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 ملخص:

الصناعات اخلاطئة بالنظر إىل هبة  اختياراستنادا إىل مفهوم  يف البلدان النامية السياسة الصناعيةفشل حتليل ألسباب جناح أو تقدمي  ج االقتصاد اهليكلي اجلديد،يتم يف هذه الورقةعلى  بناءا 
ا النسامليزة النسبية "سياسات"حتدي :فعواملها يف حني بية تفشل بشكل عام،اليت تدعم الصناعات اجلديدة اليت ال تتسق مع امليزة النسبية لالقتصاد أو اليت حتاول محاية الصناعات القدمية اليت فقدت ميز

 متكن بشكل ديناميكي حتويل هيكله قتصاد و استغالل مزايا التخلف و االخنراط يف األنشطة الىتاليت تسهل تطوير صناعات جديدة تتوافق مع امليزة النسبية لالتنجح سياسات"إتباع امليزة النسبية "
   لتنمية.ميكن لصناع القرار يف البلدان النامية ختطيط و تطبيق اسرتاتيجيات منو متسقة و فعالة تتوافق مع مزاياها النسبية عند أي مستوى من االلة إطار حتديد و تيسري النمو،و بداالقتصادي.

  ،البلدان النامية.إطار حتديد و تيسري النمو :السياسة الصناعية ،التغيري اهليكلي،االقتصاد اهليكلي اجلديد،الكلمات المفتاحية
Abstract : 
  Based on the new structural economics ,this paper provides a consistent analysis of the failure or success of industrial policy in 
developing countries due to the choice of “wrong” industries given their factor endowments:"comparative advantage defying"policies 
supporting new industries that are inconsistent with the comparative advantage of the economy or attempting to protect old industries 
that have lost comparative advantage generally fail, while"comparative advantage fellowing"policies facilitating the development of new 
industries that are consistent with the comparative advantage of the economy and engage in activities that will dynamically transform 
their economic structure often succeed. In term of the Growth Identification and Facilitation framework, policymakers in developing 
countries must plan and implement economically viable growth strategies, those that rely on the benefits of their comparative advantage 
at any given level of development.  
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 1

  مقدمة
بالفعل يف البلدان املتقدمة.مثل حكومات معظم البلدان االشرتاكية و البلدان النامية بعد احلرب العاملية الثانية بناء صناعات ذات الكثافة الرأمسالية كتلك املوجودة  حاولت  

الستينات.يف التفكري السائد يف اخلمسينات و –اهليكليني "مت الدفاع عنها من قبل أوائلComparative advantage defyingهذه االسرتاتيجية اليت"تتحدى امليزة النسبية 
السوق،كبح  احتكارميزة قامت احلكومة حبماية الشركات يف الصناعات ذات األولوية بتطبيق سياسات صناعية خمتلفة مثل منح الشركات ذات األولوية ظل هذه االسرتاتيجية،

  . )Lin 2009 ,2012( أسعار املواد اخلام للحد من تكاليف االستثمار و دعم تشغيل هذه الشركاترفع قيمة العملة احمللية و التحكم يف أسعار الفائدة،
و إصدار تراخيص الدخول يف االستثمار لدان االشرتاكية ،ترشيد القروض،إن تدخالت احلكومة يف إطار إسرتاتيجية حتدي امليزة النسبية مبا يف ذلك التخطيط الوطين يف الب   

إسرتاتيجية حتدي امليزة النسبية مية غري االشرتاكية سببت بشكل حتمي نقصا شديدا يف األموال،العملة الصعبة و املواد اخلام.و بالتايل،و على الرغم من أن تبين البلدان النا
ا  تأسسميكنها أن  مع حوافز العمل،تفشي سلوك الباحث عن الريع،تشوه حتما إىل ختصيص غري كفء للموارد،قأدت صناعات متقدمة  يف البلدان االشرتاكية و النامية،إال أ

يل األول من السياسة الصناعية قد آلية توزيع الدخل و ضعف األداء االقتصادي.و إذا كان هدف السياسة الصناعية هو تضييق الفجوة بني البلدان النامية و املتقدمة،فإن اجل
  فشل فشال ذريعا يف حتقيق هذا املسعى.

لتعزيز عملية التنمية االقتصادية.و حلسن احلظ بشكل أو بآخر سياسات صناعية  اعتمادتواصل مجيع البلدان من حيث فعالية السياسة الصناعية، الخفاقاتارغم هذه على    
طة.على سبيل املثال،متكنت اليابان ،كانت هناك بعض احلاالت الناجحة يف اللحاق بالركب و تقليص الفجوة مع البلدان املتقدمة من خالل تنفيذ السياسات الصناعية النش

إىل بلد متقدم ذات دخل مرتفع و ثاين أكرب اقتصاد يف مستواه يف الواليات املتحدة  )5/1(مخسأين كان دخل الفرد فيها ميثل حوايل  1950التحول من بلد نامي عام من 
باملئة خالل اخلمسينات و الستينات مدفوعا بالتحول من اقتصاد زراعي إىل اقتصاد  9.6بلغ  أداء منو سنوي مذهلتسجيلها العامل(لسنوات عديدة)،و كان صعود اليابان نتيجة 

 7منوا جتاوز معدل –هونغ كونغ،كوريا،سنغافورة و تايوان–صناعي و باستخدام اسرتاتيجية تنموية موجهة حنو اخلارج صديقة للسوق.من جهة أخرى،حققت النمور اآلسيوية
  ات إىل أوائل التسعينات مما يدل على إمكانية احملافظة على معدالت منو مذهلة و تقليص الفجوة مع االقتصاديات املتقدمة.باملئة بني أوائل الستين
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 World( للنمو ول إىل أقطاب عاملية جديدةاهلند و الربازيل مكنها من التحمن االقتصاديات الكربى مثل الصني،يف عدد يف اآلونة األخرية،أطلق النمو االقتصادي العنان    

Bank 2011.(عدالت منو عالية حبكومات ملتزمة،ذات مصداقية و قادرةتتمتع مجيع البلدان اليت شهدت مرير جلنة النمو يف البنك العاملي،و كما يشري تق )Growth 

Commission 2008(. القادرةإحدى مسات احلكومة "يعترب تنفيذ السياسات الصناعية بفعالية أدىن شك،بدون ."  
، كيف ميكن  ر كذلكملاذا جنحت بعض تطبيقات السياسات الصناعية بينما فشلت أخرى؟هل التدخل احلكومي ضروري حقا يف عملية التنمية االقتصادية؟إذا كان األم  

م من حماوالت التنمية الفاشلة و كذا التجارب الناجحة للحكومة حتديد االسرتاتيجيات الصحيحة و تسهيل التنمية االقتصادية عرب السياسة الصناعية املناسبة؟إذا استطعنا التعل
م ،  القليلة و اكتشاف طبيعة و حمددات النمو االقتصادي و تزويد صناع القرار باألدوات الالزمة إلطالق ألكيد أن التخلف و الفقر فاالعنان لقدرات النمو يف بلدا

   يف غضون جيل أو جيلني.سيصبح"ذاكرة من املاضي"
ج االقتصاد اهليكلي اجلديد الورقة، هذهيف      , Lin )2009املطور من قبل  New Structural Economicsيتم تقدمي حتليل اقتصادي استنادا على 

األسباب املباشرة ميكن ارجاع بناءا على هذا النهج ،استخدام السياسة الصناعية كأداة للتنمية االقتصادية.أو جناح فشل املباشرة لسباب األلتفسري )2012,2015,2017,
و اعتمادا على هذا النهج ميكن لبلد نامي .العوامل و مستوى التنمية لبلد ماإىل عجز احلكومة للتوصل إىل معايري جيدة لتحديد الصناعات املناسبة هليكل هبة االت الفشل حل

و حتقيق تنمية شاملة من خالل حتفيز التحول اهليكلي عرب تطوير قطاعات يتمتع فيها  ما أن ينمو بشكل ديناميكي و تأمني حلقة فعالة من خلق فرص العمل،خفض الفقر
بنية حتتية جيدة و بيئة أعمال البلد مبزايا نسبية كامنة،و أن تتدخل احلكومة بنشاط للحد من تكاليف املعامالت يف هذه القطاعات من خالل خلق جمموعة من احلوافز مثل 

