
 

 بيان صحفي
 حظر

ظر اقتباس حمتويات كل من هذا البيان الصحفي والتقرير املتصل به أو تلخيصها يف  ُيح
أيلول/سبتمبر  21وسائط اإلعالم املطبوعة أو املسموعة أو املرئية أو اإللكرتونية قبل 

بتوقيت نيويورك،  11/21بتوقيت غرينتش)الساعة  11/21، الساعة 1121
بتوقيت دلهي، والساعة  11/11جنيف، والساعة بتوقيت  11/21والساعة 

 (بتوقيت طوكيو 1121أيلول/ سبتمبر  21من يوم  11/1
 

UNCTAD/PRESS/PR/2012/32* 
Original: English 

 

التقرير يفيد بأن الحد من عدم المساواة عن طريق السياسات المالية وسياسات الدخل عامل 

 رئيسي لتحقيق النمو والتنمية

 

يشير إلى أن بإمكان الحكومات اتباع نهج الضرائب التصاعدية  2102ارة والتنمية تقرير التج

 اإلنتاجية في الزيادةفي األجور تمشياً مع  ةوتشجيع الزياد توسعي واإلنفاق االجتماعي

 

نينريات بري ن علريحل امكومريات يف يشري  تقريرير جديريد رريان  عرين ااونكتريان اال أن ا عتقريان السريائد منريذ ال ما - 1121أيلول/سبتمرب  21جنيف، 
خبطريوات ككرين اذااهريا للحريد مرين  التقريرير ويورريي –ل، هريو اعتقريان  ريا   و الريد  توزيري  سريوءسعيها لزيانة الكفاءة ا قتصانية، أن تتغاضريحل عرين 

 أوجه التفاوت يف الد ل وتعزيز النمو ا قتصاني يف الوقت ااته.
 

 ."سياسات النمو الشامل والمتوازن" عنوانحتت ، (1)1121التجارة والتنمية  تقريروقد رد  اليوم 
 

ويذهب التقرير اال أن السياسات اليت حتافظ علحل حصة العمال يف الد ل القومي وتعيد توزي  الد ل عرين  ريريا الاريرائب التصرياعدية واإلنفريا  
 والنمو. العام ستحسن املساواة فااًل عن الكفاءة ا قتصانية

 
وعلحل مدى سنوات، ظل النهج السائد يف جمال السياسات املالية يرمي اال امد من تد ل الدولة اال أقصريحل ن جرية والقارياء علريحل التشريويه الريذي 

مرين اايرية  مزيريد مرين املرونرية يف هيكريل ااجريو  والتقليريليحدعحل حدوثه بسبب الارائب التصاعدية. ويف أسوا  العمل، أعيد توجيه السياسات حنريو 
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ل و د الوظائف، ملا تريدني اليريه هريذحل اممايرية مرين ت برييط للتوظيريف وفقرياً جريذا الرينهج. وكريان جريذحل اإلرريالحات اجيكليرية نو  يف زيريانة التفرياوت يف الري
 التقرير.نون أن تدني اال حتسني اخلدمات ا جتماعية، وزيانة ا ست ما ، وتعزيز  لا فرص العمل، وحتقيا منو أقوى، وفقاً ملا يرن يف 

 
ميرية وابتداًء من ال مانينات والتسعينات، كانت السياسات املالية تنحو أيااً اال  فري  حصرية الاريرائب املبا ريرة علريحل الريد ل يف اإليريرانات امكو 

لدولة" مرين م  زيانة حصة الارائب غ  املبا رة م ل ضريبة القيمة املاافة. وسعت السياسات أيااً، يف العديد من البلدان، للحد من "حجم ا
لنريرياتج ايلريريي اإل ريريا . ومريري  الريريق، يشريري  التقريريرير اال أن  فريري  الاريريرائب املفروضريرية علريريحل الف ريريات املرتفعريرية الريريد ل ل حيريريا اإلنفريريا  الرئيسريريي كنسريريبة

 وتقييد اإلنفا  العام مل يدنيا عموماً اال زيانة ا ست ما ، العام أو اخلاص علحل حد سواء.
 

 ب امدي ة، و  سيما يف أمريكا الالتينية وغ ها من البلدان النامية، تظهرير أن فريرا الاريرائب التصرياعدية وزيريانة اإلنفريا  ويفيد التقرير ب ن التجا
و العام، مبريا يف الريق التحريويالت ا جتماعيرية وتريوف  السريل  واخلريدمات ااساسريية للف ريات املنخفارية الريد ل، ككرين أن يسريهما بقريوة يف عمليرية النمري

 ايلريريي أن يقلريريل مريرين التفريرياوت يف الريريد ل ويفريريت ، يف الوقريريت نفسريريه، افاقريرياً لزيريريانة الطلريريب البريريديل تقريريرير أن مريرين  ريري ن هريريذا الريرينهجالشريريامل. وياريرييف ال
 .اخلاص لزيانة ا ست ما الالزم 

