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م  تقد
  

للحكام املستعمرين وال نية نبيلة هدفا سياسيا لعامل الثالث أبدا التنمية االقتصادية واالجتامعية يف امل يكن مسعى 
 وبني الكتلداخل  وأنامط التبادليتعارض مع التقسيم األسايس للعمل ببساطة قبل احلرب العاملية الثانية، ألنه 

الناشئة يف الظهور إال بعد هناية النظام االستعامري أواخر األربعينات وبداية  ة التوقعاترومل تبدأ ثاالستعامرية. 
اخلمسينات وما تالها من تأسيس دول مستقلة، وبذلك مثلت هناية احلرب العاملية الثانية بداية نظام جديد للبلدان 

تبعية عالقة  جه نحو الداخل، ومناألقل تقدما ينطوي عىل التطور واالنتقال من حالة النمو التكافيل إىل النمو املو
إىل أكثر استقاللية (إىل حد ما) مع القوى االستعامرية السابقة.  كام تشكل هذه احلقبة الزمنية بداية االهتامم اجلاد 
بني أوساط الباحثني وواضعي السياسات بدراسة عملية التنمية وفهمها بشكل أفضل كأساس لتصميم سياسات 

بمعنى أوسع، كان من الرضوري بناء هنج -ناسبة تعمل عىل حتسني نوعية حياة البرشواسرتاتيجيات تنموية م
مفاهيمي خاص بالتنمية ٌيمكن استخدامه من قبل صناع السياسات يف البلدان املستقلة حديثا كمبدأ توجيهي 

 لصياغة السياسات االقتصادية. 
يمزج ت التنمية (أكثر من أي فرع اقتصادي آخر) جيب أن أن اقتصاديا ومنطقية مفادهاهناك حجج قوية                  

" Positive Analysis اوضعي حتليال"يتبنى أن  ينبغيحد سواء: أوال،  عياري عىلاملووضعي ال بني الطابع

هذا يعني أن املفاهيم والنظريات والتقنيات -للتحقق من الظواهر اجلزئية والكلية بموضوعية أكثر قدر املستطاع
ة لدراسة سلوك اجلهات الفاعلة يف ظروف ورشوط أولية خمتلفة جيب أن تكون خالية من القيم (املشاعر) املستخدم

قابال للتطبيق يف  Bohn-Heisenbergقدر اإلمكان. لكن مع ذلك، مثلها مثل الفيزياء الكمية قد يكون مبدأ 
ذلك الواقع. لقد  تشخيصستخدمة يف االقتصاد أيضا بمعنى أنه ال ٌيوجد واقع مستقل عن املراقب واألدوات امل

التيار السائد) والتقنيات (مثل التجارب العشوائية املحكمة  يمثل اإلطار النيوكالسيك(أصبحت مجيع النظريات 
تلتقط التي أصبحت املعيار الذهبي للجيل احلايل من الباحثني املستخدمة يف حتليل ظاهرة التنمية) بمثابة عدسات 



          التنمية نظريات                                                                   ب

 

 

ية هذا العامل (من خالل افرتاض شوه نوعا ما واقعا تٌ ، إال أهنهعملية لعامل الواقعي وكيفاخلصائص األساسية ل
 تبسيط التعقيد واألمثلية والعقالنية). 

يف حماولة التعبري عن " Normative Roleدورا معياريا "يف نفس الوقت، يلعب خرباء اقتصاد التنمية                      
كيفية استدامتها عرب الزمن أعىل مستويات الرفاه وحالة تتميز بمع  ة تتوافقية يف بيئات خمتلفمهام الرفاهية االجتامع

... يكون عليه احلال يف عامل مثايلينبغي أن أو ما الذي  وفق املوارد املحدودة املتاحة: حماولة حتسني كيفية عمل العامل
ٌيمكن خلرباء اقتصاد التنمية من خالل التحقيق يف هذه مهمة صعبة للغاية ومثرية للجدل. يف كثري من النواحي، 

العواقب املحتملة لسيناريوهات السياسة البديلة أن ٌيساعدوا يف حتديد تلك السيناريوهات التي ٌتوفر أعىل 
 ."ضمري علم االقتصاد"هبذا املعنى، ُيصبح اقتصاد التنمية -جموعات قيد النظرمستويات الرفاهية املمكنة للم

منذ منتصف القرن العرشين، كانت السمة الرئيسية حلقل اقتصاد التنمية متعدد التخصصات هي                      
انعكس هذا البحث عن مفاهيم جديدة للتنمية يف قد يف عملية التنمية، وتغريات جوهرية فكرية حدوث سلسلة 

والعديد ماهية التنمية  واجلدل حوللنقاش الكثري من اسات التنمية. وبالتايل، ظهر حدوث تغيريات متزامنة يف ممار
 الواجب اتباعها تبعا هلذا التعريف.  توجهات النظر املتغرية حول االسرتاتيجيا من

أو  جمموعة من السياسات املرتابطة واملتسقة إىل حد ما –يعتمد اختيار وتبني اسرتاتيجية التنمية                          
ا الوكاالت الدولية، احلكومات، املنظامت غري احلكومية و املجتمعية يف حماولة حتفيز الطرق العملية التي تتبعه

ئية السائدة اإلنام(الغايات) األهداف  )1(عىل ثالثة عنارص أساسية: -التغيري داخل بلدان و مناطق و قارات معينة
املجموعة احلالية لنظريات مية للفكر أو اهياحلالة املف )2(من النظرة السائدة وتعريف التنمية االقتصادية؛  املشتقة

نظام البيانات األسايس املتاح لتشخيص املوقف  )3(التنمية، الفرضيات، النامذج والتقنيات والتطبيقات التجريبية؛ 
 احلايل وقياس األداء واختبار الفرضيات. 

األهداف،  )2(نظريات ونامذج التنمية؛  )1(بني واالعتامد املتبادل  الرتابطيةالعالقة  1ُيظهر الشكل                       
ربعة سياسات ومؤسسات واسرتاتيجيات التنمية، عىل التوايل (عىل شكل أ )4(نظم البيانات وقياس األداء و  )3(

فرتة زمنية معينة، تكون هذه العنارص (املربعات) األربعة  ويف أي األوقاتأي وقت من  دمربعات متقابلة): عن
أهنا " Development Doctrineهنج أو عقيدة التنمية "ٌيمكن تعريف األساس،  وعىل هذا. دليةوتبا مرتابطة

قبل جمتمع جمموعة من املبادئ واملعارف الناجتة عن التعقيد املرتابط هلذه العنارص األربعة املقبولة عموما من "
 ."التنمية يف ذلك الوقت
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 .التنمية: العالقات الرتابطية هنج. 1الشكل 

من خالل الشكل، يتم متثيل احلالة املفاهيمية للفكر التنموي الذي يضم نظريات وفرضيات ونامذج               
جمموعة من االفرتاضات املنطقية هتدف لرشح كيف حدثت التنمية يف املايض و/أو كيف ينبغي أن حتدث -التنمية

املربعني. األسهم يف اجتاهات متعاكسة تربط  نجد ذاالسائدة، لٌتؤثر وتتأثر بأهداف التنمية  والتي-يف املستقبل
النظريات والنامذج القائمة وتستخدم الختبار فرضيات التنمية السائدة  تتشكل أنظمة البيانات من جمموع وباملثل،

 وتتحدد وتتأثرواستنباط فرضيات جديدة. أخريا، يتم اختيار سياسات واسرتاتيجيات التنمية بشكل مشرتك 
 األهداف، النظريات والبيانات (كام ٌتشري إليه األسهم املقابلة).   –بالعنارص الثالثة األخرى 

كوصف حلالة الفكر التي سادت يف كل  1الشكل  واملوضح يفاإلطار التحلييل املقدم  يتم تطبيق                      
تسليط الضوء بشكل منهجي ب ومنا هذا)، ويسمح لناحتى يالعقود التي تلت احلرب العاملية الثانية (من اخلمسينات 

هناك العديد من الطرق لتصنيف الفكر التنموي، لعملية التنمية.  املثري للجدل واملتنازع عليه)(املتغري عىل املفهوم 
يار اختلكن وعىل غري العادة، تم ة عرب الزمن. التارخيي األكثر شعبية لفحص نظرية التنميلعل أمهها هنج التسلسل و

كأساس لتصنيف املسامهات النظرية يف جمال اقتصاديات التنمية ذو سنوات كمجال زمني)  10(العقد الزمني 
 عند 1يف كل فئة من فئات املوضحة يف الشكل الفكرية : يتم حتديد أهم االسهامات وبشكل انتقائي طابع تارخيي
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من أنني أدرك  وعىل الرغمملحارضة إىل ستة فصول).  فرتة من الفرتات الستة قيد النظر (وبالتايل يتم تقسيم هذه ا
، إال أنني حاولت جاهدا التعبري عن آراء اشخصياإلسهامات يعكس يف النهاية تقييام متام االدراك أن اختيار هذه 

 الزمن.  وتطوره عربإمجاع جمتمع التنمية املهني 
دد العنارص الرئيسية التي تنتمي إىل املربعات األربعة ن حيٌحياول كل فصل من الفصول الستة أ                        

وبمعنى أوسع، ٌيمكن املسامهات النظرية الفكرية السائدة أنذاك.  وباألخص أهمفرتة زمنية  عند كلاملرتابطة 
فرتة ن العالقات التبادلية بني األهداف والنظريات والبيانات واالسرتاتيجيات ٌتشكل هنج التنمية السائد يف القول أ
وفق  ةلكن مع ذلك، البد من اإلشارة أن النظريات املختلفة التي تم طرحها ال ختضع ملبدأ الديالكتيكي معينة.

فكار ظهور أبال يتم جتاهل النظريات واالسرتاتيجيات السابقة واستبداهلا بالكامل  التسلسل الزمني، بمعنى أنه
بعضها مع ت واالسرتاتيجيات إىل االعتامد والتعايش متيل هذه النظرياعىل العكس بل  التنمية،جديدة حول 

الطريقة امللتوية: ميل نامذج العلوم االجتامعية للرتاكم بدل "بـ  األحيانالبعض فيام ٌيمكن وصفه يف بعض 
، يتسم ككل مع التحديث العلمي يف جمال العلوم االجتامعية ويف التعامل ).Potter et al. 2018 :89( "التاليش

يف بعض األوساط  األفكار(تطور موازي) ية التنمية بالتغري التطوري ال الثوري وهناك أدلة عىل استمرار جمال نظر
  سيتم التعرف عليه يف هذه املحارضات. وهذا ما –العلمية يف فرتات زمنية بدل التخلص منها يف أوساط أخرى 

النمط املتسلسل واملتناسق ٌتربز طريقة مبتكرة ومفيدة  الغرض الرئييس من هذه املحارضات هو اقرتاح                      
الرائدة والتي سامهت يف حتسني فهمنا  نظريات واسرتاتيجيات التنمية امرت هب التغريات التطورية التي ألهم

 يف البلدان األكثر ختلفا وفقرا.  عملية التنمية وكيفية تعزيزهاكينونة ل
وطالب تدريس املقررات التعليمية للطالب اجلامعيني ٌيستخدم لكمرجع  الدروسهذه تم تصميم                        

االقتصاد  االقتصاد السيايس، ،لكيلالنمو االقتصادي، االقتصاد االتنمية االقتصادية، العليا يف مقاييس  الدراسات
أن  املحارضات ههذ فصولاالطالع عىل عرب ، حيث ٌيفرتض الصناعي واالقتصاد الدويل من بني ختصصات أخرى

هلم سهولة الوصول للمواد  وأن ٌتتيح، واستخداماهتا التنميةحول نظرية  ومعرفة معقولةيكتسب الطالب كفاءة 
 العديد من األفكار اجلديدة. استخالصاحلديثة عىل أمل أن حيفز هذا لدهيم 

الفكر االقتصادي يف جمال  سهال لتطوروٌيتيح تسلسل قراءة الفصول للقارئ فهام منطقيا، سلسا                        
متدرجة من التعقيد (من األكثر سهولة إىل األكثر تعقيدا) تزداد مع تغطية  وينقله ملستويات، التنميةنظرية 

املستطاع، ٌأجربت عىل تقديم  ومنظم قدرمنهجي  نمطاحلفاظ عىل  ومن أجلالنصوص للنامذج األكثر تطورا. 
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ستحالة (عىل األقل صعوبة) إدراج كل البالنظر  التنميةجمال نظرية  رة يفوشهاإلسهامات األكثر شيوعا 
العمود "ٌتعترب  نظرياتيف جمال النمو، لذا حاولت تقديم  وأبعاد متشعبةاإلسهامات النظرية التي أخذت نواحي 

 السائدة.تنمية االقتصادية أدبيات اليف  "الفقري
تضمن تمن التكاليف. يف الوقت احلارض،  ال خيلو نتبعه والنهج الذييف االقتصاد ال ٌيوجد غذاء جماين                      
لطبيعة الديناميكية هلذا املجال الذي ل، لكن بالنظر التنميةأهم النامذج األساسية املشهورة يف أدبيات  املحارضات

رحب بأي أكام  إن شاء اهللا. بلةوالسنوات اٌملقبعاد عديدة خالل األشهر أل الدروسمل يف توسيع نأيتغري باستمرار 
، وأخطاء (غري مقصودة)فيه نقائص ٌتوجد نظرا ألنه عمل برشي  ه املحارضاتهذ وتعليقات حولمالحظات 

بعض األقسام غري واضحة بشكل تام للقارئ. إذا كان لديكم أي تعليقات أو اقرتاحات عىل أي من هذه  وقد تبدو
 لكرتوين عىل العنوان الوارد آخر هذه الكلامت.رساهلا عرب الربيد اإلإاألسطر، ٌيرجى 

 أمني حواس
 جامعة ابن خلدون تيارت (اجلزائر)-كلية االقتصاد

)amine.haouas@univ-tiaret.dz(  
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ة  ناتف الخمس  
  

تقدما  للسياسة العامة يف البلدان األقل والغاية الرئيسيةاهلدف " Economic Growthالنمو االقتصادي "أصبح 
ٌيمكن  مو االقتصادي والتحديثواسع بأنه عن طريق الناملستقلة حديثا ألنه ٌجيسد اعتقادا راسخا عىل نطاق 

كان ٌيعتقد أن األهداف . واجلانب االجتامعيساواة يف الدخل الالمهبا من  تبطوما يرالقضاء عىل االزدواجية 
 Gross National(نمو الناتج الوطني اإلمجايل ل –إن مل يكن نتاج  –االقتصادية و االجتامعية األخرى مكملة 

Product ,GNP( الواضح أن نمو ، لذا منGNP احلالة كهدف و معيار للتنمية كان مرتبطا بشكل مبارش ب
 اخلمسينيات.  إباناملفاهيمية للفكر  التنموي 

يف إطار قطاع  تلك احلقبة الزمنيةالرئيسية التي وجهت جمتمع التنمية خالل يف املسامهات النظرية  يتم النظر             
رباء مع ُيشدد عىل دور االستثامر يف األنشطة احلديثة (خصوصا الصناعة): تتضمن جمموعة أدوات خواحد ٌجم 

  ، )Rosenstein-Rodan 1943(" الدفعة الكربى" ومفاهيم مثلاقتصاد التنمية يف حقبة اخلمسينات نظريات 

 احلد أطروحة" و) Rostow 1956( "االنطالق نحو النمو املستدام" ،)Nurkse 1953( "النمو املتوازن"

 ).1.1الشكل نظر أ( )Leibenstein 1957( "احلرج اجلهد من األدنى

 واعتبار النموللنمو بالتنمية نظرهتا املساوية يف -اإلضافة إىل اإلطار املرجعب-تشرتك كل هذه األفكار النظرية           
، أكدت نظرية عىل سبيل املثال االستثامر. ومتميزة منيف البلدان األقل تقدما عملية متقطعة تتطلب حقنة كبرية 

 "االنطالق" واعتمد مبدأ، والصناعات األساسيةنشآت العامة عىل أمهية وفورات احلجم يف امل "الدفعة الكربى"
 (حتىأعىل من معدل نمو السكان  دل نمو الدخل الوطنيمعبلوغ  الذي يؤكد أن Harrod-Domarعىل نموذج 

وفق نسبة رأس املال إىل  GNPتوفري حد أدنى من نسبة االستثامر إىل يتطلب نحقق معدل نمو إجيايب لدخل الفرد) 
قن االقتصاد بأحجام كبرية حل "أطروحة اجلهد األدنى احلرج"السائدة يف االقتصاد. يف املقابل، دعت  الناتج

فزة االستثامر لتحريك عملية تراكمية ُهتيمن فيها قوى الدخل املحفزة للنمو عىل قوى الدخل املح ومنفصلة من
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الذي توسع للرجية املتأصلة يف جانب الطلب عىل االقتصاديات اخلا "النمو املتوازن"للتباطؤ. أخريا، شدد مفهوم 
كاملة من أنشطة اإلنتاج التكميلية التي يتم دجمها لزيادة حجم السوق.  ومتبادل جمموعةعزز بشكل متزامن يٌ 

بالرجوع إىل املايض، يبدو أن الرتكيز عىل االستثامر واسع النطاق يف اخلمسينات قد تأثر بشدة بنموذج و أداء االحتاد 
عىل الدور احلاسم لالستثامر أيضا ، و ٌيوجد نفس الرتكيز 1940و  1928يت الناجح نسبيا بني عامي السوفيا

فرتة اخلمسينات: تتمثل أهم املسامهات دبيات اخلاصة بمعايري االستثامر خالل باعتباره املحرك الرئييس للنمو يف األ
حصة  ") معيار2و ( )Kahn 1951 and Chenery 1958( "اإلنتاج احلدي االجتامعي") معيار 1(يف 

(  "مسامهة النمو احلدية") معيار 3و ( )Galenson and Leibenstein 1955( "االستثامر الفردي احلدي

Eckstein 1957.(  

  
 التنمية يف اخلمسينات. هنج. 1.1الشكل 
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عىل ثر بشكل مبارش كارها لتؤيف هذا الفصل، يتم فحص هذه النظريات التنموية الرائدة التي تم ابت                 
ا عىل عىل فكر العديد من االقتصاديني ال يزال قويا الحقا تأثريهالسياسة العامة يف البلدان األقل تقدما. سنرى 

 التحلييل لفكر التنمية. اإلطارتحسني الرغم من احلاجة الدائمة ل
  Big Pushالدفعة الكربى  .1

ٌتفرس كيف ٌيمكن لبلد حدى أوائل النظريات التي إ Paul Rosenstein-Rodan االقتصادي النمساوي صاغ 
البحث  من منطلق أن النمو والتنمية ال تنشأ من تلقاء نفسها. وبناء عىلإلحداث التقدم االقتصادي  هظروفما هتيئة 

وبا أور وجنوب رشقاهلياكل االقتصادية لعدد من أمم رشق  وبعد حتليلاه خالل احلرب العاملية الثانية الذي أجر
إىل عديد االستنتاجات التي أصبحت اللبنة األساسية ملجال اقتصاديات  Rosenstein-Rodanالفقرية، خلص 

 التنمية الذي ظهر بعد احلرب. 
للتنمية  "Hidden Potentialsاإلمكانات اخلفية "جهوده عىل فهم  Rosenstein-Rodanركز                   

من العوائد املتزايدة عن املمكن حتقيقها عمله عىل االستفادة  جل متحورما، حيث االقتصادية يف املناطق األقل تقد
 واحد.عديد القطاعات الرئيسية لالقتصاد يف آن  والتي تشملمشاريع التصنيع الكربى املخطط هلا تأسيس طريق 

لسلة من احللقات ردة فعل متس إطالقمن االستثامرات الصناعية املتزامنة إىل  "دفعة كربى"ٌيمكن أن ٌتؤدي 
سٌتؤدي االستثامرات  التي تنترش يف اجتاهات عديدة داخل النظام االقتصادي. واالستثامرات التكميليةالفاضلة 

. لقد وعرب القطاعاتواسعة النطاق يف العديد من فروع الصناعة إىل خلق تفاعل تعاوين إجيايب بني هذه الفروع 
ة االقتصادية، جيب عىل بلدان األقل تقدما البدء يف عملية التنميأنه إذا أرادت ال Rosenstein –Rodanرأى 

ة يف شكل مرشوع واحد ضخم خللق هيكل صناعي بالكامل بفعاليوجوهرية منسقة  دفعة حداثحكوماهتا إ
  1ومتشابك للتغلب عىل اجلمود املتأصل يف االقتصاد الراكد عىل عكس اسرتاتيجية التدرج املحكوم عليها بالفشل.

و يف الوقت الذي تم الرتكيز فيه عىل اإلمكانات اخلفية لالستثامرات املستقبلية واسعة النطاق مع كل زيادة               
-Rosensteinالتي ٌمتارس تأثريا قويا و متزايدا عىل توسع الناتج بمعدل متصاعد، أكد  –متتالية لالستثامر 

Rodan  أو ذايت  يف إطار سوق بحت املرجعة املكاسب املحتمل هذهعدم إمكانية بلوغ عىل أن ذاته يف الوقت

                                                 
...ان اقالع بلد ما نحو حتقيق نمو مستدام ذايت هنا بحاجة إىل دفعة كبرية وقويةإالضغط تدرجييا،  تتحرك مع زيادة الوضع أشبه بسيارة عالقة يف الثلج: لن -  1

 أشبه بإقالع طائرة من عىل األرض ... هناك رسعة زمنية حاسمة جيب عىل الطائرة بلوغها حتى حتلق يف السامء.



          التنمية نظريات                                                                   4

 

 

: من غري املمكن أن يستثمر رواد األعامل ما يكفي لدفع اقتصاد أقل تقدما إىل األمام بأقىص معدل حمتمل، التنظيم
ال هيتم منتجو  - سيكون اإلطار املرجعي لرجال األعامل حمدودا للغاية "اخلسارة -الربح"ألنه يف إطار حسابات 

برية بام فيه الكفاية سٌتؤدي فيام إذا كانت استثامراهتم اخلاصة كحلديد و الصلب الذين حيققون أقىص قدر من الربح ا
حداث تقدم تقني يف قطاع املعادن الذي جيعل هذه الصناعة أكثر ربحية. ال يأخذ لظهور استثامرات أخرى و إ

االستثامر  تدابريالروابط اخللفية التي قد ٌتثريها  ر تأثرياص يف صناعة احلديد والصلب يف االعتباصناع القرار اخلو
من هذه الصناعات العرضية أو حتى  )(بشكل مبارشيف صناعة الصلب ألن هذه الرشكات ال ٌيمكنها االستفادة 

 حساب احتامل ظهور أو نجاح هذه الرشكات املرتبطة هبا. 
الفوائد املحتملة تقدير   ٌيمكن لصناعة الصلب، الRosenstein-Rodanباستخدام مصطلحات                

ٌتؤخذ هذه اآلثار يف االعتبار  وبالتايل الاملستقبلية التي ٌيمكن كسبها يف قطاعات أخرى خارجة عن نطاق أعامهلم 
السوق  قرارات قود، ستوالتقديراملعلومات  وبسبب فشلاختاذ القرارات االستثامرية اخلاصة هبم.  عند

عا أن مقتن Rosenstein-Rodanلقد كان  مستوى دون األمثيل من وجهة نظر املجتمع ككل. رات إىلستثاماال
بعد بسبب عدم قدرة مل ٌتستغل نتاج يف االقتصاديات األقل تقدما اخلفية لتوسيع اإل اإلمكاناتالعديد من هذه 

ُتصور أفكار حقيقة  اختاذها. الواجباقتصاد السوق عىل تنسيق العديد من قرارات االستثامر املتزامنة 
Rosenstein-Rodan  أن السوق يف حد ذاته غري قادر عىل التنسيق املناسب جلميع األنشطة االستثامرية املطلوبة

 ، لذا هناك حاجة إىل مصادر خارجية لالستثامر الرأساميل إلحداث انطالقة نحو حتقيق نمو مستدام.لضامن التصنيع
دية ألن آليات القطاع اخلاص القائمة من املجتمعات األقل تقدما تؤدي إىل اختاذ ال حتدث التنمية االقتصا          

واحد  آنقرار اقتصادي دون املستوى األمثيل، وبالتايل هناك حاجة للمزيد من االستثامر يف العديد من األماكن يف 
.  تتمثل أمهية هذه يعورسمستدام  ونحو نمومن أجل حتويل االقتصاد بعيدا عن فخ توازين ذات مستوى منخفض 

االتصاالت،  أنظمةالعملية يف توفري رأس املال االجتامعي العام أو البنية التحتية االجتامعية: الطرق، اجلسور، 
 للمجتمع ككل.  إجيابيةفوائد خارجية  والتي ٌتولدذلك  وما إىلاملستشفيات، املدارس، املرافق الصحية، الطاقة.... 

باملئة من امجايل االستثامر.  35إىل  30عادة ٌيشكل ية السوق وحدها إىل خلق رأس املال االجتامعي العام الذي لن ٌتؤدي آل "          
عن طريق االستثامر العام). لالستفادة من االقتصاديات اخلارجية (بسبب عدم  (عادةأو برجمته جيب أن تتم رعايته أو التخطيط له 

 "التخطيط املتزامن للعديد من الصناعات التكميليةعن طريق  "احلجم األمثل"ع بلوغ املرشو بللتجزئة) يتطلالقابلية 
)Rosenstein-Rodan 1984 :209 .( 
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القادرين عىل دفع  أولئك فقط ألبناءتكون متاحة ناء مدارس خاصة بدافع الربح سإذا تم بعىل سبيل املثال،             
األذكياء والطموحني من األرس الفقرية  األطفالأن يكتسب  املرجحمن غري املصاريف املدرسية، يف املقابل 

القوى العاملة يف املجتمع حتت املستوى الكايف وتعمل دون إمكاناهتا نتيجة لذلك.  وبالتايل تكوناملهارات الالزمة 
العام مثل رك للسوق توفري رأس املال االجتامعي اخلفية للقوى العاملة املستقبلية إذا تٌ  اإلمكاناتقد ال تتحقق 

جادلوا أن آلية السوق لن ختلق  وآخرون عندما Rosenstein-Rodanهذا هو اإلطار الذي استخدمه  –املدارس
، ُيظهر نموذج الدفعة الكربى كيف لوجود مظاهر فشل اجلانبيف هذا رأس املال االجتامعي العام بشكل كاف. 

ربام تقوده السياسة العامة لبدء عملية  ق االقتصاد كلهالتنسيق (السوق) أن ٌيؤدي للحاجة إىل جهد متضافر عىل نطا
 بعبارة أخرى، تعمل مشاكل فشل التنسيق ضد التصنيع الناجح. -قتصادية طويلة املدى أو ترسيعهاالتنمية اال

األولوية لرأس املال االجتامعي العام  Rosenstein-Rodanمن حيث تسلسل قرارات االستثامر، أعطى             
نشئه بالفعل: رأس املال االجتامعي العام ليس هبة أولية عىل البلدان أن تٌ  وإن كان –اره هبة أولية أساسية باعتب

 بنفس معنى األرض مثال: 
سبق االستثامر األويل يعام ال ٌيمكن استريادها، جيب أن رأس املال االجتامعي ال وألن خدماتبسبب عدم قابلية التجزئة  "         

رأس املال االجتامعي أو يكون معروفا بالتأكيد أنه متاح من أجل متهيد الطريق أمام املزيد من االستثامرات اإلنتاجية املبارشة املرتفع يف 
 )Rosenstein-Rodan 1976 :635( "بشكل أرسع

 لالستثامر بشكل متزامن يف عدد من "دفعة كبرية"لق حول احلاجة خل Rosenstein-Rodanإن فكرة             
لنجاح مرشوع التنمية يف البلدان األقل  رأس املال االجتامعي العام باعتباره أساسيا وتأكيده عىلفروع الصناعة 

وتلخيصا تقدما هي أشهر مسامهاته الفكرية يف أدبيات التنمية، لكنها ليست كل ما قاله عن عملية التنمية. 
 أنه قام بأربعة ابتكارات: Rosenstein-Rodanدعى اصة يف جمال اقتصاديات التنمية، إاخل ملسامهاته

أوال، شدد عىل البطالة املقنعة أو العامل يف جمال الزراعة الذين حيصلون عىل أجر منخفض جدا أو بدون أجر            
. ٌيمكن إنتاجيتهم احلدية للعمل ُتساوي الصفر) أي(الناتج والذين ينتج عن جهودهم زيادة طفيفة نسبيا يف إمجايل 

  غالل خدمات عملهم خللق رأس املال االجتامعي الرضوري للتنمية دون تقليل الناتج يف االقتصاد. است

-Rosensteinثانيا، بالتأكيد عىل الرشوط التكميلية واالقتصاديات اخلارجية لالستثامرات املتميزة، أثبت              

Rodan عىل النمو االقتصادي العام أكرب مما هو متوقع بناء  أن االستثامرات واسعة النطاق ٌيمكن أن يكون هلا تأثري
الستثامر ما  اإلجيابيةالتأثريات اخلارجية  الرضوري مراعاةمن ت أصحاب املشاريع الفردية وحدها: عىل حسابا
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ن أجل حتقيق هذه ، مومع ذلكالعوائد من الوحدات املتتالية لالستثامر.  وإمكانية زيادةعىل استثامرات أخرى 
جيب استهداف الصناعات الرئيسية أو الفروع الصناعية -االقتصاديتطبيق التخطيط  الواجبمن الصدفية،  اآلثار

 تأسيسها.هتا األولية إذا كانت هناك رغبة يف ويتعني دعم استثامراللتوسع 
ل هذه الثالث تركيزه عىل رأس املال االجتامعي العام، حيث يرى أن مث Rosenstein-Rodanكان ابتكار         

تسبق التوسع يف استثامر تصنيع السلع االستهالكية إذا كان  وجيب أنتقلل تكاليف صناعات أخرى االستثامرات 
. وتشخيص النمو وهي وجهة نظر تدعمها األبحاث احلديثة يف نامذج النمو الداخيل-هلذه األخرية أن تنجح

عىل أيضا  فقط بلعاهلا اخلاصة والبيئة التي تعمل فيها التأكيد هنا أن نجاح رشكة أو صناعة ما ال يعتمد كليا عىل أف
عىل البنية التحتية املتاحة واإلطار  كذلكويعتمد نجاح رشكة أو صناعة ما أعامل رشكات أو صناعات أخرى، 

 التنظيمي والسلع العامة األخرى يف االقتصاد. 
 ممثلة-ظهور اقتصاديات خارجية تكنولوجيةما ل لالستثامر يف اقتصاد "كبرية دفعة"ورابعا، ٌيمكن أن ٌتؤدي         

هم التصنيع واسع النطاق يف خلق مستوى مفيد اجتامعيا لتدريب لعاملة. يف الواقع، ٌيمكن أن ُيسبتدريب القوى ا
 فقط التيعىل عكس التنمية املدفوعة بالسوق  ،االقتصادقطاعات أخرى عرب  نحوالعامل الذي من شأنه نرش اآلثار 

أو عىل األقل سٌيؤدي االعتامد عىل السوق إىل خلق كميات اجتامعية دون املستوى األمثل التأثري نفس  ٌمتارسلن 
مرة أخرى، ألن أي صاحب عمل فردي لن يكون قادرا عىل ختصيص الزيادات يف الدخل الناجتة  -لتدريب العامل

بالتايل ال ٌيوجد حافز  أجرا أعىل) و (ٌيقدمعن املهارات اجلديدة خاصة إذا انتقل العامل إىل صاحب عمل آخر 
ومع ذلك، يف إطار هنج الدفعة الكربى ٌيمكن متويل 2للقيام بأي استثامر لالستفادة من زيادة مستوى مهارة العامل. 

أكثر: ٌيمكن للحكومة تطبيق خطة اقتصادية ذات أفق زمني أطول ٌحتدد عامة تدريب العامل كجزء من خطة تنموية 
أن حتسب الربحية االجتامعية ألي استثامر يف النفقات دريبية ملجمع صناعي بأكمله وات التخالهلا االحتياج

عرصه يف ادعائه أن احلفاظ عىل  Rosenstein-Rodanالتعليمية اإلضافية وتدريب العامل. حقيقة، سبق فكر 
 التصنيع والتنمية االقتصادية. التدريب املناسب للعمل له نفس األمهية أو ربام أكرب من تراكم رأس املال يف عملية 

جزءا رئيسيا يف الطريقة التي فكر فيها اقتصاديو التنمية  Rosenstein-Rodanأخريا، أصبحت حجج                  
تدريسها يف مقررات التنمية، إال أن هذا النهج ظهر  والستينات واستمروا يفحول مشاكل التنمية يف اخلمسينات 

مؤخرا جزئيا  وترجع جاذبيتها ).Murphy and Vishny )1989نرش ورقة  ا بعدوضوحأكثر وبشكل رسمي 
                                                 

  ٌيمكن البدء بالتصنيع. الوعليه درب ال أحد مٌ  –ٌيوجد هناك برامج التدريب  الوبالتايل ال يدفع صاحب املرشوع األول الذي يتوقع هذا االحتامل  -  2
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قيم استخدام  حدىوتتمثل إ: إىل قدرهتا عىل تفسري نجاح اقتصاديات معجزة رشق آسيا السيام كوريا اجلنوبية
م تبسيط تالحقا، النموذج الرسمي يف احلصول عىل فكرة أوضح عن الوقت الذي تكون فيه احلاجة إىل التنسيق. 

التنمية، اجلغرافيا  "كتاب  – 2008يف االقتصاد عام  احلائز عىل جائزة نوبل – Paul Krugmanهذا النهج بنرش 
حقبة النموذج الكالسيكي للنظريات التنموية اجلديدة لفشل التنسيق يف  والذي أصبح "والنظرية االقتصادية

 التسعينات. 
 Balanced Growth النمو املتوازن .2

االستثامر يف قد تعني اخلاصة. بالنسبة للبعض،  ٌيفرسها بطريقتهكثر كل منارصين ب "النمو املتوازن  "يدة عق حتظى
النمو املتوازن  ٌيمثل بالنسبة آلخرين، قطاع أو صناعة متخلفة جلعلها بنفس مستوى قطاعات أو صناعات أخرى

التطوير املتوازن ذلك تعني  اآلخر للبعضما الصناعات، أتطبيق استثامرات بشكل متزامن يف مجيع القطاعات أو 
عات السلع االستهالكية يتطلب حدوث توازن بني صناكل هذا يعني أن النمو املتوازن : والزراعةللصناعة 
أيضا التوازن بني الصناعة ضمنيا كام تعني ، والرأسامليةصناعات السلع االستهالكية  وتوازنا بنياملختلفة 
حداث تطوير ص نظرية النمو املتوازن أنه جيب إوقطاع التصدير. عموما، تن املحيلالقطاع  وتوازنا بني، والزراعة

  متزامن ومتناغم لقطاعات خمتلفة يف االقتصاد بحيث تنمو كل القطاعات يف انسجام وتناغم. 

ة منسقة احلاجة إىل زياد Rosenstein-Rodanمثله مثل  Ragnar Nurkseأكد االقتصادي الفنلندي               
ووافق وغ مستوى العتبة احلرجة للتصنيع، املستخدم يف جمموعة واسعة من الصناعات لبلملقدار رأس املال 

Nurkse  اجلديدة املنترشة عرب  وعمليات اإلنتاجعىل أن احلقن اهلائل للتكنولوجيا اجلديدة، اآلالت اجلديدة
 3ملية التنمية يف البلدان األقل تقدما. جمموعة واسعة من القطاعات الصناعية هي املفتاح إلشعال ع

بشكل رصيح مع  لكيفية الرشوع يف النمو االقتصادي الرسيع يتناقض Nurkseيبدو أن النهج الذي قدمه            
 وتوفري األموال التقدم التكنولوجي هبدف تعزيزأنه  عىلالتي تنص نذاك يف نظرية التجارة آاملذهب املسلم به 

تقدما الرتكيز عىل زيادة صادراهتا من املنتجات االستوائية أو األولية أو  األقلينبغي عىل البلدان  ال،امللرتاكم رأس 
، من املرجح أن ٌتؤدي هذه الوصفة Nurkseاملنتجات التي تتمتع فيها هذه البلدان بميزة نسبية. من وجهة نظر 

أن  Nurkseتائج ضعيفة لسببني أساسيني. أوال، أكد املعيارية لترسيع النمو االقتصادي يف البلدان املتخلفة إىل ن

                                                 
  .1943 أول من دافع عن نظرية النمو املتوازن لكن دون اإلشارة اليها بشكل رصيح يف مقالته عام Rodan-Rosensteinكان  -  3
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العرض يف  ومع زيادة، وبطيء التوسعاملستقبل سيكون حمدودا  واألولية يفالطلب العاملي عىل املنتجات االستوائية 
املتحصل عليها (سعر الوحدة  اإليراداتمجايل مما يعني أن إ فض سعر السوقظل هذه الظروف سٌيؤدي خل

ة املباعة يف السوق العاملي) بعد زيادة العرض سيكون أقل من دخل الصادرات قبل زيادة مثل هذه مرضوبا بالكمي
استخدم هذه البصرية فسه طويال إلثبات هذه النقطة، لكنه ن Nurkseمل يكرس  4األحجام من الصادرات.

ان األقل تقدما التي كافرتاض عميل قائم عىل النمط الضعيف ألسعار الصادرات األولية التقليدية من البلد
الحظها يف النصف األول من القرن العرشين. وبسبب هذا االنقسام مع وجهة النظر األصولية القائلة بأن املناطق 

التي تتمتع بميزة نسبية يف املنتجات االستوائية وصادرات املواد األولية التي  ةاالستعامرية وما بعد االستعامري
خالل سياسة اقتصادية أكثر طموحا وعملية لتوسيع الصادرات، تم تصنيف  ٌيمكن استغالهلا بشكل أكرب من

Nurkse  متشائم اجتاه التصدير"أنه".  
للميل نحو االسترياد.  Nurkseالثاين لرفضه هنج التنمية بقيادة الصادرات قائام عىل تفسري  وكان السبب                 

أو و/تصدير املنتجات االستوائية ما لديه قدرة بلدا متخلفا  يف النظرية األصولية للتجارة، من املفرتض أن
 واملصنعة هبدفالسلع االستهالكية  الت، املعدات،املكتسب السترياد اآل ويستخدم الدخلاملنتجات األولية 
األقل خالل  قيمة الواردات مع قيمة الصادرات) عىل تعادل أي( التجاريالتوازن  سيتحقق-االستهالك املحيل

نظرية اجتامعية نفسية ترشح سبب  Nurkseزمنية متوسطة. لتحدي االفرتاضات األصولية، استخدم فرتة 
ليست فطرية بل يتم  "الرغبات"مع ارتفاع الدخل: تفرتض هذه النظرية أن بعض ارتفاع االستهالك استمرار 

 ستهلك من قبل متلقيألهنا تٌ  انشاؤها اجتامعيا، حيث ٌتشكل بعض املنتجات اجلديدة مظهرا من املظاهر االجتامعية
 تكون حمل بحث من قبل آخرين ذوي دخل منخفض املجتمع، ومتنح هذه السلع مكانة اجتامعيةأعىل الدخول يف 

أن املناطق األقل تقدما ستكون معرضة بشدة للتأثريات الضارة لتأثريات املظاهر  Nurkse. اعتقد يف حماكاهتا رغبة
ي الدخل املرتفع بشكل غري عادي عىل املنتجات الفاخرة املستوردة ملواكبة نمط الدولية: سينفق املستهلكون ذو

لن يكون هناك حتيز صعودي جتاه الواردات خصوصا السلع ونتيجة لذلك، ثراءا.  األكثرمعيشة البلدان 
من تقدما الذي ربام كان  األقلاملعروض املحدود بالفعل من مدخرات البلدان نقص االستهالكية فحسب، بل 

األجدر توجيهه نحو تكوين رأس املال املحيل الرضوري والذي ينخفض مع زيادة حصة االستهالك يف الدخل 
                                                 

املئوية للتغري يف الكمية املطلوبة مقسومة عىل النسبة  (النسبةمرونة الطلب السعرية التوسع يف الصادرات اسرتاتيجية واعدة للتنمية ألن  Nurkseال يعترب  -  4
 مما ٌيقلل عائدات التصدير مع زيادة احلجم.  الواحد،املئوية للتغري يف السعر) لصادرات البلدان األقل تقدما يف الغالب ٌتساوي أقل من 
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إظهار احلالة االجتامعية من خالل استرياد السلع الفاخرة أن حيد من شأن دافع الوطني اإلمجايل. عالوة عىل ذلك، 
نافس شكال الطلب عىل النقد األجنبي ملخزون قدرة االقتصاد عىل رشاء اآلالت املستوردة للصناعة، حيث يت

 حمدود من العمالت األجنبية املكتسبة من الصادرات املواد األولية. 
حلقات مفرغة من الفقر ٌتعيق عملية التنمية أو تعيش تقدما فقرية  األقلعترب املناطق ، تٌ Nurkseوفق                   

االدخار جد  مستوياتتاجية (أو اإلنتاجية) منخفض وذلك بسبب ألن نصيب العامل من اإلناالقتصادية فيها 
للنمو االقتصادي. ومع وجود قدرة ضعيفة لالدخار سيكون مستوى  Solowكام ٌيشري إليه نموذج  ةنخفضامل

لكل عامل  قط من املعدات الرأساملية املتاحاالستثامر منخفضا بالرضورة، وبالتايل وجود مقدار متواضع ف
يجة النهائية بلوغ مستوى منخفض من دخل الفرد ألن كمية الناتج لكل عامل تكون منخفضة. وستكون النت

ويرى أن تكوين رأس املال إىل حل املشكلة ضافية الصغرية من ، لن ٌتؤدي الزيادات اإلNurkseرأي  حسب
وى إنتاجها عن طريق النهج القائم عىل السوق من املرجح أن يفشل ألن أي رشكة أو صناعة فردية ٌحتاول رفع مست

بسبب (صغر حجم السوق) زيادة االستثامر الرأساميل الفردي سٌتواجه خطر عدم العثور عىل سوق ملنتجاهتا 
 محاولة حل مشكلة التخلف عنأن ب Nurkse. بدال من ذلك، أكد اإلمجايلانخفاض متوسط مستوى الدخل 

تصاد خطر حمدودية (نقص) سيواجه االق)، جيةأي توسع القدرة اإلنتاطريق التوسع يف جانب العرض وحده (
 حماولة دفع االقتصاد إىل األمام. الذي بدوره ٌيعطل الطلب عىل اإلنتاج اجلديد 

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

واسعة النطاق يف جانب الطلب ناجتة عن نفس التوسع. ويتأتى التحفيز األسايس يف جانب الطلب عن طريق 
ن املواد الصناعات التي تتوسع نتيجة برامج االستثامر الشامل واملتوازن: حتتاج الصناعات املزيد من املدخالت م

ثم يتم املدخالت إىل خلق دخل ملوردهيم  وسٌيؤدي رشاء، والعاملةاخلام واملنتجات الوسيطية أو شبه املصنعة 
السلع حتويل هذا الدخل إىل توسيع إضايف للطلب من قبل الرشكات األخرى الذين يشرتون جمموعة متزايدة من 

 – "متوزانا"ألويل يف التنمية كن أن حيدث إال إذا كان اجلهد ااملحلية املتاحة. لكن هذا التوسع واسع النطاق ال ٌيم
 أي فقط إذا تم تنسيق زيادات جانب العرض مع زيادات متزامنة يف جانب الطلب عرب االقتصاد. 

املختلفة. د كبري عىل جمموعة واسعة من الصناعات هو تطبيق رأس املال بشكل متزامن حلن السبيل الوحيد للخروج من املأزق إ "       
عدد من  وأفضل يفشامل للسوق. ٌيصبح األشخاص الذين يعملون بأدوات أكثر  والنتيجة توسيع طريق املسدودأنه اهلروب من ال
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املشاريع التكميلية زبائن لبعضهم البعض. معظم الصناعات التي ٌتلبي احتياجات االستهالك الشامل مكملة بمعنى أهنا ٌتوفر سوقا 
 ).Nurkse 1957 :28( " "متوازننظام غذائي  "عىل احلاجة إىل  "النمو املتوازن "قضية تعتمد ض. البع ٌتدعم بعضهاو

صاد خالل عملية النمو حداث توازن بني خمتلف قطاعات االقتتتطلب فكرة النمو املتوازن إ                  
هنام نشاطان متكامالن: لصناعة ألاالستثامر يف الزراعة وايكون هناك توازن مناسب بني  أناالقتصادي، وجيب 

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

ناعي. بشكل حتمي جيب أن يتطور القطاع الزراعي إىل جانب القطاع الصناعي وإال سيحدث القطاع الص
حيث ٌتعترب عائدات التصدير مصدرا ني القطاع املحيل وقطاع التصدير التضخم.  املطلوب أيضا حدوث توازن ب

طلب زيادة الواردات من املواد مهام للتنمية: ترتفع الواردات مع توسع اإلنتاج والعاملة، والتجارة املحلية نفسها تت
تمويل التنمية قدر اإلمكان، ال ٌيمكن بواملعدات الالزمة. لدفع مقابل هذه الواردات املتزايدة والسامح للصادرات 

للبلد توسيع جتارته املحلية عىل حساب جتارته اخلارجية، لذا جيب أن ينمو القطاع املحيل بشكل متوازن مع القطاع 
 األجنبي.

للنمو املتوازن شبيهة جدا يف العديد من النواحي لنظرية الدفعة الكربى  Nurkseعىل الرغم أن نظرية                     
أن العديد من  Nurkseأدرك مل يكن جمرد تكرار: أوال،  Nurkseإال أن عمل  ،Rosenstein-Rodanمن قبل 

عىل من العوائد اخلاصة وبالتايل لن تكون متاحة بدون األنشطة الالزمة لبدء عملية التنمية لدهيا نتائج اجتامعية أ
منهجه  ومل يكن ،Rosenstein-Rodanمل ٌيؤد فكرة التخطيط الذي وضعه التدخل احلكومي، لكنه يف املقابل 

. بدال من ذلك، Rosenstein-Rodanكنقد ٌيمكن توجيهه إىل  –منفتحا عىل فكرة هيمنة القطاع العام أو الدولة 
للغاية عىل آفاق التنمية دون مشاركة  إجيايبأن السياسات املالية الديناميكية ٌيمكن أن يكون هلا تأثري  Nurkseيرى 

احلكومة عىل نطاق واسع يف قرارات اإلنتاج أو مشاريع التخطيط واسعة النطاق. عىل وجه التحديد، ٌيدافع 
Nurkse  لتعويض النقص يف  األعىلتلقي الدخل من خالل زيادة الرضائب عىل م "املدخرات القرسية"عىل فكرة

، وبالتايل ٌيمكن للحكومة قمع مستوى االستهالك كنسبة من الدخل تعبئة املدخرات العامةاملدخرات اخلاصة عرب 
الوطني وزيادة مستوى االدخار اإلمجايل. بعد ذلك، ٌيمكن ختصيص األموال االستثامرية نحو القطاعات الصناعية 

التنمية التي ٌتديرها احلكومة واملصممة لتحديد وتشجيع التصنيع يف القطاع اخلاص أو عرب  الواعدة عن طريق بنوك
 بنوك القطاع اخلاص. 
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يتم تشجيع الصناعات عىل زيادة تكوين رأس املال ورفع إنتاجيتها وذلك بسبب توفر القروض من                    
حيث سرتفع احلكومة الرسوم اجلمركية عىل الواردات املصنعة بنوك التنمية وبسبب آثار محاية الصناعات الناشئة، 

، سيتم معاجلة كل وبالتايلرخيصة الثمن من البلدان املتقدمة التي قد ٌتنافس منتجات الرشكات املحلية اجلديدة. 
ن توسيع املعروض من االدخار إىل زيادة املعروض من الناتج املحيل املتاح عٌيؤدي : والطلبمن عوامل العرض 

يتم إنشاء سوق للسلع املنتجة حمليا ألن الواردات املنافسة املحتملة رأس املال املعزز، يف الوقت نفسه  طريق تكوين
 وهي اسرتاتيجية منخفضة،يتم إزاحتها عن طريق التعريفات اجلمركية لصالح رشاء السلع املنتجة حمليا بأسعار 

 ."Import Substitution Industrialization الواردات التصنيع املوجه إلحالل"أصبحت ُتعرف فيام بعد بـ 

خفية لتحقيق أكرب تقدم:  إمكاناتتقدما متلك  األقلبقوة أن املناطق  Nurkse، آمن Rosenstein-Rodanمثل 
 . والتحريرالتنسيق  ومواهبه إىلحتتاج موارد املجتمع 

   Stages of Growthمراحل النمو  .3

 Waltمراحل النمو هو املؤرخ االقتصادي األمريكي  النظري الطويل لنظريةتقليد ال واملدافعني عنأكثر الدعاة 

RostowWhitman . 5 يدعي Rostow حلة التخلف إىل مرحلة التنمية عرب حتقيق االنتقال من مر إمكانية
 Rostow، كان سعي Karl Marxومثل سلسلة من اخلطوات أو املراحل التي جيب عىل مجيع البلدان ختطيها. 

مراحل النمو االقتصادي: البيان غري "يف مقدمة كتابه  عرب عنهتقديم نظرية عاملية بديلة ٌتفرس التاريخ كام 
  "الشيوعي

كل املجتمعات عىل أساس  تصنيفمن املمكن تعميم امتداد التاريخ احلديث...هذا الكتاب يقدم وسيلة تأريخ اقتصادي ل "      
مرحلة اإلقالع،  املستدام،س الفئات: املجتمع التقليدي، الرشوط املسبقة لالنطالق نحو النمو بعدها االقتصادي ضمن واحدة من مخ

جمرد وسيلة لتعميم بعض املشاهد  وهي ليست ذه املراحل ليست بالرضورة وصفيةهالكبري...  وعرص االستهالك الدفع نحو النضج
نظرية  ويف العمومُتشكل يف هناية املطاف نظرية للنمو االقتصادي  اإهن... عملية التنمية للمجتمعات احلديثةالواقعية حول تسلسل 

 .)Rostow 1961:3( "ٌتفرس التاريخ احلديث ككل
أن مجيع األمم متر بخمس مراحل: املجتمع التقليدي، الرشوط املسبقة لإلقالع، مرحلة  Rostowيعتقد                

أن البلدان املتقدمة حاليا قد مرت بالفعل  Rostowويرى ري، اإلقالع، الدفع نحو النضج وعرص االستهالك الكب
                                                 

اده يف نظريات التنوير املختلفة التي ٌتفرس التقدم البرشي، يف املدرسة األملانية لالقتصاد التارخيي، يف ٌيمكن اجي "مراحل النمو"تاريخ طويل لدراسة  هناك - 5
 Friedrich List ،Bruno Hildebrand ،Karl Bucher ،Gustav ويف مدارس أخرى للفكر بام يف ذلك نظريات ألنامط اإلنتاج Marx نظرية

Schmoller، Werner Sombart وHenri Pirenne .  
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املتخلفة حاليا مازالت سواء يف املجتمع التقليدي أو مرحلة  وأن البلداناملستدام النمو  اإلقالع نحوعىل مرحلة 
قد بنى لاتباع جمموعة من قواعد التنمية لإلقالع بدورها نحو نمو ذايت مستدام.  وينبغي عليهاالرشوط املسبقة 

Rostow  حتليله النظري عىل تاريخ بريطانيا كام فعلMarx القتصاديني واستخدم إطارا علميا يعرفه جيدا معظم ا
ليس  ،راسخة جدا يف الديناميكية التارخييةكانت بدت حجته منطقية ومعقولة للكثريين ألهنا وعلامء االجتامع: 

ة التي كانت منذ فرتة طويلة األساس لتعميامت ال حرص هلا يف فقط ألهنا مناسبة متاما لتفسري التجربة الربيطاني
االقتصاد، بل ألن العديد من االقتصاديني مل يكونوا جاهزين بعد لفهم التاريخ االقتصادي للمناطق األقل تقدما. 

ما  قلاألبشكل عام مع ما يعرفه العديد من االقتصاديني أو عىل  Rostowالنموذج الذي قدمه  يتوافقوبالتايل، 
 يعتقدون أنه صحيح. 

يف حتديده للمرحلة األوىل من التطور التارخيي : Traditional Society املرحلة األوىل. املجتمع التقليدي
املجتمع التقليدي بمجتمع أوروبا يف العصور  Rostowشبه لقد غامضا إىل حد ما.  Rostowواالقتصادي، كان 

لقد 6: أي جمتمع ما قبل الثورة العلمية.Newton Isaacد قبل جالوسطى وعىل نطاق واسع مع أي جمتمع وٌ 
عملية اإلنتاج  ضمناملعرفة العلمية  كن مل تكن هناك آلية منهجية أدت إلدخاللآلخر حدث تقدم علمي من وقت 

، النيوتنيةمزيج عوامل اإلنتاج) تعمل عىل أساس العلوم ما قبل نتاج (كانت دوال اإل مستمر:عىل أساس 
سقف حد أدنى لإلنتاجية تضع هذه الدوال اجتاه العامل املادي.  واملواقف الروحيةوجيا البدائية التكنول

التقليدي  ويتميز املجتمعالنشاط املهمني يف املجتمع التقليدي.  –واالقتصاديات املحدودة عىل املستوى الزراعي 
األرايض عىل السلطة السياسية،  فيه مالك يطرٌيس (ليس هناك جمال للتنقل االجتامعي)هبيكل اجتامعي هرمي جامد 

 "القدرية طويلة اآلجل". كام تم اشتقاق نظم القيم من واالقتصاديةمهيمنا يف حتديد القوة السياسية  ويلعبون دورا
اقرتاح نظرية عامة للمراحل  Rostow حماولةمن  وعىل الرغم التقليدي. وثقافة املجتمعالذي سيطر عىل مواقف 

وصف أوروبا قبل القرن السادس عرش خالل فقط كن يبدو أن رسمه للمجتمع التقليدي ٌيناسب التارخيية، ل
أنه بوضع جمتمعات خمتلفة ومتغرية بشكل الهنائي يف فئة واحدة (عىل  Rostowلقد اعرتف الفرتة االقطاعية. 

ال ٌيمكن قول اليشء الكثري، سبيل املثال اسرتاليا األصلية يف نفس فئة روما الكالسيكية أو الصني) غري منطقي و

                                                 
العامل اخلارجي كان خاضعا لبعض القوانني املعروفة "أن األفراد  اعتقد Newton، وبعد تفاضل والتكامل وقانون اجلاذبيةحساب ال Newtonصاغ  - 6

   ).Rostow 1961: 4( "منهجي عىل التالعب املنتج وقادرا بشكل
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املجتمعات ما بعد "لكنه برر هذا اخللط التارخيي باعتباره رضوريا لتوضيح الطريق للوصول إىل موضوعه الرئييس 
                       ).Rostow 1960 :6( أين يتم تغيري كل اخلصائص الرئيسية للمجتمع التقليدي للسامح بالنمو املنتظم "التقليدية

بعد وصفه املوجز للمجتمع  :Preconditions for Take offرحلة الثانية. الرشوط املسبقة لإلقالع امل
إىل املرحلة الثانية وهي الرشوط املسبقة لإلقالع. يف هذه املرحلة، حتدث عمليتني  Rostow، انتقل التقليدي

املجتمعية التي ستدفعها لألمام يف مرحلة أساسيتني: بداية التدمري الشامل ملعامل املجتمع التقليدي، ومجع القوى 
اإلقالع الالحقة.  ظهرت هذه الرشوط املسبقة يف أوروبا الغربية أواخر القرن السابع عرش وبداية القرن الثامن 
عرش حيث متت ترمجة رؤى العلوم احلديثة إىل وظائف إنتاج جديدة يف الزراعة والصناعة (عىل سبيل املثال املزيد 

وبفضل ىل نقيض العمل اليدوي أو احليواين) يف بيئة أصبحت ديناميكية عن طريق التوسع الدويل.  من اآلالت ع
املناسبة وهيكل سيايس موات، كانت  عها قبالة ساحل أوروبا الغربية) وإمكانياهتا التجاريةاملواتية (موق جغرافيتها

لظروف ذاتيا (داخل املجتمع) بل تنشأ هذه ابريطانيا أول بلد ٌحيقق هذه الرشوط املسبقة. يف أماكن أخرى، مل 
حفزت هذه التأثريات -خارجيا عرب التطفل أو حماكاة أو التعرض لالحتالل من قبل املجتمعات األكثر تقدما

املجتمعية الرضورية إلحداث اإلقالع  وتشمل القوى اخلارجية عىل البدء أو الترسيع بتدمري املجتمع التقليدي.
زيادة االستثامر يف وسائل ) 1(مستدامة تلك التغيريات اجلذرية غري الصناعية من خالل صناعية  وتأسيس بنية

ثورة يف الزراعة إلطعام سكان املناطق احلرضية  )2(، وختصص اإلنتاجالسوق  (والبنية التحتية) لتوسيع النقل
التوسع  )4(ملوارد الطبيعية، و عن طريق تصدير اتوسيع الواردات بام يف ذلك رأس املال املمولة  )3(املتزايد، 

 تتطلب أيضا هذه التغيريات إىل جانب زيادة تكوين رأس املال برفع حجم النموذجي يف قطاع التعليم والصحة.
جديدة من رجال األعامل واملديرين يف القطاعني العام واخلاص، ظهور البنوك ونخب  أشكالاالستثامر، ظهور 

ضد اهليمنة األجنبية أو  "التفاعلية القومية"يتم إثارة هذا االهتامم عرب ردة فعل -ةسياسية مهتمة بالتنمية االقتصادي
 الرغبة يف مستوى معيشة أعىل والتي ستضع املناطق األقل تقدما عىل مسار جديد دافع للتحديث. 

عاما وُمتثل  : وهي مرحلة التوسع احلاسم حتدث عىل مدار عرشين إىل ثالثنيTake off اإلقالعملرحلة الثالثة. ا
يتم أخريا التغلب عىل احلواجز وعوامل  . خالل هذه املرحلة،"نقطة حتول كبرية يف حياة املجتمعات احلديثة"

 وبالتايل ُيصبحاالنسداد التي تعرتض النمو املطرد بينام ٌهتيمن القوى التي جتعل التقدم واسع النطاق عىل املجتمع، 
ثري يف التاريخ تزامن مع بداية الثورة الصناعية أواخر القرن الثامن عرش يف النمو أمرا طبيعيا. إن اإلقالع حدث م

الصناعية يف الواليات املتحدة قبل احلرب األهلية، الفرتة التي  وتطوير البنيةبريطانيا، انشاء السكك احلديدية 
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النمو الرسيع ، 1868يف اليابان عام  Meijiالسنوات التي أعقبت إصالحات  أملانيا،يف  1848أعقبت ثورة 
يف ربع قرن قبل الثورة الروسية  واهلندسة الثقيلة واحلديد والصلب وصناعات الفحملقطارات السكك احلديدية 

، البد من Rostow). وفق 1949) والنرص الشيوعي يف الصني (1947، وفرتات بعد استقالل اهلند (1917عام 
باملئة من الدخل  10باملئة أو أقل إىل أكثر من  5ثامر املنتج من زيادة معدل االست )1(استيفاء ثالث رشوط لإلقالع: 

نمو القطاع  ددمتو تطوير قطاع صناعي كبري أو قطاعات صناعية فرعية حتقق معدالت نمو مرتفعة )2( 7الوطني.
يدون من موردي املدخالت الذين يتوسعون لتلبية الطلب املتزايد وإىل املشرتين الذين يستف اجتاهالصناعي الرائد 

برسعة بسبب استخدام جهاز  إنتاجه الكبري. عىل سبيل املثال، توسعت صناعة املنسوجات القطنية يف بريطانيا
صناعات  ب املتزايد عىل املالبس القطنية، وكان لتطويرالطلإىل جانب والبغال يف املنسوجات  الغزل واإلطار املائي

ووسائل  واسعة النطاق عىل طلب الفحم واحلديد واآلالترشة النسيج وصادراهتا تأثريات مبارشة وغري مبا
. يف الواليات املتحدة، أملانيا، فرنسا، كندا وروسيا مكنت السكك احلديدية من خالل توسيع األسواق إىل النقل

ظهور إطار سيايس واجتامعي  )3(التي غذت عملية اإلقالع. صناعات الفحم، احلديد واهلندسة  حتفيز الطلب عىل
رباح يف ألابقاء ابرسعة يستغل الدوافع للتوسع احلديث، مما يعني ضمنيا تعبئة رأس املال من خالل  ايتومؤسس

وتأسيس نظام ٌحمسن لفرض الرضائب عىل فئات الدخل املرتفع خاصة يف الزراعة؛ القطاعات رسيعة التوسع 
غياب مبادرة الدولة  ظلذلك، يف  تطوير البنوك وأسواق رأس املال وبشكل عام االستثامر األجنبي. عالوة عىل

 جيب أن ٌتدعم الثقافة فئة جديدة من رجال األعامل املستعدين للمخاطرة واالبتكار. 
تبع ت واملستقل ذاتياالنمو املنتظم املتوقع  وهي فرتة: Drive to Maturity املرحلة الرابعة. الدفع نحو النضج

 (اقتصادث تنترش التكنولوجيا احلديثة يف مجيع أنحاء االقتصاد فرتة زمنية طويلة، حي وحتدث عىلمرحلة اإلقالع 
باملئة من الدخل الوطني يف االقتصاد بحيث  20-10الناحية التكنولوجية). يتم إعادة استثامر  ومتطور منمتنوع 
لة التي احلا – "ناضجا"عاما تقريبا من اإلقالع ُيصبح املجتمع  60هناك زيادة كبرية يف دخل الفرد، وبعد  يكون

سواء كان ذلك أدوات  ويراه رضورياإلنتاج أي يشء حيتاجه املجتمع  والتقنية كافيةتكون فيها املهارات الريادية 
 .آلية أو مواد كيميائية أو معدات كهربائية

                                                 
 3نسبة بيف املئة مطلوب لنمو  10.5يف حني أن نسبة  سنويا،يف املئة  1نمو اقتصادي بنسبة ي اإلمجايل لملئة من الناتج الوطنيف ا 3.5ٌتؤدي نسبة استثامر ٌتقدر بـ  -  7

  يف املئة).  1باملئة للفرد إذا زاد عدد السكان بنسبة  2(أو زيادة  باملئة
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: وهي املرحلة النهائية حيث High Mass Consumption Age املرحلة اخلامسة. عرص االستهالك الكبري
تنوعة املوواسعة الت الصناعية الرائدة متخصصة يف إنتاج السلع االستهالكية املعمرة واخلدمات ُتصبح القطاعا

ه املرحلة، يرتفع عىل سبيل املثال السيارات) مع اهتامم ضئيل نسبيا باحلاجة لزيادة بناء قدرات اإلنتاج. يف هذ(
ستويات تتجاوز بكثري االحتياجات ستوى يسمح لعدد كبري من األفراد باالستهالك عند مالدخل احلقيقي مل

(منها الرعاية االجتامعية) والتمتع ار املستهلك، السعي إىل األمن نفسه اآلن ملتعة خي وٌيكرس املجتمعاألساسية 
رشينات القرن املايض وبشكل أكثر أول من وصل إىل هذه املرحلة كانت الواليات املتحدة يف عوالرتفيه.  بالفنون

 1960احلرب، وبعد ذلك دخلت أوروبا واليابان هذه املرحلة خالل اخلمسينات، وحتى عام  مبارشة بعد اكتامال
إذا سمح قادته "يتمتع بالقدرة التقنية للدخول يف سوق االستهالك الكبري للجامهري  كان االحتاد السوفيايت

اجتاه دولة ، قد ختتار جمتمعات أخرى Rostowمن وجهة نظر . )Rostow 1960 :12( "الشيوعيون بذلك
 الرفاهية أو أن ُتصبح قوة عسكرية أو سياسية دولية. 

جلميع املجتمعات التي تتحرك من التقليدي إىل  "عاملي"هذه املراحل ذو طابع  Rostow يعترب                   
رية التي الرئيسية للتنمية الرضو تإحدى االسرتاتيجياإىل التقدم.  ومن التخلفاحلديث، من اخللف إىل األمام 

الكافية تدفع املجتمع عىل طول املسار التارخيي هو تعبئة املدخرات (املحلية واخلارجية) هبدف خلق االستثامرات 
إىل جانب التطور التكنولوجي يف سياق الظروف االجتامعية، الثقافية والسياسية املناسبة لترسيع النمو االقتصادي 

مكانة رائدة يف الفكر التنموي التقليدي خالل الستينات عندما تم  Rostowللتحديث. احتلت نظرية املراحل لـ 
لكثري  "األساس التارخيي"تأسيس مواقف ليربالية جديدة جتاه العامل الثالث: عىل سبيل املثال، شكلت هذه األفكار 

ألقاها  عىل إصدارات من مراحل النمو يف خطابات اديات التنمية التي نوقشت سابقا، وٌيمكن العثورمن اقتص
عمل أنذاك كنائب مساعده اخلاص  Rostowوهذا ليس مفاجئا ألن  John F. Kennedyالرئيس األمريكي 

حيث كان له دور فعال يف ارشاك الواليات املتحدة يف حرب فيتنام). من جانب آخر، (لشؤون األمن القومي 
ليدية الراغبة يف التطور أن تنسخ مثال كانت اآلثار السياسية لنظرية املراحل واضحة: كان عىل املجتمعات التق

من املجتمعات احلديثة  تشجع املجتمعات املتخلفة والتقليدية انتشار االبتكار ، وجيب أنالغرب املثبت بالفعل
أسواقا أكثر حرية كطريقة للتكامل االقتصادي وأن ترحب باملساعدات األمريكية ويف جمال  املتقدمة وأن تتبنى
  .االستثامر والرشاكة
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  Critical Minimum Effortاحلد األدنى من اجلهد احلرج .4

ن املتخلفة املكتظة البلدا مفادها أن أطروحة Harvey Leibenstein األمريكي-األكرايناالقتصادي طور 
، أن الطريق للخروج حلقة فقر مفرغة ٌتبقيها يف مستوى توازين منخفض لنصيب الفرد من الدخلبالسكان تعيش 

معني من شأنه رفع دخل الفرد إىل مستوى ٌيمكن من خالله احلفاظ  "أدنى جهد حاسم"بـ ق هو القيام من هذا املأز
عىل استدامة عملية التنمية االقتصادية. أو بعبارة أخرى، ال ٌيمكن حتقيق النمو االقتصادي يف البلدان املتخلفة ما مل 

هذا احلد األدنى من  –النظام من حالة الركود  يتم حقن حد أدنى من االستثامر يف النظام كجرعة موحدة تسحب
وعليه، من أجل حتقيق انتقال ناجح من حالة التخلف إىل حالة  ."احلد األدنى من اجلهد احلرج"بـ االستثامر ٌيسمى 

أكثر تقدما حيث ٌيمكننا توقع توليد نمو مطرد، من الرضوري أن يتلقى االقتصاد يف مرحلة ما أو خالل فرتة ما 
 عىل الرغم من أنه ليس دائام رشطا كافيا. -للنمو أكرب من حجم حد أدنى حرجحافزا 

ٌتشري : "Stimulantsمنشطات "و  "Shocksصدمات "، خيضع كل اقتصاد لـ Leibensteinوفق                      
عمل عىل امخاد وٌمتارس تأثريات سلبية ت ج والدخل والعاملةالصدمات إىل تلك القوى التي ٌتقلل مستوى اإلنتا

وهي  –واضعاف قوى التنمية. عىل عكس ذلك، تعمل املنشطات عىل رفع مستوى الدخل وحتفيز قوى التنمية 
ألن ختضع لتأثري  "متخلفة"البلدان القوى املحفزة للدخل التي حترك عجلة التنمية. عىل ذلك، ٌتعترب بعض 

فقط عندما يتم حتفيز العوامل املحفزة  ).نشطاتتتغلب الصدمات عىل امل(املنشطات الصدمات أكثر من تأثري 
لحد األدنى احلرج ثبطة للدخل (الصدمات)يتم الوصول لللدخل (املنشطات) إىل ما أبعد بكثري من العوامل امل

    8عىل طريق التنمية. ويسري االقتصاداملطلوب لتحقيق النمو املطرد 

حلد األدنى من اجلهد احلرج عىل وجود ظروف اقتصادية مواتية يعتمد األساس املنطقي ألطروحة ا                    
يف عملية التنمية، يتم إنشاء هذه  معينة بحيث تتوسع القوى املحفزة للدخل بمعدل أعىل من القوى املثبطة له.

 جدوى واحلوافز ال، فإن الدوافع ومع ذلكالظروف اعتامدا عىل مواقف ودوافع األفراد واحلوافز املقدمة هلم. 
مقدار القدرات الكامنة يف -"Growth Agentsأعوان النمو  "منهام دون العوامل الرئيسية للتنمية االقتصادية أو 

                                                 
. ٌيصبح حتقيق "منشط"تثامر هو عامل حمفز للدخل أي يف حني أن االس "صدمة"السكان عامال مثبطا للدخل أي  Leibensteinعىل سبيل املثال، يعترب  - 8

 توليد مقدار ضئيل من النمو يف االقتصاد ممكنا عندما تكون العوامل املحفزة للدخل أقوى من العوامل املثبطة له. الحظ يف حالة ما إذا أدى استثامر إضايف إىل
يفشل هذا اجلهد يف توليد عملية تراكمية  وبالتايل قد ،يف أعقاب زيادة هذا الدخل اإلضايفإضافات سكانية تتولد عرب تم استنفاد هذا الدخل اإلضايف الدخل سي

آخر من الرضوري أن يكون اجلهد األدنى أو  بمعنى- السكاينللنمو. ما هو مطلوب هو حجم أويل كبري من االستثامر قد خيلق ظروفا جيب أن تفوق النمو 
 عني. سلسلة اجلهود األولية أعىل من حد أدنى م
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تنفيذ األنشطة املسامهة يف النمو.  قدرةلدهيم  األفراد الذينأولئك يف النمو، أو  سكان بلد ما للقيام بأنشطة مسامهة
بل رجال األعامل، املستثمرين، املدخرين،  Leibenstein ة حسبوالعاملأعوان النمو ليسوا األرض، رأس املال 

زيادة خمزون  )،أعامهلم املسامهة يف النمو إىل خلق ريادة األعامل (املقاولتية واملبتكرين والتي ٌتؤدياملكتشفني 
   واالستثامر.االدخار  وزيادة معدلتوسيع املهارات اإلنتاجية  املعرفة،

لكننا هنتم فقط بتلك األنشطة التي هي يف موضع ٌيمكنها ن أنشطة أعوان النمو ال حرص هلا ال شك أ                 
توليد املنشطات وتعزيز النمو االقتصادي، وتتطلب نوعا خاصا من االستجابة البرشية للمواقف والدوافع 

، هناك نوعان من احلوافز Leibensteinوفق واحلوافز التي يتم إنشاؤها بواسطة البيئة االقتصادية واالجتامعية. 
 املوجودة يف البلدان املتخلفة: 

 وهي التي ٌمتارس تأثريات صفرية عىل النمو  Zero-sum Incentivesاحلوافز ذات املحصلة الصفرية  )1(

وتشمل األنشطة التجارية عالية املخاطر، األنشطة غري التجارية كوهنا ال تزيد من الدخل الوطني  االقتصادي
ويل الدخل واألرباح من فئة إىل أخرى. بعبارة أخرى، ٌمتارس احلوافز الصفرية تأثريات أو املضاربة وحت

 توزيعية فقط.

