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حققت السياسة الصناعية نجاحا محدودا في   

كثيرا األوسط وشمال أفريقيا،  و منطقة الشرق

خضعت في كثير من المواقف لسيطرة قلة ما 

 .امتيازات من الشركات الحاصلة على

 تفادي مزالق السياسة الصناعية

 بناء مؤسسات منفتحة وفعالة لتنمية القطاع الخاص وخلق الوظائف

 

 ة من شرق آسياالمستخلصالدروس 

القيادة المحبذة للنمو بقوة مقابل االمتيازات   

 ااالحتكارية

من كوريا الجنوبية والصين وماليزيا إلى سنغافورة،  

قامت حكومات شرق آسيا بهيكلة أجهزتها البيروقراطية 

 هدف تحقيق النمو االقتصادي. وأحزابها الحاكمة حول

وحفزت الضرورات السياسية لتوليد النمو القادة على 

االنخراط في إجراء إصالحات أدت بصورة ملموسة إلى 

الحد من سلطة التصرف والتقدير الذاتي وسلطات 

م هذا االلتزام في خفض األجهزة البيروقراطية. وساه

احتماالت وقوع هذه اإلصالحات في أتون المحسوبية 

دث في أنحاء أخرى من العالم. والتربح والركود مثلما ح

والواقع أنه في غياب التركيز الحصري على تحقيق 

النمو وحده تقل التكلفة السياسية لرعاية المصالح 

المكتسبة، وتكون الحوافز السياسية أعلى بصورة 

متناظرة من تمييز بعض الشركات على شركات أخرى،  

أثر مع مواصلة انتهاج السياسات حتى وإن لم يظهر لها 

 إيجابي على التنمية

 التركيز على األداء الموجه والمساندة الموقوتة 

على العكس من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

كان تنفيذ السياسات الصناعية في بلدان شرق آسيا 

الناجحة مشروطا بنجاح الشركات في مواصلة تحقيق 

م تكن النمو والتحول الهيكلي. وعند تنفيذ هذ السياسات، ل

إعانات دعم الشركات مرهونة فقط بدخولها في أنشطة 

أي األنشطة االقتصادية التي من المرجح أن  –جديدة 

بل إنها اعتمدت  –أثر ملزم  يكون لفشل السوق فيها

أيضا على استمرار نجاح الشركات في هذه األنشطة.  

إذا كانت اإلعانات موجهة بصورة غير  معنى أنهب

ذات عالقات سياسية في بلدان  متناسبة إلى شركات

شرق آسيا، فإنه مازال يتعين على هذه الشركات تحقيق 

أهداف أداء قابلة للقياس والتحقق منها بما يتوافق مع 

النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. ويتم توجيه 

المساندة الموقوتة مركزيا إلى رواد العمل الخاص مع 

لنمو ومخاطر سحب هذه حوافز مشجعة على االبتكار وا

المساندة في حالة عدم استيفاء معايير األداء. ففي تايوان 

مثال، هبط أحد القطاعات المستهدفة، وهو قطاع صناعة 

الفيديو، دون مستوى النمو المستهدف فسحبت الحكومة 

المساندة الممنوحة. ونتيجة لذلك، أفلست ثالث شركات 

يوان على العكس ولم تحقق هذه الصناعة أي تنمية في تا

من بلدان شرق آسيا األخرى؛ مما يعكس افتقارها إلى 

الميزة النسبية. وعالوة على ذلك، قدم هذا المثال إشارة 

إلى الشركات في كافة القطاعات األخرى المستفيدة من 

بتحقيق  على التزام الحكومةمساندة السياسة الصناعية 

النتائج. ومع ذلك، إذا كانت الحوافز السياسية لمواصلة 

تحقيق النمو ضعيفة، فإنه من المستبعد أن يرى أصدقاء 

النظام أي مصداقية ألهداف األداء والمواعيد النهائية. بل 

إنهم سيتوقعون تجاهل الحكومات لألهداف وتمديد المهلة 

ياسي اإلنفاق بغرض الضغط الس النهائية في مقابل

لتحقيق مكاسب، مما يُضعف الحوافز الدافعة لالبتكار. 

