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اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز البيئة االقتصادية التمكينية 
  على مجيع املستويات دعماً للتنمية الشاملة واملستدامة
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   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

آفاق بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية والتخفيف من أثرهـا               
  يف التجارة والتنمية

  مذكرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
سـيما يف البلـدان    لعاملية، التراجع النمو العاملي تراجعاً كبرياً بعد األزمة املالية ا         
وبيَّنت األزمة مدى قوة العالقات االقتصادية بني خمتلف البلدان واملناطق؛ وألقت           . املتقدمة

الضوء على حاجة البلدان النامية إىل احلد من تأثرها بالصدمات اخلارجية وإعادة صـوغ              
  . استراتيجياهتا اإلمنائية

 إىل احلد من التعرض للمؤثرات اخلارجية إىل وال ينبغي أن ترمي السياسات اهلادفة      
توسيع احليز السياسايت املتاح لتدابري مواجهة التقلبات الدورية فحسب بل ينبغي أن ترمي             
أيضاً إىل تنفيذ استراتيجية إمنائية تقوم على أسواق حملية وإقليمية أقوى يف جانب الطلـب               

  .وإىل االرتقاء باإلنتاج وتنويعه يف جانب العرض
يطـرح   ويتغري هيكل الطلب والتجارة العامليني تغرياً كبرياً منذ بضع سنوات، مما            

حتديات جديدة ويتيح فرصاً جديدة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة              
وميكن للطلب الداخلي، يف هذا السياق، أن يؤدي دوره كمحرك للنمو جلعـل             . انتقالية
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امية أكثر قدرة على حتمل الصدمات اخلارجية اليت تنتشر من خـالل           العديد من البلدان الن   
وميكن له أيضاً   . وميكن لذلك أن يساعد يف تعزيز فرص االستثمار احمللي        . الروابط التجارية 

أن يعزز التنويع يف االقتصادات احمللية والقدرة على التأقلم مع الصدمات الـيت تـصيب               
  . قطاعات حمددة

يزال معرضاً لعدم االستقرار ويتجه حنـو مـسايرة          ملايل الدويل ال  ومبا أن النظام ا     
التقلبات الدورية، بدأ عدٌد من البلدان النامية بتطبيق سياسـات للحـد مـن التعـرض                

وتشمل هذه الـسياسات جتميـَع      . للصدمات املالية اخلارجية والتخفيف من أثرها احمللي      
الدين اخلارجي إىل الناتج احمللي اإلمجايل،      احتياطياٍت من العمالت األجنبية، وتقليص نسبة       

بيد أن  . وإدارة التدفقات املالية، وتطوير األسواق احمللية للدين، وتوسيع قاعدة املستثمرين         
من شأن الترتيبات املتعددة األطراف والقواعد التنظيمية املالية املنسقة دوليـاً أن تـسهم              

  . إسهاماً كبرياً يف منع الصدمات املالية
ال بد من توفر بيانات مناسبة التوقيت ودقيقة ومتسقة من أجل حتليل االقتصاد             و  

وأكثر من أي وقت مضى، باتت هناك حاجة حامسة لالتساق بـني            . العاملي السريع التغري  
وتتنـاول  . املؤشرات القصرية األجل وتدابري االقتصاد الكلي املتعلقة حبالة اقتصاد أي بلد          

الالزمة لتحسني  ) سيما تلك املتصلة بالتجارة الدولية     ال(حصائية  هذه املذكرة األدوات اإل   
 .فهم الصدمات اخلارجية وأثرها االقتصادي، وللمساعدة يف وضع تدابري سياساتية مالئمة

  
  



TD/B/C.I/MEM.5/2 

3 GE.13-50238 

  احملتويات
  الصفحة 

  ٤  ......................................................................................مقدمة     
  ٤  ...........................................حتديات النمو التحويلي؟ الكساد أو: االقتصاد العاملي  - أوالً  

  ٤  .من النمو السريع إىل الركود: مو العاملي يف العقد األول من القرن احلادي والعشرينأداء الن  - ألف     
  ٦  ..............................اهليكل اإلقليمي املتغري للنمو العاملي خالل العقدين املاضيني  -  باء     

  ٨  ...............................التجارة الدولية والتعرُّض للصدمات واألمناط املتغيِّرة للطلب العاملي  - ثانياً  
  ٨  ..................... البلدان لصدمات تؤثر على حجم التجارة وأسعارهااستمرار تعرض  - ألف     
  ٨  ....................................................دور أكرب للطلب احمللي واإلقليمي  -  باء     

  ١٠  ...............................التعامل مع عدم االستقرار السياسي الناشئ عن النظام املايل الدويل  - ثالثاً  
  ١٠  .............................نظام معرض لعدم االستقرار االقتصادي وذو اجتاه انكماشي  - ألف     
  ١١  ........................... البلدان النامية على حتمُّل الصدمات وأسباب ذلكزيادة قدرة  -  باء     

  ١٣  .........................................................املؤشرات التجارية واملرونة االقتصادية  - رابعاً  
  ١٣  ........................العوملة االقتصادية والصدمات اخلارجية تشكل حتدياً لإلحصاءات  - ألف     
  ١٣  ........................................................................بنية التجارة  -  باء     
  ١٨  ..................................................االجتاهات التجارية يف األجل القصري  - جيم     
  ١٩  .....................................................................برنامج البحوث  - دال     

  ٢٠  ...................................................................أسئلة مطروحة على اخلرباء  - خامساً  
  ٢٢  .....................................................................................املراجع     

  



TD/B/C.I/MEM.5/2 

GE.13-50238 4 

  مقدمة    
أعاد األونكتاد الثالث عشر التأكيد على أن العوملة اليت حمورها التنمية متهـد لنمـو          -١

واُتفق علـى   . استحداث فرص العمل    ويف وتنمية شاملني للجميع، وتسهم يف احلد من الفقر       
وأنه على الرغم من أمهية النمو       مواصلة تعزيز وحتسني سري االقتصاد العاملي     ري  من الضرو أن  

بد أيضاً من توسيع قاعدة النمو بتهيئة بيئـة مؤاتيـة علـى مجيـع                 ال االقتصادي املستدام، 
  . املستويات

التنفيذية اخلامسة واخلمسني اليت ُعقدت     دورته  وافق جملس التجارة والتنمية، يف      وقد    -٢
: ، على املوضوع التايل الجتماع خرباء متعدد السنوات       ٢٠١٢أكتوبر  /شرين األول  ت ١٥يف  

". حتسني البيئة االقتصادية املؤاتية على مجيع املستويات دعماً لتنميـة شـاملة ومـستدامة             "
آفاق بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية والتخفيف مـن        "وسيناقش االجتماع األول    

  ". ميةأثرها يف التجارة والتن
 فلم ينج من    .قوة الروابط االقتصادية يف عاملنا املعومل     مدى  وبينت األزمة املالية العاملية       -٣

أدى إىل تبـاطؤ      ممـا  منطقـة،   أو النظام املايل للبلدان املتقدمة أي بلد     أحدثها  أثر الصدمة اليت    
ألزمـة الـيت   وتستدعي ا. اقتصادي يف بعض هذه البلدان وإىل حالة ركود تام يف بلدان أخرى      

ظهرت مؤخراً حبثاً مستفيضاً للقنوات اليت تنتشر الصدمات االقتصادية من خالهلا وللعوامل اليت             
تمخض هذا التحليـل    يوينبغي أن   . حتدد درجة التباين يف قدرة خمتلف االقتصادات على التأقلم        

