ًسائم تفعْم عٌايم اننًٌ االقتصادٍ غري االستثًارّت
يف اقتصاداث انبهداٌ اننايْت

أ .ـ .د .حسف فرج سمطاف

كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد
املتستله

لقد أثبتت نتائج الدراسات والتجارب التأريخية لمبمداف المتقدمة ,اف النفقات االستثمارية ليست ىي

العامؿ الوحيد والمصدر الرئيسي لنمو الناتج بؿ اف االستخداـ الكفؤ لمموجودات الثابتة في العممية اإلنتاجية ال

يقؿ اىمية عنيا  ,ويعتمد ذلؾ عم ى جممة مف العوامؿ يطمؽ عمييا عوامؿ النمو االقتصادي غير االستثمارية
وىي تقدـ تقني غير مجسد ذو طبيعة تنظيمية والصفة المميزة ليا تتمثؿ في كونيا تؤثر في نمو الناتج دوف

الحاجة إلى نفقات استثمارية أضافية كبيرة أو اي زيادة في المدخالت ,وىذا ما ال يمكف بموغو دوف تفعيؿ تمؾ
العوامؿ التي ظمت تمارس تأثيرا معوقا في البمداف النامية ذات النزعة الشمولية تحديدا ,ىذا ما دفع الباحث

لمعالجة ىذا الموضوع مف خالؿ طرح االفكار المفاىيـ النظرية حوؿ مضموف عوامؿ النمو االقتصادي غير
االستثمارية وأىميتيا ووسائؿ تفعيميا مف خالؿ توفير ظروؼ موضوعية قادرة عمى اصالح قيـ الثقافة
السياسية الموروثة آليات عمؿ مؤسسات الدولة وادخاؿ المزيد مف ضوابط السوؽ في الحياة االقتصادية

واتخاذ موقؼ جاد مف قضايا الفساد واالصالح المؤسسي.

املصطهحاث انرئْتسْت نهبحث/عوامؿ النمو االقتصادي غير االستثمارية -التقدـ التقني-التقدـ التقني

غير المجسد-تحفيز قيود.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمد32
العدد 92

لسنة 2015

الصفحات 388-365
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املقديت :

يشكؿ تجاىؿ األقتصادات الشمولية لدور عوامؿ النمو األقتصادي غير االستثمارية لفترة طويمة,
بالرغـ مف أىميتيا الحيوية كعوامؿ ِ
معدلة الختالؿ معادلة التنمية فييا مشكمة .يقؼ وراءىا عدـ توفر ظروؼ

موض وعية قادرة عمى اصالح قيـ الثقافة السياسية الموروثة واليات عمؿ مؤسسات الدولة وادخاؿ المزيد مف

قواعد السوؽ في الحياة األقتصادية .بعد كؿ ذلؾ ظؿ األداء األقتصادي يعامؿ في ظؿ شمولية األفكار

والسياسة ,وما تضمنتو طروحاتيا االقتصادية والسياسية واالجتماعية مف سمبية ال يجوز تجاىؿ خطورتيا في
ممارستيا تأثي ار معوقا الستمرارية التنمية فييا.

ومف بيف تمؾ األفكار التي يراىا الباحث جديرة باألىتماـ ىي تأكيد المحاوالت التي قاـ بيا بعض

األقتصادييف في اعتماد الكفاءة االقتصادية العالية عمى عوامؿ نمو اقتصادي غير استثمارية ذات طبيعة

تنظيمية والتي يطمؽ عمييا ايضا التقدـ التقني غير المجسد .وما يتطمب ذلؾ مف ادراؾ عميؽ لنتائج الدراسات

والبحوث التي انجزت في ىذا المجاؿ ,والتي يصعب التعبير عنيا احيانا بصيغة كمية تدخؿ ضمف نماذج

رياضية ,بؿ وال بد اف تمحؽ األخيرة بتحميؿ وصفي لألتجاىات الناشئة في عالقاتيا المتداخمة .وبات ىذا األمر
موضع قناعة واسعة في يومنا الحاضر في عالـ يتغير فيو كؿ شئ مف حولنا.

ىدف انبحث

اف ىدؼ محاولتي ىذه ىو البحث في المسببات التي اثرت سمبا عمى تفعيؿ عوامؿ النمو األقتصادي

معتمدا عمى التحميؿ الوصفي النقدي واألستنتاج النظري .وقد تبدو ىذه المحاولة مغامرة بالنسبة لمناصري

األنظمة الشم ولية والتي ىي بحسب رأييـ شيئا سرمديا ال يمكف تغييره ,معوليف بذلؾ عمى الفوضى التي يمكف
اف تخمفيا اي محاولة لزعزعة امف النظاـ ,غير اف الحكومات تتغير باستمرار وىذا ما تؤكده التجربة التاريخية

حيث تنتفض ارادة الشعوب مطالبة بتصحيح مسار التأريخ الذي طاؿ توقفو مذعنا اماـ عروش الدكتاتورية
وجبروت الظمـ والقير والحرماف ولكف ليس عمى غرار الربيع العربي المزعوـ.

يشكهت انبحث

يشكؿ اصرار األنظمة الشمولية عمى طروحاتيا إشكالية تقؼ وراءىا ظروؼ موضوعية تمنع أصالح

قيـ ال ثقافة الموروثة وتجاىميا لدور عوامؿ النمو األقتصادية غير األستثمارية في خمؽ طاقات إنتاجية
اضافية التي اصبحت خارج معادلة التنمية األقتصادية فييا.

فرضْت انبحث

مارس التجاىؿ المتعمد لعوامؿ النمو األقتصادي غير األستثمارية في األنظمة الشمولية تاثي ار معوقا

ألستمراية عممية التنمية فييا وساىـ في عدـ قدرتيا عمى خمؽ طاقات إنتاجية اضافية تسيـ في نمو الناتج

دوف الحاجة إلى استثمارات كبيرة او اي زيادة في المدخالت.
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ينيجْت انبحث

ينطمؽ الباحث في تناولو لمموضوع مف التحميؿ الوصفي النقدي في األستدالؿ عمى النتائج كمقدمات

قد تصمح ألغراض البناء النظري .ولتسميط الضوء عمى ىذا الموضوع تـ تقسيـ البحث الى عدة محاور:

تضمف المحور األوؿ طرح األفكار والمفاىيـ النظرية حوؿ مضموف عوامؿ النمو األقتصادي غير األستثمارية

واىميتيا في خمؽ طاقة انتاجية اضافية تسيـ في الناتج القومي دوف الحاجة الى اي اضافات سواء كانت
استثمارية او في المدخالت .في حيف تناوؿ المحور الثاني األرضية التي تميد لمقيـ الديمقراطية في ظؿ
ادخاؿ المزيد مف قواعد السوؽ الموجية وغير المنفمتة .اما المحور الثالث فقد ركز عمى االصالحات التي

جرت في اواخر السبعينات في الصيف تحديدا كنظاـ شمولي والتي جعمت مف اقتصادىا األسرع نموا بيف
األقتصادات النامية في العالـ واف كاف مف الصعب تجاىؿ بعض اثارىا الجانبية السمبية.

كؿ ذلؾ سيطرح مزيدا مف النقاش ذلؾ ألف االجابة الكاممة عميو تتطمب معرفة واسعة بالعموـ

األنسانية عموما واالجتماعية بوجو خاص ,اما المشكالت المتعمقة بالجانب األقتصادي فقد تـ تضمينيا في

ىذا البحث واف كاف عمى نطاؽ محدود وذلؾ ألستحالة مناقشتيا جميعا وعمى النطاؽ األوسع وىذا ما تناولناه

تباعا.

احملٌراألًل/عٌايم اننًٌ أألقتصادٍ غري أألستثًارّت:
أًال -أملضًٌٌ ًاألىًْت :إف األىتماـ المتزايد بعوامؿ النمو األقتصادى غير األستثمارية

( )Factors of Non-investment economic growthوىى عوامؿ م ِ
عدلة ذات طبيعة تنظيمية
ُ
وألتى يطمؽ عمييا أيضا التقدـ التقنى* غير المجسد ( )Unbodied Technical Progressالذي يؤدي
()1

الى انجاز الوظائؼ التقميدية بوسائؿ جديدة و متطورة ,أي و بتعبير ادؽ تفعيؿ استخداـ التقنية المتوفرة

و

الذي وجد مصدره فى األسموب األقتصادى المتطور الذى انتيجتو البمداف المتقدمة عبر الخطوات التى اتخذتيا
فى تحقيؽ ذلؾ اليدؼ .ومع ذلؾ فعوامؿ النمو األقتصادى غير األستثمارية ما زالت موضوعا لمنقاش مف قبؿ

مختمؼ العموـ والسيما عمـ األقتصاد ,والنتائج التى تمخضت عف الجيود المبذولة حتى يومنا ىذا ليست

مرضية وذلؾ بسبب المعرفة الناقصة لمظروؼ المحيطة بيا والتى تؤثر فى التقدـ األقتصادى باالضافة الى

الصعوبات التى ترافؽ عممية المعرفة ذاتيا.

فعوامؿ النمو غير األستثمارية وىى اصالحات ادارية وتنظيمية تتمثؿ فى ادخاؿ االبتكارات والتطويرات

فى

العممية االنتاجية والتى تقود مف خالؿ تخصيص الموارد بشكؿ كفوء الى نمو الناتج وزيادة نسبة
() 3

المنتجات عالية الجودة دوف الحاجة الى نفقات إضافية كبيرة.

حيث اف االختراعات واالبتكارات والتقدـ التقني ىي عوامؿ رئيسة كانت وما زالت مسؤولة عف رفع

االنتاجية الكمية لمموارد او لبعضيا والمحفزة لمنمو االقتصادي في اي مجتمع.
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اف رصد تأثير التحميالت التفصيمية لمتقدـ التقنى الجارية فى سياؽ الفكر االقتصادى باعتماد عوامؿ
النمو غير االستثمارية وتممس آثارىا عمى مستوى االقتصاد الكمى يكشؼ لنا الدور الميـ لمعامميف فيما يتعمؽ

بترسيخ قواعد السموؾ المتضمنة لمظوابط والقوانيف والتشريعات الرسمية واسياميـ فى المؤلفات المنيجية

التى ساعدت المؤسسات عمى تبنى االصالحات االدارية والتنظيمية.

لقد برز فى أواخر الستينات مف القرف الفائت اتجاه جدير بالبحث ومحاوالت لقياس تأثير عوامؿ النمو

االقتصادى األستثمارية وغير الألستثمارية عمى نمو الناتج ,حيث اعتمدت االساليب الكمية التى شكمت حافزا

لمناقشة ذلؾ الموضوع  .ىذا الى جانب الدراسات التى قاـ بيا كؿ مف ( دنيسوف  ) E .F.Denisonعمى
اقتصاديات امريكا واوربا الغربية مما ساعد عمى تطبيؽ سياسات االصالح التى أتاحت الفرصة بشكؿ مالئـ
()4

أماـ االستخداـ االمثؿ لمقدرات االقتصادية.

و (ترابزنكوؼ  ) V.A.Trapeznikovعمى اإلقتصاد السوفياتى

آنذاؾ لمكشؼ عف تدني مستويات الكفاءة في مؤسساتو اإلنتاجية والخدمية.