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لم تكن منافع 

السياسات المقدمة للشركات مشروطة بتحقيق أهداف 

فبدال ملموسة مثل نجاح الصادرات أو خلق الوظائف. 

من ذلك، ترك النظام السياسي الباب مفتوحا إلمكانية 

قديم المساندة إلى الشركات ألجل غير مسمى استمرار ت

 بصرف النظر عن األداء.

 

ياسات االقتصادية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لسيطرة قلة من الشركات كثيرا ما خضعت الس 

ذات العالقات السياسية، مما أدى إلى تقويض نمو القطاع الخاص وخلق الوظائف. ولكن وجود الشركات 

االقتصادية منطقة وحدها، بل توجد هذه الشركات في الحياة ال المتمتعة بنفوذ سياسي ليس أمرا قاصرا على

 للكثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي حقق بعضها نموا قويا ومستويات مرتفعة للعمالة.

 

فكيف نفسر النواتج المختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والمناطق األخرى؟ وما هي تحديدا  

حة في شرق آسيا التي ُوجدت فيها أيضا الدروس التي يمكن استخالصها من مقارنة تجارب البلدان الناج

 مخاطر السيطرة على السياسات من قبل الشركات ذات العالقات السياسية؟

 

تبرز المقارنة أهمية الرؤية وتصميم وتنفيذ السياسات بما يضمن عدم السيطرة عليها وتحقيق أهدافها   

 المرجوة
 

 لمشكلةا

 التحليل

 الحل

توضح المقارنة باالقتصادات الناجحة 

تنجح  ح أنفي شرق آسيا أنه من المرج

السياسة الصناعية في  منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا إذا زاد التزام 

النمو والحد من التربح  القيادة بتحقيق

من المزايا االحتكارية والسيطرة على 

 السياسات.

يجب إصالح السياسات الخاضعة 

أن تعتمد  للسيطرة، ومن األهمية بمكان

الحكومة إطارا شفافا ومنفتحا للسياسات 

من أجل الحد في المستقبل من مخاطر 

 ل على امتيازات.والسيطرة والحص
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 تنشيط وضمان المنافسة وتساوي الفرص  

اتجهت السياسات االقتصادية في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا إلى منح امتيازات للشركات ذات 

العالقات السياسية بدال من استفادة جميع الشركات 

السوق. والواقع أن هذه االمتيازات  والداخلين الجدد إلى

السياسية أعطت الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي ميزة 

على منافسيها في نفس القطاع بطرق منها مثال إعانات 

الطاقة، والوصول بتكلفة رخيصة إلى األراضي 

الحكومية، واإلعفاءات الضريبية أو مرونة أكبر في 

السياسات إلى تنفيذ الضرائب الخ. وكثيرا ما أدت هذه 

عزل الشركات ذات العالقات السياسية بمنأى عن 

أمام دخول  المنافسة من خالل إقامة عدة حواجز

الشركات األجنبية بفرض قيود على االستثمار األجنبي 

المباشر، أو متطلبات الموافقة المرهقة، أو إجراءات 

أخرى غير جمركية. وبدال من ذلك، من خالل ربط 

أداء قابلة للقياس متاحة لجميع  المساندة بمؤشرات

الشركات )ومتاحة أحيانا في القطاعات المستهدفة(، لم 

تقم البلدان الناجحة في شرق آسيا بتقويض المنافسة 

 والمساواة في الفرص. وعلى وجه التحديد، قدمت

مؤشرات األداء، مثل مؤشر الصادرات، حوافز للمنافسة 

السوق المحلية  دوليا واالبتكار بدال من التركيز على

 وكسب األرباح.