 وهي تلك التي ٌتؤدي إىل النمو Positive–sum Incentives اإلجيابيةاحلوافز ذات املحصلة   )2(
االقتصادية وتتكون  رضورية للتنميةاالقتصادي وتعزيز الدخل الوطني. إن األنشطة ذات املحصلة اإلجيابية 

من االستثامر اإلنتاجي، استخدام املعرفة التقنية، استكشاف واستغالل األسواق اجلديدة، استخدام 
ودوافعهم هي مواتية للنمو ألهنا ٌتثري مواقف األفراد -ذلك وما إىلاالكتشافات واالبتكارات العلمية 

 متارس تأثريات النمو. وتطلعاهتم وبالتايل فهي

بالنسبة للبلدان املتخلفة، جتعل الظروف رجال األعامل ينخرطون يف األنشطة ذات املحصول الصفري                  
ال ٌيضيفون شيئا إىل املوارد االمجالية وذلك هبدف تأمني موقع احتكاري أكرب وقوة سياسية ومكانة اجتامعية. اهنم 

من ناحية أخرى، ليست أنشطة مدرة للدخل احلقيقي. للمجتمع ويف الواقع هي مضيعة للموارد املتاحة النادرة و
(الرضورية للتنمية) حمدودا جدا يف البلدان املتخلفة الراكدة وبالتايل  اإلجيايبيكون نطاق األنشطة ذات املحصول 

اط بعض رجال حتى يف حالة انخرنمية االقتصادية يف تلك البلدان: تأثريها ضئيال وغري كاف حلل مشاكل الت
وجبة وٌتوجه نحو األرباح، ستتدهور أنشطتهم ذات قيمة م مشاريع استثامرية حقيقية هبدف حتقيقيف األعامل 
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أنشطة ذات قيمة صفرية حلاجة البيئة التي يغيب عنها النمو االقتصادي. لذلك، من الرضوري أن يكون احلد 
 فز ذات املحصول اإلجيايب. األدنى من اجلهد كبريا بام فيه الكفاية لتهيئة بيئة مالئمة الستمرار احلوا

ضد التغيري متيل إىل خفض مستوى الدخل و هي: (الصدمات)يف البلدان املتخلفة ،هناك تأثريات عكسية                 
تثبيط و تقليص الفرص المتيازات االقتصادية احلالية عرب حلفاظ عىل ااألنشطة املقاولتية التي هتدف ا )1(

 )3(العاملة املنظمة و غري املنظمة املوجهة ضد التغيري؛ األنشطة املحافظة عىل  )2(يعها؛مكن توساالقتصادية التي يٌ 
زيادة  )4(نحو املعرفة الكالسيكية و األفكار القديمة؛  االنجذاب املتزامنمقاومة املعرفة و األفكار اجلديدة و 

ن استخدام تلك املوارد بطريقة أخرى يف القطاعني العام و اخلاص كان باإلمكا ي غري املنتجاالستهالك االنفاق
حجم رأس املال  عاملة ٌمتارس تأثري إضعافمن نمو قوة  هالنمو السكاين و ما يرتتب عن )5(كرتاكم رأس املال؛

 وجود نسبة عالية لرأس املال إىل الناتج.  )6(مع بقاء العوامل األخرى عىل حاهلا)؛ و املتاح لكل عامل(
وحاسم ، يلزم بذل جهد أدنى كبري ي ٌتبقي االقتصاد يف حالة التخلفغلب عىل هذه التأثريات التللت                      

 اإلجيابيةفيه الكفاية للحفاظ عىل معدل رسيع للنمو االقتصادي الذي جيب أن بدفع احلوافز ذات املحصلة  بام
اجلهد احلرج، سريتفع الدخل و يميل من  األدنىملواجهة احلوافز ذات املحصلة الصفرية.  نتيجة للحد  وخيلق قوى

زيادة مسامهتهم يف نصيب  )2(توسيع أعوان النمو؛  )1(إىل زيادة مستوى االدخار و االستثامر مما ٌيؤدي بدوره إىل: 
خلق  )4(كفاءة العوامل املثبطة للنمو؛ إضعاف )3(الفرد من رأس املال مع انخفاض نسبة رأس املال إىل الناتج؛

زيادة التخصص و توسيع القطاعات املكونة ) 5(بيئية لتعزيز التنقل االجتامعي و االقتصادي؛ ظروف اجتامعية و
جتامعية خاصة البيئة التي مع التغريات االقتصادية و االحتسني مناخ ٌيؤدي إىل تغريات أكثر تالئام  )6(لالقتصاد؛ و 

 كاين. خفض هنائي ملعدل النمو الس ما يرتتب عنه منفض اخلصوبة و ٌتؤدي خل
بمثابة احلد األدنى جلميع اجلهود املمكنة التي من  األدنىيعترب احلد  Leibensteinأن  اإلشارةجتدر                       

بعبارة أو . "أو اجلهد لإلنفاقنمط زمني مثايل "شأهنا أن تقود نمو الدخل احلقيقي املستدام والتي تنطوي عىل 
الرضوري بذل احلد األدنى من اجلهد احلرج دفعة واحدة، إذ ٌيمكن ليس من  Leibensteinأخرى، يعتقد 

 تقسيمها إىل سلسلة من اجلهود الصغرية رشيطة أن يتم تطبيقها يف الوقت األمثل. 
دراسات يف نظرية -التخلف االقتصادي والنمو االقتصادي "يف مقدمة كتابه Leibensteinكتب                        

، لكن نظريته مثل نظرية "وصفة وليس تقديم- والفهمالتفسري  "أن هدفه كان) 1957( "يةالتنمية االقتصاد
استحوذت عىل خيال االقتصاديني واملخططني يف البلدان املتخلفة واعتربت وصفة ملعاجلة التخلف مراحل النمو 
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دفعة كبرية  إعطاءأن أكثر واقعية من نظرية الدفعة الكربى من منطلق  Leibensteinاالقتصادي. كانت أطروحة 
ٌيمكن حتديد حد أدنى من اجلهد احلرج ر غري عميل يف البلدان املتخلفة، يف املقابل لربنامج التصنيع دفعة واحدة أم

تتوافق هذه النظرة -بشكل صحيح وتقسيمه إىل سلسلة من اجلهود الصغرية لوضع االقتصاد عىل طريق التنمية
 ذي ٌتطبقها غالبية البلدان املتخلفة. أيضا مع فكرة التخطيط الديمقراطي ال

  Harrod-Domar نموذج .5

ٌيمكن وصف امليكانزمات االقتصادية األساسية التي من خالهلا ٌيؤدي مزيد من االستثامرات إىل مزيد من النمو 
عتمد عىل دالة إنتاج نه يأل AKأيضا بنموذج  ليهحاليا، عادة ما ٌيشار إDomar-Harrod .9نموذج  عن طريق

بشكل أو بآخر،  .Aباستخدام تكنولوجيا معينة  Kة حيث يتم احلصول عىل املخرجات باستخدام رأس املال خطي
 كثريا ما يتم تطبيق هذا النموذج عىل قضايا السياسات االقتصادية التي تواجه البلدان النامية. 

 وات التالية:وفق اخلط Harrod-Domarيتم عرض اإلطار الريايض لنموذج                       
 إضافات- يتم توجيهها خللق استثامرات جديدة معينة من دخله الوطني دخر نسبة أن يكل اقتصاد عىل جيب             

باعتبارها عامال –) واآلالت، املعدات (املباينالسلع الرأساملية البالية أو املترضرة  ولتحل حمل يف خمزون رأس املال
  ي.رضوريا لترسيع النمو االقتصاد

): Y) والناتج الكيل (ليكن Kإذا افرتضنا عالقة اقتصادية مبارشة بني حجم خمزون رأس املال الكيل (ليكن            
 ر أمريكي من الناتج، فإنمن رأس املال رضوري إلنتاج دوال ةأمريكيدوالرات  3عىل سبيل املثال، إذا كانت هناك 

نفرتض اآلن زيادة تدفق الناتج الوطني. تثامرات جديدة سٌتؤدي ليف شكل اس أي إضافة صافية ملخزون رأس املال
من  3هي تقريبا  "Capital-Output Ratio الناتج-املالنسبة رأس  "أن هذه العالقة معروفة يف االقتصاد باسم 

ة من نسبة ثابت- Sوافرتضنا أن نسبة االدخار الصايف الوطني  vدوالر أمريكي. إذا عرفنا هذه النسبة بالرمز  1
وأن االستثامر اجلديد اإلمجايل ٌحيدد بمستوى االدخار، بإمكاننا اآلن صياغة نموذج بسيط للنمو الناتج الوطني 

 االقتصادي.
 ) كام تربزه العالقة التالية:Yمن الدخل الوطني ( s) هو نسبة Sاالدخار الصايف ( .1

)1(                                                               S sY         
                                                 

نمو االقتصادي حظيت بشعبية واسعة خاصة لدى املخططني البشكل مستقل نامذج  )1946( Domar Evseyو ) Harrod Roy )1939طًور     - 9
 ."Harrod-Domarنموذج "طار التحلييل للنموذجني حتت مسمى يتم اجلمع بني اإل وعادة مااالقتصاديني بعد احلرب العاملية الثانية، 
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 ): K) عىل أنه التغري يف خمزون رأس املال (ليكنIٌيعرف االستثامر الصايف ( .2

)2(                                                         I K   
عربا عنه بنسبة رأس مع الدخل أو الناتج الوطني مٌ ني خمزون رأس املال وجود عالقة مبارشة ب لكن بسبب          

الناتج -املال v:كاآليت 
                                                                        Kv

Y





Kvأو       
Y

      
 أو   

)3(                                                                    K v Y   
 الوطني ٌيساوي االستثامر الوطني، لدينا: وألن االدخارأخريا،          

I S 
S) نعلم أن 1املعادلة ( منلكن            sYوعليه : 

I K v Y
sY K v Y
   
   

 
 أو         
)4(                                                            sY v Y  

) عىل4بقسمة طريف املعادلة (        Yو v :نحصل ، 

)5(                                                             Y s
Y v


 
الحظ أن الطرف األيرس        /Y Y  .ٌمتثل عىل هذا األساس، ٌيمثل معدل التغري أو معدل نمو الناتج الوطني

أن حقيقة  للنمو االقتصادي والتي تربز Harrod-Domarالشكل املبسط للمعادلة املشهورة يف نظرية  )5(املعادلة 
معدل نمو الناتج الوطني /Y Y االدخار الوطني بمعدلحمدد sالناتج-إىل نسبة رأس املال v . بعبارة

بارش وإجيايب بمعدل االدخار (أي كلام كان يف غياب احلكومة يرتبط معدل نمو الدخل الوطني بشكل مأخرى، 
االقتصاد قادرا عىل االدخار واالستثامر من حجم ناتج وطني معني، تم حتقيق أكرب معدل نمو للناتج الوطني) 

الناتج (بمعنى كلام كان- ويرتبط بشكل عكيس أو سلبي بنسبة رأس املال v الوطني مرتفعة كان معدل نمو الناتج
 منخفضا). 

دراج معدل االهتالكٌيمكن إ             :لُيصبح معدل النمو 
)6(                                                           Y s

Y v
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كلام ادخر  –معينة من الناتج الوطني ويستثمر نسبةدخر من خالل املعادلة، كي ينمو االقتصاد ينبغي أن ي         
) الذي ٌيمكن أن ينمو به ألي مستوى من (الفعيللكن املعدل احلايل حقق الناتج نموا رسيعا،  واستثمر أكثر

قياسه  ٌيمكن- االستثامرمن  اإلضافيةناتج إضايف ٌيمكن احلصول عليه من الوحدات  كم- واالستثامراالدخار 
(ليكن جالنات-املالبمعكوس نسبة رأس  1/ v ،(ن هذا املعكوسأل 1/ v هو نسبة الناتج إىل االستثامر أو نسبة
يتبع ذلك أن رضب معدل االستثامر اجلديدالناتج إىل رأس املال.  /s I Yبإنتاجياهتا 1/ v رفع معدل سٌيؤدي

     نمو الدخل الوطني.

للنمو االقتصادي مها نمو قوة العمل والتقدم التكنولوجي. آخرين باإلضافة إىل االستثامر، ٌيوجد مكونني          
، نمو عنرص العمل غري مدرج برصاحة ألن العمل ٌيفرتض أنه متوفر يف سياق Harrod-Domarيف سياق نموذج 

التقدم (هذا االفرتاض ليس دائام صاحلا)، أما االستثامرات الرأساملية  البلدان النامية وٌيمكن أن يرض نسبة
رفع معدل نمو الناتج ة لالناتج املطلوب-انخفاض نسبة رأس املالٌيعرب عنه يف شكل التكنولوجي يف النموذج 

 الوطني بمستوى استثامر معني. 
 تقييم .6

ارشال املمولة من قبل الواليات املتحدة ملساعدة إعادة الثانية خاصة بعد النجاح الرسيع خلطة مبعد احلرب العاملية 
بناء االقتصاديات األوروبية، حتول انتباه العديد من االقتصاديني الذين شاركوا بشكل مبارش يف خطة مارشال أو 

 مناالقتصادية للمناطق األقل تقدما، و مع مؤسسات دولية مثل األمم املتحدة والبنك العاملي نحو مسألة التنمية 
، Rosenstein-Rodan ،Nurkse ،Rostowبني هؤالء الرواد األوائل يف الفكر التنموي كام رأينا 

Leibenstein  والحقاArthur Lewis و  Albert Hirschman  . 
مدرسة فكرية مرنة من خالهلا شكلوا االقتصاديني مدعمة لبعضهم البعض بشكل عام، كانت أفكار هؤالء              

 خاصة-التنمية لفهم مسألة وعميل أكثرتارخيي  أقل،التنمية االقتصادية مع الرتكيز عىل هنج نظري  حول قضية
مدرسة للتحليل، كانت  ومثل أي. Harrod-Domarنموذج عىل تطبيق النامذج الكينزية ك أولئك الذين شددوا

االختالفات بشكل الفت يف  وظهرت هذه –هؤالء املنظرين  والتفسري بنيهناك اختالفات يف جماالت الرتكيز 
التنبؤ هبا عىل  والقدرة عىلالذي شدد عىل النهج الوصفي مع التأكيد عىل حتمية التنمية االقتصادية  Rostowعمل 

قدم صورة مستقبلية للبلدان النامية. يف املقابل، ركز منظرون يٌ أساس الفرضية القائلة بأن املايض الصناعي ألوروبا 
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تشاركوا  ومع ذلكلتحلييل لكنهم مل يسعوا لبناء نظرية ضخمة حول التاريخ االقتصادي، آخرون عىل التأسيس ا
حيلة النمو ليست "أن  Rostowالعديد من املقرتحات اجلوهرية: قبل كل يشء، يتفق هؤالء املنظرين بكلامت 

تصادية يف العامل األقل ، كام آمنوا أن الفرتة الزمنية الالزمة لتحقيق التنمية االق)Rostow 1960 :166( "صعبة
 تكون أكثر.  ونادرا ماتقدما ستكون قصرية نسبيا (مسألة عقد أو ربام جيل) 

الشهري  اإلنجليزيلقد شارك مجيع هؤالء االقتصاديني بدرجة متفاوتة انجذاهبم لعمل االقتصادي                    
John Maynard Keynes لكيل مهنة االقتصاد أواخر وجهات نظره حول االقتصاد ا الذي اكتسحت

الثالثينات وأربعينات القرن العرشين، وبالتايل أكدوا عىل الظواهر املجمعة مثل معدل االدخار واالستثامر 
للنمو االقتصادي. لقد اتفق هؤالء  Harrod-Domarكمتغريات أساسية وهو منظور يتناسب مع نموذج من نوع 

االقتصادي الضعيف يعكس نقص الطلب الكيل بدال من نقص  األداء املنظرون مع االفرتاض الكينزي القائل أن
توصل إىل هذا االستنتاج بناء عىل معرفته بالبلدان الرأساملية  Keynes، عىل الرغم من أن وحمدودية املوارد

 دراسة االقتصاديات الثنائية األقل تقدما التي سٌتطبق عليها هذه البصرية.  وليس مناملتقدمة 
أظهر هؤالء االقتصاديون األوائل يف التنمية تفضيال ملحوظا للتصنيع كقوة دافعة للنمو االقتصادي،                  

معتقدين أن التصنيع سيطلق زمخا من الرخاء يرفع به مجيع قطاعات االقتصاد األخرى. يف هذا اإلطار، تتبع 
فاهيم النظرية التي نوقشت سابقا. لقد تم اسرتاتيجية التنمية السائدة يف اخلمسينات بشكل مبارش ومنطقي امل

جيب تكليف القطاع الصناعي بدور ديناميكي عىل عكس القطاع الزراعي الذي كان ٌينظر إليه عادة كقطاع سلبي 
ص عمل ، كان هناك شعور بأن الصناعة كقطاع رائد سيوفر فرالضغط عليه والتمييز ضده. عىل وجه التحديد

وفر طلبا متزايدا عىل املواد الغذائية واملواد اخلام وتوفري املدخالت الصناعية للزراعة. يٌ بديلة للسكان املزارعني وس
أشكاال متعددة: أوال، يف عديد  وضد الزراعةيف ظل اسرتاتيجية التصنيع األوىل اختذ التمييز لصالح الصناعة 

سياسات األسعار التي حافظت عىل البلدان حتول التبادل التجاري الداخيل ضد الزراعة عرب جمموعة متنوعة من 
كان هناك غرض آخر . املواد الصناعيةأسعار املواد الغذائية عند مستوى منخفض بشكل مصطنع مقارنة بأسعار 

توزيع الدخل  وبالتايل إمالةتلك يتمثل يف توفري الغذاء الرخيص للعامل يف املناطق احلرضية  األسعارلسياسات 
 لصاحلهم. 

 –الواردات  إحاللحدى الوسائل الرئيسية لتعزيز التصنيع يف بداية عملية التنمية ٌتؤكد عىل عملية إ                    
 إحاللخاصة السلع االستهالكية واملعمرة. مع استثناءات قليلة جدا، نشأت سلسلة كاملة من سياسات 
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عالية وأسعار الرصف املتعددة إىل الواردات: بدءا من أنظمة الرتخيص املقيدة، التعريفات اجلمركية للحامية ال
املالية والرضيبية التي انترشت برسعة يف البلدان النامية. لكن مع األسف، أدى هذا النهج املوجه  األجهزةخمتلف 

من جانب آخر، قدمت حجة . عزيز الصناعات غري الفعالة والكفؤةنحو الداخل إلفشال النمو الصناعي وت
األساس املنطقي للرتكيز عىل االستثامر يف القطاع احلرضي احلديث ويف "Infant Industryالصناعة الوليدة "

وعىل الرغم من أن هذه األطروحة لدهيا  10.الواردات حاللإلصالح  التحتية املادية ويف البنية أنشطة اإلنتاج
البلدان النامية  يفالعديد من النقاط اإلجيابية والصالحية، إال أن معظم عمليات إحالل الواردات التي اعتمدت 

 باءت بالفشل العتامدها عىل قدر كبري من احلامية خالل فرتة زمنية طويلة للغاية. 
أخريا، عىل الرغم من أن هؤالء املنظرين التنمويني يبدون احرتاما عميقا لقوى السوق إال أهنم مل                      

ُيساعد سإذا كان ذلك -أكثر من الطريقة الكينزية-االقتصاد يرتددوا يف الدعوة إىل التدخل احلكومي قصري املدى يف
 السوق وسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية، لكن هناك جماالت يكون فيها أداء اعتربدفع النمو االقتصادي. 

إن مل يكن ذلك  والقيادي للحكومةظروف معينة جيب تشجيع الدور احلازم  ويف ظلوكفاءة األسواق أقل فعالية 
عىل املدى الطويل، توقع اقتصاديو التنمية أن حيقق االقتصاد أفضل النتائج يف ظل سوق تنافيس يتفاعل . رضوريا

م احلفاظ بشكل إجيايب وفعال مع اجلهاز احلكومي وبالتايل سيتم تقليل دور التدخل احلكومي يف التنمية لتأدية مها
تقليدية لكن فقط  اعنى، كان لدى اقتصاديي التنمية أفكارحال البلدان األكثر تقدما. وهبذا املعىل االستقرار كام هو 

 املدى الطويل.  من منظور
 
 
 
 
 
 

                                                 
رؤية بسيطة حلد ما  عىلتستند هذه النظرية  أول وزير خزانة للواليات املتحدة نظرية الصناعة الوليدة. Hamilton Alexander رطو معروف، كام هو - 10

قة التي نحمي هبا امية صناعاهتا الوليدة ضد منافسة املنتجني األجانب املتفوقني بنفس الطرية التي تسعى للحاق بالركب حتتاج حل(لكنها قوية) مفادها أن الدول
  .أطفالنا قبل إرساهلم إىل العامل اخلارجي
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   املصطلحات الرئيسية 
 اخلفية اإلمكانات أطروحة اجلهد األدنى الدفعة الكربى
 فشل التنسيق Harrod-Domarنموذج  النمو املتوازن
 اسرتاتيجية التصنيع البلدان املتخلفة مراحل النمو

 
 أسئلة للمراجعة واملناقشة  

ارشح الفروق اجلوهرية بني نظريات الدفعة الكربى والنمو املتوازن وجهد احلد األدنى؟ ما هو النموذج الذي تعتقد أنه ٌيقدم  .1
 أفضل تفسري للوضع التنموي يف البلدان املتخلفة؟ ارشح اجابتك.

 لوا املدرسة الفكرية السائدة يف اخلمسينات؟ما هي األفكار التي يتشارك فيها مفكرو التنمية الذين شك .2
 األشكال املختلفة للتأثريات اخلارجية املوجبة واإلمكانات اخلفية يف عملية النمو حسب نظرية الدفعة الكربى؟ خلص .3
 ما هي توصيات السياسة املشتقة من نظرية النمو املتوازن لصناع القرار يف البلدان النامية؟ ارشح اجابتك. .4
لكنه يف حتليل التاريخ االقتصادي لبلد متقدم ختتاره أنت (كان متخلفا يف املايض  Rostowنظرية مراحل النمو لـ  استخدم .5

 ).بالفعل بلغ مرحلة االنطالق
 ما هي املنشطات والصدمات وكيفية تتفاعل مع بعضها البعض يف عملية التنمية االقتصادية حسب أطروحة اجلهد األدنى؟ .6
، 3املائة سنوًيا مع العلم أن نسبة رأس املال إىل الناتج املطلوبة هي ب 5هدف حتقيق معدل نمو الناتج ٌيقدر بـ إذا وضع بلد ما  .7

 ؟Harrod-Domarباستخدام صيغة  أراد حتقيق معدل النمو املستهدف ما هو حجم االدخار الواجب بلوغه إذا
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ة  يناتف الس  

  
باعتباره اهلدف  اإلمجايلكان مفهوم التنمية االقتصادية يف الستينات ال يزال ٌيركز بشكل كبري عىل نمو الناتج املحيل  

دون املستوى األمثيل يف العامل عاملة مشكلة البطالة والاجلدلية املتزايدة حول  أدتالرئييس، لكن مع هناية العقد 
تغيري جدير أيضا . حدث اإلمجايلالتوظيف كهدف يف حد ذاته إىل جانب نمو الناتج املحيل  إىل وضع النامي

كتحول لتنمية لٌينظر أصبح : باملالحظة يف مفهوم التنمية هيتم بفكرة البنية الفسيولوجية والقطاعية لعملية التنمية
 . ها لصالح تزايد حصة الصناعة واخلدماتاإلنتاج والعاملة حيث تنخفض حصة الزراعة من هيكيل خمطط لبنية

العنارص الرئيسية لعقيدة التنمية السائدة يف الستينات. بداللة اإلطار املفاهيمي،  2.1ٌيظهر الشكل                    
 فكر التنموي يف فرتة الستينات.  ويف الوقتسيطر اإلطار التحلييل القائم عىل االزدواجية االقتصادية عىل حالة ال

الذي اعرتفت فيه عقيدة التنمية يف اخلمسينات ضمنيا بوجود جزء متخلف يف االقتصاد مكمل للقطاع احلديث، 
 ثنائي لتفسري األدوار املتبادلة للقطاعني يف عملية التنمية.  إلطارإال أهنا افتقرت 

عة الكفاف كمصدر حمتمل للعاملة ظهر أمهية قطاع زرايٌ من قطاعني  نموذجا مكونا )Lewis )1954قدم                  
صفرية للعاملة يف الزراعة حدية التي حيتاجها القطاع احلديث، وافرتض إنتاجية  والفائض الزراعيغري املحدودة 

ن حدوث انخفاض يف الناتج الزراعي، حترير املزارعني من زراعة الكفاف بأعداد كبرية دو وبالتايل ُيمكنالتقليدية 
 يف النموذج. والنمو االقتصاديلقطاع الصناعي احلديث الذي ٌيمثل مصدر التوسع يتوسع ا ويف املقابل

تبادل بني الوظائف باالعتامد املعىل نحو متزايد االعرتاف  تممع ازدياد تعقيد نامذج االقتصاد املزدوج،                    
موارد  إطالقب عىل القطاع املتخلف عملية النمو: جي والزراعي أثناءؤدهيا القطاعان الصناعي التي جيب أن يٌ 

 . )Fei and Ranis 1964(للقطاع الصناعي الذي بدوره ينبغي أن يكون قادرا عىل استيعاهبا 
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 .هنج التنمية يف الستينات .2.1الشكل 

النمو رها، أكدت أطروحة هويف جتوازن مقابل غري املتوازن: يف فرتة الستينات ٌنوقشت قضية النمو امل              
عىل رضورة وجود اتساق بني النمو القطاعي للناتج مع النمو التفاضيل للطلب عىل ) Nurkse 1953(املتوازن 

ارتفاع الدخل. من ناحية أخرى، حددت أطروحة النمو غري املتوازن االفتقار للقدرة عىل زيادة السلع املختلفة مع 
 كانت وصفة ).Hirschman 1958( "لتنميةئييس أمام العائق الرا"واخلاص اختاذ القرار يف القطاعني العام 

خلق سلسلة من القدرة الزائدة املؤقتة للمرافق االجتامعية العامة  يفأطروحة النمو املتوازن الخرتاق هذا االختناق 
 من شأهنا أن ُتشجع بناء أنشطة إنتاجية مبارشة، لكن نموذج النمو غري- نشاء بيئة مادية جذابةمن خالل إ –التي 

سٌيؤدي بدوره إىل توليد احلاجة  وهو مااملتوازن يرى أن العملية تبدأ بتكوين أنشطة منتجة مبارشة قبل الطلب 
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أكثر أمهية  وغري املتوازنلية. لكن ٌيمكن القول أن أوجه التشابه بني أطروحتي النمو املتوازن يملرشوعات عامة تكم
قام  وبطريقة مابني القطاعات يف عملية التنمية،  ر الروابطاختالف الوصفات: فقد أكد كال النهجني عىل دومن 

االقتصاد املزدوج إىل إطار متعدد القطاعات لكن دون التقاط االختالفات  إطارهنج النمو غري املتوازن بتوسيع 
 األساسية يف التكنولوجيا و شكل التنظيم بني األنشطة احلديثة و التقليدية. 

أن التنمية حتدث بعملية سببية دائرية تؤدي إىل تطور تراكمي: ) Myrdal )1968ياق، يرى يف ذات الس                
أن البلدان املتخلفة تعيش عملية تراكمية سلبية أو ما  Myrdal، لذا يدعي إجيابيةقد تكون هذه العملية سلبية أو 

ا ما ٌيمكن أن تتطور العملية الرتاكمية إىل ٌيسمى احللقة املفرغة للفقر. واعتامدا عىل جمموع التأثريات التي تسود بلد
 األعىل كام هو احلال يف املناطق الغنية أو إىل األسفل كام هو احلال يف املناطق الفقرية. 

ونمط ظهرت جمموعة مهمة أخرى من املسامهات يف الستينات ترتبط باهليكل املشرتك بني القطاعات                    
طول  والطلب عىلجان خمتلفان رؤى مهمة حول اهليكل املتغري بني قطاعات اإلنتاج االقتصادي. قدم هن النمو

الذي قدم حتليال تارخييا ) Kuznets )1966الذي استند حلد كبري عىل عمل  األولمسار التنمية. اعتمد النهج 
الذي يدرس  )Chenery )1960دقيقا لعدد كبري من البلدان، يف حني استند النهج الثاين عىل التحليل املقطعي لـ 

 األنامط اهليكلية يف عملية النمو. 
عىل السياسات العامة  وآثارها املرتتبةيتتبع هذا الفصل تطور نظريات التنمية السائدة يف فرتة الستينات                    

 يف البلدان املتخلفة.
  Dual Economy االقتصاد املزدوج .1

: قطاع صناعي غري متكافئني اقتصاديات تتكون من قطاعني–"الثنائية االقتصاديات املزدوجة أو " إن موضوع
. ديةدبيات االقتصااأليف من املناقشات له تاريخ طويل -حديث رأساميل يتعايش مع قطاع زراعي ريفي متخلف

عىل التفاعل احلاصل بني هذه القطاعات خالل الثورة الصناعية،  David Ricardoو Adam Smithبداية ركز 
بسبب تناقص عوائد القطاع الزراعي. وأثناء فرتة " كئيبة"كانت توقعات النمو الصناعي  Ricardoنسبة لـ وبال

النقل القرسي للسلع الزراعية من الريف الصيني نحو  تسببيف الصني يف اخلمسينات " القفزة العظيمة لألمام"
القرار ناع هكذا أدرك املنظرون وصوا...مليون شخص 30جماعة ووفاة ما يقرب حدوث  يف Moaاملدن يف عهد 
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بني تفاعل العىل كيفية فيه االقتصادي سيعتمد آفاق النمو تصاد لديه قطاعني خمتلفني متاما منذ فرتة طويلة أن أي اق
 هذه القطاعات. 

 Structuralالتغيري اهليكيل "ٌتسمى كذلك نظريات  –ٌتركز نظريات االقتصاديات املزدوجة                        

Change"  عىل امليكانزمات التي ٌحتول هبا االقتصاديات املتخلفة هياكلها االقتصادية من الرتكيز املفرط عىل
النظرية عىل فرضية تدعي أن التخلف  وتقوم هذهزراعة الكفاف التقليدية إىل اقتصاد صناعي متنوع أكثر حداثة. 

التنمية وأن ، ومؤسساتيةتاج) بسبب عوامل هيكلية اإلن (عواملحيدث نتيجة االستخدام غري الكفء للموارد 
يف هذا القسم، نلقي الضوء عىل مثاليني مشهورين لنظرية االقتصاد  تراكم رأس املال.عملية تتطلب أكثر من جمرد 

 .Fei-Ranisمن العاملة والنموذج املعدل له من قبل لإلمدادات غري املحدودة  Lewisاملزدوج: نموذج 
 مدادات غري املحدودة من العاملةلإل Lewis نظرية .1.1

 Arthur W. Lewisالسري االقتصادي الربيطاين لقى التنظري حول االقتصاديات املزدوجة زمخا كبريا بعد نرش 
التي كانت  1954عام  "التنمية االقتصادية مع امدادات غري حمدودة من العاملة"قالته الكالسيكية املشهورة م

) عام Theodore Schultz االقتصاد (مناصفة مع االقتصادي األمريكي أساس حصوله عىل جائزة نوبل يف
امدادات غري  منهجية لتفسري التنمية االقتصادية يف البلدان املتخلفة بوجود نظرية بناء Lewisلقد استطاع .  1979

أقل تقدما ان مو االقتصادي يف بلدمن هذه النظرية رشح كيفية بدء عملية الن وكان الغرضحمدودة من العاملة، 
، حيدث النمو االقتصادي بسبب Lewisتتكون من قطاعني: قطاع زراعي تقليدي وقطاع رأساميل صناعي. حسب 

زيادة حجم القطاع الصناعي الذي يعمل عىل تكوين رأس املال مقارنة بالقطاع الزراعي، أما مصدر رأس املال يف 
خفضة املدفوعة لإلمدادات غري املحدودة من العاملة الفائضة النامجة عن األجور املن األرباحالقطاع الصناعي فهو 

 املسحوبة من قطاع الزراعة التقليدية. 
فية يف اخل مكاناتاإلمكانية استغالل إمتفائال متاما بشأن  Lewisمثل بقية اقتصاديي التنمية، كان                      

كام شارك سابقيه قناعتهم بأن التصنيع هو الطريق الذي صادية، تعزيز التنمية االقت هاوالتي ٌيمكنالبلدان املتخلفة 
للهروب من الفقر والوصول إىل مستوى أعىل من التقدم االقتصادي  اسعي البلدان األقل تقدما بحاجة إليه كانت

. يف "متشائام اجتاه التصدير"دعم عملية التصنيع إال أنه مل يكن  Lewisواالجتامعي، ومع ذلك عىل الرغم من أن 
صادرات املنتجات  عدم خضوعثبات كان الغرض منه إ 1969عمال بحثيا كبريا عام  Lewisالواقع، نرش 

األسعار الدولية الناجتة عن  النخفاض-تقدماقل وهي الصادرات التقليدية للبلدان األ-االستوائية واملواد اخلام 
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بل عىل العكس استنتج أن ارتفاع الدخل  القيود التي فرضتها البلدان املتقدمة الستيعاب هذه املنتجات،
وبالتايل ، ومستويات اإلنتاج يف البلدان املتقدمة يستدعي حتفيز طلب أقوى عىل املنتجات االستوائية واملواد اخلام

 هذه الصادرات بمستويات أعىل من دخل الصادرات يف املستقبل. تعزيزيعد 
أن مستوى األجور يف البلدان األقل تقدما يتحرك  Lewisلكامنة، يرى ا اإلمكاناتعىل الرغم من هذه                   

من نظرائهم يف األعىل بوترية بطيئة جدا: حيث الحظ أن دخل العامل يف البلدان األقل تقدما يرتاجع أكثر  نحو
وجودة بني نتاجية املاهلياكل اإل اختالفذا التفاوت املتزايد كان نتيجة أن ه Lewisالبلدان املتقدمة، ويعتقد 

تتمتع البلدان املتقدمة بالفعل بقطاعات صناعية وقاعدة تصنيع كبرية ٌتوظف العديد من العامل مقابل املنطقتني أين 
ٌتستغل معظم ضعيفة نسبيا تستخدم حصة صغرية نسبيا من القوى العاملة. عىل عكس ذلك متاما زراعية قطاعات 

 . الرئييسعترب اإلنتاج الزراعي نشاطهم اطق الريفية حيث يٌ يف البلدان املتخلفة يف املنالقوى العاملة 
، عىل الرغم واملتخلفةالبلدان املتقدمة  يتم دفع أجور أعىل للعامل يف قطاع التصنيع مقارنة بالزراعة يف كال                 

. يف والزراعي الصناعي القطاعني ألن إنتاجية العامل أعىل يف كالفجوة األجور أصغر يف البلدان املتقدمة من أن 
النخفاض املقابل، ساد الدخل املنخفض القطاع الزراعي يف البلدان املتخلفة حيث يعيش معظم السكان نظرا 

وبالتايل نسبيا املستخدمة،  والتقنيات البدائيةيرجع أساسا لنقص رأس املال الذي  الناتج لكل عامل مستوى
لوجود املزيد من العامل يف القطاع الصناعي ذوي "هيكليا "نه دالة تابعة ألأعىل الدخل يف البلدان املتقدمة  متوسط
 مقارنة باملناطق األقل تقدما.  وأجر أعىلإنتاجية 

البلدان املتخلفة أهنا تتمتع بميزة نسبية يف  وواضعي السياساتالذي ُيصور فيه االقتصاديون  ويف الوقت                 
أن تلك  Lewisاالستمرار يف استغالهلا، اقرتح  والتي جيبللتصدير  واملواد اخلامائية إنتاج السلع الزراعية االستو

ذلك الوقت، كانت هذه الرؤية ال  يف-بعض أنواع الصناعات وديناميكية يفخفية بلدان تتمتع بميزة نسبية حمتملة ال
أجور قطاع التصنيع مالحظته أن  من Lewisتزال غري تقليدية إىل حد ما كتطبيق عميل لتعزيز التصنيع. لقد أدرك 

كانت عنرصا هاما يف  وألن األجورنة باألجور يف البلدان املتقدمة، يف البلدان املتخلفة كانت منخفضة نسبية مقار
، إذا متكنت املناطق األقل تقدما من والصناعات اخلفيفةاملنسوجات كتكاليف عمليات التصنيع مكثف العاملة 

ميزة نسبية بناء عىل تكاليف األجور بإمكاهنا خلق فربام نحو هذا النوع من التصنيع تصادي إعادة هيكلها االق
صايف اإلضافة الصغرية لصادرات  معتقدا أن" متفائال اجتاه التصدير"يف الواقع  Lewisاملنخفضة نسبيا. كان 

 وبالتايلالسوق العاملي املتنامي، عن طريق ٌيمكن استيعاهبا بسهولة التصنيع العاملية القادمة من املناطق األقل تقدما 
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البلدان قبل من  ةفعل دفاعي ةعىل من الصادرات املصنعة من البلدان األقل تقدما إىل إثارة رداألستوى املال حيتاج 
صادرات يرى أن زيادات  Lewis، ألن )واحلواجز األخرىمن حيث التعريفات اجلمركية اجلديدة (املتقدمة 

مجايل الصادرات ستتوزع يف مجيع أنحاء االقتصاد تي أضافتها املناطق األقل تقدما إىل إالتصنيع كثيف العاملة ال
أن أي بلد متقدم سٌيواجه هتديدا خطريا من املنافسة التصديرية التصنيعية  Lewisالعاملي. عىل ذلك، ال يعتقد 

احلامئية لوقف تدفق الصادرات لن تلجأ البلدان املتقدمة إىل القادمة من املناطق األقل تقدما، ونتيجة لذلك 
 الصناعية اجلديدة.

صاديا اقت ولكن بصفتهالدفاع عن حتويل العاملة بعيدا عن الزراعة نحو الصناعة،  Lewisأراد                     
 أكيد معاإلنتاج الزراعي بالت تراجعأن حتويل العاملة من الزراعة إىل الصناعة يعني كالسيكيا أصوليا متمرسا علم 

نتيجة ارتفاع المن الصفر، وأكرب ناتج حدي للعمل يف الزراعة افرتاض خالل وذلك من آلية إعادة التوزيع تلك 
ري الزراعيني، أقل لعدد متزايد من العامل غ حجم إنتاجسعار املواد الغذائية: سينتج عدد أقل من املزارعني متوقع أل

لضامن أجر الكفاف عىل األقل وستختفي امليزة أيضا الصناعية األجور  ع ارتفاع أسعار املواد الغذائية سرتتفعوم
 إذن هل هناك خمرج؟إنتاج سلع صناعية كثيفة العاملة، تقدما يف  األقلالنسبية املحتملة للبلدان 

مهمة يف اقتصاديات التنمية استخدمها االقتصاديون الكينزيون جديدة بنية  Lewis، أدخل عند هذه النقطة             
يف البلدان الصناعية: ماذا لو ) 1939-1929( ودراسة البطالة املقنعة  نطاق واسع لتحليل الكساد العظيمعىل

يف الصناعة لن  امن هذا القطاع وتوظيفه ي بشكل كبري بطريقة لو تم إخراجهاالعاملة يف القطاع الزراع تلاستغ
ماذا لو  العاملة؟ج الصناعي مع تدفق املزيد من الوقت يزيد النات ويف نفسينخفض اإلنتاج الزراعي عىل اإلطالق 

العمل  ة املتبقيةإذا تم نقلهم من الزراعة إىل الصناعة ٌيمكن للعاملعاملة زراعيني كان هناك يف الواقع فائض 
امجايل الناتج الزراعي ثابتا أو مرتفعا؟ عىل أية حال، استنتج  تضمن من خالهلا بقاءلساعات أطول أو بكفاءة أكرب 

Lewis  اخلفية يف عملية التصنيع  اإلمكاناتيف حالة وجود فائض من العاملة يف الزراعة عندئذ ٌيمكن استغالل
 وربام لن يكون صعبا حتقيق التنمية بعد ذلك. 

جر السائد يف الزراعة باملئة فوق متوسط األ 30عىل سبيل املثال  –إذا كان عىل الصناعيني دفع أجر ما                  
 عيشة يف املناطق احلرضية، فبإمكاهنمتكلفة امل وتعويض ارتفاعاملناطق احلرضية  نحوطية تكاليف ومشقة اهلجرة لتغ

أما املصادر توظيف كل العامل الراغبني يف احلصول عىل أجر ثابت طاملا سادت ظروف العاملة الفائضة يف الزراعة. 
املزارعون، العامل غري النظاميون، التجار الصغار، "اف هي الرئيسية التي سيأيت منها العامل للعمل عند أجر الكف
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ٌيمكن للصناعيني االستفادة من ميزة مزدوجة: . يف املقابل، "والنمو السكاين مات يف املنازل، املرأة املنزليةاخلاد
من  أقل بكثرياألجور املحلية  ستكونكام الكفاف أوال، سيكون املستوى املطلق لألجور أعىل لكنه قريب من 

 الوقت ينخرطمرور  أعىل وأعىل معيف البلدان املتقدمة. ثانيا، مع حتول الصناعة إىل مستويات  املستوى السائد
اإلطالق رتفع عىل لكن األجور يف هذا القطاع لن تالقطاع الصناعي، ة الزراعية يف لفائض العام واملزيد مناملزيد 

 سيبقى ثابتا حتى نفاذ فائض العاملة.   )راملحدد األسايس ملستوى األجو(ألن تكلفة الغذاء 
ليس  –اقتصادا مزدوجا  بلدا متخلفا نموذجيا يضمفرتض عىل النحو التايل: ن Lewisنموذج  ُيصاغ                   

طاعيني. هناك قطاع ابط قليل بني هذين القورخمتلفني، بل كذلك لوجود  قطاعيني رئيسيني ألنه يتشكل منفقط 
اجلزء األكرب من السكان وينتجون ما  ويعمل فيهذو إنتاجية منخفضة ٌهييمن عليه نشاط الزراعة تقليدي ريفي 

ولكن هناك أيضا (أو من املمكن تأسيسه) قطاع رأساميل حديث يكون اإلنتاج قطاع الكفاف،  –يستهلكونه فقط 
يقوم القطاع يف القطاع التقليدي.  ا هو عليهفيه مدفوعا باألدوات التكنولوجية وبالتايل إنتاجية العامل أعىل مم

ستخدم يف عملية اإلنتاج، كام ٌيوفر القطاع احلديث برشاء املواد الغذائية ومدخالت أخرى من القطاع التقليدي تٌ 
يدخرون –تعظيم األرباحهيدف الرأسامليون أو الصناعيون التقليدي العاملة للصناعة يف املناطق احلرضية. 

أن اإلنتاجية احلدية للعمل يف القطاع الرأساميل أعىل من األجر الرأساميل سيحصل  ويستثمرون تلقائيا، وبام
ٌيعاد استثامر هذا الفائض يف األصول ، حيث "Economic Surplusفائض اقتصادي "الصناعيون عىل 

اصل هذه تتو..عامل قطاع الكفاف.أس املال ويتم توظيف املزيد من الرأساملية اجلديدة وبالتايل حيدث تكوين لر
عرض العاملة  حال ًيصبح اإلنتاج كثيف العاملة) وُيصب(العملية حتى ترتفع نسبة رأس املال إىل العمل يف الصناعة 

 غري مرن وخيتفي فائض العاملة.
ما أور األفقي حجم العاملة املوظفة يقيس املح: )2.2(بمساعدة الشكل  Lewisمكن تفسري نظرية يٌ                     

والناتج احلدي، وُيمثل األجوريقيس العمودي  املحور swمتوسط أجر الكفاف يف قطاع الكفاف و Kw 

ومع  1ضئيلة) لفائض العامل يف زراعة الكفاف (أويف إنتاجية حدية صفرية  Lewisيعتقد  الرأساميل.متوسط األجر 
ٌيعطى األجر ذلك swعىل عكس االفرتاض النيوكالسيكي املعتاد أن العامل - موجبا عند مستوى الكفاف

 والذي من لن حيصلوا عىل أي يشء يدفعون مقابل إنتاجيتهم احلدية مما يعني يف هذه احلالة أن العامل الزراعيني
                                                 

مكانية سحبها وذلك إلوهي الوضعية التي سمحت له بتصنيفها كفائض العاملة،  –أن قطاع الكفاف يتميز بإنتاجية حدية صفرية للعمل  Lewisيفرتض  - 1
   خسارة يف اإلنتاج.من قطاع الزراعة التقليدية دون أن ٌيسبب ذلك أي 
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ا الناتج املتوسط للعمل عند الواضح أنه مستحيل. لكي يكون هذا صحيحا، من الرضوري أن يكون ٌمساوي
إذا قسم العامل الزراعيون اإلنتاج بشكل متساو حتى يتوفر الغذاء فوق مستوى الكفاف. مستوى الكفاف حيث يٌ 

كان القطاع الصناعي يدفع أجرا Kwأعىل من sw سٌيوظف و العاملة من الزراعة إىل الصناعة ، سيتم جذب
عددا من العامل حتى النقطة األرباحالصناعيون الذي ٌيفرتض أهنم يكسبون  1L

Qالناتج  تساوى فيهاالتي ي
األجر الصناعياحلدي يف القطاع الصناعي ب 1L

MRP ، ٌيساوي الناتج اإلمجايل للقطاع الصناعي املنطقةعليه و 
 1L
OQ BC:  املستطيل أواألجر) يتكون من حصة العامل من الدخل (إمجايل 1L

OQ BA) عدد العامل مرضوبا
يف Kw(  املنطقةأو الدخل ( األرباح أو الفائض الرأساميل)  منزائدا حصة الرأسامليني ABC . 

 
 .Lewisفائض العاملة يف القطاع الصناعي لـ استيعاب . نموذج 2.2الشكل 

عىل  بناءاعندما يقوم الرأساميل بإعادة استثامر هذا الربح أو الفائض (األرباح والفوائد واالجيار) كليا               
اجلديد و التكنولوجيا املضمنة املقابل ال ٌيدخر العامل شيئا، فإن إضافة رأس املال  يف-أخرىالتكاليف واعتبارات 

فيه سيغري منحنى الناتج احلدي للعاملة يف القطاع الصناعي إىل األعىل ألن تأثري املزيد من رأس املال و التكنولوجيا 
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زيادة إنتاجية العمل إىليؤدي لُس  2L
MRPبحيث يتم استئجار املزيد من العاملة 2L

Q األجر أساس معدلعىل 
 Kw.  تعمل هذه العملية عىل توسيع الفائض وٌتضيف إىل تكوين رأس املال وتزيد اإلنتاجية احلدية للعامل

... تستمر هذه الدورة الفاضلة حتى يتم وهكذا  ويزيد الفائضزيادة العاملة املستأجرة مما ٌيؤدي ل والناتج اإلمجايل
ب كل العاملة الفائضة يف القطاع الصناعي. أبعد من النقطةاستيعا 3L

Qسيميل منحنى عرض العمل ، KL
S 

مع زيادة إال بأجر أعىل: عامل إضافيني  جذب وال ٌيمكن بشكله العاديصبح منحنى العرض صعودا ليٌ إىل اليمني 
اإلنتاجية إىل أبعد من 3L

MRPإىل 4L
MRPمنحنى سيقطع LMRP عرض  ىالعاملة) منحن(أو الطلب عىل

العمل عند أجر Tw1954 139:-191(عاملة تزيد عن فائض العاملة الريفية  وعند حجم Lewis(. 
رأس املال يف القدرة  واملزيد منجيب خلق املزيد  العاملة،لنقل  "احللقة الفاضلة"عىل استمرار للحفاظ                  

، Lewisالتي يتم حتويلها إىل استثامر. حسب رأي مستوى أعىل من املدخرات  يستوجبالتصنيعية، األمر الذي 
ومالك رايض، املرصفيون املحتكرون كبار مالك األ اهداريف املقابل واالدخار يقوم القطاع الرأساميل بالتوفري 

الطبقات الغنية يف املجتمع التقليدي بام يف ذلك النخبة السياسية فائضهم االقتصادي يف  وغريها من املناجم
أنه من خالل زيادة حصة الدخل  Lewisأو هروب رأس املال خارج البالد. واعترب /واالستهالك املتفاخر 

 املتخلفة التقدم إىل األمام ويتحقق ذلك ٌيمكن للمناطقفقط  امليني الصناعينيالوطني التي تراكمت عىل يد الرأس
يف أن النمو حيدث نتيجة تغري  Lewisنموذج  ينصعرب نقل العاملة من الزراعة إىل الصناعة. أو بعبارة أخرى، 

د ٌهييمن عليه ال يدخر) يتحول إىل اقتصا(كفاف متخلف تكون بشكل أسايس من قطاع زراعة هيكيل من اقتصاد ي
األرباح والفوائض تنمو احلجم النسبي للقطاع الرأساميل دخر): مع نمو ي(قطاع رأساميل صناعي حديث 

 الدخل الوطني.  كحصة من االقتصادية
يعة جدا تتمثل يف ملشكلة، اقرتح نموذج فائض العاملة عملية ديناميكية رسوهر اجل Lewisمع حتديد                     

الطبقة الرأساملية الصناعية، ومع زيادة هذه الطبقة نحو زء كبري ومتزايد برسعة من الدخل الوطني حتويل ج
الستثامراهتا اإلنتاجية عرب إعادة أرباحها عىل شكل استثامرات جديدة سعيا لتحقيق أرباح أكرب سريتفع إمجايل 

ن حصة متزايدة من إمجايل الدخل الوطني الناتج الوطني. وبام أن األجور لن ترتفع طاملا بقي فائض العمل، فإ
وبدورها، وبدافع زيادة اإلنتاج واألرباح أكثر سيتم إعادة االستثامر بمعدل -سترتاكم لصالح الطبقة الرأساملية

الدائمة يف حترك بشكل أرسع مع مرور الوقت  آلة احلركةستستمر ..متسارع وبذلك ضامن زيادة الدخل الوطني.
كثريا هلذه املسألة ألنه يف  Lewisمل هيتم ملحدود للعاملة يف هناية املطاف: يف هذا اإلطار، غري ا إىل غاية نفاذ العرض
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غلق الفجوة بني تٌ ر العامل ويتحسن مستوى املعيشة وترتفع أجولتحول يف االقتصاد: تلك املرحلة يتحقق هدف ا
أخريا، عادة ما  ومرغوبة للعملية التي تصورها. أهنا هناية حتمية Lewisرأى  - والغنية إىل حد كبريالبلدان الفقرية 

أين يتم استيعاب  بنمط نمو مماثل وبلدان أخرىأنه ذات الصلة بالتجارب األخرية يف الصني  Lewisنموذج ٌيشار ل
   2.تمر من الريف إىل قطاع الصناعةالعمل بشكل مس

 Fei-Ranis . نموذج2.1
تبحث يف  شهرة) التياألكثر (العاملة هي إحدى النامذج املزدوجة لإلمدادات غري املحدودة من  Lewisإن نموذج  

نموذج العدة اجتاهات لعل أشهرها د ذلك، تم توسيع هذا النموذج لعملية نقل العاملة من الزراعة إىل الصناعة. بع
صيال امتدادا وتف Fei-Ranis. ٌيعترب نموذج Gustav Ranisو  John Feiاالقتصاديني األمريكيني الذي قدمه 

يف إعطاء نظرة ثاقبة لعملية إطار االزدواجية استخدام استمرار إمكانية  تأثب القاعدي، Lewisلنموذج جوهريا 
 فحصعىل هذا السؤال من خالل عمل ال . بدأالبحتالعاملة فائض النمو االقتصادي حتى عندما ال تستمر حالة 

عندما هذه احلالة بدأ ت: عندما تنتهي هذه الظروفما حيدث  أسس االقتصاد اجلزئي للعاملة الفائضة واستكشاف
وٌتصبح  يشهد منحنى عرض العاملة ارتفاعا يمينا نحو األعىل بعد استنفاد فائض العاملة من الزراعة إىل الصناعة

هناية  وتنتهي يفتتباطأ عملية نقل العاملة من الزراعة إىل الصناعة  :اإلنتاجية احلدية للمزارعني الباقني موجبة
يجة و نت مع استنفاد فائض العاملة للعاملةو املتوسط يرتفع الناتج احلدي  لزراعةمن االعاملة  نزوحمع و ، ملطافا

األرايض مالك  من قبليرتاكم  الذي لكل عامل  احلديالفائض الزراعي يبدأ لذلك ينخفض اإلنتاج الزراعي و 
و  حتى يف االنخفاض -مقابل السلع الصناعية  األرايضالك موالذي يتم تداوله من قبل  -كل عامل مع مغادرة

أن تكلفة العاملة للصناعة هذا يعني  خارجًيا.حمددا السلع الزراعية) بداللة قاس كان األجر لكل عامل (يٌ  إن 
 النموذج السابق.  يف الذي رأيناهستبدأ يف االرتفاع فوق املستوى ) الصناعيةالسلع بداللة  (ٌيقاس

ٌجيرب املنتجني يف األجور يف الزراعة مستوى أن الضغط التصاعدي الذي يفرضه هذا عىل  النموذجرى ي                  
.  بالطبع، بدوره ٌجيرب حتديث القطاع األسايسو  تاجية من خالل تبني تقنيات أفضلهذا القطاع أن ٌيصبحوا أكثر إن

                                                 
لنموذج  التطبيقات الواقعيةربام يكون أحد  1978إال أن التغيري اهليكيل الذي حدث يف الصني منذ عام  اخلمسينيات،عىل الرغم أن نظريته تم تطويرها أوائل  - 2

Lewis :من العاملة عىل إبقاء األجور غري املحدود  العرضد وساع ع التصنيع احلديثللعثور عىل وظائف يف قطا نيمئات املاليني من الفالحني الريف هاجر
أما نقطة التحول الذي تبدأ فيه األجور يف قطاع التصنيع يف  زدهار قطاع التصنيع الذي أغرق العامل بمنتجات صينية منخفضة األسعار.مما أدى ال منخفضة،

  . 2010االرتفاع توافق نمط الزيادة يف األجور منذ عام 
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ليب احلديثة لإلنتاج يف مرحلة مبكرة من حتدث هذه العملية تدرجييا مع تبني بعض املنتجني الزراعيني لألسا
والتكنولوجيا الندرة املتزايدة للعاملة يف الزراعة يتطلب استخدام كميات أكرب من رأس املال  ولكن تأثريغريهم، 

 . قطاع الزراعة أيضا والدخل يفترتفع اإلنتاجية  العملية..عرب هذه العمل. لتوفري
 )2.1(يف الشكل 3QLإىلOعىل األجر الرأساميل الثابت من) Ranis-Fei )565-:533 1961أطلق                      

احلد األدنى لألجور احلكومية كالذي ٌتدعمه عوامل غري سوقية "Institutional Wageاألجر املؤسسايت " تسمية
يظل األجر عند هذا املستوى طاملا أن اإلنتاجية احلدية أقل من األجر -أو الضغط الذي ٌمتارسه النقابات العاملية

نقطة ٌتصبح فيها اإلنتاجية احلدية للعامل إىل القطاع الصناعي يتم وصول لاملؤسيس. إذا استمرت هجرة العامل 
قطة التي وهي الن "Turning Pointنقطة التحول "ٌتعرف هذه النقطة بـ : ساوية األجر املؤسسايتاملزارعني مٌ 

 الدفع بسعر السوق، لكن بظهورٌتستنفد فيه فائض العاملة وتتخىل فيه الصناعة والزراعة عن األجر املؤسسايت ليتم 
الصناعة والزراعة التجارية سينتهي النمو الصناعي (أو النمو املستدام الذايت). ولتجنب زيادة الناتج املتوسط 

-Fei الصناعي الذي من شأنه أن ٌيوقف التوسع الصناعي، يرى نموذج للعاملة يف قطاع الزراعة واألجر املؤسسايت

Ranis  تقدما بأجر مؤسسايت ثابت حتى بلوغ عدد العامل األقلرضورة احتفاظ البلدان 3QL ورضورة حتسني ،
زيادة لسلع الصناعية وٌيؤدي لضخمة ل الذي يرفع القدرة الرشائية الريفية وٌيوفر سوقاأيضا اإلنتاجية الزراعية 

فرص االستثامر وخفض األسعار املواد الغذائية (املحدد الرئييس لألجور)، وبذلك يقرتح النموذج نموا متوازنا 
 بني الزراعة والصناعة.  

 Unbalanced Growth النمو غري املتوازن .2

ملوارد الالزمة لتنفيذ دفعة كبرية أو اسرتاتيجية مل ٌجيمع كل خرباء االقتصاد يف جمال التنمية عىل الفكرة القائلة أن ا
مثل املرغوب فيه إن النمو املتوازن متاحة بالشكل الكايف يف البلدان املتخلفة، عىل الرغم أن هذا قد يكون املسار األ

. مثل معظم رواد Albert Hirschmanالقلق هو األملاين األمريكي  هذاعرب عن  جاز التعبري، أما أول اقتصادي
شغل  وبعد ذلكيف إعادة البناء االقتصادي ألوروبا بعد احلرب،  Hirschman، شارك اقتصاد التنميةجمال 

 Hirschman(منصب مستشار جملس التخطيط االقتصادي يف كولومبيا ألربعة سنوات بتوصية من البنك العاملي 

ل املعروف به حلطاره النظري اخلاص . كانت جتربته يف كولومبيا مفيدة جدا يف صقل أفكاره وتكوين إ)90: 1984
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والتطبيق الذي كان ينقص املناهج املجردة ذلك الوقت يف نقل االدراك بالرسعة  واستمر منذ التنمية،مشكلة 
 وغريهم.  Nurkseو Rosenstein-Rodanوالرتاكمية التي تبناها 

اسرتاتيجية التنمية " يف عملهألول مرة " النمو غري املتوازن"مصطلح  Hirschmanاستخدم                
-Rosensteinاألسايس جاء متأخرا نوعا ما عن األفكار التي عرب عنها  وألن إطاره، 1958عام  "االقتصادية

Rodan وNurkse بشكل شائع أن عمل  ٌيعتقدHirschman  عىل نظرية الدفعة الكربى أو فكريا ٌيمثل هجوما
أكرب من األفكار التي عرب عنها رواد اتفق مع جزء  Hirschmanأن  القول املنصفالنمو املتوازن. مع ذلك، من 

اعتقادا راسخا أن مفتاح التصنيع الرسيع  وكان يعتقد "التصنيع أوال"عقيدة النمو املتوازن: فقد دعم اسرتاتيجية 
أيضا، شارك . والقطاعاتٌيمكن العثور عليه يف تكوين رأس املال عىل نطاق واسع يف عديد الصناعات 

Hirschman  الرأي املتفائل بأن البلدان األقل تقدما لدهيا احتياطات خفية كبرية من املواهب املحتمل أن ُتشكل
ة يف ترسيع فراج عنها، وأن هناك تأثريات خارجية حمتملة رئيسية ٌيمكن أن تكون مفيدعالقات تكميلية ٌينتظر اإل

أنه  Nurkseو Rosenstein-Rodanه بأفكار لعالقة عمل Hirschmanكان تفسري التوجه نحو التصنيع. 
 من إطار نموذج النمو املتوازن / الدفعة الكربى.  "منشق"

دفعة كبرية بالفعل دوهنا ستسجل إما معدل رسعة حلزونية للتغري لإن البلدان األقل تقدما بحاجة                         
عن دفعة  Hirschman اإلطالق. لكن يف املقابل، دافع االقتصادي واالجتامعي أو ربام ال ٌيوجد تقدم ملحوظ عىل

املختارة اسرتاتيجيا ٌثم ينرش النمو  تطوير القطاعات الرئيسية ودة فقط من الصناعات وحث عىلقوية ملجموعة حمد
: أوال، يتم خلق طاقة زائدة يف هذه القطاعات يف حني تزيد اختناقات جانب العرض بشكل متزامن من قطاع آلخر

عوبة اإلنتاج يف أماكن أخرى من اهليكل االقتصادي. ثانيا، من شأن هذه االختناقات أن ختلق ضغوطا عىل من ص
طر لق حاالت يضخل Hirschmanاالستثامرات اجلديدة حلل أوجه القصور يف جانب العرض. بعبارة أخرى، دعا 

االقتصاد وخلق حاالت الالتوازن  حداث اختالالت يفإعن طريق تعمد  يةاستثامرفيها األفراد الختاذ قرارات 
وال، أكد أن هناك موارد حمدودة (األموال االستثامرية واليد لسببني أساسيني: ألقطاعات خمتلفة يف االقتصاد 

كان - األولوية دون غريها تقدما ٌيستلزم توجيهها يف بعض جماالت الصناعة ذات األقلالعاملة املاهرة) يف املناطق 
وقت كالذي صورته نظريات النمو املتوازن نفس اليف مجيع الصناعات يف " جبهة واسعة"عىل مستحيال امليض قدما 
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(تدعيم بعض زائدة يف بعض املجاالت  خلق طاقةواقتصاد غري متوازن  بناءثانيا، بتعمد  3.والدفعة الكربى
من ردود فعل الحقة  رعتقد أن الضغوط الناجتة سٌتؤدي لظهويف جماالت أخرى، يٌ  وتفاقم النقصالقطاعات فقط) 

 –لالستثامر يف املناطق التي ٌتعاين النقصرص الربح ألصحاب املشاريع اجلدد فتح فشأهنا ترسيع عملية التنمية عرب 
حتتاج البلدان الفقرية  Hirschmanتعتمد القدرة عىل االستثامر عىل طبيعة وحجم االستثامرات احلالية، وبحسب 

لرواد األعامل الذي من املفرتض أهنم يستجيبون بطريقة غري متوازنة  ت االستثامراسرتاتيجية تنموية ٌحتفز قرارا
 4.لفرص االستثامر الناجتة عن الضغوط

 ومع نموُيصبح ناتج الصناعات التي ٌتولد طاقات فائضة أرخص من ذي قبل بسبب وفورات احلجم،                      
يعتقد عىل وجه التحديد، كة ملنحنى متوسط التكلفة اإلمجالية. اإلنتاج ستنخفض تكاليف الوحدة مع خفض الرش

Hirschman  سيسهم بعد ذلك يف حتفيز ) بافرتاض متريره إىل املستهلك النهائي(أن هذا االنخفاض يف التكاليف
نظرية  تبسيطيتم خمرجات الصناعة كمدخالت هلا. حتتاج التي  "Upstream Investmentsاستثامرات املصب "

Hirschman  وبذلك ٌيمكن للمستخدمني،باملثال التايل: عرب االمداد املتعمد للطاقة الكهربائية ينخفض سعرها 
حتفيز قطاعات االقتصاد التي تستخدم كميات كبرية من الطاقة الكهربائية كمدخل يف عملية إنتاجها بفضل هذا 

كام هو عليه احلال يف  –ملوارد املحدودة يف ظروف ا Hirschmanيرى . واملتوسطةاالنخفاض يف التكاليف احلدية 
الوقت ختصيص أموال  ويف نفسسيكون مستحيال زيادة مرافق توليد الطاقة الكهربائية  –البلدان األقل تقدما 

مهمة اقتصاديي التنمية يف  وبالتايل تتمثل بكثافة،الطاقة الكهربائية استثامرية كافية لتحفيز الصناعات التي تستخدم 
 عىل التأثري اإلجيايب لالختالل إلحدى هذين املجالني املحتملني لتوليد النمو، ثم االعتامد عطاء األولويةوإاختيار 

االقتصاد إىل األمام حيث يستجيب رجال األعامل اخلواص لإلمكانيات التي ختلقها  والالتوازن يف دفع
 االختناقات عرب السوق. 

