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  دروس من الصين :السلع الرأسمالية والنمو اإلقتصادي في البلدان النامية استيراد

 حواس أمني  .د 

  

Abstract:  

This article argues that a developing 
country’s economic growth rate 
depend not on innovation but on 
foreign advanced technology -
embodied capital goods imports. 
Also, this paper presents a new 
approach “technological learning“ to 
analyzing the role of trade in capital 
goods in promoting industrialization 
process of developing countries. 
This approach can explain how fast 
late industrializing economies “the 
Rest” are catching -up the income 
and technological level of developed 
ones. Furthermore, The experience 
of trade openness and technology 
transfer through capital goods 
imports of the successful Chinese 
economy could be a role model that 
allows other developing contries to 
achieve sustained high economic 
growth. 
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  :الملخص

املقالة الضوء على الرأي القائل بأن تسلط هذه 
معدالت النمو اإلقتصادي لبلد نامي ما ال يعتمد 
على اإلبتكار و إمنا على واردات السلع الرأمسالية 

سدة للتكنولوجيا األجنبية املتطورة كذلك، . ا
جا جديدا  " التعلم التكنولوجي"تظهر هذه الورقة 

تعزيز عملية  لتحليل دور جتارة السلع الرأمسالية يف
ميكن هلذا النهج أن . التصنيع يف البلدان النامية

يشرح كيف متكنت اإلقتصاديات الصناعية 
من اللحاق بركب البلدان " الباقي"الالحقة 

أكثر  .املتقدمة بداللة مستوى الدخل والتكنولوجيا
من ذلك، مبكن إعتبار جتربة اإلقتصاد الصيين 

جاري و نقل الناجح فيما يتعلق باإلنفتاح الت
التكنولوجيا عن طريق السلع الرأمسالية املستوردة 
منوذجا ينبغي اإلقتداء به من قبل البلدان النامية 
األخرى اليت تسعى إلستدامة معدالت النمو 

  . اإلقتصادي

واردات السلع الرأمسالية، النمو : كلمات مفتاحية 
اإلقتصادي، تعلم التكنولوجيا، البلدان النامية، 

 .الصني

                                                
  تيارت –جامعة عبد الرمحن بن خلدون -أستاذ حماضر. 
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 مقدمة 

. ال أحد يشك اليوم يف أن اإلنفتاح التجاري يعترب مصدرا رئيسيا للنمو اإلقتصادي على املدى الطويل    
و مع ذلك، يبقى فهم القنوات اليت ميكن للتجارة من خالهلا أن تعزز النمو اإلقتصادي سؤاال قابال 

ناقشة يف حقيقة أنه ليس من تكمن أحد النقاط الرئيسية هلذه امل ،يف الواقع. للمناقشة على نطاق واسع
السهل عزل القنوات اليت ميكن أن تولد التأثري اإلجيايب املتوقع لإلنفتاح على النمو و اليت قد ختتلف من 

حاول العديد من اإلقتصاديني  ،يف هذا اإلطار. بلد إىل آخر وفقا ملرحلة التنمية اليت يعيش فيها كل بلد
دويل لكن ال تزال هناك العديد من التساؤالت اليت مل يتم التعامل حل هذا اللغز يف أدبيات اإلقتصاد ال

معها بعد و حتتاج ألجوبة مقنعة لنكون قادرين بشكل كامل على فهم العالقة التجريبية بني التجارة و 
فعلى سبيل املثال هل تعزيز النمو بشكل مستدام يرجع أساسا إىل تأثري اإلنفتاح على نشاط  1.النمو

الصادرات ( اإلسترياد ؟ و هل زيادة املنافسة و حتسني الوفورات املرتبطة بزيادة حجم التجارة  التصدير أم
تعترب القناة األكثر أمهية للنمو ؟ أم أن التأثري اإلجيايب لإلنفتاح على النمو ميكن تلقيه عن ) و الواردات 

  .سيطية و الرأمسالية األجنبية ؟ طريق حتسني مستوى التكنولوجيا يف بلد ما من خالل إسترياد السلع الو 

تبدو الروابط املوجودة بني اإلنفتاح التجاري و النمو قوية عند احلديث  ،من وجهة نظر مناذج النمو    
. عن جانب الواردات مقارنة بالصادرات و هذا ينطبق بشكل خاص على أنواع معينة فقط من الواردات 

ترى جمموعة واسعة من مناذج النمو اإلقتصادي أنه ميكن توليد منو مطرد على املدى  ،أوال و قبل كل شيء
الطويل إذا وجدت مكاسب مطردة كبرية لإلنتاجية اليت تتصدى إلجتاه تناقص عوائد احلجم بفعل تراكم 

 R&Dعن طريق اإلستثمار يف أنشطة : ميكن أن تنشأ هذه املكاسب وفقا لقناتني  ،على ذلك.رأس املال
و عملية اإلبتكار اليت تشمل التقدم التكنولوجي يف األنشطة اإلنتاجية هذا من جهة أو عن طريق تراكم 

 Aghion and Howittكما أشار إليه   ،لكن. رأس املال بشكل أكثر كفاءة من جهة أخرى
)1998,p.85(  تبارمها أن تراكم رأس املال و اإلبتكار ال ينبغي إع" يبقى التساؤل الرئيسي يكمن يف

هنا ميكن القول أنه عادة ". عوامل سببية متميزة عن بعضهما البعض لكن مظهرين خمتلفني لنفس العملية 
ما تتجسد التكنولوجيا اجلديدة يف السلع الوسيطية و الرأمسالية و اليت من خالل تراكم رأس املال يتم 

و بشكل أكثر دقة  –لإلنفتاح التجاري ميكن  ،بالنسبة للبلدان النامية .إدراجها تدرجييا يف اإلقتصاد
أن تساعد على حتسني كلتا القناتني و بالتايل احلفاظ على  –واردات السلع الوسيطية و الرأمسالية 

 .  مكاسب اإلنتاجية و النمو املطرديني على املدى الطويل 
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يل البلدان إىل التخصص و يف إطار نظرية التجارة الدولية و بغض النظر عن طبيعة مصادر امليزة النسبية مت 
يف هذا .تصدير السلع اليت يتم إنتاجها بشكل أكثر كفاءة و بالتايل حتقيق مكاسب ثابتة من وراء التجارة

غالبا ما تتمتع اإلقتصاديات النامية مبيزة نسبية يف إنتاج السلع كثيفة العمالة غري املاهرة أو شبه  ،اإلطار
على . قدمة مبيزة يف إنتاج السلع كثيفة رأس املال و التكنولوجيا املتفوقةاملاهرة يف حني تتمتع البلدان املت

أرض الواقع، من املعروف أن الغالبية العظمى من اإلنتاج و بالتايل الصادرات العاملية من السلع الرأمسالية 
 2.ذه السلعترتكز فقط يف عدد قليل من البلدان يف حني متيل البلدان النامية إىل أن تكون من مستوردي ه

  Capital Goods Importsبالنسبة للبلدان النامية ميكن إعتبار واردات السلع الرأمسالية  ،و بالتايل
وسيلة هامة لتحسني كل من كفاءة تراكم رأس املال و كفاءة عملية اإلنتاج احمللي بسبب التقدم 

