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:ملخص
تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء إمكانية التنويع االقتصادي بدول املغرب العريب نتيجة املقومات اليت تزخر هبا دول املنطقة املغاربية وذلك من خالل
استغالهلا وتوظيفها للحصول على حتسني تنافسية الصناعة التحويلية عن طريق وفورات احلجم وذلك من خالل استعراض بعض املؤشرات اليت تعكس طبيعة قطاع
الصناعة التحولية باملنطقة املغاربية ودورها يف التنمية االقتصادية
. التكامل االقتصادي، السوق املغاربية، الصناعة التحويلية. :الكلمات المفتاحية
C4, L6, D56 :JEL تصنيف

Abstract:
This study seeks to highlight the possibility of economic diversification in the Maghreb countries as a result of the
characteristics of the countries of the Maghreb region by exploiting them and exploiting them to improve the
competitiveness of manufacturing through economies of scale and by reviewing some indicators that reflect the nature of
the transformational industry sector in the Maghreb region and its role In development
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مقدمة:
متثل الصناعة التحويلية احملرك األساسي للتنمية يف العديد من الدول النامية وستبقى األداة األكثر فعالية يف حتويل االقتصاد من
نشاطات ذات قيمة مضافة منخفضة إىل تلك اليت حتقق معادالت منو سريعة وتوفري إمكانية متزايدة تعمل على حتقيق التنمية املستدامة ويف
عا مل يشهد مزيدا من االنفتاح وتقلصا للمسافات االقتصادية وبالشكل الذي يفرض على االقتصادات دخول معركة التنافس احلاد واقتحام
ميدان التصدير لتحقق معدالت عالية من النمو ،خاصة الدول النامية اليت تفتقر اقتصاداهتا اىل التنويع ،واعتمادها على املدخالت البتولية،
اليت تشهد يف اآلونة األخرية تقلبات يف أسعارها حيث أن تراجع أسعار خام برنت منذ مطلع صيف  0302واليت وصلت إىل أقل من
 22دوالر للربميل ،ما يعين اخنفاضا نسبته  %03مقارنة بشهر يونيو املاضي .وهلذا أصبحت الضرورة ملحة هلذه الدول لكي تعمل على
تنويع مداخيلها ،يف إطار تكامل اقتصاداهتا ،واستغالل مقوماهتا .ألن الصناعة التحويلية تشكل املصدر األساسي للميزات التنافسية
الديناميكية ،والمتالك القدرات اإلنتاجية والرتقاء باملنتج احمللي إىل املستوى التنافسي العاملي.
من خالل ما سبق ميكن إعطاء تساؤل رئيسي حول هذه الدراسة:
ماهي اآلثار الناجمة عن تكلفة عدم التكامل المغاربي في تفعيل الصناعات التحويلية -دراسة تحليلية لقطاع الصناعة

التحويلية-
وسنتناول من خالل هذه الدراسة النقاط التالية:
أوال :تعريف الصناعة التحويلية وتصنيفاهتا
ثانيا :السمات الرئيسية للصناعة التحويلية يف دول املغرب العريب
ثالثا :دور الصناعة التحويلية يف اقتصاديات بعض دول املغرب العريب
رابعا :مقومات الصناعة التحويلية يف دول املغرب العريب
خامسا :معوقات الصناعة التحويلية يف دول املغرب العريب

