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القت�سادات الدول العربية

تقدمي

اأظهرت العقود القليلة ال�ضابقة تنامي حدة املناف�ضة الدولية بني دول واأقاليم العامل، وذلك   

اأو جتنبًا للمخاأطر والأعباء  �ضعيًا لتعظيم العوائد التنموية املرتبطة بالندماج يف القت�ضاد العاملي، 

التي قد ترتتب عليه. وقد اأملى هذا على القائمني على اإدارة اقت�ضادات تلك الدول التدخل امل�ضتمر 

لإعادة توجيه هياكل القت�ضاد والإنتاج �ضوب الأن�ضطة والقطاعات الأعلى اإنتاجية والأكرث قدرة على 

وامكاناتها  قدراتها  يف  امل�ضتمر  للتطوير  ال�ضيا�ضات  من  متكاملة  حزم  عرب  وذلك  الدولية.  املناف�ضة 

الإنتاجية والتكنولوجية والب�ضرية، لتو�ضيع ح�ضتها وم�ضاهمتها يف القت�ضاد العاملي والتجارة الدولية 

هذا  لتنفيذ  املتبعة  ال�ضيا�ضات  تو�ضيف  على  ا�ضٌطلح  وقد  العامل.  دول  باقي  من  غريها  ح�ضاب  على 

التدخل بــ »ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة«.  ل�ضيما واأن امل�ضار القت�ضادي للدول املتقدمة ونظريتها 

ال�ضاعدة، يوؤكد اأن مثل هذا التدخل، قد مًثل الركيزة الأ�ضا�ضية ل�ضتدامة منوها وتطورها القت�ضادي. 

وذلك نتيجة لدوره يف التحول امل�ضتمر وال�ضريع يف تركيبة هياكلها واأن�ضطتها الإنتاجية.  

ويف �ضوء ما يظهره واقع القت�ضادات العربية، من اأنها ورغم التباين القائم فيما بينها يف 

هيكل املوارد والطاقات القت�ضادية وم�ضتويات الفوائ�ص املالية، ورغم متكن العديد منها من حتقيق 

وحتديات  اإ�ضكالت  يواجه  ليزال  معظمها  اأن  اإل  املا�ضية،  الثالثة  العقود  خالل  عالية  منو  معدلت 

اقت�ضادية واجتماعية متنوعة، بل ومتزايدة الوترية يف كثري من الأحيان. وهو الأمر الذي يرتبط بعدم 

كفاية م�ضتويات التحول الهيكلي الذي حققته الدول العربية خالل م�ضارها التنموي.   

املتقدمة  الدول  ال�ضتفادة من جتارب  تنموية اىل  درا�ضات  �ضل�ضلة  العدد من  ويهدف هذا   

وال�ضاعدة وذلك فيما يخ�ص تطبيقاتها لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة، وا�ضتخال�ص اأهم ما ت�ضمنته 

لتلك  الفعال  التوظيف  التي متكنت من  الدول  تلك  واآليات عمل، ل�ضيما،  اأدوات  ال�ضيا�ضات من  تلك 

القت�ضادات  هياكل  تعديل  ي�ضمن  مبا  الإنتاجية،  وهياكلها  اقت�ضاداتها  توجيه  لإعادة  ال�ضيا�ضات 

العربية �ضوب هياكل اأكرث تطورًا وتقانة توؤ�ض�ص بدورها مل�ضار تنموي قابل لال�ضتدامة.   

            املعهد العربي للتخطيط 
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القت�سادات الدول العربية

اأواًل: متهيد 

ال�ضاعدة  ونظريتيها  �ضابقًا  املتقدمة  للدول  والتنموي  القت�ضادي  التاريخ  برهن 

القت�ضادية  هياكلها  تعديل  على  بقدرتها  ارتبط  قد  القت�ضادي  تقدمها  اأن  لحقًا،  والنامية 

وحداثًة،  ومواكبًة  ديناميكية  اأكرث  جديدة  اإنتاجية  هياكل  تاأ�ضي�ص  من  ومتكنها  والجتماعية، 

وكذلك اأكرث اإ�ضتجابة للتغريات والتطورات يف متطلبات املناف�ضة العاملية. كما برهنت جتارب 

تلك الدول اأن هذا التعديل الهيكلي مل يكن تلقائيًا اأو وليد امل�ضادفات، اأو الدينامية الطبيعية 

لوترية النمو والتطور، بل نتج عن تدخل متعمد من جانب تلك الدول وحكوماتها، لإمتام هذا 

والواقع  القت�ضادي  الفكر  فاإن  ذلك  ورغم  اقت�ضاداتها.  هياكل  تركيبة  يف  والتحول  التعديل 

التطبيقي يوؤكدان باأن جتارب تلك الدول مل تكن متجان�ضة اأو متطابقة البناء، حيث تفاأوتت فيما 

بينها يف حجم ونوعية وتوقيت هذا التدخل واأدوات وجمالت تطبيقه. هذا وقد اتفقت الدبيات 

التنموية على تو�ضيف ال�ضيا�ضات املتبعة لتنفيذ هذا التدخل بــ »ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة«.  

ال�ضيا�ضات  تلك  وحتليل  ر�ضد  اىل  تنموية  درا�ضات  �ضل�ضلة  من  العدد  هذا  ويهدف 

يف  وذلك  عملها،  وجمالت  اأدواتها  اأهم  ا�ضتنباط  وكذلك  مكوناتها  واأهم  احلديثة  ال�ضناعية 

�ضوء تطبيقاتها يف خمتلف التجارب الدولية، ل�ضيما تلك التي متكنت من التوظيف الفعال لتلك 

ال�ضيا�ضات لإعادة توجيه اقت�ضاداتها وهياكلها الإنتاجية. ومبا ميكن يف النهاية من ا�ضتخال�ص 

عدد من الدرو�ص اأو التوجهات القابلة للتطبيق لتعديل هياكل القت�ضادات العربية.  ل�ضيما وان 

الدول العربية لزالت تنتمي اىل فئة الدول النامية، ولزالت تواجه جميعها حتديات وا�ضكالت 

هيكلية تتطلب التدخل واإعادة التوجيه.

ثانيًا: التنمية امل�ستدامة والتحول الهيكلي يف الفكر والتطبيق

مر التعامل مع ق�ضية التنمية مبراحل عدة، كان لكل منها �ضماته وجمالت اهتمامه، 

واإن متحورت كافة تلك ال�ضمات حول البحث يف �ضبل التمكن من تعديل وحتويل هياكل الإنتاج 

يف الدولة. كون اأن تركيبة تلك الهياكل الإنتاجية تعك�ص الواقع التنموي احلقيقي للدولة، وذلك 

مبختلف جوانبه القت�ضادية والجتماعية واملوؤ�ض�ضية والبيئية. 
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متطلبات  ور�ضد  الهيكلي  التحول  بتعريف  اخلا�ضة  والبحوث  الدرا�ضات  تو�ضعت  وقد 

للدول  التاريخي  بالتطور  املت�ضلة  التف�ضريات  على  معظمها  يف  م�ضتندة  اإجنازه،  و�ضوابط 

اأو  بالتحول  اأن املق�ضود  الباحثني على  توافق بني  ال�ضاعدة. وثمة  الدول  املتقدمة ومن بعدها 

التغيري الهيكلي هو »ترتيبات الن�ضطة الإنتاجية داخل القت�ضاد الوطني، وما يرتبط بها من 

اإعادة توزيع وتخ�ضي�ص عوامل الإنتاج املختلفة لي�ص فقط على م�ضتوى القطاعات القت�ضادية، 

اأو الوظائف، وكذلك على م�ضتوى املناطق والقاليم اجلغرافية  اأي�ضا على م�ضتوى الت�ضغيل  بل 

وت�ضكيلة املنتجات ... الخ.

(Silva E.G. And A.C. Teixeira: 2008) ، (Olga Memedovic & Lelio apadre: 2010)

والدول  �ضابقا  املتقدمة  الدول  جتارب  يف  الهيكلي  التغيري  حتليل  ت�ضمن  حيث 

ال�ضاعدة لحقا، ل�ضيما، يف �ضرق ا�ضيا ومن بعدها يف اأمريكا الالتينية، ر�ضد �ضرعة ارتفاع 

وترية التحول يف هياكل القت�ضاد من القطاعات والأن�ضطة الأولية مثل التعدين والزراعة اإىل 

اأن�ضطة الت�ضنيع، وكذلك التحول من الأن�ضطة ال�ضناعية املرتبطة باملوارد الطبيعية، والكثيفة 

ال�ضتخدام للعمالة، والقليلة القيمة امل�ضافة، اإىل اأن�ضطة �ضناعية وخدمية اأكرث تطورا وتعقيدًا 

توافر وجودة عوامل  التغيري  اأن ي�ضاحب هذا  التقني واملعريف. على  واأعلى كثافة يف حمتواها 

الإنتاج، ل�ضيما، ارتفاع مهارات وقدرات املوارد الب�ضرية، اإ�ضافة اىل انخفا�ص وا�ضح يف كلفة 

التحتية املتطورة، واملرافق  البنى  واإتاحة  اأن�ضطة العمال، وذلك عرب توفري  املعامالت وتنفيذ 

الإنتاجية، والأطر واللوائح التنظيمية احلكومية املرنة. (Szirmai 2009). لذلك فاإن التحول 

اأو التغيري اأو التعديل الهيكلي هو حمور الرتكيز الرئي�ضي لتدخل ال�ضيا�ضات القت�ضادية، وهو 

الزراعة  اأن�ضطة  ح�ضة  يف  م�ضتمر  )اإنخفا�ص   : واأهمها  الأ�ضا�ضية،  ال�ضمات  من  عدد  يت�ضمن 

والأن�ضطة املرتبطة بها يف الناجت والتوظف - تزايد يف الن�ضاط القت�ضادي احل�ضري يف اأن�ضطة 

ال�ضناعات التحويلية واخلدمات احلديثة - تزايد م�ضتمر يف ح�ضة ال�ضلع واملنتجات امل�ضنعة 

التغري  وهو  احل�ضرية،  املناطق  اىل  الريف  من  العمالة  هجرة   - والت�ضدير  الإنتاج  هياكل  يف 

اإىل  التو�ضل  يتم  اأن  اإىل  احل�ضري،  ال�ضكاين  النمو  يف  طفرة  حلدوث  يوؤدي  الذي  والنتقال 

ا�ضتقرار وتوازن جديد، يف مرحلة لحقة(.
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الرخاء  وتقا�ضم  الرفاهه  اإىل  املف�ضي  الهيكلي  التحول  حتقق  فاإن  اخر  جانب  من 

املوارد  حلركية  فقط  لي�ص  وذلك  بال�ضتمرارية،  يت�ضم  ان  لبد  جمتمعي،  نطاق  اأو�ضع  على 

ك�ضر  وهو  التحول،  هذا  ا�ضتدامة  مهددات  اأهم  اأحد  لتجاأوز  بل  الإنتاج،  عوامل  وتخ�ضي�ضات 

احلدود التكنولوجية واملعرفية لهياكل الإنتاج القائمة يف الدولة، حيث ل ميكن لقت�ضاد معتمد 

على املحاكاة والتقليد والقت�ضار على تطوير الهياكل القائمة، توفري الرفاهة وال�ضتدامة، بل 

اأن�ضطة ومنتجات اأكرث تطورا  لبد من �ضمان ا�ضتمرارية م�ضار التحول والتغري والتطور �ضوب 

 (Justin Yifu Lin، Célestin: 2017) .وابتكارًا

وم�ضتويات  العالقات  وتقدير  لر�ضد  التطبيقية  والدرا�ضات  الدبيات  تو�ضعت  وقد 

الرتباط بني التغيري اأو التحول الهيكلي، وخمتلف املتغريات القت�ضادية مثل النمو وال�ضادرات 

والإنتاجية والت�ضغيل.. الخ.  ويتم الرتكيز هنا على تلك الدرا�ضات التي �ضعت لتقدير العالقة 

لالقت�ضادات  نهائيا  وهدفًا  حمورًا  ميثل  الذي  القت�ضادي  النمو  ومتغري  الهيكلي  التغيري  بني 

حيث  الإجمايل.  املحلي  الناجت  من  الفرد  دخل  ن�ضيب  متو�ضط  بنمو  عنه  معربًا  واملجتمعات. 

تو�ضلت هذه الدرا�ضات اإىل قوة وجوهرية العالقة التي حتكم بني هذين املتغريين، واإن اختلفت 

يف تقديرها لجتاه ال�ضببية. حيث تو�ضل عدد منها اإىل اأن حتقيق التحول الهيكلي هو امل�ضبب 

للنمو القت�ضادي. (Sutton: 2001) ،  و )Peneder: 2000(، يف حني تو�ضلت درا�ضات اأخرى 

لأن النمو القت�ضادي هو امل�ضبب للتغيري الهيكلي، وان حتقيق هذا النمو هو �ضرطا م�ضبقا لإجناز 

بتاأثريات منو الدخل ومنو الطلب.  يف مقابل ذلك تو�ضلت درا�ضات  الهيكلي، مدفوعا  التغيري 

التغيري الهيكلي  اأعلى، ولكنها لي�ضت بني  اإرتباط  اأخرى لوجود هذه العالقة الإيجابية ومبعدل 

وترية  �ضرعة  ان  القت�ضادي، حيث  والنمو  الهيكلي  التغيري  �ضرعة  بني  بل  القت�ضادي،  والنمو 

حتقق التغيري الهيكلي هي امل�ضبب للنمو، ل�ضيما، يف حالة الدول املتقدمة مرتفعة الدخل، اأما 

يف بدايات التغيري الهيكلي كما كان الو�ضع عند بدء م�ضار التقدم القت�ضادي يف الدول املتقدمة 

القت�ضادي.  والنمو  الهيكلي  التغيري  موثوقية بني حتقيق  اأكرث  العالقة  كانت  فقد  وال�ضاعدة، 

.(Amable 2000)

القت�ضادات  لكافة  الهيكلي  التغيري  اإجناز  �ضرورة  النهاية  يف  التحليل  ذلك  يدعم 

النامية وال�ضاعدة واملتقدمة وذلك دون توقف، واأن عوائد هذا التغيري، والتي يتم تتبعها من 
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خالل انعكا�ضاتها على منو دخل الفرد، �ضتبقى رهنا بامل�ضتوى التنموي وتركيبة هياكل الإنتاج 

هياكل  داخل  غريها  من  اأكرث  منوًا  حتقق  قد  الأن�ضطة  بع�ص  اأن  وبخا�ضة  الدولة،  يف  القائمة 

القت�ضاد الوطني. فقد يتم التغيري اأو التحول الهيكلي ب�ضرعة عالية، ولكن اإىل هياكل اإنتاجية 

�ضبيل  على  “اليونان”  اقت�ضاد  كما يف حالة  العالية.  ال�ضرعة  بذات  تنمو  ل  واأن�ضطة �ضناعية 

هياكل  اىل  ولكن  �ضرعة،  اأقل  اأو  بطيئة  بوترية  الهيكلي  التحول  اأو  التغيري  يتم  قد  كما  املثال، 

“اإيطاليا  مثل  اقت�ضادات  حالة  يف  كما  النمو.  يف  ال�ضرعة  عالية  �ضناعية  واأن�ضطة  اإنتاجية 

واإ�ضبانيا” وغريهما من اقت�ضادات الدول املتقدمة.  

مما �ضبق ميكن تبني اأهمية و�ضرورة ان يتم بناء وتاأ�ضي�ص عملية التغيري الهيكلي بعيدًا 

عن فكرة العتماد على تطوير اأو حت�ضني الهياكل الإنتاجية القائمة، بل يجب اأن يتم تاأ�ضي�ضه 

التي  واخلدمات  وال�ضناعات  الأن�ضطة  بانتقاء  املرتبطة  اجلديدة  الهياكل  اإقامة  نحو  وتوجهه 

تت�ضم ب�ضرعة النمو وارتفاع الإنتاجية وال�ضتدامة. ولعل هذا ما يف�ضر تفاأوتات النمو والإنتاجية 

وكذلك �ضرعة التغيري الهيكلي بني الدول املتقدمة وبع�ضها البع�ص، كما هو احلال عند مقارنة 

تركيبة هياكل الإنتاج بني الوليات املتحدة المريكية واليابان من جانب، وباقي الدول املتقدمة 

 .(Karl Aiginger: 2002)  .كحالة الدول الأوروبية من جانب اآخر

ثالثًا: واقع التحول الهيكلي يف اقت�سادات الدول العربية 

فيما يتعلق بو�ضع القت�ضادات العربية، يالحظ اأنه رغم ما �ضهدته تلك القت�ضادات من 

تغري يف تركيبة هياكلها القت�ضادية والإنتاجية، اإل اأن وترية التغري الأ�ضا�ضية قد ظهرت بو�ضوح يف 

التغيري  اأو  النتقال  اإجناز  املا�ضي، حيث مت  القرن  التنموي منت�ضف اخلم�ضينات من  امل�ضار  بداية 

الهيكلي يف مرحلته الأوىل املمثلة، كما �ضبق التقدمي، يف التحول من الأن�ضطة القت�ضادية الأولية الأكرث 

املنخف�ضة،  امل�ضافة  القيمة  ذات  ال�ضناعية  الأن�ضطة  اىل  الطبيعية،  املوارد  على  واعتمادًا  ارتباطًا 

ممثلة يف ال�ضناعات ال�ضتخراجية وال�ضناعات التقليدية منخف�ضة اأو متو�ضطة التكنولوجيا.  

يف حني ي�ضري الواقع الراهن اىل عدم متكن الدول العربية، وبوتائر متفاأوتة، من حتقيق 

ا�ضتمرارية م�ضار التغيري الهيكلي، وموا�ضلة عمليات التحول والتطوير يف هياكلها القت�ضادية 

والإنتاجية، وذلك وفق امل�ضار التاريخي الذي تاأ�ض�ضت عليه جتارب الدول املتقدمة وال�ضاعدة. 
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القت�سادات الدول العربية

التنمية  م�ضار  اإفتقار  يو�ضح  الذي   (1) لل�ضكل  ا�ضتنادًا  التحليل  ذلك  توثيق  وميكن 

العربية لتغيريات جوهرية يف تركيبة هيكل الإنتاج خالل الأعوام الثالثني املا�ضية، وذلك للفرتة 

القت�ضادات  حالة  خ�ضو�ضية  العتبار  يف  اخذًا   ،2015 العام  حتى   1985 العام  منذ  املمتدة 

العربية، ل�ضيما تقلب اأ�ضعار املوارد النفطية، والتي توؤدي تلقائيا اىل تغري الأوزان الن�ضبية لباقي 

تغيريات  اإحداث  ذلك  يعني  اأن  دون  العربية،  للدول  الإجمايل  املحلي  للناجت  املكونه  الأن�ضطة 

حقيقية يف هياكل وقطاعات القت�ضاد.  ومع ذلك فاإن المر اجلدير باملالحظة هو عدم متكن 

قطاع ال�ضناعات التحويلية، من حتقيق اأي تغيري يعتد به، وبقيت م�ضاهمته يف اإجمايل الناجت 

يف حدود من 9 اىل 11 % خالل ال�ضنوات حمل الر�ضد لتلك الفرتة، اأخذا يف العتبار ارتباط 

جانب مهم من اأن�ضطته بوفرة موارد النفط والغاز والطاقة بوجه عام. يف اإ�ضارة وا�ضحة لعدم 

التحويلية يف  لل�ضناعات  الن�ضبية  الأهمية  ارتفاع  املمثلة يف  الهيكلي  التغيري  اأحد مالمح  توفر 

الناجت املحلي الإجمايل. 

امل�ضدر: التقرير القت�ضادي العربي املوحد �ضنوات خمتلفة.

كذلك فاإنه ورغم ما �ضهدته تلك الفرتة من حتقق اأحد مالمح التغيري الهيكلي، ممثال 

يف تراجع الأهمية الن�ضبية للناجت الزراعي، اإل ان حتليل هذا امللمح يظهر عدم دقته. فرغم ما 

دلت عليه التجارب الدولية من تالزم التغيري الهيكلي برتاجع ح�ضة القطاع الزراعي، ولكنها 

هذا  والإنتاجية يف  النمو  معدلت  بارتفاع جوهري يف  الرتاجع  ذلك  ارتباط  على  اأي�ضًا  اأكدت 
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القطاع. وهو المر الذي مل يتحقق بالقدر الكايف يف القت�ضادات العربية. حيث ت�ضري البيانات 

على امل�ضتوى املقارن، ا�ضرت�ضادا بحالة القت�ضاد ال�ضيني، اإىل تراجع ح�ضة القطاع الزراعي 

% عام 2015، يف  يف الناجت املحلي الإجمايل لل�ضني من نحو 19.6 % عام 1995 اىل نحو 8.8 

مقابل ذلك حقق الناجت الزراعي منوا �ضنويًا بلغ متو�ضطه لتلك الفرتة نحو 9.51 % يف حني اأن 

م�ضاهمة الناجت الزراعي العربي قد تراجعت من نحو 9.2 % اىل نحو 7.1 % فقط وذلك للعامني 

% وذلك  1985، 2015 على التوايل. كما اقت�ضر النمو يف الناجت الزراعي العربي على نحو 4.8 

للفرتة 1985 – 2015، وعلى نحو 6.2 % للفرتة 1995 – 2015. )التقرير القت�ضادي العربي 

املوحد ل�ضنوات متعددة(. مبعنى عدم كفاية الرتاجع املحقق يف الأهمية الن�ضبية لهذا القطاع 

يف اقت�ضادات الدول العربية، وكذلك حمدودية معدلت منوه. مبا يدل على عدم حتقق جانب 

حيوي من جوانب التحول الهيكلي، وفق �ضياقه التاريخي يف جتارب الدول املتقدمة وال�ضاعدة 

على حد �ضواء.    

ويف �ضياق مت�ضل، بتحليل الدور احليوي لقطاع ال�ضناعات التحويلية يف اإمتام عملية 

التغيري الهيكلي، ل�ضيما يف املراحل التنموية التي تنتمي اليها كافة الدول العربية، يظهر التحليل 

الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  القطاع  هذا  م�ضاهمة  �ضعف  على  الوحيد  الختالل  اقت�ضار  عدم 

العربي طوال تلك الفرتة، بل فيما يظهره حتليل خمرجات هذا القطاع من �ضعف وعدم كفاية 

تلك  طوال  ال�ضناعية  لالن�ضطة  الهيكل  ذات  �ضيادة  وا�ضتمرار  التقني،  اأو  املعريف  املحتوى  يف 

العقود، وذلك �ضمن اأن�ضطة: التكرير، وال�ضناعات الغذائية، واملن�ضوجات، واحلديد وال�ضلب، 

قيمتها  بارتفاع  تتمتع  التي ل  التقليدية  ال�ضناعات  والبرتوكيماأويات، وغريها من   ، وال�ضمدة 

امل�ضافة وحمتواها املعريف.  كما يظهر ذلك ويوثقه حتليل هيكل ال�ضادرات العربية من ال�ضلع 

واملنتجات املٌ�ضنعة، ل�ضيما عند املقارنة مع اأداء حالت من الدول املتقدمة وال�ضاعدة والتي 

كمتو�ضط  وذلك  العربية،  الدول  من  عدد  يف  ال�ضائد  نظريه  مع  فيها  الدخل  م�ضتوى  يتقارب 

ل�ضنوات الفرتة (2012 – 2015).  )�ضكل 2) 
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القت�سادات الدول العربية

http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Results/Queryview/QueryView.  

وتاأكيدا لذلك فقد دلت البيانات الدولية، على اقت�ضار متو�ضط م�ضاهمة ال�ضادرات 

العربية من ال�ضلع عالية التقانة/املحتوى التكنولوجي على نحو 0.12 % فقط من اجمايل �ضادرات 

تلك املنتجات على م�ضتوى العامل، وذلك كمتو�ضط ل�ضنوات الفرتة 2015-2012، مقابل ذلك فقد 

متكن اقت�ضاد �ضاعد ممثال يف ال�ضني من امل�ضاهمة بنحو 26.0 % من �ضادرات تلك املنتجات 

عامليا، ومتكنت اقت�ضادات �ضاعدة اأخرى من التفوق الكامل على م�ضاهمة القت�ضادات العربية 

كوريا.  يف   (% �ضنغافورة، ونحو (6.20  يف   (%6.93  ) نحو  امل�ضاهمة  هذه  بلغت  جمتمعة، حيث 

املنتجات  تلك  ت�ضدير  يف  م�ضاهمة  الأكرث  املتقدمة  القت�ضادات  يف  امل�ضاهمة  هذه  ببلوغ  علما 

فرن�ضا، ونحو  يف   (%6.14  ) املتحدة، ونحو  الوليات  يف   (% ونحو (7.17  اأملانيا  نحو (%8.57) 

(4.20%) يف اليابان. لت�ضيطر اقت�ضادات تلك الدول (ال�ضني، وكوريا، و�ضنغافورة، والوليات 

املتحدة، واأملانيا، وفرن�ضا، واليابان) على نحو ثلثي �ضادرات العامل من املنتجات عالية التقانة. 

يف حني تخلفت الدول العربية متاما عن اللحاق اأو النخراط املقبول �ضمن هذا التوجه، حتى ان 

الدول العربية جمتمعة مل حتقق املعدل الذي اأجنزته دول مثل املك�ضيك اأو تايلند اأو الفلبني حيث 

%، 1.43 %، 1.22 % يف �ضادرات العامل من ال�ضلع عالية التقانة  �ضاهمت تلك الدول بنحو 2.13 

لكل منهم على التوايل. علما باأن هذه الدول يقل الدخل فيها كثريًا عن نظريه ال�ضائد يف العديد 
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من الدول العربية، بل اإنها لزالت تواجه وتعاين من حتديات وا�ضكالت تنموية عميقة متاثل تلك 

التي تواجهها معظم الدول العربية متو�ضطة ومنخف�ضة الدخل. 

 Inclusive Structural كما يدعم ذلك التحليل نتائج املوؤ�ضر ال�ضامل للتحول الهيكلي

Transformation Index (ISTI). حيث يقوم هذا املوؤ�ضر بقيا�ص خمتلف اجلوانب املرتبطة 

ت�ضم  اأ�ضا�ضية  جمالت   8 يف  والجتماعية  القت�ضادية  الهياكل  يف  التحول  باإجناز  واملتعلقة 

ال�ضكل  يف  الأ�ضا�ضية  املجالت  تلك  ت�ضمني  مت  وقد  العامل،  دول  م�ضتوى  على  فرعي  موؤ�ضر   27

التو�ضيحي (ال�ضكل 3(:

�ضكل (3) العنا�ضر الأ�ضا�ضية ملوؤ�ضر التحول الهيكلي –

Inclusive Structural Transformation IST 

 

القائم  الو�ضع  فعليا  لري�ضد  بتقييمها  يقوم  التي  اجلوانب  بات�ضاع  املوؤ�ضر  هذا  ويت�ضم 

متطلبات  تلبية  على  قدرتها  ومدى  الإنتاجية،  وم�ضتويات  واملجتمعات  القت�ضاد  هياكل  لتطور 

ال�ضتدامة وال�ضتحقاقات البيئية، وهو ما يجعله الأكرث تعبريًا عن ر�ضد تطور هياكل القت�ضادات 

وفق �ضمانات دميومة وعدالة النتفاع بعوائد هذا التغري.
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فعلي �ضبيل املثال يت�ضمن موؤ�ضر الت�ضنيع موؤ�ضرات فرعية مثل: تقييم الأهمية الن�ضبية 

ملنتجات ال�ضناعات التحويلية، وكذلك ما تت�ضمنه من حمتوى تقني. ويت�ضمن موؤ�ضر التجارة 

موؤ�ضرات فرعية مثل: التقدير الكمي والنوعي لل�ضادرات، وكذلك مدى م�ضاهمتها يف ال�ضال�ضل 

اأعداد  وتقييم  ر�ضد  مثل:  فرعية  موؤ�ضرات  البتكار  موؤ�ضر  ويت�ضمن   .GVCs للقيمة.  العاملية 

موؤ�ضر  ويت�ضمن  امل�ضاندة.  القت�ضادية  واملحفزات  والتطوير،  والبحوث  الخرتاع،  براءات 

الإنتاجية.  الب�ضري، وم�ضتويات  املال  راأ�ص  وكفاءة  كفاية  تقييم  مثل  فرعية  الت�ضغيل: موؤ�ضرات 

عنه  معربًا  الجتماعي  ال�ضتقرار  تقييم  مثل:  فرعية  موؤ�ضرات  النوع/اجلندر  موؤ�ضر  ويت�ضمن 

والعامالت.  العاملني  بني  الأجور  وفجوة  امل�ضاأواة،  وم�ضتويات  للنوع،  التوظف  فجوات  بقيا�ص 

ويت�ضمن موؤ�ضر التلوث والبعاد البيئية عدد من املوؤ�ضرات الفرعية مثل: ر�ضد وتقييم م�ضتويات 

النبعاثات، واأن�ضطة اإعادة املعاجلة. ويت�ضمن موؤ�ضر الطاقة عدد من املوؤ�ضرات الفرعية مثل: 

الطاقة.  من  الفرد  ن�ضيب  متو�ضط  املتجددة، وكذلك  الطاقات  وانت�ضار  ا�ضتخدام  مدى  تقييم 

ويت�ضمن املوؤ�ضر الأخري املعني باإدارة املوارد، موؤ�ضرات فرعية معنية بتقييم م�ضتويات الت�ضال 

ب�ضبكات املياه، وحالة الغابات، واملحميات، وجودة املحيطات.