سد يف هذه السلع املستوردة    .التكنولوجي ا

و عدم   R&Dعلى غرار البلدان النامية األخرى اليت متيزت بإستثمارات منخفضة يف ،بالنسبة للصني  
مل تتمكن من حتقيق التحديث اإلقتصادي السريع إال بعد البدء بسياسات ،كفاءة عملية اإلبتكار

و التخلي تدرجييا عن نظام  ،1979اإلصالح اإلقتصادي و تبين سياسة الباب املفتوح إبتداءا منذ عام 
و لعل السبب يف ذلك يرجع . ادي مغلق معتمد على سياسة اإلستقاللية و اإلعتماد على الذات إقتص

إىل إدراك احلكومة الصينية بإتساع الفجوة التكنولوجية بشكل كبري بينها و بني البلدان املتقدمة خالل فرتة 
ملية اللحاق بالركب إجتهت الصني حنو اإلخنراط يف ع ،لذلك. اإلنغالق و ختلف الصني بعيدا وراءها

التكنولوجي مع البلدان األكثر تقدما من خالل السعي وراء إكتساب التكنولوجيا اجلديدة عن طريق 
التجارة الدولية و التعاون الدويل من أجل تسهيل عملية التصنيع و بالتايل حتقيق معدالت منو سريعة يف 

  .      الصني

ياسة إسترياد واردات السلع الرأمسالية األجنبية لدفع النمو أكدت احلكومات الصينية على س ،و بالفعل  
و مع زيادة . االقتصادي منذ تأسيس الدولة كعنصر حموري يف محلة التصنيع اليت تبنتها منذ اخلمسينات

درجة إنفتاح اإلقتصاد الصيين شكلت زيادة واردات السلع الرأمسالية عامال حامسا يف حتسني كفاءة تراكم 
  .و التقدم التكنولوجي املدمج يف عمليات اإلنتاجية و بالتايل حمركا رئيسيا للنمو يف اإلقتصادرأس املال 

أهم الدراسات  يتم يف القسم األول إستعراض: تقدم هذا الدراسة على النحو التايل ،على هذا األساس  
النمو اإلقتصادي يف البلدان النظرية و التجريبية اليت حتقق يف العالقة بني السلع الرأمسالية املستوردة و 

يف حني يظهر القسم الثاين طبيعة العالقة املوجودة بني منو اإلنتاجية و منو واردات السلع الرأمسالية . النامية
بعد ذلك،  .و اإلنتاجية لعينة من البلدان  ،التجارة،بإستعراض جمموعة من البيانات حول اإلبتكار
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كمرحلة تسبق  "التعلم التكنولوجي"احلديثة حول مفهوم  بعض األفكار تسليط الضوء على سنحاول
أما يف القسم الرابع يتم حتليل أهم مالمح سياسة إسترياد  .يف القسم الثالث" اإلبتكار التكنولوجي "

يتم إستخالص اإلستنتاجات و بعض اآلثار املرتتبة على  ،يف األخري. السلع الرأمسالية األجنبية يف الصني
  . السياسات

  إستعراض األدبيات . 1

تؤكد األدبيات اإلقتصادية اجلزئية على أمهية الواردات من السلع الرأمسالية كآلية لتحسني مستويات    
إىل جتسيدها للتكنولوجيا و املعرفة اجلديدة و اليت تسمح للشركات  رالتقدم التكنولوجي احمللية بالنظ

و بإمكانية نسخ املزيد من العمليات أو املنتجات األكثر تقدما  ،بتوظيف عمليات إنتاج أكثر كفاءة
نتيجة زيادة حصوهلم على جمموعة متنوعة من املدخالت أو املنتجات ذات النوعية العالية غري املتاحة 

اليت تتفاعل مع املوردين والعمالء (على ذلك، فإن الشركات اليت تكون منخرطة يف التجارة الدولية 3.حمليا
ا احمللية من  عتنمو بسرعة وتوس،األكثر كثافة يف رأس املال وهي األكثر تأهيال )نب األجا جمال منتجا

خالل إدخال أصناف جديدة وتدفع أجورا مرتفعة مقارنة بالشركات اليت تعمل على مستوى األسواق 
 Almeida andو  )Seker )2009تظهر دراسات حديثة لـ  ،وتأكيدا لتلك النتائج 4.احمللية

Fernandes )2007(  وجود عالقة إجيابية بني تعرض الشركات احمللية إىل األسواق األجنبية عن طريق
إستريادها للسلع الرأمسالية و الوسيطية و أداءاها يف منو اإلنتاجية و يف دخوهلا يف عمليات اإلبتكار 

الشركات املندجمة يف  أن تشري دراسات أخرى حول البلدان النامية إىل ،أكثر من ذلك 5.التكنولوجي
 اإلستثمار األجنيب املباشر و واردات املدخالت الرأمسالية والوسيطية ،األسواق العاملية عن طريق الصادرات

 6.تعرف إرتفاعا يف مستوى اإلنتاجية الكلية لعواملها

 )1997(  .Coe et al و) Coe and Helpman )1995 خيترب كل من  ،أما يف اجلانب التجرييب 
 للبلدانمن واردات السلع الرأمسالية  تلك البلدانستفادة إمدى  انامي بلدا 77 لـستخدام بيانات إب

أن جتسد املعرفة األجنبية يف املدخالت املستوردة من البلدان ذات خمزون كبري من  حيث تبني ،الصناعية
نتاجية الكلية للعوامل له أثر إجيايب على اإل) الصناعية البلدان( R&Dتراكم أنشطة البحث و التطوير 

TFP للبلد املستورد؛هذا يعين أن البلد األكثر إنفتاحا على التجارة جيين منافع حدية كبرية من أنشطة  
R&Dألجنبية وبالتايل فإن البلد الذي يتمتع بزيادة حصص رأس املال ا R&Dيف الواردات  األجنيب

لعينة مكونة  )Roy )2009أكثر من ذلك،تظهر نتائج اإلحندار لدراسة  7.سريفع من مستوى إنتاجيته
حيث تشري النتائج  TFP أن واردات السلع الرأمسالية تعزز منو 1995- 1975 بلدا خالل فرتة 77 من
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 0.4بنسبة  TFPيؤدي إىل زيادة منو  % 10بنسبة   GDP أن زيادة حصة واردات السلع الرأمسالية من
السلع عالية (أن واردات السلع اليت جتسد التكنولوجيا  فيعترب )Connolly )1998أما  8.تقريبا %

هي قناة هامة لنشر األحباث األجنبية لتستفيد منها األحباث احمللية ؛ فبإستخدام بيانات ) التكنولوجيا
عالقة إجيابية قوية بني واردات التكنولوجيا  )Connolly )1998 بلدا متقدما و ناميا وجد  30بانيل لـ 

ومقاييس اإلبتكار احمللي والتقليد املعتمدة على بيانات براءات اإلخرتاع  GDPالعالية كحصة من 
تشري املرونات املقدرة أن ،% 1ومع إفرتاض معدالت أولية لإلبتكار احمللي و التقليد مساوية لـ .الدولية

