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  خرىاألنامية البلدان للبعض الدروس  :المعجزات اآلسيوية

   حـواسأميـن                                               

 جامعة تيارت -كلية العلوم االقتصادية   –أستاذ مساعد                                                 

 :ملخص

يهدف هذا البحث اىل تقدمي نظرة شاملة حول خمتلف العوامل اليت سامهت يف إحداث النمو و التنمية    

أوال،من :هذه العملية مهمة جدا لسببني .السريعني و املذهلني يف شرق آسيا خالل العقود اخلمسة املاضية

إمكانية إلعادة حتقيق النجاح  كانت هناكأن نظهر فيما إذا    حتليل حمددات النمواملمكن استنادا على 

ثانيا ،ميكن للتحليل املفصل لتجربة منو اقتصاديات شرق  .أخرى االقتصادي لبلدان شرق آسيا يف آماكن

فزة للنمو آسيا أن تقدم دروسا قيمة للبلدان النامية األخرى فيما يتعلق بتدابري و إجراءات السياسة احمل

على الرغم من أن العناصر التارخيية  احد أهم االستنتاجات اليت يقدمها هذا البحث هو انه.االقتصادي

اآلسيوية،  إال أن هناك عنصرا مشرتكا يف   كان هلا وقعها االجيايب يف حتقيق جناح لعملية التنمية،السياسية ، و الثقافية  

اقتصاديات شرق أسيا ف.كل هذه التجارب الناجحة و املتمثل يف استمرارية تطبيق السياسات االقتصادية السليمة

بيئة اقتصاد   ضمنتشجيع ترقية التنافسية الصناعية ،نمية أكثر انفتاحا على اخلارج اليت اسرتاتيجيات للت بدمج قامت

شددت تلك البلدان على تطبيق الربامج االجتماعية   كما.ي مساعد على االدخار و االستثمارضخمكلي غري ت

كالتعليم ،التدريب ، و الرعاية الصحية اليت �دف اىل رفع مستوى املوارد البشرية و تساعد على توليد توافق 

  .اجتماعي لصاحل سياسات النمو االقتصادي

Abstract: 
     The goal of this paper is to provide a broad overview of the various elements of 
the amazing rapid economic growth and development in East Asian countries over 
the last five decades. This is very important and worth process for two reasons. 
First, based on the analysis of the determinants of growth, it is possible to show 
whether economic success of East Asian countries can be reproduced and cloned in 
other places. Second, a detailed analysis of the East Asian growth experience can 
provide valuable lessons for other developing countries in terms of policy measures 
that stimulate growth. One of the most important conclusions of this paper is that 
although exogenous factors such as initial conditions, location and culture may 
have played a part in this success, but they were not of sole importance. A 
common element in each of these success stories seems to be consistently applied 
sound economic policies. East Asian countries have embraced outward-looking 
development strategies that promote industrial competitiveness within a 
conservative, non-inflationary macroeconomic environment conducive to savings 
and investment. These countries have emphasized social programs - education, 
training and health care – that raise the quality of human resources and help 
generate a social consensus for economic growth policies.  
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 :مقدمـةال

 و صناع القرار يف العديد من على مدار اخلمسني سنة املاضية، اهتم االقتصاديون      

بالبحث عن احلقائق األساسية واإلجابة عن التساؤالت الرئيسية بشان مصادر العامل  بلدان

النمو االقتصادي و مسببات األداء االقتصادي املذهل وغري املتوقع القتصاديات جنوب 

خالل العقود املاضية؛إذ أدى حتقيق تلك البلدان ملعدالت منو  1شرق و شرق آسيا النامية

ة  بلدان فقرية نسبيا و متخلفة تكنولوجيا اىل قوى اقتصادي مذهلة و مستمرة إىل حتوهلا من

للبلدان الغنية ،و بلوغها تقريبا نفس مستويات املعيشة كربى ذات صناعات موجهة للتصدير

و بالنظر اىل أن منط النمو السريع الذي شهدته املنطقة صاحبه انتعاش .يف العامل الغريب

عية كاخنفاض مستويات الفقر،ارتفاع معدالت ملحوظ يف خمتلف مؤشرات الرفاهية االجتما

العمر املتوقع،اخنفاض مستويات األمية و البطالة ،اىل جانب حتقيق حتول هيكلي لإلنتاج و 

هذا الوصف له ما " .Asian Miraclesاملعجزات اآلسيوية "الصادرات، مت اإلشارة إليها ب

لدان شرق آسيا بتجارب بعض يربره خاصة إذا ما قورنت املراحل االنتقالية السريعة لب

ففي البداية ،مل تكن العديد من اقتصاديات شرق آسيا ختتلف كثريا عن نظريا�ا من .البلدان

) Gross Domestic Product,GDP(البلدان اإلفريقية من ناحية الناتج الداخلي اخلام 

أمريكا اجلنوبية للفرد ،لكن منوها املتسارع و املدهش مكنها من جتاوز اقتصاديات منطقة  

  .الغنية نسبيا و االقرتاب من مستويات الرفاه املعيشي يف أوروبا الغربية و أمريكا الشمالية 

تفسري تلك الطفرة يف منط التنمية االقتصادية بدأ أوال بالرتكيز على التجربة اليابانية،اليت   

يف احلرب العاملية  استطاعت يف ظرف أربعة عقود من الزمن أن تتحول من بلد فقري ومهزوم

يف نصيب الفرد من الدخل تقدر بعشرة  الثانية إىل ثاين اكرب اقتصاد يف العامل ، بزيادة

عاما  150حتقيقه  هذا االجناز املذهل تطلب). Fogel,2011(أضعاف خالل تلك الفرتة 

                                                 
 Southeast/East Asian Economic شرق آسيا/شرق  املعجزة االقتصادية لبلدان جنوب"عبارة أن نشري إىل-  1

Miracle "و املصطلح  HPAE  "االقتصاديات األسيوية ذات األداء العايل High- Performing Asian 

Economies " تزامنا مع نشر البنك العاملي لكتابهأضيفت إىل القاموس االقتصادي " The East Asian 

Miracle : Economic Growth and Public Policy "هذه املصطلحات اعتمدت بشكل مباشر من . 1993 سنة

  .رحلة جديدة من مراحل التنمية االقتصادية العامليةمل تؤرخ قبل العديد من االقتصاديني الذي يرون أ�ا 
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مث لفت االنتباه إىل املعجزة االقتصادية ). Kuznets,1971(من قبل قادة الثورة الصناعية 

الكورية اليت عرفت زيادة يف الناتج الوطين اإلمجايل بثالثة أضعاف يف اقل من عقدين من 

هونغ كونغ ،  الزمن،و إىل التسارع املماثل يف معدالت النمو االقتصادي املرتفع لكل من

 Fourلتنينات اآلسيوية األربعة ا"و الاليت أصبحت تعرف فيما بعد ب ،سنغافورة و تايوان

Asian Dragons " النمور اآلسيوية األربعة" أو Four Asian Tigers" 2.  ، ومؤخرا

ة للغاية يف الصني منذ بداية الثمانينات واهلند منذ عشكلت معدالت النمو االقتصادي املرتف

 االقتصاديني و صناع القرارعميقا على مناقشات املنظرين كبريا و منتصف التسعينات تأثريا  

على حد سواء ، و الذين يتوقعون انه إذا ما استمرت كل من الصني و اهلند يف حتقيق تلك 

بلدان مصنعة "املعدالت املذهلة للنمو لعقدين أو أكثر من الزمن ، فإ�ا ستتحول من 

  ".Titans of the Global Economyعمالقة االقتصاد العاملي"إىل " حديثا 

اليت استطاعت " Uniqueالوحيدة "تعد جتربة التنمية القتصاديات شرق آسيا التجربة      

لذلك ،فليس من املستغرب أن  .الدمج بني النمو الكبري السريع و العدالة يف توزيع الدخل

يقابل هذا النجاح بالتقليد ؛ حيث يتم حاليا يف العديد من البلدان النامية القيام 

استنساخ تلك السياسات الناجحة القتصاديات شرق آسيا، و باإلصالحات من خالل 

القيام بالعديد من األحباث والدراسات قصد التعرف على جممل العوامل اليت سامهت يف 

أوال،من املمكن استنادا على حتليل :هذه العملية مهمة جدا لسببني ".  املعجزة"مثل هذه 

و احلالية القتصاديات شرق آسيا تتميز حمددات النمو التنبؤ فيما إذا كانت أمناط النم

؛فإذا كان تراكم رأس املال املادي عن طريق  Sustainableباالستمرارية و االستدامة 

االدخار هو املسؤول عن ذلك النمو اهلائل ، فانه من املرجح أن تتباطأ معدالت النمو 

إذا كان النمو االقتصادي مرتبطا باالبتكار التكنولوجي، فانه  أما.االقتصادي يف املستقبل 

من املتوقع أن تكون تلك البلدان قادرة على احلفاظ على منوها السريع خالل العقود القليلة 

                                                 
  :اخلصوصانظر يف هذا  - 2

- Krishnan, R. R. (1982), The South Korean ‘Miracle’: Sell- out to Japan, US, 
Social Scientist, Vol. 10, pp.25–37. 
- Hicks, G. (1989), The Four Little Dragons: An Enthusiast’s Reading Guide, 
Asian-Pacific Economic Literature, Vol.3, pp.35–49. 
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ثانيا ،ميكن للتحليل املفصل لتجربة منو اقتصاديات شرق آسيا أن تقدم دروسا قيمة .املقبلة