من ملصب: اأو "Downstream Industryصناعة املنبع "األولوية إما  ٌيمكن أن يكون القطاع ذو                  
التوسيع الرسيع الستثامرات االجتامعي العام (صناعة املنبع)  القدرة الزائدة يف رأس املال تدفعناحية، ٌيمكن أن 

                                                 
فتقار احلكومات جزئيا ال ويرجع ذلكالتنبؤ هبا كي تتأهب احلكومة إلحداث دفعة كربى.  وال ٌيمكنعملية التنمية أهنا معقدة للغاية ك، ٌينظر لذل واألهم من - 3

 Hirschmanخلص آخر إىل االستثامر املتزامن الذي يضع كثريا من املتطلبات عىل املوارد التنظيمية املحدودة.  ويف جزء الصلة،للمعلومات الرضورية ذات 
   ."إذا كانت الدولة مستعدة لتطبيق منهج النمو املتوازن، فهي ليست متخلفة يف األساس "بالقول:اعرتضه  )54-58: 1958(
  .القراروصناع  وآخذي املخاطرةال يتمثل النقص الرئييس يف البلدان األقل تقدما يف توفري املدخرات بل يف قرار االستثامر من قبل أصحاب املشاريع  -  4
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يف املقام األول. من  اهربر إنشائالقطاع اخلاص التي تستخدم بعد ذلك الطاقة الفائضة املتولدة يف القطاع العام، مما يٌ 
ناحية أخرى، إذا تم إعطاء األولوية الستثامرات القطاع اخلاص (صناعة املصب) ستظهر احلاجة لزيادة رسيعة يف 
رأس املال االجتامعي العام يف وقت الحق حني يتجاوز الطلب عىل الكهرباء املعروض منه، وستظهر ربحية املزيد 

اريع ألرباح املش لق فرصخشأنه  ونقصها منبعض املدخالت  . إن اختناقاالجتامعي بشكل جيل من االستثامر
الربح الناتج عن األرباح مستثمرين آخرين بحثا عن مكاسب  األخرى اخلواص لسد الثغرات، وستجذب هذه

. ربام واألرباح عاليةحيث األسعار الناقص القطاعات ذات العرض  نحو هذه االختناقات وتتدفق االستثامرات
ن املصب لصالح الرشكات األخرى التي ٌيمكن أ أمامفرصا  وربام ختلقى هذه االستجابة احتياجات السوق، تتخط

 لصاحلها.  واألسعار املنخفضةٌحتول الطاقة الزائدة اجلديدة 
حيث خيلق االختالل بالرضورة  صادي عملية ديناميكية غري متوازنةالنمو االقت Hirschmanاعترب                  

مزيد من التغيري: القيام الختالالت أو حاالت عدم التوازن للُتؤدي املتتابع ظروفا لتطوير قطاعات أخرى، كام ا
. Hirschmanٌيمكن أن ٌيوفر منافع أكرب من أي اسرتاتيجية أخرى من وجهة نظر  "بطريقة خاطئة"باألشياء 

استجابة نظام السوق للنقص والفائض،  يف رشح كيفية Hirschmanلـ  الرئيسيةبشكل أسايس، تتمثل الفكرة 
ولكن مسامهته اجلوهرية كانت اقرتاح كيف ٌيمكن ملخططي التنمية استخدام اختالالت السوق لتحفيز التقدم 

 االقتصادي. 
 Industrialالروابط الصناعية " هي Hirschmanقدمها  وشهرة التيإحدى أكثر األفكار ابداعا                  

Linkages" ستثامرية متسلسلة و ليست متزامنة، حيث ادها أن التصنيع يف البلدان املتخلفة هي عملية قرارات امف
: عندما تتوسع صناعة الرتويج للصناعات ذات روابط قوية مع أجزاء أخرى من االقتصاديتم ترسيع التنمية عرب 
 Backwardلروابط اخللفية ا"بـ  سمى هذهوتٌ ت صناعة أخرى لتتمكن من اإلنتاج ما فإهنا حتتاج مدخال

Linkages"  عىل سبيل املثال، ٌيشكل مصنع -عىل خمرجات صناعة املوردينحتفيزية أي أهنا ٌحتدث تأثريات
. من ناحية أخرى، عندما تبيع الصناعة منتجاهتا واحلديد اخلامالفحم للرشكات التي تبيع الصلب روابط خلفية 

للمنتج  "Forward Linkagesروابط أمامية "صاد فهي بذلك ختلق يف االقت وقطاعات أخرىرشكات  وتنقله إىل
خمرجات الصناعة. إن صناعة تصنيع املعادن ثريات حتفيزية إلنشاء أنشطة جديدة تستخدم األصيل، أي تأ

التي تستخدم خمرجات صناعة الصلب كمدخالت يف عمليات إنتاجها  وصناعة الكالء والصناعات الكياموية
عىل سبيل املثال  –هلذه الصناعات روابط أمامية أخرى  وقد يكونية بالنسبة لصناعة الصلب، ستمثل روابط أمام
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عىل الروابط اخللفية  ىخرأمثلة أإلنتاج مواقد منزلية. خطوط السكك احلديدية أو أشكال النقل البديلة هي 
 يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج.  ملنتجات الصلبواألمامية 
إنتاج رشكة يف صناعة ما سيخلق روابط خلفية وأمامية متعددة مع رشكات يف صناعات أخرى يف  إن                 

قطاع آخر من باالقتصاد املحيل وربام يف اخلارج أيضا. عند ربط التأثريات التحفيزية إلحدى قطاعات االقتصاد 
، ُيصبح حجم الروابط اخللفية Hirschmanخالل مفهوم النقص والقدرة الزائدة يف عملية النمو غري املتوازن لـ 

االستثامر فيها يف املقام األول: ٌيمكن تأسيس ية قصوى يف تقييم املنطقة الواجب واألمامية املمكنة ذو أمه
 – اسرتاتيجيات التنمية بناء عىل تعظيم التحفيز اٌملقدر للصناعات اٌملعززة يف توليد الروابط اخللفية واألمامية املحلية

ن املصدر أ Hirschman.  يف هذا اإلطار، يرى االستثامرات يف الصناعات التي ٌتولد أكرب الروابطجيب أن حتدث 
ٌيمكن تقديم مسألة املشاريع هلا روابط عالية اإلمكانية خاصة الروابط اخللفية: الرئييس للتنمية هي األنشطة التي 

ا كانت هذه االستثامرات ٌحتفز روابط واسعة النطاق التي تستخدم رأس املال بشكل مكثف كمصانع الصلب إذ
بالكامل، وال تعمل أن ٌتثري إنشاء صناعات جديدة . يف الواقع، ٌيمكن هلذه االستثامرات وإىل اخللفكبرية إىل األمام 

مستويات اإلنتاج،  ومع ارتفاععىل زيادة حجم اإلنتاج فحسب بل تستوعب حجم كبريا من اليد العاملة أيضا. 
      5من فوائد وفورات احلجم.  ويتم االستفادةللمستهلكني  وتنخفض األسعارتنخفض التكاليف 

- حتليل املدخالت"ع نظريته، كان يض Hirschmanيف الوقت الذي كان  الروابط؟كيف ٌيمكن قياس هذه          
كي لعمل الرائد لالقتصادي الرويس األمريقيد االعداد استنادا ل "Input-Output Analysisاملخرجات 

Wassily Leontief  من جامعةHarvard –  باستخدام جداول  . 1973احلائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام
املخرجات، أصبح باإلمكان حساب أثر تغري ناتج صناعة ما عىل توريد املنتجني ذوي روابط خلفية  –املدخالت 

 تستخدم ناتج الصناعة األصلية كمدخالت. الوقت عىل إنتاج الصناعات ذات الروابط األمامية التي  ويف نفس
املخرجات مصفوفة ٌتوضح آثار املضاعف لتغري ناتج صناعة ما عىل صناعات أخرى،  –ُتعترب جداول املدخالت 

                                                 
عالقة بني اهلياكل كام لن ٌتؤدي مثل هذه االستثامرات الضخمة برأس املال إىل ترشيد العامل بالرضورة كام يزعم البعض أحيانا: يف دراسة جتريبية ٌحتلل ال -  5

ة (عرب الروابط اخللفية واألمامية) يف االعتبار، تبني بمجرد أن ٌتؤخذ تأثريات العاملة غري املبارش" :أن Hirschmanالصناعية والعاملة يف أمريكا الالتينية، وجد 
" كثيفة العاملة) خيلق فرص عمل مثل الصناعة الصغرية (كثيفة العاملة) يف البلدان املتقدمة صناعيا ألمريكا الالتينية(واسعة النطاق  أن االستثامر يف الصناعة

)Hirschman 1984 :97 .( 
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وكذا استخدام العاملة والواردات والطلب النهائي. بالنسبة ألي بلد ٌيفكر بجدية يف حتفيز التنمية، تكاد تكون 
   املرتتبة.   ورصد اآلثاررضورية لصنع القرار الفعال  واحلسابات املطلوبةالبسيطة  رجاتاملخ- املدخالتجداول 
الروابط األمامية و اخللفية لصناعات املنبع و املصب أو من خالل ختطيط حيدث النمو غري املتوازن إما عرب              

للرتويج لربنامج  ضايفآخر إ سبب و هو  - عالقدرات الكامنة الالزمة للنمو مثل تطبيق مهارات تنظيم املشاري
تقدما: لقد رأى العديد من علامء االجتامع بأن موقف  األقلالتصنيع كثيف رأس املال وغري املتوازن يف البلدان 

كرشط مسبق للتصنيع كان مفقودا يف القوى العاملة واإلدارة يف البلدان املتخلفة، ورأوا أن  "اإلنجاز"وسلوك 
ة العامل أو املديرين عىل استعداد لتحمل مسؤولية األخطاء النامج الذي ليس عنىاملمتساهلة للغاية بمعايري العمل 

ٌتركت  اللوم عندماوغالبا ما جعلت تقنيات اإلدارة البطيئة من املستحيل حتميل عن عملية اإلنتاج أو التخطيط، 
إلنجاز مهمة معينة. استنادا عىل هذه الفكرة،  غري مكتملة أو مل ٌتكتمل يف غضون الفرتة الزمنية املحددة هامتم

معايري العمل ُيصبح من األسهل حساب ادخال تقنيات أكثر تقدما ورسعة  أنه من خالل Hirschmanأشار 
 . املهامتالنجاح أو الفشل يف إكامل املقبولة وتقييم 

مراحل التصنيع والطرق اليدوية  استكامل عىلشكال جديدة من اإلنتاج ٌتساعد أل Hirschmanدعا               
االنتقال برسعة إىل التصنيع امليكانيكي.  يف ظل التصنيع البسيط الذي إنتاجية وتسمح للبلدان األقل تقدما  األقل

يتطلب عاملة كثيفة نسبيا، يتمتع العامل البرشي بقدر كبري من التحكم يف رسعة وخمرجات املاكينة وخيتار رسعة 
 األكثرالتصنيع امليكانيكي أو تقنيات اإلنتاج  إطارلكن يف اجلهد املبذول يف عملية اإلنتاج، دار القيام باملهام ومق

يتم حتديد معايري ومعدالت اإلنتاج مسبقا إىل حد كبري من خالل الرسعة التي يتم هبا هندسة كثافة يف رأس املال 
وجودة : إما احلفاظ عىل وترية العمل "ءكل يشء أو ال يش" واملديرين حالةٌيواجه العامل اآلالت للتشغيل. 

أن هذا الوضع  Hirschmanيعتقد عىل هذا األساس، التي ٌحتددها اآلالت أو خطر فقدان الوظائف.  املنتجات
زيادة رسيعة لإلنتاجية وٌيمكن أن يفرض أيضا تغيريات سلوكية ومؤسسية من مسار العمل مما ٌيؤدي ل يفرض تغيري

هذا مثال آخر عىل ما ٌيسمى نقطة الضغط أو عملية الالتوازن املصممة -من التنمية االقتصاديةشأهنا أن تقود املزيد 
 . اإلجيابيةلتعطيل عملية اإلنتاج واملجتمع بطريقة ٌتعزز النتائج 

ٌمتثل أن  اإلدارةٌيمكن للمواقف اجلديدة والتوقعات بشأن سري العمل سواءا يف وحدات اإلنتاج أو                        
لعمل بشكل مستمر بداللة اآلالت زيد رسعة اتتأثريات خارجية موجبة ٌيولدها التصنيع مكثف رأس املال، حيث 

ممارسات العمل التقليدية واإلدارة الطقوسية مع القواعد اجلديدة لللعبة، ويتم انشاء كوادر جديدة من  وتزول كل
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ة موجبة لصالح الصناعات ر تأثريات انتشارية تراكميالعامل واملديرين كتأثريات تكميلية للتصنيع مع ظهو
سٌتنقل إىل املجتمع العمل  واملسؤولية يفأن املواقف املبتكرة جتاه الكفاءة  Hirschmanرأى  أخريا،األخرى. 

ككل: فالنظام املبني عىل اجلدارة واألداء سٌيهدد يف النهاية اهليكل االجتامعي الذي عفا عليه الزمن واملبني عىل 
 مصدرا لعدم الكفاءة يف العامل األقل تقدما. األحيانوهو نظام ال يزال يف كثري من  –االمتيازات واالحتفاالت 

  Cumulative Causality السببية الرتاكمية .3
فرضية أساسية حول عمل آلية السوق، حيث ُينظر إىل تشغيل السوق كعملية  "السببية الرتاكمية"ُيشكل مفهوم  

فيها القوى االقتصادية مع بعضها البعض بطريقة تراكمية، وبالتايل إجراء تغيري يف اجتاه واحد مستمرة تتفاعل 
ذه الفكرة من قبل ا، تم اإلشارة هللتحفيز التغيريات الداعمة ستدفع النظام بعيدا عن موقعه األويل. يف جوهره

الذي يلعب دورا  "السببية الدائرية والرتاكمية"بمبدأ  Gunnar Myrdalالسويدي وعامل االجتامع االقتصادي 
            يف حتليله للتنمية غري املتكافئة.  جوهريا

عىل جائزة نوبل  توجها بحصولهمتعددة  ويف أبعاديف العلوم االجتامعية جد قيمة  Myrdalكانت مسامهات            
للسوق احلرة االقتصادي  ع أحد أشد املتحمسنيأنه تقاسم اجلائزة م ومن املفارقات، 1974يف االقتصاد عام 

من جامعة  Schakle. وأشار الباحث االقتصادي Frederick Von Hayekالربيطاين النمساوي 
Cambridge  أنه لو مل يشتهرKeynes  بابتكاراته الثورية يف نظرية االقتصاد الكيل، لكانMyrdal  قدم نفس

حائزة عىل جائزة نوبل للسالم عام -Alvaوزوجته  Myrdalيقة، قدم . حقوحظي بنفس القدر من الشهرة النظرية
العنرصية "يف السويد، كام ظل عمله  "Welfare Stateدولة الرفاهية "جوهرية لتطوير مفهوم  مسامهات-1982

شكل  ")1968(الدراما األسيوية " لكن عملهلعالقات العرقية، يف جمال ادراسة كالسيكية  ") 1944(األمريكية 
واملناطق النظرية االقتصادية "عند نرشه كتاب  1957معته كخبري يف التنمية التي بدأت بشكل جدي عام س

  ".املتخلفة

والغنى زيادة دعم جهود الثراء أن التنمية االقتصادية هي نتيجة عملية سببية دائرية يتم بموجبها  Myrdalأكد         
زيادة التفاوت الدويل بني لهذا الشكل الرتاكمي  يميل-عن الركبود أولئك الذين ختلفوا حباط جهإ ويف املقابل

داخل البلدان املتخلفة. يف البلدان املتخلفة، تعمل عمليات  اإلقليمي واملتخلفة وأيضا التفاوتالبلدان املتقدمة 
ساواة الالمبب عىل دفع تلك البلدان نزوليا نحو األسفل وُتس "احللقات املفرغة للفقر"دائرية وتراكمية ُتعرف بـ 
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 Myrdal، ركز والناميةبني البلدان الصناعية قلقه العميق بشأن زيادة التفاوت االقتصادي  أساس عىل-املتزايدة
 تكمن وراء هذا التفاوت. والعمليات الدولية واملحلية التياهتاممه باهلياكل 

(النيوكالسيكية) املوروثة مل يتم أن النظريات االقتصادية األصولية  Myrdalيف سياق ذات صلة، يعتقد       
تطويرها أبدا لفهم واقع التفاوت االقتصادي الكبري واملتنامي والعمليات الديناميكية للتخلف و التنمية و بالتايل 

رشح واقع ل ٌتوضعفهي غري مناسبة حلل مشكلة التفاوت االقتصادي، كام أن النظرية االقتصادية بشكل عام مل 
غري واقعي قتصادية، و السبب يف ذلك أن النظرية االقتصادية التقليدية مبنية عىل افرتاض التخلف و التنمية اال

 Stableالتوازن املستقر "لتطور نحو مسارات توازنية أو العمليات االقتصادية متيل عموما ليدعي أن 

Equilibrium"لعوامل االقتصادية : ٌيشري حتليل التوازن املستقر النيوكالسيكي أن التغري احلاصل يف بعض ا
ري األول و ٌحتدث عام يف االجتاه املعاكس للتغيستدعي ردة فعل عكسية من النظام يف شكل تغيريات تسري بشكل 

 :Myrdalحالة توازن بني هذه القوى. كتب 
مثل هذا االجتاه نحو االستقرار الفكرة التي أريد أن أرشحها يف هذا الكتاب أنه عىل العكس، يف احلالة العادية ال ٌيوجد "                

الذايت التلقائي يف النظام االجتامعي. ال يتحرك النظام يف حد ذاته نحو أي نوع من التوازن بني القوى، بل يتحرك باستمرار بعيدا عن 
رك النظام يف نفس اجتاه بل ُيدعم التغيريات التي ٌحت (قوى متعاكسة) هذه احلالة. يف احلالة العادية، ال يستدعي التغيري تغيريا عكسيا 

تراكمية وغالبا ما تتجمع العملية االجتامعية  ُتصبحهذه السببية الدائرية،  وعىل أساسمن ذلك بكثري.  ولكن أبعدالتغيري األول 
  .)13: 1957("الرسعة بمعدل متسارع

لتفاعالت بني عىل حتليل التوازن املستقر النيوكالسيكي ألنه يقترص عىل ا Myrdalاعرتض أيضا،        
حدى التي ٌتعترب إلواقع البلدان املتخلفة "غري االقتصادية " البحتة ومتجاهال العوامل "املتغريات االقتصادية"

ما تتفاعل مع العوامل  والتي غالبااملحركات الرئيسية للسببية الدائرية يف العمليات الرتاكمية للتغيري االقتصادي، 
يف وصف االفرتاضيني غري الواقعيني، فشلت النظرية التقليدية  وبسبب هذين االقتصادية بطريقة غري متوازنة.

  6املشاكل الديناميكية للتخلف والتنمية االقتصادية.

                                                 
االجتامعية مثل التحيز ضد الزنوج و مستوى أدائهم ( املهارات املنخفضة، اجلريمة و املرض و ما إىل ذلك) إىل جانب مفهوم املتغريات  Myrdalطبق  -  6

حة و التعليم اجليد مع املتغريات االقتصادية ليٌحدث تفاعل ما ٌيسمى باملتغريات االقتصادية و غري االقتصادية، و هكذا فإن العالقة بني التغذية األفضل، الص
إمكانية لوجود العديد من نتاجية العالية و بالتايل القدرة عىل حتسني الصحة و التعليم و التغذية ٌتظهر أن إدراج املتغريات غري االقتصادية يف التحليل يفتح اإل

 ل املشكلة. حادي السببية حلواحد ألالعمليات الرتاكمية التي يتجاهلها التحليل االقتصادي التقليدي و عدم االعتامد عىل تفسري 
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جوهر  أن Myrdalالتغريات احلاصلة بني العوامل االقتصادية وغري االقتصادية ذات الصلة، أدرك  بأخذ       
 Myrdalوكان  .معقدة من التغيريات املتشابكة والدائرية والرتاكميةة بمجموعمشكلة اجتامعية ما هي ارتباطها 

تغيري مجيع العوامل األخرى يف نفس االجتاه... سُتؤدي هذه عامل واحد متيل لتغري السببية الدائرية عملية يقصد ب
، "احللقة الفاضلة"بـ  أو ما ٌتعرف إجيابيةتكون هذه العملية  وٌيمكن أن العالقة السببية الدائرية إىل تطور تراكمي.

  ".احللقة املفرغة للفقر"أما السببية الدائرية لعملية تراكمية سلبية يتم وصفها بمفهوم 

عىل الصعيد املحيل  اإلقليميحول فكرة التفاوت  والتنمية االقتصاديةلتخلف نظريته ل Myrdalيبني           
أن قوى  Myrdalمسألة التفاوت اإلقليمي، أكد  اكمية عىلوالرتتطبيق مبدأ السببية الدائرية  ومن خالل. والدويل

الفقرية. ينبع هذا االختالف  وفقر املناطقمما ٌيسبب زيادة ثراء املناطق الغنية  اإلقليميةالسوق ٌتوسع االختالفات 
مجيع التغريات السلبية  وٌتعرف أهنا "Backwash Effectsتأثريات الغسيل العكيس " أساسيني:من مصدرين 

غياب االقتصاديات اخلارجية  ،والتجارةحركة رأس املال  اهلجرة،آثار ك وٌتؤخر نموهالتي حتدث خارج منطقة ما ا
أما .  وغري االقتصاديةباإلضافة إىل اآلثار الرتاكمية الناجتة عن عملية السببية الدائرية بني مجيع العوامل االقتصادية 

 نحوتلك التأثريات التوسعية الدافعة من مركز التوسع االقتصادي لفٌتشري  "Spread Effectsتأثريات االنتشار "
أخرى تنسج نفسها  وتغريات مواتيةاهلجرة  املال،عرب التجارة اخلارجية، حركة رأس  والتي تعملمناطق أخرى 

العملية ٌيمكن أن تتطور ع التأثريات التي تسود منطقة ما عن طريق السببية الدائرية. عىل ذلك، اعتامدا عىل جممو
و إىل األسفل كام هو احلال مع املناطق الفقرية غري املحظوظة أالرتاكمية إىل األعىل كام هو احلال مع املناطق الغنية 

ثريات . يف البلدان املتخلفة، تكون تأثريات االنتشار ضعيفة بالنسبة إىل تأ)Myrdal 1968 :27(املحظوظة 
 مي حمليا ودوليا. الغسيل العكيس وستزيد فجوة التفاوت اإلقلي

االزدواجية كام تم أي هناك  –أن هناك تفاوتا ملحوظا يف األقاليم داخل البلدان املتخلفة  Myrdalافرتض               
أساميل الذي داخل البلد له أساس مرتبط بطبيعة النظام الر اإلقليميأصل التفاوت  ويرى أن، مناقشته سابقا

يتم تطوير املناطق املتوقع أهنا حتصل أرباحا مرتفعة بينام تظل املناطق األخرى  بحالر وبدافع-يسرتشد بدافع الربح
تزدهر املنطقة بسبب احلوادث التارخيية أو تركز املوارد أو املزايا اجلغرافية التي جتعل االقتصاديات  متخلفة.

س املال من مناطق  جذب رأد حيث تعمل آلية السوق عىلهذه املنطقة نقطة جذب للموار هالداخلية واخلارجية في
أخرى وٌتشكل بذلك حلقة فاضلة، ويف نفس الوقت ستحرك آلية السوق حلقات مفرغة يف املناطق التي تم سحب 
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 اإلقليميزيادة التفاوت للعب احلر لقوى السوق التي متيل لهذه الظاهرة إىل ا Myrdalيعزو املوارد منها. إذن، 
 : Myrdalبدال من تقليلها. يقول 

إذا تركت األمور للسوق دون تدخل السياسة فإن اإلنتاج الصناعي، التجارة، املصارف، التأمني والشحن... كل تلك "           
ستتجمع يف -باإلضافة إىل العلوم، الفنون، األدب، التعليم والثقافة –االقتصادية التي متيل إىل حتقيق أكرب عائد من املتوسط  األنشطة

عندما تنمو بعض املناطق  اإلقليمي، يزيد التفاوت وهبذه الطريقة. تاركة بقية البالد إىل حد ما يف املياه الراكدة مناطق ومواقع معينة
  .)26: 1957("عىل حساب املناطق األخرى الراكدة

خلفة: املناطق املت والتجارة منبدراسة تأثريات الغسيل العكيس للهجرة، حركة رأس املال  Myrdalيقوم                 
أجزاء أخرى من  واملدربني منالطموحني يتوسع فيها النشاط االقتصادي العامل  واملواقع التيجتذب املناطق 

لمنطقة املتخلفة التي هيجرها لل هذا لصالح املنطقة املتنامية يف املقابل يضعف النشاط االقتصادي البالد، سيعم
يرها: يف املناطق التي يتم تطو اإلقليميزيادة التفاوت يضا لمن جانب آخر، متيل حركة رأس املال أهؤالء العامل. 

زيادة االستثامر مرة أخرى والطلب وُتؤدي لالدخل  وبدوره زيادةتحفيز االستثامر حيث ٌيؤدي الطلب املتزايد ل
، تعمل ثلوبامل 7نقص رأس املال يف البلدان املتخلفة.كرب يف مراكز التوسع لجمال االستثامر األ وقد ٌيؤدي... وهكذا

ر الصناعات يف املناطق األقل تقدما. قد ٌيؤدي تطوي وضد املناطقالتجارة مع حتيز أسايس لصالح املناطق املتقدمة 
وبحسب األفقر زراعية بشكل أسايس.  وتظل املناطقتدمري الصناعات القائمة يف املناطق املتخلفة املتقدمة ل
Myrdal صناعات مراكز التوسع احلالية التي تعمل عادة يف ا مزايا تنافسية لواتساعه األسواق، غالبا ما يمنح حترير

ظل ظروف العوائد املتزايدة، وتقوم هذه الصناعات بالتصدي للحرف اليدوية والصناعات الصغرية املوجودة يف 
يع هي القوة التصن وبام أن. وحتل حملهاالنمو)  (أقطاباملناطق األخرى غري القادرة عىل املنافسة مع مراكز العقدة 

 يكاد يكون من املنطقي أن تظل املناطق األكثر فقرا زراعية بشكل رئييس.  التطور،الديناميكية يف هذا 
تأثريات الغسيل العكيس هناك أيضا تأثريات أن ضد  Myrdalأما فيام خيص تأثريات االنتشار، يرى                 

مناطق أخرى. من الطبيعي أن تستفيد  نحولتوسع االقتصادي للزخم التوسعي من مراكز اانتشار الطرد املركزي 
بالتقدم التقني. ستكون هناك  ويتم حتفيزهاجانب مركز التوسع من املنافذ املتزايدة للمنتجات الزراعية بمنطقة تقع 

السلع صناعات  ويتم حتفيزآثار انتشارية من املواقع التي تنتج مواد خام للصناعات املتنامية يف مراكز النمو 

                                                 
كثر فقرا إىل أظهرت العديد من الدراسات كيف يميل النظام املرصيف إذا مل يتم تنظيمه بشكل خمتلف، أن ُيصبح أداة الستنزاف املدخرات من املناطق األ " -  7

  . ) Myrdal 1957:28( "املناطق األكثر ثراءا أو أكثر تقدما حيث العوائد عىل رأس املال عالية و آمنة
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الذايت للمراكز  وتشجع التوسعستتغلب آثار االنتشار عىل آثار الغسيل العكيس للمراكز القديمة  االستهالكية.
عىل زيادة  ومواقع أخرىآثار االنتشار التي تتدفق من مراكز التوسع الصناعي إىل مناطق  وباملثل تعملاجلديدة، 

 يف العملية االجتامعية املرتاكمة عن طريق السببية الدائرية.  أخرى تنسج نفسها وبطرق كثريةالطلب عىل منتجاهتا 
، لكن من غري وقت واحد وسلبية يف إجيابيةأن عملية السببية الدائرية الرتاكمية تكون  Myrdalأشار                 

أقوى من آثار املمكن أن يكون التأثرييني يف حالة التوازن. يف البلدان املتخلفة، تكون آثار الغسيل العكيس 
آثار االنتشار أقوى. ويرجع  ٌتصبحاالنتشار، لكن كلام ارتفع مستوى التنمية االقتصادية الذي حققه البلد بالفعل 

رافقها حتسن يف وسائل النقل واالتصاالت، مستويات عالية من التعليم ومشاركة أن التنمية يٌ  السبب يف ذلك
العوائق  إلزالةعزيز قوى انتشار الطرد املركزي للتوسع االقتصادي أو تكلها ستميل ل –ديناميكية لألفكار والقيم 
 التي حتول دون تشغيلها. 

يف البلدان املتخلفة، كام ُيمثل  اإلقليميالسياسات الوطنية ٌتساعد عىل زيادة التفاوت أن  Myrdal يرى              
 ضعيفة.  يف ظل تأثريات انتشار اإلقليميلتفاوت التدخل قوتني فاعلتني يف خلق ا وسياسة عدماللعب احلر للسوق 

يف البلدان األكثر فقرا هي املؤسسات ذات الطابع  اإلقليميةكام أن العوامل األخرى املسؤولة عن الفوارق 
لذا ينبغي من حكومات د األغنياء عىل استغالل الفقراء، االقطاعي واالستغاللية وهياكل السلطة التي ُتساع

ة اعتامد سياسة املساواة إلضعاف آثار الغسيل العكيس وتقوية آثار االنتشار من أجل سد الفجوة البلدان املتخلف
أن تأثري عامل خارجي معني ٌيمكن أن  Myrdalيعتقد هنا  التقدم االقتصادي املستمر. وتعزيز أسس اإلقليمية

أن مثل هذه الدفعة  Myrdalٌيؤمن  ذاو دوامة تصاعدية يف التنمية، لرك عملية ترتاكم فيها القوى الدائرية نحٌحي 
 وتنفيذ خطةعداد بإعىل وجه التحديد، طالب احلكومة  8اخلارجية ٌيمكن أن تأيت من خطة تنموية تنفذها احلكومة:

. عالوة عىل واستقرارهابشكل هادف للبدء يف التنمية  والدوافع املطبقةاقتصادية عامة تتضمن نظام من الضوابط 
التفاوت االقتصادي كان عىل هذه اخلطة أن تزيد قوة اآلثار االنتشارية للنبضات التنموية بني ذلك، من أجل تقليل 

امية االقتصادات الناشئة حتى تزدهر وتنتج مكاسب قدمة، دعا حلويف العالقات مع البلدان املت .واملهناألقاليم 
دافع  ،Nurkse يف نظريةاحلال  وكام هو .بيةاإلجيااجتامعية ديناميكية عن طريق عملية السببية الرتاكمية الدائرية 

                                                 
من  ومثل غريهتسهيل آثار االنتشار. من أجل الستخدام ختطيط الدولة  والتكامل الوطني واملساواة اإلقليميةتاج البلدان املتخلفة التي تسعى للرخاء حت -  8

ستسهل تأثريات  واالختناقات والتي بدورهاللتخطيط يف املقام األول كآلية خللق مساحة لألسواق من خالل معاجلة اجلمود  Myrdalالتنمويني، نظر 
   االنتشار.
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Myrdal إىل املشاركة املتزامنة للدولة يف جماالت  وشدد احلاجة عن االستثامر املخطط له يف الصناعات املختلفة
كل هذا سيتيح تعميم -واالتصاالت والصحة ووسائل النقل واملادية كالتعليممتويل البنية التحتية االجتامعية 

 التكامل االقتصادي، مما يعني أن املساواة االجتامعية تم تصويرها كآلية للنمو االقتصادي.  سهل حتقيقويٌ  االزدهار
الفكرية ذات تأثري مبارش  Myrdalعىل عكس أوائل اقتصاديي التنمية يف النهج اهليكيل، كانت مسامهات         

بحثه يف صياغة السياسات، أشار  أمهيةوحول . يف تلك احلقبة واسرتاتيجيات التنميةمتواضع عىل سياسات 
Myrdal :بالقول 

ما هي اآلثار التي سيحدثها تغري أويل لكل عامل عىل مجيع العوامل  –كلام علمنا أكثر الطريقة التي ترتابط هبا العوامل املختلفة "   
 وتغيري النظاممعينة مصممة لتحريك قادرين عىل حتديد كيفية حتقيق أقىص قدر من آثار جهد سياسة سنكون ، ومتى ستحدثاألخرى 

  ).20: 1963" (جتامعياال

والتغيري التحليلية لفهم اآلليات الكامنة وراء التنمية  Myrdalيف املقابل، ال ٌيمكن اغفال أمهية جهود         
عي هي عملية التي ال تزال ذات أمهية جوهرية لغاية يومنا هذا. فمع فرضيته القائلة أن التغيري االجتام االجتامعي

 عدااوأمال الرتاكمية ، بل ٌيقدم مبدأ وعواقبهتراكمية نتيجة السببية الدائرية ال ٌيوفر فقط إطارا لتحليل أسباب الفقر 
 . يف حد ذاتهاألويل  وتكاليف اإلصالحتحقيق نتائج إنامئية أكرب بكثري مقارنة بجهود ل

 Patterns of Development التنمية أنامط .4
تية القتصاد أنامط التنمية عىل العملية املتسلسلة التي تتحول خالهلا اهلياكل االقتصادية واملؤسسا ٌيركز حتليل 

التحول -جديدة أن حتل حمل الزراعة التقليدية كمحرك للنمو االقتصادي متخلف ما عرب الزمن وتسمح لصناعات
بلدان أمريكا  والتنمية مثل خيية للنمووالتارمن الزراعة إىل الصناعة كانت سمة مميزة لعديد القصص املعارصة 

 Hollisيقرتن نموذج أنامط التنمية بأعامل االقتصادي األمريكي التسعينات.  وروسيا يفالالتينية يف السبعينات 

Chenery  حدد مالمح جمال هتموا باهليكل االقتصادي وحتوله، كام كان من بني أوائل االقتصاديني الذين االذي
ساعدت يف ترمجة  وطور أدوات، واسرتاتيجية التنميةة من خالل بحثه الرائد حول أنامط النمو اقتصاديات التنمي

البنك العاملي يف جمال سياسة التنمية، ساعد رئيس ىل سياسات ملموسة. وكمساعد نائب األبحاث االقتصادية إ
Chenery و االقتصادي إىل مفهوم أوسع يف حتويل تركيز اقتصاديات التنمية من املفهوم الضيق املحصور يف النم

 يشمل حماربة الفقر. 
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، 1971حائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام  – Simon Kuznetsنهج االقتصادي األمريكي لعا تب                  
 وقد أصبحتهناك أنامط منهجية يف عملية التنمية.  كان وإذا مامهتام بكيفية نمو االقتصاديات  Cheneryكان 

مرشوعا بحثيا دام عقدا من الزمن ليصبح كتابا منشورا  1960عام  "أنامط النمو الصناعي "املنشورة بعنوان ورقته
يف دراساته  Chenery.  لقد حدد Moshe Syrquinرفقة  1973عام  "1970-1950أنامط التنمية، "بعنوان 

ما بعد احلرب بعض اخلصائص املتشاهبة يف  يف العديد من البلدان األقل تقدما خالل فرتةالتجريبية ألنامط التنمية 
لنمط التنمية  Cheneryأنامط التغريات اهليكلية التي ٌتصاحب عادة التنمية االقتصادية. يف هذا اجلانب، ينظر 

كتغري منهجي يف أي جانب هام من اهليكل االقتصادي أو االجتامعي املرتبط بارتفاع مستوى الدخل. كان 
Chenery عملية التنمية  وأدرك أن الفرد،ات اهليكلية الالزمة لتحقيق زيادة مطردة يف دخل مهتام بالتغيري

عرفها كمجموعة من التغريات  "Transitionانتقالية " االقتصادية حتدث عند مرور البلدان املتخلفة مرحلة
 . كشف عنها جتريبيا)( اهليكلية التي ترافق نمو دخل الفرد مع مرور الوقت

أن االنتقال من نظام اقتصادي تقليدي إىل حديث تتضمن جمموعة من التغريات  Cheneryٌيظهر                     
نمط التجارة  الطلب،مكونات  والتغري يفاهليكلية تشمل مجيع الوظائف االقتصادية بام يف ذلك حتول هيكل اإلنتاج 

وتوزيع كالتحرض، توزيع السكان عية اجتام –عوامل اقتصادية فضال عن تغري  املوارد، وكيفية ختصيصالدولية 
 . الدخل

وآخرون التقنيات القياسية  Chenery، استخدم 1960جتريبية بداية من عام أعامل يف سلسلة                     
ملجموعة من البلدان عند مستويات خمتلفة من نصيب  والسالسل الزمنيةواإلحصائية عىل مستوى املقطع العريض 

ٌيمكن " معايري"لقد قاد عمله إىل وضع  هبدف حتديد عدد من السامت املميزة لعملية التنمية. الفرد من الدخل
للبلدان من خالهلا قياس رسعة تقدمهم يف عملية التنمية، وإدراك القيود التي تواجهها يف عملية التحول اهليكيل. 

 :تتضمن هذه السامت ما ييل
نصيب  ومع ارتفاع باملئة. 1.44الناتج يف قطاع الصناعة بنسبة  نام GDPباملئة من  1مقابل كل زيادة بنسبة  -

) ارتفعت 1976عام  (بأسعاردوالر سنويا  1000دوالر سنويا إىل مستوى  200الفرد من الدخل من مستوى 
باملئة، بينام انخفضت اإلنتاج االويل (الزراعة، الغابات  28باملئة إىل  15من نسبة  GDPحصة الصناعة من 

 باملئة، مما يعني تغري نمط اإلنتاج كلام ازداد مستوى الدخل الفردي. 20باملئة إىل  45) من نسبة نوالتعدي
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 من عملية التنمية عندما األوىلالتحوالت اهليكلية يف اإلنتاج إىل ثالث مراحل: تبدأ املرحلة  Cheneryزأ ٌجي  -
هذا عند التغري اهليكيل املبكر.  ثل مرحلةومتٌ دوالر سنويا  600دوالر سنويا إىل  200يرتفع مستوى الدخل من 

ٌيقابل مرحلة الرشوط املسبقة  (مادوالر تكون البلدان يف املرحلة األوىل للتنمية  600من  قلاألستوى امل
أقل تقدما حيث تعتمد بشكل كبري عىل اإلنتاج الزراعي رغم تناقصه  وٌتوصف أهنا) Rostowلنظرية 

دوالر سنويا تتعادل األمهية النسبية للقطاعني  600عند مستوى أما . والنمو االقتصاديكمصدر للدخل 
 (مرحلةالثانية أو ما ٌتسمى املرحلة االنتقالية  ، وتبدأ املرحلةGDPباملئة من  25 والصناعي بحدودالزراعي 

ا . أمدوالر سنويا 3000دوالر سنويا إىل أقل من  600االقتصادي) عندما يرتفع مستوى الدخل من  اإلقالع
تبدأ عندما يرتفع الدخل الفردي إىل مرحلة التحول نحو النضج)  (أي املرحلة الصناعيةاملرحلة الثالثة فهي 

 دوالر سنويا. 3000أعىل من 

. كذلك، ٌتؤدي زيادة األمهية النسبية واخلدميتتميز املرحلة االنتقالية باالعتامد املتزايد عىل القطاعني الصناعي  -
أي االستثامر يف  –رأس املال البرشي  وحتسن يفزيادة تراكم رأس املال املادي ل GDPلإلنتاج الصناعي يف 

 . والبحث والتطويرالتعليم 

حيث تتسم  الدولية،دوث حتوالت يف نمط التجارة القطاعات االقتصادية حلٌتؤدي التحوالت اهليكلية يف  -
 وتنخفض األمهيةيف قيمة الصادرات الكلية املرحلة االنتقالية بارتفاع األمهية النسبية للصادرات الصناعية 

يف تركيبته أمهها تناقص  يعرف الطلب املحيل تغرياكام النسبية للواردات الصناعية يف قيمة الواردات الكلية. 
باملئة لفائدة االستهالك غري الغذائي  17باملئة من إمجايل الطلب مقابل  40استهالك الغذاء من أكثر 

 . " Engleتأثريات "ما ٌيعرف بـ أو واالستهالك احلكومي

عنرص العمل من الزراعة للصناعة، لكنه يأيت متأخرا بعد عامل عنارص اإلنتاج حيدث انتقال فيام خيص است -
. لذلك يبقى القطاع الزراعي يلعب دورا هاما يف توليد فرص العمل يف مرحلتي التغري اهليكيل لإلنتاج

 التحول.

فمن أبرزها زيادة ظاهرة  االنتقالية،خالل املرحلة  واالقتصادية األخرىتامعية أما فيام يتعلق بالتحوالت االج -
 وقد وجدالريف إىل املدن.  واخلدمي واهلجرة منالتحرض بسبب زيادة األمهية النسبية للقطاعني الصناعي 

Chenery  وى الدخل مستأن نسبة سكان املناطق احلرضية ترتفع عن نسبة سكان املناطق الريفية عندما يرتفع
 دوالر سنويا.  1000الفردي إىل أعىل من 
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وذلك أسهمت أيضا يف زيادة حدة التفاوت يف توزيع الدخل  والتحرض قدجدير باملالحظة أن ظاهرة التصنيع  -
وبالتايل األخرى يف املناطق احلرضية،  والتعليمية واملرافق العامةتركز االستثامرات يف اخلدمات الصحية  بسبب
هذه املناطق عىل حساب املناطق الريفية. لكن مع ذلك، ٌيمكن لتغريات  والدخول يفلعمل فرص ا زيادة

) ..االقتصادية. معدل النمو السكاين وتقلص االزدواجية انتشار فرص التعليم، انخفاض (مثلهيكلية معينة 
 9ستسهم يف حتقيق عدالة توزيع الدخل.

لوفيات و الوالدات بسبب زيادة اخلدمات الصحية و زيادة تتسم املرحلة االنتقالية أيضا بانخفاض معدالت ا -
و انخفاض حجم األرسة بسبب ارتفاع مستوى تعليم املرأة و دخوهلا سوق ور املرأة يف احلياة االقتصادية د

باجلانب النوعي يف انجاب األطفال ( أي اهتامم بالتعليم و الرعاية الصحية) أكثر من  االهتاممالعمل و زيادة 
لكمي التي تعترب الظاهرة السائدة يف املناطق الريفية بحكم انخفاض اخلدمات التعليمية و الصحية و جانب ا

خاصة الزواج املبكر و زيادة االنجاب (سيطرة االعتبارات االقتصادية و التقاليد االجتامعية التي تشجع 
 شؤون القبيلة. الذكور) لزيادة عدد االرسة كمصدر للقوة و زيادة نفوذ األرسة الكبرية يف

وتعتمد رسعة هذه التحوالت عىل العوامل املحلية هليكلية إىل تغري أنامط التنمية ٌتؤدي عملية التحوالت ا          
ا ذلك، أم وما إىل، حجم السوق املحيل، التعليم ...واخلارجية: تشمل العوامل املحلية وفرة املوارد، حجم السكان

. كام تتأثر بامهية السياسات والتجارة الدوليةرأس املال األجنبي، التكنولوجيا لالعوامل الدولية فتشمل الوصول 
بطاء رسعة تنفيذ برامج التنمية يف هذه لدان املتقدمة يف تدعيم أو إاإلنامئية التي تتبعها البلدان املتخلفة ودور الب

 تخلفة. البلدان املتقدمة باملة واالسرتاتيجية التي حتكم عالقة البلدان، وذلك تبعا لالعتبارات السياسي

وجود اختالف يف أنامط  وكشف عن والتغري اهليكيل،هي عملية حمددة بالنمو  أن التنمية Cheneryيرى         
لذا يعترب أن تطبيق مزيج من  والدولية،اعتامدا عىل جمموعة من الظروف املحلية  البلدان ورسعة تغريهاالتنمية عرب 

سلسلة من  وعرب نرشملالئمة من شأنه توليد أنامط مفيدة لتحقيق نمو مستدام ذايت. السياسات االقتصادية ا
يف نقاش حاد حول ما جيب اعتامده كاسرتاتيجية  Cheneryدخل  التنمية، ةاملقاالت الرئيسية حول اسرتاتيجي

الذي  ويف الوقت )1961("  وسياسة التنميةامليزة النسبية "التوجه نحو الداخل أو اخلارج. يف ورقته  –للتنمية 
أن ميزة نسبية يف  Cheneryنتاج البلدان للسلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية، افرتض إىل رضورة إليه عادة ُيشار إ

                                                 
السيايس.  وجمموعات الضغط وصعود النقابات) ٌيصبح توزيع الدخل أكثر مساواة نتيجة للعوامل الديمغرافية والديمقراطية Kuznets )1955وفق  -  9

   مقلوب. Uشكل كرة عادة بمنحنى عدم املساواة بٌيشار إىل هذه الف
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عودة قوية يف الثامنينات  Cheneryسلعة معينة ٌيمكن تطويرها عرب سياسات استثامرية حذرة. وشهدت مفاهيم 
ونامذج أخرى للميزة النسبية املحفزة من قبل السياسة.  )Brander and Spence )1985من خالل نموذج 

خاصة ألن االستثامر العام له تأثريات واسعة النطاق عىل  نسبية،بالطبع، جيب تصميم السياسات بعناية خللق ميزة 
 Cheneryر افكأ. املالحظ أيضا أن Peter Clarkمع  )1959("اقتصاديات الصناعة  "كام أظهره كتابه االقتصاد

تشغيل –مع مرور الوقت: أصبح مقنعا بأن اهليكل االقتصادي الكامن لبلد ما تاسرتاتيجية التنمية تطور حول
 ديناميكية.ُتؤثر عىل اخليارات التي ٌيمكن أن تتخذها يف حماولة خلق ميزة نسبية -املال، العمل واملواردأسواق رأس 

 Two –Gap Analysis حتليل الفجوتني .5
والتنمية االقتصادية تدفقات كبريا من املوارد اخلارجية يف فرتة زمنية قصرية. رأينا أن كل اهليكيل يتطلب التحول 

رفع معدل االدخار  هيالرضورية أن إحدى مفاتيح النمو و  س املال يف قلب قصة النموالنظريات السابقة تضع رأ
ر جيب كرسها أوال: إن البلدان املتخلفة فقرية لزيادة االستثامر، لكن البلدان املتخلفة تعيش حلقة مفرغة من الفق

للغاية بحيث ال يستطيع حجم االدخار املتاح توفري املوارد الالزمة لالستثامر وبالتايل ال ٌيمكن أن تنمو. كان احلل 
الواضح أن ٌتسهم البلدان الغنية ببعض مدخراهتا يف البلدان الفقرية لكرس هذه احللقة، حيث قد ٌيسهم التمويل 

خلارجي يف ترسيع النمو االقتصادي والتحول اهليكيل من خالل ختفيف االختناقات احلاسمة يف عملية التنمية، ا
 وهذا من شأنه أن يزيد كفاءة املوارد االقتصادية املحلية. 

شال تم تعزيز هذه وجهة النظر حول التنمية بشكل كبري ذلك الوقت من خالل جتربة خطة مار                        
مليار دوالر إلعادة  25: قدمت خطة مارشال واليابان) يف أوروبا الغربية االقتصاديات (والديمقراطيات إلنقاذ

لناتج املحيل الرسيع لنمو ال. انتعشت أوروبا برسعة مع ودراماتيكيةفورية  وحققت نتائجبناء أوروبا الغربية 
تي كانت ستحققه لو مل ختض احلرب. حدثت نفس ستوى الدخل اللدرجة أن هذه البلدان وصلت مل اإلمجايل

مجيع أنحاء البالد. لكن بحلول اخلمسينات،  وجماعة يف 1945التجربة يف اليابان التي ٌحطمت كل مدهنا تقريبا عام 
باملئة سنويا. إن ضخ كميات  10انطلقت األمة اليابانية بشكل رائع يف عقدين من النمو غري املسبوق حققت نسبة 

 رأس املال معظمها من الواليات املتحدة كان بمثابة حيلة سحرية أو هكذا بدا األمر.  كبرية من
-Harrodكامتداد نظري لنموذج الفجوتني  وآخرون هنج Cheneryطور  املايض،يف ستينات القرن                        

Domar لبلدان املتخلفة لتمويل عملية لرشح التنمية االقتصادية هدفها التعامل مع الصعوبات التي تواجهها ا
افرتاضات معقولة حول معدل النمو املستهدف أو املرغوب فيه، يتم  وبناءا عىليف هذه النامذج . التنمية االقتصادية
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تقدير متطلبات رأس املال من أجل التنمية االقتصادية أو ما مقدار رأس املال املطلوب لتحقيق هذا معدل النمو 
فجوة الرصف "و " Savings Gapفجوة املدخرات "فجوتني أساسيتني:  Chenery املستهدف. هنا ٌيميز

فجوة املدخرات عند ظهور الفرق بني متطلبات االدخار اإلمجايل تنشأ  ".Foreign Exchange Gapاألجنبي 
عندما يكون  أو ببساطة املحيل،ٌيمكن تعبئتها بالفعل يف االقتصاد  واملدخرات التياملشار إليه يف اخلطط الوطنية 

معدل االدخار املحيل أقل من معدل االستثامر املطلوب لتحقيق معدل النمو املستهدف. عىل سبيل املثال، إذا كان 
 )5(وفق املعادلة  ،1من  3املال إىل الناتج هو  ونسبة رأسباملئة  6معدل نمو الدخل الوطني احلقيقي املستهدف هو 

باملئة من دخله الوطني لتحقيق النمو املرغوب فيه.  18صاد أن ٌيوفر جيب عىل االقت Harrod-Domarمن نموذج 
باملئة من الدخل الوطني. كام  6باملئة، فإن فجوة املدخرات تبلغ نسبة  12إذا كانت نسبة املدخرات املحلية هي 

لكن  يةوالبنى التحتاستثامرات ضخمة يف الصناعة  والتحول اهليكيلذكرنا أعاله، يتطلب النمو االقتصادي 
لتدفق املوارد املالية األجنبية أن ٌتعوض النقص يف لذا ٌيمكن  االستثامر،املدخرات املحلية غري كافية لتلبية متطلبات 

ُيظهر األساس ٌتعترب فجوة االدخار مؤرشا  باملئة من الدخل الوطني يف املثال). وعىل هذا 6املدخرات املحلية (
نبي الذي ٌيمكن احلصول عليه عن طريق االستثامر األجنبي املبارش، حجم التدفق املطلوب لرأس املال األج

استثامرات املحفظة، القروض من البنوك اخلاصة، التحويالت أو عن طريق التدفقات املالية الرسمية بام يف ذلك 
 املساعدات اخلارجية. 

 وبنية حتتيةم حيث يتم بناء قطاع صناعي : يف بلد نااألجنبيٌتشري الفجوة الثانية إىل نقص الرصف                    
(ال ٌيمكن اخلارج  والوسيطية من واملواد اخلام والسلع الرأسامليةجديدة من الصفر، جيب استرياد معظم اآلالت 

يتم رصف العمالت األجنبية لتمويل هذه الواردات. حاجة ل وبالتايل هناككمدخالت صناعية إنتاجها حمليا) 
الصادرات، ومع ذلك ختضع صادرات معظم البلدان املتخلفة من املواد عن طريق  األجنبيةكسب العمالت 

بني الواردات  وختلق فجوةاألولية لنظام أسعار ودخل غري مرن وكثري منها ٌتواجه حواجز غري سعرية يف التجارة، 
. ومن هذا وعاتميزان املدف وقيدا عىليعني عجزا من الرصف األجنبي لتمويل هذه الواردات  والصادرات مما

املنطق ُيصبح التمويل اخلارجي رضوريا لتمويل استرياد السلع املطلوبة من البلدان املتقدمة اقتصاديا: ُمتثل فجوة 
   املطلوب للنمو.  األجنبيمؤرشا ثانيا عىل حجم التمويل  األجنبيالرصف 

 وطني: ٌيمكن رشح الفجوتني بداللة طريقة حماسبة الدخل ال                    

E Y I S M X F      
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حيث           E،االنفاق الوطني Y ،الناتج الوطني أو الدخل I،االستثامر S،االدخار M ،الواردات
 X الصادرات و F.ُيمثل الفارق صايف تدفق رأس املال I Sفجوة املدخرات و M X فجوة

 . األجنبيالرصف 

وفجوة ارجية لسد فجوة املدخرات ٌيساعدنا حتليل الفجوتني عىل فهم مدى احلاجة إىل املوارد اخل                 
األجنبي حتى تستمر جهود التنمية يف البالد. عىل املدى الطويل، يفرتض حتليل الفجوتني أن احلاجة إىل  الرصف

ذي يزيد حجم املدخرات املحلية. ستقل إذا نجحت برامج االستثامر وارتفع مستوى الدخل ال األجنبيالتمويل 
كون االقتصاد قادرا عىل استبدال بعض السلع الرأساملية املستوردة باملنتجة حمليا ومع تطور القطاع الصناعي، سي

هناك  نلرصف األجنبي. بمجرد حتقيق النمو املستدام، لن تكولع املصنعة مما ٌيقلل احلاجة لوسيبدأ تصدير الس
تطلبات املالية للبلدان وسيكون سوق رأس املال اخلاص قادرا عىل تلبية املجة للمزيد من التدفقات األجنبية حا

يف السنوات األخرية، تتامشى التطورات احلاصلة يف ميزان املدفوعات مع هذه التوقعات النظرية: فالعديد -النامية
من االقتصاديات الناشئة الناجحة اآلن لدهيا فوائض يف ميزان مدفوعاهتا وأصبحت حتى مستثمرين رئيسني يف 

 اقتصاديات أخرى.   
 Technologicalفجوة تكنولوجية "وجود فجوة ثالثة ٌتسمى  األخري، ٌتشري نامذج الفجوتني ليف                  

Gap" لالستفادة املثمرة من السلع الرأساملية املستوردة، قد حيتاج االقتصاد النامي أيضا إلمدادات تكميلية من :
الستثامر يف رأس املال البرشي، انشاء معاهد القدرات التكنولوجية لبلد ما عرب ا ومع حتسناملساعدات التقنية. 

رأس املال إىل الناتج  وتنخفض نسبةستزيد إنتاجية رأس املال  والتدريب التقني،، التعلم باملامرسة والتطويرالبحث 
ر املطلوب لتحقيق س املال). مع بقاء العوامل األخرى عىل حاهلا، سيتقلص حجم االستثامإنتاجية رأ (معكوس

 كام ٌيمكن أن ُيسهم توفري املساعدة التقنية يف زيادة القدرات التكنولوجية. عني، معدل نمو م
 تقييم .6

املزيد من اليشء "إن التنمية االقتصادية التي ٌينظر إليها أهنا نمو اقتصادي هو مفهوم كمي يعني يف األساس             
التنمية االقتصادية هي أكثر من جمرد حتقيق  ، لكن حتى لو اقترصنا عىل البعد االقتصادي فمن الواضح أن"نفسه

زيادة يف مستويات دخل الفرد لبلد ما. يف فرتة الستينات، توسع مفهوم التنمية االقتصادية ليشمل النمو مصحوبا 
.  لقد كان باألمهية بمكان بالنسبة "التغيري اهليكيل"بتغيريات نوعية يف هيكل اإلنتاج والعاملة وكان ٌيشار إليها بـ 

لالقتصاديات النامية زيادة حصة القطاعات الديناميكية كالصناعة وخفض حصة القطاعات التقليدية كالزراعة يف 
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واالتصال يف اآلونة األخرية تشمل القطاعات الديناميكية إنتاج تكنولوجيا املعلومات -الناتج الوطني والعاملة
تنمية اقتصادية: من األمثلة عىل ذلك البلدان هذا يعني أن النمو االقتصادي حيدث دون . وخدمة الربجميات

 املصدرة للنفط التي سجلت زيادة حادة يف الدخل الوطني لكنها مل تشهد أي تغيري يف هيكلها االقتصادي. 
السيام موقفها بشأن توليد  "نظامي"هذه املرحلة عىل مستوى مناقشات نظريات التنمية كثريا ما أجريت                 

، جلبت تلك املناقشات انتباها أيضا ومع ذلك. )Lewis 1954( الصناعيمن القطاع الزراعي إىل  ائضونقل الف
 ددة ذات الصلة بالسياسة الصناعية:لعدد من القضايا املح

لقطاع التصنيع بشكل كبري جدا عىل الرغم من أن هذه القضية  ةأوال، تم التأكيد عىل الطبيعة الديناميكي           
خالل  اس حجة الصناعة الوليدة، إال أن املوجة الثانية قدمت تفسريات أكثر منهجية هلذه الظاهرة: منكانت أس

 مرونة الدخل، اقتصاديات احلجم واملنافسة االحتكارية.نرش مفاهيم ك
 الصناعة ثانيا، تم تسليط الضوء عىل األدوار املختلفة التي يلعبها قطاع السلع الرأساملية واالستهالكية يف         

التحويلية، وأحيانا يتم تقسيم هذه األخرية إىل قطاعات سلع األجر والسلع الكاملية. وقد أظهرت هذه الفروق أن 
الصناعات املختلفة متارس تأثريات خمتلفة عىل تراكم رأس املال، التضخم، النمو االقتصادي، توزيع الدخل 

 ومستويات املعيشة.   
والقيود ة الثانية بشكل كبري عىل اعتامد االقتصاديات املتخلفة عىل استرياد السلع الرأساملية ثالثا، سلطت املرحل       

وقد . والنمو االقتصاديالتي يفرضها نقص النقد األجنبي عىل رسعة االستثامر املادي، التغري التكنولوجي  النامجة
 غلب عىل هذه القيود.لتعزيزه) يف الت والسياسات الراميةعىل أمهية التصدير (البعض  شدد

، أكدت نظريات املرحلة الثانية بشكل كبري عىل الرتابط املوجود بني خمتلف فروع الصناعات وليس آخراأخريا        
هذه النظريات ترى أن  ).Hirshmanلـ "Linkageالرتابط "حجة واملتطلبات (التحويلية من حيث التقنيات 

 مد هذه الرتابطات (االعتامد املتبادل) لتعجيل عملية التصنيع.صانعي السياسة يمكنهم استغالل بشكل متع
انبثقت السياسات واالسرتاتيجيات التنموية التي سادت يف الستينات من املسامهات املفاهيمية وأهداف         

وصفة التنمية ونظام البيانات املتاح آنذاك. تقع هذه السياسات يف عدد قليل من الفئات: تضم الفئة األوىل ال
األسعار املناسبة "و "Fine-Turningالضبط الدقيق " النيوكالسيكية التي ٌيمكن التعبري عنها بعنوان

Appropriate Prices" يف ذلك  (بام: يف جوهرها، تتبنى أدوات الضبط الدقيق استخدام نظام سعر مناسب
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 وسياسة جتاريةف مناسب ) إلزالة العيوب يف السوق مع وضع سعر رصواإلعاناتأسعار السلع، الرضائب 
 مواتية. 
ٌيمكن تصنيف جمموعة ثانية من السياسات عىل أهنا هيكلية بشكل أسايس مع الرتكيز عىل أمهية الروابط بني              

يف  (أوبني القطاعات لتحقيق نمو متوازن بني القطاعات  والنفقات اجلاريةاالستثامر  وتشمل ختصيصالقطاعات: 
حتديدا، تم تكليف الزراعة بدور نشط أكثر يف عملية التنمية أواخر  وبشكل أكثر- متوازن) و غري بعض األحيان نم

إىل جانب تطبيق سياسات  –الستينات.  كان من املتوقع أن يؤدي توفري مستوى أكرب من املوارد العامة هلذا القطاع 
ل الصايف إىل بقية االقتصاد. ويبدو أن نجاح أن يرفع نمو الناتج واإلنتاجية مما ٌيسهل التحوي-سعرية أقل متييزا

كوريا اجلنوبية وتايوان يف تغذية القطاع الزراعي واستخدام الفائض الزراعي لتحقيق اإلقالع الصناعي لقى صدى 
 كبريا أنذاك. 

   املصطلحات الرئيسية 
 حتليل الفجوتني  النمو غري املتوازن االقتصاد املزدوج 

 التغيري اهليكيل  لتكميليةالروابط ا Lewisنموذج 
 السببية الرتاكمية أنامط التنمية  Fei-Ranisنموذج 

 أسئلة للمراجعة واملناقشة  
 التنمية يف البلدان املتخلفة؟ ارشح اجابتك.  لعمليةوتصوره ارشح مفهوم االقتصاد املزدوج  .1
؟ وكيف يتوسع القطاع الرأساميل Lewisنموذج  حسبعىل أي أساس ٌحتدد األجور يف قطاعي الكفاف والرأساميل  .2

 ؟حول الصادرات Nurkseو Lewisما هي اجلوانب التي تتطابق وتتعارض فيها وجهات نظر  الصناعي؟
؟ وماهي اسهامات هذا النموذج يف تفسري Lewisعىل اإلطار الفكري لـ  Fei-Ranisما هي التعديالت التي أضافها نموذج  .3

 تخلفة؟النمو االقتصادي يف البلدان امل
أن وضع األشياء بطريقة خاطئة عرب خلق اختالل متعمد من شأنه أن ٌيعزز التنمية االقتصادية؟  Hirschmanملاذا يدعي  .4

 حسب رأيك، ملاذا اتباع بلد فقري ما السرتاتيجية النمو غري املتوازن أسهل وأقل تكلفة مقارنة باسرتاتيجية النمو املتوازن؟
 ؟Myrdal لعكيس وتأثريات االنتشار، وكيف ترتبط هاتان الفكرتان بمفهوم السببية الرتاكمية لـميز بني تأثريات الغسيل ا .5
ما هي اخلصائص املميزة لعملية التغيري اهليكيل املرتبطة بالنمو االقتصادي الرسيع؟ ما هي القيود املحلية والدولية التي تعيق  .6

ي الفجوات التي تواجهها البلدان النامية يف متويل عملية التنمية؟ اعط عملية التحول اهليكيل يف البلدان األقل تقدما؟ ما ه
 .مثاال
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ة  عيناتف   الس

  
يف السبعينات.  والسياسات السائدة ومصادر البياناتاألهداف والنظريات الرئيسية للتنمية  3.1ُيلخص الشكل 

السبعينات، أدى فشل اسرتاتيجية التنمية املوجهة نحو معيار الناتج املحيل اإلمجايل يف التعامل مع عقد بحلول 
، واالجتامعيةدة يف معظم أنحاء العامل الثالث إىل إعادة فحص شامل لعملية التنمية االقتصادية مشاكل التنمية املتزاي

ٌيمكن تلخيص مشاكل التنمية الرئيسية التي أصبحت أكثر خطورة و مل يعد باإلمكان جتاهلها خالل هذا العقد و 
 )2(ى األمثيل يف عدد كبري من البلدان النامية، املستوى املتزايد للبطالة و العاملة دون املستو) 1(عىل النحو التايل: 

احلفاظ عىل حصة كبرية و متنامية من األفراد يف  )3(زيادة عدم التكافؤ يف توزيع الدخل داخل البلدان و بينها، 
استمرار و تسارع  )4(أي دون املستوى املعياري حلد أدنى من الدخل أو مستوى املعيشة،  -حالة الفقر املطلق

تدهور الوضع اخلارجي لكثري  )5(من الريف إىل احلرض و ما يرتتب عىل ذلك من ازدحام حرضي و أخريا اهلجرة 
 من البلدان النامية يتجىل يف ضغوط عىل ميزان املدفوعات و االرتفاع الرسيع يف املديونية اخلارجية وخدمة الدين. 

التوزيع غري املتساو للدخل املرتبط بعملية احلد من  إعطاءتم بسبب هذه املشاكل املرتابطة بشكل وثيق،                     
الفقر املدقع وزنا أكرب بكثري يف دالة تفضيل معظم البلدان النامية مقارنة هبدف النمو الكيل يف حد ذاته. عالوة عىل 

ملنتجة يف ذلك، كان مقررا حتقيق هذا االنخفاض يف الفقر املدقع بشكل رئييس عن طريق زيادة عدد العاملة ا
شامل القطاعات التقليدية. بحلول منتصف السبعينات، تم االستغناء عن الناتج املحيل اإلمجايل كهدف مهيمن 

حيث خضع االفرتاض القائل أن النمو الكيل كان مرادفا للتنمية االقتصادية للتنمية يف عدد من البلدان 
من الدوائر. وٌيشري  ورفض العديدخرى لفحص دقيق أنه سيضمن حتقيق مجيع أهداف التنمية األ واالجتامعية أو

أن اهلدف األسايس جيب أن يكون رفع مستوى  )1969(تأسيس برنامج التوظيف العاملي ملنظمة العمل الدولية 
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معيشة الفقراء من خالل زيادة فرص العمل، واعترب توليد فرص إنتاجية جديدة أو أكرب وسيلة لتحسني فرص رفاه 
 الفقراء. 

 
 . هنج التنمية يف السبعينات.3.1كل الش

وتأثرت الفقر أثرت  وختفيف حدةإن املعنى املتغري للتنمية كعملية ينبغي أن حتقق أهدافا متزامنة للنمو                     
يف السبعينات، ظهرت مسامهة نظرية تعمل عىل ربط املتغريات . والتجريبيةمن املسامهات املفاهيمية  بالعديد
ادية والديمغرافية وحمددات اهلجرة من الريف إىل احلرض وحاولت العديد من الدراسات التجريبية بشكل االقتص

 والتغذية والصحةرئييس عىل املستوى اجلزئي إلقاء الضوء عىل العالقة بني جمموعة من املتغريات مثل التعليم 
بتفسري ) Harris-Todaro )1970نموذج . فيام يتعلق بمحددات اهلجرة، قام والوفياتمقابل معدالت اخلصوبة 
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باحتامل  واحلرضية مرجحةحركة اهلجرة من الريف إىل احلرض كدالة تابعة الختالف األجور بني املناطق الريفية 
 العثور عىل عمل يف املناطق احلرضية.  

جات األساسية التي تنطوي يف نفس الوقت، نادت منظمة العمل الدولية إىل رضورة تطبيق هنج احلا                     
امللكية األولية لألصول خاصة إصالح األرايض، باإلضافة إىل جمموعة من  وإعادة توزيععىل تغريات هيكلية 

ل معين أساسيني كام حددهتا منظمة الاألساسية عىل عنرص واشتملت احلاجاتأدوات السياسة كاالستثامر العام. 
 )2( واملأوى واللباس والغذاء كنيا لألرسة يف شكل االستهالك اخلاص توفري بعض املتطلبات الد )1(الدولية: 

 .والصحية واملرافق التعليميةككل كمياه الرشب، الرصف الصحي التي ٌيقدمها املجتمع  األساسيةاخلدمات 
 شارة إىلاإللن تكتمل مراجعة املسامهات يف تطور جمال اقتصاديات التنمية خالل هذا العقد دون                   

يف أن التخلف متجذر يف يتمثل جوهر هذه النظريات . والتبعيةاألدبيات املاركسية اجلديدة يف نظريات التخلف 
حيث ٌتشكل البلدان النامية األطراف اخللفية املتخلفة املنتجة للمواد األولية يف حني والطاقة لتجارة العاملي ل نظامال

االستعامر اجلديد من قبل الطبقات األصلية  ية احلديثة، واعتربت نظاماعٌتشكل البلدان املتقدمة املراكز الصن
الرشكات متعددة اجلنسية) حل حمل النظام االستعامري السابق. يف هذا السياق، كاملرتبطة برأس املال األجنبي (

للمنتجات القائلة بأن رشوط التبادل التجاري للمنتجات األولية بالنسبة - Prebish-Singerوفر أطروحة تٌ 
أساسا منطقيا العتامد السياسات احلامئية التي كانت شائعة بشكل خاص يف -املصنعة سينخفض بمرور الوقت

 بلدان أمريكا الالتينية. 
 وعىل دوائرجمال اقتصاديات التنمية  عىلوتأثرياهتا يف هذا الفصل سنتتبع أفكار هذه املسامهات الفكرية                     
 سواء.عىل حد صنع القرار 

  Rural-Urban Migration اهلجرة من الريف إىل احلرض .1

ارتباطا وثيقا بحركة العاملة من املناطق الريفية إىل  والواليات املتحدةارتبط التطور االقتصادي ألوروبا الغربية 
زت التنمية احلرضية. بوجود قطاع ريفي ٌهتيمن عليه األنشطة الزراعية وقطاع حرضي ٌيركز عىل التصنيع، متي

اهلجرة من عرب  ونحو الصناعةاالقتصادية الشاملة يف هذه البلدان بإعادة التوزيع التدرجيي للعاملة خارج الزراعة 
مرتادفتان يف األساس،  والتحرض كلمتان وألن التصنيعالريف إىل احلرض سواءا عىل املستوى املحيل أو الدويل.  
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حول  Lewisموذجيا للتغيري اهليكيل يف البلدان النامية كام أشارت إليه نظرية فإن هذه احلالة التارخيية مثلت خمططا ن
 نقل العاملة. 

لكن األدلة الدامغة يف العقود القليلة املاضية ٌتظهر أن البلدان النامية شهدت هجرة ضخمة لسكاهنا                        
يف احلرض، مما ٌيقلل  دون املستوىوالعاملة ستويات البطالة الريفيني إىل املناطق احلرضية لكن يف نفس الوقت زيادة م

بعني االعتبار سبب استمرار اهلجرة الريفية  Lewisال يأخذ نموذج  –ذو قطاعني  Lewisمن صالحية نموذج 
جر بني وجود تفاوت يف األ Lewisتفاع البطالة يف املناطق احلرضية: كام رأينا سابقا، يفرتض عىل الرغم من ار

، و بالفعل كانت هناك هجرة من الريف إىل باملئة جلذب العاملة يف القطاع الصناعي 30 و الريف بحوايل احلرض
احلرض عىل نطاق غري مسبوق لكن توسع القطاع الصناعي مل خيلق وظائف كافية جلميع أولئك العامل املتاحني، 

عىل هذا األساس، جيب البحث عن رضية. وهكذا عملت اهلجرة عىل حتويل البطالة من املناطق الريفية إىل احل
حدى هذه النظريات التي ٌتفرس العالقة ناسبة ملعاجلة املشاكل الناجتة: إتفسري هلذه الظاهرة وكذا السياسات امل

املتناقضة عىل ما يبدو بني اهلجرة املتسارعة من الريف إىل احلرض يف سياق ارتفاع مستويات البطالة يف املناطق 
ويف  Michael Todaroلالقتصادي األمريكي  "Migration Modelنموذج اهلجرة "باسم  احلرضية ٌتعرف
 ."Harris-Todaroنموذج "شكلها التوازين 

للفرد املهاجر أن يتخذ  ٌيمكن أينيبدأ النموذج بافرتاض أن اهلجرة ظاهرة اقتصادية يف املقام األول                     
تسري استجابة أن اهلجرة  Todaroود البطالة يف املناطق احلرضية. يفرتض نموذج قرارا عقالنيا عىل الرغم من وج

لالختالفات املوجودة يف الدخل املتوقع بني املناطق احلرضية والريفية بدال من املكاسب الفعلية: تنص الفرضية 
وخيتار واحلرضي  األساسية أن املهاجر يستجيب ملختلف فرص سوق العمل املتاحة أمامه يف القطاعني الريفي

 التي ٌتعظم مكاسبه املتوقعة من اهلجرة.  الفرص
يف اجلوهر، تفرتض النظرية أن أعضاء القوى العاملة احلاليون أو املتوقعون ٌيقارنون دخوهلم املتوقعة يف                  

خل الريفي السائد عائدات وتكاليف اهلجرة) مع متوسط الدالفرق بني (فرتة زمنية معينة يف القطاع احلرضي 
 ويقررون اهلجرة إذا كان السابق أكرب من الالحق. 

نفرتض أن العامل الريفي العادي غري املاهر أو لديه مهارة لنأخذ بعني االعتبار املثال التوضيحي التايل:                  
وحدة  50سنوي ليكن  يعمل يف أرضه) مقابل متوسط دخل (أونسبية أمامه خياران: إما أم يكون عامل مزرعة 

شيوعا  األكثروحدة نقدية. إن معظم النامذج االقتصادية  100نقدية أو ٌهياجر نحو املدينة ليتلقى أجرا سنويا قدره 
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ٌتشري إىل خيار سق يف مستويات الدخل كمحدد لقرار اهلجرة تي ٌتركز بشكل خاص عىل عامل الفرحول اهلجرة وال
امل أن يبحث عن وظيفة حرضية ذات أجر أعىل. مع ذلك، من املهم إدراك أن واضح يف هذه احلالة: جيب عىل الع

نامذج اهلجرة هذه تم تطويرها يف سياق االقتصاديات املتقدمة التي تفرتض ضمنيا حالة العاملة الكاملة أو شبه 
ات أجر أعىل أينام يف بيئة العاملة الكاملة، يقوم قرار اهلجرة عىل الرغبة فقط يف احلصول عىل وظيفة ذالكاملة. 

كانت، ثم ٌتشري هذه النظرية االقتصادية البسيطة أن مثل هذه اهلجرة جيب أن تعمل عىل تقليل الفروق يف األجور 
 حالة النزوح أو اهلجرة.  والطلب يفعرب تفاعل قوى العرض 

عاين : أوال، تٌ ظم البلدان الناميةي ملعاملؤسيس و االقتصادذا التحليل غري واقعي يف السياق لسوء احلظ ه                
معظم هذه البلدان مشكلة البطالة املزمنة مما يعني أن مهاجرا نموذجيا ال ٌيمكن أن يتوقع احلصول عىل وظيفة 

يف الواقع، من املرجح عند دخول سوق العمل احلرضي أن ٌيصبح العديد من -حرضية عالية األجر عىل الفور
عن عمل عريض و بدوام جزئي  باحثني املهرة إما عاطلني عن العمل متاما أو املهاجرين غري املتعلمني و غري

كبائعني أو بائعني متجولني أو عامال متجولني يف املناطق احلرضية التقليدية أو القطاع غري الرسمي الذي يتميز 
ن الذين يملكون رأس يف حالة املهاجري تنافسية نسبيا و أجور حمددة. أسعاربسهولة الدخول، نطاق ضيق للشغل ، 

ف يف القطاع وظائ وسيجد الكثريونتكون فرص أفضل بكثري  مال برشي كبري يف شكل شهادة ثانوية أو جامعية
جيب عىل الفرد عند اختاذ من إمجايل تدفق اهلجرة، وبالتايل لكنها ال ٌتشكل سوى نسبة صغرية الرسمي برسعة نسبية 

(بدوام جزئي أو مؤقت) لفرتة طويلة من  دون املستوىبطالة أو العاملة قرار اهلجرة موازنة احتامالت وخماطر ال
عىل سبيل املثال، لنفرتض أن احتامل  للدخل احلقيقي بني املناطق احلرضية والريفية. اإلجيايبالزمن مقابل الفرق 

اجر العامل ألن )، لن ٌهي ةمن مخس (فرصةيف املئة  20حصول املهاجر عىل وظيفة حرضية خالل فرتة سنة واحدة هو 
ساوي الواحد الصحيح) يف احتامل يٌ  x 50(وحدة  50وحدة نقدية أقل من  20 أو x 0.2 100الدخل املتوقع هو 

أو  x 60 100باملئة فإن املكاسب املتوقعة يف املناطق احلرضية ستكون  60كان احتامل النجاح هو  لكن إذااملزرعة، 
عىل الرغم من وجود  ي أن يبحث عامل املزرعة عن وظيفة حرضيةيف هذه احلالة سيكون من املنطق وحدة، 60

 بطالة يف املناطق احلرضية.
أكثر النظر يف  ا) سيكون واقعيعاما 25و 14أعامرهم ما بني  (ترتاوحاملهاجرين من الشباب  وألن معظم                 

. وأكثر ديمومةساب دخل طويل اآلجل جيب متثيل قرار اهلجرة عىل أساس ح –مكاسب مدى احلياة لقرار اهلجرة 
أن يزداد هذا االحتامل مع مرور  ولكنه يتوقعإذا توقع املهاجر احتامال منخفضا للعثور عىل وظيفة يف الفرتة األولية 
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أن الدخل جرة منطقيا بالنسبة له عىل الرغم سيظل قرار اهل احلرضية،الوقت ألنه قادر عىل توسيع اتصاالته 
 الل الفرتة أو الفرتات الالحقة قد يكون أقل من الدخل الريفي املتوقع. احلرضي املتوقع خ

أنه طاملا أن القيمة املتوقعة  Harris-Todaroاالستنتاج الرئييس الذي ٌيمكن استخالصه من نموذج                   
طاع الريف ستستمر يتجاوز األجر يف قامل وجود فرتات طويلة من البطالة) احتعىل الرغم من (لألجر احلرضي 

للتنمية اهتاممها عىل البطالة احلرضية وكيفية  Todaroعملية اهلجرة. يف هذه الظروف املتغرية، ركزت نظرية 
 مكافحتها. 