  جذابة.
يف  لرئيسية لالقتصاد اهليكلي اجلديداألفكار ا،مث يتم تسليط الضوء على  نظرة مفاهيمية عامة حول السياسات الصناعيةيقدم القسم األول يتم تنظيم هذه الورقة كاآليت:  

.و ختتتم املقالة ث الصناعي و التنويع االقتصاديدياألساس املنطقي ألسباب فشل أو جناح تدخالت احلكومة لتسهيل التحالثالث يف حني يشرح القسم ،القسم الثاين
  باملالحظات اخلتامية.  
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  ؟ لماذاالسياسة الصناعية: .1
االقتصادية تبة على االقتصاد و البيئة هناك تعاريف خمتلفة للسياسة الصناعية،و يبدو أن هذه املعاين املختلفة تعتمد على األهداف،النطاق،األدوات و النتائج املتوقع و املرت     

تأثري كبري على السياسة نفسها:ففي أين يتم تطبيقها.فيما يتعلق بأهداف و مقاييس السياسة الصناعية،يبدو أن مستوى التنمية يف البلد الذي تنفذ فيه السياسة الصناعية له 
سيكون اختيار السياسات العمودية أسهل إىل حد ما ألن أمناط التنمية عرب االقتصاديات األقل تقدما يتمثل اهلدف الرئيسي يف اختيار و إجياد مسار معني للحاق بالركب،و 

ق باألنشطة و املنتجات و التكنولوجيا خمتلف قطاعات الصناعية معروفة و مت دراستها بشكل جيد.يف املقابل،يف االقتصاديات املتقدمة تشكل أمناط التنمية املستقبلية فيما يتعل
جا أفقيا يستند إىل اجلديدة"منطقة جمهولة "و من  املزايا الصعب أيضا التنبؤ بطبيعة املنافسة الدولية اليت ستواجهها. لذلك،تتبع السياسة الصناعية يف البلدان املتقدمة 

  ).Landesman 2015 :137( النسبية(بناء خمزون املهارات،البنية التحتية و امليول العامة لدعم التكنولوجيات أو األنشطة املختارة)
ا"سياسات حكومية موجهة للتأثري على اهليكل االقتصادي لالقتصاد " يف حني يرى ) Stiglitz et al. )2013يعرف      ا ) Warwick )2013 السياسة الصناعية أ بأ

 Bianchiلعامة".من جانب آخر،يقدم "جهد متضافر و مركز و واعي من قبل احلكومة لتشجيع و تعزيز صناعة أو قطاع معني باستخدام جمموعة من أدوات السياسة ا
دف إىل تعزيز التغيريات اهليكلية يف القطاعات االنتاجية للنظام االقتصادي،و الذي يع)2017( ا "سياسة  ين التعلم و التكيف الضرورين تعريف آخر للسياسة الصناعية على أ

و عمليات االنتاج  أو خروج العبني قدامى و / أو التقدم التكنولوجي الذي جيعل املنتجات عندما يتغري السياق التنافسي بسبب زيادة حجم السوق ،دخول العبني جدد
تصحيح اخفاقات معينة يف اجلديدة عملية ".يسلط هذا التعريف الضوء على أن السياسة الصناعية تدور حول ديناميكية النظام االقتصادي و أن اهتمامها ال ينصب على 

  ول التغريات بني خمتلف مراحل النظام التصنيعي أو التحوالت من نظام تصنيعي إىل آخر.السوق بل هي أكثر جوهرية ح
مصطلح السياسة الصناعية للتعبري عن"التدخالت السياسية املصممة للتأثري على ختصيص املوارد لصاحل الصناعة(الصناعة التحويلية بشكل )Weiss )2015يستخدم     

ألخرى.و قد تؤثر مثل هذه التدخالت أيضا على ختصيص املوارد داخل الصناعة لصاحل فروع معينة(لذا تكون انتقائية و ليست خاص )كقطاع متميز عن القطاعات ا
  وظيفية).و ميكن أن تشمل هذه التدخالت إما آلية األسعار أو الضوابط املباشرة اليت تركز على التصدير و كذلك السوق احمللية ". 

مجيعها تفرتض وجود نية معلنة لتغيري هيكل االقتصاد سواءا كان باستهداف قطاع :ذه التعاريف قليال إال أن هناك عنصرا مشرتكا و جوهريا هلاعلى الرغم من اختالف ه    
ري هيكل االنتاج حنو أن السياسة الصناعية هي"أي نوع من التدخل االنتقائي أو سياسة حكومية حتاول تغي)Page and Saggi )2006صناعي(أو ال).يف هذا االطار،يرى 
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 Rodrikعالوة على ذلك،يدعي ). Page and Saggi 2006(قطاعات من املتوقع أن ترفع أفاق النمو االقتصادي أكرب مما هو متوقع يف غياب مثل هذا التدخل "
ا:فهو يرى أن السياسات اليت تستهدف الزراعة أو ا)2009( خلدمات غري التقليدية تعمل على حتفيز قطاع الصناعات أن السياسة الصناعية ال تتعلق بالصناعة حبد ذا

أنه ال يوجد دليل على وجود أنواع فشل األسواق اليت تدعو إىل تبين سياسة صناعية تقع يف الغالب يف الصناعة،و بالتايل  Rodrik.و يرى )Rodrik 2009 :3( التحويلية
  ع اخلاص حول العوامل اخلارجية اهلامة و معاجلتها احملتملة بتنفيذ السياسات املناسبة.    تتعلق مهمة السياسة الصناعية باستنباط املعلومات من القطا 

  للسياسة الصناعية ثالثة أبعاد يتم اخللط بينها أحيانا يف األدبيات:     
 الرؤية الشاملة أو التوجه االسرتاتيجي اليت ترغب احلكومة يف حتقيقه. .1
 يتم إقامة حوار مع اجلهات الرئيسية الفاعلة يف القطاع العام و اخلاص. العملية اليت مبوجبها .2
 أدوات السياسة املستخدمة للتأثري على التغيري اهليكلي. .3

مللكية إال أنه هناك مسارات خمتلفة لتحقيق ذلك و بدرجات متفاوتة من ا–قطاع صناعي تنافسي و ديناميكي- Visionحىت و إن كان هناك اتفاق واسع حول الرؤية 
  العامة،التشاور مع القطاع اخلاص،احلوافز الضريبية و االنفتاح على التجارة .

  يركز األساس النظري للسياسة الصناعية كما هو حمدد هنا على مقرتحني أساسيني:    
 ارجية،نقص املعلومات،االحتكار أو احلواجز االجتماعية.فشلت األسواق(السيما البلدان النامية)يف حتقيق املستوى األمثلي االجتماعي بسبب عوامل مثل التأثريات اخل .1
اهلا األكرب يف توليد مستويات عالية و منو مرتفع لإلنتاجية (على األقل يف املراحل األ .2  وىل للتنمية)و التأثريات اخلارجية.للصناعة دور خاص يف النمو االقتصادي نظرا 

ت حول كيفية التغلب على فشل األسواق من خالل تدخل احلكومة عرب تنسيق االستثمارات للتغلب على قيود األكيد أن أوائل أدبيات التنمية مليئة بالتحليال
)و من Lewis)،و من خالل امتصاص فائض العمالة حنو قطاع التصنيع(منوذج Nurkseو  Rosenstein – Rodanالطلب(الدفعة الكبرية/حتليل النمو املتوازن لـ 

إىل التدخل  رسة(عرب محاية الصناعة الناشئة).يف الواقع،اعرتفت التقاليد النيوكالسكية األصلية يف أدبيات التنمية بوجود إخفاقات للسوق و باحلاجةخالل بناء التعلم باملما
ألسعار من خالل إجراءات الدعم ملعاجلة هذا األمر، لكنها ترى أن التدخالت األمثلية ينبغي أن تصمم لتقليل تكاليف االنتاج و بالتايل جيب أن تستند على آلية ا

