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  صلخستالم

النمو االقتصادي، ومما يثبت ذلك نظرياً      لقد اتضح الدور الفاعل للتقدم التكنولوجي في عملية         
 كان لصادرات اذفي العقد الماضي من القرن العشرين،  هاوشرقوعملياً ما حصل في جنوب أسيا   

في ظل االنفتاح العولمي األثر الكبير في تسارع التطورات االقتصادية فـي             هاووارداتهذه الدول   
 وشرق أسـيا مـع الـشركات المتعـددة          هذه المنطقة، من خالل ارتباط اقتصاديات دول جنوب       

 بغض النظر إن كان ذلـك يفيـد أو          ،الجنسيات التي سعت وتسعى من أجل تحقيق ما تصبو إليه         
ر الدول النامية، وهذا ما حصل لهذه الدول التي أعياها اإلرباك أو التراجـع وتـأثر النمـو                  ضي

  .االقتصادي في السنوات الالحقة
  

  مقدمة
ها تدور كل والتي سميت بأسماء عديدة  Globalizationالرغم من ان العولمةعلى 

ولكن ظهورهـا وتفـسيرها     ،  ليست ظاهرة جديدة على اإلطالق     ، نفسه المضمونب
الحالي قد اثار عددا من التساؤالت في مضمونها ونتائجها وانعكاساتها االقتـصادية           

ت الواسـعة   وبعيدا عن التشعبا  . ال سيما على الدول النامية    ،  على معظم دول العالم   
فان بحثنا هذا سوف يركز على نشاطها وتأثيرهـا علـى التنميـة             ،  لهذه الظاهرة 
 تألقت  اذ،  في الدول اآلسيوية وبشكل خاص في العقود الثالثة األخيرة        ،  التكنولوجية

اال ان التغير المفـاجئ وغيـر   ، هذه الدول بعض الشيء في بناء صناعتها الوطنية  
ي مضاعفة اإلنتاج   تمثلت ف  خطيرة   اًي أثار شكوك  ذوال،  متوقع في السنوات األخيرة   ال

 (Krugman, 1994,17) .وقوة تجربة التنمية في شرق أسيا وخبرتها
 التـأثير والرغبـة فـي    حـول ان األزمة الشرق آسيوية قد أثارت جدال كثيرا        

التداخالت االقتصادية الجزئية المختارة من قبل الحكومات الوطنية التي غالبا مـا            
،  Crony Capitalismالي في سوء الفهم بموجب عنوان الرأسمالية الحميمة كانت تغ
 يبقى الجدل حول المسببات التي تسهم في معظم حاالت االنكماش الفجائي            في حين 

حيث يبدو ان هناك شـرعية      ،  حاسمالفي نمو االقتصاديات في الشرق أسيوية غير        
لمستقبلي سوف تعتمد على قـدرتها      الن إمكانياتها للنمو ا    ،واسعة في األزمة الحالية   

بل أيضاً بان تعزز بشكل فاعـل       ،  االطالع على التكنولوجيات الحالية   في  ليس فقط   
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 واإلنجازات العلميـة  R and Dوير ــبراعتها التكنولوجية من خالل البحث والتط
وبالرغم من ان االنطالق المباشر لالزمة الحالية في شـرق أسـيا كـان بـسبب              .

لم فان المشاكل األساسية في االقتصاد الحقيقي الذي ، سواقها الماليةاالضطراب في ا
 كـان فـي تنميتهـا التكنولوجيـة غيـر           يـاً تلق لحـد االن اهتمامـا غيـر كاف        

  .  Incommensurate Technology Developmentمتكافئةال
ان موجة االبتكارات الحالية في الثورة التكنولوجية اإللكترونية واالتصاالت قد          

  .فت سرعة تحرك هذه التدفقات االن عالمياًضاع
س المال العالمي واسواق التبـادل      أتقلبات كبيرة في ر   قد أحدثت هذه السرعة     و

والذي كان مسؤوال جزئيا عن االنهيار الحـديث فـي شـرق            ) الخارجي(األجنبي  
  )١٩٩٩،٧، جالل(.أسيا

  :   يةتيناقش هذا البحث النقاط اال
مـع  ،  و االقتصادي من منظور التغيرات التكنولوجية     بين العولمة والنم  العالقة   .١

من خـالل   ،  شرق أسيا وجنوبها  هما  سيناقشهما  على اقليمين رئيسين    التركيز  
 التي تضمنتهاا التنموية متقديم مقارنة جيدة في ممارساتهوحجم السكان والدخل 

 .  التنمية التكنولوجية والتنمية البشريةفيا مسياساته
مرور الوقت  بتكنولوجيا في استراتيجيات التنمية المتبعة       دور ال  يتم استعراض  .٢

  .في دول العالم
 دور التكنولوجيا   فضالً عن  ،تاثير العولمة على التنمية التكنولوجية وانتشارها      .٣

 سـيا أفي توضيح النهوض المثير لالزمة الحالية فـي اقتـصاديات جنـوب             
ـ  العبر والدروس    عرضيسالجزء االخير ف  أما  .هاوشرق ـ  م ة االقطـار   ن تجرب

  .االخرى النامية االسيوية من منظور تكنولوجي في الحقبة الالحقة من العولمة
  

  العولمة والنمو االقتصادي والتطور التكنولوجي -أوالً
من خالل االطالع على الفكر االقتصادي منذ ظهور نظرية ادم سـميث فـي              

، لتجـارة الدوليـة    ومن ثم تفسير ا    ،النمو االقتصادي ال سيما في مجال تقسيم العمل       
اال ان  ). الميزة المطلقة  (بـ وفق ما يسمى      على التي تقوم على تقسيم العمل الدولي     

ريكاردو طور اساس تقسيم العمل الدولي وفق الميزات النسبية في نظرية التجـارة             
دة جميع األطراف   وفي المجالين الداخلي والخارجي لتقسيم العمل لتحقق فائ        .الدولية

وقـد قـام    ). دعه يعمل دعه يمر   (أو تقسيم العمل من خالل مبدأ       ، وةفي تقسيم الثر  
وفقها تبادل السلع وتوزيع منـافع      على  التقليديون المحدثون بشرح االسس التي يتم       

استناداً إلى مـا يـسمى      ،   على قاعدة حرية العمل والمتاجرة دائما      –التجارة الدولية   
ي االربعينيات من القرن الماضي     التي طرحها هيكشر واولين ف    ) النظرية السويدية (

والقائمة على اختالف معطيات عوامل اإلنتاج بين البلـدان اطـراف التجـارة أو              
وفي خضم توالي اراء االقتصاديين عبـر الفكـر          .اختالف الوفرة النسبية للعوامل   

وكان ال بد للفكر    .  االقتصادي ظهرت اراء وافكار جديدة تتماشى مع روح المرحلة        
إلى ،  القديمة Neo-Classic كالسك   - يغير القواعد المستقرة لقلعة النيو       المذكور ان 

 بزغـت مـن عمـق      اذ،  حيث يمكن بناء قلعة جديدة متسقة مع سياسة الحماية حقا         
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وتعترف صراحة  اجتهادات المحدثين انفسهم نظرية تدعو صراحة إلى تدخل الدولة،
جمها في صلب بنية النظريـة      تر) سوق احتكار القلة  (،  بواقع السوق غير التنافسية   

التي سميت النظرية االسـتراتيجية فـي سياسـة         ،  نفسها وهذه هي النظرية الجديدة    
  ).٣٤، ٢٠٠٠ ،بد الشفيعع(  .Strategic Trade Policy Theory التجارة

وفي العقدين الماضيين من القرن الماضي اخذت هذه النظرية البازغة تصطرع           
بحيث حدثت المواجهة على سـاحة النظريـة التجاريـة          ،  مع المبدا العتيد لليبرالية   

وعلـى ارضـية المـدخل      . الدولية بين المدخل الليبرالي والمدخل االسـتراتيجي      
، االستراتيجي حدثت اكبر حركة للتجديد الفكري في التسعينات في الحقل المعنـي           

نظرية النمـو ونظريـة التجـارة       : بالربط المحكم بين ثالث نظريات منفصلة هي      
وتتفق هـذه النظريـات   ) Testsushi, 1994(. عولمة ونظرية التطور التكنولوجيالم

، على قاسم مشترك جديد هو ادخال التكنولوجيا في القلب الداخلي لنمـوذج النمـو             
وتارة ،  تارة يعبر عن نقطة التركيز بالتقدم التقني      . كقاعدة لنموذج تفسيري للتجارة   

 تعزى ىخروأ) R and D(لبحث والتطور  يعبر عنها بنشاط اومدةاخرى باالبتكار 
  . الخ …  Learning by Doingهذه النقطة إلى التعلم بالممارسة 

 خطـى التكامـل     كانت ؟وعلى ارض الواقع ماذا حصل في العقدين الماضيين       
اصبحت نـسبة   ،  ٢٠٠٠-١٩٨٥ ما بين    ةفترالففي  ،  التجاري تسير بشكل متسارع   

 العالمي ثالث مرات عما هو عليه قبـل هـذه           التجارة إلى الناتج المحلي االجمالي    
 كانت تجارة الخدمات احدى المكونات االساسية لالسـراع فـي النمـو             اذ. فترةال

وهناك اتجاهات مماثلة في االستثمار االجنبي المباشر ال سيما في مجـال        ،  التجاري
  ).٢٠٠٢،١٦، مصدر سابق، عبد الغفارولسامرائي ا ( التحول التكنولوجي

بعض مـن االقتـصاديات   ال تزال   عولمة  الغم من ان الشعور بلنشاط      الرعلى  و
باقية مغلقة إلى درجة كبيرة إلى العـالم        ،  مثل الواليات المتحدة االميركية   ،  الكبيرة

ن حصة التجارة في االقتصاد االمريكي المقاسة كمعـدل         أا نرى   من هن  .الخارجي
 اقل من  GDPلها المحلي الصادرات واالستيرادات للسلع والخدمات من اجمالي دخ