 متشائمة بخصوص ختفيض مستوى البطالة يف املناطق رضمعظم نامذج عملية اهلجرة من الريف إىل احل                 
، و السبب أن اهلجرة من شغال العامة يف املناطق احلرضيةدية كدعم برامج العمل أو األاحلرضية بالوسائل التقلي

ال تتم فقط من خالل التفاوت الفعيل يف األجور بني املناطق احلرضية و الريفية و لكن أيضا بداللة مستوى  األرض
ستشجع يف املقابل املزيد من : إن املزيد من فرص العمل سيقلل البطالة عىل الفور لكنها العمل املتاحة فرص

اهلجرة، و هكذا أصبح السؤال التجريبي ما إذا كان زيادة معدل التوظيف يف املناطق احلرضية سيقلل بالفعل من 
املناطق احلرضية عالقة يف فخ توازين عال املستوى من البطالة تكون البطالة. ومع ذلك، هناك احتامل أن مستوى 

ن األرض ال تزال وأن سياسة التنمية ٌتركز بشكل حرصي عىل انشاء نشاطات جديدة يف طاملا أن العاملة الفائضة م
 املراكز احلرضية (الصناعية) القائمة. 

 الدخل ٌيعربأن الفرد يبني قراره للهجرة بناءا عىل اعتبارات زيادة  Harris-Todaroيفرتض نموذج                    
أن الفرد الذي خيتار اهلجرة ٌحياول حتقيق متوسط  ويفرتض كذلك، والريفيةية عنه بالدخل املتوقع يف املناطق احلرض

ٌيفرتض أن املهاجر ا عىل مستواه التعليمي أو املهاري يف املركز احلرضي الذي خيتاره، مع ذلك الدخل السائد بناء
عن العمل أو يعمل  عاطاليكون  واحتامل أنعىل دراية بالفرص املحدودة للحصول عىل وظيفة بأجر عىل الفور 

بدوام جزئي لفرتة معينة من الزمن. يرتتب عىل ذلك أن تيار الدخل املتوقع للمهاجر يتحدد وفق الدخل السائد يف 
هناك بدال من العمل يف القطاع احلرضي غري الرسمي بشكل مؤقت أو عاطل  واحتاملية العملالقطاع احلرضي 

  العمل.متاما عن 
فرتض أن عرض العاملة يف القطاع احلرضي هي دالة تابعة لفرق األجر املتوقع بني املناطق احلرضية، يٌ                      

حيث ٌيساوي الفرق املتوقع لألجر إىل األجر احلرضي الفعيل مرضوبا يف احتامل احلصول عىل وظيفة يف القطاع 
 احلرضي مطروحا منه متوسط األجر الريفي: 
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)1(                                                            sS f d 
حيث S  :هو عرض العاملة يف القطاع احلرضي و 

)2(                                                           d r            
مع       ،هو األجر احلقيقي احلرضي rهو متوسط األجر احلقيقي الريفي و  احتامل احلصول عىل

 وظيفة يف القطاع احلرضي. 
احتامل احلصول عىل وظيفة يف القطاع احلرضي يف أي فرتة زمنية مبارشة بمعدل خلق فرص عمل يتحدد           

 العاطلني الباحثني عن وظيفة إىل عدد فرص العمل احلالية، أي:  وعكسيا بنسبة جديدة
)3(                                                    N N

W N U
  


 

حيث       ،هو صايف معدل خلق فرص عمل جديدةNلعاملة املوظفة يف القطاع احلرضي،هو مستوى ا 
 Wهو إمجايل اليد العاملة احلرضية و U.هو مستوى البطالة احلرضية 

 نجد:  )2(يف  )3(باستبدال             
)4(                                                         Nd r

U
  

0dضنا توقف اهلجرة عندما ٌيساوي األجر احلرضي املتوقع األجر الريفي (أيرتإذا اف        ٌيمكن اشتقاق ،( 
      :)4(من املعادلة  للبطالة التوازيناملستوى 

)5(                                                            NU
r
  

األجر احلرضي احلايلأن خفض  )5(ٌتظهر املعادلة              وزيادة خلقسٌيخفض املستوى التوازين للبطالة 
فرص عمل جديدة  وتشجيعسيزيد من املستوى التوازين للبطالة عن طريق زيادة احتامل احلصول عىل وظيفة 

تعتمد عىل ما إذا كانت الزيادة يف الطلب البطالة أو ال  أن ٌتقللدعم األجور ٌيمكن ك، فإن سياسات وعليه. اهلجرة
ٌيمكن حل النسبة التوازنية للبطالة إىل التوظيف وإعطاء  )5(عىل العاملة أكرب أو أقل من العرض املحفز. من املعادلة 

/نجد Nعادلة عىلبعض القيم الكمية للنموذج: بقسمة طريف امل /U N r . عىل سبيل املثال، إذا كان 
جر الريفي األجر الصناعي أعىل مرتني من األ / 2r و 0.05  ستكون النسبة التوازنية للبطالة إىل

 باملئة. 10التوظيف 
أي ظرف يرتفع املستوى الفعيل  حتتعىل سؤال  اإلجابةنظر اآلن يف اآلثار املرتتبة عىل السياسة: نحاول ن               

للبطالة احلرضية؟ لنفرتض أن معدل خلق فرص عمل جديدة يف املناطق احلرضية جر هي دالة تابعة لأل
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احلرضي  السياسةومعلمة a الواردات  إحاللبرامج كومية املركزة لزيادة التوظيف عرب اجلهود احلك– 
 الطلب عىل العمل، وعليه:دالة كالمها يعمل وفق 

)6(                          0
a



                  ,df a  

 مو طلب العاملة احلرضية نتيجة تغري السياسة احلكومية، فإن استجابة (زيادة) عرض العاملة ٌتكتب: تزايد ن إذا  
)7(                                                   S S d

a d a



   


   

  

 جزئيا: ) 4(اآلن بمفاضلة املعادلة  
)8(                                                             d N

U








 
 : )7(يف  )8(باستبدال 

)9(                                                                 S S N
a d U a

   


  
         

وز الزيادة يزداد املستوى املطلق للموظفني احلرضيني إذا كانت زيادة عرض العاملة استجابة لتغري السياسة يتجا     
 يف العدد املطلق خللق مناصب عمل جديدة، أي: 

)10(                                         S N N
d U a a
  


  
 

 
نغتزل    Nو / a  يف كال الطرفني و نرضب الطرفني بـ /d و /U Wُيصبح رشط زيادة التايل، و ب 

 البطالة:
)11(                                                 /

/
S W d U
d d W




 
 : )11(يف  )2(باستبدال 

)12(                                            /
/

S W r U
d d W




 


 
تغري سياسة ما هادفة لرفع طالة سريتفع يف املناطق احلرضية نتيجة توى املطلق للبأن املس )12(تشري املعادلة       

الريفية - فرق األجر املتوقع يف املناطق احلرضيةنة عرض العاملة احلرضية بالنسبة لمستوى التوظيف إذا كانت مرو
رضوبا بمعدل ٌتسمى دالة استجابة اهلجرة) أكرب من فرق األجر املتوقع كنسبة من األجر احلرضي م(

البطالة /U W أنه كلام كان معدل البطالة مرتفعا كانت مرونة زيادة البطالة  )12(. بعبارة أخرى، ٌتظهر املعادلة
باستخدام البيانات الواقعية: تتحقق هذه املعادلة  )12(ٌيمكن اختبار املعادلة عالية ألي قيمة لفرق األجر املتوقع. 
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ونة منخفضة جدا للعرض (يف معظم البلدان النامية).  عىل سبيل املثال، إذا كان األجر احلقيقي احلرضي يف ظل مر
ومعدل البطالة هو  0.5واحتامل احلصول عىل عمل يف القطاع احلرضي هو  20واألجر احلقيقي الريفي هو  60هو 
 أي:  0.033أكرب من باملئة، فإن مستوى البطالة سيزداد إذا كانت مرونة عرض العاملة  20

)13(                                                    0.5 60 20/ 0.2 0.033
/ 60

S W
d d

 
 


 

الحظ أن نمو امجايل عرض العاملة نتيجة اهلجرة      /S W اهلجرةليس هو نمو /S S، أن مرونة العرض  أي
 مع ذلك، ٌيمكننا حتويل املعادلةل ليست هي مرونة اهلجرة بالنسبة لتغري فرص العمل. بالنسبة لتغري فرص العم

بـ )10(إىل مرونة اهلجرة بالنسبة لفرق األجر املتوقع برضب كال جانبي املعادلة  )12( /U Sمن بدال /U W : 

)14(                                               /
/

S S r U
d d S




 


 
وبام أن نسبة البطالة إىل اهلجرة          /U Sأعىل بكثري من /U W جيب أن تكون مرونة اهلجرة أعىل من مرونة ،

معدل البطالة من يف املثال السابق بمنا سابقا عرض العاملة حلدوث البطالة بعد برنامج توسيع الوظائف. كام ق
من من حيث املبدأ . 0.5كانت مرونة اهلجرة أكرب من  إذافإن مستوى البطالة سيزداد  باملئة، 30اهلجرة ٌتساوي 

السهل تقدير مرونة اهلجرة بتحديد اهلجرة كدالة تابعة لفرق األجر املتوقع بني املناطق احلرضية والريفية مع بقاء 
 1ى املؤثرة عىل اهلجرة عىل حاهلا. العوامل األخر

 بأربعة خصائص:  Harris-Todaroباختصار، يتميز نموذج اهلجرة لـ    
: أي العائد-التكلفةيتم حتفيز اهلجرة مبدئيا وفق اعتبارات اقتصادية عقالنية مبنية يف معظمها عىل مبدأ  -1

 .وليس النفيسيتحدد بالوضع املايل 

 الفعلية،وليست  ةيوالريفية احلقيقالختالف املتوقعة بني األجور احلرضية يعتمد قرار اهلجرة عىل فجوة ا -2
 واحلرض واحتامل احلصولحيث تتحدد الفجوة املتوقعة بتقاطع متغريين: فجوة األجر الفعيل بني الريف 

 عىل وظيفة يف القطاع احلرضي.

 معدل البطالة الريفية.العاملة احلرضية وعكسيا بيرتبط احتامل احلصول عىل وظيفة مبارشة بمعدل  -3

                                                 
يد من العاملة احلرضية عىل املستوى العام للبطالة يف املناطق احلرضية، حيتاج املرء إىل تقدير قوي التنبؤ بشكل واقعي بتأثري سياسة توليد املزالحظ أنه قبل  - 1

 للقيم التجريبية يف حساب معامل املرونة السائد يف البلدان النامية. 
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يف  إن معدل اهلجرة الزائد عن معدل نمو فرص العمل ليسا ممكنا فحسب بل أيضا عقالين وحتى حمتمل -4
مواجهة الفروق الكبرية املتوقعة يف املناطق احلرضية والريفية، وبالتايل فإن املعدالت املرتفعة للبطالة يف 

لفرص االقتصادية بني املناطق احلرضية والريفية طري يف اية لالختالل اخلاملناطق احلرضية هي نتيجة حتم
 يف معظم البلدان املتخلفة. 

 Basic Needs األساسية احلاجات .2
 Thorbecke 1973, Hicks andعىل سبيل املثال،  (أنظرخالل السبعينات، انتقد العديد من االقتصاديني 

Streeten 1979 , Morris 1976, Singh 1979م التقليدية السائدة فرتة اخلمسينات و ) نظريات الرتاك
الستينات كمخرج ملأزق التخلف و حتقيق االنطالق االقتصادي، و ذلك ألهنا حققت نجاحا حمدودا يف احلد من 

ملساعدة الفقراء، استفادت البلدان و مبارشة الفقر يف مناطق واسعة من العامل: فبدال من االنطالق ظاهرة 
أدى ذلك إىل إعادة التفكري يف كيفية حتقيق كل هذا  حد كبري من ثامر التنمية االقتصادية. ثراء إىل األكثراملجموعات 

 . ونوعية احلياةالتنمية بداللة معايري حتسني املستوى املعييش 
ر بني ال يصح احلكم عىل أن بلدا ما حقق تنمية حقيقية إال إذا كان قد قطع شوطا كبريا يف مكافحة الفق                     

القول  وال ٌيمكنالبطالة بأشكاهلا املختلفة،  والقضاء عىلأكرب يف توزيع دخله الوطني  وحتقيق عدالةغالبية سكانه 
لألسف، كان معظم املنتقدين لنامذج النمو من اعف نصيب الفرد من دخله الوطني. بأنه حقق تنمية حتى لو تض

التنمية االقتصادية يف كثري من البلدان النامية حيث مل يتحقق  حمقني يف حكمهم عىل فشل جتارب األسفلإىل  األعىل
األمر الذي ٌيشري إىل يشء خاطئ يف فقر، البطالة وعدالة توزيع الدخل) القدم يف مكافحة هذه العلل الثالثة (ت

ركزت عىل حلاح شديد عىل رضورة إعادة النظر يف اسرتاتيجيات التنمية التي التنمية. لقد كان هناك إ ةاسرتاتيجي
ارتفاع نمو الدخل الوطني ونصيب الفرد منه) داللة اجلانب االقتصادي فقط (التي تقيس نجاح اجلهود اإلنامئية ب

واعتامد اسرتاتيجية جديدة للتنمية تتجه مبارشة ملكافحة الفقر املطلق وحتقيق ختفيض متواصل يف عدد العاطلني 
 لفئات االجتامعية.عن العمل مع التقليص املستمر يف الفجوة بني ا

هو النهوض بمستوى معيشة أفراد املجتمع  وأركاهنا األساسيةاهلدف الرئييس من عملية التنمية  ونظرا ألن           
 ومن هناحيصل عليها األفراد،  واخلدمات التيسن نوعية السلع البد أن ينعكس يف صورة ٌحت  ورفاهيته االقتصادية

 والرصف الصحي والتعليم واإلسكان واملياه النقيةالسبعينات هتتم بخدمة الصحة بدأت أوساط دوائر التنمية منذ 
 "احلاجات األساسية"ذلك مدخل  واالجتامعي وأطلق عىللدرجة النمو االقتصادي  وغريها واعتربهتا مؤرشا
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برية أبرزها من قبل املنظامت متعددة األطراف الك"احلاجات األساسية  "تم اعتامد مفهومللتنمية االقتصادية. 
، )Robert McNamara )1968-1981منظمة العمل الدولية والبنك العاملي يف السبعينات حتت رئاسة 

من خالل  النهج ٌتركز سياسة التنمية عىل أفقر الناس يف املجتمع (أو النمو من األسفل إىل األعىل) وبموجب هذا
لفقراء ساعد ااملستوى الكيل التي تٌ  وليس عىل، ساسيةٌتشكل حاجاته األ واخلدمات التيتزويد املجتمع هبذه السلع 

اهتامم ، مل يعد حمور وبالتايل 2.وإنتاجيتهمالنمو أو العمل عىل زيادة دخوهلم بشكل غري مبارش عن طريق تعجيل 
بد أن جتني القاعدة العريضة من أفراد املجتمع هذه عدل نمو الدخل الوطني فحسب بل الزيادة معملية التنمية 

 املجتمعات. واجلهل واملرض هبذهالفقر نافع بام يضمن تقليل كل من امل
عىل أهنا  األساسية، تم حتديد طبيعة احلاجات 1976يف مؤمتر التوظيف العاملي ملنظمة العمل الدولية عام           

رصف صاحلة للرشب، ال مياه(األساسية اخلدمات  ؛املأوى، اللباس)، الغذاء(حاجات االستهالك اخلاص 
وصحية والقدرة آمنة  (بيئة واحلاجات النوعيةوظائف ال عىلاحلصول لتعليم، النقل، الرعاية الصحية)؛ الصحي، ا

أيضا فقط أساسيات البقاء اجلسدي بل ال تشمل ن هذه احلاجات األساسية ملسامهة يف اختاذ القرار). الحظ أا عىل
 . وقوي للمشاركةأساس حقيقي  لتوفري والتوظيف وصنع القرارلخدمات الصحية الوصول ل

كام أن  املحتاجة،يرى أنصار هذا النهج للتنمية أن اسرتاتيجيات النمو كثريا ما تفشل يف إفادة الطبقات              
زيادة  وقد حيتاجمبارش،  والتعليمية بشكلتعتمد يف املقام األول عىل توفري املرافق الصحية  ودخل الفقراءإنتاجية 

قت طويل حتى تستطيع تلك الطبقات حتمل أعباء احلصول عىل احلاجات األساسية. إضافة إىل ذلك، الدخل إىل و
سن طبقة الفقراء توجيه تلك الدخول لتلبية احلاجات حتى يف حالة نجاح عملية التنمية يف زيادة الدخول، قلام ٌحت 

لطبقات الفقرية حصول اتضمن  قةوتدخلها بطريسهام الدولة بطريقة رشيدة، لذلك هناك رضورة لإل املختلفة
واخلدمات. أخريا، من الصعب مساعدة الفقراء بطريقة واحدة يف ظل غياب عىل حاجاهتا الرضورية من السلع 

  توفري احلاجات األساسية. 

                                                 
هنج احلاجات  وذلك بتبنيسكان، اخلدمات) ، اللباس، اإل(الغذاءأصبحت أولوية البنك العاملي تعزيز الظروف املعيشية الالئقة  McNamaraيف عهد  - 2

) أن اهلدف النهائي هو رفع إنتاجية الفقراء 1981البنك العاملي سابقا ( ويرى مديراألساسية للمساعدة اإلنامئية، حيث يتم توفري املوارد بشكل مبارش للفقراء. 
أنه ينبغي توجيه جهود التنمية نحو هدفني توأمني: حتقيق النمو الرسيع  1978عام التنمية العاملي  وذكر تقريراالندماج يف النظام االقتصادي.  ومتكينهم من

كانت الفكرة استخدام املوارد التي ٌيوفرها النمو االقتصادي الرسيع لتوسيع  لقد- ممكنعدد األشخاص الذين يعيشون الفقر املدقع يف أرسع وقت  واحلد من
  احلاجات األساسية هو هنج التنمية املفضل لدى املؤسسات املالية الدولية.  الوقت، كان توفري منولفرتة اخلدمات العامة. 
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عىل الرغم من وجاهة تلك احلجج (حتتوي بال شك عىل عنرص احلقيقة)، نجد البلدان النامية ال تتحمس              
وتضيف لذلك أن املساندة الدولية هلذا املذهب اجلديد ٌيمثل هجوما عىل سيادهتا وسٌتغري طبيعة ريا هلذا النهج كث

املساعدات الدولية بطريقة جتعل التحول اهليكيل القتصاداهتا يف اجتاه التنمية الصناعية أكثر صعوبة. قد تكون هناك 
مر يعتمد فيام إذا كان حجم نقل املوارد يزداد مع تغري ن األلك مفاضلة حقيقية بني النمو واحلاجات األساسية،

احلاجات األساسية هو  أن توفري. من ناحية، ٌيمكن القول التكامل بني االسرتاتيجيتني وعىل درجةالتخصيص 
اسرتاتيجية احلاجات  ولن تكونٌيؤخر النمو  ممااالستثامر) بعيدا عن (شكل من أشكال حتويل االستهالك 

مستدامة عىل املدى الطويل. من ناحية أخرى، البد من اعتبار توفري احلاجات األساسية شكال من  األساسية
  3والذي ٌيعترب مثمرا شأنه شأن االستثامر يف الصناعة.أشكال االستثامر يف رأس املال البرشي 

لية بني توفري تبادرضورة وجود عالقة تكاملية و) Singh )1979رغم اختالف وجهات النظر، يرى              
ومتابعتهام وترسيع التغري اهليكيل، وبالتايل إمكانية اجلمع بني االسرتاتيجيتني  احلاجات األساسية وتعزيز التصنيع

إىل جنب. عىل وجه التحديد، لتلبية احلاجات األساسية عىل أساس مستدام من الرضوري أن يتم حتويل  جنبا
املصممة بشكل صحيح عىل  األساسيةساعد اسرتاتيجية احلاجات تٌ  ب أنوجياهلياكل اإلنتاجية لصالح الصناعة، 

 توزيع أكثر إنصافا للدخل لرتقية الصناعة.
عام املثال، توفري احلاجات األساسية عىل سبيل  (أنظرأكدت منظمة العمل الدولية يف منشوراهتا املختلفة                   

بشكل حاسم عىل تأسيس نظام اقتصادي دويل جديد هدفه وفق اعالن يعتمد  األساسية) أن تلبية احلاجات 1977
Lima  وٌيوضح . 2000باملئة بحلول عام  25زيادة حصة البلدان النامية من الناتج الصناعي العاملي إىل  1975عام

Singh )1979(  مما  سنويا،يف املئة  8-7أن توفري احلاجات األساسية عىل أساس مستدام يتطلب نموا رسيعا من
هذا هو معدل نمو الصناعة الالزم للوصول هلدف  –باملئة  11- 10يعني بدوره نموا يف اإلنتاج الصناعي بنسبة 

عىل ذلك، ٌتؤدي اسرتاتيجية احلاجات األساسية والتحول اهليكيل اجتاه الصناعة إىل نفس . Limaإعالن 
جية اقتصادية شاملة. يف هذا اإلطار، ٌتظهر العديد االستنتاج: االهتامم باسرتاتيجية النمو الصناعي باتباع اسرتاتي

عىل سبيل املثال حققت الصني حلاجات األساسية متوافقة متاما: من البلدان أن التطور الرسيع للصناعة وتوفري ا
عن -الريفيوالقطاع االعرتاف بأمهية التنمية الصناعية الحتياجات الزراعة قدما ملحوظا يف كال االجتاهني عرب ت

                                                 
العاملة تكون قادرة عىل بدل جهود مادية  للقوة املهاريوالصحي وشأنه أن حيسن الوضع املعييش  والصحة منإن توفري احلاجات األساسية كالتعليم  - 3

 .واجلائعة وغري املتعلمةمقارنة بالعاملة املريضة الكفاءة اإلنتاجية  وبالتايل زيادةقوة  وفكرية أكثر
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ٌتظهر البلدان ، يف املقابل ق تشجيع استخدام املدخالت احلديثة يف الزراعة وتنمية الصناعات الريفية الصغريةطري
 أخرى.  جوانبحدى اجلوانب سٌيبطل التقدم يف  احلاجات األساسية أن فشل إالضعيف يف توفري األداءذات 

بام احلرضي غري الرسمي  ودعم القطاعالتنمية الزراعية من حيث السياسة، دعا هذا النهج للرتكيز عىل                   
يتطلب هنج احلاجات عاملة املناسبة لألنشطة الصغرية، باإلضافة إىل ذلك يف ذلك البحث يف تقنيات اإلنتاج كثيفة ال

ن هذا يدعو املدافعني ع مل ،)Hunt )1989توسيع نطاق اخلدمات اهلامة لتلبية حاجات الفقراء. كام ٌيشري  األساسية
يف املجتمع إىل  والقطاعات الفقريةأكرب باألنشطة الصغرية  اهتامم إيالءالنهج للتخيل عن مرشوع التحديث لكن 

اعد عىل خفض تلبية حاجات الفقراء لن ٌيس األخري، إنجانب االستثامر املستمر يف البنية التحتية واسعة النطاق. يف 
واملهارات لدى السكان مع ما ٌيصاحب ذلك من إمكانات يم بل ٌحيسن مستويات التعلمستويات الفقر فحسب 

ترتفع قدرهتم الرشائية مما ٌيفيد الرشكات سامهة يف زيادة النمو االقتصادي، إىل جانب أن زيادة ثراء الفقراء امل
 املحلية. 

 Underdevelopment and Dependency والتبعية التخلف .3
مية السابق ذكرهم يف املقام األول عن اخلصائص الداخلية عىل الرغم اختالف آرائهم، يبحث منظرو التن

الظروف اجلغرافية، اخلصائص املؤسسية والظروف األولية، املواقف ذات الطابع الثقايف واألنظمة  –للمجتمعات 
 لتي ٌتعززالتي شكلت عقبات أمام التنمية يف البلدان املتخلفة، وكذا العوامل والسياسات الداخلية ا –السياسية 

ن هؤالء املنظرين ال يأخذون بعني االعتبار العامل اخلارجي، لكنهم مقتنعون أن ذلك يعتمد التنمية. هذا ال يعني أ
البلد للتهديدات والتحديات  ةبسسات والسياسات الداخلية وكيفية استجاعىل اخلصائص واملؤ األوليف املقام 

 والفرص اخلارجية. 
فيام بينها يف  واملناطق مرتبطةر اخلارجي للتنمية يعتقدون أن التنمية يف خمتلف البلدان لكن أنصار املنظو                 

التنمية يف البلدان الفقرية أوال وقبل كل يشء  إمكانيات، حيث تعتمد والسيايس الدويلسياق النظام االقتصادي 
كون هذه نظرية امليزة النسبية ما تنص عليه وفق هلذه العالقة أهنا مفيدة غالبا ما ٌينظر عىل عالقتها مع البلدان الغنية. 

البلدان ستستفيد من دخوهلا عامل التجارة الدولية، كام أن إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا املتقدمة من البلدان 
 الغنية ينتمي أيضا إىل مزايا العالقات الدولية. 
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غنية والفقرية ترض بشكل نمية بأن العالقات بني البلدان الومع ذلك، ٌجتادل جمموعة بارزة من منظري الت                 
النسخة األكثر تطرفا هلذا املنظور ٌتعرف بنظرية  –فاق التنموية لألطراف الضعيفة اقتصاديا وسياسياجوهري اآل

سلبية لتأثريات النتيجة انخفاض مستوى التنمية يف البلدان النامية ال "ختلف"مصطلح  ُيشري. "التخلف أو التبعية"
النشطة من اخلارج: ال ٌيمكن احلديث عن التنمية ألن البلدان الفقرية ليس لدهيا فرصة لتتبع نفس مسار التنمية 

ازدهار البلدان الغنية يقوم عىل استغالل البلدان رت عليه البلدان املزدهرة حاليا، والسبب يف ذلك أن التي سا
 حيدثالفقر يف البلدان املتخلفة  إذن – (القوى الداخلية) ر الداخيلبدال من االبتكا ويف احلارضالنامية يف املايض 

األساس، ٌيمثل التخلف يف العامل غري الغريب الوجه اآلخر لعملة التنمية  وعىل هذانتيجة هلذا االستغالل. 
تقدمة يف ان املنتاج تفاعل سلبي مع البلد"العقبات التي تعرتض التنمية أنه  وٌينظر إىلاالقتصادية يف الغرب. 

 Pomeranzو )Bairoch )1975,1981يرى العديد من املؤرخني مثل عىل وجه خاص،  ."االقتصاد العاملي

لف احلاصل يف العامل غري أن التقدم املذهل الذي حققته البلدان الغربية ارتبط بشكل وثيق بالركود والتخ) 2000(
جتمعات غري الغربية من شعوهبا ومواردها وفوائضها االحتالل الوحيش، السيطرة االستعامرية وجتريد امل-الغريب

 . يةالغربجمتمعاهتا بدال من القيام بالتحديث العقالين يف 
يف تنمية البلدان اٌملؤثرة. لالتنمية االقتصادية يف البلدان الفقرية  ٌيقصد به خضوع "تبعية"مصطلح أما                      

 : )Colman and Nixson )1985التنمية التابعة وفق تصنيف  يتم تقديم ملخص خلصائصهذا اجلانب، 
ن األولية، كام أ من املنتجات. تتكون صادرات االقتصاد التابع يف جزء كبري منه أمهية تصدير السلع األولية -1

 نحومجيع منتجاته  ويتم تصديرداخل االقتصاد  واملزارع معزولقطاع التصدير الذي يتكون من املناجم 
البنية التحتية لالقتصاد التابع بشكل كامل  ويتم توجيه حني يستورد املعدات الرأساملية من اخلارج.اخلارج يف 

واملنتجني قطاع التصدير  واألمامية بنيقليل من الروابط اخللفية  وهناك عددنحو مصالح قطاع التصدير، 
 . واملشرتين املحليني

كام تستهلك  املؤثرة،د معظم املنتجات الصناعية من البلدان .  يتم استريااالعتامد عىل واردات السلع الصناعية -2
 النخب ذات التوجه الغريب يف االقتصاد التابع املنتجات املستوردة عىل نطاق واسع.

حتى إذا نجح االقتصاد التابع يف بناء صناعة   .والتكنولوجيةاالعتامد عىل واردات السلع الوسيطية، الرأساملية  -3
الواردات، إال أنه ال يزال معتمدا عىل البلدان املتقدمة يف استرياد  إحاللليا عن طريق حمالسلع االستهالكية 

 السلع الوسيطية والرأساملية والتكنولوجية. 
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 . الرشكات األجنبية والرشكات عرب الوطنيةالقطاع احلديث يف االقتصاد ٌهييمن عليه  -4

آليات التبادل التجاري يل املبارش لألرباح أو من خالل تتم إعادة فوائض املالية إىل اخلارج إما عىل شكل التحو -5
 وتسعري النقل. غري املتكافئ 

مع البلدان  عالقة تبعية ثقافية ونفسية وسياسيةأيضا هناك ال تقترص التبعية عىل املجال االقتصادي فقط، بل  - 6
  املتقدمة.  

قتصاد يف البلدان النامية نتيجة االخرتاق الغريب يف اهليكل املزدوج لال يتشكلمن منظور التخلف، مل                   
إن التبعية ال لغربية الغنية يف الوقت الراهن. العالقات مع البلدان ا فحسب، بل يتم املحافظة عليه عرب املايض

 رياتددها التأثتنتهي بانتهاء االستعامر السيايس: ففي الفرتة ما بعد االستعامر، ال تزال التنمية االقتصادية ٌحت 
إن الفرصة الوحيدة لتحقيق أهداف التنمية والنمو والتصنيع هي االستعامرية اجلديدة من اخلارج، وعليه ف

االنسحاب من الشبكة العاملية لعالقات التبعية التي ٌمتيز النظام االقتصادي العاملي الرأساميل والبحث عن مسارات 
 بديلة للتنمية. 

ام لتحليل التبعية عىل تطور الرأساملية يف البلدان النامية (أو ختلفها) حيث حاولت ينصب الرتكيز الع                
حتليل معوقات التطور الرأساميل يف البلدان النامية من وجهة نظر التفاعل اجلديد بني اهلياكل الداخلية واخلارجية 

تقليدين  يف إطار حتليل هذا التفاعل، ٌيمكن والتبعيةضمن نظرية التخلف التي ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية. 
 نظريني متداخلني جزئيا: 

  .النظرية املاركسية اجلديدة للتخلف -1

 اهليكلية ونظرية التبادل غري املكافئ. -2

 Neo-Marxist Theory النظرية املاركسية اجلديدة للتخلف. 1.3

كسية اجلديدة للتخلف عىل التقاليد املاركسية يف انتقادهم لعالقات استغالل الرأساملية، ٌتبنى النظرية املار  
ونظريات االمربيالية. تقوم هذه النظرية بتحليل العالقات الطبقية داخل البلدان النامية يف سياق الرصاع الطبقي يف 

ة . ومع ذلك، كانت املاركسيوترى استحالة التطور الرأساميل يف البلدان املتخلفة ضمن هذا النظام االقتصاد العاملي
الكالسيكية نظرية نموذجية للمراحل اعتربت الرأساملية مرحلة أعىل من املرحلة االقطاعية السابقة، لذا تعترب 
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قادرة عىل تطوير القوى املنتجة يف املاركسية الكالسيكية االخرتاق الرأساميل الغريب يف البلدان النامية قوة تقدمية 
 ."االشرتاكية"وهي  لرأسامليةتقوم مقام امرحلة أعىل  املجتمع وتدفعها إىل

 Paulو Paul Baranل امثأ السيكية من قبل املاركسيني اجلدداجلانب من املاركسية الك اتم رفض هذ                

Sweezy والسياسية عىل الطبيعة املتناقضة غري قابلة للحل بني االحتياجات االقتصادية  وآخرون مؤكدين
 يرىالبلدان الفقرية.  والتصنيع يف والتنمية االقتصاديةالتحول السيايس  واحتياجات عمليات لإلمربيالية

رأساملية البلدان املتخلفة أن نهج املاركيس اجلديد) ل(املؤسس األصيل ل )Baran )1957 االقتصادي األمريكي
 عليه الطبقة تعمل بشكل خمتلف عن الرأساملية يف البلدان املتقدمة: هذه األخرية ٌتولد فائضا اقتصاديا تستويل

عىل . يف حلقة فاضلة إعادة االستثامر هذه النمو والديناميكية االقتصادية وٌتعزز عمليةعاد استثامره، الرأساملية ثم يٌ 
للبلدان الفقرية (أساسا من نشاط تصدير املواد األولية) الفائض االقتصادي (مصادرة) عكس ذلك، يتم حتويل 

ت االحتكارية أو يتم تبديده يف شكل االستهالك الفاخر من قبل النخب نحو البلدان الغنية من قبل الرشكا
غذي النمو حلوافز الديناميكية لالستثامر التي تٌ يف احاد : هناك نقص بدال من استثامره حمليا املهدرةالتقليدية 

ٌيؤدي إىل الركود  االقتصادي املحيل، ويف ظل عدم وجود تيار من االستثامر وإعادة االستثامر يف االقتصاد املحيل
عند حدود امكانياهتا و فقدان فائضها (مصدر رأس املال االستثامري يف  اإلنتاجلعدم قدرهتا عىل  االقتصادي

  4الفائدة عىل البلدان الغنية فقط. تعود تلك االستثامرات بالنظرية املاركسية)، و 

تنمية "ما هي إال  يل أمر ال مفر منه، والتنمية هناحدوث الركود االقتصادي والتخلف عىل املدى الطوإن               
قرارات  ليد ابتكارات وتعتمد التحول بناءا عىلتنمية غري قادرة عىل تو-" Dependent Developmentتابعة 

    اخلارج: 
ن وحيد من إمكانيات التبعية حالة تارخيية ٌتشكل هيكال معينا لالقتصاد العاملي ٌيفضل بعض البلدان عىل حساب اآلخري "        

يكون فيها تنمية اقتصاد جمموعة معينة من البلدان مرشوطا بتطوير وتوسيع اقتصاد آخر  ةحال مية يف االقتصاديات التابعة ....التن
  ).Dos Santos 1971 :226(" خاضعة له

                                                 
القائل بأن ظهور االحتكار يضفي  )Sweezy )1946طبيعة التطور الرأساميل وباقرتاح  حولأفكاره متأثرا بمدرسة فرانكفورت للتشاؤم  Baranطور  - 4

: ٌيؤدي احتكار الناتج لتقييد املنافسة وتراكم "Monopoly Capitalism الرأساملية االحتكارية"عىل الرأساملية ميال نحو الركود واالنحالل أو ما ٌمتسى 
كام أكد عىل نتائج نموذج النمو الرشكات االحتكارية فوائض كبرية من األرباح الزائدة املصاحبة مما يميل إىل بلوغ مستوى استهالك دون أمثيل وركود اقتصادي. 

Harrod-Domar إىل جنب مع الكفاءة التي ُيستخدم هبا أو النسبة  (جنباالقابل لالستثامر كمحدد حاسم للنمو  الذي اعترب حجم الفائض االقتصادي
 املتزايدة لرأس املال إىل الناتج).
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التي " الرأساملية التابعة"املية أو لق شكل مشوه للرأسلرأساميل للبلدان النامية ٌيؤدي خلإن االخرتاق ا                    
حيدث فيها تقويض اإلنتاج اليدوي املحيل بسبب منافسة املنتجات املستوردة، كام يتم حتويل الفوائض االقتصادية 

ٌتشارك يف جتارة االسترياد -حملية غنية  "Comprador املتعاون"إىل البلدان الغنية. يف نفس الوقت، يتم خلق طبقة 
حلفاظ (امصاحلها  والتي تتوافق-العقالين  والنشاط السيايسعىل الرتاكم  وغري قادرةباحثة عن الريع أو والتصدير 

بشكل وثيق مع مصالح البلدان الرأساملية التقليدية املفرتسة والساعية إىل الريع)  عىل احتكار السلطة وأنامطها
 الغنية. 

افتقار هذه حلية والقوى اخلارجية هو نتيجة بني الربجوازية امل أن التحالف الذي ينشأ Baranيعتقد                   
النخبة املحلية إىل القوة واإلرادة إلحداث التغيري املؤسيس الشامل من أجل تنمية اقتصادية شاملة من شأهنا أن 

كالية العاملية تقلل حلد كبري من الفقر وحترر اجلامهري. مع مرور الوقت، تضطر الربجوازية التي ختشى هتديد الرادي
واالضطرابات الشعبية واملصادرة املحتملة ملمتلكاهتا إىل التحالف مع الربجوازية األجنبية التي ٌيمكن حلكوماهتا 

 تقديم املساعدات االقتصادية والعسكرية لدرء الكوارث الوشيكة مقابل خدمة مصاحلها. 
قات االقتصادية اخلارجية العالال تعني التبعية فقط ) Dos Santos )1970 االقتصادي الربازييل وفق                   

بل أيضا العالقات الطبقية داخل البلد ٌحتددها وٌتعززها عالقات التبعية اخلارجية، لذا ال ٌيمكن لبلد ما للبلد 
نسحاب من عالقات التبعية بل يتطلب األمر أيضا تغيريات جذرية يف العالقات الداخلية بني ببساطة اال

املحلية مواجهات مع البلدان الغنية التي ٌهتدد  اإلصالحاتموعات والطبقات. ومع ذلك، ٌيمكن أن ٌحتدث املج
ن دمج أمريكا الالتينية يف إ: ثل هذه املواجهاتملٌيقدم تاريخ أمريكا الالتينية العديد من احلاالت -مصاحلها

االسبانية والربتغالية) و بشكل أدق عن طريق ة (ياالقتصاد الرأساميل العاملي مبارشة عن طريق اإلدارة االستعامر
التجارة، وجه اقتصاديات املنطقة نحو تلبية مطالب البلدان املتقدمة بدال من تلبية احتياجات شعوب أمريكا 
الالتينية أنفسهم، و حتى عندما كانت األنشطة االقتصادية الرئيسية يف االقتصاد اإلقليمي خاضعة لإلدارة املحلية 

التبعية عىل توجيه البنية االجتامعية للمنطقة نحو نخب صغرية و غنية للغاية عىل حساب رشحية واسعة من  عملت 
حققة خاضعة هلذه الطبقة احلاكمة املتعاونة أين تم استخدام املكاسب امل السلطة اإلقليميةالفالحني الفقراء. كانت 

، لكن السلطة احلقيقية بة بدال من االستثامر املحيلاالستهالك الفاخر من قبل النخمن تصدير املنتجات لصالح 
أن التبعية تستمر يف الوقت الراهن  Dos Santosوخيلص كانت بيد مراكز القيادة اخلارجية يف البلدان املهيمنة. 
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من خالل امللكية الدولية للقطاعات األكثر ديناميكية يف املنطقة، سيطرة الرشكات متعددة اجلنسية عىل 
  .ولندنالتي يقع مقرها يف نيويورك  والفوائد واألرباح للرشكاتيا، املدفوعات الضخمة من اإلتاوات التكنولوج

 Osvaldo Sunkel، Celso Furtadoأمثال  املفكرين الالتينيني وعدد من Baranانطالقا من أفكار                
) André Gunder Frank )1969,1971,1998 األمريكي-األملايناالقتصادي  طرح ،Dos Santosو

تطوير التخلف يف البلدان املتخلفة ناتج : "تطور التخلف"أو ما ٌيعرف بـ  حدى أكثر النسخ تطورا لنظرية التبعيةإ
العالقات سلسلة  Frank. ٌحيلل صادر لالستثامر يف تطوير الرأساملية العامليةعن فقدان الفائض االقتصادي املٌ 

االقتصاد العاملي إىل غاية القطاع الريفي يف االقتصاديات املتخلفة: " Centerمركز "االستغاللية املمتدة من بلدان 
. " Peripheryاألطراف "ٌيميز بني البلدان الغنية التي تقع يف مركز االقتصاد العاملي والبلدان الفقرية التي تقع يف 

شبه الطرفية  وتقوم البلدان الطرفية،شبه  وتقوم بلدان املركز باالستيالء عىل الفائض االقتصادي للبلدان الطرفية أ
تظهر النخب املهيمنة التي تتوافق مصاحلها مع مصالح بلدان الطرفية  وضمن البلدانباستغالل البلدان الطرفية. 

القتصاد القطاعات الطرفية يف بلداهنم. أما احللقة األخرية يف لاملركز، حيث تستغل هذه النخب يف القطاع احلديث 
حيث يستغل مالك األرايض (التي تتوافق مصاحلهم مع حتدث عىل مستوى القطاع الريفي، ستغالل سلسلة اال

 الذين ال يملكون األرايض.  والعامل الريفينيالفالحني الصغار  احلرضية)مصالح أعضاء النخب 
نظرية  "األطراف- املركز"إن الرتكيز عىل عالقات االستغالل داخل البلدان النامية جيعل من نظرية                   

بديال لنظرية اهليكل املزدوج لالقتصاديات النامية التي ٌنوقشت سابقا.  وٌتقدم رشحاأيضا،  اإلقليميةلعدم املساواة 
متخلفا نتيجة بقاء املؤسسات القديمة أو نقص يف رأس املال عترب القطاع التقليدي قطاعا وفق هذا املنظور، ال يٌ 
يتم احلفاظ عىل ما ٌيسمى بالقطاع  املركز:قطاع احلديث؛ إنه ينشأ نتيجة استغالل قوى يتعني عليه اللحاق بال

جات التي حيتاجها القطاع املنت وغريها من واملواد الغذائيةالتقليدي بشكل مصطنع كمصدر للعاملة الرخيصة 
املية يعترب خطأ تارخييا ، ارجاع التخلف إىل املؤسسات القديمة بدال من تقدم الرأسFrankاحلديث. بالنسبة لـ 

التطور  تغذيوسياسيا. بدال من ذلك، دمرت الرأساملية العاملية أو حولت النظم االجتامعية السابقة إىل مصادر 
بل يذهب أبعد من ذلك بالقول إن املؤسسات االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية يف البلدان اخلاص هبا، 

 رأساملية بدال من كوهنا أصلية أو تقليدية.املتخلفة نتجت عن اخرتاق ال
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ُتصبح  األساس وعىل هذاكلام اندمج البلد الفقري يف االقتصاد الرأساميل العاملي أصبح أكثر ختلفا،                      
ن فيها عملية التصنيع املستقلة ممكنة فقط يف الفرتات التي تكون فيها العالقات االقتصادية مع املركز مفككة أو تكو

   5البلدان الغنية يف أزمة اقتصادية.
يتعلق بمصطلح  لنظريات التحديث خصوصا فيامالشديد انتقاده  Frankمن أهم جوانب فكر                         

، ٌتصور نظريات التحديث املجتمعات االقطاعية التقليدية ةمثل النظرية املاركسية الكالسيكياملجتمع التقليدي: 
عقبات ثقافية ومؤسساتية خمتلفة ينبغي التغلب سبق التطور االقتصادي احلديث وٌتواجه هذه املجتمعات ة تكمرحل

عدم القدرة عىل جتاوز هذه العقبات واحلواجز ، وٌتفرس ظهور اهلياكل املزدوجة نتيجة عليها حتى حتدث التنمية
يد من األمثلة املضادة املثرية لالهتامم من ٌيقدم العد Frankلكن  بعض أجزاء االقتصاد واملجتمع. التقليدية يف

: لقد قدم ورأساميلالخرتاق غريب  كنتيجة- االقطاعيالذي ٌيسمى  –تاريخ أمريكا الالتينية ٌتظهر املجتمع التقليدي 
مل تكن موجودة من قبل، بل حتى  والعبودية التيجديدة من ملكية األرايض الكبرية  والربتغاليون أشكاالاالسبان 

تقريبا من قبل  Surinameعىل سبيل املثال، تم استرياد مجيع سكان  –ج السكاين هو منتج االخرتاق الغريب املزي
 يف املزارع الرأساملية كعبيد أو عامل مستعبدين.    وآسيا للعملاهلولنديني من افريقيا 

تشكلت وتأثرت اخلصائص واملؤسسات  تتمثل القيمة الرئيسية لنظريات التبعية أهنا ٌتظهر كيف                        
واحلرب الداخلية يف البلدان النامية بعمق من قبل القوى اخلارجية يف املايض واحلارض كاالستعامر واالمربيالية 

الربجوازية ال  أن Frankو Baran أمثال. لقد استنتج املاركسيون اجلدد واالجتاهات والعالقات الدولية الباردة
يرون أن  وبالتايل فهمالدور الديناميكي الذي لعبته يف التنمية السابقة للبلدان الغنية احلالية،  تستطيع أن تلعب نفس

الوقت)،  وكوبا ذلكفعلت الصني  كامواملجتمع (االقتصاد  وإعادة بناءالثورات االشرتاكية رشط رضوري للتنمية 
مماثلة للدعاة  وهي حجج –الدويل  م العملوتقسيعىل البلدان النامية أن تتخلص من التجارة الدولية  وأنه جيب

 املعارصين للحركة املناهضة للعوملة أواخر التسعينات. 
 

                                                 
رجنتني عىل ذلك، األ ومن األمثلةأن البلدان التابعة تشهد نموا اقتصاديا أكرب عندما تكون أقل اعتامدا عىل النظام الرأساميل العاملي.  Frankيقرتح  - 5

 واملالية معالثانية عندما كانت العالقات التجارية  واحلرب العاملية والكساد العظيمنمت برسعة خالل احلرب العاملية األوىل  والربازيل واملكسيك وشييل التي
وثيقة مع الرأساملية الغربية يف املايض، والذين البلدان الرأساملية الرئيسية أضعف. بشكل ملحوظ، أكثر املناطق املتخلفة اليوم هي تلك التي كانت هلا عالقة 

  خر.أو آلعنها عندما سقطت لسبب  وتم التخيللرأس املال يف البلدان املتقدمة  وأكرب مصدركانوا أكرب مصدري املنتجات األولية  Frankحسب 
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  Structuralism and Unequal Exchangeاهليكلية والتبادل غري املتكافئ . 2.3
أت واستندت يف أمريكا الالتينية، ظهرت مدرسة فكرية تنتقد جوانب معينة للعقيدة االقتصادية التقليدية التي نش

لواقع بشكل كبري لذا دعت إىل ا ٌجيردعىل التجربة الغربية (األوروبية واألمريكية)، ووجدت أن االقتصاد التقليدي 
أن أنظمة سوق العمل وآليات السوق الفعالة  يتدخل الدولة يف عملية النمو. يفرتض علم االقتصاد النيوكالسيك

االقتصاد "لكن هنج اهليكلية انتقد مفهوم عاملية العلوم االقتصادية أو  بكفاءة،تعمل عىل تنظيم مجيع االقتصاديات 
خصوصية اقتصاديات العامل الثالث وعدم وأرص عىل يف اقتصاديات التنمية "  Monoeconomics األحادي

موز فكرة التنمية كهدف ُيمثله الصناعة والتحرض وركية للتطبيق. مل يعرتض اهليكليون عىل النيوكالسي القابلية
عملية ختتلف عن مسار الذي دعا إليه املنظرون الغربيون: ذلك ألن اهليكل األخرى، بل يف نقطة أن التنمية  احلداثة

االقتصادي العاملي كان خمتلفا متاما عن اهليكل الذي كان موجودا عندما مرت البلدان الغربية بعملية التصنيع 
ه إذا كانت البيئة العاملية خمتلفة؟ إن هذا االعرتاف بأمهية السياق هبا، لذا كيف ٌيمكن أن يكون املسار نفس ةاخلاص

التارخيي عند النظر يف التنمية ٌيشبه إعادة صياغة املاركسية اجلديدة للنظرية املاركسية الكالسيكية يف ضوء جتارب 
 البلدان الطرفية العاملية.

: أوال ونظرية التجارةالتضخم  ومها أسباباجلدل  اصادية أثارهناك جماالن رئيسيان للمامرسة االقت                       
 100-80شهدت أربعينات ومخسينات القرن املايض ارتفاع معدالت التضخم يف أمريكا الالتينية بنسبة - التضخم

قليديون الت باملئة سنويا، حيث مل تكن للسياسات االنكامشية املعيارية أي تأثري ٌيذكر. ٌجيادل االقتصاديون النقديون
ار عن طريق خفض حتقيق استقرار األسع وأنه ٌيمكنلزيادات املفرطة يف عرض النقود أن سبب التضخم يرجع ل

بشكل خمتلف يف  والطلب يعمالنلكن االقتصاديون اهليكليون جادلوا عكس ذلك بأن العرض املعروض النقدي، 
طلب تغريا كبريا يف األسعار إلحداث تغيريات يت (أيحالة بلدان أمريكا الالتينية، حيث يكون العرض غري مرن 

صغرية يف كمية السلع) بسبب اخلصائص اهليكلية مثل سيطرة الزراعة من قبل العقارات الكبرية التي مل تعمل وفق 
مبادئ السوق. ال ٌيمكن حل مشكلة التضخم إال من خالل التغيريات اهليكلية كإصالح األرايض، إحالل 

 Seers(املالية  وحتسني النظمن أقل اعتامدا عىل املصنوعات األجنبية)، التعليم البلدا (جلعلالواردات 

1962,1983(. 
ثانيا، نظرية التجارة الدولية يف بلدان أمريكا الالتينية: فضلت أوائل اسرتاتيجيات التنمية نموذجا                   

مثل القهوة أو القمح أو اللحم البقري أو النحاس  لبلدان السلع األساسيةتقدم فيه هذه ااقتصاديا موجها للخارج 
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إىل األسواق األوربية وأمريكا الشاملية وفق للنظرية الريكاردية للميزة النسبية، لكن الكساد الذي حدث يف 
درجة أن القهوة ملوقف حيث انخفض الطلب واألسعار لثالثينات القرن املايض كشف عن نقاط ضعف يف هذا ا

ود لعربات السكك احلديدية يف الربازيل. بعد احلرب العاملية الثانية، متت صياغة منظور جديد أحرقت أحيانا كوق
): ECLAألمريكا الالتينية يف عملية التنمية من قبل جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية (اختصارا 

) مل تكن كافية لفهم طبيعة العامل سيكيةوالنيوكالوجدت اللجنة أن النظريات التقليدية األصولية (الكالسيكية 
املتخلف، بدال من ذلك يتطلب تقدير السياق التارخيي واحلاالت الطبيعية املختلفة هلذه البلدان وهياكلها 

 6جديدا. "منظورا هيكليا"االجتامعية املتنوعة وأنامط السلوك واالقتصاديات 
  Arghiriو تكافئ من قبل املاركسيني اجلدد أمثال سمري أمنيتم صياغة نظريات التبادل غري امل                  

Emmanuel ماركسيني أمثال  ومنظرين غريRaul Prebisch  وHans Singerالعامل  . ال يرى هؤالء الرواد
كمنطقتني متاميزتني: مركز القوة االقتصادية العاملية يف  لنظام متجانس) ب أو( األحاديمن منظور االقتصادي 

ض . ترففريقيا وآسياوإوالواليات املتحدة مقابل األطراف تلك البلدان الضعيفة يف أمريكا الالتينية  أوروبا
نامط ؤدي ألاختالف وفرة املوارد يف خمتلف املناطق يٌ نظريات التبادل غري املكافئ االفرتاض األصويل القائل بأن 

النظر األصولية، تعمل التجارة احلرة  وجهةوفق  ساس امليزة النسبية:نفعية متبادلة من التجارة الدولية عىل أ
 وعىل املدى البلدان،خطوط اإلنتاج التي يكون فيها البلد أكثر كفاءة نسبيا عىل زيادة رفاهية مجيع  والتخصص يف

ؤدي التنقل احلر لعوامل اإلنتاج إىل حتقيق تعادل تدرجيي لعوائد عوامل اإلنتاج يف البلدان الغنية يٌ الطويل 
من  وأن وحدةفض أسعار الصادرات الصناعية التقدم التقني يف بلدان املركز خل ٌيؤدي. باإلضافة إىل ذلك ريةوالفق

شرتي وحدات من الواردات الصناعية، وعىل املدى الطويل سيتحقق التقدم التقني يف الصادرات األولية ست
ص نظريات التبادل غري املتكافئ أن مشاركة البلدان الطرفية دون احلاجة إىل التصنيع. خالفا مع هذه النظرة، تن

من التجارة وتستفيد البلدان الغنية فقط البلدان النامية يف املجتمع الدويل يرض بفرصها يف التنمية االقتصادية 
وق سالنظريات عىل اخلصائص اهليكلية القتصاديات البلدان النامية التي ٌتعيق عمل حوافز ال وٌتؤكد هذهالدولية، 
 يف التجارة الدولية، لذلك غالبا ما ٌتسمى بالنظريات اهليكلية.  وامليزة النسبية االقتصاد املحيل احلرة يف

                                                 
الذي وجدت  .ويف الوقت1947التي تأسست يف شييل عام  ECLAـ بيرتبط النهج اهليكيل لرشح طبيعة اقتصاديات ومستويات التنمية ألمريكا الالتينية  - 6

ختالف وجهات النظر معها فيام خوفا أن ٌيؤدي ذلك ال ECLAفيه جلان إقليمية مماثلة يف أجزاء أخرى يف اجلنوب، كانت الواليات املتحدة مرتددة يف دعم 
   يتعلق بمستقبل األمريكيتني.
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أن التنقل الدويل ) Emmanuel )1972عىل وجه التحديد، افرتض االقتصادي اليوناين الفرنيس                       
وبالتايل اختالف األجور شاسع بني املناطق. تقوم  تنقل اليد العاملة بني البلدانمقابل عدم مثيل س املال ألرأ

البلدان الطرفية بتصدير املنتجات الزراعية التي تقتيض أعداد كبرية من العاملة الريفية الرخيصة بينام تستورد السلع 
يل تتسبب هذه املجموعة من الظروف يف تفض-من العاملة احلرضية باهظة الثمن قليلةالصناعية التي تستلزم أعداد 

األقل تكلفة. ويرى بينام ٌتقلل قيمة صادرات األطراف التبادل التجاري ملنتجات املركز ذات التكلفة األعىل 
Emmanuel  ٌنعت من حتقيق التنمية ألهنا باعت سلعها بأسعار أقل من قيمتها، وأن التبادل أن البلدان الطرفية م

الفائض وسببا رئيسيا للركود االقتصادي يف البلدان الطرفية.  عترب آلية خفية الستغاللغري املتكافئ عرب التجارة تٌ 
حول من البلدان بتقدير مقدار الفائض املٌ ) 1976(سمري أمني  الفرنيس-املرصيمن جانب آخر، قام االقتصادي 

من منتج باملئة  15باملئة من منتج البلدان الغنية مقابل  1.5الفقرية إىل الغنية عن طريق التبادل غري املتكافئ بـ 
، تقوم البلدان )1976( من منظور أمني-لعرقلة نمو البلدان الطرفيةوجده أمني كافيا  وهو مبلغالبلدان الفقرية 

  الطرفية باقرتاض فائضها االقتصادي من البلدان الغنية لتمويل خطط التنمية. 
مشاهبة فيام حججا  Singerريكي و األم Prebischطرح االقتصادي األرجنتيني من جانب آخر،                    

التجارة الدولية: أوال،  منلرشح سبب عدم انتفاع البلدان النامية  Singer-Prebischأصبح ٌيعرف بأطروحة 
تتميز بمرونة تجات الزراعية و املواد اخلام) تتمتع العديد من البلدان النامية بميزة نسبية يف املنتجات األولية ( املن

كلام زاد  –التي يتغري فيها الطلب مع تغري معني يف الدخل) (أو الدرجة العاملي عليهادخل منخفضة للطلب 
عىل سبيل املثال، عندما ُيصبح األفراد اجع الطلب عىل املنتجات األولية (، يرتيف االقتصاد العامليمستوى الدخل 

، ل مقدار حمدود من استهالك اخلبز)بمقاكاإللكرتونيات  يشرتون املزيد من السلع و اخلدمات املصنعةأكثر ازدهارا 
من جهة أخرى هناك منافسة كاملة بني العديد من املنتجني األساسيني تعمل عىل ختفيض أسعار سلعهم عىل عكس 
أسواق الصادرات الصناعية يف املركز التي تتميز باملنافسة غري الكاملة و ٌيمكن جتنب ختفيض األسعار (الناشئة عن 

واكب أسعار الصادرات األولية أسعار الصادرات الصناعية التي يكون الطلب بالتايل لن تٌ و التقدم التقني)، 
فز مستويات األجور املرتفعة يف البلدان الغنية االستثامر يف رأس املال ٌحت  ثانيا،العاملي عليها أكثر ازدهارا. 

 وعليه متيلم التقني يف البلدان الفقرية حني حتد العاملة الرخيصة من التقد يفالعمل إنتاجية  والتكنولوجيا لزيادة
التزايد. يف املقام الثالث، ال تأخذ النظرية االقتصادية  والفقرية إىلالفجوة التكنولوجية بني البلدان الغنية 

لذا يتحدد سلوك االستثامر من  األجانب،الكالسيكية بعني االعتبار حقيقة أن معظم البلدان النامية ختضع أليدي 
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النقابات  أن Prebischو Singerطرف املصالح املحلية. يف املقام الرابع، يرى  وليس منلح األجنبية قبل املصا
من هذه البلدان اجتاه اسب اإلنتاجية يف البلدان الغنية متنع انتقال مك والرشكات االحتكاريةالعاملية املنظمة 

 تنتقلهذه املؤسسات يف البلدان النامية  غياب لويف ظ، قلشكل أسعار تصدير أ عىلاملستهلكني يف البلدان النامية 
ستهلكي البلدان املتقدمة. كل هذه األسباب جمتمعة ٌتسبب انخفاضا هيكليا لرشوط ملمكاسب اإلنتاجية فيها 

أن  وخلص الباحثانالتبادل التجاري بني أسعار الصادرات وأسعار الواردات يف البلدان النامية بمرور الوقت، 
للتصدير من أجل استرياد  واملواد اخلاماملواد الغذائية  واملزيد منة متخلفة ألهنا تضطر إلنتاج املزيد البلدان الطرفي

ظاهرة مؤقتة  وأهنا ليستكمية معينة من املواد الصناعية، كام أفاد التقدم التقني بلدان املركز فقط بدال من العامل كله 
 ل، كانت االقتصاديات الطرفية تعمل لصالح املركز.  خالصة القو-فقط بل خاصية هيكلية للنظام العاملي

) لالقتصاديات الطرفية واقتصادية (سياسيةيكمن احلل حسب اهليكليني يف إحداث تغيريات هيكلية                     
سرتاتيجية تنموية والدعوة ال، Friedrich Listالقتصادي األملاين لالوصفات الكالسيكية قائمة  وذلك باتباع

من قل اعتامدا عىل التجارة الدولية. لتحقيق ذلك، يتعني عليهم بناء ومحاية قطاع صناعي حميل عل البلدان النامية أجت
تم تطبيق هذه  –الواردات من السلع الصناعية باإلنتاج املحيل  إحاللٌيمكنه كفاءة)  األكثر( األجنبيةاملنافسة 

ملية الثانية ويف أماكن لواردات يف أمريكا الالتينية بعد احلرب العاا إحالل ةاالسرتاتيجية املعروف باسم اسرتاتيجي
 . وآسيافريقيا أخرى يف إ

تتضمن عادة  واالقتصاد الكيلبلدان أمريكا الالتينية مزجيا من السياسات التجارية معظم اعتمدت                  
 إحاللشطة التصدير إىل جانب عىل بعض أن وتطبيق الرضائبالرصف  وضوابط أسعاراحلواجز التجارية 

 واملواد اخلامالرأساملية  (السلعالواردات، كام تبنت آليات سياسة معقدة أعطت األولوية للواردات االسرتاتيجية 
منخفضة  واالئتامن بأسعارعرب الرشكات اململوكة للدولة) د (للدولة يف االقتصا واملشاركة املبارشةالصناعية) 

 تيجية. لصالح القطاعات االسرتا
أدى التصنيع املوجه إلحالل الواردات إىل حدوث تغيريات هيكلية كبرية يف اقتصاديات أمريكا                    

 1967وعام باملئة)  19.6( 1950بني عام  GDPمع توسع حصة الصناعة التحويلية من الالتينية بعد فرتة احلرب، 
ظ سجلته الربازيل حيث زادت الصناعة يف حصتها من مع تغيري هيكيل قوي بشكل ملحو –باملئة)  24.1(

. خالل النصف الثاين من اخلمسينات، سنت احلكومة 1968باملئة عام  28إىل  1947باملئة عام  19.8االقتصاد من 
اهتامم خاص للصناعات التي تعترب أساسية  إعطاءالربازيلية سلسلة من السياسات هتدف إىل تصنيع االقتصاد، مع 
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كنتيجة  الكيامئية.ل السيارات واالسمنت والصلب واألملنيوم والسليلوز، اآلالت الثقيلة والصناعات للنمو مث
 حيث 1961و 1950بني عامي  وتنوعا اقتصادياهذه االسرتاتيجية، شهد االقتصاد الربازييل نموا رسيعا  لتطبيق

باملئة  9املعدل السنوي لنمو الصناعة فيام حقق متوسط  باملئة، 7نسبة  GDPجتاوز متوسط املعدل السنوي لنمو 
. باإلضافة إىل ذلك، شهد هيكل الصناعة تغريا )Hudson 1997(باملئة) خالل نفس الفرتة  4.5(مقارنة بالزراعة 

توسع صناعات  واملالبس مقابل واملنتجات الغذائيةكبريا مع انخفاض حصة الصناعات التقليدية مثل املنسوجات 
 . والكيامويات واملعدات واألجهزة الكهربائيةواآلالت معدات النقل 

الواردات عىل نطاق واسع يف أمريكا الالتينية كام هو احلال يف أماكن أخرى  إحاللتم اعتامد اسرتاتيجية                    
يف  (باميف العامل الثالث، مع تسجيل نتائج رائعة بفضل نمو الصناعة برسعة. لقد حققت البلدان الصناعية اجلديدة 

باملئة يف  8.4جمتمعة نموا بلغ ) واملكسيكذلك بلدان أمريكا الالتينية ذات الكثافة السكانية كالربازيل، األرجنتني 
باملئة ألكثر  10مقابل حفاظ بلدان رشق آسيا عىل نسبة  1983-1973يف الفرتة  باملئة 5.3و 1973-1964الفرتة 

الصناعة الوليدة إىل إنتاجية عالية يف أمريكا الالتينية خالل الستينات  الواردات ومحاية إحاللمن عقدين. لقد أدى 
والسبعينات، واألهم من ذلك انتقال التصنيع من إنتاج املنتجات البسيطة كاملنسوجات إىل األكثر تعقيدا كالفوالذ 

سني اخلدمات يف والسيارات، األمر الذي حفز العامل عىل تشكيل نقابات قوية ُتطالب رفع مستوى األجور وحت
 بلدان العامل الثالث. 

قيل  –الواردات تتمتع بسمعة سيئة يف الدوائر التقليدية  إحاللمع مرور الوقت، أصبحت اسرتاتيجية                   
طلب حمدود بسبب انخفاض الدخل ، احلاجة السترياد  ،ومنخفضة اجلودةسلعا صناعية عالية التكلفة  إهنا تنتج

 وأنشأت مواقع جتاهلت الزراعة عدات ذات التقنية مع زيادة التعقيد الذي تنطوي عليه عملية اإلنتاج،اآلالت و امل
إىل جانب تفوق أداء البلدان اآلسيوية التي  "سبب املرضم"ملال األجنبي... لقد أصبح العالج راسخة لرأس ا

والالتينية التي واصلت تطبيق السياسات  حتولت نحو اسرتاتيجية موجهة للتصدير مقارنة بأداء البلدان االفريقية
هذه السمعة السيئة خدمت نوعا ما دول العامل الثالث ألهنا مكنتها من مع ذلك، لكن  7.املوجهة نحو الداخل

                                                 
اجراء بعض التغريات عىل وجوب يف السبعينات كان من الواضح  د أواخر الستينات، ومع أزمات النفطأصبحت هذه احلدود واضحة بشكل متزاي -  7

التصنيع املوجه للتصدير، تقليص تدخل الدولة وزيادة االنفتاح عىل االستثامر  نحواسرتاتيجية التنمية الوطنية. كانت هذه التغريات جذرية للغاية تضمنت حتوال 
  اسرتاتيجية إحالل الواردات أهنا ٌتعزز الالكفاءة يف عمل االقتصاد وعرقلة النمو والتنمية. األجنبي. لقد تم تفسري
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التصنيع مل يكن ليحدث أبدا يف ظل الظروف الليربالية الكالسيكية للتجارة احلرة، احلدود املفتوحة وعدم تدخل 
 الدولة. 

بشكل عام، يعتقد اهليكليون أن سياسات السوق احلرة لن تعمل يف البلدان النامية بسبب جمموعة                      
من القيود اهليكلية والتي تشمل: عدم وجود بنية حتتية كافية للنقل واالتصاالت، ختلف النظام املايل، متنوعة 

ري لالقتصاد. عىل هذا األساس، ٌيؤيد كل من النطاق املحدود للسوق، نقص معلومات السوق واهليكل االحتكا
جيب عىل الدولة اخرتاق القيود -واهليكليني التخطيط احلكومي والدور الرائد للدولة يف عملية التنمية املاركسيني

اهليكلية للتنمية وهي توصية جاءت كنتيجة طبيعية لنقد عمل الرأساملية والسوق احلرة. أيضا، كان اهليكليون من 
الذين دعوا لرضورة إعادة تنظيم التجارة الدولية وإنشاء نظام اقتصادي دويل جديد يضمن فرصا أفضل  األوائل

 للبلدان النامية. 
  تقييم .4

وجتاوزوا انتهك بعضهم العقيدة االقتصادية األصولية  وعلامء االجتامع اقتصادينيوحلل أفكار ناقش هذا الفصل  
 . والستيناتاخلمسينات  فرتة التنموي السائدإطار االقتصاد  أيضا

ال يعتقد هؤالء االقتصاديون أن التغريات الطفيفة نسبيا يف الظروف االقتصادية مثل زيادة املساعدات                
اخلارجية أو الزيادة املفاجئة يف االستثامر ستكون كافية خللق دفعة كربى أو اقالع نحو النمو املستدام. يف الواقع، 

 والسائدة يف واملؤسسات القائمةهؤالء االقتصاديني بأن هذه املتغريات املحدودة يف سياق اهلياكل جادل العديد من 
التبعية السلبية  وبالتايل تعزيز، واالقتصادي املتخلفاملجتمعات األقل تقدما قد ٌيؤدي لتعزيز اإلطار االجتامعي 

وشموال لدفع عملية التنمية إىل األمام أكثر جوهرية ال بد أن تكون التغريات املطلوبة  للهيكليني،للمسار. بالنسبة 
 . وعمقا

نذاك. بتطور قاعدة البيانات املتاحة آ وتأثرت أيضاالظاهر أن املسامهات الفكرية يف فرتة السبعينات أثرت                
الك واالستهالتوظيف، الدخل كحصائي ات، أصبحت املعلومات يف شكل املسح اإلفبحلول منتصف السبعين

وبدأت جمموعة متنوعة من الدراسات االستقصائية التي ٌتغطي جمموعة متنوعة متاحة بشكل كبري  وأنامط االدخار
سلوك االدخار واالستهالك ملختلف  حولكاألرس احلرضية وغري الرسمية والريفية يف توفري معلومات قيمة 

تقدير توزيع الدخل تقريبا مرة  ألوىلح من املمكن ن النامية، أصبالفئات االجتامعية واالقتصادية. يف بعض البلدا
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 Irmaحسب املجموعات االجتامعية واالقتصادية الرئيسية. يف هذا السياق، كان العمل الرائد لألمريكية 

Adelma  عرب  وغري االقتصاديةوزمالئها يف تصور عملية التنمية االقتصادية كنتيجة تفاعل املتغريات االقتصادية
يف إطار التوازن العام عامال رئيسيا يف جتديد الكشف عن الطبيعة  وتوزيع الدخلهيكل النمو  الزمن لتحديد

 الديناميكية متعددة األبعاد هلذه العملية. 
التي ميزت السبعينات،  ومصادر البيانات واملسامهات املفاهيميةاإلنامئية املتغرية  األهدافبعد مراجعة                

النمو رشط أن لبعض االسرتاتيجيات التنموية اجلديدة التي ظهرت أنذاك. مع حتول االعتقاد نقوم بوصف خمترص 
هي توسع االنتقال من  األوىلواالجتامعية، كانت اخلطوة كاف لتحقيق التنمية االقتصادية ولكن ليس رضوري 

خطط التنمية  وادماجها يف دخلوتوزيع الهدف إنامئي واحد إىل أهداف إنامئية متعددة كاالهتامم بالعاملة والفقر 
 . واملساعدة التقنيةاخلارجية للمشاريع  وختصيص املساعدات

إعادة التوزيع مع "سمى تٌ حدى االسرتاتيجيات التنموية املوجهة نحو توزيع الدخل خالل هذا العقد إ                     
والعوامل لتوزيع احلايل لألصول ذات طابع تدرجيي معتمدة عىل ا"Redistribution with Growthالنمو 

) لصالح الفقراء. كانت اخلطوة األوىل يف هذه واخلاصة (العامةالتحويالت االستثامرية يف املشاريع  وتتطلب زيادة
 من الفقر. ونحو احلداالسرتاتيجية هي التحول يف دالة التفضيل (الرفاهية) بعيدا عن النمو الكيل 

والتبعية التي تم التطرق إليها سابقا. التنمية نظريات التخلف  ةاسرتاتيجيع النوع الثاين من يتبأخريا،                     
عادة توزيع كبري لألصول إىل الدولة والقضاء عىل معظم أشكال ذا النهج جذريا إن مل يكن ثوريا ودعا إلكان ه

قائام -م الصيني يف السلطة ذلك الوقتكالنظا –امللكية اخلاصة. يبدو أن هذه االسرتاتيجية فضلت نموذجا مجاعيا 
  عىل االعتامد عىل الذات وتبني التكنولوجيا املحلية وأشكال التنظيم. 
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   املصطلحات الرئيسية 
 التبادل غري املكافئ التبعية والتخلف اهلجرة من الريف إىل احلرض

 Prebish-Singerأطروحة  النظرية النيوماركسية  Harris-Todaroنموذج 

 الواردات إلحاللالتصنيع  اهليكليني  احلاجات األساسية 
 

 أسئلة للمراجعة واملناقشة  
 للهجرة وتوصيات السياسة املنشقة منها؟ Harris-Todaroارشح بشكل خمترص أهم افرتاضات نموذج  .1
يع املعزز للنمو مع تلبية احلاجات األساسية؟ وهل وملاذا قد تتعارض أهداف التصن ؟ذا نقصد بنهج احلاجات األساسيةما  .2

 باإلمكان أن يدعم كل منهام اآلخر؟ ارشح اجابتك.
وهل قيام بثورة وتشكيل نظام  ؟يف تفسري التخلف املعارص يف آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية Baranما مدى صحة فرضية  .3

 عىل الطراز السوفيايت رضوري إلزالة هذا التخلف؟
 ؟يف احلكم عىل تأثري الرأساملية الغربية عىل البلدان املتخلفة Frankو Marxأوجه االختالف بني  ما هي .4
وفكرة رصاع العالقات الدولية كتحدي للفكري  "املركز واملحيط"استخدمت النظرية املاركسية اجلديدة مصطلحات  .5

 األصويل، ارشح هذه الفكرة. 
 وما هي الصعوبات التي ٌتواجهها البلدان املتخلفة لتأسيس اقتصاد السوق؟ ؟ةميز بني مفاهيم فشل السوق وفشل احلكوم .6
أذكر أوجه االختالف بني سياسات التنمية املوجهة نحو الداخل من املوجهة نحو اخلارج؟ وما هي أفضل سياسة حسب  .7

 اعتقادك.

