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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الستونالدورة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-١٦جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٣البند 

األونكتاد وأمناط النمو اجلديدة    : خارج املنحىن : اجلزء الرفيع املستوى      
 ة بالتجارة والتنميةاملتعلق

   أمانة األونكتادمنمذكرة     

   تنفيذيموجز    
 ولقد  .ظهرت عدة بلدان نامية جديدة كمحركات إضافية لنمو االقتصاد العاملي           

غـري أن   . بتزايد تدفقات التجارة واالستثمار بني البلدان الناميـة       " هنوض اجلنوب "اقترن  
ويتوقع أن تطـول    . مبصري البلدان املتقدمة  اً  ثيقواً  ارتباطاً  الكثري من هذا النمو يظل مرتبط     

فترة تباطؤ النمو يف البلدان املتقدمة ما يقتضي من صناع السياسات البحث عـن بـدائل              
وعلى الصعيد الدويل، يتعني إعادة تنظيم القطاع املايل الدويل ووقـف انتـشار             . سياسية

لثنائية يف احليز السياسايت للبلدان     الضوابط املتعددة األطراف واتفاقات التجارة واالستثمار ا      
، مقترنة   املالئمة االقتصاد الكلي سياسات  وعلى الصعيد الوطين، ميكن أن تساعد       . النامية

عزيز عنصر العمالـة يف النمـو، وأن   اعية وسياسات سوق عمل نشطة، على ت  بسياسة قط 
تجـة للـسلع   وحتتاج البلـدان املن   . ترفع حصة األجور، ما يفضي إىل حفز النمو الشامل        

األساسية إىل حصة عادلة من ريوع املوارد وينبغي أن تتخذ قرارات ادخارية واسـتثمارية          
تنسيق التـدابري الدوليـة     اً  ويتعني أيض . تعّزز تنوع اقتصاداهتا، بطرق منها تطوير الروابط      

الرامية إىل التصدي ألسباب التقلبات املفرطة ألسعار السلع األساسية واحتـواء آثارهـا             
  . ضارةال
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   اجلديدة للنمو واإلنتاج والتجارة والتمويلاجلغرافيا -أوالً
 وظهرت بلدان   .خالل العقدين املاضيني  اً  كبرياً  لقد تغري شكل االقتصاد العاملي تغري       -١

وقد اقترنت هذه اخلارطـة     . ومناطق نامية عديدة كمحركات إضافية لنمو االقتصاد العاملي       
طريقة تنظيم اإلنتاج العاملي، وكـذا باعتمـاد أمنـاط جتاريـة            حبدوث تغريات يف    اجلديدة  

  . واستثمارية ومتويلية وابتكارية جديدة
قد اتسع الفارق بني متوسط النمو يف البلدان النامية ومتوسطه يف البلدان املتقدمـة                -٢

ـ     ٢,٥ خالل العقود الثالثة املاضية، إذ انتقل من حوايل       اً  كبرياً  اتساع سعينات يف املائة يف الت
، إىل  ٢٠٠٧ إىل عـام     ٢٠٠٤يف املائة يف فترة النمو العاملي السريع املمتدة من عام            ٤,٥ إىل

ولقد أفضى منو هذه االقتصادات النامية بوترية       . ٢٠١٢-٢٠٠٨ يف املائة يف الفترة      ٥حوايل  
 يف  ٩٠أسرع إىل ارتفاع مسامهتها يف النمو العاملي من حوايل الثلث يف التسعينات إىل حوايل               

  .املائة خالل السنوات اخلمس املاضية

وتشري وثائق كثرية إىل زيـادة      . ومل يستفد مجيع املواطنني من هذا النمو االقتصادي         -٣
ويتجـسد ذلـك   . سريعة يف تفاوت الدخل يف البلدان املتقدمة يف العقود الثالثـة املاضـية       

تران مع تراجع فئة الدخل     باخلصوص يف زيادة كبرية يف حصة دخل ذوي الدخل األعلى باالق          
ويف . يف األجور والتوظيف مقارنة بعمال آخرين     اً  يواجهون اخنفاض   املتوسط اليت تضم عماالً   

املناطق النامية، تباينت اجتاهات توزيع الدخل منذ مطلع األلفية، ورمبا ُسجل أهم تبـاين يف               
 فقد  -ملناطق النامية   آسيا حيث يكون تفاوت الدخل أدىن بصفة عامة مما هو عليه يف باقي ا             

