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 السياسة الصناعية والتحول الييكمي: مدخل لبلستدامة

 
 د. أحمد صالح*

 لممخصا
استراتيجية  إطار ضمنلتحول الييكمي خارطة اتناول ىذا البحث دور السياسات الصناعية في رسم 

أىم المداخل المفاىيمية لسياسات التحول الفعال والنقاشات الفكرية  َعَرَض  إذالتنمية المستدامة. 
لتحقيق التنمية الصناعية بالمفيوم الواسع وتحقيق التنوع  الُفْضَمىالخيارات  عنالمطروحة مؤخرًا 

دور  أْبَرزَ االقتصادي وأىمية تصميم استراتيجيات المحاق وفقًا لتمايز شروط وحالة كل بمد. كما 
عمى تمكين القدرات والطاقات  اعتماداً تحويمية بشكل خاص في عممية التغيير الييكمي الصناعة ال

كم الرأسمالي ادور الدولة االستباقي، والتر و م، خمق مجتمع التعمّ و االبتكار،  كلٌّ من االنتاجية. ويعد  
اإلشارة إلى ضرورة تكامل تمك السياسات مع  ة لنجاح السياسة الصناعية. وتجدرعوامل ميم

ضرورة مرونة البنى  َأْوَضحَ السياسات االقتصادية الكمية سواء في جانب الطمب أو العرض. كما 
 .والمؤسساتية الستدامة عمل السياسات كمّ 

 كممات مفتاحية: السياسة الصناعية، التحول الييكمي، التنمية االقتصادية، دور الدولة، المحاق.

 
  

                                           
*
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 :مقدمةلا
 القرار في عالم متداخل ومتزايد االعتماد المتبادل. أمام صانعي ميماً تشكل عممية التحول الييكمي تحدّيًا 

مع الحاجة إلى تسريع كل ذلك وال حتى ممكنة، متزامنًا  ًا بياالعودة إلى السابق كما كان مرغوبعد ال تُ  ِإذْ 
 ورفع اإلنتاجية. واستدامتيا من النمو الشامل والتشغيل

يدين المدخل الجديد في فيم السياسات الصناعية إلى المذاىب الفكرية المختمفة، وبشكل خاص و 
لى سيطرة األل الدول النامية في ترجمة النمو االقتصادي إلى تنمية  إخفاقيديولوجية النيوكبلسيكية وا 

إطبلق بغية  السياسات الصناعيةتصميم ل ا يدفعالعمل. مم  وخمق فرص  وتحسينيا مستويات المعيشة
أنماط التحول الييكمي ذات القدرة عمى تسريع خمق التوظيف األكثر فعالية واألفضل وىو بدوره )العمالة 

تحسين مستويات المعيشة وزيادة الطمب و تخفيض الفقر، و مستويات دخل أعمى، الفّعالة( يقود إلى 
تقنيات، وىو أساس تسريع عممية الميارات و ال منعاليًا  محتوى الُفْضَمىالمحمي. وتشمل الوظائف 

النمو العالي المستدامة عمى الدعم المتعمد لمتعّمم ومراكمة  مددالمحاق. كما تشير األدلة إلى اعتماد 
 عقدي الخمسينيات اإلمكانيات الجمعية كجزء من استراتيجيات التنمية الصناعية. وُتظير البيانات أن

غير مسبوقة في ظل استراتيجية  صرم قد شيدت معدالت نمو صناعيةات من القرن المنيوالستين
ألن الدول الصناعية  لمدول النامية لحاق مرحمةمن ذلك لم تكن  ومع(، ISIالتصنيع إلحبلل الواردات )

 شيدت الظاىرة عينيا.

 مشكمة البحث:
في سياق التأطير النظري لفيم أعمق لدينامية التطور وكيفية صياغة استراتيجيات التنمية 

 ربعًا رحباً شّكل األسس النظرية لعمم االقتصاد مَ عادة البناء( تُ إ)بشكل أكثر استبطانًا االنخراط في عممية 
( أن 2002ك الدولي )التنمية في البنو ز خبلصات بعثة النمو ذلك التأسيس؛ ولكن بداية تُبرِ  إلطبلق

جية،  التقنيات مناالقتصاديين يفتقدون فيم عممية النمو وبشكل خاص العبلقة بين التعميم والتدريب و 
 مغموطًا بو. وأكد التقرير أنو من المحتمل جدًا أن يمتمك االقتصاديون نموذجًا (1)والنمو من جية أخرى

و ال يمكن الركون إلى سياسة واحدة ُتطب ق عمى لجية المؤسسات واإلمكانيات. وأنّ  تمايزةالبمدان م وأنّ 
نسبية في عالم ال تاز يالسماح لمبمدان أن تجّرب وُتخطئ في سبيل خمق الم ومن َثم  يجبالجميع، 

حاول البحث مناقشة ىذه اإلشكالية عمى مستوى السياسة . ومن ىذا المنطمق العوائد المتزايدة
 عيةالصنا

                                           
 ، واشنطن: النبك الدولي.6002: اإلنصاف والتنمية، أيمول 6002البنك الدولي، تقرير عن التنمية في العالم   1
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( Jobsالصادر عن البنك الدولي بعنوان ) 2013الحقًا، ناقش تقرير التنمية العالمية 
ا يشّكل سببًا إضافيًا نحو االنتقائية في استراتيجيات مم   ؛الوظائف، ما أسماه مناخ االستثمار الُمستيَدف

عمى صعيد التنّوع والتحديث في الفعالية  اً كثير ة التحررية لم تقّدم السياس ِإذْ . (2)التحّول المنتجة
(. كما عممت األزمة المالية Structural Adjustmentاالقتصادية الذي وعد بو التكّيف الييكمي )

عمى التذكير بأن األسواق غير المنظمة والدول الضعيفة تقدم بيئة مؤسساتية فقيرة  2002 – 2002
ستراتيجية عمى مصراعييا األكثر شمولية واألكثر استدامة، إلدارة االقتصادات والمجتمعات، كما فتحت اال

حّو لخمق مجتمع متعدية ذلك تنمية الُبنى التحتية واالقتصاد األخضر إلى قاعدة الميارات والتصنيع، والنُ 
 التعمم. 

3) يقرر
(Lee, 2009) 

 Localأن العائق الرئيس لمتنمية المستدامة ىو القدرات المحمية  )

Capabilities.   التنمية االقتصادية عممية لمتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي ينزاح فييا  وُتعد
وتمثل القدرات المحمية مفتاحًا لذلك التغير  ذات قيمة مضافة أعمى وطمب متزايد نشاطاتاإلنتاج إلى 

درات في الييكمي عمى مستوى الشركات واالقتصاد والمجتمع بما في ذلك قوة العمل. وتنعكس ىذه الق
. كما تنعكس أيضًا في كفاءة النشاطاتالخيارات المجدية ضمن فضاء المنتج لجية التنوع وتعدد 

تراوح ىذه القدرات من التقنيات إلى رأس المال البشري وصواًل إلى و  الشركات وقطاع األعمال والمجتمع.
لمتعّمم وتطور القدرات التراكم الرأسمالي. وبداىة ال يمكن ليا السبق دون صياغة فضاء بنيوي 

 االجتماعية.

 أىمية البحث:
النظري لرسم استراتيجيات التحول سواء في  اإلطارتقع السياسة الصناعية في صمب 

 مدى السياسات الصناعية فيقد أضحى النقاش اآلن ف ومن َثم  تقدمة أو تمك النامية، ات الماالقتصاد
. ويدفع بروز (4)أىميتيا فيل دولة، عوضًا عن الجدال وكيفية صنعيا وفقًا لمشروط الخاصة بك ومجاليا

مفاىيم الدولة المشاريعية ومجتمع التعمم وسبلسل القيمة المضافة باتجاه فيم أعمق لمسياسات 
 ودورىا في عممية التحّول الفّعال. الصناعية

                                           
2 -World Bank (2012). World Development Report 2013: Jobs. Washington, D.C.: World Bank. 
3- Lee, K. 2009. How can Korea be a role model for catch-up development? A “capability based 
view”, Research paper No. 2009/34 (Helsinki, UNU/WIDER). 
4-ECLAC: United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean، Raul 

Prebisch: Structuralism. CEPAL review No.34/ April 1988. 
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ضرورة اعتماد مدخل متكامل لسياسات التحّول الفّعال  من حيث البحث ومن ىنا تأتي أىمية
السوق وتحديات  إخفاقوذلك من خبلل تحميل  ؛والخيارات المتاحة لمتنمية الصناعية وتحقيق التنوع

دور السياسات الصناعية وأىمية قطاع ضوء استراتيجيات المحاق. كما يؤكد البحث االستدامة في 
ويسمط الضوء عمى أىمية سبلسل القيمة الدول النامية. مية وبشكل خاص في الصناعة التحوي

والترابطات األمامية والخمفية في عممية اإلنتاج. كما يبّين عوامل نجاح السياسة الصناعية ودينامية 
مكانية تكامل السياسات في عممية إعادة البناء.  التحول الشامل وا 

 أىداف البحث:
  ودراستيا. التي تناولت سياسات التحول الفعالاستعراض األدبيات والنقاشات االقتصادية 
  مكانية استدامتيا لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع االقتصادي الُفْضَمىدراسة الخيارات  .وا 
  نجاحيا مع وفرص  ،الصناعية في عممية التحول الييكمي الفعال لمسياسةالدور إبراز

 .التحول الشاملالتركيز عمى مركزية الصناعة التحويمية في عممية 

 فرضيات البحث:
 المحاق لمسياسة الصناعية في رسم خارطة التحول الييكمي ضمن إطار استراتيجية مؤثر وجود دور

 التنمية المستدامة.و 

 منيج البحث:
التي تناولت المنيج الوصفي التحميمي من خبلل مراجعة لؤلدبيات االقتصادية والدراسات السابقة  ِات ِبعَ 

ومناقشة أىم الخبلصات المعرفية التي توصمت ليا  ،الصناعية في عممية التحول الييكمي دور السياسة
 النقاشات الفكرية الحديثة ضمن إطار االستدامة واستراتيجيات المحاق.