تؤدي إىل رفع معدل اإلبتكار  % 10بنسبة  الع الرأمسالية عالية التكنولوجيزيادة مستدامة يف واردات الس
أكثر من ذلك، تعترب هذه .  خالل نفس الفرتة % 1.14و معدل التقليد بنسبة  % 1.13احمللي بنسبة 

إستخدام تلك الواردات اليت  ،كنتيجة لذلك.القناة جد مهمة للبلدان النامية مقارنة بالبلدان املتقدمة
 أكرب من إستخدام التكنولوجيا احملليةسد التكنولوجيا سيساهم إجيابيا يف منو نصيب الفرد من الناتج جت

مسامهة تلك التكنولوجيا األجنبية يف النمو احمللي هو أكرب يف البلدان النامية مقارنة  بالبلدان  ،مرة أخرى.
 9.املتقدمة

على تبين و تعلم   )مستوى التكنولوجيا املستوردةإرتفاع (يقرتن حجم تأثري اإلنفتاح ومع ذلك،    
بالتايل على تطور األنشطة التكنولوجية احمللية بشكل مباشر و غري مباشر و على األسعار  التكنولوجيا و

النسبية لتلك السلع الرأمسالية املستوردة و نوعية القدرة اإلستيعابية للبلد املتلقي و اليت تتعلق مبدى توفر 
املؤهالت ال " إىل أن  )Aghion et al. )2003يشري  ،يف هذا الصدد.تاج كالعمالة املؤهلةعوامل اإلن

متثل فقط مدخال يف إنتاج السلع و اخلدمات بل كذلك عامال هاما يف خلق وإستيعاب املعرفة 
 Nelson andيف ورقة :"فيؤكد على ذلك بقوله  )Acemoglu )2003أما 10 ."التكنولوجية اجلديدة 

Phelps )1966(يرتتب .، أين يتم إفرتاض رأس املال البشري كعامل ضروري لتبين التكنولوجيا اجلديدة
زيادة الطلب على املؤهالت كلما مت إدخال التكنولوجيا  ،أوال:على هذه النظرة على األقل أثرين هامني 

لى أفضل متكن اإلقتصاديات ذات رأس املال البشري املرتفع من اإلستحواذ ع ،اجلديدة،وثانيا
  11". التكنولوجيات بشكل فعال

مشروطة بقيود الصرف األجنيب فإن البلدان اليت تنخرط يف هذه  اوألن سياسة إسترياد التكنولوجي  
فتح اإلقتصاد على تدفقات رؤوس األموال  ،السياسة ينبغي عليها وضع سياسات قوية لتشجيع الصادرات

حىت يصبح إسترياد التكنولوجيا األجنبية حمركا للنمو يف اإلقتصاد  ،وفقا لكل ما سبق.أو كليهما ،الدولية
  12.ينبغي أن تتوافق سياسة إسترياد تلك السلع مع إسرتاتيجية التنمية اإلقتصادية األخرى للبلدان النامية
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  نظرة حول بيانات واردات السلع الرأسمالية .2

يتم ،منو اإلنتاجية و منو واردات السلع الرأمساليةدف التعرف أكثر على طبيعة العالقة املوجودة بني     
بلدا يتم تصنيفها إىل  37و اإلنتاجية لعينة تتكون من  ،التجارة،عرض جمموعة من البيانات حول اإلبتكار

البلدان األقل إبتكارا يف أوروبا  وآسيا ،ثانيا.اإلقتصاديات األكثر إبتكارا و إنتاجية،أوال:ثالث جمموعات
األقل منوا يف إفريقيا وأمريكا  نثالثا، البلدا. املوارد لتبين اإلبتكارات األجنبية عن طريق التجارة واليت تستثمر

ال من أجل تبين السلع الرأمسالية  واليت ال تستثمر كمية كبرية من املوارد ال من أجل اإلبتكار،  والالتينية 
  .األجنبية عن طريق التجارة

يف العقد املاضي، شهدت بعض البلدان يف آسيا و أوروبا زيادة كبرية يف عدد أصناف السلع الرأمسالية     
املستوردة من باقي بلدان العامل كما إستطاعت هذه البلدان أيضا خالل نفس الفرتة حتقيق معدالت منو 

إجيايب بني متوسط معدل  بوضوح وجود إرتباط .01و يبني الشكل .مرتفعة و بوترية أسرع من املتوسط
  .النمو لنصيب الفرد من الدخل و النمو يف واردات السلع الرأمسالية للعينة املدروسة

أوروبا إفريقيا وأمريكا ،نشري فقط إىل أن الدوائر باللون األمحر متثل البلدان األقل منوا يف كل من آسيا 
مع مالحظة .اليابان،و الواليات املتحدة ،نية يف أوروباالالتينية، أما الدوائر باللون األزرق فتمثل البلدان الغ

أن البلدان اليت تسجل منوا سريعا يف اإلنتاجية و إسترياد السلع الرأمسالية لديها مستويات منخفضة نسبيا 
 .GDPمن نصيب الفرد من 
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  .مقابل نمو أصناف السلع الرأسمالية GDPنمو نصيب الفرد من . 01الشكل 

   

Sources: WDI.(2013); UN Comtrade. 

تشري هذه األدلة بوضوح إىل أن وجود تأثريات اللحاق بالركب متكن البلدان األقل تقدما عن طريق   
أما 13.إستثمارها يف السلع الرأمسالية اجلديدة املستوردة من أن تنمو مبعدالت أسرع مقارنة بالبلدان املتقدمة

و   2003-1994فيقدم صورة حول العالقة املوجودة بني متوسط معدل النمو للفرتة مابني  .02الشكل 
و بالنظر إىل مستويات اإلنتاجية بدال من معدالت . GDPلنصيب الفرد من ) األويل(املستوى اإلبتدائي 

اإلقتصاديات النمو نالحظ أن البلدان الغنية تستورد جمموعة متنوعة من السلع الرأمسالية أكرب مقارنة ب
فيربز العالقة املوجودة بني متوسط مستوى الواردات و متوسط مستوى . 03أما الشكل .األقل تقدما

 . نصيب الفرد من الدخل لنالحظ وجود إرتباط إجيايب بني املتغريين
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  .GDPمقابل المستوى اإلبتدائي لـنصيب الفرد من  GDPنمو نصيب الفرد من . 02الشكل 

  

Sources: WDI.(2013); UN Comtrade. 

