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مقدمـــة
ت�ش ّكلت اللجنة الدولية التي قامت بت أ�ليف هذا التقرير من  21ع�ضو ًا من قادة العامل (مبعنى أ�فراد
ت�سنموا منا�صب �سيا�سية و�إدارية ومالية مهمة يف بلدانهم) 16 ،منهم من الدول النامية (الهند ،والربازيل،
و أ�ندوني�سيا ،وتركيا ،و�شيلي ،و�سنغافوره ،وكوريا اجلنوبية ،وبلوندا ،وبريو ،وجنوب أ�فريقيا ،ونيجرييا ،وم�صر،
و�سنت كيتز ونيفيز ،واملك�سيك ،وال�صني) ،و  3منهم من الدول املتقدمة (اململكة املتحدة ،وال�سويد ،والواليات
املتحدة أالمريكية) ،واثنان منهم من أالكادمييني احلائزين على جائزة نوبل يف العلوم االقت�صادية (من الواليات
املتحدة أالمريكية) ،هما الربوف�سور روبرت �سولو أ
(الب ال�شرعي لنظرية النمو االقت�صادي النيوكال�سيكية
واحلائز على جائزة نوبل لعام  )1987والربوف�سور مايكل �سبن�س (رئي�س الفريق واحلائز على جائزة نوبل لعام
.)2001
يقع املحتوى املو�ضوعي للتقرير يف � 103صفحة با إل�ضافة �إىل ملحق �إح�صائي يف � 60صفحة (�ص
 ،)165-105ا�شتمل التقرير على ملحة عامة (�ص  ،)1-12ومقدمة (�ص  ،)16-13و أ�ربعة أ�جزاء رئي�سية هي:
“النمو املرتفع وامل�ستدام خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية” (�ص  ،)31-17و “عنا�صر ال�سيا�سات
يف ا�سرتاتيجيات النمو” (�ص  ،)69-33و“حتديات النمو يف دول ذات ظروف معينة” (�ص  ،)84-71و أ�خري ًا،
“اجتاهات عاملية جديدة” (�ص .)1()103-85

* وكيل املعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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يو�ضح اجلزء اخلا�ص بال�شكر والتقدير (�ص  )180-171أ�ن ما ال يقل عن  315فرد ًا قد �ساهموا
يف �إعداد التقرير ،منهم حوايل  30ملختلف أ�عمال ال�سكرتارية ،و � 199شاركوا يف خمتلف االجتماعات التي
ناق�شت بع�ض جوانب التقرير ،و � 86شاركوا يف �إعداد أ�وراق خلفية ودرا�سات ُقطرية .ويف هذا ال�صدد ميكن
مالحظة أ�نه قد ّمت �إعداد  43ورقة خلفية ومذكرة حول موا�ضيع �إعتربتها اللجنة ذات �صلة ببنود �إخت�صا�صها
وا�شتملت على ق�ضايا تتعلق بالتعليم وال�صحة والبنى أال�سا�سية ( 9أ�وراق) ،وا إلن�صاف والعدالة االجتماعية (3
أ�وراق) ،وق�ضايا االقت�صاد الكلي ( 10أ�وراق) ،والتوجهات الدولية اجلديدة والتحديات ( 11ورقة) ،وامل ؤ��س�سات
والقيادة الر�شيدة ( 4أ�وراق) ،وال�سيا�سات ال�سكانية واحل�ضرية ( 6أ�وراق).