()5

كما ويؤكد االقتصاديوف عمى الدور الميـ الذى يمعبو النظاـ االدارى الكفوء فى تحقيؽ التقدـ

االقتصادى وىذا ما ال يمكف بموغو دوف تفعيؿ عوامؿ النمو االقتصادى غير االستثمارية أى مف خالؿ خمؽ

ظروؼ مالئمة ليا .ومنذ مطمع السبعينات والى االف لـ يكف ذلؾ االسموب فعاال فى االقتصاديات الشمولية
بسبب ىيمنة العالقات االجتماعية المتخمفة والتى ال يجوز اىماؿ خطوراتيا.

*فانتقدو انتقنِ (  (Technical Progressىو عممية ابتكار اساليب انتاجية جديدة اكثر كفاءة الذي
يشتمؿ عمى االبتكارات و التطويرات و التحسينات التي يشيدىا االقتصاد المتمثمة في قيمة المكائف و المعدات

والبيانات و غيرىا لكؿ مركز عمؿ ( . ) Work Standويشكؿ العامؿ الميـ في انخفاض كثافة العمؿ لوحدة

الناتج أي نمو انتاجية العمؿ الذي تنعكس اثاره في العالقة بيف انتاجية العمؿ و كثافة رأس الماؿ وىي ظاىرة

تؤكدىا (جوف روبنسوف  ) J.Robinsonويساىـ التقدـ التقني في رفع نوعية المنتوج و ظيور منتجات

جديدة و في التوفير في نفقات العمؿ و الطاقة والمواد الخاـ في وحدة الناتج .وىو بأختصار الجيود التي
يبذليا المجتمع في استخداـ موارده المادية و البشرية بيدؼ رفع مستوى المعيشة دوف الحاجة الى نفقات

استثمارية كبيرة أو زيادة في المدخالت.

ثانْا– املتطهباث االستثًارّت نعٌايم اننًٌ االقتصادُ غري االستثًارّت

ىناؾ ترابط وثيؽ بيف عوامؿ النمو االقتصادي غير االستثمارية المتمثمة فى حجـ التقدـ التقنى غير

المجسد ذو الطبيعة النتظيمية والعمميات االستثمارية في مجاؿ االنتاج .اذ أف أى توسع فى النشاط االقتصادى

يتطمب تطوير وزيادة الموجودات الثابتة التى قد تتوافؽ بشكؿ أو بآخر مع حاجات االقتصاد الكمى .وتتالئـ
التقنيات المنتخبة فى المشاريع الجديدة مع ظروؼ ذلؾ االقتصاد واف كاف بدرجات متفاوتة ,وربما تستفيد

أيضا مف التقدـ التقنى ولكف بوقت متأخر نسبيا .وكؿ ذلؾ يعتمد الى حد كبير عمى عوامؿ نمو غير

أستثمارية وعمى درجة عقالنية القرارات المرتبطة باختيار تمؾ التقنية والتخصيصات وعمى كفاءة تحميؿ المنافع

والتكاليؼ.

مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية المجمد  21العدد  81لسنة 2015

522

وسائل تفعيل عوامل النمو االؼتصادى غير االستثمارية
ػي اؼتصادات البلدان النامية
وىكذا فأف تفعيؿ عوامؿ النمو غير االستثمارية يتطمب إصالحات إدارية تيدؼ الى تخصيص أفضؿ
لمموارد المتاحة ومف ثـ رفع كفاءة االستثمار .وعمى صعيد الواقع العممى يمكف إستخداـ الموجودات بكفاءة
عالية أو متدنية ألف ذلؾ مرتبط بطبيعة التقدـ التقنى غير المجسد ذى الطابع التنظيمى ,وقد تختفى تمؾ

االبتكارات غير االستثمارية تدريجيا ,ما لـ تُخضع الى تطوير أو تغيير ىيكؿ االنتاج فى ظؿ الموجودات الثابتة
المتاحة عمى نطاؽ ضيؽ نسبيا .وعمى ىذا االساس فمف تستمر ميزات التقدـ التقنى التنظيمية وميارات العمؿ
المتنامية إذا ما بقيت الموجودات الثابتة بدوف تغيير.

فالتقدـ التقني و المعرفة التقنية عامالف ميماف في زيادة ناتج الفرد الواحد ويعتمد احدىما عمى االخر

فمف جية تسبب المعرفة التقنية تكويف اساليب انتاجية جديدة و ابتكارات وتطويرات في المعدات ومف جية

اخرى تتطمب التغييرات والتجديدات والتحسينات معرفة تقنية جديدة لتكويف وتدريب مالؾ وظيفي كفوء

واستخداـ المنتجات العممية وىكذا وبيدؼ تحقيؽ الزيادة في ناتج الفرد الواحد يتطمب رأس ماال ماديا عمى
ىيئة معدات رأسمالية متطورة ورأس ماال بشريا مؤىال بدرجات عالية  ,وتعتمد معدالت نمو المعرفة التقنية

عمى النسبة التي تنفؽ مف الدخؿ القومي عمى البحث العممي و تطوير التقنية الحديثة وعمى تعميـ التعميـ

التقني ,واف واحدا مف االساليب الرئيسة لنمو وتطور البمداف المتقدمة بمعدالت عالية كاف وما يزاؿ تخصيص
نسبة عالية مف الدخؿ القومي الغراض البحث العممي والتعميـ و التدريب.

واذا ما عممت االستثمارات عمى إدخاؿ تكنولوجيا جديدة  ,فانيا ستسبب حاجة متزايدة نحو رفع ميارات

العامميف مف جية وتكثيؼ تنظيـ العمؿ عبر االصالحات االدارية وفؽ الظروؼ الجديدة مف جية ثانية,

وستفترض الظروؼ التكنولوجيا المتقدمة فرص أخرى لتبنى إصالحات جديدة ,فكمما كاف العامموف أكثر ميارة
كانت ىناؾ أفكار أكثر لمتطوير.

إف تفعيؿ التقدـ التقنى غير المجسد بصيغة نظاـ إدارة متطور وكفوء عمى مستوى االقتصاد ككؿ

يتطمب بعض االستثمارات التى تعمؿ عمى خمؽ طاقة إنتاجية إضافية تقود الى زيادة الطمب عمى الطاقة وعمى
مواد الخاـ .وقد تؤثر العمميات االستثمارية سمبا عمى التطوير التنظيمى غير االستثمارى .وفى حالة عدـ

تناسؽ الطاقات االنتاجية القديمة والجديدة بدرجة كافية وىو ما تسببو التغيرات فى السوؽ ,قد تترجـ تمؾ

االثار الى خفض كفاءة االنتاج االمر الذى يؤشر لنا وجود انفصاؿ بيف عوامؿ النمو االستثمارية وغير
االستثمارية فى نمو الناتج فى االقتصاديات الشمولية.
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ثانثا -تأثري عٌايم اننًٌ االقتصادُ غري االستثًارّت عهَ انناتج

لقد أثبتت التجارب التاريخية إف النفقات االستثمارية ليست ىى العامؿ الوحيد والمصدر الرئيس لنمو

الناتج .بؿ اف االستخداـ الكفوء لمموجودات الثابتة فى العممية االنتاجية ال يقؿ أىمية عنيا ,ويعتمد ذلؾ عمى

جممة مف العوامؿ يطمؽ عمييا عوامؿ النمو االقتصادى غير االستثمارية وىى تقدـ تقنى غير مجسد ذو طبيعة

تنظيمية سواء عمى مستوى المؤسسة أو عمى مستوى االقتصاد الكمي ,والصفة المميزة ليا تتمثؿ فى كونيا

تؤثر فى نمو الناتج دوف الحاجة الى نفقات إستثمارية إضافية كبيرة أو أى زيادة فى المدخالت.

ىذا ولقد برىنت السنوات السابقة وفى مواقؼ عديدة عمى اف االدارة الكفوءة بخطواتيا الميمة

المتعمقة بالتخطيط والتنظيـ والقيادة واالشراؼ والمتابعة واالبداع أصبحت مف مرتكزات التقدـ التقنى وتحديدا

فى المؤسسات التى تستخدـ معدات راسمالية غير حديثة.

كما البد مف االشارة الى بعض االصالحات التنظيمية والتقنية المحفزة لنمو االنتاجية والتى يمكف

إدخاليا فى العممية االنتاجية مثؿ التخصيص العقالنى لمموارد وتسييالت االنتاج واالستخداـ الكفوء لمعدات

راس الماؿ وتقسيـ العمؿ بشكؿ مالئـ واختيار التقنيات المالئمة لظروؼ البمد واتخاذ االجراءات التنظيمية

لتفادى التوقفات غير الضرورية وأنضباط العامميف وغيرىا مف العوامؿ التى تساىـ فى توفير إستيالؾ المواد
والطاقة وبالتالى رفع كفاءة االنتاج ,واال فأف غياب أى منيا يشكؿ إختناؽ سيؤثر سمبا عمى إستخداـ المعدات

الرأسمالية وعمى تباطؤ االنتاجية واالنتاج.

وباختصار يمكف القوؿ اف عوامؿ النمو غير االستثمارية ىى كأى عامؿ آخر مف عوامؿ نمو االقتصاد

التي ال ينبغي إىماليا  .اال اف التقدـ التقني عامؿ معقد يصعب قياس اثاره الف االساليب االنتاجية في حالة
تطور مستمر ,باالضافة الى اف الحموؿ المصممة ىي االخرى في حالة تطور وتختمؼ اساسا عف تمؾ التي
طبقت لحد االف ,و تكمف طبيعتو في توفير العمؿ اي في ضؿ التقدـ التقني يكوف االنخفاض في االستخداـ

لوحدة الناتج مساويا الى الزيادة في كفاءة العمؿ.

وىذا ما يؤكد اف نمو انتاجية العمؿ ناجـ عف اثر التقدـ التقني الذي ينطوي عمى التغيرات في

االساليب االنتاجية  ,ولقد حاوؿ بعض االقتصاديوف ومنيـ (مايكؿ كالسكي )M. Kaleskyعمى سبيؿ المثاؿ

ال الحصر توضيح وقياس تأثير ىذه العوامؿ فى نموذجو المتمثؿ فى معامؿ االبتكارات والتطويرات وىى
إصالحات تنظيمية تتراوح قيمتيا بيف السالب والموجب وال تعتمد قيمة المعامؿ عمى االبتكارات التنظيمية عمى
مستوى المؤسسة أو االقتصاد فحسب ,بؿ عمى وضع االقتصاد عموما فى بمد ما وفى مرحمة معينة مف مراحؿ
()6

تطوره وعمى مستوى الخدمات غير االنتاجية وكفاءة االدارة المعموؿ بيا وفعالية االقتصاد أيضا.

ويمكف توضيح دور المعامؿ ( )uبشكؿ ادؽ باعتباره العامؿ المتبقي ) )residual factorاذا ما

اخذنا بنظر االعتبار معامؿ االندثار وعوامؿ النمو االستثمارية وفقا لمصيغة العامة لنموذج مايكؿ كالسكي
الذي يمكف تطبيقو في االقتصاديات المختمطة .

r=i.1/k+u-a

حيث  rمعامؿ نمو الناتج a ,راثدنالا لماعم  i ,نسبة االستثمار في اجمالي الناتج او الدخؿ.
 Kمعامؿ راس الماؿ ,والمقدار ( )i.1/kيمثؿ عوامؿ النمو االستثمارية.
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وفى ظؿ سياسات االصالح التى ينتيجيا البعض ويتكمـ عنيا البعض االخر فى البمداف النامية فإنيا ينبغى أف
تيدؼ الى نمو االقتصاد مف خالؿ زيادة قيمة المعامؿ المذكور دوف زيادة مقابمة فى النفقات االستثمارية أو

فى المدخالت وأال فاف تمؾ السياسات ستنحرؼ باتجاه آخر وتصبح قيمة المعامؿ سالبة مما يؤدي الى تباطؤ

معدالت نمو الناتج.