  . اتالصدمحتمل توجيهات لصناع السياسات الساعني إىل تعزيز قدرة االقتصاد على عن 
بيد أن البحث يف األزمات السابقة غري كاف لوضع سياسات فعالة هتدف إىل احلد                -٤

من الـضروري أيـضاً تقيـيم       بل  . معهاوزيادة القدرة على التأقلم     التعرُّض للصدمات   من  
التحديات الوشيكة اليت ُيتوقع أن يواجهها االقتصاد العاملي واالستراتيجيات اإلمنائيـة الـيت             

  . ع البلدانتتوخاها مجي

  حتديات النمو التحويلي؟  أودالكسا: االقتصاد العاملي  -أوالً  

مـن النمـو   : أداء النمو العاملي يف العقد األول من القرن احلادي والعـشرين     -ألف  
  الركودالسريع إىل 

هـذا  رغـم أن    ،  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤منت مجيع مناطق العامل خبطوات سريعة بني عامي           -٥
هذه االختالالت املتراكمة   وكانت  . ميكن حتملها   ال ت داخلية وخارجية  النمو ترافق مع اختالال   

 الداخلية واخلارجية   -بتدفقات االئتمان املتنامية    من القرن املاضي مرتبطة     التسعينيات  عقد  منذ  
  . األزمة املاليةحدوث  اليت أدت، يف هناية املطاف، إىل فرط املديونية و-على السواء 
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التعويض عن التأثري السليب لتراجع حصة دخـل        أمكن  ت املتطورة،   ويف معظم االقتصادا    -٦
. العمالة وتقييد القطاعات العامة على الطلب، من خالل توسيع غري عادي لنطاق االئتمان اخلاص             

  . يف املائة٢,٧بلغ ، وصل النمو يف العامل املتقدم إىل معدل سنوي وهلذه األسباب أساساً
يف البلـدان   السنوي  النمو  معّدل   سبقت األزمة، جتاوز     وخالل السنوات األربع اليت     -٧

بعض البلدان، اُتبع منوذج موجه      ويف . يف املائة  ٧    لالنامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية       
بلـدان    ويف .املتقّدمةيف كربى االقتصادات    املصنوعات  حنو التصدير يستند إىل الطلب على       

درات السلع األساسية، مدعوماً يف الكثري من األحيان        أخرى، شكلت إعادة التخصص يف صا     
ن البلدان إحياء السياسات    وأخرياً، أعاد العديد م   . برؤوس األموال الداخلة، الدافع األساسي    

التحويالت االجتماعية، واالستثمار يف البنيـة التحتيـة املاديـة،          فيها سياسات     مبا العامة،
وُمول جـزء مـن هـذه       . الدولة اإلمنائية منوذج  إىل  جيسد العودة     مما والسياسات الصناعية، 

وبـصورة عامـة، تنطـوي      . السياسات العامة من مداخيل القطاعات املوجهة حنو التصدير       
التجاري جمموعة مناذج النمو هذه على ضعف جوهري ألهنا تعتمد اعتماداً كبرياً على الطلب        

  . قاعات ائتمانيةتولده يف تشابكها من ف  ومااخلارجي، والتدفقات املالية،
. تزال خميبة لآلمال    ال ، كانت سرعة النمو االقتصادي العاملي     ٢٠١٢  عام ويف هناية   -٨

 يف املائـة، أي أنـه       ١,٥يتجاوز متوسط النمو العاملي       مل ،وخالل السنوات اخلمس املاضية   
ي راكد  النمو السنوي لعدد سكان العامل، وهذا يعين أن االقتصاد العامل         معّدل  بالكاد يزيد عن    

  . الفردنصيب ُحسب النمو على أساس   ماتقريباً إذا
ويتعارض هذا األداء مع التوقعات اليت ُبنيت على أساس النجاحات األوىل يف تفادي               -٩

 وكانت ردة الفعل السياساتية الفورية على األزمة فعالـة للغايـة،          ". الكساد الكبري "عودة  
. حوبة بتدابري ترمي إىل محاية العمالة والدخل      طّبق صناع السياسات سياساٍت توسعية مص      إذ

  املـايل يف البلـدان املتقدمـة       فبيد أن السحب املبكر للحافز الضرييب واالنتقال إىل التقش        
وزاد األمـر سـوءاً     .  أثّر تأثرياً شديداً على الطلب العاملي واالنتعاش االقتصادي        ٢٠١٠ عام

  .لعملبسبب استمرار انكماش األجور واملرونة يف سوق ا
بـرامج حوافزهـا   تطبيـق  ويف املقابل، واصلت بعض االقتصادات يف العامل النامي    -١٠

وقد أتاح طلب هـذه البلـدان       . الضريبية لفترة أطول، وإن كان هذا التطبيق أكثر اعتداالً        
املتزايد على السلع األساسية األولية اجملال أمام اقتصادات أخرى يف العامل النامي للتركيز مرة              

  .ى على األسواق اخلارجية وإن كان ذلك على حساب استراتيجيات أكثر تنوعاًأخر
النمو بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة إىل تقلب يف         أداء  وقد يشري هذا التباين يف        -١١

يستدعي االستنجاد باالقتصادات النامية لزيادة وترية النمو االقتصادي          مما مركز النمو العاملي،  
. لكن وترية النمو العاملي املتوسطة ميكن أيضاً أن تتحول إىل ركود عاملي وشـيك             . يف العامل 

خصوصاً إذا ظلت االقتصادات املتقدمة عاجزة عن إعادة حتفيز النمو وإذا انتشر األثر الضار              
  . إىل مناطق أخرى
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  اهليكل اإلقليمي املتغري للنمو العاملي خالل العقدين املاضيني  -باء  
. اء النمو يف االقتصادات النامية واملتقدمة تغرياً كبرياً يف العقـدين املاضـيني            تغري أد   -١٢

عنه  يف املائة    ٢,٥النمو يف البلدان النامية حبوايل      معّدل  التسعينيات، زاد متوسط    فترة  فخالل  
 يف املائة يف الفتـرات الالحقـة        ٥  أو ٤يف االقتصادات املتقدمة؛ واتسع الفارق إىل حوايل        

وباإلضافة إىل ذلك، شهدت البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة           ). ١اجلدول  (
النمو يف التسعينيات متركزاً يف شرق آسيا       هذا  يف العقد املاضي، بينما كان      قوياً  انتقالية منواً   

  . وجنوهبا وجنوهبا الشرقي
على النمو العـاملي كـان   ومبا أن منو اقتصادات العامل النامي كان أسرع فإن تأثريه         -١٣

ادت مسامهة جمموعة البلدان النامية يف النمو العاملي من متوسـط سـنوي             ز  إذ .أقوى بكثري 
 يف املائة ١,٤ و٢٠٠٧-٢٠٠٤ يف املائة يف الفترة ١,٦ يف املائة يف التسعينيات إىل    ٠,٩ قدره

مـو العـاملي يف      يف املائة مـن الن     ٣٣وباتت النسبة ُتمثل تقريباً     . ٢٠١٢-٢٠٠٨يف الفترة   
 يف املائة خـالل األزمـة       ٩٠ وحوايل   ٢٠٠٧-٢٠٠٤ يف املائة يف الفترة      ٤٣التسعينيات و 

  . والسنوات اليت تلتها
شك يف أن أي منو يتحقق سـيكون          فال وإذا أمكن االستمرار يف هذه االجتاهات،       -١٤