عـام  % ١٣ نوقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى ما يزيد ع        ،  ١٩٦٠في عام   % ٥
   مـشابهاً    لم يكن نمو التجارة    في حين ،  وهذا يعني اكثر من ضعف النسبة     ،  ٢٠٠٠

  . االقطار المتطورة االخرىهانفس ةفتر الفي
 التـي  % ١٢,٥ في عقد الـستينات      OECDفقد كانت حصة التجارة في اقطار       

ولكننـا قـد    ،  من اجمالي ناتجها المحلي    % ١٨,٦ارتفعت في عقد التسعينات إلى      
 ان االقتصاد العالمي هو مـن صـنع أواخـر القـرن       نافترضا اذنخطئ أو نتوهم    

 أن الكثير من حاالت النمو في التجارة منذ الستينات تمثـل            يالحقيقة ه ف،  العشرين
 عنـدما انخفـضت التجـارة       ١٩١٣ل عام   ببساطة استعادة للمستويات المتحققة قب    

العالمية إلى حد كبير نتيجة لظهور الحماية التي اقترنت بارتفاع الـوعي الـوطني              
 بين  Globalizationن سرعة انتشار العولمة  إ.لمكافح خالل فترة ما بين الحربينا

همت باكثر من ثالثـة     سافهناك عشر دول فقط     ،  األقطار النامية كانت غير متوازية    
 في التجارة من GDPرباع االرتفاع في العقد االخير بالنسبة الجمالي الناتج المحلي ا
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  من الدول النامية٩٣ بلدا من مجموع ٤٤ي فمعدل التجارة انخفض  و،  الدول النامية 
  )٤٢، ١٩٩٩ ،بول هيرست وجراهام، ثومسون(

ن وهناك بعض المظاهر المتأصلة في ظاهرة العولمة اطلع العـالم عليهـا اال            
وهـي   ،)١٨،  ٢٠٠١ ،سعد( والتي تميزها عن تلك التي ظهرت في فترات ماضية        

 من هنا ،  يجب ان يكون معولم بشكل حقيقي     ،  ان النظام االقتصادي العالمي المتطور    
االتصاالت الحديثة تمكنها   و،  فان االسواق في مختلف اجزاء العالم تتفاعل باستمرار       

 االئتمان المعقدة تقدم السيولة الجيدة من  كما وان وسائل  ،  من االستجابة بشكل فوري   
  . أجل تحقيق عملية التبادل التجاري

  :وهناك اربع خصائص في النظام المعولم الحالي وهي ذات اهمية كبيرة هي 
 االنطالق في التجارة الضمنية في سلع مماثلة بين الدول المماثلـة ممـا يعنـي                .آ

دلة بين الدول في كال من الـصادرات        التعددية المتزايدة في تشكيلة السلع المتبا     
  . المتبادل حصرا للفائدة المقارنةوالواردات بدال من الوجود في النمط

أي تفكيك العملية االنتاجية إلى     ،   ان قدرة المنتجين لتجزئة سلسلة قيمة المنتوج       .ب
  .نفصلة التي تمكن التخصص الجغرافيعدد من المراحل الم

 كبار ولهم باع طويل فـي التجـارة         ونمصدر قد يظهر في ظل هذه الظروف        .ت
،  في الصادرات بسبب انخفاض االجـور      اًوالتي يمكن ان تحدث فائض    ،  العالمية

وال سيما في الدول ذات االجور العالية وتطوير النمط الجديد من التخصص في             
  .اإلنتاج بين الدول النامية والمتطورة 

 العالمية الثانية قد عزيت إلى عـدد         ان الزيادة في التجارة العالمية بعد الحرب       .ث
 ظهور االقتـصاد العـالمي      فضالً عن من العوامل في مقدمتها العامل السياسي       

  .االكثر تبادال مع بعضه البعض 
 مـساهمة  زيادة على ،   الواليات المتحدة رائدة التجارة الحرة في العالم       عدتلقد ا 

علما ان  ،  لمية على بعضها   في فتح االقتصاديات العا    WTOمنظمة التجارة العالمية    
 هنفـس  الوقت   في من الدول النامية لها انشطة تجارية فيما بينها وتحاول           اًهناك عدد 

تجنب االستراتيجية السابقة التي تعتمد على تشجيع الصادرات بدال من االسـتيراد            
اما بالنـسبة للتغييـر     .لغرض تمكينها االستفادة من توسيع حجم السوق لمنتجاتها         

ن أ يعتقـد الـبعض      اذ،  جي فقد لعب دورا فاعال في نمو التجارة العالميـة         التكنولو
االبتكار التكنولوجي هو الذي يسهل عملية التبادل التجاري ال سيما في مجال البنيان 
االرتكازي كالمواصالت واالتصاالت باشكالها المختلفة والمتطورة والتي لم تكـن          

قد ) Cooper and Srinivasan, 1995(واخرون ) Krugman, 1995(بحجمها السابق 
وهي الفحـم   ،   للمواد االولية المنخفضة القيمة    السيمااشاروا إلى حجم تكاليف النقل      

 إلى ١٥والحديد الخام والنفط الخام ذو الناقالت العمالقة والحاويات البحرية بطاقات 
  . مرة اكبر من تلك التي كانت في السفن ما قبل الحرب العالمية الثانية ٣٠

والتطور االكثر فاعلية كان في ظهور الطـائرات النفاثـة طويلـة المـساحة              
، لتلف مثـل الزهـور    لقابلة  الوعريضة الجسم التي جعلت من الممكن شحن السلع         

ان النقل الجوي الرخيص    .والفواكه والخضراوات عبر العالم وبتكاليف نقل معقولة        
فيذ العقـود الفرعيـة والثانويـة       يسمح ايضا بالتنظيم الدولي في تجزئة اإلنتاج وتن       
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ولقـد  .  Just–in–Time Production of Goods وتوحيدها بانتاج في وقت مناسـب 
   .سهلت ايضا شحن العينات والوثائق من خالل سعاة النقل الجوي

ان احدى التقديرات وضعت الصادرات عبر البحار االميركية المنقولة بموجب          
   ,Richard, Srinivasan, 1995) (377% ٣٠ ـبواستيراداتها % ٤٠ ـالنقل الجوي ب

فر الحاسبات وانتشارها وثورة االتصاالت قد سهلت االنتشار الجغرافي في ان توإ
  .عملية اإلنتاج المعقد الذي كان في السابق يصعب جدا تنسيقه

ان البدء باالبتكارات السيما في تطوير انتاج الطـائرات العمالقـة فـي نقـل               
، وتعدد وتنوع وسائل االتصاالت الـسريعة والدقيقـة       ،  اء العالم المسافرين بين انح  

ومقابل كل هذا هنـاك     . وسهلت عملية التجارة العالمية   ،  جعلت العالم قرية صغيرة   
مثل هذه  و .ذكرهالعلى التجارة العالمية نجد ضرورة      سالبة  تاثيرات في تكنولوجيا    
 اسـتخدام   عنـه مما ينـتج    في السلع   ) جعلها صغيرة جدا  ت (اًالتاثيرات تشمل تقليص  

واإلنتـاج المـنخفض    ،  منخفض جدا للمواد االولية للوحدة الواحدة من قيمة اإلنتاج        
  .GDPللقطاع الخدمي غير التجاري والذي يخفض حصة السلع المتاجر فيها في 

فان العولمة تثير االهتمام وتخلق     ،  اما بالنسبة لصانعي السياسة في الدول النامية      
ة وتجعلهم قلقين من أي قرار يمكن ان يتخذ وتقع عليـه تبعيـات              التحديات السياسي 
وما هو جدير بالذكر ان استيراد التكنولوجيا الجديـدة والتوزيـع            .اقتصادية كبيرة 

كلها عوامل مـؤثرة  ، س المالأاالكثر فاعلية للموارد االنتاجية والكلفة المنخفضة لر    
النها تزيد من عرضتها إلـى      ،  يوتخلق مخاطر هائلة في االرتباط باالقتصاد العالم      

الصدمات الخارجية التي اصبحت تتكرر بصورة متزايدة منـذ تحريـر التجـارة             
  ).٢٠٠٢،مصدر سابق، عبد الغفار، السامرائي( والتدفقات الراسمالية

إن درجة العولمة في الصناعة تعتمد بشكل اكثر على خـصائص الـصناعات             
ان اغلب الـصناعات التحويليـة       .المفردة من مما هي عليه في تخصص كل قطر        

اد ووالم،  واالدوات العلمية ،  المعولمة هي التكنولوجيا العالية والمتوسطة كالحاسبات     
المكـائن  ووااللكترونية بمختلف مستوياتها والكيميائيـات االساسـية        ،  الصيدالنية
والصناعة الوحيدة ذات التكنولوجيا العاليـة التـي ليـست          . والمركبات،  الكهربائية

االكثـر  وومن بين الصناعات منخفضة التكنولوجيا      ،  ولمة هي صناعة الطائرات   مع
  .معولمة هي النسيجية والمالبس

  
  تجربة النمو اآلسيوية -ثانياً

 تجربة النمو االسيوية ال سيما في العقـدين الماضـيين مـن بـين أقـوى           دتع
يا يمـثالن   وان كال االقليمين االسيويين شرق وجنوب أس      . االقتـصاديات في العالم  

رغم ان النمـو فـي      على ال . ومستوى دخل عال بين دول العالم     ،  اً كبير اً سكاني ثقالً
مثل الصين وكوريا ويسجالن نـسب      ،  شرق أسيا كان األكبر بالنسبة لبعض الدول      

ما بـين   دة  ـالمي الصين وصل النمو خالل      ـفف،  GDPة مضاعفة في    ـنمو سنوي 
 -١٩٨٠خـالل    % ٩,٥ريا كان    لكو في حين ،  %١٠ إلى حوالي    ٢٠٠٠ -١٩٨٠
القلـيم  اامـا   . ١٩٩٨في عام    % ٧,٢ وصل إلى    ، اذ  ولكنه تباطأ فيما بعد    ١٩٩٥