 األطر والنماذج االقتصادية لسياسات التحّول الفّعال
 –الييكمية  –ايزىا )النيوكبلسيكية تعكس معظم المداخل المفاىيمية عمى الرغم من تنّوعيا وتم        

 التنمية المؤسساتية( فكرة أساسية مفادىا الدور االستباقي لمدولة في تشكيل عممية –التطورية 
 ىذه األطر متكاممة في سبيل تعميم استراتيجيات المحاق والنمو الفّعال الخاصة بكل بمد. عد  تُ  .وتوجيييا

يرى أصحاب المدرسة الييكمية أن التغيرات في مكونات النشاط االقتصادي تتموضع بشكل رئيس في 
يركزون عمى استكشاف تمك العبلقة من خبلل دور السياسات القطاعية  ومن َثم  النمو والتشغيل، 

ناميكي لئلنتاج والتقنية والتجارية واالقتصادية الكمية، أي تمك السياسات التي تسّيل إعادة البناء الدي
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تمك الدول األقل  التنوع مفتاحًا أساسّيًا أكثر من التخصص لنمو الدخل في عد  يُ  ومن َثم  والتبادل التجاري، 
دليبًل عمى العبلقة بين أنماط ُبنى اإلنتاج ومعدالت النمو، أي  5)(Ocampo,2011)) دخبًل. ويقّدم

سياسات كمية دورية معاكسة  بالحسبانمع األخذ  الحاجة إلى تطوير استراتيجيات اإلنتاج واالبتكار
 (.أسعار الصرفك)

، يفسر النيوكبلسيكيون النمو وفقًا لتراكم عوامل اإلنتاج )سولو، لوكاس( وتقترح ىذه  في سياق   مواز 
الحكومي، وأّن  اإلخفاقالنسبية. كما يناقش مؤيدو ىذا المذىب  الميزاتالنماذج التخصص اعتمادًا عمى 

دورًا  تؤديويرى اعتمادًا عمى معيار المنافسة الكاممة؛ فاألسعار  السوق. إخفاقر من احتماليتو أكب
 دور المؤسسات بالحسبانمحوريًا في عممية النمو. وتنحو االتجاىات النيوكبلسيكية الحديثة إلى األخذ 

في رسم  اً محدودإسيامًا  فيي تقدم  من َثم  و والحوكمة، ولكنيا حتى اآلن لم تقم بدَمجيا في النماذج، 
 النمولتقديم مدخل لتسييل  6)(Lin & Monga, 2010)) سياسات النمو. ويسعى بعض المفكرين

 في سياق واقع البمد المعني واستيدافيا تحديد القطاعاتعبر ست خطوات منيجية بغرض  وتحديده
ضًا عن النسبية، معوِ  الميزاتتبرز ىنا أىمية تحديد و لك عبر الدور االستباقي لمدولة. ، وذومعطياتو
من الممكن التركيز عمى السمع والخدمات التي  إذاالقتصادية والقطاعات الصناعية،  النشاطاتاستيداف 

 اوضعفولدييا حصيمة موارد اإلنتاج  ،نمت خبلل العشرين سنة الماضية في بمدان ذات نمو سريع
 النسبية الكامنة. الميزاتإلجمالي، أي العمل عمى تحديد تمك نصيب الفرد في الناتج المحمي ا

عمى دينامّية التنمية االقتصادية،  زُ يركّ ف (Evolutionary Economics)ا االقتصاد التطوري أم  
وىي بطبيعة  ،التغييرات التقنية والتعّمم وتراكم القدرات المحمية كمحركات محورية لمتحول الفّعال وُيَحمِّلُ 

النسبية غير معطاة بل  الميزاتوغير خطية. ويرى حواريو ىذا المذىب أّن  ،تراكميةو  ،الحال معّقدة
خّمقة، ويتجمى دور الدولة التنموية في تصميم السياسات والمؤسسات الداعمة لعممية التعّمم. ويرى كل مُ 

أىمية خمق مجتمع التعّمم ودوره في زيادة مستويات  (7)(Greenwald & Stiglitz, 2012من )
المعيشة أكثر من تمك التحسينات في الكفاءة االقتصادية أو التعميق الرأسمالي. وينبع ىذا االتجاه من 

 (8)(Mazzacato,2016األسواق. كما توضح ) إخفاقصمب المدخل النيوكبلسيكي ويستند إلى تحميل 
                                           

5 -Ocampo, J.A. 2011. “Macroeconomy for development: Countercyclical policies and production 

sector transformation”, CEPAL Review, Vol. 104, pp. 7–35. 

6 -Lin, J.Y, Monga. C, 2010. Growth Identification and Facilitation the Role of the State in the 
Dynamics of Structural Change, Policy Research Working Paper 5313, World Bank. 

7 -Greenwald, Bruce, Joseph E. Stiglitz (2012)‚ Learning and Industrial Policy: Implications for 

Africa. Paper presented to an International Economic Association roundtable conference on New 
Thinking on Industrial Development: Implications for Africa. 

8 -Mariana Mazzucato,2016. Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and 

Inclusive Growth, Wiley-Blackwell; first edition (August 1, 2016). 
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تم الدفع بمعظم االبتكارات  ِإذْ قدرات التقنية عبر المشاريعية القائدة، دور الدولة في تعزيز تطوير ال
 المعرفية بواسطة الريادة الحكومية وليس من خبلل القطاع الخاص.

القدرات، تشرح كمونيا وكيفية نشوئيا وكيف لمسياسات  في ير ذكره، عدم وجود نظرية متكاممةمن الجد
قّدم لتمك الميمة وتُ  9)(Nubler,2011))أن تدعميا وتساوقيا مع دينامّية التعّمم والمحاق. ولكن تتصدى 

مايز بين القدرات نى اإلنتاجية والتغّير التقني، وتفيو القدرات دورًا أساسيًا في تنّوع الب تؤديإطارًا لمحاق 
معرض تصويرىا لمنظرية، بين اإلمكانيات الفّعالة )حصيمة  فيNubler كانيات الفّعالة. كما تمّيزواإلم

موارد اإلنتاج( والقدرات الفّعالة )الفضاء المعرفّي(، مما يفّسر التباين في تقّدم البمدان. كما تدمج بين 
-الفردية) كّميا تكمن القدرات المعرفّية في المستويات ِإذْ التغيير الييكمي وأبعاد عممية التحّول الفّعال، 

وتتوّطن السياسات الصناعية في صمب استراتيجيات  (.ومّ المجتمع كو  –سبلسل القيمة و  – المشاريعو 
 التعّمم لتسريع التحّول الفّعال المستدام.

نتيجًة لمتطور  تجزئة اإلنتاج استكمااًل ألطر التحول الفّعال، يبرز تطور سبلسل القيمة في ضوء
استراتيجيات التنافس لدى المشاريع المتعدية  فضبًل عنالتكنولوجي والتحرر التجاري واالستثماري. 

ا يتيح إدماجًا أكبر مم   ؛الجنسية التي عممت عمى إعادة توطين الصناعات وفقًا لمقيم المضافة
ات تعّمم توّلد بدورىا القدرات ىذه السبلسل شبك لبلقتصادات النامية في االقتصاد العالمي. وتعد  

انتشار  أّدى، فضبًل عن ذلك. Spillover Knowledgeات عبر أثر االنتشار المعرفي يواإلمكان
عممية التصنيع وأيضًا الخروج من التصنيع كل من في  ميماً سبلسل القيمة دورًا 
Deindustrialization ، ْمنذ بداية  اً كبير  نمواً نيائية نمت تجارة السمع الوسيطة أكثر من ال ِإذ

إلى اختبلف السياسة الصناعية  10)(Milberg et al, 2013)) ويشير بعض االقتصاديينات. يالتسعين
تمك التقميدية؛ أي التركيز عمى الشركات أكثر منو عمى في في ضوء سبلسل القيمة العالمية عنيا 

ات يدور الدولة في تقرير اإلمكان ومن َثم  األسواق والحكومات، أي ضرورة تطوير مناخ االستثمار 
 والتحديث الصناعي.

