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اتيجية النمو املتوازن فكرة أن املوارد الالزمة لتنفيذ دفعة كبرية أو اسرتاالقتصاد يف جمال التنمية عىل   ٌجيمع كل خرباءمل
 ل املرغوب فيه إن جاز التعبري، أما أولمثرغم أن هذا قد يكون املسار األاف يف البلدان املتخلفة، كمتاحة بشكل 

، شارك اقتصاد التنميةمعظم رواد ك. Albert Hirschmanالقلق هو األملاين األمريكي  هذاعرب عن  اقتصادي
Hirschman  ،شغل منصب مستشار جملس التخطيط  وبعد ذلكيف إعادة البناء االقتصادي ألوروبا بعد احلرب

. كانت جتربته يف )Hirschman 1984 :90(سنوات بتوصية من البنك العاملي االقتصادي يف كولومبيا ألربعة 
 استمر منذو التنمية،ل مشكلة املعروف به حلكولومبيا مفيدة جدا يف صقل أفكاره وتكوين إطاره النظري اخلاص 

ناها بوالتطبيق الذي كان ينقص املناهج املجردة والرتاكمية التي تذلك الوقت يف نقل االدراك بالرسعة 
Rosenstein-Rodan وNurkse وغريهم . 

 "ةاسرتاتيجية التنمية االقتصادي" ألول مرة يف عمله" النمو غري املتوازن"مصطلح  Hirschmanاستخدم                
 Rosenstein-Rodanاألسايس جاء متأخرا نوعا ما عن األفكار التي عرب عنها  وألن إطاره، 1958عام 

لدفعة الكربى أو النمو عىل نظرية افكريا ٌيمثل هجوما  Hirschmanل شائع أن عمل بشك ٌيعتقد Nurkseو
أكرب من األفكار التي عرب عنها رواد عقيدة اتفق مع جزء  Hirschmanالقول أن  املنصفمن املتوازن، مع ذلك 

ع ٌيمكن العثور تصنيع الرسياعتقادا راسخا أن مفتاح ال وكان يعتقد "التصنيع أوال"دعم اسرتاتيجية ازن: النمو املتو
الرأي  Hirschmanشارك ، أيضا والقطاعاتعليه يف تكوين رأس املال عىل نطاق واسع يف عديد الصناعات 

املتفائل بأن البلدان األقل تقدما لدهيا احتياطات خفية كبرية من املواهب املحتمل أن ُتشكل عالقات تكميلية ٌينتظر 
ان تفسري كة يف ترسيع التوجه نحو التصنيع. حمتملة تكون مفيدرئيسية ت خارجية فراج عنها، وأن هناك تأثريااإل

Hirschman  لعالقة عمله بأفكارRosenstein-Rodan وNurkse  من إطار نموذج النمو املتوازن  "منشق"أنه
 الدفعة الكربى. /

غري للت ستسجل إما معدل رسعة حلزوينوهنا دفعة كبرية بالفعل دلإن البلدان األقل تقدما بحاجة                   
عن دفعة  Hirschmanدافع  ٌيوجد تقدم ملحوظ عىل اإلطالق، لكن يف املقابل االقتصادي واالجتامعي أو ربام ال

رش النمو املختارة اسرتاتيجيا ٌثم ين تطوير القطاعات الرئيسية ودة فقط من الصناعات وحث عىلقوية ملجموعة حمد



يتم خلق طاقة زائدة يف هذه القطاعات يف حني تزيد اختناقات جانب العرض بشكل متزامن  : أوال،من قطاع آلخر
من صعوبة اإلنتاج يف أماكن أخرى من اهليكل االقتصادي. ثانيا، من شأن هذه االختناقات أن ختلق ضغوطا عىل 

طر فيها األفراد خلق حاالت يض Hirschmanدعا صور يف جانب العرض. االستثامرات اجلديدة حلل أوجه الق
خمتلفة  لقطاعاتحداث اختالالت يف االقتصاد وخلق حاالت الالتوازن إعن طريق تعمد  يةاستثامرالختاذ قرارات 

وال، أكد أن هناك موارد حمدودة (األموال االستثامرية واليد العاملة املاهرة) يف املناطق لسببني أساسيني: أيف االقتصاد 
 كان مستحيال امليض قدما عىلاألولوية دون غريها ( بعض جماالت الصناعة ذاتلا تقدما ٌيستلزم توجيهه األقل

ثانيا،  1.)ىوالدفعة الكربوقت كالذي صورته نظريات النمو املتوازن نفس اليف مجيع الصناعات يف " جبهة واسعة"
 تفاقم النقصوفقط) (تدعيم بعض القطاعات زائدة يف بعض املجاالت  خلق طاقةواقتصاد غري متوازن  بناءبتعمد 