ومـن  . ١ انظر جدول    ١٩٩٨ -١٩٨٠بين   % ٥,٧الجنوبي فقد وصل نموه إلى      
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جانب اخر فان التفاوت بين االقليمين في متوسط دخل الفرد كان اوسع بسبب النسبة 
وهناك ايضا اختالفات مؤشرة بـين نمـو      .   جنوب أسيا  العالية من نمو السكان في    

وصـادرات الـسلع    ،  مما ادى إلى انعكاس ذلك على النمـو الـصناعي         ،  االقليمين
خـر  آ وجود سبب اساسي     زيادة على ،  والخدمات واجمالي حجم االستثمار المحلي    

بالنسبة للنمو االكثر قوة في شرق أسيا عما هو عليه في جنوب أسيا والتي كانـت                
وان نسبها العالية في االدخـار المحلـي        ،  قرب إلى التكامل مع االقتصاد العالمي     ا

 بصورة عامة من جنوب أسيا      اًثيرأواالستثمار وسجلها في التنمية البشرية االكثر ت      
وحتى النمو في جنوب أسيا كان اعلى بـشكل         ). مع االستثناء المهم في سريالنكا    (

مثال في امريكـا الالتينيـة وشـبه        ،  ة االخرى فاعل من تلك التي في االقاليم النامي      
. والتي كان أداؤها في الثمانينات من القرن الماضـي ضـعيفا      ،  الصحراء االفريقية 

وعلى الرغم من ان نسب النمو في امريكا الالتينية قد استعاد عافيتـه فـي عقـد                 
  . في شبه الصحراء االفريقية منخفضاًمايزال، التسعينات

ي مختلف الدول النامية االسيوية قبل حقبة العولمة الحالية         ن ستراتيجية النمو ف   إ
علـى  ف،  من الموارد ) أو منحها (قد تم التنبؤ بها بشكل واسع ال سيما في عطاءاتها           

وصناعتها ، سبيل المثال فان جنوب أسيا الكبيرة كالصين ذات الحجم السكاني الكبير     
محلي بشكل رئـيس مـن      وجدوا من المناسب توسيع قطاعهم الصناعي ال      ،  الناشئة

ن الدول الكبيرة لم تحدد نفسها      إ.  خالل تبادل االستيراد من اجل سد الطلب المحلي       
 فـي العمالـة الكثيفـة فـي      Import – substitutionباستراتيجية احالل الواردات 

 يمكن ان يصبحوا اكثر فاعلية بمرور الزمن من خالل التعلم           نالصناعة الثقيلة الذي  
أو من خالل جني ثمار اقتصاديات الحجم واالنفتاح على االسواق          . ةوامتالك الخبر 

بل انهم يختارون التوسع في بدائل االستيراد إلى صناعات سلع وسيطة           . الخارجية
  ).١٨، ١٩٩٠،صبري( سماليةأور

لسلع افي صناعات   ) عدم الكفاءة (ن هذا الدخل اثبت كلفته العالية وان العيوب         إ
ومن جانب اخـر فـان      ،  قل إلى صناعة السلع االستهالكية    الوسيطة والراسمالية تن  

والتنوع السلعي المنخفض التكاليف وجدوا مـن       ،  الدول ذات الحجم الصغير نسبيا    
ان الخيار الثـانوي الحـالل      . المناسب ان ينتجوا بشكل رئيسي لغرض التصدير      

ـ              زان الواردات من قبيل الدول النامية الكبيرة قد تاثرت بموجب اعتبارات فـي مي
، صـبري  ( الدوافع في الحصول على القدرة التكنولوجيـة       زيادة على ،  المدفوعات

٢١، ١٩٩٠.(  
 التصنيع السريع وتجنب محور ميزان المـدفوعات تـرك وراءه      فين الرغبة   إ

 الذي خصص االهميـة الرئيـسة لتنميـة     Mahalanobis – Feldmanتبني نموذج 
خرى مثل الباكستان  وسريالنكا التـي        أقطار جنوب أسيا اال    ماا. الصناعات الثقيلة 

ولكنها ،  Mahalonoblusلم تسمح بستراتيجية    ،  تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات    
ان هذه السياسات احـدثت راس مـال        . التزال تنفذ بدائل لالستيراد وبشكل مكثف     

 وهيكل صناعي متخلف تكنولوجيا وسـببت ركـود         ف ولكنه غير كا   ،عالي الكثافة 
سياسات تعبئة الموارد إلى ان تحول بشكل حاد في بعض الحـاالت            زراعي نتيجة ل  

  .إلى التبادل التجاري ضد الزراعة
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اال انها قد نجحت فـي      ،   الهند السيماالرغم من ضعف دول جنوب أسيا       على  و
وعلى العكس من ذلك فان ستراتيجية التنمية المتبعة من         . بناء قاعدة صناعية كبيرة   

التي تبنت سياسات اكثر نشاطا باتجاه الـصناعي    ،  سياقبيل االقتصاديات في شرق أ    
بينما كان تدخل الدولة فـي هـذه        ،  ) للقطاع الزراعي  إضافة إلى مدخل اكثر دعماً    (

فقد اختلف في كونه سـتراتيجيا متبنـي تنميـة    ،  كما في جنوب أسيا   ،  الدول واسعا 
  .شاملة

، حشد الخارجيدول شرق أسيا على دعم النشاط الخاص داخليا بدال من ال      تعتمد  
ترى انهـا   ،  ومن المعلوم ان الدولة على عكس الشركة الخاصة       . لالستثمار الخاص 

قـادرة علـى     ومن ثـم تكـون       ،بعيدة المدى النظرة  ال يقادرة على اتخاذ القرار ذ    
وبذلك يكون  ،  تكون مرونة الدخل في الطلب عالية     ، اذ   تشخيص وتحفيز الصناعات  

). Ojimi , 1970(رتفع انتاجية العمل بشكل سريع وكذلك ت، التقدم التكنولوجي سريعا
 حكومات شرق أسيا اهتماما كبيرا فـي تـوفير البنـى التحتيـة والماديـة                عطتا

 مستوى دخل علىالرغم من ان اقتصاديات شرق أسيا وجنوبها على و.واالجتماعية 
رس  في االنفاق العام والمك    GDPاال ان االختالفات في نسبة      ،  فرد مرتفع نوعا ما   ال

 فضالً عـن  ،  ٢ انظر الجدول  ،اعي واالخذ بالتناقص  للبناء التحتي والمادي واالجتم   
ذلك هناك فرق في االستراتيجية المتبناة من قبيل دول شـرق أسـيا السـيما فـي        

أي ،  بينما حاولت الدخول في المشكلة بطريقة اكثر عموميـة        ،  الخدمات االجتماعية 
 فـي   السيما،  في تنمية الموارد البشرية   بتوسيع فرص العمل وباتباع سياسات فاعلة       

 فقد تبنت الدخل االكثر في المعونة       ،اما بالنسبة لدول جنوب أسيا    . التعليم واالسكان 
الجانـب  يعـزى   و. الخاصةفي المناطق الحضرية    ،  الغذائية والخدمات االجتماعية  

السـيما فـي    والضعيف لسياستها في الجانب االجتماعي إلى االقتصاد الـسياسي          
يصات النفقات العامة التي هي منحازة بشكل كبير لصالح النخبة والطبقـات            تخص

  . الوسطى الحضرية بدال من كونها موجهة إلى الفقراء
في الوقت الذي يجري فيه االسـراف       ،  التعليم االبتدائي االنفاق  ينقص  في حين   

جين فقـط ولـيس علـى       يوتاكيدهم على عدد الخر   ،  في االنفاق على التعليم العالي    
ان مؤشرات التنمية البشرية .  )Lucas, 1993(المستوى النوعي والتخصص الدقيق 

 مقارنـة   Keralaباستثناء سريالنكا ومناطق من الهند مثـل        ،  في دول جنوب أسيا   
  .بشكل ضعيف مع تلك التي في دول شرق أسيا

لقد بنت دول شرق وجنوب أسيا تجربة نمو سريعة في اقتصادياتها في السنوات          
 المحافظـة   مـع ان هذا االنجاز الكبير حدث      ،  ة مقارنة في معظم دول العالم     االخير

على نسبة عالية من النمو االقتصادي لفترة طويلة قد عزز بشكل فاعـل بموجـب               
مما جعلها تتمكن مـن الفـرص المتزايـدة        ،  مشاركتها النشيطة في ظاهرة العولمة    

ـ    س المـال الخـارجي   أل إلـى ر والستخدام التجارة كماكنة للنمو ومن اجل الوص
  .  والتكنولوجيا المتقدمة

ولحسن الحظ فان هذه الدول التي تم تاطيرها هناك لمصلحة الدول المتطـورة             
  .  االثر الكبير في عدم تطفلها خالل فترة نموها العالي
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  ١جدول ال

  ٢٠٠٠-١٩٨٠النمو االقتصادي لدول أسيوية مختارة 
  الناتج المحلي 

   GDPمالي اإلج
  القيمة 

  المضافة للصناعة
  الصادرات 

  السلعية والخدمات

  االجمالي 
المحلي 

  لالستثمارات
اقتصاديات 

  الدول
٢٠٠٠-١٩٩٠  ٢٠٠٠-٩٠  ١٩٩٠-٨٠  ٢٠٠٠-٩٠  ١٩٩٠-٨٠  ٢٠٠٠-٩٠  ١٩٩٠-٨٠  

 14.6 15.7 7.7 6.9 4.9 4.6 4.3  بنكالدش
 9.0 13.7 5.9 7.3 7.1 9.0 5.8  الهند
 5.7 22.2 5.6 7.9 6.0 5.3 4.6  نيبال

 3.8 4.5 8.1 5.5 7.3 4.5 6.3  باكستان
 6.4 8.4 6.8 6.9 4.6 5.0 4.2  سريالنكا
 10.2 9.3 3.0 10.2 6.9 7.7 6.1  إندونيسيا
كوريا 
 6.3 15.7 12.0 7.5 12.1 7.4 9.5  الشمالية

 16.1 14.5 10.9 11.7 7.2 8.8 5.2  ماليزيا
 5.8 11.5 3.5 3.9 0.9 3.5 1.0  فلبين

 9.9 13.3 10.4 9.7 5.4 8.5 6.6  سنغافورا
 10.3 12.8 14.0 10.3 9.9 7.6 7.6  تايلند
 14.4 16.8 11.5 16.4 11.3 12.0 10.2  الصين

غرب اسيا 
 13.0 12.7 8.8 14.5 8.9 10.0 7.8  والباسفيك

امريكا 
 6.0 7.5 5.3 2.9 1.5 3.3 1.8  الالتينية

الصحراء 
 7.2 4.2 2.2 1.4 1.1 2.3 1.7  االفريقية

 8.9 12.4 6,4 7.0 6.9 5.9 5.7  شمال اسيا
Sources: World Development Report, 1998, International Finance Statistics , July , 2002. 