الت التبادل التجاري لصادراته. ختيل أنك مستشار تعمل لصالح حكومتك وأن اقتصاد بلدك ٌيواجه مشكلة انخفاض معد .8
االسرتاتيجية التي  وما هيما هي أسباب تدهور رشوط تصدير السلع األولية وانعكاساهتا عىل الوضع االقتصادي لبلدك 

 ؟تويص هبا لتجنب انخفاض معدل التبادل التجاري يف املستقبل
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ة  ناتف   الثمان

  
الذي يعكس اآلثار الرتاكمية لعقود من  –حداث بام يف ذلك عبء الديون اخلارجية الثقيل أدى مزيج من األ

جنبا إىل جنب مع ارتفاع أسعار -وميزانية الدولة يف معظم البلدان الناميةميزان املدفوعات  وزيادة عجزاالقرتاض 
الثامنينات. ومع انتشار حقبة   جذري يف بيئة التنمية واملساعدات بدايةريبلدان الدائنة إىل تغيالفائدة والركود يف ال

أجزاء أخرى من العامل الثالث وتفاقم حجم أزمة الديون تم التشكيك يف  نحو 1982األزمة املكسيكية عام 
 صالحية وبقاء النظام املايل الدويل. 

أصبح حتقيق التوازن اخلارجي (ميزان املدفوعات) والتوازن الداخيل (ميزانية بشكل مفاجئ،                        
مسار  وقبل استئنافالستعادة النمو االقتصادي وختفيف حدة الفقر. رضورية الدولة) أهدافا شاملة ورشوطا 

الثالث ترتيب بيته  التنمية واحلد من أزمة الفقر بعد عقد من التنمية املفقودة نتيجة أزمة الديون، كان عىل العامل
 . والتكيف اهليكيلموجهة لتحقيق االستقرار  وتنفيذ سياسات

جمتمع التنمية عىل قضايا التعديل  وتركيز معظممن حظر مؤقت لعملية التنمية  وعىل الرغم                     
 تزال يرتدد صداها لغاية يومنا إال أن فرتة الثامنينات متيزت بتقديم اسهامات مهمة يف نظرية التنمية ال ،واالستقرار

   ). 4.1الشكل  (أنظرهذا 
ركات رئيسية كمح والتقدم التكنولوجيسهامات أثرت يف فهمنا لدور رأس املال البرشي أوىل اإل                     

حتديد  )Romer 1987 ; Lucas 1988(استطاعت مدرسة ما ٌيسمى النمو الداخيل للتنمية االقتصادية. لقد 
يف دالة اإلنتاج ة من عملية التصنيع: نخفاض رأس املال البرشي كعقبة رئيسية أمام حتقيق وفورات احلجم املحتملا

ملال البرشي واملعرفة مما املجتمعي، تم تضمني العاملة اخلام (غري املاهرة) ورأس املال املوسع الذي يشمل رأس ا
دد بشكل أس املال البرشي عىل حتويل التقدم التقني من عامل ٌحم زيادة العوائد. ساعد هذا املفهوم اجلديد لرٌيؤدي ل
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االبتكارات  )1(دد داخليا جزئيا. يف هذا اإلطار، تم افرتاض التقدم ناتج عن عنرصين: خارجي كليا إىل عامل ٌحم 
االنتشار  )2(املتعمدة التي ٌيعززها ختصيص املوارد (بام يف ذلك رأس املال البرشي) نحو أنشطة البحث والتطوير و 

 العوامل اخلارجية واآلثار االنتشارية من رشكة أو صناعة إىل رشكات أو صناعات أخرى. عرب 

 
 .هنج التنمية يف الثامنينات. 4.1الشكل 

مسامهة أخرى ظهرت يف الثامنينات حاولت ارجاع أجماد النهج التقليدي النيوكالسيكي كتيار سائد يف                       
. ٌتؤكد الثورة )(Bauer 1984 ;Lal 1983ت االقتصادية عموما ويف جمال اقتصاديات التنمية خصوصا األدبيا

النيوكالسيكية املضادة ذات التوجه النيوليربايل يف الفكر االقتصادي عىل الدور الفعال لألسواق احلرة 
لنظرية مع نظرية التبعية الدولية واالقتصاديات املفتوحة وخصخصة املؤسسات العامة غري الفعالة. ال تتفق هذه ا
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ي حماوالت إصالح أيمنة القوى الغربية عىل نظام دويل غري عادل ٌيفشل أن سبب فشل تطور املجتمعات يعود هليف 
يف هيكل االقتصاديات املتخلفة بل يعمل عىل تعميق جذور التخلف فيه، وإنام ترى يف املقام األول سبب ذلك 

 تنظيم االقتصاد. للتدخل احلكومي املفرط يف 
ٌيمكن تصنيف املجموعة الثالثة من املسامهات يف نظريات التنمية التي ظهرت يف الثامنينات عىل نطاق                  

عامل . كانت هتدف هذه األ)North 1981 ;Williamson 1985(واسع حتت عنوان االقتصاد املؤسيس اجلديد 
ري الكاملة: إن نظريات يف سياق األسواق غ واملجموعات املنظمةد لرتكيز عىل السلوك االسرتاتيجي لألفرال

املعلومات غري الكاملة وغري املتامثلة وعىل نطاق واسع تكاليف املعامالت أعطت تربيرا منطقيا إلدراج دور 
املؤسسات كأدوات خلفض تكاليف املعامالت. يعمل اإلطار املؤسيس اجلديد عىل تذكري جمتمع التنمية بأن 

ؤسسات والقواعد املناسبة هي عوامل رضورية لتوفري حوافز ٌمؤيدة للتنمية وحماربة الفساد، كام تقرتح مبادئ امل
 قلل نطاق السلوك االنتهازي. توجيهية واسعة لبناء مؤسسات تٌ 

، مع تطوير وقياسهشهد عقد الثامنينات بعض االسهامات البارزة ساعدتنا عىل فهم أفضل ملفهوم الفقر                   
. "واألداء الوظيفيالقدرات "يف إطاره النظري  Amartya Senلتحليل الفقر من قبل  ومفيد عملياهنج شامل 

تعزيز احلرية البرشية عرب توسيع احلقوق والفرص واالستحقاقات والتحرر وفق هذا اإلطار، ما هيم يف النهاية هو 
  من احلرمان من أجل حياة أفضل وأكثر سعادة. 

  Endogenous Growth مو الداخيلالن .1

منتصف الثامنينات ٌتسمى نظرية النمو الداخيل أو  يظهرت نسخة جديدة من نظرية النمو االقتصادي النيوكالسيك
للمعرفة يف  واآلثار االنتشاريةٌتؤكد عىل التغيري التكنولوجي الداخيل  "New Growth Theoryالنمو اجلديدة "

البلدان. انتقدت هذه النظرية نامذج النمو  وبني خمتلف نمو الدخل عرب الزمن تفسري االختالفات احلاصلة يف
 غري معروفة لذاالتقدم التكنولوجي مصادر  –لتغري تكنولوجي خارجي املنشأ النيوكالسيكية القديمة يف تصورها 

ئزة نوبل يف عىل جا احلائز-Paul Romerٌيوضح االقتصادي األمريكي  ".املن من السامء"تم نمذجته كأنه 
- Robert Lucasاألمريكي  ياالقتصاد ةلنمو رفقجديدة لنظرية  إجيادكيف استطاع  - 2018االقتصاد عام 

 :1995عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام  احلائز
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يني للنموذج عىل فشل التقارب بني البلدان مما حفزنا عىل بناء نامذج النمو ٌتسقط افرتاضني مركز Robert Lucasركزت أنا و "     
 Romer( "النيوكالسيكي: التغري التكنولوجي خارجي املنشأ و أن نفس الفرص التكنولوجية متاحة يف مجيع بلدان العامل

1994 :4.(  
يف هذا اإلطار، حاولت نظرية النمو اجلديدة تفسري التغري التكنولوجي كنتيجة للجهود البرشية: ال يقوم           

، بل يستثمرون أيضا يف املعرفة. لذلك، ٌتويل والبرشي فقطباالستثامر يف رأس املال املادي الفاعلون االقتصاديون 
 وتكنولوجيا البحث)، املعرفة (التعليمنظريات النمو اجلديدة اهتامما خاصا باالستثامرات يف رأس املال البرشي 

 .والتطوير
 Romer 1986 , 1990 ; Lucas( التكنولوجي بطريقتني ولد التغريحتاول نظرية النمو الداخيل أن تٌ                   

يف خمزون املعرفة حول اإلنتاج) يرتبط تلقائيا باالستثامر يف  (التغريأوال، ٌيفرتض أن التغري التكنولوجي ): 1988
 اوالتعليم تقدمخيلق االستثامر يف رأس املال  –خالل عملية التعلم باملامرسة  والتعليم منالسلع الرأساملية 

 التي تفرتضها نامذج النمو النيوكالسيكية. واجها بذلك خاصية تناقص عوائد احلجم تكنولوجيا مٌ 
يف املقام الثاين، ٌيمكن تصور القيام باالستثامر يف قطاع منفصل ٌينتج التكنولوجيا واملعرفة من خالل                  

التقنيات متاحة جلميع الرشكات العاملة يف إنتاج السلع  االستثامر يف أنشطة البحث والتطوير واملعرفة. ُتصبح هذه
واخلدمات وليس للرشكة التي طورت التكنولوجيا يف البداية فقط ألن املعرفة تتميز بخاصية عدم التنافس عليها.  

تطبيق كميات متزايدة من املعرفة  واخلدمات عربإنتاج السلع  وبالتايل خيضعتنترش املعرفة من رشكة ألخرى 
اآلثار  (أوحجم متزايدة عىل نطاق واسع بسبب اآلثار اخلارجية للمعرفة يف اإلنتاج  لتكنولوجيا لعوائدوا

 :)االنتشارية
يزيد أيضا من مستوى التكنولوجيا جلميع  بلكل وحدة من وحدات استثامر رأس املال ال يزيد من خمزون رأس املال فقط  "      

  ).Ibid( "آلثار االنتشارية للمعرفةاقتصاد عرب الرشكات املوجودة يف اال

احلائز عىل جائزة  – Robert Solowيف نموذج النمو النيوكالسيكي الذي طوره االقتصادي األمريكي                
نظرية النمو الداخيل يعمل  وفقلكن  فقط،االستثامر من خمزون رأس املال  يزيد-1987نوبل يف االقتصاد عام 

واألفكار فع مستوى التكنولوجيا جلميع الرشكات من خالل خلق اآلثار االنتشارية للمعرفة االستثامر أيضا عىل ر
فكر يف اآلثار االنتشارية للمعرفة التي تولدها االنرتنت: عندما تكون التي جتعل األفراد أكثر إنتاجية.  اجلديدة

كلام زاد مستوى االستثامر  –تثامر الرأساميل هناك آثار انتشارية مهمة تتغري دالة اإلنتاج  بأكملها عندما يرتفع االس
حوافز  ٌوجدتاألويل يف املعرفة و رأس املال البرشي يف بلد ما زادت اآلثار االنتشارية و ارتفع عائد االستثامر، 
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يف كاليفورنيا أين يتم جتميع  Siliconقوية إلنشاء أنشطة جديدة حول األنشطة احلالية كام هو احلال يف وادي 
ٌتسمى مزايا إنشاء أماكن تعمل فيها الرشكات  - جمع احلديد باملغناطيسكت الناشئة لإلنرتنت معا الرشكا

  " . Economics of Agglomerationاقتصاديات التكتل  "الناجحة األخرى  بـ

قدم تفسريات ية االقتصادية وتٌ واجلديدة عىل املحددات املختلفة للتنم ةٌتؤكد نظرية النمو النيوكالسيكي              
يف نظرية النمو النيوكالسيكية، يقول ألداء االقتصادي بني البلدان الغنية والفقرية يف االقتصاد العاملي. الختالف ا

Romer )1994 :543(:"  الثمينة كاملصانع والطرق واملواد اخلام األشياءُتصبح البلدان فقرية ألهنا تفتقر إىل" ،
بلدان فقرية ألن مواطنيها ال يستطيعون الوصول لألفكار املستخدمة يف ال"نظرية النمو الداخيل  حسبلكن 

فجوة "عىل التفسري األول مصطلح  Romerٌيطلق ، و عىل هذا األساس "البلدان الصناعية لتوليد قيمة اقتصادية
ر و : يتطلب سد فجوة األشياء القيام باالستثام"Ideas Gapفجوة األفكار "والثاين " Objects Gapاألشياء 

اعل و التواصل سد فجوة األفكار تركيز االنتباه عىل أنامط التف يقتيض، يف حني  Solowاالدخار كام أكده نموذج 
بام يف ذلك سياسات االقتصاد الكيل سليمة،  اإلجراءات، ٌيمكن لبعض اإلطارو بقية العامل. يف هذا بني بلد نام ما 

من وجهة نظر داء أن ٌتساعد عىل سد الفجوتني. ة جيدة األقانوني وتطوير مؤسساتاالستثامرات التعليمية 
Romer  .ٌيعترب إغالق فجويت األشياء واألفكار املفتاح احلقيقي لتحقيق التحوالت التصاعدية يف اإلنتاجية 

 نها تدمج عنارصتعتمد نظرية النمو الداخيل عىل اإلطار الفكري لنظرية النمو النيوكالسيكية بشكل عام لك         
ٌتؤدي زيادة رأس وفورات احلجم، التغري التكنولوجي الداخيل والتكتل. يف النموذج النيوكالسيكي، جديدة ك

كل عامل مما ٌيؤدي بدوره إىل توفري مدخرات ٌتستخدم لالستثامر يف رأس املال اجلديد، املال لكل عامل لزيادة إنتاج 
ٌتؤدي االستثامرات اجلديدة يف رأس : جديدة يف التحليل يف حني ٌتضيف نظرية النمو الداخيل حلقة التكنولوجية

فز بدورها زيادات جديدة يف ٌحت تغيري تكنولوجي وخلق آثار انتشارية وتكتلية ال بام يف ذلك رأس املال البرشي لامل
يات تعمل نظر أخرى،هذه هي الطريقة التي ٌيفكر هبا االقتصاديون يف النمو االقتصادي حاليا. من ناحية -الدخول

يعمل النمو الرسيع - نمو دخل أقلالبلدان ذات النمو السكاين الرسيع  تسجيلالنمو الداخيل عىل رشح حقيقة 
ٌيوجد  واملنتجني العندما يكون هناك الكثري من العامل  سلبية:للقوى العاملة عىل إبطاء نمو الدخل ألنه خيلق آثارا 

جيابية يف االقتصاد، وبدون املتوقع أن ٌيولد آثار انتشارية إ والذي منة وفر للعاملهناك حافز لالستثامر يف االبتكار املٌ 
 وجود سبب وجيه لالستثامر يف رأس املال والتكنولوجيا املوفرة للعاملة ستشهد إنتاجية العامل ركودا. 
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ي فيها التغيريات يف لإلشارة إىل النامذج التي ٌيمكن أن ٌتؤد "نمو داخيل"يف األصل تم استخدام عبارة                 
، الرضائب عىل االستثامر أو اإلنفاق احلكومي إىل جانب والتطويرالسياسات احلكومية كدعم أنشطة البحث 

معدل النمو بشكل دائم. أو بعبارة أخرى،  والتكنولوجيا لزيادةيف عوامل اإلنتاج قرارات األعوان اجتاه االستثامر 
يف . ي بقوى داخل النظام (حمددة داخل النظام االقتصادي أو النموذج)توليد النمو االقتصاد "الذاتية"تعني 

املامرسة العملية، ٌيمكن من خالل نظرية النمو الداخيل تشكيل سياسة التنمية بشكل مبارش. ونظرا ألن هذه النامذج 
هذه وفق : يف التنمية ترتبط باآلثار االنتشارية والتكتلية، فإهنا ٌتشري إىل املوقع أو التموقع كعامل رئييس حاسم

النظرية أصبح النمو االقتصادي غري مستقل عن السياسة االقتصادية التي ٌمتارس تأثريات دائمة عىل النمو طويل 
مما ٌيمثل اختالفا واضحا عن نامذج النمو النيوكالسيكية الذي يكون فيه النمو طويل اآلجل مستقال متاما -املدى

  عىل نصيب الفرد. "مؤقتة"آثارها  ة االقتصادية، نظرا ألنعن التغيريات احلاصلة يف السياس
حدى أسباب ظهور نظريات النمو الداخيل هو توقع النظريات النيوكالسيكية حدوث تقارب بني إ                

 اجلدل التجريبي حول صحة بدأ التقارب:، لكن الواقع ٌيظهر تباعد املجموعتني بدال من والغنيةالبلدان الفقرية 
الذي استخدم بيانات عينة مقدمة  )William Baumol )1986 االقتصادي األمريكي فرضية التقارب مع عمل

حتقق التقارب املطلق بني جمموعة  Baumol، لٌيؤكد )Angus Maddison )1982من قبل املؤرخ االقتصادي 
وجود تقارب مطلق بني  ، كام وجدت الدراسة دليال عىل1979-1870بلدا صناعيا يف الفرتة  16تتكون من 

التي ٌتدعم فرضية التقارب  )1986( Baumolأن نتائج  )De Long )1988الحقا، أشار   البلدان األقل تقدما.
ال تتضمن سوى االقتصاديات  Maddisonألن العينة املستخدمة من بيانات  "مشكلة التحيز"املطلق ٌتعاين 

ساس، تم التحقق من فرضية التقارب لعينة من البلدان تم اختيارها األ وعىل هذاالصناعية يف هناية فرتة الدراسة. 
. باإلضافة إىل ذلك، تم استبعاد بعض البلدان التي تتمتع بأفاق 1979- 1870عىل أساس نموها املرتفع بني عامي 

) عام بانيااسبلدانا (مثل ايرلندا، الربتغال،  )Baumol )1986نمو جديدة يف السنة األوىل من التحليل: إذا اعترب
يف السنوات الالحقة شهدت هذه البلدان ختلفا ألنه سيتم رفض فرضية التقارب  أهنا يف وضعية التقارب 1870

- 1960بلدا خالل الفرتة  99عينة تتكون من  )De Long )1988، ٌيقدم وباملثلوراء االقتصاديات الرائدة. 
 التقارب املطلق.  ورفض فرضية 1985

نظرية النمو اجلديدة تفسريا لذلك االختالف العاملي: متيل البلدان التي متلك خمزونا أوليا كبريا من ٌتقدم               
 أكثر.مرور الوقت عىل عكس البلدان الفقرية التي تواصل التخلف ب والبرشي واملعرفة للصعودرأس املال املادي 
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حا مذهال يف اللحاق بالركب: ٌيمكن للبلدان لكن مع ذلك، رغم التباعد العاملي حققت بعض البلدان النامية نجا
هذه احلقيقة  –التي تبدأ بمستويات منخفضة أن تقفز إىل األعىل عىل سلم الدخل العاملي خالل جيل أو جيلني 

 اللحاق بالركب.  عملية جعلت نظرية النمو اجلديدة تواجه صعوبات يف استيعاب حدوث
واردة يف نظرية النمو اجلديدة حمفزة، إال أن التحقيق التجريبي املشتق منها يواجه عىل الرغم أن األفكار ال                 

) جتاهل نموذج لصالح نموذج آخر عىل أساس االختبارات (تقريباالعديد من الصعوبات. لقد تبني استحالة 
مكن أن تستوعب أن نظرية النمو النيوكالسيكية يٌ  )Solow )1994أشار املستوى النظري  وحتى عىل، اإلحصائية

فهو يرى أن توفر التكنولوجيا احلديثة ال يعني أن االنتشار  الداخلية:التباعد العاملي أفضل من النظريات 
غياب التغريات املؤسسية، قد تكون ظل في قل تقدما سيحدث تلقائيا بالفعل. فالتكنولوجي لالقتصاديات األ

ساعدت عىل عودة احلجج  املالحظة هذه-اجلديدةتكنولوجيا هذه االقتصاديات ببساطة غري قادرة عىل استيعاب ال
 التي ٌتدعم العوامل املؤسسية واهليكلية. 

  Neoliberal Counterrevoluation الثورة النيوليربالية املضادة .2

اسم يوليربالية شاملة (بكانت الثورة املضادة يف نظرية التنمية خالل فرتة السبعينات والثامنينات جزءا من ردة فعل ن
جتامعية، تدخل يامن بمبادئ االقتصاد الكالسيكي والنيوكالسيكي) معارضة للكينزية، الديمقراطية االجتديد اإل

 وبشكل خاص ضد النظريات الراديكالية كالتبعية. الدولة واهليكلية 
سيس جمال اقتصاديات ظهر التحدي النيوليربايل املضاد للفكر التنموي بشكل متزامن مع بدايات تأ                    

بانتقاد قضية اقتصاديات  )Bauer and Yamey )1957التنمية أوائل اخلمسينات. خالل تلك الفرتة، بدأ 
افرتاضات مدرسة التنمويني، أدرج  ويف حتديالتنمية خصوصا التشكيك يف الدور التنموي الضمني للحكومة. 

التنمية، لكن مع ذلك يف مناقشة قضايا  وفشل احلكومةفائض الباحثان مفاهيم السعي وراء الريع، االستيالء عىل ال
األوىل لظهور هنج التنمية.  األيام –يامن بقدرة احلكومة عىل قيادة عملية التنمية قويا طوال اخلمسينات ظل اإل

 وهكذا، استغرق األمر عقدين عىل األقل لظهور ما أصبح ٌيعرف بالنيوليربالية. 
بدأت الثورة املضادة يف اقتصاديات التنمية فعليا مع انتقاد االقتصادي  )،Toye )1987نسبة لـ بال                      

للفكر االقتصادي الكينزي أوائل السبعينات. يعتقد  Chicagoمن جامعة  Henry Johnsonاألمريكي 
Johnson )1971( رة بدال من االجتامعية املتصو ت الفكرية يف االقتصاد تستجيب لالحتياجاتأن احلركا

دها بإهناء وتأسيسها بناءا عىل ديناميكية مستقلة وعلمية بحتة. ومن ثم، رأى أن رس النجاح الكينزي يعود إىل وع
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، نتج الكساد يف الثالثينات بظهور عدة اجتاهات Johnsonالبطالة اجلامعية وليس يف صحتها العلمية.  بالنسبة لـ 
أن الرأساملية متيل إلنتاج  Keynesاستنتاج  Johnson وهكذا وجدلية، بدال من كوهنا أزمة هيك ةخمتلفة متزامن

ناقدة بشكل غري مربر للنظام الرأساميل  ذلك) والبطالة وما إىلمشاكل اقتصادية ضخمة بشكل منهجي (الركود 
لية. وفق أظهرت السياسات االقتصادية القائمة عىل النظرية الكينزية افتقارا مشاهبا للثقة يف الرأسام-كمله بأ

Johnson أخطأ اقتصاديو التنمية يف اعتامد التصنيع واالكتفاء الذايت الوطني كأهداف أساسية للسياسة مع تبني ،
 منتجة يف البلدان النامية السيام دي كأداة لتحقيقها، ألن ذلك أدى لتبني استثامرات صناعية غريالتخطيط االقتصا

شجعت تلك السياسات عىل تفيش الفساد وفضلت إحالل الواردات  فريقيا. لقدتعيش االستقالل يف إ تلك التي
(التي بدورها ٌتؤدي لظهور مشاكل يف ميزان املدفوعات) وبشكل عام التدخالت اخلاطئة للدولة يف احلياة 

أن  Johnsonاالقتصادية يف شكل حماوالت عقيمة يف الغالب لتحقيق العدالة االجتامعية. يف هذا اإلطار، يرى 
التاريخ االستعامري وال من التفاوتات العاملية بل نتيجة تطبيق  إرثالبلدان النامية مل حتدث نتيجة مشاكل 

 Harrod-Domarهذا النقد ليشمل نموذج  Johnsonيف وقت الحق، وسع سياسات التنمية الكينزية املضللة. 
د أن جتاهل صانعي السياسة الذي ركز عىل االستثامر الرأساميل الثابت كمحرك اقتصادي رئييس، حيث يعتق

الكينزية إلمكانيات التقدم التقني و سحره يف التعامل مع مشاكل البطالة املقنعة خاصة يف املناطق الريفية أدى إىل 
، يف املقابل كانت تطبيق سياسات إنامئية ُحتول فقط املوارد اإلنتاجية نحو اإلنتاج الصناعي دون مكاسب اقتصادية

ي ضمنيا أن تعن )Schultz )1964لالقتصاد فيام خيص القطاع الريفي الذي اقرتحه  Chicagoوجهة نظر مدرسة 
 معظم أعوان اقتصاديون يسعون لتعظيم األرباح. املزارعني الفقراء ك

 )Peter Bauer )1972,1981توسع النقد بشكل واسع مرة أخرى من قبل االقتصادي الربيطاين                      

اختذهتا اقتصاديات قتصاديات التنمية ليست خاطئة فحسب بل فاسدة فكريا. كثري من اآلراء التي الذي يرى أن ا
: أطروحة Bauerاألمثلة التي استشهد هبا  وشملت بعضالتنمية األصولية تتعارض مع أدلة جتريبية واضحة، 

ة، االدعاء بحدوث تراجع عاملي يف احللقة املفرغة للفقر، االدعاء بأن البلدان الغنية ٌتسبب فقر البلدان املتخلف
من أجل  واملعونة اخلارجيةرضورة التخطيط املركزي  لتبادل التجاري للبلدان الفقرية واإلرصار عىلمعدالت ا

اديني الذين أن عددا قليال من املنظرين االقتص Bauerيرى  .)Bauer 1972 :17(التقدم املادي للبلدان الفقرية 
ا تأثريا ال مربر له عىل الشعوب الغربية التي شعرت بالذنب جتاه البلدان النامية، مارسو عارضوا نظام السوق

. من وجهة نظر وطاقات مواطنيهاالبلدان الفقرية أن تتوقف عن قمع حوافز  عىل حكوماتجيب  واعتقد أنه
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Bauer االستثامر يف رأس  وال حتى، ال يتطلب احلد من الفقر يف العامل الثالث تكوين رأس املال عىل نطاق واسع
الرضر هبذه البلدان. كام أرص  والتقنية إلحلاقبل عىل العكس قد ٌتؤدي املساعدات الرأساملية -البرشياملال 

Bauer  بشكل خاص عىل رضورة امتناع املجتمعات غري الشمولية يف السامح بمشاركة احلكومة يف احلياة
 االقتصادية.  

توسعت الثورة املضادة يف جمال اقتصاديات التنمية بشكل مفيد عىل يد  )،Toye )1987من وجهة نظر                 
أن  )Lal )1980,1983العامل الثالث. يرى خصوصا ألنه نشأ يف بيئة  Deepak Lalاالقتصادي اهلندي الربيطاين 

التنمية قد موت اقتصاديات التنمية من شأنه أن ٌيعزز صحة البلدان النامية وذلك من منطلق أن اقتصاديات 
عتقد السائد أنذاك امل بسببأفسدت املبادئ االقتصادية املعيارية (ككفاءة آليات األسعار أو فعالية التجارة احلرة) 

 Lalبأن البلدان النامية هي حاالت خاصة وليست أمثلة نموذجية للسلوك العقالين الشامل. بدال من ذلك، ٌيؤمن 
لنيوكالسيكية حول النمو والتنمية يف البلدان املتقدمة واملتخلفة عىل حد بإمكانية تطبيق األفكار الكالسيكية وا

، يف عامل غري Lalوفق اد املتجانس عىل مجيع البلدان). نظرية االقتص –فكرة االقتصاد األحادي  Lalسواء (احتضن 
كام ٌجيادل ضد  ة،الكاملكامل بالرضورة تعمل آليات السوق غري كاملة بشكل أفضل من آليات ختطيط الدولة غري 

ضد مجيع  Lalأسس اقتصادية كالسيكية معيارية، كان  وبناءا عىلإعادة توزيع الدخل من األغنياء إىل الفقراء. 
نظمة التجارة والتجارية والعودة ألالضوابط املالية  "حترير" ودعا لـالضوابط االقتصادية أو التدخالت احلكومية 

 احلرة. 
ثل هذه االنتقادات جزءا صغريا فقط من تغري سطح بحر الفكر االقتصادي الناجم عن أزمة متٌ                       

إعادة إحياء متزامن للفلسفة االقتصادية الليربالية ل الستينات والسبعينات وحماولة اقتصاديات الكينزية خال
سة حمددة مرتبطة بأقوى القرن التاسع عرش مدجمة بوصفات سيا منذ(التجارة احلرة وعدم التدخل) التي ظهرت 

النيوليربالية هذه الرتكيبة اجلديدة التي ٌتعرف ب- مؤسستني ماليتني دولتني البنك العاملي وصندوق النقد الدويل
أنه الرغم العمل املفاهيمي للكتاب  اإلشارةسياسة التنمية. يف هذا املقام، جتدر  أثرت بعمق يف نظريات وممارسات

التي دعمتها العديد من املنظامت  واملشاريع البحثية )1983( Lalو )Bauer )1973,1984الليرباليني أمثال 
للبحوث االقتصادية األمريكي  واملكتب الوطني) OECDوالتنمية (االقتصادي  كمنظمة التعاونالبحثية 

)NBER (صعود السياسيني  مل يتم اعتامد النيوليربالية كفكر تنموي إال بعد تغري املناخ السيايس أوائل الثامنينات مع
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عالوة  1مضادة. ةاملحافظني يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا التي مهدت الطريق لثورة نيوكالسيكي
أزمة الديون أوائل الثامنينات يف جلوء العديد البلدان إىل البنك العاملي وصندوق النقد الدويل  تعىل ذلك، تسبب

 األخرية عىل تنفيذ برامج نيوليربالية قائمة عىل التعديل اهليكيل كربنامج عميل. للحصول عىل الدعم، مما مكن هذه 
 و  Adam Smithفة الليربالية االقتصادية (فلس األيديولوجيةفضلت هذه الثورة املضادة القائمة عىل                     

Milton Friedman  وLudwig Von Hayekلعرض، نظريات ) سياسات االقتصاد الكيل من جانب ا
لبلدان النامية دعت هذه النظرية التوقعات العقالنية و شددت عىل التحرر من القيود االقتصادية للدولة. أما يف ا

تحرير األسواق وتفكيك امللكية العامة، التخيل عن التخطيط الساكن والتسيري احلكومي لألنشطة االقتصادية. ل
الدويل متحدين بذلك حجج  وصندوق النقدظرية عىل البنك العاملي سابقا، ُيسيطر أنصار هذه الن وكام أرشنا

املتحدة  ومؤمتر األمميف منظمة العمل الدولية  (خصوصاالتدخل املفرط التي تدعو إليه مدرسة التبعية الدولية 
 2للتجارة والتنمية). 

وارد بسبب اعتامد أسعار غري يعتقد االقتصاديون النيوكالسيك أن التخلف ينتج عن سوء ختصيص امل              
 الذي-الناميةاملفرط يف األنشطة االقتصادية يف غالبية البلدان  وتدخل الدولةالتسعري اخلاطئة)  (سياساتسوقية 

ؤمن الليرباليون اجلدد بأن تعزيز األسواق التنافسية ٌيسبب تباطؤ وترية النمو االقتصادي. بدال من ذلك، يٌ 
للدولة، تعزيز التجارة احلرة وتوسيع الصادرات، جذب املستثمرين األجانب  وخصخصة املؤسسات اململوكة

املالية واملوارد والسلع األسعار يف األسواق  كبري من القيود احلكومية وتشوه (من البلدان املتقدمة)، تقليص عدد
التبعية التي ترى هذه احلجج بشكل رصيح معتقدات نظرية ٌختالف زيادة الكفاءة والنمو االقتصادي. سٌيؤدي ل

                                                 
Margaret ، رئيسة وزراء بريطانيا Reagan Ronaldالواليات املتحدة برئاسة البلدان الغربية كتصدر املحافظني املشهد السيايس يف  لثامنينات،يف ا -  1

Thatcher رئيس وزراء كندا ،Brian Mulroney مستشار أملانيا الغربية ،Helmut Kohl يمقراطي الليربايل رؤساء وزراء احلزب الد وسلسلة من
    الياباين.

لبنك العاملي الية، إال أن الفضل الكبري يعود لالنيوليرب وتنفيذ األجندةتشكيل  واحلكومات يفعىل رغم الدور اهلام الذي لعبته وكاالت رأس املال اخلاص  - 2
واملزودة دارهتم البحثية املجهزة جيدا إهذه املؤسسات: أوال، جتنيد عىل  الدويل يف دفع هذه العملية بقوة. هناك العديد من األسباب للتأكيد وصندوق النقد

انيا، تشجيع غنية يف مواصلة بناء احلالة الفكرية النيوليربالية بشكل مبارش عن طريق البحث الداخيل أو بشكل غري مبارش عن طريق البحث التعاقدي. ث بموارد
ورة سابقا يف وكالت املعونة األجنبية عرب اتساق السياسات املصممة. ثالثا، يظن الكثريون أن السياسات املحض وصديقة للسوقتنفيذ أجندة االستثامر األجنبي 

الدويل فرضوا عىل البلدان املحتاجة  وصندوق النقداحلقيقة أن البنك العاملي  لكنيف العديد من البلدان النامية،  وحتول طوعيالنيوليربالية قد حظيت بقبول كبري 
يكن بشكل مبارش. رابعا، يتبع رأس املال اخلاص بشكل عام قيادة هذه املؤسسات يف احلكم  وإن ملالتنمية  وقيادة ملسارطا عىل النمط النيوليربايل للقروض رشو

  عىل ما إذا كانت البلدان صديقة لرأس املال أم ال، أين يعترب اخلضوع لنظام االنضباط اهليكيل مؤرشا إجيابيا وفق هذا املنظور.
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ختلف البلدان النامية بسبب هيمنة البلدان املتقدمة والوكاالت الدولية التي ٌتسيطر عليها، بدال من ذلك ٌترجع 
وبالتايل سبب التخلف إىل اليد الثقيلة للدولة، الفساد وعدم الكفاءة وغياب احلوافز االقتصادية يف البلدان النامية. 

ظام االقتصادي الدويل أو إعادة هيكلة اقتصاديات النامية املزدوجة أو حتى زيادة صالح النهو مطلوب ليس إ ما
احلرة  األسواق...ببساطة هي جمرد مسألة تعزيز وفعاليةاملساعدات األجنبية أو تبني نظام ختطيط للتنمية أكثر كفاءة 

واليد اخلفية ح بسحر السوق يف إطار حكومات متساحمة تسم "Laissez faireدعه يعمل دعه يمر " وتبني اقتصاد
 قيادة وتوجيه ختصيص املوارد. لألسعار السوق 

 ٌيمكن تقسيم الثورة املضادة إىل ثالث مقاربات رئيسية:  )،Todaro and Smith )2014حسب                      
 .Free Market Approachهنج السوق احلرة  -

 . Public Choice Approachد) االقتصاد السيايس اجلدي (أوهنج اخليارات العامة  -

 .Market Friendly Approach للسوقهنج الصديق  -

األسواق احلرة حتليال نظريا خلصائص نظام اقتصادي يعمل يف إطار اقتصاد حر  مقاربةعترب تٌ باختصار،             
و الطلب) عادة يف (نظام يرتفع أو ينخفض فيه أسعار السلع واخلدمات بحرية عندما يرتفع أو ينخفض العرض أ

يعتقد هنج السوق احلرة أن األسواق ظل افرتاض أن األسواق غري املقيدة أداؤها أفضل من التنظيم احلكومي. 
 األنشطة لالستثامر يفوتقدم إشارات أفضل املوارد نحو أفضل استخدام منتج  لوحدها قادرة بكفاءة عىل ختصيص

اجلديدة عرب توفري املدخالت األساسية (أسواق العوامل) للصناعات  بوتستجي (أسواق املنتجات)اجلديدة 
ه وكيفية إنتاجه بكفاءة استنادا بطرق مناسبة. من خالل السوق، ٌيمكن للمنتجني معرفة ما الذي ينبغي إنتاج

فسة تكون املناسعار املنتجات والعوامل التي ينبغي أن تعكس بدقة ندرة السلع واملوارد يف احلارض واملستقبل. أل
تقريبا القتناء املعلومات متاحة بالكامل يف  ودون تكلفةوتتوفر التكنولوجيا بحرية عالة حتى وإن مل تكن كاملة ف

الكثري من األحيان دون تكلفة أيضا. يف ظل هذه الظروف، أي تدخل حكومي يف االقتصاد هو بالتعريف يعترب 
السوق احلرة لالعتقاد بأن أسواق العامل النامي تتميز  ، لذا يميل اقتصاديو التنمية ذات توجهوتشوهييامال هداما اع

 بالكفاءة حتى بوجود بعض العيوب ذات تأثريات سطحية ال ٌتذكر. 
أما النهج الثاين املعروف بنظرية اخليارات العامة أو االقتصاد السيايس اجلديد فيذهب أبعد من ذلك                   

تفرتض أن السياسيني ) بأي يشء عىل نحو صحيح، ذلك ألن هذه النظرية (تقريباال تقوم  إن احلكوماتبالقول 
استخدام سلطتهم أو سلطة احلكومة  –فقط من منظور املصلحة الذاتية  واملواطنني والبلدان تعملوالبريوقراطيني 
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اصة (الريع لغايات أنانية خاصة هبم. عىل سبيل املثال، يستخدم املواطنون النفوذ السيايس للحصول عىل مصالح خ
أو االجيار) من السياسات احلكومية (تراخيص االسترياد أو تقنني الرصف األجنبي) التي ٌتقيد احلصول أو 
الوصول إىل أهم املوارد، أما السياسيون فيستخدمون مصادر احلكومة لتعزيز واحلفاظ عىل مناصب احلكم 

غالل أو انتزاع الرشاوي من املواطنني الساعني والسلطة، يف حني يعمد البريوقراطيون الستخدام مناصبهم الست
وراء الريع من جهة وإدارة الرشكات املحمية من جهة أخرى، وأخريا يستخدم مسؤولو الدولة سلطتهم ملصادرة 
امللكية اخلاصة باألفراد. ما ٌيمكن استخالصه ليس فقط وجود سوء ختصيص املوارد بل أيضا تقليص شامل 

نص نظرية اخليارات العامة بأن املصلحة الذاتية تقود سلوك األعوان االقتصاديني وأن للحريات الفردية. إذن ت
احلكومة غري كفؤة وفاسدة ألن األعوان يستخدموهنا كأداة لتحقيق أجندهتم اخلاصة، وتدعو هذه النظرية إىل 

 أفضل حكومة.   التي تعتربهاحد أدنى لتدخل احلكومة رضورة تطبيق 
نظرية الثورة املضادة أكثر اعتداال من النهجني السابقني ٌيقر  منالنهج صديق للسوق هي صيغة معدلة  أما               

بوجود العديد من العيوب يف أسواق املنتجات وعوامل اإلنتاج يف البلدان النامية، وأنه ينبغي عىل احلكومات أن 
(صديق للسوق) يف االقتصاد فقط يف "قائيالتدخل االنت"تلعب دورا حموريا لتسهيل إدارة األسواق عن طريق 

عىل سبيل املثال االستثامر يف البنى التحتية املادية واالجتامعية، مرافق -املناطق التي يكون فيها السوق غري فعال 
الصحة، املؤسسات التعليمية وتوفري املناخ املناسب للمرشوعات اخلاصة. خيتلف هذا النهج عن مدارس السوق 

ات العامة يف أهنا تعرتف بوجود حاالت فشل السوق (عدم قدرة السوق عىل حتقيق املنافع النظرية احلرة واخليار
املنوطة هبا بسبب وجود نقائص فيها كالسلطة االحتكارية، التأثريات اخلارجية ونقص املعلومات) يف البلدان 

 السوق احلرة.  مربرا لتدخل احلكومة لتعديل عمل األحيانيف كثري من  والتي ٌتوفرالنامية 
 New Institutional Economicsاالقتصاد املؤسيس اجلديد  .3

ال ٌختربنا العديد من الدراسات النظرية التي متت مناقشتها حتى اآلن كيفية حدوث االنتقال من االقتصاد التقليدي 
قتصاد املؤسيس اجلديد ٌيعترب اال هذا االنتقال هو املوضوع الرئييس لنهج االقتصاد املؤسيس اجلديد.-إىل احلديث

الفعالة كرشط مسبق للتنمية، وتزايد  "Institutionsاملؤسسات "لنظرية االقتصادية النيوكالسيكية ٌحتدد لتوسعا 
االهتامم هبذا النهج الذي أصبح ٌيؤثر بقوة عىل نظريات وسياسات التنمية منذ الثامنينات بعد أن تم رفض االقتصاد 

 أساس مفيد للتحليل االجتامعي. النيوكالسيكي بشكل متزايد ك
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- 2008احلائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام  – Olivier Williamsonاالقتصادي األمريكي صاغ                   
االقتصاد املؤسيس اجلديد ألول مرة يف السبعينات لتمييزه عن حماولة سابقة لدمج املؤسسات يف النظرية  مصطلح

و  Thorstein Veblenما ٌيسمى االقتصاد املؤسيس القديم ملؤلفيه الرئيسيني أو رن العرشين االقتصادية بداية الق
John R.Commons.  يف التحليل االقتصادي األصويل ٌحياول االقتصاد املؤسيس اجلديد دمج نظرية املؤسسات

متغريا اقتصاديا مؤثرا  ؤسساتادية النيوكالسيكية أكثر واقعية، واعتربت املحماولة متعمدة جلعل النظرية االقتص –
شائعا  "Institutions Matterاملؤسسات مهمة "عىل سلوك األعوان االقتصاديني، عىل هذا النحو أصبح شعار 

الشاغل الرئييس يف دوائر التنمية "احلصول عىل املؤسسات الصحيحة "األكاديمية منذ الثامنينات و األوساطيف 
)Williamson 1981( .ق، ظهر االقتصاد املؤسيس اجلديد هبدف مراجعة اإلطار النيوكالسيكي يف هذا السيا

 وسياساته املنبثقة. 
حيتفظ االقتصاد املؤسيس اجلديد باالفرتاضات النيوكالسيكية القائلة بأن األفراد يسعون لتعظيم منفعتهم                 

عىل اخليارات التي يتخذها األفراد العقالنيون (أي  من املوارد النادرة اخلاضعة لقيود امليزانية وأن النتائج تعتمد
التي تعني أن اخليارات التي يتخذها كل فرد ٌيمكن  –الفردية املنهجية). ومع ذلك، تتجاهل مفهوم العقالنية اآللية 

 يف التنبؤ هبا متاما ألن مجيع املعلومات متاحة بسهولة لكل فرد (املعلومات املثالية) ولذلك ليس هناك عدم يقني
 بالكفاءة. األسواقالترصفات البرشية، وُتصبح املؤسسات غري رضورية يف االقتصاديات التي تتميز فيها 

يتم االحتفاظ بالعقالنية باعتبارها افرتاضا سلوكيا، لكن يف النظرية املؤسسية اجلديدة ال تتحدد                       
بل أيضا ملزمة بقيود البيئة املؤسسية للفرد، مما يعني ضمنيا مراعاة  اخليارات العقالنية بالعوامل االقتصادية وحدها

للتأثريات االجتامعية واألخالقية والسياسية والثقافية والتارخيية عىل جمال اختاذ القرار الفردي.  إضافيةاعتبارات 
عضالت االجتامعية امل"تفسري ما ٌيسمى بـعدم إمكانية نشأت رضورة تعديل النظرية النيوكالسيكية من حقيقة 

Social Dilemma "–  التي يتخذها األفراد العقالنيون لنتائج غري وهي املواقف التي ٌتؤدي فيها اخليارات
هذا واضح يف حالة إخفاقات السوق التي ٌيمكن أن ٌتسببها عوامل خارجية سلبية (أي تكلفة منطقية اجتامعيا، و 

التلوث) والسلع العامة (أي السلع املفتوحة كالتي ٌمتارس النشاط ناشئة عن نشاط ال يتحمله الشخص أو املنظمة 
للجميع والتي ال يتم توفريها عادة من قبل السوق). وتنطبق أيضا عىل حاالت املعلومات غري املتكافئة أو غري 

قية الكاملة (أي املعلومات ليست متاحة بالكامل لكل شخص): قد ٌتسبب املعلومات غري الكاملة يف خماطر أخال
(أي خطر أن يقوم أحد طريف العقد بتغيري سلوكه عن قصد من أجل زيادة فائدته عىل حساب الطرف اآلخر)، أو 
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االنتقال العكيس (عقود التأمني الصحي غري الكاملة التي جتذب أولئك الذين لدهيم خماطر صحية عالية) و / أو 
 ن عىل العمل لصاحله بدال من اتباع مصلحته الذاتية). املدير (مشكلة كيف ٌيمكن للمدير حتفيز العو-معضلة العون

عالوة عىل ذلك، ترى النظرية املؤسسية الفرد كعضو يف املجتمع، الرشكات واملنظامت األخرى بدال                     
قة أو ٌيعظم منفعته بشكل مستقل، وبالتايل ٌيركز علم االقتصاد املؤسيس عىل العال" انسانا اقتصاديا"من كونه 

ذلك، تفرتض النظرية  واألهم مناملعاملة بني فردين أو أكثر كوحدة للتحليل بدال من الرتكيز عىل الفرد وحده. 
: تتدفق "Transaction Costs تكاليف املعامالت" وخال منالنيوكالسيكية عاملا خاليا من االحتكاك 

ما جعل االقتصاد النيوكالسيكي نظرية  هي بالضبطو-املعلومات بحرية بني اجلهات الفاعلة يف األسواق التنافسية 
يف املقابل، يفرتض االقتصاد املؤسيس اجلديد أن املعلومات ال يتم توزيعها بالكامل خالية من املؤسسات. 

 –السوق تأيت بتكلفة (أي تكلفة مجع املعلومات أو تكاليف املعامالت)  وأن معامالتمعلومات غري متامثلة) (
اقتصاديات  أن Williamsonتشكيل املؤسسات خفض هذه التكاليف. يف هذا اإلطار، يرى  لرضورة وهو مربر

التي تتميز بمشاكل العقالنية  والتفاعالت االجتامعية اإلنساينتكاليف املعامالت ٌتوفر رشحا أفضل للواقع 
يد األساسية هي أن االقتصاد املؤسيس اجلد ةحج .)125: 1985واالنتهازية (عدم تناسق املعلومات  املحدودة،

 واالقتصاد يفملعضالت االجتامعية املؤسسات ٌتوفر اآلليات التي ٌيمكن لألفراد العقالنيني من خالهلا جتاوز ا
 تكاليف املعامالت. 

-1993احلائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام -Douglas Northٌيعرف املؤرخ االقتصادي                    

. )3: 1990(" التي ٌتشكل التفاعل البرشي إنسانياالقيود املبتكرة  –اللعبة يف املجتمع قواعد "عىل أهنا  املؤسسات

يف الدساتري، القانون  (مقننة واجتامعية وقانونية رسميةسياسية  قواعد-قيود رسمية تتكون هذه املؤسسات من 
نفاذ اخلاصة هبا)، وقيود غري رسمية مشتقة من الترشيعي، القانون العام، اللوائح األخرى باإلضافة إىل آليات اإل

مواقف البرش والنامذج العقلية واأليديولوجيات ٌيعرب عنها يف املعايري والقيم واالتفاقيات التي يرون االلتزام هبا. 
ٌتقدم املؤسسات الرسمية وغري الرسمية معا اهليكل املحفز لالقتصاد الذي حيكم مجيع التفاعالت السياسية 

صادية واالجتامعية، وتعترب وسيلة حتد من عدم اليقني يف العالقات االقتصادية ومعاجلة إخفاقات السوق واالقت
)North 1990.( 

عترب نظرية املؤسسية اجلديدة ذات أمهية خاصة يف اقتصاديات التنمية لسببني: أوال من خالل تقديم تٌ                    
هم يف فهم كيفية ظهور أنامط احلوكمة املختلفة وتنظيم  والذي ٌيست كمتغري توضيحي رئييستكاليف املعامال
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النشاط االقتصادي يف بيئة مؤسسية معينة. ثانيا، يدفع االقتصاد املؤسيس اجلديد اقتصاديي التنمية للتفكري يف 
 بمرور الوقت. التنمية كعملية للتغيري املؤسيس وتزودهم بإطار لفهم كيفية تغري املؤسسات الرسمية وغري الرسمية 

 يف النظرية املؤسسية تكاليف املعامالت  .3.1

 Ronald Coaseعندما أوضح االقتصادي الربيطاين  1937رخييا، يعود ظهور االقتصاد املؤسيس اجلديد عام تا 
أسباب تأسيس الرشكات. ومن املفارقات أن النظرية -1991احلائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام  –

تستطع تفسري سبب وجود الرشكات وملاذا مل يتم تنفيذ معامالت السوق من قبل األفراد فقط كام  النيوكالسيكية مل
حول معامالت السوق التي يتم مجعها بدون  Walrasبالتخلص من فكرة  Coaseالفردية املنهجية. بدأ إليه تشري 

السبب "دال من ذلك، افرتض أن بأو فكرة املعلومات املثالية. -من قبل بائع مزاد غري مرئي ومتبرص –تكلفة 
، وبالتايل .)Coase 1937 :390( "األسعاروجود تكلفة الستخدام آلية  هوالرئييس وراء ربحية تأسيس الرشكة 

مع مرور الوقت، تم تطوير فكرة تكاليف املعامالت تنطوي املعامالت عىل تكلفة اكتشاف األسعار ذات الصلة. 
 االقتصاد املؤسيس اجلديد. التي ربام تعترب أهم فكرة يف هنج 

ٌيميز بعض املؤلفني تكاليف املعامالت املختلفة وفق املجاالت الثالثة الكبرية للتحليل يف نطاق االقتصاد                  
 املؤسيس اجلديد: السوق، الرشكة والدولة، وبالتايل هناك: 

  تكاليف معامالت السوق كالتي وصفهاCoase. 

  والتخطيط االسرتاتيجي وكذا  اإلدارية اإلجراءاتداخل الرشكة نتيجة  داريةاإلتكاليف املعامالت
 رشاف عىل القوى العاملة.اإل

  تكاليف املعامالت السياسية وهي تكاليف إنشاء، فرض وتنفيذ واستخدام تكاليف املعامالت كتكاليف
 املعلومات والبحث، تكاليف التفاوض عىل العقود وتكاليف تنفيذها.

يف طار مؤسيس معني. ٌيعترب مفهوم تكاليف املعامالت أمرا أساسيا لفهم كيفية تنظيم األفراد لتفاعالهتم يف إ             
فض التكاليف املرتبطة بمعامالهتم، وهذا تنظيم تفاعالهتم بطرق ٌخت درة، تقود املنافسة بني األفراد لالنظل ظروف 

ٌتؤثر التكلفة تبادل عىل أسلوب حوكمة بتكلفة معامالت أقل. بدوره يسمح هلم العثور لكل نوع من اإلنتاج أو ال
املرتبطة باملعامالت االقتصادية إىل جانب التكنولوجيا املستخدمة عىل مستوى تكاليف اإلنتاج وبالتايل عىل إنتاجية 
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لعمل االقتصاد. عالوة عىل ذلك، حتد تكاليف املعامالت أيضا درجة التخصص يف االقتصاد حيث ٌيصبح تقسيم ا
 3كلام قلت تكلفة التبادل زاد التخصص. –ممكنا فقط إذا كان هناك تبادل 

أن كل هيكل مؤسيس مميز ينشأ  يفتنشأ نظرة مهمة القتصاديي التنمية عن مناقشة تكاليف املعامالت                    
تصادي، لذا قد تتطور أشكال وكمة وتنظيم النشاط االقاملعامالت ٌيدعم أنامطه العامة حلعن نمط معني لتكاليف 

من تنظيم النشاطات االقتصادية يف سياق قطري خمتلف نتيجة لنمط تكاليف املعامالت  ومتنوعة للغايةحمددة 
ويتم ، السلوك االقتصادي ليس موجها بالسعر بل مدعام باملؤسسات، )Commons )1937السائد. بالنسبة لـ 

عامل : هذه األ"Collective Actionsالعمل اجلامعي "الت) يف إطار الفردية (أي املعام اإلجراءاتمجيع  تضمني
اجلامعية تنظمها وٌتسيطر عليها القوانني والعادات االجتامعية واملنظامت والسلوك الفردي من حيث املساومة 

بأن العالقات االقتصادية وتوزيع السلع تعتمد عىل  Commonsوالتفاوض واملعامالت. عىل هذا النحو، يقر 
 الطريقة التي ٌتؤثر هبا الترصفات اجلامعية عىل املعامالت. 

 عملية التغيري املؤسيس  .3.2

سبب آخر ألمهية النظرية املؤسسية لدراسة التنمية االقتصادية هو اإلطار الذي ٌتوفره لتحليل التغيري املؤسيس. 
القائل بأن املؤسسات  األسايستستند نظرية التغيري املؤسيس يف هنج االقتصاد املؤسيس اجلديد عىل االفرتاض 

من أجل ختفيض تكاليف ية للمعامالت وبالتايل يستخدم األعوان املؤسسات ٌختفض التكاليف االقتصاد
وعند ظهور أسعار وأساليب جديدة لن تكون املؤسسات اجتاه التغري النسبي يف األسعار املعامالت: يتبع األعوان 

تتفاعل الرشكات مع التغري يف األسعار أن تتغري املؤسسات.   لتايل البدوباالقديمة قادرة عىل ختفيض املعامالت 
النسبية عن طريق تعديل طرق اإلنتاج اخلاصة هبا، دمج املدخالت واسرتاتيجيات البيع وحتسني الكفاءة نسبة إىل 

 بتعديل املؤسسات التي تعمل عىل أساسها.  أيضامنافسيهم وبالتايل ستقوم 
 هو-األسعارإىل جانب تعظيم  –حدى الدوافع التارخيية للتغيري املؤسيس أن إ )North )1981يقر                     

 North تغري الوفرة النسبية للعوامل املنتجة التي مكنت من ظهور املؤسسات األساسية كحقوق امللكية. بالنسبة لـ
ؤسسية النامجة عن تقسيم العمل العايل، تكيف مع الرضوريات امللكان النظام الرأساميل الغريب مرنا بام يكفي ل

                                                 
املستمدة من  التكاليف-التحول) زائدا تكاليف املعامالت  (تكاليف واألرض ورأس املالتتكون التكلفة االمجالية لإلنتاج من تكاليف املدخالت للعاملة  - 3

، فنحن واملعامالتتحويل . بمجرد أن ندرك أن تكاليف اإلنتاج هي جمموع تكاليف الواملعلوماتامللكية  واحلصول عىلامللكية  ومحاية وتطبيق حقوقتبادل 
   ).North 1990 :28( بحاجة إىل إطار حتلييل جديد لنظرية االقتصاد اجلزئي
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هذا النهج الوظيفي للتغيري املؤسيس يفرتض أن املنافسة يف السوق -العامليوالرتابط التخصيص الدقيق، التبادل 
لك مؤسسات غري فعالة ال ، يف بلد يمومع ذلك احلرة ستضمن ظهور مؤسسات فعالة والقضاء عىل غري الفعالة.

: يتم تشكيل املؤسسات من قبل وبشكل تدرجييدة التعاقد الداخيل تغيري الوضع املؤسيس ٌيمكن إال لعملية إعا
ولدهيا حافز للدفاع عىل مصاحلها التي تتفق مع احلفاظ عىل عدم ساومة الطبقات االجتامعية التي متلك سلطة املٌ 

ة ال حتل حمل املؤسسات أن املؤسسات الفعال )North )1981,1990كفاءة املؤسسات أو الوضع الراهن. ٌيؤكد 
ة الالحقة عىل اخليارات التي تم األقل كفاءة تلقائيا: عندما يرشع املجتمع يف مسار مؤسيس معني، تعتمد التنمي

تعرف عىل أهنا  –" Path Dependenceالتبعية للمسار "جراؤها يف وقت سابق ملعاجلة التنمية وهو ما ٌيسمى إ
ٌتقيد اخليارات حول شكل املؤسسات املستقبلية. التي موع املؤسسات احلالية االستثامرات التي تم اجراؤها يف جم

للمسار التي ُمتثل عائقا أن القيود غري الرسمية التي هلا جذور ثقافية عميقة هي مصدر مهم للتبعية  North يرى
ؤسيس ٌيمكن أن امل اإلصالحأن  Northاملؤسيس املتعمد (وضع مؤسسات فعالة)، وبالتايل يعتقد  اإلصالحأمام 

ينجح إذا كان عىل دراية بالنامذج والتقاليد العقلية السائدة ودمج املعرفة املحلية واهلياكل غري الرسمية املوجودة يف 
 املؤسسية.  اإلصالحاتتصميم 

يعمل لتطور املؤسسات ٌتؤكد عىل النظام التلقائي كأصل للتغيري املؤسيس: تم تفسري مسار آخر                      
. ٌيمكن أن )Sugden 1989 :94(الظهور التلقائي لالتفاقيات والقواعد يف املجتمع عىل تطور التغيري املؤسيس 

تبدأ االتفاقية يف التغيري عندما يعتقد املزيد واملزيد من األفراد أن اآلخرين يستجيبون هلذا التغيري، وٌيشري هذا 
العملية من  اإلصالحاتبعض  ، حيث ٌيمكن أن ُتنشأرة نحو الكفاءةالتفسري البسيط أن املعايري ال تتطور بالرضو

عترب حاسمة إلعطاء االستقرار لقواعد ومؤسسات معينة، وعىل أساس هذه التوقعات التي تٌ  "التوقعات املعيارية"
ني. وعىل قوانيتم تقنينها بواسطة القوانني بدال من خلقها بواسطة الصادية واملعيارية تظهر بعض املؤسسات االقت

 .)Sugden 1989 :73-74(تغري التوقعات املعيارية تغيريا متعاقبا يف املؤسسات االقتصادية هذا األساس، خيلق 
 املؤسسات والتنمية االقتصادية  .3.3

اسة التنمية. ٌيمكن منذ أواخر ثامنينات القرن املايض، كان لنهج االقتصاد املؤسيس تأثري هائل عىل نظرية وسي
املوجهة توصيات ومقرتحات البنك العاملي تتبع التأثري الواضح الذي مارسه هذا النهج عىل إظهار ذلك عرب 

 أفكارالتنمية للبلدان األقل تقدما، وكذا التطورات احلاصلة يف أدبيات التنمية املستمدة من  لتصميم سياسات
North .وآخرون 
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سيس اجلديد عىل حلرة وحدها لضامن التنمية، ٌيؤكد االقتصاد املؤبام أنه ال ٌيمكن االعتامد عىل األسواق ا                   
وقد انعكس ذلك يف الدور املسند للدولة -التنمية وفق ترتيبات مؤسسية مواتية للنمو رضورة تصميم سياسات

أن اعتربت د يف هذا الصدد، بع .1997عام " الدولة يف عامل متغري"الذي ٌيقره البنك العاملي يف تقرير التنمية العاملية 
مهم للرتتيبات تم حتديدها فجأة عىل أهنا ٌميرس  التنافسية يف السنوات السابقة، األسواقالدولة عقبة أمام عمل 

واحلائز أهم املنظرين يف االقتصاد املؤسيس اجلديد  أحد – Joseph Stiglitzاملؤسسية املواتية، كام عكس تعييني 
منصب كبري خرباء االقتصاديني يف البنك العاملي تأثريه عىل سياسة  يف- 2001جائزة نوبل يف االقتصاد عام  عىل

أن افرتاضات االقتصاد النيوكالسيكي كانت غري ذي صلة بشكل واضح  Stiglitz، ذكر 1986البنك. يف عام 
ل . خال)257: 1986( غري املتامثلة هي ظاهرة سائدة يف معظم األسواق وأن املعلوماتتحليل البلدان النامية، ب

 التي كانت "بنك املعرفة"فرتة عمله بصفته كبري االقتصاديني يف البنك العاملي، بدأ البنك بتعريف نفسه كـ 
 :مسؤوليته مجع املعلومات ونرشها بشفافية عىل نطاق واسع. سيطر االقتصاد املؤسيس اجلديد عىل تقارير التنمية

العامة للتغلب عىل املعلومات  األمهيةالضوء عىل  طوالذي سل )1998/1999( "املعرفة من أجل التنمية"تقرير 
ملستفادة من الذي خلص الدروس ا )1999/2000("والعرشيندخول القرن احلادي " غري املتامثلة، وتقرير

 WB(حدى تلك الدروس املهمة للتقرير أن املؤسسات مهمة إ-خالل مخسني سنة املاضية للسياسة التنمية العاملية

1999 :1( .        
حائزة عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام  امرأةأول  – Elinor Ostromترى االقتصادية األمريكية                    

مناقشة يف األدبيات املؤسسية  األكثرحدى املواضيع  املؤسسات والنمو االقتصادي هي إأن العالقة بني-2009
نظريات النمو الداخيل لعدم  Ostromار، تنتقد . يف هذا اإلط)Ostrom 2007( االقتصادي وأدبيات النمو

وبني قدرهتا عىل تفسري عملية النمو يف البلدان النامية، عىل وجه خاص قوى التباعد والتقارب التي حتدث بينها 
معدالت النمو إىل نوعية سسية اجلديدة يف الغالب اختالف رجع بعض النظريات املؤتٌ و املتقدمة.  االقتصاديات
قدرات احلوكمة، املزايا املحددة ملنطقة معينة، رأس املال االجتامعي، الثقة و عوامل أخرى غري مادية املؤسسات، 

)Scott 1987 ;Knack and Keefer 1995 ( واملوقف اإلجيايبمثل الوالء  والقواعد األخرى. ٌتشكل الثقة 
ن، اليقني يف حقوق امللكية، الفرص بني األعوا والعالقات التكافليةجتاه التعاون بني األعوان االقتصاديني 

البنية التحتية "ما ٌيسمى  والتامسك االجتامعيالعقود، إدارة النزاعات االجتامعية  ، احرتامواحلقوق االجتامعية
هذه البنية التحتية رضورية لبدء عملية التنمية يف بلد نام ما.  تعمل القيم  –" Social Infrastructureاالجتامعية 
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وااللتزام املشرتك جنبا إىل جنب مع القواعد واملبادئ والعقود املتفق  االجتامعية التي تفرض االحرتامملعايري وا
قلص عدم اليقني يف نيات واملعرفة واملعلومات، كام تٌ ز عمليات التعاون وتقاسم التقيفعىل زيادة التبادل وحتعليها 

 زة اإلنتاجية والنمو االقتصادي. املعامالت لصالح مي نخفض تكاليفوتٌ العالقات االقتصادية 
 Olson etٌيركز اقتصاديون آخرون اهتاممهم عىل قدرات احلوكمة لبلد ما. عىل وجه خاص، يضع                          

al. )1998( تزيد  التيبعض املؤرشات املؤسسية ودة املؤسسية لحلوكمة الرشيدة واجلا ية التقاطنموذجا يرشح كيف
 Acemoglu etتم تطبيق نفس الفكرة من قبل  دد االختالفات الرئيسية للناتج عرب البلدان.دي وٌحت النمو االقتصا

al. )2001(  أن التنمية االقتصادية هلا أصوهلا يف املايض ووجدت أساسها يف املؤسسات التارخيية يف كل بلد. من يف
لناتج يتم تفسريها بشكل أسايس ا مستوياتأن االختالفات يف  )Hall and Jones )1998جانب آخر، أظهر 

بداللة البنية التحتية االجتامعية أي االختالفات التي ٌتسببها املؤسسات االقتصادية. إن االختالف يف البنى التحتية 
ٌيمثل العامل الرئييس يف الذي بدوره  "بواقي النمو"مقادير املختلفة لـ املفرسة للاالجتامعية هي أهم العوامل 

االقتصادي املحسن للبلدان بعد احلرب العاملية الثانية  األداء )Rodrik )1999ل. أخريا، يرشح الدخ اختالف
 بوجود مؤسسات اجتامعية أكثر مالئمة قادرة عىل ختفيف النزاعات االجتامعية والصدمات اخلارجية. 

