة في سبع من دول منظمة التعاون اإلسالمي، وهي كل من الصومال وسيراليون وتوغو وغينيا 
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 الي(القيمة املضافة حسب القطاعات الرئيسية في االقتصاد )% من الناتج املحلي اإلجم :9.2الشكل 
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نفسه وكانت جميعها ضمن قائمة أقل البلدان نموا في العام  –بيساو ومالي والنيجر وبوركينافاسو 

وفقا لتصنيف األمم املتحدة. كما تفاوتت حصة الزراعة في الناتج املحلي اإلجمالي بشكل كبير بين 

%، وأدناها في قطر بأقل من 60.2دول املنظمة، بحيث تم تسجيل أعلى حصة في الصومال بلغت 

 %.0.6% والكويت بنسبة 0.3%( والبحرين بنسبة 0.2واحد في املائة )

قطاع الخدمات لعب دوره الرئيس ي كأهم مصدر للدخل في اقتصادات العديد من في املقابل، واصل 

مع انفجار األزمة املالية العاملية  2008دول منظمة التعاون اإلسالمي. وبعد انكماش حاد شهده عام 

وانخفاض الناتج في حصته، أخذ متوسط حصة قطاع الخدمات في الناتج املحلي اإلجمالي لدول 

. فيما بلغ متوسط حصة قطاع الخدمات في اقتصادات دول 2011رتفاع منذ عام املنظمة في اال 

، أما بالنسبة للدول النامية غير األعضاء في املنظمة، فقد واصل 2015% خالل 52.8املنظمة نسبة 

% في نفس 55.0هذا القطاع فرض هيمنته على أكثر من نصف الناتج املحلي اإلجمالي مسجال حصة 

 (.9.2العام )الشكل 

 :توقف املنحى التصاعدي لحصة دول منظمة التعاون  2013منذ عام  اإلنتاج الصناعي

 اإلسالمي من إجمالي اإلنتاج الصناعي العالمي.

% من الناتج املحلي اإلجمالي 36.7 –بما في ذلك الصناعة التحويلية  –بلغ متوسط قطاع الصناعة 

أقل  2010(. وقد كانت حصة القطاع سنة 10.2)الشكل  2015لدول منظمة التعاون اإلسالمي عام 

، خاصة مع 2012و  2011بكثير من قطاع الخدمات، إال أن الوضع أخذ في التحسن خالل عامي 

اإلقالع الحاصل على مستوى النشاط الصناعي العالمي، وبدأت الحصة النسبية للصناعة في 

دمات، قبل التراجع من جديد النشاط االقتصادي في االقتراب بوتيرة سريعة من حصة قطاع الخ

. ومقارنة بالدول النامية غير األعضاء في املنظمة حيث بلغ متوسط مساهمة القطاع 2013عام 

، يبدو أن هذا األخير يشكل نسبة أكبر من 2015% عام 36.1الصناعي في الناتج املحلي اإلجمالي 

 النشاط االقتصادي في دول املنظمة.

ي الناتج املحلي اإلجمالي لبلد معين في حد ذاتها ال تعكس مستوى ومع ذلك، فإن حصة الصناعة ف

التصنيع الفعلي في اقتصادها، وخاصة في حالة دول منظمة التعاون اإلسالمي حيث تمثل صناعة 

بأنه خالل سنة  9.2النفط جزءا كبيرا من مجموع القيمة املضافة لقطاع الصناعة. ويبين الشكل 

%، إال 15.7ة التحويلية من الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة بلغت حصة قطاع الصناع 2000
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% قبل أن يعود ويسجل تحسنا 13.2ليسجل نسبة  2013أن هذا الرقم تراجع بشكل ملحوظ سنة 

، بلغت حصة الصناعة 2015%. وفي اآلونة األخيرة، وتحديدا في عام 13.4لنسبة  2014طفيفا سنة 

. وباملقارنة مع دول 2000% املسجلة عام 15.7بكثير من نسبة  %، وهو رقم أقل13.9التحويلية 

منظمة التعاون اإلسالمي، فإن قطاع الصناعة التحويلية في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 

يسهم إلى حد كبير بحصة أكبر في الناتج املحلي اإلجمالي لهذه الدول بحيث بلغت حصة القطاع 

 .2015% عام 21.2حوالي 

، فقد بلغ نصيب دول املنظمة كمجموعة من إجمالي اإلنتاج الصناعي 10.2وكما هو مبين في الشكل 

. وعلى 2000نقطة مئوية منذ عام  4.2، أي ما يمثل زيادة بمقدار 2015% عام 11.4العالمي نسبة 

 أن حصة دول املنظمة من إجمالي التكوين الرأسمالي 
ّ
الثابت الرغم من هذا التوجه التصاعدي، إال

% خالل نفس الفترة. وهذا يؤشر على 22.4% إلى 28.0للدول النامية في تراجع، بحيث تقلصت من 

ضعف نسبي في أداء دول املنظمة في اإلنتاج الصناعي باملقارنة مع أداء الدول النامية غير األعضاء في 

 املنظمة.
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 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة دول املنظمة

 (من النامية، يمين)% دول املنظمة  الدول املتقدمة

 (من العالم، يمين)% دول املنظمة 

 نتاج وحجم وحصة القطاع الصناعي )يمين(إ: 10.2الشكل 

ابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحس

 .2017املتحدة، يوليو 
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 :لي من الناتج املحلي اإلجمالي حصة االستهالك املنز  الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

 2015لدول املنظمة تبلغ ذروتها عام 

يظهر تحليل الناتج املحلي اإلجمالي العالمي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية أن حصة االستهالك النهائي 

)لألسر املعيشية  والحكومة على حد سواء( ما تزال تستأثر بأعلى نسبة من الناتج املحلي اإلجمالي مع 

، حظي االستهالك األسري في دول املنظمة بحصة األسد 11.2لسنين.  وكما هو مبين في الشكل مرور ا

% ثم االستهالك الحكومي 26.8%، يليه إجمالي التكوين الرأسمالي بنسبة 58.9بنسبة  2015عام 

%، بينما لم تسجل حصة صافي الصادرات من الناتج املحلي اإلجمالي 15.2النهائي العام بنسبة 

ازدادت حصة إجمالي تكوين  2015و  2000المي نسبة تذكر. وخالل الفترة املمتدة بين عامي الع

نقاط  10رأس املال من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي للدول النامية غير األعضاء في املنظمة بنسبة 

 نقاط مئوية. 8مئوية، بينما باملقابل تراجعت حصة االستهالك األسري بنسبة 

ص النسبية لبنود اإلنفاق الرئيسية من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي في دول وسجلت الحص

املنظمة والدول النامية غير األعضاء في املنظمة تباينا كبيرا باملقارنة مع باقي دول العالم. ففي عام 

% من 74.1شكلت النفقات النهائية لالستهالك العام للحكومة واألسر املعيشية نسبة بلغت  2015

جموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي. وكمكونات لنفقات االستهالك النهائي، م

2000 2014

 صافي صادرات السلع والخدمات إجمالي تكوين رأس املال االستهالك الحكومي النهائي العام استهالك األسر املعيشية
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 العالم 

 من الناتج املحلي اإلجمالي( %الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق ) :11.2الشكل 

على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم  حسابات موظفي سيسرك بناء  :املصدر

 .2017، يوليو املتحدة
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% على التوالي من الناتج املحلي اإلجمالي. وتدل 15.2% و 58.9بلغت نسبة اإلنفاق األسري والحكومي 

لسابقة. غير أن هذه األرقام على انخفاض في حصص كال النوعين من االستهالك مقارنة بالسنوات ا

% منذ 7.9حصة صافي الصادرات من الناتج املحلي اإلجمالي للبلدان األعضاء قد انخفضت بنسبة 

% خالل نفس 6لوقتنا الحاضر، في حين ارتفعت حصة إجمالي تكوين رأس املال بمقدار  2000عام 

دة في حصة الفترة. وقد تم استيعاب االنخفاض في حصة صافي الصادرات أساسا عن طريق الزيا

. ومن ناحية أخرى، فإن 2015% عام 26.8إلى  2000% عام 21.2إجمالي تكوين رأس املال من 

حصة االستهالك النهائي من الناتج املحلي اإلجمالي للدول النامية غير األعضاء في املنظمة بلغت 

الستهالك ، ومرة أخرى كان االستهالك األسري املصدر الرئيس ي لنفقات ا2015% عام 65.9نسبة 

 % من الناتج املحلي اإلجمالي.51.3النهائي في هذه الدول بحصة 

 :من مجموع  الناتج املحلي 26.8، استثمرت نسبة 2015في عام  إجمالي تكوين رأس املال %

 اإلجمالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي في األصول اإلنتاجية

صاد معين والتي يتم تحويلها إلى استثمارات في يقيس إجمالي تكوين رأس املال كمية املدخرات في اقت

، فإن 12.2اإلنتاج. وكما يظهر تحليل الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية في الشكل 
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 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة دول املنظمة
 (من النامية، يمين)% دول املنظمة  الدول املتقدمة

 (من العالم، يمين)% دول املنظمة 

 إجمالي تكوين رأس املال الثابت وحجمه وحصته )يمين(: 12.2الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات 
 .2017باألمم املتحدة، يوليو 
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% من الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي تم استثمارها في األصول اإلنتاجية 26.8

% من الناتج 32.2النامية غير األعضاء في املنظمة ما متوسطه ، فيما سخرت الدول 2015سنة 

املحلي اإلجمالي لالستثمارات املنتجة. وارتفعت حصة إجمالي تكوين رأس املال من الناتج املحلي 

 2000% مقارنة مع مستواها لعام 6.0اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة بنسبة 

% في مجموعة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة خالل 10.0بمقدار %(، في حين أنها زادت 21.2)

نفس الفترة. ومع ذلك، يمكن القول بأن إجمالي تكوين رأس املال كمؤشر يبقى مشوبا بالعيوب 

أساسا بسبب التقلبات الكبيرة في املخزون وفي غالب األحيان بسبب عدم توفر معلومات عن 

ومن جهة أخرى يعتبر إجمالي تكوين رأس املال الثابت مؤشرا أفضل  املخزون على مستوى الصناعة.

 لإلضافات الصافية لألصول اإلنتاجية املنشأة خالل سنة معينة.

يعطي ملحة عن توجهات إجمالي تكوين رأس املال الثابت  12.2وبالنظر إلى الطرح أعاله، فإن الشكل 

دول النامية غير األعضاء في املنظمة وكذلك في دول منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة مع باقي ال

% من اإلجمالي العالمي 8.7الدول املتقدمة. فحسب الشكل، بلغت حصة دول املنظمة ككل نسبة 

. وعلى الرغم من هذا التوجه التصاعدي، 2000% منذ عام 4.5، ما يمثل زيادة بمقدار 2015عام 

 أن حصة دول املنظمة من إجمالي تكوين رأس امل
ّ
ال الثابت للدول النامية في تراجع وتقلصت من إال

% خالل نفس الفترة. وهذا يدل على ضعف نسبي في األداء الذي تبديه دول 17.3% إلى 21.3

املنظمة في جمع رأس املال االستثماري، باملقارنة مع نظيراتها من الدول النامية غير األعضاء في 

 املنظمة.

 العمالة واألسعار  2.2

 تقل  2016نسبة املشاركة في القوى العاملة في دول املنظمة عام  وى العاملة:املشاركة في الق

 عن نظيرتها في مجموعات الدول األخرى 

على الرغم من فعالية معدل البطالة كأحد املتغيرات في االقتصاد الكلي الذي عادة ما يستخدم في 

حيث يركز التعريف على دراسة أداء االقتصاد، فإنه قد ال يعبر بدقة عن صورة سوق العمل ب

األشخاص الذين يبحثون عن عمل لقاء أجر وليس على الكم الهائل من األشخاص الذين ال يعملون 

في الواقع. ولهذا السبب، قد يكون من املثالي النظر أوال لنسبة املشاركة في القوى العاملة، والتي 
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نشاط في سوق العمل، سواء من سنة فما فوق املشاركة ب 15تقيس فئة السكان البالغة أعمارهم 

خالل مزاولة عمل ما أو البحث عنه. هذا ألن ذلك يوفر مؤشرا على الحجم النسبي لليد العاملة 

 املتوفرة للمشاركة في إنتاج السلع والخدمات.

، فقد اتجه متوسط نسبة املشاركة في القوى العاملة في دول منظمة 13.2وكما هو مبين في الشكل 

مي، على عكس مجموعات البلدان األخرى، في منحى تصاعدي نسبيا بحيث بلغت التعاون اإلسال 

% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة. وفي حالة نسبة املشاركة 65.0مقابل  2016% عام 58.7

% في العالم و 76.1% مقابل 77.5في القوى العاملة في صفوف الذكور، سجلت دول املنظمة نسبة 

ول النامية غير األعضاء في املنظمة. وعلى الرغم من تسجيل دول املنظمة ألداء يضاهي % في الد77.9

املستوى العالمي من حيث نسب املشاركة في القوى العاملة إجماال وعلى مستوى الذكور خاصة، إال 

أن أداءها فيما يتعلق بنسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة أقل من ذلك بكثير، فقد بلغت هذه 

% 49.5، وهو رقم أقل بكثير من املتوسط العالمي البالغ 2016% في دول املنظمة عام 39.5األخيرة 

 %(.53.1%( و متوسط الدول املتقدمة )51.9ومتوسط الدول النامية غير األعضاء في املنظمة )

ون ومع ذلك فإن هناك توجها تصاعديا في نسب املشاركة في القوى العاملة في دول منظمة التعا

، ارتفعت نسبة مشاركة اإلناث من 2000اإلسالمي، وخاصة في نسب مشاركة اإلناث. فمنذ عام 
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 اإلناث الذكور  املجموع

2000 2010 2016

 2016-2000معدالت مشاركة القوى العاملة، : 13.2الشكل 

 .2017املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية لسوق العمل ملنظمة العمل الدولية 
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، بينما باملقابل اتجهت هذه النسبة في منحى تنازلي في الدول النامية 2016% عام 39.5% إلى 38.2

 .2000% عام 51.6فيما بلغ مستواها  2016% عام 51.9غير األعضاء في املنظمة، بحيث سجلت 

أما على مستوى البلد الواحد، فقد 

سجلت أوغندا أعلى نسب املشاركة 

 2016في القوى العاملة عام 

%( 84.1%(، تلتها كل من قطر )85)

%( وغينيا 83.4وبوركينافاسو )

%( . ومن 80.9%( ثم توغو )82.3)

الجدير بالذكر أنه باستثناء قطر 

واإلمارات العربية املتحدة، فإن 

اء العشر جميع الدول األعض

األفضل أداء تدخل ضمن قائمة 

الدول األقل نموا وفقا لتصنيف 

(. ومن 14.2األمم املتحدة )الشكل 

ناحية أخرى، سجلت أقل نسب 

%، 40.1املشاركة في األردن بنسبة 

(. وعلى 44.7%( وإيران )%44.2%( وفلسطين )43.8%( والجزائر )42.6وتلتها كل من العراق )

لت أوغندا املرتبة الثانية، تلتها قطر في املرتبة الرابعة وبوركينافاسو في املرتبة املستوى العالمي، احت

 20من أصل  13السابعة من حيث معدل املشاركة في القوى العاملة. وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن 

 تنتمي ملنظمة التعاون اإلسالمي. 2016دولة في العالم ذات أدنى نسب املشاركة عام 

 

 :صلت معدالت البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعها وتحوم حول وا البطالة

7.4% 

تعتبر البطالة من بين القضايا االكثر استعصاء في العالم.  فوفقا للتقرير العالمي حول االستخدام 

الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإنه من املتوقع أن يرتفع  2017والتوقعات االجتماعية لعام 
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الدول العشر األولى في املنظمة من حيث نسبة : 14.2الشكل 

 2016املشاركة في القوى العاملة، 

مل الدولية املصدر: مجموعة بيانات املؤشرات الرئيسية لسوق العمل ملنظمة الع

2017. 
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ل البطالة في العالم معد

% إلى 5.7بشكل معتدل من 

، مما يمثل 2017% عام 5.8

مليون في  3.4زيادة قدرها 

عدد العاطلين عن العمل. 

وبسبب استمرار حالة عدم 

اليقين بشأن التطورات 

االقتصادية العاملية، فإنه من 

املتوقع حدوث تحسن طفيف 

في سوق العمل العالمي في 

 ملنظ2018عام 
ً
مة . ووفقا

العمل الدولية، يتوقع أن 

مليون شخص خالل  201يصل عدد العاطلين عن العمل على الصعيد العالمي إلى ما يزيد عن 

وهذا ما يعكس أن العمالة ال  ،2018مليون شخص في عام  2.7ا ، مع زيادة إضافية قدره2017

قين على الصعيد العالمي تنمو بسرعة كافية ملواكبة القوى العاملة املتنامية. ومن ثم فإن عدم الي

وندرة فرص الحصول على وظائف الئقة يسهمان في تأجيج االضطرابات االجتماعية وتحفيز الهجرة 

 في أجزاء كثيرة من العالم.

وحسب أحدث البيانات املتاحة، سجلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي معدالت بطالة أعلى بكثير 

 2017و  2000نامية غير األعضاء خالل الفترة املمتدة بين عامي مقارنة بالبلدان املتقدمة والبلدان ال

% و 7.4، تذبذب املعدل اإلجمالي للبطالة في دول املنظمة بين 2000(. ومنذ عام 15.2)الشكل 

 2008%. وشكلت معدالت البطالة املرتفعة في البلدان املتقدمة بعد األزمة املالية في عام 9.1

و  2009وز املعدل في بلدان املنظمة خالل الفترة املتراوحة بين عامي االستثناء الوحيد الذي تجا

. ففي أعقاب األزمة املالية العاملية، ارتفعت معدالت البطالة في البلدان املتقدمة من مستوى 2013

، واصل متوسط معدل البطالة في البلدان 2014%. ومنذ عام 8% إلى ما يزيد عن 6يقل عن 

ت منخفضة عن املعدالت املسجلة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، حيث املتقدمة تسجيل معدال 

% في دول املنظمة. وسجل هذا املتوسط في البلدان النامية 7.4مقارنة بمعدل  2016% عام 6.3بلغ 

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (f)

ية
ئو

 م
بة

س
ن

 

 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة  دول املنظمة 

 العالم  الدول املتقدمة 

 إجمالي معدل البطالة )% إجمالي القوى العاملة(: 15.2الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية 
 (.f)التوقعات:  2017لسوق العمل ملنظمة العمل الدولية 
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%( من متوسط املنظمة طوال الفترة قيد النظر، 3% إلى 2غير األعضاء معدال أقل بكثير )حوالي 

 .2016% في 5.1ن يستقر على والذي من املتوقع أ

عادة ما تسجل البطالة معدالت أقل في أوساط الذكور مقارنة مع معدالت اإلناث في كل مجموعات 

، ظل 2005(. وعلى الرغم من التحسن املهم الحاصل منذ عام 2017الدول عبر العالم )سيسرك، 

% خالل عام 9.3بحيث سجل  معدل البطالة بين اإلناث في دول منظمة التعاون اإلسالمي األعلى

% في 6.2% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و 5.4، فيما يقدر هذا املعدل بنسبة 2017

الدول املتقدمة خالل نفس العام. ومن املتوقع أن ينخفض معدل البطالة في أوساط الذكور في دول 

% في الدول النامية 5% إلى 5.2، ومن 2017% عام 6.6إلى  2005% املسجلة عام 7.8املنظمة من 

غير األعضاء في املنظمة خالل الفترة ذاتها. ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة البطالة في صفوف الذكور 

، بعد أن كانت قد 2005وهي النسبة ذاتها املسجلة في  2017% في 6.1في البلدان املتقدمة إلى 

بسبب  2010% في 8.7ارتفعت إلى 

 ية.األزمة املالية العامل

وعلى مستوى كل بلد على حدة، 

 بين 
ً
تفاوتت معدالت البطالة كثيرا

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

(، حيث شكل 16.2)الشكل 

 2016العاطلون عن العمل في 

% من إجمالي 1نسبة تقل عن 

%(، 0.2القوى العاملة في قطر )

وهو أيضا أدنى معدل في العالم. 

%( 1كما صنفت كذلك بنين )

%( من بين الدول 1.3ن )والبحري

العشر في العالم ذات أدنى 

%( وفلسطين 29.7معدالت بطالة. غير أن البطالة تشكل مصدر قلق بالغ في كل من غامبيا )

 %.20%( حيث تتجاوز النسبة 20%( وجزر القمر )24.4%( وموزمبيق )24.9)
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 دول املنظمة ذات أعلى وأدنى معدالت البطالة: 16.2الشكل 

ر: مجموعة بيانات املؤشرات الرئيسية لسوق العمل ملنظمة العمل الدولية املصد

2017. 
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 :ل للبطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي تسجل أعلى معد البطالة في صفوف الشباب

 %16.0بلغ  2016صفوف الشباب عام 

سنة( يعانون من نقص في توفر فرص العمل الالئق  24و  15ال يزال الشباب )املتراوحة أعمارهم بين 

 آلخر التقديرات، سيصل عدد الشباب العاطلين عن العمل على 
ً
في جميع أنحاء العالم. فوفقا

 في عام  71الصعيد العالمي إلى 
ً
(. وبالتالي، فإن معدل 2016)منظمة العمل الدولية،  2017مليونا

بطالة الشباب في العالم آخذ في االرتفاع بعد عدة سنوات من التحسن، ومن املتوقع أن يصل إلى 

 من ذروته التاريخية املسجلة في 2015% في عام 12.9)من  2017% في 13.1
ً
(، وهذا قريب جدا

 %(.30.6%( والدول العربية )29.3ص في شمال أفريقيا )%(. ويرتفع املعدل بشكل خا13.2) 2013

وتعتبر األرقام املتوفرة حول معدالت بطالة الشباب في أوساط الفئات الشابة في دول منظمة 

% وأعلى بكثير من متوسط الدول 16التعاون اإلسالمي غير مبشرة باملرة، بحيث ظلت فوق نسبة 

النامية غير األعضاء في 

املتقدمة  املنظمة والدول 

. وبعد 2000منذ سنة 

األزمة املالية التي أصابت 

االقتصادات املتقدمة، 

صارت مشكلة بطالة 

الشباب في هذه البلدان 

أكثر خطورة من تلك التي 

واجهتها بلدان املنظمة 

خالل الفترة املمتدة بين 

 2013و  2009عامي 

(. واعتبارا 17.2)الشكل 

، من 2017من عام 

% في 13.3% وستنخفض إلى 16.2معدل البطالة في هذه البلدان على نسبة  املتوقع أن يستقر 

 % في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة.11.5الدول املتقدمة وستستقر على 
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أما على مستوى باقي املؤشرات الرئيسية لسوق العمل، وبالرغم من بعض التحسن املسجل منذ  

ناث من الشباب في دول منظمة التعاون اإلسالمي يسجل ، فإن معدل البطالة لدى فئة اإل 2005

% املسجلة 23.2عوض نسبة  2017% عام 18.2أعلى املستويات، لكنه من املتوقع أن يتراجع إلى 

. وفي الوقت الذي شهدت فيه البطالة بين اإلناث من الشباب تراجعا في الدول النامية 2005عام 

النظر، فإنها لم تتغير بشكل ملحوظ في مجموعات البلدان األعضاء في املنظمة خالل الفترة قيد 

% من القوة العاملة الشابة 12.3% و 12، يقدر أن تبقى نسبتي 2017األخرى. واعتبارا من عام 

عاطلة عن العمل في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و في الدول املتقدمة على التوالي. وفيما 

في دول املنظمة  2017% في 15.1من الشباب، فمن املتوقع أن ترتفع إلى  يتعلق بالبطالة بين الذكور 

% في الدول 11.1وإلى 

النامية غير األعضاء في 

املنظمة، لكنها في املقابل 

% في 16.8ستنخفض إلى 

الدول املتقدمة مقارنة 

 .2010بالنسبة املسجلة في 

ومرة أخرى يبدو أن هناك 

تباينات شاسعة في معدالت 

بين الشباب فيما  البطالة

بين دول منظمة التعاون 

اإلسالمي، إذ سجلت قطر 

%( أدنى 1.8%( وبنين )0.7)

معدالت للبطالة عام 

(. في املقابل، سجلت 18.2، وهي أيضا ضمن قائمة الدول الخمس األولى في العالم )الشكل 2016

%( 41.4وموزمبيق ) %(43.8%( وغامبيا )48.1%( وليبيا )50.8أعلى املعدالت في كل من عمان )

دولة عضوا في منظمة  22% في 20، بلغ هذا املعدل أكثر من 2016%(. وفي عام 41.1وفلسطين )

 دولة من دول املنظمة. 34% في 13.1التعاون اإلسالمي وأكثر من املتوسط العالمي البالغ 
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 2016صفوف الشباب، 

املصدر: مجموعة بيانات املؤشرات الرئيسية لسوق العمل ملنظمة العمل الدولية 

2017. 



 اإلنتاج والنمو والعمل الفصل الثاني:

 

 2017 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 التنمية الصناعية لتحقيق تحول هيكلي
55 

0

50

100

150

200

250

ف
آال

 

الدول العشر األولى من حيث إنتاجية العمل، : 20.2الشكل 

2016 

املصدر: مجموعة بيانات املؤشرات الرئيسية لسوق العمل ملنظمة العمل 
 .2017الدولية 

 :كبر خمس دول فقط من بين جميع دول املنظمة هي التي سجلت متوسطا أ  إنتاجية العمل

 من الدول املتقدمة من حيث معدل إنتاجية العامل الواحد

 
ً
 محوريا

ً
تؤدي اإلنتاجية دورا

في التنمية االقتصادية، فهي 

تساعد على زيادة الدخل 

الحقيقي وتحسين مستويات 

املعيشة من خالل تحفيز النمو 

االقتصادي. وعادة ما تعّرف 

إنتاجية العمل بالناتج لكل 

مخرجات  وحدة من مدخالت أو 

العمل لكل ساعة عمل. وهي 

من العوامل املساعدة على 

تحديد مساهمة العمالة في 

الناتج املحلي اإلجمالي للبلد كما 

أنها توفر قاعدة للمقارنة بين 

البلدان وتفسير الفوارق في 

 الدخل.

وعلى الصعيد العالمي، 

اتجهت إنتاجية العمل في 

منحى تصاعدي خالل الفترة 

و  2000امي املمتدة بين ع

، وكما هو مبين في 2016

، ارتفعت إنتاجية 19.2الشكل 

العامل الواحد في بلدان 

منظمة التعاون اإلسالمي من 
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 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة دول املنظمة 

 العالم الدول املتقدمة 

إنتاجية العمل )الناتج املحلي اإلجمالي حسب : 19.2الشكل 

 العامل، آالف، دوالر أمريكي حسب تعادل القوة الشرائية(

موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية  املصدر: حسابات
 .2017لسوق العمل ملنظمة العمل الدولية 
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 بأسعار دولية ثابتة على أساس 2016دوالر في  26500إلى  2000دوالر أمريكي في  19400
ً
، مقدرا

خالل الفترة  2008زمة املالية لعام تعادل القوة الشرائية. ولم يتأثر هذا االتجاه التصاعدي إال باأل 

قيد الدراسة كلها. كما ظلت فجوة إنتاجية العمل بين البلدان املتقدمة والنامية كبيرة خالل هذه 

 2016دوالر أمريكي في  92142الفترة، بحيث قدرت إنتاجية العامل الواحد في البلدان املتقدمة بنحو 

النامية  غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي و  دوالر فقط في البلدان 22123مقارنة بمبلغ 

دوالر في بلدان املنظمة. وهذا يعني أن العامل العادي في مجموعة الدول النامية غير األعضاء  26500

% من الناتج الذي ينتجه عامل عادي في البلدان املتقدمة، وال ينتج عامل عادي 24.0ال ينتج سوى 

  من الناتج الذي ينتجه عامل عادي في البلدان املتقدمة النمو. %28.8في دول املنظمة سوى 

بلغت  2016وعلى مستوى البلد الواحد، سجلت قطر أعلى معدل إلنتاجية العامل الواحد عام 

دوالر واململكة العربية السعودية بمبلغ  137800دوالر، تلتها بروناي دار السالم بمبلغ  191200

دوالر. و  102300دوالر ثم اإلمارات العربية املتحدة بمقدار 130600 دوالر والكويت بمبلغ 135200

وتلتها  .دوالر 1200على مستوى دول املنظمة، سجل أدنى مستوى إلنتاجية العمل في الصومال بلغ 

دوالر. ومن بين جميع دول املنظمة، خمس  2900دوالر ثم النيجر بمبلغ  2600كل من غينيا بمبلغ 

لت متوسطا أكبر من الدول املتقدمة في معدل إنتاجية العامل الواحد دول فقط هي التي سج

 (.20.2)الشكل 

 :التضخم في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي أعلى بكثير من املتوسط العالمي التضخم 

يسير التضخم حول العالم في منحى تراجعي مما يعكس باألساس هبوط أسعار النفط وباقي السلع 

% 4.2ر التقديرات إلى أن معدل التضخم العالمي قد شهد انخفاضا من األساسية. وتشير آخ

 .2017% عام 5.4، إال أنه من املتوقع أن يرتفع املعدل إلى 2016% عام 3.0إلى  2011املسجلة عام 

، ال يتوقع أن يكون تقلب األسعار مصدر قلق كبير بالنسبة للدول 21.2وكما هو مبيين في الشكل 

معا. ففي أعقاب األزمة، لم تتبع الدول املتقدمة توسعا نقديا غير منضبط بالرغم  املتقدمة والنامية

من الضغط الكبير من الرأي العام. ونتيجة لذلك، فإن التغير في أسعار املستهلك ظل منخفضا ملا 

، وعلى الرغم من املنحى التصاعدي يتوقع أن يبقى معدل التضخم 2015دون الرقم واحد خالل 

% املسجل عام 7.0. وفي الدول النامية، انخفض معدل التضخم من 2016خالل % 1أقل من 

 في هذه الدول. 2016% خالل عام 7.4، ومن املتوقع أن يسجل 2015% عام 5.2إلى  2011
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مستوى أعلى من  2016وفي بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، بلغ متوسط معدل التضخم لعام 

 لالتج
ً
 على حوالي املتوسط العالمي. وخالفا

ً
%.  6اهات العاملية، ظل التضخم في دول املنظمة مستقرا

كما سجل مؤشر متوسط 

أسعار املستهلكين زيادة قدرها 

% في دول املنظمة خالل 27.8

و  2012الفترة املمتدة بين عامي 

، يمين(. 21.2)الشكل  2016

وهذا املعدل أكبر بكثير من 

متوسط الزيادة املسجلة في 

ة غير األعضاء في الدول النامي

%( وكذلك في 22.5املنظمة )

%( خالل نفس 11.4العالم )

 الفترة.

وعلى مستوى التوقعات قصيرة 

املدى، فإنه من املتوقع أن تبقي 
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ولى في املنظمة حسب متوسط الدول العشر األ : 22.2الشكل 

 (2015التضخم السنوي )

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي 

 وقاعدة بيانات البيزند لسيسرك.  2017أبريل 
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الضغوط التضخمية عالية في دول املنظمة كما هو الشأن في باقي املناطق، وتشير التوقعات أيضا إلى 

% عام 6.9توسط أسعار املستهلك في دول املنظمة ليسجل أنه سيكون هناك زيادة في معدل نمو م

 ، يسار(.21.2)الشكل  2017

أما على مستوى البلد الواحد في منظمة التعاون اإلسالمي، فقد سجلت سورينام أعلى معدل 

، وهو أيضا ثالث أعلى معدل في العالم، 2016% عام 55.5للتضخم في متوسط أسعار املستهلك بلغ 

بيا في الرتبة الخامسة عامليا واملوزمبيق ثامنة عامليا ثم السودان في املرتبة العاشرة. تلتها كل من لي

% احتلت إيران املرتبة العاشرة ضمن دول املنظمة والثالثة 8.9وبمتوسط في معدل التضخم بلغ 

 (.22.2مي )الشكل  والعشرون على الصعيد العال

 :2016جل أعلى معدل للعجز املالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي تس الرصيد املالي 

تشير آخر اإلحصاءات إلى أن سياسات التقشف املالي وخاصة في الدول املتقدمة حققت األهداف 

املتوقعة وأن املوازين املالية آخذة في التحسن. ومع ذلك، أدى االنخفاض الحاد في أسعار البضائع 

املالي في جميع الدول املصدرة للنفط الرئيسية  األساسية، وخاصة النفط، إلى ارتفاع مهم في العجز 

، شهدت البلدان املتقدمة تحسنا ملموسا في وضعها 23.2في العالم النامي. وكما هو مبين في الشكل 

% -2.9إلى  2012% في -5.4املالي وعجز ميزانها املالي بحيث انخفضت نسبة الناتج املحلي اإلجمالي من 
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بالنسبة لهذه  2018و  2017% خالل عامي -2.7فض هذه النسبة إلى . ومن املتوقع أن تنخ2016في 

البلدان. وبدورها سجلت الدول النامية موازنات مالية سلبية لكنها في وضع أفضل نسبيا من الدول 

، 2016% في -4.8املتقدمة خالل معظم الفترة قيد النظر. ومع ذلك، سجلت الدول النامية نسبة 

 على التوالي. 2018و  2017% خالل عامي -3.8% و -4.3نخفض إلى إال أنه من املتوقع أن ت

 
ً
وخالل الفترة قيد النظر، شهدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة انخفاضا

 في رصيدها املالي بعد عام 
ً
-6.0، سجلت هذه الدول رصيدا ماليا بلغ نسبة 2016.  وفي 2013حادا

الي. وهذه الزيادة الحادة في العجز املالي في دول املنظمة تعود إلى حد كبير % من الناتج املحلي اإلجم

إلى االنخفاض الحاد في أسعار النفط وبالتالي تدهور الوضع املالي لدول املنظمة املصدرة للنفط. ومع 

 %-3.0قبل أن يتراجع أكثر إلى  2017% في -4.0ذلك، من املتوقع أن يتحسن العجز املالي ليصل إلى 

 .2017عام 

وعلى مستوى البلد الواحد، 

سجلت فقط دولة واحدة من 

دولة من منظمة  54أصل 

التعاون اإلسالمي التي توفر 

حولها البيانات فائضا في امليزان 

. ومن بين 2016املالي عام 

البلدان العشر األولى، فقط 

أفغانستان هي التي سجلت 

% من الناتج 0.14فائضا ماليا )

لي(. وخالل الفترة املحلي اإلجما

، 2016و  2012املمتدة بين عامي 

شهدت كل دول املنظمة املصدرة 

للنفط تراجعا مهما في فائض 

، سجلت 2016امليزان املالي. وفي 

 %(.-20.6%( وعمان )-21.9%( تلتها كال من بروناي )-53.4أعلى معدالت العجز املالي في ليبيا )
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العشر األولى في املنظمة حسب امليزان  الدول : 24.2الشكل 

 (2016املالي، % من الناتج املحلي اإلجمالي )

املصدر: قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي أبريل 
 وقاعدة بيانات البيزند لسيسرك.  2017
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 التجارة في السلع والخدمات 3.1

 :زاد انخفاض حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي صادرات العالم  تجارة البضائع

 .2012% لعام 12.3مقارنة مع  2016% سنة 8.6إلى 

لصندوق النقد الدولي، سجلت القيمة اإلجمالية  ةحسب إدارة اإلحصاءات التجارية التابع

تريليون دوالر املسجلة  16.3مقارنة مع  2016تريليون دوالر عام  15.7العاملية  للصادرات السلعية

% في إجمالي حجم الصادرات العاملية ويعكس 3.2، وهذا ما يمثل معدل انكماش بلغ 2015عام 

ضعف النشاط االقتصادي العالمي. كما أن هذه أيضا هي املرة الثانية على التوالي التي يتراجع فيها 

 .2009ادرات السلعية العاملية بعد األزمة املالية العاملية لعام حجم الص

وبعد الهبوط الحاد الذي شهده إجمالي صادرات البضائع من دول منظمة التعاون اإلسالمي عقب 

، أخذ هذا اإلجمالي في الزيادة بسرعة كبيرة خالل السنوات القليلة 2009األزمة املالية العاملية في 

(. 1.3)الشكل  2012تريليون دوالر عام  2.2لى مستوياته على اإلطالق بمعدل املنصرمة وسجل أع

وكان هذا املنحى التصاعدي أقوى من نظيره في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة ودول العالم 

ككل، ما أدى إلى زيادة في حصص دول املنظمة من إجمالي صادرات الدول النامية والعالم. ولكن 
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 .(، صندوق النقد الدوليDOTSدائرة اإلحصاءات التجارية ) املصدر: 
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معدل إجمالي الصادرات السلعية لدول  وبدألحين أخذ هذا املنحى اتجاها معاكسا منذ ذلك ا

، واصل إجمالي صادرات بلدان املنظمة انخفاضه، 2016املنظمة في التراجع من جديد. وفي عام 

تريليون دوالر أمريكي. فيما سجلت الدول  1.4، بحيث بلغ 2009ووصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 

خرى زيادة مهمة في إجمالي صادراتها. ونتيجة لذلك، انخفضت حصة دول املنظمة من النامية األ 

، وظلت 2012% في عام 30.1% في نفس العام، مقارنة مع 22.4إجمالي صادرات البلدان النامية إلى 

. كما اتبعت الحصة الجماعية في 2008% املسجل عام 32.1دون مستوى ما قبل األزمة البالغ 

 بين عامي إجمالي الصاد
ً
 مماثال

ً
% 8.8، وانخفضت إلى 2016و  2012رات العاملية من البضائع اتجاها

. وهذا التراجع في الصادرات يمكن أن يفسر 2005، وهي أدنى نسبة لوحظت منذ عام 2016في 

جزئيا بانخفاض أسعار السلع األساسية، بحيث تعرف دول املنظمة تركزا كبيرا. ولتحقيق نمو 

ملدى في تجارة السلع وحصة أكبر من إجمالي الصادرات العاملية، يبدو أن دول مستدام بعيد ا

 املنظمة بحاجة لقطاعات اقتصادية أكثر تنافسية وبمستويات تنوع مهمة وكثافة تكنولوجية عالية.

 1.2وشهد إجمالي واردات السلع لدول املنظمة في مرحلة ما بعد األزمة عودة قوية وارتفع من 

، يمين(، إال أنها 1.3)الشكل  2014تريليون دوالر عام  1.9إلى  2009ر املسجل عام تريليون دوال 

تريليون  1.6، فبلغت حصة 2016و  2015شهدت تراجعا في الواردات خالل الفترة املمتدة بين عامي 
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 ، مليار دوالر أمريكي(2016نظمة تصديرا واستيرادا للبضائع )املأكثر دول : 2.3 الشكل

 .صندوق النقد الدولي(، DOTS) ات التجاريةدائرة اإلحصاء  :املصدر
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. وعلى الرغم من التراجع املسجل على مستوى حجم الواردات خالل السنوات القليلة 2016دوالر في 

اضية، واصلت حصة دول املنظمة من الواردات السلعية العاملية توسعها طوال الفترة قيد النظر امل

. وباملثل، فقد سجلت حصتها 2006% املسجلة عام 7.3مقارنة مع  2016% عام 10بحيث بلغت 

 عن حصة 2016% في عام 26.7من إجمالي واردات البلدان النامية من البضائع 
ً
% 27.4، منخفضة

 عام الذي سبقه.في ال

أما من حيث حصص الدول األعضاء منفردة من مجموع صادرات البضائع من منطقة منظمة 

التعاون اإلسالمي، فقد لوحظ أن الجزء األكبر من إجمالي هذه الصادرات واصل تمركزه في عدد 

ى ، سجلت الدول الخمس األول2016، يسار(. ففي عام 2.3قليل فقط من الدول األعضاء )الشكل 

% من إجمالي الصادرات السلعية لجميع الدول األعضاء، في حين 57.4املصدرة في املنظمة نسبة 

 188بمعدل  2016%. و كانت ماليزيا أكبر دولة مصدرة عام 77.4سجلت الدول العشر األولى نسبة 

% من إجمالي صادرات دول منظمة التعاون 13.8مليار دوالر من الصادرات السلعية وحصة 

%( واململكة العربية 13.6مليار دوالر،  184مي، وتلتها كل من اإلمارات العربية املتحدة )اإلسال 

مليار  142%( ثم تركيا )10.7مليار دوالر،  145%( وإندونسيا )12.0مليار دوالر،  163السعودية )

دول %(. وبشكل عام، أدى الهبوط في أسعار السلع األساسية إلى تراجع نسبة حصص ال10.5دوالر، 

 املصدرة للسلع األساسية وزيادة أسهم مصدري السلع املصنعة.

وكما هو الحال بالنسبة للصادرات، فقد تمركزت الواردات السلعية لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

، فقد كانت كل 2.3بشكل كبير في عدد قليل من الدول. وكما هو مبين في اللوحة اليمنى من الشكل 

املتحدة و تركيا على رأس قائمة دول املنظمة من حيث حجم الواردات السلعية من اإلمارات العربية 

% من 29.9، ومعا شكلتا نسبة 2016مليار دوالر من الواردات على التوالي في عام  199و  278بمعدل 

%( 11.1مليار دوالر،  177إجمالي الواردات السلعية ملنظمة التعاون اإلسالمي، تلتهما كل من ماليزيا )

%( 8.4مليار دوالر،  134.4%( ثم اململكة العربية السعودية )8.4مليار دوالر،  134.6إندونيسيا )و 

%.  27.9والتي شكلت مجتمعة حصة إضافية من واردات البضائع ملنظمة التعاون اإلسالمي بلغت 

% من إجمالي الواردات 57.7وتبعا لذلك، سجلت الدول الخمس األولى املستوردة في املنظمة 

 %.73.9السلعية لجميع الدول األعضاء، في حين سجلت الدول العشر األولى نسبة 
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وللحفاظ على نمو اقتصادي بعيد املدى، فإن دول املنظمة بحاجة للتقليص من االعتماد الكبير على 

صادرات الوقود املعدني والسلع األولية غير النفطية، والتي تعتمد على كثافة تكنولوجية أقل، 

اسات محددة وتنفيذها العتماد أساليب تصنيع متقدمة لزيادة حصة السلع التكنلوجية ووضع  سي

في صادراتها، وهذا األمر ضروري أيضا لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات القابلة للتداول في أسواق 

 التصدير الدولية.

 :لجميع  حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من إجمالي صادرات الخدمات تجارة الخدمات

 2009الدول النامية لم تصل ملستواها ملا قبل األزمة منذ 

يلعب قطاع الخدمات دورا متزايد األهمية في االقتصاد العالمي وفي نمو الدول وتنميتها، بل هو أيضا 

عنصر حاسم في التقليص من حدة الفقر والحصول على الخدمات األساسية، بما في ذلك التعليم 

د برز قطاع الخدمات كأكبر قطاع في االقتصاد، مسهما في نمو الحصص في واملياه والصحة. وق

الناتج املحلي اإلجمالي والتجارة والشغل. وحسب إصدارات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي 

وقاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات القومية التابع لألمم املتحدة، فإن قطاع  2016لعام 

% من القيمة املضافة العاملية خالل الفترة املمتدة بين 66-%65في املتوسط نسبة  الخدمات مثل

وهو يتوسع بسرعة أكبر من القطاعين اآلخرين الرئيسيين في االقتصاد )الزراعة  2014و  2011عامي 
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 % من العالم  %  من الدول النامية  واردات 

 صادرات وواردات الخدمات )مليار دوالر أمريكي(: 3.3الشكل 

 .والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤتمر بيانات قاعدة: املصدر
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% من فرص العمل في جميع أنحاء العالم. وتشكل تجارة 60والصناعة(. ويمثل القطاع حوالي نسبة 

% من تجارة السلع والخدمات العاملية إضافة إلى تدفق ثلثي االستثمار 20ات ما يقرب من الخدم

 (.UNCTAD, 2013aاألجنبي املباشر العالمي إلى القطاع )

، بلغ 2016ومع ذلك فإن هذه األرقام ال تبدو جلية بقوة على ساحة التجارة العاملية. ففي عام 

تريليون دوالر من  15.7يليون دوالر فقط مقارنة مع تر  4.9مجموع صادرات الخدمات العاملية 

صادرات السلع في نفس العام. وكمجموعة، ظلت دول منظمة التعاون اإلسالمي املستورد الصافي 

مليار  324للخدمات. ووفقا ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، صدرت دول املنظمة ما قيمته 

مليار دوالر في العام نفسه  491سجلت وارداتها من الخدمات ، في حين 2016دوالر من الخدمات عام 

، شهد حجم تجارة الخدمات في دول 2014و  2009(. وفي الفترة املمتدة بين عامي 3.3)الشكل 

حصل تراجع في كل من الصادرات  2016و  2015املنظمة زيادة متواصلة، إال أنه خالل عامي 

 والواردات من الخدمات.

يد النظر، اتجهت حصة دول املنظمة من صادرات وواردات الخدمات في الدول وخالل الفترة ق

(. وفي الوقت الذي 3.3)الشكل  2016و  2005النامية في منحى تنازلي خالل الفترة املتراوحة بين 

% في صادرات وواردات الخدمات، على التوالي، في 28.0% و 24.3سجلت فيه هذه الدول حصتي 

. في حين تراجعت 2016% عام 25.3% و 21.0، انخفضت الحصتين إلى 2005الدول النامية عام 

1.9% 

3.1% 

4.4% 

4.7% 

4.7% 

4.9% 

7.4% 

10.4% 

11.6% 

19.5% 

0 20 40 60 80

 كازخستان 

  إيران

 مصر

 قطر

 املغرب

 اململكة العربية السعودية

 إندونيسيا

 ماليزيا

 تركيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 صادرات

2.5% 

3.0% 

3.4% 

4.5% 

5.3% 

6.2% 

6.4% 

8.0% 

14.5% 

16.9% 

0 20 40 60 80

 نيجيريا

  إيران

 مصر

 تركيا

 الكويت

 إندونيسيا

 قطر

 ماليزيا

 اململكة العربية السعودية

 اإلمارات العربية املتحدة

 واردات

 ، مليار دوالر أمريكي(2016الدول العشر األولى األكثر تصديرا واستيرادا للخدمات ): 4.3لشكل ا

 .نظمة التجارة العامليةم: املصدر
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إلى  2005% لعام 6.1حصص دول املنظمة مجتمعة من إجمالي صادرات الخدمات العاملية من 

% إلى 8.7، لكن حصصها من إجمالي واردات الخدمات العاملية سجلت ارتفاعا من 2016% في 6.6

 % خالل الفترة ذاتها.10.3

الدول العشر األولى في منظمة التعاون اإلسالمي حسب أحجام صادراتها ووارداتها  4.3الشكل  ويظهر  

كانت اإلمارات العربية املتحدة املصدر األول للخدمات بحيث سجلت  2016من الخدمات. ففي عام 

% من إجمالي صادرات الخدمات لدول املنظمة )الشكل 19.5مليار دوالر من الصادرات وحصة  63

%( 10.4مليار دوالر،  34%( وماليزيا )11.6مليار دوالر،  38، يسار(، وتلتها كل من تركيا )4.3

%(. و في عام 4.9مليار دوالر،  16%( ثم اململكة العربية السعودية )7.4مليار دوالر،  24وإندونسيا )

ادرات % من إجمالي ص73، شكلت الدول العشر األولى في منظمة التعاون اإلسالمي نسبة 2016

الخدمات في املنظمة. وفيما يتعلق بواردات الخدمات، سجلت اإلمارات العربية املتحدة أعلى نسبة 

% من إجمالي واردات الخدمات في منظمة التعاون اإلسالمي، وتلتها 16.9مليار دوالر وحصة  83بلغت 

%( وقطر 8.0ار دوالر، ملي 39%( وماليزيا )14.5مليار دوالر،  71كل من اململكة العربية السعودية )

%(. وشكلت الدول العشر األولى 6.2مليار دوالر،  30%( ثم إندونيسيا )6.4مليار دوالر،  31)

% من إجمالي واردات 70.8املستوردة للخدمات في منظمة التعاون اإلسالمي مجتمعة حصة 

 الخدمات في دول املنظمة.

 2015صادرات الخدمات حسب القطاع عام : 5.3الشكل 

 قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية لألمم املتحدة املصدر: 
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ول املنظمة، تمثل خدمات السفر والنقل ومن حيث التوزيع القطاعي لصادرات الخدمات من قبل د

الجزء األكبر من صادرات الخدمات في هذه الدول وفقا ألحدث اإلحصاءات. وكما هو مبين في الشكل 

% من جميع صادرات الخدمات. وسجلت حصة 73، يشكل هذين القطاعين مجتمعين نسبة 5.3

%. وبلغت أيضا 27قل بحوالي %، وحصة قطاع الن40صادرات الخدمات املتعلقة بالسفر أكثر من 

حصة فئة الخدمات التجارية األخرى مثل، على سبيل املثال ال الحصر، البحث والتطوير والخدمات 

%. ومن ناحية 12.5القانونية في إجمالي صادرات الخدمات في منظمة التعاون اإلسالمي ما يناهز 

التصاالت والبناء والشؤون املالية أخرى، مثلت القطاعات الفرعية للحكومة والخدمات املتعلقة با

 % من مجموع صادرات الخدمات.11.7مجتمعة نسبة 

 :حصة التجارة البينية من إجمالي التجارة في  التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي

 .2016% عام 20.0دول منظمة التعاون اإلسالمي بلغت 

التعاون جارة السلعية فيما بين دول منظمة ، تعافى إجمالي الت2009بعد الهبوط الحاد سنة 

، يسار(. 6.3)الشكل  2013مليار دوالر بعد توجه تصاعدي حاد عام  705 اإلسالمي بسرعة، فقد بلغ

. وفي الوقت الذي 2016مليار دوالر خالل عام  540ومنذ ذلك الحين، أخذ املعدل في التراجع وبلغ 

ل كبير، واصلت حصة التجارة البينية في املنظمة في تراجع فيه إجمالي صادرات دول املنظمة بشك
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 .، صندوق النقد الدولي(DOTS) يةدائرة اإلحصاءات التجار  :املصدر
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% املسجلة عام 16.9. وتبعا لذلك ارتفعت حصة هذه األخيرة من 2016االرتفاع حتى خالل عام 

، 2005%. ومنذ 19.4لتسجل نسبة  2016وواصلت ارتفاعها حتى سنة  2015% عام 18.9إلى  2011

. لكن لتحقيق مقصد برنامج العمل 2011اء عام شهدت هذه الحصة ارتفاعا بوتيرة مستمرة،باستثن

%، ينبغي بذل املزيد من الجهود 25( املتمثل في نسبة OIC-2025العشري ملنظمة التعاون اإلسالمي )

 للحفاظ على االتجاه التصاعدي.