من جانب �آخر ،الحظت اللجنة أ�ن فهم العديد من الق�ضايا التي تناولتها أالوراق اخللفية ميكن أ�ن
يتدعم من خالل درا�سة حاالت ُقطرية وذلك يف ظل �إطار حتليلي ّمت تطويره لهذا الغر�ض تطلب ا�ستعرا�ض
تو�صلت �إليها
جتربة النمو وا إلقالل من الفقر يف كل حالة بهدف تو�ضيح ،أ�و ت أ�كيد ،أ�و حتدي النتائج التي ّ
أالوراق اخللفية .وقد ّ
مت �إعداد  23درا�سة حالة غطت خمتلف أ�قاليم العامل النامي� :شرق �آ�سيا والبا�سفيكي (7
أ�وراق)� ،شرق أ�وروبا وو�سط �آ�سيا ( 4أ�وراق) ،أ�مريكا الالتينية والكاريبي ( 4أ�وراق) ،أ�فريقيا جنوب ال�صحراء
( 4أ�وراق) ،وورقتني لكل من ال�شرق أالو�سط و�شمال أ�فريقيا وجنوب �آ�سيا(.)2
ولعل املرء لي�س بحاجة �إىل مالحظة أ�ن التفا�صيل أ�عاله ّ
تدل لي�س فقط على املوارد املادية والب�شرية
للحاطة  ،قدر
التي تو ّفرت لهذا العمل ،و�إمنا أ�ي�ض ًا على احلر�ص املهني والعلمي من جانب اللجنة الدولية إ
امل�ستطاع ،بالق�ضايا والتعقيدات التي تك�شف هذه الق�ضايا التي ك ّلفت بتناولها .والحظت اللجنة يف مقدمة
التقرير أ�ن ك ًال من البنك الدويل ،وم ؤ��س�سة هيولت ،وحكومات أ��سرتاليا ،وهولندا ،وال�سويد ،واململكة املتحدة
قد دعمت أ�عمالها(.)3
يف ات�ساق مع املفهوم العري�ض للتنمية على أ�نها عملية لتو�سيع اخليارات التي يتمتع بها الب�شر ،تو�ضح
اللجنة يف مقدمة التقرير أ�نها تدرك ب أ�ن “النمو لي�س هدف ًا يف ح ّد ذاته و�إمنا هو و�سيلة ألهداف عديدة ذات
أ�همية عميقة أ
ال�سبل لعتق املجتمعات من
للفراد واملجتمعات  � ،إ ّال أ�نه فوق كل اعتبار �آخر ،يمُ ثل النمو أ�حد أ��ضمن ُّ
�إ�سار الفقر” (�ص  .)14-13على أ��سا�س من هذا الفهم ،فقد ّمت الرتكيز على النمو امل�ستدام ألنه “يخلق فر�ص ًا
أ
للفراد واملجتمعات” ي�صعب ،ورمبا ي�ستحيل ،حتقيقها يف غياب وا�ستدامة النمو االقت�صادي (�ص .)15
تو�ضح مقدمة التقرير أ�ن اللجنة قد فهمت أ�ن بنود اخت�صا�صها تتطلب القيام بتقييم احلالة املعرفية،
وال�شواهد التطبيقية ،حول كيفية ت أ��سي�س ،وا�ستدامة ،النمو االقت�صادي ال�سريع يف الدول النامية ،وت أ�ملت أ�ن
يوفر تقييمها هذا �إطار ًا مي ّكن �صناع القرار يف كل دولة نامية من تطوير ا�سرتاتيجية للنمو تتوافق مع معطيات
الدولة املعنية .يف ما يلي �إ�ستعرا�ض مكثف ألهم ما جاء يف أ�جزاء التقرير واختتام ببع�ض املالحظات.
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النمو االقت�صادي امل�ستدام
ع ّرفت اللجنة النمو امل�ستدام على أ�نه مع ّدل �سنوي لنمو الناجت املحلي ا إلجمايل احلقيقي يبلغ ،أ�و
يفوق 7 ،يف املائة ملدة ربع قرن أ�و أ�كرث .والحظت أ�ن مثل هذه املع ّدالت املرتفعة للنمو ت ؤ�هل الدول مل�ضاعفة
حجم �إقت�صادها كل ع�شر �سنوات .على أ��سا�س من هذا التعريف ،ومنذ عام  1950وحتى عام  ،2005ت أ�هّ لت
 13دولة لالن�ضمام لنادي النمو امل�ستدام هي  :بت�سوانا (بفرتة منو  ،)1997-1960والربازيل (،)1980-1950
وال�صني ( ،)2005-1961وهوجن كوجن  ،التابعة لل�صني ( ،)1997-1960و أ�ندوني�سيا ( ،)1997-1966واليابان
وعمان
( ،)1983-1950وكوريا اجلنوبية ( ،)2001-1960وماليزيا ( ،)1997-1967ومالطا (ُ ،)1994-1963
( ،)1999-1960و�سنغافورة ( ،)2002-1967وتايوان ،التابعة لل�صني ( ،)2002-1965وتايلندا (.)1997-1960
وعلى الرغم من هيمنة الدول ا آل�سيوية على هذه القائمة من الدول � إ ّال أ�نها ت�ضم ممثلني من معظم أ�قاليم
العامل النامي.