  
وفي التسعينات من القرن الماضي تم تحرير التجـارة العالميـة وتـدفقت رؤوس              

، ت العمالقـة  االموال إلى جميع بقاع االرض لصالح الشركات متعـددة الجنـسيا          
لذا اصبح العديد من هذه     . متجاوزة حرية التنمية الوطنيه واستقالل قرارها الوطني      

.  يفقد رونقهأ في التنمية قد بداً دور ءاتها اغرا لعبتو. الدول ضحية لمخاطر العولمة   
 فان الحكم بان يصبح الفجر االسيوي     ،   بالنسبة للعديد من الدول الناميه     الحال نفسها و

قد استبدل االن بكابوس ثقيل لكي تصبح الضحية التالية في التوتر القاسي         التالي   هو
 حـدثت بفعـل   ن االزمة الحالية لشرق أسـيا التـي         إ ،أو السام لالنفلونزا اآلسيوية   

 تختلف عن االزمـات فـي   ، ونجدها)Thai Bhatin, July, 1997(التخفيض الكبير 
  ٠ألساسيةالعمالت العديدة السابقة في العديد من النواحي ا

المظهر الرئيس في هذا الخصوص هو حقيقة االزمة التي كانت فـي القطـاع              و
يوجد هناك عجز عام فعال أو متراكم للـديون         فال   ،الخاص وليس في القطاع العام    

 ان التغيير الرئيس للقطاع الخاص كان نمو االستثمار         فضالً عن ،  في هذه الحاالت  
 على انه الفائض في الحساب الجاري لم يربحيث ان توسيع ،   لالستهالك اًوليس نمو 

  .ل للصعاب أو المشاكمثير
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  ٢جدول ال

     )مؤشرات مختارة(البنيان االرتكازي االجتماعي والطبيعي 
االنفاق العام كنسبة من 
الناتج القومي االجمالي 

  على الصحة

االنفاق العام كنسبة من 
الناتج القومي االجمالي 

  على التعليم

لتعليم كنسبة من اجمالي ا
  االنفاق العام

الكهرباء 
واالتصاالت 

االستهالك للفرد 
KW/H   

  الـــــدول

1960 1988-2000 1960 1988-2000 1960 1988-2000 1998 
 4222 15.9 9.2 2.7 2.3 3.5 2.1  هونك كونك

 2035 20.2 22.4 3.7 2.0 6.4 0.2  كوريا الشمالية

 4821 12.2 11.5 3.4 2.8 2.9 1.0  سنغافورة

 3610 7.8 5.3 2.3 1.2 4.1 1.2  تايوان
 211 3.7 4.3 0.9 2.5 2.5 0.3  إندونيسيا
 1141 18.2 18.3 5.5 2.9 1.6 1.1  ماليزيا
 627 20.4 20.0 3.8 2.3 5.6 0.4  تايلند

 64 9.4 10.5 2.2 0.6 0.9 /  بنكالدش
 299 9.6 8.5 3.2 2.3 3.2 0.5  الهند

 36 11.2 10.8 2.9 0.4 0.7 0.2  النيبال

 351 5.8 5.0 3.4 1.1 4.5 0.3  باكستان

 169 8.4 8.1 2.7 3.8 2.3 2.0  سيريالنكا
Sources: Human Development, 1993, pp. 158-159 & 164-165 & UN Escape, Economic & 

ocial Survey of Asia & Pacific.  1990- 2001. 
  

  ال التكنولوجي استراتيجية التنمية االسيوية في المج-ثالثاً
ان النمو والتغير التكنولوجي كان الشغل الشاغل منذ ايام االقتصاديين الكالسيك           

ومنذ اواخر الخمسينات كان هناك العديد      . مثل ادم سميث وريكاردو وكارل ماركس     
فهم العالقة المعقدة بـين     لمن البحوث التي اجريت من قبل االقتصاديين في محاولة          

  .تغيرات التكنولوجية النمو االقتصادي وال
ومنذ ذلك الوقت فان جهودا كبيرة قد بذلت في تطوير مفهوم التغير التكنولوجي             
ضمن اطار دالة اإلنتاج وفي تعديل معالجة التغيرات التكنولوجية على انها داخليـة    

  . Disembodied) أو غير مجسدة(بدال من خارجية ) أو مجسدة في عامل المدخالت(
لوجيا سابقا تنتشر بشكل واسع على انها مجسدة في راس المال           لقد كانت التكنو  

المادي الذي يشمل البناء التحتي المادي للمكائن ومعدات وهياكل معامـل اإلنتـاج             
إذ  ،نها كانت تشكل المكونات المادية في النمو االقتـصادي        آل.  والمنظمات الخدمية 

ة االخرى تحدد على نحو صارم ن التكنولوجيا المتضمنة في المكائن والهياكل الثابتإ
 .ن استبدال مادي للمكائن والهياكل معينة من النشاط الذي ال يمكن تغييره بدو   اًانماط

 ينصب في مجال البرامجيات فـي التنميـة         أوفي السنوات االخيرة فان التركيز بد     
  . التكنولوجية مثل التنمية البشرية والمؤسساتية

مكمال لذلك المجسد في    يعد   للتكنولوجيا   الًبوصفه ناق ان دور الرأسمال البشري     
) Lucas,1993(يـسجل   و. س المال المادي والذي هو مقبول االن بشكل واسـع         أر
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)Amsden,1989 (           س أالحائز على جائزة نوبل بشكل محكم التخلي عـن تـراكم ر
ان الماكنة الرئيسة للنمـو هـي        (فيقول ،س المال البشري  أالمال المادي بموجب ر   

 والمورد الرئيس فـي االختالفـات فـي         –المال البشري في المعرفة     س  أتراكم ر 
ان التـراكم   . س المال البشري  أمستويات المعيشة بين الدول هي االختالفات في ر       

 ولكن ثانوي بال ريب امام تراكم راس المال البـشري           ،المادي يلعب دورا أساسياً   
ر أو من خالل انتاج والجامعات ومنظمات البحث والتطوي، الذي يحدث في المدارس
فان ، اما بالنسبة لفهم فترات النمو السريع في اقتصاد واحد . السلع وممارسة التجارة  

 أنظر فـي ذلـك      ).التعلم اثناء أو في العمل يبدو انه االغلب مركزيا إلى حد بعيد           
  .٣جدول ال

  
  ٣جدول ال

   التكنولوجيا– العلم – المعلومات –االتصاالت 
  شخص ١٠٠٠ كــــــــل
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  انماط التكنولوجيا والتنمية في شرق أسيا  -رابعاً 

ـ    با الصلة    النموذج التكنولوجي ذ   لقد اصبح   اًتـاخر م اًاقتصاد شرق أسيا نموذج
ان كال الثورتين الصناعيتين االولى في بريطانيا التي دفعت إلى حد كبير            .صناعيا  

والثورة الصناعية الثانية فـي القـارة االوربيـة         ،  تغيرات التكنولوجية سلسلة من ال  
 وفي  ،والواليات المتحدة بعد قرن من الزمن بنيت على موجة جديدة من االبتكارات           

ا فان المظهـر    من هن ،  الحالة االخيرة كانت االكتشافات الكبيرة القتصاديات الحجم      
القرن العشرين كانت ليست فقـط      المحدد للصناعات االخيرة في النصف الثاني من        

  .التكنولوجيا والمهارة ولكن التعلم بموجب الممارسة في العمل
 اجور منخفضة فيها والذي اربك      هو وجود ان سر نجاح اقتصاديات شرق أسيا       
 بانـه غيـر كـاف    ظهـر  اال ان هذا قد    ،االنتاجية العالية في الدول االكثر تطورا     
ن صادراتها للمنتوجات الصناعية إلى العالم      لتوضيح النجاح في دول شرق أسيا ال      

  .المتطور بينت عكس ذلك
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 لهذه الدول جاء نتيجة تقديم تسهيالت انتاجية جيدة وتنظيما          يان التفوق االساس  
). Amsden, 1991(وكما هو موضـح مـن قبـل    ، جيدا وكذلك بناء ارتكازي جيد

 التبـادل لقـاء     ألى مبد وكانت االعانات في شرق أسيا تقدم إلى الصناعات استنادا إ         
  . R and Dومن ثم البحث والتطوير ، معايير اداء ثابتة في مجال تصدير اإلنتاج

اال ان ما يميز شرق أسيا      ،  ان المصنعين يحتاجون إلى درجة من النظام في العمل        
ليس فقط االنضباط في العمل ولكن ايضا قدرتهم على توجيه أو حصر راس المال              

  .ت اإلنتاجإلى اسبقيات في مجاال
ان المؤسسات التجارية في شرق أسيا كانت متنوعة بشكل واسع وقد نـشرت              

