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حققت السیاسة الصناعیة نجاحا محدودا في   
كثیرا األوسط وشمال أفریقیا،  ومنطقة الشرق 

خضعت في كثیر من المواقف لسیطرة قلة ما 
 .امتیازات من الشركات الحاصلة على

 تفادي مزالق السیاسة الصناعیة
 بناء مؤسسات منفتحة وفعالة لتنمیة القطاع الخاص وخلق الوظائف

 

 ة من شرق آسیاالدروس المستخلص

القیادة المحبذة للنمو بقوة مقابل االمتیازات   
 االحتكاریة

من كوریا الجنوبیة والصین ومالیزیا إلى سنغافورة،  
البیروقراطیة قامت حكومات شرق آسیا بھیكلة أجھزتھا 

 ھدف تحقیق النمو االقتصادي. وأحزابھا الحاكمة حول
وحفزت الضرورات السیاسیة لتولید النمو القادة على 

االنخراط في إجراء إصالحات أدت بصورة ملموسة إلى 
الحد من سلطة التصرف والتقدیر الذاتي وسلطات 

م ھذا االلتزام في خفض األجھزة البیروقراطیة. وساھ
وقوع ھذه اإلصالحات في أتون المحسوبیة احتماالت 

والتربح والركود مثلما حدث في أنحاء أخرى من العالم. 
والواقع أنھ في غیاب التركیز الحصري على تحقیق 

النمو وحده تقل التكلفة السیاسیة لرعایة المصالح 
المكتسبة، وتكون الحوافز السیاسیة أعلى بصورة 

شركات أخرى،   متناظرة من تمییز بعض الشركات على
مع مواصلة انتھاج السیاسات حتى وإن لم یظھر لھا أثر 

 إیجابي على التنمیة

 التركیز على األداء الموجھ والمساندة الموقوتة 

على العكس من منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، 
كان تنفیذ السیاسات الصناعیة في بلدان شرق آسیا 

واصلة تحقیق الناجحة مشروطا بنجاح الشركات في م
النمو والتحول الھیكلي. وعند تنفیذ ھذ السیاسات، لم تكن 

إعانات دعم الشركات مرھونة فقط بدخولھا في أنشطة 
أي األنشطة االقتصادیة التي من المرجح أن  –جدیدة 

بل إنھا اعتمدت  –أثر ملزم  یكون لفشل السوق فیھا
أیضا على استمرار نجاح الشركات في ھذه األنشطة.  

إذا كانت اإلعانات موجھة بصورة غیر  معنى أنھب
متناسبة إلى شركات ذات عالقات سیاسیة في بلدان 

شرق آسیا، فإنھ مازال یتعین على ھذه الشركات تحقیق 
أھداف أداء قابلة للقیاس والتحقق منھا بما یتوافق مع 

النمو االقتصادي الذي یقوده القطاع الخاص. ویتم توجیھ 
ة مركزیا إلى رواد العمل الخاص مع المساندة الموقوت

حوافز مشجعة على االبتكار والنمو ومخاطر سحب ھذه 
المساندة في حالة عدم استیفاء معاییر األداء. ففي تایوان 
مثال، ھبط أحد القطاعات المستھدفة، وھو قطاع صناعة 
الفیدیو، دون مستوى النمو المستھدف فسحبت الحكومة 

ة لذلك، أفلست ثالث شركات المساندة الممنوحة. ونتیج
ولم تحقق ھذه الصناعة أي تنمیة في تایوان على العكس 

من بلدان شرق آسیا األخرى؛ مما یعكس افتقارھا إلى 
المیزة النسبیة. وعالوة على ذلك، قدم ھذا المثال إشارة 
إلى الشركات في كافة القطاعات األخرى المستفیدة من 

بتحقیق  التزام الحكومةعلى مساندة السیاسة الصناعیة 
النتائج. ومع ذلك، إذا كانت الحوافز السیاسیة لمواصلة 
تحقیق النمو ضعیفة، فإنھ من المستبعد أن یرى أصدقاء 

النظام أي مصداقیة ألھداف األداء والمواعید النھائیة. بل 
إنھم سیتوقعون تجاھل الحكومات لألھداف وتمدید المھلة 

بغرض الضغط السیاسي اإلنفاق  النھائیة في مقابل
لتحقیق مكاسب، مما یُضعف الحوافز الدافعة لالبتكار. 

وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، لم تكن منافع 
السیاسات المقدمة للشركات مشروطة بتحقیق أھداف 

فبدال ملموسة مثل نجاح الصادرات أو خلق الوظائف. 
انیة من ذلك، ترك النظام السیاسي الباب مفتوحا إلمك

استمرار تقدیم المساندة إلى الشركات ألجل غیر مسمى 
 بصرف النظر عن األداء.

 

كثیرا ما خضعت السیاسات االقتصادیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا لسیطرة قلة من الشركات  
ذات العالقات السیاسیة، مما أدى إلى تقویض نمو القطاع الخاص وخلق الوظائف. ولكن وجود الشركات 

منطقة وحدھا، بل توجد ھذه الشركات في الحیاة االقتصادیة ال متمتعة بنفوذ سیاسي لیس أمرا قاصرا علىال
 للكثیر من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي حقق بعضھا نموا قویا ومستویات مرتفعة للعمالة.

 
والمناطق األخرى؟ وما ھي تحدیدا فكیف نفسر النواتج المختلفة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  

الدروس التي یمكن استخالصھا من مقارنة تجارب البلدان الناجحة في شرق آسیا التي ُوجدت فیھا أیضا 
 مخاطر السیطرة على السیاسات من قبل الشركات ذات العالقات السیاسیة؟

 
سیطرة علیھا وتحقیق أھدافھا تبرز المقارنة أھمیة الرؤیة وتصمیم وتنفیذ السیاسات بما یضمن عدم ال  

 المرجوة
 

 لمشكلةا

 التحلیل

 الحل

توضح المقارنة باالقتصادات الناجحة 
تنجح  ح أنفي شرق آسیا أنھ من المرج

السیاسة الصناعیة في  منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفریقیا إذا زاد التزام 
القیادة بتحقیق النمو والحد من التربح 

من المزایا االحتكاریة والسیطرة على 
 السیاسات.

یجب إصالح السیاسات الخاضعة 
أن تعتمد  للسیطرة، ومن األھمیة بمكان

سات الحكومة إطارا شفافا ومنفتحا للسیا
من أجل الحد في المستقبل من مخاطر 

 ل على امتیازات.والسیطرة والحص
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 تنشیط وضمان المنافسة وتساوي الفرص  

اتجھت السیاسات االقتصادیة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفریقیا إلى منح امتیازات للشركات ذات 

العالقات السیاسیة بدال من استفادة جمیع الشركات 
خلین الجدد إلى السوق. والواقع أن ھذه االمتیازات والدا

السیاسیة أعطت الشركات المتمتعة بنفوذ سیاسي میزة 
على منافسیھا في نفس القطاع بطرق منھا مثال إعانات 

الطاقة، والوصول بتكلفة رخیصة إلى األراضي 
الحكومیة، واإلعفاءات الضریبیة أو مرونة أكبر في 

را ما أدت ھذه السیاسات إلى تنفیذ الضرائب الخ. وكثی
عزل الشركات ذات العالقات السیاسیة بمنأى عن 

أمام دخول  المنافسة من خالل إقامة عدة حواجز
الشركات األجنبیة بفرض قیود على االستثمار األجنبي 

المباشر، أو متطلبات الموافقة المرھقة، أو إجراءات 
أخرى غیر جمركیة. وبدال من ذلك، من خالل ربط 

مساندة بمؤشرات أداء قابلة للقیاس متاحة لجمیع ال
الشركات (ومتاحة أحیانا في القطاعات المستھدفة)، لم 

تقم البلدان الناجحة في شرق آسیا بتقویض المنافسة 
 والمساواة في الفرص. وعلى وجھ التحدید، قدمت

مؤشرات األداء، مثل مؤشر الصادرات، حوافز للمنافسة 
من التركیز على السوق المحلیة دولیا واالبتكار بدال 

 وكسب األرباح.

