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 . أهمية الصناعة4.1.2
تسهم الصناعة بدور إيجابي فاعل في تقوية بنية االقتصاد القومي واإلقليمي، وفي رفع مستويات 
العيش للشعوب التي نالت فيها الصناعة حظوة مبكرة من االهتمام والتطور، وتجّد شعوب العالم 
 األخرى في نيل نصيب من مزاياها العديدة وقطف بعض ثمارها التي يمكن إجمالها بما يأتي :-

 Primaryأوًال : تعتمد الصناعة في توفير مستلزماتها السلعية على إنتاج الحرف األولية 

Industries الزراعة والرعي، التحجير والتعدين، جمع ثروات الغابات، صيد حيوانات البر : 
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)
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P وتعزيز اإلنتاج الصناعي يتطلب توفير مزيد من المدخالت .Inputs مما يضيف ،

طلبًا على إنتاج هذه الحرف فيتولد حافز قوي لتنشيط الحركة االقتصادية في تلك القطاعات، 
 فتدور عجلة تطورها.

 إن تطور الصناعة من شأنه توفير فرص عمل وتشغيل العمالة العاطلة، ومن أجل رفع ثانيًا :
كفاءة العمال تفتح مراكز للتدريب وتأهيل العاملين وتعليمهم إدارة المكائن والمعدات الحديثة التي 

يتم إدخالها باستمرار في العمليات اإلنتاجية، مما ينعكس إيجابًا على البنية السكانية وهيكل 
، بما يتضمنه ذلك من تطوير لمستوى التعليم Urbanizationالعمالة، وثم رفع وتيرة التحضر 

والصحة والثقافة، وبناء أنماط جديدة من العالقات االجتماعية للعاملين في الصناعة ضمن 
 مستويات العمل أو في مناطق سكناهم .

 دور هام في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي لدور عملياتها الصناعية بإضافة وللصناعةثالثًا : 
قيمة كبيرة ومنفعة للمواد الداخلة في اإلنتاج مما يضيف ثروة وغنًى للشعوب، فال عجب أن نرى 

 ورفاه. من جهة أخرى فإن ارتفاع مستوى 𨭥الشعوب في الدول الصناعية بمستوى عيش عال
 العيش يزيد الطلب على السلع الصناعية والخدمات فيوفر حافزًا إضافيًا لحركة االقتصاد ونموه .

 روابط مع غيرها، فبعض مصانعها تنتج سلعًا وسيطة، وهذا يشجع الصناعاترابعًا : ولكثير من 
على إقامة مصانع أخرى تزودها بالمواد األولية الوسيطة أو تستخدم منتجاتها كمواد أولية نصف 

 مصنعة. ولهذا الترابط والتشابك دور إيجابي في التنمية الصناعية واالقتصادية عامة .
خامسًا : تنتج الصناعة سلعًا نهائية : إنتاجية تساعد في تطوير قطاعات اقتصادية أخرى مثل 

 دور في رفع المستوى لهاالزراعة، النقل، الطاقة والخدمات األخرى، وتنتج سلعًا أخرى استهالكية 
 المعاشي والحضاري للسكان خاصة عندما يتم تطوير هذه السلع تقنيًا مع الزمن .
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 Infrastructureسادسًا : والنشاط الصناعي يسبقه وقد يالزمه أو يليه تطوير للبنى االرتكازية 
 Financial والتسهيالت المالية والمصرفية Social Capitalوخدمات رأس المال االجتماعي 

Facilities. تسهم في تحسين أحوال السكان االجتماعية واالقتصادية والسكانية  
سابعًا : وللصناعة تأثيرات غير مباشرة يحدث بعضها في األمد المتوسط أو البعيد، فهي (أي 

الصناعة) توفر فرص عمل في قطاعات البناء والتشييد، نقل العاملين، التسويق والخزن، وتزيد 
في الطلب على السلع الزراعية والصناعية الستهالك العاملين فيه، فتتوفر فرص عمل إضافية 

 Multiplier Effectر يفي قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى، وهو ما يدعى بمضاعف التأث
 الذي تنفرد به الصناعة دون سواها .

اعة في استقرار االقتصاد وحمايته من التقلبات المختلفة التي قد يتعرض لها صنثامنًا : تساعد ال
 ألسباب شتى، لدورها في توزيع مصادر الدخل، وتقوية العالقات البينية بين قطاعات االقتصاد .

 إلى البعد Sectorial Dimensionتاسعًا : ولها أهمية ال تقل عما سبق تتعدى البعد القطاعي 
، فمعظم األنشطة االقتصادية يرتبط نجاحها بالتوطن في مواقع Spatial Dimensionالمكاني 

معينة تتميز بتقديمها مزايا ومنافع عديدة لألنشطة القائمة فيها مثل المراكز الحضرية والصناعية 
قع األصغر من فرص النمو والتطور وقطف ثمارها فيحصل تباين واضح االكبيرة، مما يحرم المو

في مستويات التنمية والدخول بين إقليم وآخر. والصناعة هي األكثر قدرة وسرعة على تقليص 
هذا التباين، فكثير من فروعها تتميز بإمكانية إقامتها في مواقع عديدة وٕان اختلفت في 

خصائصها، فتقام فروع للصناعة في األقاليم األكثر فقرًا إلحداث التنمية فيها وتحفيز النمو 
 االقتصادي واالجتماعي وخفض حدة التباين اإلقليمي .

عاشرًا : وفي التأثير المكاني، يمكن للصناعة أيضًا إحداث تغييرات أساسية في االشتراك الفاعل 
ها مقومات محلية  للكل إقليم في إجمالي حركة االقتصاد باختيار فروع صناعية معينة تتوافر

 ستثمر بعد في الصناعة .تمثل احتياطات الثروة المعدنية أو إنتاج زراعي نباتي أو حيواني لم 
أحد عشر : تقوم الصناعة بتجهيز االقتصاد القومي بالمنجزات العلمية الحديثة واألجهزة العلمية 

 المتطورة وبما يوفر قاعدة علمية وتقنية .
 عشر : التقدم الصناعي يسهم في ترسيخ االستقالل السياسي واالقتصادي والقدرة على تحقيق ااثن

 االكتفاء الذاتي .
 