ويف حتليلها ألمناط النمو يف نادي الدول ذات النمو امل�ستدام ،فقد الحظت اللجنة أ�ن �ست ًا من هذه
الدول قد ح ّققت م�ستويات لدخل الفرد ت�ساوي تلك يف الدول املتقدمة ،لعام  :2005هوجن كوجن (مبتو�سط
دخل حقيقي بلغ  29.9أ�لف دوالر) ،واليابان ( 39.6أ�لف دوالر)  ،وكوريا ( 12.2أ�لف دوالر) ،ومالطا (9.6
أ�لف دوالر) ،و�سنغافورة ( 25.4أ�لف دوالر) ،وتايوان ( 16.4أ�لف دوالر)  � ،إ ّال أ�ن عملية النمو يف عدد كبري من
الدول قد تراجعت  ،خ�صو�ص ًا يف الدول ذات الدخل املتو�سط (من أ�همها الربازيل التي تو ّقف منوها املرتفع
عام  1979عند حدوث �صدمة البرتول الثانية) .ويف هذا ال�صدد ،أ��شارت اللجنة �إىل أ�ن هذا الرتاجع يعزى
أل�سباب معقدة مل يتم �سرب غورها حتى ا آلن ومل تتم درا�ستها بالتعمق الذي ت�ستحقه.
وعلى الرغم من االختالفات الكبرية بني هذه الدول يف عدد كبري من املجاالت � ،إ ّال أ�ن اللجنة
ا�ستطاعت ا�ستنباط خم�سة جماالت للت�شابه يف ما بينها ،وهي جماالت رمبا كانت حا�سمة يف احلفاظ على
مع ّدالت منو مرتفعة ن�سبي ًا ،ولفرتات طويلة ن�سبي ًا� .إ�شتملت جماالت الت�شابه على ا�ستغالل الفر�ص التي
يتيحها االقت�صاد الدويل ،واحلفاظ على ا�ستقرار البيئة االقت�صادية التجميعية ،وحتقيق مع ّدالت مرتفعة
لالدخار واال�ستثمار ،و�إتاحة أ�كرب قدر من الفر�ص آللية ال�سوق للقيام بتخ�صي�ص املوارد ،ووجود حكومات
ملتزمة وقادرة وذات م�صداقية.
مهما يكن من أ�مر جماالت الت�شابه هذه ،وما انطوت عليه من �سيا�سات ،فقد أ�ثار التقرير العديد
من عالمات اال�ستفهام حول فنّ �صياغة ال�سيا�سات االقت�صادية يف الدول النامية .فعلى الرغم من �إمكانية
فهم وتقدير أ�همية جماالت الت�شابه التي مت ا�ستنباطها  � ،إ ّال أ�نه من ال�صعوبة مبكان معرفة �إمكانية حماكاتها
يف خمتلف الدول النامية .وميكن تلخي�ص عالمات اال�ستفهام هذه على النحو التايل (�ص :)29
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()1

()2

تو�ضح التجارب الناجحة للنمو االقت�صادي امل�ستدام أ�ن مثل هذا النمو يتطلب حتقيق مع ّدالت ادخار
مرتفعة ن�سبي ًا .واال�ستفهام هو ما الذي ينبغي على احلكومات فعله لتحفيز ال�سلوك االدخاري أ�و
التدبري االقت�صادي؟
تو�ضح التجارب الناجحة ،خ�صو�ص ًا تلك يف الدول املتقدمة ،أ�ن الرتكيبة امل ؤ��س�سية التي تُعرف حقوق
امللكية ،وتفر�ض تنفيذ العقود ،وتوفر املعلومات ،تلعب دور ًا حموري ًا يف عمل �آلية ال�سوق ،وحتقيق
مع ّدالت منو مرتفعة � .إ ّال أ�ن �ضعف الرتكيبة امل ؤ��س�سية يف الدول النامية يمُ ثل أ�حد أ�هم خ�صائ�ص
تعريف هذه الدول ،فكيف يتوقع �إ�ستجابة �إقت�صاديات هذه الدول ملبادرات ال�سيا�سات بطريقة
م�شابهة ال�ستجابة �إقت�صاديات ال�سوق النا�ضجة؟

(	)3يمُ ثل عدم اليقني املتعلق با�ستجابة االقت�صاديات النامية لل�سيا�سات قدر ًا من عدم فهم النموذج
االقت�صادي ملثل هذه الدول � .إ ّال أ�نه متى ما ّمت التعرف على النموذج االقت�صادي ال�صحيح ،ف�إنه
يتوقع أ�ن يتغري مع الزمن  ،أالمر الذي يزيد من تعقيد أالمور ل�صناع ال�سيا�سات التنموية ،خ�صو�ص ًا
بعد �إدراك أ�ن االقت�صاد الذي ينمو مبع ّدالت مرتفعة ي�شبه الهدف املتحرك .ماذا ينبغي على ُ�ص ّناع
القرار أ�ن يفعلوا يف مثل هذه احلاالت؟
ُيناق�ش التقرير بقدر كبري من االتقان اجلدل الذي دار ،ومازال دائر ًا ،حول دور احلكومات يف
الدول النامية ،ويف عملية �إحداث التنمية ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بالدعوة القائلة با�ستبعاد الدولة من الن�شاط
االقت�صادي خوف ًا من تعقيدات ظاهرة ف�شل الدولة مقابل ظاهرة ف�شل أال�سواق .ويخل�ص التقرير �إىل أ�نه
يف ظل عدم اليقني الذي يهيمن على طبيعة الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي يف الدول النامية ،ف�إن املقاربة
املالئمة ال تكمن فقط يف حماولة حتديد حجم الدولة ،و�إمنا يف الدعوة �إىل تر�شيد عملها بطريقة م�ستمرة
باال�ستفادة من أالخطاء وبالتعلم من التجارب.

