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  :ملخص
يف ىذه ادلقالة، نقـو مبراجعة حتليل اقتصادي جديد لألسباب وراء فشل أو صلاح السياسة الصناعية. بناءا على   

ديكن ارجاع األسباب ادلباشرة حلاالت الفشل إذل عجز احلكومة للتوصل إذل معايَت هنج االقتصاد اذليكلي اجلديد، 
ستوى التنمية لبلد ما.و اعتمادا على ىذا النهج ديكن جيدة لتحديد الصناعات ادلناسبة ذليكل ىبة العوامل و م

خفض الفقر و حتقيق تنمية  لبلد نامي ما أف ينمو بشكل ديناميكي و تأمُت حلقة فعالة من خلق فرص العمل،
و أف تتدخل احلكومة بنشاط للحد من تكاليف  تطوير قطاعات يتمتع فيها البلد مبزايا نسبية كامنة،عرب  شاملة

 يف ىذه القطاعات من خالؿ خلق رلموعة من احلوافز مثل بنية حتتية جيدة و بيئة أعماؿ جذابة.ادلعامالت 
 .البلداف النامية االقتصاد اذليكلي اجلديد، السياسة الصناعية، مفتاحية: كلمات

 ..JEL : L52, L23, L 59, O57 اتتصنيف

Abstract: 

In this article, we  provide an overview of a new economic analysis of the reasons 

for why have some industrial policy implementations succeeded while others have 

failed. Based on the new structural economics, it is argued that the failures are 

mostly due to the government’s inability to come up with good criteria for 

identifying industries appropriate for a given country’s endowment structure and 

level of development. The government could actively intervene to reduce 

transaction costs for these sectors by creating good infrastructure and making the 

business environment attractive. 
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  :مقدمة .1

أصبح ىيكل اإلنتاج)أي ما تقـو البلداف بإنتاجو و االجتار بو و   بعد عقود من النسياف يف أدبيات التنمية،    
لدرجة إقرار مناقشات  كيفية تنظيم ىذه العمليات(مرة أخرى زلددا أساسيا للنمو و اإلنتاجية و توزيع الدخل،

يف اجليل األوؿ من األىداؼ  ي و اذليكلي""اجلانب اإلنتاج بإمهاؿ 2015جدوؿ أعماؿ التنمية ما بعد عاـ 
و اليت شكلت نقطة ضعف جيب معاجلتها يف اجليل ادلقبل من أىداؼ التنمية و ينبع  MDGsاإلمنائية لأللفية 

 ذلك من قناعة أف الفقر و الالمساواة تتشكل من قضايا ىيكلية.
لقد  جتدد االىتماـ بالسياسة الصناعية. ة،للتنمي جنبا إذل جنب مع االىتماـ ادلتجدد يف البعد "اذليكلي"    

حتت إمالءات توافق –أدركت العديد من البلداف النامية اليت كانت مشغولة يف تفكيك سياستها الصناعية 
يف  خالؿ الثمانينات و التسعينات أهنا حباجة إذل سياسة صناعية إذا ما ارادت حتسُت أداء اقتصادياهتا.-واشنطن
من البلداف متوسطة الدخل يف آسيا و أمريكا الالتينية حاليا للسياسة الصناعية كأداة للتغلب  تنظر العديد الواقع،

(،يف حُت بدأت Felipe 2015 ; Norman and Stiglitz 2015عن "فخ الدخل ادلتوسط ") 
 Cherif and Hasanovاقتصاديات النفط احلديث عن السياسة الصناعية كأداة للتنويع االقتصادي) 

،و حىت االقتصاديات االفريقية حتاوؿ تبٍت تلك السياسات يف زلاولتها للخروج من فخ الفقر ادلزمن) (2014
Norman and Stiglitz 2015.) 

 Joseph Stiglitz  ،Daniأظهر اقتصاديوف)نيوكالسيك( بارزوف مثل  يف األوساط األكادديية،   
Rodrik  وJustin Lin ة على الرغم من أهنم حريصوف على عدـ بشكل علٍت دعمهم للسياسة الصناعي

االضلراؼ عن االطار النيوكالسيكي)و بالتارل ضماف أف تتم احملادثات و إعادة صياغة السياسة الصناعية يف ىذا 
 االطار(و االبتعاد عن السياسية الصناعية القددية خاصة فيما يتعلق بالتعريفة اجلمركية.

على اطار نظري أوسع و أكثر تطورا للسياسة الصناعية يعرؼ بػ"االقتصاد هتدؼ ىذه الورقة إذل تسليط الضوء     
يتم يف القسم الثاين  يتم تنظيم ىذه الورقة كاآليت: و آخروف. Justin Linادلطور من قبل  اذليكلي اجلديد"

يف الفكر  تقدمي مربرات نظرية سلتلفة للسياسة الصناعية. أما يف القسم الثالث يتم مراجعة األفكار ادلتأصلة
التنموي السابق و إدراج هنج االقتصاد اذليكلي اجلديد )إذل جانب االقتصاد ادلؤسسايت اجلديد(كموجة ثالثة. بعد 

دليال  اخلامسيستعرض القسم الرابع أىم ادلعادل النظرية لنهج االقتصاد اذليكلي اجلديد يف حُت يقدـ القسم  ذلك،
 .، و سلتلف أدوات السياسة الصناعية يف القسم السادسلداف الناميةعمليا لصياغة السياسات الصناعية يف الب
 يلخص القسم النهائي ادلالحظات النهائية.
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 السياسة الصناعية )بصيغتين مختلفتين( .2
غالبا ما تواجو البلداف النامية حتديات عند تصميم و كيفية تنفيذ السياسة الصناعية، حيث هتدؼ بعض   

إجراءات السياسة إذل تنويع ىيكل اإلنتاج، ادلسامهة يف خلق قدرات يف القطاعات االقتصادية اجلديدة)على سبيل 
أنواع جديدة من األنشطة )على سبيل ادلثاؿ  ادلثاؿ اإللكًتونيات، األدوية و التكنولوجيا احليوية ...اخل (أو

،خدمات ذات قيمة مضافة ...اخل (.يف حُت هتدؼ إجراءات R&Dالتصميم، أنشطة البحث و التطوير 
أخرى إذل تعزيز التخصص و تطوير األنشطة و القطاعات احلالية شلا يعٍت تشجيع حتديث اإلنتاج و حتسن أداء 

 بأكملها.الشركات احلالية و تكتل القطاعات 
يف األدبيات، ظهر جناحُت منفصلُت و متنافسُت ينطوياف على تفسَتات سلتلفة لكيفية تنفيذ السياسة    

 Old" أو "األسلوب القدمي Promotional Approachالصناعية: توصف األوذل بػ"النهج الًتقوي 
Style حيث يوصي احلكومة بالتدخل بشكل كبَت لدعم و تعزيز و محاية القطاع الفرعية الناشئة و الشركات"

داخلها، و يتمثل اذلدؼ يف التحوؿ بسرعة ضلو أنشطة جديدة ديناميكية و متطورة تقنيا )كوسيلة لرفع مستويات 
يها االقتصاد حاليا، و ألف بعضها االنتاجية و النمو االقتصادي(سلتلفة دتاما عن تلك السلع اليت يتخصص ف

سيكوف مبثابة أنشطة جديدة بالنسبة لالقتصاد حتتاج الشركات إذل حوافز مالية لتغطية ادلخاطر اليت تنطوي عليها. 
من ىذا اجلانب، ينظر إذل احلكومة على أهنا "مرقي" تتصرؼ كمحفز توفر الدعم ادلارل ادلطلوب خالؿ فًتة تعلم 

تساعد يف عملية البدء الصناعي من خالؿ دعم التدريب، تسويق الصادرات و التنسيق العاـ الشركات اجلديدة و 
 (.Weiss 2013ألنشطة الدعم ) 

"أو Market based Approachينظر للحكومة من ادلنظور الثاين ادلعروؼ باسم "هنج السوؽ    
يتمثل دورىا يف معاجلة  "كميسرStrategic Industrial Policy"السياسة الصناعية االسًتاتيجية 

اختالالت السوؽ إما بتصحيح العوامل اخلارجية أو توفَت ادلعلومات و البنية التحتية األساسية الالزمة اليت حتتاجها 
الشركات. و على الرغم من أف ىذا الدور يبدو متواضعا لكنو يصبح أكثر فعالية إذا استطاعت احلكومة تفسَت 

على سبيل ادلثاؿ توفَت القروض يف حالة عدـ قدرة القطاع ادلارل على حتمل ادلخاطرة، فشل السوؽ مبعناه الواسع. ف
أو دعم التدريب يف حالة استثمار الشركات دوف ادلستوى ختوفا من رحيل العماؿ. من ىذا ادلنظور األخَت، 

أو دعم التدريب  R&Dحاالت الفشل )توفَت البنية التحتية ،التمويل ادلشًتؾ ألنشطة  تصحح احلكومة ادليسرة
على ادلهارات(تاركة الشركات القرارات ادلتعلقة بالقياـ باالبتكار و ترقية اإلنتاج ،مع العلم أف الدعم متاح جلميع 
الشركات ادلتضررة من فشل السوؽ و ليس للقلة ادلختارة فقط. إذف يهدؼ ىذا النهج إذل حتويل ختصيص ادلوارد 

