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االستثامر يف قطاع ني تع بالنسبة للبعض، : اخلاصة ٌيفرسها بطريقتهكثر كل منارصين ب "النمو املتوازن"عقيدة  ظىحت
ازن تطبيق النمو املتو ٌيمثل بالنسبة آلخرين، أو صناعة متخلفة جلعلها بنفس مستوى قطاعات أو صناعات أخرى

زن للصناعة التطوير املتواذلك تعني  اآلخر للبعضناعات، أما الصاستثامرات بشكل متزامن يف مجيع القطاعات أو 
توازنا وعات السلع االستهالكية املختلفة يتطلب حدوث توازن بني صناكل هذا يعني أن النمو املتوازن : والزراعة

القطاع  نا بنيوتواز ،والزراعةبني الصناعة  اتوازنأيضا ضمنيا كام تعني ، والرأسامليةصناعات السلع االستهالكية  بني
فة حداث تطوير متزامن ومتناغم لقطاعات خمتلجيب إ"ص نظرية النمو املتوازن وقطاع التصدير. عموما، تن املحيل

  . "يف االقتصاد بحيث تنمو كل القطاعات يف انسجام وتناغم

ادة منسقة زياحلاجة ل Rosenstein-Rodanمثله مثل  Ragnar Nurkseأكد االقتصادي الفنلندي               
 Nurkseوافق ووغ مستوى العتبة احلرجة للتصنيع، املستخدم يف جمموعة واسعة من الصناعات لبلملقدار رأس املال 

اسعة اجلديدة املنترشة عرب جمموعة و وعمليات اإلنتاجعىل أن احلقن اهلائل للتكنولوجيا اجلديدة، اآلالت اجلديدة 
 عملية التنمية يف البلدان األقل تقدما.  من القطاعات الصناعية هي املفتاح إلشعال

ة حلقات مفرغة من الفقر ٌتعيق عملية التنميأو تعيش تقدما فقرية  األقلعترب املناطق ، تٌ Nurkseوفق                   
دخار جد اال مستوياتألن نصيب العامل من اإلنتاجية (أو اإلنتاجية) منخفض وذلك بسبب االقتصادية فيها 

ومع وجود قدرة ضعيفة لالدخار سيكون مستوى للنمو االقتصادي،  Solowه نموذج كام ٌيشري إلي ةنخفضامل
ل عامل وستكون لك قط من املعدات الرأساملية املتاحاالستثامر منخفضا بالرضورة، وبالتايل وجود مقدار متواضع ف

أي ر حسبكل عامل تكون منخفضة. ناتج الفرد ألن كمية ض من دخل النتيجة النهائية بلوغ مستوى منخف
Nurkseويرى أن النهج القائم عىل ل املشكلة حلتكوين رأس املال ضافية الصغرية من ، لن ٌتؤدي الزيادات اإل

السوق من املرجح أن يفشل ألن أي رشكة أو صناعة فردية ٌحتاول رفع مستوى إنتاجها عن طريق زيادة االستثامر 
لدخل بسبب انخفاض متوسط مستوى اصغر حجم السوق) (سوق ملنتجاهتا غياب الرأساميل الفردي سٌتواجه خطر 

أي توسع القدرة توسع جانب العرض وحده (طريق  محاولة حل مشكلة التخلف عنأن ب Nurkseأكد . اإلمجايل



ة دفع حماولالذي بدوره ٌيعطل الطلب عىل اإلنتاج اجلديد تصاد خطر حمدودية (نقص) سيواجه االق)، اإلنتاجية
 . االقتصاد إىل األمام

 :"النمو املتوازن"تفعيل  هو) Rosenstein-Rodanفعل  كام( Nurkseكان احلل الوحيد الذي تنبأ به              
الكبرية التي جتتاح عددا كبريا من القطاعات الصناعية يف الوقت نفسه زيادات واسعة جانب العرض زيادات سٌتقابل 

ناعات تتوسع صجلانب الطلب عن طريق تى التحفيز األسايس النطاق يف جانب الطلب ناجتة عن نفس التوسع. ويتأ
طية أو دخالت املواد اخلام واملنتجات الوسيزن: حتتاج الصناعات املزيد من منتيجة برامج االستثامر الشامل واملتوا