عنا�صر ال�سيا�سات يف ا�سرتاتيجيات النمو
�إ�ستناد ًا على ا�ستعرا�ض احلالة املعرفية يف جمال النمو االقت�صادي الذي و ّفرته أالوراق اخللفية،
�إعرتفت اللجنة يف بداية اجلزء الثاين أ�ن ال أ�حد يعرف على وجه الدقة “ال�شروط الكافية للنمو ..وبينما ميكن
و�صف خ�صائ�ص االقت�صادات التي جنحت خالل فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ف�إنه ال ميكننا بقدر كبري
من االطمئنان ت�سمية العوامل التي كانت حا�سمة يف حتقيق هذا النجاح” (�ص .)33
على أ��سا�س حتليل جتربة النمو امل�ستدام� ،إ�ستنبطت اللجنة قائمة بعنا�صر لل�سيا�سات ألغرا�ض تطوير
�إ�سرتاتيجيات النمو ،مبعنى أ�نواع القيود التي حت ّد من أالداء التنموي ملختلف الدول ،والتي ميكن ا�ستخدامها
يف �صياغة ا�سرتاتيجيات وطنية بعد االتفاق على أالهمية الن�سبية ألي من هذه القيود أ
والولويات الوطنية
الهادية للفعل التنموي ح�سب الظروف اخلا�صة بكل دولة� .إ�شتملت القائمة على  :حتقيق مع ّدالت مرتفعة
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لال�ستثمار (مبعنى اال�ستثمار كن�سبة من الناجت املحلي ا إلجمايل) يف حدود حوايل  %25مبا يف ذلك اال�ستثمار
يف البنية أال�سا�سية والتعليم وال�صحة (يف حدود  %8 - 7من الناجت املحلي ا إلجمايل وذلك على الرغم من
أ�ن ا إلنفاق على هذه املجاالت ال ُيع ّد ا�ستثمار ًا يف تقاليد ح�سابات الناجت القومي)؛ ونقل وتوطني التقنيات
واملعارف ،مبعنى تطوير القدرات املحلية ال�ستيعاب منتجات املعرفة والتقنيات ا إلنتاجية ،خ�صو�ص ًا من حول
العامل؛ وتعزيز املناف�سة يف �إطار التحول الهيكلي لالقت�صاد؛ ومراقبة أ��سواق العمل و�آليات تطورها يف �إطار
التحول الهيكلي؛ وت�شجيع ال�صادرات و�صياغة �سيا�سات �صناعية مالئمة؛ ومراقبة نظام �سعر ال�صرف ل�ضمان
ت�شجيع ال�صادرات؛ و�إدارة تدفقات ر أ��س املال أالجنبي وانفتاح القطاع التمويلي؛ وحتقيق ا�ستمرار اال�ستقرار
االقت�صادي؛ وتطوير القطاع التمويلي؛ و�إدارة عملية الهجرة الداخلية والعناية باال�ستثمار يف املناطق الريفية؛
و�صياغة �سيا�سات تهدف �إىل عدالة توزيع الرثوة والدخل وتو�سيع م�ساواة الفر�ص يف املجتمع بطريقة م�ستمرة؛
وحتقيق التنمية املتوازنة بني أالقاليم اجلغرافية؛ وتر�شيد �إ�ستغالل الطاقة والعناية بالبيئة؛ وتطوير م ؤ��س�سات
احلكم بغر�ض �ضمان كفاءة احلكومة.
