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فشل إصالحات السوق العربية يحتم تعجيل تطوير السياسات
الصناعية
الحسن عاشً
مقال تحلٌلً  17أٌلول/سبتمبر  2013الحٌاة
على عدد من الدول العربٌة أن تعتمد سٌاسات صناعٌة جدٌدة تستثمر فً
اكتساب المعرفة التقنٌة والتكنولوجٌة وأسالٌب اإلدارة الحدٌثة لتح ّقق تق ّدما
اقتصادٌا ٌإهّلها لمجابهة المنافسة الدولٌة.
حظٌت السٌاسة الصناعٌة باهتمام كبٌر فً الخطاب االقتصادي للبلدان
العربٌة منذ ستٌنات القرن العشرٌن ،إال أن التنمٌة الصناعٌة الحقٌقٌة
احتلّت أحٌانا كثٌرة مكانة ثانوٌة فً مقابل الحفاظ على استمرار التوازنات
السٌاسٌة القائمة ،عن طرٌق منح االمتٌازات وتوزٌع الرٌع من دون
مراعاة الفاعلٌة االقتصادٌة .ومن خالل التجارب التً عرفتها الجزائر
ومصر والمغرب ،ت ّتضح حاالت أ ّدت فٌها السٌاسة الصناعٌة المشوّ هة إلى
سوء توزٌع العمال ورأس المال ما بٌن النشاطات الصناعٌة ،وبدل من أن
تحسّن إنتاجٌة عوامل اإلنتاج فً المدى الطوٌل ،أ ّدت إلى زٌادة النزعة
الرٌعٌة ،وأسفرت عن تكالٌف ضخمة للموازنات الحكومٌة فً شكل
ّ
متعثرة ،وإفالس مصارف حكومٌة ومشارٌع صناعٌة.
قروض
وٌختلف أداء الدول العربٌة اختالفا حا ّدا مع أداء اقتصادات األسواق
الناشئة األخرى ،التً شهدت خالل العقدٌن الماضٌٌن نموا سرٌعا
لالستثمار الخاص ،واإلنتاج الصناعً ،وتنوّ ع الصادرات المص ّنعة ذات
المحتوى التكنولوجً الكثٌف .وٌكشف تح ّدي التوظٌف الذي تواجهه الدول
العربٌة فً ظل التحوّ ل الدٌموغرافً الذي تشهده ،عن نقاط الضعف التً
تعتري النموذج االقتصادي القائم على نسٌج اقتصادي غٌر متنوّ ع ٌتر ّكز
أساسا فً استخراج وتصدٌر المواد األولٌة ،والنشاطات الزراعٌة التقلٌدٌة،
وبعض الصناعات ذات القٌمة المضافة المحدودة والتً تعتمد فً الدرجة
األولى على الٌد العاملة غٌر المإهّلة.
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وٌكشف النمو السرٌع فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصال ،وتسارع وتٌرة
التغٌّر التقنً وتنامً االندماج االقتصادي فً كل أنحاء العالم ،عن حاجة
البلدان العربٌة إلى التركٌز على الكفاءة ،واالستثمار فً اكتساب المعرفة
التقنٌة والتكنولوجٌة وأسالٌب اإلدارة الحدٌثة .وتثبت التجارب الناجحة
عبر العالم أن المزاٌا التنافسٌة ال تقوم على وفرة الموارد الطبٌعٌة أو الٌد
العاملة ذات التكلفة المتدنٌة ،بمقدار ما تتحقّق عبر االبتكار والمعرفة
واإلدارة الجٌدة.
وثمّة عوامل تإ ّكد الحاجة الماسة الٌوم إلى جٌل جدٌد من السٌاسات
الصناعٌة ،خصوصا بعد فشل إصالحات السوق التً ن ّفذتها الدول العربٌة
فً تحقٌق أي تحوّ ل ملموس فً بنٌاتها االقتصادٌة ،أو الرفع من إنتاجٌتها
فً شكل ٌإهّلها لمجابهة المنافسة الدولٌة .وتبٌّن بوضوح أنه ال ٌمكن
التعوٌل على االستثمار األجنبً لتحقٌق اإلقالع الصناعً نظرا إلى تقلّبه
الشدٌد وتركٌزه على الفرص االستثمارٌة ذات الربحٌة العالٌة والسرٌعة
وبؤقل األخطار.
وٌبرز تنوّ ع تجارب السٌاسة الصناعٌة فً البلدان المختلفة أن نتائجها
تعتمد أساسا على البٌئة المإسسٌة التً تحتضنها ،والتً تح ّدد المقاربة
المعتمدة لصٌاغتها وتنفٌذها وتقوٌمها .وتح ّدد العالقة بٌن المصالح
السٌاسٌة واالقتصادٌة فً غالبٌة األحٌان طبٌعة السٌاسات الصناعٌة
منها.