، 2015مليار دوالر عام  287ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي 

مليار دوالر، وما زال هذا املبلغ أكبر بضعفين  263بحيث سجل  2016ا الرقم تراجع في عام لكن هذ

، لكن 2005مليار دوالر في عام  123باملقارنة مع إجمالي الصادرات فيما بين دول املنظمة التي بلغت 

، 6.3شكل دية العاملية )القبل األزمة االقتصا 2008تم تسجيل مستويات تكاد تكون مماثلة في عام 

واستمرت حصة الصادرات البينية من إجمالي صادرات دول املنظمة في الزيادة منذ عام  يمين(.

 2013مليار دوالر في  352. وبلغت الواردات البينية للمنظمة 2016% عام 19.7ووصلت إلى  2011

مليار  276ى ( ثم سرعان ما أخذت تتراجع إلى أن وصلت إل2005)قيمة الذروة التي بلغتها منذ عام 

، يمين(.  وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن هذه األرقام تفُضل ما تم تسجيله في 6.3)الشكل  2016دوالر في 

مليار دوالر فقط.  124البالغ معدل  2005مليار دوالر وسنة  199البالغ  2009عز األزمة املالية سنة 

إلى  2015% املسجلة عام 18.5ن كما ارتفعت حصة الواردات البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي م

 .2016% عام 19.0
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 .، صندوق النقد الدولي(DOTS) دائرة اإلحصاءات التجارية: املصدر
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ولزيادة حصة التجارة البينية من مجموع تجارتها السلعية، ال ينبغي لدول املنظمة التركيز فقط على 

( بمشاركة أوسع من الدول TPS-OICتفعيل نظام األفضليات التجارية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

املنافسة في املنتجات القابلة للتداول مع األخذ بعين االعتبار األعضاء، ولكن أيضا تعزيز التنوع و 

االحتياجات والفوائد املتبادلة من التجارة. لكن يبقى التقدم املحرز على مستوى تفعيل النظام 

 بطيئا إلى حد ما.

)يسار( الدول العشر األولى في املنظمة من حيث حجم صادراتها البينية. في عام  7.3ويظهر الشكل 

% من 62.0، سجلت الدول الخمس األولى في املنظمة من حيث الصادرات البينية ما يقارب 2016

%. 81.0إجمالي الصادرات البينية في املنظمة، في حين سجلت الدول العشر األكثر تصديرا نسبة 

إجمالي % من 25.0مليار دوالر ونسبة  71.8واحتلت اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األولى برصيد بلغ 

%( واململكة العربية  14.3مليار دوالر،  41.3الصادرات البينية لدول املنظمة، وتلتها كل من تركيا )

مليار دوالر،  18.3%( ثم عمان )6.9مليار دوالر،  19.7%( وماليزيا )9.5مليار دوالر،  27.4السعودية )

6.4.)% 

ون اإلسالمي من حيث الواردات البينية. )يمين( الدول األولى في منظمة التعا 7.3ويصف لنا الشكل 

مليار دوالر وحصة  30.5، كانت عمان املستورد األول من دول املنظمة بحجم بلغ 2016ففي عام 

% ثم 10.4مليار دوالر وحصة  29.9% في املجموع، تلتها كل من اإلمارات العربية املتحدة بمقدار 10.6

وشكلت الدول الخمس األولى في املنظمة حصة %. 8.4مليار دوالر وبحصة  24.1إيران بمعدل 

% من إجمالي الواردات البينية للمنظمة في الوقت الذي بلغت فيه حصة الدول العشر األولى 44.5

 .2016% عام 69.3

 واملال االستثمار 3.2

 :تراجعت حصة دول املنظمة من إجمالي تدفقات االستثمار  تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

، وهو أدنى معدل تم تسجيله في السنوات 2016% عام 5.5اشر العاملية إلى نسبة األجنبي املب

 األخيرة

، مما 2016تريليون دوالر عام  1.75بلغ إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة العاملية 

الر. وهذه تريليون دو  1.77مليار دوالر عن قيمة العام الذي قبله البالغة  27.6يمثل تراجعا بمعدل 

هي املرة األولى التي يسجل فيها هذا اإلجمالي تراجعا طوال فترة الخمس سنوات األخيرة. واعتبارا من 
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% من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية، البالغة آنذاك قيمة تريليون 71، فإن 2006عام 

، 2013ات النامية. وفي عام دوالر، كانت مخصصة للدول املتقدمة، في حين عادت البقية لالقتصاد

% من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية.  52.8بلغت البلدان النامية أعلى قيمة لها قدرها 

.ومنذ ذلك الحين، أخذت حصتها من هذ
ً
ونتیجة لذلك، سجلت  ه التدفقات في التراجع تدريجيا

عاش االقتصادي في ھذه البلدان % بفضل االنت64.1نسبة  2016حصة البلدان املتقدمة في عام 

 وتزاید االختالالت في بعض االقتصادات النامیة الرئیسیة.

)يسار( إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى دول منظمة التعاون  8.3ويوضح الشكل 

ذا اإلسالمي باملقارنة مع الدول النامية غير األعضاء في املنظمة والدول املتقدمة. ويالحظ من ه

الشكل أنه خالل الفترة قيد النظر سجلت هذه التدفقات إلى دول املنظمة عموما معدالت دون 

 87.5املتوقع. وسجلت القيمة اإلجمالية لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى دول املنظمة 

، 2015و  2012 مي، وهو رقم جد ضئيل. وبعد األزمة املالية العاملية، بين عا2005مليار دوالر عام 

، بلغ إجمالي قيمة تدفقات االستثمار األجنبي 2016مليار دوالر. وفي  142و  104 تراوحت القيمة بين

مليار دوالر، مسجال بذلك انخفاضا ملدة أربع سنوات متتالية عن  96.3املباشر إلى دول املنظمة 

لت حصة دول املنظمة من مليار دوالر(. ومن جهة أخرى، سج 142.9) 2012قيمته املسجلة عام 
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 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة دول املنظمة

 (r) من الدول النامية% دول املنظمة،  الدول املتقدمة

 (r) من العالم% دول املنظمة، 

 ملباشر الواردة )مليار دوالر(االستثمار األجنبي ا وأرصدة )على اليمين(  تدفقات )على اليسار(   :8.3الشكل 

 .والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤتمر بيانات قاعدة  :املصدر
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. وارتفعت حصة مجموعة دول املنظمة 2012إجمالي التدفقات إلى الدول النامية تراجعا منذ عام 

. وأظهرت حصة مجموعة املنظمة من تدفقات االستثمار 2016% عام 15.4في الدول النامية إلى 

 بين 
ً
.  وكانت الحصة املسجلة 2016-2005% خالل فترة 5.6% و 9.1األجنبي املباشر العاملية تذبذبا

 %( األدنى على اإلطالق خالل الفترة قيد النظر.5.6) 2016في عام 

. 2016تريليون دوالر عام  26.7بلغت أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة على الصعيد العالمي 

ستثمار % من رصيد اال 6.6في املقابل، استقطبت دول منظمة التعاون اإلسالمي مجتمعة نسبة 

نقطة مئوية مقارنة مع القيمة املسجلة  2.4األجنبي املباشر العالمي، وهو رقم يمثل تحسنا بنسبة 

، يمين(. وعالوة على ذلك، فإن الجزء األكبر من رصيد االستثمار األجنبي 8.3)الشكل  2005عام 

مة، والتي سجلت مجتمعة املباشر الوارد إلى الدول النامية يعود للدول النامية غير األعضاء في املنظ

. وبشكل عام، ارتفعت 2016% من رصيد االستثمار األجنبي املباشر العالمي الوارد عام 22.5حصة 

، في مقابل ذلك 2016و  2005% بين عامي 29.2% إلى 20.1حصة الدول النامية في العالم من 

 سجلت الدول املتقدمة انخفاضا في حصتها.

ات االقتصاد الكلي الرئيسية ملجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، وكما هو الحال في باقي مجموع

أظهرت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى هذه الدول أيضا مستوى عال من التركيز، بحيث 
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 (، مليار دوالر2016 )  االستثمار األجنبي املباشر الواردة

 .والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤتمر بيانات قاعدة: املصدر



 دان منظمة التعاون اإلسالميالتطورات االقتصادية األخيرة في بل الجزء الثاني:

 
 2017 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 ية لتحقيق تحول هيكليالتنمية الصناع
72 

يتوجه الجزء األكبر منها إلى عدد قليل فقط من هذه الدول. واستأثرت الدول الخمس األولى في 

% من إجمالي 49.9فقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة بحصة املنظمة ذات أكبر حصة من تد

، 9.3% )الشكل 75.1التدفقات للمنظمة، في الوقت الذي بلغت فيه حصة الدول العشر األولى 

، احتلت تركيا الصدارة من حيث تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة 2016يسار(. وفي عام 

% من إجمالي التدفقات إلى دول املنظمة، وتلت تركيا 12.4والر، وحصة مليار د 12التي بلغت فيها 

%( واإلمارات العربية املتحدة 9.4مليار،  9.1%( وكازخستان )10.3مليار دوالر،  9.9كل من ماليزيا )

 %(.8.4مليار،  8.1%( ثم مصر )9.3مليار دوالر،  9.0)

ر األجنبي املباشر الوارد، بحيث تسجيله أيضا على مستوى رصيد االستثما ونفس الش يء تم

% من إجمالي هذه األرصدة الواردة ملنظمة التعاون اإلسالمي، 46.2استقطبت الدول  الخمس األولى 

مليار دوالر من  235% منها. ومرة أخرى وبمبلغ 69.6في حين استقطبت الدول العشر األولى نسبة 

مجموع منظمة التعاون اإلسالمي(، تربعت  % من12.8أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة )

إندونيسيا على رأس قائمة دول املنظمة ذات أعلى معدل من حيث أرصدة االستثمار األجنبي املباشر 

مليار دوالر،  231.5. وأعقب أندونيسيا كل من اململكة العربية السعودية )2016الراردة عام 

%( ثم ماليزيا 7.0مليار دوالر،  129.8خستان )%( وكاز 7.2مليار دوالر،  132.9%( وتركيا )12.6

 %(.6.6مليار دوالر،  121.6)

وعموما، يشير هذا الوضع إلى أن أغلبية دول املنظمة ما زالت غير قادرة على وضع أطر اقتصادية 

مواتية وتزويد األعمال التجارية األجنبية ببنية تحتية تنظيمية ومادية مالئمة لجذب املزيد من 

ستثمار األجنبي املباشر. ونتيجة لذلك، فإنه يتعين على دول املنظمة بشكل عام اتخاذ تدفقات اال 

إجراءات سريعة لتعزيز بيئة األعمال حتى تصير مالئمة أكثر وتجذب املزيد من االستثمارات األجنبية. 

ية ولتحقيق هذا الهدف، البد من القيام بإصالحات لتحسين مناخ األعمال وتقديم حوافز استثمار 

وفقا الحتياجات كل من املستثمرين املحليين واألجانب، وهذا األمر بدوره يتطلب توفر بنية تحتية 

مالئمة باإلضافة إلى االستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز قدراتها اإلنتاجية، الش يء الذي ما يزال 

 يشكل تحديا كبيرا أمام العديد من هذه الدول.

مار األجنبي املباشر البينية في منظمة التعاون اإلسالمي )أي األرصدة تحيل تدفقات وأرصدة االستث

الواردة( على االستثمارات املوجهة من دولة عضو في املنظمة كمصدر إلى دولة أخرى من الدول 
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األعضاء باعتبارها الدولة املستقطبة. وكما هو الحال في األبعاد األخرى للتكامل االقتصادي بين دول 

ل التجارة والسياحة البينية في املنظمة(، يمكن التجاهات االستثمار األجنبي املباشر املنظمة )مث

البيني في دول املنظمة أن يكون مؤشرا جيدا لتقييم مستوى التكامل االقتصادي بين هذه الدول. 

وتعد زيادة حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر البينية مؤشرا على وجود عالقات اقتصادية 

ية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. غير أن اإلحصاءات الثنائية بشأن تدفقات االستثمار ال تكاد قو 

الدول األعضاء في  10.3تكون متاحة. ومن بين البلدان التي تتوفر حولها البيانات، يعرض الشكل 

نظمة خالل عام في دول امل املنظمة االفضل أداء من حيث تدفقات االستثمار األجنبي املباشر البينية

ومن بين هذه الدول، احتلت مصر املرتبة األولى واستقطبت استثمارات أجنبية مباشرة  .2015

مليار دوالر.  1.6مليار دوالر من بلدان أخرى أعضاء في املنظمة، وأعقبتها تركيا بمبلغ  2.9بقيمة 

 أكثر من مليار دوالر 
ً
أمريكي من هذه  وخالل نفس الفترة، اجتذبت موزمبيق واملغرب أيضا

 االستثمارات.

وتوفر األرقام املتعلقة بتدفقات االستثمار 

األجنبي املباشر البينية في دول املنظمة في 

بعض القرائن عن عدم املساواة  2015

في توزيع تدفقات االستثمار في هذه 

الدول، بحيث استقطبت مجموعة قليلة 

 مقارنة بأخرى. 
ً
منها استثمارات أكثر نسبيا

ك، نجد أن البلدان األعضاء في ولذل

 
ً
 عاما

ً
املنظمة لم تسجل جميعها تحسنا

في التعاون فيما بينها من حيث االستثمار 

 األجنبي املباشر.

 لسيسرك
ً
اتبعت (، 2016a) ووفقا

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر فيما 

مرورها بفترات تتخللها  ، رغم2012-2001بين البلدان األعضاء في املنظمة نمطا إيجابيا خالل فترة 

حاالت من االزدهار والكساد. ومع ذلك، فاملستويات الحالية التي تعكسها األرقام املتعلقة باالستثمار 

(. في الواقع 2013bاألجنبي املباشر البيني في دول املنظمة ما تزال أقل بكثير من إمكانياتها )األونكتاد، 
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الدول العشر األفضل أداء في املنظمة : 10.3الشكل 

من حيث تدفقات االستثمار األجنبي املباشر البيني 

  2015الواردة )مليار دوالر(، 

 .والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤتمر بيانات قاعدة  :املصدر
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وصل إلى تأسيس قاعدة فهم مشتركة مفادها أنه بوسعها يتعين على الدول األعضاء في املنظمة الت

تعميق التكامل والتعاون االقتصاديين من خالل تحسين تدفقات االستثمار األجنبي املباشر فيما 

بينها. وهذا ما يمكن بدوره أن يسهم في تعزيز النمو االقتصادي وتحفيز التنمية. إال أن العوائق 

نظمة، والتي تقف في وجه املستثمرين من حيث الجودة املؤسسية القائمة في الدول األعضاء في امل

ونظم التأشيرة والقيود املفروضة على األرباح وتحويالت رأس املال وغيرها من العوائق، تعتبر من 

 العوامل التي تحد من مستوى التعاون االقتصادي بين هذه البلدان.

لسياساتية للتقليص من املعوقات التي تقف وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى مزيد من التدخالت ا

عقبة في وجه االستثمار البيني. ويتوقف تحقيق النجاح في إبراز إمكانيات االستثمار األجنبي املباشر 

البيني في منظمة التعاون اإلسالمي بشكل كبير على إرادة واضعي السياسات في هذه الدول في اعتماد 

للتقليص من حجم الحواجز التي تعيق التجارة واالستثمار   بعض التدابير السياساتية امللموسة

وإلغاء أو تسهيل نظم منح التأشيرة وتسهيل إجراءات التحويالت الرأسمالية بين الدول األعضاء في 

 املنظمة.   

 :درجة التعميق املالي في دول منظمة التعاون اإلسالمي غير مرضية. تنمية القطاع املالي 

سليم أن يمهد الطريق لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة من خالل، ضمن  يمكن لكل نظام مالي

مجموعة أخرى من األمور، تخصيص املدخرات املحلية بشكل فعال في األنشطة االقتصادية 

املنتجة. وقد نال هذا الدور بالفعل نصيبا كبيرا من االهتمام في األدبيات املتناولة ملوضوع النمو 

خير حصل إجماع قوي على أن الوسطاء املاليين الذين يعملون بشكل االقتصادي، وفي العقد األ 

 (.Levine, 2004جيد لهم تأثير كبير على النمو االقتصادي )

ومن املؤشرات الشائع استخدامها لتحديد درجة التعميق املالي هي نسبة النقود بمعناها الواسع إلى 

بصفة عامة بسيولة مالية وتعمق مالي كبيرين.  الناتج املحلي اإلجمالي. ويرتبط تسجيل معدالت عالية

)يسار(، فقد سجل متوسط حجم النقود بمعناها الواسع إلى الناتج  11.3وكما هو مبين في الشكل 

% 112.7مقارنة بما يقارب  2016% عام 68.2املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي نسبة 

% في املتوسط العالمي. وعلى ما يبدو، فإن 116.4و  في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

القطاع املالي في الدول األعضاء ما يزال متخلفا في مجال توفير السيولة الكافية وفرص أفضل 

لالستثمار في االقتصاد بتكلفة أقل. ويتجلى هذا الوضع بشكل جزئي في انخفاض مستويات االئتمان 
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، قدم القطاع 2016وية من الناتج املحلي اإلجمالي. ففي عام التي يقدمها القطاع املالي كنسبة مئ

% من الناتج املحلي اإلجمالي في دول املنظمة، بينما بلغ 62.7املالي دينا لالقتصاد املحلي متوسطه 

، يمين(. وفي العام ذاته، 11.3% )الشكل 120.5هذا الرقم في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة  

%، وهو ما تجاوز بشكل كبير متوسط بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 176.9لعالمي بلغ املتوسط ا

 والبلدان النامية غير األعضاء.

وتتفاوت درجة اإلنماء املالي بشكل كبير بين الدول األعضاء في املنظمة، بحيث أنه في الوقت الذي 

في ذلك الخدمات املصرفية تتوفر فيه بعض هذه الدول على أنظمة مالية نسبيا أكثر تقدما بما 

والتأمينات وغيرها من املؤسسات املالية، إضافة إلى نظم رقابية وإشرافية مالية فعالة، تعرف الكثير 

من الدول األخرى تأخرا في مراحل تطورها املالي، وهذا بدوره يوفر مجاال كبيرا لتحسين النظم املالية 

 في دول املنظمة.

ملقبول على نطاق واسع والقائل بأن التعميق املالي يحمل في طياته مزايا وأخذا بعين االعتبار الطرح ا

تنعكس بإيجاب على استقرار االقتصاد، ولو بتحفظ، يبدو أن العديد من دول منظمة التعاون 

اإلسالمي ال تنعم بهذه املزايا. مع ذلك، هناك بعض الدول التي يمكن استثناؤها من هذا الحرمان 

ا واألردن حيث يفوق العمق املالي متوسط مستوى البلدان املتقدمة، قياسا بحجم مثل لبنان وماليزي
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النقود بمعناها الواسع إلى الناتج املحلي اإلجمالي. ففي لبنان على سبيل املثال، بلغ إجمالي حجم 

النقود بمعناها الواسع الذي يشمل جميع النقود بمعناها الضيق والودائع، من بين أمور أخرى، 

. وباملثل، 12.3%(، كما هو موضح في الشكل 279.0من ضعف حجم الناتج املحلي اإلجمالي ) أكثر 

% من الناتج املحلي اإلجمالي. أما في األردن 130.6طابق حجم السيولة في االقتصاد في ماليزيا 

 %.100واملغرب فقد فاق الحجم النسبي للنقد بمعناه الواسع إلى الناتج املحلي اإلجمالي عتبة 

وحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن من شأن التعميق املالي، من خالل زيادة حجم 

املعامالت املالية، أن يعزز من قدرة النظام املالي في بلد معين على التدخل في تدفقات رؤوس األموال 

. ومعلوم (2011دون حصول تقلبات كبيرة في أسعار األصول وأسعار الصرف )صندوق النقد الدولي، 

أن األسواق املالية األكثر عمقا قادرة على خلق مصادر بديلة للتمويل في السوق املالي املحلي في 

فترات التوتر الدولي، واضعة الحد لآلثار السلبية غير املباشرة، كما اتضح في األزمة املالية العاملية 

بة لدول منظمة التعاون يدعم هذا الطرح بالنس 13.3األخيرة. وفي هذا الصدد، فإن الشكل 

 .2016اإلسالمي، وذلك بوصف قوة العالقة بين النقود بمعناها الواسع وتوافر الدين سنة 

غير أن األدلة تشير إلى أن األسواق املالية األكثر عمقا يمكنها أيضا استقطاب تدفقات رأس املال 

د البالد. باإلضافة إلى ذلك، يمكن املتقلبة، ما يزيد من تعقيد عملية تدبير االقتصاد الكلي في اقتصا

للتعميق املالي أن يحدث بسرعة كبيرة جدا، مما يؤدي إلى ازدهار االئتمان وكساد كنتيجة لذلك. 
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 (2016)تنمية القطاع املالي  :12.3الشكل 

 قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي: املصدر

  السيولة واالئتمان املحلي :13.3الشكل 

 قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي :املصدر
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وعلى املستوى املنهجي، إذا ما تم تدبير كل هذه العوامل على الوجه السليم، فإنه يمكن التخفيف 

املستوى العالمي، تعزيز التكيف العالمي من شدة الحاجة إلى تكديس األصول األجنبية، وعلى 

(Maziad et al., 2011.) 

 :2014عقب الزيادة املطردة، تراجعت حصة الديون قصيرة األجل خالل عامي  الدين الخارجي 

  .2015و 

أظهر إجمالي الدين الخارجي لدول منظمة التعاون اإلسالمي توجها تصاعديا خالل الفترة قيد النظر. 

% مقارنة بالعام الذي قبله 2نما إجمالي الدين الخارجي لدول املنظمة بنسة  ،2015ففي عام 

دولة عضوا في املنظمة مصنفة ضمن  20تريليون دوالر. ومن ناحية أخرى، ما تزال  1.52وسجل 

الدول الفقيرة املثقلة بالديون من قبل البنك الدولي. وتماشيا مع الديون املتزايدة من حيث القيمة 

)يسار( أن كال من الحجم النسبي للدين في دول املنظمة إلى ناتجها  14.3يوضح الشكل املطلقة، 

. وفي هذا 2010املحلي اإلجمالي وحصتها من إجمالي الدين في الدول النامية في تزايد منذ عام 

% املسجلة 20.8الصدد، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي لدول املنظمة املثقلة من 

. وخالل الفترة نفسها، سجل إجمالي حجم الدين الخارجي لدول 2015% عام 23.7إلى  2010ام ع

 %.22.9% إلى 25.0املنظمة كنسبة مئوية من إجمالي ديون البلدان النامية تراجعا طفيفا من 
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بالنظر إلى الهيكل الزمني للديون الخارجية لدول منظمة التعاون اإلسالمي نجد أن الديون طويلة 

، وذلك 2015األجل واصلت هيمنتها على الجزء األكبر من إجمالي الديون الخارجية للمنظمة خالل 

%. إال أن حصة الديون قصيرة األجل بدورها شهدت تزايدا مستمرا طوال الفترة 78.9بنسبة 

% املسجلة في 20.2مقارنة مع  2012% عام 22.8، بحيث بلغت 2012و 2010املمتدة بين عامي 

% في 18.8، تبعت نمطا تنازليا وانخفضت إلى 2015-2013، يمين(. وخالل فترة 14.3لشكل )ا 2010

 .2015عام 

وبخصوص رصيد الديون من حيث القيمة املطلقة، كانت تركيا البلد األكثر مديونية في منظمة 

ذا مليار دوالر وه 397، يسار(، بحيث بلغت مديونيتها 15.3)الشكل  2015التعاون اإلسالمي عام 

% من إجمالي الديون الخارجية لدول املنظمة. وأعقب تركيا كل من 26.1الرقم يشكل نسبة 

 65و  308إندونيسيا وماليزيا وكازخستان وباكستان التي تراوحت مستويات ديونها الخارجية بين 

 % من إجمالي الديون الخارجية58.8مليار دوالر. وسجلت ثالث دول من املنظمة لوحدها ما يقارب 

% منها. و مع ذلك، ونظرا 85.5ملنظمة التعاون اإلسالمي، بينما سجلت الدول العشر األولى نسبة 

لحجم الناتج االقتصادي للبلد، فإنه قد يكون ضربا من التضليل النظر للحجم املطلق لرصيد 

ثر دقة الديون. وفي هذا الصدد، تعتبر نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي وسيلة لتوفير صورة أك
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من الدخل القومي  %والديون  الدول العشر األكثر مديونية في املنظمة )يسار(: 15.3الشكل 

  اإلجمالي )يمين(

 .التنمية العاملية للبنك الدولياملصدر: قاعدة بيانات مؤشرات 
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عن مديونية البالد، ما يسمح بتكييفها مع حجم الدخل القومي اإلجمالي. ومن حيث الحجم النسبي 

للديون الخارجية من إجمالي الدخل القومي، كانت جمهورية قرغيزستان البلد األكثر مديونية من 

، يمين(، تلتها 15.3% إلى الدخل القومي اإلجمالي )الشكل 118.6بنسبة  2013بين دول املنظمة عام 

 %.   69.5% و 89.3كل من كازاخستان وألبانيا واألردن وموزمبيق بنسب متفاوتة تراوحت بين 

 :للعام الثالث على التوالي، واصل إجمالي احتياطيات دول منظمة التعاون  االحتياطات

 .2016اإلسالمي في التراجع في 

صاد من الصدمات الخارجية الفجائية. وقد عادة ما تعتبر االحتياطيات وسيلة مهمة لحماية االقت

تريليون دوالر عام  10.4من  –بما في ذلك الذهب  –ازداد إجمالي االحتياطيات النقدية العاملية 

تريليون دوالر عام  11.6، لكنه سرعان ما عاد للتراجع ملعدل 2012تريليون دوالر في  12.4إلى  2010

تريليون دوالر  6.9املبلغ للدول املتقدمة في حين تعود  تريليون دوالر من هذا 4.7. و تعود 2016

(. كما ارتفع بدوره إجمالي احتياطيات دول منظمة التعاون 16.3املتبقية للدول النامية )الشكل 

، لكنه أخذ في التراجع 2013تريليون عام  1.9إلى  2010تريليون دوالر املسجلة في  1.5اإلسالمي من 

. وتبعا لذلك، تراجعت حصة هذه الدول 2016تريليون دوالر عام  1.5وسجل معدل  2014خالل 
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االحتياطات، بما في ذلك الذهب   :16.3الشكل 

 )مليار دوالر أمريكي(

 املصدر: قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي

الدول العشر األولى في املنظمة : 17.3الشكل 

 حسب إجمالي احتياطات الواردات باألشهر

 مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولياملصدر: قاعدة بيانات 
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. 2016% عام 22.4إلى  2013% املسجلة عام 23.5من إجمالي احتياطات الدول النامية من نسبة 

% من إجمالي االحتياطات العاملية. وخالل 60، استأثرت الدول النامية بحصة 2016واعتبارا من 

% من املجموع العالمي. وعلى 13.4دول منظمة التعاون اإلسالمي السنة ذاتها، بلغ حصة مجموعة 

الرغم من أنه يمكن تفسير هذا األمر إلى حد كبير بتزايد التدفقات التجارية من بعض االقتصادات 

الناشئة مثل الصين وغيرها من الدول الصناعية الجديدة في آسيا، وكذلك الدول املصدرة للنفط 

إلى الفوائض الناتجة عن هذه التجارة، لعبت جهود اإلصالح املالي في في الشرق األوسط، إضافة 

بعض البلدان النامية أيضا )خاصة تلك التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري( دورا في 

تحسين وضعية احتياطياتها. ويبدو أن تحرير حساب رأس املال في بعض الدول النامية قد أسفر عن 

تياطات كضمان ضد التقلبات املالية بما في ذلك التوقف املفاجئ لتدفق الحاجة إلى تكديس االح

 رأس املال أو انتكاسته.

الدول العشر األولى في منظمة التعاون اإلسالمي حسب حجم  17.3ومن جهة أخرى، يظهر الشكل 

لكة . فقد تصدرت املم2016و  2015االحتياطات ألشهر من الواردات خالل الفترة املمتدة بين عامي 

شهرا من الواردات، في حين تلتها كل  32.3العربية السعودية قائمة هذه الدول مع احتياطي يعادل 

شهرا. باإلضافة إلى لبنان والعراق، فاقت  25.9من الجزائر بفارق ضئيل من االحتياطيات يعادل 

 أشهر  من وارداتها فقط في أربع من دول املنظمة. 10االحتياطيات أكثر من 

 عشر دول من منظمة التعاون اإلسالمي استفادت من  ة اإلنمائية الرسمية والتحويالت:املساعد

 .2015% من إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية لدول املنظمة عام 57.5

املساعدة اإلنمائية الرسمية مصدرا مهما من مصادر التمويل للعديد من الدول النامية، بما  تشكل

، بلغ صافي تدفقات املساعدات اإلنمائية 2015التعاون اإلسالمي. ففي عام في ذلك دول منظمة 

مليار دوالر عام  90.3مليار دوالر مقارنة مع  97.4الرسمية من جميع الجهات املانحة للدول النامية 

، بدأت تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية إلى دول 2010، يسار(. فمنذ عام 18.3)الشكل  2010

% من إجمالي 50.7، شكلت هذه الدول نسبة 2015تأخذ منحى تصاعديا. واعتبارا من املنظمة 

مليار دوالر، وهي أعلى نسبة  49.4تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدول النامية بمبلغ 

 سجلت طوال الفترة الزمنية قيد النظر.
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دول املنظمة، نجد خصائص مماثلة. وبالنظر إلى حجم تمركز تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية ل

% من إجمالي تدفقات 36.4ففي العام ذاته أيضا استأثرت الدول األعضاء الخمس األولى بنسبة 

% 57.5املساعدة اإلنمائية الرسمية في اتجاه دول املنظمة، بينما نالت الدول األعضاء العشر األولى 

مليار دوالر وبنسبة  4.9ولى بإجمالي تدفقات بلغ ، يمين(. واحتلت سوريا املرتبة األ 18.3منها )الشكل 

مليار  3.8%( وباكستان )8.6مليار دوالر،  4.2% من مجموع املنظمة، وتلتها كل من أفغانستان )10

 %(.5.0ملياردوالر،  2.5%( ثم مصر )5.2مليار دوالر،  2.6%( وبنغالديش )7.7دوالر، 

ات التحويالت الشخصية لدول املنظمة قد ارتفعت أن تدفق 19.3ومن جهة أخرى، يبرز لنا الشكل 

، ولكنها سرعان ما 2014مليار دوالر عام  140.6إلى  2009مليار دوالر املسجلة عام  92.7من 

مليار. وبسبب انعكاسات األزمة املالية واالقتصادية لفترة  134.9لتسجل قيمة  2015انخفضت في 

املقام األول، شهد عدد كبير من العمال املهاجرين  على اقتصادات الدول املتقدمة في 2008-2009

في دخلهم والذي يعد مصدرا رئيسيا للتحويالت إلى بلدانهم األصلية. إال أن  تراجعامن الدول النامية 

هذا األمر لم يسفر عن أي تراجع في أرقام تدفقات التحويالت إلى دول املنظمة وكذلك الدول النامية 

. فقد واصلت تدفقات التحويالت إلى الدول النامية غير األعضاء في املنظمة غير األعضاء في املنظمة

مليار  305إلى  2009مليار دوالر املسجلة عام  196تحسنها خالل الفترة قيد النظر بحيث ارتفعت من 
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دول  وعلى مستوى البلد الواحد، لوحظ على أن جزءا مهما من تدفقات التحويالت الداخلة إلى

-2015منظمة التعاون اإلسالمي كان منحسرا في عدد قليل من الدول األعضاء فقط خالل فترة 

. وعلى قائمة الدول األكثر استقباال للتحويالت في منطقة املنظمة، احتلت نيجيريا املرتبة األولى 2016

مليار دوالر(  19.3، يمين(. وتلتها كل من باكستان )19.3مليار دوالر كتدفقات )الشكل  21.1بمعدل 

 ملياردوالر(. 9.8مليار دوالر( ثم إندونيسيا ) 15.4مليار دوالر( وبنغالديش ) 18.3ومصر )
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 بقدرتها على رفع مستويات اإلنتاجية في القطاعات 
ً
 قويا

ً
يرتبط األداء االقتصادي للبلدان ارتباطا

االقتصادية. غير أن القطاعات املختلفة تستلزم خصائص مختلفة من حيث املساهمة في نمو 

. ويعتقد على نطاق 
ً
واسع أن هناك حاجة إلى "تحول هيكلي" نحو قطاعات أكثر اإلنتاجية عموما

إنتاجية لتحقيق النمو املستدام وتحسين األداء االقتصادي. وبالتالي، من أجل تحقيق هذا التحول 

الهيكلي، ينبغي أن تنتقل املصادر اإلنتاجية لالقتصاد إلى قطاعات ذات إمكانات إنتاجية أعلى. ومن 

ت األنشطة االقتصادية في قطاع التصنيع بنمو إنتاجي أعلى مقارنة بنمو الناحية التاريخية، ارتبط

 القطاع الزراعي.

وهناك مجموعة كبيرة من األدبيات النظرية والتجريبية التي تحاول تفسير التباينات في الدخل في بلد 

التحول  معين من خالل ظواهر التحول الهيكلي والتنمية الصناعية ونمو اإلنتاجية. وعموما، يعتبر 

الهيكلي ضرورة لسد الثغرات في اإلنتاجية واللحاق بركب البلدان املتقدمة وال خالف في ذلك، لكن 

ليس هناك إجماع في اآلراء بشأن كيفية تحقيقه. فيرى البعض أنه ينبغي للحكومات أن تلعب دورا 

ية العالية، في نشطا في تحويل االقتصادات وتخصيص املوارد للقطاعات ذات اإلمكانيات اإلنتاج

حين يرى البعض اآلخر أنه ال ينبغي للحكومة أن تتدخل في السوق ألنها لن تؤدي إال إلى إحداث خلل 

 في التوزيع الفعال للموارد إلى فرص االستثمار اإلنتاجي.

وفي هذا الصدد، سيستعرض هذا القسم املناقشات الجارية واألدلة املتوفرة بشأن التحول الهيكلي 

ت الصناعية بغية تسليط الضوء على املناقشات في باقي أقسام التقرير. وسيبدأ بإلقاء والسياسا

نظرة عامة على األدبيات التي تتناول أهمية التحول الهيكلي ودور السياسات الصناعية، بحيث 

سيسلط الضوء على األطروحات املؤيدة للسياسات الصناعية واملعارضة لها وبالتالي تحديد املقاربة 

تي يتبعها هذا التقرير. كما سيستعرض هذا القسم أيضا بعض التجارب في مجال تحقيق أهداف ال

 التنمية الصناعية أو فشلها على الصعيدين القطري واإلقليمي.

 التحول الهيكلي ودور السياسة الصناعية 4.1

ولى في بريطانيا ارتبطت التنمية االقتصادية في البلدان املتقدمة، والتي بدأت مع الثورة الصناعية األ 

باالعتماد على الطاقة البخارية في اإلنتاج، بنمو اإلنتاجية في أنشطة التصنيع. ومنذ ذلك الحين، 

يعتقد أن التحول الهيكلي، أو بعبارة أخرى انتقال اليد العاملة وغيرها من املوارد اإلنتاجية من 

صدر الرئيس ي لرفع مستوى الرفاه األنشطة االقتصادية األقل إنتاجية إلى أكثرها إنتاجية، هو امل
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االقتصادي. ومن املسلم به أن عملية التحول الهيكلي هذه مع انخفاض حصة الزراعة والحصة 

املتزايدة للتصنيع في إجمالي الناتج والعمالة أمر أساس ي في السعي للتقليص من الفقر والرفع من 

( وشينيري Clark,1957لكالرك ) (. وبناء على اإلسهامات املبكرةODI, 2017مستوى الرفاه )

(Chenery,1960وكوزنيتس ) (Kuznets,1966) ظهر عدد هائل من األدبيات التي تشير إلى أن ،

البلدان النامية ستتبع نفس عملية التنمية التي سجلت في االقتصادات املتقدمة والتي كانت نتيجة 

 ناعة الحديثة.إلعادة توزيع العمال من الزراعة التقليدية إلى قطاعات الص

ومن ناحية أخرى، لوحظ أنه بعد بلوغ 

مستوى معين من دخل الفرد، توقفت 

حصة الصناعة في الناتج اإلجمالي عن 

النمو في كثير من البلدان املتقدمة النمو. 

وقد أدى التركيز العالي لألنشطة 

االقتصادية ذات القيمة املضافة في قطاع 

الخدمات وعملية إزالة التصنيع في 

االقتصادات املتقدمة خالل العقود 

القليلة املاضية، فضال عن املحاوالت 

الفاشلة للتصنيع في العديد من البلدان 

النامية، إلى تقليل االهتمام بأهمية 

لالطالع على  1.4التصنيع )راجع اإلطار 

تعريفات الصناعة والتصنيع(. لكن رغم 

ذلك يالحظ أن هناك اهتمام متجدد 

ألخيرة بدور التصنيع في خالل السنوات ا

تعزيز التنمية االقتصادية. وأدى االهتمام 

املتزايد للتصنيع وممارسات التصنيع غير املستدامة في بعض البلدان إلى ظهور أهداف التنمية 

( التي اعتمدت مؤخرا للدعوة إلى تشجيع العمل على تحقيق تصنيع شامل SDGsاملستدامة )

 (.9ومستدام )الهدف 

 تعريفات الصناعة والتصنيع :1.4اإلطار 

تشير "الصناعة" إلى النشاط الذي تتحول بموجبه املدخالت 

إلى شكل مختلف من املنتجات، بحيث يتم إنشاء القيمة في 

ملية اإلنتاج. ويمكن اعتبار هذا مراحل مختلفة من ع

النشاط بمثابة تصنيع وسيشمل تجهيز املنتجات القائمة 

على املوارد الطبيعية من الزراعة والتعدين. وبالتالي، يشير 

مصطلح الصناعة في هذا املعنى الضيق إلى "الصناعة 

التحويلية". ومع ذلك، فإن هناك تعريف إحصائي شائع 

فحسب، بل يشمل أيضا  للصناعة ال يشمل التصنيع

التعدين والبناء واملرافق العامة كالكهرباء واملياه والغاز. 

ولذلك فإن "التصنيع" هو العملية التي تؤدي فيها الصناعة 

دورا هاما في النشاط الكلي لالقتصاد. وعالوة على ذلك، 

يمكن عكس اتجاه التقدم املحرز في التصنيع كما تشير إلى 

قة بعملية تفكيك التصنيع، التي ذلك النقاشات املتعل

تعرف إما بانخفاض مطلق في التصنيع أو االنخفاض 

 النسبي في حصتها في الناتج أو العمالة.

 .Weiss (2011) املصدر:
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م من أن التصنيع مدرج على جدول أعمال البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على وعلى الرغ

( يحدد عدة عوامل لزيادة االهتمام 2016aالسواء، فإن مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )

( عدم كفاية مستوى التنويع 1بالتصنيع خاصة بالنسبة للبلدان النامية. وهذه العوامل هي: )

( ضعف شديد 2اعي في البلدان النامية، مما يحد من قدرتها التنافسية في األسواق العاملية؛ )الصن

أمام التجارة الخارجية والصدمات املالية بسبب ارتفاع تركز األنشطة االقتصادية في القطاعات 

مي؛ ( محدودية النمو الناتج عن الصادرات بسبب تباطؤ نمو الطلب العال3املنخفضة اإلنتاجية؛ )

( استراتيجيات الستثمار مكاسب غير متوقعة عالية التي تحققها بعض البلدان في قطاعات أكثر 4)

 ( التخلي عن التصنيع قبل األوان في بعض البلدان.5إنتاجية؛ و)

 األنماط التاريخية 4.1.1

ترافقت عملية النمو االقتصادي الحديث تاريخيا مع تحول هيكلي، أو إعادة توزيع النشاط 

دي عبر ثالثة قطاعات واسعة )الزراعة والصناعة والخدمات(. ويقاس التحول الهيكلي عادة االقتصا

بالتغيرات في العمالة والقيمة املضافة وأسهم اإلنفاق االستهالكي النهائي لثالثة أنشطة اقتصادية 

رف رئيسية. ومن خالل بناء مجموعة بيانات طويلة األجل للبلدان املتقدمة حاليا، يظهر هيرندو 

( أنه على مدى القرنين املاضيين، ارتبط النمو االقتصادي Herrendorf et al., 2014وآخرون )

بانخفاض العمالة وحصص القيمة املضافة للزراعة. وشهد قطاع التصنيع زيادة في أدنى مستويات 

إلى الدخل الفردي، وبلغ ذروته عند مستويات الدخل املتوسطة، ثم بدأ في االنخفاض مرة أخرى. و 

حد كبير، يقابل التراجع في قطاع الزراعة تسجيل زيادة في قطاع الخدمات، ما يعكس مرحلة ما 

 بعد التنمية الصناعية.

وهذا ال يعني أنه ينبغي للبلدان النامية الحالية أن تقدم نفس االنتظام الذي أبدته البلدان 

بعض االستثناءات، تعاني من املتقدمة قبل قرن من الزمن. بيد أن بعض البلدان النامية، مع 

 ,Rodrik) انخفاض في حصص التصنيع في العمالة والقيمة املضافة، كما أشار إلى ذلك رودريك

، على مستويات دخل الفرد التي هي جزء ضئيل من تلك التي بدأت االقتصادات املتقدمة في (2015

تصادات خدمات قبل أن تشهد التخلي عن تصنيعها. وبعبارة أخرى، تتحول البلدان النامية إلى اق

عملية تصنيع وتنويع في املستوى، وهذا ما يشار إليه باسم "التخلي عن التصنيع في مرحلة سابقة 

 ألوانها".
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االتجاهات اإلقليمية والعاملية في إجمالي حصص القطاعات االقتصادية  2.4و  1.4ويبين الشكلين 

. وحتى في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن 1991من إجمالي القيمة املضافة والعمالة منذ عام 

املختارة لتحليل التحول الهيكلي، نالحظ أن حصة الزراعة من إجمالي القيمة املضافة تعود 

باستمرار للبلدان النامية، بما في ذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وتشكل أدنى مستوياتها في 
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 العالم

على قاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات الوطنية لشعبة اإلحصاءات باألمم  حسابات موظفي سيسرك بناء :املصدر

، وتظهر  هذه 2004لم تتوافر بيانات بشأن القيمة املضافة للصناعة التحويلية في الصين إال بعد عام  :مالحظة .املتحدة

ية في البلدان النامية غير األعضاء في منظمة البيانات زيادة حادة في القيمة اإلجمالية للقيمة املضافة للصناعة التحويل
 .التعاون اإلسالمي

 (2015-1991)حصة القطاعات االقتصادية في مجموع القيمة املضافة  :1.4 الشكل
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قط من إجمالي القيمة املضافة. وعلى الصعيد % ف1.3البلدان املتقدمة حيث تساهم بنحو 

% من القيمة املضافة العاملية. والواقع أن التوزيع العالمي للقيمة 3.5العالمي، تمثل الزراعة 

، غير أن هناك أنماطا متباينة عبر 1991املضافة عبر القطاعات االقتصادية لم يتغير كثيرا منذ عام 

% 37.4% إلى 44.9دول منظمة التعاون اإلسالمي من  املناطق. فقد انخفضت حصة الصناعة في

% في الدول 39.8% إلى 36.1، بينما ارتفعت من 2015و  1991خالل الفترة املمتدة بين عامي 
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والتقرير ( 2020-2000ل )نات املؤشرات الرئيسية لسوق العمعلى قاعدتي بياحسابات موظفي سيسرك بناء  ر:املصد

 2015تعكس البيانات بعد عام   .ملنظمة العمل الدولية (1999-1991)العالمي حول االستخدام والتوقعات االجتماعية 

 .توقعات منظمة العمل الدولية

 (2020-1991)العمالة حسب القطاعات  :2.4 الشكل
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النامية غير األعضاء في املنظمة. ويقابل االنخفاض في قطاع الزراعة والصناعة األنشطة 

% خالل نفس 52.9% إلى 43.1لتي ارتفعت من االقتصادية في قطاع الخدمات في دول املنظمة، ا

 الفترة.

وفيما يتعلق بتوزيع العمالة عبر األنشطة االقتصادية الواسعة، هناك تراجع مطرد في حصة 

العمالة في قطاع الزراعة، حتى في البلدان املتقدمة النمو. وبشكل عام، تراجعت حصة هذا القطاع 

ومن  2015وواصلت تراجعها حتى سنة  2015م % عا29.5إلى  1991% املسجلة عام 42.5من 

. ويعوض االنخفاض في العمالة 2020% في 27.7املتوقع كذلك أن تزداد تراجعا لتسجل نسبة 

الزراعية إلى حد كبير بزيادة العمالة في قطاع الخدمات، كما أن هناك أيضا زيادة بطيئة في حصة 

 هذه القضايا.الصناعة. ويتطرق الفصل الخامس بمزيد من التفصيل ل

وباإلضافة إلى التغيير في القيمة املضافة والعمالة، كان من املتوقع أيضا أن يغير التصنيع أنماط 

التجارة العاملية، بحيث تصدر البلدان النامية السلع األولية باألساس فيما تصدر البلدان املتقدمة 

 Prebisch-Singerسينجر )-ة بريبيشالنمو السلع التحويلية بالدرجة األولى. وكما هو مبين في فرضي

hypothesis الشهيرة، فإن الهيكل التجاري غير املتكافئ للبلدان النامية واملتقدمة يؤدي إلى )

انخفاض معدالت التبادل التجاري بين البلدان النامية وتوسيع الفجوة في الدخل بين البلدان 

أن تقلل البلدان النامية، مع التنويع في  (. ولذلك، من املتوقعPrebisch, 1964الغنية والفقيرة )

مجال التصنيع، من اعتمادها على سلع التصدير املنخفضة اإلنتاجية وتحسين معدالت التبادل 

التجاري لديها بتصدير منتجات أكثر قدرة على املنافسة. وقد حققت بعض البلدان، والسيما في 

الل االستثمار في قطاعها الصناعي واالرتقاء به آسيا، فرصة اللحاق بركب البلدان األكثر تقدما من خ

 لالطالع على بعض التجارب القطرية(. 2.4)راجع القسم 

 أهمية التحول الهيكلي  4.1.2

يمكن أن ينتج عن التحول الهيكلي مكاسب ثابتة ودينامية، بحيث تشير املكاسب الثابتة إلى ارتفاع 

أكثر إنتاجية، فيما تشمل املكاسب إنتاجية العمل عموما نظرا لتوظيف العمال في قطاعات 

الديناميكية رفع مستوى املهارات والعوامل الخارجية اإليجابية بسبب الوصول إلى تكنولوجيات 

(. ومن ثم، فإن عملية التحول 2016bأفضل وقدرات أعلى )مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 

 وتحوالت العمل إلى قطاعات أعلى إنتاجية.الهيكلي املنتجة تشمل نمو اإلنتاجية داخل القطاعات 

وبالنظر إلى الفجوات الكبيرة في اإلنتاجية عبر القطاعات فضال عن عدم تجانس وازدواجية 

 ,McMillan and Rodrikاإلنتاجية داخل القطاعات في البلدان النامية، يدرس ماكميالن ورودريك )
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. يشيران إلى أنه يمكن تحقيق النمو العام ( العالقة بين التحول الهيكلي ونمو اإلنتاجية2011

لإلنتاجية بزيادة اإلنتاجية داخل القطاعات من خالل جملة من األمور منها تراكم رأس املال والتغير 

التكنولوجي وترشيد الصناعة وانتقال املوارد من األنشطة ذات اإلنتاجية املنخفضة إلى أكثرها 

 إنتاجية عبر مختلف القطاعات.

لق فرص للعمل واحدا من أهم أهداف السياسة العامة الرامية لتحقيق النمو االقتصادي. ويعتبر خ

وتختلف القدرة على استيعاب العمال باختالف القطاعات. ففي حين أن بعض القطاعات ذات 

اإلنتاجية العالية تستخدم نسبة صغيرة من القوة العاملة، فإن بعض القطاعات األخرى ذات 

ضة تستخدم نسبة عالية من القوة العاملة. وعموما، تعتبر الخدمات غير القابلة اإلنتاجية املنخف

للتداول تجاريا والقطاع الزراعي املصادر الرئيسية لفرص الشغل، ولكنها تتسم بانخفاض اإلنتاجية 

وانخفاض األجور والفرص املحدودة للتعلم ورفع مستوى املهارات. ومن ناحية أخرى، فإن الخدمات 

ة للتداول )مثل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(، وبعض القطاعات الفرعية للصناعات القابل

مفتوحة أمام تحسينات كبيرة في اإلنتاجية وتوفر فرصا كبيرة للتعلم وتنمية املهارات، ولكنها ال 

تستخدم إال جزءا صغيرا من القوى العاملة )راجع الفصل الخامس لالطالع على ما تناوله بشأن 

 عمالة التي توفرها القطاعات املختلفة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي(.ال

إن التحول الهيكلي عملية مستمرة ويحدث جنبا إلى جنب مع التنويع االقتصادي، ویتضمن تغیيرات 

واسعة النطاق تتجلى في نشوء قطاعات جدیدة وبنیة تحتیة شاملة متحسنة. وتسهل التطورات 

توى قاعدة اإلنتاج وتنويعها بعمليات إنتاج ومنتجات أكثر تطورا. وعادة ما التكنولوجية رفع مس

تنتج االقتصادات املتقدمة مجموعة أكثر تنوعا وتطورامن السلع مقارنة بأقل البلدان نموا. وتظهر 

األدبيات التجريبية أن البلدان ذات الهياكل اإلنتاجية والتصديرية األكثر تطورا لديها قابلية للنمو 

(. ويشار أيضا إلى أن البلدان النامية Hausman et al., 2007شكل أسرع )راجع، على سبيل املثال، ب

قد تفقد فرصها في التصنيع إذا كانت متخصصة فقط في مجاالت البضائع والصناعات كثيفة 

 املوارد التي تتمتع فيها بميزة نسبية.

 ملاذا التصنيع؟ 4.1.3

تصنيع املحلي مفتاحا لتحقيق تنمية اقتصادية ناجحة، كونه طاملا اعتبر األساس الواسع والقوي لل

يدعم عملية توليد روابط مثمرة مع قطاعات االقتصاد األخرى ويحفز التقدم التكنولوجي كما يوفر 

(. فهو بمثابة 2016aأقوىال إمكانات لتحسين اإلنتاجية )مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 
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قتصاد ويلعب دورا بارزا في نشر التقدم التكنولوجي )اللجنة االقتصادية "مركز للتعلم" بالنسبة لال

(. كما يعتبر قطاع التصنيع أيضا من أقوى العوامل الدافعة لتشغيل العمال بأجر، 2016ألفريقيا، 

(، فإن 2017(. وكما هو مبين في سيسرك )2014وخاصة في البلدان النامية )منظمة العمل الدولية، 

ى العاملة في دول منظمة التعاون اإلسالمي تنحصر في الوظائف الهشة، فيما توفر غالبية القو 

معظم الوظائف في قطاع التصنيع فرصا لالستفادة أكثر من مزايا الضمان االجتماعي وتدفقات 

 دخل أكثر استقرارا.

