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  تقرير يقول إن نقل الخدمات القائمة على الشبكات إلى الخارج

  *ألزمة االقتصاديةسينمو بسرعة في أعقاب ا
 

ي صادرات      - 2009 اآتوبر/ تشرين األول22 جنيف، رة ف دوث طف ن ح عندما تتحسن الدورة االقتصادية، يمك
ام     الخدمات بفضل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهو ما يتوقعه األونكتاد في            تقرير اقتصاد المعلومات لع

ضطربة : 2009 ة م ي أزمن ات ف ات وتوقع شير. )1(اتجاه اش  وي أثير االنكم ن أن ت الرغم م ه ب ى أن ر إل  التقري
ة                    زة اإللكتروني ل الحواسيب واألجه صاالت مث ات واالت العالمي شكل ضربة قوية لصادرات تكنولوجيا المعلوم
دو                  ا يب ت فيم صاالت آان ات واالت للمستهلكين، فإن تكنولوجيا المعلومات والخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلوم

  .أآثر مرونة
 

  ة هيمنة صادرات االقتصادات اآلسيوية على سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتزياد
 

ام                    رة من ع ي الفت ات واالتصاالت، ف ا المعلوم لع تكنولوجي ام      1998ارتفعت قيمة س ى ع غ      2007 إل  813، من مبل
ى          ل           1.73مليار دوالر من دوالرات الواليات المتحدة إل ذلك تمث ون دوالر، وآانت ب ي  13 تريلي ارة        ف ة من تج  المائ

ارة من                      . السلع آكل  ذه التج ة في ه دان النامي سها، قفزت حصة البل رة نف ى        38وفي الفت ة إل ة    57 في المائ .  في المائ
وتظل المناطق النامية األخرى وآذلك االقتصادات التي تمر        . وتعزى آل هذه الزيادة تقريبًا إلى البلدان النامية في آسيا         

صاالت         بمرحلة انتقالية مصدِّراً   ات واالت ا المعلوم سلع تكنولوجي ي         .  هامشيًا ل أآبر مصدِّر ف سرعة آ صين ب رزت ال وب

                                                      
رقم     * ى ال اد عل ابع لألونكت صحافة الت ب ال صال بمكت ى االت ي  +4 5828 917 22 1يرج د اإللكترون وان البري ؛ عن

, org.unctad@unctadpresspress/org.unctad.www://http. 
 
ام    )1( ر ع ات  2009تقري صاد المعلوم ن اقت ضطربة     :  ع روف م ل ظ ي ظ ات ف ات والتوقع ع (االتجاه م البي -E.09.II.D.18, ISBN: 978-92-1: رق

دان يمكن الحصول عليه من مكاتب مبيعات األمم المتحدة على العناوين المدرجة أدناه أو من وآالء مبيعات األمم المت      ) 112778-2 سعر . حدة في آثير من البل  من  60: ال
ا    ). يمين في أقل البلدان نموًا في المائة للمق75 في المائة للمقيمين في البلدان النامية وبنسبة 50مع خصم بنسبة (دوالرات الواليات المتحدة   ين في أوروب وُيرجى من المقيم
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ام    20 إلى 1998 في المائة في عام 3العالم، حيث ارتفعت حصتها من السوق بشدة من    ة في ع ، أو 2007 في المائ
صين (وسجلت هونغ آونغ    . ما يمثل ضعف حصة ثاني أآبر مصدِّر، أي الواليات المتحدة          اني      ) ال ا ث ة آوري وجمهوري

  .)1الرسم البياني (ض وثالث أآبر زيادة في حصة السوق، فيما شهدت الواليات المتحدة واليابان أآبر انخفا
 

ويبدو أن هبوط الصادرات آان . وآان للكساد آثار بالغة في التجارة العالمية لسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ة          حادًا جدًا في االقتصادات الت      ل األزم ل قب ضة بالفع دة أو منخف دة    (ي آانت صادراتها راآ ات المتح ا والوالي ألماني

ومن بين البلدان األولى الستة المصدِّرة في العالم، شهدت اليابان أآبر انخفاض، حيث             . )2الرسم البياني    ()واليابان
شرين        5.1انحسرت سلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من        ي ت ار دوالر ف وبر  /األول ملي ى  2008أآت  2.9 إل