المحور األول :أوال :تعريف الصناعة التحويلية وتصنيفاتها
يعىن هذا القطاع بعمليات التصنيع اليت تقوم بالتحويل اآليل أو الكيميائي ملواد عضوية أو غري عضوية إىل منتجات جديدة سواء مت هذا
العمل آليا أو يدويا يف مصنع أو يف بيت العامل وسواء مت بيع املنتجات باجلملة أو بالتجزئة ويتضمن ،هذا القطاع العديد من الصناعات
املختلفة من ،بينها صناعة الغزل والنسيج واملالبس والصناعات الغذائية والكيماوية البتوكيماوية والصناعات الكهربية اإللكتونية وصناعة
املعدات الرأمسالية ووسائل النقل وغريها0
ويعرفها أيضا بعض الباحثني بأهنا " عملية يتم فيها حتويل مادة من املواد من حالتها األصلية إىل حالة أو صورة جديدة تصبح معها أكثر
نفعا وإشباعا حلاجات االنسان ورغباته ،كأن حنول القطن اخلام إىل املنسوجات القطنية ،وحنول احلديد اخلام إىل مكائن وآالت حديدية.0
وهذه الفعاليات اإلنتاجية اليت ختص الصناعة ختتلف تبعا للدول وتبعا للباحثني.
يظهر أن حتديد مفهوم الصناعة فيه شيء من االخ تالف والتعقيد بني مجهرة الباحثني وكذلك بني الدول املختلفة ،فيما بينها جند
أن التصنيف األملاين والروسي مثال يعترب نشاط التعدين أو استخراج املعادن من الصناعة .كما نالحظ أن هناك دوال أخرى ال تتضمن
الصناعة فيها نشاط التعدين .فالصناعة باملفهوم األمريكي مثال تقتصر على ما هو معروف بالصناعة التحويلية ( Manufacturing
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 )Industryاليت تتضمن معاجلة املواد اخلام لزيادة قيمتها وجعلها أكثر مالئمة إلشباع حاجات االنسان ورغباته ،أما التعدين فيعترب من
األنشطة االقتصادية األولية ( )Primary Industryوهو خيتلف عن الصناعة يف أهنا تتضمن عمليات االستخراج املباشر للخدمات
من البيئة الطبيعية .كذلك جند أن بعض الدول قد جتمع الصناعات احلرفية والصناعات اآللية حتت عنوان الصناعة .كما يالحظ يف
املصادر اإلجنليزية واألمريكية اختالفا بني مصطلح الصناعة ومصطلح الصناعة التحويلية ،إذ يشمل األول معىن أوسع من الثاين الذي
يقتصر على أنشطة معينة.0
ويعترب التصنيف القياسي الدويل ) (ISICلألنشطة الصناعية من أكرب التصنيفات شيوعا واستخداما يف اإلحصاءات الدولية والذي
وضعته الدائرة اإلحصائية لألمم املتحدة ،ومبوجب هذا التصنيف قسمت الصناعة إىل ثالث جمموعات رئيسية كالتايل2 :
التعدين واملقالع
الصناعات التحويلية.
الكهرباء واملاء
ومبوجب هذا التصنيف فانه مت تقسيم وتصنيف الصناعات التحويلية إىل عدة أقسام حيث شكلت هذه األقسام تسعة فروع رئيسية هي2:
صناعة املواد الغذائية واملشروبات والتبغ.
صناعة املنسوجات وامللبوسات والصناعات اجللدية.
صناعة اخلشب ومنتجاته بضمنها األثاث.
صناعة الورق واملنتجات الورقية والطباعة والنشر.
صناعة الكيماويات واملنتجات الكيماوية من النفط والفحم احلجري ومنتجات املطاط والبالستيك.
صناعة منتجات اخلامات التعدينية غري املعدنية )عدا النفط والفحم(
صناعة املنتجات املعدنية األساسية.
صناعة املنتجات املعدنية املصنعة واملكائن واملعدات.
الصناعات التحويلية األخرى.

المحور الثاني :ثانيا :السمات الرئيسية للصناعة التحويلية في دول المغرب العربي
0

متتاز الصناعة التحويلية املغاربية جبملة من اخلصائص من أبرزها:
- 0عدم التنسيق والتكامل فيما بينها ،ويعترب هذا من أهم مساهتا سواء كان هذا التكامل أفقيا أو عموديا ،ألن التخطيط يف
هذا اجملال من أجل إقامة املشاريع الصناعية يتخذ على صعيد قومي ،وهو ما ينعكس بالسلب على منط التصنيع يف الدول
املغاربية ،وعلى هذا األساس ميكن توضيح التكامل األفقي والعمودي:
 التكامل األفقي : Horizontal Integration

