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 يف البلدان النامية وأهنا أسهمت يف زايدة عدم املساواة على الصعيد العاملي. املوسعة
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  التشبببببببببببكي  يف الرواية ، قد أدى إىل بعضخّلفتها العوملة املفرطة
ح
لت  لبها التجارة". وتضبببببببببببا  هذه للمنافع املشبببببببببببرت ة ا عتمدةامل

 املخاو  إىل خماو  أخرى تشغل ابل البلدان النامية من أمد طويل وتتعلق آبليات عمل النظام التجاري الدويل.
 

تعزيز التجارة من أجل التجارة"،  أن يتعدى جمرد وقال الد تور  يتوىي إن "إحياُ روو التفاؤل إزاُ التجارة وتعددية األطرا  جيب
 عن التجارة والتنمية. فا  أن التقرير يدعو إىل خطاب وبرانمج أ ثر مشوال  مضي

 
 التغيريا  اهليكلية احملدودة النامجة عن التجارة

 
حتتل مكانة  برية يف املناقشببات  -سا فيها التجارة املتزايدة فيما بينها  -إذا  انت األمهية املتنامية للبلدان النامية يف التجارة الدولية 

 حكاية عن شرق وجنوب شرق آسيا.  األخرية بشأن العوملة، فإن التقرير يعرت  أبن "صعود اجلنوب" هو أساسا  

 
)بصورة أ  (  حديثة العهد ابلتصنيع يف آسيا ولصادرات الص  الحقا  االقتصادات وخيلص التقرير إىل أن النمو السريع لصادرات 

إىل  ١9٨٦بلدان املتقدمة يف الصادرات العاملية من حنو ثالثة أرابع إمجايل الصادرات من السلع يف عام مرتبط ابخنفاض نصيب ال
أو  الفرتة، ظلت حصص الصادرات يف معظم البلدان النامية األخرى اثبتة تقريبا   نفس. ويف ٢٠١٦أ ثر من النصف فقط يف عام 

 الدورة الك ى ألسعار السلع األساسية.  مراحل يفمؤقت ود صعمرحلة ، ما عدا اخنفضت أحياان  

 
الحتاد الروسبببببي واهلند وال ازيل وجنوب اجملمعة لصبببببة احلارتفعت د فقب  بلدان جمموعة بريكس. وابسبببببتثناُ الصببببب ، الصببببب   وت ز
لكن ليست و  ميثل زايدةوهذا  – ٢٠١٦يف املائة يف عام  7.4إىل حوايل  ١99٠يف املائة يف عام  3.7يف الناتج العاملي من  أفريقيا
يف املائة خالل  ٢٢.٢يف املائة إىل  5.4، ارتفعت حصة جمموعة بريكس من فت الص اأض ائلة. وعلى النقيض من ذل ، عندابهل

 هذه الفرتة. 

 
دوالرات من  7، بلغت حصة شرق آسيا ٢٠١٦. ويف عام أنشطة الصناعات التحويلية على ةلااحل هذهتنطبق  وجه خاصعلى و 

دوالرات ا تسبببببها العامل النامي من صببببادرات املصببببنوعات. أضببببف إىل ذل  أن االقتصببببادات النامية يف شببببرق آسببببيا هي  ١٠ ل 
لة  حصببة متزايدة من األرابو ١995الوحيدة الت توجد فيها، إىل حد بعيد، مقرات الشببر ات ع  الوطنية الرائدة منذ عام  ، مسببجّة

 .٢٠١5يف املائة يف عام  ٢٦إىل أ ثر من  ١995يف املائة يف عام  7العامل، من  شر ة ع  وطنية يف ٢٠٠٠الت تدّرها أ   

 
على  وملا أصبببببببحت البلدان النامية تعتمد على األسببببببواق العاملية أ ثر فأ ثر، فقد أمسببببببت أيضببببببا، حسببببببب التقرير، أ ثر اعتمادا  