إف مثؿ ىذه الظواىر غالبا ما تُالزـ االقتصاديات النامية والشمولية منيا تحديدا بسببا الفساد المالى واالداري
وتدىور شروط التبادؿ بيف بمداف الشماؿ والجنوب الى جانب مؤثرات أخرى سيتـ تناوليا الحقا.

بينما توصؿ ( سولو ) Solowفي محاولتو قياس مساىمة التقدـ التقني غير المجسد في نمو الناتج والذي

إعتبره تنظيميا بكؿ معنى الكممة ومؤث ار عمى االنتاجية ومف ثـ رافعا لدالة االنتاج مع المحافظة عمى التوازف
بيف العمؿ وراس الماؿ في االجؿ الطويؿ ,أي اف رفع دالة االنتاج ال يتطمب أي تغيير في كمية المدخالت ,بؿ
()7

تحسيف إستخداـ المدخالت المتاحة بكفاءة أعمى.

المجسد باالتي

حيث عبر سولو عف دالة االنتاج لمتقدـ التقني غير

Y= Aeut k L1-

حيث  yيمثؿ الناتج عمى التوالي ,بينما  L & kيمثالف العمؿ ورأس الماؿ
 Aتمثؿ التقدـ التقني غير المجسد الذي يقابؿ عوامؿ النمو االقتصادي غير االستثمارية في نموذج كالسكي.

عمى خمفية تطوير سولو لصياغة ىارود -دومار ناؿ جائزة نوبؿ حيث ضمف معادلة النمو متغير العمؿ الى
جانب اضافة متغير اخر مستقؿ ىو التكنموجيا .وعمى خالؼ المعامؿ الثابت (فرضية عوائد الحجـ الثابتة

ليارود-دومار) يعزي عوائد الحجـ المتناقصة الى العمؿ وراس الماؿ سواء بشكؿ مستقؿ او مشترؾ ,ولقد
اصبح يعرؼ التقدـ التكنموجي بالعامؿ المتبقي الذي ينسب اليو النمو عمى المدى البعيد ,حيث افترض سولو

ومف قبمو عدد مف نظريات النمو اف ذلؾ تحدد بشكؿ مستقؿ عف جميع العوامؿ االخرى .فالتقدـ التكنموجي ىو

المسؤوؿ عف خمس وثالثوف بالمائة مف النمو الذي عطؿ اال ثار المترتبة عمى عوائد الحجـ المتناقصة

()8

ولتناوؿ ذلؾ بشكؿ اوسع انطمؽ الكالسيؾ المحدثيف ومف بينيـ سولو مستخدميف دالة االنتاج التقميدية وىي

شبيية ايضا بنموذج ارثر لويس التي تعبر عف العالقة بيف الناتج وعواممو ووفقا لصيغة الدالة الواردة في

اعاله يعزى نمو ال ناتج الى ثالثة عوامؿ ىي اوال الزيادة في كمية ونوعية العمؿ ,ثانيا الزيادة في راس الماؿ

مف خالؿ االدخار واالستثمار ,ثالثا التحسينات والتطويرات في التكنموجيا .فالزيادة في  GNPال تتحقؽ مف
خالؿ التكيفات قصيرة االجؿ في العمؿ وخزيف راس الماؿ وانما ىي ناجمة عما يطمؽ عميو العامؿ المتبقي
لسولو .وبالرغـ مف تسميتو بالمتبقي غير انو مسؤوؿ تقريبا عف خمسيف بالمائة مف النمو التاريخي لمبمداف
()9

الصناعية

مف كؿ ما تقدـ يمكف القوؿ اف اختالؼ الظروؼ التي تعيشيا البمداف النامية تقمؿ مف اىمية تكرار

تجربة نمو االقتصاد الغربي عمييا وتجعؿ منيا محدودة االىمية ,غير اف ىناؾ دروس يمكف اف نتعمميا مف

تمؾ التجارب وىي بال ادنى شؾ ذات اىمية كبيرة بالنسبة ليا ,اف اجراء اصالحات مؤسسية وبنيوة واجتماعية

ضرورية اذا ما اريد ليا تحقيؽ النمو المستداـ.
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احملٌر انثانِ /يعٌقاث عٌايم اننًٌ االقتصادٍ غري االستثًارّت فَ االقتصاداث اننايْت:

بال شؾ اف ىناؾ ثمة عدد غير محدود مف المعوقات التى تمارس تأثي ار سمبيا عمى عوامؿ النمو غير

االستثمارية ذات الطبيعة التنظيمية فى اإلقتصادات النامية والشمولية منيا تحديدا التى تجعميا خارج معادلة

التنمية وتحوؿ دوف تفعيميا ودوف خمؽ طاقات اناجية اضافية فى ظؿ الموجودات المتاحة.

اف ما مطموب ىو اعادة صياغة قيـ جديدة تخدـ اىداؼ التنمية القابمة لالستمرار وتبنى اصالحات

ادارية وتنظيمية وادخاؿ المزيد مف قواعد السوؽ الى الحياة االقتصادية ,وقبؿ كؿ شىء اعادة تحفيز وصياغة
عوامؿ النمو غير االستثمارية التى تتأثر بنظاـ اختيار الكوادر واصالح نظاـ االدارة المركزى وتطوير اسواؽ
القطاع العاـ والخاص ,وىذا ماسأناقشو تباعا.

اًال -:يبادُء انتسْاست املتعهقت باختْار انكٌادر االدارّت

تعتمد رغبة القيادات االدارية في تبني إصالحات إدارية وتنظيمية تعكس خصائصيـ الذاتية عمى اآللية

التي يتـ بموجبيا إختيار الكوادر االدارية وموظفي الحكومة المحمييف أو ما يطمؽ عميو مباديء السياسة

المتعمقة بإختيار الكوادر ,إذ بواسطتيا يتـ إختيار القيادييف االدارييف بإعتبارىا إحدى مرتكزات النظاـ السياسي
واالجتماعي في ذلؾ المجتمع.

فاالش ارؼ المحكـ عمى السياسة المتعمقة بإختيار الكوادر االدارية في االقتصاديات النامية والشمولية

منيا تحديدا ُيعد مف أولويات النظاـ السياسي ىناؾ ,ألف إختيار تمؾ الكوادر ال يقوـ في الغالب عمى أساس

المؤىالت  Qualificationsالتي يمكف إدراكيا ,بؿ عمى معيار الوالءات السياسية والمحسوبية والمصالح
المشتركة.

فإذا لـ يكف بمقدور ىذه االعتبارات أف تمعب دو ار ميما فمف يكوف ىناؾ مسوغا لالشراؼ عمى إختيار

تمؾ الكوادر مف قبؿ أي جية سياسية ومف ثـ سيكوف مف االسيؿ تطبيؽ معيار الموءىالت التي تشتمؿ عمى

مستوى الميارات واالختصاصات وقدرة االشراؼ عمى المرؤوسيف بدال مف إستخداـ المعايير السياسية التي
يتعذر التحقؽ منيا بسيولة.

وعموما فاف تطبيؽ ىذا المعيار أو ذاؾ في عممية إختيار الكوادر الوظيفية يثير مشكالت عدة قد ال

تظير عندما تتطابؽ مؤىالت المرشح مع الوالءات السياسية أو االنتساب الى القبيمة أوالعائمة او الطائفة .إال

اف المسألة ليست بيذه البساطة ,فالمشكمة تبرز عندما ُيدرج المرشحوف تبعا لمتقديرات التي حصموا عمييا
والمتعمقة بمؤىالتيـ لمعمؿ والتي ال تتطابؽ مع الوالءات المذكورة أو بتعبير أدؽ في حالة غياب التوافؽ بيف
المواصفات بموجب المعياريف سنكوف أماـ خياريف الثالث ليما ,االوؿ يعتمد المؤىالت في االختيار مع إىماؿ

المعيار السياسي بينما الثاني ُيقرر االختيار عمى أساس الوالء السياسي ويرفض المرشح بمؤىالت أفضؿ.
ومف المفترض إنو مع سياسة االصالحات اليادفة تتناقص الفروقات بيف تأىيالت العمؿ والتقويمات
السياسية لصالح االولى ,ومثؿ ىذا يمكف أف يحدث تدريجيا بسبب النمو العددي لمكوادر ذات الميارات العالية.

ففي معظـ البمداف النامية وعمى وجو الخصوص غير الديمقراطية منيا فأف دور مؤىالت العمؿ ما زاؿ

أقؿ شأنا في الحياة االقتصادية ولعؿ الدور السياسي الذي يمكف أف يمعبو المرشح نفسو ىنا ُيعد مف أبرز
العوامؿ التي تُعيؽ االختيار الديمقراطي لممرشحيف الشغاؿ مراكز قيادية وادارية وربما يفضي ذلؾ الى إحالؿ
الوالء السياسي المزيؼ بدال مف المؤىالت.
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وتبرز ىذه المشكمة عندما تقرر الجماعات النافذة إختيار المرشحيف عمى أساس إذعانيـ لمصالحيا
م ع الرغبة في إقتفاء الروتيف بدال مف إتباع المخاطر ومثؿ ىذه المواقؼ عادة ال تخدـ تبني سياسة إصالحات
قادرة عمى تفعيؿ عوامؿ النمو غير االستثمارية في االقتصاد ,كما ال يمكف التسميـ باالنتيازية كشرط لدعـ

المرشحيف بشكؿ مباشر الف ذلؾ سيتناقض مع المعايير السياسية المعمنة رسميا.

أما عمى صعيد التنمية البشرية التي ُيروج ليا وال يتسع المجاؿ ىنا لتناوليا بالتفصيؿ  ,فاف البمداف
النامية ال تُعير إىتماما كافيا ليا بما يخدـ تفعيؿ عوامؿ النمو غير االستثمارية .ومف الظواىر البارزة في ىذه

البمداف عمى سبيؿ المثاؿ ىي االستخداـ غير الكفوء لكوادرىا ذات الكفاءات العالية ,إذ غالبا ما يحدث أف

تحتؿ أعداد كبيرة بدوف تعميـ جامعي مراكز عمؿ تتطمب تعميما جامعيا  ,في حيف يحتؿ اآلالؼ مف خريجي
الجامعات مراكز عمؿ تتطمب تعمميا ثانويا أو حتى إبتدائيا ,واالغرب مف ذلؾ إف أعداداً كبي ار مف حممة

الشيادات العميا ظمت بدوف عمؿ لفترة طويمة .

إف االرتقاء االيجابي باآللية المستخدمة في االختيار الديمق ارطي لمكوادر عمى قاعدة المؤىالت يؤدي

دو ار أساسيا في إعادة صياغة وتفعيؿ عوامؿ النمو غير االستثمارية وبالتالي رفع كفاءة االداء مف خالؿ

اعتماد الكفاءة المعيار الوحيد لتسمـ المناصب في المؤسسات وعمى مستوى االقتصاد ككؿ.

ثانْا -:نظاو اإلدارة املعًٌل بو يف االقتصادّاث اننايْت

في ظؿ آلية معينة الختيار الكوادر االدارية في إقتصاد ما ,تعتمد الرغبة في تبني سياسة االصالحات

التنظيمي ة الى درجة كبيرة عمى نظاـ االدارة وسأسمط الضوء ىنا عمى المشكالت الناجمة عف نظاـ االدارة
المطبؽ في البمداف النامية ذات التوجيات المركزية في إدارة إقتصادياتيا وتاثير ذلؾ عمى اداء عوامؿ النمو

غير االستثمارية مف وجية نظر الموضوع الذي نحف بصدده دوف الدخوؿ في تفصيالت النظاـ االداري.