 بل ميكن، عالوة علـى  .مصدره البلدان النامية انطالقاً من األداء غري املرضي للبلدان املتقدمة         
ذلك، افتراض دور جملموعة البلدان النامية يف إخراج البلدان املتقدمة من حالة الركود الـيت               

  . تعاين منها
بيد أن تذبذب النمو يف العامل النامي خالل تلك الفترات تأثر بشدة بدينامية النمـو                 -١٥

تعتمد عديدة  دامت بلدان نامية      وما .وأوجه عدم االستقرار الذي تسببت به البلدان املتقدمة       
ألن أيـضاً  دامت مضطرة   ومااملتقدِّمة،على مناذج التخصص التصديري املوجهة حنو البلدان        

اليت تسفر عن حدوث دورات انتعاش وكساد، فإن        لرؤوس األموال   ُتجاري التدفقات احلرة    
ختتلف كـثرياً     ال التعميم، اليت خطأ  ديناميات  واقتصاداهتا ستظل عرضة للصدمات اخلارجية      

  . عما شهدناه يف املاضي
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    ١اجلدول 
  )بالنسب املئوية(أداء النمو يف مناطق العامل خالل العقدين املاضيني 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤فترة النمو السريع  عقد التسعينيات 
  بعدها    ومافترة األزمة
٢٠١٢-٢٠٠٨ 

 

متوسط 
ــو  النم
 السنوي 

املسامهة 
يف النمو  
 العاملي

احلــصة مــن 
اإلمجايل النمو  

 بالنسب املئوية (
 يتعلَّــق فيمــا
 )العامل/باملنطقة

متوسط 
ــو  النم
 السنوي

املسامهة 
يف النمو  
 العاملي

احلصة من النمو   
اإلمجــــايل 

 بالنسب املئوية (
ــا ــق  فيم يتعل
 )العامل/باملنطقة

متوسط 
ــو  النم
 السنوي

املسامهة 
يف النمو  
 العاملي

احلصة من النمو   
اإلمجــــايل 

بالنسب املئوية  (
ــق  افيمــ يتعل
 )العامل/باملنطقة

 ١٠٠٫٠ ١٫٧ ١٫٧ ١٠٠٫٠ ٣٫٩ ٣٫٩ ١٠٠٫٠ ٢٫٧ ٢٫٧ العامل

االقتـــصادات 
  املتقدمة

١١٫٤ ٠٫٢ ٠٫٣ ٥٢٫٨ ٢٫٠ ٢٫٧ ٧٥٫٨ ١٫٩ ٢٫٥ 

االقتصادات اليت  
ــة  ــر مبرحل مت

 انتقالية

)٢٫٩ ٠٫٠ ١٫٨ ٤٫٥ ٠٫٢ ٧٫٧ )٩٫٢( )٠٫٢( )٥٫٩ 

االقتـــصادات 
 النامية

٨٥٫٧ ١٫٤ ٥٫٣ ٤٢٫٧ ١٫٦ ٧٫٤ ٣٣٫٥ ٠٫٩ ٤٫٩ 

 ٥٫٣ ٠٫١ ٣٫٦ ٣٫٣ ٠٫١ ٥٫٩ ٢٫٠ ٠٫١ ٢٫٥  أفريقيا

ــيا  ــرق آس ش
  وجنوهبا

٦١٫٠ ١٫٠ ٦٫٧ ٢٦٫٨ ١٫٠ ٨٫٧ ٢٠٫٣ ٠٫٥ ٧٫٠ 

 ٧٫٤ ٠٫١ ٤٫١ ٤٫٦ ٠٫٢ ٦٫٩ ٣٫٨ ٠٫١ ٤٫١  غرب آسيا

أمريكا الالتينية  
  والكارييب

١١٫٨ ٠٫٢ ٣٫١ ٨٫٠ ٠٫٣ ٥٫٣ ٧٫٣ ٠٫٢ ٣٫١ 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحـدة؛       بيانات  نكتاد، باالستناد إىل    حسابات أمانة األو    :املصدر
وقاعدة بيانات احلسابات القومية، اجملاميع الرئيـسية؛ وتقريـر احلالـة والتوقعـات االقتـصادية يف                

؛ ٢٠١٢ ؛ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة والكـارييب،       )٢٠١٣األمم املتحدة    (٢٠١٣ العامل،
  .وقاعدة البيانات اإلحصائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ ومصادر وطنية

ويف املقابل، ينبغي للبلدان النامية أن تواجه حتديات التحول االقتصادي اليت أظهرهتا              -١٦
 .ربكي تتمكن من حتقيق املزيد من التقدم على طريق التقـا          وذلك  جتارب العقود املاضية    

ينبغي تطبيق سياسات نشطة مـن أجـل تعزيـز التـصنيع واالسـتثمار والرفـاه،                 وكما
، وهي أدوات ينبغي تعزيزها بالتنـسيق       إلدارة الطلب واالئتمانات  أدوات مالئمة    واستخدام

  .الدويل واإلقليمي
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  واألمناط املتغيِّرة للطلب العامليوالتعرُّض للصدمات التجارة الدولية   -ثانياً  

  وأسعارهااستمرار تعرض البلدان لصدمات تؤثر على حجم التجارة   -ألف  
 ،التجاري أن يساعد يف تعزيز النمو االقتصادي والتنمية الـصناعية         لالندماج  ميكن    -١٧

 باتت أيضاً قناةً رئيسيةً لنقل الـصدمات         على حنو متزايد   لكن األسواق اآلخذة يف االنفتاح    
تجارية اخلارجية بالنسبة للبلدان النامية واالقتـصادات       تنتج الصدمات ال    ما وعادةً. اخلارجية

ـ االنكماش االقتصادي يف االقتصادات املتقدِّمة حاالت اليت مترُّ مبرحلة انتقالية عن     ؤدِّي اليت ت
  .إىل تقلُّص حاد يف الطلب العاملي

 تبعـاً وخيتلف حجم هذه الصدمات اختالفاً كبرياً بني املناطق وبني فرادى البلدان،              -١٨
وميكن تقييم أثر الصدمات التجارية اخلارجية علـى        . التخصُّص التصديري لكلٍّ منها   لنمط  

لبلد املعين، أي التغيُّر يف     لأساس تراجع حجم الصادرات والتغيُّر يف معدَّالت التبادل التجاري          
  ).٤انظر الرسم البياين (متوسِّط أسعار التصدير بالنسبة ملتوسِّط أسعار االسترياد 

 على أحدث الصدمات التجارية اخلارجية الكبرية، أي اهنيـار          املقياسوبتطبيق هذا     -١٩
 يتبيَّن أن البلدان اليت تتركَّز صادراهتا بشّدة يف جمال ،٢٠٠٩-٢٠٠٨الفترة التجارة العاملية يف 

يواجه مـصدِّرو الـسلع     بينما  الطاقة عانت من تدهور كبري يف معدَّالت التبادل التجاري،          
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمـم       (عة بشكل أساسي آثار تراجع الطلب       املصنَّ

  ).٢٠٠٩املتحدة، 
وكانت التغيُّرات يف النفقات النهائية احلقيقية مسؤولةً بشكل أساسي عـن اهنيـار               -٢٠

). Bems et al., 2012انظر، على سـبيل املثـال،    (٢٠٠٩-٢٠٠٨التجارة الدولية يف الفترة 
يتعلَّق بالتدابري املطلوبة لتعزيز القدرة على        فيما  عام بشكلي هذه التغيُّرات دوراً حامساً      وتؤدِّ