 لتجاري يف ظل العوملة املفرطة. جمموعة حمدودة من الصادرات: حيث ابت التخصص املفرط مسة من مسات النظام ا
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تنموية" الدولة ال" دور ويربط التقرير ذل  ابنتشببببار سببببالسببببل القيمة العاملية والصببببعوابت الت تعرتض تسببببلق سببببلم التنمية يف غياب
 شبببهدت ،١995أنه منذ عام   ارة السبببلع األسببباسبببية، وال غرابة من مساتمسة  القيمة هذه سبببالسبببل تعت لفرتة طويلة  قوية. وال

 زايدات يف حصة الصناعات االستخراجية يف القيمة املضافة للصادرات.  ،ياانت عنهالدينا ب ،٢7من أصل  انميا   بلدا   ١٨

 
فقد اقرتن انتشار سالسل القيمة العاملية يف الصناعات التحويلية واخلدمات ابخنفاض حصة  ،يف حالة الص  واحد ابستثناُلكن، 

ن هذه السبببالسبببل، ما عدا يف شبببرق آسبببيا مرة يف الصبببادرات  القيمة املضبببافة حمليا   اإلمجالية. وال جيد التقرير أدلة واضبببحة على حتسبببّ
 (.١أخرى )الشكل 

 
وحىت ا ن، مل يتسببببببببببب طلب الصببببببببب  املتزايد، الذي سببببببببباعد على حفز النمو يف العديد من البلدان النامية منذ بداية األلفية، يف 

 درات يف البلدان النامية األخرىالصا بةتر يإحدا  تغيريات إجيابية  برية يف 

 
 قوة تؤدي إىل عدم املساواةكالتجارة  

 
 ات . فالتجارة هتيمن عليها الشر البالدداخل خارج و مهية يف األالشر ة نفس   جمح يستكي الشر ات، عندما يتعلق األمر بسلوك

من  ل  ٦يف املائة الك ى  ١ الك ى أ ثر فأ ثر منذ منتصبببف التسبببعيناتب ومن ب  الشبببر ات املصبببّدرة، يبلا متوسبببط حصبببة ال
 ١٠دوالرات من أصببببل  4شببببر ات فقط تكسببببب يف املتوسببببط  ١٠دوالرات من الصببببادرات. وتشببببري بعض التقديرات إىل أن  ١٠

 حمصَّلة يف اخلارج. 

 
بقاُ املنضببببم  اجلدد واملصببببّدرين و  دصببببمو مل الذي ُيصببببل فيه الفائز على  ل شببببيُ، ليس مسببببتغراب  أن يكون معدل ففي هذا العا

شببر ات يف البلدان النامية أسببوأ القطاع التصببدير بعد عام ، و  ك، إذ إن ثال  شببر ات من أصببل أربع ترت منخفضببا   األصببغر حجما  
  مثيالهتا يف البلدان املتقدمة. من حاال  

 
الشر ات  مقر، وإيرادات أعلى يستأثر هبا ماديةمن أرابو مرتفعة متأتية من أصول غري  مزجيا   زايد يف سؤ توزيع الدخولتالويعكس 

مهم عندما يتعلق األمر ابلر يةب ويعت  النمو السببببببببريع يف  - مرة أخرى - الشببببببببر ة حجم، وضببببببببغط تكاليف اإلنتاج. و ع  الوطنية
 .العمل على مستوى العامل دخلالك ى قوة رئيسة تعمل على خفض حصة  ٢٠٠٠ أرابو الشر ات ال

 
القيود على حصة  وإن التفريا )عن طريق نقل األعمال إىل اخلارج( قصة مألوفة يف االقتصادات املتقدمة، لكن التقرير يتعّقب أيضا  

العمالة ذات املهارات البسببيطة واملتوسببطة يف مراحل اإلنتاج من سببالسببل القيمة يف البلدان النامية، إذ إن حصببة القيمة املضببافة يف 
 )اجلدول(. فضت. وتعد الص  استثناُ ملحوظا  التصنيع اخن
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وما يتصببل هبا  اديةالشببر ات الدولية الكبرية يف ما يسببمى "التجارة الومهية" الت تتمثل يف حر ة األصببول غري املوتشببارك العديد من 
على مر ابملرة. وينطبق هذا األ ضبببببببببببببرائبأي تفرض ضبببببببببببببرائب منخفضبببببببببببببة أو ال تفرض  هاتجو  والايت من تدفقات الدخل إىل