وهو مجع املشروعات اليت تنتج نفس الصنف من السلعة أو اخلدمة وجعلها حتت رقابة موحدة ،وتصنف العملية بأهنا تكامل
أفقي .إن الرغبة يف اهليمنة على السوق ،هي بال ريب من الدوافع اليت تقضي إىل التكامل األفقي ،وعندما يكون عدد من
املشروعات اليت تنتج مادة واحدة أو منتجات متماثلة جمتمعا واحدا ،فإن املنافسة سوف تقل وسوف تستطيع اجملموعة
املتحدة أن متارس سيطرة أوسع على السوق ،بسبب هذا التكامل تكون نسبة كبرية من جمموع العرض يف السوق قد
أصبحت حتت سيطرهتا.
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 التكامل العمودي : Vertical Integration
وهو االندماج بني مشروعات تتعاطى خمتلف املراحل للعملية اإلنتاجية ،فإن ذلك يعين التكامل العمودي .وهو" عمودي "مبعىن
أن االنضمام هو التحرك إىل األعلى أو األسفل من العملية اإلنتاجية اليت تبدأ من االستخراج إىل التوزيع .ويصنف التكامل
العمودي عادة إىل:
 التكامل اخللفي Backward Integration التكامل األمامي Forward Integration - 0ارتفاع كلفة اإلنتاج الصناعي ،والذي بدوره أدى إىل ارتفاع أسعار املنتجات الصناعية ،مما جعل الصناعة يف هذه
الدول تفقد قدرهتا التنافسية يف األسواق الدولية ،ويرجع سبب هذا إىل ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج املستوردة،
والناجم عن التضخم العاملي ألن الصناعة املغاربية تعتمد وبشكل كبري على هذه املستلزمات
- 0تتميز الصناعة التحويلية املغاربية بتدين مستويات اإلنتاج الفعلي نتيجة الخنفاض مستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية.
كما أن هناك أسبابا أخرى جتعل الوحدات اإلنتاجية تنتج مبستوى أقل من املستهدف منها ،ومن هذه األسباب شحة
النقد األجنيب وكذلك بسبب القيود اإلدارية أو حىت غياب التنظيم وحسن إدارة املشروعات الصناعية.
- 2عدم استقاللية الصناعة العربية ومن ضمنها املغاربية ،ألهنا تعتمد يف الكثري من حلقاهتا على الصناعات العاملية ،واليت
حتتكرها تقنيا وماليا الشركات متعددة اجلنسية ،وهذا ما تشري إليه العديد من املؤشرات الدولية ومن أبرزها حجم استاد
املستلزمات السلعية ،والسلع املصنعة اليت تدخل يف اإلنتاج الصناعي.
- 2كان التطور البسيط الذي رافق إنتاج الصناعة التحويلية العربية خالل عقد التسعينات من القرن املاضي
نتيجة لسياسات اإلصالح االقتصادي اليت اتبعتها العديد من الدول املغاربية يف ذلك الوقت ،إالا أن الطلب احمللي زاد
مبعدالت تفوق الزيادة احملققة يف اإلنتاج مما أدى إىل اعتماد هذه الدول على العامل اخلارجي من أجل سد هذه الفجوة
وتلبية احتياجات الطلب احمللي من تلك املنتجات
- 0اتسمت بعض استاتيجيات التصنيع يف الدول املغاربية بالنظر إىل العملية التصنيعية من منظور جزئي وعدم ربطها
بالقطاعات االقتصادية األخرى ،وهذا اخللل يف التشابك أدى إىل اجلهل بالطاقة االستيعابية لألسواق ،وأيضا عدم دقة
املعايري املستخدمة يف التصنيع ،مما سبب يف عدم إتباع سياسات استهالكية منبثقة من االحتياجات األساسية للدول،
وهذا بدوره أدى إىل ختلف اإلنتاج الصناعي العريب ،وشل قدرته اإلنتاجية املتاحة ،ودفع بالعديد من الدول العربية ومن
بينها املغاربية إىل االسترياد من األسواق اخلارجية.7
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المحور الثالث :دور الصناعة التحويلية في اقتصاديات بعض دول المغرب العربي

- 1مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي لبعض دول المغرب العربي.
الجدول رقم ( :)11نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي للجزائر وتونس والمغرب للفترة ()0112-0111

الدول اجلزائر

املغرب

تونس

السنوات
0303

0.20

00.70

02.02

0300

0.27

07.30

00.07

0300

3.68

14.65

14.77

0300

4

15.89

14.34

0302

2.02

02.00

02.20

0302

2.00

02.00

00.30

0300

2.00

02.00

02.22

المصدر :من إعداد الباحث بناءا عن التقرير العريب املوحد للسنوات متفرقة
يتضح لنا من خالل اجلد ول أعاله أن نسبة مسامهة الصناعة التحويلية يف الناتج احمللي اإلمجايل للجزائر ضئيلة مقارنة بنظرياهتا
من دول املغرب العريب حيث تساهم ب  %0يف الناتج احمللي اإلمجايل فقط ،على عكس تونس اليت نسبة مسامهتها  %00.70وكذالك
املغرب بنسبة  %02.02وذلك يف سنة  ،0303إذ حققت الصناعة التحويلية ارتفاع نسيب يف مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل بالنسبة
للجزائر يف السنوات األخرية أما فيا خيص تونس واملغرب فكانت تتصف نسبة املسامهة للصناعة التحويلية بتذبذب بني ارتفاع واخنفاض يف
السنوات األخرية .كما هو موضح.
 - 0صادرات الصناعة التحويلية ونسبتها إلى إجمالي الصادرات لبعض دول المغرب العربي.

