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ح��د كبري يف القطاع غ�ير التجاري للنفط .فقد حققت
دول جمل�س التعاون اخلليجي ،خا�صة الإم��ارات العربية
املتحدة ،درجات عالية يف مقايي�س جودة البنية الأ�سا�سية
وب�ي�ئ��ة الأع� �م ��ال .وب��امل �ق��ارن��ة ،ف� ��إن �أداء ال� ��دول امل���ص��درة
للنفط مثل �إندوني�سيا واملك�سيك ،والتي ت�أخرت يف تنظيم
امل�ؤ�شرات التجارية ،كانت �أف�ضل يف تطوير املنتجات غري
النفطية وتعزيز تطور ال�صادرات.
�إ َّن احلجة القائلة ب�أ َّن �إخفاقات ال�سوق حتول دون تطوير
القطاع الغري النفطي القابل للتداول يف الدول جمل�س
ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي تت�ضح �أك �ث�ر م��ن خ�ل�ال الأن���ش�ط��ة
التجارية لل�شركات الكربى .هذه الأن�شطة هي يف الغالب
يف قطاع غري قابل للتداول مثل البناء واخلدمات مبا
يف ذل��ك التمويل وال�سياحة (معظم الأن�شطة يف هذه
ال �ق �ط��اع��ات غ�ي�ر ق��اب �ل��ة ل� �ل� �ت ��داول) .ت�ت�م�ت��ع ال�ت�ك�ت�لات
ب�إمكانية الو�صول �إىل الأر�ض والتمويل والبريوقراطية
احل�ك��وم�ي��ة والأ�� �س ��واق ال�ع��امل�ي��ة وال �ق ��درة ع�ل��ى ا��س�ت�يراد
املهارات �إذا لزم الأم��ر .ال ينبغي �أن يكون ملعظم �أ�شكال
�إخفاقات احلكومة وبع�ض �أ�شكال �إخفاقات ال�سوق مثل
ف�شل التن�سيق ت�أثري كبري على عمليات هذه ال�شركات.
يتطلب وجود �إخفاقات ال�سوق تدخل الدولة لت�صحيحها
على ال��رغ��م م��ن �أن الكثريين ق��د يجادلون ب ��أن تدخل
ال��دول��ة �سيجعل الأم� ��ور �أ� �س ��و�أ� .إن ال�ت��دخ��ل لت�صحيح
�إخفاقات ال�سوق من �ش�أنه �أن ي�سمح لالقت�صاد بالو�صول
�إىل نتيجة متفوقة اقت�صاديا .يف الوقت نف�سه ،حتى يف
حالة وجود �إخفاقات يف ال�سوق ،ف�إن فوائد تدخل الدولة
ميكن �أن يغطي على تكاليف التدخل.
كان �أحد املكونات الرئي�سية ل�سيا�سات املعجزات الآ�سيوية
ه ��و ان��دف��اع �ه��ا ن �ح��و ال �ق �ط��اع��ات امل �ت �ط ��ورة ت�ك�ن��ول��وج�ي�اً،
والتي كانت قطاعات تتجاوز ميزتها التناف�سية يف ذلك
الوقت .يجادل الكثريون ب��أن هذا يتعار�ض مع النظرية
االقت�صادية مو�ضحني ال�سبب يف �أنه حمكوم عليه بالف�شل
ب�شكل ع��ام؛ حيث تف�سر النظرية االقت�صادية �أوه�لاي��ن
( ،)Heckscher-Ohlinحقيقة �أنه لتطوير �صناعات
ج��دي��دة ،يحتاج البلد �إىل جتميع ر�أ� ��س امل��ال واملعرفة يف
ال�صناعة .مبعنى �آخ��ر ،يفرت�ض �أن التكنولوجيا متاحة
جما ًنا لكل بلد� .إن العائق الوحيد �أمام االقت�صادات النامية
الأك�ث�ر ف �ق��راً ،مثل ال�ط��ائ��رات �أو ال��روب��وت��ات �أو الأق�م��ار
ال�صناعية ،هو ن�سبة ر�أ�س املال �إىل العمل� .أهمية اخلربة
يف عملية احل�صول على التكنولوجيا ،وحقيقة �أن تراكم
ر�أ���س املال ب�شكل عام ال يعني بال�ضرورة تطوير �صناعات
جديدة .وبعبارة �أخ��رى ،ف��إن النظرية تتجاهل العوامل
اخلارجية مثل التعلم باملمار�سة �أو العوامل اخلارجية مثل
(زيادة العائدات �إىل احلجم) النابعة من التكتل.