ازداد التفاوت منذ مطلع الثمانينات سواء أيف مجيع فئات الدخل أم يف حصة فئات الـدخل                
. التفاوت املتزايد صاحب النمو االقتصادي الـسريع      هذا  بيد أن   . األعلى من إمجايل الدخل   

. ء من أفريقيا  ويف املقابل، تراجع تفاوت الدخل خالل العقد املاضي يف أمريكا الالتينية وأجزا           
ولقد حدث هذا يف خضّم حتسن الظروف اخلارجية، وخباصة ارتفاع األسعار الدولية للسلع             

وقد جنحت بعض البلدان الناميـة الغنيـة بـاملوارد          . ساسية واخنفاض أعباء خدمة الدين    األ
يف أمريكا الالتينية، يف ترمجة املكاسب املتحققة من معـدالت التبـادل            اً  الطبيعية، وخصوص 

، وجنحت من مث ٢٠٠٢ام التجاري إىل منو واسع القاعدة يف الدخل يف االقتصاد ككل منذ ع          
ولقد متكنت من حتقيق ذلك من خالل زيادة إيراداهتا املالية، واتباع           .  الدخل ةفجويف تضييق   

سياسات مالية وصناعية موّجهة، مما ساعد على خلق فرص عمل جيدة النوعية خارج قطاع              
 . السلع األساسية

البلدان الضوء على احلاجـة     داخل  وتسلط الفوارق القُطرية يف تطور تفاوت الدخل          -٤
يف مستويات الـدخل بـني      اً  إىل تقييم التفاوت العاملي على أساس الفوارق املرّجحة سكاني        

ونتائج حتليل التفاوت على هذا األساس تعزو ثالثة أرباع جمموع التفاوت           . البلدان وداخلها 
 إىل الفوارق بني البلدان، فيما تعزو الربع األخري إىل الفوارق داخـل             ٢٠٠٨ام  املسّجل يف ع  
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خـالل  وتتأكد هذه الفجوة اآلخذة يف االتساع مبقارنة نصيب الفرد من الـدخل             . البلدان
فالدخول يف البلدان   :  األفقر ١٥    لا األغىن به يف البلدان      ١٥    لالعقود القليلة املاضية يف البلدان ا     

 ٥٢  ب مرة يف الثمانينات من القرن املاضي، و       ٤٤    بمن دخول أفقر البلدان     نت أكثر   األغىن كا 
 كان مثة تغري يف ذلك هغري أن.  مرة يف العقد األول من القرن احلايل٦٠  بمرة يف التسعينات، و

يف  ٥٥,٨ إىل   ٢٠٠٠يف عام    ٦٢,٣االجتاه خالل العقد األخري، حيث اخنفضت النسبة من         
 . )١(٢٠٠٩عام 

 النمو األخرية للبلدان النامية إىل استراتيجيات منو قائمـة        من جتربة  قدر كبري واستند    -٥
ولقد أدى تزايـد دور تقاسـم       . إىل أسواق البلدان املتقدمة   اً  على الصادرات املوجهة أساس   

وشكل . يف هذه االستراتيجية  اً  مهماً  اإلنتاج العاملي، املعتمد على سالسل القيمة العاملية، دور       
 وأن هذا البلد أصـبح  ال سيما اندماج الصني يف االقتصاد العاملي ميزة مهمة يف هذا السياق،           

أكرب مصنع يف العامل، إذ زادت حصته من الناتج الصناعي العاملي ستة أضعاف خالل العقدين          
يف الكثري من البلدان النامية األخـرى،       اً  وباتت األنشطة الصناعية أكثر أمهية أيض     . املاضيني

ويف املقابل، كانت أفريقيا وأجزاء من أمريكا الالتينية تعاين من تبعـات            .  يف آسيا  سيما الو
 . ختليها عن التصنيع يف الثمانينات

وتزامن تزايد أمهية التجارة بني بلدان اجلنوب يف التجارة العاملية مع حدوث هـذه                -٦
 من جتارة املصنوعات بني بلـدان       ولقد مشل الكثري  . التغيريات يف منط النمو واإلنتاج يف العامل      