  .مقابل عدد األصناف المستوردة من السلع الرأسمالية GDPنصيب الفرد من  .03الشكل 

  

Sources: WDI.(2013); UN Comtrade.  
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حني  تظهر األشكال الثالثة السابقة أن البلدان الغنية تستورد عددا كبريا من أصناف السلع الرأمسالية يف  
ا للنمو اإلقتصادي هي منخفضة نسبيا أن أما البلدان األقل تقدما ميكنها أن تستفيد من ميزة .معدال

  . ختلفها لتقرتب من احلدود التكنولوجية عن طريق إستريادها للسلع الرأمسالية األجنبية

ا ال تستثمر عادة كمية كبرية من املوا    ا البلدان سريعة النمو هو أ رد للقيام بأنشطة ميزة أخرى تتصف 
R&D وجود عالقة سلبية بني حجم اإلستثمارات يف . 04يبني الشكل  ثحيR&D  و النمو يف جتارة

خصوصا يف الواليات ( و على الرغم من تركز اإلبتكارات يف عدد قليل من البلدان الغنية .السلع الرأمسالية
ات األقل إبتكارا هي األخرى تشهد منوا يف إال أن اإلقتصادي) و السويد،اليابان،كوريا اجلنوبية،املتحدة

اهلند  يف هذه احلالة نذكر التفيا،الفيتنام،( اإلنتاجية،و أحيانا مبعدالت أعلى مقارنة بنظرائهم املبتكرين 
  ).والصني

  .مقابل النمو في عدد األصناف من السلع الرأسمالية R&Dحجم اإلستثمارات في  .04الشكل 

  

Sources: WDI.(2013); UN Comtrade. 

إذا نظرنا إىل مستويات اإلنتاجية ميكننا أن نثبت وجود إرتباط إجيايب بني مستوى التنمية يف البلدان   
و على خالف  ،و مع ذلك.و هو ما يتوافق مع أدبيات التنمية R&Dوحجم املوارد املستثمرة يف أنشطة 

أدبيات النمو الداخلي فإنه ليس من الضروري أن حتقق البلدان األكثر إبتكارا منوا إقتصاديا مبعدالت 
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و السبب يف ذلك يرجع أساسا إىل أنه يف ظل البيئة العاملية ميكن للبلدان اإلستفادة من .مرتفعة و سريعة
أن حتقق معدالت سريعة ) و اإلستيعاب ،قليدالت،عن طريق التبين( اإلبتكارات األجنبية مما يسمح هلا 

من الضروري أن نشري إىل أمهية التمييز بني  ،و بالتايل.ومرتفعة متكنها من اللحاق بركب البلدان الغنية
 .لشرح النمو اإلقتصاديR&D املصادر احمللية و األجنبية لـ 

  تعلم التكنولوجيا عن طريق واردات السلع الرأسمالية.3

أن ينمو إقتصاد مفتوح ما بشكل أسرع من إقتصاد مغلق عن طريق تأثري الداخلي  ية النموتتوقع نظر    
وينجلي ذلك من خالل تلخيص املفاهيم النظرية لعدد .اإلنفتاح التجاري على التحسينات التكنولوجية

ميكن للتجارة  تؤكد على آليتني رئيسيتني من الدراسات اإلقتصادية املؤثرة يف ميدان التجارة والنمو و اليت
متكن التجارة من إستخدام أصناف ،أوال: الدولية من خالهلا أن ترفع معدل منو البلدان على املدى الطويل

تلعب التجارة دورا هاما   ،ثانيا. املنتجات الوسيطية و املعدات الرأمسالية من و ذات جودة عالية متنوعة 
هذا يعين أن البلدان اليت تستخدم املنتجات الوسيطية  ،كقناة لتحويل األثر اإلنتشاري للمعرفة عرب البلدان

و املعدات الرأمسالية بشكل واسع يف عمليات اإلنتاج جتين فوائد كبرية بسبب جتسيد تلك املنتجات 
كما أن األثر اإلنتشاري الذي حيدث نتيجة عملية نشر املعرفة جراء زيادة حجم .للمعرفة األجنبية

 R&Dتتضمن تكاليف البحث والتطوير -بتكاليف أقل مقارنة بتكاليفه البديلة املنتجات املستوردة يتميز 

Costs  ميكن للواردات أن تسهل عملية تعلم كل ما يتعلق باملنتجات  ،أكثر من ذلك .-لتطوير املنتج
Learning about the products )حمفزة بذلك إمكانية )اهلندسة العكسية  ،على سبيل املثال ،

تعمل العالقات التجارية على حتفيز تفاعل األفراد مع القنوات  ،كذلك.كار منتجات منافسة تقليد أو إبت
وشروط  ،الطرق التنظيمية،تصميم املنتجات ،األخرى لإلتصال اليت تؤدي إىل تعلم واسع لطرق اإلنتاج

يا وأن يقوم على ذلك ميكن للبلد الذي يقوم بإسترياد السلع اجلديدة أوال أن ينتجها بنفسه ثان.السوق
اية املطاف   .بتصديرها يف 

يعتمد حجم األثر اإلنتشاري الناجم عن التجارة على خمزون املعرفة املادي وغري املادي  ،مع ذلك   
Tangible and Intangible Knowledge Stock  للشركاء التجاريني و على التعلم احملتمل للسلع

تفسريات نظرية  )Acemoglu and Zillibotti )1999يف هذا اإلطار، يقدم كل من . املتداولة
تمعات تقوم برتاكم املعرفة عن للتفاوت الواسع احلاصل  يف خمزون املعرفة عرب البلدان حيث يرون أن ا

لذلك، . طريق تكرار مهام معينة على أن ندرة رأس املال من شأنه أن يقيد تكرار تلك األنشطة املختلفة
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تمعات الغنية  تمعات الفقرية مما يسمح للسابق فإن ا متيل إىل مجع املزيد من املعرفة مقارنة مع ا
تمعات الغنية(   14.إنتاجية عالية/بإكتساب ميزة نسبية يف إنتاج سلع كثيفة املعرفة) ا

هل من املمكن أن تستفيد البلدان الفقرية من تراكم املعرفة احلاصل يف البلدان الغنية ؟ لإلجابة على هذا 
دف إظهار املكاسب  )Chuang )1998 إستطاع ،لسؤالا تكوين منوذج للتعلم الناجم عن التجارة 

احملتملة اليت ميكن للبلدان الفقرية أن جتنيها من إستريادها للمنتجات ذات اإلنتاجية العالية من البلدان 
ات اإلنتاجية العالية إىل أنه كلما كانت حصة املنتجات ذ Chuang حتليل يشري، يف هذا الصدد .الغنية

كلما كانت هناك إمكانية أكرب حلدوث )مع بقاء األمور األخرى على حاهلا(أكرب يف سلة واردات البلد 
على  )Goh and Olivier )2002تؤكد دراسة  ،بشكل مماثل.التعلم و النمو النامجني عن التجارة

البلدان األقل منوا يف املدى البعيد حيث يظهر وجود آثار إجيابية للتعلم الناجم عن التجارة على معدل منو 
النموذج املقدم يف الدراسة أن احلصول على السلع الرأمسالية من البلدان املتقدمة من شأنه أن ميكن البلد 

  15. ييرفع معدل النمو اإلقتصاد ووالذي بدوره حيفز التعلم باملمارسة  ،النامي من تراكم رأس املال

حول أمناط التصنيع يف البلدان الصناعية ) Amsden )1989ع ما توصلت إليه تتوافق هذه اآلراء م  
اية القرن الثامن " والبلدان املتخلفة ؛حيث ترى أنه  إذا كانت عملية التصنيع اليت حدثت أوال يف اجنلرتا 

عام تقريبا يف أملانيا  100و إذا كانت اليت حدثت بعد  ،invention عشر على أساس اإلخرتاع
 البلدانبني  )يف القرن العشرين(اآلن نه حيدث إف،innovationوالواليات املتحدة على أساس اإلبتكار 