التصنيع  وتتعرض األدبيات في هذا املجال ملزيد من التفسيرات اإلضافية بشأن الدور املهم لقطاع

لتنمية االقتصادات أوال، يتيح التصنيع إمكانية الزيادة في وفورات الحجم. وبعبارة أخرى، التصنيع 

تيح أمام الشركات إمكانية تخفيض تكاليفها من خالل زيادة إنتاجها )ثابت( ومراكمة املعرفة إلنتاج 

فة في رأس املال أكثر من قطاعي السلع بشكل أكثر كفاءة )ديناميكية(. وألن قطاع التصنيع يتميز بكثا

( في Szirmai, 2012الزراعة والخدمات، فإنه يوفر أيضا فرصا لتراكم رأس املال. وکما يشير شيرماي )

حالة البلدان النامیة، فإن کثافة رأس املال في قطاع التصنيع تفوق بکثير قطاع الزراعة، مما یشير 

 إلی أھمیة التحول الھیکلي نحو التصنيع.

وة على ذلك، فإن قطاع التصنيع هو الحيز الذي يفترض أن يحصل فيه التقدم التكنولوجي. وعال 

قد يجدان لهما مكانا في قطاع الخدمات وفي بعض فروع قطاع الزراعة  ومعلوم أن التعلم واالبتكار

كذلك، طاملا يتجه القطاعين نحو رفع مستوى تكثيف رأس املال والقيام على أساس املعرفة )راجع 

ملزيد من النقاش حول قطاعي التصنيع والخدمات(. غير أن قطاع التصنيع هو املسؤول  2.4اإلطار 

عن إنتاج مجموعة من املدخالت اإلنتاجية لقطاعي الزراعة )مثل املواد الكيميائية واألسمدة 

ومبيدات اآلفات واآلالت الزراعية( والخدمات )مثل معدات النقل وتكنولوجيا الحاسوب 

(. وحسب الفوبا UNECA, 2016ودعات اآللية( التي تساعد على زيادة اإلنتاجية فيهما )واملست

، قطاع التصنيع هي الصناعة األكثر كثافة من حيث (Lavopa and Szirmai, 2012) وسيرماي

( في عينته املتشكلة من ست وثالثين دولة متقدمة. وفي األخير يمكن القول R&Dاألبحاث والتطوير )

مع بقية عناصر االقتصاد، مما يؤدي إلى انتشار  1ع التصنيع روابط قوية خلفية وأماميةبأن لقطا

 املعرفة والتكنولوجيا إلى قطاعات أخرى.

                                                           
تمثل الروابط الخلفية الحاالت التي تتطلب فيها الصناعة مدخالت من قطاعات محلية أخرى، في حين أن الروابط 1

 األمامية تحدث عندما يؤدي االستثمار في صناعة ما إلى االستثمار في الصناعات التحويلية.
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وفيما يتعلق باآلثار املترتبة على التجارة الخارجية، فإن معدالت التبادل التجاري للسلع األولية 

قتصادية القائمة على السلع األساسية األولية ستتدهور بمرور الوقت، مما يجعل آفاق التنمية اال

. غير أنه نتيجة لزيادة Prebisch-Singerغامضة على املدى الطويل، كما تنص عليه فرضية 

 التصنيع مقابل الخدمات :2.4طار اإل 

هيمن قطاع الخدمات على الهيكل االقتصادي لكثير من االقتصادات خالل النصف األخير من القرن العشرين، بل 

وأكثر من ذلك في مطلع القرن الحادي والعشرين، سواء من حيث الناتج أو العمالة. وهناك اعتقاد متزايد بأننا دخلنا 

وبالتالي ينبغي أن تكون الخدمات هي املحرك الرئيس للتنمية االقتصادية. ويظهر ذلك  اآلن "عصر ما بعد الصناعة"،

بشكل خاص في االقتصادات املتقدمة، ولكن أيضا في العديد من البلدان النامية، بحيث أصبح نمو قطاع الخدمات 

تيجية أساسية للتنويع بعيدا عن )وال سيما السياحة واالتصاالت السلكية والالسلكية(، بدال من قطاع التصنيع، استرا

 اعتماد السلع األساسية.

وهناك أسباب وجيهة تدعو إلى أن تؤدي الخدمات دورا أكثر أهمية في الوقت الحاضر في صياغة االستراتيجية اإلنمائية 

تشبه  لبلد معين. ويجري اآلن تنظيم خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية والتمويل واألعمال التجارية بطريقة

قطاع التصنيع، حيث أن االقتصادات ذات الحجم الكبير والتقدم التكنولوجي تندمج بسهولة أكبر في هذه الخدمات 

لزيادة الكفاءة. وفي بعض الخدمات الرقمية، تقترب التكاليف الحدية الخاصة بتوفير وحدة إضافية من الخدمة من 

ارا مما هو عليه في قطاع التصنيع. وعالوة على ذلك، جعلت الصفر، مما يجعل اقتصادات وفورات الحجم أكثر انتش

الثورات في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا النقل املزيد من الخدمات قابلة للتداول تجاريا، وهو ما 

 يجعل من عملية التوسع في اإلنتاج سهلة.

لصناعة". أوال، ألن التراجع في أهمية التصنيع لكن هناك أيضا أسباب وجيهة تدعو للشك في خطاب "عصر ما بعد ا 

هو جزئيا وهم. بحيث يرجع جزء كبير من التراجع الواضح في حصة قطاع التصنيع من الناتج املحلي اإلجمالي في 

االقتصادات املتقدمة إلى انخفاض أسعار السلع املصنعة، مقارنة بأسعار الخدمات. وذلك بفضل نمو إنتاجية أسرع في 

. وعندما يؤخذ هذا األثر النسبي في االعتبار، ويعاد حساب حصص القطاعات املختلفة باألسعار الثابتة، يتبين إنتاجها

 أن حصة التصنيع لم تنخفض كثيرا في معظم البلدان الغنية.

ثانيا، ألن نمو قطاع الخدمات هو بدوره ضرب من الوهم. بحيث أن الكثير من الخدمات التي توفرها حاليا شركات 

مستقلة داخل بلد معين أوخارجه كانت توفرها شركات التصنيع داخليا. ثالثا، العديد من الخدمات التي نمت بسرعة 

في العقود القليلة املاضية تعتمد اعتمادا كبيرا على شركات التصنيع كزبائن، وتشمل  الخدمات املصرفية واالتصاالت 

نقل والتصميم والبيع بالتجزئة والهندسة واالستشارات اإلدارية. وال والتأمين، واألهم من ذلك خدمات املنتجين، مثل ال

 يمكن لهذه الخدمات أن تزدهر بدون قطاع صناعي قوي.

رابعا، تتسم معظم الخدمات بضعف قابلية تداولها ألنها تتطلب من املستهلكين واملنتجين أن يكونوا في نفس املوقع، 

يم. ويعني ذلك أن البلدان التي تعتمد على قطاع خدماتها من أجل النمو مثل التنظيف أو املرافق العامة أو التعل

 االقتصادي ستصارع في نهاية املطاف مع قيود امليزان التجاري.

 UNECA (2016) املصدر: 
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استخدام رأس املال والتكنولوجيا في قطاع تصنيع متنامي، من املرجح أن يصبح اإلنتاج األولي أكثر 

قتصاد وتسهم في تنمية القطاعات والقطاعات الفرعية كفاءة، وسترتفع اإلنتاجية اإلجمالية في اال

 األخرى في االقتصاد، بما في ذلك قطاعي الخدمات والزراعة.

 األساس املنطقي للسياسة الصناعية 4.1.4

بالنظر إلى أهمية التحول الهيكلي في تحقيق النمو االقتصادي، يمكن تعريف السياسة الصناعية 

ملعتمدة لتحويل تخصيص املوارد في اقتصاد معين لصالح بشكل فضفاض على أنها تلك التدابير ا

قطاع التصنيع وفي القطاع لتكييف املوارد بما يتماش ى مع الرؤية االستراتيجية بشأن مكامن أكبر 

ومع انتقال العمالة من أقل القطاعات إلى أكثرها إنتاجية، فإن  (.Weiss, 2011إمكانيات النمو )

التكنولوجي السريع يعززان النمو االقتصادي. وهذا ما يفسر سبب  زيادة القيمة املضافة والتغير 

االرتباط الوثيق للتحول الهيكلي بتحقيق نمو اقتصادي أسرع. لسنوات عديدة، كان التفكير في 

السياسة الصناعية من خالل تجارب استبدال الواردات غير الناجحة في أجزاء كثيرة من العالم 

دخالت الحكومية في التنمية الصناعية على امليل إلنكار التجارب النامي. ودأب املعارضون للت

 الناجحة لبلدان شرق آسيا التي تحققت بفضل السياسات الصناعية في هذه البلدان.

واليوم، هناك اهتمام متجدد بالسياسة الصناعية لتحقيق قدر أكبر من القدرة التنافسية في 

عض البلدان املنخفضة الدخل التي انبثقت عن فترات االقتصاد العالمي. وهذا ينطبق أيضا على ب

الحكم االستعماري وشهدت تشوهات في اقتصاداتها، ما يحتمل أنه السبب في إعاقة التقدم 

االقتصادي، وبالتالي عجزت عن تحقيق تحول هيكلي. ولذلك فإنه من املهم استعراض األطروحات 

 ا.النظرية املؤيدة للسياسة الصناعية واملعارضة له

 ذرائع تؤيد السياسة الصناعية

هناك مبررات نظرية متعددة للسياسة الصناعية. والذريعة األكثر قبوال على نطاق واسع هي 

"إخفاقات السوق"، بحيث ال يسفر نظام تنافس ي للسوق عن نتيجة فعالة اجتماعيا، ولكن يمكن 

املتعلقة بالسياسات  تصحيحه من خالل التدخالت الحكومية. هناك مجال واسع من األدبيات

( إخفاقات السوق بأنها "خبز وزبد" Rodrik, 2008aالصناعية وفشل األسواق، ويصف رودريك )

االقتصاديين في مجال التنمية في سعيهم لتوفير قاعدة للسياسة الصناعية. في بحث وازن، يحدد 

ة، وهي وجود ( ثالث حاالت في ظل فشل األسواق في العمل بكفاءGrossman, 1990غروسمان )
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اقتصادات وفورات الحجم، والعوامل الخارجية وعيوب السوق. ويقدم مؤتمر األمم املتحدة للتجارة 

 ( مناقشة مفصلة لألساس املنطقي للتدخل الحكومي في إطار هذه الفئات الثالث.2016bوالتنمية )

التعلم وفي ظل اقتصادات فورات الحجم، هناك فرص لتحقيق مكاسب ثابتة وديناميكية )

باملمارسة(. وفي ظل املكاسب الثابتة، تحتاج الشركات إلى إنتاج حد أدنى من السلع لكي تصبح 

مربحة. وتحد تكاليف الدخول الثابتة الكبيرة من عدد الشركات املربحة في مجال صناعي معين. وفي 

التكاليف مثل هذه الحاالت، يمكن للحكومات أن تأخذ زمام املبادرة وتدعم الشركات لتخفيض 

الثابتة األولية. وفي ظل املكاسب الدينامية، تتحقق الكفاءة من خالل تراكم املعرفة اإلنتاجية، 

ولكن يبقى اإلنتاج غير مربح حتى تكتسب الشركات ما يكفي من املعرفة والخبرة. ويقال إن 

ف اإلنتاج مع الصناعات املحلية املنشأة حديثا تحتاج إلى حماية مؤقتة إلى أن يتم تخفيض تكالي

مرور الوقت من خالل التعلم عن طريق القيام بذلك من أجل تحقيق ميزة تنافسية ضد منافسيها 

األجانب. وفي مثل هذه الحاالت، يمكن للحكومة أن تدخل وتدعم الشركات خالل مراحلها األولى من 

ا استخدمت هذه التنمية وتراكم املعارف، وهو ما يعرف أيضا بأطروحة الصناعات الناشئة. وطامل

 األطروحة في تبرير استراتيجيات إحالل اإلنتاج املحلي محل الواردات.

وتعرف العوامل الخارجية بأنها الفوائد أو التكاليف التي تواجهها الشركة نتيجة لإلجراءات التي 

تتخذها شركة أخرى. وهناك أنشطة غير مربحة لشركة واحدة، ولكنها توفر عوامل خارجية إيجابية 

للجهات الفاعلة االقتصادية األخرى. ويحدث فشل السوق عندما ال تخصص إال القليل جدا من 

املوارد لألنشطة االقتصادية التي تولد آثارا خارجية إيجابية. وقد تفتقر الشركة إلى حافز لالستثمار 

األخرى  في نوع معين من التكنولوجيا أو البنية التحتية لتحسين إنتاجيتها، إذا كانت الشركات

ستستفيد من هذا االستثمار بسهولة دون دفع التكاليف. وفي مثل هذه الحاالت، يمكن للحكومة أن 

تتدخل وتيسر االستثمارات التي تدر بمكاسب أكبر. وقد تكون العيوب في أسواق رأس املال أيضا 

ت املالية مصدرا لفشل السوق بحيث ال تجد فرص االستثمار املربحة ائتمانا كافيا من املؤسسا

 بسبب عدم التماثل املعلوماتي.

وهناك أيضا حجج تتجاوز فشل السوق، والتي تنص على أنه حتى إذا تم إصالح فشل السوق، فإن 

السوق ال يمكنها أن تدفع دائما بالتحول الهيكلي نحو الصناعات الواعدة. وقد يتطلب ذلك تدخل 

 (.Weiss, 2013ت )راجع، على سبيل املثال، الحكومة للدفع بالتحول االقتصادي نحو هذه الصناعا
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يعتبر مفهوم امليزة النسبية واحدا من األفكار القوية في كل االقتصادات. ويمكن لتخصيص املوارد 

وفقا للميزة النسبية أن يضمن فقط كفاءة ثابتة وال يضمن بأي حال من األحوال الكفاءة 

( أيضا إلى أن قوى امليزة Rodrik, 2004يك )(. ويشير رودر Pack and Saggi, 2006الديناميكية )

النسبية ال يمكن أن تكون بمثابة القوة الدافعة للتنمية االقتصادية. ولذلك، فإنه ال يمكنها توجيه 

 Hausmann(. وبهذه الطريقة، وصف هوسمان ورودريك )Succar, 1987نمط التخصص الدولي )

and Rodrik, 2003ا عملية "اكتشاف ذاتي" يحاول فيها رجال ( وضع السياسات الصناعية بأنه

األعمال اكتشاف مسار للتنويع في اقتصادهم استنادا إلى مزايا نسبية ديناميكية. ولذلك، قد يترتب 

 عن االعتماد على املزايا النسبية ضربة موجعة للتنمية االقتصادية الطويلة األجل في اقتصاد نام.

 ذرائع ضد تدخل الحكومة

للسياسة الصناعية، فإنه ليس هناك ما يضمن أن الحكومة ستنجح حيثما تفشل  وفقا للمعارضين

(. أوال، من Rodrik, 2008aاألسواق. وهناك اعتراضان عمليان رئيسيان على السياسة الصناعية )

املستحيل على الحكومات أن تحدد بأي درجة من الدقة واليقين الشركات أو القطاعات أو األسواق 

تخضع لنواقص السوق. وهذا يعني ضمنا أن الحكومة ستدعم األنشطة  ذات الصلة التي

االقتصادية دون أي تداعيات إيجابية على بقية االقتصاد وتهدر موارد االقتصاد. والحجة الثانية 

املعارضة للسياسة الصناعية هي أنها تخلق "نافذة من الفرص" أمام الفساد واقتصاد الريع. 

ب بها القطاع الخاص إلى تشويه املنافسة ونقل الريع إلى الكيانات ذات وستؤدي الفوائد التي يطال

الصلة سياسيا، وستقض ي وقتها في طلب عالجات خاصة بدال من البحث عن سبل لتحسين 

 إنتاجيتها.

( ثالث قضايا فيما يتعلق بمقاربة فشل السوق. أوال، ليس من Haque, 2007وباملثل، يثير هاك )

وجه القصور في السوق إال في الحاالت األكثر وضوحا، مثل التعليم والبنية السهل دائما تحديد أ

التحتية، وعندما تكون موجودة، فإن حدتها قد ال تكون واضحة. وبالتالي، ال يوجد سوى القليل من 

التوجيه بشأن كيفية ومدى تدخل الحكومة. ثانيا، هذه املقاربة تجعل السياسة العامة تركز أساسا 

املدخالت الناقصة، مثل رأس املال املادي واملهارات والتكنولوجيا، ولكن البلدان النامية  على توفير 

غالبا ما تعاني أيضا من نقص الطلب على هذه املدخالت. وهذا قد يخلق بطالة في صفوف العمالة 

املاهرة أو فائضا في اإلمداد الصناعي. ثالثا، هناك قضية "فشل القطاع الخاص"، وذلك عندما 
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يتعارض هدف الشركة املتمثل في جني األرباح مع التنمية الوطنية. ويمكن أن يترتب على قرار شركة 

ما االنسحاب من بلد معين واالنتقال إلى بلد آخر بسبب توفر ظروف أكثر مواتاة عواقب اقتصادية 

د تقلل واجتماعية خطيرة على البلد ككل. غير أن القيود املفروضة على أنشطة القطاع الخاص ق

 من حماسها لزيادة اإلنتاجية.

 املسارات إلى التنمية االقتصادية من خالل التصنيع 4.2

ارتبط التفكير في السياسة الصناعية منذ أمد بعيد بالخبرات غير الناجحة في إحالل الواردات في 

العديد من البلدان النامية حيث كانت تستخدم السياسات التجارية لتثبيط املستوردين ودعم 

إلنتاج املحلي. غير أن تجارب بعض البلدان األخرى، وال سيما في شرق آسيا، أظهرت أن السياسة ا

الصناعية يمكن أن ترتبط بتحول هيكلي وتنويع اقتصادي ناجحين. وبسبب تجدد االهتمام بجوانب 

م فيها السياسة الصناعية لزيادة القدرة التنافسية واإلنتاجية، من املهم استعراض الحاالت التي ت

تنفيذ أدوات السياسة الصناعية بنجاح. وهذا أمر بالغ األهمية أيضا بالنسبة لبعض بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي ذات الدخل املنخفض التي نشأت خالل فترات الحكم االستعماري والتي شهدت 

 تشوهات في اقتصاداتها وفشلت في تحقيق التحول الهيكلي نحو التصنيع.

، سيتم استعراض، بإيجاز، بعض األداءات والخبرات املذهلة لليابان وكوريا وفي هذا الصدد

الجنوبية وتايوان من خالل سياسات غير تقليدية وسيتم استخالص بعض اآلثار الهامة من هذه 

ومن الجدير بالذكر أن نصيب الفرد من الدخل في اليابان في أوائل الستينيات كان على  2التجارب.

ع جنوب أفريقيا وشيلي وكان مستوى دخل كوريا أقل من نصف مستوى الدخل نفس املستويات م

(. ومما ال شك فيه هو أن هناك ما يمكن استخالصه كدروس Chang, 20016في غانا وهندوراس )

 من اللطريقة التي تمكنت بها هذه البلدان من اللحاق بركب البلدان ذات الدخل املرتفع.

 السياسة الصناعية في اليابان 4.2.1

في نهاية الحرب العاملية الثانية، شهد االقتصاد الياباني دمارا تاما. ومع ذلك، خلقت اليابان 

، 1990-1950% خالل فترة 7"معجزة" من خالل الحفاظ على معدالت نمو مرتفعة بلغت حوالي 

                                                           
(، فيما اقتبست الحالتين القطريتين لكوريا Nishijima, 2012ما )حالة اليابان مقتبسة إلى حد كبير من نيشيجي2

 (.Weiss, 2011الجنوبية وسنغافورة إلى حد كبير من وايس )
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وتحولت بعدها إلى قوة اقتصادية عاملية. كانت املنتجات اليابانية رخيصة ومنخفضة الجودة في 

لبداية، لكنها سرعان ما أصبحت ذات تكنولوجيا عالية مكثفة وبدأت تصدرها إلى باقي دول العالم. ا

وفي شرح مسار النجاح االقتصادي، ينقسم االقتصاد الياباني في فترة ما بعد الحرب إلى خمس 

فته (، حاولت اليابان التعافي من الدمار الذي خل1950-1945مراحل. خالل فترة إعادة اإلعمار )

الحرب. ونظرا للنقص الشديد في السلع واالحتياطيات األجنبية، خصصت الحكومة بشكل تفضيلي 

املواد الخام واملوارد املالية لصناعات الصلب والفحم. وقد ساهم ذلك في حل النقص في الطاقة 

 اإلنتاجية ووفرت انتقاال سلسا للتصنيع الثقيل والكيميائي في املرحلة التالية.

)فترة اللحاق بالركب واالستقرار(، أصبحت "سياسة االستهداف" مركز  1960-1951لفترة وخالل ا

للحاق باملستوى العالمي، مثل الصلب  3السياسة. واستهدفت بعض الصناعات من أجل الترشيد

والفحم وبناء السفن والطاقة الكهربائية واأللياف التركيبية واألسمدة الكيماوية، وفي أواخر 

من القرن املاض ي، البتروكيماويات، واألدوات اآللية، وقطع الغيار، واإللكترونيات. وفي  الخمسينيات

الوقت نفسه، تم استهداف بعض الصناعات من أجل التأسيس لخلق صناعات جديدة، وهي 

السيارات واآلالت الكهربائية الثقيلة والحاسوب والصناعات البتروكيماوية. واعتبرت هذه الصناعات 

نات نمو عالية وعائدات متزايدة على نطاق واسع، وبالتالي تطلبت تنسيق االستثمار من ذات إمكا

قبل الحكومة. ولتحقيق هذه األهداف، اعتمدت الحكومة تدابير سياسية مختلفة، بما في ذلك 

أحكام الضرائب الخاصة والتعريفات الجمركية وحصص الواردات، واإلسراع في االستهالك، 

 ات على اآلالت املستوردة، وغيرها.وإعفاءات التعريف

( فترة نمو مرتفعة. وفي الستينات، بلغ متوسط معدل النمو 1972-1961وشهدت املرحلة الثالثة )

%، مما حفز االستثمار الخاص. ومن أجل االندماج مع االقتصاد العالمي من خالل 12أكثر من 

غات( ومنظمة التعاون والتنمية في عضوية مجموعة االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية )ال

امليدان االقتصادي، احتاجت اليابان إلى تحرير سوق التجارة ورأس املال. وبناء عليه، تحول هدف 

السياسة الصناعية من تغذية الصناعة إلى جعلها واقفة على قدميها أثناء عملية التحرير. ورفعت 

ي الوقت الذي تحققت فيه عملية تحرير القيود املفروضة على بعض الصناعات بشكل تدريجي، ف

                                                           
عادة ما تقلل عملية ترشيد الصناعة من عدد الشركات وحتى الناتج اإلجمالي، في حين يسمح للشركات املتبقية 3

 بتوسيع نطاق اإلنتاج.
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. والواقع أن االلتزام بتحرير التجارة وإعماله أعطى حوافز 1973-1967أسواق رأس املال خالل فترة 

 قوية ألصحاب املشاريع للتحضير للمنافسة الدولية في املراحل املقبلة.

لبلد وخارجه، بما في ، واجهت اليابان مشاكل اقتصادية مختلفة داخل ا1982-1973وخالل فترة 

ذلك االرتفاع الحاد في أسعار النفط وتقدير العملة املحلية، مما جعل الصناعات الثقيلة 

والصناعات كثيفة االستخدام للطاقة أقل قدرة على املنافسة من الناحية الهيكلية. وعالوة على 

تخفيض هوامش الربح ذلك، أدت زيادة املنافسة من االقتصادات اآلسيوية الحديثة التصنيع إلى 

في بعض الصناعات. وفي مثل هذه الظروف، تغير دور السياسة الصناعية ليسعى لتحقيق أهداف 

غير هدف النمو، أي االنتقال من التعزيز الصناعي إلى التكيف الهيكلي. ووضعت سياسات جديدة 

ملية التكيف تسمح لخطوط االئتمان الخاصة وكارتالت الكساد بتعزيز الترشيد أو التعجيل بع

 )التحول في خط األعمال أو الخروج من األعمال التجارية( الخاصة بهذه الصناعات.

 (1990-1945مراحل السياسة الصناعية في اليابان ) :1.4الجدول 

 األدوات الرئيسية األولويات الفترة

 صناعات الصلب والفحم 50–1945
املواد الخام واملوارد التفضيلية 

 ت املستهدفةاملخصصة للصناعا

1951-60 

الصلب، الفحم، بناء السفن،  الصناعات القائمة:

الطاقة الكهربائية، األلياف االصطناعية، 

البتروكيماويات، األسمدة الكيماوية، أدوات اآلالت 

 وقطع غيارها واإللكترونيات.

صناعات السيارات، واآلالت  الصناعات الجديدة: 

 لبتروكيماوياتالكهربائية الثقيلة، والكمبيوتر وا

أحكام الضرائب الخاصة، والتعريفات 

الجمركية وحصص االستيراد، وتسارع 

 االستهالك، 

واإلعفاءات الجمركية على اآلالت 

 املستوردة

1961-72 

التحول من تغذية الصناعات إلى جعلها قائمة بذاتها 

وتحسين القدرة التنافسية الدولية للصناعات 

 املحلية

ورأس املال، وإزالة تحرير سوق التجارة 

تدريجية للمعاملة التفضيلية لبعض 

 الصناعات

 تعزيز صناعي أقل ومزيد من التكيف الهيكلي  1973-82

خطوط االئتمان الخاصة، والتخفيضات 

 الضريبية و

 اإلعفاءات من قانون مكافحة االحتكار

1983-90 
انتقال السياسة الصناعية من سياسة موجهة نحو 

 سة موجهة نحو السوق الصناعة إلى سيا

رفع الضوابط التنظيمية واملواءمة 

 الدولية للمؤسسات االقتصادية

 (.Okazaki, 2017( وأوكازاكي )Nishijima, 2012املصدر: مقتبسة من نيشيجيما )
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، تصاعد عدم التوازن التجاري وأصبحت النزاعات التجارية أكثر تواترا وحدة. 1983وبعد عام 

ة الصناعية اليابانية إلى قضايا دولية، وعلى وجه الخصوص إلى إلغاء وهكذا تحولت السياس

الضوابط التنظيمية لفتح السوق. وفي هذا الصدد، أصبح الهدف الرئيس ي للسياسة الصناعية 

، بدأت فترة الركود 1991اليابانية هو تعزيز ىآلية عمل السوق، وليس التدخل في السوق. وبعد عام 

%. وكانت اليابان حينها بحاجة إلى 1سط معدل النمو إلى أقل من الطويلة حيث انخفض متو 

موجز  1.4إصالحات هيكلية كبرى وإلى بناء أساس مؤسس ي جديد للنمو االقتصادي. ويرد في الجدول 

 ملراحل السياسة الصناعية في اليابان.

 السياسة الصناعية في كوريا الجنوبية 4.2.2

ي قامت بها كوريا خالل الستينيات على بناء الصادرات ركزت املراحل األولى من جهود التصنيع الت

املصنعة، وال سيما في السلع الكثيفة االستخدام للعمالة والتكنولوجيا املتدنية. وكانت هناك حماية 

تعريفة على الواردات للسوق املحلية بمعدالت مرتفعة نسبيا بالنسبة لبعض القطاعات واتجاه 

االئتمانات للمجاالت ذات األولوية. وشملت تدابير تشجيع  الحكومة للقطاع املصرفي لتخصيص

الصادرات االئتمانات املدعومة لرأس املال املتداول واالستثمار والتمويل التجاري، والحصول 

التفضيلي على تراخيص بالعمالت األجنبية، واملدفوعات النقدية املباشرة، وإمكانية الحصول على 

ى املدخالت املستوردة املستخدمة في إنتاج الصادرات. وتم توسيع الواردات بدون رسوم جمركية عل

نطاق هذا املرفق األخير ليشمل املوردين املحليين للمدخالت إلى املصدرين. وخالل النصف الثاني 

من الستينيات، حددت جميع شركات التصنيع أهدافا محددة للتصدير، وأصبح الحصول على 

حقيق هذه األهداف. وفي هذه املرحلة، كانت الصادرات عامة ائتمانات طويلة األجل مشروطا بت

وليس قطاعات أو شركات معينة مدعومة، ولذلك كانت التدخالت وظيفية إلى حد كبير بدال من أن 

 تكون انتقائية )راجع القسم السادس لالطالع على النقاش بشأن السياسات الوظيفية واالنتقائية(.

م يكن ضعف قدرة الدولة يشكل تحديا كبيرا لتنفيذ السياسة وخالل هذه الفترات املبكرة، ل

الصناعية. ويذكر أنه حتى الستينيات، تم إرسال بيروقراطيون من كوريا إلى باكستان لتدريبهم على 

صنع السياسات االقتصادية. وقد بنيت قدرات الدولة مع مرور السنوات من خالل عمليات طويلة 

 ,Chang, 2006; UNCTADمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة )من اإلصالح والتجريب، وهذه مه

2016b.) 



 إعادة التركيز على التنمية الصناعية من أجل التحول الهيكلي الفصل الرابع:

 

 2017 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 التنمية الصناعية لتحقيق تحول هيكلي
101 

ومنذ أواخر الستينيات وما بعدها، تحول النقاش بشأن السياسات إلى ما وراء حملة التصدير 

العامة إلى الحاجة إلى توسيع القاعدة الصناعية من خالل االنتقال إلى إنتاج السلع الوسيطة 

ك واملواد الكيميائية( والصناعات الثقيلة )مثل السفن واملعدات الصناعية )مثل الصلب والبالستي

الهندسية(. وتم اختيار ستة قطاعات ذات أولوية اتعزيزها بشكل رسمي: الصلب والبتروكيماويات 

واملعادن غير الحديدية وبناء السفن وااللكترونيات واآلالت. وكان ينبغي تحقيق القدرة التنافسية 

سنوات في هذه القطاعات، على الرغم من أن دخل الفرد في كوريا في  الدولية في غضون عشر 

السبعينيات كان ال يزال منخفضا جدا باملقارنة مع االقتصادات املتقدمة النمو. ومن أجل تحقيق 

وفورات الحجم، كانت هناك استراتيجية متعمدة إلنشاء شركات كبيرة، وتوجيهها إلى قطاعات 

أدى إلى نمو شركات معروفة مثل سامسونج وهونداي و دايو. واستخدم معينة ودعمها ماليا، مما 

توزيع األموال للقطاعات ذات األولوية وللشركات املواتية في هذه املجاالت على نطاق واسع، حيث 

بلغت أكثر من نصف جميع االئتمانات في االقتصاد. وكانت القروض القصيرة األجل بأسعار فائدة 

ر، ولكن األموال الطويلة األجل بأسعار جذابة لم تكن متاحة إال مدعومة متاحة ألي مصّد 

 للقطاعات والشركات ذات األولوية.

وخالل الثمانينيات، كانت هناك عملية تدريجية لتخفيض الحواجز التجارية، تشمل اإللغاء 

 التدريجي لترخيص االستيراد، وتخفيض التعريفات الجمركية على الواردات، وحوافز التصدير.

وأصبح الدعم الحكومي للتحسينات التكنولوجية جانبا رئيسيا من جوانب السياسة العامة مع 

ارتفاع مستويات اإلنفاق على البحث والتطوير. وخففت القيود املفروضة على االستثمار األجنبي 

اريع كوسيلة للوصول إلى التكنولوجيا الجديدة. وباإلضافة إلى ذلك، كان هناك تركيز جديد على املش

الصغيرة واملتوسطة الحجم وعلى الشركات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة. وفي هذا الصدد، يمكن 

للشركات العاملة في قطاعات معينة )مثل الشحن والبناء األجنبي واملنسوجات واألسمدة( أن تقدم 

 طلبا للحصول على ائتمانات مدعومة لتمويل تطوير املعدات أو إعادة تنظيم الشركة.

دأ تطبيق سياسة صناعية شديدة التدخل في التباطؤ في أوائل التسعينات. وبعد تحقيق اقتصاد وب

صناعي ذو قدرة تنافسية عالية، ركز البلد على إصالح القطاع املالي وتقليل دور اإلقراض السياس ي 

 2.4دول لضمان تدفق االئتمان إلى الشركات الخاصة ذات األفكار االستثمارية الجيدة. ويرد في الج

 ملخصا ملراحل السياسة الصناعية في كوريا.
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 مراحل السياسة الصناعية في كوريا :2.4الجدول  

 األدوات الرئيسية األولويات الفترة

1960–73 
القطاعات الرئيسية  –الصادرات بشكل عام 

 املصنوعات كثيفة العمالة

حماية التعريفات الجمركية على الواردات، 

تعريفات، املبالغ إعانات التصدير، ال

املستردة، االئتمان املدعوم واستهداف 

 التصدير

1973-80 

القطاعات ذات  –الصناعات الثقيلة والكيميائية 

األولوية؛ الصلب والبتروكيماويات واملعادن غير 

 الحديدية

بناء السفن، االلكترونيات واآلالت؛ واختارت 

 الشركات ذات األولوية املشاريع الكبيرة

مذكور أعاله باإلضافة إلى وكما هو 

استخدام قروض السياسات لتمويل 

القطاعات والشركات ذات األولوية، فإن 

 اإلعفاءات الضريبية تمثل حوافز استثمارية

1980-90 

الصادرات املصنعة في األنشطة عالية 

 التكنولوجيا،

واملقاوالت الصغيرة واملتوسطة، والشركات التي 

 تحتاج إلى إعادة الهيكلة

رير الواردات على مراحل، وحوافز تح

االستثمار في البحث والتطوير، وبعض 

اإلقراض املوجه، وإنهاء القيود املفروضة 

 على االستثمار األجنبي

وما  1990

 بعدها

التنمية التي يدفع بها القطاع الخاص، إعادة 

، 1997هيكلة الشركات الكبيرة، بعد أزمة عام 

 وتنمية اقتصاد ذو تنافسية دولية

إصالح القطاع املالي، وحساب رأس املال 

 املفتوح، ودعم البحث والتطوير

 Weiss (2011)املصدر: 

 السياسة الصناعية في تايوان 4.2.3

على غرار كوريا، كانت الخبرة في تايوان تتشكل إلى حد كبير من خالل التركيز القوي على الصادرات 

لتدابير الالحقة من قبل الحكومة لرفع مستوى جنبا إلى جنب مع الحماية املبكرة للسوق املحلية وا

الهيكل الصناعي. غير أن املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم ومؤسسات القطاع العام لعبت دورا 

أكثر أهمية نسبيا باملقارنة مع شركات القطاع الخاص الكبيرة. وكانت الحكومة أقل تدخلية في توجيه 

راحل املبكرة، تبنت تايوان سياسات استبدال الواردات للسلع االئتمان من النظام املصرفي. وفى امل

ذات التكنولوجيا املنخفضة الكثيفة العمالة مثل املنسوجات واملالبس والخشب واملنتجات 

الجلدية. وفي نهاية الخمسينيات، قررت تحويل هيكل الصادرات بعيدا عن السلع األولية نحو 

ير خاصة لتشجيع االستثمار األجنبي املوجه نحو التصدير. املصنوعات كثيفة العمالة. واتخذت تداب

وفي بعض الصناعات، فرضت متطلبات املحتوى املحلي على الشركات األجنبية إلرغامها على إقامة 

 روابط مع املوردين املحليين.
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إنشاء مناطق تجهيز الصادرات لتعزيز الصادرات، وهي تمثل حصة  تم الشروع فيوخالل الستينيات، 

دة من إجمالي الصادرات. وعلى الرغم من أن صادرات الصناعات التحويلية ال تزال في منتجات جي

كثيفة العمالة ومنخفضة التكنولوجيا، فإنها بدأت في التوسع في اإللكترونيات االستهالكية 

والساعات واأللعاب. وكان الترويج للصادرات انتقائيا جزئيا مع بعض القطاعات، وتلقت الشركات 

اخلها األولوية في تخصيص االئتمانات. وفي السبعينات، أصبحت الحاجة إلى تنويع قاعدة اإلنتاج د

املحلي ورفع مستوى الهيكل الصناعي أولوية، والتي تنطوي على تحول في االستراتيجية إلى اإلنتاج 

املحلي للوساطة الصناعية والسلع الرأسمالية، مثل الحديد والصلب، واألدوات اآللية 

والبتروكيماويات واآلالت الكهربائية. في البداية، كان للمؤسسات العامة دور رئيس ي، وكان هناك 

 استثمار عام كثيف في الهياكل األساسية املادية الداعمة.

ومع التحرر التدريجي للتجارة وزيادة التعرض للمنافسة اإلقليمية والدولية خالل الثمانينيات، 

التكنولوجيا العالية باعتبارها صادرات جديدة محتملة )بما في ذلك  استهدفت الحكومة السلع ذات

تكنولوجيا املعلومات واآلالت واألدوات الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية( استنادا إلى قائمة من املعايير 

مثل القيمة املضافة العالية وإمكانات السوق. وقد دعمت القروض املدعومة املتاحة لفئات واسعة 

ط هذا التحول في األولويات. وتم دعم أنشطة البحث والتطوير مع اإلعفاءات الضريبية. من النشا

وكان للمعاهد البحثية العامة دور نشط في نشر التكنولوجيا املستوردة وتطويعها. وهناك أيضا 

 سياسة نشطة بشأن املجمعات العلمية وتشجيع تفاعلها مع الجامعات واملراكز التقنية.

بالنسبة لكوريا، بدأت إزالة معظم أدوات السياسة االنتقائية في مجال الصناعة  وكما هو الحال

خالل التسعينات. وتم االنتهاء من تحرير التجارة والتحرير املالي وأزيلت ضوابط أسعار الفائدة 

وبعض الحوافز املالية األخرى. وأصبح الدعم العام ألنشطة التكنولوجيا الرفيعة من خالل اإلنفاق 

البحث والتطوير، وإنشاء الهياكل األساسية للمجمعات العلمية، وتوسيع نطاق التعليم العالي،  على

مراحل السياسة الصناعية في  3.4محور التركيز الجديد للسياسة الصناعية. وترد في الجدول 

 تايوان.
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 مراحل السياسة الصناعية في تايوان :3.4الجدول 

 يسيةاألدوات الرئ األولويات الفترة

1953–57 

القطاعات الرئيسية  -استعاضة عن الواردات 

املنسوجات واملالبس وغيرها من السلع كثيفة 

 العمالة

حماية التعريفات الجمركية على االستيراد 

 وحصص االستيراد

1958-72 

استعاضة عن الصادرات في املصنوعات كثيفة 

 العمالة، بما في ذلك املالبس و

 ملوجة للمستهلك؛األجهزة اإللكترونية ا

بعض بدائل الواردات في املعادن واملواد 

 واألساسية–الكيميائية الوسيطة 

سعر الصرف التنافس ي، وحسومات رسوم 

االستيراد، واالئتمانات الضريبية، والقروض 

املدعومة، ومناطق تجهيز الصادرات، 

واالستثمار األجنبي املباشر، وبعض 

يفات الصادرات املستهدفة؛ وحماية التعر 

 الجمركية على الواردات، وحصص الواردات

1973-80 

التوحيد الصناعي عن طريق االستعاضة عن 

الواردات للسلع الوسيطة والرأسمالية؛ 

البتروكيماويات،  –القطاعات ذات األولوية 

الصلب، بناء السفن، السيارات، أدوات اآلالت، 

 اآلالت الكهربائية، االلكترونيات االستهالكية؛

 رار التركيز على الصادراتاستم

االستثمار العام في مؤسسات الدولة، 

واالئتمانات الضريبية، وقروض السياسة، 

وحسومات التعريفات الجمركية على 

 الواردات، وحماية االستيراد املختار

 

 

 على النحو الوارد أعاله

1981-90 

أنشطة التكنولوجيا الرفيعة، وتكنولوجيا 

ألدوات الدقيقة، املعلومات، واآلالت، وا

والتكنولوجيا الحيوية، والبصريات الكهربائية، 

 والتكنولوجيا البيئية؛

 استمرار التركيز على الصادرات

تحرير التجارة، وقروض السياسات، 

واالئتمانات الضريبية، واالستثمار العام في 

البنية التحتية والبحوث، واملجمعات 

 العلمية، وتشجيع االستثمار األجنبي

 النحو الوارد أعالهعلى 

1991 

 فصاعدا

التنمية التي يدفع بها القطاع الخاص في مجال 

 التكنولوجيا الرفيعة والنشاط املستدام بيئيا

التحرير املالي، واالستثمار العام للبحث 

والتطوير، واملجمعات العلمية، والتعليم، 

 وتشجيع االستثمار األجنبي

 Weiss (2011)املصدر: 

عتمد نجاح بلدان شرق آسيا على ما يسمى بسياسات توافق آراء واشنطن بشأن تحرير وعموما، لم ي

(؛ بل على سياسات 3.4التجارة واالستثمار، وإلغاء الضوابط التنظيمية والخصخصة )راجع  اإلطار 

التجارة واالستثمار التدخلية، التي تحققت في كثير من األحيان من خالل قطاع املؤسسات العامة 

(. ولعل أكثر الحاالت نجاحا التي شملت سياسات ليبرالية هم حالتي Chang, 2006ة )الكبير 

سنغافورة وهونغ كونغ. فعلى سبيل املثال، بعد فترة قصيرة من االستعاضة عن الواردات خالل 

أوائل الستينيات، قامت سنغافورة بتحرير تجارتها بسرعة وأصبحت تقريبا اقتصادا للتجارة الحرة 



 إعادة التركيز على التنمية الصناعية من أجل التحول الهيكلي الفصل الرابع:

 

 2017 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 التنمية الصناعية لتحقيق تحول هيكلي
105 

ائل السبعينات. وكان أحد األهداف الرئيسية هو تحسين هيكل الصادرات نحو قطاعات بحلول أو 

ومنتجات أكثر كثافة من الناحية التكنولوجية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم تشجيع االستثمار 

األجنبي من خالل الجمع بين الحوافز الضريبية ومرافق البنية التحتية وإنشاء قوة عاملة ماهرة 

ة جيدا. وقد صممت اإلعفاءات الضريبية بطريقة تشجع على تحويل األنشطة االقتصادية ومتعلم

والتصديرية نحو األنشطة القائمة على املعرفة واملهارات. في حين قدمت الحكومة إعانات كبيرة 

%، واستثمرت أيضا بشكل كبير في 30للقطاع الخاص ألنشطتها في مجال البحث والتطوير بلغت 

 ,Weissعالي ومختبرات البحوث العامة عالية املستوى لدعم مختبرات القطاع الخاص )التعليم ال

2011.) 

 التدخالت الفاشلة في تحويل االقتصادات 4.3

بطريقة أو بأخرى، تتبع كل حكومة شكال من أشكال السياسة الصناعية لتحفيز النمو الصناعي 

ناعات التحويلية والخدمات اإلنتاجية وتحويل االقتصاد من الزراعة املنخفضة اإلنتاجية إلى الص

العالية. ومع ذلك، وبصرف النظر عن عدد قليل من الحاالت الناجحة، هناك الكثير من جهود 

الترويج الصناعي التي أنتجت فقط صناعات إنتاجية منخفضة وغير تنافسة. وفي حين أن بعض 

امج التنمية الصناعية، فقد البلدان اآلسيوية نجحت في تحويل اقتصاداتها عن طريق مختلف بر 

 فشلت معظم الحكومات في أمريكا الالتينية وأفريقيا في تدخالتها لرفع مستوى اقتصاداتها.

والواقع أن معظم البلدان النامية اعتمدت في فترة ما بعد الحرب التصنيع لالستعاضة عن 

ادها على البلدان املتقدمة الواردات باعتباره الطريق الرئيس ي واألسرع للتنمية وأداة لتقليل اعتم

النمو أو مستعمريها السابقين. وبالنظر إلى شروطها األولية، كان تشجيع الصادرات هدفا أصعب، 

ألن األسواق الكبرى كانت تسيطر عليها بالفعل مؤسسات كبيرة من البلدان املتقدمة النمو. وقد 

اعات املحلية في بيئة محمية. غير أن أتاح إحالل التصنيع املحلي محل اإلستيراد فرصة لتطوير الصن

معظم البلدان التي تتبع استراتيجية إحالل الواردات تواجه تكاليف إنتاج عالية بسبب االفتقار إلى 

وفي املرحلة 4وفورات الحجم وانعدام االبتكار بسبب عدم وجود املنافسة، مما حال دون نجاحها.

                                                           
ضع استراتيجية صناعية إقليمية من أجل زيادة حجم السوق واالستفادة من وفورات حاولت بعض البلدان و  4

الحجم. فعلى سبيل املثال، أبرمت جماعة شرق أفريقيا اتفاقات لم يتم االلتزام بها دائما فيما يتعلق بمواقع مصانع 

 (.Lawrence, 2016معينة بحيث لم يكن اإلنتاج متكررا في ربوع املجتمع )
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مة ألن السلع الغذائية والسلع االستهالكية األولية، لم يكن حجم السوق املحلية مسألة حاس

األساسية لديها إمكانات كبيرة في السوق، ولكنها تحولت إلى مشكلة رئيسية في املرحلة التالية من 

املبادرة حيث حاولت البلدان تطوير تصنيع سلع أكثر تخصصا، تحتاج إلى أسواق أكبر لإلنتاج 

 بكفاءة.

راتيجية إحالل الواردات، غيرت بعض البلدان، مثل سنغافورة وفي محاولة للتغلب على مشاكل است

وتايوان وكوريا الجنوبية، سياساتها في أوائل الستينيات من القرن املاض ي نحو تشجيع الصادرات 

ألنها انتقلت إلى إنتاج سلع أكثر تخصصا، ولكن معظم البلدان األخرى استمرت في وسياسات إحالل 

لثمانينات. واستنادا إلى هذه املالحظات، سيستعرض هذا القسم الفرعي الواردات حتى السبعينات وا

 بإيجاز الخبرات اإلقليمية للبلدان في أمريكا الالتينية وأفريقيا لتقديم مزيد من التبصر في نقاشنا.

 توافق آراء واشنطن :3.4طار اإل  

( لإلشارة Williamson, 1990لقد تم صياغة هذا املصطلح "توافق آراء واشنطن" من قبل ويليامسون )

إلى العناصر الرئيسية ملشورة السياسات التي تعالجها املؤسسات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها إلى 

. وكانت هذه السياسات هي: االنضباط املالي، وإعادة توجيه 1989بلدان أمريكا الالتينية اعتبارا من عام 

ادية عالية وإمكانية تحسين توزيع الدخل، أولويات اإلنفاق العام نحو امليادين التي تحقق عائدات اقتص

مثل الرعاية الصحية األولية والتعليم االبتدائي والبنية األساسية؛ )تخفيض املعدالت الهامشية وتوسيع 

القاعدة الضريبية(؛ وتحرير أسعار الفائدة؛ سعر صرف تنافس ي؛ تحرير التجارة؛ وتحرير تدفقات 

 . )إلغاء الحواجز أمام الدخول والخروج( وتأمين حقوق امللكية.االستثمار األجنبي املباشر؛ والخصخصة

وكثيرا ما ينظر إليها على أنها مرادفة لليبرالية الجديدة والعوملة. وقد أصبح هذا املصطلح بمثابة مانعة 

للصواعق لعدم الرضا في أوساط املتظاهرين املناهضين للعوملة، والسياسيين واملسؤولين من البلدان 

( يدعي سوء فهم Williamson, 2004، واملفاوضين التجاريين، وغيرهم . غير أن ويليامسون )النامية

جسيم لهذا املصطلح بحجة أنه "قد تم تفسيره على أنه يعني ضرب الدولة، إمبريالية جديدة، وخلق 

الي، اقتصاد عالمي يسوده عدم االستقرار، وأن الش يء الوحيد الذي يهم هو نمو الناتج املحلي اإلجم

 وبدون شك أشياء كثيرة إلى جانب ذلك."

ومن الواضح أن النقاش مستمرا حول مفهوم توافق آراء واشنطن وتعريفه ونجاحاته وفشله، وما إذا 

 كان موجودا أساسا.

 مركز التنمية الدولية في جامعة هارفارد. املصدر:
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 السياسات الصناعية في أمريكا الالتينية 4.3.1

البلدان النامية األخرى، ألنها كانت  بدأت عملية التصنيع في أمريكا الالتينية في وقت أبكر بكثير من

بالفعل متحررة من االستعمار في الوقت الذي كانت فيه مناطق أخرى مستعمرة. وبطبيعة الحال، 

لم يكن االستعمار مواتيا للتنمية الصناعية، إذ لم ينظر إليها إال ملنتجي املواد الخام واملستهلكين 

(. وقد بودر باستراتيجية إحالل Chandra, 1992ية )للسلع املصنعة املنتجة في املصانع األوروب

الواردات لصالح التصنيع في العديد من بلدان أمريكا الالتينية كاستجابة لالضطراب الناجم عن 

الحروب والركود االقتصادي خالل النصف األول من القرن العشرين، عندما كانت الواردات إما غير 

بي كاف لدفع تكاليفها. ثم أعطت اإلستراتیجیة األولویة متاحة عموما أو لم يكن هناك صرف أجن

إلنشاء قطاعات جدیدة وتنویع ھیاکل اإلنتاج، بھدف تغیير نمط التخصص القائم وزیادة نصیب 

(. كما أن النمو السريع للطلب Peres, 2013األنشطة املکثفة من التکنولوجیا في ھیکل اإلنتاج )

املحلية من أجل تجنب زيادة الواردات وتدهور امليزان املحلي يتيح فرصة لتوسيع الصناعات 

 5التجاري.

وبتنفيذ التصنيع بدل اإلستيراد، جمعت السياسات الصناعية الحماية التجارية مع تشجيع 

االستثمار، حيث تم دعم االستثمارات الحكومية واألجنبية على السواء. وكانت املصارف اإلنمائية 

يسيون في مجال التمويل. وكان من أبرز األمثلة على السياسات الوطنية بمثابة الوكالء الرئ

الصناعية في املنطقة خالل السبعينيات خطة التنمية الوطنية الثانية للبرازيل والبرنامج الوطني 

 التي تزامنت مع ازدهار صادراتها من النفط. 1982-1979للتنمية الصناعية في فترة 

د الضائع" للثمانينيات، كان التصنيع بدل االستيراد مصدرا ومع ذلك، خالل أزمة الديون و "العق

رئيسيا للنقد. ثم فقدت السياسات الصناعية دورها القيادي في التنمية االقتصادية واستراتيجيات 

( زيادة الدعم للرأي القائل 1( ثالثة أسباب لذلك: )Peres, 2013التحول الهيكلي. ويقدم بيريس )

( الحاجة إلى املوازنة بين 2عب دورا ثانويا فقط في النمو االقتصادي، و )بأنه ينبغي للدولة أن تل

( زيادة التصور السلبي حول االستثمارات التي تعاني من 3املالية العامة من خالل إلغاء اإلعانات، و )

سوء التخطيط، وإدارة املشاريع والفساد. وقد أدت هذه املشاكل وغيرها من مشاكل التنفيذ إلى 

                                                           
 (.Peres, 2013علومات املقدمة في بقية دراسة الحالة هذه اعتمادا كبيرا على بيريز )تعتمد امل5
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الدعم املقدم إلى املعهد، ثم استبعدت من النموذج االقتصادي الجديد الذي وضعته تقليل 

 اإلصالحات االقتصادية املواتية للسوق.