وفق  العربية  للدول  الوا�ضح  التاأخر  وال�ضامل،  الهام  املوؤ�ضر  هذا  نتائج  اأظهرت  حيث 

القيمة املطلقة املحت�ضبة لهذا املوؤ�ضر، وكذلك مقارنة بدول العامل املتقدمة وال�ضاعدة. دون اأن 

مينع ذلك ر�ضد جناح ن�ضبي لقت�ضادين عربيني فقط ممثلني يف تون�ص واملغرب، حيث حتقق 

معدل م�ضاأوي لنظريه املتحقق يف اأداء ونتائج اقت�ضادات مثل تايوان والفلبني. )ال�ضكل 4)
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Justin Yifu Lin، Célestin Monga، and Samuel Standaert  (2017(: ”The 
Inclusive Sustainable Transformation Index“07/05/2017
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رابعًا: التحول الهيكلي يف اإطار دالالت املوؤ�سر العاملي للتعقيد االقت�سادي 

Economic complexity Index للدول العربية ودول املقارنة عامليًا

عند الت�ضاوؤل حول مدى متكن القت�ضادات العربية من حتقيق حتول ملمو�ص ووا�ضح 

العاملي  املوؤ�ضر  بنتائج  اأهمية ال�ضتعانة وال�ضرت�ضاد  يف تركيبة هياكلها القت�ضادية، تربز هنا 

املعني بقيا�ص وتقييم م�ضتويات التطور اأو التعقيد القت�ضادي اأو التعقيد الإنتاجي. حيث يقوم 

حمتوى  من  تت�ضمنه  وما  الوطني  الإنتاج  قوائم  لت�ضكيلة  التطور  م�ضتويات  بقيا�ص  املوؤ�ضر  هذا 

 RCA معريف وتقني. حيث يعتمد هذا املوؤ�ضر يف جوهره على دللت املزايا الن�ضبية الظاهرة

لقوائم ال�ضادرات يف الدولة. 

اأما فيما يتعلق بدلللة هذا املوؤ�ضر لقراءة وحتليل واقع التحول الهيكلي، فيعود هذا 

اأن�ضطة عالية  اإنتاجية تقوم على  اأن القت�ضاد القادر على بناء وامتالك هياكل  الأمر حلقيقة 

الدقيقة،  وال�ضناعات  واللكرتونيات،  الطائرات،  التكنولوجي، مثل:  واملحتوى  امل�ضافة  القيمة 

والأجهزة الطبية، وما اإىل ذلك، هي القت�ضادات التي متتلك فعليًا �ضبكات وا�ضعة من املوؤ�ض�ضات 

والأ�ضواق املتطورة واملت�ضابكة Sophisticated، فال ميكن ت�ضور وجود اإمكانية لنتاج مثل هذه 

اإىل موؤ�ض�ضات كافية ومتطورة، و�ضبكات اعمال ومعارف  اأولية، تفتقر  املنتجات يف اقت�ضادات 

ومعلومات، وهياكل اقت�ضادية وانتاجية معقدة. ومن ثم فاإن التقدم يف نتائج هذا املوؤ�ضر يعني 

والعك�ص  ورقيا،  تطورا  اأكرث  اقت�ضادية  وهياكل  مراحل  �ضمن  النخراط  يف  والنجاح  التمكن 

�ضحيح.

وتعتمد منهجية هذا املوؤ�ضر يف تقييمه لواقع التعقيد القت�ضادي للدول، على عدد من 

املعايري الأ�ضا�ضية املمثلة يف األ يقل عدد �ضكان الدولة حمل التقييم عن 1.25 مليون ن�ضمة، واأل 

مليون   10 تزيد عن  اأو  ت�ضاأوي  التي  املُ�ضدرة  وللمنتجات  دولر،  مليار  يقل حجم جتارتها عن 

(Economic Complexity 2017) .دولر

القت�ضادي لقت�ضادات  للتعقيد  التطور  وترية  اأظهرت  فقد  املوؤ�ضر  لنتائج هذا  وفقا 

الدول العربية وبع�ص دول املقارنة ل�ضنوات خمتارة للفرتة منذ العام 1970 حتى العام 2015، 
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ملعظم  الأداء  يف  ال�ضديد  الق�ضور  واأهمها:  عندها  التوقف  يجب  التي  النتائج  من  العديد 

القت�ضادات العربية يف النخراط �ضمن الدول الأكرث انتاجا وت�ضديرا للمنتجات ذات الكثافة 

يف املحتوى املعريف يف وقتنا الراهن وفقا لنتائج هذا املوؤ�ضر للعام 2015. 

 كما متكن عدد من الدول العربية من تطوير وحت�ضني قدراته يف جمال اإنتاج وت�ضدير 

ال�ضعودية،  مثل   ،1970 بالعام  مقارنة   2015 عام  يف  املعريف  للمحتوى  ت�ضمينا  اأكرث  منتجات 

وتون�ص، وقطر، والمارات، وعمان، والكويت.  وكانت ال�ضعودية وقطر ولبنان هم الأف�ضل اداءا 

يف هذا املوؤ�ضر يف العام 2015. 

من جانب اآخر فقد اأظهر املوؤ�ضر تراجع نوعية هياكل الإنتاج والت�ضدير يف عدد من 

الدول العربية خالل الفرتة حمل املقارنة ل�ضيما يف لبنان، والأردن، وم�ضر، واملغرب، و�ضوريا، 

واجلزائر وال�ضودان.

املقارنة  وال�ضاعدة حمل  املتقدمة  الدول  بو�ضوح متكن  يف مقابل كل هذا فقد ظهر 

من حتقيق ال�ضدارة الدولية وفقا لنتائج هذا املوؤ�ضر، كما ظهر التح�ضن امللمو�ص والتطور يف 

2015. )جدول  1970 حتى العام  م�ضتويات الأداء بالن�ضبة للدول ال�ضاعدة للفرتة منذ العام 

1(، والأ�ضكال التو�ضيحية (7،6،5)
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جدول (1) تطور قيمة موؤ�ضر التعقيد القت�ضادي للدول العربية ودول املقارنة عرب العامل  ل�ضنوات خمتارة 

للفرتة 1970 -2015

الدولة 
قيمة املوؤ�ضر للعام 

1970  الدولة
قيمة املوؤ�ضر للعام 

1995 الدولة 

قيمة املوؤ�ضر للعام

2015 

اأملانيا 2.30919 اليابان 3.25212 اليابان 2.46895

اليابان 1.97001 اأملانيا 2.7745 املانيا 2.15953

لبنان  0.647574 �ضنغافورة 1.20507 كوريا 2.07433

كوريا 0.621873 كوريا 1.18708 �ضنغافورة  1.67441

الأردن 0.597902 املك�ضيك 0.88822 املك�ضيك 1.13173

ال�ضني  0.56752 ماليزيا 0.40735 ماليزيا 1.0751

املك�ضيك  0.256898 ال�ضني  0.38087 ال�ضني  1.03541

�ضنغافورة 0.063316 ال�ضعودية 0.26288 تركيا 0.33331

قطر  - 0.07853 الردن  0.20654 ال�ضعودية 0.30741

تون�ص  - 0.134677 لبنان  0.13736 لبنان  0.12467

م�ضر - 0.136492 تركيا 0.06138 تون�ص 0.06476

املغرب - 0.315138 تون�ص - 0.28541 قطر  0.0213

�ضوريا - 0.201459 عمان - 0.37933 المارات  0.00823

اجلزائر  - 0.298926 م�ضر  - 0.40908 الكويت - 0.01891

تركيا - 0.545683 الكويت - 0.46788 الأردن - 0.02088

ماليزيا
 0.678805 

-
قطر  - 0.55301 م�ضر - 0.22871

المارات - 0.734606 المارات 0.27542- عمان - 0.31171

ال�ضعودية -0.879255 املغرب - 0.71344 �ضوريا - 0.59584

الكويت -0.916525 اجلزائر  - 0.77736 املغرب - 0.73313

عمان -1.1488 �ضوريا - 0.87003 اجلزائر - 1.00593

ال�ضودان -1.30781 ال�ضودان - 0.99069 ال�ضودان - 1.6188

نيجرييا -1.70208 غينيا اجلديدة -2.19461 نيجرييا -2.18536

https://atlas.media.mit.edu/ :بيانات ا�ضتنادًا لقاعدة  البيان  الباحث باعداد هذا  امل�ضدر: قام 

en/resources/methodology/
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https://atlas.media.mit.edu/ :بيانات ا�ضتنادًا لقاعدة  البيان  الباحث باعداد هذا  امل�ضدر: قام 

en/resources/methodology/

https://atlas.media.mit.edu/ :بيانات ا�ضتنادًا لقاعدة  البيان  الباحث باعداد هذا  امل�ضدر: قام 

en/resources/methodology/

https://atlas.media.mit.edu/ :بيانات ا�ضتنادًا لقاعدة  البيان  الباحث باعداد هذا  امل�ضدر: قام 

en/resources/methodology/
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اأما فيما يتعلق بر�ضد الأداء املقارن، فيظهر اأنه وفقا لبيانات العام 1970 فقد كانت 

لبنان )ومن بعدها الأردن( هي اأف�ضل الدول العربية يف نتائج هذا املوؤ�ضر عام 1970 حتى اأن 

قيمة هذا املوؤ�ضر قد بلغت يف لبنان 0.647، وهو ما جتاأوز املعدل املحقق يف دولة مثل كوريا التي 

حققت نحو 0.621 يف هذا املوؤ�ضر، يف حني انقلب هذا الأمر وا�ضتدت فجوة الأداء خالل العقود 

التالية. كما يو�ضح ذلك ال�ضكل (8).  

https://atlas.media.mit.edu/ :اإ�ضتنادًا لقاعدة بيانات امل�ضدر: قام الباحث باعداد هذا ال�ضكل 

en/resources/methodology/

كذلك ففي الوقت الذي متكنت فيه بع�ص الدول العربية من حتقيق تطور اإيجابي وفقا 

املقارن يف  وفقا لالداء  الأداء  تقييم هذا  فاإن  القيا�ص،  الفرتة حمل  املوؤ�ضر خالل  لنتائج هذا 

دول مثل كوريا وال�ضني وتركيا واملك�ضيك وماليزيا، يعمق من حقيقة عدم متكن واإخفاق الدول 

العربية التام يف مواكبة ما قامت به تلك الدول ال�ضاعدة والنامية من تعديل هياكل اقت�ضادها 

ومنتجاتها �ضوب هياكل اأكرث تطورا وتقدمًا. 

الدول  بني  التفاأوت  وترية  ر�ضد  الفجوات من خالل  تلك  بتوثيق  الدرا�ضة  قامت  وقد 

العربية ودول املقارنة من جانب، مع الدولة الأكرث تقدما عامليا وفقا لنتائج هذا املوؤ�ضر، وذلك 

القائمة  راأ�ص  املانيا على  فيه  الذي جاءت  الوقت  ففي  الدرا�ضة.  اهتمام  الفرتة حمل  ل�ضنوات 

للعامني  القائمة  تلك  راأ�ص  اليابان على  فيه  1970، وجاءت  املوؤ�ضر عام  نتائج هذا  الدولية يف 

1995، 2015، وكما يو�ضح اجلدول (2).
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فيالحظ ان دولة مثل كوريا قد متكنت من تقلي�ص الفجوة بينها وبني الدول الأف�ضل يف 

العامل من نحو 71.2 % عام 1970، اىل نحو 63.0 % عام 1995، اىل نحو 16.0 % عام 2015، 

وقل�ضت �ضنغافورة الفجوة من نحو 97.2 % اىل نحو 63.0 %، اىل نحو 32.2 % لذات الأعوام 

وتركيا.  واملك�ضيك،  وال�ضني،  ماليزيا،  مثل  املقارنة  دول  باقي  مع  احلال  وهكذا  التوايل،  على 

وذلك يف مقابل ات�ضاع هذه الفجوة يف حالة دولة مثل لبنان من نحو 71.9 % اىل نحو 95.7 % 

% لذات الأعوام على التوايل، اىل نحو 95.9 

جدول (2) تطور الأداء املقارن للدول العربية ودول املقارنة يف العامل يف م�ضتويات التعقيد القت�ضادي 

للفرتة 1970 – 2015

حجم الفجوة مقارنة بالدول الأكرث 

تعقيدا يف العامل للعام 2015 % 

)اليابان(

حجم الفجوة مقارنة بالدول 

الأكرث تعقيدا يف العامل للعام 

% )اليابان(  1995

حجم الفجوة مقارنة بالدول الأكرث 

 % تعقيدا يف العامل للعام 1970 

)املانيا(

15.98 كوريا 62.94 �ضنغافورة لبنان 71.95

32.18 �ضنغافورة 63.49 كوريا كوريا 73.06

54.16 املك�ضيك 72.68 املك�ضيك الأردن 74.10

56.45 ماليزيا 87.47 ماليزيا ال�ضني 75.42

58.06 ال�ضني 88.28 ال�ضني املك�ضيك 88.87

86.49 تركيا 91.91 ال�ضعودية �ضنغافورة 97.25

87.54 ال�ضعودية 93.64 الردن قطر 103.40

94.95 لبنان 95.776 لبنان تون�ص 105.83

97.37 تون�ص 98.11 تركيا م�ضر 105.91

99.13 قطر 108.77 تون�ص املغرب 113.64

99.66 المارات 111.66 عمان �ضوريا 108.72

100.76 الكويت 112.57 م�ضر اجلزائر 112.94

100.84 الأردن 114.38 الكويت تركيا 123.63

109.26 م�ضر 117.01 قطر الربازيل 123.65

112.62 عمان 119.44 ليبيا ماليزيا 129.39

124.13 �ضوريا 121.93 املغرب المارات 131.81
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 يتبع...

حجم الفجوة مقارنة بالدول الأكرث 

تعقيدا يف العامل للعام 2015 % 

)اليابان(

حجم الفجوة مقارنة بالدول 

الأكرث تعقيدا يف العامل للعام 

% )اليابان(  1995

حجم الفجوة مقارنة بالدول الأكرث 

 % تعقيدا يف العامل للعام 1970 

)املانيا(

129.69 املغرب 123.90 اجلزائر ال�ضعودية 138.07

140.74 اجلزائر 126.75 �ضوريا عمان 149.74

165.56 ال�ضودان 130.46 ال�ضودان ال�ضودان 156.63

188.51 نيجرييا* 167.48 غينيا اجلديدة* نيجرييا* 173.70

https://atlas.media.mit.edu/ :بيانات ا�ضتنادًا لقاعدة  البيان  الباحث باعداد هذا  امل�ضدر: قام 

en/resources/methodology/

*الدول التي حتتل نهاية قوائم الت�ضنيف الدويل للتعقيد القت�ضادي يف دول العامل.

وهكذا احلال مع دول مثل م�ضر، واجلزائر، واملغرب، وال�ضودان، ومتكنت ال�ضعودية، 

وعمان، وتون�ص من بناء اإجتاه مقل�ص ن�ضبيًا حلجم هذه الفجوة، دون ان مينع ذلك ان الفجوة 

ذاتها لزالت وا�ضعة للغاية كما �ضبق التقدمي. وكما تربز ذلك بيانات اجلدول (3)، وال�ضكل (9).   

جدول (3): وترية التطور وفقا حلجم الفجوة القائمة مع القت�ضاد الأكرث تطورا يف نتائج موؤ�ضر التعقيد 

القت�ضادي للدول العربية وعدد من دول املقارنة ل�ضنوات خمتارة للفرتة 1970 - 2015

ECI 1970ECI 1995ECI 2015الدولة

0.6475740.137360.12467لبنان 

0.6218731.187082.07433كوريا

0.02088 -0.5979020.20654الأردن

0.567520.380871.03541ال�ضني 

0.2568980.888221.13173املك�ضيك 

0.0633161.205071.67441�ضنغافورة

0.553010.0213 -0.07853 -قطر 

0.285410.06476 -0.134677 -تون�ص 

0.22871 -0.40908 -0.136492 -م�ضر

0.73313 -0.71344 -0.315138 -املغرب

0.59584 -0.87003 -0.201459 -�ضوريا
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يتبع ...

ECI 1970ECI 1995ECI 2015الدولة
1.00593 -0.77736 -0.298926 -اجلزائر 

0.5456830.061380.33331 -تركيا

0.407351.0751 0.678805 -ماليزيا

0.734606 -المارات
-0.274520.00823

0.8792550.262880.30741 -ال�ضعودية

0.01891 -0.46788 - 0.916528 -الكويت

0.31171 -0.37933 -1.1488 -عمان

1.6188 -0.99069 -1.30781 -ال�ضودان

https://atlas.media.mit.edu/ بيانات:  لقاعدة  ا�ضتنادًا  البيان  باعداد هذا  الباحث  امل�ضدر: قام 

en/resources/methodology/

https://atlas.media.mit.edu/ :اإ�ضتنادًا لقاعدة بيانات امل�ضدر: قام الباحث باعداد هذا ال�ضكل 

en/resources/methodology/

كذلك ميكن تبني وجود ثمة ارتباط وعالقة �ضببية يف الجتاهني بني جناح الدول يف 

وما  منتجاتها  وتعقد  نوعية  يف  الرتقاء  على  وقدرتها  والإنتاجية،  القت�ضادية  هياكلها  تعديل 

تت�ضمنه من مكونات معرفية وتقنية متطورة. وهو ما يعرب عنه ال�ضكل التايل الذي �ضعى لر�ضد 

العامل، حيث  ودول  العربية  الدول  لعدد من  القت�ضادي  بالتعقيد  الهيكلي  التحول  لعالقة  عام 

تبني ان الدول حمل املقارنة عامليا ممثلة يف اليابان وكوريا و�ضنغافورة قد جاءت اأعلى من خط 
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الجتاه العام حمققة م�ضتويات عالية يف التحول الهيكلي، والتعقيد القت�ضادي، وكذلك ماليزيا 

التي حققت م�ضتويات عالية يف التحول وم�ضتويات اأقل ن�ضبيًا يف التعقيد القت�ضادي. )�ضكل 10)

يف مقابل ذلك جاءت معظم الدول العربية قا�ضرة عن حتقيق تقدم ملمو�ص يف كال 

املوؤ�ضرين مثل الأردن وم�ضر واملغرب و�ضوريا وال�ضودان، بل ان هذه الدول مل تنجح يف ترجمة ما 

اأجنزته فعليا من حتول يف هياكلها القت�ضادية اىل تطور يف م�ضتويات التعقيد القت�ضادي يف 

منتجاتها، ل�ضيما الأردن وم�ضر واملغرب. كما حقق عددًا من الدول العربية اأداءًا �ضعيفًا ن�ضبيًا 

يف التحول الهيكلي ولكن �ضاحب ذلك متكن حت�ضني م�ضتويات التعقيد القت�ضادي والنتاجي، 

با�ضتمرارية  يف�ضر  قد  الذي  المر  وهو  لبنان  اىل  اإ�ضافة  والمارات  وقطر  ال�ضعودية  مثل 

اعتماد اقت�ضادات تلك الدول على املوارد ال�ضتخراجية والأولية، مع تطور ملمو�ص يف قدراتها 

الت�ضديرية ويف الأهمية الن�ضبية ملنتجات قطاع ال�ضناعات التحويلية وكذلك حت�ضن نوعيتها وما 

تت�ضمنه من حمتوى معريف. 

https://atlas.media.mit.edu/ :اإ�ضتنادًا لقاعدة بيانات امل�ضدر: قام الباحث باعداد هذا ال�ضكل 

en/resources/methodology/
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يظهر التحليل ال�ضابق حقيقة اأن القت�ضادات العربية وهياكلها الإنتاجية والت�ضديرية 

اىل  املف�ضي  الهيكلي  التحول  �ضوب  للدفع  تتطور  ل  وموؤ�ض�ضاتها،  واأ�ضواقها  اأن�ضطتها  وتركيبة 

تقلي�ص الفجوات مع دول العامل املتقدمة اأو ال�ضاعدة، 

وهي الأمور التي تظهر �ضرورة التدخل من جانب الدول وموؤ�ض�ضاتها واأجهزتها ملعاجلة 

وت�ضويب هذا امل�ضار. الذي ظهر وا�ضحًا عدم قدرته على التعديل اأو ال�ضبط التلقائي لذاته، وان 

الدول العربية طوال العقود ال�ضابقة مل تنجح يف اإجراء تعديالت جوهرية ملمو�ضة يف هياكلها 

اإمتام  يف  اأ�ضا�ضيًا  دورًا  للعب  احلكومي  التدخل  اإمتام  اأهمية  يربز  ما  والنتاجية،  القت�ضادية 

وت�ضهيل عملية التحول، ومبا يقت�ضيه ذلك من حتديد ال�ضيا�ضات والليات والقطاعات والأن�ضطة 

واملنتجات والأ�ضواق الأكرث قدرة على اإمتام هذا التحول الهيكلي ويف اأ�ضرع وقت ممكن، ا�ضتنادا 

ملا اأكدته الدرا�ضة من ان �ضرعة التحول الهيكلي هي املحدد الأكرث ارتباطا بالنمو وال�ضتدامة 

مقارنة بالقت�ضار فقط على اإجناز التحول الهيكلي يف مدى زمني ممتد �ضمن هياكل اأقل منوًا  

واإنتاجية.   

خام�سًا: ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة: �سيا�سات التدخل احلكومي 

الجناز التحوالت الهيكلية

اأ�ضا�ضية تقوم من خاللها الدول  اآلية عمل  ميثل تبني ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة 

بالتدخل يف القت�ضاد. من خالل التاأثري يف القطاعات والأن�ضطة القت�ضادية املختلفة، وحتديد 

الأن�ضطة واملجالت ذات الأولوية، واإقرار اخلطط والربامج واحلوافز الالزمة لتوجيه القطاع 

اخلا�ص والتاأثري يف قراراته. 

جتدر  احلديثة،  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  ملفهوم  الدقيق  للتحديد  ال�ضعي  اإطار  ويف 

الإ�ضارة اىل عدم وجود تعريف موحد اأو متفق عليه لتلك ال�ضيا�ضات، حيث ان التعامل مع هذه 

ال�ضيا�ضات ينح�ضر فيما يظهره الواقع والتطبيق يف التجارب الدولية الرائدة والناجحة يف هذا 

املناق�ضات اخلا�ضة  والتنموي يف عر�ص وتطوير  الفكر القت�ضادي  املجال. وقد ركزت جوانب 

بال�ضيا�ضات ال�ضناعية يف اطاريها التقليدي واحلديث، على املربرات العقالنية والرا�ضدة لدور 
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الدولة وتدخلها يف القت�ضاد، من خالل التعر�ص مبا�ضرة ملعاجلة املتطلبات اخلا�ضة بال�ضيا�ضة 

ال�ضناعية، دون تعمد و�ضع �ضياغات معيارية لتلك ال�ضيا�ضات.

باأنها »جمموعة من  ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة  يف �ضوء ذلك فقد عرف البع�ص 

الإجراءات احلكومية الرامية اإىل دعم ال�ضناعات والأن�ضطة التي لديها قدرة واإمكانيات كبرية 

الإجراءات  جمموعة  اليها،  ي�ضاف  كما  العمل،  فر�ص  من  املزيد  وخلق  ال�ضادرات،  زيادة  يف 

“جميع  لت�ضمل:  البع�ص  وعرفها  الإنتاجية«.  التحتية  البنية  وقدرات  م�ضتويات  من  تدعم  التي 

والنقدية  املالية  القطاعات النتاجية، مبا يف ذلك احلوافز  واملوؤثرة على  ال�ضيا�ضات امل�ضممة 

حلفز ال�ضتثمار والنتاج، وكذلك املوؤثرة على حجم ونوعية وتوجهات ال�ضتثمار العام املبا�ضر، 

وبرامج امل�ضرتيات العامة، واحلوافز املقدمة لال�ضتثمار يف البحث والتطوير والربامج الرئي�ضية 

خللق القطاعات اأو الأن�ضطة الوطنية الواعدة - National champions  -اإ�ضافة ل�ضيا�ضات 

تدعيم. وم�ضاندة دور املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة، اإ�ضافة اىل �ضيا�ضات ان�ضاء وحت�ضني البنية 

التحتية املادية والبنية التحتية الجتماعية )املوؤ�ض�ضاتية(، وال�ضيا�ضة التجارية و�ضيا�ضة املناف�ضة 

وتدابري ملنع ت�ضكيل احتكارات، اإ�ضافة للربامج املوجهة مبا�ضرة لدعم الأن�ضطة الإنتاجية كثيفة 

العمالة” . كما حددها اأخرون وفقا لنطاقها، لٌتعرف باأنها “جمموعة الأن�ضطة احلكومية التي 

التناف�ضية  القدرة  على  للحفاظ  الوطني  القت�ضاد  يف  الأن�ضطة  بع�ص  تطوير  دعم  اإىل  تهدف 

الدولية”. 

عن�ضر  اإ�ضافة  خالل  من  التعريفات  تلك  اىل  جوهريا  اإ�ضهاما  ذلك  بعد  ُقدم  ثم 

“النتقائية” اىل ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة. حيث يجب اأن يتم ت�ضميم ال�ضيا�ضة ال�ضناعية 
وتوجيهها اإىل قطاعات واأن�ضطة و�ضناعات دون اأخرى، بحيث يتم التمييز الوا�ضح لتلك الأن�ضطة 

املختارة.  وبناًء على ذلك عرف البع�ص ال�ضيا�ضات ال�ضناعية باأنها “الإجراءات احلكومية التي 

تدعم الإنتاج والقدرة التكنولوجية يف ال�ضناعات ويف اإطار ال�ضرتاتيجية الوطنية للتنمية. مبا 

يت�ضمنه ذلك من التمييز بني الأن�ضطة والقطاعات النوعية داخل القت�ضاد، وذلك وفق معيار 

 .(Chang: 1994) قدرتها وم�ضاهمتها التنموية الكلية”. 
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الأدوات  “جمموعة  باأنها:  ال�ضناعية احلديثة  ال�ضيا�ضات  بلورة تعريف  وبذلك ميكن 

والليات والإجراءات )احلوافز واللوائح وا�ضكال امل�ضاركة يف الن�ضاط القت�ضادي( التي تتخذها 

الدولة، لتعزيز اأو تطوير اأن�ضطة اقت�ضادية بعينها، دون اأخرى، وذلك ا�ضتنادا لالأولويات التنموية 

.( Primi & Wilson: 2009) .”للدولة

لل�ضيا�ضات  اأ�ضا�ضيتني  حزمتني  اأو  نوعني  بني  التمييز  ميكن  التعريفات  لتلك  ا�ضتنادًا 

ال�ضناعية احلديثة، وهما ال�ضيا�ضات الفقية، وال�ضيا�ضات الراأ�ضية. وي�ضيف البع�ص اليهما حزمة 

اأخرى ممثلة يف ال�ضيا�ضات احلدودية، والتي متثل مو�ضعا متقدما لعمل ال�ضيا�ضات ال�ضناعية 

من خالل ا�ضتهدافها الدقيق للبعد اخلا�ص بالرتقاء يف احلدود املعرفية والتكنولوجية للن�ضاط 

القت�ضادي القائم يف الدولة. 

Horizontal/ الوظيفية  اأو  العري�ضة  اأو  الأفقية  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضة  تعرف  حيث 

كافة  على  توؤثر  التي  ال�ضيا�ضات  “تلك  باأنها:   soft/wide/functional Industrial Policy

الكلي،  القت�ضادي  ال�ضتقرار  �ضيا�ضات  مثل  الدولة  يف  القت�ضادية  والأن�ضطة  القطاعات 

والتعليم، وال�ضحة، والبنية واملرافق الأ�ضا�ضية، والطرق واملوا�ضالت والت�ضالت، والنفاق على 

البحث والتطوير، وتطوير البنية الت�ضريعية والقانونية واملوؤ�ض�ضية للدولة... الخ”. 

التناف�ضية الكلية للدولة  تاأثريا مبا�ضرًا على  ال�ضيا�ضات التي متتلك  اأنها حزم  مبعنى 

يف  القائمة  القت�ضادية  والأن�ضطة  القطاعات  كافة  على  تاأثرياتها  تنعك�ص  والتي  ولالقت�ضاد، 

الدولة دون اأي انحياز اأو متييز لقطاع اأو لن�ضاط دون اآخر.

فعلى �ضبيل املثال فاإن بناء مورد ب�ضري موؤهل ومدرب هو اأمر ذو مردود اإيجابي على 

كافة الأن�ضطة القت�ضادية يف الدولة، كما اأن حت�ضني اأو�ضاع املوؤ�ض�ضات وكفاءة الإدارة احلكومية، 

وتو�ضيع وتعميق القطاع املايل واخلدمات املت�ضلة به، وتطوير البنى واملرافق والت�ضريعات، هي 

والأن�ضطة القت�ضادية، وكذلك على  القطاعات  تاأثريها ومردودها على كافة  ينعك�ص  جمالت 

كافة اأقاليم وحمافظات وجهات ووليات الدولة.   
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Vertical/selective/ النتقائية  اأو  الراأ�ضية  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تعرف  كما 

Industrial Policy باأنها: “تلك ال�ضيا�ضات التي تعرب عن التحيز اأو التمييز لقطاع اأو لن�ضاط 
اقت�ضادي معني دون غريه، بهدف التاأثري يف معدلت منوه، اأو قدرته الت�ضديرية، اأو م�ضتويات 

ا�ضتهدافا  الأكرث  ال�ضيا�ضات  تلك  انها  مبعنى   .(Rodrick, 2004) الخ..   ....... اإنتاجيته، 

وانتقائية، والتي تقوم الدولة/احلكومات بتبنيها واإقرارها وتنفيذها، م�ضتهدفة حتفيز وتنمية 

وا�ضعة وحمددة من  املختارة، من خالل منظومة  القطاعات  اأو  الأن�ضطة  اأحد  قدرات  وتطوير 

اإجراءات الرعاية وامل�ضاندة لهذا الن�ضاط.  

اأما �ضيا�ضات حدود املعرفة/احلدودية Frontier Policies فهي املعنية بتطوير حدود 

تنموية  روؤية  نحو  الرتقاء  ال�ضيا�ضات  تلك  تت�ضمن  حيث  الدولة،  اقت�ضاد  داخل  املعرفة  انتاج 

وخلق  البتكار  حتفيز  جمالت  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ت�ضتهدف  وهي  واملجتمعات،  للدول  ات�ضاعا  اأكرث 

طابع  ذات  جديدة  وابتكارات  ومنتجات  ان�ضطة  خللق  والعلمية،  التكنولوجية  القدرات  وتنمية 

ا�ضرتاتيجي، تعيد هيكلة القت�ضاد والإنتاج والت�ضدير والت�ضغيل يف اقت�ضاد الدولة.  

