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األونكتاد يقول إن التنمية التي تقودھا الصادرات لم تعد صالحة وإن أداء االقتصادات سيتحّسن بانتھاج 

ً استراتيجيات أكثر تو  ازنا
 

 تقرير التجارة والتنمية يوصي بتعزيز دور الطلب المحلي
 

يذهب تقرير جديد لألونكتاد إىل أن االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة حتتــاج إىل التحــّول حنــو منــو أكثــر توازنــاً وإعطــاء الطلــب احمللــي  - 2013أيلول/سبتمرب  12جنيف، 
ا اإلمنائية.    دوراً أكرب يف اسرتاتيجيا

 
، مــن أن امتــداد فــرتة النمــو البطــيء "التكّيف مع ديناميات االقتصاد العــالمي المتغيّــرة"الذي صدر حتت العنوان الفرعي  )1(2013تقرير التجارة والتنمية لعام  ذروحيُ 

ــا. وتقــول الدراســة إن االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة ميكــن أن تعــّوض عمــا ينــتج عــن ذلــك مــن حــاالت يف البلــدان املتقدمــة إىل أمــد طويــل ي عــين اســتمرار تبــاطؤ منــو واردا
إعــادة لتقلبــات الدوريــة لفــرتة مــن الوقــت. ولكنــه ســيتعني علــى واضــعي السياســات، علــى املــدى األطــول، ل مضــادةنقص يف النمــو وذلــك باعتمــاد سياســات اقتصــادية كليــة 

نميــة تشــديداً أكــرب علــى دور األجــور النظر يف اسرتاتيجيات التنمية اليت تعتمد اعتماداً مفرطاً علــى الصــادرات. ويقــرتح التقريــر، بــدًال مــن ذلــك، أن ُتشــّدد اســرتاتيجيات الت
  اليوم. تقرير التجارة والتنميةوالقطاع العام يف عملية التنمية. وقد صدر 

 
دان ب االستهالكي القوي يف بعض البلدان املتقدمة، يف فرتة ما قبــل حــدوث الكســاد الكبــري، قــد أتــاح النمــو الســريع لصــادرات املصــنوعات مــن البلــويقول التقرير إن الطل

صّنعة، األمر الذي أتاح بدوره فرصاً لتصدير السلع األولية من بلدان نامية أخرى. وقد أدى ما 
ُ
وإن مل يكــن  -ابع توّسعي عام به هذه التطورات من ط  اتسمتالنامية امل

اية املطاف   لالستدامةقابًال  وّجــه إىل تعزيز النمو العاملي. ولعل هذا الــرواج يـُـربر أيضــاً، علــى مــا يبــدو، قيــام االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة باعتمــاد منــوذج للنمــو امل -يف 
حلاً يف الســياق احلــايل للنمــو البطــيء يف االقتصــادات املتقدمــة. ويــرى التقريــر أنــه حتّســباً إلمكانيــة امتــداد حنو التصدير. غري أن التقرير ُحيذر من أن هذا النمــوذج مل يعــد صــا

  فرتة تباطؤ منو الصادرات وألمد طويل، ينبغي لواضعي السياسات إعطاء الطلب احمللي أمهية أكرب.

                                                 
 unctadpress@unctad.org ,417950243+11,  41229175828فون : +مركز األونكتاد لألتصاالت و لمعلومات , رقم تليلإلتصال:  *

press/org.unctad://http 
  

 United Nationsمبيعات وتسويق منشورات األمم المتحدة:  ) يمكن الحصول عليه من مكتبE.13.II.D.3, ISBN-13: 978-92-1-112867-3(رقم المبيعات  التقرير )1(
Publications Sales and Marketing Office  :دوالرًا من دوالرات  55على العنوان المذكور أدناه أو من أحد وكالء مبيعات األمم المتحدة في جميع أرجاء العالم. والسعر هو

 Unitedفي المائة للمقيمين في أقل البلدان نموًا). وينبغي إرسال الطلبات أو االستفسارات إلى: 75لمقيمين في البلدان النامية، وبنسبة في المائة ل 50الواليات المتحدة (مع خصم بنسبة 
Nations Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States. tel.: +1 212 

963 8302, fax: +1 212 963 3489, e-mail: Publications@un.org, https://unp.un.org. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013_en.pdf


UNCTAD/PRESS/PR/2013/37 
Page 2 
 

 
عــّوض، علــى حنــو مســتدمي، عــن اآلثــار الســلبية لتبــاطؤ منــو الصــادرات إىل البلــدان املتقدمــة. وعــالوة ويذهب التقرير إىل أن من شأن التحّول حنــو مســار منــو أكثــر توازنــاً أن ي