 بناء مؤسسات قوية وإدارة مهنية مؤهلة 

تتطلب الصعوبات الفنية المشمولة في تصميم وتنفيذ 

سياسات اقتصادية فاعلة، والحاجة إلى ضمان المنافسة، 

وجود مؤسسات قوية وإدارة مهنية مؤهلة. ولكن تجارب 

ير إلى الكثير من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا تش

اتخاذ خطوة إلى الخلف بعيدا عن هذه المتطلبات. فعلي 

حضور الصندوق االجتماعي تراجع سبيل المثال، 

يث للتنمية، الذي كان أحد أهم الهيئات في مصر من ح

غوط السياسية الداعية الشفافية والكفاءة، في وجه الض

إلى استخدام الصندوق كمصدر لتمويل الوظائف القائمة 

المحسوبية. ويلزم وجود إدارة عامة قوية لتنفيذ على 

التحديات السياسية الالزمة لبناء أسواق مفتوحة متسمة 

بالمرونة إزاء مخاطر السيطرة على السياسات. وتشمل 

هذه التحديات على صعيد السياسات سن قانون للمنافسة 

القوية وإنشاء جهة مستقلة معنية بالمنافسة؛ ووضع 

وتنفيذها؛ ووجود  مشتريات العموميةقوانين مالئمة لل

 سلطة قضائية متمتعة باالستقاللية، إلى ما غير ذلك.

 الحل

ما الخطوات التالية لبلدان الشرق األوسط وشمال 

 أفريقيا؟

 ا الحد من مخاطر السيطرة

على الرغم من إمكانية االصالح السريع نسبيا للسياسات 

سياسة، فإن المضرة بخلق الوظائف إذا توفرت اإلرادة ال

هناك ثمة احتماالت مرتفعة بوجود سياسات قائمة أو 

جديدة يمكن السيطرة عليها أو جعلها في خدمة الشركات 

الحاصلة على امتيازات، مما يقوض المنافسة. ويجب 

عندئذ أن يسعى المسار المستدام إلى تحقيق هدفين 

توأمين لزيادة احتمالية تحقيق أهداف السياسات ومناعتها 

 التالعب والسيطرة.ضد 

الدروس التي ناقشناها أعاله تمثل عناصر  الواقع أن 

 رئيسية لتحقيق مثل هذا الهدف المزدوج ولكنها تتطلب

في بيئة شفافة ومنفتحة لوضع  االستفادة منها أيضا

 السياسات.

هذه البيئة أن تضمن للمواطن حرية الوصول  ومن شأن

لوائح المقترحة إلى المعلومات المتعلقة بالقوانين وال

والمعتمدة؛ واستقاء آراء المواطنين في تصميم السياسات 

ن يوتقييمها؛ وضمان معرفة المواطن لمصالح السياسي

في الشركات المستفيدة من السياسات الحكومية؛ ووعي 

المواطن بقائمة المستفيدين من اإلعانات، ومقدمي 

عروض المشتريات العمومية، وصفقات األراضي 

والخصخصة إلخ. وفي النهاية، يلزم إرساء العامة، 

عملية التشاور، واستقاء اآلراء والحوار بين صانعي 

 السياسات والمواطنين.

 إطار للسياسات الفعالة والعادلة من أجل الوظائف 

تشير المكونات التي ناقشناها أعاله إلى أن هذه العملية  

يجب أن تبحث عن أجوبة على األسئلة التالية؛ علما بأن 

بالنفي على أي سؤال سوف تكون عالمة  أي إجابة

تحذيرية على أن السياسة المقترحة يمكن أن تؤدي إلى 

نواتج مفتقرة للكفاءة والمساواة، مما يفضي في النهاية 

 شل في خلق الوظائف وفرص العمل:إلى الف

تقديم سلعة أو خدمة غير  هل تسعى السياسة إلى .1

متوفرة حاليا في البالد بطريقة محققة للكفاءة 

 االقتصادية واالستدامة؟

ق هل يتمتع جميع المشاركين المحتملين في السو .2

بالمساواة في الوصول إلى المنافع المترتبة على هذه 

 السياسة؟

وجهة منافع هذه السياسة في حالة هل يمكن عكس  .3

 ؟عدم استيفاء معايير األداء

هل ستقوم األجهزة البيروقراطية والمحاكم بتنفيذ  .4

 هذه السياسة بصورة دقيقة وعادلة وشفافة؟

 

 التفصيلي والتحليل المرجعية المعلومات من للمزيد

من  لثراجع الفصل الثا الخاصة بالسياسة والتوصيات

 4102أصدره البنك الدولي في عام تقرير إقليمي 

 بعنوان: "الوظائف أو االمتيازات: خلق فرص العمل
   في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا".

 