  .حتمُّل الصدمات التجارية اخلارجية

  دور أكرب للطلب احمللي واإلقليمي  -باء  
بشكوك كـثرية للبلـدان     يتسبَّب استمرار الضعف يف كربى االقتصادات املتقدمة          -٢١

األمـم  (يتعلَّـق بالطلـب اخلـارجي         فيمـا   اليت مترُّ مبرحلة انتقاليـة     النامية واالقتصادات 
وتعين هذه الشكوك أن البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة          ). ٢٠١٣ املتحدة،

انتقالية ستحتاج، من أجل زيادة قدرهتا على حتمُّل الصدمات االقتـصادية اخلارجيـة، إىل              
 االقتصادات املتقدمة واالعتماد بشكل أكرب على التجارة احملليـة          تقليص توجيه صادراهتا حنو   

 Bank for Internationalانظر على سبيل املثـال (بني بلدان اجلنوب   فيماواإلقليمية والتجارة

Settlements, 2012, p. 24-26.(  
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ناميـة  تغيَّر هيكل التجارة الدولية، ليعكس تغيُّر األمهية النسبية لالقتـصادات ال          قد  و  -٢٢
  يف املائة  ٢٩فقد زادت حصة املناطق النامية يف التجارة العاملية من          . واملتقدَّمة يف اإلنتاج العاملي   

بني بلدان اجلنوب، علـى       فيما وتضاعفت التجارة . ٢٠١١  عام  يف املائة  ٤٢ إىل   ١٩٩٥ عام
  .الفترة نفسها يف املائة من التجارة العاملية يف ٢٤ يف املائة إىل ١٢وجه اخلصوص، فزادت من 

فائضاً يف حساهبا اجلـاري أن      تسجِّل  ومن شأن زيادة الطلب احمللي يف البلدان اليت           -٢٣
تساعد أيضاً يف احلدِّ من االختالالت العاملية، وأن حتسِّن بالتايل قدرة االقتصاد العاملي ككل              

يف هذا الشأن أكثر    كانت التدابري اليت تتخذها كربى االقتصادات املتقدِّمة        وإن  على التأقلم،   
ومن شأن ذلك أن يؤدِّي، على      . فعالية يف إعادة التوازن إىل الطلب العاملي على حنو مستدام         

وجه اخلصوص، إىل تفادي حتكُّم انكماش الطلب، يف البلدان اليت تعاين من عجز، يف عملية               
ادي عاملي  اقتصتراجع  ذلك من خطر حدوث     يالزم    ما إعادة التوازن على الصعيد العاملي مع     

  ).٢٠١٠األونكتاد، تقرير التجارة والتنمية (
نظرنا إىل األمور على مدى أطول، قد يبدو تعزيز الطلب احمللي حامساً أيضاً               ما وإذا  -٢٤

إىل التحوُّل بـشكل    البلدان النامية   حيث حتتاج    ،"شرك الدخل املتوسِّط  "يسمَّى    ما يف جتنُّب 
لتعزيز قدرهتا على التحمُّل والسعي حنو حتقيق مـستويات         حنو االبتكار والطلب احمللي     متزايد  

  .الدخل ومستويات املعيشة يف االقتصادات املتقدِّمة
وستؤّدي زيادة نسبة االستثمارات دوراً رئيسياً بالنسبة لبعض البلدان النامية يف حفز              -٢٥

. احلـاالت يف معظم   االستهالكي سيحتل مكان الصدارة     اإلنفاق  تزايد  لكن  . الطلب احمللي 
مكتـب  (إشارات على بروز طبقة متوسِّطة من املستهلكني يف البلدان النامية           بالفعل  وتوجد  

وقد يبدأ العدد املتزايد هلؤالء املستهلكني بالتعويض عـن بعـض           ). ٢٠١٣العمل الدويل،   
تفاع، التراجع يف االستهالك يف االقتصادات املتقدَّمة، شريطة أن تستمرَّ قوهتم الشرائية يف االر            

كأن ترتفع من خالل زيادة متوسِّط األجور احلقيقية بنفس معدَّل ارتفاع متوسِّط اإلنتاجيـة              
  ).٢٠١٢  لعاماألونكتاد، تقرير التجارة والتنمية(

ومن نتائج بروز الطبقة املتوسِّطة يف البلدان النامية حتوُّل القدرة على اإلنفـاق مـن            -٢٦
وهذا التحـوُّل يعـين     . مة إىل املستهلكني يف البلدان النامية     املستهلكني يف االقتصادات املتقدِّ   

يـالزم    ما تراجعاً يف دخل الفرد بالنسبة للمستهلك املتوسِّط يف االقتصاد العاملي، إىل جانب           
. يف التفضيالت وبروز طائفة واسعة ومتنوِّعة من أمناط اإلنفـاق اجلديـدة           ذلك من تغّيرات    

دات األسواق الناشئة، بوصـفها حمركـاً ألسـواق الـسلع           وميكن لألمهية املتزايدة القتصا   
االستهالكية وللتنويع يف البلدان النامية، أن تؤدي إىل خلق أسواق جديدة كـبرية وإتاحـة               

  .والتصديرفرص جديدة يف جماالت العمالة واإلنتاج 
مية علـى   بقدرة أمناط اإلنتاج والعمالة يف البلدان النا      يتعلَّق    فيما ومثّة مسألة حامسة    -٢٧

حمللية قادرةً على اغتنـام فـرص       ااألعمال  إذا كانت مؤسسات      فيما تتمثَّلالصدمات  حتمُّل  
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ومثّة سؤال يف هذا اجملال يتعلَّق بتأثري حتوُّل أجزاء كبرية من األسواق النهائية . األعمال اجلديدة 
  .ل اإلمداد العامليةللسلع املصنَّعة من البلدان املتقدِّمة إىل البلدان النامية على عمل سالس

أدى التصنيع من خالل املشاركة يف سالسل القيمة العاملية والتطور يف إطارهـا   وقد    -٢٨
دوراً رئيسياً يف االستراتيجيات اإلمنائية املوجهة حنو التصدير اليت اعتمدها العديد من البلدان             

درين يف تكثيف عمليـاهتم     بيد أن األدلة العملية ُتبيِّن أن دعم املص       . خالل العقدين املاضيني  
الداخلية عوضاً عن امليل حنو االنضمام إىل سالسل اإلمداد، أمر أساسي يف حتسني املنتجات              

  ).Jarreau and Poncet, 2012; Manova and Yu, 2012(وحتقيق الرحبية والقيمة املضافة 
لبلدان النامية  لقدرة ا بالنسبة  اخللفية قد يصبح أكثر أمهية      الروابط  بل إن وجود هذه       -٢٩

مع انتقال بعض أجزاء األسواق النهائية للـسلع االسـتهالكية حنـو            الصدمات  ل  على حتمُّ 
وقد يتيح ذلك يف هنايـة      . اقتصاداهتا احمللية ويعزز بالتايل الروابط األمامية ملواقع اإلنتاج هذه        

تفاء باالنـدماج  ؤسسات البلدان النامية لقيادة سالسل اإلمداد، بدالً من االك  ملاملطاف فرصة   
يتيح هلا التطور من خالل حماولة زيادة حمتوى القيمـة املـضافة              كما يف السالسل القائمة،  

  .ألنشطتها
من شـأنه أن  هو أمر تعزيز دور الطلب الداخلي كمحرك للنمو       وخالصة القول إن      -٣٠