طاع يف االقتصاد )كالزراعة و اخلدمات(و ليس الصناعة فقط. و ينصب اىتماـ ضلو األنشطة الديناميكية يف أي ق
هنج السوؽ على احلوار ادلنتظم بُت احلكومة و أصحاب ادلصلحة ادلعنيُت من القطاع اخلاص هبدؼ اكتشاؼ 
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شجيع رلاالت للنمو و حتديد العقبات اليت تعًتضو و اليت ديكن للحكومة التدخل من أجل إزالتها، كما يتم ت
يف رلاالت أو تكنولوجيات جديدة من خالؿ احلوافز الضريبية و مناخ استثمار  FDIاالستثمار االجنيب ادلباشر 

جذاب...ىذا يتطلب وجود بَتوقراطية فعالة يف القطاع العاـ و قطاع خاص ديناميكي قادر على االستجابة 
 (.Weiss 2015للفرص اليت توفرىا السياسة الصناعية )

ربط إذل أي مدى ينبغي على احلكومات التدخل لتغيَت اذليكل الصناعي مبفهـو "ادلسافة االقتصادية  ديكن    
Economic Distance ادلعروفة بداللة التشابو بُت ادلهارات و القدرات التكنولوجية ادلطلوبة إلنتاج رلموعة"

قدرات متماثلة و تكوف طويلة عندما سلتلفة من السلع، حيث تكوف ادلسافة قصَتة عندما يتطلب إنتاج سلعتُت 
تنطوي على قدرات سلتلفة. يف ىذا االطار، ديكن التفكَت يف النهج الًتقوي كمحاولة لالنتقاؿ ضلو إنتاج السلع 
غَت ادلتشاهبة أو البعيدة، يف حُت هنج السوؽ ىو أقرب إذل إنتاج رلموعة متشاهبة من السلع اليت يكوف االقتصاد 

ل. و بداللة االختالؼ يف هنج ادلسافة االقتصادية، يدور نقاش و جدؿ واسع حوؿ السياسة متخصصا فيها بالفع
(.بينما يتفق كالمها على احلاجة إذل الدعم احلكومي إال أهنما خيتلفاف 2009) Changو  Linالصناعية بُت 

عن الدولة ادليسرة  Justin Linحوؿ احلجم و السرعة اليت تتحرؾ فيها البلداف: ففي الوقت الذي يدافع فيو 
اليت تدعم األنشطة ذات ادليزة النسبية و تصحح إخفاقات السوؽ على ادلدى القصَت دوف متابعة األنشطة اليت 

-Hو ىو ما يصفها بسياسات "حتدي ادليزة النسبية"، يرى  –تتطلب مهارات و قدرات ال ديتلكها االقتصاد بعد
J Chang  يل ىياكل اإلنتاج يف االقتصاد من خالؿ تقاسم ادلخاطر بُت أمهية السياسات اليت هتدؼ إذل حتو

القطاع العاـ و اخلاص مع توجو احلكومة بشكل انتقائي ضلو القطاعات اليت تتمتع بأكرب قدر شلكن من 
االمكانيات. يف الواقع، يناقش الباحثاف اسًتاتيجيتُت سلتلفتُت بداللة "ادلسافة" أو إذل أي مدى حتاوؿ البلداف 

تعاد عن مستوى ختصصها احلارل وإذل أي مدى هتدؼ لالنتقاؿ ضلو منتجات تتطلب حزمة من ادلهارات االب
عن ضرورة حترؾ خطوط اإلنتاج أبعد من  Changعن اخلطوة األقرب يف حُت يدافع  Linاجلديدة: يدافع 

 (.Lin and Chang,2009)  تلك اليت خيصص فيها االقتصاد حاليا
باختصار، يهدؼ هنج السوؽ إذل تصحيح حاالت فشل السوؽ ألهنا تؤثر على النشاط احلارل يف حُت يهدؼ   

النهج الًتقوي إذل تغيَت حوافز السوؽ و توقع تطوره )بدال من تصحيح عيوب بيئة السوؽ احلالية(عرب ترقية و 
خلارجية)أو إلعادة ىيكلية األنشطة ذات إنشاء أنشطة جديدة ذات إمكانيات لتحقيق منو االنتاجية و العوامل ا

 اإلمكانيات(. 
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 موجة ثالثة من الفكر التنموي : .3
تساعدنا النظريات االقتصادية على فهم االسباب الكامنة وراء الظواىر االقتصادية ادلالحظة. و بشكل أكثر    

لتوجيو تصرفاهتم –األسر و األفرادكاحلكومة، الشركات،   -دقة، يتم استخداـ النظرية من قبل االعواف االقتصاديُت
و حتقيق أىدافهم ادلرجوة. لكن إذا فشلت النظريات ادلوجودة يف مساعدتنا على فهم االسباب الكامنة وراء 
الظواىر ادلرصودة أو إذا فشلت القرارات ادلستندة إذل ىذه النظريات يف حتقيق أىدافها ادلنشودة فعلينا إذا إعادة 

 األساس، حيتاج رلاؿ اقتصاد التنمية إذل إعادة التفكَت.النظر فيها. على ىذا 
الذي كاف يفًتض أف بلدا  "Structuralismدتثلت ادلوجة األوذل من الفكر التنموي يف "النهج اذليكلي    

ناميا ما إذا اراد اللحاؽ بركب البلداف ادلتقدمة)بداللة مستويات الدخل(فعليو بلوغ نفس مستوى انتاجية العامل 
ادلوجود يف البلداف ادلتقدمة، و ىذا بدوره يتطلب منو بناء صناعات حديثة كثيفة رأمساليا و تكنولوجيا شلاثل لتلك 
ادلوجود يف البلداف ادلتقدمة: و تشمل األمثلة صناعات ثقيلة مثل احلديد و الصلب ،ادلواد الكيماوية ،اآلالت و 

بدا يف البلداف النامية: دلاذا؟ يف الواقع، يلقي االقتصاديوف مع ذلك، دل تظهر ىذه الصناعات أ معدات النقل. و
"ناشئة عن اجلمود اذليكلي منعت تطور "Market Failureاللـو يف ذلك على وجود مظاىر "فشل السوؽ 

(.و حرصا على تقليد و زلاكاة البلداف ادلتقدمة، يوصي Arndt 1985ىذه الصناعات بشكل تلقائي)
مية أف تعتمد احلكومات اسًتاتيجية التصنيع ادلوجو إلحالؿ الواردات للتغلب على اخفاقات اذليكليوف البلداف النا

 ; Prebish 1950السوؽ عرب حشد و ختصيص ادلوارد لبناء تلك الصناعات بشكل مباشر) 
Rosenstein – Rodan 1943.) 

 Cheneryدافع عنها النهج اذليكلي)قامت البلداف الرأمسالية مثل االشًتاكية مبتابعة االسًتاتيجيات اليت ي    
(و مع ذلك شهدت البلداف اليت اعتمدت اسًتاتيجية احالؿ الواردات صلاحات مؤقتة شلثلة يف  حتقيقها 1960

لنمط سريع للنمو ادلدفوع باالستثمارات واسعة النطاؽ، لكن سرعاف ما أعقبتها أزمات اقتصادية و فًتات ركود 
 (.Krueger and Tuncer 1982 ; Lal 1994 ; Pack and Saggi 2006طويلة ) 

أدى فشل النهج اذليكلي كدليل تتبعو البلداف النامية للحاؽ بركب البلداف ادلتقدمة إذل ظهور موجة ثانية من    
"يف الثمانينات يف زلاولة للتغلب على "فشل احلكومة Neoliberalismالفكر التنموي ادلعروفة بػ "النيوليربالية 

Government Failure يف ذلك الوقت، كاف التدخل احلكومي متفشيا يف البلداف النامية شلا أدى إذل."
ظهور سلوؾ الباحث عن الريع، الرشوة، االختالس فضال عن العديد من التشوىات االقتصادية و عدـ كفاية 

قدمي نصائح للبلداف ختصيص ادلوارد. و لتحسُت األداء االقتصادي و اغالؽ الفجوة مع البلداف ادلتقدمة، مت ت
 Washingtonالنامية ببناء اقتصاد سوؽ جيد األداء من خالؿ تنفيذ تدابَت مشار إليها باسم "توافق واشنطن 

Consensus:" (اخلصخصة، تنشيط األسواؽ و التحرير و اصالح احلوكمة و بيئة األعماؿWilliamson 
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دعم االبتكارات التكنولوجية و التحديث  (.و مت كذلك نصح احلكومات بعدـ اختيار الفائزين يف1990
الصناعي. مرة أخرى، بدا ادلنطق سليما غَت أف البلداف اليت طبقت ىذا "العالج بالصدمة" غالبا ما عانت من 

و بُت البلداف ادلتقدمة بشكل   االهنيار االقتصادي و الركود و األزمات ادلتكررة، و اتسعت الفجوة بينها
سجلت معدالت النمو مستويات أقل و أصبحت األزمات  (.لقد 1995Cardoso and Helwgeكبَت)

االقتصادية أكثر تكرارا يف ظل سياسات توافق واشنطن يف الثمانينات و التسعينات منها يف ظل السياسات 
 Lost"عقود ضائعة  اذليكلية يف الستينات و السبعينات. أشار بعض االقتصاديُت إذل ىذه الفًتة بأهنا

Decades" النسبة للبلداف النامية و الكثَت منها شهد عملية الالتصنيع) بEasterly et al. 1997 ; 
Easterly 2001.) 