كما ذك��رن��ا �سابقًا ،ك��ان التوجه نحو الت�صدير عن�ص ًرا
�أ�سا�س ًيا يف ال�سيا�سات ال�صناعية للمعجزات الآ�سيوية.
يرا ع��ن ��س�ي��ا��س��ات ا��س�ت�ب��دال
ل�ق��د م�ث��ل ه ��ذا خ � ً
�روج ��ا ك �ب� ً
ال� � ��واردات امل�ع�ت�م��دة يف معظم االق �ت �� �ص��ادات ال�ن��ام�ي��ة يف
ال�ستينيات والثمانينيات.
ويف االق�ت���ص��اد ال�ن��ام��ي ال�ن�م��وذج��ي ،ك��ان��ت التعريفات
واحلواجز الأخ��رى �أم��ام دخ��ول ال��واردات تهدف للحد
من املناف�سة يف ال�سوق املحلي ،ويف بع�ض احلاالت احتكار
ع��ام ،ولي�س هناك حافز حمدد للت�صدير �أو التناف�س
يف الأ�سواق الدولية .ميكن �أن ي�ؤدي هذا النموذج �إىل
بع�ض ال�ن�ج��اح��ات مبعنى �أن الإن �ت��اج �سيزيد ،و�سوف
تتح�سن القدرات .وهذا يتفق مع الأدلة التي ظهرت يف
ال�سبعينيات والثمانينيات .ومع ذلك ،مع مرور الوقت،
ف�إن االفتقار للمناف�سة يعني القليل من اال�ستثمار يف
البحث والتطوير واالبتكار واالعتماد �شبه الكلي على
ال�سلع الو�سيطة امل�ستوردة ،خا�صة التكنولوجيات عالية
الأهمية .حتى �إذا كانت هذه ال�شركات تدار ب�شكل جيد
ومل يتم اال�ستيالء عليها من قبل �أفراد دون امل�ستوى،
ف�إنها تعتمد دائ� ًم��ا على �أن ��واع خمتلفة م��ن احلماية
من املناف�سة الدولية واملحلية وعلى الإعانات .يف هذا
ال�سياق� ،ستكون ال�شركات املحلية معر�ضة ب�شكل كبري
ملزيج من تخفي�ض قيمة العملة ورفع التعريفات لأنها
�ست�شهد زيادة تكلفة مدخالتها دون حت�سن يف قدرتها
التناف�سية يف غ�ي��اب ال �� �ص��ادرات .ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن
اقت�صاديات الكتب املدر�سية تتوقع ح��دوث انتعا�ش يف
ال�صادرات بعد انخفا�ض القيمة ،يف ال��واق��ع ،ال ميكن
لل�شركات ب��دء الت�صدير بني ع�شية و�ضحاها .عندما
يتم رفع هذه احلماية والدعم يف نهاية املطاف ،عادة

يف م��رح�ل��ة ال�ت��وح�ي��د امل ��ايل �أو الأزم � ��ة ،ي�صبح من��وذج
ال�ت���ص�ن�ي��ع ال� �س �ت �ب��دال ال � � ��واردات ف �ج ��أة غ�ي�ر م���س�ت��دام
وال�سيا�سة ال�صناعية حمكوما عليها يف نهاية املطاف
لتكون جتربة فا�شلة.