ومع ظهور عصر توافق آراء واشنطن، وجدت سياسات التنافسية دعما أكبر في صياغة السياسات 

تغييرا جذريا عن الصناعية. وقد شرعت بلدان كثيرة في إجراء إصالحات اقتصادية تصور 

االستراتيجية االقتصادية التدخلية املوجهة نحو السوق. وقد بذلت جهود مختلفة مثل تحرير 

األسواق، وإلغاء الضوابط التنظيمية والخصخصة، سعيا إلى تحقيق تعديل هيكلي ناجح. وفي 

افسية منتصف التسعينيات، صممت جميع البلدان تقريبا في املنطقة برامج لدعم القدرة التن

القتصاداتها. ومن املؤكد أن اإلصالحات االقتصادية والتكيفات الهيكلية التي تنفذ بسرعة مفرطة 

تؤدي إلى تكاليف التكيف االجتماعي، وستكون التكاليف خطيرة في حالة وجود صراعات اجتماعية 

 وفقر وتوزيع للدخل، كما حدث في بعض بلدان املنطقة.

لسياسات التنمية الصناعية، أحرزت بلدان أمريكا الالتينية تقدما وعلى الرغم من الفشل األولي 

كبيرا اليوم فيما يتعلق بصياغة السياسات الصناعية. وقد ألغيت معظم أدوات السياسة التي 

تشوه السوق، كما أدرجت مواضيع مثل االبتكار التكنولوجي واملجموعات الصغيرة والشركات 

أهمية في جدول أعمال السياسات. وعالوة على ذلك، تميل  الصغيرة واملتوسطة أو أصبحت أكثر 

الحكومات إلى تناول السياسة الصناعية من وجهة نظر أكثر منهجية بكثير مما كانت عليه في املاض ي. 

وفي جميع هذه الجوانب، فإن عودة السياسات الصناعية في املنطقة ليست مجرد تجديد 

األهداف واآلليات الجديدة والقديمة، مثل تنمية لسياسات إحالل الواردات، بل مجموعة من 

 ,Peresاملجموعات والتغيير الهيكلي، أو صناديق التكنولوجيا واملشتريات الحكومية، على التوالي )

2013.) 

 السياسات الصناعية في أفريقيا 4.3.2

األولى هي تتميز جهود التنمية االقتصادية والصناعية في أفريقيا بآليتين رئيسيتين للسياسة العامة. 

( التي تقودها أساسا املنظمات SAPsالتصنيع بدل اإلستيراد، والثانية هي برامج التكيف الهيكلي )

املالية الدولية. وبعد استقاللها في الستينيات، اتبعت بلدان أفريقية عديدة االستعاضة عن 

واملنسوجات واملالبس  الواردات كاستراتيجية إنمائية. وسيطرت على هذه االستراتيجية تجهيز األغذية

واألحذية وغيرها من السلع االستهالكية األساسية. وكانت املرحلة التالية هي إنتاج السلع الوسيطة 
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(. وفي Lawrence, 2016التي من شأنها أن تسمح في نهاية املطاف بتزايد صناعة السلع الرأسمالية )

يتجزأ من استراتيجية أوسع للتنمية  العديد من البلدان، كانت االستعاضة عن الواردات جزءا ال 

االقتصادية التي تقودها الدولة. وبناء على ذلك، قامت الحكومات إما باإلنتاج بنفسها من خالل 

الشركات اململوكة للدولة أو سيطرت على دخول أصحاب املشاريع وتنظيم أنشطة القطاع الخاص 

للدولة، وخاصة من خالل الشركات (. ومع ذلك، فإن التدخل الكبير Ansu, 2013بشكل كبير )

(. وبدا في بادئ األمر أن Chandra, 1992اململوكة للدولة، أثبت أنه استنزاف كبير للموارد )

استراتيجية االستعاضة عن الواردات التي تقودها الدولة كانت ناجحة في مرحلتها األولية في توسيع 

 خيبة أمل. قطاع الصناعات التحويلية، ولكنها تحولت بعد ذلك إلى

وكان من املفارقات الرئيسية في قطاع التصنيع أن الناتج الصناعي موجه إلى السوق املحلية، ولكن 

املدخالت املادية لرأس املال الثابت ورأس املال العامل كان من املقرر استيرادها. فاالعتماد الكبير 

كن الصناعات املحلية ال تولد على إمدادات املدخالت األجنبية يتطلب صرف العمالت األجنبية، ول

ما يكفي من النقد األجنبي، إن وجد، لدفع هذه املدخالت. وفي حين أن هذا كان أحد األسباب 

الرئيسية لفشل التصنيع بدل االستيراد في أفريقيا، فإن هناك أسبابا أخرى منها سوء إدارة 

التنافسية فضال عن عدم كفاية  الشركات اململوكة للدولة وغياب حوافزها لتحقيق الكفاءة والقدرة

الدعم املقدم لتنمية القطاع الخاص. وعالوة على ذلك، كان غياب القدرة على نقل التكنولوجيا 

األجنبية واستخدامها، واالفتقار إلى القدرة املؤسسية للتفاوض على اتفاقات مع املستثمرين األجانب 

ارتفاع كثافة الواردات في رأس املال  (. وأدىLawrence, 2016من بين أوجه القصور األخرى )

واملدخالت الوسيطة والصدمات الدورية ملدخالت الصادرات بسبب االعتماد الشديد على صادرات 

(. وأدى ذلك أيضا إلى إنهاء Ansu, 2013السلع األولية إلى مشاكل شديدة في ميزان املدفوعات )

ن األفريقية إلى صندوق النقد الدولي والبنك استراتيجية إحالل الواردات، وتحول العديد من البلدا

 الدولي للحصول على املساعدة.

كما أدى ذلك إلى الشروع في املرحلة الثانية من جهود التنمية، وهي برامج التكيف الهيكلي. وقد 

تضمنت برامج التكيف الهيكلي، التي قدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تعديالت مالية 

ض العجز املالي، وتخفيض أسعار الصرف، وتحرير التجارة )وال سيما االستيراد(، عامة لتخفي

وخصخصة الشركات اململوكة للدولة، وتقييد مشاركة الحكومة في اإلنتاج أو تقديم حوافز خاصة 

(. وكما هو الحال بالنسبة للتصنيع بدل االستيراد، كانت Ansu, 2013لصالح أي قطاع أو شركة )
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التكيف الهيكلي مخيبة لآلمال أيضا. وعلى الرغم من بعض اإلنجازات، لم تعدل هياكل نتائج برامج 

االقتصادات بطرق تجعلها أكثر قدرة على املنافسة على الصعيد العالمي في إنتاج وتصدير سلع 

وخدمات التكنولوجيا العالية. ولم ترفع برامج التكيف الهيكلي اإلنتاجية، أو تعزز أداء الصادرات 

ناعية، أو تعزز إضافة القيمة، ولكنها أضرت بالقدرات التكنولوجية ومستويات املهارات. وهناك الص

وجهة نظر قوية مفادها أن هناك بعض الصناعات التحويلية الناتجة عن سياسات التكيف الهيكلي 

 (.UNECA, 2013التي شجعت تحرير الواردات والخصخصة )

تنمية االقتصادية والصناعية، كانت البلدان األفريقية ومن خالل تنفيذ مختلف استراتيجيات ال

تتوقع أن تقوم بتطوير قطاع الصناعات التحويلية على أساس تجهيز األغذية واملنتجات األولية 

األخرى ثم االنتقال إلى تصنيع سلع استهالكية ورأسمالية أكثر تقدما. ومع ذلك، بقيت إلى حد كبير 

لها. وعموما، فإن استراتيجيات االستعاضة عن الواردات التي بهيكل اإلنتاج نفسه منذ استقال

تقودها الدولة في الستينيات والسبعينيات من القرن املاض ي أنتجت صناعة بدون كفاءة. 

فالتشوهات التي تعتري نظام األسعار واإلعانات املالية من امليزانية العامة ال يمكن أن تكون 

سياسات التكيف في الثمانينيات والتسعينيات قد أسفرت عن  مستدامة على املدى الطويل. غير أن

كفاءة دون صناعة. وقد استفادت التجارة الدولية الحرة من مستهلكي املنتجات الصناعية، وحالت 

(. Page, 2013الشركات غير التنافسية، وحسنت تخصيص االستثمارات، ولكن الصناعة لم تنمو )

ظم املعلومات اإلدارية وبرامج التكيف الهيكلي يعزى إلى البرامج وإنه ال لبس فيه ما إذا كان فشل ن

 أو ضعف تنفيذها.

% على 1وفي النهاية، ظلت حصة أفريقيا من القيمة املضافة للصناعة التحويلية العاملية حوالي 

مدى العقود الثالثة املاضية، في حين ارتفعت حصة بلدان شرق آسيا واملحيط الهادئ النامية من 

خالل نفس الفترة. وعالوة على ذلك، ارتفعت حصة أفريقيا في الصادرات الصناعية  %22ى % إل5

% إلى 3% خالل نفس الفترة، في حين شهدت شرق آسيا ارتفاع حصتها من 1% و 0.5العاملية بين 

(. وما حققته أفريقيا لم يكن أكثر من عملية إزالة Lawrence, 2016) 2012% تقريبا في عام 19

املبكرة التي نجمت عن سياسات التكيف الهيكلي. ومن الواضح أن أفريقيا تحتاج إلى  التصنيع

 مجموعة جديدة من السياسات والبرامج لتحقيق التنمية الصناعية.
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ا ارتبطت التنمية االقتصادية على مر التاري  ارتباطا وثيقا بالتنمية الصناعية. وعلى مر السنين، طامل

شهدت مختلف بقاع العالم العديد من املحاوالت الرامية إلى تطوير االقتصادات من خالل 

في ظل التصنيع، إال أن العديد من التدخالت الحكومية باءت بالفشل في تحقيق النتائج املرجوة. و

تجدد االهتمام بالتنمية الصناعية في أجزاء كثيرة من العالم، من املهم استعراض املستوى الحالي 

وهيكل التنمية الصناعية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من أجل فهم اإلطار الحالي لعملية 

 التصنيع وطرح وجهات نظر جديدة.

ال يكون من املمكن قادرة على املنافسة في قطاع  ففي عالم تسود فيه سالسل القيمة العاملية، قد

اقتصادي كامل. واليوم، يتأثر اإلنتاج والتجارة بشدة بشبكات اإلنتاج الدولية التي تتطلب الجمع بين 

أجزاء ومكونات من مواقع مختلفة وممونين مختلفين في كثير من األحيان. وهذا يتيح فرصا جديدة 

القتصاد العالمي عن طريق االستثمار في القدرات لتلبية االحتياجات للبلدان النامية لالندماج في ا

 العاملية من السلع الوسيطة بأسعار تنافسية وذات جودة.

ومن ناحية أخرى، اتسمت البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتباين شديد من حيث 

انات هائلة في بعض الجوانب املتعلقة مستوى التنمية واملوارد وإمكانات النمو. فبالرغم من توفر إمك

بتعزيز التعاون والتنمية على الصعيد املتعدد األطراف، إال أن هناك أيضا تحديات كبيرة في كثير من 

األحيان تحول دون تعزيز العالقات االقتصادية فيما بين البلدان األعضاء في املنظمة. وعلى مدى 

نمية الصناعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي العقود القليلة املاضية، اتسمت عملية الت

كمجموعة بوتيرة بطيئة نسبيا. وفي هذا الصدد، يتطرق هذا القسم لتحليل الوضع الراهن للتصنيع 

 في محاولة لتحديد فرص التنويع االقتصادي من خالل التصنيع.

 الوضع الحالي للتنمية الصناعية  5.1

أن البلدان  1.5من الدخل والتصنيع. ويبين الشكل  هناك ارتباط قوي بين مستويات نصيب الفرد

ذات مستويات الدخل الفردي املرتفعة، بما في ذلك بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان غير 

األعضاء في املنظمة، تتمتع بمستويات عالية من نصيب الفرد من القيمة املضافة للتصنيع. ومع 

 هناك حاجة إلى قاعدة تصنيع متنوعة ومعقدة. ذلك، من أجل أن تصبح اقتصادا صناعيا،
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وعلى الرغم من أن بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي تصنف اليوم كبلدان مرتفعة الدخل، إال 

أنه ال يمكن اعتبار أي منها كبلد صناعي. ففي الوقت الذي تعتمد فيه بلدان املنظمة ذات الدخل 

ة، نجد أن بعض االقتصادات الصاعدة في منطقة املنظمة املرتفع اعتمادا كبيرا على املوارد الطبيعي

التي تتمتع بمستويات أعلى نسبيا من القيمة املضافة للتنمية الصناعية والتصنيع ال تعكس 

مستويات جيدة من التنويع التاي من شأنها أن تخول لها  أن تصبح اقتصادات صناعية عالية. ومع 

، فإن حصة دول املنظمة 2.5ما. وكما هو مبين في الشكل ذلك، فإن االتجاه العام ليس قاتما تما

من القيمة املضافة للتصنيع العاملية تتزايد باستمرار مع ارتفاع حصة الناتج املحلي اإلجمالي العالمي. 

، لترتفع  إلى 1990% في عام 4.9وبلغت حصة هذه الدول من إجمالي القيمة املضافة للتصنيع فقط 

. وعلى الرغم من الزيادة املطردة، وبالنظر إلى اإلمكانيات 2016% في عام 7.7وإلى  2000% في 5.8

، فإن ( 2016a القائمة من حيث رأس املال البشري وموارد الطاقة وإمكانات السوق )راجع سيسرك

 املستوى الحالي للمساهمة في القيمة املضافة العاملية للتصنيع ال يزال دون املستوى املطلوب.

نصيب الفرد من القيمة املضافة للتصنيع مقابل نصيب الفرد من الناتج املحلي  :1.5الشكل 

 2016اإلجمالي في 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات القيمة املضافة للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية 
 دوالر أمريكي تم حذفه. 100000ن الناتج املحلي اإلجمالي البالغ أكثر من نصيب الفرد م  .الصناعية
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أيضا في األرقام وينعكس ذلك 

مجال التصنيع.  التجارية في

، كانت 2015واعتبارا من عام 

ماليزيا البلد العضو الوحيد في 

منظمة التعاون اإلسالمي الذي 

يتمتع بفائض تجاري في قطاع 

ملیون دوالر  9التصنيع بحوالي 

أمریکي فقط. وأبلغت بلدان 

أخرى في املنظمة عن العجز 

ت. التجاري في تجارة الصناعا

وإجماال، فإن حجم العجز 

التجاري في مجال التصنيع آخذ 

في االزدياد باطراد في بلدان 

(. وعلى 3.5املنظمة )الشكل 

الرغم من وجود تراجع طفيف في نمو 

، إال أن 2013العجز التجاري منذ عام 

دولة من  37العجز التجاري اإلجمالي في 

دول املنظمة، التي تتوفر حولها 

مليار دوالر  400على من البيانات، ظل أ

أمريكي. وتقدم بقية هذا القسم الفرعي 

تحليال أكثر تفصيال حول القيمة 

املضافة للتصنيع، وهيكل الصناعات 

التحويلية واإلنتاجية في التصنيع في 

 دول منظمة التعاون اإلسالمي.

 

حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من الناتج املحلي  :2.5الشكل 

 (2016-1990اإلجمالي والقيمة املضافة للتصنيع العامليين )

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات القيمة املضافة 

 56شكل بيانات عن للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية. يشمل ال
 بلدا من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.
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 امليزان التجاري في قطاع التصنيع )مليار دوالر( :3.5الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على قاعدة بيانات مؤشرات النتمية 

ظمة بلدا من بلدان من 37العاملية للبنك الدولي. يشمل الشكل بيانات عن 
 التعاون اإلسالمي.
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 القيمة املضافة في قطاع التصنيع 5.1.1

ة حصة متزايدة من القيمة املضافة العاملية تسجل دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموع

معدالت النمو السنوي للناتج املحلي اإلجمالي والقيمة املضافة  1.5للتصنيع. ويقارن الجدول 

للتصنيع في ثالث فترات زمنية مختلفة. فخالل التسعينيات، كانت معدالت النمو السنوية في كل من 

لتصنيع أعلى من متوسطات البلدان املتقدمة ووابلدان الناتج املحلي اإلجمالي والقيمة املضافة ل

النامية غير األعضاء في املنظمة. وقد تسارعت عملية اللحاق بركب البلدان املتقدمة خالل العقد 

% 4.9األول من القرن املاض ي، حيث سجلت بلدان املنظمة معدل نمو في الناتج املحلي اإلجمالي بلغ 

ومعدل نمو القيمة املضافة 

% مقارنة 4.7صنيع بنسبة للت

% 0.4% و 1.4بمعدل اليتجاوز 

على التوالي في الدول املتقدمة. 

ومع ذلك، سجلت البلدان 

النامية غير األعضاء في املنظمة 

مستويات أعلى من النمو في 

الناتج املحلي اإلجمالي والقيمة 

املضافة للتصنيع، خاصة مع 

املشاركة املتزايدة للصين في 

لمي.  وبعد عام االقتصاد العا

، أصبحت دول منظمة 2010

التعاون اإلسالمي مرة أخرى 

 معدالت النمو السنوي املركب :1.5الجدول 

  1990-1999 2000-2009 2010-2016 

  GDP MVA GDP MVA GDP MVA 

 %4.7 %3.8 %4.7 %4.9 %4.5 %3.1 دول املنظمة

 %0.7 %1.0 %0.4 %1.4 %2.1 %2.5 الدول املتقدمة

 %3.6 %3.0 %7.0 %5.9 %3.5 %2.6 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات القيمة املضافة للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.

 

معدالت النمو السنوي املركب للناتج املحلي  :4.5الشكل 

 (2016-1990اإلجمالي و القيمة املضافة للتصنيع )

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات القيمة املضافة 
 الصناعية.للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية 
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رائدة من حيث معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي والقيمة املضافة للتصنيع، التي تجاوزت الدول 

 النامية غير األعضاء في املنظمة بحوالي نقطة مئوية واحدة.

ه بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالل من الواضح أن هناك أداء اقتصاديا أقوى نسبيا حققت

. وعلى 4.5تسعينيات القرن املاض ي والعقد األول من القرن الحالي، على النحو املبين أيضا في الشكل 

، كان معدل النمو السنوي املركب للقيمة املضافة 2016و  1990مدى الفترة بأكملها بين عامي 

عدل في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة %( أقل من امل4.9للتصنيع في بلدان املنظمة )

 %(.1.7%(، ولكنه أعلى بكثير من املعدل في البلدان املتقدمة )5.6)

وعلى مستوى كل بلد على حدة، شهدت جميع بلدان املنظمة، باستثناء أربعة منها، نموا في القيمة 

%( 8.0%( وتشاد )9.2ي عمان )، العمود أ(. وقد سجل أسرع نمو ف2.5املضافة للتصنيع )الجدول 

%( وبنغالديش 7.7وأوغندا )

%(. ومن 7.0%( ولبنان )7.7)

ناحية أخرى، طاجيكستان 

%( -3.7%( وليبيا )-5.6)

%( -2.4وقيرغيزستان )

%( هي البلدان -0.6وأذربيجان )

التي تخلت عن التصنيع منذ 

. وفي الوقت الذي 1990عام 

شهدت فيه العديد من بلدان 

طى انخفاضا في قيمة آسيا الوس

التصنيع املضافة، حققت 

تركمانستان معدل نمو مرتفع 

 % بعد استقاللها.5.4بلغ 

وعلى الرغم من وجود تنوع في مستويات أداء النمو في بلدان املنظمة، إال أن عددا قليل من البلدان 

ملنظمة. وتستأثر األعضاء هي التي تهيمن على إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في مجموعة بلدان ا

%(، تليها تركيا 23.8إندونيسيا لوحدها بحوالي ربع إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في دول املنظمة )

الدول األولى في املنظمة من حيث القيمة  :5.5الشكل  

 (2016املضافة للتصنيع )

املضافة املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات القيمة 
 للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.
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%(. وتشكل البلدان 6.4%( ثم إيران )8.4%( وماليزيا )8.6%( واململكة العربية السعودية )15.6)

صنيع في بلدان املنظمة )الشكل % من إجمالي القيمة املضافة للت62.8الخمس األولى في املنظمة 

% من إجمالي 1دولة من دول املنظمة ال تتمتع إال بحصة أقل من  39(. من ناحية أخرى، فإن 5.5

%، مما يعكس تقريبا عدم 0.1دولة منها عن  18القيمة املضافة للتصنيع، فيما يقل املعدل في 

 وجود قطاع للتصنيع في هذه البلدان.

مة وعلى الرغم من أن القي

املضافة للتصنيع في معظم دول 

املنظمة توسعت من حيث 

 21القيمة املطلقة، فقد شهدت 

دولة منها نموا سلبيا في نصيب 

الفرد خالل الفترة قيد النظر 

، العمود ب(، 2.5)الجدول 

بحيث سجلت أقص ى التراجعات 

-7.3في األرقام في طاجيكستان )

%( وقيرغيزستان -5.0%( وليبيا )

%( -3.1غانستان )%( وأف-3.6)

%(. وعلى الرغم -1.9وسيراليون )

من النمو السكاني السريع، 

% من 5.9تمكنت بنغالديش من تحقيق أعلى نمو في القيمة املضافة الصناعية مع نمو سنوي بلغ 

%(، وإيران 5.3، وتلتها عمان )2016-1990نصيب الفرد من القيمة املضافة للتصنيع خالل فترة 

%(. وبصرف النظر عن األداء املتباين لدول منظمة التعاون 4.3%(، وأوغندا )4.4%(، وتشاد )4.5)

اإلسالمي، ال تزال البلدان الغنية باملوارد تحتل املراتب األولى من حيث نصيب الفرد من القيمة 

دوالر أمريكي، سجلت قطر أعلى نصيب للفرد من  7000(. وبأكثر من 6.5املضافة للتصنيع )الشكل 

 3.600دوالر(، واإلمارات العربية املتحدة ) 4882ملضافة للتصنيع، تلتها بروناي دار السالم )القيمة ا

 دوالر(. 2.596دوالر(، وماليزيا ) 3.226دوالر(، والبحرين )

الدول األولى في املنظمة من حيث نصيب الفرد  :6.5الشكل 

 (2016من القيمة املضافة للتصنيع )

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات القيمة املضافة 
 للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.
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وتعكس أيضا الزيادة في حصة القيمة املضافة للتصنيع في إجمالي الناتج املحلي مدى أهمية 

، كانت القيمة املضافة 1990مة التعاون اإلسالمي. ففي عام التصنيع في اقتصادات بلدان منظ

 2016-1990النمو السنوي املركب خالل فترة  :2.5لجدول ا
 )أ( القيمة املضافة للتصنيع

 
 )ب( نصيب الفرد من القيمة املضافة للتصنيع

 %3.1 غينيا %9.2 عمان
 

 %0.7 الكويت %5.9 بنغالديش

 %3.0 توغو %8.0 تشاد
 

 %0.4 فلسطين %5.3 عمان

 %2.9 املغرب %7.7 أوغندا
 

 %0.4 توغو %4.5 إيران

 %2.8 السنغال %7.7 بنغالديش
 

 %0.3 أوزباكستان %4.4 تشاد

 %2.7 جزر القمر %7.0 لبنان
 

 %0.1 غينيا %4.3 أوغندا

 %2.7 الجزائر %6.8 األردن
 

 %0.1 جزر القمر %4.1 ماليزيا

 %2.7 بوركينا فاسو %6.7 موزمبيق
 

 %0.1- الصومال %4.1 إندونيسيا

 %2.4 كازخستان %6.3 ماليزيا
 

 %0.1- السنغال %3.8 تركمانستان

 %2.3 غامبيا %6.2 اإلمارات العربية املتحدة
 

 %0.2- جيبوتي %3.8 لبنان

 %2.3 بنين %5.9 إيران
 

 %0.2- اإلمارات العربية املتحدة %3.6 موزمبيق

 %2.2 الكاميرون %5.8 قطر
 

 %0.3- بوركينا فاسو %3.4 األردن

 %2.1 الصومال %5.8 نيجيريا
 

 %0.4- قطر %3.1 يانيجير 

 %1.8 أوزباكستان %5.5 الغابون 
 

 %0.4- النيجر %3.1 الغابون 

 %1.5 ألبانيا %5.5 إندونيسيا
 

 %0.4- الكاميرون %3.0 جزر املالديف

 %1.5 العراق %5.5 البحرين
 

 %0.8- غامبيا %2.9 مصر

 %1.5 جيبوتي %5.5 اليمن
 

 %0.8- غينيا بيساو %2.8 باكستان

 %1.4 غيانا %5.4 تركمانستان
 

 %0.8- بنين %2.7 تركيا

 %1.4 غينيا بيساو %5.2 اململكة العربية السعودية
 

 %1.0- سورينام %2.5 اململكة العربية السعودية

 %1.1 كوت ديفوار %5.1 باكستان
 

 %1.1- بروناي %2.2 تونس

 %0.9 بروناي %5.0 جزر املالديف
 

 %1.4- كوت ديفوار %2.1 اليمن

 %0.8 أفغانستان %4.9 مصر
 

 %1.5- العراق %2.1 كازخستان

 %0.1 سورينام %4.3 تركيا
 

 %1.8- أذربيجان %2.0 ألبانيا

 %0.1 سيراليون  %4.1 مالي
 

 %1.9- سيراليون  %1.5 املغرب

 %0.6- أذربيجان %3.9 موريتانيا
 

 %3.1- أفغانستان %1.4 البحرين

 %2.4- قرغيزستان %3.6 فلسطين
 

 %3.6- زستانقرغي %1.2 غيانا

 %3.7- ليبيا %3.5 تونس
 

 %5.0- ليبيا %1.1 مالي

 %5.6- طاجيكستان %3.4 النيجر
 

 %7.3- طاجيكستان %1.1 موريتانيا

 %3.3 الكويت
   

 %0.9 الجزائر
  

 اعية.املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات القيمة املضافة للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصن
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% في عام 13.4% من إجمالي الناتج املحلي لدول املنظمة، والتي ارتفعت إلى 11.7للتصنيع تمثل 

(. وشهدت البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة نموا 7.5)الشكل  2016% في عام 14.1و  2000

أسرع في حصة هذه القيمة، 

فوعة بشكل رئيس ي بنمو مد

التصنيع الصيني. ومن ناحية 

أخرى، أخذت هذه الحصة تتراجع 

في البلدان املتقدمة النمو منذ عام 

، حيث تلعب القيمة املضافة 1990

للخدمات دورا أكبر على نحو متزايد 

 في مجموع ناتجها املحلي اإلجمالي.

وبشكل عام، سجلت بلدان منظمة 

مطردة في  التعاون اإلسالمي زيادة

متوسط نصيب الفرد من القيمة 

املضافة للتصنيع. وقد تضاعفت 

تقريبا خالل الفترة املمتدة بين 

، حيث ارتفعت 2016و  1990عامي 

دوالرا أمريكيا في عام  275من 

 2016دوالرا في عام  544إلى  1990

(. ومع ذلك، عند 8.5)الشكل 

مقارنتها بمجموعات البلدان 

دول املنظمة األخرى، يبقى أداء 

كمجموعة ضعيفا إلى حد ما 

(. ومن حيث القيمة 9.5)الشكل 

املطلقة، فإن البلدان األعضاء في 

املنظمة تسجل أدنى متوسط 

لنصيب الفرد من القيمة املضافة 

حصة القيمة املضافة للتصنيع من الناتج املحلي  :7.5الشكل 

 اإلجمالي

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات القيمة املضافة 
 للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات القيمة املضافة 

 للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.
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 6130دوالرا( والبلدان املتقدمة ) 1068للتصنيع مقارنة بالبلدان النامية غير األعضاء في املنظمة )

%( 98النمو التراكمي في نصيب الفرد من القيمة املضافة للتصنيع في بلدان املنظمة ) دوالرا(. فيما

%(، ولكنه أقل بكثير من النمو في البلدان النامية غير 33أعلى من النمو في البلدان املتقدمة )

 .10.5%(، كما هو مبين في الشكل 198األعضاء في املنظمة )

 هيكل صناعات قطاع التصنيع 5.1.2

أفضل بشأن أنماط التنمية الصناعية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي،  صورةلى للحصول ع

ينبغي للمرء أن ينظر في مساهمة أنشطة التصنيع على املستوى دون القطاعي في إجمالي القيمة 

املضافة والناتج والعمالة بشكل عام. ولألسف ال تتوافر إحصاءات تفصيلية بشأن جميع بلدان 

 ا لقاعدة بيانات اإلحصاءات الصناعية ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةاملنظمة. ووفق

(INDSTAT2) بلدا من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تتوفر على مجموعة بيانات كاملة  20، فإن

% من إجمالي 80إلى حد كبير ملدة عشر سنوات على األقل. إال أن هذه البلدان تمثل ما يقرب من 

ضافة للتصنيع في مجموعة دول املنظمة. وعلى الرغم من محدودية البيانات، يمكن تقييم القيمة امل

 األداء العام لدول املنظمة تقييما جيدا استنادا إلى اإلحصاءات املتاحة للبلدان العشرين في املنظمة.

نصيب الفرد من القيمة املضافة  :9.5الشكل 

 (2016-1990للتصنيع )

سرك بناء على قاعدة بيانات القيمة املصدر: حسابات موظفي سي
 املضافة للتصنيع ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.

نصيب الفرد من القيمة املضافة  :10.5الشكل  
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 قطاعات التصنيع الرئيسية من حيث مساهمتها في إجمالي العمالة وتنمية 3.5ويقدم الجدول 

، حتى مساهماتها 2014املشاريع واإلنتاج والقيمة املضافة. وترتب القطاعات وفقا ملساهمتها في عام 

و  11.5مدرجة أيضا ألغراض املقارنة. وتماشيا مع الجدول، تعرض األشكال  2004و  2009في عامي 

ن حيث العمالة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األولى في قطاعات التصنيع املختلفة م 13.5و  12.5

 واإلنتاج والقيمة املضافة، على التوالي.

وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الصناعية الرئيسية في إجمالي العمالة، فإن قطاع األغذية 

%، وتسجل 16.9واملشروبات يستخدم أكبر حصة من القوى العاملة في قطاع الصناعة بنسبة 

%( 8.1%( واملنسوجات )9.9قطاعي املالبس ) . ويعتبر 2004حصتها تزايدا متواصال منذ عام 

القطاعين الرئيسيين بعد األغذية واملشروبات، ولكن في الوقت الذي يحافظ فيه قطاع األلبسة على 

حصة مستقرة إلى حد ما من إجمالي العمالة، فإن حصة املنسوجات تنخفض باطراد. ثم هناك 

، وهي منتجات املطاط 2014-2004فترة ثالثة قطاعات زادت حصتها من إجمالي العمالة خالل 

%( واألثاث )من 6.2% إلى 4.8%(، واملنتجات املعدنية املصنعة )من 6.4% إلى 6.0والبالستيك )من 

%(. وبما أن قطاعات األغذية واملشروبات واألثاث واملالبس هي القطاعات ذات 6.1% إلى 4.5

فإن نسبة كبيرة من إجمالي الشركات تعمل الكثافة العالية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم، 

% من من مجموع املقاوالت في بلدان منظمة التعاون 43.4في هذه القطاعات، والتي تشكل مجتمعة 

 (.2.5اإلسالمي التي تتوفر حولها البيانات )الجدول 

 صنيعالت قطاعات عمالة في اإلسالمي التعاون  منظمة في األولى الخمس البلدان 11.5 الشكل ويوضح

 مختلف في العمالة من نسبة أعلى وبنغالديش وتركيا إندونيسيا تسجل ما فعادة. األولى العشر

 واملشروبات األغذية قطاعات مثل التكنولوجيا، حيث من كثافة األقل القطاعات وفي. القطاعات

 ماأ. نسبيا أقوى  بموقف وتركيا وإندونيسيا بنغالديش تتمتع واألثاث، واملنسوجات واملالبس

 املصنعة املعدنية واملنتجات والسيارات اآلالت مثل التكنولوجيا، حيث كثافةمن األكثر القطاعات

 وماليزيا إيران أيضا هناك ولكن كبير حد إلى عليها تسيطر تركيا فإن الكيماوية، واملنتجات

 التي ،إندونيسيا كبير بشكل عليه تهيمن التبغ قطاع أن أيضا بالذكر الجدير ومن. وإندونيسيا

 األربع البلدان في فقط شخص ألف 80 يوظف القطاع أن حين في شخص، ألف 355 حوالي توظف

 (.وتركيا وإيران ومصر بنغالديش) التالية
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 التعاون اإلسالمي قطاعات التصنيع الرئيسية في دول منظمة 3.5الجدول 
  

 2014 2009 2004 العمالة 

 %16.9 %16.2 %15.4 األطعمة واملشروبات

 %9.9 %10.4 %9.9 امللبوسات

 %8.1 %8.5 %11.7 املنسوجات

 %7.1 %7.2 %6.4 املواد املعدنية غير الفليزية

 %6.4 %6.3 %6.0 املنتجات املطاطية والبالستيكية

 %6.2 %5.8 %4.8 املنتجات املعدنية املصنعة

 %6.1 %5.5 %4.5 األثاث؛التصنيع غير املصنف في مكان آخر

 %5.5 %5.5 %5.7 ائية واملنتجات الكيماويةاملواد الكيمي

 %4.5 %4.0 %3.8 الآلالت واملعدات غير املصنفة في مكان آخر

 2014 2009 2004 عدد الشركات

 %16.4 %17.6 %14.2 امللبوسات
 %15.8 %14.6 %13.0 املنتجات املعدنية املصنعة

 %15.3 %18.3 %17.8 األطعمة واملشروبات
 %11.7 %11.4 %11.6 املصنف في مكان آخر األثاث؛التصنيع غير 

 %7.2 %4.1 %4.1 الآلالت واملعدات غير املصنفة في مكان آخر
 %6.4 %7.1 %9.0 املنتجات الخشبية )ماعدا األثاث(

 %5.9 %6.0 %6.3 املواد املعدنية غير الفليزية
 %5.2 %4.9 %7.6 املنسوجات

 %4.0 %3.9 %3.3 املنتجات املطاطية والبالستيكية

 2014 2009 2004 املخرجات

 %17.7 %16.9 %15.5 األطعمة واملشروبات
 %17.4 %14.9 %9.3 فحم الكوك، واملنتجات النفطية املكررة، والوقود النووي

 %12.6 %11.7 %10.5 املواد الكيميائية واملنتجات الكيماوية
 %8.5 %8.2 %9.1 املعادن األساسية

 %4.8 %6.1 %6.8 قطوراتالسيارات، املقطورات، نصف م
 %4.8 %5.4 %4.9 املواد املعدنية غير الفليزية

 %4.4 %4.5 %4.2 املنتجات املطاطية والبالستيكية
 %4.0 %4.4 %2.4 آالت املكاتب واملحاسبة والحوسبة

 %3.8 %3.7 %3.4 املنتجات املعدنية املصنعة

 2014 2009 2004 القيمة املضافة

 %16.9 %16.4 %12.9 ملنتجات الكيماويةاملواد الكيميائية وا
 %14.5 %13.2 %11.8 األطعمة واملشروبات

 %13.1 %12.9 %7.1 فحم الكوك، واملنتجات النفطية املكررة، والوقود النووي
 %6.4 %5.7 %7.7 املعادن األساسية

 %5.9 %7.7 %7.4 املواد املعدنية غير الفليزية
 %5.0 %5.9 %6.8 السيارات، املقطورات، نصف مقطورات

 %4.4 %4.2 %4.3 املنتجات املطاطية والبالستيكية
 %4.1 %4.4 %4.3 املنتجات املعدنية املصنعة

 %3.9 %3.8 %6.2 املنسوجات
( ملنظمة األمم املتحدة للتنمية INDSTAT2املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات اإلحصاءات الصناعية )

من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي تتوفر حولها البيانات: ألبانيا وأذربيجان ومصر  20ساب متوسطات الصناعية. تم احت
وإندونيسيا وإيران واألردن وكازاخستان والكويت وقيرغيزستان وماليزيا واملغرب وعمان وفلسطين وقطر واململكة العربية السعودية 

  والسنغال وطاجيكستان وتونس وتركيا واليمن.
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% من إجمالي اإلنتاج في قطاع 47.7من حيث إجمالي اإلنتاج، تمثل القطاعات الثالثة األولى 

%، 17.7% إلى 15.5التصنيع، وتزداد حصصها بمرور الوقت. وزادت حصة األغذية واملشروبات من 

% وحصة 17.4% إلى 9.3وحصة فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة والوقود النووي من 

. وانخفضت حصة القطاعات 2014-2004% خالل فترة 12.6% إلى 10.5جات الكيماوية من املنت

الثالثة، أي املعادن األساسية، والسيارات واملقطورات وشبه املقطورات، واملنتجات املعدنية غير 

% خالل نفس الفترة. ويبدو أن هناك اتجاها نحو زيادة تركيز اإلنتاج 18.1% إلى 20.8الفلزية، من 

 لصناعي في عدد قليل من القطاعات.ا

وكما هو الحال بالنسبة للعمالة، يتركز اإلنتاج الصناعي على املستوى القطاعي في عدد قليل من 

(. ولدى تركيا أكبر إنتاج في ستة من صناعات التصنيع 12.5بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )الشكل 

جال األغذية واملشروبات فضال عن املنتجات العشر األولى. وتتمتع إندونيسيا بأكبر قدرة في م

الكيميائية. وفي إنتاج فحم الكوك واملنتجات البترولية املكررة والوقود النووي، تحتل إيران املرتبة 

األولى. وأخيرا، في قطاع آالت املكاتب واملحاسبة والحوسبة، تعد ماليزيا أكبر قدرة إنتاجية بين بلدان 

 لتي تتوفر حولها البيانات.منظمة التعاون اإلسالمي ا

ومن حيث القيمة املضافة في قطاعات التصنيع الرئيسية، فإن نفس القطاعات كما في حالة 

اإلنتاج تهيمن على إجمالي القيمة املضافة للتصنيع، وإن كانت بترتيب مختلف. أما املواد الكيميائية 

املنتجات البترولية املكررة، وقطاعات واملنتجات الكيميائية، واألغذية واملشروبات، وفحم الكوك، و 

% من إجمالي القيمة املضافة للتصنيع في دول 13.1% و 14.5% و 16.9الوقود النووي فتمثل 

، كما أن حصصها في ارتفاع مستمر. وقد شكلت 2014منظمة التعاون اإلسالمي اعتبارا من عام 

، والتي ارتفعت 2004نيع في عام % من إجمالي القيمة املضافة للتص31.8هذه القطاعات مجتمعة 

. وكما هو  األمر في حالة املخرجات، فإن هناك اتجاها نحو التركيز املرتفع 2014% في عام 44.4إلى 

 للقيمة املضافة للتصنيع في عدد قليل من القطاعات.

ء وکما کان الحال من قبل، فإن االقتصادات الرئیسیة في منظمة التعاون اإلسالمي تتحکم في الجز

(. وتهيمن اململكة 13.5األکبر من القیمة املضافة للتصنيع في قطاعات التصنیع األولى )الشکل 

العربية السعودية في مساهمة هذه القطاعات في إجمالي القيمة املضافة للتصنيع على قطاعات 

النظر أكثر املنتجات الكيميائية وفحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة والوقود النووي. ومما يلفت 
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من ذلك هو أنه بالرغم من أن تركيا تتمتع ببضعف الطاقة اإلنتاجية إلندونيسيا في السيارات 

واملقطورات وشبه املقطورات، إال ان هذه األخيرة تتمتع بأعلى قيمة مضافة في هذا القطاع، والتي 

خلق املزيد من تضاعف تقريبا القيمة املضافة في تركيا. كما ينعكس انخفاض كفاءة تركيا في 

القيمة املضافة في بعض القطاعات األخرى مثل املعادن األساسية واملنسوجات ومنتجات املطاط 

والبالستيك. وتحقق بعض البلدان األخرى، بما في ذلك إيران وكازاخستان واململكة العربية 

من القطاعات السعودية، رتبات متقدة أكثر من خالل خلق املزيد من القيمة املضافة في العديد 

 الصناعية.
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 الدول األولى في املنظمة من حيث العمالة في قطاعات التصنيع الرئيسية )آالف( :11.5الشكل 

( ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية INDSTAT2املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات اإلحصاءات الصناعية )
 .2010ي تتوفر بشأنها البيانات بعد عام الت 28.  مالحظة: من بين بلدان املنظمة ال  2017
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( ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية INDSTAT2املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات اإلحصاءات الصناعية )

 .2010التي تتوفر بشأنها البيانات بعد عام  28.  مالحظة: من بين بلدان املنظمة ال  2017

 ول األولى في املنظمة من حيث إجمالي مخرجات قطاعات التصنيع الرئيسية )باملاليير(الد :12.5الشكل 
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.  2017( ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية INDSTAT2املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات اإلحصاءات الصناعية )

 .2010البيانات بعد عام  التي تتوفر بشأنها 28مالحظة: من بين بلدان املنظمة ال  
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 اإلنتاجية في قطاع التصنيع 5.1.3

بينما قطاع قطاع التصنيع آخذ في 

االتساع في بعض بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي، فإن مدى دعمها 

لنمو اإلنتاجية يبقى مسألة رئيسية 

أخرى وجب التطرق إليها. فهناك 

حاالت ال يؤدي فيها التحول الهيكلي إلى 

تاجية اإلجمالية في االقتصاد. زيادة اإلن

ووفقا للجنة االقتصادية ألفريقيا 

(، يمكن مالحظة النمط السلبي 2015)

للتغيير الهيكلي، وال سيما في البلدان 

املعتمدة على النفط واملعادن. ويذكر 

أن البلدان ذات امليزة النسبية في 

املوارد الطبيعية في أمريكا الالتينية 

وجنوبها وغربها ووسط أفريقيا وشرقها 

هي البلدان التي شهدت التغيرات 

الهيكلية األكثر سلبية وتخفيضا 

لإلنتاجية. وفي تلك املناطق، تحركت 

العمالة في االتجاه املعاكس مما هو 

متوقع من التغيير الهيكلي املعزز للنمو: 

من أنشطة أكثر إنتاجية إلى أنشطة 

أقل إنتاجية، في كثير من األحيان إلى 

غير رسمية، مع آثار سلبية على أنشطة 

 اإلنتاجية والنمو االقتصادي.

إنتاجية العمل في  14.5ويقارن الشكل 

القطاعات االقتصادية الرئيسية في 

 دول املنظمة

 الدول النامية غير األعضاء في املنظمة

 الدول املتقدمة

األمم  املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدتي بيانات شعبة منظمة

املتحدة اإلحصائية ومنظمة العمل الدولية. مالحظة: تعزى الزيادة املفاجئة في 

مستوى اإلنتاجية في قطاع التصنيع في البلدان النامية غير األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي إلى توفر البيانات الصينية بعد هذا التاري .

 (2015-1991إنتاجية العمالة حسب القطاعات ) :14.5الشكل 
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بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان غير األعضاء في املنظمة والبلدان املتقدمة، وذلك على 

ظلت إنتاجية العمالة في قطاع  6دول املنظمة، أساس مقياس بالقيمة املضافة لكل مستخدم. ففي

دوالر أمريكي، مدفوعة إلى حد كبير بالتعدين واملرافق  14000الصناعة راكدة إلى حد ما بحوالي 

عة زيادة بطيئة ولكنها ثابتة في إنتاجية العمالة. أدناه(، في حين شهد قطاع الزرا 15.5)راجع الشكل 

ليد العاملة في الصناعات التحويلية والخدمات بمعدالت أعلى. ومن ناحية أخرى، اتسعت إنتاجية ا

                                                           
باإلضافة إلى قطاع الصناعة التحويلية، يشمل قطاع الصناعة البناء والتعدين واملحاجر، واملرافق العامة )الكهرباء 6

 والغاز وغيرها(.
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2015 
 القيمة املضافة العمالة

 من القيمة املضافة %38.2من العمالة و  %19.5يشكل إجمالي الصناعة 
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 خدمات أخرى  التجارة والسياحة البناء التعدين واملرافق التصنيع الزراعة

1991 
 القيمة املضافة العمالة

توزيع العمالة والقيمة املضافة في دول منظمة التعاون اإلسالمي حسب القطاعات  : 15.5الشكل 
 (2015باملقارنة مع  1991)

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدتي بيانات شعبة منظمة األمم املتحدة اإلحصائية ومنظمة العمل الدولية.
ئة، الفنادق وخدمات اإلقامة؛ خدمات أخرى: النقل، االتصاالت، املالية مالحظات: التجارة والسياحة: تجارة الجملة والتجز  

 والخدمات األخرى 
 

 من القيمة املضافة %44.9من العمالة و  %16.6يشكل إجمالي الصناعة 



 اتجاهات التنمية الصناعية وفرصها في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي الخامس: الفصل

 

 2017 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 التنمية الصناعية لتحقيق تحول هيكلي
131 

واألهم من ذلك، هو أنها توسعت أكثر في قطاع التصنيع باملقارنة مع قطاع الخدمات، بمعدل نمو 

 .2015-1991%، على التوالي، خالل فترة 40% و 80بلغ نحو 

وخالفا لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، فإن إنتاجية العمل في قطاع الصناعة آخذة في النمو في 

كل من البلدان املتقدمة والنامية غير األعضاء في املنظمة.  وقد تضاعفت هذه النسبة في البلدان 

مو اإلنتاجية في % في البلدان املتقدمة. وكان ن60النامية غير األعضاء في املنظمة، وزادت أكثر من 

قطاع الزراعة أقوى في هذه املجموعات القطرية مقارنة ببلدان منظمة التعاون اإلسالمي. واعتبارا 

، تمتع قطاع الصناعات التحويلية بأعلى مستوى من إنتاجية العمل في البلدان 2015من عام 

ل األكثر إنتاجية في بلدان املتقدمة والنامية غير األعضاء في املنظمة، إال أن قطاع الصناعة ال يزا

 منظمة التعاون اإلسالمي.

و  1991توزيع العمالة والقيمة املضافة حسب القطاعات االقتصادية في عامي  15.5يقارن الشكل 

بلدا من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. فقد انخفضت حصة الصناعة  53بالنسبة ل   2015

، ولكن 2015% في عام 10.8إلى  1991سجلة عام % امل11.2التحويلية في إجمالي العمالة من  

%، مما يعكس نموا واضحا في 14.7% إلى 12.4حصتها من إجمالي القيمة املضافة ارتفعت من 

إنتاجية العمل في قطاع التصنيع. أما قطاع التعدين واملرافق فكان له نصيب ضئيل جدا في إجمالي 

. 1991%( في عام 27.5لي القيمة املضافة )%(، لكنه حظي بنصيب كبير من إجما1.3العمالة )

% 16.8%، فيما تراجعت حصته في القيمة املضافة إلى 1.7وارتفعت حصته من إجمالي العمالة إلى 

. وكباعتباره آخر مكونات الصناعة، توسع قطاع البناء من حيث العمالة والقيمة املضافة 2015في 

% إلى 16.6الصناعة حصته في إجمالي العمالة من  خالل الفترة قيد النظر. وفي املجمل، زاد قطاع

 %.38.2% إلى 44.9%، لكنه خفض حصته من إجمالي القيمة املضافة من 19.9

وعند النظر في مساهمات القطاعات األخرى في إجمالي العمالة والقيمة املضافة، يالحظ أن هناك 

زيادة في حصة الخدمات في كل من انخفاضا في حصة الزراعة في إجمالي العمالة والقيمة املضافة و 

العمالة والقيمة املضافة. ومن الواضح أن هناك تحوال هيكليا بعيدا عن الزراعة في اتجاه 

الخدمات، ولكن عملية التصنيع ال تزال بطيئة نوعا ما. ولتجنب الوقوع في ف  التخلي عن التصنيع 

ر بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في في مرحلة سابقة ألوانها، فإنه من األهمية بمكان أن تستثم

قدرات الصناعة التحويلية لدعم عملية التصنيع. ويشمل الفصلين السادس والسابع مزيدا من 

 النقاش بشأن الخيارات املمكنة في مجال السياسات.
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 فرص التنويع االقتصادي من خالل التصنيع 5.2

ي دول منظمة التعاون اإلسالمي منذ من الواضح أن هناك نموا قويا في القيمة املضافة للتصنيع ف

أكثر من عقدين، إال أن حصة التصنيع من إجمالي العمالة والقيمة املضافة ال تزال منخفضة. 

وهناك نمو قوي في العجز التجاري في املنتجات الصناعية، مما يعكس عدم كفاية القدرة اإلنتاجية 

ب صناعة تحويلية قوية ومتطورة لتعزيز في بلدان املنظمة. غير أن االقتصاد شديد التنوع يتطل

قدرته على املنافسة في االقتصاد العالمي والحفاظ عليها. ويكشف التحليل الوارد في القسم الفرعي 

السابق أن أنشطة التصنيع التحويلية تتركز بشكل مكثف في عدد قليل من بلدان منظمة التعاون 

مساهمة ضئيلة في التصنيع في مجمل األنشطة  اإلسالمي، بينما ال تقدم البلدان املتبقية إال 

 االقتصادية.

ومن أجل التشديد على أهمية التنويع االقتصادي ودور الصناعة التحويلية في تعزيز القدرة 

التنافسية والتعقد االقتصادي، يستعرض هذا القسم الفرعي بنية الصناعة التحويلية في بلدان 

دف توفير قاعدة للمناقشة حول قضايا التنويع والتكامل مختارة من منظمة التعاون اإلسالمي به

االقتصادي . كما يحلل القدرة التنافسية الصناعية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، وكذلك 

 العالقة بين التعقد االقتصادي وأنشطة الصناعة التحويلية.

 بنية الصناعة التحويلية في بلدان مختارة من منظمة التعاون اإلسالمي 5.2.1

تتوفر مجموعة بيانات شاملة للعديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي إلجراء تحليل متعمق ال 

لبنية الصناعة التحويلية باإلضافة إلى أوجه التكامل املحتملة. ومن أجل تمهيد الطريق ملزيد من 

الدراسات املستفيضة، سيتم تحليل وضع قطاع الصناعات التحويلية في عدد قليل فقط من دول 

نظمة. ووقع االختيار على هذه البلدان استنادا إلى توافر البيانات، على النحو الذي توفره قاعدة امل

(، وتشمل 4)التنقيح  2017بيانات اإلحصاءات الصناعية ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

ل بنية قطاع باإلضافة إلى تحلي 7إندونيسيا وتركيا واململكة العربية السعودية ومصر والسنغال.

 التصنيع، تناقش دراسات الحالة الناتج وامليزان التجاري في قطاعات التصنيع.