قـد  ف دور الدولة    ماو،  افضل ممارساتها ووسائلها االدارية في عدد من الصناعات       
اختلف خالل تبنيه استيراتيجية احالل الواردات إلى استيراتيجية تشجيع الصادرات          

 دور واضـح فـي      ةكان للدول ف ،مراحل التنمية واستخدم تكنولوجيا عالية نسبيا في      
بينما دور القطاع الخاص قد لعب دورا بارزا في المرحلة          ،  مرحلة احالل الواردات  

  (Rhee, 1998).الثانية في تشجيع الصادرات
 ,Hobday)ان الوصف التفصيلي للتقدم التكنولوجي لشرق أسيا قد صـنف فـي  

 لالتحادات التجارية التي من خاللها       الذي يناقش بالتفصيل االطار المؤسسي     (1995
 فـي   السيما ، هذه الدول  هايكون صعود السلم التكنولوجي في خطى ذكيه قد ادركت        

شير بان قوتهـا    أ بصيرة بما فيه الكفاية للت     ا ذ Hobday كان   اذ،  مجال االلكترونيات 
ات  نوعيه عالية في هندسة اإلنتاج بدال من البرامجي    مع) الكلفة المنخفضة (تكمن في   

النها ضعيفة بشكل واضح بالمقارنة مع اليابان واقتـصاديات         ،  أو البحث والتطوير  
OECD ان كتاب   .  االخرىHobday       يوثق باعتناء العملية االجتهادية والتراكمية في 

التعليم التكنولوجي التي من خاللها صعدت الشركات في شرق أسيا سلم المعرفـة             
تبني بعضها البعض بشكل متزايد مما يـؤدي         الن الكفاءات تميل إلى      ،التكنولوجية

تفـسير  و،  هنفـس  الوقتبإلى الوصول إلى الهندسة المتقدمة والبرامجيات المتقدمة        
Hobday              للتقدم التكنولوجي في شرق أسيا ياتي من خالل التعلم المستمر من قبيـل 

الشركات الذي يكون مدعوما ايضا بالحسابات العامة لمراحل مكتـسبات القـدرات           
والمهمة الحاسمة هي فـي بنـاء   . )Lall, 1997, Nelson, Pack, 1992(تكنولوجية ال

  . المهارات البشرية والتنظيمية الدقيقة في القوى العاملة الصناعية
على  اهتماما كبيرا في تقييم تجربة تايوان وكوريا ويؤشر بانه           Nelson يعطيو

ان هناك تشابه بـين هـاتين       اال  ،  الرغم من ان هناك اختالفات في استيراتيجياتهما      
  :   تيةالالدولتين في الجوانب ا

  . واسعة وعميقة على خالف معظم الدول الناميةية انهما يملكان هياكل صناع. ١
  .  االتجاه الصناعي كان االنحدار الجزئي باتجاه تطوير القدرات العسكرية.٢
لعاملـة المتعلمـة    كيد القوي في التعليم كان حاسما من اجل توفير القـوى ا           أ الت .٣

 واذا ،والضرورية لدعم التحول نحو التطور المستمر في التقـدم التكنولـوجي         
عرفـة  س المال البشري الفاعل اقتصاديا هو التفوق في الم        أكان االساس في ر   

بشكل ) Nelson, 1997( يمثل مهارة قد تم تعلمها التكنولوجية فانه بشكل رئيس
  . جيد
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سمالية أ التكنولوجيا المجسدة في السلع الر     نأ Krugmn,Young كل من    يفترض
ثير على العملية االنتاجية أالمستوردة تكمن بشكل رئيس في المكائن ولها قليل من الت

)Lall,1990 (   وهذه حقيقة بعيدة جـدا عـن الواقـع ،الن          ،  في الشركة أو المجتمع
ـ              ة الشركة في مستوى معين من التكنولوجيا تحتاج ان يكون لها مهـارات ومعرف

من اجل تحقيق االهداف التكنولوجية ويكـون       ) خطوة أو خطوتين  (متوفرة لمرحلة   
سمالية المقترنة بها قد تم     أالمشروع ناجحا حتى لو كانت التجهيزات أو المعدات الر        

وعند تعلم تشغيل مكائن معينة عند مـستويات تنافـسية عالميـا فـي               .استيرادها
لى رفع مستوياتهم  بما يعـادل التفـوق         فان العمال والشركات يسعون إ    ،  االنتاجية

وهذا كله يتم عند توفر المهارة والمعرفة فـي كيفيـة بنـاء              .التكنولوجي المتوفر 
واصبح من الواضح انه كلما كانت التكنولوجيا معقـدة كـان           . القدرات التكنولوجية 

كما وان التغيـرات التنظيميـة      ،  الوقت والجهد واالستثمار المطلوب اكثر صعوبة     
  .المكملة في االدارة التجارية تسهم ايضا بشكل فاعل بتكامل االنتاجية

ان مستوى التنظيم واالدارة هو ايضا في المعنى الواسع جـزء مـن المعرفـة             
 بأن جزءاً كبيراً من التراكم في القدرة (Lall, 1997)التكنولوجية واالنتاجية ويظهر 

واالزمة ،  يحدث داخل الشركات من خالل التعلم التنظيمي      ،  لة ما لوجية في دو  والتكن
المالية االخيرة في أسيا تعكس جزءا من النقص أو العيب في التوازن بين المكونات        

  .  المرنة والصلة في تنمية التكنولوجيا
البحـث العلمـي لالنجـاز      ب اكبـر    فقد اولـت اهتمامـاًً    ذلك  من  وعلى العكس   

 الهند والباكستان اللتان اكدتا على االنجازات النووية لغـرض        باستثناء،  التكنولوجي
بدال من التوجه نحو الـصناعة      ،  تحقيق اهداف عسكرية وخلق حالة التوازن بينهما      

  . وتحقيق اهداف اقتصادية بعيدا عن هذه التوجهات التدميرية
 معرفة عاليـة فـي مختلـف     ذوي الهند   السيما كال البلدين    هيأفي الوقت نفسه    

ولكن بقي نظامهم التعليمي    ،  مجاالت والقسم منهم حازوا على جائزة نوبل للسالم       ال
اال . للنخبة واستثني بذلك عموم الفقراء الذين هم غالبية ابناء المجتمع في شرق أسيا    

ان السنوات االخيرة قد عرضت الهند طاقه واضحة في صادرات قطاع الخـدمات             
 وهي االن منظمـة  Information Techuology ،المبنية على التكنولوجيا المعلوماتية

ان تقدير التنافس العالمي للقدرات الهندسية والعلمية للهنـد فـي عـام             . بشكل جيد 
حيـث  ،   اثبت فاعليته وقدراتها البعيدة المدى في المعهد الهندي للتكنولوجيا         ١٩٩٨

اظهر براعة فائقة في مجال البرامجيات على المستوى العـالمي وتعمـل مراكـز              
وهي تعمل من خالل االتـصاالت      .  الخ …التكنولوجيا في باكنور ودلهي وشيناي      

ـ  اًوالمبرمجين الهنود يوفرون دعم   ،  ةاالقمار الصناعي عبر   ـ  اً تكنولوجي  اً ومعلوماتي
،  في مجاالت تمتد من تنمية البرامجيات والـصيانة        ة واالوربي ةلشركات االمريكي ل

لبيانات والتسويق البرقي عـن طريـق       واستنساخ ونقل ا  ،  وعمليات ساندة للمكاتب  
  . ومجاالت اخرى ذات عالقة، االتصاالت السلكية والالسلكية

 الـى في السنوات االخيرة ووصـلت       % ٥٠ان صادرات البرامجيات قد نمت      
، من صادرات السلع والبضائع    %٥وتقريباً  . ١٩٩٨في السنه   دوالر   بليون   ١,٧٥

بموجـب بعـض    ( في السنوات االتيـة      بشكل فعال النسبة  ومن المحتمل ان ترتفع     



 ]٧١ [كنعانـــــ ـــــــــــــــــــــــ... التقدم التكنولوجي في ظل العولمة وآثارها على النمو

تقريبا من القـوى    % ١٠اكثر من   ف ،)٢٠٠٥في عام    % ١٠التخمينات إلى حوالي    
  .  المبرمجة العالية هم من الهنود Microsoftالعاملة لشركة 

هناك عقبات خطيرة مـثال فـي احتكـار الدولـة المـستمر             وفي الوقت نفسه    
وفير االنترنت في االسواق الهندية والتـي       لالتصاالت الهاتفية العالمية إضافة إلى ت     

مما يحدث ضررا كبيرا    ،  ترفع بشكل كبير تكاليف الهاتف وخدمات نقل المعلومات       
ان كثافـة   . في التنافس الدولي للهند في قطاع نقل المعلومات ما لم يتم تـصحيحها            

لـذا  % ١,٣ بحوالي   ٣جدول  الاالتصاالت الهاتفية هي منخفضة بشكل كبير انظر        
بر البناء التحتي المادي بالنسبة لنقل البيانات داخل الهند مثل الكيبالت واالسالك            يعت

. الليفية المنظورة أو البصرية يبقى غير متطور بالرغم من بعض التطورات الحديثة
 الهند في المجال التكنولوجي والمعلوماتي      ةومع البيئة االكثر حرية وتنافسيه فان قو      

  .  لنمو الصادرات الهندية مستقبالًاً مهماًمن المحتمل ان تصبح حصن
  

  النموذج التكنولوجي الجديد في ظل العولمة   -خامساً
لقد بات واضحا لدى العديد من المختصين ان التجارة والتكامل االقتصادي مع            
العالم الخارجي يؤثر بشكل فاعل في رفع وتاثر النمو التكنولوجي في الدول االقـل           

ن العولمة تؤدي إلـى رفـع درجـة         أهل  : ي يطرح نفسه هو   والسؤال الذ . تطوراً
 هل انها تنتج في عالقات االعتمـاد علـى الغيـر            و،  ةالتكنولوجيا في الدول النامي   