الوسيطة وارتبط بتقاسم اإلنتاج العاملي، يف حني أن بلدان أفريقيا          مدخالت اإلنتاج   اجلنوب  
وبعض بلدان أمريكا الالتينية كانت تصّدر سلعها األساسية األولية على حنـو متزايـد إىل               

ترية التجارة بني بلـدان  كما تزامن تسارع و. االقتصادات اآلسيوية سريعة التصنيع والتحضر  
   .يب املباشر بني البلدان الناميةاجلنوب مع تزايد تدفقات االستثمار األجن

ولقد تغريت األمهية النسبية للبلدان النامية باعتبارها متلقية لتدفقات رؤوس األموال             -٧
 ١٩٧٦ وزادت هذه األمهيـة بـني عـامي         .خالل العقود القليلة املاضية   اً  كبرياً  الدولية تغري 

وبلغت حصة  . يف كل مرة  اً  حاداً  ، وتراجعت تراجع  ١٩٩٦ و ١٩٩١ مث بني عامي     ١٩٨٢و
، ٢٠١١-٢٠٠٨البلدان النامية من تدفقات رؤوس األموال العاملية أعلى مستوياهتا يف الفترة            
. ٢٠١١-٢٠١٠وجتاوزت مستويات ما قبل األزمة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والصني يف الفترة             

ت كثرياً العناصر اليت تتكون منها تدفقات رؤوس األموال إىل البلـدان الناميـة إذ               قد تغري و
تظل تدفقات رؤوس األموال الكبرية تشكل      و. هيمنت املصادر اخلاصة على التدفقات الرمسية     

ما تفضي إىل ارتفاع قيمة عمالهتا وظهـور  اً بالنسبة إىل البلدان النامية، خاصة أهنا غالب اً  حتدي

__________ 

 .، األونكتاد٢٠١٢تقرير التجارة والتنمية لعام   )١(
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عن اً انتكاسات شديدة وحادة تسفر أحياناً ما يترتب عليها أيضاً ائتمانية حملية، وغالبفقاعات 
  .)٢(أزمات مالية

التوزيع العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نطاق نقـل املعـارف     وقد وّسع     -٨
علـوم  البشري وكذا يف ال   رأس املال   وكثفت البلدان النامية استثماراهتا يف      . ومواقع االبتكار 
وإن مل يكن تسجيل الرباءات ميثل أكثـر        . وكثف البعض منها تسجيل براءاته    . والتكنولوجيا

، األقل منواً املؤشرات داللة على وجود نشاط ابتكاري متصل بالتنمية يف العديد من األسواق             
وتظل الفوارق الواسعة بينها وبني البلدان املتقدمـة منتـشرة يف هـذه             . اًإال أنه ميثل مرجع   

ولتيسري التحول اهليكلي والتطور التكنولوجي، من الالزم للبلدان بناء قدرات حمليـة            . جملاالتا
ويف هذا الـسياق،    . )٣(لتمكني األفراد والشركات واملنظمات من املشاركة يف عمليات التعلم        

ينبغي للحكومات أن تسعى إىل اعتماد سياسات تساعد يف توسيع الفرص املتاحة هلذا الـتعلم،               
ـ    . ة يف جمال التعلم    اجلديدة اليت تتيح فرصاً واسع     سيما يف القطاعات   ال ات ومن هـذه القطاع

هلا تطبيقاً واسـعاً  ات ذات أغراض عامة، فإن تكنولوجيوألن الرباجميات متثل   . قطاع الرباجميات 
أيضاً باملـستوى املتـدين نـسبياً       هذا القطاع   تميز  يو. االقتصاد واجملتمع يشمل مجيع جوانب    

ومن األرجح أن يظل مستوى وجاهة هـذا القطـاع   املتعلقة برأس املال عند الدخول ات  للعقب
 . عالياً يف املستقبل

 اإلنفاق على استهالك    ال سيما غري أن وترية الطلب احمللي تتزايد يف البلدان النامية،            -٩
ق وتوزيع وضع طرائق تسويعلى  ما حيفز الشركات احمللية بقوة على املشاركة املعيشية،األسر 

منافـسة شـركات البلـدان    بنجاحها يف جديدة، وكذا على االبتكار يف اإلنتاج مبا يسمح   
وال بد من تدعيم ذلك باسـتثمارات       . املتقدمة واحتواء تزايد وترية الطلب يف أسواقها احمللية       