ضايف إ ثم يتم حتويل هذا الدخل إىل توسيع املدخالت إىل خلق دخل ملوردهيا وسٌيؤدي رشاء، والعاملةشبه املصنعة 
ع النطاق ال واسلكن هذا التوسع ، السلع املحلية املتاحةجمموعة متزايدة من  يشرتأخرى تلطلب من قبل رشكات ل

زامنة جانب العرض مع زيادات متأي فقط إذا تم تنسيق زيادات  "متوزانا"ألويل يف التنمية حيدث إال إذا كان اجلهد ا
 انب الطلب عرب االقتصاد. جل

صاد خالل عملية النمو حداث توازن بني خمتلف قطاعات االقتتتطلب فكرة النمو املتوازن إ                      
ن: هنام نشاطان متكامالاالستثامر يف الزراعة والصناعة أليكون هناك توازن مناسب بني  أناالقتصادي، وجيب 

زيادة لعاملة القطاعات الصناعية سٌتؤدي وإذا زادت  يتطلب زيادة اإلنتاج الصناعي زيادة يف اإلنتاج الزراعي،
ع توسع ممدادات املواد اخلام الغذائية، وباملثل جيب أن ترتفع إمدادات رفع اإلاملواد الغذائية لذا وجب  الطلب عىل

خم. طاع الصناعي وإال سيحدث التضجيب أن يتطور القطاع الزراعي إىل جانب الق القطاع الصناعي وبشكل حتمي
ا مهام للتنمية: رحيث ٌتعترب عائدات التصدير مصدني القطاع املحيل وقطاع التصدير املطلوب أيضا حدوث توازن ب

لالزمة. واردات املواد واملعدات اارة املحلية نفسها تتطلب زيادة ترتفع الواردات مع توسع اإلنتاج والعاملة، والتج
ه تمويل التنمية قدر اإلمكان، ال ٌيمكن للبلد توسيع جتارتبلدفع مقابل هذه الواردات املتزايدة والسامح للصادرات 

 .األجنبياخلارجية، لذا جيب أن ينمو القطاع املحيل بشكل متوازن مع القطاع املحلية عىل حساب جتارته 
إال أن عمل  ،نظرية الدفعة الكربىبلنمو املتوازن شبيهة جدا يف العديد من النواحي ارغم أن نظرية                

Nurkse  ،أدرك مل يكن جمرد تكرار: أوالNurkse  لية التنمية لدهيا نتائج الالزمة لبدء عمالعديدة أن األنشطة
خطيط الذي د فكرة التيمل ٌيؤحة بدون التدخل احلكومي، لكنه لن تكون متاأعىل من العوائد اخلاصة وبذلك اجتامعية 

كنقد ٌيمكن (فتحا عىل فكرة هيمنة القطاع العام أو الدولة منهجه مت ومل يكن ،Rosenstein-Rodanوضعه 
 يكون هلا تأثريات املالية الديناميكية أن السياس Nurkse من ذلك، يرى . بدال)Rosenstein-Rodanتوجيهه إىل 

اسعة و عىل آفاق التنمية دون مشاركة احلكومة عىل نطاق واسع يف قرارات اإلنتاج أو مشاريع التخطيط قوي إجيايب
عويض لت األعىلزيادة الرضائب عىل متلقي الدخل عرب  "املدخرات القرسية"عىل فكرة  Nurkseٌيدافع النطاق، و



للحكومة قمع مستوى االستهالك كنسبة من الدخل بذلك ٌيمكن ، وتعبئة املدخرات العامةباملدخرات اخلاصة نقص 
ٌيمكن ختصيص األموال االستثامرية نحو القطاعات الصناعية وزيادة مستوى االدخار اإلمجايل، بعد ذلك  الوطني

 حلكومة واملصممة لتحديد وتشجيع التصنيع يف القطاع اخلاص أو عربالواعدة عن طريق بنوك التنمية التي ٌتديرها ا
 بنوك القطاع اخلاص. 

                