 
وافز ا قتصانية. فيمكن ويش  التقرير اال أنه ككن حتسني عملية حتصيل الارائب وجعلها تصاعدية بد جة أكرب نون أن يدثر الق سلباً يف ام

أي اانشطة املوجهة أك ر حنو زيانة حصة عدن قليريل مرين اا ريخاص الريذين )م اًل زيانة الارائب علحل الد ول العليا املت تية من اانشطة الريعية 
 وااعمال املنتجة اليت تزيد من حجم الكعكة نفسها.بدً  من اا باح املت تية من أنشطة تنظيم املشا ي   (من الكعكةصلون علحل جزء كب  ُي
 

أن و ميريري  السريريكان جلالسريريل  ااساسريريية   يريري حصريرية عانلريرية مريرين  ذصريريا امكومريرياتجيريريب أن  يف البلريريدان الناميريرية الغنيريرية بريرياملوا ن، هويورريريي التقريريرير ب نريري
 ايليني وااجانب. املستفيدينمن  عدن قليل فقط يسلو ، الري  اذه منستفانة جم  يعا ا  تامن

 
م ريريل السياسريريات  -ا قتصريريانيةتقلبريريات الدو يريرية وسريريي  اميريريز املريريا ، أن تطبريريا سياسريريات ماريريانة لت ريريالل  مريرين ويشريري  التقريريرير اال أن بنمكريريان امكومريريات

 يد توزي  الد ل ومتول ا ست ما  لتحقيا منو أمشل وأك ر استدامة.وأن تع -الالزمة لزيانة الطلب يف فرتة ا نكماش ا قتصاني امالية 
 

اال يريريدني مريريا  غالبريرياً  مل يفشريريل فقريريط يف امريريد مريرين البطالريرية، بريريلأياريرياً اال أن منريريواو مرونريرية سريريو  العمريريل  1121تقريررر التجررارة والتنميررة ويريريذهب 
أمهيرية مسريامهة توزيري   "ارريالحات سريو  العمريل"يسرييًة لزيريانة فريرص العمريل، تحغفريل ااجو  باعتبا حل أناًة  ئ وذفي  تفاقمها. فبا عتمان علحل ضغط

عندما تنمو اإلنتاجية اإل الية مرين نون زيريانة ثاثلرية يف ااجريو ، سرييقل الطلريب يف  ويايف التقرير أنه الد ل يف منو الطلب و لا فرص العمل.
 .ام القد ة اإلنتاجية ويقلل اا باح وا ست ما اتهناية املطاف عن الطاقة اإلنتاجية، ما يقلل معدل استخد

 
 -علريحل حريدة  ريركة كريل ااجو  علريحل مسريتوى  اال ذفي  حني تسعحل ، مرونة سو  العملالداعية لزيانة  ان هذحل اإلرالحات،  لتقريرا فيايو 

ككريرين أن تقريريوا حريريوافز  -كريريل  ريريركة علريريحل حريريدة، بريريدً  مريرين التفريرياوا اجلمريرياعي أو وضريري  معريرياي  أوسريري  نطاقريرياً   وبعبريريا ة أ ريريرى، حتديريريد ااجريريو  يف
. فريريناا كانريريت الشريريركات ااقريريل كفريرياءة تسريريتطي  التعريريوي  عريرين ا فريرياا أ باحهريريا خبفريري  الشريريركاتتلريريق لريريدى  يريريةا سريريت ما  وا بتكريريا  وزيريريانة اإلنتاج
 انة انتاجيتها من أجل البقاء.ااجو ، فلن تكون ماطرة اال زي

 
ومريرين  ريري ن التفريرياوا اجلمريرياعي، املريريدعم بتورريرييات أو مبريرياني توجيهيريرية حكوميريرية، أن ُيريريول نون ا فريرياا حصريرية ااجريريو  يف الريريد ل القريريومي، م لمريريا 

(. وبريدً  مرين الريق، ككرين أن ترتفري  UNCTAD/PRESS/PR/2012/31حدث يف العديد من البلدان يف السنوات اا  ة )انظرير 
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كبري ة   جو  مبا يتما حل م  منو اإلنتاجية اإل الية ومعد ت التاخم املستهدفة. ويفيد التقرير ب ن هذا النهج ككن أن كن  أيارياً ظهريو  فريوا  اا
 بني ااجو  املدفوعة للوظائف املتساوية.

 
أو املسريتبعدين مرين القطريال الر ريي. وتشريمل وككن استخدام أنوات أ رى لتصحي  نتائج السو  لصاحل من يعانون من ضعف القوة التفاوضريية، 

ي هريريذحل اانوات وضريري  حريريد أنين قريريانو  لعجريريو ، وتعزيريريز فريريرص العمريريل يف القطريريال العريريام، والتريريداب  الراميريرية اال زيريريانة ن ريريل العريرياملني بشريريكل غريري    ريري
 .والعاملني يف املهن امرة

 
 
 

***  **  *** 