الجدول رقم ( :)10نسبة الصادرات من السلع الصناعية التحويلية إلى إجمالي الصادرات للجزائر وتونس والمغرب للفترة ()0112-0111

الدول الجزائر

المغرب

تونس

السنوات
0303

0.3

70.3

00.3

0300

0.2

72.0

00.3

0300

0.3

70.3

00.3

0300

0.2

70.0

02.3

0302

0.2

70.0

00.0

0302

2.7

70.2

00.2

0300

2.3

77.33

02.2

المصدر :من إعداد الباحث بناءا على التقرير العريب املوحد متفرقة
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متتلك السلع الصناعية التحويلية حصة األسد يف الصادرات اإلمجالية لتونس إذ حققت نسبة  %70.3يف سنة ،0303
لتنخفض يف السنوات املوالية هلا حىت تصل بنسبة  %70.0يف سنة  0302لتتفع النسبة إىل "
 %77.33يف ،0300تليها املغرب اليت حتتل السلع الصناعية التحويلية هلا يف إمجايل صادراهتا نسبة  %02.2لسنة  0300إذ القت
ارتفاع طفيف من سنة 0303إىل سنة  0300كما هو موضح يف اجلدول أعاله ،على عكس اجلزائر اليت حققت السلع الصناعية
التحويلية هلا يف إمجايل صادراهتا على مدى السنوات الست األخرية نسبة جد ضئيلة تتمثل يف  %0.3يف سنة  0303إذ ترتفع بشكل
تدرجيي لتصل لنسبة  %2.3يف سنة .0300
تنوع الصادرات لتونس معدل  0.59يف عام  2016والذي يدل على وجود مستوى مرتفع نسبيا من التناوع يف
ا
سجل مؤشر ا
الصادرات حيث تشكل أكثر من  12منتجا حوايل % 75من إمجايل الصادرات .وأھم هذه املنتجات ھي املالبس اجلاهزة وغري اجلاهزة
اليت شكلت نسبة  %02.2من إمجايل صادرات تونس ،تليها الكابالت واألسالك املعزولة بنسبة  %11.5مث النفط اخلام بنسبة
2
 ،%2.0واألمسدة بنسبة  %4باإلضافة إىل شاشات الفيديو ومنتجات زراعية مثل زيت الزيتون والتمور.
تنوع الصادرات للمغرب معدل  0.64يف عام  2016والذي يدل على وجود درجة متوسطة من التناوع يف الصادرات .وعلى
ا
سجل مؤشر ا
الرغم من استئثار ست منتجات مبا يقارب  %60من الصادرات الكلية ،إال أن النسبة املتبقية تتوزع على أكثر من  20نوع من املنتجات.
اما أھم املنتجات التصديرية فتتقدمها السيارات حبصة  %13.7من إمجايل الصادرات ،تليها األسالك املعزولة وحصتها (
) ،10.8 %واملالبس واملنسوجات ) ، (9.8%واألمسدة ) ( 9.3%واألمساك واملنتجات البحرية) ، ( 5.3 %باإلضافة إىل املنتجات
0
التعدينية واخلضار والفواكه.
حيث توزعت صادرا ت اجلزائر لسنة  .0302إىل  %00.2من الصادرات الكلية للمواد الغذائية ،تليها الصادرات من املواد
االستهالكية الغري غذائية بنسبة % 3.00من الصادرات الكلية مث تأيت بعدها معدات وجتهيزات صناعية اليت حققت نسبة %3.20من
03
الصادرات اجلزائرية .إذ أن باقي نسبة الصادرات حتصلت عليها املواد الوسيطية نصف املواد بنسبة .%20.0
 - 3القيمة المضافة للصناعة التحويلية لبعض دول المغرب العربي.

الجدول رقم( :)13القيمة المضافة للصناعة التحويلية للجزائر وتونس والمغرب للفترة الممتدة ()0112-0111
الوحدة :مليون دوالر