أكثر من ذلك،عملية  .....التكنولوجيا األجنبية املتطورة Learningعلى أساس تعلم "  املتخلفة"
كار ليست املثال الوحيد املقرتن بالقرن العشرين، التصنيع القائمة على التعلم بدال من اإلخرتاع أو اإلبت

و الواليات املتحدة  اإجنلرتا للعامل يف القرن الثامن عشر من خالل اإلخرتاع قامت بلدان قارة أوروب ةفربياد
وإذا ما أصبحت أملانيا مبتكرة بنفسها يف القرن التاسع . بإتباعها على أساس التعلم يف القرن التاسع عشر

أما بالنسبة للواليات .ا إستفادت من دراسة أمثلة البلدان السباقة مثل إجنلرتا، فرنسا وهولنداعشر فأل
ا كانت مقرتضة و مبتكرة للتكنولوجيا يف آن واحد خالل  )Rosenberg )1972يرى  ،املتحدة أ

القرن التاسع عشر كما أن العديد من الشركات األمريكية واألملانية اليت تعترب رائدة يف جمال اإلبتكار كان 
يف كتابه  )Gerschenkron )1962يرى   ،إضافة إىل ما سبق 16."معظمها تابعا يف جمال التكنولوجيا

 Economic Backwardness in Historicalتصادي من منظور تارخيي التخلف اإلق"

Perspective "فرنسا وروسيا  ،كأملانياقتصاديات املتخلفة نسبيا خالل القرن التاسع عشر  اإل أن
يف جمال  ستثمارات عمالقةإتقدما من خالل القيام ب األكثرقتصاديات ستطاعت اللحاق بركب اإلإ



  حواس أمين. د          /الحدود دروس من الصين: استيراد السلع الرأسمالية والنمو اإلقتصادي في البلدان النامية

136 

،على أن تسهيل حدوث مثل هذا التقارب يتطلب تكنولوجيات احلدودعلم التصنيع عن طريق تبين و ت
اليت تتضمن وجود عالقة طويلة األجل بني املؤسسات والبنوك " غري التنافسية "إرساء بعض التنظيمات 

لذلك،فإن وجود سياسات ومؤسسات . فضال عن مدى حجم تلك املؤسسات وحجم تدخل الدولة
فة نسبيا تعزز القدرة على نسخ وتعلم األنشطة من خالل نقل وتبين مالئمة يف تلك األمم املتخل

  .و الذي من شأنه أن يشجع على القيام باإلستثمار يف جماالت التصنيع االتكنولوجي

 ،ككوريا اجلنوبية  آسيايف جنوب شرق  حديثة التصنيع اإلقتصادياتجناح العديد من  ،يف احلقيقة    
مبتوسط معدل منو سنوي (يف حتقيق معدالت منو مرتفعة وسريعة  والصني ،تايوان ،هونغ كونغ،سنغافورة
يرجع يف األساس إىل تبين سياسة التوجه اخلارجي والذي ) 2007-1989خالل الفرتة  %7.6يقدر بـ 

يعكسه النمو السريع الذي شهده حجم و أصناف صادرات تلك البلدان واملتضمنة صادرات ذات 
هذه األخرية تتأثر حبجم و كفاءة إنتاجية قطاع الصناعة  17.دان املتقدمة تكنولوجية عالية حنو البل

التحويلية الذي عرف تغيريا جذريا يف املراحل التنموية األولية لتلك البلدان نتيجة تبين إسرتاتيجية التصنيع 
القائم على حتويل اهلياكل اإلنتاجية و رفع نصيب الفرد من الناتج فيها على أساس نقل التكنولوجيا 

مث تطبيق طرق تعلم  ،عن طريق إسترياد املدخالت ذات التكنولوجيا العالية من البلدان الصناعية األجنبية
ديناميكية إستطاعت توليد وفورات حجم يف ) ، التعلم بالتصدير....،التعلم بالتدريب ،التعلم باملمارسة(

  .قطاعات تصنيعية ناشئة حديثا

ضة اإلقتصادية اليت عرفتها البلدان حديثة التصنيع أن النه )Amsden)2001 ترى  ،يف هذا اجلانب   
 ،شيلي ،الربازيل ،تايالندا يف آسيا ؛األرجنتني ،تايوان ،ماليزيا ،كوريا اجلنوبية  ،إندونيسيا ،اهلند ،كالصني(

فألول  .ظاهرة فريدة خالل القرن العشرين لتشك) املكسيك يف أمريكا الالتينية ؛ تركيا يف الشرق األوسط
التاريخ إستطاعت تلك البلدان املتخلفة القيام بعملية التصنيع دون احلاجة إىل القيام باإلبتكارات مرة يف 

م إستطاعوا اللحاق بالركب يف الصناعات اليت تتطلب كميات هائلة من القدرات  املالئمة كما أ
  التعلم البحت"جيسد املصنعون الالحقون حبق فكرة  ،بذلك. التكنولوجية املتقدمة دون أن متتلكها

Pure Learning " واليت تعين اإلرتباط األويل اإلمجايل مع البلدان األخرى يف جمال تداول التكنولوجيا
   18.إلرساء القاعدة التصنيعية 

أن معظم التحليالت اإلقتصادية ترى أن حتقيق بلدان " التحليل هلذا )Krugman )2011 يضيف   
ا   Relative) شبه متخلفة(بلدانا متخلفة نسبيا "شرق آسيا ملعدالت منو مرتفعة كان ممكنا بسبب كو



 2016 -07: العدد                     /                           االقتصاديةالمجلة الجزائرية للعولمة والسياسات 

137 

Backwardness". فمع مرور الوقت، إستطاعت تلك البلدان التحرك حنو العامل املتقدم عن طريق
  19."املتقدمة اليت مت توليدها يف بلدان متقدمة كالواليات املتحدةاإلستفادة من تبين التكنولوجيا 

  سياسة إستيراد المدخالت األجنبية في الصين .4

شكلت معدالت النمو اإلقتصادي املرتفعة للغاية يف الصني بعد إعتمادها سلسلة  ،ففي اآلونة األخرية  
من اإلصالحات املوجهة حنو السوق أواخر السبعينات تأثريا كبريا و عميقا على مناقشات املنظرين 

 - الفريدة من نوعها  -و كيف ال تثري هذه التجربة  ،اإلقتصاديني و صناع القرار على حد سواء
و اإلهتمام و هو البلد الذي أصبح إقتصادا ناجحا بشكل ملحوظ و إستطاع التحول من اإلعجاب 

ثاين إقتصاد (إحدى البلدان الفقرية يف العامل  و متخلف تكنولوجيا إىل إحدى عمالقة اإلقتصاد العاملي 
كربى موجهة ذات صناعات  ) بداللة الناتج الداخلي اخلام باألسعار اجلارية للدوالر األمريكي-يف العامل

كما أن منط النمو السريع الذي شهدته الصني . حنو التصدير خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة عقود من الزمن 
خالل هذه الفرتة صاحبه إنتعاش ملحوظ يف خمتلف ) 2012- 1980 مابني % 10متوسط ( 