سند للسوق وأكد أن ال الدولة وال ختاما، قام االقتصاد املؤسيس اجلديد بتحدي الدور املهيمن امل                     
إهنا بال  –السوق هي دائام أفضل طريقة لتنظيم توفري السلع واخلدمات، وأن املؤسسات هي مفتاح التنمية الناجحة 

 شك أقوى ميزة لالقتصاد املؤسيس اجلديد التي وضعت قضية املؤسسات عىل أجندة التنمية. 
 Capabilities Approach هنج القدرات .4

احلائز عىل جائزة نوبل يف  – )Amartya Sen )1988عاجلة مفهوم التنمية، يصف االقتصادي اهلندي يف م
فس لكنها يف نكبرية مسألة ذات أمهية أهنا التنمية والنمو االقتصادي الصلة الوثيقة بني -1998االقتصاد عام 

التنمية اهتاممها عىل عملية  منذ نشأهتا أوائل اخلمسينات، ركزت اقتصادياتفشديد.  الوقت مصدر التباس
التحول االقتصادي للمناطق املتخلفة اقتصاديا، لكن بحلول الثامنينات بدأت اآلمال الكبرية يف حتقق ذلك 

وحقوق هبذه احلقيقة حيث وصف فقدان احلقوق املدنية  )Hirschman )1981تتالشى. يف هذا الصدد، أقر 
اجلرح احلقيقي "بعض بلدان العامل املتخلف بأنه  والتحديث يفالذي صاحب تعزيز النمو االقتصادي  االنسان

 Senوبالعودة إىل التاريخ أو الفكر االقتصادي، غالبا ما يقتبس . )67-65: 1981( "القتصاديات التنمية
من األفكار الفلسفية  – وهنج القدراترواد التنمية البرشية - Mahbub ul Haqو  Martha Nussbaumو
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ٌتذكرنا هذه  مفيدة فقط من أجل يشء آخر. ليست اخلري الذي نسعى إليه، إهناارة إىل أن الثروة ألرسطو يف اإلش
إىل  Adam Smithمن  –املالحظة بأعامل الفالسفة واالقتصاديني السياسيني عرب قرون عكست نفس املنظور

Immanuel Kant  وThomas Malthus .          
يزال قائام إىل يومنا هذا، حيث هيتم كثري من جمال اقتصاديات التنمية  والغايات الائل اخللط بني الوس                   

نسبيا) بأن توسع والدولية (السياسات الوطنية  وال تعرتفسواءا التيار السائد أو التيار املبتدع بعمل االقتصاد، 
ة شاركن من املفارقات التي ينبغي اإلل .والسياسيةالثراء ليس أكثر من جمرد وسيلة لتحقيق األهداف االجتامعية 

أن الغرض النهائي من التنمية هو حتسني رفاهية البرش. يف السنوات األخرية، إليها أنه ال ٌيوجد خالف ٌيذكر 
العاملية كام هو مبني يف أجندة األمم املتحدة  مقبوال للمناقشاتخطابا  "نسانالتنمية حمورها اإل"أصبحت فكرة 

، لكن اخلالف يكمن حول ما إذا كان النمو االقتصادي 2005سبتمرب  واملعتمد منذ 2030لعام  للتنمية املستدامة
 . وبني األجيالتقاسم املنافع داخل  وكيف جيبٌيؤدي تلقائيا لتحسني رفاهية االنسان، كيف جيب حتديد ذلك 

لتنمية من خالل معاجلة هذه األسئلة. يف ٌيقدم هنج القدرة مسامهة رئيسية يف جمال اقتصاديات ا                        
طريقة جديدة لتصور الغرض  )Sen )1989، فتح "لقدراتعملية توسيع ا"وأن التنمية فكرة القدرات ل هتقديم

بأن عملية التنمية جيب أن  )Sen )1993احلقيقي من التنمية ٌتبنى عىل مفهوم التامسك لالزدهار البرشي. يرى 
أطلق  ال ٌيمكن للفرد فعله وحرية عيش حياة لديه أسباب لتقديرها (هذه هي القدرات). تكون معنية بام ٌيمكن أو

Sen  ويتصور احلياة البرشية (ليس االقتصاد) العملة الرئيسية للتقييم:  "هنج القدرات"عىل هذا اخلط من التفكري
نات احلاصلة يف حياة اإلنسان جراء تقييم أكثر منهجية لتقدم التنمية عىل أساس التحسيملمكن إوهذا جيعل من ا

 ال تعتقدد من نامذج التنمية التي ٌيوفر هنج القدرة أساسا نظريا لعد واكتشاف فعالية النمو االقتصادي يف تعزيزه. 
مصطلح  –البرشية  وأمهها التنميةرفاهية برشية بل تكتشف العالقة بينهام النمو االقتصادي ٌيرتجم تلقائيا لأن 

التنمية القائم عىل حقوق  وتعزيز هنجكام عمل هذا النهج أيضا عىل تيسري  القدرة،دف مع هنج ٌيستخدم بشكل مرتا
 االنسان كخطاب عام يف جمتمع التنمية.  والتنمية حمورها واالقتصاد النسوياالنسان 

 Sen and  و )Sen )1980,1983,1985 ,1987تم تطوير هذا النهج يف الثامنينات بواسطة                         

Williams )1982(  وNussbaum )1988,1992 ( يف سلسلة من املنشورات حول نوعية احلياة و الفقر و عدم
املساواة و العدالة. ٌيقدم هنج القدرات إطارا معياريا لتقييم الرفاه البرشي والرتتيبات أو املؤسسات االجتامعية 
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شكل قدرة األفراد عىل عيش احلياة التي  والعدالة يف، الرفاهية ًيصور أهداف التنمية ويف جوهره العامة،والسياسية 
 بإجياز أنه:    Sen يقدروهنا. يصفه

انضباط فكري ٌيعطي دورا مركزيا لتقييم إنجازات الشخص وحرياته من حيث قدرته الفعلية عىل القيام باألشياء املختلفة "          
 )Sen 1983 :7( " أو الوجود فيهاالتي يكون لدى الشخص سبب لتقدير القيام هبا 

 )Nussbaum )2011 ٌتؤكد التنمية، تعىل عيوب جمال اقتصاديا Senيف الوقت الذي ركز فيه                         
كنهج للعدالة االجتامعية بحجة أن السؤال الرئييس الذي جيب طرحه عند مقارنة املجتمعات عىل القدرات 

   يكون؟ما الذي يستطيع كل فرد فعله أو كيف  هو:العدالة  حيث األخالق أو وتقييمها من
ومظهر يعتمد هنج القدرات عىل أربعة مفاهيم أساسية مرتابطة: األداء الوظيفي، القدرات، احلريات                        

 هو موضح أدناه:  كام الفعالية
 Sen( ليحياهاٌيقدرها الشخص أو  ٌيشري إىل األشياء املختلفة التي Functioningsاألداء الوظيفي  -1

نسان كالصحة، شطة وحاالت قيمة ٌتشكل رفاهية اإلالوظيفي أن األداءبعبارة أخرى، ٌيعترب  ).75: 1999
 الغذاء اجليد، السالمة، التعليم واحلصول عىل عمل جيد والقدرة عىل زيارة األحباب.

ظيفي املختلف. عىل وجه خاص، يتم تعريف القدرة باألداء الو االستمتاعٌتشري إىل حرية  Capabilityالقدرة  -2
هي  وبالتايل القدرة بلوغها) التي ٌيمكن للشخص واألفعالأهنا جمموعة متنوعة من األداء الوظيفي (األشياء 

 Sen(جمموعة من ناقالت األداء الوظيفي تعكس حرية الشخص يف اختيار نمط حياة معني عن آخر 

ات هي احلريات اجلوهرية التي يتمتع هبا الشخص لقيادة نوع حياة لديه بعبارة أخرى، القدر ).40: 1992
 سبب لتقديرها.

أن تكون قادرا عىل االختيار. احلرية هي كرس األوضاع املادية والروحية للحياة االجتامعية  Freedomاحلرية  -3
طوي احلرية عىل واخلضوع للطبيعة وأشخاص آخرين والبؤس واملؤسسات القمعية واملعقدات العقائدية. تن

توسيع نطاق اخليارات يف املجتمعات وأفرادها والتقليل من القيود اخلارجية يف السعي لتحقيق بعض 
 .1999عام "التنمية حرية " Senكتب  –تنمية ألهداف االجتامعية التي نسميها ا

 الوكيل أوأما  غيري،حداث التوإهي القدرة عىل متابعة األهداف التي ٌيقدرها املرء  Agencyمظهر الفعالية  -4
 ).Sen 1999 :19( وٌحيدث التغيريهو شخص يترصف  Agentفاعل العنرص ال
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توضيحا بسيطا هلذه املفاهيم يف مثال الدراجة: كسلعة تتميز الدراجة بعدد من ) Sen )1983ٌيقدم                 
ئص بمثابة متكني لألداء الوظيفي خلصاٌيمكن اعتبار هذه ا- اخلصائص مثل تكمني املرء من اللعب والتنقل واحلركة

ظهار االختالف بني السلع واألداء الوظيفي والقدرات، ٌيمكننا القول أن الدراجة ). من خالل إاللعب واحلركة(
، لكننا نستطيع ختيل حاالت يكون فيها الفرد غري قادر عىل ركوب )اللعب(ٌتوفر القدرة عىل حتقيق األداء الوظيفي 

يف التمتع باألداء الوظيفي هي التي جيب مالحظتها إذا كان حمور اهتاممنا  وحرية الناسدرات إذن الق-الدراجة
نوعية و طبيعة احلياة البرشية و ليس حيازة يشء ما. فعالية شخص ما يف ركوب دراجة لغرض معني هو ما جيعل 

 ذات معنى.  واألداء الوظيفيالقدرة 
: إن السلع املادية رضورية لعمل الفرد والغايات البرشيةالقة بني الوسائل املادية ٌيوضح املثال أعاله الع                

حتويل القدرة عىل (سوى وسيلة لتوسيع جمموع القدرات. عالوة عىل ذلك، خيتلف التحويل  تلكنها ليس
عىل سبيل (آلخر بني التحكم يف املوارد املادية واألداء الوظيفي املحقق من فرد وظيفي)  ءأداإىل  خصائص السلع

املثال مدى قدرة الشخص عىل استخدام الدراجة). وهكذا ال ٌيمكن أن يستند تقييم األداء الوظيفي املحقق 
الغايات والتحويل من الدخل إىل القدرات الوسائل عن متييز القدرة عىل واحلرية عىل الدخل أو االستهالك. إن 

هذا النهج عن االقتصاد التقليدي يف حتليل التنمية. جيب التأكيد  إهنا ما ٌيميز-مها أهم مفهومني يف هنج القدرات
أيضا أن القدرات وليس األداء الوظيفي هي أهداف مهمة ٌمتثل الدور اجلوهري للحرية صميم هذا النهج. 

 ٌيعاينمثال شخصان يتمتعان بأداء وظيفي غذائي متطابق: أحدمها ) Sen )1999لتوضيح هذه النقطة، يستخدم 
ٌيعاين من نقص التغذية أيضا بسبب  – يصوم الشخص اآلخر ص التغذية بسبب املجاعة والعوز بينامنقحالة 

املعتقدات الدينية. عىل الرغم من أن الشخصني حققا نفس األداء الوظيفي من حيث التغذية إال أهنام ال يشرتكان 
لتغذية، يف حني أن الثاين لديه احلرية. نفس القدرة: فاألول شخص فقري يفتقر حلرية اختيار عدم التعرض لنقص ا

حول حرية الفرد يف  ومتنحنا رؤىوهكذا ٌمتكننا القاعدة املعلوماتية للقدرات من مالحظة أبعد من األداء الوظيفي 
 احلياة املحتملة. أنواع االختيار من جمموع 

كثر شيوعا يف األ األخرىية عن املناهج كإطار نظري، خيتلف هنج القدرات يف بعض الطرق األساس                      
فهو يتحدى بعض املفاهيم األساسية القتصاديات الرفاهية كتعظيم املنفعة، االنسان اقتصاديات التنمية، 

 كفاعل للتغيري.  ودور البرشاالقتصادي العقالين، العالقة بني الوسائل والغايات، أمهية املساواة 
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يف اقتصاديات التنمية بأن الغرض النهائي من التنمية هو  األخرىظم املدارس الفكرية تعرتف مع                        
التي  األخرىاملناهج  ويبتعد عنحتسني حالة اإلنسان، لكن هنج القدرات ٌيقيم رفاهية اإلنسان يف جمال القدرات 

بشدة قيود  )Sen )1980تقد التفضيالت. ان إرضاءٌتركز عىل احلاالت العقلية السيام تعظيم املنفعة عن طريق 
قياس املساواة يف حيز النفعية احلدية أو الكلية التي ٌيامرسها الفالسفة واالقتصاديون النفعيون إىل جانب انتقاده 

نظرية "يف كتابه  John Rawls األمريكيالتي اقرتحها الفيلسوف الالزمة لرفاهية الفرد لفكرة السلع األولية 
واحلريات الوقت الذي تتضمن فيه قائمة السلع األولية جمموعة واسعة النطاق كاحلقوق : ففي 1971عام  "العدالة

 األشياءمن االهتامم بام تفعله هذه ذات أسس مادية بدل أشياء إال أنه هنج معني فقط باحلكم عىل مزايا  ،والفرص
 . )Sen 1980 :218(للبرش 

ىل قيود املنفعة أمهها إمهال احلقوق واحلريات ومظهر الضوء ع Sen and Nussbaumٌيسلط                     
عىل "الرضا  "ختلفة يف مقياس واحداملياتية احلتجارب للالنهج  وجتميع هذاالفعالية والتكيف واحلالة العقلية، 

خارجيا وتتجاهل أيضا أن التفضيالت ٌتعطى وٌيفرتض فراد متطابقون يف تفضيالهتم، افرتاض أن مجيع األ
. أخريا واألهم من ذلك، إهنا تقلل قيمة احلرية كغاية يف حد والتفضيالت التكيفيةوقعات االجتامعية للت خضوعها

ومتيز . كل هذا يتناقض مع هنج القدرات الذي يعرتف بالتعددية األخرى األنشطةذاهتا وليست جمرد وسيلة لبعض 
والقيمة التي ٌخيصصها األفراد لكل واحدة مع الرتكيز عىل احلريات. وإلن جمموعة القدرات ال حرص هلا  فراداأل

منها ٌيمكن أن ختتلف من شخص آلخر، فإن النهج التجميعي واالختزايل يضطر الستخدام الدخل كممثل 
 للمنفعة يف إطار التنمية. 

من الناحية حد سواء. ف وجتريبيا عىل والغايات مفاهيمياٌيميز هنج القدرات بعناية بني الوسائل                         
(مثل الدخل) ذات قيمة ألسباب مفيدة. يف  الوسائل فإن الغايات (مثل الصحة) هلا قيمة جوهرية بينامالنظرية، 

التحليل االقتصادي املعياري، بدون هذا التاميز املفاهيمي الواضح بني الغايات البرشية والوسائل املادية 
أيضا يف التحليل التجريبي:  والوسائل مهم. التمييز بني الغايات نومتطابقان صبح املفهومان متشابكااالقتصادية يُ 

 وبالنسبة لبعضاألشخاص، ٌتظهر الدراسات التجريبية باستمرار أن زيادة الدخل ال ترتجم دائام إىل حتسني حياة 
الوحيدة.   سبيل املثال جتنب الوفاة املبكر) قد ال يكون الدخل الوسيلة الفعالة بل ليست الوسيلة (عىلالغايات 

البرشي  واألداء الوظيفيناحية  واالستهالك منأخرى مماثلة ُتظهر عالقة ضعيفة بني الدخل  وهناك أمثلة
عىل  وهلذا السبب. )Sen 1988 ; Deaton 2007(ناحية أخرى  واحلريات منالبرشية  ومتوسط اإلنجازات



 105                                                             الثامنينات فرتة                                                

 

 
 

واالقتصادية عني االعتبار األدوات االجتامعية رؤية أكثر اتساعا للتنمية تأخذ بل )Sen )1988وجه التحديد، دعا 
 نستخدم القدرات البرشية كمقياس للنجاح أو الفشل.  والغايات عندماتنطوي عليها العالقات بني الوسائل  التي

من جانب آخر، كإطار معياري ذي صلة بالسياسة ٌيعترب هنج القدرات واضحا يف تقييم كل فرد عىل                    
رئيسية يف تقييم التنمية يف إطار القدرات، يف  والفقر أجزاء وعدم املساواةملساواة، وبالتايل ٌتعد مسائل التوزيع قدم ا

حني يعتربها التحليل االقتصادي التقليدي أسئلة للنقاش السيايس. واملالحظ يف السنوات األخرية أن هذا النهج 
 دامة وأمهية البيئة. امتد للرتكيز عىل العدالة ما بني األجيال، االست

االستثامر يف األشخاص  والنمو اجلديدةفيام خيص املورد البرشي، تعترب نظريات رأس املال البرشي                      
مهام ألغراض مفيدة نظرا ألن املهارات ُتشكل املوارد البرشية التي بدورها تكون رضورية للنمو االقتصادي 

)Schultz 1961 ;Becker 1964( - األساس املنطقي هلذه الفكرة أن االستثامر يف التعليم والتغذية والصحة
ٌيعزز اإلنتاجية البرشية. لكن يف املقابل، يف إطار هنج القدرات هذه االستثامرات (وغريها التي ٌحتسن رفاهية 

وهي جزء من  وظيفي قيم تعليم والصحة هلا أداءاالنسان) باإلضافة إىل قيمتها األداتية هلا معنى جوهري: أي أن ال
عىل أهنم موارد برشية يف عملية  األشخاصحياة ٌيقدرها األشخاص. عالوة عىل ذلك، من هذا املنظور ال ٌينظر 

يف تفسري سبب تركيز  Senعىل هذا األساس، ٌيساعد منظور اإلنتاج فحسب بل كعوامل للتغيري االجتامعي. 
مر رضوري ا عىل االندماج والتمكني االجتامعي: الدخل احلقيقي أاقتصاديي التنمية عىل الصحة والتعليم ومؤخر

دور  يرتاوح-والتعليم وكذا الدخلالصحة  وبالتأكيد تتطلبداء وظيفي أكثر أمهية لكن حتويل خصائص السلع أل
اء احلياة إىل القدرة املوسعة عىل تقدير ثر والطاقة الشخصيةتوفري يشء أسايس كاملزايا الغذائية  والصحة منالتعليم 

  4أيت مع تعليم واسع وعميق.البرشية التي ت
أن تتغذى بشكل أفضل أن  جيدة،أن رفاهية االنسان تعني أن تكون بصحة  Senختاما، يعتقد                         

يف  واسع أن تكون قادرا عىل املشاركة وعىل نطاق أطول، والعلوم وتتمتع بعمرترتدي لباسا مجيلة، تتلقى املعارف 
من جانب  تقوم به. وٌيمكن أناالختيار فيام ٌيمكن أن ُتصبح  ولديك حريةمتحركا  املجتمع وأن تكونحياة 

حول  Senمن أفكار  تقرير التنمية البرشية املستوحى 1990منذ عام  اإلنامئيالعميل، أطلق برنامج األمم املتحدة 
باستخدام مؤرش التنمية البرشية املركب. كان اخليار  التنمية والتي ساعدت عىل وضع تصور لكيفية قياس التنمية

                                                 
 وتعليمية سيئةالبلدان ذات مستويات الدخل املرتفعة لكن بمعايري صحية  إىل- 2015احلائز عىل جائزة نوبل عام  – )Deaton Angus )2013 ٌيشري - 4

  ."نمو بدون تنمية "أهنا حاالت 
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البرشي هو العنرص املركزي يف هذا املفهوم، وبالتايل تم انتقاء املؤرشات املحددة يف املركب ألهنا كانت حمورية 
ودة لتعزيز اخليار البرشي: تم تضمني نصيب الفرد من الدخل ألنه ٌيوفر وسائل أسباب اخليار، التعليم ألنه يعزز ج

 اخليار ومتوسط العمر املتوقع ألنه ٌيمكن ممارسة اخليار عىل مدى فرتة أطول.
 تقييم .5

، إىل ورفاهية األرسحول جمموعة متنوعة من أبعاد التنمية  اإلحصائيةشهدت حقبة الثامنينات انتشار املعلومات 
والدراسات ، والديمغرايف راعيوالتعداد الز، املسح واملصنفة قطاعياجانب املزيد من االستخدامات التفصيلية 

يف معظم البلدان  ملكاتب اإلحصاءعىل نطاق واسع بفضل العمل املكثف  ونفقات األرسلدخل  االستقصائية
متاحة للمحللني  أصبحت- املعيشة) العاملية مثل مسح قياس مستوى  وٌيموهلا البنكٌيصممها  وكثريا ماالنامية (

حجم الفقر  وموثوقة حول وأفكار قويةن باإلمكان استخالص مالحظات وربام ألول مرة، كا. وصناع السياسات
 بني األرس.  وتوزيع الدخل وسامت الفقراء

التنمية السائدة يف السبعينات واملتمحورة حول إعادة  ةمن الناحية العملية، تم استبدال اسرتاتيجي                      
اسرتاتيجية االستقرار والتعديل اهليكيل. إن ضخامة أزمة الديون ب األساسيةالتوزيع مع النمو وتلبية احلاجات 

آسيا  وبعض بلدان وأمريكا الالتينيةالذي واجهته معظم البلدان يف افريقيا  واخلارجي اهلائل والتفاوت الداخيل
سياسة هدف ال حمل يكن كافيا) الستئناف التنمية. لقد أصب (إندعا إىل رضورة العمل عىل التكيف كرشط رضوري 

الرئييس حلكومات العامل الثالث حتقيق استقرار االقتصاد الكيل الذي يتكون من جمموعة من سياسات احلد من 
النفقات)، يف حني كان اهلدف  (كتخفيضالدولة  وعجز ميزانيةقيمة العملة)  (كتخفيضعجز ميزان املدفوعات 

 وكان من وداخليا،خارجيا  والطلب الكيليل العرض من االستقرار يف حد ذاته إزالة أو تقليل االختالل بني امجا
اهليكيل األخرى التي متيل  ومظاهر اجلمودالنسبية  األسعارجراء تعديل هيكيل للحد من التشوهات يف الرضوري إ

 Reaganيف العامل الغريب (كإداريت  ةتأثري التغريات األيديولوجي ويف ظلمكانياته احلقيقية. العرض دون إ بقاءإل
 وتقليل األنشطةتشغيل قوى السوق  مل تكن جمربة) عىل اعتامد إنوبشدة () تم تشجيع البلدان النامية Thatcherو

 املنتجة فحسب).  األنشطة (ليساحلكومية يف معظم املجاالت 
نينات، ظهرت تناقضات ورصاعات متأصلة بني عنارص اسرتاتيجية التعديل بشكل واسع يف الثام                             

، هناك أساس منطقي يعطي دور وباملثل. وملتزمةوذلك أن التنفيذ الناجح لسياسات التعديل حتتاج حكومة قوية 
االستثامر  ومواجهة ضعفأكرب للحكومة يف املجال التعليمي عىل سبيل املثال لتوليد اآلثار االنتشارية االجتامعية 
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يتعارض  وهو ماالستثامراهتم  اإلجيابيةستوعبون العوامل اخلارجية يف التعليم من قبل األعوان اخلواص الذين ال ي
 للدولة.   األدنىمع هدف احلد 

   املصطلحات الرئيسية 
 التقارب والتباعد هنج القدرات النمو الداخيل 

 فشل احلكومة السوق احلرة الثورة النيوليربالية املضادة
 رية احل تكاليف املعامالت االقتصاد املؤسيس اجلديد

 أسئلة للمراجعة واملناقشة  
ما هي نقاط ضعف النظرية النيوكالسيكية للنمو التي أدت لظهور نظرية النمو الداخيل؟ وكيف تعالج هذه األخرية هذه  .1

 نقاط الضعف؟ وما هي نقاط القوة والضعف يف نظرية النمو اجلديدة؟
 سري مشكلة فشل احلكومة وختلف البلدان النامية؟ما هي أهم ادعاءات النظرية النيوليربالية وفروعها يف تف .2
 وهل ٌيمكن أن ٌيكمل هذين النهجني بعضهام البعض؟ ؟ةما هو أوجه اخلالف بني نظرية التبعية والنيوليربالي .3

 هل األدوار التي يلعبها السوق والدولة يف إطار النهج النيوكالسيكي الصديق للسوق احاللية أم تكاملية؟ ارشح اجابتك. .4
األصويل؟  وما هو دور املؤسسات  يا هي االنتقادات التي وجهتها مدرسة االقتصاد املؤسيس اجلديد للفكر النيوكالسيكم .5

 يف عملية التنمية االقتصادية؟
 ما هو هنج القدرات حول التنمية؟ وماهي عالقة احلرية بمؤرشات التنمية االقتصادية واالجتامعية؟ .6
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ة  سعيناتف   ال

  
ال يزاالن أهدافا سائدة يف جمتمع  والتعديل اهليكيليف النصف األول من التسعينات، كان االستقرار االقتصادي 

من أن معظم بلدان أمريكا الالتينية التي شهدت عملية تعديل مؤملة  . وعىل الرغم)5.1الشكل  (أنظرالتنمية 
حلد كبري بسبب  –يف البلدان النامية شديد ال أن الوضع العام كان ٌيسيطر عليه حالة ركود أعادهتا ملسار النمو، إ

التي متر بمرحلة انتقالية يف أوروبا الرشقية. لقد أصبح من الواضح بشكل  ومعظم البلدانفريقيا سوء احلكم يف إ
الناجح من االشرتاكية  يري االنتقاللتس وعميقة اجلذورمتزايد يف جمتمع التنمية أن التغيريات املؤسسية األساسية 

الفساد أصبحت رشطا مسبقا للتعديل الناجح  واحلد منهلا نحو اقتصاديات السوق  واالقتصاديات املخطط
 والسياسات التي، إىل جانب إمكانية االستفادة من املؤسسات واستئناف التنمية يف أوروبا الرشقية وإفريقيا

 ا كنموذج ٌحيتذى به. سامهت يف حتقيق معجزة رشق آسي
مما أدى  وجنوب آسيايف النصف الثاين من التسعينات، رضبت األزمة املالية اآلسيوية رشق                             

تدهورت الظروف للحد من الفقر عىل املدى الطويل، ويف الوقت نفسه النعكاسات حادة يف اجتاه اجلهود الرامية 
التخفيف من حدة الفقر بمفهومه فكرة جلمهورية السوفياتية السابقة لدرجة عودة االقتصادية بشكل كبري يف ا

صنع  واملشاركة يف والسلع العامةلمعلومات والتغذية والوصول ليف ذلك التحسينات يف الصحة  بام-الواسع
 كهدف رئييس إن مل يكن شامال للتنمية.  مرة أخرى للظهور-القرار

نظرية التنمية يف تسعينات القرن املايض بشكل عام يف توضيح لقد سامهت األطر املفاهيمية ل                           
كانت القضية املحورية التي نوقشت خالل التسعينات هي األدوار املناسبة  واملفاهيم السابقة، وال ربام األهداف

حتديد جمموعة املؤسسات األكثر  من املسائل ذات الصلة-العوملة الدولية للدولة والسوق يف التنمية حتت مظلة
  مالئمة لترسيع عملية النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية واالجتامعية. 
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 هنج التنمية يف التسعينات.. 5.1الشكل 

عرف بـ ري مشتق من النهج النيوليربايل تٌ يف التسعينات، ظهرت مسامهة نظرية ذو طابع معيا                             
تقديم إصالحات (عىل شكل توصيات) يد من دوائر صنع القرار الدولية هتدف لته العدتبن" اع واشنطنإمج"

. هتدف هذه )Williamson 1989(للبلدان املتخلفة التي فشلت إىل حد كبري يف حتقيق التنمية االقتصادية 
 احا عىل التجارة الدولية وأكثر تركيزإىل تغيري هيكل االقتصاد اعتامدا عىل سوق أكثر كفاءة وأكثر انفتا اإلصالحات

هو تقليل أو إزالة التشوهات فالتعديل اهليكيل  إلصالحات، أما اهلدف الرئييس عىل إنتاج السلع القابلة للتداول
 الناجتة عن التدخل احلكومي يف غالبية البلدان النامية. 
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التي تعتمد عىل التحليل القطري  –سات الكمية والنوعية مسامهة ثانية ذات الصلة تقوم عىل الدرا                         
وكشفت هذه الدراسات الح العالقة بني التجارة والنمو، ٌحتاول إظهار حجج قوية لص-والدويل لألداء عرب الزمن

عموما أن تبني اسرتاتيجية التوجه نحو اخلارج مرتبط وبشكل قوي بالنمو االقتصادي: استطاعت البلدان التي 
 موجهة نحو الداخل.  ةلتجارة وشجعتها عىل حتقيق نمو أرسع من تلك التي اتبعت اسرتاتيجيحررت ا

 وعملت العديدالنمو،  ورشح وقياس مصادرجدد النمو املذهل لبلدان رشق آسيا االهتامم بتحديد                         
 اتقريرنرش البنك العاملي الدراسات تلك  أوىل-آسيامن الدراسات عىل إزالة الغموض التي يكتنف معجزة رشق 

تقدير عنارص النجاح يف االقتصاديات اآلسيوية عالية اآلداء وإمكانية نسخها يف  حاول فيه 1993عام ا جدا مؤثر
 أماكن أخرى يف البلدان النامية. 

وير بديل نظري قابل للتطبيق أخريا، سامهت النظرية التطورية املستوحاة من األفكار الشومبرتية يف تط                     
حول عملية النمو االقتصادي وإمكانية اللحاق بالركب، وحددت العمليات األساسية التي تدفع النمو والتنمية. 
وفق هذه النظرية، تنطوي التنمية االقتصادية عىل تطوير مشرتك للتكنولوجيا وهياكل الرشكات والصناعات 

نحو -الصورة وأساسيا منر السياسات والربامج احلكومية جزءا حتميا واملؤسسات االقتصادية األوسع واعتبا
 ألسوأ.األفضل أو ا

  Washington Consensus واشنطن إمجاع .1

النظرية النيوليربالية ٌتؤخذ عىل حممل اجلد يف ظل اقتصاديات متدهورة تعاين بدأت املواقف التي تبناها أنصار 
الثامنينات  ومع هنايةلحكم خالل السبعينات وأوائل الثامنينات، رف لا إىل جانب صعود اليمني املتطركودا تضخمي

األفكار النيوليربالية حوارا عاما يف دوائر السياسة االقتصادية  عىلأصبحت جمموعة عامة من التوصيات املستندة 
تصاد الدويل أستاذ بمعهد االق John Williamson الربيطاين، قدم االقتصادي 1989الدولية التقليدية. يف عام 

 مصطلح ُيشريوهو  "إمجاع واشنطن"سامها النيوليربالية (مقرها واشنطن) طابعا رسميا هلذه التفضيالت السياسية 
واخلضوع إىل إلصالحات السياسة املتوقع تطبيقها من قبل بلدان أمريكا الالتينية املدينة من أجل ترتيب منزهلا 

 Williamsonكان يقصد تاجه أمريكا الالتينية حسب واشنطن. ما حت –قوية إذا أرادت ترسيع تنميتهارشوط 
وواشنطن التكنوقراطية ممثلة يف البنك العاملي ، Bushبواشنطن العاصمة السياسية للكونغرس األمريكي وإدارة 

 .وصندوق النقد الدويل ووزارة اخلزانة األمريكية وجملس االحتياطي الفدرايل ومراكز الفكر كتلك التي عمل فيها
هنائية و نتائج العامة للسياسة أ اأهدافو ليست أدوات السياسة هي جمرد إمجاع واشنطن أن  Williamson ٌيشريكان 
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كيفية تشكيل املؤسسات للسياسة االقتصادية النيوليربالية حديثا ينطبق هذا املصطلح عىل األفكار التي ما عن هلا، أ
التدرجيي لليمني  اإلصالحمريكية أو مؤسسة الرتاث التي دعمت معهد املؤسسة األكتدافع عنها مجاعات املصالح 

و املصالح املحافظ و مهدت له الطريق للوصول إىل واشنطن منتصف السبعينات وبداية الثامنينات، أ
و  Hayekللتيار النيوكالسيكي و تأثريات  وقراطية لالقتصاديني الذين يدين معتقدهم الفكريبريالتكنو

Friedman. 
حول ما تعتقد كل األطراف السابق ذكرها أهنا واضحة عرض وجهة نظر  Williamsonاستطاع                

أعامل  ووضع جدولاملجموعة األساسية للمشاكل التي حتتاج البلدان مواجهتها إذا أرادت ترسيع تنميتها، 
رتك األدنى لنصائح السياسة هبدف حتديد القاسم املش(أو إمجاع واشنطن) املتفق عليه عىل نطاق واسع  اإلصالح

التي ٌتشكل  –أو مبادئ العمليات  –جمموعة أدوات السياسة  تشملاملنطلق،  ومن هذاالسائدة ذلك الوقت. 
عىل بلدان  وبشكل عامالدويل ( وصندوق النقدالبلدان املقرتضة من البنك العاملي  عىل تطبقوإمجاع واشنطن 

 :العنارص العرشة التالية العامل الثالث)
التضخم وعجز . تعد امليزانيات احلكومية املتوازنة رضورية لتجنب Fiscal discipline املايل االنضباط -1

 GDPباملئة من  2أو  1عجز امليزانية احلكومية نسبة  ويعترب جتاوزاملال،  وهروب رأساملدفوعات  ميزان
 فشل السياسة. ودليال عىلمفرطا 

جيب تقليص . Reordering public expenditure prioritiesإعادة ترتيب أولويات االنفاق العام  -2
واملجاالت املنتجات األخرى)  والعديد منأنواعها (البنزين، الغذاء بمختلف  اإلعاناتالنفقات عىل 

الرئيسية  التحتية والصحة والبنيةسياسيا بام يف ذلك اجليش، يف مقابل زيادة االنفاق عىل التعليم  احلساسة
 العامة الرئيسية (مع احلد من البريوقراطية املنتفخة). دارةاإل واحلفاظ عىل

، وتتطلب وحتقيق العدالة وحتسني احلوافزللتخفيض من عجز املوازنة . Tax reform الرضيبي اإلصالح -3
 . الرضيبية وتوسيع القاعدةتطبيق معدالت رضيبية هامشية متواضعة  اإلصالحات

جيب أن ٌحتدد قوى السوق أسعار الفائدة . Liberalization of interest rates حترير أسعار الفائدة -4
أن يكون سعر الفائدة  أي-احلقيقةتكون أسعار الفائدة موجبة بالقيمة  وجيب أناالئتامن،  وختصيص أموال

 اإلسمي أعىل من معدل التضخم.
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قبل  دد أسعار الرصف منكام جيب أن ٌحت . Competitive exchange rates أسعار الرصف تنافسية -5
  الصادرات. توسعاملدفوعات وٌيسهل ٌحيافظ عىل توازن ميزان  وعىل مستوىقوى السوق 

 والتحرك نحو) وتراخيص االسترياد (حصصإلغاء القيود الكمية  .Trade liberalizationحترير التجارة  -6
ت املحلية جزئيا الرشكا اإلجراءاتالسلع املستوردة. ستشجع هذه  ومنخفضة عىلتعريفات مجركية موحدة 

 البيع لألسواق األجنبية بدال الرتكيز عىل األسواق املحلية املحمية. عىل

جيب إزالة  .Liberalization of foreign direct investmentحترير االستثامر األجنبي املبارش  -7
 املطلوبة. قنيةواملهارات والدراية التاملبارش لتسهيل تدفق رأس املال  األجنبيالقيود املفروضة عىل االستثامر 

جيب خصخصة املؤسسات العامة لتخفيف الضغوط عىل امليزانية احلكومية  .Privatizationاخلصخصة  -8
أن ي السائد هذا الرأ وقد عكسبشكل أكرب.  وتعزيز الكفاءةلصالح الرشكات العامة املفلسة)  عانات(اإل

 العام. الرشكات اخلاصة بشكل عام أكثر كفاءة من تلك املوجودة يف القطاع 

إن الوسيلة األساسية لتعزيز املنافسة داخل االقتصاد املحيل هو تقليل أو إلغاء . Deregulation إلغاء القيود -9
، تبقى اللوائح التي ومع ذلك. وخروج الرشكاتاللوائح احلكومية بشكل كبري خاصة تلك التي حتد دخول 

 .  مربرةتدابري  القطاع املرصيف واالرشاف عىلتضمن السالمة، محاية البيئة 

ينبغي اختاذ خطوات جادة تتعلق بضامن حقوق . Secure property rights امللكية حقوق تأمني -10
  امللكية اخلاصة لتعزيز احلقوق بام يف ذلك توفريها بتكلفة معقولة للقطاع غري الرسمي.

 –اقته بالتشوهات الكبرية يف السوق يتم إع أن النمواملشرتك جلميع هذه التوصيات  كان اخليط                      
لذا تعمل هذه التوصيات عىل إزالة هذه التشوهات كمفتاح  معظمها أدرجتها السياسات احلكومية غري املالئمة،

ألفكاره مع هناية فرتة ما تسمى العقد الضائع للنمو االقتصادي يف  Williamsonلترسيع النمو. تزامن طرح 
وىص هبا لتلك االقتصاديات. دعت هذه احلزمة العمل وصفا إلصالحات السياسة املٌ  أمريكا الالتينية، ومثل هذا

 –تبني سياسات اقتصاد كيل حكيمة، التوجه نحو اخلارج وزيادة االعتامد عىل األسواق احلرة ل اإلصالحاتمن 
ا يف مواقف دوائر أن هذه املجموعة من املبادئ ٌمتثل تغيريا كبري Williamsonرأساملية السوق احلرة، كام أكد 

التي قصد هبا توليفة  –واشنطن حيث ٌيعتقد أن امجاع واشنطن نابع من النظرية االقتصادية الكالسيكية السائدة 
بعد ذلك، تم تفسري امجاع واشنطن من قبل النقاد بأنه جوهر حزمة سياسة نيوليربالية ، لكن ةكينزية /نيوكالسيكي

 والتدخل احلكوميءت سياسة التنمية هذه لسحب البساط حتت الدولة جا ).Williamson 1997(حول التنمية 



 113                                                             التسعينات فرتة                                                

 

 
 

األفراد ذوي املصالح  ومن قبلضبط االقتصاد عرب املنافسة يف السوق  وانحراف عقارب الساعة نحويف االقتصاد 
 . اإلنتاجيةيف ختصيص املوارد املتاحة الذاتية الذين خيتارون بكفاءة بني البدائل 

الصادرات أرخص)  (جلعلعىل املستوى اخلارجي، تنطوي النيوليربالية عىل ختفيض قيمة العملة                     
حركة التي تفرضها الدولة عىل  وإزالة القيوداحلر للعمالت إىل الدوالر)  (التحويلالقابلة للتحويل  والنظم النقدية

عوملة غري مقيدة. أما عىل ا البعض عرب االقتصاديات ببعضه ربط-وخارجهااألموال داخل البلدان  رؤوسوالسلع 
وإلغاؤها أسعار املواد الغذائية  وختفيض دعمالنقابات)  (كإلغاءاملستوى الداخيل، يتعني حترير األسواق الداخلية 

عىل شكل استثامر  اإليراداتبحيث تتدفق  األغنياءعىل  والرضائب خصوصااحلكومي  وتقليل االنفاق ذلك، بعد
 نمو. خاص مما ٌحيفز ال

 وتقريبا مجيعوآسيا تم تطبيق هذا النموذج التنموي أيضا خارج أمريكا الالتينية أين انترشت نحو افريقيا                 
أصبحت النيوليربالية نموذج الغرب  1989جدار برلني عام  وبعد سقوط 1،منتصف التسعيناتمنذ بلدان العامل 

يف هذا  ."عودة بولندا ألوروبا"عىل ذلك  ومن األمثلة –د الشيوعية إلعادة تشكيل منطقة أوروبا الرشقية ما بع
التي شكلت احلكومة أن احلركة العاملية البولندية ( )Jeffrey Sachs )1991الصدد، يرى االقتصادي األمريكي 
ادخال قوى أن التغيري اهليكيل يف البلدان الشيوعية سابقا ممكن فقط بإعادة بالبولندية ما بعد الشيوعية) آمنت 

بتطبيق برنامج إصالح اقتصادي يتضمن ثالثة أنواع من السياسات: التحرير االقتصادي و و كل عام، السوق بش
واسعة النطاق الالزمة إلنشاء مؤسسات ٌتعزز امللكية اخلاصة و املنافسة يف السوق ؛  اإلداريةالتغيريات القانونية و 

ري الرامية للحد من عجز امليزانية، ختفيض نمو املعروض النقدي و خلق استقرار االقتصاد الكيل بام يف ذلك التداب
عملة قابلة للتحويل بسهولة تتميز باستقرار األسعار؛ و اخلصخصة التي تعني نقل امللكية من الدولة إىل القطاع 

اعات من إصابة أضعف القط اإلصالحاتوضع صايف السالمة االجتامعية ملنع ل Sachsومع ذلك، دعا اخلاص. 
وتطبيق برنامج استثامر عام كأساس للبنية التحتية باعتبارها مكملة إلعادة اهليكلية االقتصادية. كان  يف املجتمع

أنظمة املرور يف بريطانيا  كتحويل( وضحاها فعلياٌيمكن تطبيقها بني عشية  اإلجراءاتأن مثل هذه  Sachsيعتقد 

                                                 
، تم والربازيل وتركيا واألرجنتنيثم تبعتها أزمات يف روسيا  1997ثم يف رشق آسيا عام  1994ودت األزمة املالية لظهور أوال يف املكسيك عام عندما عا - 1

مو االقتصادي مجاع واشنطن عىل هذه احلاالت الرغم أن األسباب الكامنة وراء هذه األزمات املالية ختتلف عن حمددات الفشل يف حتقيق النإتطبيق عنارص 
 املستدام.  
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العالج " عرف باسمجلانب األيمن) يف عملية رسعان ما أصبحت تٌ من القيادة يف اجلانب األيرس من الطريق إىل ا
 ."Shock Therapyبالصدمة 

االقتصادي أن متر سنوات عديدة وسط سيل من الدموع قبل  اإلصالحأن مفتاح  Sachsٌيشري                         
إذا كان هناك تردد فمن السهل أن  – واتساق اإلصالحاتوالدة ثامر التغيري، أما الوقت الفعيل فيعتمد عىل شجاعة 

باملعنى بالقول أن الليربايل  النهج النيوليربايل للتنمية Sachsحدى ترصحياته، خلص تسقط يف الوادي. يف إ
أما الليربايل يف  وآلية األسعار،األسواق  واالعتامد عىلعدم سيطرة الدولة ل يدعوالتاسع عرش)  (القرنالكالسيكي 

نتيجة حتمية أمرا مقبوال ألهنا ويشعر بالقلق عىل الضحايا، لكن الليربايل اجلديد يرى املعاناة  هيتمالقرن العرشين 
 . والكفاءة لإلصالح

 Trade and Growthالتجارة والنمو  .2
ؤثر عىل معدالت النمو االقتصادي، يلقى انفتاح االقتصاد عىل من بني إحدى أهم املحددات الرئيسية التي تٌ 

أن هناك  جريبية. ويبدو هذا منطقيا بالنظراهتامما بالغ األمهية يف األدبيات النظرية والدراسات التالتجارة الدولية 
أسبابا (نظرية) وجيهة لالعتقاد بأن االقتصاديات األكثر انفتاحا تنمو أرسع من االقتصاديات األكثر انغالقا. يف 

توفري الوسائل املادية من سلع رأساملية ل عىل االنفتاح التجاري يعم هذا اجلانب، يدعي أصحاب هذا الرأي بأن
ونقل األفكار  مل عىل نرش املعرفة التكنولوجيةوآالت ومعدات ومواد خام وغريها الالزمة لعملية التنمية، ويف الع

 لتنقل رؤوس األموال بني البلدانمكن اعتبارها وسيلة هامة كام يٌ  واخلربات واملهارات والقدرات اإلدارية.
واجه االقتصاد األكثر انفتاحا تنافسية أكرب مما حيفز عىل رفع يٌ  ثىل ملقاومة االحتكار. عالوة عىل ذلك،وسياسة م

  اإلنتاجية والتي حتفز بدورها النمو االقتصادي. 
إن إظهار الروابط املختلفة بني التجارة والنمو االقتصادي ليست باملهمة السهلة: فمن املؤكد أن هذا                 

ريات ونامذج التجارة، تم مهام وغنيا يف األدبيات االقتصادية. فباإلضافة إىل خمتلف نظ يعتربملجال من الدراسة ا
، دافعت خمتلف من جانب: لدعم أو رفض قضية التجارة احلرةعدد من الدراسات اإلحصائية والتجريبية اللجوء ل

كيز عىل املكاسب عرش عىل التجارة احلرة بالرتأواخر القرن الثامن  Smith Adamاملدارس الفكرية منذ عهد 
عرض املشككون لقضية التجارة احلرة حججا مضادة يف األدبيات االقتصادية  اجلانب اآلخريف أما ، املستمدة منها

 .املختلفة لتقديرات الدراسات التجريبية وأوجه القصور
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: "Bi-Directional االجتاهثنائية "هي  جارة الدوليةوالت االقتصاديإن العالقة السببية بني النمو                  
يسلط الضوء عىل أن وجود الثاين  االجتاهأما  للنمو،آلية معززة ول من العالقة يفرتض أن التجارة األ فاالجتاه

. البد من االقتصادياتسيعظم حجم املبادالت التجارية بني  والتكنولوجيا املتقدمةمستويات أعىل من التنمية 
أن العديد من  االعتبارجد معقدة مع األخذ بعني  والنمو االقتصاديبني التجارة  االجتاهالعالقة ثنائية  رة أنااإلش

تأثريا قويا عىل العالقة بني النمو  ارسمتٌ والسياسية) االجتامعية  االقتصادية، كالعوامل( املتغريات األخرى
التجارة: فاألوىل حتدث نتيجة عملية  والديناميكية مننة أيضا التمييز بني املكاسب الساك املهمومن  .والتجارة

أما املكاسب ) بناءا عىل امليزة النسبية مكانهأخذ التخصص املتزايد  كلام(آخر ة ختصيص املوارد من قطاع إىل إعاد
يد من برشط أن ترتبط التجارة باملز باستمرارالديناميكية من التجارة فتعمل عىل حتويل حدود إمكانيات اإلنتاج 

اجلديدة من اخلارج  واكتساب املعرفةالتعلم باملامرسة  احلجم،اإلنتاجية بناءا عىل وفورات  ورسعة نمو االستثامرات
 .األجنبي املبارش االستثامرخصوصا من 

 الدراسات النظرية .2.1
 ; Balassa 1975,1978 املثال:عىل سبيل  والنمو (أنظر االنفتاححول  أوائل الدراساتركزت                        

Feder 1983 ; Ram 1985 , 1987فرضية النمو الذي تقوده " ٌيعرف منها عىل حتليل ما أصبح ) يف جزء كبري
أن الصادرات أو سياسة  ومؤكدين عىلالتجاري  لالنفتاح "املمثل الرشعي "عتربين الصادرات م"الصادرات 

أن  )Edwards )1993 النيوكالسيكية، يرىدوال اإلنتاج بناءا عىل . حو اخلارج تساعد عىل زيادة النموالتوجه ن
عىل القطاعات غري التجارية من  عن طريق توليد تأثريات خارجية إجيابية االقتصاديهم يف النمو سالصادرات تٌ 

يعني الفرق يف اإلنتاجية لصالح قطاع التصدير ، كام أن األكثر كفاءة وتقنيات اإلنتاجخالل تطبيق أساليب اإلدارة 
هلذه  ٌيمكن-اإلمجايلات إجيابية عىل الناتج تأثريلق ؤدي خلتوسعه النسبي عىل القطاع غري التجاري مما يٌ ضمنيا 

الصادرات إىل جانب ذلك، ٌتعترب  كفاءة.األكثر  االستثامريةاملشاريع  نحوالظاهرة أن تشجع أيضا ختصيص املوارد 
النمو الناجحة التي شهدهتا  رباتجبالنظر ل االقتصادية للنمو التقليدية آلية حمفز االقتصاديةيف أدبيات التنمية 

بلدان رشق آسيا املصنعة حديثا (كوريا اجلنوبية، تايوان، هونغ كونغ، وسنغافورة) يف الستينات والقائمة عىل 
 أساس حترير التجارة وتشجيع الصادرات. 
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تسعينات خصوصا مع ظهور نظريات النمو الداخيل لكن متجددا أوائل ال اهتامماهذه القضية لقيت                      
 .االقتصاديتعزيز النمو  يفالصادرات) بدال من ( هذه املرة للتأكيد عىل الدور احلاسم الذي تلعبه الواردات

والنمو إرجاع الفضل يف صياغة الروابط النظرية بني التجارة  مكن، يٌ )Levine and Renelt)1992واستنادا إىل 
و  )Rivera-Batiz and Romer )1991الدراسات املؤثرة بداية التسعينات كدراسة إىل العديد  االقتصادي

Grossman and Helpman )1991( بشكلو شددت  النوع من العالقةداعمة هلذا  احجج حيث قدمت 
 )Madsen )2009 :398 وضحيٌ  اجلانب،يف هذا  .املعرفة عامليا بانتقالالتجارة كقناة رئيسية تسمح  خاص عىل

 والتطوير بشكلأن أوائل نامذج النمو الداخيل تم تطويرها يف إطار علمي أين تتفاوت فيه مستويات أنشطة البحث 
ظور الصادرات إىل من املهم أن نذكر كيف أمكن للحجج السابقة أن تتحول من من عند هذه النقطة ي، ونسب

 ٌتعزز فيها مو الداخيل تركز عىل الطريقة التي أن أدبيات الن )Madsen )2009 :399 يرى: منظور الواردات
جمموعة متنوعة  واحلصول عىللوصول لللمنتجني املحليني  الواردات عرب إتاحة االقتصاديواردات املعرفة النمو 
 Romer 1990, 1992; Grossman and Helpman( كفاءة اإلنتاج وبالتايل توسيعمن السلع الرأساملية 

1991; Rivera-Batiz and Romer 1991; Baldwin and Forslid 2000(. 
ؤثر إجيابيا عىل كفاءة يٌ أن نوعية السلع الوسيطية  )Grossman and Helpman )1991ٌيؤكد                      

جتعل املنتجات املستوردة أكثر إنتاجية كام أهنا سرتفع إنتاجية وجيا املجسدة يف السلع الوسيطية : فالتكنولاإلنتاج
مكن للتجارة أن تعزز النمو يتمثل يف املدى السبيل الوحيد الذي يٌ ، كام أن للعوامل واإلنتاجية الكليةالعمل  عنرص

النامية للسلع  االقتصادياتفتداول -ذات كثافة البحث و التطوير االقتصادياتالذي يتداول فيه البلد السلع مع 
تكاليف التقليد مقارنة بتكاليف  انخفاضلركب يف ظل إمكانية أكرب لللحاق با خيلقاملتقدمة  االقتصادياتمع 

للمعرفة عن طريق  االنتشاريالعديد من الدراسات دعام قويا للفرضية القائلة بأن األثر  بالفعل، قدمت االبتكار.
كثافة البحث "أن  )Madsen )2009 :411 اجلانب، يشرييف هذا  امرس تأثريا إجيابيا عىل النمو.الواردات يٌ 

 ."للنمويتوافق مع توقعات النظريات الشومبرتية  وهو ما االقتصاديتأثريات مستدامة عىل النمو ر ٌمتارس والتطوي
يوفر جوابا مقنعا للكيفية جذاب أمهية نظريات النمو الداخيل كإطار نظري ) Edwards )1993ربز يٌ                     

فعىل عكس النامذج النيوكالسيكية التقليدية التي تعترب : دياالقتصاعىل النمو  لسياسة التجاريةا ٌتؤثر فيهاالتي 
توازن احلالة املستقرة ملعدل النمو عىل املدى الطويل مستقال بشكل كامل عن السياسات الوطنية أصبح ممكنا اآلن 

سبيل عىل . والنمو االقتصادي االنفتاحمن خالل النامذج اجلديدة احلصول عىل عالقة توازنية طويلة اآلجل بني 
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تزايد كمية املوارد املخصصة ألنشطة البحث ينطوي  ،)Romer )1990لـ يف نموذج النمو الداخيل  ،املثال
سيكون لدى ا لذ، جية حدية مرتفعة لرأس املالعىل جمموعة واسعة من السلع الوسيطية فضال عن إنتاوالتطوير 

 وٌيمكن من، بميزهتا النسبية ارتباطايطية املنفتحة فرصة للتخصص يف إنتاج بعض املدخالت الوس االقتصاديات
توليد نمو متوازن يؤدي لس والذي بدورهكرب جمموعة من املدخالت بتكلفة منخفضة الوصول أل االنفتاحخالل 
  .بشكل أرسع والنمو االقتصادي االقتصادالتغلب عىل اإلخفاقات عىل مستوى و مرتفع

 االهتاممالتكنولوجي قد لقى الكثري من  ونرش التقدمارة يف توليد من الواضح أيضا أن دور التج                  
التكنولوجيا املولدة يف  باستيعابالصغرية  لالقتصادياتتسمح  انفتاحا: تم التأكيد أن األنظمة األكثر والتحليل

أن روف معينة يف ظل ظ النفتاحٌيمكن ل-حتقيق معدالت نمو مرتفعةمن  ٌيمكنهمالبلدان املتقدمة بوترية أرسع مما 
أن  Edwardsيضيف . )Grossman and Helpman 1991(نمو رسيع حتى عىل املدى الطويل يؤدي ل
 اخرتاع املتعدد للمدخالت الوسيطية، لالستخداماجلزئي من خالل دراسة اجلوانب املختلفة  االقتصادحتليل 

 .والنموملحددة بني السياسة التجارية ساعد عىل فهم أفضل للروابط ايٌ التكنولوجي  واستيعاب التقدم التصاميم
، بحوث التسويق، ختطيط التسويق الدويلكمكن لألنشطة املصاحبة هلا إىل جانب التجارة الدولية، يٌ                      

يف ظل ظروف  للتجارة العوملةٌتتيح  ،ومن ثم .والتكنولوجياساهم يف نقل املعرفة أن تٌ  والرحالت الدولية اإلنتاج
 بانتشارترتبط هذه الظروف اخلاصة -االقتصاديتعزيزا للنمو  واألفكار والذي يعنيتوسيعا للمعرفة  ةمعين

 االقتصاديلنمو للتجارة الدولية إمكانية تعزيز ا )Lucas )2000يف هذا اإلطار، أكد  .االبتكارالفوائد من 
، كثري من األحيان يف املنتجات يف والتي تتجسدتسهيل حركة التكنولوجيا عن طريق الصغرية  لالقتصاديات

(تبني) التكنولوجيات القائمة بدال من خلق التكنولوجيا اجلديدة ينبغي أن يكون عملية أسهل  اعتامد أنوالواضح 
 .عوامل أخرى كمؤسسات البلد مثالبالنسبة للبلدان لكن يف املقابل تتحدد هذه العملية أيضا ب

 والنمو تتعلقعند حتليل العالقة بني التجارة  االهتاممألخرى التي يمكن أن جتلب أحد املواضيع ا                       
مكن للتجارة أن تقلل تكاليف السلع الرأساملية يٌ  :"Learning-by-Tradingالتعلم عن طريق التداول "بمفهوم 

 Lee 1995 ; Mazumdar( لالستثامراتتأثريات خارجية متوقعة  وبالتايل خلقما  اقتصاديف  وحتفز االستثامر

املنافسة  االقتصادواجه حني يٌ  من عملية التعلم عن طريق التداولاملكاسب ٌحتقق أيضا أن  ومن املفرتض، )1996
، ل أثر التجارة الدولية عىل الدخلبتحلي )Frankel and Romer )1999 :395يقوم  آخر،من جانب  الدولية.

والبرشي وتزايد راكم رأس املال املادي ل عن طريق حتفيز تحيث تشري الدراسة أن التجارة ترفع مستوى الدخ
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أيضا إىل األثر الكبري للتجارة الدولية عىل  )and Romer Frankel )1999 دراسة نتائجوٌتشري  اإلنتاج،
  2اإلنتاجية.

ديد من النامذج النظرية : فالعلتكنولوجيا من الشامل إىل اجلنوبيبدو أن التجارة الدولية تشجع نرش ا                       
الرائدة الالحقة تقرتح أنه عىل املدى الطويل متيل البلدان ألن تنمو بشكل مماثل رشيطة أن يأخذ نرش التكنولوجيا 

إذا ما تم تطبيق سياسة حترير للتجارة  )Coe and Helpman )1995تقرتح دراسة  ،املثالفعىل سبيل  مكانه.
التكنولوجيا يف البلدان النامية فإن إمكانية حدوث نرش رسيع للتكنولوجيا من  استيعابالدولية أو حتسني قدرات 

 الداخيل،النمو  وضمن نامذج .ابتكارهاشأنه أن يمنح تلك البلدان فرصة تقليد التكنولوجيا اجلديدة بدال من 
ها مكنويٌ ، االقتصاديو أن تشجع النم واملنافسة والتغري واالبتكار يمكنها االنفتاحيعتقد أن السياسات التي تشمل 

 البلدان النامية.  والتقليد يفيف البلدان املتقدمة  االبتكارإرساء التنوع اهليكيل عن طريق تفاعل  أيضا
 الدراسات التجريبية .2.2

سيستفيد املقيمون يف  أنه يف ظل ثبات العوامل األخرى اسات التجريبية الفرضية القائلةدعم الكثري من الدرتٌ  
 وعىل الرغم 3.االقتصاديللنمو  واملعدالت العاليةنفتح عىل التجارة الدولية من الدخول املرتفعة البلدان التي ت

وأوجه الواضح للخلفية النظرية الصارمة  افتقارهابسبب انتقادات الذعة من أن بعض تلك الدراسات واجهت 
ية البديلة القائلة بإمكانية وجود واضحة ترفض الفرض أدلةاملنهجية أو مشاكل حذف املتغري إال أن هناك  القصور

  .والنمو االقتصاديسلبي بني التجارة  ارتباط
الروابط بني التجارة  باختبارقامت أوائل الدراسات التجريبية  العلمية،يف الكثري من املؤلفات  كام ورد                

 Balassaو) Michaely )1977ة دراسمن بدءا  "Correlation Analysis االرتباطحتليل "عىل  والنمو بناءا

                                                 
تتميز برسعات متفاوتة للتعلم ) إذا وجد قطاعات أو عمليات إنتاج السلع i(:  جانبنيالتجارة الدولية عىل خمزون رأس املال البرشي يف  انعكاساتتكمن  - 2

 ; Krugman 1987( سيحقق نموا رسيعا و دائاميف جتارة تلك السلع فإن البلد املتخصص يف إنتاج السلعة مع معدل تعلم مرتفع  بلدان تتخصصووجد 

Matsuyama 1991 ; Proundman and Redding 2000(.  للحواجز التجارية (كالرسوم اجلمركية مثال) أن تعزز نمو  يمكناحلالة، يف هذه
محاية  ونمو اإلنتاجية فإنالتعلم  ) طاملا أن املخرجات مرتبطة بمعدالتRodrik and Rodriguez 2000.( )ii(بلد ما يتميز بمعدل تعلم منخفض 

 ).Krugman 1987(خربة التعلم الرضورية خلوض جتربة املنافسة يف األسواق العاملية  اكتسابساعد الصناعة الناشئة من شأنه أن يٌ 
 )،Balassa )1985،(Rau )1985،(Heitger )1986،(Syrquin and Chenery  )1989:أنظر عىل سبيل املثال -  3

Lopez)1990،( Quah and Rauch)1990،( Nishimizu and Page)1990 ،(Barro)1991،( Dollar)1992،( Tybout 
)1992،( Harrison)1991،1996،( Edward )1992،1998.( 
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هذه الدراسات الفرضية القائلة بأن  اختربت- إجيابيةكلتا الدراستني عالقة  تاألكثر شيوعا حيث كشف) 1978(
 .ةالتجارة متارس تأثريا عىل النمو بناءا عىل نامذج قياسية خطية مشتقة من دالة اإلنتاج النيوكالسيكي

تم تقديم حتليل موسع للدراسات التجريبية التي هتتم  ،)Levine and Renelt )1992يف دراسة                 
، املؤرشات السياسية االقتصاديةمن السياسات  وجمموعة متنوعةبالعالقة بني معدالت النمو عىل املدى الطويل 

الت نمو البلد أو أظهرت عالقة قوية مع معد االقتصاديةعىل أن عددًا قليًال من املتغريات  وبعد التأكيد. واملؤسسية
متوسط معدالت النمو  وقوية بني، أظهرت تلك الدراسة وجود عالقة إجيابية GDPإىل  االستثامرينسبة اإلنفاق 

 ومتوسط حصة GDPيف  االستثامرإىل جانب وجود عالقة إجيابية بني حصة  GDPيف  االستثامرومتوسط حصة 
 Levine and Renelt، خلص 1989-1960الفرتة  بلدًا خالل 119لـ  وباستخدام عينة .GDPالتجارة يف 

 GDPحصة صادرات مرتفعة يف  متالكتنمو بشكل أرسع من املتوسط متيل الالتي  االقتصادياتأن تلك  )1992(
من املهم أن نشري أيضًا أن تلك اخلصائص  ذلك،لكن رغم  GDP.4فضًال عن وجود حصة استثامر مرتفعة يف 

 والثانوية، االبتدائيةباملدارس  لاللتحاقفوجود معدالت كبرية  البلدان:ميزت تلك املشرتكة ليست الوحيدة التي 
 وبناءًا عىلالتضخم هي أيضا أدلة جد واضحة.  وكذا معدالتحة سعر الرصف يف السوق السوداء من انخفاض

بني  أن العالقة يشء،أوالً وقبل كل  أساسيتني:حجتني  )Levine and Renelt )1992تربز دراسة  ذلك،
ىل جانب الصادرات أو السياسة (إ وأن العديد من العوامل األخرى مسألة معقدة االقتصاديالتجارة والنمو 

 من التجارة متكن التي القناة أن عتقديٌ  ثانيًا،. فحسب وليست الصادرات االعتبار بعني ؤخذتٌ  أن ينبغي التجارية)
 إتباع أو وحده الصادرات من متزايد مستوى وجودأخرى  بعبارة أو باالستثامر، ترتبط االقتصادي النمو تعزيز

 .االقتصاديسبب النمو توجها نحو اخلارج يف حد ذاهتا ال تٌ  أكثر سياسة
: رس تأثريًا إجيابيًا عىل النموامقناة الواردات يٌ عرب  االنتشاريأن األثر ) Madsen)2009  دراسة ٌتظهر           
لية للعوامل و نمو نصيب يامرس تأثريًا عىل نمو اإلنتاجية الك االنفتاحكان  بالتحقق فيام إذا Madsenقام حيث 

خالل الفرتة  االقتصاديةبلدًا من منظمة التعاون و التنمية  16جمموعة بيانات بانيل سنوية لـ  باستخدام الفرد

                                                 
جاري عىل الت لالنفتاحأن تكوين رأس املال البرشي يميل لرفع التأثريات اإلجيابية  )1994(Villanueraو )Edwards )1989 يرى أكثر من ذلك، - 4

من خالل حتسني نمو اإلنتاجية  االقتصاديهم يف النمو سالتجاري يٌ  االنفتاحأن  )Dowrick and Golley )2004 دراسة أظهرتكام ، االقتصاديالنمو 
   لكن بقيم أقل نسبيا. االقتصاديبدورمها يرفعان النمو  واالستثامر اللذان
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ما املسامهة اهلامة التي أ، الواردات اخرتاقاتختترب الدراسة نمو اإلنتاجية للحواجز التجارية و و   2006 -1870
متكني البلدان من عرب ؤثر عىل النمو يٌ  االنفتاحللمقرتح القائل بأن  اختبارهاتقدمها هذه الدراسة فتتمثل يف إمكانية 

 .من قبل نظرية النمو الداخيل اقرتاحهااملعرفة املنتجة يف البلدان األخرى و التي تم  استرياد
كان أيضا موضوع  "Learning-by-Exporting التعلم عن طريق التصدير"ية سمى بفرضما يُ                    

دراسة بفضل بدقة  هذه الفرضية اختبارتم حيث  والنمو،التحليل يف األدبيات التي تناقش العالقة بني التجارة 
Clerides et al. )1998( هذهوأكدت  .واملغربواملكسيك  كولومبيا من التصديربيانات لرشكات  باستخدام 

 االنتقاءهناية املطاف تأخذ مكاهنا عن طريق عملية  والتي يفالتكاليف للصناعات املصدرة  انخفاضالدراسة عىل 
حيث تتوقف فيه الرشكات عالية التكلفة عن التصدير يف حني تزيد الرشكات ذات التكاليف املنخفضة من  الذايت

من  االقتصاديهم بشكل إجيايب يف النمو سالدولية تٌ  يظهر أن التجارة دليالقدم هذه احلجة حجم صادراهتا. تٌ 
هذا  خالل حتفيز عملية إجبار الرشكات غري الفعالة للخروج يف حني يتم مكافأة الرشكات األخرى ذات الكفاءة.

 والسلوك االقتصادييف اإلنتاجية  االختالفاتتحليل لالنوع من الدراسات عىل املستوى اجلزئي موجهة أساسا 
 .أكثر إقناعا والنمو بطريقةلة السببية بني التجارة أعىل أمل إجياد حل ملس وغري املصدرةات املصدرة بني الرشك

هبدف  االقتصاديست روابط تفاعلية بني السياسة التجارية والنمو  )Wacziarg)2001   قدم دراسةتٌ                 
تلك القنوات "أن ) 2001( Wacziargويرى . ةالتجار من) املمكنة اخلسائر أو( حتديد املكاسب الديناميكية

 Wacziargعمل  اجلانب،هذا  . يف)395( "تأثري السياسة التجارية عىل النموجل الستة معًا تصف بشكل دقيق 
؛ حجم احلكومة) الكيل، االقتصادالسياسة احلكومية (سياسات  عريضة:عىل جتميع تلك القنوات يف ثالثة أصناف 

 االستثامر التكنولوجيا،(حتويل  والتحويالت التكنولوجية؛ تراكم العوامل) األسعار،وه تشوالتوزيع (التخصيص 
دعم احلجة القائلة بأن هناك تأثريًا إجيابيًا إمجاليًا للسياسة دليًال يٌ  Wacziarg، يقدم وباختصاراألجنبي املبارش). 

وخلصت ، احلكومي القناة السلبية الوحيدة االستهالككأهم قناة بينام كان  االستثامرالتجارية عىل النمو وظهر 
ثل قنوات هامة لتأثري السياسة التجارية عىل الكيل متٌ  االقتصادأن حتويل التكنولوجيا ونوعية سياسات  الدراسة

  النمو.
 عىل الرغم من حدوث تقارب بني املناهج املختلفة فإن أوجه القصور التي ترتبط هبا (وبالتايل وجود                

 االقتصادييف الواقع يظهر بوضوح أن تأثريات التجارة الدولية عىل النمو  حيدثوما مواقف خمتلفة يف األدبيات) 
السياسة  باعتامدتوصيات السياسة املتعلقة  ينبغي عىل أخرى،د من املؤثرات عىل النمو. أو بعبارة دعترتبط ب
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ظهره جتارب العديد من األمم النامية التي جلأت ة كام تٌ درس بعنايالتجارية فقط كآلية ممكنة لتعزيز النمو أن تٌ 
لتجارة أهنا تؤثر بشكل إجيايب عىل النمو يف حالة ما إذا ترافقت مع غريها ل نظرالواقع، يٌ . يف انفتاحاألنظمة األكثر ل

 . االقتصاديةمن السياسات واآلليات التي هي أيضا ذات أمهية حاسمة يف تعزيز التنمية 
حني يعتقد  والتصنيع يفعزز النمو د من الباحثني عن احلجة القائلة بأن املزيد من التجارة سيٌ يدافع عد                     

نامية طاملا هذه إشكالية جد مهمة بالنسبة للبلدان ال .يسمح بتزايد التجارةس االقتصاديباحثون آخرون بأن النمو 
التداول أو املصادر الداخلية عرب  والتصنيع كالتعلمالرئيسية للنمو  سواءا نحو املصادر اخلارجية اجتاهتذهب يف  أهنا

املؤيدون للجانب األول من املناقشة ٌيؤمن  .R&D واملادي وزيادة أنشطةيف رأس املال البرشي  االستثامرمن خالل 
أما ، والتقاربمكن حتديده أنه مصدر للتصنيع أن أداء الصادرات املثري لإلعجاب يف رشق آسيا منذ الستينات يٌ 

األمم (سياسات التنمية  املؤيدون للجانب الثاين يرفضون هذه احلجة بداعي وجود بعض اآلليات التدخلية لتلك
 Walde and(فرس بالفعل مسار التنمية لتلك البلدان عوامل تٌ نولوجية و البرشية) التي تعترب التكو  الصناعية

Wood 2004 :276(. التي تم الدفاع  "الصناعة الناشئة"ا يسمى بحجة ب جدا ملاألخري فهو أقر االدعاءأما
مؤقت حتى  عليها بشكل متكرر من قبل حكومات البلدان النامية التي شددت عىل محاية الرشكات املحلية بشكل

تنافس يف األسواق الدولية. اجلواب لكفاءة اإلنتاج و أخريا تنمو  قق حتسنيلتعلم و ٌحت اتتمكن من رفع منحنيات 
 االنفتاحهل ينبغي عىل تلك البلدان  النامية:هذا السؤال هو ذو أمهية قصوى لصانعي السياسات يف البلدان  عىل

ركز بشكل أفضل عىل اإلجراءات املتعلقة ؟ أم ينبغي عليها أن تٌ "املحرك للنمو"هذا  والبدء يفعىل التجارة 
 البرشية؟ وتنمية املواردملادي يف رأس املال ا باالستثامر

. يف "ممكنة "تنموية  كاسرتاتيجيةهناك خط آخر من املناقشة يتعامل مع قضية قيادة الصادرات للنمو                     
التوجه  السرتاتيجيةيف فكرة أن حترير التجارة هي مكون رضوري ناجح  )Sachs )1987 يشكك، االجتاههذا 

عىل الكيفية التي مكنت تلك البلدان من تطبيق  Sachsؤكد ، يٌ : فبالنسبة حلالة بلدان رشق آسيانحو اخلارج
 –أو منع التحرير الكامل للواردات الكيل  االقتصاد استقرار الصادرات،تشجيع كخمتلف السياسات واآلليات 

وليس ى الباحث أن السياسات احلكومية التدخلية كانت جد حاسمة وير. التنموي مسارها يف بقوة والتي سامهت
لدور النشط ل فهو يرى أن نجاح بلدان رشق آسيا يرجع يف األساس: التجارة الدولية فقط عىل االنفتاح جمرد
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الكيل  االقتصادللحكومة يف تشجيع الصادرات يف بيئة مل تسمح بتحرير الواردات بشكل كامل وتم تعزيز توازن 
 5(خصوصا اجلانب املايل).