مبفهومها  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  متايز  على  التاأكيد  �ضرورة  اىل  الإ�ضارة  وجتدر 

الأخري  يركز  حيث  ال�ضناعية،  التنمية  بعمليات  املرتبط  التاريخي  املفهوم  ذلك  عن  واأدواتها 

اهتمامه على التعامل مع كافة ال�ضبل املوؤدية اىل تنمية وتطوير قدرات الدولة الت�ضنيعية، يف 

حني يتجه الأول كما �ضبق التقدمي اىل اإقرار ال�ضيا�ضات والربامج التي تخاطب كافة الأن�ضطة 

املطلوب  الإنتاجية  والهياكل  الدولة  لأولويات  وفقا  بينها  فيما  والنتقاء  واخلدمية(  )ال�ضلعية 

الو�ضول اليها. مبعنى ان ال�ضيا�ضات ال�ضناعية هي �ضورة من �ضور عدم حيادية الدور احلكومي، 

وتوجهه لنتقاء القطاعات الأعلى قدرة على قيادة م�ضار التنمية والتحول والرتقاء يف الهياكل 

القت�ضادية للدول. وباأ�ضرع وترية ممكنة �ضريا اأو رك�ضًا اأو قفزًا. ولعل اأ�ضهر الأمثلة التاريخية 

اأ�ضكال احلماية املفرو�ضة  ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة، هو  النوعية من  على تطبيقات تلك 

اأو  التنموية،  املراحل  بدايات  يف   Infant Industries النا�ضئة/الوليدة  ال�ضناعات  حلماية 

واعانات  الدعم  واأ�ضكال  �ضور  اأو  املحلي،  الزراعي  الإنتاج  حماية  اإجراءات  من  يناظرها  ما 

الإنتاج املبا�ضر لبع�ص ال�ضناعات ل�ضيما �ضناعات احلديد وال�ضلب، والألومنيوم، وال�ضيارات، 

والأجهزة الكهربائية، وغريها. وذلك بهدف تدعيم القدرة امل�ضتقبلية لتلك ال�ضناعات لالعتماد 

على الذات واملناف�ضة يف الأ�ضواق املحلية وكذلك اخلارجية.  
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خالل  فعليا  لقيامها  بريطانيا،  حالة  يف  كما  املتقدمة  للدول  التنموي  التاريخ  وي�ضري 

القرن الثامن ع�ضر بتطبيق العديد من الإجراءات التي تندرج بو�ضوح �ضمن تطبيقات ال�ضيا�ضات 

ال�ضناعية احلديثة، والتي اأ�ضهمت فعليا يف متييز اأن�ضطة �ضناعية بعينها، مكنت الدولة فعليا 

من تاأ�ضي�ص بنية وقواعد �ضناعية متقدمة، كما مكنتها من رقع قدراتها الإنتاجية والت�ضديرية. 

حيث مت تدعيم تاأ�ضي�ص قطاع �ضناعي متقدم، من خالل حزمة وا�ضعة من الإجراءات واأهمها 

الراأ�ضمالية اىل  ال�ضلع  واإقرار حظر ت�ضدير   ،(1721) الوليدة  ال�ضناعة  اإقرار برنامج حماية 

1824 بهدف  واإقرار حظر هجرة احلرفيني املهرة الذي ا�ضتمر تطبيقهما حتى عام  اخلارج، 

جتارب  تاأ�ضي�ص  يف  لحقا  ا�ضتن�ضاخها  مت  التي  املمار�ضات  وهي  املتقدمة.  تكنولوجيتها  حماية 

النطالق والتطور يف اقت�ضادات دول اأوروبا والوليات املتحدة واليابان وغريهم.

�ساد�سًا: املخاأطر واملكا�سب املحتملة للتدخل احلكومي وتطبيق 

ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة  

رغم ما اأظهره التحليل ال�ضابق من اأهمية ومربرات وجود دور وا�ضع لتطبيقات ال�ضيا�ضات 

حالة  اأظهرت  التطبيقية،  والدرا�ضات  الدبيات  مراجعة  اأن  اإل  احلكومي.  وللتدخل  ال�ضناعية 

وا�ضحة من التباين وعدم التوافق احلاد بني الباحثني واملتخ�ض�ضني، فيما يتعلق بتقدير منافع 

وخماأطر تبني وتطبيق تلك ال�ضيا�ضات. ل�ضيما، ما يرتبط بجوهر هذه ال�ضيا�ضات وهو اعتمادها 

على مبداأ التدخل احلكومي، والذي ميثل كما يرى الكثريين الوجه الخر لتعطيل ورف�ص عمل 

يف  احلكومي  للتدخل  وا�ضحة  دعوة  هو  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تبني  اأن  حيث  ال�ضوق.  اليات 

الن�ضاط القت�ضادي، وهو اأمر كان مقبول و�ضائدًا يف فرتات تاريخية وتنموية �ضابقة يف جتارب 

ال�ضاعدة  الدول  جتارب  يف  ولحقًا  واليابان،  واأملانيا  وفرن�ضا  اإجنلرتا  ل�ضيما  املتقدمة  الدول 

ل�ضيما كوريا وماليزيا و�ضنغافورة. اإل اأن اأ�ض�ص القت�ضاد احلديث، وما يرتبط بها من �ضمانات 

القطاع اخلا�ص،  يقودها  اقت�ضادية  اإقامة مناذج  تتطلب  والتنمية،  النمو  ال�ضتدامة يف  حتقق 

ومتطلبات  اإعتبارات  حتقيق  على  حر�ضًا  وذلك  احلكومي،  للدور  حد  اق�ضى  اىل  والتقلي�ص 

الكفاءة والفعالية، و�ضمان ال�ضتخدام الأمثل للموارد املتاحة داخل القت�ضاد الوطني. 

ورغم ذلك فان هناك فريقًا يرى وجود دورًا اأ�ضا�ضيًا لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة، 
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واأ�ض�ص  يتما�ضى  مبا  وذلك  للدول،  والإنتاجية  القت�ضادية  الهياكل  وحتويل  تعديل  اإعادة  يف 

ومبادئ القت�ضاد احلديث القائم على اليات املناف�ضة وقواعد عمل ال�ضوق.  بل اإن عددا كبريا 

من الدرا�ضات املعنية با�ضتدامة النمو، قد اكدت اأن التحول الهيكلي قد ل يكون قرينا لتحقيق 

الإ�ضتدامة، ل�ضيما ما يتعلق بجانبها الجتماعي، فقد يقود التحول الهيكلي اىل منو اقت�ضادي 

غري �ضامل ل يتمتع بالعدالة، بل اأن التحول الهيكلي قد يقود بحد ذاته لرتفاع معدلت الفقر 

وتعميقه، يف حال غياب التدخل احلكومي امل�ضوب ملعاجلة تلك التاأثريات وتلك املظاهر املهددة 

م�ضتوى  على  والجتماعي  القت�ضادي  الهيكلني  لكال  والتطوير  التحول  ل�ضتمرارية  بطبيعتها 

الدولة.  وهي الأمور التي تدعم وت�ضاند املوؤيدين للتدخل احلكومي ووجود دور وا�ضع لتطبيقات 

ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة من حيث املبداأ. 

وكذلك  املوؤيدين،  جانب  من  ا�ضتخدامها  مت  التي  ال�ضانيد  لأهم  نعر�ص  يلي  وفيما 

واملكا�ضب  املزايا  عر�ص  من  ذلك  يت�ضمنه  ومبا  ال�ضناعية،  ال�ضيا�ضات  لتطبيقات  املعار�ضني 

املنتظرة، وكذلك املخاأطر والتهديدات املحتملة من تطبيق هذه ال�ضيا�ضات.

1.6 املخاأطر املتوقعة من تطبيق ال�سيا�سات ال�سناعية. الكلفة العالية للف�سل 
احلكومي

 

حول  احلديثة،  الليربالية  املدر�ضة  اأ�ضحاب  ل�ضيما  الباحثني  من  كبري  عدد  يتوافق 

ال�ضيا�ضات  رف�ص  ثم  ومن  القت�ضادي،  الن�ضاط  يف  احلكومي  التدخل  ملبداأ  القاطع  الرف�ص 

ال�ضناعية، معولني يف ذلك على حيوية دور اآليات ال�ضوق وقواعد عمله كم�ضدر اأ�ضا�ضي ملعاجلة 

النمو،  قيادة  على  قدرة  والأكرث  كفاءة،  الأكرث  واملجالت  الأن�ضطة  �ضوب  القت�ضاد  وتوجيه 

و�ضمان ال�ضتخدام والتوظيف الأمثل للموارد املتاحة، وذلك دون وجود حاجة للتدخل احلكومي 

اإل بحده الأدنى الذي ي�ضمن عدم تعطيل اليات ال�ضوق اأو التاأثري عليها. 

ويرى اأ�ضحاب هذا الجتاه ان خماأطر ف�ضل احلكومات، تفوق خماأطر ف�ضل الأ�ضواق. 

متاما  خمالف  اأمر  هو  اأخرى،  دون  وان�ضطة  قطاعات  ل�ضالح  احلكومي  التدخل  اأن  حيث 

مل�ضتهدفات �ضمان الكفاءة وال�ضتخدام الأمثل للموارد والطاقات املتاحة يف القت�ضاد )اأمثلية 
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باريتو(. واأن تعامل اأو تدخل الدولة من خالل تعديل هيكل املزايا )اإعفاءات وت�ضهيالت وخمتلف 

بعينها داخل القت�ضاد، هو  وان�ضطة  امل�ضاندة( ل�ضالح قطاعات  اأو  الدعم  اأو  ا�ضكال احلماية 

مبثابة دعوة لتو�ضيع ممار�ضات الريعية، واإقامة اقت�ضاد ريعي فاقد ملعايري الإنتاجية والكفاءة 

والدفع املتوا�ضل للقدرات احلقيقية لالقت�ضاد. وهو اأي�ضا مناه�ص لتاأ�ضي�ص اقت�ضاد قائم على 

املناف�ضة احلرة والكاملة، مبا يرتتب على ذلك من تو�ضيع م�ضتويات الهدر القت�ضادي. وكلها 

عوامل ل تقود اإل لرتاجع الإنتاجية والتناف�ضية الكلية لالقت�ضاد وللمجتمع.   

كما يرى اأ�ضحاب هذا الجتاه انه رغم وجود خماأطر لف�ضل الأ�ضواق، من خالل ظواهر 

مثل الحتكار، وعدم �ضيادة املناف�ضة،  فاإن ال�ضوق قادر على اإعادة ت�ضويب وت�ضحيح م�ضاره، 

وانه حتى يف حال التاأخر يف اجناز هذا الت�ضحيح، فاإن خماأطر وتكاليف الف�ضل احلكومي، هي 

اأو�ضع نطاقا واأعمق اأثرًا من املخاأطر والتكاليف املرتتبة على ف�ضل الأ�ضواق. بل اإن اأ�ضحاب هذا 

الجتاه يرون اأن وجود مثل هذه املظاهر، غالبا من يكون ناجتا عن �ضكل من اأ�ضكال الإخفاق/

�ضيا�ضات  خالل  من  معينة،  اأ�ضواق  يف  للتاأثري  احلكومات  تدخل  يف  ممثال  احلكومي،  الف�ضل 

واأدوات كال�ضرائب والإعانات وال�ضمانات والئتمان، و�ضوابط تنظيم الأجور والأ�ضعار، اأو اإقرار 

قرت بهدف اإ�ضالح اخفاق ال�ضوق، اإل انها غالبا ما تكون بحد ذاتها 
ٌ
الت�ضريعات، والتي قد تكون اأ

�ضببا يف �ضوء تخ�ضي�ص املوارد والخالل مبتطلبات حتقيق امثليه باريتو لكفاءة ال�ضتخدام يف 

(Kenneth J. Arrow: 1969) .القت�ضادات التناف�ضية

كما يرى هذا الفريق اأن القطاع اخلا�ص لديه قدرات اأف�ضل لكت�ضاف الفر�ص قيا�ضا 

باحلكومات، واأن احلكومات اأو البريوقراطيون يف النهاية ل يتحملون ثمن �ضيا�ضاتهم وقراراتهم 

اخلاطئة. لذا فاإن هذا الفريق يعتقد ب�ضرورة ح�ضر دور احلكومات يف حماية امللكية الفكرية، 

وفر�ص تنفيذ العقود، والقيام بال�ضيا�ضات الكلية ال�ضليمة )ال�ضيا�ضات الفقية(، دون النخراط 

واقع  يظهره  مبا  ترتبط  عالية  خماأطر  هناك  فاإن  كذلك  الراأ�ضية/النتقائية،  ال�ضيا�ضات  يف 

على  ال�ضيا�ضات  تلك  ل�ضياغة  احلكومات  معظم  توجه  من  العامل،  عرب  احلكومية  املمار�ضات 

اأن�ضطة  اأو  فئات جمتمعية  النتقائية اىل  املزايا  قوائم  تتوجه  اأو حزبية، بحيث  �ضيا�ضية  اأ�ض�ص 

اعمال تنتمي اإىل املوؤيدين وامل�ضاندين احلاليني اأو املحتملني للحكومات، بعيدًا عن اأ�ض�ص النتقاء 

القائم على املعايري وال�ض�ص القت�ضادية والتنموية. 
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وب�ضكل عام يرتكز هذا الفريق على الت�ضكيك يف قدرة احلكومات والبريوقراطيني على 

والتي  /املحتملة،  الكامنة  املزايا  ذات  واملجالت  والأن�ضطة  القطاعات  وانتقاء  وحتديد  حتليل 

�ضيتم اخت�ضا�ضها بالرعاية وامل�ضاندة مقارنة بباقي الأن�ضطة القت�ضادية، وهو المر الذي قد 

يرتبط مبا تواجهه معظم احلكومات، ل�ضيما، يف الدول النامية من �ضعف قدراتها وامكاناتها 

قد  اأو  الكامنة،  املزايا  ذات  القطاعات  وحتديد  لتقدير  وحتليلها  الكاملة  املعلومات  جمع  على 

يرتبط كما يرى البع�ص بعدم الرغبة اجلادة للحكومات يف الإخالل بهيكل التوازنات وامل�ضالح 

تنفيذ  تقاأوم  قد  التي  التوازنات  وهي  الدولة،  يف  القائمة  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  والت�ضابكات 

تلك ال�ضيا�ضات اذا اأ�ضرت مب�ضاحلها، وهو ما يوؤدي يف املح�ضلة اإىل اإهدار الطاقات وتراجع 

الكفاءة والإنتاجية والفعالية على م�ضتوى القت�ضاد الوطني. 

كما اأن تبني الدول لتلك ال�ضيا�ضات وتنفيذ براجمها ال�ضاملة هو بحد ذاته دعوة مو�ضعة 

لل�ضلوك الريعي وانت�ضار الف�ضاد واملح�ضوبية، ومنو العديد من الأن�ضطة غري املربرة، حيث متثل 

برامج واإجراءات م�ضاندة بع�ص الأن�ضطة القت�ضادية )الدعم – احلماية – احل�ض�ص(، خلقا 

متعمدًا لل�ضلوك الريعي يف القت�ضاد. حيث حت�ضل تلك الأن�ضطة ورجال العمال املرتبطني بها 

)Hodler, R: 2009( .على مكا�ضب وعوائد دون كلفة ودون ارتباط بالإنتاجية

النتقائية  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  اتباع  اأن  اخلرباء  من  عدد  يرى  �ضبق  ملا   اإ�ضافة 

عام  ال�ضيوية  الزمة  ل�ضيما  العاملية  الزمات  اندلع  اأ�ضباب  اهم  اأحد  مثل  قد  التمييزية  اأو 

النقا�ص حول  تزايد  تلك الزمات  تبع  2008. حيث  العاملية عام  املالية  والزمة   ،1998/1997

ال�ضيا�ضات ال�ضناعية، وهل ان قيام املوؤ�ض�ضات املالية بالإفراط يف تقدمي التمويل وامل�ضاندة اىل 

قطاعات وان�ضطة خمتارة غري كفوؤة. هو ما عزز وت�ضبب يف ن�ضاأة تلك الزمات. 

كذلك فاإن هناك جتارب عديدة يف الدول النامية ل�ضيما يف افريقيا جنوب ال�ضحراء 

قد اأظهرت اخفاق تطبيقات تلك ال�ضيا�ضات، ل�ضيما فرتة تطبيقات اجماع وا�ضنطن للتكييف 

الهيكلي. ما اأدى يف املح�ضلة اىل اإهدار وا�ضع يف املوارد القت�ضادية املحدودة لتلك الدول. حيث 

قامت تلك الدول بال�ضعي لتطوير اأن�ضطة الت�ضنيع لديها، وهو ال�ضعي الذي حقق ف�ضال كبريا، 

على  قدراتها  وق�ضور  الوطنية،  املوؤ�ض�ضات  ب�ضعف  يتعلق  فيما  اأ�ضا�ضية  اإ�ضكالت  وجود  نتيجة 
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 (Deraniyagala .ا�ضتيعاب التكنولوجيا وتوفري بنية اأ�ضا�ضية منا�ضبة لعمليات التعلم والبتكار

النامية/امل�ضت�ضيفة/ الدول  اىل  تلقائيا  تن�ضاب  ل  التكنولوجية  القدرات  اأن  حيث   2001).

النامية، واإمنا ترتبط يف جانب كبري منها بالقدرة ال�ضتيعابية اأو ما ميكن اأن ُيطلق عليه الكفاية 

الجتماعية للتفاعل وال�ضتيعاب والتوطني لتلك التكنولوجيا، وذلك وفقا ملا ت�ضمنه منوذج النمو 

 Endogenous Growth Mode الداخلي

2.6 املكا�سب واملنافع املتوقعة من تطبيق ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة 

يدعم هذا الجتاه وجود دور اأكرث ات�ضاعا للدولة و�ضيا�ضاتها لتحقيق التنمية والتعديل 

البنيوية  اأو  الهيكلية  املدر�ضة  الفكرية من  ا�ضوله  ي�ضتمد  الذي  املطلوب.  وهو الجتاه  الهيكلي 

واأفكار �ضومبري، وهو الجتاه الذي مت الرتويج له بقوة من خالل العديد من الباحثني الالحقني. 

الدول  القت�ضادي يف  الواقع  يظهره  ما  التوجه على  لأن�ضار هذا  امل�ضرتكة  القوا�ضم  وارتكزت 

الوطني،  القت�ضاد  داخل  والأن�ضطة  القطاعات  اأداء  بني  وا�ضحة  وفروقات  تباينات  وجود  من 

خمتلف  يف  امل�ضتخدمة  والتكنولوجيا  املعرفة  وخ�ضائ�ص  م�ضتويات  بني  فروق  وجود  وكذلك 

الأ�ضواق  لعمل  التلقائي  وال�ضبط  للت�ضحيح  اآليات  وجود  وعدم  القت�ضاد،  وان�ضطة  قطاعات 

داخل القت�ضاد، اإ�ضافة لأهمية الدور اخلا�ص بالدولة وموؤ�ض�ضاتها يف ت�ضكيل وبناء ال�ضبل املهيئة 

للتنمية من خالل تطوير املوارد الب�ضرية واملالية والتنظيمية لالأن�ضطة القت�ضادية املختلفة يف 

الدولة. 

وبذلك فاإن تدخل الدولة يربر مبواجهة كافة العقبات التي قد تعوق التغيري الهيكلي 

املرجو لالقت�ضاد وقطاعاته الإنتاجية، من خالل التاأثري يف هيكل التكاليف والعوائد لالأن�ضطة 

القت�ضادية، مبا يوجه الأن�ضطة �ضوب الأن�ضطة الإنتاجية املرغوبة واملحققة ملتطلبات النمو على 

املدى الطويل والتي ترتكز ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف الأن�ضطة القائمة على التكنولوجيا واملحتوى املعريف 

الأعلى. ووفقًا لذلك التوجه ميكن للدولة اأن تكون م�ضجعة لتطور امل�ضار التنموي من خالل اآليات 

مبا�ضرة لتوجيه الإنتاج مثل )الإعفاءات ال�ضريبية والإعانات(، كما ميكن اأن يكون من خالل 

العمال  موؤ�ض�ضات  بني  الروابط  لتعزيز  امل�ضممة  ال�ضيا�ضات  تدابري  مثل  مبا�ضرة  غري  اآليات 

اخلا�ضة.
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حتفيز  اأهمية  من  انطالقًا  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  جوانب  بتحليل  الهتمام  ويعود 

التنوع  وتو�ضيع  الإنتاجية،  وحت�ضني  املال،  را�ص  وتراكم  النمو  قيادة  على  القادرة  الأن�ضطة 

والتكامل بني الأن�ضطة القت�ضادية املختلفة. كما انه مما يدعم هذا التوجه ما تر�ضده املمار�ضة 

الدولية من وجود ميل نحو تركز البتكارات والتكنولوجيا يف دول اأو موؤ�ض�ضات و�ضركات بعينها، 

تنتقل ايل  اأو  تلقائيا،  تنتج  القائمة على البتكار ل  الأن�ضطة احلديثة  اأو  مبعنى ان ال�ضناعات 

الدول وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات الأخرى يف العامل تلقائيا، بل يجب تبني �ضيا�ضات �ضناعية وطنية 

ت�ضتهدف تطوير وتوطني تلك الأن�ضطة وزيادة كثافتها �ضمن الهيكل القت�ضادي للدولة. 

 ،(1934) �ضومبيرت  اأفكار  على  تاأ�ضي�ضا  اأ�ضانيدهم  التوجه  هذا  اأ�ضحاب  ويوؤ�ض�ص 

ومدر�ضة الهيكليني والهيكليني اجلدد، الذين اأكدوا ان م�ضرية التطور والتنمية يف الدول تتطلب 

تنموية  مرحلة  من  الرتقاء  وان  واملجتمع،  القت�ضاد  بنية  يف  جوهري/هيكلي  تغيري  اإحداث 

المر  وهو  للدولة،  والنتاجي  القت�ضادي  الهيكل  يف  التغري  هذا  اجناز  يتطلب  اعلى  ملرحلة 

املرتبط بدوره بدور الدولة و�ضيا�ضاتها )ال�ضناعية( لتحفيز البتكارات والتكنولوجيا والأ�ضاليب 

املتطورة يف الإنتاج، لالإ�ضهام يف حتقيق التعديل املطلوب. واأن البتكار يحدث يف �ضياق تو�ضيع 

اإن�ضاء قطاعات واأن�ضطة جديدة. ويف هذا  وتطوير القطاعات والأن�ضطة القائمة، اأو من خالل 

الإطار يقود البتكار اىل التغيري الهيكلي الذي يعزز بدوره احلوافز لالبتكار يف حلقة حميدة مع 

النمو. وقد برهنت كافة التجارب الدولية التاريخية ان عمل هذه الدائرة مل يحدث تلقائيًا ول 

عفويًا. بل انه يتطلب تدخاًل من موؤ�ض�ضات الدولة ل�ضياغة ال�ضيا�ضات املوؤثرة على التقدم التقني 

وبناء القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للحفاظ على دميومة وحيوية م�ضار البتكار والنمو على 

املدى الطويل. ل�ضيما وان الواقع يظهر وجود ميل وا�ضح لالأمناط التكنولوجية لتعزيز نف�ضها 

يف مواجهة الغري من خالل ميل ال�ضركات والدول الرائدة املنتجة لتلك التكنولوجيا لالحتفاظ 

مبزاياها على مر الزمن. 

كما ميكن اإ�ضافة عدد اخر من املربرات التطبيقية الداعمة ملربرات تبني ال�ضيا�ضات 

ال�ضناعية احلديثة، والتي تت�ضدى ملعاجلة اإ�ضكالت حقيقية يف القت�ضادات ل�ضيما النامية، 

واأهمها:   
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دور التدخل احلكومي/ال�ضيا�ضات ال�ضناعية، يف تو�ضيع م�ضتويات التنويع يف الأن�ضطة 

قامت  حيث  الناجت،  من  الفرد  ن�ضيب  متو�ضط  وزيادة  التنمية  جهود  لدفع  الرتكز(  )خف�ص 

لختبار  �ضعت  عر�ضي(  )مقطع  الدول  من  كبري  عدد  من  عينة  ا�ضتخدمت  تطبيقية  درا�ضة 

دخل  مبتو�ضط  عنه  معربا  التنمية  وم�ضتوى  الأقل(،  )التنويع  القت�ضادي  الرتكز  بني  العالقة 

الفرد من الناجت، حيث تو�ضلت الدرا�ضة اىل ان الدول الفقرية/منخف�ضة الدخل ت�ضبح اأكرث 

وت�ضتمر  التنويع.  م�ضتويات  الرتكز/تزايد  تراجع  عند  الدخل،  وتوظيفا/مرتفعة  وانتاجا  غنى 

هذه العالقة اىل مراحل متقدمة من عملية التنمية، وعند م�ضتوى دخل معني )مرتفع(، تبداأ 

هذه العالقة يف التحول، بحيث ت�ضبح الدول اأكرث غنى/اأعلى دخال كلما زاد الرتكز اأو انخف�ص 

التنويع. لتتبلور العالقة النهائية بني الرتكز ودخل الفرد على ال�ضكل (U). وميكن تف�ضري نتائج 

هذه الدرا�ضة واقعيا، يف ان الدول يف بدايات امل�ضار التنموي تكون اكرث اعتمادا على قطاعات 

ي�ضاحب  والذي  الأولية(،  ال�ضناعات  وبع�ص  وال�ضيد  )الزراعة  حمدودة  اقت�ضادية  وان�ضطة 

مبتو�ضطات دخول منخف�ضة، وعند زيادة حجم الأن�ضطة القت�ضادية وانخفا�ص الرتكز لت�ضاف 

الإنتاج  يف  فعلية  زيادة  اىل  ذلك  يقود  القت�ضاد،  هيكل  اىل  اكرث  ومنتجات  اأن�ضطة  قوائم 

والت�ضغيل والدخول، ويف مرحلة لحقة تبدا هذه الدول يف التوجه اىل قطاعات وان�ضطة بعينها 

تت�ضم بالرتفاع يف قيمتها امل�ضافة وحمتواها التقني، ليزيد م�ضتوى الرتكز جمددا ولكن عند 

م�ضتويات دخل اأعلى. وفيما يرتبط بحالة الدول النامية، والتي تنتمي بدورها اىل مرحلة ما قبل 

التحول وفقا لنتائج الدرا�ضة التطبيقية ال�ضابقة، فاإننا جند اأن هيكل الإنتاج فيها يرتبط اإىل حد 

بعيد بهيكل املزايا والوفرة الن�ضبية للموارد والهبات الطبيعية، ما يعني اأنها �ضتبقى ا�ضرية تلك 

الهياكل و�ضمن ذات امل�ضتوى املنخف�ص للدخل. وهو ما يعني �ضرورة التدخل من جانب الدولة 

لتعديل واإعادة توجيه هياكل القت�ضاد والإنتاج لي�ضبح اأقل تركزا واأكرث تنويعًا.

اإ�ضافة لدور التدخل احلكومي/ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف حل اإ�ضكالت املنافع 

اأو الوفورات املجانية، وقيود اإطالق الأن�ضطة اجلديدة/غري التقليدية: يظهر الفكر القت�ضادي 

والواقع التطبيقي، ارتباط قرار ال�ضتثمار وبدء الن�ضاط مبدى اإمكانية تقدير الأرباح املتوقعة 

والأن�ضطة  امل�ضروعات  تواجه  لذا  الأ�ضعار(،  الإيرادات،  )التكاليف،  للن�ضاط  اأو  للم�ضروع 

واأرباحها  تكاليفها  بتقدير  يتعلق  فيما  الغمو�ص  من  عالية  م�ضتويات  التقليدية  اجلديدة/غري 

للتخ�ضي�ضات  الربحية  تقدير  على  ال�ضوق  اأ�ضعار  قدرة  بعدم  بدوره  يرتبط  ما  وهو  املتوقعة. 
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كمال  على  القائمة  العام  التوازن  لنظرية  وفقا  وذلك  املتاحة،  القت�ضادية  للموارد  اجلديدة 

الأ�ضواق، مبعنى ان هناك �ضعر لكل منتج. لذلك فاإن العائد على ال�ضتثمار يف الأن�ضطة اجلديدة 

اأ�ضا�ضيني  القت�ضاديون مظهرين  الأحوال. وقد حدد  اأح�ضن  اأو غري دقيق على  يعترب �ضبابي، 

والتي من �ضاأنها اأن   ،”Externalities  - لهذا اخللل، اأطلق عليهما “اخلارجيات اأو الوفورات

حتد من عمل احلوافز النتقائية املوجهة لزيادة التنويع القت�ضادي وحتفيز الن�ضطة املختارة، 

 Information املعلومات  وفورات  هما  اأ�ضا�ضيني  نوعني  اخلارجيات/الوفورات  هذه  وتت�ضمن 

 .Externality Coordination ووفورات التن�ضيق ،Externality

حيث ميكن تف�ضري تاأثري وفورات اأو خارجيات املعلومات من خالل تفهم الآلية التي يتم 

بها وجود م�ضروعات واأن�ضطة ومنتجات جديدة يف القت�ضاد. فمن املعلوم ان امل�ضروعات اجلديدة 

تتطلب اكت�ضافا ذاتيا “Self Discovery” ملجالت ومناطق عمل جديدة، مبعنى ال�ضعي لكت�ضاف 

الأن�ضطة املمكن اإنتاج منتجاتها عند تكلفة منخف�ضة ت�ضمح بهام�ص ربح معقول. ومبا يت�ضمنه ذلك 

امل�ضروع،  عن  البحث  تكاليف  مثل  التقليدية،  امل�ضروعات  تواجهها  ل  اإ�ضافية  تكاليف  عنا�ضر  من 

وتكاليف املواءمة والتكييف للتقنيات امل�ضتخدمة يف انتاج تلك املنتجات يف اخلارج مع معطيات وطبيعة 

ال�ضوق املحلي.  Hausmann and Rodrick, 2004) ، وعمليًا فاإنه يف حال جناح هذا الن�ضاط، 

للغاية لالقت�ضاد واملجتمع، نتيجة  التنموي )القت�ضادي والجتماعي( �ضيكون مرتفعا  فاإن العائد 

انخراط وتوافد م�ضتثمرين اإ�ضافيني اإىل هذا الن�ضاط )اجلديد(، وهم �ضينتفعون بتحقيق عوائد 

وال�ضتك�ضاف  البحث  الأول يف مرحلة  امل�ضروع  التي حتملها  الأ�ضا�ضية  للتكاليف  عالية، دون حتمل 

واملواءمة. اأما يف حال اخفاق هذا الن�ضاط يف اكت�ضافه اجلديد ف�ضيتحمل كافة التكاليف وحده. 