خالؿ ىذه الفًتة، اتبعت بعض االقتصاديات اآلسيوية هنجا تنمويا سلتلفا دتاما: من اخلمسينات إذل السبعينات    
بسرعة كبَتة من خالؿ تبٍت -ونغ كونغ و تايوافكوريا، سنغافورة، ى–منت الياباف و النمو اآلسيوية األربعة

اسًتاتيجية تنموية متوجهة ضلو التصدير من خالؿ تطوير صناعات صغَتة كثيفة العمالة يف البداية، مث التسلق 
تدرجييا يف السلم الصناعي إذل صناعات أكرب و أكثر كثافة من حيث رأس ادلاؿ مع وجود دعم استباقي من قبل 

 (.Amsden 1989 ; Wade 1990 ; Chang 2003احلكومة) 
بل فشلت أيضا يف  دل تفشل السياسات القائمة على الفكر اذليكلي أو النيولربارل يف حتقيق أىدافها فحسب،   

تفسَت النجاح االقتصادي و عملية االنتقاؿ الناجحة اليت حدثت يف العديد من البلداف)خصوصا آسيا(.لذلك، 
 الفكر التنموي تعاجل ىذه القضايا. البد من ظهور موجة ثالثة من

( ظهرت موجة ثالثة 1999)Sen( و 1990) Northبداية األلفية اجلديدة و استنادا إذل أعماؿ كل من مع 
"،ركز العديد من الباحثُت فيها New institutional Economicsتعرؼ بػ"االقتصاد ادلؤسسايت اجلديد 

"كمصدر للنمو على ادلدى الطويل. على سبيل ادلثاؿ، وجد Institutionsعلى دور "ادلؤسسات 
Acemoglu et al. (2005 أف "ادلؤسسات تشجع النمو عندما تقـو ادلؤسسات السياسية بتخصيص )

السلطة لصاحل مجاعات ادلصاحل اليت تقـو بتنفيذ حقوؽ ادللكية على نطاؽ واسع و عندما ينشئوف قيودا فعالة على 
دما تكوف ىناؾ ريوع قليلة نسبيا يتم االستيالء عليها من قبل أصحاب السلطة أصحاب السلطة، و عن

("Acemoglu et al. 2005 : 387 و يعتقد ىذا النهج أف حجم الفوائد االقتصادية أو االجتماعية أو.)
مة السياسية جلماعات ادلصاحل اخلاصة غالبا ما تقودىم إذل حشد ما يكفي من النفوذ السياسي إلجبار احلكو 

على تبٍت ترتيبات تشويهية مالئمة دلصاحلهم. و كانت النتيجة ادلنطقية دلثل ىذه احلجة تقدمي توصيات تشدد على 
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ضرورة تغيَت نظاـ احلوافز يف البلداف النامية كطرؽ للتخلص من التشوىات: خصخصة ادلؤسسات ادلملوكة للدولة، 
 و داخل القطاعات. حقوؽ ملكية قوية و ادلزيد من ادلنافسة بُت القطاعات

و تراوحت تفسَتات هنج االقتصاد ادلؤسسايت اجلديد من االقًتاحات القائلة بأف السياسيُت دييلوف إذل اقصاء    
(إذل فكرة أهنم مهتمُت بإعادة فرض الضرائب) North 1981حسابات ادلستقبل و اىتماـ باحلاضر) 

Alesina and Rodrik 1995 ; Persson and Tabelini 1994 أو عن تأثَت االستثمار على)
(أو ببساطة عدـ القدرة الدولة على Acemoglu and Robinson 2002التوازف السياسي ادلستقبلي) 

تنفيذ السياسات بكفاءة. و ألف العديد من البلداف النامية مثل اجلزائر ال تعاين من نقص االستثمار فحسب لكن 
تحليالت األخَتة أف تأسيس "الفيلة البيضاء" جيب أف ينظر إليها االستثمار يف "قطاعات خاطئة"، ترى بعض ال

 Robinson andأهنا عملية إعادة توزيع يهدؼ للتأثَت على نتائج االنتخابات. فعلى سبيل ادلثاؿ، يقدـ 
Torvik (2005 منوذجا لالقتصاد السياسي يظهر أف استثمارات "الفيلة البيضاء" ىي نوع معُت من إعادة )

غَت الكفء و اليت تعترب جذابة سياسيا عندما جيد السياسيوف صعوبة يف تقدمي وعود موثوؽ هبا اجتاه التوزيع 
 مؤيديهم.

تبدو ىذه ختمينات هنج االقتصاد ادلؤسسايت اجلديد معقولة يف ظاىرىا، لكنها مع ذلك تعتمد يف تفسَتىا  
فعالة، حقوؽ ملكية ضعيفة، الفساد للفشل االقتصادي على مربرات غَت اقتصادية مثل السياسات غَت ال

 ادلتفشي... دوف النظر إذل العوامل االقتصادية أوال.
ضلتاج إذل نظرية حتاوؿ تفسَت أسباب فشل السياسة الصناعية استنادا إذل التحليل االقتصادي يف ادلقاـ األوؿ و    

 Linدلطور من قبل "اNew Structural Economicsىو ما يعرؼ بنهج " االقتصاد اذليكلي اجلديد 
et al.  (2009  ; 2011  ; 2012  ;2017 جيذب ىذا النهج االنتباه ضلو التحوؿ اذليكلي و التحديث.)

الصناعي و الذي جيب أف يكوف أولوية سياسية للبلداف النامية. من خالؿ تسليط الضوء على أمهية ادليزة 
نا مرة أخرى أف التفسَت " ادلباشر" لفشل السياسات النسبية)القائمة على ىبة العوامل(،لفت ىذا النهج انتباى

الصناعية يف العديد من البلداف النامية يرجع يف األساس إذل زلاولتها ترويج لصناعات ال تتناسب مع ادليزة النسبية 
 للبلد احملددة ذاتيا هبيكل ىبات عوامل االنتاج.
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 .مسار تطور التفكير التنموي 01شكل  

 
  Source : Based on Fofack. (2014) .The Idea of Economic Development: Views from Africa. 

UNUWIDER Working Paper 2014/093, United Nations University, World Institute for 

Development Economics Research, Helsinki : 6. 

ينظر إذل ىذين النهجُت على أهنما متكامالف مع بعضهما البعض و ترتكزاف على مربرات سليمة و نقاط    
انطالؽ متينة، كما ديكنهما مساعدة صانعي السياسات يف تصميم و تنفيذ خطط التنمية: ففي الوقت الذي 

يكل اذلبات، يرى االقتصاد يفًتض فيو االقتصاد اذليكلي اجلديد أف ادلؤسسات تتكيف بشكل أساسي مع تغَت ى
ادلؤسسايت اجلديد أف اإلصالح ادلؤسسايت ىو جوىر االنتقاؿ، ألنو مبجرد توفَت ادلؤسسات ادلناسبة)اجراءات 
تسهيلية للدخوؿ، إلغاء القيود ،حتسُت التنسيق و نشر ادلعلومات(سيتم توجيو قوى السوؽ ضلو القطاعات اليت 

 (. 01ل يتمتع فيها البلد مبيزة نسبية ) شك
 ما هو االقتصاد الهيكلي الجديد ؟ .4

يعترب االقتصاد اذليكلي اجلديد موجة ثالثة يف التفكَت التنموي يستخدـ هنجا نيوكالسيكيا لدراسة زلددات البنية    
 Linاالقتصادية و تطورىا يف عملية التنمية االقتصادية لبلد ما و اليت دتثل طبيعة النمو االقتصادي احلديث) 

2011.) 
–باختصار، تعترب البنية االقتصادية لبلد ما عند أي نقطة زمنية زلددة داخليا)ذاتيا(هببة العوامل ادلتاحة لديها   

اليت تتباين)الوفرة النسبية ذلذه العوامل(عرب البلداف –حجم رأس ادلاؿ، العمل و ادلوارد الطبيعية ادلتاحة ذلك الوقت
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النامية بندرة نسبية يف رأس ادلاؿ و وفرة نسبية يف عنصر العمل و ادلوارد  يف سلتلف مراحل التنمية. تتميز البلداف
الطبيعية على عكس البلداف ادلتقدمة اليت تتمتع بوفرة نسبية يف رأس ادلاؿ و ندرة نسبية يف عنصر العمل. على 

ليو يفًتض االقتصاد الرغم من أف حجم ىبة العوامل زلددة عند فًتة زمنية معينة إال أنو يتغَت عرب الزمن، و ع
اذليكلي اجلديد ىبة العوامل القتصاد ما كنقطة انطالؽ لتحليل التنمية ألهنا حتدد ادليزانية الكلية و األسعار النسبية 

 للعوامل عند ىذه النقطة الزمنية، و اللذاف بدورمها ديثالف أىم معيارين يف التحليل االقتصادي.    
ل ادليزة النسبية للبلد: على سبيل ادلثاؿ، ستتمتع البلداف ذات وفرة العمالة و ندرة حتدد األسعار النسبية للعوام    

رأس ادلاؿ مبيزة نسبية يف الصناعات كثيفة العمالة ألف تكاليف االنتاج ستكوف أقل شلا ىي يف البلداف ذات ندرة 
نافسية ىو قياـ بلد ما بتطوير نسبية يف عنصر العمالة)األكثر تكلفة(،ومن الشروط ادلسبقة لتحقيق ادليزة الت

 (. Porter 1990صناعاتو وفقا دلزاياه النسبية اليت حتددىا ىبة العوامل)
يف البلداف ادلتقدمة، يكوف الدخل و انتاجية العامل مرتفعة ألف الوفرة النسبية لرأس ادلاؿ يف تلك البلداف يعٍت   