ي آذار ار دوالر ف ارس /ملي ا     . 2009م لع تكنولوجي ارة س ة لتج ة الجغرافي وُّل الترآيب ن تح ة م سّرع األزم د ت وق
  .المعلومات واالتصاالت، وذلك بتعزيز حصة البلدان النامية في آسيا من السوق

 
ل أ           د قب د يمت ت ق ى أن الوق سوق إل صائية لل ات      وتشير الدراسات االستق ا المعلوم ي تكنولوجي اق ف ع اإلنف ن يرتف

ا              . واالتصاالت على نحو ملحوظ    شرآات ميزانياته ر ال م أآب ي معظ ات ف فقد خّفضت إدارات تكنولوجيا المعلوم
رجَّح أن    .  ولم ُيبِلغ سوى عدد قليل منها عن زيادات2009في الربع األول من عام     اش، ي دء االنتع وحتى مع ب

  .ا المعلومات واالتصاالت دون مستويات ما قبل األزمة لفترة زمنية ممتدةتظل صادرات سلع تكنولوجي
 

  توقع ارتفاع صادرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الممكِّنة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

صاالت      ات واالت ا المعلوم ة بتكنولوجي دمات الممكِّن ات والخ ا المعلوم يب،  - إن تكنولوجي ة الحواس ل برمج  مث
ي      - وتطوير البرامجيات، وعمل مراآز المكالمات الهاتفية لخدمة الزبائن وخدمات مكاتب الدعم             ة ف  تزداد أهمي

ة  اء األزم ة أثن ر مرون ي أآث ة وه ارة العالمي ن  . التج د م دد متزاي ي ع اق ف ادة التوصيل عريض النط وأدت زي
ي          البلدان إلى تيسير إعادة تنظيم إنتاج خدمات عديدة وتوسيع إنتاج ال           اآن الت ي األم صدير ف خدمات الموجهة للت

  .ويقول التقرير إن توسع الخدمات الخارجية ال يزال في مرحلة االنطالق. تتيح مواقع جذابة أو أجورًا متدنية
 

ات       ا المعلوم ة بتكنولوجي دمات الممكِّن ة للخ سوق العالمي ّدرت ال سوق، ٌق ي ال ات محلل ى دراس تنادًا إل واس
ات     و        وتكنولوجيا المعلوم ارج بنح ي الخ صاالت ف ام    90واالت ي ع ار دوالر ف ا  2008 ملي ة   60، منه ي المائ  ف

وتشير النظرة الفاحصة على هذه البيانات إلى اتجاه نحو التنوع الجغرافي، على . لخدمات تكنولوجيا المعلومات
البلدان الخمسة األولى ورغم أن . األقل فيما يتعلق بحالة الخدمات الممكِّنة بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت

ن           -  وهي آيرلندا والصين والفلبين وآندا والهند        -   ال تزال تستأثر بأربعة أخماس الصادرات المتعلقة بالتجارة م
يا                . الخارج، تبرز وجهات جديدة عّدة تمثل حصة متنامية        ا وآس ي أفريقي دان ف ن البل د م دد متزاي ويعتبر اليوم ع

دان     ة              وأوروبا وأمريكا الالتينية بل ال التجاري دمات األعم ف خ اج مختل ة إلنت حة جذاب اه    . ًا مرشَّ ذا االتج رز ه ويب
ة                            دادات عالمي درات إم وير ق شرآات لتط سعى ال ث ت صوت، حي ى ال ة عل دمات القائم ة الخ ي حال بالخصوص ف

لومات، تظل الهند هي البلد ولكن على صعيد خدمات تكنولوجيا المع. تغطي مناطق لغوية عديدة ومناطق زمنية
  . في المائة55المصدِّر المهيمن، حيث تبلغ نسبتها التقديرية من السوق نحو 

 
ة       صفة عام صاالت ب ات واالت ا المعلوم ة لتكنولوجي دمات الممكِّن ات والخ ا المعلوم صدِّرو تكنولوجي از م واجت