واملحاكاة  التقليد  يف  ال�ضتمرار  على  تقوم  التي  التقليدية  امل�ضروعات  ان  مبعنى 

اللذان  والغمو�ص  املخاأطر  تواجه  ل  الدولة،  يف  القائمة  والأن�ضطة  للم�ضروعات   Imitation

اأنها ت�ضتفيد من وفورات املعلومات املجانية املتاحة داخل  يكتنفان امل�ضروعات اجلديدة، حيث 

القت�ضاد حول تكاليف وعوائد تلك الأن�ضطة. بعك�ص امل�ضروعات اجلديدة القائمة على الكت�ضاف 

الذاتي لأن�ضطة ومنتجات غري تقليدية، فاإنها تواجه خماأطر عالية مبا ل يجعلها منطقة جذب 

تنمية  يف  حا�ضمًا  دورًا  ال�ضناعية(  )ال�ضيا�ضات  احلكومي  للتدخل  فاإن  ثم  ومن  للم�ضتثمرين. 

ظاهرة الكت�ضاف الذاتي Self-Discovery وتوجيه منظومة احلوافز القت�ضادية ل�ضالح تلك 
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الأن�ضطة، واإل ظل القت�ضاد وان�ضطته داخل ذات النطاق لالأن�ضطة التقليدية القائمة. 

لذا فان تدخل الدولة من خالل �ضيا�ضاتها ال�ضناعية هو حمدد رئي�ضي ملواجهة ظاهرة 

الركوب املجاين Free-Riding، حيث مييل اأ�ضحاب العمال اىل التقليد Imitation ل�ضمان 

الو�ضول اىل منافذ الأ�ضواق اخلارجية دون املخاأطر املتعلقة باكت�ضاف منتجات جديدة واأ�ضواق 

جديدة.  وهو ما يتم من خالل اإجراءات حكومية حمددة ووا�ضحة ت�ضهل عمليات بدء الن�ضاط 

وتخف�ص كلفتها )الأولية( لت�ضجيع هذا النوع من الكت�ضاف لالأن0�ضطة واملنتجات اجلديدة، 

حيث ر�ضدت العديد من الدرا�ضات التطبيقية وجود عالقة اإيجابية بني احلد من كلفة الإجراءات 

احلكومية التي تزيد من كلفة العمال، وارتفاع معدل الكت�ضاف الذاتي للمنتجات اجلديدة يف 

عملية  اأن جوهر  املعلوم  من  اأنه  كما   .(Klinger ad Lederman, 2004)  .الت�ضدير قوائم 

التنمية هو النجاح يف اإعادة تعديل الهياكل الإنتاجية والقت�ضادية القائمة يف الدولة، مبعنى ان 

 .)Hausman and Rodrik, 2004) .الكت�ضاف الذاتي هو جوهر عملية التنمية القت�ضادية

وهو ما يعطي هذه العملية اأهميتها وحيويتها.

اأما تاأثريات اخلارجيات اأو الوفورات التن�ضيقية، فيق�ضد بها ال�ضتفادة من الوفورات 

ال�ضيا�ضات  بتوجيه  الدولة  تقوم  فقد  املثال  �ضبيل  فعلى  التن�ضيق،  بعملية  املرتبطة  واملنافع 

والعوائد  النتائج  تتحقق  ل  فقد  ذلك  ورغم  معني،  بن�ضاط  اأو  بقطاع  لالهتمام  والإجراءات 

يتم  فقد  ال�ضيا�ضات.  هذه  اإقرار  عند  اغفالها  مت  اأخرى  جوانب  ق�ضور  نتيجة  وذلك  املرجوة. 

�ضخ ا�ضتثمارات �ضخمة ويف وقت ق�ضري للن�ضاط انتاجي معني، ولكنها قد تف�ضل نتيجة غياب اأو 

ق�ضور ا�ضتثمارات كان يجب اأن تتم يف جمالت واأن�ضطة اأخرى، مثل الت�ضويق اأو توفري ال�ضناعات 

املغذية، اأو تطوير قدرات موانئ الت�ضدير، اإىل ما غري ذلك. وهو ما يعني �ضرورة التن�ضيق بني 

خمتلف هذه املجالت ال�ضيا�ضاتية، وهو الأمر الذي يتطلب تدخاًل حكوميًا لإمتامه. 

كما يجب التاأكيد على �ضرورة التعامل مع تلك اخلارجيات اأو الوفورات ب�ضكل ل يقوم 

مثل  بعينها  لأن�ضطة  حتديدا  اأكرث  ل�ضتهدافات  يتوجه  بل  قطاعية،  اأو  عامة  ا�ضتهدافات  على 

ت�ضنيع التكنولوجيا احلديثة، التو�ضع يف برامج تاأهيل وتدريب حمددة، انتاج منتجات �ضلعية اأو 

خدمية بعينها. وهكذا.  
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مما �ضبق ميكن تبني الدور احليوي لتطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة، لكافة 

الدول واملجتمعات، ل�ضيما الدول النامية ومنها الدول العربية، التي ت�ضعى لإعادة تعديل هياكلها 

الإنتاجية، حتى اأن واقع النقا�ص الدويل يظهر ميال وا�ضحا حول مدى ونطاق واأدوات تطبيق تلك 

ال�ضيا�ضات، ولي�ص تطبيقها من عدمه، حتى اأن ممار�ضات الحتاد الأوروبي تظهر تطور الجماع 

حول تطبيق ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة مع امليل اإىل تطبيقات ال�ضيا�ضات الوظيفية اللينة/

الوظيفية/الأفقية، الني ل متثل اأي نوع من اأنواع الت�ضويه لقواعد عمل ال�ضوق و�ضمان املناف�ضة. 

الزمات  يف  النتقائية  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  ت�ضبب  البع�ص  برتجيح  يتعلق  فيما  اأما 

املالية العاملية، فاإن هذا الفريق يرى اأن هذه الزمات مل تكن ب�ضبب النتقاء والنحياز لقطاع 

اخلدمات املالية، بقدر ما ارتبط المر بطرق التنظيم والإدارة لهذا القطاع. بل اإن هذه الزمة 

لإعادة  النتقائية  ال�ضيا�ضات  خالل  من  احلكومي  التدخل  اأهمية  على  برهنت  قد  ذاتها  بحد 

حتفيز دور الأن�ضطة غري املالية )القت�ضاد احلقيقي( لإعادة التوازن يف القت�ضاد العاملي بعيدًا 

    (Stiglitz، J.E. )2009).عن القطاع املايل

مزاياها  لهيكل  الدول  حتدى  اأنواع  من  نوعا  ميثل  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تبني  اأن  كما 

اأن  التقليدي، وال�ضعي لكت�ضاب وتوطني مزايا جديدة، على  التاريخي  البعد  القائمة ذات  الن�ضبية 

التطبيق اأظهر اأف�ضلية التدرج واملنطقية يف البعد عن هيكل املزايا الن�ضبية القائمة يف الدولة، فيما 

(Lin and chang 2009) ”.ي�ضمى العتدال يف تطبيق ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة

التوازن  فخ  خماأطر  ملواجهة  احلكومي  التدخل  ب�ضرورة  اخلا�ص  للبعد  اإ�ضافة 

القت�ضادي عند م�ضتوى دخل منخف�ص اأو متو�ضط.، “Law level equilibrium trap”، حيث 

اأن تعديل وتطوير هياكل الإنتاج ل ميكن ان يتم تلقائيا. وهو ما �ضهدته حالة دول اأوروبا ال�ضرقية 

بعد احلرب العاملية الثانية، بل قد يتحقق التوازن عند م�ضتوى متو�ضط للدخل كما ر�ضدت ذلك 

التطور  ا�ضتكمال م�ضرية  اأعاق  الذي  املتو�ضط  الدخل  فخ  الدويل حول  النقد  درا�ضات �ضندوق 

الهيكلي يف معظم الدول النامية التي بداأت م�ضار التحول يف منت�ضف القرن املا�ضي، وان عدد 

قليل من تلك الدول متكن من ك�ضر هذا التوازن وتطوير قدراته الإنتاجية )لل�ضلع واخلدمات( 

لالنخراط يف املرحلة التي حققتها الدول املتقدمة يف وقتنا الراهن ، وهي الأمور التي تفر�ص 
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التحول  لإجناز  متوازن  نهج  وفق  والتحرك  اجلهود  تن�ضيق  ل�ضمان  احلكومي  للتدخل  �ضرورة 

( Wim Naude ,2010) الهيكلي املطلوب

�سابعًا: التطبيق ال�سمني لل�سيا�سات ال�سناعية احلديثة يف جتارب 

الدول املتقدمة وال�ساعدة

رغم اأن هناك اجتاها معار�ضا اأو اقل تاأييدًا لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة، كما �ضبق 

التقدمي، اإل اأن هناك اأدلة توؤكد وجود حالت وجتارب دولية متعددة يتم فيها تطبيق ال�ضيا�ضات 

ال�ضناعية احلديثة مبختلف اأو ببع�ص اأدواتها وم�ضتوياتها، دون اأن يكون هناك اإعالن وا�ضح من 

الدولة عن تبنيها لتلك ال�ضيا�ضات ال�ضناعية ب�ضكل وا�ضح وم�ضتقل.

م�ضطلح  مبا�ضرة  ب�ضورة  ت�ضتخدم  اأو  تتعامل  ل  التي  الدول  من  العديد  توجد  حيث 

جمالت  يف  معلنة  ل�ضيا�ضات  وا�ضعة  تطبيقات  وجود  يالحظ  حني  يف  ال�ضناعية،  ال�ضيا�ضات 

القت�ضاد الكلي، واإدارة التعليم، وانظمة التقاعد، والتنظيم، وهي ذات ال�ضيا�ضات املكونة للمقوم 

 .(Primi & Wilson; 2009) ،الأ�ضا�ضي حلزمة ال�ضيا�ضات ال�ضناعية الوظيفية اأو الفقية

كما ميكن تبني اأن ال�ضيا�ضات ال�ضناعية لعبت ولزالت تلعب دورا هاما �ضمن قرارات 

ال�ضيا�ضات العامة للدولة، والتي توؤثر بدورها يف �ضلوك القطاع اخلا�ص، ومن ثم التاأثري والتوجيه 

واأنه حتى اإذا مل يكن لل�ضيا�ضات ال�ضناعية وجودا م�ضتقال  لديناميات “القت�ضاد احلقيقي”، 

توجهها  عن  النظر  بغ�ص  �ضناعية  �ضيا�ضات  للحكومات  فاإن  التقليدي،  تعريفها  اإطار  �ضمن 

(Evan Jones:2005)، كما ظهر هذا وا�ضحا يف منوذج التجربة الأملانية فرتة  القت�ضادي  

ما بعد احلرب العاملية الثانية، والتي اأ�ض�ضت نه�ضة �ضناعية متطورة �ضمن �ضيا�ضات كلية قائمة 

على الفكر الليربايل وال�ضيا�ضات القطاعية النتقائية وفقا لأولويات التنمية القت�ضادية فيها، 

دون وجود منف�ضل ل�ضيا�ضة �ضناعية ر�ضمية (Shonfield، 1965). حتى اأن دولة مثل الوليات 

املتحدة المريكية والتي مثلت مركز النطالق للفكر الراأ�ضمايل العاملي الراف�ص لكافة اأ�ضكال 

ال�ضوق،  عمل  قواعد  وفق  العمل  من  ذلك  يقت�ضيه  وما  القت�ضادي،  الن�ضاط  يف  الدولة  تدخل 

لل�ضيا�ضات  متعددة  تطبيقات  ر�ضد  مت  فقد  الكاملة.  واملناف�ضة  القت�ضادية  احلرية  واأ�ض�ص 

ال�ضناعية احلديثة داخل القت�ضاد الأمريكي يف الوقت املا�ضي وكذلك يف الوقت الراهن. 



- 43 -

الهيكلي  التحول  متطلب  الرائدة:  الدولية  املمار�سات  �سوء  يف  احلديثة  ال�سناعية  لل�سيا�سات  التنموي  الدور 

القت�سادات الدول العربية

�ضناعية  �ضيا�ضة  وجود  عدم  من  الأمريكي  القت�ضاد  تطور  حتليل  يظهره  ما  فرغم 

ر�ضمية يف �ضكل خطط وا�ضحة، تت�ضمن ب�ضكل حمدد الأهداف والأدوات وامل�ضوؤوليات املوؤ�ض�ضية. 

فقد امتلكت الوليات املتحدة واقعيًا �ضيا�ضات �ضناعية، حيث قامت عمليا بتطبيق العديد من 

الإجراءات احلكومية )التنظيم - الإعانات - احلوافز( بهدف تطوير اأو تعزيز اأن�ضطة انتاجية 

 ،”Evan Jones: 2005“ .حمددة، ما يعنى تطبيقها ل�ضيا�ضات �ضناعية حتى لو مل تكن معلنة

خالل  ل�ضيما  المريكية  املتحدة  الوليات  يف  ال�ضناعي  امل�ضار  تطور  بو�ضوح  ذلك  اأظهر  كما 

تدابري  باتخاذ  الفيدرالية  احلكومة  قيام  ر�ضد  مت  حيث  املا�ضي،  القرن  من  الثمانينات  فرتة 

واإجراءات تدعم يف املح�ضلة بع�ص ال�ضناعات والأن�ضطة املختارة، وكانت اأبرز اأدواته اإ�ضدار 

ت�ضريع وطني لتنظيم حقوق امللكية الفكرية (1980) املرتبطة بالبتكارات النا�ضئة من الن�ضاط 

التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير يف اجلامعات واملختربات البحثية التي تتلقى م�ضاعدات 

فيدرالية من حكومة الوليات املتحدة المريكية، وهو ما اأدى �ضمنيا لتوفري الأف�ضلية والتمييز 

الأن�ضطة  اأو  ال�ضناعات  من  غريها  دون  واملعرفة  البتكار  على  القائمة  المريكية  لل�ضناعات 

الوطنية اأو اخلارجية/امل�ضتوردة. 

وهو ما يعك�ص يف املح�ضلة وجود خطة وطنية حلماية بع�ص ال�ضناعات الوطنية ذات 

قيام  جمرد  اأن  مبعنى  نحوها،  والت�ضدير  الإنتاج  هياكل  وتوجيه  بل  تناف�ضيتها،  ودعم  اللوية 

تاأثريه وجود  الت�ضريع اخلا�ص بحقوق امللكية الفكرية، قد عادل متاما يف  باإ�ضدار هذا  الدولة 

 Suzigan، W. and J. Furtado (2006(،   .وتبني الدولة حزم ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة

الالتينية  وامريكا  ا�ضيا  يف  والنامية  ال�ضاعدة  للدول  الالحقة  التجارب  يف  وحتى 

بتبني وتنفيذ فعلي  الدول  الواقع ي�ضري بو�ضوح اىل قيام تلك  العامل، فاإن  اأقاليم  وغريهم من 

ال�ضادرات،  ت�ضجيع  �ضيا�ضة  مثل  اأخرى  م�ضميات  حتت  ولكن  احلديثة،  ال�ضناعية  لل�ضيا�ضات 

اأو �ضيا�ضات التوجه للخارج، اأو �ضيا�ضات جذب ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر، اأو �ضيا�ضات تو�ضيع 

 .(Rodrick, 2004) وتدعيم املناطق ال�ضناعية، اىل ما غري ذلك من �ضيا�ضات اأو ممار�ضات

ال�ضناعية احلديثة،  لل�ضيا�ضات  العام  الهيكل  مع  وعنا�ضرها  مكوناتها  تتوافق متامًا يف  والتي 

ولكن دون ا�ضتدعاء اأو توظيف لتو�ضيف “ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة”.
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وب�ضكل عام ميكن بلورة اأربعة اأنواع اأو ا�ضكال رئي�ضية من تدخالت الدولة �ضمن الأطر 

اأو كم�ضتهلك،  اأو كمنتج،  التطبيقية لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة. وهي: دور الدولة كمنظم، 

اأو كموجه لال�ضتثمارات. فعلى م�ضتوى التنظيم فاإن الدولة تتدخل من خالل و�ضع التعريفات 

اأن�ضطة  لدعم  اإعانات  اأو  مالية  حوافز  و�ضع  خالل  من  اأو  معينة،  لأن�ضطة  الإنتاج  وم�ضتويات 

و�ضناعات دون غريها.. وعلى م�ضتوى الدور الإنتاجي، فيتم من خالل تدخل الدولة وم�ضاركتها 

املبا�ضرة يف الن�ضاط القت�ضادي، كما هو احلال بالن�ضبة لل�ضركات اململوكة للدولة، اأو عرب اأطر 

توظيف  على  الدولة  قدرة  يف  كم�ضتهلك  الدولة  دور  يتمثل  حني  يف   .PPP املختلفة  ال�ضراكات 

والأن�ضطة  ال�ضرتاتيجية  لل�ضناعات  ورعاية  وتوجيه وحتفيز  تاأثري  كاأداة  امل�ضرتيات احلكومية 

القت�ضادية الوطنية املختارة. واأخريا فاإن هناك مو�ضعا هاما لتدخل الدولة من خالل تدخلها 

للتاأثري على �ضوق الئتمان لت�ضجيع وتوجيه ال�ضتثمارات وامل�ضروعات نحو امل�ضروعات والأن�ضطة 

مثل  وا�ضحة  ومعايري  اأ�ض�ص  على  مت  قد  انتقاءها  يكون  ان  يجب  والتي  امل�ضتهدفة/املنتقاة. 

م�ضاهمتها يف الت�ضدير اأو التوظيف اأو حت�ضني الإنتاجية. 

ثامنًا: اإمكانات تطبيق ال�سيا�سات ال�سناعية يف الوقت الراهن: املواءمة 

مع معطيات قواعد و�سوابط تنظيم االقت�ساد العاملي 

اإعادة توجيه الهياكل القت�ضادية  رغم اأهمية دور ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف 

للدول املجتمعات، يبقى الت�ضاوؤل الأ�ضا�ضي حول مدى واأفق وقابلية ا�ضتخدام تلك ال�ضيا�ضات يف 

اأو متييزها لقطاع  الوقت الراهن، ومدى قبول منظومة العمل الدويل لتدخل الدولة وحتيزها 

اأو لن�ضاط اأو ل�ضناعة داخل القت�ضاد الوطني، وحجب جوانب هذا التمييز عن باقي الأن�ضطة 

واملناف�ضني الخرين. 

حيث ارتبط حتليل ال�ضيا�ضات ال�ضناعية تاريخيا بوجود دور اأ�ضا�ضي للدولة يف الن�ضاط 

تعد  مل  التي  املعطيات  وهي  ودعمها،  ال�ضناعات  تلك  حلماية  اإمكانات  وبوجود  القت�ضادي، 

متاحة يف ظل اأجواء العوملة والنفتاح والتزامات منظمة التجارة العاملية WTO، والتي اأ�ضبحت 

ت�ضم يف ع�ضويتها معظم دول العامل ومعظم الدول العربية، والتي جتعل من املدى املتاح للحركة 

اأدوات  بتوظيف  يتعلق  فيما  اأقل  العربية،  والدول  النامية  الدول  ل�ضيما  العامل،  لدول  واحلرية 
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ال�ضيا�ضات ال�ضناعية، وبخا�ضة ما يتعلق بـــ�ضوابط : اتفاقية حقوق امللكية املرتبطة بالتجارة 

TRIPS، املعنية بحماية املخرتعني وحماية براءات الخرتاع والتي ت�ضل اإىل 25 �ضنة. واتفاقية 

 Performance الأداء  متطلبات  تفر�ص“  والتي   TRIMS بالتجارة  املرتبطة  الفنية  القيود 

الت�ضدير،  متطلبات  اأو  املحلي  املحتوى  الأجنبية من حيث  ال�ضركات  على   ،”Requirement

مع منع تف�ضيل املنتج املحلي �ضمن امل�ضرتيات املحلية. واتفاقية اخلدمات GATS وما تت�ضمنه 

اتفاقية                        اىل  اإ�ضافة  الوطنية”.  “املعاملة  MFN“ومبداأ  بالرعاية  الأوىل  الدولة  مبداأ”  من 

املنتجات  لدعم  الإعانات  بع�ص  ا�ضتخدام  متنع  ”التي  التعوي�ضية  والإجراءات  الإعانات   “
املحلية، ودعم ال�ضادرات )ما عدا ال�ضلع الزراعية(.

ظل  يف  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تطبيق  �ضعوبة  من  المر  عليه  يبدو  ما  ورغم  انه  اإل 

وتوظيف  ل�ضتخدام  متعددة  مداخل  هناك  فاإن  الدولية،  وال�ضرتاطات  والتفاقات  القيود  تلك 

ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة، دون الت�ضادم معها. وهي املداخل التي طبقتها ول زالت تطبقها 

العديد من الدول املتقدمة وال�ضاعدة. حيث ميكن ال�ضتفادة من الإعانات غري القابلة للتقا�ضي 

ال�ضناعات  تطوير  ميكن  كما  ال�ضناعية،  لل�ضيا�ضة  كاأدوات   Non-Actionable Subsidies

به من مزايا  تتمتع  وما  ال�ضناعية”  “املناطق  اآلية  املرتفع من خالل  التكنولوجي  املحتوى  ذات 

ال�ضناعات ذات  والتطوير يف  البحث  اإ�ضافة لإمكانات دعم  التجارة،  وت�ضهيالت تقرها منظمة 

الكثافة التكنولوجية، وفق الفرتة امل�ضموح بها واملحددة بخم�ص �ضنوات، وكذلك اإمكانات توظيف  

الدعم لأغرا�ص حت�ضني و�ضع امليزان التجاري واإن كان اقل مدى وحمدود مبواجهة م�ضاكل امليزان. 

تا�سعًا: متطلبات تفعيل دور ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة: عوامل 

النجاح وحيز ال�سيا�سات

عاليا  جهدا  احلديثة  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تطبيقات  بتبني  الدول  قيام  يتطلب 

مرورها  ال�ضيا�ضات  لتلك  الناجح  التطبيق  يتطلب  والنوعي، حيث  الكمي  امل�ضتويني  على  منها، 

وا�ضتيفاءها لثالثة مراحل اأ�ضا�ضية تت�ضمن املرحلة الأوىل حتديد املفاهيم وت�ضميم ال�ضيا�ضات، 

وتت�ضمن املرحلة الثانية التنفيذ، ثم تاأتي املرحلة الثالثة واخلا�ضة بعملية التقييم، مع اللتزام 

بوجود اآلية م�ضتمرة للتغذية العك�ضية بني املراحل الثالثة. كما جتدر الإ�ضارة اىل �ضرورة قيام 
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الدولة بجهد م�ضبق للمرحلة الأوىل يت�ضمن ح�ضد واإيجاد توافق يف الآراء على الأولويات التنموية 

والقطاعية. والتي �ضت�ضمن ترجمة ال�ضيا�ضات اإىل خطط وبرامج عمل ت�ضهم يف اإحداث تغيريات 

يف الهياكل القت�ضادية والإنتاجية والجتماعية على حد �ضواء. 

ويتوقف النطاق الذي تعمل فيه ال�ضيا�ضة ال�ضناعية على بعدين مركزيني، يرتبط البعد 

ال�ضيا�ضات، وهو ما يعتمد بدوره على قدرة موؤ�ض�ضات الدولة/البنية  الأول بكفاءة عملية �ضنع 

الثاين فهو  البعد  اأما  لل�ضيا�ضات.  الت�ضميم، والتنفيذ، والتقييم  املوؤ�ض�ضية على اجناز عمليات 

يتعلق بعدد وجمال عمل الأدوات امل�ضتخدمة، والتي تعتمد بدورها على ال�ضرتاتيجية التنموية 

ال�ضيا�ضات  عمل  وجمال  ونطاق  حيز  البعدان  هذان  يحدد  حيث  املحددة.  واأهدافها  للدولة 

ال�ضناعية احلديثة. ووفقا لهذا الفهم ميكن حتديد ت�ضل�ضل من ثالثة م�ضتويات من ال�ضيا�ضات 

ال�ضناعية وهي: الأفقية، النتقائية، و�ضيا�ضات حدود املعرفة. ولكل منها جمموعات خمتلفة من 

الأدوات وال�ضتهدافات. )�ضكل 11)
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�ضكل (11): حيز العمل لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف �ضوء القدرات املوؤ�ض�ضية واأدوات التنفيذ

Wilson Peres & Annalisa Primi (2009(.“ Theory and Practice on industrial 
policy. Evedence from the Latin American Experience’، United Nation، 

Santiago de Chile، February 2009. P.17

تطبيقات  تتبنى  ان  الأقل  واملوؤ�ض�ضية  التنموية  القدرات  ذات  للدول  ميكن  ما  فغالبًا 

ال�ضيا�ضات الأفقية فقط، والتي بدورها ل تتطلب بنية موؤ�ض�ضية معقدة اأو راقية. يف حني تتطلب 

مع  التعامل  على  القادرة  املوؤ�ض�ضية،  والقدرات  البنية  من  اأعلى  قدرا  النتقائية  ال�ضيا�ضات 

التعامل  مثل  الأدوات  من  وا�ضعة  جمموعة  تلقائيا  تنفيذها  ويتطلب  حمددة  وان�ضطة  قطاعات 

واأن�ضطة  واليات توجيهه، وحوافز لقطاعات ومنتجات حمددة،  املبا�ضر  مع ال�ضتثمار الأجنبي 

وبرامج لدعم القدرات التناف�ضية لالأن�ضطة املنتقاة، ومبا قد يتطلبه ذلك من اإمتام مفاأو�ضات 

اأو اتفاقات جتارية دولية، كما قد ت�ضمل اأي�ضا الإنتاج املبا�ضر من قبل ال�ضركات اململوكة للدولة 

اأو ا�ضتخدام عقود امل�ضرتيات العامة وغريها. 

التطوير يف  التدخل لجراء  بها  املعرفة/احلدودية Frontier املنوط  �ضيا�ضات حدود  اأما 

حدود اإنتاج املعرفة يف القت�ضاد، وخلق اأن�ضطة ومنتجات وابتكارات جديدة، فاإنها تتطلب ا�ضرتاتيجيات 

اأكرث تعقيدا، كما انها تتطلب وجود قدرات واإمكانات موؤ�ض�ضية اأكرث رقيا وفعالية لتطوير حدود املعرفة، 
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النانو،  وتكنولوجيا  احليوية،  التكنولوجيا  جمال  يف  الوطنية  الربامج  تطوير  مثل  اأدوات  با�ضتخدام 

خالل  من  خمتارة  مناطق  يف  والإنتاجية  والتكنولوجية  العلمية  القدرات  لتطوير  الوطنية  والربامج 

احلدائق التكنولوجية، واحتادات البحوث، اإ�ضافة جلهود التن�ضيق بني كافة هذه املجالت. 

عا�سرًا: هيكل ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة –اآليات العمل ومربرات 

التطبيق

اخلليط  معا  تكونان  ا�ضا�ضيتني  التمييز بني جمموعتني  اأمكن  فقد  التقدمي  �ضبق  كما 

 ،vertical policies اخلا�ص بال�ضيا�ضات ال�ضناعية، وهما حزم ال�ضيا�ضات العمودية اأو الراأ�ضية

 ..Soft or functional Poliocies وحزم ال�ضيا�ضات الفقية اأو العري�ضة اأو الوظيفية اأو املرنة

ويف هذا الإطار ميكن طرح عدد من ال�ضكال والأطر والأدوات التي متثل عنا�ضر لتلك ال�ضيا�ضات 

Cimoli, M., G. Dosi, R. Nelson, and J. Stiglitz (2006(. ال�ضناعية احلديثة

منها  لكل  احلديثة،  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  لعمل  �ضبعة  جمالت  ت�ضمني  ميكن  حيث 

الأدوات املمكن ا�ضتخدامها وتوظيفها، والتي ت�ضتهدف ب�ضكل اأ�ضا�ضي احلد من الإخفاقات التي 

قد متنع قطاعات واأن�ضطة القت�ضاد من النمو والتطور �ضوب املجالت الأكرث تقدما، �ضواء كانت 

تلك الإخفاقات مرتبطة بال�ضوق اأو باحلكومات. )�ضكل 12) 
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NIP ضكل (12) ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة�

العديد من دول  ال�ضناعية يف  ال�ضيا�ضات  ا�ضتنادا اىل جتارب تطبيقات  ال�ضكل  باإعداد هذا  الباحث  قامت 

 Cimoli, M, and Others (2006), WimNaude :العامل )املتقدمة وال�ضاعدة(، راجع يف ذلك ا�ضهامات

(2010), Perez, W., and A. Primi (2009.