ار" والتنــافس االنكماشــي فيمــا على ذلك، ميكن اتباع هذا املسار يف الوقت نفسه من ِقبل مجيع االقتصادات الناميــة واالنتقاليــة دون أن ترتتــب علــى ذلــك آثــار "إفقــار اجلــ
مــن االقتصــادات الناميــة  الضرائب الذي يالزم االسرتاتيجيات اإلمنائية اليت تقودها الصادرات، وفقاً ملا جاء يف تقرير التجارة والتنميــة. فــإذا مــا اجتــه العديــديتصل باألجور و 

ا ميكــن أن تصــبح أ ســواقاً لبعضــها الــبعض، ممــا يــدعم التجــارة اإلقليميــة واالنتقاليــة يف الوقــت نفســه إىل إعطــاء الطلــب احمللــي دوراً أكــرب يف اســرتاتيجيات منوهــا، فــإن بلــدا
ة حنــو األســواق احملليــة ال يعــين التقليــل و"التجارة بني اجلنوب واجلنوب" وبالتايل يُعزز منو هذه البلدان مجيعها. ولذلك يــرى التقريــر أن حتويــل حمــور تركيــز اســرتاتيجيات التنميــ

فعــًال مزيــداً مــن التوّســع إذا مــا اســتطاع عــدة شــركاء جتــاريني حتقيــق معــدل منــو اقتصــادي أعلــى يف الوقــت نفســه. ويف  من أمهية دور الصادرات. فالصادرات ميكن أن تشــهد
يــر مســتويات قياســية. ولكــن التقر  هذا الســياق، قــد تكــون البلــدان الغنيــة بــاملوارد الطبيعيــة قــادرة علــى االســتمرار يف االســتفادة مــن أســعار الســلع األساســية الــيت ارتفعــت إىل

  ات.ينصح هذه البلدان بأن تكفل استخدام اإليرادات اليت تنشأ عن ذلك ألغراض االستثمار يف أنشطة جديدة متّكنها من تنويع اإلنتاج والصادر 
 

ن الناميــة كســبب لعــدم صــالحية وحتذر الدراسة من أن مثة حتديات تواجه مثل هذه التحوالت يف اسرتاتيجيات النمــو. وكثــرياً مــا ُيشــار إىل عــدم كفايــة حجــم أســواق البلــدا
ُوضــعت حــديثاً بشــأن منــو وتكــوين "الطبقــة العامليــة املتوســطة" تشــري إىل أن بعــض أكثــر البلــدان الناميــة واالنتقاليــة   تقــديراتمنط النمو املوّجه حنو الطلب احمللي. ولكن مثــة 

م للتعــويض عــن جــزء كبــري مــن أي نقــص يف طلــب البلــدان املتقدمــة علــى الصــادرات. إال أن الــالز  املعيشــيةرمبــا تشــهد حاليــاً مســتوى االرتفــاع يف اســتهالك اُألســر  ســكانا
بــني الزيــادات يف اســتهالك الدراســة تؤكــد أنــه مــن أجــل حتقيــق إمكانــات املبيعــات هــذه، جيــب علــى واضــعي السياســات دعــم القــوة الشــرائية احملليــة وحتقيــق التــوازن املناســب 

حــدَّدة هلــذا التــوازن علــى ظــروف كــل بلــد مــن البلــدان. ولكــن إقامــة هــذا التــوازناملعيشية  اُألسر
ُ
تتطلــب بصــورة  ، واالستثمار اخلاص، واإلنفاق العام. وتتوقف اخلصــائص امل

  عامة منظور جديد إىل دور األجور والقطاع العام.
 

عــن ُجمــاراة منــو   بالفعــل شــّدد علــى جانــب األجــور املتعلــق بالتكــاليف. ولكــن األجــور ختّلفــتبــأن االســرتاتيجيات املوّجهــة حنــو التصــدير تُ  تقريــر التجــارة والتنميــةويـُـذّكر 
لــى جانــب األجــور املتصــل بالــدخل اإلنتاجية يف معظم البلدان يف العقود األخرية. وعلى النقيض من ذلك، فإن االسرتاتيجية اليت تُعطي دوراً أكــرب للطلــب احمللــي ُتشــّدد ع