 ادنـى ومحتـوى تكنولـوجي       ةالجبارها على التخصص في منتجات ذات مهـار       
  ؟ ضعيف

،  مناقشتها من قبل اقتـصاديين فـي الـسنوات االخيـرة      تن هذه االسئلة جر   إ
 ،السامرائي( في سياق النمو المحدث للصادرات في اقتصاديات شرق أسيا           السيماو

 اذ،  لقد كان هناك تغير نوعي في النموذج الذي يؤثر في نقل التكنولوجيـا            ) ٢٠٠١
 …المكائن الثقيلة   ،  السيارات،  كان نقل التكنولوجيا سابقا مبني على سلع مثل الحديد        

  .  الخ
 تسارع  ءتاج قد تسارعت في العقود االخيرة مع بد       ان مفاهيم مراحل اإلن    يبدوو

والستاليت ووسائل االتصال السريعة ، والكومبيوترات، االختراعات كاجهزة التحليل 
ن من وسائل االنتقـال بـين التجـارة وانتـشار           اوهناك وسيلت .   الخ …والبسيطة  

  :   هما  .(Nayyar, 1998)التكنولوجيا الحديثة 
الذي يكون التعلم اسرع فيـه اذا       ،  ط تخصص البلد المعني   االولى تعتمد على نم   . أ

كان قد تخصص في سلع ذات امكانية تعلم عالية في كال التعلم بموجب عمـل               
  .  الشيء أو استثمارات التعلم المقصود

 اكثـر تعقيـدا     اًان السلع ذات االمكانية العالية للتعلم تكون بصورة عامه سلع         
وبذلك ،  نوعية المنتج أو انواع اإلنتاج    او  ،  يا اإلنتاج عند قياسها بتكنولوج  ،  تكنولوجيا

التجارة على احداث تصنيف تكنولوجي اذا كانـت الـدول المنتجـة تواجـه              تعمل  
محفزات اعلى في التخصص في منتجات عالية التكنولوجيا مما عليه في االكتفـاء             

لموارد لذا فان رفع مستوى التصنيف التكنولوجي هو ليس مبني فقط على ا           . الذاتي
  . المحلية
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اما الوسيلة الثانية من النقل فهي مرتبطة في مـصادر محتملـة جديـدة مـن                . ب
 بعض هذه المدخالت  و. المدخالت التكنولوجية المفتوحة بموجب حرية التجارة     

االستثمارات الخارجيـه   ،  المكائن الجديدة (التكنولوجية يمكن ان تشترى عمدا      
ن يتم الحصول عليها وواخر) نوتخصصن مون وموظفوعمال ماهر) االجنبية(

، من خالل االنتشار عن طريق المتاجرة مع الشركاء االكثر تقدما تكنولوجيـاً           
عن طريق جمع المعلومات من االسواق االجنبية أو عن طريق الـتعلم مـن              

  . السلع المستوردة المعقدة
نـت   بحيث انه كلمـا كا     ةوبالطبع فان هاتين الوسيلتين تكونان مجتمعتان سوي      

التكنولوجيا المستوردة اسهل وارخص كانت االحتماالت في تخصص الـدول فـي            
  . منتجات عالية التكنولوجيا

االسـتثمار فـي المـدارس أو       ( التجارة في اختيار االستثمار في التعلم        تؤثرو
اال ان عملية التعلم تحصل في داخـل        ،  )التخصص في سلع ذات امكانية تعلم عالية      

التفاعل بين الدول يوفر فرصا كبيرة للتعلم       و. مدخالت خارجية البلد بدون استخدام    
ومن المهم استيراد انواع جديده مـن المـدخالت      ،  والتجارة هي قناة واضحة للتعلم    

 من الممكن تعلم كيف ان السلع المستوردة تصنع         اذ،  الخارجية ومتنوعة تكنولوجيا  
  . بهندسة ماهرة

ه للتعلم اذا كانت مكمله للتجارة كما هي        االستثمارات االجنبية قنوات مماثل   تفتح  
التجارة واالستثمار سوف يتفـاعالن     من  فان كال   ،  الحال في االستثمارات العمودية   

واالقتـصاد التكـاملي    ،  في اإلنتاج والترابط فيما بينهما لغرض تعزيز عملية التعلم        
  .  متطلباتهيولد العمليات التعليمية التي هي جزء مهم منها يأخذ باالعتبار السوق و

 نها تحتاج وصوالً  إ اذ،  الشركات متعددة الجنسيات شبكات انتاج عالية      تشكلو 
التـي هـي مكملـه لكفائتهـا     ،   إلى القدرات الخارجية وبتكاليف منخفـضة      اًسريع

  . الخارجية
 في تدفق اإلنتـاج     هاالشركات المتعددة الجنسيات قدرات   وجدت   ة وبصورة عام 

ثر بالطاقة االختصاصية   أدرجة التدفقات تت  ان  من  غم  رعلى ال في الشركات المحلية    
قد وجدت لتجيد االداء التصديري لشركات البلـد        نفسه  وبالوقت  ،  للشركات المحلية 

المضيف عن طريق توفير الوصول إلى االسواق األجنبية ومساعدتها في التوزيـع            
  . التسويقي وخدمة منتجاتها في السوق العالمية

  
  لوجيا ودورها في عملية النمو االقتصادي تنمية التكنو -سادساً

هناك خالف في وجهات النظر حول التغير المفاجئ في اقتصاديات شرق أسيا 
على الباحثين معظم يركز او ، (Radelet and Sachs, 1998) خالل السنوات الماضية

لذا فاننا سنركز على جانب العرض الذي يرتبط ، الهيكل المالي وعلى االدارة الكلية
  .   تنمية التكنولوجيا ودورها في النمو االقتصاديألةمسببشكل قريب 

 ,Kim and Lau(و) Younk, 1995(وهـو ينقـل رأي   ) Krugman, 1997(ان 
 الخاص بهم كالذي فـي   Capital Intenciveس المال الكثف أالذين شبهوا ر) 1994
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 اًأسـيا مـدفوع   لقد اشر بانه اذا كان النمو فـي شـرق           . االتحاد السوفيتي السابق  
  .    بدأ في اعطاء عوائد متناقصةقدباالستثمار بصورة رئيسة فانه يكون من المحتمل 

 لنمو شرق أسيا ايضا مسالة النمو العالية المبنية بصوره          Krugmanانتقاد  يثير  و
ان اقتصاديات شرق أسيا فيما عدا      ( على النسب العالية من تراكم راس المال         ةرئيس

 يكون ثابتا أو معززا في المـدى        GDPن من اجمالي ناتجها المحلي      الثلث إلى الثلثي  
هذه الدول اهتماما كبيرا للمهارات التكنولوجية المتـوفرة  يجب ان تعطي    لذا   ،البعيد

تطلب جهدا ووقتا   تلديهم بدال من تكريس الموارد لتنمية التكنولوجيات الجديدة التي          
  . طويالً
 ان يكون بطيئا قلـيال عنـدما تكـون           بأن النمو يميل إلى    Krugman تصورو

وان االضـطراب   . س المال لم يتم الوصول اليهـا      أالمستويات القريبه من كثافة ر    
  .  Krugman ما يؤكد ما جاء بهم ،ومضاعفاته قد اثر على النمو في أسيا

ن محور الجدل القائم حول اجمالي عوامل اإلنتاج يركز حول تفسير الزيادات            إ
 ،في النظرية الكالسـيكية الحديثـة   مال للعامل الواحد قد تحدثالسريعة في راس ال 

 حالة انتقال اوتوماتيكي مع دالة انتاج عاليـة         دس المال يع  أن تكثيف ر  أالنها ترى   
فان اصحاب التعديل يؤكدون الجهود التي هي ضرورية        ،  وعلى العكس ،  ومعروفه

ـ     ،  لتبرع التكنولوجيات التي قد ال تكون جديده بالنسبة للعالم          ةولكـن غيـر معروف
  .  بالنسبة للدول التي تدخلها

والبحث في سلع جديـده واسـواق       ،  ان االمتصاص الناجح للتكنولوجيا الجديدة    
والمنظمـين ذوي المهـارة    ،  جديده يستلزم مجموعه متزايدة من العمال المـاهرين       

Entrepreneuts         دة  الذين يعرفون ويعلمون ويتفنون في التكنولوجيا الجديدة الموجـو
  . مسبقا في االستخدام في الدول االكثر تقدماً

س أال تزال المسألة التجريبية مفتوحة في مجال نمو االنتاجية والعائدات على رو
 Krugman قـد نقـل     و،   نفـسه   الوقت فين كانا منخفضين أو مرتفعين      يالمال اللذ 

 كانـت   س المال من المنطقة كدليل بـأن العائـدات        أالدالئل للتدفقات الخارجية لر   
وقد يدعي افتراضا التدفقات الداخلية لراس المال منذ اواسط التـسعينات           (منخفضة  

نـسبة  تدل على ان   OECDبيانات) Radelet and Sach, 1998( وينقل). كدليل واهم
فـي اواسـط    % ٢٢س المال في كوريا انخفض تدريجيا من حوالي         أالعائد على ر  

  . ١٩٩٤في % ١٤الثمانينات إلى حوالي 
 مؤشر مقارن نسب العائد علـى االسـتثمار االجنبـي           ةفي سنغافور خفض  انو

وفي ،  في اواسط التسعينات  % ١٩في اواخر الثمانينات إلى     % ٢٧ من   -االمريكي
، %١٥إلى  % ٣١نسب العائدات العينية من حوالي      انخفضت  هونك كونك وتايوان    

 العائدات فـي     تؤكد هذه االنخفاضات تنبؤ الكالسيكيين الجدد في انخفاض        في حين 
س المـال الموثقـة مـن قبـل     أوهي منسجمة مع التراكم السريع في ر ،  االستثمار

Young .على نطـاق   ( انها ال تزال اعلى بكثير من معدل العائدات العالمية           والمهم
  %. ١١ على االستثمار االجنبي االمريكي المباشر لـ) العالم