                                                           
( هو أحدث نسخة من ISIC Rev.4طة االقتصادية )للتصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنش 4التنقيح 7

. ولذلك، رغم تنوع 2005تصنيف األنشطة االقتصادية ولم يبلغ عن البيانات الواردة في هذا التصنيف إال بعد عام 

في  2014و  2008دراسات الحالة من بلد لبلد، إال أنها تغطي مجموعة من البيانات خالل الفترة املمتدة بين عامي 

. وعالوة على ذلك، تم تجميع البيانات املقدمة على مستوى التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع عينتنا
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 إندونيسيا

كما هو مبين سابقا في  

، تمثل إندونيسيا 5.5الشكل 

ما يقرب من ربع إجمالي 

القيمة املضافة للتصنيع في 

دول منظمة التعاون 

اإلسالمي، لذلك تعتبر فاعال 

عة مهما في أنشطة الصنا

التحويلية. البيانات القطرية 

( ISIC Rev.4التفصيلية )

                                                                                                                                                          

القطاعات رباعية األرقام إلى املستوى ثنائي األرقام لغرض التحليل في هذا القسم الفرعي. غير أنه توجد في حاالت 

تكون األرقام اإلجمالية أقل بشكل طفيف عن قليلة بيانات مفقودة في التصنيف التفصيلي لإلحصاءات. لذلك، قد 

 قطاعا على املستوى ثنائي األرقام. 24األرقام الفعلية على املستوى املكون من رقمين. وفي املجموع، هناك 

 بنية التصنيع في إندونيسيا: 4.5الجدول 

  2010 2013 

 %27.7 %20.5 املنتجات الغذائية

 %14.6 %12.2 املواد الكيميائية واملنتجات الكيماوية

 %6.4 %5.5 منتجات التبغ

 %6.1 %7.3 طوراتالسيارات، املقطورات ونصف مق

 %5.6 %5.6 املنسوجات

 %4.8 %5.5 الورق ومنتجات الورق

 %4.3 %6.7 املعادن األساسية

 %4.2 %3.2 املعدات الكهربائية

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض والطلب 

 4، املراجعة 2017في املجال الصناعي 

 (2013قطاعات التصنيع التي سجلت أعلى فائض وعجز تجاري في إندونيسيا ) :16.5الشكل   

املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض والطلب في 

 4، املراجعة 2017للتنمية الصناعية 
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. ويكشف تحليل البيانات على أن قطاع التصنيع في 2013-2010إلندونيسيا متاحة فقط لفترة 

% من 20.5إندونيسيا يهيمن عليه قطاع األغذية بشكل كبير، كما أن حصته تتزايد. فقد شكلت 

. وثمة قطاع متنام 2013% في عام 27.7نها ارتفعت إلى ، ولك2010إجمالي أنشطة التصنيع في عام 

آخر هو املنتجات الكيميائية، بحيث 

% 14.6% إلى 12.2ارتفعت حصتها من 

خالل نفس الفترة. ولعل أكثر ما يثير 

االهتمام أن منتجات التبغ تشكل ثالث 

أكبر قطاع صناعي في إندونيسيا وتشهد 

 أيضا اتجاها متزايدا. ومن ناحية أخرى،

شهد قطاعي السيارات واملعادن 

األساسية انخفاضا في حصتهما من 

 (.4.5إجمالي النشاط الصناعي )الجدول 

ينعكس الوجود القوي لقطاع األغذية 

أيضا في أرقام التجارة، التي ولدت 

 15.7فائضا تجاريا لالقتصاد بقيمة 

(. وفي 16.5مليار دوالر أمريكي )الشكل 

اعات حين أنه ليس من بين القط

 ع في تركيابنية التصني :5.5الجدول 

  2009 2014 

 %14.4 %15.8 املنتجات الغذائية

 %11.5 %10.4 املعادن األساسية

 %8.9 %7.9 املنسوجات

 %8.3 %8.2 السيارات، املقطورات ونصف مقطورات

 %6.4 %6.9 امللبوسات

 %6.4 %5.9 املواد املعدنية غير الفليزية األخرى 

 %5.7 %5.3 املنتجات املعدنية املصنعة

 %5.6 %5.2 املنتجات املطاطية والبالستيكية

 %5.5 %6.1 املعدات الكهربائية

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض والطلب

 4، املراجعة 2017في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  

 

زان التجاري في إجمالي الناتج الصناعي واملي :17.5الشكل 

 إندونيسيا

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض 

، 2017والطلب في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 4املراجعة 
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الرئيسية لالقتصاد، فإن املالبس واملنتجات الجلدية هي أيضا من بين القطاعات ذات الفائض 

التجاري. غير أن هناك عجزا كبيرا في التجارة في عدة قطاعات، ال سيما في فحم الكوك واملنتجات 

إندونيسيا عجزا  مليار دوالر(. وبوجه عام، سجلت 21.7مليار دوالر( واآلالت ) 31.7النفطية املكررة )

مليار دوالر أمريكي خالل الفترة قيد النظر  100و  50تجاريا في الصناعات التحويلية تراوح بين 

مليار  300(. ومع ذلك، يبدو أن إجمالي الناتج الصناعي آخذ في االزدياد، بحيث بلغ نحو 17.5)الشكل 

 .2013دوالر في عام 

 تركيا

ي منظمة التعاون اإلسالمي من حيث حصتها في إجمالي القيمة تركيا ثاني أكبر اقتصاد ف باعتبار

املضافة للتصنيع، يتميز قطاع التصنيع فيها بتنوع كبير. وهناك تسعة قطاعات صناعية تبلغ حصتها 

% من إجمالي اإلنتاج الصناعي، مما يمثل صورة أكثر قوة من حيث التنويع االقتصادي. 5أكثر من 

الغذائية هي أيضا القطاع األول في تركيا، فقد انخفضت حصتها إلى  وعلى الرغم من أن املنتجات

. ومن ناحية أخرى، تستأثر قطاعات 2009% املسجل عام 15.8من معدل  2014% عام 14.4

املعادن األساسية واملنسوجات والسيارات بحصة أكبر في إجمالي الصناعات التحويلية. وفي الوقت 

ملعدات الكهربائية بالقوة، فقد شهدا انخفاضا في حصتهما من الذي اتسم فيه قطاعي األلبسة وا

 (.5.5إجمالي الصناعة التحويلية )الجدول 

 (2014قطاعات التصنيع التي سجلت أعلى فائض وعجز تجاري في تركيا ) :18.5الشكل  

ات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض والطلب في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة املصدر: حساب

 4، املراجعة 2017للتنمية الصناعية 
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لى الرغم من انخفاض حصة املالبس في ع

إجمالي الناتج الصناعي، فإنها تحقق أعلى 

مليار  10.6فائض تجاري لالقتصاد )

مليار دوالر(  6.7دوالر(، تلتها املنسوجات )

مليار دوالر(.  6.5الغذائية )ثم املنتجات 

وباإلضافة إلى ذلك، يبدو أن قطاع 

الكيماويات يتمتع بقدرة إنتاجية محدودة، 

مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 

)الشكل  2014مليار دوالر أمريكي في  23.9

(. كما سجلت بدورها قطاعات فحم 18.5

الكوك واملنتجات النفطية املكررة 

وبية واإللكترونية واملنتجات الحاس

والبصرية واآلالت عجزا تجاريا كبيرا. 

مليار دوالر أمريكي  50وبشكل عام، عانت تركيا من عجز تجاري في الصناعة التحويلية قل عموما عن 

(. ومع ذلك، يبدو أن إجمالي ناتج التصنيع آخذ في االزدياد، وسجل 19.5خالل الفترة قيد النظر )الشكل 

 .2014دوالر أمريكي في عام  مليار  420أعلى من 

 اململكة العربية السعودية 

تعد اململكة العربية السعودية ثالث أكبر مساهم في القيمة املضافة للتصنيع في مجموعة منظمة  

 بنية الصناعة التحويلية في اململكة العربية السعودية: 6.5الجدول 

  2010 2014 

 %25.8 %24.7 املواد الكيميائية واملنتجات الكيماوية

 %21.2 %22.7 فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

 %11.7 %12.4 نتجات الغذائيةامل

 %6.0 %6.3 املواد املعدنية غير الفليزية األخرى 

 %5.1 %5.0 املنتجات املعدنية املصنعة

 %4.9 %4.5 املعادن األساسية

 %4.2 %4.1 املعدات الكهربائية

 %2.9 %2.5 املنتجات املطاطية والبالستيكية

 يانات ميزان العرض والطلباملصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة ب

 4، املراجعة 2017في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  

 

إجمالي الناتج الصناعي وامليزان التجاري  :19.5الشكل 

 في تركيا

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان 

لب في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية العرض والط

 4، املراجعة 2017الصناعية 
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% من إجمالي هذه القيمة في دول املنظمة. ومع ذلك، باملقارنة مع 8.6التعاون اإلسالمي، إذ تمثل 

تعرض قطاع صناعات تحويلية أكثر تركيزا. وشكل قطاع املنتجات الكيماوية تركيا وإندونيسيا، فإنها 

، تالها قطاع فحم الكوك 2014% في عام 25.8أكبر حصة من اإلنتاج في الصناعة التحويلية بنسبة 

%(. وتشكل القطاعات الثالثة األولى، إلى جانب قطاع األغذية، 21.2واملنتجات النفطية املكررة )

لي أنشطة الصناعة التحويلية في اململكة العربية السعودية. ومع ذلك، لوحظت % من إجما58.8

 (.6.5)الجدول  2010% في عام 5زيادة طفيفة في حصص القطاعات التي كان لها حصة أقل من 

مليار دوالر أمريكي كفائض تجاري في قطاع املواد الكيميائية، تعاني اململكة العربية  6.2باستثناء 

(. وأكبر عجز 20.5ن عجز تجاري في جميع قطاعات الصناعة التحويلية املتبقية )الشكل السعودية م

 19.1مليار دوالر(، واملعادن األساسية ) 20.1مليار دوالر(، واآلالت ) 23.6سجله قطاع السيارات )

مليار دوالر تقريبا في منتجات الصناعات  130مليار دوالر(. وإجماال، سجل عجز تجاري قدره 

مليار دوالر(.  54) 2010حويلية، مما يدل أيضا على زيادة كبيرة باملقارنة مع القيمة املسجلة عام الت

ويزداد العجز التجاري في اململكة العربية السعودية على الرغم من ارتفاع الناتج الصناعي الذي 

 (.21.5)الشكل  2014مليار دوالر أمريكي في عام  155تجاوز 

قطاعات الصناعة التحويلية ذات أعلى فائض وعجز تجاري في اململكة العربية  :20.5الشكل 

 (2014السعودية )

لعرض والطلب في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان ا
 4، املراجعة 2017للتنمية الصناعية 
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 امللبوسات

 املنتجات املطاطية والبالستيكية

 القطاعات الصناعية األخرى 

 فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

 املواد الكيميائية

 ماليير

 عجز

 فائض
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 مصر 

%، تعتبر 4.4 بحصتها البالغة

مصر سابع أكبر اقتصاد من 

حيث الحصة في إجمالي 

القيمة املضافة لدول منظمة 

التعاون اإلسالمي. وكما هو 

الحال في اململكة العربية 

السعودية، فإن الصناعات 

التحويلية في مصر تبدو مركزة 

إلى حد كبير في قطاعات 

قليلة. وعلى وجه الخصوص، 

مثل قطاع فحم الكوك 

جات النفطية املكررة ما واملنت

% من إجمالي 30يقرب من 

النشاط الصناعي في البالد، 

تاله قطاع املنتجات الغذائية 

%( واملنتجات الكيماوية 16.7)

%(. واألهم من ذلك أن 10.2)

حصص القطاعات الثالثة 

األولى آخذة في التزايد، األمر 

ي عدد قليل من القطاعات. وفي عام الذي يؤدي إلى زيادة تركيز أنشطة الصناعات التحويلية ف

%، أو ثلثي اإلنتاج الصناعي. وعالوة على ذلك، تراجعت 66.8، شكلت القطاعات األربعة األولى 2014

حصص القطاعات الناشئة األخرى، بما في ذلك املعدات الكهربائية واملنتجات الصيدالنية 

 (.7.5ل واملنسوجات، مما أدى إلى زيادة التركيز االقتصادي )الجدو 

 بنية الصناعة التحويلية في مصر :7.5الجدول  

  2010 2014 

 %29.8 %27.0 فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

 %16.7 %14.6 املنتجات الغذائية

 %10.2 %7.4 اويةاملواد الكيميائية واملنتجات الكيم

 %10.2 %11.4 املعادن األساسية

 %7.0 %7.3 املواد املعدنية غير الفليزية األخرى 

 %3.7 %5.6 املعدات الكهربائية
املنتجات الصيدالنية األساسية واملستحضرات 

 %3.5 %3.7 الصيدالنية

 %2.9 %3.6 املنسوجات

ميزان العرض والطلب في  املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات

 4، املراجعة 2017املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 

إجمالي اإلنتاج الصناعي وامليزان التجاري في  :21.5الشكل 

 اململكة العربية السعودية

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض والطلب 

 4، املراجعة 2017لصناعي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية في املجال ا
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إذا تجاهلنا الفائض التجاري الصغير في قطاع األلبسة، فإن مصر تسجل عجزا تجاريا في جميع  

قطاعات الصناعة التحويلية 

(. وسجل أعلى عجز 22.5)الشكل 

 5.1في قطاع السيارات بمقدار 

مليار دوالر، تاله قطاع اآلالت 

مليار دوالر( واملواد  4.8واملعدات )

مليار دوالر(.  4.5الكيميائية )

وإجماال، واجهت مصر عجزا تجاريا 

مليار دوالر أمريكي على  40بلغ نحو 

مدى السنوات الثالث املاضية 

(. ويبدو أن إجمالي 23.5)الشكل 

إنتاج الصناعات التحويلية ينمو 

 80بشكل مطرد، حيث وصل إلى 

 2014مليار دوالر أمريكي في عام 

 (2014قطاعات الصناعة التحويلية ذات أعلى فائض وعجز تجاري في مصر ) :22.5الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض والطلب في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة 

 4، املراجعة 2017للتنمية الصناعية 
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 املنتجات الغذائية

 املعادن األساسية

 فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

 منتجات الحاسوب واملنتجات الكهربائية والبصرية

 املنتجات املعدنية املصنعة

 األخشاب ومنتجاتها

 املنتجات الصيدالنية األساسية

 املعدات الكهربائية

 الورق واملنتجات الورقية

 امللبوسات

 ماليير

 عجز

 فائض

إجمالي الناتج الصناعي وامليزان التجاري في  :23.5الشكل 

 مصر

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض 

والطلب في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 4اجعة ، املر 2017
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  .2010في عام  مليار دوالر أمريكي 60.1مقارنة ب 

 السنغال

تعد السنغال واحدة من الدول 

ذات الحصص الضئيلة في 

إجمالي القيمة املضافة للتصنيع 

في منطقة املنظمة. وعلى الرغم 

من عدم تواجد قوي 

للصناعات التحويلية في البلد، 

فإن كل ما يتم إنتاجه يتركز 

بدرجة عالية في قطاعات قليلة. 

(. وتمثل القطاعات األربعة األولى، 8.5عي تقريبا في قطاع األغذية )الجدول ويقع ثلث اإلنتاج الصنا

التي تشمل املنتجات الغذائية وفحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة واملنتجات الكيماوية وغيرها 

 % من مجموع اإلنتاج الصناعي.74.3من املنتجات املعدنية غير الفلزية 

 (2012في السنغال ) قطاعات الصناعة التحويلية ذات أعلى فائض وعجز تجاري  :24.5الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض والطلب في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة 
 4، املراجعة 2017للتنمية الصناعية 
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 السيارات، املقطورات، نصف املقطورات
 الآلالت واملعدات غير املصنفة في مكان آخر

 املنتجات الصيدالنية األساسية
 املعدات الكهربائية

 منتجات الحاسوب واملنتجات الكهربائية والبصرية
 املعادن األساسية

 املنتجات املعدنية املصنعة
 املنتجات املطاطية والبالستيكية

 الورق واملنتجات الورقية
 املنسوجات

 منتجات التبغ
 املواد املعدنية غير الفليزية األخرى 

 ماليير

 عجز

 فائض

 حويلية في السنغالبنية الصناعة الت :8.5الجدول  

  2008 2012 

 %32.1 %31.4 املنتجات الغذائية

 %17.6 %21.9 فحم الكوك واملنتجات النفطية املكررة

 %12.4 %12.2 املواد الكيميائية واملنتجات الكيماوية

 %12.3 %10.2 املواد املعدنية غير الفليزية األخرى 

 %3.6 %3.4 املنتجات املطاطية والبالستيكية

 %3.1 %3.1 تجات التبغمن

 %2.7 %2.9 املعادن األساسية

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات ميزان العرض والطلب

 4، املراجعة 2017في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
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تجارة  باستثناء الفوائض الصغيرة في

املنتجات املعدنية غير الفلزية 

ومنتجات التبغ، تعد السنغال أيضا 

مستوردا صافيا ملنتجات الصناعة 

(. وأكبر منتج 24.5التحويلية )الشكل 

في العجز التجاري هو املنتجات 

مليار  0.86الغذائية التي تبلغ قيمتها 

دوالر. وإجماال، تسجل السنغال 

ات مليار  3عجزا تجاريا يزيد عن 

دوالر. وبلغ إجمالي إنتاجها في 

 4الصناعة التحويلية أكثر بقليل من 

 2012مليارات دوالر أمريكي في عام 

 (.25.5)الشكل 

 القدرة التنافسية في األداء الصناعي  5.2.2

يمكن أن تعزى التحوالت في الوضع النسبي للبلدان من حيث القيمة املضافة للتصنيع والصادرات 

في القدرة التنافسية الصناعية لكل بلد على حدة. وتعرف القدرة التنافسية الصناعية إلى تغيرات 

الصناعية على أنها قدرة البلدان على زيادة وجودها في األسواق الدولية واملحلية وفي نفس الوقت 

تطوير القطاعات واألنشطة الصناعية ذات القيمة املضافة العالية واملحتوى التكنولوجي )اليونيدو، 

وتقوم منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بتقييم ومعايرة القدرة التنافسية الصناعية  (.2014

من خالل مؤشر األداء الصناعي التنافس ي. وهي تتألف من ثمانية مؤشرات تقيم األداء الصناعي 

ى استنادا إلى قدرة االقتصاد على إنتاج وتصدير السلع املصنعة بشكل تنافس ي. ويوزن كل مؤشر عل

ويجمع على ثالثة أبعاد للقدرة التنافسية الصناعية. يتعلق البعد األول بقدرة  1إلى  0مقياس من 

البلد على إنتاج املصنوعات وتصديرها، أما البعد الثاني فيتضمن مستويات التعمق واالرتقاء 

يع العالمي التكنولوجي في البلد، ويتضمن البعد الثالث للقدرة التنافسية أثر البلدان على التصن

(. وهي 2014)لالطالع على مزيد من املعلومات، راجع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، 

بلدا من البلدان النامية غير  68بلدا متقدما و  37بلدا من بلدان املنظمة و  39تتضمن بيانات عن 

 األعضاء في املنظمة.

إجمالي الناتج الصناعي وامليزان التجاري في  :25.5الشكل 

 السنغال

على قاعدة بيانات ميزان العرض  املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء

والطلب في املجال الصناعي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 4، املراجعة 2017
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اإلسالمي مع مجموعات البلدان األخرى من أداء بلدان منظمة التعاون  29-26.5تقارن األشكال 

حيث مؤشر قياس األداء الصناعي التنافس ي وبعض مؤشراته الفرعية. وهناك بطبيعة الحال فجوة 

هائلة بين البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية. وفي مؤشر قياس األداء الصناعي التنافس ي، 

األداء الصناعي التنافس ي  مؤشر  :26.5الشكل 

(1991-2015) 

مؤشر جودة الصادرات  :29.5الشكل  

 (2015-1991الصناعية )

حصة األنشطة متوسطة  :27.5الشكل  

ة التكنولوجيا في مؤشر إجمالي القيمة وعالي

 (2015-1991املضافة للتصنيع  )

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات مؤشر األداء الصناعي التنافس ي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية 
 .2017الصناعية 

مؤشر  الكثافة الصناعية  :28.5الشكل  

(1991-2015) 
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قدمة والنامية، وال سيما بسبب االتجاه التراجعي هناك اتجاه نحو سد الفجوة بين االقتصادات املت

تقريبا. وزادت دول منظمة التعاون اإلسالمي  2000للقدرة التنافسية في البلدان املتقدمة منذ عام 

، في حين ارتفعت في 2015في  0.033إلى  1991املسجلة عام  0.023متوسط قيمة مؤشرها من 

خالل نفس الفترة. وبصفة عامة،  0.041إلى  0.029من البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة 

تظل بلدان املنظمة أقل قدرة على املنافسة من مجموعات البلدان األخرى من حيث األداء 

 الصناعي.

وباإلضافة إلى مؤشر قياس األداء الصناعي التنافس ي اإلجمالي، يتم عرض الكثافة الصناعية وحصة 

عالية في إجمالي القيمة املضافة ومؤشرات جودة الصادرات في أنشطة التكنولوجيا املتوسطة وال

. واملكون الفرعي ملؤشر الكثافة الصناعية هو نصيب األنشطة املتوسطة والعالية 29-27.5األشكال 

التكنولوجيا في إجمالي مؤشر القيمة املضافة للتصنيع. فهو يلتقط التعقد التكنولوجي للتصنيع، مع 

التعقد التكنولوجي العالي للهيكل الصناعي للبلد. وكما نوقش أيضا في القسم قيم مرتفعة تشير إلى 

السابق، فإن التنمية تنطوي عموما على انتقال هيكلي من األنشطة القائمة على املوارد 

والتكنولوجيا املنخفضة إلى األنشطة املتوسطة والعالية التكنولوجيا. ويعني التعقد العالي لهياكل 

 27.5من فرص التعلم واالبتكار التكنولوجي داخل القطاعات وفيما بينها. ويبين الشكل  اإلنتاج مزيدا

أنه على الرغم من االختالفات الكبيرة باملقارنة مع البلدان املتقدمة، تمكنت بلدان منظمة التعاون 
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 توزيع مؤشر جودة الصادرات الصناعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي :30.5الشكل 

 .2017اعية املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات مؤشر األداء الصناعي التنافس ي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصن
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 نظمة.اإلسالمي من تحسين مستوى تعقدها التكنولوجي أكثر من البلدان النامية غير األعضاء في امل

باعتبارها واحدة من املؤشرات املركبة ملؤشر قياس األداء الصناعي التنافس ي، فإن مؤشر الكثافة 

الصناعية يرصد دور التصنيع فضال عن التعقد التكنولوجي للتصنيع في بلد معين. وعلى الرغم من 

األعضاء في  أن دول منظمة التعاون اإلسالمي في طريقها لسد الفجوة مع البلدان النامية غير 

املنظمة، إال أن الفجوة مع البلدان املتقدمة لم تتغير بشكل ملحوظ خالل الفترة املمتدة بين عامي 

 (.28.5)الشكل  2015و  1991

تعتبر جودة الصادرات الصناعية مؤشرا مركبا آخر ملؤشر قياس األداء الصناعي التنافس ي، الذي 

معين، والتعقد التكنولوجي للصناعات التحويلية، يرصد دور التصنيع في نشاط التصدير في بلد 

وقدرة البلد على إنتاج منتجات أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية، واالنتقال إلى مجاالت أكثر 

دينامية في نمو الصادرات. وفي هذا املؤشر، تسجل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي لألسف أداء 

األهم من ذلك أن البلدان النامية غير األعضاء في أضعف من املجموعات القطرية األخرى، و 

(. ويوضح الشكل 29.5)الشكل  1997املنظمة وسعت الفجوة مع دول املنظمة خاصة بعد عام 

 توزيع األداء العام لدول منظمة التعاون اإلسالمي على مر السنين. 30.5

ومجموعات البلدان األخرى مقارنة شاملة بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  31.5ويبين الشكل 

. 2015من حيث مؤشر قياس األداء الصناعي التنافس ي وخمسة مكونات أخرى من املؤشر لعام 

وباستثناء مؤشري نصيب الفرد من القيمة املضافة للصنيع ونصيب الفرد من التكنولوجيا 

وسط على بلدان املتوسطة، فإن البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تتفوق في املت

 املنظمة.

يكشف تحليل القدرة التنافسية الصناعية على أن دول منظمة التعاون اإلسالمي في املتوسط أقل 

تنافسية من البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة. ويرتبط نقص القدرة التنافسية أيضا بقلة 

هذا القسم بعرض بعض  التنوع االقتصادي في األنشطة الصناعية. وفي هذا السياق، يخلص

 .املناقشات العامة حول التعقيد االقتصادي في دول منظمة التعاون اإلسالمي
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 التعقيد االقتصادي 5.2.3

إن البلدان ال تقوم ببساطة 

بصنع املنتجات والخدمات التي 

تحتاجها، ولكنها تصنع تلك التي 

تستطيع أن تصنعها بواسطة 

معارفها واملوارد املتاحة. وفي 

ض السلع تتطلب حين أن بع

قدرا كبيرا من املعرفة وشبكات 

كبيرة من األفراد واملنظمات، 

فإن البعض اآلخر يتطلب 

معرفة أقل وكثافة أقل من 

الشبكات. وتحدد بنية الناتج 

اإلنتاجي للبلد، أو تعقيده 

االقتصادي، مجموعة السلع 

التي يمكن أن تنتجها. 

واالقتصادات املعقدة هي 

كنها االقتصادات التي يم

معالجة كميات هائلة من 

املعارف ذات الصلة لتوليد 

مزيج متنوع من املنتجات 

الكثيفة املعرفة. وعلى النقيض 

من ذلك، تتمتع االقتصادات 

البسيطة بقاعدة ضيقة من 

املعرفة اإلنتاجية وتنتج 

منتجات أقل وأبسط 

(Hausmann et al. 2014 .)

 (2015التنافسية الصناعية في املقارنة ) :31.5الشكل  

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات مؤشر األداء الصناعي 

 .2017التنافس ي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

MHTech MVAالقيمة إجمالي مؤشر في التكنولوجيا وعالية متوسطة : األنشطة 
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املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مؤشر التعقيد االقتصادي ملعهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا وقاعدة بيانات القيمة املضافة للتصنيع ملنظمة األمم 
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ومن الضروري زيادة مستوى 

ادي لكي التعقيد االقتص

يتمكن املجتمع من 

االحتفاظ بكمية أكبر من 

املعارف اإلنتاجية 

واستخدامها، كما يمكن 

للمؤشر الذي وضعه باحثون 

في جامعة هارفارد ومعهد 

 ماساتشوستس للتكنولوجيا

(MIT) الذي يصطلح عليه ،

بأطلس التعقيد االقتصادي، 

أن يقيسه من خالل مزيج 

نعها. وعلى الرغم من أنه يعتمد على بيانات الصادرات بدال من املنتجات التي يمكن للبلدان ص

 بيانات اإلنتاج، فإنه يقدم بعض األفكار الهامة بشأن التعقيد االقتصادي للبلدان.

 2015توزيع مؤشر التعقيد االقتصادي عام  :33.5الشكل  

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مؤشر التعقيد االقتصادي ملعهد 

 ماساتشوستس للتكنولوجيا.
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يمكن أيضا فهم املنطق األساس ي للتعقيد االقتصادي على النحو التالي. نأخذ مثال بعين االعتبار 

بالتحقق من عدد البلدان األخرى التي يمكنها أن تصنع نفس منتجا عشوائيا في بلد معين ونقوم 

املنتج إذا كان هذا البلد ال يمكنه صنعه. وإذا لم يتمكن سوى عدد قليل من البلدان األخرى من 

إنتاج املنتج الذي ال يستطيع هذا البلد أن يصنعه، فإن ذلك يشير إلى أن هذا االقتصاد معقد. 

لتعقيد االقتصادي ونصيب الفرد من القيمة املضافة للتصنيع. وكما وهناك أيضا ارتباط قوي بين ا

، فإن البلدان ذات املستويات العالية من التعقيد االقتصادي تميل إلى أن 32.5هو مبين في الشكل 

 يكون لديها نصيب الفرد عاليا من القيمة املضافة للتصنيع.

. ومن 2015ث مجموعات قطرية لعام توزيع مؤشر التعقيد االقتصادي في ثال  33.5يبين الشكل 

الواضح أن في دول منظمة التعاون اإلسالمي تعقيدات اقتصادية أقل مقارنة بالبلدان النامية غير 

 34.5األعضاء في املنظمة. وكما هو متوقع، هناك تباين كبير فيما بين بلدان املنظمة. ويوضح الشكل 

د االقتصادي. ويبدو أن ماليزيا وقطر واململكة بلدان املنظمة ذات أعلى وأدنى مستويات التعقي

العربية السعودية هي أكثر االقتصادات تعقيدا، وفقا للمؤشر. ولغينيا بيساو ونيجيريا وبنغالديش 

أدنى قيمة للمؤشر من حيث التعقيد االقتصادي. ويعتبر التعقيد االقتصادي أداة مفيدة في تفسير 

لتنبؤ بالنمو االقتصادي في املستقبل. وليس من السهل االختالفات في مستوى دخل البلدان وا

 تحقيقه، ولكن البلدان التي تحققه تميل إلى جني ثمار مهمة.

 عوامل تعيق التصنيع في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 5.3

بالنظر إلى التجارب العاملية في مختلف أنحاء العالم في تحقيق التنمية الصناعية، فضال عن 

تمرة للعديد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي للتصنيع، فمن األهمية بمكان أن املحاوالت املس

يكون هناك فهم متين للعناصر الرئيسية التي تعيق التصنيع الناجح في بلدان املنظمة. وينبغي 

للمبادرات الحالية واملستقبلية الخاصة بتصميم السياسات الصناعية أن تنظر بعناية في هذه 

 جل زيادة احتماالت تحقيق تحول اقتصادي ناجح.العوامل من أ

وكما ورد في القسم الرابع، أشارت التجربة الدولية بصورة حاسمة إلى أن سياسات االنغالق 

املفرطة تحول دون تحقيق التنمية على املدى الطويل ألن االقتصادات املحلية تحرم من مصدر كبير 

التنافس. وعالوة على ذلك، يوجد في كثير من البلدان من املعلومات والتكنولوجيا، واألهم من ذلك 

النامية أسواق محلية صغيرة، وتحول استراتيجية االستعاضة عن الواردات دون استخدام وفورات 
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الحجم. وقد كانت تجربة النمو واألداء التجاري للبلدان التي اتبعت التصنيع بدل االستيراد )بما في 

األفريقية( أقل إثارة لإلعجاب من البلدان )مثل كوريا الجنوبية  ذلك أمريكا الالتينية والبلدان

وتايوان وسنغافورة( التي اتبعت استراتيجية التصنيع املوجهة للتصدير، على الرغم من أنها أيضا 

 بدأت تصنيعها بنهج استراتيجية االستعاضة عن الواردات.

لتنمية الصناعية في بلدان منظمة وتظهر التحليالت في هذا القسم بوضوح أن املستوى الحالي ل

التعاون اإلسالمي مخيب لآلمال. بل إن بلدان املنظمة ذات التصنيع األكثر نسبيا تعاني من العجز 

التجاري في تصنيع السلع. ومن أجل تحديد األسباب الرئيسية لسياسات التصنيع التي فشلت في 

ملرحلة األولية من تصميم السياسات إلى معظمها، ينبغي التحقيق في التجارب الخاصة بالبلد من ا

نهج معينة تستخدم في عمليات التنفيذ. وفي ظروف معينة، قد يكون حجم االقتصاد، ونقص 

التنمية املالية والحكم الرشيد هو املفتاح. وفي حاالت أخرى، قد تكون للقضايا األكثر تحديدا، مثل 

تنظيم سوق العمل، آثار كبيرة على الصناعة. القدرة على البحث والتطوير، وارتفاع سعر الصرف، و 

ويرد أدناه موجز لهذه التحديات، غير أن املسائل املتصلة بمعالجة بعض هذه التحديات ترد 

 مناقشتها بشكل أوسع في الفصلين السادس والسابع.

فبعض اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي أصغر من أن تنش ئ قاعدة صناعية متنوعة تنوعا 

هناك عالقة إيجابية كبيرة بين التوسع في التصنيع والطلب املحلي. وبعبارة أخرى، تميل جيدا. و 

البلدان الكبيرة إلى أن تكون لديها حصة أكبر في التصنيع نظرا لزيادة إمكانات وفورات الحجم. 

واالنفتاح االقتصادي مهم ليس فقط بالنسبة لالقتصادات الصغيرة ولكن الكبيرة أيضا. وستتيح 

ستراتيجية الصناعية املوجهة نحو التصدير الوصول إلى األسواق الكبيرة ودعم برامج التصنيع اال 

الواسعة النطاق، كما هو الحال بالنسبة للبلدان اآلسيوية الناجحة. كما أن االنفتاح االقتصادي 

كنولوجيا مهم ليس فقط للوصول إلى األسواق الكبيرة، بل أيضا للوصول إلى رأس املال األجنبي والت

واالبتكار. فالشركات في اقتصاد مغلق نسبيا أو محمي نسبيا ستتاح لها فرصة أقل للتعلم ونقل آخر 

 التطورات في مجاالتها.

ولعل أهم عامل في تحقيق التنمية الصناعية هو الحوكمة الرشيدة. فوجود مؤسسات تعمل بشكل 

ي السياسات الصناعية عادة على جيد لتنفيذ ورصد سياسات التصنيع أمر مهم للغاية. وتنطو 

تدخالت حكومية ودعم هام لقطاعات معينة من أجل النمو، وهو ما يمكن للجماعات القوية 
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سياسيا أن تستحوذ عليه بسهولة والتي تتالعب بها بعد ذلك ألغراضها الخاصة. ولذلك، يجب على 

تدخالت الحكومية بطريقة الحكومة ضمان وجود مستوى عال من الشفافية واملساءلة. وقد تؤدي ال

غير مالئمة إلى حدوث تشوهات إضافية وتؤدي إلى عدم الكفاءة االقتصادية بدال من تحقيق 

 التنمية االقتصادية.

ومن أبرز التحديات التي تواجهها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي هي عدم وجود مخزون رأسمال 

لميا يدعمون عملية التنمية الصناعية من خالل بشري عالي املهارات. فاملوظفون املؤهلون تقنيا وع

(، فإن 2017املساهمة في التكنولوجيا واالبتكار واإلنتاج والتسويق. وكما هو مبين في سيسرك )

مستويات املهارات الحالية للقوى العاملة في دول منظمة التعاون اإلسالمي منخفضة نسبيا. ولذلك، 

ومي للتعليم، وأن تحسن التعليم والتدريب املنهي لرفع ينبغي للحكومات أن تزيد من الدعم الحك

 مستوى قاعدة املهارات.

وثمة عامل هام آخر يمكن أن يدعم التصنيع وهو استقرار االقتصاد الكلي. ويمكن أن يشكل 

االفتقار إلى االستقرار االقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ على املدى الطويل عقبة رئيسية أمام 

مية الصناعية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وفي بيئة االقتصاد الكلي ذات سعر تحقيق التن

الصرف املستقر والتضخم املنخفض ومعدالت االقتراض القابلة للتنبؤ والعجز املناسب والدين 

العام، ستكون االستثمارات قادرة على اتخاذ قرارات أفضل وتواجه صعوبات أقل في الوصول إلى 

ملالية ورأس املال. وفي األدبيات االقتصادية، يشيع القول أيضا بأن انخفاض أسعار األسواق ا

الصرف يساعد قطاعات التصدير على املنافسة، وال سيما القطاعات التي تولد املزيد من العوامل 

 الخارجية للتعلم.

ال في تمويل وأخيرا، فإن عدم كفاية مستوى التنمية املالية يعوق إمكانية الحصول على رأس امل

فرص االستثمار الحرجة، وال سيما بالنسبة للمؤسسات االبتكارية حديثة النشأة. ويتيح النظام املالي 

املتطور أيضا إمكانية تخصيص املوارد بكفاءة. واملستوى الحالي للتنمية املالية، كما تم التطرق إليه 

حسين التنمية املالية لزيادة قدرة في القسم الثالث، متخلف إلى حد ما. ولذلك، هناك حاجة إلى ت

الشركات على الحصول على التمويل الكافي لفرص االستثمار االبتكارية التي يحتمل أن تكون قادرة 

 على املنافسة.
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الهامة نحو تحقيق التنويع يعتبر التوفر على سياسة صناعية مصممة بشكل جيد من الخطوات 

االقتصادي والتنمية الصناعية. وعند وضع هذه السياسة، فإنه من املهم فهم العوامل الكامنة وراء 

تجارب نجاح أو فشل محاوالت التحول الصناعي السابقة، وتحديد القطاعات والصناعات التي 

ت واالتفاقات املتعددة األطراف يمكن أن تستثمر فيها البلدان كل منها على حدى باملوارد والقدرا

 االستفادة من أدوات أخرى 
ً
السارية املفعول فضال عن الظروف الخارجية األخرى. ومن املهم أيضا

للسياسة االقتصادية لتكملة ودعم عملية التنمية الصناعية. ويقدم هذا القسم منظورا شامال 

تيجيات التنمية الصناعية في دول حول هذه القضايا بهدف تقديم بعض األفكار حول تصميم استرا

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 التجارب السابقة للتنمية الصناعية وسياساتها  7.1

على مدى العقود القليلة املاضية، شهدت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي توجهات 

اعية تتطور سياساتية واضحة لتعزيز التنمية الصناعية. وما زالت استراتيجيات التنمية الصن

باستمرار مع مرور الوقت مع ظهور قضايا وتحديات وفرص جديدة ناشئة. وفي هذا الصدد، 

يستعرض هذا القسم الفرعي تجارب بعض االقتصادات الرئيسية في منظمة التعاون اإلسالمي في 

 محاوالتها الرامية إلى تحقيق التنمية الصناعية.

 مصر 

ع القائم على إحالل اإلنتاج املحلي محل اإلستيراد الذي شرعت مصر منذ فترة طويلة في التصني

 من الستينيات، مع تحول كامل إلى اقتصاد ُمخطط له، 
ً
تضاعف في سنوات ما بعد االستقالل بدءا

حيث تولت الدولة السيطرة املباشرة على اإلنتاج الصناعي بموجة ضخمة من التأميم. وخالل هذه 

انتقائية للغاية: فلم تؤثر الدولة بشكل غير مباشر على تدفقات الفترة، كانت السياسات الصناعية 

العمل واالستثمار في القطاعات االقتصادية املختلفة من خالل الحوافز التمييزية فحسب )مثل 

 بشكل مباشر كأكبر مستثمر في البالد )
ً
-Galal and Elمعدالت الضرائب التفاضلية( ولكن أيضا

Megharbel, 2005.) 

 باعتماد التحرير الجزئي 1990-1974ة وخالل فتر 
ً
، انعكست سياسات التخطيط املركزي جزئيا

لالقتصاد الذي كان يسمى في كثير من األحيان بفترة سياسة "الباب املفتوح" )االنفتاح(. وركزت 
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، تم اعتماد برنامج 1991اإلصالحات على تحرير سوق النقد األجنبي وواردات املستهلكين. وفي عام 

الهيكلي، واضطلعت الحكومة بمرحلة أولى من اإلصالحات ساعدت على تحويل االقتصاد  للتكيف

 من التخطيط املركزي إلى آليات قائمة على السوق، وزيادة االنفتاح التجاري، ودور قيادي 
ً
جزئيا

أكبر للقطاع الخاص. وشمل ذلك اإلصالحات االقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق االستقرار، 

 خصخصة بعض  وإدخال
ً
سعر صرف تنافس ي وتحرير جزئي لألسعار. وشهدت هذه املرحلة أيضا

 ,Galal and El-Megharbel, 2005; Ali and Msadfaاملؤسسات العامة باستثناء القطاع املالي )

2016.) 

بهدف تحقيق استقرار في أسعار الصرف، وتخفيض  2004وبدأت موجة جديدة من اإلصالح في عام 

ل التعريفات، واستغالل املزيد من الجهود إلصالح بيئة األعمال التجارية وتشجيع وترشيد هيك

القطاع الخاص. ومع ذلك، ظل القطاع العام جهة فاعلة رئيسية، وواصلت الصناعات املحلية 

 )مثل صناعات النسيج واملالبس والغذاء(، 
ً
حمايتها من خالل معدالت التعريفات املرتفعة نسبيا

 عن الدع
ً
 من القطاعات القائمة على كثافة رأس املال فضال

ً
م الكبير للطاقة الذي يستفيد أساسا

(Ali and Msadfa, 2016 بلغ نسبة 
ً
(. وعالوة على ذلك، ظل اإلنفاق على البحث والتطوير منخفضا

% من الناتج املحلي اإلجمالي في كل من تسعينات القرن املاض ي والعقد األول من هذا القرن 0.2

(Atiyas, 2015.) 

بهدف تحويل القطاع الصناعي إلى محرك  2005وقد وضعت استراتيجية للتنمية الصناعية في عام 

 للسياسة الصناعية، مع التركيز على قطاعات صناعية مختارة 
ً
 رأسيا

ً
للنمو. وتتبع االستراتيجية نهجا

ضرات الكيميائية ينبغي أن تدعمها الحكومة، بما في ذلك الهندسة والصناعات الغذائية واملستح

والدوائية واملنسوجات واملالبس ومواد البناء واألثاث والورق والورق املقوى والجلود. وفي الواقع، 

استمرت السياسات القطاعية في مصر طوال العقود األربعة املاضية، حتى خالل إطار السياسة 

وفي محاولة لتقييم نتائج (. Atiyas, 2015األكثر ليبرالية في العقد األول من القرن العشرين )

أن البلد قد عانى من إعادة توزيع  (Ali and Msadfa, 2016) السياسات الصناعية في مصر، وجد

العمالة من القطاعات ذات اإلنتاجية العالية إلى القطاعات ذات اإلنتاجية املنخفضة خالل فترة 

نمو نتيجة ملجموعة من العوامل . ويمكن أن يكون هذا التغيير الهيكلي الذي يحد من ال1999-2008

الكثيرة، مثل ارتفاع سعر الصرف، واالعتماد املفرط على صادرات السلع األساسية، وعدم كفاءة 

 القطاع املصرفي.
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 إندونيسيا

 نحو السوق 
ً
بعد التحول من اقتصاد مغلق وسياسات التدخل الشديدة إلى اقتصاد أكثر توجها

، كان النمو االقتصادي في 1997القتصادية اآلسيوية عام خالل أواخر الستينيات حتى األزمة ا

، حيث بلغ متوسطه 
ً
 )7إندونيسيا سريعا جدا

ً
(. وخفضت التفضيل Hofman et al., 2004% سنويا

ز للمستثمرين في املعاملة لصالح املؤسسات الحكومية. وتوفر قوانين االستثمار الجديدة نفس الحواف

 إلى سعر وتم تبسيط  املحليين واألجانب،
ً
إجراءات التصدير واالستيراد. وانتقلت إندونيسيا أيضا

صرف ثابت موحد قابل للتحويل بالكامل، مما أعطى دفعة للصادرات واالستثمار األجنبي املباشر. 

 في الدخل بسبب زيادة إنتاج النفط. وعادت 
ً
 سريعا

ً
وخالل فترة السبعينيات، شهدت إندونيسيا نموا

تيجية اقتصادية يسيطر عليها القطاع العام تركز على االستعاضة عن الواردات إندونيسيا إلى استرا

(. ومع ذلك، وبمجرد انتهاء فترة ازدهار النفط في بداية Hofman et al. 2004والتمويل العام )

الثمانينيات، لم يكن باإلمكان الحفاظ على هذه االستراتيجية. واستحدثت سلسلة من تدابير رفع 

نظيمية لتحسين مناخ االستثمار. وبدأت االستثمارات املباشرة األجنبية واملحلية في الضوابط الت

االرتفاع بسرعة في أواخر الثمانينات. ومنذ منتصف الثمانينات وما تالها، كان التصنيع هو القوة 

 الدافعة وراء النمو االقتصادي. وتضاءلت أهمية الصناعات القائمة على املوارد في الثمانينيات،

وبحلول أوائل التسعينات، حلت محلها الصناعات ذات التكنولوجيا املنخفضة واملتوسطة 

(Kniivilä, 2007.) 

، انتقلت البالد منذ أواخر الستينيات من قاعدة إنتاج تغلب عليها الزراعة إلى قاعدة أكثر 
ً
وعموما

لصناعية الوطنية صناعية. ومن ثم فإن السياسة الصناعية في إندونيسيا تتشكل من السياسة ا

والخطة اإلندونيسية الرئيسية لتسريع وتوسيع التنمية االقتصادية في إندونيسيا التي  2008لعام 

 ,Tijaja and Faisal) 2025بهدف أن تصبح دولة صناعية قوية بحلول عام  2011أطلقت في عام 

كتوجيه للحكومة  2035-2015(. اليوم، تستخدم الخطة الرئيسية للتنمية الصناعية الوطنية 2014

 وأصحاب املصلحة الصناعية في التخطيط الصناعي والتنمية على مدى السنوات العشرين املقبلة.

 كازاخستان

، تركزت األنشطة االقتصادية واالستثمارات في 1991في السنوات األولى بعد االستقالل في عام 

دولية الكبرى في صناعات النفط كازاخستان على قطاع املوارد، حيث تعمل العديد من الشركات ال
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والغاز والتعدين. وساعد ذلك على استقرار االقتصاد في السنوات األولى، ولكنه خلق مشاكل في وقت 

الحق على شكل ما يصطلح عليه "املرض الهولندي". بحيث كان هناك انخفاض حاد في أسعار السلع 

واألزمة الروسية  1997و  1996ي عامي التصديرية الرئيسية لكازاخستان بعد األزمات اآلسيوية ف

. وأظهرت هذه الحالة مدى ضعف االقتصاد املحلي، ودفعت الحكومة إلى البحث عن 1998عام 

، أعلنت كازاخستان االستراتيجية لعام 1997نموذج أكثر استدامة للتنمية االقتصادية. وفي عام 

 من بلدان العال 50بهدف الدخول في قائمة أكثر  2030
ً
 بلدا

ً
. ووضعت االستراتيجية إطارا

ً
م نموا

 لتطوير السياسة الصناعية في البلد.

ومن أجل ضمان التنمية املستدامة لكازاخستان من خالل تنويع وتحديث االقتصاد، أطلقت 

. 2015-2003استراتيجية تنمية وتحديث قطاع الصناعة لكازاخستان للفترة  2003الحكومة في عام 

فا محددة بشأن الزراعة والصناعة والنقل والرعاية االجتماعية والصحة وشمل هذا البرنامج أهدا

(. وسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات Felipe and Rhee, 2013والتعليم والقطاع العام )

املحلية غير النفطية في األسواق الدولية من خالل الجهود بين القطاعين العام والخاص. وأنشأت 

ة وتحديث قطاع الصناعة مؤسسات تنمية ذات صلة بدعم التصنيع، بما في ذلك استراتيجية تنمي

بنك كازاخستان للتنمية وصندوق االستثمار في كازاخستان وصندوق االبتكار الوطني. وتتطلب هذه 

االستراتيجية معاملة متساوية لجميع قطاعات االقتصاد وال توجد آليات تحفيزية محددة لتطوير 

لتحويلية. هذا بدوره فشل في تعويض اآلثار السلبية ألعراض الداء الهولندي قطاع الصناعات ا

لتطوير الصناعة التحويلية. وقد ثبت أن استراتيجية تنمية وتحديث قطاع الصناعة هي سياسة 

 (.Konkakov and Kubayeva, 2016تنويع غير فعالة لكازاخستان )

برنامج الدولة لإلسراع في التنمية الصناعية  إطالق 2009واستجابة لذلك، قررت الحكومة في عام 

، الذي يمثل االنتقال إلى السياسة الصناعية 2014-2010( للفترة SPAIIDواالبتكارية في كازاخستان )

النشطة في كازاخستان من أجل الحد من االعتماد على أسعار السلع األساسية العاملية. ولتحقيق 

درجت أدوات الدعم املالي وغي
ُ
ر املالي في تدابير دعم الصناعة في البرنامج. وتهدف االستراتيجية ذلك، أ

 إلى النهوض بالتنويع من خالل تطوير القطاعات في أربعة مجاالت ذات أولوية. 
ً
الجديدة أيضا

وحققت نتائج هامة على مدى السنوات الخمس األولى من حيث اإلنتاجية واالستثمار األجنبي 

 (.Konkakov and Kubayeva, 2016والصادرات )
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وباألخذ في االعتبار الخبرات املتعلقة بتنفيذ املرحلة األولى من البرنامج، ركز البرنامج الخماس ي الثاني 

على قطاع الصناعات التحويلية وحدد مؤشرات  2019-2015للمعهد الدولي للتنمية الزراعية للفترة 

ع التنفيذ الناجح لالستراتيجية، من حقيقية للقدرة التنافسية في قطاع الصناعة التحويلية. وم

 املتوقع أن يستمر التنويع االقتصادي في كازاخستان خالل السنوات القادمة.

 ماليزيا

، جرت محاولة االستعاضة عن الواردات من السلع 1969إلى عام  1957في البداية، من عام 

ت الفجوة بين العرقية االستهالكية في ظل األداء القوي لصادرات السلع األولية. ولكن، تسبب

الصينية، التي كانت غنية وحضرية، والعرقية املاليزية، التي كانت فقيرة وريفية، في أعمال الشغب 

. وفي السبعينيات، جرى تحول واضح في السياسة من مبدأ عدم التدخل 1969العنصري لشهر مايو 

تماعي وتأمين الوحدة الوطنية. باإلجراءات اإليجابية القائمة على العرق إلى تخفيف التوتر االج

( قواعد شاملة في تخصيص املناصب العامة، وإدارة NEPفرضت السياسة االقتصادية الجديدة )

األعمال، والقوى العاملة، وغيرها من الحوافز لصالح السكان املاليزيين األصليين )بوميبوترا(. ومنذ 

األجنبي املباشر املوجه نحو التصدير في  ، افتتحت مناطق التجارة الحرة لجذب االستثمار 1972عام 

أنشطة الصناعات التحويلية الخفيفة لتوسيع فرص العمل بعد تحديد الصناعة التحويلية 

 (.Rasiah, 2015) 1975-1975باعتبارها محركا للنمو في الخطة الثانية ملاليزيا للفترة 

، تحول 1986ومية. ومنذ عام )بقيادة مهاتير محمد(، تم وضع سياسة صناعية هج 1981وبعد عام 

 نحو 
ً
 من اإلنصاف االجتماعي إلى خلق الثروة مع اتخاذ تدابير أكثر توجها

ً
تركيز السياسة العامة جزئيا

( لدعم تطوير قطاع IMPsالسوق وإلى الخارج. وبادرت الحكومة املاليزية بخطط صناعية رئيسية )

( األساس 1995-1986الرئيسية األولى )الصناعات التحويلية وتحويله. وضعت الخطة الصناعية 

لقطاع الصناعات التحويلية ليصبح قطاع النمو الرائد في االقتصاد، وعزز تصنيع املوارد الطبيعية 

 من تصديرها في شكلها الخام. وساهمت الخطة الصناعية الرئيسية الثانية )
ً
( في 2005-1996بدال

ط الصناعية، وزيادة األنشطة ذات القيمة زيادة تطوير هذا القطاع، من خالل تعزيز الرواب

 (.MITI, 2006املضافة، وتعزيز اإلنتاجية )

( االستراتيجيات والسياسات الصناعية التي 2020-2006وتحدد الخطة الصناعية الرئيسية الثالثة )

 من الجهود املتواصلة التي يبذلها البلد لتحقيق هدف ماليزيا املتمثل في أن تصبح دول
ً
ة تشكل جزءا
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للبلد. والهدف الرئيس ي من هذا البرنامج هو  2020، كما ورد في رؤية عام 2020متقدمة بحلول عام 

تحقيق القدرة التنافسية العاملية من خالل االبتكار والتحول في قطاعي التصنيع والخدمات. وينصب 

ر املوارد البشرية التركيز على االرتقاء التكنولوجي واجتذاب وتوليد استثمارات عالية الجودة وتطوي

املبتكرة واملبدعة وإدماج الصناعات والخدمات املاليزية في الشبكات اإلقليمية والعاملية وسالسل 

اإلمدادات. وبوجه عام، وبفضل صياغة السياسات الصناعية وتنفيذها على نحو فعال منذ 

ساسية إلى اقتصاد منتصف الثمانينات، تحول االقتصاد املاليزي من اقتصاد قائم على السلع األ 

 قائم على التصنيع.

