
 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

  1975-�1940ظرة اجليل األول من االقتصاديني        
بروز ختصص مستقل القتصاديات التنمية اهتم ببناء اسرتاتيجيات ،           -

.   وحتوالت هيكلية، ودور أساسي للدولة، وبرتاكم رأس املال               

): Meier and Stiglitz, 2001(تطور مفهوم التنمية 



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

: برزت الكثري من مناذج التنمية الشهرية خالل هذه الفرتة، منها     
 Rostow لروستومراحل النمو    -
  Nurkse  لنركسةالنمو املتوازن  -
  Rosenstein-Rodan رودان     – لروز�شتاين �ظرية الدفعة القومية   -
 حول Prebisch-Myrdal-Singerسنجر -مردال  -بريبشفرضيات -

.   معدل التبادل الدويل وإحالل الواردات      
 حول جهود احلد األد�ى        Leibenstein  ليبشتاين أطروحة    -
 Chenery لشنرييومنوذج الفجوتني  -



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

.   اقرت�ت هذه النماذج بتطبيقات يف جمال السياسة االقتصادية                -
ص  اإلميان بفشل السوق يف البلدان النامية، واحلاجة جلهة مركزية لتخصي             -

.   املوارد، ودور أساسي للدولة يف هذا اجملال                
�ظام أسعار     )  اهليكلية على وجه اخلصوص      ( ا�تقدت بعض هذه النماذج        -

،  Rigiditiesالسوق يف البلدان النامية من خالل الرتكيز على اجلمود                      
، الندرة والفائض، اخنفاض مرو�ة العرض والطلب،               Lagsواإلبطاء    

امليل احلدي للواردات يفوق امليل احلدي           (والتضخم اهليكلي   
.  ، والتشاؤم جتاه إمكا�ية تعزيز الصادرات         )للصادرات   



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

  .   Development Stateلذلك ال بد من دور إمنائي للدولة                -
  Inward-lookingاعتقد هذا اجليل بأولوية التوجه للسوق احمللي                -

تفاؤل بالسوق احمللي، وتشاؤم            (بفعل عدم مرو�ة عوائد الصادرات             
).   بالسوق اخلارجي     



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

):    لآلن   –  1975( �ظرة اجليل الثا�ي من االقتصاديني          
ة  التنمية جزء من النظرية النيوكالسيكية، واليت تعترب األساس يف صياغ                 -

.   السياسات
بل   القيود التنموية ال تعتمد على الشروط األولية للبلدان واختالفاهتا                -

فالبلد يوصف فقريا بسبب           .  على اختالفات السياسات االقتصادية         
.   بل بسبب فقر سياساته وسوء أدائها            "  احللقة املفرغة للفقر  "



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

يسري يف البلدان النامية بنفس الدرجة اليت يسري فيها                   "  الرشادة "مبدأ -
.   يف البلدان املقرتحة     

لكلي  االهتمام باملستوى اجلزئي يف التحليل، بدال من االهتمام باملستوى ا                  -
وذلك العتقاد هذا اجليل          ).  كما هو احلال يف إسهامات اجليل األول           (

بأمهية وفعالية السياسات املستمدة من التحليل اجلزئي مثل سياسات                  
.   التعريفة، والدعم، وغريها      



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

يات   سامهت وفرة البيا�ات بتعزيز االهتمام بالتحليالت اجلزئية مثل ميزا�               -
.   اخل..   القطاعية، ورأس املال البشري،           واملسوحات    األسرة، 

اجليل   (كيفية ختصيص رأس املال أهم من عملية تراكم رأس املال                   -
فمعدل االدخار قد يكون مرتفع إال أن معدل النمو منخفض                        ).  األول

.   بفعل سوء ختصيص املوارد          



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

من  ينظر للعنصر املتبقي يف دالة اإل�تاج على أ�ه ميثل تأثريات العديد                   -
العوامل مثل التحسن يف �وعية العمل، وإعادة ختصيص املوارد حنو                           
االستخدام اآل�ف، واستغالل اقتصاديات احلجم، والتحسن يف طريقة              

أما يف اجليل األول فينظر إىل هذا العنصر املتبقي              .   مزج خمتلف املوارد     
.   باعتباره ميثل التطورات التكنولوجية          



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

توصف السياسات اجليدة بأهنا الناجحة بالتحول من التوجه للسوق                         -
  احمللي إىل السوق اخلارجي، وبنجاحها يف حتقيق االستقرار االقتصادي،                 