وفيما يلي عر�ص لأهم ما تت�ضمنه تلك املجالت من �ضيا�ضات واأدوات:

احلفاظ  ت�ضمن  والتي  القت�ضادية:  لالأن�ضطة  املوجهة  القت�ضادية  احلوافز  �ضيا�ضات   .1
على م�ضار ثابت وجمدي ومتنامي وقابل للرتكم، ملختلف الأن�ضطة القت�ضادية للعمل امل�ضتمر 

)ال�ضتدامة مبختلف معايريها و�ضوابطها(، من خالل تاأمني بيئة كلية م�ضاندة تت�ضمن )تاأمني 

قواعد حقوق امللكية الفكرية، وتنظيم الأ�ضعار، واتباع �ضيا�ضات ال�ضرف املنا�ضبة، وتطبيق فعال 

لل�ضيا�ضات النقدية واأ�ضعار الفائدة، وكذلك اتباع �ضيا�ضات مالية معادلة، اإ�ضافة اىل الإعفاءات 

ال�ضريبية املن�ضبطة واملقيدة مبتطلبات الكفاءة والتناف�ضية والإنتاجية. )�ضكل13)
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�ضكل (13): اأدوات �ضيا�ضات ال�ضتقرار والتوازن القت�ضادي الكلي-احلوافز القت�ضادية

والتو�ضع يف  العلمية،  ال�ضيا�ضات  من  يت�ضمنه  مبا  والتكنولوجي..  العلمي  البتكار  �ضيا�ضات   .2

امل�ضروعات ذات التكنولوجيا العالية، ومتويل البحوث اجلامعية، واإن�ضاء مراكز البحوث، ودعم 

البحوث والتطوير. R&D.  )�ضكل14)

�ضكل (14) اأدوات �ضيا�ضات بناء القدرات الب�ضرية-البتكار العلمي
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من  يت�ضمنه  مبا  والتقانة:  املعرفة  وتوطني  التكنولوجية  القدرات  وحت�ضني  التعلم  �ضيا�ضات   .3

�ضيا�ضات التعليم والتدريب، وور�ص عمل لال�ضتب�ضار والتنبوؤ لتحديد اأولويات البحوث الوطنية، 

جمال  يف  والتعاأون  والرتقاء،  املهارات  وت�ضكيل  لبناء  وبرامج  خطط  وتنفيذ  ودعم التدريب، 

البحوث الدولية، وتوفري حوافز لال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر. )�ضكل 15)

�ضكل (15) اأدوات �ضيا�ضات التعلم وتوطني املعرفة والتقانة

اأو  احل�ض�ص  اأنظمة  اليات:  ا�ضتخدام  تت�ضمن  والتي  املنتقاة،  ال�ضناعات  دعم  �ضيا�ضات   .4

التعريفات اجلمركية على الواردات، وتوفري الدعم املايل/الئتماين لل�ضادرات، واإن�ضاء مناطق 

اقت�ضادية خا�ضة، وا�ضتخدام ال�ضركات اململوكة للدولة / اخل�ضخ�ضة، واإن�ضاء املرافق العامة 

ال�ضمانات  وتوفري  التمويل،  وت�ضهيل  وتقدمي  الإنتاجية،  للعمليات  الالزمة  املدخالت  وتوفري 

العامة، و�ضيا�ضة امل�ضرتيات احلكومية املبا�ضرة. )�ضكل 16)
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�ضكل (16) اأدوات �ضيا�ضات النحياز لالن�ضطة املنتقاة

5. �ضيا�ضات اآليات الختيار: والتي تت�ضمن لوائح الدخول واخلروج لل�ضركات، وتفعيل مبداأ ”ع�ص 

والإرادة ال�ضيا�ضية لو�ضع حد لدعم ال�ضركات والأن�ضطة الفا�ضلة، وتدعيم  ودع غريك ميوت”، 

�ضيا�ضات املناف�ضة ومواجهة الحتكار، والدعم املحلي للموؤ�ض�ضات الإنتاجية والتجارية.، و�ضهولة 

الو�ضول والنفاذ اإىل التمويل، وتوفري التمويل طويل الجل جلهود التنمية وان�ضطتها. )�ضكل 17)

�ضكل (17): اآليات �ضيا�ضات تاأمني م�ضار النتقاء/الختيار
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6. �ضيا�ضات توزيع املعلومات: والتي تت�ضمن اآليات العمل اجلماعي، وتعزيز املعايري واملوا�ضفات 

التعاأون  وت�ضجيع  التجارة،  غرف  وا�ضتخدام  الت�ضاأورية،  املنتديات  وا�ضتخدام  القيا�ضية، 

وال�ضراكات الدولية والوطنية، وت�ضهيل ت�ضويق ال�ضناعات الت�ضديرية، ون�ضر وتعميم التجارب 

الناجحة. )�ضكل 18)

�ضكل (18): اأدوات �ضيا�ضات تنويع وتن�ضيق املعلومات

اإنتاجية ال�ضركات وريادة الأعمال: وتت�ضمن توفري الدعم للتدريب الإداري  7. �ضيا�ضات حت�ضني 

والتمويل  التحتية  البنية  وتطوير  وتوفري  وامل�ضاعدة،  والر�ضد  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  لل�ضركات 

والإدارة للحا�ضنات وت�ضكيل العناقيد، وتعزيز ال�ضراكات بني القطاعني العام واخلا�ص، وتعزيز 

الت�ضويق، ورفع م�ضتوى البنية التحتية القت�ضادية، واإن�ضاء �ضناديق راأ�ص املال املغامر. )�ضكل 19)
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�ضكل (19): اأدوات �ضيا�ضات حت�ضني اإنتاجية ال�ضركات

واجلغرافية  احلكومية  امل�ضتويات  عرب  ال�ضبع  املجالت  تلك  عمل  ميكن  عام  وب�ضكل 

املختلفة. كما ميكن تبني العالقة القائمة بني ال�ضيا�ضات ال�ضناعية ومدخالتها من جانب، والنتائج 

الإنتاجية  املفرت�ضة بني  اأو  القائمة  العالقة  لذلك،  املرجوة من تطبيقها من جانب اخر، كمثال 

العالية ملوؤ�ض�ضات العمال ورفع م�ضتويات ال�ضتدامة البيئية لأن�ضطتها. كما يظهر ا�ضتعرا�ص تلك 

املجالت امرًا غاية يف الأهمية وهو ال�ضمول والت�ضاع يف احلدود اخلا�ضة بتطبيق تلك ال�ضيا�ضات 

الدول              وممار�ضات  تطبيقات  يف  عليه  كانت  مما  ات�ضاعا  اأكرث  اآفاق  اىل  وامتدادها  ال�ضناعية 

يف بداية عقود الت�ضنيع والزدهار يف منت�ضف القرن املا�ضي.

وكمحاأولة لتو�ضيح التفاعل فيما بني جمالت تلك ال�ضيا�ضات ال�ضناعية واأدوات عملها 

تطبيقيًا، ميكن النظر اىل ال�ضكل (20). الذي يو�ضح العالقة بني املدخالت والنتائج وم�ضتويات 

التن�ضيق القائمة عرب خمتلف تلك املجالت. حيث يظهر هذا ال�ضكل اأهمية احلفاظ على وجود 

احلوافز املنا�ضبة التي تتعلق ب�ضكل اأ�ضا�ضي بالقت�ضاد الكلي وامل�ضتويات الدولية، وهو يف املقام 

الأول م�ضوؤولية احلكومة الوطنية بالتعاأون مع الالعبني الدوليني. هذه الأنواع من الدوات متيل 

اأو  الأن�ضطة  اأو  ال�ضوق ككل دون متييز لأي من العمال  للتعامل مع  اأكرث  اأن تكون متوجهة  اإىل 

املوؤ�ض�ضات، اأي اأنها اأكرث وظيفية )ال�ضيا�ضات الفقية اأو اللينة(. وطبقا لهذا ال�ضكل )بالنتقال 
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اأو اقل توجها  ليونة  اأقل  اأن ت�ضبح  اإىل  الأدوات متيل  اليمني( يالحظ ان هذه  اإىل  الي�ضار  من 

لل�ضوق ككل، لت�ضبح اأكرث توجها وثباتا. 

كما بني ال�ضكل اأي�ضا اأن اأ�ضا�ص وحمور العمل لل�ضيا�ضات ال�ضناعية يكمن يف امل�ضتوى 

الأو�ضط (Meso level)، الذي ميكن اأن ُيطلق عليه مركز الثقل، حيث يتوىل – اىل حد بعيد 

والنتقاء،  الختيار  اآليات  و�ضياغة  القدرات، وطرح  وبناء  التعلم  تن�ضيق عمليات  - م�ضئوليات 

اإ�ضافة ملهام تن�ضيق املعلومات الوطنية والدولية اإ�ضافة لتلك التي تعرب عن احتياجات ومتطلبات 

وتطلعات موؤ�ض�ضات العمال الوطنية. 

�ضكل (20): م�ضتويات التن�ضيق بني جمالت عمل ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة
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وهو المر الذي يربز اأهمية هذا امل�ضتوى املتو�ضط/الوزارات، مبا يقت�ضيه ذلك الدور 

الوطني  امل�ضتويني  على  وبخا�ضة  املختلفة  احلكومية  امل�ضتويات  بني  التعاأون  م�ضتويات  رفع  من 

واملحلي/اجلهوي. حيث اأن التحديد الدقيق للقطاعات والأن�ضطة وال�ضناعات املنتقاة/املختارة 

يقت�ضي التعاأون مع الأطر احلكومية املحلية يف كافة انحاء الدولة، مبا ميكن من �ضياغة الربامج 

ال�ضكل  هذا  يو�ضح  كما  زمنيا(.   اأو  مكانيا  اأو  )جغرافيا  الأن�ضطة  لتلك  الداعمة  احلكومية 

اأهمية طبيعة التعلم لاللتحاق مب�ضار التقدم التنموي وال�ضناعي، ف�ضال عن الطبيعة العملية 

والتطبيقية لل�ضيا�ضات ال�ضناعية، التي تقت�ضي �ضمان عمليات التوا�ضل وتبادل الآراء والتغذية 

الراجعة امل�ضتمرة عرب كافة امل�ضتويات، وكذلك فيما بني املدخالت والنتائج، ل�ضمان الفعالية 

لل�ضيا�ضات ال�ضناعية حمل التطبيق.

احلادي ع�سر : جوانب من تطبيقات ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة يف 

التجارب الدولية الرائدة

اأظهرت الأجزاء ال�ضابقة وجود توافق يف التطبيقات واملمار�ضات الدولية على �ضرورة 

والقت�ضاد،  الإنتاج  هياكل  وتطوير  التنمية  م�ضار  لدعم  احلديثة  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  اجتاه 

من خالل تفعيل مفهوم النتقائية Selective policies، والتي توجه اىل عدد من القطاعات 

 .(Rodrik 2004) .واملجالت والأن�ضطة واملنتجات ذات الأولوية التنموية

التي  ال�ضيا�ضات  تلك  بكونها  تو�ضيفها   (2011) الأونكتاد  اأعاد  التي  ال�ضيا�ضات  وهي 

 ”Picking the winners“ ت�ضتهدف انتقاء الأن�ضطة الرابحة اأو الواعدة يف القت�ضاد الوطني

ال�ضركات  م�ضتوى  على  اأي�ضا  بل  الأن�ضطة،  اأو  ال�ضناعات  م�ضتوى  على  فقط  لي�ص  وذلك 

الدولة،  �ضيا�ضات  جانب  من  وامل�ضاندة  الرعاية  باأحقية  �ضتحظى  والتي  العاملة،  واملوؤ�ض�ضات 

 .(UNCTAD:2011)

ومع ذلك يجب التاأكيد اأن جناح تلك ال�ضيا�ضات النتقائية يبقى مرتهنًا بواقع املمار�ضة 

واآليات التنفيذ، ومدى فعالية خلق قنوات ربط ع�ضوية بني ا�ضتمرارية منح تلك املزايا والأداء 

الفعلي لل�ضناعات، ومدى تطور قدرتها على املناف�ضة حمليا ودوليا. 
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تطبيقات  جوانب  بع�ص  تربز  التي  الدولية  التجارب  من  لعدد  نعر�ص  يلي  وفيما 

ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة واأهم اأدواتها.

1.11 تطبيقات ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة يف الدول املتقدمة االأع�ساء يف 
.OECD منظمة التعاأون االقت�سادي والتنمية

اأظهرت التجارب والتطبيقات الراهنة لل�ضيا�ضات ال�ضناعية يف الدول املتقدمة، جلوء 

تلك الدول اإىل اأ�ضكال و�ضور متعددة لتطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة، تتوافق واأولويات 

التقدم والرفاهة بالن�ضبة لكل دولة، وكذلك مبا يتواءم مع معطيات الواقع الجتماعي والثقايف 

واملوؤ�ض�ضي لكل منها.

وال�ضراكات  التوجيه  وكذلك  النتقاء  ل�ضيا�ضات  وا�ضح  تبني  ميكن  املثال  �ضبيل  فعلى 

PPP، وتدعيم معاجلة ف�ضل الأ�ضواق، وكذلك �ضمان عمل قواعد املناف�ضة يف التجربة الأوروبية 

من خالل مالحظة وجود تخ�ضي�ضات مالية وا�ضحة وحمددة الأهداف لإمتام التدخل احلكومي 

املطلوب لإجناز املجالت ذات الأولوية. حيث يقوم الحتاد الأوروبي بالتدخل من خالل الباب 

اخلا�ص بــ “م�ضاعدات الدولة”.   Eurubean Commission (2016)   ويتم تبني عدد من 

التدابري الداعمة لالأن�ضطة والقطاعات )املحددة من جانب الدول الأع�ضاء، وغري املحظورة يف 

ال�ضريبي، والإعفاءات  املنح والإرجاء  اإجراءات مثل تقدمي  والتي تت�ضمن   ، معاهدة الحتاد( 

املحلي  الناجت  % من   0.58 امل�ضاعدات مبا متو�ضطه  تلك  املي�ضرة. وتقدر  والقرو�ص  ال�ضريبية 

الإجمايل لالحتاد الأوروبي. حيث يركز هذا الباب على م�ضاعدة الدول الأع�ضاء يف ال�ضتثمار 

البنى  من  غريها  مع  مبا�ضر  تناف�ص  وجود  عدم  �ضرط  التحتية،  البنية  لتطوير  اأو  لبناء  العام 

التحتية  والبنية  الطرق  م�ضروعات  مثل  اخلا�ضة،  للم�ضروعات  التابعة  النوع  نف�ص  من  التحتية 

ال�ضحي،     ال�ضرف  املياه و�ضبكات مياه  واإمدادات  الداخلية  املائية  واملمرات  لل�ضكك احلديدية 

ويف حال كون هذه امل�ضروعات يف و�ضع مناف�ضة مع م�ضروعات خا�ضة م�ضابهة، فاإن هذا يجعلها 

الطاقة،  جمالت  يف  التحتية  البنى  م�ضروعات  مثل  امل�ضاعدات،  هذه  مثل  لتلقي  موؤهلة  غري 

واملطارات، واملوانئ. ويف جميع الأحوال فاإن هذا التمويل )اأو امل�ضاعدة( ل ين�ضحب اإىل م�ضاعدات 

الت�ضغيل لتلك املرافق، والتي يجب اأن يتم التعامل معها وفق القواعد الكاملة لقت�ضاديات ال�ضوق 
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واأ�ضعاره، ففي حال القيام )حتت وطاأة اإجماع جمتمعي( بتمويل م�ضروع )متناف�ص( مثل اإقامة 

اإدارته وت�ضغيله تتم وفق قواعد املناف�ضة الكاملة وب�ضكل غري متييزي ووفق قواعد  مطار، فاإن 

  Eurubean Commission (2016) .عمل ومعايري املطارات و�ضركات الطريان

وتو�ضح التجربة الأوروبية قيام الحتاد الأوروبي باتباع �ضيا�ضات عامة ت�ضتهدف ح�ضد 

وت�ضجيع ال�ضتثمار اخلا�ص )الوطني والجنبي(، مع اتخاذ التدابري والت�ضهيالت لتوجيهه �ضوب 

القت�ضاد احلقيقي، لرفع القدرات الإنتاجية والتناف�ضية الكلية لالقت�ضاد، ومبا يعزز م�ضتويات 

التنويع وخلق فر�ص العمل والنمــــو القت�ضادي على املدى الطويل، وذلك دون زيادة الدين العام 

 Eurubean Commission (2016) .اأو ال�ضغـــط على امليزانيات الوطنيــــة

ال�ضرتاتيجية      لال�ضتثمارات  الأوروبي  لل�ضندوق  ال�ضتثمارية  اخلطة  ت�ضمنت  وقد 

(EFSI)، التي اأقرت عام 2014 للفرتة (2015 – 2018) توجهًا وا�ضحًا نحو ت�ضريع التنوع ووترية 

التحولت والتغيريات املطلوبة يف هياكل القت�ضادات الأوروبية، من خالل تبني حزم ال�ضيا�ضات 

للم�ضاريع  الفنية  امل�ضاعدات  وتوفري  ال�ضتثمار،  معوقات  اإزالة  على  تركز  التي  ال�ضناعية 

ال�ضتثمارية وال�ضتفادة الكرث ذكاًء من املوارد املالية القائمة والتي �ضيتم ح�ضدها، )املقدرة 

315 مليار يورو(، كما تهدف هذه اخلطة اىل ت�ضريع وترية ال�ضتثمار الداعم  مبا ل يقل عن 

Eurubean Commission (2016)  .لالقت�ضاد احلقيقي، وخلق بيئة �ضديقة للم�ضتثمر

ال�ضتدعاء   (2018-2015) الأوروبية  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  هذه  حتليل  اأظهر  وقد 

الكامل لكافة عنا�ضر ال�ضيا�ضات ال�ضناعية ال�ضابق عر�ضها. حيث ت�ضتهدف هذه ال�ضرتاتيجية 

ب�ضكل اأ�ضا�ضي ومعلن، تطبيق ال�ضيا�ضات الوظيفية للتغلب على اإخفاقات ال�ضوق احلالية، وذلك 

اعتمادًاعلى معاجلة الفجوات القائمة داخل الأ�ضواق الأوروبية، وحفز عمليات تعبئة ا�ضتثمارات 

والأن�ضطة  والقطاعات  املجالت  يف  ال�ضتثمارات  زيادة  مع  بالتوازي  وذلك  اخلا�ص،  القطاع 

الرئي�ضية التي متثل قوام البنيان القت�ضادي والجتماعي، مثل البنية التحتية والتعليم والبحث 

عنا�ضر  حتليل  اأظهر  كما  ال�ضغرية.  لل�ضركات  املخاأطر  التمويل  تاأمني  اىل  اإ�ضافة  والبتكار، 

كافة  باتخاذ  الإقرار  القت�ضاد احلقيقي،  ال�ضتثمار يف  بهدف دعم  يتعلق  فيما  ال�ضرتاتيجية 

وخارجه،  الأوروبي  الحتاد  دول  من  للم�ضتثمرين  اجلديدة  الفر�ص  واإتاحة  لفتح  الإجراءات 
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الدول  للتطبيق يف خمتلف القطاعات وخمتلف  القابلة  امل�ضاريع احليوية املختارة  اإىل  للو�ضول 

الأع�ضاء، من خالل من�ضات ال�ضتثمار. ومبا يقت�ضيه ذلك من ت�ضهيل احل�ضول على التمويل 

املخاأطر )للم�ضاعدة ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف متويل تطوير وتو�ضيع م�ضاريع البنية التحتية واملعلوماتية(. 

وتركيز الهتمام على دفع دور ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة احلجم، من خالل حت�ضني فر�ص 

Eurubean Commission (2016) .احل�ضول على متويل لل�ضركات املبتكرة

حت�ضني  اخلطة  ت�ضمنت  فقد  لال�ضتثمار،  �ضديقة  بيئة  خلق  مبجال  يتعلق  فيما  اأما 

ظروف بيئة الأعمال والتمويل بكافة عنا�ضرها، وبخا�ضة ما يتعلق بالتقدم نحو ال�ضوق الرقمية 

 % املوحدة، واحتاد الطاقة واحتاد اأ�ضواق راأ�ص املال. وحتى يوليو 2016 فقد مت بالفعل ح�ضد 85 

من املوارد املتوقعة، وقد اظهر حتليل هيكل امل�ضروعات املنفذة توجه 25 % من التمويل ل�ضالح 

 ،%  23 للطاقة  وتوجه  ال�ضغرية،  لل�ضركات   %  26 وتوجه   ،R&D والتطوير  البحث  م�ضروعات 

%، ولباقي القطاعات )التعليم وال�ضحة والنقل والبيئة وكفاءة ا�ضتخدام   12 وللبنية الرقمية 

(Eurubean Commission; 2016)  .% 14 املوارد

املتحدة  الوليات  يف  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  بتطبيقات  يتعلق  فيما  احلال  كذلك 

القبول داخل القت�ضاد واملجتمع الأمريكي بتداأول  اأنه رغم عدم  المريكية، فقد مت مالحظة 

ال�ضطالحات اخلا�ضة بالتدخل احلكومي اأو ال�ضيا�ضات ال�ضناعية املوجه للن�ضاط القت�ضادي، 

اإل ان حتليل واقع املمار�ضة يظهر اأن للوليات املتحدة �ضجاًل وا�ضعًا وم�ضتمرًا لتطبيقات ال�ضيا�ضات 

ال�ضناعية، والتي تهدف اىل الفرز امل�ضتمر )�ضيا�ضات النتقائية( لالأن�ضطة والقطاعات للتطوير 

والتح�ضني امل�ضتمر يف هيكل القت�ضاد الأمريكي، وتوجيهه نحو القطاعات الأكرث دفعًا لتعزيز 

ب�ضكل عام. وذلك رغم عدم  الرفاهة  والرتقاء مب�ضتويات  وانتاجيته ومعدلت منوه  تناف�ضيته 

وجود م�ضمى وا�ضح اأو حمدد اأو قائم بذاته ل�ضطالح ال�ضيا�ضات ال�ضناعية، لأن هذا قد يبدو 

الداخل واخلارج، حيث  املتحدة يف  الوليات  تتبناه  الذي  ال�ضوق  اقت�ضادات  اأ�ض�ص  تعار�ضًا مع 

جوهر  فعليا  ت�ضكل  التي  والربامج  الإجراءات  من  حزمة  بتطبيق  فعليا  املتحدة  الوليات  تقوم 

ال�ضيا�ضات ال�ضناعية واأهمها : تو�ضيع م�ضتويات الدعم والإعانات والإنفاق على جهود البحث 

ال�ضناعية احلديثة  ال�ضيا�ضات  تطبيقات  نطاقا �ضمن  الأو�ضع  الداة  R & D. وهي  والتطوير 

الأداة دورا حا�ضما يف  لتلك  واأن  املتحدة المريكية، ل�ضيما  الوليات  Frontier policies يف 
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دفع حدود املعرفة واملنتجات اجلديدة كما �ضبقت الإ�ضارة. اإ�ضافة لال�ضتثمار احلكومي املو�ضع 

التحتية واملرافق واخلدمات  البنى  املعرفة من خالل توفري وتطوير  بناء قواعد  يف م�ضروعات 

امل�ضاندة.  اإ�ضافة اىل وجود تركيز وا�ضح على حتفيز النمو يف القطاعات والأن�ضطة اخلدمية 

Lazonick, W. )2010). )ل�ضيما اخلدمات املالية )�ضيا�ضات انتقائية

يف  ل�ضيما  احلديثة،  ال�ضناعية  لل�ضيا�ضات  وتطبيقها  اليابان  بحالة  يتعلق  وفيما 

كما  املتقدمة  الدول  ال�ضيا�ضات يف جتارب  تلك  لتطبيقات  اإ�ضافة  اأنه  يالحظ  الراهن،  الوقت 

يف  النمو  لدفع  مو�ضعة  عمل  اإ�ضرتاتيجيات  وتنفيذ  باإقرار  اليابان  قامت  فقد  التقدمي،  �ضبق 

الناجت املحلي الإجمايل، ارتكازا على توجيه العمل والأن�ضطة القت�ضادية نحو تعميق النخراط 

املعرفة  اإ�ضايف حلدود  بك�ضر  تت�ضم  والتي  الرابعة،  ال�ضناعية  الثورة  عليه  يطلق  فيما  الياباين 

العاملي  بالنخراط  املرحلة  هذه  تت�ضم  حيث  الإنتاجية.  واأن�ضطته  القت�ضاد  هياكل  يف  القائمة 

يف ال�ضناعات واخلدمات املرتبطة بتقنيات الف�ضاء املعلوماتي والأمن ال�ضيرباين وغريها من 

التكنولوجيات املت�ضلة باملعلومات والت�ضالت. وذلك بهدف احلفاظ على الرتفاع يف معدلت 

الإنتاجية القت�ضادية الكلية. التي حتققت يف العقود ال�ضابقة، والتي نتجت ب�ضكل اأ�ضا�ضي من 

الإنتاجية،  هياكلها  يف  امل�ضتمر  والتطوير  التعديل  على  الدولة  جانب  من  واملواظبة  ال�ضتمرار 

والعلى  رقيا  الأكرث  نظريتها  اىل  امل�ضافة  القيمة  يف  الأقل  القطاعات  من  امل�ضتمر  والنتقال 

ت�ضمينا للمحتوى املعريف.

كذلك فاإن حتليل م�ضار تقدم القت�ضاد الياباين يف الع�ضر احلديث بعد نهاية احلرب 

ال�ضناعية،  ال�ضيا�ضات  اأدوات  خمتلف  لتطبيقات  الوا�ضح  احل�ضور  يظهر  الثانية،  العاملية 

املتوافقة بطبيعتها مع قواعد العمل الدويل يف ذلك الوقت. من خالل توجيه الأن�ضطة والهياكل 

القت�ضادية، خا�ضة يف اخلم�ضينات وال�ضتينات من القرن املا�ضي، لتاأ�ضي�ص بنية �ضناعية قوية 

تقوم على تعزيز التعاأون الوثيق بني ال�ضركات العامة ونظريتها اخلا�ضة. بهدف حتويل املوارد 

دفع  على  ارتكازًا  وذلك  الدولة،  يف  تناف�ضية  مزايا  ويوطن  يوؤ�ض�ص  مبا  حمددة،  �ضناعات  اإىل 

احلوافز  من  وا�ضعة  منظومة  توفري  على  املطبقة  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  عملت  كما  الإنتاجية. 

ذات  اأو  املختارة  الأن�ضطة  يف  للعمل  العمال  وموؤ�ض�ضات  ال�ضركات  وت�ضجيع  حلث  التوجيهية 

الأ�ضواق  ف�ضل  لإ�ضالح  احلكومي  التدخل  مت  كما  الدولة.  يف  الهيكلي  للتحول  بالن�ضبة  الأولوية 
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ال�ضريبية  واحلوافز  العمل  اأ�ضواق  يف:  التدخل  مواطن  اأبرز  وكانت  املناف�ضة.  �ضيادة  و�ضمان 

وتدابري احلماية، اإ�ضافة لالعانات، وتعزيز ا�ضتخدام التكنولوجيا اجلديدة.

وظهرت النتقائية بو�ضوح يف ال�ضيا�ضات ال�ضناعية يف اليابان من خالل انتقاء عدد 

من املجالت والأن�ضطة ال�ضناعية التي متتلك اليابان اإمكانات تطويرها مقارنة بدول العامل، 

ل�ضيما، تلك ذات املكون املعريف والتكنولوجي املرتفع.

القطاعني  بني  امل�ضاركة  اآلية  توظيف  تنامي  املا�ضي  القرن  من  الثمانينيات  ومنذ 

احلكومي واخلا�ص املوجه لتطوير )انتقاء( جمال احلوا�ضيب والروبوتات، لت�ضبح ال�ضناعات 

كثيفة املعرفة والتكنولوجيا العالية مكون هام �ضمن هيكل الناجت ال�ضناعي لليابان منذ نهاية 

هذا العقد، وبالتوزاي مع ذلك قامت الدولة من خالل �ضيا�ضاتها ال�ضناعية املطبقة بالتدخل 

لإعادة توجيه الهياكل الإنتاجية القائمة الأقل تناف�ضية مثل املن�ضوجات وبناء ال�ضفن وال�ضمدة 

الأن�ضطة  اأو  اجلديدة  والأن�ضطة  القطاعات  �ضوب  ال�ضناعية،  الأن�ضطة  من  وغريها  الكيماأوية 

القت�ضادية الأخرى القائمة يف الدولة. وذلك من خالل توظيف اأدوات واآليات متنوعة واأهمها 

اأخرى.  العمل يف مهام  العمال على  اأعادت تدريب  التي  لل�ضركات  ال�ضريبية  تقدمي الإعفاءات 

            ( Tetsuji Okazaki (2017)

وقد واكب تطور ال�ضيا�ضات ال�ضناعية يف اليابان التغريات العاملية ليتم ظهور ا�ضطالح 

ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة املراعية لعتبارات حرية التجارة وال�ضتثمار ومنو حركة وان�ضطة 

ال�ضركات العابرة للقوميات.  وامل�ضتمرة والخذة يف التطور نحو منتجات اأكرث ت�ضمينا للمكونات 

املعرفية والتكنولوجية.

11.2تطبيقات ال�سيا�سات ال�سناعية يف الدول ال�سناعية اجلديدة – منوذج 
�سرق ا�سيا

 

العديد  يف  والتحليل  للدرا�ضة  جاذبة  تطبيقية  حالة  ال�ضيوي  التنموي  النموذج  ميثل 

ولت�ضابه  املتقدمة،  بالدول  مقارنة  الهيكلي  التحول  باإجناز  الن�ضبي  عهده  جوانبه، حلداثة  من 

من  العديد  اأو�ضاع  مع  الهيكلي،  التغيري  نحو  م�ضاره  بداية  وقيود  وحتديات  معطيات  من  كثري 
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الدول النامية مبا فيها الدول العربية يف وقتنا الراهن. ل�ضيما ما يتعلق بالعتماد على الأن�ضطة 

الأولية اأو تلك ذات القيمة امل�ضافة املنخف�ضة. مع �ضيادة حتديات اجتماعية يف جمالت ال�ضحة 

و�ضعف  والبطالة،  الفقر  لظواهر  اإ�ضافة  والتطوير،  البحوث  على  الإنفاق  و�ضعف  والتعليم 

م�ضتويات العدالة يف م�ضتويات الدخول.. الخ.

ويظهر حتليل واقع املمار�ضة يف تلك الدول ل�ضيما )كوريا، تايوان، �ضنغافورة(، على 

واإىل  م�ضارها  طوال  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تطبيقات  يف  امل�ضرتكة  اجلوانب  من  العديد  وجود 

الن، واأهم هذه ال�ضيا�ضات: )التوجه نحو ت�ضجيع الت�ضدير - جذب وتوطني ال�ضتثمار الأجنبي 

وانتقائية  وتوجيه  الدخار،  على  امل�ضجعة  الكلي  القت�ضاد  �ضيا�ضات  تبني   -  (FDI) املبا�ضر. 

ل�ضمان  واملتوا�ضل،  ال�ضامل  التعليم  �ضيا�ضات  اعتماد   - العمال  ملوؤ�ض�ضات  املقدم  الئتمان 

اكت�ضاب املهارات التي ت�ضهل ومتكن من القدرة القت�ضادية للدولة على ا�ضتيعاب التكنولوجيا 

– التو�ضع يف  الأجنبية وتوطني املعرفة، مبا يت�ضمنه ذلك من خطط تدريب الزامية للعاملني 

تاأ�ضي�ص وتطوير �ضناديق راأ�ص املال املغامر اأو املخاأطر - التن�ضيق بني ال�ضتثمارات امللحقة اأو 

 .Hobday, M. )2009)
 

املكملة(

حيث عملت تلك ال�ضيا�ضات معًا وب�ضكل متكامل م�ضتهدفة توطني املعرفة والتكنولوجيا 

وقد  املهارات.  اكت�ضاب  وعمليات  للتعليم  واملمنهج  امل�ضتمر  والتطوير  التعلم،  اآليات  وتر�ضيخ 

متحورت اأهم ال�ضيا�ضات والأدوات التي مت تطبيقها يف تلك التجارب والهداف التي مت ال�ضعي 

امل�ضافة  القيمة  يف  والرتقاء  ال�ضناعي  الهيكل  لتعميق  وا�ضح  ا�ضتهداف  حول:  لتحقيقها. 