رب من شأهنا ترسيع عملية التنمية عردود فعل الحقة  عتقد أن الضغوط الناجتة سٌتؤدي لظهوريف جماالت أخرى، يٌ 
رة االستثامر عىل طبيعة قدتعتمد ( لالستثامر يف املناطق التي ٌتعاين النقصرص الربح ألصحاب املشاريع اجلدد فتح ف

 ستثامراسرتاتيجية تنموية ٌحتفز قرارات حتتاج البلدان الفقرية ا Hirschmanحسب ، وب)وحجم االستثامرات احلالية
 2.رواد األعامل من املفرتض أهنم يستجيبون بطريقة غري متوازنة لفرص االستثامر الناجتة عن الضغوط

 مع نمووجم، ُيصبح ناتج الصناعات التي ٌتولد طاقات فائضة أرخص من ذي قبل بسبب وفورات احل                
أن  Hirschmanيعتقد ملنحنى متوسط التكلفة اإلمجالية. تنخفض تكاليف الوحدة مع خفض الرشكة اإلنتاج 

امرات املصب استث" سيسهم بعد ذلك يف حتفيز) بافرتاض متريره إىل املستهلك النهائي(انخفاض التكاليف 
Upstream Investments"  نظرية  تبسيطتم يخمرجات الصناعة كمدخالت هلا. حتتاجHirschman  باملثال

صاد تستخدم قطاعات االقت ٌحتفزوبذلك  للمستخدمني،تعمد للطاقة الكهربائية ينخفض سعرها التايل: عرب امداد م
، املتوسطةوكميات كبرية من الطاقة الكهربائية كمدخل يف عملية إنتاجها بفضل هذا االنخفاض يف التكاليف احلدية 

يادة سيكون مستحيال ز )كام هو عليه احلال يف البلدان األقل تقدما(ظروف املوارد املحدودة  يف Hirschmanيرى و 
الطاقة ات تستخدم صناعأموال استثامرية كافية لتحفيز  الوقت ختصيص ويف نفسمرافق توليد الطاقة الكهربائية 

 املحتملني إلحدى هذين املجالني ولويةوإعطاء األمهمة اقتصاديي التنمية يف اختيار  تتمثللذا  بكثافة،الكهربائية 
ث يستجيب رجال ياالقتصاد إىل األمام ح والالتوازن يف دفع عىل التأثري اإلجيايب لالختالل لتوليد النمو، ثم االعتامد

                  مكانيات ختلقها االختناقات عرب السوق. األعامل اخلواص إل
                                                 

ار احلكومات فتقجزئيا ال ويرجع ذلكالتنبؤ هبا كي تتأهب احلكومة إلحداث دفعة كربى.  وال ٌيمكنعملية التنمية أهنا معقدة للغاية ذلك، ٌينظر ل واألهم من - 1
 Hirschmanلبات عىل املوارد التنظيمية املحدودة. خلص آخر إىل االستثامر املتزامن الذي يضع كثريا من املتط ويف جزء الصلة،للمعلومات الرضورية ذات 

   ."...إذا كانت الدولة مستعدة لتطبيق منهج النمو املتوازن، فهي ليست متخلفة يف األساس "بالقول:اعرتضه  )54-58: 1958(
  .صناع القرارو وآخذي املخاطرةقبل أصحاب املشاريع ال يتمثل النقص الرئييس يف البلدان األقل تقدما يف توفري املدخرات بل يف قرار االستثامر من  - 2



من ناحية، ٌيمكن أن ملصب: اأو "Downstream Industryصناعة املنبع "ية إما يكون القطاع ذو األولو                
 التوسيع الرسيع الستثامرات القطاع اخلاصاالجتامعي العام (صناعة املنبع)  القدرة الزائدة يف رأس املال تدفع

إذا تم خرى األول، من ناحية أيف املقام  اهربر إنشائا يٌ ئضة املتولدة يف القطاع العام، متستخدم بعد ذلك الطاقة الفا
حاجة لزيادة رسيعة يف رأس املال االجتامعي عة املصب) ستظهر إعطاء األولوية الستثامرات القطاع اخلاص (صنا

الجتامعي ا العام يف وقت الحق حني يتجاوز الطلب عىل الكهرباء املعروض منه، وستظهر ربحية املزيد من االستثامر
اريع األخرى اخلواص لسد ألرباح املش لق فرصخشأنه  ونقصها مناملدخالت بعض  بشكل جيل. إن اختناق

الربح الناتج عن هذه االختناقات وتتدفق األرباح مستثمرين آخرين بحثا عن مكاسب  الثغرات، وستجذب هذه
. ربام تتخطى هذه االستجابة واألرباح عاليةحيث األسعار الناقص القطاعات ذات العرض  نحو االستثامرات