.   وختصيصها للمشروعات العامة، واتباعها آلليات السوق              
معنى ذلك أن تشوهات السوق تصحح من قبل االعتماد على آلية                              -

.   األسعار وليس من األسعار اإلدارية احلكومية             



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

:    معيارين هلذا النوع من التصنيف         Hirshman  هريمشان    طور     -
صالحية النظرية     (قبول أو رفض عاملية النظرية االقتصادية              :  األول-

).   النيوكالسيكية مكا�يا وزما�يا       
قبول أو رفض وجود منافع متبادلة يف إطار التجارة الدولية                          :   الثا�ي -

.   ما بني الدول املتقدمة والنامية      

:تطور تصنيف �ظريات التنمية 



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

:   أربع أ�واع من �ظريات التنمية          هريمشان    بناء على هذا التصنيف يقرتح          

 أساس التصنيف رفض وجود منافع متبادلة دوليا قبول وجود منافع متبادلة دوليا
: اجليل األول من اقتصاديي التنمية   

علم مستقل للتنمية   
رفض مشولية النظرية االقتصادية            النيوماركسية �ظرية التنمية      

: اجليل الثا�ي من اقتصاديي التنمية   
النظرية النيوكالسيكية        

النظرية املاركسية       قبول مشولية النظرية االقتصادية           



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

 تعتقد برفض كل من عاملية االقتصاد،             النيوماركسية    علما بأن النظرية      -
وتنطلق هذه النظرية باالعتماد على آراء             .  واملنافع التجارية املتبادلة   

وتعتقد هذه      ".  االقتصاد السياسي للنمو      " بكتابه   Baranباران     
 ما بني البلدان         الالمتكافئ   النظرية بأ�ه يف ظل االستغالل والتبادل             

ن  املتقدمة والنامية، �شأت تركيبة سياسية واقتصادية خمتلفة يف البلدا            
النامية عن تلك السائدة يف البلدان املتقدمة، ولذلك أصبح من                 
املستحيل أن تسلك الدول النامية �فس مسار الدول املتقدمة املعتمد                  

.   على اآللية الرأمسالية      



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

، إال   أما النظرية املاركسية فإهنا ترفض فكرة املنافع التجارية املتبادلة          -
).   يف حالة هذه النظرية        ي املاركس  ( أهنا تقبل أحادية علم االقتصاد             

واعتمدت هذه القناعة على مقولة ماركس بأن الدول الصناعية ال تفعل                            
شيئا سوى رفع صورة مستقبلها هي لتلك الدول اليت تعقبها يف السلم                       

.   الصناعي  



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

تطلق على النظريات اليت تبلورت خالل األربعينيات واخلمسينيات من                   -
وتصنف أساسا حتت إسهامات اجليل األول من           (القرن املاضي      
 هذه  أطروحات   وفيما يلي عرضا ملخصا ألهم         ).  اقتصاديي التنمية  

:  هذه النظرية  أطروحات    النظرية، ومن خالل اإلشارة ألهم مقرتحاي               
-لرو�شتني  "  الدفعة القوية      "ضرورة االستثمار يف التصنيع من خالل               )  أ(

.   هلريمشان   "  النمو غري املتوازن        "، و  للبنشتاين"   اجلهد األد�ى   " و  رودات 

مت االعتماد على التلخيص الوارد يف : (النظرية الراقية للتنمية
) 2003، عبدالقادر



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

اعتماد دالة إ�تاج      (تنطلق من مربر سيادة الوفورات اخلارجية النقدية             -
وحدة إ�تاجية معينة ليس فقط على عناصر إ�تاجها بل على إ�تاج                            

، وكذلك الوفورات اخلارجية            )وعناصر إ�تاج وحدة إ�تاجية أخرى          
.   التقنية اليت تتسبب يف فشل السوق بتحقيق التخصيص األمثل            

(i) الدفعة القوية" أطروحة :"



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

وتشري هذه األطروحة إىل قصور النظرية التقليدية من حيث اهتمامها                   -
لذا اهتمت   .   حبالة التوازن الساكن، حيث االستثمار يعادل صفرا                  

وطاملا أن       .  باملسار املوصل إىل �قطة التوازن، وليس بالنقطة �فسها                   
هناك �قصا يف الطلب يف االقتصادات النامية فإن من شأن االستثمارات                       