ا تستند إىل إنف بوصفه أكرب مكونات الطلب احمللي. ومن شأن خلق فــرص العمــل، مقرتنــاً بزيــادة األجــور املوّجهــة حنــو اإلنتاجيــة، أن يولّــد مــا يكفــي  املعيشية اق اُألسرأل
بعــض البلــدان الناميــة مــؤخراً زيــادة  تمــن الطلــب احمللــي لالســتفادة الكاملــة مــن منــو القــدرات اإلنتاجيــة دون احلاجــة إىل االعتمــاد علــى اســتمرار منــو الصــادرات. وقــد حاولــ

يــؤدي إىل اســتدانة  اإلنفــاق االســتهالكي عــن طريــق ختفيــف شــروط احلصــول علــى االئتمانــات االســتهالكية، ولكــن الدراســة حتــذر مــن أن األخــذ مبثــل هــذا الــنهج ميكــن أن
  دد من البلدان املتقدمة.على حنو ما تدل عليه بوضوح التجارب احلديثة يف عاملعيشية ُمفرطة وإىل إعسار اُألسر 

 
. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن ويــذهب التقريــر إىل أن بإمكــان القطــاع العــام أن يزيــد مــن قــوة الطلــب احمللــي عــن طريــق زيــادة العمالــة يف القطــاع العــام وتوظيــف االســتثمارات

ة حنــو فئــات الــدخل الــيت تُنفــق ِنســباً أكــرب مــن دخلهــا علــى االســتهالك. ومــن شــأن التغريات يف اهليكل الضرييب ويف تكوين اإلنفاق العام ميكن أن توّجه توزيع القوة الشــرائي
  ومن القطاع العام أن يوّفر حافزاً لرواد األعمال لالستثمار يف زيادة القدرة اإلنتاجية احلقيقية.املعيشية زيادة الطلب الكلي الناشئ عن استهالك اُألسر 

 
ســة الصــناعية ميكــن أن تُعــزز دعــم قــرارات االســتثمار. واهلــدف مــن ذلــك هــو جعــل التوزيــع القطــاعي لالســتثمار يتماشــى علــى حنــو ويالحظ تقرير التجارة والتنمية أن السيا

بة ألمنــاط ت األجنبيــة يف االســتجاأفضل مع أمناط الطلب احمللي واإلقليمي الناشئة حديثاً. وقد تكون لــدى املؤسســات احملليــة يف البلــدان الناميــة بالفعــل ميــزة علــى املؤسســا
ا تستطيع أن تستحدث على حنو أسهل الطلب اجلديدة الناشئة يف  ا ومناطقها. كما تتوفر لديها معرفة أفضل باألسواق احمللية واألفضليات احمللية ومن مثّ فإ منتجــات وشــبكات بلدا

ا أن حتول دون أن تؤدي زيادة الطلب احمللي إ   ىل حدوث حاالت عجز جتاري مفرط.توزيع جديدة مناسبة، وبالتايل فإن بإمكا
 

ة فيمــا يتصــل حبصــائل الصــادرات ويف حالة البلدان اليت تعتمد اعتماداً شديداً علــى صــادرات الســلع األساســية، تنصــح الدراســة بــإجراء تقيــيم دقيــق ومتــأٍن للتطــورات املرتقبــ
لكــربى"، وإذا كــان األمــر كــذلك حتديــد موقعهــا احلــايل ضــمن تلــك الــدورة. وتــذهب مــن أجــل حتديــد مــا إذا كانــت أســعار الســلع األساســية تــدخل يف مــا ُيســمى "الــدورة ا

يــار يف أســعار الســلع األساســية أو عــودة ســريعة إىل اجتــاه تــدهو  ر طويــل األجــل. ومــا دامــت أســعار الدراسة إىل أنه من غري احملتمــل أن حيــدث يف الســنوات القليلــة املقبلــة ا
نســبة عادلــة مــن ريــوع املــوارد، ينبغــي لواضــعي السياســات أن  علــي   احلصــولة نســبياً، ومــا دام ُمنتجــو الســلع األساســية قــادرين علــى السلع األساسية عند مستويات مرتفع

ن التــدابري ذات يقــول التقريــر إيكفلوا استخدام اإليرادات املتأتية من استغالل املــوارد الطبيعيــة مــن أجــل احلــد مــن التفــاوت يف مســتويات الــدخل وحفــز اإلنتــاج الصــناعي. و 
ة مــن اإليــرادات املتأتيــة مــن الصــلة ينبغــي أن تشــمل االســتثمار العــام وتــوفري اخلــدمات االجتماعيــة املوّجهــة حنــو تلــك الشــرائح مــن الســكان الــيت ال تســتفيد اســتفادة مباشــر 

  استغالل تلك املوارد.
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