تو�ضح القراءة املت أ�نية للتفا�صيل املذكورة حتت كل عن�صر من هذه العنا�صر أ�ن اللجنة قد أ�وفت بعهدها
املتعلق بتقييم احلالة املعرفية ،مبا يف ذلك ال�شواهد التطبيقية ،يف جمال �صياغة ال�سيا�سات يف الدول النامية،
حيث قامت با�ستعرا�ض ا آلثار املتوقعة لكل �سيا�سة وخمتلف التحفظات التي تحُ يط مبثل هذه التوقعات .واليعك�س
مثل هذا النقا�ش فقط حالة عدم اليقني حول االفرتا�ضات النظرية للنماذج امل�ستخدمة ،و�إمنا يعك�س أ�ي�ض ًا
أ�همية أالخذ يف االعتبار للظروف االبتدائية لكل ُقطر على حدة .ويقيننا أ�ن مثل هذه املقاربة العملية تقف
على الطرف النقي�ض ملا كان �سائد ًا خالل عقدي الثمانينات والت�سعينات من القرن املا�ضي ،عندما كان يو�صى
ب�صياغة ال�سيا�سات يف الدول النامية على أ��سا�س منوذج �إقت�صادي واحد ي�صلح لكل زمان ومكان.
على الرغم من ذلك ،فقد ر أ�ت اللجنة أ�نه رمبا كان من املنا�سب التحذير من اتباع ما أ��سمته أ
“بالفكار
ال�سيئة” ،التي ثبت بطالن توقعاتها ح�سب اخلربة العملية الطويلة ،يف �صياغة ال�سيا�سات الهادفة �إىل حتقيق
مع ّدالت منو مرتفعة ملدة زمنية طويلة � .إ ّال أ�ن اللجنة قد �سارعت مرة أ�خرى لتالحظ أ�نه ميكن النظر يف أ�مر
�سمى بال�سيا�سات ال�سيئة ح�سب الظروف .هذا وقد �ض ّمت قائمة ال�سيا�سات ال�سيئة ما يلي  :دعم
تطبيق ما ُي ّ
أ
أ
أ��سعار الطاقة ،والتوظيف يف القطاع العام كملج� �خري ،وتقليل العجز يف املوازنة العامة ،واحلماية طويلة
أالجل للقطاعات ،والتحكم ا إلداري يف أال�سعار ،ومنع الت�صدير ،والتغا�ضي عن ا آلثار البيئية ،والرتكيز على
التو�سع الكمي يف التعليم ،والت�ساهل يف مراقبة القطاع امل�صريف .ويالحظ القارئ احل�صيف أ�ن هذه املجموعة
من ال�سيا�سات ال�سيئة هي خليط من تلك التي عاد ًة ما تو�صف بال�سيا�سات ال�شعبوية ،و أ�خرى كان ُيعتقد ب أ�نها
�سيا�سات جيدة خالل هيمنة امل ؤ��س�سات املالية الدولية على �صياغة ال�سيا�سات التنموية يف الدول النامية خالل
حقبتي الثمانينات والت�سعينات من القرن املا�ضي.

اجمللد احلادي عشر  -العدد الثاني  -يوليو 2009

مجلة التنمية والسياسات االقتصادية
علي عبدالقادر علي

84

حتديات النمو يف جمموعات دول معينة
ّ
�إ�شتمل الق�سم الثالث من التقرير على نقا�ش لتحديات النمو يف كل من أ�فريقيا جنوب ال�صحراء،
والدول �صغرية احلجم ،والدول الغنية باملوارد الطبيعية ،والدول متو�سطة الدخل.