إخنفاض  ،قعإرتفاع معدالت العمر املتو  ،مؤشرات الرفاهية اإلجتماعية  كإخنفاض مستويات الفقر
فهي بذلك جديرة حبمل  ،إىل جانب حتقيق حتول هيكلي لإلنتاج و الصادرات ،مستويات األمية و البطالة

  .الذي أطلقها عليها العديد من اإلقتصاديني" املعجزة الصينية " لقب 

إرتكزت الصني يف طريق صعودها اإلقتصادي على حماور عدة و لعل من أمهها وأبرزها هو التقدم    
يعتمد هذا األخري بدوره على عوامل مثل حجم التكنولوجيا املتاحة و غري املستغلة يف بلد ما  . التكنولوجي

ومقدرة البلد على إستيعاب ) حدود التكنولوجيا ( كنتيجة للفجوة التكنولوجية بينه و بني البلدان املتقدمة 
ا ينطبق األمر متاما على الصني يف ب. تلك التكنولوجيات احلديثة بلد نامي متيز بإستثمارات  –دايا

خالل مرحلة اإلصالح و اليت إتبعت إسرتاتيجية  –و عدم كفاءة عملية اإلبتكار  R&Dمنخفضة من 
تؤكد هذه . كإسرتاتيجية مناسبة لتعزيز اإلنتاجية و منو الناتج اإلمجايل تنموية قائمة على اإلستثمار

و إعتماد التكنولوجيا األجنبية على شكل واردات السلع اإلسرتاتيجية على جهود اإلستثمار الكبرية 
و تقليد اخلارج كعناصر هاما يف عملية التصنيع واللحاق بركب ) إىل جانب أشكال أخرى (الرأمسالية 

أكدت احلكومات الصينية على سياسة إسترياد التكنولوجيا األجنبية  ،و بالفعل. حدود التكنولوجيا العاملية
صادي منذ تأسيس الدولة كعنصر حموري يف محلة التصنيع اليت تبنتها منذ اخلمسينات ومع  لدفع النمو االقت

زيادة درجة إنفتاح اإلقتصاد الصيين شكلت زيادة واردات السلع الرأمسالية عامال حامسا يف حتسني كفاءة 
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رئيسيا للنمو يف تراكم رأس املال و التقدم التكنولوجي املدمج يف عمليات اإلنتاجية و بالتايل حمركا 
  .اإلقتصاد

) 1979منذ البدء بسياسة اإلصالح عام ( مما ال شك فيه أن الصني و على مدار ثالث عقود    
الذي إنتهج  Maoفمنذ عهد .إخنرطت يف عملية اللحاق بالركب التكنولوجي مع البلدان األكثر تقدما

لكن مع شروع  ،ري خالل تلك الفرتةسياسة اإلعتماد على الذات إتسعت الفجوة التكنولوجية بشكل كب
الصني يف سياسة الباب املفتوح و اإلصالح اإلقتصادي كان هناك خمزون هائل من التكنولوجيا غري 

مع . املستغلة لللحاق بالركب عن طريق إسترياد التكنولوجيا األجنبية و إستيعاب التكنولوجيا احلديثة
كن احملاولة األوىل للحصول على التكنولوجيا احلديثة من من الواضح أن هذه السياسة اجلديدة مل تذلك، 

أكدت احلكومة الصينية على سياسة إسترياد التكنولوجيا األجنبية لدفع النمو  يف الواقع،. البلدان األجنبية
فعندما أطلقت الصني محلتها للتصنيع يف أوائل اخلمسينات إعتمدت . االقتصادي منذ تأسيس الدولة

و للقيام بذلك عملت الصني على حتقيق هدفني .التكنولوجيات األجنبية املستوردةبشكل أساسي على 
تشجيع نقل التكنولوجيا األجنبية إىل الداخل أما الثاين فكان تطوير القدرات اإلستيعابية  ،أوال: أساسيني 

  20.و حتسني التكنولوجيات احملولة و تكييفها مع اإلنتاج احمللي ،إستيعاب ،احمللية هلضم

أن إسترياد  )1998( Shiو  )Hsu )1989يرى بعض اإلقتصاديني مثل  ،للتفصيل يف هذه النقطة   
وبالتايل،  . التكنولوجيا األجنبية لعب دورا حموريا يف عملية التصنيع يف اإلقتصاد الصيين منذ اخلمسينات

. دات األجنبية املتقدمةكان أحد األهداف الرئيسية للحكومة الصينية هو احلصول على التكنولوجيا و املع
ا شهدت تطورات  على الرغم من أن هذه اإلسرتاتيجية شهدت إستقرارا نسبيا منذ اخلمسينات إال أ

دف إستخدام املوارد اإلقتصادية بشكل أكثر كفاءة  يف  ،أوال: عديدة خالل مراحل زمنية خمتلفة 
رأمسالية املستوردة من الكتلة الشرقية منتصف الستينات كان هناك تغيري يف موردي الصني من السلع ال

مما ) والبلدان األوروبية ،الواليات املتحدة ،اليابان(إىل البلدان الغربية ..) اإلحتاد السوفيايت، أملانيا الشرقية (
سهل إمكانية الوصول إىل التكنولوجيا األكثر تقدما اليت مثلت عامال هاما للنمو قبل فرتة اإلصالح 

خالل فرتة ما قبل اإلصالح تركزت إسرتاتيجية الواردات على إسترياد جتهيزات ومعدات  ،اثاني.اإلقتصادي 
 ،اإللكرتونيات، الكيمياويات ،لبناء القدرة اإلنتاجية للعديد من الصناعات مبا يف ذلك اآلالت و املعدات

أما يف فرتة ما . نياحلديد و الطاقة و اليت شكلت األساس اليت تقوم عليه عملية التصنيع الالحق يف الص
يف .بعد اإلصالح تركزت تلك اإلسرتاتيجية على جتديد و حتديث مرافق اإلنتاج املتقادمة القائمة

تغريت السياسة الصينية فيما خيص إسترياد التكنولوجيا بشكل ملحوظ متاشيا مع برنامج  ،الثمانينات
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الرغم من زيادة تنوع أصناف الواردات و على " . الباب املفتوح" اإلصالح اإلقتصادي الشامل و سياسة 
بعد فرتة ما قبل اإلصالح الزالت السلع الرأمسالية كأجزاء رئيسية للمعدات و خطوط اإلنتاج متثل حصة  

  21.كبرية جدا من إنفاق النقد األجنيب

) الرأمسالية مبا يف ذلك واردات السلع( يرى العديد من الباحثني أن الزيادة اهلائلة يف إسترياد التكنولوجيا   
عنصرا من  310حدثت بعد فرتة اإلصالح اإلقتصادي ؛ فعلى الرغم من أن الصني إستوردت أكثر من 

إال أن هذه القيمة ال متثل حىت نصف العناصر ) 1979-1970(سنوات  9التكنولوجيا خالل 
و ميكن  ).اعنصرا تكنولوجي 826مت إسترياد  1985يف عام (التكنولوجية املستوردة خالل عام واحد 