  .تعلق بتدابري و إجراءات السياسة احملفزة للنمو االقتصاديللبلدان النامية األخرى فيما ي

فيما إذا كانت بالنسبة لصناع القرار يف البلدان النامية ، السؤال الذي يطرح نفسه هو       

أو .يا يف آماكن أخرى هناك إمكانية إلعادة حتقيق النجاح االقتصادي لبلدان شرق آس

لنسخ السياسات احلكومية اليت كان هلا الدور الفعال فيما إذا كان هناك إمكانية باألحرى ، 

و ما هي الدروس اليت ميكن استخالصها .االقتصادية يف بلدان شرق آسيا  يف حتقيق التنمية

  . من جناح جتربة شرق آسيا لالقتصاديات النامية األخرى؟

 النمو االقتصادي في شرق آسيا. 1

آسيا مذهال، حيث عرف الناتج الداخلي كان األداء االقتصادي القتصاديات شرق    

 NIEs Newly-Industrialized,(يف االقتصاديات حديثة التصنيع  اخلام احلقيقي

Economies(  إىل 7 كهونغ كونغ ، سنغافورة و تايوان  منو ا سريعا و مرتفعا يرتاوح ما بني 

 .بدءا من أوائل الستينات على مدار ثالثني عاما يف املتوسط و تصنيعا سريعا سنويا 10%

ففي تايوان ، ارتفع نصيب . %6.4 كما مت حتقيق معدالت منو لنصيب الفرد يتجاوز نسبة

كمجموعة ارتقت  NIEs كما أن بلدان،  1960أضعاف منذ عام  عشرة  GDP الفرد من

 . بشكل سريع من رتبة البلدان النامية إىل رتبة البلدان املتقدمة

  10ـل لمعدالت نمو نصيب الفرد من الدخل السنوي المتوسط. 01جدول رقمال

  بلدان غنية 5 ــعالية األداء مقارنة بأسيوية اقتصاديات 
  1950-

1955  
1960-
1965  

1970-
1975  

1975-
1980  

1980-
1985  

1985-
1990  

1990-
1995  

1995-
2000  

2000-
2005  

  8.9  7.6  11.1  6.2  9.1  5.1  2.2  1.0  5.5  الصني

هونغ  

  كونغ

3.5  9.0  4.2  8.9  4.0  0.7  3.1  1.0  3.7  

  3.3  0.7-   5.8  5.1  3.9  5.9  4.7  0.6-   3.3  اندونيسيا

كوريا 

  اجلنوبية

6.5  3.2  10.1  5.4  6.5  7.8  6.4  3.5  4.0  

  2.4  2.3  6.9  3.1  3.2  6.2  5.0  3.4  1.3-   ماليزيا

  2.8  3.5  5.9  6.2  2.2  8.2  7.7  2.9  1.2  سنغافورة
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    6.8  5.6  3.9  6.7  8.3  6.0  6.6  6.0  تايوان

  4.3  0.6-   7.6  8.4  3.7  5.6  2.9  3.9  3.0  تايالندا

  5.4  4.0  3.2  4.2  3.3  0.7  0.7  0.5  1.8  اهلند

  1.2  0.8  1.2  4.3  2.6  3.5  3.2  8.3  7.6  اليابان

  1.0  2.4  0.7  2.7  1.4  2.6  2.6  4.4  3.7  فرنسا

  0.6  1.9  1.8  2.9  1.3  3.3  2.1  3.6  8.3  أملانيا

  0.1  1.9  1.1  3.0  1.8  5.8  2.1  5.1  6.5  ايطاليا

اململكة 

  املتحدة

2.5  2.4  1.9  2.9  1.8  3.1  1.3  2.9  2.0  

الواليات 

  املتحدة

2.7  3.4  1.6  2.6  2.1  2.3  1.2  2.9  1.4  

Sources: 1950–1975: Maddison 2001; 1975–2005: World Bank, World 
Development Indicators Database 2012(  ). 

شهد نصيب ، 2005 إىل غاية 1950 الفرتة ما بني خالليتبني من اجلدول أعاله  أنه   

كل من اليابان ،تايوان ،كوريا اجلنوبية ، و سنغافورة منوا سريعا مبعدل لالفرد من الدخل  

لصني ،و اليت بدأت االنتقال إىل اقتصاد لأما بالنسبة .يف املتوسط % 6 و 5يرتاوح مابني 

على نقيض .خالل العقود الثالثة املاضية %9 يقاربحققت منوا سنويا ،1978 السوق يف

 ذلك، تراوحت معدالت النمو يف الواليات املتحدة و أوروبا الغربية خالل نفس الفرتة حوايل

ة و يف ظل الفرق اجلوهري ملعدالت مما يشري جليا انه خالل العقود القليلة املقبل، % 2

يف جانب الناتج  تتجاوزها بل ميكن أنركب البلدان الغربية ،ستلحق بلدان شرق آسيا بلنموا

تلك البلدان أن حتافظ على نفس  يتطلب منذلك،  حدوثعلى أن .و التقدم التكنولوجي

  .على املدى الطويلو املستوى املرتفع للنمو 

و اليت تشري  آسيا،القتصاديات شرق  GDP توسعو  قضية مهمة أخرى تتعلق بتضاعف    

 1999- 1950 خالل الفرتة مابني GDP القفزة النوعية الكبرية اليت عرفها حجم تلك إىل

 GDP فعلى سبيل املثال، شهد حجم).02 انظر اجلدول رقم( )كمجموعة( ضعفا 24 حبوايل

الفرتة ،تليها  كوريا اجلنوبية  خالل ضعفا 46بيف املنطقة يف االقتصاد التايواين أعلى توسع 

كما ميكن .مرة 26  ، إىل جانب الصني بتوسع يقاربضعفا 36،سنغافورة ب ضعفا 38 ب
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يف الواليات املتحدة و  GDP تضاعف،1999-1950مالحظة انه على طول الفرتة ما بني 

  .مرات فقط خبمسربا الغربية ارو 

نسبة ( 1999-1950اقتصادا خالل  15 ـل GDPتضاعف توسع .02الجدول رقم

GDP  إلى  1999سنةGDP  الدوالر األمريكي1950سنة،(  

  5.07  الواليات املتحدة

  5.22  فرنسا

  5.50  أملانيا 

  6.20  ايطاليا

  8.39  اسبانيا

  3.19  اململكة املتحدة

  4.98  البلدان األوروبية  5

  25.59  الصني

  28.01  هونغ كونغ

  9.48  اندونيسيا

  38.93  كوريا اجلنوبية

  15.61  ماليزيا

  36.72  سنغافورة

  46.84  تايوان

  23.68  تايالندا

  24.06  بلدان جنوب شرق آسيا 8

  8.11  اهلند

  16.09  اليابان

Sources: Maddison (2001); World Bank, World Development Indicators Online 
(see http:// www.worldbank.org/data/wdi2011/index.htm). 

يف االقتصاد  GDPهليكل توزيع  04و  03انطالقا من معطيات اجلدول و ذلك، على 

، يتبني بوضوح هيمنة ست جمموعات من البلدان على 2040و  2000العاملي لسنة 

جمموعة (الواليات املتحدة ،االحتاد األورويب :و هي) GDPبداللة (االقتصاد العاملي 

EU15(، موعة الست بلدان جلنوب شرق آسياجمو  اهلند،الصني،اليابان)سنغافورة 
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استحوذت ا�موعات ،GDPب و قياسا.)،ماليزيا،اندونيسيا،تايالندا،كوريا اجلنوبية،و تايوان

من إمجايل عدد السكان يف  %57من الناتج االقتصادي العاملي و  %73الستة على 

و الظاهر أيضا أن النمو االقتصادي السريع الذي شهدته ).03انظر اجلدول رقم (العامل

الصني يف العقود املاضية كان له اثر عميق على االقتصاد العاملي ،فبعد ثالثني عاما من 

جعلت الصني اليوم تستحوذ على ،Deng Xiaopingتطبيق اإلصالحات اليت قادها  

 ذ، فتستحو )مبا يف ذلك أمريكا الالتينية و إفريقيا(أما باقي العامل . العاملي GDPمن   11%

  .سكان العاملعدد من  % 42العاملي و  GDPفقط من  % 28على حوايل 

  2000سنة  GDP التوزيع اإلجمالي ل.03الجدول رقم 

مليارات (  GDP %النسبة   )ماليين(السكان   المجموعات

) الدوالرات

)PPP(  

  %النسبة 

  22 9,601  5  282  الواليات املتحدة

االحتاد األورويب 

)EU15(  

378  6  9,264  21  

  5  2,375  16  1,003  اهلند

  11  4,951  22  1,369  الصني

  8  3,456  2  127  اليابان

شرق  جنوبجمموعة 

  آسيا

381  6  2,552  6  

  73  32,199  57  3,540  ا�موعات إمجايل

  28  12,307  42  2,546  باقي العامل

  101  44,504  99  6,086  العامل

Source : Fogel (2007). 
Note: PPP _ purchasing power parity. 