ات الفّعالة يالنسبية وتعداه إلى تعزيز اإلمكان الميزاتقد تخطى دور السياسات الصناعية ف
 وتحسين نوعية األعمال ،إنتاجية أعمى تشكيل أنماط التحّول بيدف تحقيق فضبًل عنوعمميات التعّمم، 

 .وحجميا

                                           
9 -Nübler. Irmgard, 2011, Industrial policies and capabilities for catching up: Frameworks and 
paradigms, (Employment working paper No.77, Geneva: ILO. 

10- Milberg, William, Xiao Jiang and Gary Gereffi (2013), “Industrial Policy in the Era of Vertically 

Specialized Industrialization”, Geneva: ILO-UNCTAD. 
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ات الصناعية التنمية الفعالة، بشكل عام بدءًا من التصنيع مرورًا باختصار، تتناول السياس
عوائد  بالحسبانبالزراعة والخدمات وصواًل إلى الميارات والصّحة وتقنية المعمومات. ولكن يجب األخذ 

 تطبيقيا والترتيبات المؤسساتية المرافقة.

 عنمّية الصناعّية وتحقيق التنو لمت الُفْضَمىالخيارات  في
من األعمى إلى األسفل، وذلك من  الُمتشّكمة التفاعمية الجديدة في السياسات الصناعية خمفًا لتمك تمّثل

 ويتطمب ذلك تعاونًا مؤسساتيًا مستدامًا بين األطرافالشراكات. و االنتقائية و التدّخبلت و خبلل االستشارات 
االقتصاد  تحوالتالمدى الطويل في ضوء  عمىعمى قطاع الصناعة التحويمية  اً رّكزًا استراتيجي، مُ جميعيا
 العالمي.

واعتماد التنمية من خبلل التعّمم  جميعيم الفاعمينويتمّثل المدخل االستراتيجي في إشراك 
قد ُحددت ف ولعممية صنع القرار. (11)وأن يعي الجميع السمات األساسية لمتنمية الصناعية ،والحوار

لقد حان الوقت لنتعمم من تجارب الماضي كة المتحدة بعبارة "عية في الممماستراتيجية التنمية الصنا
شراك كل من الحكومة والقطاع الخاص في رسم سياسات التنمية بيدف ضمان النمو إضرورة 

السياسات األفقية البلزمة لدعميا،  ِت مَ سِ ( ورُ اً قطاع 12القطاعات ذات األولوية ) ُعيَِّنتِ  ِإذْ والتشغيل". 
 مجالس عميا مشتركة في تمك القطاعات. وُشكَِّمتْ 

 –في المدى القصير  اتيمكانكما يجب تحديد األولويات بما في ذلك معرفة الموارد واإل 
تحدد األدبيات  ِإذْ  .ئدة وتموضعيا في الساحة العالميةالطويل، وما الصناعات القاو  –المتوسط و 

 االقتصادية ثبلثة خيارات متداخمة ومترابطة ىي:
 توّسع والتحديث لمصناعات القائمةال. 
  الصناعة الواحدةالتعميق الصناعي لخمق ترابطات أمامية وخمفية والتعامبلت بين 

 (Intra-industry). 

 ( التنوع الصناعي لمصناعات الجديدةInter-industry.) 
وىنا تجدر اإلشارة إلى وجود بعض الصناعات التي تبدو غير مجدية عمى المدى القصير 

وجوب  فضبًل عنولكنيا واعدة مستقببًل في ضوء التقنيات الحديثة والبنى التحتية والتأىيل والتدريب، 
 لبعد االقتصاديإلى اضمان االزدىار الحقًا. فبالنسبة دراسة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية ل

                                           
11 UK government, 2014, Industrial strategy: Government and Industry in Partnership – progress 

report, Department for Business, Innovation and Skills, London. 
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 ا عمى الصعيد االجتماعيحجم النمو وأثره في السوق العالمي ودرجة المنافسة، أم   في يكمن السؤال
اآلثار المترتبة عمى تخفيف الفقر والتوظيف والشمولية. وأخيرًا االعتبارات البيئية  في فيكمن السؤال

 لجية الطاقة وكفاءة استخدام الموارد الناضبة.
ات التقنية الحالية وعوامل سياساتية يلجدوى االستراتيجية بناًء عمى تحميل اإلمكانيتم إعداد ا

كالحجم وحصيمة  ؛السمات المحددة لكل بمد فضبًل عنمناسبة كالتعميم والمؤسسات ومنظومة الحوافز، 
 عوامل اإلنتاج وعدد السكان. وىذا يساعد في تقدير الصناعات ذات األثر المباشر أو المستقبمي

 تحديد اإلجراءات واألدوات البلزمة. ومن َثم   اختيارىاو 
ال مجال لمشك في خصوصية تجارب التحول الييكمي عمى الرغم من الفائدة المستوحاة من 

 فضبًل عندراسة حاالت في بمدان أو صناعات أخرى، وذلك لطبيعة عمل كل صناعة والبيئة المحمية. 
وف المستجدة، أي ضرورة وجود نظام مرن لمراقبة التطور. إمكانية صانعي السياسات لمتكيف مع الظر 

 كما أّن الدعم المقّدم لمصناعات الواعدة يجب أن يكون محددًا بالوقت ومبّينًا تطور األداء.
 ِإْذ ُيْبَنىويجب العمل وفق مبادئ واضحة لتحقيق األىداف اإليجابية الستراتيجية التدخل، 

فيم واضح لآلثار عمى المجتمع  فضبًل عنوآراء الخبراء،  بالبحوثالقرار وفق قاعدة تجريبية مدعومة 
ات يوالبيئة الطبيعية، وتبرز ىنا ضرورة تطوير مناخ االستثمار من خبلل إزالة معوقاتو ضمن إمكان

، والنشاطاتتقييمات مبنّية عمى معمومات صحيحة لمقطاعات  جراءإومة المحدودة. وُيراعى في ذلك الحك
إمكانيات إدارية وتقنية مؤسساتية تسيم في إطبلق  وتطبيقيا ويتطمب تقييم األدوات السياساتية

فإّن ذلك المنتجات  ُتَحد ثُ عندما فعمى سبيل المثال  ديناميكية ذاتية لمتطور ووجود آلية تغذية راجعة.
الدخول في  ومن َثم  ، ةا شيدتو العديد من الدول الناميوىذا م ،احتبلل حّيز سوقي جديد عمىيساعد 

ا يتيح استخدام السياستين مم   ؛دورة اقتصادية جديدة تقود إلى توازن أعمى عبر آليات الطمب الفعال
 .أفضلَ  استخداماً والنقدية  ةالمالي

 :السوق وتحديات التنمية المستدامة إخفاق
التغيير، وتتطمب االستجابة ليا جممة من  عنقّدم األسعار في األسواق المفتوحة إشارات أساسية ــتُ 

التشابك مع المشاريع و تركيب العمالة، و الُمدخبلت، و القرارات المعقدة فيما يتعّمق بالمستوى التقني، 
ويكمن التحّدي في وجود العديد من العوامل خارج نطاق سيطرة  ر.الستثمارات األخرى عمى أقل تقديوا

 المشروعات أو الشركات.
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مًا، فقّمما تكون األسواق ذات تنافسّية تامة، و ىذه اإلشارات ليست واضحة د أن   فضبًل عن
ا ينتج مشكمة ُأخرى تتمّثل في مم   ؛السوق مشكمة متزايدة مع تحدّيات االستدامة البيئية إخفاقويشّكل 

وذلك لجية  ؛حداث تغّير ىيكمي واسع في القطاع الصناعيإ. وىذا يفرض اآلثار الجانبية الخارجية
القطاع التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة. وتشّكل خبرة اليونيدو أساسًا في كفاءة استخدام الطاقة في 

 ِإذْ . (12)رابح عمى الصعيد البيئي واالقتصادي واالجتماعي –رابح  –(، وىي مزيج رابح IEE) الصناعي
 ،سواء عمى صعيد الشركات أو الحكومة سبانبالحيتطمب التغيير الييكمي الناجح أخذ االعتبارات البيئّية 

ال تسعفيا إمكاناتيا المالية أو قدراتيا االستيعابية عمى  ِإذْ وىو ما يشكل تحدّيًا ىائبًل في البمدان النامية 
 استيراد أو تطوير التقنيات الخضراء، من ناحية أخرى يشكل االقتصاد األخضر حاجة وفرصة.