ت يزيد قدرة البلدان النامية على حتمل الصدمات اخلارجية اليت تنتشر مـن خـالل الـصال           
من شـأنه أن      كما .ومن شأن ذلك أن يساعد يف تعزيز فرص االستثمار الداخلي         . التجارية

يعزز التنويع يف االقتصادات الداخلية ويزيد القدرة على حتمل الصدمات اليت تصيب قطاعات             
 يزال منط منوها موجهاً     ال وقد يكون هذا التنويع قيِّماً للغاية بالنسبة لالقتصادات اليت        . حمددة
  . حنو املوارد الطبيعيةبقوة 

   عدم االستقرار السياسي الناشئ عن النظام املايل الدويلالتعامل مع  -ثالثاً  

  نظام معرض لعدم االستقرار االقتصادي وذو اجتاه انكماشي  -ألف  
األساسية بشكل سليم مهمته النظام النقدي واملايل الدويل يؤّدي   اليف الوقت احلايل،  -٣١

نصوص عليه يف اتفاقات بريتون وودز، أي أن يـؤدي إىل إدارة املـدفوعات              على النحو امل  
الدولية إدارة سلسة، وإىل جتنب االختالالت الكبرية واملستمرة يف احلساب اجلاري، وإدخال            

وبـدالً  . يتعلق بالنشاط االقتصادي والرفاه     فيما التعديالت الضرورية حبد أدىن من التكاليف     
النظام من التحكم يف حركات رأس املال املزعزِعة لالستقرار ووضع   يتمكن هذا     مل ذلك،من  

  .نظام لسعر الصرف يعكس األسس االقتصادية بشكل معقول
  عن معاجلة االختالالت العامليـة ألنـه        أساساً والنظام النقدي واملايل الدويل عاجز      -٣٢
 وليست هذه هي    ،ألمواليف البلدان اليت تفتقر إىل ا       إال يستطيع إحداث تغيريات سياساتية    ال
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 فاالقتصادات اليت تتمتـع بفـائض كـبري       : احلال بالنسبة ألي من اجلهات الفاعلة الرئيسية      
. حتتاج إىل التمويل والبلد الذي يعاين من أعلى نسبة عجز هو الذي ُيْصِدر العملة الدولية               ال

فـضي إىل  ي نظام النقدي واملايل الدويل ألنـه  إجراءات ال  يفويؤدي ذلك إىل اجتاه انكماشي      
يستطيع زيادة الطلب يف      ال تقليص الطلب يف البلدان األقل قوة واليت تعاين من العجز، لكنه          

  .البلدان اليت حتقق فائضاً
أخفق النظام النقدي واملايل الدويل أيضاً يف جتنب التوسع الفوضوي يف حركات    وقد    -٣٣

. اليت تشكل عامالً رئيسياً من عوامل عـدم اسـتقرار االقتـصاد           رأس املال القصرية األجل     
وتستطيع البلدان الراغبة يف تفادي أثر تدفقات رأس املال املـسايرة الجتاهـات الـدورات               

رؤوس األموال؛ وقد جنحت هذه التدابري نـسبياً        حركات  االقتصادية أن ُتطبق ضوابط على      
مثل (بيد أن ترتيباً متعدد األطراف      .  األموال يف احلد من احلركات غري املرغوب فيها لرؤوس       

  .قد يكون أكثر فعالية") ضريبة توبني"
وبيَّنت األزمة املالية العاملية أن التدفقات غري املنظَّمة لرؤوس األموال ُتولِّد خماطر ليس      -٣٤

ميكن أن  اقتصاد البلد املصدر، ألن مالءة البنوك يف البلد املصدر            ويف يف البلد املتلقي فقط بل    
. شاركت املصارف يف إحداث فقاعات يف قيمة األصول يف البلدان األخـرى             ما تتضرر إذا 

  . يف طريف حركة رؤوس األموالأن متارس فالرقابة املالية ينبغي 

  وأسباب ذلكالصدمات ل زيادة قدرة البلدان النامية على حتمُّ  -باء  
 كانت عليه يف العقود الـسابقة       مما ريوضع أفضل بكث  يف  َتظهر البلدان النامية حالياً       -٣٥
وكانت مراكمة  . الصدمات اليت تنشأ يف األسواق الدولية لرؤوس األموال       يتعلَّق بتحمُّل    فيما

الدين إىل الناتج احمللي اإلمجـايل، وحتـسني إدارة         نِسب  احتياطيات النقد األجنيب، وخفض     
ن من تذبذب تـدفقات رؤوس      الديون، بوجه خاص، استراتيجيات فعالة حلماية هذه البلدا       

  .األموال ومن الصدمات املالية الدولية
وخالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين، راكم معظـم البلـدان الناميـة                -٣٦

 جزء كبري من تـدفقات رؤوس األمـوال         تعقيماحتياطيات كبرية من النقد األجنيب نتيجة       
ئ يف تدفق رؤوس األموال وحدوث      خطر حدوث توقف مفاج   من  وكاستراتيجية تأمني ذايت    

إىل منع تدفقات رؤوس األموال مـن تـأجيج         هذا التعقيم   وبينما أدى   . أزمات يف السيولة  
 تمكَّنقد ، فإن مراكمة العمالت األجنبية   ياالقتصادُحّمى النشاط   طفرات االئتمان وتفادي    
 اهنيار مؤسسة ليمان يف الشهور اليت تلتاالستدانة خفض حجم   آثار  البلدان النامية من حتمل     

اآلونة األخرية، أتاحت احتياطيات النقد األجنيب موارد هامة للبلـدان الناميـة              ويف .براذرز
  .متكِّنها من تنفيذ سياسات تقيها من التقلبات الدورية أثناء فترة الركود العاملي
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األجنيب ويف غياب مؤسسة دولية تكون مبثابة املقرض األخري، توفر احتياطيات النقد              -٣٧
بالنظر إىل أن مبـالغ النقـد       أنه    إال .محاية طبيعية من الصدمات اليت تصيب األسواق املالية       

القليل مـن     إال ميلك بعض هذه البلدان اآلن     ال  إذ األجنيب املراكمة ختتلف من بلد إىل آخر،      
لية الدوليـة،  ميكن أن حتتاجه مستقبالً من النقد األجنيب يف األسواق املا      ما االحتياطيات لتلبية 

  .فإن هذه البلدان معرضة للصدمات اخلارجية
التطورات املالية الـسلبية  التأقلم مع  قدرة أكرب على    اكتسبت  البلدان النامية   كما أن     -٣٨

نات أصوهلا مـن العمـالت      حتسني مكوِّ وتقليصها ملستويات الدين اخلارجي     وذلك بفضل   
ضت بشدة، قبل األزمة املالية العاملية، متوسط       وكانت غالبية البلدان النامية قد خف     . األجنبية

  .دين بالعمالت احملليةصكوك وسَّعت أسواقها الداخلية إلصدار   أونسب استدانتها، وطوَّرت
إن زيادة االعتماد على األسواق احمللية يف التمويل احلكومي ميثل استراتيجية فعالة            مث    -٣٩

 الصرف اليت تترتب على إفراط يف تدفقات        للحد من آثار طفرات اإلقراض وآثار تقدير سعر       
أن   كمـا  . بتوقف مفاجئ هلذه التدفقات وتقلبات يف رؤوس األموال        رؤوس األموال متبوعاً  

تـيح مواجهـة الـصدمات      تألهنا  املتاح  بالعملة احمللية توسع احليز السياسايت      املقّومة  الديون  
  .اخلارجية بتخفيض قيمة العملة