 يف جماالت عديدة، مبا فيها الرصيد البشري، وهبياكل أساسية ومبا يلزم مـن            منّسقة  استباقية  
اآلليات واحلوافز للتعلم القائم على التعاون هبدف جتميع املعارف ونشرها وتشجيع التحـول             

 اليت  ةورغم احلاالت القليل  . اهليكلي من خالل التخصص يف القطاعات ذات اإلنتاجية املرتفعة        
حماكاهتا على نطاق واسع مـن      اً  من الصعب جد  جنحت فيها هذه العملية يف آسيا، فإنه يبدو         

د كبري من البلدان النامية ذات الدخل املتوسط هبدف النفـاذ إىل أسـواق الـسلع                قبل عد 
 .أعلىتكنولوجي حمتوى مبنتوجات ذات 

أقوى لنمو االقتصاد العاملي وأن تواصـل       اً  وتستطيع البلدان النامية أن تصبح حمرك       -١٠
إذا متكنـت    دمةالسري على مسار منفصل عن ذاك الذي يسري فيه األداء املخّيب للبلدان املتق            

ـ ُسّمي  بيد أن الكثري مما     . من ختطي الصعاب واحلفاظ على هذه االجتاهات       هنـوض  "اً  أحيان
كما عانت عدة بلدان مـن      . مبصري االقتصادات املتقدمة  اً  وثيقاً  ارتباطاً  ظل مرتبط " اجلنوب
__________ 

حنو مسارات إمنائيـة    : عوملة تقودها التنمية  : "ونكتاد الثالث عشر  تقرير األمني العام لألونكتاد املقدم إىل األ       )٢(
 .UNCTAD (XIII)/1 (2012)، الوثيقة "مستدامة وشاملة

 .، األونكتاد٢٠١٢تقرير اقتصاد املعلومات لعام  )٣(
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 ذلك  مع احتمال تأثري  واإلنتاجية  البشري للقطاعات متدنية املهارات     رأس املال   سوء ختصيص   
. على املدى الطويل على قدرهتا على اعتماد استراتيجيات منو قائمة على املعارف واالبتكـار    

وال بد من املضي يف دراسة إجيابيات وسلبيات خمتلف النماذج اإلمنائية للبلدان النامية وكـذا            
ىل حـد  كما تعّزز النمو السريع للبلدان املتقدمة قبل حلول األزمـة إ     . أوجه تكاملها احملتملة  

كبري نتيجة ابتعاد األسواق املالية عن االقتصاد احلقيقي وارتباط خلق الثروات من مث بـسرعة       
من ارتباطه باطراد حتسن اإلنتاجيـة وزيـادة           بدالً - تراكم الديون وارتفاع أسعار األصول    

مـن توجيهـه إىل التقـدم          وتوجيه االبتكار إىل اهلندسة املالية بـدالً       - دخل اليد العاملة  
وغـري عادلـة    اً  ولقد أثبتت استراتيجية النمو هذه أهنا غري مستقرة اقتـصادي         . التكنولوجي

ولقد أُعزي النمو السريع الذي شهدته البلدان الناميـة منـذ انـدالع األزمـة               . اًاجتماعي
غري . االقتصادية واملالية إىل اعتماد هذه البلدان حلزم حتفيزية واسعة مواجهة للتقلبات الدورية           

لتباطؤ األخري لنمو هذه البلدان يدل على تالشي تأثري هذه احلوافز ويثري مسألة البـدائل               أن ا 
  . السياسية املتاحة لصناع السياسات

  جدول أعمال للتنمية يف فترة ما بعد األزمةحنو   -ثانياً  
زال االقتصاد العاملي مل يتخلص من تبعات إفالس األسـواق املاليـة وأسـواق              ما    -١١

 ولقـد   . البلدان املتقدمة الرئيسية، وهو اإلفالس الذي أسفر عن الكساد الكبري          اإلسكان يف 
قلّصت األسر املعيشية إىل حد كبري من الديون من خالل تسديدها مع ما ينطوي عليه ذلك                
من تأثري سليب على ما تنفقه األسر على استهالكها، أو يف أحيان كثرية من خالل التوقـف                 