ملنتتجاته، وزيادة ن�ضبة املكون املحلي يف الإنتاج الوطني املرتبط ب�ضيغ من ال�ضراكات والتعاون 

مع اأن�ضطة ال�ضراكات العابرة للقوميات العاملة يف الدولة، وتبني �ضيا�ضات وحمفزات وا�ضحة 

جلذب وتوجيه تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر، وهو ما يرتبط به واىل حد بعيد ا�ضتقطاب 

داخل  وا�ضتيعابها  لتوطينها  متهيدًا  التكنولوجيا  نقل  على  قدرة  الأكرث  ال�ضتثمارات  وانتقاء 

لل�ضركات  واملحفزات  وامل�ضاندة  الدعم  توفري  ل�ضتهداف  اإ�ضافة  الوطني،  القت�ضاد  اأن�ضطة 

الوطنية الأكرث قدرة على الريادة والتقدم واملناف�ضة.  
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اإجراءات  تنفيذ  الثالث  الدول  طبقت  فقد  ال�ضناعي  الهيكل  بتعميق  يت�ضل  ففيما 

لتقدمي دفعة قوية من خالل التوجه للقطاعات كثيفة راأ�ص املال واملهارة والتكنولوجيا وبخا�ضة 

املحلي  املكون  بزيادة  يت�ضل  وفيما  الثقيلة.  املعدات  مثل  الراأ�ضمالية  وال�ضلع  الو�ضيطة  لل�ضلع 

واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  دور  وتنمية  لإطالق  الباطن  من  التعاقدات  ت�ضجيع  الية  خالل  من  فتم 

التزامات  باإ�ضافة  تايوان  قامت  حني  يف  الثالثة،  الدول  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضناعية 

اإن�ضاء ال�ضناعات  اآلية التو�ضع يف  حمددة لزيادة ن�ضبة املكون املحلي، واأ�ضافت كوريا ملا �ضبق 

امل�ضاندة اأو الداعمة، واإقرار قواعد واإجراءات حلماية املوردين املحليني.

وعلى م�ضتوى جذب وتوجيه تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر فقد ركزت �ضنغافورة 

ا�ضتنادًا ملعيار قابلية  للقوميات  العابرة  لل�ضركات  اإجراءات للفح�ص الدقيق  واإقرار  على و�ضع 

توطني الأن�ضطة عالية القيمة امل�ضافة، يف حني قامت تايوان باتباع اآليات اأخرى متثلت يف فرز 

لدى  التكنولوجيا  ن�ضر  يف  امل�ضاهمة  هما  اأ�ضا�ضيني  لـمعيارين  وفقا  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار 

ال�ضركات الوطنية املحلية، ومدى تثبيطها للموؤ�ض�ضات الوطنية العاملة يف نف�ص املجال، بحيث 

يتم تثبيط الدخول للمجالت التي تعمل فيها �ضركات وطنية قوية. ويف كوريا مت حتديد قاعدة 

اأ�ضا�ضية جلذب هذه ال�ضتثمارات الأجنبية وهو ا�ضتقطاب تلك ال�ضتثمارات املوجه فقط لعبور 

ونقل وتوطني التكنولوجيا اأو حلفز الت�ضدير اأو �ضمن امل�ضروعات امل�ضرتكة مع القطاع اخلا�ص 

الوطني اأو ال�ضركات العامة.

اإجراءات  بتبني  �ضنغافورة  قامت  فقد  التكنولوجيا  وتوطني  بنقل  يتعلق  فيما  اأما 

ت�ضتهدف حتفيز ال�ضركات الأجنبية لزيادة وتنمية عمليات البحوث والتطوير، دون اأن توجه تلك 

الإجراءات لل�ضركات الوطنية. يف حني قامت تايوان بتقدمي الدعم التكنولوجي القوي للبحث 

والتطوير يف ال�ضركات املحلية، والرتقاء بقدرات ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة كما 

تبنت مفهوم الأورك�ضرتا احلكومية املتوجه لتنمية وتوطني التقنيات العالية يف اأن�ضطة القت�ضاد 

ال�ضناعات  املحلي يف  والتطوير  البحث  اإجراءات حلفز  بتنفيذ  اأما كوريا فقد قامت  الوطني. 

املتقدمة، اإ�ضافة لال�ضتثمار الكثيف يف البنى التحتية التكنولوجية، وا�ضتهداف توطني وتطوير 

التكنولوجيات ال�ضرتاتيجية.
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و�ضعت  فقد  الكربى  املحلية  اأو  الوطنية  ال�ضركات  بت�ضجيع  يرتبط  وفيما  واأخريا 

العامة بهذا الدور  ال�ضركات  الواقع قيام بع�ص  اأظهر  اإجراءات حمددة لذلك ولكن  �ضنغافورة 

يف بع�ص املناطق اأو يف بع�ص الأن�ضطة امل�ضتهدفة. وقامت تايوان بتطبيق تلك اللية ولكن ب�ضكل 

ال�ضناعات  جمالت  يف  الإنتاجية  املوؤ�ض�ضات  ت�ضجيع  تركيزا  اأكرث  ب�ضكل  وا�ضتهدفت  متقطع، 

تكتالت  اإن�ضاء  خالل  من  الآلية  تلك  طبقت  فقد  كوريا  اأما  العامة.  املوؤ�ض�ضات  ل�ضيما  الثقيلة 

خا�ضة عمالقة لتجاأوز الأ�ضواق، والتعويل على قيادة ال�ضناعات الثقيلة، اإ�ضافة خللق عالمات 

 Sanjaya Lall (2004):جتارية وطنية موجهة للت�ضدير

الربط  يف  ا�ضيوية  ال�ضرق  التجارب  تلك  جناح  لرتباط  الوا�ضح  التبني  ميكن  كذلك 

الفعال بني البتكار من جانب وقطاعات الإنتاج ل�ضيما ال�ضناعي من جانب اخر، انطالقا من 

اأن البتكارات هي املرتكز الأ�ضا�ضي لتج�ضري الفجوات مع الدول والتجارب الأكرث تقدمًا و�ضبقًا 

التي  كذلك  وهي  القدرات،  وتراكم  اجلديدة  املعارف   توليد  تدعم  التي  وهي  امل�ضار،  هذا  يف 

توطن املزايا وال�ضناعات والأن�ضطة اجلديدة، وتقود لتو�ضيع وتنويع قوائم الأن�ضطة واملنتجات 

يف الدولة، وهي الأمور التي تعنى عمليًا اإمكانات اأعلى لتطوير الأنظمة الوطنية لالإنتاج والإبداع، 

والتي تت�ضمن بدورها عمليات التعلم وتنمية الطاقة ال�ضتيعابية وخلق البيئة الأكرث مواتاة خللق 

Dosi, G. )2009( وت�ضويق البتكارات والرتقاء يف حدود املعرفة

ال�ضتينات من  بعيد يف بدايتها خالل  اإىل حد  التجربة ال�ضيوية  كذلك فقد اعتمدت 

لتوثيق  املوجهة  ال�ضادرات  جتهيز  ومناطق  ال�ضناعية  املناطق  بناء  اآلية  على  املا�ضي  القرن 

واأن�ضطة  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمارات  تدفقات  جذب  خالل  من  العاملية.  بالأ�ضواق  الرتباط 

ال�ضركات العابرة للقوميات اإىل هذه املناطق، لتوطني ال�ضناعات اخلفيفة يف البداية، ثم التطور 

الثمانيات،  ال�ضني يف  تبعته  الذي  امل�ضار  اأكرث تطورًا )وهو ذات  واأن�ضطة  لحقا اىل �ضناعات 

وتبعته الدول حديثة الت�ضنيع مثل فيتنام وكمبوديا وبنجالدي�ص لحقًا(. وبحيث يتواكب مع ذلك 

من  الأجنبية،  ونظريتها  الوطني  الإنتاج  موؤ�ض�ضات  بني  والتعامالت  ال�ضراكات  زيادة  التوطني 

خالل الروابط المامية واخللفية لتلك الأن�ضطة. مبا ي�ضمح بنقل املعارف ورفع قدرة املوؤ�ض�ضات 

وترية  ت�ضريع  نحو  �ضيدفع  كما  لحقًا،  واملناف�ضة  الإنتاج  على  قادرة  لت�ضبح  تدريجيًا  الوطنية 

حت�ضني اخلدمات النتاجية، ل�ضيما، اخلدمات املالية واللوج�ضتية والتجارية املرتبطة بخدمة 
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ل�ضيما  الوطني  القت�ضاد  واأن�ضطة  قطاعات  لباقى  لالنتقال  متهيدًا  املوؤ�ض�ضات،  تلك  اأن�ضطة 

(Justin Yifu &Monga 2017) .الزراعة واخلدمات القابلة لالجتار

3.11 تطبيقات ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة يف ال�سني

منذ بدء امل�ضار التنموي لل�ضني يف اخلم�ضينات من القرن املا�ضي وهي متتلك �ضجاًل 

اأدوات  يف  التطور  يف  اخذت  التي  ال�ضيا�ضات  تلك  ال�ضناعية،  ال�ضيا�ضات  تطبيقات  يف  وا�ضعًا 

على  وانفتاحها  القت�ضادي  الدولة  لتحرر  مواكبة  وذلك  احلداثة  اإىل  التقليدية  من  تطبيقها 

وا�ضعًا  توظيفًا  م�ضارها  بداية  يف  ال�ضني  �ضهدت  حيث  املا�ضي.  القرن  �ضبعينيات  منذ  العامل 

لتطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية التقليدية الأكرث توجها للوظيفية/ال�ضيا�ضات الفقية اأو اللينة، 

حيث  الوقت،  ذلك  يف  الدويل  الواقع  بها  �ضمح  متعددة  باأدوات  النتقائية  �ضيا�ضاتها  متتع  مع 

ارتفاع م�ضتويات احلماية والدعم احلكومي لبناء قدرات الدولة يف خمتلف املجالت القت�ضادية 

الهتمام  مع  الثقيلة،  الراأ�ضمالية  ال�ضناعات  على  الرتكيز  مت  حيث  والتنموية.  والإنتاجية 

بامل�ضروعات ال�ضغرية، (walk on tow legs)، مع احلر�ص والتاأين والتدرج يف عملية التعميق 

الراأ�ضمايل، ل�ضمان اإجناز النمو وعدالة توزيعه.

ال�ضيا�ضات  اأدوات  اأهم  اأحد  توظيف  يف  التو�ضع  مت  فقد  القت�ضادي  النفتاح  ومنذ 

ال�ضناعية احلديثة املمثلة يف “التو�ضع يف تاأ�ضي�ص املناطق التنموية واملناطق ال�ضناعية اخلا�ضة”. 

وهي املناطق التي تتمتع بالعديد من املزايا/احلوافز، والتي مثلت بدورها اأداة مركزية لتوجيه 

هياكل الإنتاج يف الدولة �ضوب اكت�ضاب وتوطني العديد من املزايا الن�ضبية والتناف�ضية، نتيجة 

ا�ضتقطاب تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر ون�ضاط ال�ضركات عابرة القوميات. وفيما يتعلق 

بتطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف وقتنا الراهن، فيمكن تبني اأهم معاملها وجمالت 

عملها، من خالل حتليل م�ضتهدفات وعنا�ضر اخلطة التنموية/اخلم�ضية رقم 12 لل�ضني، والتي 

حددت اأهدافها ب�ضكل وا�ضح يف: اإعادة توجيه النمو وتنفيذ جهود على املدى الق�ضري والطويل 

على  الكلي  القت�ضاد  اإدارة  جمالت:  يف  العمل  اأولويات  حتديد  ومت  وال�ضتدامة.  التوازن  نحو 

املدى الق�ضري وحتقيق التحول الهيكلي املطلوب يف القت�ضاد على املدى الطويل، واإعادة التوازن 

اإىل منوذج النمو القائم يف الدولة ليتم التحول بعيدًا عن الإنتاج املكثف لراأ�ص املال، واحلد من 
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م�ضتويات العتماد على ال�ضادرات كقاأطرة للنمو. كما تناأولت اخلطة توجيه احلكومة املركزية 

التحول �ضوب  ليتم  قائمة احلوافز  وتعديل  العمل  اأولويات  ترتيب  لإعادة  املقاطعات  حلكومات 

النمو ال�ضامل املراعي لكال البعدين القت�ضادي والجتماعي.  كما قد حددت اخلطة جمموعتني 

الهياكل  لتعديل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  املتوجه  الأهداف  تلك  لتحقيق  العمل  ومناطق  ال�ضيا�ضات  من 

الإنتاجية يف الدولة.

وال�ضناعات  الأن�ضطة  هيكلة  واإعادة  تطوير  �ضيا�ضات  الأوىل:  املجموعة  ت�ضمنت 

 – التالية: )ت�ضنيع املعدات - بناء ال�ضفن  التقليدية القائمة. والتي مت حتديدها يف املجالت 

�ضناعة ال�ضيارات - احلديد وال�ضلب - املعادن غري احلديدية - مواد البناء – البرتوكيماأويات 

- ال�ضناعات اخلفيفة – املن�ضوجات(. حيث يتم ال�ضعي يف تلك املجموعة اإىل تطوير التقنيات 

امل�ضتهدفة وكذلك تعزيز ال�ضتفادة من الكفاءات ووفورات احلجم.

ذات  /واعدة  جديدة  �ضناعات  وتطوير  تعزيز  �ضيا�ضات  الثانية:  املجموعة  وت�ضمنت 

طابع ا�ضرتاتيجي. وهي الأن�ضطة التي مت حتديدها يف املجالت التالية: )الطاقة وحماية البيئة - 

�ضناعات اجليل اجلديد لتكنولوجيا املعلومات - التكنولوجيا احليوية - ت�ضنيع املعدات الراقية 

- الطاقة اجلديدة مبا يف ذلك الطاقة النووية والطاقة املتجددة - املواد اجلديدة - �ضيارات 

الطاقة اجلديدة(. حيث متتلك تلك الأن�ضطة وفقا لروؤية الدولة وتطلعاتها القدرة الفعلية على 

اأن تتطور لت�ضبح من الركائز امل�ضتقبلية لالقت�ضاد، لي�ضبح القت�ضاد ال�ضيني اأكرث اعتمادًا    

يف منوه على التكنولوجيا اجلديدة والنظيفة. 

وحتقيقًا لذلك فقد حددت اخلطة اآلية اإن�ضاء �ضناديق حكومية متويلية خا�ضة بتطوير 

هذه ال�ضناعات والأن�ضطة ال�ضرتاتيجية اجلديدة. على اأن يتوجه هذا التمويل ل�ضتهداف ت�ضجيع 

وحتفيز )اإنتقاء( ال�ضركات اجلديدة واأي�ضا ال�ضركات القائمة املنخرطة يف تلك الأن�ضطة.  

اإ�ضكالت  اأن حتليل هذه اخلطة يظهر بو�ضوح دور ال�ضيا�ضات ال�ضناعية يف حل  كما 

التن�ضيق التي قد تواجه عملية التطبيق. حيث مت حتديد جمالني هامني يجب تتبعهما ومعاجلة 

�ضيا�ضات  اىل  اأهداف  من  حتويلهما  مرحلة  يف  اإ�ضكالت  من  يواجههما  اأو  عنهما  ين�ضاأ  قد  ما 
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الدولة يف اجناز  القائم يف  امللكية  تاأثريات هيكل  الأول يف  يتمثل  واإجراءات ملمو�ضة.  وبرامج 

اإذا كانت التدابري املتخذة �ضتقود اىل  و�ضرعة التحول يف الهياكل الإنتاجية، مبعنى متابعة ما 

حتول �ضل�ص يف ديناميات الأن�ضطة وال�ضناعات القائمة يف الدولة، مبا ي�ضمن التحول التدريجي 

من هيكل انتاجي/�ضناعي. تلعب فيه ال�ضركات العامة دورًا اأ�ضا�ضيًا اإىل هيكل انتاجي/�ضناعي 

يقوده القطاع اخلا�ص وترتاجع فيه الأهمية الن�ضبية لل�ضركات العامة ومنتجاتها.  يف حني يتمثل 

الثاين يف مدى مراعاة البعد الدويل لتطبيقات تلك ال�ضيا�ضات النتقائية، وما اإذا كانت بع�ص 

التوجيهية  للمبادئ  انتهاكًا  قد متثل  ال�ضمنية(  اأو  ال�ضريحة  )العانات  والإجراءات  التدابري 

ملنظمة التجارة العاملية.

يظهر هذا العر�ص بو�ضوح حترك ال�ضني لتطوير اأن�ضطتها و�ضناعاتها والتحرك نحو 

اإنتاجية مغايرة، تتوجه �ضوب مزيد من التكثيف التكنولوجي واملعريف والقيمة امل�ضافة  هياكل 

الأعلى، مع توفريها حزم متنوعة من احلوافز والدعم احلكومي. وذلك فيما ميكن ان ُيطلق 

عليه التعديل الهيكلي القائم على القفز باأ�ضرع بوترية ممكنة لكت�ضاب م�ضاحات اأكرث ات�ضاعا 

وامتدادًا من الأرا�ضي اجلديدة/التكنولوجيات الأكرث تقدمًا، قبل الدول وال�ضركات الأخرى/

املناف�ضة، ل�ضيما يف الوليات املتحدة واليابان والحتاد الأوروبي. 

4.11  تطبيقات ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة – حالة الهند 

تعترب الهند تاريخيًا من اأوائل الدول التي اعتمدت ال�ضيا�ضات ال�ضناعية ب�ضكل ر�ضمي 

لتحقيق حتولها الهيكلي وتطوير م�ضارها التنموي، وذلك يف اإطار اقت�ضادها املختلط قدميا ويف 

اإطار اقت�ضادها احلر املنفتح على اخلارج لحقًا وحتديدًا منذ العام 1991 الذي �ضهد انفتاح 

القت�ضاد اأمام املناف�ضة العاملية وحترير القطاعات القت�ضادية، واإطالق دور القطاع اخلا�ص. 

ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تطبيقات  يف  الهند  جتربة  عر�ضة  يف  ن�ضبيا  التو�ضع  و�ضيتم 

الإ�ضكالت  العديد من  يواجه  الوقت لزال  تنموي �ضاعد، ويف ذات  الهند من منوذج  ملا متثله 

والتحديات التنموية التي تواجهها معظم الدول النامية ل�ضيما الدول العربية.
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العام  الدولة منذ  لل�ضيا�ضات ال�ضناعية املزمع تبنيها يف  الهند قرارا توجيهيا  اأقرت 

1948، حيث حددت الدولة عدد من املجالت القت�ضادية ذات الأولوية، ل�ضيما، يف املجالت 

اخلم�ضينات  خالل  التطور  وا�ضتمر  واخلا�ص.  العام  القطاعني  كال  ومب�ضاركة  ال�ضناعية، 

اخلا�ضة  ال�ضتثمارات  العام حل�ضاب  ال�ضتثمار  لدور  التدريجي  والتقلي�ص  للتحول  والثمانيات 

الوطنية والأجنبية، حتى جاء العام 1991 الذي �ضهد تطويرًا جوهريًا يف تطبيقات ال�ضيا�ضات 

اآلية  اإقرار حزم ال�ضيا�ضات ال�ضناعية املتوجهة نحو النفتاح والعمل وفق  ال�ضناعية، حيث مت 

ال�ضوق. وت�ضكلت اأهم مالمح تلك ال�ضيا�ضات يف : )تعديل �ضيا�ضة منح الرتاخي�ص ال�ضناعية، 

حيث مت اإلغاء جميع الرتاخي�ص ال�ضناعية با�ضتثناء قائمة ق�ضرية من 18 �ضناعة من ال�ضناعات 

ذات ال�ضلة باملخاأوف الأمنية وال�ضرتاتيجية، وتدريجيا بقيت فقط اأن�ضطة تتطلب تراخي�ص من 

الدولة ذات طابع ا�ضرتاتيجي اأو اأمني - ح�ضر اأن�ضطة ال�ضتثمار احلكومي يف عدد حمدود من 

املجالت، وهو ما اأدى اىل تراجع عدد هذه الأن�ضطة من 17 ن�ضاط عام 1965 اىل 8 اأن�ضطة عام 

1991 وحاليا بلغ 3 اأن�ضطة ذات طابع ا�ضرتاتيجي اأو امني - اخل�ضخ�ضة: حيث اأعلنت احلكومة 

عن توجهها لتقدمي جزء من م�ضاهمة احلكومة يف موؤ�ض�ضات القطاع العام ل�ضناديق ال�ضتثمار 

واجلمهور العام - احلد من املمار�ضات التجارية الحتكارية والتقييدية - التو�ضع يف التفاقات 

قائمة  اإعداد  مت  حيث  املبا�ضر:  الأجنبي  ال�ضتثمار  وتدفقات  التكنولوجيا  جمايل  يف  الدولية 

ومنحها  الت�ضدير،  على  بقدرتها  تت�ضم  التي  اأو  التكنولوجي  املكون  عالية  بال�ضناعات  حمددة 

%، وقد اخذت تطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية  ت�ضهيالت تلقائية وبح�ضة �ضراكة باأكرث من 51 

1991 حتى وقتنا الراهن م�ضتهدفة مواجهة ما اأظهرته التطبيقات  احلديثة تتطور منذ العام 

ال�ضابقة من اإ�ضكالت اأ�ضا�ضية متثلت يف: عدم الكفاءة القت�ضادية و�ضعف الإنتاجية والتناف�ضية 

�ضناعية  قاعدة  بناء  من  العام  القطاع  قدمه  ملا  اإغفال  دون  وذلك  الهندي،  لالقت�ضاد  الكلية 

يف  املبا�ضر  النخراط  من  احلكومي  الدور  يف  والتحول  ال�ضوق  اآليات  تطبيق  على  معولة  قوية. 

العمليات الإنتاجية اإىل دور املي�ضر واملنظم واملوجه حلركة الن�ضاط القت�ضادي، وتوجيه حركات 

ال�ضتثمار واأن�ضطة ال�ضركات عابرة القوميات اإىل جمموعة وا�ضعة من القطاعات والأن�ضطة ذات 

املردود الإيجابي على القت�ضاد وعلى ت�ضريع وترية التحول الهيكلي.

�ضيا�ضة  الهند  حكومة  اأعلنت  حيث  التطور  هذا  يف  هامة  حمطة   2011 العام  و�ضهد 

ا�ضتهداف تعزيز  الأن�ضطة ال�ضناعية من خالل  اأ�ضا�ضي دفع  �ضناعية جديدة ت�ضتهدف ب�ضكل 
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ح�ضة ال�ضناعة التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل لت�ضل اىل 25 % بحلول العام 2021، وخلق 

100 مليون فر�ضة عمل، ومتكني �ضباب الريف عن طريق ن�ضر املهارات، مبا ي�ضمن الربط بني 

التوظف والنتاجية ورفع امل�ضتوى املعريف والتقني لالأن�ضطة القائمة، ومبا يعني ربط الوظائف 

بالتمكني والتناف�ضية وال�ضتدامة.  ومتثلت اهم عنا�ضر تلك ال�ضيا�ضات يف التايل:

اأوال: �سيا�سات املناطق الوطنية لال�ستثمار وال�سناعة

ال�ضيا�ضة،  لتلك  اأ�ضا�ضيًا  ركنًا  وال�ضناعة  لال�ضتثمار  خم�ض�ضة  مناطق  اإن�ضاء  ميثل 

حيث ت�ضتند هذه ال�ضيا�ضة على مبداأ ال�ضراكة بني احلكومة املركزية وحكومات الوليات لتحقيق 

النمو امل�ضتهدف يف الن�ضطة، من خالل قيام احلكومة املركزية بخلق اإطار �ضيا�ضاتي متكيني 

يوفر احلوافز لتطوير البنية التحتية على اأ�ضا�ص تعادل القوة ال�ضرائية من خالل اأدوات التمويل 

باإجراءات م�ضاندة ممثلة  املنا�ضبة للحكومات املحلية للوليات، كما �ضتقوم حكومات الوليات 

اأ�ضا�ضي يف تخ�ضي�ص وحتديد الأرا�ضي املنا�ضبة لإقامة املناطق املخ�ض�ضة لال�ضتثمار  ب�ضكل 

 National املناطق.  تلك  يف  امللكية(  )حق  امل�ضاهمني  من  �ضتكون  انها  كما  والت�ضنيع، 

 .Investment and Manufacturing Zones (NIMZs)

واملمثلة  ال�ضيا�ضة  تلك  بتطبيق  اخلا�ضة  والإجراءات  الأدوات  لأهم  عر�ص  يلي  وفيما 

ال�ضناعات  ل�ضتقطاب   (NIMZs( -  والت�ضنيع لال�ضتثمار  املخ�ض�ضة  املناطق  اإن�ضاء  يف: 

(GREEN FIELD)  - ال�ضعي اإىل متتع البلدات ال�ضناعية باحلكم  وال�ضتثمارات اجلديدة 

 (Autonomous بحيث متتلك اأجهزة وهيئات وموؤ�ض�ضات م�ضتقلة ، (Self Governing)الذاتي

 - املحلية  باحلكومات  املتعلقة  الد�ضتور  من   (243/Q-C) املادة لن�ص  وفقا  وذلك   Bodies)

الأ�ضا�ضي(  )مكونها  وال�ضتثمارية  ال�ضناعية  للمناطق  التحتية  البنية  متويل   -  )74 التعديل 

التمويل  فجوات  ا�ضتكمال  �ضبل  طرح  ذلك  يف  مبا  املركزية،  احلكومة  قبل  من  منا�ضب  ب�ضكل 

املطلوبة لتطوير تلك البنى - اإدارة هذه املناطق  NIMZبوا�ضطة هيئة خا�ضة تراأ�ضها احلكومة 

)م�ضوؤولون وخرباء( مت�ضمنة اأي�ضا معنيني بالبيئة - ال�ضعي اإىل حت�ضني فر�ص احل�ضول على 

التمويل لل�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة يف قطاع ال�ضناعات التحويلية - اللتزام باحليادية فيما 

يرتبط بالقطاع واملوقع والتكنولوجيا، با�ضتثناء اللتزام بتوفري تلك املزايا/احلوافز لالأن�ضطة 
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يف  القت�ضار  عدم   – اخل�ضراء  التكنولوجيا  منتجات  يف  املمثلة  تلك  حمدد  وب�ضكل  املختارة 

يتم  بل   ،(NIMZs) فقط  والت�ضنيع  لال�ضتثمار  الوطنية  املناطق  على  الإجراءات  تلك  تطبيق 

تطبيقها يف جميع اأنحاء الهند حيثما وجدت قدرات �ضناعية قادرة على التجمع وتنظيم نف�ضها 

يف جمموعات. 

ثانيا: �سيا�سات اإطالق دور املمرات ال�سناعية

التي  ال�ضناعية،  املمرات  بــ  يعرف  ما  وتطوير  بناء  ال�ضيا�ضات  هذه  ت�ضتهدف  حيث 

الإقليمية ال�ضناعية على م�ضتوى  والت�ضابكات  الروابط  الإنتاج من خالل تنمية  حتفز عمليات 

الدولة، ومتثلت اهم تلك املمرات يف: )املمر ال�ضناعي: دلهي-مومباي (DMIC) املمتد بطول 

للدولة، ومتثل  الناجت املحلي الإجمايل  % من   43 6 وليات ميثل ناجتها نحو  1483 كم   عرب 

 13 ت�ضم  ا�ضتثمارية  11 منطقة  املمر  يغطي هذا  كما  % من �ضادراتها.   50.0 نحو  �ضادراتها 

ان�ضاء  تتو�ضع يف  الهند  ولزالت  كيلو مرت مربع.    100 منطقة �ضناعية متتد كل منها حلوايل 

اخلا�ص  ال�ضتثمار  املدن  ت�ضتهدف هذه  كما  املمر.  هذا  املمتدة عرب  الوليات  املناطق يف  تلك 

القيمة والتقانة والتي تت�ضمن  الوطني وكذلك الأجنبي وت�ضتهدف القطاعات والن�ضطة عالية 

عالية  وال�ضناعات  والإلكرتونيات،  لها،  املمكنة  واخلدمات  املعلومات  وتكنولوجيا  )الت�ضنيع، 

التقنية، وال�ضيارات، والأدوية، والتكنولوجيا احليوية، اإ�ضافة اىل �ضناعات واأن�ضطة اخلدمات(.

ثالثا: �سيا�سات ح�سد وتوجيه اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 

قامت ال�ضيا�ضات ال�ضناعية اجلديدة باإطالق ت�ضهيالت وحوافز اأمام ال�ضركات الأجنبية 

الراغبة يف امل�ضاركة يف ال�ضناعة الهندية، والتي �ضمح لها بالعمل يف الهند اأو افتتاح فروع و�ضركات 

تابعة لها يف الهند، وكذلك بامل�ضاركة مع ال�ضركات املحلية. كما قامت الهند على امل�ضتوى املوؤ�ض�ضي 

ال�ضتثمار  الأداء و�ضمان جذب تدفقات  املعنية مبتابعة  املوؤ�ض�ضات  بتخ�ضي�ص وتطوير عدد من 

والرتويج،  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  واإدارة  وال�ضناعة،  التجارة  )وزارة  للدولة  املبا�ضر  الأجنبي 

وجمل�ص ت�ضجيع ال�ضتثمار الأجنبي التابع لوزارة املالية(. ويختلف م�ضار اإجراءات ال�ضماح بعمل 

ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر وفقا لن�ضبة امل�ضاركة بني ال�ضركات الأجنبية والوطنية .
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لأخر  وقت  من  تعديلها  يتم   - الأن�ضطة  اأو  املجالت  من  وقد مت حتديد عدد حمدود 

اأو  اأمنية  -  التي ل يتم ال�ضماح فيها لال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر متاما العمل فيها لعتبارات 

ا�ضرتاتيجية اأو اجتماعية. واأقرت الهند العديد من القرارات والتعديالت واملقرتحات التي تو�ضع 

اأفق العمل امام ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر، واأهمها :  ال�ضماح بال�ضتثمار الكامل (100%)  يف 

ت�ضييد البني الأ�ضا�ضية لل�ضكك احلديدية -  رفع �ضقف امل�ضاركة يف �ضركات التاأمني اخلا�ضة من 

26 يف املائة اإىل 49 يف املائة، ب�ضرط اأن تكون الإدارة والرقابة للجانب الوطني - الإبقاء على 

26%  مع نظر املجل�ص احلكومي  ن�ضبة ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر يف الإنتاج الدفاعي بن�ضبة  

يف ال�ضماح بزيادة هذه الن�ضبة يف حال وجود م�ضاهمة يف زيادة املكون التكنولوجي - ال�ضماح 

ب�ضرط  اللتزام  مع  التجزئة  جتارة  واأن�ضطة  جمالت  يف  بالعمل  املبا�ضر  الأجنبي  لال�ضتثمار 

اعتماد 30%  من جمموع م�ضرتياته على منتجات ال�ضناعات ال�ضغرية،  التي تقل قيمة معداتها 

نع يف الهند مبا يتطلبه ذلك من  عن مليون دولر - ت�ضجيع ال�ضناعة الوطنية واطالق �ضعار �ضُ

واخلدمات  واملرافق  البنى  وتطوير  الفكرية،  امللكية  وحماية  املهارات،  وتنمية  البتكار  ت�ضجيع 

الالزمة لذلك التوجه. 