للسلطة يتيح   ارتباط الديون السيادية واخلاصة بالدوالر       فكَّفإن  وعالوة على ذلك،      -٤٠
تتأثر بالضرر الذي يلحقه خفـض        وال اتباع سياسة نقدية تقي من التقلبات الدورية      النقدية  

النهاية، يتيح حترير الديون بالعملة احملليـة للحكومـة           ويف .أسعار الصرف بامليزانية العمومية   
إمكانية ف. الستخدامه يف أوقات األزمة   ") تسييل الدين ("إىل نقد   خياراً أخرياً هو حتويل الدين      

الفائدة أسعار  خطر اإلعسار وختفِّض بالتايل عالوة املخاطر يف        بقدر كبري   تقلص  الدين  تسييل  
  .السائدة يف السوق

، وتـشجع علـى     ةاحمللياملّدخرات  أسواق الديون احمللية هامة لكوهنا تعبئ       كما أن     -٤١
وى من املؤسسات االستثمارية احمللية واإلقليمية اليت متيل، على األرجح، حنو           تأسيس قاعدة أق  

وهلذه األسباب مجيعها،   . بالعمالت احمللية يف الديون املقّومة    استثمارات مستقرة طويلة األجل     
حتول العديد من البلدان خالل العقد املاضي من االقتراض اخلارجي إىل االقتراض احمللي رغم              

  .فائدة أعلىأسعار ع قد يعين توقُّخري هذا األأن 
 ، يف اآلونة األخـرية، ن عدد من البلدان الغنية باملوارد ويف ظل هذا االجتاه العام، متكَّ       -٤٢

ومـع أن أسـواق رؤوس      . من االقتراض من أسواق السندات الدولية بكلفة منخفضة نسبياً        
من حـّدة   د لتمويل التنمية، فإهنا تزيد      األموال اخلاصة قد توفر للبلدان النامية مزيداً من املوار        

ض البلدان لتحوالت يف مزاج األسـواق وخلطـر   يتعلق بالتمويل وتعرِّ    فيما حالة عدم اليقني  
  .االقتراض بشروط غري مستدامة
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  املؤشرات التجارية واملرونة االقتصادية  -رابعاً  

  اتتشكل حتدياً لإلحصاء العوملة االقتصادية والصدمات اخلارجية  -ألف  
ُتربز العوملة واألزمة املالية والكساد الكبري أمهية توفر بيانات مناسبة التوقيت ودقيقة              -٤٣

مليزانيات العمومية والتجارة الدولية    واواملعلومات عن الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي       . ومتسقة
لـسياسات  ضرورية لتقييم اآلثار عرب البلدان ولتنسيق سياسة مواجهة التقلبات الدوريـة وا           

هناك اآلن حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لالتـساق بـني             و. اإلمنائية على حنو فعال   
  . املؤشرات القصرية األجل فضالً عن تدابري االقتصاد الكلي املتعلقة حبالة االقتصاد يف بلد ما

 الترابط املتزايد بني االقتـصادات الوطنيـة        تدلّ على وحتديد ووضع املؤشرات اليت       -٤٤
سيان للمساعدة على بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية وختفيف أثرهـا علـى              أسا

ويستند حساب تلك املؤشرات إىل خمتلف اإلحصاءات االقتصادية األساسية      . التجارة والتنمية 
ولذلك، فإن نوعية بياناهتا تعتمد كثرياً علـى النظـام          . اليت تقدمها هيئات اإلحصاء الوطنية    

ت يف جتميع وتصنيف ونشر بيانات دقيقة ومناسبة التوقيت وفقاً للتوصيات           الوطين لإلحصاءا 
  .واملعايري الدولية

ويف هذا الصدد، يعمل األونكتاد ومنظمات دولية أخرى علـى حتـسني اتـساق                -٤٥
حـساب  وهذا مطلـوب إلتاحـة      . البيانات بني البلدان لضمان قابليتها للمقارنة ومشوليتها      

االقتصادية، ولتعزيز القـدرات اإلحـصائية      والتجمُّعات  جلغرافية  خمتلف املناطق ا  مؤشرات  
  .الوطنية من خالل تقدمي خمتلف أشكال املساعدة التقنية

التايل بعض املؤشرات التجارية واإلمنائية الرئيسية اليت تـبني أثـر           الفرع  ويستعرض    -٤٦
  .لهاحتمُّللقدرة على  -خسارهتا   أو-الصدمات اخلارجية ومدى كسب البلدان 

  بنية التجارة  -باء  

  التكامل التجاري     
إن مدى اعتماد املنتجني احملليني على أسواق الصادرات اخلارجية مؤشٌر هام علـى               -٤٧

ومتثل حصة الصادرات من الناتج احمللي اإلمجايل       . قدرهتم على التحمل    أو قابليتهم للتأثر مدى  
ُتسجل زيادة يف اعتمـاد    مل،١رسم البياين يتبني من ال  وكما.املستخدمة كثرياًاملقاييس  أحد  

فحسب بـل   ) تدفق الصادرات (املنتجني احملليني يف أقل البلدان منواً على األسواق اخلارجية          
تـدفق  (ُسجلت زيادة أيضاً يف استمرار استرياد السلع األجنبيـة لتلبيـة الطلـب احمللـي                

ندماج يف االقتصاد العاملي من خالل      ويبني ذلك أن أقل البلدان منواً ماضية يف اال         ).الواردات
  .الدولية التجارة
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    ١الرسم البياين 
  ٢٠١١-٢٠٠٠جتارة أقل البلدان منواً يف السلع واخلدمات، 

  )نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل(
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  )UNCTADstat(األونكتاد، قاعدة بيانات إحصاءات األونكتاد   :املصدر

  املصفوفة التجارية    
ف مصفوفة جتارة البضائع على أهنا بيانات جتارية كاملة مصنفة حبسب الشريك            ُتعرَّ  -٤٨

مصنفة حالياً وفقاً ملستوى التصنيف املوحد للتجارة الدولية الذي يـصل إىل ثالثـة        (واملنتج  
احلاجة إىل تصنيف مجيع البيانات الرمسيـة  " كاملة"كلمة  وتعين  )  صنفاً ٢٦٠حوايل    أو أرقام

من خالل قاعدة األمم املتحدة للبيانـات اإلحـصائية لتجـارة الـسلع     (رير املتاحة يف التقا 
عـدم    أووإىل تقدير الثغرات يف البيانات النامجة عن التأخر يف تقـدمي البيانـات            ) األساسية
واألرقـام القياسـية    غىن عنه الستخراج املؤشـرات        ال ُمدخلواملصفوفة التجارية   . توفرها

ـ  بني االقتـصادات    فيماالتجارية باملبادالت مثل تلك املتعلِّقةالتجارية   . زومؤشـرات التركُّ
  . ُتستخدم أيضاً لتقدير مؤشرات معدالت التبادل التجاريةفهي وباإلضافة إىل ذلك، 

رصـد التقـدم يف     لُتستخدم املبادالت التجارية بني االقتصادات كمؤشر         ما وكثرياً  -٤٩
 بلغت التجـارة بـني      ٢٠١١ عام  ويف ).٢ين  انظر الرسم البيا  (التكامل التجاري اإلقليمي    

يـدل    مما  يف املائة،  ٥٥,٢) اجلنوباجلنوب و املعروفة أيضاً بالتجارة بني     (االقتصادات النامية   
وبعد إجراء املزيد   . تتاجر مع بقية العامل     مما بينها أكثر   فيما على أن االقتصادات النامية تتاجر    

