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  استراتيجيات النمو المعتِمدة على التصديرية قدرةحدودماألزمة تكشف 

 
 تقرير يشدد على ضرورة إقامة توازن بين الطلب المحلي والطلب الخارجي

 
اتها       2010تقرير التجارة والتنمية     جاء في    – 2010سبتمبر  / أيلول 14جنيف،   د النظر في سياس ة أن تعي   أن على البلدان النامي
ول  .  تعّول آثيرا على توسيع الصادرات  متبعةستراتيجيات ال اال إذا آانت    وخلق فرص العمل   لنمو االقتصادي المستدام  با الخاصة ويق

دة اآلن     ديون       مع التقرير إن اآلمال بتحقيق النمو باالعتماد على التصدير ستواجه عوائق متزاي رة االستهالك الممول بال  توقف طف
 .في الواليات المتحدة

 
ورو                         ويفيد   ة الي ه ال الصين وال منطق المي، وأن التقرير أن االقتصاد األمريكي لن يقوم بعد اليوم بدور المحرك لحفز نمو االقتصاد الع

ستقبل المنظور  ي الم ى األرجح ف دور عل ذا ال يقوم به ان س و  . وال الياب ق النم ى تحقي ة إل سياسات الرامي أن تكون ال وتنصح الدراسة ب
 .ق فرص العمل والحد من الفقر قائمة على إيجاد توازن بين الطلب المحلي والطلب الخارجياالقتصادي المستدام وخل
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ذآر  ة  وي ارة والتنمي ر التج انه، أوًال، أن2010تقري يس بإمك اح   ل ق نج ا تحقي دان جميعه ـتب البل ى  نيب دة عل تراتيجيات معتم  اس
سه       سلع المصدرة                –التصدير في الوقت نف ستهلكة صافية لل ة المطاف أن تكون م دول في نهاي ى بعض ال يتعين عل ًا، من   .  س وثاني

ا يجعل المضي            المي، بم ساد الع سابقة للك المرجح أن يكون نمو أسواق التصدير العالمية أبطأ بكثير مما آان عليه خالل السنوات ال
أآثر         في ر ف اء        .  تنفيذ تلك االستراتيجيات صعبًا أآث ق نجاحات في التصدير باإلبق افس لتحقي ًا، أن التن ى وثالث اليف العمل   عل  في   تك

سبة لمساعي الحد من                      " القاعسباق نحو   " سيؤدي إلى    مستويات متدنية  سية بالن ار عك ى آث ذي ينطوي عل في األجور، وهو األمر ال
رًا    لخلق من ذلك، ينبغي للبلدان أن تسعى جاهدة أآثر من ذي قبل          وبدًال. الفقر وخلق فرص العمل    تثمار آثي ك باالس  حلقة حميدة وذل

ن من      . في األجور  ل ثاممفي رأس المال الثابت الذي يؤدي بدوره إلى نمو أسرع في اإلنتاجية وإلى ارتفاع        ك أن يمّك ومن شأن ذل
ك       ستتبع ذل ا ي ادة في فرص العمل     إحراز توسع مضطرد في الطلب المحلي مع م اج      .  من زي وب هو انته ر أن المطل د التقري ويؤآ

 .استراتيجيات إنمائية آفيلة بإقامة توازن بين تعزيز الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير
 

ار سوق  . في الواليات المتحدة    خفض االستهالك إلى   ات تؤدي  تكييف من حدوث ال مفر  ,على ما يبدو   ,ه أن  من ذر التقرير حوي  فبانهي
ون            ات األمريكي ة جدا، وب ديونيتها المرتفع ستويات م ستهلكون  اإلسكان في ذلك البلد، وجدت األسر نفسها مضطرة لتقليص م ل  م  أق

ل       ى نحو               . إسرافًا في اإلنفاق من ذي قب ة، عل ل األزم ستحوذ، قب ريكيين ي ستهلكين األم اق الم ان إنف د آ اتج     16فق ة من الن  في المائ
ين  8بلغت  ادت إلى خسارة   التي  تزايد البطالة ك، آان على هذا البلد أن يعالج مشكلة         وباإلضافة إلى ذل  . العالمي ة  مالي سبب  وظيف  ب