. إذا أراد بلد نامي ما اللحاؽ بركب الدخل و اذليكل ضمنيا أف صناعاهتا و تكنولوجياهتا ذات كثافة رأمسالية
الصناعي للبلداف ادلتقدمة فإنو حيتاج أوال إذل زيادة الوفرة النسبية لرأس ادلاؿ يف ىيكل ىبة عواملها بنفس مستواه 

ىو تطوير  يف البلداف ادلتقدمة. يتمثل اذلدؼ النهائي للتنمية االقتصادية يف زيادة دخل البلد، أما اذلدؼ الثانوي
صناعات ذات كثافة رأمسالية و ينبغي أف يكوف اذلدؼ ادلباشر يف جتميع) مراكمة(رأس ادلاؿ بسرعة حبيث تتغَت 
ادلزايا النسبية لبلد ما ضلو الصناعات ذات الكثافة الرأمسالية. بعبارة أخرى، يتطلب دفع دخل البلد ضلو األعلى 

 (.Ju et al.2015ىيكل ىبة العوامل يف البلد) حتديثا صناعيا و الذي يتطلب بدوره تغَتا يف
كيف ديكن لبلد ما أف يراكم رأس ادلاؿ بسرعة؟ حسنا، يتأتى رأس ادلاؿ من ادخار الفوائض االقتصادية: فإذا      

وجدت صناعات يف بلد ما تتوافق مع ميزهتا النسبية احملددة ذاتيا هبيكل اذلبات، سيكوف البلد قادرا على ادلنافسة 
ل من األسواؽ احمللية و الدولية و ديكنو توليد أكرب فائض شلكن. و إذا مت القياـ باستثمارات يف الصناعات يف ك

اليت تتوافق مع ادلزايا النسبية احملددة هبيكل ىبات بلد ما، سيتم عوائد االستثمار تعظيمها و يصبح ادليل ضلو 
حوافز أكرب لالدخار، يتم تراكم رأس ادلاؿ بأسرع االدخار يف أعلى مستوياتو. و بوجود أكرب فائض زلتمل و 

طريقة شلكنة و بذلك ديهد التغَت يف ىيكل اذلبات و ادلزايا النسبية الطريق أماـ التغَتات يف اذليكل الصناعي و 
 البنية التحتية الصناعية الصلبة و اللينة ادلصاحبة ذلا.

صناعات و تكنولوجيات من قبل رواد األعماؿ؟ منطقيا، كيف ديكن ترمجة ادليزة النسبية إذل خيارات على شكل    
يهتم رواد األعماؿ باألرباح و بالتارل سيستثمروف يف الصناعات اليت يتمتع فيها البلد مبيزة نسبية إذا كانت 

 Lin 2009 ; Lin and Changاألسعار النسبية للعوامل تعكس "الندرة النسبية " للعوامل يف ىبة البلد)
ف رأس ادلاؿ نادرا نسبيا فإف سعر رأس ادلاؿ سيكوف مرتفعا نسبيا، أما إذا كاف العمل نادرا نسبيا (.إذا كا2009
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فإف سعر العمل)األجر(سيكوف مرتفعا نسبيا أيضا. و إذا كاف نظاـ األسعار يعكس الندرة النسبية للعوامل، فإف 
دلكلف نسبيا(ليحل زلل عامل رائد األعماؿ اذلادؼ إذل تعظيم األرباح يستخدـ عامل االنتاج)غَت ا

االنتاج)ادلكلف نسبيا(يف اختياره لتكنولوجيا االنتاج و االستثمار يف الصناعات اليت تتطلب أكثر استخداـ عامل 
االنتاج األقل تكلفة و بأقل عامل االنتاج األكثر تكلفة. يف الواقع، ال ينشأ نظاـ األسعار ىذا هبذه اخلصائص إال 

 ذلك فإف وجود سوؽ يعمل بشكل جيد يعترب أمرا ضروريا للتنمية االقتصادية.يف ظل سوؽ تنافسي، ل
تعترب التنمية االقتصادية عملية تغيَت ىيكلي يف االبتكارات التكنولوجية ادلستمرة، التحديث الصناعي و حتسُت     

 Firstالبنية التحتية و ادلؤسسات. عندما يتغَت ىيكل ىبات العوامل، فإنو يتطلب وجود "متحرؾ أوؿ 
Mover ة، لكن يف ادلقابل، تعترب األخطار اليت تواجو "لدخوؿ صناعات جديدة تتوافق مع ادلزايا النسبية ادلتغَت

ادلتحركُت األوائل جد مرتفعة ألنو إذا فشلوا سيتحملوف كل اخلسائر، و إذا صلحوا ستتبعهم شركات أخرى يف 
 Romer 1990 ; Aghionالصناعة و عليو فإف ادلنافسة الناجتة ستقضي على أي ربح احتكاري) 

ر بُت اخلسائر جراء الفشل و ادلكاسب جراء النجاح بالنسبة للمتحركُت (.حقيقة، سيكوف ىناؾ عدـ تناظ2009
 (.    Haussman and Rodrik 2003األوائل)

فإهنم سيزودوف اجملتمع مبعلومات مفيدة،  عما اذا كاف ادلتحركوف األوائل سينجحوف أو سيفشلوف بغض النظر   
هم عن التأثَتات اخلارجية اليت قاموا بتوليدىا. خالؼ لذا جيب على احلكومة أف تشجع ادلتحركُت األوائل و تعوض

ذلك، سيكوف ىناؾ حافز ضعيف لدى الشركات يف أف تصبح "ادلتحرؾ األوؿ" يف االبتكارات التكنولوجية و 
 Rodrik 2004 ;Lin 2009 ; Harrison and Rodriguez-clareالتحديث الصناعي) 

2010 ; Lin and Monga 2011ك، يعتمد صلاح أو فشل ادلتحركُت األوائل على (.باإلضافة إذل ذل
مدى تطور البنية التحتية)الصلبة و اللينة(اليت البد أف تتوافق مع احتياجات الصناعات اجلديدة، ألف حتسُت تلك 
البنية التحتية و ادلؤسسات تتجاوز قدرات الشركات الفردية. للقياـ بذلك، حتتاج احلكومة إما لتنسيق جهود 

حسُت البنية التحتية و ادلؤسسات أو تتوذل مهمة القياـ بتلك التحسينات بنفسها. لذلك، وجود "دولة الشركات لت
 ميسرة" أمر ضروري لتحقيق التنمية االقتصادية بشكل حيوي.

يساعد االقتصاد اذليكلي اجلديد على فهم أسباب فشل النهج اذليكلي: ىذا االخَت دعا إذل تبٍت اسًتاتيجية     
واردات و نصح احلكومات بإعطاء األولوية للصناعات ذات كثافة رأمسالية و تكنولوجية يف البلداف النامية إحالؿ ال

اليت تعاين ندرة يف رأس ادلاؿ)و بالطبع ندرة يف التكنولوجيا اجلديدة(،و بالتارل حتدي ميزهتا النسبية. لألسف، دل 
سواؽ مفتوحة و تنافسية، و بدوف محاية و دعم من تكن الشركات يف تلك البلداف قادرة على البقاء يف ظل أ
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احلكومة لن يقـو أصحاب ادلشاريع باالستثمار طواعية يف تلك الصناعات. بعد تأسيس تلك الشركات غَت القابلة 
 للتطبيق، اضطرت إذل االعتماد على الدعم احلكومي و احلماية من أجل البقاء.

ا على فهم سبب فشل النهج النيوليربارل يف البلداف النامية: لقد كانت يساعدنا االقتصاد اذليكلي اجلديد أيض     
تشوىات السوؽ زلددة ذاتيا حلاجة احلكومة حلماية و دعم الشركات غَت القابلة للبقاء اليت روجت ذلا 
اسًتاتيجيات احالؿ الواردات من قبل احلكومات سابقا. لقد أدى التخلي على احلماية و االعانات إذل ىالؾ 
الشركات غَت القابلة للتطبيق شلا أدى إذل بطالة واسعة النطاؽ و اضطرابات اجتماعية واسعة. ولتفادي تلك 

دل يكن –اليت تعترب حجر زاوية التحديث–العواقب و مواصلة دعم الصناعات ذات كثافة رأمسالية غَت قابلة للبقاء
مع خصخصة تلك الشركات، استمرت مشاكل أماـ احلكومات خيار سوى مواصلة احلماية و االعانات. و حىت 

قيود ادليزانية اللينة يف الوجود و استمرت االعانات ادلوجهة لتلك الشركات بسبب وجود حوافز أكرب للولبيات 
 (.  Li and Lin 2009اخلواص بالضغط على احلكومة للحصوؿ على الدعم و احلماية )

سار ادلزدوج لصإصالح الذي يعتربه التفكَت االقتصادي التقليدي يقـو االقتصاد اذليكلي اجلديد أيضا بتفسَت ادل   
هنجا خاطئا لالنتقاؿ. من حيث ادلبدأ، حيافظ االصالح ذو ادلسار ادلزدوج على االستقرار من خالؿ توفَت محاية 

يق ازالة مؤقتة للشركات غَت القابلة للتطبيق يف القطاعات القددية ذات األولوية، و حتقيق منو ديناميكي عن طر 
القيود ادلفروضة على الدخوؿ و تسهيل تطوير الصناعات اليت سبق قمعها ادلتسقة مع ادلزايا النسبية للبلد. يساعد 
النمو الديناميكي للقطاعات اليت تتماشى مع ادلزايا النسبية االقتصاد على تراكم رأس ادلاؿ بسرعة و تغيَت ىيكل 

َت القابلة للتطبيق يف صناعات كثيفة رأمساليا قابلة للحياة. و مبجرد أف اذلبات شلا جيعل بعض الشركات السابقة غ
تصبح الشركات يف القطاعات اجلديدة قابلة للحياة، ديكن القضاء على احلماية و االعانات ادلؤقتة شلا جيعل 

 Naughton 1995 ; Lau et al. 2000 ; Subramanianاقتصاد السوؽ يتم بطريقة سلسة) 
and Roy 2003 ; Lin 2009, 2012, 2013 .) 