جمموعة غري مستبعدة من التوقعات حول حجم و توزيع  04يف حني يقدم اجلدول رقم     

يشري البيانات  ثحي ،(Fogel , 2007) 2040السكان، و الناتج االقتصادي العاملي لعام 
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يعين ركودا يف  احدوث اخنفاض نسيب يف األداء االقتصادي لالحتاد األورويب، ممإىل توقع 

  GDP .3عدد السكان و تواضعا يف أداء النمو يف 

  2040سنة  GDP التوزيع اإلجمالي ل.04الجدول رقم 

مليارات (  GDP %النسبة   )ماليين(السكان   المجموعات

  )PPP) (الدوالرات

  %النسبة 

  14 41,944  5  392  الواليات املتحدة

االحتاد األورويب 

)EU15(  

376  4  15,040  5  

  12  36,528  17  1,522  اهلند

  40  123,675  17  1,455  الصني

  2  5,292  1  108  اليابان

جمموعة جنوب شرق 

  آسيا

516  6  35,604  12  

  85  258,083  50  4,369  إمجايل ا�موعات

  16  49,774  50  4,332  باقي العامل

  101  307,857  100  8,701  العامل

Source : Fogel (2007).  
لكن مع ذلك ،هذا ال يعين أن إنتاجية العمل و نصيب الفرد يف االحتاد األورويب     

،إال أ�ا لن تكون قادرة على  %1.8سينعدم فيه النمو ،بل سينمو مبعدل سنوي ال يتجاوز 

فمن املتوقع أن .شرق آسيا /جماراة النمو السريع و الكبري الذي سيسود منطقة جنوب شرق

 2000قارنة مما كانت عليه سنة م 2040سنة  %60تصبح السوق األوروبية اكرب حبوايل 

،أما اهلند  %300حبوايل  اكرب ،بينما سيعرف االقتصاد األمريكي توسعا) GDP بداللة(

يف الواقع ،من املرجح أن . % 2,400،و الصني اكرب حبوايل  % 1,400ستصبح اكرب حبوايل 

تصبح السوق الصينية اكرب من أسواق الواليات املتحدة ،االحتاد األورويب ،اهلند و اليابان 

   4.من الناتج العاملي لوحدها % 40جمتمعة ،مستحوذة على نسبة 

                                                 
3- Fogel, R.W. (2007), Capitalism and Democracy in 2040, NBER working paper 

No 13184, Cambridge MA., pp.1–23. 
4- Fogel, R. W. (2011), The Impact of the Asian Miracle on the Theory of 
Economic Growth, in Costa, D. L.and Lamoreaux, N. R. (eds), Understanding 
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، قام العديد من االقتصاديني باستخدام تقديرات االحندار )1993(تقرير البنك الدويل  يف  

موجة النمو "لنصيب الفرد من النمو االقتصادي بغية حتديد خمتلف العوامل اليت قد تفسر 

     :و باالستعانة بثمانية متغريات تفسريية.اليت شهد�ا بلدان شرق آسيا" السريعة والعالية 

GDP معدل االلتحاق ، 1960 معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية لعام، 1960لعام  النسيب

نسبة  طمتوس ،1985- 1960 معدل النمو السكاين مابني، 1960 باملدارس الثانوية لعام

أمريكا الالتينية،  ،HPAEs ومهية لبلدانال تاملتغريا ،1985- 1960 مابني GDP االستثمار إىل

- *0.0328 : الصحراء؛ مت احلصول على معامالت املتغريات على التوايلو إفريقيا جنوب 

فوق  الرمز دل ي( - *0.010،-**0.013، **0.017، 0.007،0.100،0.028، **0.027،

على  %1 و %5 األرقام واحدة و االثنني على وجود معنوية إحصائية عند مستوى

The Adjusted R2( املعدلأما معدل التحديد .)الرتتيب
بعد ذلك ، . 0.482ب فقدر )  

باستبعاد بعض املتغريات كمعدالت االستثمار ، املدارس الثانوية ، و ) Rodrik )1994قام 

استبداهلا  ومعدل النمو السكاين اليت مل تتمتع مبعنوية إحصائية يف الدراسة السابقة ، 

و  1960 لعدم املساواة يف ملكية األراضي عام ) Gini Coefficient  (  عامالت اجلينيةاملب

  :لتصبح املعامالت على الشكل التايل؛  1960 توزيع الدخل عام

  GDP 1960لعام  النسيب  

  1960معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية لعام 

  1960املعامل اجليين لألراضي لعام 

  1960املعامل اجليين للدخل لعام 

The Adjusted R2    

0.38* -  

2.66**  

5.22** -  

3.47-  

0.53  

إذا ما تعاملنا مع البلدان اآلسيوية كمجموعة،  نالحظ وجود درجة منخفضة للغاية يف    

و بالتايل ، تشري .عدم املساواة يف ملكية األراضي و توزيع الدخل مقارنة ببلدان نامية أخرى

و زيادة  اقتصادي مرتفعةعلى وجود ارتباط اجيايب بني حتقيق معدالت منو  Rodrikنتائج 

  .العدالة يف توزيع الدخل

                                                                                                            
Long- Run Economic Growth: Geography, Institutions, and the Knowledge 
Economy, The University of Chicago Press, pp.313-354. 
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: بتحديد مصدريني هامني للمعجزة) 1993( من جانب آخر، قامت دراسة البنك الدويل  

 Accumulation of Physical and Human تراكم رأس املال املادي و رأس املال البشري

Capital، و التغري يف اإلنتاجية Productivity Change. إنتاجية هذا األخري يقاس بنمو

اليت ميكن حسا�ا ببساطة يف اإلطار  )Total Factor Productivity, TFP( العوامل الكلية

النيوكالسيكي بطرح جزء النمو الناتج عن تراكم رأس املال املادي ، تراكم رأس املال البشري 

و .و منو القوة العاملة من منو الناتج الكلي) مستوى االلتحاق باملدارس االبتدائية كتقريب(

بلدا يرتاوح ما بني الدخل املرتفع إىل املنخفض ، مت احلصول على  87باستخدام بيانات ل 

  : كما يلي )HPAEs )1960-1989 لبلدان TFPتقديرات 

  
  3.647         هونغ كونغ                     

  3.478         اليابان                         

  1.190        سنغافورة                       

  3.760         تايالندا                        

  0.127        أمريكا الالتينية                  

  1.257    اندونيسيا     

  3.102كوريا اجلنوبية    

  3.760      تايوان       

      1.075           ماليزيا 

   - 0.998إفريقيا            

احلفاظ على ) i(أما السمات األساسية األخرى لقصة جناح شرق آسيا فتمثلت يف   

عمليات التعلم  )ii(الكفاءة التنافسية يف سوق التصدير و االنفتاح على التجارة الدولية؛ 

باملمارسة و إقامة املشاريع املشرتكة مع الشركات الدولية اليت ساعدت إىل حد كبري يف 

احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي من خالل التصميم والتنفيذ )  iii(و . حتقيق الكفاءة

الرائدة يف كما أن التتابع يف إقامة الصناعات ) iv(اجليدين للسياسات املالية والنقدية؛

  5.مثل عنصرا رئيسيا للنمو السريع) كما مت التأكيد عليه يف دراسة البنك الدويل (االقتصاد 

         اآلسيويعناصر النمو االقتصادي . 2

البحث يف أسرار النجاح اآلسيوي ، البد األخذ بعني االعتبار فكرة وجود تنوع كبري  دعن  

بني البلدان اليت تشكل االقتصاديات حديثة التصنيع و البلدان اليت تشكل مجعية أمم 

                                                 
5 - Sengupta, J. (2011), Understanding Economic Growth: Modern Theory 

Experience, Springer, New York,pp.51-52. 
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فتلك . )Association of South East Asian Nations ,ASEAN(جنوب شرق أسيا 

 اكم  ،متنوعة من الثقافات، األديان، األعراق و اللغاتالدول تشتمل على جمموعة واسعة و 

يف ظل وجود اختالفات واسعة يف الظروف  ويةالتنم تهعملي آسيوي شرع يفأن كل بلد 

ا مفقط، تتميز هونغ كونغ و سنغافورة كو� NIEsفعلى سبيل املثال،فيما بني بلدان .األولية

يف حني أن تايوان وكوريا ، النشاط الزراعي بانعدام Small City-States  دول مدن صغرية

نشري .مليون نسمة على التوايل 42ومليون  20اجلنوبية هي اكرب بكثري بعدد سكاين يتجاوز 

 إال أن الزراعة،ذات قاعدة تصنيعية عالية  NIEsأيضا أنه حاليا  على الرغم من أن كل بلدان 

حيث كان ميثل اجلنوبية يف سنوات الستينات،ريا ا جد مهم يف كل من تايوان و كو قطاع مثل

  .1960 يف كوريا اجلنوبية سنة GDPمن  %37نسبة أكثر من 

و مع ذلك ، و على الرغم من وجود اختالف شاسع يف العديد من االجتاهات ، إال أن    

كبرية و اليت   ذات أمهية  Common Elementsبلدان شرق آسيا تتقاسم عناصر مشرتكة 

 .عملية التنميةا وقعها االجيايب يف حتقيق جناح كان هل

  .التعرف على تلك العوامل املشرتكة هو اهلدف الرئيسي هلذا البحث  

     العوامل الخارجية . 1.2

املعجزة " على الرغم من وجود اختالفات واسعة بني البلدان اآلسيوية ، إال أن حتقيق     

اآلسيوية كان نتيجة لوجود مزيج أو تركيبة مميزة من  " Economic Miracleاالقتصادية 

  .Timing ، والتوقيت Proximity ، القرب اجلغرايف  Cultureعوامل الثقافة 

فاجلانب الثقايف و األيدلوجي جلب اهتماما واسعا لدى العديد من االقتصاديني و صناع    

الذي يشدد على  Confucianismالقرار ، الذين يرون أن تطبيق املذهب الكونفوشي  

لليابان و داة فعالة يف حتقيق النجاح االقتصادي العمل الصعب ، االدخار والتعليم ، يعترب أ

