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واإلنتاجية وتوزيع مرة أخرى حمددا أساسيا للنمو  أصبح هيكل اإلنتاج أدبيات التنمية،بعد عقود من النسيان يف 
يف  "واهليكيلاجلانب اإلنتاجي " إمهالأن ب 2015لدرجة إقرار مناقشات جدول أعامل التنمية ما بعد عام  ،الدخل

من قناعة  ذلك وينبعيل املقبل شكلت نقطة ضعف جيب معاجلتها يف اجل ول من األهداف اإلنامئية لأللفيةاجليل األ
جتدد  للتنمية، "اهليكيل"جنبا إىل جنب مع االهتامم املتجدد يف البعد  من قضايا هيكلية. والالمساواة تتشكلأن الفقر 

 حتت( أدركت العديد من البلدان النامية كانت مشغولة يف تفكيك سياستها الصناعية :يةاالهتامم بالسياسة الصناع
 داءأ حتسني رادتأ ما إذا صناعية لسياسة بحاجة التسعينات أهناو الثامنينات خالل) واشنطن إمجاع إمالءات

ة حاليا للسياسة الصناعية كأدا وأمريكا الالتينيةمن البلدان متوسطة الدخل يف آسيا  دعد نظر، حيث ياقتصاداهتا
تنويع سة الصناعية كأداة للاقتصاديات النفط عن السيا تبحثحني  يف ،"فخ الدخل املتوسط " عىل للتغلب

 املزمنالفقر  خلروج من فخالتها االفريقية حتاول تبني تلك السياسات يف حماو وحتى االقتصادياتاالقتصادي 

)Norman and Stiglitz 2015(. 
 Joseph Stiglitz، Dani Rodrik أمثال(نيوكالسيك) بارزون  أظهر اقتصاديون يف األوساط األكاديمية،             

ي النيوكالسيكطار عىل عدم االنحراف عن اإل همحرصرغم ني دعمهم للسياسة الصناعية بشكل عل Justin Linو 
ة االبتعاد عن السياسية الصناعي وطار) اإل(و ضامن أن تتم املحادثات و إعادة صياغة السياسة الصناعية يف هذا 

 Justinي املنشورات املؤثرة، قدم االقتصادي الصين يف سلسلة من القديمة خاصة فيام يتعلق بالتعريفة اجلمركية.

Lin  (كبري اقتصاديي البنك العاملي سابقا))لتفسري األسباب جديد  ااقتصادي حتليال) 2008,2009,2012,2017
اد اهليكيل االقتص"نهج ٌيعرف ب صناعية كأداة للتنمية االقتصاديةاملبارشة لفشل أو نجاح استخدام السياسة ال

د الصناعات دٌحت  عايري جيدةلتوصل مليف ااألسباب املبارشة حلاالت الفشل لعجز احلكومة  رجاعإمكن يٌ : "اجلديد
شكل ما أن ينمو ب مكن لبلد نامهذا النهج يٌ  واعتامدا عىل لبلد ما. ومستوى التنميةاملناسبة هليكل هبة العوامل 

فيز التحول حت عن طريقشاملة  قيق تنميةوحتخفض الفقر  خلق فرص العمل، عربفعالة  وتأمني حلقةديناميكي 
كاليف املعامالت يف د تاحلكومة بنشاط حل وأن تتدخل تطوير قطاعات يتمتع فيها البلد بمزايا نسبية كامنةباهليكيل 

 جذابة. وبيئة أعاملبنية حتتية جيدة كهذه القطاعات من خالل خلق جمموعة من احلوافز 



تقدمة املراد اللحاق بركب البلدان أيفرتض أن بلدا ناميا ما إذا  القديم النهج اهليكيل أن )Lin )2017ٌجيادل             
يتطلب  ا بدورهوهذنتاجية العامل املوجود يف البلدان املتقدمة، إبلوغ نفس مستوى  هعليالدخل) بداللة مستويات (