 بناء مؤسسات قویة وإدارة مھنیة مؤھلة 

تتطلب الصعوبات الفنیة المشمولة في تصمیم وتنفیذ 
سیاسات اقتصادیة فاعلة، والحاجة إلى ضمان المنافسة، 
وجود مؤسسات قویة وإدارة مھنیة مؤھلة. ولكن تجارب 

مال أفریقیا تشیر إلى الكثیر من بلدان الشرق األوسط وش
اتخاذ خطوة إلى الخلف بعیدا عن ھذه المتطلبات. فعلي 

حضور الصندوق االجتماعي تراجع سبیل المثال، 
یث للتنمیة، الذي كان أحد أھم الھیئات في مصر من ح

غوط السیاسیة الداعیة الشفافیة والكفاءة، في وجھ الض
القائمة إلى استخدام الصندوق كمصدر لتمویل الوظائف 

على المحسوبیة. ویلزم وجود إدارة عامة قویة لتنفیذ 
التحدیات السیاسیة الالزمة لبناء أسواق مفتوحة متسمة 
بالمرونة إزاء مخاطر السیطرة على السیاسات. وتشمل 
ھذه التحدیات على صعید السیاسات سن قانون للمنافسة 

القویة وإنشاء جھة مستقلة معنیة بالمنافسة؛ ووضع 
وتنفیذھا؛ ووجود  ین مالئمة للمشتریات العمومیةقوان

 سلطة قضائیة متمتعة باالستقاللیة، إلى ما غیر ذلك.

 الحل

ما الخطوات التالیة لبلدان الشرق األوسط وشمال 
 فریقیا؟

  الحد من مخاطر السیطرة

على الرغم من إمكانیة االصالح السریع نسبیا للسیاسات 
ت اإلرادة السیاسة، فإن المضرة بخلق الوظائف إذا توفر

ھناك ثمة احتماالت مرتفعة بوجود سیاسات قائمة أو 

جدیدة یمكن السیطرة علیھا أو جعلھا في خدمة الشركات 
الحاصلة على امتیازات، مما یقوض المنافسة. ویجب 

عندئذ أن یسعى المسار المستدام إلى تحقیق ھدفین 
ومناعتھا توأمین لزیادة احتمالیة تحقیق أھداف السیاسات 

 ضد التالعب والسیطرة.

الدروس التي ناقشناھا أعاله تمثل عناصر  الواقع أن 
 رئیسیة لتحقیق مثل ھذا الھدف المزدوج ولكنھا تتطلب

في بیئة شفافة ومنفتحة لوضع  االستفادة منھا أیضا
 السیاسات.

ھذه البیئة أن تضمن للمواطن حریة الوصول  ومن شأن
القوانین واللوائح المقترحة إلى المعلومات المتعلقة ب

والمعتمدة؛ واستقاء آراء المواطنین في تصمیم السیاسات 
ن یوتقییمھا؛ وضمان معرفة المواطن لمصالح السیاسی

في الشركات المستفیدة من السیاسات الحكومیة؛ ووعي 
المواطن بقائمة المستفیدین من اإلعانات، ومقدمي 

اضي عروض المشتریات العمومیة، وصفقات األر
العامة، والخصخصة إلخ. وفي النھایة، یلزم إرساء 

عملیة التشاور، واستقاء اآلراء والحوار بین صانعي 
 السیاسات والمواطنین.

 إطار للسیاسات الفعالة والعادلة من أجل الوظائف 

تشیر المكونات التي ناقشناھا أعاله إلى أن ھذه العملیة  
یجب أن تبحث عن أجوبة على األسئلة التالیة؛ علما بأن 

بالنفي على أي سؤال سوف تكون عالمة  أي إجابة
تحذیریة على أن السیاسة المقترحة یمكن أن تؤدي إلى 
نواتج مفتقرة للكفاءة والمساواة، مما یفضي في النھایة 

 شل في خلق الوظائف وفرص العمل:إلى الف

تقدیم سلعة أو خدمة غیر  ھل تسعى السیاسة إلى .1
متوفرة حالیا في البالد بطریقة محققة للكفاءة 

 االقتصادیة واالستدامة؟

ق ھل یتمتع جمیع المشاركین المحتملین في السو .2
بالمساواة في الوصول إلى المنافع المترتبة على ھذه 

 السیاسة؟

وجھة منافع ھذه السیاسة في حالة ھل یمكن عكس  .3
 ؟عدم استیفاء معاییر األداء

ھل ستقوم األجھزة البیروقراطیة والمحاكم بتنفیذ  .4
 ھذه السیاسة بصورة دقیقة وعادلة وشفافة؟

 

 التفصیلي والتحلیل المرجعیة المعلومات من للمزید
من  لثراجع الفصل الثا الخاصة بالسیاسة والتوصیات

الشرق األوسط  في  ئف أو االمتیازاتتقریر: "الوظا
   وشمال أفریقیا".
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