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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  مصارف التنمية    

  حدث خاص لألونكتاد الثالث عشر    

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦ يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحة، يف ُعقد

  أمانة األونكتادأعدته  موجز    
وقـد مجـع    . األونكتاد ومصرف التنمية الوطين الربازيلي    املشترك  هذا احلدث   نظم    -١

من اخلرباء من مصارف التنمية الوطنية واإلقليمية واألوساط األكادميية واجملتمع          طائفة  احلدث  
ا بني جتارب بلدان    املدين تدارسوا مناذج جديدة للتنمية وطرائق جديدة لتمويل التنمية، وقارنو         

كما تدارسوا دور القطاع املايل يف التسبب يف األزمة املاليـة العامليـة             . وقابلوا بينها خمتلفة  
اسـتقرار  الراهنة، ودور مصارف التنمية العامة يف اخلروج من األزمة ومسامهتها املمكنة يف             

  . قتصاد الكلياال
تكتـسي أمهيـة متزايـدة يف       واتفق املشاركون على أن مصارف التنمية ما فتئت           -٢

 االقتصادية، وهو ما يدفع حىت البلدان املمانعة تقليدياً واالقتصادات الكـربى إىل             النقاشات
وقد كان أحـد األسـباب هـو    . النظر يف دور مصارف التنمية يف اقتصاداهتا ألسباب عدة 

ات احلقيقية واملاليـة    االعتراف املتزايد بأن املؤسسات املالية اخلاصة متيل إىل أن تفاِقم الفقاع          
وهذا يعين أنه ينبغي أن تكـون هنـاك         .  اجتماعياً  تستثمر يف اجملاالت األقل أمهية      ما وكثرياً

ـ    كافيـاً  وكالة عامة متخصصة تتصدى ملثل هذا السلوك وتؤمِّن استثماراً         االت ذات   يف اجمل
 .األمهية االجتماعية

ما يف ظـروف التحريـر       وال سي  - وأظهرت حبوث مستفيضة أن التمويل اخلاص       -٣
 يرتع إىل أن يستبعد من النظام املايل فئات اجتماعية رئيسية، مبا فيها املؤسسات - االقتصادي
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، وال سيما تلك العاملة يف املناطق الريفية، وكذا قطاعات اقتـصادية             احلجم الصغرية واملتوسطة 
وال ميكن  .  كانت هامة  خارجية ووفوراِت حجم رمبا   توفر مؤثرات   استراتيجية والقطاعات اليت    

 الـذي   والقروض الصغرى الصغري   رد توسيع انتشار مؤسسات التمويل    حل تلك املشاكل مبج   
  يف الوساطة املاليـة،    ال يتسم بكفاءة كبرية     ن التمويل اخلاص    إوقيل  . سجال كبري حمل  كان  
ويف تلك  . اليت يكثر فيها تنقل رؤوس األموال     الظروف  سيما يف االقتصادات النامية، ويف       وال

احلاالت، يرتع رأس املال إىل أن يرحل بسرعة إىل االقتصادات املتقدمة اليت تعرف حـاالت               
  . عجز يف احلساب اجلاري

فاالستثمار أساسي للنمو واهلياكل األساسية وإجياد القدرات التنافسية واسـتيعاب            -٤
 ومنو العمالـة ودعـم      - معاً ما تتطلب املوارد والوقت       اليت كثرياً  - التكنولوجيات اجلديدة 

واحلد من الفقر وغريها مـن األولويـات يف مجيـع           احلجم  املؤسسات الصغرية واملتوسطة    
الـشمول  مصارف التنميـة يف حتقيـق       املمكنة من   سامهة  امل تونوقش. قطاعات االقتصاد 

 ج التقليدية اليت تقترحها املؤسسات املالية     االجتماعي واملايل، وكذا صحة أو عدم صحة النهُ       
 ولزيادة أثر مصارف التنمية إىل أقصى حد، جيب أن تكون أحجامها كبرية ونطاقات .الدولية