صناعات  مل األمثلةوتشدان املتقدمة: لتلك املوجود يف البل وتكنولوجيا مماثلبناء صناعات حديثة كثيفة رأسامليا 
لدان ، مل تظهر هذه الصناعات أبدا يف البذلك معو. ومعدات النقل الكياموية، اآلالت والصلب، املواداحلديد كثقيلة 

تطور  تناشئة عن اجلمود اهليكيل منع "فشل السوق"مظاهر   ذلك عىللقي االقتصاديون اللوم يفيٌ النامية: ملاذا؟ 
لنامية أن تعتمد ليون البلدان اويص اهليكيٌ  املتقدمة وحماكاة البلدانتقليد  وحرصا عىل، ت بشكل تلقائيهذه الصناعا

لبناء  يص املواردوختصحشد باسرتاتيجية التصنيع املوجه إلحالل الواردات للتغلب عىل اخفاقات السوق  احكوماهت
الرأساملية النامية .قامت البلدان )Prebish 1950 ; Rosenstein – Rodan 1943( ةمبارشتلك الصناعات 

لدان التي اعتمدت البشهدت  ومع ذلك االشرتاكية بمتابعة االسرتاتيجيات التي يدافع عنها النهج اهليكيل ها مثلمثل
اسعة النطاق، مدفوع باالستثامرات ولنمط رسيع للنمو  يف حتقيقهاحالل الواردات نجاحات مؤقتة ممثلة إاسرتاتيجية 

 طويلة. وفرتات ركودما أعقبتها أزمات اقتصادية  لكن رسعان
يف  وليرباليةظهور النيلكدليل تتبعه البلدان النامية للحاق بركب البلدان املتقدمة  أدى فشل النهج اهليكيل           

النامية يف البلدان  شيايف ذلك الوقت، كان التدخل احلكومي متف ."فشل احلكومة"حماولة للتغلب عىل  الثامنينات يف
دم وعظهور سلوك الباحث عن الريع، الرشوة، االختالس فضال عن العديد من التشوهات االقتصادية ا أدى لم

لبلدان مع البلدان املتقدمة، تم تقديم نصائح ل غالق الفجوةوإاالقتصادي  ولتحسني األداءختصيص املوارد.  كفاية
والتحرير اخلصخصة، تنشيط األسواق  واشنطن: إمجاع بريتنفيذ تداعرب ببناء اقتصاد سوق جيد األداء  النامية

نصح احلكومات بعدم اختيار الفائزين يف دعم  وتم كذلك، )Williamson 1989( وبيئة األعامل واصالح احلوكمة
 العالج". مرة أخرى، بدا املنطق سليام غري أن البلدان التي طبقت هذا والتحديث الصناعياالبتكارات التكنولوجية 

 ني البلدانبو بينها اتسعت الفجوةو ،الركود واألزمات املتكررةو االقتصادي االهنيار من عانت ما غالبا "صدمةبال
االقتصادية أكثر تكرارا يف ظل  وأصبحت األزماتسجلت معدالت النمو مستويات أقل  لقد .كبري بشكل املتقدمة

. أشار السبعيناتوالسياسات اهليكلية يف الستينات يف ظل  والتسعينات منهاواشنطن يف الثامنينات  إمجاعسياسات 
شهد عملية  والكثري منهالبلدان النامية يف ا "Lost Decadesعقود ضائعة " بعض االقتصاديني إىل هذه الفرتة بأهنا

 الالتصنيع.
ات إىل سينخالل هذه الفرتة، اتبعت بعض االقتصاديات اآلسيوية هنجا تنمويا خمتلفا متاما: من اخلم            

تبني عرب ة برسعة كبري) وتايوانونغ كونغ ه سنغافورة، كوريا،( األربعة والنمو اآلسيويةالسبعينات نمت اليابان 
تسلق تدرجييا لتطوير صناعات صغرية كثيفة العاملة يف البداية، ثم اعن طريق وجهة نحو التصدير ية تنموية ماسرتاتيج