ئمة على فشل السوق الضرييب.و على عكس تفسريات السياسة األخرى،يقبل هذا التحليل االعانات كتعويض عن إخفاقات السوق و يستدعي املنطق وراء التدخالت القا
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ألن السياسة الصناعية بطبيعتها غري عادلة حيث أن هذه الفكرة غري دقيقة ضمنيا أن يتم تقدمي الدعم بالتساوي إىل مجيع املشاركني يف السوق(الدعم الوظيفي).و يبدو 
قابلة للتداول دوليا من تستفيد بعض القطاعات (شركات )أكثر مقارنة بقطاعات أخرى من التغيريات الواسعة يف السياسة.على سبيل املثال،يستفيد املنتجون للسلع ال

ذا النوع من اإلنفاق.ختفيضات سعر الصرف،و تستفيد الشركات الكبري    ة اليت تقود أنشطة البحث و التطوير من القروض الضريبية املتعلقة 
ا على رفع منو االنتاجية و العوامل اخلارجية يتأتى من عمل      الذي سلط الضوء على  Nicholas Kaldorاإلدعاء بأن الصناعة التحويلية كمحرك للنمو من خالل قدر

اجية عن طريق التغري يف حتقيق"عوائد ديناميكية متزايدة"أي زيادة االنتاجية من خالل التوسع يف اإلنتاج،و هذا على نقيض قطاع الزراعة أين حيدث  منو اإلنت قدرة التصنيع
لزيادات يف قطاعات أخرى(على الرغم من أن التقين املدفوع باالدخار و اليد العاملة و حركة العمال من األرض،و على نقيض قطاع اخلدمات الذي يستجيب بشكل جمهول ل

ية و التصرف بنفس طريقة الصناعة هذا املفهوم اآلن يقلل من إمكانات الفروع اجلديدة للخدمات املرتبطة بالتكنولوجيا القائمة على الكمبيوتر لتحقيق منو مستدام لإلنتاج
أو ما يعادل مخس القوى  2013مليون منصب عمل حول العامل عام  500فرص العمل حيث وفرت أكثر من التحويلية).و تلعب الصناعة التحويلية أيضا دورا حامسا يف توليد 

ا تسمح باملزيد من الشمولية و املساواة بني اجلنسني   ).UNIDO 2013( العاملة العاملية،كما أ
و منو الدخل يف )MVA(على أن التصنيع حمرك رئيسي للنمو االقتصادي حيث يشري إىل وجود عالقة إجيابية و قوية بني منو قيمة املضافة الصناعية  دليال. 10يظهر الشكل   

مثل كمبوديا  GDPالفرد من  تشهد ارتفاعا سريعا مماثال  يف منو نصيب MVA. املالحظ أن البلدان ذات منو سريع يف 2014و  1990العامل و يف قارة إفريقيا بني عامي 
  أثيوبيا ،نيجرييا ،تنزانيا و غانا على الرتتيب. ،الصني،ميامنار،مجهورية الو،الفيتنام،سنغافورة و ماليزيا.أما يف إفريقيا تتضمن قائمة أفضل البلدان أداءا كل من أوغندا ،املوزنبيق،
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  .2014- 1990 بين GDP الفرد من القيمة المضافة الصناعية مقابل معدالت نمو نصيب الفرد من نصيب .01 الشكل
)a(  العالم  

 
)b(  إفريقيا  

 
  Source : World Economic Outlook, IMF and World Bank .(2016). 
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   االقتصاد الهيكلي الجديد.2
و بسبب حدوث األزمة املالية العاملية و األخطر منذ الكساد يف الدراسات االقتصادية احلديثة.تعترب التنمية االقتصادية و عملية االنتقال من بني القضايا األكثر حتديا    

  نظريات التنمية كذلك.العظيم،هناك دعوات إىل إعادة التفكري يف النظريات االقتصادية و أنه الوقت املناسب إلعادة النظر يف 
إلعادة التفكري يف التنمية االقتصادية و السياسة جديدا بناءا على حتليل طبيعة النمو االقتصادي احلديث إطارا )Lin 2009 ,2012(ج االقتصاد اهليكلي اجلديديقرتح    

عات(االرتقاء و الصناتغيري هيكلي مستمر يف التقنيات(االبتكار التكنولوجي)الصناعية.يبدأ هذا النهج باإلشارة إىل السمات الرئيسية للتنمية االقتصادية احلديثة كعملية 
  زيادة مستمرة يف إنتاجية العمل و بالتايل دخل الفرد يف االقتصاد.يتيح مما بنية التحتية (الصلبة و اللينة )و الالصناعي)

بة عوامل االقتصاد    ج االقتصاد اهليكلي اجلديد من نقطة حتليل للتنمية االقتصادية تربطها  وفرة العمالة،رأس املال و املوارد الطبيعية.تعطى هبة العوامل يف اقتصاد ما –يبدأ 
ذاتيا - اهليكل الصناعي الذي جيعل االقتصاد أكثر تنافسية حمليا و دوليا عند أي زمن حمدد– عرب الزمن،و يتم حتديد اهليكل الصناعي األمثليعند أي زمن حمدد و هي تتغري

يكل هبات االقتصاد عند تلك النقطة الزمنية.لذلك،من املرجح أن يشهد االقتصاد الذي ينحر  عن مزاياه النسبية أداءا اقتصاديا  فبداللة ميزته النسبية و اليت تتحدد بدورها 
  ).Lin 2017( ضعيفا

بة العوامل املوجودةو ألن البنية الصناعية املثلى يف أي وقت من األوقات حم   "هبة غري هيكل،البد على البلد الذي حياول االرتقاء يف سلم التطوير الصناعي أوال أن يدد ذاتيا 
فإذا حاولت السابق:يتطور هيكل هبة العوامل يف االقتصاد مما يدفع اهليكل الصناعي لالحنراف عن األمثلية احملددة من قبل املستوى عوامل".بوجود تراكم رأس املال،ال

الشركات لرتقية ،و بالتايل حتتاج احلالية ستشهد عوائد حجم متناقصةاالقتصاديات النمو ببساطة بإضافة وحدات جديدة من رأس املال املادي أو العمالة يف الصناعات 
دف احلفاظ على القدرة التنافسية يف األسواق. ا بشكل متصل  ا و تكنولوجيا   صناعا

الدولية.و و بالتايل تكون قادرة على املنافسة يف األسواق احمللية و املنخفضة إذا اتبع اقتصاد ما ميزته النسبية يف تطوير صناعاته ستتمتع تلك الصناعات مبيزة تكاليف االنتاج    
ا ستكسب حصة سوقية ،و سيتمتع االقتصاد أيضا باستثمار رأمسايل بأكرب عوائد ممكن.و بناءا على ذلك،متيل األسر للتمتع أكرب و تولد إمكانيات فائض أعلى نتيجة ذلك أ

 ترقية هيكل هبات هذا البلد.  زيادة سرعةعالية مما يؤدي إىل  ادخارمبعدالت 
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 Backwardnessاالستفادة من "مزايا التخلف  لتطوير صناعاته"Comparative advantage fellowingإتباع امليزة النسبية يتبىن إسرتاتيجية"ما لبلد نامي ميكن    

advantageلدان املتقدمة باكتساب "يف عملية اإلرتقاء و النمو أسرع من البلدان املتقدمة.فشركات البلدان النامية ستستفيد من الفجوة الصناعية و التكنولوجية مع الب
ات اليت من احملتمل أن تشهد االقتصادين البلدان املتقدمة.يف املقابل ،االبتكارات التكنولوجية و الصناعية اليت تتوافق مع املزايا النسبية اجلديدة عن طريق التعلم و االقرتاض م

ا النسبية لصناعي أداءا ضعيفا ألن الشركات يف الصناعات اجلديدة ال تتوافق مع سوق مفتوحة و تنافسية و تتطلب يف تطويرها اسرتاتيجية حتدي امليزة النسبية)(إتنحرف عن ميز
  ).Lin 2009( ن خالل تشوهات و التدخل يف السوقإعانات حكومية و محاية للبقاء و يف كثري من األحيان م