ويف ما يتعلق ب أ�فريقيا جنوب ال�صحراء ،الحظ التقرير انتعا�ش النمو االقت�صادي الذي �شهده ا إلقليم
منذ منت�صف ت�سعينات القرن املا�ضي ،والذي بلغ متو�سط مع ّدل منوه حوايل  6يف املائة �سنوي ًا .ويعزي التقرير
هذا التطور ا إليجابي �إىل “ال�سيا�سات اجلزئية اجليدة ،وا إلدارة املن�ضبطة لالقت�صاد الكلي ،وارتفاع حجم
امل�ساعدات اخلارجية ،أ
وال�سعار املرتفعة لل�صادرات” (�ص .)71
حت�سن
ويالحظ التقرير أ�ن التح ّدي الذي يواجه دول ا إلقليم يكمن يف حتويل هذه الظروف املواتية �إىل ّ
قابل لال�ستدامة ي�ستند على منو فر�ص العمل وعلى تنويع قاعدة االقت�صادات أالفريقية  .ولتحقيق مثل هذا،
ف�إنه يتوجب أ�ن “تزيد الدولة من اهتمامها بالهياكل التحتية ،واتباع �سيا�سات �صناعية مالئمة ،واتباع �سيا�سات
�إقت�صادية كلية تتوافق مع احلفاظ على �سعر �صرف تناف�سي .ولتحقيق أالهداف بعيدة املدى ،ف�إنه ال ب ّد من
�صياغة �إ�سرتاتيجيات للنمو االقت�صادي مبدى زمني ال يقل عن ع�شر �سنوات” (�ص .)73-72
يخ�ص الدول �صغرية احلجم ( أ�كرث من  50دولة على م�ستوى العامل بعدد �سكان يقل عن مليوين
يف ما ّ
ن�سمة ،وب�إجمايل عدد �سكان يبلغ حوايل  20مليون ن�سمة) الحظ التقرير معاناتها من ثالث نقائ�ص هي عدم
توفر خا�صية �إقت�صاديات احلجم يف ا إلنتاج ويف توفري اخلدمات العامة ،وارتفاع املخاطر الطبيعية (بفعل
العوا�صف املدارية ،واجلفاف والرباكني) ،واالنعزال اجلغرايف (لبع�ض ولي�س لكل الدول �صغرية احلجم) .ولع ّل
أ�هم ما جاء به التقرير يف ما يتعلق بفر�ص النمو يف ظل هذه النقائ�ص ،هو التو�صية ب أ�ن تقوم مثل هذه الدول،
متى ما كان ذلك ممكنا ،بالتكامل االقت�صادي يف ما بينها وذلك ألغرا�ض “تقا�سم عبء تقدمي اخلدمات
العامة” ،مع مالحظة أ�ن أ�جنح الطرق ملثل هذا التكامل تتطلب وحدة �سيا�سية جزئية يكون حجز الزاوية فيها
مبادئ احلكم الر�شيد.
أ�ما يف ما يتعلق بالدول الغنية باملوارد الطبيعية (من خام احلديد �إىل فول ال�صويا) ،فقد متت مالحظة
وعمان،
أ�نه لي�س هنالك ما مينع من حتقيق مع ّدالت منو مرتفعة فيها (كما فعلت كل من بت�سوانا والربازيلُ ،
و أ�ندوني�سيا ،وتايلندا أالع�ضاء يف نادي النمو امل�ستدام) � ،إ ّال أ�ن جمموعة الدول هذه تُعاين من ظاهرة “املر�ض
الهولندي” التي تعني من بني أ��شياء أ�خرى� ،إنهيار تناف�سية قطاعات ال�صادرات ال�سلعية ،أ
وبالخ�ص �صادرات
�سلع ال�صناعات التحويلية التي ال تعتمد على املوارد الطبيعية ،ب�سبب من تدفق عائدات املوارد الطبيعية وما
يرتتب عليه من مغاالة يف �سعر ال�صرف .ومن ثم يعني االعتماد على املوارد الطبيعية �صعوبة يف تنويع الهياكل
ا إلنتاجية .ويالحظ التقرير أ�ن م�شكلة هذه املجموعة من الدول “ال تكمن يف وجود املوارد الطبيعية يف ح ّد
ذاتها ،و�إمنا يف كيفية الت�صرف يف ا إليرادات (الريوع) التي ترتتب على االرتفاع املفاجئ يف أ��سعارها (�ص
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 .”)80و ُيناق�ش التقرير عدد ًا من عنا�صر ال�سيا�سات املالئمة ملثل هذه الدول ،ابتدا ًء من قرارات �إر�ساء حقوق
اال�ستك�شاف والتطوير ،مرور ًا بخيارات اال�ستهالك واال�ستثمار واالدخار.
يف ما يخ�ص جمموعة الدول ذات الدخل املتو�سط ،يالحظ التقرير أ�ن  7دول من بني أ�ع�ضاء نادي
النمو االقت�صادي امل�ستدام مل تتمكن من اللحاق مبرتبة الدول املتقدمة وظ ّلت كاقت�صادات ذات دخل متو�سط.