تونس

الدول الجزائر

المغرب

السنوات
0303

0707

0003

02200

0300

7002

0003

02702

0300

7200

0020

02070

0300

7772

0072

00202

0302

2002

0700

02323

0302

7022

0000

00022

0300

2222

0030

00203

المصدر :التقرير العريب املوحد لسنوات متفرقة
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حتقق الصناعة التحويلية قيمة مضافة معتربة يف تونس واجلزائر مقارنة باملغرب يف السنوات األخرية كما أهنا ترتفع بشكل طفيف من سنة
0303إىل سنة  0300بالنسبة لتونس حبيث حققت  0003مليون دوالر يف سنة  0303ويف سنة  0300حققت  0030مليون
دوالر .أما فيما خيص اجلزائر فحققت قيمة مضافة تقدر ب 0707مليون دوالر يف سنة  0303لتتفع هذه القيمة إىل  2002مليون
دوالر يف سنة  0302حىت حتقق اخنفاضا يف سنة  0302وتقدر القيمة املضافة يف هذه السنة ب 7022مليون دوالر لتتفع مرة أخرى
بقيمة  2222مليون دوالر يف سنة  .0300وحققت املغرب قيمة مضافة للصناعة التحويلية يف سنة  0303تقدر ب  02200مليون
دوالر لتواصل االرتفاع يف قيمها حىت تصل ل  02323مليون دوالر يف سنة  ،0302لتنخفض يف السنتني اآلخرتني إىل 00203
مليون دوالر.
- 4القيمة المضافة للصناعة التحويلية ونسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي لبعض دول المغرب العربي

الجدول رقم ( :)14نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي
للجزائر وتونس والمغرب للفترة الممتدة ()0112-0111

الدول

تونس

الجزائر

الوحدة% :
المغرب

السنوات
0303

2

02.0

02.0

0300

0.0

00.0

02.2

0300

2

02.3

02.3

0300

2

02.0

02.0

0302

2.0

02.0

02.2

0302

2.0

02.0

02.0

0300

2.2

02.3

02.0

المصدر :من اعداد الباحث بناءا على التقرير العريب املوحد لسنوات متفرقة
من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن نسبة القيمة املضافة للصناعة التحويلية ختتلف باختالف موارد الدول حمل الدراسة فنجدها
منخفضة وال تتعدى  %0يف الدولة النفطية كاجلزائر بينما يف تونس واملغرب تتاوح بني  %00 ،%00واملتمثل يف مسامهة الصناعات
املعملية البسيطة اليت تفتقر اىل التطور التكنولوجي
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المحور الرابع :مقومات الصناعة التحويلية في دول المغرب العربي
 - 1رأس المال:

املقصود برأس املال باعتباره عنصرا من عناصر اإلنتاج ليس جمرد النقود املستخدمة يف العمليات اإلنتاجية أي رأس املال القيمي ،بل يشمل
أيضا سائر السلع الوسيطة الناجتة من تفاعل عنصر العمل وعنصر الطبيعة واملخصصة لالستخدام يف إنتاج سلع أخرى أو ما يسمى برأس
املال العيين أو رأس املال الثابت ،وهذا يشمل أبنية املصانع واآلالت واملكائن ووسائط النقل واملواد األولية ،ويأيت توافر رأس املال عادة من
11
مصدرين مها االدخار واالستثمار
- 0القوى العاملة:

القوى العاملة عنصر مهم يف مجيع العمليات الصناعية ،إالا أن دور هذا العنصر يف اختيار موقع الصناع خيتلف من صناعة إىل أخرى ومن
مصنع إىل آخر .ففي بعض الصناعات مثل صناعة احلديد والصلب وصناعة وسائط النقل والغزل والنسيج جيري استخدام أعداد كبرية من
العمال ،بينما تتطلب صناعات أخرى أعداد قليلة من اليد العاملة ،وحتتاج بعض الصناعات عماال على درجة عالية من اخلربة الفنية
كصناعة العدسات والساعات واجملوهرات الثمينة ،يف حني ال تشتط صناعات أخرى عماال مبهارة عالية كصناعة مواد البناء مثال .ويف
املناطق املزدمحة بالسكان يف الدول النامية واملتخلفة من السهل احلصول على العدد املطلوب من العمال غري املاهرين ولكن من الصعوبة
احلصول على العدد املطلوب من العمال املتدربني .إن اختيار موقع الصناعة يف مناطق توافر العمال أو يف املناطق احلضرية يوفر على
أصحاب العمل إنفاق رأس املال الواجب إنفاقه ألغراض اإلسكان ومشاريع املاء والكهرباء واخلدمات الصحية
والتعليم وخدمات النقل واملواصالت...اخل  ،وهذا يعين أن عدم توافر اخلدمات املذكورة أو ما يعرف أيضا بالبنية التحتية األساسية يزيد من
رأس املال املطلوب إلقامة املشاريع الصناعية .وهذه ناحية مهمة جدا بالنسبة لألقطار املتخلفة أو النامية اليت تعاين معظم أقاليمها من ندرة
اخلدمات املذكورة .فعليه يفضل هذا من إقامة املؤسسات الصناعية يف املدن حيث تتوافر اخلدمات االجتماعية
الجدول رقم ( :)10نسبة العمالة في دول المغرب العربي للفترة ()0110-0111
0111