؟هدف معظم الشركات يف أي مكان هو تعظيم ق مع ميزته النسبية اليت حيددها هيكل اهلباتالسؤال الرئيسي هو:كيف ميكن ضمان منو االقتصاد باستمرار بطريقة تتس    
و بالتايل عادة ما تكون املعايري اليت تستخدمها الشركات - و الذي يعترب دالة تابعة لألسعار النسبية ملدخالت عوامل اإلنتاج (مع بقاء العوامل األخرى على حاهلا )-الربح 

ا و ا هي األسعار النسبية لرأس املال،العمالة و املوارد الطبيعية كطريقة للتقليل من تكاليف اإلنتاج و احلفاظ على القدرة ال لتحديد صناعا تنافسية يف تكنولوجيا
ا النسبية لالقتصاد هو اختيارها للتقنيات و ال لشركاتأن تستوفيه افإن الشرط املسبق الذي ينبغي لذلك،األسواق. صناعات اليت يعكس فيها نظام السعر النسيب اليت تتبع ميز

يغيب عادة يف البلدان النامية ،جيب على  وإال يف هيكل سوق تنافسي ال يوجد مثل هذا النظام السعري .و ألن )Lin 2017( ة لعوامل اإلنتاج يف هيكل اهلباتالندرة النسبي
  املنافسة الفعالة يف أسواق املنتجات و العوامل. احلكومات القيام خبطوات لتحسني مؤسسات السوق من أجل خلق و محاية

ا:    الشركات احلصول على معلومات حول تقنيات  ،حتتاجوالأترتتب على عملية االرتقاء الصناعي املستمر بعض التكاليف و الفوائد احملتملة اليت ال ميكن للشركات استيعا
متحركني األوائل الذين حياولون اإلنتاج و أسواق املنتجات،فإذا كانت تلك املعلومات حمدودة ستحتاج كل شركة استثمار مواردها يف حتصيل املعلومات و حتليلها.و ميكن لل

م الدخول يف صناعة جديدة إما النجاح(ألن الصناعة تتماشى مع امليزة  م استهدفوا الصناعة اخلاطئة).يف حالة النجاح،ستوفر خرب النسبية اجلديدة للبلد)أو الفشل(أل
و لن يستفيدوا من ريع االحتكار بسبب منافسة الوافدين اجلدد.عالوة على ذلك،غالبا ما حيتاج املتحركون األوائل إىل انية للوافدين اآلخرين احملتملني،معلومات قيمة و جم

ألعمال اجلديدة لكن ميكن توظيف هؤالء العمال من قبل املنافسني،إىل جانب إمكانية توليد الطلب على األنشطة اردهم لتدريب العمال يف عمليات و تقنيات اختصيص مو 
م معرفة مفيدة لشر  م يتحملون تكاليف اجلديدة و رأس مال البشري رمبا مل تكون موجودة من قبل.و حىت عندما يفشل املتحركون األوائل ستوفر خرب كات أخرى لكو
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ركني األوائل من النجاح و تكاليف الفشل.بعبارة أخرى،ستكون القيمة االجتماعية الستثمارات املتحركني األوائل أكرب من قيمتها اخلاصة و هناك عدم تناظر بني مكاسب املتح
  البنية الصناعية بنفسها.الفشل.و عليه،ستجعل كل هذه التأثريات اخلارجية الشركات ترتدد يف تطوير 

ا أكثر تطوراً،تزداد تصبح التكنولوجيا املستخدإىل العديد من التغيريات األخرى:هناك حاجة  ما السلم الصناعي والتكنولوجي عندما يتسلق بلدثانيا،    مة من قبل شركا
لذلك،تتطلب عملية التحديث الصناعية والتكنولوجية متزايد على مسافات طويلة. تتم معامالت السوق بشكلو  يزداد حجم اإلنتاج وحجم األسواقكما متطلبات رأس املال،

 مثل الطرق والطرق السريعة،مرافق املوانئ ويف البنية التحتية الصلبة،التعليمية واملالية والقانونيةمبا يف ذلك املؤسسات -اللينة املرنة والسلسة حتسينات متزامنة يف البنية التحتية 
 Harrison( لوصول إىل حدود إمكانية اإلنتاجلتقليل تكاليف املعامالت ،تسهيل عملية اإلنتاجحبيث ميكن للشركات يف الصناعات اليت متت ترقيتها حديثًا  اقةوإمدادات الط

and Rodriguez-Clare 2010(.،قرارات الشركات.نطاق خارج اليت تقع التنسيق عملية القيام بحتسني البنية التحتية الصلبة واللينة يتطلب مع ذلك  
تتطلب التنسيق.ال شك أن السوق هو آلية أساسية ضرورية لتخصيص املوارد الفعالة  التنمية االقتصادية عملية ديناميكية تتميز بالعوامل اخلارجية و على هذا األساس،تعترب    

تيسري التنسيقية ل العوامل اخلارجية وهذه تيسرييًا للتغلب على  حلكومة دورًا استباقيًا وتلعب ا أنيتطلب  يالديناميكيف كل مرحلة من مراحل التنمية لكن النمو االقتصادي 
الصناعات  حولتوفري معلومات )1(ك بأربعة طرق: جيب أن تتدخل احلكومة للسماح لألسواق أن تعمل بشكل صحيح و ميكنها ذلالقتصاد من مرحلة إىل أخرى.انتقال ا

تنسيق االستثمارات يف الصناعات ذات الصلة والتحسينات املطلوبة يف البنية التحتية )2(؛اهلبات اجلديدة مبا يتفق مع امليزة النسبية اجلديدة اليت حيددها التغري يف هيكل 
احتضان حتفيز تنمية صناعات جديدة عن طريق )4(؛  جيات اجلديدةيدة والتكنولو العوامل اخلارجية يف مرحلة البدء يف إدخال الصناعات اجلد ذاتدعم األنشطة )3(؛

  أو عن طريق جذب االستثمار األجنيب املباشر للتغلب على العجز يف رأس املال االجتماعي وغريه من القيود غري امللموسة. الشركات احمللية
واملعرَّف  :فهم امليزة النسبية للبلدأساسية ثالثة جوانبألنه يؤكد على  يف شرح األداء االقتصادي ألكثر البلدان النامية جناحاً  االقتصاد اهليكلي اجلديدساعد إطار يباختصار،  

للدولة يف عملية االرتقاء  ؛االعتماد على السوق كأفضل آلية لتخصيص املوارد يف أي مرحلة من مراحل التنمية؛واالعرتاف بالدور امليسراهلباتبأنه اإلمكانات املتطورة هليكل 
 .و التحول اهليكلي  الصناعي
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   من منظور االقتصاد الهيكلي الجديدالسياسة الصناعية أو نجاح فشل .3
توفر احلوافز لتخصيص كفء فعلى الرغم من أن األسواق اعية بالنسبة للتنمية االقتصادية:بناءا على مبادئ االقتصاد اهليكلي اجلديد،من الواضح اآلن حتمية السياسة الصن   

و اللينة.و يتطلب هذا االرتقاء و التحسينات للموارد إال أن هذه احلوافز غري كافية ألن التنمية االقتصادية تنطوي على ترقية صناعية و حتسينات مواتية يف البنية التحتية الصلبة 
ائد االستثمار الرأمسايل.و بالتايل باإلضافة إىل ميكانزمات السوق الفعلية ،ينبغي على احلكومة أن تنسيقا حمكما مع تأثريات خارجية كبرية لتكاليف معامالت الشركات و عو 

  تلعب دورا نشطا يف تيسري التغري اهليكلي.
من اقتصاديات التخطيط املركزي يف أوروبا صوصا بعد احلرب العاملية الثانية:حاولت مجيع البلدان النامية تقريبا تبين سياسات صناعية تقودها الدولة إلحداث تغيري هيكلي خ   