ىناؾ ثمة عامميف مف أكثر العوامؿ تاثي ار في تحفيز ( ) Stamulatingأو في كبح ( ) Checking

االصالحات التنظيمية التي تقدميا االدارة بيدؼ تفعيؿ عوامؿ النمو غير االستثمارية وتحسيف أداء المؤسسة

و االقتصاد ككؿ ,يتمثؿ العامؿ االوؿ في وضع خطة كمقياس لتقييـ نشاط المؤسسة وتقدير كفاءتيا االدارية ,
أما الثاني فيو االفؽ الزمني لمخطة ودرجة إعتماده عمى نظاـ االدارة المطبؽ .

وعموما إذا ما أتخذ تنفيذ الخطة كأساس لتقدير اآلثار الناجمة عف نشاطات المؤسسة ,ستكوف رغبة

االدارة في إدخاؿ التقنيات التنظيمية ضعيفة جدا مقارنة بالحالة التي يتـ فييا تقييـ االثار بشكؿ مترابط بالنظاـ
المعموؿ بو في الفترة المبكرة.
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وبالمقابؿ ومع تحديد دور الخطة في تقييـ اآلثار المحسوبة ولفترات أطوؿ ستكوف رغبة االدارة أكبر
في تبني التقنيات غير المجسدة ذات الطبيعة التنظيمية ,حيث تمعب الخطة دو ار ميما في تقدير قيمة السمع

والخدمات وحجـ االىداؼ مع إفتراض وجود بعض القيود (  ) Restrectionsالتي تمارس تاثيرىا عمى
تحديد حجـ المدخالت بغض النظر عف التناقضات بيف االىداؼ االستراتيجية والتكتيكية والقيود المفروضة

عمييا عمى إفتراض واقعية الخطة الموضوعة بمعنى إمكانية تحقيقيا عمى االرض ,إال إنو ليس مف السيولة
في الواقع تجاوز مثؿ تمؾ التناقضات .

ففي نظاـ االدارة المركزي تمتمؾ إدارة المؤسسة الدوافع لتحقيؽ مثؿ تمؾ االصالحات التنظيمية التي

تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ االقتصادية مف دوف خرؽ القيود المفروضة .وفي ظؿ االمكانيات المتاحة لدييا

تستطيع تقميص إستخداـ مواد الخاـ والطاقة عبر برامج االصالح التي يمكف التحقؽ منيا بواسطة تحميؿ

قيـ أخالقية في القطاع العاـ .
المنافع والتكاليؼ (  ) Cost – Benefit Analysisوالتي تتحوؿ الى ً
ومع ذلؾ ربما ال تستطيع االدارة تقبؿ مثؿ ىذا االمر خشية مخالفة القيود  ,إضافة الى ما يمكف أف

تمنحو االدارة المركزية العميا مف تقييـ سمبي .وعموما سيصبح مف غير الممكف قبوؿ مثؿ ىذا المنطؽ بحجة

عدـ بموغ االىداؼ بشكؿ كامؿ.

ٍ
أحياف
إف مثؿ ىذه المخاطرة قد تُضعؼ رغبة االداري أحيانا في قبوؿ بعض االبتكارات التنظيمية ,وفي
أخرى تكاد إدارة المؤسسة في ظؿ نظاـ إداري مركزي صارـ أف تكوف عاجزة وغير قادرة عمى قبوؿ ىذه

االبتكارات حتى واف كانت لدييا الرغبة في ذلؾ.

وبالرغـ مف عدـ عقالنية نظاـ االدارة المركزي الذي يسمح بتقاطع المصالح ما بيف تنفيذ الخطة

وادخاؿ التقنيات التنظيمية التي يمكف التحقؽ منيا بواسطة الحساب االقتصادي وتحقيؽ أىداؼ الخطة في آف
واحد ينبغي أف تقع المسؤولية عمى رد الفعؿ المحسوب.

فالتغذية العكسية ( ) Feed Backىي مف أبرز مزايا قواعد المعبة بيف النتائج االقتصادية المتحققة

والمتمثمة في صافي الناتج واالرباح واالجور والمحفزات وبيف المدخالت وأرصدة التنمية .فالزيادة في
المخرجات تحقؽ فوائد مادية لالدارة ولمعامميف معا ,بالقدر نفسو الذي تحثيـ فيو عمى عقمنة إتخاذ القرارات

باالضافة الى منح االدارة قدر أكبر مف المناورة لتكثيؼ النشاط المتحقؽ ,فاالنتاج يعتمد عمى الموارد المتاحة

والق اررات التي تتخذىا االدارة والتى تعكس تدفقات صافي الناتج التي تعتبر ميمة بالنسبة لالىداؼ الداخمية
والخارجية .

إف تنظيـ العالقات مف قبؿ االدارة يساعدىا في إدخاؿ االبتكارات كإنجازات عممية تزيد مف صافي

ا لناتج ,ويعكس ىذا وجود عالقات متباينة والشرط الضروري ىنا ىو تغيير تمؾ العالقات دوف حساب اىمية
لشكميا أو لتبايف معدالت تغييرىا.

ويمكف لتمؾ العالقات أف تعتمد عمى الوضع االقتصادي وعمى توجيات السياسة االقتصادية إذ اف

عرض السمع االستيالكية والخدمات سيساعد عمى رفع معدالت النمو االقتصادي عمى المدى البعيد
وستقررمثؿ ىذه السياسة مستوى االجور التي تحدد الطمب االستيالكي بشكؿ أوسع.
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ومع مضاعفة الناتج وحجـ االرباح سوؼ لف تتناقض القيود مع قواعد المعبة بالرغـ مف تالزميما,
وبالعكس عندما ال تتوفر نسبة مالئمة مف رصيد االجور والمحفزات فإف بقاء بعض القيود يمكف أف يقودالى

تضييؽ المناورة الى الحد الذي تصبح فيو فكرة قواعد المعبة مرفوضة .

والحؽ انو ليس ىناؾ ما ىو أخطر مف الوصوؿ الى حالة ا لتوظيؼ الكامؿ لمطاقة االنتاجية المتاحة

النو سيجعؿ ظروؼ العمؿ في الفترة الالحقة أكثر صعوبة .بؿ يمكف االستمرار في تحقيؽ الفوائد المادية
لالدارة ولمعامميف مع تبني التقنيات التنظيمية مف قبؿ االدارة والتي بدورىا ترفع كفاءة االقتصاد ومف ثـ تزيد

الناتج وبالتالي تصبح عوامؿ النمو االقتصادي غير االستثمارية ذات الطبيعة التنظيمية مف أىـ مصادر نمو

الناتج والدخؿ.

ثانثا-:إختالل تٌازٌ االسٌاق انصفت املًْسة نالقتصادّاث انشًٌنْت

يعتمد نشاط ومواقؼ العامميف تجاه مؤسساتيـ االنتاجية والخدمية عمى حالة التوازف بيف العرض

والطمب عمى موارد العمؿ ورأس الماؿ ومواد الخاـ والطاقة وغيرىا وىي حالة إعتماد متبادلة ,إذ أف غياب

حالة توازف االسواؽ في االقتصاديات الشمولية ناجمة عف عدـ توفر العناصر الضرورية لعمؿ آليات السوؽ
الحرة وبالتالي فيي تعمؿ بآليات ناقصة غير تنافسية بسبب ىيمنة واحتكار مؤسسات الدولة ,وىي ال تساعد

عمى تكويف خيارات لممستيمؾ في ظؿ غياب الترابط المباشر بيف الموارد المخصصة ونتائجيا وعدـ االستجابة

لمتغير.

لقد أصبحت حالة االختالؿ القائمة في االقتصاديات الشمولية وضعا طبيعيا فييا ,فسوؽ البيع السائدة

لممجيز وليذه الظاىرة تداعياتيا المختمفة
تعكس حالة االختالؿ وعدـ التوازف ,فيي لممشتري أسوء منيا
ً
أيضا .فحالة سوؽ البائعيف ىذه تُثني رغبة الييئات االدارية عف إجراء أية إصالحات إدارية في مؤسساتيـ
مف ناحية وتُجرد المستيمكيف مف القدرة عمى ممارسة الضغوط عمى المنتجيف لدفعيـ نحو إنتاج سمع عالية
الجودة مف ناحية أخرى.

إف عدـ االستجابة لتطوير نوعية السمع والخدمات أو إدخاؿ تصاميـ جديدة يوجد صعوبة تحوؿ دوف

إقباؿ المشتري وينسحب ذلؾ بالمقابؿ عمى إضعاؼ الرغبة في إدخاؿ االصالحات االدارية في المؤسسات

باالضافة الى البيروقراطية والروتيف والرشوة والفساد المالي واالداري مما ينعكس

سمبا عمى نشاطاتيا

االنتاجية كما ويترتب عمى ذلؾ ظواىر إجتماعية سمبية مثؿ إختالؿ االحكاـ القيمية واالىماؿ وعدـ تطبيؽ
القوانيف التي تحافظ عمى الماؿ العاـ.

وقد تستمر ىذه الظواىر حتى بعد تصحيح حالة الخمؿ في سوؽ البيع التي تعيؽ بطريقة او باخرى

وسائؿ تفعيؿ االدارة .فنظاـ االدارة المركزي قد يساىـ إيجابيا في تشكيؿ سوؽ البيع في االجؿ القريب دوف

االىتماـ بمواصفات المنتوج والخدمة أو طريقة التجييز ,وىو عمى االجؿ الطويؿ يساىـ في تكريس حالة عدـ

توازف االسواؽ وىذا ما تعيشو معظـ المجتمعات في مثؿ ىذه االنظمة .غير إنو باالمكاف تجاوز الحمقة
المفرغة لحالة االختالؿ وعدـ التوازف ىذه مف خالؿ إدخاؿ آليات ال مركزية تعتمد عمى إصالحات إدارية تتبنى

أساليب متناسقة وصبورة ومتدرجة لتحؿ بشكؿ تدريجي محؿ التوجييات واالوامر التي تمارسيا السمطة
():

المركزية

مجمة العموـ االقتصادية واإلدارية المجمد  21العدد  81لسنة 2015

522

وسائل تفعيل عوامل النمو االؼتصادى غير االستثمارية
ػي اؼتصادات البلدان النامية
إف مفتاح إعادة توازف االسواؽ الموجية مركزيا يكمف في تغيير المحفزات التي تحرؾ المؤسسات

العامة ,بمعنى آخر تغيي ر االسواؽ التي تعمؿ ضمف القطاع وىذا يعني الحركة باتجاه السوؽ التنافسية وما

يترتب عمييا مف ميزات .

فالمؤسسات تعمؿ عندما تكوف ىناؾ محفزات صحيحة ,ولقد سبؽ لمحكومات أف تدخمت في معالجة

المشكالت االقتصادية واالجتماعية القاسية الناجمة عف إنييار االسواؽ في الثالثينات مف القرف الفائت وىي
ظروؼ مماثمة تقريبا لما ىي عميو في االنظمة الشمولية اليوـ  .ولذلؾ فانى اعتقد جازما اف ىذه االنظمة

مدعوة االف لتحمؿ المسؤولية طالما إنيا تدفع لالسواؽ بالمزيد مف الفقراء وغير المتعممييف بدوف عمؿ او

أمؿ ,االمر الذي يتطمب إعادة توازف طرفي معادلة السوؽ مف خالؿ تفعيؿ آليات السوؽ والقطاع العاـ ودعـ
المجتمع في حربو ضد الفقر.