.NIEs بلدان
وجود معدالت ادخار تشري الدراسات التجريبية اىل أن لتأكيد ذلك ،  و6

                                                 
  :اخلصوص انظر يف هذا  -  6

- Lal, D. (1988) “Ideology and Industrialization in India and East Asia”, in 
Hughes, H. (ed.), Achieving Industrialization in East Asia, Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 195–240. 
- Martellaro, J.A. (1991) Economic Growth in East Asia and the Confucian 
Ethnic, Asian Profile, Vol. 19, pp.81–89. 
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مرتفعة أدى إىل دعم التوسع احمللي السريع دون اللجوء إىل التمويل اخلارجي ، كما أن 

على خلق جمموعة واسعة من من التعليم ساعد وبشكل كبري فئات ا�تمع  خمتلفمتكني 

و مع ذلك ، ال ختتصر هذه اخلصائص يف  .يف تلك البلداناملتعلمني و العمالة املؤهلة 

ه ليست كل البلدان اليت تتبع البلدان اليت تتبع التقاليد الكونفوشية فقط ، بدليل أن

شرح الركود يف الواقع ، مت االستعانة بالكونفوشية ل.نفوشية شهدت منوا اقتصاديا سريعا الكو 

و اليت تتميز بتنوع الرتاث مؤخرا ،  ASEANأما جناح بلدان .الذي كان موجودا يف الصني

   .الصارمة للنجاح اآلسيويالثقافة الثقايف ، هو دليل ضد نظرية 

أما جانب تقريب املسافة بني البلدان ذات النمو املرتفع يف آسيا والطريقة التتابعية اليت   

و  – NIEsفبلدان .حققت �ا عملية التنمية، مثلت عامال مهما لدعم النمو االقتصادي 

جناح  "Demonstration Effect تأثريات تقليد" استفادت من - ASEAN بلدان الحقا

إمكانية  الوصول إىل األسواق املوسعة للبلدان ا�اورة  ة اليابانية عقب احلرب ، ومنالتجرب

و مع ذلك ، و على الرغم من أن تلك العوامل لعبت دورا هاما يف .ذات النمو السريع 

تنمية بلدان شرق آسيا ، إال أن العديد من جتارب جناح التنمية اآلسيوية تبدو اقل اعتمادا 

فقد .على املصادر الدخيلة،وأكثر اعتمادا على السياسات االقتصادية الرشيدة للحكومات

سياسات حملية حتفز االستخدام الكفء للموارد  انتهجت حكومات اقتصاديات شرق آسيا

وجتدر اإلشارة أن هذه السياسات احلكومية السليمة . و تشجع مبادرات القطاع اخلاص

مشلت على سياسات االقتصاد الكلي لتحفيز االدخار و احلفاظ على استقرار األسعار ، 

نافسة و الكفاءة ، االندماج يف السياسات الصناعية املوجهة للخارج و اليت تشجع امل

  . باإلضافة إىل تبين السياسات االجتماعية اليت تعمل على حتسني نوعية املوارد البشرية

        تعبئة الموارد المحلية. 2.2

إن العامل الرئيسي وراء حتقيق النمو السريع يف شرق آسيا متثل يف متكن املنطقة من      

تعبئة معدالت مرتفعة من االدخار احمللي و اليت استطاعت تغذية و دعم معدالت 

الصني  إىل إضافة) باستثناء الفلبني( ASEANو   NIEs مثل اليابان ، فبلدان.االستثمار املرتفعة

على مدى  سواءا زيادات هائلة أو حافظت على مستويات عالية من االدخارعرفت  و اهلند

يف هذا الصدد ، كشفت الدراسات التجريبية أن النمو االقتصادي .العقود الثالثة املاضية
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بعد احلرب يرجع يف األساس إىل منو عوامل املدخالت   NIEsاملذهل الذي شهدته بلدان 

وجود معدالت ادخار كبرية ،استثمارات عمالقة و ؛أي ب) رأس املال املادي و العمل(

 Krugman ,1994,1997 ;Rodrik,1995,World(  ساعات عمل طويلة

Bank,1993,Young,1994,1995,Kim and Lau,1994,1996(. بالفعل، عرفت كوريا و

أما . يف الوقت احلايل %35إىل  1960سنة  %1اجلنوبية زيادة يف معدالت االدخار من 

، أصبحت حاليا تدخر نسبة 1960سنغافورة فبعد حتقيق معدالت صفرية لالدخار سنة 

  . )01 انظر الشكل(  GDPمن  %40تقدر بأكثر من 

و ميكن إرجاع هذا االرتفاع الكبري ملستويات االدخار يف جزء منه إىل السياسات   

تطبيق التدابري الرامية للحفاظ على معدالت احلكومية اليت تشجع االدخار ، من خالل 

اجيابية لسعر الفائدة احلقيقي لضمان تفادي تقلبات معدالت الفائدة احلقيقية على الودائع 

كما أن العملية املوسعة إلعادة توجيه الدخل من اإلنفاق إىل االدخار أدى .يف النظام املايل

اإلنفاق االستثماري " ر احملليإىل خلق كتلة نقدية كبرية خصصت لتمويل االستثما

Investment Spending" 7 .يف البىن التحتية ، القدرة اإلنتاجية و التعليم
  

مسألة أخرى مهمة و ذات صلة بارتفاع مستويات االدخار يف شرق آسيا هو االفتقار    

إىل أسواق مالية متطورة تعمل بشكل سليم ؛فاملالحظ أن من بني األسباب اليت جتعل 

معدالت االدخار لدى األمريكيني مقاربا للصفر هو إمكانية حصوهلم على االئتمان 

 أما يف شرق آسيا ،مل يكن .سواق املالية بدرجة عالية بسهولة نظرا لتطور األ) القروض(

 

                                                 
إن احد أهم السمات املميزة القتصاديات شرق آسيا هو ارتفاع مستويات االدخار اليت ساعد�ا على النمو بسرعة وحتقيق  - 7

اإلنفاق يف االقتصاد ، يف  من إمجايل %50 فاملالحظ أن اإلنفاق االستهالكي لألفراد و األسر يساهم بنسبة تقل عن.املعجزة

 %50 وميكن أن تتجاوز نسبة %40 و %30 بنسبة ترتاوح ما بني) الناتج عن املدخرات(حني يساهم اإلنفاق االستثماري 

يف حني متثل حصص اإلنفاق على ، %70 أما يف الواليات املتحدة ، ميثل اإلنفاق االستهالكي حوايل.يف حالة سنغافورة مثال

 20 فعلى مدار.وميكن إرجاع هذا االختالف يف أمناط اإلنفاق بشكل رئيسي إىل معدل االدخار . فقط %20 حوايلاالستثمار 

أما . و حىت سلبية يف السنوات األخرية سنة املاضية ، عرفت معدالت االدخار الفردي يف الواليات املتحدة مستويات متدنية أ

  :ملزيد من التفاصيل.الدخل من %20 و %30 يف شرق آسيا، يدخر األسر ما بني

 -  Tochkov, K. (2010), East Asian Economies, in Free, R. (ed.), 21st century 
Economics: A Reference Handbook, SAGE Publications. 
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  GDP ،1970 -2005االدخار كنسبة من.01الشكل رقم

  
Source: Based on World Bank, World Development Indicators Database 
(2012). 

مت إدراج الرهون  احلال كذلك يف العقود األوىل بعد النمو املتسارع ، ففي الصني مثال ،

العقارية و قروض السيارات يف السنوات األخرية فقط ،كما أن األسواق املالية ال تزال 

غري ) القروض(لذلك،ويف ظل هذه الظروف حيث أن االئتمانات .متخلفة إىل حد كبري

متاحة بشكل نسيب ،يضطر املواطنون لالدخار لسنوات  طويلة من اجل شراء السلع املعمرة 

    8. أو العقارات السكنية

     السياسات الصناعية. 3.2

تغذية " لسياسات الصناعية هولاقتصاديات شرق آسيا  إن اهلدف الرئيسي وراء تصميم   

وتطوير الصناعات املختارة لرفع الرفاهية يف تلك البلدان، و حتقيق ميزات نسبية ديناميكية 

وعلى هذا  9."لتلك الصناعات عن طريق استخدام جهاز الدولة يف ختصيص املوارد 

، قامت حكومات شرق آسيا باختيار الصناعات على أساس أمهيتها لتحقيق النمو األساس

فعلى سبيل املثال ، قامت احلكومة اليابانية بإعطاء األولوية لصناعات احلديد  .يف املستقبل

                                                 
8 - Tochkov, K., op.cit, p.486. 
9- Itoh, M.et al. (1991), Economic Analysis of Industrial Policy, New York: 
Academy Press. 
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و الصلب يف أواخر األربعينات وبداية اخلمسينات نظرا ألمهية نواتج تلك الصناعات اليت 

أي الصناعات (مدخالت هامة للصناعات الثقيلة األخرى ، و اليت يعترب تطويرها  متثل

و بشكل مماثل، قامت احلكومة .عنصرا رئيسيا لتحقيق منو سريع يف االقتصاد  )الثقيلة

الكورية بتغذية الصناعات الثقيلة و الكيماوية يف اخلمسينات �دف إنشاء قاعدة صناعية 

 Winner Industriesمبدأ االختيار، تتلقى الصناعات الفائزة  فبناءا على 10.يف املستقبل