لالستفادة
المإهّلة
المصالح
ومجموعات
ال ُم َّت َبعة،
وتمٌّز األدبٌات االقتصادٌة بٌن السٌاسات الصناعٌة القطاعٌة وبٌن تلك
األفقٌة .ففً حٌن تر ّكز األولى على صناعات أو حتى شركات معٌّنة بحجة
دعم «الصناعات الناشئة» عبر حوافز انتقائٌة حتى ٌتس ّنى للمنتجٌن
المحلٌٌن خفض تكالٌفهم ومجاراة منافسٌهم ،تقوم السٌاسات األفقٌة على
مبادرات من شؤنها أن تعود بالفائدة على كل الشركات ،مثل تحسٌن التعلٌم
ورفع مستوى المهارات لدى الموظفٌن ،وتعزٌز البحث والتطوٌر ،وإنشاء
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بنٌة تحتٌة مناسبة وفاعلة لممارسة األعمال.
ومع أن ج ّل دول شرق آسٌا وأمٌركا الالتٌنٌة أجرت إصالحات واسعة فً
هٌاكلها االقتصادٌة خالل الثمانٌنات والتسعٌنات ،وأعادت تركٌز
استراتٌجٌاتها على حزم سٌاسات أكثر تماسكا موجَّ هة نحو السوق لتشجٌع
نمو القطاع الخاص الذي تقوده الصادرات ،ال تزال الحكومات العربٌة فً
غالبٌّتها تطبّق السٌاسات الصناعٌة التقلٌدٌة ذات البعد القطاعً .وٌُعزى
هذا المنحى إلى سببٌن رئٌ َسٌن:
أوال ،تشمل االمتٌازات المتر ّتبة عن السٌاسات األفقٌة مختلف النشاطات
والقطاعات ،ولٌس من السهل حشد «المستفٌدٌن» وتعبئتهم على المستوى
السٌاسً .فتنمٌة المهارات واعتماد سٌاسات االبتكار التكنولوجً ،مثال،
ٌعودان بالنفع على عدد كبٌر من الشركات ،إال أن مستوى االستفادة ٌكون
عادة ضئٌال ،ومن الصعب تو ّقع نشوء عمل دعم سٌاسً للمستفٌدٌن من
سٌاسة من هذا القبٌل.
ثانٌا ،ال تبرز نتائج كثٌر من السٌاسات األفقٌة فً شكل ملموس إال بعد
فترة قد تمتد سنوات ،كما هً الحال فً ما ٌتعلّق بالتعلٌم والبحث
والتطوٌر .ومن غٌر المرجّ ح أن تسعى جماعات المصالح إلى الدفاع عن
سٌاسات تكون منافعها أقل أهمٌة وتمت ّد لفترة زمنٌة طوٌلة .وتبقى مسإولٌة
الحكومات قائمة فً َسنّ هذه السٌاسات ،عندما ٌتوافر لدٌها منظور طوٌل
األمد فً شؤن التنمٌة.
وعلى رغم إخفاق السٌاسة الصناعٌة القطاعٌة فً البلدان العربٌة ،فإن
االنتقال إلى جٌل جدٌد من السٌاسات األكثر أفقٌة ٌسٌر بوتٌرة بطٌئة،
خصوصا مقارنة بالتحوّ الت التً تجري فً مناطق أخرى من العالم
النامً .وتحتاج بلدان المنطقة إلى تقوٌم دقٌق للسٌاسة الصناعٌة التً
ن ّفذتها خالل العقود الماضٌة التقلٌدٌة لتقوٌم األخطاء المكلفة التً ار ُت ِك َبت
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فً الماضً ،واالعتراف بؤن التحدٌات االقتصادٌة واالجتماعٌة التً
تواجهها الٌوم تفرض مراجعة هذه السٌاسة بإعطاء األولوٌة للفاعلٌة
االقتصادٌة ،والقدرة التنافسٌة فً تخصٌص الحوافز المالٌة والضرٌبٌة
وغٌرها.
وٌقتضً تحقٌق هذا التحوّ ل إصالح حوكمة المإسسات المسإولة عن تنفٌذ
السٌاسة الصناعٌة ،وإخضاعها لضوابط الشفافٌة والمساءلة ،وتوفٌر
مساحة أكبر لممثلً مختلف فئات المنشآت فً صٌاغة السٌاسات .وال شك
فً أن تغٌٌر آلٌات الحوكمة ٌمكن أن ٌساعد فً تصمٌم السٌاسات
الصناعٌة وتنفٌذها بفاعلٌة ،كً ٌتم ّكن القطاع الصناعً من االضطالع
بدور رٌادي فً تطوٌر االقتصادات العربٌة ،وتؤمٌن الوظائف الجٌدة،
وتحسٌن مستوٌات دخل األسر.
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