لقد أثبت الرئيس االميركي ( فرانكميف روزفمت  ) Franklin Rosveltقبؿ اكثر مف ستيف عاما إف
()21

االسموب االكثر فعالية في معالجة مشكالت السوؽ ىو إعادة ىيكمة السوؽ وتحقيؽ االىداؼ العامة

وىذا

ما يتناقض مع فكرة المحافظيف في تكويف بيروقراطيات لتوصيؿ الخدمات ,ويتعارض مع الدعوة التي ُيروج ليا

المبراليوف وعميو لف يكوف أماـ الحكومات اال خيا ار المركزيا ,فيناؾ عدد غير محدود مف الوسائؿ الالمركزية

التي بواسطتيا تستطيع الحكومات إعادة بناء أسواقيا لتحقيؽ أىداؼ العامميف وتغيير مواقفيـ تجاه
المؤسسات في تبني ودعـ الالصالحات االدارية والتنظيمية وبالتالي تفعيؿ عوامؿ النمو االقتصادي غير

االستثمارية.

رابعا -:انظرًف اخلاصت حبْاة انعايهني جتاه انعًم

الى جانب ماتقدـ فال يمكف اىماؿ الظروؼ الخاصة بحياة العامميف تجاه العمؿ وادخاؿ االصالحات

االدارية في مؤسساتيـ والتي تعرؼ بتأثير االستيالؾ بالمعنى الواسع عمى االنتاج الذي يشتمؿ عمى تجييزات

السوؽ وظروؼ االسكاف وفعالية الخدمات الصحية والتعميمية وغيرىا .

ففي مراحؿ التنمية المبكرة ينبغي معاممة االستيالؾ كيدؼ بحد ذاتو .وأذا ما أخذنا بنظر االعتبار

ندرة الموارد المادية والمعوقات االخرى نجد اف ىذا االسموب قد إنعكس سمبا عمى مواقؼ العامميف تجاه

أداءىـ النو لـ يؤد الى نتائج أفضؿ مف وجية نظر الميمات التنموية الطموحة .أما في المراحؿ الالحقة

لمتنمية فاالىتماـ ينصب عمى تاثير االستيالؾ عمى االنتاج فى االجؿ القريب وتجسد ذلؾ مف خالؿ ربط
االجور والحوافز بشكؿ وثيؽ بانتاجية العمؿ .ولقد أثبتت الخبرة العممية إف االجور وحدىا ال يمكف أف تكوف
حاف از كافيا لمعامميف وبخاصة عندما تنمو بمعدالت بطيئة .
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وينبغي التأكيد ىنا عمى إف إجمالى االستيالؾ االجتماعي يتأثر بالبنى التحتية االجتماعية
(  ) Social- Infrastructuresالتي جرت العادة عمى تقسيميا الى جزء تقني وآخر غير تقني ,فاالوؿ

يشتمؿ عمى مجاؿ العموـ والتعميـ بينما الثاني يضـ خدمات الصحة واالسكاف والثقافة وغيرىا ,والدراؾ تأثير
الجزء التكنولوجي فأف ذلؾ يتطمب وقتا طويال حيث تسبب االبتكارات وىي إنجازات عممية آثا ار إنتاجية كبيرة

بعد فترة إنتظار طويمة نسبيا ومف ثـ تُحدث تغييرات في الجزء غير التقني الذى يطور بدوره مواقؼ العامميف
تجاه نشاطاتيـ بشكؿ سريع.
ولـ تفمح المحاوالت التي جرت حتى اليوـ لقياس ذلؾ التاثير بسبب تعقيد الموضوع والصعوبات التي

ترافؽ قياس العالقات المتداخمة .كما البد مف التركيز أيضا عمى أىمية الجزء غير التقني بالنسبة لمعامميف وما
يسفر عنو مف دعـ وتبني التقنيات التنظيمية ,إذ يعتمد نجاح أوفشؿ تحفيز عوامؿ النمو غير االستثمارية

ذات الطابع التنظيمي والمتجسدة في إدخاؿ التطورات التنظيمية المخططة مف قبؿ االدارة بدرجة كبيرة عمى

مواقؼ العامميف تجاه العمؿ في مؤسساتيـ.

ويمكف أف تُؤثر مواقؼ العامميف سمبا أو إيجابا فالحالة االولى تتمثؿ في النغور والمعارضة إثناء
قياميـ بالمياـ التي توكؿ الييـ ,بينما في الحالة االخرى فأف المواقؼ العممية والفاعمة المرغوب بيا تمنح

العامميف الق ناعة الشخصية وتغني االفراد أنفسيـ وتعمؿ عمى دعـ وترسيخ المالؾ الوظيفي ومف ثـ أداء

الوظيفة االجتماعية عمى أتـ وجو ,واالبعد مف ذلؾ فإنيا تُعد الوسيمة التي يترتب عمى استخداميا آثار
اقتصادية متنامية إف لنشاط العامميف في أداء واجباتيـ أىمية كبيرة  ,حيث يشكؿ المالؾ الوظيفي مصدر

االبتكارات التي بإمكانيا أف تساىـ في عقمَنة الق اررات في مؤسسات االقتصاد الوطني .ويعتمد تشكيؿ وبمورة
مواقؼ العامميف عمى مدى تأثير عوامؿ النمو غير االستثمارية وعمى إجور ومنافع الرفاىية االجتماعية

الحالية والمستقبمية عمى إفتراض أف نظاـ المحفزات االقتصادية عموما يكوف مالئما لمتغيرات التقنية ذات

الطبيعة التنظيمية واف العالقات ما بيف االشخاص ىي عامؿ توحيد وليست عامؿ تشتيت.

خايتسا -:االثار املرتتبت عهَ ظاىرة انفتساد

تعد ظاىرة الفساد ومسببات انتشارىا في البمداف النامية غير الديمقراطية وتداعياتيا االقتصادية

واالجتماعية واحدة مف الظواىر الشائكة التي ظمت تعاني مف االىماؿ المتعمد في االقتصادات النامية ,بالرغـ
مف تأكيد المنظمات االممية وفي مقدمتيا منظمة الشفافية الدولية* عمى خطورتيا في استنزاؼ الموارد

المحمية والدولية وتقويض مؤسساتيا والقيـ االخالقية ومرتكزات التنمية ومحاربة الفقر وتيديد استقرار وامف

مجتمعاتيا.

ونتيجة لمجيود التي بذلتيا وما زالت منظمة الشفافية الدولية ومنظمات المجتمع المدني الناشئة في المجتمعات

النامية ,تـ االعتراؼ بظاىرة الفساد كعائؽ يتجاىؿ الحقوؽ االنسانية و لالفراد والجماعات ويريؾ عممية تبني اصالحات
بنيوية تتطمبيا عممية محاربة الظاىرة نفسيا التي ما برحت تسبب مزيدا مف االفقار لمجتمعاتيا.

كؿ ذلؾ دفع حكومات البمداف النامية الى ابراز ىذه الظاىرة ووضعيا في صدارة مناقشة قضاياىا وما

تعانيو مف ظروؼ سياسية واقتصادية بالغة التعقيد ,ولقد تراوح رد فعؿ ىذه البمداف بيف القبوؿ او المصادقة

عمى اتفاقية االمـ المتحدة المناىضة لمفساد ()UNACAC

()24
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اال اف ذلؾ ظؿ بعيدا عف مشاركة الفئات الفقيرة والميمشة في اتخاذ ق اررات تتعمؽ بمسببات تمؾ
الظاىرة ,و افتقار تمؾ الجيود الى دعـ تجمعات المجتمع المدني التي تعمؿ في ظؿ غياب اصحاب المصمحة

المباشرة و الصحافة و معظميا ال تصب في مصمحة تفعيؿ عوامؿ نموىا المعطمة اصال في البمداف المذكورة.

وبدوف ادنى شؾ اف اقتراف ظاىرتي الفقر و الفساد في االقتصادات النامية وفي ظؿ االنظمة السياسية

غير الديمقراطية عدا بعض االستثناءات ,و الذي يؤكده دليؿ مدركات الفساد( )CPIالذي اعده البروفسور
 J.Craf Lambsdoroffبتكميؼ مف منظمة الشفافية الدولية

()25

وما يسترعي االنتباه في مجاؿ المقارنات ضمف الدليؿ المذكور لعاـ  2007والذي يعكس درجة الفساد

االقتصادي في القطاع العاـ في البمداف المذكورة التي شممت  146بمدا و تفشي ظاىرة الفساد في 106

بمداف بدرجات متفاوتة حيث مثؿ العراؽ فييا ثالث اسوأ مستوى لمفساد و يمكف اف يضيؼ الباحث ايضا اف
معظـ البمداف التي ترتفع فييا درجة الفساد تتدنى فييا نسبة الشفافية حيث لـ تحؿ فييا المشاكؿ المتعمقة

بالديمقراطية وحقوؽ المواطنة وتداوؿ المسؤولية بعد او انيا ما زالت عمى االقؿ في مرحمة التحوؿ

الديمقراطي.

*منظمة الشفافية الدولية ) : (TIىي منظمة مجتمع مدني تقود حربا عالمية ضد الفساد عبر اكثر مف تسعيف
فرعا ليا منتشرة في ارجاء المعمورة  ,و تقع االمانة العامة لممنظمة في برليف -المانيا.

لممزيد مف المعمومات انظر Transparency International, Annual Report 2007 :

احملٌر انثانث /سْاست االصالحاث ًحتفْس عٌايم اننًٌ غري االستثًارّت:
لقد تجاىمت االقتصاديات النامية والشمولية تحديدا دور عوامؿ النمو االقتصادي غير االستثمارية لفترة

معدلة الختالؿ معادلة التنمية فييا .ومع
طويمة بالرغـ مف أىميتيا الحيوية كعوامؿ َ

سياسات االصالح

االقتصادى التي إنتيجتيا وما تمخض عنيا مف إنجازات ممموسة عمى صعيد توازف االقتصاد ونموه ,أخفقت

ىذه المجتمعات في تحقيؽ االصالح السياسي وفي نشر القيـ الديمقراطية المبرالية بسبب الثقافات الموروثة

التي يصعب التخمي عنيا.

وسأتناوؿ ىنا سياسة االصالحات مف جوانب مختمفة كمفتاح لتحفيز عوامؿ النمو غير االستثمارية

وخمؽ قدرات إنتاجية تساىـ في نمو الناتج ,وابدأىا باالصالحات في ظؿ غياب القيـ الديمقراطية وىيمنة

االفكار الشمولية ثـ انتقؿ الى الظروؼ االقتصادية والقيـ الديمقراطية ومدى تأثير تمؾ القيـ عمى تفعيؿ عوامؿ
النمو غير االستثمارية .وبذلؾ أكوف قد طرحت مجموعة مف الحقائؽ وصوال الى النتائج المترتبة عمييا.
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اًال-:انصني ًسْاست االصالحاث املركسّت

بداية البد مف التأكيد عمى اف العالقة بيف سياسة االصالحات االقتصادية والقيـ الديمقراطية مف

مطوؿ وسط المعنييف بيذا الموضوع .فالبعض يؤكد
المواضيع المعقدة والشائكة والتي تُثير جدؿ واسع ونقاش ً
عمى الصمة الوطيدة بيف سياسة االصالحات االقتصادية والقيـ الديمقراطية ويشير( روبرت) Robert Dahi

بيذا الصدد الى اف إقتصاديات السوؽ الموجية منطقيا بحاجة الى مؤسسات ديمقراطية مع إنيا غير كافية
بالتاكيد نظ ار الف العالقة بيف إقتصاد السوؽ الحرة واليمقراطية موجودة عمىا لمستوى المؤسسي لمتطور
()24

االجتماعي السياسي.