ا إجراءات سياسية خمتلفة لتعزيز لدان العربية،الشرقية و آسيا إىل األنظمة اليسارية أو حىت الليربالية يف أمريكا الالتينية و آسيا و افريقيا و مجيع الب تبنت العديد من حكوما
( ه بعض النجاحات يف شرق آسيا،فشلت معظم هذه احملاوالت يف أماكن أخرى يف حتقيق النتائج املرجوة و يف الوقت الذي حدثت فيالتحديث.التنمية الصناعية و 

Krueger and Tuncer 1982 ;Lal 1994 .(  
ملاذا أدى اختيار املشاريع كثيفة رأس  أسباب فشل أو جناح السياسة الصناعية يف البلدان النامية.يف اجلزء املقبل يتم شرح ،يتم تفسرياالقتصاد اهليكلي اجلديد جبناءا على   

ا حكومات البلدان النامية لتحقيق هدف اللحاق بركب الصناعات املوجودة يف البلدان املتقدمة إىل أخطاء مكلفة و فشل ذريع.و يعمل –يف كثري من احلاالت–املال اليت اختار
سلط الضوء على املعيار الرئيسي للنجاح و هو اتساق اسرتاتيجيات التنمية الصناعية مع امليزة النسبية "و يFirm Viabilityعلى اإلشارة إىل مفهوم "قابلية تطبيق الشركات 

  للبلد.
  استراتجية تحدي الميزة النسبية .فشل السياسة الصناعية:1.3

إال أن الصعوبات العملية لتنفيذها أدت يف الغالب السياسات الصناعية،قتصادية لصاحل على الرغم من وجود تأييد نظري واسع النطاق منذ فرتة طويلة من قبل األدبيات اال   
ا على نبل  النصف الثاين من القرن العشرين،افريقيا و آسيا يفدان النامية يف أمريكا الالتينية،بعد استقالل العديد من البلىل نتائج كارثية و خميبة لآلمال.إ ركز العديد من قاد

القدرات و التحديات و الفرص يف السياق العاملي.و قد خذ بعني االعتبار سياقها القطري،هيكل اهلبات،جريئة لتحقيق التنمية االقتصادية دون األطموحهم و اعتمدوا أهدافا 
ن املشكلة بدال من بة عثار املرتتآلاعراض و األعلى  مأدت التجارب العديدة الفاشلة إىل التشكيك بقوة حول السياسة الصناعية من قبل العديد من الباحثني الذين ركز معظمه

  احلقيقة.   األصلية األسباب 
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ا اجراءات سياسية خمتلفة لتشجيع عملية البلدان النامية يف معظمها فاشلة،كانت التجربة الصناعية خاصة يف     يف .)Chenery 1961(التصنيعحيث اعتمدت حكوما
ة مصحوبة مبشاعر قومية جد قوية،و  عملية حتويل املناطق اليت كانت متثل مستعمرات أو شبه مستعمرات إىل دول مستقلشرق آسيا و الشرق األوسط و بعد ذلك إفريقيا كانت 

الغربية  سالم للقوىهي اليت أجربت العديد من البلدان يف العامل النامي لالست–ساس القوة االقتصادية و العسكريةخاصة الصناعات الثقيلة  اليت كانت أ–كان االفتقار للتصنيع
م إىل نيل االستقالل السياسي و –افع العديد من الزعماء السياسينيكان د ستينات و سبعينات القرن املاضي،يفاالستعمارية. خاصة قادة اجليل األول الذين قادوا شعو

و قد أدت هذه العقلية يف كثري من األحيان إىل إعطاء شهد الدويل.كرامتهم على صعيد املالرغبة يف حتديث دوهلم و استعادة  –فرتات طويلة من الثورة و النضال االقتصادي بعد
اعتربت آنذاك إحدى املتطلبات املسبقة (على سبيل املثال ، احلديد و الصلب ،املواد الكيماوية ،آالت و معدات النقل )األولوية لتطوير صناعات ثقيلة ضخمة و متقدمة 

  ).Lal and Myint 1996 ( للتحديث و رمزا لبناء الدولة
لتصنيع و النمو ال حيدثان لقد تعززت الدوافع االيديولوجية من خالل ظهور النهج اهليكلي للتنمية االقتصادية الذي ركز على القضاء على فشل السوق و شدد على أن ا   

حول الرتاجع العاملي يف  Predish – Singerو بدا أن هذا الرأي كان مدعوما بأطروحة التنسيق، تلقائيا يف البلدان النامية بسبب اجلمود اهليكلي للسوق و وجود مشاكل
ا من إمالءات أسعار التصدير املنخفضة باستمرار و اليت أدت إىل نقل الدخل من البلدان النامية الغنية ت التبادل التجاري للسلع األوليةمعدال .و من أجل حترير اقتصاديا

 Importجية تعرف بـ"إحالل الواردات  اسرتاتيباملوارد إىل البلدان املتقدمة ذات الكثافة الرأمسالية،اختار العديد من القادة الوطنيني إطالق الصناعات التحويلية احمللية عرب تبين

substitutionالنسبة للعديد "لكنها اسرتاتيجية فشلت يف كثري من األحيان لتحقيق وعد اللحاق بركب املتقدمة بل تسببت يف ركود و ازمات متكررة و حىت عواقب وخيمة ب
  من االقتصاديات.

ثيفة رأمساليا أمرا مفهوما،لكن لسوء احلظ مل تكن هذه اخلطة اجلريئة لتطوير صناعات جديدة طموحة كتلك كان الدافع وراء استهدف الصناعات احلديثة و املتقدمة ك    
ا البلدان منخفضة الدخل(املوجودة يف البلدان املتقدمة متجذرة يف أي حتليل لألسس االقتصادية لتلك البلدان النامية.و مشلت اخلطط التنموية العديدة اليت   غالبا علىاعتمد

التقنية و ال هيكل التكلفة التنافسية أو التمويل الالزم للدولة يف الصناعات املتقدمة مل تكن لديها القدرة انشاء شركات مملوكة لالحتاد السوفيايت سابقا) Gosplanمنوذج 
  لتحقيق أهدافهم الطموحة.
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طويلة،كما أن حجم الطاقة  يف الواقع،حققت بعض هذه البلدان النامية و هي متضي قدما مبشاريع جريئة ذات كثافة رأمسالية معدالت استثمار مرتفعة غالبا خالل فرتات    
ا واجهت طلبكبريا و اكتسبت تلك الصناعات ذات الكثافة الرأمسالية املنشأة حديثا وفورات كان  االنتاجية يف الصناعات الثقيلة    كايف يف السوق ا غريحجم كبرية،لكن منتجا

ا األمر حبمولة زائدة و خسائر فادحة،و للبقاء على ق يد احلياة كانت تلك الصناعات حباجة إىل احمللية و مل تكن قادرة على املنافسة يف األسواق الدولية.و نتيجة لذلك،انتهى 
ر الذي خلق تشوهات و مشاكل اقتصادية كلية أخرى:فقد تسببت اخلسائر املالية املرتاكمة من قبل املؤسسات العامة يف تفاقم محاية و اعانات مستمرة من قبل احلكومة األم

  عجز املدخرات يف البلد،و سامهت يف عدم التوازن يف ميزان املدفوعات و ارتفاع التضخم و أزمات شديدة يف االقتصاد الكلي. 
ا تتعامل مع طبيعة و أسباب النمو االقتصادي بشكل خاطئفشل التفكري التنموي الساب     فعلى الرغم من أن .ق يف فك األسباب احلقيقية وراء فشل السياسات الصناعية أل

محمقني يف حماولة إغالق الفجوات اهليكلية بني البلدان ذات الدخل املنخفض و الدخل املرتفع،األوائل كانوا اهليكليني  أرجعوا عجز  واخلاطئة للمشكلة  حددوا األسباب إال أ
متوجهة  د هذه املدرسة عن سياساتالبلدان النامية يف انشاء صناعات متقدمة كتلك املوجودة يف البلدان مرتفعة الدخل إىل مجود السوق.و بناءا على هذا االفرتاض،دافع روا