ُنادل ب�أن جناح املعجزات الآ�سيوية مل يكن م�س�ألة حظ
ب��ل نتيجة تخطيط وروي ��ة ع��ام��ة .على ال��رغ��م م��ن عدم
تعر�ضها لل�صدمات ال�سلبية احل ��ادة �أو ام �ت�لاك بع�ض
اخل�صائ�ص اجلوهرية للنجاح� ،إال �أن منوها املطرد كان
نتيجة تنفيذ �سيا�سة طموحة للتكنولوجيا واالبتكار على
م ��دار ع�ق��ود حافظت على التكيف م��ع ال�ظ��روف املتغرية
واالنتقال �إىل امل�ستوى التايل من التطور .حددت الدولة
�أه��دا ًف��ا طموحة ،ومتكنت من التكيف ب�سرعة ،وفر�ضت
امل���س��اءل��ة عند دعمها لل�صناعات وال���ش��رك��ات .ن�ق��ول �إن��ه
�أو ًال :كانت «�سيا�سة التكنولوجيا واالبتكار» تعتمد على
ت��دخ��ل ال ��دول ��ة لت�سهيل ان �ت �ق��ال ال���ش��رك��ات امل�ح�ل�ي��ة �إىل
قطاعات متطورة تتجاوز امليزة الن�سبية احلالية .ثانياً:
لعب التوجه نحو الت�صدير منذ البداية دو ًرا رئي�س ًّيا يف
احل�ف��اظ على ال�ضغوط التناف�سية ودف ��ع ال�شركات �إىل
االبتكار .تتناق�ض هذه الإ�سرتاتيجية مع �إ�سرتاتيجيات
ت�صنيع بدائل اال�سترياد ،والتي كانت �سائدة حتى �أواخر
الثمانينيات ب�ين االقت�صادات النامية ،وال�ت��ي �أدت لعدم
الكفاءة ونق�ص االبتكار واالعتماد امل�ستمر على املدخالت
الرئي�سية امل �� �س �ت��وردة .و�أخ �ي� ً�را ،مت ف��ر���ض ن�ظ��ام ال�سوق
وامل�ساءلة بطريقة �صارمة.
ويف�سر الكاتبان �أنه لرفع درجات النجاح لالقت�صادات ف�إنه
يجب �أن توافق م�ستويات الطموح مع ال�سيا�سات املتبعة
يف الإج ��راء .فكلما �أنتجت ال�شركات املحلية تكنولوجيا
متقدمة ،زادت فر�ص احلفاظ على منو مرتفع .لتطبيق
مبادئ �سيا�سة التكنولوجيا واالبتكار ،ي��رى الكاتبان �أن
ال ��دول حت�ت��اج �إىل حت��دي��د اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات ال�ت��ي ميكن
�أن ت�ستخدمها وف� ًق��ا لظروفها اخل��ا��ص��ة .وي�ستلزم ذلك
معاجلة �أ�سئلة مثل القطاعات املحددة التي يجب الرتكيز
عليها ،ونوع امل�ؤ�س�سات التي يجب �إن�شا�ؤها ،و�أنواع املهارات
والبنية التحتية التي يجب اكت�سابها.
---------------------------------------------- الــكــتــاب :عــودة السياسة التي لــن يتمتسميتها :مبادئ السياسة الصناعية.
 المؤلفان :رضا شريف وفؤاد حسنوف. الــنــاشــر :صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي ،IMFباإلنجليزية.2019 ،
 عدد الصفحات 79 :صفحة.* كاتب ُعماني
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عودة السياسة التي لن يتم تسميتها:
مبادئ السياسة الصناعية
رضا شريف وفؤاد حسنوف
محمد السالمي *
لطالما َّ
لصنَّاع القرار واألكاديميين بشكل عام .فعلى مدار نصف قرن من الزمان الماضي ،سلكت االقتصادات
شكل النمو االقتصادي أبرز المواضيع المطروحة ُ
تماما ،دون أن ننسى المعجزات اآلسيوية مثل هونج كونج (الصين) وكوريا الجنوبية وسنغافورة ،وتايوان ،والتي غالبا ما يسلط
النامية مسارات مختلفة
ً
عليها الضوء على نجاح تخطيطها االقتصادي .وعلى الرغم من ذلك ،فإن نجاح المعجزات اآلسيوية في السياسة الصناعية ُيمثل قصة غير مريحة يتجاهلها
الكثيرون أو يدعون أنه ال يمكن تكرارها باستخدام النظريات واألدلة التجريبية .وبالمثل ،يدعو العديد من االقتصاديين وواضعي السياسات إلى مزيج
متعدد من حيث طرح سياسة تدعم النمو وتشمل االنفتاح على التجارة وسهولة ممارسة األعمال التجارية والبنية التحتية والمؤسسات الجيدة واالستقرار
الكلي والتعليم الجيد وتراكم رأس المال.