لقيـ ومعايير السوؽ الحرة التي
واالحتماؿ القائـ ىنا ىو إمكانية مناقشة مستوى التفضيالت الفردية َ
مف المرجح أف تكوف مترابطة مع القيـ الديمقراطية ويدلؿ ىؤالء عمى االنجازات التي حققتيا سياسة

االصالحات التي بدأتيا الصيف أواخر السبعينات وأوائؿ الثمانينات والتي غيرت راديكاليا وجو االخيرة وجعمت

منيا واحدة مف أسرع االقتصاديات في العالـ ,حيث طورت بشكؿ ممحوظ مستوى معيشة المواطف العادي.

إف مثؿ ىذه التغيرات االقتصادية قادت كما يرى البعض الى تحوؿ ىاـ في ق ِيـ السياسية الشمولية

ومطاليب نحو دمقرطة السياسة وساعدعمى ذلؾ فيما بعد إنحسار اآليديولوجية الشمولية بالرغـ مف النتائج

السمبية التي خمفتيا سياسات االصالح االقتصادي المركزية و التي لـ تُحدث إال تغ ِي ار طفيفا جدا في طبيعة
ممكية الدولة وعميو لـ يكف مف الصعب فيـ المشاعر المتأرجحة نحو إصالحات السوؽ الموجية.
غير اف ذلؾ ال يمغي محاوالت الصيف في المحافظة عمى خطوات النمو السريعة بالرغـ مف

االضطرابات التي عاشتيا االقتصاديات المجاورة ليا عاـ  .2::8وباستثناء عاـ  2::7الذي شيد تباطؤ في
معدالت نموىا بسبب محاوالتيا إحتواء معدالت التضخـ والسيطرة عمييا,فقد حافظت عمى معدالت نمو في
()25

ناتجيا االجمالي تراوحت بيف %22-21خالؿ الفترة (.):6 – 2:92

كما و يرى البعض اآلخر إنو بالرغـ مف التغيرات الممموسة التي أنجزتيا بعض االقتصاديات ,فمف غير

المرجح أف تصبح تمؾ البمداف ديمقراطية لبرالية وذلؾ بسبب الثقافة الموروثة التي كرست ورسخت سمطة
()26

الحزب الواحد وثقافة النخبة الحاكمة ذات المصالح المشتركة.

اف المشكمة الجوىرية ال تكمف في تبني أفكار جديدة بقدر ما تكوف في القدرة عمى التخمي عف

جموداالفكار وجمود السياسة ,وعندما يدور النقاش حوؿ إمكانية تحوؿ شمولية الثقافة السياسية في مثؿ ىذه
البمداف الى قيـ ديمقراطية مع االخد بنظر االعتبار اف اليمقراطية التتحقؽ بمجرد اقامة واجيات شكمية ليا مف

قبؿ الحكومات المعنية فحسب فأف الجواب يرتبط بثقافة وتقاليد ذلؾ المجتمع التي تُسيـ في دعـ العممية
الييكمية لمديمقراطية أوفي تقييدىا.

إف إصالح نظاـ الممكية الذي أُقرفي بعض البمداف النامية ذات االنظمة الشمولية وتحديدا في الصيف

في المؤتمر الخامس عشرلحزبيا الشيوعي كجزء مف نظاـ إصالح شمولية االفكار في مؤسسات الدولة ,كاف

بمثابة إنطالقة جريئة مقارنة بالمحاوالت االصالحية الخفية والخجولة السابقة وغير المنتظمة حيث تبنت

الدولة والوؿ مرة إسموب التجربة والخطأ بعد ذلؾ إنبثقت برامج إصالح في وقت واحد وركزت بشكؿ رئيس عمى

الجوانب االدارية لممؤسسات.
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وتكيؼ عاـ لوسائؿ تحفيز وتنشيط
وبمرور عقديف تقريبا مف االصالحات التي قادت الى قبوؿ تدريجي ّ
االقتصاد الصيني عمى إعتبار اف االنخفاض في ممكية الدولة كاف الى حد ما نتيجة إلصالح نظاـ الممكية,

فأف ذلؾ لـ يؤثر كثي ار عمى الطبيعة المركزية لذلؾ النظاـ بسبب عدـ مالئمة خطط االصالح التي لـ تُحدث
سوى تغيي ار طفيفا جدا في طبيعة ممكية الدولة.

ولـ تُسبب تمؾ السياسة أي إزعاج لمدور المييمف لمدولة في االقتصاد ويذىب البعض أبعد مف ذلؾ
فيرى إف إصالح نظاـ الممكية قد ساىـ في دعـ الدور القيادي لمممكية العامة حتى في وضعيا الراىف.

ويفترض كؿ مف ( أوبسوف وجابمر ) D.Obsone & T. Gaeblerبيذا الشاف إف مواقؼ االفراد

ستمعب بالتاكيد دو ار ميما في التاثير عمى إتجاه تطور الديمقراطية وفي ظيور مؤسسات المجتمع المدني
()27

القوية والمستقمة والقطاع الطوعي الثالث بشكؿ متزايد إثناء عممية االصالحات اليمقراطية.

فالصيف ليست اقتصاد سوؽ حرة بؿ سوؽ موجية و ىي تعتمد ديمقراطية موجية لتتناسب مع سوؽ

موجية و نجاح تجربة الصيف في الجمع بيف الشمولية الموجية و الديمقراطية الموجية.

ثانْا-:اإلصالحاث االقتصادّت ًانقْى اندميقراطْت

أف البحث في تفاصيؿ العالقة السببية الدقيقة بيف الظروؼ االقتصادية والقيـ الديمقراطية قد تبعدنا

عف المسار المرسوـ ليذا البحث ,غير إني ال أجد بأساً مف تسميط بعض الضوء عمى الموضوع خصوصا فيما

وقيـ التسامح ضمف المجتمع وتدعيـ حرية
يتعمؽ بالموقؼ السياسي تجاه الديمقراطية والحياة المدنية َ
الصحافة واالساليب الديمقراطية في إختيار كوادر وموظفي الدولة عمى نطاؽ واسع وتأثير ذلؾ عمى تحفيز
عوامؿ النمو غير االستثمارية.

والبد مف االعتراؼ ىنا اف عبء المسؤولية ينطوي عمى تفضيؿ كفة االستقرار والنظاـ عمى كفة

المجتمع االكثر حرية ,حيث يربط البعض ذلؾ بعدـ االستقرار في المجتمعات الحرة خصوصا بعد الذي حدث

في االتحاد السوفياتي السابؽ وفي بمداف أوربا الشرقية أواخر الثمانينات وأوائؿ التسعينات وما يجري اليوـ في

العراؽ.

وىنا البد مف االقرار بأف الجيود التي يبذليا الساسة والتى تؤكد عمى الحاجة الى االستقرار تقع في

دائرة إىتماـ المجتمعات الحساسة والحذرة مف الشعور باالسى العميؽ الناجـ عف الفوضى التي عانت منيا

تاريخيا نتيجة لأل ضطرابات واالنقالبات والتوترات.

كما ويبدو أف ىناؾ تناقض واضح في فيـ المباديء العامة لمحريات الديمقراطية والمدنية ,باالضافة

الى أف النمط السموكي والثقافي مازاؿ يؤشر نحو توجيو النخبة ,بينما يبقى االختالؼ في اطار السمطة

وتفضيؿ النظاـ.

وتساور المرء الشكوؾ حوؿ النتائج المتناقضة الناجمة عف الفجوة التي تفصؿ بيف مستوييف مف

الثقافة السياسية ,وىما المستوى المعرفي والمستوى السموكي .فعمى المستوى المعرفي فإف قيـ الديمقراطية
والتحرر والحرية مقبوال تماما لدى الرأي العاـ ,كما كانت كثير مف الدساتير قبؿ االصالحات االقتصادية

مثقمة بيذه المصطمحات والمفاىيـ غير المعموؿ بيا ,أما عمى المستوى السموكي االكثر عمقا ,فانو بالرغـ

مف مرور فترة طويمة عمى العممية االشتراكية فاالىـ المطموب تغييره حتى اليوـ ىو العادات والتقاليد الثقافية
لممواطنيف.
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وبإختصار يمكف القوؿ إف الرأي العاـ بقى منقسما حوؿ مسار االصالح االقتصادي ,فالبعض كاف
متأث ار بشكؿ سمبي مما عاناه مف آالـ وأوجاع مرحمة االنتقاؿ ,بالرغـ مف إدراكو بإف تمؾ االصالحات كانت

تدريجية وأقؿ راديكالية مقارنة بتمؾ في بمداف أوربا الشرقية الديمقراطية والجميوريات السوفياتية السابقة غير

إنو ال يمكف إعتبارىا شر البد منو.

اف االصالحات التى ادخمتيا االقتصاديات المتطورة ومازالت كآلية تستخدـ في إعادة صياغة قرارات ليا

عالقة بإدارة المؤسسات ومف ثـ خمؽ مؤسسات حكومية منظمة تستخدـ الموارد بأساليب حديثة ,بيدؼ تفعيؿ
عوامؿ النمو غير االستثمارية لمضاعفة االنتاجية والكفاءة االقتصادية وخمؽ طاقات إنتاجية إضافية.

إف مشكمتنا في البمداف النامية تكمف في آلية تنفيذ تمؾ االصالحات التي اخفقت في إطالؽ الطاقات

واستمرت في تثبيط إبداعاتيا واستنزاؼ قدراتيا والمطموب ىو تغيير االلية تمؾ وتغيير المحفزات التي تحرؾ

المؤسسات العامة بحيث تُسيـ في إطالؽ مبادرة العامميف فييا وتكثيؼ قدراتيـ لخدمة المواطنيف.
وربما كانت البمداف النامية أحوج ما تكوف الى سياسة إصالحات عميقة دوف االذعاف لسياسة
الخصخصة واليروب مف مواجية الفشؿ .االمر الذي يتطمب دعوة الحكومات بعد إعادة ىيكمتيا وتكوينيا مف

فعؿ آليات السوؽ ويدعـ المجتمع في حربو ضد الفقر.
جديد بروح عصرية لمتدخؿ بأدوات المركزية وبما ُي ّ
كيؼ يمكف تصور حموؿ لممشاكؿ التي تواجو المجتمعات مثؿ تعاطي المخدرات والجريمة المنظمة

والفقر واالمية والتكاليؼ الباىضة المتعمقة بحماية البيئة والصحة العامة دوف عمؿ جماعي منظـ مف خالؿ

ىيكمة الحكومة واعادة تكوينيا مف جديد .أماعندما نتساءؿ حوؿ سرعة االصالحات االقتصادية ,فمف نجد

ٍ
مرض بينما يرى آخروف إف االصالحات سارت بخطى سريعة وىناؾ
جوابا مقنعا فالبعض يرى إف سيرىا الحالي
ٍ
ببطء شديد.
مف يرى إنيا كانت تسير

إف الشكوؾ التي تجسدت في الدعـ الفاتر القتصاد السوؽ في المجتمعات النامية وجدت إنعكاساتيا

في النتائج السمبية التي رافقت االصالحات االقتصادية مثؿ التضخـ وانخفاض ب ارمج الرفاىية االجتماعية
والفساد المالي واالداري واتساع الفجوة بيف الفقراء واالغنياء وغيرىا.