ة مفتوحة و تنافسية.و يف الوقت الذي مسحت االعانات و احلماية لبعض البلدان بتحقيق منو مل تكن يف الواقع قابلة للتطبيق(ذات جدوى)يف بيئحنو الداخل لبناء صناعات 
و من املؤكد أن هذا النهج مل اما على املدى املتوسط و الطويل.مرتفع يف االستثمار لفرتة من الوقت إال أن هذه االسرتاتيجية صاحبتها تشوهات مكلفة و مل يكن النمو مستد

 Washington وافق واشنطنت"الفكر النيوليربايل أو ما يعرف بـ ٌولبعد ذلك،حدة البلدان النامية على حتقيق مسعى اللحاق بركب البلدان مرتفعة الدخل.يكن بإمكانه مساع

Consensus"الرتكيز على إخفاقات احلكومة و من خالل ،اخلصخصة و تنفيذ برامج االستقرار االقتصادي)صولية السوقية(التحرر االقتصادياسة العامة حنو األبنود السي
و مع ذلك،مت إمهال مفهوم إخفاقات اهليكلية بني البلدان. االختالفاتن األسواق احلرة ستخلق بشكل آيل قوى تلقائية لتصحيح أو افرتض النقاش كلية،جتاهل القضايا اهلي

دون تسهيل احلكومة،تكون العملية التلقائية اليت تشعل التغيري إما بطيئة للغاية أو ال حتدث أبدا يف السوق من العوامل اخلارجية و التنسيق املتأصلة يف عملية التغيري اهليكلي.و ب
غري القابلة توافق واشنطن"هذه القضية كما جتاهل النقاش العديد من التشوهات املوجودة يف البلدان النامية مثل الرتتيبات املوجهة حلماية الشركات لسوء احلظ،جتاهل"أي بلد.

و االستمرار)فإن حماولة القضاء على  لتطبيق اليت تعمل يف القطاعات ذات األولوية اليت مت اختيارها خالل فرتة اهليكليني.و بدون معاجلة جدوى الشركات(مدى قابليتها للحياةل
يار الشركات،ارتفاع البطالة و عدم االستقرار االقتصادي و السياسي.و خوفا من هذه العواقب الوخيمة،قامت العديد من احلكومات  هذه التشوهات ميكن أن يسبب يف ا

   بإعادة تقدمي احلماية املتخفية و االعانات اليت كانت بدورها أقل فعالية من االعانات و احلماية القدمية.
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اإن البحث بعناية عن األسباب املباشرة اليت أدت إ    اخليارات االسرتاتيجية اخلاطئة  يف واقع األمر كانت نتيجة "عواقب ىل فشل السياسة الصناعية يقودنا إىل استنتاج مفاده أ
ائدة يف البلد و اليت كانت حمددة يف اختيار الصناعات"،أي ضرورة احلفاظ على الشركات العامة و اخلاصة واقفة على أقدامها ذات طبيعة غري قابلة للتطبيق نظرا للظروف الس

 تبعة لتحقيق أهداف تنموية"نبيلة".و ألن معظم االقتصاديني مل يتمكنوا من حتديد األسباب احلقيقة وراء الفشل التنموي فإنه ليس مفاجئابشكل ذايت باخليارات االسرتاتيجية امل
م للسياسة الالحقة ياسة يف البلدان الفقرية للخروج من إما غري دقيقة أو غري كافية ملساعدة صانعي الس–و أملهم يف تغيري نظام احلوافز لتعزيز النمو املستدام–أن تتميز توصيا

  فخ الفقر. 
لعمالة و املوارد الطبيعية أقل من تكلفة رأس يتمتع البلد النامي بطبيعته بوفرة نسبية من اليد العاملة أو املوارد الطبيعية لكنه ميلك رأس مال حمدود نسبيا:مما يعين أن تكاليف ا   

نسبية طبيعية"يف الصناعات التحويلية الثقيلة اليت تتطلب مدخالت كبرية من رأس املال و بأحجام صغرية من العمالة،و بالتايل املال،لذلك سيكون هلذا البلد النامي"عيوب 
و اخلدمات اليت تتطلب نص على أن البلدان تنتج السلع الذي ي"وفرة رأس املال).هذا هو مفهوم"امليزة النسبية تكاليف إنتاجها ستكون أكرب بطبيعتها مقارنة بالبلد املتقدم(ذات

  وفرة نسبية للعوامل كمدخالت لإلنتاج و بالتايل تتحمل تكاليف أقل من أي بلد آخر.
أوائل ميكن للمرء أن يفهم ملاذا فشلت اسرتاتيجيات التصنيع و التحديث السريع الذي يدعو إليه ما بعد احلرب العاملية الثانية،بالعودة إىل السياق التارخيي و الفكري لعصر     

م ببساطة جتاهلوا أهم عامل حمدد ألداء البلد على املدى الطويل و الذي يتمث لقد كان ).ا و استمراريتهاقابلية تطبيقها و منو ل يف اجلدوى االقتصادي للشركات(اهليكليني أل
 اختاروالكنهم لي،احلاجة إىل حل مشكلة التنسيق و املسائل اخلارجية يف التغيري اهليكأوائل اهليكليني حمقني يف الرتكيز على االختالفات اهليكلية بني البلدان املتقدمة و النامية و 

اها اقتصاديا.و ألن البلدان النامية غنية جدو إىل دون النظر  اختيارهااستخدام موارد الدولة و أشكال خمتلفة من التدخالت العامة لبناء أو دعم الشركات يف الصناعات اليت مت 
ا –يف ذلك الوقت و املوارد الطبيعية دون رأس املال املادي،مل تكن الصناعات املتطورة ذات كثافة رأمسالية مالئمة بشكل جيد هليكل اهلبات لتلك البلدان نسبيا بالعمالة أي أ

ا يف الب ا النسبية.فالشركات اليت مت انشاؤها يف تلك الصناعات مل تكن قادرة على منافسة نظريا لذلك فهي غري قابلة دان املتقدمة ذات وفرة رأس املال،لمل تتماشى مع ميز
  لالستمرار يف األسواق التنافسية املفتوحة و ال ميكنها البقاء دون دعم احلكومة و محايتها.

فقط من الرائد يف هذا باملئة  10وايل و تشمل األمثلة على هذه االسرتاتيجية إطالق إندونيسيا ملشاريع بناء السفن يف الستينات عندما كان دخل الفرد لديها يعادل ح  
ال(هولندا )،أو حماولة زائري (مجهورية الكونغو الدميقراطية ) أو يف رائد الصناعة،باملئة من مستواه  5تأسيس صناعة السيارات يف السبعينات عندما كان دخل الفرد فيها حوايل ا
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 باملئة من مستواه 5رد فيها برنامج التصنيع يف مصر خالل مخسينات القرن املاضي الذي كان يضم صناعات ثقيلة مثل احلديد و الصلب و الكيماويات و مل يتجاوز دخل الف
الفرد فيها أعلى بكثري  استهدفت صناعات لبلدان كان دخلأهم منتج للصلب يف العامل.لقد كان القاسم املشرتك بني هذه االسرتاتيجيات هو أن احلكومة –يف الواليات املتحدة

كانت عالية مع ندرة رأس املال مل تتمكن تلك البلدان النامية ذات الدخل املنخفض من إنتاج سلع كثيفة ن التكاليف الرئيسية لالستثمار)(مو ألن تكلفة رأس املال.من دخلها
  ة للمنافسة مع هذه الصناعات يف البلدان ذات الدخل املرتفع.     رأمساليا ذات ميزة التكلفة و بالتايل مل تكن قادر 

ا النسبية""اولتهاالبلدان االشرتاكية النامية سابقا على غرار اجلزائر يتمثل يف حمهذه أكرب خطأ ارتكبتها العديد من    ا هيكل وفرة العوامل لديها: اليتحتدي ميز ففي حدد
دف إىل بناء صناعات ثقيلة حديثة و متقدمة ذات كثافةٍ رأمسالية.من خالل تنفيذ اسرتاتيجية البلدان اليت تتمتع بوفرة للعاملة  و ندرة رأس املال،كانت السياسة احلكومية 