التأثري املشترك للكساد وعمليات إنقاذ املؤسسات املالية إىل تزايـد          ولقد أّدى   . عن تسديدها 
العجز يف املالية العامة، واندالع أزمات الديون السيادية يف بعض البلدان، وإعاقة االنتعاش يف              

عملية توفري فرص العمل يف كل مكان، مما يهدد بارتفاع نـسبة            تباطأت  وقد  . بلدان أخرى 
ومتتد هذه املشاكل االقتصادية اليت تعاين منها البلـدان         . ائيةراءات مح البطالة وينذر باختاذ إج   

املتقدمة إىل االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية من خالل تراجع الطلب             
على صادراهتا، وزيادة التقلبات يف تدفقات رؤوس األموال وأسعار السلع األساسية وتراجع            

  . املساعدة اإلمنائية
 الواليات  ال سيما ُبعيد اندالع الكساد الكبري، اعتمدت البلدان املتقدمة الرئيسية،         و  -١٢

ومن الواضح  . توسعية مواجهة للتقلبات الدورية   ضريبية  املتحدة األمريكية، سياسات نقدية و    
ويتوقف حتديد التوقيت املناسب    . أنه سيتعني يف وقت ما التخلي عن هذه السياسة التحفيزية         

ذه السياسات املتصلة باألزمة ووترية التخلي عنها وطريقته على حالة االقتصاد           للتخلي عن ه  
غري أن اخلوف املفرط من أن يدوم تقدمي احلوافز فترة أطول من الالزم،             . وسالمة النظام املايل  

واحتمال أن يتسبب ذلك يف تشويه احلوافز اخلاصة وهتديد استقرار األسعار واالستقرار املايل             
 ظامها الضرييب قبل حـدوث االنتعـاش       دفع بعض البلدان إىل املضي حنو تعزيز ن        والضرييب،
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 أن حيـل    نوقد يفضي ذلك إىل تدهور سريع يف النمو واالسـتثمار والطلـب دو            . الذايت
 .بالضرورة مشاكل الدين املفرط

مر ولتجنيب البلدان النامية اآلثار السلبية لبيئة اقتصادية خارجية صعبة ُيحتمل أن تست  -١٣
لعدة سنوات أخرى، ميكن أن يساعد وضع جمموعة من التدابري الـسياسية واإلصـالحات              

 املعيشة يف هذه البلـدان، وبنـاء        ياتاملؤسسية على الصعيدين الوطين والدويل يف رفع مستو       
مراكمة االحتياطيات وتطبيق الضوابط    بوسائل منها   (قدراهتا على حتمل الصدمات اخلارجية      

وتتعلق إحـدى   . اعدهتا على مواصلة االندماج املتوازن يف االقتصاد العاملي       ، ومس )الرأمسالية
إعادة تنظيم التمويل الدويل ومنـع انتـشار الـضوابط      باملسائل احلامسة على الصعيد الدويل      

متعددة األطراف واتفاقات التجارة واالستثمار الثنائية يف احليز السياسايت للبلدان النامية الذي            
  .لتطوير القدرات اإلنتاجية احمللية وحتفيز النمو الشاملاً ال يزال ضروري

عنصر العمالة يف النمو وزيادة حصة األجور أمهية خاصة يف النمـو        ويكتسي تدعيم     -١٤
 يف ال سيمااً، سريعاً  ويف العديد من البلدان النامية اليت تتوسع فيها القوة العاملة توسع.الشامل

اث فرص العمل السبيل الوحيد لضمان مكافحة الفقر على حنو          املناطق احلضرية، يبقى استحد   
إىل زيادة مطردة   أيضاً  غري أن التنمية ال تكون شاملة إال عندما تفضي فرص العمل            . مستدام

ما تراجعت حصة   اً  ويف هذا الصدد، غالب   . ويف توسع األسواق احمللية    املعيشية   سراألدخل  يف  
مانينات يف العديد من االقتصادات النامية واالقتصادات       منذ مطلع الث  ) الدخل الوطين (األجور  

جزء كبري من هذه الظاهرة عن اعتماد جـل دول العـامل يف             تولّد  و. اليت متر مبرحلة انتقالية   
بقطاع الشركات يف ا الثمانينات والتسعينات الستراتيجيات منو قائمة على الصادرات، ما حد