.   العديدة واآل�ية أن ختلق طلبا ويصبح إ�تاج خمتلف املشروعات جمديا               
وبالتايل يتقلص أو يتالشى الفرق ما بني املنتجات احلدية اخلاصة              

.   والعامة  



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

تتصف البلدان املتقدمة حبالة عدم التوازن، يف حني تتصف البلدان                       -
لذا فإن املطلوب هو حتديد الشروط لال�تقال من                .   النامية حبالة التوازن      

.   احلالة النامية إىل احلالة املتقدمة     

(ii) حول اجلهد األد�ى لبنشتني أطروحة :



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

يعرب عن حالة التوازن بالدول النامية من خالل استقرار متوسط دخل                           -
ويف حالة تعرض حالة التوازن لالختالل ستتحرك قوى لزيادة،                               .   الفرد

و�ظرا ألمهية الدخول         .  وقوى أخرى خلفض، متوسط دخل الفرد              
املتد�ية فوق الدخل التواز�ي فإن من شأن القوى املخفضة للدخل أن                               

إال أن لتأثري القوي املخفضة للدخل حد أعلى،                     .  تكتسب التأثري األكرب     
.   وأن تأثري احلد األقصى للقوى املؤثرة على رفع الدخل سيكون أكرب                            



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

لغرض اال�تقال     " احلد األد�ى احلرج     "وبناء على ذلك يتم اقرتاح أطروحة             -
 من حالة �امية إىل حالة متقدمة تتصف بنمو مستمر أكرب مع الزمن، فمن                        

الضروري، وليس الكايف، أن يتلقى االقتصاد، يف �قطة زمنية معنية أو                 
خالل فرتة، حافزا للنمو يكون أكرب من حد أد�ى معني، ويتحدد هذا                         

.   احلد من خالل قدرته على حتييد العوامل املخفضة للدخل                  



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

 واليت تنطلق أن �قطة االختناق           Hirschman هريمشانتعود إلسهامات   -
يف  (ذه البلدان الرئيسية يف البلدان النامية هي يف �قص إمكا�يات اختاذ القرار يف ه                  

).  القطاعني العام واخلاص   
الت  ولعالج هذا االختناق هو بإجياد سلسلة من الطاقات الفائضة من التسهي           -

جيع االجتماعية الفوقية، واليت من شأهنا أن توجد بيئة مادية مناسبة لتش          
أو أن يعاجل االختناق مباشرة من خالل إ�شاء أ�شطة منتجة،              .  االستثمار املنتج    

. ستولد بدورها احلاجة ملشروعات اجتماعية مكملة   

(iii) ظرية النمو غري املتوازن� :



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

  رغم أن هذه النظرية ارتبطت أساسا مبفاهيم الرتابط األمامي واخللفي،              -
،  " درجة التحمل واألداء     " إال أهنا استخدمت مفهوما آخرًا مهما وهو             

والذي يشري إىل كيفية فهم حتديد فرتة، واستمرارية، ووحدة أي عملية                 
فدرجة التحمل      .   إ�تاجية يف األداء بكفاءة عالية يف �ظام اقتصادي �امي                         

ا أو   واألداء تولد ضغوطا للعمل بكفاءة، وإال فإن إجناز املهام تعترب صعب                                 
"  املنافسة " بديال عن املفهوم السائد             هريمشان    وهنا يقدم    .   مستحيال

.   باعتباره مصدر الضغط الرئيسي للكفاءة           



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

والذي   " الصوت  "إىل مفهوم أخر هو مفهوم                 " التحمل والكفاءة   "يقود مفهوم      -
يتمثل يف ضغوط أصوات املستهلكني، والوحدات االجتماعية األخرى                 

.   لتحسني األداء   



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

تنطلق هذه النظرية من الفروض الكالسيكية اخلاصة بوجود عرض غري              -
باإلضافة إىل ا�طالقا من           .  حمدد من العمل يعمل يف ظل أجر الكفاف               

  الفروض الكالسيكية اخلاصة بالتحرير اآل�ي للنمو وتوزيع الدخل، وليس               
. ا�طالقا من األسعار النسبية         

وحاول لويس أن جييب على السؤال اخلاص بسبب اخنفاض معدل                    -
الكامن وراء الرتاكم الرأمسايل، احملرك الرئيسي للنمو من وجهة                        (االدخار      