 السياسات الصناعية المالئمة و االقتصاد الهيكلي الجديد .5
النظريات االقتصادية على فهم الظواىر فحسب بل تغيَتىا أيضا: كيف ديكن للحكومة يف بلد  ال تساعد    

بركب البلداف  نامي ما تطبيق أفكار االقتصاد اذليكلي اجلديد لتحقيق تغيَت ىيكلي ديناميكي و أف تلحق
ادلتقدمة؟ حسنا، لالستفادة من ادلوارد احملدودة لدى احلكومة لتحقيق أكرب تأثَت شلكن على التغيَت اذليكلي و 
النمو االقتصادي، حتتاج احلكومة إذل معرفة الصناعات اليت تتسق مع ادلزايا النسبية الكامنة يف البلد. بعبارة أخرى، 

ناعات اليت تتمتع بتكاليف انتاج منخفضة) بداللة عوامل االنتاج(بناءا على جيب أف تعرؼ احلكومة ما ىي الص
ىيكل ىبة البلد، لكنها يف ادلقابل تفتقر إذل القدرة التنافسية بسبب ارتفاع تكاليف ادلعامالت. عالوة على ذلك، 
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عامالت و ذلك جيب على احلكومة أف حتدد البنية التحتية و ادلؤسسات اليت تساعد على تقليل تكاليف ادل
 لتمكُت ىذه الصناعات اجلديدة من االزدىار.

بعبارة أخرى، يقًتح االقتصاد اذليكلي اجلديد على احلكومة أف حتدد صناعات ذات مزايا نسبية كامنة و من      
مث توفَت احلوافز للمتحركُت األوائل للتغلب على فشل التنسيق يف شكل حتسُت البنية التحتية و ادلؤسسات 

ويلها إذل مزايا تنافسية للبلد. نظريا، جيب أف تكوف السياسة الصناعية أداة مفيدة لدى احلكومة من أجل لتح
.عمليا، فشلت السياسة الصناعية إذل حد كبَت يف البلداف النامية لذا اكتسبت مسعة سيئة  "ادليسر" تفعيل دورىا

وير الصناعات اليت تتماشى مع ادلزايا النسبية للبلد، يف التيار االقتصادي السائد. إذا دل تقم احلكومة بتسهيل تط
القددية بسبب فقداهنا ادلزايا النسبية يف حُت لن تظهر الشركات اجلديدة للوجود بشكل  ستموت تلك الصناعات

تلقائي بسبب االفتقار إذل ادلتحركُت األوائل و عدـ وجود بنية حتتية صلبة و لينة مالئمة. إحدى االنعكاسات 
إزالة التصنيع و بدوف صناعات جديدة ال تستطيع البلداف حتقيق منو اقتصادي قوي، حل حتدي توليد  ستكوف

 فرص العمل و اللحاؽ بركب البلداف ادلتقدمة بداللة الدخل.
إف رفض كل سياسة صناعية بسبب فشل ادلاضي يعٍت ضمنيا تفويت الفرصة لفهم سبب فشل معظم    

–يف ادلستقبل. لقد فشلت السياسات الصناعية ألف احلكومات يف البلداف النامية السياسات الصناعية و حتسينها
حاولت بشكل طموح جدا دعم الصناعات ادلتطورة قبل أف يصل –يف كثَت من احلاالت و بوجود نية حسنة 

لشركات اقتصادىا إذل ىيكل اذلبات الصحيح )ادلناسب(جلعل ىذه الصناعات تتمتع مبزايا نسبية للبلد .دل تكن ا
يف الصناعات ادلستهدفة قابلة للتطبيق يف االسواؽ ادلفتوحة و التنافسية، لذا اضطرت احلكومة حلمايتها و دعمها 
و منحها حقوقا احتكارية، و توفَت رؤوس أمواؿ منخفضة التكلفة و أراضي، مواد خاـ أو ضرائب تفضيلية. 

على ظهور السلوؾ الباحث على الريع، االختالس  خلقت مثل ىذه التدخالت التشويهية ريوعا اقتصادية حفزت
 (.Krueger 1974 ; Krugman 1993و الفساد) 

بدال من ذلك، جيب أف تستهدؼ السياسة الصناعية ادلرغوب فيها تسهيل منو الصناعات ذات ميزة نسبية      
كامنة ديكنها أف تتمتع مبزايا تنافسية يف السوؽ بسرعة مبجرد أف تساعد احلكومة الشركات على خفض تكاليف 

حتسُت البنية التحتية الصلبة و اللينة. ادلعامالت عن طريق التغلب على مسائل التنسيق و التأثَتات اخلارجية و 
باإلضافة إذل تسهيل منو الصناعات ذات ادليزة النسبية الكامنة، قد تساعد السياسة الصناعية الشركات أيضا على 

 اخلروج من الصناعات اليت فقد فيها البلد ميزتو النسبية أو انتقلت إذل بلداف أخرى ذات دخل أو أجر أقل.
اللحاؽ بركب الصناعات ; كيف ديكن للحكومات حتديد الصناعات ذات ادلزايا النسبية الكامنة يف اطار عملية    

 يف البلداف ادلتقدمة؟ يقدـ لنا التاريخ العديد من الدروس حوؿ ما حيب القياـ بو و ما جيب جتنبو. 
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حة يف مسة مشًتكة: كانت السياسات الناج منذ القرنيُت السادس عشر و السابع عشر، تشًتؾ االقتصاديات  
الصناعية يف ىذه البلداف هتدؼ إذل مساعدة الشركات على دخوؿ الصناعات اليت ازدىرت يف البلداف اليت تنمو 
بشكل ديناميكي و البلداف االكثر تقدما. كانت تلك البلداف قادرة على استغالؿ "ميزة 

ؿ، كانت ىولندا أكثر البلداف تطورا يف العادل يف " على سبيل ادلثاLatecomer’s Advantageادلتأخرين
القرنيُت السادس عشر و السابع عشر يف صناعات النسيج الصوفية عالية التطور مقارنة بربيطانيا اليت دل تكن 
ناضجة. قامت احلكومة الربيطانية بتطبيق سياسات تشجع استَتاد اآلالت و العمالة ادلاىرة من ىولندا، و كاف 

بادلئة من  70أف صلحت ىذه السياسات يف ذلك الوقت ألف دخل فرد يف بريطانيا آنذاؾ كاف ديثل  نتيجة ذلك
 (،و ىباهتا و مزاياىا النسبية متشاهبة إذل حد كبَت.Maddison 2010مستواه يف ىولندا)

عشر. يف أواخر  بعد الثورة الصناعية، اصبحت بريطانيا االقتصاد األكثر تقدما يف العادل أواخر القرف الثامن   
القرف التاسع عشر، تبنت فرنسا، أدلانيا و الواليات ادلتحدة سياسات شلاثلة للحاؽ بركب بريطانيا، حيث كاف 

(.يف Gerschenkron 1962بادلئة من مستواه يف بريطانيا)  70إذل  60دخل الفرد يف ذلك الوقت حوارل 
 40صناعات أمريكية يف وقت دل يتجاوز فيو دخل الفرد  مخسينات و ستينات القرف ادلاضي، قامت الياباف بتقليد

بادلئة من مستواه يف الواليات ادلتحدة. فيما بعد صلحت النمور اآلسيوية األربعة بتقليد الصناعات اليابانية عندما 
 Akamatsuبادلئة من مستواه يف الياباف ذلك الوقت)  40 – 30بلغ فيها مستوى دخل الفرد حوارل 

1962 ; Ito 1980 ; Kim 1988 ; Chang 2003.) 
يف ادلقابل، استهدفت بلداف أخرى و حاولت تقليد الصناعات ادلتقدمة بعد احلرب العادلية الثانية لكنها فشلت   

 20فشال ذريعا يف حتقيق ىذا ادلسعى. إحدى تلك األسباب أف مستوى دخلها)مستوى تنميتها(كاف أقل من 
تقدمة. على سبيل ادلثاؿ، إطالؽ إندونيسيا دلشاريع بناء السفن يف الستينات عندما بادلئة من مستواه يف البلداف ادل

بادلئة فقط من الرائد يف ىذا اجملاؿ)ىولندا(،أو زلاولة زائَت )مجهورية  10كاف دخل الفرد لديها يعادؿ حوارل 
بادلئة من مستواه  5يها حوارل الكونغو الدديقراطية(تأسيس صناعة السيارات يف السبعينات عندما كاف دخل الفرد ف

يف رائد الصناعة، أو برنامج التصنيع يف مصر خالؿ مخسينات القرف ادلاضي الذي كاف يضم صناعات ثقيلة مثل 
أىم منتج –بادلئة من مستواه يف الواليات ادلتحدة 5احلديد و الصلب و الكيماويات و دل يتجاوز دخل الفرد فيها 