األلفية يف بلدان مثل آيرلندا وسببببببويسببببببرا ولكسببببببم    املدفوعات والعائدات املتعلقة ابمللكية الفكرية الت ارتفعت بسببببببرعة منذ اوائل
بكثري مما هي وهولندا، مع زايدة يف اإليرادات املسببتحقة للشببر ات ع  الوطنية من االسببتثمار املباشببر يف هذه األما ن، وهي أ   

 (.٢عليه يف البلدان الت تنشئ فيها منتجاهتا وتبيعها )الشكل 
 

 محل حيز السياسا  على حممل اجلد

 
عن عامل ُيقق الرب  خيلص التقرير إىل أن املشببببببببببكلة ليسببببببببببت مع التجارة يف حد ذاهتا وإاا مع الكيفية الت تدار هبا. وإن احلديث 

، وينكر واقع عامل اليوم الذي ُيصبببببببببل فيه الفائز على معظم لمنافعل املوسبببببببببع تقاسبببببببببملالالزمة لما يتجاهل الشبببببببببروط  للجميع  ثريا  
 األشياُ.

 
 تزيد منبسبب اتفاقات التجارة احلرة، مع تزايد األحكام الت  يز التدخل والت  املتاو لصانعي القرار وقد تَبَقلص حيز السياسات

. وجاُ يف التقرير أن هذه االتفاقات يف طريقها إىل أن تصبببب  أ ثر فأ ثر غري شبببفافةفاوض هيمنة املصبببّدرين الكبار يف عمليات ت
حقوق امللكية الفكرية، وتدفقات رأس املال ع  حكام أب فيما يتعلقلشر ات املصّدرة الكبرية، خاصة لآلية لرتويج األنشطة الريعية 

ّت أبي صبببلة إىل متال اشبببياُ أخرى  ثرية مرين والدول، وتنسبببيق املعايري التنظيمية، و احلدود، وإجراُات تسبببوية النزاعات ب  املسبببتث
ثل هذه ملاالتفاقيات التجارية ب  اجلنوب واجلنوب أقل عرضببببببببببة . وجدير ابلذ ر أن التقرير يشببببببببببري إىل أن باشببببببببببرملالتجارة سعناها ا

 .الك ى اتالشر  ذونفو  التجاوزات النامجة عن سلطة
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 2016–1990اهليكل الت ديري حسب املستواي  التكنولوجية، مناطق  مية خمتارة،  - ١الشكل 
 )ابلنسبة املئوية وتريليوانت الدوالرات(

   

   

 
 األساسية.حساابت أمانة األونكتاد، استنادا  إىل قاعدة البياانت اإلحصائية لتجارة السلع األساسية لتجارة السلع املصدر:
 . ٢٠٠٢تصنيف املنتجات مستمد من تقرير التجارة والتنمية، مالحظة:

 جنوب وجنوب شرق وشرق آسيا ال يتضمن الص  واالقتصادات احلديثة العهد ابلتصنيع ) لتا الطبقت (. (أ)
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(أ)جنوب وجنوب شرق وشرق آسيا-واو

(ابلنسبة املئوية)مصنوعات تستلزم مهارات و ثافة تكنولوجية متوسطة وعالية  
(ابلنسبة املئوية)سلع أساسية معاجَلة ومصنوعات تستلزم مهارات بسيطة 
(ابلنسبة املئوية)سلع أساسية غري معاجلة 

(برتيليوانت الدوالرات احلالية، املقياس األمين)قيمة جمموع الصادرات 
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 2014-2000احل ص يف القيمة املضافة امل دَّرة يف سالسل القيمة العاملية لل ناعا  التحويلية، 