 تونس

 من سياسة االستعاضة عن الواردات وتشجيع الصادرات 
ً
وفي أوائل السبعينات، اعتمدت تونس كال

إلى جانب تنمية القطاع الخاص. وكان هناك تركيز خاص على الصناعات التحويلية، وال سيما 

بواردات املواد الخام واملعدات املعفاة من  املنسوجات. وتتمتع الشركات التي تصدر جميع منتجاتها

الرسوم الجمركية وبفرصة اإلعفاء الضريبي للشركات. وال تزال الصناعة الثقيلة والنقل واملياه 

(. وبدأ إطار السياسات الخاص بحماية الواردات AfDB, 2012والكهرباء تقع في خانة القطاع العام )

 التقليص من معوقات التجارة. يتغير في التسعينيات وبدأت الحكومة في

يمكن تقييمها  1996أن السياسة الصناعية في تونس بعد عام  (Ali and Msadfa, 2016) ويذكر

( هي تعزيز االستثمارات املادية وغير املادية 2000-1996على ثالث مراحل. كانت املرحلة األولى )

جهود لتحسين بيئة األعمال التي تدعم (، تم بذل 2005-2000لجميع الشركات. وفي املرحلة الثانية )

، بتعزيز إصدار الشهادات وتوحيد 2005األنشطة الصناعية. واتسمت املرحلة الثالثة، بعد عام 

 معايير للمنتجات والعمليات وتعزيز االبتكار والقدرة التنافسية.

يعية ومع ذلك، يتبين أن السياسة الصناعية في تونس اسُتخدمت كوسيلة لخلق األنشطة الر 

( أن الشرکات املرتبطة بالرئیس تتفوق علی 2014وآخرون ) Rijkersللرئيس وألسرته. ووجد 

 عن نمو العمالة واألرباح 
ً
منافسيھا من حیث العمالة واملخرجات وحصص السوق واألرباح فضال

والقطاعات التي یعملون فیھا تخضع بشکل غير متناسب ملتطلبات التراخيص وقیود االستثمار 

نبي املباشر . وتبين التجربة التونسية كيف يمكن أن ُيستحوذ على السياسة الصناعية األج

التدخلية، وأن كثرة اللوائح التنظيمية قد تكون في الواقع نتيجة للفساد. وعلى هذا النحو، فإنها 
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 على سياسات التدخل املفرطة، خاصة في السياقات التي تكون فيها 
ً
تحذر من تعليق اآلمال كثيرا

 (.Rijkers et al., 2014الضوابط واملوازين محدودة )

 تركيا

بالتصنيع القائم على  1980-1960واتسمت استراتيجية التنمية الصناعية في تركيا خالل الفترة 

بصفة  1984إنتاج بدائل للواردات. وكانت هناك سياسات خاصة لتشجيع االستثمار. وبعد عام 

 وموجهة نحو السوق مع انخفاض العقبات أمام خاصة، تحولت إلى سياسات اقتصادية أ
ً
كثر تحررا

% 21إلى  1983% في عام 76التجارة وتدفقات رأس املال. وانخفضت العقبات التجارية من حوالي 

، تم اعتماد استراتيجيات 1980(. وخالل فترة ما بعد عام Özler and Yılmaz, 2009) 1994في عام 

 تركيز قوي على ترويجية انتقائية لقطاعات ومناطق 
ً
معينة، جرى تحديثها بانتظام. وكان هناك أيضا

تشجيع الصادرات في الثمانينات وأوائل التسعينات، بتقديم منح وتخفيضات ضريبية على 

الصادرات وائتمانات مدعومة وإعطاء األفضلية للنقد األجنبي، وواردات معفاة من الرسوم 

(. Arslan and van Wijnbergen, 1993% )25-15الي الجمركية، من املقدر أن ترفع الصادرات حو 

 غير أن هناك ادعاءات واسعة االنتشار بشأن املغاالة في قيم الفواتير وتفش ي الفساد.

ومن خالل عضويتها في منظمة التجارة العاملية وتوقيعها على اتفاقية االتحاد الجمركي مع االتحاد 

كيف مع البيئة االقتصادية الجديدة. وفي حين أن اضطرت تركيا الى الت 1995االوروبي في عام 

العضوية في منظمة التجارة العاملية خفضت القدرة على تنفيذ برامج الحوافز لقطاعات محددة، 

 من التناسقات
ً
ونتيجة  في املعونات املقدمة من الدولة. فإن اتفاقية االتحاد الجمركي تتطلب عددا

 من عام 
ً
ياسة الصناعية عن االستهداف القطاعي، وبدأت تركز أكثر ، ابتعدت الس1995لذلك، بدءا

على اآلليات األفقية مثل دعم البحث والتطوير وحماية البيئة وبرامج الدعم للمشاريع الصغيرة 

(. وتطور نظام الحوافز أكثر فأكثر في العقد األول من Atiyas and Bakış, 2016واملتوسطة الحجم )

جرى تشجيع االستثمارات والعمالة على الصعيد اإلقليمي من أجل القرن الحادي والعشرين، حيث 

تحقيق التنمية اإلقليمية في جميع أنحاء البلد. كما حظيت االستثمارات في املناطق الصناعية 

 املنظمة بدعم أقوى.

، تم األخذ بنظام جديد للحوافز يهدف إلى توجيه املدخرات نحو االستثمارات ذات 2009وفي عام 

املضافة العالية وتشجيع االستثمارات الضخمة ذات املحتوى التكنولوجي العالي والبحث القيمة 
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والتطوير وزيادة االستثمار األجنبي املباشر ودعم أنشطة البحث والتطوير املتعلقة بحفظ البيئة. 

 للمناطق والقطاعات وحجم االستثمار. فعلى سبيل 
ً
ووفق املخطط الجديد تباينت الحوافز تبعا

 على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، وضعت امل
ً
ثال، في حين كان التركيز في املناطق األكثر تطورا

 في الجنوب والجنوب الشرقي على الزراعة والتصنيع الخفيف 
ً
األولوية في املناطق األقل نموا

راتيجية" ، تم إدخال حوافز جديدة "لالستثمارات االست2012والسياحة والصحة والتعليم. وفي عام 

 (.Atiyas and Bakış, 2016للتغلب على االعتماد املفرط على املدخالت املستوردة للصناعة )

 فى تطوير الصناعات الرئيسية وتنامي التجارة 2003ومنذ عام 
ً
 كبيرا

ً
، حققت تركيا تقدما

ى الوصول ضمن أكبر االقتصادات في العالم، وتطمح إل 17واالستثمار. واليوم، تحتل تركيا املرتبة 

. 2023مليار دوالر من إجمالي الصادرات وتصنيفها من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام  500إلى 

لكن بالنظر إلى أنه لم يحدث تحول كبير في صادراتها من حيث الجودة والتطور التكنولوجي على 

ول الهيكلي نحو ، فإنها تحتاج إلى سياسات جديدة للتح(Sak and İnan, 2015) مدى العقد املاض ي

 لتصبح أكثر قدرة على املنافسة وتحقيق هذه األهداف.
ً
 قطاعات الصناعة املتقدمة تكنولوجيا

 موجز مقتضب عن بعض التجارب األخرى 

ثورة وحرب طويلة  2013إلى  1979واجه االقتصاد اإليراني خالل فترة طويلة امتدت من عام  إيران:

ة وتحوالت متناقضة في السياسات االقتصادية األمد وعقوبات دولية واضطرابات مؤسسي

(Zonooz, 2013 وفي ظل هذه الظروف، فشلت في تحقيق أداء اقتصادي وصناعي كبير. وخالل .)

، تعطلت املؤسسات االقتصادية، وتقوضت امللكية الخاصة، وتم تأميم 1988-1978فترة 

أدت سياسات االستعاضة عن االستثمارات األجنبية وتم التخلي عن التخطيط االقتصادي. وقد 

الواردات التي نفذت قبل الثورة وبعدها إلى آثار ضارة مثل السعي إلى تحقيق العائدات بممارسة 

حت الحكومة اإليرانية 2004-1989أنشطة غير منتجة والركود التكنولوجي. وخالل فترة  ، نقَّ

وق في مجال التجارة سياساتها االقتصادية، وشرعت في الخصخصة، وإصالحات موجهة نحو الس

، استفادت إيران من ارتفاع أسعار 2013-2005الخارجية ونظم االستثمار األجنبي املباشر. وفي فترة 

 النفط وحققت معدالت نمو مرتفعة.

خالل الستينيات والسبعينيات من القرن املاض ي نهج املغرب سياسات متعددة لالستعاضة  املغرب:

اري بالتحرر في الثمانينيات من ذات القرن، بالتوازي مع عدد من عن الواردات. وبدأ النظام التج
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 1996اتفاقات التجارة الحرة، وال سيما اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي التي ُوقعت في عام 

. وكان التركيز الرئيس ي في التسعينات على الخصخصة. وكان 2000ودخلت حيز التنفيذ عام 

التجارية هو العالمة الفارقة خالل هذه الفترة. واتسمت الفترة ما بين االنخفاض السريع في الحماية 

بتعدد نظم تشجيع االستثمار واإلعفاءات الضريبية. وقد تم إطالق "برنامج  2007و  2002عامي 

ليصبح امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي بهدف زيادة  2009وتم تحيينه عام  2005انبثاق" في عام 

. وقد تم تحديد ستة 2015جمالي الصناعي وخلق وظائف إضافية بحلول عام الناتج املحلي اإل 

 لقدرتها القوية على النمو: الطيران وترحيل الخدمات والصناعة 
ً
قطاعات اقتصادية ودعمها نظرا

الغذائية واملنسوجات واإللكترونيات والسيارات. وأضيفت قطاعات املستحضرات الدوائية 

(. كما تركز خطة Ali and Msadfa, 2016) 2013ية إلى القائمة في عام والكيميائية وشبه الكيميائ

على صناعات مماثلة، حيث أنها تعتبر ذات إمكانيات  2020-2014التسريع الصناعي في املغرب للفترة 

عالية بالنسبة للمغرب من أجل االندماج بشكل أفضل في سالسل القيمة العاملية، والتي تهدف إلى 

 قيمته 23لصناعة بنسبة زيادة مساهمة ا
ً
 2.2% من الناتج املحلي اإلجمالي. وقد أنشأت صندوقا

مليار دوالر أمريكي لتحديد الفجوة التمويلية في التنمية الصناعية وملئها. كما تجتذب الحكومة 

االستثمار األجنبي املباشر إلى الصناعات الداعمة من أجل تقليص اعتماد الصناعات التحويلية 

 
ً
على سلع املدخالت املستوردة واكتساب املعرفة والخبرة التي تحتاج إليها الشركات املحلية تدريجيا

(El-Mokri, 2016.) 

، اعتمدت نيجيريا التصنيع البديل لالستيراد كاستراتيجية  نيجيريا:
ً
بعد استقاللها السياس ي مباشرة

ستوردة وخلق فرص للعمل. وفي إنمائية. وكان الهدف هو تقليل االعتماد على السلع االستهالكية امل

أوائل الستينيات وحتى أواخر السبعينيات، ظلت السياسات الصناعية في البلد ذات توجه داخلي. 

رغبة في جعل النيجيريين يملكون ويتحكمون في  1972وتم اعتماد سياسة التوطين النيجيرية في عام 

ير النفطية وتعزيز االستثمار والكفاءة في املؤسسات الصناعية في البلد.  ومن أجل تحفيز الصادرات غ

القطاع الصناعيفي نيجيريا، اعتمد صندوق النقد الدولي سياسة التكيف الهيكلي مع إعالن 

، أطلقت الحكومة االتحادية االستراتيجية 2004. وفي عام 1989السياسة الصناعية الجديدة لعام 

قطاع الخاص باعتباره محركا للنمو. وفي عام الوطنية للتمكين االقتصادي والتنمية، التي حددت ال
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، وضعت الحكومة مخطط التنمية الصناعية الوطنية املتكاملة، لكنها لم تحقق الكثير من 2007

 8النجاح. 

شملت الجهود التي بذلتها الحكومة لدعم التنمية الصناعية عدة  اململكة العربية السعودية:

ية املطلوبة، وبناء املدن الصناعية في مختلف مناطق مجاالت أساسية منها تنفيذ البنية التحت

اململكة، وإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، واستمرار توفير الدعم الصناعي والحوافز 

 تجلى بوضوح في نمو االستثمار الصناعي منذ 
ً
 ملحوظا

ً
األخرى. وقد حققت الصناعة السعودية تقدما

 من أشكال الدعم التي  تأسيس الصندوق.  ويعد توفير املدن
ً
 إضافيا

ً
الصناعية الحديثة شكال

تقدمها الحكومة للصناعات الوطنية. وقد قامت اململكة ببناء وتطوير عدة مدن صناعية في مختلف 

املناطق وتزويدها بجميع الخدمات واملرافق. ولتحسين جودة الخدمات التي تقدمها املدن الصناعية، 

، كهيئة عامة 2001الصناعية ومناطق التقنية )مدن( في عام  أنشئت الهيئة السعودية للمدن

مستقلة لإلشراف على إنشاء وإدارة املدن الصناعية واملناطق التكنولوجية، باإلضافة إلى تشغيل 

(. وعلى الرغم من التقدم SIDF, 2017هذه املدن وصيانتها وتطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص )

قتصادي، يبقى البلد بحاجة إلى تحسين أنشطة التصنيع في مختلف املحرز في تنويع الهيكل اال

 القطاعات من أجل التقليص من التحديات الناجمة عن االعتماد الكبير على صناعة النفط.

 2021بدعم من املكاسب الكبيرة غير املتوقعة، أدخلت الدولة خطة دبي  اإلمارات العربية املتحدة:

 لال 
ً
 دوليا

ً
بتكارات القائمة على املعرفة واالبتكار واألنشطة الصناعية املستدامة"، لجعل دبي "مركزا

من خالل تعزيز التماسك الصناعي والتكامل مع القطاعات االقتصادية األخرى وخاصة االستراتيجية 

منها، لخلق بيئة استثمارية جذابة من خالل مجموعة من املبادرات والحوافز. وسيتم استهداف ستة 

ة فرعية هي: املالحة الجوية، واملالحة البحرية، واملستحضرات الدوائية واملعدات قطاعات صناعي

الطبية، واألملنيوم واملصنوعات املعدنية، والسلع واآلالت واملعدات االستهالكية سريعة التداول. 

مبادرة استراتيجية لتحويل دبي إلى مركز دولي لألنشطة القائمة على املعرفة  75وتحدد الخطة 

 (.Dubai, 2016بتكار واألنشطة الصناعية املستدامة )واال 

                                                           
8http://bit.ly/2eH7kS9 
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 التعزيز االنتقائي للصناعات 7.2

من أجل تحسين بيئة األعمال وتحقيق تحول هيكلي نحو قطاعات ذات إمكانيات نمو عالية، تعتمد 

الحكومات تدخالت سياساتية متنوعة. ويمكن لهذه السياسات التدخلية أن تكون سياسات 

و وظيفية. وتهدف السياسات االنتقائية )أو العمودية( إلى تحقيق التحول الهيكلي صناعية انتقائية أ

من خالل استهداف قطاعات أو تكنولوجيات أو مهام محددة. ويعتقد أن هذه القطاعات تعزز 

اإلنتاجية وفرص العمل ونقل التكنولوجيا والتصدير والنمو. ومن ناحية أخرى، فإن الهدف من 

 من خالل دعم تشغيل  السياسات الوظيفية
ً
)أو األفقية( هو تحسين مناخ األعمال واالستثمار عموما

األسواق بشكل عام. وتشكل السياسات التجارية لتشجيع التصدير، وسياسات املنافسة لتسهيل 

دخول الشركات املبتكرة أو سياسات أسعار الصرف لضمان امليزة التنافسية في األسواق العاملية 

ملصدرة، بعض األمثلة على السياسات الوظيفية. وفي هذا الصدد، يركز هذا الفرع لجميع الشركات ا

 على الترويج االنتقائي للصناعات، ويتناول الفرع التالي تدابير السياسة الوظيفية.

 تحديد القطاعات ذات األولوية 7.2.1

ألولوية. فيشار يحتدم الجدل في األدبيات حول دور الحكومة في "انتقاء" أو "تهيئة" القطاعات ذات ا

عموما إلى أن سياسة انتقاء الحكومات لبعض القطاعات لتحقيق التحول الصناعي تؤدي إلى أوجه 

قصور في السوق دون تحقيق األهداف اإلنمائية. أما إذا ما اختارت الحكومات استحداث بيئة 

، فيعتقد مواتية حيث تظهر منشآت تنطوي على رمزية وطنية عن طريق عملية اكتشاف التكاليف

 في تحقيق األهداف. وفي كلتا الحالتين، تضع الحكومات سياساتها لدعم 
ً
أن ذلك أكثر نجاحا

 قطاعات معينة العتقادها بأن ذلك يمنحها ميزة نسبية ويحقق لها تحوال هيكليا.

وهناك آراء متناقضة بشأن ما إذا كانت السياسة الصناعية ينبغي أن تتفق مع امليزة النسبية أو أن 

تتحداها.  ويرى البعض أنه ينبغي للحكومات أن تعزز الصناعات والقطاعات التي تتمتع فيها بميزة 

نسبية إلى أن تبني قدراتها على استهداف صناعات إنتاجية أعلى،  وإال فإن هذه الجهود قد تؤدي إلى 

 ألسواق العاملية.إهدار املوارد النادرة أساسا وعدم الكفاءة دون تحقيق ميزة تنافسية إضافية في ا
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ومن األمثلة على استراتيجيات التحدي هذه ذات امليزة النسبية، إطالق إندونيسيا صناعة بناء 

ا % فقط من منافسه10السفن في الستينيات عندما كان نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي 

ت في تركيا في مثال آخر هو محاولة بناء صناعة السيارا الرئيس ي في ذلك الوقت، هولندا.

% من مستوى البلد 19الخمسينات، عندما كان نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي للبالد 

(. قد تكون هذه Lin and Treichel, 2014الرائد في هذه الصناعة آنذاك، الواليات املتحدة )

ادرة على االستراتيجيات قد فشلت في ذلك الوقت، ولكن هذه البلدان ال تزال طموحة لتصبح ق

املنافسة في هذه القطاعات. فقد أعلن الرئيس اإلندونيس ي الجديد جوكووى رؤيته لجعل إندونيسيا 

املحور العالمي للبحرية ورسم مبادئ بحرية طموحة لتعزيز النمو االقتصادي بالرغم من أن صناعة 

رغم من أن تركيا تشكل بناء السفن تهيمن عليها بشكل كبير الصين وكوريا واليابان. وباملثل، على ال

مصدرا رئيسيا للسيارات اليوم، فإنه ليس لديها صناعة وطنية للسيارات، الشيئ الذي تسعى 

 جاهدة بشأنه.

ويعتقد أولئك الذين يقفون ضد االستراتيجية التي تتفق مع امليزة النسبية أن البلدان النامية ذات 

ا فرص محدودة للتنافس في األسواق العاملية الصناعات الكثيفة االستخدام للعمالة واملوارد لديه

 محدودة للنمو االقتصادي بسبب قلة فرص التعلم ورفع املستوى. وفي 
ً
وهذه الصناعات توفر آفاقا

إلى أن السياسة الصناعية تتعلق ببناء مزايا نسبية وخلق  (Chang, 1994) هذا الصدد، يشير

 من اتباع م
ً
، بدال

ً
زايا نسبية ثابتة. ولذلك، ينبغي للسياسة قطاعات وصناعات جديدة تماما

 الصناعية أن تدعم البلدان في اكتشاف ميزتها النسبية الدينامية وتحقيقها. 
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 األسماك والقشريات والرخويات وغيرها

 خضروات وجذور ودرنات محددة صالحة لألكل

 مستحضرات الحبوب أو الدقيق أو النشأ أو الحليب

 السكر والحلويات السكرية

 التبغ وبدائل التبغ املصنعة

  الدهون والزيوت واملنتجات الحيوانية أوالنباتية

 القطن

 الفواكة واملكسرات؛ وقشور الحمضيات أو البطي  األصفر الصالحة لألكل

 امللح؛ السلفور؛ الحجارة؛ الجص والجير واإلسمنت

 الوقود املعدني والزيوت واملنتجات املعدنية

 (2015املزايا النسبية لدول منظمة التعاون اإلسالمي على املستوى القطاعي ثنائي الرقم ): 1.6الشكل 

 حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية.  ر:املصد



 تصميم سياسات صناعية لتحقيق التحول الهيكلي الفصل السادس:

 

 2017 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 التنمية الصناعية لتحقيق تحول هيكلي
163 

وبإلقاء نظرة عن كثب على أنماط املزايا النسبية القائمة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يالحظ 

جات األقل مالءمة لتطوير املنتجات أن معظم هذه الدول تتمتع بميزة نسبية في القطاعات واملنت

دولة من دول املنظمة التي تتوفر  39، من بين 2015وتنويعها. وباستخدام بیانات التصدیر لعام 

دولة منها فقط هي التي تتمتع بميزة نسبیة في قطاعات الوقود  21حولها بیانات تفصیلیة، وجد أن 

ة إلى امللح والكبريت والحجر وغيرها )رمز النظام ( باإلضاف27والزيوت املعدنیة )رمز النظام املنسق 

(. وتشمل القطاعات األخرى التي تتمتع فيها العديد من بلدان املنظمة بميزة نسبية: 25املنسق 

الفواكه والقطن والدهون والزيوت ومنتجات التبغ والسكر والحلويات والحبوب والخضروات 

ى حد كبير املنتجات الزراعية واملعدنية واملنتجات وهذه القطاعات هي إل 9(.1.6واألسماك )الشكل 

األولية التي ال تحتوي إال على القليل من املعالجة واملحتوى التكنولوجي، هذا إن وجدت. وعلى 

 (.1.6املستوى الرقمي(، لوحظ نمط مماثل )الجدول  4مستوى املنتج )رقم النظام املنسق 

لتعاون اإلسالمي على مستوى املنتج رباعي الرقم املزايا النسبية لدول منظمة ا :1.6الجدول 
(2015) 

 عدد دول املنظمة رمز النظام املنسق عدد دول املنظمة رمز النظام املنسق
4105 19 1515 14 
2709 18 1701 14 
1207 17 1902 14 
0804 16 2104 14 
2710 16 2402 14 
0708 15 5201 14 
2523 15 4819 13 
3401 15 6305 13 
4106 15 7108 13 
1101 14 7214 13 

حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات األمم املتحدة اإلحصائية لتجارة السلع األساسية. وملزيد من  املصدر:
 .bit.ly/2eH7kS9على املوقع االلكتروني:  UNSTATSالتفاصيل يمكنكم االطالع على صفحة 

نها لن تكون استراتيجية مثالية لدول منظمة التعاون اإلسالمي وتبين هذه التجربة السريعة بوضوح أ

 لتوسيع 
ً
 كافيا

ً
 على املزايا النسبية القائمة. فهي ال توفر مجاال

ً
لتصميم استراتيجية تعتمد حصرا

نطاق القدرات التكنولوجية وتحقيق نمو اإلنتاجية والقدرة على املنافسة على املدى الطويل من 

.خالل إنتاج منتجات أ
ً
 كثر تطورا

                                                           
صيل يمكنكم على التوالي.  وملزيد من التفا 3، 7، 19، 17، 24، 15، 52، 8رموز النظام املنسق لهذه القطاعات هي 9

 .bit.ly/2eH7kS9على املوقع االلكتروني:  UNSTATSاالطالع على صفحة 
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 والتي يمكن استخدامها لتحديد القطاعات ذات األولوية هي 
ً
ومن األدوات التي تم تطويرها مؤخرا

نهج حيز اإلنتاج.  نظرية حيز اإلنتاج )أو املنتجات ذات الصلة( هو تطبيق لنظرية الشبكة، والتي 

الترابط مع التشابه في  تصف شبكة من املنتجات التي تميل إلى أن تكون مشتركة التصدير. ويرتبط

املدخالت املطلوبة من قبل نشاط معين بما في ذلك كل ش يء من مهارات معينة واملتطلبات 

املؤسسية والبنية التحتية، والتشابه التكنولوجي وما شابه ذلك. ويظهر حيز اإلنتاج جميع املنتجات 

 (.2.6املصدرة وكيف تكون "قريبة" من بعضها البعض )الشكل 

أطلس التعقيد االقتصادي، جامعة هارفارد. مالحظة: يبين الشكل عرضا مرئيا لحيز اإلنتاج الذي تم إنشاؤه باستخدام بيانات  املصدر:

 .2008-2006التجارة الدولية لسنوات 

 حيز اإلنتاج :2.6الشكل 
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 (2015مقابل  1990التعقيد االقتصادي لدول مختارة من منظمة التعاون اإلسالمي ) :3.6الشكل  
 (2015تركيا )     (1990تركيا )

 (2015ماليزيا )     (1990ماليزيا )

 (2015نيجيريا )     (1990نيجيريا )

 (2015لعربية السعودية )اململكة ا   (1990اململكة العربية السعودية )

أطلس التعقيد االقتصادي، جامعة هارفارد. مالحظة: تشمل األشكال فقط القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزة  املصدر:

 .(. تعكس أحجام النقاط في الشكل الحجم النسبي لصادرات البلدان1نسبية )تقييم النتائج والكفاءات<
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 (2015مقابل  1990لدول مختارة من منظمة التعاون اإلسالمي ) التعقيد االقتصادي :4.6الشكل 

 (2015مصر )     (1990مصر )               

 (2015إيران )     (1990إيران )                

 (2015إندونيسيا )     (1990إندونيسيا )           

 (2015املغرب )                   (1990املغرب )                 

أطلس التعقيد االقتصادي، جامعة هارفارد. مالحظة:  تشمل األشكال فقط القطاعات التي تتمتع فيها البلدان بميزة نسبية  املصدر:

 (. تعكس أحجام النقاط في الشكل الحجم النسبي لصادرات البلدان.1)تقييم النتائج والكفاءات<
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التعقيد االقتصادي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي املنتقاة على أساس  4.6و  3.6ين الشكلين ويب

. وتظهر فقط القطاعات التي يتمتع فيها البلد املعني بميزة 2015و  1990نهج حيز اإلنتاج لسنوات 

 نسبية، ويعكس حجم الفقاعات الحجم النسبي للصادرات في هذا القطاع. وعلى الرغم من أن

 من التنويع على مدى السنوات ال  
ً
املاضية، فإن االعتماد الكبير على  25جميع البلدان حققت نوعا

املنتجات أو القطاعات الواحدة ال يزال يمثل قضية رئيسية بالنسبة لكثير من البلدان. ومن بين 

، في حين أن مصر وا
ً
ملغرب هذه البلدان، يبدو أن تركيا هي صاحبة االقتصاد األكثر تطورا

. ومن ناحية أخرى، يبدو أن األنشطة 
ً
 نسبيا

ً
وإندونيسيا وماليزيا لديها هيكل اقتصادي أقل تنوعا

 االقتصادية ما زالت مركزة بدرجة كبيرة في نيجيريا واململكة العربية السعودية وإيران.

 وت
ً
 استباقيا

ً
 في والتنمية االقتصادية عملية دينامية تتطلب من الحكومات أن تؤدي دورا

ً
سهيليا

تحقيق التحول الهيكلي. ومن املهم تحديد املجاالت التي يمكن أن تكون فيها البلدان منتجة 

وتنافسية مع االستثمارات املناسبة في القدرات والتدخالت. وعليها أن تتدخل للسماح لألسواق 

حقيق نمو بالعمل بشكل سليم من خالل توفير معلومات عن الصناعات الجديدة التي يمكن فيها ت

 أن 
ً
اإلنتاجية والقدرة التنافسية مع املوارد والقدرات املوجودة في البلد. وينبغي للحكومات أيضا

تستثمر في تحسين املوارد البشرية والبنية التحتية املادية القائمة وتنسيق االستثمارات من جانب 

رعي التالي األدوات القطاع الخاص لدعم األنشطة في الصناعات الجديدة. وسيناقش القسم الف

 االستراتيجية التي يمكن للحكومات أن تستخدمها في تعزيز التنمية الصناعية.

 تحديد األدوات االستراتيجية 7.2.2

 إلى النتائج التجريبية، يصنف
ً
عملية التصنيع إلى ثالث مراحل. وفي كل  (Weiss, 2015) استنادا

ة لجميع الشركات والقطاعية الرأسية مرحلة، هناك خيار بين التدابير األفقية العامة املتاح

 على األهداف ذات األولوية. ويبين الجدول 
ً
األهداف في كل مرحلة من  2.6االنتقائية املطبقة انتقائيا

مراحل التنمية الصناعية. وبصفة عامة، تتسم املرحلة األولى بنقل العمال ذوي املهارات املنخفضة 

 
ً
 نسبيا

ً
. وفي  من الزراعة إلى أنشطة أقل تطورا

ً
كثيفة العمالة باستخدام تكنولوجيات بسيطة نسبيا

املرحلة الثانية، يتمثل الهدف في التحول إلى تحفيز التخصص في خطوط اإلنتاج التي تعتبر جديدة 

 
ً
. وتتعلق املرحلة األخيرة من التصنيع أساسا

ً
 في االقتصاد وتشمل تكنولوجيات أكثر تطورا

ً
نسبيا

خدام التكنولوجيات والبنية التحتية الرائدة لتطوير تكنولوجيات بدعم تطوير األنشطة باست

 ومنتجات جديدة.
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وهناك خمسة أبعاد للسياسة الصناعية. وتتعلق هذه األبعاد بسوق اإلنتاج وسوق العمل وسوق 

 إلى أدوات تستند إلى Weiss, 2015رأس املال وسوق األراض ي والتكنولوجيا )
ً
(. وتصنف األدوات أيضا

مدخالت عامة. وتؤثر التدخالت املستندة إلى السوق على األسعار والضرائب وبالتالي تعمل السوق و 

من خالل روابط التسعير. وتعكس املدخالت العامة توفير السلع أو الخدمات التي ال توفرها 

أدوات السياسات املتاحة للبلدان ذات الدخل  3.6الشركات نفسها بشكل كاف. ويبين الجدول 

 املرحلة املبكرة( والبلدان املتوسطة الدخل )املرحلة املتوسطة(.املنخفض )

 أهداف السياسات الصناعية في مختلف مراحل التنمية :2.6الجدول  

 املرحلة املتقدمة املرحلة املتوسطة املرحلة املبكرة

تنويع الصادرات بعيدا عن السلع 
 األولية إلى مصنوعات بسيطة

تعزيز منتجات التكنولوجيا 
توسطة والعالية ذات القيمة امل

 املضافة العالية

أنشطة البحث والتطوير بين 
القطاعين العام والخاص وتقديم 

الدعم التحادات البحوث )يمكن أن 
تكون مقترنة بسياسة املشتريات 

 العامة(
معالجة )أو "استخالص"( املوارد 

الطبيعية في املصنوعات القائمة على 
 املوارد

ي مع تطوير التكيف املحل
 التكنولوجيا األجنبية

رأس مال املجازفة الستثمارات 
 التكنولوجيا العالية

جذب االستثمار األجنبي املباشر 
لتوليد الروابط التكنولوجية أو 

 اإلدارية أو التسويقية

تطوير الشركات املحلية ضمن 
 سالسل القيمة العاملية

االستثمار في التعليم العالي في 
العلوم  املواضيع القائمة على

 التطبيقية

 تشجيع الشركات الناشئة الجديدة.
إنشاء روابط تسويق دولية لتطوير 
منتجات العالمة التجارية الخاصة 

 بها
 التحسينات التعليمية العامة

 
تكامل السياسات البيئية كجانب 

 من جوانب البرنامج املتكامل.
 تمويل إعادة هيكلة املؤسسات

 إعادة تدريب العمال.  

 .(Weiss, 2015) جمعت من صدر:امل

وفي مجال سوق املنتجات، كانت التعريفات الجمركية على الواردات ودعم الصادرات من بين أهم 

األدوات املستخدمة في العديد من البلدان، وال سيما في شرق آسيا وأمريكا الالتينية. وفي حين أن 

 في ظل النظام ال
ً
تجاري العالمي الجديد، إال أنه يبقى استخدام هذه الصكوك غير محظور تماما

(. وفي مجال أسواق رأس املال، لعبت االئتمانات 1.3.6مقيدا أو مقيدا إلى حد كبير )راجع القسم 

 في استراتيجية التصنيع لبعض 
ً
 رئيسيا

ً
 عن مصارف التنمية دورا

ً
املوجهة ودعم أسعار الفائدة فضال

 (. وفي مجال سوق العمل، UNCTAD, 2016bآسيا )االقتصادات الحديثة العهد بالتصنيع في شرق 
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 تنفذ سياسات لرفع مستوى مهارات القوى العاملة ودعم عمالة الناس في القطاعات األكثر إنتاجية.

وفي مجال سوق األراض ي، تعتبر مناطق تجهيز الصادرات واملناطق االقتصادية الخاصة من بين 

جذب االستثمارات األجنبية من خالل توفير بنية تحتية األدوات األكثر شعبية في البلدان النامية ل

عالية الجودة ومختلف الحوافز الضريبية. وفي مجال التكنولوجيا، ترمي أدوات السياسة الصناعية 

 إلى تيسير استيعاب املعارف األجنبية عن طريق دعم برامج نقل التكنولوجيا واإلرشاد.

 لبلدان منخفضة ومتوسطة الدخلأدوات السياسة الصناعية في ا :3.6الجدول 

املجال 
 السياساتي

 املرحلة املتوسطة املرحلة املبكرة

قائمة على 
 السوق 

السلع العامة/ التوفير 
 املباشر

قائمة على 
 السوق 

السلع العامة/ التوفير 
 املباشر

 سوق اإلنتاج

الرسوم الجمركية 
على الواردات، 

إعانات 
الصادرات، 

استرداد الرسوم 
، الجمركية

تخفيضات 
ضريبية، حوافز 

االستثمار/ 
االستثمار األجنبي 

 املباشر

سياسة الشراء، 
معلومات أسواق 

التصدير/ املعارض 
التجارية، برامج إقامة 
روابط، تسويق بلدان 

االستثمار األجنبي 
املباشر، محطة واحدة 
لإلجراءات الحكومية، 

 وكاالت تشجيع االستثمار

الرسوم 
الجمركية على 

، الواردات
استرداد الرسوم 

الجمركية، 
تخفيضات 

 ضريبية، 
حوافز 

االستثمار/ 
االستثمار األجنبي 

 املباشر

 سياسة الشراء،
معلومات أسواق التصدير/ 

املعارض التجارية، برامج 
إقامة روابط، تسويق بلدان 

االستثمار األجنبي املباشر، 
محطة واحدة لإلجراءات 

الحكومية، وكاالت تشجيع 
 االستثمار

 وق العملس

اإلعفاءات 
الضريبية / 

املعونات لألجور، 
 منح التدريب

معاهد التدريب، 
 املهارات، املجالس

اإلعفاءات 
الضريبية / 

املعونات لألجور، 
 منح التدريب

معاهد التدريب، املهارات، 
 املجالس

سوق رأس 
 املال

االئتمان املوجه، 
دعم أسعار 

 الفائدة

ضمانات القروض، 
 واإلقراض املصرفي

 للتنمية

دعم أسعار 
الفائدة، 
ضمانات 
 القروض

التنظيم املالي، وإقراض 
مصرف التنمية )الدرجة 

األولى / الثانية(، ورأس مال 
 املجازفة

 سوق األراض ي

مناطق تجهيز الصادرات  اإليجار املدعوم
/ املناطق االقتصادية 

الخاصة، هياكل 
املصانع، البنية التحتية، 

 التغيير التشريعي، برامج
 الحاضنات

مناطق تجهيز الصادرات /  اإليجار املدعوم
املناطق االقتصادية الخاصة، 

هياكل املصانع، البنية 
التحتية، التغيير التشريعي، 

 برامج الحاضنات

 التكنولوجيا

دعم نقل التكنولوجيا،  
وبرامج اإلرشاد 

 التكنولوجي

إعانات البحث 
 والتطوير، املنح

اتحادات البحوث بين 
ن العام والخاص، القطاعي

ومعاهد البحوث العامة، 
ودعم نقل التكنولوجيا، 

 وبرامج اإلرشاد التكنولوجي
 .(Weiss, 2015) املصدر: مقتبس من
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ومع نمو البلدان، تصبح مؤسسات الدولة قادرة أكثر تقنيا وإداريا، ويكتسب القطاع الخاص 

فز لرفع مستوى استراتيجياتها املعارف والقدرات التي تتيح للحكومات تقديم عدد من الحوا

، أصبح هناك أدوات جديدة Weiss (2015)الصناعية والحفاظ على التصنيع والتنمية. ووفقا ل  

متاحة خاصة في أسواق رأس املال ومجال التكنولوجيا، مثل ضمانات القروض وإعانات البحث 

 والتطوير واملنح.

تاحة لالقتصادات النامية واملتقدمة إلى بشكل شامل األدوات امل Ree (2015)و  Felipeويصنف 

( دعم البنية 4( سياسات التدريب، )3( برامج جذب االستثمار، )2( الحوافز املالية، )1ثماني فئات: )

( خطط إلعادة الهيكلة 8( آليات مالية، )7( مشتريات الحكومة، )6( تدابير تجارية، )5التحتية، )

ات مثل االئتمانات الضريبية التفضيلية، واعتمادات التصدير الصناعية. وتشمل الحوافز املالية أدو 

واإلعفاءات الضريبية. ولجأت ماليزيا إلى استخدام الحوافز املالية )اإلعفاءات الضريبية للشركات 

الرائدة واملناطق الخاصة التي تتمتع بواردات معفاة من الرسوم الجمركية( الجتذاب االستثمار 

وباملثل، ولجذب  تم تعزيزها ولتحقيق أهداف محددة.طاعات التي ياألجنبي املباشر في الق

االستثمارات األجنبية، أنشأت ماليزيا مجمعات للتكنولوجيا كجزء من ممرها األكبر للوسائط 

 (.Felipe and Ree, 2015املتعددة )

طة األجل واليوم، ربما يكون لدى جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي برنامج تنمية اقتصادية متوس

مع تركيز خاص على التنويع االقتصادي والتنمية الصناعية. فعلى سبيل املثال، بذلت عدد من 

 لتحديد القطاعات االستراتيجية وتصميم تدابير السياسة 
ً
بلدان املنظمة في أفريقيا جهودا

 لذلك )الجدول 
ً
 من  2020(. وقد حددت نيجيريا في رؤيتها لعام 4.6الصناعية وفقا

ً
القطاعات عددا

ذات األولوية، وأطلقت برامجا لتعزيز النمو في هذه املجاالت، بما في ذلك مناطق محددة. كما تؤكد 

كوت ديفوار على الحاجة إلى تحديد القطاعات االستراتيجية في مجالي الصناعات الزراعية 

 مع البنك ال
ً
دولي ومنظمة األمم والتحويلية في خطتها اإلنمائية الوطنية. وتعمل هذه البلدان عموما

املتحدة للتنمية الصناعية وغيرها من املنظمات الدولية ذات الصلة لوضع وتنفيذ استراتيجية للنمو 

، فمن املهم، قبل تصميم Lin and Trechel, 2014مبنية على ميزتها النسبية الكامنة )
ً
(. وعموما

وات للتنويع االقتصادي والقدرة السياسات الصناعية، اتباع نهج واقعي في تحديد األولويات واألد

 التنافسية القطاعية.
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 استراتيجيات التصنيع الوطنية في أفريقيا: 4.6الجدول 

 اإلطار الزمني  االستراتيجية الوطنية  البلد

 20-2016  نموذج النمو االقتصادي الجديد  الجزائر

 35-2010  2035الخطة الرئيسية للتصنيع، ضمن رؤية   الكاميرون

 20-2016  الخطة الوطنية للتنمية  ديفوار كوت

 25-2010 استراتيجية التنمية الصناعية  مصر

 الغابون 
االستراتيجية الوطنية للتصنيع، ضمن الخطة االسترايجية الغابون  

 الناشئة 
2013-25 

 19-2015 استراتيجية تنمية القطاع الصناعي في موريتانيا  موريتانيا

 20-2014  لصناعيخطة اإلقالع ا  املغرب

 33-2013  الخطة الوطنية للتنمية  موزمبيق

 19-2014  خطة الثورة الصناعية النيجيرية  نيجيريا

 2005  استراتيجية النمو السريع   السنغال

 16-2011  االستراتيجية الصناعية الوطنية  تونس

 أوغندا
القدرة السياسة الصناعية املتكاملة للتنمية الصناعية املستدامة و 

  التنافسية

مصرف التنمية األفريقي، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية في امليدان االقتصادي، وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي  املصدر:

(2017) 

 تصميم أدوات السياسة 7.2.3

يظهر التاري  االقتصادي أن هناك الكثير من التجارب في مجال السياسات الرامية إلى تحقيق 

لكنها ال تقدم مجموعة واضحة من اإلجراءات الواجب اتباعها في تصميم وتنفيذ سياسة  التصنيع

صناعية. والحاالت الناجحة والفاشلة ينبغي تفسيرها إلى حد كبير بالخصائص الفريدة للجوانب 

الوطنية واملؤسسية وغيرها. وعلى الرغم من عدم وجود صيغة بسيطة لتطوير السياسات الصناعية 

فهناك الكثير من التجارب التي يمكن االستفادة منها في تصميم السياسات في السياقات  الفعالة،

الوطنية. وفي هذا الصدد، توفر األدبيات في املجال االقتصادي بعض املبادئ التوجيهية العامة 

 إلى األدلة املوجودة
ً
 .بشأن كيفية التصميم الفعال للسياسة الصناعية وتنسيقها وتنفيذها استنادا

 GIFF، إطار تحديد وتيسير النمو )(Lin, 2012) ويمكن أن يكون اإلطار الذي اقترحه لين
ً
( مفيدا

لواضعي السياسات في البلدان النامية في تصميم السياسات الصناعية. واإلطار موصوف في ست 

ملة( خطوات ويوفر إرشادات بشأن كيفية تحديد الصناعات ذات املزايا النسبية الكامنة )أو املحت

 وتيسير تنمية القطاع الخاص التنافس ي. وهذه الخطوات هي كما يلي:
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يجب على صناع السياسات تحديد السلع والخدمات القابلة  : اختيار الهدف الصحيح:1الخطوة 

 في البلدان سريعة النمو والتي  20للتداول التي دأبت على تسجيل معدالت نمو حيوية منذ نحو 
ً
عاما

، ونصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي يبلغ ضعف نصيب الفرد من الناتج تملك قدرات مماثلة

 املحلي اإلجمالي في البلدان النامية.

وهو إعطاء األولوية لبعض الشركات الخاصة املحلية التي دخلت  : إزالة القيود امللزمة:2الخطوة 

ضة على تحسين الجودة وتسهيل بالفعل بشكل تلقائي إلى القطاعات املحددة، وإزالة القيود املفرو 

 دخول الشركات.

هذا لتشجيع الشركات في البلدان ذات الدخل املرتفع على  : جذب املستثمرين الدوليين:3الخطوة 

 للشركات 1االستثمار في القطاعات املحددة في الخطوة 
ً
، إذا كانت هذه الصناعات جديدة تماما

احتضان لتحفيز دخول الشركات الخاصة املحلية إلى املحلية. وقد تقوم الحكومة أيضا بوضع برامج 

 هذه الصناعات.

يتمثل هذا في تشجيع عملية االكتشاف الذاتي تلقائيا  : توسيع نطاق االكتشافات الذاتية:4الخطوة 

من جانب املؤسسات الخاصة وتقديم الدعم لتوسيع نطاق االبتكارات الخاصة الناجحة في 

 الفرص الجديدة بثرواتها الفريدة. الصناعات الجديدة بهدف اغتنام

وذلك لتعزيز املناطق االقتصادية أو املجمعات  : االعتراف بقدرة املجمعات الصناعية:5الخطوة 

الصناعية الخاصة في البلدان التي تعاني من ضعف البنية التحتية وبيئة األعمال األقل جاذبية 

ي قد تكون مستعدة لالستثمار في والصناعات بحيث تجذب الشركات الخاصة املحلية  أو األجنبية الت

 املستهدفة وتشجيع التجمعات الصناعية.

يتمثل ذلك في توفير حوافز محدودة )مثل  : تقديم حوافز محدودة للصناعات املناسبة:6الخطوة 

الحوافز الضريبية واالئتمانات املباشرة لالستثمارات( لشركات رائدة محلية أو مستثمرين أجانب 

من أجل تعويض املعرفة العامة غير املنافسة  1ضمن قائمة الصناعات املحددة في الخطوة يعملون 

 التي أنشأتها استثماراتها.

ومن شأن هذا اإلطار أن يكون مالئما لدول منظمة التعاون اإلسالمي، ألنه ال يقدم املشورة بشأن 

 مع نظرية املزايا النسبية الثابتة، كما أنه ال يدعو إلى مغامرات مجهولة ا
ً
ملصير. ويتفق ذلك أيضا
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مساحة املنتجات التي تم التطرق إليها في القسم الفرعي السابق: فبالنظر إلى املوارد والقدرات 

 والتجارب املوجودة، ينبغي للبلدان أن تستثمر في القطاعات التي يرجح أن تنجح فيها.

يذ بعناية. وهناك قضية عامة وهي أن وأيا كانت االستراتيجية املعتمدة، ينبغي إدارة عملية التنف

السياسات الصناعية يسهل استيعابها من قبل الجماعات القوية سياسيا التي بإمكانها أن تتالعب 

 من التحول الهيكلي. وهناك أدلة كثيرة على أن بعض 
ً
بها بعد ذلك لتحقيق مآربها الخاصة بدال

تلقت الحماية من قبل  -السلكية والنقل الصيرفة واالتصاالت السلكية وال -القطاعات في تونس 

املنافسة املحلية واألجنبية ألن أسرة الرئيس السابق بن علي كانت لها مصالح تجارية في هذه 

% من العمالة، فقد 3% من إنتاج القطاع الخاص و 1القطاعات. أما شركات بن علي، التي مثلت 

الحتكارية املمنوحة لهذه القطاعات األسعار % من أرباح االقتصاد. وقد رفعت القوة ا21كانت تجني 

 على املنافسة )
ً
 (.  Devarajan, 2016إلى درجة أن قطاع التصدير التونس ي لم يعد قادرا

( إلى أنه يجب على السياسة الصناعية أن تتسم Rodrik, 2008aوفي هذا السياق، يشير رودريك )

عص ي، واملساءلة. وتتعلق املالزمة بالقرب الذي بثالث صفات رئيسية في التصميم: املالزمة، الجزر وال

يجب على العالقات التجارية للدولة مراعاته. وينبغي أن يكون هناك تعاون وتنسيق استراتيجيين بين 

القطاع الخاص والحكومة بهدف الكشف عن أهم العقبات، وتصميم التدخالت األكثر فعالية، 

، والتعلم من األخطاء
ً
 التي يتم ارتكابها في هذه العملية. وتقييم النتائج دوريا

ويشير تعبير "الجزر والعص ي" إلى مزيج من الحوافز )الجزر( واالنضباط )العص ي( الذي ينبغي أن 

تسعى إليها السياسات الصناعية. وكما لوحظ في بعض الحاالت الناجحة، في حين كانت الحوافز 

انت مشروطة على األداء، وخاصة على أداء الضريبية )تايوان( والدعم االئتماني )كوريا( سخية، ك

الصادرات. وقد عوقبت الشركات بسحب اإلعانات وبطرق أخرى إذا لم تلتزم "بقواعد اللعبة". ومن 

 أن يحد من فرص البحث عن الريع والفساد. ولذلك، ينبغي للسياسة الصناعية أن 
ً
شأن ذلك أيضا

 املشاريع واالستثمارات التي عادة ما تشجع االستثمارات في املجاالت غير التقليدية، وت
ً
تجاهل أيضا

، تشير املساءلة إلى ضرورة مراقبة البيروقراطيين وتحميلهم املسؤولية عن 
ً
تبوء بالفشل. وأخيرا

كيفية إنفاق املال العام. وذلك لضمان الشفافية فيما يتعلق بكيفية اتخاذ القرارات في هذا املجال 

 لشركات.وملاذا تفضل بعض األنشطة أو ا
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طبق في الواقع تحت 
ُ
 إثبات أن السياسة الصناعية ت

ً
ومن الناحية التجريبية، كان من الصعب جدا

( توفر Rodrik, 2008a( ورودريك )Lin, 2012aأية ظروف. ولذلك، فإن األطر التي اقترحها لين )

ف عناصر مهمة بشأن كيفية تصميم السياسات الصناعية والتقليص من مخاطر الفشل. وبخال 

ذلك، لن تكون السياسة الصناعية سوى دعوة للفساد والسعي لالستفادة من الريع، وتؤدي إلى 

.
ً
 تحويل الدخل إلى الجماعات املرتبطة سياسيا

 االندماج في سالسل القيمة العاملية 7.2.4

 في كيفية تنظيم عمليات اإلنتاج. 
ً
على مدى العقود القليلة املاضية، شهد االقتصاد العالمي تحوال

 بصورة متزايدة في شبكات اإلنتاج عبر الوطنية ون
ً
ظمت األنشطة االقتصادية املنتشرة جغرافيا

(. تربط سالسل القيمة العاملية GVCsاملعقدة، التي تعرف اآلن باسم سالسل القيمة العاملية )

لك مراحل القيمة املضافة املختلفة املطلوبة لنقل املنتج من مرحلة التصور والتصميم إلى املسته

(. لذلك، يمكن لسالسل القيمة العاملية أن تساعد بلدان Kaplinsky, 2013النهائي حتى بيعه )

منظمة التعاون اإلسالمي على إنشاء نوع من األنشطة الجديدة األكثر إنتاجية والتي تكون مسؤولة 

عن التحول الهيكلي. وعلی مستوى الشرکات، سوف تسھل رفع سلسلة القیمة إلی أنشطة ذات 

 قیمة مضافة أعلی وتعزیز اإلنتاجیة والقدرة التنافسیة.