لقاسم ادلشًتؾ بُت ىذه االسًتاتيجيات ىو أف احلكومة استهدفت صناعات لبلداف  للصلب يف العادل. لقد كاف ا
كاف دخل الفرد فيها أعلى بكثَت من دخلها. و ألف تكلفة رأس ادلاؿ)من التكاليف الرئيسية لالستثمار(كانت 

يفة رأمساليا ذات عالية مع ندرة رأس ادلاؿ دل تتمكن تلك البلداف النامية ذات الدخل ادلنخفض من إنتاج سلع كث
 ميزة التكلفة و بالتارل دل تكن قادرة للمنافسة مع ىذه الصناعات يف البلداف ذات الدخل ادلرتفع.
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باالعتماد على جتربة االقتصاديات الناجحة و نظرية ادليزة النسبية، مت اقًتاح إطار جديد لتحديد و تيسَت    
 اعها من قبل صناع القرار يف البلداف النامية.النمو)يف ست خطوات(للسياسات الصناعية الواجب اتب

 اختيار بلد معياري مناسب ) تحديد الصناعات الجديدة(  .1
جيب على صناع القرار أف يبحثوا عن بلداف )البلد ادلرجع(تشهد ديناميكية اقتصادية ذات ىياكل و ىبات    

حباجة إذل حتديد السلع و  (.فهمPPPأو نصيب الفرد من الدخل مرتفع بداللة  % 100شلاثلة )حوارل 
 20- 15اخلدمات القابلة للتداوؿ )الصناعات التنافسية(اليت منت بقوة يف تلك البلداف على مدى السنوات 

ادلاضية. و من احملتمل أف تكوف ىذه الصناعات اجلديدة تتفق مع ادلزايا النسبية الكامنة للبلد "التابع" الذي ديكنو 
طادلا أنو من ادلرجح أف دتتلك البلداف ذات اذلبات ادلماثلة نفس ادلزايا النسبية. و  تطوير قدرات إنتاجية بسهولة

عاما تقريبا سيفقد ميزتو  20ادلالحظ أف البلد "ادلرجع" سريع النمو الذي أنتج بعض السلع و اخلدمات دلدة 
خوؿ و التنافس يف تلك النسبية مع ارتفاع مستويات األجور، شلا يًتؾ اجملاؿ لبلداف ذات أجور منخفضة للد

الصناعات. ىناؾ خطوتاف فرعيتاف يف ىذه العملية: األوؿ ىو اختيار البلداف ادلستهدفة ال يبتعد دخل الفرد فيها 
عن البلد األـ؛ و الثاين ىو حتديد الصناعات يف تلك البلداف مبا يتماشى مع ادليزة النسبية الكامنة يف البلد األـ. 

ساعد حكومة البلد التابع على جتنب ارتكاب األخطاء أو تعرضها لالستيالء من قبل من شأف ىذه اخلطوة أف ت
 مجاعات ادلصاحل.

 مساعدة الشركات الخاصة المحلية ) تحديد العقبات(  .2
إذا كانت الشركات احمللية اخلاصة نشطة بالفعل يف ىذه الصناعات ،فإنو جيب أف يكوف لديها معرفة زللية      

(.و جيب على صناع Bahar et al.,2013ذل اخلربة اليت تتيح ذلا القدرة على ادلنافسة )ضمنية باإلضافة إ
القرار حتديد العقبات اليت حتوؿ دوف قياـ ىذه الشركات بتحسُت جودة منتجاهتا و حواجز الدخوؿ اليت تواجهها، 

مو ادلقًتح من قبل و ذلك استعانة مبزيج من الطرؽ ادلختلفة كتحليل سلسلة القيمة أو إطار تشخيص الن
Hausmann et al. (2008 و بالتارل ديكن للحكومات تنفيذ السياسات هبدؼ ازالة ىذه القيود و.)
 تسهيل دخوؿ الشركات.

 جذب المستثمرين العالميين ) تشجيع انتقال الشركات األكثر تقدما (   .3
ينشط يف رلاؿ التصدير، ديكن يف حالة الصناعات اليت ال توجد فيها شركات زللية أو عدد قليل منها    

من البلداف اليت تنطبق عليها شروط اخلطوة  FDIلصانعي السياسة زلاولة جذب االستثمار األجنيب ادلباشر 
األوذل أو من البلداف ذات الدخل ادلرتفع اليت تنتج ىذه السلع. يف الواقع، ديتلك ادلستثمروف األجانب معرفة 

دلعرفة غَت مقننة يف الكتب و لوحة ادلفاتيح و لكنها شبيهة بالتعلم عامة و ضمنية)يعرؼ ىذا األخَت با
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بادلمارسة( حوؿ منتج معُت، ال تتعلق بتكنولوجيا التصميم و االنتاج فحسب بل أيضا يف سلسلة التوريد و 
قنوات التوزيع. و يستطيع ادلستثمروف األجانب جلب رؤوس األمواؿ و التكنولوجيا باإلضافة إذل ادلعرفة 

 لضمنية، يف حُت ديكن حلكومات البلداف النامية أف تضع برامج الحتضاف و تشجيع الشركات ادلبتدئة.ا
 رفع مستوى االكتشافات الذاتية ) االهتمام باألعمال الجديدة ( .4

باإلضافة إذل الصناعات اليت مت حتديدىا يف اخلطوة األوذل، جيب على احلكومات لفت االنتباه إذل      
ذايت التلقائي من قبل الشركات اخلاصة و دعم التوسع يف االبتكار اخلاص الناجح يف الصناعات االكتشاؼ ال

اجلديدة لالستفادة من التغَتات التكنولوجيا السريعة و الفرص اجلديدة الناجتة. و تشمل األمثلة اذلواتف احملمولة و 
 كنولوجيا اخلضراء.اخلدمات االلكًتونية ذات الصلة، وسائل االعالـ االجتماعية و الت

 التعرف على قوة المجمعات الصناعية ) لجذب الشركات المحلية و االجنبية( .5
يف البلداف ذات البنية التحتية الضعيفة و بيئة أعماؿ غَت مواتية، ديكن للحكومات إنشاء مناطق اقتصادية    

خاصة أو رلمعات صناعية للمساعدة على التغلب على العوائق اليت حتوؿ دوف دخوؿ الشركات اخلاصة احمللية و 
FDI أعماؿ تفضيلية ال تستطيع معظم احلكومات  يف الصناعات ادلستهدفة. ديكن ذلذه ادلناطق أف ختلق بيئة

تنفيذىا بسرعة على مستوى االقتصاد ككل بسبب قيود ادليزانية و القدرات، كما أف انشاء رلمعات صناعية من 
شأنو أف يسهل تكوين تكتالت صناعية شلا يقلل تكاليف االنتاج و ادلعامالت. كما ىذه اخلطوة تضمن أف تلعب 

 بطريقة براغماتية.احلكومة دورا تنسيقيا 
 تقديم حوافز محددة للصناعات الصحيحة ) تعويض الشركات الرائدة( .6
ديكن لواضعي السياسات النظر يف تعويض الشركات الرائدة يف الصناعات اليت مت حتديدىا حبوافز ضريبية     

زلدودة الوقت)كالضربية على دخل الشركات لعدة سنوات(أو استثمارات ذات التمويل ادلشًتؾ أو الوصوؿ إذل 
من قبل أوائل ادلتحركُت و لتشجيع الشركات العمالت األجنبية: ىو مبثابة تعويض عن العوامل اخلارجية الناجتة 

على تشكيل تكتالت. و مبا أف الشركات احملددة تتسق مع ادلزايا النسبية الكامنة للبلد، جيب أف تكوف احلوافز 
زلدودة يف كل من الوقت و التكلفة. و دلنع السعي وراء الريع و القبض السياسي، يتعُت على احلكومات جتنب 

ق ريعا احتكاريا، رسوما مجركية عالية و تشوىات أخرى. عالوة على ذلك، جيب ربط احلوافز احلوافز اليت ختل
 باألداء و تقييمها باستمرار مقابل األىداؼ احملددة.   

 أدوات السياسة الصناعية  .6

 أشكاال عدة مثل محاية الصناعةوفقا إطار االقتصاد اذليكلي اجلديد تأخذ أدوات السياسة الصناعية        
إذا كاف ينظر إذل التنمية  و مع ذلك، ختفيضات التصدير و ختفيض قيمة العملة. الناشئة كالتعريفات اجلمركية،
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تعتمد  يف الواقع، الصناعية على أهنا عملية طويلة اآلجل فمن الطبيعي أف تتغَت األدوات مع مرور الزمن.
حيث يصبح دور القطاع  لية مع نضج اقتصادياهتا،احلكومات يف البلداف ادلتقدمة بشكل متزايد على األدوات ادلا

 (.Weiss 2015العاـ أقل وضوحا يف السياسة الصناعية ) 
تستخدـ االقتصاديات النامية و ادلتقدمة رلموعة من أدوات السياسة الصناعية تًتاوح ما بُت النهج " الًتقوي "    

ت فشل السوؽ ألهنا تؤثر على النشاط حيث يهدؼ ىذا األخَت إذل تصحيح حاال و "القائم على السوؽ"،
احلارل بينما يهدؼ السابق إذل ترقية أو إنشاء أنشطة جديدة ذات إمكانيات حتقيق منو اإلنتاجية و التأثَتات 
اخلارجية )أو إلعادة ىيكلة األنشطة ذات اإلمكانيات(.يقدـ اجلدوؿ التارل تصنيفا بسيطا ألنواع تدخالت 

 الصناعية.احلكومة يف إطار السياسة 
األنشطة و اخلدمات اليت ال يوفرىا القطاع –ديكن أف تتدخل احلكومة إما من خالؿ توفَت ادلدخالت العامة   

احلماية من  التمويل، اإلعفاءات الضريبية، اإلعانات،–أو من خالؿ احلوافز السوقية–اخلاص باألحجاـ الضرورية
الذين يستوفوف ادلعايَت احملددة بغض النظر عن القطاعات ديكن أف تكوف متاحة جلميع  و بادلثل، الواردات.