لكن مبجرد بلوغ مركز . عموما يف البداية احلماية و الدعم الكبريين من طرف احلكومة

املزايا النسبية " تسمى هذه العملية ببناء  .تنافسي هام، يتم فتحها أمام املنافسة األجنبية

 ".Dynamic Comparative Advantagesالديناميكية 

يف  Development Ladder أن سلم التنمية )Adams )2006 يرىجانب آخر، من  

يف (بلدان شرق آسيا يتبع منطا صناعيا متميزا يفرتض انه كلما بلغت البلدان مستوى النضج 

، و ارتفعت مستويات الدخل و التكلفة ) Rostowمراحل النمو االقتصادي حسب 

،ستؤدي ببعض الصناعات إىل فقدان ميز�ا التنافسية و انتقاهلا إىل )تكلفة عنصر العمل(

البلدان ا�اورة يف شرق آسيا اليت هي دو�ا يف مراحل التنمية ، يف حني تتحول البلدان 

ية واخلدمات ذات املستويات املتقدمة يف شرق آسيا حنو الصناعات ذات التكنولوجيا العال

- 1950و بالفعل، ميكن أن نالحظ انه خالل الفرتة مابني ).05انظر اجلدول رقم ( العالية

،مث حتولت بعد ) 2املرحلة (، متيزت اليابان يف الغالب بإنتاجها للسلع كثيفة العمل  1980

،أما يف 1995-1980يف الفرتة مابني ) 3املرحلة (ذلك حنو الصناعات عالية التكنولوجية 

السنوات األخرية تتجه اليابان بشكل مكثف حنو زيادة إنتاجها يف جمال اخلدمات ذات 

أو بعبارة أخرى، كلما حتول اإلنتاج جغرافيا، تقوم البلدان املتقدمة  11.التكنولوجيا الفائقة

و .التقنيةبإعادة تعديل إنتاجها بعيدا عن السلع االستهالكية و حنو املنتجات املتطورة عالية 

                                                 
ال بد من تشجيع ،  )Rosenstein-Rodan )1943 املقدمة من قبل"  Big Push الدفعة الكربى" رية ظوفقا لن - 10

مرتفعة للدخل من جانب الطلب ،أما يف جانب العرض ،  رونات اليت تتميز مبودعم املشاريع االستثمارية أو الصناعات الكربى 

و بالتايل ، ميكن القول أن الصناعات الثقيلة و الكيماوية هم املرشحني .مرتفعة متوقعة أو تقدم تكنولوجي عايل فتتميز بإنتاجية 

  .) Kali,2009 (األكثر مالئمة من وجهة نظر هذه الفكرة 
11 - Adams, F. G. (2006), East Asia, Globalization and New Economy, London: 

Routledge. 
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يف بعض األحيان تطوير األجزاء املكونة للسلع التامة الصنع اليت يتم جتميعها يف اخلارج، أو 

  . تطوير املنتجات األكثر تعقيدا مثل السلع الرأمسالية أو السلع الكمالية

 مراحل عملية دورة المنتوج. 05رقم جدول ال

Source: Klein  et al. (2008). 

يف سلم عملية التنمية على الرغم من )  3يف املرحلة (يف شرق آسيا ، ال تزال اليابان رائدة  

  حتقيق كوريا اجلنوبية ، تايوان ، وسنغافورة منوا سريعا نظرا لرتكيزها على أنشطة  تكنولوجيا 

املعلومات وسنغافورة ، على وجه اخلصوص، زادت اعتمادها على اخلدمات رفيعة املستوى 

املرحلة (ة اخلدمات عالية املستوى على الرغم من أن اليابان تتمتع بالفعل بالعديد من أنشط

-1995  95-1980  80-1965  65-1950  الخصائص  
2010  

  01املرحلة 

املنتجات ( 

  ) األولية

وفرة األراضي 

  والعمالة الرخيصة

  اندونيسيا

  الفليبني

  تايالندا

  ماليزيا

  تايوان

  سنغافورة

  كوريا اجلنوبية

  اندونيسيا

  الفليبني

  تايالندا

  ماليزيا

  الصني

  اندونيسيا

  الفليبني

  فيتنام

  الوس

  كمبوديا

  مانيار

  

  02املرحلة 

صناعات ذات (

  ) كثافة العمل

يد عاملة اقل 

  تكلفة

  هونغ كونغ

  اليابان

  تايوان

  سنغافورة

  كوريا اجلنوبية

  هونغ كونغ

  اليابان

  تايالندا

  ماليزيا

  الصني

  اندونيسيا

  الفليبني

  فيتنام

  تايالندا

  الصني

  03املرحلة 

صناعات ذات (

التكنولوجيا 

  )العالية

كثافة رأس املال، 

منتجات متقدمة 

  تكنولوجيا

  تايوان    

  سنغافورة

  كوريا اجلنوبية

  هونغ كونغ

  اليابان

  ماليزيا

  تايوان

  كوريا اجلنوبية

  اليابان

  

  04املرحلة 

خدمات ذات (

  )مستوى عال 

  سنغافورة        قوة عمالة متعلمة 

  هونغ كونغ
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كاقتصاد (، إال أ�ا ال تزال حتتفظ بدورها الريادي كمنتج للصناعات عالية التكنولوجيا ) 4

بدال من أن تصبح يف املقام األول مركز خدمة القتصاديات شرق آسيا  ) 3يف املرحلة 

 .  كسنغافورة مثال

التغري اهليكلي القطاعي الكبري للناتج يف  06اجلدول رقم  رإلثبات ذلك، يظه و

كما أن املعطيات تبني و بشكل .2005حىت  1970االقتصاديات اآلسيوية من الفرتة 

نالحظ  ثواضح قدرة االقتصاديات اآلسيوية على حتقيق التقدم الصناعي املذهل، حي

الصناعي و  حني ارتفع حصص القطاع اخنفاض حصة القطاع الزراعي من الناتج تدرجييا، يف

و املالحظ أن هذا التغري يف .قطاع اخلدمات بشكل ملحوظ يف غضون عقدين من الزمن

اهليكل القطاعي للناتج حدث يف ظرف بلغ فيها اهليكل القطاعي للناتج الياباين مرحلة 

  .Deindustrializeالنضج يف السبعينات و بدء هونغ كونغ ملرحلة الالتصنيع 

  2005-1970خالل الفترة GDP القطاعية لالحصص . 06 الجدول رقم

  1970  1980  1990  2000  2005  

            اليابان

  2.0  2.0  3.0  4.0  6.0  الزراعة

  30.0  32.0  40.0  41.0  44.0  الصناعة

  68.0  66.0  58.0  55.0  50.0  الخدمات

            كوريا الجنوبية

  3.0  5.0  9.0  16.0  29.0  الزراعة

  40.0  41.0  42.0  37.0  26.0  الصناعة

  56.0  54.0  49.0  47.0  45.0  الخدمات

            الصين

  13.0  15.0  27.0  30.0  35.0  الزراعة

  48.0  46.0  42.0  49.0  40.0  الصناعة

  40.0  39.0  31.0  21.0  24.0  الخدمات

            الهند

  18.0  23.0  31.0  39.0  46.0  الزراعة

  27.0  26.0  28.0  24.0  21.0  الصناعة

  54.0  50.0  41.0  37.0  33.0  الخدمات
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            تايوان

  1.7  2.0  4.9  7.7  15.5  الزراعة

  23.4  27.1  40.6  43.2  34.4  الصناعة

  74.9  70.9  54.5  49.1  50.1  الخدمات

            سنغافورة

  0.1  0.1  0.4  1.1 2.3  الزراعة

  34.0  35.0  35.0  38.0  20.4  الصناعة

  66.0  64.0  65.0  61.0  67.4  الخدمات   

            اندونيسيا

  13.0  16.0  19.0  24.0  45.0  الزراعة

  46.0  46.0  39.0  42.0  19.0  الصناعة

  41.0  38.0  41.0  34.0  36.0  الخدمات

            الفلبين

  14.0  16.0  22.0  25.0  30.0  الزراعة

  32.0  32.0  34.0  39.0  32.0  الصناعة

  53.0  52.0  44.0  36.0  39.0  الخدمات

            تايالندا

  10.0  9.0  12.0  23.0  26.0  الزراعة

  44.0  42.0  37.0  29.0  25.0  الصناعة

  46.0  49.0  50.0  48.0  49.0  الخدمات

            ماليزيا

  9.0  9.0  15.0  23.0  29.0  الزراعة

  52.0  51.0  42.0  41.0  27.0  الصناعة

  40.0  40.0  43.0  34.0  43.0  الخدمات

Source : Dutta. (2009). 