السنوات

0110

0114

الدول

الزراعة

الصناعة

الخدمات

الزراعة

الصناعة

الخدمات الزراعة

الصناعة

الخدمات

اجلزائر

00.7

00.0

22.0

00.2

00.2

27.7

00.0

00.2

27.7

املغرب

02.2

02.2

20.0

00.3

00.0

27.2

00.7

00.0

27.2

تونس

03.30

03.0

02.2

00.2

00.0

22.2

00.0

00.0

22.2

المصدر :من اعداد الباحث بناءا على التقرير العريب املوحد لسنة .0300 ،0302
نالحظ من خالل اجلدول تدين العمالة من سنة  0303إىل  0302باجلزائر ،حبيث سجلت العمالة يف القطاع الصناعي لسنة
 ،%00.0 0303لتنخفض إىل نسبة  %00.2يف سنة  0302على عكس تونس واملغرب اليت حققتا تطور للعمالة يف القطاع
الصناعي من سنة  0303إىل .0302
إذ حققت املغرب نسبة عمالة تقدر ب 02.2%يف سنة  ،0303لتتفع إىل  %00.0يف سنة  ،0302وكانت الصدارة لتونس بني هذه
البلدان إذ تقدر نسبة العمالة يف القطاع الصناعي هلا لسنة  0303ب %03.0لتتفع إىل  %00.0يف سنة .0302
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واملالحظ أيضا أن نسبة العمالة يف القطاع الصناعي متدنية مقارنة بقطاع اخلدمات يف الدول الثالث .وهذا ما يدل على عدم استغالل
العمالة استغالال جيدا يف القطاع الصناعي وهذا األخري الذي من خالل خصائصه يوفر فرص العمل ويساهم يف تسريع التنمية االقتصادية
وحتسني مستوى املعيشة.
الجدول رقم ( :)12مؤشرات البطالة في دول المغرب العربي لسنة 0110

الدولة

نسبة البطالة

نسبة الجامعيين بين العاطلين

نسبة العاطلين طالبي العمل ألكثر من سنة

الجزائر

00.0

02.0

03.2

المغرب

0.7

02.0

02.0

تونس

02.2

00.0

70.0

المصدر :من اعداد الباحث بناءا على تقرير العريب املوحد لسنة 0300
من خالل اجلدول ( )0-2يتضح أن لدول املغرب العريب مقومات بشرية مؤهلة عاطلة على العمل نتيجة عدم تنوع اقتصادات هذه
الدول ،واستغالل معروض العمل الذي يعمل على اخنفاض التكلفة اإلنتاجية.
- 3السوق
يعترب السوق عنصرا رئيسيا من عناصر التوطن الصناعي ،أي من ضمن العوامل املهمة للصناعة وبصورة خاصة بالنسبة لتلك الصناعات
اليت تبلغ تكلفة نقل منتجاهتا إىل األسواق نسبة عالية من مجلة تكلفتها النهائية  ،ألنه إذا كانت تكلفة املنتجات إىل املستهلك أكثر من
تكلفة نقل خاماهتا إىل املصنع ،يكون يف هذه احلالة من األفضل أن تقام املصانع قرب املستهلك ،سواء كان املستهلك جمتمعا بشريا أو
صناعات مكملة للصناعات األساسية.
ولو أمعنا النظر إىل السوق يف االحتاد املغاريب فسنجده ال ي ا زل يستورد الكثري من املنتجات املصنعة من اخلارج ،ومعىن هدا أن الطلب
الداخلي على السلع املصنوعة وحجم السوق الداخلية يف االحتاد املغاريب كبريا فلو منت الصناعة املغاربية حبيث تتمكن من حتقيق االكتفاء
الذايت يف كل ما ميكن إنتاجه حمليا من املنتجات املصنوعة اليت تستهلكها السوق احمللية ويستوردها االحتاد املغاريب من اخلارج ،فإن هناك
12
سوق خارجي مفتوحة أمام الفائض من احتياجات السوق الداخلية يف دول االحتاد املغاريب
- 4المواد األولية:

