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خطط البنية التحتية يف البلدان النامية مل تنجح يف االرتباط ابإلصالحات االقتصادية املتكاملة
الالزمة لتحقيق الرخاء تقرير صادر عن األمم املتحدة
جنيف ٢٦ ،أيلول/سبببتم  - ٢٠١٨يش ب تقرير التجارة والتنمية هلذا العام :السببلطة وانصببات اونطال ووها التجارة ا رة ،الصبباعر ع
حتول يف اقتصاعاهتا ويف حتقيق الرخاء املستدام.
األونكتاع ،إىل أن اوستثمار يف البنية التحتية يف البلدان النااية قد و يساعد يف إحداث ّ
فرغا عوعة اش بباري البنية التحتية إىل جداول أعمال البلدان النااية ارة أخرى ،ا توجه املؤسب بس ببات املالية املتعدعة األلرا  ،اثل
املصببر ايسببيوس لالسببتثمار يف البنية التحتية ،إىل توسببي نطا اسببتثماراهتا يف هذا ادال وسببعي عدة اباعرات عولية ،اثل اباعرة
ا زام والطريق الصببينية ،إىل و ب البنية التحتية يف صببميا عملها ،يشب التقرير إىل أن هذه ا هوع قد و تسبباعد البلدان عل حفز
التصني والتحول اهليكلي اللذي هي يف أاس ا اجة إليهما.
ويتضب ب ببم التقرير حتلياله أجراه األونكتاع ملا يربو عل  ٤٠خطة تنمية ولنية ا البلدان النااية وا أقل البلدان منواه ،ويش ب ب ب التحليل،
الذس يبحث يف ادى ب ب ببعف اورتبا بني اش ب ب بباري البنية التحتية واإلص ب ب ببالحات اوقتص ب ب بباعية ،إىل الرتكيز الزائد عل البنية التحتية
ابعتبارها فرصة جتارية وقلة الرتكيز عليها كرافعة وحداث حتول هيكلي.
*
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"فالبنية التحتية ليست جمرع آجر واال  ،وإمنا هي جسر إىل املستقبل" ،عل حد قول اوخيسا كيتويي ،األاني العام لألونكتاع.
ورغا أن الص ب ب ببورة الر تتباعر إىل األدهان عند ا ديث ع اإلنفا عل البنية التحتية هي ص ب ب ببورة املناف العااة ،اثل الطر السب ب ب بريعة
واملوانئ واملدارس ،فإن السجال حول السياسات كث اه اا يقلل ا شأن القطاع العام ويشيد بدور رأس املال اخلاص وتقنيات التمويل الر
عاعته اا تفتقد الش ب ب ببفافية .ويذكر التقرير أن هذا التوجه بعيد كل البعد ع التوجه الذس جعل ا البنية التحتية إحدى اللبنات األس ب ب بباس ب ب ببية
لنجاح لفرات التصني  ،بدءاه ا بريطانيا العظم يف القرن الثاا عشر وانتهاء ابلصني يف القرن ا اعس والعشري .
ومل يقتصب ببر األار عل إغفال هذه الرابط ا اسب ببا بني البنية التحتية والتصب ببني يف اقابل الرتكيز عل جدوى اشب بباري البنية التحتية ا
الناحية املالية ،بل إن الرتكيز البنية التحتية كأصول االية وجتذاب املستثمري الدوليني فتح الباب أيضاه لسلوك الساعي وراء الري .
ويبني التقرير أن املفارقة تكم يف أن الرتكيز عل اش بباري البنية التحتية ا الناحية املالية ل يس ببد اوحتياجات اوس ببتثمارية يف البنية
التحتية اوقتص ب بباعية ،وتشب ب ب التقديرات إىل أن اوحتياجات اوس ب ببتثمارية الس ب ببنوية عل الص ب ببعيدي العاملي والقطاعي ترتاوح بني ٤.٦
و 7.9تريليوانت عوور ،وهذا يتطلب زايعة اإلنفا العام.
ويتجنب النهج الذس يركز عل ا دوى املالية ،رغا أمهيته ،السب ب ب ب ب ب بؤال اهلام املتمثل يف الس ب ب ب ب ب بببل الكفيلة عل البنية التحتية قوة عافعة
للتحول اهليكلي الذس يهد إىل زايعة اإلنتاجية والتغي اوقتص ب ب ب ب ب بباعس واوجتماعي يف اعظا العامل النااي الذس هو يف أاس ا اجة
إليه.
ويبني التقرير أن اعظا البلدان النااية جيب أن تضبباعف اسببتوايت اوسببتثمار ا الية يف اشبباري البنية التحتية ،الر تقل حالياه ع 3
يف املائة ا الناتج احمللي اإلمجايل ،إىل حوايل  ٦يف املائة ،إدا أريد هلا أن حتُدث أس أثر حتويل.