،اخنفضت حصة 2005-1970انه خالل الفرتة  أعالهفعلى سبيل املثال ،يظهر اجلدول  

،يف حني ترتاوح حصة القطاع الصناعي مابني  %2إىل   %6القطاع الزراعي يف اليابان من 

نظرا لكون   %68إىل  50،أما حصة قطاع اخلدمات فقد انتقلت من   %30إىل  44
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".Mature Industrialized Economyاقتصادا صناعيا ناضجا "االقتصاد الياباين 
12

و  

من أعلى نسبة تقدر  يف كوريا GDPت حصة قطاع الزراعة من ضخالل نفس الفرتة، اخنف

حني ارتفعت حصص قطاع الصناعة و  ، يف%3إىل أدىن مستوى بنحو   %29ب 

أما بالنسبة للصني و اهلند، .الرتتيب ى، عل%56إىل  45و  % 40إىل  26اخلدمات من 

عرف  ثمشوارا حافال من التصنيع التدرجيي؛ حي ت، شهد2005-1970الفرتة  لفخال

 ا، أم2005سنة  %13إىل  35يف حصته من الناتج يف الصني من  اقطاع الزراعة اخنفاض

إال انه على الرغم من ذلك ،ال .2005سنة  %18إىل  1970سنة  %46بالنسبة للهند من 

هامة لتلبية االحتياجات تزال مسامهة القطاع الزراعي يف الناتج لكل من الصني و اهلند جد 

أما حصص قطاعات الصناعة و اخلدمات فقد .اهلائلة لعدد السكان الكبري يف كال البلدين

 .عرفت تطورا ملحوظا كما يظهره اجلدول أعاله

     سياسات التوجه نحو الخارج. 4.2

شرق آسيا تتمثل يف أمهية منو الصادرات يف  املالمح اليت ميزت اقتصاديات ابرز ىإحد   

فبالفعل، مثلت التجارة حقا حمركا رئيسيا للنمو يف .عملية التنمية االقتصادية فيها

يف   %27فعلى مدار سنوات السبعينات ، شهد حجم الصادرات منوا عاليا بنسبة .املنطقة

أما يف سنوات الثمانينات ، .يف الفلبني ،سنغافورة و تايالندا %10من  بأزيدكوريا ، و 

ماليزيا و ، NIEs سنويا ،إال أن بلدان  %2وعلى الرغم من منو حجم التجارة العاملية بنحو 

سنويا  %6سنويا ، يف حني انه جتاوز  %10 منوا كبريا للصادرات بأكثر من شهدت تايالندا

من الصادرات العاملية  NIEs كنتيجة لذلك، انتقلت حصة.يف كل من اندونيسيا و الفلبني

   .  1988 سنة %8 إىل أكثر من 1960 سنة %2 بأقل من

إن العامل الرئيسي وراء جناح الصادرات يف االقتصاديات اآلسيوية النامية متثل يف رفضها     

لصاحل سياسات التوجه حنو  Import Substitution Policiesلسياسات إحالل الواردات 

                                                 
نشري أن االقتصاديات الصناعية الناضجة مثل اليابان ،الواليات املتحدة ،و بعض اقتصاديات االحتاد األورويب ،متثل فيها - 12

،يف حني يتقاسم قطاع الصناعة و اخلدمات باقي حصص الناتج  %2حصة القطاع الزراعي يف الناتج نسبة ال تتجاوز 

و املالحظ أيضا انه كلما اقرتب االقتصاد من مستوى النضج من جانب التصنيع ،كلما أصبح حصة قطاع اخلدمات .اإلمجايل

   .من الناتج مهيمنا بشكل متزايد
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فسياسات إحالل الواردات اليت اتبعتها العديد من الدول النامية يف أوائل فرتة ما  ،اخلارج 

لتحقيق بعض األهداف  يسعى لنمط سياسي بتبعيتهابعد احلرب متيزت بشكل واضح 

لب احمللي القومية ، باإلضافة إىل حتقيق طفرة أولية سريعة للنمو االقتصادي كلما ارتفع الط

بوجود حواجز جتارية مرتفعة سيعمل على محاية  وو مع ذلك، .ليحل حمل الواردات 

الصناعات احمللية اليت ال تتميز بالكفاءة، و غري القادرة على املنافسة األجنبية الشديدة و 

 يف الواقع ،.ستمنع التخصص من االستفادة من امليزة النسبية للمكاسب الدولية للتجارة

على خفض  )The Distortionary Trade Policies(السياسة التجارية التشويهية  عملت

بار االقتصاد على استخدام رؤوس من خالل إجتدين مستوى التكنولوجيا معدالت النمو و 

  .احمللية أكثر من مستوى كفاءته أمواله

ردات يف سياسات إحالل الوابعد انتهاج بعض بلدان شرق آسيا  هأن،دير بالذكر و اجل  

شرعت اقتصاديات املعجزة بتبين إسرتاتيجية التوجه حنو  املراحل األوىل بشكل مؤقت، 

خنفاض االيف  جتلتو اليت ابتداءا من الستينات، Export-Oriented Strategyالصادرات 

احملسوس يف معدالت الرسوم اجلمركية و الضرائب على الصادرات،إزالة  القيود الكمية على 

قامت  و خالل السبعينات ،.تقليل احلواجز أمام تدفقات االستثمار الدويل التجارة،و 

العديد من البلدان اآلسيوية اىل جانب هونغ كونغ ، الصني ، و سنغافورة بتخفيض احلواجز 

كما سجلت كل من كوريا ،ماليزيا ،و تايالندا معدالت لرسوم مجركية تقدر ب .اجلمركية 

 ) %23(باكستان ، ) % 29(نظري�ا يف اهلند  قيقل بكثري ،على التوايل،وهي ا % 9،9،13

 و حىت يف املناطق اليت حافظت على احلماية التجارية، مت 13.) %23(،و العامل النامي ككل 

تطبيق تدابري تعويضية ملنع التحيز ضد الصادرات و اليت تعترب شائعة بني معظم البلدان 

و تتضمن هذه التدابري االلتزام بسياسات سعر صرف تنافسية ،مما يسمح .النامية األخرى

الوصول اىل املدخالت بأسعار السوق العاملية عن طريق تقدمي إعفاءات و بللمصدرين 

السماح حبرية الوصول اىل الصرف األجنيب ،تطوير مؤسسات جديدة كمناطق جتهيز 

                                                 
13 - World Bank (1993), The East Asian Miracle: Economic Growth and Public 
Policy, published for the World Bank by Oxford University Press. 
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التسعينات، أما يف سنوات الثمانينات و  Zones Export Processing.14الصادرات 

اجلمركية على الواردات و القضاء  اقتصاديات شرق آسيا بتخفيض املزيد من الرسوم تقام

ففي منتصف التسعينات .بشكل كبري على الضرائب الصادرات و الرسوم غري اجلمركية

بصل اخنفاضا ،سجلت معدالت الرسوم اجلمركية يف كل من كوريا ، اندونيسيا ، و ماليزيا 

رتفعة عند املمركية اجل ها، يف حني حافظت اهلند على معدالت رسوم  %5 اىل اقل من

على الرغم من اخنفاض متوسط الرسوم اجلمركية للعامل النامي ككل اىل حوايل (   30%

13% (. 

     االستثمار في الموارد البشرية .5.2

 دونمل يكن ممكنا  ASEAN و NIEsإن التصنيع السريع الذي شهدته اليابان و بلدان    

القوى العاملة  Ability و قدرة،  Knowledge معرفة،Skills  إحداث منو كبري يف مؤهالت

ففي عملية التنمية، ميكن لرتاكم رأس املال املادي أن ميثل حمركا رئيسيا للنمو .احمللية

و مع ذلك، وعلى املدى ).الفرتة قصرية و متوسطة املدى(االقتصادي يف الفرتة االنتقالية 

املرتفعة لالستثمار املادي تدرجييا مما يعين اخنفاضا يف  عدالتاملالطويل سيتقلص دور 

اإلنتاجية احلدية لرأس املال إىل أن تنعدم يف مرحلة الحقة و بالتايل ال ميكن إدامة النمو إال 

 TFP.( Paulأو إنتاجية العوامل الكلية (عن طريق إحداث حتسينات يف التكنولوجيا 

Krugman )1994 (ا يف حكمه على أن منو اقتصاديات شرق من بني آخرين ، كان حمق

 Excessiveاالعتماد املفرط  " آسيا جيب أن يتباطأ يف املستقبل بسبب ما مساه 

Reliance " ال تتحقق إذا أ، ميكن هلذه النظرة التشاؤمية ومع ذلك15.املال رأسعلى تراكم

                                                 
14 - Quibria, M. G.(2002), Growth and Poverty: Lessons from the East Asian 

Miracle Revisited, ADB Institute Research Paper Series No. 33, pp.1-78. 
 تلك اليت حدثت يف االحتاد السوفيايت سنوات اخلمسيناأمناط التنمية يف شرق آسيا بترنة مبقا )Krugman )1994 قام - 15

لكن مع .ففي ذلك الوقت ، اعتقد الكثريون انه ميكن لالحتاد السوفيايت أن يتجاوز البلدان الغربية يف جمال اإلنتاج و االبتكار.

