
 مقياس: نظريات التنمية  األوىلاملحارضة 
 د. أمني حواس عداد:إ

 
  Big Pushالدفعة الكربى  .1

لد بظروف  ية هتيئةٌتفرس كيفنظريات حدى أوائل الإ Paul Rosenstein-Rodan االقتصادي النمساوي صاغ 
اه حث أجرب من تلقاء نفسها. وبناء عىل حتدثمنطلق أن النمو والتنمية ال  إلحداث التقدم االقتصادي، وذلك منما 

قرية، خلص أوروبا الف وجنوب رشقاهلياكل االقتصادية لعدد من أمم رشق  وبعد حتليلخالل احلرب العاملية الثانية 
Rosenstein-Rodan اللبنة األساسية ملجال اقتصاديات التنمية الذي ظهر بعد  شكلتاالستنتاجات من د عدل

 احلرب. 
للتنمية  "Hidden Potentialsاإلمكانات اخلفية "جهوده عىل فهم  Rosenstein-Rodanركز                 

تأسيس لايدة من العوائد املتزحتقيقها  املمكناالستفادة فهم لعمله  جلومتحور االقتصادية يف املناطق األقل تقدما، 
ٌيمكن أن  د.واحالقطاعات الرئيسية لالقتصاد يف آن من  ادعد والتي تشملمشاريع التصنيع الكربى املخطط هلا 

ردة فعل متسلسلة من احللقات الفاضلة  إطالقمن االستثامرات الصناعية املتزامنة إىل  "دفعة كربى"ٌتؤدي 
اسعة النطاق و ، وسٌتؤدي االستثامراتهات عديدة داخل النظام االقتصاديتنترش يف اجتا واالستثامرات التكميلية

 Rosenstein –Rodan. لقد رأى وعرب القطاعاتيف فروع الصناعة إىل خلق تفاعل تعاوين إجيايب بني هذه الفروع 
وهرية وجمنسقة  دفعة حداثإجيب عىل حكوماهتا ة االقتصادية بدء عملية التنميإذا أرادت البلدان األقل تقدما 

شكل مرشوع واحد ضخم ومتشابك للتغلب عىل اجلمود املتأصل يف  عىل ةخللق هيكل صناعي بالكامل بفعالي
  .)املحكوم عليها بالفشل(اسرتاتيجية التدرج  ما تدعو إليه االقتصاد الراكد عكس

زيادة  فية لالستثامرات املستقبلية واسعة النطاق مع كلو يف الوقت الذي تم الرتكيز فيه عىل اإلمكانات اخل              
يف  Rosenstein-Rodan، أكد )ٌمتارس تأثريا قويا و متزايدا عىل توسع الناتج بمعدل متصاعد(متتالية لالستثامر

أن   املمكن: من غريأو ذايت التنظيم يف إطار سوق بحت املرجعة هذه املكاسب املحتملعدم إمكانية بلوغ ذاته الوقت 
 -الربح"يستثمر رواد األعامل ما يكفي لدفع اقتصاد أقل تقدما إىل األمام بأقىص معدل حمتمل، ألنه يف إطار حسابات 

 د و الصلب حيققون أقىصال هيتم منتجو احلدي-ا للغاية سيكون اإلطار املرجعي لرجال األعامل حمدود "اخلسارة
اث تقدم تقني حدسٌتؤدي لظهور استثامرات أخرى و إ "فيه الكفاية برية بامك"ما إذا كانت استثامراهتم اخلاصة ربح 

 عنيباص يف صناعة احلديد والصلب عادن جيعل هذه الصناعة أكثر ربحية. ال يأخذ صناع القرار اخلويف قطاع امل



ٌيمكنها  االستثامر يف صناعة الصلب ألن هذه الرشكات ال تدابريالروابط اخللفية التي قد ٌتثريها  االعتبار تأثري
من هذه الصناعات العرضية أو حتى حساب احتامل ظهور أو نجاح هذه الرشكات  )(بشكل مبارشاالستفادة 

 املرتبطة هبا. 
املستقبلية الفوائد تقدير  ، ال ٌيمكن لصناعة الصلبRosenstein-Rodanباستخدام مصطلحات                

اختاذ  ندعٌتؤخذ هذه اآلثار يف االعتبار  اللذا رجة عن نطاق أعامهلم املحتملة التي ٌيمكن كسبها يف قطاعات أخرى خا
رات ستثاماالوى مستالسوق  قرارات قود، ستوالتقديراملعلومات  وبسبب فشل، لقرارات االستثامرية اخلاصة هبما

ية لتوسيع اخلف اإلمكاناتعا أن هذه مقتن Rosenstein-Rodanكان  دون األمثيل من وجهة نظر املجتمع ككل.إىل 
ثامر بعد بسبب عدم قدرة اقتصاد السوق عىل تنسيق قرارات االستمل ٌتستغل نتاج يف االقتصاديات األقل تقدما اإل
غري قادر عىل التنسيق  ككيانالسوق  Rosenstein-Rodanُتصور أفكار اختاذها:  ة واملتزامنة الواجبدديالع

ر الرأساميل ، لذا هناك حاجة إىل مصادر خارجية لالستثامن التصنيعاملناسب جلميع األنشطة االستثامرية املطلوبة لضام
 إلحداث انطالقة نحو حتقيق نمو مستدام.

دون  ةاقتصادي اتقرار تتبنىاملجتمعات األقل تقدما  يفال حتدث التنمية االقتصادية ألن آليات القطاع اخلاص           
ا عن واحد من أجل حتويل االقتصاد بعيد آنيف متعددة ر يف أماكن زيد االستثاماك حاجة ملهناملستوى األمثيل، لذا 

عي تتمثل أمهية هذه العملية يف توفري رأس املال االجتام. ورسيعمستدام  ونحو نموفخ توازين ذات مستوى منخفض 
ق الصحية، فاالتصاالت، املستشفيات، املدارس، املرا أنظمةالعام أو البنية التحتية االجتامعية: الطرق، اجلسور، 

 للمجتمع ككل.  إجيابيةفوائد خارجية  والتي ٌتولدذلك  وما إىلالطاقة.... 
رين عىل دفع القاد أولئك فقط ألبناءتكون متاحة بح سناء مدارس خاصة بدافع الرإذا تم بعىل سبيل املثال،             

هارات األذكياء والطموحني من األرس الفقرية امل األطفالأن يكتسب  املرجحمن غري املصاريف املدرسية، يف املقابل 
ال د قالقوى العاملة يف املجتمع حتت املستوى الكايف وتعمل دون إمكاناهتا نتيجة لذلك.  وبالتايل تكونالالزمة 
 املدارسكعام توفري رأس املال االجتامعي الفقط رك للسوق اخلفية للقوى العاملة املستقبلية إذا تٌ  اإلمكاناتتتحقق 

جادلوا أن آلية السوق لن ختلق رأس املال  وآخرون عندما Rosenstein-Rodanهذا هو اإلطار الذي استخدمه (
 ربزيٌ ر فشل التنسيق (السوق) أن كربى كيف لوجود مظاهُيظهر نموذج الدفعة ال. )االجتامعي العام بشكل كاف

ة طويلة املدى قتصاديتقوده السياسة العامة لبدء عملية التنمية اال حلاجة إىل جهد متضافر عىل نطاق االقتصاد كلها
 تعمل مشاكل فشل التنسيق ضد التصنيع الناجح. أو ترسيعها، بعبارة أخرى 

             
 