استراتيجيات المحاق الناجحة، التي تمحورت بسياسات تدّخل محدودة وىذا يقودنا إلى تحميل 
ر األدلة التاريخية أن التنمية الصناعية كانت تيدف إلى إزالة العوائق أمام الصناعات الجديدة، وُتظيِ 

 متدرجة من الصناعات كثيفة العمالة إلى تمك كثيفة رأس المال.
ويظير جميًا دور الدولة من خبلل الدعم في تقديم المعمومات والتنسيق واالعانات بغرض 

النسبية الكامنة، الذي بدوره أدى إلى خمق شركات  الميزاتتسييل نمو الصناعات الجديدة المتوافقة مع 
حّيًا عمى ذلك،  مثاالً  ةآسيتجربة االقتصاديات حديثة العيد بالتصنيع في جنوب  ومشاريع تنافسية، وُتعد  

13) ويرى
(Lin, 2012) (  أن إطار التسييل والتحديد لمنمو وفقًا لمتحّول الييكمي الجديد يتألف من ست

 خطوات.
وىكذا نرى ضرورة تحديد عدد من القطاعات ذات األولوية وفي أقاليم محددة كالصناعة 

 قطاع الطاقة والتعميم العالي )في سورية(. فضبًل عنالزراعية وقطاع الصناعة التحويمية 

 :دور السياسة الصناعية
وىذا يرمي الكرة في ممعب الحكومات من خبلل تبنييا  ،يتطمب التغّير الييكمي خيارات استراتيجية معقدة
التحّول البيئي  يعد  . و سوية لتقييم المنافع والتكاليف كمو لسياسات صناعية متعمدة تتيح لشركاء العمل

بناء الدولة عممية  عممية عد  واالجتماعي مطمبًا مرافقًا لمنمو االقتصادي لتحقيق االزدىار المستدام، كما تُ 
 الدولة. –الشرعية في الدولة المقادة بعبلقات المجتمع و المؤسسات، و داخمية لتحسين اإلمكانية، 

                                           
بتكار في التنمية : دور التكنولوجيا واال6002، تقرير التنمية الصناعية لعام 6002منظمة األمم المتحدة لمتنمية الصناعية،  12

 الصناعية الشاممة والمستدامة، فيينا.
13 Lin, Justin Yifu (2012). New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development 

and Policy. Washington, D.C.: World Bank. 
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قطاع  عد  يُ و  ،لتأسيس التحولفي ىذا السياق تبرز جممة معطيات كضرورة مفاىيمية  
تمك المعتمدة عمى  والسي ما ،الصناعة التحويمية أساسًا في عممية التغيير الييكمي في العديد من البمدان

يقّدم  ِإذْ أسواق المنتجات األولية. وغني عن البيان أىمية قطاع الصناعة التحويمية في تحقيق االزدىار 
التجييزات والمعدات التي تسيم في تطوير القطاع األولي، كما  ضبًل عنفالقاعدة األساسية لتوليد الثروة 

ويشّكل حافزًا لمترابطات األمامية  ،يوّلد القيم المضافة والعوائد المتزايدة في األسواق المحمية والخارجية
وأخيرًا  والخمفية، ويزيد الدخول من خبلل زيادة الطمب عمى العمالة ذات الميارة الجديدة عالية التأىيل،

 . كّميا ا يدفع لنمو اإلنتاجية واالبتكار في جوانب االقتصادمم   ؛دوره في تطوير المعارف التقنية واإلدارية
( ذات أسعار المناجمو  -الصيد و  –الغابات و  –أسواق المنتجات األولية )الزراعة  عد  تُ  كما

يشّكل التصنيع  ومن َثم  وال ُتسيم في خمق فرص عمل عالية التأىيل.  ،مضافة ضعيفة اً توّلد قيممتقمبة و 
 مدخبًل لتجاوز ىذا التعثر.

سيم الصناعة التحويمية في ديناميكية التغيير الييكمي لجية المنافسة تُ ذلك  فضبًل عن
ل انزياح تشكل المنافسة بشكل دائم عامبًل دافعًا لبلبتكار في القطاع الصناعي من خبل  ِإذْ والتقدم، 
الصناعات كثيفة العمالة ومنخفضة التراكم الرأسمالي والتأىيل إلى تمك كثيفة الرأسمال  منالعمالة 

وازدياد  قطاعي كانخفاض الصناعات النسيجية -التأىيل. ويمكن أن يكون ذلك عبروالتقنية وعالية 
 .بتكار(لى التصميم واالإ)من التجميع والتوضيب قطاعية -ضمنااللكترونية أو حتى 

( Enabling Capabilities)القدرات  من تمكين قد راكمت الدول الرائدة في مجال التصنيع كبل ً ف
إنتاجية وعتادًا  ميزات( وىو بدوره أعطى المنتجين Production Capacitiesوالطاقات اإلنتاجية )

أّنو مستوى الميارات بتمكين القدرات  (14)ُيعّرف لدفع الحد التكنولوجي من خبلل البحوث واالبتكار.
 في حين ُتمّثل ،والمعرفة التطبيقية لدى األفراد والمشاريع المتسقة مع المعرفة الجمعية ومصادر اإلبداع

وتفسح تمك التقدمات المجال أمام الدول  عوامل اإلنتاج والُبنى التقنية الُمدمجة. الطاقات اإلنتاجية
 :(15)النامية لمحاق سريعًا من خبلل التعّمم. ويضم المحاق عمميتين مترابطتين متمايزتين

 دارتو األولى: تقوية اإلمكانيات لتسريع التحول التقني والييكمي  .وا 

                                           
14Enabling capabilities: individual and enterprise level Know-how and skills، along with collective 

Knowledge and sources of creativity. 

Productive capacities: embodied in production factors and physical and technological infrastructure 

15 Lin, Justin Yifu (2012). New Structural Economics: A Framework for Rethinking Development 

and Policy. Washington, D.C.: World Bank. 
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 ب وىذا بدوره يتطم ؛الثانية: تراكم الطاقات اإلنتاجية عبر االستثمار المستدام
 سياسات تنسيق وتوجيو وتحفيز فاعمة.

ذات القيمة المضافة العالية التي رسمت التحّول ألن تكون أكثر والنشاطات تنحو القطاعات 
تعّمم تبّني  جميعيم كثافة رأسمالية مما كان في السابق. ويتطمب التحّول من الفاعمين االقتصاديين

التحّكم  فضبًل عنفي السمع والخدمات الراقية والجديدة،  التقنيات متزايدة التعقيد، واالستثمار واإلنتاج
تحديًا أساسّيًا لمدولة التنموية  وتسريعيا والتوجيو وتسريع عممية التغّير. ويشّكل دعم عمميات التعّمم

 فيفيما يتعّمق بتطوير ديناميكية اإلمكانيات. كما تشكل العمالة الفائضة معضمة أخرى في الدول النامية 
نتاجية وزيادة التوظيف بشكل متزامن، وُيسيم كل من التحّول الييكمي والتغّير التقني في خمق نمو اإل 

 .أو تغييرىا فرص العمل ونوعيتيا
كثيفة العمالة نتاج بغرض التصدير )منتجات اإل توّجو الدول الصناعية المتأخرة نحو  ويعد  

 كّميا بلقتصاداتلمحدودية السوق المحمي حبًل مقبواًل، ولكن ىذا ليس خيارًا  كبيرة( لتجاوزبكميات 
 وبشكل خاص تمك الكبيرة.

بناء  من خبللوذلك  كّميا؛ الدولة تاريخيًا دورًا استباقّيًا في حاالت المحاق الناجحة أد تقد ف
زالة و ومراكمة اإلمكانيات،  دعم عمميات التعّممو تشجيع التحديث التقني، و حضانة المشاريع، و األسواق،  ا 

قد شمل ىذا النجاح طيفًا من و  وتوفير التمويل. اإلصبلح الزراعي،و معيقات نمو البنى التحتية، 
 السياسات والترتيبات المؤسساتية المختمفة.

تولد الفروع  ِإذْ  ،الترابط بين النمو االقتصادي وُبنى اإلنتاج فييوجد العديد من األسباب 
إطبلق إنتاجية االقتصاد، ويرتكز  ونقمو، ومن َثم  جدًا لتوليد التقّدم التقني  مختمفةً  اً المختمفة لئلنتاج فرص

الصناعية ىي أفضل قناة لنقل  النشاطاتإن  :الدفاع الكبلسيكي عن التصنيع إلى الحجة القائمة
طبلق االبتكارات، ومن المفيد التنويو إ لى تمتع بعض القطاعات األولية كالزراعة والتنقيب التكنولوجيا وا 

 بإنتاجية عالية جدًا إال أنيا أقل فعالية في نقل ىذه الزيادات إلى قطاعات اإلنتاج األخرى.
 ِإذْ . (16)عامبًل حاسمًا في تناسق الترابط الترابطات األمامية والخمفية وفضاء الُمنَتج لكوتش

اتسمت العولمة المعاصرة بتحوالت معتبرة في التنظيم والحوكمة عمى صعيد الصناعات العالمية، وتمّثل 
والمنتجين  بالمشترين ء سبلسل البضائع المدفوعةات بنشو يات والثمانينيىا في السبعيناحدإ
(Producer Driven& Buyer Driven.) أصبح التركيز عمى سبلسل  2000في عام  ولكن

                                           
16 Gary Gerelli, (2014). Global Value Chains in Post-Washington Consensus World، Review of 

International Political Economy. Vol. 21, No. 1, 9–37, Routledge, UK. 
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التحّول الموسوم بإعادة تشكيل ُبنى يدخل االقتصاد العالمي مرحمة  ،ومالي .(GVCsالعالمية )القيمة 
انتياء اتفاق )إجماع( واشنطن لية العالمية عمى مستويات مختمفة؛ كالحوكمة ليذه السبلسل ولمرأسما

بين الترابط  الدمجو  منطقة اليورو الجديدة(.و ونشوء مراكز قوى سياسية واقتصادية جديدة )البريكس، 
أنماط جديدة من التنسيق بين وظيور  الجغرافي وترّكز السبلسل القيمة في قاعدة العرض العالمي.