مرور الوقت ،أصبح من الواضح أن النمو السريع لالقتصاد السوفيايت كان مبنيا بالكامل على التزايد يف مسامهة القوى العاملة 

لكن ، انطالقا من واقع .ليب القمعية ، و على تراكم رأس املال املادي ،املتأيت من املدخرات اإلجبارية ،عادة باستخدام األسا

حمدودية القوى البشرية وتناقص عوائد رأس املال ، اخنفض معدل النمو ، ويف ظل غياب االبتكار التكنولوجي ،وقع االقتصاد 

لتباطؤ االقتصادي كان احد األسباب الرئيسية ال�يار النظام أيضا أن ا Krugmanويشري .السوفيايت يف فخ الكساد 

يايت سنوات أن صعود اقتصاديات شرق آسيا هو مشابه جدا لقصة االحتاد السوف Krugmanيف هذا اجلانب ، يرى .السوفيايت
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استثمارات يف  ما متكنت تلك االقتصاديات من عبور بعض عتبات التنمية ؛ مبعىن البدء يف

رأس املال البشري و التكنولوجيا اجلديدة ، فاالقتصاد الذي ميتلك نوعية جيدة من رأس 

، و بالتايل حتقيق النمو  TFP مرتفعا ل ااملال البشري و التكنولوجيا اجلديدة سيحقق منو 

جة ، ارتباطا �ذه النتي.السريع ليس فقط يف الفرتة االنتقالية بل أيضا على املدى الطويل

ميكن اعتبار نوعيات رأس املال البشري والتكنولوجيا اجلديدة عوامل مفسرة للتباعد 

  16.االقتصادي بني االقتصاديات يف العامل

، بدأت اقتصاديات شرق آسيا القيام باستثمارات عمالقة 1986و بالفعل، و مع حلول   

يف أنشطة البحث والتطوير اليت جتسد التكنولوجيا اجلديدة، و اليت �دف بشكل كبري إىل 

املالحظ أيضا يف تلك البلدان، أ�ا تشرتك يف حتقيق و . حتسني كفاءة العملية اإلنتاجية

بتوفري  يم لكافة فئات ا�تمع بدون استثناء؛ أالتزام موحد يتمثل يف التعميم الشامل للتعلي

فعلى سبيل .و اجلامعات املتقدمة الحقا دالتعليم االبتدائي للجميع، التعليم الثانوي، املعاه

الصني باستثمارات عمالقة يف جمال التعليم جلميع فئات ا�تمع بدءا من قطاع  تاملثال، قام

نسبة االلتحاق  تبلغ، 1980 ع بداية سنواتفم. Primary Educationالتعليم االبتدائي 

 و مع توسع املدارس الثانوية).07انظر اجلدول ( %113 باملدارس االبتدائية نسبة

Secondary School سنة %46 نسبة االلتحاق من تالذي كان مثريا لإلعجاب، ارتفع 

 العايليف مستوى التعليم  فكانتأما اكرب نسبة للزيادة . 2005 سنة %76 إىل 1980

Tertiary Level )مرات مابني 3 حيث تضاعفت نسبة االلتحاق ،)اجلامعاتو  املعاهد 

يف السنوات  %19 ليبلغ 2004 و 1997 مرات ما بني 3 و تضاعف أيضا ،1997 و 1980

و ميكن إرجاع هذا التزايد السريع ملستويات التعليم يف األساس إىل اجلهود الكبرية .األخرية

الرامية إىل توسيع العرض ) القطاع اخلاص( رجال األعمالو  )احلكومة( السياسينيلكل من 

                                                                                                            
يف ظل غياب حتسينات  نه بسبب أن منوها االقتصادي كان يعتمد على تراكم رأس املال املادي واخلمسينات ؛مما يعين ضمنيا ا

 .الكفاءة ، فإ�ا ستتجه تدرجييا حنو التباطؤ
16 - Le Van, C. and Nguyen, T. A. (2009), "Total  Factor Productivity, Learning-
by-Doing, Saving and Growth Process", Research paper. 
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الالزم من التقنيني ذوي التدريب العايل ، و إىل توسيع الطلب على املنتجات االستهالكية 

 17.ذات التكنولوجيا العالية و اليت تستخدم من قبل املستهلكني ذوي التعليم اجليد

  حاق اإلجمالينسب االلت. 07الجدول رقم 
سن   التعليم العالي  المدارس الثانوية  المدارس االبتدائية  

ق االلتحا
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  15–7  19  6  2  76  70  46  111  123  113  الصني

  32 22 10 85 73 64 98 94 107  هونغ كونغ

 15–7 17 11 4 64 56 20 114 113 107  اندونيسيا

كوريا 

  اجلنوبية

110 94 105 78 102 96 15 68 90 6–15 

 - - 12 4 69 64 48 101 101 94  ماليزيا

 -  سنغافورة
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
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- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

  تايوان -

 14–6 43 21 5 78 58 35 108 87 99  تايالندا

 14–6 12 7 5 54 49 30 112 100 83  اهلند 

 15–6 54 41 31 101 103 93 100 101 101  اليابان

 16–6 56 51 25 114 111 85 110 105 111  فرنسا

 18–6  47 27 101 104  103 104   أملانيا

 14–6 63 47 27 100 95 72 103 101 103  ايطاليا

اململكة 

  املتحدة

104 116 105 83 129 98 19 52 60 5–16 

                                                 
 سنةففي . بشكل فعال يف تكوين رأس املال البشري و خلق املعرفةسامهت املصادر غري احلكومية اخلاصة يف الصني  -  17

اق على أنشطة البحث اإلنف من إمجايل %76 و ،من إمجايل اإلنفاق على التعليم %34 حبوايل القطاع اخلاص ساهم، 2003

  :ملزيد من التفاصيل.و التطوير

- Sengupta, J., op.cit, pp.56-58. 
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الواليات 

  املتحدة

99 102 98 91 97 94 56 81 82 6–16 

 Source: Fogel. (2011). 
بالتايل، مت رفع اإلنتاجية احلدية لرأس املال املادي ليس فقط بسبب التكنولوجيا املتقدمة     

ا�سدة يف االستثمارات املادية اجلديدة، و لكن أيضا بسبب زيادة االستثمارات يف رأس 

كما أن تلك البلدان تبنت .املال البشري اليت عملت على رفع مستوى جودة عنصر العمل

رات عمالقة يف برامج أخرى لتعزيز املوارد البشرية مبا يف ذلك التدريب أثناء أيضا استثما

ففي تايوان ، مت توفري العيادات مع تنظيم األسرة ، .العمل، الرعاية الصحية و تنظيم األسرة

التحصني و اخلدمات الصحية األساسية على مسافة قريبة من كل قرية حبلول عام 

ات لسياسات �دف إىل حتسني التغذية و مراقبة النمو أخريا ، انتهاج احلكوم.1960

  .السكاين شكل عامال مهما يف حتسني نوعية احلياة و رأس املال البشري لتلك البلدان

     سياسات التكنولوجيا .6.2

املميزة للمراحل األوىل للتنمية يف بلدان  اخلصائصأهم من بني  يرى بعض االقتصاديني أن  

 على ذلك،. Innovationبدال من االبتكار  Learningشرق آسيا اعتمادها على التعلم 

كان استرياد التكنولوجيا األجنبية العامل األكثر أمهية يف تفسري النمو االقتصادي السريع يف 

ة ، و غريها من البلدان املصنعة العديد من البلدان كاليابان ، تايوان ، كوريا اجلنوبي

أن الطابع املشرتك يف عمليات التنمية  )Amsden )1989من هذا املنطق ، ترى .حديثا

يتجسد يف ) ذكرال ةتعين بذلك الدول سالف(االقتصادية جلميع الدول املصنعة حديثا 

، فدول  Learning Foreign Technologyالتصنيع القائم على تعلم التكنولوجيا األجنبية 

أصبحت  "مثل اليابان ، تايوان ، كوريا اجلنوبية ، الربازيل ، تركيا ، اهلند واملكسيك 

األجنبية بدال من توليد  اعلى التكنولوجي)اقرتاضها(اقتصاديات مصنعة من خالل حصوهلا 

فجوة القدرة ) تقليص(البلدان سعت إىل تضييق فتلك 18".منتجات أو عمليات جديدة

طلب يف تو الظاهر أن عملية اللحاق بالركب ت.دان الصناعيةبينها و بني البلالتكنولوجية 

                                                 
18 - Amsden, A. (1989), Asia’s Next Giant: South Korea and Later 
Industrialization, Oxford: Oxford University Press, p.5.     
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من خالل شراء كميات كبرية  Technology Absorption االبداية استيعاب التكنولوجي

 اآلراءأن معظم " التحليل هلذا )Krugman )2011 يضيف .من التكنولوجيا األجنبية

ملعدالت منو مرتفعة كان ) NIC’sباخلصوص (االقتصادية ترى أن حتقيق دول شرق آسيا 

فمع مرور الزمن، ."Relative Backwardnessدوال متخلفة نسبيا "ممكنا بسبب كو�ا 

استطاعت تلك الدول التحرك حنو العامل املتقدم عن طريق االستفادة من تبين التكنولوجيا 

يف هذا  p.383(.19 ,2011"( دول متقدمة كالواليات املتحدةتوليدها يفاملتقدمة اليت مت 

اىل أن تدفق التكنولوجيا األجنبية بعد احلرب العاملية  )Amsden )2001اجلانب ، تشري 

فقبيل .ممكنة الثانية كان عامال حامسا يف جعل عملية التصنيع يف بلدان شرق آسيا

تأسست دون  رئيسية يف بلدان شرق آسياالتسعينات،كان من الصعب حتديد أي صناعة 

اىل أن  املعامالت يف جمال  Amsdenو تضيف .االعتماد على املعرفة الفنية األجنبية

زائدا صادرات البلدان املتقدمة من ) ii(الرتاخيص األجنبية ؛) i(التكنولوجيا مقاسة ب

مرة خالل الفرتة  13ضاعف املساعدات التقنية اىل البلدان النامية ،ت) iii(السلع الرأمسالية ؛

  20).مليار دوالر 356( 1982اىل ) مليار دوالر 27حوايل ( 1962ما بني 

احلصول على أفضل  من اجلدور احلكومة أساسا لتكوين املهارات  هيف هذه املرحلة، اجت   

اإلنفاق بشكل كبري على التعليم، و زيادة االستثمارات يف  والشروط لنقل التكنولوجيا، 

لكن مع مرور .تدرجييا) Research and Development, R&D (البحث و التطوير 

الوقت، بدأـ يظهر نوع من التفاوت بني بلدان شرق آسيا بسبب اختاذ قرار االخنراط يف 

الوقت الذي استمرت بعض  ففي.التكنولوجيا"صنع"ـأنشطة البحث و التطوير املتعلقة ب

إلنتاجية ، و رمبا تنفيذ البلدان يف شراء التكنولوجيا األجنبية و االستثمار يف القدرات ا