قرارات بـشأن األجـور     اختاذ  ر مبرحلة انتقالية إىل     االقتصادات النامية واالقتصادات اليت مت    
وتفـاقم تراجـع حـصة    . والعمالة تستند إىل الطلب اخلارجي واملنافسة يف األسواق العاملية     

األجور نتيجة عوامل أخرى من قبيل التقدم التكنولوجي وعوملة التجارة واألمولة وتراجـع             
 . عوامل قدرة العمال على املفاوضةولقد قوضت كل هذه ال. عدد املنخرطني يف النقابات

ومن شأن صياغة سياسات اقتصاد كلي أكثر مالءمة، إىل جانب سياسات سـوق               -١٥
املخاطر من  ه  وميكن التصدي هلذ  . عمل نشطة أن يساعد على إدارة املخاطر اليت هتدد العمالة         

تكّمله جهود  خالل اتباع سياسات للدخل والعمالة، من قبيل تنفيذ حد أدىن قانوين لألجور             
إىل جانب االستراتيجيات الرامية إىل حتـسني        يف سبيل تعزيز االستخدام يف الوظائف العامة،      

وعالوة على ذلك، ميكن استخدام جمموعة تـدابري تـشمل          . استمرار اإلنتاج الصغري احلجم   
وخمططات التمويل بالغ الصغر وبرامج األشغال العامة لتحـسني فعاليـة           حتويل املدفوعات   

يف البلدان النامية ذات القطاعات غري النظامية الواسـعة         و. اق العمل حىت يف أفقر البلدان     أسو
ل إىل التيـار الرئيـسي      واعة الكفاف، ينبغي أن هتدف السياسات إىل إزالة عوائق الدخ         روز

تقنية مثل إنشاء مؤسـسات جتاريـة وهياكـل       السياسات  ميكن أن تكون هذه     و. لالقتصاد
.  مثل منح حق امللكية واحلق يف األراضي ووضع سياسات مالية شـاملة            أساسية، أو تنظيمية  
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، ميكن حتفيز أنشطة الربط يف مراحل اإلنتاج النهائية واملوازيـة مـن            الصناعيصعيد  الوعلى  
خالل أنشطة استغالل املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك مشاريع التعدين الصغرية وبيع منتجـات              

  . الطاقة بالتجزئة

  الصناعيةسياسات لا  -ثالثاً  

 حتظى باألولوية يف العديد من البلدان النامية ملا تتيحه مـن        صناعيةتظل السياسات ال    -١٦
 لكن ال بد من .فرص زيادة اإلنتاجية والدخل، واالستفادة أقصى ما ميكن من التجارة الدولية 

 أقل البلـدان    يشمل التركيز على القطاع األويل يف العديد من       اً  اتباع هنج قطاعي أوسع نطاق    
لضمان توافق التدابري الرامية إىل تنويع النشاط االقتصادي مع توفري فرص العمل، وحتقيق اً،  منو

  . األمن الغذائي وأمن الطاقة والتصدي الفعال للتحديات املناخية
ومن . يف التنمية الصناعية  وانتعش يف السنوات األخرية النقاش بشأن دور السياسات           -١٧

الوصول خالل العقد املاضـي إىل قناعـة        اً   سامهت يف تناول هذه املسألة جمدد      العوامل اليت 
مفادها أن الوعود املقطوعة يف توافق آراء واشنطن، الذي مل مينح هذه الـسياسات أي دور،              

ونتيجة لذلك، شرعت البلدان النامية وكذا بعض البلدان املتقدمة يف          . على ورق اً  ظلت حرب 
هذا البحث عن البدائل إعـادة اكتـشاف        واكب  و. منائية بديلة البحث عن استراتيجيات إ   

واهليكل القطاعي  األفكار التقليدية للتنمية االقتصادية، مبا يف ذلك اإلقرار بأمهية الطلب احمللي            
وتعززت هذه االجتاهات نتيجة األزمة االقتصادية      . الروابط ومنو اإلنتاجية  لالقتصاد يف توليد    

نقاش حول إخفاقات السوق واحلاجة إىل وجود مؤسسات وقواعـد          واملالية اليت أّججت ال   
وعالوة على ذلك، بات من الصعب أكثر فأكثر جتاهل أو إغفال تـراكم             . لتنظيم األسواق 