 )احلوافز األفقية(أو لقطاع فرعي زلدد)احلوافز العمودية(. الفرعية
 .تصنيف أدوات السياسة الصناعية . 01جدول رقم  
 العمودية )االنتقائية( األفقية )الوظيفية( 

 التدريب على ادلهارات العامة- النهج الترقوي 
 البنية التحتيةإصالح  -
 إصالح النظاـ ادلصريف  -
 ىيئات وضع ادلعايَت -

 التدريب على ادلهارات اخلاصة بالقطاع -
 استثمارات يف بنية حتتية مستهدفة-
 خطط عمل لقطاعات سلتارة-
 البحوث العامة و اخلاصة احتاد -

 إصالح الضريبة على الشركات- نهج السوق 
 إعانات عامة للعماؿ -
توفَت القروض ،االعفاءات اجلمركية و  ادرات:ترقية الص-

 إصالح العيوب اجلمركية 
 منطقة جتهيز الصادرات -
 صناديق عامة لرأس ادلاؿ االستثماري  -
 SMEsضمانات عامة للقروض لصاحل  -
 SMEsإعانات القروض لصاحل  -
 R&Dحوافز ضريبية لصاحل أنشطة -

 محاية انتقائية ضد الواردات  -
 ادلاؿ االستثماري لقطاع زلدددتويل رأس  -
 ضماف قروض انتقائية  -
 القروض ادلوجهة -
 انتقائية  R&Dحوافز ألنشطة  -
 خطط دعم األسعار-

Source :based on Weiss.(2015). 
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من حيث ادلنطق االقتصادي، ترتبط التدخالت األفقية )الوظيفية( للسياسة الصناعية بشكل واضح بإخفاقات    
صممة لتجعل األسواؽ تعمل بكفاءة و أكثر فعالية لتعويض بعض التشوىات مثل نقص ادلعلومات السوؽ ألهنا م

و اآلثار اخلارجية أو عن طريق إزالة االحتكار بواسطة تقدمي احلوافز أو السلع العامة بالتساوي جلميع الشركات 
يب العماؿ لتعويض الشركات اليت يهدؼ دتويل القطاع العاـ لتدر  على سبيل ادلثاؿ، قصد حتسُت أداء األسواؽ.

تقلل من حجم استثماراهتا خوفا من رحيل عماذلا ادلدربُت حديثا و استغالؿ مهاراهتم يف أماكن أخرى شلا خيلق 
و عادة ما يتم تبٍت إصالح تنظيمي يف قطاع الطاقة خللق سوؽ شبو تنافسية لتجنب  منافع خارجية للمنافسُت.

غالبا ما يتم تصميم إصالح القطاع ادلصريف لتحفيز البنوؾ التجارية لدخوؿ سوؽ  و بادلثل، موقف احتكاري.
يف  القروض طويلة اآلجل للمساعدة يف التغلب على عدـ تناظر ادلعلومات اليت تعوض االقًتاض طويل اآلجل.

االبتكار)تعلم  ديكن اعتماد مبادرات رأس ادلاؿ االستثماري كتعويض عن ادلنفعة اخلارجية الناشئة عن ادلقابل،
التابعُت و نسخ مناذج ادلبتكرين دوف حتمل تكاليف االبتكار(.و تعكس احلوافز الضريبية أو االعانات ادلباشرة 

حقيقة أف ادلعرفة ال تأخذ بالضرورة شكل براءات اخًتاع و ديكن للمعرفة و النماذج ادلبتكرة من  R&Dاخلاصة بػ 
و تشكل فوائد بالنسبة لشركات أخرى. أما دعم العماؿ)على سبيل  أف تنتشر R&Dفبل الشركات ادلنخرطة يف 

من خالؿ خفض مدفوعات الضماف االجتماعي أو اخلصومات ادلتعلقة بالضرائب(فيمكن تربيرىا كتعويض  ادلثاؿ،
ألسواؽ العمل اليت تفشل يف التقليل من نقص العمالة بسبب االحتكارات اذليكلية اليت تسمح لألجور بتجاوز 

 فة الفرصة البديلة للعمل.تكل

يف اآلونة األخَتة تلقى عيوب سوؽ القروض قدرا كبَتا من االىتماـ ألف األنظمة ادلالية الضعيفة تعترب معوقا    
حقيقة تعترب الضمانات االئتمانية إجراءا أفقيا يستخدـ عادة لتيسَت حصوؿ  رئيسيا يف العديد من البلداف.

ض على أساس عدـ توافر الضمانات و بالتارل فهي غَت قادرة للحصوؿ على الشركات األقل حجما على القرو 
و تعترب شكال من أشكاؿ تصحيح السوؽ ألهنا تعوض نقص ادلعلومات حوؿ العوائد احملتملة  دتويل طويل اآلجل.

األطراؼ و تعترب الضمانات اجلزئية للدولة شكال من أشكاؿ تقاسم ادلخاطر بُت  من استثمار ادلقًتضُت الصغار.
و دتثل)نظريا(وسيلة للتغلب على فشل التنسيق يف سوؽ القروض ألنو بدوف  ادلقًتضُت و احلكومة، البنوؾ، الثالثة:

 ضماف احلكومة لن تتمكن البنوؾ و ال ادلقًتضُت من تنظيم تقاسم ادلخاطر. 
عية و اليت مت تربيرىا على أساس أصبح دعم االبتكار أحد البنود الرئيسية يف ادلناقشات األخَتة للسياسة الصنا   

ديكن أف يعمل االبتكار على مستويات سلتلفة بُت ابتكار ادلنتج أو العملية  العوامل اخلارجية اليت خيلقها ادلبتكروف.
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أو  R&Dعلى سبيل ادلثاؿ عرب ادلخصصات الضريبية اخلاصة بنفقات  R&Dو بالتارل ديكن استهداؼ الدعم يف 
كما ديكن تقدمي دعم االستثمار خللق منتجات أو عمليات جديدة من خالؿ  ة ادلقدمة.من خالؿ ادلنح النقدي

عند مستويات الدخل ادلتوسط حيث  توفَت القروض عرب بنك التنمية أو صندوؽ رأس ادلاؿ االستثماري للدولة.
لية من خالؿ روابط سيكوف أحد بنود السياسة الصناعية حتفيز البحوث احمل يصبح االبتكار ىدفا سياسيا رئيسيا،

 بُت الصناعة و معاىد البحوث احمللية. 
تعترب مقاييس السياسة الصناعية العمودية أو االنتقائية أكثر جدال ألهنا هتدؼ إذل تغيَت  من جانب آخر،   

إف أكثر  حوافز السوؽ و توقع تطور السوؽ يف ادلستقبل بدال من تعويض العيوب يف بيئة السوؽ احلالية.
دات ادلقنعة حوؿ االجراءات االنتقائية ىو صعوبة تقييم حجم العوامل اخلارجية احلالية أو التنبؤ بتواجد االنتقا

إمكانات ديناميكية يف ادلستقبل )األساس ادلنطقي للقياـ بالتدخل االنتقائي أو التفضلي(،إضافة إذل أف معظم 
ليت ينبغي دعمها(مبعٌت زلدودية ادلوارد و أولويات احلكومات "زلكومة باالختيار ")اختاذ قرارات بشأف اجملاالت ا

مت االقرار بضرورة القياـ بإجراءات انتقائية ألنو يف  لكن مع ذلك، الدعم جيب حتديدىا إذا أريد تدخالت فعالة.
بعض الظروؼ من االسهل دعم قطاعات زلددة سواءا كطريقة للتنسيق بُت الشركات أو تنظيم توفَت السلع العامة 

 ديكن تصنيف السياسة الصناعية العمودية إذل أربع رلموعات واسعة: سية.الرئي
 زلددة ترغب يف توليد منو عارل لصإنتاجية و ابتكار منتج جديد  "حدودية" دعم أي شركة تعمل بتكنولوجيا

 ،التكنولوجيا احليوية وICTفضال عن تداعيات خارجية واسعة النطاؽ مثل تكنولوجيا ادلعلومات و االتصاؿ 
 تكنولوجيا النانو و ما إذل ذلك.

  دعم أي شركة يف قطاعات زلددة أو قطاعات فرعية ذات إمكانيات كبَتة لنمو اإلنتاجية و اآلثار االنتشارية
 و اليت جتعل االقتصاد قادرا على ادلنافسة دوليا.

 ذات إمكانية كبَتة  الذين يعملوف يف رلاؿ "األبطاؿ الوطنيُت" دعم الشركات سواءا ادلستثمرين األجانب أو
 للنمو و التنافسية.