والعديد من االخـرين   Krugman, Youngوفي نقاش حول نمو شرق أسيا فان 
 بدالً من معدل انتاجيـة      TFPيميلون إلى التركيز اكثر على اجمالي عوامل اإلنتاج         



 )٢٧ (٨٠  تـنمية الرافديـنجامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد] ٧٤[
 

. ن المؤشرات في شرق أسيا تشير إلى قوتها بـشكل ال يقبـل الـشك              إ اذ،  العامل
كمـا  . اإلنتاجية الكلية للعمل ونموها هي االكثر فائدة لمستوى الرفاهية االقتصادية و

 اإلنتاجية هو اجراء الفاعلية االقتصادية المبنية على ان المدخالت          اجمالي عامل أن  
وان كال البلدين ال يمكن ان ينفصالن فـي  ، تستخدم بشكل جيد لتوليد اإلنتاجية   التي  

واذا تحرك االثنان في نفس االتجـاه يكـون         ،  مجال النجاح أو الفشل القتصاد البلد     
ولكن حتى إذا كـان     ،  تغير أو التحول  هناك سببا بسيطا لالهتمام فيما عدا سرعة ال       

.  فسوف يكون هناك سبب للرضا     ،اجمالي عوامل اإلنتاج ال يرتفع ومعدل اإلنتاجية      
ان فكرة التقدم الفني المنخفض جدا في شرق أسيا المنقولة من قبل بيانات اجمـالي               

 ,Youngان نتـائج  .  عوامل اإلنتاج تتحدى ايضا سالمة الراي والحقيقة الواضحة
Kimlay     س المـال بـشكل سـريع       أ البلد لـر   يراكمعندما   ، ال تبدو انها قوية جدا

التغيرات الصغيرة في التقدير في حصة راس المال يمكن ان تنتج في تحول كبير              و
  .TFPفي التغيرات في مساهمة اجمالي عوامل اإلنتاجية 

ت وسنغافورة وهونك كونك قد حقق    ،  هناك دالئل كثيرة تشير بأن كوريا وتايوان      
وان من بـين االكثـر      .   في عدد من المجاالت المتخصصة     اً كبير اً تكنولوجي اًتقدم

ومنتجـات  ،  والحاسـبات ،  مالحظته واالكثر شدة هي االلكترونيات االسـتهالكية      
اوتوماتيكية في الصناعة واالتصاالت الفضائية والعسكرية وااللكترونيات في مجال         

تعطي مقارنـة   ) Timmer,1998(من قبيل   ان دراسة   . الطب والقدرة والطاقة والنقل   
وجنوب كوريا  ،  والهند واندونوسيا ،  كاشفة في مستويات انتاجية التصنيع في الصين      

 واسـتنادا إلـى     ١٩٩٣-١٩٦٣وتيوان مع الواليات المتحدة كبلد مرجـع للفتـرة          
س المال لعمل ساعة في الدول االسيوية اليـزال         أرو. فان جنوب كوريا  ،  الدراسة

 كثيرة لكثافة راس المـال  مع وجود فرص من مستوى الواليات المتحدة كثيربادنى  
 ان اجمالي مستويات عامل االنتاجية النسبية في كال من صناعات كوريا          . االضافي
 . وتايوان هي ادنى بكثير مما هو في كافة الفروع الـصناعية االميركيـة             الجنوبية
ومن ثم .  وتايوان الجنوبيةع كوريابالنسبة للهند واندونوسيا بالمقارنة منفسه والحال 
 الكاتب إلى ان المصنعين ال يستفيدون بصورة اوتوماتيكية مـن مجموعـة             يخلص

وتوضح الدراسة ايضا ان اجمالي عوامل االنتاجية       . التكنولوجيات العالمية المتزايدة  
 عليه االعتماد الرئيسي يمكـن ان   Krugmanالذي يضع ، ينتج عند المستوى الكلي

 يكـون   وعندما،  كليةال كثيرا عن تلك التي عند مستوى الصناعة غير          اًمختلفيكون  
اداء الدول في شرق أسيا في الحقل التكنولوجي ليس بمستوى التفاؤل كما هو مؤشر 

،  والمعارضين االخرين في اطروحة اجمالي عوامل االنتاجيـة        Krugmanمن قبل   
ية والهيكل المؤسس في دول شرق  خطيرة في القاعدة التكنولوجاًيبدو ان هناك عيوب

 عودتهم إلى االزمـة  فضالً عنؤثر عكسيا على تنميتهم البعيدة االمد    يي قد   ذأسيا ال 
في كوريا وتايوان ) Ernst, 1998(بعض هذه العيوب قد كشفت في دراسة و. الحالية

وبشكل خاص يركز البحث علـى      .  ن القادة االخرين في شرق أسيا     ووهم المصنع 
كترونيات الكورية التي كانت القطاع الرائد في نـسبة النمـو العاليـة             صناعة االل 

ة في عملية االلتحاق في      ثالث محددات رئيس   Ernstويشخص  ،  للصادرات الكورية 
  :صناعة االلكترونيات الكورية  وهي 
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  . قاعدة معلومات محلية ضيقة.آ
  . تخصيص سلعي ضيق ومتوقف.ب
  .  االعتماد الكلي على االستيراد.ت

ن هذه المحددات قد اصبحت اكثر خطورة في وجه االزمة المالية التي ضربت             ا
  .  ١٩٩٧كوريا والدول االخرى في شرق أسيا نهاية عام 

 قد بينت انه لم يعد البلد يتحمل ببساطة ١٩٩٥ في عام  OECDان مراجعة الـ
خلوا ان يستورد التكنولوجيات وان االجانب قد اصبحوا متحفظين اكثر واكثر بان يد          

وعليهم رفع القيمة المضافة والكثافـة      ) تدعو إلى التنازل  (بموجب شروط امتيازية    
ومنذ ذلك الحين فان المحـدد االضـافي   ) OECD, 1995(التكنولوجية فيما تنتجها 

للنقص في التبادل الخارجي جعل من االكثر الزاميا بالنسبة لكوريا بان توسع قاعدة             
ددت لعوامل مثل الضعف في االنتقاد الجمـاهيري        معرفتها التي بدورها كانت قد ح     

 وفي عدم الكفاءة في االدارة المشتركة للتكنولوجيا ونظام R and Dللبحث والتطور 
  .  االبتكارات العامة

وفي الماضي كان لشركات االلكترونيات الكورية القليل مـن المحفـزات فـي             
،  بتكاليف عمل منخفضة  خرينآمع ظهور منافسين    ف. االستثمار في البحث والتطوير   

فقدت صناعة االلكترونيات الكورية فائـدتها المقارنـة فـي الـسلع التكنولوجيـة             
المنخفضة والحاجة من اجل االنفاق المتزايد على البحث والتطوير اصبحت واضحة 
لكي يتحرك إلى منتجات اعلى في القيمة المضافة حيث التكنولوجيـا المـستوردة             

الرغم من ان انفاق كوريـا      على  و.   ليست متوفرة بسهولة   تكون اما عالية الثمن أو    
 ١٩٧٦في عام % ٣٦ كنسبة من اجمالي المبيعات ازداد من R and Dالخاص في 

 الذي هو اقل من نصف النسب التجارية الحالية للبحث          ١٩٩٥في عام    % ٢,٥إلى  
ـ      . والتطوير في الشركات الصناعية االميركية واليابانيـة       ى ان انفـاق كوريـا عل

 عن تباطأ كثيرا    ١٩٩٣في عام   دوالر   ١٧٦,٢الشخص الواحد في البحث والتطوير    
 ٥٤٠,٩ والواليـات المتحـدة      ١٩٩٢في عام   دوالر   ٧٦٢,٩تلك التي في اليابان     

   ٠دوالر 
 لكوريا  IMFان محددات الموازنة الضيقة جدا المفروضة من قبيل اتفاقية كفالة           

لقد تباطأت  . وف يقلص بدال من ان يزداد     تعني ان االنفاق على البحث والتطوير س      
 في تسجيل العالمات OECDكوريا في تسجيالت العالقات التجارية الرئيسة القطار       

ان المشكلة في كوريا ليست فقط بالنسبة للمستوى المنخفض في البحـث      .  التجارية
 من  والتطوير مقارنة مع تايوان ،فان عدد االسماء التجارية الممنوحة إلى الكوريين          

 أو اقل من النصف بالمقارنة      ٥٣٨ كانت فقط    ١٩٩٢قبيل الواليات المتحدة في عام      
ان القطاع الخاص ينفق االن اكثر      .  عالمة تجارية منحت إلى التايوانين     ١٢٥٢مع  
البحث والتطـوير   و. من اجمالي النفقات الكورية على البحث والتطوير      % ٨٠من  

 إلى التنمية بدال من البحث خاصـة        الخاص له تركيز ضيق جدا الن معظمه يوجه       
  .  عملية اعادة الهندسة والسلع التي تنتج وفقا الذواق العمالء

 فـي   تتمثـل  ان المشكلة الرئيسة بالنسبة لقطاع البحث والتطوير في كوريـا           
من تحويل البحـث    % ٨٠ ما يعادل    ففي حين يذهب   ،تخصيص االموال والمعدات  
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 كثيـر يان نسبة اعلـى  ، نجد في الوقت نفسه ةوالتطوير إلى معاهد البحث الحكومي   
وهما القطران اللذان يلعبـان دورا      ،  عطى إلى مثل هذه المعاهد في فرنسا واليابان       ت

من  %٧٦فالجامعات الكورية التي تستخدم     ،  القوميواالبداع  قويا في نظام االبتكار     
  .البحثيمن الدولة في نتاجهم % ١١اقل من على ون حصلحاملي شهادة الدكتوراه ي

ترتبط العلمية التي    الكفاية   وهيوهناك عيوب اخرى في نظام االبتكار الكوري        
 النظام على تـدريب المـدراء ذوي        وبنفس الوقت يركز  .  بالنظام التعليمي الثابت  