وبناء عليـه،   . األدلة على ارتباط النجاحات اإلمنائية يف الواقع بوجود مؤسسات وسياسات         
وتتضمن العديد من هـذه     . ية وجتريبها أبدى صناع السياسات الرغبة يف اكتشاف حلول حمل       

. صناعيةمن السياسات الاً مهماً قدر، التجارب، كما يف الربازيل والصني وجنوب أفريقيا مثالً
ومتثل ضرورة التصدي لعدة حتديات إمنائية ناشئة مثل أمن الطاقة يف سياق مـشاكل تغـري                

 املتجدد بالعالقة بني الـسياسات      من عناصر االهتمام  اً  مهماً  املناخ، أو األمن الغذائي، عنصر    
 .)٤( وسياسات االبتكارالصناعية

اعية من  استخدام السياسات الصن  ويرجح أن خيتلف بني جمموعات البلدان املختلفة          -١٨
غري أن أحـد القواسـم      . أجل التصدي للتحديات اليت يواجهها االقتصاد بعد انتهاء األزمة        

 يف العامل بات يتطلب علـى       العملقرار بأن توزيع    املشتركة بني هذه اجملموعات يتمثل يف اإل      
وتتوقف قدرة البلـدان علـى      . حنو متزايد توافر املعارف واملهارات والقدرات التكنولوجية      

__________ 

 .، األونكتاد٥ و٣، الفصالن ٢٠١١انظر تقرير التكنولوجيا واالبتكار لعام  )٤(
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مواصلة حتسني الدخل والرفاه على قدرهتا على مزاولة أنشطة تستفيد فيها كفاءاهتا وقـدراهتا   
 . من بعض ريوع االبتكار

اعية صنن متقدمة من قبيل فرنسا والواليات املتحدة سياسات         ولقد استخدمت بلدا    -١٩
. أو استرداد أنشطتها اليت سبق نقلـها إىل اخلـارج         أنشطة صناعتها التحويلية    للحفاظ على   

ة االستثمار يف أنشطة جديدة وتعزيز تنـوع        يوسيتعني على االقتصادات الغنية باملوارد الطبيع     
 املشاركة يف سالسل القيمة العامليـة الـسياسات         وستستخدم البلدان . اإلنتاج والصادرات 

وسيتعني على  . اعية إلعادة حتديد صالهتا باالقتصاد العاملي بغية االرتقاء يف سلسلة القيمة          صنال
علـى  ركزت استراتيجية منوها    االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية اليت         

ملتقدمة أن تعول أكثر على الطلب احمللي لكي حتقـق          تصدير املصنوعات إىل أسواق البلدان ا     
اعية لتكييف اهليكل القطاعي إلنتاجها يف سبيل حتـسني         تستخدم السياسات الصن  النمو وأن   

ومما ال شك فيه أن استراتيجيات النمو القائمة        . االستجابة إىل اهليكل القطاعي للطلب احمللي     
حمللية ال ُتقصي الشركات األجنبية اليت ميكنها       على الطلب احمللي وتطوير املنتجات لألسواق ا      

 . أن تساعد يف بناء ما يلزم من القدرات اإلنتاجية واالبتكارية

 ينبغي إعادة   ،وحىت تفضي السياسات الوطنية والدولية إىل زيادة فرص حتقيق التنمية           -٢٠
 بلـدان الـشمال   ويتعني إنعاش التعاون بني. النظر يف شكل الشراكة العاملية من أجل التنمية      

آخر وإضـافة كرسـي إىل      اً  لكن ذلك ال يتحقق مبجرد منح البلدان النامية صوت        . واجلنوب
وجدير هبا  . الطاولة وإمنا باعتماد طريقة تعكس زيادة تأثري البلدان النامية يف االقتصاد العاملي           

ات الـيت   على األحرى أن تعيد النظر يف جدول األعمال قصد إعادة تنظيم القواعد واملؤسس            
وعالوة على ذلـك،    . تعرقل استفادة البلدان املتخلفة عن ركب التنمية من احليز السياسايت         

التعاون بني  باإلمكانيات الكاملة اليت يتيحها     ينبغي أن تسعى البلدان النامية جاهدة لالستفادة        
ذي يفيد بأن   املفهوم ال يكتسي  سو. بلدان اجلنوب، وبلوغ التعاون اإلقليمي بني البلدان النامية       