ديدة ول الطاقة الزائدة اجلن ٌحتَ ٌيمكن أاملصب لصالح الرشكات األخرى  أمامفرصا  وربام ختلقاحتياجات السوق، 
 لصاحلها.  واألسعار املنخفضة

تتابع حيث خيلق االختالل املبالرضورة  صادي عملية ديناميكية غري متوازنةالنمو االقت Hirschmanاعترب                 
 زيد من التغيري: القيام باألشياءملالختالالت أو حاالت عدم التوازن اُتؤدي اقطاعات أخرى، كام ظروفا لتطوير 

. بشكل أسايس، تتمثل Hirschmanوفر منافع أكرب من أي اسرتاتيجية أخرى من وجهة نظر يٌ  "بطريقة خاطئة"
ة ائض، ولكن مسامهته اجلوهرييف رشح كيفية استجابة نظام السوق للنقص والف Hirschmanلـ  الرئيسيةالفكرة 
 خمططي التنمية اختالالت السوق لتحفيز التقدم االقتصادي. استخدام  يةاقرتاح كيفيف كانت 

 Industrialالروابط الصناعية " هي Hirschmanقدمها وشهرة إحدى أكثر األفكار ابداعا                  

Linkages" ة، حيث ستثامرية متسلسلة و ليست متزامني عملية قرارات امفادها أن التصنيع يف البلدان املتخلفة ه
ع صناعة ما : عندما تتوسالرتويج للصناعات ذات روابط قوية مع أجزاء أخرى من االقتصاديتم ترسيع التنمية عرب 

ـ  سمى هذهوتٌ ت صناعة أخرى لتتمكن من اإلنتاج فإهنا حتتاج مدخال  "Backward Linkagesالروابط اخللفية "ب
ط خلفية عىل سبيل املثال، ٌيشكل مصنع الصلب روابدين (عىل خمرجات صناعة املورحتفيزية أهنا ٌحتدث تأثريات أي 

رشكات  ىلإ اوتنقلهعندما تبيع الصناعة منتجاهتا ، من ناحية أخرى )واحلديد اخلامالفحم للرشكات التي تبيع 
ثريات للمنتج األصيل، أي تأ "Forward Linkagesروابط أمامية "يف االقتصاد فهي بذلك ختلق  وقطاعات أخرى

وصناعة  ةوالصناعات الكيامويإن صناعة تصنيع املعادن خمرجات الصناعة: حتفيزية إلنشاء أنشطة جديدة تستخدم 
تستخدم خمرجات صناعة الصلب كمدخالت يف عمليات إنتاجها ستمثل روابط أمامية بالنسبة لصناعة  الكالء

سكك . خطوط ال)عىل سبيل املثال إلنتاج مواقد منزلية(لصناعات روابط أمامية أخرى هلذه ا وقد يكونالصلب، 



كل مرحلة من  يف ملنتجات الصلبواألمامية عىل الروابط اخللفية  ىخرأمثلة أاحلديدية أو أشكال النقل البديلة هي 
 مراحل اإلنتاج. 

ة وأمامية متعددة مع رشكات يف صناعات أخرى يف إن إنتاج رشكة يف صناعة ما سيخلق روابط خلفي                 
قطاع آخر بداللة باالقتصاد املحيل وربام يف اخلارج أيضا. عند ربط التأثريات التحفيزية إلحدى قطاعات االقتصاد 

، ُيصبح حجم الروابط اخللفية واألمامية Hirschmanمفهوم النقص والقدرة الزائدة يف عملية النمو غري املتوازن لـ 
التنمية  االستثامر فيها يف املقام األول: ٌيمكن تأسيس اسرتاتيجياتية قصوى يف تقييم املنطقة الواجب ملمكنة ذو أمها

جيب أن حتدث ي أ بناء عىل تعظيم التحفيز اٌملقدر للصناعات اٌملعززة يف توليد الروابط اخللفية واألمامية املحلية
هلا روابط أنشطة ر الرئييس للتنمية هي ن املصدأ Hirschmanيرى . صناعات ٌتولد أكرب الروابطاالستثامرات يف 

ٌيمكن تقديم مسألة املشاريع واسعة النطاق تستخدم رأس املال بشكل عالية اإلمكانية خاصة الروابط اخللفية: 
ٌيمكن هلذه ، وإىل اخللفمكثف كمصانع الصلب إذا كانت هذه االستثامرات ٌحتفز روابط كبرية إىل األمام 

وال تعمل عىل زيادة حجم اإلنتاج فحسب بل تستوعب حجم بالكامل أن ٌتثري إنشاء صناعات جديدة االستثامرات 
ويتم لمستهلكني ل وتنخفض األسعارمستويات اإلنتاج، تنخفض التكاليف  ومع ارتفاعكبريا من اليد العاملة أيضا. 

   من فوائد وفورات احلجم. االستفادة
                       

 


