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  األونكتاد يدعو إلى إعادة توجيه سياسات االقتصاد الكلي لخلق
   مواطن الشغل والحد من الفقر

  تقرير األونكتاد يقول إن معدالت الفائدة المنخفضة والزيادات في األجور

   وخفض معدالت الفقر  ذات الصلة باإلنتاجية شروط مسبقة لتسريع خلق العمالة
  

شرائية      2010تقرير التجارة والتنمية     يفيد   - 2010سبتمبر  / أيلول 14جنيف،    إن التوسيع المستدام لنمو الطلب المحلي من خالل زيادة القدرة ال

ر                    الجماعية ة ومكافحة الفق ق العمال وجي أمر الزم لخل ار التكنول ز      .  ومن خالل حفز االستثمارات الثابتة واالبتك ر يضيف أن تعزي ر أن التقري غي

داخيل    لمؤسسات ب المحلي بهذه الطريقة يتطلب تحويل ترآيز سياسات االقتصاد الكلي ويتطلب أيضًا بناًء استراتيجياً    الطل ستدام لم تيسر النمو الم

  .يتماشى مع نمو اإلنتاجية اليد العاملة بما

  
1 ة     . "عولمة والتنميةالعمالة وال"، الذي يحمل العنوان الفرعي      )(2010تقرير التجارة والتنمية    ولقد صدر اليوم     دان النامي ة البل ستعرض تجرب وهو ي

ا يكفي من                       دراتها على خلق م ا يتعلق بق  العمل  فرص في استراتيجيات النمو الموجهة نحو التصدير على مدى الثالثين عامًا الماضية، وال سيما فيم

  .الالئقة الستيعاب فائض العمالة الذي تتميز به عادة البلدان النامية

 

press/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828: +Press Office. 

م  ( العمالة والعولمة والتنمية-  2010تقرير التجارة والتنمية، يمكن الحصول على  ) 1( ع   رق ب   ) E.10.II.D.3,ISBN 978-92-1-112807-9  البي ن مكت م

دان      بيع األمم المتحدة على الع     د البل ي العدي و   . ناوين أدناه أو من وآالء البيع التابعين لألمم المتحدة ف سعر ه دة    55ال ات المتح ن دوالرات الوالي بخصم  ( دوالرًا م

ي   ). البلدان نموًا   في المائة للمقيمين في أقل75 في المائة للمقيمين في البلدان النامية وخصم بنسبة     50بنسبة   دان ف ا وغرب    ويجوز للمقيمين بالبل ا وأفريقي أوروب

ى      ساراتهم إل اتهم أو استف لوا طلب يا أن يرس  :United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, fax :: آس

+41 22 917 0027, e-mail: unpubli@un.org       يا أن اتهم واست  ؛ ويجوز للمقيمين في األمريكتين وشرقي آس لوا طلب ى    يرس ساراتهم إل  United Nationsف



UNCTAD/PRESS/PR/2010/031 
Page 2 

  

                                                                                                                                                                                   

نجح في نفس الوقت       ل  ال يمكن  ينّبه إلى أن العديد من هذه البلدان أصبح يعتمد بشكل مفرط على الصادرات، لكن              األونكتاد دان أن ت ذه البل جميع ه

ا  ل بالمنظمة بإيالء المزيد من االهتمام يونويشير االقتصاد. باستراتيجية للتنمية تقودها الصادرات   قوى النمو المحلية وخلق فرص العمل، أآثر مم

ى           . آان يحصل في الماضي    ى أعل دان إل وهذا يعتبر أمرًا هامًا ال سيما وأن األزمة المالية واالقتصادية األخيرة قد دفعت البطالة في العديد من البل

ات ا      أنفيما  . مستويات لها على مدى األربعين سنة الماضية       د الوالي ل   نطاق النمو الذي تقوده الصادرات آخذ اآلن في التقلص إذ لم تع دة تمث لمتح

  .الواليات المتحدة آانت تقوم  به بـالدورالذي السوق الرئيسية للصادرات وال يحتمل أن تقوم اقتصادات آبيرة أخرى في المستقبل القريب

  

سية لت                        ستويات منخفضة الوصفة الرئي د م اء األجور عن ان إبق ين قطاع   وفي استراتيجيات التنمية التي هيمنت في األعوام الثالثين الماضية، آ مك

ى         .  األسواق العالمية   في التصدير من آسب ميزة تنافسية       ستمر إل ة الم دام  وغالبًا ما ُنسب ارتفاع البطال ة في    انع ع         المرون ي تمن  أسواق العمل الت

سوق            ا ال ي تمليه ستويات الت صاد                    . األجور من الهبوط إلى الم ق االقت ر  من منطل ى التفكي وم عل ذي يق نهج ال ذا ال ي وه ام دورال مل   يه   الجزئ   اله

ي    مستوى     على  العمالة لتلبية ذلك الطلب    وتوسيعلزيادات األجور في حفز نمو الطلب المحلي         صاد الكل ر      االقت ول التقري ا يق ى    . ، آم وباإلضافة إل

اليف          يحفز ذلك، فإن توقع ارتفاع الطلب ووجود ظروف تمويل مالئمة هو الذي           يس تخفيض تك ة، ول ة اإلنتاجي ل،    االستثمار في الطاق دة العم  وح

  . األونكتاديوعلى حد قول اقتصاد

  

ر               ام للتقري اد، في االستعراض الع ى دينامي       : " ويقول سوباتشاي بانيتشباآدي األمين العام لألونكت ر عل ز أآث تثمار،  ةالترآي د   االس ى أن     والتأآي  عل