وفي ظل هذه الظروف، من المرجح جدًا . 2010 الحفز المالي الحكومي تدريجيا خالل عام أثيرتالشى تياألزمة، وفي الوقت نفسه 
ضا أن             . طرة للطلب العالمي  الواليات المتحدة ثانية دورها السابق آقا      لعبتأال   ر المرجح أي ه من غي اد أن ويضيف اقتصاديو األونكت

 .تقفز بلدان أخرى لتحمل هذا الدور
 

إن  صين، ف ي ال تهالكاحاللوف لآ  االس ق فرص العم و وخل سي للنم دال مصدر رئي ال الثابت و عن ب ي رأس الم تثمار ف   االس
د              .  العامة سياساتال  قد بات اآلن هدفًا رسميًا من أهداف          الصادرات ادًا، ومن المؤآ ًا ح فقد ارتفعت واردات الصين بالفعل ارتفاع

ومع ذلك، ال يزال استهالك األسر في الصين ال يمثل سوى نحو     .  تراجعا آبيرا  2010أن يتراجع فائض الحساب الجاري في عام        
اً     االستهالك تميل أآثر إلى     بنية ثمن ما هو عليه في الواليات المتحدة، آما أن           دة         .  السلع المنتجة محلي زال الصين بعي الي، ال ت وبالت

شاي        .  الوحيد للنمو العالمي    و  اإلمكانية المطلوبة لكي تصبح المحرك الجديد       حيازة عن   سيد سوبات ويالحظ األمين العام لألونكتاد، ال
ام         ة    بانيتشباآدي، في االستعراض الع ر التجارة والتنمي صافي  "أن  لتقري ر ال ة  اتلتكيف ل األث صين،     الجاري ات المتحدة وال  في الوالي

اء االختالالت                       ة إلنه ديالت آافي ذه التع مجتمعة، سيكون أثرًا انكماشيًا بالنسبة إلى االقتصاد العالمي، في الوقت الذي لن تكون فيه ه
 ".العالمية الكبيرة

 
 توسعي في االقتصادات الصناعية التي لديها المفتاح إلحداث توازن على الصعيد العالمي يكمن في إجراء تعديل    ويرى التقرير أن    

ر .  إجراء زيادات في األجور من خالل لزيادة استهالك األسر ة آبيرساحةففي اليابان وألمانيا، هناك م . أآبر الفوائض  ع   غي أن توّس
ي   ستخدم آعامل ل    الطلب المحل م ي ود     ل ة الرآ دين   لخروج من حال ذين البل ى اآلن  في ه ى العكس،   . حت ل عل ا   ب ل     وآم ان الحال قب آ

صادرات       وي في ال دين      خدم آتهو المس  األزمة، فإن النمو الق ذين البل ة لالنتعاش في ه وة دافع ى     . ق ز عل ر أن الترآي ويالحظ التقري
 . من هذه المنطقة التقشف المالي في منطقة اليورو أدى إلى مزيد من آبح احتماالت إحداث انتعاش آبير في الطلب

 
ى الطلب                                   را عل ادا آبي دة اعتم ا تكون معتم ًا م ي غالب ئة، الت سوق الناش صادات ال ة واقت صادات النامي ى أن االقت ر إل ويشير التقري

ي                     ويضيف  . الخارجي، قد يتعين عليها بالتالي اللجوء إلى األخذ باستراتيجات نمو وعمالة تعول أآثر من ذي قبل على الطلب المحل
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تمد قوة دفعھ من التصدیر والقائم على ضغط األجور لیست إستراتیجیة قابلة لالس تمرار بالن سبة لع دد كبی ر     التقریر أن النمو الذي یس    
أن  كم ا   البل دان انتھ اج ھ ذه اإلس تراتیجیة بنج اح ف ي وق ت واح د،         ال یمك ن لك ل  ھوسبب ذل ك ھ و أن    . من البلدان ولفترة زمنیة طویلة   