خالل فرتة اإلقتصاد املخطط و حىت بداية برنامج  )1(: إرجاع السبب يف ذلك إىل العديد من العوامل 
كوزارة (اإلصالح مت تقييد قرار حق إدخال التكنولوجيا األجنبية لصاحل بعض الوزارات املركزية فقط 

إسترياد التكنولوجيا املوسع خالل تلك  مما يشري إىل أن النظام مل يشجع عملية ،)التجارة اخلارجية سابقا
 ،باإلضافة إىل ذلك )2(؛ )يف ظل نظام أسعار الرسوم اجلمركية املرتفعة و سياسة اإلكتفاء الذايت( الفرتة 

مت خالل تلك الفرتة إسترياد التجهيزات و املعدات الرئيسية كبرية احلجم و باهضة الثمن من قبل 
ئيسي و بالتايل كان عدد الشركات اهلادفة إىل إدخال التكنولوجيا الصناعات مكثفة رأس املال بشكل ر 

كما أن الشركات الناشطة يف الصناعات اخلفيفة مل تتمكن من إسترياد التكنولوجيا بالشكل   ،حمدودا للغاية
الكايف بسبب أن توجه سياسة إسترياد التكنولوجيا خالل بداية اإلصالح ركزت فقط على الصناعات 

  .   الثقيلة

و مع تقدم وترية اإلصالحات و إعتماد سياسة الباب املفتوح مت السماح لوزارات مركزية  ،مع ذلك    
مسح للوزارات املركزية واحلكومات  1982ففي عام . أخرى بإختاذ قرار إدخال التكنولوجيا بشكل تدرجيي

ألف دوالر  500دوالر لكل آلة و  5000احمللية يف املقاطعات بإدخال التكنولوجيا األجنبية دون قيمة 
و باإلضافة إىل احلكومات احمللية على مستوى املقاطعات وزيادة  ،يف وقت الحق. إلمجايل الواردات

بشكل  املناطق اإلقتصادية اخلاصةالتوجه حنو الالمركزية مسح للمدن املفتوحة يف املناطق الساحلية و 
 1985تسيري إدخال التكنولوجيا عام مشروط بإسترياد التكنولوجيا مع تنفيذ التنظيمات املتعلقة بعقود 
  .  الذي أضفى الطابع املؤسسايت و شجع تعزيز إسترياد التكنولوجيا

كنسبة من (إجتاهات تطور حجم واردات السلع الرأمسالية يف الصني . 05مبنطق األرقام، يربز الشكل     
GDP وفقا ملكتب ). صالح اإلقتصاديمنذ بداية اإل(خالل العقود الثالثة املاضية ) ، و إمجايل الواردات

 % 25الوطين لإلحصائيات و وزارة العلوم و التكنولوجيا، كانت واردات السلع الرأمسالية متثل ما يقارب 
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من إمجايل  % 40لتصبح يف ظرف مخس سنوات تستحوذ على نسبة  1979من إمجايل الواردات عام 
دات السلع الرأمسالية و تعزيز تكيف الشركات و مع حترير وار  ،WTOبعد إنضمام الصني إىل . الواردات

عرفت حصص واردات السلع الرأمسالية من  22املشاركة يف إدخال التكنولوجيا األجنبية مع املعايري الدولية 
مشرية إىل زيادة إعتماد سلة  2003عام  % 46إمجايل الواردات تزايدا ارتفاعا حمسوسا جتاوز نسبة 

اليت تقرتن عادة باملنتجات التكنولوجية ( جات ذات اإلنتاجية العالية واردات الصني أكثر على املنت
، و اليت تعكس جهود الصني حنو ترقية خطوط اإلنتاج و تقوية البىن التكنولوجية )األجنبية املستوردة

   .    للصناعات نتيجة زيادة تأثري تلك الواردات على املكونات التكنولوجية لألنشطة اإلقتصادية يف الصني

يف  GDPمن خالل الشكل أيضا، تظهر البيانات زيادة كبرية ملسامهة واردات السلع الرأمسالية يف   
إرتفعت حصة تلك  1980عام  % 2.36فبعد أن كانت النسبة متثل حوايل . الصني خالل تلك الفرتة

هذه ). مرات خالل الفرتة 6أي تضاعف (  2007عام  % 15إىل ما يقارب  GDPالواردات من 
تعكس واقع إنتقال الصني إىل إقتصاد السوق  GDPالزيادات الكبرية يف مسامهة تلك الواردات يف 

  .وحتسن ظروف حصوهلا على منتجات التكنولوجيا األجنبية بعد ختفيف قيود اإلسترياد 

  2010-1980 ،واردات السلع الرأسمالية في الصين .05 الشكل

  

Sources: Based on China National Bureau of Statistics and Ministry of 
Science and Technology (various years). 
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منو (يف هذا اجلانب، سامهت الزيادة السريعة يف تدفق السلع الرأمسالية يف عملية النمو اإلقتصادي    
GDP ( القدرات اإلنتاجية لكن أيضا عن طريق زيادة اإلنتاجية ليس فقط عن طريق متويل عملية توسيع

من خالل ما يصاحبه من نقل للتكنولوجيا املتقدمة يف ظل اجلهود اجلبارة اليت خصصتها الصني للقيام 
و تزامنا مع سجل النمو اإلقتصادي املرتفع املستدام خالل نفس الفرتة أصبح إستيعاب .بعملية التصنيع

  .لتكنولوجيا املدخلة عنصرا هاما لرتقية هيكل اإلنتاج يف البلدالتكنولوجيا وتطوير ا

على املستوى اجلزئي، تشري التقديرات إىل أن تزايد تدفقات التكنولوجيا األجنبية بشكل عام و واردات   
) الشركات اململوكة من قبل الرأمسال الصيين(السلع الرأمسالية كان نتيجة تزايد عدد الشركات الصينية احمللية 

من حجم التكنولوجيا املستوردة  % 70منذ بدايات فرتة اإلصالح و اليت كانت مسؤولة عن أكثر من 
بشكل كبري داخل الصني  FDIو مع تزايد تدفقات  ،لكن منذ بداية األلفية اجلديدة. إىل الصني

أصبحت الشركات األجنبية العاملة فيها تساهم بشكل كبري يف زيادة نسب السلع الرأمسالية املستوردة 
  .).06أنظر الشكل ( لوجيا املستوردة وبدأت متارس تأثريا قويا و متناميا على حجم التكنو 

- 2001، )حسب الملكية( نسب السلع الرأسمالية المستوردة من قبل الشركات  .06 الشكل
2010.  