انزياح في األسواق النيائية لمعديد من سبلسل القيمة العالمية  فضبًل عن الفاعمين في سبلسل القيمة.
جغرافية لبلستثمار والتبادل التي أعادت تعريف األقاليم ال 2009-2002بشكل متسارع بعد األزمة 

ا مم   ؛الوكاالت الدولية الرئيسية لممانحين عمل إلى (GVCsمدخل )و انتشار مفيوم  وأخيراً  التجاري.
 يعزز إعادة صياغة أسس التنمية الحالية.

( GVC)( وGCCُتجمع المراجعات عمى وجود سمات مميزة لسبلسل البضائع العالمية )
االقتصاد العالمي يتألف من شبكات اقتصادية معقدة وديناميكية من  أنّ بتسم تالتي  (17)(GPN)و

( ISI) بدائل المستوردات سياسة ات سادتيات والسبعينيمنذ الخمسينف .وضمنيا العبلقات بين الشركات
 ( واتجيت الدول النامية لذلك تحت ضغطEOI) الصناعات التصديرية سياسة ات سادتيومنذ الستين
تقال إلى مراحل أكثر . وبدأت الصعوبات مع االن(IMF)صندوق النقد الدولي و ( WB) البنك الدولي

من  بعد اتفاق واشنطن كبّلً  (GVCs)االستراتيجيتين. ليذا يجب أن يأخذ تحميل  تاصعوبة في كم
التغيرات في تنظيم اإلنتاج والتبادل التجاري وأيضًا دور االقتصاديات الناشئة كمصدر جديد لمطمب 

 االقتصاد العالمي.والعرض في 

 :عوامل نجاح السياسة الصناعية
تعتمد  ِإذْ  ،ز استمرار ذلك النجاحكائلسياسة الصناعية ضرورية لفيم ر مراجعة نجاحات ا ُتعد  

سمح ببناء قاعدة يا مم   ؛معظم االقتصادات المتقدمة في يومنا ىذا عمى التدّخل الحكومي لتسريع النمو
فخبلفًا لمرأي السائد الذي يعزو نجاح االقتصادات الغربية لحرية السوق  .صناعية قوية ونمو مستدام

األدلة التاريخية ُتظير بقوة دور السياسات الصناعية والتجارية والتقنية في تحقيق ذلك التحول  فإنّ 
 الييكمي.

                                           
17 GVC “Global Value Chains’ سالسل القيمة العالمية, GCC “Global Commodity Chains”  سالسل البضائع
 ISI “Import Substitutive .شبكات اإلنتاج العالمية ”GPN “Global Production Network ,العالمية

Industrialization” تصنيع بدائل المستوردات, EOI “Export oriented industrialization” الصناعات التصديرية. 
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راوحت تمك السياسات من الحمائية التجارية وحضانة الصناعات الناشئة إلى ضمان بعض و 
وال يغيب  ،مرورًا باالستثمارات المباشرة لمدولة ،رات وحتى الشراكة بين القطاعين العام والخاصاالحتكا

عن األذىان ما قدمتو حكومة الواليات المتحدة لمختبرات بل لمصناعات العسكرية والدعم المالي 
 مصناعات فائقة التكنولوجيا.ل

ي الذي تطّمب توجيو االىتمام من من التراكم الرأسمال شارة إلى وجود معدل عال  تجدر اإل
خبلل أسعار الفائدة المضبوطة حكوميًا وسياسات القروض االنتقائية الموجية نحو صناعات التكثيف 

بمغت نسبة القيمة  ِإذْ  ،مشاريع الدولة في الصناعات الثقيمة وقطاع الطاقة فضبًل عنالرأسمالي 
 .%18 نحوالمضافة الصناعية في االقتصادات المتقدمة 

يرى بعض االقتصاديين أن النمو االقتصادي ىو عممية مستمرة لكل من التحديث الصناعي 
 فضبلً نتاج في البمد دورىا بحصيمة عوامل اإل النسبية التي تتحّدد ب لمميزاتوذلك وفقًا  ؛والتغيير الييكمي

فعمى سبيل المثال  ،يمكن الركون إلى آليات السوق لتحقيق التحول والتحديث الكامنة. وال الميزات عن
كما ال تستطيع الشركات الخاصة  ،نى تحتية كافيةء صناعة جديدة مدخبلت وسيطة أو بُ نشاإقد يتطمب 

الحكومة دورًا  تؤديوىكذا  ،استبطان استثماراتيا في سبيل توفير تمك المدخبلت أو تقديم البنى التحتية
 حيويًا في تنسيق االستثمارات.

كار )الرافع لعممية التحديث والتنوع( عمى مخاطر وعدم تأكد ذلك ينطوي االبت فضبًل عن
تفيد من الفجوة ويمكن لمدول النامية أن  ،ا قد يدفع القطاع الخاص لئلحجام عن اإلقدام أوالً مم   ؛كبيرين

 ؛ولكنيا قائمة في االقتصادات المتقدمة ،يايلإالتقنية من خبلل تبّني تقنيات أو صناعات جديدة بالنسبة 
18) ويرى ،تكاليف االبتكار واالختراع تخفيضًا كبيراً ا يخّفض مم  

(Lin,2014)(  ضرورة استغبلل ميزة
القادم المتأخر لبناء صناعات تتمتع بميزة النمو الديناميكي من االقتصادات األكثر تقّدمًا ولدييا حصيمة 

فعمى سبيل المثال قامت بريطانيا بانتياج سياسات صناعية لمحاق بيولندا في  ،نتاج مماثمةإموارد 
من تمك  %70جمالي كانت بحدود )حصة الفرد من الناتج المحمي اإل القرن السادس والسابع عشر

ألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة في القرن التاسع إلى وكذلك الحال بالنسبة  ،التي كانت في ىولندا
 ما انتيجت سياسات لمحاق ببريطانيا(.عشر عند

                                           
18 Lin. Justin Yifu, 2014. Industrial Policy Revisited: A New Structural Economics Perspective, 

China Economic Journal, Vol. 7, No. 3, 382–396. 
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تشير تجارب  ِإذْ ال يمكن إغفال الترابط بين السياسات الصناعية وسياسات أسعار الصرف 
دماج ثبلثة أنظمة إ إلى األرجنتين والبرازيل وتشيمي والمكسيك وكوريا الجنوبية() (19)العديد من الدول

عر الصرف الحقيقي فعندما يكون س ،والتغّير الييكمينتاجية الطمب واإل  يد سيناريو النمو وىي:لتحد
نتاجية يكون ة فإن نمو اإل ائبغ اسات الصناعية والتقنية ضعيفة أووتكون السي تقويمًا عالياً مقومًا 
وىكذا تفقد الصناعات كثيفة  ،مرتبطة بتوّسع الطمب الفعال باستجابات دفاعية وترشيدية غير مدفوعاً 
ا إذا كان سعر الصرف تنافسيًا أم   ،نتاجيةإأقل  نشاطاتالعمالة باتجاه  تنزاحلوجيا تنافسيتيا و التكنو 

تزداد  ومن َثم   ،التقنية تنمو نحو التنّوع فإن العمالة عالية التأىيل تنمو باطرادو والسياسات الصناعية 
وفي حال غياب السياسات فإن سعر الصرف الحقيقي يمكن أن يؤدي وظيفة امتصاص  ،نتاجيةاإل 

وفي المقابل ال يمكن تعزيز نمو الطمب بشكل سريع دون وجود  .غبلق الفجوة التقنيةإالعمالة دون 
ومن  ،أي تقود المغاالة في أسعار الصرف الحقيقية إلى تثبيط أثر التغير الييكمي ،سعر صرف تنافسي

 النمو طويل األجل. َثم  
التمييز بين السياسات الصناعية العمودية )دعم صناعات محددة(  ال يعد  من ناحية أخرى، 

وجد تأّنو ال  بعضيميرى  كّميم، ِإذْ صحيحًا ومقبواًل لدى األكاديميين  (الموّجية عبر القطاعات)واألفقية 
وغاليًا ما يتم ذلك وفقًا  ،مناطق الُمقامة فييافإشادة الُبنى التحتية تدعم ال ،حيادية في أشكال السياسات