حكمت فيها بعض الدراسات  عن الكيفية التي )Rodriguez and Rodrik )1999 دراسةتتساءل                
 ،)Dollar )1992،( Ben-David)1993دراسة كوالنمو  االنفتاحالتجريبية عىل وجود عالقة إجيابية بني 

Sachs et al. )1995( وEdwards )1998(.  االرتباط مع  ضعفأما حجتهم األساسية يف ذلك فتتمثل يف
 Rodriguez and Rodrikشدد يٌ  ذلك،املهمة. باإلضافة إىل  ات التحكمومتغري لالنفتاحاملقاييس املختلفة 

واملرتبطة املتغريات املؤسساتية املحذوفة  والنمو نحوحتيز التحليل التجريبي للتجارة  بمسألةاهتاممهام ) 1999(
ملتغريات من ا ادأن عد Rodriguez and Rodrikفإن من أهم احلجج املقدمة من قبل ، لذلك الدولية بالتجارة

حتيز املتغريات املحذوفة يف العديد من ٌيسبب  لذلك، ةبالتجارة. كنتيجوثيق  ارتباطاملؤسساتية املنسية ذات 
رشق آسيا كيف  ظهر جتربة نمورتٌ  اجلانب،عىل النمو. يف هذا  يف تقدير تأثري معامل التجارة "بالغة امل "الدراسات 

ؤثر أن تٌ  االجتامعي وغياب الرصاع التعليم القانون،الكيل، سيادة  االقتصاد استقراركأمكن للعوامل املختلفة 
املتغريات احلاسمة  حذفوفقط  التجارة متغري اعتامدباحلسبان  ومع األخذ .االقتصاديبشكل إجيايب عىل نموها 

ق لن يكون باإلمكان تفسري التحسينات احلاصلة يف اإلنتاجية الكلية للعوامل بشكل واضح عن طري، األخرى
، تتداخل سياسة التجارة الدولية بشكل واسع مع ذا الرأيهلواستنادا  لطرق التجريبية املعيارية.ا التجارة وفق

لتلك  وتأثريات النمواألخرى مما جيعل من املستحيل التفريق بني تأثري التجارة عىل النمو  االقتصاديةالسياسات 
يعتمد يف هناية املطاف  االقتصاديأن النمو  Rodriguez and Rodrik يرىايل وبالت، السياسات األخرى

من املهم  ذلك،السياسات التجارية يف حد ذاهتا. لكن رغم  ها عىلمن "السياسات األخرى"عىل  وبشكل كبري
عدم "رضورة الباحثان ل وإنام يفيددعم فكرة محاية التجارة ال يٌ  Rodriguez and Rodrikاإلشارة أن موقف 
 السياسات يف مجيع أنحاء كان هلا تأثري كبري عىل" والتي "التجاري االنفتاحدلة املنهجية لصالح املبالغة كثريا يف األ

 "مردودية حمتملة أكرب"املؤسساتية ذات  وإقصاء اإلصالحاتا أدى إىل وجود توقعات عالية مم "العامل
)Rodriguez and Rodrik 1999 :162.( 

                                                 
حيث ختلص الدراسة أن األدلة، هذه  االقتصاديالنمو  واملؤسسات عىلالتجاري  االنفتاحتأثري  حول )and Kraay Dollar )2004 دراسةدعم تٌ  - 5

  مع وجود مؤسسات بنوعية أفضل تشهد تطورا رسيعا مقارنة بالبلدان األخرى. انفتاحااألكثر  االقتصاديات
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ظهر أي تعاكس (تناقض) بني بعضها البعض بمعنى مل يتبني ت التجريبية ال تٌ الدراسا أنينبغي اإلشارة                
أن هناك مبالغة يف تقدير آثارها  ٌيعتقدذلك، بدال من  التجارة متارس تأثريا سلبيا عىل النمو.فيام إذا كانت بعد 

وعدم ه القصور املنهجية من املالحظات التي تتعلق بأوج وعىل الرغم قاس بالشكل الصحيح.املحتملة أو أهنا ال تٌ 
أشار إليه العديد من  كاماملطلوب : ما هو والنموعالقة بني التجارة عدم وجود السببية هذا ال يعني  وضوح

 أن تسمح بتقدير مقدار (حجم) هذه العالقة.  من شأهنا تقدماأكثر  وتقنيات قياسيةدراسات  تطويرهو الباحثني 
قضية  والنمو هيقدمة من قبل الدراسات التي تشكك يف العالقة بني التجارة أحد أهم اجلوانب امل               

قدم دعام األعامل التجريبية املؤثرة تٌ  وعدد منأن كال من األطر النظرية  واألكيد ،"مشكلة املتغريات املحذوفة"
ركز بشكل نامية أن تٌ : فإىل جانب التجارة، عىل البلدان الاالقتصاديسبب النمو حلجة أن التجارة لوحدها ال تٌ 

 يقودهذا املنطلق ذو أمهية قصوى ألنه  .والبرشيتكوين رأس املال املادي كخاص عىل العوامل احلاسمة األخرى 
 التنموية األخرى.  باالسرتاتيجياتنتيجة مفادها رضورة مزج السياسات التجارية ل

 واألثر االنتشاري االستثامراتك من القنوات املختلفةد عدعرب والنمو العالقة بني التجارة تتفاعل  ،أخريا            
بعض املتطلبات األساسية ق قُحت رشيطة أن ما أن التجارة ذات فائدة لبلد  اعتباربمكان أيضا  األمهيةومن ، للمعرفة

ن م املال البرشي وتكوين رأس السيايس راراالستق كيل سليمة، اقتصاد للتكنولوجيا، بيئة استيعابيةأفضل قدرة ك
وخصائص ارس تأثريا إجيابيا عىل النمو لكن إذا ما تم مزجها مع عوامل التجارة متٌ  ويبدو أن بني األمور األخرى.

 ذات أمهية حاسمة.   أخرى
 East Asia Miracleمعجزة رشق آسيا  .3

لعايل االقتصاديات األسيوية ذات األداء ا "واملصطلح "آسيارشق  اناملعجزة االقتصادية لبلد" عبارةُأضيفت 
High-Performing Asian Economies" معجزة " كتابا مع نرش البنك العاملي لقاموس االقتصادي تزامنل
ه املصطلحات بشكل مبارش هذاعتمدت بعد ذلك، . 1993 عام" رشق آسيا: النمو االقتصادي والسياسة العامة

 احل التنمية االقتصادية العاملية.جديدة من مر ؤرخ ملرحلةتٌ د من االقتصاديني الذي يرون أهنا من قبل عد
فقرية نسبيا ومتخلفة من بلدان  دان ملعدالت نمو مذهلة ومستمرة لتحوهلاأدى حتقيق تلك البل                    
موجهة للتصدير وبلوغها تقريبا نفس مستويات معيشة البلدان  ىل قوى اقتصادية كربى ذات صناعاتتكنولوجيا إ

أن نمط النمو الرسيع الذي شهدته املنطقة صاحبه انتعاش ملحوظ يف خمتلف و بالنظر  .ريبالغنية يف العامل الغ
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نخفاض مستويات ا ارتفاع معدالت العمر املتوقع، مؤرشات الرفاهية االجتامعية كانخفاض مستويات الفقر،
هذا الوصف .ات اآلسيوية املعجزتم اإلشارة إليها بىل جانب حتول هيكيل لإلنتاج و الصادرات، إاألمية و البطالة 

مل  ،يف البدايةدان رشق آسيا بتجارب بعض البلدان: ورنت املراحل االنتقالية الرسيعة لبلله ما يربره خاصة إذا ما قٌ 
تكن العديد من اقتصاديات رشق آسيا ختتلف كثريا عن نظرياهتا من البلدان اإلفريقية من ناحية الناتج الداخيل 

أمريكا اجلنوبية الغنية نسبيا و مكنها من جتاوز اقتصاديات منطقة املتسارع و املدهش  لكن نموها ،للفرداخلام 
 االقرتاب من مستويات الرفاه املعييش يف أوروبا الغربية و أمريكا الشاملية .

صاد احلائز عىل جائزة نوبل يف االقت -)Robert Fogel )2011يرى املؤرخ االقتصادي األمريكي                      
تي استطاعت الالتجربة اليابانية  تفسري تلك الطفرة يف نمط التنمية االقتصادية بدأ أوال بالرتكيز عىلأن  -1993عام 

بزيادة و ثاين أكرب اقتصاد يف العامل، هزوم يف احلرب العاملية الثانية لأن تتحول من بلد فقري وميف ظرف أربعة عقود 
عاما  150حتقيقه  هذا االنجاز املذهل تطلب -أضعاف خالل تلك الفرتة يف نصيب الفرد من الدخل تقدر بعرشة

لمعجزة االقتصادية الكورية التي عرفت .ثم لفت االنتباه ل) Kuznets 1971(من قبل قادة الثورة الصناعية 
 معدالت امثل يفإىل التسارع امل وقل من عقدين من الزمن ، ألوطني اإلمجايل بثالثة أضعاف يف زيادة يف الناتج ا

التنينات "ـ تي أصبحت تعرف فيام بعد بصادي املرتفع لكل من هونغ كونغ و سنغافورة و تايوان و الالنمو االقت
 ومؤخرا، ."Four Asian Tigersالنمور اآلسيوية األربعة  "أو  "Four Asian Dragonsاآلسيوية األربعة 

منذ بداية الثامنينات واهلند منذ منتصف التسعينات  ة للغاية يف الصنيعشكلت معدالت النمو االقتصادي املرتف
إذا ما  والذين يتوقعون سواء،عىل حد  وصناع القرارمناقشات املنظرين االقتصاديني  وعميقا عىلتأثريا كبريا 

من  ستتحولللنمو لعقدين أو أكثر من الزمن حتقيق تلك املعدالت املذهلة  واهلند يفاستمرت كل من الصني 
 ."عاملقة االقتصاد العاملي" لـ "عة حديثا بلدان مصن"

التي استطاعت الدمج بني النمو الكبري  "الوحيدة "تعد جتربة التنمية القتصاديات رشق آسيا التجربة                        
عديد حيث يتم حاليا يف الأن يقابل هذا النجاح بالتقليد:  اليس مستغرب ،لذلكالرسيع والعدالة يف توزيع الدخل. 

القتصاديات رشق آسيا، والقيام استنساخ تلك السياسات الناجحة ان النامية القيام باإلصالحات عرب من البلد
هذه . "املعجزة"تلك د من األبحاث والدراسات قصد التعرف عىل جممل العوامل التي سامهت يف مثل بعد

ددات النمو التنبؤ فيام إذا كانت أنامط النمو احلالية من املمكن استنادا عىل حتليل حم العملية مهمة جدا لسببني: أوال،
كان تراكم رأس املال املادي عن طريق االدخار هو  ا؛ فإذتتميز باالستمرارية واالستدامة القتصاديات رشق آسيا
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 أما إذا كان النمواملستقبل،  من املرجح أن تتباطأ معدالت النمو االقتصادي يفسؤول عن ذلك النمو اهلائل فامل
عىل نموها الرسيع خالل العقود ٌحتافظ تلك البلدان من املتوقع أن تبطا باالبتكار التكنولوجي فاالقتصادي مر
قدم دروسا قيمة للبلدان النامية مكن للتحليل املفصل لتجربة نمو اقتصاديات رشق آسيا أن تٌ ثانيا، يٌ  القليلة املقبلة.

 املحفزة للنمو االقتصادي.األخرى فيام يتعلق بتدابري وإجراءات السياسة 
بتحديد مصدريني هامني للمعجزة: تراكم رأس املال املادي ورأس  )1993(قامت دراسة البنك الدويل                 

مكن حساهبا التي يٌ  )TFP(نمو إنتاجية العوامل الكلية داللة األخري يقاس ب هذا-والتغري يف اإلنتاجيةاملال البرشي 
املال البرشي  رأسوتراكم  املال املادي لنيوكالسيكي بطرح جزء النمو الناتج عن تراكم رأسببساطة يف اإلطار ا

 87وباستخدام بيانات  (مستوى االلتحاق باملدارس االبتدائية كتقريب) ونمو القوة العاملة من نمو الناتج الكيل.
 )HPAEs )1960 -1989 لبلدان TFPبلدا يرتاوح ما بني الدخل املرتفع إىل املنخفض، تم احلصول عىل تقديرات 

 :كام ييل
 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 عىل الكفاءة التنافسية 1أما السامت األساسية األخرى لقصة نجاح رشق آسيا فتمثلت يف (                      

مع  عمليات التعلم باملامرسة وإقامة املشاريع املشرتكة )2سوق التصدير واالنفتاح عىل التجارة الدولية؛ ( يف
) احلفاظ عىل استقرار االقتصاد الكيل من خالل 3(الرشكات الدولية التي ساعدت حلد كبري يف حتقيق الكفاءة؛ 

) التتابع يف إقامة الصناعات الرائدة يف االقتصاد (كام تم 4( و التصميم والتنفيذ اجليدين للسياسات املالية والنقدية؛
عىل سبيل املثال، ركزت السياسة الرسيع: مثل عنرصا رئيسيا للنمو الذي التأكيد عليه يف دراسة البنك الدويل) 

الصناعية يف اليابان عىل تشجيع صناعة بعد صناعة: من املنسوجات ولعب األطفال، الصلب والكيامويات، صنع 
أما تايوان فقد ركزت عىل صناعة الكمبيوتر، الربجميات، وتصاميم إىل صناعات التكنولوجيا العالية،  لسفنا

رحلة إقامة صناعات د مللتقفز فيام بععات خفيفة ذات تكنولوجيا منخفضة البحث والتطوير، كام أهنا أقامت صنا
 بلدان املتقدمة يف جماالت التكنولوجيا الفائقة. أما اليوم، فتنافس تايوان العديد من ال ذات تكنولوجيا متوسطة.
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  ياآلسيوعنارص النمو  .3.1
عند البحث يف أرسار النجاح اآلسيوي، البد األخذ بعني االعتبار فكرة وجود تنوع كبري بني البلدان التي تشكل 

تلك  لشمت .)ASEAN(تشكل مجعية أمم جنوب رشق أسيا  والبلدان التي )NIEs(االقتصاديات حديثة التصنيع 
أن كل بلد آسيوي رشع يف  ، كامواللغاتالثقافات، األديان، األعراق  ومتنوعة منعىل جمموعة واسعة  البلدان

 6عمليته التنموية يف ظل وجود اختالفات واسعة يف الظروف األولية.
   اخلارجية العوامل

اآلسيوية كان نتيجة  "جزة االقتصاديةاملع " أن حتقيق رغم وجود اختالفات واسعة بني البلدان اآلسيوية، إالعىل 
جلانب الثقايف و جلب امن ناحية،  .والتوقيت، القرب اجلغرايف و تركيبة مميزة من عوامل الثقافةوجود مزيج أ

املذهب الكونفويش  "الذين يرون أن تطبيق  اديني و صناع القراراأليدلوجي اهتامما واسعا لدى العديد من االقتص
Confucianism" عالة يف حتقيق النجاح يعترب أداة فاالدخار والتعليم يشدد عىل العمل الصعب و  الذي

، تشري الدراسات التجريبية أن وجود معدالت و لتأكيد ذلك).NIEs )Lal 1988ليابان و بلدان االقتصادي يف ا
خمتلف فئات املجتمع ، كام أن متكني لتوسع املحيل الرسيع دون اللجوء للتمويل اخلارجيدعم ادخار مرتفعة أدى لا

أما جانب  من التعليم ساعد وبشكل كبري عىل خلق جمموعة واسعة من املتعلمني و العاملة املؤهلة يف تلك البلدان.
امال تقريب املسافة بني البلدان ذات النمو املرتفع يف آسيا والطريقة التتابعية التي حققت هبا عملية التنمية، مثلت ع

تأثريات تقليد "استفادت من ) ASEANوالحقا بلدان (  NIEsفبلدان ادي: مهام لدعم النمو االقتص
Demonstration Effect"  ومن إمكانية الوصول لألسواق املوسعة يف احلرب نجاح التجربة اليابانية عقب

 .لبلدان املجاورة ذات النمو الرسيعا
 تعبئة املوارد املحلية

الرئييس وراء حتقيق النمو الرسيع يف رشق آسيا متثل يف  العاملأن ) 1995( Youngو )Krugman )1994يرى 
متكن املنطقة من تعبئة معدالت مرتفعة من االدخار املحيل والتي استطاعت تغذية ودعم معدالت االستثامر 

                                                 
 الزراعي، يفبانعدام النشاط  states-city Smallصغرية دول مدن  اموسنغافورة كوهنفقط، تتميز هونغ كونغ   NIEsفيام بني بلدان  عىل سبيل املثال، -  6

الرغم أن كل بلدان  حاليا عىلنشري أيضا أنه  نسمة عىل التوايل. مليون 42ومليون  20بكثري بعدد سكاين يتجاوز  أكربحني أن تايوان وكوريا اجلنوبية هي 
NIEs   حيث كان يمثل نسبة أكثر من  الستينات،يف سنوات  وكوريا اجلنوبيةاعا جد مهم يف كل من تايوان قط تإال أن الزراعة مثل عالية،ذات قاعدة تصنيعية

  .1960يف كوريا اجلنوبية سنة  GDPمن  37%
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سواءا زيادات هائلة أو حافظت عىل مستويات عالية من االدخار عىل  NIEsومثل اليابان  بلدانعرفت -املرتفعة
يف هذا الصدد، كشفت الدراسات التجريبية أن النمو االقتصادي املذهل الذي شهدته  ود الثالثة املاضية.مدى العق

وجود معدالت أي -ل املادي والعمل) نمو عوامل املدخالت (رأس املاا لبعد احلرب يرجع أساس NIEsبلدان 
اجلنوبية زيادة يف معدالت  وبالفعل، عرفت كوريا .ادخار كبرية، استثامرات عمالقة وساعات عمل طويلة

أما سنغافورة فبعد حتقيق معدالت صفرية لالدخار باملئة يف الوقت احلايل،  35إىل  1960سنة  باملئة 1االدخار من 
 .GDPمن  باملئة 40أصبحت حاليا تدخر نسبة تقدر بأكثر من  1960 عام

املشجعة لالدخار لسياسات احلكومية دخار يف جزء منه لري ملستويات االمكن إرجاع هذا االرتفاع الكبيٌ                   
ن خالل تطبيق التدابري الرامية للحفاظ عىل معدالت اجيابية لسعر الفائدة احلقيقي لضامن تفادي تقلبات معدالت م

االدخار  ونحكام أن العملية املوسعة إلعادة توجيه الدخل من اإلنفاق ية عىل الودائع يف النظام املايل، الفائدة احلقيق
يف البنى التحتية، القدرة  "ثامرياإلنفاق االست" أدى إىل خلق كتلة نقدية كبرية خصصت لتمويل االستثامر املحيل

من جانب آخر، انتهاج حكومات رشق آسيا للسياسات اجلبائية والنقدية املوجهة لدعم النمو 7 اإلنتاجية والتعليم.
قامت  وبالفعل، تشجيع االدخار و تكوين رأس املالل كبري عىل االقتصادي املطرد و غري التضخمي ساعد بشك

وخفض " Premium on Fiscal Responsibility عالوات عىل املسؤولية اجلبائية"تلك احلكومات بوضع 
: تلك األهدافظهور أزمات اقتصادية عىل املدى القصري لصالح حتقيق ن أدى ذلك لإحتى و التضخم،معدالت 

للحد من احتياجات خدمة الدين  1980ة مثال، تبنت احلكومة برامج للتقشف املفروضة سنة ففي كوريا اجلنوبي
 اخلارجي الكبري الذي قد يغرق حساهبا اجلاري.

  السياسات الصناعية

تغذية وتطوير الصناعات املختارة "لسياسات الصناعية لإن اهلدف الرئييس وراء تصميم اقتصاديات رشق آسيا 
لك البلدان، وحتقيق ميزات نسبية ديناميكية لتلك الصناعات عن طريق استخدام جهاز الدولة لرفع الرفاهية يف ت

                                                 
ظ أن اإلنفاق فاملالح أهم السامت املميزة القتصاديات رشق آسيا هو ارتفاع مستويات االدخار التي ساعدهتا عىل النمو برسعة وحتقيق املعجزة. أحدإن  - 7

هم اإلنفاق االستثامري (الناتج عن املدخرات) بنسبة ترتاوح يف حني يس االقتصاد،من إمجايل اإلنفاق يف  %50بنسبة تقل عن  همواألرس يساالستهالكي لألفراد 
حني متثل حصص  ، يف%70اق االستهالكي حوايل يمثل اإلنف املتحدة،أما يف الواليات  يف حالة سنغافورة مثال. %50ويمكن أن تتجاوز نسبة  %40و %30ما بني 

عرفت  املاضية،سنة  20 مدار فعىلاالدخار: ويمكن إرجاع هذا االختالف يف أنامط اإلنفاق بشكل رئييس إىل معدل فقط.  %20اإلنفاق عىل االستثامر حوايل 
من  %20و %30دخر األرس ما بني تٌ  يف رشق آسيا أما األخرية،نوات معدالت االدخار الفردي يف الواليات املتحدة مستويات متدنية أو حتى سلبية يف الس

   .الدخل
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. وعىل هذا األساس، قامت حكومات رشق آسيا باختيار الصناعات )Itoh et al. 1988( "يف ختصيص املوارد 
انية بإعطاء األولوية لصناعات عىل أساس أمهيتها لتحقيق النمو يف املستقبل. فعىل سبيل املثال، قامت احلكومة الياب

مدخالت هامة ألمهية نواتج تلك الصناعات كاحلديد والصلب أواخر األربعينات وبداية اخلمسينات نظرا 
عترب تطويرها (أي الصناعات الثقيلة) عنرصا رئيسيا لتحقيق نمو رسيع يف للصناعات الثقيلة األخرى، والتي يٌ 

الكورية بتغذية الصناعات الثقيلة والكياموية يف اخلمسينات هبدف إنشاء  وبشكل مماثل، قامت احلكومة االقتصاد.
عموما  "Winner Industries الصناعات الفائزة"مبدأ االختيار، تتلقى  عىلوبناءا  8قاعدة صناعية يف املستقبل.

فتحها أمام املنافسة تم يلكن بمجرد بلوغ مركز تنافيس هام  والدعم الكبريين من طرف احلكومة، يف البداية احلامية
 ."Dynamic Comparative Advantagesاملزايا النسبية الديناميكية "سمى هذه العملية ببناء تٌ -األجنبية

كلام ا يتبع نمطا صناعيا متميزا يفرتض يف بلدان رشق آسيأن سلم التنمية ) Adams )2006 يرى                       
بعض الصناعات  دتفق مستويات الدخل والتكلفة (تكلفة عنرص العمل)،وارتفعت بلغت البلدان مستوى النضج 

، يف حني تتحول البلدان التي هي دوهنا يف مراحل التنمية لبلدان املجاورة يف رشق آسياميزهتا التنافسية وتنتقل ل
وبالفعل،  .املتقدمة يف رشق آسيا نحو الصناعات ذات التكنولوجيا العالية واخلدمات ذات املستويات العالية

ثم حتولت بعد  اجها للسلع كثيفة العمل، متيزت اليابان يف الغالب بإنت1980- 1950بني  الحظ خالل الفرتة مانٌ 
يف السنوات األخرية تتجه اليابان  ا، أم1995-1980بني  يف الفرتة ما اعات عالية التكنولوجيةذلك نحو الصن

خرى، كلام حتول اإلنتاج بعبارة أ .ةت التكنولوجيا الفائقبشكل مكثف نحو زيادة إنتاجها يف جمال اخلدمات ذا
املتطورة عالية  تقوم البلدان املتقدمة بإعادة تعديل إنتاجها بعيدا عن السلع االستهالكية ونحو املنتجاتجغرافيا 
تطوير  أوصنع التي يتم جتميعها يف اخلارج ويف بعض األحيان تطوير األجزاء املكونة للسلع التامة الالتقنية، 

 السلع الرأساملية أو السلع الكاملية. كاملنتجات األكثر تعقيدا 
يرى العديد من االقتصاديني أن إتباع بلدان رشق آسيا للسياسات الصناعية كان هبدف تغيري اهليكل              

لصناعات املتقدمة الصناعي بعيدا عن األنشطة االقتصادية األولية (الزراعة، الصناعة النسيجية) وتوجيهه نحو ا
يتطلب حتويال للموارد املنتجة املتاحة نحو  هذا-املجتمعاالقتصاد وتعزيز رفاهية  التي تضمن حتقيق املزيد من نمو

                                                 
نب الطلب ،أما ال بد من تشجيع ودعم املشاريع االستثامرية أو الصناعات الكربى التي تتميز بمرونات مرتفعة للدخل من جا "الدفعة الكربى "نظرية  وفق - 8

و تقدم تكنولوجي عايل .و بالتايل ، يمكن القول أن الصناعات الثقيلة و الكياموية هم املرشحني األكثر مالئمة تتميز بإنتاجية مرتفعة متوقعة أيف جانب العرض 
  من وجهة نظر هذه الفكرة.
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، حققت اقتصاديات رشق آسيا تغيريا رسيعا يف تكوين كنتيجة لذلك القطاعات األكثر إنتاجية لتحقيق هذا اهلدف.
) نحو الصناعات الثقيلة واملواد الغذائيةت اخلفيفة التقليدية (املنسوجات اإلنتاج الصناعي بعيدا عن الصناعا

وميكانزمات ، يقتيض احلديث عن عملية إعادة ختصيص املوارد الرتكيز عىل دور احلكومة وبذلك.الكياموية..
ٌتؤكد  .)Amsden 1989 ;Wade 1990; Chang 2000 ; Pack 2000(يف حتقيق التنمية الصناعية  السوق

وفر امليكانزمات الالزمة أن السوق يٌ يعتقد النيوكالسيك ية دور احلكومة وفشل آلية السوق: عىل أمه ججه احلهذ
ؤكد احلجج تٌ ، يف مقابل ذلك "استثنائيا"أمرا  إخفاقات السوق االقتصادية وبالتايل تعترب للتنسيق بني األنشطة

الدولة التنموية "ـ سمى بما يٌ  هذا-نسيقاملضادة عىل دور احلكومة يف تصحيح إخفاقات السوق يف الت
Developmental State" (Johnson 1982).  التعدليون "أو (ويشري أنصار هذا الفكرRevisionists" (

ويعتمد التعدليون يف ات لتسهيل حتقيق املزيد من النمو، عىل رضورة وجود جهاز الدولة املركزية يف بناء املؤسس
 Amsden 1989;Wade ؛نظر عىل سبيل املثالأر احلكومة يف التنمية الصناعية (ولتقييم د ةأسس نظريذلك عىل 

يرون أن األسباب الرئيسية الكامنة وراء نجاح السياسات الصناعية يف اقتصاديات رشق آسيا  ذ)، إ1992 ,1990
من  رجة العاليةوالد GDP من )%50-40 جزءا كبريا (ما بني شكلتٌ تتمثل يف القيام باستثامرات إنتاجية عمالقة 

ومع ذلك، مل يكن من املمكن بلوغ تلك املستويات املرتفعة من االستثامرات  التصدير.الصناعات املتوجهة نحو 
يف وضع  دون تدخل احلكومة عن طريق استخدام توزيع احلوافز واإلعانات كأداة فعالة لتخصيص املوارد.

احلقيقة، عىل  يفاملركزية: ها من قبل جهاز احلكومة حكم فيتم الت لبترتك مهام ختصيص املوارد للسوق  خمتلف، مل
قامت بإنشاء الرشكات العمومية لالنخراط يف العملية  "الطابع السلطوي "الرغم أن حكومات رشق آسيا ذات

 أهنا مل هتدف كاماخلاص إلنجاح سياساهتا الصناعية، اإلنتاجية، إال أهنا اعتمدت بشكل كبري عىل رشكات القطاع 
 حالل الرشكات العمومية مكان الرشكات اخلاصة.ل من األشكال إلبشك

 سياسات التوجه نحو اخلارج
إحدى أهم املالمح التي ميزت اقتصاديات رشق آسيا تتمثل يف أمهية نمو الصادرات يف عملية التنمية االقتصادية 

شهد حجم  السبعينات،ر سنوات فعىل مدا: ا حمركا رئيسيا للنمو يف املنطقةفبالفعل، مثلت التجارة حق فيها.
وعىل الرغم  الثامنينات،أما يف سنوات يف سنغافورة.  %10 وبأكثر منيف كوريا  %27الصادرات نموا عاليا بنسبة 
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سنويا،  %10نموا كبريا للصادرات بأكثر من  NIEs بلدانسنويا شهدت  %2من نمو حجم التجارة العاملية بنحو 
 .   1988سنة  %8كثر من أل 1960سنة  %2ن الصادرات العاملية بأقل من م NIEsانتقلت حصة كنتيجة لذلك 

تمثل يف رفضها لسياسات تإن العامل الرئييس وراء نجاح الصادرات يف االقتصاديات اآلسيوية النامية                      
عتها العديد من فسياسات إحالل الواردات التي اتبلصالح سياسات التوجه نحو اخلارج: إحالل الواردات 

بعض األهداف  النامية أوائل فرتة ما بعد احلرب متيزت بشكل واضح بتبعيتها لنمط سيايس هيدف لتحقيق البلدان
تحقيق طفرة أولية رسيعة للنمو االقتصادي كلام ارتفع الطلب املحيل ليحل حمل الواردات. القومية، باإلضافة ل

قادرة املحلية التي ال تتميز بالكفاءة وغري ل عىل محاية الصناعات ومع ذلك، وبوجود حواجز جتارية مرتفعة سيعم
يف  النسبية للمكاسب الدولية للتجارة.ايا زتمنع التخصص من االستفادة من املعىل املنافسة األجنبية الشديدة وس

إجبار لنمو وتدين مستوى التكنولوجيا عرب عىل خفض معدالت االتجارية التشوهيية الواقع، عملت السياسة 
 االقتصاد عىل استخدام رؤوس األموال املحلية أكثر من مستوى كفاءته.

جدير بالذكر أن بعد انتهاج بعض بلدان رشق آسيا لسياسات إحالل الواردات يف املراحل األوىل بشكل                   
والتي انعكست الستينات ابتداءا من  رشعت اقتصاديات املعجزة بتبني اسرتاتيجية التوجه نحو الصادراتمؤقت، 

القيود الكمية عىل التجارة  إزالة عدالت الرسوم اجلمركية والرضائب عىل الصادرات،انخفاض حمسوس مليف 
ىل جانب قامت عدد من البلدان اآلسيوية إ ،تدفقات االستثامر الدويل. وخالل السبعينات وتقليل احلواجز أمام

وحتى يف املناطق التي حافظت عىل احلامية التجارية،  جز اجلمركية.وسنغافورة بتخفيض احلواالصني  هونغ كونغ،
 بني معظم البلدان النامية األخرى:تطبيق تدابري تعويضية ملنع التحيز ضد الصادرات والتي تعترب شائعة  مت

لمدخالت بأسعار فسية، مما يسمح للمصدرين الوصول لوتتضمن هذه التدابري االلتزام بسياسات سعر رصف تنا
جديدة  مؤسساتة الوصول للرصف األجنبي وتطوير السوق العاملية عن طريق تقديم إعفاءات والسامح بحري

أما يف سنوات الثامنينات والتسعينات، قامت ". Zones Export Processing مناطق جتهيز الصادرات"ـك
رضائب بشكل كبري عىل لواردات والقضاء اقتصاديات رشق آسيا بتخفيض املزيد من الرسوم اجلمركية عىل ا

 الصادرات والرسوم غري اجلمركية.
وذلك عن للحصول عىل التكنولوجيا األجنبية قامت تلك البلدان بالتوجه نحو اخلارج  من منظور آخر،                

س رأ الرتاخيص، استريادبام يف ذلك نقل التكنولوجيا عن طريق العديد من اآلليات وجيا عرب رشاء التكنولطريق 
نقل  سهل عمليةح عىل االستثامر األجنبي املبارش كام أن االنفتاي، والتدريب األجنب والسلع الوسيطيةاملال 
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. )World Bank 1993(وتايالندا ندونيسيا إ والحقا يف ماليزيا، سنغافورة الصني، كونغ،هونغ التكنولوجيا يف 
، إال أهنا شجعت اكتساب التكنولوجيا األجنبية عن االستثامرات األجنبية بتقييد إن قامتووتايوان أما كوريا 

 .ووسائل أخرىطريق الرتاخيص 
 سياسات القطاع الرضيبي واملايل

جل توفري رأس املال الالزم اآلسيويون حوافز رضيبية خمتلفة وتدخلوا يف األسواق املالية من أ قدم املتأخرون
القيام  بيتطلنمية خالل املراحل األوىل للتواضح وال وبتكلفة منخفضة لالستثامر يف الصناعات املستهدفة.

يسمح وجود حوافز رضيبية بإمكانية مجع التصنيع حجام كثيفا من رأس املال، لذلك باستثامرات عمالقة يف جمال 
رضائب جد وتشمل هذه احلوافز من بني األمور األخرى  الرشكات لألموال داخليا من خالل استثامراهتا.

 من الرضائب لفرتة معينة من الزمن. الرشكاتملستوردة وإعفاء ة عىل السلع الرأساملية امنخفضة أو حتى صفري
الية لصالح الصناعات املحفزة من توجيه احلكومات لألموال يف األسواق املالحظ أيضا يف جتربة تلك البلدان وامل

 جل توفري رأس املال الالزم لتوسيع الناتج والصادرات. أ
بنوك  ءإنشا )1(يف اقتصاديات رشق آسيا األشكال التالية: واملالية املمنوحةاحلوافز الرضيبية  اختذت              
حساب تثبيط تنمية أسواق  عىل لتوفري رأس املال عىل املدى الطويلالطويل عىل املدى  وبنوك القرضالتنمية 

توفري ) 3( القمع املايل)؛ ايل منعوبالتالعمل عىل التحكم يف آلية أسعار الفائدة بشكل معتدل () 2( السندات؛
قدمت احلكومة عددا من الربامج يف اليابان مثال  السياسة) للرشكات املصدرة. ضقرو (أوالقروض املوجهة 

لتمويل املشاريع االستثامرية الكربى التي طبقت خالل مراحل اإلعامر والتنمية بعد احلرب كجزء من سياسة 
Keisha Seisan Houshiki هذه السياسة يف النصف الثاين من صممت ولوية لإلنتاج). األت (نظام ذا

 السفنات ذات األولوية كاحلديد والصلب وبناء أربعينيات القرن املايض هبدف بناء البنى التحتية وترقية الصناع
يق يف إطار هذه السياسة، تم تطب وتطوير الصناعات الرضورية لتحقيق املزيد من النمو يف الصناعات الوطنية.

جمموعة متنوعة من احلوافز الرضيبية واملالية، كام تم حتديد أسعار املدخالت اهلامة مثل الفحم والصلب التي 
يف النصف  " Rationalizationالرتشيد "تسيطر عليها البريوقراطية االقتصادية. بعد ذلك، تم انتهاج سياسة 

ن للتنمية احلصول عىل القروض من بنك الياباد عرب اجلهوبغية مجع األموال الالزمة هلذه اخلمسينات األول من 
فهي  " Main Bank Systemنظام البنك األسايس "أما الرشكات التي استفادت من وتقديم إعفاءات رضيبية، 
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والتي تتجمع حول بنك خاص ة مرتابطة وقوية مع بعضها البعض جمموعة الرشكات التي هلا تعامالت جتاري
 .(Teranishi 2002)للقيام باستثامرات جديدة  ةخل هذه املجموعللحصول عىل رأس املال دا

 االستثامر يف املوارد البرشية
ومعرفة  مل يكن ممكنا دون إحداث نمو كبري يف مؤهالت NIEsإن التصنيع الرسيع الذي شهدته اليابان وبلدان 

ملادي أن يمثل حمركا رئيسيا للنمو مكن لرتاكم رأس املال ايف عملية التنمية، يٌ  قدرة القوى العاملة املحلية.و
يتقلص دور ة (الفرتة قصرية ومتوسطة املدى)، ومع ذلك عىل املدى الطويل االقتصادي يف الفرتة االنتقالي

اإلنتاجية احلدية لرأس املال إىل أن تنعدم يف مرحلة  عدالت املرتفعة لالستثامر املادي تدرجييا مما يعني انخفاضامل
الكلية للعوامل نتاجية اإلمكن إدامة النمو إال عن طريق إحداث حتسينات يف التكنولوجيا (أو يٌ الحقة وبالتايل ال 

TFP.(كان Paul Krugman )1994(  نمو اقتصاديات رشق  إمكانية تباطأحمقا يف حكمه عىل من بني آخرين
مكن هلذه النظرة التشاؤمية يٌ  ومع ذلك،9املال. رأسعىل تراكم  "االعتامد املفرط"آسيا يف املستقبل بسبب ما سامه 

ال البدء يف استثامرات يف رأس املديات من عبور بعض عتبات التنمية أو أال تتحقق إذا ما متكنت تلك االقتصا
فاالقتصاد الذي يمتلك نوعية جيدة من رأس املال البرشي والتكنولوجيا اجلديدة البرشي والتكنولوجيا اجلديدة: 

وبالتايل حتقيق النمو الرسيع ليس فقط يف الفرتة االنتقالية بل أيضا عىل املدى  ،TFP ـسيحقق نموا مرتفعا ل
رأس املال البرشي والتكنولوجيا اجلديدة عوامل مفرسة للتباعد  نوعية ٌتعتربارتباطا هبذه النتيجة،  الطويل.

 .العامل عرب البلداناالقتصادي بني 
باستثامرات عمالقة يف أنشطة البحث دأت اقتصاديات رشق آسيا ، ب1986حلول  وبالفعل مع                      

واملالحظ تحسني كفاءة العملية اإلنتاجية. سد التكنولوجيا اجلديدة والتي هتدف بشكل كبري لوالتطوير التي ٌجت 
جتمع بدون كافة فئات املموحد يتمثل يف التعميم الشامل للتعليم ل لتزامأيضا يف تلك البلدان أهنا تشرتك يف حتقيق ا

                                                 
تقد اع ،خالل تلك الفرتةاخلمسينات. بمقارنة أنامط التنمية يف رشق آسيا بتلك التي حدثت يف االحتاد السوفيايت سنوات  )Krugman )1994قام  -  9

سوفيايت أن النمو الرسيع لالقتصاد ال اواضح أصبحالوقت لكن مع مرور ، واالبتكارلبلدان الغربية يف جمال اإلنتاج للالحتاد السوفيايت إمكانية جتاوز الكثريون 
 اإلجبارية. لكن،من املدخرات  املتأيتادي املرأس املال  وعىل تراكم القمعية،باستخدام األساليب  عادةالعاملة تزايد مسامهة القوى كان مبنيا بالكامل عىل 

االقتصاد السوفيايت يف فخ  وقعالتكنولوجي ويف ظل غياب االبتكار  النمو،انخفض معدل املال انطالقا من واقع حمدودية القوى البرشية وتناقص عوائد رأس 
أن  Krugmanيرى  األساس وعىل هذا، هنيار النظام السوفيايترئيسية الاألسباب ال أحدأيضا أن التباطؤ االقتصادي كان  Krugman الكساد. ويشري

يعتمد عىل تراكم رأس املال  الذييعني ضمنيا أن نموها االقتصادي  اخلمسينات؛ مماصعود اقتصاديات رشق آسيا مشابه جدا لقصة االحتاد السوفيايت سنوات 
 تجه تدرجييا نحو التباطؤ.يس الكفاءة،غياب حتسينات  ويف ظلاملادي 
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عىل سبيل  املتقدمة الحقا. واجلامعاتتوفري التعليم االبتدائي للجميع والتعليم الثانوي واملعاهد ب يأاستثناء، 
فمع  الصني باستثامرات عمالقة يف جمال التعليم جلميع فئات املجتمع بدءا من قطاع التعليم االبتدائي. تاملثال، قام

الذي ومع توسع املدارس الثانوية  .%113 حاق باملدارس االبتدائية نسبةنسبة االلت تبلغ، 1980بداية سنوات 
. أما أكرب نسبة للزيادة 2005سنة  %76إىل  1980سنة  %46نسبة االلتحاق من  تكان مثريا لإلعجاب، ارتفع

 1980بني  مرات ما 3، حيث تضاعفت نسبة االلتحاق املعاهد واجلامعات)( فكانت يف مستوى التعليم العايل
مكن إرجاع هذا ويٌ  يف السنوات األخرية. %19ليبلغ  2004و 1997مرات ما بني  3وتضاعف أيضا  1997و

لجهود الكبرية لكل من السياسيني (احلكومة) ورجال األعامل يع ملستويات التعليم يف األساس لالتزايد الرس
عىل املنتجات  توسيع الطلبوالعايل ن التقنيني ذوي التدريب توسيع العرض الالزم مالقطاع اخلاص) الرامية ل(

 ستخدم من قبل املستهلكني ذوي التعليم اجليد.االستهالكية ذات التكنولوجيا العالية والتي تٌ 
بالتايل، تم رفع اإلنتاجية احلدية لرأس املال املادي ليس بسبب التكنولوجيا املتقدمة املجسدة يف                             
أيضا بسبب زيادة االستثامرات يف رأس املال البرشي التي عملت عىل رفع فحسب بل  دية اجلديدةاالستثامرات املا

تلك البلدان أيضا استثامرات عمالقة يف برامج أخرى لتعزيز املوارد البرشية  تبنتكام مستوى جودة عنرص العمل.
، تم توفري العيادات مع تنظيم مثال يوانففي تا بام يف ذلك التدريب أثناء العمل، الرعاية الصحية وتنظيم األرسة.

.أخريا، انتهاج 1960األرسة، التحصني واخلدمات الصحية األساسية عىل مسافة قريبة من كل قرية بحلول عام 
ياة احلكومات لسياسات هتدف إىل حتسني التغذية ومراقبة النمو السكاين شكل عامال مهام يف حتسني نوعية احل

 لك البلدان.تورأس املال البرشي يف 
 سياسات التكنولوجيا

أهم السامت املميزة للمراحل األوىل  أحدأن ) Alice Amsden )1989,2001االقتصادية األمريكية رى ت
عىل ذلك، كان استرياد التكنولوجيا األجنبية . للتنمية يف بلدان رشق آسيا اعتامدها عىل التعلم بدال من االبتكار

وغريها  اجلنوبيةكاليابان وتايوان وكوريا د من البلدان النمو االقتصادي الرسيع يف عد سريالعامل األكثر أمهية يف تف
أن الطابع املشرتك يف عمليات التنمية  )Amsden )1989 ، ترىمن هذا املنطق البلدان املصنعة حديثا. من

م عىل تعلم صنيع القائاالقتصادية جلميع الدول املصنعة حديثا (تعني بذلك الدول سالفة الذكر) يتجسد يف الت
مصنعة أصبحت "ازيل، تركيا، اهلند واملكسيك ، الربكاليابان، تايوان، كوريا اجلنوبية فبلدان-التكنولوجيا األجنبية
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.لقد )5: 1989 ("األجنبية بدال من توليد منتجات أو عمليات جديدة اعىل التكنولوجي حصوهلا (اقرتاضها)عرب 
و الظاهر أن ة بينها و بني البلدان الصناعية، ص) الفجوة يف القدرة التكنولوجيتضييق (تقليلفتلك البلدان سعت 

من خالل رشاء كميات كبرية من التكنولوجيا  اعملية اللحاق بالركب تطلب يف البداية استيعاب التكنولوجي
 .األجنبية

جنبية بعد احلرب العاملية الثانية كان أن تدفق التكنولوجيا األ )Amsden )2001 يف هذا اجلانب، تشري                    
حتديد أي صناعة  اكان صعب فقبيل التسعينات، .التصنيع يف بلدان رشق آسيا ممكنة عامال حاسام يف جعل عملية

أن املعامالت يف  Amsdenوتضيف الفنية األجنبية، رئيسية يف بلدان رشق آسيا تأسست دون االعتامد عىل املعرفة 
و ) زائدا صادرات البلدان املتقدمة من السلع الرأساملية؛ 2() الرتاخيص األجنبية؛ 1(ـمقاسة بجمال التكنولوجيا 

مليار  27(حوايل  1962مرة خالل الفرتة ما بني  13 تتضاعفقد البلدان النامية،  نحو) املساعدات التقنية 3(
 مليار دوالر). 356( 1982ىل ر) إدوال

كومة أساسا لتكوين املهارات نحو احلصول عىل أفضل الرشوط لنقل التكنولوجيا، دور احل هاجت                      
لكن مع مرور الوقت، بدأ  .تدرجيياوزيادة االستثامرات يف البحث والتطوير كبري عىل التعليم  واإلنفاق بشكل

ـ طوير املتعلقة بيظهر نوع من التفاوت بني بلدان رشق آسيا بسبب اختاذ قرار االنخراط يف أنشطة البحث والت
االستثامر يف بعض البلدان يف رشاء التكنولوجيا األجنبية وفيه الذي استمرت  الوقتويف  التكنولوجيا. "صنع"

تطوير تكنولوجيا ان أخرى وربام تنفيذ مشاريع لتأهيل املهارات، بدأت رشكات رائدة يف بلدالقدرات اإلنتاجية 
كام أن تزايد الضغوط التنافسية لالقتصاديات النامية سية واستمراريتها، قدراهتا التنافجديدة كرشط أسايس لتعزيز 

تطوير التكنولوجيا واالرتقاء باملستوى للعمل عىل هذه األخرية  جربصاعدة حديثا عىل بلدان رشق آسيا أال
جيا معاهد وطنية لتطوير التكنولو"أنشئت بمشاركة احلكومات وذلك لتحقيق  التكنولوجي للرشكات املحلية.
Development Institutes Technology National " .قاعدة ضعيفة للبحوث والتنمية من  وألن وجود

نجحت يف  تهذه االقتصاديا إال أناملمكن أن جيعل تلك البلدان تعتمد عىل نقل التكنولوجيا األجنبية فقط، 
 تطوير قاعدة لالبتكار أثناء تنميتها الصناعية.

العاملة وحتسني  جل حتسني مهارات القوىسياسات التكنولوجيا إلحداث التقدم التقني من أهتدف                  
دوار رئيسية احلكومات ثالث أ وقد لعبتإجيابا عىل القدرة التنافسية. املطاف هناية عمليات اإلنتاج والتي تؤثر يف 

إنشاء ) 2(لتسهيل التقدم التكنولوجي،  اليةواحلوافز امل) توفري البنى التحتية الرضورية 1يف التنمية التكنولوجية :(
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ونرش اخلاص أبحاث مشرتكة بالتعاون مع القطاع  والتطوير وإقامة مشاريعاملعاهد العمومية للبحث 
التكنولوجيا من الرشكات  ومواتية لنقلخلق بيئة مالئمة  )3(و، املنتجة إىل الرشكات اخلاصة  التكنولوجيات

مكن تربير التدخل احلكومي يف سياسات التكنولوجيا من منطلق أن ية. ويٌ األجنبية نحو الرشكات املحل
 وحد أدنىجد مرتفعة  فاالستثامرات اجلديدة يف البحث والتطوير تتميز بدرجة عالية من عدم اليقني، تكالي

 نقص استثامرات الرشكات اخلاصة يف مثل تلك األنشطة.األسباب ربام تؤدي ل هذه-والتطويرألنشطة البحث 
نمو اقتصادي عال نحو  تقودقد نتفق مجيعا عىل أن السياسات التي تم وصفها يف وقت سابق ختاما،             

، إال أن التساؤل املهم الذي يطرح نفسه يتمثل يف مدى السهولة أو الصعوبة التي واجهت حكومات رشق ومستمر
يف الواقع، نجاح تلك  الل العقود املاضية.آسيا يف تطبيق واستمرارية تلك السياسات عىل جتربة التنمية خ

 NIEsالقوي للنجاح الياباين وبلدان  "تأثري التقليد" وإىل إىل طريقة التنفيذ التي متت هبا االسياسات يرجع أساس
 عىل بلدان أخرى يف املنطقة، وإىل ظهور توافق (وعي) اجتامعي داعم لربامج التنمية.  

 Evolutionary Economics االقتصاد التطوري .4
ر االقتصادي النمساوي افكأشتقة من املنظريات للٌتعترب النظريات التطورية للتغري االقتصادي سلسلة حديثة نسبيا 

Joseph Schumpeter أنظمة ديناميكية تشهد تغريا "ديات احلديثة املوجهة نحو السوق والتي ترى االقتصا
فهي ٌتركز أساسا عىل الدور املركزي للتغري التكنولوجي ، وبالتايل "مستمرا معظمها مدفوع بعملية االبتكار

 Dosi 1988 ;Freeman and Soete 1997 ; Nelson and Winter( واالبتكار يف عملية النمو والتنمية

1982 ; Verspagen 1993(.  يف الواقع، يرى االقتصاد التطوري أن االقتصاديات احلديثة تشهد دائام ادخال
د جديدة مقابل تقادم عد ووالدة صناعات، فتح أسواق والتغيري التنظيميجديدة لإلنتاج ا نامطمنتجات جديدة، أ

وتاليش بعض الصناعات القديمة. ونتيجة لذلك، يسري النشاط االقتصادي من الطرق األخرى للقيام باألشياء 
خراط يف أنامط غري مسبوقة دائام يف سياق غري مألوف تقريبا بالنسبة للجهات الفاعلة التي يضطر البعض منها لالن

 للقيام باألشياء.
ظهرت النظرية التطورية كنقد للسياق االقتصادي الذي تفرتضه النظرية النيوكالسيكية أو فكرة                         

Walras بحدوث  هااعرتافكوين التوازين للنشاط االقتصادي. وعىل الرغم من كز عىل خصائص التترالتي ت
حتدث . ضمنة يف هذا التغيري بشكل رصيحامل صادي إال أهنا ال تتعامل مع مصادر التغري وال العملياتالتغري االقت
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 – متوقع بشكل جيد تصاد يعيش حالة راحة أو يمر بتغرييف اق يلفكر النيوكالسيكاإلجراءات االقتصادية وفق ا
اخلربة أو حسابات مبنية عىل املعرفة،  يف سياق معلوم لدى الفاعلني االقتصاديني سواء عن طريق اإلجراءاتتتم 

دراجها يف هذه الصيغة عل االقتصادي القيام هبا ال يتم إالتي تنطوي عىل انجاز أشياء مل يسبق للفا اإلجراءاتلكن 
يقني عالية وخماطر كبرية ال ٌيمكن أوجه عدم بعىل سبيل املثال، يرتبط االستثامر يف التكنولوجيا اجلديدة الوالراسية: 

تعامل معها يف النهج النيوكالسيكي التي يفرتض حالة املعلومات املثالية وتعظيم الربح العقالين والتحرك نحو ال
 10حاالت توازنية ومستقرة.

أن النيوكالسيكية ألهنا تعتقد ترفض النظرية التطورية فكرة اخليار العقالين املستمدة من النظرية                    
بناءا  واختاذ قراراهتمالبحث عن املعلومات  (عليهميتعاملون عادة مع املعلومات غري الكاملة  األعوان االقتصاديني

تبدأ النظرية التطورية باستخدام املفاهيم املزدوجة لعدم جتانس األعوان وبيئة يف هذا اإلطار، . حكم التجربة)عىل 
فة التي ٌتواجه أوجه الفاعلة االقتصادية املختلستخدام اجلهات ٌيشري عدم التجانس (أو التغاير) الاالنتقاء: حيث 

بعبارة أخرى، ال ٌيوجد -قرار واسرتاتيجية بحث خمتلفة وبالتايل ستصل إىل قرارات خمتلفة أيضا عدم اليقني قواعد
عون اقتصادي نموذجي كام تدعيه النظرية النيوكالسيكية. أما بالنسبة لبيئة االنتقاء، قد تكون بعض اخليارات 

لبعض الرشكات ويتم تعزيز قواعد قراراهتا، وٌيمكن للنتائج اجلامعية هلذه اخليارات وعمليات االنتقاء أن ناجحة 
عادة لذلك باسم التبعية للمسار  ٌيشار-األخرىتضع االقتصاد عىل مسار نمو ديناميكي ٌيميزه عن االقتصاديات 

 عىل املدى الطويل كام تدعيه السببية الرتاكمية لـ الصغرية نسبيا لتصبح أكرب األوليةحيث ٌيمكن تعزيز االختالفات 
Myardal. 
االقتصادي  األداءمثل نظرية النمو اجلديدة، ٌتعترب النظرية التطورية جمهزة جيدا للتعامل مع التباعد يف                    

) Alexander Gerschenkron )1962عرب بلدان العامل، لكنها تتضمن أيضا مفاهيم االقتصادي األمريكي 

حول التدفقات الدولية للتكنولوجيا واملعرفة من االقتصاديات املتقدمة إىل األقل تقدما واملزايا املرتبطة بالتخلف 
ول ٌحت من املمكن أن حيث التوازن  أيضا يف علم االقتصاد التطوري تسود حالة الالتوازن بدال من11 التكنولوجي.

                                                 
عدم وجود خربة كافية لدى الفاعل االقتصادي ٌيشري ل )Schumpeter )1934مركزيا يف النظرية التطورية، والذي وفق  "عدم اليقني"ٌيعد مفهوم  -  10

   لتقدير االحتامالت ذات الصلة بشكل موثوق أو حتى إدراج أي تفاصيل للحاالت التي تنشأ بعد اختاذ اإلجراء.
هذا  كبرية لتعزيز نمو إنتاجيتها. بإمكانياتوتتمتع  حدود التكنولوجيا العاملية ية متلكها البلدان النامية التي تفصلها مسافة كبرية عنهي ميزة قو "التخلف" - 11

 .األوليةلوراء يف املرحلة كل أرسع إذا كان أكثر ختلفا ليعني أن بلدا ما يميل لللحاق بالركب بش
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فاشلة يف احلارض لناجحة يف املايض كانت ات والتغريات البيئية مسارات التطورات التكنولوجية اجلديدة والصدم
أو املستقبل، وٌيمكن أن تفتح فرصا جديدة للنمو الديناميكي لالقتصاديات منخفضة الدخل التي مل تكن موجودة 

 ".Catch Upاللحاق بالركب "أيضا عمليات ية التطورية لنظرتستوعب امن قبل، وبالتايل 
الرتكيز عرب نظرية النمو اجلديدة، ٌتقر النظرية التطورية أن مصادر التغري التكنولوجي تنشأ  وعىل غرار                   

املعرفة: ال تتطور التكنولوجيا تلقائيا أو خارجيا كام هو احلال يف النظريات النيوكالسيكية بل عىل االستثامر يف خلق 
ل الرشكات يف العلوم والبحث والتطوير والتعليم والتدريب من قب يعتمد ذلك عىل اجلهود املتعمدة واالستثامر

، لكن شئة عن االستثامر يف التكنولوجياوجود عوائد متزايدة ناواحلكومات واجلامعات. و ٌتشري النظرية التطورية ل
العوائد النامجة سواء أدى ذلك لزيادة حدوث التباعد أو ال يعتمد عىل ما إذا كانت البلدان املتقدمة تستفيد من كل 

عن التكنولوجيا اجلديدة أو ما إذا كانت التكنولوجيا تنترش إىل البلدان النامية، هذا بدوره يتحدد من ناحية عىل 
و من ناحية أخرى عىل القدرات التكنولوجية و كرية) كيفية محاية حقوق امللكية الفكرية (أو نظام حقوق امللكية الف

 القدرات عىل حتديد و اختيار و استيعاب و تكييف التقنيات.  –دان النامية االستيعابية الداخلية يف البل
إن البلدان النامية ذات القدرات التكنولوجية القوية هي اآلن يف موضع أفضل لالستفادة من مزايا                 

 التكنولوجيةوالفجوة تكون القدرات التكنولوجية ضعيفة  ولكن عندما، Gerschenkronالتخلف وفق فكرة 
دوليا  ونرش التكنولوجياوجد هناك إمكانية كافية لنقل بني االقتصاديات النامية واملتقدمة واسعة للغاية فال يٌ 

جمانا حظ أن مفهوم القدرات التكنولوجية ٌيؤكد أن التكنولوجيا ليست متاحة الفقرية للوراء. ال وستتخلف البلدان
 ة للحصول عليها واتقاهنا. بل تتطلب جهودا وتكاليفا إبداعية كبري

ٌحتاول النظريات التطورية للنمو اجلمع بني القوى املتناقضة لزيادة العوائد يف البلدان الرائدة ومزايا                     
التخلف التكنولوجي يف البلدان النامية: يتم تطوير التقنيات اجلديدة يف املقام األول يف االقتصاديات املتقدمة 

يف البلدان الرائدة بينها، ولكن ٌيمكن أن تنترش التقنيات من البلدان الرائدة إىل النامية. ٌتسلط النظرية  وحتديدا
التطورية الضوء عىل عوامل داخلية وخارجية ٌحتدد نتائج السباق بني التقدم التكنولوجي واالنتشار الدويل 

د عىل التوازن احلاصل بني قدرة توليد التكنولوجيا لوراء يعتمحلاق البلدان بالركب أو التخلف ل التكنولوجي ألن
 Verspagenاجلديدة وزيادة عوائدها يف البلدان الرائدة وعىل نرش التكنولوجيا وامتدادها إىل البلدان النامية (

 صعوبة،نرش التكنولوجيا أكثر  والتابع أصبح، كلام كانت الفجوة التكنولوجية أكرب بني الرائد ومع ذلك). 1993
ختلف بلدان افريقيا جنوب - لوراءل وتتخلف البلدانبعض مستويات العتبة متيل فجوة الدخل للتوسع  عيدا عنوب
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مقابل ذلك، عندما ال تكون الفجوة  ).James 2000(هو مثال عىل هذا االجتاه  2000-1973الصحراء يف الفرتة 
حقق اللحاق بالركب برسعة كبرية كام يتضح كبرية للغاية والقدرات االستيعابية متطورة بشكل كبري ٌيمكن أن يت

 من جتارب بلدان رشق وجنوب رشق آسيا يف العقود األخرية املاضية. 
 تقييم .5

 –املتعلقة باخلصائص االجتامعية واالقتصادية لألرس ورفاهيتها  اإلحصائيةبانتشار املعلومات  متيز هذا العقد
)، والنتيجة نرش عدد كبري من تقييامت 5.1ا سابقا (أنظر الشكل باإلضافة إىل مصادر البيانات التقليدية التي مجعه

مسح االنفاق األرسي وكذا تقييامت الفقر التشاركي النوعي. عالوة عىل ذلك، سمح أساس الفقر الكمي عىل 
د من البلدان النامية بتوفري معلومات عىل املستوى اجلزئي عن احلالة والصحي املتاح يف عداملسح الديمغرايف 

لصحية والتغذية واألصول واحلصول عىل السلع واخلدمات العامة لتكملة املعلومات املتعلقة باستهالك األرس. ا
د من البلدان بإجراء مقارنات موثوقة حول مكنت مسوح متعددة السنوات وبيانات بانيل لعدمرة  وربام ألولأيضا 

 الزمن.  والرفاهية عربمستوى املعيشة 
واحتفظت يف العديد من النواحي، ٌبنيت اسرتاتيجية التنمية يف التسعينات عىل أسس العقد السابق                      

، خضعت االسرتاتيجية ومع ذلكخالل نصف األول من العقد).  األقل (عىلعنارصها االسرتاتيجية  بمعظم
اب األزمة املالية اآلسيوية. يف أعقتغريات كبرية خاصة بعد أدى لالقائمة عىل التعديل يف الثامنينات ملراجعة دقيقة 

القضايا التي ٌنوقشت  وكانت إحدىواجه مشاكل التكيف اخلطرية فريقيا، ال تزال الغالبية العظمى من البلدان تٌ إ
- فريقييف سياق إ-تكميلية إصالحاتعىل نطاق واسع هي ما إذا كانت سياسات التعديل يف حد ذاهتا دون 

  الفقر.  وختفيف حدةالالزمة لالنطالق نحو نمو مستدام  ليةاألوأن توفر الظروف  بإمكاهنا
تم طرح هنجني متضاربني للتعديل وتشخيص تأثرياته عىل األداء: أوال، جادل الرأي األصويل الذي                     

ا بدليل أن عرب عنه البنك العاملي بشكل أفضل يف بداية العقد بأن التثبيت املناسب وحزمة التعديل ٌتؤيت ثامره
. عىل نقيض األخرىالبلدان التي ذهبت يف تنفيذ تلك احلزمة شهدت حتوال يف معدل نموها ومؤرشات األداء 

الذي تبناه منظمة األمم املتحدة للطفولة  اإلنساينذلك، دعم هنج املبتدع ممثال بمفهوم التكيف مع الوجه 
التقليدية ٌتركز بشكل مكثف عىل االستقرار عىل  اإلصالحاتلتعديل، ويرى أن احلاجة ل) UNICEFف يس(اليون

األسباب  مثلتفريقية التي يكيل املتجذر يف االقتصاديات اإلبفعالية نقاط الضعف اهل ومل ٌتعالجاملدى القصري 
تغيريات هيكلية ذلك، كانت هناك حاجة ل وبناءا عىل. والركود االقتصاديالرئيسية لعدم االستقرار الكيل 
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وتكوين التصدير  وتنويع قاعدةالتصنيع ك(الستكامل سياسات التكيف لتحفيز التحول اهليكيل  ومؤسسية كبرية
فريقيا ممكنا طويل اآلجل يف إ األرايض) التي دوهنا مل يكن النمو املستدام وحتى إصالحاملال البرشي  رأس

 البلدان النامية األخرى التي ٌتواجه ظروفا أولية مماثلة).  (وبالتبعية يف
والتخفيف استطاع التقييم النقدي لليونيسف حول تأثري سياسات التكيف عىل النمو طويل األجل                         

ومتعددة اجلهات املانحة الثنائية  جتريبية) توعيةقق منها بشكل مناسب عىل أسس ٌحي  ولو مل (حتىحدة الفقر  من
االجتامعية للتعديل. لقد طرحت حالة قوية لتنفيذ سلسلة  باحلاجة إىل الرتكيز بشكل أكرب عىل األبعاد األطراف

املادية  والبنية التحتيةمن الرتكيز عىل رأس املال البرشي  والتعزيزية بدءاالتكميلية  اإلصالحاتكاملة من 
دوره، قدم ٌتفيد صغار املنتجني. ب والصناعة التيإىل التغريات املؤسسية الرئيسية ال سيام يف الزراعة  واالستثامر فيها

النهج االصويل حالة مقنعة بأن سياسات التعديل التي تم تنفيذها بشكل مناسب ليس فقط رشطا رضوريا 
ضا بشكل هاميش يف النمو االقتصادي وختفيف حدة الفقر عىل أي ولكنه يسهمالستعادة توازن االقتصاد الكيل 

أنه ٌيمكن حتسني خاصية املرشوطية بشكل املدى القصري، ومع ذلك شعر العديد من املراقبني يف وقت الحق 
  ملحوظ.

   املصطلحات الرئيسية 
 النمور اآلسيوية  االقتصاد التطوري امجاع واشنطن

 االبتكار والشومبرتية التعديل اهليكيل معجزة رشق آسيا
 اللحاق بالركب املزايا النسبية الديناميكية التجارة والنمو  

 أسئلة للمراجعة واملناقشة  
 ما هي وصفات السياسة العملية التي يدعو إليها إمجاع واشنطن؟ اعط أمثلة عىل إحدى تطبيقاهتا.  .1
 ما هي العوامل الرئيسية التي سامهت يف حتقيق معجزة رشق آسيا؟  وما هي الدروس املستفادة لبلدان نامية أخرى؟ .2
 وما هو حدود هذا الرأي؟ ؟بلدان املتخلفةما هو الدور اإلجيايب الذي تلعبه التجارة الدولية يف حل مشاكل ال .3
 تتبناها مدرسة االقتصاد التطوري يف تصورها لعملية التنمية واللحاق بالركب. وضح أهم الرؤى اجلديدة التي  .4
 معجزة رشق آسيا (مهمة صعبة لكن ليست مستحيلة). ذكرها لتفسرياألطر الفكرية السابق قدم حتليال شامال يمزج  .5
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دة إ يومنا هذا ة الجد ة األلف دا  من 

  
شهدت الفرتة احلالية بعض املسامهات الفكرية الغنية واجلوهرية يف جمال اقتصاديات التنمية ٌيلخصها الشكل 

ام من النظالعلمي حماولة نقل هذا املجال سامهات احلديثة يف نظرية التنمية ولعل أبرز ما ٌيميز هذه امل، )6.1(
 البدهيي واالستداليل إىل نظام جتريبي وتطبيقي أكثر. 