املواد األولية أو املواد اخلام هي املواد اليت تصنع منها حاجات اإلنسان املتنوعة وهي إما أن تكون بشكل مواد أولية زراعية أو حيوانية أو
نباتية أو معدنية أو اصطناعية أو صناعية .إن توفر املواد األولية يعترب من املقومات األساسية للتنمية الصناعية يف أي قطر وبالرغم من أمهية
توافر املواد األولية ،جند أن الباحثني قد اختلفوا يف تقومي هذه األمهية ،إذ يرى فريق منهم إن توفر املواد األولية احمللية عنصر فعال يف عملية
00
التنمية الصناعية ،يف حني يرى الفريق اآلخر أنه يعترب عامال مهما ولكنه ليس أساسيا يف هذه اجملال.
- 0البنية التحتية األساسية

14

إن إنشاءات مرافق البنية األساسية يف البلدان هتدف إىل توسيع العالقات االقتصادية بني املناطق واألقاليم وتقوية عالقة القرية بالسوق
واحنالل االقتصاد الطبيعي ،كل ذلك يسهل ويعجل يف تكوين السوق احمللية وتوسيعها ،كما خيلق الظروف املالئمة الستخدام وسائل
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اإلنتاج احلديثة .وميكن حصر استخدام سكك احلديد يف إحدى عشر دولة عربية فقط ،ويبلغ طول سكة احلديد حنو 22ألف كيلومت
منها  8آالف كيلومت يف تونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا .أما سكك احلديد يف دول املغرب العريب ميكن حصرها على النحو التايل:
أ  -سكة حديد املغرب ،تربط تونس واجلزائر واملغرب.
كما إن من أبرز الطرق الربية هي:
طريق البحر املتوسط من اإلسكندرية ،طرابلس ،تونس ،اجلزائر ،الدار البيضاء ،نواكشوط
- 2الظروف االجتماعية والسياسية:

تتدخل الدولة يف ظل النظام الرأمسايل يف النشاط الصناعي ويف حتديد املواقع الصناعية تدخال مباشرا بعوامل استاتيجية واقتصادية
واجتماعية متداخلة ،وذلك هبدف ضمان إنتاج سلع استاتيجية ضرورية ويف مناطق معينة مأمونة من البالد .وهذا ما حيدث غالبا أثناء
احلروب ،حيث تدخل الدولة بنفسها بإنشاء الصناعات العسكرية االستخراجية يف أقاليم خاصة .واحلقيقة إن دور الدولة املباشر يف النشاط
الصناعي ويف حتديد املواقع الصناعية يكون أكثر جالء يف األقطار اليت يسيطر فيها القطاع العام على الصناعة وتتبع الدولة سياسة
التخطيط املربمج يف جمال التنمية الصناعية .فمثال املشاريع اليت قامت يف ليبيا واجلزائر تعكس لنا بوضوح تدخل الدولة املباشر يف عملية
التوطن الصناعي.
- 7المياه واألرض والمناخ
من املعروف أن كميات املياه املتوفرة املياه السطحية واملياه اجلوفية ختتلف من منطقة ألخرى ومن فصل آلخر وضمن منطقة معينة وأخرى،
وهلذا العامل أمهية خاصة بالنسبة للصناعات اليت تستهلك مقادير كبرية من املياه ودور املياه يف اختيار املوقع الصناعي من كونه مادة
رخيصة .فاملياه عنصر أساسي وضروري لكافة الصناعات وخاصة الصناعات االستاتيجية الكربى اليت تستخدم قدرا كبريا من الطاقة
واحلرارة لذلك جند أن مصانع احلديد والصلب والصناعات البتوكيماوية تتوطن على امتداد األهنار والبحريات والبحار.أما فيما يتعلق
باألرض فهناك العديد من الصناعات اليت حتتاج إىل مساحات واسعة من األرض إلقامة املنشآت الصناعية وملحقاهتا من خمازن
ومستودعات ومشاريع تنقية املياه وتوليد الطاقة وغريها.
- 8الموقع الجغرافي

ونعين بذلك أن الدولة قد تتمتع مبوقع جغرايف مناسب ،أي وجودها مثال بالقرب من الطرق البحرية ،أو بالقرب من األسواق العامة .إن
موقع بلد أو منطقة ما بالنسبة إىل البلدان األخرى أو بالنسبة إىل اليابسة أو املسطحات املائية له تأثريه يف تطور وازدهار الصناعة فيها
باعتبار املناطق اجملاورة هلا .وميكن القول إن كافة دول املغرب العريب تقع على مسطحات مائية واسعة على شواطئ البحر األبيض املتوسط
واحمليط األطلسي.
كما أن هذا املوقع اجلغرايف جيعلها نقطة أو مركز الوصل بني أوروبا وأفريقيا ،بل أيضا بني معظم قارات العامل وأفريقيا. 15
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المحور الخامس :معوقات الصناعة التحويلية في دول المغرب العربي
إىل جانب األوضاع اليت متر هبا املنطقة وحالة عدم اليقني النامجة عنها تأثرياهتا على االستثمارات الصناعية فإن الصناعات التحويلية يف
العامل العريب تواجه بشكل عام معوقات بنيوية .وهناك العديد من املشكالت املشتكة للصناعات التحويلية يف العامل العريب ،حيث هناك
10