رائدة يف بلدان أخرى بتطوير تكنولوجيا جديدة  الشركات التأهيل املهارات، بدأت مشاريع 

غوط التنافسية كما أن تزايد الض.كشرط أساسي لتعزيز قدرا�ا التنافسية و استمراريتها 

                                                 
19 - Krugman, P.and Robin, W. (2011) ,Macroeconomics in Modules, 2nd 

Edition, Worth Publishers, New York, USA, p.283. 
20 - Amsden, A. (2001), The Rise of “the Rest”: Challenges to the West from 

Late-Industrializing Economies, Oxford University Press. 
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هذه األخرية على العمل  لالقتصاديات النامية الصاعدة حديثا على بلدان شرق آسيا، اجرب

لتحقيق ذلك ،و .لتطوير التكنولوجيا و االرتقاء باملستوى التكنولوجي للشركات احمللية

 National Technologyمبشاركة احلكومات،أنشئت معاهد وطنية لتطوير التكنولوجيا

Development Institutes. لوجود قاعدة ضعيفة للبحوث و كان من املمكن  فقد

على الرغم  نالتنمية أن جيعل تلك البلدان تعتمد على نقل التكنولوجيا األجنبية فقط، لك

  .يف تطوير قاعدة لإلبتكار أثناء تنميتها الصناعية تهذه االقتصادياجنحت  من ذلك

تحسني مهارات القوى ل الالزم�دف سياسات التكنولوجيا إىل إحداث التقدم التقين    

و قد . تؤثر يف النهاية إجيابا على القدرة التنافسية مباالعاملة و حتسني عمليات اإلنتاج، 

توفري البىن التحتية الضرورية  )i(:ادوار رئيسية يف التنمية التكنولوجية  ةلعبت احلكومات ثالث

إنشاء املعاهد العمومية للبحث و التطوير ) ii(و احلوافز املالية لتسهيل التقدم التكنولوجي ،

و إقامة مشاريع أحباث مشرتكة بالتعاون مع القطاع اخلاص،و نشر التكنولوجيات املنتجة إىل 

التكنولوجيا من الشركات األجنبية خلق بيئة مالئمة و مواتية لنقل  )iii(الشركات اخلاصة و ،

و ميكن تربير التدخل احلكومي يف سياسات التكنولوجيا من منطلق أن . حنو الشركات احمللية

جد  فاالستثمارات اجلديدة يف البحث و التطوير تتميز بدرجة عالية من عدم اليقني، تكالي

ؤدي إىل نقص هذه األسباب رمبا ت.حد أدىن ألنشطة البحث و التطوير و، مرتفعة

  .استثمارات الشركات اخلاصة يف مثل تلك األنشطة

االختالفات احلاصلة يف مستويات اإلنفاق على  02يظهر الشكل رقم على العموم ،  

R&D  كتقريب"خذ هذا املؤشر يؤ .ملختلف البلدان  Proxy  " لإلنفاق على العلوم و

 أنو الظاهر من خالل هذا الشكل .  )S&T , science and technology(التكنولوجيا 

اليت ختصص  موارد على )  و اليابان اىل فنلندا إضافة( البلدان  أكثركوريا و تايوان هي 

   . من بني البلدان املختارة R&D أنشطة

يف منتصف  GDP من  %0.5 من نسبة R&D ، انتقل مستوى اإلنفاق علىا مثاليف كوري  

مموال  2005 سنة GDP من  % 3.23 اىل  % 80 بنسبة الثمانينات ممولة من قبل احلكومة

هذه القفزة النوعية يف جمال البحث و  .من قبل القطاع اخلاص  %80 بنسبة أكثر من
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على سبيل (شركا�ا  ضكوريا من أهم املبتكرين على الصعيد العاملي، فبع

 Samsung, Hyundai Motor, LG Electronics, Daewoo, SK Telecom (.21  

، للبلدان المختارة GDPاإلنفاق على البحث و التطوير كنسبة من 

 
Source: Based on World Bank, World Development Indicators database
(2012). 

يف االقتصاديات  حتتل الصدارة اليتشركات 

أصبحت من ، Samsung و بعضها كشركة

 متلك IBM املرتبة الثانية كأكرب شركة بعد 2006

21- Dahlman, C. (2011), Strengthening the Research and Development Base, in
Shahid, Y.  et al. (eds.), Innovation Policy: A Guide for Developing 
Washington, DC: World Bank, pp.135-
22  -  Greenhalgh ,C. and Rogers, M. (2010), 
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كوريا من أهم املبتكرين على الصعيد العاملي، فبع  لالتطوير، جع
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  الخاتمـة

مذهل  خالل العقود القليلة املاضية حتقيق أداء اقتصادياستطاعت بلدان شرق آسيا     

و لعل الفضل يرجع يف ذلك اىل جمموعة . األخرى تتفوق على مجيع البلدان النامية جعلها

فعلى الرغم من أن العناصر التارخيية . من العوامل اليت سامهت يف عملية التنمية يف املنطقة

اآلسيوية،  إال  االجيايب يف حتقيق جناح لعملية التنميةكان هلا وقعها ،السياسية ، و الثقافية  

يف استمرارية تطبيق  و املتمثلأن هناك عنصرا مشرتكا يف كل هذه التجارب الناجحة 

أما السمات الرئيسية وراء قصة جناح اقتصاديات شرق أسيا .سليمةالقتصادية االسياسات ال

ا على اخلارج من خالل تشجيع ترقية فتمثلت يف تبين اسرتاتيجيات للتنمية أكثر انفتاح

التنافسية الصناعية ،خلق بيئة اقتصاد كلي غري تضخمي مساعد على االدخار و االستثمار 

،اىل جانب تقدمي جمموعة متنوعة من احلوافز للقيام باملشاريع االستثمارية و ترقية 

من اجل حتسني تقين التقدم السياسات التكنولوجيا �دف اىل إحداث الصادرات،و تصميم 

مهارات القوى العاملة و حتسني عمليات اإلنتاج، و اليت تؤثر يف النهاية على القدرة 

جتماعية كالتعليم االربامج الليس هذا فقط ،بل شددت تلك البلدان على تطبيق  .التنافسية

،التدريب ، و الرعاية الصحية اليت �دف اىل رفع مستوى املوارد البشرية و تساعد على 

  .ليد توافق اجتماعي لصاحل سياسات النمو االقتصاديتو 

إن جتربة اقتصاديات شرق آسيا تظهر بعض املبادئ العامة اليت من املمكن أن تفيد يف    

فنجاح تنفيذ تلك السياسات .تصميم سياسات اقتصادية مالئمة يف أماكن أخرى من العامل

) لبشريبنوعيه املادي و ا(م رأس املال بكفاءة و بأقل تأثريات تشويهية لتغذية و تدعيم تراك

سياسات التوجه حنو (  اجلمع الناجح بني آليات السوق و حتسني اإلنتاجية، يكمن يف

سة و تشجع املبادرات اخلاصة اليت حتفز املناف) Market-Oriented Policiesالسوق 

اإلطار (ز القدرة التنافسية و االنفتاح على األسواق العاملية ،و بني تدخل الدولة ،تعز 

م السياسات الصناعية اهلادفة اىل يتصم يف إطار )Institutional Frameworkاملؤسسايت 

أما . الضريبية و التقنية ،تشجيع قطاع الصادرات عن طريق تقدمي جمموعة من احلوافز املالية 

تقييدية اليت تشجع استقرار األسعار و سعر الصرف الالية املنقدية و الات سياسالاعتماد 
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هي جد ضرورية للحفاظ على بيئة مواتية لالدخار و االستثمار ، و محاية تنافسية أسعار ف

    .السلع اليت ينتجها البلد

أخريا ،تتيح جتربة شرق آسيا خارطة طريق واضحة لتحقيق تلك األهداف، فيمكن خلفض   

واجز اجلمركية ،خفض قيمة سعر الصرف ،تقدمي حوافز متنوعة لتشجيع االستثمار و احل

االبتكار ،و احلد من دور املؤسسات العامة لصاحل القطاع اخلاص ،أن تكون مفيدة يف خلق 

ق كبري بني السياسات اليت يسإحداث تنلكن مع ذلك ،يتطلب األمر .بيئة تنموية مالئمة 

ضرورة و  األساسي لتلك االسرتاتيجيات مع مرور السنوات ،صممت للحفاظ على الدفع 

 .خططها التنموية بالسرعة و الوقت املناسبنييف صالحات اإلمتيز احلكومات باملرونة لتطبيق 

التزام عموم من خالل  واألكيد أن العامل األكثر أمهية هو التوصل إىل توافق اجتماعي

الصراعات  ،و العمل على التخفيف منل أنظمتهمج التنمية املتبعة من قبالسكان بدعم برام

بغية احلفاظ على  ، االجتماعية اليت شوهت جهود التنمية يف بعض املناطق األخرى

االستقرار السياسي وسالمة السياسة االقتصادية الكلية األساسية ،و اليت من املتوقع أن 

حداث إلبفعالية و حمفزة  تؤدي إىل خلق بيئة اقتصادية مستقرة و مالئمة للقيام باألعمال

  .منو اقتصادي مرتفع و مستدام
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