كومة احلمن قبل  ستباقيامن حيث رأس املال مع وجود دعم  كثافة وأكثرصناعات أكرب يف السلم الصناعي ل
)Amsden 1989 ; Wade 1990 ; Chang 2003.( 

نحتاج نظرية حتاول تفسري أسباب فشل السياسة الصناعية استنادا إىل التحليل االقتصادي يف املقام األول             
ٌيمكننا ربام من تفسري نجاح االسرتاتيجية التنموية املوجهة الذي  "االقتصاد اهليكيل اجلديد"يعرف بنهج  وهو ما

والذي  ناعيوالتحديث الصجيذب هذا النهج االنتباه نحو التحول اهليكيل  .للخارج كالتي اعتمدهتا بلدان رشق آسيا
مة عىل هبة القائ(النسبية تسليط الضوء عىل أمهية امليزة  خالل، ومن أولوية سياسية للبلدان النامية أن يكون جيب

لدان لفشل السياسات الصناعية يف العديد من الب "املبارش"انتباهنا مرة أخرى أن التفسري  هذا النهج تلف) العوامل
صناعات ال تتناسب مع امليزة النسبية للبلد املحددة ذاتيا هبيكل هبات عوامل  ملحاولتها ترويج االنامية يرجع أساس

 االنتاج.
دات يف التفكري التنموي يستخدم هنجا نيوكالسيكيا لدراسة حمدجة جديدة اد اهليكيل اجلديد مورب االقتصيعت           

يساعد  .احلديثادي طبيعة النمو االقتص والتي متثلعملية التنمية االقتصادية لبلد ما  وتطورها يفالبنية االقتصادية 
واردات تبني اسرتاتيجية إحالل الخري دعا األهذا  النهج اهليكيل: االقتصاد اهليكيل اجلديد عىل فهم أسباب فشل

املال درة رأس نامية تعاين نبلدان  وتكنولوجية يفبإعطاء األولوية للصناعات ذات كثافة رأساملية  ونصح احلكومات
لك البلدان ميزهتا النسبية. لألسف، مل تكن الرشكات يف ت وبالتايل حتدي)، يف التكنولوجيا اجلديدة وبالطبع ندرة(

احلكومة لن يقوم أصحاب املشاريع  ودعم من وبدون محاية، وتنافسيةرة عىل البقاء يف ظل أسواق مفتوحة قاد
عتامد الدعم اات غري القابلة للتطبيق، اضطرت باالستثامر طواعية يف تلك الصناعات. بعد تأسيس تلك الرشك

 أجل البقاء. واحلامية مناحلكومي 
هات اجلديد أيضا عىل فهم سبب فشل النهج النيوليربايل يف البلدان النامية: كانت تشو يساعدنا االقتصاد اهليكيل         

حالل إبقاء التي روجت هلا اسرتاتيجيات غري القابلة لل ودعم الرشكاتالسوق حمددة ذاتيا حلاجة احلكومة حلامية 
ا لتطبيق مابلة لك الرشكات غري القالواالعانات هلالواردات من قبل احلكومات سابقا. لقد أدى التخيل عىل احلامية 

ذات  الصناعات ومواصلة دعمواسعة. ولتفادي تلك العواقب  واضطرابات اجتامعيةأدى إىل بطالة واسعة النطاق 
 احلامية صلةموا سوى خيار احلكومات أمام يكن مل) تعترب حجر زاوية التحديث( كثافة رأساملية غري قابلة للبقاء

رت واستمصة تلك الرشكات، استمرت مشاكل قيود امليزانية اللينة يف الوجود خصخ حتى معو. االعاناتو
املوجهة لتلك الرشكات بسبب وجود حوافز أكرب للولبيات اخلواص بالضغط عىل احلكومة للحصول عىل  االعانات

  .)Li and Lin 2009واحلامية (الدعم 
 