ُي�ج��ادل امل�ؤلفان ر�ضا �شريف وف ��ؤاد ح�سنوف -اخلبريان
لدى �صندوق النقد الدويل� -أ َّن م�سارات تطوير املعجزات
الآ�سيوية وكذلك اليابان و�أملانيا وال��والي��ات املتحدة من
قبلها ،ت��وف��ر ل�ن��ا �أدل ��ة مهمة لنجاحها .ن�ح��ن ن��دع��ي �أن
و�صفات �سيا�سة النمو القيا�سية لي�ست كافية ،بينما جند
قوا�سم م�شرتكة قوية يف ال�سيا�سات التي تتبعها املعجزات
الآ� �س �ي��وي��ة ،وال مي�ك��ن ل�ل�م��رء �أن ي�ت�ج��اه��ل ال� ��دور ال�ب��ارز
لل�سيا�سة ال�صناعية يف تنميتها .والدليل على ذلك �أنهم
مل ينجحوا يف اللحاق بالعامل املتقدم فح�سب ،و�إمنا �أدى
ال�ن�م��وذج االق�ت���ص��ادي للمعجزات الآ��س�ي��وي��ة �إىل تقلي�ص
الفجوة يف م�ستوى ال��دخ��ل م��ع معظم البلدان املتقدمة
�أي�ضا .ويف املقابل ،ال يتطرق الكاتبان �إىل �سيا�سات ال�صني
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن وج ��ود ال�ع��دي��د م��ن �أوج� ��ه ال�ت���ش��اب��ه مع
ال�سيا�سات التي تتبعها املعجزات الآ�سيوية لأن ال�صني مل
حتقق بعد و�ضع الدخل املرتفع بعد.
ُيركز امل�ؤلفان كثريا على �سيا�سة التكنولوجيا واالبتكار
كونها «�سيا�سة �صناعية حقيقية»؛ حيث �إ َّن الأم ��ر كله
يتعلق مبكا�سب الإنتاجية من االبتكار وتطوير ال�صادرات.
�إن التف�سري النظري ل�ع��دم وج ��ود من��و م�ستدام ،خا�صة
يف «م�صيدة الدخل املتو�سط» ،يتعلق بتباط�ؤ الإنتاجية
ك��ون �أن املكا�سب من العمالة منخف�ضة التكلفة وتقليد
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الأج �ن �ب �ي��ة ت�ت�ن��اق����ص ع �ن��د االن �ت �ق ��ال عرب
مراحل التنمية .ون�ظ� ًرا لأن بلد ذوي الدخل املنخف�ض
قد ي�صبح بلدًا متو�سط الدخل ،ف�إنه يحتاج �إىل العثور
على م�صادر جديدة للنمو لأن فوائد العمالة منخف�ضة
التكلفة ومكا�سب الإنتاجية من �إع��ادة تخ�صي�ص القطاع
من ال��زراع��ة �إىل الت�صنيع وتبني التكنولوجيا الأجنبية
ال�سهلة ،وارت �ف��اع الأج ��ور ،وت��آك��ل ال�ق��درة التناف�سية قد
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يدخل الدولة يف دوام��ة رك��ود م�ستقبال يف ح��ال ا�ستمرار
الو�ضع على ما هو عليه .للحفاظ على النمو ،يحتاج �أي
بلد �إىل تقدمي �سلع جديدة با�ستمرار واعتماد وتطوير
تكنولوجيات ج��دي��دة� .إن تقدمي �سلع جديدة با�ستمرار
بد ًال من التعلم فقط على جمموعة ثابتة من ال�سلع هو
ما يلزم لتحقيق مكا�سب �إنتاجية ومنو م�ستدام ،ورفع يف
م�ستوى الدخل.