التعميم والتأىيل والتدريب أبعد ما ت سياساقطاعات ومجتمعات مختمفة. كما أّن  فيلسّمم أولويات ُتؤّثر 
يقود خيار االستثمار في أحد مستوعباتيا إلى تطبيقات رئيسية في مجال تأىيل  ِإذْ  ،تكون عن الحيادية

 طبيعة التحول الييكمي. ومن َثم   ،مكانيات قوة العملإ
تؤّشر إلى االبتعاد عن كفاءة  ِإذْ سمة طبيعية في المشيد االقتصادي.  Rentsوُتمّثل الريوع 

ولكّنيا في  ية؛وتخمق ضياعًا كبيرًا في مستويات الرفاى ،السوق التنافسية كنتيجة لتسويات األسعار
من الممكن أن  ِإذْ ورًا حيويًا في االقتصادات الرأسمالية د تؤديالمقابل وبالتساوق مع ابتكارية المشاريع 

 .ةكما ىو الحال في تجربة جنوب آسي ،نتاجيةاكم الرأسمالي وزيادة اإل تسّرع من عممية التر 
ُتشير االتجاىات األخيرة إلى تغّير طبيعة االستيداف لناحية توسيع مدى أدوات الدعم 

ركيز اآلن ىو الستيداف التدخبلت في تقديم المدخبلت )العامة( فالت ،اليادفة لخمق الترابطات والتجمعات
زالة التناسق ال تكبلأو عبر األسواق لحل مش ،عبر تخصيصات الموازنة  معيقاتقطاعية ودعم التعّمم وا 

 االستثمار.

                                           
19 World Bank. 2011. Global Development Horizons: Multipolarity: The New Global Economy, 

Washington, DC: World Bank. 
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التدخبلت االنتقائية في صياغة السياسة الصناعية إلى كيفية تحقيق  عّدة فيوُتشير تجارب 
االستيداف األكثر فعالية في ضوء األىداف المرسومة من قبل صانعي السياسة والتوجيات الحكومية. 

مجموعة  فضبًل عن دورًا رائدًا في خمق بيئة تمكينية عبر سياسات عامة (20)الدولة في الصين أدتفقد 
تدخبلت المباشرة التي كانت تتسم بديناميكية مع التوجو نحو استراتيجية النمو بالتصدير متنوعة من ال

 والقطارات فائقة السرعة. ،أشباه النواقلو  ،تّم استيداف قطاعات السيارات ِإذْ في بداية التسعينيات 
في بداية التسعينيات في تحقيق التحول بسبب عدم وضوح  ةجنوب افريقي أخفقتقد ف

 ؛(21)ووجود بنية صناعية جّيدة ،األولويات عمى الرغم من اعتماد المفيوم الواسع لمسياسة الصناعية
يقوم عمى توجيو الجيود إلزالة العوائق  2007ا دفع إلى رسم إطار وطني لمسياسة الصناعية عام مم  

 القطاعية.-قطاعية وعبر-ئيسية عبر سياسات فوقالصناعات الر التي تواجو 
ا أدى إلى مم   ؛تناول االقتصاد الكمي واالقتصاد الصناعي بشكل منفصل يجريتقميدّيًا كان 

كان ُيعيد لوزارة المالية والمصرف المركزي بسياسات  ِإذْ عدم ربط النقاشات السياساتية والتطبيق 
بالسياسة الصناعية. ولكن تعكس التجربة التطورية في أمريكا نتاج ولوزارات اإل  ،االقتصاد الكمي

لمتحول  اً أساسي اً سياسات أسعار الصرف مكّون َعدِّ نادت بضرورة  ِإذْ ىذا الطرح بشكل كبير  (22)البلتينية
 نتاجي والنمو وتنّوع الصادرات.اإل 

تنمية الصناعية جمالي ومعدالت الفائدة في صياغة استراتيجية الأىمية الطمب اإلكما أّكدت 
ضرورة استخدام سياسات االقتصاد الكمي إلدارة الدورات االقتصادية  فضبًل عنوتنمية االستثمار. 

 ِإذْ وازداد االىتمام بيذا المدخل بعد األزمة المالية العالمية األخيرة  ،والصدمات وتدفقات رؤوس األموال
 تّم المجوء بشكل متزايد إلى السياسات الكمية المعاكسة.

أّن أىداف سياسة االقتصاد الكمّية يجب أن تتعدى أىداف  (23)ى العديد من االقتصاديينير 
وىذا بدوره قد يتطمب مرونة أكبر في  ،االستقرار التقميدي إلى دعم التحّول الييكمي وزيادة التشغيل

                                           
20 Growth Commission. 2008. The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive 

Development. Washington, D.C: Growth Commission. 
21 Pack, H., and K. Saggi. 2006. “Is There a Case for Industrial Policy? A Critical Survey.” World 
Bank Research Observer 21 (2): 267–297. 
22 Chenery, Hollis B. 1961. “Comparative Advantage and Development Policy.” American Economic 

Review 51 (March): 18–51. 
23 Hausmann, R., D. Rodrik, and A. Velasco. 2008. “Growth Diagnostics.” In The Washington 

Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance, edited by N. Serra and J. E. 

Stiglitz, 324–354. New York: Oxford University Press. 
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مسار  إيجاد مزيج من سياسات العرض وسياسات الطمب لتجّنب فضبًل عن ،نسب الدين وعجز الموازنة
 النمو المتباطئ.

أو  يارات اجتماعية غير سميمةلى خوقد تؤّدي السياسات الكمّية والصناعية المتعارضة إ
نتاجية منخفضة وتغّير بنيوي ضئيل. ومن الجدير ذكرُه لجوء الصين ا  الدوران في حمقة طمب ضعيفة و 

 ِإذْ سياسات التحول الفّعال مع السياسات المالية واالجتماعية  مواءمة ات إلىيمع بداية عقد التسعين
ا أدى إلى الولوج في مجال مم   ؛سيطر التمويل العام عمى استثمارات البنى التحتية والتحديث الصناعي

التعميق الرأسمالي والتصنيع بواسطة المشاريع الممموكة من قبل الدولة في عدد من الصناعات 
ا أّدى إلى دفع التصدير مم   ؛في قطاع التكنولوجيا المتقّدمةالجنسية  المتعدية شركاتوعبر ال ،األساسية

تّم اعتماد سياسة بناء  ِإذْ  ،باالستفادة أيضًا من قوة العمل الرخيصة التي تّم ايبلؤىا المزيد من االىتمام
 ،ي في الطبقة العاممةمجتمع أكثر تجانسًا وذلك لتجاوز عدم المساواة المتزايدة واالستقطاب االجتماع

 فقد عمدت الحكومة إلى تقوية الحقوق العمالية ورفع الحد األدنى لؤلجور وزيادة التعويضات.
تشير  ِإذْ التجارة الدولية قضية شائكة فيما يتعمق بالتحول الفّعال؛  في سياق  آخر ُتعد  

ودعم  ،دعم التصديرو  ،إلى أّن معظم االقتصادات الناجحة قد تبنت مزيجًا من االنفتاح التجاري (24)األدلة
كجزء من مروحة واسعة من السياسات لتحفيز التحول الييكمي. فاإلصبلح  وحمايتيا الصناعات الناشئة

 ،التدريب والتعميمو  ،صبلحات األخرى بشكل خاص تنمية المشاريعلتجاري يجب أن يترافق مع جممة اإلا
والتمويل. فالولوج إلى األسواق يمثل ىاجسًا لصانعي السياسات بشكل خاص في عصر  ،االبتكارو 

يعتمد ذلك عمى تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة واالستثمارات  ِإذْ اقتصاديات الحجم والتعّمم. 
يبدو جمّيًا العبلقة الوثيقة بين السياسات قميمية والعالمية. و شبكة القيم المضافة اإل فضبًل عنالمحمية 

التجارية وسياسات التنافسية. فتمك الدول التي انتيجت استراتيجيات اتفاق واشنطن دون إيبلء االنتباه 
د أّدت إلى تدمير وق ،لمتنافسية قد وقعت في اختناقات تتعمق بمناخ االستثمار وتكوين الرأسمال البشري

صبلحات أو يتم مراعاة التتابع في تنفيذ اإل لم ِإذْ ناعية في تمك البمدان. مكانية الصجزء واسع من اإل
أّن انتشار سبلسل القيمة المضافة قد حّول  Baldwin،2012))(25)إدارة سعر صرف تنافسي. ويرى 

العالم من نمط التبادل التجاري الذي تسيطر عميو السمع المنتيية إلى النمط الثنائي لتدفقات السمع 
من السياسات العامة بيدف  جديدةً  اً والبشر والتدريب واالستثمارات والمعمومات. وىذا بدوره يفرض أنماط

                                           
24 Harrison, A., and A. Rodríguez-Clare. 2010. “Trade, Foreign Investment, and Industrial Policy for 

Developing Countries.” In D. Rodrik (ed.), Handbook of Economic Growth, Vol. 5, 4039–4213. 
Amsterdam: North-Holland. 
25 Baldwin, Richard, 2012, Global supply chains: Why they emerged, why they matter, and where 

they are going. CEPR Discussion Papers No. 9103. 
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التحديث الصناعي تحدّيًا ضمن  ِإْذ يعد  نتاجية وخمق الوظائف. إمكانات إناء تقوية الصناعات المحمّية وب
ولكن  ،فبل يكفي توطين بعض الميام أو الشركات الرائدة ،سمسمة القيمة التي تنخرط فييا الدول النامية

خيارات  عَ سِّ وَ تُ من المفّضل أن  ومن َثم   ،يجب أن يتعداه إلى تشجيع االبتكار ودعم المشاريع المحمية
 السياسة الصناعية في عصر التخصص العمودي عمى المستوى االقميمي.