).  النظر الكالسيكية 

(iv) ظرية لويس حول االقتصاديات الثنائية� :



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

القطاع اخلاص    (وتكمن إجابة لويس يف ضعف القطاع الرأمسايل                     -
، وبالتايل اخنفاض معدل األرباح ومن ثم معدل                     )ورأمسالية الدولة    

.   االدخار   
وملعاجلة هذه اإلشكالية البد من توسيع أمهية القطاع الرأمسايل،                 -

حيث يقصد بالقطاع الرأمسايل املنتج قطاع              .   والسيما من خالل التصنيع       
.   الصناعات التحويلية أساسا     



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

 الذي الحظ أن مرو�ة الطلب               Prebisch  بريبش  تعود إلسهامات        -
متيل حنو  )  منتجات أولية أساسا   (على منتجات البلدان النامية       

 الطلب على منتجات البلدان املتقدمة،         مرو�ات  االخنفاض، يف حني ميثل     
األمر الذي يعمل         .  إىل االرتفاع     )  منتجات مصنعة أساسا    (أو دول املركز      

ضد معدل التبادل الدويل للبلدان النامية، أو دول احمليط، ولصاحل                    
.   البلدان املتقدمة  

(v) اسرتاتيجية إحالل الواردات :



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

  كما الحظ أيضا أن التطور التكنولوجي يف البلدان املتقدمة قد ساهم يف                         -
رفع األجور احلقيقية ويف خلق مستوى معاشي مرتفع، إال أ�ه مل يساهم                            

.   يف خفض أسعار السلع املصنعة للبلدان النامية            
  يف حني مل يساهم التطور التكنولوجي يف البلدان النامية بتحسن األجر                      -

وخاصة اخنفاض أسعار السلع           .   احلقيقي، بل أدى إىل خفض األسعار             
اجتاه  (املصدرة، يف عالقتها بأسعار السلع املستوردة من البلدان املتقدمة                       

معنى ذلك أن        ).  معدل التبادل الدويل لغري صاحل البلدان النامية                 
.   مكاسب التطور التكنولوجي تنتقل إىل البلدان املتقدمة               



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

 اسرتاتيجية إحالل الواردات، أي            بريبش لعالج هذه املشكلة اقرتح          -
 أساسا، أو ذلك        Inward Lookingالتوجه حنو السوق احمللي            

على أن     .   حلل مشكلة تدهور معدل التبادل الدويل املشار إليها أعاله                 
.   محائيةيتم ذلك من خالل سياسة           



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

ترتب على سياسة إحالل الواردات العديد من أدوات السياسة                    -
االقتصادية مثل التحكم بالنقد األجنيب وأسعار الصرف، وتوجيه                  

 لتحفيز الطلب الفعال، ودور            دخلية  االستثمارات احمللية، وسياسة       
.   أساسي للدولة يف األ�شطة اليت تتطلب استثمارات ضخمة           

.   األساس ملا عرف الحقا باملدرسة اهليكلية              بريبش يعترب إسهامات    -



 المعهد العربي للتخطيط  – الكواز أحمد .   د

 اجليل األول القتصاديي التنمية ألطروحاتملخص 
مثل الدفعة القومية، واحلد األد�ى            (ركزت النظريات املختلفة      :  احلاجة لرتاكم رأمسايل متسارع لتحقيق التصنيع          : أوال 

 على أمهية تعجيل الرتاكم       دومار ، وهارولد   سولووكذلك �ظريات    ) من اجلهد، والنمو املتوازن، وغري املتوازن          
مع ترشيد لدور املساعدة األجنبية ضمن منوذج              .  الرأمسايل لتحقيق مستوى أعلى من متوسط دخل الفرد       

.  الفجوتني 
، وغياب باألسواق       ) مجود واحتكارات (أسواق غري كاملة     : فشل تارخيي وأساسي للسوق يف البلدان النامية        :  ثا�يا

.  لذلك فإن هذه البلدان ال يتوافر لديها �ظام سعري جيد            . السياسية، وغياب للقدرات التنظيمية املالئمة              
.  املنسق واملنظم لتخصيص املوارد         وبالتايل البد أن يؤخذ القطاع العام الدور القيادي، وأن يقوم بدور             