SEZ رابعًا: �سيا�سات ت�سجيع ال�سادرات: املناطق االقت�سادية اخلا�سة

وهي ال�ضيا�ضات التي تهدف اإىل التو�ضع يف تاأ�ضي�ص املناطق القت�ضادية اخلا�ضة، التي 

يتم التمتع فيها مبزايا العفاءات من التعريفات واحل�ض�ص، وتتمتع بتخفي�ص املتطلبات والقيود 

البريوقراطية، مبا ي�ضهم يف جذب املزيد من ال�ضركات للعمل يف هذه املناطق. اإ�ضافة حلوافز 

اأخرى تتمتع بها ال�ضركات املوؤ�ض�ضة يف هذه املناطق. وهو ما ي�ضمح باإطالق ال�ضادرات الوطنية 

وزيادة تناف�ضيتها يف الأ�ضواق الدولية، من خالل امل�ضاهمات العامة واخلا�ضة وامل�ضرتكة لإن�ضاء 

تلك املناطق.

 2000 اأبريل   1 الهند يف  اقت�ضادية خا�ضة يف  اأول منطقة  لإن�ضاء  التخطيط  وقد مت 

بهدف توفري بيئة خالية من القيود والعقبات، تطور من تناف�ضية ال�ضادرات دوليا. ومت حتديد 

على  املخ�ض�ضة  الأرا�ضي  حتديد  من:  ذلك  يت�ضمنه  مبا  املناطق  بتلك  املرتبطة  الإجراءات 

– وو�ضع و�ضياغة قواعد واإجراءات التجارة الداخلية مع املناطق القت�ضادية  م�ضتوى الدولة 
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وتذليال  تطويرا  متثل  وهي  الت�ضدير،  امتيازات  على  للح�ضول  عموما  )املوؤهلة  اخلا�ضة 

 Expert processing Zones للم�ضاعب والقيود التي كانت تواجه مناطق جتهيز ال�ضادرات

(EPZ)، حيث ال�ضوابط والإجراءات املتعددة ل�ضيما ما يتعلق بق�ضور البنى التحتية املتطورة 

وامللبية لحتياجات موؤ�ض�ضات العمال.

ويف �ضوء اأولوية العمل يف الأن�ضطة وال�ضناعات عالية التقنية IT فقد مت تخ�ضي�ص 

لها  لتوفر  والربجميات(  تكنولوجيا  )حدائق  الأن�ضطة  لتلك  وموجهة  خا�ضة  برامج  اأو  مناطق 

امتيازات وعوامل حتفيز للت�ضدير. 

العاملة يف تلك  املوؤ�ض�ضات  ال�ضيا�ضات جوانب تتعلق بتعزيز قدرات  كما ت�ضمنت تلك 

املناطق حيث مت العفاء الكامل لل�ضلع الراأ�ضمالية من الر�ضوم اجلمركية )عند م�ضتوى �ضفر( اأو 

بفر�ص تعرفة منخف�ضة ومي�ضرة، مبا ي�ضمح بتعزيز القدرات الإنتاجية والت�ضديرية للموؤ�ض�ضات 

العاملة يف تلك املناطق. 

خام�سًا: �سيا�سات تنمية دور امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�سغر

 

الذي  الهندي،  القت�ضاد  يف  ال�ضغرية  ال�ضناعات  لقطاع  الن�ضبية  الأهمية  �ضوء  يف 

اإجمايل  % من   45 ال�ضناعي، وبنحو  امل�ضافة لالإنتاج  القيمة  اإجمايل  ي�ضهم بنحو   40% يف 

ال�ضادرات يف الهند، وهو ثاين اأكرب ُموظف للعمالة بعد الزراعة، لذلك فقد مت اإعطاء تطوير 

قطاع موؤ�ض�ضات الأعمال ال�ضغرية اأهمية عالية يف اخلطط التنموية للدولة. وهو ما جعل الدولة 

و�ضيا�ضاتها ال�ضناعية توجه اهتمامًا خا�ضًا لأن�ضطة املوؤ�ض�ضات وامل�ضروعات ال�ضغرية حلمايتها 

وت�ضجيعها ورقع قدراتها الذاتية على التطور وتقلي�ص اعتمادها على الدعم.

حيث مت اتخاذ عدد من التدابري احلكومية واملوؤ�ض�ضية الهادفة حلماية تلك املوؤ�ض�ضات 

والرتويج لها، وذلك على م�ضتوى احلكومة املركزية وحكومات الوليات، كما مت تخ�ضي�ص وزارة 

اأوجه الدعم وامل�ضاندة احلكومية لتك  م�ضتقلة للم�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة، ومتثلت اهم 

املوؤ�ض�ضات يف ق�ضر انتاج عدد من املنتجات على املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية )الت�ضنيع احل�ضري(. 
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وهي �ضيا�ضة يتم تطبيقها منذ عام 1967، حيث مت ح�ضر 47 منتج، والتي عدلت اعتبارا من 

يوليو عام 2010 اىل 20 منتج فقط - التزام احلكومة من خالل “�ضيا�ضة امل�ضرتيات احلكومية” 

بتخ�ضي�ص 358 منتج لل�ضراء احل�ضري من امل�ضروعات ال�ضغرية واملتو�ضطة - منح تي�ضريات 

واعانات من وقت لآخر - تاأ�ضي�ص �ضندوق التطوير التكنولوجي املوجه ن�ضاطه لتطوير ومواءمة 

التكنولوجيا اجلديدة،  واملتو�ضطة لعتماد  ال�ضغرية  لل�ضناعات  املتاحة  التكنولوجية  القدرات 

وت�ضهيالت  م�ضاعدات  تقدمي   - الفوائد  على  تي�ضريات  تقدمي  اأو  الراأ�ضمايل،  الإنفاق  وتدعيم 

للموؤ�ض�ضات القائمة على الت�ضدير، من خالل تقدمي اإعفاءات وت�ضهيالت ت�ضمن رفع القدرات 

الإنتاجية والت�ضديرية لتلك املوؤ�ض�ضات، مبا يف ذلك تقدمي اإعفاءات جمركية ملدخالت الإنتاج 

املوجه للت�ضدير - يتم تعريف املوؤ�ض�ضات امل�ضدرة على اأ�ضا�ص معايري معينة على النحو املن�ضو�ص 

عليه يف �ضيا�ضة الت�ضدير وال�ضترياد 2002-1997. وهي املعايري التي تقوم على حتقيق عدد من 

الدعم احلكومي من  الأجنبي - تقدمي  النقد  املبيعات، وح�ضيلة  الكمية، مثل حجم  الأهداف 

خالل تاأمني م�ضاركة تلك املوؤ�ض�ضات يف املعار�ص الدولية - توفري التقنيات الدارية واخلدمات 

ال�ضت�ضارية لأ�ضحاب امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة / املُ�ضنعني امل�ضدرين من خالل �ضبكة من 

التي تلعب دورًا  “املوؤ�ض�ضة الوطنية لل�ضناعات ال�ضغرية”  تاأ�ضي�ص  املكاتب امليدانية، حيث مت 

واملتو�ضطة يف  ال�ضغرية  امل�ضاريع  قدرة  لتعزيز   ، ال�ضادرات  تنمية  برنامج  حيويًا،  من خالل 

ت�ضدير منتجاتها اىل الأ�ضواق الدولية. من خالل توفري هذه امل�ضاعدات. 

�ساد�سًا: �سيا�سات توطني ال�سناعات الدفاعية

الوطنية  ال�ضركات  بني  م�ضرتكة  م�ضاريع  تكوين  لت�ضجيع  ال�ضيا�ضات  هذه  ت�ضميم  مت 

 %  26 تبلغ  الدولية متعددة اجلن�ضيات(، بح�ض�ص  املبا�ضر )ال�ضركات  الأجنبي  مع ال�ضتثمار 

ومن املتوقع اأن ترتفع اإىل 49 يف املائة، كما اأن هذه الن�ضبة قد ت�ضل اىل 100 % يف حال موافقة 

واإجازة اللجنة الوزارية لل�ضئون القت�ضادية (CCEA). وهي ال�ضيا�ضات التي اأ�ضهمت تدريجيا 

يف زيادة �ضادرات الدولة من )الأ�ضلحة واملعدات الدفاعية(، كما اأن هناك خطوات مت�ضارعة 

الهندي،  با�ضتخدام م�ضاريعها امل�ضرتكة مع اجلانب  ال�ضركات املتعددة اجلن�ضيات  تظهر قيام 

الالزمة  الدفاعية  املعدات  ومكونات  الأ�ضلحة  لتزويد  كمراكز  امل�ضروعات  هذه  تعمل  بحيث 

بقيام  التزام  وجود  حول  وا�ضحًا  ن�ضًا  ال�ضيا�ضات  تلك  ت�ضمنت  وقد  اخلارج..  يف  مل�ضانعها 
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ال�ضركات الدولية ب�ضراء مواد ومنتجات من الهند بقيمة ل تقل عن 30 % من القيمة الإجمالية 

للعقد، وذلك �ضرط جتاأوز القيمة الجمالية للعقد 66 مليون دولر، وذلك بهدف توطني �ضناعة 

الدفاع يف هيكل الإنتاج والقت�ضاد الهندي. 

القت�ضاد  يواجهها  التي  امل�ضاعب  العديد من  ا�ضتمرار وجود  اإىل  ي�ضري  الواقع  ان  ورغم 

الهندي )ل�ضيما ما يتعلق باإ�ضكالت القت�ضاد غري املنظم والفقر والبطالة و�ضعف احلماية( اإل اأن 

الواقع يظهر اأي�ضا دور تلك ال�ضيا�ضات يف رفع القدرات الإنتاجية والت�ضديرية لالقت�ضاد الهندي، 

وبخا�ضة ما بعد التحرر القت�ضادي عام 1991، وا�ضتمرار اجلهود يف جمالت التحديث لل�ضناعات 

وتوطني  نقل  وترية  وت�ضريع  املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  وجذب  التحتية،  البنى  وتطوير  ال�ضغرية، 

التكنولوجيا.

5.11 تطبيقات ال�سيا�سات ال�سناعية يف جتارب دول اأمريكا الالتينية

ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تطبيق  جمال  يف  الالتينية  اأمريكا  دول  بتجربة  يتعلق  وفيما 

احلديثة، فقد دل الواقع على وجود تطبيقات وا�ضحة لتلك ال�ضيا�ضات يف اطارها التقليدي منذ 

اخلم�ضينات وحتى مطلع الثمانيات، وما تبع ذلك من تطبيق توافقات وا�ضنطن خالل الثمانيات 

والت�ضعينيات من القرن املا�ضي.  وذلك اأ�ضوة مبمار�ضات معظم الدول النامية يف تلك الفرتة 

كما �ضبق التقدمي.  وخالل العقدين املا�ضيني تنامت ممار�ضات وا�ضحة لتطبيقات ال�ضيا�ضات 

والكفاءة  الإنتاجية  حت�ضني  اإىل  هدفت  والتي  الالتينية.  اأمريكا  دول  يف  احلديثة  ال�ضناعية 

القت�ضادية والنحياز اإىل اأن�ضطة بعينها داخل القت�ضاد حتقيقا لتلك الأهداف.

ذات  حتقق  ومل  الإخفاقات  من  العديد  واجهت  قد  التطبيقات  تلك  نتائج  باأن  علما 

النجاح الذي حققته يف ممار�ضات دول نامية اأخرى كما يف حالة ال�ضني، اأو كما حققته الدول 

املوؤ�ض�ضية  باملتطلبات  الدرا�ضة  قدمت  كما  يرتبط  الذي  الأمر  وهو  ا�ضيا،  �ضرق  يف  ال�ضاعدة 

وجاهزية موؤ�ض�ضات الدولة املعنية واملكلفة ب�ضياغة وتنفيذ ومتابعة وتوجيه ال�ضيا�ضات ال�ضناعية 

ثم تقييم نتائجها للتدخل جمددًا لإمتام الت�ضويبات الالزمة. 
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وا�ضح يف  وا�ضحًا يف حتقيق حتول  دورًا  ال�ضيا�ضات  تلك  لتطبيق  كان  فقد  ومع ذلك 

هياكل الإنتاج وتركيبة القدرات القت�ضادية وتطور الأ�ضواق يف تلك الدول. وفيما يلي يتم عر�ص  

اأهم مالمح تطبيقات تلك ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف دول اأمريكا الالتينية.

يف  احلديثة  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تطبيقات  لأهم  مناذج   (5،4) اجلدولن  يت�ضمن 

عدد من دول اأمريكا الالتينية )املك�ضيك، والربازيل، والأرجنتني، وت�ضيلي(، وما ت�ضمنته تلك 

البعد  لإظهار  اإ�ضافة  ال�ضيا�ضات،  تلك  واأدوات  عنا�ضر  ملختلف  وا�ضح  توظيف  من  ال�ضيا�ضات 

للمزايا  والتعظيم  ال�ضتفادة  �ضوب  ال�ضناعية  لل�ضيا�ضات  التدخل  موا�ضع  بتوجيه  اخلا�ص 

الن�ضبية والتناف�ضية القائمة يف الدولة، اإ�ضافة اإىل تطوير قدرات ومزايا الدولة لكت�ضاب وتوطني 

مزايا تناف�ضية جديدة، وهو الأمر الذي، كما �ضبق التقدمي، ميثل ركنًا اأ�ضا�ضيًا لإجناز التحول 

الهيكلي والقت�ضادي والتنموي.  

جدول )4): بيان تو�ضيحي حول جمالت عمل وتطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة الأفقية والراأ�ضية 

يف عدد من دول اأمريكا الالتينية

ال�ضيا�ضات الراأ�ضية املوجهة خللق 

وتوطني املزايا التناف�ضية اجلديدة

ال�ضيا�ضات الراأ�ضية املوجهة 

للقطاعات ذات امليزة التناف�ضية
ال�ضيــــــا�ضـــــــــــــات الوظيفية اأو الأفقية

موا�ضع 

التدخل

ل يوجد	  والتنظيم  والقوانني  الت�ضريعات   -

احلكومي.

�ضناعات  وم�ضاندة  تدعيم   -

و�ضركات واأن�ضطة حمددة

- برامج للتدريب

- تنمية وحت�ضني بيئة الأعمال ب�ضكل عام

التناف�ضية  وتدعيم  القت�ضادي،  ال�ضتقرار   -

القت�ضادية الكلية للدولة

- القانون والتنظيم

- تدعيم وت�ضجيع ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر

- اإنفاذ قوانني التعاقد وحقوق امللكية

- خف�ص كلفة الدخول ملوؤ�ض�ضات الأعمال اخلا�ضة

التدخل 

ملعاجلة 

ق�ضور 

الدور 

احلكومي 

�ضريبية  وتخفي�ضات  اإعانات،   -

متويلية  مالية/  وحوافز  وت�ضهيالت 

واأخرى.

اإعادة تخ�ضي�ص  اإىل  - تدخالت تهدف 

املوارد �ضوب القطاعات وال�ضناعات 

اجلديدة.

- دور فاعل لل�ضركات ال�ضتثمارية العامة

احلكومية 	  الرعاية 

التكنولوجيا  حا�ضنات 

والأعمال.

�ضريبية،  وتخفي�ضات  اإعانات،   -

مالية/  وحوافز  ت�ضهيالت 

متويلية واأخرى. 

اإعادة  اىل  تهدف  تدخالت   -

�ضوب  املوارد  تخ�ضي�ص 

و�ضناعات  وان�ضطة  قطاعات 

حمددة.

جمركية،  �ضريبية،  تخفي�ضات   – اإعانات   -

حوافز مالية/ متويلية واأخرى. 

تخ�ضي�ص  اإعادة  اىل  تهدف  تدخالت   -

خالل  من  عام  ب�ضكل  القت�ضادية  املوارد 

الت�ضدير  ت�ضجيع  مثل:  وبرامج  اإجراءات 

 – املبا�ضر  الأجنبي  ال�ضتثمار  جذب   -

والتطوير  البحوث   -  SMEs دور  تنمية 

يف  والتطوير  – التو�ضع  الب�ضرية  املوارد   -

التكنولوجيا امل�ضتخدمة

التدخل 

ملعاجلة 

ق�ضور 

احلوافز 

عرب 

التاأثري يف 

الأ�ضواق

Cole Frank (2015(: ”Industrial Policy in Latin America: Contemporary Development 
Strategies and Their Determinants“. March 2015. http://people.carleton.edu/~amontero/

Cole%20Frank.pdf
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جدول (5): بيان حول اأهم اأدوات وموؤ�ض�ضات تطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية يف دول اأمريكا الالتينية

التمويل 

وجمالت 

التخ�ض�ص 

لعمل بنوك 

التنمية

بنوك وطنية 

للتمويل 

والتنمية

وكالة خمت�ضة 

بجذب 

ال�ضتثمارات

وكاله خمت�ضة 

بت�ضجيع 

ال�ضادرات

ت�ضهيالت مالية 

لقطاعات حمددة

متويل واإقرا�ص لقطاعات واأن�ضطة 

حمددة با�ضتثناء الأن�ضطة 

الزراعية

ا�ضرتاتيجية معلنة
الدولة/

الداة

ت�ضجيع 

ال�ضادرات 

وال�ضتثمار

BICE بنك

الوكالة 

الأرجنتينية 

لرتويج التجارة 

وال�ضتثمار

 Export. وكالة

AR التعدين والغابات -   ال�ضلع الراأ�ضمالية ل يوجد الأرجنتني

قطاعات 

متعددة

وكالة 

BNDES APEX وكالة APEX وكالة
�ضناعة ال�ضيارات 

الإلكرتونيات

-   النفط والغاز الطبيعي 

واملن�ضوجات واملالب�ص اجلاهزة 

والأحذية-   �ضناعات النقل 

البحري والكهرباء    والت�ضالت 

الال�ضلكية-   والربجميات-   

و�ضناعة الأفالم

ا�ضرتاتيجية 2003 

– 2007 بعنوان 
PITCE

ا�ضرتاتيجية/ �ضيا�ضات 

تنمية النتاجية

2010 – 2008 

خطة تنمية الربازيل 

2014- 2011

الربازيل

- ت�ضجيع 

ال�ضادرات 

وال�ضتثمار 

البنى 

الأ�ضا�ضية 

الزراعية 

والريفية

موؤ�ض�ضة

 Ban
Comext

موؤ�ض�ضة

 Pro.

MEXICO

موؤ�ض�ضة

Pro. MEXICO
موؤ�ض�ضة

Ban Comext

- الغابات

- �ضناعة الأفالم 

-  النقل البحري 

واجلوي

- الطباعة 

والن�ضر

-   �ضناعة الفالم روؤية املك�ضيك 2030 املك�ضيك

- قطاعات 

متعددة

موؤ�ض�ضة

CORFO
موؤ�ض�ضة

CIE - Chile
موؤ�ض�ضة

PRO. Chile
-   الغابات

-  النفط

- املوارد النووية

ل يوجد

ا�ضرتاتيجية 2007 

2008 –
-   الأجندة التناف�ضية

�ضيلي

Cole Frank (2015(: ”Industrial Policy in Latin America: Contemporary Development 
Strategies and Their Determinants“. March 2015. http://people.carleton.edu/~amontero/

Cole%20Frank.pdf

الثاين ع�سر: تقييم واقع تطبيق ال�سيا�سات ال�سناعية احلديثة يف 

اقت�سادات الدول العربية 

فيما يتعلق بتتبع تطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف الدول العربية، فيالحظ 

التنمية،  واأولويات  والب�ضرية  القت�ضادية  املعطيات  يف  الختالفات  من  العديد  وجود  رغم  اأنه 

وكذلك تباين املراحل الزمنية لإطالق جهود التنمية فيما بني الدول العربية، اإ�ضافة لختالفات 

تخ�ص تركيبة الهيكل القت�ضادي والجتماعي وطبيعة القطاعات الأكرث اإ�ضهامًا يف النمو لكل 

الدول  لكافة  موحد  حتليلي  اإطار  و�ضع  ت�ضعب  قد  التي  الأمور  وهي  العربية.  الدول  من  دولة 
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القت�سادات الدول العربية

وتقييم  بتتبع  يرتبط  فيما  تبينها  ميكن  التي  العامة  ال�ضمات  بع�ص  نحدد  قد  اأننا  اإل  العربية، 

تطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية مبفهومها احلديث يف الدول العربية، وذلك على م�ضتوى طبيعة 

ال�ضيا�ضات املطبقة )اأفقية وراأ�ضية(. 

خمتلف  على  تاأثرياتها  تن�ضاب  التي  الأفقية/العري�ضة  ال�ضيا�ضات  م�ضتوى  فعلى 

منذ  العربية  الدول  كافة  حتركت  فقد  الدولة،  يف  القائمة  القت�ضادية   والأن�ضطة  القطاعات 

وموازنات  عامة،  و�ضيا�ضات  خطط،  خالل  من  الراهن  وقتنا  وحتى  املا�ضي  القرن  خم�ضينات 

وبرامج مالية وا�ضعة، ت�ضتهدف جميعها بناء وتطوير البنى واملرافق الأ�ضا�ضية ومد �ضبكات الطرق 

واملوا�ضالت والت�ضالت ، و�ضبكات النقل الربي والبحري واجلوي، وتاأهيل املورد الب�ضري من 

خالل اإنفاق على التعليم والتدريب وتطوير القدرات واملهارات، ون�ضر وتعميم اخلدمات املالية 

ال�ضتثمار  لت�ضجيع  الهادفة  القت�ضادية  والقوانني  الت�ضريعات  العديد من  واإقرار  وامل�ضرفية،  

التطبيق  بعمليات  املعنية  واملالية  القت�ضادية  املوؤ�ض�ضات  من  كبري  وتاأ�ضي�ص عدد  النمو،  وحفز 

واملتابعة لتلك اجلهود.

وكما �ضبقت الإ�ضارة فقد جاء تطبيق هذه ال�ضيا�ضات الفقية يف بداية اإطالق م�ضار 

التنمية يف الدول العربية، اإر�ضاًء لبناء وتاأ�ضي�ص مقومات وركائز الدولة الوطنية اجلديدة. واإن 

كان يالحظ ان تلك اجلهود اأو الإجنازات على وجه العموم مل ت�ضهد زخمًا م�ضتدامًا خالل ن�ضف 

اأنها تباينت فيما بني الدول العربية، وهو الأمر الذي يعود يف جانب كبري  القرن املا�ضي، كما 

منه اىل قيد املوارد على بع�ص الدول، اأو اإىل ظروف وعوامل خارجية كاحلروب وال�ضراعات اأو 

نتيجة لالأزمات املت�ضلة بالتغريات املناخية ل�ضيما اجلفاف والت�ضحر. 

اإل اأن املالحظة الأهم هي اأنه ورغم ما قد يبدو من متكن معظم الدول العربية من 

النطالق يف تلك ال�ضيا�ضات الفقية، اإل اأن ر�ضد الواقع احلايل لعدد من املجالت واجلوانب 

وتلك  املطلوبة  الأهداف  يحقق  فعال  ب�ضكل  ال�ضيا�ضات  تلك  اإخفاق  اأو  جناح  مدى  تعك�ص  التي 

املتقدمة  العامل  دول  من  بحالت  املقارن  امل�ضتوى  على  ل�ضيما  اأهدافها،  حتقيق  يف  اجلهود 

تنفيذ  يف  متفاوتة  وبوتائر  العربية  الدول  ملعظم  الوا�ضح  الإخفاق  يظهر  والنامية،  وال�ضاعدة 

هذه ال�ضيا�ضات. فطبقًا للبيانات املدرجة يف اجلدول (6) وهو املعني بر�ضد بع�ص جوانب املوؤ�ضر 
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املح�ضلة  يف  تتوىل  الفرعية،  املوؤ�ضرات  من  وا�ضع  عدد  بدوره  يت�ضمن  الذي  لالبتكار،  الدويل 

قيا�ص وتقييم �ضبعة جمالت اأ�ضا�ضية توؤثر جميعها يف البتكار، ولكنها تعك�ص اأي�ضا وبو�ضوح تام 

خمتلف جهود الدول واحلكومات يف تاأ�ضي�ص مقومات هذا البتكار، والتي تت�ضمن تقييم اأو�ضاع 

املوؤ�ض�ضات، وراأ�ص املال الب�ضري والتطوير، وكفاية ونوعية البنية واملرافق الأ�ضا�ضية، وكفاءة عمل 

وتنظيم الأ�ضواق، ومدى تطور بيئة العمال مبختلف جوانبها، وم�ضتويات املخرجات ذات املكون 

املعريف والتكنولوجي، وم�ضتويات املخرجات ذات الطبيعة البتكارية. وهي اجلوانب التي تقوم 

فعليا بتقييم الأداء جلانب وا�ضع من جمالت عمل ال�ضيا�ضات ال�ضناعية الفقية/العري�ضة.

حيث اأظهرت نتائج هذا املوؤ�ضر )الكلي( متو�ضع الدول العربية بني الرتتيب الدويل 

(35) ممثال يف حالة المارات اإىل الرتتيب الدويل الأخري (127) ممثال يف اليمن. كما جاءت 

معظم الدول العربية يف الن�ضف الأخري من هذا الرتتيب الدويل الكلي، )�ضكل 21(.

للدول  الوا�ضح  التاأخر  الكلي  املوؤ�ضر  لهذا  املكونة  الفرعية  املوؤ�ضرات  اأظهرت  كما 

العربية بوجه عام يف جمالت مثل تاأ�ضي�ص بيئة منا�ضبة لأن�ضطة العمال )�ضكل 22(. اأو بناء 

اأطر موؤ�ض�ضية فعالة قادرة على اإقرار وتطبيق وتقييم ال�ضيا�ضات القت�ضادية ل�ضيما ال�ضيا�ضات 

ال�ضناعية احلديثة النتقائية الطابع )�ضكل 23(، اأو بناء راأ�ص مال ب�ضري قادر على ال�ضهام 

الفعال يف تطوير هياكل الق�ضاد )�ضكل 24)

The global innovation index 2017 innovation feeding the world tenth edition Index out of 
127 countries. Score (0-100)
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The global innovation index 2017 innovation feeding the world tenth edition Index out of 
127 countries. Score (0-100)

The global innovation index 2017 innovation feeding the world tenth edition Index out of 
127 countries. Score (0-100)
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The global innovation index 2017 innovation feeding the world tenth edition Index out of 
127 countries. Score (0-100)

ورغم ما اأظهره املوؤ�ضر من متكن عدد من الدول العربية من التقدم ن�ضبيًا مقارنة بباقي 

الدول العربية، كما يف قطر وال�ضعودية والبحرين )الدول النفطية مرتفعة الدخل(، فاإنه ومما 

يجب التوقف عنده، مالحظة اأنه ورغم اأن تلك الدول يتقارب ويتجاوز م�ضتوى الدخل فيها ذلك 

املتحقق يف العديد من الدول املتقدمة وال�ضاعدة، والنامية، مثل �ضوي�ضرا وكوريا والوليات املتحدة 

)�ضكل 25(. وال�ضني، وبتجاأوز اأي�ضا ذلك املتحقق يف دولة متقدمة نفطية مثل “الرنويج”. 

  قاعدة بيانات البنك الدويل – 2017.
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اإل اأن فجوة الأداء كانت وا�ضحة ووا�ضعة يف كافة جوانب هذا املوؤ�ضر، والتي متثل بدورها 

جمالت لتطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية الفقية كما �ضبق التقدمي، اأخذًا يف العتبار اأن اإنطالق 

ال�ضني  ل�ضيما  املقارنة  دول  بع�ص  يف  اإنطالقها  �ضبق  العربية  الدول  معظم  يف  التنمية  جهود 

و�ضنغافورة وكوريا وماليزيا. وجاءت كافة الدول العربية دون ا�ضتثناء اأ�ضفل خط الجتاه العام، 

مقابل متركز كافة دول املقارنةاأعلى خط الجتاه العام، يف اإ�ضارة وا�ضحة لالإخفاق العربي واإن 

كان ذلك بن�ضب متفاوتة يف مواكبة وترجمة اإمكاناتها القت�ضادية معربًا عنها مبتو�ضط ن�ضيب 

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل اإىل قدرات فعلية اإنتاجية وت�ضديرية قائمة على البتكار اأ�ضوة 

مبا اأجنزته كافة الدول حمل املقارنة من الدول النامية وال�ضاعدة واملتقدمة. )�ضكل 26)

كما اأن هذا التحليل ين�ضجم متامًا مع ما �ضبق ر�ضده يف هذه الدرا�ضة من متكن الدول 

حمل املقارنة ل�ضيما ال�ضني وكوريا و�ضنغافورة والوليات املتحدة من اإحتالل املراكز الأكرث تقدما 

عامليا �ضمن قائمة الدول الأعلى م�ضاهمة يف ت�ضدير املنتجات عالية التقانة واملكون املعريف. 

امل�ضدر: قام الباحث باإعداد هذا ال�ضكل ا�ضتنادا للبيانات اخلا�ضة باملوؤ�ضر العاملي لالبتكار ومتو�ضط دخل 

الفرد وفقا لح�ضاءات البنك الدويل – قاعدة بيانات البنك الدويل 2017. 