واف التحوؿ نحو إقتصاد السوؽ بشكؿ مباشر وبالكامؿ ودوف مقدمات سيدفع بالتاكيد مزيد مف

مؤسسات الدولة غير المربحة الى االفالس مما يعني إف فقداف المزيد مف فرص العمؿ سيصبح أم ارً واقعاً.

ومف ىنا يبرز التيار الذي يفضؿ االقتصاد المختمط مف قبؿ الدولة المتمثمة في االستقرار والضماف مف ناحية
وازدىار ودينا مية إقتصاد السوؽ مف ناحية أُخرى ,و ىذا يتطمب االبقاء عمى قطاع منظـ ليكوف طرفا فاعال
في معادلة المنافسة الحرة بيف القوى االقتصادية.

ويبدو عموما أف ىنالؾ توجو نحو قبوؿ أوسع آلقتصاد السوؽ في اآلونة االخيرة بالرغـ مف أف غالبية

المجتمعات النامية ليس لدييا االستعداد التاـ لتقبؿ نظاـ إقتصادي تييمف فيو الممكية الخاصة بشكؿ كامؿ.
ويبقى أف نشير ىنا الى تراجع دعـ نطاؽ الممكية العامة في اآلونة االخيرة مقابؿ ذلؾ واف كاف مف غير
المفاجيء الدعـ غير المحدود إلقتصاد السوؽ مف قبؿ ذوي الدخوؿ المرتفعة فيـ المستفيد االكبر مف

االصالحات.

مفيومي الخصخصة و سياسة االصالحات  ,فقد وجدت
ولرفع المبس الذي قد يقع فيو القاريء بيف
ّ
مف المناسب مناقشة ىذيف المفيوميف بإختصار.
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فاذا كانت الخصخصة ىي باالساس مفيوـ سياسي يجسد رفض الدور القيادي لمممكية العامة ,يرى
الراديكاليوف إف مفيوميا محايد وال ينبغي أف ُيحكـ بمعايير السياسة وااليديولوجية .ويواجو ىذا المفيوـ رفضا
()2:
مستم ار مف القادة اآليديولوجييف بإعتباره يناقض إيمانيـ بالدور القيادي لمممكية العامة لوسائؿ االنتاج .

وبالمقابؿ يرى مناصرو اقتصاد السوؽ إف ىيمنة الممكية العامة ىو شعار عفى عميو الزمف.

وبأعتقادى اف قبوؿ مثؿ ىذه االراء المتطرفة قد يشكؿ االختالؼ اآليديولوجي بيف النظرتيف وحجر العثرة
الرئيسي أماـ سياسة االصالحات.

وبالرغـ مف ذلؾ فقد جرت محاوالت إصالحية عديدة منيا ما يتعمؽ بإصالح نظاـ ممكية مؤسسات

الدولة الخاسرة والي كانت بحاجة ماسة الى معالجة مشكالتيا المزمنة التي أصبحت عبئا عمييا وفتح قناة

إنتقمت موجودات الدولة جزئيا الى االفراد مف خالليا.

ويتسائؿ المحافظوف بيذا الصدد عف مدى إمكانية مساواة إصالح نظاـ الممكية بالخصخصة والتي ال

يمكف أف تكوف ممكيةعامة عمى إعتبار مساىمة النظاـ في زيادة راس الماؿ وتشكيؿ إنتاج تعاوني مقبوؿ,

وعما اذا كاف الراديكاليوف يؤيدوف فكرة الخصخصة بإعتبارىا تحويؿ ممكية مشاريع الدولة غير الكفوءة الى
ّ
االفراد بيدؼ تحسيف الكفاءة فإنو ليس مف الخطأ ىنا مساواة إصالح نظاـ الممكية ىذا بالخصخصة.

وبالرغـ مف أشكاؿ الخصخصة الخفية غير المنتظمة التي طبقت لمعالجة سرقة الماؿ العاـ وتوزيع

موجودات الدولة ,فإف الخصخصة الصريحة والمنتظمة ىي المفضمة مقارنة باالولى.

ىذا في حيف يرى االقتصاد المبرالي إننا اذا ما إعتبرنا إصالح نظاـ ممكية المؤسسات ىو شكؿ مف

أشكاؿ الخصخصة فستبدو لنا النتائج االولية المتحققة عمى أرض الواقع متناقضة مع الخصخصة المطبقة

بإعتبارىا العالج(الترياؽ ) لجميع مشكالت البمداف النامية ,ويعزو ىذا التيار المشكالت التي رافقت سياسة

االصالحات الى بطء اآللية والطبيعة غير المالئمة لمخصخصة المطبقة .وبالنسبة ليـ فإف الحؿ النيائي لعدـ
كفاءة المؤسسات الصناعية في البمداف النامية يكمف في الحاجة الى ٍ
مزيد مف الخصخصة وبشكؿ أسرع.
ويمكف القوؿ ىنا إف آراء االقتصادي الفرنسي ( ساي ) J . B . Sayىي في طبيعتيا جزء مف االصالحات
()28

المتعمقة بإدارة المؤسسة التي يمكف تطبيقيا بشكؿ بناء عمى القطاعيف العاـ والخاص وعمى المختمط أيضا.

ثانثا -:دًر انقْى اندميقراطْت يف تفعْم عٌايم اننًٌ غري االستثًارّت

إف إعادة صياغة القيـ السائدة في المجتمعات النامية تحديدا ذات االنظمة الشمولية وتحويميا الى قيـ

ديمقراطية ىو عمؿ يساىـ في نشر الحريات الديمقراطية وبمورة قناعة شخصية وعامة لممارسة التأثير

المباشر في إدارة إتخاذ الق اررات المتعمقة بشرائح واسعة في المجتمع ,وبما يوفر إحتياطات إضافية مف الجيود

ونشاط العامميف في أداء وظائفيـ.

فضال عف ذلؾ فيو يبمور عالقات إجتماعية واعية لمجماىير التي عانت مف الحرماف مف قبؿ االقمية ذات

االمتيازات الكبيرة والتي تقؼ دائما حياؿ أي تغيير لممعادلة التي تيدد مصالحيا االقتصادية ,كؿ ذلؾ يساىـ

في صياغة ثقافة جديدة ومواقؼ جديدة تمعب دو ار ميما في التأثير عمى إتجاه الديمقراطية مع بروز مؤسسات

المجتمع المدني المستقمة إثناء عممية االصالحات االقتصادية وغير االقتصادية وفي إنجاز الوظيفة

االجتماعية في التربية المدنية ويتوقؼ ذلؾ عمى تطوير جوىر وأشكاؿ الديمقراطية ,وىو العامؿ الذي يحدد

درجة إندماج العامميف بأىداؼ المؤسسة وبمواقفيـ االبداعية.
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إذ اف إسياـ العامميف في إدارة المؤسسة ىو ىدؼ إجتماعي وأحد شروط التجديد .فدوف مشاركتيـ
فعالة في إنجازىا .وتشكؿ مجالس العامميف أحد أبرز
ليس ثمة قبوؿ إجتماعي لممشاريع وليس ىناؾ مساىمة ّ
أشكاؿ تمؾ المساىمة باالضافة الى المشاركة التمقائية وااللتزاـ المباشر في إدارة المؤسسات ,كما تستطيع
مجالس العامميف اف توثر في إسموب التخطيط ونظاـ االدارة بدرجة ما لمنع المركزية المفرطة مف جية و

تحفيز المالؾ الوظيفي واطالؽ العناف لممبادرات التنظيمية.

لقد أدرؾ البعض إنو ليس مف السيؿ أحياناً إنعاش ىذه اآلماؿ بسبب الصعوبات التي تقؼ في

طريقيا ,واف أي إضعاؼ لممجالس قد يكوف مسؤوال عف إضعاؼ الدينامية االقتصادية .فالبمداف النامية
شيدت في العقود الماضية غياب المجالس في بعضيا وتيميش في البعض االخر.

والحؽ إف مثؿ ىذه الوقائع كانت وما زالت مسؤولة عف إضعاؼ اآللية االبتكارية ومف ثـ تدني الفعالية

االقتصادية ,ألف مسألة العالقات االجتماعية مرتبطة بالماؿ العاـ وكيفية المحافظة عميو ,فالعامؿ في

الصيغ أف تختمؼ
مؤسسات الدولة نظريا ىو مواطف ومشارؾ في الماؿ العاـ في آف واحد .ويمكف ليذه
ّ

جوىريا باختالؼ ماىية إمكانات العامميف الحقيقية إلنجاز وظيفة الماؿ العاـ ألنيا تؤثر في الق اررات
االقتصادية وبدوف تطوير ىده الوظائؼ سيكوف مف المتعدر تطوير المسؤولية .فاذا كانت المسؤولية تعني

القدرة عمى إتخاذ القرار والحياة ىي سمسمة مف الق اررات حيث أف أي قرار خاطيء قد ُيدمر كؿ شيء ,لذا فإف

مف يتحمؿ المسؤولية والذي تكوف لو سمطة إتخاذ القرار يجب أف يكوف ذي خبرة ويمتمؾ المعطيات الصحيحة

التي تساعده في ذلؾ.

ق أرت ذات مرة الالاقتصادي الياباني كيـ ىو شونغ في مؤلفو (ليست كؿ دروب التنمية مميددة

بالذىب) رأيا يقوؿ فيو "إف االرتقاء االيجابي بآلية إالختيار الديمقراطي لكوادر وموظفي الدولة عمى اساس
المؤىالت قد يؤدي الى اف يكوف الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ومف ثـ سيؤدي المجتمع وظيفتو عمى

نحو صحيح ويسير كؿ شيء في يسر وسالسة ألنني ال أستطيع أف أتحمؿ مسؤوليات الغير وبالمثؿ ال
أستطيع قبوؿ أف يكوف الغير مسؤوال عف قراري".

ومف أجؿ تفعيؿ نشاط المؤسسة مف قبؿ العامميف واقناعيـ بصفتيـ إدارييف ومشاركيف البد مف مرافقة

ذلؾ بديمقراطية متنامية ضمف المؤسسة وعمى نطاؽ االقتصاد الوطني ,الف مسألة ديمقراطية العامميف ذات

أىمية قصوى بالنسبة لموضوع إدخاؿ إالبتكارات واالصالحات إالدارية وتفعيؿ عوامؿ النمو االقتصادي غير
االستثمارية.

رابعا -:اندميقراطْت ً تعسّس انشفافْت

اف مجموعة البمداف التي تحتؿ مستويات عالية مف الفساد ىي بأمس الحاجة الى دعـ و مساندة

منظمة الشفافية الدولية بيدؼ محاربة ظاىرة الفساد ,و يعتمد ذلؾ قبؿ كؿ شيئ عمى رغبتيا السياسية الجادة
في اصالحات بنيوية طويمة االمد في المجتمعات التي تتولى فييا حكوماتيا الق اررات المتعمقة بالسياسات

االقتصادية و الميزانية مف دوف استشارة او مساءلة.
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اف محاربة ظاىرتي الفساد و الفقر تعني تجاوز المعوقات التي تعترض عمؿ المواطنيف و مسؤولية
الدولة .والمسؤولية ىنا ينبغي اف تتحمميا حكومات نزيية تؤمف بمحاربة الفساد وتعزيز القيـ الديمقراطية
والتزاماتيا االخالقية اماـ منتخبييا.

ىذا و في الوقت الذي تدعي فيو معظـ البمداف النامية تمتع مواطنييا بالفرص المتكافئة و بالحقوؽ

المتساوية فناد ار ما يتطابؽ الواقع مع ذلؾ االدعاء ,وعميو ينبغي ربط برامج محاربة ظاىرة الفساد بوسائؿ
بديمة غير متوافرة في البمداف المذكورة بيدؼ توصيؿ الخدمات االساسية بالطرؽ القانونية واال سوؼ يكوف

تأثيرىا عمى الفقراء و المشموليف بالدعـ و المساعدة سمبيا.