يف ظل اتساع الفجوة ما بني مرو�ة الطلب على   :  التشاؤم بشأن الصادرات أو عدم مرو�ة الطلب على الصادرات           : ثالثا 
هتا الصناعية، كان ال بد من االعتماد على         املواد األولية والزراعية للبلدان النامية، ومرو�ة الطلب على منتجا                   

.  وتبين اسرتاتيجية إحالل الواردات         السوق احمللية كمصدر لتوليد النمو، وضرورة الرقابة على سعر الصرف،               
وهذه . مات اخلارجية    يعود التضخم يف البلدان النامية إىل مجود العرض احمللي أو إىل الصد        : التضخم اهليكلي  : رابعا 

.  اهتا وأن تبين سياسات االستقرار االقتصادي ستكون على حساب التنمية حبد ذ          . �تيجة حمتومة جلهود النمو    
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.  فشل األداء االقتصادي يعود إىل فقر احلوافز وليس إىل عدم االستجابة       : أحادية النظرية االقتصادية الكلية             : أوال
لبلدان املتقدمة، يعملون وفق مبدأ تعظيم    فالالعبني االقتصاديني يف البلدان النامية، شأهنم شأن �ظرائهم يف ا       

واالستقرار، تصلح لذلك فإن �فس النظرية االقتصادية، مع تركيز على احلوافز التقليدية                   .  االقتصادية    الرشادة   
. للبلدان النامية أيضا  

ينبثق فشل السياسات   :  خلارجيةالفشل يف حتقيقي التنمية يعود إىل سوء السياسات وليس إىل الصدمات ا          : ثا�يا
) ج(اإلفراط يف توسيع القطاع العام،    ) ب(الرتكيز على الرتاكم الرأمسايل، و      ) أ: (عن ثالث أسباب رئيسية

 .Get the Price Rightواحلل هو إصالح النظام السعري    . �ظام سعري تشوه بشكل كبري    
بدراسات  زيادة االهتمام أكثر باملستوى اجلزئي من التحليل، وزيادة االهتمام    : اجملاالت اجلديدة للتحقق   : ثالثا

. االقتصاد القياسي، والتنمية الريفية    
. هتدف إىل حتديد أمهية التطور التكنولوجي داخليا      : �ظرية جديدة للنمو      : رابعا

 اجليل الثا�ي من اقتصاديي التنمية ألطروحاتملخص 
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يهدف إىل حتديد قرارات الدولة داخليا،    : اقتصاد سياسي جديد للدولة، و�ظرية اسرتاتيجية للتجارة        : خامسا
. ويف ظل دمج عالقات القوة يف التجارة الدولية     

واليت تعاجل على أهنا ذات تأثري    (الرتكيز على أمهية األشكال املختلفة للمؤسسات            : االقتصاد املؤسسي  : سادسا  
. على سلوك خمتلف الوحدات االقتصادية        )  حيادي يف النظرية النيوكالسيكية        

معلومات غري كاملة، وغياب املخاطرة واألسواق املستقبلية، وتكاليف     : شكل جديد لفشل السوق : سابعا
. اخل.. املعامالت، 

 اجليل الثا�ي من اقتصاديي التنمية ألطروحاتتابع ملخص 
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تطور الفكر التنموي 
األهداف التنموية

الناتج احمللي 
←GDPاإلمجايل 

متوسط دخل 
←الفرد احلقيقي

مؤشرات غري �قدية 
الرقم القياسى (

←ختفيف الفقر←)للنتيجة البشرية
التأهيل ودعم 

التنمية املستدامة←احلرية←القدرات

�ظرية النمو االقتصادية الكلية
 - هارودحتليل 

←دمار
مصادر النمو  

�ظرية النمو اجلديدة←لسولو

:الرتاكم الرأمسايل 

←رأس املال العيين
رأس املال 
←رأس مال املعرفة←البشري

رأس املال 
االجتماعى

:الدولة والسوق 

←الفشل السوقي
الفشل غري 
←السوقي

الفشل السوقي 
الفشل املؤسسي←اجلديد

:التدخالت احلكومية

←الربجمة والتخطيط
احلد األد�ى لدور 

←احلكومة
 التكاملى الدو

للحكومة والسوق
:إصالح السياسة االقتصادية 

فقراء لكوهنم 
←فقراء

فقراء بسبب فقر 
السياسات 

←“ضبط األسعار”
ضبط كافة 
ضبط املؤسسات←السياسات