ففي انطقة أاريكا الالتينية والكارييب ،قُيمت احتياجات اوسب ب ب ببتثمار يف البنية التحتية مبا نسب ب ب بببته  ٦.٢يف املائة ا الناتج احمللي اإلمجايل
للمنطقة ،يف حني بلغت نس ب ب ب بببة اإلنفا الفعلي عليها  3.٢يف املائة يف عام  .٢٠١٥ويف أفريقيا ،تقدر اوحتياجات املتوقعة مبا نس ب ب ب بببته
 ٥.9يف املائة ا الناتج احمللي اإلمجايل للمنطقة يف الفرتة  ،٢٠٤٠-٢٠١٦اقابل النسب ب ب بببة ا الية البالغة  ٤.3يف املائة .وابملثل ،تقدر
احتياجات اوستثمار ا الية واملتوقعة يف آسيا للفرتة  ٢٠3٠-٢٠١٦حبوايل  ٥يف املائة ا الناتج احمللي اإلمجايل.
ويدعو التقرير إىل اتباع هنج أو ح إزاء اوستثمار يف البنية التحتية ينطلق ا القاعدة وصووه إىل القمة ويض اوستثمار يف هذا ادال
يف ص ب ببلب اوس ب ب برتاتيجيات اإلمنائية الولنية .ويتطلب دلل ازجياه ا الطموح الس ب ببياس ب ببي واونض ب بببا يف طيط الس ب ببياس ب ببات العااة
وجتريبها .غ أن التقرير يو ب ب ب ب ب ببح أن هذه املشب ب ب ب ب بباري عاعايه اا هتد إىل عر عائدات ليلة اراحل تنفيذها لضب ب ب ب ب ببمان حتقيق عائدات
استثمارية وفقط وقلما تصحبها جهوع جريئة وخمالرة حمسوبة وتطلُ إىل املستقبل.
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ويس ببلا التقرير مبا ينطوس عليه التخطيط اإلمنائي ا جمازفة اس ببتنداه يف دلل إىل إلار "النمو غ املتوازن" الذس و ببعه خب التنمية اوقتص بباعية
أل ت أو .ه مشان لُيبني أن النهج القائا عل التسبلسبل والتجريب يف حتقيق التوازن السبليا بني البنية التحتية العااة واوسبتثمار اخلاص ميك أن
يساعد عل كسر حلقات لف النمو املفرغة املتشابكة يف البلدان النااية ويف أقل البلدان منواه.
ويبني التحليل الذس يتضب ب ب ب ب ببمنه التقرير ،والذس مشل اا يربو عل  ٤٠خطة إمنائية ولنية ،أن البنية التحتية اكوانه ا اكوانت  9٠يف
املائة ا هذه اخلطط ،ولك عون أس إلار وا ح يربطها ربطاه وثيقاه ابلتحدس الرئيسي املتمثل يف حتقيق التنمية والتحول اهليكلي.
ورغا اا تتس ب ب ببا به هذه اخلطط ا جوعة عالية ا حيث الرؤية والتوافق ا اوسب ب ب برتاتيجيات الولنية األمشل ،إو إنه ا قراءهتا قراءة اتمعنة
يتض ببح أهنا تقوم عل رؤية غ اكتملة أو غ اوجهة حنو أهدا اسب برتاتيجية ألول أجاله وأهنا و تضب ب التحدايت والعقبات الر ميك أن
تعرتض اس ة التنمية يف او ميك التعاال اعها بشكل اؤثر.
وو حتدع هذه اخلطط أيضب ب ب باه القنوات الر ميك أن يدعا تطوير البنية التحتية ا خالهلا تنفيذ اسب ب ب برتاتيجية إمنائية اكثر مشووه ،وابألخص
ععا التصني و/أو التنوي اوقتصاعس ،كما و حتدع بشكل انهجي األعوات الر قد تلزم إلقااة الروابط الكفيلة لتوجيه استثمارات حبيث
تصب يف النمو الذس يهد إىل التحول اهليكلي.
ويذكر التقرير أن هذا التباعد بني اسببتثمارات البنية التحتية واس برتاتيجيات التنمية يعزى ،يف جانب انه ،إىل عاف أيديولوجي يتمثل يف
طيط البنية التحتية وفقاه ملتطلبات القطاع اخلاص ،ويف جانب آخر انها ،إىل عزو حكواات البلبدان النباايبة ع النظر يف التحبدس
املاثل بطريقة أكثر مشووه وتكاااله.
ويش ب التقرير إىل ببرورة أن يركز صببانعو السببياسببات تركيزاه أك عل التخطيط لكي يتسببل إحداث حتول هيكلي س بري  ،وأن خ وسببيلة
لربط البنية التحتية ابلتحول تتمثل يف تصميا اشاري البنية التحتية تصميماه وا حاه وإعراجها يف إلار اسرتاتيجية إمنائية امشل تعرت حبلقات
التفاعل اإلجيابية بني البنية التحتية واإلنتاجية والنمو .وميك للدور الذس يؤعيه التخطيط يف تيس ب ب هذه العملية تيس ب ب اه فعاوه واوسب ببتثمار يف
املهارات والقدرات املؤسبسببية أن يسبباعد أيضباه عل ببمان أو تكتفي البنية التحتية ببناء ا سببور فحسببب وإمنا أن تؤعس هذه ا سببور أيضباه
إىل حتقيق الطموحات الوارعة يف خطة التنمية املستدااة لعام .٢٠3٠
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