 بـني   التجاريـة للمبـادالت    احلصة العالية    أنيالحظ  ،  املنتجاتمن التحليل على مستوى     
  .السلع الوسيطةجتارة ، خصوصاً بني بلدان آسيا النامية، ترجع إىل تنامي ظاهرة االقتصادات

  والصادراتمتوسط الواردات الصادرات
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بد من معرفة كيفية توّزع التجارة حبسب املنتج          ال  أفضل، تقييماًولتقييم قابلية التأثر      -٥٠
التصدير ألغراض   املنتجاتعلى بعض   ومن شأن االعتماد الكبري     . وحبسب الشريك التجاري  

  .وعلى بعض البلدان املستوردة أن يفاقم قابلية تأثر االقتصاد الوطين خالل األزمات
 فإن  ١فعندما تكون قيمة املؤشر قريبة من       . ويقيس مؤشر التركُّز درجة تركّز السوق       -٥١

 إىل توزيع أكثر تساوياً    للغاية، بينما تشري القيم األقرب إىل الصفر         ةذلك يدل على سوق مركّز    
أن مؤشر التركّـز يقـّيم        ومبا .املستوردين  أو بني املصدرين   أو حلصص السوق بني املنتجات   

 فهو جزء من مؤشرات الضعف االقتصادي اليت متثل أحد املعايري اليت تستخدمها             ،القابلية للتأثر 
  ).٢٠٠٨األمم املتحدة، (واً جلنة األمم املتحدة املعنية بسياسة التنمية لتحديد أقل البلدان من

    ٢الرسم البياين 
حصة املبادالت التجارية مـن إمجـايل الـصادرات، يف جمموعـات إقليميـة خمتـارة،                

  ٢٠١١و ٢٠٠١ يف
  )نسبة مئوية(
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2001 2011  
  ).UNCTADstat( قاعدة إحصاءات األونكتاد ،األونكتاد  :املصدر

  .برمودا وغرينلند وكندا والواليات املتحدة األمريكية  *  

  تركُّز التجارة     
يدل على اعتمـاد      مما ،االرتفاعإن مؤشر التركُّز بالنسبة ألقل البلدان منواً آخذ يف            -٥٢

). ٣انظر الرسم البياين    (أكرب على تصدير بعض املنتجات، وخصوصاً السلع األساسية األولية          
سلـسلة  يف  اء  وتدل هذه األرقام على احلاجة إىل تنويع املنتجات التصديرية من خالل االرتق           

  . إنتاج املزيد من السلع املصنَّعة إضافة إىل استغالل السلع األساسية األولية-القيمة 

  أوروبا املتقدمة
  االقتصادات املتقدمة 
  االقتصادات النامية 

  آسيا النامية 
  *أمريكا الشمالية املتقدمة

  البلدان النامية يف الكارييب وأمريكا الالتينية
  االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية 

  أفريقيا النامية
  أوقيانيا املتقدمة 
  أوقيانيا النامية

  ل البلدان منواًأق
  آسيا املتقدمة 
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    ٣الرسم البياين 
  ٢٠١١-٢٠٠٠أقل البلدان منواً، اخلاص بمؤشر تركّز السوق 
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  ).UNCTADstat( األونكتاد، قاعدة بيانات إحصاءات األونكتاد  :املصدر

  يمعدالت التبادل التجار    
  رئيـسياً  ألف، متثل معدالت التبادل التجاري مؤشراً      - كما ذُكر يف الفصل الثاين      -٥٣

تأثري الصدمات اخلارجية، خصوصاً يف البلدان اليت ترتفع فيها نسبة التجـارة          يدل على مدى    
معدالت التبادل التجاري دوراً هاماً     استقرار  ويؤدي عدم   . الناتج احمللي اإلمجايل  يف  اخلارجية  

  ).Easterly et al., 1993(  ماحتديد أداء النمو يف بلديف 
ويف السنوات األخرية، تباينت معدالت التبادل التجاري بشكل متزايد بني خمتلـف              -٥٤

االقتصادات النامية اليت ميثل    كانت  ،  ٢٠٠٢  عام ومنذ). ٤الرسم البياين   (جمموعات البلدان   
املـستفيدة  ة من إمجايل صادرات البضائع      فيها النفط واملعادن ومنتجات التعدين حصة كبري      

  .من التطورات يف األسواق الدولية للمنتجاتاألكرب 
 غرب آسـيا    أو أمريكا الالتينية   أو هذه البلدان هي بلدان نامية من أفريقيا      ومعظم    -٥٥
املقابل، عانت االقتصادات النامية الـيت تـشكل          ويف .بلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     أو
، ويقع معظم    مبادالهتا التجارية  تواد املصّنعة نسبة كبرية من صادراهتا من تدهور يف معدال         امل

ينحصر السبب يف ذلك يف زيادة كلفـة    ال وقد .جنوب شرق آسيا    أو هذه البلدان يف شرق   
وارداهتا من السلع األساسية بل يتعدى ذلك ليشمل تراجع سعر املواد املصّنعة اليت تـصدِّرها               

  .  النامية مقارنة باملواد املصّنعة اليت تصدِّرها البلدان املتقدمةالبلدان

 الصادرات الواردات
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    ٤الرسم البياين 
، األرقـام القياسـية     ٢٠١١-٢٠٠٠البلـدان،   معّدالت التبادل التجاري جملموعات     

)١٠٠=٢٠٠٠(  
  حبسب املنطقة واجملموعة االقتصادية  -ألف
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  ).UNCTADstat(انة األونكتاد باالستناد إىل قاعدة بيانات إحصاءات األونكتاد حسابات أم  :املصدر
البلدان املستوردة الصافية لألغذية هي بلدان منخفضة الدخل تعاين من عجـز يف             ) بند تذكريي (  :ملحوظة

  .إنتاج األغذية، باستثناء البلدان املصدرة للمحروقات واملعادن ومنتجات التعدين
  .االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقاليةإىل انات البيتشري   )أ(  

 االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية
  االقتصادات املتقدمة 

  أفريقيا النامية
  البلدان النامية يف الكارييب وأمريكا الالتينية

  البلدان النامية يف شرق آسيا
  البلدان النامية يف جنوب آسيا
  رق آسياالبلدان النامية يف جنوب ش
  البلدان النامية يف غرب آسيا

 البلدان املصدرة للنفط
  البلدان املصدرة للمنتجات املصّنعة 
  البلدان املصدرة للمنتجات الزراعية 

  البلدان املصدرة للمعادن ومنتجات التعدين
  البلدان املستوردة الصافية لألغذية:بند تذكريي
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التجـاري  ملعّدالت التبادل   وعالوة على ذلك، يقدم األونكتاد صورة أكثر تفصيالً           -٥٦
وتبني . إسهام خمتلف فئات املنتجات يف تغيري معدالت التبادل التجاري        مدى  من خالل تقييم    

  التجاري للبلدان،  التبادلقلبات األسعار الدولية على معدالت      هذه التقديرات التنوع يف أثر ت     
  .٥هو موضَّح يف مثايل الربازيل واهلند يف الرسم البياين  كما

    ٥الرسم البياين 
 ٢٠١١-١٩٩٦معدالت التبادل التجاري،    يف تغري   ختلف فئات املنتجات    املسامهة املقدَّرة مل  

   مثاال الربازيل واهلند -
  )بالنسب املئوية(
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1996 1999 2002 2005 2008 2011  
 املواد املصنعة، باستثناء اآلالت  املواد األولية الزراعية  

