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  مؤمتر األمم املتحدة 
  ميةللتجارة والتن

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٦-٢١

  جتارب ودروس: عشرون عاماً على حترير التجارة يف اهلند    

  حدث خاص لألونكتاد الثالث عشر    
  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٤لدوحة، يف ُنظم يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، ا

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
صدر يف الدوحة خالل األونكتاد الثالث عشر منشور مشترك بني األونكتاد واملركـز               -١

: عشرون عاماً على حترير التجارة يف اهلند      اهلندي للدراسات املتعلقة مبنظمة التجارة العاملية بعنوان        
بينها التجارب املتعلقـة     ةً حلاجة البلدان النامية إىل أن تتبادل فيما       ، وذلك استجاب  جتارب ودروس 

 رايت، مدير وحدة    -ريتشارد كوزول    وكان املتحاورون هم السيد   . بالسياسات العامة والتحرير  
التعاون والتكامل االقتصاديني فيما بني البلدان الناميـة، باألونكتـاد؛ والـسيد أمـار سـينها،           

رة التجارة والصناعة، اهلند؛ ومعايل السيد جيانت داسغوبتا، سـفري اهلنـد            املشترك، وزا  األمني
  .وممثلها الدائم لدى منظمة التجارة العاملية؛ والسيد مارتن كور، املدير التنفيذي، مركز اجلنوب

واهلند، اليت ُيعتـرب اقتـصادها      . وقد خاضت اهلند جتربة ناجحة يف العقدين املاضيني         -٢
قتصادات منواً يف العامل، واجهت العديد من التحديات اليت يواجهها معظم           واحداً من أسرع اال   

.  منها االنتشار الواسع النطاق للفقر والبطالة، وتزايد أوجه التفاوت يف الدخل           -البلدان النامية   
 يف املائـة    ٨ورغم استمرار هذه التحديات، فقد حقق البلد معدل منو سنوياً بلغ يف املتوسـط               

وتتمثل إحدى السمات البارزة لتحرير التجارة يف اهلند يف التحرير املـايل            . األخريخالل العقد   
احلذر واحملسوب، باملقارنة مع النهج السريع اخلطى والواسع النطاق الذي اختذه العديـد مـن               

ومل يكن التحرير املايل يف اهلند غاية يف حد ذاته، وإمنا وسيلة لتيـسري              . البلدان النامية األخرى  
  . العاملية جيع بيئة جتارية تنافسية دون التعرض خلطر االرتباط الوثيق باألسواق املاليةوتش
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وقد تضمن املنشور تقييماً ألثر اإلصالحات يف قطاع التصنيع، وخلُص إىل أن حتريـر                -٣
 يف املائة يف    ٥التعريفات اجلمركية وتعزيز التصدير أديا دوراً مهماً يف رفع معدل منو التصنيع من              

وأدى ذلـك إىل    .  يف املائة يف العقد األول من القرن احلادي والعـشرين          ٨العقود املاضية إىل    
خفض حجم الواردات خالل العقد املاضي، ويّسر حصول املصدرين على املدخالت واملـواد             

رغم ذلك، ال ميكن إمهال دور الطلب احمللي يف منو   . الوسيطة بأسعار تنافسية من املصادر العاملية     
  .العام  يف املائة يف٥ بأكثر من - وألول مرة - القطاع، حيث ازداد دخل الفرد يف اهلند هذا
وقد اتبعت اهلند سياسة جتارية مرنة يف قطاع الزراعة الذي استجاب استجابةً سريعة               -٤

وكان املبدأ التوجيهي لفتح باب التجارة هو أن يفسح اجملال لألسعار           . لتغري األحوال العاملية  
ية لكي تتحرك جنباً إىل جنب مع اجتاهات األسعار العاملية، ويف الوقت نفـسه محايـة                احملل

ويتمثل أحد الدروس املهمة الـيت  . االقتصاد من التقلبات الشديدة حنو االرتفاع أو االخنفاض  
ينبغي للقطاع الزراعي أن يستخلصها من جتربة اهلند يف سياستها التجارية هو أن قوى السوق 

ولذلك كان التنظيم والتدخل    .  الصدمات العاملية، مثل أزمة الغذاء واألزمة املالية       ال حتمي من  
فتجربة اهلنـد يف    . احلكوميان عنصرين أساسيني حلماية االقتصادات احمللية والفئات الضعيفة       
 وفقاً الحتياجـات    حترير قطاعات الزراعة والتصنيع واملال كانت تدرجيية وطوعية وُخططت        