األوىل تستند عىل التجارب العشوائية -لقد أضافت جمموعتان منفصلتان لكن مرتابطتان يف املعرفة                             
وصف  من الواقعية يف درجة-االقتصاد السلوكيعىل رؤى  واألخرى تستنداملحكمة والتجارب الطبيعية، 

. لقد استطاع هنج ورشوط خمتلفة) يف الواقع يف ظروف (الفقراءالفاعلون  وكيف يترصفاملشاريع قابلة للتطبيق 
التجارب العشوائية املحكمة من خالل االعتامد عىل التجارب امليدانية التقاط احلاالت األساسية، يف حني ساعد 

 . واالرضاءابل سلوك اخليار العقالين كالتعظيم االقتصاد السلوكي يف حتديد سلوك االختيار الفعيل مق
أنامط  والتجريبية واالختبارية دمجلقد مكن االقتصاد السلوكي من خالل التحقيقات النظرية                             

خفضة، النفور املامطلة أو املبالغة يف نتائج االحتامالت املنكالسلوك غري التقليدية التي ٌتؤثر عىل عملية صنع القرار 
  بالعوائد من أجل االنصاف.  واالستعداد للتضحيةمن اخلسارة 

 عقود من النسيان يف أدبيات التنميةبعد لالقتصاد اهليكيل شهدت هذه الفرتة أيضا عودة قوية                           
ول من يف اجليل األ "هليكيلوااجلانب اإلنتاجي " إمهالأن ب 2015التنمية ما بعد عام أجندة  مناقشاتوإقرار 

من  وينبع ذلكشكلت نقطة ضعف جيب معاجلتها يف اجليل املقبل من أهداف التنمية  األهداف اإلنامئية لأللفية
 من قضايا هيكلية. والالمساواة تتشكلقناعة أن الفقر 
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 .هنج التنمية منذ بداية األلفية اجلديدة .6.1الشكل 

إليها يف الفصول  اإلشارة (السابق لفية اجلديدة، تم إعادة صياغة أفكار النظريات الكالسيكيةمنذ بداية األ              
لندرة ويرجع ذلك يف جزء كبري منه ل للسياسة وأمهيتها بالنسبةأو توضيح هيكلها املنطقي  وذلك بتعديلالسابقة) 

تقدم هذه النظريات املعارصة رؤى جديدة  النسبية احلالية لألفكار اجلديدة يف االقتصاد الكيل للتنمية، ومع ذلك
طار مد كل هذه النامذج أفكارها من اإلتست -متاما للتعرف عىل العوائق التي ٌتعرقل أو ٌتساهم يف عملية التنمية

وجود املعلومات الكاملة، عدم أمهية التأثريات يل مع تعديل بعض املبادئ كافرتاض النيوكالسيكي األصو
. يف الواقع، ما جيعل دراسة التنمية االقتصادية وحيد و أمثيل و عصمة السوق ذايت التنظيم اخلارجية، وجود توازن
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جماال شيقا ومهام جدا أن التنمية ال حتدث بشكل تلقائي بل تتطلب جهدا مكثفا ومنظام، وال بد أن ٌنؤمن بأن التنمية 
عارصة قيقها. لذا، ُتساعدنا النظريات املبل جيب أن ٌنؤمن أيضا بإمكانية حتبعد من أن تكون قضية ميؤوس منها أ

  وأكثر واقعية حول كيفية تنظيم جهودنا للمساعدة يف حتقيق التنمية. عىل التفكري بشكل منهجي أكرب
تأثريا عىل  يوعا للتنمية االقتصادية، واألشدشاألكثر يف هذا الفصل، نستعرض عينة من النامذج اجلديدة                   

 رتاتيجيات التنمية املعارصة. سياسات واس
  Ramdonised Controlled Trials التجارب العشوائية املحكمة .1

متيز العقدين األخريين بام ٌيمكن وصفه أنه حتول نموذجي يف املنهجية السائدة التي يستخدمها االقتصاديون يف 
ييس عىل التجارب العشوائية جمال اقتصاديات التنمية. لقد أصبحت التجارب امليدانية التي تعتمد بشكل رئ

 Abhijitحاز الباحثون  ،وعىل أساسها ) أداة حتليلية قوية ٌيفضلها جمتمع البحث.RCTsاملحكمة (اختصارا 

Banerjee وEsther Duflo وMichael Kramer  يف  مسامهتهمنظري  2019جائزة نوبل يف االقتصاد عام
للتعرف عىل خمتلف األساليب املوجهة ) RCTs(أو تبارية واختطبيق أبحاث جتريبية تطوير منظور جديد يدعو ل

 للقضاء عىل الفقر. 
يدعي أنصار هذا النهج أن وصفات نظريات النمو األنيقة (عىل املستوى الكيل) التي وضعها كبار                         

إذا كانت التدخالت ما عىل  لت يف التعامل مع قضايا التنمية عىل نحو صحيح وركزت فقطاالقتصاديني فش
هو حتليل كيفية جتسيد هذه التدخالت عىل أرض الواقع وأن تعمل أيضا ما هو مطلوب لكن اإلنامئية فعالة أم ال، 

وفق هذا املنظور، ٌيمكن حتقيق املكاسب الكبرية من فعالية بشكل أفضل باستخدام أدوات البحث العلمي. 
ليس هناك شك أن هذه -) كاملتبع يف علوم الطببي (االختباريالتدخالت التنموية إذا اعتمدنا النهج التجري

توفري قاعدة علمية أكثر للتوصيات التي ٌيمكن يف تقييم الربامج االجتامعية عرب  املنهجية اجلديدة أحدثت ثورة
 .تشبيهها بتصميم دواء أو القيام باختبار طبي

ٌتستخدم لتقييم فعالية عملية التنمية، حيث يتم مقارنة آثار  وليست نظريةتقنية  RCTsعترب تٌ                          
بشكل منهجي مع نتائج املجموعة املحكمة غري املعاجلة. يف  "Treated groupاملجموعة املعاجلة "التدخل يف 

عىل هذا السؤال املعاكس:  اإلجابةأي تقييم لألثر ٌحياول ")Duflo and Kramer )2003هذا الصدد، ٌيشري 
. إحدى األمثلة الشهرية عىل حتليل األثر "ن أداء األفراد الذين شاركوا يف الربنامج مقابل الذين غابوا عنه؟كيف كا

 والذي يعتمديف املكسيك  PROGRESAهو التصميم شبه التجريبي املستخدم يف تقييم برنامج إعادة التوزيع 
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والقرى املحكمة (ال تتلقى مزايا حاليا لكنها ) ةكالتحويالت النقدي املزايا (تتلقىعىل اختيار القرى املستهدفة 
مؤهلة للحصول عليها يف اجلوالت املقبلة)، ويتم تقدير آثار الربنامج بمقارنة األفراد أو املجتمعات املتعامل معهم 

 مع األفراد أو املجتمعات املسيطر عليها. 
كمية كبرية من األدلة  )Banerjee and Duflo 2017( "دليل التجارب امليدانية"ٌيقدم كتاب                            

مثل كيفية حتفيز مقدمي اخلدمات يف قطاع املفيدة املستمدة من التجارب امليدانية ملجموعة متنوعة من قضايا التنمية 
الصحة أو كيفية تنظيم الفصل املدريس وحتفيز املدرسني يف قطاع التعليم أو كيفية حتديد رشوط سداد القروض 

كانت املؤسسات  إذاتصنيف العمالء. يف املقابل، ينتقد أنصار هذا النهج الرتكيز عىل األمثلة الكربى مثل ما و
اجليدة هي رشط مسبق لفعالية املساعدات، حيث ٌوجد أنه حتى يف البلدان التي تكون فيها األسس املؤسسية سيئة 

 ج التجريبي الصحيح.بشكل عام هناك جمال للقيام بتحسينات كبرية إذا ٌطبق النه
) يف معهد ماساتشوستس J-PALٌيعترب خمرب عبد اللطيف مجيل ملكافحة الفقر (اختصارا                            

تقييام عشوائيا  810، قدم املخرب أكثر من 2017. وبحلول عام RCTsللتكنولوجيا املؤسسة الرائدة يف إجراء 
واعتقادا فجار حقيقي للمنشورات العلمية عىل أساس التجارب العشوائية. بلدا إىل جانب ان 80مستمرا ألكثر من 

بشكل عام، أصبح  والتدخالت والسياسات اإلنامئيةيف زيادة فعالية املساعدات  وأنه ٌيسهمهذا النهج  بقيمة
نها أن ألن هذه التكنولوجيا ٌيمك RCTsاملانحون للمساعدات خاصة البنك العاملي من املؤيدين املتحمسني لـ 

 معني ناجحا أم ال.إنامئي ٌحتدد ما إذا كان مرشوع 
هو املعيار الذهبي واملنهجية  RCTsبعد فرتة أوىل من النشاط واحلامس، تعرض االدعاء القائل بأن                            

لقمة) لألدلة وأن البنك الوحيدة الصاحلة ملعاجلة قضايا التنمية، وأهنا حتتل مكانة خاصة يف التسلسل اهلرمي (يف ا
للتدقيق النقدي. تم توجيه النقد حلدما هلذا النهج فيه أنه ٌيقدم أجوبة دقيقة وقوية عىل " تنبى العلم أخريا"العاملي 

 RCTsسؤال ضيق للغاية كتأثري برنامج معني يف تاريخ حمدد وضمن سياق حمدد، وبحكم التعريف ال ٌيمكن لـ 
 التحول اهليكيل وتغري املناخ. كيا االقتصاد الكيل الديناميكي اهلامة معاجلة جمموعة كاملة من قضا

تمع التنمية وتأثريه احلايل هنج التجارب امليدانية العشوائية يف جم ونظرا للتأثري الشديد الذي يتمتع به                       
تم التعبري عنها بطريقة بناءة. ٌيمكن جوهر اقتصاديات التنمية، من املهم مراجعة وحتليل االنتقادات التي عىل 

يف الكشف عن اآلليات األساسية  RCTsهم هل ٌتس )1(تصنيف هذه االنتقادات حتت أربعة عناوين مرتابطة: 
هل ٌيمكن تعميم الدروس املستفادة من احلاالت  )2(التي من خالهلا ٌيؤثر التدخل عىل نتائج التنمية املرجوة؟ 
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يف معاجلة آثار التوازن  RCTsما مدى خطورة تقصري  )3(عىل حاالت أولية أخرى؟  RCTsاملتعددة لـ  األساسية
 قضايا أخالقية؟ RCTsوهل ٌيثري  )4(العام؟ 

 RCTsيذهب السؤال األول يف صميم منهجية وعقيدة التنمية: يف شكلها النقي، ليس الغرض من                           
ملعاجلة سياسة حمددة. إن  اإلحصائيةات التي ٌتولد النتائج بل فهم تأثري النتائج فهم اهليكل األسايس لنظام العالق

موذج هيكيل (سلوكي) قد ٌيؤدي االعتامد عىل العالقات ذات الشكل املخفف (املركز) دون حتديد وتقديم ن
حكمة يف حد بعض اخلطوات األساسية أو األسس النظرية للفرضيات املختربة: فالتجارب املتجاوز الباحثني ل

أحد أقوى منتقدي هنج  )Deaton )2010 :426التي ٌتولد النتائج. كتب ذاهتا ال ٌتنرينا عىل اآلليات الكامنة 
RCTs: 

تقييم املرشوع سواء باستخدام جتارب عشوائية حمكمة أو طرق غري جتريبية من غري املرجح أن تكشف أرسار التنمية ما مل "          
يشء ما وليس ما  يصلحالتعرف عىل نظرية ما أو اآلليات يتطلب توجيه التحقيق نحو تلك النظرية، نحو ملاذا "و  "تسرتشد بالنظرية

 ).442( "يصلحإذا كان 
د اقتصاديي التنمية، يف ي والسلوكية كأدواتد كبري حمل النامذج اهليكلية قد حلت حل RCTsيبدو أن                   

 وتعتمد عىل وسلوك الفاعلنيمهية هذه النامذج التي تلتقط بشكل رصيح هيكل غفال أمكن إال يٌ لكن مع ذلك 
مثمرا جدا حيث ٌيساعد االستخدام األكرب  والنامذج اهليكلية RCTsاإلطار النظري السائد، لذا قد يكون املزج بني 

مة كة التجارب املح(السببية) للنتائج الكامنة التي تم احلصول عليها بواسط وتوضيح اآللياتللنظرية يف رشح 
 James Heckmanٌيقدم االقتصادي األمريكي أوسع لتقييم السياسات. يف هذا اإلطار،  والسامح بنطاق

حجة مقنعة مفادها إمكانية ووجوب بناء جرس رابط -2000احلائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد عام - )2010(
 بني النهجني:

مالحظة أنه بالنسبة للعديد من أسئلة السياسة، ليس من الرضوري حتديد نامذج حمددة  ٌيمكن التوفيق بني النهجني من خالل "    
 )368("بالكامل لإلجابة عىل جمموعة من أسئلة السياسة. كثريا ما يكون كافيا هو حتديد مزيج ثابت من املعلامت اهليكلية للسياسة 

أن هناك تأثريات نظامية مهمة عىل املستوى  )Dani Rodrik )2008األمريكي الرتكي يعتقد االقتصادي              
ركز فقط عىل االختالفات املوجودة بني السكان الكيل ال ٌيمكن التقاطها يف التجارب اجلزئية الدقيقة التي تٌ 

اخلاضعني وغري اخلاضعني للفحص: ال ٌيمكن لتوسيع نتائج التجارب اجلزئية عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي أن 
أن ) Rodrik )2008لغاز الكربى كأسباب نجاح التنمية يف كوريا اجلنوبية مقارنة بكوت ديفوار. ويعتقد حتل األ
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حاول جتنب تطبيق : فعىل املستوى الكيل، نٌ كال النهجني اجلزئي والكيل يتقاربان اآلن أكثر نحو منظور جتريبي
امللزمة املحددة يف بيئة معينة، أما عىل املستوى التنمية السابقة والنظر فقط يف القيود  ةاسرتاتيجيخصائص خمططات 

 اجلزئي ٌنحاول التعلم من التجارب املنهجية. 
ووقت من مكان  وإمكانية نسخهاهو قابلية تعميم النتائج املحددة  RCTsالثاين املوجه لنهج  أما االنتقاد              

كبري اقتصاديي البنك العاملي ما بني  – )Kaushik Basu )2013اهلندي االت أخرى. يرى االقتصادي حل معني
حمدد سيكون فعاال  وسياق زمنيربنامج الذي يعمل يف حالة (موقع) أن العدم إمكانية افرتاض -2016و 2012

يف وقت خمتلف: مع تغري الظروف األساسية قد تتغري فعالية تدخل يف حاالت خمتلفة أو حتى يف نفس املوقع 
ما يصلح يف جتربة -اخلارجيةة واحصائية قد حتد أو حتى تستبعد التعميامت والصالحية السياسة. هناك قضايا تقني

املصمم بشكل جيد قد  RCTsصحيح أن معينة قد ال يصلح يف مكان آخر ويف بلدان أخرى أو يف ظروف خمتلفة. 
ألخري يتأثر ، لكن هذا ا)Average Treatment Effect, ATE(ٌيوفر تقديرات موثوقة ملتوسط تأثري العالج 

القيم القليلة املتطرفة التي تصنع أو تكرس الربنامج. يف ظل هذه الصعوبات نعتقد أن نسبة كبرية "بالقيم املتطرفة أو 
. )Deaton and Cartwright 2016(" يف اقتصاديات التنمية والصحة ال ٌيمكن االعتامد عليها  RCTsمن 

جتربة معينة خيتلف اختالفا كبريا عن توزيع النتائج يف مكان آخر فإن  ومن ثم إذا كان توزيع نتائج العالج يف جمتمع
       األصلية إىل حالة أخرى أمر مشكوك فيه.  RCTsقابلية نسخ نتائج 

كام أقر ، "Generalisability Puzzleلغز التعميم "باسم  وأشار إليهاهذه املشكلة  J-PALأدرك               
دمج أنواع خمتلفة من األدلة بام يف ذلك نتائج العدد املتزايد من ج اهليكلية السببية واحلاجة لنامذباحلاجة األساسية لل

). Bates and Glennerster 2017التقييامت العشوائية التي تتضمن تفعيل نفس العالج يف سياقات خمتلفة (
ثر عىل أهنا الصندوق األسود وفشلوا إذا استمر الباحثون وصانعو السياسة يف النظر لنتائج تقييامت األ"وخلص أنه 

يف الرتكيز عىل اآلليات فإن التحرك نحو صنع السياسات القائمة عىل األدلة لن تكون قادرة عىل حتسني حياة 
 .)Bates and Glennerster 2017 :12( "البرش
ة، حيث ٌيمكن أن تكون يتجاهل اآلثار غري املبارشة لتدخل السياس RCTsالنقص الثالث املحتمل يف هنج           

آثار التوازن العام هذه يف حاالت معينة جد مهمة لدرجة أهنا قد ٌتسيطر عىل التأثريات املبارشة. يف معظم احلاالت، 
، لكن من املمكن إجيايبوتزيد من التأثريات املبارشة يف اجتاه  إجيابيةمن املرجح أن تكون هذه التأثريات غري املبارشة 

لسيناريوهات ٌمتارس فيها تأثريات التوازن العام بعض النتائج السلبية التي قد ٌتقلل أو حتى أيضا تصور بعض ا
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حلل هذه املعضلة، جيب عىل مستخدمي التجارب العشوائية حماولة تقدير تلغي الفوائد األولية لتدخل معني. 
 التأثريات غري املبارشة للتدخل باستخدام نموذج التوازن العام بشكل مناسب. 

أخريا، باتباع الربوتكوالت املناسبة ٌيمكن إلدراك التأثري السلبي املحتمل الستبعاد بعض املجموعات             
. RCTsاملتأصلة يف هنج  األخالقيةاملحكمة من العالج وتصميم بعض خطط التعويض أن حيل معظم املشاكل 

طبق العدس مقابل " مثالي للمساعدة هو إحدى األمثلة التي ٌتوضح كيف ٌيمكن استخدام االقتصاد السلوك
الذي كشف كيف ٌيمكن حلافز صغري يف ريف اهلند أن  )Banerjee et al. )2010لـ الكالسيكي  "التلقيح

)، ومن خالل توفري نفس الوجبة للمجموعات املستبعدة vaccinationٌيشجع اإلقبال عىل التلقيح (التطعيم 
 تلقيح ولو بشكل جزئي. ٌيمكن تعويض بعض الفوائد الضائعة لل

 New Political Economy االقتصاد السيايس اجلديد .2
إن السمة الرئيسية للنهج املتبع يف قضايا التنمية يف الفرتة احلالية يتمثل يف توسيع متعدد التخصصات للقاعدة 

قضايا التنمية االقتصادية الضيقة سابقا. لقد أصبحت العدسة التي من خالهلا يستكشف الباحثون واملامرسون 
حاليا وبشكل متزايد تدمج مفاهيام من التخصصات األخرى كعلم النفس وعلم االجتامع والعلوم السياسية. 
ونتيجة للتعاون املثمر بني االقتصاديني وعلامء السياسة ظهر هنج جديد يف جمال اقتصاديات التنمية ٌيعرف بـ 

      .  "االقتصاد السيايس اجلديد"
من بني األمور األخرى) د من االقتصاد التقليدي لدراسة (يذهب االقتصاد السيايس اجلديد أبع                 

 والسياسية عىلٌتؤثر من خالهلا جمموعات معينة من النخب االقتصادية  واملؤسساتية التيالعمليات السياسية 
ألكرب عدد من هم اخلاصة فقط أو ، إما لتحقيق مصاحلواملستقبلختصيص املوارد اإلنتاجية النادرة يف املايض 

عىل دور  واالقتصاد والتشديد خاصةبعبارة أخرى، هيتم االقتصاد السيايس بالعالقة بني السياسة السكان أيضا. 
     السلطة يف اختاذ القرار االقتصادي. 

ث التنمية). كل هذه املؤسسات مثل (أوالدولة والسوق واملجتمع املدين  لتفاعتعتمد نتائج التنمية عىل                   
هلا مهام جوهرية ومتلك أدوات فريدة حتت ترصفها للعمل عىل حتقيق هذا الغرض. أوال، لدى الدولة الثالثة 

مسؤولية محاية األفراد وانفاذ احلقوق ومنع إساءة استخدام السلطة والتنسيق لتحقيق مكاسب اجتامعية وتقديم 
العمومية والتعليم العام واملساعدات اخلريية واالجتامعية والصحة العامة، السلع واخلدمات العامة كاألشغال 

وتعمل الدولة عن طريق آليات اإلجبار والتحفيز والرشاكة. ثانيا، لدى السوق مهام توفري الفرص لتبادل السلع 
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املؤسسات  واخلدمات وتوجيه ختصيص املوارد الستخداماهتا األعىل قيمة، ويعمل السوق من خالل جمموعة من
أما املجتمع املدين فيقوم بمهام السامح لألفراد بالتنسيق  التي ٌتفضل املنافسة وتقليل تكاليف املعامالت واملخاطر.

 Hayami(يف السعي للعمل اجلامعي وتوفري السلع العامة املحلية وهي بذلك تعمل وفق آلية التعاون 

2009 ;Karmsi 2011(.           
داعية اآلخرين لتعويض تقصريها، لكن ملؤسسات قد تفشل يف أداء مهامها أي مؤسسة من هذه ا                           

للدولة عىل وجه اخلصوص دور أسايس ٌتؤديه للتعويض عن فشل السوق (بسبب السلع العامة، العوامل 
ب فيها) وفشل املجتمع املدين اخلارجية، وفورات احلجم، املعلومات غري الكاملة والنتائج االجتامعية غري املرغو

اجلوهرية وأدوارها التعويضية فمن املرجح  مهامهتا(فشل التنسيق والعمل اجلامعي). إذا كانت الدولة فعالة يف كل 
أن تتحقق نتائج التنمية، لكن مع ذلك ٌيمكن للدولة أن تفشل أيضا عندما ٌتنفذ سياسات وممارسات سيئة قائمة 

صالحات عامة (قد يع (الرتبح) وبالتايل هناك حاجة إلام السلطة لالستيالء عىل الرعىل الفساد وإساءة استخد
التنمية التي كربامج عامة لدعم املبادرات املجتمعية : هناك دائام حاجة لتكون استجابة ملتطلبات املجتمع املدين)

كن قد تنحرف العديد من كربامج التوظيف املضمون)، لمان االجتامعي (يقودها املجتمع و لتوفري شبكات األ
التدخالت السياسية ألن الدولة يتم االستيالء عليها من قبل مصالح خاصة أو ٌتستخدم ألغراض زبائنية من قبل 

 السياسيني و البريوقراطيني، لذا جيب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ إصالحات و برامج السياسة. 
ل جيد هي مفتاح التنمية خاصة إذا كانت إخفاقات السوق واملجتمع املدين من الواضح أن الدولة التي تعمل بشك

منترشة كام هو احلال عادة يف املراحل األوىل للتنمية، لذا فهم دور التنمية بوضوح وكيفية أداء مهامها عىل نحو فعال 
 لتحقيق نتائج إنامئية ناجحة تقع يف جوهر جمال االقتصاد السيايس للتنمية. 

. يف مقالة يعتمد االقتصاد السيايس اجلديد ملنهج التنمية بشكل كبري عىل دور املؤسسات يف التنمية                  
حجة قوية مفادها أن التنمية تعتمد عىل النوعية املؤسسية، وتم اعتامد  )Acemoglu et al. )2001مؤثرة، قدم 

ريني) كمحدد خارجي للمؤسسات وٌيؤثر بشكل غري متغري أدايت (معدل وفيات املستوطنني األوروبيني االستعام
مبارش عىل الدخل، والذي مكن من تفسري االختالفات احلاصلة بني البلدان يف دخل الفرد كدالة للنوعية املتوقعة 
للمؤسسات. وٌتشري الفرضية التي اعتمدهتا الدراسة أن معدل وفيات املستوطنني األوروبيني يف كل مستعمرة حتدد 

اء إما مؤسسات الستخراج وهنب املوارد أو مؤسسات عىل الطراز األورويب لالستيطان والبناء والتي قرار إنش
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أن هناك أنواع أخرى من املؤسسات التي هتم التنمية  )Bardhan )2005حتمي حقوق امللكية. ومع ذلك، يرى 
 كمؤسسات املشاركة واملساءلة واملؤسسات التي ٌتسهل تنسيق االستثامرات.

الربيطاين  وعامل السياسة Daron Acemogluيف وقت الحق، كتب االقتصادي الرتكي األمريكي                  
James Robinson  عىل عدد ال حيىص من  ومقنعة استناداقدما فيها حججا قوية  "ملاذا تفشل األمم"كتاب

 ٌيمكن أن ٌتستدام عىل املدى الطويل إال إذا التنمية) ال وبشكل أعم(احلقب التارخيية يف مجيع أنحاء العامل، أن النمو 
ركزية لنظريتهم يف وجود رابط امل وتتمحور النقطة. واقتصادية شاملةقبل مؤسسات سياسية  ودعمه منتم ارساءه 

 قوي بني املؤسسات السياسية واالقتصادية الشاملة واالزدهار.
االستثامر يف التقنيات  وتشجع عىلرض حقوق امللكية، ختلق فرصا متكافئة إن املؤسسات االقتصادية الشاملة التي تف"                

تكون أكثر مالئمة للنمو االقتصادي مقارنة باملؤسسات االقتصادية االستغاللية التي يتم تصميمها الستغالل  واملهارات اجلديدة
 Acemoglu and Robinson("نشاط االقتصاديتقديم احلوافز لل املوارد من قبل القلة التي تفشل يف محاية حقوق امللكية أو

2012 :430 .( 
ء إىل آخر جيد، أدوات لتحريك االقتصاد من توازن يسٌيمكن اعتبار املؤسسات والسياسات بمثابة                   

حدى املراحل وباملعنى الديناميكي تتوافق هذه العملية مع املرحلة االنتقالية: إذا تم النظر للتنمية االقتصادية أهنا إ
جيب إنشاء املؤسسات وتصميم وتنفيذ السياسات - االنتقالية، فإهنا تنطوي عىل آثار طويلة املدى لدور احلكومة

) اجلديد بعد تدخل الدولة فمن املفرتض أن يكون (اجليدالتي ٌتسهل املرحلة االنتقالية. إذا تم بلوغ التوازن 
 كانت بطاريتها فارغة.سيارة كإقالع سيكون األمر  – والسيايس اجلديدمستداما ضمن اإلطار املؤسيس 

بداية  Harvardتأثر االقتصاد السيايس للتنمية إىل حد كبري بمسامهة جمموعة من اقتصاديي جامعة                    
كلام زادت  )Alesina and Rodrik )1994التسعينات. عىل سبيل املثال، كشفت املسامهة الرئيسية التي قدمها 

تعمل  عىل وجه خاص، دم املساواة يف الثروة والدخل زاد معدل الرضائب وانخفض معدل النمو الالحق.ع
 )1(نظريات االقتصاد السيايس اجلديد التي تربط املزيد من عدم املساواة بانخفاض النمو عرب القنوات التالية: 

نرش عدم االستقرار السيايس و  )2(لكية؛ الريع) و تقلل حقوق املالتي تسعى نحو الرتبح ( األنشطة غري املنتجة
تفرض سياسات إعادة التوزيع املشجعة  )3(االجتامعي و الذي يقود للمزيد من عدم اليقني و انخفاض االستثامر؛

ٌتؤدي أسواق االئتامن غري  )4(من قبل عدم املساواة يف الدخل تثبيط األغنياء عىل القيام باالستثامر و تراكم املوارد؛ 
متارس حصة صغرية نسبيا  )5(خاصة يف رأس املال البرشي؛ و  –لة إىل استثامر دون املستوى من قبل الفقراء الكام
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قويا عىل معدالت اخلصوبة و التي  إجيابيامما يعني عدم مساواة أكرب) تأثريا للطبقة الوسطى ( من الدخل موجهة 
 بدورها هلا تأثري سلبي كبري عىل النمو االقتصادي. 

 Poverty Traps and Multiple Equilibria لفقر والتوازنات املتعددةفخاخ ا .3
(التي كان ٌيشار إليها بحلقات الفقر املفرغة)  "فخاخ الفقر"عىل الرغم من أن املسامهات الرئيسية املبتكرة ملفهوم 

لفخاخ الفقر يف ا ظهرت يف عقد الستينات، إال أن التوافر املتزايد لبيانات السالسل الزمنية سمح بتحسني فهمن
عترب فخ الفقر آلية ذاتية الدفع ٌتؤدي حلالة الفقر املدقع: يديم الفقر نفسه بنفسه يف حلقات ٌتعزز سياق ديناميكي. يٌ 

جانبي العرض والطلب. من جانب العرض، مع دخل منخفض ال ٌيمكن حتويل كال بعضها البعض من 
نتاجية منخفضة ٌيديم انخفاض الدخل وبالتايل رأس املال إلوٌيؤدي افتقار  االستهالك لصالح تكوين رأس املال

يكون بلد ما فقريا ألنه كان سابقا يملك مستويات ضعيفة من االدخار واالستثامر، يف املقابل يعني  –تكتمل احللقة 
قة أنه كلام اقرتب البلدان نحو الغنى ادخرت واستثمرت أكثر وبذلك ختلق حلاجلانب املناقض للحلقة املفرغة 

جانب الطلب، وألن الدخل منخفض سيكون حجم  مننمو أرسع. ن تقود معدالت االدخار املرتفعة لفاضلة أي
السوق (السلع االستهالكية) صغريا جدا لتشجيع املستثمرين، وبالتايل يعني االفتقار لالستثامر إنتاجية منخفضة 

قادر عىل توفري سوق مشجع لالستثامر  يكون بلد ما فقريا ألنه كان سابقا غري-واستمرار انخفاض الدخل
)Azariadis and Stachurski 2005.( 
نقص التغذية الذي ٌيؤدي النخفاض النشاط  )1(د من أنواع وأسباب فخاخ الفقر مثل هناك عد                          

االقصاء  )4(غرافية؛ العزلة والعيوب اجل )3(النقص يف التعليم واكتساب املهارات؛  )2(البدين واإلنتاجية؛ 
االفتقار لألصول التي ٌخترج بعض األرس من سوق رأس املال. إن احلصول عىل  )5(والتهميش االجتامعي و 

والفقر ) (اهليكيلبيانات بانيل أكثر تنوعا حول مستوى معيشة األرس مكن التمييز بشكل أفضل بني الفقر املزمن 
 . وتدابري مكافحتهاية لتلك الفخاخ ، كام ساعد عىل حتديد األسباب اجلذرالعابر

البنية النظرية السائدة حاليا والواعدة الكتشاف فخاخ الفقر وكيفية "التوازنات املتعددة "ٌتعترب نظرية                         
اهلروب منها، إىل جانب اهتاممها بمجموعة من القضايا األخرى يف اقتصاديات التنمية. تنص هذه النظرية أن 

قتصاد يعيش حالة ٌيوجد فيها أكثر من توازن والتي ٌيمكن ترتيبها من األسفل إىل األعىل (من املستوى املنخفض اال
ن جيد (حلقة فاضلة) أعىل نحو توازإىل املرتفع): إذا كان االقتصاد عالقا يف توازن يسء (فخ الفقر) ٌيمكن حتريكه 

ذات  وبلوغ توازناال قويا لكيفية اهلروب من فخ الفقر مث )Ray )2005بشكل عام، ٌيوفر واهلروب من الفقر. 
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ومفهوم  )Rosenstein-Rodan )1943مستمدا من مفهوم الدفعة الكربى لـ  وحدوث النمومستوى عال 
أن االنتقال من وضع  Rayذه املفاهيم، يرى استنادا هل ).Hirschman )1958الروابط األمامية واخللفية لـ 

جموعة من يف النواتج التنموية ترجع أساسا مل وأن االختالفلتنسيق، يستدعي احلاجة ل منخفض إىل مرتفع توازين
القيام بذلك. من منظور  وقدرهتا عىلللدولة كعامل تنسيق مهم  والسلوكية والدور احلاسمالعوامل اهليكلية 

عىل إذا كان بإمكانه تسهيل سياسة التنمية، يعترب حتقيق التنسيق مفتاح النمو ألن االقتصاد لديه إمكانيات نمو أ
االستثامرات التكميلية، أو يعيش يف مستوى توازين منخفض راكد إذا فشل يف ذلك. لكن مع ذلك، ال حتدث 

، يف املقابل ال حتدث االستثامرات التكميلية العديد من االستثامرات ملجرد عدم وجود استثامرات تكميلية أخرى
هناك العديد من السامت املادية واملؤسسية للبلدان املتخلفة واألسواق. لغياب االستثامرات األوىل واحلوافز 

لوجود مؤسسات احلاجة  يدعومما األسواق لوحدها غري قادرة عىل حتقيق النمو) (اخلاص تقوض إمكانية التنسيق 
لعامة يف كثري املؤسسات ا تتميز) يف غاية األمهية حلل مشكلة التنسيق، لكن لسوء احلظ القطاع العام( غري سوقية

قدرة تنسيقية ضعيفة وغري قادرة عىل تعبئة املوارد املالية بالشكل الكايف والتي تكون رضورية لتوفري بمن األحيان 
ضعف "احلوافز والتغلب عىل حواجز التنسيق. بعبارة أخرى، تتمثل املعضلة األساسية للنمو يف البلدان النامية يف 

 ."عىل نحو فعال واردقدرة الدولة عىل التنسيق وحشد امل
ودعا إىل الفعالية املحتملة للمساعدات اخلارجية بقوة  )Sachs )2006عىل نفس املنوال، ٌيؤمن                          

أن إحداث دفعة كبرية منسقة يف  Sachsزيادة كبرية يف مستويات اإلنفاق. ووفق نظرية التوازنات املتعددة، يدعي 
نحو نمو مستدام وٌتنهي مشكلة الفقر  اإلقالعاخلارجية سُتساعد البلدان الفقرية عىل  حجم وختصيص املساعدات

 فيها. 

 Growth-Inequality-Poverty Nexus فقر- عدم مساواة- الرابط نمو .4
قدمت دراسات حديثة أدلة جتريبية ومفاهيمية جديدة إضافية مفادها أن عدم املساواة املرتفع يف الدخل (الثروة) 

عدم املساواة: ماذا يمكن أن "املستوى املرتفع للفقر يعمالن عىل كبح عجلة النمو االقتصادي. يف كتابه األويل و
حجة قوية بأنه ٌيمكن احلد من عدم املساواة  Anthony Atkinsonقدم االقتصادي الربيطاين  )2015( "يفعل؟

واألسواق الكاملة  واملعلومات غرياالحتكارية ): يف عامل حقيقي أين تسود املنافسة (النمومع زيادة تعزيز الكفاءة 
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يف املقابل، ظهرت جمموعة بحثية أخرى مؤثرة بواسطة  1.والكفاءة قائمة، مل تعد املفاضلة بني املساواة املفقودة
) 2012( "رأس املال يف القرن احلادي والعرشين"بعد نرش كتابه الشهري  Thomas Pikettyاالقتصادي الفرنيس 

إىل ترشيع قوة  Atkinsonفاوت احلاد يف الدخل يف العقود القليلة املاضية. ويف الوقت الذي دعا فيه وثق فيه الت
عىل سياسات فرض  Pikettyالعمل (تأسيس املزيد من النقابات واالحتادات العاملية) واحلد األدنى لألجور، أكد 

ستكون الة يف إطار اقتصاد ناضج إال أن فعالرضائب وإعادة التوزيع، وعىل الرغم من أن هذه السياسات قد تكون 
 هناك حاجة لتبني سياسات أخرى يف إطار اقتصاد نامي فقري. 

بلد نامي أواخر السبعينات أن  100نمو يف دراسة شاملة ٌتغطي فرتات  )Ravallion )2012وجد                            
الفرد الالحقة. يف هذا اإلطار، إذا كان  GDPنمو عىل معدالت ثار سلبية كبرية معدالت الفقر األولية املرتفعة هلا آ

االدعاء بأن خفض عدم املساواة والفقر يف بيئة يكون كالمها مرتفعا سيسهم يف رفع اإلنتاجية والنمو الالحق 
جد صحيحا وٌيمكن تأكيده أكثر من خالل الدراسات التجريبية السليمة، فإن اآلثار االسرتاتيجية الناجتة ستكون 

 هائلة. 
يقلب هذا النموذج الفكري اجلديد رأسا عىل عقب الرأي السائد يف اإلطار النيوكالسيكي بأن                        

لتوليد النمو بناء عىل احلجة القائلة إن األغنياء (الرأسامليون)  أسايسالتوزيع غري املتساوي للدخل هو رشط 
فقراء(العامل)، وبالتايل وفق مستوى معني من إمجايل الدخل من شأن يدخرون نسبة أكرب من دخلهم مقارنة بال

وجه نحو االستثامر لتحقيق التوزيع غري املتساوي للدخل أن ٌيولد تدفقا أكرب من املدخرات االمجالية التي قد تٌ 
ادية أثناء أعىل. وهبذا املعنى، ٌيمكن ترشيد الرغبة يف توزيع غري متكافئ للدخل عىل أسس اقتص GDPمعدل نمو 

من جانب آخر، يعترب املزيد من رصاعها مع البعد األخالقي الذي يدعو للمزيد من املساواة واالنصاف والعدالة. 
الفقر اليوم رشطا مسبقا لتوليد املزيد من النمو االقتصادي وتقليل مستوى الفقر يف املستقبل: كام وصفتها مدرسة 

Cambridge ري أمرا رضوريا لرتاكم الفوائض عىل حساب االستهالك احلايل. بشكل رصيح، ٌيعد افقار اجلامه
 وختفيف حدةصبح وسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية زيادة النمو، ستٌ تقليل عدم املساواة ٌيؤدي فعال ل وإذا كان

 للمساواة مع الظروف االقتصادية.  األخالقيبني اهلدف (املعيار)  وسيختفي الرصاعالفقر يف املستقبل 

                                                 
   ، أصبحت احلكمة التقليدية يف مهنة االقتصاد بأن املفاضلة بني املساواة والكفاءة أمر ال مفر منه.1974ألول مرة عام  kunOمنذ ظهور قانون  -  1
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تعمل النتائج احلديثة (أن ارتفاع عدم املساواة والفقر بشكل أويل ٌيؤثران عىل النمو املستقبيل سلبيا) عىل                 
النمو عىل عدم املساواة والفقر. وترتكز  تأثري يةعكس السببية التقليدية يف اقتصاديات التنمية التي تكشف عادة كيف

برية ظهرت يف الفرتة احلالية تعرض العالقة بني النمو وعدم املساواة والفقر هذه النتائج عىل مسامهة مفاهيمية ك
هذا ال ٌيؤدي  متساوية، فإنكعملية أساسية غري قابلة للتجزئة. إذا كانت توزيعات الدخل (الثروة) األولية غري 

مؤيدي االقتصاد كرشط رضوري (لكن ليس كافيا) حلدوث التنمية (ُمتثل حجة  –تقليل من حجم النمو فحسب ل
يف احلد من الفقر (ختتلف مرونة احلد من الفقر بداللة النمو  GDPبل أيضا تقليل تأثري نمو -السيايس اجلديد) 

عامل "اعتامدا عىل الظروف األولية) وبالتايل ٌيمكن اعتبار عدم املساواة  3.0و 0.2-ضمن نطاق واسع بني 
 بني النمو والفقر.  "تصفية

تأثريمها عىل الفقر: بالنظر إىل جانب التوزيع األويل للدخل، يلعب نمط وهيكل النمو دورا أساسيا يف                      
لظروف األولية بام يف ذلك اإلطار املؤسيس املعمول به يف ذلك الوقت، يتم حتديد نتائج الرابط بني النمو وعدم ل

ي الذي ٌجيادل بشكل مقنع للبنك العامل 2006ية لعام املساواة والفقر بشكل مشرتك. كان هذا مقرتح تقرير التنم
حاجة ألي مفاضلة بني النمو (الكفاءة) واحلد من الفقر (اإلنصاف)، ألن القضية األساسية هي حتديد بأنه ال 

 املؤسسات والسياسات التي ٌتؤدي لنمط مؤيد للفقراء.

 Human Development and Inclusive التنمية البرشية والنمو الشامل .5

Growth 
منذ بداية األلفية اجلديدة، أصبح تعريف التنمية أكثر شموال ومتعدد األبعاد مما كان سائدا سابقا. وبناءا عىل أسس 

عكس املفهوم الضيق للحد من –، أصبحت التنمية البرشية "األداء الوظيفي والقدرات"حول  Senمفاهيم 
ون التنمية البرشية من عدد كبري من األبعاد واجلوانب ذات يف املركز الصدارة كهدف هنائي للتنمية. تتك-الفقر

درجة الديمقراطية (لمعلومات واملشاركة وطبيعة النظام م والتغذية واملأوى والوصول لالصلة بالصحة والتعلي
كن مع لعد خمتلف. بٌ  Nٌيمكن التفكري يف مالمح التنمية البرشية يف - واحلرية) واالستدامة البيئية والعاملية وغريها

ركز عىل الرفاه متعدد األبعاد فقط عىل قياس الفقر متعدد تقترص األعامل النظرية والتجريبية التي تٌ  لغاية اآلنذلك، 
 Bourguignon and Chakravarty 2003 ;Tsui(األبعاد مقارنة باملفهوم األوسع للتنمية البرشية 

2002 ;Duclos et al.2006 ;Alkire and Foster 2011(. 
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ٌيعد هذا النهج نسخة أكثر تعقيدا بكثري من هنج احلاجات األساسية التي يف كثري من النواحي،                         
ؤرشات من خالل حماولة مزج امل وقياس الفقرتوسيع مفهوم  لظهرت يف السبعينات، وهيدف هذا النهج التكمييل

عىل طراز والنوعية (دية) إىل جانب املؤرشات الذاتية بشكل أسايس عن طريق املصفوفة النقوالكمية (املوضوعية 
 Kanbur 2004 ; Kanbur and Schaefferواملقابالت () بناءا عىل جمموعات الرتكيز Sussexمدرسة 

2007.( 
نسعى كام أرشنا سابقا، ٌينظر بشكل متزايد لتحسن التنمية البرشية باعتبارها اهلدف النهائي الذي                           

فإن السعي  والتنمية مستقبالأن يضفي إىل النمو  والثروة ٌيمكنعدم املساواة أقل يف توزيع الدخل  وبام أنإليه، 
مكانة أكرب يف جمال مكافحة الفقر كأهداف مشرتكة ٌيمكن الوصول إليها من خالل  واملساواة أخذوراء اإلنصاف 

اإلنامئية الثامنية لأللفية التي  األهدافاألساس، تم توسيع  الفقراء. عىل هذا تنمط نمو حساس (موات) الحتياجا
، حيث ٌتوفر هذه األخرية 2015هدفا للتنمية املستدامة يف عام  17إىل  2000وضعتها األمم املتحدة بداية عام 

دم يف نسان (رغم أن هذا التقإطارا عاما لرصد التقدم املحرز يف العامل الثالث يف سعيه لتحسني مستوى رفاه اإل
والضعف، ذلك  اهلشاشةحتقيق هذه األهداف كان متفاوتا).  هناك هدف آخر ظهر عىل السطح مؤخرا هو تقليل 

زمة كلية بشكل أسايس) كام أظهرهتا األألن الفقراء يف عرص العوملة أكثر عرضة للصدمات اخلارجية (االقتصادية ال
لذلك من املهم تصميم وتنفيذ جمموعة من شبكات ، 2008واالزمة املالية العاملية لعام  1997األسيوية لعام 

 والضعف.  اهلشاشةاألمان االجتامعي والتدابري اهليكلية التي من شأهنا التقليل من 
النمو الشامل كاسرتاتيجية تنموية هو النموذج اجلديد الذي يتبناه جمتمع التنمية حاليا، وهو يتبع                             

بأن نمط   للتنمية البرشية. ٌتؤمن هذه االسرتاتيجيةتعريف واسع ومتعدد األبعاد ومعارص عىلند مبارشة ويست
االسرتاتيجية لوجوب  وتدعو هذهأكثر حتى من رسعة) النمو هي حمددات حاسمة للنمو الشامل، وهيكل (

: فمن ناحية اإلنتاج ألغنياءوا والطبقة الوسطىالفقراء  –عملية النمو  واالستفادة منرشاك مجيع رشائح املجتمع إ
التعبري عن السياسة العامة تتم املشاركة عرب  ومن ناحيةل االنخراط يف العاملة املنتجة، تتم املشاركة من خال

ودقة األكثر شموال  ن التعريفأ. ٌيمكن القول والوطنيةقرارات صنع السياسات املحلية  والتمثيل يفاألصوات 
العمل، احلصول عىل  وخيلق فرصالنمو الذي ٌيقلل الفقر "التخطيط اهلندية الشامل هو تعريف جلنة  للنمو

وتنمية لصالح الفقراء، تكافؤ الفرص، التمكني من خالل التعليم  والتعليم خاصةاخلدمات األساسية يف الصحة 
 . "املهارات، االستدامة البيئة واالعرتاف بدور املرأة الفعال واحلكم الرشيد
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 هي اسرتاتيجية النمو التقليدية األوىلتستند اسرتاتيجية النمو الشامل عىل نوعني من التعزيزات:                            
احلد من الفقر (وعدم املساواة)، يف حني يتمثل  نحواملنارصة للفقراء حيث تتجه عالقة السببية من هيكل النمو 

وعدم املساواة) نحو النمو (عالقة السببية العكسية من الفقر د ليجية احلد من الفقر والتي تستناخليار الثاين يف اسرتات
 االقتصادي. 

 Globalization and Developmentالعوملة والتنمية  .6
قوة ال تقاوم، لكن مع ذلك بدأت ردود  –اجلاذبية كإىل وقت قريب جدا، اعترب معظم االقتصاديون عملية العوملة 

العامل تلقي بظالل من الشك حول فعالية وديمومة العوملة. مؤخرا أدرك  الفعل احلامئية القوية يف مجيع أنحاء
العوملة بمعدل  نحويتحول االقتصاديون رضورة التدقيق يف صياغة اسرتاتيجية التنمية يف سياق االقتصاد العاملي 

كان  ية هي ما إذاوهو اجتاه ٌيمكن أن يتباطأ يف املستقبل. يف هذا اإلطار، إحدى القضايا الرئيس –رسيع للغاية 
عملية حتول هيكيل قادرة عىل توليد نمو شامل واحلفاظ عليه، وذلك أن العوملة قد الشكل احلايل للعوملة يفيض ل

ولد عواقب توزيعية سلبية ٌيمكن أن ٌتبطأ االجتاه احلايل ملكافحة الفقر عىل عكس ما تدعيه أطروحة تقارب تٌ 
 سارع احلركات القومية واحلامئية الناشئة إىل نتائج أسوأ للمحرومني.الدخل. يف نفس الوقت، ٌيمكن أن ٌيؤدي ت

ياسات أن صانعي الس Dani Rodrik، يعتقد )2018("التجارة  يفحديث رصيح "يف كتابه اجلديد                          
ها فقط عىل الصعيد تنموية استباقية ليس لالستفادة من وتنفيذ اسرتاتيجياتتصميم يف البلدان النامية بحاجة ل

أنه ال ينبغي  )Rodrik )2018ويرى املحيل بل املساعدة أيضا عىل مواجهة بعض اآلثار السلبية لقوى العوملة. 
بدور نشط يف احلكومات  أن تقوم يكفيالنظر إىل العوملة أهنا بديل موثوق به السرتاتيجية التنمية املحلية: إذ ال 

ثامر امجاع واشنطن القديم أن تدفعها وإلغاء القيود عىل اقتصاداهتا وانتظار  حترير التجارة وحركة رؤوس األموال
وقوى السوق يف سياق العوملة إىل مسار التطور الرسيع، يف املقابل قد ٌيؤدي النهج البديل املناهض للتجارة احلرة 

نموية حملية نشطة بشكل تباع سياسات حترير نشطة وسياسات تأ. بدال من ذلك، حتتاج احلكومات إإىل نتائج أسو
 متزامن ومتناسق.

وآخرون أن العوملة تقدم فوائد كبرية حمتملة لتلك البلدان التي قررت ) Rodrik )2018يعتقد                         
قد ٌيؤدي -ئيا أو مضمونااملشاركة بشكل اسرتاتيجي وفعال يف عملية العوملة، لكن تلقي تلك الفوائد ليس تلقا

 للتنمية (كام هو احلال األوىللتهميش وظهور آثار سلبية خصوصا االقتصاديات التي التزال يف املراحل التحرير ل
يف معظم بلدان افريقيا جنوب الصحراء). حتتاج تلك البلدان الرتكيز داخليا عىل تعزيز املؤسسات ورعاية قطاعها 
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سلسلة القيمة  عرباد منافذ مالئمة هلا يف اخلارج الزراعي من أجل ترسيع عملية التحول اهليكيل القتصاداهتا، وإجي
 العاملية واالستفادة من موجة العوملة. 

من التقدم املفاهيمي الرئييس يف اقتصاديات التنمية يف العقدين  األكربمن املنصف أن نشري أن اجلزء                           
 Newالنظرية اجلديدة اجلديدة للتجارة " نقلتثال، املاضيني كان عىل مستوى االقتصاد اجلزئي. عىل سبيل امل

New Trade Theory "  املقدمة من قبلMelitz and Antras )2003(  الصناعة وحدة التحليل من مستوى
يف إطار نموذج دينامكي . جديدة للتجارة مل تتطرق نظرية التجارة من قبل ، وأبرزت مكاسبمستوى الرشكة إىل

الرشكات األكثر إنتاجية فقط لدخول "دفع تأن  للعوملةمكن نسة تظهر الكيفية التي يٌ غري متجا وبوجود رشكات
أسواق التصدير (يف حني تستمر بعض الرشكات األقل إنتاجية يف اإلنتاج فقط يف السوق املحلية) مما يضطر بشكل 

من  انطالقامجالية للصناعة ساهم نمو اإلنتاجية اإليٌ  هذا،من  .(1635: 2003) "خروج الرشكات األقل إنتاجا ينآ
مقابل  خروج الرشكات األقل إنتاجية ذلك سيؤدييف مقابل ، يف مكاسب الرفاهيةعملية إعادة ختصيص املوارد 

عادة توزيع حصص السوق نحو الرشكات األكثر إنتاجية مما يعزز من زيادة مبيعات الرشكات األكثر إنتاجية إل
التجارة عىل ن وجود تكاليف مرتفعة لدخول سوق التصدير سيعكس قوة تأثري أ والظاهر أيضا. اإلنتاجية اإلمجالية

ويشري  التكاليف الرفاهية املعززة من طبيعة التجارة.ستظهر لكن عىل الرغم من هذه ، خمتلف أنواع الرشكات
Melitz )2003( .عىل  إىل أن دور تكاليف الصادرات يكمن يف ضبط توزيع املكاسب من التجارة عرب الرشكات
عملية إعادة التوزيع أيضا بعض التكاليف قصرية األجل إال أن العديد من األبحاث ترى أن  تتضمن ذلك،عكس 

 .االنتقاليةاآلثار املمكنة للسياسة التجارية عىل إعادة توزيع الرشكات ستعمل عىل تعويض تلك التكاليف 
 Growth Diagnostic تشخيص النمو .7

بوضع متييز مهم للغاية ) Dani Rodrik )2006ياسات واإلصالح املؤسيس، قام يف سياق مناقشة إصالح الس 
أو الفكرة االقتصادية القائل بأن  "األسس املؤسسية"بني عملية بدء النمو وعملية احلفاظ عليه، وانتقد ما أسامه 

ية التي اقرتحتها املنظامت النمو و التنمية ال ٌيمكن حتقيقها إال إذا تم اعتامد كتالوج باجلملة لإلصالحات املؤسس
) احلكم الرشيد، األخرىالدولية مثل البنك العاملي و صندوق النقد الدويل: تضمن هذا الكتالوج(من بني األمور 

املساءلة و القضاء عىل الفساد، سيادة القانون و حقوق امللكية اخلاصة املحددة جيدا، محاية احلقوق امللكية الفكرية، 
لتخلص من التدخل احلكومي املفرط، حترير األسواق املحلية و األنظمة التجارية و أسواق الرضيبي، ا اإلصالح
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أن  )Hausmann, Pritchett and Rodrik )2005لكن يف حتليل احصائي لتسارع النمو، أظهر رأس املال. 
كالتي دعا إليها  الشاملة باإلصالحاتهلا القيام  ومل يسبقد من البلدان النامية شهدت تسارعا للنمو هناك عد

كل من اهلند و الصني التي تسارع النمو فيها حتى قبل تنفيذ اإلصالحات  األمثلةكتالوج البنك العاملي، و تشمل 
وكانت احلدود الفاصلة بني امللكية قوق امللكية غري حمددة بشكل جيد ، كانت حمثال الرئيسية. يف حالة الصني

وحقوق امللكية الفكرية ليست حممية بشكل جيد، ومع ذلك كل هذا مل يمنع العامة للدولة وامللكية اخلاصة غامضة 
  2نمو االقتصاد برسعة فائقة. 

قد ال تكون العوامل املساعدة عىل اقالع النمو هي نفسها العوامل التي حتافظ عليه. من أجل بدء النمو،                   
ختتلف هذه القيود من بلد آخر حيث واجه بلدا معينا، ومع ذلك حلاحا) التي تٌ اج حتديد القيود األكثر إلزاما (إنحت

أن نجاح إصالح سياسة يف مكان ما قد ٌيسبب نتائج عكسية متاما إذا طبق يف مكان آخر. يف هذا اإلطار، طور 
Hausman, Veslco and Rodrik )2005(  إطارا تشخيصيا هاما ٌيساعدنا عىل حتديد أهم القيود امللزمة التي

قها التكلفة املرتفعة للغاية لتمويل عيعند املستوى األول، ٌيميز إطار تشخيص النمو البلدان التي تٌ  جه بلدا معينا.ٌتوا
االستثامر املحيل والبلدان ذات العائد املنخفض عىل االستثامر اخلاص املحيل. عند املستوى الثاين، ٌيمكن أن تنجم 

خماطر عالية يف البلد وظروف االستثامر غري جذابة) أو (التمويل الدويل التكلفة العالية لتمويل االستثامر عن سوء 
سوء التمويل املحيل (عندما تعمل أسواق رأس املال املحلية بشكل سيئ). أما عائد االستثامر اخلاص املنخفض 

ملال فريجع بسبب جمموعة متنوعة من العوامل تشمل ارتفاع خماطر املصادرة والرضائب املفرطة ونقص رأس ا
إحدى أسباب انخفاض اإلنتاجية هي البنية  –البرشي والتأثريات اخلارجية الكبرية واإلنتاجية جد املنخفضة 

     التحتية املادية الضعيفة. 
ة خمتلفة: عىل سبيل املثال، ال فائدة من توفري متويل أجنبي يكل هذه القيود تتطلب استجابات سياس                          

شدد إطار تشخيص النمو عىل إذا كانت العوائد املنخفضة من االستثامر اخلاص هي املشكلة الرئيسية. لذا، يٌ إضايف 
حلاحا بدال من استهداف إصالح شامل للسياسة ياسة التي تستهدف القيود األكثر إرضورة البدء بإصالحات الس

إصالحات مستهدفة مناسبة  جراءوإمكانية إ الذي من املرجح أن يفشل. إذا كان باإلمكان حتديد القيود امللزمة

                                                 
بالسنوات اخلمس  (مقارنةنه زيادة نمو نصيب الفرد من الدخل بمقدار نقطيتني مئويتني أو أكثر "أGrowth Acceleration تسارع النمو"ٌيعرف  - 2

 1992حالة تسارع نمو من هذا القبيل بني منتصف اخلمسينات إىل غاية  83ستمر عىل مدار ثامين سنوات عىل األقل. تارخييا، شهد العامل أكثر من السابقة) ت
)Hausmann et al. 2005.(  
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هذا ما ٌيفرس سبب  –، لكن يف املقابل ال ٌتوجد وصفات قياسية (معيارية) لبدء اقالع النمو ٌيمكن بدء ترسيع النمو
أو مؤسسية  ومتغريات سياسيةأن العديد من عمليات االنحدار القطري عىل معدالت النمو كمتغريات تابعة 

 . ومعنويةال ٌتظهر نتائج حاسمة كمتغريات تفسريية 
بمجرد البدء يف النمو، ٌتصبح املهمة الثانية يف كيفية احلفاظ عىل النمو الرسيع عىل املدى الطويل. يف                     

هذه املرحلة، ُتصبح التغيريات املؤسسية اجلوهرية (التي مل تكن قيدا ملزما لبدء النمو) أكثر أمهية. ٌيؤكد إطار 
خيص النمو أن النمو االقتصادي يكسب املزيد من الوقت عند تطبيق إصالحات مؤسسية أكثر شموال وعمقا تش

والتي ٌحتافظ عىل النمو والتنمية عىل مدى فرتات زمنية أطول وتتجاوز تسارع النمو األويل. ويف ظل غياب هذه 
ألمر الذي قد ٌيؤدي إلبعاد هذا البلد اإلصالحات العميقة، سيظل االقتصاد الناشئ عرضة للصدمات اخلارجية ا

عىل هذه الصدمات اخلارجية احلروب الكربى مثل  ومن األمثلةعن مسار تسارع النمو ووضعه عىل مسار الركود.  
عىل البلدان  ومن األمثلة ،)1982(أو أزمة الديون  )1997(زمة اآلسيوية كاأل واألزمات املاليةاحلربني العامليتني 

 أو ايرلندا.  اتي تأثرت سلبا بالصدمات اخلارجية إندونيسيالنمو ال رسيعة
النتائج بفضل إطار تشخيص النمو، أصبح التمييز بني البدء يف النمو واحلفاظ عليه قادرا عىل تفسري                        

ك ارتباطات احصائي بني معدالت النمو واخلصائص املؤسسية، يف حني أن هنا املتناقضة بعدم وجود أي ارتباط
، ٌتشري االرتباطات األخرية . ختاما)Rodrik 2006(مهمة للغاية بني مستويات دخل الفرد واخلصائص املؤسسية 

      أنه عىل املدى الطويل ٌحتدد املؤسسات أفاق النمو االقتصادي. 
 New Structural Economicsاالقتصاد اهليكيل اجلديد   .8

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

قبل من أهداف التنمية شكلت نقطة ضعف جيب معاجلتها يف اجليل امل ول من األهداف اإلنامئية لأللفيةاجليل األ
جنبا إىل جنب مع االهتامم املتجدد يف البعد  من قضايا هيكلية. والالمساواة تتشكلمن قناعة أن الفقر  وينبع ذلك

لقد أدركت العديد من البلدان النامية التي كانت مشغولة يف  :يةجتدد االهتامم بالسياسة الصناع للتنمية، "اهليكيل"
 لسياسة بحاجة التسعينات أهناو الثامنينات خالل) واشنطن توافق إمالءات حتت( تفكيك سياستها الصناعية

وأمريكا تنظر العديد من البلدان متوسطة الدخل يف آسيا  يف الواقع، .اقتصاداهتا أداء حتسني رادتأ ما إذا صناعية
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اقتصاديات النفط  تبحث حني يف ،"فخ الدخل املتوسط " عىل حاليا للسياسة الصناعية كأداة للتغلب الالتينية
االفريقية حتاول تبني تلك  وحتى االقتصادياتاالقتصادي احلديث عن السياسة الصناعية كأداة للتنويع 

 .)Norman and Stiglitz 2015( املزمنالسياسات يف حماولتها للخروج من فخ الفقر 
 Joseph Stiglitz، Daniسيك) بارزون مثل (نيوكال أظهر اقتصاديون يف األوساط األكاديمية،                      

Rodrik  وJustin Lin  عىل عدم االنحراف عن  همحرصبشكل علني دعمهم للسياسة الصناعية عىل الرغم من
 وطار) اإل(و بالتايل ضامن أن تتم املحادثات و إعادة صياغة السياسة الصناعية يف هذا النيوكالسيكي طار اإل

يف سلسلة من املنشورات املؤثرة،  ناعية القديمة خاصة فيام يتعلق بالتعريفة اجلمركية.االبتعاد عن السياسية الص
 حتليال) 2008,2009,2012,2017((كبري اقتصاديي البنك العاملي سابقا)  Justin Linقدم االقتصادي الصيني 

 داة للتنمية االقتصاديةصناعية كألتفسري األسباب املبارشة لفشل أو نجاح استخدام السياسة الجديد  ااقتصادي
لتوصل يف ااألسباب املبارشة حلاالت الفشل لعجز احلكومة  رجاعإمكن يٌ : "االقتصاد اهليكيل اجلديد"نهج ٌيعرف ب

مكن هذا النهج يٌ  واعتامدا عىل لبلد ما. ومستوى التنميةعايري جيدة لتحديد الصناعات املناسبة هليكل هبة العوامل مل
شاملة  وحتقيق تنميةخفض الفقر  فعالة من خلق فرص العمل، وتأمني حلقةشكل ديناميكي ما أن ينمو ب لبلد نام

د احلكومة بنشاط حل وأن تتدخل تطوير قطاعات يتمتع فيها البلد بمزايا نسبية كامنةبحتفيز التحول اهليكيل عرب 
 جذابة. وبيئة أعاملجيدة بنية حتتية كتكاليف املعامالت يف هذه القطاعات من خالل خلق جمموعة من احلوافز 

املتقدمة يفرتض أن بلدا ناميا ما إذا اراد اللحاق بركب البلدان  القديم النهج اهليكيل أن )Lin )2017ٌجيادل              
 وهذا بدورهنتاجية العامل املوجود يف البلدان املتقدمة، إبلوغ نفس مستوى  هالدخل) فعليبداللة مستويات (

وتشمل لتلك املوجود يف البلدان املتقدمة:  وتكنولوجيا مماثلاعات حديثة كثيفة رأسامليا يتطلب منه بناء صن
، مل تظهر هذه ذلك معو. ومعدات النقل الكياموية، اآلالت والصلب، املوادصناعات ثقيلة مثل احلديد  األمثلة

فشل " ذلك عىل وجود مظاهر وم يفلقي االقتصاديون اللالصناعات أبدا يف البلدان النامية: ملاذا؟ يف الواقع، يٌ 
 وحماكاة البلدانتقليد  وحرصا عىل .ت تطور هذه الصناعات بشكل تلقائيناشئة عن اجلمود اهليكيل منع "السوق

اسرتاتيجية التصنيع املوجه إلحالل الواردات  احكوماهتليون البلدان النامية أن تعتمد ويص اهليكاملتقدمة، يٌ 
 ; Prebish 1950(مبارش لبناء تلك الصناعات بشكل  وختصيص املواردعرب حشد للتغلب عىل اخفاقات السوق 

Rosenstein – Rodan 1943(.  االشرتاكية بمتابعة االسرتاتيجيات  ها مثلالرأساملية مثلالنامية قامت البلدان
ات نجاحات حالل الواردإالبلدان التي اعتمدت اسرتاتيجية شهدت  ومع ذلك التي يدافع عنها النهج اهليكيل
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لنمط رسيع للنمو املدفوع باالستثامرات واسعة النطاق، لكن رسعان ما أعقبتها أزمات  يف حتقيقهامؤقتة ممثلة 
 طويلة. وفرتات ركوداقتصادية 

يف  ظهور النيوليرباليةلأدى فشل النهج اهليكيل كدليل تتبعه البلدان النامية للحاق بركب البلدان املتقدمة                    
شيا يف البلدان النامية يف ذلك الوقت، كان التدخل احلكومي متف ."فشل احلكومة"حماولة للتغلب عىل  الثامنينات يف

وعدم ظهور سلوك الباحث عن الريع، الرشوة، االختالس فضال عن العديد من التشوهات االقتصادية مما أدى ل
مع البلدان املتقدمة، تم تقديم نصائح للبلدان  ق الفجوةغالوإاالقتصادي  ولتحسني األداءختصيص املوارد.  كفاية

اخلصخصة، تنشيط األسواق  توافق واشنطن: ل تنفيذ تدابريالنامية ببناء اقتصاد سوق جيد األداء من خال
نصح احلكومات بعدم اختيار  وتم كذلك، )Williamson 1989( وبيئة األعامل والتحرير واصالح احلوكمة

. مرة أخرى، بدا املنطق سليام غري أن البلدان التي والتحديث الصناعيبتكارات التكنولوجية الفائزين يف دعم اال
اتسعت و ،الركود واألزمات املتكررةو االقتصادي االهنيار من عانت ما غالبا "بالصدمة العالج"طبقت هذا 

 وأصبحت األزماتت أقل سجلت معدالت النمو مستويا لقد .كبري بشكل املتقدمة بني البلدانو بينها الفجوة
يف ظل السياسات اهليكلية  والتسعينات منهاواشنطن يف الثامنينات  إمجاعاالقتصادية أكثر تكرارا يف ظل سياسات 

بالنسبة  "Lost Decadesعقود ضائعة " . أشار بعض االقتصاديني إىل هذه الفرتة بأهناوالسبعيناتيف الستينات 
 عملية الالتصنيع. شهد والكثري منهاللبلدان النامية 

خالل هذه الفرتة، اتبعت بعض االقتصاديات اآلسيوية هنجا تنمويا خمتلفا متاما: من اخلمسينات إىل                     
برسعة كبرية من خالل -وتايوانونغ كونغ ه سنغافورة، كوريا،–األربعة والنمو اآلسيويةالسبعينات نمت اليابان 

جهة نحو التصدير من خالل تطوير صناعات صغرية كثيفة العاملة يف البداية، ثم تبني اسرتاتيجية تنموية متو
من قبل  ستباقيامن حيث رأس املال مع وجود دعم  وأكثر كثافةصناعات أكرب لتسلق تدرجييا يف السلم الصناعي لا

 ).Amsden 1989 ; Wade 1990 ; Chang 2003(احلكومة 
أسباب فشل السياسة الصناعية استنادا إىل التحليل االقتصادي يف املقام األول  نحتاج نظرية حتاول تفسري            
الذي ٌيمكننا ربام من تفسري نجاح االسرتاتيجية التنموية املوجهة "االقتصاد اهليكيل اجلديد  "يعرف بنهج  وهو ما

 والتحديث الصناعييكيل جيذب هذا النهج االنتباه نحو التحول اهل .للخارج كالتي اعتمدهتا بلدان رشق آسيا
(القائمة النسبية تسليط الضوء عىل أمهية امليزة  خالل، ومن أولوية سياسية للبلدان النامية أن يكون والذي جيب

لفشل السياسات الصناعية يف العديد  "املبارش "هذا النهج انتباهنا مرة أخرى أن التفسري  تلف) عىل هبة العوامل
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إىل حماولتها ترويج لصناعات ال تتناسب مع امليزة النسبية للبلد املحددة ذاتيا هبيكل  ااسمن البلدان النامية يرجع أس
 هبات عوامل االنتاج.

يف التفكري التنموي يستخدم هنجا نيوكالسيكيا لدراسة حمددات جة جديدة رب االقتصاد اهليكيل اجلديد مويعت           
 .احلديثطبيعة النمو االقتصادي  والتي متثلاالقتصادية لبلد ما  عملية التنمية وتطورها يفالبنية االقتصادية 

تبني اسرتاتيجية إحالل النهج اهليكيل: هذا االخري دعا ل يساعد االقتصاد اهليكيل اجلديد عىل فهم أسباب فشل
ية التي البلدان النام وتكنولوجية يفبإعطاء األولوية للصناعات ذات كثافة رأساملية  ونصح احلكوماتالواردات 

ميزهتا النسبية. لألسف، مل تكن  وبالتايل حتدي)، يف التكنولوجيا اجلديدة وبالطبع ندرة(املال تعاين ندرة يف رأس 
احلكومة لن  ودعم من وبدون محاية، وتنافسيةالرشكات يف تلك البلدان قادرة عىل البقاء يف ظل أسواق مفتوحة 

تلك الصناعات. بعد تأسيس تلك الرشكات غري القابلة للتطبيق، يقوم أصحاب املشاريع باالستثامر طواعية يف 
 أجل البقاء. واحلامية مناضطرت االعتامد عىل الدعم احلكومي 

يساعدنا االقتصاد اهليكيل اجلديد أيضا عىل فهم سبب فشل النهج النيوليربايل يف البلدان النامية: لقد كانت          
بقاء التي روجت هلا غري القابلة لل ودعم الرشكاتحلكومة حلامية تشوهات السوق حمددة ذاتيا حلاجة ا

الك الرشكات واالعانات هلحالل الواردات من قبل احلكومات سابقا. لقد أدى التخيل عىل احلامية إاسرتاتيجيات 
ب واسعة. ولتفادي تلك العواق واضطرابات اجتامعيةغري القابلة للتطبيق مما أدى إىل بطالة واسعة النطاق 

 أمام يكن مل) التي تعترب حجر زاوية التحديث( الصناعات ذات كثافة رأساملية غري قابلة للبقاء ومواصلة دعم
خصخصة تلك الرشكات، استمرت مشاكل قيود  حتى معو. االعاناتو احلامية مواصلة سوى خيار احلكومات

بسبب وجود حوافز أكرب للولبيات اخلواص املوجهة لتلك الرشكات  واستمرت االعاناتامليزانية اللينة يف الوجود 
  .)Li and Lin 2009واحلامية (بالضغط عىل احلكومة للحصول عىل الدعم 

يقوم االقتصاد اهليكيل اجلديد أيضا بتفسري املسار املزدوج لإلصالح الذي يعتربه التفكري االقتصادي             
فظ االصالح ذو املسار املزدوج عىل االستقرار من خالل توفري التقليدي هنجا خاطئا لالنتقال. من حيث املبدأ، حيا

ديناميكي عن طريق  وحتقيق نمومحاية مؤقتة للرشكات غري القابلة للتطبيق يف القطاعات القديمة ذات األولوية، 
للبلد. الصناعات التي سبق قمعها املتسقة مع املزايا النسبية  وتسهيل تطويرزالة القيود املفروضة عىل الدخول إ

وتغيري يساعد النمو الديناميكي للقطاعات التي تتامشى مع املزايا النسبية االقتصاد عىل تراكم رأس املال برسعة 
اهلبات مما جيعل بعض الرشكات السابقة غري القابلة للتطبيق يف صناعات كثيفة رأسامليا قابلة للحياة.  هيكل
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مما  واالعانات املؤقتةابلة للحياة، يمكن القضاء عىل احلامية تصبح الرشكات يف القطاعات اجلديدة ق وبمجرد أن
 Naughton 1995 ; Lau et al. 2000 ; Subramanian and( سلسةجيعل اقتصاد السوق يتم بطريقة 

Roy 2003 ; Lin 2009, 2012, 2013 .( 
 ا أيضا: كيف يمكن للحكومة يفالنظريات االقتصادية عىل فهم الظواهر فحسب بل تغيريه ال تساعد                  

بركب البلدان املتقدمة؟  وأن تلحقما تطبيق أفكار االقتصاد اهليكيل اجلديد لتحقيق تغيري هيكيل ديناميكي  بلد نام
والنمو حسنا، لالستفادة من املوارد املحدودة لدى احلكومة لتحقيق أكرب تأثري ممكن عىل التغيري اهليكيل 

معرفة الصناعات التي تتسق مع املزايا النسبية الكامنة يف البلد. بعبارة أخرى، جيب أن ة ، حتتاج احلكوماالقتصادي
 عىل هيكل هبة ااالنتاج) بناءعوامل  (بداللة نتاج منخفضةإهي الصناعات التي تتمتع بتكاليف تعرف احلكومة ما 

امالت. عالوة عىل ذلك، جيب عىل لقدرة التنافسية بسبب ارتفاع تكاليف املعالبلد، لكنها يف املقابل تفتقر ل
هذه  وذلك لتمكنيتساعد عىل تقليل تكاليف املعامالت  واملؤسسات التياحلكومة أن حتدد البنية التحتية 
بعبارة أخرى، يقرتح االقتصاد اهليكيل اجلديد عىل احلكومة أن حتدد صناعات  الصناعات اجلديدة من االزدهار.

فري احلوافز للمتحركني األوائل للتغلب عىل فشل التنسيق يف شكل حتسني البنية تو ومن ثمذات مزايا نسبية كامنة 
مزايا تنافسية للبلد. نظريا، جيب أن تكون السياسة الصناعية أداة مفيدة لدى إىل  واملؤسسات لتحويلهاالتحتية 

البلدان النامية لذا  ، فشلت السياسة الصناعية إىل حد كبري يفعمليا ."امليرس" احلكومة من أجل تفعيل دورها
اكتسبت سمعة سيئة يف التيار االقتصادي السائد. إذا مل تقم احلكومة بتسهيل تطوير الصناعات التي تتامشى مع 

القديمة بسبب فقداهنا املزايا النسبية يف حني لن تظهر الرشكات  املزايا النسبية للبلد، ستموت تلك الصناعات
. ولينة مالئمةبنية حتتية صلبة  وعدم وجودلمتحركني األوائل االفتقار لوجود بشكل تلقائي بسبب اجلديدة لل

جديدة ال تستطيع البلدان حتقيق نمو اقتصادي قوي،  وبدون صناعاتإحدى االنعكاسات ستكون إزالة التصنيع 
 البلدان املتقدمة بداللة الدخل. واللحاق بركبحل حتدي توليد فرص العمل 

 وتيسري النموحتديد "صناع السياسة الصناعية باسم منهج  أيدييف  اتطبيقي اإطار) Lin )2012 طور                      
ويص البلدان النامية أنه ال ينبغي أن تلتزم ببساطة بأنامطها احلالية للميزة النسبية بل جيب أن يٌ ، حيث ")GIF(أو 

مات البلدان النامية بأن تستهدف أنشطة أيضا حكو Linويص ويٌ تناسبها.  وتطوير صناعاتحتاول توقع مستقبلها 
باملئة نجح  100من دخل أعىل منها بنسبة  ونصيب فردبلدان أخرى تنمو بشكل ديناميكي ذات هيكل هبات مماثل 

أن البلد املعني باملقارنة لديه  وتتمثل احلجة .)Lin 2012: 161(سنة املاضية  20إىل  15يف عملية التصدير خالل 
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املرجح أن يتمكن البلد  وبالتايل من سنة، 20يف الصناعات التي أصبح تنافسيا فيها قبل  للموارد ووفرةهيكل مماثل 
اقتصاد  ومع نمونتاجية بسهولة يف األنشطة التي متتلك ميزة نسبية كامنة يف هذا البلد. إالتابع من تطوير قدرات 

عجل التخيل عنها لصالح ناضجة مما يٌ  صبحالتي تٌ  سرتتفع األجور يف الصناعات" Referenceاملرجع "البلد 
 "مرجع "العثور عىل اقتصاد  أوال، السياسة الصناعية إجراء مرحلتني: وبالتايل تتطلب "Fellowالتابع " االقتصاد

مكن لالقتصاد التابع تبنيها حتديد القطاعات يف البلد املرجع التي يٌ  ومن ثم ،"التابع "دخل غري بعيد عن البلد  وذ
 نجاح.للتصدير ب

   املصطلحات الرئيسية 
 الفقر-النمو-الالمساواة التنمية البرشية والنمو الشامل التجارب العشوائية املحكمة

 العوملة تشخيص النمو االقتصاد السيايس اجلديد
 التنمية املستدامة االقتصاد اهليكيل اجلديد فخاخ الفقر والتوازنات املتعددة

 أسئلة للمراجعة واملناقشة  
قدم مثاال عن مرشوع بحثي موجه للتطبيق العميل يعتمد عىل تقنية التجارب العشوائية املحكمة، وأبرز ما مدى فعالية هذا  .1

 البحث يف املسامهة يف زيادة دخل السكان ورفاهيتهم؟
 ما هي أهم االنتقادات التي وجهت لنهج التجارب امليدانية يف اقتصاديات التنمية؟ .2

 عارص يف البلدان النامية املتخلفة؟ما هو دور الدولة امل .3
: أنواع فخاخ الفقر كعقبات حمتملة أمام التنمية نظرية التوازنات املتعددة وتفسريها بداللةارشح بإجياز فكرة فخاخ الفقر  .4

 وكيفية مواجهتها؟
ويف حاالت أخرى إىل ترسيع  ملاذا ٌيؤدي عدم املساواة العايل يف حاالت إىل إبطاء النمو االقتصادي وزيادة مستويات الفقر؟ .5

 النمو؟
 ماذا نقصد بالتنمية البرشية وكيف ٌيمكن حتقيقها يف إطار اسرتاتيجية النمو الشامل؟ .6
 ؟اخرت بلدا ناميا مهتم بدراسته وابحث عن خمتلف العوامل التي ُتشكل قيودا ملزمة له للبدء يف عملية التنمية .7
جديدة حول عملية التغري اهليكيل والتحديث الصناعي يف البلدان النامية. ارشح  اراأفكٌتقدم نظرية االقتصاد اهليكيل اجلديد  .8

 بشكل موجز اإلطار الفكري هلذا النهج.

التنمية فيها؟ ارشح  تفسري لوضع موحدة ٌتقدم أفضلالنامية، هل تعتقد إمكانية وجود نظرية  وتنوع البلدانبالنظر الختالف  .9
 اجابتك.
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