فف ي البل  دان الت ي انتھج  ت ھ ذه اإلس  تراتیجیة، غالب ا م  ا ظل  ت     . ا إل  ى م ا ال نھای  ة ح صة العم  ل ف ي ال  دخل اإلجم الي ال یمك  ن تقلی صھ    
مشاكل العمالة مستحكمة إما لعدم نمو ال صادرات عل ى النح و المتوق ع وإم ا الس تخدام مكاس ب اإلنتاجی ة لتقل یص أس عار ال صادرات                   

  .استحداث وظائف جدیدةومن ثم   زیادة الطلب المحلياألمرالذي یقود إلى  ,بدال من زیادة األجور
  

، ركودًا فعلیًا في نصیب الفرد م ن الن اتج المحل ي اإلجم الي، وزی ادة ف ي       2002 و1980وشھدت أمریكا الالتینیة، في الفترة ما بین  
 20فل م یتحق ق، ط وال أكث ر م ن       ،وخاصة أفریقیا جنوب الصحراء الكب رى أما في أفریقیا، . ضا في متوسط اإلنتاجیة االبطالة، وانخف 

صالح السیاسات، سوى نج اح مح دود ف ي تھیئ ة األوض اع الالزم ة لتحقی ق نم و س ریع          اعامًا من سیاسات االقتصاد الكلي التقلیدیة و    
ذكِّر ب الفترة االس تعماریة   ُت   اإلنتاج ف ي تل ك المنطق ة    بـنیة تبحلول نھایة تسعینات القرن العشرین، كان"ویالحظ التقریر أن    . ومستدام

ویق  ول التقری  ر إن  ھ حت  ى ف  ي آس  یا، حی  ث ش  ھد الن  اتج المحل  ي اإلجم  الي     ". م  ن الزراع  ة والتع  دین  اساس  یةرة ت  ألف ب  صوت تإذ كان  
 لت وفیر ف رص العم ل الالئ ق     ة ول  العماواإلنتاجیة نموا س ریعا عل ى م دى ع دة س نوات، ثم ة حاج ة إل ى تعزی ز الق وى المحلی ة لخل ق                    

  .لشریحة عریضة من القوة العاملة
  

وك ان ھ ذا التط ور یع زى     .  حت ى ع شیة بدای ة األزم ة    2003لدخل تحسنًا كبیرًا في جمیع المناطق النامیة من عام   لقد تحسن النمو وا   
ھ  ا قجزئی  ا إل  ى التوج  ھ مج  ددا نح  و انتھ  اج سیاس  ات اقت  صاد كل  ي أكث  ر توس  عیة، ولك  ن س  ببھ الرئی  سي ھ  و اآلث  ار اإلیجابی  ة الت  ي خل    

 أن ھ م ن الم ستبعد أن یت اح للبل دان النامی ة من اخ خ ارجي م واتي عل ى ھ ذا النح و ف ي              ویح ذر التقری ر م ن    . االقتصاد العالمي المتن امي   
  .األعوام القادمة، األمر الذي یبرز ضرورة جعل إستراتیجیات النمو تتمحور حول الطلب المحلي

  
إع ادة التركی ز عل ى تعزی ز      "بید أن األمین العام لألونكتاد، ال سید سوبات شاي بانیت شباكدي، یالح ظ ف ي االس تعراض الع ام للتقری ر أن         

 ،ما فعلت ھ بل دان كثی رة ف ي الماض ي     ب ـ   مقارن ة  ، ال صادرات  نم و  االعتم اد عل ى   تقلی ل الطلب المحلي كمحرك إلیجاد فرص العمل، و    
ى ك سب   إل   في حاجةالبلدان النامیة  از  أن".ھما أمران ینبغي عدم النظر إلیھما على أنھما تراجع عن االندماج في االقتصاد العالمي     

وباإلض  افة إل  ى ذل  ك، بإمك  ان  . إی  رادات م  ن العم  الت األجنبی  ة لتموی  ل ال  واردات الت  ي تحت  اج إلیھ  ا، ال س  یما م  ن ال  سلع الرأس  مالیة    
  .المنافسة الدولیة بین الشركات أن تحفز االبتكار واالستثمار من جانب المنتجین في صناعات السلع المتداولة تجاریًا

***  **  *** 