وتعتبر سالسل القيمة العاملية سمة هامة في االقتصاد العالمي اليوم. وتتيح األهمية املتزايدة 

 جديدة محتملة للتصنيع في البلدان النامية. 
ً
لشبكات التجارة واإلنتاج اإلقليمية والعاملية فرصا

لقيمة هذه ليست سمة جديدة في االقتصاد العالمي، إال أن أهميتها وعلى الرغم من أن سالسل ا

% من إجمالي تجارة السلع في عام 46تنعكس في الحجم الكبير لتجارة السلع الوسيطة، التي بلغت 

2014 (UNCTAD, 2016a.) 

 وستسهل املشاركة في سالسل القيمة العاملية نقل رأس املال والتكنولوجيات والخبرات الفنية. 

وسوف تساعد البلدان النامية على دخول مجال صناعات متطورة دون أن تكون لديها القدرة 

املحلية على أداء جميع خطوات اإلنتاج الرئيسية للمنتجات املصنعة املعقدة.  وتظهر تجارب بلدان 

شرق آسيا، وخاصة الصين وسنغافورة، كيف يمكن للمشاركة في سالسل القيمة العاملية أن تحقق 

وائد كبيرة. فعلى سبيل املثال، اندمجت الصين في سالسل القيمة العاملية من خالل االختصاص ف

في أنشطة تجميع املنتج النهائي وكانت قادرة على رفع مستوى مشاركتها من خالل بناء قاعدة توريد 
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ضور (. ومع ذلك، فإن حUNECA, 2013ذات قدرة تنافسية للسلع الوسيطة وتعزيز جودة صادراتها )

سلع التكنولوجيا الفائقة في سلة الصادرات في بلد ما ال يعني بالضرورة وجود قدرات صناعية 

 متقدمة، بل مجرد وجود عملية التجميع املعنية في ذلك البلد.

وفي السنوات األخيرة، تطورت شبكات اإلنتاج لتشمل بلدان متعددة شاركت في مراحل مختلفة من 

(. ويتيح هذا األمر أيضا UNCTAD, 2015aلروابط بين بلدان الجنوب )عملية التجميع ومع تكاثر ا

فرصا للتعاون االقتصادي فيما بين بلدان املنظمة. ويمكن لدول منظمة التعاون اإلسالمي أن 

 من خالل االستفادة من قدرات مختلف البلدان في 
ً
تشارك في إنتاج منتجات مصنعة أكثر تعقيدا

قا فعاال بين الحكومات والقطاع الخاص. وستتطلب املشاركة الفعالة املنطقة. وسيتطلب ذلك تنسي

 عن 
ً
في سالسل القيمة العاملية استثمارات في املهارات الخاصة بالقطاعات واملوارد البشرية، فضال

 البنية التحتية والخدمات املالية وإطار السياسات املالئمة لالستثمار.

نشاط في سالسل القيمة العاملية يساهم في التنمية وأخيرا، ينبغي التأكيد على أن ليس كل 

الصناعية والتحول الهيكلي.  فعلى سبيل املثال، تعتبر مراكز االتصال وأنشطة الخدمات األخرى التي 

تتخصص الهند فيها قائمة على املهارات املنخفضة ولم تحقق الكثير من التطوير التكنولوجي 

(Milberg et al., 2014وحققت صناع .) ة التجميع فوائد كبيرة في كوريا وتايوان وسنغافورة، ألنها

كانت تستخدم كأساس لبناء قدرات إنتاجية عالية املستوى في تحقيق استراتيجيات طموحة 

(. ولم تتمكن ماليزيا من االستفادة من مشاركتها في سالسل UNECA, 2016للسياسات الصناعية )

درة اإلنتاجية )كما فعلت هذه البلدان( وبقيت في شرك القيمة العاملية من أجل رفع مستوى الق

 (.Cherif and Hasanov, 2015الدخل املتوسط )

 توسيع حيز السياسات من أجل القدرة التنافسية الدولية 7.3

باإلضافة إلى السياسات التي تؤيد صناعات وشركات معينة، هناك أيضا تدابير عامة في مجال 

القطاعات والشركات في االقتصاد الوطني، وال توجد معاملة  السياسة الصناعية بالنسبة ملعظم

خاصة على مستوى القطاع أو الشركة. وهذه السياسات "األفقية" ال تميز بين القطاعات وتتناول 

بعض القضايا املشتركة في تعزيز التنمية الصناعية. ومع ذلك، فحتى هذه الصكوك تنطوي في 

الشركات على غيرها. وعلى سبيل املثال، فإن إعانات جوهرها على تفضيل بعض القطاعات أو 

البحث والتطوير وحماية شركات دعم حقوق امللكية الفكرية التي لديها قدرة أكبر على االبتكار 
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وسياسات سعر الصرف عادة ما تحبذ األنشطة القابلة للتداول على حساب األنشطة غير التجارية. 

ثالثة أبعاد رئيسية أفقية للسياسة العامة في تعزيز التنمية  وانطالقا من هذا، يركز هذا الفرع على

 الصناعية: سياسات التجارة واملنافسة وسعر الصرف.

 السياسة التجارية 7.3.1

ومن بين سياسات التنمية الصناعية األكثر استخداما على نطاق واسع قبل تشكيل منظمة التجارة 

ية، بما في ذلك إعانات االستيراد والتصدير، من ، كانت تدابير السياسة التجار 1995العاملية في عام 

. 
ً
بيد أن منظمة التجارة العاملية ال توافق على أي  10بين أكثر سياسات التنمية الصناعية استخداما

ومن حيث التعريفات الجمركية، تتطلب عضوية منظمة  الحرة. تدخالت حكومية ضد التجارة

تزم بتعريفاتها الجمركية على مستوى معين ال يمكن زيادته التجارة العاملية من البلدان األعضاء أن تل

ويمكن أن تكون التعريفات املطبقة في أي مكان بين الصفر والحدود املحددة. واليوم، 11بعد ذلك.

معظم البلدان النامية قد التزمت بالفعل بتعريفاتها على العديد من القطاعات وهي تتعرض 

ومعدالت التعريفات املتوسطة هي بالفعل في مستويات  باستمرار لضغوط لربط ما تبقى منها.

. وعالوة على ذلك، اضطرت البلدان النامية إلى تخفيض التعريفات املطبقة في 
ً
منخفضة تاريخيا

إطار برامج اإلصالح املختلفة التي أدخلتها املؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد 

 الدولي.

أدوات السياسة التجارية محدودة في تعزيز التنمية الصناعية. ومع  وفي الوقت الراهن، يبدو أن

ذلك، عندما تكون البلدان التي أصبحت صناعية في مستويات دخل مماثلة للبلدان النامية، فإنها 

تستفيد من مختلف أدوات السياسة التجارية. فعلى سبيل املثال، في نهاية القرن التاسع عشر 

تحدة تحاول مجاراة بريطانيا عن طريق حماية الصناعات الناشئة، كان عندما كانت الواليات امل

                                                           
، التي تقدم معلومات UNECA (2016)ينهل هذا القسم إلى حد كبير من لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا 10

 عن خيارات السياسة التجارية في تعزيز التنمية الصناعية.
ً
 أكثر تفصيال

لزيادة التعريفات الجمركية وهي اللجوء إلى ما يسمى بأحكام "املساعدة الحكومية للتنمية هناك طريقة 11

، والتي (GATTاالقتصادية" في إطار املادة الثامنة عشرة من االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة )

جهتها "مستويات املعيشة املنخفضة" و تسمح للبلدان النامية برفع تعريفاتها "لتشجيع إنشاء صناعة معينة" إذا وا

"في املراحل األولى من التنمية". ويتطلب ذلك أيضا إجراءات مطولة تتضمن إبالغ منظمة التجارة العاملية، وإجراء 

مفاوضات مع البلدان التي لها مصلحة كبيرة، وتعويضها عن طريق تخفيضات أخرى في التعريفات الجمركية 

 (.UNECA, 2016مة التجارة العاملية )واملوافقة على أعضاء منظ
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%، وهو اليوم أقل من 50متوسط التعريفات الجمركية املطبقة على الواردات املصنعة قريب من 

 (.UNECA, 2016% في البلدان النامية )20

 تدابير مشوهة  وعلى غرار التعريفات الجمركية، فإن منظمة التجارة العاملية تعتبر اإلعانات
ً
عموما

للتجارة تمنح البلدان ذات اإلعانات مزايا غير عادلة لألسعار في بيئة التجارة الحرة. ولذلك، تحظر 

إعانات الدعم لقطاعات محددة من أجل تشجيع الصادرات وإنفاذ استخدام املحتوى املحلي في 

 في بعض جوانب الصناعة التحويلية. وهناك بعض االستثناءات بالنسبة ألقل البلدا
ً
ن نموا

 
ً
السياسة العامة، مثل إعانات التصدير )وهو أمر غير قانوني بالنسبة للبلدان األخرى(. ويسمح أيضا

للبلدان النامية بفرض الضرائب على الصادرات. وعالوة على ذلك، يمكن استخدام إعانات البحث 

نولوجيا الصديقة للبيئة بصورة أكثر والتطوير ورفع مستوى املناطق املحرومة في البالد وتطوير التك

 (.UNECA, 2016فعالية )

وعلى الرغم من خيارات السياسات املحدودة التي تواجهها البلدان النامية بسبب االتفاقات 

املتعددة األطراف، ال يزال هناك عدد من تدابير السياسة الصناعية التي يمكن استخدامها بشكل 

( قائمة بتدابير السياسة العامة التي 2016دة االقتصادية ألفريقيا )قانوني. وتقدم لجنة األمم املتح

 ال تحظرها مباشرة اتفاقات منظمة التجارة العاملية. وهي كاآلتي:

 استثمارات البنية التحتية املستهدفة؛ 

 االستثمارات املستهدفة أو املدعومة في تنمية املهارات؛ 

  الوسيط االستراتيجي بالنسبة للشركات  عمليات االندماج التي تؤدي فيها الحكومة دور

املحلية في الصناعات املجزأة )مثال عن طريق القروض الخاصة املقدمة من املصارف 

الحكومية، وضخ أسهم رأس مال من قبل املصارف اإلنمائية أو صناديق الثروة السيادية(، 

 لتحقيق اقتصاد واسع النطاق والحد من "املنافسة املبددة للموارد"؛

  عانات الضريبية لتشجيع االستثمارات، مثل اإلعفاء من ضريبة الدخل املفروضة على اإل

 الشركات وذلك لفترة محددة، وتسريع مخصصات االستهالك؛

  تشجيع الروابط بين الصناعة والجامعات من خالل تدابير غير مدعومة )مثل إنشاء منتدى

ن الجامعات والصناعة، وإعادة ترتيب للحوار، والحد من العوائق القانونية أمام التعاون بي

 أولويات تمويل البحوث الحكومية إلى املناطق املستهدفة وإعادة توجيهه(؛



 التنمية الصناعية من أجل التحول الهيكلي في دول منظمة التعاون اإلسالمي الجزء الثالث:

 
 2017 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 ية لتحقيق تحول هيكليالتنمية الصناع
178 

  إنشاء مراكز البحث والتطوير املمولة من الحكومة، لنقل التكنولوجيات إلى شركات القطاع

الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة واملتوسطة، بمستويات أدنى ولكن وبأسعار غير 

 دعومة من الناحية الفنية؛م

  إعفاء الشركات الصغيرة واملتوسطة من بعض قوانين مكافحة االحتكار، حتى تتمكن من

 التعاون أكثر في مجاالت مثل البحث والتطوير وتسويق الصادرات؛

  عمليات الشراء الحكومية )مثل الدفاع األمريكي، واالتصاالت السلكية والالسلكية في

 واسيب املركزية في اليابان(؛فنلندا، وصناعة الح

  استخدام املؤسسات اململوكة للدولة لبدء أو تطوير "الصناعات الناشئة" التي ال يرغب

 القطاع الخاص في االنخراط فيها؛

 متطلبات تدريب العمال للشركات الكبيرة؛ 

  فرض ضرائب على الصادرات لتقييد تصدير منتجات معينة )مثل منع تصدير املواد الخام

 جيع تصدير املزيد من املنتجات ذات القيمة املضافة في السلسلة(.وتش

متطلبات املحتوى املحلي. وتتطور  هيومن أدوات السياسة الهامة التي تستخدم على نطاق واسع 

التجارة العاملية نحو التجارة في املكونات بسبب انخفاض تكاليف التجارة والتقدم في مجال 

ومات. وتسيطر على ذلك الشركات عبر الوطنية وشبكات اإلنتاج الدولية االتصاالت وتكنولوجيا املعل

إلى حد كبير لالستفادة من انخفاض تكاليف اليد العاملة واإلنتاج في مختلف املناطق. وفي هذه 

البيئة الجديدة، قد يؤدي رفع متطلبات املحتوى املحلي إلى إتاحة الفرصة للبلدان لتصنيع قطع 

 مكثفة، وهو أمر أساس ي لالرتقاء بالصناعة.ومكونات تكنولوجية 

 سياسة املنافسة 7.3.2

تشير سياسة املنافسة إلى سياسة الحكومة الرامية إلى الحفاظ على املنافسة بين األطراف الفاعلة 

في السوق أو تشجيعها، وتشجيع السياسات والعمليات الحكومية األخرى التي تمكن من تطوير بيئة 

ويشكل قانون املنافسة وتشجيع املنافسة العنصرين الرئيسيين (. UNCTAD, 2009تنافسية )

لسياسة املنافسة. ويتضمن قانون املنافسة قواعد لتقييد املمارسات املخالفة لقوانين املنافسة 

فضال عن آلية للتنفيذ. ولتشجيع املنافسة أهمية خاصة بالنسبة للسياسة الصناعية، حيث يمكن 

مخالفة لقوانين املنافسة لتحقيق أهداف السياسات األخرى. استخدامها لتشجيع وسائل أقل 
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وتشمل أهداف سياسة املنافسة تشجيع عملية املنافسة من أجل ضمان االستخدام الفعال 

للموارد، وتشجيع املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم، والحد من تركيز القوة االقتصادية بال مبرر، 

 التنمية االقتصادية.وضمان املنافسة العادلة، مما يعزز 

وكما تم تناوله في القسم الخامس، كان للسياسات الصناعية طابع أكثر حمائية قبل الثمانينيات، 

 بالتصنيع البديل لالستيراد أو نماذج النمو الذي تحركه الصادرات. وفي الثمانينات، 
ً
مدفوعا أساسا

غاء القيود وتحرير التجارة، على نحو ما انفتحت األسواق الدولية بصورة متزايدة أمام املنافسة مع إل

دعت إليه املؤسسات الدولية الرئيسية. وبعد الثمانينيات، تطورت السياسة الصناعية نحو تعزيز 

الصادرات من خالل مناطق تجهيز الصادرات واالستثمار األجنبي املباشر.  وقد حظيت قوانين 

سياسات، وأصبحت سياسة هامة في العديد وسياسات املنافسة بدعم متزايد واعترف بها واضعو ال

 من البلدان بعد التسعينات.

وال بد من وجود سياسة فعالة للمنافسة لجذب املستثمرين األجانب. غير أن بعض عناصر السياسة 

الصناعية توفر عادة لبعض الشركات أو القطاعات امتيازات تساعدها على النمو بشكل أسرع من 

قتصادية. ولذلك يبدو أن سياسة املنافسة في كثير من الحاالت تتناقض مع بقية الجهات الفاعلة اال

السياسة الصناعية. إن تكوين اتحادات احتكارية هو أحد املجاالت التي تتعارض فيها تدابير 

السياسة الصناعية مع 

سياسة املنافسة. وفي 

مراحل مختلفة من 

التنمية، دعمت بعض 

البلدان التعاون 

بين واالندماج فيما 

صناعاتها الناشئة بغية 

املساعدة على زيادة 

قدرتها التنافسية 

الدولية. غير أن عدم 

التعرض للمنافسة في 

األسواق املحلية يجعل 
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 كثافة املنافسة الداخلية  :5.6الشكل 

سابات موظفي سيسرك بناء على مؤشر التنافسية العالمي للمنتدى املصدر: ح
 = كثيف للغاية.7= غير كثيف إطالقا؛ 1االقتصادي العالمي. مالحظة: 
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أن حدة املنافسة  6.5من الصعب على هذه الشركات أن تتنافس في األسواق الدولية.  ويبين الشكل 

ى مر السنين، ولكن لوحظ تحسن أفضل في البلدان املحلية في البلدان النامية آخذة في االرتفاع عل

 النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مقارنة بالبلدان األعضاء.

وعلى الرغم من أن سياسة املنافسة والسياسة الصناعية لها طبيعة متضاربة في كثير من الحاالت، 

وتهدف قوانين وسياسات املنافسة  فعالة يتطلب وجود أسواق تنافسية.فإن وجود سياسة صناعية 

إلى ضمان عدم إخضاع الشركات املحلية ملمارسات مخالفة لقوانين املنافسة من شركات أجنبية أو 

 اجتذاب املستثمرين األجانب الذين قد يكونون حاسمين 
ً
محلية. وإال فإنه سيكون من الصعب أيضا

ثر الحاجة إليها. وفي حالة تشويه املنافسة في في نقل التكنولوجيا واملعارف الفنية واملالية التي تك

أسواق املدخالت، فإن ذلك قد یزید من تکالیف اإلنتاج ویقلل من القدرة التنافسیة للصادرات 

(UNCTAD, 2009 ومن ناحية أخرى، قد تكون التنافسية والسياسات الصناعية متناغمة. فعلى .)

ة واملتوسطة الحجم هو جزء من السياسة سبيل املثال، في حين أن تشجيع املشاريع الصغير 

الصناعية في كثير من البلدان، فإن قوانين املنافسة تتضمن عادة أحكاما تدعم مشاركة املشاريع 

 الصغيرة واملتوسطة الحجم في االقتصاد.

وبوجه عام، فإن السياسة 

الصناعية االنتقائية تتعارض مع 

السياسة التنافسية، في حين أن 

ة الصناعية أدوات السياس

الوظيفية من املرجح أن تكمل 

بسياسة املنافسة. وفي الواقع، 

يمكن لسياسة املنافسة، إذا ما 

صممت على النحو املالئم، أن 

تكون أداة للسياسة الصناعية 

العملية التي تهدف إلى تعزيز 

اإلنتاجية والكفاءة والقدرة 

التنافسية لألنشطة االقتصادية 

تقدم  العامة. وفي هذا الصدد،
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 مدى هيمنة السوق   :6.6الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مؤشر التنافسية العالمي للمنتدى 

= تتوزع 7يها مجموعات تجارية قليلة؛ = تهيمن عل1االقتصادي العالمي. مالحظة: 
 الهيمنة على عدة شركات.



 تصميم سياسات صناعية لتحقيق التحول الهيكلي الفصل السادس:

 

 2017 اإلسالمي التعاون  ملنظمة االقتصادية التوقعات | سيسرك

 التنمية الصناعية لتحقيق تحول هيكلي
181 

ففي التسعينيات،  ياسة الصناعية املؤيدة للمنافسة.الحالة الفنلندية العديد من الدروس للس

اعتمدت فنلندا استراتيجية صناعية ترمي إلى تطوير وتعزيز نظام وطني لالبتكار من خالل التجمعات 

اتيجية هو تحقيق الصناعية لالستفادة من اآلثار غير املباشرة للمعرفة. وكان الهدف من هذه االستر 

النمو الصناعي من خالل تشجيع املنافسة والتواصل بين الشركات والجامعات ومعاهد البحوث 

 (.Dahlman et al., 2006)ملزيد من املعلومات، راجع  

ويمكن لسلطات املنافسة أن تسهل الدخول في القطاعات التي كان يسيطر عليها في السابق عدد 

تع بالكثير من قوة السوق. ومن شأن ذلك أيضا تيسير نهج اكتشاف قليل من الشركات التي تتم

التكاليف في التنمية الصناعية. ويمكن أن تؤثر املنافسة على كفاءة الشركات عن طريق تغيير حوافز 

االبتكار. فعلى سبيل املثال، تبين املقارنة بين أداء الصادرات ملختلف الصناعات اليابانية في 

طاعات التي كانت املنافسة املحلية فيها أكثر كثافة كانت نسبة التصدير فيها أكثر الثمانينات أن الق

أن جميع  6.6(. ويبين الشكل Sakakibara and Porter, 2001من تلك التي كانت املنافسة فيها أقل )

 في متوسط الهيمنة على السوق من قبل 
ً
مجموعات البلدان، بدرجة أو بأخرى، شهدت انخفاضا

 تجارية قليلة.مجموعات 

قيق هدف ومن الواضح أن للسياسة الصناعية وسياسة املنافسة وسائل ووجهات نظر مختلفة لتح

وفي هذا الصدد، يمكن القول بأن السياسة الصناعية ال ينبغي أن تؤيد  زيادة الثروة واالزدهار.

نتاجية. وينبغي أال الشركات القائمة بل تشجع على الدخول إلى األسواق لتسهيل اكتشاف املزايا اإل 

(. وال ينبغي للسياسة OECD, 2009تختار الفائزين أو تكافئ الخاسرين، بل تيهئ الظروف لالبتكار )

الصناعية أن تخلق عمالقة اقتصاديين ال ينتهي بهم األمر إلى أي حافز لالبتكار أو لبدء التغييرات 

املصممة بشكل جيد بسياسات  الهيكلية الالزمة. ولذلك، ينبغي استكمال السياسة الصناعية

 داعمة للمنافسة.

 سياسات معدل الصرف 7.3.3

تواجه البلدان املصدرة للسلع األولية مشكلة أسعار صرف غير التنافسية، وهو ما يقوض آفاق 

التنمية لقطاعات أخرى قابلة للتفاوض وبالتالي التنويع االقتصادي. ومن ثم فإن نقص التنويع 

ملشاكل املتعلقة باالعتماد على معدالت التبادل التجاري، كما يؤدي إلى االقتصادي يؤدي إلى تفاقم ا

 Guzmanتقلبات كبيرة في االقتصاد الكلي وضعف شديد فيه، وهو ما يعرف كذلك بلعنة املوارد )
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et al. 2016 وفي هذا الصدد، وسعيا لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، يمكن لسياسات معدل .)

اسمة في تحويل االقتصادات من خالل دعم القطاعات األكثر مالءمة الصرف أن تكون أداة ح

 للتعلم.

ويعرف سعر الصرف الحقيقي بأنه سعر السلع األجنبية من منظور السلع املحلية. ويعد سعر 

الصرف التنافس ي أمرا حيويا بالنسبة للقطاعات الجديدة، حيث يجب أن تمر " الصناعات 

قادرة على املنافسة. وهناك العديد من التجارب التاريخية التي  الناشئة" بعملية تعلم حتى تصبح

تدعم االدعاء بأن سياسات أسعار الصرف الحقيقية التنافسية تعد أمرا جيدا للتنمية 

(. وبالتالي فإن Rodrik, 2008bاالقتصادية، نحو ما يتضح من عدد من االقتصادات اآلسيوية )

اض العملة املحلية تعني قدرا أكبر من القدرة التنافسية ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية أو انخف

كذلك ارتباط نمو إنتاجية العمل ارتباطا إيجابيا بانخفاض  7.6للصناعات املحلية. كما يظهر الشكل 

 دولة توفرت حولها البيانات. 89في عينة شملت  2016-2010أسعار الصرف خالل فترة 

إلنتاجية، الذي يسهم بدوره في التحول الهيكلي والنمو وتؤثر أسعار الصرف الحقيقية على نمو ا

( سببين لهذه العالقة. فنظرا لالعتماد Astorga et al, 2015االقتصادي. ويعرض أستروجا وآخرون )
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 (2016-2010نمو إنتاجية العمل مقابل التأثير الحقيقي النخفاض أسعار الصرف ): 7.6الشكل 

حسابات موظفي سيسرك بناًء على قواعد بيانات مؤشر التنمية العاملية للبنك الدولي واملؤشرات الرئيسية لسوق  :املصدر
 .العمل ملنظمة العمل الدولية
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الكبير إلجمالي االستثمار على السلع اإلنتاجية املستوردة، فإن انخفاض أسعار الصرف الحقيقية من 

ستبدال املعدات القديمة، باإلضافة إلى مضاعفة الضغوط التنافسية شأنه خفض األسعار وتعزيز ا

في األسواق املحلية واألجنبية على حد سواء، حيث تصبح السلع األجنبية أقل تكلفة والشركات 

املحلية غير متمتعة بالحماية من خالل أسعار الصرف املرتفعة. وبالرغم من عدم قدرة الحكومة 

امل على أسعار الصرف، إال أنه من املفترض أن تكون للسياسات على إحكام سيطرتها بشكل ك

 (.Astorga et al., 2015الكلية دور في التأثير عليها )

وينبغي على سياسة سعر الصرف االعتماد على السياسات التي تعزز من تنمية القطاعات 

تنافس في قطاعات االستراتيجية. فارتفاع أسعار الصرف يمكن الشركات املحلية من االزدهار وال

جديدة وذلك من خالل حصولها على مزايا سعرية في األسواق الدولية، وبالتالي فإن ذلك يشجع من 

تنويع الصادرات.  وإذا ما كانت الصناعات تعتمد في إنتاجها بشكل كبير على السلع املستوردة، فإن 

الجديدة في الحصول على انخفاض أسعار الصرف يكون حينها استراتيجية مالئمة لدعم الصناعات 

التكنولوجيا األجنبية والسلع اإلنتاجية بسعر منخفض في حال وجود اعتماد كبير عليهما. ولذلك، 

 من األهمية بمكان أن ترتبط سياسة سعر الصرف ارتباطا وثيقا بأهداف سياسة التنمية الصناعية.

نخفاض سعر الصرف وفي ظل غياب تكوين سياسات صناعية أو ضعف هذه السياسات، يؤدي ا

الحقيقي، أو تقدير العملة املحلية، إلى فقدان القدرة التنافسية للقطاعات األكثر استخداما للعنصر 

التكنولوجي، وتحول العمالة إلى قطاعات أقل إنتاجية. من جانب آخر، فإن عامل وجود سعر صرف 

 ية.تنافس ي وسياسة صناعية نشطة سيعزز التنويع االقتصادي ونمو اإلنتاج
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تتطلب التنمية الصناعية استراتيجيات شاملة تجمع جميع الجهات الفاعلة املحتملة والتي من 

شأنها أن تسهم في العملية التنموية. ويمكن ملعظم القطاعات في املجتمع أن تصبح جزءا داعما 

ملية ابتداء من األفراد وانتهاء باملؤسسات التمويلية. وعلى أية حال فإن الحكومات لهذه الع

ستضطلع بدور الوسيط بحكم امتالكها زمام الرقابة على القدرات لتحقيق التحول الناجح 

باإلضافة إلى املوارد واملتطلبات الالزمة لتحقيق ذلك. هذا ألنه سيكون لها القدرة على تحفيز الناس 

النخراط في أنشطة ريادة األعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة املبتكرة لدخول األسواق على ا

األجنبية، كما سيكون بموسوعها تحديد الثغرات الكامنة في رأس املال البشري والبنى التحتية 

واملؤسسات وبالتالي العمل على سدها، وإنشاء مؤسسات وآليات تمويلية خاصة لتمويل مشاريع 

ية الصناعية، وبناء القدرات التكنولوجية واالبتكارية في بلدانها، فضال عن االنخراط في التنم

(. 1.7شراكات إقليمية لالستفادة من اإلمكانيات الهائلة التي تتيحها باكي األسواق الكبرى )الشكل 

امية إلى وتماشيا مع هذا الفهم، فإن هذا القسم يناقش بعضا من التدابير املتعلقة بالسياسات الر 

 تحقيق تنمية صناعية شاملة مع الدور التسهيلي من قبل الحكومات.

 

 اإلجراءات السياساتية للنهوض بالتنمية الصناعية :1.7الشكل 
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 تشجيع تنمية ريادة األعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة 9.1

ال يقتصر التصنيع على اإلنتاج واسع النطاق املشتمل على عمليات إنتاج طويلة واستثمارات كبيرة 

لصغيرة أيضا أن تؤدي دورا محوريا في تحقيق وأيدي عاملة كثيرة فحسب، بل بإمكان الشركات ا

(. وبالرغم من إعتبارها رافدا هاما من روافد التوظيف، إال أن Weiss, 2011التنمية الصناعية )

دورها ال يقتصر على ذلك وحسب بل بإمكانها أن تكون مصدرا للدينامية كذلك. وفي الدول 

يا في األنشطة املتعلقة باالبتكار بما في ذلك املتقدمة، تلعب هذه الشركات الصغيرة دورا ديناميك

األجزاء واملكونات اإللكترونية وبرامج الحاسوب، كما أنها تسهم بشكل كبير في عملية التنمية 

 الصناعية.

ويتطلب االبتكار سلوكيات تتبنى اإلقدام على املخاطرة، كما يتطلب قدرا عاليا من التحمل والصبر 

غمار املخاطرة. ويشارك رواد األعمال في عملية تسمى "اكتشاف لدى رواد األعمال عند خوض 

التكلفة" حيث يتمكنون من معرفة ما إذا كان باإلمكان انتاج السلع الجديدة بتكلفة أقل وبيعها 

 ,Hausmann and Rodrikانظر أيضا: ) بأسعار منافسة، كما تم مناقشة ذلك في الفصل الرابع

بلية تطبيق أنشطتهم للعوامل االقتصادية األخرى. وتساعد ريادة ، وتوفير معلومات بشأن قا(2003

األعمال كذلك في اإلقالع بعملية التصنيع والتحول الهيكلي من خالل التحويل الفاعل للموارد بعيدا 

عن القطاعات التقليدية إلى قطاعات أكثر حداثة. وبالتالي فإنه من املهم تعزيز نشاط ريادة األعمال 

كار وتحفيز التنوع لتتضمن قطاعات جديدة. ومن خالل إدخال منتجات جديدة لتشجيع االبت

وعمليات تنظيمية جديدة، يسهم رواد األعمال في نمو اإلنتاجية. كما أنهم يمارسون بذلك ضغوطا 

على الشركات القديمة للتوجه نحو االبتكار أو الخروج من السوق، وهذا ما اصطلح عليه شومبيتر 

 (.Schumpeter 1942خالق" )ب   "التدمير ال

وتدعم العديد من البلدان ريادة األعمال بغرض التخفيف من حدة الفقر وخلق فرص عمل جديدة 

بدال من دعم مجال التصنيع. وقد قامت كذلك بعض دول منظمة التعاون اإلسالمي بدمج 

م املغرب، على سبيل استراتيجات تنمية ريادة األعمال في استراتيجيات التصنيع الخاصة بها. فقد قا

-2014املثال، بتضمين تدابير خاصة من أجل دعم ريادة األعمال في خطة تعجيل االقتصاد لعام 

 500% من إجمالي الناتج املحلي وتوفير 23، والتي ترمي إلى زيادة اإلسهام االقتصادي بمعدل 2020

اد لتعزيز النمو . وتقوم املغرب بتوظيف عدد من األدو 2020ألف فرصة عمل جديدة بحلول 
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(. El Mokri, 2016والتنافسية، ال سيما التنمية الشاملة للبنى التحتية في املجمعات الصناعية )

وعلى نحو مماثل، اعتمدت كوت ديفوار خطة ترمي إلى تشجيع إنشاء الشركات الجديدة من خالل 

نية الخاصة بقطاع تخفيض تكاليف التأسيس واالستثمار في البنى التحتية وتطوير األطر القانو 

 (.World Bank, 2016تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )

ويواجه رواد األعمال تحديات ومعوقات رئيسية عند إنشاء الشركات أو االرتقاء بمستوى عملياتها. 

وبما أن هذه التحديات تختلف فيما بين البلدان، فمن املهم تحديدها قبل وضع السياسات املعنية 

هذه التحديات عادة بالتمويل والبنية التحتية واملهارات وبيئة األعمال. ويوضح الشكل  بها. وترتبط

أهم التحديات التي تواجهها الشركات في دول املنظمة مقارنة بمجموعة الدول األخرى. وتحدد  2.7

%( 14.6%( والكهرباء )14.7معظم الشركات في دول املنظمة إمكانية الحصول على التمويل )

%( كأكبر العقبات. وفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يتم النظر 14.2قرار السياس ي )واالست

% من الشركات )راجع مسح البنك الدولي 30.1إلى االستقرار السياس ي كأكبر تلك العوائق من قبل 

 ملنشآت األعمال(.

وتعتبر البنية التحتية  ورواد األعمال بحاجة إلى بنية تحتية أفضل وبيئة أعمال داعمة بشكل أكبر.

عنصرا أساسيا في تعزيز التصنيع وزيادة الدخل وتراكم رأس املال البشري وتيسير الوصول إلى 

(. وتؤدي إمدادات الطاقة الكهربائية غير املوثوقة إلى خلق عقبة رئيسية أمام Lin, 2012األسواق )

 أكبر العوائق التي تواجهها الشركات :2.7الشكل 

 ت األعمالمسح البنك الدولي ملنشآ املصدر:
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جانب آخر، فإن تحسين الظروف رواد األعمال الذين يعتمدون على املدخالت التكنولوجية. ومن 

االقتصادية العامة من خالل سياسات مالية ونقدية سليمة وأسعار صرف مناسبة من شأنها أن 

تعزز من بيئة األعمال، كما يمكن أن يؤدي تنفيذ أطر تنظيمية مستقرة إلى التأثير بشكل إيجابي على 

(. ويتعين تكييف هذه AfDB/OECD/UNDP, 2017أداء املؤسسات التجارية وإسهاماتها في التصنيع )

 السياسات لتتناسب مع الظروف واالحتياجات والقدرات القائمة لكل بلد على حدة.

ويشكل ضعف إمكانية الحصول على االئتمان مشكلة شائعة لدى العديد من البلدان. فالشركات 

لعدة أسباب. وفي معظم  الصغيرة في البلدان النامية تفتقد إلى إمكانية الحصول على االئتمان وذلك

الحاالت، فإن الشركات الصغيرة تفتقر إلى األصول أو التأمين التي يمكن أن تستخدم كضمان مقابل 

(. كما تمنع قيود االئتمان الشركات من Weiss, 2011القرض التي من املمكن أن تحصل عليه )

تجاه الصدمات املالية. ويشكل النمو. فالشركات الناشئة تعتبر أكثرعرضة لهذه القيود وأقل مرونة 

التمويل الجماعي واحدا من أهم الحلول الواعدة لتأمين رأس املال الالزم لرواد األعمال الناشئين 

واملشاريع الصغيرة واملتوسطة. كما تعتبر رؤوس أموال املجازفة واستثمارات رعاة األعمال وسائل 

 ي تواجه رواد األعمال املبتكرين.مستخدمة بشكل فاعل كذلك ملعالجة قيود االئتمان الت

وتكتسب تنمية املهارات أهمية خاصة في سبيل استغالل الفرص التي توفرها التكنولوجيات 

 تنمية ريادة األعمال )كثافة قيد األعمال التجارية الجديدة(:  3.7الشكل 

أو  2014أو العام األقرب بعده. )**(  2002حسابات موظفي سيسرك بناًء على بيانات البنك الدولي. )*( عام  املصدر:
 العام األقرب قبله.
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ومن الضروري كذلك تحسين املهارات اإلدارية لتعزيز القدرة على مباشرة املشاريع  الحديثة للتصنيع.

تواجه األنظمة التعليمية بشكل عام في التجارية في الدول األعضاء. وبالرغم من التحديات التي 

الدول األعضاء، يمكن للتعليم الرسمي أن يدمج بشكل أفضل الخطط التدريبية على ريادة األعمال 

بهدف رفع الوعي وتنمية املهارات من أجل مشاريع أعمال ناجحة. وفيما يتعلق بعدم مطابقة املهارات 

ات والبرامج التي يمكنها جسر الهوة بين احتياجات ملتطلبات سوق العمل، تبرز الحاجة إلى املؤسس

(. ويمكن للدورات التدريبية املكثفة املفتوحة SESRIC, 2017الصناعة والتعليم في الدول األعضاء )

( أن تكون أداة فاعلة كذلك في دعم رواد األعمال في مجال التكنولوجيا MOOCsعلى اإلنترنت )

 املتقدمة وتدريبهم.

ذه العقبات، يمكن للشركات الصغيرة أن تستفيد بشكل كبير من إقامة عالقة تعاقد وللتغلب على ه

من الباطن مع شركات أكبر، وفي بعض الحاالت من التكتل فيما بينها في مواضع محددة من أجل 

(. ويمكن لتجمع Weiss, 2011القيام بأنشطة مشتركة واالستفادة من التفاعل مع شركات مماثلة )

ارية هذا أن يساعد الشركات بالفعل على النمو من خالل التغلب على الحواجز األعمال التج

املشتركة واإلسهام في التنمية الصناعية. ويقدم التكتل أربعة منافع واسعة النطاق. أوال، إن تقارب 

. الشركات يتيح لها نقل املعلومات واألفكار والتكنولوجيا فيما بينها وبالتالي تتيسر عملية االبتكار

ثانيا، أنه يسمح للشركات من 

االستفادة من البنى التحتية 

والخدمات املشتركة مما يسهم في 

تخفيض التكاليف الثابتة. ثالثا، 

يخلق التكتل مجموعة من اليد 

العاملة واملواد الخام واملوردين وما 

إلى ذلك مما يسمح للشركات بالتركيز 

على املهام التي تتمتع فيها بميزة 

ا يسمح التكتل للشركات نسبية. كم

من االستفادمة من األسواق الكبيرة 

(AfDB/OECD/UNDP, 2017.) 

 

 تنمية ريادة األعمال:  4.7الشكل 

 وظفي سيسرك بناء على بيانات البنك الدولي.املصدر: حسابات م
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وتعتمد فعالية التكتل، من بين أمور أخرى، على توافر البنية التحتية والخدمات املالئمة، باإلضافة 

ة إلى التقارب والروابط مع العمالء واألسواق. وتعد املجمعات الصناعية واملناطق االقتصادي

الخاصة تكتالت تم إنشاؤها من قبل الدولة في سبيل التنمية الصناعية بغرض اجتذاب األعمال 

التجارية في مناطق معينة من خالل توفير السلع العامة واألنظمة التفضيلية. كما تعد املسرعات 

تمويل الناشئة عالية التقنية أداة هامة في توفير مجموعة من الخدمات، بما في ذلك اإلرشاد وال

وتدعيم شبكة العالقات والتدريب والحيز املكتبي لرواد األعمال املبتكرين. ويعد وادي السيليكون في 

 الواليات املتحدة األمريكية على األرجح املثال األشهر واألكثر نجاحا على التكتالت.

دولة  32ك دولة )بما في ذل 136وبغرض قياس نشاط ريادة األعمال، جمع البنك الدولي بيانات من 

. وتتوفر 2014و  2002عضو في املنظمة( حول عدد الشركات املسجلة حديثا في الفترة ما بين 

البيانات حول كثافة قيد األعمال التجارية الجديدة، وتعرف بأنها عدد املؤسسات املسجلة حديثا 

ة أقل ، تسجل دول املنظم7.3فرد من السكان في سن العمل. وكما يظهر من الشكل  1000لكل 

% من تلك الخاصة بالدول النامية 13معدل لكثافة قيد األعمال التجارية الجديدة، وهو ما يعادل 

الدول األعضاء  4.7غير األعضاء. غير أن الدول األعضاء سجلت أعلى معدالت النمو. ويظهر الشكل 

ألعمال التجارية % في قيد ا100املتربعة على قائمة دول املنظمة التي حققت زيادة بما ال يقل عن 

 الجديدة.

 دعم الشركات املبتكرة حتى تصبح جهات مصدرة 9.2

ينبغي دعم رواد األعمال والشركات الصغيرة واملتوسطة الناحجة بالوسائل الكافية التي تضمن 

انخراطهم في األسواق األجنبية ومواجهتهم للمنافسة الدولية بحيث يصبحوا أكثر إنتاجية. ومن 

أكثر تنافسية فإنهم يتمكنون من تعزيز فرصهم في الحصول على املعرفة خالل دخولهم ألسواق 

والتكنولوجيا العصرية، إلى جانب امتالكهم كفاءة وبراعة ووفورات حجم أكبر. وقد وجدت دراسة 

% من الشركات الصغيرة واملتوسطة النشطة 26( أن EC, 2010نشرت من قبل املفوضية األوروبية )

ت أو خدمات جديدة على مستوى بلدانها والقطاعات التي تنشط فيها، في عامليا قد أطلقت منتجا

% فقط. كما سجلت تلك الشركات النشطة عامليا 8حين بلغت هذه النسبة لدى نظيراتها األخرى 

نجاحات فيما يتعلق بابتكارات عمليات جديدة على صعيد بلدانها والقطاعات التي تنشط فيها 
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األخرى(. وفقا لذلك، فإلى جانب أن الشركات املصدرة تكون أكثر  % لدى نظيراتها3% مقابل 11)

 إنتاجية من تلك غير املصدرة، فمن األرجح أن تكون كذلك أكثر ابتكارا ودعما للتنمية الصناعية.

وتواجه الشركات الصغيرة واملتوسطة تحديات خاصة في الدخول إلى األسواق العاملية. وتتضمن 

ء املحتملين واحتياجاتهم، توفر املعلومات بشأن كيفية الوصول إلى هذه التحديات عادة العمال

السوق واملنافسة القائمة في السوق، وإيجاد الشركاء املناسبين ملمارسة األعمال التجارية. وكثيرا ما 

الحصول على معلومات بشأن كيفية االمتثال للقوانين األجنبية، ال سيما  عب على هذه الشركاتيص

جمركية وحقوق امللكية الصناعية وإنفاذ العقود وغيرها من التنظيمات واملعايير الفنية. القوانين ال

، تشمل املعوقات الرئيسية (OECD, 2006) ووفقا ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي

( 2) ( عدم توافر رأس املال املتداول بما يكفي لتمويل الصادرات،1التي أبلغت عنها تلك الشركات )

( شح املعلومات الالزمة لتحديد األسواق 3صعوبة تحديد فرص األعمال التجارية األجنبية، )

( صعوبة الحصول على 5( عدم القدرة على التواصل مع العمالء املحتملين في الخارج، )4وتحليلها، )

( نقص 7، )( ضيق الوقت اإلداري للتعامل مع األعمال على املستوى الدولي6تمثيل أجنبي موثوق، )

 املوظفين و/أو الكادر املؤهل.

وطاملا أنه ال نتوفر القدرة لدى تلك الشركات املنتجة بالقدر الكافي الذي يجعل منها جهات مصدرة 

على التغلب على هذه التحديات، فإنه ينبغي تطوير آليات دعم خاصة. وبالنظر  إلى التحديات 

لقدرات الداخلية لتحديد املخاطر والفرص ذات الصلة املذكورة سلفا، تبرز أهمية الشروع في بناء ا

وإدارتها. ومن أجل ذلك، يمكن أن يتم وضع برامج خاصة لإلرشاد والتدريب بهدف الرفع بمستوى 

املهارات الالزمة لهذا الغرض. عالوة على ذلك، فبإمكان الحكومات أن تكون سباقة في املساعدة على 

والقواعد والتنظيمات الخاصة باألسواق. ويمكن اعتبار الحصول على املعلومات بشأن الفرص 

( التابع أليرلندا لدعم تدويل الشركات كمثال يحتذى به ملثل هذه First Flightبرنامج فرست فاليت )

 (.1.7املبادرات )اإلطار 
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وبناء على االحتياجات 

الخاصة للشركات بشكل 

منفرد، يمكن تقديم 

الدعم املصمم خصيصا 

يم مدى لها بعد تقي

استعدادها للمنافسة 

األجنبية. ويمكن إعطاء 

األولوية للشركات التي 

تتمتع بمواطن قوة معينة 

وميزة تنافسية في التغلب 

على التحديات التي 

تواجهها في عملية التدويل.  

امليزة التنافسية للشركات في األسواق الدولية. فمتوسط األداء  5.7وكتقييم عام، يظهر الشكل 

ألعضاء والدول النامية غير األعضاء يبقى متقاربا إلى حد كبير ولم يتغير تقريبا منذ عام للدول ا

. وعلى الجانب اآلخر، فإن الشركات في الدول املتقدمة تظل هي األكثر تنافسية بل وتعمل على 2008

 تعزيز قدرتها التنافسية إلى أبعد من ذلك.

بديلة لدعم تدويل الشركات. وتسهم املشاركة في  وبوسع شبكات األعمال والتجمعات أن تمثل أداة

الرابطات الكبرى لألعمال والوكاالت الحكومية في تسهيل تدفق املعلومات نحو الشركات وإقامة 

قنوات للتواصل. وكما تم مناقشة ذلك في الفقرة الفرعية السابقة، فإنه من شأن التجمعات أن 

أجل نموها فحسب، بل لتصبح جهة مصدرة تكون ذات دور فعال في دعم الشركات ليس من 

كذلك. ويمكن للشركات املتوسطة والصغيرة املنطوية تحت التجمعات وشبكات األعمال التجارية أن 

تنتفع بالخدمات املخصصة التي تقدمها هذه التجمعات أو منظمات شبكات األعمال. كما ستم 

تحالفات استراتيجية مع املنظمات تيسير وصول هذه الشركات لسالسل القيمة العاملية وإقامة 

البحثية ضمن التجمعات املشابهة أو شبكات األعمال، وتوسيع نشاطاتها التجارية في الخارج، 

 واكتساب املهارات املالئمة والخدمات االستشارية املهنية املخصصة.

 

 طبيعة امليزة التنافسية :5.7الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مؤشر التنافسية العالمي للمنتدى 

= عمالة منخفضة التكلفة أو موارد طبيعية بصفة 1االقتصادي العالمي. مالحظة: 

 بصفة أساسية. = منتجات وعمليات فريدة من نوعها7أساسية؛ 
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والتي تؤدي  فأملانيا، على سبيل املثال، قد حققت أقص ى أنواع االستفادة من التجمعات الصناعية

دورا محوريا في جعل االقتصاد األملاني واحدا من أقوى االقتصادات على مستوى العالم. وتقوم 

التجمعات بالتنافس وحتى التعاون فيما بينها للحصول على لقب "التجمع الرائد" الذي يتم منحه 

لوزارة االتحادية تمويال لألبحاث التي يقوم بها وتمويال ينصب في مجال التطوير وذلك من قبل ا

للبحوث والتعليم، مما يسهم في بعث الحافز بين التجمعات لكي تصبح مبتكرة ومنافسة على 

الصعيدين العالمي واملحلي. ومن املثير لالهتمام أيضا أن حوالي ثلث التجمعات األكثر تنافسية في 

 (.Snyder et al. 2012أملانيا يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص )

 ( أليرلندا لدعم تدويل الشركاتFirst Flightبرنامج فرست فاليت ) :1.7اإلطار 

قامت مؤسسة "مشروع أيرلندا"، وهي منظمة حكومية تعنى بتطوير الشركات األيرلندية وتنميتها على مستوى 

لى تهيئة الشركات للدخول في ( يهدف إFirst Flightاألسواق العاملية، بوضع برنامج أطلقت عليه فرست فاليت )

سوق تصدير جديدة. ويهدف البرنامج إلى مساعدة الشركات من خالل تقييم القدرات األساسية وتنميتها وذلك 

إلدارة املخاطر والوقت والنفقات املرتبطة باإلطار الدولي. ويستهدف البرنامج تحديدا الشركات الجديدة في مجال 

 يورو(. 30000ي املراحل األولى منه )بصادرات تقل عن التصدير أو تلك التي ال تزال ف

ويعد برنامج فرست فاليت إجراًء تم وضعه ملساعدة املستهدفين فيما يتعلق باحتياجاتهم الالزمة لتنمية قطاع 

التدويل لديهم، حيث أن تطوير أسواق جديدة يعتبر جانبا أساسيا في سبيل تنمية األعمال التجارية؛ األمر الذي 

باهظا ويستغرق وقتا طويال. ويساعد البرنامج فريق إدارة الشركة على هيكلة عملية التخطيط إلى نظام  يكلف

 منهجي ومتسق من خالل تقديم مجموعة واسعة من القضايا للنظر فيها.

وهناك العديد من القضايا التي يجب التعامل معها حين يتم التصدير ألول مرة؛ منها العمالء املحتملين 

اجاتهم، والطرق املتاحة لدخول السوق، واملنافسة القائمة في السوق، وامليزة التنافسية للشركات، واحتي

واعتبارات التدفقات النقدية، ومصادر الشركة وقدراتها. ويقوم البرنامج بتقديم املساعدة في هذا املجال من 

عمل مع املرشد، يكمل املستهدفون خالل وضع املصدرين املحتملين مع مرشدين من ذوي الخبرات. ومن خالل ال

عمليات تقييم مدى جاهزية الشركات للتصدير، ومن ثم يقومون بوضع خطة عمل لتعزيز مواطن القوة 

 ومعالجة الثغرات التي تم تحديدها مسبقا.

رة وبشكل عام، يقوم برنامج فرست فالي بتوفير معلومات عالية التأثير والقيمة والتي يمكن االنتفاع منها مباش

من قبل الشركات الصغيرة واملتوسطة املشاركة. وقد تمكن هذا اإلجراء من تقليل املخاطر التي تواجه الشركات 

والذي تم تكييفه ليتناسب واحتياجاتها. ويتم النظر إلى فرست فاليت على أنه الخطوة األولى الستراتيجة تدويل 

 وتصدير بعيدة املدى.

 (2014واملفوضية األوروبية  ) Enterprise-ireland.com املصدر:
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حالة  6.7ين الشكل ويبيّ 

تطور التجمعات في 

مجموعة الدول األعضاء 

 بمجموعات الدول 
ً
مقارنة

األخرى. ويعكس الشكل 

مدى اتساع وتطور وعمق 

التجمعات من حيث 

االنتشار الجغرافي 

للشركات واملزودين 

واملنتجين ومقدمي 

الخدمات واملؤسسات 

املتخصصة في مجال 

ا ملحوظا على مر األعوام كما أنها تفوقت في أداءها على محدد. وقد حققت دول املنظمة تحسن

 الدول النامية غير األعضاء، بيد أنها تنحسر خلف متوسط األداء للدول املتقدمة.

كما تجدر اإلشارة إلى أنه من املرجح أن تصبح األعمال الصناعية ذات التكنولوجيا املتقدمة 

األكثر إنتاجية جهات مصدرة أكثر من تلك األقل  والتكنولوجيا متوسطة التقدم إلى جانب الشركات

(. ومن شأن برامج Golovko and Valentini, 2011; Bagci, 2013استخداما للعنصر التكنولوجي )

الدعم الخاصة أن تحقق نجاحا لهذه الشركات بوجه خاص. وعلى أية حال، فهناك جانب مهم 

في وضع أهداف وغايات قابلة للقياس، يجب النظر فيه عند دعم تدويل هذه الشركات ويتمثل 

إضافة إلى مراقبة وتقييم املخرجات بشكل دوري ومنتظم. والغاية من ذلك ضمان فاعلية 

 اإلجراءات املتخذة لدعم الشركات وتجنب سوء تخصيص املوارد.