االحتياجو نظرا مفتوحة،مل تتمكن البلدان النامية من خلق شركات قادرة على البقاء يف أسواق تنافسية ،التنمية املوجهة حنو الصناعة الثقيلة الرأمسالية العالية و تكاليف  ا
ا بشكل جيدهيكليا يف البلد النامي مل تكن هذه الشركات ذات جدوى يف األسواق التنافسية املفتوحة،و حىت عندما إنتاجها املرتفعة  ،مل تتمكن من كسب ربح مقبول مت إدار

  اجتماعي يف سوق تنافسي غري مشوه.
بلدان النامية تقدمي الدعم املايل أجل تعبئة املوارد الالزمة لالستثمار و احملافظة على استمرارية تشغيل القطاعات املتقدمة كثيفة رأمسالية كان من الضروري حلكومات ال من   

بالنظر إىل حمدودية القدرات املالية (مجع الضرائب)و االدارية  للشركات يف تلك الصناعات ذات األولوية و محايتها.و مع ذلك،مل يكن باإلمكان إدامة هذا الدعم و احلماية
ا غري القابلة للتطبيق ،جلأت احلكومات إىل تبين اجراءات إدارية كمن ركات يف للشسوقية  احتكاريةح ميزة (سوء التسيري).للحد من تكاليف االستثمار و مواصلة تشغيل مؤسسا

و مكنت هذه التشوهات بعض البلدان الفقرية من ).Lin 2009( و التحكم يف اسعار املواد اخلام ة ،االفراط يف تقدير العملة احملليةقمع أسعار الفائدالقطاعات ذات األولوية،
اية املطاف أدى ذلك أيضا إىل قمع احلوافز،سوء ختصيص  دم الكفاءة االقتصادية املوارد و عإنشاء صناعات كثيفة رأمسالية يف أوائل مراحل التنمية لكن بشكل مؤقت ألنه يف 

 )Lin and Li 2009.(  
اليت تتحدى امليزة النسبية خنبا  مبجرد إدخال هذه التشوهات يف االقتصاد،أصبح من الصعب التخلص منها من الناحية السياسية لثالثة أسباب:أوال،ختلق اسرتاتيجيات التنمية   

اكية.ثانيا،كانت تلك الصناعات تعترب العمود الفقري لربنامج حتديث تلك البلدان و بالتايل من املمكن أن يؤدي صناعية غنية و متأصلة سياسيا خصوصا يف البلدان غري االشرت 
يار هذه الشركات إىل حدوث بطالة كبرية و يارها و هي نتيجة غري مقبولة للمجتمع.ثالثا،سيؤدي ا  ي.و سياس عدم استقرار اجتماعي إلغاء تلك االعانات و احلماية إىل ا

   ). Lin 2009( لى غرار اجلزائر حىت بعد خصخصتهاالعديد من البلدان النامية عاحلكومات يف دعم الصناعات الكبرية و القدمية يف  استمرتهلذه األسباب 
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ا و من خالل محاية الصناعات غري املستدامة من منافسة الواردات،فرضت البلدان النامية بشكل حتمي أنواعا خمتلفة من     : فقد أدت التكاليف األخرى على اقتصاديا
عادة إىل زيادة أسعار الواردات و السلع اليت حلت حمل الواردات مقارنة بالسعر العاملي فضال عن التشوهات يف احلوافز مما (التعريفات اجلمركية العالية و قيود احلصص)احلماية 

مرة  و تفتيت األسواق يصبح فيها االقتصاد ينتج الكثري من السلع الصغرية مما يؤديحيث الكفاءة االقتصادية،لسلع من دفع االقتصاد إىل استهالك مزيج غري صحيح من ا
ملاليكها ذوي اتصال سياسي جيد إلتاحة الفرصة للسعي وراء قوة االحتكار الشركات احمللية  تو مت تقليل املنافسة مع الشركات األجنبية و شجعأخرى إىل خسائر يف الكفاءة.

بعد ذلك،تضاعفت التشوهات األولوية بسبب إسرتاتيجيات التنمية ).Krueger 1973 ; Krugman 1984( الريع و الفساد و رفع تكاليف املدخالت و املعامالت 
إىل تأسيس بريوقراطية عقيمة أصبحت عائقا أمام االقتصادية املضللة مع"الفيلة البيضاء"و السياسات اليت رافقتها،كما أدت اسرتاجتيات التنمية غري املتسقة مع امليزة النسبية 

  ).World Bank 1995( فض و املتوسطتقدم بعض البلدان ذات الدخل املنخ
دمة مل تكن ن املتقميكن القول أن القرار الذي اختذه قادة البلدان النامية باستهداف الصناعات احلديثة ذات الكثافة الرأمسالية كتلك املوجودة يف البلدا،سبقما خالصة    

ا يف لذلك،مستدامة و غري صائبة متاما. اية تتمثل املشكلة اليت أعاقت العديد من املشاريع الصناعية الطموحة اليت بدأها قادة البلدان النامية و أحلقت أضرارا باقتصاديا
ترتيبات مؤسسية جيدة ذات فاعلية و نظام حوافز ضنا وجود أفضل القدرات االدارية،رت .و حىت إذا افاملطاف يف اجلدوى االقتصادي إلقامة تلك املشاريع التنموية يف املقام األول

م التنافس مع شركات البلدان املتقدمة يف سوق مفتوح لتوليد معدالت عائد مقبولة.     أمثلي لألداء اجليد مل يكن بإمكا
     الصناعية:استراتيجية إتباع الميزة النسبيةنجاح السياسة .2.3
،لكن ء من أي وقت مضىمن املرجح أن تكون السياسة الصناعية حتت الضو للحفاظ على النمو أو استعادته، االقتصاديات يف مجيع أحناء العاملالوقت الذي تكافح يف     

دمة،تتقدم معظم القطاعات و تتمركز على تطويرها؟يف البلدان املتقالسؤال الرئيسي هو كيف ميكن حتديد الصناعات التنافسية و كيفية صياغة و تنفيذ السياسات لتسهيل 
االبتكار الناجح على حتقيق هذا  حدود التكنولوجيا العاملية مما يوحي أن التحديث يتطلب اخرتاعات جديدة،لذا قد يساعد دعم األحباث األساسية و براءات االخرتاع حلماية

بعبارة العاملية للتكنولوجيا و بالتايل ميكن احداث التطوير الصناعي و التنويع استفادة من مزايا التخلف. تتواجد معظم الصناعات داخل احلدودبالنسبة للبلدان النامية،املسعى.
ا أقل خطورة الكتسابالتكنولوجيا احلالية و الصناعية من البلدان املتقدمة و هي طريقة  استعارةأخرى،ميكن أن تعتمد على  مقارنة بشركات  االبتكار بتكلفة أقل ،كما أ

إذا علمت الشركة كيف تستغل إمكانية مزايا التخلف و احلكومة بشكل استباقي توفر معلومات بنظام السوق، يف بلد نامي ملتزم.)Krugman 1979( البلدان املتقدمة
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ع من البلد املتقدم و حيقق هدف اللحاق بالركب مع البلدان مرتفعة التنسيق و تعويض عن التأثريات اخلارجية لعملية االرتقاء الصناعي و التنويع سينمو هذا البلد بشكل أسر 
  الدخل.