و ُت�شري الدرا�سة �إىل �أن «�سيا�سة التكنولوجيا واالبتكار» قد
�ساعدت املعجزات الآ�سيوية على حتقيق منو م�ستمر؛ وذلك
بف�ضل ت�أثريها على تطور ال�صادرات واالبتكار .وا�ستنادًا
�إىل جت��ارب�ه�م��ا ،ي �ح��اول ال�ك��ات�ب��ان الك�شف ع��ن العنا�صر
التي �شكلت جوهرها الرئي�سيُ .يكن للمرء �أن ي�ست�شهد
بالعديد من الأمثلة من اخلطب والقرارات ال�سيا�سة .ومع
ذلك ،ف�إن القرارات امللمو�سة التي اتخذت يف ذلك الوقت
من قبل الدولة (�أو القطاع اخلا�ص بت�شجيع �أو ب�إكراه من
الدولة) ُتظهر بو�ضوح كيف كانت كوريا يف �أوائل �سبعينيات
ال�ق��رن الع�شرين ج��ادة ب�ش�أن ه��ذه الأه ��داف .مت ترجمة
الأه ��داف ال�سيا�سية الطموحة للحاق بالركب مبا�شرة
�إىل �أه��داف دقيقة لتطوير �صناعات خمتارة ،ومببادئها
الثالثية الطموح وامل�ساءلة والقدرة على التكيف .وميكن
تلخي�ص ا�سرتاتيجية ال�سيا�سة ال�صناعية وتدخل الدولة
يف املعجزات الآ�سيوية على النحو التايل:
�أو ًال :التدخل خللق قدرات جديدة يف ال�صناعات املتطورة
م��ن ح�ي��ث ات �ب��اع ��س�ي��ا��س��ات ل�ت��وج�ي��ه ع��وام��ل الإن �ت ��اج �إىل
��ص�ن��اع��ات جت��اري��ة ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ط��ور ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ت�ت�ج��اوز
القدرات احلالية.
ثانيا :الرتكيز على الت�صدير حيث م��ن املتوقع �أن يتم
ت�صدير �أي منتج �صناعي جديد ف ��و ًرا؛ فحتى م��ع تغري

الظروف ،تكيفت كل من الدولة وال�شركات ب�سرعة .ثالثاً
املناف�سة احل��ادة يف الداخل واخل��ارج وامل�ساءلة ال�صارمة؛
حيث مل يقدم �أي دعم دون قيد �أو �شرط على الرغم من �أن
تقييم الأداء مل يكن بال�ضرورة يعتمد على �أرباح ق�صرية
الأجل .بينما قد حت�صل �صناعات معينة على الدعم ،ف�إن
املناف�سة ال�شديدة بني ال�شركات املحلية �شجعت ب�شدة يف
الأ�سواق املحلية والدولية.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن �أدب النمو النظري والتجريبي مل
يجد بعد الو�صفة ال�سحرية للتنمية االقت�صادية ،ف��إ َّن
مكا�سب الإن�ت��اج�ي��ة امل�ستمرة ه��ي مفتاح ال�ل�ح��اق بالنمو
امل��رت�ف��ع� .إن االن�ت�ق��ال م��ن �إ�سرتاتيجية من��و قائمة على
اال�ستثمار �إىل �إ�سرتاتيجية قائمة على االبتكار ،واعتماد
وتطوير تكنولوجيات جديدة ،و�إدخ��ال منتجات جديدة،
وت�شجيع املناف�سة وتقليل �سوء تخ�صي�ص املوارد ،وحت�سني
قدرات التعليم والبحث ،وزيادة تطور الإنتاج والت�صدير،
هي م�سارات حمددة لتحفيز املكا�سب الإنتاجية .كل ما هو
مطلوب �إذن هو ت�صميم �سيا�سات ذات ال�صلة وتنفيذها.
ومع ذلك ،كما يبني تاريخ ن�صف القرن املا�ضي �أن حفنة
م��ن ال ��دول فقط ه��ي ال�ت��ي ا�ستوعبت �أو و�صلت لتقارع
ال�ع��امل امل�ت�ق��دم .التف�سري النموذجي ه��و �أن العديد من
البلدان النامية مل تتبع ن�صائح �سيا�سية حول النمو� .أو ًال:
ما هي �سيا�سة النمو ال�صحيحة؟ ثانياً :هل ف�شلت الدول
يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة� ،أم �أن هناك عقبة كبرية �أخرى يف
منع البلدان النامية من اللحاق بالعامل املتقدم؟ ُن�ؤكد
�أن هناك عن�ص ًرا مفقودًا يف العديد من مناق�شات �سيا�سة
النمو .هذا العن�صر املفقود هو معاجلة «ف�شل ال�سوق».
ال ُتعاين دول جمل�س التعاون اخلليجي امل�صدرة للنفط
من �إخفاقات حكومية كبرية ،وم��ع ذل��ك فهي تفتقر �إىل