شرآات    .  المعلومات واالتصاالت  األزمة االقتصادية العالمية أفضل بكثير من مصدِّري سلع تكنولوجيا         رى ال وت
سة        ز المناف اليف وتعزي يص التك ة لتقل ة هام ارج طريق ن الخ دمات م ديم الخ صادرات   . أن تق ن ل ة، يمك ن جه فم

صادي   شاط االقت شهده الن ذي ي ام ال اطؤ الع سبب التب صير ب دى الق ى الم تقلص عل دمات أن ت ك . الخ ق ذل وينطب
دمها ال   ي تق دمات الت ى الخ صارف   بالخصوص عل اء بعض الم ال اختف ع احتم ارج، م ن الخ ة م صناعة المالي

شرآات                    . وغيرها من المؤسسات المالية تماماً     ات ال ع فئ ى جمي ضغط عل ي ال ساد ف ادة الك ى زي رًا إل ه نظ د أن بي
ضة                 ة المنخف . لتقليص التكاليف، سيختار البعض نقل خدمات متزايدة وجديدة إلى الخارج في المواقع ذات التكلف

دمات                  وعلى ا  ديم الخ اق تق ساع نط اد ات لمديين المتوسط والطويل، ومع انتعاش االقتصاد العالمي، يتوقع األونكت
  .من الخارج جغرافيًا وقطاعيًا وآذلك في مختلف وظائف األعمال التجارية
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ا الم                 ة بتكنولوجي دمات الممكِّن ات  ولهذا فإن توقعات النمو طويل األجل بخدمات تكنولوجيا المعلومات والخ علوم
رًا    تعدت مبك ي اس دان الت دة للبل ارج واع ن الخ صاالت م د(واالت ل الهن ئة  ) مث دان الناش ن البل د م ذلك للعدي وآ

ى                . األخرى دمات إل وحيث إن الظروف أصبحت مهيأة لنمو انتقال األعمال التجارية العالمية المتعلقة بتقديم الخ
  .لتطوير صناعات خدمات ضخمة موّجهة نحو التصديرالخارج، فال بد وأن يتاح مجال لعدد أآبر من البلدان 

 
ي    "ومؤخرًا قال األمين العام لألونكتاد، سوباتشاي بانتيشباآدي         ارج الت ن الخ إنه ينبغي لمواقع تقديم الخدمات م

ة                       ا الموقعي سين مزاياه اريبي أن تواصل تح ر الك ة البح برزت أخيرًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطق
  ". د القطاعات التي يمكن أن تنافس فيها بصورة أآثر فعاليةوتحدي

 
ساً                         صدِّرًا مناِف ًا م ا موقع ل فيه ي تمثِّ اطق الت ًا للمن ًا دقيق ضع تقييم أن ت دان ب ر البل ى   . وينصح التقري سبة إل وبالن

تبر             ة، س سنوات القادم ات  االقتصادات األفريقية التي سترتبط بكوابل األلياف البصرية تحت البحر في ال ز إمكان
سليمة       شمل  . جديدة لخدمة المواقع األجنبية بالخدمات القائمة على الصوت، طالما ُهيِّئت الظروف اإلطارية ال وت
  .التحديات تطوير الموارد البشرية الضرورية وآذلك األطر التنظيمية الالزمة لمنافسة المواقع األخرى

 
 
 
 

 والخسارة في حصص األسواق من صادرات سلع تكنولوجيا  بلدان من ناحية المكسب10 أآبر - 1الرسم البياني 
  2007- 1998المعلومات واالتصاالت، في الفترة 

 )نسبة مئوية(
 

 
  .3 - ، الشكل الثالث 2009األونكتاد، تقرير اقتصاد المعلومات لعام  :المصدر
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آبر ستة بلدان مصدِّرة، باألسعار الجارية، أالصادرات الشهرية لسلع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب  - 2الرسم البياني 
 2009 مايو / أيار- 2007أغسطس /آب
 )100 = 2007أغسطس /المؤشر، آب(

 

 
 

  .8 - ، الشكل الثالث 2009األونكتاد، تقرير اقتصاد المعلومات لعام : المصدر
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