ا ،     ا الصناعية تشري األدلة التارخيية إىل أن البلدان الناجحة يف مرحلة اللحاق بالركب استخدمت مجيعها سياسات صناعية لتسهيل رفع مستوى صناعا و استهدفت سياسا
استهدفت بريطانيا الصناعات اهلولندية يف القرنيني )1(بشكل معتدل: تنمو بشكل ديناميكي ذات هيكل هبات مماثل و دخل مرتفع الصناعات املوجودة يف بلدان أخرى

استهدفت أملانيا ،فرنسا و الواليات املتحدة الصناعات الربيطانية )2(باملئة من مستواه يف هولندا؛ 70 السادس عشر و السابع عشر حيث كان نصيب الفرد من الدخل حوايل
حيث كان دخل ليابان صناعات بروسية(أملانية)استهدفت ايف فرتة اإلصالح امليجي،)3(باملئة من مستواه يف بريطانيا؛ 75كان دخل الفرد فيها حوايل أواخر القرن التاسع عشر  

تواه يف الواليات باملئة من مس 40 أملانيا.أما يف الستينات استهدفت اليابان الصناعات األمريكية حيث كان دخل الفرد فيها حوايل باملئة من مستواه يف 40الفرد فيها يعادل 
باملئة من مستواه يف  30يف الستينات حىت الثمانينات ، استهدفت كوريا ،تايوان ،هونغ كونغ و سنغافورة الصناعات اليابانية حيث كان دخل الفرد فيها حوايل )4(املتحدة.
يف )6(يف هونغ كونغ.باملئة من مستواه  50استهدفت موريشيوس يف السبعينات صناعات املنسوجات و املالبس يف هونغ كونغ و كان دخل الفرد فيها يعادل )5(اليابان.

واليات باملئة من دخل ال 45كية حيث كان دخل الفرد فيها ميثل استهدفت ايرلندا صناعات املعلومات و االلكرتونيات و الكيماويات و االدوية األمريالثمانينات،
باملئة من مستواه يف  40 استهدفت كوستاريكا صناعة التعبئة و التغليف لرقائق الذاكرة يف تايوان حيث كان نصيب الفرد من الدخل فيها حوايليف التسعينات،)7(املتحدة.

  .آنذاكاالقتصاد الرائد يف هذا القطاع –تايوان
الصناعة -لالقتصاد"Latent Comparative Advantages"املزايا النسبية الكامنة  ينبغي أن تستهدف القطاعات اليت تتوافق مع لكي تنجح السياسة الصناعية،التايلب و

تكون الشركات  ويف األسواق احمللية والدولية. املنافسةقادرة على ولكن تكاليف املعاملة مرتفعة جًدا حبيث ال تكون ،منخفضةتكاليف اإلنتاج يتمتع باليت يكون فيها االقتصاد 
التنسيق واملسائل اخلارجية لتقليل املخاطر مشاكل على التغلب على و القطاعات الشركات تلك قابلة للتطبيق و القطاعات قادرة على املنافسة مبجرد أن تساعد احلكومة 

  القطاعات اليت تتماشى مع املزايا النسبية الكامنة يف االقتصاد؟ ختتار وتكاليف املعامالت.لكن السؤال هو،كيف ميكن للحكومات أن
االقتصاد اهليكلي بادئ وفقا ملبشكل ديناميكي مع هيكل هبات مماثل ودخل أعلى إىل حد ما.  اليت تنمواإلجابة املختصرة هي استهداف الصناعات يف البلدان    

،و نسبيةال بنفس املزايا.ينبغي أن تتمتع البلدان اليت لديها هيكل هبات مماثل اهلباتاملزايا النسبية بسبب التغريات يف هيكل  ،يستند التحديث الصناعي على التغريات يفاجلديد
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اه نسبية مع منو البلد وترقية هيكلال ابعض صناعاته سوف تفقد ميز ،لكن النسبية هجيب أن تكون الصناعات يف بلد ينمو بشكل ديناميكي متسقة مع مزايا .وسوف با
للسياسات خارطة طريق التطور الصناعي ميثل جناح البلد الرائد يف اثل،مم هبات.وبالنسبة للبلدان ذات هيكل البلد التابعميزة نسبية كامنة لدى ذات صناعات هذه تصبح 

   لتحديد وتيسري الصناعات ذات امليزة النسبية.يقرتح القسم اخلامس دليًال أكثر تفصيًال أخريا،.الالحقةلبلدان النسبة لبالواجب اتباعها الصناعية 
  خاتمة 

أن ينجح إذا طور صناعات تتفق مع ميزته النسبية –النظر عن مستوى تنميتهبغض –تكنولوجي مستمر حيث ميكن لبلد ماالتنمية االقتصادية هي عملية تطوير صناعي و     
بعملية التصنيع و دوره  قللت من اهتمامهاإال أن اقتصاديات التنمية السائدة يف العقود القليلة املاضية أمهية هذا املفهوم  على الرغم منيف البلد.اليت حيددها هيكل هبة العوامل 

تطيع أن تقوم بتحديد البلدان النامية إىل جانب احلجة النظرية القائلة بأن الدولة ال تسمعظم لفشل السياسات الصناعية يف يف املقام األول  ،و هذا راجعيف التحول اهليكلي
إفريقيا و جنوب آسيا و البلدان االشرتاكية السابقة ذات يف أمريكا الالتينية،السيما –للتدخالت احلكومية أدى الفشل املتفشي الصناعات اجلديدة أفضل من القطاع اخلاص.و 

دف إىل انتقاء الفائزين–التخطيط املركزي   ال بد أن تؤدي إىل تشوهات مستدامة و مكلفة اجتماعيا. إىل ترسيخ رؤية سائدة بأن السياسات اليت 
السياسة الصناعية يف البلدان النامية استنادا إىل مفهوم اختيار الصناعات اخلاطئة بالنظر إىل فشل جلديد ميكن تقدمي حتليل ألسباب جناح أو لنهج االقتصاد اهليكلي ا وفقا    

ا النسبية تفشل بشكل اجلديدة اليت ال تتسق مع امليزة النسبية لالقتصاد أو اليت حتاول محاية الصناعات القدمية اليت فقالسياسات اليت تدعم الصناعات :فهبة عواملها دت ميز
 متكن بشكل و استغالل مزايا التخلف و االخنراط يف األنشطة الىت يف حني تنجح السياسات اليت تسهل تطوير صناعات جديدة تتوافق مع امليزة النسبية لالقتصادعام،

   . ديناميكي حتويل هيكلها االقتصادي
الية جناح دعم الصناعات جا يطلق عليه"إطار حتديد و تيسري النمو"ميكن أن يساعد حكومات البلدان النامية من زيادة احتم )Lin and Monga  )2011طور    

القابلة للتداول اليت كان أداؤها جيدا يف بلدان أخرى تشهد ديناميكية يف النمو و ذات هيكل هبات و يشري هذا االطار إىل أن صناع السياسة حيددون الصناعات اجلديدة.
ينبغي لصانعي السياسة أن حيددوا و يزيلوا القيود على يف هذه القطاعات موجودة بالفعل،و إذا كانت الشركات اخلاصة احمللية ضعفني.مماثل  و يصل دخل الفرد فيها إىل 

ينبغي أن يهدف صانعو السياسة إىل جذب االستثمار ت اليت ال يوجد فيها شركات حملية،و يف الصناعاكنولوجي لتلك الشركات أو عند دخول الشركات األخرى.االرتقاء الت
ا أو ت لتطوير املؤسسات اخلاصة للمنتجات اجلديدة جيب على احلكومة أيضا أن تويل اهتماما نظيم برامج الحتضان شركات جديدة.األجنيب املباشر من البلدان اليت جيرى حماكا
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معات البلدان ذات بيئة جتارية سيئة، و التنافسية و دعم زيادة االبتكارات الناجحة يف القطاع اخلاص يف الصناعات اجلديدة.و يف ميكن للمناطق االقتصادية اخلاصة أو ا
ريا ،تساعد احلكومة الشركات الرائدة يف الصناعات اجلديدة من خالل تقدمي حوافز ضريبية لفرتة و تشكيل تكتالت صناعية.أخ FDIالصناعية أن تسهل دخول الشركات و 

لدان النامية إطار عمل ملعاجلة حتديات حمدودة أو متويل مشرتك أو توفري إمكانية الوصول إىل األراضي(العقارات)أو العمالت األجنبية. يوفر هذا النهج لصانعي السياسات يف الب
  خلق فرص العمل و احلد من الفقر.أعمال مواتية لنمو القطاع اخلاص، كما أن لديها القدرة على تعزيز بيئةة يف خلق صناعات جديدة و تنافسية،ق الشاقة الكامنالتنسي
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