الدول  يف  الأفقية  احلديثة  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تطبيق  جمالت  من  اآخر  جانب 

العربية، وهو جمال تدعيم قدرات الدولة التناف�ضية يف جمال بناء راأ�ص املال الب�ضري معربًا عنه 

بدللت موؤ�ضر البحث والتطوير من�ضوبا للناجت املحلي الجمايل. )�ضكل 27) 
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الهتمام  جمال  يف  العامل  دول  بع�ص  مع  املقارن  العربية  الدول  اأداء  البيانات  تظهر 

القت�ضادية  الأن�ضطة  خمتلف  على  اأثرها  ين�ضاب  التي  اجلهود  وهي  والتطوير،  البحث  بجهود 

القائمة يف الدولة، حيث يظهر اإخفاق الدول العربية يف جماراة املعدلت ال�ضائدة يف دول العامل، 

الدخل  العربية مرتفعة  الدول  العاملية.  مبا يف ذلك  املتو�ضطات  القدرة على مواكبة  بل وعدم 

 .(HDI) وذات ال�ضجل التنموي املتقدم يف جمال التنمية الب�ضرية

للناجت  والتطوير من�ضوبا  البحث  الإنفاق على  تراأوحت فيه معدلت  الذي  الوقت  ففي 

املحلي الإجمايل بني اأقل املعدلت يف البحرين بواقع 0.04 %، واأف�ضل املعدلت يف املغرب بواقع 

%، وجاءت الدول العربية مبختلف م�ضتوياتها التنموية والقت�ضادية، بعيدة عما حققته   0.73

دول املقارنة )ال�ضاعدة والنامية( ل�ضيما كوريا وال�ضني و�ضنغافورة وماليزيا والربازيل، اأخذا 

%. ليظهر بو�ضوح   2.23 2015 نحو  اأن املتو�ضط العاملي قد بلغ لهذا املوؤ�ضر للعام  يف العتبار 

الرتقاء  على  قادرة  وبحثية  علمية  لبنية  احلقيقي  التاأ�ضي�ص  يف  العربية  الدول  كافة  اإخفاق 

والتطوير يف هياكل الأن�ضطة القائمة يف الدولة.

�ضكل (27) تقييم ال�ضيا�ضات ال�ضناعية الأفقية يف عدد من الدول العربية ودول املقارنة يف اإطار دللت 

تنمية راأ�ص املال الب�ضري وبا�ضتخدام موؤ�ضر ن�ضبة النفاق على البحث والتطوير من�ضوبا للناجت املحلي 

الإجمايل - 2015

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/

arab-human-development-report-2016--youth-and-the-prospects-for-.html
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اأما فيما يت�ضل بتقييم ال�ضيا�ضات ال�ضناعية الراأ�ضية اأو النتقائية، يف الدول العربية. 

فرغم التحيز التاريخي ملعظم القت�ضادات العربية لعدد من القطاعات والأن�ضطة القت�ضادية 

ل�ضيما الإنتاجية يف بداية م�ضارها التنموي، وتوفري مظلة وا�ضعة من اأدوات احلماية والرعاية 

وامل�ضاندة لتلك الأن�ضطة، وذلك �ضمن بيئة دولية كانت ت�ضمح بحماية الإنتاج الوطني وبخا�ضة 

للدول النامية، وذلك �ضمن اإطار ا�ضرتاتيجيات اإحالل الواردات. 

التي  املنتقاة  العربي  الإنتاج  النتائج عدم متكن قطاعات  اأنه ويف املح�ضلة تظهر  اإل 

مت التحيز ل�ضاحلها، من الرتقاء بنوعيتها، اأو يف م�ضتويات اإندماجها وم�ضاركتها يف �ضال�ضل 

القيمة العاملية، وطبيعة هذه امل�ضاركة.

اأنه رغم متكن دول عربية  مثل ال�ضعودية واملغرب وتون�ص من النخراط  حيث يظهر 

يف هذه ال�ضال�ضل الدولية مبعدلت بلغت 50.7 % لتون�ص، 45.3 % لل�ضعودية، 43.3 % للمغرب 

كن�ضبة لإجمايل حجم ال�ضادرات، وهي املعدلت التي تتجاأوز ما حققته دول اأخرى تنتمي للدول 

%، ويف   47.7 ال�ضني  املوؤ�ضر يف  بلغ هذا  تون�ص، حيث  وال�ضاعدة، ل�ضيما ما حققته  املتقدمة 

اندوني�ضيا 43.5 % ويف كندا 42.4 %، اإل اأن هذا النخراط قد ات�ضم يف مكونه الأ�ضا�ضي بانتمائه 

 ،)% اىل الأن�ضطة الأقل يف القيمة امل�ضافة، كما اأنه مل يبلغ ما حققته دول مثل ماليزيا )60.4 

%)، وكوريا (62.1 %).  وهو الأمر الذي يعيد التاأكيد على ان ات�ضاع قاعدة  و�ضنغافورة (61.6 

الإنتاج التقليدي يف الدول العربية، اأكرث من تعقده وتطوره النوعي.   

كذلك جتدر الإ�ضارة اإىل اأن مقارنة هذا املوؤ�ضر يف حالة ال�ضعودية بحالة دولة نفطية 

مرتفعة الدخل مثل حالة الرنويج قد اأظهر فجوة وا�ضعة يف الأداء رغم اإتفاقهما يف هبة املوارد 

.% النفطية، حيث بلغ هذا املوؤ�ضر يف حالة الرنويج 57.7 

اأن الدول العربية قد بذلت جهودا كبرية ن�ضبيًا يف جمال تطبيق  ليظهر يف املح�ضلة 

ال�ضيا�ضات ال�ضناعية )الأفقية( ولكن دون حتقيق النتائج املرجوة، وهو المر الذي قد يف�ضر 

اأكرث منها  باأن تلك اجلهود جاءت مدفوعة يف معظم احلالت باحتياجات جمتمعية و�ضيا�ضية 

الجل  وتنموي طويل  اقت�ضادي  اإطار  بناء  واأولويات  متطلبات  ا�ضتيفاء  اأو  با�ضتهداف  مدفوعة 
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حمدد املالمح وقابل للتطور والرتقاء، ل�ضيما يف املراحل الأوىل لإطالق م�ضار التنمية، كما اأن 

تطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية )الراأ�ضية( قد افتقر اىل التحديد امل�ضبق للمدى الزمني املمنوح 

تواجهه  قد  الذي  المر  ذات  وهو  بالنتقاء.  املت�ضلة  باملزايا  للتمتع  لل�ضناعات  اأو  لالأن�ضطة 

التوجهات القائمة حاليا يف عدد من الدول العربية لالنخراط يف عدد من الأن�ضطة عالية القيمة 

امل�ضافة مثل جتميع و�ضناعة ال�ضيارات ومعدات النقل )املدنية والع�ضكرية(، والطاقة املتجددة، 

ر�ضد  فرغم  املثال،  �ضبيل  على  واجلزائر  واملغرب  وم�ضر  ال�ضعودية  يف  كما  الدوية،  و�ضناعة 

ا�ضتثمارات مالية )وطنية واجنبية( �ضخمة يف هذه الأن�ضطة، اإل اأنه مل يتم ر�ضد وجود ذلك 

الربط ال�ضابق الإ�ضارة اليه الذي ي�ضمن لتلك الأن�ضطة القدرة على ال�ضتدامة واملناف�ضة لحقًا، 

و�ضمان تعديل الهياكل الإنتاجية ومن ثم القت�ضادية القائمة يف الدول العربية.  

ويف هذا الإطار ميكن اإلقاء مزيد من ال�ضوء على اأحد الأن�ضطة الإنتاجية التي مثلت 

الدول  ال�ضناعية احلديثة )الإنتقائية/الراأ�ضية( يف عدد من  ال�ضيا�ضات  لتدخل  مو�ضعًا هامًا 

العربية  الدول  تطبيق  كيفية  على  التعرف  بهدف  وذلك  ال�ضيارات،  انتاج  ن�ضاط  وهو  العربية، 

لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة يف هذا الن�ضاط الإنتاجي.

اأن�ضطة  اأ�ض�ص  اهم  اأحد  متثل  ال�ضيارات  �ضناعة  اأن  لكون  البداية  يف  الإ�ضارة  وجتدر 

القت�ضاد وال�ضناعة، وهي اأكرب حمرك للنمو القت�ضادي يف العامل. حققت هذه ال�ضناعة منوا 

% مقارنة مب�ضتوياتها خالل العقد املا�ضي، وت�ضري الإح�ضاءات اإىل اأن  ً عام 2016 بلغ نحو 30 

ت�ضنيع 60 مليون �ضيارة يتطلب خلق 9 مليون فر�ضة عمل مبا�ضرة ل�ضناعة املركبات والجزاء 

التي تدخل فيها. وهو املعدل الذي يزيد بنحو 5 % عن املعدل املتحقق خللق فر�ص عمل يف قطاع 

الت�ضنيع عامليًا. كذلك ت�ضري التقديرات اأن كل وظيفة مبا�ضرة يف �ضناعة ال�ضيارات تدعم ما ل 

يقل عن 5 وظائف غري مبا�ضرة اأخرى، مما يعني خلق اأكرث من 50 مليون وظيفة مت�ضلة ب�ضناعة 

ال�ضيارات )�ضناعة ال�ضيارات واخلدمات ذات ال�ضلة، �ضناعات احلديد ال�ضلب، والألومنيوم، 

والزجاج والبال�ضتيك، وال�ضجاد، واملن�ضوجات ورقائق الكمبيوتر واملطاط وغريهم(. 

ال�ضغرية  واحلافالت  اخلفيفة  ت�ضنيفاتها  )مبختلف  ال�ضيارات  ل�ضناعة  فاإن  كذلك 

وخمرجاته،  ممار�ضاته  وتر�ضيخ  البتكار  جمال  يف  رئي�ضيًا  دورًا  احلجم(  والكبرية  واملتو�ضطة 
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حيث يتم ا�ضتثمار نحو 98 مليار دولر �ضنويا يف جمالت البحث والتطوير وطرق واأ�ضاليب الإنتاج 

ال�ضناعات  يف  التكنولوجيا  م�ضتويات  تطوير  يف  ت�ضهم  انها  كما  ال�ضيارات.  ب�ضناعة  املت�ضلة 

471 مليار دولر  اإيرادات حكومية بلغت نحو  اإ�ضافة لدورها يف توليد  والأن�ضطة الأخرى. هذا 

عام 2015.

دعت هذه الأهمية لقيام عدد من الدول العربية مبحاأولت جادة لتوطني وتطوير هذه 

حماأولت  وجود  الإح�ضاءات  ور�ضدت  واجلزائر،  واملغرب  م�ضر  ل�ضيما  احليوية،  ال�ضناعة 

اأو تتوقف كما يف  ناجحة ا�ضتمرت لعدد حمدود من ال�ضنوات يف الإنتاج قبل ان تنح�ضر ب�ضدة 

والمارات  ال�ضعودية  يف  فرتة  منذ  متنامية  جهود  وجود  مع  وجيبوتي،  وال�ضودان  وليبيا  تون�ص 

يتعلق  وفيما  ال�ضناعة.  تلك  داخل  والتمو�ضع  للدخول  العربية  الدول  من  وغريهم  والأردن 

وا�ضع من  على مدى  ال�ضناعة  اإطالق هذه  اإعادة  بالفعل يف  انطلقت خطواتها  فقد  باجلزائر 

خالل �ضراكات اأوروبية وا�ضيوية م�ضتهدفة انتاج نحو 500 األف �ضيارة �ضنويا، مع ال�ضعي لتطوير 

امل�ضاهمة الوطنية يف ذلك الإنتاج املتوقع.  

اأما فيما يتعلق بالدول العربية التي �ضعت يف وقت مبكر ن�ضبيًا لتطوير تلك ال�ضناعة 

نهاية  �ضيارة  األف   70 نحو  من  تراجع  قد  امل�ضري  الإنتاج  حجم  اأن  فيالحظ  م�ضر،  مثل 

الإنتاج عام  اأف�ضل معدلته يف حجم  ليحقق   2000 عام  �ضيارة  األف   60 نحو  الت�ضعينيات اىل 

2010 ليبلغ اإجمايل الإنتاج نحو 117 األف �ضيارة، اإل اأن اإح�ضاءات العام 2016 ت�ضري لرتاجع 

وا�ضح وم�ضتمر منذ ذلك احلني ليبلغ حجم الإنتاج 36230 �ضيارة فقط. 

وقد قامت بع�ص الدرا�ضات التطبيقية مبحاأولة اختبار الرتباط بني احلوافز املت�ضلة 

التحويلية يف م�ضر، وانعكا�ضها على  باإنتقاء بع�ص ال�ضناعات والأن�ضطة يف قطاع ال�ضناعات 

م�ضتويات التنويع بهدف حتديد وتقييم مزايا التدخل النتقائي يف قطاع ال�ضناعات التحويلية، 

وما اإذا كانت هذه ال�ضيا�ضة �ضاهمت يف النمو والتنويع، وحت�ضني الأداء. وتو�ضلت هذه الدرا�ضة 

التطبيقية اإىل عدم وجود ارتباط اإيجابي بني احلوافز التف�ضيلية املمنوحة ملختلف ال�ضناعات 

واأدائها. يف مقابل ذلك فقد متكن املغرب من حتقيق قفزات وا�ضحة ومتنامية يف تلك ال�ضناعة 

لريتفع حجم انتاجه باأكرث من 17 �ضعف خالل الفرتة 2000 – 2016. )�ضكل 28)
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Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles  – OICA (2017)  http://

www.oica.net/category/economic-contributions

اأو توقف يف  ال�ضيارات قد تقل�ص  اأن ن�ضاط �ضناعة  اأظهرت الإح�ضاءات  كذلك فقد 

وطنية/دولية  و�ضراكات  وخمططات  توجهات  وجود  ملالحظة  اإ�ضافة  العربية،  الدول  من  عدد 

وعقود فعلية لتوطني وتطوير هذه ال�ضناعة يف عدد اخر من الدول العربية.

ياأتي هذا الأداء العربي يف الوقت الذي متكنت فيه العديد من الدول ال�ضاعدة والنامية، 

من التطبيق الناجح والفعال حلزم ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة، مثل ال�ضني وجنوب افريقيا 

فيها، ويف مدى  ال�ضناعة  وتطوير هذه  وتوطني  تاأ�ضي�ص  والهند وغريهم، من  وماليزيا  وتركيا 

زمني اأقل مما توفر للدول العربية ،كما جتدر الإ�ضارة اىل اأن الرتاجع الن�ضبي يف حجم النتاج 

يرتبط  املتحدة وغريهم،  والوليات  وكوريا  اليابان  ال�ضاعدة مثل  اأو  املتقدمة  الدول  بع�ص  يف 

والدول  ال�ضني  ل�ضيما  اخلارج،  يف  والإنتاج  لال�ضتثمار  الدول  تلك  حترك  يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 

هياكلها  تطوير  خالل  من  العاملي  الإنتاج  خرائط  داخل  متو�ضعها  لإعادة  اأو  الأخرى،  النامية 

الثورة  التي تنتمي اىل  الإنتاجية الوطنية �ضوب قوائم جديدة لالأن�ضطة واخلدمات واملنتجات 

ال�ضناعية الرابعة، وهو ذات المر الذي ميليه التطبيق الفعال لعنا�ضر ال�ضيا�ضات ال�ضناعية 

احلديثة التي تتحرك با�ضتمرار للتدخل م�ضتهدفة التعديل والإرتقاء.
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فاإن  احلديثة،  ال�ضناعية  ال�ضيا�ضات  تطبيقات  يف  املغرب  جتربة  اأظهرته  ما  ورغم 

املالحظ ب�ضكل عام متحور املدخل الأ�ضا�ضي الذي اتبعته الدولة للتدخل للتعامل مع هذا الن�ضاط 

م�ضتويات  تطوير  يف  ممثاًل  الفقية/الوظيفية،  ال�ضيا�ضات  اإىل  بعيد  حد  اإىل  مييل  احليوي، 

وقدرات الدولة يف جذب ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر، وال�ضتفادة من املزايا التناف�ضية اخلا�ضة 

اأ�ضواق اأخرى، مع وجود جهود حكومية ر�ضمية للرتويج  باملوقع اجلغرايف واإمكانات العبور اإىل 

وهي  ال�ضناعة،  هذه  لتوطني  الالزمة  الدولية  ال�ضراكات  واإمتام  ال�ضتثمارات  تلك  وجلذب 

ا�ضرتاتيجية يتم العمل وفقها منذ العام 1999، لتوفري حزم وا�ضعة من احلوافز لال�ضتثمار يف 

»ال�ضيارات  يف  ممثلة  ال�ضرتاتيجية  ال�ضناعات  راأ�ضها  وعلى  امل�ضتهدفة  ال�ضناعية  القطاعات 

والن�ضيج والتكنولوجيا احلديثة والطاقة املتجددة و�ضناعة الأدوية و�ضناعة الطريان، وغريها«، 

ومبا يتطلبه ذلك من ا�ضتكمال وتطوير البنى التحتية ، واإقرار املزايا املالية/ال�ضريبية، وتوفري 

اإ�ضافة اىل تطوير  تتطلبه من مراكز ومعاهد متخ�ض�ضة،  املوؤهلة وما  العاملة  الأيدي  وتاأهيل 

النظام املايل، واإقرار الت�ضريعات امل�ضاندة، ل�ضيما ما يتعلق باإقرار حتويل الأرباح دون قيود، 

وتاأ�ضي�ص امل�ضروعات دون احلاجة اىل �ضريك حملي، اإ�ضافة اإىل التو�ضع يف اتفاقيات التجارة 

للجانب  متيل  التي  والآليات  ال�ضيا�ضات  معظم  وهي  الخ.   عاملية..  وتكتالت  دول  مع  احلرة 

الوظيفي كما �ضبق التقدمي، اأكرث مما متيل اىل طبيعة ال�ضيا�ضات النتقائية املوجهة وفق معايري 

وا�ضحة وحمددة اإىل ن�ضاط بعينه، كما ميكن اأن ي�ضاف اإىل عوامل جناح التجربة املغربية متغري 

خارجي، يتعلق برغبة وحترك الدول وال�ضركات الدولية امل�ضنعة لل�ضيارات لإعادة توجيه الإنتاج 

يف اخلارج، مدفوعة مبتطلبات وظروف املناف�ضة الدولية والرغبة يف ال�ضيطرة على التكاليف، 

اأو  العمالة،  اأجور  الأقل كلفة ل�ضيما  الإنتاج  اأو عوامل  الأقرب،  الأ�ضواق  البحث عن  من خالل 

لرتفاع  الإ�ضارة  جتدر  حيث  امل�ضت�ضيفة.  الدول  يف  املالية  والت�ضهيالت  املزايا  من  لال�ضتفادة 

ح�ضة املغرب من اإجمايل تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر الوارد للدول العربية من نحو 3.5 

% عام 2006 اىل نحو 13.2 % عام 2015.

ا�ضتنادًا ملا �ضبق ميكن تلم�ص عدد من العوامل التي اأ�ضهمت يف الق�ضور الوا�ضح ملعظم 

الدول العربية، يف حتقيق النتائج املرجوة فيما يتعلق بتطوير هذه ال�ضناعة، مقارنة مبا اأجنزته 

دول املقارنة، واأهمها غياب مكونات اأ�ضا�ضية لل�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة ل�ضيما ما يرتبط 

بالتحديد الوا�ضح لآليات التدخل، والتقدير الدقيق ملنافع وتكاليف النتقاء، واإقرار وتتبع معايري 



- 88 -

نواف اأبو �سماله

معلنة ووا�ضحة لقيا�ص الإنتاجية والكفاءة الكلية، وكذلك معايري تظهر القابلية للتطور والرتقاء 

واملناف�ضة ، اإ�ضافة ملدى وجود روؤية وا�ضحة للدولة تت�ضمن ا�ضرتاطات مل�ضتقبل هذه ال�ضناعة 

اأن�ضطة  اإىل  اأن�ضطة )التجميع(  والتطور من  اأو باخلروج  الوطنية  بامل�ضاركة  يتعلق  وبخا�ضة ما 

)الإنتاج(.

املقدمة  املزايا  مع  تعاملها  يف  عموما  تتجه  العربية  الدول  معظم  اأن  يالحظ  حيث 

ومراحله  النتقاء  بهذا  املرتبطة  ولل�ضروط  للمربرات  وا�ضح  حتديد  دون  املختارة  لالأن�ضطة 

الزمنية. يف عالقة تفاعلية ديناميكية بني الدولة و�ضيا�ضاتها للتدخل والنتقاء، وطبيعة وكفاءة 

تطوير  اإىل  العربية  الدول  لت�ضابق  الراهن  الواقع  ي�ضري  كذلك  املختارة.   الأن�ضطة  وفعالية 

اأو ال�ضعي ملحاأولة بناء �ضال�ضل انتاج عربية متكاملة  وتوطني هذه ال�ضناعة وذلك دون تن�ضيق 

»التجميع«  نطاق  على  قا�ضرًا  لزال  ال�ضعي  اأن  هي  الأهم  املالحظة  اأن  كما  متناف�ضة.  ولي�ضت 

ولي�ص »الإنتاج«. بل اأنه لزال مرتبطًا باإنتاج /جتميع ال�ضيارات وفق اأطر واأنظمة الإنتاج الدولية 

ال�ضائدة، ورمبا كان الأوىل بالدول العربية تاأ�ضي�ص وتوطني �ضناعة �ضيارات تخاطب امل�ضتقبل 

ال�ضم�ضية،  الطاقة  على  املعتمدة  ال�ضيارات  اأو  الكهربائية  ال�ضيارات  مثل  املا�ضي،  ت�ضتن�ضخ  ول 

الفعلي،  البتكار  يدعم  ما  وهو  املنا�ضبة،  الدولية  ال�ضراكات  خالل  من  الطائرة،  ال�ضيارات  اأو 

ويزيد من اإمكانات توطني حقيقي وم�ضتدام لتلك ال�ضناعات اجلديدة، بحيث يتم اإمتالك مزايا 

ن�ضبية جديدة يف الدول العربية، ت�ضمن لها التمو�ضع يف م�ضتوى متقدم مرتفع القيمة امل�ضافة 

 .GVCs وكذلك العوائد واملردود يف �ضال�ضل القيمة العاملية

وذلك  التدخل(  )اآليات  تلك احلوافز  ت�ضميم  اإعادة  التي متلي �ضرورة  الأمور  وهي 

من  بدل  وال�ضناعات  الأن�ضطة  ل�ضتهداف  ووا�ضحة.  طموحة  م�ضتقبلية  م�ضتهدفات  �ضمن 

ا�ضتهداف القطاعات، وكذلك تعديل امل�ضتهدفات من املنتجات املرتبطة بالتكنولوجيا التقليدية 

تلك  كافة  تكون  اأن  وعلى  التكنولوجيات اجلديدة،  واعتمادا على  ارتباطا  الأكرث  املنتجات  اإىل 

املزايا املرتبطة بعملية النتقاء مو�ضوعة ومربوطة بالأداء وملدى زمني حمدد.  
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الثالث ع�سر: خامتة

اأظهر الفكر القت�ضادي وبخا�ضة على م�ضتوى الدرا�ضات التطبيقية، يف خمتلف جتارب 

وممار�ضات الدول املتقدمة وال�ضاعدة والنامية، الدور املحوري للتدخل احلكومي لإجناز وتوجيه 

عملية التحول الهيكلي كمدخل وحيد لإ�ضالح امل�ضار التنموي وتطوير القدرات وا�ضتدامة النمو. 

وذلك اعتمادًا على حزم ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة، من خالل توجهها ل�ضتنها�ص القطاعات 

�ضرورة  ميلي  ما  وهو  والرفاهة.  الوظائف  وخلق  والإنتاجية  النمو  دفع  على  القادرة  والأن�ضطة 

النخراط العربي يف تطبيقات تلك ال�ضيا�ضات بكافة متطلباتها وعنا�ضرها.  والتعامل معها يف 

اإطار ا�ضرتاتيجي يهدف اىل بناء وتعزيز القدرات احلقيقية مبا يتطلبه ذلك من بناء املهارات 

املتقدمة والبتكار واملوؤ�ض�ضات الداعمة، وخلق احلوافز يف امل�ضارات والأن�ضطة امل�ضتهدفة. 

التوجه وتطبيق ما يرتبط به من  التزام الدول العربية بتبني هذا  كذلك فاإن جمرد 

اهداف  بتبني  وموؤ�ض�ضاتها  يلزمها  حيث  الطويل،  املدى  على  ل�ضيما  هام  اأمر  هو  �ضيا�ضات 

تنموية وطنية معلنة وقابلة للمتابعة واملحا�ضبة وامل�ضاءلة، حتفز وتوجه بدورها القطاع اخلا�ص 

واأ�ضحاب العمال وخمتلف الأن�ضطة القت�ضادية لتحقيقها، ل�ضيما واأن العقدين املا�ضيني �ضهدا 

والتنظيمية،  املوؤ�ض�ضية  اأطرها  لتح�ضني  العربية  الدول  من  العديد  جانب  من  وا�ضحة  خطوات 

كما �ضهدا حتركًا وا�ضحًا لإقامة العديد من التنظيميات والوكالت الداعمة واملعنية بتطبيقات 

ال�ضيا�ضات ال�ضناعية احلديثة على اأر�ص الواقع، حيث قامت بتاأ�ضي�ص املجال�ص العلمية املخت�ضة 

بتحفيز جهود نقل التكنولوجيا، والت�ضكيالت احلديثة لالأعمال )حا�ضنات العمال(، واملجال�ص 

ال�ضت�ضارية للم�ضروعات، وكذلك اإقامة هيئات خمت�ضة بتحفيز وتنمية ال�ضادرات )الرتويج ، 

والت�ضويق، وجمع املعلومات(، واإقامة هيئات موجهة جلذب تدفقات ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر 

)وكالت الرتويج لال�ضتثمار، واإن�ضاء املجال�ص والوزارات وجمموعات التن�ضيق(، اإ�ضافة لنت�ضار 

اأظهرت  حيث  ال�ضناعية،  ال�ضيا�ضات  م�ضتوى  على  الالمركزية  ل�ضيما  احلكومية  املمار�ضات 

تطبيقات ال�ضيا�ضات ال�ضناعية )يف الهند وال�ضني( بو�ضوح هذا النهج، حيث يحتفظ كل اإقليم 

اأو ولية ب�ضيا�ضة �ضناعية خا�ضة به، بكل ما يرتبط بذلك من اآليات النتقاء وبرامج امل�ضاندة 

والتمكني.
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من جانب اخر ميثل التدخل احلكومي عرب هذه ال�ضيا�ضات يف الدول العربية، �ضرورة 

منخف�ص  م�ضتوى  عند  القت�ضاد  داخل  العام  التوازن  بتحقق  املرتبطة  املخاأطر  ملواجهة  ملحة 

“Law level equilibrium trap) “ كما حدث �ضابقًا يف جتارب دول اأوروبا ال�ضرقية، اأو حتى 
عند م�ضتوى متو�ضط للدخل، فيما يعرف بفخ الدخل املتو�ضط. وهي الأمور التي تفر�ص �ضرورة 

التوازن غري  هذا  يك�ضر  متوازن  نهج  وفق  والتحرك  اجلهود  تن�ضيق  ل�ضمان  احلكومي  التدخل 

املرغوب فيه، ويدفع ل�ضتمرارية وا�ضتدامة م�ضاري النمو والتنمية.  

المر  اأدوات عملها، وهو  وات�ضاع  ال�ضيا�ضات  تلك  تعدد جوانب  الدرا�ضة  اأظهرت  وقد 

الذي مُيكن الدول/احلكومات العربية من امتالك ف�ضاء وا�ضع للعمل، اأخذا يف العتبار �ضرورة 

ات�ضاق تلك ال�ضيا�ضات والأدوات مع قواعد وتوجهات التق�ضيم الدويل للعمل، وعلى اأن يتم ذلك 

يف اطار التن�ضيق واحلوار املتوا�ضل مع قطاع العمال وباقي املوؤ�ض�ضات املجتمعية غري الر�ضمية، 

القرارات ور�ضم  اتخاذ  املوؤ�ض�ضات احلكومية ودوائر  واملحا�ضبة يف  ال�ضفافية  �ضيادة  و�ضمانات 

على  اأو  م�ضتوى طبيعتها  على  �ضواء  ال�ضيا�ضات  لتلك  ال�ضحيح  التوجه  ي�ضمن  ال�ضيا�ضات، مبا 

م�ضتوى اآليات تنفيذها. لتجنب خماأطر اأعباء الف�ضل احلكومي، الذي قد ميثل كلفة اقت�ضادية 

واجتماعية وتنموية اأعلى من ف�ضل الأ�ضواق. 

كذلك فاإن مما يدعم هذا التوجه للتدخل احلكومي، تنامي حجم التحديات العاملية 

املرتبطة باحتدام املناف�ضة بني كافة دول العامل، وما يرتبط بذلك من �ضرعة التغري والتطور يف 

اأمناط الإنتاج ونوعيته، وهي الأمور التي قد ل ت�ضمح للدول العربية برفاهية اأو بامكانية التدرج 

الدولية  والتجارب  بالنماذج  اأ�ضوة  الهيكلي  والتحول  التنمية  لعمليات  التاريخية  امل�ضارات  يف 

ال�ضابقة، ل�ضيما اأن معظم الدول العربية تواجه حتديات اقت�ضادية واجتماعية و�ضيا�ضية داخلية 

تزيد من القيود املفرو�ضة على كافة الالعبني داخل القت�ضاد ممثلني يف احلكومات وموؤ�ض�ضات 

القت�ضادي  والتوجيه  للتدخل  �ضيا�ضات حمددة  ت�ضميم  فاإن  لذا  والأجنبية.  الوطنية  العمال 

والتنموي هو الآلية الوحيدة الأكرث قدرة على حل تلك الإ�ضكالية، حيث ت�ضمح بتجاوز الأمناط  

وامل�ضارات التقليدية التاريخية وعدم التقيد مبراحلها، كما ت�ضمن التواءم مع طبيعة الإ�ضكالت 

دولة  من  واإت�ضاعها  وعمقها  تتفاأوت يف طبيعتها  والتي  العربية،  الدول  تواجه  التي  والتحديات 

لخرى، اإ�ضافة لقدرتها على املفا�ضلة بني الأن�ضطة املختارة وفقا ملعيار قدرتها على امل�ضاهمة يف 

القت�ضاد العاملي والنخراط �ضمن �ضال�ضله الإنتاجية.
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