د       ع الطلب المحليتوزع مكاسب اإلنتاجية الناتجة عن ذلك على اليد العاملة وعلى رأس المال بطريقة تدف            دة لتولي تراتيجية واع يمكن أن تكون اس

  ".العمالة بسرعة 

  

ة           إنه التقرير التجارة والتنميةولتعزيز مساهمة الطلب المحلي في خلق العمالة، يقول       ة والمالي سياسات النقدي ادئ وأهداف ال د مب د من إعادة تحدي . ب

ر    وهذه المجاالت من مجاالت سياسة االقتصاد الكلي بحاج        سميه التقري دخل سياسة "ة أيضًا إلى أن تترافق مع ما ي  وهي مجموعة من األدوات    -"   ال

  .الحقيقية تمشيًا مع معدل نمو اإلنتاجية بالقيم  نطاق واسع علىبناء مؤسسات من شأنها أن تؤمن زيادة مداخيل األسرلوتدابير 

  

الي  يد السياسات الماليةوخالل األزمة العالمية األخيرة، اآتشفت معظم الحكومات من جد    ة   لتثبيت الطلب اإلجم ة  ا لمواجه ات الدوري وتوجه  . لتقلب

سبة         ذلك هو الحال بالن ر؛ وآ ول التقري ًا، يق ز  آهذا في مجال السياسات العامة أساسي أيضًا لتثبيت الطلب اإلجمالي في األوقات األقل حرج  لتعزي

زة ومن شأن السياسة النقدية     . لطاقة اإلنتاجية ا  مربح في بناء   البنية التحتية وتوفيرالخدمات العامة آي تتيح استثمار       اليف        المحف ة أن تبقي تك  للعمال

درة                  ك أن يحمي الق سية االئتمان ألغراض االستثمار في رأس المال الثابت منخفضة، ومن شأن ذل شرآات       التناف سبة لل دولي بالن صعيد ال ى ال عل

  . قيمة العمالتارتفاعالمحلية عن طريق الحيلولة دون 

  

د من        الدخلومن شأن سياسة     ا حصل في العدي  أن تؤمن توزيع مكاسب اإلنتاجية بحيث ال تنخفض حصة األجور في المداخيل الوطنية اإلجمالية آم

ة   البلدان على مدى العقود األربعة الماضية، آما يشير بذلك           اع مستدا           . تقرير التجارة والتنمي شيًا مع         وانتهاج سياسة ترمي إلى ارتف م في األجور تم

د فرصًا للعمل         أداة       . نمو اإلنتاجية يرفع االستهالك بنفس معدل زيادة اإلنتاجية، مما يول سيطرة وفي نفس الوقت يخدم ذلك آ ا  .  التضخم  على  لل ولم
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ًا لإل   آانت تكاليف العمل أهم عامل محدد لمستوى التكلفة اإلجمالي في معظم االقتصادات فإن           ادة       تكييف األجور وفق ع في نفس الوقت الزي ة يمن نتاجي

  . لالستثمار محفزةفي تكاليف اإلنتاج ونمو الطلب بما يتعدى العرض المحتمل، ويوسع أيضًا المجال النتهاج سياسة نقدية 

  

اب                        املين وأرب ات الع ين جمعي ات  . العمل ويقول التقرير إن سياسات الدخل يمكن أن تساعدها ترتيبات مؤسسية من أجل التفاوض الجماعي ب وآلي

ادة األجور         -ثالثية األطراف       الحكيمة التفاوض المرآزية والترتيبات   ة بزي ي يمكن أن تتضمن توصيات حكومي د ساعدت في الماضي     - الت  ق

ضًا لوضع    . بعض البلدان على تحقيق توسع مستمر في الطلب المحلي  ى   وفي غياب مثل هذه الترتيبات المؤسسية، أو تكميًال لها، يمكن أي حد أدن

واز            - بما يتفق ونمو اإلنتاجية      -قانوني لألجر ورفعه على مر الزمن        ة بت درة العرض المحلي ي وق اع الطلب المحل  أن يساهم أيضًا في تأمين ارتف

  .تقريبًا

ر    العمالة الحكومية أدوات هامة محتملة لمكابـرامجوفي العديد من البلدان النامية، بما فيها أشد البلدان فقرًا، تعد      ول التقري ر، يق . فحة البطالة والفق

ة         ى العمال ر مباشرة عل صاد،    في وباإلضافة إلى تخفيض البطالة بشكل مباشر فإنها تولد قدرة شرائية سوف تكون لها آثار غي ة قطاعات االقت  بقي

دان    . ينت الرسمي التصنيع والخدمايوهي تضع حدًا أدنى فعليًا للعائدات وظروف العمل، وال سيما في القطاعات خارج قطاع   د من البل وفي العدي

دخل                     فيها ترتفعالتي   سياسات ال ذه األدوات ل ل ه ل مث ى تكمي اك حاجة إل يما في الزراعة، هن ذاتي، وال س ر الرسمية والعمل ال  حصة العمالة غي

  . في معظم البلدان المتقدمة على مدى عقودبتدابير ترمي إلى زيادة مداخيل المنتجين الزراعيين تمشيًا مع نمو اإلنتاجية اإلجمالي، آما آان الحال

  

ائًال إلدارة الطلب                  "ويختتم األمين العام سوباتشاي االستعراض العام بالقول إن          ًا ه وفر نطاق أنها أن ت جميع هذه التدابير إذا اُتخذت مجتمعة من ش

  ".تلمكافحة البطالة وفي نفس الوقت التحكم في التضخم والتقليل من االعتماد على الصادرا
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