تباين وتفاوت يف حدهتا بني دولة وأخرى ،ومن أهم املعوقات اليت ختتلف بني دولة وأخرى:
 قدم التقنيات املستخدمة ،وبطء حتديث املكون التكنولوجي للصناعة.
 ضعف مطابقة املنتجات والسلع للمواصفات العاملية.
 ضعف التمويل الالزم للمشروعات الصناعية.

 عدم مواءمة املنتجات الصناعية املنتجة الحتياجات األسواق.
 ضعف الكفاءة اإلنتاجية والتسويقية.
 وجود تشابه كبري يف اهلياكل اإلنتاجية العربية وضعف التشابك بني الشركات واملصانع العربية ،مما يؤثر على جماالت
التسويق ،وكذلك على جماالت التوسيع والتطوير.
 ضعف البىن التحتية والنقص الكبري يف إقامة املدن واملراكز واملناطق الصناعية.
 ارتفاع التكاليف اإلنتاجية بسبب تكاليف الطاقة والنقل ،علما أن أسعار النفط احلالية اخنفضت كثريا عن السابق ،مما
يساهم يف ختفيض التكاليف وتشجيع االستثمار يف الصناعة.
ارتفاع تكاليف التصدير ،خصوصا بني الدول العربية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى بسبب األعباء اجلمركية وغري
اجلمركية.
 وقف التصدير إىل أسواق عربية تقليدية بسبب االضطرابات اليت تشهدها ،مثل سوريا وليبيا.
 ندرة الكفاءات الصناعية وضعف االهتمام بالتعليم املهين والصناعي التخصصي.
 ضعف أو غياب مراكز الدعم الصناعي واخلدمات الصناعية اليت تقدم االستشارات االقتصادية والفنية واملالية.
 توسع انتشار املنافسة الغري املشروعة.

 بيئة العمل الغري مهيئة لالبتكار واإلبداع يف العديد من الدول العربية.
 ضعف البيئة االقتصادية املواتية لالستثمار.
 اختالف نظم االستثمار بني الدول العربية.

كما لكل من الدول العربية مشكالهتا الصناعية اخلاصة هبا واليت تنعكس بفعل الظروف التشغيلية والبيئة اليت تعمل فيها واألسواق اليت
توجه إليها منتجاهتا.

خالصة:
من خالل عرض ماسبق من مقومات الصناعة التحويلية بدول املغرب العريب واملتمثلة يف املوارد الطاقوية ورؤوس األموال بالنسبة للدول
النفطية ،وكذا املقومات كاملعادن والفوسفات الثروة الزراعية و السمكية اليت تزخر هبا املنطقة ،باإلضافة اىل اليد العاملة النشطة ،والتعداد
السكاين الذي يعرف منو مستمر  ،يؤدي بنا اىل التفكري يف تفعيل قطاع الصناعة التحويلية الذي يشهد منو ضعيف رغم اإلمكانات املتاحة
لدى دول املنطقة ،وهذا من خالل رفع التجارة السلعية البينية بني الدول املنطقة يف اطار التكامل من خالل االستفادة من السوق الذي
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يؤدي بدوره اىل زيادة الطلب وبالتايل حتقيق وفورات اإلنتاج ،باإلضافة اىل ختفيض تكلفة اإلنتاج من خالل اخنفاض تكلفة املواد األولية من
دول اجلوار ،والعمل علة توحيد تعريفة مجركية اجتاة السلع كارج التكتل مما يؤدي اىل رفع سعرها مقابل السلع احمللية .
ومن نتائج الدراسة نالحظ أن بعض السلع الصناعة التحويلية عرفت منو كاملنتجات الغذائية ،وصناعة املنسوجات وبعض الصناعات
األخرى ،الراجع اىل تطور املنتجات الزراعية اليت متثل مدخالت لقطاع املنتجات الغذائية ،واالستفادة من املستخرجات البتولية والثروات
الطبيعية كاملعادن وفوسفات واالملنيوم.
ويف األخري البد لدول املغرب العريب العمل على تفعيل التكامل الصناعي
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