وهلذا، فهي حتتاج إىل موارد مالئمة وإىل قاعدة تكنولوجيـة          . نشاطها واسعة يف اآلن نفسه    
وجيب على املصارف أن تكون مرنة      . كافية من أجل العمليات املعقدة وإىل موظفني مؤهلني       

  .تتكيف مع االحتياجات املتغرية القتصاد وجمتمع نامينيأن و

واتفق . وجرت مناقشة مطولة بشأن دور مصارف التنمية أثناء األزمات االقتصادية           -٥
 ، يف مجيع البلدان اليت هلا مصرف تنمية فاعل، دوراً         أدتاملشاركون على أن هذه املؤسسات      

توسعت يف اإلقراض بطريقة مؤثرة     فقد  : ة العاملية  لالستقرار خالل األزمة املالي     وداعماً إجيابياً
ولـذلك، فقـد    . يف كثري من األحيان، وحتديداً عندما كان القطاع اخلاص يقلص القروض          

  . االقتصاديللهبوط أثبتت العديد من مصارف التنمية أهنا أساسية يف التصدي 

نيـة  كما ناقشت اجللسة عدة حاالت ناجحة الستخدام مـصارف التنميـة الوط             -٦
وميكن أن يتضمن مثل    . واإلقليمية لتعزيز النمو والتنمية، وكذا لتعزيز استقرار االقتصاد الكلي        

 تناهضوأظهرت احلاالت أن مصارف التنمية ال       .  من البلدان األعضاء    كبرياً هذا اخليار عدداً  
ـ        إإذ  : بالضرورة القطاع املايل اخلاص    ب ن جدول األعمال اإلمنائي من االتساع حبيث يتطل
  .مسامهة مجيع وكاالت التمويل

مـصارف التنميـة   متتـع   وكان هناك توافق آراء فيما بني املشاركني على وجوب            -٧
كما ميكن أن تكون هلا هياكـل خمتلفـة         . بالكفاءة واالستقرار املايل حىت يكتب هلا الدوام      

ض، كما يف   ، مبا يف ذلك استخدام شبكة فروع املصارف األخرى لتقدمي القرو           كبرياً اختالفاً
وقد تتيح مصارف التنمية أو ال تتيح إجراء معامالت مع اخلـارج، مثـل عمليـات                . أملانيا

التصدير واالسترياد أو املعونة، أو التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أو غريه من أشكال التعاون،    
  .وميكنها أن تستخدم بشكل مكثف برامج ضمانات االئتمان كجزء من أنشطتها
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 بشأن العالقة بني مصارف التنمية والقطاع اخلـاص، ومـدى           طويلاش  وجرى نق   -٨
ونظر املشاركون يف استخدام الشراكة بني      . التنافس بني مصارف التنمية واملصارف اخلاصة     

القطاع العام والقطاع اخلاص كبديل عن مصارف التنمية، مبا يف ذلك تقدمي ضمانات ائتمان              
 ما أخفقت يف    بيد أن التجربة توحي بأهنا كثرياً     . راكات عرب تلك الش   وعوائد مضمونة قانونياً  

 عن الـشراكات بـني      حتقيق النتائج املتوقعة، حيث تبني أن استخدام مصارف التنمية بدالً         
  . وأكثر فعالية ما كان أقل مثناًالقطاعني العام واخلاص كثرياً

       بيـد أنـه    . استدامة مصارف التنمية   مسألة للجلسة، استعرض املشاركون     وختاماً  -٩
وينبغي أن توضـع  . ال ينبغي التقليل من أمهية املصارف التجارية حلماية دور مصارف التنمية  

االدعاءات التقليدية بأن مصارف التنمية ميكن أن تتسبب يف حاالت عجز مـايل بـل ويف                
ة إطالق شرارة أزمات مالية بسبب رداءة قرارات اإلقراض يف موضعها يف سياق األزمة املالي             

 وقد أدت عمليات اإلنقاذ بـدورها إىل        .العاملية اليت تسببت فيها تصرفات املصارف اخلاصة      
  .أزمات مالية يف عدة بلدان

        