العالقات بني بلدان اجلنوب عادة ما تقوم على اإلنصاف والفائدة املتبادلة أمهية خاصة يف هذا        
  . الصدد

  تعزيز دور السلع األساسية يف التنمية الوطنية  -رابعاً  
يف توفري العمالة والعملـة األجنبيـة       يساهم قطاع السلع األساسية مسامهة رئيسية         -٢١

والطفـرة  . يف جل البلدان النامية املنتجة للـسلع األساسـية        )  احلكومية الدخل واإليرادات (
 أطول الطفرات وأوسعها  واعُتربت ٢٠٠٢األخرية ألسعار السلع األساسية اليت بدأت يف عام         

للسلع األساسية فرصة ساحنة الستعمال املكاسب غـري        املصدرة  تتيح للبلدان النامية    اً،  نطاق
يقتضي من هذه البلدان كسب     بلوغ هذا اهلدف    لكن  . نمو املستدام املتوقعة يف سبيل حتقيق ال    

قدر أكرب من األرباح غري املتوقعة من األسعار واعتماد أمناط استثمارية تعّزز تنوع اقتصاداهتا              
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كأساس لتحقيق التنمية الذاتية اليت تتيح املزيد من فرص العمل والدخل، مبا يف ذلك احلد من                
  . مستويات الفقر

وتشمل هذه العقبات   . ع ذلك، مازالت هذه العملية تواجه عقبات رئيسية عديدة        وم  -٢٢
غري عادل، وارتفاع تقلبات أسعار السلع األساسية وعدم اسـتقرار          اً  توزيع توزيع ريع املوارد  

ويف ظل عدم توفري االستجابات املناسـبة       . هذه األسعار، وانعدام األمن الغذائي وأمن الطاقة      
اسات، قد يفضي التحسن امللحوظ يف جتارة البلدان النامية املصدرة للـسلع            فيما يتعلق بالسي  

النسبية وحيّول املزيد   ميزهتا  األساسية إىل ترسيخ اعتمادها على السلع األساسية، ألنه قد يعزز           
ويف هذا  . عن غريه من األنشطة املهمة    اً  من املوارد صوب قطاع تصدير السلع األساسية بعيد       

قرارات املتعلقة باالدخار واالستثمار على املدى املتوسـط مهمـة لرسـم            السياق، تصبح ال  
وما يتـصل    األساسية   السياسات اإلمنائية اليت تعزز فرص الربط بني القطاعات املنتجة للسلع         

 . من قطاعات التصنيع واخلدمات هبا

صة ويتوقف مدى اغتنام هذه الفرص على مدى استجابة اجلهات املعنية العامة واخلا             -٢٣
ويتعني تضافر جهود كل هذه اجلهات الفاعلة من أجـل إعطـاء            . الرئيسية، وخباصة الدول  

وسينطوي ذلـك علـى تطـوير       . األولوية ملسألة إقامة روابط إنتاجية يف هذه االقتصادات       
املتصلة هبذه السلع وحتفيـز التجـارة       والصناعات  التجهيز النهائي للسلع األساسية     صناعات  

 على ذلك،   وعالوة. أوسع والقطاعات االقتصادية اجلديدة، مبا فيها التصنيع      احمللية على نطاق    
سيتعني على صناع السياسات إيالء املزيد من االهتمام إىل توسيع وتعميق روابـط مراحـل              

باستخدام األرباح غري   ) ملدخالتإمداد قطاع السلع األساسية با    (اإلنتاج االبتدائية أو اخللفية     
ويف قطاع الصناعات االستخراجية اليت خيتل فيها إىل حد         . سلع األساسية املتوقعة لصادرات ال  

أن تـشمل   ميكـن   كبري توزيع الريع بني البلدان املضيفة واملؤسسات التجارية عرب الوطنية،           
التفاوض بشأن العقود لضمان حصول البلدان املضيفة حصة مـن          ) إعادة(االستجابة األوىل   

  .خدم لتمويل أنشطة بناء قدرات التنوع واإلنتاجوتستاً نصافإالريوع تكون أكثر 

وعلى الصعيد الدويل، ال بد من املضي يف حبث أسباب تقلبـات أسـعار الـسلع                  -٢٤
  . األساسية وتنسيق التدابري الدولية للحد منها

        
 

  