القدرات الجمعية صانعو السياسات ميمة حرجة في كيفية بناء  ،ذاتو في المنحى ،يواجو
تبرز أىمية  ِإذْ . (26)ضمان التحول الفّعال فضبًل عنالتي تسمح لبمدانيم االنطبلق نحو التغيير الييكمي 

خمق مجتمع التعّمم وتقديم إطار متكامل لبلستراتيجيات المتعمقة بذلك في مستويات مختمفة وأماكن 
الشبكات االجتماعية والتنظيمية كالشراكة بين القطاعين العام و  ،تشمل المشاريع وأنظمة التعميم ؛متعددة

وى االلتحاق بالتعميم واعتماد بّد من رفع مستوالمؤسسات العامة. فبل ،والخاص وسبلسل القيمة
وخمق أنظمة اقتصادية اجتماعية تحدد  ،التكنولوجيا التحويمية كنمط اقتصادي الستبطانالصناعة 

من تدّخل  بد  اد سياسة التعّمم لمتعّمم. أي الاعتم فضبًل عن ،الخيارات والسموك عمى المستوى الجمعي
كل من قطاع األعمال والمجتمع لفرض االنتقال  فاعل لمدولة لخمق منظومة الحوافز والضغوطات عمى

أّن االنتقال إلى مجتمع التعّمم قد بدأ في عام  27)(Stiglitz et al,2009))مجتمع التعّمم. يرى  إلى
شارة مالي وكفاءة االستخدام. وتجدر اإلوقد أفضى ذلك إلى ازدىار أفضل مما حّققو التراكم الرأس 1800

استقطاب االستثمارات الخارجية قد نجحت قببًل في رفع معدالت االدخار  إلى أّن الدول التي نجحت في
قائمة البمدان ذات  تتصدر ِإذْ  ،وىذا ما يفّسر ضآلة األموال المستثمرة في دول أميركا البلتينية ؛المحمي

المنخفض. في المقابل نجحت عدة دول )كوستاريكا( في جذب االستثمارات األجنبية  معدالت االدخار
باشرة إلى قطاعات تكنولوجية عالية أو متوسطة عبر تحسين قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الم

عادة النظر في األنظمة  ،تحسين التناسق السياساتي فضبًل عن ،وتطوير استراتيجية االبتكار الوطني وا 
 الضريبية.

اعتمدت عمى ات والتي يالتي بدأت في منتصف الستين (28)ال تغيب تجربة كوريا الجنوبية
تطوير سياسات التعميم والتدريب وعمى المؤسسات والسياسات الصناعية. فالبنية المعرفية لدى قوة 

توسيع قاعدة الميارات البلزمة  ومن َثم   ،العمل اتسمت بتعزيز التعميم ونسب االلتحاق بالمدارس

                                           
26 Krugman, P. 1979. “A Model of Innovation, Technology Transfer, and the World Distribution of 

Income.” Journal of Political Economy 87 (2): 253–266. 
27 Cimoli, Mario, Giovanni Dosi and Joseph E. Stiglitz. (2009). Industrial Policy and Development: 
The Political Economy of Capabilities Accumulation. Toronto: Oxford University Press. 
28 Lee. Keun. 2016.  Economic Catch-Up and Technological Leapfrogging the Path to Development 

and Macroeconomic Stability in Korea. Edward Elger Publishing. UK. 
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كما  ،ر في توزيع الدخوللمتصنيع. وقد تّم ذلك بالتزامن مع رفع مستويات األجور وخمق عدالة أكث
شكالية مواءمة الميارات مع إر واالبتكارات. ولكن تواجو اآلن اتجيت إلى سياسات البحوث والتطوي

وىذا يستدعي بدوره تطوير مؤسسات  ؛متطمبات االنتقال إلى اقتصاد المعرفة وتطوير التقنيات المتقدمة
من الفرص التي  اإلفادةتجربة اليند إلى ضرورة  تربط التنمية الصناعية مع منظومة االبتكار. كما تؤّشر

  . 2000)ت التي ازدادت بشكل مضطرد في عام)خدمات البرمجيايا الطمب العالي في صناعات معينةيخمق

االىتمام  والسي ما ،قادت الترتيبات المؤسساتية والسياساتية إلى تراكم القدرات عمى المستوى الوطني ِإذْ 
 ميماً غترابية دورًا الشبكات االجتماعية كالتجمعات اال أد تبالتدريب والتأىيل عمى مستوى الشركات. كما 

 في االنخراط في شبكات القيمة ورؤوس األموال المشتركة.
لو من دور في نشر التعّمم والميارات. كما يمثل ويمثل المحتوى التعميمي أساسًا لمتنمية لما 

المادي لمبنى التحتية )كمًا ونوعًا( ضرورة لذلك بما في ذلك بنى تكنولوجيا االتصاالت المحتوى 
ويشمل المحتوى التنظيمي قدرات التنسيق بين المكونات المؤسساتية المختمفة من جية  ،والمعمومات

 والقطاعات الخاصة ضمن جية أخرى بما يحقق التعميم والتدريب والتأىيل والتنظيم أيضًا.
ذلك شرطًا لبلنتقال إلى مجتمع المعرفة، فاالستثمار في المعرفة والتقنيات يعني فيما  ويعد  

يعني توسيع قدرات البحث وبناء شبكة مترابطة في مجال االبتكار والتطوير، وتطوير ُنظم براءة االختراع 
 وتحويميا إلى منتجات سوقية.

لتحول الفّعال الجيوزية في أخيرًا يتطمب ضمان نجاح السياسات الصناعية في تحقيق ا
تشير تجارب استيعاب التجارب والمرونة في تصميم تمك السياسات في عالم متزايد التغّير وعدم التأكد. و 

وأميركا البلتينية إلى تعديل السياسات الصناعية عبر الزمن لتصحيح االختبلالت والقبض  ةجنوب آسي
تبّنت دول أميركا البلتينية مزيجًا من إحبلل الواردات  عمى الفرص المتاحة الجديدة؛ فكما أشرنا سابقاً 

 ِإذْ  عمى المكّون األول. اتيوتنويع الصادرات والتكامل االقميمي بعد أن اقتصرت استراتيجياتيا قبل الستين
ا يمّكن من جذب االستثمارات األجنبية المباشرة. مم   ؛مراكمة وتطور القدرات المحمية ISIتتيح سياسات 

نجاز المحاق دون ذلك. ويتطمب إمع القدرات االجتماعية. فبل يمكن ويعزى التطور إلى ضرورة التكامل 
 .كم وحول الداخمي في االقتصاد والمجتمع تلذلك فيم دينامّية ا

ا يدفع التعّمم عبر الزمن. مم   ؛القدرات تاقتصاد التطوري يجب أن تتساوق كمفمن وجية اال
يشير  ِإذْ  ،اإلشارة إلى تباين وجيات نظر بعض األكاديميين في تصنيف اإلمكانيات والقدرات روتجد

 اآلخر أنيا طاقة إنتاجية. بعضيمفي حين ُيعّدىا  ،إلى البنى البحثية المادية عمى أنيا قدرات بعضيم
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 :التحول الشامل دينامّية
ىما المعرفة التكنوقراطية  ميمينعدين ( عمى بُ كّميا لسياساتكاالصناعية )تنطوي السياسات 

يمّثل البعد األول ضرورة وجود خبرات مؤىمة وذات دراية كافية بالطيف الواسع  ِإذْ واالقتصاد السياسي. 
ا يشّكل مم   ؛وىذا ما قد تفتقر إليو العديد من الدول النامية ؛مكانية تطبيقياإومدى  ،لؤلدوات السياساتية

 ال تمتمك البنى المؤسساتية القادرة عمى صياغة الخيارات ِإذْ  ،تحديًا أمام التحول الييكمي الفّعال
دماجيا في صمب عممية التنمية. في حين ينشأ ُبعد االقتصاد السياسي من انخراط الحكومة  وا 

وىذا بدوره يقود  ،جتماعيةومجموعات الضغط والقوى السياسية في الترتيبات االقتصادية والسياسية واال
أّن  إلى North 1993))(29)في معرض تطبيق السياسات. يشير  اإلخفاقإلى التعارض وربما 