ن المهندسين والفنيين قد خـدموا النظـام بـشكل جيـد وان             ال،  المستوى المتوسط 
السلعي وتطوير السوق في عالم المنافسة      نتاج  االاالحتياجات الحالية بالنسبة لبحوث     

 ان كوريا تواجه ازمة في التعليم العالي العتماده على النظام التعليمي            لذا فاننا نجد  
وبهذا نرى تدني فـي درجـات        االلتزام بالحفظ على ظهر قلب       المتمثل في الشكلي  

  .االبداع واالبتكار لهذا النظام
عانت ايضا من تشكيالت سـلعية ضـيقة   ان صناعة اشباه الموصالت الكورية   
مـن   %٩٠ يصدر اكثر مـن      في حين  ،جدا واعتماد بشكل كبير على االستيرادات     

مثل عدم التوازن الشديد هذا بـين       و. اجها من اشباه الموصالت االخرى    اجمالي انت 
العرض والطلب يجعل من الصعب ان توسع وتعمق الروابط االماميـة والخلفيـة             

صناعة اشـباه الموصـالت   و، ترونية واالقتصاد بصورة عامةداخل الصناعة االلك  
ة االحادية الكالسيكية فـي   غة حديثة من صادرات السلع الرئيس     يمكن أن تعالج كصي   

وكنتيجـة  .مع الحد االدنى من االرتباطات مع االقتصاد المحلي         ،  بالد بدون حدود  
لتطوير واالنتقال  لعدم قدرتها على رفع تصنيفها في التكنولوجيا من خالل البحث وا          

فقد تحولت كوريا تحوال عكسيا في صادراتها اإلليكترونية        ،  كثر تعقيدا الإلى السلع ا  
بعيدا عن االسواق االميركية واالوربية المطلبية وباتجـاه اعتمـاد متزايـد علـى              

  .وشرق اوربا وروسيا، االسواق الظاهرة لدول شرق أسيا واميركا الالتينية
 بشكل واسع عن يعكس، ى االستيراد في االقتصاد الكوريان االعتماد العالي عل

. شكل اساس لإلبقاء على ثبات التصنيع     وبي صناعتها اإلليكترونية    فستيراد  الكثافة ا 
صناعة اإللكترونيات الكورية تعتمد بشكل كبير على استيراد المكونات الرئيـسة           و

لهيكل يـتم المحافظـة     وطالما ان هذا ا   . الفرعية واجهزة اإلنتاج  وللسلع التجميعية   
التي اسعار الصرف   ينعكس على   فان العجز التجاري سوف يستمر ويتوسع و      ،  عليه

 ارتفعت نـسب    لتصل الى حدودها الدنيا حتى لو      ذا العجز  تحت ضغط ه   قعسوف ت 
  .النمو االقتصادي

فـي  حـادة   ان كوريا قد تتعرض الزمة      على  يؤكد  و مهما   لقد كان هذا عنصراً   
ومن المالحظ ايضا ان تايوان التي عانت اقل        . سواق العمالت س المال وا  أاسواق ر 

 كوريا النها اتبعت نمطـا مختلفـا فـي التخـصص            جارتهاقسوة من   من ظروف   
 المؤسـسات  هـا هـيمن في ت كوريا ان فضافة لذلك ا. التكنولوجي والتنظيم الصناعي  

  قد ركـز علـى     ة الصناعية في تايوان   لمؤسسا  واما الشكل المشروط من    الصناعية
  .تعميق تضمينها في قطاع معين أو مجموعة من السلع ذات العالقة

نظام اإلنتاج الذي يمكن ان يتولد عن مثل هذه         بعمق  مان عدم اهتمامها الكثير ال    
فان الشركات الكورية لم تكن قـادرة       لذلك  وكنتيجة  . االشكال السطحية من التنويع   
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انهـا  اضافة الـى     ، السلع من القدرات التكنولوجية لمجموعة من    منظم  على تراكم   
تركت ايضا قليال من المجال لرفع صنفها إلى بيئتها المالئمة لـسوق ذات مـردود             

  .  في كوريا التحول في تنويع التكنولوجياةقد اعاق وهذه الحالة لاع
  
  مةتاخال

ان التكنولوجيا تـستطيع ان تـؤثر فـي النمـو        كيف  من خالل ما تقدم أدركنا      
 ظهرت  وقد خلصها الى نتائج مهمة    . عمل في ظل العولمة   االقتصادي وكيف أنها ست   

  :من خالل الدراسة هي 
أي كلما ركز القطر اكثر على      : إن التخصص التكنولوجي يحدد نجاح التصدير     .  آ

السلع ذات الكثافة الرأسمالية من خالل البحث والتطوير توقع نمو الـصادرات            
  .وزيادة واردات التصدير

مهم اال نه يحتاج ان يكمل بالقدرة على التعلم والمحاكات          ان تراكم راس المال     . ب
  .كافةوان يبتكر ويبدع في المجاالت 

ان التقدم التكنولوجي يتطلب ان نعيش ونتفاعل معه لكي نـستطيع اسـتخدامه             . ت
ضمن المقاييس الحضارية واالجتماعية والمقاييس األخرى المرغوب فيها فـي          

دت ايضا على الحاجة الى تطـوير النمـاذج         ن العولمة كظاهرة اك   أكما  .البلد  
التكنولوجية الجديدة التي يمكن للبلد ان يتحرك وينقل سلم التكنولوجيا ويراقـب            

  .باستمرار لكونها قد تقع في شرك مسدود
ان رفع التصنيف التكنولوجي يجب ان يكون عملية مستمدة تجري مع اعـادة             

  .الهيكلة لالقتصاد في المعنى الواسع 
اللتحاق بالركب الحضاري للتقدم التكنولـوجي يـستلزم دولـة نـشيطة            إن ا . ث

ومجموعة من المؤسسات الجيدة واتباع المحفزات والسياسات التي تمكـن ان           
تستغل الموارد الضرورية بشكل علمـي وموضـوعي وبمـا يحقـق النمـو              

  .االقتصادي المتطور
 حدتها ل في ازديادوتتثان االزمة الحالية لدول شرق اسيا تواجه معضلة اساسية 

لحاجـة  احيـث   ،  ل دراماتيكي وهي بامس الحاجة الى رفع المستوى الصناعي        شكب
  .الملحة االن هي انعاش االقتصاد بدال من اعادة الهيكلية بعيدة المدى

ان نجاح شرق أسيا في العقود الحديثة قد جاء نتيجة إعادتها الهيكلية الجزئية في 
الفائدة المقارنة مع   الذي يعتمد التحول المستمر فياالقتصاد بموجب النموذج البسيط

  .الدول النامية السيما في المراحل المتقدمة من التنمية
ي الـسابق الـذي     هذا يتحقق بموجب الزيادة في التكامل عكس ما كان عليه ف          و

مة في االنتاج وفي تصدير صناعات اقل تعقيدا نسبيا الى الـدول            ءيلغي بينهما المال  
 التي كان عليها    هانفس ان هذا النموذج لم يعد يعمل بالفاعلية       .القل تطورا االسيوية ا 

  .في الماضي
وعلى المستوى االوسع فان التغيير االساسي يكون مطلوبا الن شرق اسيا قـد             
.  وصلت الحدود في نماذج التصنيع القديم الذي يؤدي الى االنتاج القياسي الواسـع            
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غيرات االساسـية فـي    يتطلب عددا من الت     اذ دالتحرك االوسع ابعد من هذه الحدو     و
  .نماذج التنمية

االهمية الحاسمة في هذا المجال هي خلق قاعـدة واسـعة مـن المعلومـات               و
والمعرفة المتنوعة بالنسبة للتنوع التكنولوجي خاصة في التصميم السلعي وتطوير           

ـ            دودها السوق ومكونات االنتاج الرئيسة وتوفير خدمات دعم مكثف للمعرفة في ح
ان تقوية القدرات المالية والتكنولوجية في المؤسـسات المحليـة الـصغيرة            . علياال

  .والمتوسطة الحجم هي عنصر ثان لمثل هذا النموذج للتغير
مـسبق  المتوسطة الحجم المبدعة هي شـرط اساسـي         والمؤسسات الصغيرة   و

واالعمال كومة  حالتحتاج  خر  آومن جانب   . بالنسبة لصناعات الدعم المحلي المرن    
   .يهيأها فرص النجاحوالعمل الى اتفاق عام اجتماعي جديد  التجارية

 يجب ان تعمـل   واخيرا فان احدى المسائل الحاسمة جدا هي ان الدول االسيوية           
اعادة تحديد الربط بين تشكيل القدرة المحلية واالرتباطات        على  في السنوات االتية    

 تصبح بشكل سـريع  قدود قدرات محلية   ان العولمة جعلت من الممكن وج     . العالمية
ريق اكتساب او من خالل الطاقة المتزايـدة        طاما عن   ) القومية(ما بين الوطنية او     

 في االولويات الستراتيجية بعيدا عـن    كبيراً ان هذا يتطلب تحوالً   . للزبائن العالميين 
ولوجيـا  لذا فان تنمية البلد تكن    ،  التركيز المحصور على المؤسسات الوطنية الضيقة     

بغض النظر فيما اذا كانت قد حدثت       ،  يجب ان تكون مستندة الى القاعدة المصرفية      
   .بواسطة المؤسسات الوطنية او األجنبية
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ABSTRACT 

The effective role of technological progress in the process economic development has 
been quite vivid. What proves that theoretically and practically is what has taken place in 
the southern and eastern Asia during the past decade of the 20th century, as the exports and 
imports of these countries, in the light of global open economy, had the great effect in 
speeding up economic developments in this region by joining the economies of southern 
and eastern Asian states with the multinational companies which endeavoured and are still 
endeavouring to achieve the objective despite the fact that this will benefit or do harm to 
the developing states. This is what has happened to these states which were overwhelmed 
with embarrassment and regression, and economic development was affected in the 
following years. 