            على الصعيد العاملي

         الفرق ٢٠١4 ٢٠٠٠ 

         3,٠ 47,٨ 44,٨ رأس املال

         3,٠- 5٢,٢ 55,٢ العمل

         ١,3- 3٠,4 3١,7 مهام املقر

         ١,7- ٢١,٨ ٢3,5 التصنيع

            اجملموعات القطرية

 بلدان أخرى  الص   دخل مرتفع 
 الفرق ٢٠١4 ٢٠٠٠  الفرق ٢٠١4 ٢٠٠٠  الفرق ٢٠١4 ٢٠٠٠ 

 ٠,٢ 59,4 59,٢  7,5- 49,٦ 57,٠  ٢,٠ 4٢,3 4٠,3 رأس املال
 ٠,٢- 4٠,٦ 4٠,٨  7,5 5٠,4 43,٠  ٢,٠- 57,7 59,7 العمل

 ١,١ ٢3,7 ٢٢,5  ٦,٠ ١9,7 ١3,٦  ١,7 37,٠ 35,٢ مهام املقر
 ١,3- ١٦,9 ١٨,3  ١,4 3٠,٨ ٢9,3  3,7- ٢٠,٨ ٢4,5 التصنيع

            بلدان خمتارة

 اهلند  إندونيسيا  ال ازيل 

 فرق ٢٠١4 ٢٠٠٠  فرق ٢٠١4 ٢٠٠٠  فرق ٢٠١4 ٢٠٠٠ 
 4,٠ ٦٠,٦ 5٦,٦  ٠,9- 59,٠ 59,9  5,9- 43,٢ 49,١ رأس املال
 4,٠- 39,4 43,4  ٠,9 4١,٠ 4٠,١  5,9 5٦,٨ 5٠,9 العمل

 ٠,٨- ٢٨,9 ٢9,7  ٢,٠ ٢7,٦ ٢5,٦  ٨,٠ 3٠,3 ٢٢,3 مهام املقر
 3,٢- ١٠,5 ١3,7  ١,١- ١3,3 ١4,5  ٢,١- ٢٦,5 ٢٨,٦ التصنيع

 تر يا  االحتاد الروسي  املكسي  
 الفرق ٢٠١4 ٢٠٠٠  فرق ٢٠١4 ٢٠٠٠  الفرق ٢٠١4 ٢٠٠٠ 

 3,٢ ٦٢,5 59,3  3,9- 47,4 5١,3  ٨,4 7٦,7 ٦٨,3 رأس املال
 3,٢- 37,5 4٠,7  3,9 5٢,٦ 4٨,7  ٨,4- ٢3,3 3١,7 العمل

 ١,7- ١5,3 ١7,٠  ٨,١ 3٠,5 ٢٢,4  ٢,4- ١٠,5 ١3,٠ مهام املقر
 ١,5- ٢٢,٢ ٢3,7  4,٢- ٢٢,١ ٢٦,3  ٦,٠- ١٢,٨ ١٨,٨ التصنيع

 (.٢٠١٦إىل قاعدة بياانت املدخالت واملخرجات العاملية ) حساابت أمانة األونكتاد، استنادا   املصدر:
"بقية العامل" ال تندرج إال يف  ، إضبببببافة إىل فئة واحدة لبلدا   43( ٢٠١٦املدخالت واملخرجات العاملية )إصبببببدار عام تشبببببمل قاعدة بياانت  مالحظة:

، من بينها اقتصببببادا مجهورية  وراي ومقاطعة نيوان الصببببينية الناميان املرتفعا الدخل. وتشببببمل بلدا   34األرقام اإلمجالية العاملية. يشببببمل "الدخل املرتفع" 
ازيل وتر يا لدان األخرى" بلدين متقدم  )بلغاراي ورومانيا( وسبببببببببتة بلدان انمية واقتصبببببببببادات متر سرحلة انتقالية )االحتاد الروسبببببببببي وإندونيسبببببببببيا وال  "الب

 واملكسي  واهلند(. وأحدرجت مجيع قطاعات الصناعات التحويلية.
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إىل  2000ارج، بلدان خمتارة، الربع األول من عام إيرادا  الو اي  املتحدة من ا ستثمار املباشر يف اخل - ٢الشكل 
 2018الربع األول من عام 

 )بالي  الدوالرات(
 

  
 إىل مكتب التحليل االقتصادي، الوالايت املتحدة. ، استنادا  ٢٠١٨، (Setser and Frank)سيسرت وفران   املصدر:
 تتطابق البياانت مع جمموع األربعة أرابع السابقة.  مالحظة
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