وبيدؼ تفعيؿ االستراتيجيات المناىضة لظاىرة الفساج ال بد مف النظر بجدية اكبر الى المسببات

الرئيسية التي تقيد مف فرص مشاركة الفئات الفقيرة والميمشة في الحياة االقتصادية واالجتماعية و
السياسية.

اف محاربة ظاىرة الفساد تتطمب تظافر جيود المنظمات االممية وحكومات نزيية في اطار استراتيجيات

تقميص الفقر ودعـ السياسات التي تضمف حقوؽ الفئات الميمشة وتوفير الخدمات االساسية ليا دونما تمييز

والكؼ عف اعتبارىا مجرد ضحية لمفساد.

اف غياب المساواة في المجتمعات الشمولية تسبب في تفاقـ ظاىرتي الفساد والفقر واستمرار ىذا

الوضع يجعؿ مف المبادرات واالستراتيجيات المعدة لمناىضة الظاىرة التي تدعو ليا منظمة الشفافية الدولية

وتتبناىا منظمات المجتمع المدني بال جدوى.

وبخالؼ ذلؾ يمكف تفعيؿ ىذه المبادرات عندما تدعـ حقوؽ المواطنيف االساسية و يصبح تدخؿ الدولة

اكثر فاعمية عندما يسبؽ ذلؾ اجراء انتخابات شفافة تتيح امكانية اختيار االدارييف الذيف تناط بيـ مسؤولية
وضع السياسات و تنفيذىا عمى اساس الكفاءة و ليس غير ذلؾ.

اف اىتمامات منظمة الشفافية الدولية في اقامة تجمعات مجتمع مدني وطنية تكشؼ عف جيودىا في

محاربة الفساد و تعزيز الشفافية ودعـ الحكومات النزيية ,وىو االسموب االمثؿ في دعـ الديمقراطية.

وعبر محاربة الفساد السياسي يسمح لمفئات واالثنيات الميمشة الفقيرة االنتفاع ضمف اطر الحقوؽ

والموارد وفرص المساىمة المتكافئة في عممية التنمية القابمة لالستمرار في نظاـ سياسي ديمقراطي ذو تقاليد

راسخة و معترؼ بيا مف قبؿ الجميع.

ىذا وتدعو المنظمة المذكورة الى فتح قنوات االتصاؿ ما بيف المواطنيف والبرلمانييف لضماف اختيار

الموظفيف االكفاء والتمسؾ بمسؤولية خياراتيـ السياسية بما ليا مف تداعيات عمى تفعيؿ النمو في

المجتمعات النامية.
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االستنتاااث:

-2إ ف نجاح تجارب البمداف المتقدمة صناعيا قد أسيـ بوقت مبكر في إنضاج تجارب ودروس إنمائية لـ
يقتصر تركيزىا عمى الدور المتميز لالستثمار فحسب ,بؿ أدخمت في حساباتيا عوامؿ نمو أُخرى غير
إستثمارية تنظيمية في طبيعتيا ساىمت بشكؿ إستثنائي فى خمؽ طاقات إنتاجية إضافية في نمو الناتج

ناجمة عف إعادة صياغة العالقات لقطاعات واسعة في المجتمعات المذكورة مف خالؿ سياسة إصالحات

جذرية وشاممة وذلؾ بالمشاركة الواسعة في إدارة إتخاذ الق اررات المتعمقة بالمجتمع وبتنظيـ وادارة المؤسسة
واالقتصاد ككؿ.

-3إضافة الى ماتقدـ اعطت تمؾ العوامؿ إىتماما أكبر لمعالقات المتداخمة بيف عوامؿ النمو االستثمارية وغير
االستثمارية ,وىذا ما لـ تُدركو االقتصاديات الشمولية حتى اآلف  ,فيي تتجاىؿ وعف ٍ
عمد دور تمؾ العوامؿ

في نمو إقتصادياتيا والتي ظمت تمارس دو ار سمبيا في المعادلة التنموية ىادفة مف ذلؾ المحافظة عمى

توازنات تحوؿ دوف تغيير المعادلة بما قد ييدد مصالحيا السياسية.

 -4اف االىماؿ المستمر لمعوامؿ المذكورة قد عقد عممية المعرفة الشاممة ليا والتي كانت عمى الدواـ وراء
الفساد المالي واألداري وعدـ تطبيؽ القوانيف التي تحافظ عمى الماؿ العاـ وبالتالي وراء اختالؿ معادلة النمو

والالمباالة ازمة ثقة وخيبة امؿ اجتماعية عميقتيف تجاه حكوماتيا.

-5اف خضوع إختيار القيادات والكوادر االدارية وموظفي الحكومة المحمييف إلعتبارات االذعاف لممصالح
واحالؿ الوالءات السياسية وىيمنة إعتبارات إخرى محؿ المؤىالت وىذا بالطبع ال يخدـ تبني سياسة إصالحات
إدارية وتنظيمية قادرة عمى تفعيؿ عوامؿ النمو غير االستثمارية.

-6نظاـ االدارة المركزي المعموؿ بو في االنظمة الشمولية والذي مف شإنو العمؿ عمى تعزيز شمولية االفكار
والسياسة ,ففي ظؿ إدارة مركزية تبرز التناقضات بيف االىداؼ االستراتيجية والتكتيكية لإلدارة مف جية والقيود

المفروضة عمييا مف فوؽ مف جية أخرى.

-7غياب حالة توازف االسواؽ في االقتصاديات الشمولية ناجمة عف عدـ توفر العناصر الضرورية لعمؿ
آليات السوؽ بسبب إحتكار بعض مؤسسات الدولة.

-8إىماؿ الظروؼ الخاصة بحياة العامميف وأثر ذلؾ عمى مواقفيـ تجاه العمؿ واالصالحات االدارية والتي

تعرؼ بتأثير االستيالؾ بالمعنى الواسع عمى االنتاج ,النو ال يمكف لالجور وحدىا أف تكوف حاف از لمعامميف

بخاصة عندما تنمو بمعدالت بطيئة.
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انتٌصْاث

 -2ليس باالمكاف معاممة عوامؿ النمو االقتصادي غير االستثمارية كميا وحسب ,بؿ ينبغػي اف ال تختػزؿ الػى
مجػػرد اسػػتخداـ بسػػيط لمطاقػػات االحتياطيػػة المعطمػػة وانمػػا البػػد مػػف تركيػػز االىتمػػاـ عمػػى الػػتخمص مػػف االدارة

السػػيئة او معالجتيػػا بسػػبب عػػدـ كفائتيػػا اي البػػد مػػف تكػػويف ظػػروؼ اقتصػػادية واجتماعيػػة مؤاتيػػة لتكثيػػؼ

التحسينات والتطويرات غير االستثمارية.

 -3إف تفعيػػؿ عوامػػؿ النمػػو غيػػر االسػػتثمارية بإعتبارىػػا تقػػدـ تقنػػي غيػػر مجسػػد بصػػيغة نظػػاـ إدارة متطػػور
وكفوء عمى مستوى االقتصاد ككؿ يتطمػب توظيػؼ سياسػة االصػالحات لػدعـ القػيـ الديمقراطيػة واعػادة صػياغة

قيـ جديدة تخدـ عممية تفعيؿ عوامؿ النمو غير االستثمارية ,والمشكمة ىنا ال تتمثؿ فػي قبػوؿ األفكػار الجديػدة
بؿ في التخمي عف االفكار القديمة.

 -4ينبغي إدخاؿ المزيد مف قوى السوؽ الحرة الى الحياة االقتصػادية عبػر إصػالحات إداريػة وتنظيميػة وتػأثير
ذلؾ عمى إعادة صياغة عوامؿ النمو غير االستثمارية مف خالؿ تبني االسموب الػديمقراطي فػي إختيػار الكػوادر
عمػػى أسػػاس المػػؤىالت بعيػػدا عػػف اإلعتبػػػارات العائميػػة والقبميػػة والطائفيػػة والعنصػػرية واصػػالح نظػػػاـ االدارة

المعموؿ بو وتطوير واعادة ىيكمة أسواؽ القطاع العاـ والخاص معا.

 -5إف بوابة إعادة توازف االسواؽ الموجية مركزياً يكمف في تغييػر المحفػزات التػي تحػرؾ المؤسسػات العامػة,

وىذا يعني الحركة بإتجاه السوؽ التنافسػية الموجيػة وليسػت اليدامػة .فاالقتصػاديات الشػمولية بػأمس الحاجػة

الى الجمع الواعي بيف إعادة الييكمة الالمركزية وميزات آليات السوؽ الحرة.

 -6ربما تكوف البمداف الناميػة ىػي أحػوج مػا تكػوف اليػوـ الػى سياسػة إصػالحات عميقػة وواسػعة دوف المجػوء
كمية لسياسات الخصخصة التػي واف كانػت ىػي أحػد الحمػوؿ لكنيػا بالتأكيػد ليسػت الحػؿ الوحيػد ,وىػذا يتطمػب

دعوة الحكومات بعد إعػادة ىيكمتيػا وتكوينيػا مػف جديػد برؤيػة عصػرية لمتػدخؿ بأسػاليب المركزيػة تُفعػؿ آليػات
السوؽ وتدعـ المجتمع في حربو ضد الفقر.

 -7وأخي ار البد مف التأكيد عمى إف االصالحات التنظيمية ينبغي أف ترتبط بشكؿ وبجوىر الديمقراطية التي تقوـ
عمى رقابػة وادارة المػاؿ العػاـ  .فالديمقراطيػة والتغيػرات فػي نظػاـ االدارة تُسػيماف فػي تسػريع النمػو االقتصػادي
حيث تؤثر الواحػدة فػي االخػرى وكمػا يمكػف أف تكػوف عػامال محفػ ازً لعوامػؿ النمػو االقتصػادي غيػر االسػتثمارية
لخمؽ طاقة إضافية تشارؾ في نمو الناتج دوف الحاجة الى إستثمارات إضافية أو زيادة في المدخالت.
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The Title Is "The Ways Of Activating Factors Of Non-Investment
Economic Growth In The Developing Countries"
Abstract
The Results of Theoretical Studies and Experiment of Advanced Economies
, Have Been Proven That Investment Expenditure Is Not The Only Factor And
The Main Source of Production Growth, But Efficient Using Of The Fixed Assets
Is More Important In This Process, All That Depends On Groups of Factors
Called The Non-Investment Economic Growth, That Are Un-bodied Technical
Progress With Organizational Nature.
It's Distinguished Features That it has An Influence on The Production
Growth Without Any Large Additional Investment Expenditure Or Any
Additional Increment in Inputs And That Can Not Be Reached Without
Activating The Factors of Non-Investment Economic Growth, Which is Still
Affecting Negatively In The Developing Countries, That Urged The Researcher
To Tackle This Subject Through Presenting Theoretical Ideas And Concepts
About Essence Of The Factors Of Non-Investment Economic Growth And Their
Importance And The Ways Of Their Activation, Through Preparing Objective
Circumstances Able To Reform Values Of Inherited Political Culture And
Mechanisms Of Operating The State Institution And Introducing More Of
Market Regulations In The Economic Life And Taking a Serious Attitude
Towards Corruption Issues And Institutional Reform.
Keywords: factors of invesnmt economic growu – Technical progress – un
bodied Technical Progress – Stimulation- Restrictions