مع تغّيرات الظروف االقتصادية  مكانية تكييف مؤسساتياإادات الناجحة ىي تمك التي طّورت االقتص
الصناعية يضمن تحقيق التفضيبلت السياسية واالجتماعية. فبل يوجد نموذج صحيح لمسياسات و 

ذلك يجب أن  فضبًل عن .كّميا التوازن والتجانس بين الفاعمين االقتصاديين يمكن تطبيقو عمى الدول
وفي الحكومة واألحزاب  ،السياسات بشفافية اعتمادًا عمى المؤسسات في القطاع العام والخاص ُتْرَسمَ 

 ضرورة تبّني مبادئ التخطيط والمحاسبة.وىذا يقود إلى  ا يضمن تغذية راجعة.األخرى خارجيا مم  
تشمل المؤسسات طيفًا واسعًا من قواعد الحوكمة لعممية التراكم بما في ذلك بنية الحوافز 

شارات التي تدفع ن عمل تمك المؤسسات مجموعة من اإلينتج ع ِإذْ لتحقيق التغيير الييكمي الديناميكي. 
أثناء المحاق من خبلل تطوير قدرة امتصاص الفيض  في وبشكل خاص وتحديثو نتاجاإل أو تثبط تنّوع 

في السياق المحمي عبر المحاكاة واليندسة العكسية والتعّمم بالممارسة أو التعمم  واستيعابو التقني
ويصبح أيضًا  ،لحاحًا إلنجاز التحديث والتنافسيةإباالستخدام. وفي مراحل متقدمة يصبح االبتكار أكثر 

 ت الجديدة والخدمات مصدرًا ليذه التنافسية.التطور الداخمي لممنتجا
نتاج عم الصناعات الوليدة أو حماية اإل في سياق الحديث عن منظومة الحوافز لجية د

كان  ةففي شرق آسي .أن يترافق ذلك مع آليات تحّكم لغرض شروط استمرار ذلك الدعم يجب ،المحمي
ضرورة  فضبًل عننتاجيا بشكل متزايد. إ مطموبًا من الشركات موضع الدعم أن تبدأ بتصدير جزء من

الحكومة دورًا ميّمًا في سد الفجوة بين  تؤديتطبيق الحكومة سياسات لمحد من االنتياز الريعي. ىنا 
الجديدة )المنتجات الجديدة( فالسياسات االقتصادية  النشاطاتوتمك المطموبة لخمق  ،القدرات الراىنة

 نتاج والتصدير والتحديث.اإل  فيسبية التي تؤثر الكمية حاسمة في تشكيل األسعار الن

                                           
29 Douglass C. North. 1993, Economic Performance through Time, American Economic Review. 
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قادة  فضبًل عنتيتم االتجاىات الحديثة في السياسة الصناعية بتوسيع دائرة المشاركة لتضم 
األكاديميين واالتحادات العمالية ومنّظمات المجتمع المدني و  ،وصانعي السياسة الوطنيين قطاع األعمال

وجود آليات تنسيق فاعمة كمجالس التنافسية والمجالس القطاعية . مما يفرض كّميا عمى المستويات
وشبكات غير رسمية في المجتمع األىمي. وتبرز ىنا الجيود التي تبذليا معظم الدول في صياغة 

نشاء ىيئات خاصة بيا. كما تعمل العديد من الدول  ،تشريعات التشاركية بين القطاعين العام والخاص وا 
لمتحدة األمريكية( عمى بناء شبكات من التفاعبلت بين قطاع األعمال والتمويل )بشكل خاص الواليات ا

والعمميات الجديدة دون الحاجة إلى  وتسويقيا والمراكز البحثية التي تقوم بدورىا بتطوير المنتجات
 إعبلن تبّني سياسة صناعية معمنة. 

 :االستنتاجات
إلى محورية الدور االستباقي لمدولة في تشكيل  تشير معظم المدارس الفكرية عمى الرغم من تمايزىا

ىذه األطر متكاممة في سبيل تعميم استراتيجيات المحاق والنمو مع  وتعد   وتوجيييا، عممية التنمية
 مراعاة خصوصية كل بمد.

ات الفّعالة وعمميات التعّمم، يإلى تعزيز اإلمكان منتقمة النسبية الميزات دور السياسات الصناعيةجاوزت ت
 .وحجميا تشكيل أنماط التحّول بيدف تحقيق إنتاجية أعمى وتحسين نوعية األعمال فضبًل عن
قطاع الصناعة التحويمية أساسًا في  وُيعد   ،معطيات كضرورة مفاىيمية لتأسيس التحولال من تبرز جممة

 تمك المعتمدة عمى أسواق المنتجات األولية. والسي ما ،عممية التغيير الييكمي في العديد من البمدان
تشكل  ِإذْ ذلك ُتسيم الصناعة التحويمية في ديناميكية التغيير الييكمي لجية المنافسة والتقدم،  فضبًل عن

 .المنافسة بشكل دائم عامبًل دافعًا لبلبتكار في القطاع الصناعي
يتطمب ضمان و  .وكمّ ل الداخمي في االقتصاد والمجتمع حوتفيم دينامّية ال من خبللنجاز المحاق إيمكن 

نجاح السياسات الصناعية في تحقيق التحول الفّعال الجيوزية في استيعاب التجارب والمرونة في 
 .تصميم تمك السياسات في عالم متزايد التغّير وعدم التأكد

التحادات العمالية ومنظمات األكاديميين وا الفاعمين من تشير االتجاىات الحديثة إلى ضرورة إشراك
 إلى جانب قطاع األعمال وصانعي السياسات. ورسميا المجتمع المدني عند صياغة السياسة الصناعية

 :التوصيات
وتصميميا تمك  الصناعيةُتسيم االتجاىات االقتصادية المختمفة في رسم إطار تحميل السياسات 

خفاقات تمك السياسات. وذلك بيدف ضمان تحقيق ا  عمى فيم  أعمق لنجاحات و  ، المبنّيةالسياسات
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التحول الفّعال من خبلل التكامل والتشابك الصحيح بين التبادل التجاري والسياسات االقتصادية الكمّية 
ووضع  ،الكامنة الميزاتوالسياسات الصناعية. وتوضح أىمية التصميم المؤسساتي في استشراف 

تبرز أىمية المحاق ودور الحكومات في تحقيقو عبر األشكال سياسات مرنة متغّيرة عبر الزمن. كما 
مكانيات لضمان التحول ية كبرى لبناء القدرات وتعزيز اإلكما يجب إيبلء أىم المختمفة قطاعيًا ونوعيًا.

 الييكمي المستدام.
قييم. إلنشاء برامج الت اً ا يتطمب جيودم  م ؛وتبرز إشكالية قياس فاعمية السياسات بشكل  معّقد وصعب

دعم  وبيدف .وجود نظام ُممنَيج لمرقابة والمتابعة مكّونًا أساسّيًا ألي سياسة جيدة يعد  ففي الواقع 
الصناعات الوليدة وحمايتيا يتطمب توفير منظومة متكاممة لمحوافز مترافقة مع آليات ضبط وتقييم 

از ومنع االحتكارات وتبني إجراءات حكومية لمحد من االنتي فضبًل عناستيدافًا الستمرارية الدعم 
سياسات حاسمة لسد الفجوات بين القدرات المتوافرة وبين القدرات الواجبة البتكار منتجات جديدة 

 واقتصاد تطويري قائم عمى المعرفة والحداثة.
القرار وفق  ِإْذ ُيْبَنىويجب العمل وفق مبادئ واضحة لتحقيق األىداف اإليجابية الستراتيجية التدخل، 

المجتمع والبيئة  فيفيم واضح لآلثار  فضبًل عنوآراء الخبراء،  بالبحوثقاعدة تجريبية مدعومة 
ات الحكومة يالطبيعية، وتبرز ىنا ضرورة تطوير مناخ االستثمار من خبلل إزالة معوقاتو ضمن إمكان

، ويتطمب والنشاطاتقطاعات جراء تقييمات مبنّية عمى معمومات صحيحة لمإالمحدودة. وُيراعى في ذلك 
إمكانيات إدارية وتقنية مؤسساتية تسيم في إطبلق ديناميكية ذاتية  وتطبيقيا تقييم األدوات السياساتية

  لمتطور ووجود آلية تغذية راجعة.
 –المتوسط و  –ات في المدى القصير يكما يجب تحديد األولويات بما في ذلك معرفة الموارد واإلمكان

وجوب دراسة األبعاد  فضبًل عن  ؟الصناعات القائدة وتموضعيا في الساحة العالمية الطويل، وماو 
وىكذا نرى ضرورة تحديد عدد من القطاعات . االقتصادية واالجتماعية والبيئية لضمان االزدىار الحقاً 

قطاع الطاقة  فضبًل عنوفي أقاليم محددة كالصناعة الزراعية وقطاع الصناعة التحويمية  ،ذات األولوية
 والتعميم العالي )في سورية(.
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