 سد أوجه العجز في رأس املال البشري والبنية التحتية واملؤسسات 9.3

لصناعية القوة العاملة املاهرة وبنية تحتية داعمة ومؤسسات تشمل مقتضيات تحقيق التنمية ا

قادرة على أداء وظائفها، حيث تعتمد تطوير قطاع الصناعة على توفر هذه املقتضيات وإجراء 

 الترتيبات الالزمة لتسخيرها في تحقيق التنمية الصناعية.

 وضع تطوير التكتالت :6.7الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على مؤشر التنافسية العالمي للمنتدى 
 = منتشر في مجاالت عدة.7= غير موجود؛ 1االقتصادي العالمي. مالحظة: 
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ت بحيث يمكنها تبني وتتطلب التنمية الصناعية قوة عاملة ذات مستويات مالئمة من املهارا

واستغالل املعرفة والتكنولوجيا املستحدثة في أماكن أخرى. ومن أجل تنمية رأس املال البشري، 

تبرز الحاجة إلى زيادة عدد األشخاص ذوي الخبرات والتعليم والخبرات في مختلف ميادين 

التنمية  ( أهمية رأس املال البشري في2016القطاعات الصناعية. ويناقش تقرير سيسرك )

الصناعية من خالل التركيز بشكل خاص على أهمية استخدام القوى العاملة الشابة. وعالوة على 

ذلك، يعد االستثمار في رأس املال البشري، طوال عملية تنفيذ استراتيجات التنمية الصناعية، أمرا 

واملهارات املحلية جوهريا لضمان استدامة عملية التصنيع. وسيتيح ذلك االرتقاء بمستوى القدرات 

 وتيسير عملية التحول الهيكلي.

( أن الذي Squicciarini and Voigtlander, 2015وفي هذا السياق، يبرز سكيتشياريني وفويغالندر )

اجد يؤدي دورا محوريا خالل النمو الصناعي ليس إملام العامة بالقراءة والكتابة وإنما مدى تو 

، فاملعرفة (Nelson and Phelps, 2015) لنيلسون وفيليبس ووفقا النخبة التي تتمتع باملعرفة.

املتقدمة تتبوأ مكانها من حيث األهمية حين تتمدد الحدود التكنولوجية بسرعة،  وبالتالي تصبح 

املعرفة التي تتمتع بها النخبة ذات أهمية خاصة في التنمية خالل عملية التحول الصناعي.  ومن 

صنعين الناجحين، ال سيما في آسيا، قاموا باستثمار مبالغ كبيرة في الحقائق املثبتة كذلك أن امل

 تكوين رأس املال البشري لتلبية الطلب املتزايد باستمرار نتيجة تنامي الصناعات الجديدة.

(، تعد البنية التحتية ذات األداء الجيد والفعال أداة 2013وكما تم توضيحه في تقرير سيسرك )

االقتصادية واالجتماعية. فهي تنهض باملستويات املعيشية وتستقطب املزيد فاعلة  لتحقيق التنمية 

من األعمال التجارية وتقوم بدعم عملية اإلنتاج الزراعي والسلع الصناعية عن طريق خفض 

التكاليف. كما أنها تسهم في التكامل االقتصادي إضافة إلى تسهيلها لحركة التجارة من خالل تيسير 

لسلع والخدمات. ومن شأن تحسين وسائل النقل واالتصاالت أن يسهل على إمكانية الوصول ل

العديد من البلدان الوصول إلى األسواق الدولية، وهو أمر يتسم بأهمية خاصة للبلدان غير 

الساحلية. كما أن مشاريع البنية التحتية تملك تأثيرا محفزا لالقتصاد، حيث من املرجح جدا أن 

خلق فرص عمل أكثر، ليس على املدى القصير ألغراض التشييد والبناء تسهم هذه املشاريع في 

فحسب بل على املدى الطويل كذلك حيث يعتقد أن مرافق البنية التحتية تقوم باستقطاب املزيد 

، فإن مشاريع (demand-side approach) من الشركات إلى مناطقها. ووفقا للنهج القائم على الطلب

لبا على العمالة املاهرة واملواد الوسيطة الستخدامها كمستلزمات لإلنتاج. البنية التحتية تخلق ط

وكاستجابة لهذا الطلب، يمكن القيام بمبادرات من قبيل التدريب املنهي أو االنتاج املحلي للمواد 

 الوسيطة، مما يعود بالفائدة على االقتصاد على املدى البعيد.
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ويشكل تطوير الصناعة 

كذلك والبنية التحتية 

جزءا من أهداف 

التنمية املستدامة التي 

تدعم إنشاء بنية تحتية 

قادرة على الصمود 

وتعزيز التصنيع بشكل 

شامل ومستدام. وفي 

ظل مواجهة املشهد 

االقتصادي العالمي 

املتغير بسرعة وتزايد 

عدم املساواة، يهدف 

الهدف التاسع من 

تدام يكون شامال للتصنيع الذي يتيح للجميع أهداف التنمية املستدامة إلى ضمان أن النمو املس

 إمكانية الحصول على الفرص ويكون مدعوما بواسطة االبتكار والبنية التحتية القادرة على الصمود.

وتظل الجودة الشاملة في البنى التحتية )مثل النقل واالتصاالت والطاقة( في بلدان املنظمة 

فعلى الرغم من أن متوسط الجودة تعد  (.7.7ل نة بما فيه الكفاية )الشككمجموعة غير متحس

أفضل من الدول النامية غير األعضاء، إال أن هذه الدول األخيرة تشهد تحسنا يتجاوز بشكل أفضل 

من دول املنظمة، ومن املرجح أن تتخطى بلدان املنظمة خالل بضع سنوات إذا ما استمر الحال 

سكك الحديدية وشبكات الطرق، فقد أظهر تقرير على ماهو عليه. وفيما يتعلق بكثافة شبكات ال

( أن دول املنظمة كمجموعة تتخلف عن بقية الدول النامية األخرى فضال عن 2016bسيسرك )

تأخرها دون املتوسط العالمي. أما بالنسبة لبقية املؤشرات املتعلقة بالنقل والبنية التحتية فهي 

ظام النقل متعدد الوسائط عنصرا أساسيا في ليست أفضل حاال بالنسبة لدول املنظمة. ويعد ن

التنمية االقتصادية املستدامة.  كما تعتبر عناصر تنمية البنية التحتية األخرى بما في ذلك الطاقة 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وشبكات املياه ذات أهمية حاسمة لتحقيق التنمية الصناعية، 

ى التصنيع املستدام. فعلى سبيل املثال، تواجه جنوب وهي في حاجة للتطوير من أجل الوصول إل

إفريقيا تحديا هائال فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية الصناعية في 

  البلد.
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 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء دول املنظمة

 2017-2016مؤشر التنافسية العالمي  2009-2008مؤشر التنافسية العالمي 

 جودة البنية التحتية إجماال :7.7الشكل 

سرك بناًء على مؤشر التنافسية العالمي للمنتدى املصدر: حسابات موظفي سي

= شاملة 7= متخلفة للغاية، من بين األسوأ في العالم؛ 1االقتصادي العالمي. مالحظة: 

 وفعالة، من بين األفضل على مستوى العالم.
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وأخيرا، تشكل التنمية املؤسسية كذلك عامال هاما في تحقيق التنمية الصناعية. فعادة ما يقال أن 

ية تكون عرضة لهيمنة االعتبارات السياسية والفساد. وبالتالي تبرز الحاجة إلى األنشطة الصناع

مستويات عالية من الشفافية واملساءلة خالل عملية تنفيذ استراتيجيات التنمية الصناعية. ويقدم 

مقارنات بين متوسط مؤشرات الحوكمة لستة من دول املنظمة ومجموعات الدول  8.7الشكل 

بناء على تقديرات البنك الدولي. وفي حين تتفوق الدول املتقدمة على الدول  2015األخرى عام 

النامية على جميع املستويات، فإن الدول النامية غير األعضاء تتفوق نسبيا على دول املنظمة. وال 

تحقق دول املنظمة كمجموعة واحدة أي نتيجة إيجابية في أي من هذه الفئات، بينما تمكنت الدول 

غير األعضاء من تسجيل نتيجة إيجابية وحيدة تمثلت في فئات االستقرار السياس ي وحرية  النامية

التعبير واإلخضاع للمساءلة. وتعد هذه األخيرة أضعف الفئات بالنسبة لدول املنظمة. ومن جانب 

آخر، تشكل الجودة التنظيمية أقوى الفئات بالنسبة لدول املنظمة بالرغم من تسجيلها لنتيجة 

 ة. وتعكس هذه األرقام مجتمعة مدى انخفاض مستوى الجودة املؤسسية في بلدان املنظمة.سلبي

 

 (2015الجودة والحوكمة املؤسسية ) :8.7الشكل 

 .2016كمة العاملية للبنك الدولي املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على مؤشرات الحو 
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 تطوير آلية للتمويل الصناعي 9.4

تقوم الحكومات بإنشاء املصارف اإلنمائية أو مؤسسات تمويلية مماثلة من أجل تمويل التنمية 

ع الصناعية ذات املدى الصناعية، وتعمل على توجيه املدخرات املحلية واألجنبية نحو املشاري

املتوسط والطويل. وعادة ما ترعى الحكومات املؤسسات التمويلية هذه ملعالجة أوجه القصور في 

أسواق االئتمان التي تعرقل النمو االقتصادي. وتظهر السجالت التاريخية املتوفرة أن املصارف 

الذي تم فيه تأسيس الجمعية  اإلنمائية كانت متواجدة منذ القرن التاسع عشر على األقل في الوقت

( والحقا مجموعة من املؤسسات في فرنسا والتي كان لها 1822العامة للصناعة الوطنية في هولندا )

(. Lazzarini et al. 2011تأثيرا هاما على استثمارات البنية التحتية األوروبية مثل السكك الحديدية )

يوم مثل أملانيا واليابان وجمهورية كوريا من وقد استفادت االقتصادات القائمة على الصناعة ال

 الخدمات التي تقدمها البنوك اإلنمائية الوطنية خالل فترة التحول الصناعي.

وتمتلك العديد من دول املنظمة اليوم مؤسسات تمويلية ترعاها الدولة أو مملوكة لجهات خاصة 

بنك بنغالديش للتنمية وبنك تعمل على دعم التنمية الصناعية. ويعد بنك البحرين للتنمية و 

التنمية الكازاخستاني وبنك الكويت الصناعي والبنك الباكستاني للتنمية الصناعية وبنك التنمية 

التركي وبنك التنمية األوغندي خير أمثلة على املصارف اإلنمائية في دول املنظمة. كما أن هناك 

بنك التنمية اآلسيوي وبنك التنمية مؤسسات إقليمية أو متعددة األطراف لتمويل التنمية مثل 

اإلفريقي والبنك اإلسالمي للتنمية، باإلضافة إلى مؤسسات عاملية تملك دول املنظمة عضوية فيها 

 ( والبنك الدولي.IBRDمثل البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )

في البنية  وتضطلع املصارف اإلنمائية بالعديد من األدوار، فكما تقوم عادة بتمويل االستثمارات

التحتية فهي كذلك تدعم التغيرات الهيكلية التي تتماش ى مع استراتيجيات التنمية الوطنية، وتعمل 

على تهيئة بيئة مواتية لتحسين نوعية السلع والخدمات وتنافسيتها في األسواق املحلية والعاملية. كما 

لصناعات االستراتيجية وبالتالي فهي تقوم بتوفير رؤوس األموال طويلة األجل لتحفيز االستثمارات في ا

تسهم في التنمية الصناعية. باإلضافة إلى ذلك، فهي تدعم االستثمارات خالل فترة االنكماش 

االقتصادي، وهي بذلك تؤدي دورا في مواجهة التقلبات الدورية في االقتصاد. عالوة على ذلك، تقوم 

لجديدة من خالل دعم املشاريع الناشئة املصارف اإلنمائية بتشجيع االبتكار ونمو الشركات ا

واملشاريع املبتكرة التي تنشط في مجاالت البحث والتطوير والتي تنطوي على درجة عالية من 

املخاطرة. ويمكن للمصارف اإلنمائية حشد املوارد من خالل استقطاب مقرضين آخرين ال يتمتعون 

وإمكاناتها. كما أن بوسعها توفير املوارد  بنفس القدر من القدرات التقنية لتقييم جدوى املشاريع
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 Mazzucato andللتطرق للتحديات املجتمعية كتغير املناخ أو ارتفاع نسبة الشيخوخة بين السكان )

Penna, 2014; UNCTAD, 2016c.) 

ومن الواضح أن التنمية الصناعية ليست الهدف الوحيد للمصارف اإلنمائية، وتتغير هذه األهداف 

ر تبعا ملستوى التنمية في البلدان. فبينما ينصب تركيز املصارف اإلنمائية في البلدان ذات إلى حد كبي

الدخل املنخفض بشكل كبير على التنمية الصناعية، ترمي املصارف اإلنمائية في البلدان ذات 

الدخل املرتفع إلى تحقيق أهداف إضافية مثل توفير فرص للعمل والحد من عدم املساواة إقليميا 

واجتماعيا وتحفيز التغير التكنولوجي. وعادة ما تشمل األدوات التي تستخدمها تلك املصارف 

القروض واملنح )لتمويل املشاريع االبتكارية التي تنطوي على مخاطر معينة( واالستثمارات في األسهم 

ر( ودعم )لتشجيع االستثمارات الثابتة طويلة األجل( والتمويل التجاري )لتيسير عمليات التصدي

 (.Guadagno, 2016الشركات الصغيرة واملتوسطة وتقديم الدعم الفني )

ولن تتحقق الفوائد املرجوة إذا ما أجريت التدخالت في قطاعات غير هامة بالنسبة للتنمية 

االقتصادية أو إذا تمت بطريقة غير مستدامة أو بطريقة مسيسة أو سيئة إداريا، بل إن ذلك سوف 

ا على االقتصاد الوطني. وقد يؤدي القطاع الخاص دورا هاما في زيادة كفاءة يخلق عبئا إضافي

تخصيص املوارد للقطاعات اإلنتاجية. وكأحد األمثلة القليلة على مصارف التنمية التابعة للقطاع 

بدعم من البنك  1950( عام TSKBالخاص، فقد تم تأسيس البنك التركي للتنمية الصناعية )

ارده من الحكومة التركية واملؤسسات التمويلية الدولية، ويقوم بتقديم القروض الدولي، ويستمد مو 

واالستثمارات استنادا إلى املشاورات التي يجريها مع هيئة التخطيط الحكومية. وتبقى أسعار الفائدة 

على هذه القروض منخفضة، ولم يكن من املسموح للبنك قبول الودائع ولم يكن بوسعه إصدار 

م بطرحها في السوق. وبالتالي أصبح البنك أداة فاعلة في تنفيذ السياسات الحكومية سندات يقو 

الرامية لتشجيع التصنيع والتأثير على توزيع االستثمار بالرغم من وجود ثالث مصارف إنمائية 

 ,UNCTAD( وبنك التنمية )Eximbank( وأكسمبانك )Ilbankمملوكة للدولة بالفعل وهي إلبانك )

2016cير أن أهمية املصارف اإلنمائية قد انخفضت مع مرور الوقت؛ فقد لوحظ انخفاض (. غ

% خالل السبعينيات 30-%25حصة القروض اإلنمائية واالستثمارية من إجمالي القروض من حوالي 

 Öztürk et% خالل العقد املاض ي )5% في الثمانينيات ثم انخفضت لتصل إلى أقل من 10إلى حوالي 

al., 2010.) 

عد التأكد من عدد املصارف اإلنمائية حول العالم أمرا مستعصيا نتيجة املشاكل املتعلقة وي

بالتعريف واملشاكل املرتبطة بالبيانات. ووفقا آلخر التقديرات، يظل تواجد املصارف اإلنمائية في 
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النظام املالي ملموسا حيث 

% من 25تمثل ما نسبته 

إجمالي األصول املصرفية 

-Lunaحول العالم )

Martinez and Vicente, 

(. وعلى املستوى 2012

اإلقليمي، فقد وافق 

املصرف األوروبي 

( التابع EIBلالستثمار )

لالتحاد األوروبي على منح 

أكبر قدر من القروض على 

اإلطالق للدول األعضاء 

ائية فيه والتي تعد اقتصادات صناعية أساسا. ويبقى إجمالي القروض التي منحتها املصارف اإلنم

(. كما تخلق مؤسسات التمويل 9.7مليون دوالرا أمريكيا )الشكل  20إلى  10اإلقليمية األخرى حوالي 

اإلنمائي شبكات فيما بينها، وخير مثال على ذلك اتحاد مؤسسات التمويل اإلنمائي الوطني في الدول 

المي للتنمية )انظر اإلطار ( العامل في إطار البنك اإلسADFIMIاألعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية )

2.7.) 

 (ADFIMIاتحاد املؤسسات املالية للتنمية الوطنية ) :2.7اإلطار 

بلدا،  18مؤسسة تتوزع في  50مة دولية مستقلة ذاتيا، وبعضوية ما يقرب من كمنظ ADFIMIأنشئت 

يتمثل الهدف الرئيس ي للمنظمة في إقامة العالقات بين مؤسسات تمويل التنمية الوطنية األعضاء فيها 

 وتحقيق التضامن فيما بينهم من خالل استخدام الحكمة الجماعية ألعضائها. 

من فعالية مؤسسات التمويل اإلنمائي واملصارف ضمن املنطقة التي تنشط  كما تهدف الرابطة إلى الرفع

فيها. ومن شأن ذلك أن يمنح هذه املؤسسات فرصة العمل سويا والنجاح في تطوير وتبادل الخبرات 

واألفكار ذات النفع املتبادل وتعزيز التعاون في املنطقة وإعداد األوراق السياساتية واالضطالع بأنشطة 

 والتكامل مع أنشطة البنك اإلسالمي. الدعوة

وتقوم املنظمة بإجراء األبحاث وتنظيم الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات إضافة إلى إقامة شراكات  

مع جهات أخرى  أو مع مؤسسات من أعضائها لتطوير هذه الدورات والبرامج وتنفيذها لتلبية احتياجات 

 األعضاء وطلباتهم.

 .adfimi.orgاملصدر: 

إجمالي القروض املمنوحة بواسطة املصارف اإلنمائية  :9.7الشكل 

 (.2016متعددة األطراف )

 املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناء على التقارير السنوية للمصارف.
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وعلى الرغم من تواجد مؤسسات التمويل اإلنمائي على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي، فإن 

العديد من البلدان تواجه صعوبة في إيجاد املوارد الالزمة لتحقيق التحول االقتصادي.  وفي واقع 

اعية واالقتصادية إلى نقص في املدخرات األمر، ال يرجع عدم توفر آليات تمويل التنمية الصن

تريليون دوالر، ويقدر  22العاملية، حيث تفيد التقارير إلى أن املدخرات العاملية السنوية تبلغ حوالي 

وإذا ما أمكن توجيه هذه  (.UN, 2014تريليون دوالر ) 218الرصيد العالمي لألصول املالية بنحو 

، فسيكون من شأنها دعم التنمية الصناعية واالقصادية في املدخرات إلى االستمارات طويلة األجل

جميع أنحاء العالم وربما يتم تحقيق عائدات أكبر. وبوسع مصارف التنمية الوطنية واإلقليمية 

 والدولية ربط هذا التمويل الوفير بمشاريع قوية يمكنها اإلسهام في التحول االقتصادي.

ل اإلسالمي خيارا آخر لحشد املوارد وتمويل التنمية وفي هذا السياق، قد تكون أدوات التموي

الصناعية في بلدان املنظمة. وقد أظهرت خدمات التمويل اإلسالمي نجاحا ملحوظا من حيث النمو 

والتوسع وتنوع املؤسسات واملنتجات. وتتمتع طبيعتها املستندة إلى األصول واملتسمة بتقاسم املخاطر 

تنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تعزيز تطوير مشاريع بإمكانات قوية للمساهمة في ال

األعمال. ويوفر التمويل اإلسالمي درجة عالية من التكامل ال سيما فيما يخص ملء الفراغ الحاصل 

في تطوير البنية التحتية. ويمكن لالستثمار في البنية التحتية أن يوفر أصول ملموسة حقيقية وهي 

مي فعال لتمويلها. عالوة على ذلك، يقدم التمويل اإلسالمي آلية تقوم ما يسعى التمويل اإلسال 

ك األصول وجني األرباح. وقد كان سوق الصكوك يقوم بدور فّعال فيما 
ّ
بتمكين املستثمرين من تمل

 يخص جمع األموال واألنشطة االستثمارية.

 االستثمار في التكنولوجيا واالبتكار 9.5

تتجلى أهمية بناء القدرات التكنولوجية حتى تكون قادرة على  سعيا لتحقيق التنمية الصناعية،

االستفادة من أحدث التقنيات، وتصميم سياسات االبتكار لتعزيز أنشطة االبتكار في الداخل، 

 وإجراء التحضيرات الالزمة للفرص والتحديات املستقبلية.

 بناء القدرات التكنولوجية 9.5.1

علومات واملهارات التي تمكن الشركات اإلنتاجية من يشير مصطلح القدرات التكنولوجية إلى امل

 ,.Lall et alاالستغالل األمثل للمعدات والتقنيات الحديثة، فتسهم بذلك في التنمية االقتصادية )
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(. وترتكز هذه القدرات على ثالثة عناصر رئيسية: اإلنتاج واالستثمار واالبتكار. وتشير القدرة 2016

متنوعة من القدرات الالزمة لتشغيل وصيانة مرافق اإلنتاج. وتشير القدرة على اإلنتاج إلى مجموعة 

على االستثمار إلى القدرات الالزمة إلنشاء مرافق إنتاج جديدة وتوسيع الطاقة االستيعابية. أما 

القدرة على االبتكار فتتكون من القدرات الكفيلة باستحداث اإلمكانات التكنولوجيا الجديدة 

 املمارسة االقتصادية.وإيصالها إلى 

ويمكن اعتبار التنمية التكنولوجية عملية تراكم لتلك القدرات. وال يعد التعلم السلبي وحده كافيا 

حيث التكنولوجيا تصبح أكثر تعقيدا أو متطلبات السوق تصبح أكثر تحديدا. وعلى أية حال، فإن 

ستحداث االبتكارات املتقدمة وحسب، تنمية القدرات التكنولوجية ال تعني بالضرورة بناء القدرات ال 

وإنما كثيرا ما ينطوي ذلك على املجهودات الرامية الستيعاب املعرفة التي ينبغي استغاللها في قطاع 

 اإلنتاج لتحقيق اإلنتاجية العالية وتطوير املنتجات.

امل ويرتبط بناء القدرات التكنولوجية الوطنية بالتدخل الحكومي من حيث نظام الحوافز وعو 

(. ويتعين على الحكومات Lall, 2001السوق واملؤسسات التي تقدم الدعم للتكنولوجيا الصناعية )

دعم التعلم من خالل وضع سياسات من شأنها تحسين قدرات الشركات على جسر الهوة املعرفية 

 (. كما ينبغي لها تخصيص دور Malerba and Nelson, 2011مع نظيراتها في البلدان املتقدمة )

محوري للجهود التكنولوجية األهلية املبذولة للتمكن من التقنيات الحديثة وتكييفها وفقا للظروف 

املحلية وتحسينها ونشرها داخل االقتصاد واستغاللها خارجيا من خالل نمو الصادرات املصنعة 

 وتنويعها ومن خالل تصدير التقنيات نفسها.

سعة في البنى التحتية لدعم تنمية القدرات وقد قامت العديد من البلدان باستثمارات وا

التكنولوجية األساسية، ال سيما تلك التي تخدم الشركات الصغيرة واملتوسطة. ويتمتع قطاع 

الشركات الصغيرة بإمكانيات نمو قوية إذا ما تم استغالل التكنولوجيا بشكل خاص. ومن املرجح أن 

كن رواد األعمال والعاملين من التعلم من تنجح تلك الشركات حين تعمل ضمن تجمعات، مما يم

بعضهم البعض، ويمكن كذلك املتنافسين من االنخراط في أعمال جماعية للتغلب على القيود 

 املشتركة.
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، كانت الدول األعضاء 2008إلى أي مدى تتوفر أحدث التكنولوجيا. ففي عام  10.7ويظهر الشكل 

يث إمكانية الوصول لتلك التقنيات الحديثة، بيد أنها تتفوق على الدول النامية غير األعضاء من ح

لم تتمكن من تعزيز مكانتها حيث تمكنت الدول النامية غير األعضاء من اللحاق بها بحلول عام 

مدى اعتماد األعمال التجارية على التكنولوجيا  11.7. وعلى نحو مماثل، يظهر الشكل 2016

الدول قد شهدت انخفاضا في قدرتها على استعياب الحديثة. فعلى الرغم من مالحظة أن جميع 

التكنولوجيا الحديثة، فقد سجلت الدول األعضاء معدال أكثر انحدارا من مجموعات الدول األخرى. 

وتستلزم هذه املؤشرات بذل املزيد من الجهود لنقل التقنيات الحديثة وتحسين القدرات 

 االستيعابية على مستوى الشركات.

 ر من أجل التصنيعسياسات االبتكا 9.5.2

تتمثل السياسة الصناعية في تنسيق األنشطة الحكومية الرامية إلى رفع مستويات اإلنتاجية 

والقدرة التنافسية لالقتصاد ككل ولتلك الخاصة بصناعات بعينها. وتتطلب هذه العملية سياسات 

تحقيق أهداف  ابتكارية تكميلية ملساعدة الشركات على الرفع من مستوى أدائها واإلسهام في

اقتصادية أوسع نطاقا. وفي واقع األمر فإن سياسات االبتكار في العديد من البلدان تستهدف ضمنا 

 توافر أحدث التكنولوجيات: 10.7الشكل  

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على مؤشر 

التنافسية العالمي للمنتدى االقتصادي العالمي. مالحظة: 
 = يوجد إلى حد كبير.7= ال يوجد إطالقا؛ 1

استيعاب التكنولوجيا على  :11.7الشكل 

 مستوى الشركات

رك بناًء على مؤشر املصدر: حسابات موظفي سيس

التنافسية العالمي للمنتدى االقتصادي العالمي. مالحظة: 
 = يتم تبنيه على نطاق واسع.7= ال يوجد إطالقا؛ 1
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أو صراحة السعي إلى تغيير الهيكل الصناعي. وعلى نحو مماثل، فإن العديد من برامج تطوير 

لوجيا ونقلها الصناعة يشتمل عادة على جوانب من االبتكار مثل نقل املعرفة واكتساب التكنو 

 وتنمية املهارات والتعاون بين مراكز األبحاث والقطاع الصناعي.

وعلى الرغم من ارتباط سياسات الصناعة واالبتكار ارتباطا وثيقا بمسألة تعزيز التعلم التكنولوجي 

دة وبناء الكفاءات، فإن ذلك ال يعني أنه ينبغي إغفال أي منهما.  وينبغي اعتبار سياسات االبتكار واح

من األدوات الفعالة لسياسات الصناعة في دعم القدرات االبتكارية في مختلف الصناعات والسماح 

 لها باكتشاف إمكاناتها الحقيقية وميزتها التنافسية.

ويتعذر تحقيق التنمية االقتصادية من دون تعزيز االرتقاء بمستوى التكنولوجيا والقدرة على 

خلف معدل القدرة على االبتكار لدى دول املنظمة كمجموعة عن االبتكار. وفي الوقت الراهن، يت

(. ويعكس ذلك أنه ال يتم األخذ 12.7القيم املتوسطة الخاصة بمجموعات الدول األخرى )الشكل 

بعين االعتبار عناصر املدخالت واملخرجات املتعلقة بالقدرات االبتكارية عند وضع سياسات االبتكار. 

عالة، يصعب انتظار تحقيق مكانة منافسة في القطاعات الصناعية على ومن دون سياسة ابتكار ف

، ترتبط القدرة على االبتكار ارتباطا وثيقا 13.7مستوى األسواق العاملية. وكما يظهر في الشكل 

بتصدير التكنولوجيا املتقدمة، بحيث تميل الكفة لصالح االقتصادات ذات القدرات العالية على 

 أكثر تصديرا للمنتجات التكنولوجية املتقدمة. االبتكار في أن تكون 

االبتكار مقابل تصدير التكنولوجيا املتطورة،  :13.7الشكل 

2017 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على مؤشر االبتكار العالمي 

 للملكية الفكرية.للمنظمة العاملية 

 2017مؤشر االبتكار العالمي،  :12.7الشكل 

املصدر: حسابات موظفي سيسرك بناًء على مؤشر االبتكار 

 العالمي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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وليست البلدان حديثة العهد بالتصنيع وحدها من يحتاج إلى السياسات املتعلقة بالعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار، بل إن البلدان املتقدمة صناعيا في حاجة إليها كذلك.  وقد نشطت العديد 

و  2014فيما يتعلق بالسياسات آنفة الذكر بين عامي  من البلدان الصناعية في أربع مجاالت تحديدا

( تمويل االبتكار في األعمال التجارية وريادة األعمال وزيادة مقدار الدعم املخصص 1: )2016

( ترشيد اإلنفاق العام على البحوث وتعزيز 2للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ولتدويل نشاطاتها؛ )

فيما يخص األبحاث التي يضطلع بها كل منهما، وتشجيع الروابط بين القطاعين العام والخاص 

( ضمان استمرارية تدفق املواهب في املستقبل 3األبحاث متعدد االختصاصات والعلم املفتوح؛ )

( تحسين حوكمة السياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، مع 4وبناء ثقافة االبتكار؛ )

 ت ووضع سياسات مسؤولة فيما يتعلق باألبحاث واالبتكارإيالء اهتمام أكبر بتقييم السياسا

(OECD, 2016 .)( ومما يجدر ذكره من تقرير منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصاديOECD, 

( أن العديد من البلدان أعادت بناء مجموعة سياساتها من أجل تقديم دعم خاص للمشاريع 2016

ئة ليتسنى لها الوصول إلى األسواق العاملية باإلضافة إلى تدويل الصغيرة واملتوسطة والشركات الناش

 التجمعات لربط هذه الشركات بشبكات املعرفة العاملية.

وفي كثير من الحاالت، ال تظهر سياسات التنمية الصناعية بوصفها سياسات صناعية، وإنما 

إلنمائية الوطنية الدورية كاستراتيجيات للتنمية الصناعية أو كرؤية وطنية أو كجزء من الخطط ا

(. وال تتمحور التنمية UNCTAD, 2015bالتي تهدف إلى تيسير التنمية الشاملة والتحول االقتصادي )

الصناعية حول نهوض قطاعات محددة وحسب، بل يشمل كذلك سد الفجوة اإلنتاجية. ويتطلب 

ضافة إلى نمو االسثمار في ذلك وجود أنظمة دعم تكنولوجية وفنية تنمو بموجبها قطاعات محددة، إ

رأس املال البشري. كما أنه من املهم إشراك القطاع الخاص في عملية صنع السياسات من أجل 

زيادة الفعالية. وبشكل عام، فإن من األهمية بمكان توفير بيئة مشجعة لالبتكار من أجل تحقيق 

 تحول صناعي ناجح.

 التهيؤ للثورة الصناعية الرابعة 9.5.3

صناعي باستحداث معدات التصنيع امليكانيكية في نهاية القرن الثامن عشر امليالدي بدأ التحول ال

عندما أحدثت املاكينات ثورة في عملية اإلنتاج. تبع ذلك ثورة أخرى مطلع القرن العشرين 

باستحداث ما يسمى باإلنتاج الضخم للسلع املعتمد على الطاقة الكهربائية القائم على تقسيم 
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ت محلها الثورة الصناعية الثالثة التي بدأت في أوائل السبعينيات، حيث تم العمل. وقد حل

 ,ISRAاستخدام االلكترونيات وتقنية املعلومات لتحقيق زيادة التشغيل اآللي لعمليات التصنيع )

(. أما الثورة الصناعية الرابعة فتعود إلى دخول اإلنترنت في عمليات التنظيم الصناعي 2013

 (.14.7)الشكل 

بواسطة  2011وقد ظهرت الثورة الصناعية الرابعة، أو ما يسمى ب  "التصنيع الذكي"، أول مرة عام 

(. ويستخدم هذا املصطلح لوصف النقلة النوعية التي GTAIالوكالة األملانية للتجارة واالستثمار )

اإلنتاج الصناعي أحدثها التطور التكنولوجي في األسس التقليدية في عمليات اإلنتاج. فلم تعد آالت 

تعمل على إنتاج املنتج وحسب، بل أصبح املنتج يخلق نوعا من التواصل مع اآلالت إلخبارها ما 

(. وبعبارة أخرى، فإن الثورة الصناعية الرابعة هي GTAI, 2014يتوجب القيام به على وجه الدقة )

التي تصنعها، بل يتعدى مرحلة جديدة لم تعد أنظمة التصنيع فيها مرتبطة بشكل بسيط باملنتجات 

ذلك إلى التواصل والتحليل واستخدام تلك البيانات بغرض التوصل إلى إجراءات تتسم بالذكاء 

وتنفيذها بشكل ملموس، وبذلك فهي تتنقل من العالم الفيزيائي إلى العالم الرقمي ثم إلى العالم 

 (.DUP, 2016الفيزيائي مرة أخرى )

نت األشياء"، فقد أدى زيادة االتصال والقدرات املتطورة لجمع وبفضل ما يصطلح عليه ب  "إنتر  

البيانات وتحليلها إلى تحقيق قفزات نوعية نحو اقتصاد قائم على املعلومات. وتتيح هذه التطورات 

إمكانيات هائلة لرفع مستوى اإلنتاجية وتحقيق نمو في قطاع الصناعات التحويلية. وأولها هي أنها 

األنظمة بشكل مستمر أثناء اإلنتاج من حيث استهالكها للموارد والطاقة  تتيح إمكانية تحسين

وبالتالي تسمح للشركات بتوفير املوارد وزيادة اإلنتاجية. عالوة على ذلك، فهي تسهل من تلبية 

االحتياجات الفردية للعمالء. وتسمح الثورة الرابعة لالختيارات الفردية الخاصة بالعميل بأن يتم 

مراحل التصميم والتكوين والترتيب والتخطيط والتصنيع والتشغيل. كما تقوم بإتاحة  تضمينها في

إدخال تعديالت حتى في آخر اللحظات. وبالتالي فهي تعطي مرونة كبيرة في تكوين جوانب مختلفة من 

العمليات التجارية، كما تفتح املجال أمام توليد قيمة وأشكال جديدة من العمالة. كما أنها تقوم 

بتيسير اتخاذ القرار األمثل بشفافية من البداية وحتى النهاية بصورة آنية. عالوة على ذلك، تسمح 

الثورة الرابعة للناس بأن يظلوا قائمين على أعمالهم وإبقائهم على مستوى عال من اإلنتاجية ملدة 

 (.ISRA, 2013أطول )
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 تاري  الثورات الصناعية :14.7الشكل 

 الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الثالثة الثورة الصناعية الثانية ولىالثورة الصناعية األ 

 مطلع القرن العشرين أواخر القرن الثامن عشر

بين سبعينات القرن 

العشرين ومطلع القرن 

 الحادي والعشرين

 فصاعدا 2010

    

من خالل استحداث 

مرافق اإلنتاج امليكانيكية 

 اراملاء والبخبمساعدة 

من خالل استحداث 

اإلنتاج الضخم بمساعدة 

 الطاقة الكهربائية

من خالل تطبيقات 

اإللكترونيات وتكنولوجيا 

لزيادة أتمتة  املعلومات

 اإلنتاج.

اإلنتاج انطالقا من أنظمة 

، الحاسوبية والفيزيائية

واملزج بين العالم الحقيقي 

 واالفتراض ي

 املصدر: جمعها املؤلف من مصادر متعددة.

 

وتقدم الثورة الصناعية الرابعة العديد من املكتسبات املمكنة للتنمية الصناعية، بيد أن هناك 

تكاليف ومخاطر يجدر أخذها بالحسبان. سيصبح هناك فائزين وخاسرين، إضافة إلى وجود 

تعديالت يجب القيام بها. وسوف تشكل قضايا األمن اإللكتروني وامللكية الفكرية وسرية البيانات 

حديات كبيرة. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل االستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في ت

عمليات التصنيع وسالسل اإلمداد في الدول النامية تحظى باهتمام متزايد. فهي تجعل من املمكن 

 تصنيع أشياء جديدة كليا بطرق جديدة تماما وإحداث ثورة في سالسل اإلمداد واإلنتاج ونماذج

لالطالع على مثال على تطبيق الثورة الصناعية الرابعة(. وبالنظر  3.7األعمال التجارية )راجع اإلطار 

إلى التطورات والفرص الجديدة، يتحتم على املصنعين حول العالم اتخاذ القرار األمثل بشأن 

يعود بأقص ى الكيفية والتوقيت املناسبين لالسثمار في التقنيات الحديثة، وتحديد أي منها سوف 

قدر من الفائدة لهم. ويتعين على الحكومات تقديم الدعم للمصنعين ملساندة جهودهم في تنفيذ 

 النهج الذي تتبناه الثورة الصناعية الرابعة سعيا لتحقيق اإلنتاجية والتنافسية في األسواق العاملية.

لصناعية الرابعة في البلد أنه في حال تم تبني الثورة اإلى دراسة أجريت بشأن تركيا  توصلتوقد 

مليار دوالر أمريكي  13بنجاح، فسيكون لقطاعات التصنيع اإلمكانية لتحقيق فوائد تصل إلى 
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(TÜSİAD, 2016 ويستند هذا التحليل إلى الزيادة املقدرة في مستوى اإلنتاجية من .)في 7% إلى 4 %

رابعة وبالتكامل مع سالسل القيمة ضوء تكاليف اإلنتاج اإلجمالية. وبمساعدة الثورة الصناعية ال

الثورة الصناعية الرابعة في املمارسة: املراقبة املستمرة ألجهزة االستشعار لجودة املنتج في  :3.7اإلطار 

 لة اإلمدادسلس

 
سواء كانت مكونات حساسة أو منتجات نهائية باهضة الثمن، فعلى الرغم من مراقبة جودة املنتج  الحالة األولية:

بشكل متواصل تقريبا خالل مراحل اإلنتاج، إال أن اإلحاطة بما يحدث لها أثناء عملية النقل أو االستخدام غالبا 

أحد يعلم على وجه اليقين هل يتم االلتزام بشروط نقل محددة، أو هل ما تكون متعذرة. فعلى سبيل املثال، ال 

يتسبب االهتزاز أو الرطوبة املفرطة أو الصدمات بأضرار غير مرئية على املنتج. وفي أسوأ األحوال، تصبح املكونات 

 عديمة القيمة وال يمكن استخدامها، مما يتسبب في ارتفاع تكلفة زمن التوقف عن العمل.

( القائم على الثورة الصناعية Boschوهنا يكمن مجال تطبيق الحل الجديد املبتكر من قبل شركة بوش ) الحل: 

( وتعني "التعقب والجودة". ويهدف االبتكار إلى مراقبة جودة املنتج بشكل مستمر على طول TraQالرابعة املسمى ب  )

وش املتكاملة املرتبطة بالنظام السحابي وإنترنت سلسلة اإلمداد بأكملها. ويتم تزويد صناديق النقل بمستشعرات ب

األشياء الخاص بشركة بوش. وتقوم بتسجيل البيانات ذات الصلة بجودة املنتج على نحو غير منقطع مثل درجة 

 الحرارة والصدمات والرطوبة.

ة بسالسة في وتقوم املستشعرات بإرسال تلك البيانات إلى الذاكرة السحابية، مما يعني إمكانية دمج العملي

العمليات التجارية. ويقوم النظام السحابي وإنترنت األشياء الخاص بالشركة بتقييم الحوادث املرتبطة بالجودة 

على طول سلسلة اإلمداد. ويتم تنبيه املستخدمين بشكل آني، حيث يمكن لشركاء سلسلة اإلمداد الشروع في 

ذلك، تتيح بيانات املوقع املرسلة خالل عملية النقل تحديد  اتخاذ إجراءات مضادة في الوقت املناسب. عالوة على

الوقت املقدر لوصول املنتج. ومن املزمع إطالق هذا االبتكار، الذي اجتاز االختبارات التجريبية بنجاح داخل 

 .2017الشركة، عام 

ودة، وانخفاض تؤدي عمليات التفتيش املنتظمة للسلع الواردة إلى تحسين إدارة الج ملحة عن املكتسبات:

التكاليف: فال يوجد تصحيح للخطأ الناجم عن تكرار العمل، كما ال يوجد استقصاء وتعقب مستهلك للوقت، أو 

مطالبات تعويض من قبل العمالء. ويتيح التوثيق املستمر لعملية النقل االلتزام باللوائح والتنظيمات وتعزيز إدارة 

ول سلسلة اإلمداد من أجل تحسين ظروف النقل وتحسين إدارة معالجة الشكاوى، والشفافية الفورية على ط

 املخاطر التي قد تتعرض لها سلسلة اإلمداد.

 VDMA (2016) املصدر:
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%، مما يعني نمو الناتج 3العاملية، فإنه من املتوقع أن يزيد حجم اإلنتاج الصناعي ليصل إلى حوالي 

مليار دوالر سنويا  5إلى  3%. وعلى أية حال، فإن تركيا بحاجة إلى استثمار 1املحلي اإلجمالي بأكثر من 

 ة في عمليات التصنيع على مدى السنوات العشر املقبلة.لدمج تقنيات الثورة الصناعية الرابع

وسيمثل تحقيق التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة تحديا بالغ الصعوبة بالنسبة للدول األعضاء. 

وتتمثل الخطوة األولى في إيجاد منبر يتم من خالله التطرق للقضايا املتعلقة بتبني الثورة الصناعية 

قشة االحتياجات االستراتيجية والتشغيلية بشكل مستفيض بمشاركة جميع الرابعة، كما يمكن منا

أصحاب املصلحة املعنيين الذين تقع على عاتقهم مسألة تحويل القطاعات الصناعية الوطنية. 

( يهدف Plattform Industrie 4.0فعلى سبيل املثال، قامت أملانيا بإنشاء منصة أطلقت عليها اسم )

رابطات واملجتمع األكاديمي والنقابات العمالية وصناع السياسات من أجل إلى جمع الشركات وال

تنسيق التحول الرقمي للصناعة. ويعد التركيز على تحويل التصنيع باتجاه نموذج تصنيع حديث 

يشتمل على صناعة ذات سالسل قيمة عالية ضمن إطار الثورة الرابعة أمرا بالغ األهمية بالنسبة 

 لدول املنظمة.

 ز التكامل اإلقليمي للتنمية الصناعيةتعزي 9.6

أصبحت عمليات اإلنتاج العاملية مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا في الوقت الراهن. وتعد 

الفرص الناتجة من نمو حجم السوق وتوفر املوارد املتنوعة، وعناصر اإلنتاج على نطاق أوسع 

القيمة العاملية. ويمثل تنمية قطاع صناعي عاملين من العوامل املساهمة بشكل كبير في نمو سالسل 

قادر على املنافسة تحديا لالقتصادات الصغيرة على وجه الخصوص، نظرا ألنها قد ال تملك جميع 

املوارد الالزمة لتنميته. فقد تمتلك بعض الدول وفرة في القوى العاملة املاهرة، بينما بعض الدول 

أو املوارد الطبيعية أو القوى العاملة غير املاهرة. عالوة على األخرى قد تتوفر لديها السلع اإلنتاجية 

 ذلك، قد يكون حجم السوق األدنى الالزم لنمو صناعة ما كبيرا جدا بالنسبة القتصاد صغير.

ومن أجل تحقيق التنمية الصناعية، قد يكون من الضروري إقامة تعاون وثيق على املستوى 

ن الصناعات الوطنية من اإلقليمي. ويوفر التكامل اإلقليمي 
ّ
سوقا ضخمة للمصنوعات مما يمك

وفورات الحجم. وهذا بدوره يخلق حوافز تبعث على التخصص والتجارة في منتجات متنوعة 

وتحسين كفاءة املنتجات. وقد تستفيد الصناعات من التكتل الناتج عن عملية التكامل، األمر الذي 

مختلف الصناعات مثل نقل التكنولوجيا وانتشار من شأنه أن يخلق عوامل خارجية جديدة عبر 
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املعرفة، فضال عن ارتفاع الرصيد املحلي من رأس املال البشري نتيجة التعرض لسلع جديدة أكثر 

تطورا. لذلك، فإن السياسات الصناعية في العديد من بلدان املنظمة بحاجة إلى بعد إقليمي لكي 

 يكتب لها النجاح.

ادل التجاري فيما بين بلدان املنطقة وسيلة من وسائل تعزيز التكامل كما يعتبر استهداف التب

االقتصادي اإلقليمي كذلك. فعلى أية حال، سعيا إلقامة تعاون اقتصادي حقيقي بين الدول 

األعضاء، يمكن وضع أهداف فرعية محددة لتعزيز التعاون في مجاالت يسهم فيها التكامل 

ة كذلك. وسيتعين على مجتمع املنظمة استهداف السلع االقتصادي في دعم التنمية الصناعي

الوسيطة والسلع اإلنتاجية والسلع االستهالكية والسلع التصنيعية واملنتجات ذات التكنولوجيا 

املتطورة واملنتجات املتنوعة وغيرها بش يء من التحسين والتطوير عند وضع خططها االستراتيجية 

 .التي تسعى لتعزيز التكامل االقتصادي

وضع صادرات السلع الوسيطة والسلع اإلنتاجية، بحيث تسجل الدول األعضاء  15.7ويبين الشكل 

% إلى الدول 17.4% من مجموع صادرات السلع الوسيطة، يصدر منها ما نسبته 10.5حوالي 

األعضاء األخرى. ويحمل ذلك داللة 

بارزة على أن املستوى الراهن من 

. التكامل ليس باملستوى املطلوب

ومن جانب آخر، تسجل الدول 

% فقط من 3.6األعضاء حوالي 

مجموع صادرات السلع اإلنتاجية، 

% إلى 43.6يصدر منها ما نسبته 

الدول األعضاء األخرى. وبالرغم من 

أن حصة الدول األعضاء من 

مجموع صادرات السلع اإلنتاجية 

تعد ضئيلة جدا، إال أن نسبة 

ول معتبرة منها يتم تصديرها إلى الد

األعضاء األخرى، وهذه النسبة أدعى 

إلى التفاؤل من نسبة التبادل 

 التجاري في السلع الوسيطة.

الصادرات البينية للسلع اإلنتاجية والسلع : 15.7الشكل 

 الوسيطة في دول املنظمة

حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات األمم املتحدة  املصدر:

إلحصائية لتجارة السلع األساسية، التصنيف حسب الفئات االقتصادية ا

 الواسعة.
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وكما تم توضيحه في القسم الثالث، يظهر أن التكامل التجاري العام بالنسبة لدول املنظمة آخذ في 

كامل بين التحسن. وسيعتمد املزيد من التحسن في التكامل االقتصادي في الغالب على أوجه الت

قطاعي التجارة والصناعة بين بلدان املنظمة، وهو ما ال يمكن تحقيقه على أرض الواقع في املستقبل 

القريب من خالل قوى العرض والطلب في السوق فقط.  ولن يؤدي االستكمال الناجح لتنفيذ 

تصادي والتنمية العديد من املشاريع الصناعية الطموحة في الدول األعضاء إلى تعزيز  التكامل االق

 الصناعية فحسب، بل إنه كذلك يفتح املجال أمام مشاريع استثمار صناعي أكثر طموحا.

وسيكون التكامل اإلقليمي مرهونا باملصالح املشتركة للدول األعضاء تبعا لواقعها السياس ي 

ارب بين واالجتماعي واالقتصادي. وإذا تم توظيفها بشكل فعال، فستعمل على تسهيل التعاون والتق

الدول األعضاء. وتتطلب هذه العملية، من بين أمور أخرى، عمليات ترابط أفضل بالنسبة للبنية 

التحتية ووسائل النقل والشبكات اللوجستية وإمدادات الطاقة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

عم الفعال وتكامل عمليات اإلنتاج )سالسل القيمة( واملواءمة بين السياسات التنظيمية والد

 لسياسات التبادل التجاري واالستثمار.

وقد ارتبطت التنمية الصناعية في الدول األوروبية ارتباطا وثيقا بالتكامل اإلقليمي على مستوى 

القارة. وبفضل مواءمة السياسات االقتصادية وآليات الحوافز اإلقليمية، فقد سنحت الفرصة حتى 

منافسة في قطاعات صناعية محددة. وال تمثل املنافسة بين لالقتصادات الصغيرة ألن تنمو وتصبح 

البلدان حجر عثرة أمام التعاون فيما بينها إذا ما تم تحديد املجاالت ذات االهتمام املشترك ووضع 

وتنفيذ سياسات التعاون االقتصادي على نحو جيد. وبالرغم من أوجه التشابه في الهياكل 

ي، إال أن حجم التبادل التجاري مع الدول غير األعضاء في االتحاد االقتصادية لدول االتحاد األوروب

%. وهذا يعكس حقيقة أنه إذا ما توفر تصميم سياسات التكامل اإلقليمي وتنفيذها 65-60يبلغ 

 على نحو فعال في إطار بنية مؤسسية فعالة، فإن ذلك سيعود بالنفع على املجتمع بأسره.

رب في املصالح االقتصادية بين الدول األعضاء، يبقى وضع وعلى الرغم من إمكانية حدوث تضا

املشاريع الكبرى املشتركة في مجال البنية التحتية وتنفيذها ضرورة حتمية من أجل تخفيض 

تكاليف مباشرة األعمال التجارية عبر حدودها واملساعدة في ربط األسواق تحسين التبادل التجاري 

سوف يسهم في دعم التعاون املستقبلي في األنشطة الصناعية واالستثمار اإلقليمي. وهذا بدوره 

ومزيد من اإلندماج في سالسل القيمة اإلقليمية. ومن ثم سوف يدعم ذلك االنتقال من األنشطة 
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البسيطة إلى أنشطة أكثر تعقيدا نظرا لتعلم البلدان من بعضها بينما تنتج حصة من القيمة 

 املضافة.

تحقيق نوع من التآزر بين سياسات التجارة واالستثمار في البلدان وبشكل عام، هناك حاجة إلى 

األعضاء، مع إيالء اهتمام خاص بالتدابير التي تحفز سالسل قيمة املنتجات في التنمية الصناعية. 

وبالرغم من أن عملية كهذه تتطلب التزاما سياسيا، فإنها تتطلب كذلك بيئة أعمال مواتية وحماية 

فكرية ورأس مال بشري يتمتع باملهارة الالزمة. وفي ظل ظروف كهذه، سيصبح فعالة للملكية ال

القطاع الخاص أكثر قدرة على تحديد الفرص املتعلقة بربط األسواق واستغاللها. وستكون الشركات 

الصغيرة واملتوسطة املنتجة التي تواجه تحديات في دخول األسواق األجنبية واحدة من املستفيدين 

ن هذه العملية. وأخيرا، من خالل إقامة روابط خارج القطاعات التقليدية سوف األساسيين م

 تشكل عملية التكامل اإلقليمي عنصر دعم لرفع مستوى التنوع واإلنتاجية االقتصادية.
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