وقد كان ذلك نتيجة لتباط ؤ� النمو يف هذه الدول أل�سباب معقدة مل تتم درا�ستها  ،وفهمها  ،بالعمق املطلوب
مقارن ًة مبرحلة االنتقال من الدخل املنخف�ض �إىل الدخل املتو�سط .وعلى الرغم من عدم الفهم هذا ُ ،يالحظ
أ�ن “تطور االقت�صاد من مرحلة الدخل املتو�سط �إىل مرتبة الدخل املرتفع ينطوي على انتقال �إىل هيكل �إنتاجي
كثيف ا�ستخدام ر أ��س املال واملهارات  ،وعلى منو لقطاع اخلدمات .ويرتتب على ذلك أ�ن ي�صبح االقت�صاد
املحلي ،مع ازدياد ثروته وحجمه ،هو قاطرة النمو االقت�صادي” (�ص  .)83وتعني هذه املالحظات أ�ن دول
الدخل املتو�سط حتتاج �إىل �صياغة �إ�سرتاتيجيات للنمو تعتمد على تخطيط ُيعنى با�ستك�شاف ال�سيناريوهات
امل�ستقبلية لالنتقال �إىل م�صاف الدخل املرتفع (كما فعلت كوريا اجلنوبية خالل م�سريتها التنموية) ،خ�صو�ص ًا
يف ما يتعلق ب�صياغة ال�سيا�سات املالئمة وتغيريها بطريقة م�ستمرة ومتنا�سقة.

االجتاهات العاملية اجلديدة
ي�ستعر�ض اجلزء الرابع من التقرير أ�هم االجتاهات العاملية امل ؤ�ثرة على الدول النامية يف حماوالتها
لتحقيق النمو االقت�صادي ،والتي تقع خارج نطاق حتكم هذه الدول ،ألنها متثل جمموع �سلوك عدد كبري من
الدول أالخرى .وقد و�صفت هذه االجتاهات ب أ�نها جديدة ،ألنها مل تواجه دول نادي النمو االقت�صادي امل�ستدام
خالل الفرتة .2005-1950
ت�شتمل االجتاهات اجلديدة التي ّمت ا�ستعرا�ضها على :ق�ضية “التغري املناخي” وكيفية ت أ�ثريه على
النمو وت أ�ثره به؛ وق�ضية ارتفاع درجة عدم العدالة يف توزيع الدخل يف عدد كبري من الدول؛ ويف ما بينها؛
واالنعكا�س ال�سلبي لذلك على ظاهرة العوملة؛ وهيمنة ال�صني والهند على جماالت التناف�سية املتعلقة بال�سلع
التحويلية كثيفة ا�ستخدام العمالة وظاهرة انخفا�ض أ��سعار ال�سلع التحويلية؛ وق�ضية فاعلية ا�سرتاتيجيات
النمو املعتمدة على ال�صادرات والتي تفر�ض نف�سها يف �شكل مع�ضلة أ�ن ما ُيفيد دولة معينة لي�س بال�ضرورة أ�ن
ُيفيد كل الدولة جمتمعة ،وق�ضية ارتفاع أ��سعار الغذاء والطاقة؛ والق�ضايا املتعلقة بنمو ال�سكان والهيكل العمري
لل�سكان؛ والهجرة الداخلية واخلارجية؛ وق�ضية عدم التوازن على م�ستوى العامل ،خ�صو�ص ًا يف ما يتعلق بالرثوة
وال�سلطة وامل ؤ��س�سات احلاكمة فوق الوطنية.
كل واحدة من هذه االجتاهات تفر�ض قيود ًا حا�سمة على جهود الدول النامية املتعلقة بت أ��سي�س منو
�إقت�صادي مرتفع وقابل لال�ستدامة ،وهي قيود خارجة عن نطاق حتكم كل دولة على حدة ،مما يتطلب تعزيز
التعاون على امل�ستوى الدويل.
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مالحظات ختامية
كتب هذا التقرير بلغة �سل�سلة للغاية متكن القارئ العادي من مطالعته دون عناء التعامل مع التعابري
الفنية امل�ستخدمة يف أالدبيات املتخ�ص�صة يف النمو االقت�صادي  .ويف هذا ال�صدد يالحظ أ�ن رئي�س الفريق،
بروف�سور مايكل �سبن�س ،قد كان على حق حني امتدح حمرر التقرير ،ال�سيد �ساميون كوك�س ،مبالحظة أ�نه “من
النادر أ�ن يجد ال�شخ�ص حمرر ًا يفهم بعمق و�شمولية منطق وهيكل احلجة ،ثم يقوم بعد ذلك بالتعبري عنها
بب�ساطة وو�ضوح وحيوية” (�ص .)xi
وعلى غري عادة التقارير التي ت�صدر عن البنك الدويل ،مل يقم التقرير بالتب�شري ب�سيا�سات بعينها يف
ما يتعلق ب�إطالق عملية للنمو االقت�صادي مبعدالت مرتفعة واحلفاظ عليها ملدة طويلة ن�سبي ًا من الزمن .ويقينا
أ�ن هذه نفحة هواء منع�شة بعد عقدين من الزمان من التب�شري العقائدي بنوع ال�سيا�سات املطلوبة يف الدول
النامية لتحقيق مع ّدالت مرتفعة من النمو ،مل يرتتب عليها يف نهاية املطاف منو ًا ُيعت ّد به يف معظم دول العامل
النامي.