  اخلامات والفلزات  األغذية واملشروبات  

 صفقات البضائع األخرى  احملروقات  

     اآلالت  
  ).UNCTADstat(حسابات أمانة األونكتاد باالستناد إىل قاعدة بيانات األونكتاد   :املصدر

  تجارية يف األجل القصرياالجتاهات ال  -جيم  
تكفي إحصاءات التجارة السنوية لرصـد        ال يف الوضع االقتصادي السريع التغيري،      -٥٧

أفضل يف هذه احلالة، رغم أن      يعترب  إصدار بيانات شهرية وفصلية     ولذلك فإن   . الوضع احلايل 
ي لإلحـصاءات   ونتيجة لذلك، يسعى اجملتمع العامل    . يطرح حتدِّياً يتعلَّق بتجميع البيانات    ذلك  

التجارية إىل حتقيق تعاون أوثق بني مقدمي البيانات الوطنية، واستخدام نظام حموسب جلمـع    
اجلمركية التـابع لألونكتـاد، واملكتـب       لتجهيز البيانات   النظام اآليل   (البيانات وتصنيفها   

واسـتخدام أشـكال موحـدة      ) اإلحصائي للجماعات األوروبية والنظام األورويب للتعقب     
  ).مبادرة تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية(يانات يف تبادل البيانات ونشرها للب

 الربازيل اهلند
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من (جملموع التجارة   بالنسبة  ورغم أن اإلحصاءات على املدى القصري ُتتاح يف العادة            -٥٨
، فإنه من املستصوب أيضاً احلصول على بيانـات جتاريـة مفـصلة             )حيث القيمة واحلجم  

إلضافة إىل ذلك، أرسى األونكتاد تعاوناً مع املنظمات األخرى لالشتراك          وبا. فصلية/شهرية
يف إنتاج وإصدار إحصاءات على املدى القصري، وذلك من أجل زيادة الفعالية واحلـد مـن                

  .االزدواجية يف العمل
، ٢٠١٢-٢٠٠٥، واليت تغطي السنوات     ٦الرسم البياين   الواردة يف   وتشمل البيانات     -٥٩

  اليت تراجع فيها حجم التجارة تراجعاً كبرياً، وفترة االنتعاش         ٢٠٠٨/٢٠٠٩لعاملية  فترة األزمة ا  
  .  املعدالت اليت ُسجلت قبل األزمةدونيزال   الومن املالحظ أن منو التجارة. ٢٠١٠ عام

    ٦الرسم البياين 
  الفصل الثالث مـن -٢٠٠٥  عاممنو حجم صادرات البضائع العاملية، الفصل األول من    

  ٢٠١٢ عام
  )املقابل من السنة السابقة) ف(النسبة املئوية، مقارنة بالفصل بالتغري (

  
  ).UNCTADstat(األونكتاد، قاعدة بيانات إحصاءات األونكتاد   :املصدر

  برنامج البحوث  -دال  
 احتياجات املستخدمني باستمرار بسبب تزايد عدد الظواهر الناشئة اليت حتتاج           تتغيَّر  -٦٠

حيتـاج  إنه  بل  فقط  ستند بعض هذه املؤشرات اجلديدة إىل البيانات التجارية         ي  وال .إىل قياس 
أيضاً إىل مدخالت من جماالت إحصائية أخرى، كاجملاالت اليت تـربط بـني إحـصاءات               

يتعلـق بانـدماج      فيمـا  مؤسسات األعمال واإلحصاءات التجارية، لزيادة توضيح األمور      
  : وأبرز برامج البحوث هي التالية. تجارةاملشاريع يف االقتصاد العاملي من خالل ال

أن املصفوفة التجارية هي أسـاس حـساب          مبا :توسيع املصفوفة التجارية    )أ(  
فـضالً  املؤشرات املشتقة، فإن توسيعها لتشمل منتجات أكثر تفصيالً وسالسل زمنية أطول            
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 البيانات التجارية   إدراج التجارة يف اخلدمات سيعود بالفائدة على الباحثني واحملللني ألن         عن  
  األساسية ستكون متسقة وشاملة ومتاحة يف الوقت املناسب؛

ميكن لتقدير مـسامهة خمتلـف      :  بالتفصيل التجاريالتبادل  حتليل معدالت     )ب(  
أن يوضح على حنو أفضل أثر تقلبـات        التبادل التجاري   فئات املنتجات يف تغريات معدالت      

  التجاري للبلدان؛لتبادل ااألسعار الدولية احلديثة على معدالت 
يعتمد : يف أسعار السلع األساسية   استقرار  اجلمع بني التركز السوقي وعدم        )ج(  

على واردات املنتجـات      أو العديد من البلدان النامية على صادرات السلع األساسية األولية        
بد مـن     ال ولذلك،. بيد أن أسعار السلع األساسية يتعذر التنبؤ هبا ألسباب خمتلفة         . الغذائية

  مؤشر جيمع بني اجلانبني لقياس مدى التعرض لتقلبات أسعار السلع األساسية؛
يف زمـن   : الربط بني إحصاءات األعمال التجارية واإلحصاءات التجاريـة         )د(  

بد من فهم التكامل التجاري بني املشاريع         وال العوملة، تشكل املشاريع عناصر التجارة الدولية،     
أن زيادة املعارف املتعلقة خبصائص املشاريع التجارية أن يساعد ُصـّناع           ومن ش .  واضحاً فهماً

ومن شأهنا أيـضاً أن     . خالل األزمات من وطأة اآلثار    السياسات يف وضع سياسات التخفيف      
  .خسارهتا بسبب التكامل التجاري العاملي  أوخلق الوظائفاملؤدِّي إىل تكون الرابط 

  ءاخلربامطروحة على أسئلة   -خامساً  
  :ميكن للخرباء حبث األسئلة التالية  -٦١

إىل أي مدى تستطيع املناطق النامية احلفاظ على منو متواصل إذا استمرت              )أ(  
  الركود؟من االقتصادات املتقدمة يف حالة 

ما هي الوسائل والسبل اليت ميكن للبلدان أن تأخذ هبا للتخفيف من اآلثار               )ب(  
  نفقات النهائية احلقيقية على مستقبلها التجاري واإلمنائي؟ الضارة للتغيريات العاملية يف ال

 لتحقيق استفادة قصوى من     انتهاجهاما هي السياسات اليت تستطيع البلدان         )ج(  
التحويل املمكن لبعض أجزاء األسواق النهائية للمواد املصنَّعة من االقتصادات املتقدمـة إىل             

  االقتصادات الناشئة الرئيسية؟
أثر سري عمل سالسل القيمة العاملية وحوكمتها بإمكانية حـدوث          كيف يت   )د(  

  منو سريع يف االستهالك احمللي يف البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية؟
كيف ميكن تعزيز التدابري الوطنية الرامية إىل احلد من التأثر بالصدمات املالية        )ه(  

  عيدين اإلقليمي والعاملي؟اخلارجية من خالل إجراءات على الص
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هي اإلحصاءات واملؤشرات التجارية الالزمـة      ما من بني البيانات املتوفرة،     )و(  
  واألكثر أمهية لتقييم أثر الصدمات اخلارجية ووضع تصورات للتخفيف من أثرها؟

 إىل حتسني جذري للقـدرة      يؤدِّي توفّرها ما هي اإلحصاءات الناقصة اليت        )ز(  
وهات وتوصيات سليمة للحد من اآلثار السلبية للصدمات اخلارجية علـى       على وضع سيناري  

  تنمية البلدان؟
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