 .دعم قطاعات/قطاعات فرعية أو شركات حباجة إذل إعادة التأىيل و إعادة اذليكلة 
تركز نقاشات السياسات الصناعية احلديثة على احلوافز العمودية أي دعم التقنيات أو األنشطة أو الشركات اليت   

 و ألف معظم ادلنتجات يتم تداوذلا دوليا، ية على ادلدى الطويل.توضع عليها رىانات اسًتاتيجية لتصبح تنافس
يسلط ىذا النقاش على اخليار االسًتاتيجي حوؿ أي مدى ينبغي القياـ باالستثمار لتغيَت ادليزة النسبية لالقتصاد 

 اليت ستخلقو السوؽ نفسها. بسرعة أكرب من التغيَت "الطبيعي"
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و ال يوجد منوذج فريد من نوعو حوؿ تطبيقات التدابَت التدخلية ادلدرجة يف جتدر اإلشارة إذل أن يف األخَت،    
ديكن  اجلدوؿ السابق و اليت ختتلف من بلد آلخر و تتغَت مع مرور الوقت داخل نفس البلد. لكن مع ذلك،

يف القوؿ أف التجارب الناجحة لتطبيق السياسة الصناعية كمنطقة شرؽ آسيا على سبيل ادلثاؿ تعكس حتوال 
استخداـ أدوات السياسة الصناعية من اإلجراءات الًتقوية إذل القائمة على السوؽ شلا يعٍت ضرورة وجود ادلرونة و 
تكييف التدخالت مع وضعية  االقتصاد و البيئة الدولية األوسع. تشَت اخلربة الدولية ادلستمدة بشكل خاص من 

يد على دعم القطاعات الفرعية الرئيسية و تعزيزىا بقوة عن شرؽ آسيا إذل أنو يف أوائل مرحلة التصنيع مت التأك
و مع ازياد درجة تعقيد الصناعة  احلماية من الواردات و التفضيالت يف تقدمي الًتاخيص. طريق القروض ادلوجهة،

 التحويلية و استعماؿ التقنيات األكثر تعقيدا مت استبداؿ ىذا النهج االنتقائي بالوظيفي بشكل تدرجيي لدعم
 يبدو أف اخلصائص الرئيسية للسياسة ىي: يف الواقع، قرارات الشركة.

 .ادلرونة و تغَت االجراءات مع مرور الوقت يف سياؽ الظروؼ االقتصادية 
  وضع معايَت أداء واضحة حبيث ديكن احلكم على النجاح أو الفشل و أف تكوف ىناؾ شفافية دلن يتلقى

 الدعم احلكومي.
 ودا زمنيا و ليس مفتوحا ليكوف لدى ادلتلقُت حافز لتحسُت الكفاءة يف هناية الفًتة جيب أف يكوف الدعم زلد

 احملددة.
  دعم أكرب عدد شلكن من األنشطة الواسعة)أنشطةR&D  أو تدريب العمالة(أو القطاعات)الكهرباء و

 الطاقة(بدال من الشركات كل على حدا لتجنب تشويو ادلنافسة و تأسيس االحتكار.
 صدير كوسيلة إلدخاؿ ادلنافسة و فتح القطاعات على التكنولوجيا األجنبية.تشجيع الت 

 خاتمة  .7
عودة االىتماـ بالسياسة الصناعية يف األوساط األكادديية و صناع القرار ال يعٍت أف اجلدؿ الدائر حوذلا قد    

انتهى، لكن على ما يبدو أنو بعد عقود من التجارب " الناجحة " و"الفاشلة "للسياسات الصناعية و يف ظل 
راغماتية ال يناقش فيو االقتصاديوف و صانعو مشهد اقتصادي جديد أكثر حتدي حتوؿ النقاش إذل مستوى أكثر ب

 السياسة احلاجة)أو عدـ احلاجة(إذل السياسة الصناعية و لكن ما الذي جيب فعلو و كيف يتم فعلو. 
كخارطة طريق ذات مسار وسطي بُت -ادلسمى "االقتصاد اذليكلي اجلديد" Linعلى ىذا األساس، يقدـ إطار  

أف أي اسًتاتيجية  Linمقًتحُت مهمُت يف ىذا الصدد. أوال، يرى –الدولةالعقيدة النيوكالسكية و تدخلية 
صناعية ناجحة البد أف تكوف "مستهدفة لقطاع" أي الًتكيز على الًتويج لعدد قليل من الصناعات االسًتاتيجية. 



 
         أمين حواس  ،إسم المؤلف                                                      

                        

24 

 

تغيَت اذليكلي و غربه من دعاة السياسات االنتقائية على الفكرة القائلة بأف إطالؽ ال Linبعبارة أخرى، يدافع 
يتطلب أكثر من رلرد تدابَت عامة خلفض تكلفة شلارسة األعماؿ؛ فاالسًتاتيجيات الرامية إذل تعزيز التنمية 

الفجوات التكنولوجية، سالسل التوريد غَت ادلتكافئة، ادلعايَت –الصناعية جيب أف تعاجل عددا زلدودا من العراقيل
 االنطالؽ السيما عندما تكوف قدرة القطاع اخلاص على التنسيق ضعيفة.اليت دتنع قطاعا معينا من –غَت ادلالئمة

بشكل مثارل، يرى هنج االقتصاد اذليكلي اجلديد أف التدخالت االنتقائية البد أف تستند على عملية التعلم اليت    
دفة على اعانات تستجيب للقطاع ادلتغَت. فعلى سبيل ادلثاؿ، قد حيصل ادلتحركوف األوائل ضلو القطاعات ادلسته

خاصة مثل القروض ادليسرة؛ بعد ذلك يتم استخداـ الضرائب و االعانات احملددة لدفع ادلنتجُت ضلو االرتقاء أو 
التنويع. و ديكن للحكومات أيضا ختفيض تكاليف التعليم و ادلعامالت من خالؿ تشكيل ندوات تنسيق لتبادؿ 

دلستهدؼ، و تعريضها دلعايَت ادلنتجات العادلية أو زلاكاة ادلعلومات بشكل منتظم مع الشركات يف القطاع ا
الشركات األجنبية ادلالكة للتكنولوجيا ادلرغوب استيعاهبا. لكن مع ذلك، على الرغم من الدعم ادلتزايد لصاحل ىذا 

كاف ادلوقف الناشط يف التنمية الصناعية، إال أنو بعيد عن االمجاع: حيث يستمر النقد يف التساؤؿ عما إذا  
ادلسئولوف احلكوميوف رلهزين بشكل أفضل لتحديد أفاؽ النمو أكثر من الشركات نفسها ، مذكرين دلسألة أف 
ختصيص الفرص االقتصادية من طرؼ البَتوقراطيُت قد أدى إذل إىدار ادلوارد على مشاريع و صناعات فاشلة يف 

 ادلاضي.
لناجحة جيب أف تعكس ىيكل ىبات العوامل يف البلد عند بأف االسًتاتيجية الصناعية ا Linثانيا، جيادؿ       

نقطة زمنية معينة، و جيب أف ختضع عملية اختيار الصناعات ذات األولوية إذل معيار ادلزايا النسبية الكامنة 
بيا لالقتصاد. من الناحية العملية، يعٍت ىذا ضمنيا أف تقـو البلداف النامية بدارسة جتارب البلداف األكثر تقدما نس

ذات ىبات عوامل شلاثلة ذلا و التعلم من تارخيها يف االرتقاء بسلسلة القيمة، و االستعداد جلذب الشركات اليت 
تتحوؿ ضلو اخلارج مع حتوؿ ىيكل االجور و األسعار النسبية. على عكس ذلك، إذا حاولت البلداف النامية القفز 

اليت تعتمد على رأس ادلاؿ و ادلعرفة خصوصا يف ادلراحل من ىذه العملية التدرجيية كاالستثمار يف الصناعات 
،يضمن وضع اسًتاتيجية صناعية لبلد ما Linادلبكرة للتنمية فمن ادلرجح أف تشهد هناية كارثية مكلفة. بالنسبة لػ 

ناحية  بناءا على مزاياه النسبية)و تنقيحها مع تطور ىذه األخَتة عرب الزمن(بقاء تدخل احلكومة مواتيا للسوؽ. من
(أف التغَت اذليكلي يصبح رلديا عندما تتحدى 2009)Changأخرى، يزعم ادلنتقدوف ذلذه الفكرة على غرار 

بأنو من غَت احملتمل أف تشهد  Changالسياسات الصناعية اذليكل احلارل ذلبات العوامل يف البلد. جيادؿ 
افة ادلنخفضة نسبيا حلاقا بركب االقتصاديات البلداف النامية اليت تركز حصرا على الصناعات ذات القيمة ادلض

ادلتقدمة، بل أف الفجوة ستزيد يف االتساع. لذلك، ينبغي على احلكومات الًتكيز على االرتقاء التكنولوجي 
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السريع، تسهيل الوصوؿ إذل األسواؽ اليت تبدو أكرب من قدرة الرأمساليُت احملليُت : ىذا يتطلب رلموعة من التدابَت 
 ة مثل محاية الصناعات الناشئة و التالعب باألسعار النسبية للعوامل. التشويهي

)و ىذا ما تتبناه ىذه الدراسة(أكثر من  Linيبدو أف ميزاف الرأي ادلهٍت و األكادديي يتفق مع أطروحة     
Chang  عدد و اليت حتذر من التحوؿ اجلذري عن اإلنتاج احلارل، لكن ىذا ال يعٍت استبعاد إمكانية وجود

 زلدود من الرىانات االسًتاتيجية على األنشطة اجلديدة أو " البعيدة ".
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