وبقراءة التقرير من وجهة نظر �إقت�صاديات التنمية ،مبعنى درا�سة �إقت�صاديات الدول النامية من
منظور �سعيها لتحقيق م�ستويات معي�شية كتلك التي تتمتع بها الدول املتقدمة ،ف�إنه ميكن تلخي�ص أ�هم ر�سائل
التقرير يف ما يلي :
( )1أ
	�ن حتقيق مع ّدالت منو �إقت�صادي مرتفعة ،ولفرتة زمنية طويلة ن�سبي ًا يف الدول النامية ،ال ينبغي
أ�ن ُيع ّد معجزة  ،و أ�ن احلفاظ على مثل هذا النمو املرتفع ميثل حتدي ًا م�ستمر ًا خ�صو�ص ًا يف الدول
متو�سطة الدخل.
( )2أ
	�ن حتقيق مثل هذا النمو يتطلب مع ّدالت مرتفعة ن�سبي ًا من اال�ستثمار ،وما يرتتب على ذلك من تراكم
�سريع لر أ��س املال ،كما قالت بذلك نظرية �إقت�صاديات التنمية يف عهدها الذهبي يف خم�سينات القرن
املا�ضي .با إل�ضافة �إىل ذلك ،يتطلب حتقيق مثل هذا الهدف مع ّدالت ا�ستثمار مرتفعة يف ر أ��س املال
الب�شري (من �صحة وتعليم) يف ات�ساق مع تعريف التنمية على أ�نها عملية لتو�سيع احلريات احلقيقية
التي يتمتع بها الب�شر.
( )3أ
	�ن حتقيق مع ّدالت مرتفعة للنمو ولفرتات طويلة ن�سبي ًا يتطلب ت أ��سي�س أُ�طر تخطيطية مقتدرة
ال�ستك�شاف القيود احلاكمة على عملية النمو ح�سب ظروف كل دولة على حدة ،ولتقييم خمتلف
امل�سارات امل�ستقبلية لالقت�صاد ،وال�ستنباط أ�جنع ال�سيا�سات لتحقيق أالهداف اال�سرتاتيجية لكل
دولة.
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( )4أ
	�نه  ،ا�ستناد ًا على الظروف االبتدائية لكل دولة ،وعلى طبيعة القيود احلاكمة على عملية النمو ،ميكن
االتفاق على حزمة من ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية املالئمة لكل مرحلة من مراحل تطور
االقت�صاد.
()5

أ�نه يف خمتلف مراحل التطور نحو حتقيق أالهداف اال�سرتاتيجية ،يتوقع أ�ن تلعب الدولة دور ًا حموري ًا
يف عملية �إحداث التنمية ،و أ�ن التحدي يف ذلك ال يكمن فقط يف حجم الدولة و�إمنا يف كفاءتها
واقتدارها.

وبعد ،لعل تكوين اللجنة من �شخ�صيات دولية ذات خربة وا�سعة يف جمال التنمية يف خمتلف الدول
النامية قد أ��ضفى على التقرير هذه ال�صبغة العملية العارفة ،والتي كانت حكمتها املبطنة أ�نه يف ما يتعلق
ب�إحداث التنمية يف الدول النامية ف�إنه عاد ًة ما يكون “ أ�هل مكة أ�درى ب�شعابها”.
الهوام�ش
( )1ميكن احل�صول على ن�سخة من التقرير من موقع اللجنة يف ا إلنرتنت . www.growthcommission.org

( )2تتوفر معظم هذه أالوراق يف موقع اللجنة يف «ا إلنرتنت».www.growthcommission.org :
( )3ح�سب �إفادة بروف�سور ويليام �إي�سرتيل (يف تعليقه على التقرير يف �صحيفة «الفاينان�شيال تاميز» بتاريخ  28مايو )2008
بلغت تكلفة �إعداد التقرير  4ماليني دوالر.