  

Source: Kimura. (2014, p.217).  
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تشري العديد من الدراسات على وجود عالقة قوية بني عملية إسترياد السلع  ،على مستوى الصناعات   
فقد أصبحت الصناعات اليت إستوردت كميات كبرية من . الرأمسالية و تطور الصناعات الكربى يف الصني

الفرتة (اآلالت واملعدات  ،)2000-1997الفرتة ( التكنولوجيا صناعات رائدة مثل الصناعة الكيماوية
) 2009-2007يف الفرتة (، الطاقة، اإللكرتونيات، التعدين و التعدين غري احلديدية )2001-2006

بعض هذه الصناعات اليت تتميز بكثافة رأس املال مت محايتها خالل فرتة اإلقتصاد  ).01أنظر اجلدول (
   .املخطط مركزيا

  .2009- 1997،نسب إستيراد السلع الرأسمالية حسب الصناعة .01 الجدول

(a) 1997-2000              

  1997  1998  1999  2000      

      n.a  0.1  0.0  0.1  الغابات  املواشي،تربية  الزراعة،

      2.1  0.6  0.2  11.0  املناجم 

      83.3  53.1  77.9  72.2  الصناعات التحويلية

      0.9  0.7  1.1  5.7  و التبغ املنسوجات، الغذاء،

      2.0  2.8  1.2  3.3  الغزل، املالبس، و اجللود

      n.a  0.6  11.0  0.2  اخلشب و جتهيز األخشاب

      10.0  3.5  1.6  0.3  الورق، الطباعة، و النشر

      14.5  33.8  17.7  11.7  املواد الكيماوية

      3.8  0.7  1.0  4.4  املعادن غري احلديدية

      8.6  4.7  31.8  6.5  املعادن األخرى
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      43.3  6.2  12.2  27.1  اآلالت

      0.2  0.1  0.4  12.9  غريها

      0.3  26.6  15.1  11.2  اخلدمات العمومية

      n.a n.a 0.3  0.0  البناء و التشييد 

      13.9  14.3  4.2  2.5  النقل و االتصاالت

      n.a  2.5  5.3  0.1  خرىأ

(b) 2001-2006  2001  2002  2003  2004  2005  2006  

  8.9  27.6  16.6  18.6  22.2  44.7  الطاقة 

  15.3  30.4  6.0  8.9  29.0  11.1  لكرتونياتاإلو  اآلالت

  20.1  8.5  14.7  42.6  31.0  32.4  الكيماويات

  8.9  9.8  17.7  11.6  9.1  24.4  التعدين و التعدين غري احلديدي

  6.7  3.6  9.9  5.8  5.0  3.0  الصناعات اخلفيفة و املنسوجات

  2.9  3.6  1.1  0.8  0.0  0.1  مواد البناء و التشييد

)c  (2007-2009  2007  2008  2009        

        20.3  17.5  25.4   الطاقة

        36.5  21.4  18.8  لكرتونيات اإلو  اآلالت



  حواس أمين. د          /الحدود دروس من الصين: استيراد السلع الرأسمالية والنمو اإلقتصادي في البلدان النامية

144 

        7.2  5.2  13.8  الكيماويات

        1.6  3.1  13.0  التعدين و التعدين غري احلديدي

        17.7  25.3  11.4  النقل

        0.8  0.0  6.7  الزراعة و الغابات

        10.9  6.2  3.8  الصناعة اخلفيفة و املنسوجات

        4.6  1.5  3.7  التشييدمواد البناء و 

        2.5  1.0  2.4  الطريان و الفضاء

        n.a n.a  1.0  خرىأ

Sources: Based on China National Bureau of Statistics and Ministry of 
Science and Technology (various years). 

إستطاعت الصناعات كثيفة العمالة عندما أدخلت التكنولوجيا األجنبية التطور بشكل  ،يف نفس الوقت  
ا النسبية يف بلد يتمتع بوفرة اليد العاملة خالل فرتة اإلصالح اإلقتصادي فعلى سبيل .سريع بإستخدام ميز

دف جتميع األجهز  عالوة . ة املنزليةاملثال، مت إسترياد عدد كبري من خطوط اإلنتاج و املعدات األساسية 
مت توجيه ما يقارب ثلث املشاريع الكربى اليت قامت بإسترياد السلع الرأمسالية حنو الصناعات  ،على ذلك

  .  اخلفيفة و املنسوجات

 خاتمة 

حد أهم العوامل املفسرة أقتصاديي التنمية أن واردات السلع الرأمسالية األجنبية تعترب إيرى العديد من   
ال قدرا هاما من  لذلك،. قتصادي يف البلدان الناميةمعدالت النمو اإل ختالفات يفلإل نال هذا ا

اليت تناولت بعمق  )على املستوى اجلزئي والكلي(الدراسة والبحث من خالل بعض مناذج النمو الداخلي 
القيام  ن خاللموالتأكيد على هذه العالقة اإلقتصادية دور واردات التكنولوجيا األجنبية يف عملية التنمية 

  .بدراسات جتريبية نظامية
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تدافع هذه الدراسة عن الرأي القائل بأن إستدامة النمو اإلقتصادي للبلدان على املدى الطويل   
اإلنتاجية و ميكن فقط إذا إتبعت إسرتاتيجية تنموية تفضي إىل دمج تراكم رأس املال مبكاسب الكفاءة 

وعدم كفاءة عملية  R&Dبالنسبة للبلدان النامية اليت تتميز حبجم إستثمارات منخفضة نسبيا يف 
دف إىل رفع درجة اإلنفتاح على التجارة وبشكل أكثر حتديدا حترير  اإلبتكار ينبغي عليها تبين سياسات 

س املال والتقدم التكنولوجي املدمج السلع الرأمسالية كإسرتاتيجية مناسبة لتحسني كل من كفاءة تراكم رأ
  .  يف العمليات اإلنتاجية

سدة للتكنولوجيا األجنبية ميكن أن يقدم    حتليل جتربة الصني يف جمال إسترياد السلع الرأمسالية ا
أو  .دروسا قيمة للبلدان النامية األخرى فيما يتعلق بتدابري وإجراءات السياسة احملفزة للنمو اإلقتصادي

التأكد فيما إذا كانت هناك إمكانية إلعادة حتقيق جناح سياسة نقل التكنولوجيا يف الصني  ،رة أخرىبعبا
  .يف آماكن أخرى يف العامل

وعدم كفاءة  R&Dبلد نامي متيز بإستثمارات منخفضة من  –فعلى ما يبدو إتبعت الصني    
منذ بدايات مرحلة اإلصالح إسرتاتيجية تنموية قائمة على اإلستثمار كإسرتاتيجية  –عملية اإلبتكار 

تؤكد هذه اإلسرتاتيجية على جهود اإلستثمار الكبرية . مناسبة لتعزيز اإلنتاجية و منو الناتج اإلمجايل
وتقليد ) إىل جانب أشكال أخرى( وإعتماد التكنولوجيا األجنبية على شكل واردات السلع الرأمسالية 

أكدت  ،و بالفعل. اخلارج كعناصر هاما يف عملية التصنيع و اللحاق بركب حدود التكنولوجيا العاملية
احلكومات الصينية على سياسة إسترياد التكنولوجيا األجنبية لدفع النمو االقتصادي منذ تأسيس الدولة  

الصيين  االقتصادة درجة إنفتاح كعنصر حموري يف محلة التصنيع اليت تبنتها منذ اخلمسينات ومع  زياد
التقدم التكنولوجي و شكلت زيادة واردات السلع الرأمسالية عامال حامسا يف حتسني كفاءة تراكم رأس املال 

 .املدمج يف عمليات اإلنتاجية و بالتايل حمركا رئيسيا للنمو يف اإلقتصاد
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