 األهـداف التجاريـة     ذي أدته الدولة يف األسواق حتقيـق      ومل يستهدف الدور ال   . االقتصاد
وقد أتاح النهج احلذر جتاه حترير التجـارة        . فحسب، وإمنا أيضاً حتقيق األهداف االجتماعية     

  . حيزاً للدولة لكي تتبع سياسات عامة ُتحقق التحرير الذي تقوده التنمية
للتحويالت املالية دور مهم يف ختفيض العجز التجاري املتزايد للهند، ولكنها           وكان    -٥

وكان العجز التجاري املتزايد بصورة مطردة يف اهلند، كما هو احلال يف بلدان       . مل تكن كافية  
ونظراً إىل تزايد العجز والتضخم والتفاوت يف الدخل، ينبغـي أن           . نامية أخرى، باعث قلق   

غـري أن قطـاع     . امة على النمو الشامل عن طريق توفري فرص العمـل         تركز السياسات الع  
ولذلك ال يزال قطـاع     . اخلدمات يف اهلند مل يكن قادراً على استيعاب اليد العاملة املتزايدة          

 رغم الزعم بأن    - يف املائة    ٥٨ وهو   -الزراعة يستأثر بنصيب األسد يف جمموع فرص العمل         
ثل حتقيق النمو املستدام يف قطاع التصنيع هدفاً رئيسياً من          ومي. اخلدمات هي اليت تقود النمو    

ولذلك فإن اهلند بصدد وضع سياسة تصنيع جديدة        . أهداف السياسة العامة يف الوقت احلايل     
  .تساعد على توفري فرص عمل

وأكد العديد من املشاركني أمهية القيام مبزيد من العمل املفـصل بـشأن قطـاع                 -٦
أن جتارب بلدان أخرى يف جمال السياسات العامة، وهي نقطة جيـدر            اخلدمات يف اهلند وبش   
سـيما   وقد اختذت اهلند خطوات رئيسية لتحقيق التحرير الذايت، ال        . باألونكتاد النظر فيها  

. ن كما ينبغي يف املفاوضات املتعددة األطراف      قطاع اخلدمات، ولكن هذا اإلجناز مل ُيثَمَّ       يف
امهم بتجربة اهلند يف حترير قطاعات اخلدمات، ال سـيما          وأعرب بعض املشاركني عن اهتم    

وكانت مثة حاجة إىل حتليل مدى إسهام التوقيع على اتفاق تكنولوجيـا            . خدمات الربجميات 
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ونظراً إىل كـرب    . املعلومات يف منو خدمات برجميات ومعدات تكنولوجيا املعلومات يف اهلند         
ند قد فّوتت فرصة تطوير صناعتها املتعلقة       حجم سوق تكنولوجيا املعلومات، فرمبا تكون اهل      
  . مبعدات تكنولوجيا املعلومات بسبب هذا االتفاق

وناقش املشاركون أمهية الروابط مع سالسل اإلمداد العاملية واإلقليمية، وبواعـث             -٧
الصناعات عندما يزداد مكون الواردات يف الـصناعات        " اضمحالل"القلق ذات الصلة إزاء     

وقال أحد املتحاورين إن املـأزق  .  نفسه معدل منو القيمة املضافة يف الصناعة   ويقل يف الوقت  
الذي واجهته جولة الدوحة قد أتاح لبلدان، مثل جنوب أفريقيا، فرصةً إلعـادة النظـر يف                

ويتعرض منو صناعة األدوية يف اهلند للخطر بـسبب         . سياساهتا املتعلقة بالتعريفات اجلمركية   
ظمة هلذا القطاع؛ ولذلك ينبغي املسارعة إىل مراجعة اللوائح احمللية لتحديد           القواعد الدولية املن  

  .إىل أي مدى ميكن هلذه اللوائح أن تتيح ملصنعي األدوية اجلنيسة إنتاج أدوية جديدة
وناقش املشاركون أيضاً التحرير التدرجيي واحملسوب لقطاع املـصارف اهلنـدي،             -٨

. لية نتيجة املنافسة اليت تلقاها من املـصارف األجنبيـة         وتنامي إنتاجية وكفاءة املصارف احمل    
واُتفق على أن النهج احملافظ الذي تأخذ به اهلند إزاء قطاع املصارف قد أدى خدمات جليلة                

باإلضافة إىل ذلك، ينبغي إجراء حبوث مستقبلية يف سياق التباطؤ االقتصادي العـاملي،   . للبلد
  .فاقات التجارة احلرة اليت تربمها البلدان الناميةومأزق جولة الدوحة، وتزايد عدد ات

        


